واکنشجهرمی
به حمله سایبری
علیه ایران
صفحه »»2

رحلت رسول اکرم(ص)،
شهادت امام رضا(ع)
و امام حسن مجتبی(ع)
بر عموم مسلمین
تسلیت باد

www.asrazadi.ir

شماره  / 4713سال  / 22سه شنبه  15آبان ماه  27 / 1397صفر  8 / 6 November 2018 /1440صفحه  20000ریال

ظریف در صحن مجلس:

آمریکا
نمیتواند برجام
را تضعیف کند

معــاون رئیس جمهــوری ترکیه:

آ نکا ر ا ،
مخالــف تحریم ایران
از ســوی آمریکاست

ارس ،رتبه نخســت
جذب شــرکت های دانش بنیان
مناطق آزاد را کســب کرد

وزیـر امور خارجه کشـورمان با بیان اینکـه آمریکاییها بعد
از یـک سـال و نیـم تـاش هنـوز هـم نمیتواننـد برجـام را
تضعیـف کننـد ،گفـت :هنـوز هم بـا افتخـار اعـام میکنم
برجـام بهتریـن توافق ممکـن بود.
محمدجـواد ظریف وزیر امور خارجه کشـورمان دوشـنبه در
جلسـه علنی مجلس شـورای اسـامی و در پاسـخ به سوال
 ۶نفـر از نماینـدگان اظهـار داشـت :در خصـوص تاشهـا
برای اسـترداد امـوال بابک زنجانی نقـش وزارت امور خارجه
نقشـی حمایتـی اسـت و ما موظفیـم اقدامات دسـتگاههای
قضایـی را پیگیری و درخواسـتهای دسـتگاههای مختلف
را دنبـال کنیـم کـه ایـن کار را انجـام دادیـم و درخواسـتی
نبـوده کـه وزارت امور خارجـه دنبال نکرده باشـد.
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خصو صی سا ز ی ؛
راهی پول ســاز برای دولت
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یوکیا ســوگیتا:
در ایران
فوتبال ســازمان دهی شده است

شرح خبر در صفحه »»2

مدیر مركز اطالعات لوازم خانگی براي اطمينان از اصالت كاال درخواست كرد

خرید فقط از طریق نمایندگي ها
شرایط حضور سرمایهگذاران ترکیه در آذربایجان شرقی
فراهم است
معـاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتاندار آذربایجان شـرقی با اعـام آمادگی
بـرای جـذب و حمایت از سـرمایهگذاران ترک در این اسـتان ،گفت :به عنوان
مسـوول اقتصادی اسـتان اعـام میکنم که آمـاده همکاری کامـل بهویژه در
حوزه اقتصادی هسـتیم.
علـی جهانگیـری روز دوشـنبه در آییـن افتتاحیـه چهارمین نشسـت مجمع
همکاریهـای بینبخشـی ایـران و ترکیـه در تبریـز افـزود :بخـش خصوصی
ترکیه نیز مثل بخش خصوصی ایران از فضای کسـبوکار مناسـب در اسـتان
برخـوردار خواهد بود.
وی بـا اشـاره بـه اهمیت فوقالعاده روابط دو کشـور در شـرایط خاص جهانی،
اظهار داشـت :مردم ایران ،رفتار برادران و خواهران همسـایه ما در ترکیه را در
برهههای حسـاس مثبـت ارزیابی میکنند.
وی نقـش توسـعه روابط ایران و ترکیـه را در ثبات منطقه مهم خواند و گفت:
کشـور ما در شـرایط سـخت در کنار مردم ترکیه بوده و مطمئنیم که ترکیه
نیز در شـرایط سـخت تحریمهـا در کنار مـا خواهد بود.
وی خاطرنشـان کرد :ترکیه در زمان هشـت سـال جنگ تحمیلی و در زمان
تحریمهای ظالمانه اقتصادی علیه جمهوری اسـامی ،همواره رفتار دوسـتانه
و مثبتـی با ایران داشـته و بـا توجه به بحرانهایی که در منطقـه با آن مواجه
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هسـتیم روابط این دو کشـور نقش مهمی در ثبات منطقه دارد.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـا اشـاره به
روابـط قدرتمنـد سیاسـی میـان ایران و ترکیه ،بر توسـعه و بسـط مناسـبات
بینبخشـی و مالـی و تجـاری بیـن دو کشـور تأکیـد کـرد.
وی گفـت :ایران و ترکیه دارای زمینههـای زیادی برای همکاری در حوزههای
اقتصادی ،فرهنگی و گردشـگری هسـتند و اسـتفاده از این فرصتها برای هر
دو کشـور مهم است.
وی افـزود :جمهـوری اسـامی ایـران بـرای دسترسـی بـه بازارهـای غربـی
از طریـق ترکیـه و ترکیـه بـرای ورود بـه بازارهـای شـرقی از طریق ایـران به
یکدیگـر نیـاز دارند.
جهانگیـری بـا اشـاره بـه اینکـه روابـط اقتصـادی دو کشـور بـا وجود فـراز و
نشـیبهایی کـه داشـته همـواره رو به رشـد بوده اسـت ،افـزود :وزیـر خارجه
ایـران در یـک هفتـه اخیـر دو بـار به ترکیه سـفر کـرده و این نشـان از روابط
نزدیـک دو کشـور و اهمیـت این روابـط دارد.
وی افـزود :نشسـت همکاریهـای بینبخشـی ایـران و ترکیـه نیـز در همین
راسـتا در تبریـز برگـزار میشـود و امیدواریـم ایـن نشسـت نتایـج مثبـت و
سـازندهای داشـته باشد.
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رئیس کنفدراسیون صادرات ایران؛

تعهد صادرکنندگان در بازارهای جهانی خدشه دار شد
رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران بـا اشـاره بـه اینکـه با بخشـنامه های
صادراتـی ماههـای اخیر ،تعهد صادرکنندگان خدشـه دار شـده اسـت ،گفت:
صادرکننـدگان شناسـنامه دار بـا وضعیـت کنونـی از میدان به در شـدند.
محمـد الهوتـی با اشـاره به ثبات قوانیـن و مقررات ،رشـد اقتصـادی و روابط
مناسـب بـا دنیـا در سـال گذشـته ،گفـت :ایـن عوامـل بـه رشـد صـادرات
انجامیـده اسـت؛ ضمن اینکـه در این شـرایط نیز صندوق ضمانـت صادرات
نقشآفرینـی کرده اسـت.
رئیـس کنفدراسـیون صادرات ایران خواسـتار صدور ضمانت نامـه ورود موقت
شـد و افـزود :علیرغـم تـاش صادرکننـدگان و صنـدوق ضمانت صـادرات،
گمـرک هنوز متقاعد نشـده اسـت ایـن ضمانت نامـه را بپذیرد.
وی افـزود :بحـث ادغـام صنـدوق ضمانـت صـادرات و بانک توسـعه صـادرات
همچنـان خواسـته صادرکننـدگان اسـت و مـی تواند کوتـاه کردن مسـیر را
بـرای صادرکننـدگان همـوار کند؛ البتـه این ادغـام باید با رعایـت اصول مهم
صـورت گیرد.
الهوتــی بــا بیــان اینکــه اگــر بخواهیــم از صادرکننــدگان حمایــت کنیــم
بایــد اصــاح سیاســت هــای  ۶ماهــه گذشــته را در دســتور کار قــرار دهیــم،
گفــت :انفجــار نــرخ ارز منجــر بــه ایــن شــد کــه صــادرات ١٣.٥درصــد رشــد

یابــد ضمــن اینکــه بــازار چیــن نیــز کــه یکــی از بازارهــای مهــم صادراتــی
ایــران بــود ،جــای خــود را بــه عــزاق داده اســت؛ ایــن نشــانگر مشــکل در
شــرایط صادراتــی کشــور اســت.
وی گفـت :صدور مکرر بخشـنامه ها برای صادرات توانسـته به برندسـازی در
بازارهـای داخلـی و خارجـی لطمه بزند ضمـن اینکه ممنوعیت صـادرات نیز
سـبب شـده تا تعهد صادرکنندگان در بازارهای هدف خدشـه دار شـود؛ این
در حالی اسـت که صادرکننده برای دسـتیابی و سـهم خواهی در بازار هزینه
کـرده کـه اگر بازار از دسـت برود ،شـرایط سـخت خواهد بود.
الهوتـی بـا تاکیـد بر ضـرورت بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات گفـت :امروز
روش تعهدنامـه هـای ارزی و قیمـت پایـه غیرمنطقی عما فضا را بـه افرادی
مـی دهـد کـه در این حوزه خبره نیسـتند؛ لذا بایـد اصاحـات الزم را در این
زمینه انجـام دهیم.
وی بـا بیـان اینکه بایـد پذیرفت امروز ارز نیمایی اگـر در اختیار واردکنندهای
قـرار مـی گیـرد؛ اما کاالی او با این نرخ ار به دسـت مصـرف کننده نمی دهد؛
پـس بـه جای پنج نـرخ امروز ،باید حداقـل دو نرخ را بپذیریم چـرا که در غیر
ایـن صـورت در شـرایط تحریـم که صـادرات نفت کاهـش یافته نبایـد روزنه
ارزآوری صادرات را هم بسـت.

معاون رئیس جمهوری ترکیه:

آنکارا ،مخالف تحریم ایران از سوی آمریکاست
فــوآد اوکتــای معــاون رئیــس جمهــوری ترکیــه موضــع کشــورش در قبــال تحریــم هــای یکجانبــه
آمریــکا علیــه ایــران را شــفاف و مخالــف ایــن گونــه اقدامــات خوانــد و گفــت :نبایــد انتظــار داشــت کــه
تمامــی کشــورها از تحریــم آمریــکا علیــه ایــران تبعیــت کننــد.
اوکتــای بــا حضــور در میــز ســردبیری خبرگــزاری آناتولــی بــا اشــاره بــه آغــاز دور دوم تحریــم آمریــکا
علیــه ایــران افــزود :ترکیــه در ایــن خصــوص موضــع خــود را پیشــتر اعــام کــرده اســت.
وی تبعیــت دیگــر کشــورها از تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران را غیرعادالنــه و غیرقابــل قبــول خواند
و بیــان کــرد :ایــران کشــور همســایه ترکیــه اســت و دولــت آنــکارا بخشــی زیــادی از نیــاز انرژی کشــور
خــود را از ایــران تامیــن مــی کنــد.
اوکتــای اضافــه کــرد :مــا همــواره مخالفــت تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران بــوده و ایــن مســئله را
بــه مقامــات واشــنگتن نیــز اعــام و عنــوان کــرده ایــم کــه بــا ایــران و روســیه در موضــوع ســوریه نیــز
همــکاری مشــترک داریــم و الزم اســت کــه روابــط نزدیکــی داشــته باشــیم.
وی تاکیــد کــرد :ترکیــه روابــط گســترده و نزدیکــی بــا ایــران دارد و بــر موضــع خــود در قبــال زیــان
ندیــدن کشــورها و ملــت هــای منطقــه همــواره تاکیــد دارد و ایــن مواضــع ترکیــه ناشــی از لجبــاری و
عنــاد نیســت.
مقامــات رســمی ترکیــه پــس از خــروج آمریــکا از برجــام و تهدیــد بــه تحریــم نفتــی ایــران اعــام کرده
انــد کــه آنــکارا ،تصمیــم آمریــکا را در ایــن زمینــه اجــرا نخواهــد کرد.
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا  ١8اردیبهشــت مــاه امســال خــروج آمریــکا از برجــام را اعــام
کــرد امــا بافاصلــه کشــورهای امضــا کننده ایــن توافق یعنــی انگلیس ،فرانســه ،آلمــان ،چین و روســیه
ضمــن محکــوم کــردن خــروج ایــن کشــور از ایــن توافــق چندجانبــه بین المللــی ،تاکیــد کردنــد که به

برجــام پایبنــد مانــده و از تجــارت شــرکت هایشــان بــا ایــران حمایــت مــی کننــد.
ترامــپ بــا حربــه تروریســم اقتصــادی و تحریــم هــای یک جانبــه غیرقانونــی و فشــار به جامعــه جهانی
بــه دنبــال ایجــاد جنــگ روانــی و القــای انــزوای ایــران اســت امــا تجربــه مــاه هــای اخیــر و همراهــی
نکــردن جهــان بــا آمریــکا نشــان داد کــه ایــن کشــور هیــچ گاه بــه هــدف خــود دســت نخواهــد یافــت.
محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران هــم در حاشــیه نشســت ســه جانبــه وزرای امورخارجه
ایــران ،ترکیــه و جمهــوری آذربایجــان در اســتانبول گفــت :آمریکایــی هــا بــا تحریــم هــای غیرقانونــی
علیــه ایــران بــه هــدف پیــش بینــی شــده خــود نرســیدند.
عبدالناصــر همتــی رئیــس بانــک مرکــزی نیــز بــا اشــاره بــه عقــب نشــینی دولــت آمریــکا از ادعــای
خــود بــرای بــه صفــر رســاندن فــروش نفــت ایــران خاطــر نشــان کــرد :دولــت آمریــکا هــر کاری کــه
می خواست ،انجام داد و بعد از چهارم نوامبر اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
آخریــن خبرهــا حاکــی اســت کــه آمریــکا تاکنــون مجبــور شــده اســت کــه دســت کــم  8کشــور را از
تحریــم نفتــی علیــه ایــران معــاف کنــد.
معــاون رئیــس جمهــوری ترکیــه در ادامــه مصاحبــه خــود در پاســخ بــه پرسشــی در خصــوص پرونــده
قتــل جمــال خاشــقچی روزنامــه نــگار منتقــد ســعودی نیــز اظهــار کــرد :آنــکارا بــا شــفافیت کامــل و
جدیــت ایــن پرونــده را پیگیــری مــی کنــد و خواهــان پاســخ بــه ایــن ســوال اســت کــه دســتور ایــن
قتــل را چــه کســی صــادر کــرده اســت.
وی قتــل خاشــقچی را از نظــر جامعــه بیــن المللــی فاقد توجیــه منطقی عنــوان کــرد و ادامــه داد :آنکارا
بــه وضــوح نشــان داد کــه پیامــد و تــاوان چنیــن اقداماتــی فــارغ عامــل آن چه خواهــد بود.
اوکتــای همچنیــن از عــزم راســخ آنــکارا در مبــارزه بــا تروریســم در شــمال ســوریه گفت :مبــارزه ترکیه

بــا معضــل تروریســم تــا پاکســازی کامــل آن در مرزهــای جنوبــی ادامه خواهــد یافت.
وی دربــاره عملیــات گشــت زنــی مشــترک نیروهــای مســلح ترکیــه و آمریکا در شــهر منبج ســوریه نیز
بیــان کــرد :موضــع ترکیــه در خصــوص گشــت زنــی مشــترک در منبــج همیشــه روشــن بــوده اســت و
منبــج بایــد بــه اهالــی واقعــی آن تحویل داده شــود.
معــاون رئیــس جمهــوری ترکیــه همچنین افــزود :آنــکارا از احتمــال ایجــاد داالن تروریســتی در جنوب
مرزهــای خــود توســط گــروه پ.ک.ک نگــران اســت و اجازه تشــکیل آن را نخواهــد داد.
وی حــزب اتحــاد دموکراتیــک ســوریه(پ.ی.د) و یــگان هــای مدافــع خلــق ســوریه(ی.پ.گ) را تحــت
هــر نــام دیگــر شــاخه ســوری گــروه پ.ک.ک دانســت و بیــان کــرد :عــدم درک ایــن ارتبــاط توســط
مخاطبان(آمریــکا) ،مــا را مجبــور بــه اتخــاذ تدابیــر دیگــری کــرد.
اوکتــای بــا انتقــاد از اجــرا نشــدن وعــده آمریکایــی ها بــه ترکیه دربــاره منبــج اضافه کــرد :آمریــکا ابتدا
قــول جلوگیــری از حضــور پ.ک.ک یــا ی.پ.گ را در منبــج داده بــود ولــی آنهــا در منطقــه مســتقر
شــدند و آمریــکا هــم بــا وعــده هایــی ،خــروج آنهــا را بــه تاخیــر انداخــت ولــی ترکیــه دیگر تحمــل این
قبیل مســائل را نــدارد.
***
وی تنـــش ایجـــاد شـــده در روابـــط ترکیـــه بـــا آمریـــکا بـــر ســـر زندانـــی شـــدن کشـــیش آنـــدرو
برونس ــون را مش ــکلی ک ــم اهمی ــت خوان ــد و ب ــا تاکی ــد ب ــر رواب ــط حس ــنه می ــان دو کش ــور گف ــت:
مشـــکل آنـــکارا ـ واشـــنگتن ،کشـــیش برانســـون نبـــود و مـــا از طریـــق عـــادی ســـازی روابـــط بـــا
آمری ــکا درب ــاره اختاف ــات واقع ــی طرفی ــن گف ــت و گ ــو خواهی ــم ک ــرد و آنه ــا نی ــز بای ــد ب ــرای
بهب ــود رواب ــط گام بردارن ــد.
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مدیـر مرکز رشـد واحدهای فنـاور ارس گفت :طبق ارزیابی دبیرخانه شـورای
عالـی مناطـق آزاد و ویـژه اقتصادی کشـور ،رتبه نخسـت جذب شـرکتهای
دانشبنیـان در بیـن مناطق آزاد به منطقـه آزاد ارس اختصـاص پیدا کرد.
پریسـا بهلولـی با اعام این خبر اظهـار کرد :در منطقه آزاد ارس ١ ،شـرکت
دانـش بنیان نوپا و سـه شـرکت دانشبنیان صنعتی فعالیـت دارند.
وی با بیان اینکه ایجاد اکوسیسـتم اسـتارت آپی از اسـتراتژیهای سـازمان،
برای حمایت از کسـب و کارهای نوپاسـت ،اضافه کرد :اولین رویداد اسـتارت
آپـی در ارس نیز در حوزه گردشـگری درحال برگزاری اسـت.
وی ادامــه داد :تخفیــف در عــوار پروانــه ســاخت تــا  ٥درصــد ،تخفیــف
در هزینــه زمیــن تــا  ٣درصــد ،تخفیــف در هزینــه اجــاره ســالنهای
اســتیجاری بــرای پنــج ســال اول تــا  ٣درصــد و تخفیــف در هزینــه
عــوار مجــوز فعالیــت و عــوار عمــران شــهری تــا  ١درصــد ،از جمله
مشــوقهای ارایــه شــده بــه شــرکتهای دانشبنیــان اســت.
بهلولـی افـزود :اختصـاص پاسـاژهای صنعتـی آمـاده بـا هدف تجاریسـازی
محصوالت ،حمایت از شـرکت در فن بازارها ،نمایشـگاههای داخلی و خارجی،
حمایـت از شـرکت در تورهـای صنعتـی فنـاوری ،ایجـاد زمینه همـکاری با
صنایـع موجـود در منطقه در زمینه ارایه خدمت ،از دیگر مشـوقهایی اسـت
کـه بـه شـرکتهای دانشبنیـان و فنـاور مسـتقر در منطقه ارایه میشـود.
شــایان ذکــر اســت ،مرکز رشــد واحدهــای فنــاور ارس در  ٥آذر مــاه ١٣ ٥
بــا حضــور مســووالن ســازمان منطقــه آزاد ارس و پــارک علــم و فنــاوری
آذربایجانشــرقی و دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد در ســاختمانی
بــه متــراژ  ٥متــر مربــع و بــا دفتــر کار بــرای شــرکتهای فنــاور و
دانشبنیــان آغــاز بــه کار کــرد.

خرید

از ری ن ایندگ ها

مدیــر مرکــز اطاعــات لــوازم خانگــی بــا اشــاره بــه فــروش برخــی لــوازم
خانگــی معمولــی بــا بســتهبندی برندهــای بــا کیفیــت و گــران قیمــت
در بــازار ،بــه خریــداران توصیــه کــرد کاالهــای مــورد نیــاز خــود را از
نمایندگیهــا تهیــه کننــد تــا از اصالــت کاال مطمئــن شــوند.
مهـرداد توریان مدیر مرکـز اطاعات لوازم خانگی از وجود کاالهای تقلبی
و غیراصـل در بـازار لـوازم خانگـی خبر داد و گفـت :افزایش نـرخ ارز و کمبود
کاال باعث شـده برخی از افراد سـودجو دسـتگاههای ایرانی با کیفیت معمولی
را در بسـتهبندی برندهـای معتبـر داخلی یا بینالمللی در بـازار عرضه کنند.
وی بـا بیـان اینکه خریداران ،شـاخصی برای تشـخی اصل یـا تقلبی بودن
ایـن کاالهـا ندارنـد ،اظهـار کـرد :در ایـن شـرایط بهتر اسـت که خریـداران،
کاالی مـورد نظـر خـود را از نمایندگی شـرکتهای معتبـر تهیه کنند.
بـه گفتـه توریـان ،افزایش میزان اجـاره م ازهها و فروشـگاههای عرضـه لوازم
خانگـی و رکـود بـازار باعث شـده برخـی م ـازهداران برای تامیـن هزینههای
خـود بـه فـروش کاالهـای تقلبـی و غیراصل اقـدام کننـد؛ بنابرایـن احتمال
فـروش ایـن اجنـاس در م ازههایـی کـه پروانه کسـب ندارند ،بیشتر اسـت.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :مصرفکننــدگان میتواننــد از طریــق
ســامانه  ١88از اصالــت برندهــای دارای نمایندگی و شناســنامه و همچنین
خدمــات پــس از فــروش برندهــای لــوازم خانگــی مطمئــن شــوند.
آگ ی احضار م م
بـا توجـه بـه اینکه آقای فرهـاد جانعمـو فرزند نوحعلی به اتهام مشـارکت در سـرقت
در پرونده  960489شـعبه چهارم بازپرسـی دادسـرای عمومی و انقاب ارومیه موضوع
شـکایت به شـرح اسـامی منعکس در پرونده ،از طرف این دادسـرا تحت تعقیب است
و ابـاغ احضاریـه بـه علت معلـوم نبودن محل اقامـت او ممکن نگردیده اسـت بدین
وسـیله در اجـرای ماده  115قانون آیین دادرسـی دادگاههای عمومـی و انقاب در امور
کیفـری ،مراتـب بـه نامبرده ابـاغ میگردد تا ظـرف یک ماه پـس از تاریخ انتشـار این
آگهی در شـعبه چهارم بازپرسـی دادسـرای عمومی و انقاب ارومیه جهت پاسخگویی
بـه اتهـام خویش حاضر شـود .در صـورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشـار
آگهـی اقدام قانونی معمول خواهد شـد.
با ر ش ه ار با رسی دادسرا ار میه – حجت شاکر
تاریخ انتشار1397/08/15 :
آگ ی احضار م م
بـا توجـه به اینکه آقـای وحید نجدوخت خبری فرزند اسـفندیار که در پرونده شـماره
14/971237د از طـرف ایـن شـعبه بـه اتهام تـرک انفاق تحت تعقیب قضایی اسـت و
ابـاغ احضاریـه به واسـطه نامعلوم بودن محل اقامت نامبرده ممکن نشـده اسـت بدین
وسـیله در اجـرای مـاده  174قانـون آییـن دادرسـی کیفـری ،به نامبـرده اباغ میشـود
تـا ظـرف یـک مـاه پـس از تاریخ انتشـار ایـن آگهـی در شـعبه  14دادیاری دادسـرای
عمومـی و انقـاب ارومیه جهت پاسـخگویی و دفـاع از اتهام خویش حاضر شـود .در
صـورت عـدم حضور پـس از یک مـاه از تاریخ انتشـار آگهی اقدامـات قانونی معمول
خواهد شـد.
ش رس ان ار میه
ومی ا
دادیار ش ه اردهم دادسرا
ض ریان ور
تاریخ انتشار1397/08/15 :
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آمری ا یتوا بر ا را تض ی

