وزیربهداشت:

بیژنکامکار:

مابهالتفاوت
ارز4200تومانی
وآزادبهبیمهها
پرداختشود

بدونغذانمیمیرم
امااگرموسیقینباشد
خواهممرد
صفحه »» 2

صفحه »» 2

www.asrazadi.ir

شماره  / 4656سال  / 22دوشنبه  5شهریورماه  15 / 1397ذیالحجه  8 / 27 August 2018 /1439صفحه  20000ریال

دورجدید ماراتن بانک ها
در جذب سپرده

بانـک هـا با چراغ سـبز بانک مرکزی ،اجـازه یافتهاند که با نرخهای سـود
متفـاوت از دوران نوسـانات ارزی ،سـپردهگیری کرده و ریـال و ارز از مردم
بگیرنـد و نرخهای جذاب و گاهی شـناور بـرای آنها لحاظ کنند.
بانـک مرکـزی طـی هفتههـای گذشـته و پـس از تکیـه زدن عبدالناصر
همتـی ،به صندلی ریاسـت کلـی آن ،تغییرات جدیـدی را برای مجموعه
نرخهـای سـود ارزی و ریالـی اعمال کرده اسـت .آنگونه که بانک مرکزی
مجـوز داده ،بانکهـا میتواننـد اقـدام به سـپردهگیری ریالی با نرخ سـود
 ۱۸درصـد و سـپردهگیری ارزی بـا نـرخ سـود تا سـقف ۴درصـد آن هم
بـرای دالر کـرده و در نهایـت ،منابعـی کـه حاصـل از سـپردههای مردم
در اختیارشـان قـرار میگیـرد را بـا ضوابطی کـه احتمـاال در آینده بانک
مرکـزی تعییـن خواهـد کـرد ،در پروژههـا و طرحهـای دارای توجیـه

واکنش ســازمان محیط زیســت
به ماجــرای ماهیگیــری چینی ها

1

اقتصادی بـه کار بندند.
بـر اسـاس آنچـه کـه بانـک مرکـزی بـه صـورت رسـمی اعـام کرده
اسـت ،بانکهـا مجـاز هسـتند کـه سـپرده ریالـی تـا سـقف سـود
۱۸درصـد را بـه صورت اوراق گواهی سـپرده یکسـاله پذیـرش کرده
و از سـوی دیگـر ،در مقابل سـپردههای ارزی نیز ،تـا حداکثر  ۴درصد
سـود پرداخـت نماینـد ،به این معنا کـه دوره سـپردهگذاری ارزی یک
سـاله بـوده و در صـورت ارایـه درخواسـت تمدید(قبل از سررسـید) و
موافقـت ایـن بانـک ،دوره مذکـور بـرای دوره یـک سـاله دیگـر قابـل
تمدیـد خواهـد بـود؛ ضمـن اینکه نرخ سـود سـپردهگذاری سـالیانه
بـرای اسـعار یـورو ،درهم امـارات و دالر بـه ترتیـب  ۲ ،۳و  ۴درصد از
سـوی بانـک مرکزی تعیین شـده اسـت.
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دکتــر پزشــکیان در مخالفت
با اســتیضاح وزیــر اقتصاد:

ســتاد جنگ اقتصادی باید فعال شــود

1
ســوداگران در کمین بازار فوالد

3

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

با محتکران برخورد کنید؛ به بازاریها صدمه نزنید

کرباسیان وزیر نماند

کرباسیان :نوسان ارزی

به معنی ناکارآمدی کل اقتصاد ایران نیست
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واکنش سازمان محیط زیست
به ماجرای ماهیگیری چینیها

رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران معتقد اسـت که همـه با برخـورد جدی
بـا محتکران موافق هسـتند و اتـاق بازرگانـی ایران نیز از آن اسـتقبال
میکنـد امـا ایـن فرایند باید بـه دور از فضـای امنیتی شـکل بگیرد و
مشـکلی برای بازاریـان به وجود نیـاورد.
طبـق بسـته جدید ارزی و همچنین مصوبه اخیر دولـت برای پرداخت
مابه التفاوت ارزی از سـوی واردکنندگانی که کاالهایشـان وارد شده اما
در فهرسـت کاالهای اساسـی قـرار ندارد کـه ارز  ۴۲۰۰تومانی بگیرند،
بایـد بـرای ترخیـص محمولـه خـود مـا بهالتفـاوت ارز  ۴۲۰۰تومانـی
تـا بـازار ثانویـه را پرداخت کننـد .در این میـان اظهارنظرهـای فراوانی
صـورت گرفـت و انبارهـای بسـیاری به عنوان احتکار پلمب شـد.
در ایـن باره غامحسـین شـافعی  -رئیـس اتاق بازرگانی ایـران اظهار
کـرد :مـا نیـز بارهـا اعـام کـرده بودیم کـه باید مابـه التفـاوت ارزی

بـرای واردات کاالهـای تولیدی ،مواد اولیه و ماشـین آالت خط تولید
برداشـته شود.
وی دربـاره توقیـف و پلمب انبارها نیز تاکید کرد که این شـیوه که فضا
را امنیتی کنیم ،درسـت نیسـت .اما باید با احتکار شـدیدا مبارزه کرد
و متخلف را به اشـد مجازات رسـاند .اما در این میان بنکداران سـالمی
که کار میکنند نباید آسـیب ببینند و تر و خشـک کنار هم بسـوزند.
رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران اظهـار کـرد :البتـه بـه این معنا نیسـت
کـه با مبـارزه با احتـکار و برخـورد با متخلفان مخالفیـم ،بلکه منظور
ایـن اسـت کـه نبایـد فضـا امنیتـی شـود و تولیدکننـدگان و بازاریان
واقعـی در ایـن میـان متضرر شـوند .البته در هـر جایی که برخـورد با
محتکـران را ببینیـم ایسـتاده برای مسـووالن دسـت میزنیـم و از آن
استقبالمیکنیم.
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شرکت پتـروشیمي تبـریز (سهامي عام )

شــرکت پتروشــیمي تبریــز ( ســهامي عــام ) در نظــر دارد ،اجــاره یــک دســتگاه جرثقیــل کارگاهــی  25تنــی و یــک دســتگاه باالبر(لجــور  16متــری) و
ســه دســتگاه جرثقیــل پشــت کامیونــی (10تــن یــک دســتگاه و ســه تــن دو دســتگاه) بــه همــراه اپراتــور بــرای انجــام کارهــای روزمــره و مــورد نیــاز را

به دنبال حواشـی ایجاد شـده درباره فعالیت صیادی کشـتیهای چینی در دریای عمان
و نگرانیها در مورد آسـیبهای زیسـت محیطی این کار ،مدیرکل دفتر زیسـتبومهای
دریایـی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا اشـاره بـه اینکه احتمـال گرفتار شـدن
گونههـای در معـرض خطـر انقـراض دریـای عمـان در تورهـای صیـادی وجـود دارد بر
ضـرورت تجهیـز شـناورها به ابزارهـای کاهش صید ضمنـی تاکید کرد.
داوود میرشـکار در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیا سـازمان حفاظت محیط زیسـت در
جریـان فعالیـت صیـادی شـناورهای چینـی در دریای عمان قرار داشـته اسـت ،پاسـخ
منفـی داد و اظهـار کـرد :طبق قانـون حفاظت و بهرهبرداری از آبزیان ،سـازمان شـیات
ارزیابـی ذخایـر آبـزی را انجام میدهد و نسـبت به برداشـت پایدار آبزیـان اقدام میکند
بنابرایـن حضـور کشـتیهای چینـی در دریـای عمان باید توسـط سـازمان شـیات و
سـازمان بنـادر و دریانـوردی کنترل و رصد شـود.
مدیرکل دفتر زیسـتبومهای دریایی سـازمان حفاظت محیط زیسـت در پاسـخ به این
پرسـش کـه آیا احتمال آسـیب به گونههـای در معرض انقـراض دریای عمـان از طریق
صید کشـتیهای چینی وجود دارد یا خیر؟ گفت :مطمئنا در تورهای صیادی ،احتمال
گرفتـار شـدن گونههای در معرض خطر انقـراض مثل انواع پسـتانداران دریایی از جمله
دلفینهـا ،کوسـه ماهیـان و حتی الک پشـتهای دریایـی وجـود دارد بنابراین کاهش
صیـد ضمنـی بایـد مـورد توجه سـازمان شـیات و سـازمان کشـتیرانی قرار گیـرد و با
تجهیـز شـناورها به ابـزارآالت الزم ،صید ضمنی را به حداقل برسـانند.
سازمان حفاظت محیط زیست از سازمان شیالت درخواست مستندات کرد
میرشـکار در پاسـخ به پرسشـی مبنی بر اینکه سـازمان حفاظت محیط زیسـت برای
حفـظ زیسـتگاه دریای عمان و جلوگیری از آسـیب به گونههای در معـرض انقراض این
زیسـتگاه چه اقدامی انجام داده اسـت،اظهارکرد :درخواسـت کردیم که سـازمان شیات
گزارشهـای مربـوط بـه میـزان صیـد ،تنـوع گونههـای صید شـده و میـزان صیدهای
ضمنـی را بـه سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت گـزارش دهـد البتـه هنوز پاسـخی از
سـازمان شـیات بـرای این گزارشهـا دریافت نکردهایم همچنین بـا توجه به گفتههای
مقامات سـازمان شـیات ،تمامی برداشـتها از دریای عمان برداشـتهای پایدار است و
میـزان برداشـتها و انتخاب محل صید بر مبنـای ارزیابی ذخایر آبـزی این منطقه بوده
اسـت .سـازمان حفاظت محیط زیسـت این مسـتندات را از سازمان شـیات درخواست
کرده است.
مدیـرکل دفتـر زیسـتبومهای دریایـی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت در پایـان در
مـورد بحـث نظـارت بر صیـادی دریـای عمان توسـط کشـتیهای چینی تاکیـد کرد:
عـاوه بـر سـازمان کشـتیرانی کـه در منطقـه ایـن موضـوع را رصـد میکند ،سـازمان
حفاظـت محیط زیسـت هم در صـورت تخریب زیسـتگاه ورود خواهد کرد امـا در حال
حاضـر چـون صیـادی دریـای عمـان در اعمـاق صـورت میگیـرد ،سـازمان حفاظـت
محیط زیست تجهیزات الزم را برای نظارت در اختیار ندارد.

بــه مــدت یــک ســال از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه شــرکت هــا ،موسســات یــا پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
لــذا از کلیــه شــرکت هایــی کــه دارای ســوابق کاری معتبــر در ایــن زمینه و نیــز توانایی تودیــع ضمانتنامه شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ 202.000.000ریال
(دویســت و دو میلیــون ریــال) را دارنــد ،دعــوت مــی نمایــد ضمــن اعــام آمادگــی بــا در دســت داشــتن مــدارک ذیــل جهــت خریــد اســناد مناقصــه در

ـنبه مــورخ ( 1397/06/14از ســاعت  8الــی  )12بــه نشــاني :تبریــز– انتهــای اتوبــان شــهید کســائی – کیلومتــر  3آزاد راه شــهید باکــری –
روز چهارشـ
جاده اختصاصی پتروشیمي تبریز  -مجتمع پتروشیمي تبریز -دفتر امور حقوقی و پیمان ها (امور پیمان ها ) مراجعه نمایند .
مدارك الزم :
 -1اعام آمادگی و معرفي نماینده با مهر و امضای مجاز معتبر
 -2تصویر آگهي روزنامه رسمی درخصوص تاسیس شرکت  /موسسه (اشخاص حقوقی)

 -3تصویر سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه همراه با گواهی حسن انجام کار مربوطه

 -4ارائه گواهی صاحیت پیمانکاری از سازمان مربوطه برای شرکت ها ،موئسسات و پیمانکاری ها
 -5فیــش واریــزی بــه مبلــغ  200/000/-ریــال بــه حســاب شــماره ( )518057200شناســه پرداخــت  02010012105364514بــه نــام شــرکت پتروشــیمی
تبریــز نــزد بانــک تجــارت شــعبه پتروشــیمی .
به منظور کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن  041- 34282121تماس حاصل فرمایید.
نوبت اول :روز دوشنبه 97/06/05
نوبت دوم :روز شنبه 97/06/10

روابط عمومي
شرکت پتروشیمي تبریز ( سهامي عام )

اســتارتاپ ها به دنبال چه ســرمایه گذارانی هســتند؟

 ۱۰زن «ســرمایه گذار فرشــته» در جهان
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دکتر پزشکیان در مخالفت با استیضاح وزیر اقتصاد:

ستاد جنگ اقتصادی باید فعال شود
نایـب رئیـس مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه امـروز نبایـد بـه دنبـال مقصر
بگردیـم ،گفـت :بایـد بـه جای این ،دنبال ریشـه مشـکل باشـیم و آن را بـا روش علمی
برطرف کنیم.
مسـعود پزشـکیان نماینده مردم تبریز و نایب رئیس مجلس شورای اسامی در نشست
علنی و در مخالفت با اسـتیضاح مسـعود کرباسـیان وزیر اقتصاد اظهار داشـت :امروز ما
در مقابـل بزرگتریـن قـدرت و اقتصـاد دنیـا ایسـتادهایم و آمریکا با همراهی عربسـتان
سـعودی بـه میـدان آمده تا اقتصاد مـا را زمینگیر کند ،حاال مـا در مقابل چنین قدرتی
میگوییم وزیر اقتصاد مسـوول اسـت.
وی بـا بیان اینکه امروز در شـرایط جنگ اقتصادی قـرار داریم ،گفت :آیا در این مملکت
آرایـش جنگـی بـه خودمان گرفتهایـم؟! در حال حاضر هر کسـی میخواهد وسـط گود
بیایـد ،دیگـران او را محاکمه میکنند که چطور اینطـور عمل کردی؟
نایـب رئیس مجلس شـورای اسـامی افزود :مشـکل ما بعـد از این هم بدتر خواهد شـد
امـا یـک راه بیشتـر نخواهیـم داشـت و آن هـم وحـدت و انسـجام اسـت و ناچاریم که
منسـجم شـویم و همه مسـوولیت کار را قبول کنیم؛ من هم اقدامات آقای کرباسـیان را
قبـول نـدارم امـا بایـد زیر یک پرچم و یکصدا دسـت به دسـت هـم دهیم.
وی بـا بیـان اینکـه مـن از اول هم برجام را قبول داشـتم گفـت :برجام ترامـپ را دیوانه
کـرده اسـت امـا امروز باید همه دسـت به دسـت هم بدهیـم و بجنگیم.
ایـن نماینـده مجلـس با بیـان اینکه وضعیـت اقتصـادی را همه ما بـه وجـود آوردهایم،
تأکیـد کـرد :حـاال همه بایـد دعواها را کنـار بگذاریـم و با این وضعیـت مقابله کنیم.
پزشـکیان خاطرنشـان کـرد :در حـال حاضر سـتاد مقابله بـا تحریـم را داریم کـه آقای
جهانگیـری رئیـس آن اسـت اما هر کسـی میتواند تصمیمـات این سـتاد را نقض کند،
درحالیکـه سـتاد جنـگ اقتصادی به معنـای واقعـی کلمه باید فعال شـود.
وی تصریـح کـرد :نمیتـوان بـه راحتـی ِول گشـت و خـرج کـرد و بعد هـم بگوییم که
بیایید مبـارزه کنیم.
نایـب رئیـس مجلس شـورای اسـامی مدعی شـد :اگـر  FATFرا قبـول نکنیـم ،در آن
صـورت هیـچ بانکی بـا ما معاملـه نخواهـد کرد.
وی اظهـار داشـت :در شـرایط فعلـی یک راه بیشتـر نداریم و آن هم این اسـت که علما
و دانشـمندان و سیاسـتمداران مـا از همـه جناحهـا در کنار هم قرار بگیرند تا با دشـمن
مقابله کنیم و رهبر معظم انقاب هم دسـتور بدهند و نماینده داشـته باشـند.

اخبار
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بدون

بی ن کامکار:

ا نمیمیر اما اگر موسی ی ن اشد
واه مرد

بیــ ن کامــکار معتقــد اســت در
شــرایطی کــه مــردم گرفتــار
هســتند و آمریــکا ناجوانمردانــه بــه
ایــران هجمــه وارد میکنــد بایــد
مقاومــت کنیــم و بــه خواســته
آنهــا تــن ندهیــم؛ یکــی از راههای
مقاومــت ایــن اســت کــه موســیقی

گــوش بدهیــم و شــاد باشــیم.
ایــن نوازنــده دف دربــاره تاثیــر موســیقی در بهبــود حــال جامعــه گفــت:
موســیقی خیلــی میتوانــد در بهتــر شــدن حــال مــردم ،نقشآفرینــی
کنــد .موســیقی بیــان احساســات زیبــا و پــاک انســانی اســت .بــه تعبیــری
میگوینــد موســیقی غــذای روح اســت .موســیقی در خانــواده مــن اعتقــاد
و بــاور اســت .مــن بــدون غــذا نمیمیــرم امــا اگــر موســیقی نباشــد خواهــم
مــرد.
او معتقــد اســت در شــرایطی که مردم گرفتار هســتند و آمریــکا ناجوانمردانه
بــه ایــران هجمــه وارد میکنــد ،بایــد مقاومــت کنیــم و بــه خواســته آنهــا
تــن ندهیــم؛ یکــی از راههــای مقاومــت ایــن اســت کــه موســیقی گــوش
بدهیــم و شــاد باشــیم.
عضــو گــروه کامکارهــا همچنیــن بیــان کــرد :یــک بــار فــردی بــه مــن
گفــت مــا شــهید دادهایــم( ،آنوقــت) شــما موســیقی گــوش میدهیــد؟
گفتــم پهلوانهــا در جبهــه شــهید شــدند که مــردم شــاد باشــند .موثرترین
داروی روح موســیقی اســت و بهتریــن تاثیــر را میگــذارد.
او همچنیــن دربــاره پیشــنهاد برگــزاری کنســرت رایــگان خیابانــی گفــت:
خیلــی پیشــنهاد زیبــا و عالــیای اســت .در گذشــته هــم انجــام میشــد و
فرقــی بــا کنســرت روی صحنــه نــدارد .امــا ممکــن اســت اگــر چهــار نفــر
نابــاب بــه آنجــا برونــد سو اســتفادههایی شــود.
کامــکار در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود دربــاره تربیــت گــوش
موســیقایی جامعــه ،اظهــار کــرد :گــوش موســیقایی مــردم بــه جــای خیلی
بــدی هدایــت شــده اســت .مــا کــه کار میکنیــم امــا صدایمــان رســا
نیســت .ایــن کار ابر رســانه اســت ،یعنــی تلویزیون! امــا متاســفانه (تلویزیون)
میخواهــد بــا معیــار و مقیــاس خــودش کارکنــد و میگویــد میخواهــم
حــرف مــن را گــوش بدهنــد .بنابرایــن پرطرفدارتریــن موســیقی (موســیقی
گــوش
پــا ) را پخــش میکنــد .خطابــش هــم بــه جوانــان اســت زیــرا
ِ
نســل مــا تربیــت شــده اســت.
ایــن نوازنــده در پایــان تاکیــد کــرد :آنها وحشــتناک ســلیقه مــردم را خراب
کردنــد بــه شــکلی کــه مــن پیشبینــی میکنــم شــاید در  ۰ســال آینــده،
درســت شــود؛ زمانــی که مــا دیگر نیســتیم!
یک مقام مسوول:

رکورد رید گند ش سته شد
عصرآزادی/ت ران :مدیــرکل
خریــد داخلــی شــرکت بازرگانــی
دولتــی ایــران گفــت :میــزان خریــد
تضمینــی گنــدم رکــورد ســال
گذشــته را شکســت.
ســیدمومن نیافــر بــا اشــاره بــه
اینکــه میــزان خریــد تضمینــی
گنــدم در مقایســه بــا ســال گذشــته درصــد افزایــش یافتــه اســت،
افــزود :تاکنــون میلیــون و  ۲۰۰هــزار تــن گنــدم بــه صــورت تضمینــی از
کشــاورزان خریــداری شــده اســت.
وی گفــت :ارزش گنــدم خریــداری شــده  ۱۲هــزار و  ۲۰۰میلیــارد تومــان
اســت کــه  ۳۰۰میلیــارد تومــان بــه گندمــکاران پرداخــت شــده اســت.
مدیــرکل خریــد داخلــی شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران افــزود :تــا پایــان
فصــل برداشــت گنــدم ،میلیــون و  ۰۰هــزار تــن گنــدم خریــداری
خواهد شد.
نیافــر دربــاره رونــد خریــد توافقــی محصــول برنــ گفــت :اخیــرا هیــچ
محصــول برنجــی بــه مراکز خریــد توافقــی شــرکت بازرگانی دولتــی تحویل
نشــده اســت و برن ـ کاران بــا توجــه بــه شــرایط مطلــوب بــازار ،ترجیــح
دادنــد محصــول خــود را در بــازار بفروشــند.
وی افــزود :برنـ کاران بــا توجــه بــه قیمــت مناســب برنـ در بــازار از خریــد
توافقــی اســتقبال نکردند.
مدیــرکل خریــد داخلــی شــرکت بازرگانــی دولتــی ایران گفــت :شــرایط بازار
برنـ تولیــد داخــل مطلــوب اســت و در بــازار افزایش قیمت نداشــتیم.
نیافــر افــزود :قیمــت مصــوب خریــد توافقــی هرکیلــو برن ـ شــیرودی بــا
 ۸درصــد شکســتگی  ۸۸تومــان ،قیمــت خریــد توافقــی هــر کیلــو برنـ
نــدا و نعمــت بــا  ۸درصــد شکســتگی  ۲۳۸تومــان و قیمــت هــر کیلــو
برنــ صــدری هاشــمی و طــارم نیــز بــا  ۸درصــد شکســتگی هــزار و
 ۸۲۸تومان است.
وی تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه شــرایط مطلــوب برنـ در بــازار ،کشــاورزان از
خریــد توافقــی اســتقبال نکردند.
معاون طرح و توسعه:

توجه به دما نوی از برنامه های
راه ردی بان است

عصرآزادی/ت ران :نشســت هــم اندیشــی روســای دوایــر و شــعب اداره
امــور شــعب بانــک مهــر اقتصــاد اســتان کردســتان بــا حضــور معــاون طرح
و توســعه بانــک برگــزار شــد.
جعفر صفائی مزید – معاون طرح وتوسـعه بانک  -در این نشسـت با تشـریح
وضعیـت کشـور و اعمـال تحریـم های ظالمانـه افزود :نخسـتین نیـاز برای
مقابلـه بـا دشـمنان بصیـرت افزایـی و شناسـاندن چهـره واقعی دشـمن به
عصرآزادی  28م الف

دادنامه

پرونـده کالسـه  9609984612400526شـعبه چهـارم شـورای حـل اختالف شهرسـتان
شـاهین دژ تصمیـم نهایی شـماره
خواهـا ن :آقـای مهـدی زمانی فرزنـد کوچکعلی با وکالـت خانم سوسـن رحمتی فرزند
یوسـف بـه نشـانی آذربایجـان غربی – شـاهین دژ – شـاهین دژ – بلوار پاسـداران جنب
دادگستری
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کرباسیان:

نوسان ارزی به معنی ناکارآمدی کل اقتصاد ایران نیست
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت :از ابتــدای امســال
وضعیــت ارز تحــت تاثیــر اثــرات روانــی تحریــم و برخــی
سو اســتفاده هــای داخلــی دچــار نوســان شــد امــا ایــن
بــه معنــای این نیســت کــه اقتصــاد بــه یکبــاره ناکارآمد
شــده اســت.
مســعود کرباســیان روز یکشــنبه در جلســه استیضاحش
در مجلــس شــورای اســامی اظهــار داشــت :اگــر حواد
غیــرارادی وغیرمترقبــه نبــود ،اکنــون مــی توانســتیم
نشــانه هــای رونــد بهبــود اقتصــادی را در کشــور و در
بهبــود زندگــی مــردم ماحظــه کنیــم.
وی خطــاب بــه نماینــدگان مجلــس گفــت :بــه عنــوان
وزیــر اقتصــاد بــه تــک تــک نماینــدگان حــق مــی دهم
نگــران وضعیــت موجــود باشــند؛ ســواالتی کــه مــردم از
شــما مــی پرســند از مــن نیــز بــه عنــوان خــادم خــود
مــی پرســند.
کرباســیان افــزود :مــن هــم مــی دانــم ســفره هــای
مــردم بــا برخــی آمارهــای اقتصــادی تناســبی نــدارد؛ به
شــما حــق مــی دهــم پاســخ ســواالت را از مــن بخواهید
و بــا نهایــت آگاهــی از شــرایط کشــور مطالبات مــردم را
بــر مــی شــمارم ،امــا نکتــه اینجاســت کــه بایــد بیــن
نوســان ارزی بــه عنــوان یــک رخــداد بــا مســیر کلــی
اقتصــاد تفــاوت قایــل شــد و هیچکــدام را بــه دیگــری
تعمیــم نــداد.
وزیــر اقتصــاد تاکیــد کــرد :مــن هــم قبــول مــی کنــم

کــه از ابتــدای فصــل بهــار ارز تحــت تاثیــر اثــرات روانــی
تحریــم و برخــی سو اســتفاده هــای داخلــی دچــار
نوســان شــد امــا ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه اقتصاد
بــه یکبــاره ناکارآمــد شــده اســت.
م ا ه ا ا یت ای م اندان ع یه ا تصاد
وی از نماینــدگان مجلــس خواســت تــا بین یــک رخداد
در حــوزه اقتصــادی بــا مســیر کلــی اقتصــاد کشــور

تفکیــک قایــل شــوند.
کرباســیان گفــت :متاســفم بــه جــای آنکــه زمــان و
تــوان خــود را روی بهبــود معیشــت مــردم بگــذارم،
مجبــورم بخشــی از توانــم را بــرای خنثــی کــردن اقــدام
اقتصــادی معانــدان تخصیــص دهــم.
وی در عیــن حــال افــزود :اکنــون آمــاده ایــم همزمــان از
یــک ســو بــا حملــه هــای اقتصــادی دســت و پنجــه نرم

کنیــم و از ســوی دیگــر معیشــت مــردم را تامیــن کنیم.
ایــن عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم در بیــان علــل بــروز
شــرایط کنونــی اقتصادی کشــور اظهــار داشــت :از دید
مــن ریشــه کنونــی تاطــم اقتصــادی کشــور ترکیبــی
از آســیب هــای ســاختاری کشــور اســت کــه فراتــر از
یــک قــرن بــوده و گریبــان کشــور را گرفته و شــوکهای
آن برون زاســت.
وی افــزود :مشــکات ســاختاری اقتصــادی ایــران،
موضوعــی تاریخــی اســت و ریشــه طوالنــی دارد؛
همچنیــن بــا شــوک هــای برونــزا مواجــه بــوده کــه
تحــت کنتــرل دولــت یــا وزارتخانــه ای خــا نیســت.
کرباســیان اظهــار داشــت :ریشــه تاطــم موجــود نــه
فقــط ســاختار اقتصــادی بلکــه متاثــر از بدعهــدی نظــام
ســلطه اســت.
وی خاطرنشـان کرد :من یک سـال اسـت که مسوولیت
وزارت اقتصـاد را برعهـده گرفتـه ام و نمـی تـوان انتظـار
داشـت مسـائل تاریخی را در یکسـال حل و فصل کرد.
وزیـر اقتصـاد ادامـه داد :ایـن تهدیدهـای بـرون زا ،بـرای
کشـورهای همسـایه ترکیه و روسـیه نیز رخ داد در حالی
کـه ایـن کشـورها نه بـه قط صـادرات نفت و سـوئیفت
تهدید شـدند و نه حمل و نقل کشـتی ها به بنادر آنها و
صـادرات فـوالد و پتروشـیمی آنها محدود شـد.
وی افــزود :بــا ایــن حــال آثــار ایــن تحریــم هــا در ترکیه
و روســیه مخــرب تــر از ایــران بود.

