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رئیسجمهوری:

کاروان سازندگی ایران متوقف نمیشود

نماینــده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی:

دســتاوردهای چهل ساله
انقاب اســامی تبیین شــود

رئیـس جمهـوری بـا تاکیـد بـر ایـن کـه کاروان سـازندگی ایران
متوقـف نمیشـود ،گفـت :صنعت نفـت در خـط مقـدم مقابله با
جنـگ بدخواهـان علیه اقتصاد کشـور اسـت.
حجت االسـام و المسـلمین «حسـن روحانی» در مراسـم افتتاح
طرحهای بزرگ پتروشـیمی مرجان ،دماوند و پردیس در عسـلویه
تاکیـد کـرد :دشـمنان فقـط زمانـی موفـق میشـود کـه امیـد و
حرکـت ما متوقف شـود.
وی تصریـح کـرد :آنها مشـکاتی بر مـردم تحمیل میکننـد ،اما
محـال اسـت بـر ایـران و ایرانیان مسـلط شـوند و این که مـا را به
قبـل از سـال  57برگرداننـد ،آرزویـی اسـت که محقق نمیشـود.
رئیـس جمهـوری در بخش دیگری از سـخنان خود اظهارداشـت:
هـر فـاز ،هـر فرد و هر پـروژه که امـروز کلنگ زده شـود به معنای
انقابیگـری و تـاش بـرای عزت ملت ایران اسـت .همیشـه برای
ما خوشـحالکننده اسـت که در کشـور یک واحد تولید شـروع به
فعالیت کند اما این که در یک روز و در شـرایطی که دشـمنان ما
بـه فکـر خـود در حال دنبـال کردن تحریمهـای ظالمانه بـه ایران
هسـتند ،سـه طرح را افتتاح و بهرهبرداری کنیم به معنای پیروزی
کشـور در برابر نقشـههای دشمن است.

پرداخــت  5،5میلیارد یورو
برای ارز کاالهای اساســی
از ابتدای سال
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مدیرعامل ســایپا:

قیمت هــای فعلــی بازار خودرو
غیرواقعی اســت

3

آ ذ ر نیا :

جام حذفــی نزدیک ترین راه
بــه لیگ قهرمانان آسیاســت
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بانکها مجاز به عرضه
ارز مسافرتی و دانشجویی شدند
بانک مرکزی اعالم کرد

پرداخت  5.5میلیارد یورو برای ارز کاالهای اساسی از ابتدای سال

بانــک مرکــزی بــار دیگــر بــا تاکیــد بــر تامیــن ارز مــورد نیــاز کاالهــای
اساســی ،اعــام کــرد :از ابتــدای امســال تاکنــون بیــش از  5.5میلیــارد
یــورو ارز بابــت ورود کاالهــای اساســی و ضــروری مــورد نیــاز مــردم
تامیــن کــرده اســت.
ایــن بانــک در گــزارش خــود یادآورشــده ،طبــق سیاســتهای جدیــد،
تامیــن ارز کاالهــای اساســی و ضــروری بــر مبنــای نــرخ ارز مصــوب دولت
بــه صــورت معمــول در حــال انجــام اســت.
«همچنیــن عملکــرد بــازار ثانویــه بــا ورود ارزهــای حاصــل از صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی و ســایر کاالهــای صادراتــی از ابتــدای امســال
تاکنــون بیــش از ســه میلیــارد یوروســت.
ارز تامیــن شــده در ایــن بــازار بــرای واردات مــواد اولیــه ،ماشــینآالت
و ســایر کاالهــای مــورد نیــاز کشــور توســط واردکننــدگان بــر مبنــای

مکانیــزم بــازار بــا نــرخ توافقــی خریــد و فــروش شــده اســت.
از زمــان اجــرای سیاســت جدیــد ارزی دولــت از  16مردادمــاه امســال،
نزدیــک بــه یــک میلیــارد یــورو در بــازار ثانویــه بــرای ورود کاالهــا بــا نرخ
متوســط  9هــزار تومــان بــه ازای هــر یــورو معاملــه شــده اســت.
بانــک مرکــزی اعــام کــرد بــرای تامیــن نیازهــای ارزی واقعــی مــردم بــه
صــورت اســکناس و در جهــت مصــارف خدماتــی ،بنــا بــر سیاســتهای
اعمــال شــده قــرار اســت بانکهــا و صرافیهــا نســبت بــه ورود و تامیــن
ارز بــه صــورت اســکناس اقــدام کننــد.
بــر ایــن اســاس بــه همــه بانکهــا و صرافیهــا اجــازه داده شــده اســت
تمهیــدات الزم را بــرای تامیــن اســکناس معمــول کننــد.
«انتظــار مــیرود بــه تدریــج اســکناس الزم بــرای تامیــن نیاز واقعــی مردم
توســط بانکهــا و صرافیهــا تامیــن شــود».
بانــک مرکــزی بــه مــردم اطمینــان داد کــه ارز مــورد نیــاز کاالهــای
اساســی و ضــروری بنابــر سیاســتهای دولــت جمهــوری اســامی ایــران
بــا نــرخ مصــوب تامیــن میشــود.
«در خصــوص بــازار ثانویــه نیــز سیاســت بانــک مرکــزی بــر آن اســت که
صادرکننــدگان بــا توجــه بــه مکانیــزم بــازار ،ارز خــود را عرضــه کــرده و
واردکننــدگان و تولیدکننــدگان نیــز بــرای تامیــن ماشــین آالت ،مــواد
اولیــه و ســایر کاالهــای مــورد نیــاز خــود در ایــن بــازار ارز مــورد نیــاز را
تامیــن کننــد».
«بانــک مرکــزی در شــرایط جــاری کشــور ایــن اطمینــان را بــه مــردم
مــی دهــد کــه همــه تــاش خــود را بــرای تامیــن منافــع و مصالــح عامــه
جامعــه بــه کار مــی بــرد و دغدغــه اصلــی ایــن بانــک تامیــن نیازهــای
اساســی ،ضــروری و واقعــی مــردم اســت و در ایــن زمینــه تــاش خــود را
بــه کار خواهــد بــرد».
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رئیــس اتــا بازرگانــی ایــران گفت:
تومانــی بــه
تخصیــ ارز
نفــع افــراد برخــوردار و پولدارتــر
اســت تــا اقشــار آســی پ یر بــه
همیــن منظــور پیشــنهاد می شــود
تــا تخصیــ ارز بــه ایــن شــیوه
ح ـ ف و بهجــای آن یارانــه نقــدی
بــه اقشــار آســی پ یر پرداخــت شــود.
غامحســین شــافعی در هفتــاد و هفتمیــن نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی بــا انتقــاد از شــرایط حاکــم بــر فعالیتهــای
اقتصــادی کشــور اظهــار داشــت :در حــال حاضــر مســائل داخلــی در
مقایســه بــا مشــکات خارجــی ،بیشتــر ســد راه فعــاالن اقتصــادی اســت
انتظــار مــیرود تــا در داخــل بــه گونــهای رفتــار کنیــم کــه بتــوان از اثــرات
نامایمتهــای بیرونــی کاســت و در ایــن شــرایط مســائل داخلــی بــا درایت
بیشتــری حــل شــود.
وی افــزود :همــه دســتگاهها بایــد عــاوه بــر اینکــه در چارچــوب مشــخ
مرتبــط بــا وظیفــه خــود تصمیمگیــری میکننــد ،در مقابــل آن تصمیمهــا،
پاسـ گو هــم باشــند.
بــه عنــوان نمونــه ،در ماجــرای برخوردهایــی کــه در راســتای مقابلــه بــا
احتــکار صــورت گرفتــه ،بایــد وزارت صنعــت دربــاره کنتــرل قیمتهــا یــا
مســائل تعزیراتــی در برنامهریــزی ،اجــرا و عمــل ح ــور داشــته باشــد و بعد
هــم پاسـ گو باشــد .هماکنــون در میــان فعــاالن اقتصــادی ،افــراد درســتکار
بنکــدار را میشناســیم کــه بــا مشــکات عدیــدهای بــر ســر همیــن
برخوردهــا مواجــه شــدهاند.
شــافعی ت کیــد کــرد :از یــک طــرف از ســوی مســووالن ت کیــد میشــود
کــه اعتمــاد بایــد بیــن مــردم ،بخــش خصوصــی و دولــت بــاال رود امــا از
طــرف دیگــر شــاهد اقداماتــی هســتیم کــه ایــن اعتمــاد را بهشــدت
متزلــزل میکنــد .شــرایط فعلــی گــواه ایــن اســت کــه خشــک و تــر باهــم
میســوزند.
او در ادامــه تصریــح کــرد :دســتورالعملهای پیدرپــی فعــاالن اقتصــادی
را دچــار تردیــد کــرده اســت و آنــان بهجــای اینکــه بــا تکیــه بــر ایــن
بخشــنامهها فعالیــت اقتصــادی خــود را توســعه دهنــد ،تــا صدور بخشــنامه
بعــدی فعالیــت خــود را متوقــف میکننــد.
ش ــافعی گف ــت :اگ ــر ق ــرار اس ــت ب ــا ه ــم ب ــه جن ــگ مش ــکات بروی ــم
هـــر روز بایـــد شـــرایط بهتـــر از دیـــروز باشـــد امـــا فعـــاالن اقتصـــادی
ه ــر شــ دع ــا م ــی کنن ــد ک ــه ف ــردا صب ــح ب ــا ی ــک مع ــل جدی ــد
روبـــرو نشـــوند .ایـــن مع ـــل کـــه فعـــاالن اقتصـــادی روز بعـــد بـــا چـــه
دســـتورالعمل جدیـــد یـــا مشـــکل دیگـــری مواجـــه میشـــوند ،فکـــر
و هـــن افـــراد را بهشـــدت درگیـــر کـــرده اســـت .اشـــکال ایـــن اســـت
ک ــه ب ــه ج ــای مس ــووالن ،اف ــراد غیرمس ــوول تصمی ــم میگیرن ــد و ه ــر
کســـی متناســـ بـــا وظایـــف میـــدان عمـــل نـــدارد ،بنابرایـــن اســـتدعا
داری ــم ک ــه در چارچ ــوب وظای ــف ،هرکس ــی کار خ ــود را انج ــام ده ــد و
پاســـ گوی اقداماتـــش باشـــد.
شــافعی بابیــان ایــن موضــوع کــه ســرمایه در گــردش بنگاههــای تولیــدی
پاس ـ گوی شــرایط فعلــی نیســت ،پیشــنهاد داد تــا میــزان ایــن ســرمایه
اصــاح شــود .بنگاههــای تولیــدی حداقــل برابــر گ شــته نیازمند ســرمایه
درگــردش هســتند.
تومانی
رئیــس اتــا ایــران با اشــاره بــه این موضــوع کــه تخصیـ ارز
بــه نفــع افــراد برخــوردار و پولدارتــر اســت تــا اقشــار آســی پ یر ،پیشــنهاد
داد تــا تخصیـ ارز بــه ایــن شــیوه حـ ف و بهجــای آن یارانــه نقــدی بــه
اقشــار آســی پ یر پرداخــت شــود.
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اس می

نماینــده ولیفقیــه در آ ربایجانشــرقی گفــت :صیانــت از آرمانهــا و اهــداف
انقــاب و همچنیــن رفــع موانــع پیشــرو مهمتریــن عناوینــی اســت کــه در
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســام بایــد مــورد توجــه قــرار گرفته و
بایــد دســتاوردهای چهــل ســاله انقــاب را در جامعــه تبییــن کنیم.
حجتاالســام ســیدمحمدعلی آلهاشــم در جلســه شورای سیاســتگ اری
و راهبــری چهلمیــن ســال انقاب اســامی اســتان اظهــار کرد :در ســالجاری
بایــد شــعار همــه ســاله را تبدیــل بــه شــعور کــرده و صرفــا نــگاه تکریمــی و
شــعاری بــه چهلمین ســالگرد انقاب نداشــته باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه در کل ایــام ســال دســتاوردهای چهــل ســاله انقــاب
را تبییــن کنیــم ،خاطرنشــان کــرد :هــدف از انقــاب اســامی ایــران تنهــا
رفتــن رژیــم پهلــوی نبــود ،بلکــه اهــداف واالتــر و وســیعتری چــون «صدور
فرهنــگ انقــاب اســامی ایــران» داشــت.
نماینــده ولیفقیــه در اســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز فرهنــگ انقــاب
اســامی ایــران صــادر شــده و حرکتهــای اســامی در کشــورهای مختلــف
در راســتای آرمــان انقــاب اســامی ایــران بــوده اســت ،گفــت :امــروز جوانان
کشــورهای غربــی در ســایه تدبیــر مقــام معظــم بــا اهــداف انقــاب اســامی
آشــنا شــدهاند.
حجتاالســام آلهاشــم بیــان کــرد :بایــد تبییــن کنیــم کــه چه مراحلــی را
گ راندیــم و چــه تهدیداتــی را بــه فرصــت بــدل کردیــم و بایــد تبیین شــود
کــه چگونــه تهدیــد فتنــه داعــش را بــه فرصــت بــدل کردیم.
وی در ادامـــه خطـــاب بـــه ائمـــهی جمعـــهی اســـتان مت کـــر شـــد :در
آس ــتانهی بازگش ــایی م ــدارس در خطبهه ــای نم ــاز جمع ــه ب ــه موض ــوع
جش ــن عاطفهه ــا پرداخ ــت ک ــرده و م ــردم را ب ــه ای ــن کار خی ــر تش ــویق
کنی ــد.
ا ا با
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روحانـی بـا بیـان ایـن کـه «مـا
ه صفح ه
مشـکاتی داشـته ایم اما عـزت خود را حف کـرده ایم»،
خاطرنشـان کـرد :هی گاه نبوده که کشـور ایران دسـت
خـود را دراز کنـد .بـا وحدت و اتحاد و تـاش و فعالیت از
ایـن مشـکات عبور خواهیـم کرد.
وی تصریــح کــرد :مــا گاز ،نفــت ،پتروشــیمی خــود را
داریــم ،خداونــد نعمــت بزرگــی بــه مــا داده اســت و ایــن
را بایــد روز افــزون کنیــم و برکــت ایــن نعمت در دســت
ماســت .ایــن کــه از خــام فروشــی فاصلــه بگیریــم و
محصــول پــرارزش تــر بــه کشــور و جامعــه عرضــه کنیم
بــا ســرمایه خارجــی و ســرمایه خودمــان ممکــن اســت.
وی افـزود :اکنـون هـم باید سـرمایه خارجـی و داخلی را
جـ ب کنیـم اگر چه ممکن اسـت سـخت شـده باشـد.
رئیـس جمهـوری بـا تاکید بر این کـه «امـروز روز جنگ
اقتصـادی و روانـی علیه ملت ایران اسـت» ،افزود :در صف
مقـدم ایـن جنگ بخشهایی اسـت کـه بار اقتصـاد را بر
عهـده دارنـد از مهـم تریـن آنها نفـت ،گاز و پتروشـیمی
اسـت زیـرا دشـمن وقتـی میخواهـد مـا را تحریـم کند
روی نفـت و گاز و پتروشـیمی دسـت میگ ارد.
روحانــی بــا قدردانــی از تاشهــای متخصصــان ایرانــی
یــادآور شــد :مــا از مشــکات عبــور خواهیــم کــرد و
دلیــل آن بــه ثمــر نشســتن امــروز تاشهای چندســاله
متخصصــان در عســلویه اســت.
وی بــا یــادآوری اینکــه ســه واحــد مهــم بــه
بهرهبــرداری رســیده اســت ،خاطرنشــان کــرد :واحــد
پتروشــیمی مهــم مرجــان کــه یــک میلیــون و 65هزار
تــن را بــه عنــوان محصــول دارد و فــاز ســوم یکواحــد
پتروشــیمی مهــم بــه نــام پردیــس کــه مجموعــه
محصوالتــش بیــش ازیــک میلیــون و  7هــزار
اســت و نیــروگاه دماونــد کــه  65مــگاوات بــر تولیــد
میکنــد کــه میتوانــد ت میــن کننــده خدمــات جانبــی
واحدهــای مختلــف پتروشــیمی باشــد ،ایــن افتتاحهــا
نشــان میدهــد مــا در مســیر تــاش ،فعالیــت ،ای ــار و
فــداکاری هســتیم.
رئیـس دولـت تدبیـر و امیـد همچنیـن گفـت :میـزان
اشـت ال در کشـور افـزوده میشـود ،همیـن طـرح برای
نفـر اشـت ال مسـتقیم و تعـداد
بیـش از هـزار و
زیادی اشـت ال غیرمسـتقیم بهوجـود مـیآورد .یعنی در
مسـیر اشـت ال و تولید حرکت میکنیـم و میلیاردهادالر
بـرای تولیـد بـه منظـور تامیـن نیـاز داخـل و صـادرات

رئیــس جمهــوری بــا قدردانــی از زحمــات همــه
تاشــگران عرصــه صنعــت نفــت ،افــزود :مــا در چنــد
ســال اخیــر در عرصــه تولیــد نفــت ،دفــاع از حقمــان
در اوپــک ،در حــوزه گاز و خودکفایــی در ایــن حــوزه و
همچنیــن پتروشــیمی بــه موفقیتهــای خوبــی دســت
یافتیــم.
روحانــی افــزود :مــا بــا همــه تــوان میکوشــیم هــم نفت
را تولیــد و هــم صــادر کنیــم .مــا هــم مــواد پتروشــیمی
تولیــد و هــم صــادر میکنیــم و امــروز بــرای ت میــن
نیازمندیهــای ارز کشــور ،پتروشــیمی بــار ســنگینی را
بــر دوش گرفتــه اســت.
رئیــس قــوه مجریــه تصریــح کــرد :تامین بخــش بزرگی
از ارز بــازار ثانویــه بــر دوش پتروشیمیهاســت .ایــن کــه
محصــول تولیــدی آنهــا ســاالنه میتوانــد  1میلیــارد
تــا  1میلیــارد دالر کمتــر یــا بیشتــر ارزآوری داشــته
باشــد ،معنایــش ایــن اســت کــه متخصصــان ایرانــی در
خــط اول مبــارزه هســتند و دشــمن میخواهــد در
همیــن زمینــه فشــار وارد کنــد و بحمــدا متخصصــان
در خــط مقــدم ایــن ایســتادگی و مبــارزه هســتند.
روحانــی خاطرنشــان کــرد :بخشهــای دولتــی و
بخشهــای عمومــی غیــر دولتــی بایــد بــه محـ ایــن
کــه هــر واحــدی را تکمیــل کردنــد ،بافاصلــه بــه فکــر
فــروش و واگـ اری آن بــه مــردم باشــند و همــان موقــع
کــه خیالتــان راحــت شــد کــه همــه بخشهــای آن

سـرمایهگ اری کـرده ایـم و ان شـا ا سـود میلیاردهـا
دالری در سـالهای آینـده پیـش روی ملت ایران اسـت.
روحانـی یـادآور شـد :ملـت بـزرگ ایـران در طـول تاری
بـا مشـکات زیـادی در جنـگ و خشکسـالی و دعواهای
منطقـهای مواجـه بـوده امـا همـواره عـزت خودشـان را
نفروختند.
وی بـا بیـان ایـن کـه مفهـوم ایـن قناتهـا چیسـت ،
اظهارداشـت :ایـن کـه بخشـی از کشـور در طـول قرنها
بـه صـورت کویر بـوده  ،معنایش این اسـت کـه بارندگی
به اندازه کافی نیسـت و همیشه مشـکاتی در این زمینه
داشـته ایـم امـا پیوسـته در برابر مشـکات ایسـتادگی و
عـزت خودمـان را حفـ کـرده ایم.
رئیــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر ایــن کــه کاروان
تــاش و ســازندگی مــا متوقــف نمیشــود و ایــن
مســیر ادامــه پیــدا میکنــد ،اظهارداشــت 1 :طــرح
بــزرگ پتروشــیمی از ســال  9تــا امــروز افتتــاح و بــه
بهرهبــرداری رســیده اســت و رونــد افتتــاح طرحهــای
مرتبــط بــا پتروشــیمی در ســال جــاری و ســالهای
آتــی همچنــان ادامــه مییابــد بــه گونــه ای کــه حــدود
 6طــرح دیگــر در ســال  9افتتــاح خواهــد شــد.
روحانــی صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی را از صنایــع
بســیار مهــم و ت ثیرگـ ار کشــور برشــمرد و گفــت :ایــن
کــه در بحـ انــرژی روی پــای خــود بایســتیم و بتوانیم
نفــت و گاز خودمــان را ت میــن کنیــم خیلی مهم اســت.
ا

واحــد تکمیــل گردیــده در بــازار فــروش عرضــه کنیــد.
وی بــا یــادآوری ایــن کــه وزیــر دفــاع امــروز نکاتــی را
گفتنــد کــه یــک مقــدار خطــاب بــه مهنــدس زنگنــه
بــود و یــک مقــدار خطــاب بــه دولــت ،اظهارداشــت:
آن کــه میگفتنــد همــه آنهایــی کــه امــروز در صنعــت
پتروشــیمی فعــال هســتند و میخواهنــد آینــده
روشــنتری برایشــان ترســیم شــود تــا راحتتــر
در بــازار بــورس فعــال شــده و سهامشــان را واگــ ار
کننــد و بــا پولــی کــه بــه دســت میآورنــد ،پروژههــای
نیمهتمــام دیگــری کــه در اختیــار دارنــد را تکمیــل
کننــد ،حــرف درســت اســت .اگــر مشــکلی در ایــن
زمینــه وجــود دارد بایــد حــل شــود ،اگــر نســبت بــه
آینــده یــا نســبت بــه قیمــت تردیدهایــی وجــود دارد،
ایــن تردیدهــا را بایــد رفــع کنیــم تــا ایــن کار بــه خوبی
انجــام بگیــرد.
وی در ادامــه اهمیــت توجــه به مســائل زیســت محیطی
را مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود :نکتــه مهــم دیگــری
کــه امــروز بــا آن مواجــه بودیــم ،ام ــا قــرارداد بســیار
خــوب بــرای فلرهــا و گاز بــود .مشــعلهای ایــن گازهــا
میســوزد و آن ــه نصیــ مــردم میکنــد ،آلودگــی
اســت و آن ــه نصیــ صاحبــان آن میکنــد اینکــه
محصولشــان آتــش میگیــرد و میســوزد و موجــ
آزار دیگــران میشــود .مس ـ له محیــط زیســت بســیار
مهــم اســت و کاری کــه اینجــا انجــام میدهیــد بــرای
منطقــه و اســتان بوشــهر ،منطقــه عســلویه ،دیر،کنــگان
و ســایر نقــا بســیار مهــم اســت امــا در عیــن حــال از
لحــا محیــط زیســتی بایــد بــه فکــر مــردم بــود کــه
مــردم آزار نبیننــد.
رئیــس قــوه مجریــه تاکیــد کــرد :بایــد همــه اقدامــات
محیــط زیســتی را کــه الزم اســت ،انجــام دهیــم و
دو قــراردادی کــه امــروز انجــام شــد کــه عمدتــا مربــو
بــه منطقــه خوزســتان و کهکیلویــه و بویراحمد و شــر
کارون بــود ان شــا ا شــبیه آن در اینجــا هــم انجــام
بگیــرد .همیــن قــراردادی کــه ام ــا شــد و آقــای زنگنه
گفتنــد کــه محصــول گازی کــه از ایــن فلرهــا به دســت
میآیــد در روز میلیــون متــر مکع ـ اســت و ایــن
هــم از لحــا اقتصــادی و اشــت ال بــه نفع کشــور اســت
و هــم محیــط زیســت را ســالم میکنــد و همــه اینهــا
قدمهــای بســیار مهمــی اســت کــه برداشــته شــده
اســت.