له سای ری ل ه ایران

وزیـر ارتباطـات با اشـاره به وقوع حمله سـایبری علیه ایـران و دفع موفق آن،
گفـت :این اقدام خصمانـه را از طریق مجامع بینالمللـی پیگیری میکنیم.
معــاون وزیــر ارتباطــات از حملــه ســایبری بــه برخــی زیرســاختهای
ارتباطــی کشــور از مبــدا یــک رژیــم غاصــب خبــر داد و گفــت :ایــن حمات
بــا قــدرت دفــع شــده اســت.
در ایــن بــاره ،محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات در توئیتر نوشــت:
رژیمــی کــه ســابقه آن در بهکارگیــری ســاح ســایبری در پروندههایــی
چــون اســتاکسنت مشــخ اســت ،ایــن بــار تــاش داشــت بــه
زیرســاختهای ارتباطــی ایــران صدمــهای وارد کنــد.
وی تاکیـــد کـــرد :البتـــه بـــه لطـــف هوشـــیاری تیمهـــای فنـــی ،دســـت
خال ــی بازگش ــت.
جهرم ــی گف ــت :ای ــن اق ــدام خصمان ــه را از طری ــق مجام ــع بینالملل ــی
پیگیـــری میکنیـــم.
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وزیـر امـور خارجه کشـورمان با بیان اینکه آمریکاییها بعد از یک سـال و نیم
تـاش هنـوز هـم نمیتوانند برجام را تضعیف کنند ،گفت :هنـوز هم با افتخار
اعـام میکنم برجام بهتریـن توافق ممکن بود.
محمدجـواد ظریـف وزیـر امـور خارجه کشـورمان دوشـنبه در جلسـه علنی
مجلس شـورای اسـامی و در پاسخ به سـوال  ۶نفر از نمایندگان اظهار داشت:
در خصوص تاشها برای اسـترداد اموال بابک زنجانی نقش وزارت امورخارجه
نقشـی حمایتی اسـت و ما موظفیم اقدامات دسـتگاههای قضایی را پیگیری
و درخواسـتهای دسـتگاههای مختلـف را دنبـال کنیم کـه ایـن کار را انجام
دادیـم و درخواسـتی نبـوده کـه وزارت امور خارجه دنبال نکرده باشـد.
وی افـزود :بـرای ایـن کار ١هـا ماقـات تنظیـم شـده امـا اینکـه برخـی
میگوینـد اقدامـی از سـوی وزارت امـور خارجـه انجـام نشـده اسـت ،دلیلش
ضـرورت وجـود تفاهمنامـه معاضـدت قضایـی اسـت .وزارت امـور خارجه اگر
تمایل داشـته باشـد میتواند ماقاتهای سـفرای خود در کشورهای مختلف
را اعـام کنـد .وزارت خارجـه مسـوول پیگیـری و تسـهیل اسـت و اقـدام با
دسـتگاههای ذیربـط قضایـی و داخلی اسـت.
ظریـف گفـت :در خصـوص اسـنادی کـه بعـد از برجـام بـه امضا رسـید ،باید
بگویـم هـر سـندی کـه امضا شـده در معـر دیـد عمـوم در سـایتها قرار
گرفتـه اسـت .سـندی بعـد از برجـام امضا نشـده اسـت؛ پـس از برجـام چند
توافـق بـرای اجـرای برخی مـوارد فنی برجـام در زمینه انرژی هسـتهای امضا
شـده که بر اسـاس نظر کارشناسـان هستهای و در راسـتای منافع ملی کشور
بوده اسـت.
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان گفـت :در خصـوص اینکـه در مذاکـرات
هسـتهای و توافـق برجـام زورمـان نرسـیده اسـت ،واقعیت امر این اسـت که
برجـام حاصـل یـک توافق چندجانبه اسـت و در ایـن نوع توافـق هیچ طرفی
نمیتوانـد تمـام خواسـتههایش را بگیـرد .آمریکاییهـا وقتـی وارد مذاکـرات
شـدند میخواسـتند تمـام فعالیتهای هسـتهای ایـران متوقف شـود و فردو،
اراک و آب سـنگین را تعطیـل کننـد و ١هـا خواسـت دیگر هم داشـتند اما
آنهـا نیـز به خواسـت خود نرسـیدند.
وی بـا بیـان اینکـه مذاکـره ابـزاری برای رسـیدن به تفاهـم و توازن اسـت تا
بتوانـد منافـع را حف کند ،گفـت :امروز برجام آنقـدر در جهت منافع ملت ما
بـوده کـه آمریـکا با فضاحت از آن خارج شـده اسـت .آمریـکا نهتنها مجبور به
عقبنشـینی از خواسـتههای خود شـده بلکه بنا بـود امروز فـروش نفت ایران
بـه صفـر برسـد ،اما بیانیـه داد که تـا  ۶ماه دیگر فرصـت میدهیم.
ظریـف تاکید کرد :آنها میخواسـتند علیـه ایران اجماع ایجاد کننـد و در این
راسـتا دروغپـردازی کردند امـا برجام همچنان از اسـتحکام برخوردار اسـت و
کماکان پابرجاست.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن آمریکاییهـا بودند کـه زورشـان به ما نرسـید،
گفـت :آمریکاییهـا بعد از یک سـال و نیـم تاش هنوز هـم نمیتوانند برجام
را تضعیـف کننـد .از همـگان خواهـش میکنـم در شـرایطی که دنیـا قدرت
دیپلماسـی ایـران را پذیرفتـه ،بـر اسـاس یـک تصـور غلـط نگوییم کـه ما به
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خواسـتههای خود نرسـیدهایم.
وزیـر امـور خارجـه با بیـان اینکـه برجام منافـع کشـور را حف کـرد ،اظهار
داشـت :امروز برنامه هسـتهای ایران در شـرایطی اسـت که اگر با تصمیم نظام
بخواهیـم بـه آن برگردیـم به مراتـب بهتر از گذشـته خواهد بـود .به صراحت
گفتهایـم کـه برجـام آن چیـزی بـود کـه میتوانسـتیم بگیریم و هنـوز هم با
افتخـار اعـام میکنم با پشـت گرمـی از مقاومت مـردم ایران برجـام بهترین
توافـق ممکـن بـود .مـن خودم هـم آرزوهـای بهتری داشـتم اما برجـام آنچه
بـود کـه قابل حصـول بود.
وی افـزود :در چنـد ماه گذشـته توفیقات بیشتری داشـتیم کـه از جمله آنها
پیروزیهـای حقوقـی جمهوری اسـامی ایـران در دادگاه الهه بود.
ظریف در بخش دوم پاسـخ به سـوال حسـینعلی حاجیدلیگانی ،گفت :یقینا
مـا هم بـرای اموال مملکت نگرانی داریم و از دلمشـ ولی نمایندگان قدردانی
میکنیـم .اقدامـات بابـک زنجانـی به دلیل شـرایط آن زمان شـفاف نبـوده و
اقداماتـی اسـت که بایـد از مسـیرهای اطاعاتی پیگیری میشـد.
وی افـزود :آنچـه به ما اطاع دادند شناسـایی شـد ،اما همه حسـابها صوری
بـود .هـم بـه مالـزی و هـم بـه تاجیکسـتان نماینـدگان وزارت نفـت رفتنـد،
حسـابها شناسـایی شـدند ،امـا همـه حسـابها و اشـخاص صـوری بودند.
متاسـفانه تحریـم شـرایطی را ایجـاد میکنـد کـه شـفافیت از بین مـیرود و
سواسـتفاده و رانـت افزایـش مییابد.
وزیـر امـور خارجـه بـا بیـان اینکـه نامههـای تشـکر قوهقضائیـه از اقدامـات
دسـتگاه سیاسـت خارجـی وجـود دارد ،تصریـح کـرد :مـا دسـتگاه قضایی و
اطاعاتی نیسـتم ،دسـتگاه سیاست خارجی هسـتیم و هرکاری که باید انجام
میدادیـم را انجـام دادیـم و بیـش از ایـن در حـوزه صاحیـت ما نیسـت.
ظریـف ادامـه داد :بابـک زنجانـی اکثر معامـات خـود را در داخل کشـور و با
یکـی از بانکهـای داخلـی انجـام داده و همـه مراکـزی که در خارج از کشـور
معرفـی کـرده فاقد وجـود حقیقی بوده اسـت.
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در حاشــیه نشســت مشــترک مدیــران عامل
ر د ر خ
پتروشــیمی تیریــز و پاالیشــگاه تبریــز ،ســیاوش درفشــی؛ مدیر عامل شــرکت
پتروشــیمی تبریــز نیــز بــا تکیــه بــر برنامههــای زیســتمحیطی در حــال
انجــام ایــن مجتمــع و افتخــارات آن؛ انتخــاب مجتمــع پتروشــیمی تبریــز بــه
عنــوان صنعــت ســبز در ســالهای  ١٣ ٣ ،١٣و  ١٣از طــرف حفاظــت
محیطزیســت اســتان ،انتخــاب آن بــه عنــوان واحــد صنعتــی برگزیــده ســبز
در ســال  ١٣8۶از طــرف کمیتــه انتخــاب صنایــع و خدمــات ســبز ،دریافــت
لــوح ســپاس از حفاظــت محیطزیســت اســتان و برگزیــده شــدن شــرکت
پتروشــیمی تبریــز بــه عنــوان صنعــت پــاک در  ١٣88و انتخــاب آن بــه عنوان
صنعــت حامی محیط زیســت در اولیــن دوره از جشــنواره ارس در ســال ١٣8
و اخــذ تأییدیــه عــدم آالیندگــی مجتمــع پتروشــیمی تبریز از محیط زیســت
اســتان در ســالهای  ١ ، ،8و را از افتخــارات ایــن مجتمــع برشــمرد.
وی در همیــن راســتا بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن شــرکت بــه حفاظــت از
محیطزیســت توجــه خــاص دارد و مصمــم اســت بــا رعایــت قوانیــن و مقررات
زیســت محیطــی در جهت کنتــرل و کاهش آلودگــی محیط زیســت ،اقدامات
م ثــری را انجــام دهــد ،ادامــه داد :بــه منظــور حذف یا بــه حداقل رســاندن آثار
نامطلــوب زیســت محیطی ناشــی از فعالیتها و عملکرد شــرکت پتروشــیمی
تبریــز ،فراینــد مدیریــت جنبههــا و آثــار زیســت محیطــی طرحریــزی شــده،
و در ایــن فراینــد در خصــوص طرحهــای جدیداالحــدا و توســعه واحدهــای
موجــود و اطمینانبخشــی از رعایــت الزامــات زیســت محیطــی در انتخــاب،
طراحــی و اجــرای طرحهــای جدیــد و نیــز توســعه واحدهــای موجــود ،ارزیابی
اثــرات زیســت محیطــی همزمــان بــا ارزیابیهــای فنــی و اقتصــادی مطابــق
الگــوی ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی محیطزیســت انجــام میشــود.
درفشـی در همین راسـتا استفاده از گازهای مبرد سـازگار با محیط زیست در
کلیه سیسـتمهای تبرید مجتمع ،خرید و تعبیه دو دستگاه کمپرسور (پکیج)
در سـکوهای تخلیـه  L P Gجهت تسـریع نمـودن امر تخلیـه و جلوگیری از
هـدر روی ترکیبـات با ارزش در واحد مخازن ،ایجاد سـکوی تخلیه  A P Gو ....
را از فرایندهـای مدیریـت جنبهها و آثار زیسـت محیطی خواند.
وی در همیـن راسـتا بـا اشـاره بـه برنامههای زیسـت محیطی در حـال انجام
مجتمـع پتروشـیمی تبریـز ،بازیابـی گازهـای ارسـالی به فلر اصلـی مجتمع
و کاهـش عملیـات فلرینـگ ،جمـعآوری و امحـای گازهـای آالینـده واحـد
 A B Sبـا اسـتفاده از سیسـتم  ،R T Oانجـام پـروژه احـدا شـبکه پایـش
آبهـای زیرزمینـی ،حـذف فنـل از پسـاب فنـلدار واحـد الفیـن با اسـتفاده
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وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مـا دسـتگاهی نیسـتیم که سـر خـود عمـل کنیم،
اظهار داشـت :مذاکرات هسـتهای ماهها ادامه داشـت و این مذاکرات در هیئت
نظارت و دبیرخانه شـورای عالی امنیت ملی مورد بحث و بررسـی قرار گرفته
اسـت و آنچـه انجـام شـد بـر اسـاس یـک تصمیـم جمعـی بـود .در  ١٣تن
آبسـنگین کـه میگوید مـازاد آن باید برای فـروش عرضه شـود ،در بند بعد
میگویـد در ایـران نباید بیش از  ١٣تن آب سـنگین باشـد .وقتـی ما 8 I R
را بردیـم بـرای آزمایـش گفتند این جزو توافـق نبوده و امـروز نهتنها آزمایش
شـده بلکه گاز هم به آن تزریق شـده اسـت.
وزیـر امـور خارجه با بیـان اینکه در کشـور کاری را بدون گـزارش نمیتوانیم
انجـام دهیـم ،گفـت :در نامـه آقـای طیبنیـا در خصـوص گـروه اقـدام مالی
 F A T Fنوشـتهاند بـر اسـاس مقـررات قانـون اساسـی عمـل میشـود،
کمـا اینکـه الیحـهای کـه در مجلـس بـود بـر اسـاس ایـن موضـوع بـود.
آقـای طیبنیا از شـورای عالی پولشـویی هـم مصوبه گرفتند و به درخواسـت
وزارت امـور خارجـه این جمله بر اسـاس قانـون اساسـی را اظافه کردند.
ظریـف تاکیـد کـرد :اینطـور نیسـت کـه چیـزی را پنهان کـرده باشـیم و یا
خواسـته باشـیم مجلـس را دور بزنیـم کما اینکـه علیرغم اینکـه معتقدیم
وقـت کشـور گرفته شـده و سـال اسـت منتظـر تصویب الیحه هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه نباید اعتمادی که بین مردم و حاکمیت اسـت خدشـهدار
شـود ،تصریح کرد :حاکمیت متعهد به قانون اسـت و اگر کسـی خاف قانون
عمـل کنـد باید محاکمه شـود .برجـام از نظر دنیا پیـروزی دیپلماسـی ایران
اسـت .مقـام معظـم رهبـری در راس نظام مطالبات ملـت ایـران را با صراحت
مطـرح کردنـد امـا همزمـان گفتنـد کـه مذاکرهکننـدگان امیـن هسـتند.
اینطـور نیسـت که ما خواسـته باشـیم خاف منویـات رهبـری کاری کنیم.
برجـام علیرغم همـه بدعهدیها و قلدریهـای آمریکا امروز ماک شکسـت
آمریکا در دنیا شـده اسـت.
وزیـر امورخارجه گفت :متحدین آمریکا رسـما اعام میکنند که نمیخواهیم
زیر بار آمریکا برویم .دیپلماسـی توانسـته کاری کند که نزدیکترین متحدین
آمریـکا بـه او فشـار وارد کننـد .دیروز که  ١٣آبـان بود و مردم مـا به آمریکا نه
گفتنـد ،بایـد بپذیریـم که آمریـکا نتوانسـته از پس ملت مـا بر بیایـد اما چرا
خودمـان داریـم میگوییم که اینگونه نیسـت
ظریـف تاکیـد کرد :وقتـی ترامـپ میگویـد تریلیـارد دالر در منطقه خرج
کردیـم و موفـق نشـدیم ،اسـتناد میکنیم اما وقتـی ترامـپ میگوید ظریف
بر سـر جـان کری کاه گذاشـت نمیپذیریم .چرا افتخارات ملـت را تبدیل به
ذلـت میکنیـم باید بپذیریم این ملت در میدان عمل و در دیپلماسـی بزرگ
اسـت و بایـد ملـت را باور کنیم نـه من را.
وی بـا بیـان اینکـه مـا به پشـتگرمی ایـن ملـت مذاکـره کردیـم و در برابر
آمریـکا ایسـتادهایم و نشـان خواهیـم داد طرحهـای آمریکا به جایـی نخواهد
رسـید ،عنـوان کـرد :بـا اطـاع میگویـم امـروز روزی اسـت کـه دالر رونـد
سراشـیبی سـقوط را طـی میکنـد .آمریکاییها با زیـادهروی در مصـرف دالر
رونـدی را شـروع کردنـد کـه در نهایـت بـه ضـرر آنها خواهـد بود.
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از کاتالیسـتهای مسـتعمل واحـد اسـتایرن مونومـر ،اسـتقرار سیسـتم
ایـزو  ١ ٥١بـه منظـور حـذف یـا کاهـش آثـار نامطلـوب زیسـت محیطی
ناشـی از پسـماندهای پتروشـیمی با برقراری سیسـتم هزینهیابی جریان مواد
 ،M F C Aانجـام آزمایشهـای دورهای توسـط آزمایشـگاه معتمـد حفاظـت
محیط زیسـت و اقدام جهت توسـعه فضای سـبز در داخل و خارج از مجتمع،
خریـد دو دسـتگاه سیسـتم پایش آنایـن پارامتر  C O Dدر پسـاب خروجی
واحـد مخـازن و ناحیـه سـه بهرهبـرداری مجتمـع ،خریـد جاذبهای نشـتی
مـواد شـیمیایی ،پـروژه خدمـات برنامـه مدیریـت محیـط زیسـت ( ،)E M P
پوشـشدهی حوضچههـای واحـد بازیافـت و امحـا (  )V O Cو کاهـش لجـن
بیولوژیکـی و بهبود تصفیه فاضاب در واحـد  A B Sو .....؛ آنها را از پروژههای
زیسـت محیطـی در حـال اجرای مجتمع پتروشـیمی تبریـز خواند.
مدیرعامـل شـرکت پتروشـیمی تبریـز بـا اشـاره به پیشـرفت فیزیکـی واحد
 R T Oو قـدرت مکـش فوقالعـاده آن در شـرایط خاص و ویژه ،اظهار داشـت:
ایـن پـروژه ،اولیـن پروژهای اسـت کـه با این حجم (  )R T Oدر سـطح کشـور
اجـرا میشـود و تـا هفتـه آینـده به بهرهبـرداری خواهد رسـید.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه کلیــه طرحهــای مــا بــا یــک مکانیــزم علمــی و
اســتاندارد پیــش مــیرود و شــرکت پروژههــای خــود را بــا مطالعــات منطقــی
و علمــی انجــام میدهــد و بــر اســاس فعالیتهــای زیســت محیطــی آنالیــز
میکنــد ،گفــت :بــا بهرهبــرداری از واحــد جدیــد یــاد شــده ،آالیندگیهــای
احتمالــی در کانــون مهــم بــه صفــر خواهــد رســید و معرفــی مجتمــع
پتروشــیمی بــه عنــوان صنعــت ســبز ،بــه اثبــات خواهــد رســید.
درفشــی در پایــان بــا تکیــه بــر اقدامــات انجــام یافته ایــن شــرکت در خصوص

اف ا م شود

سیســتم مدیریــت انــرژی ،مصــرف بهینــه انــرژی و صرفهجویــی آن در مصرف
آب و بــرق بیــان کــرد :بــا مدیریــت و بهینهســازی مصــرف ســوخت توانســتیم
میــزان انرژیهــای مصــرف شــده را بــه زیــر مصــرف اســتاندارد برســانیم و
گواهــی مدیریــت انــرژی و بهینهســازی مصــرف ســوخت را اخــذ کنیــم و
مشــترکا مقام اول در بین صنایع پتروشــیمی و  ٥8شــرکت پتروشــیمی ایران
را کســب نماییم.
وی در پایــان بــا تکیــه بــر اســتقرار اســتاندارد ایــزو  ١ ٥١بــرای هزینهیابــی
جریــان مــواد (  )M F C Aو بیــان اینکــه ایــن پــروژه بــرا اولینبــار در کشــور
در مجتمع پتروشــیمی تبریز اســتقرار یافته اســت ،ابراز داشــت :در بســیاری از
صنایــع ،افزایــش بهــرهوری ،کاهــش ضایعات و اثــرات زیســتمحیطی راهبردی
هزینــه بــر تلقــی شــده ،و اجبــار ناشــی از مقــررات و دســتورالعملهای ملــی
و بینالمللــی بهعنــوان نیــروی محرکــه اجــرای آنهــا شــناخته میشــود
و بــر کامــه ایــن دیــدگاه ،در راســتا هــدف ایــزو  ١ ١کــه اســتانداردی
جهانــی بــرای ایجــاد و برقــرار نظــام مدیریــت زیســتمحیطی در یــک
ســازمان اســت ،ایــزو  ١ ٥١بــا تکیــه بــر هزینهیابــی جریــان مــواد ،راهبرد
بــرای کاهــش اثــرات زیســتمحیطی در کنــار ســود اقتصــاد میباشــد و
صرفنظــر از بزرگــی یــا کوچکــی ،تولیــدی یــا خدماتــی بــودن تمامــی
ســازمانها میتواننــد از آنهــا ،اســتفاده نماینــد.
درفشــی در همیــن راســتا ادامــه داد :این اســتاندارد در حال حاضــر در مجتمع
پتروشــیمی تبریــز اســتقرار یافتــه ،و ایــن شــرکت مفتخــر بــه دریافــت اولین
گواهینامــه اســتقرار  M F C Aاز طــرف ســازمان ملــی بهــرهوری ایــران شــده،
و بــا اســتقرار آن ،در روش هزینهیابـ معمــول ،همــه هزینههــا (مــواد اولیــه،
فراینــد ،دفــع پســماند ،اســتهاک ،قطعــات یدکــی ،پرســنلی و رفاهــی) بــه
محصــوالت نهایــ اختصــاص داده م شــود و ارزش هــدر رفتــه مشــخ
نیســت؛ امــا در مقابــل ،در  ،M F C Aهزینههــا بــه محصــوالت نهایــ و
پســماند یــا مــواد هدررفتــه اختصــاص داده م شــود ،در نتیجــه هیــچ هــدر
رفتــی نادیــده گرفتــه نم شــود و تمامــی هدررفتهــا بــه شــکل هزینــه
شفافســاز م شــوند و بــا شفافســازی تمامــی هزینههــای مثبــت و
منفــی ،زمینــه بــرای تدویــن و اولویتبنــدی اســتراتژیهای مناســب بــه
منظــور حداقــل رســانی هزینههــای منفــی و افزایــش بهــرهوری تولیــد فراهم
میشــود و بــا اســتفاده از روش  M F C Aو کاهــش ضایعــات و هزینههــا
و بهبــود عملکــرد زیســت محیطــ بــه طــور همزمــان بــه عنــوان ابــزار
تصمیمگیــر بــرا مدیــران صنایــع و مدیــران ســطوح بــاال عمــل میکنــد.

ب ا تاری ی آذربایجانشرقی در حا مرمت است
مســوول ثبــت آثــار اداره کل میــرا فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی آذربایجانشــرقی گفــت:
حــدود  ٥بنــای تاریخــی ایــن اســتان در حــال مرمــت
بــوده و تعــداد  ۶اثــر نیــز در حــال واگــذاری بــه
پیمانــکار اســت.
محمد رحمتپور اظهار داشـت :امسـال مرمـت  ١١خانه
تاریخی نیز به صورت مشـارکتی انجام شـده اسـت.
وی افــزود :یکهــزار و  8اثــر تاریخــی در
آذربایجانشــرقی ثبــت شــده کــه  ٥اثــر معنــوی،
اثــر ثبــت شــده کهــن شــهر
اثــر طبیعــی،
تبریــز بــوده و  ٣اثــر حفاظتــی نیــز در اســتان

شناســایی شــده اســت.
رحمتپــور بیــان کــرد ١ :اثــر بــه عنــوان خانــه
تاریخــی در آذربایجانشــرقی بــه ثبــت رســیده کــه
 8مورد مربوط به شهر تبریز است.
وی ادامــه داد :ایــن خانههــا بیشتــر در اختیــار بخــش
خصوصــی بــوده و برخــی نیــز در تملــک اداره میــرا
فرهنگــی و دســتگاههای دولتــی اســت.
وی همچنیــن ادامــه داد :ســازمان میــرا فرهنگــی بــه
صــورت علمــی و فنــی در مرمــت خانههــای قدیمــی و
تاریخــی مشــارکت میکنــد.
وی یــادآور شــد :در اساســنامه ســازمان میــرا فرهنگی

آمــده هــر اثــر کــه از لحا قدمــت مربــوط به آخــر دوره
زندیــه باشــد ،آثــار تاریخــی نامیــده میشــود کــه بایــد
شناســایی و ثبــت اثــر شــود.
رحمتپــور همچنیــن از مرمــت مجموعــه تاریخــی
حســن پادشــاه تبریــز خبــر داد.
وی اظهــار داشــت :در دورههــای مختلــف تاریخــی برخی
از بخشهــای مجموعــه حســن پادشــاه از بیــن رفتــه
امــا در حــال مرمــت وضــع موجــود مجموعــه هســتیم.
وی همچنیــن افــزود :اثــر ربــع رشــیدی بزرگتریــن
دانشــگاه بینالمللــی جهــان اســام نیــز در شــهر تبریــز
نیازمند احیاســت.

 ٥هــزار پیمانــکار حقیقــی و حقوقــی برای مرمــت آثار
تاریخــی در ســطح اســتان آذربایجانشــرقی مشــ ول
فعالیت هســتند.
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ای ر ت موبای ار ان یا گران
اپراتورهـای همـراه در حالـی بـه افزایـش تعرفـه صـوت
در راسـتای همسانسـازی تعرفههـا اقـدام کردنـد کـه
ارایهدهنـدگان اینترنـت ثابـت معتقدنـد باال بـودن تعرفه
صـوت باعث شـده هزینـه اینترنت موبایل بسـیار پایینتر
از قیمـت واقعـی خـود باشـد و بـا ایجـاد دامـپ ،موجـب
ورشکسـتگی شـرکتهای ارایهدهنـده اینترنـت ثابـت
شده است.
مدتی اسـت اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه اینترنت
موبایل ناراضی و معتقدند تعرفه باالی صوت در اپراتورهای
موبایل حاشـیه سـود خوبی در این بخش ایجاد کرده و به
آنهـا کمـک میکند که بخـش دیتای موبایل را پوشـش
داده و بـا قیمتهایـی پایینتـر از قیمـت منطقی اینترنت
موبایـل عرضـه کننـد .این موضـوع باعث شـده برخـی از
شـرکتهای  F C Pکمکم دچار مشـکات مالـی و از بازار
خارج شـوند و درنتیجه مشترکشـان را از دسـت بدهند.
بههمیـن دلیـل بخش خصوصـی و همچنیـن اپراتورهای
ارایهدهنـده خدمـات اینترنتـی و در صـدر آنهـا شـرکت
مخابـرات ایـران ،از رگوالتوری درخواسـت اصـاح تعرفه را
دارد تـا بـا کاهـش تعرفهی صـوت در اپراتورهـای موبایلی،
حاشـیه سـودی که معتقدند در این بخش ایجاد میشـود،
از بیـن رفتـه و تعرفههای اینترنتی در موبایل واقعی شـود.
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محمدباقـر اثنیعشـری رئیـس سـازمان نظـام صنفـی
رایانـهای چنـدی پیـش بـه تعرفـه پاییـن صـوت در
اپراتورهـای موبایـل اعتـرا کـرده و گفتـه بود بـاال بودن
تعرفههـای صـوت بـه دامـپ بـازار توسـط اپراتورها کمک
میکنـد و آنهـا کـه از بـازار صـوت منبـع درآمـد خوبـی
دارنـد ،از جـای دیگـر هزینـه میکننـد .اگر تعرفـه صوت
موبایـل واقعـی و مثـل اینترنـت ثابت که بهطور متناسـب
کـم شـده ،کاهـش پیـدا کنـد ،آن وقـت تعرفـه اینترنـت
موبایـل هـم واقعـی میشـود.
وی همچنیـن اظهـار کـرده بـود :اپراتورهای تلفـن همراه
کـه برروی اینترنت حاشـیه سـود پایینـی دارند ،حاشـیه
سودشـان روی صـوت خـوب اسـت و این حاشـیه به آنها
کمـک میکنـد کـه ایـن قسـمت را پوشـش دهنـد .این
موضوع باعث شـده تعـداد محدودی از شـرکتهای F C P
کـم کـم دچـار مشـکات مالـی و از بـازار خـارج شـوند و
درنتیجه مشترکشـان را از دسـت بدهند که این خواسته

صـرف میکننـد و پرداخت قبـ موبایل ،صورتحسـاب
اینترنـت و تلفـن ثابـت را دارنـد ،بایـد بـدون افزایـش این
هزینـه ،در آنهـا جابهجایـی صـورت بگیرد؛ زیـرا درآمدی
که سـمت اپراتورهای موبایل میرود ،بهحق نیسـت و باید
کمتر شـود .درآمدزایی اپراتورهای موبایـل از بخش صوت،
هنگفت اسـت و درنتیجه بسـتههای اینترنتـی را با قیمت
ارزان و زیرقیمـت عرضه میکنند.

مـردم ،صنـف و دولت نیسـت.
پـس از آن محمدجـواد آذری جهرمـی وزیـر ارتباطات و
فنـاوری اطاعـات دربـاره این درخواسـت سـازمان نظام
صنفـی بـرای کاهـش تعرفـه صـوت اپراتورهـا درجهـت
متعادلسـازی تعرفـه اینترنت ثابـت ،اظهار کـرد :دررابطه
بـا ایـن موضوع باید کمیسـیون تنظیم مقـررات ارتباطات
تصمیـم بگیرد ،نامهشـان هم به سـازمان تنظیـم مقررات
ارجاع شـده که رسـیدگی شـود.
دد
ص ر
ره
ر ر
امـا چنـدی پـس از این موضـوع ،نه تنها کاهـش تعرفهی
صـوت اتفـاق نیفتـاد ،بلکـه اپراتورهـای موبایـل آنطـور
کـه اعـام کردنـد ،درراسـتای یکسانسـازی تعرفههـای
خـود ،تعرفه مکالمـات برای برخـی از تماسهـای درون و
برونشـبکه در سـیمکارتهای اعتباری و دائمی را افزایش
دادنـد که اگرچه اتفاقی خاف قانـون و خارج از تعرفههای
تعیینشـده در کمیسـیون تنظیم مقررات ارتباطات نبود،
امـا فـارغ از افزایـش تعرفـه بـرای کاربـران ،گامـی خاف
خواسـتهی ارایهدهندگان اینترنت ثابت و بخش خصوصی
بـه شـمار میرفت.
در ایـن بـاره حسـین ریاضـی مدیرعامـل یـک شـرکت
اینترنتـی با بیان اینکه در حال حاضر اپراتورها سـرویس
صـوت را بـا گرانترین نرخ عرضه میکننـد ،گفت :موبایل
در ابتـدا یـک ابـزار لوکـس بـود و بحـث دیتـا هـم مطرح
نبـود ،امـا اکنون مردم مجبورنـد از موبایل اسـتفاده کنند.

