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به گزارش زمان، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
سفرهای  انتقال  و  ارز  نرخ  افزایش  به  توجه  با  گفت:  نفتی 
خارجی به داخل ، پیش بینی می کنیم میانگین مصرف سوخت 

6تا 15 فروردین بیش از 10 درصد افزایش یابد.

پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی 

مصرف سوخت در ایام نوروز
نشست  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی  زمان،  گزارش  به 
و  روتاویروس  واکسن  ارائه  با  ارتباط  در  توضیحاتی  خبری 
پنوموکوک، فراخوان جهت ساخت تخت های بیمارستانی به 

صورت مناقصه و هزینه آرایش ایرانیان و ... مطرح کرد.

به گزارش زمان،رییس مجلس شــورای اسالمی گفت: در 
قانون برنامه ششــم تحقق دولت الکترونیک مدنظر قرار 
گرفته است اما اگر واقع بینانه نگاه کنیم متوجه می شویم 

که عقب ماندگی در این خصوص وجود دارد.
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63 درصد بازار مواد آرایشی 

وارداتی قاچاق است

 انتقاد الریجانی به عقب ماندگی 

در تحقق دولت الکترونیک
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کمالوندی: امکان بازگشت ایران به غنی سازی ۲۰درصد در ۴۸ ساعت

ترامپ شجاعت خروج از برجام را ندارد

سرمقاله

محیط سایبری و اثرگذاری 
آن بر قاچاق کاال

نگاه روز

 چهارشنبه سوری
 از جنس ایرانی

 »مغزهای کوچک زنگ زده«
فیلمی متفاوت از هومن سیدی 

کاال  قاچاق  برای  سایبری  محیط  از  استفاده 
اول  حوزه  باشد.  می  بررسی  قابل  حوزه  دو  در 
از  ساختارهای سازمان یافته است که اصطالحاً 
شود. می  هدایت  ای  حرفه  قاچاقچیان   طریق 

محیط  از  استفاده  با  ارتباط  در  دوم،  حوزه  و 
سایبری برای قاچاق کاال.فضای سایبر به مجموعه 
ای از ارتباطات از طریق رایانه و مسائل مخابراتی، 
بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می 
اطالق می  کیفری  به جرم  شود. جرم سایبری 
شود که با ظهور تکنولوژی کامپیوتر و ابزارهای 
دیجیتال و دستگاههای الکترونیکی شکل گرفته 
سنتی  جرم  یک  سایبری،  جرم  واقع  در  است. 
است که با استفاده از این وسایل شکل می گیرد. 
در دنیای امروز کاربران فضای سایبری می توانند 
بدون در نظر گرفتن اینکه اطالعات و خدمات در 
 کدام نقطه دنیا واقع شده است به آنها دسترسی 

پیدا کنند. 
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7 دکتر مهتاب محمدی
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شمخانی در دیدار با وزیر خارجه فرانسه:

 توان دفاعی ایران تهدید کننده
 هیچ کشوری نیست

اروپا نقش سازنده تری در حفظ برجام ایفا کند

صهیونیستی یم  رژ  سیاست 
 تضعیف جهان اسالم

مرتضی کوه مسکن

رباب رحمتی

به گزارش زمان، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: اگر بخواهیم برگردیم به وضعیت گذشته دست ما خیلی باز است. ما کارهای زیادی می توانیم انجام بدهیم از نظر سطح و مقدار غنی سازی، تعداد سانتریفیوژ و دیگر موارد می 
توانیم به سرعت اقداماتی انجام بدهیم. بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با العالم در پاسخ به این سوال که فقط چند هفته مانده است به مهلتی که ترامپ برای توافق هسته ای، مشخص کرده ؛  نظر 
 جمهوری اسالمی درباره این مهلت چیست ؟ گفت: از زمانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده است به جای اینکه برجام را تقویت کند، درصدد تضعیف آن بوده که البته این موضوع جدیدی نیست، درطول انتخابات ترامپ تالش 

می کرد که از موضوع برجام به نحوی انتقاد کند طبیعتا بعد از رسیدن به قدرت هم باید این تحرکات خود را ادامه می داد، اما این حرکات به نحوی است که در واقع برای خود آمریکا در درجه اول مشکل ساز شده است.

ظریف: موضوع موشکی ایران خارج از قطعنامه ۲۲۳۱ است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: اگر بخواهیم برگردیم به 
وضعیت گذشته دست ما خیلی باز است. ما کارهای زیادی می 
تعداد  مقدار غنی سازی،  و  نظر سطح  از  بدهیم  انجام  توانیم 
سانتریفیوژ و دیگر موارد می توانیم به سرعت اقداماتی انجام 
بدهیم.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهروز کمالوندی، معاون 
و سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با العالم در پاسخ 
به این سوال که فقط چند هفته مانده است به مهلتی که ترامپ 
برای توافق هسته ای، مشخص کرده ؛  نظر جمهوری اسالمی 
ترامپ رئیس  از زمانی که  این مهلت چیست ؟ گفت:  درباره 
جمهور آمریکا شده است به جای اینکه برجام را تقویت کند، 
درصدد تضعیف آن بوده که البته این موضوع جدیدی نیست، 
برجام  موضوع  از  که  کرد  می  تالش  ترامپ  انتخابات  درطول 
به نحوی انتقاد کند طبیعتا بعد از رسیدن به قدرت هم باید 
این تحرکات خود را ادامه می داد، اما این حرکات به نحوی 
است که در واقع برای خود آمریکا در درجه اول مشکل ساز 
شده است؛ در طول یک سال و خرده گذشته، اتفاقی که رخ 
داد اگرچه فشارهایی به جمهوری اسالمی به لحاظ استفاده از 
رفع تحریم های اقتصادی به وجود آورد و موانعی ایجاد کرد اما 
به لحاظ سیاسی آمریکا در یک وضعیت انزوا قرار دارد، تقریبا 
همه کشورهای اروپایی موافق با برجام هستند و از سیاست های 
آمریکا انتقاد کردند در عین حال حمایت خود را از برجام اعالم 
کرده اند. وی افزود: ترامپ هر از چند گاهی سعی می کند برجام 
را بهانه کند. او تهدید می کند پایبندی جمهوری اسالمی ایران 
به برجام را تایید نخواهد کرد این درحالی است که پایبندی 
جمهوری اسالمی ایران  به توافق هسته ای مسئله ای فنی است 
و کنگره قادر به انجام آن نیست؛ اگر قرار است جایی هم پایبندی 
ایران را به توافق هسته ای تایید کند، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی است که برای دهمین بار ظرف هفته گذشته ، این کار را 
کرد و بنابراین وقتی که آمریکا بخواهد خالف  جریان حرکت 
کند به لحاظ سیاسی مقبولیت خود را از دست خواهد داد اما 
متاسفانه این کاری است که ترامپ انجام می دهد. کمالوندی 
ادامه داد: امروز تعداد زیادی از مردم  و نخبگان آمریکا مخالف 
سیاست های ترامپ هستند؛ درسطح جهانی هم شاهد هستیم 
نیست،  برجام  مسئله  به  این محدود  و  ندارد  مقبولیت  او  که 
موارد دیگری هم هست که آخرین آن همان برخوردی است 
که ترامپ  در رابطه با مسئله فوالد با اروپا انجام داده است یا 
در موضوعات دیگر در حوزه تجارت که خالف تعهدات قبلی 

که  این سوال  به  پاسخ  در  وی  کند.  می  آمریکا، عمل  دولت 
اروپایی ها مدعی هستند که فقط آمریکا به برجام پایبند نیست، 
اما شنیده شده که مذاکراتی بین اروپا و آمریکا وجود دارد و   
آمریکا  اروپا را تحت فشار قرارداده  که با ایران درباره موشک 
های بالستیک وارد مذاکره شود تا  آمریکا به توافق برجام پایبند 
باشد و به تعهداتش دربرجام عمل کند ، آیا این ادعاها صحیح 
می باشد؟ گفت: این بحث مطرح نیست که اروپایی ها بگویند 
ما در قالب برجام، باید درباره مسائل موشکی یا منطقه مذاکره 
کنیم، اروپایی ها می دانند روی چه چیزی با ایران تعهد کرده اند 
و این موضوع برای آنها کامال مشخص است.سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی ادامه داد: تعهد ما در رابطه با مسائل موشکی این 
است که موشک هایی که قابلیت حمل کالهک های هسته ای 
را داشته و برای این کار طراحی شده باشند تولید یا آزمایش 
نکنیم که جمهوری اسالمی ایران این را پذیرفته و به آن عمل 
هم می کند، منتهی وقتی گفته می شود موشک، موشک می 
تواند از یک راکت کوتاه با برد یک کیلومتر تا چندهزار کیلومتر 
را شامل شود؛ بنابراین نمی توانیم این موضوع را کلی مطرح 
کنیم ، باید مشخص شود که چه نوع موشکی مد نظر است.

آن  موشک  در خصوص  مذاکره  از  منظور  اگر  داد:  ادامه  وی 
چیزی است که در برجام مورد بحث قرار گرفته یعنی موشک 
های حامل کالهک هسته ای که این در واقع توسط جمهوری 
اسالمی کامال رعایت می شود، اروپایی ها هم چیزی نگفته اند که 
جمهوری اسالمی این موضوع را رعایت نمی کند و ما باید در این 
زمینه با ایران مذاکره کنیم. کمالوندی در پاسخ به این سوال 
که اروپایی ها اصرار دارند که یک توافقی پیرامون موشک های 
ایران داشته باشند؟ افزود: اروپا تحت فشار آمریکا موضوعاتی را 
مطرح می کند اما اینکه به طور کلی جمهوری اسالمی بپذیرد 
پیرامون بحث موشکی صحبت کند، مواضع ما کامال مشخص 
است و اینکه مسائل دفاعی ما مسائل قابل مذاکره ای نیست  و 
اگر اروپایی ها مواضعی را مطرح کرده اند ما نیز مواضع خود را 
اعالم کرده ایم اما اینکه ، مذاکراتی داشته باشیم که دو طرف 
درباره مسائل موشکی صحبت کنند اصال چنین چیزی نمی 
تواند مطرح شود؛ در چارچوب برجام که قطعا نمی تواند مطرح  
شود و خارج از چارچوب برجام هم جمهوری اسالمی ایران این 

مسئله را نمی پذیرد. 
سیاست های  جهت  در  کشور  دو  یکی  را  حرفی  اگر  بنابراین 
آمریکا مطرح می کنند، این نمی تواند ارتباطی به بحث برجام 

بر جمهوری  فشار  برای  باشد  بتواند موضوعی  یا  باشد  داشته 
اسالمی ایران که برای آنها نتیجه ای داشته باشد، تقریبا می توان 
گفت اعالم برخی مواضع عمال نتیجه خاصی برای آن ها ندارد.

آیا  این سوال که  به  پاسخ  اتمی در  انرژی  سخنگوی سازمان 
ایران حاضر می شود برای حفظ برجام ، پای میز مذاکره بنشیند 
و درباره موشک های بالستیک مذاکره کند؛ آیا مسولین ایرانی 
به این جمع بندی و نتیجه رسیده اند که برای حفظ برجام 
مذاکره  میز  سر  بالستیک  موشک های  بررسی  برای  باید   ،
تا جایی که ما درقالب برجام اطالع داریم،  بنشینند؟  گفت: 
چارچوب برجام مشخص شده است  و در برجام اشاره ای به 
مسئله موشک نشده است در قطعنامه سازمان ملل، از جمهوری 
اسالمی ایران دعوت شده، البته نه اینکه جمهوری اسالمی ایران 
تعهدی داده باشد، بلکه  خواسته شده که تا یک زمانی البته نه 
برای همیشه و برای )مدت ده سال( از تولید این نوع موشک 
به  را  این  ما  بخواهیم   اگر  داد:  ادامه  وی  کند.  ها خودداری 
به  مربوط  که  آنچه  کنیم،  مطرح  اتمی  انرژی  سازمان  عنوان 
برجام می شود این است که ما در برجام بحث موشکی نداریم 
، بلکه در داخل قطعنامه به نحوی اشاره و دعوت می شود از 
جمهوری اسالمی ایران  و البته جمهوری اسالمی تعهدی نداده 
است و این بدان مفهوم نیست که ما این کار را نمی کنیم ما 
پذیرفتیم و قبول هم داریم که اصال موشک های ما برای مسائل 
هسته ای نیست و جمهوری اسالمی با سالح هسته ای موافق 
نیست و آن را غیرانسانی می داند و فتوای مقام معظم رهبری در 
این خصوص مسیر راه ماست.کمالوندی گفت: اگر حفظ برجام 
مستلزم این باشد که پیرامون بسیاری از مسائل بحث کنیم و آیا 
این کار صورت می گیرد یا نه موضوعی نیست که ما در سازمان 
انرژی اتمی  تصمیم بگیریم . اما اگر بخواهید نظر بنده را بدانید 
به عنوان کسی که دهها سال تجربه دیپلماتیک دارد ، به شما 
عرض می کنم براساس مواضع کشورمان قرار نیست ما درباره 

مسائل دفاعی کشورمان مذاکره کنیم.
ادامه در صفحه3

کمالوندی: امکان بازگشت ایران به غنی سازی ۲۰درصد در ۴۸ ساعت

ترامپ شجاعت خروج از برجام را ندارد
ائتالف راست میانه  پیروز انتخابات ایتالیا

ماتئو سالوینی، رهبر حزب لیگ شمالی ایتالیا به دنبال 
مشخص شدن پیروزی ائتالف راست گرایان این کشور 
در انتخابات سراسری گفت، این ائتالف توانسته "حائز 

حق و وظیفه برای حاکم شدن در ایتالیا" شود.
اظهار  سالوینی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نتایجی  ما  است.  تاریخی  پیروزی  یک  این  داشت: 
بزرگ در سراسر کشور کسب کردیم. ما باید منتظر 
هم پیمانان باشیم اما هم اکنون نیز می توان گفت که 
بر  می تواند  که  است  ائتالفی  ما  راست گرای  ائتالف 
باید  اروپا  کرد:  باشد.او خاطرنشان  این کشور حاکم 
این  بروکراسی.  نه  شود  بازسازی  مردم  محور  حول 
ائتالف  که  شده  مطرح  حالی  در  سالوینی  اظهارات 
راست میانه روی ایتالیا متشکل از لیگ شمالی، حزب 
فورزا ایتالیا متعلق به سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر 
اسبق و یک حزب کوچک به نام "ما در کنار ایتالیا" 
توانست 3۷.۴۸ درصد آرا را در انتخابات مجلس سنا 
انتخابات مجلس سفلی  برای  را  آرا  و 3۶.۹۶ درصد 
نوبه خود  به  لیگ شمالی  کند.حزب  پارلمان کسب 
بیش از ۱۷ درصد آرا را در ارتباط با هر دو مجلس 
معاون  جورجتی،  کارلو  آورد.جان  دست  به  پارلمان 

این  گفت:  خبرنگاران  به  شمالی  لیگ  حزب  دبیر 
انتخابات سراسری راضی است و این  حزب از نتایج 
یک دستاورد تاریخی است.این در حالی است که بر 
از شمارش  بعد  ایتالیا  وزارت کشور  اطالعات  اساس 
از  یک  هیچ  رای گیری  حوزه های  درصد   ۹۰ آرای 
نیروهای سیاسی ایتالیا آرا کافی برای اختصاص دادن 
اکثریت در مجلس سنا و رسیدن به ظرفیت الزم برای 
نیاورده  را به دست  این کشور  به دولت  شکل دادن 
است.میزان و کرسی هایی که ائتالف راست میانه در 
ایتالیا به دست آورده، اگر چه موفقیتی مهم محسوب 
ائتالف  این  که  نیست  اندازه ای  آن  به  اما  می شود، 
بتواند به راحتی تشکیل دولت دهد.برلوسکونی، نیز 
که ائتالف راست میانه را هدایت می کند، با توجه به 
محکومیتش در رابطه با پرونده  کالهبرداری مالیاتی 
اجازه ندارد تا سال آینده ی میالدی هیچ پستی دولتی 
را به خود اختصاص دهد. این سیاستمدار ۸۱ ساله  در 
دهه های گذشته در چهار دوره نخست وزیر ایتالیا بود.

میزان آرای کسب شده از آنجایی مهم است که در کم 
و کیف حضور سیاستمداران و نامزدان این احزاب در 

دولت آتی نقشی تعیین کننده خواهد داشت.

هجمه شبکه های اجتماعی 
غربی به هویت زن ایرانی

 
زنان گفت: فضای عجیب رسانه ای در  مدیر فضای مجازی بسیج 
که  باعث شده  زن  در خصوص حقوق  غربی  اجتماعی  شبکه های 

هجمه شدیدی به هویت زن ایرانی وارد شود.
نشست  در  خطیب زاده   سمیرا  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خبری بسیج جامعه زنان در خصوص تولید محتوا با عنوان زن و 
تبیین جایگاه زن مسلمان، افزود: تولید مطالب متنی و غیرمتنی 

همانند کلیپ یکی از برنامه های ثابت سال ۹۶ ما بوده است که از 
این میان کلیپ پنجه آفتاب با موضوع عفاف و حجاب به زودی 
از صدا و سیما پخش خواهد شد. همچنین در خصوص موضوع 
مهم فرزندآوری و نهادینه کردن آن که از رسالت های مهم بسیج 
روز  مارس   ۸ با  همزمان  که  شده  تولید  محتواهایی  است  زنان 
جهانی زن بر روی سایت ها قرار خواهد گرفت.وی ادامه داد: فضای 
عجیب رسانه ای در شبکه های اجتماعی غربی در خصوص حقوق 
زن باعث شده که هجمه شدیدی به هویت زن ایرانی وارد شود.

مدیر فضای مجازی بسیج زنان تصریح کرد: رسانه های کشور باید 
پشت پرده این هجمه ها را آشکار کند چرا که رسانه های غربی 
در نظر دارند با نمایش زن غربی خوشبخت و آزاد اهداف خود را 
در کشور ما دنبال کنند. به گفته وی، تحقیر نقش مادری، ترویج 

سقط جنین، تغییر نقش زنان و مردان و ازدواج های غیررسمی از 
راهبردها و اهداف دشمنان است.

مسلمان برگشت، ربیع خواه تشویق شد
برد پرسپولیس و امیدواری برای صعود درآسیا

 ۹۶ سال  در  خود  کار  به  دوگله  برتری  با  پرسپولیس 
صعود  برای  امیدواری  تا  داد  خاتمه  آزادی  استادیوم  در 
برانکو  یابد.شاگردان  افزایش  گروه  این  در  و صدرنشینی 
ایوانکوویچ توانستند با عبور از شرایط ویژه بعد از شکست 
در دربی، مقابل الوصل از میزبانی خود سود برده و با دو 
گل حریف را بدرقه کنند تا با توجه به شکست السد در 
ازبکستان، آنها برای خود شانس صدرنشینی پیش از پایان 

سال ۹۶ را متصور باشند.
شرح گل:

اوت  بلند  ارسال  دقیقه 35(:   ( الوصل ۰:  پرسپولیس ۱ 
بازیکن  به چند  برخورد  با  ماهینی در شش قدم  توسط 
مراقبت  تحت  که  افتاد  احمدزاده  فرشاد  پای  جلوی 
و  آسوده ضربه محکم  با خیالی  تا  نداشت  قرار  بازیکنی 

غیرقابل مهار خود را وارد دروازه الوصل کند.
 پرسپولیس 2 الوصل ۰: ) دقیقه ۴۰، علی علیپور(: مهاجم 
پرسپولیس پنالتی ای که خودش گرفته بود را با اعتماد 
بنفس باال نواخت و با فریب یوسف عبداهلل آن را به گل 

دوم تیمش تبدیل کرد.
 شرح بازی

دقایق ابتدایی بازی سرخپوشان تحت تاثیر مسائل روانی 
علیرغم در  نتوانستند  قبلی،  بازی  در  از شکست  حاصل 
اختیار داشتن توپ و میدان خطری روی دروازه الوصل 
شکل دهند اما رفته رفته با شکل گیری حمالت هدفمند 
خود توانستند از ضعف حریف سود برده و در نهایت نیز 
گل برتری را روی تیزهوشی فرشاد احمدزاده ثبت کردند.

این گل که بهترین شرایط را برای خروج سرخپوشان از 
شرایط روحی فعلی شکل داده بود، در ادامه نیز با تداوم 
پی  در  شان  برای  دیگر  پنالتی  ضربه  یک  آنها  حمالت 
داشت و اینبار علی علیپور که پیش از این دو گل در لیگ 

قهرمانان به نام خود کرده بود مامور نواختن آن شد و با 
ضربه ای نرم ولی دقیق گل دوم تیمش و سوم خود در 

این رقابت ها را ثبت کرد.
شاگردان برانکو علیرغم ایجاد فرصت های مناسب گلزنی و 
فرصت سوزی های پیاپی در نهایت توانستند با حفظ دو گل 
خود در نیمه اول، این بازی را با پیروزی خاتمه دهند و 
حریف هر چند در اواخر این بازی موقعیت های خطرناکی 
را شکل داد اما نتوانست گزندی روی دروازه بیرانوند شکل 
دهد. در این دیدار اما نباید از اشتباهات داوری به سود 
پرسپولیس به سادگی گذشت که نقش داور عراقی را هم 
در این برد به شکل ملموسی پررنگ کرد. پرسپولیس اما 
اکنون با دو برتری دو گله در استادیوم آزادی دور رفت را 
با ۶ امتیاز و حضور در رده اول جدول خاتمه داد و امیدوار 
به کسب نتیجه در ادامه مسیر و باال بردن شانس صعود و 

صدرنشینی خود است.
بازیکن برتر:

علی علیپور با گرفتن یک پنالتی که خودش آن را تبدیل 
برتری  برای  مهمی  نقش  توانست  دیگر  بار  کرد،  به گل 
دوندگی ها  با  و  دهد  شکل  آزادی  استادیوم  در  تیمش 
اول  مهاجم  الوصلی ها  دروازه  روی  موقعیت  ایجاد  و 

پرسپولیس در این بازی لقب گرفت.
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توزیع عادالنه داده های اطالعاتی مانع ایجاد رانت 

اطالعاتی  های  داده  آزادسازی  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
و توزیع عادالنه آنها بین کسب و کارهای نوپا را مانع ایجاد رانت 
اطالعاتی و عاملی در توسعه کسب و کارها دانست.به گزارش زمان 
به نقل ازایرنا، محمد جواد آذری جهرمی افزود: یکی از بحث هایی 
که در بخش حکمرانی هوشمند شهری مطرح می شود، این است که 
منابع اطالعاتی که در نزد حاکمیت قرار دارد، برای ارائه خدمات در 
اختیار کسب و کارها به صورت عادالنه و بدون تبعیض قرار گیرد تا 
آنها بتوانند با استفاده از فضای اطالعاتی ایجاد شده، خدمات شهری 
خود را توسعه دهند.وی ادامه داد: چنانچه این بانک های اطالعاتی 
و مقرراتی که باید در دسترس عموم قرار بگیرد، آزادسازی نشوند، 
فضای شکل گیری کسب و کارها رانتی می شود که مطلوب نیست.

عضو هیات دولت خاطرنشان ساخت: البته تالش برای آزادسازی این 
منابع اطالعاتی نیازمند برنامه ریزی جدی در حوزه سازمان های 
مختلف است تا کسب و کارها با استفاده از ظرفیت این اطالعات 
به فضای مناسبی دست یابند.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
نخستین کنفرانس تهران هوشمند، بر آزاد سازی کالن داده ها به 

عنوان یکی از الزام های توسعه شهر هوشمند تاکید کرد.

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار خودرو 

یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
نوسانات نرخ ارز قطعا بازار خودرو را تحت تاثیرقرار می دهد چرا 
که »ارز« مبنای محاسبه هزینه های تولید خودرو در شرکت های 
خودروسازی و صنایع وابسته به آن است.به گزارش زمان به نقل 
نرخ  نوسانات  حسینی کیاگفت:  سیدجواد  حجت االسالم  ازایسنا، 
ایجاد  موجب  که  است  کشور  اقتصادی  چالش های  از  یکی  ارز 
خودرو  قیمت  رشد  ویژه  به  کاالها  سایر  در  قیمتی  تالطم های 
می شود.نماینده مردم سنقر در مجلس افزایش سود گواهی ریالی و 
حراج سکه را فاقد کارکرد موثر برای مهار نوسانات نرخ ارز و کنترل 
آثار منفی اقتصادی آن دانست و افزود: برخورد قهری بانک مرکزی 
توسط  ارز  بازار  اخالگران  دستگیری  و  صرافی  چند  تعطیلی  و 
دستگاه قضایی زمانی اثر پایدار و موثری بر بازار ارز می گذارد که 
ساختار و زیرساخت های اقتصادی و شیوه های مدیریت دولت در 
حوزه اقتصاد اصالح شده باشد.وی در پیشنهادی دیگر خواستار 
طراحی پول اسالمی شد و افزود: اگر رهبران کشورهای اسالمی 
بتوانند با اتحاد خود »پول اسالمی« را طراحی و در کشورهای خود 
به جریان بیندازند، آثار نوسانات دالر و سایر ارزهای رایج دنیا بر 

اقتصاد ایران هم به حداقل می رسید.

افزایش نقش بورس کاال در حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نقش بورس کاال در حمایت از 
نقش  این  افزایش  از  و  کرد  ارزیابی  مهم  را  مصرف کنندگان  حقوق 
ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  داد.به  تولیدی خبر  واحدهای  در حوزه 
فعاالن  میان  شده  برگزار  های  نشست  در  گفت:  نوابی  سیدمحمود 
مسووالن  بازارها،  روند  بررسی  منظور  به  دستی  پایین  و  باالدستی 
بورس از دریافت نظرات و پیشنهادات و اقدام برای بهبود روند مبادالت 
استقبال کرده اند که به این ترتیب در تالش هستیم تا نقش بورس کاال 
در حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده افزایش یابد.رئیس 
راه  اینکه  بیان  با  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان 
اندازی بورس کاال در راستای تقویت شفافیت در اقتصاد، قدم مثبتی 
بوده است، گفت: به طور طبیعی هیچ بازاری کامل نیست و باید تالش 
شود تا با همفکری فعاالن صنایع و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، 
انتظارات توامان مصرف کنندگان و تولیدکننده در بستر بورس برآورده 
تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان  شود.رییس 
تاکید کرد: تصمیم بر این شده است تا به زودی جلسات کارشناسی 
با حضور کارشناسان و مدیران بورس کاال برگزار شود تا پس از بحث و 
بررسی، بتوان راهکارهایی ارایه داد تا با رسیدن به یک نقطه تفاهم با 
کارشناسان و فعاالن حوزه تجارت و صنعت، بورس کاال چند پله دیگر 

به سمت رضایت بیشتر مصرف کنندگان سوق یابد.

پایبندی ایران به تعهدات توافق هسته ای

آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر گفت: ایران 
به تعهدات خود براساس توافق هسته ای عمل کرده است.به گزارش 
زمان به نقل ازصدا و سیما، مدیرکل آژانس بین المللي انرژي اتمي 
در کنفرانس خبري پس از نشست شوراي حکام آژانس بار دیگر 
تأیید کرد: ایران به اجراي تعهدات خود بر اساس توافق هسته اي 
بزرگي  ایران »زیان  اي  توافق هسته  است؛ شکست  بوده  پایبند 
براي راستي آزمایي هسته اي« خواهد بود؛ ایران به تعهدات خود 

بر اساس توافق هسته اي عمل کرده است.

سیاست رژیم صهیونیستی، 
تضعیف جهان اسالم

سیاست  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کشورهای  روابط  تخریب  صهیونیستی،  رژیم 
اسالمی با یکدیگر و تضعیف جهان اسالم است.

بهرام  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  قاسمی 
اینکه  واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر 
صهیونیست ها از مقامات اروپایی و آمریکایی 
موشکی  فعالیت های  بر  که  خواست  خواهند 
برد  چنان که  کرده  محدودیت  اعمال  ایران 
موشک های ایران کاهش پیدا کند، گفت: این 
به  راه  زیاده گویی ها صهیونیست ها  و  سخنان 
جایی نمی برد.قاسمی با بیان این که »چندان 
نباید به این سخنان توجه کرد«، اظهار کرد: 
ماهیت رژیم اشغالگر صهیونیستی بر همگان 
مشخص است و همگان می دانند که این رژیم 
در طول این دهه ها چه اقداماتی را در منطقه 
ادامه  در  است.وی  داده  انجام  اسالم  و جهان 
بیان  با  سراسری  رادیو  با  خود  گفت وگوی 
تخریب  صهیونیستی،  رژیم  »سیاست  این که 
روابط کشورهای اسالمی با یکدیگر و تضعیف 
در طول  آنها  داد:  ادامه  است«،  اسالم  جهان 
این سال ها به دنبال زورگویی به ملت مظلوم 
فلسطین و منطقه بوده اند.این دیپلمات ارشد 
مقامات  »سخنان  این که  بیان  با  کشورمان 
موشکی  برنامه های  مورد  در  صهیونیستی 
ایران مطلب جدیدی نیست و آن ها خواب ها 
و رویاهای خود را دارند و تصور می کنند که 
بر سیاست های  این گونه سخنان می توانند  با 
جهان  کشورهای  سایر  سیاست های  و  ایران 
ایران تاثیرگذار باشند«، گفت: این  نسبت به 
نخواهد  جایی  به  راه  زیاده گویی ها  و  سخنان 
مصالح  و  مصلحت  ایران  جمهوری  و  برد 
از دیگران می داند  بهتر  را  خود و مردم خود 
از  توان  تمام  با  گذشته  در  که  همان طور  و 
مصالح، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران دفاع 
کرده، در آینده نیز با تمام توان از این سیاست 
پیروی می کند و آنکه متزلزل خواهد شد رژیم 
چالش های  با  امروز  که  است  صهیونیستی 

زیادی مواجه است.

