هاشمی مرد صبر
و امید و مدارا بود

هاشمی د رهیچ شرایطی امید
به آینده را از دست نمی داد

معاون اول رییس جمهوری ،آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
را استراتژیست توسعه گرا و سیاستمداری مبتنی بر مردم
توصیف کرد وگفت :هاش��می مرد صبر و امید ،مدارا و
تدبیر بود و هیچ وقت کس��ی او را ناامید ندید ،همیش��ه
برای روزهای سخت و آینده برنامه داشت...

یادگار امام راحل (ره) گفت :هاشمی ،فرد امیدواری بود
که برای جامعه ما هم مایه امید محسوب می شد و امروز
رهبر انقالب یکی از کانون های امید در کشور است که
همواره باید برای ماندن این کانون امید تالش کنیم و
معتقدم وقایع اخیر به دلیل ...
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عدم استقبال کارشناسان از طرح جدیداوراق تسهیالتی در گفت وگو با

ويـترينامـروز

شورش شاهزادگان
سعودی

منابع محلی از کشته شدن  ۳شاهزاده سعودی و  ۷نگهبان در درگیری
مسلحانه در زندان الحائر ریاض خبر دادند.
منابع محلی اعالم کردند در درگیری مسلحانهای که در زندان الحائر
ریاض صورت گرفت ۳ ،ش��اهزاده س��عودی و  ۷نگهبان کش��ته شدند.
نیروهای گارد سلطنتی عربستان سعودی
بینالملل

www.shoroonline.ir

مطرح شد

«مسکن» همچنان در بن بست رکود

با قتل  10تن در زندان «الحائر» ریاض رقم خورد

کارشناساندرگفتوگوبا

صفحه 2

نابس��امانی بازار مس��کن درچند س��ال اخیر تمرکز کارشناسان امر
به بودجه و اعتبارات این بخش را بیشتر کرده است .درحالی که انتظار
می رود دولت هر س��ال توجه بیش��تری به بحث مس��کن برای بهبود

وضعیت داش��ته باش��د؛اما هر س��ال بودجه عمرانی کشور بیشتر آب می
رود که نتیجه آن پایداری رکود و رشد مشکالت اقتصادی است،زیرا با
بی توجهی دولت به بحث تامین مس��کن هر س��اله یک میلیون انباش��ت

صفحه4

ضعفها برطرف شود

همچنان یتیم

آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند

9

عرضه محصوالت با مدل97
پاسخ به اعتماد مشتريان است

پول پاشیدن بی حساب و کتاب مشکل را حل نمیکند
دیوانه بازی های نمایشی ،بی جواب نخواهد ماند
هزاران بار از ملت تشکر میکنم

ادامه در همین صفحه

1

دبیر کل دهمین جشنواره تجسمی فجر گالیه کرد

خانه به دوشی اهالی
«هنرهای تجسمی »

صفحه2

قراردادهاي امضا شده در يک قدمياجرا

اشتیاق ژرمن ها به حضور در صنعت پتروشیمی
فرهنگ و هنر

صفحه7

10

سرمایه گذاری اجتماعی در شبکه های مجازی
ادامه از همین صفحه
بيش از هر زمان ديگر احساس ميشود .چرا كه در شرايط
كنوني جامعه نيازمند اعتماد ،همبس��تگي و روابط متقابل
ميان اعضاي خود ميباشد.از این رو شبکه های اجتماعی
مجازینیزمفهومجدیدیاست،کهامروزهبههمانسادگی
مفه��وم اجتماعات واقعی بهکار می رود .مفهوم اجتماعات
مجازی ،ابتدا در سال  1993توسط رینگولد ،به عنوان گروه
اجتماع��ی موج��ود در محیط اینترنت که مردم از طریق آن
با یکدیگر بحث می کنند؛ مطرح ش��د .همچنین ریدینگ
و همکاران��ش در س��ال  2002بی��ان کردند که اجتماعات
مج��ازی ،گروه��ی از مردم با عالیقی متعارف هس��تند که
در محیط اینترنت بر یکدیگر اثرگذارندس��رمايه اجتماعي،
موجب ميشود كه افراد يك جامعه به هم اعتماد كنند و با
تشكيل گروهها و مجامع داوطلبانه به مشاركت با يكديگر
بپردازند .لذا بايد زمينههايي را كه شبكه ارتباطي بين مردم
را گسترده ميسازد ،ايجاد و افزايش داد تا بدين ترتيب بده
و بستانهاي عاطفي ميان فرد و ساير اعضاي جامعه صورت
گيرد و با تشكيل گروهها و تشكلهاي جديد با هم همكاري
نمايند ،تا از اين طريق ،روحيه همبستگي اجتماعي و اعتماد

اف��راد ب��ه يكديگر در جامعه افزايش يابد .چيزي كه جامعه
م��ا ام��روزه با توجه به تغييراتي (همچون افزايش جمعيت،
دگرگوني زندگي در شهرهاي بزرگ ،تحوالت اقتصادي،
سياسي و اجتماعي و  )...كه در دهه اخير بوجود آمده ،بدان
نيازمنداست.اینعاملمیتواندفضاهاواجتماعاتمجازی
باش��د که برای برنامه ریزی در این عرصه مهم و عمومی
نیازمند شناخت علمی و آگاهانه آن در زمینه های مختلف
احساس می شوددرغياب سرمايه اجتماعي ،ساير سرمايهها
اثربخشي خود را از دست ميدهند و بدون سرمايه اجتماعي،
پيم��ودن راههاي توس��عه و تكام��ل فرهنگي و اقتصادي،
ناهموار و دش��وار ميشوند .در ديدگاههاي سنتي مديريت
توس��عه،س��رمايههاياقتصادي،فيزيكيونيرويانساني
مهمترين نقش را ايفاء ميكردند .اما در عصر حاضر براي
توس��عه ،بيش��تر از آنچه كه به سرمايه اقتصادي ،فيزيكي و
انساني نيازمند باشيم به سرمايه اجتماعي نيازمنديم ،زيرا
بدون اين سرمايه استفاده از ديگر سرمايهها به طور بهينه
انجام نخواهد شدهمچنين شبكه اجتماعي باعث دسترسي
بیشتر افراد به اطالعات درباره موقعيت هاي كاري و بازاركار
مي ش��ودمطالعات انجام شده درباره شبکه های اجتماعی

آگهی مناقصه یک مرحله ای
شهرداری مشکین دشت
ش��هرداری مش��کین دش��ت در نظر دارد برابر با درخواس��ت بشماره  96/3/01/4093مورخ  96/10/5معاونت عمرانی نسبت به
اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید.
ردیف

نوع پروژه

مبلغ پروژه به ریال

مبلغ سپرده مناقصه به ریال

توضیحات

1

آسفالت مکانیزه سطح شهر

5/000/000/000
پنج میلیارد ریال

250/000/000
دویست و پنجاه میلیون ریال

رتبه  5راه و باند الزامیست

 )1داوطلبان وعالقمندان به ش��رکت در مناقصه حداکثر  10روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی به آدرس مش��کین دش��ت تقاطع
بلوار شهید صیاد شیرازی امور قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت کنند.
)2هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
)3شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.
)4مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی که به مدت  45روز حداقل دارای اعتبار و قابل تمدید باشد و یا
واریز نقدی به شماره حساب  01071952922009نزد بانک ملی شعبه مشکین دشت.
)5برندگان نفر اول و دوم هرگاه حاضر به انعقاد قراردا نشوند سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد.
)6الزم به ذکر اس��ت هنگام خرید اس��ناد داش��تن رتبه بندی مربوطه و ارائه تائیدیه صالحیت در س��ایت www.pmn.mporj.ir
معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل /روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت الزامی می باشد.
)7شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد
مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند بدیهی است پیشنهادات مناقصه می بایست الک ومهر شده تا پایان وقت تعیین شده در
)8سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

سید علیرضا مساعد -شهردار مشکین دشت

انتقادفعاالناقتصادیازمصوبهجنجالیکمیسیونتلفیق

نگرانی از فروش کاالهای قاچاق توسط دولت
صفحه3

یادداشت

صفحه 7

تشنگي
تنها سهم درياچه اروميه

بهروز ساري صراف


shouroonews@gmail.com

یادداشت

صفحه 9

زنگ خطرهای نظام
آموزش و پرورش ایران

مینا ابراهیمی بسابی


shouroonews@gmail.com

عرضه محصوالت با مدل 97پاسخ به اعتماد مشتريان است

نش��ان م��ي دهد كه از عوامل موث��ر براي موفقيت در بازار
كار اين است كه چه كساني را مي شناسيم .الگوهاي بازار
كار بيانگر آن اس��ت كه مزاياي اس��تفاده از تماس ها براي
پيدا كردن كار بستگي به اين دارد كه فرد چگونه به شبكه
هاي ارتباطي متصل ش��ده اس��ت .البته تنها استفاده از اين
تماس ها مهم نيست ،بلكه كميت و كيفيت منابع اجتماعي،
كه از طريق اس��تفاده از تماس ها قابل دس��ت يابي هستند
نيز مهم است.
ح��ال ب��ا توجه به اينكه س��رمايه اجتماع��ي به عنوان يك
اصل محوري در راه مش��اركت اعضاي يك جامعه براي
دستيابي به توسعه محسوب ميشود و اجتماعات مجازی
نیز یکی از مهمترین بس��ترهای تعامل ،مش��ارکت و تبادل
آراس��ت ،ضرورت شناس��ایی این پدیده ها در جریان یک
تحقیق علمی مسجل به نظر می رسد .به عبارت دیگر این
شناخت ما را در جهت برنامه ریزی برای میلیون ها کاربر
فضاهای مجازی که به طور مداوم در حال ارتباط ش��بکه
ای ب��ا یکدیگر هس��تند هدایت نم��وده و زمینه های ارایه
راه��کار و راهب��رد بهتر را در عرصه های عمومی و مجازی
فراهم می سازد.

اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید آن را دریافت نمایند.

عکس از :پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

معاون فروش و بازاريابي ايران خودرو گفت :عرضه محصوالت گروه
صنعتي ايران خودرو سه ماه پيش از شروع سال جديد با مدل 97پاسخي
به اعتماد و همراهي مش��تريان اين گروه صنعتي اس��ت .به گزارش
ایکوپ��رس  ،مصطف��ي خانكرم��ي اظهار كرد :عرضه محصول با مدل
سال جديد در سه ماه پاياني سال...

 مهدى مختار پور

دكتراى جامعه شناسى و مدرس دانشگاه

آنچه از تعاريف متعدد سرمايه اجتماعي بر ميآيد
اين است كه اين مفهوم در بردارنده مفاهيمي و
ابعادي همچون «اعتماد»« ،پيوند (همبس��تگي
و انس��جام) » و «رواب��ط متقابل اجتماعي» بين
اعض��اي ي��ك گروه بوده به نحوي كه گروه را به
سمت دستيابي به هدفي كه بر مبناي ارزشها و
معيارهاي رايج در جامعه مثبت تلقي شود ،هدايت
ميكند .لذا توجه به سرمايه اجتماعي و چگونگي
ارتقاء آن در جامعه ،با توجه به اينكه امروزه ايران
از نظر ژئوپوليتيكي موقعيتي حس��اس پيدا كرده
است (كه از آن جمله ميتوان به صدور ارزشهاي
جهاني و آگاهي اقوام از حقوق شهروندي خويش،
شكلگيري جامعه مدني و فشارهاي بينالمللي
اشاره كرد)

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از مردم قم؛

کودکان کار

جامعه

سرمایه گذاری اجتماعی
در شبکه های مجازی

نیاز در این حوزه خواهیم داش��ت.بی برنامگی دولت در بحث مس��کن
از عمده انتقادات وارده به سیاس��ت گذاری های صورت گرفته در این
بخش است؛زیرا دولت...

6

ازعدم ساماندهیانتقادکردند

سرمقاله

معاون فروش و بازاريابي ايران خودرو گفت :عرضه محصوالت
گروهصنعتيايرانخودروس��هماهپيشازش��روعس��الجديدبا
مدل 97پاسخيبهاعتمادوهمراهيمشترياناينگروهصنعتي
اس��ت .به گزارش ایکوپرس  ،مصطفي خانكرمي اظهار كرد:
عرضهمحصولبامدلسالجديددرسهماهپايانيسال،اقدامي
استكهخودروسازانمطرحدنياانجامميدهندوامسالنیزهمانند

سالگذشته،گروهصنعتيايرانخودروبهعنوانتنهاخودروساز
ايرانيآنرااجراكرد.خانكرميافزود:مشتريانهموارهدرشرايط
سخت و دشوار گروه صنعتي ايران خودرو را همراهي كرده اند و
در مقابل ما به پاس این همراهی و ارج نهادن به اعتماد ایشان در
حوزه بازاريابي و فروش سعي داريم طرح هايي را براي پاسخ به
ايناعتمادوهمراهي،برنامهريزيواجراكنيم.ويادامهداد:توقع

وانتظارمشتريايرانيازايرانخودروبهعنوانبزرگترينخودروساز
خاورميانهفراترازديگررقبااست،ازاينرو،تغييرمدلمحصوالت
ايران خودرو چندماه پيش از شروع سال جديد در دستور كار اين
شركت قرار گرفت به طوریکه از دهم دی ماه تا کنون حدود30
هزاردستگاهخودروبامدل 97تحویلشدهاست.کاریکههیچ
یک از خودروسازان تا کنون موفق به انجام آن نشده اند.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از مردم قم؛

ضعفها برطرفشودآمریکاهیچغلطینمیتواندبکند

مع��اون اول ریی��س جمه��وری ،آی��ت اهلل
هاش��می رفس��نجانی را استراتژیس��ت
توس��عه گرا و سیاس��تمداری مبتنی بر مردم
توصیف کرد وگفت :هاشمی مرد صبر و امید،
م��دارا و تدبی��ر ب��ود و هیچ وقت کس��ی او را
ناامید ندید ،همیش��ه برای روزهای سخت و
آینده برنامه داش��ت.به گزارش ایرنا ،اسحاق
جهانگیری روز سه شنبه در نخستین کنگره
بزرگداش��ت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که
در س��الن اجالس س��ران برگزار ش��د ضمن
تسلیت به خانواده آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
اظهارداش��ت :این کنفرانس که در س��الگرد
مرحوم آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی برگزار
می ش��ود فرصتی برای بازخوانی وبازآفرینی
اندیشه وتجربه ای است که در سخت ترین و
پیچیده ترین مقاطع مبارزه سیاسی ،استقالل
جمهوری اس�لامی ایران و پیش��رفت نظام
حض��وری موثر و برجس��ته ومنحصر به فرد
داش��ته اس��ت.وی تاکید کرد :ب��دون تردید
اگربخواهیم از میان روحانیون سرشناس که
در انقالب نقش داش��تند پنج نفر را نام ببریم
حتما هاشمی رفسنجانی در همه جا شاخص
ترین اس��ت .جهانگیری همچنین گفت :وی
هیچ صحنه ای از انقالب ،از تش��کیل نظام
جمهوری اس�لامی ،دفاع مقدس ،سازندگی
و اصالح��ات و اعت��دال نم��ی توان یافت که
هاش��می رفس��نجانی در میانه آن نباشد .وی
افزود :آقای هاشمی در قبل از پیروزی انقالب
امیرکبیر را به عنوان کس��ی که به س��ازندگی
ایراندردورانصدارتشپرداخت،سرمشقش
قرارداد و کتاب امیرکبیر و مبارزه با استعمار را
نوش��ت.معاون اول رییس جمهوری تصریح
کرد :آقای هاشمی ار ابتدا و تا انتهای زندگی
ف��ردی آرمان گرا ب��ود و آرمانی بزرگ برای
ایران تصور کرده بود و در ذهن داشت ولی در
عین حال واقع بین بود.عضو دولت دوازدهم
تاکید کرد :وقتی رییس مجلس شد ،مجلس
در راس ام��ور ق��رار گرف��ت و وقت��ی نیاز بود
در دولت حضور پیدا کند ،س��رعت سازندگی
وش��تاب کش��ور شکل گرفت و وقتی جنگ با
مشکل روبرو شد به عنوان فرماندهی جنگ
گره گش��ا ش��د و آن زمانی که نیاز بود صلح را
پیش ببرد با ش��جاعت در حضور امام راحل

عرض کرد که شما اجازه دهید من قطعنامه
را قب��ول کنم ،بعد ش��ما م��ی توانید من را به
عنوان کسی که در وظیفه ام بد عمل کرده ام
محاکمه کنید.وی ادامه داد :به لحاظ سیاسی
سیاست ورزی را مبتنی بر جامعه می دانست
و به اعتقاد خود باور داشت و همواره تاکید بر
انتخابات��ی آزاد که حقوق مردم در آن رعایت
شود با مشارکت باال صحبت می کرد.معاون
اول ریی��س جمهوری از رویکردهای اصلی
آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی را این موضوع
دانس��ت ک��ه ب��ه رغم این ک��ه در باالترین و
مهم ترین مس��ئولیت های��ی که مورد انتقاد
م��ردم ق��رار می گرفت ،همواره خودش را در
مع��رض رای م��ردم قرار م��ی داد و فکر می
کرد تا زمانی که مورد اعتماد مردم اس��ت و
رای آنان را به عنوان پشتوانه خود دارد ،بهتر
م��ی توان��د کار کند .جهانگیری یادآور ش��د:
ب��رای انتخاب��ات ارزش باالیی قایل بود ،در
انتخابات س��ال  92ب��ه صحنه انتخابات آمد
که ناباورانه رد صالحیت ش��د ش��اید فکر می
شد که با رد صالحیت هاشمی ایشان صحنه
را ترک کند ولی هاشمی قهر نکرد و عافیت
نش��ینی را اتخاذ نکرد وبرای همان انتخابات
برنامه ریزی کرد ورییس جمهوری درس��ت
کرد.مع��اون اول رییس جمهوری تاکید کرد:
به لحاظ اقتصادی کسی بود که مفهوم توسعه
وابعاد آن را به خوبی می فهمید ،آقای هاشمی
نظریه توسعه داشت و برای تکنوکرات های
ایران یک الگو ش��ده بود وخیلی ها در ایران
از قبل از انقالب زحمت کشیدند تا این زمان
که بتوانند برای گروه تکنوکرات ها ایدئولوگ
شوند که آقای هاشمی شد  .جهانگیری یادآور
شد :آقای هاشمی به لحاظ موقعیت وجایگاه
مش��اوری امین ،ص��ادق و ثابت قدم در کنار
رهبر انقالب و در زمان حیات امام راحل بود.
معاون اول رییس جمهوری افزود :هاش��می
شناس��نامه وهویت نظام جمهوری اسالمی
اس��ت ونمی توان از او گذش��ت و او را نادیده
گرفت ،هاش��می مرد عبور از بحران ها بود.
مع��اون اول ریی��س جمهوری با بیان این که
وی اینقدر دلسوز بود ،افزود :هاشمی همانطور
که در تعابیر بزرگان آمده یک فرد نیست یک
تجربه واندیش��ه اس��ت ،ببینیم او چه کرد وما

گوش داده و رس��یدگی ش��وند و در حد وس��ع و
توان پاسخ داده شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس در تبیین ابعاد
قضایای اخیر گفتند :قرائن و شواهد اطالعاتی
نشان می دهد که این قضایا سازماندهی شده
ب��وده و در ش��کل گی��ری آن ،یک مثلث فعال
بوده است.ایشان افزودند :یک رأس این مثلث،
امریکا و صهیونیستها بودند که طراحی را انجام
دادن��د و چن��د ماه برروی این طراحی کار کردند
و بنای آنها این بود که حرکت ها از ش��هرهای
کوچک ش��روع ش��ود تا به مرکز برس��د.رهبر
انقالب اس�لامی گفتند :رأس دوم این مثلث،
یکی از دولتهای پولدار خلیج فارس اس��ت که
هزینه این نقشه را تأمین کرد و رأس سوم نیز،
پادوه��ا بودند که مربوط به س��ازمان آدمکش
منافقی��ن هس��تند و از ماهه��ا قبل آماده بودند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به فراخوان
ها ،خاطرنشان کردند :در این فراخوان ها ،شعار
«نه به گرانی» مطرح شده بود که شعاری جذاب
بود تا عده ای را بدنبال خود وارد صحنه کنند.
در ابتدای کار هم عده ای با این ش��عار همراه
ش��دند ام��ا مردم به مح��ض آنکه دیدند ،هدف
و ش��عارها تغییر کرد ،صف خود را جدا کردند.
ایشاندرهمینخصوصافزودند:همانافرادی
ک��ه روز پنجش��نبه و جمع��ه در اجتماع «نه به
گرانی» ش��رکت کرده بودند ،بعد از جدا کردن
صف خود ،در اجتماع عظیم نهم دی به میدان
آمدند و برضد امریکا و منافق شعار دادند.رهبر
انقالب اس�لامی در ادامه تبیین قضایای اخیر
به برخی حرفها در رس��انه های دش��منان اشاره
کردند و گفتند :برای سازماندهی و عملیات دو
قرار گاه فرماندهی در همسایگی ایران تشکیل
ش��ده بود ،یکی از این قرارگاهها برای هدایت
عملی��ات در فض��ای مجازی بود و قرارگاه دوم
برای مدیریت اغتش��اش ها که هر دو قرارگاه
بوسیلهامریکاییهاوصهیونیستهافرماندهی
میشد و پیروزی خود را نیز قطعی می دانستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با سپاس��گزاری به
درگاه خداوند متعال که دش��منان ملت ایران را
از نادان ها قرار داده اس��ت ،تأکید کردند :برغم

“

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر
از مردم قم با تجلیل و تحسین حرکت عظیم،
پر ش��ور ،بهموقع و منس��جم ملت در روزهای
اخی��ر ،ب��ه تش��ریح ابعاد و الیه ه��ای مختلف
توطئه دش��منان برای سوءاستفاده از مطالبات
به حق مردم پرداختند و با بیان سخنان مهمی
خطاب به امریکایی ها ،مسئوالن کشور و مردم
تأکی��د کردن��د :ایس��تادگی و نبرد «ملت با ضد
ملت»« ،ایران با ضد ایران» و «اس�لام با ضد
اسالم»همچونچهلسالگذشتهادامهخواهد
داشت اما کینه ورزی دشمن نباید موجب شود
مس��ئوالن از ضعفها و مش��کالت مردم و بویژه
طبقات ضعیف غافل شوند.
به گزارش شروع به نقل از پایگاه اطالع رسانی
دفت��ر مق��ام معظم رهبری ،حض��رت آیت اهلل
خامنه ای در ابتدای سخنان خود ،با گرامیداشت
سالروز قیام نوزدهم دی سال  ،۱۳۵۶مردم قم
را ش��جاع ،سرش��ار از انگیزه و امید و در صراط
مس��تقیم انقالب دانس��تند و گفتند :مردم قم
امسالهمانندسالهایگذشتهدرراهپیمایینهم
دی شرکت کردند اما هنگامی که قضایای اخیر
بوجود آمد ،چهار روز بعد یعنی در روز سیزدهم
دی ،آن حرکت عظیم را آفریدند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای با تأکید بر اینکه
حرف ملت ایران بویژه جوانان در چهل س��ال
گذشته« ،ایستادگی در مقابل زورگویی و زیربار
قدرتها نرفتن» بوده است ،افزودند :ملت ایران
همچنان با همان منطق ،اهداف واالی خود را
دنب��ال م��ی کن��د اما با انگیزه تر و پرتجربه تر از
گذش��ته شده است و جوانان انقالبی کشور نیز
پرتعدادتر از اول انقالبند.
ایشان قضایای روزهای اخیر را شواهد روشنی
از این روحیه ملت ایران دانستند و گفتند :ملت
ای��ران از روز نه��م دی که ای��ن آتشبازیها و
ش��یطنت کاریها آغاز ش��د ،در نقاط مختلف
کش��ور ،حرکت خود را آغاز کردند اما هنگامی
که دیدند مزدوران دش��من دستبردار نیستند،
پ��ی در پ��ی و در روزهای متوالی ،راهپیمایی ها
تکرار ش��د.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند:
این راهپیمایی ها حوادث معمولی نیست و این
حرکتعظیم،منسجمومردمیدرمقابلتوطئه
دشمن و با چنین نظم ،بصیرت ،شور و انگیزه در
دنیا بی نظیر است.حضرت آیت اهلل خامنه ای در
توصیف حرکت مس��تمر ملت ،گفتند :این نبرد
«ملت با ضد ملت» ،نبرد «ایران با ضد ایران»
و نبرد «اس�لام با ضد اس�لام» است که از این
پس نیز ادامه خواهد داشت.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند :البته این مبارزه و
ایس��تادگی و مقاومت موجب نش��ده است که
مل��ت از دیگ��ر ابعاد زندگی از جمله پیش��رفت
ه��ای علم��ی و تأمین امنی��ت و آرامش غافل
ش��ود.حضرت آیت اهلل خامنه ای ،ریش��ه تمام
دش��منی ه��ا و توطئه ها ب��ر ضد ملت ایران را
«انقالب اسالمی» دانستند و تأکید کردند :تمام
حرکات ناکام دش��من در این چهل س��ال ،در
واقع پاتک به انقالب است ،زیرا انقالب حضور
سیاسی دشمن را ریشه کن کرد.
ایشان گفتند :این بار هم ملت ایران با ایستادگی
همچ��ون س��دی محکم و مل��ی با قدرت تمام
به امریکا و انگلیس و لندن نش��ینان گفت که
نتوانستیدو بعد از اینهم نخواهیدتوانست.رهبر

انقالب اسالمی به میلیاردها دالر هزینه و سالها
ش��بکه س��ازی و مزدورپروری بدخواهان ملت
ایران برای ایجاد مش��کل از دورن کشور اشاره
کردند و افزودند :مسئوالن فعلی امریکا که ساده
لوحی آنها در امور سیاسی آشکار است ،این بار
خود را لو دادند و به شبکه سازی و مزدورپروری
اذعان و هزینه های این طراحی را نیز با سرکیسه
کردن دولت های وابس��ته خلیج فارس تأمین
کردند تا شاید بتوانند زباله های فراری از ایران
را بازیافت و دوباره وارد میدان کنند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به اقدام
دشمنان در سالهای اخیر در راه اندازی هزاران
ش��بکه مجازی و دهها کانال تلویزیونی ،ایجاد
جوخه های ترور و انفجار و اعزام آنها به داخل
مرزها ،و بمباران گسترده ملت با دروغ ،تهمت و
شایعه خاطرنشان کردند :همه اینتالشها انجام
شد تا شاید بتوانند افکار این ملت بویژه جوانان
را تغیی��ر دهن��د اما نتیجه اش ،ش��هید حججی
عزیز و دیگر شهدا بودند که در دفاع از انقالب
سینه سپر کردند.
ایشانافزودند:دشمنانحتیبراینفوذدربرخی
ارکان،افرادیراتطمیعکردندوخودنیزمستقیم
وارد میدان ش��دند که دخالت های مس��ئوالن
امریکای��ی را در ای��ن چند روز اخیر همه دیدند،
اما باز هم نتوانستند و ناکام ماندند.
رهبر انقالب اس�لامی ،صمیمانه از ملت ایران
قدردانی کردند و گفتند :نه یک بار بلکه هزاران
ب��ار از ای��ن ملت تش��کر می کن��م؛ ملت ایران
حقیقت ًا ملتی رشید ،با بصیرت ،وفادار ،با همت،
زمانشناس و لحظه شناس است و می داند که
لحظهی حرکت ،چه زمانی است.حضرت آیت
اهلل خامنه ای تأکید کردند :دش��منان این پیام
ها را می گیرند ،اگرچه در تبلیغات به روی خود
نم��ی آورن��د و صدها اخالل گر را هزاران نفر ،و
ح��رکات میلیونی مردم را گروه اندک جلوه می
دهند اما صاحبان سیاس��ت متوجه این حرکت
و پیام های آن می شوند.ایش��ان افزودند :ملت
ای��ران ب��ا این حرکت عظی��م کار خود را کرد و
در دل سیاس��تگذاران دش��من رعب ایجاد کرد
و بصیرت و انگیزه خود را به اوج رس��اند.رهبر
انقالب اسالمی با اشاره به تحلیل های مختلفی
که در روزهای گذشته از طرف اشخاص و جناح
ها در روزنامه ها و شبکه های اینترنتی بیان شده
گفتند :همه این تحلیل ها یک نقطه مشترک
صحیح داش��ت و آن اینک��ه باید بین مطالبات
صادقان��ه و ب��ه حق مردم و حرکات وحش��یانه
و تخریبگرانه یک گروه تفکیک قائل ش��د و
مطالبات و خواسته های مردم را پیگیری کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند:
اینکه عده ای از حقی محروم بمانند و در جایی
جمع ش��وند و اعتراض کنند ،یک مطلب اس��ت
اما اینکه عده ای از این تجمع سوءاستفاده کنند
و ب��ه قرآن و اس�لام دش��نام دهن��د و به پرچم
ای��ران اهان��ت کنند و مس��جد آتش بزنند ،یک
مطلب دیگر است.ایش��ان افزودند :اعتراض ها
یا درخواست های مردمی همواره بوده و اکنون
نیز هس��ت؛ در همین یکس��ال اخیر ،برخی از
مردم در بعضی ش��هرها یا در مقابل مجلس به
دلیل مشکالت صندوق ها یا برخی مؤسسات
مال��ی ،اجتماعاتی داش��تند که هیچکس هم با
آنها معارضه و مخالفتی ندارد و باید این حرفها

نه یک بار بلکه
هزاران بار از این ملت
تشکر می کنم؛ ملت ایران
حقیقتاً ملتی رشید ،با
بصیرت ،وفادار ،با همت،
زمانشناس و لحظه
شناس است و می داند که
لحظهی حرکت ،چه زمانی
است

“

مقابله پی در پی مردم ،دشمنان هنوز ملت ایران
محکم ایمان و
را نشناخته اند و معنای این سد
ِ
شجاعت ملی را نفهمیده اند.
ایش��ان ،بیهودهگوییه��ای اخیر مس��ئوالن
امریکایی را ناشی از عصبانیت شدید و شکست
اخیر دانستند و گفتند :می گویند حکومت ایران
از م��ردم خود می ترس��د! خی��ر .حکومت ایران
متولد این مردم اس��ت و نظام اس�لامی چهل
سال است که به پشتوانه همین مردم در مقابل
شما ایستاده است.
رهب��ر انق�لاب اس�لامی افزودن��د :می گویند
حکومت ایران از قدرت امریکا هراس دارد؛ در
پاس��خ می گوییم اگر ما از ش��ما هراس داشتیم،
چگون��ه در ده��ه پنجاه ش��ما را از ایران بیرون
ریختیم و در دهه نود نیز ش��ما را از کل منطقه
بیرون راندیم.
ایشان به یکی دیگر از گزافهگوییهای مقامات
امریکای��ی مبن��ی ب��ر نگرانی از نح��وه رفتار با
معترضان اشاره کردند و افزودند :شما خجالت
نمی کشید؟ در یکسال گذشته هشتصد نفر از
مردم امریکا به دست پلیس کشته شده اند .در
قضیه قیام وال استریت هر کاری که توانستید
ب��ر ضد م��ردم کردید و با هر احتمال و تهمتی،
مردم را کشتید؛ آن وقت برای مردم ایران اظهار
نگرانی می کنید؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اش��اره