سرمایه صند توسعه ک ا رزی گل ان
م ل ارد ریا ا ای یا ت
به

بههمیـن دلیل اگر اپراتـوری که درآمد خوبـی از مکالمات
دارد ،بخواهـد پیشـنهاد دیتای ارزان بدهد که مشـترکش
بـه اپراتـور دیگـری مهاجرت نکنـد ،طبق قوانیـن تجارتی
دامپینـگ انجام داده اسـت.
بر این اسـاس برخی کارشناسـان میگویند بایـد یک بازار
رقابتـی بیـن اپراتورها برقرار باشـد؛ شـرکتهای اینترنتی
هـم بـر ایـن عقیدهانـد کـه هیـچگاه از سـازمان تنظیـم
مقررات ارتباطات نخواسـتند تعرفهای را باال ببرد ،یا پایین
بیـاورد ،امـا بـا اینکه اپراتـوری از یک بخش درآمد کسـب
کـرده و بخـش دیگـری را رایـگان عرضـه کنـد ،مخالفند.
قواعـد تجـارت جهانـی و ایـران مخالـف دامپینگ اسـت،
زیـرا دامپینگ بـازار رقابت را محـدود میکند که درنتیجه
مشـتری در کیفیـت و کمیت متضرر میشـود.
همچنین دبیر سـندیکای صنعت مخابرات بـا بیان اینکه
اپراتورهایی که کارشـان فقط ارایه سـرویس اینترنت است،
نمیتواننـد بـا اپراتورهای همـراه رقابت کنند ،اظهـار کرده
بود :همراه اول و ایرانسـل با دقیقهای تا  ۶تومان برای
مکالمـه ،درآمـد باالیی دارنـد و مردم هم عـادت کردند که
حتی اگر تلفن ثابت باشـد ،از موبایل اسـتفاده کنند و مهم
نیسـت چه نرخی داشـته باشـد .بدین ترتیب پـول زیادی
وارد اپراتـور میشـود و محبوبیـت خودش را با بسـتههای
ارزانقیمـت اینترنتـی حفـ میکند و بـا هیـچ اپراتوری
قابل رقابت نیسـت.
فرامرز رسـتگار خاطرنشـان کرده بود که بحث ما این است
حـاال کـه مـردم پرداختهایی را بـرای امـور ارتباطی خود
رئیس سا مان ر امه و ودجه:

درآم ک ور در ه ت ماهه ام ا

ر د رئیس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان گلسـتان گفت :سـرمایه
صنـدوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی اسـتان از  ٣میلیـارد ریال به
میلیارد ریال رسـیده اسـت.
بیـش از
وی افـزود :تعـداد سـهامداران صنـدوق حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی
تشـکل رسـیده اسـت و پیشبینـی میشـود در
اسـتان گلسـتان بـه
سال آینده میزان سرمایه صندوق افزایش بیشتری پیدا کند.
مهاجـر اظهـار داشـت :اعضا و سـهامداران صنـدوق حمایت از توسـعه بخش
کشـاورزی اسـتان گلسـتان را ،تعاونـی تولیـد ،تعاونـی روسـتایی ،تخصصـی
زراعت و باغبانی ،دام و طیور و زنبور عسـل ،شـیات ،منابع طبیعی ،عشایری،
صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی کشـاورزی ،مکانیزاسـیون ،خدمات مشـاورهای و
دولـت تشـکیل میدهند.
وی صنــدوق حمایــت از توســعه بخــش کشــاورزی اســتان گلســتان را
بــه عنــوان بــازوی حمایتــی از بخــش کشــاورزی و تولیــدات آن دانســت
و افــزود :از فعالیتهــا و اهــداف مهــم صنــدوق حمایــت از توســعه بخــش
کشــاورزی اســتان گلســتان کمــک بــه بخــش کشــاورزی در زمینههــای
تعاونــی تولیــد ،تعاونــی روســتایی ،تخصصــی زراعــت و باغبانــی ،دام و
طیــور و زنبــور عســل ،شــیات ،منابــع طبیعــی ،عشــایری ،صنایــع تبدیلی
و تکمیلــی کشــاورزی ،مکانیزاســیون ،خدمــات مشــاورهای و غیــره بــا
تســهیات ارزان قیمــت اســت.
***
رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان گلسـتان همچنیـن بـا اشـاره بـه
افزایـش کشـت زعفران در اسـتان اظهـار کـرد ٣ :هکتار اراضی اسـتان به
کشـت زعفـران اختصـاص پیـدا کـرده کـه پیشبینـی میشـود یکهـزار و
 ٥کیلوگرم محصول تولید شود.

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا بیــان اینکــه تخصیــ اعتبــارات
عمرانــی در نیمــه نخســت نســبت بــه ســال گذشــته برابر اســت ،گفت:
منابــع کشــور طــی هفــت ماهه نخســت امســال بیــش از درصــد افزایش
پیــدا کــرد.
محمدباقــر نوبخــت بــا اشــاره بــه وضعیــت تخصیـ منابــع و اعتبــارات در
ســال  ،گفــت :از آنجایــی کــه در هشــتمین مــاه ســال جــاری هســتیم
ارزیابــی عملکــرد بودجــه پــس از تصویــب آن بیــش از هــر چیــزی اهمیــت
دارد .براســاس گزارشــات خزانــه دربــاره نحــوه تخصیـ بودجــه  ،اگرچــه
منابــع و مصارفــی کــه در بودجــه پیــش بینــی شــده بــود تــا امــروز تحقــق
پیــدا نکــرده امــا تمامــی ایــن منابــع و مصــارف نســبت بــه ماهــه نخســت
ســال گذشــته رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت.
نوبخـت بـا بیـان اینکـه خوشـبختانه در ماهـه نخسـت سـال علیرغـم
تحریمهـا منابـع بیـش از درصـد افزایش پیدا کـرد ،افزود :مصـارف جاری
نیـز رشـد داشـته اما عمده رشـد کشـور در اعتبـارات عمرانـی بوده اسـت؛ تا

و یسا
باتوجــه بــه اینکــه خصوصیســازی و واگــذاری مــورد تاکیــد وزیــر جدیــد
اقتصــاد اســت ،یــک اقتصــاددان ایــن امــر را در مقطــع فعلــی عامل آزادســازی
بخشــی از منابــع دولتــی دانســت و آن را باعــث ایجــاد درآمــد بــرای دولــت و
تامیــن ردیفهــای بودجــهای ارزیابــی کــرد.
مراســم معارفــه فرهــاد دژپســند بــه عنــوان وزیــر جدیــد امــور اقتصــادی
و دارایــی در حالــی برگــزار شــد کــه "خصوصیســازی " و "واگــذاری "
دو کلیــدواژه مهــم صحبتهــای وزیــر جدیــد بــود .او در ایــن مراســم بــا بیــان
اینکــه شــرکتهای دولتــی نبایــد بنــگاهداری را هــم بــه دوش بکشــند
گفــت کــه در ایــن مرحلــه دولــت آنچــه را کــه میتوانــد بایــد واگــذار کنــد .
دژپســند همچنیــن تاکیــد کــرد کــه یــک بانــک و دو شــرکت بــزرگ دولتی
را میتوانیــم واگــذار کنیــم .
ایــن اظهــار نظرهــا آن هــم در روز معارفــه نشــان میدهــد کــه عــزم وزیــر
جدیــد اقتصــاد بــرای خصوصیســازی جــدی اســت .امــا در شــرایطی کــه
بســیاری از شــاخ های اقتصــادی همچــون تــورم و رشــد اقتصــادی
دســتخوش تاطمــات ارزی هســتند ،تاکیــد بــر خصوصیســازی چــه
ضرورتــی میتوانــد داشــته باشــد ســوالی کــه در گفتگــو بــا یکاقتصــاددان
پاســخ داده شــد.

م

دمی

ر
ف
ر
البتـه وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات با بیـان اینکه
دلیـل اصلـی مهاجـرت کاربـران از اپراتورهـای ثابـت بـه
همراه ،کیفیت و کمیت سـرویس اسـت ،درباره درخواست
اپراتورهـای ثابت بـرای اصاح تعرفه اینترنت توضیـح داد:
در حـال حاضـر درآمد  ۶تـا درصد درآمـد اپراتورها از
دیتـا و  ٣تـا درصـد از حـوزه ویس اسـت .اپراتورهای
ثابـت میگویند از باال بودن تعرفه ویس بـرای پایینآوردن
تعرفـه دیتا اسـتفاده میکننـد و میتوانند بـازار بزرگتری
را بگیرنـد کـه درصـد بازارشـان را میسـازد .امـا االن
مشـکل اپراتورهـای ثابت بحث تعرفه نیسـت.
او همچنیـن خاطرنشـان کـرد :در گذشـته شـما بـرروی
سـرویس  ،٣Gمتوسـط دو تـا سـه مگابیـت پهنـای بانـد
سـرعت داشـتید و  A D S Lخانـه بـه شـما هفـت تـا
هشـت مگ سـرعت میداد ،اما االن وقتی سـرعت موبایل
بـه طـور متوسـط  ٥مـگ اسـت و سـرعت خانه بـرروی
همان  ۶مگ مانده ،شـما عاقهای به سـوییچ کـردن روی
اینترنـت ثابـت نداریـد .بنابراین دلیـل اصلـی از دید ما که
بررسـی میکنیـم ،قیمت نیسـت بلکه کیفیـت و کمیت
سـرویس است.
حسـین فاح جوشقانی رئیس سـازمان تنظیم مقررات
و ارتباطـات رادیویـی نیـز بـا بیـان اینکه در حـال حاضر
حداکثـر درآمـد اپراتورهـا از دیتاسـت ،از تعییـن مقرراتی
بـرای آزادسـازی تعرفههـا خبـر داد و دربـاره درخواسـت
اپراتورهـای اینترنتی برای اصاح تعرفه صوت و آزادسـازی
تعرفه اینترنت اظهار کرد :ما هم متقاضی آزادسـازی تعرفه
هسـتیم ،مقرراتش را آماده کردیم و این موضوع در دسـتور
کار کمیسـیون تنظیـم مقررات ارتباطـات قـرار دارد .اتفاقا
بخشهـای خصوصـی کمـی از ایـن موضـوع میترسـند
و احسـاس میکننـد اگـر در آزادسـازی نظارتـی نباشـد،
شـرکتهای بزرگتـر بـا تعرفههـای تهاجمـی مشـکل
ایجادکنند.

در

رش کرد

ابتـدای آبـان مـاه بال بر  ٣هـزار میلیارد تومـان برای اعتبـارات عمرانی
پرداخـت شـده در حالـی کـه در مـاه نخسـت سـال  ۶پرداختهـا در این
حـوزه حـدود  ١٣هـزار میلیارد تومان بـود یعنی اعتبارات موردنیـاز طرحهای
عمرانـی در سـال بیـش از برابر سـال  ۶پرداخت شـد که اثـرات آن در
رشـد اقتصادی مشـخ خواهد شـد.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بیــان کــرد :تمامــی تــاش مــا ایــن
اســت کــه بــرای ماههــای باقــی مانــده ســال دقــت الزم بــرای
تحصیــل منابــع و تامیــن اعتبــار موردنیــاز مصــارف انجــام شــود اگرچــه
بــا وجــود نابســامانی بــازار ارز تــاش زیــادی اســت امــا بــه دنبــال آن
هســتیم کــه در بــازار مالــی بــه ویــژه در منابــع و مصــارف ،بودجــه،
سیاســتهای مالــی کنتــرل و ثبــات اقتصــادی الزم را بــه وجــود آوریــم
و همــه پرداختهــای از جملــه حقــوق کارکنــان ،یارانــه و اعتبــارات
موردنیــاز طــرح هــای عمرانــی انجــام شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از  ٣هــزار و  ۶میلیــارد تومــان پــاداش
بازنشســتگی فرهنگیــان در نیمه نخســت ســال پرداخت شــد ،اظهــار کرد:
 ١هــزار و  ۶میلیــارد تومــان خریــد تضمینــی گنــدم تــا بــه امــروز انجــام
شــده در حالیکــه در ســالهای گذشــته نمیتوانســتیم پــول گندمــکاران
را تــا هشــتمین مــاه ســال نیــز تصویــه کنیــم؛ علیرغــم تحریمهــا پیــش از
پایــان مهرمــاه تمــام پــول خریــد تضمینــی گنــدم پرداخــت شــده اســت.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه خاطرنشــان کــرد :امیــدوارم بخــش دیگــر
اقتصــاد کــه بــه موضوعــات ارز و سیاســت هــای پولــی مربــوط اســت بــه
گونــهای تنظیــم شــود کــه مــا بتوانیــم با افتخــار تــا پایان ســال اعــام کنیم
بــه رغــم تحریمهــا ثبــات اقتصــادی حفـ شــده اســت.

ین م ر کرد

راهی و سا برا د ت
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حیــدر مســتخدمین حســینی ،معــاون وزیــر اســبق اقتصــاد بــا اشــاره بــه
وعدههــای وزیــر جدیــد اقتصــاد مبنــی بــر خصوصیســازی در اقتصــاد ،اظهار
کــرد :در ایــن مقطــع خــاص اقتصــاد ،خصوصیســازی بــه خاطر کســب درآمد
بــرای دولــت اســت و بــه نظــر نمیآیــد کــه توجــه ویــژه بــه خصوصیســازی
در ایــن مقطــع بــر فعالیتهــای اقتصــادی خیلــی اثرگــذار باشــد.
او بــا بیــان ایــن کــه بایــد ســهم بخــش خصوصــی در عرصــه بانکــداری
و تصمیمســازی عملیــات بانکــی مشــخ شــود ،گفــت :در جایــی کــه
بانــک مرکــزی حتــی صــدور ضمانتنامههــا را در چارچــوب آییننامههــای
موجــود بــر عهــده دارد ،نقــش ایــن نهــاد بیشتــر از وزارت اقتصــاد در
خصوصیســازی بســیار پــر رنــگ اســت.
***
مســتخدمین حســینی بــا طــرح ایــن پرســش کــه خصوصیســازی در
بانکهایــی کــه حــدود درصــد آن در اختیــار دولــت اســت ،چــه کارایــی
میتوانــد بــرای نظام بانکی داشــته باشــد ادامــه داد :ابتــدا چارچــوب و مقررات
نظــام بانکــی بایــد اصــاح شــود و ســپس دربــاره نقــش بخشخصوصــی در
اقتصــاد تصمیمگیــری کــرد.
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او بـا اشـاره بـه این که در شـرایط تحریمها توجه دولت باید به هسـتههای خرد
واحدهـای اقتصـادی مانند بانکهـا و بیمهها بیشتر باشـد ،اظهار کـرد :قدرت
نظـارت دولت بر این موسسـات مالـی که مورد تحریم هم قرار گرفتهاند بسـیار
مهـم اسـت .دولـت باید در این وضعیت شـرایط ایمنی را بـرای این فعالیتهای
اقتصـادی فراهـم کند .خصوصیسـازی در این مقطع میتواند بخشـی از منابع
دولتـی را آزاد کنـد ،ایـن عمـل بیشتـر باعث ایجاد درآمـد برای دولـت و ایجاد
ردیفهای بودجهای اسـت.
ایــن اقتصــاددان همچنیــن بــه حوزههــای دیگــری کــه دولــت میتوانــد در
آن جــا هــم خصوصیســازی را ادامــه دهــد ،اشــاره کــرد و گفــت :باشــگاههای
پرســپولیس و اســتقال از آن حوزههایــی هســتند کــه دولــت میتوانــد آن را
بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــد تــا هــم طرفــداران صاحــب ســهام شــوند و
هــم خــود دولــت از باشــگاهداری فاصلــه بگیــرد.
او همچنیـن بـا تاکیـد بـر این که شـرایط فعلی به گونهای نیسـت که بشـود از
خصوصیسـازی گسـترده اسـتقبال کـرد ،گفت :ایـن که دولت تصمیمسـازی
و تصمیمگیـری در اقتصـاد را بـر عهـده مـردم بگـذارد ،امر مثبتی اسـت اما در
مقطـع حسـاس کنونـی دولت باید حساسـیت بیشتـری به خـرج دهد.
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محمد اسـامی در دیـدار با نماینده
ولیفقیه در مازندران ،اظهار داشـت:
رئیـس جمهـور نسـبت بـه حجـم
پـروژه های نیمه تمام ،راه روسـتایی
و مسـکن دغدغه دارنـد و از اقداماتی
کـه باید تاکنـون اتفاق می افتـاد اما
صـورت نگرفته گله مند هسـتند کـه امیدواریم بـا پیگیری بتوانیم مسـائل و
مشـکات را رفـع کنیم.
وی افـزود :مازنـدران بـه هیـچ فکـر متفاوتـی نیـاز نـدارد و اگـر ایـن مسـیر را
برویم شـکوفا می شـود و شـاهد پیشـرفت خواهیم بود کـه در حـوزه راه قطعا
حمایت های الزم انجام میشود.
وزیـر راه و شهرسـازی بیـان کرد :مـردم مازندران مردمی توانمنـد بوده که حق
دارنـد پیشـرفت را ببیننـد و لمـس کننـد کـه با تشـکیل هیئت امنـای بنیاد
توسـعه مازندران به صورت سـهامی عام خود مردم برای پیشـرفت اسـتان ورود
و از ایـن محـل درآمد کسـب کنند.
اسـامی گفت :کشـور مـا قدرتمند بـوده و تنهـا بودجه قدرت ما نیسـت بلکه
اقتـدار مـا اسـتفاده از تمـام ظرفیت هاسـت کـه امیدواریم بـا توکل بـه خدا و
اسـتفاده بهینـه از امکانـات و همه ظرفیت هـا بتوانیم تحولـی در زندگی مردم
ایجاد کنیم.

توجهب ترد لت
به زیرساخت های وز را در مازندران

ر د آیـت ا نورالـه طبرسـی ،نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران نیز
در ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه توانمنـدی اسـتاندار سـابق مازنـدران و وزیر فعلی
راه و شهرسـازی ،خطـاب به اسـامی ،گفت :قبـا به عنوان اسـتاندار برای یک
اسـتان و اکنـون بـه عنـوان وزیر به کل کشـور خدمت می کنید کـه تاشتان
بیشتـر و قطعـا اجـر و ثوابتان نیـز بیش از قبـل خواهد بود.
وی افـزود :راه یکـی از عوامـل توسـعه در کشـور بـوده زیـرا تمـام تـردد و
رفـت و آمدهـا از ایـن طریـق اسـت که بـا مدیریـت درسـت وزیر جدیـد راه و
شهرسـازی امیـد اسـت جـاده هـا اصاح و شـاهد کاهـش تصادفات باشـیم.
طبرسـی گفـت :برای همـه مسـووالن و خدمتگزاران دلسـوز نظـام جمهوری
اسـامی ایـران آرزوی توفیـق داریـم و امیدواریـم بتوانند با بهره گیـری از تمام
ظرفیـت ها مایه خوشـحالی مردم شـوند.

اص ش کهآبرسانی
م ر در شهرس ان د
به و

ر د ر ر شـبکه آبرسـانی خیابان فاطمی شهرسـتان قدس به
متر اصاح شـد.
طـول
مدیـر امـور آبفـای شهرسـتان قـدس بـا اعـام ایـن خبـر گفـت :بـا توجه به
افزایـش جمعیت طی سـال هـای اخیر و مهاجـر پذیر بودن شهرسـتان قدس
در اسـتان تهران شـبکه آبرسانی در برخی نقاط دیگر پاسخگوی نیاز متقاضیان
و مشترکین نیست.
او افـزود :بـه همیـن دلیـل طبق برنامـه ریزی هـا و پیش بینی سـاالنه اصاح
شـبکه هـای آب فرسـوده و ت ییـر قطر آنهـا به طور مـدون در دسـتور کار این
امور قـرار دارد.
بهـزاد رضوانـی تصریـح کرد :شـبکه توزیـع آب خیابـان فاطمی واقـع هجرت
چهـارم بـه دلیـل فرسـودگی و عدم تناسـب قطر لوله بـا تعداد مشـترکین به
متـر بـا لولـه هایـی بـه قطـر  ۶٣میلیمتـری از جنس پلـی اتیلن
طـول
اصاح شد.
مدیر امور آبفای شهرسـتان قدس اظهار داشـت :همزمان با اصاح شـبکه این
محدوده  ٥رشـته انشـعاب آب بازسازی شده است.
رضوانی هدر رفت آب ،افت فشـار شـبکه ،اتفاقات و شکسـتگی های پی در پی
لوله را از جمله وجود شـبکه فرسـوده آبرسانی برشـمرد و از شهروندان خواست
در صـورت مشـاهده افـرادی که با آسـیب زدن به شـبکه آبرسـانی به اسـتفاده
غیرمجاز از آب مبادرت می ورزند مراتب را سـریعا از طریق شـماره تماس ١
به اطاع شـرکت آب و فاضاب برسـانند.

م ل ون تن کا در بندر بوشهر
تخل ه بارگ ری شد

ر د مدیــرکل بنــادر
و دریانــوردی اســتان بوشــهر
بــا اشــاره بــه افزایــش تخلیــه و
بارگیــری کاال در بنــدر بوشــهر
گفــت ١. :میلیــون تــن کاال در
نیمــه نخســت امســال در ایــن
بنــدر تخلیــه و بارگیــری شــد کــه
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل درصــد افزایــش دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی ،سـیاوش ارجمنـدزاده ضمـن اشـاره بـه افزایـش
زیرسـاختهای بندری در اسـتان بوشـهر ،اظهار داشـت :طرحهای مهمی برای
توسـعه زیرسـاختهای بندری در اسـتان بوشهر طراحی شـده که تکمیل آنها
نقـش مهمی در توسـعه فعالیتهای بنـدری دارد.
وی اجـرای مجتمـع بنـدری نگیـن را یکـی از طرحهـای مهم بندری بوشـهر
دانسـت و تصریح کرد :این پروژه که به عنوان پسکرانه بندر بوشـهر محسـوب
میشـود کـه در ارایه خدمات بندری به فعاالن اقتصـادی و بازرگانان نقش مهم
و تاثیرگذاری دارد.
مدیـرکل بنادر و دریانوردی اسـتان بوشـهر از افزایش تخلیـه و بارگیری کاال در
بندر بوشـهر خبرداد و بیان کرد :در نیمه نخسـت امسال  ١میلیون تن کاالی
نفتـی و غیـر نقتـی در بندر بوشـهر تخلیه و بارگیری شـد که نسـبت به مدت
مشابه سـال قبل رشـد درصدی دارد.
ارجمنـدزاده بـا بیـان اینکـه در این مـدت  ٥میلیون تـن کاال در بندر خارگ
تخلیه و بارگیری شده گفت :در عسلویه  ١٥ ۶میلیون تن کاال در نیمه نخست
امسـال تخلیـه و بارگیری شـده کـه  ١٥.٣میلیون تـن آن بارگیـری و صادرات
بـوده اسـت .وی بـا اشـاره بـه تخلیه و بارگیـری کانتینـر در بندر بوشـهرافزود:
 ٥هـزار و  ٥٣٣تی.ایی.یـو کانتیتر در  ۶ماه نخسـت امسـال در بندر بوشـهر
تخلیه و بارگیری شـده اسـت.
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ارزی ر ش یها بررسی شد

ر د سـخنگوی کمیسیون انرژی
مجلس شـورای اسـامی گفت :در نشسـت
روز یکشنبه این کمیسیون برخی مشکات
ارزی پتروشـیمیها با حضور مسـووالن این
صنعت بررسـی شد.
اســدا قرهخانــی بــا بیــان اینکــه
(یکشــنبه ١٣ ،آبانمــاه) کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی برخی
مشــکات پتروشــیمیها بررســی شــد گفــت :مســووالن شــرکت صنایــع
پتروشــیمی خلیجفــارس (هلدینــگ خلیج فــارس) ،شــرکت ســرمایهگذاری
نفــت و گاز پتروشــیمی تامیــن (تاپیکــو) و پتروشــیمی غدیر در این نشســت
عنــوان کردنــد کــه از زمانــی کــه دســتورعمل بانــک مرکــزی مشــخ و
تعییــن شــد کــه ارز پتروشــیمیها بایــد در ســامانه نیمــا قــرار گیــرد
بــر اســاس برآوردهــای اولیــه ارز کامــا شــفاف بــه ســامانه نیما تحویــل داده
شــده است.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه
پتروشــیمیها عنــوان کردنــد کــه هزینههایــی در حــوزه صــادرات و
بازگشــت ارز داشــتهاند ،افــزود :در ایــن نشســت پتروشــیمیها مشــکات
خــود را مطــرح و عنــوان کردنــد کــه بایــد ارز مــورد نظــر بــرای خریــد
محصــوالت و تجهیــزات لحــا شــود.

ا نیها برای معا شدن از
تحریمهای د ایرانی

ر د ســخنگوی دولــت ژاپــن
اعــام کــرد کــه ایــن کشــور دربــاره
تحریمهــای ضــد ایرانــی در حــال
گفتگــو بــا آمریکاســت.
یوشــیهیده ســوگا ،دبیــر ارشــد کابینــه
دولــت ژاپــن( ،دوشــنبه ١ ،آبانمــاه)
اعــام کــرد :ایــن کشــور دربــاره تحریمهــای ضدایرانــی در گفتگــوی نزدیک
بــا آمریکاســت.
وی از اظهارنظــر دربــاره جزییــات ایــن گفتگوهــا خــودداری کــرد ،امــا
گفــت کــه ژاپــن خواســته اســت تحریمهــا نبایــد تأثیــر منفــی بــر فعالیــت
شــرکتهای ژاپنــی بگذارنــد.
آمریــکا جمعــه (  ١آبــان) اعــام کــرد بــه طــور موقــت هشــت کشــور را از
تحریمهــای ضدایرانــی معــاف میکنــد.
چیــن ،هنــد ،کــره جنوبــی ،ترکیــه ،ایتالیــا ،امــارات و ژاپــن ،واردکننــدگان
عمــده نفــت ایــران هســتند ،در حالــی کــه تایــوان گهــگاه از ایران نفــت وارد
میکنــد ،امــا واردکننــده عمــدهای نیســت.

بازار ن ت در ال ها تحریمهای د ایرانی
ر د کارشناســان اعــام کردند
کــه تحریمهــای آمریــکا ضــد نفــت
ایــران تــوازن متزلــزل بــازار نفــت را
تهدیــد و خطــر جهــش قیمــت نفــت را
ایجــاد میکنــد.
ریــکاردو فابیانــی ،تحلیلگــر م سســه
انــرژی اســپکتس گفــت :در هفتههــای آینــده همــه چشــمها بــه صــادرات
نفــت ایــران و احتمــال دور زدن ایــن تحریمهــا و ســرعت کاهــش تولیــد
نفــت ایــران اســت.
حملــه بــه پــول نفــت ایــران بــرای دولــت ایــن کشــور نامطلــوب اســت ،امــا
بــه معنــای حملــه بــه یکــی از ســتونهای بــازار جهانــی نفــت نیــز هســت
کــه پیامدهایــی عمــده بــرای عرضــه جهانــی دارد.
جیوانــی اســتونوو ،تحلیلگــر بانــک یوبــیاس ،ضمــن پیشبینــی افزایــش
قیمتهــا ،گفــت :حتــی اگــر آمریــکا معافیتهایــی ارایــه کنــد ،دولــت
آمریــکا خواهــان کاهــش چشــمگیر حجــم واردات نفــت کشــورها از ایــران
خواهــد بــود.
بــا ایــن همــه ،پــس از اوجگیــری بــازار نفــت در اوایــل مــاه اکتبــر امســال و
رســیدن قیمــت شــاخ نفــت خــام برنــت بــه بــاالی  8٥دالر ،در کمتــر از
یــک مــاه قیمتهــا حــدود  ١٥دالر کاهــش یافتــه اســت.
بخشــی از توضیــح ایــن اتفــاق ،مربــوط بــه موضــع مبهم آمریکاســت کــه در
آغــاز اصــرار کــرد تحریمهــا بــرای رســاندن صــادرات نفــت ایــران بــه صفــر
طراحــی شــده ،امــا پــس از آن موضعگیــری خــود را تعدیــل کــرده اســت.
مایــک پمپئــو ،وزیــر امــور خارجــه آمریــکا ،جمعــه ( ١١آبــان مــاه) اعــام
کــرد هشــت کشــور از تحریمهــا معــاف شــدهاند ،امــا نــام ایــن کشــورها
را ذکــر نکــرد.
فابیانــی گفــت :اگــر قیمتهــا دوبــاره افزایــش یابنــد یــا یــک تولیدکننــده
دیگــر نفــت بــا مشــکل روبــهرو شــوند ،ایــن مســئله میتوانــد فشــار بــر
آمریــکا را افزایــش دهــد و موجــب اســتثناهای بیشتــری شــود.
انتظــار مــیرود تولیدکننــدگان عمــده نفــت عرضــه خــود را افزایــش دهنــد
تــا بــرای جبــران کاهــش احتمالــی تولیــد نفــت ایــران تــاش کنند .بــا این
همــه ،ایــن تولیدکننــدگان بــا ایــن کار ،توانایــی خــود بــرای واکنــش بــه
بحرانهــای آینــده را از بیــن میبرنــد.