واکنش سردارجزایری در خصوص 
مذاکره توان دفاعی کشور

اینکه  بیان  با  مسلح  نیروهای  ارشد  سخنگوی 
های  توانمندی  ارتقاء  مسلح  نیروهای  وظیفه 
دفاعی و موشکی است، گفت: هیچ کس حق 
و  دفاعی  توان  مورد  در  بیگانگان  با  مذاکره 

موشکی را ندارد.
ارتباطات  مرکز  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مسلح،  نیروهای  ستادکل  دفاعی  تبلیغات  و 
به  واکنش  در  جزایری  مسعود  سید  سردار 
برخی خبرها و ادعاهای آمریکایی ها و بعضی 
سران کشورهای اروپایی درباره قدرت موشکی 
ارتقاء  داشت:  اظهار  ایران،  اسالمی  جمهوری 
توان دفاعی کشور بدون وقفه ادامه خواهد یافت 
ندارند. را  میدان  این  به  ورود  بیگانگان حق  و 

وی افزود: در شرایط امروز که رژیم های سلطه 
گر مدام علیه جمهوری اسالمی ایران دست به 
تهدید و ارعاب می زنند و یا در منطقه جنایات 
جنگی انجام می دهند، وظیفه نیروهای مسلح 
ارتقاء توانمندی های دفاعی در همه عرصه ها و 

از جمله سیستم های موشکی است.

اخبار

روزنه
کالمامیر

با  دیدار  برای  که  فرانسه  خارجه  امور  وزیر 
می برد،  سر  به  تهران  در  کشورمان  مقامات 
دیروز با وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.

این  در  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وسیعی  طیف  خصوص  در  طرفین  دیدار، 
دو  روابط  از جمله  مورد عالقه  موضوعات  از 
ایاالت  جانبه، اجرای برجام و بد عهدی های 
بویژه  ای،  منطقه  مسائل  آمریکا،  متحده 
سوریه و یمن گفت وگو و تبادل نظر کردند.

محمدجواد ظریف در این دیدار ضمن اشاره 
اروپا در خصوص  و  فرانسه  به موضع اصولی 
مقامات  اظهارات  و  رفتارها  برخی  از  برجام، 
اروپایی در اجرای برجام و نیز تاثیرپذیری از 
فشار آمریکایی ها انتقاد کرد.وی افزود: برجام 
به عنوان یک توافق چند جانبه که اروپا هم 
در به ثمر رسیدن آن سهیم بود و به گواهی 
اتمی،  انرژی  المللی  بین  آژانس  گزارش   ۱۰
ایران کامال به آن پایبند بود، در حال حاضر 
دستخوش بازی های غیر منطقی و سیاسی 
اروپا  که  است  شده  آمریکایی ها  کاری های 
این  حفظ  در  سازنده تری  نقش  می تواند 
هر  از  قبل  و  کند  ایفا  المللی  بین  دستاورد 
چیز ضمن اجرای کامل تعهدات خود، آمریکا 
را برای اجرای تعهدات خود در برجام تحت 
فشار قرار دهد و اجازه ندهد  آمریکا علیرغم 
خواست های  خود،  نقض های  و  بدعهدی ها 
غیر منطقی و غیر حقوقی نیز مطرح نماید.

وی افزود: حفظ این دستاورد دیپلماتیک بین 

اندازه مهم  به یک  برای همه ما  باید  المللی 
اگر  نیست.   باشد و حمایت در گفتار کافی 
قرار است جامعه بین المللی تالش کند یک 
طرف را راضی به ماندن در توافق هسته ای 
کنند این ایران است که باید راضی شود و نه 
آمریکا. آمریکا نه تنها در اجرای تعهدات خود 
بدعهدی نهادینه داشته است، بلکه حتی مانع 

اجرای تعهدات اروپا هم شده است.
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه نیز 
در این دیدار با یادآوری تصمیم کشورش در 
احترام به برجام و حفظ و اجرای آن گفت: 
فرانسه اعتقاد راسخی برای اجرای برجام دارد 
و اقدام عملی متعدد و گسترده ای برای اجرای 
آن داشته است که از آن جمله سرمایه گذاری 
در صنایع خودرو و انرژی ایران و ایجاد اعتبار 

ویژه برای همکاری تجاری و سرمایه گذاری در 
پروژه های مشترک در ایران است.لودریان با 
اشاره به اراده فرانسه برای تداوم  روابط محکم 
بویژه  اروپا  داشت:  اظهار  ایران  با  دوستانه  و 
فرانسه متعهد و عالقمند به اجرای برجام با 
خصوص  در  ما  آمریکاست.  فشارهای  وجود 
همکاری های بانکی اقدامات خوبی را شروع 
کردیم و سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی 
در ایران پس از برجام رشد چشمگیری داشته 
گشایش  و  صادراتی  های  ضمانت  که  است 
این  های  نشانه  جمله  از  اعتباری  خطوط 
و  ایران  خارجه  امور  است.وزرای  همکاری 
خصوص  در  دیدار  این  در  همچنین  فرانسه 
مهمترین مسائل و تحوالت منطقه ای بویژه 
سوریه و یمن گفتگو کردند.وزیر امور خارجه 

به  منطقه،  تحوالت  خصوص  در  کشورمان 
تالشها و پیشنهادهای جمهوری اسالمی ایران 
اشاره  منطقه  های  بحران  و فصل  برای حل 
کرد و افزود: متاسفانه برخی طرفها اراده ای 
برای حل و فصل سیاسی بحران های منطقه 
تواند  می  اروپا  که  کنیم  می  فکر  ما  ندارند. 
دوستان منطقه ای خود را متقاعد به در پیش 
گرفتن راه حلهای سیاسی در این مشکالت 
دنبال  به  واقعا  اروپا  اگر  کند.   ها  بحران  و 
پایان دادن به فاجعه های انسانی در منطقه 
است می تواند در این زمینه از تبادل نظر با 
ایران استفاده کند  ولی اگر هدف، تبلیغات 
و یا راضی کردن آمریکاست ما در این بازی 
به اظهارات  وارد نمی شویم.ظریف در پاسخ 
وزیرخارجه فرانسه در خصوص توان موشکی 
ایران، ضمن تشریح مذاکرات برجام و تبیین 
مستدل این واقعیت که موضوع موشکی ایران 
خارج از برجام و حتی قطعنامه 223۱ است 
که  کشورهایی  دیگر  و  آمریکا  کرد:  تاکید 
باروت  انبار  به  سالح  فروش  با  را  ما  منطقه 
متوقف  را  اقدامات  این  باید  کرده اند  تبدیل 
برای  ایران  نظامی  توان  افزود:  کنند.وی 
با  ایران  و  است  بازدارندگی  و  از کشور  دفاع 
آموخته  تحمیلی  تلخ جنگ  تجربه  به  توجه 
به  خود  شهروندان  از  دفاع  برای  که  است 
طرفین  باشد.   متکی  خود  بازدارندگی  توان 
گفت وگوهای  و  رایزنی ها  ادامه  بر  همچنین 
سیاسی خود در سطوح مختلف تاکید کردند.

ظریف: موضوع موشکی ایران خارج از قطعنامه ۲۲۳۱ است

اروپا نقش سازنده تری در حفظ برجام ایفا کند
هرکهخودرادرمواردتهمتقراردهد،نباید
کسیراکهبهاوبدگمانشدهسرزنشکند

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری وانت مزدا به شماره پالک ایران ۷2-5۸3ق۱۹ و شماره 

موتور ۴5۹۰5۶ و شماره شاسی ۸22۰۰۰3۹۹۴ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی ماده3قانون
 و ماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  ۱3۹۶۶۰3۱۷۰۰5۰۰5۱5۶مورخه۹۶/۱۱/23هیات  شماره  برابررای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی شهرستان رامهرمز تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای علی قلی نریمان 
ملی۶۰۰۹۸۰۴۹۶5بشناسنامه۱32۰صادره  کد  دارای  فرزندمحمدقلی  مقدم 
ازدیشموک نسبت به ششدانگ عرصه یکباب کارگاه بمساحت ۱22۱۸/۶۴مترمربع 
بغدک  راهی  رامهرمزسه  آدرس  به  دورامهرمز  دربخش  واقع  اصلی  ازیک  قسمتی 
خریداری شده ازمالکیت رسمی وراث علی کمایی تائید گردید.لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله۱5روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم و 
گواهی مشعر بر دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.شماره م 
الف:)۱2/۶۹۷(-تاریخ انتشارنوبت اول:۹۶/۱۱/3۰-تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۶/۱2/۱5
شیری-رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز

متن آگهی
محکوم له : مهدی منصوبی فرزند سیاوش به نشانی لرستان – خرم آباد خ ۹ قاضی آباد پ 

۱۹۰  محکوم علیه : محمدرضا غریبی دربی به نشانی مجهول المکان 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محمدرضا غریبی دربی که مجهول 
ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره ۹۶۱۰۴2۶۶۹۶5۰۰۰۰۹ در  المکان می باشد 
پرونده کالسه ۹5۰۰۰۶۹ به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶5۶3۰۰2۴۷ مورخ 
۱3۹5/5/۱۴ صادره از شعبه ۴۹ محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت ۶2۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )۱3۹5/2/۱۴( لغایت اجرای حکم 
وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم 
عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است 
با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ 
تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد 
اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷3 آ د م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی 
در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق 
مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۴9 خانواده دو شورای حل اختالف شهرستان 
خرم آباد – شیرین اکبری . 

مفقودی
 سند کمپانی نیسان مدل ۱3۸2 با شماره پالک 552ل۱۷ ایران ۸2 با شماره موتور 
2۰۶۶3۱و شماره شاسی d۰535۱بنام فرهاد عزیزی مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
فریدونکنار 

آگهی فقدان سند مالکیت
موجب  به  حسن  فرزند  شلمزاری  داوری  عزیزقلی  آقای 
درخواست کتبی منضم به دو برگ استشهاد محّلی مصّدق ، 
مّدع هستند سند مالکّیت به شماره سریال 701911 مربوط 
به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه واقع در شلمزار 
تحت پالک 566 فرعی از 633-اصلی در اثر سهل انگاری 
مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی نموده است مراتب 
مطابق ماّده 120 آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک آگهی 

می گردد .
این آگهی  آنچه در  از  به غیر  انجام معامله  هرکس مّدعی 
ذکر گردیده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
، می تواند از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز با ارائه اصل 
اداره ثبت اسناد و امالک  به  یا سند معامله  سند مالکّیت 
تسلیم  کتبًا  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  کیار  شهرستان 
چنانچه  مذکور  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  نماید. 
اصل  اعتراض  وجود  صورت  در  یا  نگردد  واصل  اعتراضی 
سند یا سند معامله ارائه نشود المثنی سند مالکّیت مرقوم 

صادر و تسلیم خواهد شد .
سّید مهدی حسینی ایرانی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کیار

مفقودی 
کارت هوشمند  مسافربری حمل و نقل جاده ای اینجانب روح اهلل خاکپور فرزند شمس 

اله به شماره کارت 22۹555۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو ۴۰5 به شماره موتور ۱2۴۸۴2۴۹۸۹۱ و شماره شاسی 

۱۴2۸۸۷2۶ و شماره پالک ایران ۷2-۷۸۹ق۶۹ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
 برگ سبز ماشین سواری سایپا SE۱3۱ مدل ۱3۹5 با شماره شهربانی ۷۹3ص 2۱ 
ایران ۸2 با شماره موتور 5۴۹۱۸۸۸و شماره شاسی nas۴۱۱۱۰۰f3۴۴۷3۶5بنام 

مرتضی سعادتی آردی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی حصروراثت
آقای محمدعلی مویدنام پدراسداله بشناسنامه3۷3صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که۹۶۰۷۶2/۱/۹۶ح مرحوم اسداله بنده 
خدا بشناسنامه۴3۰۶۷ صادره دزفول درتاریخ۹۶/۶/۸دردزفول اقامتگاه دائم فوت ورثه اش 
عبارتنداز۱-متقاضی ازباال 2-غالمرضاسهیلی نیابشناسنامه35۰دزفول)پسران متوفی(3-

فرزانه سهیلی نیابشناسنامه225شوش۴-بتول بنده خدابشناسنامه۱5۸۶دزفول5-افسانه 
بنده خدابشناسنامه۷۱۰۸اندیمشک۶-پروین بنده خدا بشناسنامه۶۴اندیمشک۷-زهرابنده 
خدابشناسنامه۹۰۶دزفول۸-طاهره بنده خدابشناسنامه۴2۱دزفول) دختران متوفی(۹-

طیبه بنده خدابشناسنامه۶۰۹دزفول)زوجه متوفی(والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی 
مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزد 
اوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه 

به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف دزفول-محمدرضاعبدی دزفولی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای فرشاد امیری  فرزند قربانعلی 

 براساس گزارش مرجع انتظامی به طرفیت  خوانده آقای فرشاد امیری  به اتهام توهین 
و اهانت و اخالل در نظم عمومی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹5۰۹۹۸2۹2۹۶۰۰۶2۸  شعبه ۱۰2 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۰2/۰۸ ساعت ۰۹:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در 
خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود ،  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م/الف 225۹
منشی دادگاه بخش شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- مرتضی کاظمی

ضرورتدادرسیافتراقی
درموردجرایمتروریستی

انتقادالریجانیبهعقبماندگی
درتحققدولتالکترونیک

اینکه  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  حقوقی  معاون 
است،  منطقه  در  تروریسم  هدف  امروزه  ایران 
افتراقی  دادرسی  آیین  پیش بینی  کرد:  اظهار 
جرایم تروریستی، جرم انگاری این جرایم و رفع 

خالهای قانونی ضروری است.
اهلل  ذبیح  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خدائیان اظهار کرد: بی تردید نیاز به مقرراتی 
آنکه  ضمن  داریم،  تروریسم  با  مقابله  برای 
باید اصول وقواعد رعایت شود.وی افزود: ما 
در قانون تعریف خاصی برای تروریسم نداریم 
اما اگر یک قانون آیین دادرسی افتراقی پیش 
را  مواردی  ضوابط،  با  توان  می  شود،  بینی 
اصلی  قواعد  و  اصول  اینکه  بدون  داد  تغییر 
به  اشاره  ضمن  شود.خدائیان  گرفته  نادیده 
در  همایش  هایی  چنین  برگزاری  ضرورت 
همچنین  و  بین الملل  جامعه  که  موقعیتی 
تروریسم  چون  خطرناکی  پدیده   با  ایران 
مواجه است، افزود: هر چند ما امروز در کشور 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱3۹2 را 
صاحب  دانشگاه،  اساتید  زعم  به  که  داریم 
در  جامع  قانونی  قضایی  همکاران  و  نظران 
زمینه  دفاع از حقوق و آزادی  های فردی افراد 
است اما این سوال مطرح است که آیا می  توان 
با آیین دادرسی کیفری موجود به مقابله با 
این پدیده پرداخت.معاون حقوقی قوه قضائیه 
تغییر  تروریستی  جرایم  امروزه  کرد:  اضافه 
ماهیت داده  اند و متفاوت از جرایم تروریستی 
که  است  دلیل  همین  به  هستند،  گذشته 
دیگر از تروریسم به عنوان یک جنایت شدید 
دارای اهمیت و ابعاد بین المللی یاد می  شود 
به گونه  ای که از قطعنامه  های شورای امنیت 
دبیر کل  داد:  ادامه  می آید.وی  بر  نیز همین 
از حمالت  پس  روز  دو  متحد  ملل  سازمان 
علیه  جنایت  را  حمالت  آن  سپتامبر  یازده 
کل بشریت اعالم کرد و قطعنامه ۱3۷3 که 

چند مدت بعد از حمالت وضع شد به این 
موضوع اشاره دارد که بر اساس آن دولت  ها را 
مکلف به تعقیب مرتکبین جرایم تروریستی، 
حامیان مالی و جرایم تروریستی و پیش بینی 
قوانین  در  ها  آن  برای  شدید  مجازات های 
دیرپای  سابقه   به  اشاره  با  کرد.وی  داخلی 
افزود:  بشری  جامعه   در  تروریسم  پدیده 
متاسفانه کشور ما نیز در طول تاریخ شاهد 
فجایع تروریستی زیادی بوده است، هر چند 
که تروریسم یاد شده در نوع تروریسم سنتی 
می گنجد و با نوع جدید و معاصر آن تفاوت  
در  معموال  سنتی  تروریسم  دارد.  آشکاری 
دایره  محدود قدرت سیاسی فعال بود و بیشتر 
نوعی  به  و  بود  سیاسی  قدرتمندان  متوجه 
امروزه  اما  بر می گرفت  در  را  جنگ قدرت 
پای مردم بی  گناه به میان کشیده شده است.

این مقام قضایی با اشاره به آسیب دیدن ایران 
به عنوان یکی از اهداف عملیات تروریستی 
اظهار کرد: از زمان پیروزی انقالب با پدیده 
خطرناک تروریسم مواجه بوده  ایم به گونه  ای 
که اقدامات تروریستی از آن زمان به شهادت 
مردم بسیاری و اخیرا نیز به ترور دانشمندان 
هسته  ای منجر شده است، در حال حاضر نیز 
با افراطی  گری در منطقه مواجه هستیم که 

هدف اصلی آن ها ایران است.

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: در قانون 
برنامه ششم تحقق دولت الکترونیک مدنظر قرار 
گرفته است اما اگر واقع بینانه نگاه کنیم متوجه 
خصوص  این  در  ماندگی  عقب  که  شویم  می 
وجود دارد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی 
الریجانی با تشکر از اقدامات وزارت بهداشت و 
این مدت  اقداماتی که در  برای  دکتر هاشمی 
انجام شده است، گفت: طی این 5 سال بسیاری 
از مشکالت مردم در زمینه بهداشت و سالمت 
حل شده است و حرکت رو به جلویی در حال 
انجام است.وی گفت: در 5 سال قبل مشکالت 
و کمبودها و نواقصی وجود داشت که با حرکت 
اقدام  انجام شده است و  اقدامات خوبی  دولت 
در جهت رفع مشکالت سالمت مردم می تواند 
آرامشی در جامعه ایجاد کند. در گذشته نواقص 
زیاد داشتیم و کارهایی که طی چند سال اخیر 
نواقصی  البته  بوده است که  انجام شده، مفید 
داریم اما در مجموع اقدامات مناسب بوده است 
و تمام بخش های وزارت بهداشت، بیمارستان 
غیره تالش کردند  و  پزشکان  ها،  دانشگاه  ها، 
افزود: در  بیاییم.وی  از وضعیت گذشته بیرون 
به  باید  که  هستیم  وضعیتی  در  حاضر  حال 
با نگاه دقیق تری پرداخته  از مشکالت  برخی 
شود و ببینیم چگونه مشکل را می توان حل 
گفت:  وسع  آزمون  به  اشاره  با  کرد.الریجانی 

نمی دانم در حال حاضر این آزمون سرانجامی 
باید در بحث  بود  اگر موفق  اما  یا خیر  داشته 
و  ندیدیم  که  دیدیم  را می  توفیقش  ها  یارانه 
علتش این است که شاید این آزمون در روستاها 
که جمعیت کمتر است و همه یکدیگر را می 
امکان  تهران  در  اما  باشد  امکانپذیر  شناسند، 
برگزاری این آزمون وجود ندارد و باید سیستم 
تغییر پیدا کند نه اینکه بخواهیم روش را توسعه 
دهیم.رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: 
اسالمی  شورای  مجلس  در  ها  یارانه  بحث  در 
بسیار بحث شد و در مجموع مشخص شد که 
امکان برگزاری چنین آزمونی وجود ندارد و باید 
راه دیگری پیدا کرد و با یک اشل شاید بتوان 
و  کرد  مشخص  را  نفر  میلیون   5 یا   ۴ درآمد 
نفر  میلیون   ۸۰ برای  اما  کرد  پیاده  را  آزمون 
چنین اطالعاتی وجود ندارد و اگر در آینده از 
وجود  امکان  این  مکانیزه  های  سیستم  روی 
دانم  بعید می  در حال حاضر  اما  باشد  داشته 
و باید ملموس تر این موضوع را حل کنیم.وی 
یادآور شد: در قانون برنامه ششم تحقق دولت 
الکترونیک مدنظر قرار گرفته اما اگر واقع بینانه 
نگاه کنیم متوجه می شویم که عقب ماندگی در 
این خصوص وجود دارد و چندسالی طول می 
کشد به همین دلیل باید روش های متفاوتی 
نفعی  وسع  آزمون  دیدیم  اگر  و  باشیم  داشته 
دهیم. تغییر  را  روش  باید  ندارد  ساختار  در 

وی گفت: در مقابل هر حقی یک تکلیف است 
جامعه  آحاد  و  دولت  عهده  بر  تکلیف  این  که 
از طریق درآمدهای  گذاشته شده و منابع آن 
مردم  از  بتوان  که  امکانی  و همچنین  عمومی 
دلیل  همین  به  آید  می  وجود  به  شود،  اخذ 
باید به عنوان حقی که مربوط به مردم است، 
تکلیفش را برای دولت روشن کرد که در چه 
باید  هایی  زمینه  چه  در  و  مردم  هایی  زمینه 

دولت سرمایه گذاری کند.
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چهارشنبه سوری از جنس ایرانی
*رباب رحمتی

بیایید امسال به جای سوزاندن سالمتی و شادکامی  خود و اطرافیانمان، در آتش برپا 
خواسته از طمع واسطه ها و قاچاقچیان، طعم شیرین مراسم چهارشنبه سوری ایرانی را 
به کام خود و دیگران شیرین کنیم.مراسم چهارشنبه سوری از دیرباز تا کنون با فرهنگ 
ایرانی عجین بوده و هست. از روزگاران کهن، هرساله چهارشنبه  ی آخر سال را ایرانیان 
در سراسر کشور جشن گرفته و با جمع  آوری بوته، برپایی آتش و پریدن از روی آن به 
استقبال بهار می  روند. جشن چهارشنبه سوری در ایام نه چندان دور در نقاط مختلف 
کشور با مراسم مختلفی چون قاشق زنی، شکستن کوزه، آجیل مشگل  گشا، شال  اندازی، 
گره  گشایی و ... همراه بوده و اکنون هم در برخی از مناطق تعدادی از این مراسم انجام 
می  شود. اما در شهرهای بزرگ مخصوصا تهران، این مراسم و آداب و رسوم مرتبط با 
آن کم کم تغییر شکل داده و به شکل مدرن و امروزی آن مبدل شده است. با گسترش 
زندگی در شهرها و آپارتمان  ها، بتدریج آداب و رسوم کهن چهارشنبه سوری، تغییر 
شکل و محتوا داده و جای خود را به آتش  بازی  های خطرناک امروزی داده است که 
آسیب  ها و تلفات زیادی را به دنبال دارد. در مقاله زیر خانم رباب رحمتی، عضو هیات 
علمی دانشگاه فرهنگیان، فرهنگ سازی در بخش تقاضا برای کاهش مصرف وسایل آتش 
بازی بی کیفیت را به عنوان راهکاری برای جلوگیری از تلخکامی های چهارشنبه سوری 
معرفی کرده است.همه ساله با نزدیک شدن به چهارشنبه  ی پایان سال، چهره  ی شهر 
را دستفروشان با انواع وسایل آتش  بازی دگرگون می  کنند و انواع وسایل محترقه و آتش  
بازی چون فشفشه، سیگارت، آبشار، کپسول، دینامیت، زنبوری، موشک و ... را با قیمت 
 های متفاوت در سطح شهر عرضه می  کنند که متاسفانه با استقبال زیاد، اقشار مختلف 
جامعه یعنی کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن نیز مواجه می  شوند.عمده  ی این 
وسایل آتش  بازی، فاقدکیفیت و استاندارد الزم بوده و توسط واسطه  ها به صورت قاچاق از 
کشور چین وارد کشور شده و همه  جا گسترش پیدا کرده است. تولید کنندگان چینی، از 
هر فرصتی برای دستیابی به منافع اقتصادی خود استفاده کرده و برایشان اصال مهم نیست 
که اقدامات آن ها در زمینه  ی اقتصادی، چه عواقبی را برای جوامع دیگر به  دنبال دارد. 
مراسم چهارشنبه سوری نیز به عنوان یک فرصت اقتصادی برای تولیدکنندگان چینی، 
واسطه  ها و قاچاقچیان مطرح بوده و آن ها از این فرصت به قیمت آتش زدن فرهنگ و آداب 
و رسوم و سالمتی افراد، استفاده کرده و به سود های هنگفتی دست پیدا می  کنند.در این 
میان بسیاری از هموطنان ایرانی، بدون لحظه  ای اندیشیدن به عواقب رفتار خود و نتایج 
مصرف وسایل آتش  بازی خطرناک، با اشتیاق تمام، اقدام به خرید و استفاده  ی این مواد 
کرده و با این کار خود به فرهنگ و سالمت خود و دیگران آسیب جدی می  زنند. با این 
کار مراسم چهارشنبه  سوری را که به نیت سالمتی، خیر و برکت و شادمانی صورت می 
 گرفته به مراسم رعب و وحشت تبدیل کرده اند. بسیاری از هموطنان بدون اینکه به نتایج 
رفتار خود توجه داشته باشند، از یک طرف به رونق اقتصادی چین، واسطه  ها و قاچاقچیان 
کمک قابل توجهی می  کنند و از طرف دیگر با ایجاد صداهای مهیب و وحشتناک از روزها 
و شاید هفته  ها قبل از آخرین چهارشنبه آخر سال، آرامش را از مردم سلب کرده و همه  
جای شهر را به محیطی ناامن تبدیل می  کنند. حتی کار به جایی کشیده شده که برخی 
از افراد برای ایجاد صداهای مهیب  تر و وحشت بیشتر با یکدیگر به رقابت می  پردازند.با 
رونق وسایل محترقه، آتش بازی و شیوه  های جدید برپایی مراسم چهارشنبه سوری، که 
حاصل سوء استفاده ی واسطه  ها، قاچاقچیان و دالالن است، مراسم کهن ایرانی که برای 
شادی، جشن و سرور پرپا می  شد به مراسمی پر از استرس و فشار روانی برای بسیاری از 
افراد جامعه تبدیل شده است. مراسمی که هر ساله تلفات جانی، روانی و اقتصادی فراوانی 
را بر جامعه تحمیل می  کند.در این راستا مسئوالن مربوطه هر سال اقدامات امنیتی فراوانی 
را برای کنترل و پیشگیری از فروش وسایل آتش  بازی و آسیب  های ناشی از آن انجام 
می دهند، اما همچنان شاهد رونق بازار دستفروشان هستیم. واقعیت این جا است که تا افراد 
جامعه خود به صورت جدی وارد عرصه نشوند و فرهنگ  سازی جدی در این زمینه صورت 
نگیرد راه به جایی نخواهیم برد. تا تقاضا برای خرید وجود دارد، عرضه هم وجود خواهد 
داشت.هموطن گرامی بیایید امسال با پرپایی مراسمی عاری از مواد محترقه و آتش  زای 
چینی، چهارشنبه سوری از جنس ایرانی برگذار نماییم. امسال به فرهنگ  سازی پرداخته 
و به یکدیگر یادآوری کنیم که چگونه می  توان بدون استرس، بدون استفاده از مواد آتش زا 
و مواد محترقه  ی رعب  انگیز و خطرناک، شب خوشی را برای خود و دیگران رقم زد.بیایید 
امسال به جای سوزاندن سالمتی و شادکامی  خود و اطرافیانمان، در آتش برپا خواسته از 
طمع واسطه ها و قاچاقچیان، طعم شیرین مراسم چهارشنبه سوری ایرانی را به کام خود 

و دیگران شیرین کنیم.

سوال از رئیس جمهور از دستور 
کار مجلس خارج شد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت که سوال 
نمایندگان از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری از 
نقل  به  زمان  گزارش  است.به  مجلس خارج شده  کار  دستور 
ازایسنا، بهروز نعمتی با اشاره به جلسه یکشنبه هیئت رئیسه 
مجلس گفت: آقای وقفچی با تعدادی از نمایندگان سوالی را از 
رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری مطرح کرده بودند 
که پس از بررسی این سوال در کمیسیون مربوطه و قانع نشدن 
نمایندگان از پاسخ نمایندگان رئیس جمهور، این سوال آماده طرح 
در مجلس بود که تعداد امضا کنندگان آن کاهش یافت و از نصاب 
افتاد.به گفته وی بر این اساس با کاهش تعداد امضا کنندگان 
سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری به کمتر از 
۷3 نفر این سوال از دستور کار خارج شد.نعمتی همچنین گفت: 
سوال دیگر از سوی آقای ذوالنور و ۱۰3 نفر از نمایندگان مطرح 
است که محورهای مختلفی دارد و یکی از آنها هم بحث موسسات 
مالی و اعتباری است. این سوال به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده 
و در حال بررسی در این کمیسیون است تا ببینیم نتیجه بررسی 
چه خواهد شد و آیا تعداد امضای سوال کنندگان نصاب الزم را 
خواهد داشت یا خیر که بر این اساس مشخص شود که این سوال 

در دستور کار مجلس قرار می گیرد یا نه.

ادعای اسرائیل درباره زرادخانه 
موشکی حماس 

ادارات امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی هستند که جنبش 
حماس برای ایجاد پایگاه موشکی در جنوب لبنان برای استفاده 
از آن در صورت وقوع جنگ جدید در نوار غزه برنامه ریزی کرده 
این درحالی است که جنبش حماس این اخبار را تکذیب کرده 
است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، الشرق االوسط گزارش داد: 
منابع امنیتی در تل آویو مدعی شدند: این طرح ۱۴ ژانویه به 
دنبال تالش برای ترور محمد ابوحمزه حمدان، برادر اسامه 
حمدان، نماینده حماس در لبنان در شهر صیدا واقع در جنوب 
لبنان فاش شد.خودروی حمدان در انفجار منهدم شد و منازل 
اطراف آن نیز از شدت انفجار آسیب دید اما حمدان توانست از 
خودرو بیرون بیاید با این حال پایش آسیب دید. در آن زمان 
بوده  عملیات  این  پشت  اسرائیل  که  داشتند  توافق  همگان 
است یکی به دلیل روش انجام عملیات و دوم به دلیل پرواز 
جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل بر فراز صیدا در زمان وقوع 
انفجار. تحقیقات درخصوص ترور حمدان نشان داد که دو افسر 
اسرائیلی که یکی از آن ها زن بوده عملیات را انجام دادند. زن 
اسرائیلی بمب را در داخل ماشین وی کار گذاشته بود.همچنین 
تحقیقات نشان داده که برخی از مزدوران محلی با اسرائیلی ها 
همکاری کرده اند که یکی از آن ها محمد ح. است که به ترکیه 
فرار کرد و بعدا در آنجا بازداشت شد.به دنبال تحقیقاتی که 
حزب اهلل لبنان درباره حادثه انجام داد مشخص شد که محمد 
حمدان اخیرا به پست بسیار مهمی در حماس دست یافته و از 
سوی اسرائیل تحت پیگرد بوده است. بعد از چند روز از زمان 
تالش برای ترور، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد که حماسی که نمی خواهد از غزه به اسرائیل حمله 
کند با مشکل در کرانه باختری مواجه شده برای همین جهت 
ایجاد خط درگیری جدید در جنوب لبنان تالش می کند.منابع 
اطالعاتی غربی و عربی مدعی هستند که حمدان مسؤول این 

طرح بوده برای همین نقشه ترورش کشیده شده بود. 