به ابراز نگرانی مسئوالن انگلیس خبیث گفتند:
اخیراً در موضوع حمله به مسلمانان انگلیس و
دفاع مس��لمانان از خود ،یک قاضی انگلیس��ی،
احکام بسیار سنگینی داد؛ حاال مسئوالن چنین
کشوری ،دلسوز معترضان شده اند؟
رهب��ر انق�لاب اس�لامی« ،بران��دازی نظام
جمهوریاسالمی»راهدفمشخصامریکایی
ها خواندند و با اشاره به تالش دولت قبلی امریکا
در پنه��ان ک��ردن این هدف در موضعگیریها
و نی��ز نام��ه های��ی که برای رهب��ر انقالب می
فرس��تاد ،گفتن��د :البته رفتار آنه��ا همان رفتار
بران��دازی بود که دول��ت فعلی ،صریح و بدون
مالحظه آن را اعالم می کند.حضرت آیت اهلل
خامنه ای ،تالش برای گرفتن ابزارهای اقتدار
ملی ایرانیان را روش اصلی و وسیله امریکاییها
برای تحقق «براندازی» برش��مردند و افزودند:
جهت با
«عواط��ف مردم و اف��کار
عمومی هم ِ
ِ
حکومت» و «ایمان و انگیزه جوانان» از جمله
ابزاره��ای اصل��ی اقتدار ملی اس��ت و به همین
علت دش��منان درصدد تضعیف و س��لب آنها
هس��تند«.قدرت دف��اع موش��کی» و «حضور
مقتدران��ه در منطق��ه» از دیگر ابزارهای اقتدار
ملی ایرانیان بود که رهبر انقالب یادآور ش��دند
و افزودند :امریکا جرأت نمی کند اس��م مذاکره
با ما را بیاورد اما یک کش��ور اروپایی می گوید
م��ی خواهیم با ای��ران درباره حضور منطقه ای
آن مذاکره کنیم در حالی که باید از او پرس��ید
ش��ما چرا در منطقه حضور دارید؟رهبر انقالب
سپسسهنکتهاساسیراخطاببههیأتحاکمه
امریکا مورد تأکید قرار دادند :اول :س�� ِر ش��ما در
حوادث اخیر به سنگ خورد و اگر در آینده تکرار
کنی��د ب��از هم ناکام خواهید مان��د .دوم :در این
چن��د روز به ایران خس��ارت زدی��د ،این کار بی
تقاص نخواهد ماند و س��وم :این کس��ی که به
گفت��ه خود امریکایی ه��ا تعادل روحی -روانی
ندارد ،بداند که این دیوانهبازیهای نمایش��ی،
بیجواب نخواهد ماند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ایستادگی
نظام در مقابل زورگویان و دفاع از منافع ملت و
کشور افزودند :کسانی که در خارج یا متأسفانه در

داخل دوست دارند با امریکایی ها پیوند بخورند و
نشست و برخاست کنند ،این حرفها را بشنوند و
بدانند که نظام جمهوری اسالمی به فضل الهی
همه مشکالت را برطرف خواهد کرد.
بخش دیگری از سخنان رهبر انقالب خطاب
به مس��ئوالن کشور و عناصر و فعاالن سیاسی
بود .ایش��ان خود را هم مخاطب این س��خنان
دانستند و در نکته ای بسیار مهم گفتند :دست
داش��تن دش��من در مسائل اخیر ،تحلیل نیست
بلکه بر مبنای اطالعات و خبر بیان شد اما این
نباید موجب ش��ود که از ضعف ها و مش��کالت
خودمان غافل شویم.
رهب��ر انق�لاب تأکی��د کردند :دش��منان مانند
مگس روی زخم ناش��ی از مش��کالت و ضعف
ها مینشینند ،بنابراین باید زخم را خوب کنید
و نگذارید بوجود آید چرا که اگر مشکل داخلی
نداش��ته باشیم ،تبلیغات و فضاسازی بیگانه اثر
نمی گذارد و امریکایی ها هم نمی توانند هیچ
غلطی بکنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای« ،دفاع از حقوق مردم
و تالش برای حل مش��کالت آنها» را وظیفه
همه مسئوالن برشمردند و افزودند :قشرهایی
از م��ردم ب��ه خصوص «طبقات ضعیف» تحت
فشار هستند و باید همه همت مسئوالن صرف
حل مشکالت موجود شود.
«ش��ناخت مش��کالت جامع��ه ،تمرکز بر حل
مس��ائل اساسی و تقس��یم کار برای رفع آنها»
توصیه مهم دیگر رهبر انقالب به مس��ئوالن
س��ه قوه بود.ایش��ان با اشاره به تشکیل چندین
جلسه با مسئوالن و مدیران اصلی کشور درباره
آس��یب های اجتماعی و اقدام برخی مسئوالن
در کاهش بعضی از این آسیب ها افزودند :همه
مشکل حلنشدنی و گرهی بازنشدنی
بدانند که
ِ
در کش��ور نداریم اما باید در این زمینه آمادهتر،
پ��ا بهرکابت��ر ،بیش��تر و دقیق تر ،کار و تالش
کنیم«.وح��دت و همدلی» دیگر توصیه مؤکد
رهبر انقالب به مس��ئوالن بود.ایشان افزودند:
دشمن لجوج تهدید می کند
در این شرایط که
ِ
و درصدد ایجاد مش��کالت اس��ت ،مس��ئوالن
و مجموعه های سیاس��ی بای��د «هم افزایی»
کنن��د و از تحلی��ل و تضعیف یکدیگر خودداری
کنند.حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با یادآوری
صدمات و خساراتی که در سال  ۸۸به علت بی
قانونی برخی عناصر ،متوجه مردم و ایران شد،
افزودند :تسلیم در مقابل قانون همچون همیشه
توصیه ،تأکید و طلب بنده از همه مس��ئوالن و
دستگاهها است.
رهبر انقالب« ،تذکر و انتقاد منصفانه» را الزم
و مفی��د دانس��تند و در عی��ن حال افزودند :نباید
انتقاد و تذکر را با یک کالغ چهل کالغ کردن،
مبالغ��ه و تعمی��م غیرمنطقی ،به ابزار ش��ایعه و
سیاهنمایی تبدیل کرد.
ایشان افزودند :نباید وجود تعداد اندکی مدیر یا
قاضی فاسد را به هزاران مدیر اجرایی یا قاضی
ش��ریف تعمیم داد و دل جوانان عزیز میهن را
خال��ی ک��رد ،همچنانکه نباید یکی دو نماینده
را که در میان حدود  ۳۰۰نماینده ،جور دیگری
مشی می کنند ،به همه نمایندگان تعمیم داد.
رهب��ر انقالب« ،تمرکز مس��ئوالن کش��ور»
بخص��وص مس��ئوالن اجرای��ی را بر مس��ائل
کلیدی بویژه اش��تغال و تولید و حل مش��کل

واردات ضروری خواندند و افزودند :این مسائل
را بارها به مسئوالن اجرایی تذکر داده ایم.ایشان
در همین زمینه افزودند :برخی گله می کنند که
رهبری چرا تذکر نمی دهد اما بنده با گزارشهای
مردمی و دیگر گزارش��ها از مس��ائل اساس��ی و
مش��کالت مردم با خبرم و مدام تذکر میدهم؛
بهگون��های که این تذاک��رات علنی ،یک دهم
هشدارها و اوقات تلخی های ما با مسئوالن در
جلسات غیرعمومی هم نیست.حضرت آیت اهلل
خامنه ای بار دیگر با تأکید بر اهتمام مسئوالن
براش��تغال و رون��ق تولید داخلی خاطرنش��ان
کردند :بیکاری ریش��ه اصلی بسیاری از مفاسد
اس��ت و باید با رونق تولید ،آن را حل کرد البته
پول پاشیدن بی حساب و کتاب مشکل را حل
نمی کند و خوشبختانه مسئوالن دولتی در این
زمینه ها مش��غول کار هس��تند.رهبر انقالب در
بخشدیگریازسخنانشانباتشکرازمسئوالن
امنیتی ،انتظامی و س��پاه و بس��یج افزودند :در
مس��ئله اخی��ر باید میان ج��وان و نوجوانی که
تح��ت تأثیر هیجان فضای مجازی حرفی زده
و کاری کرده با کسانی که جزو پادوهای امریکا
و ضد انقالب هستند فرق گذاشت.رهبر انقالب
افزودند :با کسانی که هیجانی وارد ماجرا شده
اند چه دانش��جو ،چه غیر دانش��جو باید صحبت
و روش��نگری کرد اما کسی که پادوی منافقین
است و آدم می کشد حسابش جداست.

بخشپایانیسخنانرهبرانقالبمستقیماً

خطاب به مردم بود.

ایشان حضور تعیین کننده ،بی منت و با بصیرت
ملت عزیز را در هنگامه های نیاز کشور موجب
جلب رضایت پروردگار کریم خواندند و افزودند:
در هم��ه چهل س��ال اخیر هر ج��ا الزم بوده در
انتخابات ،راهپیمایی ها و هر صحنه الزم دیگر،
مردم سینه خود را سپر کرده اند و به ایران آبرو
داده اند.رهبر انقالب با اشاره به شایعه پراکنی
ب��ه عن��وان یکی از ابزارهای مهم دش��منان به
م��ردم توصیه کردند :هر موضوعی را مادام که
سند درست و مطلب منطقی و معقول ندیده اید،
باور نکنید و ش��ایعات دش��من و دیگر حرفهای
ب��ی مبنا را منتش��ر و پراکن��ده نکنید.حضرت
آیتاهللخامنهایافزودند:مردمبدانندمسئوالن
کش��ور نخوابیده اند و به قدر وسعش��ان در حال
کار و تالش��ند؛ البت��ه جاهای��ی قصور و تقصیر
هم هست.ایش��ان با اش��اره به روند جاری حل
برخی مشکالت گفتند :حل بعضی مسائل دیگر
زمان بر است ،ضمن اینکه تقریب ًا همه مسئوالن
مستقیمیاغیرمستقیمانتخابخودمردمهستند
ک��ه بای��د با ابت��کار ،به روز بودن و آمادگی های
جسمی و عصبی ،فعالیت برای حل مشکالت
را افزونتر کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در
همی��ن زمینه انتخاب مس��ئوالن با رأی مردم
افزودند :مردمساالری دینی را صادقانه و واقع ًا
قبول دارم؛ به همین علت به هرکسی که مردم
رأی بدهن��د ،کمک میکنم همچنانکه درباره
همه دولتها از جمله این دولت ،این کار را کرده ام
و ادامه خواهم داد.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان تأکید
کردند:بهآیندهبسیارروشنکشورامیدوارهستم
و م��ی دان��م خداوند اراده ک��رده این ملت را به
عالی ترین درجات برس��اند که به فضل الهی
چنین خواهد شد.

رئیسجمهور در سالگرد رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

گرامیداشت یاد آیت اهلل

با بیکاری روبرو هستند ومعیشت مردم سخت
شده و توسعه کشور کند شده است ولی کشور
دارد مسیر توسعه را طی می کند.معاون اول
رییس جمهوری افزود :ما به طبقات ضعیف
توجه ویژه کردیم وامسال دریافتی افراد تحت
پوش��ش کمیته امداد امام خمینی وبهزیستی
را س��ه برابر کردیم ،مگر در یک س��ال می
ش��ود دریافتی چند میلیون را س��ه برابر کرد.
جهانگیری افزود:می خواهیم چهره خش��ن
فق��ر را از کش��ور برداری��م و کارهای بزرگ
واساس��ی کش��ور در این دوره ش��روع شده و
دهها میلیارد دالر منابع خارجی جذب ش��ده
و در حال ورود به اقتصاد کش��ور اس��ت.وی
ادامه داد :این ظرفیت برای همه بحران های
پیش رو وجود دارد ومهم است که همه مثل
هاشمی نگران و حساس ولی امیدوار وفعال
باش��یم و به مردم اعتماد کنیم تا مردم به ما
اعتماد کنند.

نخس�تین عنص�ر شناس�نامه آی�تاهلل

هاش�می طه�ارت از ش�رقگرایی،
غربگرایی ،اختالف و کینه بود

او عیار سیاست ورزی و سیاستمداری بود

رئیسجمهور در سالگرد رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در توییتر خود نوشت :او معیار و عیار سیاستورزی و سیاستمداری بود؛ به کشورش
عشق میورزید و آرزویش تبیین اسالم واقعی و سربلندی ایران ایران بود.
رئیس جمهوری در اولین سالگرد رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در توییتر خود نوشت:
او معیار و عیار سیاس��تورزی و سیاس��تمداری بود؛ به کش��ورش عش��ق میورزید و آرزویش تبیین اس�لام واقعی و س��ربلندی ایران ایران بود.
نامش بلند و یادش گرامی.
ه��م با بهره گی��ری از میراث فکری وعملی
هاشمی آنگونه عمل کنیم .جهانگیری ادامه
داد :ام��روز یک س��ال بعد از هاش��می عزیز
کشور در موقعیت حساس قرار گرفته است و
نگرانی ها وامیدهای او را در این شرایط بهتر
م��ی ت��وان فهمید و از آنها به��ره برد.معاون
اول رییس جمهوری تصریح کرد :در مسایل
اخیر کش��ور هم باید به روش هاش��می عمل
کنی��م و ب��ا مردم باش��یم و نارضایتی مردم و
اعتراض آنها را به رس��میت بشناسیم و برای
آن راه حل پیدا کنیم.جهانگیری افزود:حرف
اصلی من این اس��ت که نس��بت به خواس��ته
ه��ا و مطالبات مل��ی خود را ملزم به اقدامات

عملی بدانیم چراکه دفاع ازدموکراسی،حقوق
شهروندی ورای مردم موجی از امید در جامعه
و در بی��ن مردم بوجود م��ی آورد.معاون اول
رییس جمهوری یادآور ش��د :بس��یاری از این
اعتراض ها انباش��ت مطالباتی است که طی
سال های گذشته روی هم ایجاد شده و این
چنین س��رباز می کند و طبیعی اس��ت که در
چنی��ن اعتراضاتی دش��منان نظام جمهوری
اسالمی از آن سوءاستفاده می کنند.
جهانگی��ری تاکید کرد:ای��ن بدترین حرفی
اس��ت که گفته ش��ود فالن کش��ور عربی در
ایران آشوب به پا کرد ،اینها کوچک تر از آن
هستند که بتوانند در بخشی از ایران دخالت

کنن��د ،آنها ع��ددی نیس��تند بنابراین انها را
بی خود بزرگ نکنیم.

رس�انه ملی بای�د در خدمت مردم ایران

باشد

وی خطاب به رس��انه ملی تصریح کرد :صدا
وسیما باید در روشش تغییر دهد و نمی تواند
در انحص��ار ی��ک گروه محدود تن��درو قرار
گیرد.جهانگی��ری افزود :رس��انه ملی باید در
خدم��ت کل م��ردم ایران حت��ی معترضین و
گ��روه ه��ای دیگر قرار گیرد تا حرفش��ان را
بزنن��د.وی تاکید کرد:به عنوان دولت عرض
م��ی کنی��م در بخش اقتصاد می دانیم وقبول
داریم که مردم مشکالت زیادی دارند ومردم

آی��ت اهلل عبداهلل جوادی آملی درباره ویژگی
های ش��خصیتی مرحوم آیت اهلل هاش��می
رفس��نجانی در پیام��ی نوشت:نخس��تین
عنصر شناس��نامه آیتاهلل هاش��می طهارت
از ش��رقگرایی ،غربگرایی ،اختالف ،کینه،
افراط و تفریط اس��ت ،یعنی هس��ته مرکزی
اعتدال ،خوی و خلق آیت اهلل هاشمی بود...
ش��خصیت آیتاهلل هاش��می رفس��نجانی را
کارنام��ه و دوران پرافتخار ایش��ان بهخوبی
ساخت .هم فیض الهی به حدنصاب به ایشان
رسیده و هم ایشان در دریافت این فیض الهی
به حدنصاب کوش��یده است .اگر ما بخواهیم
رابطه آیتاهلل هاشمی و امام رضواناهلل تعالی
علیه را به خوبی بررسی کنیم رابطه بعضی از
صحابه پیغمبر با رسول اهلل را باید به درستی
ارزیابی کنیم.

هاش�می امی�دوار برای جامع�ه هم مایه

امید بود

ی��ادگار امام راحل (ره) گفت :هاش��می ،فرد
امیدواری بود که برای جامعه ما هم مایه امید
محس��وب می شد و امروز رهبر انقالب یکی
از کانون های امید در کشور است که همواره

باید برای ماندن این کانون امید تالش کنیم
و معتق��دم وقای��ع اخیر به دلیل پمپاژ یاس در
جامعه رخ داد.
سیدحسن خمینی روز سه شنبه در نخستین
کنگرهبزرگداشتآیتاهللهاشمیرفسنجانی
افزود :س��خن گفتن درباره این ش��خصیت
بزرگوار ،سهل و ممتنع است.
وی ادامه داد :دوست و دشمن به این اذعان
داشتند در شرایط توفان زا وجود آقای هاشمی
یک لنگر مطمئن است و برای جامعه امیدساز
بود؛ همین که مردم احس��اس می کردند در
جامعه فردی به نام هاشمی وجود دارد فکر می
کردند در مواقع حس��اس و خطر کسی وجود
دارد که می تواند امیدبخش باشد.
نوه امام راحل (ره) گفت :هاشمی از کشور ما
رفت��ه ام��ا امید نباید برود؛ رهبر انقالب امروز
یکی از بزرگترین کانون های امید در جامعه
اس��ت اگر هاش��می یک نقطه امید رفت باید
همواره تالش کنیم این کانون امید از جامعه
ما نرود.
ی��ادگار ام��ام راحل (ره) یک��ی از وجوه ممتاز
ش��خصیت آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی و
یکی از امهات صفت ایشان را امید دانست و
گفت :تمام وجود هاشمی امید بود و در هیچ
ش��رایطی امید به آینده را از دس��ت نمی داد و
این به قدری در ایش��ان پررنگ بود به گونه
ای ک��ه با او ش��وخی م��ی کردند که اگر او را
االن بخواهند س��مت زندان ببرند می گوید
االن مسیر ماشین تغییر می کند و به سمتی
دیگر می رود.
وی درباره منش��اء دوم امید آیت اهلل هاشمی
رفس��نجانی یعنی امی��د به فهم مردم ،اظهار
کرد :مطمئن بود که نمی توان برای همیشه
مردم را گول زد چون او به خرد جمعی اطمینان
داش��ت و هاشمی همیش��ه باور داشت آنچه
می گوید و روش��ی که عمل می کند ،درس��ت
است.
وی در بخشی از سخنانش به ارتباط صمیمانه
آیت اهلل هاشمی با بیت امام خمینی (ره) اشاره
کرد و گفت :هاشمی به من لطف پدرانه داشت
و ارتباطی میان ما در س��الهای اخیر ایجاد
ش��ده بود و در انتخابات س��ال  ٨٤و خبرگان
رهبری با او بودم.

چهارشنبه
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انتقاد فعاالن اقتصادی از مصوبه جنجالی کمیسیون تلفیق

نگرانی از فروشکاالهایقاچاق

روند قیمت دالر معکوس شد

در بازار روز سهشنبه نرخ دالر برخالف روز قبل
کهکاهش��یبود،صعودیش��دو ۴۳۹۵تومان
عرضه می شود ،اما قیمت سکه کاهش یافته
و یک میلیون و  ۴۶۶هزار تومان است.در بازار
س��که،نیمس��کهبرخالفسکهتمامافزایش
قیمت پیدا کرده است و ۷۱۸هزار تومان قیمت
دارد .اما ربع س��که با اندکی کاهش  ۴۱۴هزار
توم��ان فروخته میش��ود.در بازار ارز نیز عمده
ارزها افزایش��ی ش��ده اند .یورو  ۵۳۴۵تومان،
پوند انگلستان  ۶۰۱۱تومان ،لیر ترکیه ۱۱۸۴
تومانویوانچین ۶۸۰تومانعرضهمیشوند.
دالر مبادلهای نیز از سوی بانک مرکزی۳۶۲۱
تومان قیمتگذاری شده است.هر گرم طالی
 ۱۸عیار نیز با شیب مالیم کاهش قیمت ۱۳۶
هزار و  ۸۰۰تومان و هر مثقال طال  ۵۹۲هزار
و  ۴۰۰تومان فروخته میشود.

کلیات الیحه مبارزه
با پولشویی تصویب شد

سخنگویکمیسیونقضاییوحقوقیمجلس
از تصویب کلیات الیحه مبارزه با پولشویی در
نشس��ت روز دوشنبه این کمیسیون خبر داد.
حسن نوروزی در تشریح نشست روز دوشنبه
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ،گفت :با
توجه به اش��کاالت قانون مبارزه با پولشویی
از جمله عدم تناسب جرم و مجازات ،فقدان
بازدارندگی و اثربخش��ی مجازاتها ،تهدید
دای��ره ش��مول جرم منش��ا ب��ه جرایم داخل
کش��ور ،عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به
صورت مستقل از جرم منشا ،نبود رویه های
اجرایی مناس��ب جهت توقیف اموال و ابزار
حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به
ضرورت پیشبینی س��اختار عملیاتی مبارزه
با پولش��ویی کلیات ای��ن الیحه به تصویب
رسید.نوروزی افزود :درماده اول این الیحه
تاکید ش��ده اصل بر صحت معامالت اس��ت
مگر آنکه بر اس��اس ش��واهد و قرائن ،ظن
قوی بر عدم صحت آنها وجود داش��ته باش��د
که در این صورت مس��ئولیت اثبات صحت
معامل��ه بر عهده متصرف است.س��خنگوی
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ،تصریح
کرد :براساس ماده  ۲قانون تجارت ،ماده یک
الیح��ه مبارزه با پولش��ویی ب��ه این صورت
اص�لاح ش��د که اصل برصح��ت معامالت
تجاری موضوع ماده  ۲قانون تجارت است،
مگر اینکه براس��اس مصادیق قانون خالف
آن به اثبات رسد.

هشدار نسبت به وضعیت بیمه
شخص ثالث

همت��ی ع��دم تمایل ش��رکتهای بیمهای
برای بیمهکردن خانهتای مناطق مسکونی
زلزل��ه خی��ز را قویا رد کرده و میگوید طبعا
نرخه��ا در مناطق زلزلهخیز بیشتر اس��ت
ولی ش��رکتها مش��کلی با بیمه خانههای
روی گس��ل ندارند .او همچنین به پرداخت
خسارتهای سنگین بیمه ثالث اشاره کرد و
نسبت به ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرد.
عبدالناص��ر همتی ،رئیسکل بیمه مرکزی
در پاس��خ به این مس��ئله که گزارش ش��ده
شرکتهای بیمهای نسبت به بیمه و تمدید
بیم��ه خانههای روی گس��ل تمایل ندارند،
چنی��ن ادعای��ی را رد ک��رده و گفت :ممکن
است نرخهای بیمه در این مناطق فرق کند
ولی اینطور نیس��ت ک��ه بیمهگر برای بیمه
خانههای مناطق زلزلهخیز اقدام نکند.

گ�روه اقتص�اد :کمیس��یون تلفی��ق در
مصوب��ه ای جنجال��ی یک��ی از راهه��ای
درآمدزای��ی دولت را فروش کاالهای انبار
شده در سازمان اموال تملیکی اعالم کرده
و فعاالن اقتصادی نگران قاچاق فروش��ی
دولت در سال  ۹۷هستند.
کمیس��یون تلفیق مجلس شورای اسالمی
که این روزها را س��خت و نفس��گیر برای
بررس��ی الیحه بودجه سال  ۹۷کل کشور
م��ی گذران��د روز یکش��نبه در مصوبه ای
جنجال��ی تصمی��م گرفت تا برای دولت در
سال آینده به نحوی درآمدزایی کند که مابه
ازای فروش کاالهای متروکه در انبارهای
س��ازمان اموال تملیکی شرایطی را فراهم
نماید که منابع حاصله به سمت رونق تولید
و اش��تغال پیش رود غافل از آنکه فعاالن
اقتصادی ،خود نگرانی عرضه کاالهایی در
بازار هس��تند که در رقابتی به شدت نابرابر
هم��واره لطمه های س��نگینی را به پیکره
تولید وارد کرده است.
موض��وع از آن ق��رار اس��ت که قرار اس��ت
کاالهای در انبارمانده سازمان جمع آوری و
فروش اموال تملیکی که به نوعی کاالهای
قاچاق کش��ف شده هستند ،از سوی دولت
در بازار داخلی کشور فروخته شده و درآمد
حاصل از آن صرف اش��تغالزایی در س��ال
 ۹۷شود.
ح��ال اما فعاالن اقتص��ادی می گویند که
اصوال نباید اجازه ورود کاالهای قاچاق را
داد چه رسد به اینکه چراغ سبزی در اختیار
دولت قرار گیرد که مسیر فروش کاالهای
قاچاق را روشن می سازد و به نوعی دولت
را قاچاق فروش می کند.
مهمت��ر آنکه ،مق��ام معظم رهبری بارها و
بارها نسبت به ضرورت جلوگیری از ورود
کاالهای قاچاق به کشور هشدار داده اند و
حتی در یکی از س��خنرانی های اخیر خود
خواستار آتش زدن کاالهای قاچاق کشف
شده گردیده اند به نحوی که ایشان تاکید
کردن��د ک��ه کاالهای قاچاق باید آتش زده

شود تا ریسک واردات آن برای قاچاقچیان
به حداکثر برسد و با آتش زدن این کاالها
ب��ه نوعی قاچاقچی متوجه ش��ود که هیچ
راهی برای بازگش��ت ای��ن کاالها به بازار
وجود نداشته و دیگر قاچاق برایش مقرون
به صرفه نیست و به هیچ عنوان راهی برای
عرضه آن در بازار ندارد.
ام��ا اکنون کمیس��یون تلفی��ق مصوبه ای
داشته که بر مبنای آن اجازه چشیدن طعم
فروش کاالهای قاچاق به دولت داده شده
و دولت یک قاچاق فروش میشود؛ این در
حالی اس��ت که هیچ یک از واردکنندگان،
صادرکنن��دگان و فعاالن اقتصادی اجرای
چنین مصوبه ای را جایز ندانس��ته و آن را
به ضرر منافع ملی و حمایت از تولید داخلی
عنوان می کنند.
آنه��ا در گفتگ��و با خبرنگار مهر به صراحت
اع�لام می کنن��د که ورود درآمد حاصل از
ف��روش کاالهای قاچاق به اقتصاد ایران ،

آنهم بصورت رسمی ،یک امر مذموم است
اما بدتر از آن فروش این کاالها از س��وی
دول��ت و نگ��رش درآمدزایی در این خرید و
فروش است.
عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
می گوید :مصوبه روز یکش��نبه کمیسیون
تلفیق بس��یار جای تعجب داش��ت چرا که
اصوال مجلس باید س��ازکارهایی را تدوین
کن��د که ورود کااله��ای قاچاق به اقتصاد
ایران به حداقل ممکن برس��د نه اینکه آن
را به رس��میت ش��ناخته و اجازه فروش این
کاالها را هم به دولت بدهد.
وی می افزاید :مجموعه راهکارهایی باید
در اقتصاد ایران بکار گرفته شود که واردات
به صورت غیررس��می برای واردکنندگان
مق��رون ب��ه صرفه نباش��د و تولید داخل از
محل قاچاق کاال نبیند .این در ش��رایطی
اس��ت که اکنون رقاب��ت نابرابری را برای

تشکیل  ۹۰هزارپرونده وام ازدواج در کشور

رئی��س کل بانک مرکزی گفت:در حال حاضر حدود
 ۱۶۰تا  ۱۷۰هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود
دارد که  ۹۰هزار از این تقاضاها تشکیل پرونده دادهاند
و مراحل انجام کار در حال پیگیری است.

اعالم آمادگی نظام بانکی برای
پرداخت سود سهام عدالت

گمرکی پرداخت نکرده و بسیار ارزان تمام
شده است.
وی م��ی افزای��د :اما و اگره��ای زیادی در
خص��وص فروش کاالهای قاچاق به ذهن
متبادر میشود به این معنی که دولت با چه
مکانیزمی قرار اس��ت این کاالها را قیمت
گذاری کند و شیوه فروش آنها در بازار چه
خواهد بود؟ این در شرایطی است که مقام
معظ��م رهبری نیز بارها تاکید کرده اند که
باید کاالهای قاچاق به آتش کشیده شوند
و حال مش��خص نیس��ت که مجلس با چه
انگی��زه ای ف��روش کاالهای قاچاق برای
دولت را آزاد کرده است.
مناقبی اظهار داشت :دولت به جای حمایت
از تولید ملی اگر قرار باشد که کاالی قاچاق
بفروش ومنابع آن را صرف ایجاد اش��تغال
نمای��د به طور قطع اش��تغال موجود را هم
از دس��ت خواهد داد .بنابراین باید در وهله
اول باید به فکر حفظ اشتغال موجود بود و
پس از آن بتوان با سرمایه گذاری و جذب
مناب��ع مال��ی ،زمینه ه��ای افزایش تولید و
اشتغالزایی را فراهم کرد.
رئیس مجمع واردات معتقد است که دولت
نبای��د ب��ه هیچ عنوان زیر ب��ار اجرای این
مصوبه کمیسیون تلفیق رود و به نظر می
رسد نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز
نباید به این مصوبه رای دهند چرا که به هر
حال هر موردی که تصویب ش��ود مجری
آن مهم است و روسیاهی فروش کاالهای
قاچاق به طور قطع برای دولت خواهد ماند.
پس بهتر است که دولت هم زیر بار اجرای
چنین مصوبه ای نرود و حتی اجازه تصویب
نهایی آن را هم ندهد.
ح��ال بای��د منتظ��ر ماند و دی��د که صحن
علن��ی مجل��س در مقابل چنی��ن مصوبه
ای چ��ه واکنش��ی نش��ان خواه��د داد و
ف��روش کااله��ای قاچاق از س��وی دولت
ب��ر اس��اس مصوب��ه کمیس��یون تلفی��ق
چق��در نظ��ر مثب��ت نماین��دگان را به خود
جلب خواهد کرد.

کاالهای ایران رقم زده و زمینه ساز رقابتی
نبودن تولید شده است.
همچنی��ن علیرضا مناقب��ی رئیس مجمع
واردات نیز با ابراز تعجب نسبت به مصوبه
کمیس��یون تلفیق می گوید اصوال کاالی
قاچ��اق و واردات غیررس��می یک تخلف
محض و آش��کار از سوی قاچاقچیان است
که به هیچ عنوان نباید به رسمیت شناخته
شود در حالی که با مصوبه کمیسیون تلفیق
به نظر می رسد که این کاالها به رسمیت
ش��ناخته شده و تخلف نیستند در حالی که
خالف اگر خالف اس��ت برای همه باید در
نظر گرفته شود و واردات کاالهای قاچاق
نیز مطابق قانون یک تخلف کامال آشکار
اس��ت که اگر قرار باش��د دولت ،آن را در
بازار عرضه کرده و بفروش��د تولید داخلی
را تضعیف کرده اس��ت ضمن اینکه همان
کاال ق��درت رقاب��ت را از کاالهای وارداتی
خواه��د گرف��ت چرا که حق��وق و عوارض

افت  183واحدی شاخص بورس

ولیاهلل سیف درباره افزایش میزان وام ازدواج گفت:
با وجود محدودیت منابع قرضالحسنه ،امسال طرح
ارائ��ه ضربت��ی وام ازدواج در دس��تور کار قرار گرفت
و ظ��رف م��دت دو م��اه  ۶۰۰هزار فق��ره وام ازدواج
پرداخت شد.
سیف افزود :با وجود محدودیت منابع بانکی ۱۱ ،بانک
کشور در طرح ضربتی ارایه وام ازدواج شرکت کردند
که از این بانکها قدردانی میکنم.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال مبنی
بر اینکه آیا میزان وام ازدواج افزایش مییابد ،گفت:
خوشحال میشویم که نظام بانکی کشور بتواند بیشتر
در خدم��ت فعالیته��ای فرهنگی باش��د و در کمک
به تس��هیل ازدواج نقشآفرینی کند ،انشاءاهلل نظام
بانک��ی مناب��ع خود را تجهیز میکند تا بتواند به انجام
این مهم کمک کند.