ر ه ن ت خا
آبان ،مر له د
در بور انر ی

ر د بیســتم آبــان مــاه بــه
عنــوان مرحلــه بعــدی عرضــه نفتخــام
ســبک شــرکت ملــی نفــت ایــران در
رینــگ بینالملــل بــورس انــرژی اعــام
شــد.
هــزار بشــکه
در ایــن مرحلــه،
نفتخــام بــا قیمــت هــر بشــکه  ۶دالر و ســنت بــرای هــر بشــکه
عرضــه خواهــد شــد.
در ایــن نوبــت عرضــه نیــز هماننــد نوبــت قبــل حجــم خریــد حداقــل تعداد
 ٣٥هــزار بشــکه تعیین شــده اســت.
در نخســتین مرحلــه عرضــه نفــت خــام در رینــگ بینالملــل بــورس
انــرژی (ششــم آبانمــاه) ،هشــت محمولــه  ٣٥هــزار بشــکهای بــه قیمــت
دالر و  8٥ســنت بــه ازای هــر بشــکه از طریــق ســه کارگــزاری
خریداری شد.
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ر د موعــد تحریمهــای  ١٣آبــان آمریــکا بــر علیــه ایــران
فرارســید ،باوجــود وجــود توافــق بینالمللــی بــا ایــران و همچنیــن تــاش
شــرکتهای خارجــی بــرای ســرمایهگذاری در ایــران ،فشــار آمریــکا باعــث
خــروج تقریبــا همــه ایــن شــرکتها از ایــران شــده اســت.
در ایــن میــان روسهــا و چینیهــا بــه دنبــال ماهیگیــری از آب گل آلــود
بــوده و تــاش دارنــد تــا نفــت ایــران را در برابــر کاال بخرنــد؛ همچنیــن
عــراق و عربســتان نیــز در ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفت (اوپــک) در
کنــار روســیه غیــر اوپــک بــا افزایــش تولیــد ســعی کردند تــا کاهــش تولید
ایــران در بــازار را جبــران کننــد.
کشــورهای جنــوب و جنــوب شــرق آســیا اصلــی تریــن مشــتریان عمــده
نفــت و میعانــات گازی ایــران را تشــکیل مــی دهنــد کــه پیــرو تحریــم های
آمریــکا مجبــور شــدند تــا خریــد نفــت خــود از ایــران را کاهــش دهنــد.
امــا کاهــش خریــد نفــت از ایــران نــه تنهــا بــرای اقتصــاد ایــران بلکــه
بــرای صنعــت نفــت ایــن کشــورها نیــز مشــکات بســیاری را بــه وجــود
خواهــد آورد از ایــنرو بســیاری از ایــن کشــورها همچــون هنــد و ژاپــن
راه مذاکــره بــا آمریــکا بــرای دریافــت معافیــت هــا را در پیــش گرفتنــد و
گویــا ایــن مذاکــرات ســرانجام جــواب داده و بــه صــورت موقــت آمریــکا بــه
هشتکشــور از جملــه ژاپــن ،کــره جنوبــی و هنــد در تحریــم هــای پنجــم
نوامبــر معافیــت موقــت داد تــا در طــول زمــان ،خریــد خــود از ایــران را بــه
صفــر برســانند.
تحلیــل چرایــی اعطــای ایــن معافیــت هــا امــا نــکات جالبــی دارد .ترامــپ
نشــان داد کــه رویکــرد تاجــر مابانــه اش بــه گونــه ای اســت کــه تنهــا و
تنهــا بــه ســود حداکثــری اقتصــاد نزدیــک بــه کمپیــن انتخاباتــی خــود
میاندیشــد .از طرفــی نقطــه شکســت تحریــم هــا اجمــاع جهانــی بــر علیــه
امپراتــوری دالر و افزایــش افســار گســیخته قیمــت بشــکه های نفــت خواهد
بــود ،چیــزی کــه افزایــش تولیــد ســایر تولیــد کننــدگان و ذخیــره هــای
اســتراتژیک آمریــکا قــرار اســت جلــوی وقــوع ان را بگیــرد ،در واقــع نفــت
بیــن  ۶تــا دالر بــا ثبــات چیــزی اســت کــه همــه تولید کننــدگان نفت

مو اف ای
ر د رونــد ســاله افزایش قیمــت نفت اکنون
بــا یکــی از بزرگتریــن چالشهــای خــود در چنــد مــاه
اخیــر ،یعنــی مــوج عرضــه نفــت و افزایــش نگرانیهــا
دربــاره تأثیــر منفــی ضعــف اقتصــادی بر تقاضــای نفت
در جهــان ،روبــهرو شــده اســت.
قیمــت شــاخ نفــت خــام دبلیوتــیآی آمریــکا و
برنــت پــس از رســیدن بــه ترتیــب بــه  ٥و  8٥دالر
در یــک مــاه گذشــته ،اکنــون بــا مــوج افسارگســیخته
فــروش روبــهرو شــده اســت .بــرای مدتــی ،قیمتهــا
بــه دلیــل گمانهزنــی دربــاره تأثیــر منفــی تحریمهــای
آمریــکا بــر عرضــه نفــت ایــران ،افزایــش یافتــه بــود.
ایــن مســئله ،هفتــه گذشــته ت ییــر کــرد .ســه
تولیدکننــده بــزرگ نفــت جهــان ،یعنــی روســیه،
عربســتان و آمریــکا ،همگــی نشــان دادنــد کــه نزدیــک
بــه ســطحی بیســابقه تولیــد میکننــد و همچنیــن،
آمریــکا اعــام کــرد معافیتهایــی ارایــه میکنــد کــه
بــه خریــداران امــکان میدهــد بــه واردات نفــت از ایــران
ادامــه دهنــد و ایــن مســئله ،خطــر کمبــود عرضــه را
کمتــر میکنــد.
ایــن عوامــل ،در کنــار گزارشهــای اخیــر دربــاره ضعــف
اقتصــادی چیــن و دیگــر بازارهــای نوظهــور ،بحثهــا را
بــه نگرانیهــا دربــاره عرضــه مــازاد کشــانده و قیمــت
نفــت در بــازار آمریــکا را بــه حــدی پاییــن آورده کــه
از مــاه آوریــل امســال تاکنــون مشــاهده نشــده و رونــد
افزایشــی قیمــت نفــت را مختــل کــرده اســت.
نمــودار معامــات قیمــت شــاخ نفــت خــام آمریــکا
در چنــد مــاه نشــاندهنده انتظارهــا بــرای محدودیــت
عرضــه بــود ،امــا اکنــون معامــات نشــان میدهــد کــه
ســرمایهگذاران فکــر میکننــد بازارهــا میتواننــد در
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تــاش مــی کننــد تــا بــرای مــدت طوالنــی آن را حفـ کننــد.
امـا اگـر بـه هـر دلیلی قیمت نفـت بـه بـاالی  ١١دالر برود ،شکسـت یاران
دالر در برابـر نفـت ایران محتمل خواهد بود زیرا این قیمت برای بشـکه های
طـای سـیاه رنج و مـرارت زیـادی را برای اقتصادهای غیرنفتی و کشـورهای
مصـرف کننده در حال توسـعه به ارم ان خواهـد آورد.
امــا چــرا معافیــت از تحریــم آیــا آمریکا نگــران اقتصــاد دیگر کشورهاســت
آیــا مــی تــوان ایــن معافیــت را عقــب نشــینی از مواضــع تلقــی کرد شــاید
ایــن تحلیــل هــا از ســوی بســیاری از کارشناســان مطرح شــود کــه البته هر
کــدام بــه نــوع خــود مــی توانــد بخشــی از علــت اعطــای ایــن معافیــت هــا
باشــد ،امــا بیاییــم نگاهــی فنــی بــه تولیــد و مصــرف نفــت ایــران بیندازیم.
نفــت ایــران همــواره یــک منبــع انــرژی قابــل اعتمــاد بــرای ژاپــن ،کــره،
هنــد و چیــن بــوده اســت ،از نطــر فنــی پاالیشــگاهها و پتروشــیمی هــا
بــرای یــک محصــول بــر اســاس مشــخصات فنــی آن طراحــی مــی شــود
از ایــن رو بــرای مثــال واحدهــای پاییــن دســتی ژاپنــی هــا ،کرهایهــا و
هندیهــا تقریبــا بــا نفــت مــا ســازگار اســت ،ت ییــر ســخت افــزاری ایــن
واحدهــا نیازمنــد هزینــه بســیار و مهــم تــر از آن ت ییرهــای الزم در نقــاط

ور

ر ه

ه ار کی وم ر

ای رئیس کمی یون ا ر ی م س:

جای ینی ن ت ایران توس دی ر ک ورها
بلو س اسی است

ر د نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلس شــورای اســامی با
تاکیــد بــر اینکــه جایگزینــی نفــت ایــران ازســوی دیگــر کشــورها یــک
بلــوف سیاســی اســت ،گفــت :عربســتان به لحــا فنــی امــکان جایگزینی
نفــت ایــران را نــدارد.
حســین امیــری خامکانــی بــا بیــان اینکــه صــادرات نفــت ایــران هیچــگاه
متوقــف نمیشــود ،گفــت :صــادرات نفــت ایــران بدونشــک بــه صفــر

و

تنظیــم فرایندهــا و رســیدن به طراحــی پایدار و بهینه مشــکات بســیار ریز
فنــی دارد کــه چــه بســا برطــرف کــردن آن بــه ماههــا کار فنــی نیــاز دارد.
نکتــه دیگــر اینکــه منبــع خریــد نفــت جایگزیــن ایــران نیــز بایــد پایــدار
و قابــل اعتمــاد باشــد در غیــر اینصــورت تعوی ـ هــر بــاره مشــخصات
فنــی نفــت مــورد اســتفاده در واحدهــای پاییــن دســتی از نظــر فنــی ممکن
نیســت ،پــس کار ایــن کشــورها بــرای منطبــق شــدن با نفــت جدید دشــوار
بــوده و مشــمول مــرور زمــان اســت.
در دســت دیگــر بــاال رفتــن قیمــت نفــت نشــان داد کــه نفــت ایــران حداقل
در ایــن مقطــع کوتــاه زمانــی قابــل جایگزینــی نیســت و خطــر افزایــش
افسارگســیخته قیمــت بــه شــدت بــازار را تهدیــد میکنــد .تولیــد نفــت ،بــه
آن راحتــی کــه بــرای مثــال وزارت نفــت عربســتان روی آن تبلیـ میکنــد
یعنــی اینکــه بــا بــاز کــردن بیشتــر شــیرها بتــوان تولیــد ٣میلیــونو
هــزار بشــکهای ایــران را جایگزیــن کــرد نیســت و حتــی تولیــد بیش از
ظرفیــت مــی توانــد نتایــج منفــی جــدی چــون کاهــش ضریــب بازیافــت را
بهدنبــال داشــته باشــد.
پــس حداقــل در ایــن مقطــع نفــت ایــران جایگزیــن نشــد و آمریکایــی هــا
بــه خوبــی ایــن را مــی داننــد و بــرای فــرار از فروریختــن یکبــاره اتحــاد صف
تحریــم بــا یــک اقــدام پیــش گیرانــه ســعی کردنــد تــا بــرای خــود زمــان
بخرنــد و همچنیــن در ازای اعطــای معافیــت هــا از کشــورهای متقاضــی
امتیازاتــی را نیــز دریافــت کننــد.
امــا نفــت ایــران نیــز بایــد ایــن را بدانــد ایــن معافیــت موقتــی اســت و
احتمــال جایگزینــی کامــل نفــت ایــران از نظــر فنــی در دراز مــدت وجــود
دارد.
بایــد از ایــن فرصــت بهدســت آمــده بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کــرد و تــا
جایــی کــه ممکــن اســت بــا اســتفاده از ابــزار سیاســی و اقتصــادی هــر چــه
بیشتــر صنایــع مشــتریان را بــه نفــت ایــران عــادت داد.
فرامــوش نکنیــم افزایــش افسارگســیخته قیمــت نفــت مــی توانــد نقطــه
شکســت اتحــاد تحریــم کننــدگان باشــد.

رش قی ت ت را میگیرد

ماههــای آینــده مملــو از نفــت شــوند.
جیــم ریتربــوش ،کارشــناس نفتــی آمریکایــی گفــت:
گســتردگی مــوج اخیــر فــروش نشــان میدهــد کــه
در نتیجــه اختافهــای تعرفــهای ،بهویــژه میــان
آمریــکا و چیــن ،تقاضــای جهانــی نفــت ضعیفتــر از
انتظارهاســت.
در میان سـفتهبازان نیز یک کو وجود داشـته اسـت .در
دو هفته گذشـته ،شـمار سـفارشهای مبتنی بر افزایش
قیمـت نفت بـه پایینترین حـد خود در یک سـال اخیر
رسـیده اسـت .پس از آن که قیمت نفت آمریکا در هفته
گذشـته به کمتـر از  ۶٥دالر رسـید ،فروش نفت شـتاب

ر د امور تاسیســات مشــترک مناطق عملیاتی شــرکت نفت و گاز
پــارس راهبــری حــدود  ۶هــزار کیلومتــر خــط لولــه انتقــال گاز بــه عنــوان
شــریان حیاتــی انــرژی در پــارس جنوبــی و تاسیســات مشــترک عملیاتی را
بــه عهــده دارد.
محمــد بهــروزی ،رئیــس امــور تاسیســات مشــترک مناطــق عملیاتــی
شــرکت نفــت و گاز پــارس اعــام کــرد :امــور تاسیســات مشــترک مناطــق
عملیاتــی ســال  ١در ایــن شــرکت ایجــاد شــده و وظیفــه راهبــری خطوط
لولــه ،کابلهــای بــرق و فیبــر نــوری موجــود در محــدوده فازهــای منطقــه
و همچنیــن مســوولیت نگهــداری و تعمیــرات بخــش خطــوط لولــه دریایــی
فازهــای پــارس جنوبــی را بهعهــده دارد.
وی بــا اشــاره بــه گســتردگی حوزههــای کاری امــور تاسیســات مشــترک
مناطــق عملیاتــی گفــت :در مجمــوع ،حــدود  ۶هــزار کیلومتــر خــط لولــه
دریایــی و  ٣٥٥کیلومتــر خــط لولــه بخش خشــکی از ســوی امور تاسیســات
مشــترک مناطــق عملیاتــی اداره میشــود کــه بــا توجــه بــه بهرهبــرداری از

ی برای یاران تحریم

چشمگیرتری یافت.
بـا افزایـش انتظارها برای وضع دوبـاره تحریمهای آمریکا
ضـد ایـران و همچنیـن بـه دلیـل نگرانـی از ایـن کـه
افزایـش عرضه از سـوی دیگـر تولیدکننـدگان ،همچون
عربسـتان ،بـرای جبران کمبود نفت ایـران کافی نخواهد
بـود ،قیمت نفـت در هفته گذشـته افزایـش یافت.
بــا ایــن همــه ،دولــت آمریــکا روز جمعــه ( ١١آبانمــاه)
اعــام کــرد کــه بهطــور موقــت بــه چنــد کشــور،
از جملــه کــره جنوبــی و ترکیــه ،اجــازه میدهــد بــه
واردات نفــت از ایــران ادامــه دهنــد و آنهــا را از خطــر
مجازاتهــای اقتصــادی آمریــکا معــاف کــرد.

یا تو ی به

بــا ایــن همــه ،برخــی تحلیلگــران بــاور دارنــد کــه افــت
کنونــی قیمــت نفــت بیــش از حــد و پیــش از موعــد
اتفــاق افتــاده اســت .تولیدکننــدگان عمــده ســازمان
کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک) نخواهنــد
توانســت در صــورت لــزوم عرضــه بیشتــری داشــته
باشــند ،بهویــژه بــا توجــه بــه ایــن کــه تولیــد نفــت
ایــران ،ونزوئــا و لیبــی همچنــان در خطــر اســت.
تحلیلگــران م سســه برنشــتاین اعــام کردند :از دســت
رفتــن عرضــه روزانــه یــک میلیــون بشــکه نفــت
ایــران ،کاهــش بیشتــر تولیــد نفــت ونزوئــا در کنــار
اختالهــای ژئوپولیتیــک در لیبــی و نیجریــه میتوانــد
بــه راحتــی ظرفیــت مــازاد ناچیــزی را کــه بــرای مــا
باقــی مانــده اســت ،از میــان ببــرد.
تولیــد نفــت اوپــک ،با پیشــتازی عربســتان ،بــه باالترین
حــد خــود در ســال اخیــر رســیده اســت .تولیــد نفت
آمریــکا نیــز در مــاه اوت امســال بــه  ١١میلیــون و
 ٣هــزار بشــکه در روز و تولیــد نفــت روســیه بــه
هــزار بشــکه در روز رســید کــه
١١میلیــون و
باالتریــن حــد پــس از فروپاشــی شــوروی اســت.
فواد رزاقزاده ،تحلیلگر م سسـه  ،f o r e x .c o mاعام کرد
بـازه قیمـت مورد انتظار برای شـاخ نفت خـام آمریکا
 ۶دالر و  ٥سـنت تا  ۶دالر و  8سـنت است.
وی اعــام کــرد اگــر قیمــت نفــت بــه پایینتــر از ایــن
حــد برســد ،بایــد انتظــار ادامــه رونــد افــت را داشــت.
تحلیلگــر م سســه فارکــس همچنیــن اعــام کــرد
بــازه مــورد انتظــار قیمــت شــاخ نفــت خــام برنــت،
 ۶دالر و  ٥ســنت تــا  ۶دالر و  ۶ســنت اســت و
اگــر قیمتهــا بــه کمتــر از ایــن ســطح برســند ،در ایــن
مــورد نیــز شــاهد افتــی شــدیدتر خواهیــم بــود.

ت گا ار

است

فازهــای باقیمانــده پــارس جنوبــی در ســال آینــده ،ایــن مقــدار بــا افزایش
روبــهرو خواهــد شــد.
رئیــس امــور تاسیســات مشــترک مناطــق عملیاتــی شــرکت نفــت و گاز
پــارس در ادامــه بــه برخــی پروژههــای در حــال اجــرا و طرحهــای مرتبــط
بــا ایــن امــور از جملــه بازرســی خطــوط لولــه دریایــی (  )R O Vو پیگرانــی
هوشــمند اشــاره و عنــوان کــرد :قــرارداد پــروژه بازرســی خطــوط لولــه
دریایــی (  )R O Vســاله و عملیــات اجرایــی آن هــم اســفند ســال  ۶آغــاز
شــده اســت .ضمــن آنکــه پیشــرفت کار بازرســی خطــوط لوله هــم تاکنون
بــه درصــد رســیده اســت.
وی بــا اشــاره اهمیــت بخشهــای مختلــف تکمیــل زنجیــره ارزش ،خطــوط
لولــه را شــریانهای اصلــی تولیــد در پــارس جنوبــی توصیــف کــرد و بــا
بیــان اینکــه بــرای ســاخت و بهرهبــرداری از خطــوط لولــه عملیــات
تولیــد ،ســرمایهگذاری عظیمــی در مراحــل طراحــی و مهندســی کار تــا
بهرهبــرداری صــورت گرفتــه اســت ،اظهــار کــرد :خوشــبختانه ایــن موضــوع

مــورد حمایــت وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز پــارس اســت.
ه در ر
ر هخ
ه ر
د
رئیـس امـور تاسیسـات مشـترک مناطـق عملیاتـی شـرکت نفـت و گاز بـه
برنامههـای مـدون حـوزه عملیـات دربـاره پیادهسـازی سـامانه مدیریـت
یکپارچه خطوط لوله ( )PIMSاشـاره کرد و افزود :این سـامانه ت ییر رویکرد
از مدیریـت سـنتی خطـوط لولـه به مدیریت مـدرن و دانش بنیـان بر مبنای
اصـول مدیریـت یکپارچگـی دارایـی فیزیکی و دانش مهندسـی اسـت.
رئیــس امــور تاسیســات مشــترک مناطــق عملیاتــی بــا اشــاره بــه اینکــه
داراییهــای فیزیکــی اصلــی در مجموعــه باالدســتی پارس جنوبی مشــتمل
بــر چاههــا ،ســازههای دریایــی (ســکوها) ،ماشــینآالت و تجهیــزات ثابــت
تحــت فشــار ســکوها و خطــوط لولــه دریایــی اســت ،اظهــار کــرد :اســتقرار
مدیریــت یکپارچگــی در ایــن داراییهــای فیزیکــی بــا عنــوان اســتقرار
ســامانه  AIMSشــناخته میشــود کــه ســامانه  PIMSبــه بخــش خطــوط
لولــه و ســامانه  W IMSبــه بخــش چاههــا مربــوط اســت.

نمیرســد ،امــا کاهــش صــادرات نفــت ایــران نیــز تاثیــر خــود را در بــازار
خواهــد گذاشــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایجــاد ثبــات و فرصتســازی از تحریــم و افزایــش
صــادرات غیرنفتــی ضــرورت دارد ،افــزود :بــا آغــاز رســمی تحریــم ،نــه تنها
مشــکل خاصــی بهوجــود نخواهــد آمــد ،بلکــه شکســت آمریــکا در بــه
صفــر رســاندن صــادرات نفــت کشــور ،موفقیــت بــرای ایــران اســامی و
جامعــه جهانــی در قبــال ایــن کشــور اســت.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه معافیــت
هشــت کشــور خریــدار محمولههــای نفــت خــام ایــران از تحریمهــا
نشــاندهنده آن اســت کــه آمریــکا بــه اهــداف مــورد نظــر خــود نرســیده

اســت ،تصریــح کــرد :در طــول ســال گذشــته ،انــواع تحریمها را شــاهد
بودیــم و کــم و بیــش مشــکات ناشــی از آن بــرای کشــور عــادی اســت و
گاه از همیــن تحریمهــا ،فرصتســازی شــده و در برخــی بخشهــا از
جملــه صنعــت نفــت پیشــرفتهای خوبــی کســب و خوداتکایــی راهبردی
حاصــل شــده اســت.
امیــری خامکانــی عنــوان کــرد :جــو روانــی ســبب شــده اســت فشــارهای
تحریمــی پیشخــور شــوند و از ایــن بــه بعــد بایــد شــاهد ثبــات باشــیم.
بدیهــی اســت شکســت تحریــم نفتــی و افزایــش قیمــت نفــت در مجمــوع
کاهــش نســبی صــادرات نفــت را جبــران میکنــد و درآمدهــای نفتــی را
در حــد معقولــی حفـ خواهــد کــرد.

ار
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ت ییر ر
بــا گســترش اســتفاده از هــوش مصنوعــی رونــد آموزش
عالــی نیــز ت ییــر میکنــد.
ایــن پلتفرمهــا و صدهــا پلتفــرم دیگــر از هــوش
مصنوعــی نشــات میگیرنــد کــه از ایــن میــان میتــوان
بــه کان دادههــا  ،پــردازش زبــان  ،اتوماســیون و
فنــاوری رباتیــک اشــاره کــرد.
ایــن ماشــینهای هوشــمند پتانســیل بالقــوهی باالیــی
دارنــد .شــرکتهای تحقیقاتــی معتقدنــد کــه تــا
ایــن الگوریتمهــا تاثیر مســتقیمی روی کار
ســال
یــک میلیــارد کارگــر در جهــان خواهند گذاشــت.
شــرکت مشــاورهای مککینــزی کــه معتبرتریــن
شــرکت مشــاوره مدریــت جهانــی اســت ،معتقــد اســت
تولیــد ناخالـ جهانــی در نتیجــه هــوش مصنوعــی
 ١درصــد افزایــش خواهــد یافــت.
هــوش مصنوعــی تاثیــرات قابلتوجهــی نیــز در
تحقیقــات میگــذارد .بــه عنــوان مثــال هــوش
مصنوعــی بــه محققــان کمــک میکنــد کــه بســیاری
از ترکیبــات بالقــوه را بــه عنــوان منابــع جدیــد دارویــی
شناســایی کننــد.
رباتهــا نیــز میتواننــد بــرای آزمایــش ایــن داروهــا
اســتفاده شــوند و نمونههــای دارویــی روی آنهــا بــه کار
گرفتــه شــود .رباتهــا ســبب افزایــش ســرعت و کارایــی

ا ی توسط هو

آمو

غربالگــری میشــوند .بنابرایــن کارهــای مــا تحتتاثیــر
هــوش مصنوعــی ت ییــر خواهــد کــرد.

ا ی کر ای ر ی د یا

شناسه آگهی280142 :

شناسه آگهی280140 :
شرکت تو ی

شرکت م یر گ ر ت ری شرکت س امی ا

به ش ار

ت

به ش ار

ش اسه م ی

بــه اســتناد صورتجل ــه هی ــت مدیــره مــور  23/07/1397ت میمــات یــل

اتخــا شــد  :محمدرضــا یــل هیــکل آبــاد بــه کدملــی  1370998724به ســمت
مدیــر عامــل و نا ــب ر یــس هی ــت مدیــره همــت امــان زاده فــرد بــه کدملــی
 5198739537بــه ســمت ر یــس هی ــت مدیــره انتخــاب شــدند .امضــا کلیــه

اوراق عــادی و اداری بــه امضــا مدیرعامــل یــا ر یــس هی ــت مدیــره همــراه
بــا مهــر شــرکت و امضــا کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت بــا

امضــای مدیرعامــل یــا ر یــس هی ــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
مــی باشــد .