ا

یکنهادهمبایدمجلسرااستیضاحکند
یـک فعـال سیاسـی اصاحطل گفـت :مردم فکـر میکنند مجلـس به جای
اینکـه بـه فکر کشـور باشـد به دنبال بازیهای سیاسـی اسـت.
مصطفی هاشـمیطبا درباره اسـتی احهای پی در پی وزرا در مجلس شـورای
اسـامی ،گفـت :به نظر مـن افرادی که دنبال اسـتی اح هسـتند میخواهند
بـه مـردم بگوینـد مـا پیگیـر مشـکات شـما هسـتیم ،در حالیکـه بخـش
بیشتـر مشـکات کشـور در گـرو عملکـرد مجلس شـورای اسـامی اسـت.
بـه آن معنـا کـه مجلـس در راس قانونگـ اری اسـت ،حتـی اگـر دولـت هم
دربع ـی از سیاسـتهای خـود درسـت عمـل نکنـد ،بازهم مجلـس در راس
امـور اسـت .وی افـزود :مجلـس قوانیـن بودجـه را تصویـ و بـه دولـت ابا
میکنـد ،مجلـس چه قوانینـی تصوی میکند که رئیس مجلس در سـخنان
خـود اشـاره کرده اسـت .ایـن قوانین ،قوانیـن خوبی نیسـتند .در واقع مجلس
برنامـه ششـم توسـعه را تصوی میکند که نـه تنها توان اجرایی شـدن ندارد
بلکـه اولویتهـای کشـور هم در آن رعایت نشـده اسـت.
ایـن فعـال سیاسـی اصاحطل با تاکید بـر اینکه مجلس را بایـد یک نهادی

اسـتی اح کنـد ،گفت :اسـتی اح وزیـر آموزش و پـرورش چه علتی داشـت
مگـر او میتوانـد حرفهـای چند مـاه پیش که بـه او ابا شـده در این مدت
کوتـاه اجرایـی کند وی خاطرنشـان کرد :به نظر من تمامـی اقدامات مجلس
در خصـوص اسـتی احها مطـرح کردن خود اسـت ،درواقع مجلسـیها با این
اقدامـات میخواهنـد بگوینـد مـا به فکر مردم هسـتیم .هاشـمیطبا بـا بیان
اینکـه اگـر مجلس قصد کمک به مردم دارد باید مشـکات اقتصادی کشـور
و تبعـات آن را بـرای مـردم و دولـت مطـرح کند ،افـزود :مجلس وظیفـه دارد
مشـکات را طـرح و تبعـات سیاسـتهای غلـط را اعـام کنـد و در مجمـوع
فرمول سیاسـتهای درسـت اقتصـادی را ارایه دهد .وی افـزود :موضوعاتی که
بـه آن اشـاره کـردم وظیفـه مجلس اسـت ،نه مردم عـادی و سیاسـتمداران.
مجلس در خصوص مسـائل مملکت که شـامل ارز ،فروش نفت و  ...میشـود
قانـون تصویـ کنـد ،بعـد ببینیم چـه کسـی جرئـت دارد آن را اجـرا نکند
مجلـس تصوی کند مملکت باید به چه شـکلی اداره شـود ،ایـن کار را انجام
میدهـد غیـر از اینکه بودجـه  97را بردند ،درصد باالیی هم کسـری بودجه

نصی کشـور کردند .هاشـمیطبا افزود :با اسـتی اح مشـکلی حل نمیشود،
نه تاثیر منفی دارد و نه م بت .افرادی که اسـتی اح شـدند چندان در اقتصاد
کشـور موثر نبودند و هر وزیر دیگری هم که گ اشـته شـود ،به همین شـکل
عمـل خواهـد کرد ،وزرا مجبور هسـتند به طـور روزمره حرکـت کنند چراکه
تکلیف اقتصاد سیاسـی کشـور مشـخ نیسـت .چه نهادی باید این تکلیف
را روشـن کنـد مجلـس .وی اضافه کرد :مجلسـیها اگر نیروهـای قویتر هم
بگ ارنـد کاری بیـش از وزرای قبلی نمیتواننـد انجام دهند.
هاشـمیطبا بـا اشـاره به اینکـه برخی مطـرح میکنند اسـتی احها به دلیل
عـدم دسترسـی مجلـس بـه نوبخـت اسـت ،گفـت :سـازمان برنامـه و بودجه
زیرنظـر رئیسجمهور اسـت ،میتوانسـتند در جلسـه سـوال از رئیسجمهور
در این موضوعات سـوال ب رسـند و صراحتا درباره این مسـائل اظهارنظر کنند.
وی تاکیـد کـرد :مردم این عملکرد مجلس را بازی سیاسـی میبینند و جدی
نمیگیرنـد ،مـردم فکـر میکنند مجلس به جای اینکه به فکر کشـور باشـد
به دنبال بازیهای سیاسـی اسـت.

با ابال بانک مرکزی

بانکهامجازبهعرضهارزمسافرتیودانشجوییشدند
بانـک مرکـزی اعام کـرد :بانکها مجازند از محـل ارزهای خریداری شـده ،با
تامین اسـکناس از محل منابع خود ،نسـبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی
و دانشـجویی بـه نـرخ بازار و با اخ مـدار مورد نیـاز ،اقدام کنند.
بـر اسـاس بخشـنامه بانـک مرکـزی ،بانک ها مجازند در سـطح شـع داخل
شـهر ،بـا دریافت مدار م بتـه از قبیل گ رنامه معتبر ایران ،بلیط مسـافرت
هوایـی و ویزای کشـور مقصد کشـورهایی که نیاز بـه ویزا دارند اقـدام و این
مـدار را بـرای نظارت بازرسـان بانک در سـوابق خود نگهـداری کند.

همچنیــن بانــک هــای عامــل مجازنــد نســبت بــه فــروش و پرداخــت ارز
دانشــجویی اعــم از شــهریه و اقامــت بــه نــرخ بــازار بــا اخـ مــدار م بتــه
شــامل تاییدیــه وزارتخانههای علــوم ،تحقیقات و فنــاوری و بهداشــت ،درمان
و آمــوزش پزشــکی حسـ مــورد  ،صورتحســاب دانشــگاه محــل تحصیــل
کــه اصالــت و اعتبــار آن از ســوی نمایندگــی ایــران در کشــور محــل تحصیل
تاییــد شــده باشــد ،اقــدام کننــد.
بانـک مرکـزی یادآور شـده اسـت :به منظـور دریافـت تائیدیـه وزارتخانههای
ا

ید

ام ب م ا

یربـط برای ایجاد دسترسـی به سـامانههای مربوطه ،هماهنگیهـای الزم را
بـا ایـن وزارتخانهها به عمـل آورند.
در رابطــه بــا فــروش و پرداخــت ارز مســافرتی و دانشــجویی نیــز ،اخـ تعهــد
کتبــی از متقاضــی مبنــی بــر خریــد ارز تنهــا از یــک منبــع اعــم از بانــک یــا
صرافــی مجــاز ،الزامی اســت.
سیاسـت های جدید ارزی از شـانزدهم مرداد ماه اجرایی شـد و بر اسـاس آن
تامین ارز دانشـجویی و مسـافرتی به بازار صرافی ها واگ ار شـد.
ار

ا

بانک

اد ا

ر داد

آغازگامدومبرنامهراهبردیبانکصادرات

مدیرعامــل بانــک صــادرات ایــران طــی پیامــی بــه
مناســبت آغــاز شــصت و هفتمین ســالروز ت ســیس ایــن بانک ،ضمن اشــاره
بــه توانمندیهــا و ظرفیــت بــی نظیــر ایــن بانــک ،ایــن روز فرخنــده را
تبریــک گفــت و بــر تحقــق اهــداف عالیــه بانــک در جهــت خدمــت رســانی
بیشــتر بــه نظــام اقتصــادی کشــور ت کیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک صــادرات ایــران ،متــن پیــام حجــت الــه
صیــدی بــه شــرح زیــر اســت:
«در طوفـان ،اگـر مقابـل درختـی ایسـتاده باشـی و تنهـا بـه شـاخ و برگـش
نـگاه کنـی ،گمـان میبـری حتما سـقو خواهد کـرد ،امـا چون بـه تنهاش

بنگـری ،اسـتواریاش در مقابل طوفـان را در میکنی .این بـاوری دیرینه و
گفتهای قدیمی اسـت که اکنون در آسـتانه شـصت و هفتمین بهار بالندگی و
سـرزندگی بانـک صادرات ایـران ،مصداقی دوباره یافته اسـت .درختی تنومند،
کـه از طوفانهـای بسـیاری سـربلند بیرون آمـده و اکنـون به عنـوان یکی از
سـه بانـک بـزرگ کشـور ،همچنـان میبالد و پیـش مـیرود و از شـاخهاش،
میـوهاش ،شـکوهش و دل یـری سـایهاش ،همـگان بهـره فـراوان میبرند.
بانکهـای بـزرگ جهان در سراسـر تاری خود ،سرگ شـت جالبی داشـتهاند
کـه البتـه از طبیعـت ف ای کسـ و کار و مسـیر رشـد سرچشـمه میگیرد
و آن کـدام مسـیر رشـد اسـت که هموار باشـد و مسـتقیم کـدام راه پـر فراز
و نشـی اسـت کـه خالـی از مانـع باشـد و پی خطرنـا و گاهی هـم راندن
در هـوای مهآلـود و نااطمینانـی بانـک بزرگ صـادرات ایران نیـز از این قاعده
بیـرون نبوده اسـت و گرنـه امروز چنین اسـتوار نایسـتاده بود .برخـورداری از
بیـش از چهـل و  6میلیـون حسـاب و حـدود سـی میلیون صاح حسـاب،
یکصـد و هفتـاد هـزار میلیـارد تومان دارایـی ،سـهم ده درصدی از بـازار پول،
بیش از دوهزار و سـیصد شـعبه ،نزدیک به سـی هزار همکار شـاغل و درسـت
به همین میزان پیشکسـوت و بازنشسـته ،بیشترین تعداد شـع و واحدهای

خـار از کشـور ،ظرفیتـی بـرای ایـن بانـک بـزرگ ایجاد کـرده تـا همچنان
بـر اسـاس شـعار پرافتخـارش ،در خدمت مردم باشـد .ظرفیتی کـه باید برای
همـت آفریننـدگان آن ،از بنیانگـ اران گرفته تـا مدیران و کارکنـان دیروز و
امروزش و از مشـتریان وفادار و فرهیخته تا سـهامداران پایدارش درود فرسـتاد
و آرزوی سـرافرازی کرد.
اکنـون کـه طوفان نشسـتن گرفتـه و مرحلـه اول از برنامه راهبـردی بانک در
دوره جدیـد با دسـتیابی بـه هدف کاهش رونـد زیاندهی پایـان یافته و گام
دوم ،برای رسـیدن به نقطه سربهسـری برداشـته شـده ،میتوان با امید فراوان
به ف ل الهی و پشـتیبانی مسـووالن و مدیران عالی کشـور و با اتکا به همت
بلند همکاران تاشـگر و خسـتگیناپ یر در سراسـر کشـور و شـع فرامرزی
بانک ،بالندگی دیگری از این درخت تنومند و همیشـه سـبز را نوید داد .جای
آن دارد تـا بـا عر تبریک آغاز شـصت و هفت سـالگی بانک صـادرات ایران
بـه یکایـک اع ای خانـواده بزرگ این ثـروت ملی و میهنی و تقدیـر از تاش
تمامـی ینفعـان برای رقم زدن روزهایی روشـن برای بانـک از خداوند بزرگ
بخواهیـم تـا توفیـق رحمت بیپایانـش را دری نفرماید و همچنان سـربلندی
و سرسـبزی ،حدی روز و شـبان بانک صادرات ایران باشـد».

ا
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واگ اریهای
اگرچــه واگـ اری اموال
مــازاد بانکهــا یکــی از دســتورکارهای جــدی نظــام
بانکــی بــرای اصاحــات بــود ،امــا نــه تنهــا کارنامــه
م بتــی در آن بــه جــای نمانــده ،بلکــه همــان اندکــی
هــم کــه فــروش رفتــه ،بــه شــبهدولتی فروختــه شــد.
واگــ اری امــوال و داراییهــای مــازاد بانکــی
همــواره یکــی از موضوعــات مهمــی بــود کــه مدنظــر
سیاســتگ اران و قانونگــ اران قــرار داشــت بــه
نحــوی کــه در تصویـ قانــون بهبــود مســتمر ف ــای
کسـ و کار هــم ،یکــی از بندهــای جــدی کــه بــه آن
توجــه شــده بــود ،همــان واگـ اری امــوال و داراییهای
مــازاد بانکهــا بــود.
بانکهــای بنگاهــدار ،خیلــی وقــت بــود کــه خریــد
ملــک و امــا را بــه عنــوان یــک راه ســودده بــرای
پوشــاندن برخــی ناترازیهــای خــود انتخــاب کــرده
بودنــد و بنابرایــن ملــک میخریدنــد ،اجــاره میدادنــد
و گاه در شــرایط مناسـ  ،خریــد و فــروش میکردنــد،
حتــی برخــی از آنهــا بــا همــکاری شــهرداریها ،گاه
یــک خیابــان از یــک منطقــه و محــدوده مناســ را
بــه صــورت کامــل خریــداری کــرده و ملکهــای آن
محــدوده را بــا قیمتــی بســیار باالتــر و ج ابتــر از
ســطح قیمــت منطقــه ،از مالــکان میخریدنــد تــا بلکــه
«نــه» از آنهــا نشــنوند.
ه
اکنــون بــر اســاس اعــام رســمی دولــت ،ماهانــه
یکهــزار میلیــارد تومــان از امــوال مــازاد بانکهــا بــه
فــروش رفتــه و ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز هــم
حجــم عمــدهای از امــوال و داراییهــای نظــام بانکــی ،از
ملــک و امــا اداری و تجــاری گرفتــه تا شــع بانکی،
باقــی مانــده کــه یــا مشــتری ندارنــد یــا اینکــه اصــوال
بــه خاطــر شــرایط جـ اب کنونــی ،بانکهــا ارادهای بــرای
فــروش آن ندارنــد ،بلکــه در آینــده بــا وضعیــت کنونــی

رنا

ملــک و دالر و طــا ،قیمــت باالتــر رود و آنهــا بتواننــد بــا
نــرخ باالتــری دارایــی خــود را بــه فــروش برســانند.
امیــر باقــری ،معــاون امــور بانــک ،بیمــه و شــرکتهای
دولتــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در ایــن
رابطــه بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت فــروش امــوال
و داراییهــای مــازاد بانکــی میگویــد :در مــاده
16قانــون رفــع موانــع تولیــد عنــوان شــده ،ظــرف
ســه ســال بانکهــا بایــد امــوال مــازاد را بفروشــند و
اصــول حاکمیــت شــرکتی را رعایــت کننــد.
وی اظهــار داشــت :آنگونــه کــه آمارهــای وزارت اقتصــاد
میگوینــد ،در ســال  96معــادل  1هــزار میلیــارد تومان
شــرکت بانکــی فروخته شــده اگرچــه باید توجه داشــت
کــه امــوال بانکهــا دردســر زیــادی دارد کــه مدیریــت
آنهــا ،وقــت مدیریــت بانکهــا را میگیــرد بــر ایــن
اســاس از دیمــاه ســال گ شــته طبقــه بنــدی الزم
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صــورت گرفــت تــا ایــن امــوال واگـ ار شــود.
بــر اســاس برآوردهــای وزارت اقتصــاد ،در هفــت مــاه
اخیــر هــم بــا پیگیــری مدیــران عامــل بانکهــا،
6هــزار میلیــارد تومــان دیگــر فــروش رفتــه کــه معادل
ماهانــه هــزار میلیــارد تومــان را شــامل میشــود.
اکنــون گزارشهــای رســمی حکایــت از آن دارد کــه
از  6هــزار میلیــارد تومانــی کــه از امــوال و داراییهــای
 1میلیــارد تومــان
مــازاد بانکــی بــه فــروش رفتــه،
امــا و  6میلیــارد تومــان ســهام بانکهــا
بوده است.
ه

ه
نکتــه دیگــری کــه در ایــن میــان بــه شــدت بایــد مورد

د ن
با
توجــه قــرار گیــرد ،آن اســت کــه امــوال و داراییهــای
مــازاد بانکــی را چــه کســانی میخرنــد .آنگونــه کــه
بررســیهای خبرنــگار حکایــت دارد ،بخــش عمــدهای
از ایــن امــوال بــه دســت خریــداران واقعــی یــا همــان
بخــش واقعــی اقتصــاد ایــران نرســیده اســت.
یــک مقــام مســوول در نظــام بانکــی گفــت :احتمــال
دارد کــه بــا توجــه بــه اوضــاع کنونــی ملــک و ارز و
بــا توجــه بــه گرایــش افزایــش قیمــت حتــی ممکــن
اســت کــه بانکهــا شــرکتهای صــوری را هــم
ســاخته باشــند تــا امــوال خــود را بــه قیمــت نــازل
خریــداری کــرده و در فرصــت مناسـ بــا قیمــت بــاال
بفروشــند .نکتــه حایــز اهمیــت دیگــر آن اســت کــه
بســیاری از ایــن امــوال ،پیــش از تحــوالت بــازار ارز و
ملــک نرخگ ـ اری شــده بــود کــه بــه نظــر میرســد
اکنــون بــا توجــه بــه تورمــی کــه قیمــت ملک داشــته،
خریــد و فــروش آن حتــی بــرای مــدت زمــان کوتــاه
هــم میتوانــد ســود کانــی را بــه جی ـ بســیاری از
خریــداران صــوری واریــز نمایــد.
امیــر باقــری ،معــاون وزارت اقتصــاد هــم البتــه ایــن
نکتــه را تلویحــا تاییــد و اعــام کــرد :اگرچــه فــروش
امــوال مــازاد بانکهــا بــرای نظــام بانکــی دارایــی مالــی
ایجــاد کــرده ولــی ایــن امــوال در اختیــار نهادهــای
عمومــی و دولتــی قــرار گرفتــه و دســت بخــش
خصوصــی واقعــی ســ رده نشــده اســت.
حــال بــه نظــر میرســد کــه بایــد تیمــی از نهادهــای
نظارتــی وارد عمــل شــده و بــه شــیوه فــروش امــوال
و داراییهــای مــازاد بانکــی ورود کــرده تــا عــاوه بــر
اینکــه اهلیــت در ایــن معامــات رعایــت شــود ،بتــوان
امیــدوار بــود کــه دارایــی مالــی کــه بــه نظــام بانکــی
برمیگــردد ،بــه درســتی صــرف شــود شــاید هــم
بهتــر باشــد کــه تحقیــق و تفح ـ از شــیوه فــروش
امــوال و داراییهــای مــازاد بانکــی در دســتور کار قــرار
گیــرد.

ا ا

قیم هایف لیبازار ودروغیرواق یاس
مدیرعامــل ســای ا گفــت :مــا درگیــر اقدامــات ســودجویانه در بــازار خــودرو
هســتیم .قیمــت محصــوالت در کارخانــه پاییــن اســت ولــی قیمــت فعلــی
خودروهــا در بــازار را نیــز قبــول نداریــم.
محســن جهــرودی اظهــار کــرد :حجــم تقاضــای فعلــی در بــازار خــودرو
غیرعــادی و فراتــر از تصــور اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بــا حجــم شــدیدی از تقاضــا در بــازار
خــودرو مواجــه شــدهایم ،خاطرنشــان کــرد :ایــن تقاضــا بســیار بیشتــر از
میــزان تولیــد خــودرو در ایــران اســت.
مدیرعامــل ســای ا ادامــه داد :برآوردهــای ســای ا و ایرانخــودرو نشــان
میدهــد کشــش و نیــاز مــردم بــه خــودرو در ایــران ســالیانه حــدود
هــزار دســتگاه اســت کــه ســال گ شــته محقــق شــد
یــک میلیــون و
امــا امســال شــکل هجــوم مشــتریان بــه بــازار خــودرو بیشتــر شــبیه
ســفتهبازی اســت و ناشــی از نیــاز نیســت.
جهــرودی افــزود :گــروه خودروســازی ســای ا در پنــج ماهه نخســت امســال
حــدود  1هــزار دســتگاه خــودرو بیشتــر از مــدت مشــابه ســال گ شــته
تولیــد و عرضــه کــرده بهگونــهای کــه هــدف تولیــد خــود را علیرغــم
تحریمهــا محقــق کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هــر چــه از بحــران ارزی کــه از حــدود اردیبهشــتماه
آغــاز شــد ،مــردم گرایــش فراوانــی بــرای خریــد خــودرو پیــدا کردهانــد،
تصریــح کــرد :بــه نظــر میرســد کــه ایــن گرایــش بیشتــر بــا هــدف
حفــ ارزش داراییهاســت بهگونــهای کــه خــودرو در ایــران بــه
یک کاالی سرمایهای تبدیل شده است.
مدیرعامــل ســای ا ادامــه داد :خــودرو احتکارپ یــر نیســت و  9هــزار خــودرو
تنهــا تولیــد ســه روز کاری گــروه خودروســازی سای اســت کــه اصــوال
امــکان احتــکار آن وجــود نــدارد.
جهــرودی بــا بیــان اینکــه برخــی قطعــات در خودروهــا جــزو
قطعاتهایتــک اســت کــه فعــا امــکان تولیــد آن را نداریــم ،خاطرنشــان
کــرد :بــه همیــن دلیــل بع ــا کســری برخــی قطعــات نیــز موجــ

تجارینشــدن برخــی خودروهــای تولیــدی شــد.
وی دربــاره شــبهات مطــرح شــده مبنــی بــر احتــکار خــودرو از ســوی
خودروســازان گفــت :خــودرو اصــوال قابــل احتــکار نیســت و ایــن ارقامــی
کــه دربــاره تعــداد خودروهــای احتکارشــده اعــام میشــود تولیــد چنــد
روز سای اســت.
مدیرعامــل ســای ا ادامــه داد :خــودرو بــه مح ـ اتمــام تولیــد در ســای ا
شــماره ســریال دریافــت میکنــد و صاحــ آن مشــخ میشــود .در
چنیــن شــرایطی اساســا امــکان احتــکار و نگهــداری آن وجــود نــدارد.
جهــرودی افــزود :ســای ا تنهــا یــک انبــار دارد و آن هــم داخــل ایــن
مجموعــه اســت و هیــ انبــار دیگــری نــدارد کــه بخواهــد خودروهــا را
تولیــد و در آن احتــکار کنــد.
وی دربــاره تخلــف نمایندگیهــای فــروش ایــن شــرکت و فــروش خودروها
بــا قیمتهــای بــازار آزاد گفــت :ســای ا تمــام فروشهــای اخیــر خــود را
بــه صــورت اینترنتــی انجــام داده و اگــر خودرویــی در نمایندگیهــا عرضــه
شــود مــردم میتواننــد ایــن تخلــف را اعــام کننــد.
مدیرعامــل ســای ا افــزود :ســای ا نســبت بــه قیمــت کنونــی پرایــد در
ردا

کارخانــه معتــر اســت امــا قیمــت میلیــون تومانــی را بــه هیــ
عنــوان قبــول نــدارد .در ایــن شــرایط نبایــد بــه التهــاب قیمتــی در بــازار
دامــن زده شــود .قیمــت محصــوالت ســای ا تحــت نظــارت تعییــن شــده و
ســای ا نمیتوانــد بــه نرخــی بیشتــر از نرخهــای مصــوب محصــوالت
خــود را عرضــه کننــد.
جهــرودی دربــاره زمــان و چگونگــی عرضــه محصــوالت ایــن شــرکت اظهار
کــرد :از ســاعت  1صبــح امــروز  5هــزار دســتگاه خــودرو از خانــواده
محصــوالت پرایــد ،تیبــا و وانتنیســان بــا قیمــت مصــوب زمــان تحویــل
عرضــه خواهــد شــد.
وی همچنیــن دربــاره قیمتگــ اری خودروهــای تولیــد داخــل
خواســتار تامیــن قیمتهــا در حاشــیه بــازار شــد و گفــت :در گ شــته
خودروســازان تجربــه مناســ و موفقــی در زمینــه قیمتگــ اری
خــودرو در بــازار آزاد داشــتند کــه بــا ایــن رونــد مشــکات موجــود
برطــرف خواهــد شــد.
مدیرعامــل ســای ا دربــاره تحویــل خودروهای ســیتروئن  Cفروخته شــده
گفــت :ســای ا دو هــزار دســتگاه خــودرو ســیتروئن  Cرا پیشفــروش
کــرده کــه تحویــل مشــتریان خواهــد شــد .در ایــن زمینــه بــا تــاش
همــکاران توانســتیم مشــکات را رفــع کنیــم و در حــال تولیــد ایــن
محصــول هســتیم.
جهــرودی ادامــه داد :در حــال حاضــر بیشتریــن مشــکل مــا در زمینــه
تاخیــر در تحویــل خــودرو در حــوزه محصــوالت رنوســت .زیــرا در گ شــته
روزانــه حــدود  57دســتگاه خــودرو از خانــواده محصــوالت رنــو تولیــد
میکردیــم کــه در حــال حاضــر ایــن عــدد بــه روزی  9دســتگاه کاهــش
پیــدا کــرده اســت.
وی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد :درخصـــوص ســـایر محصـــوالت نیـــز
تـــاش میکنیـــم زمـــان تاخیـــر در تحویـــل را بـــه کمتـــر از یـــک مـــاه
برس ــانیم.