در جری��ان دادوس��تدهای ب��ازار س��رمایه تع��داد
901میلیون س��هم و حقتقدم بهارزش 232میلیارد
تومان در 58هزار نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت و
شاخص بورس با افت 183واحدی در ارتفاع 96هزار
و 149واحد قرار گرفت.
بیشترین تأثیر منفی بر حرکت دماسنج بازار سهام در
روز جاری به نام نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج

فارس ،فوالد مبارکه اصفهان و ایران خودرو ش��د و
در مقابل نمادهای معامالتی ملی صنایع مس ایران،
پتروشیمی خارک و پتروشیمی جم با رشد خود مانع
افت بیشتر شاخص شدند.
ش��اخصهای اصلی بازار س��رمایه هم روز منفی را
پش��ت س��ر گذاش��تند بهطوری که ش��اخص قیمت
(وزنی ــ ارزش��ی) 58واحد ،کل (هموزن) 68واحد،
قیم��ت (هم��وزن) 51واحد ،آزاد ش��ناور 227واحد و
ش��اخصهای بازار اول و دوم به ترتیب  104و 527
واحد افت کردند.
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش؛ در بازاره��ای فرابورس
ای��ران ه��م با معامل��ه  350میلیون ورق��ه بهارزش
 113میلی��ارد توم��ان در 38ه��زار نوب��ت ،آیفکس
 2.5واح��د رش��دکرد و در ارتف��اع 1077واح��د
قرار گرفت.

بورسهای اروپایی در صدر

نوبخت:یک میلیون و 33هزار شغل در سال آینده ایجاد می شود

رییس س��ازمان برنامه و بودجه گفت :در س��ال  1397با
 327ه��زار و  700میلی��ارد تومان اعتبار ،یک میلیون و
 33هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.
«محمدباقر نوبخت» در نشست خبری اشتغال و تولید
در بودجه  1397که در س��ازمان برنامه و بودجه برگزار
ش��د ،افزود :پارس��ال سیاست دولت این بود که  17هزار
و  900میلی��ارد توم��ان تس��هیالت بانک��ی به  24هزار
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط اعطا کند.
س��خنگوی دولت افزود :اقدام دوم این بود که از منابع
خزانه به عنوان طرح های عمرانی مبلغ  42هزار میلیارد
تومان به طرحهای عمرانی اختصاص داده شد.
نوبخت اظهار داشت :در مجموع پارسال سرمایه گذاری
 7.1درصد رشد داشت و برای نخستین بار رشد اقتصادی
ما  2رقمی شد.
نوبخ��ت ب��ا بیان اینکه منابع س��رمایه گذاری در الیحه
بودجه سال آینده 327 ،هزار و  700میلیارد تومان پیش
بینی ش��ده اس��ت ،گفت 73 :هزار و  400میلیارد تومان

بازار کار و همچنین  74هزار و  500شغل جدید در بخش
صنعت با اجرای برنامه دولت ایجاد شود.
* تعرفه واردات خودروهای برقی صفر است
رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با افزایش تعرفه
واردات خودروهای هیبریدی گفت :برنامه دولت برای
تحول در حمل و نقل درون و برون ش��هری به منظور
ایجاد ش��غل و کاهش آلودگی هوا اس��ت؛ خودروهای
برقی در این موضوع نقش مهمی دارند و تعرفه در نظر
گرفته شده برای آنها صفر است.
وی با بیان اینکه خودروهای هیبریدی س��وخت بنزین
هم مصرف می کنند ،گفت :بنابراین پایین ماندن تعرفه
آنها نسبت به سایر خودروها میتواند موجب ایجاد رانت
ش��ود؛ بنابراین تصمیم گرفته ش��د تعرفه واردات این
خودروها مانند سایر خودروها افزایش یابد.
* افزای��ش قیم��ت حاملهای ان��رژی در گرو تصمیم
مجلس
نوبخ��ت درباره تبصره ( )١٨الیحه بودجه س��ال آینده

به سرمایه گذاری در طرح های تولید و اشتغال و 254
هزار و  300میلیارد تومان به س��رمایه گذاری در طرح
های عمرانی اختصاص دارد.
وی در رابطه با منابع پیش بینی ش��ده برای س��رمایه
گ��ذاری در بخ��ش تولید و اش��تغال ،گف��ت 17 :هزار و
 400میلی��ارد توم��ان از منابع حاصل از بودجه عمومی،
 15ه��زار میلی��ارد تومان از منابع صندوق توس��عه ملی،
 35هزار میلیارد تومان از منابع بانکی و  6هزار میلیارد
تومان از مانده اعتبار مربوط به قانون حمایت از اشتغال
روستایی تامین خواهد شد.
وی درب��اره جزئی��ات طرح ایجاد اش��تغال نیز گفت :در
الیحه بودجه  97پیش بینی شده که  240هزار شغل با
احیای  100هزار بافت فرسوده و  60هزار شغل با تامین
 100هزار مسکن روستایی و اجتماعی ایجاد کنیم.
وی در رابطه با دیگر زمینه های ایجاد اش��تغال گفت:
پیش بینی شده است که  173هزار شغل در بخش میراث
فرهنگی 221 ،هزار شغل در بخش سیاستهای فعال

رئی��س کانون بانکه��ای خصوصی از اعالم
آمادگی نظام بانکی برای پرداخت سود سهام
عدالت به مشموالن خبر داد.
ک��وروش پرویزی��ان افزود :نظام بانکی از قبل
تهمیدات الزم را برای دستگاه ها در خصوص
واریز سود سهام عدالت فراهم کرده است .وی
ادامه داد :بر همین اس��اس تمهیدات الزم بر
اس��اس اعالم دس��تگاه ها ایجاد و حس��اب ها
برای پرداخت س��ود س��هام عدالت آماده شده
و قاعدتا امکان واریز و برداش��ت س��ود س��هام
عدالت فراهم است.
ریی��س کان��ون بانک ه��ای خصوصی خاطر
نش��ان کرد :همچنین بانک ها آمادگی دارند
تا در صورت در خواس��ت س��ازمان خصوصی
س��ازی مبنی بر فراه��م کردن امکانات جدید
موارد را فراهم کنند تا پرداخت ها به درس��تی
فراهم شود.
پرویزیان با تاکید بر اینکه عمده حساب هایی
که س��ود س��هام عدالت باید به آنها واریز شود
در اختیار بانک های دولتی اس��ت ،ادامه داد:
شماره حساب ها از ماه ها قبل به نظام بانکی
برای پرداخت اعالم شده ا ست.
همچنی��ن ی��ک منبع آگاه نیز به خبرنگار ایبِنا
گف��ت ک��ه بعد از واریز ش��دن منابع مورد نظر،
به طور سیستمی سود سهام عدالت به شماره
ش��بای اعالم شده صاحبان سهام که پیش تر
در س��ایت سازمان خصوصی سازی بارگذاری
کرده بودند ،واریز می شود و هیچگونه مشکلی
از این نظر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه از نظر فنی هیچگونه مشکلی
بابت واریز س��ود س��هام عدالت در نظام بانکی
وج��ود ن��دارد ،توضیح داد :در صورتی که منابع
اعالم ش��ده به حس��اب صاحبان سهام عدالت
واریز شود ،از فردا قابل برداشت خواهد بود.
بر اساس اعالم رییس سازمان خصوصی سازی
؛ 49شرکت بهعنوان شرکتهای سرمایهپذیر در
سبد سهام عدالت قرار دارند که بخشی از سهام
این شرکتها به مشموالن این طرح اختصاص
پی��دا ک��رده اس��ت و در حال حاضر بیش از 49
میلیون نفر بهعنوان مش��موالن ثبتنامش��ده
قطعی سهامدار سهام عدالت در کشور شناخته
شدهاند و سهامدار میباشند.
تمامی اقدامات مربوط به واریز س��ود س��هام
عدالت به حس��اب مش��موالن توسط سازمان
خصوصیسازی انجام شده است و مبلغ 1200
میلی��ارد تومان س��ود دریافتی از ش��رکتهای
سرمایهپذیر از حساب سازمان خصوصیسازی
برداش��ته ش��ده و در حال انتقال به حس��اب
بانکهای طرف حس��اب مش��موالن است که
حدود  35بانک را شامل می شود.

که در آن درآمد  ١٧هزار و  ٤٠٠میلیارد تومان از محل
افزایش قیمت حامل های انرژی پیش بینی ش��ده بود،
گف��ت :مجل��س این عدد را به  ١٠ه��زار میلیارد تومان
کاه��ش و مح��ل تامین آن را به فروش امالک تملیکی
تغییر داده است؛ بنابر این هر تغییر در قیمت حاملهای
انرژی در گرو نظر مجلس ش��ورای اس�لامی اعمال می
شود.
نوبخ��ت ب��ا بیان اینکه میزان حقوق مقامات بر اس��اس
مصوبه مجلس تعیین ش��ده اس��ت ،گفت :امسال و سال
آینده حقوق مقامات افزوده نخواهد شد.

* سیاس�ت دول�ت در رابط�ه ب�ا ارز تغیی�ر نک�رده

است

رئیس برنامه و بودجه در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست
دولت در رابطه با ارز تغییر نکرده است ،گفت :دولت تدبیر و
امیدهموارهبرتقویتپولملیتاکیدداردودرشورایپول
و اعتبار تالش می کند نوسانات به وجود آمده در بازار ارز را
کنترل کند.

با افزایش ورود س��رمایه به بازارهای س��هام
اروپایی به دلیل شرایط مطلوب اقتصاد جهانی،
بورس های اروپایی در باالترین سطح خود در
دو سال گذشته قرار گرفتهاند.
ش��اخص "اس��تاکس  "۶۰۰ک��ه در بردارنده
س��هام  ۶۰۰ش��رکت اروپای��ی از  ۱۷کش��ور
اروپایی اس��ت در باالترین س��طح خود از ماه
اوت س��ال  ۲۰۱۵قرار دارد .شاخص "دکس"
آلم��ان و "کک" فرانس��ه ،ه��ر دو  ۰.۴درصد
افزای��ش یافتن��د اما به دلی��ل تضعیف پوند در
برابر دالر ش��اخص "فوتس��ی" در لندن ۰.۴
درصد افت کرد.
یکی از موارد چش��مگیر افزایش سهام متعلق
به شرکت زیست فناوری بلژیکی "ابلینکس"
بود که پس از رد کردن پیش��نهاد  ۲.۶میلیارد
یورویی خرید خود توسط شرکت دانمارکی "نوو
نوردیس��ک" ،ارزش آن  ۴۵.۳درصد افزایش
یافت.
پس از اعالم بانک "بی .ان .پی .پاری باس"
فرانسه مبنی بر این که الیحه کاهش مالیاتی
آمری��کا باعث افزایش معامالت خواهد ش��د،
خ��وش بینی نس��بت ب��ه معام�لات ادغام و
اکتس��اب ش��رکت ها افزایش یافته اس��ت .در
یادداش��ت تحقیقی این بانک آمده اس��ت :در
حال��ی ک��ه اروپ��ا از چرخه (معام�لات) عقب
مانده اس��ت ،پتانس��یل این قاره برای رش��د و
رون��ق بخش��ی ب��ه تجارت خارج��ی ،حداقل
به اندازه آمریکا باالست.

آگهی ابالغ مالیاتی

در اجرای ماده  208قانون مالیات های مستقیم  ،بدین وسیله اوراق مالیاتی مودیانی که آخرین نشانی آنان در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد ،به شرح ذیل ابالغ می گردد .
			
ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع شغل

اصل مالیات

عملکرد

نوع اوراق
شماره برگ تشخیص /برگ قطعی

شماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی

تاریخ و ساعت
هیئت حل اختالف مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی

1

متین کاسپین

بازرگانی

5/250/381/704

1391

برگ مطالبه جرائم ( 169مکرر)

1396/10/05-42623075

-

اداره امور مالیاتی بندر انزلی

2

گرما آفرین بهمن

خدماتی

63/715/979

1394

برگ رای هیات (عملکرد)

1396/09/26-4873

-

اداره امور مالیاتی بندر انزلی

3

نوای بندر جنوب کاسپین

بازرگانی

24/003/648

1394

برگ رای هیات (عملکرد)

1396/09/26-4872

-

اداره امور مالیاتی بندر انزلی

4

خورشید بندر باران

بازرگانی

42/968/750

1390

برگ قطعی (عملکرد)

1396/10/12-42843727

-

اداره امور مالیاتی بندر انزلی

5

تجارت سپیدار عرش

بازرگانی

70/240/000

1390

برگ قطعی (عملکرد)

1396/10/12-42843692

-

اداره امور مالیاتی بندر انزلی

6

گسترش تجارت گیل کادوس

بازرگانی

1/286/326/950

1391

برگ قطعی (عملکرد)

1396/10/12-42843664

-

اداره امور مالیاتی بندر انزلی

7

مهرازبنای شمال

خدماتی

28/709/527

1392

برگ قطعی (عملکرد)

1396/10/12-42843627

-

اداره امور مالیاتی بندر انزلی

8

پانیذ بیسکوییت

تولیدی

30/301/035

1392

برگ قطعی (عملکرد)

1396/10/12-42843609

-

اداره امور مالیاتی بندر انزلی

9

کارنو کاسپین

بازرگانی

73/380/619

1393

برگ قطعی (عملکرد)

1396/10/12-42843551

-

اداره امور مالیاتی بندر انزلی

10

دریای نمای شمال

بازرگانی

14/071/875

1393

برگ قطعی (عملکرد)

1396/10/12-42843525

-

اداره امور مالیاتی بندر انزلی

11

دریای نمای شمال

بازرگانی

49/432/500

1391

برگ مطالبه جرائم ( 169مکرر)

1396/09/19-42127657

-

اداره امور مالیاتی بندر انزلی

12

شاگر تجارت شمال

بازرگانی

5/389/509/402

1393

برگ قطعی (عملکرد)

1396/10/12-42843503

-

اداره امور مالیاتی بندر انزلی

13

تجارت یاسمن آیالر

بازرگانی

100/821/037

1393

برگ قطعی (عملکرد)

1396/10/12-42843487

-

اداره امور مالیاتی بندر انزلی

14

بازرگانی قصر گوهر یاس

بازرگانی

14/595/740

1393

برگ قطعی (عملکرد)

1396/10/12-42843482

-

اداره امور مالیاتی بندر انزلی

15

سالمت پژمان گیل

خدماتی

76/030/032

1393

برگ قطعی (عملکرد)

1396/10/12-42843460

-

اداره امور مالیاتی بندر انزلی

نام و نام خانوادگی  :وحید نجف پور -حسابرس ارشد مالیاتی  551612شهرستان بندر انزلی
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

صنعت،تجارت
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عدم استقبال کارشناسان از طرح جدیداوراق تسهیالتی در گفت وگو با «شروع » مطرح شد:

گروهمسکن:نابسامانیبازارمسکندرچندسالاخیرتمرکز
کارشناس��ان امر به بودجه و اعتبارات این بخش را بیش��تر
کرده است .درحالی که انتظار می رود دولت هر سال توجه
بیشتریبهبحثمسکنبرایبهبودوضعیتداشتهباشد؛اما
هر سال بودجه عمرانی کشور بیشتر آب می رود که نتیجه
آن پایداری رکود و رشد مشکالت اقتصادی است،زیرا با بی
توجهی دولت به بحث تامین مسکن هر ساله یک میلیون
انباشتنیازدراینحوزهخواهیمداشت.بیبرنامگیدولتدر
بحثمسکنازعمدهانتقاداتواردهبهسیاستگذاریهای
صورت گرفته در این بخش اس��ت؛زیرا دولت درخصوص
آینده این بازار تنها به ارایه برخی اظهارنظرها می پردازد و
برنامه مشخصی در این باره ندارد.

رونقی به بازار مسکن برنگشته


منوچهر بهش��تی پور در گفت وگو با «ش��روع»در رابطه با
ادامه رکود در بازار مسکن وهمچنین درباره تغییر در شرایط
اقتصادی بخش مسکن و بازگشت رونق به ساخت و ساز در
این عرصه اظهار کرد :با توجه به اینکه فعالیت های عمرانی
است که اشتغال ایجاد می کند و اشتغال می تواند به قدرت
خرید مس��کن مردم کمک کند و همچنین از آنجایی که
فعالیت های عمرانی در سراسر کشور دچار خواب سنگینی
شده و رکود در ساخت و ساز ادامه دارد ،به همین دلیل شرایط
خاصی برای بازگش��ت رونق به بازار مس��کن ایجاد نشده و
همچنانروالکندساختوسازوخریدوفروشمسکنادامه
دارد.کارشناس ارشد ساختمانی با اشاره به اظهارات برخی
فعاالن صنفی بخش مسکن از افزایش خرید و فروش در
نیمهنخستامسالواحتمالبازگشترونقمسکندرنیمه
دوم سال جاری در پی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی
دم می زنند ،گفت :برخی می خواهند با «حرف زدن» رونق
ایجاد کنند اگرچه پیش بینی هایی می شد که با کاهش نرخ
سودسپردهها،منابعمالیسرگردانبهسمتمسکنهدایت
شود ،اما این اتفاق نیفتاد و با توجه به برخی اقدامات عجیب
بانک ها برای دور زدن ممنوعیت اعطای س��ود باالی ۱۵
درصدبهسپردهها،همچناناولینگزینهمردمبرایدریافت
سود ،سپرده گذاری در بانک است و سایر بازارهای موازی
شاهدتغییررفتاریخاصینبودند.ویبابیاناینکهاینتولید
صنعتی است که اشتغال پایدار ایجاد می کند و با توجه به
نبودتولید،اشتغالزایینیزموفقنخواهدبود،افزود:بنابراین
تا زمانی که مردم قدرت خرید نداشته باشند ،بازار مسکن از
وضعیت کنونی تکان نخواهد خورد.بهشتی پور ادامه داد:
اگر فردی بخواهد در ایران برای تولید سرمایه گذاری کند ،با
انبوهیازمشکالتشاملمعضالتبیمهایوجرایمتأمین
اجتماعی ،مش��کالت مالیاتی ،عوارض و مالیات بر ارزش
افزوده،مقرراتدستوپاگیرتولیدوبسیاریمشکالتدیگر
مواجه می شود؛ گذشته از آن نوع برخورد ممیزان مالیاتی با
مؤدیان و کارفرمایان یا کارشناسان بیمه با تولیدکنندگان به

گونه ای است که سرمایه گذاری را جرم می انگارند که از
دیدگاهسنتیوفرهنگاشتباهمردمدرخصوصکارآفرینی،
سرمایه گذاری و سرمایه داری نشأت می گیرد.

 تقاض�ا در ب�ازار ب�ه س�مت دریاف�ت اوراق کش�یده

میشوند؟

بانک ملی با تهیه طرح «انتشار اوراق تسهیالت مسکن»
مقدم��اتراهان��دازیدومینبازاررس��می«امتیازوامخرید
ملکی» را ایجاد کرده اس��ت .بنا بر گفته کارشناس��ان اگر
فرمولهای این بانک س��نجیدهتر باش��د میتواند تأثیر به
سزایی در بازار امالک داشته باشد.طرح این بانک ،شباهت
قابلتوجهی به مدل فعلی «عرضه اوراق مسکن» در بانک
عامل بخش مسکن دارد که بر اساس آن« ،منابع» موردنیاز
برایپرداختواممس��کن،ازطریقس��پردهگذاریدریک
«حس��اب بانک��ی باقابلیت ارائه تع��دادی اوراق به صاحب
حس��اب» تأمین و درنهایت ،نیاز متقاضیان خرید مس��کن
به تس��هیالت از این محل پوش��ش داده میشود.حال این
سؤاالت مطرح میشود که آیا ارائه اوراق توسط بانک دولتی
میتواند مزایای بالقوهتری نس��بت به بانک مسکن داشته
باشد؟ ارائه این اوراق از طریق این بانک شامل چه مقررات
و مشخصاتی است؟ آیا با این ارائه تقاضا در بازار به سمت
دریافت اوراق کشیده میشوند؟

امکانکوچانبوهس�ازانازبانکمس�کنبهبانکملی

وجود دارد

فرش��یدپورحاجتبابیاناینکهدرس��الهایاخیربسیاری
ازکارشناس��انمک��رراًبراتخ��ودراازانحصارطلبیبانک
مس��کن اعالم کردهاند گفت :عرصه مس��کن یک میدان
بزرگووس��یعاس��تکهبانکمسکنبهتنهایینمیتواند
پاس��خ گوی نیازهای جمعی متقاضیان باش��د.دبیر کانون
سراسری انبوهسازان مسکن بابیان مطلب فوق افزود :حال
اگ��ر بانکهای عامل دیگری همچون بانک ملی دنبالرو
سیاستهایبانکمسکنباشدبههیچعنوانموفقنخواهند
بود.درحالحاضرسیاستهایبانکمسکنبسیارپیچیدهو
برایمتقاضیگرانتماممیشود؛بنابرایناگربانکملیرویه
بانک مسکن را در پیش بگیرد قاعدت ًا شاهد اتفاق شگرفی
در این عرصه نخواهیم بود.پور حاجت با اس��تقبال از ایجاد
فضایرقابتمیانبانکهابرایپرداختتسهیالتمسکن،
یادآور شد :از سوی دیگر نباید فضای رقابتی از کنترل بانک
مرکزی خارجشده و بانکها بر سر پرداخت وام مسکن به
رقابت مضر بپردازند که به افزایش توزیع نقدینگی در جامعه
بینجامد؛ در این صورت شاهد ایجاد حباب در بازار مسکن
خواهیم بود.این انبوهس��از مسکن بابیان اینکه امکان کوچ
انبوهسازان از بانک مسکن به بانک ملی وجود دارد گفت:
در سالهای اخیر رویکرد بانک مسکن در خصوص اعطای
وام کام ً
ال انقباضی بوده و انبوهسازان رقابتی برای دریافت
وام از طریق این بانک ندارند؛ بنابراین اگر بانک ملی بتواند

«مسکن » در بن بست رکود

رویکرد جدیدی را وارد بانک کند میتوان امیدوار بود مسیر
انبوهسازان از بانک مسکن به بانک ملی تغییر مسیر خواهد
داد.وی درنهایت گفت :شرایط وام ساخت مسکن با استفاده
از اوراق تس��هیالت برای انبوهسازان بهقدری سخت است
که ما ترجیح میدهیم از بانکهایی که وام ۵۰تا ۶۰میلیون
تومانی خرید کاال میدهند ،تس��هیالت بگیریم و آن را در
بخش مسکن و ساختوساز خرج کنیم

زمانی برای اتمام طرح سنتی تسهیالت مسکن


درهمینزمینهپرویزکاکائیرئییسشعبهبانکملیبابیان
اینکهبانکملیایرانبهعنوانبزرگترینبانکدولتیکشور
اوراق گواهی سپرده مسکن رونمایی کرد .گفت :این بانک
برایتامینمسکنعموممردموجلوگیریازانحصاردراوراق
تسهیالتمسکنحسابسپردهسرمایهگذاریکوتاهمدت
خاص گواهی مسکن را ایجاد کرده و سپردهگذاران در این
حس��ابعالوهبردریافتس��ودسرمایهگذاریکوتاهمدت
از امکان دریافت حقتقدم اس��تفاده از تس��هیالت مسکن
بهرهمند میش��وند.کاکائی گفت :همچنین دارندگان این
اوراق عالوه بر امکان استفاده از تسهیالت مسکن ،امکان
فروش این اوراق به غیر را نیز طبق ضوابط و شرایط خواهد
داشت از مزایای ارائه این اوراق در بازار مسکن این است که
بانک ملی به عنوآنیک بانک بزرگ دولتی با پتانسیل باال و
گستردگی شعب در سراسر کشور با ورود به این طرح عم ً
ال
انحصار موجود در بازار ارائه گواهی سپرده را رقابتی خواهد
کردکهگیرندگانتس��هیالتنس��بتبهتهیهایناوراقدر
یک بازار رقابتی حق انتخاب خواهند داشت.وی همچنین
گفت :عالوه بر این ارائه تسهیالت مسکن در بانک ملی با
سازوکارهایبهتریدرکوتاهترینزمانوراحتترینشکل
انجام میگیرد و یقین ًا مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت
و با توجه به پشتوانه قوی بانک ملی مشتریان با اطمینان
بیشتری در این بانک سپردهگذاری خواهند نمود؛ و عالوه
بر سود سپرده از محل فروش حقتقدم اوراق گواهی سپرده
مس��کنازس��ودبیشترینیزمنتفعخواهندشد.اینرییس
شعبه خاطر نشان کرد :از دیگر مزایای این طرح این است
که سایر بانکهای تجاری نیز بتوانند با ارائهطرحهایدیگر
در این زمینه وارد ش��وند که وارد ش��دن بانکهای بیش��تر
یعنی ارائه تسهیالت بیشتر در زمینه مسکن که خودبهخود
تحریک تقاضا نموده و بخش مسکن را مورد توجه قرار داده
و از رکود خارج مینماید.وی همچنین گفت :اوراق صادره
بانک ملی از تاریخ صدور به مدت دو سال دارای اعتبار دارد
وب��اتوج��هب��هحجمنقدینگیموجوددربازارواطمینانبه
بانک ملی این طرح یقین ًا مورد استقبال مشتریان قرارگرفته
و موجب تقویت منابع بانک ملی ش��ده که بتواند باقدرت
بیشتر در این زمینه ارائه تسهیالت نماید و بر بازار مسکن
تحریک تقاضا کند.

دو طرح تسهیالتی بانک ملی


وی بابی��ان اینک��ه فع�لا در بانک ملی دو ط��رح برای این
تسهیالتاجراییمیشودگفت:اولینموردبهسپردهگذاری
 ۱۸میلیون و  ۲۰۰هزارتومانی مربوط میشود بهطوریکه
متقاضیواممسکنسپردهایبااینمبلغدربانکبازمیکند
درپایانماهاولیکبرگاوراقحقتقدمبهاوتعلقمیگیرد
که به معنای تسهیالت  ۵۰۰هزارتومانی است .در کنار این
اوراقس��ود ۱۰درصدنیزبرایس��پردهویپرداختخواهد
ش��د.کاکائی ادامه داد :اگر مش��تری بخواهد تسهیالت۶۰
میلیونانفرادیدریافتکند،باید۱۲۰برگاوراقداشتهباشد
که این  ۱۲۰برگ را با سپرده  ۱۸میلیون و  ۲۰۰هزارتومانی
بای��ددرط��ول ۱۲۰م��اهدریافتکن��د،درغیراینصورت
میتواند مبالغ باالتری را در بانک سپری کند و مدتزمان
دریافت تعداد اوراق موردنیاز را کاهش دهد ،ولی درنهایت
تعداد اوراقی که دریافت میکند مث ً
ال اگر  ۱۲۰برگ است را
میتواند یکجا به بازار فرا بورس برده و به فروش برساند که
اگر هر برق اوراق  ۸۰هزار تومان باشد صاحب آن نزدیک به
 ۱۰میلیون تومان دریافتی دارد .در کنار این رقم سود سپرده
 ۱۰درصدی را از بانک ملی دریافت میکند.

ورود بانک ملی به بازار اوراق یک گام روبهجلو


در این خصوص مدیر موسس��ه مطالعات ش��هر و اقتصاد
بابیان اینکه کاهش هرگونه انحصارگرایی در بازار مصرفی
میتوانندیکگامروبهجلوباشدگفت:بایداینانحصارهای
تک جانبه به چندجانبه مبدل شود؛ بنابراین نیاز است باقی
بانکه��ایتج��ارینیزدراینقضیهورودکنند.علیاصغر
ب��دری بابی��ان مطلب فوق افزود :در ح��ال حاضر برخی از
راهکارهای خانهدار ش��دن چیزی جز وعدههای اقتصادی
نیس��ت .بههرحال باید بدانیم متغیرهای اقتصادی بهمثابه
جوارح یک پیکرند و اندک تغییر حسابنشدهای در هر یک
میتوان��د بحرانی بزرگ در کل پیکر جامعه بیافریند.بدری
افزود :وام مسکن که برای اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه
در نظر گرفتهشده با پیششرطهایی برای ارائه همراه شد
که با تمام تالشها و تبلیغات متعددی به سه دلیل اقساط
کوتاهمدت ،س��ود بانکی باال و هزینههای س��نگین اوراق
تسهیالت به موفقیت چندانی دست نیافت..

نوبت دریافت وام را یک بار می فروشند نه به دفعات


رضا ابراهیمی اقتصاددان درباره اینکه اوراق تسهیالت به
مانعی بر سر راه دریافت کنندگان وام مسکن تبدیل شده،
گفت:هربارکهقیمتاوراقتسهیالتمسکندچارتغییرات
اثرگذار در قیمت تمام شده وام مسکن می شود ،این بحث
نیز مطرح می شود که آیا جایگزین های بهتری برای خرید
و فروش حق تقدم تسهیالت مسکن وجود دارد یا خیر؟این
مدرس دانشگاه افزود :زمانی می توان گفت حق تقدم زمان
دریافت تسهیالت ،خرید و فروش می شود که یک فردی
که زمان دریافت نوبت وام مس��کن اش فرارس��یده ولی از
دریاف��ت آن خ��ودداری می کند ،حال به فرد دیگری که به

با افزایش ۱۳درصد ی واردات خودرو ؛

باغات کن پارک میشود

تکلیف تعرفههای جدید واردات خودرو ،این محصوالت را با نرخ جدید ارز و تعرفههای جدید
بفروشند در حالیکه این خودروها در گذشته و با نرخ ارز و تعرفه قبلی وارد شدهاند..