ادار ک

تاریخ انتشار97/8/15 :

ادار

شناسه آگهی280072 :
شرکت ر

به ش ار

ت

ت اس اد ام

اس ان آذربایجان شرقی

ت شرکت ها موس ا

یرتجار ت ری

ی آری می د ت ری شرکت س امی ا

ت میمــات یــل اتخــا شــد :ســرمایه شــرکت از طری صــدور ســهام جدید از
تعــداد یکهـ ار ســه بــه تعــداد پنجــاه هـ ار ســه یک دهـ ار ریا ــی از محل
تبدیــل مطا بــات نقــدی حــال شــده ســهامداران از مبلـ یک ــد میلیــون ریــال

بــه مبلـ پنـ میلیــارد ریــال اف ایــش یافــت و مــاده مربوطــه اساســنامه بدیــن
شــرح اصــاح گردیــد  :ســرمایه شــرکت مبل ـ  5000000000ریــال منق ـ

بــه  50000ســه بــا نــام عــادی  100000ریا ــی مــی باشــد کــه تمامــا از طــرف
ســهامداران پرداخــت گردیــده اســت.
ادار ک

ادار

شناسه آگهی280148 :

آگ یت ییرا

ی تابان شرکت س امی ا

شرکت ردی

ش اسه م ی

به ش ار

بــه اســتناد صورتجل ــه مجم ـ عمومــی عــادی بطــور فــوق ا عــاده مــور

ش اسه م ی

بــه اســتناد صورتجل ــه مجمــ عمومــی فــوق ا عــاده مــور 08/07/1397

تاریخ انتشار97/8/15 :

ت

ت اس اد ام

اس ان آذربایجان شرقی

ت شرکت ها موس ا

یرتجار ت ری

آگ یت ییرا

بــه اســتناد صورتجل ــه مجم ـ عمومــی عــادی بطــور فــوق ا عــاده مــور

 10/07/1397ت میمــات یــل اتخــا شــد  :ه یــت مدیــره مرکــب از اعضــا

عبــدی کا ــور بــه کدملــی  5198289736آقــای مهــدی

یــل  :آقــای ا یــا

عبــدی کا ــور بــه کدملــی  1378264770آقــای ابوا قاسـ عبــدی کا ــور بــه

کدملــی  1380369789بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد .بازرســان :

آقــای اســمعیل آ ا ــی بــه کدملــی  5198290904آقــای جــواد قربان ــور بــه
کدملــی  1382460961بــه ترتیــب بعنــوان بــازر

اصلــی و علــی ا بــدل بــرای

مــدت یک ــال ما ــی انتخــاب گردیدنــد .روزنامــه ع ــر آزادی بــرای در

آگهــی هــای شــرکت انتخــاب گردیــد.
اس ان آذربایجان شرقی
ادار ک ت اس اد ام
ادار ت شرکت ها موس ا یرتجار ت ری
تاریخ انتشار97/8/15 :

ی ت ری شرکت س امی ا

ش ار

ش اسه م ی

بــه اســتناد صورتجل ــه مجم ـ عمومــی عــادی بطــور فــوق ا عــاده مــور

زاده بــه کدملــی  2899748890بــه عنــوان اعضــای هی ــت مدیــره بــرای مــدت

پــدرام بــه کدملــی  1382161034بــه عنــوان اعضــای هی ــت مدیــره بــه مــدت

د شــاد مجــرد زوارق بــه کدملــی  2909299643بــه ترتیــب بعنــوان بــازر

شناسه آگهی280139 :
آگ یت ییرا
شرکت آذر ما س ی ان شرکت س امی ا
ش اسه م ی
به ش ار ت

آگ یت ییرا

ت

ش اسه م ی

بــه اســتناد صورتجل ــه هی ــت مدیــره مــور  29/07/1397ت میمــات یــل
اتخــا شــد  :بابــک عبد ــی دیـ

بــه کدملــی  1361014571بــه ســمت ر یس

کدملــی 1375762907فهیمــه صفــری به کدملــی 1380177464مهــدی آقاجانی

هی ــت مدیــره ح ــین عبد ــی دیــر بــه کدملــی  1374503207بــه ســمت

دو ســال انتخاب شــدند .ســکینه رســت پــور پراپری بــه کدملــی 1698585373

ســمت مدیرعامــل و عضــو هی ــت مدیــره انتخــاب شــدند .امضــا کلیــه اوراق

محمدعلــی رســت پــور بــه کدملــی  1380806542بــه ترتیــب بعنــوان بــازر

نا ــب ر یــس هی ــت مدیــره یونــس رحیـ پــور بــه کدملــی  1373982314بــه
عــادی و اداری بــه امضــا مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت و امضــا کلیــه

اصلــی و علــی ا بــدل بــرای یک ــال ما ــی انتخــاب شــدند .روزنامــه ع ــر

اصلــی وعلــی ا بــدل بــرای مــدت یــک ســال ما ــی انتخــاب شــدند .روزنامــه

اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت بــا امضــای مدیرعامــل همــراه با مهر

اس ان آذربایجان شرقی

اس ان آذربایجان شرقی

اس ان آذربایجان شرقی

آزادی بــرای در آگهــی هــای شــرکت انتخــاب گردیــد.
ادار ک

تاریخ انتشار97/8/15 :

ادار

ت اس اد ام

ت شرکت ها موس ا

یرتجار ت ری

ع ــر آزادی جهــت در آگهــی هــای شــرکت انتخــاب گردیــد.
ادار ک

ادار
تاریخ انتشار1397/8/15 :

ت اس اد ام

ت شرکت ها موس ا

یرتجار ت ری

شــرکت معتبــر مــی باشــد.
ادار ک

تاریخ انتشار1397/8/15 :

ادار

ت اس اد ام

شــرکت الجــی کارت هوشــمندی
را بــرای خریــد از فروشــگاههای
زنجیــرهای در کرهجنوبــی ابــداع
کــرده کــه اســتفاده از آن مســتلزم
کاربــرد پایانههــای خودپــرداز
نیســت.
ایــن کارت هوشــمند کــه بــه طــور
خــاص بــرای فروشــگاههای زنجیــرهای ای مــارت کرهجنوبــی طراحــی
شــده تجربــه خریــد متفاوتــی را بــرای مــردم بــه ارم ــان مــیآورد.
بــرای اســتفاده از ایــن کارت تنهــا کافــی اســت آن را در جیــب خــود قــرار
دهیــد و ضمــن حرکــت در فروشــگاه اقــام مــورد نیــاز خــود را انتخــاب
کنیــد و در چــرخ فروشــگاه بیندازیــد .ســپس بــا قــراردادن کارت در برابــر
هــر یــک از ایــن اقــام هزینــه خریــد از حســاب شــما بــه طــور خــودکار
کســر خواهــد شــد .اســتفاده آزمایشــی از ایــن کارت از نیمه اول ســال آینده
میــادی آغــاز میشــود .البتــه الجــی هنــوز جزییــات فنــی بیشتــری را
در مــورد نحــوه اســتفاده از ایــن کارت اعــام نکــرده اســت.
ابــداع فناوریهــای جدیــد خریــد توســط شــرکت الجی بیســابقه نیســت.
ایــن شــرکت ســال گذشــته رباتــی به نــام هــاب را در نمایشــگاه ســیایاس
عرضــه کــرد کــه خریــداران فروشــگاههای بــزرگ را راهنمایــی میکــرد.
ایــن شــرکت رباتهایــی را بــرای نظافــت و همیــن طــور راهنمایی مســافران
فرودگاههــا نیــز تولیــد کــرده اســت.

ر ه موبای اندر ید با ظاهر آی ون ایکس
موبایــل اندرویــد بــا ظاهری شــبیه
آیفــون ایکــس و قیمــت  ٣دالر
در آمریــکا عرضــه میشــود.
مــاه گذشــته موتــورال اعــام کــرد
موبایلهــای جدیــد M ot o O n e
و  O n e P ow erرا در بازارهــای
بینالمللــی عرضــه میکنــد .ایــن
دســتگاهها مجهــز به سیســتم عامــل اندرویــد وان هســتند .جالــب آنکه
هــر دو موبایلهــا شــباهت بســیار زیــادی بــه آیفــون ایکــس دارنــد و
شــرکت تعهــد کــرده آپدیتهــای امنیتــی آنهــا را تــا  ٣ســال انجــام دهــد.
هرچنــد بــه نظــر نمیرســد هیــچ یــک از ایــن موبایلهــا بــه طور رســمی در
آمریــکا عرضــه شــوند ،امــا موتورال اعــام کرده نســخه معمــولM ot o O n e
از هفته آتی در آمریکا به فروش میرسد.
مدلــی کــه در آمریــکا فروخته میشــود مجهز به تراشــه اســنپ دراگــون ،۶ ٥
نمایشــگر  ٥.اینچــی ال ســیدی ،گیگابایــت  ،R A Mحافظــه قابــل ارتقــا
 ۶گیگابایتــی و باتــری  ٣هــزار میلیآمپــری اســت .سیســتم عامــل ایــن
دســتگاه اندرویــد  8.اوریوســت امــا قــرار اســت بــه اندرویــد  P i eو  Qارتقــا
یابــد .موبایــل  M ot o O n eبــا قیمــت  ٣دالر در آمریــکا عرضــه میشــود.

ه کاری باید ولکس اگن برای تول د
ان و خودر ی خودران در ن

شــرکت آلمانــی فولکــس واگــن قصــد دارد بــا اســتفاده از پلتفــرم آپولــوی
شــرکت چینــی بایــدو انبوهــی از خودروهای خــودران را بــرای فــروش در بازار
چیــن تولیــد کند.
بایـدو بـه همیـن منظـور کنسرسـیومی بـه نـام آپولـو تاسـیس کـرده کـه
قصـد دارد اسـتفاده از خودروهـای خـودران را در بزرگترین بـازار خودروی
جهـان یعنـی چیـن افزایـش دهـد .بایدو سـال گذشـته کنسرسـیوم آپولو
را تاسـیس کـرد کـه رویکـردی منبـع بـاز دارد و از مشـارکت شـرکتهای
ثالـث بـرای ارتقـای پلتفرم هـای خودروهای خـودران اسـتقبال میکند .به
نظـر میرسـد جدیتریـن رقبـای اپولوی چینـی ،وایموی گوگل و شـرکت
خودروسـازی تسـا در آمریکا باشـند .آپولـو موفق به جلـب همکاری بیش
از  ١٣شـرکت و موسسـه فعـال در زمینـه تولید خودروهای خودران شـده
اسـت کـه از جملـه مهمتریـن آنهـا میتوان بـه بـیامو از آلمان اشـاره کرد.
شناسه آگهی 280070

آگ ی ت ییرا شرکت

ی امان

به ش ار

ت

ر برتر س

ت شرکت ها موس ا

یرتجار ت ری

شرکت س امی ا

ش اسه م ی

بــه اســتناد صورتجل ــه مجم ـ عمومــی عــادی بطــور فــوق ا عــاده مــور

 21/06/1397ت میمــات یــل اتخــا شــد  :آقــای م ــعود بابا ــی هــروی بــه

کــد ملــی  1380446783و آقــای عی ــی راســتکار شیشــه گرخانــه بــه کــد ملی
 1376835711بــه عنــوان اعضــای هیــات مدیــره بــه مــدت دو ســال انتخــاب

گردیدنــد .خانــ خدیجــه دادروان بــه کــد ملــی  1376613174بــه عنــوان

بــازر

اصلــی و آقــای قربــان علــی بابا ــی بــه کــد ملــی  5069845101بــه

عنــوان بــازر

علــی ا بــدل بمــدت یک ــال ما ــی انتخــاب گردیدنــد .روزنامه

ع ــر آزادی بــه عنــوان روزنامــه ک یرا نتشــار انتخــاب گردیــد.
ادار ک

تاریخ انتشار1397/8/15 :

ادار

شناسه آگهی280146 :

شرکت با رگا ی ای یا د ی ت ری شرکت س امی ا

 26/06/1397ت میمــات یــل اتخــا شــد  :بهــرام جــال زاده بــه کدملــی

دو ســال انتخــاب شــدند .حاجیه م یب زاده شــیراز بــه کدملــی 5069367900

میتوانــد بــرای درمــان بیمــاران مبتــا بــه بیماریهــای
مزمــن چشــمی ماننــد زخــم قرنیــه و نقــوص مــداوم
ســطح چشــم کــه بــه درمانهــای معمولــی پاســخ
نمیدهنــد ،اســتفاده شــود.
زخــم قرنیــه یــک وضعیــت التهابــی اســت کــه در
مــوارد عفونــی الیــه اپیتلیــوم قرنیــه و در پــارهای مــوارد
اســتروما را درگیــر میکنــد .زخــم قرنیــه یــک بیمــاری
شــایع در انســان اســت و بــه ویــژه در مناطق اســتوایی و
در بیــن کشــاورزان شــیوع بیشتــری دارد.
ایــن روش درمانــی جدیــد همچنیــن میتوانــد بــرای
درمــان اولیــه آســیبهای حــاد چشــمی کــه در محــل
کار و یــا منــزل اتفــاق میافتنــد ،اســتفاده شــود.
امیـد اسـت که پـس از انجام آزمایشـات بالینـی ،این لنز
در چندیـن سـال آینده در دسـترس بیماران قـرار گیرد.

شناسه آگهی280147 :

 08/07/1397ت میمــات یــل اتخــا شــد  :م ــعود آقاجانــی پــدرام بــه

 2909650995امیــر فیــروز صحیفــی بــه کدملــی  1379259721شــهرام جــال

میشـد تـا رایانههـا دچار اختـال شـده و از کار بیفتند.
ایــن بدافــزار بــه ســرعت حــدود  ١درصــد از رایانههــای متصــل بــه
اینترنــت را آلــوده کــرد و دامنــه فعالیــت تخریبــی آن بــه آزمایشهــای
پــروازی ناســا نیــز کشــیده شــد .کــرم موریــس ســرورهای اینترنــت کــه بــه
سیســتمعاملهای ســان و یونیکــس  V A X B S Dمجهــز بودنــد را کنــد
کــرده و ســپس از کار انداخــت.
در نهایــت بعــد از گذشــت یــک روز و بــا همــکاری یکــی از دوســتان موریس
وصلــهای نرمافــزاری بــرای مقابلــه بــا ایــن کــرم عرضــه و مشــکل حــل شــد.
ولــی پلیــس بــه علــت مشــکات ایجادشــده بــرای نهادهــای مختلــف دولتی
و خصوصــی موریــس را بــه عنــوان اولیــن مجرم اینترنتی دســتگیر کــرد .وی
از دانشــگاه هــم اخــراج و مجبــور بــه پرداخــت  ١هــزار دالر جریمــه شــد.
بعــد از ایــن حادثــه ســازمانهایی بــرای مقابله بــا حــواد امنیتــی در امریکا
و دیگــر نقــاط جهــان شــکل گرفت.

غشــا وجــود دارد کــه باعــث بهبــود زخــم میشــوند.
دامیــن هارکیــن (  )D a mi en H a rk i nاســتاد
دانشــگاه کوئینزلنــد (  )Q u een s l a n dاســترالیا و
محقــق ایــن پــروژه اظهــار کــرد ،ایــن اثــرات ضدالتهابی
و ضدعفونــی در هــر نمونــه متفــاوت اســت.
بــه صــورت دقیقتــر میتــوان گفــت لنــز ســاخت ایــن
محقــق یــک لنــز اســکلرال (  )s c l era l l en sاســت
کــه روی قرنیــه چشــم را میگیــرد .لنــز اســکلرال
یــک نــوع لنــز تماســی بــزرگ اســت کــه بــرای درمــان
بســیاری از بیماریهــای چشــمی اســتفاده میشــود.
دامیــن هارکیــن ایــن لنــز را بــا ســلولهایی پوشــانده
اســت کــه قــادر بــه بهبــود زخمهــا هســتند و نســبت
بــه غشــاهای آمنیوتیــک عملکــرد بهتــری دارنــد.
دامیــن هارکیــن معتقــد اســت ایــن روش درمانــی

آگ یت ییرا

ت

مهارتهــای کلیــدی دیجیتالــی پزشــکان کــه نیــاز پیدا
خواهنــد کــرد تمرکــز میکنــد.
در ایــن دورههــا نحــوه ارتباط بین پزشــکان و بیمــاران در
عصــر اینترنــت ارایــه داده میشــود .از دیگــر موضوعــات
تدریســی در ایــن کاسهــا اســتفاده از دادههــا و بانــک
بیمــاران ،سیســتمهای جراحــی رباتیــک و پزشــکی از
راه دور اســت.
پزشــکی از راه دور یــا دورپزشــکی بــه کاربــرد فنــاوری
اطاعــات و ارتباطــات بــرای فراهــم آوردن مراقبــت
ســامت و خدمــات و حمایــت از بیمــار یــا امدادشــونده
در زمانــی کــه فاصلــه ج رافیایــی بیــن دو گــروه
فراهمکننــده و گیرنــده خدمــات پزشــکی وجــود داشــته
باشــد گفتــه میشــود.
بــرآورد شــده اســت کــه بــه دلیــل توســعه هــوش
مصنوعــی و فنــاوری رباتیــک تــا ســال
کارمنــدان نیــاز خواهنــد داشــت کــه مهارتهــای
بیشتــری بیاموزنــد و تحــت آمــوزش قــرار بگیرنــد.
در آینــدهای نزدیــک نیــروی کار میــان انســان و
ماشــینها تقســیم خواهــد شــد و ایــن وظیفــه را
هــوش مصنوعــی و رباتهــا بــه عهــده خواهنــد
گرفــت .بنابرایــن آمــوزش عالــی نیــز بایــد در راســتای
ســازگاری بــا ایــن فناوریهــا برآیــد.

ی را درمان میک

بــا اینکــه اســتفاده از ایــن بانــد بــه ترمیــم چشــم
کمــک میکنــد ،یــک محقــق اســترالیایی در حــال
توســعه روشــی جایگزیــن بــرای ترمیــم قرنیــه اســت.
ایــن محقــق در حــال ســاخت یــک لنــز تماســی اســت
میتوانــد زخــم را درمــان کنــد.
لنـز تماسـی یـا عدسـک یـک عدسـی نـازک
پاسـتیکی اسـت کـه روی قرنیه چشـم قـرار میگیرد و
میتوانـد هم جنبه پزشـکی داشـته باشـد و هـم زیبایی.
قرنیـه چشـم تنها عضـوی در بدن اسـت که اکسـیژن را
مسـتقیما از هـوا دریافـت میکنـد لـذا لنـز بایـد قابلیت
عبـور اکسـیژن را از خـود داشـته باشـد که چشـم دچار
کمبـود اکسـیژن و نهایتـا آسـیب قرنیـه نگردد.
غشــاهای آمنیوتیکــی معمــوال اثــرات ضدالتهابــی و
ضدعفونــی دارنــد .عــاوه بــر آن ،عوامــل رشــدی در ایــن

آگ یت ییرا

کار هوش ندیکه با دیدن هرکا خرید میکند

سا ه ش

نرمافـزار مخرب مبدل کرد .برنامه یادشـده به گونهای کدنویسـی شـده بود
کـه حتـی در صـورت پاسـخ مثبت به نصـب آن بـر روی یک رایانـه باز هم
خـود را بـر روی سیسـتم کپـی میکرد و ایـن کپی کردنهـای مکرر باعث

که آسی ها

یــک محقــق اســترالیایی یک لنز ســلولی تماســی تولید
کــرده اســت کــه میتوانــد بــرای درمــان زخمهــای
قرنیــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
اگــر قرنیــه چشــم فــردی آســیب ببینــد ،پزشــکان
از بانــد بــرای پوشــاندن ســطح چشــم اســتفاده
میکننــد .ایــن بانــداژ از غشــای آمنیوتیکــی جفــت
انســان ســاخته میشــود.

م و ی

کــرد .در دهــه گذشــته رشــتههای تحصیلــی و مــدارک
جدیــدی در ایــن حــوزه ایجــاد شــده اســت .ایــن رونــد
ادامــه دارد و دورههــای جدیــدی نیــز ایجــاد خواهد شــد.
آلمــان هماکنــون یــک دوره جدیــدی بــرای دانشــجویان
پزشــکی خــود برگــزار میکنــد .ایــن دوره بــا نــام
پزشــکی در عصــر دیجیتــال مطــرح میشــود و بــر

ر
د
ر
ح
دانشــگاه امآیتــی (  )M I Tاخیــرا دانشــکده هــوش
مصنوعــی و محاســبات در ایــن دانشــگاه ایجــاد

در شــرایطی کــه انبوهــی از کرمهــا و ویروسهــا و بدافزارهــای اینترنتــی در
تــاش بــرای ســرقت اطاعــات شــخصی کاربــران هســتند٣ ،ســالگی کــرم
موریــس بــه عنــوان اولیــن کــرم رایانــهای فــرا رســیده اســت.
ایــن کــرم اولینبــار در دوم نوامبــر ســال  ١ 88در فضــای مجــازی پخــش
شــد و توســط یــک دانشــجوی دانشــگاه کرنــل به نــام رابــرت تاپــان موریس
نوشــته شــد و بــه همیــن علــت هــم بــه کــرم موریــس شــهرت یافــت.
ایــن اولینبــار بــود کــه یــک بدافــزار رایانــهای از طریــق اینترنــت بــه طــور
گســترده پخــش میشــد و از همیــن رو رســانههای خبــری بــه طــور
گســترده ایــن موضــوع را مــورد توجــه قــرار دادنــد.
هـدف موریس از نـگارش کدهای این کرم آسـیب زدن به رایانههای متصل
بـه اینترنـت کـه در آن زمـان از  88هـزار رایانـه فراتـر نمیرفتند ،نبـود .او
قصـد داشـت از این طریق ابعاد و میزان گسـتردگی اینترنـت را اندازهگیری
کنـد .امـا نقـ در نـگارش کدهـای برنامه موریـس آن را در عمـل به یک
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ت اس اد ام

اس ان آذربایجان شرقی

ت شرکت ها موس ا

یرتجار ت ری

آگ یت ییرا

شرکت با رگا ی ای یا د ی ت ری شرکت س امی ا
به ش ار

ت

ش اسه م ی

بــه اســتناد صورتجل ــه مجم ـ عمومــی عــادی بطــور فــوق ا عــاده مــور
 29/07/1397ت میمــات یــل اتخــا شــد  :بابــک عبد ــی دیـ

بــه کدملــی

 1361014571ح ــین عبد ــی دیــر بــه کدملــی  1374503207یونــس رحی

پــور بــه کدملــی  1373982314بــه عنــوان اعضــای هی ــت مدیــره به مــدت دو
ســال انتخاب شــدند .ســلیمه رهبــری بنا یــان به کدملــی  1379418976ح ــن

صدیـ نجاتــی بــه کدملــی  1379832659بــه ترتیــب بعنــوان بــازر

اصلــی

وعلــی ا بــدل بــرای یــک ســال ما ــی انتخــاب شــدند .روزنامــه ع ــر آزادی

جهــت در آگهــی هــای شــرکت انتخــاب گردیــد .ترازنامه و ح ــاب ســود و

زیــان شــرکت منتهــی بــه  29/12/1396ت ویــب شــد.
ادار ک

تاریخ انتشار1397/8/15 :

ادار

ت اس اد ام

اس ان آذربایجان شرقی

ت شرکت ها موس ا

یرتجار ت ری

ر
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تاری سازی ج ار

یوکیا سوگی ا در ایران فوت ا سا ماندهیش

در جا ملتهای آس ا

بازیکــن ازبــک ســابق اســتقال در
آســتانه ثبــت یــک رکــورد تاریخی
در جــام ملتهــای آسیاســت.
جــام ملتهــای آســیا کمتــر از
دو مــاه دیگــر برگــزار میشــود
و تیــم بــه رقابــت بــا یکدیگــر
میپردازنــد .ســرور جپاروف ،ســتاره
ســابق اســتقال و دارنــده دو عنــوان بهتریــن بازیکــن ســال آســیا در صورت
حضــور در ایــن تورنمنــت رکــورد تاریخــی پنــج حضــور متوالــی در جــام
ملتهــای آســیا را بــه ثبــت میرســاند.
 ١١ ،و ١٥
،
جپــاروف پیــش از ایــن در جــام ملتهــای
حضــور داشــته و اگــر مدنظــر هکتور کوپــر قرار بگیــرد ،پنجمین حضــورش را
در امــارات تجربــه میکنــد .ایگناتــی نســتروف ،دروازهبــان کهنهکار ازبکســتان
نیــز بــه همــراه جپــاروف فرصــت ثبــت ایــن رکــورد تاریخــی را دارد.

موراتا با تر از مهاج ان یونای د ل ور و
آلــوارو موراتــا ،مهاجــم چلســی بــا
دو گلــی کــه روز یکشــنبه بــه
ثمــر رســاند ،حــاال رکــوردی بهتــر
مهاجمــان تیمهــای رقیــب دارد.
شــاگردان مائوریزیــو ســاری
موفــق شــدند  ١ ٣کریســتال
پــاالس را شکســت داده و بــه رده
دوم جــدول لیــگ برتــر صعــود کننــد .آنهــا همچنیــن توانســتند رکــورد
شکســتناپذیری را حفـ کــرده و یازدهمیــن بــازی خــود در لیــگ برتــر را
بــدون شکســت بــه پایــان برســانند.
امــا موراتــا کــه شــرایط خوبــی را در فصــل گذشــته و ابتــدای ایــن فصــل
تجربــه نمیکــرد ،بــه نظــر بــه فــرم خوبــی دســت پیــدا کرده اســت .ســتاره
اســپانیایی چلســی ،در بــازی اخیــر ،گل بــه ثمــر رســانده و روزهــای
خوبــی را طــی میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه در بــازی پیــش از آن،
تنهــا گل بــه ثمــر رســانده بــود.
او بــا گلزنــی در دیدارهــای اخیــر توانســت رکــورد خــود در لیــگ برتــر را
بهبــود ببخشــد .او حــاال بــا  ٥گل ،برابــر بــا محمــد صــاح و الکازت ،یک گل
بیشتــر از لوکاکــو و ســه گل بیشتــر از فیرمینــو بــه ثمــر رســانده اســت و
بــا احتســاب دقایــق بــازی ،اختــاف فاحشــی بــا ایــن مهاجمــان دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه موراتــا همــواره برچســب بدتریــن مهاجــم لیــگ
برتــر را بــا دوش میکشــید و حــاال بــا وجــود ایــن انتقــادات ،از بیشتــر
مهاجمــان لیــگ رکــورد بهتــری بــه ثبــت رســانده اســت.
احضار م م ا ری آگ ی
بـا توجـه بـه اینکه آقـای متین با ـداران کـه در پرونـده شـماره از طرف این شـعبه به
اتهـام سـرقت تحـت تعقیب قضایی اسـت ابـاغ احضاریـه به واسـطه نامعلـوم بودن
محـل اقامت نامبرده ممکن نشـده اسـت بدین وسـیله در اجرای مـاده  174قانون آیین
دادرسـی کیفـری بـه نامبرده اباغ میشـود تا ظـرف یک ماه پـس از تاریخ انتشـار این
آگهـی بـا ح همراهـی وکیل در شـعبه  5دادیاری دادسـرای عمومی و انقـاب ارومیه
جهـت پاسـخگویی و دفاع از اتهام خویش حاضر شـود .در صـورت عدم حضور پس
از یـک مـاه از تاریخ انتشـار آگهی اقدامـات قانونی معمول خواهد شـد.
ش رس ان ار میه ر ا ور ا
ومی ا
دادیار ش ه دادسرا
تاریخ انتشار1397/08/15 :
م آگ ی
در پرونده کاسـه 2/970601د شـعبه دوم دادیاری دادسـرای عمومـی و انقاب ارومیه
متهـ کریـ مرادخانی قرا ـر فرزند ع ی به اتهـام خیانت در امانت تحـت تعقیب قرار
گرفتـه اسـت .بـا عنایت به مجهول ا مـکان بودن متهـ و در اجرای مقررات مـاده 174
قانـون آییـن دادرسـی کیفـری م ـوب  92به نامبـرده اباغ مـی گردد تـا در مدت یک
ماه پس از انتشـار آگهی جهت دفاع از اتهام انت ـابی در این شـعبه حاضر گردد .بدیهی
اسـت در صـورت عـدم حضور ،مطاب مقررات رسـیدگی یابی به عمـل خواهد آمد.
ش رس ان ار میه
ومی ا
دادیار ش ه دادیار دادسرا
حا ی ح ی و
م
تاریخ انتشار1397/08/15 :
م آگ ی
بـا توجـه بـه اینکـه آقـای بابـک ا هـوردی زاده فرزنـد فرضعلـی در پرونـده شـماره
10/970838د از طـرف ایـن شـعبه بـه اتهـام تـرک انفـاق زوجه تحـت تعقیب قضایی
اسـت و اباغ احضاریه به واسـطه نامعلوم بودن محل اقامت نامبرده ممکن نشـده اسـت
بدیـن وسـیله در اجـرای مـاده  174قانون آیین دادرسـی کیفری ،به نامبرده اباغ میشـود
تا ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشـار این آگهی در شـعبه  10دادیاری دادسـرای عمومی
و انقـاب ارومیـه جهت پاسـخگویی و دفـاع از اتهام خویـش حاضر شـود .در صورت
عـدم حضـور پس از یک ماه از تاریخ انتشـار آگهی اقدامات قانونی معمول خواهد شـد.
ش رس ان ار میه شام یا
ومی ا
دادیار ش ه دادسرا
تاریخ انتشار1397/08/15 :

شناسه آگهی280137 :
آگ ی ت ییرا شرکت م یر گ ر ت ری شرکت س امی ا
ش اسه م ی
به ش ار ت
بــه اســتناد صورتجل ــه مجمــ عمومــی فــوق ا عــاده مــور 1397/07/23
ت میمــات یــل اتخــا شــد  :تعــداد اعضــای هی ــت مدیــره از  3نفــر بــه  2نفــر
ت ییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح م کــور اصــاح گردیــد.
اس ان آذربایجان شرقی
ادار ک ت اس اد ام
ادار ت شرکت ها موس ا یرتجار ت ری
تاریخ انتشار97/8/15 :
شناسه آگهی280136 :

آگ ی ت ییرا شرکت م یر گ ر ت ری
ش اسه م ی
شرکت س امی ا به ش ار ت

بـه اسـتناد صورتجل ـه مجم عمومـی عادی بطـور فـوق ا عـاده مـور 23/07/1397
ت میمـات یـل اتخا شـد :همـت امان زاده فـرد بـه کدملـی  5198739537محمدرضا
یـل هیـکل آبـاد بـه کدملـی  1370998724به عنـوان اعضای هی ـت مدیره به مـدت دو
سـال انتخاب شـدند .علی شـری پور به کدملی  5198946184طیفه چابک به کدملی
 1378265874بـه ترتیـب بعنـوان بازر اصلـی وعلی ا بدل برای یک ـال ما ی انتخاب
شـدند .روزنامـه ع ـر آزادی جهـت در آگهی های شـرکت انتخـاب گردید.
اس ان آذربایجان شرقی
ادار ک ت اس اد ام
ادار ت شرکت ها موس ا یرتجار ت ری
تاریخ انتشار1397/8/15 :

شناسه آگهی280071 :

آگ ی ت ییرا شرکت آذر کی ان ت بیر شرکت س امی ا

ش اسه م ی
به ش ار ت
بـه اسـتناد صورتجل ـه هی ـت مدیـره مـور  21/05/1397ت میمـات یل اتخا شـد:
آدر مرکـ اصلـی شـرکت از آدر قبلـی به نشـانی جدید :اسـتان آ ربایجان شـرقی،
شهرسـتان تبریـ  ،بخش مرک ی ،شـهر تبری  ،حافـ  ،خیابان امام خمینـی ،خیابان حاف ،
پـاک  ، 0بر ابریشـ  ،طبقه نه  ،واحـد  5کدپ ـتی  5163753859ت ییر و انتقال یافت
و در نتیجـه ماده  4در اساسـنامه شـرکت بشـرح م کور اصـاح گردید.
اس ان آذربایجان شرقی
ادار ک ت اس اد ام
ادار ت شرکت ها موس ا یرتجار ت ری
تاریخ انتشار1397/8/15 :
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از تایلنــد اســت .در کادرهــای فنــی نیــز تعــداد زیــادی
حضــور دارنــد و بــه شــدت سازماندهیشــده اســت.