دورجدید ماراتن بانکها در جذب سپرده
ادام ه از صفح هی ا  :تمــام اینهــا در شــرایطی اســت کــه نــرخ ســود
و ســپردهگذاری در بانکهــا ،همــواره یکــی از بازارهــای جــذاب طــی
ســالهای گذشــته بــرای بســیاری از دارنــدگان ســرمایههای خــرد و کان
بــوده؛ بــه نحــوی کــه آنگونــه کــه محاســبات نشــان میدهــد ،هیــچگاه در
بلندمــدت ،بــازاری جذابتــر از ســپردهگذاری بانکــی بــرای ســپردهها و
ســرمایههای مــردم وجــود نداشــته اســت.
امــا در نوســانات اخیــر ارزی ،بــازار ســپردهگذاری در بانکهــا راکــد شــده
بــود و البتــه بــا چنــد اشــتباه مکــرر و پیدرپــی ،بخــش عمــدهای از آن
چیــزی کــه در نظــام بانکــی بــه عنــوان پسانــداز مــردم ،ســپردهگذاری
شــده بــود ،خــارج شــده و روانــه بازارهــای ســودآورتر از جملــه ســکه و ارز
شــد .واقعیــت آن اســت کــه نــرخ ســود بانکــی اگرچــه میتوانــد حجــم
نقدینگــی کان و افسارگســیختهای را وارد بــازار پولــی و اقتصــاد ایران نماید،
امــا یــک ابــزار کنتــرل نقدینگیهــای ســرگردان هــم بــه حســاب آمــده و
ســال گذشــته کــه دولــت تصمیــم گرفــت ،نــرخ ســود ســپردهها را کاهــش
دهــد ،بخــش عمــدهای از ایــن نقدینگیهــای ســرگردان را عمــا از بانکهــا
خــارج کــرده و وارد فضــای ســرمایهگذاریهای ســودآور غیربانکــی کــرد.
در نتیجــه همیــن تصمیمــات ،بازارهایــی همچــون ســکه و ارز بــا جرقههایی
از تصمیمگیریهــای اشــتباه یــا عوامــل درونــی و بیرونــی بــرای بســیاری
از افــراد کــه ســپردههای خــود را از بانکهــا خــارج کــرده و مترصــد فرصتــی
بــرای ســرمایهگذاری ســودآور بودنــد ،جذابتــر از نــرخ ســود ســپرده

بانکــی شــد و همیــن امــر ســبب شــد تــا ایــن بازارهــا ،وضعیــت وخیمتــری
را بــا ورود ســرمایههای ســرگردان ،تجربــه کننــد.
بـر همیـن اسـاس بـود کـه بانـک مرکـزی در مقطعـی از زمان هـم تصمیم
گرفـت تـا سـپردههای ۱۸درصـدی را در قالـب اوراق گواهـی سـپرده بانکـی
عرضـه کنـد و بـا ایـن کار ،بخشـی از سـپردههای خـارج شـده از بانکهـا را
برگردانـد .ایـن در حالی اسـت که بـاز هم ،بخشـی از بازارها بـا ورود دالالن و
سـوداگران ،نـاآرام بود و آربیتـراژی که در این بازارها شـکل گرفته بود ،مجدد
منجـر به عدمبازگشـت منابـ به بانکها و حتـی خروج برخی سپردههاشـد.
اکنــون مجــدد ،بانــک مرکــزی تصمیــم گرفتــه تــا بــا اجــرای برخــی

سیاســتهای پولــی ،زمینــه را فراهــم نمایــد کــه بتــوان بخشــی از نقدینگی
ســرگردان وارد نظــام بانکــی شــده و بــا دریافــت نــرخ ســود مناســب ،بــه
چرخــش چرخهــای اقتصــاد کشــور کمــک کنــد.
در ایــن میــان ،بســیاری از بانکهــا مجموعــه اقداماتــی را انجــام دادهانــد کــه
بتواننــد در راســتای سیاســت بانــک مرکــزی ،ســپرده بیشتری اعــم از ریالی
و ارزی در اختیــار گیرنــد .گزارشهــای میدانــی از برخــی شــعب بانکــی
حکایــت از آن دارد کــه بانکهــا نــرخ ســودهای جذابــی را بــرای برخــی
مشــتریان خــا خــود و بــه خصــو شــرکتهایی کــه تراکنشهــای
مالــی باالیــی داشــته و حســابهای در گــردش آنهــا ،شــرایط بســیار
مناســبتری دارد ،ارایــه میدهنــد.
مدلــی کــه برخــی شــعب بانکــی بــرای ســپردههای زیــر ۱۰۰میلیونتومــان
ارایــه میدهنــد ،همــان اعــداد و ارقامــی اســت کــه بانــک مرکــزی
ارایــه کــرده اســت؛ در حالیکــه ایــن ارقــام بــرای ســپردههای  ۲۰۰تــا
 ۰۰میلیــون تومانــی بــه شــکل دیگــری و بــرای ســپردههای بــاالی
 ۰۰میلیــون تومــان بــا اعــداد متفاوتــی لحــاظ شــده اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه ســپردههای  ۲۰۰تــا  ۰۰میلیــون تومــان بعضــا نــرخ ســود
تــا  ۲۰درصــد هــم پیشــنهاد داشــته انــد کــه البتــه در معــدود شــعبی
ایــن نــرخ بــه  ۲۲درصــد هــم میرســد .امــا در مــورد ســپردههای
بــاالی  ۰۰میلیونتومــان بــا لحــاظ کــردن برخــی شــرایط خــا  ،شــعب
نرخهــای مرکــب و بعضــا متغیــر را ارایــه میدهنــد.

وزیر بهداشت:

مابهالتفاوت ارز  4200تومانی و آزاد به بیمهها پرداخت شود
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت :مابهالتفــاوت ارز
۴۲۰۰تومانــی و آزاد را میتــوان بــه بیمههــا تحویــل داد؛ ایــن موضــوع باعــث
جلوگیــری از فســاد بزرگتــری ماننــد قاچــاق و تخلفــات انســانیخواهد بود.
سیدحســن هاشــمی روز یکشــنبه در حاشــیه مراســم رونمایــی از نخســتین
دســتگاه تولیــد داخــل  H P L Cگفــت :پیشــنهاد مــا ایــن بــود کــه ارز
 ۴۲۰۰تومانــی بــه جــای شــرکتها بــه بیمــه هــا پرداخــت شــود؛ زیــرا ایــن
ارزرانــت دارد و در نتیجــه آن در حوزههــای مختلــف نیــز دچــار مشــکل
شــدیم.
وی بــا بیــان اینکــه در صــورت پذیــرش ایــن پیشــنهاد بیمههــا اجــازه
نمیدهنــد کــه آســیبی بــه مــردم وارد شــود ،افــزود :در حــال پیگیــری ایــن
موضــوع هســتیم و امیدواریــم بــه نتیجــه برســد.
وزیــر بهداشــت دربــاره بدهیهــای ســازمانهای بیمهگــر نیــز اظهــار داشــت:
یکــی از گرفتاریهــای صنعــت دارو و تجهیــزات پزشــکی نقدینگــی اســت؛
اگــر قــرار باشــد کــه ایــن شــرکتها پــول را از ســازمان برنامــه و بودجــه کــه
اوراق میدهــد ،بگیرنــد یــا از ســازمان تامیــن اجتماعــی کــه یک ســال دیگر
پرداخــت میکنــد ،قطعــا دچــار مشــکات بیشتــری میشــوند.
هاشـمی گفـت :بانـک مرکـزی باید به طور مسـتقیم درآمـد حاصـل از یارانه
را تحویـل شـرکتهای دارویـی و بیمارسـتانها بدهـد .اگـر امـروز بپرسـید

بزرگترین مشـکل ما در صنعت دارو و تجهیزات پزشـکی چیسـت میگویم
که یک سـال پیش خدماتی را فروختیم و نتوانسـتیم پولش را به شـرکتهای
دارویی و تجهیزات پزشـکی بدهیم .این شـرکتها بایـد از االن بتوانند واردات
انجـام بدهنـد تا طـی ماههای آتی دچار مشـکل نشـویم.
وزیــر بهداشــت اظهــار داشــت :در صنعــت دارو و تجهیــزات پزشــکی اتفاقات
بســیار مهمــی طــی  ۴۰ســال اخیــر افتــاده و بخــش عمــدهای از نیازهــای ما
در دارو و مــواد اولیــه بــه تولیــد داخــل متکــی اســت .از بیــن هــزار شــرکت

دانــش بنیــان فعــال در حــوزه پزشــکی ۰ ،شــرکت محصــوالت خــود را
صــادر میکننــد و ایــن شــرکتها در تولیــدات داخلــی موثــر هســتند.
هاشــمی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره رونمایــی از این دســتگاه در دفتــر وزیر
بهداشــت اظهــار داشــت :در هــر فصل تعــدادی از اســاتید در شــورای فناوری
وزارت بهداشــت شــرکت میکننــد و نیــز جلســه این شــورا در حــال برگزاری
اســت .در نتیجــه ایــن دســتگاه در حاشــیه این شــورا رونمایی شــد .تولیداتی
کــه حاصــل فکــر و ذهــن ایرانی اســت حتمــا وی ه هســتند.
(  H i gh -P e r f o r m a n c e L i q ui d C h r o m a to gr a p h y )H P L Cیــا
کروماتوگرافــی مای دســتگاهی برای جداســازی ،شناســایی و مقدارســنجی
اجــزای یــک ترکیــب اســت .کروماتوگرافــی از دو بخــش کروماتــو بــه معنای
رنــگ و گرافــی بــه معنــای ترســیم و نشــانگر متــد قدیمــی تفکیک مــواد بر
اســاس رنــگ اســت.
کاربــرد گســترده آن بــرای مــوادی اســت کــه در صنعــت ،زمینههــای
مختلــف علــوم و جامعــه اهمیــت درجــه اول را دارنــد .مثالهایــی از
ایــن مــوارد شــامل اســیدهای آمینــه ،پروتئینهــا ،اســیدهای نوکلئیــک،
هیدروکربــن هــا ،هیــدرات هــای کربــن ،داروهــا ،ترپنوئیدهــا ،حشــرهکشها،
آنتیبیوتیــک هــا ،اســتروئیدها ،گونههــای آلــی یــا فلــزی و گروهــی از مــواد
گوناگــون معدنــی مــی شــود.

جامعـه بـه وی ه نسـل جوان اسـت.
صفائـی افـزود :اوضـاع جهانـی و وضعیت اقتصادی کشـور به صورتی اسـت
کـه بایـد در ایـن حـوزه برنامـه ریزی هـای اصولی داشـته باشـیم و با تکیه
بـر تـوان داخلی ،حمایـت از کاالی ایرانی و اجرای اقتصـاد مقاومتی از بحران
تحریم ها به بهترین شکل ممکن عبور کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه بانک مهـر اقتصاد تـا پایان تیر ماه امسـال  %رشـد
مصارف داشـته اسـت ،ابراز داشـت :خوشـبختانه عملکرد بانک در این حوزه
بسـیار مطلوب بوده به صورتیکه به طور متوسـط  ۲۸پرونده در هر شـعبه
پرداخـت شـده اسـت کـه در طول تاریـخ بانک بی نظیر می باشـد.
وی بــا بیــان اینکــه عملکــرد بانــک در اســتان کردســتان بســیار مطلوب و

قابــل تقدیــر اســت و ارتبــاط مســتمری بیــن حــوزه مرکــزی و ایــن اســتان
وجــود دارد ،گفــت :کردســتان بــرای مجموعــه بانــک مهــر اقتصــاد نمــاد
بهــره وری اســت کــه ایــن رونــد بایــد بــا برنامــه ریــزی و حرکــت منســجم
ادامــه یایــد و تجربیــات مفیــد بیــن اســتان هــا منتقــل شــود.
وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد :توجــه بــه خدمــات نوین از سیاســت های
مهــم بانــک اســت کــه بــا توجــه بــه فراهم بــودن زیــر ســاخت هــای آن در
کشــور بایــد به صــورت جــدی در مســیر توســعه و ترویـ آن گام برداریم.
در ابتــدای ایــن نشســت ،حســین مــا محمــدی – رئیــس اداره امور شــعب
اســتان کردســتان – ضمــن ارایــه گزارشــی از عملکــرد اســتان ،یکــی از
عوامــل موفقیــت کردســتان را برخــورداری از ســرمایه انســانی متدیــن و

باانگیــزه عنــوان کــرد کــه توانســته انــد بــا همدلــی و همفکــری افتخــارات
بزرگــی در ســطح کشــور کســب کننــد.

خواندگان:
-1آقای سعداهلل امینی  -2آقای بهمن مختارزاده فرزند محمود همگی به نشانی
خواسته :مطالبه وجه بابت
رای شورا
در خصـوص دعـوی آقـای مهـدی زمانـی بـا وکالـت خانـم سوسـن رحمتـی بطرفیت
آقایـان  -1سـعداله امینـی  -2بهمن مختـارزاده به خواسـته تقاضـای محکومیت تضامنی
خوانـدگان بـه پرداخـت مبلـغ  20میلیـون تومـان از بابـت بدهی خـود در حق مـوکل به
انضمـام خسـارت تاخیر تادیه از زمان سررسـید  1394/11/25لغایت یـوم الوصول جبران

هزینـه دادرسـی و حـق الوکالـه وکیل قاضی شـورا توجهـا در محتویات پرونـده از جمله
کپـی مصـدق (رسـید طلب به مبلغ سـی میلیون تومان) فیـش واریزی به حسـاب خوانده
ردیـف اول و مطالبـه  20میلیـون تـوان آن  95/08/12کـه در آن خوانـده ردیـف دوم اقدام
بـه ضمانـت در صـورت عـدم پرداخت وجـه از ناحیه خوانـده ردیف اول نموده اسـت و
ابـالغ اخطاریـه از طریـق روزنامـه و عدم حضور جهـت تدارک دفاع و کسـب برائت ذمه
خود خواسـته خواهان را وارد تشـخیص داده مسـتندا به مواد  198و  519و  522از قانون
آییـن دادرسـی مدنـی حکـم به محکومیـت خواندگان به نحـو تضامنی بـه پرداخت مبلغ
بیسـت میلیـون تومـان از بابت اصل خواسـته و همچنین مبلغ دویسـت و شـصت و یک

هـزار و پانصـد تومـان بابت هزینه دادرسـی و مبلغ یک میلیـون تومان حـق الوکاله وکیل
و همچنیـن خسـارت تاخیر تادیـه از تاریخ تقدیـم دادخواسـت  1396/06/15لغایت یوم
الوصـول در حـق خواهـان صـادر و اعالم مـی دارد .رای صادره حضوری و ظرف بیسـت
روز از تاریـخ ابـالغ قابـل واخواهـی در ایـن شـعبه و پـس از انقضـای مهلـت واخواهی
ظـرف بیسـت روز قابـل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم حقوقی شهرسـتان شـاهین
دژ می باشـد.
قاضی شعبه چهار شهرستان شاهین دژ – روح اله آب روشن
تاریخ انتشار1397/06/05 :

ا
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ا ای
یـک مقـام مسـوول بـا بیـان اینکه عـدم اطاع رسـانی،
افزایـش قیمـت و تاخیـر در تخصیص سـوخت شـناورها
موجب ضرر سـنگینی شـده اسـت ،گفت :قیمت سوخت
تحویلی بـه شـناورها۱۰۰ ،درصـد افزایش یافت.
عبدالحسـین خدری ،عضو هیئت مدیـره اتحادیه مالکان
کشـتی بـا بیـان اینکـه عـدم اطـاع رسـانی بـه موق و
شفافیت در قیمتگذاری سوخت موجب ایجاد نارضایتی
برای مالکان شـناورها شـده است ،گفت :در هفته گذشته
شـاهد افزایـش  ۱۰۰درصدی قیمت سـوخت تحویلی به
شـناورها بودیـم که در نتیجـه این افزایـش ،حمل و نقل
دریایـی بـه شـدت کاهش یافتـه؛ این در حالی اسـت که
بـه تازگی میـزان نارضایتی کشـتیداران افزایـش یافته و
در نهایـت شـاهد اعتراضاتی بودیم.
وی ادامـه داد :از هفـت عضو هیئت مدیره اتحادیه مالکان
کشـتی ،چهار عضو دولتی بوده که از جمله آنها ،شـرکت
ملی نفتکش ایران و کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران
اسـت؛ این در حالی اسـت که ضعف در اطاع رسـانی و
همچنین تعیین قیمت باالی سـوخت از سـوی شـرکت
ملـی پخـش فـراورده های نفتـی ،دامنگیر همـه فعاالن
ایـن حوزه در بخش دولتی و خصوصی شـده اسـت.

 00در دی قیمت سوخت شناورها

بـه گفته خـدری ،روش قیمـت گذاری سـوخت تحویلی
بـه شـناورهای دریایی بر اسـاس فـوب خلی فـارس و با
احتسـاب دالر  ۴۲۰۰تومانـی بـود؛ در حالیکـه اکنـون
معیـار محاسـبه دالر بـرای سـوخت تحویلـی معـادل

دستورالعمل خدمات پ
دبیـر انجمـن صنفـی شـرکت هـای خدمـات پـس
از فـروش خـودرو از برنامهریـزی بـرای بازنگـری در
دسـتورالعمل "شـرایط ،ضوابط و ارزیابـی خدمات پس
از فـروش صنعـت خـودرو " خبـر داد.
عباسـعلی غیاثـی اظهـار کـرد :طبـق دسـتورالعمل
شـرایط ،ضوابـط و ارزیابـی خدمـات پـس از فـروش
صنعـت خـودرو ،شـاخصهای این ارزیابی هر دو سـال
یـک بـار باید مـورد بازنگری قـرار گرفته و بهروز شـود.
او ادامـه داد :البتـه در ویرایـش (بازنگـری) چهـارم این
دسـتورالعمل ذکـر شـده کـه ایـن بازنگـری در صورت

ا

بـازار آزاد بـا نـرخ بـازار ثانویـه اسـت کـه به ایـن ترتیب،
 ۴۰درصـد هزینـه هـای صادراتـی مربـرط بـه تامیـن
سـوخت مـی شـود.
عضـو هیئـت مدیـره اتحادیـه مالـکان کشـتی بـا اشـاره

از رو

نیـاز انجـام خواهـد شـد .در ایـن شـرایط از حـدود
دو سـال پیـش مجموعـه شـرکت هـای خدمـات پس
از فـروش خـودرو بـرای واقعـی کـردن شـاخصها بـا
شـرایط روز ،تقاضای بازنگری در این دسـتورالعمل که
مصـوب سـال  ۱۳ ۳هسـت را دارند.
وی بـا بیـان اینکه ما حدود یک سـال پیـش در تاریخ
بیسـت و نهم شـهریور مـاه  ۱۳درخواسـت بازنگری
در دسـتورالعمل خدمـات پـس از فـروش خـودرو را
بـه وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت ارسـال کردهایـم،
خاطرنشـان کـرد :از آن زمان تاکنـون علیرغم چندین

هزینـه بـاالی صـادرات در ایران به دلیـل دوری از مقاصد
صادراتی ،افزود :بسـیاری از محصـوالت صادراتی در گروه
موادغذایـی فاسدشـدنی هسـتند کـه از مسـافت هـای
دور ،بارگیـری شـده و بـه مقاصـد بنـدری برای صـادرات
حمـل می شـوند ،بنابراین مقولـه زمان در رونـد صادرات
محصـول بـا توجـه به اینکـه ذات حمـل و نقـل دریایی
زمان بر بودن آن اسـت ،بسـیار مهم اسـت .ایـن در حالی
اسـت کـه در خوشـبینانه تریـن حالـت ،رونـد تخصیص
سـوخت  ۲روز زمـان مـی برد.
وی بـا اعـام اینکـه خریـد سـوخت از بخـش داخلـی
اجبـاری اسـت ،اظهـار داشـت :در صورتـی کـه سـوخت
خـود را از خـارج از ایـران خریداری کنیم ،به منزله قاچاق
محسـوب شده و شـامل جریمه می شود؛ بنابراین به نظر
مـی رسـد مقوله صـادرات و مشـکات آن اهمیتـی برای
شـرکت ملـی پخـش فـراورده های نفتی نداشـته باشـد؛
چـرا که تغییـر مدام قیمت سـوخت و عدم اطاعرسـانی
و حتـی در برخـی مـوارد تعییـن تاریـخ افرایـش قیمـت
سـوخت پس از انجـام صادرات ،ضرر سـنگینی را متوجه
فعـاالن ایـن حـوزه کـه بخـش دولتـی را نیـز شـامل
می شود ،وارد کرده است.

خودرو بازن ری میشود

بـار پیگیری صـورت گرفته ،وزارت صمت پاسـخی در
ایـن رابطه نداده اسـت.
دبیـر انجمـن صنفـی شـرکتهای خدمـات پـس از
فـروش خـودرو ادامـه داد :ایـن انجمـن به همـراه نامه
درخواسـت بازنگـری در دسـتورالعمل شـرایط ،ضوابط
و ارزیابـی خدمـات پـس از فـروش صنعـت خـودرو،
پیشـنهادهای اعضـای خـود در ایـن رابطـه را نیـز بـه
وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت ارسـال کـرده اسـت.
وی افــزود :در ایــن پیشــنهادها شــاخصهای ارزیابــی
خدمــات پــس از فــروش خــودرو بــا توجــه به شــرایط

روز بازنگــری شــده اســت کــه در صــورت تاییــد
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،اجرایــی و اعمــال
خواهنــد شــد.
غیاثـی بـا بیـان اینکـه بازنگـری در دسـتورالعمل
شـرایط ،ضوابـط و ارزیابـی خدمـات پـس از فـروش
صنعـت خـودرو ارتقای سـطح خدمـات ارایه شـده در
ایـن حـوزه را بـه دنبـال خواهـد داشـت ،تصریـح کرد:
امیدواریـم وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت هرچـه
زودتـر در ایـن رابطـه اقـدام و بازنگـری پنجـم ایـن
دسـتورالعمل عملیاتـی شـود.