واردات خودرو  ۱۳درصد افزایش یافت


ایندرصورتیاستکهدر ۹ماههنخستامسالوارداتانواعخودرو ۱۳درصدنسبتبهمدت
مشابه سال گذشته افزایش داشت.به گزارش ایسنا ،واردات انواع خودرو در  ۹ماهه نخست
امسال به  ۵۵هزار و  ۸۱۶دستگاه رسید که از نظر ارزشی و تعدادی رشد حدودا  ۱۳درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

آگهی مفقودی
برگ س��بز خودرو س��واری س��ایپا تیپ  131SLم��دل  1390به رنگ س��فید روغنی به ش��ماره موتور
 3990092و شماره شاسی  S1412290737255و با شماره پالک 48ل141ایران 65بنام حبیب اله
دهقانزاده شماره ملی  3149910919مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
--------------------------------------رونوشت آگهی حصر وراثت
عبداله رحمت پناه دارای شناس��نامه ش��ماره  2بش��رح دادخواست به کالس��ه  961102از این شورا
درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محم��د صالح رحمت پناه به
شناس��نامه 25در تاری��خ  85/10/17در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد مش��روحه زیر  -1:عبداله رحمت پناه فرزند محمد صالح ش.ش 2
متولد  1336/06/01پس��رمتوفی -2محمد کریم رحمت پناه فرزند محمدصالح ش.ش  229متولد
 1335/10/01پسرمتوفی -3محمد رحمت پناه فرزند محمد صالح ش.ش  37506282032متولد
 1351/08/09پسرمتوفی -4محمد علی رحمت پناه فرزند محمد صالح ش.ش  1متولد 1338/01/03
پس��رمتوفی  -5غفور رحمت پناه فرزند محمد صالح ش.ش  297متولد  1347/11/02پس��رمتوفی
 -6س��تاره رحمت پناه فرزند محمد صالح ش.ش  266متولد  1344/10/03دخترمتوفی  -7طلیعه
رحمت پناه فرزند محمد صالح ش.ش  1متولد  1339/04/07دخترمتوفی.به غیر از نامبردگان وارث
دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان سقز
م الف 2191 /
--------------------------رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای آرش اعظمی دارای شناس��نامه  4بش��رح دادخواس��ت به کالس��ه  1073/96ش 1از این دادگاه
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالمرضا اعظمی به شناسنامه
 301در تاریخ  1396/09/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحص��ر اس��ت ب��ه -1 :آرش اعظم��ی ش ش  4ت ت  1362/07/01نام پدر غالمرض��ا فرزند ذکور
متوفی -2زاهد اعظمی ش ش  15ت ت  1364/12/05نام پدر غالمرضا فرزند ذکور متوفی-3محمد
امی��ن اعظم��ی ش ش  55ت ت  1367/11/01نام پدر غالمرضا فرزند ذکور متوفی -4صغری اعظمی
ش ش  5ت ت  1360/03/14ن��ام پ��در غالمرضا فرزند اناث متوفی -5کبری حبیبی ش ش  216ت
ت  1340/01/06نام پدر ابراهیم همسر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگاه عمومی شهرستان قروه علی دره وزمی
م الف 692 /
---------------------------مفقودی
اصل مجوز حمل س�لاح ش��کاری یکلول مدل گلنگدنی کالیبر  22به شماره بدنه  55227ساخت آمریکا
متعلق به احمد ملکی فرزند ش��یرزاد به کدمل��ی  4500905138متولد  1365صادره از ایالم مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
-------------------------------------------رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم ثریا اویسی فرزند محمدعلی و ریحان دارای شناسنامه شماره  111به شرح دادخواست به کالسه
 833/96/5از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان
رمضان رس��تمی فرزند عسکر و کافیه به شناسنامه ش��ماره  6در تاریخ  96/10/4در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
 -1ثریا اویسی فرزند محمدعلی و ریحان بشناسنامه شماره  111متولد  1342همسر متوفی
 -2پریسا رستمی فرزند رمضان و ثریا بشناسنامه شماره  29متولد  1360فرزند متوفی
 -3لیال رستمی فرزند رمضان و ثریا بشناسنامه شماره  55متولد  1361فرزند متوفی
 -4مریم رستمی فرزند رمضان و ثریا بشناسنامه شماره  326متولد  1365فرزند متوفی
 -5ساسان رستمی فرزند رمضان و ثریا بشناسنامه شماره  15متولد  1358فرزند متوفی
 -6کیوان رستمی فرزند رمضان و ثریا بشناسنامه شماره  29متولد  1363فرزند متوفی
 -7احس��ان رس��تمی فرزند رمضان و ثریا بشناس��نامه ش��ماره  4490017197متولد  1368فرزند
متوفی
 -8فردین رس��تمی فرزند رمضان و ثریا بشناس��نامه ش��ماره  4490315971متول��د  1373فرزند
متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنام ه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه به اين شورا تقدیم
دارد و اال گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

تاثیر وام جدید بانک مسکن بر بازار


رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران با بیان اینکه
وام ارائه شده بی تاثیر در این بازار نیست و تا حدودی تاثیر
گ��ذار خواه��د بود ،گفت :در ح��ال حاضر در هیچ جای دنیا
مش��کل مس��کن به صورت 100درصد حل نشده و اکنون
دولت روحانی در حال فعالیت هایی برای قوت بخش��یدن
صنعتساختماناست.قلیخسروی،رئیساتحادیهصنف
مشاوران امالک تهران با اشاره به آخرین وضعیت مسکن
اجتماعی اشاره کرد و گفت :زمانی که آخوندی در دولت قبل
بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرد ،همچنان مشکالت و
معظالت موجود در مسکن مهر برطرف نشده بود و حاشیه
هایی در این حوزه وجود داشت ،بنابراین نباید در این زمان
ط��رح دیگ��ری در دس��تور کار قرار می گرف��ت.او در ادامه
بیان کرد :جو روانی که طی سال  86در بازار ایجاد شد ،در
روند معامالت مسکن بسیار تاثیرگذار بود و به نوعی مانع
افزایشقیمتشدامابرخالفاقداماتیکهجهتجلوگیری
از رشد قیمت صورت گرفته بود به طور ناگهانی قیمت ها
با افزایش شدیدی روبرو شد.خسروی افزود :در سال  91به
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

خودروهاهمچناندپوشدهاند
رییساتحادیهصنفنمایشگاهدارانوفروشندگانخودروتهرانازدپویخودروهایوارداتی
ازسویبرخیشرکتهایواردکنندهخودروخبردادهوتاکیدکردکهقیمتاینمحصوالتباید
کاهشیابد.سعیدموتمنیبهایسنا،اظهارکرد:برخیشرکتهایواردکنندهخودروباهدفافزایش
قیمتهاسایتفروشخودرابستهاندبههمیندلیلعرضهدربازارخودروبهشدتکاهشیافته
وقیمتهارشدشدیدیداشتهاست.ویبابیاناینکهقیمتخودروهایوارداتیدرحالحاضر
نسبتبهچندماهگذشتهبهطورمیانگینرشد ۴۰تا ۵۰درصدیداشتهاست،خاطرنشانکرد:
شرکتهایواردکنندهخودروازچندیپیشعرضهاینمحصوالترامتوقفکردندتاباتعیین

این تسهیالت نیازمند است« ،نوبت» خود را تنها برای یک
مرتبهمیفروشد؛اینکامالپذیرفتهشدهاست.چونسپرده
ای در بانک داشته تا با استفاده از آن ،تسهیالت دریافت کند
و حال به جای دریافت وام ،نوبت خود را به دیگری می دهد
و متقاضی جدید وام مسکن حق نوبت وی را خریداری می
کند؛اینمدل،اعطایتسهیالتمسکنبراساسنظامپس
انداز به اضافه وام مسکن است که در بسیاری از کشورهای
رایج بوده و مردم می توانند در اثر پس اندازی که داشته اند،
تسهیالتدریافتکنند.

دلیل افزایش قیمت دالر ش��اهد جهش قیمت مس��کن در
بازار بودیم ،بنابراین می توان گفت که در س��ال  86 ،68و
 91شاهد شوک قیمت مسکن در بازار بودیم.رئیس اتحادیه
صنف مشاوران امالک تهران بر دلیل رکود موجود در بازار
مسکنگفت:درحالحاضررکودبهمعنایواقعیدراینبازار
وجودنداردوبراساسبررسیهایانجامشدهحجممعامالت
نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بود که امیدواریم این
روند معامالت ادامه دار باش��د ،اتمام محرم و صفر بی تاثیر
در بازار نیس��ت و به طور قطع طی چند وقت آینده با حجم
معامالتدربازارروبروخواهیمبود.اوخاطرنشانکرد:دولت
تسهیالتی را برای متقاضیان مسکن فراهم خواهد کرد که
در صورت حتمی شدن این اقدام باید مانع افزایش احتمالی
قیمت مسکن در بازار شود ،هر تسهیالتی که از سوی دولت
ارائه می شود باالخره باعث ایجاد حرکتی در بازار می شود
و دول��ت در ص��دد انجام اقداماتی برای به حرکت در آوردن
صنعت ساختمان است.خسروی به تاثیر کاهش نرخ سود
بانکیبربازارمس��کناش��ارهوبیانکرد:کاهشنرخس��ود
بانکی بر بازار رهن و اجاره تاثیرگذار بود و باتوجه به اینکه
مالکحسابگراستبنابراینترجیحمیدهدتامبلغکمتری
را به عنوان پول پیش از مستاجر دریافت کند.رئیس اتحادیه
صنفمش��اورانامالکتهرانبااش��ارهبهتاثیرتسهیالت
جدید بانک مس��کن بر روند معامالتی این بازار گفت :وام
ارائه شده بی تاثیر در این بازار نیست و تا حدودی تاثیر گذار
خواهدبود،زلزلهاخیرتاحدودیباعثشدتادولتومسئولین
مجبور به اتخاذ تصمیماتی برای اجرایی شدن تسهیالت
به صورت اضطراری شوند ،الویت جهت دریافت تسهالت
باید زلزله زده ها باشند.

وزیرراهوشهرسازیازتهیهالیحهایدرشورایعالیمعماریوشهرسازیخبردادکهدرصورت
تصویب هیئت وزیران ،دولت برای تبدیل باغات کن به پارک عمومی بودجه ای اختصاص
دهد.عباس آخوندی گفت :س��ال  93در ش��ورای عالی مصوبه ای داش��تیم که طبق
آن کمیس��یون ماده  5ش��هرداری ،موظف به ارائه طرحی ش��د تا ضمن رعایت حق و
حق��وق م��ردم ،باغ��ات کن تبدیل به پارک عمومی ش��ود.وی افزود :طرحی که س��ال
 95آماده ش��ده بود در جلس��ه ش��ورای عالی معماری و شهرس��ازی بحث و بررسی شد
اما ش��ورا این پیش��نهاد را بدلیل وجود مغایرت با طرح جامع رد کرد و خواس��تار ارائه

-------------------------------------برگه اجرائیه
مش��خصات محکوم له نام :فرهاد نام خانوادگی :اکبرنژاد نام پدر - :ش��غل:ـ نشانی محل اقامت :بابل-
شهاب نیا-نبش غربی حر  8آپارتمان  9واحدی طبقه سوم
مش��خصات محکوم علیه نام و نام خانوادگی :مجتبی محس��نی و احمد فتحعلی نام پدر - :شغل:ـ نشانی
محل اقامت :مجهول المکان
به موجب رای ش��ماره  563تاریخ  96/7/30ش��عبه نهم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان بابل و (رای
شماره -تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی – )که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به :محکومیت
خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند اتومبیل به شماره ایران  -394-11ط 37
و پرداخت مبلغ  2/580/000ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان پرداخت نمایند.
به استناد ماده  19آیین نامه اجرایی ماده  189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی
محکوم علیه مکلف اس��ت پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا
ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام
قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
دفترشعبه نهم شورای حل اختالف بابل
---------------------------------------------تاریخ  -96/10/18 :شماره 8/1247/96 :
رونوش��ت آگهی حصروراثت -آقای سهراب میرزاجان زاده کمانگر دارای شناسنامه شماره  3275و به
شرح دادخواست به کالسه  8/1247/96ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که ش��ادروان شعبان میرزاجان زاده کمانگر بشناسنامه  77در تاریخ  96 /9/22اقامتگاه
دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ......
-1س��هراب میرزاجان زاده کمانگر فرزند ش��عبان و ماه تابان به ش��ماره شناسنامه  3275نسبت پسر
متوفی
-2رجب میرزاجان زاده کمانگر فرزند ش��عبان و ماه تابان به ش��ماره شناس��نامه  32841نسبت پسر
متوفی
-3حمزه میرزاجان زاده کمانگر فرزند شعبان و ماه تابان به شماره شناسنامه  54نسبت پسر متوفی
-4یزدان میرزاجان زاده کمانگر فرزند ش��عبان و ماه تابان به ش��ماره شناس��نامه  260نس��بت پس��ر
متوفی
-5مرضیه میرزاجان زاده کمانگر فرزند شعبان و ماه تابان به شماره شناسنامه  1نسبت دخترمتوفی
-6ماه تابان قربانی کمانگر فرزند حسین و شاهزاده به شماره شناسنامه  2نسبت همسر متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبوررا دریک نوبت یکمرتبه آگهی مینماید تا هرکس��ی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی نزد او باش��د ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه
تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بابل
-------------------------------------برگه اجرائیه
مش��خصات محکوم له نام :فرهاد نام خانوادگی :اکبرنژاد نام پدر - :ش��غل:ـ نشانی محل اقامت :بابل-
شهاب نیا-نبش غربی حر  8آپارتمان  9واحدی طبقه سوم
مش��خصات محکوم علیه نام و نام خانوادگی :مجتبی محس��نی و احمد فتحعلی نام پدر - :شغل:ـ نشانی
محل اقامت :مجهول المکان
به موجب رای ش��ماره  563تاریخ  96/7/30ش��عبه نهم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان بابل (و رای
شماره -تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی – )که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به :محکومیت
خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند اتومبیل به شماره ایران  -394-11ط 37
و پرداخت مبلغ  2/580/000ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان پرداخت نمایند.
به اس��تناد ماده  19آیین نامه اجرایی ماده  189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی
محک��وم علیه مکلف اس��ت پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا
ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام
قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
دفترشعبه نهم شورای حل اختالف بابل
--------------------------------برگ اجرائیه  -شماره -96/9 :تاریخ96/7/12 :
مش��خصات محکوم له نام :محمدرضا -نام خانوادگی :احس��انی -نام پدر - :ش��غل:ـ نشانی محل اقامت:
محمودآباد -خ امام روبه روی اداره گاز انتهای کوچه تراشکاری ساختمان  2طبقه سمت چپ
مشخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی -1 :مهسا عزتی  -2ابوالقاسم مشمولی -نام پدر - :شغل:ـ
نشانی محل اقامت :مجهول المکان
به موجب رای ش��ماره  96/9ش��عبه دوم محمودآباد که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم محکوم اند
متضامنا به پرداخت مبلغ  60/000/000ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ
 2/405/000ریال و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ( )95/11/10همچنین محکوم علیه
محکوم است به پرداخت مبلغ 3/000/000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت
به اس��تناد ماده  19آیین نامه اجرایی ماده  189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی

پیش��نهاد جدیدی ش��د.آخوندی ادامه داد :در این طرح پیش��نهادی س��اخت و سازهای
س��بک دیده ش��ده بود که بر اس��اس تجارب قبلی می توانس��ت مجوزی برای نابودی
همه باغ ها ش��ود.وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به کمک س��االنه  4تا  5هزار میلیارد
تومانی دولت به شهرداری از طریق مالیات بر ارزش افزوده و بخشی از درآمد سوخت،
گفت :ش��ورای عالی را مکلف به تهیه الیحه ای برای ارائه به هیئت وزیران کردیم تا
کم��ک ه��ای مال��ی دولت بصورت جهت دار و برای تبدیل باغات کن به پارک عمومی
اختصاص یابد.

محک��وم علیه مکلف اس��ت پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا
ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام
قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه محمودآباد -جمالیان قاضی شورا -عابدی
---------------------------------------شورای حل اختالف شهرستان آمل شعبه ششم شهری
شماره پرونده  -862/96/6:تاریخ تنظیم96/10/17 :
اگهی درخواست گواهی حصر وراثت -نیره کوهی فرزند یزدان با وکالت امیررضا شمسی با دادخواستی
که به ش��ماره  96/862این ش��ورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم
داش��ته که ش��عبانعلی داداش پور فرزند ولی محمد به شماره شناس��نامه  652صادره از آمل در تاریخ
 96/5/13در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه  /وراث حین الفوت وی عبارتند از  /عبارس��ت از
:
 – 1نیره کوهی فاطمه  -3مهدیه  -4طاهره داداش پور
و الغیر ،اینک شورا پس از تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی
که اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف یک ماه به این
شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد .م الف 1240
عیس رضوانی -قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف امل
---------------------------------------اگهی دعوت به افراز
نظر به اینکه اقای سید یوسف حسینی طی وکالت نامه شماره  5327مورخه  96/9/14دفترخانه 234
فریدونکنار برابر درخواس��ت وارده بشماره  96/4525مورخه  96/9/18تقاضای افراز حصه و سهمی
موکل خویش آقای مهدی خبازی کناری را که عبارت اس��ت از نیم دانگ مش��اع از سه دانگ مشاع از کل
شش��دانگ پالک  68فرعی از یک فرعی از  118اصلی بخش  2ثبت محمودآباد اراضی س��احلی سرخرود
را از ای��ن اداره نموده و از اعالم آدرس و محل س��کونت دیگر مالکین مش��اعی ذی��ل اظهار بی اطالعی و
عجز نموده است لذا به استناد ماده  18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به دیگر مالکین
مشاعی به نامهای  -1خانم آرزو پرواز رحمت حسن قشالقی  -2کمال اخوان  -3وحید عابدیان  -4نادر
نجف��ی  -5رحیم غالمپور دهکی  -6محمدعلی لرس��تانی اخطار وابالغ م��ی گردد جهت عملیات افراز ی که
راس ساعت  10صبح روز پنجشنبه مورخ  96/11/5که توسط نماینده و نقشه بردار این اداره انجام می
گیرد درمحل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است عدم حضور مالکان مشاعی مانع از اجرای عملیات
افرازی نخواهد شد .م.الف 96/140/193
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان محمود اباد-فرهاد اقابابایی
--------------------------------------------------1رونوشت به آقای سید یوسف حسینی وکیل خواهان افراز جهت همراهی با نماینده و نقشه بردار و
معرفی ملک در موعد مقرر
 -2آقایان :سیاوش و محمدزاده نقشه بردار و نماینده عامل جهت اقدام و گزارش نتیجه کار
شورای حل اختالف شهرستان آمل شعبه ششم شهری
----------------------------------------------شماره پرونده  -865/96/6:تاریخ تنظیم96/10/19 :
اگهی درخواست گواهی حصر وراثت-رضا مهدوی فرزند ابوالحسن با دادخواستی که به شماره 96/865
این ش��ورا ثبت گردیده درخواس��ت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که ساره ارزیون
فرزند مرتضی قلی به ش��ماره شناسنامه  472صادره از آمل در تاریخ  96/1/4در اقامتگاه دائمی خود
فوت نموده و ورثه  /وراث حین الفوت وی عبارتند از  /عبارست از :
 – 1ابوالحس��ن  -2رمض��ان  -3رضا  -4رح اهلل 5کب��ری  -6زهرا  -7هاجر  -8رقیه  -9فاطمه -10
ربابه  -11محمد همگی مهدوی
و الغیر ،اینک شورا پس از تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی
که اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف یک ماه به این
شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
عیس رضوانی -قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف امل
------------------------------------شورای حل اختالف شهرستان آمل شعبه ششم شهری
شماره پرونده  -859/96/6:تاریخ تنظیم96/10/17 :
اگه��ی درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت-علی اصغ��ر جعفری فرزند جعفر با دادخواس��تی که به ش��ماره
 96/859این ش��ورا ثبت گردیده درخواس��ت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داش��ته که
جعفر جعفری طوله کالیی فرزند اصغر به شماره شناسنامه  176صادره از آمل در تاریخ 95/12/16در
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه  /وراث حین الفوت وی عبارتند از  /عبارست از :
 – 1کلثوم سلیمانی اسک  -2محمدصادق  -3فاطمه  -4علی اصغر جعفری  -5زهرا جعفری طوله کالیی
و الغیر ،اینک شورا پس از تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی
که اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف یک ماه به این
شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
عیس رضوانی -قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف امل
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ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻗﺰﺍﻕ ﺟﺎﻫﺪ
ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ :

ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎﻯﺻﻨﻌﺖﺑﺮﻕﺑﻪﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻛﺎﻓﻰﻭﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻃﻰ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻮﻯ ﻭ

ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  500ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻣﺤﻮﺯ ﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ

ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﺸــﻤﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ

ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ .ﻭﻟﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺷﺎﻳﺴــﺘﻪ ﻣﻴﺴــﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺩﺭﺍﻳﺖ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺰﺍﻕ ﺟﺎﻫﺪ ﺭﻳــﺲ ﻫﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ

ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ

ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﭙﺎﺱ ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎﻥ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ

ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﺳــﺮﻯ ﻣﻰ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻳﻜﺴﺮﻯ ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺭﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻰ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ .

 ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﭼﻪ ﻣﺪﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺴﺖﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻴﺪ :

ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻭﺭﻭﺩ ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺍﺭﺯ ﺟﺰﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ،ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ.

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  30ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  90ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ

 -ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺷﺪﻡ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ  90ﺷﺮﻛﺖ

ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ  5ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺭﺧﺸﺎﻧﻰ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ

ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ

ﻣﺸــﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮﻕ ،ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺟﺪﺍ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ

ﺷﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  5ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ

ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ  .ﻭ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ  95ﻧﻴﺰ

ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ  92 ، 90ﻭ  ، 93ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  5ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺧﻄﻮﻁ

ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺟﺪﺍ ﺷــﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺑﺮﻕ ﻭ ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺍﺯ ﭘﺴــﺘﻬﺎﻯ ﺑﺮﻕ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﭘﺴــﺖ ﻫﺎﻯ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﺮﺩﻳﻢ

ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻰ ﺷــﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ

ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﻕ ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻭﻟﻰ ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ  ،ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺮﻕ

ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﻴﺘﻰ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺮﺩﻳﻢ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ

ﺗﺸــﻜﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ

ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺣﺠﻢ ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎﺕ ﺑﺮﻕ ﻳﻚ ﺧﻴﺰ ﺩﻭﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭﺁﻣﭙﺮ ﭘﺴﺖ ﺑﺮﻕ  6000ﻣﮕﺎﻭﻟﺖ

 1360ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1360ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍژﻩﺍﻳﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﺖ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺘﻬﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺷــﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ  66ﻭ 67

ﺁﻣﭙﺮ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 12000ﻣﮕﺎﻭﻟﺖ ﺁﻣﭙﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻄﻮﻁ ﻭ ﻃﻮﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺮﻕ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ  1300ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺰ

ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷــﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﻭ ﺳــﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ  70ﻭ 75ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﺩﻳﺰﻝ ﻣﺤﻠﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻠﻰ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﻣﺘﺼﻞ

ﺑﻠﻨﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻧﺒﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻳﻢ.

 ﭼﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :ﺑﻪ %3/2ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ 11/3ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﻛﺸــﻮﺭ ﭘﻬﻨﺎﻭﺭﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳــﺖ .ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ 2/3
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  100ﺩﺭ ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ  %100ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﻕ ﺑﺮﺧﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺣﺪﻭﺩ  7857ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺪﺍﺭ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪﻭﺩ  480ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ 500ﻣﮕﺎﻭﻟﺖ ﺁﻣﭙﺮ ﭘﺴﺖ ﺑﺮﻕ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﭘﻴﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
ﮔﺮﻣﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺷــﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ  60ﺗﺎ  70ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻰ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺷﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳــﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷــﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺖ ﻭﻟﺘﺎژ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ
 .ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﭘﻴﻚ ﺑﺎﺭ ﺳــﺎﻝ  97ﻣﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺣﺪﻭﺩ  701ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻣﺪﺍﺭ ﻭ  1270ﻣﮕﺎﻭﻟﺖ ﺁﻣﭙﺮ ﭘﺴــﺖ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ 680

ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ  5840ﻣﮕﺎﻭﻟﺖ ﺁﻣﭙﺮ ﭘﺴــﺖ ﺑﺮﻕ ﻧﺼﺐ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ  .ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﻮﻝ

ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺭﺩ  21ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻘﺎﻁ 100ﺩﺭﺻﺪ 90 ،ﺩﺭﺻﺪ،

ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﻫﺮ ﻣﺸــﺘﺮﻙ  4ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻈﺎﻡ

 70ﺩﺭﺻﺪ  5ﺩﺭﺻﺪ ﻭ  10ﺩﺭﺻﺪ ﻫﻢ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺣﺠﻢ ﭘﺮﻭژﻩ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ  1270ﻣﮕﺎﻭﻟﺖ ﺁﻣﭙﺮ ﻭ  701ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻕ ﻧﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻯ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ  4ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻯ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ

ﺧﻂ ﻣﺪﺍﺭ ﺗﺎ ﭘﻴﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ  ،ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ .

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  500ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻕ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺎ 2,3ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ

ﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﭘﻴﻚ ﺳــﺎﻝ  98ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺣﺪﻭﺩ  934ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺪﺍﺭ ﺧﻂ ﻭ  210ﻣﮕﺎﻭﻟﺖ ﺁﻣﭙﺮﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻓﺖ ﻭﻟﺘﺎژ ﺩﺭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻭﺷــﺮﻭﻉ

 %ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻛﺸﻮﺭﺑﺪﻟﻴﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ .
ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ �60

ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﻴﻚ ﺑﺎﺭ ﺳــﺎﻝ  98ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺪﺍﺭ ﺷــﻮﻧﺪ .ﻣﺎ ﺩﺭ  7ﺗﺎ  8ﻧﻘﻄﻪ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺸــﻜﻞ ﺍﻓﺖ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﻧﻮﺳــﺎﻥ ﻭﻟﺘﺎژ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ

 -ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ؟

ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻓﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ  ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ  .ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﻮﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ  5ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﺣﺠﻢ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷﺪﻩ.

ﭼﻨﺪ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺳﺖ ؟
ﻣﺎ ﺣﺪﻭﺩ  1400ﻣﮕﺎ ﻭﻟﺖ ﺁﻣﭙﺮ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﺷــﺪﻩ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﺩﺭ ﺷــﻤﺎﻝ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﮔﺎﺯ ﻯ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﺣﺪﻭﺩ  130ﻣﮕﺎ ﻭﺍﺕ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺨﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﺑﺎ  4ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺨﺎﺭ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﻤﭙﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﮔﺎﺯﻯ ﺑﻴﻦﻭﭼﺎﺭﺩﻭ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺎﺯﻯ 320
ﻣــﮕﺎ ﻭﺍﺕ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ  .ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﮔﺎﺯﻯ ﻛﻨﺎﺭﻙ ﺑﺎ ﺣــﺪﻭﺩ  100ﻣﮕﺎ ﻭﺍﺕ ﺍﻧﺮژﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﻛــﻪ ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻳﻦﻭﭼﺎﺭﺩﻭ  320ﻣﮕﺎﻭﺍﺗﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ  4ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﻳﮕﺮ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﻳﺰﻟﻰ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺟﻤﻊ ﺩﻳﺰﻝ ﻣﺎ ﺍﻧﺮژﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺁﻥ ﺣﺪﻭﺩ
 70ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﭘﻴﻚ ﺷــﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻭﻟﻰ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪﻯ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻛﻪ

ﺳﺎﻋﺎﺕ ﭘﻴﻚ ﺑﺎﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎﺭﻧﻘﻄﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﻴﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺮﻛﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﻧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻨﺖ
ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ 4ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﻳﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺩﺭﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺮﻕ ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻭﺳــﻴﻊ ﻛﺎﺭ ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﺳﺨﺖ ﻭ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ  97ﻭ  98ﻭ  99ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﺍﺩﻳﻢ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻧﺤﻮﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ؟

ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺠﺮﺏ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﻮﺳــﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﺠﺮﻯ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ ﺳﺮﻛﺸﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﭘﺮﻭﺯﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﭘﺮﻭژﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺪ .

-ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ

ﻣﺎ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺍﺳــﺖ .ﺳــﻌﻰ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﺜﺒﺖ

ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺍ ﺯﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺳــﺒﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ،ﻭ ﺩﺭ

ﺗﺮﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﻨﻔﻰ ﺍﺳــﺖ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻣﺎ ﺣﺪﻭﺩ  1000ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ  1100ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ

ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻛﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻳﻬﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎﻯ

ﺗﻮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺭﻳﻢ  .ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ  %10ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻯ ﻛﻢ ﻛﻨﻴﻢ

ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ  .ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷــﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﻳﻨﮓ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷــﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺫﺍﺗﺎ ﻫﻤﮕﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ  900ﺗﺎ  950ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺎ ﻭ ﭘﻴﻚ ﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪﻭﺩ  1470ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ  �30ﺗﺮﺍﺯ ﻣﻨﻔﻰ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ

ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻭﺣﺪﻭﺩ  40ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻳﻚ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻳﻢ.

ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺮﻕ ﺩﻭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻫﺮﺩﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻕ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻪ

ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻰ ﺩﻫﻴﺪ؟

ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪﻫﻢ ،ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﮔﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ
ﻧﺼﺐ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳــﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ  160ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ
ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﻨﻮ ﻭ ﭼﺎﺭﺩﻭ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﺨﺶ ﮔﺎﺯ ﺍﺳــﺖ ﻳﻚ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ  160ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺷــﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ  880ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺻﺎﺩﺭ ﺷــﺪﻩ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺑﺎ  500ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺠﻮﺯ

ﻫﺮﺩﻭ ﻛﺸــﻮﺭﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ  .ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻜﻰ ﮔﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎژ  132ﻛﻴﻠﻮ ﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺪ ﭘﺎﻛﺴــﺘﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻴــﻢ  100ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺮﻕ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺣﺪﻭﺩ  480ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﺴــﺘﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻳﻢ .ﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﻓﻌﻼ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎژ  20ﻛﻴﻠﻮ ﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺯﻯ ﻣﻴﻠﻚ ﺑﺮﻕ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ
ﺷــﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ  24ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺍﺳــﺖ .ﻫﺮﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻢ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻋﻤﻠﻰ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺻﺎﺩﺭ ﺷــﺪﻩ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻮﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻯ ﻛﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ

ﺳﻔﺮ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻳﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﺍﺭﺍﺗﻰ  500ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺳﻴﻜﻞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﺞ ﺳــﺎﻟﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ .ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ

ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﺩﺭ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷــﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺮﻕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ

ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﻛﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺭﻳﺎﺳﺖ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴــﻴﻞ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺭﻳﻢ  ،ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺯﻳﺮﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ  150ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ  125ﻣﮕﺎﻭﻟﺖ ﺁﻣﭙﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻟﮕﺎﻥ

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ .ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﻛﻠﻜﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ ﺍﻧﺮژﻯ

ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﻫﻢ ﺟﺰﻭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.

ﺑﺎﺩ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﮔﺮﻣﺎﻳﻰ  ،ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﺭﻳﺎ ﺍﻧﺮژﻳﻬﺎﻯ ﺟﺰﺭ ﻭ ﻣﺪ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  270ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺯ ﺁﺑﻰ ﺑﺎ

ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ:

ﺩﺭﻳﺎﻫﺎﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﺟﺰﺭ ﻭ ﻣﺪﻯ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﺭﻳﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻴﺎﻭﺭﺩ .ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻔﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺰﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ

 -ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﻕ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻰ ﻛﺎﻻﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ

ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﮔﺮﻣﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺍﺳﺖ  ،ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ

ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻛﺮﺩ.ﺑﺮﻕ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ﺍﺳﺖ .ﺗﻚ ﺗﻚ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ

ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﻳﺰﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳــﻄﺢ ﺗﺎﺑﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﻴﻦ  5ﺗﺎ  5/5ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ﺳــﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ

ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺑﺪﻫﻴــﻢ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎ ﺍ ﺯﺩﻭﻟــﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻧﺮژﻯ

ﻋﺪﺩ  ،ﻋﺪﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .

ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﻈﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﻣﺸــﻜﻞ

ﻣﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  300ﺭﻭﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺁﻓﺘﺎﺑﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺎﺩ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺮﻳﺪﻭﺭ ﺑﺎﺩ ،ﺑﺎﺩﻫﺎﻯ  120ﺭﻭﺯﻩ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻞ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﺒﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ.

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺭﻳﺪﻭﺭ ﺑﺎﺩ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩﻫﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎﻥ ﻭﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﻧﺎﺩﺭ ﺩﺭ

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻯ

ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ  1500ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺯﻣﻴﻦ ﺻﺎﻑ ﻭ ﻣﺴﻄﺢ ،ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ

ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺘﻬﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﻓﻰ ﻭ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺩﺭﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ

 10ﻫﺰﺍﺭ ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺻﺎﻑ ﻭ ﻫﻢ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺘﻬﺎﻯ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺩﺭ

ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻭﺭﺩﺳــﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﺷــﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺖ ﻭﻟﺘﺎژ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﻥ ﺷﺎءﺍﻟﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﮔﺮ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷــﻮﺩ ﻣﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺣﺘﻰ  ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ

ﻭﻗﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺖ ﻭﻟﺘﺎژ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﻮﻗﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﻨﻴﻢ .ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺭ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  95ﻛﻪ ﺟﺸﻦ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺭﺷﺪﻥ ﻫﻤﻪ

ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﺣﺘﻰ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻧﺮژﻯ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻳﻢ.

ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻯ  10ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﺟﺸﻦ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻯ  10ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻛﻪ ﻛﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻣﻨﻈﺮﻯ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺮژﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺎﺩ ﺍﺳــﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻢ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻯ

ﻫﻢ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺭ ﺷــﺪﻧﺪ ﻭ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ

ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻗﺪﻣﻬﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎﻯ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﺪﺍﺙ

ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺭ ﻛﺮﺩ.

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  20ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  1500ﻣﮕﺎﻭﻟﺖ ﺁﻣﭙﺮ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺩﺑﺎ ﺻﺎﺩﺭ

ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻛﻤﺎﻝ ﺗﺸﻜﺮﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺏ ﺷﺮﻭﻉ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ.

ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ .

نواز ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﻭﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺯﺣﻤﺎﺗﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺰﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻭ
ﻣﻬﻤﺎﻧﻮﺍﺯ
ﺳــﺨﻦ ﺁﺧﺮ :ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺷــﻤﺎ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ مهمان

بینالملل
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با قتل  10تن در زندان «الحائر» ریاض رقم خورد ؛

میزخبر

گرفتاری  13هزار گردشگر
در سوییس

خبرگزاری فرانسه روز سه شنبه از ژنو گزارش
داد :بارش ش��دید برف در منطقه گردش��گری
«زرمات» سوئیس باعث گرفتار شدن  13هزار
نفر در این منطقه شده است.
به گزارش ایرنا ،خبرگزاری فرانسه افزود :بارش
برف سبب قطع برق تفرجگاه زرمات و مسدود
ش��دن تم��ام راه ها و توق��ف تردد قطار منتهی
ب��ه ای��ن منطقه که در کانتون «وله» در جنوب
سوئیس قرار دارد ،شده است.
یک مقام محلی گفت که در حال حاضر حدود
 13هزار گردشگر در منطقه زرمات گرفتار شده
اند .وی یادآور شد که مسیر اصلی منتهی به این
منطقه از روز دوشنبه مسدود شده است.
منطقه زرمارت حدود پنج هزار و  500س��کنه
دارد و از ظرفی��ت اس��کان  13ه��زار و 400
گردش��گر برخوردار اس��ت ،اما گردشگران در
ح��ال حاض��ر از امکان بهره بردن از فضای این
منطق��ه ب��ه دلیل بارش ش��دید برف برخوردار
نیس��تند .قرار است یک هواپیمای اکتشافی بر
ف��راز منطق��ه به پرواز درآی��د و اوضاع را مورد
بررسی قرار دهد.
براس��اس این گ��زارش ،تردد در روس��تاهای
دیگ��ر کانت��ون ول��ه نیز به دلیل بارش ش��دید
برف غیرممکن شده است .گل و الی و رانش
زمین توام با س��یالب ،باعث مس��دود ش��دن
تع��دادی از مس��یرهای منته��ی به کانتون وله
ش��ده اس��ت و خطر سقوط بهمن را در پی دارد.
در ارتفاعات پایین تر کانتون وله نیز بارش شدید
باران ش��ماری از س��اکنان محلی یک منطقه
روس��تایی را مجبور به ترک محل اقامت خود
کرد است.

گ�روه بی�ن المل�ل :منابع محلی از کش��ته
ش��دن  ۳ش��اهزاده سعودی و  ۷نگهبان در
درگیری مس��لحانه در زندان الحائر ریاض
خبر دادند.
مناب��ع محل��ی اعالم کردن��د در درگیری
مس��لحانهای که در زن��دان الحائر ریاض
ص��ورت گرف��ت ۳ ،ش��اهزاده س��عودی و
 ۷نگهب��ان کش��ته ش��دند.نیروهای گارد
س��لطنتی عربستان سعودی روز شنبه ۱۱
ش��اهزاده معترض را ،که در مقابل «قصر
الحکم» -یک��ی از قدیمیترین کاخهای
حکومتی -تجمع کرده بودند ،دس��تگیر به
و زن��دان «الحائ��ر» در ریاض منتقل کرده
بودند.این شاهزادههای سعودی با برگزاری
این تجمع ،لغو دستور سلطنتی درخصوص
توقف پرداخت قبض برق و آب شاهزادگان
از سوی دولت بود ،را خواستار بودند.
این ش��اهزادههای بازداشتشده همچنین
خواستار پرداخت جریمه نقدی درخصوص
حک��م قصاص��ی ش��دند که علی��ه یکی از
پسرعموهایشان صادر شده است.
انتق�ال ش�اهزاده بنطلال ب�ه زندان

مخوف «الحائر»

بارزترین ش��اهزاده بازداشتشده سعودی
ب��ه اتهام فس��اد ،ک��ه در هتل مجلل «ریتز
کارلت��ون» در پایتخت بهس��ر میبردند به
زندان الحائر منتقل شده است.
رس��انههای خب��ری اع�لام کردن��د ک��ه
مقامهای س��عودی تصمیم گرفتند افرادی
را ک��ه ب��ه اتهام فس��اد در هتل مجلل ریتز
کارلتون بهسر میبردند ،به زندان الحائر ،که
ویژه تروریس��تها و جنایتکاران خطرناک
است ،منتقل کنند.
مناب��ع آگاه اع�لام کردن��د ،انتق��ال افراد

محبوسش��ده در هت��ل به زن��دان الحائر
انجام ش��ده اس��ت.طبق اعالم این منابع،
 ۶۰ت��ن از ای��ن بازداشتش��دگان ،بع��د از
آنکه از توافق با مقامهای ریاض بر س��ر
اعط��ای بخ��ش زیادی از اموالش��ان در
ازای آزادیش��ان امتناع کردهاند ،به زندان
الحائر منتقل ش��دند .سرش��ناسترین آنها
شاهزاده «ولید بنطالل» میلیاردر معروف
سعودی ،شاهزاده «ترکی بیعبداهلل» امیر
س��ابق ریاض و شماری از مقامهای سابق
دولتی است.
ژنرال بازنشسته «انور عشقی» پیشتر گفته
بود که مقامهای دولتی درصدد انتقال افراد
باقیمان��ده در هتل ریتز کارلتون به زندان
الحائر است.
گزارشها حاکیس��ت در اطراف هتل ریتز

کارلت��ون نی��ز دیگر ش��رایط امنیتی حاکم
نیس��ت و ای��ن هتل در م��اه فوریه فعالیت
خود را از سرخواهد گرفت.
زندان مخوف الحائر تحت نظارت سازمان
اطالعات عربستان است و بیشتر زندانیان
ای��ن زن��دان در پروندهه��ای تروریس��تی
محک��وم ش��دهاند .زن��دان الحائ��ر ج��زو
بزرگترین زندانهای عربس��تان از بین ۵
زندانی است که تحت تدابیر شدید امنیتی
قرار دارند.

بلومبرگ جزئیاتی از بازداشت اخیر ۱۱

شاهزاده عربستانی منتشر کرد

خبرگ��زاری بلومب��رگ جزئیات جدیدی از
حادثه بازداش��ت  ۱۱ش��اهزاده عربستانی
حین تجمعش��ان مقابل کاخ س��لطنتی در
ریاض منتشر کرد .خبرگزاری بلومبرگ در

یمن در بدترین فاجعه انسانی به سر میبرد

کمیس��یونر عالی حقوق بش��ر س��ازمان ملل اوضاع
مردم یمن را در پی حمالت و محاصره این کش��ور
توسط ائتالف متجاوز عربی فاجعهبار و شبیه پایان
جهان توصیف کرد.رعد الحس��ین ،کمیسیونر عالی
حقوق بشر سازمان ملل با بیان اینکه اوضاع انسانی،
بهداش��تی ،معیش��تی ،میزان بیماریها ،مرگ و میر
زی��اد در نتیجه س��وء تغذی��ه و ادامه محاصره اوضاع
فاجعهبار یمن را به چیزی ش��بیه پایان هس��تی شبیه
کرده اس��ت ،گفت ،از زمان تاس��یس سازمان ملل و
در ط��ول  ۵۰س��ال اخیر دنی��ا چنین مصیبتی با این
میزان را به خود ندیده است.الحسین گفت ،دبیرکل

آگهی فقدان سند مالکیت
ورثه مرحومه ش��یرین چغلوندپور با تس��لیم دو برگ فرم استش��هادیه گواهی شده
ش��ماره  4280مورخ  96/7/23دفتر اس��ناد رسمی ش��ماره  19بروجرد مدعی می
باش��د که س��ند مالکیت شش��دانگ پالک  72فرعی از  4089اصلی واقع در بخش
 2بروج��رد ذیل ثبت  12983صفحه  469دفتر  85به س��ند جلدی  186253بنام
مش��ارالیه ثبت و س��ند مالکیت صادر و تسلیم گردیده اس��ت بعلت جابجایی مفقود
گردیده است.لذا باستناد تبصره یک الحاقی بماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب
جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می ش��ود اگر شخصی به نحوی از انحاء مدعی وجود
س��ند مالکیت نزد خود می باش��د می تواند اعتراض خود را کتبآ پس از نش��ر آگهی
بم��دت ده روز به این اداره تس��لیم نمای��د در غیر اینصورت پ��س از انقضائ مدت
قانونی و اعالم گواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
آدرس ملک :بروجرد خیابان سیاوش کوچه فتاح پالک  2منزل مسکونی
ملک نیاز اسدالهی -معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
بروجرد
--------------------------------------------آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوس��یله به متهم مجهول المکان اقای علی فالح که مش��خصات بیشتری از وی در
دس��ترس نمی باشد ابالغ میش��ود به موجب محتویات پرونده کالسه متهم است به
ارتکاب س��رقت توهین و تهدید .لذا مقتضی است ظرف مدت  30روز از تاریخ نشر
آگهی برای دفاع از اتهام انتس��ابی در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب
واق��ع در بروجرد حاضر ش��وید .بدیهی اس��ت عدم حضور مان��ع از ادامه تحقیقات و
رس��یدگی نبوده و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد ش��د .این آگهی به تجویز ماده 174
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری جهت ابالغ قانونی به
نامبرده یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار درج میگردد/.
گودرز امرایی  -دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای شهرستان بروجرد
------------------------------------------آگهی 637
آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواست و ضمائم به خواهان آقای محمد قهرمانی به
طرفیت خوانده به آقای محمد عالءالملکی فرزند حس��ین به خواسته مطالبه وجه چک
مطرح که به این ش��عبه با ش��ماره بایگانی  960117ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9609982823000116ش��عبه  20ش��ورای حل اختالف شهرستان قزوین ثبت و
وقت رسیدگی مورخ  1396/11/25ساعت  16:15تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نش��انی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مس��ئول دفتر شعبه ش��ورای حل اختالف شعبه  20ش��ورای حل اختالف شهرستان
قزوین -سمیرا پرتوی رستمی
00000000000000
آگهی 638
اجرائیه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم:
-1کریم اله عادلی فرزند عبداله به نش��انی قزوین ش��هر صنعتی بلوار معلم خ امام
رضا قطعه  454طبقه سوم
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم:
 -1علی نقی لشگری فرزند محمدتقی به نشانی مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه
س��میه بهرامخان��ی فرزند بیت اله به نش��انی قزوین -فردوس��ی ش��مالی -باالتر از
بیمارستان دهخدا -جنب عکاسی فامیران پالک – 2وکیل کریم اله عادلی
محکوم به :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره9610092822600820
و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه  9609972822600072محک��وم علی��ه محک��وم
اس��ت به ال��زام به تنظیم س��ند رس��می( مطاب��ق رای اصالحی ب��ه ش��ماره دادنامه
 )9609972822600445خودروی پراید به شماره شهربانی 573ب 25ایران 89
به نام محکوم له و پرداخت مبلغ  1837500ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له
و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
مس��ئول دفتر شعبه ش��ورای حل اختالف شعبه  16ش��ورای حل اختالف شهرستان
قزوین -کبری قره داغی
000000000000

میزخبر

شورششاهزادگانسعودی

مفقود شدن دستکم ۵۶
پناهجو در سواحل سیسیل

سازمان بینالمللی پزشکان بدون مرز از غرق
ش��دن کشتی پناهجویان در نزدیکی سیسیل
ایتالیا خبر داد.
ای��ن س��ازمان در صفح��ه توییتر خ��ود اعالم
کرد :تیمهای پزش��کی ما در س��احل کاتانیا در
سیس��یل ،از مفقود ش��دن دستکم  ۵۶نفر در
اولین حادثه غرق شدن کشتی در سال ۲۰۱۸
خبر دادند .بسیاری از آنها کودک بودند که در
آب غرق شدند.
س��ازمان پزش��کان ب��دون م��رز اضاف��ه کرد
ک��ه روانشناس��ان این س��ازمان ب��ه  ۱۴نفر از
نجاتیافتگان مشاوره دادند.
مدیترانه چندین سال است که به عنوان یکی
از مس��یرهای اصلی ب��رای قاچاق پناهجویان
ب��ه کش��ورهای اروپای��ی مورد اس��تفاده قرار
میگیرد.
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س��ازمان ملل از همه کش��ورهای عضو دائم شورای
امنیت خواسته تا عربستان را برای لغو محاصره یمن
تح��ت فش��ار قرار دهند ،ام��ا هنوز نتیجهای حاصل
نشده ،زیرا عربستان با لغو محاصره مخالف است و
اگر محاصره  ۱۰روز دیگر ادامه یابد ،روزانه هزاران
یمنی به دلیل نبود مواد غذایی و دارو خواهند مرد.به
نوشته روزنامه لبنانی الدیار ،این مقام سازمان گفت،
محاصره یمن نه تنها انس��انی نیست بلکه وحشیانه
بوده که تاکنون نظیر نداشته است.
عب��داهلل المعلمی ،نماینده عربس��تان در س��ازمان
مل��ل نی��ز در واکنش به س��خنان رعد الحس��ین او
را طرف��دار انص��اراهلل خوان��د و گفت ،وی اطالعات
درس��تی درب��اره یمن نمیده��د ،گزارشهای او به
دبیرکل س��ازمان ملل نادرس��ت و کذب است.سفیر
عربس��تان در س��ازمان مل��ل س��خنان وی درباره
وحشیانه خواندن محاصره یمن را نامناسب دانست
و گفت ،نباید این سخنان از سوی رئیس کمیسیون
حق��وق بش��ر به عنوان یک��ی از مهمترین نهادهای
سازمان ملل گفته شود.

آگهی 639
پرونده کالس��ه  9609982821500438ش��عبه  5ش��ورای حل اختالف شهرستان
قزوین تصمیم نهایی شماره 9609972821500698
خواه��ان :آقای مصطفی هاش��می ش��الی فرزند علی آقا به نش��انی اس��تان قزوین –
شهرس��تان قزوین -ش��هر قزوی��ن نوروزیان -حکم��ت  56پالک -5طبقه  3ش��ماره
تماس09905541494
خوانده :آقای حمیدرضا عبادی زاده فرزند یوسفعلی به نشانی مجهول المکان
خواستهها -1 :مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه  -2مطالبه خسارات دادرسی -3مطالبه
وجه چک
گردش��کار :خواهان دادخواستی به خواس��تهی فوق به طرفیت خوانده به شوراهای
حل اختالف ش��هر قزوین تقدیم داش��ته که به این شعبه ارجاع ،پس از ثبت پرونده
به کالس��ه فوق و اجرای تش��ریفات قانونی در وقت فوق العاده جلس��ه ش��عبه پنجم
ش��ورای حل اختالف قزوین بتصدی امضا کننده زیر تش��کیل اس��ت پس از بررسی
اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی مشورتی اعضای محترم شورا ختم دادرسی را اعالم
و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور و انشاء رای می نماید
رای قاض��ی ش��ورا -در خص��وص دع��وی خواه��ان مصطف��ی هاش��می ش��الی فرزند
علی ب��ه طرفیت خوان��ده حمیدرضا عبادی زاده فرزند یوس��فعلی به خواس��ته مبلغ
 36/500/000ریال وجه دو فقره چک بانکی به شماره های 1316/307571/49
م��ورخ  1316/307572/35-1393/07/15م��ورخ  1393/05/01از حس��اب
جاری به ش��ماره  768722/63عهده بانک ملت با احتس��اب خس��ارات دادرس��ی و
تاخیر تادیه بدین ش��رح که خواهان مدعی ش��ده به موج��ب دو فقره چک فوق ملبغ
 36/500/000ریال از خوانده طلبکار می باش��د که مش��ارالیه ب��ا وصف مراجعات
متعدد از تادیه دین خود امتناع می نماید شورا با عنایت به خواسته مطروحه و مداقه
در مفاد مدلول چکهای موصوف که بر طبق مقررات قانونی صادر شده و علی االصول
وجود و بقای ان در ید خواهان ،ظهور در اش��تغال و استمرار ذمه خوانده و استحقاق
خواه��ان در مطالبه وجه آن دارد و از آن جایی که خوانده دعوی با وصف ابالغ قانونی
از طریق نش��ر آگهی در جلس��ه دادرس��ی حاضر نش��ده و الیحه دفاعیهای نیز به این
مرجع تقدیم ننموده و بدین ترتیب مس��تندات دعوی و خواس��ته مطروحه مصون از
هرگونه ایراد و تعرض خوانده باقی مانده از این رو شورا با توجه به مراتب مطروحه
دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و با استناد به مواد  515،519 ،198و 522
از قان��ون آیین دادرس دادگاه های عمومی و انق�لاب در امور مدنی و ابصره الحاقی
به ماده ماده  2قانون صدور چک مصوب  1376مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده
واحده استفساریه تبصره مذکور و مواد  310و  313از قانون تجارت و مواد  9و 27
از قانون شوراهای حل اختالف خوانده را به پرداخت  36/500/000ریال به عنوان
اصل خواس��ته و  1/112/500ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه انتشار
آگهی در روزنامه کثیراالنتشار در حق خواهان محکوم و اعالم میدارد که اجرای احکام
ش��ورا مکلف است که خسارت تاخیر تادیه چک های فوق الذکر را از تاریخ سررسید
آن مورخ  93/07/15 -93/05/01لغایت اجرای حکم برطبق شاخص بانک مرکزی
محاس��به و از خوان��ده اخذ و در حق خواهان ایصال نمای��د .رای صادره غیابی بوده و
ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از گذشت
مدت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم عمومی حقوقی
قزوین می باشد.
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان قزوین -مهدی کالنتری
000000000000000
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای منوچهر حبیبی نژاد فرزند
بهمن
خواهان آقای س��یدحمید ش��ریفی نژاد دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای یاس��ر
مس��توفی زاده و منوچهر حبیبی نژاد به خواس��ته ابطال عملیات اجرایی مطرح که به
این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس��ه  9609987416200472شعبه دوم
دادگاه عمومی (حقوقی)دادگستری شهرستان گچساران ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1396/11/24ساعت  08:15تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده ظرف یک
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در
دادگاه حاضر گردد/96/710 .م الف
منش��ی دادگاه حقوقی ش��عبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی) دادگس��تری شهرس��تان
گچساران -محمدرضا طاهرزاده
000000000000000000
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای یاسر مستوفی زاده فرزند

تالش یونیسف برای درج نام
اسرائیلگروههایتروریستی

گزارشیاسامیبرخیشاهزادگانعربستانی
بازداشت شده در جریان اعتراضهای اخیر
در ری��اض را اعالم کرد .این ش��اهزادگان
اخی��را ب��ه اتهام تجمع در اعتراض به آنچه
عدم پرداخت قبوض آب و برق کاخهایشان
خوانده شده ،مقابل کاخ پادشاهی در ریاض
بازداش��ت ش��دند.این خبرگزاری افزود که
دلی��ل این تجم��ع دلیلی نبوده که مقامات
عربس��تانی میگویند.بلومب��رگ اضاف��ه
کرد :پس��ران مالک ش��رکت "المراعی"،
بزرگترین شرکت تولید شیر و لبنیات جزو
ش��اهزادگانی هس��تند که اخیرا بازداشت
ش��دهاند .ش��اهزادگان نایف بن سلطان و
س��عود بن س��لطان ،فرزندان س��لطان بن
محمد الکبیر ،میلیاردر عربستانی ،مؤسس
ش��رکت المراع��ی جزو  ۱۱ش��اهزادهای

هس��تند که بازداش��ت ش��دهاند .شاهزاده
نایف عضو هیئت مدیره ش��رکت المراعی
و رئیس س��ومین شرکت بزرگ مخابراتی
عربستان"زین" است.
در این گزارش آمده است :خانواده "الکبیر"
در خاندان حاکم عربس��تان شامل تعدادی
از تجار برجس��ته هس��تند ،اما در سیاس��ت
نقشی ندارند .یکی از اعضای خاندان حاکم
عربس��تان فایل صوتی را منتش��ر کرده و
مس��ؤوالن عربس��تانی را به چالش کشیده
اس��ت .وی در این فای��ل میگوید ،تمامی
اتهامات علیه بازداشت شدگان دروغ است
و نمیت��وان آنه��ا را باور کرد.در این فایل،
عبداهلل بن سهود بن محمد میگوید ،تمامی
ش��اهزادگان توانایی مالی زیادی داش��ته و
مش��کلی با پرداخت قبوض خدماتی خود
ندارن��د.در ای��ن فای��ل صوتی ،ش��اهزاده
عبداهلل میگوید :ش��اهزادگان بازداش��ت
ش��ده به همراه یکی از نزدیکانش��ان بعد
از دریاف��ت احضاری��ه جه��ت تحقیقات به
س��اختمان استانداری ریاض منتقل شدند.
زمانی که به آنجا رس��یدند نگهبانان مانع
ورود آنها ش��دند .برخی از ش��اهزادگان
نیز هیجان زده ش��ده و به درگیری لفظی
پرداختند که در نتیجه بازداش��ت شدند.اما
شاهزاده عبداهلل به رغم این مواضع در پایان
به س��تودن و تعریف و تمجید از پادش��اه و
ولیعهد عربستان پرداخته و از تالش برخی
برای ایجاد دودستگی میان خاندان حاکم
انتقاد کرده اس��ت.این در حالی اس��ت که
بازداش��ت شاهزادگان در راستای کمپینی
اس��ت که تحت رهبری محمد بن سلمان،
ولیعهد عربس��تان برای "مقابله با فس��اد"
آغاز شده است.

آغاز مذاکرات رسمی میان  ۲کره

مقامهای عالیرتبه کرهشمالی و جنوبی برای اولین بار
پس از  ۲سال و درحالیکه تنشهای بینالمللی بر سر
برنامههای هستهای و موشکی پیونگیانگ باال گرفته
است ،درحال دیدار هستند.روزگذشته اولین مذاکرات
رسمی میان دو کره آغاز شد .این موضوع را سخنگوی
وزارت اتحاد کرهجنوبی اعالم کرد.س��خنگوی وزارت
اتحاد کرهجنوبی به خبرنگاران اعالم کرد ،این مذاکرت،
که در روستای «پنمنجوم» در منطقه غیرنظامی برگزار
میشود ،روز گذشته با سخنرانی رئیس هیات اعزامی
کرهجنوبی به این مذاکرات ،آغاز شد.روستای پنمنجوم
در منطقه به ش��دت تحت حفاظت غیرنظامی اس��ت
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جای��ی ک��ه دو طرف به طور تاریخ��ی برای مذاکرات
از آن اس��تفاده کردهاند.س��ئول تالش خواهد کرد در
این نشس��ت استثنایی با همس��ایه شمالی خود مساله
ازس��رگیری دیدارها بی��ن خانوادههایی ،که در جریان
جنگ( )۱۹۵۰ -۱۹۵۳از هم دو افتادهاند را مطرح کند.
در حالیکه پیونگیانگ درصدد اس��ت بخش اعظمی
از این مذاکرات را به مطرحکردن پرونده احیای اتحاد
شبهجزیره اختصاص دهد.رویترز نیز گزارش داد ،رئیس
هیات اعزامی کرهشمالی به مذاکرات با کرهجنوبی گفته
است که انتظار میرود روند مذاکرات میان دو کره ،به
نحو بهتر برگزار ش��ود.این نخستین دیدار میان شمال
و جنوب از دسامبر  ۲۰۱۵محسوب میشود.کرهجنوبی،
هفته گذش��ته پیش��نهاد این مذاکرات با ش��مال را داد.
به دنبال آن ،رهبر کرهش��مالی گفت اعزام یک تیم از
ورزش��کاران به المپیک زمس��تانی را بررسی میکند.
کرهشمالی همچنین خط تلفن اضطراری با کرهجنوبی
را دوب��اره راه انداخ��ت که امکان تماس مجدد میان دو
کشور برقرار شد .بعد از آن پیونگیانگ پیشنهاد سئول
برای مذاکره را پذیرفت.

پیران
خواهان آقای س��یدحمید ش��ریفی نژاد دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای یاس��ر
مس��توفی زاده و منوچهر حبیبی نژاد به خواس��ته ابطال عملیات اجرایی مطرح که به
این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس��ه  9609987416200472شعبه دوم
دادگاه عمومی (حقوقی)دادگستری شهرستان گچساران ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1396/11/24ساعت  08:15تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده ظرف یک
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در
دادگاه حاضر گردد/96/711 .م الف
منش��ی دادگاه حقوقی ش��عبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی) دادگس��تری شهرس��تان
گچساران -محمدرضا طاهرزاده
000000000000000
آگهی 620
دادنامه
پرونده کالس��ه  9609982821400427ش��عبه  4ش��ورای حل اختالف شهرستان
قزوین تصمیم نهایی شماره 9609972821400750
خواهان :بانک مهر اقتصاد به نمایندگی جواد تک روس��تا با وکالت خانم س��ارا س��یف
فرزند صمد به نش��انی قزوین چهارراه ولیعصر نبش گلس��تان س��وم مدیریت شعب
بانک مهر اقتصاد
خواندگان -1:آقای قاسم مرادی فرزند فتح علی  -2آقای محمدحسن سهرابی فرزند
محرمعلی همگی به نشانی مجهول المکان
خواسته :مطالبه وجه بابت...
رای قاضی شورا -در خصوص دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی جواد تک
روس��تا با وکالت خانم سارا س��یف فرزند صمد به طرفیت خواندگان  -1آقای محمد
حس��ن س��هرابی فرزند محرمعلی  -2آقای قاس��م مرادی فرزند فتح علی به خواسته
مبلغ  160/000/000ریال وجه یک فقره چک بانکی به شماره  891354از حساب
جاری به شماره  13006909751عهده بانک مهر اقتصاد قزوین با احتساب خسارات
دادرس��ی و تاخیر تادیه بدین ش��رح که خواهان مدعی شده به موجب یک فقره چک
فوق مبلغ  160/000/000ریال از خواندگان طلبکار می باشد که مشارالیه با وصف
مراجعات متعدد از تادیه دین خود امتناع می نماید شورا با عنایت به خواسته مطروحه
و مداق��ه در مفاد مدلول چک موصوف که بر طبق مقررات قانونی صادر ش��ده و علی
االصول وجود و بقای آن در ید خواهان ،ظهور در اشتغال واستمرار ذمه خواندگان و
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و ا زآن جایی که خواندگان دعوی با وصف
ابالغ قانونی در جلس��ه دادرس��ی حاضر نش��ده و الیحه دفاعیه ای نیز به این مرجع
تقدیم ننموده و بدین ترتیب مستندات دعوی و خواسته مطروحه مصون از هرگونه
ایراد و تعرض خواندگان باقی مانده از این ش��ورا با توجه به مراتب مطروحه دعوای
خواه��ان را وارد و ثابت دانس��ته و با اس��تناد به م��واد  519 ،515 ،198و  522از
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به
ماده  2قانون صدور چک مصوب  1376مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده
استفس��اریه تبصره مذک��ور و مواد  310و  313از قانون تج��ارت و مواد  9و  27از
قانون شوراهای حل اختالف خواندگان را متضامنا ً به پرداخت  160/000/000ریال
به عنوان اصل خواس��ته و  4/185/000ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق
الوکال��ه طبق تعرف��ه در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد که اجرای احکام ش��ورا
مکلف اس��ت که خس��ارت تاخیر تادیه چک فوق الذکر را از تاریخ سررسید آن مورخ
 96/04/13لغایت اجرای حکم بر طبق ش��اخص بانک مرکزی محاسبه و از خواندگان
اخذ و در حق خواهان ایصال نماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیس��ت روز
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از گذشت مدت مذکور ظرف بیست
رو قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم عمومی حقوقی قزوین می باشد/.س
قاضی شعبه  4شورای حل اختالف شهرستان قزوین -اسماعیل دهقان نژاد
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خواهان رونوشت حصر وراثت حجت اله پیری فرزند درویشعلی به شرح دادخواست
تقدیمی ثبت ش��ده به کالس��ه  9609982852600790از این دادگاه درخواست
گواه��ی حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ص��ادق حیدری در
اقامت��گاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت
به :
 -1محمد حیدری فرزند صادق ش��ماره شناسنامه  4380476286نسبت با متوفی
فرزند

آژانس کودکان سازمان ملل متحد "یونیسف"
تالش میکند نام ارتش صهیونیس��تی را در
لیس��ت سازمانهای تروریستی چون داعش
و بوکوح��رام ک��ه تجاوزات خطرناکی را علیه
کودکان مرتکب شدهاند قرار دهد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،به نق��ل از مرکز اطالع
رس��انی فلسطین روزنامه "اسرائیل الیوم" در
خبری نوش��ت ،مس��ئوالن ارشد یونیسف به
همراه س��ازمانهای غیردولتی حامی حقوق
ک��ودکان تالش دارند با هم��کاری یکدیگر
زمینه قرار گرفتن نام ارتش صهیونیس��تی را
به خاطر تجاوزات خطرناکی که علیه کودکان
فلس��طینی مرتکب ش��ده  ،در لیست سازمان
های تروریس��تی ناقض حقوق کودکان قرار
دهند.

خریداری اسناد ارتباط مراقبت
با باندهای تبهکار

ی��ک گروه محافظهکار تحت رهبری اس��تیو
بنن ،استراتژیست سابق ترامپ در سال ۲۰۱۵
سندی را خریداری کرده بود که نشان میداد
ترامپ با گروههای تبهکار ارتباط دارد.
این اقدام از سوی گروه محافظه کار "موسسه
حسابرس��ی دولتی" که توس��ط "استیو بنن"،
استراتژیس��ت س��ابق دونال��د ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا و پیتر شویتزر در سال ۲۰۱۲
ایجاد شد ،صورت گرفته است.
این گروه در س��ال  ۲۰۱۵سندی را خریداری
ک��رد ک��ه به ارتباط ترامپ با یک گروه تبهکار
مربوط میشود .این سند به چندین سال توافق
می��ان کمپانیهای ترام��پ و چندین جنایت
سازمان یافته میپردازد.

آمریکا در فکر "گوشمالی
دادن"پیونگیانگ

براساس گزارشی جدید ،دولت ترامپ در حال
بررس��ی مزای��ا و معایب ی��ک حمله احتمالی
محدود به کرهش��مالی اس��ت و این هدف به
معن��ای تالفی آزمایشهای تس��لیحاتی آتی
این کشور است.
وال اس��تریت ژورنال با افش��ای چنین طرح
احتمال��ی گزارش داد ،برخی مقامها معتقدند
که اس��تراتژی "گوش��مالی دادن" به واسطه
یک حمله محدود معایبش بیش از مزایای آن
است .هربرت ریموند مکمستر ،مشاور امنیت
مل��ی دونالد ترام��پ ،رئیسجمهوری آمریکا
مایل به اجرای این حمله اس��ت در حالی که
رکس تیلرسون و جیمز ماتیس ،وزرای خارجه
و دفاع آمریکا مخالف آن هستند.