یادداشتخبر

دبیر شورای عالی امنیت ملی تقویت توانمندی دفاعی ایران 
بویژه قدرت موشکی را ضرورتی اجتناب ناپذیر در مسیر 
اجرای سیاست بازدارندگی دانست و گفت: توان دفاعی ایران 

تهدید کننده هیچ کشوری نیست.
وزیر  لودریان  ایو  ژان  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امورخارجه فرانسه دیروز با علی شمخانی نماینده مقام 
معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و در 
خصوص راهکارهای گسترش مناسبات دوجانبه و مسائل 
منطقه ای و امنیت بین الملل با وی گفتگو کرد.شمخانی در 
این دیدار با استقبال از گسترش روابط سیاسی و اقتصادی 
بین دو کشور برضرورت تسریع در رفع موانع باقیمانده در 
مسیر مبادالت بانکی در فضای پسابرجام تأکید کرد و اظهار 
داشت: منطق هر نوع توافق بین المللی صیانت همه طرفها 
و جامعه جامعه جهانی از آن بوده و درخواست پایبندی 
از یک طرف و بی تفاوتی نسبت به نقض تعهدات طرف 
بر  تاکید  با  دریابان شمخانی  نیست.   قبول  قابل  دیگر 
ضرورت تسریع در اجرای کامل تعهدات طرفهای اروپایی 
در برجام افزود: عدم موفقیت توافقنامه برجام منجر به 
شکست اعتبار توافقات بین المللی و منطق گفتگو برای 
حل مسائل جهانی خواهد شد.نماینده مقام معظم رهبری 
عنوان داشت: سیاست اروپا در امتیاز دهی به آمریکا برای 
باقی نگه داشتن این کشور در برجام نادرست و به معنای 
انفعال و تسلیم شدن در برابر بازی روانی ترامپ است.وی 
با اشاره به تالش های صورت گرفته از سوی جمهوری 
و  عراق  در  تروریسم  با  واقعی  مبارزه  در  ایران  اسالمی 

سوریه تاکید کرد: عدم مقابله پرهزینه جمهوری اسالمی 
ایران با تروریسم می توانست تصاعد غیر قابل کنترل این 
بحران و توسعه ناامنی  و بی ثباتی به اروپا از جمله فرانسه 
را رقم بزند.دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حضور 
و فعالیت آزادانه  گروه های تروریستی معارض جمهوری 
اسالمی ایران در فرانسه اظهار داشت: عدم مقابله پاریس با 
گروههای تروریستی حاضر در این کشور که در ترور هزاران 
نفر از مردم بیگناه کشور ما  دست داشته اند با مسئولیت 
بین المللی فرانسه در مقابله با تروریسم مغایرت داشته  و به 
طور قطع مقوم روند رو به توسعه روابط دو کشور نخواهد 
بود.دریابان شمخانی تقویت توانمندی دفاعی ایران بویژه 

قدرت موشکی کشوررا ضرورتی اجتناب ناپذیر در مسیر 
اجرای سیاست  بازدارندگی عنوان کرد و افزود: توان دفاعی 
ایران تهدید کننده هیچ کشوری نبوده و توسعه آن بدون 
تاثیر پذیری از مولفه های سیاسی، تابعی از نیازمندیهای 
امنیتی و تهدیدات بالقوه کشور می باشد.دبیر شورای عالی 
امنیت ملی قطعنامه اخیر پیشنهادی برخی کشورهای 
اروپایی در مورد یمن را ناامید کننده و عالمت بی تفاوتی 
کشورهای غربی به نسل کشی و نقض حقوق بشر در یمن و 
فجایع انسانی در این کشور عنوان کرد و اظهار داشت:چشم 
پوشیدن از محاصره شدید مردم مظلوم و بی دفاع یمن و 
بی تفاوتی نسبت به شیوع گسترده قحطی و بیماری در این 

کشور شائبه ترجیح منافع اقتصادی حاصل از پشتیبانی از 
عربستان سعودی و امارات را ایجاد نموده وبیانگر استاندارد 
دوگانه و قابل معامله بودن جان انسان ها در نظر مقامات 
برخی کشورهای اروپایی و آمریکاست. وی دستآوردهای 
سیاسی و میدانی اخیر در سوریه را حاصل استقرار و فعالیت 
دولت قانونی در این کشور عنوان کرد و افزود: در صورت 
توقف رویکرد حمایتی از معارضان و تروریست های مسلح و 
پیگیری مسیر گفتگوهای سوری-سوری، ثبات و آرامش به 

این کشور بازخواهد گشت.
ژان ایو لودریان وزیر امورخارجه فرانسه نیز در این دیدار با 
ابراز خرسندی در خصوص سفر به جمهوری اسالمی ایران 
و دیدار و گفتگو با مقامات عالی کشورمان اظهار داشت: با 
تاریخ، قدرت و توانمندیهای جمهوری اسالمی ایران به خوبی 
آشنا هستیم و معتقدیم که در فضای پسا برجام چشم انداز 
روابط سیاسی و اقتصادی میان ایران و فرانسه بسیار روشن 
فعال  ازبرخورد  با قدردانی  فرانسه  امور خارجه  است.وزیر 
جمهوری اسالمی ایران با توافق نامه برجام و اجرای کامل 
تعهدات گفت:دولت فرانسه ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی 
طرفهای امضاء کننده برجام به تعهدات خود، مواضع آمریکا 
راموجب شکنندگی این توافقنامه بین المللی می داند و با آن 
مخالف است.لودریان با اشاره به اقداماتی که از سوی فرانسه 
و سایر کشورهای اروپایی به منظور تسهیل مراودات بانکی 
با ایران در جریان است اظهار داشت: به زودی راهکارهای 
جدیدی به منظور ایجاد گشایشهای جدی در روابط پولی و 

بانکی میان ایران و فرانسه اعالم خواهد شد.

شمخانی در دیدار با وزیر خارجه فرانسه::

توان دفاعی ایران تهدید کننده هیچ کشوری نیست

آگهی مزایده نوبت دوم 
سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند یک مصوبه شماره 41مورخ 96/11/24 شورای محترم اسالمی 

شهر رامسر نسبت به اجاره یکساله پارکینگ شهید. قلی زاده  اقدام نماید
1-  واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع از سایر شرایط و جزئیات تا  مورخ96/12/24به واحد امور قراردادهای 

شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811-011 تماس حاصل فرمایند
2- متقاضیان می بایست 5 درصد قیمت پایه کارشناسی را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان 

ارائه نمایند
 در صورتی که برندگان اول -دوم -سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد 

4-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مو رخ 96/12/26خواهد بود
5- سازمان حمل و نقل در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

 حسن مجدی  مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهر رامسر

 نوبت دوم

مفقودی
با   ۱3۸۸ مدل  متالیک  نوکمدادی  رنگ  به  صبا  پراید   سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  3۰۱5۷۹5و  موتور  شماره  با   ۷2 ایران  ۸23ج۱۱  پالک  شماره 
s۱۴۱22۸۸2۹۱۷52بنام نرگس خاتون تسلیمی بابائی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

اجرائیه 
در   ۹۶۱۰۰۹۶۶۱۰۷۰23۶۱ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
پرونده کالسه ۹۶۰۶25 و شماره دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۷۰۱۰33 مورخه 
۹۶/۱۰/2۴ صادره از این دادگاه محکوم علیهم محکومند به انتقال و تنظیم سند 
رسمی شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۱۷۰ متر مربع تحت پالک 
ثبتی شماره 2۱۹۶ فرعی از سه اصلی بخش چهار خرم آباد واقع در ۶۰ متری به 
نام محکوم له و نیز محکوم علیهم محکومند به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 
2/252/5۰۰ ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به مبلغ ۱۰/۰۴۰/۰۰۰ ریال و 
در صورت قطعیت دادنامه در مرحله بدوی ۶۰ درصد آن محاسبه می گردد در حق 
محکوم له در ضمن به لحاظ غیابی بودن رای صادره جهت اجرای حکم مستند به 
تبصره 2 ماده 3۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم له باید ضامن معتبر یا تامین 
متناسب بسپارد و طبق ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجرا به عهده 
محکوم علیهم می باشد هم چنین مستند به ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی 
چنانچه محکوم علیهم ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع اجرا نگذارند باید یک 
بیستم )یا پنج درصد ( محکوم به را بابت نیم عشر دولتی به حساب صندوق دولت 

جمهوری اسالمی ایران واریز نمایند . 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد – محمد علی مومنی . 

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

 ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه 3۸۶2و رای شماره ۸۸۴۷  مورخه 
۹۶/۹/۱۶ به تقاضای اسکندر بیرانوند فرزند محمدقلی نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت  به مساحت ۱۹۹/۹۸  مترمربع مجزی شده از پالک ۴۱اصلی واقع در بخش 
زرین  شنبه  پنج  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان   2
تقاضای  به  مورخه ۹۶/۴/۱3  پرونده کالسه ۴2۶۸رای شماره 2۸۶۷    جوئی 2- 
به  عمارت   یکباب  به ششدانگ  نسبت  فرزند محمدحسن   شیخ حسین جودکی 
مساحت ۱5۹ مترمربع مجزی شده از پالک ۷۴ فرعی از ۱۰ اصلی واقع در بخش 
2 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( صید علی بیرانوند 
3- پرونده کالسه 33۹/۹۶ رای شماره ۶35۱   مورخه ۹۶/۷/۴ به تقاضای عزیز اله 
ارغا فرزند محمد معروف به ساالر  نسبت به  یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
از  فرعی  از پالک ۱و2و۶و۷   مترمربع مجزی شده  به مساحت ۱۸5/۷2  عمارت  
۱۴5۰ اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( عزیزاله ارغا ۴- پرونده کالسه 33۸/۹۶ رای شماره ۶3۴۴ مورخه ۹۶/۷/3  
به پنج دانگ  به تقاضای یداله ظفری منش فرزند محمد معروف به ساالر نسبت 
مشاع از  ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت ۱۸5/۷2  مترمربع مجزی شده از 
پالک ۱و2و۶و۷  فرعی از ۱۴5۰  اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( محمد معروف به ساالر آرغا رسیدگی و تائید 
و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
اعتراض سند مالکیت  یا عدم وصول  و  انقضای مدت مذکور  از  دادخواست و پس 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱5۴۸5۱
تاریخ انتشار نوبت اول :۱3۹۶/۱۱/3۰   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۶/۱2/۱5 

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

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای سید حمید بیات غیاثی  فرزند علی اصغر 

 خواهان خانم سیده سکینه بیات غیاثی دادخواستی به طرفیت  متهم  آقای سید 
حمید بیات غیاثی به اتهام ترک انفاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
دادگاه  بایگانی ۹5۰۶۴۷    شعبه ۱۰2  کالسه ۹5۰۹۹۸2۹2۹۶۰۰۶۰۱ و شماره 
عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۰2/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی 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 225۸
منشی دادگاه بخش شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- مرتضی کاظمی ایده لو 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

خوانده: اسکندر زالی  
کالسه پرونده: ۴۶2/۱/۹۶

وقت رسیدگی: تاریخ  ۹۷/۰۱/22 ساعت ۱5:3۰
خواهان: علیرضا زالی    

خوانده: اسکندر زالی  
خواسته: وجه چک    

جهت  که  نموده  اسالمشهر  دادگستری  کل  دفتر  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
و به علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان و دستور شورا به 
تجویز ماده ۷2 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت ماده ۱۹ قانون شوراهای حل 
اختالف مراتب یک نوبت در یکی از جرایم کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهی تا قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
نماید و دروقت مقرر فوق جهت  را دریافت  خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
ابالغ شده  دادخواست  این شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور  در  رسیدگی 
محسوب و شورا غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنا چنانچه بعد ابالغی به وسیله 
آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف 22۶۱ 
مدیر دفتر شعبه یک  شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ 
ابراهیمی طرسکی فرزند علی  وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رضا 

محمد 
ابراهیمی  رضا  آقای  متهم   طرفیت   به  دادخواستی  هدایتی  زهرا  خانم  خواهان   
و جرح عمدی مطرح که  و ضرب  تهدید  فحاشی،  انفاق،  ترک  اتهام  به  طرسکی  
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸52۰۸۴۰۰۶5۱ و شماره 
وقت  و  ثبت  چهاردانگه  بخش  عمومی  دادگاه   ۱۰2 شعبه     ۹5۰۶۰5 بایگانی 
رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۰2/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  از تاریخ  تا خوانده ظرف یکماه پس 
اعالم نشانی کامل خود ،  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م/الف 2255
منشی دادگاه بخش شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- مرتضی کاظمی ایده لو 

دادنامه
پرونده کالسه  ۹۶۰۹۹۸2۹۶23۰۰۱۴۴       شماره بایگانی:۹۶۰۱۷5   

شاکی:  شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر با نمایندگی آقای وهاب نیکخو به نشانی 
بزرگراه آیت اله سعیدی بعد از قایق سازی نرسیده به میدان نماز ابتدای بهرام آباد 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسالمشهر 
متهم: آقای فرهاد صفری به نشانی چهاردانگه علی آباد قاجار بلوار امام خمینی ک 

بهداشت جنب خانه بهداشت گاراژ فخری 
اتهام : عدم رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی مربوط به محیط کار 

گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهمین باال  تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع 
به این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
تشکیل  زیر  کننده  امضا  بتصدی  دادگاه  مقرر  العاده/  فوق  وقت  در  دادرسی  آیین 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیرمبادرت 

به صدور قرار می نماید: 
رای  دادگاه

در خصوص اتهام آقای فرهاد صفری که به لحاظ عدم دسترسی مشخصات بیشتری 
از وی موجود نمی باشد دائر بر عدم رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی مربوط به 
محیط کار موضوع گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسالمشهر، ازتوجه به 
بازرسی  فرم  شاکی،  اداره  از  واصله  گزارش  جمله:  از  پرونده  اوراق  محتویات  جامع 
بهداشت حرفه ای کارگاه و همچنین عدم حضور متهم در جلسات دادگاه علیرغم 
دعوت از طریق نشر آگهی و عدم ارسال الیحه دفاعیه دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را 
محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد مواد ۱۷5 و ۱۷۶ قانون عالوه بر رفع تخلفات 
مربوطه طبق استعالم به عمل آمده از اداره کار ظرف مهلت 3۰ روز، وی را به پرداخت 
مبلغ شصت و دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق اداره کار محکوم و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از انقضاء مهلت  مذکور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.م/الف 22۶۰
محسن اعراب – رئیس  شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

ادامه از صفحه ۱
 این مسئله ، مسئله جدی است، قرار نیست بنشینیم بگوییم حاال ما موشک  
با این ابعاد و مشخصات خواهیم داشت  یا نخواهیم داشت یا اینکه چه نوع 
سالحی خواهیم داشت و چه نوع سالحی نخواهیم داشت، اصوال هیچ کشوری 
هم این کار را نمی کند، مخصوصا وقتی که شما تعهدات بین الملی شناخته 
شده ای دارید. وی ادامه داد: ما قرار نیست که سالح هسته ای تولید کنیم  ، 
و خودمان هم گفته ایم  دنبال سالح هایی که برای پرتاب سالح های هسته 
ای طراحی شده نیستیم و این نوع سالح را نه طراحی، نه تولید و نه آزمایش 
می کنیم،  بنابراین خیلی واضح می گویم اینکه اگر مذاکراتی خارج از موضوع 
برجام وجود داشته باشد، مثل مسائل دفاعی ، به خاطر حفظ برجام ،  به نطر 
بنده بعید است. نمی شود گفت که چون آمریکا حاال یک کاری را انجام داده 
پس بقیه مبرا هستند و باید برجام ادامه پیدا کند، در چنین وضعیتی در اختیار 
ایران است که برجام را ادامه بدهد یانه، بخشی از تعهدات خود را اجرا کند یا نه 

و این بخش کلی باشد یا جزئی.
 ما محاسبات مختلف انجام می دهیم و بعد از محاسبات است که تصمیم 
گرفته می شود.تا االن هم جمهوری اسالمی ایران عقالنی و بر اساس منافع 
خودش تصمیم گرفته، همه مالحظات در نظر گرفته می شود و بعد تصمیم 
گرفته خواهد شد که چه کار را انجام بدهیم.وی در پاسخ به این سوال که در 
صورت لغو برجام از سوی آمریکا تدابیر ایران درباره میزان غنی سازی یا پژوهش 
های اتمی چه خواهد بود گفت؟ بر خالف آن چیزی که نشان می دهد ترامپ 

شجاعت الزم را ندارد چون اگر قرار است که یک کاری را انجام بدهند دلیلی 
ندارد که فقط حرفش را بزنند، آنها اول گفتند که می خواهند برجام را پاره 
کنند بعد گفتند می خواهند از آن خارج شوند حاال هم مدت هاست که به 
بهانه هایی دارند این قضیه را به تعویق می اندازند و در عین حال به نحوی دارند 
از تعهدات خود تخطی و خلف وعده می کنند یا ابهام ایجاد می کنند و مانع 
بقیه می شوند که روابط اقتصادی و تجاری با ایران داشته باشند؛ همه این ها 
در دنیا رصد و دنیا متوجه می شود که یک کشوری که خود را ابرقدرت می 
داند به تعهداتی که پذیرفته پایبند نیست در این وضعیت حتما آنها خودشان 
را در شرایط بدتری قرار می دهند چون ما همیشه راه های مختلفی داریم.

وی ادامه داد: در بحث خروج آمریکا از برجام و این که ما چه اقدامی خواهیم 
کرد، بخشی به تصمیم سیاسی در کشور بر می گردد اما اگر بخواهد در اجرا 
اقدامی شود که مفهومش آن باشد که ما برگردیم به وضعیت گذشته دست 
ما خیلی باز است. ما کارهای زیادی می توانیم انجام بدهیم. ما از نظر سطح و 
مقدار غنی سازی، تعداد سانتریفیوژ و دیگر موارد می توانیم به سرعت اقداماتی 
انجام بدهیم.کمالوندی در پاسخ به این سوال که آیا می توانید زمانی را برای 
بازگشت به دوره قبل از توافق اتمی به ما ارائه دهید؟گفت: ما نه تنها می توانیم 
به وضعیت قبل برگردیم بلکه به مراتب می توانیم چندین برابر جلوتر از قبل 
بازگردیم. به طور مثال اگر ما بخواهیم 2۰ درصد غنی سازی کنیم در کمتر از 
۴۸ ساعت می توانیم اقدام کنیم. ما بر اساس ماشین های جدیدی که به کار 
می گیریم می توانیم سرعت غنی سازی را باال ببریم.به گفته وی، البته ما بر 

اساس پادمان و پروتکل تعهدات خودمان را داریم و تعهدات پادمانی را قطعا چه 
با برجام و چه بی برجام انجام خواهیم داد. آنها از ابتدا نگران بودند و ما از ابتدا 
می گفتیم که نگرانی شما بی مورد است ولی وقتی که قرار باشد آنها توجهی 
به تعهدات خود نداشته باشند ما نیز به نگرانی آنها توجهی نداریم و سعی می 
کنیم به برنامه خودمان در چارچوب پادمان سرعت بدهیم و آنها نیز قطعا می 
دانند که به لحاظ فنی ما در وضعیتی هستیم که شرایط ما از نظر سرعت کار 

به مراتب بهتر از قبل است.

کمالوندی: امکان بازگشت ایران به غنی سازی ۲۰درصد در ۴۸ ساعت

ترامپ شجاعت خروج از برجام را ندارد
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بخش دوم و پایانی:

اهداف کلی ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران
اهداف کلی ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور جمهوری اسالمی 

ایران را می توان در موارد ذیل خالصه نمود:
·تبیین سیاست ملی بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی

·افزایش تالشها برای ممانعت، محو و ترمیم خسارات وارده بر محیط 
زیست

و  اهمیت محیط زیست  از  آگاهی جامعه  و  دانش  ·ارتقای سطح 
حفاظت آن

·تامین بهداشت و رفاه انسانها و حفظ کیفیت محیط  زیست
·بکارگیری معیارهای محیط زیستی در برنامه ریزی توسعه

بین بخشی سازمانهای  و هماهنگی های  ·افزایش سطح همکاری 
دولتی کشور

فرآیندهای  در  جامعه  عموم  نظرات  و  دیدگاه ها  از  ·استفاده 
سیاستگذاری و تصمیم گیری

·شناسایی و پیش بینی پیامدهای احتمالی طرح های توسعه
·شناسایی روشها و اقدامات مدیریت محیط زیستی مورد نیاز برای 

کاهش و کنترل پیامدهای محیط زیستی طرح های توسعه
اقتصادی-  فنی،  مطلوبیت  لحاظ  از  بهینه  گزینه های  ·شناسایی 

اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی
قوانین مربوط به ارزیابی اثرات محیط زیستي

از  قبل  تا  است که  زمره کشورهایی  ایران در  اسالمی  جمهوری 
سال ۱3۷3 قانون ویژه ای در زمینه ارزیابی اثرات محیط زیستی 
نداشته است. لیکن تا قبل از این تاریخ طبق قوانین محیط زیستی 
به دولت اختیار داده شده بود در مورد بعضی از پروژه های خاص، 
بررسی های محیط  زیستی را الزامی نماید. بنابر تعریف عمومی، 
ارزیابی محیط زیستی را می توان فرآیند و جریان بررسی و مطالعات 
رسمی برای پیش بینی اثرات فعالیت های یک پروژه پیشنهادی بر 
محیط زیست، سالمت انسان ها و رفاه اجتماعی دانست. برخی تعاریف 
دیگر آنرا روشی برای تعیین، پیش بینی و تفسیر اثرات محیط زیستی 
سالمت  و  عمومی  بهداشت  محیط زیست،  کل  بر  پروژه  یک 
اکوسیستم هایی می دانند که زندگی بشر به آن وابسته است. این 
ابزار مدیریت محیط زیست اثرات فعالیتهای یک پروژه را با دیدگاه 
اجتناب و یا کاهش اثرات آنها بر محیط زیست بررسی می کند. لذا 
ارزیابی محیط زیستی به عنوان تکنیک مهمی به شمار می رود که 
برای اطمینان یافتن از اینکه اثرات احتمالی پروژه های توسعه در 
محیط کامالً مورد شناسایی و در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار 
گرفته اند، کاربرد دارد. باتوجه به اثرات تخریبی و بعضاً غیر قابل جبران 
و بسیار پرهزینه بسیاری از پروژ ه های توسعه، ارزیابی محیط  زیستی 
به عنوان یک ابزار قدرتمند برای دستیابی به توسعه  پایدار از سال 
۱3۷3 درکشور ایران جایگاه قانونی یافته است. در طول این مدت 
عالوه بر تثبیت جایگاه قانونی فرایند ارزیابی محیط  زیستی  در کشور 
فهرستی از طرح ها و پروژه ها ی مشمول ارزیابی محیط زیستی  در 
سال ۱3۸۴ به تصویب رسید با توجه به ابالغ آخرین مصوبه شورای 
عالی حفاظت محیط  زیست  تعداد کل طرح ها و پروژه ها ی مشمول 

انجام مطالعات ارزیابی محیط  زیستی  به 5۱ عنوان رسیده است.
فهرست بخشی ازقوانین و مقررات مربوط به ارزیابی اثرات عبارتند از:

- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
- قانون برنامه دوم و سوم توسعه کشور، مصوب سالهای ۱3۷3و 

۱3۷۹مجلس
- آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا ،مصوب سال ۱3۷۴مجلس

- تصویب نامه هیات وزیران درمورد ضوابط 
، مصوب سال  استقرار صنایع  معیارهای  و 

۱3۷۸
- صورتجلسه شماره ۱3۸ شورایعالی حفاظت 
محیط زیست در مورد ارزیابی اثرات محیط 

زیستي، مصوب سال ۱3۷۶
- ماده ۱۰5 قانون برنامه سوم توسعه ،مصوب 

سال ۱3۷۹ و....
در حال حاضر مهمترین و معتبرترین قانون 
مرتبط با ارزیابی محیط زیستي که تا پایان 
قانونی مورد  به عنوان مستند  سال ۱3۸3 
استفاده و بهره برداری می باشد ماده )۱۰5( 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی 
و فرهنگی می باشد که متن کامل آن به قرار 

زیر است:
» کلیه طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی و 
خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام 
مطالعات امکان سنجی و مکان یابی بر اساس 
ضوابط پیشنهادی شورایعالی حفاظت محیط 
زیست و مصوب هیات وزیران مورد ارزیابی 
نتایج  رعایت  گیرند.  قرار  زیستي  محیط 

ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژه های مذکور الزامی است. 
نظارت بر حسن اجرای ا ین ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه 

می باشد. «
فهرست پروژه هاي مشمول ارزیابي اثرات محیط زیستي

۱- کارخانجات پتروشیمي درهر مقیاس
2- پاالیشگاه ها در هر مقیاس

3- نیروگاه ها با ظرفیت تولیدي بیش از ۱۰۰مگاوات
۴- صنایع فوالد در دو بخش زیر:

الف- واحدهاي تهیه کننده خوراک ذوب و ذوب با ظرفیت تولیدي 
بیش از 3۰۰ هزارتن در سال

ب- واحدهاي نورد
5- سدها و سازهاي دیگر آبي در سه بخش زیر:

الف- سدها با ارتفاع بیش از ۱5متر و یا داراي ساختارهاي جنبي 
بیش از ۴۰ هکتار و یا مساحت دریاچه بیش از ۴۰۰ هکتار

تبصره ۱: سدهاي باطله )نگهدارنده مواد آلوده( در هر اندازه شامل 
ارزیابي محیط زیستي مي باشند.