سودا ران در کمین بازار و د
روابــط عمومــی فوالدمبارکــه درخصــو میــزان تحویــل محصــول بــه
بــازار ،میــزان پرداخــت مالیــات ،افزایــش قیمــت محصــوالت فــوالدی در
بــازار آزاد و دســتورالعمل وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــرای کنتــرل
قیمــت هــا شــفاف ســازی کــرد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت :هــــدف وزارت صنعت ،معــــدن و تجــارت از
ابــاغ ایــن دســــتورالعمل ،کنتــرل قیمــت هــا بــه نفـ مصــرف کننــدگان
نهایــی بــوده اســت و مــا هــم موافــق ایــن موضــوع هســتیم؛ امــا متأســفانه
ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت.
اجــرای ایــن دســتورالعمل در حــال حاضــر بیشتریــن تاثیــر را در حــق
ســهامداران واحدهــای فــوالدی عرضــه کننــده در بــورس کاال گذاشــته و
محصــوالت نهایــی مثــل لولــه و پروفیــل همچنــان بــا قیمــت هــای گــران
بــه دســت مصــرف کننــده میرســد؛ به طــوری کــه قیمــت ورق گــرم فوالد
مبارکــه در بــورس کاال بــا احتســاب ارزش افــزوده کمتــر از  ۳هــزار تومــان
اســت؛ امــا قیمــت محصــول نهایــی ماننــد لولــه و پروفیــل در کــف بــازار
حــدود هــزار تومــان اســت.
در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه تشــکیل بــازار ثانویــه و
رســمیت یافتــن نــرخ ارز در ایــن بــازار آمــده اســت :متأســفانه فرمــول
قیمــت فــوالد در بــورس کاال هنــوز بــه روز رســانی نشــده و بــر اســاس
ارز  ۴۲۰۰تومانــی تعییــن میشــود کــه اعتــراض فوالدســازان ،نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی و فعاالن اقتصــادی را موجب شــده اســت؛ چراکه
موجــب توزیـ رانــت در بیــن دالالن و ســودجویان مــی شــود .همچنیــن
شــرایط فعلــی قیمــت در بــورس کاال و بــازار آزاد موجــب شــده تــا برخــی
از خریــداران بــه جــای تولیــد محصــوالت پاییــن دســتی ،بــه تجــارت کــه
ســود بیشتــری دارد روی آورنــد.
ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه رونــد قیمــت محصــوالت فــوالدی از ابتدای ســال
تــا تاریــخ ابــاغ بخشــنامه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و مقایســه آن بــا
رونــد قیمتــی اخیــر ایــن محصــوالت ،دخالــت در مکانیــزم بــورس کاال بــا
دســتورالعمل هــای بعضــا متناقــص را موجــب افزایــش قیمتهــا دانســته
و آورده اســت :فاصلــه قیمــت بــازار و بــورس کاال قبــا در حــد چنــد درصــد
بــوده ،امــا بــا دخالــت در بــازار ،ایــن فاصلــه بــه تدریـ زیادتــر شــــده و بــا
ابــاغ دســتورالعمل تنظیــم بــازار فــوالد از ابتــدای مــرداد اوج گرفتــه اســت.
در ادامــه و در پاســخ بــه ادعــای مطــرح شــده در زمینــه عرضــه قطــره
چکانــی و انحصــاری در بــورس کاال آمده اســت :شــرکت هــای عرضهکننده

در بــورس کاال در طــول چهــار مــاه اول ســال عرضــه خــود را افزایــش
داده انــد بــرای مثــال فوالدمبارکــه در  ۴ماهــه اول ســال بــا تحویــل
 ۲میلیــون و  ۳۴هــزار تــن محصــول بــه بــازار داخــل رشــد  ۸درصــدی را
رقــم زده اســت.
از ایــن مقــدار  ۲درصــد بــه صنــف لولــه و پروفیــل تحویــل شــده اســت
و لــذا تحویــل محصــول بــه ایــن گــروه مشــتریان از  ۳۸۳هــزار تــن در
 ۴ماهــه اول ســال بــه  ۴۴هــزار تــن در  ۴ماهــه اول ســال افزایــش
یافتــه کــه رشــدی  ۴۲درصــدی را نشــان میدهــد .ایــن در حالــی اســت
کــه شــواهدی مبنــی بــر رشــد تولیــد در ایــن صنعت پاییــن دســتی وجود
نداشــته و مکانیــزم هــای کنترلــی مبنــی بــر عرضــه محصــوالت ایــن گروه
مشــتریان در حجــم مــورد اشــاره و بــا قیمــت متناســب بــا مــواد اولیــه
دریافتــی بــه مصــرف کننــده واقعــی و نهایــی مشــاهده نمــی شــود.
افــرادی کــه امــروز ســعی دارنــد بــه بهانــه هــای مختلــف بــورس کاال را زیر
ســوال ببرنــد ،معمــوال بــه تقاضــای ایجادشــده از ســوی دالالن بــه عنــوان
ســند و مــدرک متوســل میشــوند کــه بــا تقاضــای تولیدکننــدگان واقعــی
فاصلــه زیــادی دارد.
لــذا نقــش بــورس کاال در حــذف رانــت و فســاد و ایجــاد شــفافیت بســیار
م ثــر بــوده و ســاختار قابــل دفاعــی دارد و نقصــان و ایــرادی کــه برخــی
ادعــا کــرده انــد ،در ســاختار ایــن بــازار دیــده نمیشــود.
ایــن گــزارش بــه مطالــب کــذب یــک کارشــناس اقتصــاد در خصــو
میــزان مالیــات پرداختــی فــوالد مبارکــه و نحــوه بهــره منــدی این شــرکت
از معافیــت هــای مالیاتــی اشــاره کــرده و آورده اســت :شــرکت فوالدمبارکه

در ســال مبلــ  ۳۱میلیــارد تومــان مالیــات ( ۸۸۱میلیــارد تومــان
انــواع مالیــات و  ۰میلیــارد مالیــات حقــوق) پرداخــت کــرده اســت کــه در
بیــن شــرکت هــای تولیــدی رتبــه نخســت و در بیــن شــرکت های بورســی
بعــد از مخابــرات رتبــه دوم را داراســت.
طبــق قانــون مالیاتهــای مســتقیم ،ســود قبــل از مالیــات اشــخا
حقوقــی مشــمول نــرخ  ۲درصــد مالیــات خواهــد بــود؛ بعــد از محاســبه
ســود قبــل مالیــات ،دو نــوع معافیــت شــامل تمــام اشــخا حقوقــی در
داخــل مرزهــای ایــران خواهــد شــد .نــوع اول درآمدهــای معــاف از مالیــات
شــامل ســود حاصــل از صــادرات ،ســود ســپرده هــای بانکــی ،ســود حاصل
از ســرمایه گــذاری در ســایر شــرکتها و ســود حاصــل از خریدوفــروش
ســهام بورســی اســت .نــوع دوم معافیــت مربــوط بــه خــود مالیــات خواهــد
بــود کــه نــرخ مالیــات را تعدیــل میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه بــرای
حضــور شــرکتها در بــورس اوراق بهــادار  ۱۰درصــد از مالیــات کســر
میشــود و بــرای حضــور شــرکتها در بــورس کاال و عرضــه محصــوالت
در بــورس کاال نیــز  ۱۰درصــد از مالیــات کســر میشــود و اگــر میــزان
شــناوری ســهام هــر شــرکت در بــورس اوراق بهــادار بیــش از  ۲۰درصــد
باشــد ،معافیــت هــای فــوق دو برابــر خواهــد شــد.
همچنیــن از ابتــدای ســال و طبــق اصاحیــه قانــون مالیاتهــای
جدیــد اشــخا حقوقــی ،بــه ازای هــر  ۱۰درصــد افزایــش در درآمــد
یکدرصــد از نــرخ  ۲درصــد کاســته خواهــد شــد کــه ســقف آن درصــد
خواهــد بــود .ایــن در حالــی اســت کــه بــه دلیــل گســتردگی فعالیــت های
اقتصــادی شــرکت فــوالد مبارکــه و شــفافیت مالــی ایــن مجموعه ،شــرکت
از تمامــی معافیــت هــای نــوع اول و همچنیــن معافیــت هــای بورســی
بهــره منــد اســت.
در پایان گزارش روابط عمومی فوالدمبارکه آمده است:
در شــرایطی کــه بدخواهــان نظــام و مــردم ایــران اســامی از بیــرون مرزهــا
درصــدد ایجــاد مشــکل ،خصوصــا در بخــش اقتصاد هســتند ،ضروری اســت
عناصــر تاثیرگــذار داخلــی بــا ایجــاد همدلــی و بهــره منــدی از تجربیــات
خبــرگان بــا تصمیــم گیــری مناســب و حمایــت از صنایـ کشــور خصوصــا
صنعــت فــوالد کــه نقــش کلیــدی و زنجیرهــای بــزرگ و ارزش آفریــن را
ایجــاد نمــوده اســت ،شــرایطی فراهــم نماینــد تــا بــه همــت و تــاش و بــه
مــدد الهــی در طــی مــاه هــای پیــش رو بــا ثبــت باالتریــن رکــورد تولیــد
پاســخ مناســبی بــه طراحــان نقشــه شــوم تحریــم داده شــود.

با حضور مسووالن استانی و شهرستانی:

وزیر نیرو از تصفیه خانه اض ب شهری ساری بازدید کرد
عص رآزادی /ساری ر یس  :وزیـر نیرو در ادامه سـفر خـود به مازنـدران ،از
رونـد فعالیت مدول اول و پیشـرفت فیزیکی مـدول دوم تصفیه خانه فاضاب
شـهر سـاری بازدید کرد.
دکتـر اردکانیـان کـه بـرای بازدید و افتتاح چنـد پروژه در بخـش آب وبرق به
مازنـدران سـفر کـرده بـود ،به همـراه معاون شـرکت مهندسـی آب وفاضاب
کشـور ،اسـتاندار و معاون عمرانی اسـتاندار مازندران ،نمایندگان مردم سـاری
در مجلـس شـورای اسـامی ،مدیـران عامـل صنعـت آب و بـرق و فرمانـدار
شهرسـتان سـاری از رونـد فعالیت مدول اول و پیشـرفت فیزیکی مـدول دوم
تصفیـه خانـه فاضاب این شـهر بازدیـد کرد.
دکتــر اردکانیــان وزیــر نیــرو در ایــن بازدیــد بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای
طرحهــای فاضــاب در شــهرهای ســاحلی طــی چندســال اخیــر شــتاب
گرفــت ،گفــت :اجــرای ایــن طــرح هــا در حفــظ محیــط زیســت موثــر
خواهد بود.
مدیرعامـل آبفاشـهری مازنـدران نیز با بیان اینکـه مدول اول طـرح فاضاب

در شـهر سـاری از سـال  ۱۳ ۱بـه بهـره برداری رسـید ،افـزود :این مـدول با
ظرفیـت ۲۳۲۴۰متـر مکعـب در شـبانه روز بـرای  ۱۰هـزار نفـر طراحـی و
بهره برداری شد.
مهنـدس ذاکـری ،فرایند تصفیـه فاضاب در این تصفیه خانـه را لجن فعال با
هوادهـی عمقـی و اختاط کامل عنوان و تصریح کـرد :مدول اول تصفیه خانه
دارای بخشهای مختلف از جمله حوضچه ورودی ،آشـغالگیر ،واشـینگپرس،
دانـه گیر و چربی گیر ،حوض ته نشـینی و ....می باشـد.
وی ادامــه داد :پســاب حاصــل از تصفیــه فاضــاب براســاس اســتانداردهای
ســازمان بهداشــت جهانی ،ســازمان حفاظت محیط زیســت و اســتانداردهای
حفاظــت محیــط زیســت ایــران اســت و براســاس ایــن اســتاندارد هــا
مــی تــوان از پســاب آن در اراضــی کشــاورزی و توســعه فضاهــای ســبز از
جملــه پــارک هــا اســتفاده نمــود.
مدیرعامـل آبفاشـهری مازنـدران ،بـا اشـاره بـه رونـد سـاخت مـدول دوم
تصفیهخانـه فاضاب شـهر سـاری اظهار داشـت :مدول دوم ایـن تصفیه خانه

بـا ظرفیـت جمـ آوری فاضـاب  ۱۰هزار نفر از مردم شـهر سـاری از سـال
 ۱۳ ۲آغـاز و بـا  ۰درصـد پیشـرفت فیزیکـی درحال سـاخت اسـت.
مهنـدس ذاکری ،ظرفیت مـدول دوم را همانند مدول اول  ۲۳۲۴۰متر مکعب
در شـبانه روز دانسـت و گفـت :در این مـدول ،فاضاب بـه روش لجن فعال با
هوادهی متعارف تصفیه می شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در مـدول دوم از تجهیـزات و تکنولوژی بـه روز تری
اسـتفاده خواهد شـد ،افزود :پیش بینی می شـود در آذرماه امسـال مدول دوم
تصفیـه خانـه فاضاب سـاری به بهره برداری برسـد.
مهندس ذاکری خاطرنشـان کرد :تا کنون در شـهر سـاری  ۳۳۰کیلومتر خط
انتقـال و شـبکه فاضـاب احدا و نسـبت به جاری سـازی  ۲۱ ۰۰انشـعاب
فاضاب در شـهر سـاری اقدام شد.
گفتنـی اسـت کارگاه تصفیـه خانه فاضاب سـاری در شـمال این شـهر و در
زمینـی به وسـعت  ۱۲هکتار قـرار دارد.

www.asrazadi.ir
در هفته دولت:

رو برسانی در مازندران
بیش از
افتتا و یا م یا اجرایی ن از می شود

عص رآزادی /س اری

ر یس

:

مدیرعامل آبفاشهری مازندران گفت:
در هفتـه دولـت بیـش از ۱۰پـروژه
آبرسانی در شهرهای بهشهر ،ساری،
کیاسر ،سـوادکوه ،قائمشهر ،سیمرغ،
فریدونکنار و شـیرود به بهـره برداری
مـی رسـد و یـا عملیـات اجرایـی آن آغاز می شـود.
مهنـدس ذاکـری بـا اعـام خبـر بـاال افـزود :طرحهـای قابل بهـره بـرداری در
هفتهدولـت شـامل؛ حفـر و تجهیـز  ۳حلقه چاه بـا آبدهی  ۱۳لیتـر در ثانیه،
اجـرای  ۰۰متـر خـط انتقـال آب ،احـدا دو بـاب ایسـتگاه پمپـاژ ،احـدا
یکبـاب مخـزن  ۰متر مکعبی ،تهیـه ونصب  ۱۱فیلتر حـذف آهن و منگنز،
 ۱هـزار متـر اصاح و توسـعه شـبکه آبرسـانی ،احدا  ۳رشـته خـط انتقال
نیـرو به قـدرت  ۴۰۰کیلـووات ،احـدا  ۴۰متر مربـ اطاقـک ۰۰ ،مترمرب
محوطه سازی و حصارکشی می باشد.
مدیرعامل آبفاشـهری مازندران ،اعتبار صرف شـده برای افتتاح و یا بهرهبرداری
از این طرحها را  ۱۲۳میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریال دانسـت.
وی ،بـه پـروژه هایـی کـه عملیـات اجرایـی آن همزمـان در هفتـه دولـت آغاز
مـی شـود اشـاره و تصریح کـرد :این پـروژه ها شـامل؛ احدا تصفیـه خانه به
ظرفیـت  ۱۰۰لیتـر در ثانیـه ،احـدا مخزن جمـ کننده به حجـم  ۰۰متر
مکعـب ،احـدا حوضچـه های آبگیـر ،ته نشـینی و زالل سـازی گندزدایی به
حجم  ۳ ۰مترمکعب اسـت.
مهنـدس ذاکـری مجمـوع اعتبـار پیـش بینـی شـده بـرای ایـن طـرح هـا را
 ۴میلیارد ریال عنوان کرد.
مدیرعامل آبفاشـهری مازندران از اصاح و توسـعه  ۱هزارمتر شـبکه آبرسانی
بـه منظـور تامین آب شـرب سـالم و بهداشـتی و ارایه خدمـات در نواحی فاقد
شـبکه ،تامیـن آب مـورد نیـاز با فشـار مناسـب ،تعویض لولـه های فرسـوده و
کاهـش هـدر رفـت آب خبـر داد و گفـت :ایـن طـرح بـه صـورت نمادیـن در
شهر ساری آغاز می شود.
گفتنـی در مجمـوع بیـش از ۳هزار خانـوار از مزایای این طرحهـا در مازندران
برخوردار می شـوند.
مدیر من قه  9عملیات انتقال گاز:

وشش ط سراسری اول
ان ا رو تعوی
در استان گی ن

عص رآزادی /ساری ر یس  :مدیر
منطقـه عملیات انتقـال گاز گفت:
تعویـض پوشـش خط سراسـری اول
در محدوده اسـتان گیان انجام شـد.
رســول داودی نــ اد بــا اعــام ایــن
خبــر اظهــار کــرد :تعویــض پوشــش
خــط  ۴۰اینــچ سراســری اول بــه طــول  ۱۲کیلومتــر در محــدوده اســتان
گیــان انجــام شــد.
وی در ادامـه بـه قدمـت خـط سراسـری و نیاز بـه تعویض پوشـش در برخی از
نقـاط خطـوط لوله اشـاره کـرد و افزود :به منظور پوشـش مناسـب و حفاظت
جهـت جلوگیری از خوردگـی خط لوله ،برنامه ریزی برای تعویض  ۱۲کیلومتر
از خـط سراسـری اول در دسـتور کار قرار گرفت.
مدیــر منطقــه عملیــات انتقــال گاز بیــان کــرد :در ابتــدا حفــاری بــا
بیــل مکانیکــی صــورت گرفــت و پــس از برداشــت عایــق قدیمی ،تمیــزکاری
ســطح بــه روش باســت انجــام و در نهایــت عایق جدیــد اعمــال و لوله مجدد
دفن شــد.
مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان:

گاز روستا دره ته دو ت
ک نگ زنی یا افتتا می شود

مهنـدس محمد رحیم رحیمی در نشسـت خبری با خبرنگاران اسـتان اظهار
داشـت :بـا همـت و تاش کارکنـان گاز گلسـتان در ایام هفته دولـت با حضور
مسـوولین اسـتان و شهرسـتان تعـداد  ۱پـروژه روسـتایی مورد افتتـاح و یا
کلنگ زنـی قرار مـی گیرد.
وی افـزود :از ایـن تعـداد ۱۲پـروژه در شهرسـتان افتتـاح خواهـد شـد کـه
شهرسـتان هـای آزادشـهر،کاله و مـراوه تپـه هر کـدام با یک پروژه روسـتایی
و شهرسـتان هـای رامیان،علـی آبـاد کتـول وگنبد نیـز هر کـدام  ۳پـروژه را
شـامل می شـوند.
مهنـدس رحیمـی تصریـح کرد :درایـن ایام همچنیـن عملیات گازرسـانی به
روسـتا نیـز در شهرسـتان های گـرگان و مـراوه تپه کلنگ زنی خواهد شـد
و انشـا ا...تا پایان سـال  ۸تمامی روسـتاهایی که قابلیت گاز رسـانی دارند از
نعمـت گاز برخوردار خواهند شـد.
وی ادامـه داد :در مجمـوع بـرای  ۱پـروژه روسـتایی قابـل افتتـاح و کلنـگ
زنـی نزدیـک بـه  ۱۸هـزار نفـر از مـردم شـریف اسـتان از نعمـت گاز
بهـره منـد میشـوند و افـزون بـر  ۲۴میلیـارد  ۲۰۰میلیـون ریـال هزینـه
در برخواهد داشت.
مدیرعامــل شــرکت گازاســتان گلســتان در پایــان افــزود:در حــال حاضــر بــا
احتســاب  ۱۲روســتایی کــه در هفتــه دولــت افتتــاح می شــوند شــمار تعداد
پــروژه هــای روســتایی گازرســانی شــده اســتان بــه  ۸ ۲مــورد خواهــد
رسید.
اب

یه

مشخصات ابالغ شونده حقیقی:
-1نــام :النــاز  -2نــام خانوادگــی :علیــزاده
ارومیــه  -مجهــول المــکان
مدارک پیوست:
در خصــوص تجدیدنظــر خواهــی خانــم  /آقــای ســیدآرمین پاکــزادی بطرفیــت
شــما نســبت بــه دادنامــه  6700135صــادره از ایــن شــعبه بــه پیوســت نســخه انــی
دادخواســت و ضمائــم تجدیدنظــر خواهــی بــه شــما ابــالغ می شــود .مقتضی اســت
حســب مــاده  346قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور
مدنــی چنانچــه پاســخی داریــد ظــرف ده روز از تاریــخ ابــالغ بــه نحــو مکتــوب بــه
ایــن دادگاه تحویــل دهیــد .در غیراینصــورت پرونــده بــدون دفــاع شــما بــه مرجـ
تجدیدنظــر ارســال مــی گــردد.
 -3نشــانی :آذربایجــان غربــی -
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او و یراو سازوکار
ن ار بر ر ه ن ت تدوی میشود

عص رآزادی :کویــت پیشبینــی کــرد کــه تولیدکننــدگان نفــت عضــو
و غیــر عضــو اوپــک ،دربــاره ســازوکار نظــارت بــر عرضــه بــه توافــق
خواهنــد رســید.
بخیــت الرشــیدی ،وزیــر نفــت کویــت اعــام کــرد :انتظــار مــیرود
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک) و دیگــر تولیدکننــدگان
نفــت پیــش از پایــان ســال جــاری میــادی دربــاره ســازوکاری بــرای
نظــارت بــر تولیــد نفــت ،بــه توافــق دســت یابنــد.
قــرار اســت در مــاه آینــده میــادی در الجزایــر ،کمیتــه وزارتــی
تولیدکننــدگان عضــو و غیــر عضــو اوپــک تولیــد نفــت ایــن کشــورها
را بررســی کنــد.
وزیــر نفــت کویــت گفــت :آمــار تولیــد اوپــک و غیــر اوپــک در نشســت
الجزایــر بررســی میشــود و پیــش از پایــان ســال جــاری میــادی،
دربــاره ســازوکار نظــارت بــر تولیــد در ســال آینــده میــادی توافــق
خواهــد شــد.
وی همچنیــن پیشبینــی کــرد کــه تــا پایــان ســال جــاری میــادی،
بــازار نفــت باثبــات باقــی خواهــد مانــد.

هند با وجود تحری های مری ا
به رید ن ت از ایران ادامه میدهد

عص رآزادی :یــک م سســه حقوقــی بینالمللــی اعــام کــرد کــه هنــد
بــرای یافتــن راههایــی بــرای حفــظ پیوندهــای دوجانبــه بــا ایــران بــا
وجــود تحریمهــای آمریکایــی ،تــاش میکنــد.
م سس ــه حقوق ــی زای ــواال اع ــام ک ــرد مش ــتریان عم ــده نف ــت ای ــران
از جملـــه هنـــد و چیـــن نشـــان دادهانـــد کـــه قصـــد دارنـــد راهـــی
بـــرای دور زدن تحریمهـــای آمریـــکا و حفـــظ معامـــات نفتـــی بـــا
ای ــران بیابن ــد.
بــه گفتــه منابـ رســمی ،افــزون بــر تــاش بــرای دریافــت معافیــت از
آمریــکا در برابــر تحریمهــای ضــد ایرانــی ،هنــد بــا اعضــای اتحادیــه
اروپــا بــرای یافتــن یــک راه حــل ،رایزنــی میکنــد.
م سســه زایــواال در بیانیــهای اعــام کــرد :در حالــی کــه آمریــکا بــرای
اعمــال تحریمهــای یکجانبــه ضــد ایــران بــه متحــدان خــود فشــار
مــیآورد ،مشــتریان عمــده نفــت ایــران از جملــه چیــن و هنــد ،در برابر
ایــن تحریمهــا مقاومــت نشــان دادهانــد.
ایــن م سســه افــزود :هنــد اکنــون توافقــی مطلــوب بــا ایــران بــرای
عرضــه نفــت دارد؛ هزینههــای حمــل نفــت از ایــران در مقایســه بــا
آمریــکا بســیار انــدک اســت و ایــران دورههــای اعتبــار بازپرداخــت
طوالنیتــری ارایــه میکنــد.
در بیانیــه یــاد شــده آمــده اســت :بــا توجــه بــه بیمیلــی کشــورهایی
همچــون چیــن و هنــد بــرای توقــف کامــل واردات نفــت از ایــران و
مخالفــت اتحادیــه اروپــا بــا حمایــت از پایــان برجــام ،آمریــکا خــود را
موضــ ضعــف مییابــد.
بــه گفتــه مســووالن هنــدی ،در ســفر مایک پمپئــو ،وزیــر امــور خارجه
آمریــکا ،و جیمــز متیــس ،وزیــر دفــاع آمریــکا ،در روزهــای آینــده بــه
هنــد ،بــه احتمــال زیــاد مســئله تحریمهــای ایــران یکــی از مســائل
مــورد گفتگــوی دو طــرف خواهــد بــود.

با دستور وزیر نفت انجام شد

تع ی

ت از کارکنان شرکت م ی منا

عص رآزادی :چهــار تــن از کارکنــان شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنوب
بــه دلیــل تخلــف از بخشــنامه مربــوط بــه منـ دریافــت هدایــا و تســهیات
مســافرتی از شــرکت غیــر متبــوع ،بــا دســتور وزیــر نفــت تعلیــق شــدند.
براســاس برخــی گزارشهــای دریافتــی کــه ســازمان حراســت صنعــت
نفــت هــم آنهــا را تاییــد کــرده اســت ،تخلــف ایــن افــراد از بخشــنامه مــورخ
 ۱۳ ۳ ۱۲وزیــر نفــت کــه براســاس آن دریافــت هدایــا و تســهیات
مســافرتی از غیــر شــرکت تابعــه ممنــوع شــده بــود محــرز و از مدیرعامــل
شــرکت ملــی نفــت ایــران خواســته شــد ضمــن تعلیق ســه ماهــه ایــن افراد
پرونــده آنــان نیــز بــه هیئــت تخلفــات اداری وزارت نفــت ارجــاع داده شــود.
بیــ ن زنگنــه ،وزیــر نفــت دســتور داد شــرکت خصوصــی متخلــف نیــز
براســاس بخشــنامه یادشــده تــا اطــاع ثانــوی و رســیدگی بــه موضــوع ،در
فهرســت ســیاه وزارت نفــت قــرار گیــرد.
در بخشــنامه مــورخ  ۱۳ ۳ ۱۲وزیــر خطــاب بــه مدیــران عامــل
شــرکتهای اصلــی و تابعــه ،معاونــان وزیــر و واحدهــای مســتقل ســتادی
آمــده بــود:
مدیران عام شرکت ای م ا نان زیر احد ای مست
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ستادی

از آنجــا کــه بــر پایــه گزارشهــای واصلــه ،پــارهای از همــکاران در
تماسهــای بــا اشــخا داخلــی و خارجــی طــرف مذاکــره یــا قــرارداد بــا
شــرکتهای تابعــه ایــن وزارتخانــه ،در مواقعــی نســبت بــه دریافــت هدایایی
اقــدام میکننــد ،بــا توجــه بــه اینکــه ایــن کار در مــواردی ســبب خدشــه
بــه شــخصیت همــکاران دلســوز و مدیــران خدوم صنعــت میشــود ،بنابراین

ت

ن ت ی جنو

بــا هــدف صیانــت از مدیــران و همــکاران و پرهیــز از هر شــبههای مــوارد زیر
بــرای مراعــات کامــل ابــاغ میشــود .الزم اســت ایــن بخشــنامه بــه اطــاع
همــه کارکنــان برســد:
اصــل بــر ایــن گــذارده شــود کــه همــکاران از دریافــت هدیــه بــه هــر شــکل
و عنــوان خــودداری کنند.
در صورتــی کــه چــارهای جــز دریافــت و یــا مبادلــه هدایــا نباشــد ،تاکیــد
میشــود کــه هدیــه متعلــق بــه وزارتخانــه شــرکت مربوطــه بــوده و فــرد
مقــام دریافــت کننــده هدیــه بایــد کتبــی مراتــب را بــه مقــام باالتــر خــود
اعــام و هدایــای مصرفــی را در وزارتخانــه شــرکت مصــرف کنــد و دیگــر

هدایــا را بــرای نگهــداری در خزانــه هدایــا بــه واحــد ذیربــط تحویــل دهــد.
دریافــت هدایــا ماننــد ســکه ،کارت اعتبــاری ،رایانــه و تلفــن همــراه ،از غیــر
وزارتخانــه شــرکت تابعــه ،تحــت هــر عنــوان از جملــه عیــدی و عناویــن
مشــابه بهوی ـ ه بــرای همــکاران شــاغل در دفاتــر مدیــران ممنــوع اســت.
دریافــت و قبــول هزینــه ســفر و اقامــت در داخــل و خــارج از کشــور غیــر
شــرکت متبــوع جــز در مــوارد و بــه ترتیبــی کــه بــه صراحــت در فــرم
ماموریــت قیــد شــده و یــا قراردادهــای امضــا شــده آمــده باشــد ،ممنــوع
اســت.
متخلفــان از ایــن بخشــنامه عــاوه بــر اینکــه فــوری از خدمــت معلق شــده
و بــه هیئتهــای تخلفــات اداری معرفــی خواهنــد شــد ،از نظــر قضایــی نیــز
تحــت تعقیــب قــرار خواهنــد گرفت.
شــرکتهای طــرف قــرارداد متخلــف نیــز در فهرســت ســیاه وزارتخانــه قــرار
خواهنــد گرفت.
الزم اســت متــن زیــر بــه همــه طرفهــای قــراردادی کنونــی ابــاغ و از ایــن
پــس نیــز در همــه قراردادهــای داخلــی و خارجــی امضــا شــده بــه صراحــت
آورده شــود:
دادن هرگونـــه هدیـــه بـــه مدیـــران و کارکنـــان کارفرمـــا و دیگـــر
شـــرکتهای تابعـــه و واحدهـــای وزارت نفـــت بـــه هـــر نحـــو و بـــا هـــر
عنــوان ممنــوع اســت و در صــورت تخلــف از ایــن امــر ،پیمانــکار طــرف
متخلــف ،عــاوه بــر تعقیــب کیفــری در فهرســت ســیاه وزارت نفــت نیــز
قـــرار خواهـــد گرفـــت.