 -2زهرا حیدری فرزند صادق ش��ماره شناس��نامه  4380798526نسبت با متوفی
فرزند
 -3غالمرضا حیدری فرزند علی شماره شناسنامه  988نسبت با متوفی پدر
 -4رقیه علی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه  952نسبت با متوفی مادر
 -5س��میه رضا فرزند حس��ین شماره شناس��نامه  4391874644نسبت با متوفی
زوجه
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه
ش��خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای ا زمتوفی نزد او می باش��د ا زتاریخ نشر
آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی ش��عبه اول ش��ورای حل اختالف ش��هری اس��فرورین اس��تان قزوی��ن -جواد
افشاری
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای خشنود مظفری فرزند حمزه
علی
خواهان خانم بهاره فرزان پور دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای خش��نود مظفری
ب��ه خواس��ته مطالبه وجه مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه
 9609982938600512ش��عبه هفتم ش��ورای حل اختالف ش��هری البرز اس��تان
قزوین ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/11/28ساعت  08:45تعیین که حسب
دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگه��ی می ش��ود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی ب��ه دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مس��ئول دفتر شعبه هفتم ش��ورای حل اختالف شهری البرز استان قزوین -لیال قلی
پور
00000000000000000
آگهی 516
آگهی مالحظه نظریه داوری توسط احمد باختری فرزند باب اله
در خصوص دع��وی نرگس عظیمی فرزند محرم بطرفیت احمد باختری فرزند باب اله
مبنی بر طالق به درخواست زوجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده بدینوسیله
یک نوبت نش��ر آگهی می گردد ت��ا خوانده ظرف یک هفته از تاریخ نش��ر آگهی جهت
مالحظ��ه نظریه داوری در پرونده طالق به این ش��عبه مراجعه نماید و رونوش��ت اخذ
نماید در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان البرز -بهرامی
0000000000000000
آگهی 521
خواهان رونوشت حصر وراثت حجت اله پیری فرزند درویشعلی به شرح دادخواست
تقدیمی ثبت ش��ده به کالس��ه  9609982852600790از این دادگاه درخواست
گواه��ی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان درویش��علی پیری در
اقامت��گاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت
به :
 -1زرین سلیمانی فرزند نقی شماره شناسنامه  77نسبت با متوفی زوجه
 -2فروزان پیری فرزند درویشعلی شماره شناسنامه  9264نسبت با متوفی فرزند
 -3شهال پیری فرزند درویشعلی شماره شناسنامه  935نسبت با متوفی فرزند
 -4حلیمه پیری فرزند درویشعلی شماره شناسنامه  9566نسبت با متوفی فرزند
 -5خدیجه پیری فرزند درویشعلی شماره شناسنامه  7438نسبت با متوفی فرزند
-6نعمت اله پیری فرزند درویش��علی ش��ماره شناس��نامه  9263نس��بت با متوفی
فرزند
 -7مظاهر پیری فرزند درویشعلی شماره شناسنامه  37نسبت با متوفی فرزند
 -8حس��ین پیری فرزند درویش��علی ش��ماره شناس��نامه  4390342177نسبت با
متوفی فرزند
 -9حجت اله پیری فرزند درویش��علی ش��ماره شناس��نامه  5432نس��بت با متوفی
فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه
ش��خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ نشر
آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی ش��عبه ش��ورای حل اختالف شعبه اول ش��ورای حل اختالف شهری اسفرورین
استان قزوین
جواد افشاری
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تشنگي،تنهاسهم
درياچه اروميه

بهروز ساري صراف


عضو هيئت علميدانش�گاه
تبريز

براس��اس آمار کاه��ش بارندگيها در حوضه
آبريز درياچه اروميه در طي  ۶۷س��ال گذش��ته
بي سابقه اعالم شده همچنين در حال حاضر
ي��ک ميليارد مترمکعب آب در بس��تر درياچه
وج��ود دارد ک��ه تنها معادل  ۳۵درصد بس��تر
درياچه را پوشانده و ميتوان با صراحت اعالم
ک��رد که بي��ش از  ۹۰درصد درياچهي اروميه
خشک شده است.
اطالعات ثبت شده در  ۲۴آذر ماه ،بيانگر اين
اس��ت که حجم آب موجود در درياچه برابر با
يک ميليارد و  ۶۶ميليون متر مکعب بوده و اين
در حالي است که طبق ميانگين دراز مدت ۳۰
ساله ،ميزان آب موجود در درياچه بايد برابر با
 ۱۶ميليارد متر مکعب باشد.
برخ��ي نق��ش عوام��ل انس��اني در خش��کي
درياچ��هي اروميه و لزوم مداخلهي زودهنگام
را عاملي بر خش��ک ش��دن درياچه ميدانند و
معتقدند که با در نظر گرفتن دخالت نامناسب
بش��ر در طبيع��ت ،هي��چ بال و خط��ري دور از
انتظار نيست.
در هم��ه بحرانه��اي زيس��ت محيط��ي به
اقدامات اورژانس��ي نياز اس��ت ب��راي احياي
درياچهاي مثل درياچهي اروميه در دنيا حدود
 ۲۵سال زمان الزم است.
پهنهي آبي درياچه در گذشته نقش موثري در
تعديل هواي شهرهاي حاشيه درياچه داشت.
اما امروزه با توجه به وجود پهنه خش��کي در
س��طح وسيع و خاصيت خشکيها شاهد گرم
شدن هوا حتي در فصول سرد سال هستيم.
بيتوجه��ي ب��ه هش��دارها ،نب��ود منش��ور
محيطزيس��ت ،ج��اي خال��ي کرس��يهاي
آزادانديش��ي در مسائل زيست محيطي ،نبود
حمايت ملي از محيط زيست و اجرايي نشدن
قوانين و حمايت از برخي کارخانجات آالينده
به بهانهي حمايت از توليد و اشتغال نتيجهاي
جز تخريب محيط زيست ندارد.
بيتوجهي مسئوالن ذيربط نسبت به بحران
خشکي درياچهي اروميه و نبود قوانين مصوب
براي کش��اورزان و مردم ،باعث ش��ده است تا
مردم خشکي درياچه را يک بازي خبري تلقي
کنند .مس��ئوالن به مردم نياز دارند ،از اينرو
ميکوشند مردم را ناراحت نکنند .هيچ هشدار
جدي و قانون تصويب شدهاي در اينباره وجود
ندارد .عالقهي مردم ما هم در ش��عار خالصه
ش��ده و هيچ تغيير مثبت و موثري در مصرف
آب و الگوي کش��ت توس��ط مردم و مسئوالن
ديده نميشود!
توليد س��االنهي يک ميليون و  ۲۰۰هزار تن
چغن��در و تبدي��ل  ۵۰۰ه��زار هکتار از اراضي
ش��يبدار به باغ از جمله سياس��تهاي مدون
در برنامهي توس��عهي شش��م است که بدون
توج��ه ب��ه ميزان آب مورد نياز به احداث باغ و
کشت چغندر تدوين شده و با توجه به اينکه
اراضي موجود در حاش��يهي درياچهي اروميه
يکي از کانونهاي اصلي کشت چغندر با نياز
آبي فراوان اس��ت ،اج��راي اين طرح ،بحران
خش��کي را تش��ديد خواهد کرد .منابع آبي ما
قانوني به هدر ميروند.
تا زماني که بحران درياچهي اروميه و کمآبي از
سوي مسئوالن جدي گرفته نشود ،نميتوان
از مردم انتظار داشت .با وجود چنين طرحهايي
در برنامهي ششم توسعه مردم نيز بحران آب را
جدي نميگيرند و اگر محصوالتي با نياز آبي
زياد کشت کنند ،کار غيرقانوني انجام ندادهاند،
چون مجوز آن در برنامهي توسعهي کشور و از
سوي مسئوالن صادر شده است .مردم زماني
خ��ود را موظ��ف به اجراي قوانين ميدانند که
مسئوالن را جدي و صادق ببيند.
ب��ا وجود منابع آبي محدود و بحران خش��کي
درياچه ،نمايندگان هم وعدهي سدس��ازي به
م��ردم ميدهن��د .مردم اين مغايرت در بيانات
و قواني��ن مص��وب را به وجود اهداف پنهان و
سياسي تعبير ميکنند.
در چهار س��ال گذش��ته  ۲۲۲۶ميليارد تومان
اعتب��ار به طرحهاي احياي درياچه تخصيص
يافت��ه اما بدليل مش��کالت دول��ت در تامين
مناب��ع اعتباري مي��زان تخصيص ،معادل ۲۰
درصد اعتبارات مصوب بوده اس��ت همچنين
در بررسيهاي انجام گرفته از آخرين وضعيت
پروژهه��ا و عوام��ل اثرگذار در آن س��ه عامل
تغيي��رات اقليميو تدابي��ر مديريتي به همراه
مش��کالت اقتصادي درتامين منابع اعتباري
عنوان شده است.
تکخبر

برد پترويوان از تحريمهاي
نفتي آمريکا عليه ايران

برخي از تحليلگران بر اين باورند که وضع دوباره
تحريمهايضدايرانيازسويآمريکاممکناست
به تغيير قدرت اقتصادي جهاني گسترده از آمريکا
به چين کمک کند .به گزارش ايسنا  ،ارتباط ميان
اينمس��ائلدرنگاهنخس��تممکناستچندان
روشن نباشد اما تالش آمريکا براي منزوي کردن
ايران در بازار جهاني باعث خواهد شد نگاه ايران
به نقطه ديگري معطوف شود .از آنجا که تجارت
نفت جهاني به دالر آمريکا انجام ميگيرد ،وزارت
خزانهداريآمريکادرگذشتهتوانستتواناييايران
براي دسترسي به سيستم مالي جهاني را محدود
کن��د.اي��نامرفروشنف��ترابرايايرانپيشاز
سال  ۲۰۱۵فوق العاده دشوار ساخت و ميليونها
بشکهازنفتايرانازرسيدنبهبازارجهانيبازماند.
با اينهمه اين بار احتماال آمريکا تنها خواهد بود.
دول��ت ترامپ در کمپين خ��ود براي وضع دوباره
تحريمها عليه ايران از حمايت جامعه بينالمللي
برخوردارنيستوبههمينجهتتالشواشنگتن
براي منزوي کردن ايران دشواتر خواهد شد.
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قراردادهاي امضا شده در يک قدمياجرا؛

اشتیاق ژرمن ها به حضور در صنعت پتروشیمی ایران

گروه انرژي :توس��عه صنعت پتروشيميدر
قالب اجراي برنامه شش��م توس��عه حداقل
به حدود  ۵۰ميليارد دالر س��رمايه گذاري
ني��از دارد ک��ه براي تامين اين س��رمايه در
طول دو سال گذشته مذاکرات متعددي با
ش��رکتهاي بينالمللي انجام شده است.
در اي��ن مي��ان آلمانها بيش از همه عالقه
مند به مذاکره با ايران بوده و قراردادهايي
که با شرکتهاي آلماني امضا شده در يک
قدمياجرا قرار دارند.
س��ال گذش��ته  ۵۰هيات از آلمان به ايران
سفرکردند که درميان آنها صاحبان صنايع،
اعض��اي اتاقهاي بازرگاني آلمان و برخي
مقامات دولتي حضور داشتند .تعداد اعضاي
برخ��ي از هياته��اي مذک��ور ب��ه  ۳۰نفر
ميرس��يد که اين اعضا چش��مانداز مثبتي
از بهب��ود روابط تجاري ايران و آلمان ارائه
کردند و اين روابط اکنون در باالترين سطح
تداوم قرار دارد .س��رمايهگذاري در صنعت
پتروش��يميايران يکي از پروژههاي بزرگ
و مورد عالقه ش��رکتهاي آلماني اس��ت
ک��ه نيازمن��د کار مطالعاتي ب��وده و اکنون
پس از رفت و آمدهاي مکرر مطالعات اين
طرحهاي س��رمايهگذاري به اتمام رسيده
و تفاهم نامههايي با ش��رکتهاي مختلف
فعال در صنعت پتروش��يميايران به امضا
رس��يده است .در حال حاضر کار مطالعات
فن��ي و اقتص��ادي و همچنين انعقاد تفاهم
نامه با برخي از ش��رکتهاي آلماني براي
حضور در صنعت پتروشيميايران به اتمام
رسيده اس��ت.آلمانها بيشترين و برترين
تکنولوژيهاي روز جهان را دراختيار داشته
و بيشترين عالقهمندي را در پسابرجام به
بازار ايران نشان دادهاند.
بر اس��اس اي��ن گزارش ،توس��عه صنعت
پتروش��يميدر قالب اجراي برنامه شش��م
توس��عه حداقل به ح��دود  ۵۰ميليارد دالر
س��رمايه گ��ذاري جديد ني��از دارد که اين
سرمايه گذاري بايد در قالب طراحي ،ساخت
و به��ره برداري از طرحهاي جديد ،اجراي
پروژهه��اي رفع گلوگاههاي توليد و انتقال
دانش در صنايع پتروش��يميانجام شود .در
طول دو س��ال گذش��ته تاکنون مذاکرات
متعددي با ش��رکتهاي بزرگ بينالمللي
همچون شل ،توتال ،BASF ،ايرليکوئيد،
لين��ده ،تکني��پ ،اکسنس،هالدوتاپس��و،
ميتس��وئي UOP ،و  ...به منظور س��رمايه

گذاري ،انتقال دانش و تکميل زنجيرههاي
ارزش در صنع��ت پتروش��يميايران انجام
شده است.

جزيي�ات مذاک�ره آلمانيه�اي ب�ا

پتروشيميهاي ايران

طب��ق آم��ار در بين ش��رکتهاي خارجي
تاکنون بيش��ترين گفتگ��و ،امضاي تفاهم
نام��ه و حت��ي قرارداد ف��روش دانش فني،
انجام مطالعات مهندسي ،اجراي طرحهاي
رفع گلوگاههاي توليد و س��رمايه گذاري با
شرکتهاي آلماني انجام شده است.در بين
ش��رکتهاي آلماني مذاکرات متعددي با
 BASFانجام ش��ده اما بيشترين همکاري
تاکنون بين ش��رکتهاي پتروشيميايران
با دو ش��رکت لين��ده و زيمنس آلمان بوده
است.مذاکرات با شرکت زيمنس آلمان در
بخ��ش خريد و تجهيز ماش��ين آالت دوار
و با ش��رکت لينده در بخشهاي س��رمايه
گ��ذاري ،رف��ع گلوگاههاي توليد ،فروش و
انتقال دانش ،انجام مطالعات مهندس��ي و
اقتصادي بوده است.
عزم ش�رکتهاي آلماني براي حضور

در صنعت پتروشيميايران

ش��رکتهاي آلمان��ي به دلي��ل وجود زير
س��اختهاي مطلوب مصمم به س��رمايه
گذاري و انتقال دانش فني به شرکتهاي
پتروشيميايران هستند.
ابوالفضل روغني عضو اتاق مشترک ايران

و آلم��ان با تاکيد براهميت جذب س��رمايه
گذاريه��اي جدي��د خارج��ي در صنعت
پتروشيميکش��ورمان درگفتگ��و اظه��ار
ک��رد:يکي از مزيتهاي ايران درتوس��عه
پتروش��يميدارا بودن خوراکهاي متنوع
اس��ت بنابراي��ن اگ��ر واحده��اي ب��زرگ
پتروشيميدر کشور ايجاد شوند منافع بسيار
زيادي براي کشور خواهد داشت .
روغن��ي ب��ا تاکيد برلزوم س��رمايهگذاري
در صنع��ت پتروش��يمياز مح��ل مناب��ع
داخل��ي و فاينانسه��اي خارج��ي افزود:
افزاي��ش و جذبس��رمايه گذاري خارجي
از موضوعهاي مهمياس��ت که بهبود آن
نيازمند ايجاد زمينهها و بسترهاست دولت
يازدهم و دوازدهم بر اين موضوع تاکيد دارد
که پس از برجام زمينههاي جذب سرمايه
خارجي را در کشور فراهم کرده است .
وي با اش��اره به عزم ش��رکتهاي آلماني
ب��راي حضوردرصنعت پتروش��يميايران
ادامه داد:دولت پيشبيني کرده اس��ت که
س��االنه  50ميلي��ارد دالر و در ي��ک دوره
 5س��اله حدود  250ميليارد دالر س��رمايه
گذاري درکش��ور صورت گيرد و اميد است
که بخش��ي از اين تامين مالي با مش��ارکت
ش��رکتهاي صاح��ب ن��ام آلماني محقق
شود.
عضو اتاق مش��ترک ايران و آلمان با بيان
اينکه تمايل ش��رکتهاي بزرگ و مطرح

احتمال محبوس شدن خدمه در موتورخانه نفتکش

س��خنگوي شرکت ملي نفتکش از احتمال محبوس
ش��دن تعدادي از خدمه نفتک��ش حادثه ديده ايراني
در موتورخانه کشتي خبر داد و گفت :به همين دليل
اولويت ما ،اطفاي حريق اس��ت تا هرچه س��ريعتر به
نفتکش دسترسي يابيم.
به گزارش مهر ،محسن بهرامياظهار داشت :تاکنون
نش��اني پيدا نش��ده اس��ت اما تيم جستجو به شدت و
دقت در حال بررسي و جستجو هستند.وي ادامه داد:

تصاوير ماهوارهاي جديد از دو پااليش��گاه
نفت بزرگ عربستان سعودي نشان ميدهد
که اين کشور ممکن است ميزان ذخاير نفت
خود در نيمه اول س��ال  ۲۰۱۷را پايينتر از
س��طح واقعي اعالم کرده باشد .به گزارش
ايس��نا ،تصاوي��ر ماه��وارهاي که توس��ط
اس��تارت آپ  Bird.iگردآوري ش��ده است،
نشان ميدهد با وجود تعهد عربستان براي
کاهش توليد در راستاي توافق نفتي اوپک،
نفت خاميکه در دو پااليشگاه بزرگ راس
تنورا و يانبوي عربستان نگهداري ميشود
در فاصله ژانويه تا ژوئن سال  ۲۰۱۷افزايش
يافت در حاليکه آمارهاي رسميعربس��تان
کاهش ميزان توليد را نشان ميداد.
ش��رکت  Bird.iتصاوير ماهوارهاي ،پهپاد و
هوايي از منابع مختلف را جمع آوري و تحليل

با توجه به اينکه جسد پيدا شده  ،لباس ايمني به تن
داشته ،برآوردمان اين است که خدمه نفتکش زمان
کافي براي استفاده از تجهيزات ايمني در اختيارداشته
اند.بهراميتوضي��ح داد :ب��ا توجه به اينکه موتورخانه
نفتک��ش ح��دود ١٤مت��ر زير آب ق��رار دارد ،احتمال
ميدهي��م تع��دادي از خدم��ه در اين بخش محبوس
ش��ده باش��ند .بنابراين اولويت ما ،اطفاي حريق است
تا هرچه س��ريع تر به نفتکش دسترس��ي پيدا کنيم
و هرچه زمان بيش��تري از دس��ت برود ،اميد به زنده
ب��ودن احتمالي افراد کاهش مييابد .وي تاکيد کرد:
در تالش هستيم تا با کمک گرفتن از تمامينهادهاي
مربوطه فش��ار بيش��تري به چينيها براي تسريع در
عمليات اطفاء حريق وارد کنيم؛ چرا که به نظر ميرسد
چينيه��ا به عبارتي ب��ا احتياط برخورد ميکنند .وي
ادامه داد:قايق نجات سمت چپ سوخته است اما در
عکسهاي موجود به نظر ميرسد قايق سمت راست
از نفتکش جدا شده است.

وضعيت آب نگران کننده است

عضو سابق شوراي جهاني آب گفت :با خشکيهايي
که االن مواجهيم بارندگيهاي متوسط هم نميتواند
اثرگذارباش��د چون با حالت تجمعي از نظر خش��کي
زمي��ن و کمب��ود رطوبت خاک مواجهيم .عباس��قلي
جهاني در گفتوگو با ايلنا در پيشبيني شرايط ذخاير
سال آبي جاري اظهار داشت :مجموعه شرايط حاکم
نشان ميدهد حداقل تا پايان زمستان کمبود بارندگي
داريم .بنا بر اين تا  ۶ماه آينده وضعيت نگران کننده
اس��ت و زمس��تان کم آبي خواهيم داش��ت و در تامين

حقابه کش��اورزي و آب ش��رب مخصوصا در کالن
ش��هرها با مشکل جدي مواجه ميشويم .وي درباره
بارور کردن ابرها به عنوان راهکاري براي تامين آب
تصريح کرد :مسئله تکنولوژي باروري ابرها در کشور
حل و فصل شده و به لحاظ فناوري مشکلي نداريم و
در اين خصوص يک برنامه ملي نيز تدوين ش��ده اما
حمايتهاي الزم صورت نميگيرد و مس��ئله عقيم
مانده اس��ت .البته يکي از ش��رايط ابرناکي است که با
توج��ه به خش��کي هوا اب��ري براي بارور کردن وجود
ندارد.عضو س��ابق ش��وراي جهاني آب با بيان اينکه
اکنون نيازمند برنامه ملي براي مواجهه با خشکسالي
هس��تيم ،گفت :ما با فقر اطالعات و اس��تراتژي در
مناطق مختلف کشور مواجهيم و نميدانيم که مثال
اگر در منطقهاي  ۵۰درصد کاهش بارندگي داش��ته
باشيم چه اقداماتي بايد انجام دهيم و يا در منطقهاي
ک��ه  ۶۰درص��د کاهش بارندگ��ي دارد چه اتفاقي رخ
ميدهد.

قيمتنفتآمريکاتحتتاثيرمعامالتسفتهاي
بهباالترينحدازسال ۲۰۱۵تاکنونرسيدبااين
همه برخي از ناظران بازار نسبت به تحليل روند
صعوديقيمتهاهشداردادند.بهگزارشايسنا،
بهايمعامالتآتيوس��تتگزاساينترمديت
آمريکا  ۵۱سنت يا  ۰.۸درصد نسبت به قيمت
نهايي معامالت روزدوشنبه افزايش يافت و به
۶۲.۲۴دالردرهربشکهرسيدکهباالترينقيمت
از سال  ۲۰۱۵بود.
ع�لاوهب��راينکهاينقيم��تباالترينرکورد
اواسطمعامالتازسال ۲۰۱۵تاکنونمحسوب
ميشود ،همچنين باالترين قيمت براي وست
تگزاس اينترمديت از دسامبر سال  ۲۰۱۴است
که رکود بازار نفت آغاز شد .بهاي معامالت آتي
نفت برنت ۴۴س��نت يا ۰.۶۵درصد نس��بت به
روزدوشنبه افزايش يافت و به ۶۸.۲۲دالر در هر
بشکه رسيد .نفت برنت هفته گذشته به ۶۸.۲۷
دالرصع��ودک��ردهبودکهباالترينقيمتازماه
مه سال  ۲۰۱۵بود.
به گفت��ه معاملهگران ،افزايش قيمتها عمدتا
تحت تاثير پول سفتهاي بوده که با انتظار براي
محدود شدن عرضه به بازار و باال رفتن قيمتها
به سوي معامالت آتي نفت سرازير شده است.
تحليلگران بانک INGدر يادداش��تي نوش��تند
سفتهبازانهمچنانبهافزايشقراردادهاياخير
خ��وددرب��ازارICEبرنتادامهدادهاند.طبقآمار
مبادالتي،س��فتهبازانقراردادهايخريدخودرا
 ۴۱۷۵الت افزايش داده و آنها را به رکورد ۵۶۵
هزار و  ۴۵۹الت رساندند.

قيمت سوخت در بحرين هم
افزايشيافت

شرکت ملي نفت و گاز بحرين از افزايش قيمت
بنزين در اين کشور خبر داد.
به گزارش ايس��نا ،ش��رکت ملي نفت و گاز اين
کشور اعالم کرد که قيمت بنزين در اين کشور
روز دوش��نبه جهت نزديک ش��دن به س��طح
بينالملليافزايشيافتهاست.طبقگزارشاين
خبرگزاري ،بهاي هر ليتر بنزين از ۱۲۵فلس به
 ۱۴۰فلس (معادل  ۳۷س��نت آمريکا) ،افزايش
يافتهاس��ت.فلوسيافلسهنوزدربس��يارياز
کشورها به عنوان واحد پول جز به کار ميرود.
دربحري��ن،ع��راق،اردن،کويتويمنهرصد
فلوس يک دينار است .هزينه سنگين حمايت
مالي دولت بحرين جهت مهار قيمت س��وخت
باعث ش��ده بودجه اين کش��ور را با فشار زيادي
روبهرو کرده است.پيشتر نيز کشورهاي عمان،
عربستان،اماراتوقطرقيمتسوختراافزايش
داده بودند.

باند سارقان نفت شل
در سنگاپور متالشي شد

تصاوير ماهوارهاي دست عربستان را رو کرد

ميکند .برخي از اين تصاوير به صورت سياه
و س��فيد و برخ��ي به ص��ورت رنگي گرفته
شدهاند .اين فناوري اجازه ميدهد پر بودن
مخازن نفتي بر اس��اس س��ايه سقف شناور
مخازن برآورد ش��ود .هر چه س��ايه بيش��تر
باش��د نش��ان ميدهد که س��طح و مخازن
نفت پايين هستند .عواملي مانند زماني که
تصاوير گرفته ش��دهاند ،موقعيت خورشيد و
موقعيت ماهواره نيز در نظر گرفته شدهاند.
تصاوير گرفته شده از پااليشگاه راس تنورا
که بزرگترين پااليشگاه عربستان با ظرفيت
 ۵۵۰هزار بشکه در روز است ،نشان ميدهد
ذخاير در ژانويه نسبت به مارس کمتر بودهاند
که توليد باالتر عربس��تان را نشان ميدهد.
به گفته کورنتين گيلو ،موسس و مديرعامل
ش��رکت  ،Bird.iتصاوير پايانه يانبو که يک

پااليش��گاه ب��زرگ با ظرفي��ت  ۲۲۵هزار
بش��که در روز اس��ت ،نشان ميدهد ميزان
ذخاير در نوامبر س��ال  ۲۰۱۶در مقايس��ه با
ماه مه س��ال  ۲۰۱۷نسبتا اندک بوده است.
ب��ا اينهم��ه تصوير ديگ��ري از يانبو که در
دس��امبر س��ال  ۲۰۱۷گرفته ش��ده اس��ت،
س��ايه بيش��تري را نشان ميدهد که گوياي
کاهش دوباره عرضه نفت در نيمه دوم سال
اس��ت .عربستان سعودي يکي از بزرگترين
توليدکنن��دگان نف��ت جه��ان و بزرگترين
صادرکننده عضو اوپک است .اعضاي اوپک
در نوامبر س��ال  ۲۰۱۶در مواجهه با اش��باع
عرض��ه نفت و س��قوط قيمتها ،با کاهش
توليد موافقت کردند و در نوامبر سال ،۲۰۱۷
توليدکنن��دگان اوپک و غيراوپک با کاهش
توليد تا پايان س��ال  ۲۰۱۸موافقت کردند.

کاهش ۳۴درصدي بارش باران نسبت به سال قبل
براس��اس آمار منتش��ر شده از اول مهرماه تا  ۱۸ديماه،
بارندگي س��ال آبي جاري نس��بت به س��ال آبي گذشته
 ۳۴.۳درصد کاهش داشته ،همچنين نسبت به متوسط
 ۴۹س��اله نيز با کاهش  ۵۷درصدي بارش باران مواجه
بودهايم .به گزارش ايسنا ،در شش حوضه اصلي کشور
ني��ز وضعيت بارشها مناس��ب نبوده ب��ه طوري که در
حوضه درياي خزر با  ۹درصد کاهش بارندگي نس��بت
به س��ال قبل و ۱۴.۳درصد نس��بت به متوس��ط  ۴۹ساله
مواجه بودهايم .همچنين در حوضه خليج فارس و درياي
عم��ان ني��ز ميزان کاهش بارندگيها محس��وس بوده،
به طوري که نس��بت به س��ال آبي گذش��ته ۳۷.۸درصد
و نس��بت به متوس��ط  ۴۹س��اله با  ۶۵.۳درصد کاهش
بارندگي مواجه بودهايم.
ع�لاوه ب��ر اين در حوض��ه درياچه ارومي��ه نيز با ۲۲.۶
درصد نسبت به سال آبي گذشته و  ۲۵.۸درصد نسبت
به متوسط  ۴۹ساله و در فالت مرکزي با  ۶۰.۴درصد و

خارجيدرزيرساختهايبزرگکشوراست
 ،عنوان کرد :شرکتهاي مختلف اروپايي
در چند سال اخير براي حضور درطرحهاي
توس��عهاي پتروش��يميتفاهم نامهه��اي
مختلف��ي را امض��ا کردهان��د که در صورت
فراهم شدن شرايط بزودي قراردادهايي نيز
نهايي ش��ده و اجرايي خواهند شد .روغني
تصريحکرد:شرکتهايآلماني،فرانسوي،
ايتاليايي ،چيني و کرهاي بيش��ترين تمايل
را براي س��رمايه گذاري درکش��ور دارند و
در صورت حمايت دولتها ميتوان شاهد
ورود س��رمايههاي جديد درصنايع مختلف
کشور از جمله پتروشيميبود .وي با اشاره
به نقش مهم اتاقهاي مش��ترک بازرگاني
 ،خاطرنش��ان ک��رد :رايزن��ي و مذک��ره با
مقام��ات و نهادهاي مرتب��ط با تجارت در
کشور خارجي جهت بهبود شرايط تجارت
از جمله وظايف اتاقهاي مش��ترک اس��ت
و ب��ه اي��ن منظ��ور اقدامات مناس��بي هم
ص��ورت گرفت��ه اس��ت  .در همين راس��تا
ش��رکت لينده قراردادي به منظور فروش
دان��ش فن��ي و انجام مطالعات مهندس��ي
در طرح پتروش��يميکيان و طرح افزايش
توليد اتان و اتيلن پتروش��يميمارون امضا
کرده اس��ت .همچنين پتروشيمياميرکبير
قراردادي ب��ا لينده براي اجراي طرحهاي
رف��ع گلوگاههاي توليد امضا کرده اس��ت
ک��ه اجراي اين طرح به صورت مس��تقيم

منج��ر ب��ه تثبي��ت خ��وراک واح��د اتيلن
پتروش��يمياميرکبير خواهد شد.همچنين
اين ش��رکت آلماني تاکنون گفتگوهايي با
شرکتهاي پتروشيميپليمر آريا ساسول،
جم و بندرامام براي افزايش ظرفيت توليد
اتيلن آغاز کرده اس��ت .لينده مذاکراتي را
از چن��د م��اه قابل تاکنون به منظور امضاي
اولين قرارداد  BOOبراي ساخت ،تکميل
و بهرهبرداري از مجتمع پتروشيميدماوند
نيز آغاز کرده است.
در همين رابطه اميرحسين زماني نيا درباره
مذاکره با مديران شرکت لينده گفت  :اين
ش��رکت آلماني آماده همکاري با ايران در
چند طرح پتروشيمياست که در اين زمينه
مذاک��ره خوب��ي انجام ش��د و نتيجه آن نيز
خوب بود.
وي ب��ا بي��ان اين که راهه��اي تامين مالي
پروژههاي صنعت پتروشيميايران با لينده
در حال بررس��ي اس��ت ،تصريح کرد :آنان
معتق��د بودن��د با وجود آن ک��ه بانکهاي
اروپاي��ي ب��راي حض��ور در اي��ران احتياط
ميکنن��د اما راههاي مختلفي براي تامين
مالي وجود دارد.
مع��اون امور بي��ن الملل و بازرگاني وزارت
نف��ت همچنين از مالق��ات مديران لينده
ب��ا بي��ژن زنگنه ،وزير نفت در حاش��يه اين
هماي��ش خب��ر داد و گف��ت :اين ش��رکت
همچني��ن ب��راي حضور در پروژه ايران ال
ان جي ابراز تمايل کرده است.
زمان��ي نيا با تاکيد بر اين که خوش��بختانه
مذاکرات بسيار خوب و جامعي با اين شرکت
آلماني انجام ش��د ،تصريح کرد :درصورت
فراهم شدن شرايط اين شرکت آماده است
ت��ا از مناب��ع داخلي خود در ايران س��رمايه
گ��ذاري کند .همچنين نمايندگان لينده با
تاکيد بر اين که عالقهمند به سرمايه گذاري
و انتقال دانش فني به ايران هستند اعالم
کردند :بهزودي شاهد توافقهاي نهايي با
شرکتهاي مختلف ايراني فعال در صنعت
پتروشيميخواهند بود.
بررس��ي نحوه مش��ارکت لين��ده در طرح
پتروش��يميدماوند و نيز چند طرح متانول
از جمل��ه مهمترين محوره��اي مذاکرات
لين��ده ب��ا مديرعامل ش��رکت ملي صنايع
پتروش��يميايران ب��ود ،همچنين دو طرف
بر نقش مهم حمايت دولتها براي تسهيل
در نهايي شدن مذاکرات تاکيد کردند.

قيمتنفتآمريکا
رکوردشکست

در حوضه مرزي ش��رق با  ۶۲.۹درصد کاهش بارندگي
نسبت به سال آبي گذشته مواجه بودهايم .در يکي ديگر
از حوضههاي اصلي به نام قرهقوم ش��اهد کاهش ۷.۹
درصد بارشها نسبت به سال آبي گذشته و  ۶۸.۹درصد
نسبت به متوسط  ۴۹ساله هستيم.

عربس��تان س��عودي در طول س��ال ۲۰۱۷
کاه��ش ذخاي��ر نفت خود را اعالم کرد و در
آمار رسميکه به ابتکار آمار سازمان مشترک
( )Jodiارايه کرد ،از کاهش ذخاير نفت خود

به ميزان  ۵.۴ميليون بشکه در فاصله ژانويه
تا ژوئن سال  ۲۰۱۷خبر داد و همچنين اعالم
کرد ميزان ذخاير در فاصله مارس تا سپتامبر
روند نزولي داشته است.