ب- دریاچه هاي انسان ساخت در مساحت بیش از۴۰۰ هکتار
تبصره2: اندازه دریاچه هاي پرورش آبزیان در مقیاس کوچکتر از 
۴۰۰هکتار با هماهنگي وزرات جهادسازندگي و سازمان حفاظت 

محیط زیست تعیین مي شود.
ج- طرح ها و پروژه هاي آبیاري و زهکشي در وسعت بیش از 5 هزار 

هکتار
۶- شهرک هاي صنعتي )با هر عنوان( در وسعت بیش از یکصد هکتار

۷- فرودگاه ها با طول باند بیش از 2هزار متر

۸- واحدهاي کشت و صنعت در وسعت بیش از 5  هزار هکتار
۹- کشتارگاه هاي بزرگ صنعتي

۱۰- مراکز دفن زباله براي شهرهایي با جمعیت بیش از 2۰۰ هزار 
نفر و شهرهاي جدید

۱۱- مراکز بازیافت صنعتي زباله )کارخانه هاي کمپوست(
۱2- طرح هاي خطوط نفت و گاز

۱3 - طرح هاي سکوهاي نفتي
۱۴- طرح هاي ذخیره گاه هاي نفتي

۱5- طرح هاي بزرگ جنگلداري
۱۶- طرح ها و پروژه هاي بزرگ راه  کشور

۱۷ - طرح ها و پروژه هاي بزرگ راه  آهن کشور
۱۸- طرح ها و پروژه هاي گردشگري

۱۹- کارگاه ها و مجتمع هاي صنعتي و خدمات مربوطه بیش از 5 
هزار مترمربع

2۰- نمایشگاه هاي دایمي، صنعتي و خدماتي بیش از۱۰ هزار مترمربع
 5 از  بیش  خطرناک  کاالهاي  و  شیمیایي  مواد  انبارهاي   -2۱

هزار مترمربع
 ۱۰ از  بیش  راه سازي  و  عمراني  فعالیت هاي  کارگاه هاي   -22

هزار متر مربع
23- ذخیره گاه هاي مواد سوختي بیش از ۱میلیون لیتر

2۴- پایانه هاي بار و مسافر بیش از 2 هزار مترمربع
25- واحدهاي پرورش طیور، دام و سایر حیوانات اهلي و وحشي 

بیش از 5 هکتار
2۶- واحدهاي پرورش ماهي و سایر آبزیان بیش از ۱۰هزار مترمربع

صیادي،  بنادر  دریایي،  سازه هاي  طرح هاي   -2۷
هر  در  الیروبي  عملیات  و  گاز  و  نفت  پایانه هاي 

مقیاس
2۸- طرح هاي تاسیسات آبي و بهداشتي

2۹- شبکه جمع آوري و واحدهاي تصفیه و دفع 
فاضالب در مقیاس شهري

3۰-تصفیه خانه بزرگ آب در مقیاس شهري )بیش 
از 5   هزار مترمربع در شبانه روز(

مقیاس  در  پسماند  دفن  و  دفع  طرح هاي   -3۱
شهري

هزار   5 از  بیش  آموزشي  و  نظامي  مراکز   -32
مترمربع

۱۰هزار  از  بیش  گردشگري  شهرک هاي   -33
مترمربع

3۴-شهرک هاي سینمایي بیش از 5 هزار مترمربع
35- پارک ها و یا اردوگاه هاي تفریحي، آموزشي و 

پژوهشي و ورزشي بیش از ۱۰هزار مترمربع
استخراجي  ظرفیت  حداقل  مس  معدن   -3۶

یک  میلیون تن در سال
3۷- معدن سنگ آهن حداقل ظرفیت استخراجي 

۶۰۰ هزار تن
3۸- معدن سنگ طال با هر ظرفیتي

3۹- سرب و روي حداقل ظرفیت استخراجي یکصد هزار تن در سال
۴۰-معادن سایر فلزات حداقل ظرفیت استخراجي ۱۰۰هزار تن
۴۱- زغال سنگ حداقل ظرفیت استخراجي۸۰ هزار تن در سال

۴2- نمک آبي در سطح بیش از ۴۰۰ هکتار
۴3- کارخانجات سیمان

۴۴- کارخانجات تولید قند و شکر
۴5- کارخانجات تولید گچ و آهک صنعتي

۴۶- واحدهاي تولید مواد اولیه بهداشتي، آرایشي و داروسازي
۴۷- کارخانجات بزرگ تولید قطعات خودرو داراي هر سه واحد 

ذوب، ریخته گري و آبکاري
۴۸- واحدهاي تصفیه دوم روغن موتور

۴۹- طرح هاي احداث و بهره برداري از میادین نفت و گاز جدید با 
بیش از ۱۰ حلقه چاه و همچنین طرح هاي توسعه میادین نفت و 
گاز موجود در صورتي که بعد از توسعه تعداد چاه ها به بیش از ۱۰ 

حلقه برسد.
اهداف ارزیابی محیط زیستی

مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی دارای دو هدف بلند مدت و 
کوتاه مدت به شرح زیر می باشد :

الف : اهداف کوتاه مدت
- تعیین اقدامات اصالحی مناسب و درج آن در برنامه پروژه
- پیش بینی پروژه پیامدهای محیط زیستی مهم و ماندگار

- تعیین ویژگی های پیامدهای محیط زیستی مهم و ماندگار پیش 
بینی نشده

- تعیین درآمد ها و هزینه های محیط زیستی پروژه
ب : اهداف بلند مدت

ارزیابی تمام پیامدهایي که پروژه پیشنهادی توسعه اعم از خصوصی 
یا دولتی در محیط زیست ایجاد می کند.
نیازها و ضرورتهای ارزیابی محیط زیستی

ارزیابی یکی ازروش های مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه 
برنامه ر یزی در دسترس  ابزار   به عنوان یک  پایداراست ومي تواند 
برنامه ریزان، مدیران وتصمیم گیرندگان قرارگیرد تا براساس آن 
بتواننداثرات بالقوه محیط زیستی که درنتیجه اجرای پروژه های 
عمرانی وتوسعه پدیدارمی شوند را شناسایي نموده و گزینه های 

منطقی جهت رفع کاهش آنها انتخاب کنند.
مشکالت ارزیابی محیط زیستي

علی رغم مفید بودن اجرای ارزیابی محیط زیستی پروژه ها کهبدون 
اعمال آنها امکان تخریب محیط بیشتر می گردد ، به کارگیری 
ارزیابی مورد قبول نیز دارای نارسایی هایی است که عمده ترین 

آنها عبارتند از :
- ارزیابی  محیط زیستی، دیدگاه های خود را بر روی آثارمنفی اجرای 
یک پروژه متمرکز می کند. لیکن طراحان نکات مثبت پروژه ها 
رامورد نظر قرارمی دهند. این نگرش ها نوعی عدم تفاهم تلقی می 

شود.
- برای ارزیابی محیط زیستی به اطالعات جامع و نیز بکارگیری افراد 
متخصص و کار آموز ارزیابی محیط زیستی نیاز می باشد. چون با 
توجه به اینکه امکان انجام ارزیابی تا قبل از مراحل پایان طراحی و 
برنامه ریزی پروژه ها وجود ندارد، بنابراین هرگونه تغییر مبتنی از 
اعمال دیدگاه های ارزیابی منجر به بروز مشکالت و پرهزینه شدن 

پروژه می شود.
بطور کلی می توان چالش های ارزیابی اثرات محیط  زیستی را در 

موارد زیر خالصه نمود:
۱. عدم بازدارندگی و ضمانت اجرایی در قوانین ارزیابی

از  تهیه هر یک  برای  2. عدم وجود دستورالعمل های تخصصی 
گزارشات طرح های مشمول

3. نقش کم رنگ و بعضا بی رنگ آمایش سرزمین در ارزیابی اثرات
۴. عدم استقالل، و وابستگی مشاورین به مجریان و کارفرمایان از 

بعد مالی
5. کمبود نیروی کارشناس و خبره برای تهیه گزارشات ارزیابی 

خصوصا در سطح استانها
۶. کیفی بودن بسیاری از گزارشات و عدم اتکا به داده های کمی 

و عددی
۷. عدم دسترسی مناسب به اطالعات پایه مورد نیاز در فرایند ارزیابی

۸. زمان بر بودن فرایند صدور مجوز
۹. هزینه های باالی انجام ارزیابی

منابع: ۱- ادینگتون، جان.، ۱۳76، کاربرد علم اکولوژی درکاهش اثرات 
توسعه )پیش بینی اثرات توسعه و تاسیسات عمرانی بر محیط زیست(، 

ترجمه اسماعیل کهرم، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
۲- آذرنگ، عبدالحسین.، ۱۳6۴، تکنولوژی و بحران محیط زیست، 

مؤسسه انتشارات امیر کبیر تهران.
۳- مخدوم، مجید.، ۱۳۸۱، شالوده آمایش سرزمین، انتشارات دانشگاه 

تهران.
۴- میراب زاده، پرستو.، ۱۳79، راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست 

محیی توسعه، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. 
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ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های شهری
* مهدی کیانی امیری -  علی قائمی امیری
کارشناسان ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

طراحی پارک منابع طبیعی در اردبیل
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از طراحی 
بزرگترین پارک جنگلی توسط منابع طبیعی   در 

منطقه آرپا تپه نمین خبر داد.
مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل استان اردبیل با 
بیان اینکه در سال آینده 2۱۰ کیلومتر جنگل کاری 
می شود، اضافه کرد: 2۱۰ کیلومتر در طول سه سال 
آینده برنامه ریزی کردیم که در تمامی شهرستان 
های استان اردبیل جنگل کاری انجام شود که این 
موضوع یکی از درخواست های نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه اردبیل است که امیدواریم 
این برنامه محقق شود.  به گفته هدایت شروع اتصال 
فضای سبز اردبیل به شهر نمین از جمله پروژه های 
مهم بوده که در حاشیه جاده درخت کاری انجام می 
شود ودر هفته منابع طبیعی امسال این دو شهر به 
طول ۱2 کیلومتر جنگل کاری و فضای سبز اردبیل 
و نمین به هم متصل خواهد شد.  هدایت یادآور شد: 
برای اولین  بار یک روز از هفته منابع طبیعی به 
سازمان های مردم نهاد استان واگذار شده و تمامی 
برنامه از طرف سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه 
محیط زیست برگزار می شود.  وی با اشاره به افزایش 
سرانه نهال گفت: با توجه به ممنوعیت بهره برداری از 
منابع جنگلی در سطح استان قرار است یک میلیون 
اصله صنوبر تولید و توزیع شود تا در راستای نیاز 

چوب استان بکار گرفته شود.  
  

کاهش 6 درصد تصادفات درون 
شهری منجر به فوت در کردستان

ایسنا؛ رئیس پلیس راهور استان کردستان از کاهش 
به فوت در تصادفات  ۶ درصدی تصادفات منجر 
درون شهری خبر داد و گفت: در مدت یاد شده در 
تصادفات جرحی 2۹ درصد و در تصادفات منجر به 

خسارت ۱۷ درصد افزایش داشته ایم.
اظهار  استان  در جمع خبرنگاران  نادری،  رمضان 
کرد: در بحث ایمنی سفر و ارتقای فرهنگ ترافیک 

رسانه های گروهی می توانند بسیار اثرگذار باشند. 
وی با اشاره به آغاز طرح نوروزی پلیس راه در دو 
مرحله افزود: یک مرحله این طرح در حوزه درون 
شهری از ۱5 اسفندماه آغاز و تا 2۴ اسفندماه ادامه 
دارد و مرحله دوم همگام با سراسر کشور از 2۴ 
اسفندماه آغاز و تا ۱5 فروردین ماه به مدت 2۱ روز 
انجام می شود. سرهنگ نادری بیان کرد: با توجه با 
اینکه بیشترین حجم سفر در ایام تعطیالت نوروزی 
انجاممی شود، باید رانندگان همواره و به ویژه در این 
ایام توجه الزم را داشته و از انجام رفتارهای پرخطر 
دوری کنند. وی اعالم کرد: پلیس راهور تمام توان و 
نیروی انسانی خود را از ۱5 اسفندماه تا ۱5 فروردین 
راه استان  ماه پای کار آورده است. رئیس پلیس 
کردستان بیان کرد: در سا ل های گذشته شاهد 
اشتیاق مردم برای سفر چه درون شهری و چه برون 
شهری بوده و هستیم لذا خواستار برنامه ریزی در 
سفر و در نظر گرفتن زمان الزم برای سفر، معاینه 
سوی  از  مقررات  و  قوانین  رعایت  خودرو،  فنی 
رانندگان شد.  رئیس پلیس راهور کردستاندر پایان 
یادآور شد: سال جاری از نظر میزان جریمه کرد و 
مبلغ جریمه در استان کردستان ۴۷ درصد کاهش 

جریمه رانندگان را داشته ایم.

خبر

افزایش ظرفیت فوالدسازی در سال ۱۴۰۴
وحیدی فر-اهواز: آمارها حکایت از آن دارد که در حال حاضر ۱۹ میلیون 
تن ظرفیت تولید بیلت و بلوم در کشور وجود دارد و در 2 سال آینده یعنی تا 
سال ۹۸ بالغ بر ۱۷ میلیون تن دیگر به این ظرفیت افزوده می شود و ظرفیت 

به حدود 3۶ میلیون تن می رسد.
تن  میلیون  به 55  ایران  که  است  این  دیدگاهشان  که  افرادی  برخالف 
نمی رسید به نظر می رسد در ۱۴۰۴ به ۶۰ تا ۶۱ میلیون تن ظرفیت در 
فوالدسازی خواهیم رسید. بهمن تجلی زاده معاون فروش و بازاریابی فوالد 
خوزستان گفت: آمارها حکایت از آن دارد که در حال حاضر ۱۹ میلیون تن 
ظرفیت تولید بیلت و بلوم در کشور وجود دارد و در 2 سال آینده یعنی تا سال 
۹۸ بالغ بر ۱۷ میلیون تن دیگر به این ظرفیت افزوده می شود و ظرفیت به 

چیزی حدود 3۶ میلیون تن می رسد.
وی افزود: ظرفیت اسلب نیز در حال حاضر ۱۱ میلیون تن است و با اضافه 
شدن واحدهای جدید ظرف 2 سال آینده، به ۱۷ میلیون تن می رسد. در 

مجموع 53 میلیون تن ظرفیت تا سال ۹۸ ایجاد خواهد شد.
تجلی زاده اظهار داشت: در افق ۱۴۰۴ حدود 2 میلیون تن دیگر به ظرفیت 
اسلب و ۶ میلیون تن به ظرفیت بلوم و بیلت افزوده می شود و برخالف افرادی 
که دیدگاهشان این است که ما به 55 میلیون تن نمی رسیم به نظر می 
رسد در ۱۴۰۴ به ۶۰ تا ۶۱ میلیون تن ظرفیت در فوالدسازی می رسیم و 

اینجاست که نقش صادرات و ضرورت توسعه آن مطرح می شود.
وی در توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان کرد: برای آنکه این ظرفیت ها را 
بکار بگیریم باید بازارهای بین المللی صادراتی مناسب برای محصوالت تعریف 
کنیم چراکه سرانه مصرف در بازار داخلی از 2۰۰ کیلوگرم نهایتا به۴۰۰ 
کیلوگرم خواهد رسید و با فرض جمعیت ۹۰ میلیون نفری، ظرفیت مصرف 

داخل به 3۶ میلیون تن خواهد رسید و مابقی باید صادر شود.
معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان در خاتمه افزود: لزوما باید هر چه 
سریعتر مشوق های مالی و بانکی و معافیت ها برای صادرکنندگان تعریف 
شود چرا که در غیر این صورت از فرصت طالیی اختالف قیمت داخلی و 
جهانی فوالد در راستای توسعه صادرات غیر نفتی کشور بهره برداری بهینه 

صورت نمی پذیرد.

 ساخت و نصب ۸ اسکله گردشگری
 با اعتبار 5۲ میلیارد

اکبری؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ساخت و نصب ۸ اسکله شناور 
جدید گردشگری و مسافری در این استان با اعتبار 52 میلیارد ریال خبر داد 
و گفت: دو فروند از این اسکله ها در جزیره هنگام و روستای کندآلوي جزیره 

قشم تا پایان هفته جاری بهره برداری می شود.
اله مراد عفیفی پور با اعالم این خبر گفت: در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی و با هدف ارتقای سطح ایمنی سفرها و گردشگری دریایی، قرار 
است هشت اسکله فلزی شناور)پانتون( به ارزش 52 میلیارد ریال در مبادی 

گردشگری شهرستان های قشم و سیریک نصب شود.
 وی ادامه داد: تاکنون نصب دو فروند از آنها در جزیره هنگام و روستای ساحلی 
کندآلوی قشم به پایان رسیده و پایان هفته جاري با حضور مقامات ارشد 
سازمان بنادر و دریانوردي بهره برداري از آنها به صورت رسمي آغاز مي شود. 
به گفته مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، نصب چهار فروند اسکله 
شناور دیگر در روستاهای واقع شده در میان جنگل حرا شامل بندر تاریخی 
الفت و روستاهای ساحلی شیب دراز، گورزین و سهیلی جزیره قشم تا پایان 
سال ۹۶، به اتمام خواهد رسید. این مقام مسئول تصریح کرد: هفتمین اسکله 
به گردشگران جزیره عجایب  مناسب  با هدف خدمت  رسانی  شناور هم 
هفتگانه خلیج فارس اوایل سال ۹۷ در جنگل حرای روستای ساحلی طبل 

نصب خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین نصب اسکله هشتم نیز تا پایان فصل بهار سال آینده 
در بندرگاه خور بین المللی آذینی شهرستان سیریک )شرق هرمزگان( به 
انجام خواهد رسید. عفیفي پور از طول 2۰ و عرض 5 متری پانتون های نصب 
شده در کنار ارتفاع ۱5۰ سانتیمتری با آبخور 3۰ سانتیمتر و ارتفاع آزاد ۱2۰ 
سانتیمتری به عنوان مشخصات هشت اسکله شناور یاد شده، نام برد که قادر 

به پهلوگیری همزمان سه شناور تفریحی و مسافری هستند.

خبر 

معاون  حضور  با  گلستان:  سلیمانی- 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
استانداری گلستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
و حرفه ای  فنی  آموزش  مدیرکل  و  اجتماعی 
برای  سواری  خودرو  دستگاه   ۱3 از  استان، 
اتومکانیک مراکز آموزش  تجهیز کارگاه های 

فنی و حرفه ای گلستان رونمایی شد. 
در این مراسم محمود ربیعی معاون هماهنگی 
استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور 
گلستان بیان کرد: خودروهای موجود در بازار، 
لذا  است،  متفاوت  تجهیزات  با  خودروهایی 
نبود تجهیزات همسان با امکانات موجود بازار، 
شرایط آموزش مهارت آموزان را در مجموعه 
استان  و  کشور  حرفه ای  و  فنی  سازمان 
با  که خوشبختانه  بود  کرده  محدود  گلستان 
اقدام  ستاد امالک تملیکی کشور و سازمان 
فنی و حرفه ای، این بروزرسانی صورت گرفت 
آموزشی  دوره های  در  کنندگان  شرکت  تا 
پیش  از  بیش  آموزی  مهارت  امر  در  بتوانند 

موفق باشند.
بین  فاصله  نتیجه  بیکاری  کرد:  اظهار  وی   
علم و عمل است و در این راستا برای ایجاد 
اشتغال، باید فاصله بین این دو به هم نزدیک 

شوند و این میسر نیست مگر با مهارت آموزی 
از  که  است  گذار  اثر  زمانی  آموزش  افراد، 

سطوح پایین و بطور کامل انجام شود. 
آموزش  مدیرکل  طلب  حسینی  سیدعلیرضا 
تجهیز  راستای  در  استان  حرفه ای  و  فنی 
این  آموزشی  مراکز  اتومکانیک  های  کارگاه 
استان بیان کرد: خودروهای سواری تخصیصی 
و  است  و چری  نوع سابرینا  از  اداره کل  این 
مراکز  اتومکانیک  کارگاه های  تجهیز  جهت  
شده  دریافت  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش 

ساختار  دارای  ساختاری  نظر  از  که  است 
کشور  روز  خودروهای  با  یکسانی  و  مشترک 
اظهار  طلب  حسینی  گزارش،  بنابراین  است. 
داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
کارگاه های  تجهیزات  بروزرسانی  راستای  در 
اتومکانیک فنی و حرفه ای سراسر کشور، ۴۹۸ 
اعتبار  با  چری  و  سابرینا  خودروی  دستگاه 
بالغ بر ۴2 میلیارد ریال و ارزش واقعی ۴2۰ 
کشور  مختلف  های  استان  به  ریال  میلیارد 
 ۱3 گلستان  استان  سهم   که  نمود  ارسال 

خودرو بوده است. 
وی تصریح کرد: مردم برای تعمیر خودروهای 
تعمیرکاران  و  استادکاران  نیازمند  خود، 
اینکه عمده  به  با عنایت  لذا  توانمند هستند، 
فنی  آموزش  اداره کل  استان در  تعمیرکاران 
این  می بینند،  آموزش  گلستان  حرفه ای  و 
و  مربیان  برای  را  مناسبی  شرایط  خودروها 
فراهم  آموزشی  دوره های  در  آموزان  مهارت 

خواهند آورد. 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان بیان 
زمینه  در  اقدامات  مهمترین  از  یکی  کرد: 
کار  بازار  نیاز  مورد  آموزشهای  ارائه  اشتغال 
بروز  تجهیزات  نیازمند  موضوع  این  که  است 
آموزشی می باشد و با تخصیص این خودرو ها 
در راستای اجرای برنامه های جدید سازمان 
کارگاههای  تجهیز  و  رسانی  روز  به  بر  مبنی 
آموزشی اتومکانیک سراسر کشور ، امیدواریم 
آموزشی  های  دوره  از  استان  آموزان  مهارت 

مطلوب و موثرتری بهره مند گردند. 
تحویلی  خودروهای  افزود:  طلب  حسینی 
صرفاً جنبه آموزشی و مهارت آموزی دارند و 
هیچگونه استفاده غیر آموزشی از آنها نخواهد 

شد.

رونمایی از تجهیز کارگاه های اتومکانیک مراکز آموزش فنی و حرفه ای گلستان

آمادگی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداري 
کرج برای تامین میوه عید شهروندان

بدنبال انعقاد تفاهم اقتصادی بین  شهردار اصفهان وموستار؛

نصف جهان با موستار خواهر خوانده می شود

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده 
میوه  نیاز  کرج   شهرداري  کشاورزي  هاي 

شب عید شهروندان کرجي را تامین کرد.
عمومي  روابط  از   نقل  به  زمان  گزارش  به 
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده 
بهروز  ؛  کرج  شهرداري  کشاورزي  هاي 
سال  گفت:هر  خبر  این  بیان  با  ورمهمدي 
میوه شب عید شامل سیب و پرتغال از اواخر 
اسفند ماه تامین و با ایجاد جایگاه هایی در 
میادین و معابر به صورت مستقیم و با قیمت 

دولتی به مردم عرضه می شود.
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده 
هاي کشاورزي شهرداري کرج  ضمن اشاره 
صورت  به  نوروزی  های  میوه  عرضه  به 
کانکسهای چادری در ایام تعطیالت نوروزی 
و  قیمت  افزایش  از  جلوگیری  افزود:برای 

هدف  با  میوه  غیرمتمرکز  و  فراگیر  عرضه 
در  ترافیکی شهر  بار  کاستن  و  بازار  تنظیم 
ایام تعطیالت نوروز این سازمان برنامه های 
گسترده ای در قالب غرفه های چادری در 
خواهد  اجرا  به  شهر  سطح  حساس  نقاط 
گذاشت که استقبال بیش از بیش شهروندان 

نشان از رضایتمندی باالی آنها می باشد. 
اجرای  و  کرد:طراحی  بیان  ورمهمدي 
مکانهای  در  میوه  عرضه  های  کانکس 
نظارت  هدف  با  شده  مطالعه  و  مخصوص 
شهروندان  دسترسی  تسهیل  و  قیمتها  بر 
به میوه با کیفیت و دولتي انجام شده و به 

زودي اطالع رساني مي شود.
وي تاکید کرد: بدون شک ارائه خدمت هر 
فهیم شهرمان  مردم  به  بهتر  و  چه مطلوب 
خدمتگزار  های  مجموعه  تمامی  خواسته 
و  است  شهرداری  بزرگ  خانواده  به  وابسته 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
خویش  توان  حد  در  نیز  کرج  شهرداری 
کوشیده است با کار شبانه روزی و استفاده 
بهینه از امکانات موجود، بیشترین خدمت را 

به شهروندان عزیز ارائه نماید.
شهري  مشاغل  ساماندهي  سازمان  رئیس 
کرج  شهرداري  کشاورزي  هاي  فرآورده  و 
با  سازمان  دیدگاه  این  با  کرد:  خاطرنشان 
ارائه طرح های خدماتی، عمرانی و اجتماعی 
و فرهنگی مصمم است با استعانت از خداوند 
متعال و همکاری مردم شریف کرج  با همت 
و خادمان صادق خود  باالی زحمت کشان 

در سال جدید افتخار بیافریند.

بهادری- اصفهان: پیرو مذاکرات  وزیر خارجه 
و  بوسنی  در  خود  همتای  با  دیدار  در  ایران 
هرزگوین مبني بر خواهرخواندگی بین موستار با 
اصفهان، تفاهم نامه اقتصادی در زمینه همکاری 
میان   گردشگری  و  نمایشگاهی  بانکی،  های 
شهرداری اصفهان و شهرداری موستار به امضا 

رسید.
شهردار شهر موستار، پنجمین شهر بزرگ کشور 
بوسنی هرزگووین با قدرت اهلل نوروزی شهردار 

اصفهان دیدار کرد.
زمینه  در  اقتصادی  نامه  دیدارتفاهم  این  در 
همکاری های بانکی، نمایشگاهی و گردشگری 
میان شهرداران به امضا رسید که تضمین کننده 
اقتصادی و گردشگری  بیشتر و توسعه  ارتباط 
شهرها است. این تفاهم نامه در حالی به امضا 
در  ایران  خارجه  وزیر  گذشته  روز  که   رسید 
دیدار با همتای خود در بوسنی و هرزگوین  در 
کنفرانس مطبوعاتی مشترک تاکید کرد: روابط 
دو ملت تاریخی است و با خواهرخواندگی بین 
همه  بین  روابط  این  بوسنی  و  ایران  شهرهای 
خوشحالم  یابد.  می  توسعه  کشور  دو  مردم 
به زودی  و  تهران است  سارایوو خواهر خوانده 
خواهر  تبریز  با  بانیالوکا  و  اصفهان  با  موستار 

خوانده هم می شوند.
بنا بر این گزارش،  در این تفاهم نامه دوطرفه 
مقرر شد؛ ظرفیت های متقابل اصفهان و موستار 
در اختیار دو شهر قرار گرفته و زمینه ساز توسعه 

گردشگری و اقتصادی اصفهان و موستار شود.
نامه  تفاهم  این  از  دیگری  بخش  در  همچنین 
آمده است ، با توجه به ظرفیت ساالنه گردشگری 

در شهر موستار، اصفهان به عنوان پتانسیل قابل 
به  فضا  این  از  خاورمیانه  در  گردشگری  توجه 
صورت مشارکتی برای جذب گردشگر استفاده 
های  نمایشگاه  نامه  تفاهم  این  اساس  بر  کند. 
دوشهر  در  مختلف  های  حوزه  در  مشترک 

اصفهان و موستار برگزار می شود.
گفتنی است؛ موستار در نزدیکی رودخانه نرتوا 
واقع شده و پنجمین شهر بزرگ کشور بوسنی و 
هرزگووین است. همچنین  شهر موستار به افتخار 
نامیده  موستاری  محلی،  زبان  در  که  پل بانانی 
می شوند نامگذاری شده است. آنها کسانی بودند 
که وظیفه نگهداری از پل قدیمی یا )پل موستار( 
را بر روی رودخانه نرتوا برعهده داشتند.این پل 
در سال 2۰۰۴ بازسازی شد و درحال حاضر یکی 

از نقاط دیدنی  این شهر به شمار می رود.
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آموزش و پرورش نباید بر روی تک 
ریل آموزش حرکت کند

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 
گفت: رویکرد نخبه پروری و جدایی از مسائل تربیتی 
بسیار آفت زا است و طبعا باید از این نگاه بازگردیم و 
آموزش و پرورش نباید بر تک ریل آموزش پیش رود.

به گزارش زمان،  علیرضا کاظمی معاون پرورشی و 
فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در همایش »فانوس 
و راه ۴« در جمع سرگروه های برادر، اتحادیه انجمن 
های اسالمی دانش آموزان، گفت: کار تربیت کار 
سختی است دو کار در کل  سخت و پیچیده است، 
یکی حکومت داری و دیگری تربیت؛ اما تربیت از 
حکومت داری سخت تر است چون در حکومت داری 
اما  داشت  دست  در  را  فضا  گونه ای  به  می توان 
هماهنگ کردن متغیرها خیلی پیچیده است و کار 
سنگینی است چون تربیت تابعی از این متغییرها 
است و البته فلسفه آمدن انبیاء تربیت است و لزوم 

برپا کردن و تحقق آن حکومت است.
وی با اشاره به نقش خانواده در فعالیت های تربیتی 
گفت: امروز اگر قرار باشد محصول خوبی را وارد 
جامعه کنیم باید بر سیستم خانواده و سیستم جامعه 
خود کار کنیم به این علت که بسترهای تربیت در 
خانواده شکل می گیرد و اگر ارزش های موجود در 
نظام تربیت در تعارض با هنجارهای خانواده باشد 
نباید انتظار داشته باشیم که تربیت به خوبی شکل 
بگیرد و هم اکنون متاسفانه در فضای مجازی شاهد 

یک بی برنامگی هستیم.
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: امروز 
یکی از مهمترین چالشهای نظام تعلیم و تربیت این 
است که نهاد جامعه و نهاد خانواده در تعارض با نظام 
تعلیم و تربیت حرکت می کند و چند چالش اساسی 
در آموزش و پرورش وجود دارد که بزرگترین آن این 
است که بر تک ریل آموزش پیش می رویم؛ البته 
استراتژی ما در آموزش و پرورش اصال باید حاکمیت 
با ساحت دینی و تربیتی باشد. وی در بخش دیگر 
سخنان خود تصریح کرد: یکی دیگر از چالش های 
نظام آموزش و پرورش، منابع انسانی با انگیزه توانمند 
برخوردار از دانش و بینش در تعلیم و تربیت است، 
متاسفانه امروز تمرکز بر آموزش و پرورش دانش 
محوری و نظام آموزش زده منحصر به درس است 

که این بالی جان آموزش و پرورش است.
به گفته کاظمی، رویکرد نخبه پروری و جدایی از 
مسائل تربیتی بسیار آفت است و طبعا باید از این 
نگاه بازگردیم به یک نگاه فرهنگی تربیتی که اتحادیه 
هم نقش اساسی را در این حوزه می تواند ایفا کند و 
اصولی که یک مربی باید از آن برخوردار باشد این 
است که دائم رشد متربی را رصد کند و محدود به 

مکان و شرایط نباشد.
کاظمی خاطرنشان کرد: سه استراتژی برای فعالیت 
تربیتی و فرهنگی در حوزه آموزش و پرورش در نظر 
گرفته شده است که عبارتند از توسعه فرهنگ نماز ، 
قرآن و عترت مبتنی بر مسائل تربیتی، توسعه مهارت 
ها و فعالیت های توسعه محور و ایجاد روحیه امید و 
نشاط در سراسر کشور که در مقابله با استراتژی های 

دشمن می باشد.
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با کسری اعتبارات بسته های خدمات سالمت را 
کوچک می کنیم 

وزیر بهداشت گفت:  یکی از مؤلفه هایی که در چهار دهه گذشته کمتر به 
آن عمل شده، توجه به رفاه اجتماعی است، بخش غیرقابل قبول در کارنامه 
کشور است و بسیاری از مسائلی که امروز باعث شرمندگی ما می شود به 

دلیل همین موضوع است.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی در اجالس سراسری مدیران سازمان بیمه 
سالمت ایران گفت: امیدوارم در حوزه بیمه ای و در بیمه سالمت حتی 
در جایگزینی مدیرانی که در آینده داریم سهم بیشتری را به زنان بدهیم. 

وی ادامه داد: اگر قانون اجرا شود بیمه می تواند نقش آفرین باشد چرا که در 
بیش از دو دوره قانونگذاری برای برنامه پنج ساله باید منابع بیمه ای تجمیع 
شود اما متأسفانه برای تهیه بسته پایه خدمات برای همه ایرانیان عوامل 

قانون گریزی مانع شده که امیدوارم رفع شوند. 
وزیر بهداشت با اشاره به گفته مدیرعامل بیمه سالمت مبنی بر کسری ۷ 
هزار میلیاردی در سال آینده گفت: بیمه یک ریال هم نباید کسری داشته 
باشد، اما می دانم سرانجام به دلیل این کسری ها مجبور می شوند بسته 
خدمات را کوچک کنند چون چاره ای نیست، یا باید دولت و مجلس اعتبار 

الزم را پیش بینی کنند، یا منابع و مصارف خود را هم تراز کنیم. 
وی ادامه داد: در این صورت است که بیمه در سال آینده به سوءتدبیر متهم 
نمی شود، بنابراین پیشنهاد می دهم طوری عمل کنید که کسری نداشته 
باشید و به جز زیان انباشته که در بودجه دیده نشده، کسری باقی نماند. 

وی با اشاره به عدم دیده شدن تعرفه ها در الیحه بودجه سال آینده گفت:  
شب گذشته با آقای نوبخت سخنگوی دولت صحبت کردم و گفتم که 
چطور می شود در سه ماه گذشته نرخ ارز 3۰ درصد افزایش یافته آن وقت 
می خواهید بسیاری از تجهیزات پزشکی و مواد اولیه خارجی تحت تأثیر 

قرار نگیرد؟ این موضوع به مردم آسیب می زند. 