مستمر برای ت بیت سرآمدی در تولید

عص رآزادی :بــا گذشــت  ۱۱۰ســال از عمــر صنعــت نفــت ایــران ،ســرمایه
عظیــم منابـ زیرزمینــی در گســتره مناطــق نفتخیــز جنــوب ،همچنــان
مهمتریــن مزیــت اقتصــادی اســت کــه موتــور محــرک و زمینــه فعالیتهای
پایــدار اقتصــادی و تجــاری کشــور بــه شــمار میآیــد.
قرائــن و شــواهد نشــان میدهــد در افــق و چشــمانداز آینــده نیــز ادامــه
حیــات و فعالیــت ثمربخــش ایــن صنعــت به عنــوان نبض اقتصــاد و محملی
بــرای توســعه و رونــق اقتصــادی ،بــرای دهههــای متمــادی از اولویتهــای
مدیریــت کان کشــور بــوده و قــادر خواهــد بــود در عرصههــای بینالمللــی
نیــز جایــگاه در خــور شــأن ایــران را بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
تأمینکننــدگان نفــت و انــرژی جهــان حفــظ کنــد؛ منــوط بــه ایــن کــه
در مواجهــه بــا تحــوالت نوپدیــد در عرصــه فنــاوری ،رفـ چالشهــای فنــی
و تکنیکــی ایــن صنعــت را بــا اتــکا بــه م لفههــای دانشمحــور در دســتور
کار قــرار دهیــم.
بخــش عمــده مخــازن نفــت و گاز کشــور و بهویـ ه شــرکت ملــی مناطــق
نفتخیــز جنــوب در نیمــه عمــر خــود قــرار گرفتــه و بــا چالــش کاهــش
فشــار مخــزن و افــت طبیعــی تولیــد مواجهنــد؛ بدیــن ســبب تولیــد
نفتخــام از نظــر مهندســی و مدیریــت مخــزن ،نیازمند شــناخت وی گیها،
پیشبینــی رفتــار ،تعیین عــدم قطعیــت و پذیرفتن ریســک ســرمایهگذاری
در اینگونــه مخــازن اســت.
بــر ایــن اســاس میتــوان ادعــا کــرد کــه برنامــه ازدیــاد برداشــت از
میدانهــای نفتــی قدیمــی ،عمدتــا در حــوزه عملیــات مناطــق نفتخیــز
جنــوب کــه دارای  ۴میــدان بــزرگ و کوچــک اســت ،معنــا یافتــه و
موضوعیــت مییابــد.
در همیــن زمینــه وزارت نفــت بــا تدویــن الگــوی جدیــد قراردادهــای نفتــی،
راهبــرد بهرهگیــری از ظرفیتهــای بخــش خصوصــی داخلــی و خارجــی را
در دســتور کار قــرار داده و مناطــق نفتخیــز جنــوب را ملــزم ســاخته اســت
فعالیتهــای مرتبــط بــا ازدیــاد برداشــت از مخــازن را مطابــق بــا شــرایط و
بــا لحــاظ صرفــه و صــاح کشــور پیگیــری کــرده و بــه ســامان برســاند.
ایــن شــرکت در ســال  ۱۳بــا طــرح ابتــکاری خــود یــک الگوی قــراردادی
بــا دو نــوع قــرارداد عملیاتمحــور و میدانمحــور بــرای توســعه مخازن
خــود بــه هیئــت مدیــره شــرکت ملی نفــت ایــران ارایــه داد که خوشــبختانه
هــر دو نــوع قــرارداد مــورد تصویــب قــرار گرفــت و زمینــه ســرمایهگذاری

در بخــش توســعه میدانهــا فراهــم شــد؛ بــا اجــرای ایــن پروژههــا ضمــن
جبــران بخشــی از افــت طبیعــی تولیــد ،امــکان افزایــش ظرفیــت تولیــد بــه
میــزان قابــل توجهــی نیــز فراهــم خواهد شــد.
در حـوزه میدانمحـور ،شـرکت ملی نفـت ایران ،مجـوز توسـعه چهارمیدان
کرنـ  ،شـادگان ،رگ سـفید و پارسـی را صـادر کـرد و بـه دنبـال آن بـا
رایزنیهای گسـترده ،جلسـات کارشناسـی و مذاکرات متعدد با شـرکتهای
داخلی و خارجی ،طرح توسـعه  ۲میدان کرن و شـادگان نهایی و نخسـتین
توافقنامـه همـکاری ( )H O Aدر اردیبهشـت مـاه  ۱۳بـا شـرکت پرگس
امضا شـد تا عهدهدار توسـعه میدان کرن شـود .متعاقب آن مقدمات امضای
توافقنامـه همـکاری ( )H O Aتوسـعه میدانهـای پارسـی و پرنـ نیز انجام
و شـرایط بـرای امضـای ایـن توافق نامه همـکاری ( )H O Aنیز فراهم شـده
اسـت .شـایان ذکر اسـت که مذاکرات توافقنامه همکاری میدان شـادگان نیز
در مرحله نهاییسـازی اسـت.
در بخــش عملیاتمحــور نیــز توســعه  ۲۸مخــزن در دســتور کار قــرار دارد
و بــا جلســات مســتمر کارشناســی ،موانـ و مشــکات فــرا روی ایــن طــرح
یکــی پــس از دیگــری برداشــته میشــود؛ بــه گونــهای کــه در  ۲ســال آینده،
نتایـ اجــرای ایــن طــرح در قالــب افزایــش تولیدی حــدود ۳۰۰هزار بشــکه
و جبــران کاهــش حــدود  ۳۴۰هــزار بشــکه آشــکار خواهد شــد.
اعتبــار مــورد نیــاز بــرای اجــرای طــرح توســعه  ۲۸مخــزن حــدود
۴میلیــارددالر تخمیــن زده میشــود کــه ایــن حجــم ســرمایهگذاری در

گســتره عملیاتــی مناطــق نفتخیــز جنــوب و پنــ شــرکت بهرهبــردار،
افــزون بــر تحقــق اهــداف مرتبــط بــا افزایــش تولیــد ،در زمینــه رونــق
کســبوکار و اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم در اســتان خوزســتان و
اســتانهای نفتخیــز تأثیــری مثبــت و آثــاری امیدبخــش خواهــد داشــت؛
اجــرای  ۱۱۰پــروژه ســطحاالرضی ،حفــاری  ۲۸۳حلقــه چاه جدیــد و تعمیر
 ۱۴۳حلقــه چــاه موجــود بخشــی از حجــم عظیــم فعالیتهــای مرتبــط بــا
توســعه ایــن مخــازن اســت کــه تنهــا در بخــش حفــاری ۸۰ ،دکل شــامل
 ۰دکل توســعهای و  ۲۰دکل تعمیراتــی را در ســطح مناطــق نفتخیــز
جنــوب بــه کار خواهــد گرفــت؛ در بخــش تأسیســات ســطحاالرضی نیــز
حجــم کار دســت کمــی از ایــن بخــش نداشــته و حجــم فعالیتهــای ایــن
شــرکت را از طریــق بازوهــای اجرایــی فعــال در بخــش خصوصــی بــه نحوی
کــم ســابقه افزایــش خواهــد داد.
نکتــه مثبــت قراردادهــای مرتبــط بــا توســعه مخــازن ،لحــاظ اصــل الــزام
حمایــت از ســازندگان داخلــی در همــه اســناد مناقصــه ایــن طرح اســت که
براســاس آن پیمانــکاران م ظــف شــدهاند همــه نیازهــای کاالیــی طــرح را از
داخــل تأمیــن کننــد ،بــه اســتثنای آن بخــش از تجهیزاتــی که بومیســازی
نشــده یــا در بــازه زمانــی اجــرای طــرح قابــل طراحــی و تولیــد نباشــد.
طــرح توســعه  ۲۸مخــزن از طرحهــای مهــم شــرکت ملــی نفــت ایــران
اســت کــه از اهــم فوایــد آن میتــوان بــه افزایــش تولیــد نفــت خــام،
افزایــش درآمدهــای ارزی کشــور و ایجــاد اشــتغال جــدی در حــوزه عملیات
مناطــق نفتخیــز جنــوب بهویــ ه اســتان خوزســتان اشــاره کــرد کــه
مناف ـ بســیاری بــرای کشــور خواهــد داشــت ،ضمــن آنکــه اجــرای ایــن
طرحهــا زمینــه مشــارکت شــرکتهای توانمنــد ایرانــی و ســازندگان
و تأمینکننــدگان برتــر کاال و تجهیــزات صنعــت نفــت را فراهــم خواهــد
ســاخت.
جــای بســی امیــدواری اســت کــه در ایــن رهگــذر تمــام ظرفیتهــای
اســتان خوزســتان و اســتانهای نفتخیــز در پهنــه جغرافیــای شــرکت
ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب بــرای اجــرای بموقــ ایــن طرحهــای
توســعهای ،همــراه و همصــدای شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب
هســتند و اعتقــاد داریــم بــا اجــرای ایــن طرحهــا بخــش قابــل توجهــی
از مســوولیتهای اجتماعــی در جهــت محرومیتزدایــی در ایــن مناطــق
برطــرف خواهــد شــد.

طرفدار ت ری نیستی

ذار م تدرانه نعت پتروشیمی از پی تهدیدها
عص رآزادی :بــیراه نیســت اگــر صنعــت پتروشــیمی را یکــی از موفقترین
صنایـ پــس از پیــروزی انقــاب بدانیــم کــه بــه میزانــی در بازارهــای دنیــا
حــرف بــرای گفتــن دارد کــه نــوک تحریمهــا هــم آن را نشــانه رفتــه تــا از
اثرگــذاری خــود در اقتصــاد کشــور بکاهد.
برنامهریــزی کان کشــور بــرای صنعــت راهبــردی پتروشــیمی ،به ســمتی
اســت کــه قــرار اســت رتبــه نخســت تولیــد خاورمیانــه را بــه دســت آورد و
ایــن هدفگــذاری بــا توجــه بــه مســیر طــی شــده در ســالهای اخیــر،
دیگــر دور از دســترس نیســت ،هرچنــد دســتاندازی جهانــی ایــن هــدف
را در نظــر داشــته اســت.
صنعــت پتروشــیمی ،بــه عنــوان متولی توســعهای صنعــت پایــه و زیربنایی
در اقتصــاد کشــور ،بــرای دســتیابی بــه اهــداف افــق  ۱۴۰۴و مقام نخســت
منطقــهای در تولیــد محصــوالت پتروشــیمی از لحــاظ ارزش و توســعه
زنجیــره ارزش محصــوالت و جلوگیــری از خامفروشــی ،اجــرای  ۲طــرح
جدیــد را کــه عمدتــا از گاز طبیعــی بــه عنــوان خــوراک اســتفاده میکنــد،
مدنظــر قــرار داده اســت.
ایــن طرحهــا در قالــب برنامههــای ششــم و هفتــم توســعه صنعــت
پتروشــیمی کشــور برنامهریــزی شــدهاند .بــا ایــن حــال ،نــگاه سیاســی بــه
اقتصــاد ایــران ،درصــدد ســنگاندازی در مســیر ایــن راه مهــم طــی شــده
از صنعــت پتروشــیمی اســت.
ســیدرضا نــوروززاده ،معــاون وزیــر نفــت در امــور پتروشــیمی و مدیرعامــل
شــرکت ملــی صنایــ پتروشــیمی دربــاره ایــن ســنگاندازیها کــه بــا
عناویــن تحریمــی تــدارک دیــده شــدهاند ،میگویــد :بــدون شــک
کســانی کــه بحــث تحریمهــا را مطــرح میکننــد ،بــا هــدف خدشــه وارد
کــردن بــه کشــور آن را مطــرح میکننــد و اگــر بــدون تاثیــر بــود ،ایــن
همــه هزینــه بــرای در تنگنــا قــرار دادن یــک کشــور صــرف نمیکردنــد.
وی در ایــن بــاره گفتــه اســت :بــا توجــه بــه ایــن کــه یــک دوره تحریمهــا
را پشــت ســر گذاشــتهایم ،تجربــه کافــی داریــم.
معــاون وزیــر نفــت در امــور پتروشــیمی ،ایــن مســئله را یــادآور میشــود

کــه از ســویی بــا توجــه بــه اینکــه ایــران ،دارای ثــروت غنــی طبیعــی
و دارای توانمنــدی اســت ،بــه کمــک منابــ انســانی تحصیلکــرده بایــد
مســیرهای مناســب را یافــت و تکیــه آن بــر ســاخت داخــل و ظرفیــت آنها
باشــد.
نــوروززاده بــر ایــن مســئله تاکیــد میکنــد که مــا طرفــدار تحریم نیســتیم
و از آن اســتقبال نمیکنیــم ،امــا زمانــی کــه رخ داد ،مــا هــم مســیر خــود را
طــی میکنیــم .در تحریــم گذشــته نیــز تولیــد و صــادرات هیــچ محصولی
خدشــهدار نشــد و روی دســت نماند.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه براســاس برنامهریــزی در بخــش خصوصی و
سیاســتگذاری دولــت در بخــش پتروشــیمی بــا یــک انســجام و هماهنگی
از ایــن پیــچ عبــور کنیم.
مش حادی ن وا ی داشت
علی محمد بسـاقزاده ،مدیر طرحهای شـرکت ملی صنای پتروشـیمی نیز
در ایـن بـاره گفته اسـت :هم اکنـون اتحادیه اروپا ،روسـیه ،چین و سـازمان
ملـل متحد با ایران همراه هسـتند .بـا آنکه چارچوبهای آمریکا سـختتر
شـده اسـت ،امـا فکـر میکنم بـا توجـه بـه مزیتهـای موجـود در صنعت
پتروشـیمی ،از جملـه خـوراک و همچنیـن تواناییهـای سـاخت داخل که
به پیشـرفتهای مناسـبی دسـت یافتـه اسـت و در این عرصه حرفـی برای
گفتن دارد ،مشـکل حادی نخواهیم داشـت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرایط جدیــد بــرای صنعــت پتروشــیمی ایــران
مانـ نخواهــد بــود ،تصریــح کــرد :بــرای تــداوم و اجــرای فعالیــت پروژههــا
انتظــار اســت کــه ســرعت عمــل بیشتــری داشــته باشــیم .قابــل انــکار
نیســت کــه تامیــن نقدینگــی از خــارج برایمــان موثــر بــود ،امــا با تشــکیل
هلدینگهــای ایجــاد شــده در صنعــت پتروشــیمی ،تولیــد مجتم هــا
پشــتوانه طرحهــا هســتند.
مدیــر طرحهــای شــرکت ملــی صنای ـ پتروشــیمی ،همچنیــن بــه ایــن
مســئله اشــاره میکنــد کــه مجتم هــای پتروشــیمی ،همانگونــه کــه در
تحریمهــای گذشــته هیــچ مانعــی بــرای تولیــد نداشــتند ،هــم اکنــون نیــز

بــا ایــن مشــکل روبــهرو نخواهنــد شــد.
ک ا ایستاد ای
مســووالن صنعــت پتروشــیمی کشــور بــرآورد کردهانــد کــه در ســال
تولیــد محصــوالت پتروشــیمی افزایــش خیرهکننــدهای خواهــد داشــت.
تولیــد محصــوالت پتروشــیمی از  ۴۰میلیــون و  ۰۰هــزار تــن در ســال۲
بــه رقــم  ۴میلیــون تــن در ســال رســیده اســت .بــه ایــن ترتیــب،
هــدف افزایــش صــادرات نیــز محقــق میشــود ،بهطــوری کــه افزایــش
اعجابانگیــز درصــدی در ســالهای  ۲تــا مشــاهده میشــود.
صادرات محصوالت پتروشـیمی در سـال  ۲معادل  ۱۲میلیون و  ۸۰۰هزار
تـن بـوده کـه در سـال  ۴بـه  ۱۸میلیـون و  ۸۰۰هزار تن رسـیده اسـت،
همچنین عملکرد این شـاخص در سـال معادل ۲۰میلیـون و  ۴۰۰هزار
تـن و در پایـان سـال معـادل  ۲۲میلیـون و  ۴۰۰هزار تن بوده اسـت.
صادرات محصوالت پتروشـیمی در نیمه نخست سـال معادل۱۱میلیون
و  ۲۰۰هـزار تـن بـوده کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش از آن
( ۱۰میلیـون و  ۳هـزار تن)  ۸درصد افزایش نشـان میدهد .این شـاخص
در پایـان سـال بـه رقـم  ۲۲میلیـون و  ۴۰۰هزار تن رسـید که افزایش
درصدی را به نسـبت سـال  ۲رقم زده اسـت.
در عیــن حــال ،فــروش محصــوالت نهایــی مجتم های پتروشــیمی شــامل
فــروش داخلــی خالــص (بدون احتســاب فــروش داخلــی بیــن مجتمعی) و
صــادرات در ســال گذشــته ۳۰ ،میلیــون و  ۰۰هــزار تــن بــوده که نســبت
بــه ســال پیــش از آن ،چیــزی حــدود  ۳میلیــون و  ۱۰۰هــزار تــن افزایــش
داشــته کــه برابــر بــا رشــد  ۱۱درصدی اســت.
براسـاس تازهترین گزارشهای رسـمی ،در سـه ماه بهار امسال ،میزان تولید
صنعـت پتروشـیمی کشـور از مـرز ۱۳میلیـون و  ۲۰۰هـزار تن عبـور کرده
اسـت .کل ارزش صادرات پتروشـیمی در سال گذشـته۱۲ ۰۱۲ ،میلیارددالر
اعام شـده که به نسـبت رقم  . ۴میلیارد دالر سـال پیش از آن۲ ،درصد
افزایش درآمدهای صادراتی مشـاهده میشـود.
مقــدار اتــان مصرفــی مجتم هــای پتروشــیمی در دولتهــای یازدهــم و

دوازدهــم بــه دنبــال راهانــدازی فازهــای جدیــد میــدان گازی پارسجنوبــی
رونــد افزایشــی داشــته ،بهطــوری کــه از  ۲میلیــون و  ۰۰هــزار تــن در
ســال  ۲بــه  ۴میلیــون و  ۰۰هــزار تــن در ســال افزایــش یافتــه
اســت.
از سـوی دیگـر ،متعاقـب راهانـدازی فازهای جدیـد در پارس جنوبـی ،مقدار
اتـان مصرفـی مجتم های پتروشـیمی در سـالهای اخیر ،از روند افزایشـی
برخـوردار شـد ،بهطـوری کـه از حـدود  ۲ ۱هـزار تـن در سـال  ۲بـه
 ۳۴۰۸هـزار تـن در سـال  ۴افزایـش یافـت ،همچنیـن عملکـرد ایـن
شـاخص در سـال بـا رشـد  ۲۲درصـدی بـه  ۴۱هـزار تـن رسـید.
میــزان اتــان مصرفــی مجتم هــای پتروشــیمی در نیمه نخســت ســال
معــادل  ۲۲۳ ۲هــزار تــن بــود کــه در پایــان ســال بــه  ۴ ۰۰هــزار تن
رســید ،بنابرایــن مقــدار اتــان مصرفــی در طــول پنـ ســال گذشــته ،حدود
درصد رشــد نشــان داده اســت.
در ســال پن ـ طــرح پتروشــیمی (مشــتمل بــر پتروشــیمی مرواریــد،
فــاز دوم پتروشــیمی کاویــان ،پتروشــیمی تختجمشــید عســلویه،
فــاز ســوم آمونیــاک و اوره پردیــس و پتروشــیمی انتخــاب) بــا ارزش
ســرمایهگذاری حــدود یــک میلیــارد و  ۰۰میلیــون دالر و ارزش تولیــدات
ســاالنه دو میلیــارد و  ۰۰میلیــون دالر (بــه قیمتهــای پایــه ســال ) ۰
آغــاز بــه کار کردنــد.
نکتــه قابــل توجــه اینکــه بــا راهانــدازی فازهــای جدیــد میــدان گازی
پــارس جنوبــی ،مشــکات مجتم هــای پتروشــیمی در زمینــه تامیــن
خــوراک مــورد نیــاز تــا حــد زیــادی برطــرف و در اقــدام دیگــر ،تامیــن
مالــی طرحهــای پتروشــیمی از طریــق صنــدوق توســعه ملــی و فاینانــس
چیــن و معرفــی طرحهــا بــه بانکهــای داخلــی پیگیــری شــده اســت.
برنامهریــزی و پیگیــری احــدا شــهرکهای تخصصــی در مناطــق
جدیــد و نزدیــک آبهــای آزاد و قابلیــت حضــور در بازارهــای صــادرات در
جاســک ،چابهــار ،ایرانشــهر و منطقــه ویـ ه انــرژی پارســیان نیز در دســتور
کار وزارت نفــت قــرار داشــته اســت.
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وا ی با کوچ تری اس وتر دنیا

استارتا ها به دنبال ه سرمایهگذارانی هستند

 0زن سرمایه ذار رشته در جهان
هماکنــون ســرمایهگذاران متعــددی در جهــان وجــود
دارنــد کــه در شــرکتهای فنــاوری نوپــا ســرمایهگذاری
میکننــد و "ســرمایهگذار فرشــته " نامیــده میشــوند.
امــروزه اســتارتا های گوناگونــی وجــود دارنــد کــه
بــه دنبــال ســرمایهگذار میگردنــد" .ســرمایهگذاران
فرشــته " افــرادی هســتند کــه میتواننــد کمک شــایانی
بــه آنهــا کننــد.
"ســرمایهگذار فرشــته " ســرمایهگذاری اســت کــه
ســرمایه یــک یــا چنــد شــرکت فنــاوری نوپــا را فراهــم
میکنــد .برخــاف یــک شــریک ،ســرمایهگذار فرشــته
بــه نــدرت در مدیریــت شــرکت دخالــت میکنــد.
ایــن ســرمایهگذاران از پول شــخصی خودســرمایهگذاری
میکننــد .ممکــن اســت ســرمایه ایــن افراد۱۰ســال
بعد بازگــردد.
در ایــن گــزارش ۱۰زن ســرمایهگذار فرشــته جهــان را
کــه بیشتریــن میــزان فعالیــت در ســرمایهگذاری را
دارنــد ،معرفــی میکنیــم.
ایــن افــراد درحــال ســرمایهگذاری در اســتارتا های
نوظهــور هســتند.
" -۱لینــدا شــی "(  )L i n d a X i eمدیــر شــرکت
"کوین بیــس "( )C o i n b a se
"لینــدا شــی " مدیــر یــک شــرکت تخصصــی در حــوزه
"رمزنــگاری " بــه نــام "  " S c a l a r C a p i ta lاســت.
عــاوه بــر آن ،وی در شــرکتهایی از قبیــل
" (" K e e p N e tw o r kشــرکتی در حــوزه پلتفرم عمومی
متنبــاز و باکچین)(" M o b i l e C o i n " ،شــرکتی در
حــوزه ارز دیجیتــال)( " H a n d sh a k e " ،اســتارتا
جــذب دانشــجو) و "(" O a si s L a b sشــرکت
تولیــد کننــده پلتفــرم رایانــش ابــری در باکچیــن)
ســرمایهگذاری کــرده اســت.
" -۲ســیان بانیســتر "(  )C y a n B a n i ste rســرمایهگذار
" " U b e rو " " S p a c e X
"ســیان بانیســتر " کارآفریــن شــرکتهایی همچــون
"اوبــر "( " ،)U b e rاســپیس ایکــس "(  )S p a c e Xاســت.
وی همــکار "پیترتیــل "(  )P e te r T h i e lبــوده
اســت" .پیتر تیــل " تاجــر ،بشردوســت ،فعــال سیاســی و
نویســنده آمریکایــی اســت" .تیــل " یکــی از موسســین

"پیپــل "( شــرکت آمریکایــی اســت کــه در زمینــه
تجــارت الکترونیکــی فعالیــت میکنــد) و اولیــن
ســرمایهگذار حرفــهای در "فیسبــوک " اســت.
بانیســتر در شــرکت " (" T a gge dشــبکه اجتماعــی) نیز
ســرمایهگذاری کــرده اســت.
وی در ســال  ۲۰۱میــادی جایــزه ســالیانه
"ســرمایهگذار فرشــته " اســتارتا " " T e c h C r un c h
را نیــز کســب کــرد.
" -۳لوریــن پندلتــون "(  )L o r i n e P e n d l e to nوکیل و
ســرمایهگذار "(" C i sse T r a d i n gاســتارتا تولیــدات
غذایی)
"لوریــن پندلتــون " وکیــل و ســرمایهگذار شــرکتهای
مختلــف در حــوزه پلتفــرم شــبکه "  " P o r tf o l i aاســت.
ایــن شــرکت کــه در ســال  ۲۰۱۴میــادی تاســیس
شــده اســت ،ســبک جدیــدی از کارآفرینــی بــرای زنــان
را ارایــه میدهــد.
عــاوه بــر آن ،وی بــه شــرکتهای ســرمایهگذاری
دیگــر نیــز مشــاوره میدهــد.
" -۴جــوآن ویلســون "(  )J o a n n e W i l so nشــخصیت
تاثیرگــذار فناوریهــای نیویــورک
"جــوآن ویلســون " قبــل از تبدیــل شــدن بــه
یــک ســرمایهگذار فرشــته ،در شــرکتهای فنــاوری و
رســانهها کار میکــرد.
وی اولیــن ســرمایهگذاری خــود را در ســال ۲۰۰
میــادی انجــام داد و اغلــب هــم در شــرکتهایی