ر داد

توس هناوگانماشی آ تسازمان دماتموتوری
شــهردار قــدس بــا اشــاره بــه توســعه نــاوگان ســازمان
خدمــات موتــوری بــا خریــداری ماشــین آالت جدیــد ،از آمادگــی هــر
چــه بیشتــر شــهرداری قــدس بــرای تســریع در اجــرای پــروژه هــای
شــهری و مقابلــه بــا بحــران هــا و مخاطــرات طبیعــی مختلــف خبــر داد.
مســعود مختــاری بــا اشــاره بــه اهمیــت تجهیــز و نوســازی امکانــات
و نــاوگان ســازمان خدمــات موتــوری گفــت :تجهیــز ســازمان
خدماتموتــوری بــه انــواع ماشــین آالت ســبک و ســنگین مکانیــزه
خدمــات رســانی از اولویــت هــای مهــم شــهرداری قــدس مــی باشــد
چــرا کــه معتقدیــم بــه کارگیــری ایــن تجهیــزات در انجــام پــروژه هــای
خدماتــی و اجرایــی و نیــز عمرانــی ســطح شــهر نقــش بســزایی داشــته
کــه ایــن امــر عــاوه براینکــه موجـ تســریع در رونــد اجــرای پروژههــا
گردیــده در کاهــش بهــا تمــام شــده آنهــا نیــز موثــر خواهــد بــود.
شــهردار قــدس اظهــار داشــت :عــاوه بــر ایــن بــا توجــه بــه وظایــف
پیــش بینــی شــده بــرای شــهرداری مبنــی بــر خدمــت رســانی بــه
شــهروندان و آمادگــی هــر چــه بیشتــر و بهتــر مجموعــه شــهرداری
قــدس بــرای مقابلــه بــا بحــران هــا و مخاطــرات طبیعــی مختلــف ،لــزوم
تجهیــز و نوســازی امکانــات و نــاوگان خدمــات شــهری بــه ماشــین آالت
نیمــه ســنگین و ســنگین راهــداری امــری مهــم و ضــروری محســوب
مــی شــود.

وی افــزود :همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن تجربــه بحــران بــارش بــرف
شــدید در ســال گ شــته و گرفتگــی و مســدودیت چندیــن روزه معابــر
اصلــی و فرعــی و محــات شــهر و تاثیــر منفــی و مســتقیم آن بــر زندگی
شــهروندان ،شــهرداری قــدس بــه دلیــل کمبود ماشــین آالت راهــداری و
بازگشــایی معابــر و هزینــه بــر بــودن اجــاره ایــن ماشــین آالت ،سیاســت
توســعه و نوســازی نــاوگان ماشــین آالت خدمــات رســان را اتخــا نمــود.
مختــاری بــا اشــاره بــه خریــد ماشــین آالت جدید تصریــح کــرد :در همین

رابطــه و در راســتای ســرعت بخشــیدن بــه اجــرای پــروژه هــای عمرانــی
و خدماتــی ســطح شــهر و نیــز کاهــش خطــر پ یــری ،افزایــش ایمنــی و
آمادگــی مدیریــت شــهری ،ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری قــدس
اقــدام بــه خریــد دســتگاه ماشــین آالت نیمــه ســنگین و ســنگین اعم از
دســتگاه بــاب کد اســکید لــودر و یــک دســتگاه بیــل بکهــو نمــوده که
اخیــرا بــه نــاوگان ماشــین آالت اضافــه شــده اســت.
مختــاری بیــان داشــت :بــا توجــه بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری و
شــعار ســال  97و در جهــت حمایــت از تولیــد داخلــی ،ماشــین آالت
کرشــده از شــرکت هــای دانــش بنیــان داخلــی خریــداری شــده اســت
و عــاوه بــر خدمــت رســانی در زمــان حــواد و مخاطــرات طبیعــی ،از
ایــن دســتگاه هــا مــی تــوان در عملیــات هــای عمرانــی مختلــف ،ف ــای
ســبز شــهری و زیباســازی ســطح شــهر اســتفاده نمــود کــه از ایــن
جهــت نیــز پتانســیل مناســبی در جهــت پیشــبرد پــروژه هــا محســوب
می شود.
شــهردار قــدس در پایــان گفــت :بــا توجــه بــه اقدامــات انجــام گرفتــه،
تصمیمــات اتخــا شــده و تجربــه هــای گ شــته ،شــهرداری قــدس
آمادگــی کامــل بــرای خدمــت رســانی بــه مــردم در زمــان های حســاس
را دارا مــی باشــد و امیــد اســت بــا مشــارکت شــهروندان بــه ســامت و با
عملکــرد مناسـ از مقاطــع زمانــی حســاس عبــور کنیــم.
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نشســت صبحانــه کاری اع ــای اتــا بازرگانــی ایــران بــا علیرضــا
آوایــی ،وزیــر دادگســتری بــه میزبانــی اتــا ایــران برگــزار شــد.
غامحســین شــافعی رئیــس اتــا بازرگانــی ایــران ـ در ابتــدای
ایــن نشســت خطــاب بــه علیرضــا آوایــی ،وزیــر دادگســتری گفــت:
همانطــور کــه واقفیــد آن ــه در قــوه ق ائیــه و مجموعــه مســائل و
مشــکاتی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ،رابطــه مســتقیم با ســطح
توســعه یافتگــی یــک کشــور دارد.
وی افــزود :اگــر بررســی دقیقتــری بــه عمــل بیایــد ،درصــد باالیــی
از ناهنجاریهــای کشــورها بــه ســطح رفــاه ،اشــت ال و ســطح توســعه
اقتصــادی آن کشــور ارجــاع پیــدا میکنــد .مطم نــا اگر حجــم عظیم
پرونــده هایــی کــه در دادگاه هــا بررســی میشــود ،مــورد بررســی
قــرار گیــرد ،درصــد بســیار باالیــی ریشــه اقتصــادی دارد .بنابرایــن این
موضــوع حکــم میکنــد در ایــن ارتبــا اگــر بــه صــورت ریشــه ای
ورود شــود ،مســائل ق ایــی مــورد بررســی حلوفصــل خواهــد شــد.
لـ ا در نهایــت بایــد مســائل اقتصــادی کشــور حــل شــود.
رئیــس اتــا بازرگانــی ایــران معتقــد اســت کــه ارتبــا فعــاالن
اقتصــادی بــا قــوه ق اییــه بایــد ارتبــا نزدیکتــری باشــد کــه البتــه
در گ شــته فعالیتهــای مشــتر اتــا بازرگانــی و قوهق اییــه نتایج
مطلوبــی داشــته اســت .از زمــان آیــت ا شــاهرودی در قــوه ق ائیــه
کمیتــهای تحــت عنــوان کمیتــه حمایــت ق ایــی از ســرمایهگ اری
در همــه اســتان هــای کشــور تشــکیل شــد کــه واقعــا حاصــل خوبــی
از ایــن کمیتــه هــا در سراســر کشــور داشــتیم و کمــک بســیار خوبــی
بــرای فعــاالن اقتصــادی بــود .امــا گویــا امــروزه ایــن کمیتــه وجــود
نداشــته و تبدیــل بــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی در قــوه ق اییــه شــده
کــه در ایــن ســتاد ،نماینــده اتــا بازرگانــی بــه عنــوان ع ــو دائــم
وجــود نــدارد و براســاس موضوعــات مطروحــه اتــا بازرگانــی دعــوت
میشــود کــه باعــ کمرنــگ شــدن ارتبــا گ شــته شــده و مــا
نمیتوانیــم مشــکات فعــاالن اقتصــادی را بــه راس قــوه ق اییــه
منتقــل کنیم.
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بــا ح ــور مهنــدس گراونــد
اســتاندار بوشــهر،حجه االســام
خــدری نماینــده مــردم بوشــهر،
گنــاوه و دیلــم در مجلــس
شــورای اســامی ،ســیاوش
ارجمنــد زاده مدیــرکل بنــادر و
دریانــوردی و دیگــر مقامــات اســتانی و شهرســتانی ،عملیــات اجرایــی
احــدا ایســتگاه جســتجو و نجــات دریایــی بنــدر دیلــم آغــاز شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،درابتــدای ایــن مراســم ،ســیاوش
ارجمنــدزاده مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر گفــت:
ایســتگاه جســتجو و نجــات دریایــی بنــدر دیلــم 6امیــن ایســتگاه
عملیاتــی در نــوار ســاحلی و آبهــای اســتحفاظی اســتان بوشــهر
میباشــد کــه بــه منظــور دسترســی بهتــر و امنیــت بیشتــر
شــناورها و خدمــه آنــان بــا هزینــه ایــی بالـ بــر میلیــارد ریــال
عملیــات اجرایــی آن آغــاز میشــود.
ارجمنــد زاده افــزود :ایــن پــروژه شــامل ســاختمان جســتجو
متــر مربــع و یــک اســکله
و نجــات دریایــی بــا مســاحت
شــناور میباشــدکه در بــازه زمانــی یکســاله آمــاده بهــره بــرادری
خواهــد شــد.
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بهــزاد اســدی بــا اعــام این خبر گفــت :در
راســتای رســالت آبفــا در ارایــه خدمات مطلــوب و توزیع آب شــرب به
مــردم و بــا توجــه بــه توســعه و افزایــش جمعیــت شــهری ،بــه منظور
تامیــن کســری آب شــرب مــورد نیــاز ،عملیــات حفــاری دو حلقه چاه
جدیــد در شــهریار آغاز شــده اســت.
او در خصــوص مــوارد فنــی چــاه جدیداظهــار داشــت :یــک حلقــه چاه
در محــدوده شــمالی بــا عمــق  5متــر و چــاه دوم در غــرب شــهریار
حفــاری مــی شــود و طبــق پیــش بینــی هــا در
و بــا عمــق
صــورت بهــره بــرداری از ایــن دو حلقــه چاه ،عمــا ظرفیــت تولید آب
شــهریار افزایــش مــی یابد.
مدیــر امــور آب وفاضــاب شهرســتان شــهریار در پایــان بــا اشــاره
بــه کاهــش بارندگــی هــا ،و کاهــش خایــر آب مت کــر شــد :بــا
تشــدیدگرما ،تقاضــای مصــرف آب شــرب نیــز افزایش می یابــد و الزم
اســت شــهروندان محتــرم بهوی ـ ه در زمــان هــای پیــک مصــرف ،از
مصــرف بــی رویــه خــودداری کننــد ،تــا در ادامــه فصــل گرم تابســتان
بــا کمبــود و قطعــی آب شــرب ،در شــبکه توزیــع مواجــه نشــویم.
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مدیــر امــور آبفــای شاهدشــهر بــا اعــام
ایــن خبــر گفــت :عملیــات خــط انتقــال از مخــزن جدیــد االحــدا
میلیمتــر و از جنــس
بــا  65متــر لولــه گــ اری بــه قطــر
چدن داکتیل ضد زلزله اجرا شد.
او افــزود :بــا توجــه بــه دبــی اولیــه ورودی مخــزن م کــور بــه میــزان
لیتــر درثانیــه از چــاه هــای  9،1 ،1پــس از خیــره و کلراســیون
مناســ در مخــزن  5هــزار متــر مکعبــی در حــال تکمیــل ،آب
اســتحصالی از طریــق خــط مــورد اجــرا بــه شــبکه آبرســانی شــهر
تزریــق خواهــد شــد.
داود ســمیعی در خصــوص مزایــای اجــرای ایــن عملیات بیان داشــت:
ایــن طــرح و بهــره بــرداری از مخــزن  5هــزار متــر مکعبــی تاثیــر
بســزایی در کمیــت و کیفیــت توزیــع آب شــرب خواهــد داشــت.
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همزمــان بــا هفتــه دولــت ،ایســتگاه
 C N Gمــادر بــرای تامیــن گاز
مناطــق خــور ،جنــد  ،فرخــی ،انار ،
چوپانــان و چاهملــک در شهرســتان
نائیــن بــه بهرهبــرداری رســید.
ســیدمصطفی علــوی ،مدیرعامــل
شــرکت گاز اســتان اصفهــان گفــت :ایســتگاه گاز طبیعــی فشــرده
ســیانجی مــادر بهعنــوان بزرگتریــن ایســتگاه ســیانجی کشــور ،بــا
ظرفیــت  1هــزار مترمکعـ در ســاعت و هزینــه  1میلیارد تومــان اعتبار
آغــاز بــه کار کــرد.
وی افــزود :بــرای گازرســانی بــه مناطــق خــور ،جنــد  ،فرخــی ،انــار ،
چوپانــان و چاهملــک ،امــکان انتقــال گاز از خــط سراســری مقــدور نبــود،
بنابرایــن گاز طبیعــی بــه روش ســیانجی از طریــق تعــدادی کم رســور در
ایســتگاه مــادر ،فشــرده و بــا فشــار بســیار بــاال وارد تانکرهــای گاز میشــود
و پــس از انتقــال بــه ایســتگاههای دختــر ،ت یــه شــده و در ادامــه پــس از
تقلیــل فشــار از ایســتگاههای دختــر ،در شــبکه شــهری توزیــع خواهد شــد.
بــه گفتــه علــوی ،شــبکهگ اری و گازرســانی بــه ایــن شــهرها هماننــد دیگر
شــهرها در حــال انجــام اســت و پــس از ایــن کــه خــط انتقــال سراســری بــه
اســتان اصفهــان رســید ،گازرســانی بــا تانکرهــای گازرســانی ح ف میشــود
و ســرانجام ایــن شــهرها بــه خــط سراســری گاز متصــل میشــوند.
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مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان ایــام گفــت :تاکنــون بیــش از  75خانــوار
شهرســتان مهــران شــامل  1درصــد جمعیــت شــهری و  99درصــد
جمعیــت روســتایی از نعمــت گاز طبیعــی بهرهمنــد شــدهاند.
عبــاس شــمساللهی ،دربــاره گازرســانی شهرســتان مهــران گفــت :در هفته
دولــت امســال ،عملیــات گازرســانی بــه منطقــه ویـ ه اقتصــادی مهــران بــا
چنــد کیلومتــر خــط ت یــه و نص ـ ایســتگاه  T B Sبــا اعتبــار بیــش از
 5میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
وی افــزود :گازرســانی بــه شــهر صنعتــی مهــران بــا بهرهمنــدی از
شــبکههای توزیــع و ایســتگاه  ،T B Sبــا هزینــه  5میلیــارد ریــال در هفتــه
دولــت افتتــاح شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در هفتــه دولــت امســال ،مشــعل گاز کارخانــه گ
ایــام بخــش صالحآبــاد از توابــع شهرســتان مهــران نیــز بــا اجــرای چنــد
کیلومتــر شــبکه ،نصـ ایســتگاه  T B Sو بــا هزینــهای بیــش از  5میلیارد
ریــال روشــن شــد.
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وزیــر نفــت عمــان پیــش بینــی کــرد تــا پایــان ســال جــاری میــادی،
قیمــت نفــت در بــازه  7تــا دالر بــرای هــر بشــکه باقــی میمانــد.
محمــد الرمحــی ،وزیــر نفــت و گاز عمــان ،اعــام کــرد کــه انتظــار دارد
قیمــت نفــت در ســال جــاری میــادی در بــازه  7تــا دالر بــرای
هر بشکه باقی بماند.
وی افــزود :عربســتان ،کویــت و امــارات تنهــا کشــورهایی هســتند کــه
ظرفیــت افزایــش تولیــد نفــت دارنــد.
عمــان از جملــه کشــورهای تولیدکننــده نفت غیر ع و ســازمان کشــورهای
صادرکننــده نفــت اوپــک اســت کــه در توافــق جهانــی کاهــش تولید نفت
ح ور دارد.

ا تمال یت یمت رو
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عربســتان ممکــن اســت قیمــت
رســمی فــروش نفــت خــام بــه آســیا در
ماهاکتبــر امســال را ثابــت نگــه دارد.
چنــد منبــع بازرگانــی اعــام کردنــد:
انتظــار مــیرود عربســتان در مــاه اکتبــر
امســال قیمــت رســمی فــروش نفــت به
بــازار آســیا را تــا حــد زیــادی ثابــت نگــه دارد تــا تــوان رقابتــی خود بــا دیگر
عرضهکننــدگان را حف ـ کنــد.
در دو مــاه گ شــته ،عربســتان قیمــت رســمی فــروش نفــت خام نوع ســبک
عربــی را برای مشــتریان آســیایی کاهــش داده بود.
افزایــش صــادرات نفــت از ســوی روســیه و کشــورهای خاورمیانــه در کنــار
محمولههــای دســت بــه دســت شــده از ســوی اروپــا و آمریــکا ســب
شــده اســت عرضــه نفــت ،بهویـ ه انــواع نفــت خــام ســبک ،در بــازار آســیا
باال باشد.
یــک منبــع در یــک پاالیشــگر در شــمال آســیا گفــت :محاســبات براســاس
ســازوکار قیمتگ ـ اری عربســتان ،نشــاندهنده احتمــال افزایــش قیمــت
اســت ،امــا بــا توجــه بــه اینکــه محمولههــای نفــت خــام زیــادی از مناطــق
دیگــر ارســال میشــود ،انتظــار داریــم عربســتان قیمتهــا را کاهــش دهــد،
یــا ثابــت نگــه دارد تــا تــوان رقابــت خــود را حفـ کنــد.
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وزیــر نفــت نیجریــه اعــام کــرد کــه اوضــاع و احــوال بــازار نفــت بــه ســویی
حرکــت میکنــد کــه زمینــه بــرای تمدیــد توافــق جهانــی کاهــش تولیــد
نفــت فراهــم میشــود.
امانوئــل کاچیکــوو ،وزیــر نفــت نیجریــه اعــام کــرد :اگــر قیمــت نفــت در
محــدوده  7دالر باقــی بمانــد ،زمینــه بــرای حفـ توافــق جهانــی کاهــش
تولیــد نفــت در ســال  19میــادی فراهــم خواهــد شــد.
نیجریـــه بـــه همـــراه لیبـــی ،از جملـــه کشـــورهای ع ـــو ســـازمان
کش ــورهای صادرکنن ــده نف ــت اوپ ــک اس ــت ک ــه ب ــه دلی ــل درگی ــری
ب ــا بحرانه ــای داخل ــی ،از تواف ــق جهان ــی کاه ــش تولی ــد نف ــت مع ــاف
بـــود.
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رویترز از ا دا جدید ه د برای داو خرید ت ایرا خ ر داد
خبرگــزاری رویتــرز در گزارشــی اختصاصــی نوشــت
کــه دولــت هنــد در راســتای تــداوم واردات نفــت از
ایــران ،بــه شــرکت هــای پاالیشــگاهی خــود اجــازه
مــی دهــد کــه از نفتکــش هــا و بیمــه هــای ایرانــی
بــرای واردات نفــت اســتفاده کننــد.
رویتــرز در ایــن گــزارش بــه نقــل از منابــع آگاه خبــر
داد پــس از آنکــه «شــرکت کشــیرانی هنــد» همکاری
خــود بــا ایــران را بــه دلیــل تــرس از تحریــم هــای
آمریــکا قطــع کــرد ،دولــت هنــد اجــازه اســتفاده از
نفتکــش هــا و بیمــه هــای ایرانــی را بــه شــرکت هــای
نفتــی خــود مــی دهــد.
براســاس ایــن گــزارش ،ایــن تــاش دهلــی نــو بــه
دنبــال آن روی مــی دهــد کــه خریــداران چینــی،
انتقــال نفــت خریــداری شــده از ایــران را بــه
کشــتی هــای متعلــق بــه «شــرکت ملــی نفتکــش
ایــران» واگــ ار کردنــد.
بــه نوشــته رویتــرز ،ایــن اقــدام چیــن و هنــد کــه
بزرگتریــن خریــداران نفــت ایــران هســتند نشــان
مــی دهــد کــه اعمــال تحریــم هــای نفتــی آمریــکا از
مــاه نوامبــر آبــان مــاه در قطــع کامــل ارتبــا ایــران
بــا بــازار جهانــی نفــت ناموفــق خواهــد بــود.
یــک مقــام «شــرکت کشــتیرانی هنــد» بــه رویتــرز
گفــت :مــا وضعیتــی مشــابه اغلـ کشــتیرانی هــای
غربــی داریــم چــرا کــه حمایتــی از مــا نمــی شــود

ل ـ ا نمــی توانیــم بــا ایــران همــکاری کنیــم.
رویتــرز بــه نقــل از دو منبــع آگاه کــه نامــی از آن
هــا نبــرد ،گــزارش داد کــه شــرکت کشــتیرانی هنــد
قــراردادی تــا پایــان مــاه اوت  1شــهریور بــا
«شــرکت پاالیشــگاه و پتروشــیمی مانگالــور» بــرای
انتقــال نفــت ایــران بــه ایــن شــرکت داشــت کــه از
تمدیــد آن منصــرف شــده اســت.
همچنیــن ایــن شــرکت پاالیشــگاهی بــا نفتکشهــای