امید به زندگی در زنان ۲5 سال افزایش یافت
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به لزوم توجه جدی 
به آموزش مهارت های زندگی گفت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری به دنبال نهادینه کردن رویکرد »گفت وگوی ملی خانواده« است 
تا زمینه ارتباط بیشتر نسل های مختلف با هم فراهم شود.  همایشی 
به مناسبت هشتم مارس »روز جهانی زن« با حضور معصومه ابتکار ، 
استاندار قزوین، مسئوالن استانی و دانشجویان در سالن اجتماعات دانشگاه 
بین المللی امام خمینی )ره( برگزار شد. ابتکار در این همایش با اشاره به 
تقارن روز جهانی زن با میالد حضرت زهرا )س( و روز مادر و زن در سال 
جاری اظهار کرد: این تقارن فرصت خوبی برای بررسی جایگاه بانوان در 

داخل و عرصه بین الملل ایجاد می کند.
وی افزود: بعد از انقالب اسالمی امید به زندگی در میان بانوان 25 سال 
اضافه شده که نشان از فعالیت های خوبی است که بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی در حوزه بانوان انجام شده است. معاون امور بانوان و خانواده ریاست 
جمهوری تصریح کرد: یکی از آسیب هایی که در جامعه وجود دارد عدم 
آموزش مهارت های زندگی است که در هیچ دوره ای از مدارس تا دانشگاه ها 
مورد آموزش جدی قرار نگرفته و همین امر موجب آسیب های بسیار شده 
است. این مسئول یادآور شد: اگر مهارت های زندگی جدی گرفته نشود 
به شاکله اجتماعی و نهاد خانواده ضربه خواهد زد از این  رو در معاونت 
امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال نهادینه کردن رویکرد 
»گفت وگوی ملی خانواده« هستیم تا زمینه ارتباط بیشتر نسل های مختلف 
با هم فراهم شود. وی اضافه کرد: شاخص های مشارکت سیاسی بانوان هنوز 
با نقطه مطلوب فاصله بسیار دارد و امیدواریم در ادوار مختلف آینده امکان 

مشارکت سیاسی بانوان در سطوح مختلف مدیریتی گسترش یابد.
عرصه های  در  قزوین  استان  زنان  توانمندی های  نمایشگاه  چهارمین   
مختلف صنایع دستی، صنایع تبدیلی و کشاورزی، صنایع کوچک، با حضور 

۱2۴ تن از بانوان هنرمند در 5۰ غرفه در حال برگزاری است.
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خبری  نشست  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
توضیحاتی در ارتباط با ارائه واکسن روتاویروس 
و پنوموکوک، فراخوان جهت ساخت تخت های 
آرایش  هزینه  و  مناقصه  صورت  به  بیمارستانی 

ایرانیان و ... مطرح کرد.
ایرج حریرچی در نشست خبری در ارتباط با ارائه 
واکسن روتاویروس و پنوموکوک اظهار داشت: بر 
اساس مصوبه مجلس و اذن مقام معظم رهبری صد 
میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برداشت و برای 

این دو واکسن به تصویب نهایی رسید. 
وی با اشاره به اینکه روتاویروس عامل ۴۸ درصد 
اسهال ها در دوران نوزادی است، گفت: پنوموکوک 
نیز عامل عفونت های ریوی بوده و مشکالت زیادی 
ایجاد می کند بنابراین این دو واکسن به مجموعه 
واکسن ها اضافه شد و انستیتوپاستور مراحل عرضه 
آن را انجام می دهد.  سخنگوی وزارت بهداشت 
ادامه داد: بر اساس سند ملی نقشه راه درمان کشور 
تا سال ۱۴۰۴، 23۰ هزار و 5۷5 تخت بیمارستانی 
باید در کشور داشته باشیم تا به شاخص متوسط 
منطقه و جهان برسیم. که در حال حاضر ۴2 هزار و 
۴۷3 تخت در دست ساخت بوده و در بخش دولتی 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
حریرچی تصریح کرد: 2۹ هزار و ۷۰۰ تخت در 
۸ سال آینده شروع به ساخت و به بهره برداری 
می رسد در حال حاضر نیز 25 هزار و ۸3۶ تخت 
در بخش دولتی در دست ساخت است. سخنگوی 
وزارت بهداشت عنوان کرد: در ۸ سال آینده ۱3 
هزار و ۱۰۰ تخت دیگر با تعرفه بخش غیردولتی 
باید به مجموعه تخت های بیمارستانی اضافه شود. 

حریرچی از اعالم فراخوانی طی هفته آینده برای 
احداث ۷ هزار تخت بیمارستانی خبر داد و گفت: 

بندرعباس،  همچون  شهرهایی  در  تخت ها  این 
زاهدان، ساری، گرگان، کرمانشاه، اردبیل و اراک 
و  تهران  و ۱۱  منطقه ۹، ۱5  مانند  مناطقی  و 
برخی از مناطق اصفهان و شیراز مورد استفاده 
قرار می گیرد.  وی از بخش عمومی غیردولتی و 
خصوصی دعوت کرد تا در این فراخوان و مناقصه 
شرکت کند، گفت: برگزاری مناقصه به صورتی بوده 
که مدت زمان متوسط ۱۰ سال این بخش ها مکلف 
هستند بر اساس تعرفه عمومی غیردولتی به مردم 

خدمت رسانی کنند.
بررسی های  اعالم کرد: طبق  ادامه  حریرچی در 
انجام شده هر ایرانی متوسط در سال 2.2 درصد 
صرف مسائل آرایشی و پیرایشی همچون خرید 

لوازم آرایش، کوتاه کردن مو، رنگ مو و ... می کند.
وی گفت: متوسط هر ایرانی در سال بیش از ۱۰۰ 

هزار تومان هزینه آرایش و پیرایش خود داشته که 
در برخی از شهرها به ۱۴۰ هزار تومان نیز در سال 
می رسد و این در حالی بوده که ۶ درصد کل هزینه 

خانوار در حوزه بهداشت و درمان است.
آرایشی  مواد  بازار  درصد  اینکه ۶3  بیان  با  وی 
وارداتی قاچاق است، گفت: این دو سوم از سهم 
مواد آرایشی که قاچاق بوده ۹۰ درصد آن تقلبی 
است که برای سالمتی افراد مضر بوده و باید رفع آن 

و پیشگیری مدنظر قرار گیرد. 
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه در ارتباط با 
از فهرست دارویی توسط  تجویز داروهای خارج 
نظام  گفت:  داروخانه ها،  یا  و  پزشکان  از  برخی 
دارویی کشور به خصوص بعد از برنامه ششم توسعه 
ویژگی های مهمی را دارا شد و در واقع فهرست 
دارویی کشور تهیه و تجویز خارج از این فهرست 

نوعی تخلف محسوب می شود.
وی با بیان اینکه سیستم دارویی کشور بر اساس 
بر  بیمه گر  سازمان های  توسط  هزینه ها  جبران 
اساس طرح داروی ژنریک است، گفت: اقالم کمبود 
دارویی در ایران به حدی است که می توان آن را 
از داروخانه های دیگر تهیه کرد و مشکلی در این 

زمینه وجود ندارد.
حریرچی در ارتباط با چهارشنبه آخر سال، گفت: 
تالش می کنیم که در این ایام تعامل با دستگاه های 
دیگر صورت گیرد و آمبوالنس ها از روز سه شنبه 
در میادین اصلی شهرها مستقر و تمام بیمارستان ها 
بیمارستان های  که  هستند  آماده باش  حالت  به 
سوختگی، چشم پزشکی و جراحی های پالستیک 
در این زمینه بیشتر مدنظر قرار دارد. وی با اشاره 
به اینکه بازدید دوره ای از این بیمارستان ها و حضور 
متخصص مقیم مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: 
امیدواریم شاهد حوادث تلخی در این ایام نباشیم. 

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه تمهیدات این وزارتخانه در ایام نوروز برای 
حضور بیشتر پزشکان و خدمات بهتر درمانی در 
بیمارستان ها چیست، گفت: در بخش های دولتی 
دانشگاه ها  اساتید  کارورزان،  دستیاران،  ویژه  به 
از  عمده ترین کارها را انجام می دهند ولی عمالً 
بخش های  در  اسفند  اواسط  در  حتی  و  اواخر 
نیمه خصوصی و غیردولتی بیمار با وضعیت نامساعد 
قبول نمی کنند. حریرچی با تأکید بر اینکه از لحاظ 
قانونی نمی توانیم بخش خصوصی را مکلف به ارائه 
خدمات در این ایام کنیم، گفت: البته همکاری های 
بیشتر هم سال هاست که از این بخش خواهش 
کرده ایم ولی باید توجه داشت ۶۰ درصد خدمات 
تخصصی سرپایی را بخش غیردولتی ارائه می کند. 

در نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت:

63 درصد بازار مواد آرایشی وارداتی قاچاق است

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه ۹۶/۸3/۰3۰۱/3۰۶/۷35۱  آقایان ۱-رضا دریکوند 
فرزند مراد 2-مهرداد دریکوند فرزند محمدتقی 3-حسین دریکوند فرزند سبزمراد 
۴-سجاد دریکوند فرزند سبزمراد 5-علی دریکوند فرزند ملک نیاز به اتهام ورود به عنف 
و تهدید به مرگ و تیراندازی از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ 
اوراق قضایی )اخطاریه (به نامبرده ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 
۱۷۴ ق .آ. د.ک به متهم ذکر شده ابالغ میگردد تا ظرف مدت یکماه از انتشار آگهی 
در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش 
کمانگیر جهت پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردد در صورت عدم حضور پس 

از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد . 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –ایرج حسنوند. 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۸۷52۹۰۰55۱ شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان 

سنندج تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۸۷52۹۰۰۷۸2 
خواهان: آقای امید فتاحی فرزند ابوالمحمد به نشانی کردستان – سنندج

خوانده: آقای مولود اهواز فرزند عزیز به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه سفته 

اختالف  العاده جلسه شعبه ۹ شورای حل  فوق  وقت  در  فوق  تاریخ  به  گردشکار: 
سنندج بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده امر تحت نظر است شورا 
با استعانت از خداوند متعال و اعالم ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید.

به  اهواز  آقای مولود  به طرفیت  فتاحی  امید  رای شورا- در خصوص دعوی ـقای 
مبلغ  به  داری کل ۱۴۹۹۹۷  به شماره خزانه  فقره سفته  خواسته مطالبه وجه ۱ 
میزان  به  دین  استقرار  بر  داللت  خواهان  ناحیه  از  تقدیمی  ریال   5۰/۰۰۰/۰۰۰
بر  بقاء اصل سفته مذگور در ید مدعی داللت  و  خواسته در عهده خوانده داشته 
دارد  را  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  و  دین  بقاء 
خوانده علی رغم دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه 
اند لذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا  ای نیز ارسال نکرده 
به مواد ۱۹۸-5۱۹-522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 3۰۷ الی 3۰۹ قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۱/5۶5/۰۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست ۱3۹۶/۷/5 تا زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ شاخص 
سالنه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که توسط واحد اجرای احکام حقوقی 
رای صادره  دارد  اعالم می  و  تعیین خواهد شد در حق خواهان صادر  و  محاسبه 
غیابی محسوب و حسب مقررات ماده 2۶ قانون شوراها ظرف مدت 2۰ روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا بوده سپس با انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت 
2۰ روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان سنندج می باشد.
م الف:۴۱۲۲ قاضی شورای حل اختالف شماره 9 سنندج

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده:۹۶۰۹۸۴ 

وقت رسیدگی ۹۷/۱/2۷ دوشنبه ساعت ۱۶:۱5
خواهان: محمد فتحی

خواندگان: حسن غالم ویسی و طالب علیخانی 
خواسته: مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام 
کلیه خسارات دادرسی در حق خواهان ،خواهان دادخواستی تسلیم دفتر شورای 
حل اختالف نمود که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع داده شد وقت رسیدگی 
به تاریخ فوق تعیین و بعلت مجهول المکان بودن خواندگان به درخواست خواهان و 
دستور اعضای شعبه و تجویز ماده ۱۰و2۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود خوانده می تواند به دفتر شعبه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شود این آگهی به منزله ابالغ 
محسوب و در هر صورت شورا در وقت مقرر تشکیل جلسه داده و تصمیم قانونی 

اتخاذ می نماید.
م الف:۴۱۲۱ مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف سنندج – اسد زاده

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده:۹۶۰۹3۴ 

وقت رسیدگی ۹۷/۱/2۶ دوشنبه ساعت ۱۶:۰۰
خواهان: حبیب اله پشابادی

خواندگان: عبداله زندی 
خواهان  نام  به  پراید  سواری  یکدستگاه  سند  تنظیم  به  خواندگان  الزام  خواسته: 
،خواهان دادخواستی تسلیم دفتر شورای حل اختالف نمود که جهت رسیدگی به 
این شعبه ارجاع داده شد وقت رسیدگی به تاریخ فوق تعیین و بعلت مجهول المکان 
بودن خواندگان به درخواست خواهان و دستور اعضای شعبه و تجویز ماده ۱۰و2۱۹ 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود خوانده می تواند به دفتر شعبه مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر شود این آگهی به منزله ابالغ محسوب و در هر صورت شورا در وقت مقرر 

تشکیل جلسه داده و تصمیم قانونی اتخاذ می نماید.
م الف:۴۱۲۳ مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف سنندج – اسد زاده

آگهی احضار وقت دادرسی
بموجب پرونده کالسه ۹۶۱۰۰۶ شعبه ۱۰۶ کیفری دو سنندج آقای مهرداد کاظمی 
فرزند بهرام به اتهام عدم رعایت استاندارد در تهیه مواد غذایی تحت تعقیب میباشد 
 3۴۴ ماده  استناد  به  بنابراین  است  نشده  شناخته  اعالمی  آدرس  در  نامبرده  و 
ق.آ.د.ک مصوب ۱3۹2 به مشارالیه ابالغ میگردد که به منظور رسیدگی به اتهامات 
وارده در مورخه ۱3۹۷/۰2/۰۸ در ساعت ۸/3۰ صبح در جلسه این دادگاه حضور 
یابند انتشار این آگهی بمنزله ابالغ وقت دادرسی محسوب می شود در صورت عدم 

حضور دادگاه بصورت غیابی رای مقتضی را صادر خواهند نمود.
م الف: ۴۱۲۱ مدیر دفتر شعبه ۱۰6 دادگاه کیفری دو سنندج

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: 96۰۰6۱۳

و   ۱۱۹۱ شناسنامه  شماره  به  اله  ولی  فرزند  غفوریان  مهدی  آقای  به  بدینوسیله 
2- خانم نظیره رحیم زاده فرزند دوست محمد به شماره شناسنامه 353 و 3- آقای 
میالد غفوریان فرزند ولی اله شماره شناسنامه ۴۴۹۰3۰۱۷۰۷ و ۴- خانم سمیه 
غفوریان فرزند ولی اله شماره شناسنامه ۹2۸ و 5- خانم کوثر غفوریان فرزند ولی 
اله شماره شناسنامه ۴۴۹۹۰25۴2۷۱ ورثه مرحوم ولی اله غفوریان بدهکار پرونده 
کالسه   ۹۶۰۰۶۱3 ابالغ می شود که خانم فاطمه بازدار جهت وصول مهریه خود 
به استناد سند ازدواج ۱۶۷3۶ علیه مورث شما اجرائیه صادر نموده و طبق گزارش 
مورخ ۱3۹۶/۱۱/۱۸ مامور ابالغ اداره پست، محل اقامت شما به شرح اعالمی متعهد 
له شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکارد طبق ماده۱۸و۱۹ آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار محلی آگهی می شود 
و چنانچه مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت 

به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم – هوشنگ بابائی

اگهی ابالغ اخطاریه
 ماده ۸7 پرونده کالسه: 9۴۰۰۳۲۴ 

بدینوسیله به آقای هاشم حیدری فرزند قاسم به شماره ملی ۴5۰۰۴۴52۸5 مدیون 
پرونده اجرائی کالسه فوق اعالم می گردد پالک ۱2۸ فرعی از ۱۱2۴- اصلی متعلق 
به شمادر قبال طلب بانک ملی شعبه شهید بهشتی ایالم بابت بدهی آقای حجت 
حاجی زاده بازداشت گردیده لذا طبق ماده ۸۷ آئیین نامه اجرای مراتب بشما اخطار 
میشود ضمنا هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است 
از روزنامه های  اثر داده نمیشود در ضمن این آگهی یک نوبت در یکی  و ترتیب 

کثیراالنتشار چاپ و منتشر گردیده است.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم – هوشنگ بابائی

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: 96۰۰۴۰۴

بدینوسیله به آقای حسین خانی فرزند علی محمد به شماره ملی ۴5۰۰۸2۶۹2۰ 
)ضامن( پرونده اجرائی کالسه  ۹۶۰۰۴۰۴که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست 
آدرس شما جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسائی واقع نگردیده است ابالغ می 
گردد که برابر قرارداد شماره 5255/۱5۸3 مورخ ۱3۹۴/۰۸/۰۴ بین شرکت فیلم 
سازی عصر ظهور غرب و بانک اقتصاد نوین شعبه ایالم مبلغ ۶3۴/۴55/۱۰۸ ریال 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می 
باشد لذا طبق مادخ ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار آین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم – هوشنگ بابائی

آگهی فقدان سند مالکیت
 پالک ۱666/۲6 اصلی

آقای پنجعلی فرجی طی درخواست وارده شماره232۴3 مورخه ۹۶/۱2/۷ منضم به دو 
برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره 3۷ ایالم رسیده مدعی است 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین پالک باقیمانده ۱۶۶۶/2۶ اصلی بعلت نقل و 
مکان گم گردیده است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک باقیمانده ۱۶۶۶/2۶ اصلی ذیل ثبت 3۰3۱2 صفحه ۱۶۶ دفتر جلد ۱55 بنام 
پنجعلی فرجی صادروتسلیم گردیده، ، لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ۱2۰ آیین 
نامه قانون ثبت اعالم تا هرکس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می 
باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای 

مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
صفری - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸3۰3۱3۰۰۱۹2 شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان فردیس 

تصمیم نهایی شماره .....
خواهان: خانم هانیه حاتمی شاهی فرزند محمد حسین با وکالت آقای حبیب اله 
روشن فرزند عزیز به نشانی: فردیس - سه راه حافظیه - طبقه فوقانی تاالرجوان - ط 

3 واحد ۸ 
خوانده: آقای کامران فعال فرزند وهاب  به نشانی : مجهول المکان 

خواسته: مطالبه مهریه  
* دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم جلسه رسیدگی را اعالم و 

مبادرت به صدور رای می نماید.
))رای دادگاه((

درخصوص دعوی خانم هانیه حاتمی شاهی با وکالت آقای حبیب اله روشن بطرفیت 
آقای کامران فعال فرزند وهاب به خواسته یکصد و پنج عدد سکه طالی بهار آزادی و 
با احتساب کلیه خسارات دادرسی، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات 
پیوست آن، از جمله فتوکپی مصدق عقدنامه رسمی طرفین و مفاد آن که حکایت 
از مهریه خواهان دارد و اینکه به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک مهریه می باشد 
و در عقد نامه مطالبه آن مقید به زمان خاصی نشده و عندالمطالبه اعالم گردیده 
است و نظر به اینکه خوانده با توجه به نشر آگهی صورت گرفته در جلسه دادگاه 
حاضر نشده و دلیلی بر رد دعوی و برائت ذمه خویش ارائه نکرده است و با عنایت 
به نظریه قاضی محترم مشاور دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته به استناد 
ماده ۱۰۸2 قانون مدنی و مواد 5۱5 و 5۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۱۰5 قطعه سکه طال 
تمام بهار آزادی از بابت اصل خواسته و پرداخت 353۱۰/۰۰۰ ریال و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید.رای صادره غیابی محسوب و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 
محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  بوده  محکمه  این  در 

تجدیدنظر البرز می باشد.م/الف 2۶۸3
 دادرس شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان فردیس - پهلوانی 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعالم کرد 
که نحوه اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در ایام نوروز به 

زودی به شکل قطعی اعالم خواهد شد.
سردار محمدرضا مهماندار در حاشیه نشست خبری رییس 
پلیس پایتخت درباره ممنوعیت تردد کامیون ها در تهران، 
صبح   ۶ ساعت  از  کامیون ها  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
آن  بر  عالوه  و  ندارند  را  معابر  در  تردد  اجازه  22 شب  تا 
اگر کامیونی فاقد معاینه فنی بوده،  دودزا باشد یا در سن 
فرسودگی قرار گرفته باشد حتی در ساعات مجاز نیز اجازه 

تردد در معابر تهران را ندارد.
مهماندار درباره اینکه نحوه اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد 
در ایام نوروز چگونه است، گفت: به نظر می رسد در مورد 
طرح ترافیک و زوج و فرد در ایام نوروز همان تصمیمی که 
در سال های قبل اتخاذ می شد، لحاظ شود؛ اما به هر حال 
اعالم قطعی این موضوع نیاز به هماهنگی داشته و به زودی 

اعالم می شود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: در ۶ ماهه گذشته 5 نفر 
ازکسانی که در قالب مامور راهنمایی اقدام به اخاذی میکردند 
دستگیر شدند هم یکی از این افراد دستگیر شد. سردار حسین 
رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در نشست تشریح اقدامات 
پلیس در ایام پایان سال گفت: در ۶ ماهه گذشته 5 نفر از کسانی 
که در قالب مامور راهنمایی اقدام به اخاذی میکردند دستگیر 
شدند امروز هم یکی از این افراد دستگیر شد. وی ادامه داد: با 
کسانی که در سه شنبه آخر سال در میادین تقاطع ها و خیابانها 
دست به اقدامات خارج عرف بزنند به شدت برخورد می شود. 
رحیمی گفت: خودروی این افراد تا پایان عید در پارکینگ پلیس 

می ماند و خودشان به دستگاه قضایی تحویل داده می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای اولین بار زنگ 
خطر برای صندوق های بازنشستگی را در دولت یازدهم ما 

در وزارت کار به صدا درآوردیم.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ربیعی  علی  زمان،  گزارش  به 
اجتماعی )در برنامه پایش( اظهار داشت: هر جا قدرت در 
سطحی متمرکز می شود، احتمال بروز فساد ایجاد می شود.

وی افزود: منکر وجود فساد و فرآیندهای فسادآور نیستم. 
انحام  اجتماعی  و  افتصادی  عرصه  در  باید  فساد  با  مبارزه 
اقنصادی  فعالیت  کرد:  خاطرنشان  ربیعی  سیاسی.  و  شود 
صندوقهای بازنشستگی منحصر به ایران نیست و در همه 
کشورهای دنیا وجود دارد. وی بیان داشت: از عضویت یک 
نفر در هیات مدیره چند شرکت جلوگیری کرده و بازنشسته 

ها را تا حد امکان از ترکیب هیات مدیره ها خارح کردیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای اولین بار زنگ 
خطر برای صندوق های بازنشستگی را در دولت یازدهم ما 

در وزارت کار به صدا درآوردیم. 

وج و  ح ترافیک و ز نحوه اجرای طر
ودی اعالم می شود وز به ز فرد در نور

وی خاطیان چهارشنبه آخر  خودر
سال تا پایان تعطیالت توقیف می ماند

زنگ خطر صندوق های بازنشستگی 
به صدا درآمد
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 هر بشکه نفت سبک ایران ۲.۴3 دالر 
گران تر شد

میانگین قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به بیست و سوم 
فوریه )چهارم اسفندماه( با 2 دالر و ۴3 سنت افزایش، به ۶2 دالر و 3۹ 

سنت برای هر بشکه رسید.
به گزارش زمان به نقل از تارنمای وزارت نفت، قیمت نفت خام سبک 
ایران در ماه فوریه )بهمن- اسفند( برای نخستین بار افزایش یافت و به 

مرز ۶3 دالر برای هر بشکه رسید.
میانگین قیمت نفت خام ایران از آغاز سال 2۰۱۸ تاکنون )یازدهم دی 

ماه(، ۶5 دالر و ۷2 سنت برای هر بشکه بوده است.
در ماه فوریه )بهمن- اسفند( میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران یک 

دالر و ۶۴ سنت برای هر بشکه افزایش یافت.
این شاخص در این دوره به ۶۱ دالر و ۷3 سنت برای هر بشکه رسید.

میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران نیز از آغاز سال جاری میالدی 
تاکنون ۶5 دالر و ۷2 سنت برای هر بشکه بوده است.

قیمت نفت افزایش یافت 
قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۴۴ سنت، معادل ۰.۶۸ درصد افزایش 

به ۶۴ دالر و ۸۱ سنت رسید.
در  آمریکا  شیل  نفت  های  شرکت  و  اوپک  بین  نشست  آستانه  در 
هیوستون و افزایش این گمانه زنی که تولید کنندگان نفت در خصوص 
چگونگی برطرف کردن مازاد عرضه جهانی نفت گفت وگو خواهد کرد، 
قیمت نفت دیروز با افزایش مواجه بود. بر اساس این گزارش، قیمت هر 
بشکه نفت برنت دیروز با ۴۴ سنت، معادل ۰.۶۸ درصد افزایش به ۶۴ 
دالر و ۸۱ سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز دیروز با ۴۱ سنت، 
معادل ۰.۶۷ درصد افزایش به ۶۱ دالر و ۶۶ سنت رسید. وزرای نفت 
برخی از کشورهای عضو اوپک و دیگر بازیگران صنعت نفت جهان قرار 
است از دیروز در بزرگترین کنفرانس صنعت انرژی جهان در هیوستون 
گرد هم جمع شوند. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک و دیگر مقامات عضو 
این سازمان قرار است در حاشیه کنفرانس سراویک یک شام کاری با 

مدیران شرکت های نفت شیل آمریکا داشته باشند.
ها  غیراوپکی  و  اوپک  »اتحاد  گفت:  نفت  بازار  تحلیلگر  اینز،  استفن 
همچنان تبعیت بی سابقه ای از توافق کاهش تولید دارد، اما با توجه 
به تداوم فشار روسیه برای اتخاذ یک استراتژی خروج از توافق، اوپک 
به دنبال آن است که به نفت شیل پیشنهاد صلح بدهد.« سهیل محمد 
المزروعی، وزیر نفت امارات که ریاست دوره ای اوپک را بر عهده دارد 
گفته، اوپک تمدید توافق کاهش تولید تا سال آینده را مورد بحث قرار 
نداده است. تولید نفت آمریکا با عبور از میزان تولید نفت عربستان به رقم 
۱۰.2۸ میلیون بشکه در روز رسیده است. در حال حاضر تنها روسیه 
بیش از آمریکا نفت تولید می کند، اما آژانس بین المللی انرژی گفته، 
انتظار دارد آمریکا تا سال آینده میالدی به بزرگترین تولید کننده نفت 
جهان تبدیل شود. تعداد سکوهای حفاری نفتی در آمریکا برای اولین بار 
از آوریل 2۰۱5، به ۸۰۰ سکو رسیده و این نشان دهنده افزایش بیشتر 

تولید نفت آمریکا در ماه های آینده است.

کوتاه از انرژی

پیروزی بدون جنگ
* اکبر نعمت اللهی
مدیر طرح موزه های صنعت نفت

با بازگشت ایران و عراق 
به عرصه تولید و بازار و 
سهمیه  به  آنها  بازگشت 
در  شان  قبلي  هاي 
مي  بیني  پیش  اوپک، 

شد وضع قیمتهاي نفت به هم بریزد و کاهش 
یابد. اما ایران و عربستان برخالف آنچه که فکر 
مي شد، همکاري کردند و نتیجه این همکاري 
نهایت  در  و  شد  موفق  نفتي  فریز  که  بود  آن 
مقاطعي  در  بلکه  نکرد  سقوط  تنها  نه  قیمتها 

باال هم رفت.
ایران همچنان  و  زمینه عربستان  این پیش  با 
فریز  نتیجه  در  و  کردند  همکاري  اوپک  در 
کنار  از  توان  نمي  البته  یافت.  ادامه  نفتي 
تفاوت  بي  هم  ها  اوپکي  با  روسیه  همراهي 
ایران  همکاري  که  دانند  مي  همه  اما  گذشت 
بیني ها صورت  و عربستان که برخالف پیش 

گرفت بازار انرژي را وارد فاز دیگري کرد.
همه  در  که  دهد  نشان  ها  خیلي  به  باید  این 
مي  تصمیم  خود  منافع  براساس  کشورها  دنیا 
گیرند. الزاما چنین نیست که پیش فرضهاي ما 
درست باشد و همه حکومتهایي را که دوست 

نداریم براي منافع ابرقدرتها تالش کنند.
در  دارد.  نیاز  همراهي  و  همکاري  به  دنیا 
و  بیست  قرن  آغاز  در  بورسهاي جهان  بحران 
یکم چیزي که دنیا را از یک برخورد سنگین 
مدیریت  براي  اقتصادي  همکاریهاي  رهانید 
همین  بیستم  قرن  آغاز  در  وگرنه  بود  بحران 
جان  به  را  جنگ  دو  جهاني  اقتصاد  معضالت 

بشریت انداخت.
اکنون روشن است که براي همکاري با جهان 
نمي  نشان  دندان  و  چنگ  دیگري  به  کسي 
در  اوپک  در  عربستان  و  ایران  تعامل  دهد. 
که  است  آن  نمایانگر  سیاسي  اختالفات  اوج 
داشت  سیاسي  اختالفات  دیگران  با  شود  مي 
توان  مي  نشد.  بعدي  تنشهاي  گرفتار  اما 
مشترک.  مواضع  در  اما  کرد  حل  را  مشکالت 
کنند  مي  فکر  کشورمان  در  متاسفانه  برخي 
و در  بزرگسالي  قهر در کودکي در  مانند  باید 
و  بود  قهر  یکدیگر  با  هم  مختلف  هاي  عرصه 
است  همین  براي  گفتگو  برگرداند.  رو  هم  از 
براساس  را  شرطي  پیش  هیچ  است.  مهم  که 
کنند  مي  فکر  برخي  اما  پذیرد.  نمي  منطق 
شرط  پیش  باید  هم  داخل  در  گفتگو  براي 
برابري  گفتگو  شرط  پیش  تنها  کنند.  تعیین 
است که مربوط به هیچ گفتگوي خاصي نمي 
شود مربوط به همه دنیا و هر سطح گفتگویي 
انگلستان  روابط  در  را  آن  واضح  نمونه  است. 
همواره  که  کرد  جستجو  توان  مي  فرانسه  و 
مختلف  امور  در  را  یکدیگر  آراي  نوعي  به 
زندگي  هم  همسایگي  در  اما  کنند  مي  نقض 
مسالمت آمیزي دارند.)حتما شنیده یا خوانده 
جهاني چرچیل  دوم  جریان جنگ  در  که  اید 
به عنوان نخست وزیربریتانیا پنهاني نخست به 
ائتالف  فرانسه  علیه  او  با  تا  رفت  هیتلر  سوي 

کند و بعد قضایا تغییر کرد(.
آن  از  طبیعي  قوانین  همه  و  زندگي  قانون 
و  همکاري  و  مسالمت  در  که  دارد  حکایت 
مراودات با یکدیگراست که مي توان مشکالت 
را حل کرد. اقتصاد جهاني و صنایع چندملیتي 
و  مراودات  و  ها  دوستي  همین  نتیجه  در 

همکاریهاست که به ثمر مي نشیند.
پرتنش  است چهل سال  اکنون مشخص شده 
که از سر گذرانده ایم، بخشي به این دلیل بوده 
است که ما در برخورد با دنیا اصول دیپلماتیک 
بي  سیاستمداران  ایم.  نداده  قرار  محور  را 
تجربه را به دنیا فرستادیم تا بروند و تحصیالت 
خود را تکمیل کنند و همان ها فجایع زیادي 
اختالف  کوچکترین  به  آوردند.  دنیا  سر  به  را 
نظري با پرخاش و خشونت رو آورده ایم و در 
نتیجه به جاي آن که بخشي از راه حل باشیم 
خودمان بخشي از صورت مساله شده ایم. این 
رویه مدیریتي ممکن است در داخل به نحوي 
جواب داده باشد اما مسلما در اصول روابط با 

دنیا پاسخ نمي دهد.
به  را  ما  غیرمسئوالنه  و  شعاري  برخوردهاي 
هم  را  ما  منافع  که  هیچ  رساند  نمي  جایي 
تهدید مي کند. مگر مي شود درسهاي تعامل 
داشته  تعامل  دنیا  با  اگر  ندید؟  را  جهان  با 
خواهیم  مي  که  چیزهایي  خیلي  به  باشیم 
لقمه  این که  نه  تر مي رسیم.  زودتر و راحت 
وقتي  البته  بیاوریم.  دهان  به  سر  پس  از  را 
یکي از تشکیالت داخل کشور به یک گروهک 
بدل مي شود و همه عوامل ضددولت منتخب 
مردم را در خود جمع مي کند و دولتي براي 
براي  مردم  منتخب  و  قانوني  دولت  براندازي 
که  شود  مي  معلوم  دهد  مي  تشکیل  خود 
نیستیم  بازي  قواعد  رعایت  اهل  ما  از  خیلي 
بیگاه و  این درافشاني هاي گاه و  و در نهایت 
کردن  فکر  به جاي  که  آدمهایي  غیرمسئوالنه 
زدن  برزمین  براي  تنها  زنند،  مي  حرف  فقط 
سخنگوي  یک  به  واال  است  بوده  مردم  دولت 
در  گفتگو  براي  که  دارد  دخلي  چه  نظامي 

برنامه موشکي شرط تعیین کند؟
و  جهاني  هاي  بورس  بحران   ۱۹3۹ سال  در 
جنگ  یک  باعث  دنیا  اقتصاد  ورشکستگي 
بر  بتوانند  مختلف  کشورهاي  تا  شد  مخوف 
مشکالت غلبه کنند. در سال هاي آغازین قرن 
بیست و یکم قضیه فرق کرد. دنیا با همکاري 
و تفاهم مشکالت را مدیریت کرد و در نتیجه 

پیروزي بدون جنگ دنیا حاصل شد.
این دستاورد باید به ایجاد یک رویه بینجامد. 
با تفاهم و همکاري مشکالت را  ما مي توانیم 
به  را  ما  ها  کشیدن  شانه  و  شاخ  کنیم.  حل 

جایي نمي رساند.