ســرمایهگذاری میکــرد کــه بنیانگــذاران آن زن
بودنــد.
ویلســون در بیــش از  ۰شــرکت ســرمایهگذاری
کــرده اســت کــه از ایــن قبیــل میتــوان بــه
" (" S h i p p oشــرکتی در حــوزه تجــارت الکترونیــک)،
"(" F o o d ۲فعــال در زمینــه محصــوالت خانــه و
آشــپزخانه) ،و " (" N e sti oشــرکتی کــه کاملتریــن
راههــای بازاریابــی در مدیریــت را بــرای زمیــنداران و
کارگــزاران ارایــه مــی دهــد) اشــاره کــرد.
" :ماشــا دروکــوا "(  )M a sh a D r o k o v aبنیانگــذار
شــرکت ســرمایهگذار "" D a y O n e V e n tur e s
"ماشـــا دروکـــوا " تاکنـــون در شـــرکتهایی از قبیـــل
" (" S up e r h um a nاســـتارتاپی کـــه مدعـــی اســـت
کارب ــران ب ــا اس ــتفاده از آن میتوانن ــد ب ــا بیشتری ــن
ســـرعت ایمـــل ارســـال کننـــد و بـــه جســـتجوی
در اینترنـــت بپردازند)(" D i gi ta l G e n i us" ،پلتفـــرم
ه ــوش مصنوع ــی) و " (" F utur e F a m i l yارایهدهن ــده
خدمـــات بـــاروری مـــدرن) ســـرمایهگذاری کـــرده
اســـت.
وی همچنیــن در حــوزه ســرمایهگذاری ،مشــاور نیــز
اســت.
 "الــن پائــو "(  )E l l e n P a oبنیانگــذار شــرکتهایخیرخواهانه
"الـــن پائـــو " پـــس از تـــرک شـــرکت
"( " K l e i n e r P e r k i n sشـــرکت ســـرمایهگذاری

آمریکایـــی در دره ســـیلیکون) مدیرعامـــل موقـــت
شـــرکت "(" R e d d i tوبـــگاه جمـــ آوری اخبـــار
اجتماعـــی) شـــد و در ســـال  ۲۰۱اســـتعفا داد.
وی پــس از آن در پروژههــای خیرخواهانــهای شــرکت
کــرد کــه هــدف آن کمــک بــه ایجــاد یک محیــط کاری
عادالنــه بــرای کارگــران شــرکتهای فنــاوری بــود.
پائــو در شــرکتهای دیگــری چــون
" (" G o T e n n aشــرکت ارایهدهنــده "جیپــیاس "
بــرای گوشــیهای همــراه) و "( " Ab a c usشــرکت
تولیدکننــده نرمافــزار تجــاری) نیــز ســرمایهگذاری
کــرده اســت.
 "تــری هانســون "(  )T e r r i H a n so nمدیــر شــرکتمشــاوره فنــاوری اطاعــات "" S o l uti o n s۲P r o j e c ts
"تــری هانســون " شــخصا در شــرکتهایی از قبیــل،
"(" T a c ti c a l H a p ti c sاســتارتا تولیدکننــده بــازی)،
" (" T ue o H e a l thشــرکتی در حــوزه ســامت) و
"( " S a n d sto n e D i a gn o sti c sشــرکت تولیدکننــده
ابزارهــای مراقبــت پزشــکی) ســرمایهگذاری کــرده
اســت.
" -۸کریســتین تســای "(  )C h r i sti n e T sa iمدیرعامــل
صنــدوق ســرمایهگذاری  ۰۰اســتارتا در جهــان
"کریســتین تســای " هــم اکنــون روی ســرمایهگذاری
در شــرکتهایی تمرکــز کــرده اســت کــه نوپــا هســتند.
وی در شــرکتهای بزرگــی از قبیــل "گــوگل " و
"یوتویــوب " نیــز فعالیــت کــرده اســت.
" :هـــپ تایتـــز " (  )H o p e T a i tzعضـــو
هیئـــت مدیـــره شـــرکتهای چندگانـــه
"" S um m i t H o te l P r o p e r ti e s
"هپ تایتز " در شرکتهای فناوری مشاور است.
"" T a p C o m m e rc e
وی در شــرکتهای
و
موبایــل)
اپلیکیشــنهای
(طــراح
" ( " R o c k e ts o f Aw e so m eتولیــد کننــده لبــاس
کــودکان) ســرمایهگذاری کــرده اســت.
" -۱۰ریمـــا ردی " (  )R i m a R e d d yکارشـــناس
شـــتابدهنده نوآوریهـــا در خردهفروشـــی اســـت.
"ریمــا ردی " کارشــناس " " X R C L a b sاســت کــه در
حــوزه خردهفروشــیها فعالیــت میکنــد.

اخترا چ ی که با شست دست مهربان است
یــک مختــرع بــه نــام "مایــکل یانــگ " یــک چکــش مکانیکــی اختــراع کرده
اســت کــه نیــاز بــه اســتفاده از دســت بــرای نگــه داشــتن میــخ را از بیــن
بــرده اســت.
چکشهــا احتمــاال از دوران باســتان تاکنــون موجــب آســیب بــه بســیاری
از مــردم شــدهاند ،طــوری کــه هــر کــس چکــش بــه دســت گرفتــه باشــد
بعیــد اســت کــه بــا ضربــهای انگشــتان خــود را نــوازش نکــرده باشــد.
اکنــون یــک طــراح آمریکایــی بــه نــام "مایــکل یانــگ " یــک ابــزار دقیــق و
درخشــان ابــداع کــرده اســت کــه از ســر خــود بــرای فــرو کــردن میــخ بــه
ســطوح مختلــف اســتفاده میکنــد و نیــاز بــه اســتفاده از دســت دیگــر را
بــرای نگــهداری میــح از بیــن بــرده و باعــث میشــود کــه ایــن چکش بســیار
ایمــن و کارآمدتــر شــود.
ســاخت نمونــه اولیــه ایــن چکــش ســال بــه طــول انجامیــده اســت و در
واق ـ چکــش و میخکــوب برقــی را ترکیــب کــرده اســت.
ایــن چکــش بــا قابلیــت اســتفاده از خشــابهای اســتاندارد مخصــو

میخکوبهــای برقــی طراحــی شــده کــه در قســمت ســر ایــن چکــش کار
گذاشــته میشــوند.
یــک دکمــه روی ســر ایــن چکــش وجــود دارد کــه بــا فشــردن آن ،ســر

چکــش دو قســمت میشــود و میتــوان خشــاب میخهــا را از شــکاف ایجــاد
شــده در چکــش قــرار داد .ســپس بــا هــر ضربــه یکــی از ایــن میخهــا بــه
ســطح مــورد نظــر فــرو مــیرود.
ایــن رویکــرد نــه تنهــا نیــاز بــه اســتفاده از دســت دوم شــما و خطــر آســیب
را از بیــن بــرده اســت ،بلکــه باعــث میشــود کــه کارهــا بســیار کارآمدتــر
انجــام شــوند.
نمونــه اولیــه ایــن چکــش از قطعــات پاســتیکی چــا ســهبعدی ســاخته
شــده اســت ،امــا یانــگ میگویــد محصــول نهایــی از تیتانیــوم با یک دســته
چوبــی ســاخته خواهد شــد.
وی در ایــن ســال همــواره بــه دنبــال شناســاندن اختــراع خــود بوده اســت،
امــا توفیقــی نداشــت و مجبــور شــد بــه کار قبلــی خــود بازگــردد .امــا حــاال
پــس از ســال ،بــا انتشــار یــک ویدیــو در یوتیوب و جلــب توجه بســیاری از
مــردم ،حــق اختــراع خــود را ثبــت کــرده و شــروع بــه فــروش اختــراع خــود
کرده اســت.

ساخت یک ت س و جدید برای بررسی سی نا های مرموز
پ وهشــگران در حــال ســاخت یــک تلســکو جدیــد بــرای بررســی
ســیگنالهای مرمــوزی کــه بــا زمیــن برخــورد میکننــد ،هســتند.
ممکــن اســت یــک تلســکو بــزرگ جدیــد بتوانــد راز ســیگنالهای پنهانی
کــه روزانــه از مناب ـ نامشــخصی بــه زمیــن برخــورد میکننــد را آشــکار
ســازد.
هــدف پــروژه  ۴.میلیــون دالری هیراکــس (  )H I R AXکــه بــه سرپرســتی
دانشــگاه کوازولــو ناتــال (  )U K Z Nدر آفریقــای جنوبــی صــورت میگیــرد،
کشــف شــلیک ســری رادیویــی ( )F R B sاســت .ایــن ســیگنالهای ســری و
درخشــان ،بــه طــور موقــت و تصادفــی ظاهــر میشــوند و همیــن موضــوع،
موجــب شــده اســت کــه از ســال  ۲۰۰۱تاکنــون ،تنهــا بیســت ســیگنال
کشــف و بررســی شــوند امــا دانشــمندان امیدوارنــد بــا اســتفاده از تلســکو
هیراکــس بتواننــد تــا  ۱۲ســیگنال را در هــر روز اســکن کننــد.
از آنجــا کــه اکتشــاف در بخــش وســیعی از آســمان ،بــا ابــزار بــه کار رفتــه در
هیراکــس ممکــن اســت ،شــاید ایــن ابــزار بتوانــد ســیگنالها را بــه محــض
ظاهــر شــدن در آســمان بررســی کنــد .متخصصــان حــدس میزننــد کــه
ســیگنالها ،از منابـ بیشــماری ســاط شــوند و میتواننــد دالیلــی از جمله

پاســخگوی ســواالتی از ایــن دســت باشــد .پ وهشــگران در حــال حاضــر،
چهــار بشــقاب ماهــواره آزمایشــی را در منطقــه کارو در آفریقــای جنوبــی
قــرار دادهانــد و قصــد دارنــد ســه بشــقاب دیگــر را نیــز در اســترالیای جنوبی
قــرار دهنــد.
تلســکو هیراکــس ،وی گیهــای انــرژی تاریــک جهــان را بیــن هفتتــا
۱۱میلیــارد ســال پیــش بررســی خواهــد کــرد .انــرژی تاریــک ،نــوع
ناشــناختهای از انــرژی اســت کــه همــه فضــا را بــه صــورت فرضــی
در بــر میگیــرد و ســرعت انبســاط جهــان را افزایــش میدهــد .بــرای
نقشــهبرداری از هیــدروژن خنثــی در جهــان ،بایــد عملکــرد تلســکو بیــن
 ۴۰۰تــا  ۸۰۰مگاهرتــز باشــد.
شهرنشــینی روی زمیــن و بقایــای بــه جــا مانــده از انفجــار ســیاهچالهها
داشــته باشند.
دانشــمندان امیدوارنــد پــروژه هیراکــس کــه مجموعــه هــزار بشــقاب ماهواره
بــه پهنــای متــر را در دو ناحیــه نیمکــره جنوبــی شــامل میشــود،

اسپی ری که هم مان به
شــرکت کیــزن (  )K y z e nیــک بلندگــوی جدیــد ابــداع کــرده اســت کــه
چنــد کاربــر میتواننــد هــر کــدام بــا گوشــی خــود ،موســیقیهای دلخــواه
خــود را در صــف پخــش آن قــرار دهنــد.
حتمــا تجربــه کردهایــد کــه گاهــی مجبــور بودیــد بــه موســیقی دلخــواه
دوســتتان گــوش دهیــد ،فقــط بــه ایــن دلیــل کــه وی بــا گوشــی هوشــمند
خــود بــه اســپیکر متصــل شــده اســت و او حتمــا بایــد اتصــال خــود را قطـ
کنــد تــا شــما وصــل شــوید.
اکنـــون اگـــر دســـتگاه پخـــش بلوتوثـــی "کیـــزن " بـــه تولیـــد برســـد،
شـــما و چهـــار نفـــر دیگـــر بـــه طـــور همزمـــان قـــادر خواهیـــد بـــود
آهنگه ــای خ ــود را در ی ــک ص ــف پخ ــش ق ــرار دهی ــد ت ــا ب ــه نوب ــت
پخش شوند.
ایــن شــرکت کــه در بوســتون آمریــکا واقـ اســت ،یــک اســپیکر طراحــی

کــرده اســت کــه میتوانــد از طریــق بلوتــو همزمــان بــه حداکثــر
پن گوشی هوشمند یا سایر دستگاههای همراه متصل شود.
اگــر چــه ایــن دســتگاهها بایــد در ابتــدا بــه بلندگــو متصــل شــوند ،امــا
نیــازی نیســت همــه آنهــا از یــک برنامــه واحــد بــرای پخــش موســیقی
اســتفاده کننــد و هــر کــدام میتواننــد از برنامههــای مختلــف ماننــد
 S p o ti f yیا  Ap p l e M usi cاستفاده کنند.
"کیــزن " بــر اســاس ترتیــب اتصــال دســتگاهها بــه خــود ،آهنگهــا را در
صــف پخــش قــرار میدهــد و در صورتــی کــه اتصــال هــر یــک از آنهــا قطـ
شــود" ،کیــزن " دچــار اختــال نمیشــود و پخــش موســیقی دســتگاههای
متصــل را ادامــه میدهــد.
عــاوه بــر ایــن ،اگــر کاربــران آهنگــی کــه در حــال پخــش اســت را دوســت
نداشــته باشــند ،میتواننــد بــه صــورت بیســیم آن را از طریــق موبایــل

پ وهشــگران امیدوارنــد ایــن تلســکو بتوانــد بــرای نخســتین بــار ،موقعیت
شــلیک ســری رادیویــی را در کهکشــانهای میزبــان مشــخص کنــد.
دکتــر آلبــرت وان جارســولد (  ،)Al b e r t v a n J a a r sv e l dرئیــس دانشــگاه
کوازولــو ناتــال گفــت :هــدف از ســاخت این تلســکو  ،توصیــف اثــرات انرژی
تاریــک بر توزی ـ کهکشانهاســت.

وشی و ل میشود
خــود "وتــو " کننــد ،بــه ایــن معنــی کــه پخــش آن را متوقــف و از فهرســت
پخــش حــذف میکننــد.
هنگامــی کــه وتــو بــه انــدازه کافــی رای بیــاورد ،بلندگــو پخــش بقیــه آهنگ
را رهــا میکنــد و آهنــگ بعــدی را پخــش میکنــد.
ایــن اســپیکر  ۱کیلوگرمــی دارای ریزپردازنــده ،R a sp b e r r y P i
یــک پوشــش داخلــی و پوشــش محافــظ فــوالد ضدزنــگ در گوشــهها و
یــک باتــری لیتیوم-یــون  ۰۰۰میلیآمپرســاعت اســت کــه ادعــا شــده
اســت کــه بــا هــر بــار شــارژ میتــوان  ۱ســاعت از آن اســتفاده کــرد.
"کیــزن " هــم اکنــون بــا مبلــ  ۱۴۰دالر قابــل پیشســفارش اســت
و هنگامــی کــه بــه تولیــد برســد ،قیمــت خردهفروشــی آن  ۲۰۰دالر
برنامهریــزی شــده اســت.

قطعــا غواصــی در اقیانــوس یکــی
از بزرگتریــن لذتهــا محســوب
میشــود اکنــون یــک اســکوتر جالــب
توســعه داده شــده کــه ایــن لــذت را
بــرای کاربــران دو چنــدان میکنــد.
اکنــون یــک اســکوتر زیرآبــی بــه نــام
 W h i te sh a r k M i xتوســعه داده شــده
کــه بــه کاربــران امــکان زوم بــا کیفیــت بــاال را میدهــد.
 W h i te sh a r k M i xتوســط شــرکت "  " S U B L U E T E C Hواقـ در شــهر
تیانجیــن چیــن طراحــی و ســاخته شــده اســت.
نســبت نیــرو بــه وزن ایــن دســتگاه  ۸ ۸اســت .نســبت نیــرو به وزن نســبت
نیــروی یــک راکــت ،موتورجــت یــا چرخنــده بــه وزنش اســت .این مقــداری
بــدون بعــد اســت و مشــخص کننده عملکــرد موتور آن وســیله اســت.
دسـتگاه مذکـور کاربـران را قادر میسـازد تا با سـرعت  ۳.۳مایل بر سـاعت
در آب حرکـت کننـد .باتـری کـه در داخل آن تعبیه شـده نیز به افـراد اجازه
میدهـد تـا در هر غواصی بتوانند به مدت  ۳۰دقیقه از این دسـتگاه اسـتفاده
کننـد .کاربـران میتوانند این اسـکوتر را تا عمـق  ۱۳۱پا نیز ببرنـد .وزن این
اسـکوتر تنها  ۳.کیلوگرم است.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه اســکوتر مذکــور مجهــز بــه یــک دوربین
اســت کــه توســط آن کاربــران میتواننــد تصاویــر جالبــی را ثبــت کنــد.
قیمت این دستگاه باورنکردنی  ۴ .دالر است.

"وایمو " گوگ در چی
میسازد

ودروی ودران

شــرکت "وایمــو " گــوگل ،شــرکت
جدیــد خودروهــای خــودران را در
شــهر شــانگهای چیــن تاســیس
می کنــد.
شـرکت فنـاوری خـودران
وایمـو(  )W a y m oقصـد دارد تجـارت جدیـدی را زیر نظر آلفابت شـروع کند.
شــرکت وایمــو ،واحــد ســازنده خودروهــای خــودران شــرکت فنــاوری
آلفابــت(  )Al p h a b e t I n cکــه شــرکت مــادر گــوگل محســوب میشــود،
یــک شــرکت زیرمجموعــه خــود را در شــانگهای تاســیس کــرده اســت تــا
واردات جدیــدی بــه چیــن داشــته باشــد.
شــرکت وایمــو (  ،)W a y m oدر روز  ۲۲مــاه مــه ،شــرکتی موســوم بــه
" " H ui m o B usi n e ss C o n sul ti n gرا بــا هزینــه  ۱۱هــزار دالر در
شــانگهای تاســیس کــرد .محــدوده کاری ایــن شــرکت ،عــاوه بــر خدمــات
مربــوط بــه طراحــی و آزمایــش بخشهــای خــودروی خــودران ،تجــارت و
مشــاوره تدارکاتــی اســت.
یــک ســخنگوی وایمــو تاییــد کــرد کــه ایــن واحــد ،در شــانگهای تاســیس
شــده و کارمنــدان مشــغول بــه کار هســتند .وایمــو بــرای حفظ رقابــت میان
آمریــکا و چیــن در توســعه خودروهــای خــودران ،دســت بــه ایــن اقــدام
زده است.

ر ه ودروی برقی سه موتور با فرمان
قاب جابهجایی

شـرکت آئـودی تـازه تریـن خـودروی
مفهومی خود را در نمایشـگاه پبل بیچ
به نمایش گذاشـته اسـت.
ایـن خـودروی قدرتمنـد با سـهموتور
برقـی بـا قـدرت  ۰کیلـووات
( ۴اسب بخار) عرضه شده است.
خــودروی تــازه آئــودی  P B 18 e - tr o nنــام دارد و ترکیبــی از دو خــودروی
مســابقه ای  L M P ۱و خــودروی قبلــی از ایــن ســری یعنــی R 18 e -tr o n
محســوب مــی شــود.
طراحــی خــودروی یادشــده در اســتودیوی طراحــی شــرکت آئــودی در
مالیبــوی کالیفرنیــا صــورت گرفتــه و هیــچ یــک از بخــش هــای آن بــه طور
خــودران یــا خــودکار طراحــی نشــده انــد.
طراحـی داخلـی این خودرو کاما منحصر بفرد اسـت و اگر چه فرمـان آن در
سـمت چـپ نصب شـده ،امـا راننده مـی تواند آن را از سـمت چـپ به مرکز
خـودرو بکشـاند و سـپس فرمـان را دوباره به سـمت چپ اتومبیـل بازگرداند.
هـدف از ایـن کار ایجاد فضایی بیش تر و گسـترده تـر به منظور حضور تعداد
بیـش تری سرنشـین در جلـو یا ذخیره مقـدار بیش تری بار و کاالسـت.
زمانــی کــه درب خــودرو بســته شــود فرمــان در هــر وضعیتــی کــه باشــد
قفــل مــی شــود تــا از ســر خــوردن آن و وقــوع هرگونــه حادثــه در حیــن
رانندگــی جلوگیــری شــود.
وزن ایـن خودرو ۱ ۰کیلوگرم اسـت و طول آن بـه  ۴. ۳متر و عرض آن به
 ۲متـر مـی رسـد .ارتفاع خـودروی مذکور هـم  ۱.۱متر اسـت .در درون این
خـودرو مـی تـوان  ۴ ۰لیتـر بـار را جای داد و سیسـتم تابش نور لیـزری آن
موجب می شـود محیط اطراف در شـب به خوبی روشـن شـود.
شــتاب صفــر تــا صــد ایــن خــودرو نزدیــک بــه دو ثانیــه بــوده و مــی تــوان
حداکثــر ســرعت و میــزان قــدرت موتــور آن را بــه گونــه ای تنظیــم کرد که
میــزان مصــرف باتــری اتومبیــل کاهــش یابــد .شــارژ باتــری  ۸۰۰ولتــی این
خــودرو تنهــا  ۱دقیقــه طــول مــی کشــد و بــا یــک بــار شــارژ مــی تــوان
 ۰۰کیلومتــر را بــا آن پیمــود.
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کیانو

با ای و عیت یند ای ندارد

ناکامــی قابــل پیشبینــی کیانــوش رســتمی در بازیهــای آســیایی ۲۰۱۸
اندونــزی همچنــان بــا انتقــاد و واکنشهــای تنــد جامعــه وزنهبــرداری ایــران
همراه اســت.
کیانــوش رســتمی در حالــی بــه کار خــود در پیکارهــای وزنــه برداری دســته
 ۴کیلوگــرم بــازی هــای آســیایی خاتمــه داد کــه بیــش از هر چیــز مغلوب
غــرور و لجبــازی خــود شــد .او کــه مــی توانســت بــه راحتــی مــدال نقــره
خــود را مســجل کنــد و ســپس بــه قدرتنمایــی در وزن جدیــد بپــردازد،
اســیر تــکروی هــای خــود شــد تــا بــا دســت خالی ایــن میــدان آســیایی را
ترک کند.
در همیــن راســتا محمــد نــوری مربــی پیشــین تیــم ملــی وزنــه بــرداری
بــا توجــه بــه ناکامــی کیانــوش رســتمی گفــت :کیانــوش از ســالها پیــش
ایــن رویــه غلــط و غیرمنطقــی را پیــش گرفتــه بــود و متاســفانه این اشــتباه
طوالنــی بــا تفکــرات رئیــس فدراســیون وزنــه بــرداری در بازیهای آســیایی
اندونــزی تکمیــل شــد .مگــر می شــود یــک وزنــه بــردار ملی پــوش خودش
بهطــور انفــرادی تمریــن کنــد ،بــه تغذیــه اش برســد ،وزنــه انتخــاب کنــد
و بــه تنهایــی خــود را گــرم کنــد و بــرای بــروی تختــه رفتــن مهیــا شــود؟
وی تصریــح کــرد :اگــر از همــان ابتــدا بــا کیانــوش برخورد شــده بــود و علی
مــرادی از خواســته هــای او حمایــت نمــی کــرد ،او هــم اکنــون بــه جــای
ناکامــی در بــازی هــای آســیایی یک مــدال نقــره در دســت داشــت و کاروان
ورزشــی ایــران را هــم صاحــب مــدال مــی کــرد.
پیشکســوت و مربــی ســازنده وزنــه بــرداری کشــورمان ادامــه داد :بــا توجــه
بــه حضــور و تجربیــات ســالیان متمــادی حضــورم در ایــن رشــته معتقــدم
کیانــوش بــا ادامــه ایــن رونــد هیــچ آینــده ای نخواهــد داشــت و حمایــت
بیهــوده از خواســته هــای غیرمنطقــی رســتمی ،تنهــا به شکســت او منتهی
مــی شــود .مطمئنــا فدراســیون وزنــه بــرداری بایــد بــه ایــن رفتــار خاتمــه
دهــد و کیانــوش را مجــاب کنــد کــه بــرای ادامــه راه قهرمانــی بایــد زیر نظر
کادر فنــی تمریــن کنــد و بــه نوعــی بــه ایــن روال احتــرام بگــذارد.
نــوری در خصــو رکوردشــکنی ســهراب مــرادی هــم گفــت :مــرادی در
بازیهــای آســیایی عالــی کار کــرد و خوشــحالم کــه ایــن جــوان موفــق
و بااخــاق توانســت رکــورد جهــان را پــس از  ۱ســال بــه نــام خــود ارتقــا
دهــد .ســهراب هنــوز بــرای افتخارآفرینــی جــا دارد و مطمئــن باشــید او در
رقابتهــای جهانــی هــم مــی توانــد دســت بــه کارهــای بزرگــی بزنــد.
وی در پایــان اظهــار داشــت :مــرادی بــه رغــم قهرمانــی و رکوردشــکنی در
بازیهــای آســیایی همچنــان در بحــث فنــی بــا اشــکاالت مختصــری
همــراه بــود کــه بــه نظــر مــن اگــر تــا رقابتهــای جهانــی بتوانــد آنرا
برطــرف کنــد مــی توانــد همچنــان بــر قلــه افتخــار خواهــد ایســتاد.
کیانــوش رســتمی در پیکارهــای وزنــه بــرداری دســته  ۴کیلوگــرم
بازیهــای آســیایی  ۲۰۱۸اندونــزی در حرکــت اول یکضــرب نتوانســت
وزنــه  ۱کیلوگــرم را بــاالی ســر ببــرد ولــی در حرکــت دوم موفــق بــه
مهــار ایــن وزنــه شــد .وی در حرکــت ســوم یکضــرب بــرای ثبــت رکــورد
جهانــی بــه وزنــه  ۱۸کیلوگــرم حملــه کــرد ،امــا از پس ایــن وزنــه برنیامد.
او در حرکــت اول دوضــرب نیــز وزنــه  ۲۱۸کیلوگــرم را اوت کــرد .در حرکت
دوم وزنــه  ۲۲۰کیلوگــرم را انتخــاب کــرد و در مهــار ایــن وزنــه هــم نــاکام
مانــد و در حرکــت ســوم هــم در مهــار وزنــه  ۲۲۰کیلوگــرم نــاکام مانــد تا با
دســت خالــی از بازیهــای آســیایی خداحافظــی کنــد .در حالــی کــه او
مــی توانســت در حرکــت دوضــرب ،ابتــدا بــا وزنــه ای ســبک تــر مــدال نقره
خــود را مســجل مــی کــرد و ســپس بــه فکــر وزنــه هــای ســنگین تــر و
رکوردشــکنی مــی افتــاد.
قرعهکشی مسابقات فوتسال الم یک جوانان

فوتسال ایران با روسیه و برزی ه گرو شد
مراســم قرعهکشــی رقابتهــای فوتســال المپیــک جوانــان – ۲۰۱۸
آرژانتیــن برگــزار شــد.
رقابتهــای فوتســال المپیــک جوانــان  – ۲۰۱۸آرژانتیــن از  ۱تــا
 ۲مهر ماه با حضور  ۱۰تیم در بوینس آیرس برگزار میشود.
مراســم قرعهکشــی مســابقات فوتســال جوانــان المپیــک بوینــس آیــرس
صبــح شــنبه برگــزار شــد.
تیــم ملــی فوتســال جوانــان کشــورمان در گــروه  Bبــا تیمهــای برزیــل،
روســیه ،جزایــر ســلیمان و کارســتاریکا همگــروه شــد.
قرعهکشی این مسابقات به شرح زیر است:
گروه  :Aآرژانتین ،مصر ،پاناما ،عراق و اسلواکی
گروه  :Bایران ،جزایر سلیمان ،کاستاریکا ،روسیه و برزیل
صرورا ت

زهــرا محمدعراقــی دارای شناســنامه شــماره  1336بــه شــر دادخواســت بــه
کالســه  970058/14/97از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصرورا ــت نمــوده و
چنیــن توضیـ داده کــه شــادروان نــادر قنــادی بــه شناســنامه شــماره 2600در تاریــخ
 1397/4/27اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گ تــه و ور ــه حیــن ال ــوت آن
مرحــوم منحصــر اســت بــه:
 -1زهــرا محمــد عراقــی ت.ت  1336 . 43/2/4فرزنــد علــی اصغــر نســیت
همســر متوفــی .
 -2آیدین قنادی ت.ت  2224 . 64/1/1فرزند نادر نسبت فرزند.
 -3نگین قنادی ت.ت  0310025097 . 68/1/6فرزند نادر نسبت فرزند.
اینــک بــا انجــام تشــری ات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی می
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یکمــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد وا گواهــی صــادر خواهد
شــد.م/الف /97/13455ف

ری

تاریخ1397/06/03:

شعبه  4شورای ل اخت

کر

شماره/97002815/97 :

آ هی صرورا ت

آقـای میـالد فتـ الهـی دارای شناسـنامه شـماره  2860179321بشـر دادخواسـت بـه
کالسـه  /5 9700281/97از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصرورا ـت نمـوده و
چنیـن توضیـ داده کـه شـادروان عبدالخالق فت الهی بشناسـنامه  221مهابـاد در تاریخ
 1397/04/08اقامتـگاه دائمـی خـود بدرود زندگی گ ته ور ه آنمرحوم منحصر اسـت به:
 2636پسر متوفی
 -1مهران فت الهی فرزند عبدالخالق دارای
 451پسر متوفی
 -2مهدی فت الهی فرزند عبدالخالق دارای
 2860179321پسر متوفی
 -3میالد فت الهی فرزند عبدالخالق دارای
 21دختر متوفی
 -4مهین فت الهی فرزند عبدالخالق دارای
 408زوجه متوفی
 -5هاجبر امین ا سالم زاده فرزند محمدامین دارای
 11018مادر متوفی
 -6جیران بنیامین فرزند دوستعلی دارای
اینـک بـا انجـام تشـری ات مقدماتی درخواسـت مزبور به اسـتاد مـاده  362قانـون امور
حسـبی را در یـک نوبـت آگهـی می نماید .تـا هرکس اعتـرا دارد و یـا وصیتنامه از
متوفـی نـزد او باشـد از تاریخ نشرنخسـتین آگهـی ظرف یک ماه به شـورا تقدیـم دارد
وا گواهـی صادرخواهد شـد.