یوکیــا ســوگیتا ،بازیکــن ژاپنی تیــم تراکتورســازی تبریز
از ســازماندهی کامــل فوتبــال ایــران میگویــد.
ســایت کولــی ژاپــن مصاحبــهای از یوکیــا ســوگیتا،
نخســتین بازیکــن ژاپنــی لیــگ برتــر فوتبــال ایــران
و باشــگاه تراکتورســازی تبریــز منتشــر کــرد کــه
می خوانیــد:

* تراکتورســازی چگونــه تیمــی اســت و شــما در چــه
پســتی بــازی میکنیــد؟

در تیمــم بســیاری از بازیکنــان جدیــد توســط مالــک
باشــگاه جایگزیــن شــدند .نخســتین ،دومیــن و ســومین
کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال ایــران را به خدمــت گرفتیم.
بازیکنانــی کــه در اروپــا بــازی کردهانــد و تجــارب زیادی
دارنــد .مســئلهای کــه باعــث توجــه بســیاریها در ایــران
بــه ایــن تیــم شــد .مــن بــه عنــوان مهاجــم چــپ بــازی
میکنــم و از مــن خواســته شــده تــا حرکتهایــم در آن
پســت بــه طــور فزاینــدهای افزایــش یابد.

* شــما در نیمــهاول ســال جــاری میــادی در لیــگ برتر
ســوئد و تیــم دالکــورد بودیــد .چطــور تصمیــم گرفتیــد
بــه ایــران برویــد؟

اواســط مــاه جــوالی پیشــنهادی از ایــران دریافــت کردم.
در ایــن زمــان مالــک باشــگاه دالکــورد تصمیــم بــه ترک
باشــگاه گرفــت و شــرایط ســخت مالــی حاکم شــده بود.
در همیــن زمــان پیشــنهادی از ایــران رســید و گفتگوی
صریحــی داشــتیم .همچنیــن ایــن تیــم ایرانــی پــول
نیــز داشــت.

* دربــاره تیــم پرســپولیس کــه در فینــال لیــگ
قهرمانــان آســیا حریــف تیــم کاشــیما آنتلــرز ژاپــن
اســت چــه میدانیــد؟

* آیــا خیلــی زود تصمیــم گرفتیــد بــه ایــران برویــد؟
قراردادتــان را بــرای چــه مدتــی بســتید؟

مشــکات زیــادی را ایجــاد کــرده بــودم امــا یــک روز
تصمیــم گرفتــم بــه ایــران بــروم .قــراردادم بــا باشــگاه
تراکتورســازی یکســاله اســت و قابلیــت تمدیــد بــرای
ســال دوم را نیــز دارد.

* شــما نخســتین بازیکــن ژاپنــی لیــگ برتــر فوتبــال
ایــران هســتید .در لیــگ تایلنــد هــم بــازی کردیــد.
ســطح فوتبــال ایــران و دیگــر مناطــق تحتنظــر A F C
را چطــور دیدیــد؟

اس

ایــران از نظــر قدرتــی دارای تیمهــای برتــری اســت
و در هــر تیــم رقابــت شــدیدی میــان بازیکنــان بــرای
بــه دســت آوردن تــوپ وجــود دارد و ســخت مبــارزه
میکننــد .فکــر میکنــم محیــط فوتبــال ایــران بهتــر

می واهم در مربی ر

کاپیتــان ســابق تراکتورســازی بعــد از خداحافظــی از فوتبــال ضمــن بیــان
دالیــل ایــن تصمیــم و البتــه برنامــهاش بــرای آینــده صحبتهایــی را انجــام
داد.
مرتضــی اســدی کاپیتــان باســابقه اکســین البــرز کــه ســابقه بــازی در
تیمهایــی مثــل تراکتورســازی ،گســترش فــوالد ،صبــای قــم ،نفــت آبــادان
و  ...را در کارنامــه دارد و یکــی از بازیکنــان باتجربــه فوتبــال ایــران بــود ،روز
یکشــنبه در تصمیمــی ناگهانــی از دنیــای بازیگــری فوتبــال خداحافظــی
کــرد.
اســدی در توضیــح تصمیــم خــود گفــت :واقعیــت ایــن اســت کــه امســال
قصــد بــازی کــردن نداشــتم و میخواســتم اول فصــل فوتبــال را کنــار
بگــذارم امــا اول فصــل وقتــی آقــای کمالونــد هدایــت اکســین البــرز را
برعهــده گرفــت و از مــن خواســت بــه ایــن تیــم بــروم بــه لیــگ یــک رفتــم
و فوتبالــم را ادامــه دادم .در ادامــه وقتــی آقــا فــراز بــا اکســین قطــع همکاری
کــرد ،ترجیــح دادم دیگــر در ایــن تیــم نمانــم؛ مــن بــا آقــا فــراز بــه اکســین
آمــده بــودم و واقعیــت ایــن اســت کــه دیگــر نمیخواســتم ادامــه بدهــم .بــه

به فوت ا

کارلــوس کــیروش بــرای اینکــه نشــان داده بــه
حرفهایــی کــه زده اعتقــاد دارد دســتیارانش را بــه
تبریــز فرســتاد و آنهــا از امکانــات اســتادیوم یــادگار
امــام بازدیــد کردنــد و در گزارشــی کــه بــرای کارلــوس
کــیروش فرســتادند نوشــتند شــهر تبریــز از هــر حیــث
شایســته میزبانــی تیــم ملــی اســت .دســتیاران کارلوس
کــیروش حتــی در روزهــای آینــده قصــد دارنــد از
اســتادیوم امــام رضــا مشــهد هــم بازدیــد کننــد .در
ایــن بیــن باشــگاه فــوالد هــم در نامــهای رســمی بــرای

بــر اســاس اعــام فدراســیون فوتبــال دیــدار تیــم ملــی
بــا ترینیــداد و توباگــو آبانمــاه در اســتادیوم آزادی
تهــران برگــزار میشــود.
ایــن اعــام در حالــی صــورت گرفــت کــه کارلــوس
کــیروش در کنفرانــس خبــری بعــد از بــازی بــا بولیوی
گفتــه بــود ســعی خواهیــم کــرد در دیدارهــای آتــی در
شهرســتانها بــه میــدان برویــم چــرا کــه تیــم ملــی
متعلــق بــه همــه مــردم اســت نــه فقــط آنهایــی کــه در
تهــران هســتند.
آگ ی

بـه حکایـت پرونـدهی کاسـه ی 4/970092د این دادیـاری وق در دادسـرای عمومی
و انقـاب شهرسـتان ارومیه آقای بهرام پاشـایی شـکایتی برعلیـه آقای کیـان روح نواز
از طریـ نشـر آگهی دایر بر سـرقت موتورسـیکلت مطـرح کرده اسـت و مته نامبرده
بـه اتهـام م کـور تحـت تعقیـب و پیگرد میباشـد با توجـه بـه اقدامات انجام شـده و
مجهـول ا مـکان بودن مته در اجـرای مـاده  174قانون آیین دادرسـی کیفری م وب
 94/12/4مراتـب یـک نوبت در یکی از روزنامه های ک یرا نتشـار آگهـی و اباغ گردد
تـا متهـ م بـور در مـدت یک مـاه از تاریخ نشـر آگهـی در ایـن دادیـاری جهت اخ
توضیـ و تفهیـ ابهام حاضر گردنـد .در صورت عدم حضور برابر مقـررات و به نحو
یابـی به پرونده رسـیدگی و ت میمـات قانونی انجام خواهد شـد.

ومی ا
م یر دف ر ش ه دادیار ش ه دادیار دادسرا
ش رس ان ار میه هاد بیرامی یا

تاریخ انتشار1397/08/15 :

آگ ی ت ییرا شرکت

یت

ماتی ش ر

ا ی آذربایجان شرقی شرکت س امی ا

به ش ار

ت

ی

ش اسه م ی

بــه اســتناد صورتجل ــه هی ــت مدیــره مــور  12/07/1396ت میمــات یــل

اتخــا شــد  :من ورحکیمــی بــه کدملــی  1502026643بــه ســمت ر یــس

هی ــت مدیــره و م ــعود نجــار بــه کدملــی  1380008591بــه ســمت نا ــب
ر یــس هی ــت مدیــره و بهــرام بنا ــی وظیفــه بــه کدملــی  1372189734بــه
ســمت عضــو هی ــت مدیــره و شــرکت گرانیــت گ ــتر آ ر گ ــتر ســهامی

خــا

بشــماره بــت  777و شناســه ملــی  10861741690بنمایندگــی

اســماعیل مبارکــی بــه کدملــی  1360081402بــه ســمت عضــو هی ــت مدیره
و شــرکت ریختــه گــری دانــا رو

اندیشــه بــا م ـ و یت محــدود بشــماره

بــت  881و شناســه ملــی  10200231710بنمایندگی میری ــن ســید شــریعت

دوســت بــه کدملــی  2802471491به ســمت عضو هی ــت مدیره و ســیدجواد
نبــوی بــه کدملــی  6049784051بــه ســمت مدیرعامل خــار از ســهامداران
و هی ــت مدیــره بــرای مــدت باقیمانــده تــا تاریــخ  11/11/1397انتخــاب
شــدند .کلیــه اوراق و اســناد و مــدارک تعهــدآور اعـ از چــک  ،ســفته  ،بــرات

و قراردادهــا بــا امضــای مدیرعامــل و ر یــس هی ــت مدیــره همــراه بــا مهــر
شــرکت و در یــاب ر یــس هی ــت مدیــره بــا امضــای مدیرعامــل و یکــی از
اعضــای هی ــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر و نامــه هــای عــادی و
اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد .
ادار ک
مر

تاریخ انتشار97/8/15 :

دادیار ش ه دادسرا

تاریخ انتشار1397/08/15 :

ت اس اد ام

اس ان آذربایجان شرقی

ت شرکت ها موس ا

یرتجار ش

ر

خداحافظــی کــردم .مــن میخواســتم دینــم را بــه باشــگاه ادا کنــم کــه فکــر
میکنــم بــا رفتــن بــه انزلــی ایــن کار را انجــام دادم .بــرای تیــم اکســین هــم
در ادامــه راه آرزوی موفقیــت میکنــم و امیــدوارم خــودم هــم بتوانــم در
جــای دیگــری بــه فوتبــال خدمــت کنــم.
کاپیتــان ســابق تراکتورســازی دربــاره برنامــهاش بــرای آینــده خاطرنشــان
کــرد :بیتردیــد دوســت دارم در فضــای مربیگــری قــرار بگیــرم و
برنامههایــی نیــز بــرای ایــن کار دارم .دو مــاه دیگــر کاس درجــه  Bاســت
کــه در آن شــرکت میکنــم و ایــن کاسهــا را ادامــه میدهــم تــا بتوانــم
روزهــای خوبــی را در مربیگــری داشــته باشــم.
اســدی در پایــان افــزود :جــا دارد از همــه مربیانــی کــه بــرای مــن در طــول
ســالهای فوتبالــم زحمــت کشــیدند ،تشــکر کنــم و به آنها خســته نباشــید
بگویــم .از آقــای کمالونــد بیــش از انــدازه ممنونــم کــه در ســالهای گذشــته
همــواره در هــر موقعیتــی هــوای مــنرا داشــت و مثــل یــک بــرادر کنــارم
بــود .امیــدوارم بــا اســتمرار ایــن رفاقــت در آینــده نیــز روزهــای خوشــی را
ســپری کنیم.

ه

فدراســیون فوتبــال درخواســت کــرد کــه اســتادیوم
فــوالد آرنــا اهــواز بــا بــازی دوســتانه تیــم ملــی مــورد
بهرهبــرداری قــرار گیــرد .بــا ایــن حــال فدراســیون
فوتبــال اعــام کــرد تیــم ملــی آبــان مــاه هــم در تهــران
بــه میــدان خواهــد آمــد.
پیشتــر محمــد رضــا ســاکت ،دبیــر کل فدراســیون
فوتبــال هــم گفتــه بــود فعــا امــکان حضــور تیــم ملی
در شهرســتانها وجــود نــدارد بــه نظــر میرســد
فدراســیون فوتبــال بــر خــاف کارلــوس کــیروش
ری آگ ی

بــا توجــه بــه اینکــه آقــای ح ــن امانــی کــه در پرونــده شــماره 3/970774د از طرف
ایــن شــعبه بــه اتهــام ضــرب و جــرح و تهدیــد تحت تعقیــب قضایــی اســت و اباغ
احضاریــه بــه واســطه نامعلــوم بــودن محــل اقامت نامبــرده ممکن نشــده اســت بدین
وســیله در اجــرای مــاده  174قانــون آییــن دادرســی کیفری م ــوب  ،1392بــه نامبرده
ابــاغ مــی شــود تــا ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی در شــعبه 3
دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــاب ارومیــه جهــت پاســخگویی و دفــاع از اتهــام
خویــش حاضــر شــود .در صــورت عــدم حضــور پــس از یــک مــاه از تاریــخ انتشــار
آگهــی اقدامــات قانونــی معمــول خواهد شــد.

تاریخ1397/08/12:

شناسه آگهی280145 :
ای سا

احضار م م ا

ومی ا

پرســپولیس یکــی از محبوبتریــن تیمهــای ایران اســت
و بــرای تماشــای بــازی دربــی بــا اســتقال  ١هــزار
تماشــاگر بــه ورزشــگاه آزادی میرونــد .امســال بــه
خاطــر محرومیــت نمیتوانســتند بازیکنــی را جــذب
کننــد .کادر فنــی ایــن تیــم گفتــه فقــط  ١بازیکــن
خــوب در اختیــار دارنــد و بایــد بــا یک نیمکــت بجنگند.

مت ک م

همیــن خاطــر تصمیمــم را اجرایــی کــردم.
وی ادامــه داد :مــا یــک بــازی بیــرون از خانــه در انزلــی داشــتیم و بــا توجــه
بــه شــرایط حســاس تیــم بــه هیچکــس دربــاره تصمیمــم حرفــی نــزدم تــا
تیــم در آرامــش باشــد .بعــد از بــازی امــا تصمیمــم را گرفتــم و از فوتبــال

تیم م ی در ش رس انها ف

م

است

ش رس ان ار میه –
شی ا ا ه ور

شماره/57/97/918 :

آگ یح ر را ت
خان رحیمه قلی زاده خانقاهی دارای شناسـنامه شـماره  51696بشـرح دادخواسـت
بـه کاسـه  /57/97/918از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی ح رورا ـت نموده و
چنیـن توضیـ داده کـه شـادروان جعفر قلـی زاده خانقاهـی بشناسـنامه  35301در
تاریـخ  1397/07/21اقامتـگاه دا مـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ور ـه آنمرحـوم
منح ـر اسـت به:
 1رضا قلی زاده خانقاهی فرزند جعفر به شماره شناسنامه  130پ ر متوفی
 2رحیمه قلی زاده خانقاهی فرزند جعفر به شماره شناسنامه  51696دختر متوفی
 3مع ومه قلی زاده خانقاهی فرزند جعفر به شماره شناسنامه  1221دختر متوفی
 4طاهره خداوردیه فرزند جانعلی به شماره شناسنامه  33955هم ر متوفی
اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت م بور به اسـتاد مـاده  362قانـون امور
ح ـبی را در یـک نوبـت آگهـی می نماید .تـا هرکس اعتـرا دارد و یـا وصیتنامه از
متوفـی نـ د او باشـد از تاریـخ نشرنخ ـتین آگهی ظرف یک ماه به شـورا تقدیـ دارد
وا گواهی صادرخواهد شـد.
ار میه ی
ر ی ش ه شورا ح ا
تاریخ انتشار1397/08/15 :
م آگ ی
بـا توجـه به اینکـه آقایان عرفـان ح ـن زاده فرزند محمـد و محمدح ـن زاده فرزند
نبـی و خان شـهناز پاکدوسـت فرزند جعفر کـه در پرونـده شـماره  970486از طرف
این شـعبه خان شـهناز پاکدوست باتهام توهین و فحاشـی – اخال در ن بیمارستان
و محمدح ـن زاده و عرفـان ح ـن زاده هـر دو باتهـام توهین و فحاشـی – اخال در
ن ـ بیمارسـتان و مارکـت در ایـراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب قضایی اسـت
ابـاغ احضاریـه به واسـطه نامعلوم بودن محل اقامت نامبرده ممکن نشـده اسـت بدین
وسـیله در اجـرای مـاده  174قانون آیین دادرسـی کیفـری  ،به نامبرده اباغ می شـود تا
ظـرف یـک ماه پـس از تاریخ انتشـار این آگهی با حـ همراهی وکیل در شـعبه پنج
دادیاری دادسـرای عمومی و انقاب ارومیه جهت پاسـخگویی و دفاع از اتهام خویش
حاضـر شـود .در صورت عـدم حضور پس از یک مـاه از تاریخ انتشـار آگهی اقدامات
قانونی معمول خواهد شـد.
ش رس ان ار میه ر ا ور ا
ومی ا
دادیار ش ه دادسرا
تاریخ انتشار1397/08/15 :

موافــق حضــور تیــم ملــی در شهرســتانها نیســت و
حــاال کــه زمیــن شــماره دو مــورد بهرهبــرداری قــرار
گرفتــه اســت دوســت دارد تیــم ملــی در تهــران اردو
بزنــد .خصوصــا کــه اردوی تیــم ملــی در شهرســتانها
نیازمنــد هزینــه مضاعــف از ســوی فدراســیون فوتبــال
اســت.
تیــم ملــی آبــان مــاه یــک بــازی دوســتانه دیگــر هــم
انجــام میدهــد کــه ایــن بــازی بــا ونزوئــا خواهــد بــود.
ایــن دیــدار روز آبــان مــاه در دوحــه برگــزار میشــود.

آگ ی احضار م م
بدیـن وسـیله آقای آرام ب اری فرزند علی ،بشـماره شناسـنامه  2375صـادره ارومیه،
بشـماره ملـی  8211360116متو ـد  ،1360/11/06فعا مجهول ا مـکان مته پرونده
کاسـه  /1/970359بازپرسـی بـه اتهـام خیانـت در امانـت ،موضوع شـکایت آقای
امامعلـی ع یمـی  ،طبـ مـاده  174قانـون آ یـن دادرسـی کیفـری به یـک نوبت در
روزنامـه ک یرا نتشـار منتشـر ابـاغ مـی گردد ظـرف یک مـاه پـس از در آگهی در
روزنامـه جهـت دفاع از اتهام منت ـبه و رسـیدگی در شـعبه اول بازپرسـی دادسـرای
عمومـی و انقـاب ارومیـه حاضـر در صـورت عـدم حضـور وفـ مقـررات قانونی
اقـدام خواهـد گردید.
ش رس ان ار میه –
ومی ا
با ر ش ه با رسی دادسار
مرتضی ضر و
تاریخ انتشار1379/08/15 :
م آگ ی
پیــرو آگهــی هــای منتشــره در جرایــد بدینوســیله بــه م طفــی ی دانــی کــه مجهــول
ا مــکان مــی باشــد ابــاغ مــی شــود طبـ اجرا یــه صــادره از شــعبه  10دادگاه حقوقــی
ارومیــه در پرونــده کاســه  930845بــه موجــب دادنامــه شــماره  940 955مــور
 94/8/24صــادره از شــعبه  10حقوقــی محکــوم علیــه محکــوم بــه پرداخــت مبل ـ
 150/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته و نی ـ پرداخــت خ ــارت تاخیــر تادیــه
مبل ـ م کــور از تاریــخ  1393/06/30ایــت زمــان اجــرای حک ـ و پرداخــت مبل ـ
 4/560/000ریــال بابــت خ ــارات ناشــی از ه ینــه دادرســی ونیـ پرداخــت مبلـ 0
ریــال بابــت حـ ا وکا ــه وکیــل در مرحلــه بــدوی در حـ محکــوم ــه مــی باشــد.
پرداخــت نیـ عشــر حـ اجــرا و نیـ ه ینــه هــای اجرا ــی بــر عهــده محکــوم علیــه
میباشــد .بدیهــی اســت بــا توجــه بــه یابــی بــودن حکـ  ،اجرای حکـ یابــی منو
بــه معرفــی ضامــن معتبــر بــا اخـ تامیــن متناســب از محکــوم ــه ،بــا ابــاغ واقعــی
اجرا یــه بــه محکــوم علیــه مــی باشــد ـ ا مفــاد اجرا یــه صــادره یــک نوبــت در اجرای
مــاده  73آ.د.م و مــاده  9قانــون اجــرای احــکام مدنــی در یکــی از جرایــد ک یرا نتشــار
در مــی گــردد تــا ظــرف ده روز پــس از انتشــار آگهــی ن ــبت بــه اجــرای مفــاد
اجرا یــه اقــدام گــردد .در یــر این ــورت واحــد اجــرای احــکام طبـ مقررات ن ــبت
بــه اجــرای مد ــول اجرا یــه و وصــول ه ینــه اجرا ــی اقــدام خواهــد نمــود.
م یر دف ر دادگا ح وقی ش ه دادگا ومی ح وقی ش رس ان ار میه
– ر ا مراد
تاریخ انتشار1397/08/15 :
احضار م م ا ری آگ ی
بـا توجـه بـه اینکـه آقـای رسـول خ ـرو زاده فرزنـد سـلمان کـه در پرونـده شـماره
3/970707د از طـرف ایـن شـعبه بـه اتهـام ت ـرف مجـدد محکوم به تحـت تعقیب
قضایـی اسـت ابـاغ احضاریـه به واسـطه نامعلوم بـودن محـل اقامت نامبـرده ممکن
نشـده اسـت بدیـن وسـیله در اجـرای مـاده  174قانون آیین دادرسـی کیفـری م وب
 ،1392بـه نامبـرده ابـاغ می شـود تا ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشـار ایـن آگهی در
شـعبه  3دادیاری دادسـرای عمومی و انقاب ارومیه جهت پاسـخگویی و دفاع از اتهام
خویـش حاضـر شـود .در صورت عـدم حضور پس از یـک ماه از تاریخ انتشـار آگهی
اقدامـات قانونـی معمول خواهد شـد.
ش رس ان ار میه –
ومی ا
دادیار ش ه دادسرا
شی ا ا ه ور
تاریخ انتشار1397/08/15 :

اخبار
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مر یت

رئیـس مرکـز امـور بینالملـل سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت با اشـاره به
اینکـه ایـران از لحـا ظرفیـت علمـی در حوزه گـرد و غبار جزو کشـورهای
مطـرح و مرجع دنیا به حسـاب میآید ،گفـت :ارتباطات و تعامات بینالمللی
بـه منظور کاهش خطـرات بایای طبیعی از جمله گرد و غبار ضروری اسـت.
ناصـر مقدسـی در نشسـت تخصصـی و بیـن المللـی مشـترک در زمینـه
همکاریهـای منطقـهای بـرای ایجـاد آمادگـی در مواجهه با بایـای طبیعی
از جملـه طوفانهـای گـرد و غبار اظهارکرد :مسـئله گرد و غبار در سـالهای
اخیر در منطقه غرب آسـیا و کشـور تشـدید شـده اسـت به همین منظور از
سـال  ١تاشهایـی بیـن کشـورهای موثر و متاثـر از گرد و غبـار در این
زمینه انجام شـده اسـت.
وی ادامـه داد :متاسـفانه تاشهـا و همکاریهـا بـرای مقابله با گـرد وغبار به
دالیـل متعدد ،پیشـرفت ثمربخشـی نداشـته اسـت .گـرد و غبار یـک بحران
فرامرزی اسـت و راه حل ریشـهای و درمان آن به تعامل کشـورها برمیگردد.
رئیس مرکز امور بینالملل سـازمان حفاظت محیط زیسـت افزود :غرب آسـیا
و شـمال آفریقـا به دلیـل خاصیت طبیعی و اکوسیسـتمی بهشـدت از پدیده
گـرد و غبار آسـیبپذیر اسـت همچنیـن در این مناطق مناقشـاتی در زمینه
منابـع آبـی وجـود دارد .کمبود بارش و افزایش دمـا از مختصات مربوط به این
مناطـق به حسـاب میآید.
مقدسـی در ادامـه اظهار کرد :بر اسـاس گزارشهای هیئـت بینالدولی ت ییر
اقلیـم ( ،)IPCCمناطقـی مثـل ایـران از خسـارتهای ناشـی از ت ییـر اقلیم
بسـیار متاثـر اسـت .قطعا چنین شـرایطی به تـاش و همـکاری جمعی همه

تو ه به ب

ا را یه ک سه

بدینوســیله بــه آقــای فریــدون اعتمادی ن ــب فرزنــد باقی با کــد ملــی 3730789980
بدهــکار پرونــده کاســه  9700564کــه برابــر گـ ار م مورابــاغ شــناخته نگردیــده
ایــد ابــاغ مــی گــردد کــه برابــر چــک شــماره  171328عهــده بانــک سـ ه بیــن شــما
و آقــای جمــال مــرادی مبل ـ  15/000/000ریــال بدهــکار مــی باشــید کــه بــر ا ــر
عــدم پرداخــت وجــه ب ــتانکار درخواســت صــدور اجرا یه نمــوده پس از تشــریفات
قانونــی اجرا یــه صــادر و بــه کاســه فــوق در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد ـ ا طب
مــاده  18آ یــن نامــه اجرا ــی مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــاغ مــی گــردد از تاریــخ
انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرا یــه مح ــوب اســت فقـ یــک نوبــت در
روزنامــه چــا و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز ن ــبت بــه پرداخــت بدهی
خــود اقــدام و در یــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرا ــی
م ا ـ 7947 :
طبـ مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد .

م ا ن اح ا را اس اد رس ی س

آگ ی اب

قت رسی گی داد واست

ا م به مج ی ک و

کاسه پرونده 3،97،213 :شعبه سوم
وقت رسیدگی26 :آبان 97ساعت9:30
خواهان:ن ــرت ا ــه فرهــادی عــل آبــادی فرزندمحمد اســام آباد رب بلوارمعلـ
کوچه گل ــتان پاک23
خوانده :مجتبی کهوندفرزندعلی محمد مجهول ا مکان
خواســته:مطا به مبلـ دومیلیــون تومــان مابقی مــن موردمعامله بااحت ــاب خ ــارت
دادرســی وخ ــارت تاخیرتادیه
خواهــان دادخواســتی بــه خواســته فــوق ت ــلی شــورای حــل اختــاف دادگ ــتری
اســام آباد ــرب نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ســوم ارجــاع وبتاریــخ
با وقــت رســیدگی تعییــن شــده وبعلــت مجهــول ا مــکان بــودن خوانــده بــه
درخواســت خواهــان ودســتورر یس شــعبه وبــه تجوی قانــون اصــاح ماده73قانــون
آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت دریکــی ازروزنامه هــای ک یرا نتشــارآگهی
مــی شــودتاخوانده ضمــن مراجعــه بــه شــوراواعام نشــانی کامــل خودن ــخه انــی
دادخواســت وضما ـ رادریافــت ودروقــت مقررفــوق جهــت رســیدگی حضوربهـ
رســانندچنان ه بعداابا ــی بــه وســیله آگهــی زم شــودفق یک نوبت منتشــرومدت
آن ده روزخواهدبــود.

م یردف رش ه سو شورا ح ا

مجوزارشاد448:

5795

کشـورها نیاز دارد.
وی بــا اشــاره بــه شناســایی کانونهــای بحرانــی گــرد و غبــار در داخــل
کشــور گفــت :کانونهــای بحرانــی گــرد و غبــار در ایــران شناســایی شــده
اســت همچنیــن بــر اســاس مطالعــات مراکــز تحقیقاتــی ایــران و UNEP
کانونهــای بحرانــی فرامــرزی گــرد و غبــار در عــراق ،عربســتان و ســوریه
قــرار دارنــد و در ایــن مناطــق خوشــههای فرســتنده گــرد و غبــار وجــود
دارنــد .عمــده ایــن اراضــی بــه دلیــل از دســت دادن رطوبت خــاک در معر
حرکــت قــرار گرفتهانــد و بــا وزش بــاد کیلومترهــا منتقــل میشــوند .بــه
همیــن علــت اســتانهای غربــی و جنــوب غربــی ایــران متاثــر از ایــن
مناطقهستند.
رئیـس مرکـز امـور بینالملل سـازمان حفاظت محیط زیسـت با بیـان اینکه
پدیـده گـرد و غبـار در دو قالـب ملـی و منطقـهای و بینالمللـی پیگیـری
میشـود ،اظهـار کـرد :دسـتگاههای اجرایـی مثـل وزارت جهاد کشـاورزی در
زمینـه مهـار کانونهـای داخلی گرد و غبار فعال هسـتند و سـازمان حفاظت
محیـط زیسـت به عنـوان نهاد هماهنـگ کننـده حاکمیتی وظایـف نظارتی
خـود را در ایـن زمینـه انجـام میدهـد .در بعد فرامـرزی تاشهای بسـیاری
بـه منظـور ایجاد همکاری با کشـورهای عراق ،سـوریه و ترکیـه صورت گرفته
اسـت همچنیـن کنوانسـیونهای بینالمللـی مثـل کنوانسـیون مقابلـه بـا
بیابـان زایی و مرکز  APDIMهمچنین سـازمان هواشناسـی جهانی در این
زمینه کمک کننده هسـتند.
مقدسـی ادامـه داد :ایـران از لحـا ظرفیت علمـی در حوزه گـرد و غبار جزو
کشـورهای مطـرح دنیـا به حسـاب میآیـد و در جریـان مذاکـرات مربوط به
گـرد و غبـار همـواره دسـت بـاال را داشـته اسـت .بنابراین کشـور مـا از لحا
علمـی در زمینـه گـرد و غبـار مرجـع بـه حسـاب میآید امـا باید بـه منظور
مقابلـه بـا این پدیـده ارتباطـات و تعامات خـود را توسـعه دهیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مناطــق بیابانــی ایــران پتانســیل اقتصــاد پایــدار
دارنــد ،گفــت :کشــورهای مختلــف بهویــژه چیــن در زمینــه اقتصاد پایــدار در
مناطــق بیابانــی فعال هســتند و تجربیــات ارزشــمندی دارند بنابرایــن تبادل
اطاعــات و تجربیــات بــه منظــور مقابلــه بــا بیابانزایــی و مهــار کانونهــای
گــرد و غبــار امــری ضــروری اســت.
رئیــس مرکــز امــور بینالملــل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تاکیــد

م ارکت ها

ر د ر خ
در راســتای بهــره منــدی از نکتــه نظرهــای
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان و مدیــر عامــل شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان و اعضای شــورای اســامی اســتان ،ســیزدهمین
جلســه عمومــی شــورای اســامی آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.
غام حسـین مسـعودی ریحان؛ رئیس شـورای اسـامی آذربایجان شرقی در
سـیزدهمین جلسـه عمومی این شـورای اسامی که شامگاه شـنبه ،دوازدهم
آبان سـال جاری در سـالن جلسـات شورای اسامی اسـتان برگزار شد ،ضمن
تسـلیت اربعین حسـینی ،جوانمردی ،وفـاداری ،امر به معـروف و نهی از منکر
را جزو فلسـفه قیام امام حسـین (ع) و قیام کربا دانسـت.
وی بــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه ویــژه بــه بحــث مشــارکت هــای مردمــی ابــراز
داشــت :مــا بــه عنــوان نماینــدگان مردمــی ،بایــد مصمــم بــه جــاری ســازی
بحــث مشــارکتهای مردمــی و اهــداف توســعه ای پایــدار در اســتان باشــیم
و بــرای برطــرف ســازی مشــکات اســتان و شهرســتان هــای مــان گام هــای
م ثرتــر برداریم.
هش
خ در ه ر ه
ب ه
در حاشـیه این جلسـه ،رحیمی؛ نماینده شهرسـتان آذرشـهر ضمن تسـلیت
اربعین حسـینی ،امر به معروف را از فلسـفه قیام کربا دانسـت و گفت :بحث
امـر بـه معـروف و نهی از منکـر در معنای واقعـی خود که امام حسـین(ع) به
خاطـر آن قیـام کـرده ،در جامعـه ای مـی توانـد جاری و سـاری شـود که در
آن جامعه ،آزادی مطبوعات ،بیان و اندیشـه حاکم باشـد و در چنین شـرایطی
جـا دارد مـا ،مـردم و مسـووالن مان با چنین تفکـری خود را انـس دهیم و به
خاطـر بسـپاریم که آمریکا و دسیسـه چینـان در صورتی نـاکام خواهند ماند
کـه فضای حاکـم بر ما ،فضایـی باز و آزاد باشـد.
وی در همیــن راســتا پیشــنهاد داد تــا جلســه ای دیگــر بــا حضور مســووالن
دســتگاه هــای دخیــل و درگیــر در بحــث دریاچــه ارومیــه و احیــای آن
تشــکیل ،و موضــوع بــه صــورت جــدی پیگیــری و بررســی شــود کــه چــرا
آگ ی اب

ی ایران در می ه گرد

دادگ ر ش رس ان اس
آباد ر

مردمی توس ه ا

هردار ر ان م ر کرد

با ت تاریخی گرگان ظر ت جدید
گردش ری نور ز

شــهردار گــرگان گفــت :بافــت تاریخی گــرگان یکی
ر د
از ظرفیتهــای بــزرگ ایــن شــهر اســت کــه اقدامــات خوبــی بــرای احیــا
آن شــکل گرفتــه و امیــد داریــم بتوانیــم بــرای ایــام نــوروز حتــی مــردم را
بــرای اســتفاده و بازدیــد از ایــن بافــت بــه طــور رســمی دعــوت کنیــم تــا
تاریخ1397/08/07:

شماره970841 :

آقای عادل امینی راد دارای شناسـنامه شـماره  10بشـرح دادخواسـت به کاسـه  970841از
ایـن دادگاه درخواسـت گواهی ح رورا ت نموده و چنین توضی داده که شـادروان ح ـن
امینی راد بشناسـنامه یـک  1در تاریخ  1396/02/11اقامتـگاه دا می خود بدرود زندگی گفته
ور ـه آنمرحوم منح ر اسـت به:
 10ت ت  1350صادره از میاندوآب پ ر متوفی
 1عادل امینی راد فرزند ح ن
 34ت ت  1365صادره از میاندوآب پ ر متوفی
 2داود امینی راد فرزند ح ن
 550ت ت  1354صـادره از مرا ه دختر
 3سـروناز آمینـی آقکنـدی فرزنـد ح ـن
متوفی
 574ت ت  1355صادره از میاندوآب دختر متوفی
 4سلبی امینی راد فرزند ح ن
 613ت ت  1358صـادره از مرا ه دختر
 5ما یکـه امینـی آقکنـدی فرزنـد ح ـن
متوفی
 549ت ت  1352صـادره از میاندوآب دختر
 6رقیـه امینـی آقکندی فرزنـد ح ـن
متوفی
نـه موا یـد ت ت  1350صـادره از میاندوآب
 7ناردانـه امنـی آقکنـد فرزند ح ـن
دختـر متوفی
 276ت ت  1324صـادره از میاندوآب
 8پـری دوسـت محمـدی فرزنـد اسـماعیل
هم ر متوفی
اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت م بـور را در یـک نوبت آگهی مـی نماید .تا
هرکس اعترا دارد و یا وصیتنامه از متوفی ن د او باشـد از تاریخ نشرنخ ـتین آگهی ظرف
یـک ماه به شـورا تقدیـ دارد وا گواهی صادرخواهد شـد.

ری

ش ها

تاریخ انتشار1397/08/15 :

شورا ح ا

میا

آ –

ار

رئیس و

کــرد :بــرای مقابلــه بــا بیابانزایــی و مهــار کانونهــای گــرد و غبــار اولیــن
گام جلوگیــری از توســعه بیابــان اســت کــه از طریــق حفاظــت از جنگلهــا و
مراتــع همچنیــن حراســت از تاالبهــا صــورت میگیــرد .اولویــت دوم نیــز
آن اســت کــه کانونهــای گــرد و غبــار را بــا توجــه بــه درجــه شــدت بحرانی
شناســایی کنیــم و عملیــات مقابلــه بــا بیابــان زایــی را انجــام دهیم.
مقدســی بــا اشــاره بــه ضــرورت همکاریهــای منطقــهای بــرای حــل پدیــده
گــرد و غبــار اظهــار کــرد :در بعــد بــرون مــرزی آمادگــی انجــام مطالعــات و
حتــی مطالعــات پایلــوت در کشــورهای همســایه را داریم اما تاکنون مســائل
امنیتــی مانعــی بــرای اقدامــات عملیاتی در کشــورهای همســایه بوده اســت.
بخــش بســیاری از منطقــه غبارخیــز در مــرز عــراق و ســوریه تحــت تســلط
نیروهــای داعــش قــرار داشــت و بــه تازگــی از حضــور ایــن نیروهــا تخلیــه
شــده اســت.
رئیــس مرکــز امــور بینالملــل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت با اشــاره به
ضــرورت کاهــش ریســک بهداشــت فــردی ناشــی از پدیــده گردوغبــار گفت:
تقویــت بهداشــت و درمــان ،تجهیــزات انفــرادی ،تجهیــزات فرودگاههــا،
تقویــت ایســتگاههای هواشناســی همچنیــن رشــد سیســتمهای
هشــدار دهنــده از جملــه نیازهــای مــا بــرای مقابلــه بــا گــرد و غبــار و اثــرات
مخــرب ناشــی از آن اســت.
مقدســی در پایــان اظهارکــرد APDIM :بــه عنــوان زیرمجموعــه ESCAP
میتوانــد در کاهــش خطــرات بایــای طبیعــی از جملــه گــرد و غبــار نقــش
موثــری داشــته باشــد .بــرای حــل ایــن معضــل مــا نیــز در حــوزه برونمرزی
تماسهــا و ارتباطــات مکــرر بــا کشــورهای مختلــف داریــم .برگــزاری
کنفرانــس بینالمللــی ت ییــر اقلیــم کــه در نوامبــر ســال جــاری در لهســتان
برگــزار میشــود یکــی از مهمتریــن اجاسهــا بــرای پیگیــری مســائل
محیــط زیســتی کشــور ماســت.
نشســت تخصصــی و بیــن المللــی مشــترک در زمینــه همکاریهــای
منطقــهای بــرای ایجــاد آمادگــی در مواجهــه بــا بایــای طبیعــی بــا همکاری
( APDIMمرکــز توســعه مدیریــت اطاعــات بایــا در آســیا و اقیانوســیه)،
( ESCAPکمیســیون اجتماعــی اقتصــادی آســیا اقیانوســیه ســازمان
مللمتحــد) ،ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ،وزارت امــور خارجــه و
ســازمان برنامــه و بودجــه آغــاز بــه کار کــرده اســت.
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بودجــه هــای تخصیـ یافتــه ،محقــق نشــده اســت.
نماینـده شهرسـتان آذرشـهر در پایـان ،مهم ترین مشـکل این شهرسـتان را
نبود پل غیرهم سـطح در شـهرک صنعتی شـهید سـلیمی و خطـرات جانی
ناشـی از آن برشـمرد و گفت :به خاطر نبود پل غیر هم سـطح در بزرگترین
شـهرک صنعتی اسـتان کـه آبروی صنعت ماسـت ،جـان صدها شـهروند در
خطـر اسـت و جـا دارد که شـورای اسـامی اسـتان ،این مسـئله را بـه عنوان
مهـم تریـن پروژه شهرسـتان آذرشـهر در اولویـت کاری خود قـرار دهد.
رئیس شـورای اسـامی آذربایجان شـرقی در پایان بر ضرورت توسـعه اسـتان
تأکیـد کـرد و بـا تکیه بر تعبیری متفاوت از مهاجر ،ادامـه داد :اگر مهاجر را در
خـروج صاحبـان ثروت و سـرمایه ،فکر و ایده از اسـتان معنا کنیم ،متأسـفانه
اسـتان مـا ،از اسـتان هـای مهاجـر فرسـت کشـور اسـت و حتما بایـد در این
خصـوص بحـث شـود ،چـون بـا از دسـت دادن نیروی انسـانی ،سـرمایههای
علمـی و مالـی نمـی توان بسـتری مناسـب برای پیشـرفت و توسـعه اسـتان
فراهـم کنیم.
مسـعودی ریحـان بـا تأکید بـر لزوم توجـه به صنعت گردشـگری در اسـتان،
منابـع طبیعـی و ظرفیـت های گردشـگری اسـتان ،بیـان کـرد :یکدرصد از
معـادن دنیـا در اسـتان مـا قـرار دارد و اولیـن اسـتان در کشـور هسـتیم و با
اینکـه از نظـر جاذبـه هـای گردشـگری ،بناهای تاریخـی و صنایـع و میرا
فرهنگـی نیـز جـزو اسـتان ها و شـهرهای برتر در کشـور هسـتیم ،امـا با این
حـال ،سـهم مـا از گردشـگری پاییـن بـوده ،و کـم رنـگ اسـت و آن گونه که
شایسـته جایگاه اسـتان و تبریز باشـد ،ما نتوانسـته ایم از لحا گردشـگری
شـهرهای اسـتان را توسـعه دهیم و باید در شـورای اسـامی اسـتان پیگیر
این موضوع باشـیم و جایگاه گردشـگری تبریز و اسـتان مان را در سـطح ملی
احیـا کنیم.
جعفــری؛ نماینــده شهرســتان اهــر نیــز اهــر را بزرگتریــن شــهر منطقــه
ارســباران و شــهر فرهنــگ ،هنــر و ادبیــات دانســت وگفــت :ایــن شهرســتان

آگ یح ر را ت

www.asrazadi.ir

ی

ی ور

اس می اس ان

بــا وجــود پتانســیل هــای طبیعــی و تاریخــی خــدادادی و ظرفیــت هــای
متعــددی چــون؛ بقعــه شــیخ شــهاب الدیــن اهــری بــه عنــوان تنهــا حــوزه
ادب و عرفــان کشــور ،مســجد جامــع اهــر ،بازار سرپوشــیده ،عمــارت تاریخی
اهــر ،خانــه دکتــر قاســم خــان اهــری ،خانــه عطایــی ،جنــگل هــای طبیعــی
و بکــر ارســباران ،ســد ســتارخان ،پــارک جنگلــی فندقلــو ،تــاالب یوســفلو،
تــاالب قــو گ لــی ،تــاالب دیبســیز ،یایقــاری ،قلعــه شــیور ،قلعــه
نــودوز ،چنارهــای کهنســال یــوز باشــلو ،کاروانســرای گــورا دره ،کارونســرای
یارالیجــا ،غذاهــای ســنتی و محلــی شــیرینی اهــری ،نان یئــدی قــات ،ذرت،
رشــته دیزبیــن ،صنایــع دســتی زیبایــی چــون؛ ورنــی ،فــرش ،جاجیــم و
گلیمبافــی م فــول مانــده ،و بــا وجــود دسترســی نزدیــک بــه مرکــز اســتان
و مراکــز تاریخــی خــود و شــهرهای نزدیــک و دارای قطــب های گردشــگری
زیــاد ،از نبــود ســرمایهگذاری و بــی مدیریتــی و عدم داشــتن برنامــه جامع در
حوزه های مختلف رنج می برد.
وی در پایــان در قالب پیشــنهاد به اعضای شــورای اســامی اســتان خواســت
تــا ســرمایه گــذاری در حــوزه صنعــت ،معــدن و گردشــگری کــه یــک حــوزه
حیاتــی بــرای اشــت الزایی و درآمــد زایی اســت به ریاســت معاونــت اقتصادی
اســتانداری کار گــروه ســرمایه گــذاری در حــوزه گردشــگری بــا عضویــت
اعضــای شــورای اســامی اســتان را تشــکیل دهــد و از شــبکه اســتانی نیــز
در خواســت شــود طــی برنامــه مســتندی اقــدام بــه معرفــی پتانســیل هــای
ســرمایه گــذاری در حــوزه گردشــگری شهرســتان هــا کننــد و شــبکه هــای
سراســری نیــز نســبت بــه معرفــی شهرســتان هــای آذربایجــان شــرقی اقدام
نماینــد و از ظرفیــت هــای شــورای اســامی اســتان در معرفــی پتانســیل ها
و ضــرب ســرمایه گــذاران در حــوزه هــای مختلــف اســتفاده نماینــد و هئیت
رئیســه نیــز بــا در نظــر گرفتــن ایــن مــوارد اتاقهــای فکر و ســتاد پژوهشــی
را تشــکیل دهــد و بــا فراخوانــی همگانــی طــرح هــای اقتصــادی ،صنعتــی و
گردشــگری اســتان را مــورد بررســی قــرار دهــد.
شــاهد اتفاقــات خــوب در ایــن عرصــه هــم باشــیم.
عبدالرضـا دادبـود در دیـدار بـا مدیـرکل صـدا و سـیمای مرکـز
گلسـتان اظهـار کـرد :مـا بـه موضوعـات فرهنگـی بـه عنـوان یکـی از
زیر سـاختهای توسـعه شـهر نـگاه میکنیـم .وی ادامـه داد :خوشـبختانه
در حوزههـای مختلـف شـاهد مشـارکتهای مردمـی در شـهر هسـتیم و
امـروز شـاهدیم کـه خیران در حوزه سـاخت نیمکت ،سـرویس بهداشـتی،
المانهـای شـهری و موضوعـات مشـابه اعـام آمادگـی و سـرمایهگذاری
کردهانـد ،کـه ایـن امـر نویدبخـش اتفاقـات خوب در شـهر اسـت.
آگ ی اب
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بدیـن وسـیله به آقای اشـرف حمیـدی فرزند محمدعـارف به شـماره ملـی 3730494597
ابـاغ مـی شـود که خانـ مونا علـی رما ی فرزنـد فریـدون به شـماره ملـی 3733014804
جهـت وصـول مبلـ  20/900/000ریال به اسـتناد چک شـماره  270064بانـک ملی مور
 1391/05/01علیـه شـما اجرا یـه صـادر نمـوده و پرونـده اجرا ی بـه کاسـه  9700565در
ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـ گـ ار مـور  1397/05/09مامـور  ،محل اقامت شـما به
شـرح متن سـند شـناخته نشـده  ،ـ ا بنا به تقاضای ب ـتانکار طب مـاده  18آ یـن نامه اجرا
مفـاد اجرا یـه فق یـک مرتبه در یکـی از روزنامه های ک یرا نتشـار محلی آگهی می شـود
و چنان ـه ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن آگهـی کـه روز ابـاغ مح ـوب می گـردد ،
ن ـبت بـه پرداخـت بدهـی خود اقـدام ننماییـد  ،عملیـات اجرا ی جریـان خواهـد یافت .
م ا 7948 :
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بــه موجــب پرونــده کاســه  970257شــورای حــل اختــاف ســلما بهــروز
احمــدی فرزنــد دادخواســتی مبنــی بــر مطا بــه وجــه بــه طرفیــت مح ــن جهانــی
فرزنــد تقدیـ شــورا نمــوده کــه بــروز  97/9/24ســاعت  10/30صبـ تعییــن وقــت
رســیدگی گردیــده بلحــا مجهــول ا مــکان بــودن خوانــده مح ــن جهانــی بنــا بــه
تجویـ مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه های
ک یــر ا نتشــار آگهــی تــا خوانــده بــه اطــاع از وقــت رســیدگی در جل ــه دادگاه
شــرکن نمایــد وا دادگاه یابــا رســیدگی و حکـ زم را صــادر خواهنــد نمود ضمنا
آگهــی زم باشــد و یــک نوبــت مــدت آن ده روز خواهــد بــود .م ا ـ 24/23
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نوان ک ا با مو و ا دینی ان بی
در گل ان من ر میشود

رئیــس حــوزه هنــری
ر د
اســتان گلســتان گفت :هشــت عنــوان کتاب
بــا موضوعــات دینــی و انقــاب اســامی تــا
پایــان ســال در گلســتان منتشــر مــی شــود.
تقــی محمدنــژاد اظهارکــرد :هشــت عنــوان
کتــاب بــا موضوعــات دینــی و انقــاب اســامی تــا پایــان ســال در گلســتان
منتشــر مــی شــود.
وی افزود :مجموعه شـعر سـپید جنوبی ها به قلم محمدحسـین صفری با
موضوع انقاب اسـامی و دفاع مقدس جمع آوری شـده اسـت.
محمدنـژاد ادامـه داد :رمـان لیـای مـن بـا موضـوع مدافعان حرم نوشـته
حکیمـه احمدی ،دیوان شـعر ترکمنی تانگرینگ یولـی با موضوع دینی به
قلـم آنـه طواق آخوند گلشـاهی ،مجموعه شـعر همصدای دریـا با موضوع
مقاومـت ملل اسـامی که توسـط بهمن نشـاطی سـروده شـده از دیگـر آثار
ادبـی در دسـت چـاپ واحـد آفرینش هـای ادبی حوزه هنری اسـتان اسـت.
رئیـس حـوزه هنـری اسـتان گلسـتان اضافه کـرد :مجموعـه غزل بـا عنوان
خورشـید را گـم نکـردم بـه قلـم علـی اص ـر کیانـی و مجموعـه شـعر
آسـمانی تـر از کبوتـر بـا موضـوع دینـی و انقـاب اسـامی و منتخبی از
شـاعران گلسـتانی اسـت که به مناسبت چهل سـالگی انقاب اسامی تولید
شـده است.
وی بـا بیـان ایـن کـه دو کتـاب بـرای کـودک و نوجـوان برنامه ریزی شـده،
افـزود :مجموعه قصه های جنگل نسـوز نوشـته صمـد رحیمی و مجموعه
شـعر و داسـتان ترجـه کـه توسـط تعـدادی از هنرمنـدان نوجـوان واحـد
ادبیـات کـودک حـوزه هنـری تولیـد شـده اسـت هم بـه چاپ می رسـد.
محمدنــژاد در ادامــه از برگــزاری نمایشــگاه آثــار عاشــورایی در نگارخانــه
حــوزه هنــری اســتان خبــر داد و گفــت :ایــن نمایشــگاه تــا  ١آبــان بــرای
بازدیــد عاقهمنــدان دایــر اســت.
وی در خاتمــه ضمــن یــادآوری ایــن کــه آثــار تصویرگــری هنرمنــدان
تجســمی در ایــام محــرم و صفــر تولیــد شــده ،افــزود :اثــر عاشــورایی که
در ایــن ایــام تولیــد شــده در قالــب نمایشــگاه بــرای بازدیــد عاقهمنــدان به
نمایــش گذاشــته شــده اســت.