نمر قبو یوزارتن
نماینــده کنــگان ،دیــر ،جــم و عســلویه در مجلــس شــورای اســامی گفت:
وزارت نفــت در ســالهای گ شــته بــا ورود بــه بخــش مســوولیتهای
اجتماعــی خدمــات بزرگــی بــرای مــردم مناطــق نفتخیــز انجــام داده و
در ایــن حــوزه نمــره قبولــی کسـ کــرده اســت.
ســـکینه الماســـی بـــا بیـــان اینکـــه انجـــام مســـوولیتهای اجتماعـــی
ازســـوی وزارت نفـــت همچـــون برگـــزاری کاسهـــای کنکـــور بـــرای
دانشآمـــوزان تحـــت سرپرســـتی کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی ره
در جنـــوب کشـــور و مناطـــق نفتخیـــز ،کار شایســـتهای بـــود ،گفـــت:
رویکــرد وزارت نفــت تولیدمحــوری اســت .در گ شــته ایــن وزارتخانــه بــه
مباحـــ مســـوولیتهای اجتماعـــی ورود نمیکـــرد ،امـــا در ســـالهای
اخیـــر وزارت نفـــت در کنـــار اهـــداف توســـعه ،تولیـــد و صـــادرات بـــه
مقولـــه مســـوولیت اجتماعـــی نیـــز وارد شـــده و موفقیتهـــای بزرگـــی
نیـــز کســـ کـــرده اســـت .معتقـــدم ایـــن گونـــه فعالیتهـــا بایـــد
افزای ــش یاب ــد.
وی بــه طــرح نخبهپــروری و تقویــت بنیــه علمــی دانشآمــوزان مناطــق

درب

اروپایــی نیــز قــراردادی داشــت کــه براســاس آن ایــن
نفتکــش هــا بایــد ماهانــه دو محمولــه نفتــی ایــران
را بــه ایــن پاالیشــگاه انتقــال مــی دادنــد ،امــا اعــام
کــرده انــد کــه از مــاه سـ تامبر مــاه جــاری میــادی
محمولــه هــای ایرانــی را حمــل نمــی کننــد.
یــک مقــام دولتــی هنــد گفــت کــه وزارت کشــتیرانی
ایــن کشــور اجــازه خریــد نفــت از ایــران را بــه
شــرکتهای پاالیشــگاهی براســاس «قــرارداد هزینــه،

مسوو ی هایا تماعی

پیرامونــی صنعــت نفــت اشــاره و تصریــح کــرد :ایــن طــرح بســیار خــوب
بــا کمــک وزارت نفــت و پیگیریهــای بنــده در مناطقــی همچــون
کنــگان ،دیــر ،جــم و عســلویه اجرایــی شــد و دانشآمــوزان کمب اعــت
ایــن منطقــه بــا همــکاری و مســاعدت وزارت نفــت در ایــن کاسهــای
رن

ب

بیمــه و کرایــه حمــل تــا مقصــد» داده اســت.
ایـن قراردادهـا بـه شـرکت های هنـدی ایـن توانایی را
مـی دهـد که در زمانی که شـرکت های حمـل و نقل و
بیمـه غربی حاضر به پوشـش این شـرکت ها نیسـتند،
امـکان خرید نفت از ایران را داشـته باشـند.
شــرکت هــای نفتــی دولتــی هنــد کــه در واردات
ماهژوئیــه رکــورد خریــد روزانــه  76هــزار بشــکه
نفــت از ایــران را ثبــت کردنــد ،برنامــه ریــزی کردهانــد
کــه واردات نفــت از ایــران را در مابقــی ســال  1و
ســال  19بــه دو برابــر افزایــش دهنــد.
در حالــی کــه شــرکت هــای نفتــی دولــت هنــد بــرای
سودرســانی بــه شــرکت هــای کشــتیرانی و بیمــه ایــن
کشــور براســاس قانــون تنهــا مجــاز بــه خریــد نفــت
«تحویــل روی عرشــه» هســتند ،مقــام دولتــی هنــد
گفــت کــه دهلــی نــو ایــن اجــازه را بــه شــرکت هــای
خــود داده اســت کــه از شــرکت هــای کشــتیرانی و
بیمــه ایرانــی اســتفاده کننــد.
دونالــد ترامــ رئیــس جمهــوری آمریــکا
اردیبهشــتماه ســالی جــاری ضمــن اعــام خــرو
کشــورش از برجــام ،تحریــم هــای رفــع شــده بــه مــدد
ایــن توافــق را علیــه ایــران بازگردانــد .دور اول ایــن
تحریــم هــای در  15مــرداد مــاه اعمــال شــد و دور
بعــدی کــه بیشتــر شــامل تحریــم هــای نفتــی اســت
از  1آبــان اجــرا مــی شــود.

ی زا

آموزشــی شــرکت و رتبههــای خوبــی نیــز کس ـ کردنــد.
نماینــده کنــگان ،دیــر ،جــم و عســلویه در مجلــس شــورای اســامی افزود:
آمــوزش ،نقــش بزرگــی در تربیــت نیــروی انســانی ایفــا میکنــد و ایــن
نــگاه و برنامــه خوشــبختانه همــواره در اولویــت کاری صنعــت نفــت بــوده
کــه از مســووالن یربــط نیــز تشــکر میکنیــم.
الماســی ،نبــود اشــت ال مولــد را از مهمتریــن مع ــات اســتان بوشــهر
برشــمرد و عنــوان کــرد :طرحهایــی همچــون نخبهپــروری و برگــزاری
کاسهــای کنکــور بــرای دانشآمــوزان منطقــه عســلویه کــه بدونتردیــد
از امکانــات رفاهــی دانشآمــوزان کانشــهرها برخــوردار نیســتند
میتوانــد آینــده ایــن اســتان را ت میــن کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در بخــش مســوولیتهای اجتماعــی ،وزارت
نفــت فعالیتهــای خوبــی انجــام داده اســت ،گفــت :بســیار خوشــحالیم
کــه دانشآمــوزان اســتان بوشــهر بــا تــاش و پشــتکار خــود و بــا ح ــور
فعاالنــه در فعالیتهــای آموزشــی ،رتبههــای برتــر کنکــور را بــه دســت
آوردهانــد.

داد

نتای در شانکن وریهای ار  نوبیوغر کارونبا مای وزارتن
وزیــر نفــت بــا ارســال گزارشــی به دکتــر حســن روحانــی ،رئیسجمهــوری،
عملکــرد مســوولیت اجتماعــی ایــن وزارتخانــه را در زمینــه «برگــزاری
کاسهــای آمادگــی کنکــور سراســری بــرای دانشآمــوزان مســتعد مناطق
پارسجنوبــی و غــربکارون» تشــریح کــرد.
بی ن زنگنه در این نامه نوشته است:
«بـــه اســـتح ار میرســـاند ایـــن وزارتخانـــه در انجـــام مســـوولیتهای
اجتماع ــی خ ــود ،در دو س ــال گ ش ــته ،اق ــدام ب ــه برگ ــزاری کاسه ــای
آمادگـــی کنکـــور سراســـری عمدتـــا بـــرای دانشآمـــوزان مســـتعد و
کمب اعـــت تحـــت سرپرســـتی کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی ره و
بهزیس ــتی در دو منطق ــه غ ــرب کارون سوس ــنگرد ،بس ــتان و هوی ــزه و
پـــارس جنوبـــی کنـــگان ،دیـــر ،جـــم و عســـلویه کـــرده اســـت.
دانشآمـــوز در منطقـــه
در آخریـــن دوره اجـــرای ایـــن طـــرح،
دانشآمـــوز در منطقـــه غـــرب کارون از ابتـــدای
پـــارس جنوبـــی و
مـــرداد مـــاه  1 96تـــا خـــرداد مـــاه  1 97تحـــت پوشـــش ایـــن طـــرح
قـــرار گرفتنـــد کـــه خوشـــبختانه پـــس از اعـــام نتایـــج اولیـــه کنکـــور
سراس ــری  1 97و ب ــه اس ــتناد گزارشه ــای واصل ــه از ادارات کل آم ــوزش
و پ ــرورش مناط ــق م ک ــور ،نتای ــج درخش ــانی حاص ــل گردی ــده ک ــه در

ب ــه پ ی ــرش در رش ــتههای خ ــوب دانش ــگاههای معتب ــر خواهن ــد ب ــود.
همچنیـــن تعـــداد  1 9نفـــر نیـــز حائـــز رتبـــه بـــاالی هـــزار شـــدند
کـــه قـــادر بـــه انتخـــاب رشـــته بـــوده و در رشـــتههای پایینتـــر امـــکان
ورود بـــه دانشـــگاهها را خواهنـــد داشـــت.
در منطقـــه غـــرب کارون تعـــداد  9نفـــر حائـــز رتبـــه زیـــر 1
نفـــر زیـــر  1شـــدند بهطـــور خاصهتـــر  9نفـــر حائـــز رتبـــه
زی ــر ه ــزار ش ــدند ک ــه ب ــا مش ــاوره و انتخ ــاب رش ــته مناســ  ،ق ــادر
ب ــه پ ی ــرش در رش ــتههای خ ــوب دانش ــگاههای معتب ــر خواهن ــد ب ــود.
همچنیـــن تعـــداد  1 6نفـــر نیـــز حائـــز رتبـــه بـــاالی هـــزار شـــدند
کـــه قـــادر بـــه انتخـــاب رشـــته بـــوده و در رشـــتههای پایینتـــر امـــکان
ورود بـــه دانشـــگاهها را خواهنـــد داشـــت.
س ــنوات گ ش ــته بیس ــابقه ب ــوده اس ــت و در ادام ــه ب ــه ط ــور اجم ــال ب ــه
اســـتح ار میرســـد:
در منطقـــه پـــارس جنوبـــی تعـــداد  1نفـــر حائـــز رتبـــه زیـــر 1
 1نفـــر زیـــر  1شـــدند بهطـــور خاصهتـــر  151نفـــر حایـــز رتبـــه
زی ــر ه ــزار ش ــدند ک ــه ب ــا مش ــاوره و انتخ ــاب رش ــته مناســ  ،ق ــادر

قلمکا درشرک ن
مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز کارون گفــت 5 :قلــم کاال
بــه ارزش 6.7میلیــارد ریــال در یــک ســال گ شــته بــا تاش کارشناســان
اداره نگهــداری و تعمیــرات ایــن شــرکت ،بومــی ســازی شــده و از واردات
آن بــی نیــاز شــده ایــم.
محســن دهانــزاده بیــان کــرد :شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز کارون بــا
تامیــن  5درصــد نفــت خــام کل کشــور بزرگتریــن شــرکت بهــره بــردار
تابــع مناطــق نفتخیــز جنــوب اســت کــه مســوولیت راهبــری و تولیــد
صیانتــی نفــت ،گاز و مایعــات گازی را بــا تولیــد روزانــه یــک میلیــون و
هزار بشکه نفت خام برعهده دارد.
وی افــزود :در یــک ســال گ شــته تعــداد هشــت حلقــه چــاه توســعهای
بــا تولیــد حــدود  11.9هــزار بشــکه در روز  ،حلقــه چــاه تعمیــری بــا
حلقــه
تولیــد  .هــزار بشــکه و اقدامــات ترمیمــی بــر روی حــدود
چــاه انجــام شــده کــه اســتحصال بیــش از  77هــزار بشــکه نفــت در روز را
بــه دنبــال داشــته اســت.
دهانــزاده گفــت :تعمیــر تعــداد  19حلقــه چــاه توســط دســتگاه لولــه
م ــزی ســیار بــا یــک هــزار و  16دکل روز 9 ،مــورد تعمیــر بــا لولــه
م ــزی ســیار و  9مــورد اســیدکاری چــاه هــای تزریقــی در پارســال و
نیــز جلوگیــری از ســوزانده شــدن  67هــزار بشــکه نفــت در  1 6مــورد
عملیــات توســط دســتگاه فــرآورش ســیار  M O Tاز جملــه اقدامــات
فنــی و مهندســی اســت کــه درتحقــق اهــداف تولیــد ایــن شــرکت نقــش
بســزایی داشــت.
مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز کارون بــا تاکیــد بــر لــزوم

شـــایان کـــر اســـت ایـــن اقـــدام کـــه آثـــار آن بـــه لحـــا فرهنگـــی و
آموزشـــی بهویـــ ه در آینـــده دانشآمـــوزان موفـــق ،بســـیار بااهمیـــت
بـــوده ،مـــورد حمایـــت و قدردانـــی نماینـــدگان محتـــرم مجلـــس،
ائمــه جماعــات و مقامــات اســتانی و محلــی مناطــق م کــور قــرار گرفتــه
اس ــت».

وگازکارون وزستانبومیسازیشد

حمایــت از تولیــد کننــدگان داخلــی و کاالی ایرانــی بــر اســاس رهنمــود
رهب ــر معظ ــم انق ــاب ،گف ــت :ای ــن ش ــرکت ب ــه منظ ــور نگهداش ــت و
افزای ــش تولی ــد نف ــت و گاز از میادی ــن زیرپوش ــش ،در راس ــتای حمای ــت
از تولی ــدات داخل ــی از ظرفی ــت ش ــرکت ه ــای تامینکنن ــده و خدم ــات
دهنـــده داخلـــی بـــرای تامیـــن کاالی مـــورد نیـــاز و انجـــام بخـــش
عظیمـــی از اقـــدام هـــا و عملیـــات فنـــی و مهندســـی در بخـــش هـــای
باالدســـتی و پاییـــن دســـتی اســـتفاده مـــی کنـــد کـــه در ســـال 1 96
میلی ــارد ری ــال کاالی خری ــداری ش ــده ،رقم ــی
از مجم ــوع ح ــدود
بالــ ب ــر  1میلی ــارد ری ــال مرب ــو ب ــه کااله ــای داخل ــی همچ ــون
موتورج ــوش دیزل ــی ،ان ــواع پمــ آب ،فیلت ــر ،فش ــار س ــنج ،ش ــیرآالت

صنعت ــی و س ــاختمانی ،لب ــاس کار و پوتی ــن ایمن ــی و س ــایر ملزوم ــات
ب ــوده اس ــت.
وی همچنیــن از بومــی ســازی تعــداد  5قلــم کاال بــه ارزش 6.7میلیارد
ریــال توســط کارشناســان اداره نگهــداری و تعمیــرات شــرکت کارون،
نصـ دو تلمبــه  SR Pبومی ســازی شــده توســط دانشــگاه شــهیدچمران
اهــواز در چــاه هــای ایــن شــرکت و مشــارکت در طراحــی ،ســاخت و
نصـ فــوران گیــر خــودکار تلمبــه هــای  SR Pو  P C Pبــه همــراه پنــل
بــه عنــوان بخــش دیگــری از دســتاوردهای شــرکت بهــره بــرداری نفــت و
گاز کارون در حــوزه ســاخت داخــل و حمایــت از ســازندگان داخلــی در
یکســال اخیــر نــام بــرد.
عمــده فعالیــت تولیــد نفــت خــام شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز کارون
در حــوزه شهرســتان اهــواز اســت.
شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب بــا پنــج شــرکت تابعــه نفــت و
گاز مسجدســلیمان ،آغاجــاری ،گ ســاران ،کارون و مــارون روزانــه حــدود
ســهمیلیون بشــکه نفــت خــام و بیــش از یکصــد میلیــون متــر مکعـ گاز
طبیعــی تولیــد مــی کنــد.
بخشــی از نفــت خــام تولیــدی ایــن شــرکت کــه گســتره فعالیــت آن در
پنــج اســتان جنــوب و جنــوب غربــی کشــور قــرار دارد بــه پایانــه نفتــی
خــارگ بــرای صــادرات و بخشــی نیــز از طریــق لولــه بــه پاالیشــگاه هــای
نفــت آبــادان ،اصفهــان ،شــیراز ،تهــران و تبریــز بــرای تولیــد فــراورده های
نفتــی بــرای مصــرف داخلــی انتقــال مــی یابــد.
ستاد مرکزی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در اهواز است.

ا
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ت وی کلیههاباای سب یجات
کلیههــا انــدام مهمــی هســتند کــه
تقویــت و بهبــود عملکــرد آنهــا اهمیــت زیــادی دارد،
در ایــن مطلـ بــه چنــد ســبزی مهــم کــه بــه بهبــود
عملکــرد کلیههــا کمــک میکننــد اشــاره میشــود.
رژیــم غ ایــی شــما بیشتریــن قــدرت را بــرای تاثیــر
و بهبــود بــدن دارد .کلیههــای شــما اندامــی حیاتــی
هســتند کــه عملکــرد آن بــر روی کیفیــت زندگــی
تاثیــر میگ ـ ارد .غ ایــی کــه میخوریــد بایــد حــاوی
مــواد م ـ ی باشــد کــه قــدرت بهبــود عملکرد کلیــه را
داشــته باشــد ،بــه وی ـ ه ســبزیجات.
ســامت جســمی از طریــق یــک رژیــم غ ایــی ســالم
و متعــادل بــه دســت میآیــد .اجتنــاب از چربیهــا،
غ اهــای فــراوری شــده و مصــرف بیــش از حــد برخــی
مــوارد ،ماننــد نمــک و قنــد ،اولیــن گامهایــی هســتند
کــه میتوانیــد در مراقبــت از کلیههــا انجــام دهیــد.
اگــر بــه دنبــال ت ییــری در رژیــم غ ایــی خــود هســتید
کــه بتوانــد ت ییــرات م بــت بــرای ســامت داشــته
باشــد ،متخصصــان ت یه و پزشــکان غ اهایــی را توصیه
میکننــد کــه قــدرت پا ســازی ،محافظــت و بهبــود
عملکــرد کلیههــا را داشــته باشــند .در ادامــه ســبزیجاتی
را معرفــی میکنیــم کــه میتواننــد انــدام داخلــی را
تحریــک کننــد تــا بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــند.
ه
تنهــا عارضــهای کــه مارچوبه ممکن اســت داشــته باشــد،
بــوی شــدیدی اســت کــه بعــد از خــوردن آن در ادرار
خــود احســاس میکنیــد .وجــود آسـ اراژین در مارچوبــه
منجــر بــه بــروز بــوی شــدید ادرار میشــود کــه باع ـ
پا ســازی کلیههــا نیــز میشــود .بــرای اینکــه از
قــدرت و ســامت کلیههــای خــود مطم ــن شــوید ،بهتر
اســت مارچوبــه را بــه رژیــم غ ایــی خــود اضافــه کنیــد.

ایی با خوا
بــه عــاوه بــه کبــد کمــک میکنــد تــا ســموم یافــت
شــده در بــدن را خن ــی کنــد .بنابرایــن توصیه میشــود
گلکلــم را بــه رژیــم غ ایــی خــود اضافــه کنیــد.
ســیر یــک داروی طبیعــی و قدیمــی شــناخته شــده
اســت کــه میتوانــد التهــاب را کاهــش دهــد ،بــا
عفونــت مبــارزه میکنــد ،بــدن را پا ســازی میکنــد،
کلســترول را کاهــش میدهــد و یــک آنتیبیوتیــک
طبیعــی محســوب میشــود .بــه عــاوه ســیر حــاوی
مقــدار مناســبی آنتیاکســیدان و ضــد انعقــاد اســت.
الزم نیســت نگران چگونگی پخت آن باشــید ،جوشــاندن
ســیر خــواص آن را از بیــن نمیبــرد .ســیر را میتــوان در
پخــت انــواع غ اهــا اســتفاده کــرد ،بنابرایــن بهتــر اســت
مصــرف ســیر را در غ اهــای خــود افزایــش دهیــد.

بــا مصــرف مارچوبــه ویتامینهــا و مــواد معدنــی زیــادی
وارد بــدن میشــود .بــه عــاوه مارچوبــه فاقــد چربــی و
سرشــار از پروت یــن گیاهــی اســت .مارچوبــه منبعــی
قدرتمند از آنتی اکســیدان ،سرشــار از ویتامیــن  Cو فیبر
اســت .بــه عــاوه ایــن ســبزی بســیار خــوش طعم اســت.
ه
ف
فلفــل دلمــه قرمــز حــاوی مقــدار زیادی پتاســیم اســت،
بــه همیــن دلیــل دوســت کلیــه محســوب میشــود.
بــه عــاوه فلفــل دلمــه قرمــز حــاوی لیکوپیــن،
ویتامین  ،A ، C ، B 6فولیک اسید و فیبر است.
در مبــارزه بــا رادیکالهــای آزاد کلــم یک عامــل قدرتمند
محســوب میشــود ،ماننــد کلــم بروکلــی ،کــه نــه تنهــا

طعــم خوبــی دارنــد ،بلکــه سرشــار از فیتوکمیکالهــای
مختلــف هســتند .از آنجایــی کــه کلــم فاقــد پتاســیم
اســت ،مزیتهــای زیــادی بــرای کبــد و کلیههــا دارد.
بــه عــاوه کلــم سرشــار از ویتامیــن  Kو  ،Cویتامین ،B 6
فولیــک اســید و فیبــر اســت کــه ایــن ســبزی را بــه
یک ماده م ی و ارزشمند تبدیل کرده است.
گلکلــم نیــز مــواد م ــ ی شــبیه بــه کلــم دارد و
مزیتهــای زیــادی بــرای کلیههــا دارد .میتوانیــد از
گلکلــم در ســاالدهای خــود اســتفاده کنیــد .گلکلــم
سرشــار از ویتامیــن  Cو فیبر اســت و طعم خوشــایندی
نیــز دارد .فولیــک اســید و فیبــر موجــود در گلکلــم
بــه تقویــت و پا ســازی کلیههــا کمــک میکنــد.