یادداشت

فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
و  ارز  نرخ  افزایش  به  توجه  با  گفت:  نفتی 
انتقال سفرهای خارجی به داخل ، پیش بینی 
 ۱5 تا  سوخت  مصرف  میانگین  می کنیم 

فروردین بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد.
محمدرضا موسوی خواه درباره ذخایر نوروزی 
اکنون  ما  داشت:  اظهار  جایگاه ها  در  سوخت 
آمادگی  یک  با  و  داریم  خوبی  بسیار  ذخایر 
به  گذشته  سال های  به  نسبت  مناسب تر 

پیشواز نوروز می رویم.
مصرف  میانگین  که  کرد  بینی  پیش  وی 
درصد   ۱۰ از  بیش  فروردین   ۱5 تا  سوخت 
سال  که  است  حالی  در  این  و  یابد  افزایش 
بوده  درصد   ۸ از  کمتر  افزایش  رقم  گذشته 
است، مضاف بر اینکه در سال جاری با توجه 
به افزایش نرخ ارز، سفرهای خارجی به داخلی 

انتقال می یابد.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
از هفته گذشته  اینکه  بیان  با  ادامه  نفتی در 
بازدید از جایگاه های عرضه سوخت در سراسر 
کشور آغاز شده، خاطرنشان کرد: ما چندین 
مرحله از جایگاه ها بازدید و تمامی شرایط را 
رصد کرده و آمادگی الزم را برای عرضه بهینه 

سوخت در ایام نوروز داریم. 
نیز  جایگاه ها  در  پرداخت   نحوه  درباره  وی 
بیان کرد: در پرداخت نقدی و سامانه شاپرک 
و  ندارد  وجود  جایگاه داران  برای  مشکلی 
می توانند  یکبار  ساعت   2۴ هر  جایگاه داران 
روز  در  نیز  از جایگاه ها  تعدادی  کنند،  خرید 
به  ساعت   2۴ که  می کنند  خرید  بار  چند 
اعتبارشان اضافه کرده و به ۷2 ساعت افزایش 

داده ایم.

مدیر عامل پخش فرآورده های نفتی خبر داد:

پیش بینی افزایش 1۰ درصدی مصرف سوخت در ایام نوروز

از تیرماه  نیرو،  براساس گزارش های وزارت 
جاری  سال  بهمن ماه  انتهای  تا   ۸۸ سال 
حدود یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون کیلووات 
ساعت برق از محل انرژی های نو تولید شده 

است.
بر  نیرو،  وزارت  از  نقل  زمان  گزارش  به 
اساس اعالم سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
تیرماه  از  ایران)ساتبا(  انرژی  بهره وری  و 
یک   ،۹۶ بهمن ماه  پایان  تا   ۱3۸۸ سال 
از  میلیون کیلووات ساعت  میلیارد و ۸۷۰ 
از  که  شده  تولید  انرژی  تجدیدپذیر  منابع 
این میان سهم بهمن ماه امسال برابر با 5۹ 

میلیون کیلووات ساعت بوده است.
براساس این گزارش این میزان تولید برق از 
محل انرژی های تجدیدپذیر توانسته چیزی 

حدود یک میلیون و 2۹۱ هزار تن از انتشار 
گازهای گلخانه ای بکاهد که سهم بهمن ماه 

سال جاری حدود ۴۱ هزار تن بوده است.
نو  انرژی های  تولید  میزان  این  همچنین 
در  مترمکعب  میلیون   53۱ شده  باعث 
مصرف سوخت های فسیلی در کشور که از 
عوامل اصلی آالیندگی هوا در کشور است، 
کاهش یابد. گفتنی است، این میزان تولید 
میلیون   ۴۱2 کاهش  باعث  نو  انرژی های 
است  شده  اخیر  سال های  در  آب  لیتری 
 ۱3 حدود  تنهایی  به  بهمن ماه  سهم  که 
 5۹۷ اکنون  هم  است.  بوده  لیتر  میلیون 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور در 
نیروگاه  مگاوات  و ۴5۸  است  حال ساخت 

تجدیدپذیر نیز در حال بهره برداری است.

تزریق  انرژی مجلس گفت:  عضو کمیسیون 
از  یکی  مشترک  میدان های  به  سرمایه 

اولویت های صنعت نفت است.
 به گزارش زمان به نقل از شانا، حسین امیری 
بودجه های  خامکانی گفت: در احکام دائمی 
سنواتی و برنامه های توسعه ای کشور، دولت 
بر اولویت برداشت نفت از میدان های مشترک 
مکلف و در قانون بودجه سال ۹۶ نیز بر این 
به  توجه  با  افزود:  بود. وی  تاکید شده  اقدام 
خارجی،  سرمایه  جذب  و  منابع  محدودیت 
مشترک  میدان های  در  اولویت بندی هایی 
انجام  کارون  غرب  منطقه  و  جنوبی  پارس 
نتیجه بخش  اولویت بندی ها  این  که  شده 
بوده است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: منابع کشور در 

بحث اکتشاف و استخراج نفت باید ابتدا در 
همچنین  شود،  هزینه  مشترک  میدان های 
ساختار فیزیکی میدان های نفت و گاز به این 
برداشت خود را  اگر طرفی  صورت است که 
افزایش دهد، فشار کاهش می یابد و نفت و گاز 
از سوی ایران به سمت طرف مقابل حرکت 
این که  بر  تاکید  با  خامکانی  امیری  می کند. 
دولت در شرایط محدودیت منابع و سرمایه 
باید ابتدا در میدان های نفتی مشترک جذب 
کنونی حتی  در شرایط  سرمایه کند، گفت: 
جذب  برای  همسایه  کشورهای  با  می توان 
توسعه  هدف  با  مشترک  صورت  به  سرمایه  
میدان های مشترک مذاکره کرد و برداشت از 
منبع و سهم هر کشور را به صورت مساوی 

تقسیم کرد. 

تولید ۱۸۷۰ میلیون کیلووات ساعت 
برق از منابع تجدیدپذیر

یق سرمایه ، اولویت صنعت نفت   تزر
برای توسعه میدان های مشترک 

متن آگهی 
احتراما با توجه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری با چاپ آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی یا ملی متهم به 
نام حجت اله چگنی فرزند .... به اتهام خیانت در امانت و تهدید موضوع شکایت امین چراغی 
نیا فرزند ساالر ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد.

دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد –افشین خسروی 

آگهی مزایده نوبت اول
اینکه درپرونده اجرائی کالسه ۹5۰۴۴5محکوم علیه:محمود گودرزی فرزندعباس  به  با توجه 
به پرداخت 3۰۸سکه تمام بهارآزادی به ارزش مبلغ:چهار میلیاردوهفتصد وهفتاد وچهارمیلیون 
)۴/۷۷۴/۰۰۰/۰۰۰(ریال بابت مهریه ومبلغ:۱23/۱2۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی که جمعا: 
درحق  هزار)۴/۸۹۷/۱2۰/۰۰۰(ریال  ویکصدوبیست  میلیون  چهارمیلیاردوهشتصدونودوهفت 
محکوم لها:مهدیه پیرایش فرزند:اصغرومبلغ:دویست وپنج میلیون ودویست هزار)2۰5/2۰۰/۰۰۰(

ریال بابت نیم عشردولتی محکوم گردیده که محکوم له جهت استیفای مطالبات خوددرخواست 
مزایده:یک دستگاه خودروی سواری پرایدواقع دربندرماهشهر-پارکینگ شهرداری رانموده که 
ارزیابی ارجاع که نظریه کارشناس وارزش کل  مراتب به کارشناس رسمی دادگستری جهت 
خودروبه شرح ذیل می باشد :۱(نوع سیستم وتیپ:سواری پرایدجی تی ایکس آی.2(مدل:۱3۸۸. 
3(پالک انتظامی:3۴ص2۷5 ایران۱۴. ۴(رنگ:سفیدروغنی.5(تعدادسیلندروسوخت:چهارسیلندر-

محور-چهارچرخ.۷(تعداددرب:چهاردرب.۸(شماره  بنزین.۶(تعدادمحوروچرخ:چهار 
ظاهری:موتوروگیربکس  s۱۴۱22۸۸33۰۰۶۸وضعیت  شاسی:  ۹(شماره  موتور:3۱255552. 
چپ  جلوسمت  زیرچراغ  است،ابروی  سالم  اطاق  است،  بامدل  آنهامتناسب  ودستکوب  نصب 
ونوک گلگیرجلوسمت چپ بغل چراغ خراشیدگی رنگ دارد،رنگ متناسب بامدل اس .متعلقات 
دورموتورنصب،اعتباربیمه شخص ثالث آن منقضی شده است وتامورخه۱3۹۶/۹/۶بیمه داشته 
است وقیمت پایه مبلغ:یکصدمیلیون)۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰(ریال ارزش گذاری میگردد.وتاریخ مزایده 
اول  دفترشعبه  مزایده  ومحل  تعیین  مورخ:۱3۹۶/۱2/2۷ساعت:۱۱:۰۰الی۱2:۰۰  روز:دوشنبه 
اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهرمیباشدوازخریداران دعوت به عمل می آیدپنج روزقبل 
ازمزایده ازخودروتوقیفی مذکوربازدیدنمایند،برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت رااعالم 
نموده وده درصدقیمت پیشنهادی رافی المجلس به حساب سپرده دادگستری بندرماهشهربه 
شماره:2۱۷۱2۹23۰3۰۰۹واریزومابقی راظرف مدت یک ماه پرداخت نمایدوپس ازتاییدمزایده 
توسط دادگاه صادرکننده رای،تقاضای انتقال مالکیت خودرورانماید،درصورت عدم تاییدمزایده 
خریدارمستردخواهد  به  واریزی  درصدپیشنهادی  ده  رای،مبلغ  صادرکننده  دادگاه  توسط 
شدودرصورت تایید،چنانکه خریدارمابقی وجه مزایده رادرزمان مقرربه حساب سپرده دادگستری 
واریزننمایدویااعالم انصراف کندمبلغ ده درصدپیشنهادی واریزی،به نفع دولت ضبط خواهدگردیدو 
خریدارحق هیچ گونه اعتراضی رانخواهدداشت.تشریفات مزایده بارعایت مواد۱۱3الی۱2۹قانون 
اجرای احکام مدنی اجراخواهدشدوبه استنادماده۱3۱قانون اجرای احکام مدنی،درصورت عدم حضور 

خریدار،طلبکارمی توانددرقبال طلب خودخودروموردمزایده راقبول نماید. شماره م.الف)۱۶/۸5۹(
مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهر-علی آمان

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و داخواست و ضمائم به آقا/خانم میر قادر میر محمدی فرزند میر کمال

شماره ابالغنالمه:۹۶۱۰۱۰22۹۰2۱۱۴۹۹
شماره پرونده:۹۶۰۹۹۸22۹۰2۰۰۸3۱

شماره بایگانی شعبه:۹۶۰۸۴5
تاریخ تنظیم:۱3۹۶/۱2/۱3

خواهان آقای باقر شیروانی داخواستی به طرفیت خوانده میر قادر میر محمدی به خواسته 
مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالس ۹۶۰۹۹۸22۹۰2۰۰۸3۱ 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  کریم  رباط  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعیه 
۱3۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۱2:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتی یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی داخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م الف 25۴5 
مدیر دفتر شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – محمدی 

آگهی اجرائیه
شماره ابالغنامه:۹۶۱۰۱۰22۹۰2۱۱۴53

شماره پرونده:۹5۰۹۹۸22۹۰2۰۰۷25
شماره بایگانی شعبه:۹5۰۷۴2

تاریخ تنظیم:۱3۹۶/۱2/۱2
محکوم له:شاپور عینی پور  محکوم علیه:راضیه لریانی 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به راضیه لریانی که مجهول المکان می باشد 
ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه دوم محاکم عمومی رباط کریم در پرونده کالس 
۹5۰۷۴2 به موجب دادنامه شماره ۹۶-۱3۶۹ پرداخت اصل خواسته به مبلغ 2۴۰/۰۰۰/۰۰۰ 
تومان و پرداخت هزینه دارسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم له 2. حق االجرا در حق صندوق دولت بر عهده محکوم علیه می 
باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا 
مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷3 آ-د- م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در 
یکی از جراید کثیر االنتشار درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای 
مفاد  اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای 

مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف 25۴۶
مدیر دفتر شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – محمدی

ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان خانم هانیه حاتمی شاهی دادخواستی به طرفیت خوانده کامران فعال به خواسته مطالبه 
مهریه تقدیم دادگاههای عمومی فردیس نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه خانواده 
شهرستان واقع در استان البرز- شهرستان فردیس - ج مالرد - کانال شرقی - دادگستری 
فردیس ارجاع به شماره ثبت ۹۶۰۹۹۸3۰3۱3۰۰۱۹2 ثبت گردیده و به تجویز ماده ۷3 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود و دریافت دادنامه حاضر گردد.م/الف 2-2۶۸3 
 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه خانواده شهرستان فردیس - محسن مهرابی 

رونوشت اگهی حصر وراثت
آقای بهروز رجبی فرزند سیف اله به شماره شناسنامه ۸5۴ به استناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 5۶۷/۱/۹۶/ ح تقدیم این شورا نموده 
اله رجبی به شماره شناسنامه ۶۴۸ در  چنین اشعار داشته است که شادروان آقای سیف 
ورثه حین  و  دائمی خود در شهرستان طالقان در گذشته  اقامتگاه  تاریخ ۱3۹۶/۱۰/۶ در 

الفوت وی عبارت است از:
۱-آقای محمد رضا رجبی متولد ۱3۴۰ به شماره شناسنامه ۱۰صادره از کرج نسبت پسر 

متوفی 
2-آقای علیرضا رجبی متولد ۱3۴3 به شماره شناسنامه ۷۹۹ صادره از طالقان نسبت پسر 

متوفی 
3- آقای بهروز رجبی متولد ۱3۴۹ به شماره شناسنامه ۸5۴ صادره از طالقان نسبت پسر 

متوفی
۴-آقای غالمرضا رجبی متولد ۱355 به شماره شناسنامه ۱۰ صادره از طالقان نسبت پسر 

متوفی
کرج  از  ملی۰3۱۰۱۱۷۹۱۷ صادره  کد  به شماره  متولد ۱3۶۸  رجبی   اسماعیل  5-آقای 

نسبت پسر متوفی
۶-خانم ثریا رجبی متولد ۱3۴5 به شماره شناسنامه ۸23 صادره از ساوجبالغ نسبت دختر 

متوفی
نسبت  ساوجبالغ  از  صادره   ۸35 شناسنامه  شماره  به   ۱3۴۷ متولد  رجبی  ساره  ۷-خانم 

دختر متوفی
۸-خانم فاطمه رجبی متولد ۱3۶۱ به شماره شناسنامه ۸۹۹ صادره از کرج نسبت دختر 

متوفی
از ساوجبالغ  ۹—خانم زینب خاتون رجبی متولد ۱322 به شماره شناسنامه ۱۸ صادره 

نسبت همسر متوفی
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون ریال 
با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند آخر ماده  میباشد اینک 
3۶۴ امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر می 

گردد. م.الف:۴5۴۸ تاریخ انتشار : ۹۶/۱2/۱5
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان

موضوع نفتی که بین ایران و عراق مطرح شده، 
حفاری  ملی  شرکت  حضور  فرآیند  تسهیل 
است. عراق  جنوب  نفتی  میادین  در  ایران 

عراقی  هیأت  با  مشترک  جلسات  از  یکی  در 
در اواسط پاییز طرفین به بحث و تبادل نظر 
تسهیل حضور  برای  راهکارهای الزم  پیرامون 
ملی حفاری در کشور عراق پرداختند و توافقات 
اولیه در این خصوص حاصل شد.در این نشست 
مقرر شد تا مقدمات الزم برای بازدید مقامات 
کشوری و مدیران نفتی عراق از شرکت مهیا 
شده و شرایط برای حضور شرکت ملی حفاری 

شود.  فراهم  کشور  آن  حفاری  بازار  در  ایران 
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، همچنین در 
دیداری که اخیرا با حضور شماری از مدیران 
حفاری  ملی  شرکت های  عملیاتی  و  ستادی 
ایران و عراق در استان بصره عراق انجام شد، 
سپهر سپهری، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره 
شرکت ملی حفاری ایران و احمد محمد ادهم، 
بر  عراق  حفاری  شرکت  مدیرعامل  معاون 
استفاده از ظرفیت های دو شرکت تاکید کردند.

براین اساس، مقرر شد در صورت مهیا شدن 
حفاری  ملی  شرکت  همکاری،  زمینه های 

ایران برای ارائه آموزش های تخصصی حفاری 
جمله  از  عراقی  کارشناسان  و  متخصصان  به 
چاه های  فوران  کنترل  بین المللی  دوره های 

نفت و گاز )IWCF( برنامه ریزی کند. 
سوی  از  که  جانبی  و  فنی  خدمات  درباره 
صورت  به  ایران  حفاری  ملی  شرکت 
حفاری  شرکت  با  مشترک  و   )EPDS(
تازه ترین  و  شد  رایزنی  می شود،  ارائه  عراق 
و شرح خدمات حفاری  رکوردها  دستاوردها، 
اداره  رئیس  ازسوی  صنعت  این  جانبی  و 
شرکت  بین المللی  همکاری های  و  بازاریابی 

ملی حفاری ارائه و توضیح داده شد. سپهری 
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و هیأت 
با   سفر  این  روز  دومین  در  همچنین  همراه 
معاون مدیرعامل شرکت  ادهم،  احمد محمد 
بزرگ ترین  عنوان  به   )BOC( بصره  نفت 
تولیدکننده نفت در جنوب کشور عراق دیدار 
شد  مقرر  نشست  این  در  کرد.  گفت وگو  و 
حفاری  شرکت  با  ایران  حفاری  ملی  شرکت 
منظور  به  توافق  مورد  طرح های  در  عراق 
به  امکانات  و  توانمندی ها  از  بهینه   استفاده 

صورت مشترک وارد شوند.

حفاری، فصل جدید همکاری نفتی ایران و عراق
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محیط سایبری و اثرگذاری آن بر قاچاق کاال
* دکتر مهتاب محمدی

استفاده از محیط سایبری برای قاچاق کاال در دو حوزه قابل بررسی می 
باشد. حوزه اول ساختارهای سازمان یافته است که اصطالحاً از طریق 
قاچاقچیان حرفه ای هدایت می شود.و حوزه دوم، در ارتباط با استفاده از 

محیط سایبری برای قاچاق کاال.
فضای سایبر به مجموعه ای از ارتباطات از طریق رایانه و مسائل مخابراتی، 
بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می شود. جرم سایبری به جرم 
کیفری اطالق می شود که با ظهور تکنولوژی کامپیوتر و ابزارهای دیجیتال و 
دستگاههای الکترونیکی شکل گرفته است. در واقع جرم سایبری، یک جرم 
سنتی است که با استفاده از این وسایل شکل می گیرد. در دنیای امروز 
کاربران فضای سایبری می توانند بدون در نظر گرفتن اینکه اطالعات و 
خدمات در کدام نقطه دنیا واقع شده است به آنها دسترسی پیدا کنند. محیط 
سایبری زمینه فعالیت های اقتصادی مهم و ابزار ضروری برای انجام کلیه 
معامالت تجاری را فراهم آورده است. با توجه به گسترش ارتباطات شبکه ای 
و در محیط سایبر و دسترسی آسان افراد به هم از طریق این ابزارها، فعالیت 
اقتصادی به شکلی ساده تر صورت می گیرد، زیرا واسطه ها و توزیع کنندگان 
حذف شده و دامنه فعالیت و دسترسی به افراد ساده تر می شود و می توان 
در هر زمان و هر مکانی و در هر نقطه ای از جهان مبادله انجام داد بدون 
آنکه محل واقعی و هویت افراد مشخص باشد. به موازات گسترش و پیشرفت 
تکنولوژی های ارتباطی، استفاده از فضاهای مجازی توسط قاچاقچیان نیز 
افزایش یافته است. جرایم کامپیوتری در ایران در مقایسه با جرایم معمولی 
دردسرهای کمتری داد و شخص می تواند مرتکب جرمی در یک حوزه 
مجازی شود، بدون آنکه در آن حوزه، حضور فیزیکی داشته باشد. در بسیاری 
از کشورها از جمله ایران این جرایم به صورت مناسبی تعریف و مشخص 
نشده اند، از این رو امکان شناسایی و تشخیص آن بسیار کم است.استفاده از 
محیط سایبری برای قاچاق کاال در دو حوزه قابل بررسی می باشد. حوزه اول 
ساختارهای سازمان یافته است که اصطالحاً از طریق قاچاقچیان حرفه ای 
هدایت می شود.آنها برای ورود کاالهای قاچاق مخصوصاً مواد مخدر فعالیت 
خود را روی فضای سایبری متمرکز کرده اند و چون درآمد حاصله از این 
جرائم بسیار چشمگیر است آنها را به سمت باندی و سازمان یافته شدن سوق 
می دهد. به عنوان مثال آنها از فن آوری های جدید برای فروش کاالها بدون 
حضور فیزیکی که معموالً پردردسر است، و یا ردیابی محموله های ذخیره 
سازی اطالعات، رمز بندی و بانک های اطالعاتی مربوط به فعالیت های مالی 
استفاده می کنند. اما حوزه دوم، در ارتباط با استفاده از محیط سایبری برای 
قاچاق کاال، مربوط به کسانی می شود، که گاهی اوقات حتی آگاهی کافی از 
اینکه فعالیت آنها جرم تلقی می شود را ندارند. این افراد به تبلیغ، بازاریابی و 
فروش کاالهای قاچاق خارجی در فضای مجازی می پردازند و از طریق این 
محیط بدون پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و با فروش کاالهای قاچاق 
ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می کنند. معموالً به دلیل خرید ساده تر 
و قیمت های پایین تر مردم تمایل زیادی دارند که برای تأمین مایحتاج خود 
به استفاده سایت های محیط های اینترنتی و کانال های شبکه های اجتماعی 
رجوع کنند.اما بسیاری از این عرضه کنندگان کاالهایی را عرضه می کنند که 
مجاز نمی باشد و صدمات زیادی را به تولید کنندگان داخلی، امنیت اجتماعی 
و بهداشتی جامعه وارد می کند. معموالً اگر از کاربران این فضاها سوال شود 
که تجربه خرید از این عرضه کنندگان را دارند اکثراً حداقل یکبار آنرا تجربه 
کرده اند. بسیاری از آنها کاالها را به صورت شخصی از کشورهای همجوار وارد 
کرده و با سود زیاد از طریق بازاریابی از طریق محیط های مجازی به فروش 
می رسانند. البته دولت درصدد است با صدور کد شناسه برای شناسایی دقیق 
کاالی قاچاق و بررسی آنها در واحدهای پستی این کاالها از سبد مصرفی، 
خانوارها حذف کند. اما در صورت شناخت بیشتر مردم و ایجاد فرهنگ در این 

زمینه می تواند به نتایج بهتری در زمان کوتاه تری دست یافت.
Albrz.payam@gmail.com

 مسکن امید؛ فرصتی برای نوسازی 
بافت های فرسوده

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه طرح مسکن 
امید بهترین فرصت برای بازسازی بافت های فرسوده است، گفت: با امکاناتی 
که فراهم شده به نظر می رسد که تا کنون برای نوسازی بافت های فرسوده 

فرصتی بهتر از این فرصت وجود نداشته است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مهدی حجت در خصوص تفاوت طرح 
مسکن امید با سایر طرح های تشویقی نوسازی بافت های فرسوده که 
ظرف سال های گذشته توسط شهرداری تهران ارائه شده است، گفت: 
شده  ارائه  های  طرح  و  امید  مسکن  طرح  میان  عمده ای  تفاوت های 
گذشته وجود دارد.وی افزود: آنچه حائز اهمیت است آمادگی شهرداری 
تهران برای پرداخت تسهیالت در نظر گرفته شده است؛ برای مثال، ارائه 
زمین از طرف شهرداری تهران به عنوان سرمایه اولیه یکی از اقداماتی 
است که به طور جد پیگیری می شد درحالی که در گذشته این سطح از 
آمادگی برای پرداخت تسهیالت در شهرداری تهران وجود نداشته است.

معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران به پیگیری های شخص 
افزود:  و  کرد  اشاره  فرسوده  های  بافت  نوسازی  برای  جمهور  رییس 
حمایت رییس جمهور و همه مجموعه دولت از این طرح و از سوی دیگر 
دستوری که به بانک ها داده شده تا نهایت همکاری را با سرمایه گذاران 
داشته باشند، همگی مسیر توسعه نوسازی بافت های فرسوده را تسهیل 
می کند.وی تاکید کرد: نظام مهندسی نیز قبول کرده است در طرح 
مسکن امید مشارکت داشته باشد. بنابراین با امکاناتی که فراهم شده به 
نظر می رسد که تا کنون برای نوسازی بافت های فرسوده فرصتی بهتر 
از این فرصت وجود نداشته است.حجت ادامه داد: احساس می شود که 
در حال حاضر حوزه مسکن دچار خیزشی شده و رو به رشد است لذا 
ورود و سرمایه گذاری در این بخش در آینده متضمن فواید اجتماعی و 

فواید اقتصادی خواهد بود.

سرمقاله

پرداخت پیش از موعد وجوه موسسه 
ثامن الحجج توسط بانک پارسیان

بر اساس مجوز بانک مرکزی ،بانک پارسیان به منظور رفاه 
بیشتر سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج، اقدام به 
پرداخت پیش از موعد وجوه سپرده گذاران این تعاونی 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛ آن دسته  از 
مشتریانی  تعاونی اعتبار ثامن الحجج که موعد پرداخت 
وجوه » فرم درخواست« ایشان مهرماه ۱3۹۷ می باشد، 
می توانند ۷ ماه زودتر از تاریخ سررسید مندرج در فرم 
مزبور نسبت به دریفات وجوه خود اقدام نمایند. به عنوان 
نمونه، چنانچه زمان سررسید« فرم درخواست« تاریخ 
2۰/۷/۹۷باشد، مشتری می تواند در تاریخ 2۰/۱2/۹۶وجه 
فرم مزبور را دریافت نماید. شایان ذکر است، مشتریان بعد 
از تاریخ های مقرر نیز می توانند برای دریافت وجوه » فرم 

درخواست«  اقدام کنند.

اهدای جوایز جشنواره کیمیا به 
دارندگان کارتخوان های بانک ملت

جوایز برندگان چهاردهمین جشنواره طرح کیمیا، ویژه 
دارندگان کارتخوان های فروشگاهی شرکت به پرداخت ملت 
اهدا شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در این مراسم 
که با حضور نمایندگان این بانک، مدیران و کارشناسان 
یاس  و مهندسی سیستم  پرداخت ملت  به  شرکت های 
ارغوانی برگزار شد، از تعدادی پذیرندگان برتر این دوره از 
جشنواره پایانه های کارتخوان  فروشگاهی با اهدای جوایزی 
ارزنده قدردانی شد.در این دوره از جشنواره طرح کیمیا که 
مربوط به عملکرد پاییزه پذیرندگان است، دو دستگاه خودرو 
ساندرو به اصغر جاللی از تهران و پویا بشارتی از زنجان، 
برندگان برتر این دوره اهدا شد. ضمن این که  جوایز این 
دوره شامل ۱۰ بسته پنج عددی سکه تمام بهار آزادی و 
۶۰ دستگاه گوشی تلفن همراه سامسونگ مدل s۸ نیز بود 
که به قید قرعه به پذیرندگان خوش شانس کارتخوان های 
فروشگاهی تعلق گرفت.طرح کیمیا به منظور ایجاد وفاداری 
در صاحبان کسب و کار دارنده پایانه های  فروشگاهی به 
پرداخت ملت، به عنوان یک طرح انگیزشی در سطح کشور  
از شهریورماه سال ۹3  به مرحله اجرا درآمده است.در این 
طرح،امتیاز تمامی پذیرندگان حقیقی بر اساس عملکرد 
تراکنشی و رسوب منابع آن ها در بانک، در پایان هر ماه 

محاسبه و به آنان اعالم می  شود.