خشکساليتهرانراخاموشميکند؟
مديرعامل شرکت برق منطقهاي تهران گفت :خشکسالي
و عدم بارش باران نگرانيهايي را براي تامين برق تابستان
به وجود آورده که اميدواريم در فصل زمس��تان و بهار اين
مس��اله جبران ش��ود .غالمرضا خوش خلق در گفتوگو با
ايسنا ،با بيان اينکه  ۶۴پروژه اولويتدار براي گذر از پيک
تابستان در صنعت برق تهران در نظر گرفته شده که اکنون
درحالاجراس��ت،اظهارکرد:براس��اسبرآوردهايصورت
گرفتهبرايپيشبرداينپروژههابه ۸۰۰ميلياردتوماناعتبار
نياز است .وي ادامه داد :از نظر اجراي سياستها و پروژهها
درصنع��تب��رقنگرانيوجودندارد،بلکهنگرانياصليدر
بحث خشکسالي است ،چرا که پيشبيني ميشود اگر روال
بارش به همين ش��کل پيش رود گرما تش��ديد ميشود و با
مشکل تامين برق در سدهاي آبي نيز مواجه خواهيم شد.
مديرعاملشرکتبرقمنطقهايتهرانبابياناينکهممکن
اس��تبهدليلخشکس��اليدرتابستانبامشکالتيروبهرو
ش��ويم ،اظهار کرد :اگر در ماههاي جاري وضعيت بارندگي

بهبود يابد براي تامين برق تهران با مشکل مواجه نخواهيم
شد .خوش خلق ضمن تاکيد بر اهميت مديريت مصرف،
گفت :الزم است که مشترکان نه تنها در مصرف برق بلکه
در مصرف آب ،گاز و ساير انرژيها صرفهجويي و مديريت
مصرفداشتهباشند.

يازده نفر در سنگاپور به اتهام سرقت نفت در
بزرگترين پااليشگاه شل تحت دستگير شدند.
به گزارش ايس��نا ،پليس س��نگاپور اعالم کرد
 ۱۷مرد را دس��تگير و ميليونها دالر پول نقد
و يک نفتکش کوچک را در جريان تحقيقات
درباره سرقت در پايگاه صنعتي پوالئو بوکوم
توقيف کرده است .شرکت رويال داچ شل که
براي نخس��تين بار در اوت اين س��رقت را به
مقامات گزارش کرده بود ،در بيانيه مطبوعاتي
اعالم کرد اين بازداش��تها شامل شماري از
کارمن��دان ش��ل بوده و انتظار م��يرود وقفه
کوچک��ي در فعاليته��اي عرض��ه در بوکوم
ايجاد شود ۹ .سنگاپوري به سرقت و دو تبعه
ويتنام به دريافت کاالهاي مس��روقه و انتقال
آنه��ا از پوالئ��و بوکوم به کش��تي به نام پرايم
ساوت متهم شدهاند .همه دستگيرشدگان مرد
بوده و حدود  ۳۰تا  ۶۳سال سن دارند .پليس
اعالم کرده ش��ش نفر هنوز متهم نش��ده ،اما
تح��ت تحقيقات قرار دارند .پليس س��نگاپور
همچني��ن اع�لام ک��رد  ۳.۰۵ميلي��ون دالر
س��نگاپور ( )۲.۲۹ميليون دالر پول نقد و يک
نفتکش به وزن  ۱۲هزار تن را توقيف کرده و
حسابهاي بانکي مظنونان بلوکه شده است.
بوکوم بزرگترين پااليش��گاه شل در جهان از
نظر ظرفيت ميعانات نفتي است .اين شرکت
درباره ميزان نفت به سرقت رفته توضيح نداد.
براساس گزارش رويترز ،حمل و پااليش نفت
سهم قابل توجهي در افزايش ثروت سنگاپور
طي دهههاي گذشته داشته است .اين شهر-
کشور آسياي جنوب شرقي يکي از مهمترين
قطبه��اي معام�لات نفت جهان به ش��مار
م��يرود و عم��ده نفت خام خاورميانه پيش از
اينک��ه به دس��ت مصرفکنندگان بزرگ در
چين ،ژاپن و کره جنوبي برس��د از س��نگاپور
عبور ميکند.
ش��ل يک��ي از بزرگتري��ن و قديميتري��ن
سرمايهگذاران خارجي در سنگاپور است.

بانکوبیمه
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تسهيالتاعطايي
بانک رفاه به اقتصاد

بانک رفاه در 9ماهه نخس��ت س��ال جاري،
در بخشهاي کش��اورزي ،صنعت و معدن،
مس��کن و س��اختمان ،بازرگان��ي ،خدمات
و متفرق��ه بال��غ ب��ر  225.181ميليارد ريال
تس��هيالت اعط��ا کرد.به گ��زارش روابط
عموميبان��ک رف��اه؛ در  9ماه��ه نخس��ت
س��ال جاري ،تعداد  5.556فقره تسهيالت
قرض الحس��نه مش��اغل خانگي ،اش��تغال
زاي��ي و کارفرماي��ان طرحهاي مدد جويي
ب��ه مبل��غ  663.976ميليون ريال به معرفي
ش��دگان کميته ام��داد ام��ام خميني (ره)،
س��ازمان بهزيس��تي و وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعي از س��وي بانک رفاه پرداخت
شده است.بانک رفاه همچنين در مدت ياد
شده بالغ بر  2.003ميليارد ريال تسهيالت
از مح��ل منابع قراردادهاي س��پرده گذاري
صندوق توسعه ملي اعطا کرده است.

تمديد عرضه اوراق گواهي
مدتدار بانک اقتصادنوين

عرضه مرحله بيس��ت و س��وم اوراق گواهي
س��پرده مدتدار ويژه س��رمايهگذاري عام
بان��ک اقتصادنوي��ن ت��ا  23دي ماه تمديد
ش��د.به گ��زارش رواب��ط عموميبان��ک
اقتصادنوي��ن ،ب��ر اس��اس مج��وز بان��ک
مرک��زي جمه��وري اس�لاميايران ،اين
اوراق ويژه س��رمايهگذاري (عام) مدتدار،
ت��ا روز ش��نبه  23ديم��اه  1396در تم��ام
ش��عب اين بانک در سراس��ر کش��ور عرضه
خواهد شد.
اوراق گواه��ي س��پرده م��دتدار وي��ژه
س��رمايهگذاري بان��ک اقتصادنوين با نرخ
سود عليالحساب  16درصد ساالنه معاف از
ماليات خواهد بود .اين اوراق همچنين بانام،
قابل انتقال به غير و همراه با قابليت بازخريد
قبل از سررسيد نزد شعب بانک اقتصادنوين
با نرخ  14درصد ساالنه ميباشد .همچنين
مقاطع پرداخت س��ود عليالحس��اب اوراق
ماهان��ه ب��وده و تضمي��ن پرداخ��ت اصل و
س��ودهاي عليالحس��اب آن توسط بانک
اقتصادنوين صورت ميگيرد.

حس��ين فروزان| مديرعامل سازمان منطقه
آزاد تجاري_صنعتي ماکو
حسن فروزان با بيان اينکه در دهه فجر امسال
فرودگاه ماکو افتتاح و به بهره برداري کامل
خواهد رسيد ،تصريح کرد :بزرگترين مشکل
ف��رودگاه ماکو ترمينال فرودگاه اين فرودگاه
بود که با تکميل و تجهيز اين بخش و اتمام
پارتيش��ن بن��دي اين ف��رودگاه در دهه فجر
امس��ال ش��اهد افتتاح و بهره برداري کامل
فرودگاه خواهيم بود.

نشست هم انديشي توزيع
کنندگان گاز مايع در آمل

نحوه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده از بيمههاي عمر

مديرعاملبيمهايرانگفتبهمنظورشفافکردنعمليات
مالي و اطالع بيمهگذاران ،به جاي کس��ر بدهي مالياتي از
ارزش بازخري��د بيمهنامهه��ا ،مبلغ ماليات بر ارزش افزوده
مستقيم ًا از بيمهگذاران به همراه وجوه پرداختي آنان اخذ و
مبلغي که پيش از اين از ارزش بازخريد بيمهنامه آنان کسر
شده بود ،به شرايط قبل بر ميگردد .آقاي پورکياني  ،درباره
اخ��ذمالي��اتبرارزشافزودهازبيمهنامههايدارايذخيره
(عمر و پس انداز ،زندگي مان و  )...اظهار کرد :صنعت بيمه
بااستنادبهبخشنامههايسازمانامورمالياتيکشوروبيمه
مرکزي ،ملزم به اخذ ماليات بر ارزش افزوده از بيمهگذاران
بيمهنامههاي عمر اس��ت .رييس هيات مديره بيمه ايران
درباره اين بخش��نامهها که در تاريخ  ۲۸ش��هريور ۱۳۸۹
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور آن را مقرر کرده بود
توضيحداد«:نظربهماهيتبيمههايعمروپسانداز،صرف ًا
وجوهدريافتيشرکتهايبيمهگر،بابتحقبيمه،مشمول
عوارضخواهدبودووجوهپرداختيبيمهگذارانکهبهحساب
ذخيره پسانداز منظور ميشود ،در صورت تفکيک در دفاتر
واسنادومدارکتوسطشرکتهايبيمهگرمشمولماليات
و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود .بيمه مرکزي حداکثر
تا پايان مهرماه س��ال جاري دس��تورالعمل نحوه محاسبه
ذخيره پسانداز اين بند را به منظور وحدت رويه به سنديکا
و شرکتهاي بيمهاي جهت اجرا ابالغ کند» .وي افزود :بر
اساس بخشنامه بيمه مرکزي تحت عنوان «دستورالعمل
نحوهشناسايي،ثبتوگزارشگرياقالممربوطبهبيمههاي
عمر و پس انداز» (موضوع بند  ۴بخش��نامه فوق) که طي
بخش��نامه ش��ماره  ۹۲۵تاريخ  ۲۸فروردين  ۱۳۹۰معاون
ماليات بر ارزش افزوده س��ازمان امور مالياتي ابالغ ش��ده
اس��ت ،اقالم تشکيلدهنده بيمهنامه عمر داراي پسانداز
تعيين و صرف ًا وجوه س��رمايهگذاري و پسانداز از ش��مول

ماليات بر ارزش افزوده خارج و ش��رکتهاي بيمه مکلف
ش��دهاند ماليات بر ارزش افزوده ساير اقالم تشکيلدهنده
حق بيمه مربوطه (شامل حق بيمههاي خطر فوت ،نقص
عضو ،بيماريهاي خاص و هرگونه پوشش بيمهاي ديگر)
رادرزمانفروشبيمهنامهازبيمهگذارانبيمههايعمراخذ
وبهحسابسازمانامورمالياتيکشورواريزکند.مديرعامل
بيم هايرانبااشارهبهاينکهبخشنامههايسازمانامورمالياتي
کشوربرايتماميشرکتهايبيمهگرالزامآوربودهوشفاف
کننده قانون است گفت :لذا شرکت سهاميبيمه ايران به
عنوانتنهاشرکتبيمهدولتيموظفبهاخذمالياتبرارزش
افزوده از بيمهگذاران بيمهنامههاي عمر است .وي اضافه
کرد:بهاستنادماده ۲۱قانونمالياتبرارزشافزوده،شرکت
بيمهايرانمکلفاستباتهيهاظهارنامهمالياتي،مبالغماليات
بر ارزش افزوده وصولي خود را پس از کس��ر مالياتهاي

پرداختي ،در مقاطع زماني  ۳ماهه (هر فصل) به حس��اب
خزانهداريکلکش��ور(حس��ابهايسازمانامورمالياتي
کشور) واريز کرده و در واقع فقط وصول مالياتهاي مزبور
وواريزآنبهحسابسازمانامورمالياتيتوسطاينشرکت
صورت ميپذيرد .بر اين اساس اصو ًال شرکت سهاميبيمه
اي��راناج��ازهقانونيبراينگهداريمبالغمالياتبرارزش
افزوده اخذ شده از بيمهگذاران را خارج از مهلت تعيين شده
و يا تحت عنوان درآمد يا موارد مشابه ديگر به حسابهاي
خود را ندارد .مديرعامل بيمه ايران همچنين اظهار کرد :با
توجهبهاينکهشرايطبيمهنامههايعمردارايذخيرهتوسط
بيمهگذارتعيينميشوداينبيمهنامههاطوالنيمدتبودهو
درصد مالياتبر ارزش افزودهدرهر سال متغير است ،تعيين
آنبرايکلمدتبيمهنامهامکانپذيرنبودهاست.لذاباتوجه
به اينکه از سال ۱۳۸۹مقرر شده بود ماليات بر ارزش افزوده

اعتبار بانک ملي ايران در نظام بانکي بين الملل زبانزد است

عضو هيات مديره بانک ملي ايران گفت :اعتبار بانک
ملي ايران در نظام بانکي بين الملل زبانزد اس��ت.به
گ��زارش روابط عموميبان��ک ملي ايران ،غالمرضا
پناه��ي اف��زود :ام��روز توانايي بانک مل��ي ايران در
عرصههاي جهاني شناخته شده است و از اين رو هر
گونه اقدام در اين بانک ميتواند آثار گسترده در روابط
اقتصادي کش��ورمان داشته باشد.وي شبکه گسترده

ش��عب بان��ک ملي ايران را نقط��ه قوت بزرگي براي
بانک خواند و اظهار کرد :ميتوان از اين شبکه براي
توسعه فرهنگ مثبت بانکي و نيز تغييرات مدنظر در
رفتارهاي اقتصادي استفاده کرد.پناهي با اشاره به اين
که در ديدارهاي بين المللي ،نمايندگان نهادهاي موثر
اقتصادي جهان همواره بر رصد رفتار بانک ملي ايران
تاکي��د دارند ،ادامه داد :آنها معتقدند وقتي واحدهايي
مانند مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م در
بان��ک مل��ي ايران وجود دارد ،نش��ان ميدهد چنين
اقداماتي در نظام اقتصادي و بانکي کش��ور نهادينه
شده است.به گفته عضو هيات مديره بانک ملي ايران،
اين بانک در تالش است با توسعه فعاليتهاي خود
در حوزه بين الملل ،بار ديگر اقتدار نظام بانکي کشور
را به جايگاه اصلي خود بازگرداند.

ازمحلذخيرهپساندازيبيمهنامهدرهرسالازبيمهگذاران
کس��روبهحس��ابسازمانامورمالياتيمنظورشود،مبالغ
مالياتبرارزشافزودهکهتوسطاينشرکتبهسازمانامور
مالياتيپرداختشدهوازارزشبازخريدبيمهنامهکسرشده
بود در زمان بازخريد ،اخذ وام ،استرداد سرمايه يا ساير موارد
مشابهدرحوالههايصادرشدهازبيمهگزاراندريافتميشد.
آقاي پورکياني توضيح داد :اين امر اعتراض بيمهگذاران را
فراهم کرده و بسياري از آنان درخواست پرداخت نقدي اين
مالياتدرطولقراردادراکردندچراکهباتغييرجداولارزش
بازخريد در طول مدت قرارداد به دليل اينکه ارزش بازخريد
بيمهنامه در انتهايهر سال ذخيره شده و سود تضمين شده
علي الحساب هرسال به آن اضافه شده و به ذخاير سال بعد
افزوده ميشود ،بر مبلغ ارزش بازخريد پايان مدت بيمهنامه
تاثيرگذاشتهومنافعآتيبيمهگذارراکاهشميداد.ويادامه
داد:بنابرآنچهگفتهشدبهمنظورشفافکردنعملياتمالي
و اطالع بيمهگذاران ،به جاي کس��ر بدهي مالياتي مذکور
از ارزش بازخريد بيمهنامهها ،مبلغ ماليات بر ارزش افزوده
مستقيم ًا از بيمه گذاران به همراه وجوه پرداختي آنان اخذ و
مبلغي که پيش از اين از ارزش بازخريد بيمهنامه آنان کسر
شده بود ،به شرايط قبل بازگشته و به دليل اينکه بيمهنامه
ماليات بر ارزش افزوده هرسال کام ً
ال مشخص است .اين
مبالغ نيز براي هر قسط پرداختي بيمهگذار راس ًا محاسبه و
از آنان اخذ ميشود .مديرعامل بيمه ايران اضافه کرد :الزم
به بيان است همانگونه که پيش از اين مطرح شد ،ماليات بر
ارزش افزوده صرف ًا به آن بخش از حق بيمه بيمهنامههاي
عمر که بابت ارائه پوششهاي بيمهاي به بيمه شده از کل
ح��قبيم��هپرداختي،تعلقگرفتهوبخشپساندازيحق
بيمه که ارزش بازخريد بيمهنامه مالکيت ميدهد مشمول
ماليات مذکور نخواهد بود.

افزايش خدمات به نابينايان در شعب بانک شهر

در راستاي تسهيل در ارائه خدمات ويژه به نابينايان،
سيس��تم ارايه خدمات بانکي نابينايان براي نخستين
بار در سرپرستي منطقه  5بانک شهر( البرز) راه اندازي
شد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عموميبانک
شهر،ش��هرام عالي پور با بيان اين مطلب گفت:اين
سيستم به منظور تسهيل در ارائه خدمات به نابينايان
در شعبه فرديس کرج راه اندازي شده است.

رئيس سرپرس��تي منطقه  5البرز بانک ش��هر در ادامه
افزود :با توجه به جايگاه اجتماعي اين بانک و محور
فعاليته��اي آن در ارتق��اي س��طح کيف��ي زندگي
ش��هروندان ،س��رويس دهي به افراد نابينا در ش��عبه
فرديس کرج آغاز شد.
عالي پور با اش��اره به ويژگيهاي اين دس��تگاه خاطر
نش��ان کرد :اين دس��تگاه به ش��کل کيبورد اس��ت و
نابينايان ميتوانند با اس��تفاده از اين دس��تگاه ،همه
خدمات بانکي از جمله افتتاح حساب ،واريز و برداشت
وجه ،خدمات کارت و غيره را دريافت کنند.
بانک شهر در حال حاضر در شعب مقدس اردبيلي ،ولي
عصر  ،ونک  ،پارک بهمن،اقدسيه،رشيد تهرانپارس،
فرخ��ي ي��زدي و فلکه اول صادقيه تهران نيز خدمات
ويژه نابينايان را ارائه ميدهد.

مدير عامل شرکت تصريح کرد:

کاملبودنزنجيرۀتوليدمهمترينعواملموفقيتفوالدمبارکه
اين مطلب را دکتر بهرام س��بحاني در جلس��ۀ تدوين نقش��ۀ استراتژي شرکت
ف��والد مبارک��ه در اف��ق  ۹۷-۹۹بيان کرد و گفت :غالب ًا بس��ياري از ش��رکتها
هنگام تدوين اهداف و اس��تراتژيهاي خود از حضور مش��اور بهره ميبرند و
به همين منظور دستورالعمل يا دفترچهاي تهيه ميکنند؛ اين در حالي است
که با خروج مشاور از شرکت ،آن کتابچه نيز بايگاني ميشود؛ ولي در فوالد
مبارکه اين برنامه ريزيها و تدوين اس��تراتژيها از درون سيس��تم اس��تخراج
ميش��ود .اگرچ��ه ممک��ن اس��ت براي نظام مند ک��ردن و ترجمۀ اهداف نيز از
حضور مشاور استفاده شود ولي قدر مسلم اين است که خواستهها از دل خود
مجموعه بيرون آمده اس��ت؛ مجموعهاي که اين اهداف را باور دارد و به آن
عمل ميکند و اين همان نقاطِ قوت و فرهنگ نهادينه شده در فوالد مبارکه
اس��ت .وي تأکيد کرد :تکميل زنجيرۀ توليد در فوالد مبارکه اصفهان نتيجۀ

مدير کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
استان از دستگيري دو حفار غير مجاز در شهرستان
فارسان خبر داد.
بهگ��زارش روابطعموم��يادارهکل ميراثفرهنگي،
صنايعدستي وگردشگري استان:
مدير کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
اس��تان ب��ا اعالم اين خبر اف��زود :پيرو اخبار واصله از
منابع و مخبرين محلي و طي يک عمليات اطالعاتي
و امنيتي  ،فرماندهي يگان حفاظت استان با همکاري
کالنتري شهر سورشجان ،موفق به کشف و ضبط دو
دستگاه فلزياب ،چهار عدد النگو و يک تکه ابزار سنگي
شد  .همچنين در اين رابطه دو نفر حفار غير مجاز که
قصد انتقال ادوات حفاري را به يک منطقه تاريخي در
شهرستان فارسان را داشتند نيز دستگير و براي سير
مراحل قانوني تحويل مقامات قضايي شدند.
بهمن عس��گري س��وادجاني خاطرنش��ان ک��رد :با

زحمات کارکنان و دورانديش��ي مديريت اين ش��رکت در ادوار مختلف اس��ت.
مديرعامل فوالد مبارکه با اشاره به اهميت عملکرد تک تک کارکنان شرکت
و با بيان اينکه گروه فوالد مبارکه از سنگ تا رنگ را در خود دارد ،گفت :در
آغاز بهره برداري ،ظرفيت فوالد مبارکه ۴/۲ميليون تن در نظر گرفته ش��ده
بود؛ اما در ادامۀ تالش کارکنان و تفکر مديريت ،فرصتها و تهديدها به خوبي
در ادوار مختلف شناسايي و حتي در مواقعي با آينده نگري تهديدها به فرصت
تبديل شد و همين امر دستاوردهاي بزرگي را براي شرکت و ذينفعان به بار
آورده است .وي از اهميت پاسخگويي به موقع به مشتريان و گرفتن ايدهها و
ديدگاههاي آنها به عنوان يک اصل انکار ناپذير ياد و تصريح کرد :در هنگام
مواجهه با محدوديتهاي داخلي ش��رکت بايد اس��تراتژي و نحوۀ عملکرد خود
را بازبيني کنيم .پس از شناس��ايي مش��کل بايد به دنبال يافتن راهکارهاي

توجه به هوش��ياري مأموران انتظامي ،پرسنل يگان
حفاظ��ت ميراثفرهنگ��ي و همچني��ن انجمنهاي
ميراثفرهنگي با هر گونه حفاري غيرمجاز که قصد
تخريب آثار باس��تاني را داش��ته باشند شديدا برخورد
ميشود .وي در پايان يادآور شد :هم استانيهاي عزيز
در ص��ورت مش��اهده م��واردي از اين قبيل ميتوانند
به صورت ش��بانه روز با ش��مارههاي  33342912و
 33335158تماس حال نمايند.

کارامد باش��يم؛ زيرا در فوالد مبارکه معتقديم هيچ مش��کلي نيس��ت که قابل
حل نباشد .مديرعامل فوالد مبارکه در بخش ديگري از سخنان خود گفت:
فوالد مبارکه همواره در عمل به مسئوليتهاي اجتماعي خود سرآمد بوده است؛
اما از آنجا که اکنون فوالد مبارکه به يک س��ازمان جهان تراز مبدل ش��ده،
ميتوان با همکاري و مشارکت تماميسهامداران شرکت گامهاي ارزندهاي
براي نسلهاي آينده و توسعۀ پايدار کشور برداريم.
دکتر سبحاني ضمن قدرداني از سهامداراني که با افزايش سرمايۀ شرکت در
مجامع قبل اجازه دادند طرحهاي توس��عه و س��رمايه گذاريهاي جديد فوالد
مبارکه به بار نشيند ،گفت :اين عزيزان به خوبي درک کردند که سود بلندمدت
بهتر از سود مقطعي است که البته همۀ اين موارد بر مبناي اتخاذ يک استراتژي
روشن ،هدفمند ،آگاهانه توأم با دورانديشي ميسر شده است.

شستشوي 36مخزن ذخيره آب شرب در روستاهاي ایالم
اي�لام – وحي��د ص��در – خبرن��گار ش��روع :مدي��ر
امور آبفار شهرس��تان ملکش��اهي گفت 36 :مخزن
ذخيره آب ش��رب روس��تاهاي ملکش��اهي به منظور
ارائ��ه خدمات مطلوب و در راس��تاي ارتقا س�لامت
و بهداش��ت آب شرب روس��تاهاي سطح شهرستان
شستش��وگرديدند.
سجادسهرابيانبابياناينکهشستشويمخازنذخيره
آب روستاهاي ملکشاهي با توجه به برنامه زمانبندي
دورهاي در س��ال جاري پس از هماهنگيهاي الزم
و اطالع رس��انيهاي به موقع با نظارت واحد کنترل
کيف��ي آبف��ار و نظارت مراکز بهداش��ت شهرس��تان
صورت گرفته اس��ت ،اظهارداش��ت :در اين دوره 36
باب مخزن ذخيره آب شرب روستايي به حجم 3900
متر مکعب اليروبي ،شستش��و و گندزدايي گرديد.
وي با اشاره به اينکه گند زدايي مخازن با استفاده از
پودر هيپوکلريت کلس��يم  ۷۰درصد با رعايت نکات

ايمني انجام ش��د ،افزود :عمليات شستشوي مخازن
ذخي��ره آب آش��اميدني به ص��ورت دورهاي و بدون
هيچ گونه قطعي و اختالل در آمر آبرساني هر شش
ماه يکبار جهت حفظ س�لامت آب ش��رب روس��تاها
ب��ا هماهنگيه��اي الزم و طب��ق برنامه زمانبندي با
اطالعرس��اني قبلي به روس��تائيان توسط امور آب و
فاضالب روس��تايي شهرس��تان و در راس��تاي ارتقاء
کيفيآبش��ربانجامميش��ود.

پيشبيني ۶۸۰ميليارد ريال اعتبار در حوزه توسعه راهها در استان مرکزی

مديرکل راه و شهرس��ازي اس��تان مرکزي گفت :س��ال
گذش��ته ۶۸۰ميليارد ريال اعتبار از محل منابع اس��تان و
ملي در حوزه ساخت و توسعه راهها در استان پيشبيني
شد که  ۴۱۰ميليارد ريال آن از محل اعتبارات اسنادي در
بازه زماني يک و  ۲ساله تخصيص داده شده است.
مجيد شارقي در نشست خبري شوراي حمل و نقل استان
مرکزي به مناسبت هفته حمل و نقل اظهار داشت :اداره
کل راه و شهرسازي بخشهاي مختلفي دارد که شامل
معاونت س��اخت و توس��عه ،امالک و حقوقي ،شهرسازي
و معماري ،مس��کن و س��اختمان ،فني و اجرايي و توسعه
منابع است.
وي اف��زود :ط��ول کل راههاي اس��تان مرکزي  6هزار و
 426کيلومتر است که شامل  210کيلومتر آزادراه386 ،
کيلومت��ر بزرگراه 482 ،کيلومتر راه اصلي 914 ،کيلومتر
راه فرعي و چهار هزار و  434کيلومتر راه روستايي است.
مديرکل راه و شهرس��ازي اس��تان مرکزي تصريح کرد:
حداقل رقميکه براي ساخت راهها بدون ابنيه نياز داريم
ح��دود ي��ک ميلي��ارد و  200ميليون تومان اس��ت و اگر

بخواهيم س��اخت راهها را با س��اخت ابنيه در نظر بگيريم
ب��راي هر کيلومت��ر چيزي حدود  2ميليون تومان هزينه

عملکردمثبتبیمهدانا
در استان کرمانشاه

ب��ا توج��ه به عملکرد مثبت بيمه دانا در اس��تان
کرمانش��اه،نس��بتخسارتصنعتبيمهدراين
اس��تان 5درصد کاهش يافته اس��ت.به گزارش
روابط عموميبيمه دانا ،محسن رستم پور رئيس
ش��عبه کرمانشاه بيمه دانا با تشريح عملکرد اين
ش��عبهدرس��الگذش��تهگفت:نسبتخسارت
صنعت بيمه در اس��تان کرمانشاه بدون احتساب
سهم بيمه دانا  88درصد و با احتساب سهم بيمه
دانا  83درصد است که نسبت خسارت استان را
 5درص��د کاهش داده اس��ت.وي گفت :با توجه
ب��هاختص��اص14درصدس��همحقبيمهو8.7
درصدخسارتاستاني،عملکرداينشعبهنسبت
خسارت حدود  52درصدي را نشان ميدهد.وي
با اشاره به افزايش سهم حق بيمه استاني از 7.9
درصد در س��ال 1393به 13.71درصد در س��ال
1395و کاهش سهم استاني خسارت از  9.36به
 8.8علي رغم افزايش 6درصدي سهم حق بيمه
در اين مدت افزود :اختصاص  14درصد از سهم
پرتفوي استاني با نسبت خسارت 52درصدي در
س��ال1395ورعايتترکيبپرتفويبراس��اس
س��ندچش��ماندازواختصاص27درصدازس��بد
پرتف��وي به بيمههاي عمر از جمله عملکرد اين
شعبه در سال گذشته محسوب ميشود.

ي
برگزاريمجمععموم 
افزايشسرمايهبيمهسرمد

جلسهمجمععموميفوقالعادهشرکتبيمهسرمد
درتاريخ96/10/17باحضوراکثريتسهامداران،
در س��الن اجتماعات اين شرکت تشکيل شد.به
گزارش روابطعموميبيمه سرمد (سهاميعام)،
بر اس��اس مصوبه مجمع عموميفوقالعاده اين
شرکتکهبراساسمجوزسازمانبورسواوراق
بهادار و بيمه مرکزي ج.ا.ا تش��کيل ش��ده است،
مقرر شد سرمايه شرکت از هزار ميليارد ريال به
 1.500.000.000.000ري��ال از محل مطالبات
حال ش��ده س��هامداران و آروده نقدي و از طريق
صدور سهام منقسم به  1500ميليون سهم يک
هزاررياليبهش��رحزيرمصوبگرديد:س��رمايه
فعلي شرکت  1.000.000.000.000ريال
.1مبل��غافزايشس��رمايه500.000.000.000
ريال
 .2مبل��غ س��رمايه پ��س از افزاي��ش
 1.500.000.000.000ريال
 .3ارزش اسميهر سهم  1.000ريال
ضمن��امجم��عباتوجهبهپروس��هطوالنيثبت
افزايشسرمايهمذکور،برگزاريمجمع.3رامنوط
به ثبت افزايش سرمايه نکرد و به هيات مديره،
مجوز برگزاري مجمع عموميعادي ساليانه در
دوره منتهي به  96/12/29را در موعد مقرر داد.
میزخبر

خبر شهرستان

دستگيريدوحفارغيرمجازدراستانچهارمحالوبختياري

ساري-رييس��ي به گ��زارش روابط عمومي،
حس��ينعلي طالبي مدير ش��رکت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي منطقه س��اري درنشست
ه��م انديش��ي توزيع کنن��دگان گاز مايع که
در ناحيه آمل با حضور کارشناس��ان ش��رکت
و مدي��ران م��وزع گاز مايع انجام ش��د  ،هدف
از برگ��زاري اي��ن نشس��ت را حماي��ت از
تاسيس��اتهاي مردمي ،اس��تاندارد سازي و
ارائه خدمات و س��رويس مطلوب تر به مردم
ش��ريف استان دانس��ت .طالبي از ساماندهي
وضعي��ت عاملي��ن غير مجاز گاز مايع و ايمن
سازيتاسيساتهايمردميونمايندگيهاي
سيلندري گفت و اذعان کرد  :تامين و توزيع
گاز مايع  ،ايمن س��ازي تا سيس��اتها و ارائه
خدمات به موقع و مطلوب به ش��هروندان با
نظارت دقيق کارشناسان و بازرسان در قالب
گش��تهاي محسوس و نا محسوس صورت
ميپذيري��د  .وي گف��ت  :ب��ا توج��ه به اينکه
اس��تان مازندران يک��ي از قطبهاي اصلي
توريستي کشور ميباشد  ،شرکت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي منطقه ساري در بخش گاز
مايع و س��رويس دهي مطلوب به شهروندان
از آمادگي باالئي برخوردار اس��ت  .حسينعلي
طالبي بيان کرد  :با توجه به بازديدهاي بعمل
آمده  ،مشکل قابل مالحظهاي در امر توزيع
گاز مايع در سطح منطقه ساري مشاهده نشده
اس��ت و موزعين گاز ماي��ع نهايت همکاري
را با اين ش��رکت دارند  .مدير منطقه س��اري
رعايت اصول حرفهاي و ايمني را از الويتهاي
شرکتهاي توزيع گاز مايع اعالم نمود و تاکيد
کرد  :رعايت استاندارد  ، ۸۴۱ممانعت از شارژ
کپسولهاي غير مجاز  ،کاليبره کردن مستمر
دس��تگاههاي س��يلندر پر کني  ،تعويض شير
و س��يلندرهاي معيوب و ...از الويتهاي بازديد
بازرسان منطقه ساري است .