نشانههایهشداردهند ازبه
وقتــی بعــد از معاینــات پزشــکی متوجــه میشــویم بیمــاری
جــدی داریــم ،خــود را مجبــور میکنیــم ســبک زندگــی را ت ییــر دهیــم و
زندگــی ســالمتری داشــته باشــیم.
بــدن مــا قبــل از آن کــه بیمــاری بــه مرحلــه جــدی برســد ،نشــانههای
هشــدار دهنــدهای را دربــاره بــه خطــر افتــادن ســامتی مــا بــروز میدهــد.
ه
شــاید تجربــه ایــن موضــوع را داشــته باشــید کــه بــا وجــود خــواب کافــی و
مناسـ شــبانه ،بــا احســاس گیجــی از خــواب بیدار شــوید یــا وقتــی از خانه
بیــرون میرویــد یکــی از وســایلتان را جــا بگ اریــد .فراموشــکاریتان را
بــه حســاب بــاال رفتــن ســن نگ اریــد .ایــن حالــت کــه در اصطــاح بــه آن
هــن مــه آلــود گفتــه میشــود ،میتوانــد نشــانه مشــکل جــدی ماننــد
نبــود تعــادل هورمونــی باشــد کــه بــه مشــکات شــناختی منجرمیشــود.
در زنــان ،خطاهــای هنــی ممکن اســت از عایــم اختاالت تیروئیدی باشــد.
در ایــن صــورت یــک آزمایــش جامــع خــون بدهیــد تــا تمامــی هورمونهــا
و نشــانگرهای زیســتی شــما بررســی شــود .عــاوه بــر ایــن ،یــک آزمایــش
کامــل تیروئیــد هــم میتوانــد بــا بررســی هورمونهــا و آنتیبــادی تیروئیــد
علــت ریشــهای مهآلــود بــودن هنتــان را شناســایی کنــد.
اضطــراب مــداوم بــه ســامتی مــا صدمــه میزنــد .وقتــی ســطح کورتیــزول
یــا همــان هورمــون اســترس نامتعــادل باشــد یــا ناگهــان بــاال بــرود ،میتواند
موجــ بدخلقــی ،اضطــراب ،افســردگی یــا ت عیــف عملکــرد شــناختی
شــود .تمامیایــن مــوارد بــه کــم شــدن میــل جنســی و خــود بــاوری در
فــرد منجــر میشــود .همچنیــن بــاال بــودن ســطح کورتیــزول میتوانــد
موجـ افزایــش چربــی و التهــاب بــدن شــود ،مسـ لهای کــه بــه کم شــدن
اعتمــاد بــه نفــس ،ناامیــدی ،کــم شــدن انــرژی و ت عیــف ســامت عمومــی

رافتادنس متی
منیزیــم در بــدن باشــد .ایــن مس ـ له بــا گ شــت زمــان مشــکات جــدی
بــرای ســامتی شــما بــه وجــود مــیآورد .پاییــن بــودن منیزیــم خطــر بــروز
آریتمــی قلبــی غیــر طبیعــی بــودن ضربــان قلــ را در پــی دارد کــه
میتوانــد موج ـ ایســت قلبــی یــا مــرگ ناگهانــی شــود .بنابرایــن مــواد
غ ایــی حــاوی منیزیــم م ــل بــادام ،دانــه کــدو حلوایــی و مــوز را در رژیــم
غ ایــی خــود بگنجانیــد .اگــر نیــاز بــه میــزان بیشتــری از ایــن ماده داشــته
باشــید ،پزشــک بــرای شــما مکمــل دارویــی تجویــز خواهــد کــرد.

میانجامــد .بهبــود رژیــم غ ایــی یکــی از قدمهایــی اســت کــه میتوانیــد
بــرای کنتــرل ســطح هورمــون کورتیــزول در بــدن خــود برداریــد.
عــاوه بــر رژیــم غ ایــی ســالم و ورزش ،خواب مناسـ شــبانه هــم از اجزای
کلیــدی ســامتی شماســت .بنابرایــن اگــر همیشــه احســاس خوابآلودگــی
میکنیــد یــا هرگــز یــک خــواب مناسـ شــبانه ندارید ،بــه پزشــک مراجعه
کنیــد .ممکــن اســت دچــار وقفــه تنفســی در خــواب باشــید کــه بــر اثــر آن
مجــرای تنفســی مســدود و چرخــه خــواب مختــل میشــود .ایــن مس ـ له
میتوانــد ناشــی از فشــارخون بــاال ،اضافــه وزن یــا بیمــاری قلبــی باشــد.
عــاوه بــر ایــن ،خــواب بــرای ســاعت زیســتی بــدن ضــروری اســت .بــا
مراجعــه بــه پزشــک و انجــام آزمایــش میتوانیــد بــه علــت اختــاالت خواب
خــود پــی ببریــد.
گرفتگیهــای متعــدد ع ــات میتوانــد نشــان دهنــده کــم بــودن

اص برای
چنــد ســالهاید و چقــدر بابــت ســامت ل ــه و دنــدان خــود
میلیــون
آســوده خاطــر هســتید آیــا دندانهــای شــما هــم جــزو
دنــدان نیازمنــد درمــان اســت یــا جزو افــراد  5تــا ســاله ایرانی هســتید
کــه بیــن یــک تــا  1دنــدان کشــیده ،پــر یــا عص کشــی شــده دارنــد
شــاید هــم جــزو گــروه اقلیتــی باشــید که بهداشــت دهــان بــرای آنها بســیار
مهــم اســت و بــا رعایــت اصــول بهداشــتی در ایــن زمینــه حاضــر نیســتید
بخشــی از درآمــد خــود را صــرف هزینههــای گــزاف ترمیــم دندانهــای
خــود کنیــد
دکتــر ســید وحیــد نکتــهدان ،جــراح و دندانپزشــک معتقــد اســت اگــر
هرکــدام از مــا بــه نکاتــی کــه در ادامــه اشــاره خواهــد شــد ،توجــه و عمــل
کنیــم نهتنهــا میتوانیــم از پرداخــت هزینههــای گــزاف در امــان بمانیــم
بلکــه فرهنــگ ســامت جامعــه را نیــز میتــوان افزایــش داد.
همانگونــه کــه اشــاره شــد آمــار بــاالی پوســیدگی دندانهــا گویــای آن
اســت اغلـ افــراد نــه تنهــا آگاهــی ،نگــرش و توجــه کافــی بــرای رعایــت
بهداشــت دهــان و دنــدان ندارنــد بلکــه تصــورات اشــتباهی نیــز نســبت بــه
دنــدان و ســاختار عملکــردی آن دارنــد .در ناخودآگاه بســیاری از افــراد دندان
یــک ع ــو ســخت محســوب میشــود کــه بهســختی آســی پ یر اســت
در صورتــی کــه تجمــع موجوداتــی بــه نــام پــا میتوانــد نهتنهــا باعـ
پوســیدگی دندانهــا بلکــه بیمــاری ل ــه نیــز شــود.
وجــود پــا میکروبــی در محــل اتصــال ل ــه بــا دنــدان ،باعــ ایجــاد
بیمــاری ل ــه میشــود .پــا از طریــق حملــه بــه اســتخوان نگــه دارنــده
دندانهــا ،بهتدریــج موج ـ لــق شــدن و از بیــن رفتــن دندانهــا در افــراد
بزرگســال میشــود.
در صورتــی کــه بهداشــت دهــان رعایــت نشــود ل ــه هنــگام مســوا زدن یا
نـ کشــیدن بهســهولت خونریــزی میکنــد و ممکــن اســت قرمــز و متــورم
شــود .تــداوم خونریــزی و قرمــزی و التهــاب ل ههــا بــه معنــای بیمــار شــدن
ل ــه و نیــاز آنهــا بــه پزشــک متخص اســت.
شــما میتوانیــد بــا مســوا زدن منظــم و از آن مهمتــر بــا مســوا زدن

اگــر بــه دنبــال مــادهای هســتید که بــدون بدمــزه کردن
غـ ا بتوانــد بــه پا ســازی بــدن کمــک کنــد ،میتوانید
از پیــاز اســتفاده کنیــد .پیــاز سرشــار از فاونوئیدهایــی
ماننــد کورســتین  q u erc eti nاســت کــه بــه بــدن
کمــک میکنــد ســموم و مــواد شــیمیایی وارد شــده و
بــه بــدن و همچنیــن آنهایــی کــه بــه طــور طبیعــی در
بــدن یافــت میشــوند را از بیــن ببــرد ،از جملــه چربــی.
پیــاز بــه پا ســازی رگهــا و بهبــود گــردش خــون
کمــک میکنــد ،بــه عــاوه پیــاز دارای خــواص
ضــد التهابــی اســت .خوشــبختانه پیــاز را میتــوان در
بیشتــر غ اهــا مــورد اســتفاده قــرار داد .پیــاز پتاســیم
کمــی دارد و بــه سوختوســاز بــدن کمــک میکنــد.
اگـر به فکر ت ییر م بت در رژیم غ ایی خود و همچنین
بهبـود عملکـرد کلیههـا هسـتید ،حتمـا سـبزیجات
معرفی شده را به رژیم غ ایی خود اضافه کنید.

اگــر دســتها و پاهایتــان مــدام ســوزن ســوزن میشــود ،ممکــن اســت
کمبــود ویتامیــن  B 1داشــته باشــید .اگــر ایــن کمبــود رفــع نشــود ،منجر
بــه کمخونــی و در مــوارد شــدید آن ،باع ـ بیماریهــای عصبــی خواهــد
شــد .بــرای آن کــه ایــن ویتامیــن را بــه میــزان کافــی دریافــت کنیــد،
تخممــر و لبنیــات مصــرف کنیــد .افــراد گیاهخــوار هــم میتواننــد از
طریــق مکملهــای دارویــی ایــن ویتامیــن را دریافــت کننــد.
اگــر بخشهایــی از پوســتتان بــه شــدت خشــک ،خــارشدار و پوستهپوســته
شــده اســت ،میتوانــد نشــان دهنــده آن باشــد کــه رژیمغ ایــی شــما چربــی
کمــی دارد و دچــار کمبود اســیدهای چرب هســتید.
اگــر همیشــه بعــد از ظهرهــا احســاس خســتگی میکنیــد ،احتمــاال غ ایــی
کــه بــرای ناهــار میخوریــد مناســ نیســت و باعــ میشــود بســیار
قبلتــر از زمــان شــام ،انــرژی خــود را از دســت بدهیــد.
بــا مصــرف غ اهــای کربوهیــدرات دار م ــل پیتزا ،ســاندوی یا دیگــر غ اهای
نانــی ،قندخــون دچــار افزایــش ناگهانــی میشــود امــا بعــد از چنــد ســاعت
کاهــش پیــدا میکنــد .افــت قندخــون یــا بــه اصطــاح هی وگلیســیمی،
باع ـ خوابآلودگــی و احســاس خســتگی میشــود.

س م دندانها
نداریــد ،حتمــا دهــان خــود را بــا آب بشــویید ایــن کار باعـ رقیــق شــدن
اســیدهای تشــکیل شــده در دهــان میشــود.
 س ــیگار نکش ــید چ ــون س ــیگار ب ــرای س ــامت ده ــان و دن ــدان بس ــیار
م ــر اس ــت.
 هر  6ماه یک بار به دندانپزشک مراجعه کنید.
 در صــورت مشــاهده زخــم ،قرمــزی ،خونریــزی از ل ــه ،پاییــن آمــدن یــا
دور شــدن ل ــه از دنــدان ،زخــم عفونــی و زخــم ناشــی از دنــدان مصنوعــی
حتمــا بــه دندان زشــک مراجعــه کنیــد.

صحیــح حداقــل روزی دو بــار صبــح و ش ـ و پا ســازی دهــان از پــا
میکروبــی ،ل ــه را ســالم نگــه داریــد .مــدت زمــان الزم بــرای مســوا زدن به
طــور متوســط ســه تــا پنــج دقیقــه بــرای هــر وعــده اســت.
ف
ص
 بســته مانــدن دهــان بــه مــدت هفــت تــا هشــت ســاعت باعـ تجمــع
تعــداد زیــادی باکتــری در دهــان میشــود .بــه همیــن دلیــل مســوا زدن
قبــل از صبحانــه اولیــن گام رعایــت بهداشــت دهــان محســوب میشــود.
 حداقل روزی یکبار از ن دندان استفاده کنید.
 در صــورت اســتفاده از مــواد قنــدی ،ایــن مــواد را همــراه بــا وعدههــای
اصلــی غ ایــی مصــرف کنیــد.
 مصرف شیر و لبنیات و مواد غ ایی حاوی فلوراید مانند ماهی.
 اســتفاده از میــوه و ســبزیجات تــازه ماننــد هویــج ،کاهــو و ســی در بین
وعدههــای غ ایــی.
 اســـتفاده از دهانشـــویه ســـدیم فلورایـــد یـــا ژل یـــا خمیردنـــدان
حـــاوی فلورایـــد.
 اگر چیزی روی سطح دندان را پوشانده است آن را پا کنید.
 در صورتــی کــه فرصــت مســوا زدن بافاصلــه پــس از صــرف غــ ا

اســتفاده همزمــان از مســوا  ،نـ دنــدان و دهانشــویه ،اســتاندارد طایــی
بهداشــت دنــدان اســت .چــرا کــه مســوا زدن بــه تنهایــی نمیتوانــد کاما
دهــان را تمیــز کنــد و فقــط ســه ســطح خارجــی از پنــج ســطح دندانهــا را
تمیــز میکنــد .بــرای تمیــز کــردن ســطوح بیــن دندانــی کــه قابل دســترس
مســوا نیســت ،بایــد از نـ دندان اســتفاده شــود.
نـ دنــدان بایــد بــه انــدازهای نــاز باشــد کــه بــه آســانی از بیــن دندانهــا
عبــور کــرده و پــا میکروبــی را از ســطوح بیــن دنــدان برطرف کنــد .برای
دندانهایــی بــا فاصلــه زیــاد بهتــر اســت از نـ دنــدان ســوپرفاس اســتفاده
شــود .نــ دنــدان باعــ حــ ف پــا میکروبــی از ســطوح بیندندانــی
میشــود و جریــان خــون را در ل ههــا افزایــش میدهــد.
آب و نمــک در دســترسترین نــوع دهانشــویه اســت کــه در کاهــش
پــا میکروبــی و التهــاب مخــا دهــان و التیــام زخمهــای دهانــی
بهخوبـــی نقشآفرینــی میکنــد .اســتفاده از دهانشــویه یــک یــا دو بــار
در هفتــه کافــی اســت ،زیــرا زیــادهروی در مصــرف آن عوارضــی همچــون
کاهــش کلســیم ســطحی دنــدان ،ت ییــر رنــگ دنــدان در پــی داشــته و
ایجــاد آلــرژی میکنــد.
بــرای مصــرف دهانشــویه ،بعــد از مســوا زدن پنــج سیســی از آن را
داخــل دهــان بهمــدت یــک دقیقــه غرغــره و حداقــل دقیقــه از خــوردن
و شستشــوی دهــان خــودداری کنیــد.

تا ی رو

یوا ی

دربــاره روغــن
حیوانــی نظــرات ضــد و نقی ــی
شــنیدهایم کــه عــدهای میگوینــد
روغــن حیوانــی سرشــار از خاصیت
بــرای بــدن میباشــد امــا
عــدهای نیــز نظــر مخالــف دارنــد
و میگوینــد روغــن حیوانــی
میتوانــد ســامتی را دچــار خطــر کنــد امــا در ایــن متــن خاصیتهــای
روغــن حیوانــی را میگوییــم.
روغــن حیوانــی از کــره ســاخته شــده اســت امــا ناخالصیهــا و مــواد
جامــد شــیر از آن حــ ف شــده اســت بنابرایــن افــرادی کــه نســبت
بــه الکتــوز و یــا پروت ینهــای موجــود در شــیر حســاساند مشــکلی
بــا ایــن روغــن ندارنــد .روغــن حیوانــی سرشــار از ویتامینهــای
محلــول در چربــی  Aو  Eاســت .روغــن حیوانــی غنــی از  Kو
)  C L A ( C O N J U G A T E D L I N O L E I C A C I Dاســت .یک آنتیاکسیدان
ضدویروس که منبع آن محصوالت گاوهای علفخوار است.
ماننــد روغــن نارگیــل ،روغــن حیوانــی نیــز غنــی از اســیدهای چربــی
اســت کــه مســتقیما توســط کبــد جـ ب و بــه عنــوان منبــع انــرژی بــدن
اســتفاده میشــوند .ایــن خاصیــت روغــن حیوانــی در کنتــرل وزن و تولیــد
انــرژی بــدن بینظیــر اســت .یکــی از خــواص روغــن حیوانــی ایــن اســت
کــه اســیدهای چــرب موجــود در روغــن حیوانــی بــه بــدن در ســوزاندن
چربیهــای دیگــر کمــک کــرده و موجــ کاهــش وزن میشــود.
روغــن حیوانــی سرشــار از بوتریــک اســید اســت .ایــن اســید چــرب بــه طور
عــادی در سیســتم گــوارش یــک انســان ســالم و در رودههــا تولید میشــود.
باکتریهــای مفیــد روده فیبــر را بــه اســید بوتریــک تبدیــل کــرده و موج
پشــتیبانی از دیوارههــای روده و همچنیــن تولیــد انــرژی میشــوند .بــا
خــوردن مقادیــر کافــی از روغن حیوانی بدنتــان را در تولید ایــن ماده کمک
خواهید کرد .سیستمهای گوارشی ناسالم اسید بوتریک تولید نمیکنند.
همچنیــن تحقیقــات نشــان داده کــه مقادیــر کافــی از اســید بوتریــک از
ســلولهای  Tکشــنده پشــتیبانی کــرده و یــک سیســتم ایمنــی قدرتمند را
بــه بــدن هدیــه میکنــد .از خــواص روغــن حیوانــی ایــن اســت کــه روغــن
حیوانــی یــک روغــن ســالم اســت کــه باع ـ افزایــش کلســترول خــوب
 H D Lو کاهــش کلســترول بــد خــون میشــود.
محققــان بــا اســتفاده از بوتیریــت در هــر دو شــکل مکمــل خوراکــی و تنقیه
موفــق شــدهاند کــه بیماریهــای التهابــی روده ماننــد کولیــت اولســراتیو و
کــرون را درمــان کننــد .همچنیــن روغــن حیوانــی موجـ کاهــش التهــاب
و همچنیــن بیماریهــای قلبــی میشــود.
در یــک مطالعــه نشــان داده شــد که مردانــی کــه در روز قاشــق غ اخوری
روغــن حیوانــی مصــرف میکننــد درصــد کمتــر در معــر ابتــا بــه
بیماریهــای قلبــی هســتند.
روغــن حیوانــی موجــ افزایــش ترشــح اســید معــده و بیشتــر شــدن
گــوارش غــ ا میشــود .افزایــش ه ــم غــ ا یعنــی ســامتی بیشتــر
و کاهــش وزن .نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه روغــن حیوانــی کــه از
محصــوالت گاوهــای علفخــوار تهیــه میشــود دارای ایــن خــواص هســتند.
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دکتــر علی توســلی
پزشــک متخصـ گــوش و حلق و
بینــی از کاهــش عفونتهــا لــوزه
و بهبــود و تقویت وضعیت تنفسـ
با برداشــتن لــوزه خبــر داد.
دکتــر توســلی گفــت :شــایعترین
علــت انســداد راه هوایـ فوقانـ به
صــورت مزمــن و طوالن مــدت در ب ههــا ،بزرگـ لوزههــا کامـ و لــوزه
ســوم م باشــد کــه در اثــر عفونــت و ســرما خوردگ هــا مکــرر ،آلــرژ
و مــواد محــر تنفسـ خصوصــا دود ســیگار و قلیــان م تواننــد تشــدید
شــده و بزرگتــر شــوند.
وی ا عــان داشــت :عایــم آن م توانــد بــه صــورت تنفــس دهانـ هنــگام
خــواب و بیــدار  ،خروپــف و حتــ در بع ــ از بیمــاران بــه صــورت
وقفههــا تنفسـ در هنــگام خــواب باشــد کــه بــرا ســامت قلـ و ریه
بیمــار بســیار م ــر اســت.
متخصــ گــوش و حلــق و بینــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل بیــان
داشــت :همچنیــن گلــو دردهــا مکــرر و رینــو ســینوزیتها مکــرر و
کاهــش شــنوای در اثــر تجمــع مایــع در گــوش میانـ بــه علــت بزرگـ
بیــش از حــد لوزههــا م توانــد ایجــاد شــود.
وی اضافــه کــرد :ایــن کــودکان معمــوال  6الــی بــار در ســال دچــار
ســرماخوردگ ها ویروســ و باکتریایــی م شــوند.
ع ــو هی ــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل افــزود :بهتریــن و
دقیقتریــن روش تشــخیص بــرا لــوزه ســوم آندوســکوپ ناحیــه بینـ و
نازوفارنکــس م باشــد و همچنیــن گرافـ لتــرال گــردن و قســمت انتهایـ
بینــ نیــز در تشــخی بزرگــ لوزههــا کمککننــده م باشــد.
دکتــر توســلی بــا اشــاره بــه اینکــه در بســیار از ایــن بیمــاران ،صــورت
کشــیده و دراز ،کوچکـ فــک تحتانـ و دهــان بــاز دیــده میشــود گفــت:
اک ــر تحقیقــات و مطالعــات در ایــن مــورد ،نشــان دادهانــد کــه برداشــتن
لوزههــا بــه صــورت مشــخص  ،باعـ بهبــود و تقویــت وضعیــت تنفسـ و
کاهــش عفونتهــا لــوزه شــده اســت.
وی گفــت :الزم به کــر اســت کــه احتمــال افزایــش انــدازه لــوزه ســوم
خصوصــا در بیماران ـ کــه در مکانهایــی بــا مــواد محــر همچــون دود
ســیگار و قلیــان میباشــند ،وجــود دارد ،زیــرا لــوزه ســوم فقــط شــامل بافت
لنفوئیــد بــوده و یــک ارگان مشــخ و جداگانــه نم باشــد.
متخصــ گــوش و حلــق و بینــی افــزود :پــس از جراحــ  ،توصیــه بــه
مصــرف غ اهــا نــرم و خنــک بــه مــدت  1الــی  1روز شــده و بازگشــت
بــه فعالیتهــا طبیعــ  ،بهتدریــج بایــد صــورت گیــرد.
ع ــو هی ــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل اشــاره کــرد و گفــت:
وقفههــا تنفس ـ در خــواب م توانــد باع ـ کاهــش رشــد ،ش ـ ادرا ،
کاهــش یادگیــر در مدرســه ،اختــاالت رفتــار و هیجانـ  ،بیشفعالـ و
رفتارهــا تهاجمـ در کــود شــود.
در پایــان دکتــر توســلی افــزود :خونریــز پــس از عمــل در  1%تــا %
بیمــاران م توانــد دیــده شــود کــه شــایعترین عارضــه مهــم جراحـ لوزههــا
ســاعت اول رخ م دهــد و س ـ س تــا
م باشــد کــه اک ــر اوقــات ط ـ
هفتــه پــس از جراحـ نیــز ممکــن اســت بــا احتمــال کمتــر رخ دهــد.
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سرپرســت تراکتورســازی میگویــد
هــدف تیمــش قهرمانــی در جــام
ح فــی اســت.
تراکتـــور ســـازی در مرحلـــه
یکشــانزدهم نهایــی جامح فــی
بایــد بــه مصــاف صنعــت نفــت
آبــادان بــرود .حســن آ رنیــا
سرپرســت باشــگاه تراکتورســازی پــس از مشخ شــدن قرعــه ایــن تیــم در
مرحلــه یــک شــانزدهم نهایــی جامح فــی اظهــار کــرد :جــام ح فــی ،جــام
شگفتیهاســت .از شــانس مــا تیمهــای لیــگ برتــری بــه هــم خوردنــد.
امیــدوارم در جــام ح فــی موفــق عمــل کنیــم .نزدیکتریــن راه بــرای
رســیدن بــه لیــگ قهرمانــان آســیا جــام ح فــی اســت .امیــدوارم بــه آن
چیــزی کــه در حــد نــام تراکتورســازی اســت برســیم.
او افــزود :مــا تیــم خوبــی داریــم و مربــی بزرگــی بــه تیــم مــا آوردیــم بــه
نظــر مــن یــک رنســانس بــزرگ در فوتبــال ایــران رخ داده اســت .امیــدوارم
در ماراتــن لیــگ برتــر عملکــرد خوبــی داشــته باشــیم .هــدف تراکتورســازی
کس ـ عنــوان قهرمانــی در جامح فــی اســت .انشــاا بتوانیــم خواســته
هوادارانمــان را بــرآورده کنیــم.
سرپرســت باشــگاه تراکتورســازی دربــاره آخریــن وضعیــت جـ ب رامیــن
رضاییــان اظهــار کــرد :یــک گــروه وی ـ ه از طــرف مالــک باشــگاه ح ــور
دارد تــا االن احســان حــا صفــی ،اشــکان دژاگــه و مســعود شــجاعی
جــ ب تراکتورســازی شــدهاند .در مــورد رامیــن رضائیــان نمیتوانــم
اظهارنظــری کنــم .چــون گروهــی کــه در حــال م اکــره هســتند پــس از
ام ــای قــرارداد بــه مــا اعــام میکننــد کــه ح ــور ایــن بازیکــن قطعــی
شــده اســت یــا نــه
آ رنیــا در پاسـ بــه ایــن ســوال کــه آیــا  5هــزار یــورو بــرای بــه خدمــت
گرفتــن حا صفــی بــه باشــگاه الم یاکــوس دادهانــد ،عنــوان کــرد :ایــن
اخبــار شــایعه اســت باشــگاه سـ اهان از کجــا میدانــد کــه مــا چقــدر بــرای
رضایتنامــه حا صفــی پرداخــت کردهایــم .هــر کــس در ایــن فوتبــال مایــل
اســت کــه حرفهایــی کــه دوســت دارد را بگویــد.
او در ادامــه دربــاره انتقــال هــری فوریســتر بــه ماشینســازی تبریــز کــه
بــا توجــه بــه مشــتر بــودن مالــکان تراکتورســازی و ماشینســازی
شــائبههایی را بــه وجــود آورده بــود ،گفــت :اگــر شــما فوتبــال را
دیــده باشــید تراکتورســازی ضمــن احتــرام بــه تیــم همشــهری یعنــی
ماشینســازی موقعیتهــای زیــادی مقابــل ایــن تیــم داشــت بــه نظــرم
حــق مــا پیــروزی بــود .اصــا مســائلی کــه دربــاره انتقــال فوریســتر عنــوان
شــده صحــت نــدارد .بــا توجــه بــه اینکــه تراکتورســازی نیــاز بــه مدافــع
خارجــی داشــت فوریســتر بــه ماشینســازی منتقــل شــد.