تجه ی ان ل ا سازمان آت ن انی
خدما ای نی شهرداری شهریار
به نردبان م ری در آیند ای ن دی
کریمـی رئیـس
ر
ر د ر
سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنی با
اعـام خبر فـوق افزود :بـا عنایت به ماهیت
مهاجرپذیری شهرسـتان شـهریار به جهت
اقلیـم مناسـب آب و هوایـی و قرابـت بـه
پایتخـت الجـرم بلنـد مرتبـه و انبـوه سـازی در سـطح شهرسـتان به جهت
اسـکان جمعیـت افسـار گسـیخته موجـود در چارچوب طرح تفصیلی شـهر
شـهریار در سـالیان اخیر روبه افزایش بوده اسـت .در این راسـتا توجه ویژه به
امـر خدمات رسـانی ایمنی به همشـهریان سـاکن در تصرفات بلنـد مرتبه از
دغدغه های سـازمان آتش نشـانی و مدیریت شـهری شـهریار بوده است .چرا
کـه هرچه قدر ارتفاع سـاختمانها بلندتر باشـد انجام عملیـات اطفا و نجات
حادثـه دیدگان برای آتشنشـانان پیچیدهتـر خواهد بود و نیرو هـای امدادی
مـی بایسـت از دو طـرف داخـل و بیرون از سـاختمان وارد محل شـوند و این
امـر مسـتلزم وجـود تجهیـزات تخصصـی کار در ارتفاع به منظور دسترسـی
آسـان و سـریعتر بـه کانـون حریـق و حواد می باشـد.
بنابرایــن پــس از چندیــن ســال بــا پیگیــری هــای مســتمر و جــدی
مهنــدس درخشاننســب شهردارشــهریار ،ریاســت و اعضــای شــورای
اســامی شــهر شــهریار و عنایــت ویــژه مهنــدس طاهــری فرمانــدار
شهرســتان شــهریار ،علــی رغــم افزایــش بــی رویــه قیمــت ارز ،بــا قیــد
فوریــت اعتبــار الزم از محــل منابــع مالــی شــهرداری و شهرســتان جهــت
خریــد یکدســتگاه نردبــان هیدرولیــک ٣متــری آتــش نشــانی بــا قابلیــت
دسترســی بــه کانــون حریــق و نجــات حادثــه دیــدگان در ســاختمان هــای
تا ١طبقــه موجــود در ســطح شــهر شــهریار فراهــم گردیــده اســت .ایــن
نویــد بــه کلیــه همشــهریان داده میشــود کــه تــا کمتــر از حداکثــر
 ٣مــاه آینــده خــودرو مذکــور بــه نــاوگان عملیــات ســازمان آتــش نشــانی و
خدمــات ایمنــی شــهرداری شــهریار تزریــق میگــردد و انشــا ا حــواد
ســاختمانهای بلنــد مرتبــه در ســطح شهرســتان شــهریار پوشــش داده
خواهــد شــد.
عـاوه بـر ایـن بـا مجـوز شورایاسـامی شـهر شـهریار و حمایتهـای
بیدریـ مهندس درخشـان نسـب شـهردار شـهریار فرایند خریـد تجهیزات
ایمنـی و انفـرادی آتـش نشـانان سـازمان آتـش نشـانی بـا اعتبـاری بالـ بر
 . . .ریـال در حـال خریـداری اسـت و در همیـن راسـتا
فـازاول تجهیـزات درخواسـتی سـازمان بـه ارزش  8. . .ریـال در
تاریـخ  ١٣ 8 8 ١شـامل  ٥دسـت لبـاس عملیاتـی ،چکمـه ،چراغقـوه
و دسـتگاه تنفسـی با متعلقات کامل به یگان سـازمان تزریق شـد .بدیهی
اسـت مابقـی تجهیزات تا سـقف  ١ . .ریال انشـاا تا پایـان آذر ماه
پـس از انجـام مراحـل اداری بـه مجموعـه سـازمان اضافـه خواهد شـد.
ا

ار افرا

خانـ نیتــا م طفــی مقــدم بــه آدر
 13واحد8
چون
آقــای محمدرضــا کوهــی بــه آدر کــر ع یمیــه میــدان گل ــتان خیابــان
گل ــتان 5شــرقی ســاختمان گل یــخ پــاک  9واحــد4
شــریک مشــاعی شــما در پــاک  6001فرعــی از  169اصلــی حــوزه بــت کــر بــه
موجــب درخواســت شــماره  22609و دســتور مــور  1397/4/25تقاضــای افــراز
ســهمی خــود را نمــوده انــد و مــور  1397/9/14ســاعت  10صبـ بــرای بازدیــد از
محــل و تشــخی ت رفــات تعییــن گردیــده ـ ا مراتــب بدینوســیله بــه شــما اباغ
و اطــاع داده مــی شــود تــا بــرای بازدیــد از محــل در روز و ســاعت تعییــن شــده
در ایــن اداره یــا در محــل در روز و ســاعت تعییــن شــده در ایــن اداره یــا در محــل
وقــوع ملــک حضــور بهـ رســانید  ،بدیهــی اســت عــدم حضــور شــما مانـ انجــام
کار نخواهــد شــد.
م/ا 21357
رونوشــت بــه :نامبــردگان متــن اخطاریــه جهــت اطــاع و حضــوردر اداره و تهیــه
وســیله ایــاب و هــاب ومعرفــی ما ــک
آقایان امی و فرهن نماینده و نقشه بردار بت اباغ میشود.
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تهــران خیابــان گیشــا خیابــان  24پــاک
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ک ابخانه آ ار موراکامی ایجاد میشود

هاروکـی موراکامـی نویسـنده
مطـرح ژاپنـی اعـام کـرد تمامـی
نسـخههای اصلـی رمانهـا و
دستنوشـتههای خـود را بـرای
ایجـاد یـک کتابخانـه بـه دانشـگاه
دوران تحصیـل خـود اهـدا میکند.
موراکامــی کــه پــس از
٣ســال در یــک نشســت خبــری
حضــور یافتــه بــود از اهــدای نســخههای اصلــی رمانهــا و ســایر
دستنوشــتههایش بــه دانشــگاه واســدا کــه در ســال  ١ ٥از آن
فارغالتحصیــل شــده خبــر داد.
او گفــت :ایــن موضــوع بــرای مــن بســیار مهــم اســت چــرا کــه مــن
هیــچ فرزنــدی نــدارم و نمیخواهــم بــا مرگــم ایــن مطالــب پراکنــده
و یــا گــم شــود .بســیار خوشــحال میشــوم کــه ایــن مطالــب و
کتابهــا بتوانــد بــه کســی کــه قصــد دارد مطالعــهای بــر آثارم داشــته
باشــد کمکــی کنــد.
ایــن کتابخانــه در واقــع آرشــیوی از کتابهــای موراکامــی و
همچنیــن مراحــل مختلــف دستنوشــتههای او بــرای نــگارش
آثــارش ،مطالــب مــورد اســتفاده بــرای نوشــتن کتابهــا ،آثــاری
کــه ایــن نویســنده  ۶ســاله تاکنــون ترجمــه کــرده و همچنیــن
مجموعــه بــزرگ آثــار موســیقی اســت کــه نقــش مهمــی در خلــق
آثــار او داشــتهاند.
هاروکــی موراکامــی در چنــد ســال اخیــر همــواره بــه عنــوان یکــی
از بختهــای اصلــی کســب جایــزه نوبــل ادبیــات معرفــی شــده امــا
نتوانســته ایــن جایــزه را کســب کنــد .او امســال نامــزد نهایــی جایــزه
جایگزیــن نوبــل ادبیــات شــد امــا از ایــن جایــزه کنارهگیــری کــرد و
اعــام کــرد قصــد دارد تمرکــزش را متوجــه کارش کنــد.
رمــان عاشــقانه جنــگل نــروژی او کــه در ســال  ١ 8منتشــر و
بــه اثــری پرفــروش تبدیــل شــد ،او را بــه عنــوان یــک ســتاره ادبــی
بــه شــهرت رســاند ١Q8 .طوالنیتریــن رمــان موراکامــی
در ســه جلــد بــه زبــان ژاپنــی چــاپ شــد.
اســت کــه ســال
ســوکورو تازاکــی بیرنــگ و ســالهای زیارتــش در ســال ١٣
روانــه بــازار و بــا اســتقبال زیــادی مواجــه شــد .جدیدتریــن اثــر او
بــه نــام قتــل فرمانــده نیــز اولینبــار در ســال  ١در ژاپــن
عرضــه شــد و ترجمــه انگلیســی آن بــه قلــم فیلیــپ گابریــل و
تــد گوســون از تاریــخ اکتبــر  ١8در آمریــکا منتشــر شــده و
بــهزودی نیــز وارد بــازار کتــاب بریتانیــا میشــود.

ایان لم برداری سرکو
فیلم برداری فیلم سینمایی سرکوب به کارگردانی رضا گوران و تهیهکنندگی
حبیب اسماعیلی بعد از  ٥١جلسه به پایان رسید.
بهـرام دهقانـی کـه همزمـان با فیلمبـرداری تدویـن این فیلـم را آغاز کـرده این
روزهـا در حـال انجـام مراحـل پایانـی تدویـن ایـن فیلـم اسـت تـا اولیـن فیلم
سـینمایی رضـا گـوران بـرای نمایـش در جشـنواره فجـر آماده شـود.
بــاران کوثــری ،ســارا بهرامــی ،الهــام کــردا ،پردیــس احمدیــه ،رویــا افشــار و
جمشــید هاشــمپور بازیگــران ســرکوب هســتند .همچنیــن محمــد صــادق
رنجکشــان بــه عنــوان ســرمایه گــذار و مجــری طــرح در ایــن پــروژه ســینمایی
حضــور دارد
***
در خاصـه داسـتان فیلـم سـرکوب آمده اسـت :یـه کاری کرد وفاداری بشـه
عـادت همـه مـون حاال همـه مـون وفاداریم امـا اونی کـه بهـش وفاداریم خیلی
وقته که مـرده...

دریافت یارانه و اسـتفاده از کاغـذ با قیمت ارز دولتی ،
پروانههـای متعـدد نشـر و ترجمههـای کپـی از
مسـائل قابـل توجـه در بحـث قاچاق کتاب هسـتند.
قاچـاق کتـاب یـا همـان انتشـار غیرقانونـی کتابها در
سـالهای اخیر سـرعت و رشـد بیشـتری گرفته اسـت.
مسـئله قاچـاق کتـاب زمانی حادتر میشـود کـه برخی
سـودجویان ،کتابهـای پرفـروش ناشـران را بـه صورت
کپـی یـا بـا انـدک ت ییراتـی و با نـام مترجمی کـه گاه
وجـود خارجـی ندارد یا کسـی کـه به اصطـاح روحش
از ایـن موضـوع خبـر نـدارد ،و با نام نشـر دیگـری روانه
بـازار میکنند.
ایـن سـودجویان در کنـار کتابهایـی کـه بعضـا مجوز
نشـر ندارنـد ،کتابهـای پرفـروش ناشـران دیگـر را
منتشـر و عرضـه میکننـد .آنهـا ایـن کتابهـا را در
تیراژهـای بـاال چـاپ میکننـد و در کـف خیابانهـا و
بسـاط دسـتفروشها و یـا در کتابفروشـیهای تهـران
و شهرسـتانها و عمدتا با اسـتفاده از حربه سانسـور به
فـروش میرسـانند.
ایـن موضـوع زمانـی قابـل تأملتر میشـود کـه محمود
آموزگار رئیس اتحادیه ناشـران و کتابفروشـان تهران
در نشسـت خبـری که برای مبارزه بـا قاچاق کتاب در
روز هفتـم آبانمـاه برگزار شـد ،از اسـتفاده از کاغذ با ارز
دولتـی بـرای چـاپ کتابهـای قاچاق خبـر داد و گفت:
١هـا میلیـارد تومـان ارزش کاغذ این کتابهاسـت که
بسـیاری از آنهـا کاغذ بـا قیمت ارز دولتـی میگرفتند.
گویا سـاز و کار مشـخصی برای واردات و دریافت کاغذ
بـا ارز دولتی وجود ندارد؛ شـرکتهای تعاونی ناشـران و
کتابفروشـان قـم ،اتحادیه شـرکتهای تعاونی ناشـران
کشـور (آشنا) ،شـرکت تعانی کارآفرینان فرهنگ و هنر،
شـرکت راهـکار بـرگ بهشـت ،محمدحسـین متولـی و
علیاکبـر تورانیـان واردکننده ( ١هـزار تن کاغذ تحریر
تومان) و توزیعکنندهی آن
و بالکـی با ارز دولتـی
هسـتند .به گفتـهی آمـوزگار ،کاغذفروشهـا میگویند
نمیدانسـتند کـه ایـن کاغذهـا بـرای کتـاب قاچـاق
مصـرف میشـود ،ایـن درحالـی اسـت کـه بسـیاری از
ناشـران خصوصی از دریافت کاغذ بـا ارز دولتی عاجزند

و یـا حتـی نمیتواننـد کاغـذ بـرای چـاپ کتابهـای
خـود تهیـه کنند .البته محسـن جـوادی معـاون امور
فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی میگویـد:
بـه زودی سـامانه تأمین کاغذ یارانـهای از طریق اتحادیه
تعاونـی ناشـران تهـران (آشـنا) کار خود را آغـاز میکند
و ناشـران بـا ثبـت سـفارشهای خـود در ایـن سـامانه
میتواننـد کاغـذ مورد نیازشـان را سـفارش دهند.
مسـئله دیگـری کـه مطرح اسـت عاوه بـر اسـتفاده از
کاغـذ بـا ارز دولتـی ،اسـتفاده از یارانـه دولتـی توسـط
قاچاقچیـان کتـاب از طریـق شـرکت در نمایشـگاههای
اسـتانی کتـاب و نمایشـگاههای کتـاب شـرکتها و
شهرداریهاسـت .بـه نظـر میرسـد این قاچاقچیـان در
مـواردی از حمایـت برخوردارنـد زیـرا بـه راحتی کتاب
قاچـاق خـود را عرصـه میکننـد .یکـی از اعضـای
کارگـروه صیانت از حقوق ناشـران ،م لفـان و مترجمان
اتحادیه ناشـران و کتابفروشـان تهران به سیاسـتهای
موسسـه نمایشـگاههای فرهنگـی بـه خاطـر برگـزاری
نمایشـگاههای اسـتانی کتـاب انتقـاد دارد و میگویـد
هزینههـای برگزاری نمایشـگاههای اسـتانی کـه به طور
میانگیـن حدود یک میلیارد تومان اسـت باید به سـمت
زیرسـاختها بـرود.
از طرفـی تعـدادی از کسـانی کـه اقدام بـه قاچاق کتاب
میکنند ،ناشـرانی هسـتند کـه با تایید اتحادیه ناشـران

اید ای رای سا

ی
بعــد از موفقیــت غیرقابــل پیشبینــی یــک مــکان ســاکت در اوایــل
ســال  ، ١8کار روی دنبالــه فیلــم ادامــه دارد؛ قصــهای کــه هنــوز معلــوم
نیســت بــه کــدام ســو خواهــد رفــت.
بازیگــران فیلــم یــک مــکان ســاکت ( ) ١8از خطــوط روایــی احتمالــی
قســمت دوم ایــن فیلــم ،پــرده برداشــتند.
یــک مــکان ســاکت درامــی هیجانانگیــز و ترســناک بــا بــازی ،کارگردانــی
و فیلمنامــه جــان کرازینســکی و همراهــی امیلــی بانــت اســت .ایــن فیلــم
یکــی از پدیدههــای ســینمای جهــان در ســال  ١8بــود و اســتقبال گــرم
مخاطبــان ،فــروش  ٣میلیــون دالری و همچنیــن اقبــال منتقــدان از آن
در مقابــل بودجــه ســاخت نــه چنــدان زیــاد میلیــون دالر ،یــک موفقیــت
تمامعیــار بــود .کرازینســکی قبــا در گفتگوهایــی اعــام کــرده بــود برنامــهای
بــرای ســاخت دنبالــه بــر ایــن فیلــم نــدارد امــا گویــا ایــن تصمیم عو شــده
اســت و تیــم نویســندگان در حــال آمــاده کــردن فیلمنامــه دوم هســتند.
چیــزی کــه اکنــون ذهــن طرفــداران فیلــم را مش ـ ول کــرده اســت نحــوه
ادامــه قصــه و موضــوع فیلــم دوم اســت .امیلــی بانــت بــه عنــوان بازیگــر و
همســر جــان کرازیســنکی هــم در فیلــم و هــم در دنیــای واقعــی در ایــن
بــاره میگویــد :از یــک نقطــه نظــر دانســتن ایــن کــه شــناختن آدمهــای

فیلــم و ایــن کــه قبــل از حملــه آن موجــودات ترســناک چــه زندگــیای
داشــتند میتوانــد جالــب باشــد ،ولــی مــن مطمئــن نیســتم ایــن ایــده را
دنبــال کنیــم .مــن فکــر میکنــم مــردم بــه سرنوشــت ایــن خانــواده کــه
اکنــون همچــون یــک کتــاب بــاز باقــی مانــده عاقهمندنــد و در نتیجــه
بایــد بــه فصــل آینــده و اتفاقــات پیــش روی آنهــا بپردازیــم.

ا بر

ا کا

میلیســنت ســیموندز دیگــر بازیگــر فیلم نیــز عقیــده دارد فیلمی با داســتانی
متقدمتــر از فیلــم اول ،ایــده جالبــی اســت اگــر بــه پیدایــش آن موجــودات
بپــردازد ،امــا ادامــه دادن قصــه و دیــدن رشــد بچههایــی کــه از فیلــم قبلــی
بازماندنــد ،بهتــر بــه نظــر میرســد.
جــان کرازینســکی هــم اکنــون بهعنــوان کارگــردان و بازیگر و عضــوی از تیم
نویســندگان ،ســخت روی قصــه فیلــم دوم کار میکنــد .او دربــاره فیلــم اول
عقیــده داشــت کــه آن قــدر چیــزی خــاص و منحصــر بفــرد ارایــه میدهــد
کــه دوســت نــدارد ادامــهای بــر آن بســازد ،امــا حــاال نظــرش عــو شــده
اســت و میگویــد ایــدهای کوچــک را دنبــال میکنــد .او عقیــده دارد:
فقــط بحــث شــخصیتها مطــرح نیســت ،ایــن یــک دنیاســت؛ یــک دنیــای
بــه کلــی متفــاوت منحصر بفــرد .این فیلــم ماننــد بیگانــه و یــا آروارهها
نیســت کــه تکــرار خلــق قهرمــان اصلــی محــور ســاخت فیلمهــا باشــد ،این
جــا یــک دنیــای کامــل بــا قوانیــن و شــرایط خــاص خودش اســت کــه بازی
کــردن در آن ابعــاد گوناگونــی دارد.
***
( ۶اردیبهشــت
قــرار اســت یــک مــکان ســاکت پانزدهــم مــی
 )١٣روی پردههــای ســینما بیایــد.

وب ادبیا ت ی ش

تمـام کرسـیهای خالـی شـامل دو نفـری کـه پـس از رسـوایی اخاقی در
آکادمـی سـوئد اسـتعفا کـرده بودند ،تکمیل شـده اسـت.
در ســایه رســوایی اخاقــی ژان کلــود آرنــو کــه همســر
کاتریــن فروستنســون عضــو فرهنگســتان ســوئد اســت ،او بــا شــکایت

ایران در ن ای
موسســه نمایشــگاههای فرهنگــی ایــران ازحضــور و معرفــی نشــر
ایــران در هجدهمیــن دوره نمایشــگاه کتــاب ویــن خبــرداد.
هجدهمیــن دوره نمایشــگاه کتــاب ویــن  ١۶تــا آبــان در مرکــز
نمایشــگاهی شــهر ویــن برگزارمــی شــود .ایــن نمایشــگاه بهعنــوان
بزرگتریــن رویــداد صنعــت نشــر ،کتــاب و ادبیــات در اتریــش
محســوب میشــود کــه بــا همــکاری اتحادیــه ناشــران اتریــش و
بخــش خصوصــی برگــزار میشــود .جمهــوری اســامی ایــران نیــز
امســال بــرای ۶امیــن بــار در ایــن نمایشــگاه شــرکت میکنــد.
بــر اســاس تفاهمنامــه تبــادل غرفــه بــا ایــن نمایشــگاه غرفه ایــران در
ایــن دوره  ١8مترمربع اســت.
عنــوان کتــاب درزمینــه هــای ادبیات داســتانی ،ادبیــات پایداری،

؛

م ان ساکت در را سی اها

هی ت ا
فرهنگسـتان سـوئد بـا انتخـاب یـک عضو جدیـد دیگـر در هیئـت انتخاب
برنـده نوبـل ادبیات ،تمام کرسـیهای خالـی پس از رسـوایی اخاقی در این
نهـاد ادبـی و ل ـو نوبـل  ١8را کامل کرد.
فرهنگسـتان سـوئد (آکادمـی سـوئد) ،نهـاد ادبـی کـه مسـوولیت انتخـاب
برنـده نوبـل ادبیـات را بـر عهـده دارد اعـام کـرد ماتـس مالم پروفسـور
ادبیـات دانشـگاه گوتنبرگ و متخصـ زبانهای نوردیـک را به عنوان عضو
جدیـد خـود انتخاب کرده اسـت،
آکادمــی ســوئد کــه در تــاش اســت اعتبــار خــود را پــس از ماجــرای
رســوایی اخاقــی در ایــن نهــاد ادبــی مجــددا کســب کنــد ،پیشتــر
نیــز دو عضــو جدیــد دیگــر شــامل ژیــا مســاعد شــاعر ایرانــی
ســاکن ســوئد و اریــک رونســون قاضــی دادگاه عالــی ســوئد را بــه
عنــوان اعضــای جدیــد هیئــت انتخــاب برنــده نوبــل ادبیــات معرفــی
کرده بود.
بـا انتخـاب ماتـس مالـم در هیئـت  ١8نفـره انتخـاب برنده جایـزه نوبل،

و کتابفروشـان از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی
پروانهنشـر دارنـد .بـه نظـر میرسـد اعطـای مجوزهای
فلـهای نشـر هم بـه فضای مسـاعد بـرای قاچـاق کتاب
دامـن زده اسـت .بـه گفتـه رئیـس اتحادیـه ناشـران و
کتابفروشـان تهـران ،یکـی از کسـانی کـه بـه صـورت
قاچـاق کتـاب چاپ کرده بود ،از وزارت فرهنگ و ارشـاد
اسـامی  ١١پروانـه نشـر گرفتـه بود.
پیشتـر هـم نمونههـای مشـابه ایـن ناشـران قاچاقچی
کتـاب را در نمایشـگاه بینالمللی کتاب تهران داشـتیم؛
بـرای مثـال غرفـه یـک ناشـر بـه خاطـر قاچـاق کتاب
پلمـب شـد ،امـا او بـا پـر شـدن چوبخـط تخلفاتـش،
ظاهـرا بـه سـراغ کسـب پروانه نشـر دیگـری رفتـه و با
مجوز یک نشـر جدید فعالیتهای خود را در نمایشـگاه
سـال بعد از سـر گرفت .مسـئلهی دیگر در زمینه صدور
پروانه نشـر که شـاید مورد غفلت دسـتگاههای نظارتی
اسـت ،اعطـای مجوز چند نشـر به یـک گـروه و خانواده
اسـت ،یـا اینکه یـک نفر چند نشـر را مدیریت میکند؛
ایـن مـورد اخیـرا بـه خاطر این کـه حـدس میزنند در
آینـده بتواننـد از تسـهیات کاغذ دولتی اسـتفاده کنند
افزایـش یافته اسـت .ایـن موضوعات که نشـاندهندهی
سو اسـتفاده بیشتـر از مجوزههـای فلهای نشـر اسـت
نشـان میدهـد بایـد سـاز و کار اعطـای مجـوز نشـر
مشـخ تر و سـختگیری بیشتـری در ایـن زمینـه

اعمال شـود.
یکـی از اعضـای کارگـروه صیانـت اتحادیـه میگویـد:
حدود  ١هزار پروانه نشـر در وزارت ارشـاد صادر شـده
اسـت ،اما گویا کسـی از وزارت ارشـاد بـه این دفترهای
نشـر سـر نمیزنـد کـه آیـا در آدرسـی کـه اعام شـده
اصـا دفتـر نشـر وجـود دارد یـا نـه .گاه بـه نـام دفتـر
نشـر معاملـه سـکه و دالر میکننـد و یکـی بـه دفتـر
بیمـه تبدیـل میشـود؛ امـا وزارت ارشـاد بـه آنها سـر
نمیزنـد .ایـن موضـوع فقط بـه اتحادیه مربوط نیسـت.
از طـرف دیگـر نظـارت بـر کتابفروشـیها هـم یکی از
وظایف ارشـاد اسـت ،امـا این کار را هـم نمیکند .حدود
 ۶کتابفروشـی دارای پروانـه کسـب بـه خاطـر فـروش
کتـاب قاچاق پلمـب شـدهاند؛ آخرین کتابفروشـی در
خیابـان و در مقابـل دانشـگاه تهـران بود.
یکـی از مـواردی کـه در صحبتهـای رئیـس اتحادیـه
ناشـران و کتابفروشـان تهـران وجـود داشـت و یـا بـا
نـگاه بـه بسـاط دستفروشـیها میتـوان بـه آن پـی
بـرد ،انتشـار کتابهـای پرفـروش ناشـران اسـت؛ مثـا
کتابهـای جوجـو مویز و خالد حسـینی بـا ترجمهها و
نشـرهای مختلف .این موضوع گویا به سـاز و کار اعطای
مجـوز بـه کتابهـای ترجمـه بازمیگـردد؛ کتابهایـی
کـه گاه کپـی از ترجمههـای دیگـران هسـتند و شـاید
ناشـری بـه خود زحمـت بدهد و جمـات را کـم و زیاد
کنـد .گویا کسـانی کـه در اداره کتـاب در بخش ممیزی
نشسـتهاند و مجـوز کتـاب را صـادر میکننـد ،فقـط به
یکسـری از واژههـا حسـاساند و اگـر ایـن واژهها وجود
نداشـته باشـند کتاب حق چـاپ دارد ،هر چنـد کپی از
یـک کتـاب دیگر و سـرقت ادبی باشـد.
مـواردی کـه بـه صـورت گـذرا بـه آنهـا اشـاره شـد،
موضوعاتـی هسـتند کـه در بحث قاچاق کتـاب اهمیت
ویـژهای دارنـد .روند اعطای پروانه نشـر ،نظـارت بیشتر
بر نمایشـگاههای اسـتانی کتاب ،تعیین ساز و کار فروش
کاغـذ و اعطـای مجـوز بـه ترجمههـا از نکاتی اسـت که
بـه نظر میرسـد به سـاماندهی اساسـی نیـاز دارد ،زیرا
هـر کـدام از اینهـا بـه نحوی به مسـئله قاچـاق کتاب
دامـن میزند.

ین

 ١8زن بــه اتهــام سو اســتفاده جنســی و آزار و اذیــت روبــهرو شــد .پــس
از انتشــار ایــن اخبــار ،کاتریــن فروستنســون و چنــد عضــو دیگــر ،در
جلســات آکادمــی حضــور نیافتنــد و ســارا دنیــوس رئیــس هیئــت
انتخــاب آکادمــی نوبلادبیــات و یــک عضــو دیگــر نیــز از ســمت خــود
اســتعفا کردنــد و در نهایــت در نتیجــه ایــن رســوایی اخاقــی ،اعطــای
جایــزه نوبــل ادبیــات در ســال  ١8ل ــو شــد.
فرهنگسـتان سـوئد (اکادمی سـوئد)  ٣سـال پیش توسـط پادشـاه سوئد
و بـرای حفاظـت از زبـان سـوئدی شـکل گرفـت و از سـال  ١ ١برنـده
نوبلادبیـات را بـه نمایندگـی از بنیـاد آلفـرد نوبـل انتخـاب کرده اسـت.
رئیـس بنیـاد آلفـرد نوبل پیشتـر اعام کـرده در صورتی که آکادمی سـوئد
نتوانـد مشـروعیت و اعتبـار خـود را پس از رسـوایی اخاقی به دسـت آورد،
احتمـال دارد جایـگاه خـود را در انتخاب برنـده نوبل ادبیات از دسـت دهد.
پس از ل و نوبل ادبیات در سـال  ، ١8قرار اسـت در سـال آینده میادی،
دو برنده نوبل در شـاخه ادبیات معرفی شـوند.

ور دا میکند
ایرانشناســی ،دیــن ،کــودک و نوجــوان ،هنــر و آمــوزش زبــان فارســی
در غرفــه ایــران بــه نمایــش گذاشــته میشــود.
***
معرفــی نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران ،معرفــی طــرح
گرنــت بهمنظــور تســهیل در امــر فــروش کتابهــای ایرانــی،
دیداروماقــات بــا رئیــس نمایشــگاه کتــاب ویــن ،ماقــات بــا رئیــس
اتحادیــه ناشــران اتریــش ،رونمایــی از کتــاب گلوبلبــل (گزیــده
 ١قــرن شــعر ایــران بــه زبــان آلمانــی فارســی) و دعــوت از
ناشــران بــرای حضــور در نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران
ازجملــه فعالیتهایــی اســت کــه در مــدت برگــزاری نمایشــگاه در
غرفــه ایــران دنبــال میشــود.