ری

تاریخ انتشار1397/06/05 :

شعبه پن
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قهرمانان آسیا

ق ری ها سدی م ابل سرخابی ها در لی
تیـــم هـــای اســـتقال تهـــران و پرســـپولیس در
مرحل ــه ی ــک چه ــارم نهای ــی لی ــگ قهرمان ــان آس ــیا
در حال ــی بای ــد مقاب ــل تی ــم ه ــای قط ــری الس ــد و
الدحیـــل صـــف آرایـــی کننـــد کـــه بـــرای رســـیدن
ب ــه جمــ چه ــار تی ــم برت ــر آس ــیا چ ــاره ای ج ــز
گذش ــتن از س ــد مس ــتحکم آنه ــا ندارن ــد.
مرحل ــه ی ــک چه ــارم نهای ــی لی ــگ قهرمان ــان آس ــیا
از ام ــروز آغ ــاز م ــی ش ــود ک ــه تی ــم ه ــای اس ــتقال
و پرســـپولیس نماینـــده فوتبـــال ایـــران در ایـــن
رقاب ــت ه ــا ب ــه ترتی ــب روزه ــای و ش ــهریور م ــاه
بایـــد برابـــر نماینـــده هـــای فوتبـــال قطـــر در ایـــن
مس ــابقات ق ــرار بگیرن ــد.
است ال ایران ا سد ر
شـــاگردان وینفـــرد شـــفر ســـرمربی آلمانـــی
اســـتقال کـــه از هفتـــه نهـــم لیـــگ هفدهـــم
س ــکان هدای ــت آب ــی پوش ــان را ب ــر عه ــده گرفت ــه
اس ــت ،موف ــق ش ــد اس ــتقال را ب ــه مق ــام قهرمان ــی
جامحذفـــی و عنـــوان ســـومی در لیـــگ برتـــر
فوتبـــال باشـــگاه هـــای کشـــور برســـاند .او پـــس
از نتایـــ خوبـــی کـــه بـــا آبـــی پوشـــان در لیـــگ
قهرمانـــان گرفـــت ،اســـتقال را بـــه یـــک چهـــارم
نهایـــی ایـــن مســـابقات رســـاند تـــا بـــرای رســـیدن
ب ــه جمــ چه ــار تی ــم برت ــر آس ــیا فق ــط الس ــد را
پیـــش روی خـــود ببینـــد.
البتـــه نتایـــ درخشـــان شـــفر در فصـــل قبـــل
مره ــون وج ــود مام ــه تی ــام مهاج ــم س ــنگالی و
س ــرور جپ ــاروف هافب ــک هجوم ــی و ازبکس ــتانی
ایـــن تیـــم بـــود کـــه جـــای خالـــی آنهـــا بـــه
همـــراه ل یونـــر شـــدن امیـــد ابراهیمـــی و
مجیدحس ــینی س ــبب ش ــد پیرم ــرد آلمان ــی ن ــه
تنه ــا مقاب ــل الس ــد دس ــت ب ــه عص ــا باش ــد بلک ــه
در لیـــگ برتـــر نیـــز نتایـــ الزم را نگیـــرد .البتـــه
آبیهـــای پایتخـــت در فصـــل نقـــل و انتقـــاالت
الحاجـــی گـــرو را از تیـــم اوسترشـــوندز ســـوئد
ب ــه ج ــای تی ــام و مارک ــوس نیومای ــر را جانش ــین
جپ ــاروف ج ــذب کردن ــد ول ــی هی ــچ ک ــدام تاکن ــون
در حـــد و انـــدازه هـــای بازیکنـــان ســـابق ظاهـــر
نشـــدند .زیـــرا موتـــور گلزنـــی بازیکنـــان جدیـــد
خارجـــی هنـــوز روشـــن نشـــده تـــا تســـاوی بـــدون
گل مقاب ــل تی ــم ه ــای پی ــکان و ف ــوالد خوزس ــتان و
شکس ــت ی ــک ب ــر صف ــر براب ــر پ ــارس جنوب ــی ج ــم

نتیج ــه همی ــن ضع ــف گلزن ــی ترکی ــب مهاجم ــان
خارج ــی اس ــتقال در لی ــگ هجده ــم باش ــگاه ه ــای
ای ــران باش ــد .البت ــه مرتض ــی تبری ــزی ک ــه اخی ــرا
از تی ــم ذوب آه ــن ب ــه ترکی ــب آب ــی ه ــای پایتخ ــت
اضافـــه شـــده اســـت بـــه همـــراه طـــارق همـــام
عراق ــی از دیگ ــر امیده ــای ش ــفر ب ــرای ب ــاز ک ــردن
دروازه تیـــم الســـد هســـتند.
در ط ــرف مقاب ــل ،تی ــم الس ــد ب ــا وج ــود بازیکنان ــی
مث ــل گاب ــی فرنان ــدز و ژاوی هرنان ــدز ه ــر دو
از اســـپانیا و بغـــداد بونجـــاح مهاجـــم  ۲ســـاله
و تاثیـــر گـــذار الجزایـــری بـــرای پیـــروزی مقابـــل
اســـتقال آمـــاده نشـــان مـــی دهـــد .بونجـــاح
در ســـه هفتـــه ابتدایـــی لیـــگ ســـتارگان بـــا
 ۱۰گل زده یکـــه تـــاز جـــدول برتریـــن گلزنـــان
اســـت و بـــا گلـــی کـــه در لیـــگ قهرمانـــان بـــه
ثم ــر رس ــانده در کن ــار یوس ــف العرب ــی مهاج ــم
مراکش ــی الدحی ــل ه ــم اکن ــون آق ــای گل آس ــیا در
ایـــن رقابـــت هاســـت.
ه ــم چنی ــن ژاوی ک ــه هم ــه افتخ ــارات فوتبال ــی را
در اللی ــگای اس ــپانیا ب ــا پیراه ــن بارس ــلونا در اروپ ــا
کســـب کـــرده بـــه دنبـــال اضافـــه کـــردن جـــام
قهرمان ــی آس ــیا ب ــه ویتری ــن افتخ ــارات خ ــود اس ــت
تـــا بـــه نخســـتین بازیکنـــی تبدیـــل شـــود کـــه از

دوقـــاره جـــام در دســـت دارد.
تی ــم متم ــول قط ــر ک ــه ب ــه ته ــران آم ــده ،مترص ــد
اســـت کـــه ناکامـــی خـــود را در ورزشـــگاه آزادی
جبـــران کنـــد تـــا ایـــن بـــار بـــا کســـب نتیجـــه
پیـــروزی تهـــران را تـــرک کنـــد.
آبــی پوشــان پایتخــت امشــب و از ســاعت  ۲۰:۳۰در
ورزشــگاه آزادی میزبــان الســد خواهنــد بــود.
ا دحی رس و ی
پرســـپولیس دیگـــر نماینـــده فوتبـــال ایـــران اســـت
کـــه بایـــد ســـه شـــنبه شـــهریور از ســـاعت
 ۲۰مهمـــان الدحیـــل باشـــد .شـــرایط الدحیـــل و
پرســـپولیس بـــا توجـــه بـــه نتایـــ آنهـــا در فصـــل
گذشـــته کمـــی شـــبیه بـــه هـــم اســـت زیـــرا هـــر
 ۲قهرمـــان رقابـــت هـــای باشـــگاهی کشـــور خـــود
شـــدند و آقـــای گل مســـابقات نیـــز از تیـــم هـــای
آنهـــا معرفـــی شـــد .امـــا تفـــاوت آنهـــا در جـــدال
پی ــش رو آنج ــا مش ــخص م ــی ش ــود ک ــه بازیکن ــان
کلیـــدی سرخپوشـــان ماننـــد وحیدامیـــری ،
فرشـــاداحمدزاده  ،ســـروشرفیعی  ،محســـن
مســـلمان و صادقمحرمـــی از ایـــن تیـــم جـــدا
ش ــدند ت ــا در کن ــار محرومی ــت باش ــگاه پرس ــپولیس
از جـــذب بازیکـــن در پنجـــره نقـــل و انتقاالتـــی،

مهدیزاده به مدا ن ره کاراته بازیهای آسیایی رسید
کاراتــهکا تیــم ملــی مــردان بــا شکســت در فینــال وزن  - ۰کیلوگــرم،
دومیــن مــدال نقــره کاراتــه ایــران در بازیهــای آســیایی را کســب کــرد.
در ادامــه مســابقات کاراتــه بازیهــای آســیایی ،امیــر مهــدیزاده دومیــن
کاراتــهکای ایــران در رقابتهــای روز یکشــنبه بــود کــه بــا شکســت در
مســابقه فینــال ،بــه مــدال نقــره وزن  - ۰کیلوگــرم رســید تــا دومیــن نقره
تیــم ملــی کاراتــه ایــران در ایــن رقابتهــا را ثبــت کنــد.
مهـــدیزاده در مبـــارزه فینـــال "آروســـید ریفکـــی " از کشـــور
میزبان(اندونــزی) را در پیــش داشــت کــه بــر نتیجــه را واگــذار کــرده
و بـــه مـــدال نقـــره رســـید.
او در مرحلــه یکهشــتم بــه مصــاف "مــاکاالی جایســون رامیــل " از
فیلیپیــن رفــت کــه با حســاب بــر  ۰حریفــش را شکســت داد .مهــدیزاده
در مرحلــه یکچهــارم نهایــی بایــد بــه مصــاف "انگویــن وان هــال " از
ویتنــام میرفــت کــه بــه دلیــل عــدم حضــور ایــن کاراتــهکا ،بــدون مبــارزه
بــه مرحلــه نیمهنهایــی صعــود کــرد .کاراتــهکا وزن  - ۰کیلوگــرم ایــران
در مبــارزه نیمهنهایــی "ســایمادوف صدرالدیــن " از ازبکســتان را بــر

مغلــوب کــرد تــا فینالیســت شــود.
مهــدیزاده در دوره گذشــته بــازی هــای آســیایی (اینچئــون  )۲۰۱۴ -بــه
مــدال طــا رســیده بــود.
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هر  0جوجیتسوکار ایران در بازیهای آسیایی
دست خالی ماندند
 ۱۰جوجیتســوکار مــرد و زن ایــران بــدون دســتیابی بــه مــدال از بازیهــای
آســیایی  ۲۰۱۸جاکارتــا حذف شــدند.
در روز ســوم مســابقات جوجیتســو بازیهــای آســیایی ۲۰۱۸
چهــار جوجیتســو کار ایــران بــه مصــاف حریفــان خــود رفتنــد کــه پــس از
صعــود ســه نفــر از آنهــا بــه مرحلــه یــک هشــتم نهایــی ،بــا شکســت برابــر
حریفانشــان از دور رقابتهــا حــذف شــدند.
محمــد منصــوری (  ،)-حمیــد امرایــی (  -کیلوگــرم) ،حبیــب
رنجبــر(  )-۸و محســن حمیــدی (  )-۸چهــار جوجیتســوکار ایــران در
هشــتمین روز بــازی هــای آســیایی بودنــد کــه بــه جــز منصــوری کــه در
دور نخســت مغلــوب حریــف قزاقــی خــود شــد ،ســه ورزشــکار دیگــر بــه
مرحلــه یــک هشــتم نهایــی صعــود کردنــد امــا در ایــن مرحلــه بــا شکســت
برابــر رقبایشــان از دور رقابتهــا کنــار رفتنــد تــا پرونــده جوجیتســو ایــران
در بازیهــای آســیایی  ۲۰۱۸جاکارتــا بســته شــود.
ایــران در ایــن رشــته  ۱۰نماینــده در بخــش مــردان و زنــان داشــت کــه
همگــی در دور اول و دوم حــذف شــدند .مهــران ســتار(  ،)-امیرحســن
خادمیــان(  ،)-محمدمنصــوری(  )-و نســیم محمــدی(  )-در
دور نخســت برابــر رقبایشــان شکســت خوردنــد و حــذف شــدند امــا
حمیدامرایــی ،حبیــب رنجبــر ،محســن حمیدی ،مســعود جلیلونــد(  )- ۴و
محمدرضــا عیــدی بــا پیــروزی در مرحلــه مقدماتــی بــه یــک هشــتم نهایی
صعــود کردنــد کــه در ایــن مرحلــه کاری از پیــش نبردنــد و بــدون کســب
مــدال از مســابقات کنــار رفتنــد.

در ایــن بیــن ناهیــد پیرهــادی(  )-۴در بخــش بانــوان بــا بــرد اولیــن مبارزه
خــود بــه مرحلــه یــک چهــارم نهایــی صعــود کــرد امــا بــا شکســت در ایــن
مرحلــه از صعودبــه نیمــه نهایــی بازمانــد و در مرحلــه رده بنــدی نیز مغلوب
حریــف اماراتــی خــود شــد و از دور رقابتهــا کنــار رفــت.
نماینــدگان جوجیتســوی ایــران بــا نمایــش ضعیــف خــود نتوانســتند هیــچ
مدالــی را بــرای کاروان ایــران کســب کننــد و دســت خالــی بــازی هــای
آســیایی را تــرک میکننــد.
جوجیتســو از رشــته هــای ورزشــی رزمــی اســت کــه زیــر نظــر فدراســیون
جــودو فعالیــت مــی کنــد.

برانکـــو ایوانکوویـــچ ســـرمربی کـــروات تقریبـــا
بـــا تیمـــی نصـــف و نیمـــه مقابـــل تیـــم قدرتمنـــد
الدحی ــل ص ــف آرای ــی کن ــد .ای ــن در حال ــی اس ــت
کـــه سرخپوشـــان در ســـه دیـــدار آخـــر خـــود در
لی ــگ برت ــر ای ــران نی ــز ب ــه س ــه تس ــاوی رضای ــت
دادنـــد کـــه  ۲دیـــدار آن تســـاوی بـــدون گل بـــوده
اســـت.
نیمکـــت نشـــینی گادویـــن منشـــا مهاجـــم
نیجریـــه ای تیـــم پرســـپولیس و دور بـــودن
بشاررســـن هافبـــک عراقـــی سرخپوشـــان،
ســـبب شـــده برانکـــو از داشـــتن مهـــره هـــای
تاثیرگـــذار بـــی بهـــره باشـــد .ولـــی ســـرمربی
ک ــروات پرس ــپولیس همیش ــه نش ــان داده ک ــه م ــرد
روزه ــای س ــخت اس ــت و ب ــا حداق ــل بضاع ــت ،ول ــی
اندیشـــههای خـــا خـــود چنـــان شـــاگردانش
را مقابـــل حریفـــان بـــه میـــدان مـــی فرســـتد تـــا
نـــه تنهـــا حریـــف دســـت و پـــا بســـته ای بـــرای
آنه ــا نباش ــد بلک ــه ه ــر لحظ ــه ب ــوی برت ــری و ب ــرد
بدهـــد.
در ط ــرف مقاب ــل نی ــز تی ــم الدحی ــل ب ــا بهرهب ــردن
از بازیکنانـــی ماننـــد یوســـف العربـــی کـــه در
 ۲فصـــل حضـــور خـــود در ایـــن تیـــم قطـــری
در  ۳۸بـــازی  ۰گل بـــه ثمـــر رســـانده در کنـــار
ن ــام تائ ــه ه ــی هافبک ــی از ک ــره جنوب ــی ک ــه ب ــا
هش ــت فص ــل حض ــورش در الدحی ــل ک ــه ب ــار
دروازه حریف ــان را گش ــوده اس ــت ،کام ــا خطرن ــاک
نش ــان م ــی ده ــد .البت ــه از ادمینس ــون جونی ــور
برزیل ــی ک ــه ب ــه تازگ ــی از تی ــم اس ــتاندارد لیــ
بل ی ــک ب ــه الدحی ــل پیوس ــته اس ــت ،نبای ــد غاف ــل
ش ــد.
ایـــن در حالـــی اســـت نبیـــل معلـــول ســـرمربی
تونســـی تیـــم الدحیـــل نیـــز بازیکنـــان کلیـــدی
چـــون کریـــم بوضیـــاف و احمـــد اســـماعیل
هافبـــک ملـــی پـــوش تیـــم قطـــر را بـــه دلیـــل
مصدومیـــت در اختیـــار نـــدارد تـــا تیـــم او نیـــز در
دیـــدار بـــا پرســـپولیس از تـــوان همیشـــگی کمـــی
فاصلـــه داشـــته باشـــد.
ب ــا ای ــن وص ــف برانک ــو و ش ــاگردانش م ــی خواهن ــد
از ورزش ــگاه خلیف ــه دس ــت خال ــی ب ــاز نگردن ــد ت ــا
در دی ــدار برگش ــت و در ورزش ــگاه آزادی ب ــا حض ــور
پرش ــور ه ــواداران خ ــود ج ــواز صع ــود ب ــه مرحل ــه
نیمــه نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا را کســب کننــد.

آ ه موضو ماده قانون آییننامه تعیین ت ی
اراض و ساختمانها اقد سند رسم

وضعیت

آرا صــادره هی ــت حــل اختــالف قانــون م کــور مســتقر در اداره بــت اســناد و
امــالک شهرســتان خرمآبــاد بــه شــر زیــر:
 -1پرونــده کالســه  1046و ر شــمارهی  1009472مورخــه  1396/10/05بــه
تقاضــا آقــای باقــر میرزاپــور فرزنــد غالمعلــی نســبت بــه شــشدان یکبــاب
عمــارت بــه مســاحت  120مترمربـ از پــالک  42اصلـ واقـ در بخــش دو خرمآبــاد
خروجـ از مالکیــت مالــک اولیــه (رســم ) آقــای ارســالن تیمــوری.
رســیدگ و ت ییــد و انشــا گردیــد مراتــب در اجــرا مــاده  3قانــون تعیین تکلیف
وضعیــت اراض ـ و ســاختمانها فاقــد ســند رســم دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقـ در روزنامــه ک یرا نتشــار و
محل ـ آگه ـ انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص
نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــرا دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهـ و در روســتاها
از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دومــاه اعتــرا خــود را کتبــا بــه اداره بــت اســناد و
امــالک شهرســتان خرمآبــاد تســلیم دارنــد .و برابــر مقــررات معتــر مکلــف اســت
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــرا مبــاردت به تقدیــم دادخواســت به
مراجـ قضایـ ذ صــال اقــدام و گواهـ تقدیــم دادخواســت تحویــل بــت اســناد
نمایــد و ادامــه عملیــات بتـ موکــول بــه ارائــه حکــم نهایـ م باشــد در غیــر
اینصــورت متقاضـ بــا ارائــه گواهـ عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضا
مــدت م کــور و یــا عــدم وصــول اعتــرا ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســا
مدلــول وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مان
مراجعــه متضــرر بــه مراجـ قضایـ نخواهــد بــود .مالــف4155085:
تاریخ انتشار نوبت اول1397/06/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/06/21 :
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آ ه موضو ماده قانون آییننامه تعیین ت ی
اراض و ساختمانها اقد سند رسم

وضعیت

آرا صــادره هی ــت حــل اختــالف قانــون م کــور مســتقر در اداره بــت اســناد و
امــالک شهرســتان خرمآبــاد بــه شــر زیــر:
 -1پرونــده کالســه  465و ر شــمارهی  2179مورخــه  1397/04/01بــه تقاضا
آقــای پاپــی نیازیدولتشــاه فرزنــد شــکرقلی نســبت بــه شــشدان یکبــاب
عمــارت بــه مســاحت  17194مترمربـ مجــز شــده از پــالک  4فرعــی از -5اصلـ
واقـ در بخــش  4خرمآبــاد خروجـ از مالکیــت مالــک اولیــه (رســم ) آقــای تعاونی
مسکن پارســیلون.
رســیدگ و ت ییــد و انشــا گردیــد مراتــب در اجــرا مــاده  3قانــون تعییــن تکلیف
وضعیــت اراض ـ و ســاختمانها فاقــد ســند رســم دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقـ در روزنامــه ک یرا نتشــار و
محل ـ آگه ـ انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص
نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــرا دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهـ و در روســتاها
از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دومــاه اعتــرا خــود را کتبــا بــه اداره بــت اســناد و
امــالک شهرســتان خرمآبــاد تســلیم دارنــد .و برابــر مقــررات معتــر مکلــف اســت
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــرا مبــاردت بــه تقدیــم دادخواســت به
مراجـ قضایـ ذ صــال اقــدام و گواهـ تقدیــم دادخواســت تحویــل بــت اســناد
نمایــد و ادامــه عملیــات بتـ موکــول بــه ارائــه حکــم نهایـ م باشــد در غیــر
اینصــورت متقاضـ بــا ارائــه گواهـ عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضا
مــدت م کــور و یــا عــدم وصــول اعتــرا ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســا
مدلــول وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانـ
مراجعــه متضــرر بــه مراجـ قضایـ نخواهــد بــود .مالــف4155122:
تاریخ انتشار نوبت اول1397/06/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/06/21:
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توسعه سامانههای بت ت

عصرآزادی/ساری رییس  :بررســی آمــار تصادفــات و مطالعه بــر روی علل
اصلــی حــواد جــادهای در مازنــدران نشــاندهنده ایــن اســت کــه ســرعت

ا

سر ت در م ورهای شریانی و ا ی استان مازندران
غیرمجــاز و انحــراف بــه چــپ از دالیــل اصلــی وقــوع تصادفــات فوتــی و
جرحــی در مازنــدران مــی باشــد.
محســن هاشــمی ،رئیــس اداره مدیریــت راه هــای ادارهکل راهــداری و
حمــل و نقــل جــادهای مازنــدران بــا بیــان ایــن خبــر گفــت :ایــن اداره کل در
راســتای ارتقــا ایمنــی تــردد در محورهــای اســتان و بــرای کنتــرل ســرعت
غیرمجــاز راننــدگان و همچنیــن رفتارهــای مخاطرهآمیــز آنــان اقــدام بــه
نصــب ،راهانــدازی و توســعه ســامانههای ثبــت تخلــف ســرعت در محورهــای
شــریانی و اصلــی اســتان کــرده؛ بــه طوریکــه در ســال ایــن ســامانهها
از تعــداد هشــت ســامانه بــه ســامانه افزایــش پیــدا کــرده انــد و در ســال
جــاری نیــز عملیــات نصــب و راهانــدازی حــدود  ۰ســامانه دیگــر نیــز آغــاز
خواهــد شــد.
وی افــزود :بــا تکمیــل و بهرهبــرداری کامــل از ایــن ســامانهها تمامــی
محورهــای شــریانی و اصلــی و همچنیــن محورهــای مواصاتــی مازنــدران
بهویـ ه محورهــای پرتصادفــی چــون محــور هــراز ،ســاری ـ کیاســر و محــور
در همایش سازگاری با ک آبی در فریدونشهر اعام شد

ســاری ـ دریــا و بابــل ـ بابلســر بــه ایــن ســامانهها مجهــز شــده و امیــد آن
مــی رود بــا بهــره بــرداری از ایــن ســامانه هــا شــاهد کاهــش تصادفــات بــا
شــدت بــاال باشــیم.
رئیــس اداره مدیریــت راههــای راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای مازنــدران
تصریــح کــرد :بــا اســتفاده از ســامانههای هوشــمند حمــل و نقــل مختلــف
ســعی بــر نظــارت مــداوم و مســتمر بــر شــرایط ترافیکــی ،جــوی و حــواد
و وقایـ جــادهای داریــم و تــاش میشــود بــا ایجــاد ارتبــاط بیــن نهادهــای
مســوول در جــاده و همچنیــن تحلیــل و ارزیابــی پارامترهــای ترافیکی مانند
میــزان تــردد ،ســطح ســرویس ،ســاعات شــلوغی و ســرعت تــردد در محورها
ســهولت و ایمنــی تــردد را افزایــش دهیــم.
شــایان ذکــر اســت :در ایــن زمینــه تعــداد  ۴ســامانه نظــارت تصویــری،
 ۱۰۲دســتگاه تــردد شــمار برخــط ،دو دســتگاه ســامانه توزیــن درحــال
حرکــت و دو دســتگاه تابلــوی ترافیــک نمــا و  ...نیــز بــهکار گرفتــه شــده
اســت.