ر ابت در خ د ا راکتور باال ر ت
بــا ح ــور ایمــان ســلیمی در
تراکتورســازی رقابــت در پســت
دفــاع وســط ایــن تیــم بــاال گرفــت.
تراکتورســازی در ابتــدای فصــل
هجدهــم لیــگ برتــر محمــد
طیبــی ،علــی عبــدا زاده و محمــد
اهلشــاخه را بــه عنــوان مدافــع
وســط بــه جمــع نفــرات خــود اضافــه کــرد و از ســال قبــل نیــز محمدرضــا
مهــدیزاده در ایــن تیــم باقــی مانــده بــود .ایــن بازیکــن بــه تنــاوب در
ترکیـ تراکتورســازی قــرار میگرفتنــد و حتــی در چند مســابقه در پســت
غیرتخصصــی نیــز بــه میــدان رفتنــد.
حــاال امــا بــا ح ــور ایمــان ســلیمی در تراکتورســازی ف ــای رقابتــی بــاال
خواهــد گرفــت 5 .مدافــع وســط تراکتورســازی بــرای بــازی کــردن در
دفاعــه کــه دو نفرشــان بــازی میکننــد کار ســختی خواهنــد
ترکی ـ
داشــت و رقابــت شــدیدی خواهنــد کــرد.
تراکتورســازی در بازیهــای گ شــته ضعفهایــی در خــط دفــاع داشــت
کــه بــا ت ییــرات ایجــاد شــده حــاال شــرایط بــرای ایــن تیــم در آینــده بهتــر
خواهــد شــد و رقابــت موجــود میتوانــد بــه بهبــود کیفیــت فنــی خــط
دفــاع کمــک کنــد.
آگهیاب

وق رسیدگی

آقا/خانـم جـواد رمضانـی ثال دادخواسـتی بـه طرفیت آقـای  /خانـم علیرضا توکلی
بخواسـته مطالبـه تقدیم شـورا نمـوده که به شـعبه  13ارجاع بـه کالسـه  .970380ش
ثبـت گردیـده و بـه روز  97/8/15سـاعت  9:30صبـح تعییـن وقت رسـیدگی گردیده
چـون خواهـان خوانـده فـو الذکـر را مجهـول المـکان اعالم نمـوده لذا باسـتناد ماده
 73قانـون آئیـن دادرسـی مدنـی یـک نوبـت در یکـی از جرایـد ک یراالنتشـار آگهی و
خوانـده مـی توانـد بـا اطالع از آن در محل شـورا واقـع در ارومیـه والفجر  2مجتمع
شـوراهای حل اختالف حاضر و نسـخه ثانی دادخواسـت و ضمایم آن را دریافت و در
موعد مقرر در شـعبه مزبور حاضر شـود در غیر این صورت غیابا رسـیدگی و تصمیم
مقتضـی اتخا خواهد شـد.

مس و دفترش بهسی د شورای

تاریخ انتشار1397/06/14 :

عصرآزادی  1731م الف
شماره پرونده139704004068003029/1 :
شماره آگهی ابالغیه139703804068000280 :

ا ت

ارومیه

شماره بایگانی پرونده9703250 :
تاریخ صدور1397/06/11 :

ســتاره ســاله ایرانــی دوشــنبه ش ـ تــو طــای
بهتریــن گلــزن و کفــش نقــرهای بهتریــن بازیکــن ســال
آردیویســه هلنــد را دریافــت کــرد تــا بــا خاطــرهای
خــوش از ســرزمین اللههــای نارنجــی خداحافظــی کند.
پنــج ســال پیــش وقتــی علیرضــا جهانبخــش جوانــی
 19ســاله بــود کــه بــا پیراهــن دامــاش در لیــگ
برتــر اولیــن تجربههــای فوتبــال حرفــهای خــود را
پشتســر میگ اشــت مقدمــات انتقالــش بــه یکــی
از باشــگاههای هلنــدی فراهــم شــد تــا در ســالهایی
کــه فوتبــال ایــران در حســرت یــک انتقــال بــزرگ بــه
اروپــا قرارداشــت پیوســتن جهانبخــش بــه باشــگاهی
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بازیکنســاز همچــون نایمیخــن در آردیویســه هلنــد
جل ـ توجــه کنــد.
کاپیتــان تیــم ملــی جوانــان ایــران آن روزهــا بــا کلــی
آرزو چمدانهــای خــود را بســت و ایــران را تــر کــرد
تــا در کنــار پیشکســوت ســابق اســتقال و خانــوادهاش
کــه نقــش مدیربرنامههــای او را ایفــا میکنــد چالشــی
جدیــد در عیــن حــال سرنوشتســاز را در فوتبــال اروپــا
آغــاز کنــد .جهانبخــش کــه خــوب میدانســت بایــد
از ایــن فرصــت طایــی نهایــت بهــره را ببــرد زودتــر
از آن چــه تصــور میشــد دلرباییهــای خــود در
ســرزمین اللههــای نارنجــی را آغــاز کــرد و بــا وجــود
ســقو بــا نایمیخــن بــه ژوپیرلیــگ دســته دوم هلنــد
امــا انگیزههــای خــود را از دســت نــداد تــا در فصــل
 1بــا درخشــش ایــن بازیکــن ایرانــی دوبــاره
15
طرفــداران نایمیخــن جشــن بازگشــت بــه ســطح اول
فوتبــال هلنــد را برپــا کننــد.
در پایــان همــان فصــل بــود کــه جهانبخــش اولیــن
افتخــارات فــردی خــود را در  1ســالگی بــه ثبــت
رســاند .دریافــت تندیــس گاو طایــی بــه عنــوان
بهتریــن بازیکــن ژوپیرلیــگ ایــن ف ــا را فراهــم کــرد
تــا ســتاره ایرانــی بــا قــراردادی دو میلیــون یورویــی و
پنــج ســاله ســر از باشــگاهی بــزرگ همچــون A Z
آلکمــار در بیــاورد ،تیمــی کــه عــاوه بــر عناویــن و
افتخاراتــی کــه داشــت بــه عنــوان ســکوی پرتــاب
بازیکنــان مســتعد بــه باشــگاههای سرشــناس در قــاره
ســبز نیــز مطــرح بــود.
اتفاقــی کــه در ســومین ســال از ح ــور جهانبخــش
در آلکمــار رخ داد تــا او عــاوه بــر رســیدن بــه لیــگ

برتــر جزیــره و پوشــیدن پیراهــن برایتــون بــه عنــوان
گرانتریــن خریــد تاریــ ایــن باشــگاه عنــوان آقــای
گلــی هلنــد را نیــز در تاریــ باشــگاه آلکمــار ثبــت
کنــد .ثبــت گل باعــ شــد تــا علیرضــا همــان
راهــی را بــرود کــه پیــش از او وینســت یانســن
ملیپــوش هلندیهــا بــا پیراهــن  A Zرفتــه بــود تــا
بــا آقــای گلــی آردیویســه ســر از تاتنهــام انگلیــس در
بیــاورد .امــا ایــن تنهــا خاطرهخــوش جهانبخــش بــرای
طرفــداران آلکمــار نبــود چــون او در کنار کسـ عنوان
آقــای گلــی کاندیــدای کسـ عنــوان بهتریــن بازیکــن
فصــل هــم شــده بــود تــا رقابتــی ج ـ اب بــا حکیــم
زیــش ســتاره تیــم ملــی مراکــش و باشــگاه آژاکــس
داشــته باشــد.
جهانبخــش در شــرایطی بــه مراســم مجلــل تقدیــر
از بهترینهــای فوتبــال هلنــد در شــهر آمســتردام
دعــوت شــد کــه ســتاره ایرانــی در کنــار خانــواده
خــود از پیشکســوت و ملیپــوش ســابق ایــران یعنــی
مهــدی مهدویکیــا کــه او را الگــوی خــود در فوتبــال
حرفــهای قــرار داده بــود نیــز دعــوت بــه عمــل آورد تــا
در ایــن مراســم ح ــور داشــته باشــد .مراســمی کــه
نــه تنهــا کفــش طــای هلنــد بــه عنــوان آقــای گل را
بــرای جهانبخــش در پــی داشــت بلکــه کفــش نقــرهای
را نیــز بــه عنــوان دومیــن بازیکــن برتــر فصــل بــرای
ایــن ملیپــوش ایرانــی بــه ارم ــان آورد تــا جهانبخــش
بــه ســتارهای درخشــان در آســمان هلنــد تبدیــل و بــا
ســربلندی فوتبــال ایــن کشــور را تــر کنــد.
فــان دن بــروم ســرمربی جهانبخــش در آلکمــار کــه
تاثیــر فراوانــی در او گیــری ســتاره ایرانــی در ســه فصل

گ شــته داشــت بــه عنــوان یکــی از مهمانــان حاضــر در
مراســم در تمجیــد از شــاگرد ســابق خــود گفت« :شــک
نداشــتم علیرضــا یــک روز بــه ایــن افتخــارات خواهــد
رســید .بازیکنــی حرفــهای ،باهــوش از همــه مهمتــر
عاشــق فوتبــال و جاهطلـ کــه اصــول زندگــی حرفهای
را بــه خوبــی میدانــد و از هــر فرصتــی بــرای کســ
تجربــه نهایــت بهــره را میبــرد .روزی کــه شــنیدم دیگر
نمیتوانــم بــا او ادامــه همــکاری داشــته باشــم هــم
ناراحــت شــدم هــم خوشــحال امــا ایــن قانــون فوتبــال
حرفــهای اســت و حــاال بــرای او در چالــش جدیــد آرزوی
موفقیــت دارم».

رازسربهمهر دا اف یآزمون
وقتــی دوشــنبه شـ از کــیروش دربــاره خداحافظــی ســردار و دعــوت ایــن
بازیکــن بــه تیــم ملــی و مقایســه او بــا شــرایط مهــدی رحمتــی ســوال شــد
جوابــی داد کــه غافلگیــر کننــده بود.
ســرمربی تیــم ملــی ایــران بــرای اولیــن بــار در پاس ـ بــه بازیکنــی کــه
درخواســت جدایــی از تیــم ملــی را داده اســت ،بــا شــکل دیگــری بــا وی
برخــورد کــرده و خبــری از آن اقتدار ســلبی نیســت .جــدا از اینکــه کیروش
بــه ســردار آزمــون عاقــه خاصــی دارد و همــواره حامــی این مهاجــم گنبدی
فوتبــال ایــران بــوده ،او در برنامــه نــود در تحلیــل این موضــوع دو اشــاره مهم
بــه دو موضــوع مختلــف داشــت .ابتــدا تفــاوت شــکل خداحافظــی آزمــون بــا
اتفاقــی کــه بــرای مهــدی رحمتی و هــادی عقیلــی افتــاد و دوم مســائلی که
باعـ تصمیــم بــه خداحافظــی ســردار از تیــم ملــی شــدهاند.
در قســمت اول کــیروش تــاش کــرد بــه عــادل فردوســیپور تفهیــم
کنــد کــه موضــوع جدایــی ســردار بــا عقیلــی و رحمتــی بــه هی وجــه
قابلمقایســه بــا یکدیگــر نیســت .ســرمربی تیــم ملــی در ایــن خصــوص
گفــت« :مس ـ له ســردار آزمــون تفــاوت بســیار زیــادی بــا ق یــه مهــدی
رحمتــی و هــادی عقیلــی دارد البتــه بایــد بــا احتــرام زیــادی در مــورد
ایــن بازیکنــان صحبــت کنیــم زیــرا آنهــا بازیکنــان بزرگــی هســتند .در آن
زمــان ،رحمتــی و عقیلــی بــه صــورت یــک طرفــه تصمیــم بــه تــر تیــم
ملــی گرفتنــد .اوال ســردار هیـ گاه تیــم را تــر نکــرد .ثانیــا مــن اولیــن
کســی بــودم کــه از ایــن تصمیــم ســردار مطلــع شــدم و او ایــن مسـ له را
بــه صــورت خصوصــی بــا مــن در میــان گ اشــت و ســوم اینکــه ،بنــده

دالیــل پشــت ایــن تصمیــم ســردار را بــه خوبــی میدانــم کــه بایــد آنهــا
را محرمانــه نگــه دارم .البتــه ایــن مســائل را بــه رئیــس فدراســیون فوتبــال
گــزارش کــردم».
ایــن در حالــی بــود کــه جدایــی از رحمتــی در آن مقطــع از تیــم ملــی بــه
دلیــل روابــط ســرد کادرفنــی تیــم ملــی بــا ایــن بازیکــن شــکل گرفــت.
در مــورد موضــوع دوم کــه او دقایــق طوالنــی دربــاره آن صحبــت کــرد،
ســرمربی تیــم ملــی بــه صــورت مبهــم از اتفاقاتــی گفت کــه باع دلســردی
یــا اختــاف افکنــی بیــن مــردم ایــران میشــود .مســائلی کــه دامنــه آن بــه
تیــم ملــی نیــز رســیده اســت.
مســائلی کــه کــیروش بــه آنهــا اشــاره کــرد ،کلیــد واژههایــی م ــل «مــن

وظیفــه دارم بــا چنیــن اتفاقاتــی مبــارزه کنــم»« ،تیــم ملــی فقــط بــرای
بخــش خــاص یــا فقــط پایتخــت نیســت»« ،ایــن تیــم بــرای ســفید و
ســیاه پوســتها ،ارامنــه ،مســلمانان و  ...نیســت»« ،برخــی میخواهنــد
شــکاف اجتماعــی در ایــران درســت کننــد» و «ایــن یــک مسـ له حســاس و
خطرنــا بــرای ایــران اســت» داشــت امــا در نهایــت بــا وجــود اصــرار عــادل
فردوســیپور اعــام نکــرد از چــه موضــوع و چــه داســتانی صحبــت میکنــد.
در ایــن بــاره بــه ســبک فیلمهــای اص ــر فرهــادی پایــان را بــرای بیننــده باز
گ اشــت تــا آنهــا خــود دربــاره ایــن موضــوع تصمیــم بگیرنــد .هرچنــد کــه
اعــام کــرد اجــازه خداحافظــی بــه آزمــون را نمیدهــد.
یکــی از مهمتریــن دالیــل خداحافظــی احساســی ســردار آزمــون از تیــم
ملــی بحــ فحاشــی جمعــی از مســافران روســیه بعــد از بــازی ایــران و
اسـ انیا بــه خانــواده او در هتلــی در شــهر کازان اســت .اتفاقــی تلـ که باع
تکــدر خاطــر خانــواده ســردار و واکنــش او بــه ایــن ناراحتــی شــدید را فراهم
آورده اســت.
قابــل کــر اســت ،تعــدادی از ایرانیانــی کــه بــرای تماشــای بــازی ایــران و
اس ـ انیا بــه کازان رفتــه بودنــد ،بعــد از بــازی بــا مشــاهده خانــواده آزمــون
در یــک هتــل بــه ســمت آنهــا رفتــه و شــروع بــه شــعارهای تنــد و فحاشــی
کردنــد .تــا جایــی کــه اصــرار بــر ایــن کار باعـ رقــم خــوردن اتفاقاتــی تل
میشــود .ایــن مس ـ له آنقــدر حــاد بــوده کــه ســردار از اردوی تیــم ملــی
اجــازه میگیــرد و خــود را بــه خانــواده اش میرســاند و شــاید کلیــد اصلــی
جدایــی وی از تیــم ملــی را بایــد در همیــن اتفــا جســتجو کــرد.

مسی ر ا بدونرونا دواف میکند
لیونــل مســی ،فــو ســتاره بارســلونا معتقــد اســت کــه رئــال مادریــد در
غیــاب رونالــدو دچــار افــت خواهــد شــد و او تصــور نمیکــرده رونالــدو ایــن
تیــم را تــر کنــد.
در طــول  1ســال اخیــر ،لیونــل مســی و کریســتیانو رونالــدو ،خــود را بــه
عنــوان بهتریــن بازیکنــان جهــان معرفــی کردهانــد و رقابت بســیار تنگاتنگی
داشــتهاند .تــو طاهــای ایــن  1ســال بیــن ایــن دو نفــر بــه صــورت
مســاوی تقســیم شــده و هــر دو رقیـ در بیــن بهترینهــای تاری شــناخته
میشــوند.
بــا وجــود ایــن رقابــت نزدیــک ،رونالــدو در تابســتان تصمیــم گرفت کــه رئال
را پــس از  9ســال تــر کنــد و راهی یوونتوس شــود .او بــا  1میلیون یورو،
بــه جمــع شــاگردان آلگــری در توریــن اضافه شــد و رئــال جایگزینی بــرای او
بــه خدمــت نگرفــت .حــال لیونــل مســی کــه دیگــر رقیـ بزرگــی در اللیگا
نــدارد ،مدعــی شــد کــه رئــال دچــار افــت خواهد شــد.
او گفــت« :مــن از جدایــی رونالــدو تعج ـ کــردم ،تصــور نمیکــردم کــه
او رئــال را تــر کنــد یــا حداقــل بــه یــووه بــرود زیــرا صحبــت تیمهــای
بســیاری مطــرح بــود ولــی نــام یــووه کمتــر از دیگــران شــنیده میشــد.
آگهیف دانسندما ی

واقعیــت ایــن اســت کــه مــن واقعــا شــوکه شــدم ولــی او بــه تیــم خوبــی
پیوســته اســت».
بــا وجــود اینکــه رئــال مادریــد حتــی بــدون رونالدو نیــز بازیکنــان بزرگــی در
اختیــار دارد ،مســی معتقــد اســت کــه غیــاب رونالــدو بــه س یدپوشــان ضربه
آگهیف دانسندما ی

خواهــد زد .او گفــت« :بــدون رونالــدو ،رئــال دچــار افــت خواهــد شــد و یــووه
بــه یکــی از مدعیــان اصلــی قهرمانــی چم یونزلیــگ تبدیل میشــود زیــرا آنها
تیــم خوبــی در اختیــار داشــتند و حــاال رونالــدو را نیــز جـ ب کردهانــد».
بارســا آخریــن بــار در ســال  15موفــق بــه فتــح چم یونزلیــگ شــد و
در ســه فصــل اخیــر ،حتــی در رســیدن بــه مرحلــه نیمهنهایــی رقابتهــا
نــاکام مانــد .آنهــا فصــل گ شــته در دیــدار رفــت مرحلــه یکچهــارم نهایــی
شکســت
بــا نتیجــه  1رم را شکســت دادنــد امــا در دیــدار برگشــت
خوردنــد و از دور رقابتهــا کنــار رفتنــد .اکنــون مســی تاکیــد کــرد کــه
هــدف اصلــی تیمــش در ایــن فصــل ،قهرمانــی در ایــن رقابتهاســت« :مــا
امســال میخواهیــم دوبــاره در چم یونزلیــگ قهرمــان شــویم.
مــا ســه فصــل پیاپــی در مرحلــه یکچهــارم نهایــی حـ ف شــدیم و آخرین
بــار ،بدتــر از همــه بــود بــه خاطــر شــکلی کــه بــازی کردیــم و نتیجــهای که
بــه ســودمان بود.
مــا بــه خاطــر باشــگاه ،تیــم و هــواداران ،بایــد روی چم یونزلیــگ تمرکــز
کنیــم .مــا تیــم فو العــادهای داریــم .بــه همیــن دلیــل اســت کــه میگویــم
بــه دنبــال قهرمانــی هســتیم زیــرا میتوانیــم در چم یونزلیــگ بجنگیــم».

بدینوسـیله به آقایان محمدعلی شـامی و علیرضا شـامی ورا متوفی آقای محمدتقی
شـامی بـه ترتیـب بـه نشـانی :تبریـز – پشـت میدان بـزر میـوه و تـره بـار روبروی
تراکتورسـازی کوچـه باقـری  27و تبریـز حیدرآبـاد آخـر شـهرک اطلـس روبروی
مدرسـه امـام حسـین پـالک  36ابـال مـی شـود که خانـم رقیه حسـنی آرپا دره سـی
جهـت وصـول مهریـه خـود به صـدا یک جلـد کالم اله مجیـد بـه ارزش  50هزار و
مبلـ  140میلیـون ریـال کـه طبق درخواسـت بسـتانکار و برابـر آئین نامـه الحا یک
تبصـره بـه مـاده  1082قانـون مدنـی میـزان وجه نقـد مهریه منـدر در سـند نکاحیه
بـه مبلـ  174/280/600ریـال محاسـبه گردیـد موضـوع سـند ازدوا شـماره 529
مورخـه  87/07/14در دفترخانـه ازدوا شـماره  142سـردرود ،اقـدام بصـدور اجرائیه
نمـوده و پرونـده اجرائـی کالسـه  9703250در ایـن اداره تشـکیل و طبـق گـزارش
مورخـه  1397/05/30مامـور پسـت تبریـز ،بـه علـت عدم حضور شـما جهـت ابال
اورا اجرائی ابال واقعی میسـر نشـد و بسـتانکار نیز اعالم نموده که از اقامتگاه شـما
بیاطـالع اسـت و نمـی توانـد آدر شـما را جهت ابـال واقعی معرفی نمایـد ،لذا به
تقاضـای بسـتانکار و طبـق مـاده  19آیین نامـه اجرا از تاریخ انتشـار این آگهـی که روز
ابال اجرائیه محسـوب می شـود چنان ه ظرف ده روز نسـبت به پرداخت بدهی خود
اقـدام ننمائیـد عملیات اجرائـی جریان خواهـد یافت.