عاملیت ۱۱ میلیارد دالر از منابع 
صندوق توسعه ملی توسط بانک سپه 
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به مهمترین و استراتژیک 
ثروت  به  نفت  درآمد  تبدیل  یعنی  دولت  هدف  ترین 
ملی،تولید و اشتغال که همواره مورد تأکید مقام معظم 
رهبری نیز بوده است،اظهار داشت:بانک سپه با درک این 
مهم بالغ بر ۱۱ میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی و 
بخش قابل توجهی از منابع داخلی خودرا به بخشهای مولد 
اقتصادی کشور تخصیص و تزریق کرده است.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک،محمدکاظم چقازردی ضمن 
بیان مطلب فوق،افزود:بر اساس قراردادهای منعقد شده 
بین بانک سپه و صندوق توسعه ملی،این بانک با تأمین 
مالی۱۰ هزار و 5۰۰ طرح در بخش های مختلف اقتصادی 
کشور از محل منابع صندوق توسعه ملی،نقش مهمی در 
تولید و اشتغال کشور ایفا کرده است.رئیس هیئت مدیره 
بانک سپه گفت:این بانک برای تأمین مالی طرح های 
مذکور اقدام به انعقاد قرارداد با متقاضیان واجدشرایط 
برای اعطای تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی 

به مبلغ 33 هزار و ۴5۰ میلیارد ریال کرده است.

راه افتادن بازار غیر رسمی برای 
خرید دالر و یورو

کنار  در  که  نشان  می دهد  ارز  بازار  رصد  و  بررسی   
قیمت های رسمی دالر و یورو بازار غیر رسمی هم برای 
این ارزهای پرتقاضا شکل گرفته است که دالر را حداقل 
3۰۰ تومان گران تر می فروشند.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، این روزها محدودیت در عرضه برخی ارزها در بازار 
آزاد شرایط ویژه ای را رقم زده است. برخی از صرافی ها دالر 
و یورو نمی فروشند و یا حداقل به افرادی که می شناسند 
می فروشند. تعدادی دیگری از صرافی ها که صرافی های 
بانک ها هستند دالر را با نرخ پایین ترعرضه می کنند که 
طی یکی دو هفته اخیر در مقابل این صرافی ها صف های 
طوالنی هم برای خرید ایجاد شده است.پس از ورود دولت 
به بازار در اواخر بهمن ماه و پلمب کردن ۱۰ صرافی و 
دستگیری تعدادی دالل در بازار و همین طور اخطار دادن 
به تعدادی صرافی دیگر قیمت دالر با روند نزولی مواجه 
شد، اما به نظر می رسد که این کاهش قیمت صرفا بر روی 

تابلو اعالن قیمت ها اتفاق افتاد.

خبر

فقر  از  بدتر  فقر شهری  است  معتقد  کار  وزیر 
می گوید  است.او  روستا  در  زندگی  و  روستایی 
پول کالن  و دستمزدها  همسان سازی حقوق 
می خواهد ولی تالش می کند که حقوق های زیر 
دو میلیون تومان به شکل پلکانی افزایش یابد و 

دستمزد کارگران از تورم پیشی بگیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی ربیعی با 
بیان اینکه نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که 
وضع کارگران خوب نیست، گفت: سالها دریافتی 
کارگران از تورم پایین افتاده و قدرت خریدشان 
کاهش پیدا کرده است. غالب بازنشستگان تامین 
اجتماعی چیزی نمی گیرند و دریافتی چندانی 
ندارند و ما به اتفاق دکتر روحانی در این چهار 
سال برنامه هایی را دنبال کردیم چه در حوزه 
بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری و چه در 
زمینه حقوق کارگران و در سال اول 25 درصد 
به دستمزد اضافه کردیم که عمال 3۱ درصد بود، 
سال دوم ۱۷.5 درصد دستمزد را افزایش دادیم 
که با درنظر گرفتن سایر جوانب 2۱ درصد و طی 
این سالها تالش شد تا این شیب اصالح شود، 
ولی آیا می شود در یک بازه قدرت خرید را باال 
برد و حداقل دریافتی یک میلیون و 2۰۰ هزار 

تومان را دو میلیون تومان کرد؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ناچارم 
هم با کارفرمایان مدارا کنم و هم آنها را قانع کنم 
که کارگران باید با نشاط تر سرکار بروند. اما من 
بنگاههای  حفظ  باید  و  هستم  هم  تولید  وزیر 

موجود را هم در نظر داشته باشم تا با تعطیلی 
مواجه نشوند.ربیعی خاطرنشان کرد: شاید نتوانیم 
پول  چون  کنیم  اجرا  را  سازی  همسان  امسال 
بازنشسته ها  برای  امسال  ولی  کالنی می خواهد 
پول گذاشته ایم و 35۰۰ میلیارد تومان در نظر 
گرفته ایم و در مورد کارگران هم معتقدیم که باید 
مزدشان از تورم پیشی بگیرد و قدرت ضعیف شده 
آنها بازگردد، لذا تالش می کنیم که حقوق های 
زیر دو میلیون تومان را به شکل پلکانی باال ببریم.

وی درباره میزان فاصله درآمد مسئوالن و اطالع 
مردم از دریافتی آنها نیز، گفت: مردم حق دارند 
فاصله  مسئوالن  و  آنها  بین  که  کنند  احساس 
افتاده است. شخصا معتقدم کار خوبی است که 
و مردم  اعالم شود  دریافتی مسئوالن  و  حقوق 

بدانند من که وزیر هستم حقوقم چقدر است. 
در همان زمانی که بحث اعالم دریافتی ها مطرح 
شد در سایت خودمان این کار را انجام دادیم و 
لیست دریافتی ها و حقوق ها را اعالم کردیم منتها 
باید به روز می کردیم و از این جهت نیاز به اصالح 
داشت.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با 
وجود بخشنامه ها و سخت گیری های انجام شده 
خوشبختانه اکنون در ساختارهای رسمی دولت 
در  است  ممکن  ولی  داریم  نامتعارف  پرداخت 
شرکتهای شبه دولتی دیده شود. ممکن است 
کسی هم پیدا شود که قیمتش باال باشد ولی 
آدمهای دو سه میلیون تومانی هم هستند که 
ادعای 2۰ میلیون تومان حقوق را داشته باشند.

وی افزود: مردم حق دارند قضاوت کنند که یک 

حقیقتا  ولی  باشد  داشته  آنچنانی  زندگی  وزیر 
اینطور نیست. من خودم خریدهایم را می کنم 
یا جنوب شهری  روستایی  هایم  فامیل  تمام  و 
اما  هستند. عموم مردم هم من را می شناسند 
بازنشسته ها و قدیمی ترها و کارگران بیشتر مرا 
می شناسند و از سال ۱355 تا به امروز با جامعه 
کارگری در ارتباط بوده ام.ربیعی با بیان اینکه در 
برخی کشورها افراد بدون رشوه دادن نمی توانند 
به  که  است  مساله  چند  گفت:  کنند،  زندگی 
مبارزه با فساد آسیب می زند اول پررنگ کردن 
پدیده فساد و دوم برخورد سیاسی با آن است. 
مردم حق دارند در این زمینه ذهنیت بگیرند و 
بگویند اگر اختالس در کشور حل شود مشکل 
فساد هم حل می شود. من منکر فرایندهای فساد 
نیستم ولی برخورد سیاسی با فساد به مبارزه با 
آن لطمه می زند.وی گفت: فساد واقعیتی است 
که برنامه ساختارمند می خواهد و شفافیت، اصل 
مبارزه با فساد است و ما تالش کردیم تا جایی که 
می توانیم تمام اصول را در این زمینه رعایت کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در برنامه پایش 
سخن می گفت، درعین حال از مردم خواست تا 
هرگونه تخلف و فساد در وزارت کار را گزارش 
دهند و گفت: افراد حقیقی و حقوقی در صورت 
مشاهده فساد یا تخلف در وزارت کار می توانند از 
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گزارش کنند و بدانند که به شکل جدی با فساد 

مقابله و برخورد می کنیم.

وزیر کار اعالم کرد:

حقوق  زیر دو میلیون تومان پلکانی افزایش می یابد

تخصیص 12 هزار میلیارد تومان 
ونق اشتغال زایی تسهیالت برای ر

چرخش جدی دولت به سمت 
اقتصاد دیجیتال

گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
تومان  میلیارد  هزار   ۱2 حدود  امسال 
تسهیالت برای رونق اشتغال زایی به شهرهای 
کمتر از ۱۰ هزار نفر اختصاص یافته است که 
با کارمزد کمتر از ۶درصد به متقاضیان داده 

می شود.
صادق  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل  نجفی 
اینکه مدیران  با   ایران  شهرک های صنعتی 
برای ایجاد تحولی عظیم در بخش اشتغالزایی 
کشور باید فعالیت جهادی انجام دهند، اظهار 
باید  دولت  کنار  در  خصوصی  بخش  کرد: 
وارد عرصه  و صنعت  اشتغال  زایی  موضوع  در 
باید در مقابل  اینکه امروزه  با بیان  شود.وی 
و  باشیم  پاسخگو  مشکالتی  کوچک ترین 
قابل  عنوان  به هیچ  به مشکالت  بی توجهی 
برای  ادامه داد: رئیس جمهور  قبول نیست، 
موضوع  که  کرده  صادر  دستور  آینده  سال 
مهارت آموزی مردم در کشور به صورت کامل 
اجرایی شود.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
جهت  گفت:  ایران  صنعتی  شهرک های  و 
اشتغال  رونق  و  سرمایه گذاران  از  حمایت 
در  زمین  واگذاری  هزینه  از  نیمی  کشور، 
شهرک های صنعتی از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان مشوق به  سرمایه 

گذاران پرداخت می شود.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت افزود: همچنین برای رغبت 
به سرمایه گذاری در بخش  سرمایه گذاران 
صنعت و  تولید پرداخت هزینه زمین ۴2 ماه  
تقسیط و در صورت ایجاد کارآفرینی ۶ ماه 
دیگر به مهلت پرداخت اقساط اضافه و اگر  
طرح یکساله تکمیل و به  تعهد اشتغال عمل 
شود، ۱۰ درصد دیگر تخفیف داده می شود.

نجفی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دو طرح ویژه ارائه داده است که یکی طرح 
استادشاگردی  بحث  دیگری  و  کارورزی 
است که در این طرح دولت هزینه حق بیمه 
پرداخت  سال  یک  تا  را  جدید  اشتغال های 
نواحی  راه انداری  به  اشاره  با  می کند.وی 
صنعتی در دهستان های  کشور افزود: هزار 
اشتغال زایی  و  مهارتی  آموزش های  کارآموز 
را آموزش می دهند چرا که یکی از مشکالت 
واحدهای تولیدی  پایین بودن مهارت آموزی 
صنایع  سازمان  است.مدیرعامل  بهره وری  و 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره 
برخی   در  خانه  تصفیه  نداشتن  مشکل  به 
از  یکی  کرد:  عنوان  کشور  صنعتی  نواحی 
راهکار در بخش خصوصی برای احداث تصفیه 
خانه است و وزارت صنعت، معدت و تجارت 

تضمین می دهد آب آن را خریداری کنند.

تصمیمات و صحبت های مطرح شده در جلسه 
اخیر شورای عالی فضای مجازی به ریاسترئیس 
سمت  به  دولت  چرخش  داد  نشان  جمهور 
اشتغال زایی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد 
دیجیتال جدی است. به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، تحوالت رخ داده در تصمیم گیری های 
مربوط به فضای مجازی در طول قریب به پنج 
سال عمر دولت تدبیر و امید نشان داده است 
کل  در  مجازی  فضای  به  دولت  این  نگاه  که 
مثبت است. برنامه ریزی برای حرکت به سمت 
اقتصادی سازی فضای مجازی در ادامه تصمیم 
برای افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت تعریف 
می شود که درنهایت رونق هرچه بیشتر این فضا 
را موجب خواهد شد.در آخرین جلسه شورای 
عالی فضای مجازی که به ریاست رئیس جمهور 
برگزار شد، چارچوب و مبانی اولویت های مطرح 
برای توسعه فضای مجازی در سال ۹۷ مورد 
بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و بر اقتصاد فضای 
مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، به عنوان اولویت 
اصلی توسعه فضای مجازی تاکید شد.بر اساس 
طرحی که برای این منظور در شورای عالی فضای 
مجازی مطرح است، اقتصاد فضای مجازی با 
رویکرد ایجاد اشتغال، اولویت اصلی توسعه فضای 
مجازی در سال ۹۷ است که از جلسه آینده این 
شورا به شکل محتوایی مورد بررسی و مفاد آن 

مورد تصویب قرار خواهد گرفت.پیش از این نیز 
محمدجواد آذری جهرمی با انتشار مطلبی در 
صفحه توئیتر خود از توجه ویژه رئیس جمهوری 
به کسب و کارهای نوپا خبر داد و گفته بود:  رئیس 
جمهور شب از شرکتهای موفق کسب و کار نوپای 
استان هرمزگان تقدیر کردند و در صحبتهای خود 
تاکید کردند این نوع کسب و کارها و گردشگری 
بهترین ابزارهای کارآفرینی هستند.وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در ادامه از تالش برای برگزاری 
فعاالن  و  جمهوری  رئیس  حضور  با  نشستی 
عرصه توسعه  اقتصاد دیجیتال خبر داد.مقوله 
اقتصاد دیجیتال از آن دست مباحث جدیدی 
توسعه  برای  دوازدهم  دولت  ظاهرا  که  است 
کارآفرینی و ایجاد اشتغال حساب ویژه برروی این 
حوزه باز کرده است. در فضای اقتصاد دیجیتال 
اصلی ترین عامل ایجاد رونق اقتصادی فعالیت 
کسب و کارهای نوپاست که اخیرا سازمان فناوری 
اطالعات نیز لوایح پنج گانه ای را برای ساماندهی 
و قانونمند کردن این کسب و کارها طراحی کرده 
است.یکی از علل جذابیت فضای مجازی برای 
دولت دوزادهم امید به حل مساله اشتغال در این 
فضا است؛ دولت دوازدهمی که با انواع فشارها از 
بابت بیکاری گسترده مواجه است به امید باز شدن 
درگاهی جدید برای اشتغال زایی به »اینترنت« 

دل بسته است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی دفتر صنایع خودرو 
و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گروه 
خودروسازی سایپا با تولید ۶۴۸۴۰ دستگاه خودرو 
توانست بیشترین تولید خودرو را در بین خودروسازان 
داخلی در بهمن ماه ۹۶ به خود اختصاص داده و به 
عنوان بزرگترین خودروساز داخلی در این ماه معرفی 
شود.به گزارش زمان به سایپا نیوز؛ گروه خودروسازی 
سایپا بر اساس استراتژی تعریف شده در سال ۹۶ 
همواره در جهت افزایش تولید گام برداشته است. 
در تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گروه سایپا توانسته با افزایش 
تولید خود، بیشترین سهم بازار را در ماه بهمن از آن 
خود کند.بر این اساس در این ماه گروه سایپا با تولید 
۶۴۸۴۰ دستگاه خودرو و کسب ۴۴.۶۹ درصد سهم 
تولید داخل بهمن ماه، به عنوان بزرگترین خودروساز 
داخلی معرفی شده است.بر اساس این گزارش در 
بهمن ماه سال جاری گروه سایپا توانسته ۶۱۱۶۸ 

دستگاه خودرو سواری ، 2۹۶۷ دستگاه وانت، 33 
دستگاه ون و ۶۷2 دستگاه خودرو تجاری تولید و 
وارد بازار کند. همچنین تولید گروه  خودروسازی 
سایپا در بهمن ماه از مرز ۶۰۰ هزار دستگاه عبور 
کرده و در این ۱۱ ماه با تولید ۶۰۱2۰۷ دستگاه 
خودرو  به رشد ۱۶.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه 

در سال گذشته دست یافته  است که نشان از تالش 
و همت تمامی کارکنان گروه در جهت نیل به اهداف 
از پیش تعیین شده دارد.پیش از این هم با توجه به 
اولویت سایپا بر افزایش تعداد تولید محصوالت، این 
گروه خودروساز توانسته رکوردهای تولید خود را که 
در سال های گذشته به دست آورده بشکند. و بر این 

اساس گروه سایپا توانسته در ۱۰ ماه تولید خود در 
سال جاری با بیش از 5۰۰ هزار دستگاه تولید، رکورد 
جدیدی ثبت کند. همچنین در این ماه رکورد تولید 
بیشترین خودرو در دو شیفت با تولید 3۱22 دستگاه 
مسیرحضور  این  است.در  شده  شکسته  خودرو 
خودروسازی  گروه  مدیرعامل  جهرودی،  مهندس 
سایپا که از اواخر آبان ماه به این شرکت آمده و نگاه 
ویژه اش مبنی بر حمایت از قطعه سازان و اختصاص 
۶  هزار میلیارد ریال به شرکت های قطعه ساز و 
انجام حمایت از این شرکت ها جهت تسهیل در 
دریافت وام از بانک ها عواملی تاثیر گذار در هدایت 
صحیح این روند بوده و موجب افزایش تولید و رکورد 
شکنی های گروه سایپا در دوماه گذشته شده است.

عالوه براین توسعه سبد محصوالت گروه سایپا و ورود 
محصوالت جدید این گروه خودروساز در سال جاری 
و سال آینده نوید پیشرو بودن این گروه خودروساز 

در تولید محصوالت داخلی را دارد.

سایپا صاحب سکوی اول تولید خودرو در ماه گذشته 

آگهی مفقودی
اینجانب افسانه عبدالملکی مالک خودرو وانت مزدا به شماره شهربانی ایران ۷2-5۸3ق۱۹ 
و به شماره موتور ۴5۹۰5۶ و شماره شاسی ۸22۰۰۰3۹۹۴ مدل ۱3۸2 به رنگ سرمه 
ای متالیک اعالم می دارد به علت فقدان سند مالکیت خودرو تقاضای صدور المثنی سند 
مذکور را نموده ام. لذا چنانچه شخصی )حقیقی یا حقوقی( ادعائی در مورد خودرو مذکور 
دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی یا در دست داشتن مدارک کافی به سازمان 

فروش گروه بهمن واقع در کیلومتر ۱3 جاده مخصوص کرج مراجعه نماید.
بهشهر

آگهی مفقودی
اینجانب رضا قربانی مهر مالک خودروی سواری پژو ۴۰5 به شماره بدنه ۱۴2۸۸۷2۶ 
و شماره موتور ۱2۴۸۴2۴۹۸۹۱ و شماره پالک ایران ۷2-۷۸۹ق۶۹ بعلت فقدان 
لذا  است.  نموده  را  مذکور  خودروی  سند  المثنی  رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد 
چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای 
ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. 

بدهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بهشهر

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم /آقای حکیمه عسکری فرزند حسن به شرح دادخواست به شماره 3/۹۶/۴۴2 
از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشته 
که که مرحوم مینا ملک محمودی فرزند حسین به شماره شناسنامه 3۱  صادره از 
بهشهر در تاریخ ۹۶/۶/۴ اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-لیال عسکری  فرزند حسن به ش ش ۸۱ ت ت ۱355/5/۱ کد ملی 5۷۹۹۷۴۸۸5۹ 

فرزند دختر متوفی 
ملی  کد   ۱35۶/۶/۱ ت  ت   ۷۸ ش  ش  به  حسن  فرزند  عسکری   سهیال   -2

5۷۹۹۷5۰۷۷2 فرزند دختر متوفی 
ملی  کد   ۱35۶/۶/۱ ت  ت   ۷۷ ش  ش  به  حسن  فرزند  عسکری   عباسعلی   -3

5۷۹۹۷5۰۷۶۴ فرزند پسرمتوفی 
۴-  حکیمه عسکری  فرزند حسن به ش ش ۸5۹۸ ت ت ۱35۷/۱۰/۱ کد ملی 

5۷۹۹۴2۶۷۱۱ فرزند دخترمتوفی 
5- توران پهلوان گلوگاهی  فرزند محمدرضا به ش ش ۱۴3 ت ت ۱3۴۰/۹/۴ کد 

ملی 5۷۹۹۷2۶۷23 فرزند دختر متوفی
۶- نرگس پهلوان گلوگاهی  فرزند محمدرضا به ش ش ۱۱5 ت ت ۱3۴2/۸/۱ کد 

ملی 5۷۹۹۷3۰۰۴۶ فرزند دختر متوفی
۷- معصومه پهلوان گلوگاهی  فرزند محمدرضا به ش ش ۷۷ ت ت ۱3۴۷/2/3 کد 

ملی 5۷۹۹۷3۷۷۹2 فرزند دختر متوفی
۸- علیرضا پهلوان گلوگاهی  فرزند محمدرضا به ش ش ۷۷۸5 ت ت ۱3۴۹/۱۱/۱ 

کد ملی 5۷۹۹۴۱۸5۰۶ فرزند پسر متوفی
۹- فرخ پهلوان گلوگاهی  فرزند محمدرضا به ش ش ۷2۷۰ ت ت ۱3۴5/۷/۱ کد 

ملی 5۷۹۹۴۱32۹۶ فرزند دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف گلوگاه

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 شماره۱3۹۶۶۰33۱۰5۷۰۰۴۴32هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی 
عباسی فرزند اوچالویردی بشماره شناسنامه 2کد ملی ۶3۶۹۷۹32۴۸ در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۶۰/۹5 مترمربع پالک ۱۹2 فرعی از 3۶2 اصلی واقع 
در محمدشهرخریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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. 5۰۱م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۶/۱2/۱2 تاریخ انتشار نوبت دوم۹۶/۱2/2۷

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ کارشناسی مال غیرمنقول
 پرونده شماره96۲۴۴۰ 

بموجب پرونده ۹۶2۴۴۰ اجرای احکام )حقوقی( شعبه دوم متمرکز سنندج آقای 
فریدون کرمی در حق سید رئوف نوری و پرداخت هزینه اجرا در حق صندوق دولت 
محکوم شده است. با توجه به اینکه نامبرده )مجهول علیه( مجهول المکان میباشد 
در اجرای ماده ۷5 قانون اجرای احکام مدنی بشرح )هر یک از طرفین می توانند 
ظرف سه روز از تاریخ ابالغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در 
دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در 
صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود، آگهی می گردد. لذا 
نامبرده پس از آگهی 3 روز مهلت دارد چنانچه اعتراضی دارد نفیا یا اثباتا به این 

دادگاه اعالم نماید.
مشخصات ملک عبارت است از: شش دانگ یک واحد ملک مسکونی 

ملک معرفی شده واقع در نایسر از توابع شهرستان سنندج – شهرک سالم – کوچه 
گلشن ۷- روبروی خیاطی عاطفه. سند ملک به اینجانب ارایه نگردید ملک مورد 
نظر ساختمانی مسکونی احداث در دو طبقه و با مساحت عرصه در حدود ۸5/5 متر 
مربع، و مساحت اعیانی ۱۴۹ متر مربع شماال ۸/۱۰ متر جنوبا ۸/۱۰ متر به کوچه 
شرقا ۱۰/۴۰ متر غربا ۱۰/۴۰ متر به پالک و با اسکلت از نوع نیمه فلزی،سقف طاق 
ضربی، فاقد نما، با عنایت به موقعیت ملک، موارد قید شده و رعایت کلیه موارد موثر 
در ارزش گذاری، قیمت ملک به شرح ذیل برآورد می گردد الزم به توضیح است 

ملک مورد خالی از سکنه می باشد.
بابت عرصه:ریال-/5۱3/۰۰۰/۰۰۰=۶۰۰۰۰۰۰*۸5/5

بابت اعیانی: ریال -/۴۴۷/۰۰۰/۰۰۰=3۰۰۰۰۰۰*۱۴۹
بابت امتیازات: ریال-/3۰/۰۰۰/۰۰۰

جمع کل:ریال -/۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰ )نهصد و نود میلیون ریال(
نتیجه: قیمت ملک فوق با عنایت، موقعیت ، کیفیتو کمیت ساختمان موجود قدمت 
بنا با شرایط فوق مبلغ ریال -/۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰ )نهصد و نود میلیون ریال(  تعیین 

و برآورد میگردد
م الف:۴۰9۱    اجرای احکام حقوقی شعبه دوم متمرکز دادگستری سنندج

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 شماره۱3۹۶۶۰33۱۰5۷۰۰۴3۹۹هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی 
خاکساری رنانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 53 صادره از ساوجبالغ در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۷5۰۰ مترمربع پالک ۴۶۶ فرعی از 3۶۱ اصلی واقع 
در محمدشهرخریداری از مالک رسمی امیرخان شاپوری مطلق محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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. 5۰۰م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۶/۱2/۱2 تاریخ انتشار نوبت دوم۹۶/۱2/2۷ 

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک
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اوقاتشرعی

پست ترین شخص فردی است که عشق 
را در انسانی بیدار کند، بدون اینکه قصد 

دوست داشتن آن را داشته باشد...!
باب مارلی

سخن حکیمانه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به فروش 
قابل توجه فناوری در پارک های علم و فناوری 
گفت: در اعتبارات سال ۹۷ رشد بودجه پارک ها 

بیش از دانشگاه ها بوده است.
دکتر منصور غالمی در حاشیه بیست وهشتمین 
فناوری  و  علم  پارک های  روسای  نشست 
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  کشور  سراسر 
جا به جایی هایی صورت گرفته در وزارت علوم 
افزود: مدیران ما، مشغله زیادی دارند از این رو 

جای خود را به افراد جدیدتر می دهند.
کشمیری  مهدی  دکتر  اینکه  بیان  با  غالمی 
و  سیاست گذاری  دفتر  سرپرست  عنوان  به 
پیری  دکتر  جایگزین  علوم  وزارت  برنامه ریزی 
دارای  کشمیری  دکتر  کرد:  اظهار  است،  شده 
سابقه باالیی است و امیدواریم بتواند تجربیات 
علوم،  دهد.وزیر  انتقال  دیگران  به  را  خود 
مسائل  اینکه  بر  تاکید  با  فناوری  و  تحقیقات 

در مسیرهای جدید وجود  و مشکالت همواره 
دارد،  اظهار کرد: ولی با تالش هایی که انجام شد، 
توانستیم برنامه های خود را به نتیجه برسانیم.

حمایت  به  نیاز  که  جاهایی  در  داد:  ادامه  وی 
دولت داریم، حتما سعی می شود که در سطح 
اشاره  با  باشیم.غالمی  داشته  تعامالتی  دولت 

به کمبود اعتبارات در کشور، خاطرنشان کرد: 
در سال جاری، علی رغم کمبودهای مالی برای 
تخصیص  اعتباراتی  فناوری  و  علم  پارک های 
اعتبارات  رشد  از  بیش  آن ها  رشد  که  یافت 
دانشگاه ها بوده که این امر نشان از توجه دولت 
به پارک ها است. وزیر علوم اضافه کرد: در این 
راستا، در سال آینده حمایت از ایده های جدید و 
فناوری های جدید در پارک های علم و فناوری را 
در دستور کار داریم. وی اضافه کرد: هدف ما در 
این زمینه این است که بتوانیم در جهت تولید 
و اشتغال گام هایی را برداریم.غالمی تاکید کرد: 
که  کردیم  درخواست  مدیران  از  راستا  این  در 
هم در سطح دانشگاه ها و هم در سطح پارک ها 
بیشتر  ایده های  جلب  برای  را  همکاری هایی 
داشته باشیم.وی همچنین اضافه کرد: بر اساس 
آمارها پارک ها و مراکز رشد فروش قابل توجهی 

از ایده های فناورانه داشته اند.

فعالیت پارک های علم و فناوری برای تحقق اهداف؛

نقش پارک های علم و فناوری در اشتغالزایی

»قطار به سوی پاکستان« از هند 
به ایران رسید

رمان »قطار به سوی پاکستان« از شاهکارهای 
ادبی هندوستان به زبان فارسی ترجمه و منتشر 
رمان »قطار  مروارید  نشر  مهر،  گزارش  به  شد. 
با  را  سینگ  خوشوانت  اثر  پاکستان«  سوی  به 

ترجمه نوذر نیازی روانه بازار کتاب کرد.
فقط  نه  هندوستان،  در  سینگ،  خوشوانت 
سیاستمدار،  و  وکیل  روزنامه نگار،  یک  به عنوان 
بلکه به عنوان یکی از برجسته ترین رمان نویسان 

هند شناخته می شود.
سینگ نویسنده  چندین رمان و مجموعه داستان 
منتقدان  از  بسیاری  عقیده ی  به  و  است  کوتاه 
ادبی، رمان قطار به سوی پاکستان پرآوازه ترین 
کالسیک  رمان های  فاخرترین  از  یکی  و  او  اثر 

هندوستان به شمار می رود.  
برگرفته  پاکستان  سوی  به  قطار  رمان  موضوع 
از رویدادهایی است که در سال ۱۹۴۷ میالدی 
و  داد  رخ  پاکستان  و  هندوستان  تجزیه   هنگام 
که  گذشت  تأثیر  آن  مذهبی  مختلف  اقوام  بر 
اختالفات قومی و مذهبی درازدامنی را نیز پدید 
آورد و حتی به قتل ماهتما گاندی نیز انجامید و 

البته هنوز نیز می توان اثرات آن را دید.
نشر مروارید این رمان را در 2۱۹ صفحه با قیمت 

2۰ هزار تومان منتشر کرده است.

در دنیای کتاب

ایرانی در فیلم »کودک خاموش«  حضور دو نفر از عوامل 
برنده جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه، باعث شد که بار دیگر 
نام ایرانی ها در تاریخچه نامزدها و برندگان اسکار ثبت شود.