تامین پایدار آب شرب ساکنان ریدون هر به ر کاه
عصرآزادی/ساری رییس  :مدیــر آبفــا فریدونشــهر در همایــش ســازگاری
بــا کــم آبــی کــه بــا حضــور بیــش از هــزار نفــر از قشــرهای مختلــف مردم
برگــزار شــدگفت :خشکســالی هــای اخیــر تاثیــر بســزایی بــر منابـ آبــی
منطقــه فریدونشــهر داشــته بطوریکــه دبــی چشــمه لنــگان از  ۴هــزار لیتــر
در ثانیــه بــه  ۱ ۰لیتــر کاهــش یافتــه امــا بــا ایــن وجــود بــا تــاش هــای
صــورت گرفتــه آب شــرب مــردم بصــورت پایــدار تامیــن شــد.
مســعود مقدســی افــزود ۳ :هــزار نفــر از ســاکنان دو شــهر فریدونشــهر
و بــرف انبــار بــه همــراه  ۳روســتا مجــاور تحــت پوشــش خدمــات آبفــا
فریدونشــهر قــرار دارنــد کــه در ایــن چنــد ســال اخیــر ســعی شــده بــا انجام
اقدامــات فرهنگــی مــردم را ســازگار بــا تغییــر اقلیــم در ایــن منطقــه نماییم.
وی عنـوان کـرد :بـا تروی فرهنگ صحیح مصرف در شهرسـتان فریدونشـهر
مصـرف سـرانه آب از  ۱لیتر در شـبانه روز بـه  ۱ ۰لیتر کاهش یافته البته
ناگفتـه نمانـد که ایـن رقم باید بیـش از اینها کاهـش یابد.
مدیــر آبفــا فریدونشــهر بــه کاهــش مصــرف آب در شــهرک صنعتــی
بــرف انبــار اشــاره و عنــوان کــرد :عــاوه بــر اینکــه مصــرف ســرانه آب

ن ت میمی مدیر م ابرا من ه
گ ستان با جمعی از بازن ستگان
عصرآزادی /س تان :اعضــای کانــون بازنشســتگان و
جمعــی از بازنشســتگان بــا مهنــدس شــهمرادی مدیــر
محتــرم منطقــه دیــدار و مســائل و دیدگاههــای خــود

عصرآزادی/ساری رییس

 :امیــد حــق پنــاه مدیــر

عصرآزادی  1657م الف
شماره بایگانی پرونده9702711 :
تاریخ صدور1397/05/28 :

آ هی اب

آیین نامه اجرا

بدینوســیله بــه آقــای نعمــت عباســی ملــک طلــش فرزنــد حافظعلی بــه شــماره ملی
 1371750191بــه نشــانی تبریــز شــهرک ارم منطقــه ه ــت کــوی بهشــت دو پــالک
 10/12ابــالغ مــی گــردد کــه بانــک ســپه شــعبه ولیعصــر تبریــز جهــت وصــول مبلغ
 216/697/463ریــال بانضمــام خســارت تاخیــر تادیــه از بابــت قــرارداد بانکی شــماره
 119442767مورخــه  1394/07/01تنظیمــی در اجــرای مــاده  15قانــون عملیــات
بانکــی بــدون ربــا اقــدام بــه صــدور اجرائیــه نمــوده و پرونــده اجرائــی کالســه
 9702711در ایــن اداره تشــکیل و طبــق گــزار مورخــه  1397/05/17مامــور پســت
تبریــز آدر شــما جهــت ابــالغ اوراق اجرائــی شناســائی نشــد و بانــک نیــز اعــالم
نمــوده کــه از اقامتــگاه شــما بــی اطــالع اســت و نمــی توانــد آدر شــما را جهــت
ابــالغ واقعــی معرفــی نمایــد لـ ا بــه تقاضــای بســتانکار و طبــق مــاده  18آییــن نامــه
اجــرا از تاریــخ انتشــاراین آگهــی کــه روز ابــالغ اجرائیــه محســوب می شــود چنانچه
ظــرف ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننمائیــد عملیــات اجرائــی
جریــان خواهــد یافــت.

ری

اداره اجرای اسناد رسمی تبری – اسما یل بدالهی

عصر آزادی  27م الف

پرونده کالسـه  9609984612400526شـعبه چهارم شـورای حل اختالف شهرسـتان شـاهین
دژ تصمیم نهایی شـماره
خواهـا ن :آقـای مهدی زمانی فرزند کوچکعلی با وکالت خانم سوسـن رحمتی فرزند یوسـف
به نشـانی آذربایجان غربی – شـاهین دژ – شـاهین دژ – بلوار پاسداران جنب دادگستری
خواندگان:
-1آقای سعداهلل امینی  -2آقای بهمن مختارزاده فرزند محمود همگی به نشانی
خواسته :مطالبه وجه بابت
رای شورا

مف ود ردیده

بــر ســبز خــودروی ســواری رنــو تنــدر
لــوگان  L90بــه رنــ سفیدشــیری رو نــی
مدل1390شــماره موتــور  7702035322Dوبه شــماره
شاســی  NAALSRALDBA073188و بــه شــماره
انتظامی171:73و24مفقــود واز درجــه اعتبــار
ســاقط میباشــد

زون بنــدی شــبکه و در  ۲نقطــه  ۲دســتگاه فشــار شــکن نصــب گردیــد کــه
منجــر بــه فشــار یکســان آب در شــبکه گردیــد.
مقدســی بــا تاکیــد بــر کیفیــت آب شــرب در شهرســتان فریدونشــهر گفت:
هــم اکنــون کیفیــت آب شــرب ایــن منطقــه عــاری از هرگونــه آلودگــی
میکروبــی و شــیمیایی اســت و مطابــق بــا شــاخص هــای تعریــف شــده
می باشد و سامت آب را مراکز ذیصاح تایید می نمایند.
وی اعــام کــرد :در حــال حاضــر  ۳۰درصــد شــبکه آب شهرســتان فرســوده
اســت کــه نیــاز بــه اصــاح و بازســازی دارد ونیــز تخمیــن شــده از هــزار
و  ۰۰انشــعاب فریدونشــهر حــدود  ۲هــزار انشــعاب فرســوده اســت کــه
تعویــض آن در دســتور کار قــرار دارد و نیــز از  ۱ ۰۰انشــعاب آب در شــهر
بــرف انبــار  ۰۰انشــعاب فرســوده بایــد تعویــض شــود.
الزم بــه یــادآوری اســت همایــش ســازگاری بــا کــم آبــی فریدونشــهر کــه
بــا اســتفاده از ظرفیــت هنــری هنرمنــدان ملــی و اســتانی در قالــب نمایــش
عروســکی ،تئاتــر ،اجــرای زنــده موســیقی بــا ایجــاد فضــای شــاد و مفــرح
مــردم را دعــوت بــه مصــرف بهینــه آب نمودنــد.
بازنشسـتگان ،مشکات خود و سـایرین را مطرح کردند
و خواسـتار توجه بیشتر به قشـر بازنشسـته شـدند.
پرداخـت رفاهیات و وام های قرض الحسـنه و … از اهم
مطالباتی بود که بازنشسـتگان به آنها اشـاره داشتند.
در پایــان شــهمرادی در راســتای رفـ مســائل جــاری،
قــول مســاعدت و پیگیــری داد.

آنــان بــه نحــو مطلوبــی بهــره منــد شــویم.
مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان ضمــن تأکیــد بــر
مســائل رفاهــی بازنشســتگان و خانــواده آنــان عنــوان
کــرد :ارج نهــادن بــه جایــگاه و منزلــت بازنشســتگان از
اولویــت هــای اصلــی برنامــه کاری ماســت.
در ادامـه تنـی چنـد از بازنشسـتگان به نیابـت از مابقی

طـرح ها بازدیـد به عمـل آورد.
حــق پنــاه در خصــو مشــخصات پــروژه اجــرای طــرح
هــادی دربرخــی از روســتاها کــه بــه صــورت مــوردی
بازدیــد شــد اظهارداشــت :پــروژه زیــر ســازی و آســفالت
روســتای بونــده در طــول کار  ۲۸۰متــر بــا مبلـ اعتبــار
 ۰۰میلیــون ریــال و اختصــا قیــر رایــگان ،پــروژه
زیرســازی و آســفالت روســتای شــومیادر طــول کار
 ۸۰متــرو مبلــ اعتبــار  ۱۲۰۰میلیــون ریــال و
اختصــا قیــر رایــگان ،زیــر ســازی آســفالت و
پیــاده روســازی روســتای حربــده در طــولکار

 ۸ ۰متــرو مبل ـ اعتبــار  ۱۸۰۰میلیــون ریــال و قیــر
رایــگان و همچنیــن زیرســازی وآســفالت روســتای
خوردونــکا درطــول کار  ۰۰متــر بــا اعتبــاری بــه مبل
 ۸۰۰میلیــون ریــال و اختصــا قیــر رایــگان در حــال
اجــرا و برخــی نیــز بــه پایــان رســید.
در ادامــه ایــن بازدیــد کــه بــا گــزارش حــق پنــاه مدیــر
شهرســتان در خصــو پــروژه هــا همــراه بــود دکتــر
اســماعیلی از رونــد اجــرای طــرح هــا و روحیــه جهــادی
همــکاران بنیــاد مســکن در پیگیــری امــور تقدیــر و
تشــکر نمــود.

آ هی دان سند مال یت

آقــای رحمــت الــه گردیــده بــا تقدیــم بــر استشــهادیه مدعــی هســتند ســند مالکیــت ششــدان پــالک باقیمانــده  48فرعــی از  – 1017اصلــی واقـ در بخــش یــک ســنند به
نــام آقــای محســن مســعودین صــادر و تســلیم گردیــده ســپس برابــر ســند قطعــی شــماره  46843مــور  74/09/11دفتــر  9ســنند بــه ایشــان منتقــل و برابــر ســند رهنی شــماره
 46847مــور  74/9/12دفتــر  9ســنند در قبــال مبلــغ  21/873/600ریــال در رهــن شــرکت ملــی ن ــت ایــران قــرار دارد بعلــت ســهل انــگاری م قــود و از بیــن رفتــه و از ایــن
اداره تقاضــای صــدور ســند مالکیــت الم نــی را نمــوده انــد لـ ا مراتــب در اجــرای مــاده  120آئیــن نامــه اصالحــی قانــون بــت مصــوب  1380/11/14در یــک نوبــت منتشــر تــا
هرکــس مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود اســت از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــرا نمایــد در غیــر این
صــورت برابــر مقــررات ســند مالکیــت الم نــی صــادر خواهد شــد.
( م الف ) 6797 :

ج

آ هی اب

ش ا ی– ر ی

بت من ه دو سنند

وقت رسید ی

آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمایــم بــه آقــای علــی علــی نـ ادی فرزنــد ابراهیــم __ خواهــان  :آقــای محــرم علیخانــی فرزنــد مجیــد دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده
آقــای علــی علــی نـ ادی فرزنــد ابراهیــم بــه خواســته مطالبــه مبلــغ چهــل و دو میلیــون و نهصــد هــزار تومــان بــه شــر متــن و خســارات تاخیــر تادیــه آن از تاریــخ  1396/08/16لغایــت یوم
ا دا و بــه انضمــام کلیــه خســارات قانونــی و هزینــه دادرســی مطــر کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه  9609988726200848شــعبه دوم دادگاه عمومــی (حقوقــی)
دادگســتری شهرســتان دیوانــدره بــت و وقــت رســیدگی مــور  1397/07/26ســاعت  10:00تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه
علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد ک یــر ا نتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه انــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد .
( م الف ) 1507/475 :

من ی داد اه

تاریخ انتشار1397/06/05 :

دادنامه

دبی چ مه لن ان

شورای اس می ازپروژه های اجرای رح هادی روستایی

بنیاد مســکن انقاب اســامی شهرســتان محمودآبــاد از
بازدیــد دکتــر اســماعیلی نماینــده مردم شهرســتانهای
نــور و محمودآبــاد در مجلــس شــورای اســامی از
پروژههــای اجــرای طــرح هــادی روســتاهای شهرســتان
محمودآبــاد خبــرداد.
امید حق پناه مدیر بنیاد مسـکن شهرسـتان محمودآباد
درایـن خصـو بیان داشـت :دکتر اسـماعیلی بـه اتفاق
برخـی از دهیـاران ونماینـده بنیاد مسـکن شهرسـتان با
حضـور در محـل اجـرای پروژههـای طـرح هـادی برخی
از روسـتاهای این شهرسـتان از وضعیت رونـد اجرای این

شماره پرونده139704004068002529/1 :
شماره آگهی ابالغیه139703804068000261 :

اجرا یه ب ماده

خانگــی در فریدونشــهر کاهــش یافتــه بلکه رونــد کاهش مصرف در شــهرک
صنعتــی بــرف انبــار نیــز تحقــق یافتــه و درســال جــاری حــدود  ۳۰درصــد
مصــرف آب در شــهرک صنعتــی بــرف انبــار نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
قبــل کمتــر شــده اســت.
مقدسـی به مصرف سـرانه باالی سـاکنان روسـتاهای تحت پوشـش پرداخت
و گفـت :در سـال گذشـته مصـرف سـرانه آب در  ۳روسـتا تحتپوشـش آبفا
فریدونشـهر حـدود  ۲ ۰الـی  ۲ ۰لیتـر در شـبانه روز بـوده کـه ایـن رقم در
سـال جـاری بـه  ۲۲۰لیتـر در شـبانه روز کاهش یافته اسـت.
وی بــا اشــاره بــه توپوگرافــی شهرســتان فریدونشــهر اعــام کــرد :توپوگرافی
شهرســتان کوهســتانی فریدونشــهر بــه گونهایــی اســت کــه اختــاف ارتفاع
بــه بیــش از  ۱ ۰متــر مــی رســد بــه همیــن دلیــل بــه منظــور توزیــ
عادالنــه آب بــا فشــار یکســان میــان مشــترکین مدیریــت فشــار در دســتور
کار قــرار گرفــت.
مدیــر آبفــا فریدونشــهر گفــت :بــا انجــام زون بنــدی و نصــب فشارشــکن
ســعی در مدیریــت فشــار آب در منطقــه شــد در ایــن زمینــه در  ۴منطقــه

را از نزدیــک بــا وی مطــرح کردنــد.
در ابتــدای ایــن نشســت صمیمــی شــهمرادی ضمــن
خوشــامدگویی و قدردانــی از زحمــات و تــاش هــای
صادقانــه و همــکاری و همراهــی ارزشــمند همــکاران
بازنشســته بــرای آنان آرزوی ســامتی و طــول عمرکرد
و اظهــار امیــدواری کــرد بتوانیــم از تجربیــات گرانبهای

بازدید نماینده م

www.asrazadi.ir

وقی شعبه دو داد اه مومی

در خصـوص دعـوی آقـای مهـدی زمانـی بـا وکالـت خانم سوسـن رحمتـی بطرفیـت آقایان
 -1سـعداله امینـی  -2بهمـن مختارزاده به خواسـته تقاضای محکومیت تضامنـی خواندگان به
پرداخـت مبلـغ  20میلیـون تومان از بابـت بدهی خود در حق موکل به انضمام خسـارت تاخیر
تادیـه از زمـان سررسـید  1394/11/25لغایت یوم الوصول جبران هزینه دادرسـی و حق الوکاله
وکیـل قاضـی شـورا توجهـا در محتویات پرونـده از جمله کپی مصدق (رسـید طلـب به مبلغ
سـی میلیـون تومـان) فیـش واریزی به حسـاب خوانـده ردیـف اول و مطالبه  20میلیـون توان
آن  95/08/12کـه در آن خوانـده ردیـف دوم اقـدام بـه ضمانت در صورت عـدم پرداخت وجه
از ناحیـه خوانـده ردیـف اول نمـوده اسـت و ابـالغ اخطاریه از طریـق روزنامـه و عدم حضور
جهت تدارک دفاع و کسـب برائت ذمه خود خواسـته خواهان را وارد تشـخیص داده مسـتندا
بـه مـواد  198و  519و  522از قانـون آییـن دادرسـی مدنـی حکم به محکومیـت خواندگان به

تاریخ1397/06/03:

آ هی صرورا ت

شماره57/ /970617 :

آقــای جع ــر غالمپــور متیــن شناســنامه شــماره  403بشــر دادخواســت بــه کالســه
 57/ /970617از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصرورا ت نمــوده و چنین توضی
داده کــه شــادروان جمشــید غالمپور متیــن بشناســنامه  2در تاریــخ  1397/05/02اقامتگاه
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گ تــه ور ــه آنمرحــوم منحصــر اســت به:
 -1غالمرضا غالمپور متین فرزند جمشید شماره شناسنامه  5پسر متوفی
 -2جع ر غالمپور متین فرزند جمشید شماره شناسنامه  403پسر متوفی
 -3تور غالمپور متین فرزند جمشید شماره شناسنامه  6پسر متوفی

وقی داد ستری شهرستان دیواندره – ی اکبر ش ری

نحـو تضامنـی به پرداخت مبلغ بیسـت میلیـون تومـان از بابت اصل خواسـته و همچنین مبلغ
دویسـت و شـصت و یک هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسـی و مبلغ یک میلیون تومان
حـق الوکاله وکیل و همچنین خسـارت تاخیر تادیـه از تاریخ تقدیم دادخواسـت 1396/06/15
لغایـت یـوم الوصـول در حـق خواهان صـادر و اعالم مـی دارد .رای صادره حضـوری و ظرف
بیسـت روز از تاریـخ ابـالغ قابـل واخواهـی در این شـعبه و پـس از انقضای مهلـت واخواهی
ظـرف بیسـت روز قابـل تجدیدنظـر خواهـی در محاکم محترم حقوقی شهرسـتان شـاهین دژ
می باشـد.

قاضی شعبه چهار شهرستان شاهین دژ – روح اله آب روشن

تاریخ انتشار1397/06/05 :

 -4سعید غالمپور متین فرزند جمشید شماره شناسنامه  450پسر متوفی
 -5لیال غالمپور متین فرزند جمشید شماره شناسنامه  350دختر متوفی
 -6نادره حیدری مراد اعلی فرزند نادعلی شماره شناسنامه  174همسر متوفی
اینــک بــا انجــام تشــری ات مقدماتــی درخواســت مزبــور بــه اســتاد مــاده  362قانــون
امــور حســبی را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد .تــا هرکــس اعتــرا دارد و یــا
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشرنخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه
شــورا تقدیــم دارد وا گواهــی صادرخواهــد شــد.
تاریخ انتشار1397/06/05 :

ری

شعبه

شورای ل اخت

ارومیه

مادگ برا رانندگ
هنــگام شــروع بــه رانندگ اطمینــان حاصل
کنیــد کــه شــرایط مطلــوب بــرا رانندگـ
را داریــد .شــما بایــد هرگونــه ناراحتــ در
وضـ جســم و روحـ کــه ممکــن اســت
باعــث تاثیــر منفــ در رانندگــ شــود را
مدنظــر بگیریــد .و بهتر اســت در ایــن مواق
از وســایل نقلیــه عمومـ اســتفاده کنیــد یا
اجــازه دهیــد فــرد دیگــر بــه جــا شــما
رانندگـ کنــد.
رانندگــ هنــگام خســتگ خطــر تصــادف را بــه میــزان قابــل توجهــ
افزایــش م دهــد .بــرا بــه حداقــل رســاندن ایــن خطــر در صــورت
احســاس خســتگ در اولیــن محــل مناســب توقف و بعــد از اســتراحت الزم
بــه ادامــه مســیر بپردازیــد.
از اقــدام بــه ســفرها طوالن ـ بیــن نیمــه شــب تــا صبــح خــوددار
کنیــد چــون در ایــن هنــگام میــزان هوشــیار طبیعـ در حداقــل میــزان
قــرار دارد.
در ســفر زمــان های ـ را بــرا اســتراحت در نظــر بگیریــد حداقــل زمــان
۱دقیقه استراحت بعد از  ۲ساعت رانندگ م باشد.
یکـ دیگــر از نکاتـ کــه بــرا رانندگـ الزم اســت .داشــتن دیــد کافـ و
خــوب رعایــت کــردن فواصــل بیــن خودروهــا م باشــد.
اگــر از عینــک بــا لنــز طبـ اســتفاده م کنیــد قبــل از شــروع بــه رانندگ
الزم اســت بــرا آمادگـ بیشتــر حتمــا مجهــز بــه عینــک یــا لنز باشــید.
قبــل از شــروع بــه حرکــت یــا درحیــن ســفر حتـ االمــکان از قــر هــا
خــواب آور و مســکن کــه م توانــد عکــس العمــل هــا شــما را در حیــن
رانندگـ تحــت الشــعاع قــرار دهــد خــوددار کنیــد.
پلیس راهنمای و رانندگ فرمانده انتظام استان آذربایجان غرب

برگ اری او ی ج نوار گردشگری
ا و هنر ش ی ایرانی در ربای ان شرقی

صنای
ر ا ط ع وم می را ر ن
ردش ریآ ر ای انش ر :
دس ت

سرپرســت معاونــت گردشــگری ادارهکل
میــرا فرهنگــی ،صنایــ دســتی و
گردشــگری آذربایجــان شــرقی از برگــزاری
اولیــن جشــنواره گردشــگری غــذا و هنــر
آشــپزی ایرانــی در اســتان خبــر داد.
"فرشــاد رســتمی" بــا بیــان اینکــه
جشــنواره غــذا نیمــه اول شــهریورماه ســال
جــاری در تبریــز برگــزار میشــود ،اظهــار
کــرد :ایــن جشــنواره بــا هــدف معرفــی و فرهنگســازی اســتفاده از غذاهای
ســنتی ،ایجــاد فرصــت بــروز و ظهــور اســتعدادهای طبخ غــذا و ارتقــای رفاه
و توســعه در راســتای تحقــق اهــداف توســعه گردشــگری در اســتان برگــزار
میشــود.
رســتمی بــا تبییــن چرایی برگــزاری ایــن جشــنواره گفــت :احیــای غذاهای
ســنتی ،تنوعبخشــی بــه جاذبههــای گردشــگری ،تبدیــل غذاهــای بومــی و
ســنتی بــه یکــی از جاذبههــای هــر منطقــه و ترغیــب رســتورانها بــرای
قــرار دادن غذاهــای محلــی در منــوی خــود از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن
جشــنواره است.
وی افــزود :جشــنواره در ســه بخــش عرضــه ،مســابقه ای به صورت آشــپزی
تفریحــی بیــن خانــواده هــا و آشــپزی حرفــه ای بیــن مراکــز مجــاز پذیرایی
و انتخــاب مراکــز برتــر ارایــه غــذا برگــزار شــده و پــس از داوری در مرحلــه
مســابقه برگزیــدگان بــه بخــش کشــوری راه خواهنــد یافت.
رســتمی خاطــر نشــان کــرد :ایــن جشــنواره بــه مــدت ســه روز از لغایــت
شــهریور ســال جــاری از ســاعت  ۱۰صبــح الــی  ۱۱شــب در محــل پــارک
ائــل گلــی تبریــز برگــزار خواهد شــد.
مدیرکل آموز و پرور

مازندران:

مدیران مدار استعداد در ان از ای
رفیت به ن ک ور ب ر گیری کنند

عصرآزادی/ساری رییس  :مدیــرکل
آموزشوپــرورش مازنــدران گفــت :در
مــدارس خــا  ،توقعــات هــم تغییــر
میکنــد و نیــاز بــه مدیرانــی بــا
شــاخصهای بــاالی مدیریتــی اســت
کــه بایــد از ظرفیــت توانایــی ،خاقیــت
و دانایــی موجــود ،حداکثــر اســتفاده را برنــد.
عســکری نیکــزاد در نشســت شــورای مدیــران مــدارس اســتعدادهای
درخشــان کــه بــا حضــور رئیــس مرکــز ملــی پــرورش اســتعدادهای
درخشــان و دانشپ وهــان جــوان در باشــگاه فرهنگیــان ســاری برگــزار شــد،
ســه خصیصــه دانایــی ،توانایــی و خاقیــت را برای مدیــران ضروری دانســت
و اظهــار کــرد :دانایــی ،علــم آمــوزش و علــم مدیریــت اســت.
وی افــزود :در علــم آموزشــی ســه موضــوع طراحــی ،تدریــس و ارزیابــی و
در علــم مدیریــت ســه موضــوع برنامهریــزی ،اجــرا و بازخــورد اهمیــت دارد.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش مازنــدران بــر برنامــه ریــزی بلندمــدت
بــر اســاس برنامــه هــای میانمــدت و کوتاهمــدت بــرای مدیــران تأکیــد
کــرد و ادامــه داد :ایــن چرخــه همــواره ادامــه دارد و هــر لحظــه بــهروز
میشــود.
نیکــزاد بهــرهوری را واژهای بــا معنــای ایــدهآل برشــمرد کــه دایــم در حال
ارتقــا اســت و اثربخشــی بــه معنــای انجــام کارهــای درســت و کارایــی بــه
معنــای انجــام درســت کارهــا را در بهــرهوری مهــم برشــمرد و تصریــح کــرد:
ایــن دو عامــل ،بــه بــهروز شــدن بهــرهوری در فضــای مدیریتــی میانجامــد.
وی خاقیــت را ذاتــی و اکتســابی دانســت و گفــت :در مــدارس خــا ،
توقعــات هــم تغییــر میکنــد و نیــاز بــه مدیرانــی بــا شــاخصهای بــاالی
مدیریتــی اســت کــه بایــد از ظرفیــت توانایــی ،خاقیــت و دانایــی موجــود،
حداکثــر اســتفاده را برنــد.
نیکــزاد بــر برخــورداری مدیــران و معلمــان از ارتبــاط عاطفــی و انســانی
بــا دانشآمــوزان ،تأکیــد و بیــان کــرد :نــگاه مثبــت یــا منفــی مدیــران و
معلمــان مســیر دانشآمــوز را تغییــر میدهــد.
ایــن مقــام مســوول افــزود :مدیــران مــدارس اســتعدادهای درخشــان دقــت
کننــد کــه تمامــی فعالیتهایشــان زیــر نظــر اداره کل آمــوزش و پــرورش
و ادارههــای شهرســتانها باشــد تــا آســیب نبیننــد.
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یادی از وفادارترین شاعر نیمایی