آقایان جسـیم ،یاسـین ،صدیق ،مسـلم و بایزید و خانمها سـمیه و هاجر شهرت همگی
مـام قـادری و سـارا محمـدی موضـوع گواهـی انحصـار وراثـت شـماره  864مـور
 94/12/12شـعبه پنجـم شـورای حـل اختـالف مهاباد بـا ارائه تقاضانامه و استشـهادیه
محلـی مصـد و اعالم اینکه سـند مالکیـت دفترچه ای ششـدانگ یکباب سـاختمان
قطعـه  86تفکیکـی دارای پـالک  123فرعی از  1الی  47از  70اصلـی واقع در قریه آزاد
بخـ  16مهابـاد بـه شـماره چاپـی  0603171که یل ثبـت  10598صفحـه 161دفتر
جلـد  81بـه نـام آقـای عبدالقـادر مـام قـادری صـادر و تسـلیم گردیـده و بـه موجب
نامـه شـماره  9510114433100651مور  1395/06/28دادیار شـعبه نیابت دادسـرای
عمومـی و انقـالب شهرسـتان مهاباد در قبال مبلـ چهارصد میلیون ریال در بازداشـت
می باشـد و در اثر سـهل انگاری مفقود شـده و درخواسـت صدور الم نای آن را نموده
لـذا در اجـرای تبصـره یک مـاده  120آئیـن نامه قانون ثبـت ،مراتب یـک نوبت آگهی
مـی شـود تـا هرکـس مدعی انجـام معامله یـا وجـود سـندمالکیت در نزد خود باشـد
ظـذف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهی اعتراض خـود را بـه ادراه ثبت مهاباد
تسـلیم نموده و رسـید دریافت نماید بدیهی اسـت که پس از انقضای مهلت قانونی و
عـدم وصـول اعتراض ،یـا در صورت اعتراض ،اصل سـندمالکیت یا سـند معامله ارائه
نشـده باشـد ،اداره ثبت صدور الم نی سـندمالکیت را برابر مقررات صادر خواهد نمود.

خانـم جمیلـه حسـینی بـا ارائـه تقاضانامه و استشـهادیه محلی مصـد و اعـالم اینکه چهار
جلد سـند مالکیت تک بر  -1ششـدانگ یکباب آپارتمان مسکونی قطعه  5تفکیکی دارای
پالک  5234فرعی از  2360اصلی  -2ششـدانگ یکباب آپارتمان مسـکونی قطعه  6تفکیکی
دارای پـالک  5235فرعـی از  2360اصلـی  -3ششـدانگ یکباب آپارتمان مسـکونی قطعه 7
تفکیکـی دارای پـالک  5236فرعی از  2360اصلی  -4ششـدانگ یکباب آپارتمان مسـکونی
قطعـه  8تفکیکـی دارای پـالک  5237فرعـی از  2360اصلی همگی مفروز و مجـزی از 252
فرعی واقعات در شـهر مهاباد بخ  15مهاباد به شـماره های چاپی  91 161323و چاپی
 91 161326و چاپـی  91 161324و چاپـی  91 161325کـه به ترتیب یل ثبت های
 50401و  50504و  50402و  50404صفحـات  62و  80و  65و  71دفتـر جلـد  345بـه نـام
ایشـان صـادر و تسـلیم گردیـده انـد ،در اثر سـهل انگاری مفقود شـده و درخواسـت صدور
الم نـای آن را نمـوده لـذا در اجـرای تبصـره یک مـاده  120آئین نامه قانون ثبـت ،مراتب یک
نوبـت آگهـی می شـود تـا هرکس مدعـی انجام معامله یـا وجود سـندمالکیت در نـزد خود
باشـد ظـذف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار ایـن آگهی اعتراض خـود را بـه ادراه ثبت مهاباد
تسـلیم نموده و رسـید دریافت نماید بدیهی اسـت کـه پس از انقضای مهلـت قانونی و عدم
وصول اعتراض ،یا در صورت اعتراض ،اصل سـندمالکیت یا سـند معامله ارائه نشـده باشـد،
اداره ثبـت صـدور الم نی سـندمالکیت را برابر مقررات صـادر خواهد نمود.

عصرآزادی  1746م الف
شماره پرونده 139504004068002688/1 :شماره بایگانی پرونده9502775 :
تاریخ صدور1397/06/07 :
شماره آگهی ابالغیه139703804068000277 :
آگهیاب ا را یه ب ماد  آ ی نامها رایم اداسنادرسمی
بدینوسـیله بـه آقـای مهدی جوانـی فرزند حبیـب بـه کدملـی  1738704424به
نشـانی تبریـز  -خیابان عباسـی کوی بهشـتی کوچه فتـح المبین پـالک  22ابال
میگـردد کـه بانـک رفـاه کارگران شـعبه اشـرفی اللـه تبریز جهت وصـول مبل
 561/000/000ریـال بانضمام خسـارت تاخیر تادیه از بابت قراردادبانکی شـماره
 306940050مورخـه  1394/09/14تنظیمـی در اجـرای مـاده  15قانون عملیات
بانکـی بـدون ربـا ،اقـدام بـه صـدور اجرائیـه نمـوده و پرونـده اجرائـی کالسـه
 9502775در ایـن اداره تشـکیل و طبـق گـزارش مورخـه  1395/10/16مامـور
اجرای ثبت تبریز ،آدر شـما جهت ابال اورا اجرائی شناسـائی نشـد و بانک
نیـز اعـالم نمـوده که از اقامتگاه شـما بیاطالع اسـت و نمی تواند آدر شـما را
جهـت ابـال واقعی معرفی نماید ،لذا به تقاضای بسـتانکار و طبق مـاده  18آیین
نامـه اجـرا از تاریـخ انتشـار این آگهی کـه روز ابال اجرائیه محسـوب میشـود
چنان ـه ظـرف ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقدام ننمائیـد عملیات
اجرائـی جراین خواهـد یافت.

تاریخ انتشار1397/06/14 :

تاریخ انتشار1397/06/14 :

تاریخ انتشار1397/06/14 :

تاریخ انتشار1397/06/14 :

آگهیاب

ا را یه ب ماد  آ ی نامها رایم اداسنادرسمی

ر یسادار ا رایاسنادرسمیتبری  –اسماعی عبدا هی

ر یسادار  ب اسنادوام

شهرستانمهاباد صدی رنجبر

ر یسادار  ب اسنادوام

شهرستانمهاباد صدی رنجبر

ر یسادار ا رایاسنادرسمیتبری  اسماعی عبدا هی

ا
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بر اری بر ام های م تل
مجموعــه بــزرگ آمفــی ت اتــر بــا ملــی کــه بــه
امکانــات بــه روز و اســتاندارد مجهــز شــده اســت ،در روزهــای اخیــر شــاهد
برگــزاری برنامــه هــا و جشــنواره هــای مختلــف فرهنگــی و هنــری از جملــه
جشــنواره اقــوام ایرانــی ،گالــری نقاشــی ،کنســرت موســیقی ،جشــن هــای
دهــه والیــت و ...بــود.
مجموعــه بــزرگ فرهنگــی و هنــری آمفــی ت اتــر بــا ملــی کــه ســال
گ شــته تکمیــل و افتتــاح شــد ،در هفتــه هــای اخیــر میزبــان جشــنواره هــا
و برنامههــای فرهنگــی مختلفــی بــوده اســت.
در ایــن مجموعــه کــه بــزرگ تریــن آمفــی ت اتــر غــرب اســتان تهــران
محســوب مــی شــود ،اخیــرا تجهیــزات و سیســتم هــای نــرم افــزاری نص و
راه انــدازی شــده اســت تــا ایــن مرکــز فرهنگــی ارزشــمند بــا بــه روزتریــن و
اســتانداردترین امکانــات در اختیــار مــردم هنردوســت شــهرقدس قــرار گیرد.
از جملــه ایــن امکانــات مــی تــوان بــه راه انــدازی سیســتم هــا و مبلمــان
اداری ،سیســتم صوتــی ،نورپــردازی ســالن هــای گالــری و ...اشــاره کــرد.
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تکمیــل و تجهیــز ایــن مجموعــه موجـ شــد در هفتــه هــای اخیــر شــاهد
برپایــی جشــنواره هــا و برنامــه هــای متنوعــی باشــیم کــه برگــزاری اولیــن

هرداری د

جشــنواره اقــوام ایرانــی از آن جملــه اســت .ایــن جشــنواره کــه بــا ح ــور
شــرکت کنندگانــی از شــهرها و اســتان هــای مختلــف و در  1روز برگــزار
شــد بــا اســتقبال بــی نظیــر شــهروندان مواجــه شــد .شهرقدســی هــا در این
جشــنواره در قالــ برنامــه هایــی همچــون موســیقی ،اجــرای نمایــش و
نمایشــگاه صنایــع دســتی بــا اقــوام مختلــف کشــور آشــنا شــدند.
عــاوه بــر ایــن ،مجموعــه آمفــی ت اتــر بــا ملی در شـ هــای عیدقربــان تا
عیــد غدیــر میزبــان برگــزاری برنامــه هــای دهــه والیــت بــود .ایــن برنامههــا
کــه بــا هــدف شــناخت دهــه والیــت و ایجــاد شــور و نشــا بین شــهروندان
برگــزار شــد ،شــامل بخــش هایــی همچــون تواشــیح ،مولودیخوانــی،
موســیقی ،طنــز و اهــدای جوایــز از صنایــع دســتی و ...بــود.
برگــزاری گالــری تابلوهــای هنــری ،جشــن بــزرگ عیــد غدیــر و کنســرت
موســیقی کــه بــرای اولیــن بــار در شــهرقدس برگــزار و بــا اســتقبال بســیار
خــوب شــهرونددان مواجــه شــد از دیگــر برنامــه هــای فرهنگــی و هنــری
اســت کــه بــا همــت شــهرداری قــدس در شــهریورماه صــورت گرفتــه اســت.

کس رتبهبرتر شنوار شهیدر اییتوس شرک گازمازندران

کس ـ رتبــه برتــر جشــنواره شــهید رجایــی
توســط شــرکت گاز اســتان مازنــدران بــه مناســبت هفتــه دولــت در مراســم

جشــنواره شــهید رجایــی اســتان ،دســتگاههای نمونــه و برتــر اســتانی بــا
ح ــور اســتاندار مازنــدران ،معاونیــن اســتانداری و مدیــران کل دســتگاههای
اجرایــی اســتان معرفــی و تجلیــل شــدند.
در جشــنواره شــهید رجایــی اســتان مازنــدران کــه در ســالن همایــش
برنامهریــزی اســتانداری برگــزار شــده " محمد اســامی " اســتاندار مازندران
گفــت :رجایــی و بــا هنــر در مــدت کوتــاه خدمــت منشــا بــرکات فــراوان در
کشــور شــدند.
وی افــزود :وظیفــه تمامــی مســوولین در خدمــت بــه نظــام و مــردم ایــن
اســت کــه بایــد رجایــی و باهنــر را الگــوی مدیریتــی خــود قــرار دهنــد.
در پایــان جشــنواره از دســتگاههای برتــر اســتان بــا اهــدا لــوح تقدیــر و
هدایــا تجلیــل بــه عمــل آمــد کــه اســتاندار مازنــدران بــا اهــدا لوح سـ اس
از تــاش هــای مدیریــت و کارکنــان شــرکت گاز اســتان مازنــدران با کسـ
رتبــه برتــر از ســوی ســتاد جشــنواره شــهید رجایــی اســتان قدردانــی کــرد.
ا ما

ر

گستر ف ا ی هایفرهن یسازماندرم

آییــن نکوداشــت  17مــرداد روز
خبرنــگار و تجلیــل از خبرنــگاران اســتان بــه همــت
بنیــاد نیمــروز و حســینیه سیســتانیهای گــرگان بــا
ح ــور کل محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســامی فرماندار

گــرگان ،معــاون فرمانــدار ،رئیــس ســازمان فرهنگــی
ورزشــی شــهرداری و مدیــران خانــه هــای فرهنــگ،
رئیــس ســازمان بســیج رســانه اســتان ،مســوولین
ادارهکل فرهنــگ وارشاداســامی هی تامنایحســینیه
سیســتانیهای گــرگان و محمــد آ ری مدیــر بنیــاد
نیمــروز ،گرگیج مدیرعامــل نورنگین ایرانیــان واز بزرگان
سیســتانی ،اصحاب رســانه ،و جمعــی از دســتاندرکاران
ایــن حــوزه طــی مراســمی باشــکوه در محــل حســینیه
برگــزار گردیــد.
علمــی رئیــس ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری
گــرگان یکــی دیگــر از ســخنرانان مراســم طی ســخنانی
بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه بــه مســائل فرهنگــی اقــوام
مختلــف و ظرفیــت هــای موجــود در ایــن حــوزه گفــت:
توجــه و گســترش فعالیــت هــای فرهنگــی ســازمان
م رک

ردا ی ر ا

محمــد اســامی در ایــن لــوح خطــاب بــه " جعفــر احمدپــور " آورده اســت:
توفیــق خدمــت گـ اری در نظــام مقــدس جمهوری اســامی ایــران افتخاری
اســت بــس عظیــم کــه نصیـ آنانــی مــی شــود کــه تنهــا قــرب الهــی را
هــدف مقــدس خویــش قــرار داده انــد.
بدینوسـیله بـه پـاس خدمـات انجـام شـده و پیگیـری هایی که بـه منظور
اقـدام م ثـر در زمینه گازرسـانی به مناطق محروم اسـتان معمول داشـته اید
از زحمـات و تـاش های صورت گرفته قدردانی نموده ،سـعادت ،سـربلندی و
موفقیـت جنابعالـی را از خداوند متعال مسـ لت مینمایم.
گفتنــی اســت جشــنواره شــهید رجایــی هــر ســاله در سراســر کشــور و در
هفتــه دولــت بــه منظــور شناســایی و تقدیــر از تاشــگران عرصــه خدمت به
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و ملــت شــریف و بزرگــوار ایــران اســامی
و نهادینــه کــردن ارتقــا و بهبــود عملکــرد دســتگاههای اجرایــی در ســطوح
مختلــف ملــی ،اســتانی و شهرســتان برگــزار مــی شــود.

ر داد

تبام وری  انههایفرهن

بــا محوریــت خانــه هــای فرهنــگ در نقــا مختلــف
و متمرکــز جمعیتــی شــهر گــرگان از اولویــت هــای
ایــن ســازمان اســت .کــه خانــه فرهنــگ حافـ کــه بــا
مشــارکت بنیــاد نیمــروز سیســتانیها راه انــدازی خواهد
شــد درهمیــن راســتا مــی باشــد.
وی توجــه بــه ظرفیــت هــا و پتانســیل محاتبخصوص
در اقــوام مختلــف بهعنــوان یکــی از عوامــل مهــم
درجهــت تقویــت وحــدت و همراهــی مــردم بــرای
ارتقــا ســطح کمــی و کیفــی رشــد و توســعه شــهری
و گســترش فعالیــت هــای فرهنگــی یــاد کــرد و گفــت:
ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری همســو بــا اهداف
بلنــد شــهردار فرهنگمدارگــرگان و شــورای شــهرتاش
میکنــد تــا از همــه ظرفیــت هــای موجــود در مناطــق
شــهری بخصــوص اســتعداد و توانمنــدی اقــوام در جهت
انا

خدمــت رســانی و انجــام وظایــف بهــره گرفتــه تــا بــا
نــگاه ویـ ه بــه نیــاز هــای جامعــه شــهری متناسـ بــا
شــرایط پاســ گو باشــد.
وی ادامـه داد :رویکرد مشـارکت دادن مردم وتشـکلها و
سـازمان هـا درامـور مرتبط با حوزه شـهرداری وسـازمان
یـک اولویـت اسـت که انشـاا بـرکات آن را شـهروندان
خواهنـد دیـد که نمونه هـای بارزآن سـیر بین المللی
درمریـم آبـاد پخـش زنده فعالیت های سـازمان توسـط
صداوسـیما درچهارشـنبه هرهفتـه و خانه هـای فرهنگ
مشـارکتی و ...مـی باشـد.گفتنی اسـت در این مراسـم از
آقایـان علمـی سرپرسـت و قاسـمعلی معـاون سـازمان
فرهنگی اجتماعی وررشـی شـهرداری گرگان بابت توجه
بـه فرهنـگ محات و اقـوام با اهـدای لوح تقدیـر وهدایا
توسـط معتمدین وبزرگان سیسـتانی تقدیرشـد.

ا

کشتیگلستاننیازمندارت ایکی ی مربیاناس
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان گلســتان گفــت:
یکــی از مهمتریــن نیازهــای کشــتی اســتان گلســتان ارتقــای کیفیــت
مربیــان ایــن رشــته اســت.
بهمــن طیبــی در مجمــع انتخاباتی ریاســت هی ت کشــتی اســتان گلســتان،
اظهــار کــرد :رتبــه اســتان گلســتان در ارزیابــی فدراســیون کشــتی از یازدهم
بــه هفتــم رســیده امــا نبایــد بــه ایــن ارتقــای رتبــه قانع باشــیم.
وی افــزود :کشــتی گلســتان بایــد در ردههــای ســنی مختلــف ملــی پــوش
داشــته باشــد و امیدواریــم هی ــت کشــتی برنامههــای الزم بــرای رســیدن به
ایــن هــدف را انجــام دهــد.
طیبــی ادامــه داد :نیــاز اســت تــا داوران و مربیــان کشــتی گلســتان ارتقــا
یابنــد و افــرادی در ســطح نخســت ملــی داشــته باشــیم.
وی تصریــح کــرد :ارتقــای کیفــی مربیان کشــتی گلســتان یکــی از مهمترین

همهآسی هایا تماعیاعتیادو
معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری گفــت :بایــد مشــکات و
آســی هــای اجتماعــی را بــه صــورت بومــی در نظــر گیریــم و بعد بــه دنبال
راه حــل باشــیم .اینگونــه نیســت کــه فکــر کنیــم همــه آســی هــای
جامعــه مربــو بــه اعتیــاد یــا طــا اســت و آســی هــای متنوعــی در
اســتان هــای مختلــف وجــود دارد.
معصومــه ابتــکار افــزود :یکــی از اســتان هــای کشــور نســبت بــه ســایر
اســتانها از نظــر اعتیــاد در وضعیــت ســفید و خوبــی قــرار دارد ،امــا یکــی از
بزرگتریــن مشــکات همیــن اســتان آمــار بــاالی خشــونت اســت.
وی کــه در دومیــن نشســت تدویــن پروتــکل کارگاه هــای طــرح ملــی
گفتگــوی ملــی خانــواده توســط انجمــن جامعــه شناســی ایــرا ســخن
میگفــت ،اضافــه کــرد :اقدامــات کارگاه هــای طــرح گفتگــوی ملــی خانــواده
بایــد فراگیــر و علمــی باشــد و طــرح ملــی گفتگــوی خانــواده و بیــن نســلی
نیازمنــد جریــان ســازی اســت.
معــاون امــور زنــان رئیــس جمهــوری گفــت :بــا جریــان ســازی اجتماعــی
قــوی و انگیــزه بــاال مــی تــوان طــرح گفتگــوی بیــن نســلی را در سراســر
کشــور اجــرا کــرد ،ولــی ایــن اتفــا ابتــدا بایــد از الیــه هــای درونــی جامعــه
آغــاز و از پاییــن بــه بــاال رخ دهــد.
وی تاکیــد کــرد :امیدواریــم بــا اجــرای طــرح ملــی گفتگــوی خانــواده،
خشــونت هــا و آســی هــای جامعــه کاهــش پیــدا میکننــد.
ابتــکار بــا اشــاره بــه اینکــه در بحـ خانــواده همــه قــوا و دســتگاه هــا بایــد

همــکاری داشــته باشــند ســاختار ســتاد ملــی زن و خانــواده را مــورد تاکیــد
قــرار داد و گفــت :ســتاد ملــی زن و خانــواده بخشــی فــرا قــوه ای اســت و
فقــط دولــت متولــی آن نیســت ،ریاســت ایــن ســتاد را رئیــس جمهــوری بر
عهــده دارد و قــوای مقننــه ،ق اییــه و تعــدادی از وزرا نیــز در آن ع ویــت
دارنــد.
ابتــکار در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه پ وهــش دانشــگاههای
مختلــف دربــاره خانــواده اشــاره کــرد و افــزود :ســال  95حــدود دو هــزار و
پایــان نامــه و پ وهــش
5مــورد و در ســال  9نیــز بیــش از هــزار و

نیازهــای حــال حاضــر ایــن رشــته در اســتان اســت و بــرای ارتقــای کشــتی
گلســتان بایــد در ایــن بخــش جــدی عمــل کنیم.
مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان بــا اشــاره بــه میزبانــی گــرگان از
مســابقات بیــن المللــی کشــتی گفــت :مســابقات بیــن المللــی کشــتی روز
جهانــی کــود از آبــان تــا دوم آ ر بــه میزبانــی گــرگان در ســالن
امام خمینی ره این شهرستان برگزار میشود.
طیبــی افــزود :میزبانــی مســابقات بیــن المللــی فرصتــی اســت تــا کشــتی
گلســتان بهــره برداریهــای الزم بــرای توســعه و ارتقــای ایــن رشــته را
انجام دهد.
الزم بــه کــر اســت مجمــع انتخاباتــی ریاســت هی ــت کشــتی اســتان
گلســتان بــا ح ــور دبیــر فدراســیون کشــتی برگــزار و محمدحســین مــاح
بــه مــدت چهــار ســال بــه عنــوان رئیــس هی ــت انتخــاب شــد.

نیس
در دانشــگاه هــای ایــران در ارتبــا بــا خانــواده نوشــته شــده ،امــا چــه تعداد
از آنهــا خروجــی و نتایــج م بتــی بــرای دســتگاه هــا و حتــی خانــواده هــا
داشــته اســت
معـــاون رئیـــس جمهـــوری در امـــور زنـــان و خانـــواده تاکیـــد کـــرد:
کاره ــای مطالعات ــی و پ وهش ــی درب ــاره جامع ــه و آس ــی ه ــای اجتماع ــی
اق ــدام درس ــتی اس ــت ،ام ــا اگ ــر ق ــرار باش ــد مش ــکات را ح ــل نکنن ــد
و ایرادهـــای دســـتگاهها در روندهـــای اجرایـــی گرفتـــه نشـــود ارزشـــی
نخواهنـــد داشـــت.
مــا دایمــا بــا ایــن پرســش مواجــه هســتیم کــه مشــکات جامعــه ایــران
را بایـــد چگونـــه حـــل کـــرد بنابرایـــن از همـــه اســـاتید دانشـــگاه هـــا و
پ وهشــگران درخواســت کمــک و یــاری داریــم تــا بــا آســی هــا توســط
روش ه ــای علم ــی و هدفمن ــد برخ ــورد ش ــود.
وی افــزود :طــرح تــاب آوری از دوره معاونــت ســابق امــور زنــان و خانــواده
ریاســت جمهــوری در اســتان هــا اجــرا شــد و مــا از ســال گ شــته تاکنــون
ایــن تــوان افزایــی را بــا جدیــت دنبــال کردیــم .ایــن طــرح در بســیاری از
شــهرهای ایــران نیــز در حــال اجراســت و ادامــه خواهــد داشــت .همزمــان
بــا برگــزاری طــرح گفتگــوی ملــی خانــواده ،طــرح تــاب آوری هــم بایــد در
اســتان هــا بــه اجــرا در آیــد ،زیــرا ایــن دو بــا یکدیگــر پیوندهــای زیــادی
دارنــد.