صبح  که  اسکار  سینمایی  جوایز  دوره  نودمین  مراسم  در 
دوشنبه به وقت ایران، در آمریکا برگزار شد، فیلم »کودک 
خاموش« در رقابت با چهار فیلم کوتاه دیگر در نهایت موفق 
شد جایزه بهترین فیلم کوتاه این جوایز مهم سینمایی را 

به دست آورد.
را  آن  انگلیسی  اوورتون«  »کریس  که  کوتاه  فیلم  این  در 
مقیم  ایرانی  فیلمبردار   - فراهانی  علی  کرده،  کارگردانی 
ساخت  و  است  داشته  عهده  بر  را  فیلمبرداری   - بریتانیا 
موسیقی آن نیز با امیر صادقی کنجانی - آهنگساز ایرانی - 
بوده است. این فیلم کوتاه 2۰ دقیقه ای در شاخه بهترین فیلم 
کوتاه نودمین دوره جوایز سینمایی اسکار با چهار فیلم دیگر 
شامل »مدرسه ابتدایی دکالب«، »ساعت ۱۱«، »برادرزاده 
من اِمت« و »همه ما« برای کسب جایزه رقابت داشت. علی 
فراهانی، مدیر فیلمبرداری این فیلم کوتاه، یکی از حاضران 
در سالن دالبی تئاتر لس آنجلس محل برگزاری مراسم اعطای 
جوایز اسکار بود؛ اما امیر کنجانی اعالم کرده بود که به سبب 
رفتار تبععیض آمیز مقامات آمریکایی با شهروندان ایرانی، با 

وجود داشتن ویزا، در این مراسم شرکت نمی کند.

رحمت امینی قصد دارد در مقام کارگردان، نمایش »جعفر 
خان از فرنگ برگشته« را از هفته اول فروردین سال ۹۷ در 

تماشاخانه سنگلج روی صحنه ببرد.
رحمت امینی درباره برنامه ریزی خود برای اجرای تئاتر در 
سال ۹۷ به مهر گفت: قرار است نمایش کمدی »جعفر خان 
از فرنگ برگشته« نوشته حسن مقدم را از هفته اول فروردین 
سال ۹۷ در تماشاخانه سنگلج روی صحنه ببریم و 3۰ شب 

اجرای عمومی داشته باشیم.
وی اظهار کرد: در واقع ما اولین اجرای تئاتر در سال ۹۷ 

هستیم که در سالن های دولتی تئاتر روی صحنه می رود.
این  انتخاب  دلیل  درباره  تئاتر  مدرس  و  کارگردان  این 
برای  از اهداف من  یادآور شد: یکی  برای اجرا،  نمایشنامه 
انتخاب نمایشنامه »جعفر خان از فرنگ برگشته« رجوع به 
گنجینه های ادبیات نمایشی ایرانی است، از این رو نمایش را 
با وفاداری به اصل متن و البته تغییراتی در اجرا روی صحنه 
می بریم. هدف دیگر نیز اجرای یک کمدی عامه پسند است 
و انتظار داریم مخاطبان نیز از آن استقبال کنند. امینی درباره 
گروه بازیگری نمایش »جعفر خان از فرنگ برگشته« گفت: 
این نمایش دارای ۶ بازیگر است و همچون دیگر تجربه هایی 
که داشتیم در این نمایش هم ترکیبی از بازیگران با تجربه و 

افراد جدید و همچنین قشر دانشجو حضور دارند.

مدرسه سینمایی عمار نماهنگ ۴ دقیقه ای »خلوت خوب« 
را برای روز زن تولید می کند.

حسین  »عمار«،  جشنواره  عمومی  روابط  از  گزارش   به 
فیلم   2 تولید  درباره  سینما  عرصه  کننده  تهیه  شیرعلی 
کوتاه »پرچم« و »خودمن« گفت: موضوع این 2 اثر ۱۰ 
عمار ساخته می شود  در مدرسه سینمایی  ای که  دقیقه 

درباره راهپیمایی 22 بهمن و دهه فجر است.
وی افزود: فیلم کوتاه »خودمن« به کارگردانی محمدحسین 
امانی، روایتگر داستان 2 جوانی است که در سال ۱35۷ و 
در جریان انجام فعالیت های انقالبی به دنبال یک تعقیب و 
گریزی که صورت می گیرد با شکست زمانی رو به رو می 
شوند و یکی از آنها خود را در راهپیمایی 22 بهمن ماه سال 

۱3۹۶ می بیند.
این تهیه کننده عنوان کرد: این جوان بعد از اینکه در این 
مقطع زمانی حاضر می شود ضمن رو به رو شدن با اتفاقات 
روز 22 بهمن ماه سال ۹۶ با 2 شخصیت از خودش مواجه 
می شود. نخستین شخصیت او فردی اختالف افکن است و 
شخصیت دوم او چهره ای مردمی دارد. در نهایت او زمانی 
که به سال ۱35۷ برمی گردد متنبه شده و تصمیم می 
گیرد که مراقب آینده خود باشد و اگر قرار است مسئولیتی 

داشته باشد، مسئول خوبی باشد.

ایرانی ها باز هم برنده اسکار 
شدند! 

جعفرخان نوروز ۹۷ از فرنگ 
برمی گردد 

»خلوت خوب« برای روز زن 
تولید می شود 

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است 
 سلطان جهانم به چنین روز غالم است

گو شمع میارید در این جمع که امشب 
 در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

امروز با حافظ

»مغزهای کوچک زنگ زده«فیلمی متفاوت از هومن سیدی 
* مرتضی کوه مسکن

هومن سیدی در پنجمین اثر خود سراغ فیلمنامه 
سیاه و تلخ »مغزهای کوچک زنگ زده« رفته که 
همانند پنج فیلم سابقش، خود آن را به نگارش 
درآورده است؛ وی که پس از ساخت شش فیلم 
کوتاه موفق از جمله 35 متری سطح آب و دندان 
آبی که به خاطر آنها جوایز متعددی از جشنواره 
فیلم کوتاه تهران کسب کرد، اولین فیلم بلند 
خود را با نام »آفریقا« در سال ۱3۸۹ کارگردانی 
کرد و جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر 
نقش اول زن در بخش آثار ویدئویی بیست و 
نهمین جشنواره فیلم فجر را به خود اختصاص 
صاحب  کارگردانی  ورود  ابتدا  همان  از  تا  داد 
اندیشه و مستعد را به سینمای ایران نوید دهد؛ 
وی پس از آن در سال ۱3۹2 فیلم »سیزده« را 
ساخت که نامزد 5 سیمرغ جشنواره سی و دوم 

بود و در نهایت توانست جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین کارگردانی را از سی و دومین جشنواره 
فیلم فجر ۱3۹2 دریافت کرد؛ وی در ادامه فیلمنامه »اعترافات ذهن خطرناک من« را در سال 
۱3۹3 جلوی دوربین برد، هرچند که این فیلم هم در شش زمینه نامزد سیمرغ جشنواره سی و 
سوم فجر بود اما در نهایت توانست تنها یک سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه را کسب کند؛ 
سیدی در سال ۱3۹۴ فیلم »خشم و هیاهو« که داستانی جنایی و پیچیده از زندگی یک خواننده 
را به تصویر می کشید و بسیار شبیه به روایت قتل همسر ناصر محمدخانی و اعدام زن صیغه ای 
اوست را جلوی دوربین برد و مجدد همچون فیلم قبلی اش نامزد شش سیمرغ از جشنواره سی و 
چهارم شد که در نهایت یک سیمرغ بلورین ویژه هیئت داوران برای هومن سیدی و یک سیمرغ 

بلورین بهترین فیلمبرداری را برای پیمان شادمانفر به ارمغان آورد.
هومن سیدی در همه کارهایش سبک خاصی را در قصه گویی و قاب بندی دنبال میکند و در 
آخرین فیلمش مغزهای کوچک زنگ زده نیز بر همین اساس حرکت کرده است، آثار سیدی 
که همیشه مورد توجه منتقدان و داوران ادوار مختلف جشنواره قرار گرفته است با پنجمین 
فیلم بلند سینمایی خود »مغزهای کوچک زنگ زده« بعد از فیلمهای آفریقا، سیزده، اعترافات 
ذهن خطرناک من و خشم و هیاهو خود در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر حضور یافت 
و با ۱۱ نامزدی توانست رکورد دار شود و در نهایت توانست چهار سیمرغ بهترین فیلم از نگاه 
تماشاگران؛ بهترین فیلم از نگاه هنر و تجربه، بهترین فیلمنامه و بهترین صداگذاری را دریافت 
کند. هومن سیدي جزو جوانترین کارگردانهایی ست که با پنجمین حضور خود در جشنواره فجر 
از با تجربه های این رقابت نیز محسوب می شود حاال در پنجمین تجربه کارگرداني خود ثابت 
کرده است که عالوه بر بازیگري، کارگردان توانمندي نیز هست؛ او که در آثار قبلی خود نیز نشان 
داده بود به نمایش روابط و تنشهای میان افراد و گروههای خالفکار عالقمند است، این بار هم در 
مغزهاي کوچک زنگ زده که ملودرام ترین کاری ا ست که تاکنون ساخته و قطعاً یکی از بهترین 
فیلمهای جشنواره سی و ششم و بهترین فیلم کارنامه هومن سیدی هم میباشد نیز سراغ این 
گروه از افراد رفته است. بزرگترین هنر سیدی این است که خود را تکرار نمیکند، هر فیلم تازه 
اش اثری است متفاوت با آنچه پیشتر از او دیده ایم با قصه ای تازه، شخصیتهایی تازه و مهمتر از 
آن فضایی تازه ؛ در مغزهای کوچک زنگ زده جزئیات در فیلمنامه حرف اول را میزند گره اندازی 
به موقع و گره گشایي خوب باعث شده که بیننده در ۱۰5 دقیقه تماشای فیلم حتی برای لحظه 
ای هم احساس خستگی نکند و ریتم خوب فیلم که بیینده را تا انتها همراه خود میبرد با اینکه 
فیلم به شدت سیاه نمایي و تلخ است اما هرگز خسته کننده نیست ؛ فیلم روایت کننده قصه سه 
برادر به نامهای شکور، شاهین و شهروز است که در حلبی آبادی زندگی میکنند، شکور با بازی 
فرهاد اصالنی برادر بزرگتر است و البته جای پدر منفعل خانواده با بازی فرید سجاد حسینی را 
پر میکند او که یک آشپزخانه مواد مخدر دارد بچه های بی خانمان را میخرد و پرورش می دهد تا 
بعدتر در خدمت آشپزخانه باشند، او سالهاست شاهین با بازی نوید محمدزاده که کمی عقبمانده 
است را در آشپزخانه خودش دارد اما به او پر و بال نمیدهد و شاهین از اینکه شکور به او اعتماد 
ندارد همیشه ناراضی است از آنطرف شهروز با سن کم جنم و جربزه بیشتر و موقعیت بهتری 
دارد، شهره هم که خواهر خانواده است مسائل خودش را دارد و با لو رفتن فیلم خصوصي شهره 

زندگي سه برادر دگرگون مي شود و ...
در طول مدت زمان فیلم ریتم پرکشش آن هیچگاه از نفس نمی افتد و فضای فیلم زنده و تاثیر 
گذر است، شخصیت پردازی در فیلمنامه به صورت دقیق پرداخت شده است و شخصیتها پذیرفتنی 
هستند و روابط آدمها گرم به تصویر کشیده شده اند و به طور توامان میتوان با کاراکترها حس همدلی 
و همذات پنداری داشت؛ اتمسفر فیلم در بیشتر لحظات در سطح باالیی قرار دارد، قاب بندیهای 
خوب، بازیهای خوب که بارها بیننده را درجایش میخکوب میکند؛ نقشهای بازیگران فیلم بسیار 
متفاوت از کار های قبلی آنها و از نقاط قوت اصلی فیلم است، نوید محمدزاده در نقش شاهین با این 
که خودش را در فیلم تکرار کرده اما ظرافتهایي در بازیش دیده مي شود که او را از سایر بازیهایش 
جدا میکند و تیپ تازه اي را خلق میکند با آن دندانهای پوسیده با فاصله، آن شکل راه رفتن با تیک 
عصبی، آن شکل دویدن با خمودگی و ... کامالً با توسری خوردن و بی دست و پا بودن شخصیت 
شاهین همخوانی دارد و محمدزاده یکبار دیگر ما را شگفت زده کرده است؛ شکور با بازي فرهاد 
اصالني در فیلم بسیار شبیه به مارلون براندو در فیلم پدرخوانده است؛ بازیها طبق معمول نقطه قوت 
کارگردانی سیدی هستند، از کارهای قبلی اش امیر جدیدی در آفریقا و سیزده را به عنوان بازی 
خوب به خاطر داریم و سیامک صفری در اعترافات ذهن خطرناک من و ... نوید محمدزاده در خشم 
و هیاهو و حاال دوباره سیدی یک برگ برنده به نام نوید پورفرج را رو کرده است، نکته ی جالب در 
رابطه با تیم بازیگری فیلم مغزهای کوچک زنگ زده این است که تعدادی از بازیگران فیلم همانند 
مرجان اتفاقیان در نقش شهره از میان هنرجویان کارگاه بازیگری سیدی و تعدادی از آنها همانند 
نوید پور فرج در نقش امیر از میان ۱5 هزار کلیپ ارسالی فراخوان انتخاب شده اند و همگی بازي قابل 
قبولي از خود ارائه دادند اما نقش افسر با بازي الدن ژاوه وند نابازیگری که نقش مادر تبهکاران محوری 
را بازی میکند جزء سورپرایزهاي فیلم است که قطعاً در آینده بیشتر از او خواهیم شنید، به همراه 
نازنین بیاتي که نقش کوتاهي را صرفاً جهت گیشه ارائه کرده است؛ میتوان اینطور نتیجه گرفت که 
هومن سیدی از قدرت بازیگری خود به درستی در انتخاب و راهنمایی بازیگران بهره برده است و 
تیم بازیگري به خوبي از عهده نقش خود برآمده اند؛ درکنار کارگردانی خوب سیدی و بازی خوب 
بازیگران و طراحی صحنه محسن نصر الهی که در لوکیشنی واقع در احمدآباد مستوفی اسالمشهر 
صحنه های زیبایی را خلق کرده است، از فیلمبرداری درخشان پیمان شادمانفر به راحتی نمی توان 
عبور کرد که با خلق فضایی گرم و اشباع شده و دقت به جزییات در تمامی صحنه ها یکی از شاخصه 
های تعیین کننده این فیلم است؛ از نکات منفی فیلم میتوان به شباهتهای زیادش به ابد و یک روز 
سعید روستایی اشاره کرد، این بار در حاشیه شهر و حلبی آباد، خانواده از هم پاشیده، اعتیاد، مادر 
حامی فرزندان تبهکار و یک خواستگاری که قرار است آنها را از شر خواهرشان نجات دهد و یا حتی 
قسمتهایی از فیلم احساس می شود که کپی از فیلمهای دیگر میباشد برای نمونه صحنه حمله دسته 
جمعی آدمهای شکور تا حد زیادی یا آور سکانس درگیری افتتاحیه دارو دسته ی نیویورکی مارتین 
اسکورسیزی است و یا حتی سکانس قتل شهره توسط برادرش به دلیل زیرپا رفتن غیرت و دفن وی 
در حیاط خانه توسط اعضای خانواده ما را به یاد خانه پدری کیانوش عیاری می اندازد اما سیدی با 
یک پولتیک هم فیلمنامه را از تکرار خارج میکند و هم از ممیزی که شاید فیلمش را به سرنوشت 
فیلم عیاری دچار میکرد. ساخته های قبلی هومن سیدی همگی برای مخاطب جذابیت داشته است؛ 
خصوصاً که سیدی فیلم به فیلم در کارش پیشرفت کرده و اثری ارائه میدهد که هم به لحاظ تکنیکی 
و هنری و هم از نظر فکری با آثار قبلی اش متفاوت است و برخی او را ادامه دهنده سبک اصغر فرهادی 
میدانند البته با دکوپاژ و قاب بندیهای متفاوت و غیرکالسیک و این اتفاق در فیلم جدیدش به اوج 
رسیده است و هومن سیدی در مغزهای کوچک زنگ زده که تا به امروز بهترین فیلم وی و جذاب 
ترین آنها به لحاظ مضمونی و خوش ساخت ترینشان در پرداخت سینمایی است، بار دیگر نشان داد 
آسیبها را خوب میشناسد و گام به گام روند مطلوبی را طی میکند، بدون شک ساخته جدیدش که 
از هم اکنون کنجکاوی زیادی را برای تماشاگران ایجاد کرده است و به نظر میرسد این فیلم یکی از 

اکران های پرفروش سال آینده سینمای ایران باشد. 

سینما در یک نگاه

کاریکاتور

تاسیس صندوق و سازمان 
همکاری منطقه ای سینمایی

موسسه  و  فارابی  سینمایی  بنیاد  مدیران 
فرهنگی اکو در تفاهم نامه ای مشترک، بر تحقق 
و  صندوق  راه اندازی  همچون  مشترک  اهدافی 
تاکید  سینمایی  منطقه ای  همکاری  سازمان 

کردند.
بنیاد  عمومی  روابط  از   زمان  پیام  گزارش  به 
سینمایی فارابی، دکتر محمد مهدی مظاهری 
تابش  علیرضا  و  اکو  فرهنگی  موسسه  رییس 
نامه  تفاهم  فارابی  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل 
از آن جمله می توان  امضا کردند که  همکاری 
»نوروز«  موضوع  با  فیلمی  مشترک  تولید  به 
توسط کشورهای عضو اکو اشاره کرد. بر اساس 
این تفاهم نامه، دبیرخانه همکاری دائمی بنیاد 
سینمایی فارابی و موسسه فرهنگی اکو، صندوق 
و سازمان همکاری های منطقه ای سینمایی راه 

اندازی خواهد شد.
اجرای برنامه های مشترکی همچون گسترش 
فعالیت های  بین المللی  و  منطقه ای  توسعه  و 
اکو،  عضو  کشورهای  سینمای  و  فیلم  حوزه 
،همکاری  فیلم  مبادله  و  پخش  و  توسعه 
و  برندیگ  استراتژیک،  ارتباطات  برنامه  در 
کشورها،،  این  مشترک  رسانه ای  دیپلماسی 
و  سینما  حوزه  در  نوآوری  قطب های  ایجاد 
انتقال  همکاری های  توسعه  و  تصویر  صنعت 
برگزاری  و  مهارتی  آموزش های  و  دانش 
نمایشگاه های  برپایی  و  آموزشی  دوره های 
صنعت  و  سینما  و  فیلم  حوزه  در  مشترک 
نامه  تفاهم  این  بخش های  دیگر  از  تصویر 
طراحی  تبادل،  برای  طرفین  همچنین  است. 
مشترک  تولید  منظور  به  فیلمنامه  سفارش  و 
سازمان  و  فارابی  سینمایی  بنیاد  توسط 
سینمایی کشورهای اکو، قراردادن بخش ویژه 
نمایش و جایزه اکو در جشنواره های سینمایی 
مختلف کشورهای عضو اکو، تشکیل کمیسیون 
ایران و  مشترک فعاالن صنعت فیلم سینمای 
اطالعاتی  بانک  رسانی  روز  به  اکو،  کشورهای 

سینمایی این کشورها تاکید کردند.
این تفاهم نامه به مدت دو سال از سوی طرفین 
کارگروه  نخستین  و  بود  خواهد  اجرا  قابل 
فارابی و موسسه  بنیاد سینمایی  بین  مشترک 
فرهنگی اکو یک ماه پس از امضای تفاهم نامه 

برگزار می شود.

خبر
ششمین  و  سی  بین المللی  ارتباطات  مدیر   
جشنواره جهانی فیلم فجر بازتاب آثار نمایش 
دوره  در  گرجستان  سینمای  از  شده  داده 
برای  برنامه ریزی  و  دانست  را خوب  پیشین 
را جزو  گرجستان  به سینمای  نگاه جدی تر 
اهداف جشنواره جهانی فجر در دوره سی و 

ششم عنوان کرد.
در  محسنین  کامیار  زمان،  پیام  گزارش  به 
این دوره  مورد مرور سینمای گرجستان در 
از جشنواره گفت: در دوره گذشته جشنواره 
جهانی فیلم فجر و در بخش »جلوگاه شرق« 
دیگران«  »خانه  نام  با  گرجستانی  فیلم  یک 
مخاطبان  توجه  مورد  که  داشت  حضور 
جشنواره قرار گرفت. کسانی که در جشنواره 
به  دیدند  را  فیلم  این  پنجم  و  سی  جهانی 
و  داشتند  مثبت  نظر  آن  به  نسبت  قدری  
دیدگاه خود را به برگزارکنندگان انتقال دادند 
که برگزارکنندگان جشنواره مصمم شدند در 
بر  »مروری  عنوان  با  مجزا  بخشی  دوره  این 
سینمای گرجستان« راه اندازی کرده و ۶ فیلم 
از سینمای گرجستان را در سی و ششمین 

جشنواره جهانی فیلم فجر اکران کنند.   

وی به دیده شدن فیلم های گرجستانی در 
جشنواره های معتبر جهانی اشاره کرد: امسال 
مختلف  بخش های  در  گرجستانی  فیلم های 
جمله  از  دنیا  سینمایی  معتبر  جشنواره های 

توکیو و مسکو حضور درخشانی داشتند. 
ششمین  و  سی  المللی  بین  ارتباطات  مدیر 
جشنواره جهانی فیلم فجر ادامه داد: ما در این 
دوره از جشنواره نگاه جدی تری به سینمای 
حضور  برای  و  داشت  خواهیم  گرجستان 
فیلم های خوب در این بخش صحبت هایی با 
انجام  دادیم  مرکز ملی سینمای این کشور 
فیلم های  دوجانبه  همکاری  یک  قالب  در  تا 
شاخص گرجستان را در جشنواره جهانی فیلم 

فجر اکران کنیم.   به گفته وی، در این بخش 
۶ فیلم از کشور گرجستان حضور دارند که 
فیلم  یک  و  فیلم محصول سال 2۰۱۷  پنج 

محصول سال 2۰۱۶ است. 
محسنین بیان کرد: با توجه به غنای دیداری 
سینمای گرجستان، موقعیت مناسبی خواهد 
بود که این فیلم ها را روی پرده سینما ببینیم. 
فیلم های گرجی زیبایی بصری خاصی  دارند 
و ترکیب بندی های دقیق رنگ و تصویر آنها را 

باید روی پرده سینما دید.  
بازی  با  گرجستان  از  فیلمی  درباره  وی 
فیلم  داد:  خبر  اینگونه  ایرانی  هنرمند  یک 
»خیبوال« به کارگردانی جورج اواشویلی و با 

بازی حسین محجوب از سینمای گرجستان 
در بخش مسابقه و بخش »مروری بر سینمای 
یک  به  فیلم  این  دارد.  حضور  گرجستان« 
اتفاق تاریخ معاصر در گرجستان اشاره دارد 
زبان  با  ایرانی  بازیگر  محجوب  حسین  و 
فیلم  این  می کند.  صحبت  آن  در  گرجی 
تصاویر  دارای  بصری  زیبایی های  لحاظ  به 
خیره کننده است. مدیر ارتباطات بین المللی 
فجر  فیلم  جهانی  جشنواره  ششمین  و  سی 
شکوفایی  سال های  اخیر  سال های  افزود: 
در  زیرا  است،  گرجستان  سینمای  دوباره 
بیشتر جشنواره های معتبر دنیا شاهد حضور 
فیلم های خوب گرجستانی هستیم و به اعتقاد 
من جا دارد همه سینمای جهان از سینمای 
بعدی  گام  بتواند  تا  کند  گرجستان حمایت 
گرجستان  سینمای  سنت  بردارد.  بلندتر  را 
میالدی   ۷۰ دهه  از  و  است  قدیمی  سنتی 

برای سینمای این کشور باقی مانده است.  
فجر  فیلم  جهانی  جشنواره  ششمین  و  سی 
تا  فروردین   3۰(  2۰۱۸ آوریل   2۷ تا   ۱۹
سیدرضا  دبیری  به   )۱3۹۷ اردیبهشت   ۷

میرکریمی در تهران برگزار می شود.

مرور سینمای گرجستان در جشنواره جهانی فجر

اسکاردردستانچرچیلانگلیسی

نودمین دوره مراسم اسکار برای معرفی برترین آثار سال پیش در 
دالبی تئاتر لس آنجلس برگزار شد و برگزیدگان این دوره معرفی 
شدند. به گزارش  از هالیوود ریپورتر، نودمین دوره مراسم اسکار در 
دالبی تئاتر لس آنجلس برگزار شد و برگزیدگان این دوره از اسکار 
معرفی شدند. اجرای این مراسم مانند سال پیش بر عهده جیمی 
کیمل بود. در این مراسم که با حضور چهره های مطرح سینمای 
جهان همراه بود، برگزیدگان به شرح ذیل معرفی شدند: بهترین 
طراحی صحنه:نامزدها: »شکل آب«، »دیو و دلبر«، »دانکرک«، 

»بلید رانر 2۰۴۹«، »تیره ترین ساعت«
برگزیده: »شکل آب«

»تیره ترین   ،»2۰۴۹ رانر  »بلید  فیلمبرداری:نامزدها:  بهترین 
ساعت«، »دانکرک«، »ماد بوند«، »شکل آب«

برگزیده: »بلید رانر 2۰۴۹«
بهترین طراحی لباس:نامزدها: »دیو  و دلبر«، »تیره ترین ساعت«، 

»رشته خیال«، »شکل آب«، »ویکتوریا و عبدل«
برگزیده: »رشته خیال«

بهترین تدوین صدا:نامزدها: »بیبی درایور«، »بلید رانر 2۰۴۹«، 
»دانکرک«، »شکل آب«، »جنگ ستارگان: آخرین جدای«

برگزیده: »دانکرک«
رانر  »بلید  درایور«،  »بیبی  صدا:نامزدها:  میکس  بهترین 

آخرین  ستارگان:  »جنگ  آب«،  »شکل  »دانکرک«،   ،»2۰۴۹
جدای«برگزیده: »دانکرک«

بهترین فیلم کوتاه:نامزدها: »اِمت برادرزاده من«، »ساعت یازده«، 
»همه مان«، »کودک خاموش«، »مقدماتی دی کالب«

برگزیده: »کودک صامت«
اوریجینال:نامزدها: »دانکرک«، »جنگ  بهترین موسیقی متن 
»سه  »شکل آب«،  خیال«،  »رشته  جدای«،  آخرین  ستارگان: 

بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری«برگزیده: »شکل آب«
بهترین انیمیشن کوتاه:نامزدها: »بسکتبال عزیز«، »مهمانی باغ«، 

»فضای منفی«، »قافیه های قهرمانانه« و »لو«
برگزیده: »بسکتبال عزیز«

 ،»2۰۴۹ رانر  »بلید  بصری:نامزدها:  ویژه  جلوه های  بهترین 
»محافظان کهکشان قسمت دوم«، »کونگ: جزیره جمجمه«، 
سیاره  برای  »جنگ  و  جدای«  ستارگان: آخرین  »جنگ 

میمون ها«برگزیده: »بلید رانر 2۰۴۹«
بهترین تدوین فیلم:نامزدها: »بیبی درایور«، »دانکرک«، »من، 

تونیا«، »شکل آب«، »سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری«
برگزیده: »دانکرک«

بهترین طراحی گریم و مو نامزدها: »تیره ترین ساعت«، »ویکتوریا 
و عبدل«، »شگفتی«برگزیده: »تیره ترین ساعت«

بهترین بازیگر زن در نقش مکمل:نامزدها: مری جی. بالیژ برای 
»مادبوند«، الیسون جنی برای »من، تونیا«، لزلی من ویل برای 
»رشته خیال«، لوری ِمت کلف برای »لیدی برد« و اکتاویا اسپنسر 

برای »شکل آب«برگزیده: الیسون جنی برای »من، تونیا«
بهترین بازیگر زن نقش اصلی نامزدها: سالی هاوکینز برای »شکل 
آب«، فرانسیس مک دورماند برای »سه بیلبورد بیرون ابینگ، 
میزوری«، مارگوت رابی برای »من، تونیا«، سیرشا رونان برای 
»لیدی برد«، مریل استریپ برای »پست«برگزیده: فرانسیس مک 

دورماند برای »سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری«
بهترین بازیگر مرد نقش مکمل نامزدها: ویلم دفو برای »پروژه 
ابینگ،  بیرون  بیلبورد  »سه  برای  هارلسون  وودی  فلوریدا«، 
میزوری«، ریچارد جنکینز برای »شکل آب«، کریستوفر پالمر برای 
»تمام پول های دنیا« و سم راکول برای »سه بیلبورد بیرون ابینگ، 
میزوری«برگزیده: سم راکول برای »سه بیلبورد بیرون ابینگ، 

میزوری«
بهترین بازیگر مرد نقش اصلی نامزدها: تیموتی شاالمه برای 
»من را با نام خودت صدا بزن«، دنیل دی-لوییس برای »رشته 
برای  اولدمن  گری  بیرون«،  »برون  برای  کالویا  دنیل  خیال«، 
»تیره ترین ساعت« و دنزل واشنگتن برای »عالیجناب رومن جی. 

ایزراییل«برگزیده: گری اولدمن برای »تیره ترین ساعت«
بهترین فیلم خارجی زبان نامزدها: »یک زن شگفت انگیز« از 
شیلی، »توهین« از لبنان، »بی عشق« از روسیه، »در بدن و روح« 
از مجارستان و »میدان« از سوئدبرگزیده: »یک زن شگفت انگیز« 

از شیلی
بهترین فیلم بلند انیمیشن نامزدها: »بچه رییس«، »نان آور«، 

»کوکو«، »فردیناند«، »ونسان دوست داشتنی«برگزیده: »کوکو«
بهترین فیلم مستند نامزدها: »آباکوس: به اندازه کافی کوچک برای 
زندانی شدن«، »چهره ها و مکان ها«، »ایکاروس«، »آخرین مردان 

حلب« و »جزیره قوی«برگزیده: »ایکاروس«
بهترین مستند کوتاه نامزدها: »ادیت+ادی«، »بهشت ترافیک در 
بزرگراه ۴۰5 است«، »هرویین«، »استعداد با چاقو« و »توقف در 

ترافیک« برگزیده: »بهشت ترافیک در بزرگراه ۴۰5 است«
بهترین آهنگ اوریجینال نامزدها: »رودخانه قدرتمند« از فیلم 
»مادبوند«، »معمای عشق« از فیلم »من را با نام خودت صدا بزن«، 
»مرا به یاد بیاور« از انیمیشن »کوکو«، »برای چیزی بایست« از 

فیلم »مارشال« و »این من هستم« از فیلم »بزرگترین شومن«