م دی ا وان ا

سال بعد

مصطفی علیپور مهدی اخوان ثالث را وفادارترین شاعر نیمایی میداند.
از چهارم شـهریورماه  ۲۸ ،۱۳سـال میگذرد؛ شـاید سـنگ مزارش را در
طـوس فرامـوش کـرده باشـیم اما اخوان با آثـاری که از خود به جا گذاشـت
و آن سـفری کـه از شـعر کاسـیک به شـعر نو داشـت یادش همچنـان در
میان شـاعران و دوسـتداران شـعر زنده اسـت .مصطفی علیپور به مناسـبت
سـالگرد درگذشـت این شـاعر از تاشهای او در راه شـکوفایی شعر نیمایی
میگویـد .اخـوان بـا دو کتـاب بدعتهـا و بدایـ نیمـا یوشـی و عطا و
لقـای نیمـا یوشـی نیز به پدر شـعر نـو ایـران ادای دین کرده اسـت.
مصطفـی علیپـور بـا بیـان اینکـه اخـوان را میتـوان یکـی از متعهدتریـن
شـاگردان بـه ذهـن ،زبـان و شـیوه نیمـا دانسـت گفـت :اخـوان وفادارترین
شـاعر نیمایـی اسـت ،خصوصـا از منظـر حفـظ ضرورتهـای موسـیقایی
شـعر نیمـا .هرچنـد که نیمـا خصلتهـای دیگری به غیـر از موضـوع زبان،
هماننـد ابهـام هم برای شـعرش تعریف کـرده بود که ممکن اسـت در همه
اشـعار اخوان به درسـتی پیدا نشـود.
ایـن شـاعر و منتقـد افـزود :امـا در بیـن نیماییهـای اخوان کـه بیشترین
تعهـد را بـه ذهنیـت ،نظریات و تجربیـات نیما دارند شـاید عالیترین نمونه
آنهـا را بتـوان در شـعرهای سـبز  ،نمـاز و کتیبه دانسـت .البته در
بسـیاری دیگـر از آثـار نیمـا این خصلـت وجـود دارد اما من گمـان میکنم
هم به لحاظ موسـیقی ،وزن ،سـاخت و صورت و هم به لحاظ سـاخت معنا
و نشـانههای شـعری و ابهامـی کـه در ایـن سـه شـعر وجـود دارد آنهـا را
میتـوان بهعنـوان مهمتریـن و عالیتریـن آثـار نیمایی او برشـمرد.
علیپـور در ادامـه با اشـاره به کوشـشهای فـراوان اخوان در حفظ و توسـعه
نظریـات نیمـا گفت :اخـوان در میان چند شـاگرد نیما ،بیشترین کوشـش
را در معرفی ،تعریف و توسـعه نظری اندیشـهها و شـعر نیما داشـته اسـت.
دو اثـر بسـیار مهـم او دربـاره نیمـا بدعتهـا و بدایـ نیمـا یوشـی و
عطـا و لقـای نیمـا یوشـی از آثـاری بودنـد کـه اگـر وجـود نداشـتند
شعر نیما با آن شتاب وارد حوزههای ادبی روزگار ما نمیشد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه خوارزمـی در حالی که کوشـشهای اخـوان در معرفی
نیمـا را تنهـا بـه دو اثـر منتشرشـده او دربـاره پـدر شـعر نـو ایران وابسـته
ندانسـت ادامـه داد :تـاش دیگـر اخـوان از این جنبه بود که تسـلط فراوانی
بـر ادبیـات فارسـی و خصوصا شـعر کاسـیک داشـت که به پاسـخگویی به
شـبهات و نقدهـای سـنتگرایان بر نیما و شـعر نیما کمک میکـرد .اخوان
سـعی کـرده اسـت سـنتهای نیمـا را از میـان سـنتهای شـعری و زبانی
شـعر کاسـیک بیرون بکشـد و به سـنتگرایان معرفـی کند.
او با بیان اینکه یکی از طایهداران معرفی شـعر نیما ،اخوان بوده اسـت گفت:
بـا ایـن وجـود در کنـار اخوان میتـوان احمد شـاملو را نیز دیگر شـاگرد بزرگ
نیمـا نام بـرد که بهدلیل حضـورش در مطبوعـات ،بهعنوان یـک روزنامهنگار و
تاشهـای روزنامهنگارانـهاش برای معرفی شـعر نیما موثر بوده اسـت.
مصطفـی علیپـور در پاسـخ بـه اینکـه اوج اخوان در کـدام اثـر او نمود پیدا
کـرده اسـت بیـان کرد :اخوان شـاعر زبـان ،فرم و سـاخت اسـت .عالیترین
شـعر اخـوان را میتـوان کتیبـه دانسـت ،آن هم بـه دلیل ابهامـی که در
ذات ایـن شـعر وجـود دارد و همچنین نشـانهها و زبان بسـیار سـاختمندی
که این شـعر دارد.
او همچنیـن دربـاره کتیبـه افـزود :زبان این شـعر زبانی مرکـب از عناصر
زبـان امـروز و عناصر زبان سـنت اسـت .جنبههای نمایشـی و تئاتری که در
نحـو و بیـان این شـعر وجود دارد باعث شـده تا ارزشـمندترین شـعر اخوان
و یکـی از چند شـعر بـزرگ معاصر بعد از نیما باشـد.
علیپـور در پایـان بـار دیگـر اخـوان را نزدیکترین شـاگرد نیما به شـعر این
شـاعر معرفـی کـرد و گفـت :اخوان نیـز همانند نیمـا ثابت کـرده که صرف
نـو بـودن زبـان یک اثـر را نو و امـروزی نمیکند و نگاه و ذهن شـاعر اسـت
کـه بایـد نـو باشـد؛ همانطـور کـه اخـوان نیـز در شـعر نـو خـود از عناصر
مکتب خراسـانی بسـیار بهره گرفته اسـت.

ه د یرخانه نیاز داری
نوشآفریـن انصـاری -دبیـر شـورای کتاب کـودک  -نیز
در ارزیابـی نامزدهای امسـال اظهـار میکند :من میتوانم
دربـاره فرهـاد حسـنزاده و طـرح بـا من بخـوان که از
طـرف شـورای کتاب کـودک معرفـی شـدهاند اظهارنظر
کنـم .هـر دو از نظـر مـا مهـم هسـتند .آقای حسـنزاده
جـز پنـ نویسـنده برتـر جهـان اسـت و طـرح با من
بخـوان جایزه بینالمللـی آسـاهی را از آن خود کرده
اسـت .در مسـابقه بینالمللی بایـد دید افـراد دیگری که
معرفـی شـدهاند چگونه هسـتند و همیشـه امر مقایسـه
پیـش میآید .امـا همین که جهـان بـا فعالیتهای مهم
پدیدآورندگان و نهادهای ایرانی آشـنا شـود خیلی خیلی
ارزشـمند است.
او دربـاره تکرار نامزدهای معرفیشـده بـه جایزه میگوید:
از بـدو تأسـیس جایزه آسـترید لیندگـرن تکـرار زیاد
داریـم ،دلیـل ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه پیـدا کردن
افـرادی کـه در سـطح جایزه باشـند سـخت اسـت .این
جایزهای اسـت که به جایزه هانس کریسـتین اندرسن
پهلـو میزنـد .در شـورای کتـاب کـودک بـرای انتخاب
برترینهـا بیشتریـن تـاش میشـود و اینطـور هـم
نیسـت کـه مـا برترینهـای زیادی داشـته باشـیم .به هر
حـال تصمیـم در شـورا گرفته شـده و برای اینکـه بارها
و بارهـا جلـب نظر کنیم ایـن افراد معرفی میشـوند ،ولو
اینکه بـه تکرار باشـند.
انصـاری همچنیـن دیدگاهـش دربـاره نامزدهـای کانون
پـرورش فکری کودکان و نوجوانان و انجمن نویسـندگان
کـودک و نوجوان را اینگونه بیان میکند :نویسـندههایی
کـه معرفـی شـدهاند ،واقعا شایسـته هسـتند .هوشـنگ
مـرادی پنجمیـن بـاری اسـت کـه معرفـی میشـود و
معرفـی او بجاسـت .جمشـید خانیـان هـم خوشـبختانه
خـوش میدرخشـد و اخیـرا بـه همـت خانـم مکتبیفر
بـه کتابخانـه بینالمللی مونیخ دعوت شـد کـه این اتفاق
بـرای اولینبـار بود و از این طریق به جهان معرفی شـده
اسـت .بحـث مهم در مـورد ایـن افراد ترجمههایی اسـت
که باید بتوانیم داشـته باشـیم نه ترجمههایی کـه داریم.
مـا مترجمان خوبـی داریم امـا برای ترجمه بـه زبانهای
دیگـر ماننـد فرانسـوی و آلمانـی بایـد ایـن زبانهـا
شناسه آ
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زبانمـادری مترجـم باشـد .یکـی از مشـکات اساسـی
مـا این اسـت که دبیرخانـهای که سرویرسـتار طـراز اول
داشـته باشـد و سیاسـتهای ترجمـه را هدایـت کنـد،
نداریـم .زمانـی که نـام آقای خانیـان در جایزه آسـترید
لیندگرن میآید مطمئن باشـید چندین نفر در سراسـر
جهان عاقهمند میشـوند آثـار او را بخوانند ،امـا از آثار او
چـه کتابهایی ترجمه شـده اسـت؟ این افراد شایسـته
هسـتند ،امـا برای معرفـی آنها باید از قبـل برنامهریزی
کـرد .بایـد دبیرخانـهای باشـد تـا آثـار آنها بـه صورت
دقیـق ترجمـه و وارد جریـان ادبیـات کودک کشـورهای
دیگـر شـود .اینهـا مهمتـر از جایزه اسـت.
ایـن نویسـنده و پ وهشـگر ادبیـات کـودک و نوجـوان
در ادامـه میافزایـد :آقـای سـیدآبادی دربـاره ترویـ
کتابخوانـی کارهـای خوبـی کـرده و از خاقتریـن
افـراد در بحـث ترویـ کتـاب اسـت .او در برنامههایـش
خیلـی خـوب کار کـرده امـا تجربـه طوالنـی من نشـان
میدهـد بـر روی پرونـدهای کـه دربـاره تروی بـه جهان
مـیرود بایـد خـوب کار شـود .داوران بینالمللـی فرصت
نمیکننـد متـن بخوانند بلکه باید فیلم داشـته باشـند،
مطالـب کوتاه باشـد و ...؛ پـس در درجـه اول پروندهای
کـه بـه جهـان مـیرود خیلـی مهـم اسـت .کانـون هـم
در زمینـه ترویـ کتـاب زحمـت زیـادی میکشـد و از
سـال  ۴۳-۴۲فعالیـت خـود را شـروع کرده اسـت .من از
کیفیت کار کتابخانههای سـیار روسـتایی کانون پرورش
فکـری کـودکان و نوجوانان خبـری نـدارم و نمیتوانم در
مـورد آنها بگویم .اما سـاخت پرونده مهم اسـت و تأکید
میکنـم بـه دبیرخانـه خوب نیـاز داریم کـه از قبل کارها

را برنامهریـزی کنـد تـا پرونـدهای کـه بـه جهـان میرود
حـق مطلـب را به درسـتی ادا کند.
نوشآفریـن انصـاری تأکیـد میکنـد :در شـورای کتـاب
کودک بر آثار نویسـندهها خیلی خیلی خوب کار میشـود
و بعید میدانم نویسـنده درخشـانی بوده باشـد که شـورا
او را شناسـایی نکـرده باشـد .گمـان میکنـم توانسـتهایم
بهترینهـا را بـر اسـاس معیارهایمان شناسـایی کنیم.
آن ه رای ای م است ما نداری
هم چنین جمالالدین اکرمی  -نویسـنده و شاعر کودکان
و نوجوانـان  -میگویـد :مـن در ایـن زمینـه کارشـناس
نیسـتم امـا به نظـر من کارهـای خانیـان ارزش بسـیاری
دارد .در کارهـای او انسـانگرایی خاصـی دیـده میشـود،
در داستاننویسـی از تکنیکهای خوبی اسـتفاده میکند
و کارهایـش ارزش ادبـی دارد .اینهـا مـواردی اسـت کـه
میتـوان بـر روی کارهـای خانیـان انگشـت گذاشـت .او
میتوانـد شایسـتگی دریافـت جایـزه را داشـته باشـد.
اما مسـئله این اسـت کـه جایزه آسـترید لیندگـرن به
استمرار کار نویسـندگی اهمیت میدهد؛ معیشت زندگی
نویسـنده بایـد از طریـق نویسـندگی تأمین شـود کـه در
ایران این امکان را نداریم ،یعنی نویسـنده منهای کمیت و
کیفیت کار باید حرفهای باشـد و شـغلش باید نویسندگی
باشـد .این چیزی اسـت که آنها به عنوان اسـتانداردهای
کار حرفـهای در نظـر میگیرنـد و برایشـان مهـم اسـت
نویسـنده به کار نویسـندگی تعلق داشـته باشـد .اینها به
خاطر این اسـت که خود آسـترید لیندگرن نویسندهای به
تمـام معنا بـود .او تنوع قصه و رمـان دارد ،بخصو درباره
محیـط زندگـی خـود .یعنی بومگرایـی از نکاتی اسـت که
تاریخانتشار97/06/05:

عصرآزادی

آ هی مزایده عمومی (مر ه سوم )شماره 97/19
 – 1نام ون انی مزایده زار :اداره کل مناب بیعی وآب یزداری استان آ ربای ان رقی
– 2موض ــو مزای ــده :فـــرو تعـــداد 8وا ـــد مســـکونی (واق ــع درتبریز-مجتم ــع مس ــکونی گل ــارک –ف ــاز دوبل ــوک ش ــماره )30
بش ــرح ج ــدول زی ــر:
قیمت پایه (ریال )

مبلغ تضمین شرکت درمزایده(ریال)

ردیف

وا دشرقی بازیربنای  73مترمرب

1/100/000/000

110/000/000

وا د ربی بازیربنای  88/7مترمرب

1/330/000/000

133/000/000

3

ب ه اول وا دشرقی بازیربنای  90/17مترمرب

1/460/000/000

146/000/000

4

ب ه اول وا د ربی بازیربنای  88/7مترمرب

1/430/000/000

143/000/000

5

ب ه دوم وا دشرقی بازیربنای  90/17مترمرب

1/380/000/000

138/000/000

6

ب ه دوم وا د ربی بازیربنای  88/7مترمرب

1/360/000/000

136/000/000

7

ب ه سوم ( ب ه آخر) وا دشرقی بازیربنای  90/17مترمرب

1/345/000/000

134/500/000

8

ب ه سوم ( ب ه آخر) وا د ربی بازیربنای  88/7مترمرب

1/330/000/000

133/000/000

1
2

مشخصات
ب ه همک
ب ه همک

 -3مبلغ تضمین شرکت در مزایده :بشرح جدول فو
 – 4نو تضمین شرکت درمزایده :به یکی از رو های زیر:
 ضمانـت نامـه بانکی ویاضمانت نامه های صادره ازسـوی موسسـات اعتباری یربانکی کـه دارای مجوزفعالیت ازسـوی بانک مرکزیجمهوری اسـامی ایران هستند.
 اصل فیش واریزوجه نقد به حساب 2174210411001نزد بانک ملی تمام شعب بنام س رده ذی سابی اداره کل منابع طبیعی استان.ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران. اورا مشارکت بی نام تضمین شده بانک هاودولت باقابلیت بازخریدقبل ازسررسید(موضو قانون ن وه انتشار اورا مشارکت)وثیقه ملکی معادل هشتادوپن درصدارز کارشناسی رسمی آن.ضمانـت نامـه هـای صـادره توسـط صندو هـای ضمانـت دولتی که بـه موجب قانون تاسـیس شـده یا می شـوندوطبق اساسـنامهفعالیت مـی نمایند.
 – 5مجوز مورد نیاز شرکت درمزایده----------- :
- 6سایر اطاعات مورد نیاز در اسناد مزایده ب ور مشروح قید شده است.
 -7فرو وت ویل اسناد مزایده ازتاری  97 /06/05ل ایت 97/06/12
-8تاری تکمیل واعاده اسناد مزایده حداک ر تا ساعت 14مورخه 97/06/25
(بعد از زمان مشخ شده ت ت هی شرایط اسناد ت ویل گرفته نخواهد شد)
-9تاری بازگشائی پیشنهاد های رسیده ساعت  9صب مورخه 97/06/26
-10کلیـه اشـخاص حقیقـی وحقوقـی واجد شـرایط متقاضی شـرکت در مزایده مـی توانند با واریـز مبلـغ  200/000ریال بـرای خرید هر
یـک از اسـناد مزایده به حسـاب جـاری 2174210403003نزد بانک ملی ایران (قابل پرداخت در تمام شـعب ) نسـبت به خرید اسـناد مزایده
در مهلت تعیین شـده اقـدام نمایند.
 -11م ل دریافت اسـناد وت ویل وگشـایش پیشـنهادها :تبریز/دروازه تهران /میدان اسـتاد شـهریار/اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری
اسـتان  /دبیرخانه کمیسیون معامات
-12داشتن وارائه کد شناسه ملی برای اشخاص حقوقی وکد ملی برای اشخاص حقیقی جهت شرکت در مزایده الزامی است.
-13در صـورت ارسـال پیشـنهادات از طریـق پسـت در صورتـی مورد قبول وبررسـی قـرار خواهـد گرفت که مـدارک ارسـالی حداک ر تا
سـاعت 14مورخـه  97/06/25بـه دبیرخانه کمیسـیون معامات واصل شـده باشـد.
-14پیشنهاد هایی مورد قبول خواهد بود که اسناد مزایده آنها مستقیما از اداره کل خریداری شده باشد (ک ی ) قابل قبول نخواهد بود.

اداره کل مناب

بیعی وآب یزداری استان آ ربای ان شرقی

در انتخاب به عنوان برنده آسـترید لیندگـرن تأثیر دارد
کـه در این بخـش ضعفهایـی داریم.
او در ادامـه خاطرنشـان میکند :به نظرم تکـرار افراد باید
زمانی اتفاق بیفتد که برای نویسـنده اتفاق تـازهای افتاده
باشـد یعنی نویسـنده مسـیر تکاملی را طی کرده باشـد
کـه بعیـد اسـت در طـول یک سـال اتفـاق تـازهای برای
نویسـنده افتاده باشـد .با این همه حتما کسـانی که این
افـراد را انتخـاب کردهاند نکات مهمی را در نظر داشـتهاند
کـه مـن از آن خبـر نـدارم .یکـی از دالیل اهـدای جایزه
آسـترید لیندگرن ضمن تنـوع کار ،کمیت کار اسـت.
کسـی کـه ایـن جایـزه را میبـرد بایـد از نظـر کیفیت و
کمیـت بتوانـد رقابـت کنـد .مـا در ایران تنها هوشـنگ
مـرادی کرمانـی را بـا ایـن وی گـی داریم؛ نـه از نظر تنوع
بلکـه بیشتـر به لحـاظ کمیت.
ر ای دید م ر شوند
احمـد اکبرپور  -نویسـنده ادبیات کـودک و نوجوان  -نیز
در اینبـاره اظهـار میکنـد :اینکه یکـی از ایرانیان موفق
به کسـب جایزه آسـترید لیندگرن شـود اتفاق خوبی
اسـت ،زیـرا این جایـزه از اعتبار و مبل باالیـی برخوردار
اسـت .امسال علیاصغر سـیدآبادی و جمشید خانیان به
عنوان چهرههای جدید معرفی شـدند؛ آقای سـیدآبادی
نماینده نسـل جوان اسـت و جوایز بسـیاری را راهانداخته
و در ترویـ کتـاب بسـیار فعـال بوده اسـت .ایـرادی که
نامزدهـای معرفیشـده شـورای کتـاب کـودک و کانـون
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان دارند این اسـت که
ایـن افـراد چند سـال پشـت سـر هـم معرفی شـدهاند و
فکـر میکنـم ایـن نهادهـا باید چهرههـا را عـوض کنند.
نمیدانـم اینکـه مصـر باشـیم چهرههـا تکـرار شـوند،
تأثیـری دارد یـا نـه؛ امـا به نظـرم چهرههـای جوانتری
هـم میتوانند معرفی شـوند.
او دربــاره اینکــه فکــر میکنــد چــه کســی شــانس
بیشتــری بــرای برنــده شــدن دارد ،میگویــد :فکــر
میکنــم ســیدآبادی بــا توجــه بــه اینکــه چهــره
جدیــدی اســت و فعالیتهایــی کــه دارد مثــل راهاندازی
جشــنوارههای مختلــف ،باشــگاههای کتابخوانــی،
فهرســت الکپشــتپرنده و ...شــرایط مســاعدتری
بــرای دریافــت جایــزه دارد.
« ایان

همه میدانند
در ف رست سینمای اس انیا برای اس ار

فیلــم همــه میداننــد ســاخته اصغــر فرهــادی بــه همــراه دو فیلــم دیگــر
بــه عنــوان نامزدهــای نهایــی بــرای معرفــی بــه عنــوان نماینــده ســینمای
اســپانیا در جوایــز اســکار  ۲۰۱انتخــاب شــد.
ماریانــو باروســا رئیــس آکادمــی فیلــم اســپانیا اعــام کــرد از میــان
۴۳فیلمــی کــه از تاریخ اول اکتبــر  ۲۰۱تا  ۳۰نوامبر  ۲۰۱۸در ســینماهای
اســپانیا اکــران شــده و خواهنــد شــد تنهــا ســه فیلــم همــه میداننــد
بــه کارگردانــی اصغــر فرهــادی ،کمــدی-درام قهرمانــان بــه کارگردانــی
خاویــر فســر و غــول پیکــر ســاخته مشــترک آیتــور آرگــی و
ژان گارانــو کاندیدهــای نهایــی معرفــی بــه عنــوان نماینــده ســینمای
اســپانیا در شــاخه بهتریــن فیلــم خارجــی جوایز ســینمایی اســکار هســتند.
فیلــم همــه میداننــد کــه اولیــن نمایــش جهانــی خــود را در افتتاحیــه
هفتادویکمیــن جشــنواره فیلــم کــن تجربــه کــرده اســت ،شــانس باالیــی
بــرای نمایندگــی ســینمای اســپانیا در جوایــز اســکار  ۲۰۱دارد .فرهادی به
عنــوان ســینماگری بــا اســتعداد دارای یــک چهــره ملــی همچــون خاویــر
بــاردم  ،ریــکاردو داریــن و پنــه لوپــه کــروز اســت و فــراز و نشــیبهای
عاطفــی در فیلمهایــش آمیــزهای از لــذت ،ملــودرام و هیجــان اســت.
در خاصــه داســتان فیلــم همــه میداننــد آمــده اســت :کارولینــا بــرای
دیــدار بــا خانــوادهاش از آرژانتیــن بــه زادگاهــش اســپانیا بازمیگــردد .در
ایــن ســفر کــه پیشبینــی میشــد بــه تجدیــد دیــدار اعضــای خانــواده
خاصــه شــود ،رویدادهــای غیرمنتظــرهای بــه وقــوع میپیونــدد کــه بــر
رونــد زندگــی کارولینــا تاثیــر میگــذارد.
عــاوه بــر پنهلوپــه کــروز  ،خاویــر بــاردم بازیگــر مطــرح اســپانیایی
و ریــکاردو داریــن بازیگــر آرژانتینــی ادوارد فرنانــدز  ،باربــارا لنــی ،
الویــرا مینگــز  ،ایمــا کوئســتا  ،روژه کاســا مایــور و رامــون بــارهآ از
دیگــر بازیگــران اصلــی هشــتمین فیلــم بلنــد فرهــادی هســتند.
خــوزه لوییــس آلکاینــه  ۸ســاله ،مدیــر فیلمبــرداری ایــن فیلــم اســت.
ایــن فیلــم کــه بــا بودجــه  ۱۰میلیــون یورویــی ســاخته شــده محصــول
مشــترک شــرکتهای  M e m e n t o Fi l m sاز فرانســهM o r e n a Fi l m ،
از اســپانیا و  L u k y R e dاز ایتالیاســت .مدیریــت هنــری فیلــم بــر عهــده
کارا نوتــاری و طــراح لبــاس نیــز ســونیا گرانده اســت .هایــده صفییاری
تدوینگــر و دانیــل فونترودونــا مدیــر صدابرداری فیلم اســت.
همه میدانند از تاریخ  ۱۴ســپتامبر  ۲۳( ۲۰۱۸شــهریور) در ســینماهای
اســپانیا اکــران عمومی میشــود.
ســینمای اســپانیا تاکنــون چهــار بــار موفــق بــه کســب جایــزه اســکار
بهتریــن فیلــم خارجــی شــده اســت کــه آخریــن بــار آن بــه ســال ۲۰۰۴
و بــا فیلــم دریــای درون بــه کارگردانــی آلخانــدرو آمنابــار و بــا بــازی
خاویــر بــاردم بازمیگــردد .پیــش از آن خــوزه لوئیــس گارســی در
ســال  ۱ ۸۲بــا فیلــم آغــازی دوبــاره  ،فرنانــدو تروئبــا در ســال ۱ ۳
بــا فیلــم روزگار خــوش و پــدرو آلمــادوار در ســال  ۱بــا فیلــم
همــه چیــز دربــاره مــادرم جایــزه اســکار خارجــی را بــرای ســینمای
اســپانیا بــه ارمغــان آوردنــد.
آخریــن مهلــت ارســال و معرفــی فیلمهــا از ســوی کشــورها مختلــف بــرای
رقابــت در شــاخه بهتریــن فیلم خارجــی اســکار  ۲۰۱روز اول اکتبــر ۲۰۱
( مهرماه) اعام شده است.
هــم چنیــن بــر اســاس قوانیــن آکادمــی اســکار تمامــی فیلمهــای واجــد
شــرایط بــرای رقابــت در ایــن شــاخه بایــد بیــن تاریــخ اکتبــر ۲۰۱
( مهــر  )۱۳تــا  ۳۰ســپتامبر  ۸( ۲۰۱۸مهــر ) حداقــل بــه مــدت
روز در سینماهای کشور مبدا اکران شده باشند.
مراســم اعطــای جوایــز  ۱امیــن دورهی اســکار روز  ۲۴فوریــه ( اســفند) در
لــس آنجلــس برگــزار میشــود.