و پاس کارک ا
ی ی و ب ی داری

ت پرس
با مدیرک م اب

نشســت پرســش و پاســ ســید محســن
موســوی تاکامــی مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری مازنــدران ســاری
بــا کارکنــان بــه مناســبت هفتــه دولــت و والدت بــا ســعادت ح ــرت
امام موسیکاظم ع در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار گردید.
ســید محســن موســوی تاکامــی مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری
مازنــدران ســاری بــا تاکیــد بــر نقــش کارکنــان در اثــر بخشــی برنامــه های
اداره کل گفــت :توانمنــد ســازی کارکنــان از روش هــا و تکنیــک هــای موثــر
جهــت افزایــش ســطح بهــره وری و همچنیــن اســتفاده از ظرفیــت هــا و
توانایــی هــای فــردی و گروهــی اســت کــه در راســتای اهــداف اداره کل و
ســازمان بســیار موثــر و مــورد توجــه اســت.
ایشــان در ایــن جلســه ضمــن تشــریح برنامــه هــای اداره کل ،مســائل
اعتبــاری و پیگیــری هــای الزم بــرای دریافــت بودجــه هــای مــورد نیــاز ،بر
تکریــم و خدمــت رســانی بــه مراجعیــن و متقاضیان و پاسـ گویی مناسـ
بــه آنــان تاکیــد کــرد.
ســید محســن موســوی تاکامــی افــزود :برگــزاری مســتمر اینگونه جلســات
در ایجــاد انگیــزش و تقویــت روحیــه خدمــت رســانی کارکنان نقــش موثری
را ایفــا میکنــد.
وی اظهــار کــرد :برگــزاری چنیــن جلســاتی مطم نــا در برقــراری ارتبــا
نزدیــک کارکنــان و اطــاع یابی از مشــکات ،چالــش ها و تنگناهــای فراروی
آنــان و اســتفاده از نقطــه نظــرات و پیشــنهادات ســازنده همکاران مــی تواند
کمــک حــال خوبــی باشــد.
الزم بــه کــر اســت در ایــن نشســت ،مســائل ،مشــکات و پیشــنهادات
کارکنــان مــورد بح ـ و بررســی قرارگرفــت و بــه رســم یادبــود ،هدایایــی
بــه چنــد تــن از کارکنــان نمونــه نیــز اهــدا گردیــد.

از بر ری های ورای همیاری و م ارکت
لی د
از ل تا در سال

بــا هماهنگــی شــورای همیــاری و مشــارکت شــرکت
گاز اســتان گلســتان ،طی مراســمی بــا ح ور مهنــدس رحیمــی مدیرعامل
شــرکت و اع ــای هی ــت مدیــره از برترینهــای حــوزه پیشــنهادها در
ســال 96در محــل ســالن اجتماعــات تجلیــل شــد.
درایــن مراســم مدیرعامــل گاز گلســتان ضمــن تقدیــر از همیــاری خــوب
همــکاران بــا نظــام مشــارکت درخواســت داشــت تــا همــه کارکنــان بــا
ح ــوری فعالتــردر ارایــه پیشــنهادها بتواننــد بیــش از پیــش در بهبــود
فراینــد ســازمان ســهیم باشــند.
مهنــدس رحیمــی بــا اشــاره بــه نقــش ارزنــده و تاثیــر گــ ار شــورای
مشــارکت در تعالــی ســازمان در ایــن خصــوص برضــرورت بهــره گیــری
بیشتــراز تواناییهــای فکــری و خاقیــت ســرمایه انســانی و تــاش در
زمینــه اســتفاده موثــر از فرصتهــای موجــود در راســتای پیشــبرد اهــداف
ســازمان تاکید کرد .شــایان کراســت در پایان مراســم نیزپیشــنهاددهندگان
برتــر در شــاخصههای مختلــف شــامل ســود و صرفــه ،بیشتریــن پیشــنهاد
مصــوب ،بیشتریــن پیشــنهاد ارایــه شــده ،باالتریــن نــرخ پیشــنهاد
واحدهای ســتادی و شهرســتانی ،باالترین ســرانه پیشــنهاد توســط روســای
ســتادی و شهرســتانی مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.
تاریخ1397/06/13:

آگهی

رورا

شماره/700680 :ش67/

خانـم پروانـه سـلطانی دارای شناسـنامه شـماره  215بشـرح دادخواسـت بـه کالسـه
/700680ش97 / 67/از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصروراثـت نمـوده و چنیـن
توضیح داده که شـادروان کیمیا سـلطان نزاکت گو بشناسـنامه  342در تاریخ 84/5/11
اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگی گفتـه ورثـه آنمرحوم منحصر اسـت به:
 -1عسگر سلطانی فرزند کاظم به شماره شناسنامه  14پسر متوفی
 -2کریم سلطانی فرزند کاظم به شماره شناسنامه  756پسر متوفی
 -3پروانه سلطانی فرزند کاظم به شماره شناسنامه  315دختر متوفی
 -4مهناز سلطانی فرزند کاظم به شماره شناسنامه  691دختر متوفی
 -5کاظم سلطانی فرزند هادی به شماره شناسنامه 27همسر متوفیه
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور بــه اســتاد مــاده  362قانــون
امــور حســبی را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد .تــا هرکــس اعتــراض دارد و یــا
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشرنخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد.

ر یسش به شورای

تاریخ انتشار1397/06/14 :
تاریخ1397/06/12:

ا ت

آگهی

ارومیه تا ا دی شا مرادی

رورا

شماره/970654 :ش57/

خانــم پروانــه ســلطانی دارای شناســنامه شــماره  315بشــرح دادخواســت بــه کالســه
/970654ش 57/از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن
توضیــح داده کــه شــادروان کاظــم ســلطانی بشناســنامه  27در تاریــخ  92/8/4اقامتــگاه
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه:
 -1عسگر سلطانی فرزند کاظم به شماره شناسنامه  14پسر متوفی
 -2کریم سلطانی فرزند کاظم به شماره شناسنامه  756پسر متوفی
 -3پروانه سلطانی فرزند کاظم به شماره شناسنامه  315دختر متوفی
 -4مهناز سلطانی فرزند کاظم به شماره شناسنامه  691دختر متوفی
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور بــه اســتاد مــاده  362قانــون
امــور حســبی را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد .تــا هرکــس اعتــراض دارد و یــا
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشرنخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد.
تاریخ انتشار1397/06/14 :

ر یسش به شورای

ا ت

ارومیه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اسالم آباد غرب

هی تموضو قانونت لیفوض ی  بت اراض وسا تمانها فاقد
سندرسم 

آگهـی موضـوع ماده3قانـون وماده13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی
وسـاختمانهای فاقدسندرسمی برابررای شـماره 139760316002001242هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقدسندرسمی مستقر درواحدثبتی
حوزه ثبت ملک اسـالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم مریم السـادات
صفـوی یزدی منفرد فرزندسـیدمجتبی به شـماره شناسـنامه13791صادره ازاسـالم آبادغرب
درششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت14.67مترمربع پالک 29فرعی از18اصلی واقع
دراسـالم آبادغرب خیابان شـهیدفکوری برابرنامه شـماره 54.10ازموقوفات حسـینعلی خان
زنگنه محرزگردیده اسـت.
لذابـه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردونوبت بـه فاصله15روزآگهی می شـود درصورتی که
اشـخاص نسـبت به صدورسـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانندازتاریخ
انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسـلیم وپس ازاخذرسـید،ظرف
مـدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خودرابه مراجع قضایـی تقدیم نمایند.
بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات
سـندمالکیت صادرخواهدشـد.
تاریخ انتشارنوبت اول 28 :مرداد -1397تاریخ انتشارنوبت دوم14 :شهریور1397
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کتــاب «رئیسجمهــور گــم شــده اســت» نوشــته بیــل کلینتــون و
جیمــز پترســون بــا ترجمــه نســرین مجیــدی توســط نشــر روزگار
منتشــر و راهــی بــازار نشــر شــد.
کتــاب «رئیسجمهــور گــم شــده اســت» نوشــته مشــتر
بیلکلینتــون رئیسجمهــور پیشــین آمریــکا و جیمــز پترســون بــه
تازگــی بــا ترجمــه نســرین مجیــدی توســط نشــر روزگار منتشــر و
راهــی بــازار نشــر شــده اســت.
در ایــن کتــاب کــه در قالـ رمان نوشــته شــده ،زندگــی بیلکلینتون
و اســرار مخفــیاش روایــت شــده اســت .کمــا اینکــه لیچایلــد
نویســنده معــروف ســری داســتانهای جــک ری ــر دربــاره آن نوشــته
اســت« :اســرار پنهانــی کلینتــون و نبــو داستانســرایی پترســون این
داســتان سیاســی و دلهــرهآور ایــن دهــه را پدیــد آورد».
پخــش جهانــی ایــن کتــاب کمتــر از مــاه پیــش آغــاز شــده اســت.
ترجمــه فارســیاش هــم توســط نســرین مجیــدی انجــام شــده کــه
پیشتــر آثــار داستایوفســکی ،ماکیاولــی ،تومــاس مــور ،ســاراماگو و ...
را بــرای همیــن ناشــر ترجمــه کــرده اســت .نیویــور تایمز در بررســی
ایــن کتاب نوشــته اســت« :کتابــی خواندنــی و جاه طلبانــه  ....داســتانی
از کلینتــون و پترســون کــه سرشــار از انساندوســتی شــخصیت و صبر
و شــکیبایی اســت» هــم چنیــن نیویورکــر درباره این اثر نوشــته اســت:
«کتابــی اســت کــه بایــد خوانــد .ایــن کتــاب توانایــی و شــکیبایی در
انجــام ماموریــت را بــه عالیتریــن درجــه نشــان میدهــد .تحولــی کــه
در ایــن رمــان وجــود دارد بــرای فردریــک فورســی غرورآمیــز اســت.
اگــر میخواهیــداز اوقــات فراغــت خویــش بهتریــن اســتفاده را کنیــد و
از آن لـ ت ببریــد ایــن کتــاب را مطالعــه کنیــد»
بیــل کلینتــون بــرای تولیــد ایــن کتــاب ،روایــت کــرده و جیمــز
پترســون ایــن روایــت را در قالــ داســتان درآورده اســت .ترجمــه
فارســی ایــن کتــاب 7 ،صفحــه شــده اســت.
نشــر روزگار ایــن کتــاب را در شــمارگان هــزار نســخه بــا دو جلــد
و  5هــزار
شــومیز و گالینگــور منتشــر کــرده کــه بــه ترتی ـ
تومــان قیمــت دارنــد.

« اســکندر» رمــان مفصلــی اســت ،امــا بــه راحتــی خوانــده میشــود.
ایــن کتــاب را حتــی اگــر دیــر بــه دیــر بازکنیــد ،شــخصیتهایش چنــان
تاثیرگــ ار از کار در آمــده انــد کــه نمــی توانیــد آنهــا را از یــاد ببریــد.
دیگــر دیرزمانــی اســت ،دســتکم ،در ایــران مخاطبــان خیلــی بــه آثــار
مطــول و مفصــل اعتمــاد نمیکننــد .ایــن را شــاید بایــد بــه ســبک زندگــی
امــروز ،و روا شــبکههای اجتماعــی مرتبــط دانســت .دیگــر بیــش تــر اوقات
حوصلــهی خوانــدن متــن دقیــق ،تامــل برانگیــز و همیــن طــور حجیــم و
مطــول را نداریــم .ترجیــح میدهیــم پســتهای کوتــاه تلگرامــی بخوانیــم
یــا جمــات قصــار بــزرگان را .ایــن مسـ له امــا گویــی چنــدان در آن ســوی
مرزهــا مصــدا نــدارد ،و اتفاقــا اهــل مطالعــه دوســتدار رمانهــای پرحجمی
هســتند کــه چنــد هفتــه یــا چنــد مــاه از زندگیشــان را دربربگیــرد .بدیهی
اســت چنیــن رمانهایــی بــه خامــهی نویســندههای حا قــی نوشــته
میشــود کــه مخاط شــان را میخکــوب کتابشــان میکننــد .آنهــا
هــر چــه باشــند ،داســتان نویســانی هســتند کــه داســتانهایی پرکشــش،
پرتعلیــق و جـ اب مینویســند .یکــی از ایــن نویســندهها کــه چنــد وقتــی
هســت مرزهــای کشــورش ،ترکیــه را درنوردیــده و مخاطبانــی از سراســر
جهــان را متوجــهی آثــارش کــرده ،الیــف شــافا اســت کــه مــا خواننــدگان
فارســی زبــان هــم بــه خوبــی میشناســیمش .رمــان "ملــت عشــق" او
بــه فارســی هــم برگردانــده و م ــل خیلــی از کشــورها بــا اســتقبال خوبــی
مواجه شد.
الیـــف شـــافا تـــر تبـــار اســـت امـــا در استراســـبورگ فرانســـه بـــه
دنیـــا آمـــده اســـت .تحصیـــات ایـــن نویســـندهی  7ســـاله خیلـــی بـــا
کار داس ــتان نویس ــیاش مرتب ــط نیس ــت .او رواب ــط بی ــن المل ــل خوان ــده،
ف ــو لیس ــانس مطالع ــات زن ــان دارد و در نهای ــت دکت ــری عل ــوم سیاس ــی.
هـــر چنـــد ایـــن تحصیـــات شـــافا خصوصـــا دانـــشاش در زمینـــه
علـــوم سیاســـی در آثـــارش تاثیـــری آشـــکار داشـــته اســـت .شـــافا کار
داس ــتان نویس ــیاش را در ده ــه  9آغ ــاز ک ــرد و خیل ــی زود ب ــه جرگ ــه
نویس ــندگان ش ــهیر پیوس ــت .آث ــار او ب ــه زبانه ــای متع ــددی از جمل ــه
انگلیس ــی و فرانس ــوی برگردان ــده ش ــده اس ــت و ایرانیه ــای کارهای ــی از
او نظیـــر "ملـــت عشـــق"" ،مـــن و اســـتادم" یـــا "محـــرم" را خواندهانـــد.
اکن ــون چن ــدی اس ــت رم ــان دیگ ــری از ای ــن داس ــتان نوی ــس پرف ــروش
و پرمخاطـــ فارســـی شـــده اســـت .رمـــان مفصـــل "اســـکندر" را
مریم طباطبائیها در نشر قطره فارسی کرده است.
داســتان "اســکندر" بــا پیشــانی نوشــتی از جی.ام.کوتــزی ،نویســندهی
آغــاز میشــود .پیشــانی نوشــتی کــه موضــوع
نوبلیســت ســال
داســتان را در یــک جملــه خاصــه کــرده اســت" :ناگهــان احســاس میکنــد
کــه تنهاســت :هــم خــودش و هــم مــادری کــه پشــت اوســت ".داســتان بــا
روایــت زن جوانــی کــه صاح ـ دو دوختــر دوقلوســت آغــاز میشــود .زن
جوانــی بــه نــام اســما کــه میخواهــد از مــادرش ،و خانــوادهاش بگویــد .او
در بــدو امــر میگویــد کــه ایــن داســتان را صرفــا بــرای ایــن مینویســد کــه
داســتان مــادرش ،یعنــی پمبــه فرامــوش نشــود" :قبــل از ایــن کــه شــروع
کنــم...

مــادر مــن دوبــار مــرد .بــا خــودم قســم خــورده بودم کــه هرگــز اجــازه ندهم
داســتان او فرامــوش شــود امــا هرگــز آن جســارتی را کــه بــرای نوشــتن در
مــورد او الزم داشــتم پیــدا نکــردم .تــا همیــن حــاال"...
پمبــه در خانــوادهای تر کردتبــار بــه دنیــا آمــد .م ــل دختــران دختــرش
همــراه بــا خواهــر دوقلویــی بــه نــام جمیلــه .شــافا در هــر فصــل از رمــان
مفصلــش داســتان یکــی از اع ــای خانــواده را شــرح میدهــد .داســتان
خانــوادهی توپــرا  :آدم ،پمبــه ،اســکندر ،اســما و یونــس ،و همیــن طــور
تنــهی اصلــی ایــن خانــواده پدربــزرگ و مادربــزرگ و عموهــای ایــن خانــواده
یعنــی تاریــک و خلیــل" .اســکندر" فقــط داســتان اســکندر نیســت ،کتابــی
اســت قصــه گــو و پــر قصــه از نســلی کــه آروزهایــش بربــاد رفتــه اســت.
نســلی پــر از ماجراهایــی از قبیــل مهاجــرت ،عشــق و جنایــت.
کتــاب شــبیه رمانهــای نامــه نگارانــه بــا نوشــتهای از اســما آغــاز میشــود
کــه در پایانــش تاریــ ســوم اکتبــر  199در شــده اســت .او دارد بــه
پیشــواز بــرادرش در زنــدان مــیرود .بــرادری کــه بــه جــرم قتــل 1ســال در
بنــد بــوده اســت و حــاال خواهــرش کــه بــه شــدت از او وحشــت دارد رفتــه
تــا او را بــه خانــه برگردانــد .او در همــان اولیــن توصیفاتــش از اســکندر ،از او
مــردی هولنــا میســازد .تصویــر او از اســکندر ،تصویــری اســت شــبیه
مــردی قاتــل ،بــی محابــا و کســی کــه چنــدان بــه خانــواده و مفهــوم آن
وقعــی نمیگـ ارد .او حتــی میگویــد بارهــا میخواســته اســکندر را بکشــد
امــا نتوانســته .او حــاال اســکندر را در کنــار خــودش در ماشــینش نشــانده
و میگویــد جســارت ایــن را کــه بــه اســکندر بگویــد در کنــارش ســیگار
نکشــد ،نــدارد ،هــر چنــد شــوهرش هرگــز زهــرهی چنیــن کاری را نداشــته
و نــدارد .اســکندر ،امــا خیلــی زود چهــرهی واقعــیاش را نشــان میدهــد .او
همچنــان کــه اســما میگویــد آدم وحشــتناکی نیســت.
قصــهی اســکندر بــه شــکلی شــیرین ،صمیمــی و البتــه ســمبولیک بــا
روزی کــه او قــرار اســت ختنــه شــود آغــاز شــود .ایــن روایــت برمیگــردد
بــه پنجــم مــار  197در اســتانبول زمانــی کــه اســکندر  7ســاله بــود و
خانــوادهاش بــه انگلســتان مهاجــرت نکــرده بــود .اســکندر کودکــی اســت
کــه قــرار اســت همــراه با چنــد ب ــهی هم محلــیاش در مراســمی ســنتی
ختنــه شــود .او از ایــن مراســم فــرار میکنــد و در بــاالی درختــی دور
از خانــه مینشــیند تــا زمانــی کــه هــم محلیهــا و مــادرش پمبــه او را
پیــدا میکننــد .مــادر عصبانــیاش داد و فریــاد راه میانــدازد امــا اســکندر
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از تــرس ختنــه پاییــن نمیآیــد .امــا در نهایــت عشــق او بــه مــادرش و
جمــات محبــت آمیــز پمبــه او را وادار میکنــد ،تــا پاییــن بیایــد و در
آغــوش امــن مــادرش آرام بگیــرد .پمبــه در آغوشــش میگیــرد و بــا تمــام
وجــود میگویــد" :پســر مــن ".اســکندر حــاال میتوانــد صــدای ت ــش
قلـ مــادرش را بشــنود و چنــد لحظــه بعــد صــدای محکــم ســیلیاش که
پمبــه بــه او میزنــد و فریادهــای مــادر کــه او را وادار میکنــد بــه ختنــه
گاه بــرود .اســکندر کــه تــا ســاعتی پیــش بــه شــدت از پزشــک محلــه
میترســید حــاال خیلــی خونســرد و بــی حرکــت مینشــیند تــا دکتــر
کارش را بکنــد .او ســکته نکــرده اســت فقــط نمیتوانــد فری ـ مــادرش
را در کنــد و اینکــه "چطــور ممکــن اســت کســی را بــا تمــام مهــر و
محبــت درونــیات ب روارانــی و بعــد بــه راحتــی او را برنجانــی.
" فصــل مربــو بــه اســکندر بــا ایــن شــو و ایــن جملــهس ســاده تمــام
میشــود" :وضعیــت نابســامان عشــق و محبــت اولیــن درســی بــود کــه او
از زندگــی گرفتــه بــود ".شــافا بــا همیــن طــرز و ســبک رمانــش را بــا
روایتهایــی بــه شــدت ســاده پیــش میبــرد .داســتان آدمهــای خانــواده
توپــرا بــه صــورت پــاره پــاره روایــت میشــود و مــا ره ره نمایــش
منســجمی از داســتان در هــن تصویــر میکنیــم .آغــاز و فرجــام رمــان
"اســکندر" در دهــه نــود میــادی در انگلســتان اســت ،امــا ایــن میــان
روایتهــای عمــده داســتان بــه زندگــی گ شــته ایــن خانــواده در ترکیــه
اختصــاص دارد .مهمتریــن رویدادهایــی کــه زندگــی ایــن خانواده را تشــکیل
میدهنــد از اواخــر دهــه چهــل تــا اواخــر دهــه هفتــاد بازگــو میشــوند
و ایــن همــه در بســتر قصههایــی ســاده و سرراســت رخ میدهــد.
شــاید مهمتریــن خصیصــه رمــان "اســکندر" همیــن قصهگویــی شــیرین
الیــف شــافا اســت ،و بعــد از آن شــخصیت پردازیهــای رمــان کــه بــه
شــدت همدلــی مخاطــ را برمیانگیــزد .هــر شــخصیت ایــن داســتان،
حتــی آنهــا کــه خیلــی نقــش محــوری در داســتان ندارنــد بــه طــرز دقیق
و پختــهای ســاخته شــدهاند .هــر کــدام از آدمهــا تفکــرات و خصیصههــای
بــه خصــوص خودشــان را دارنــد .شــافا روی ایــن خصیصههــا گویــی
رهبینــی گرفتــه اســت و درشــت نمایــی رفتــار ایــن افــراد ،قصــد دارد مــا
را هــر چــه بیشــتر در هــن و روح آنهــا داخــل کنــد .او از دل تاریخــی نــه
چنــدان دور ،آدمهــای تنهــا ،عاشــق و قصــی القلـ را بــه زمانــهی حاضــر
اح ــار میکنــد و در برابــر دیــدگان مــا قــرار میدهــد.
نکتـهی قابـل توجـهی این کتاب شـافا این اسـت ،که داستان"اسـکندر"
با همهی تشـتت قصهها و تعدد شـخصیتها به شـدت از انسـجام و وحدتی
یگانـه برخـوردار اسـت .مخاطـ هـر وقت کـه فصل نویـی را آغـاز میکند
منتظـر یـک شـگفتی و فکر نو اسـت ،منتظر یک شـخصیت جدید بـا افکار
و رفتـار جدیـد ،و اینکـه ایـن شـخصیت و قصـهی او در کجـای داسـتان
خانـوادهی توپـرا قـرار میگیرد.
"اســکندر" رمــان مفصلــی اســت ،امــا بــه راحتــی خوانــده میشــود .ایــن
کتــاب را حتــی اگــر دیــر بــه دیــر بازکنیــد ،شــخصیتهایش چنــان
تاثیرگــ ار از کار در آمــده انــد کــه نمــی توانیــد آنهــا را از یــاد ببریــد.
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