میزخبر

مديرعامل بيمه ايران تشريح کرد؛

شهرستانك

فرودگاه ماکو دهه فجر امسال
به بهره برداري ميرسد
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براورد ش��ده اس��ت .ش��ارقي بيان کرد :س��ال گذشته در
حوزه راهسازي از منابع ملي  36ميليارد تومان و استاني

 33ميلي��ارد توم��ان و در مجموع  68ميليارد تومان اعتبار
پيشبيني شد که  41ميليارد تومان تخصيص به صورت
اسناد داشته ايم .ادامه داد :امسال تا به امروز  38ميليارد
تومان اعتبار ملي و  33ميليارد اعتبار اس��تاني پيشبيني
شده که تخصيص نقدي ملي ما صفر و استاني يک ميليارد
به صورت اس��ناد اس��ت اما رد بحث اس��ناد خزانه ملي ما
در حدود  16ميليارد پيشبيني ش��ده بوده که  13ميليارد
آن تخصيص داده ش��ده است .مديرکل راه وشهرسازي
استان مرکزي عنوان کرد :از پروژههاي شاخص در دست
اقدام پروژه غيرهمس��طح س��نجان است که اين تقاطع با
وجود اينکه در محدوده ش��هر قرار دارد اما مس��ئوليت آن
برعهده راه و شهرسازي قرار گرفته ،همچنين طول پروژه
 600کيلومتر است که سال گذشته اعتبار پيشبيني شده
براي اين پروژه دو ميليارد و  500ميليون تومان پيشبيني
ش��ده که  530ميليون تومان آن تخصيص داده ش��ده و
امسال هم حدود  5ميليارد پيشبيني اعتبار داشتيم که دو
ميليارد و  800ميليون تومان به صورت اسناد تخصيص
داده شده است.

ايمني و حفظ جان انسانها
سرلوحه کار ماست

ساري-رييسي نماينده ولي فقيه در مازندران و
امام جمعه س��اري در ديدار با مديران اداره کل
راه��داريوحم��لونقلجادهايايناس��تاناز
راه به عنوان عامل و عنصري مثبت و تاثيرگذار
در جهت توسعه و آباداني مازندران ياد نمود .به
گزارش روابط عمومياداره کل راهداري و حمل
ونقلجادهاياستانمازندران،آيتاهللطبرسي
نماينده ولي فقيه در اس��تان در اين ديدار ضمن
قدردانياززحماتشبانهروزيهمهخدمتگزاران
بخش حمل و نقل در اين اس��تان عنوان كرد:
عزيزان و كاركنان بخشهاي مختلف حمل و
نقلسربازانگمنام،مخلصوايثارگريهستند
كه در سختترين شرايط كاري در حال خدمت
بهمردمانيهستندكهدرجادههابهكمكاحتياج
دارند و اين خود كاري بس نيكو و ارزشمند است.
وي در ادامه با اشاره به احاديث ائمه معصومين
(ع)درم��وردخدم��تبهمؤمنانتصريحكرد:از
آنجا كه كار شما عزيزان از جمله كارهايي است
كه گره گش��اي مش��كالت مردم در سختيها
ب��وده از جايگاه وااليي در پيش��گاه باري تعالي
برخوردار است.
آِيت اهلل طبرس��يخاطر نش��ان كرد :از آنجا كه
تالش و كوشش مضاعف خدمتگزاران بخش
حمل و نقل در اس��تان منش��اء خدمات بس��يار
مهم��يدراي��نخطهواليتمدارش��ده،انتظار
ميرود در تس��ريع پروژههاي عمراني حمل و
نقل استان از هيچ كوششي دريغ نشود.

تامينمنافعنمايندگيهاو
مشتريانبرنامهاصلیسایپا

مديرعاملگروهخودروسازيسايپاگفت:تامين
منافع ش��بکه نمايندگيهاي گ��روه ،به عنوان
ش��رکاي س��ايپا در اولويت برنامهها قرار دارد و
تقويت ش��بکه نمايندگيهاي گروه سايپا جزء
برنامههاي اصلي سايپا است .به گزارش سايپا
نيوز؛ مهندس محس��ن جهرودي گفت :رابطه
ش��بکه نمايندگيها با گروه خودروسازي سايپا
بايد يک رابطه برد برد باش��د .مديرعامل گروه
خودروس��ازي سايپا افزود :نمايندگيها در خط
مقدمبازاريابيوفروشسايپاوارتباطبامشتريان
قرار دارند و تامين منافع تمامينمايندگيها به
عنوان شرکاي سايپا سرلوحه کار است و منافع
وعملکردنمايندگيهادرکنارس��ايپاميباش��د
لذا ارائه خدمات مناس��ب موجب جلب رضايت
مش��تري و کاهش نارضايتي خواهد شد .وي با
اشارهبهتوانوقدرتشبکهنمايندگيهايسايپا
گفت:رمزموفقيتسايپادراستفادهبهينهازتوان،
تجربه و دانش مديران و کارکنان نمايندگيها
ب��ودهواي��نموضوعباي��ددرفروشوخدمات
پس از فروش نهادينه شود .جهرودي در پايان
با اش��اره به بازديد از نمايندگيهاي مجاز گروه
سايپاگفت:محليکهمشتريماحضورمييابدو
خريدخودراانجامميدهدفضاييبسيارباارزش
ونمايندگيهايمجازماسفيرانسايپادرکشور
هستندلذاجزءبرنامههاياصليدرسايپامراقبت
شبکهنمايندگيهايگروهاست.
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یادداشت

جامعهشناس

مهمترین و تأثیرگذارترین نظام اجتماعی که آحاد جامعه
با آن تعامل دارند آموزشوپرورش است که در بسیاری از
اوقاتایناصطالحرامعادلتعلیموتربیتبهکارمیبرنداما
بایدگفتکهآنمفهومیگستردهکاربردیوپیچیدهاست
وبههمیندلیلازسویمتخصصانتعلیموتربیتتعریف
واحدویکسانیارائهنشدهاستبرخیآنرامجموعهایای
ازاعم��الورفت��ارمنظ��موبرخیدیگردانشوفنوهنر
میدانند و غیره با این حال در این نظام سه رکن اساسی
یعنیمعلم.دانشآموز.محتوایآموزشیراشاهدیمدرامر
آموزشمعلمبهعنوانهدایتکنندهوراهنمامطالبدرسی
راتدریسمیکندودانشآموزب هعنوانیادگیرندهیافراگیر
و یا انبار کننده محتوای دروس نقشآفرینی دارند و عم ً
ال
کار پرورش نیز به معاونت پرورشی سپرده شده است حال
بانگاهیبهعملکردایننظامدرسالهایاخیردرمییابیم
کهبنابهدالیلینتوانستهاستبهاهدافوایدهآلهایمورد
نظرخودبرسدوحتیدرمواردیعملکردضعیفیهمداشته
اس��ت در اینجا برخی از علل عدم موفقیت نظام آموزش
و پرورش را مطرح نمودهایم.تغییر محتوای کتب درسی
با مفاهیم و حجم سنگین و ساعات کوتاه برای تدریس
و همچنین پرسشهای مداوم از سوی دانشآموزان که
گاهی اوقات معلمین به دلیل عدم تجربه و مهارت کافی
پاسخگویبرخیازانهانیستنددغدغهونگرانیبرایاولیا
و دانشآموزان ایجاد کرده است اما نظام آموزشی معتقد
استکهکتبدرسیبراساساستانداردهایعلمیتألیف
ش��دهاس��تروشهایتدریسکهاغلبسنتی.تکراریو
یکنواخت است و معلم –محتوا محور بوده و شاگرد در آن
منفعلمیباشدوازسخنرانیبرایتفهیممظالباستفاده
شدهپاسخگوینیازهاینسلامروزنیستزیراتفاوتهای
فردیدرنظرگرفتهنشدهوهمهتحتیکمدلآموزشو
تربیتقرارمیگیرندهرچندکهدرنظامآموزشیبرشیوهی
پیاژهتاکیدشدهاماعم ً
الاینطورنیستعدمگزینشصحیح
ومناسبدرانتخابافرادبرایشغلمعلمیبدینترتیبکه
بسیاریصرف ًاجهترفعبیکاریوکسبدرامدواردعرصه
نظ��امآموزشوپ��رورشگردیدهاندوعالقهایایبهاین
فعالیتندارند-تأسیسمدارسخاصاعمازغیرانتفاعی.
نمونهدولتی.هیئتامناییوغیرهکهازقدرتپولوسرمایه
برخوردارند سبب نارضایتی والدین و افراد کم درامد شده
هرچندگاهادارایاس��تانداردهایآموزش��ینیستندودر
برحی موارد هم توسط افراد غیر مجرب اداره میشوند که
خود موجب آموزش و تربیت غلط گردیدهاندعدم دخالت
اولیا و دانشآموزان در فعالیتهای آموزشی و پرورشی و
اینکهتمامیکارهابهمدارسومعلمینسپردهشدهاستبنابه
دالیلگوناگوندانشآموزانماانگیزهکافیبراییادگیری
وخوان��دندروسراندارندآم��وزشبرخیازدروسرادیر
شروع کردهایم همانند عربی و زبان انگلیسی که میباید
ازمقطعابتداییاغازکنیمتادانشآموزاندرپایههایباالتر
بامشکلیادگیریمواجهنشوندعدمپرداختبودجهکافی
به مدارس خصوص ًا مدارس الزم التوجهابتالی سیستم
آموزشوپرورشبهافس��ردگیوعدمنش��اطوشادیدر
محیطهای آموزش��یدر بس��یاری از مواردنتیجه آموزش
اش��تباهراباش��رکتدانشآموزاندرکالسهایمختلف
خارجازمدرسهویااستفادهازکتبکمکآموزشیمیتوان
مشاهده کرداز اهداف مهم آموزش افزایش سطح اگاهی
در ارتباط با مفاهیم درسی آن هم به صورت مقطعی است
که بنا بر این پس از اتمام تحصیالتدردورهدوم متوسطه
بسیاریازمطالببهفراموشیسپردهشدهوکارائیچندانی
درزندگیآیندهافرادنخواهدداشتوجودمشکالتاقتصادی
درزندگیاصحابنظامآموزشیخصوصامعلمینکهخود
نقشهادیوراهنمارادارندوبایدنیازهایشانتأمینگرددتا
مؤثرواقعشوندسببشدهتاانگیزهکافیبرایکاروفعالیت
و مطالعه را نداشته و در برخی موارد جهت تأمین مایحتاج
زندگی به مشاغلی که مناسبشان و منزلت اجتماعی انان
نیس��ت بپردازندنظام آموزشوپرورش آموزههای دینی
مورد نیاز نس��ل را جدید و به روز نکرده اس��ت و کمتر از
نمایش،فیلم،ش��عر،قصه،بازیوانیمیش��نوفایلهای
صوتیوتصویریاستفادهشدهاستدرزمینهفرهنگسازی
و انتقال بخشهایی از آن به دانشآموزان موفق نبوده و
این کار را با اطالعات ناقص انجام دادهایمو س��خن آخر
اینکه ما اسیر یک نظام بسته آموزشی که برنامههای آن
ازقبلتعیینشدهگردیدهایمواولیامدارستنهااجراکننده
میباشندکهدرفعالیتشاننمره.رتبهودرصدقبولیبسیار
مهم است این امر نشاندهنده آن است که اساس فکری
در نظام آموزشوپرورش جدید و نو نشده و متناسب با نیاز
نسل حاضر نیست هرچند در مواردی اولویت با آموزش
نسل است اما آن هم به صورت ناقص و غلط به مورد اجرا
گذارده شده است و کارکرد تربیتی آن بسیار ضعیف است
و تا انسان سازی فاصله زیادی داریم و شاید بتوان گفت
جای تربیت در این نظام خالی است

میزخبر

کارشناسان در گفت وگو با «شروع » از عدم ساماندهی انتقاد کردند

کودکانکارهمچنانیتیم

زنگ خطرهای نظام
آموزش و پرورش ایران
مینا ابراهیمی بسابی
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فاطم�ه علیپور-گ�روه جامع�ه :ح��وزه
کودکان بس��یار حس��اس است و باید فکر
اساسی برای کودکان کار در خیابان کرد؛
چراک��ه جم��عآوری مقطعی این کودکان
میتوان��د آث��ار مثبت و در عین حال منفی
داشته باشد .هرچند ممکن است در کوتاه
مدت آثار مثبت آن بیشتر به چشم بخورد؛
اما در بلند مدت احتماال چنین نخواهد بود.
عمدتا این افراد مورد بهرهوری گروهها و
مافی��ا قرار میگیرند ،از این کودکان برای
کسب درآمد بیشتر استفاده میکنند و این
مساله سبب میشود که چهره شهر نازیبا و
نامتوازن ش��ود اما جای سوال است که در
نهای��ت این جمعآوری چه نتیجهای برای
جامعه خواهد داش��ت؟معضل توسعه کار
کودک به خود کودکان برنمیگردد ،بلکه
این افراد عامل دس��ت خانوادههایش��ان
هس��تند که عمدتا ب��ه دلیل فقر فرهنگی
و مال��ی کودکانش��ان را مجب��ور ب��ه کار
میکنند.بس��یاری از ای��ن کودکان تأمین
مع��اش خانواده را برعهده دارند ،مش��کل
اصلی و زیربنایی فقر خانوادهها است و این
کودکان تنها ابزاری برای بهرهوری بیشتر
هستند .بعضی از این کودکان بیسرپرست
هستند و باید برای آنها فکری جدی شود
تا درگیر باندهای مافیایی نشوند.
شکس�ت سیاس�ت های چند پاره در

ساماندهی کودکان کار

در همین رابطه نایب رییس کمیس��یون
اجتماعی مجلس ،با تاکید برس��اماندهی
کودکان کارتوس��ط وزارت کشور ،گفت:
ع��دم حصول نتایج مثبت درس��اماندهی
ک��ودکان کار ب��ه دلیل فعالیت بی ضابطه
دس��تگاه ها است.مس��عود رضایی درباره
بازنگری در آیین نامه ساماندهی کودکان
کار و خیابانی ،گفت :دستگاه های بسیاری
در این خصوص دارای وظیفه هس��تند و
در مقاط��ع مختل��ف از وزارت کش��ورتا
شهرداری ،وزارت کشور و بهزیستی وارد
عمل می شوند ،به طوری که تاکنون طرح
های بسیاری با هدف ساماندهی کودکان
کارو خیابان��ی اجرا ش��ده اس��ت.نماینده
مردم ش��یراز درمجلس شورای اسالمی،
با تاکی��د برورود جدی وزارت امورخارجه
به ساماندهی کودکان کاراتباع ،افزود :اما

عکسداربودن دفترچه های
تامیناجتماعیکودکان

کرد :با توجه به موارد مطرح شده می توان
چنین نتیجه گرفت که درصورت رسیدن
به وحدت رویه  ،تجمیع امکانات  ،استفاده
از ظرفیت های موجود و پرهیز از فعالیت
های جزیره ای می توان انتظار داشت که
به مروز زمان شاهد کاهش حضور کودکان
در خیابان ها وکارگاه ها باشیم

بررس�ی الیحه در کمیته ویژه طوالنی

مدت بود

چندگانه بودن نهادهای ذی ربط در حوزه
تصمیم گیری برای س��اماندهی کودکان
کار تاکنون اجرای هرطرحی را با مشکل
روب��ه رو ک��رده و متاس��فانه خروجی هیچ
سیاس��ت و تصمیمی دراین باره موفقیت
آمی��ز نبوده اس��ت ،س��اماندهی کودکان
کارج��ز ب��ا ایجاد یک نه��اد متولی و ویژه
میسرنخواهد شد.

ک�ودکان کار و خیاب�ان در مع�رض

آسیب ها

کارشناس��ان عنوان م��ی کنند که کار در
خیابان و محیط های ناامن و پنهانی برای
ک��ودکان باعث بروز آس��یبهای اجتماعی
زیادی مانند اعتیاد ،بزه و  ...می ش��ود که
این موارد در بزرگس��الی مشکالت زیادی
را ب��رای آن��ان فراهم می کند بطوریکه در
صورت عدم رفع این مشکالت پیامدهای
ناگواری ایجاد خواهد شد و البته برخی از
این کودکان نیز در دام باندهای خالفکار
مافیایی گرفتار می ش��وند که در صورت
شناس��ایی بهزیستی به تنهای نمی تواند
در این زمینه اقدامی انجام دهد و نیازمند
هم��کاری ارگانه��ای دیگر استمهش��ید
موی��دی زاده کارش��ناس ام��ور اجتماعی
درگف��ت وگو با «ش��روع »گف��ت  :پدیده
ک��ودکان خیابانی معلول عوامل متعددی

مانند برنامه های جزیره ای بخش دولتی،
اطالعات ناقص و گاه نادرست شهروندان
در خصوص این موضوع ،فعالیت سلیقه ای
و پراکندگی بخش غیر دولتی ،کمبود زیر
س��اخت ها و منابع مالی اس��ت.وی افزود:
فق��ر ،عوامل فرهنگی ،مهاجرت ،بیکاری
ی��ا اعتی��اد والدین  ،بی تفاوتی نس��بت به
اشتغال کودکان و عادی شدن کار کودکان
در جامعه ،طالق ،شکاف طبقاتی  ،توزیع
ناعادالن��ه ثروت ،تعداد زیاد اتباع خارجی
از عواملی اس��ت که کودکان را روانه کار
کرده اس��ت.وی ادامه داد :کنترل نش��دن
حاش��یه نش��ینی  ،نا اگاهی شهروندان در
خصوص شرایط کودکان خیابانی از جمله
مواردی است که به صورت مستقیم وغیر
مس��تقیم جزء علل زمینه ای این مش��کل
می باشند .مریم مقدسی کارشناس دیگر
اموراجتماعی نیزدرگفت وگو با «ش��روع
» گفت :پس از شناس��ایی علل بومی این
پدیده با دو رویکرد پیشگیری و درمان می
توان برای مقابله اقدام نمودکه هر  ۲روش
بایستی موازی و همزمان با یکدیگر مورد
توجه قرار گیرد چرا که توجه صرف به یک
جنبه از مسئله منجر به حل مشکل نخواهد
ش��د هر چند که ممکن اس��ت در مقاطع
زمان��ی کوتاه نتایج مختصری را به همراه

پلهایپایتختدروضعیتاحتضار

رئیس کمیس��یون س�لامت و محیط زیست شورای
ش��هر تهران از س��طح بندی س��اختمان های ناایمن
ش��هر تهران به س��ه سطح بس��یار پرخطر ،پرخطر و
متوس��ط خبر داد.زهرا صدراعظم نوری با اش��اره به
آخرین وضعیت ایمن س��ازی ساختمان های ناایمن
شهر تهران به مهرگفت :قراربود ساختمانها و ابنیه
خطرآفرین و مش��ابه پالس��کو شناسایی و بر اساس
دس��تورالعمل موج��ود اخطاره��ای الزم به مالکان و

ذینفعان داده شود که در این میان  ۱۰پاساژ ناایمن
در منطقه  ۱۱و  ۱۲هم اخطار گرفتند که ۳پاس��اژ به
دلی��ل ب��ی توجهی به اخطارها پلمپ ش��دند.وی در
پاسخ به این پرسش که چرا پلمپ پاساژهای نا ایمن
متوقف شده است گفت :مابقی پاساژها بعد از دریافت
دستورالعمل ایمنسازی اقدامات خود را آغاز کرده که
این فعالیت آنها ادامه دارد.رئیس کمیسیون سالمت
و محیط زیس��ت ش��ورای شهر تهران با تاکید بر این
که ایمن سازی ابعاد مختلف دارد و عملیاتی زمانبر
است ،گفت :چنانچه مالکان و ذینفعان ساختمانها
و پاساژهای ناایمن از دستورالعمل ایمنسازی تمکین
نکنند ،س��اختمان آنها نیز تعطیل میش��ود .در این
راس��تا از  ۷۳۰۰س��اختمانی که به عنوان س��اختمان
ناایمن شناس��ایی ش��ده اولویتبندی صورت گرفته
اس��ت که بر اس��اس اولویت بندیها موظفند اقدام به
ایمنسازی اماکن کنند.

داشته باشد وی ادامه داد :برای پیشگیری
می بایس��تی با سیاست گذاری مسئوالن
استانی و حمایت و همراهی سازمان های
مردم نهاد ،شهروندان  ،صاحبان صنایع و
اصناف حمایت های مناس��ب اجتماعی ،
اقتصادی از این کودکان وخانواده هایشان
ص��ورت گیرد.مقدس��ی گف��ت  :از دیگر
س��و و در مواردی که مش��کالت وآسیب
ه��ای موجود در خان��واده منجر به حضور
ک��ودک در خیاب��ان ها یا کارگاه ها ش��ده
اس��ت اس��ت باید برجنبه درمانی موضوع
متمرکز شد.مقدس��ی خاطرنشان کرد :در
این خصوص توجه به کاهش آس��یبهای
ناشی از حضور کودک در خیابان یا محل
کار و بررسی و رفع علل وعوامل زمینه ساز
مش��کل جهت بازگشت کودک به شرایط
زندگی عادی ضروری می باشد .وی گفت:
موضوع مورد توجه دیگر در بحث مقابله با
پدی��ده کودکان خیابانی ضرورت فرهنگ
س��ازی در اس��تان درزمینه ش��یوه های
صحیح حمایت از این کودکان می باش��د
چرا که شیوه های فعلی و برخورد احساسی
و لحظه ای ش��هروندان با این موضوع نه
تنها تاثیری در کاهش این پدیده نداش��ته
بلکه گاه منجر به رش��د این پدیده نیز می
ش��ود.این کارشناس امور اجتماعی اظهار

نایب رییس کمیس��یون قضایی و حقوقی
مجلس از اتمام بررس��ی الیحه حمایت از
کودکان و نوجوانان درجلس��ه روزگذشته
کمیس��یون خبرداد و گفت :بررسی الیحه
ب��ه دلی��ل وجود برخ��ی ابهامات طوالنی
ش��د.محمدکاظمی از اتمام بررسی الیحه
حمایت ازکودکان و نوجوانان درنشس��ت
روزگذش��ته کمیس��یون قضایی و حقوقی
مجل��س خب��رداد و گف��ت :ای��ن الیحه
دراولین هفته پس از اتمام بررسی بودجه
دردستورکار صحن علنی مجلس قرار می
گیرد،البتهبررسیالیحهحمایتازکودکان
و نوجوان��ان به دلیل گس��تردگی درمدت
زم��ان طوالن��ی انجام ش��د؛ ضمن اینکه
برای رفع برخی نقاط ابهام و مس��ائل این
الیحه کمیته فرعی تش��کیل شد.نماینده
مردم مالیردرمجلس ش��ورای اسالمی ،با
اشاره به اینکه نهادهایی چون بهزیستی،
مرکزپژوهش های مجلس و دستگاه های
دیگرنظرات مختلفی درخصوص بررسی
برخی مواد این الیحه مطرح کردند ،افزود:
به ناچار برای دستیابی به نقطه واحد دراین
الیحه و رفع مشکالت کمیته ای فرعی
برای بررس��ی تشکیل شد ،.بنابراین الزم
بود همگرایی بیشتری دراین مسیر ایجاد
ش��ود؛ بنابراین یکی از علل تاخیر دراتمام
بررسی الیحه موارد این چنینی بود؛ ضمن
اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی تالش
های بسیاری داشت تا ضعف ها رفع شود.
نایب رییس کمیس��یون قضایی و حقوقی
مجلس ،با اشاره به اینکه برای هرسازمان و
ارگانی وظیفه خاصی درحمایت از کودکان
و نوجوانان درنظرگرفته شده است ،افزود:
ام��ا ق��وه قضایی��ه وظیفه اصل��ی نظارت
برک��ودکان و نوجوانان دارای مش��کل را
برعهده دارد.

متروی تهران با بیش از  ۷.۵میلیارد سفر رکورد دنیا را شکست

مدیرعام��ل ش��رکت بهره برداری مت��روی تهران و
حوم��ه گفت :تعداد کل س��فرهای متروی تهران ،از
مرز  ۷میلیارد و  ۵۸۷میلیون سفر عبور کرد.به گزارش
مهر ،فرنوش نوبخت با اش��اره به اینکه تعداد س��فر با
متروی تهران ،آذر ماه امسال از مرز  ۷میلیارد و ۵۸۷
میلیون س��فر گذش��ت ،اظهار کرد :به این ترتیب سفر
با این ناوگان تاکنون توانسته است تا از رکورد فعلی
دنی��ا عب��ور کند.وی تصریح کرد :اکنون اس��تفاده از

حمل و نقل عمومی اولویت اصلی در کالنشهرهای
کش��ور اس��ت و در میان وسایل حمل و نقل عمومی،
مترو به خاطر ایمنی ،امنیت ،ارزانی و س��رعت بیش��تر
م��ورد توج��ه بوده و مت��روی تهران در بین قطارهای
ش��هری کشور ،همواره پیشرو بوده است.مدیرعامل
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با اشاره به
اینکه متروی تهران نه تنها در کشور بلکه در منطقه
خاورمیانه جزء یکی از مدرن ترین و بزرگترین ناوگان
های حمل و نقل عمومی محسوب می شود ،افزود:
هرسال بر میزان استقبال شهروندان از این وسیله پاک
و ایمن افزوده می شود و ما امیدواریم که با افزایش
واگن های مترو بتوانیم پاس��خگوی نیاز ش��هروندان
به بهترین نحو باشیم.
نوبخ��ت ب��ا بیان اینکه در ماه های اخیر متناس��ب با
امکانات موجود سعی شد تا کیفیت سرویس دهی به
مسافران افزایش یابد.

سرپرست مرکز پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان:

سرپرس��ت مرکز پرورش استعدادهای درخشان و دانش
پژوهان جوان در نشس��ت خبری از تالش برای برپایی
المپیادسلولهایبنیادیبهصورتبینالمللیدرزمستان
س��ال آینده خبر داد .فاطمه مهاجرانی در نشس��ت خبری
خود و در ابتدای صحبت هایش با اشاره به اینکه این مرکز
نگاهش معطوف به تغییر و مسیری است که باید طی کنیم
تا پیشرفت کشور حاصل شود ،گفت :در راستای این تغییر
و رسیدن به پیشرفت کشور ما چهار وظیفه کلی را در این
مرکز انجام می دهیم ،اما پیش از آن بگویم که از س��ال
 ۸۹سازمان سمپاد به مرکز تنزل پیدا کرد و با مرکز دانش
پژوهان ادغام شد و این مرکز با اسم طوالنی را ایجاد کرد.
وی ادامه داد :یکی از وظایف ما ایجاد مراکز استعدادهای

آگهی 515
آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم به آقای  /خانم جواد
ضیاء شمس فرزند علیرضا
خواه��ان آقای آقای احمد نوروزی دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده آقای
جواد ضیاء ش��مس فرزند علیرضا به خواس��ته مطالب��ه وجه پرداخت حق
الوکاله خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالسه  9609982840300802شعبه س��وم دادگاه عمومی (حقوقی)
دادگستری شهرستان البرز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/24
س��اعت  09:00تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73
قان��ون آیین دادرس��ی مدنی ب��ه علت مجه��ول المکان ب��ودن خوانده و
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر ش��عبه س��وم دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان
البرز -پورمتقی
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آگهی 523
خواهان رونوش��ت حصر وراثت علی صالحی فرزند شمس��علی به ش��رح
دادخواست تقدیمی ثبت ش��ده به کالسه  9609982938300667از
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان کوکب صالحی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1علی صالحی به ش.ش  9912فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور یک نوبت آگهی می
گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد
او می باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهری البرز استان قزوین -حمید
بابایی

 ۱۲۵هزار تیزهوش در کشور

درخشان یا همان سمپاد است .آغاز نگاه ویژه به نخبگان
دانش آموزی در کشور به پیش از انقالب بازمی گردد اما
در آن زمان این مدارس را آمریکایی ها اداره می کردند
در سال  ۶۶مدارس سمپاد با شش مدرسه به صورت فعلی
آغاز به کار کرد که با رش��د کمی و کیفی تا س��ال  ۸۹این
مدارسبه ۳۰۰مدرس��هرس��ید.ازس��ال ۸۹بهبعدمایک
رشد کمی را شاهد بودیم به طوری که در حال حاضر ۷۰۰
مدرسه سمپاد در کشور فعالیت می کنند.سرپرست مرکز
پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان بیان
کرد :حوزه دوم فعالیت ما ساماندهی طرحی به اسم شهاب
است که در این طرح قرار است هدایت استعدادهای برتر
در هر فرد و در راس��تای عدالت آموزش��ی صورت بگیرد
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آگهی 36
متن آگهی احضار متهم
(مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست)
در پرونده کالس��ه  9409982830100432این شعبه آقای اکبر کاظم
لو فرزند علی ،به اتهام سرقت ،موضوع شکایت آقای مجید رحمانی فرزند
یداهلل تحت تعقیب قرار گرفته اس��ت .با عنایت به مجهول المکان بودن
مته��م و در اجرای مقررات ماده  115قانون آئین دادرس��ی دادگاه های
عموم��ی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت
 30روز از انتش��ار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در این شعبه
حاضر گردد .بدیهی است در صورت عدم حضور ،مطابق مقررات رسیدگی
غیابی بعمل خواهد آمد.
دفتر شعبه دوم بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب شهرستان البرز-
امیر علیشاهی
0000000000000000
آگهی 519
خواهان رونوشت حصر وراثت براتعلی فتحی پور فرزند خانمحمد به شرح
دادخواست تقدیمی ثبت ش��ده به کالسه  9609982938300666از
این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده
که شادروان صیاد فتحی پور در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1براتعلی فتحی پور به ش.ش  285پدر متوفی
 -2حدیقه نجفی به ش.ش  472مادر متوفی
 -3زهرا قوچی زکی به ش.ش  898همسر متوفی
 -4امیرعلی فتحی پور به ش.ش  7280302920فرزند متوفی
 -5امیرمهدی فتحی پور به ش.ش  7280015190فرزند متوفی
 -5ابوالفضل فتحی پور به ش.ش  4310997619فرزند متوفی
 -7امیر حسین فتحی پور به ش.ش  4311943776فرزند متوفی
 -8زینب فتحی پور به ش.ش  4311498373فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور یک نوبت آگهی می

این طرح از س��ال  ۹۲کار خود را به طور مش��خص با یک
میلیون و  ۷۰۰دانش آموز آغاز کرده اس��ت در این طرح
شناسایی استعداد منحصر به فرد افراد و توجه به عدالت
آموزشی مالک است.مهاجرانی اضافه کرد :در حوزه سوم
فعالیت های خود ،ما دانش پژوهان جوانی را داریم که از
دهه  ۷۰کار خود را آغاز کردند .در این حوزه برنامه های
متنوعی از جمله برگزاری المپیادهای علمی مدنظر است.
یکی از ماموریت های ویژه مرکز ما در حوزه نخبه پروری
مبحث برگزاری المپیادهاست.

تدارک بین المللی کردن سه المپیاد


وی با اشاره به اینکه در حال حاضر المپیادهای ریاضی،
فیزیک ،اخترفیزیک و نجوم ،زیس��ت شناس��ی ،شیمی،

ادبیات و کامپیوتر برگزار می ش��ود ،گفت :قدیمی ترین
المپیاد در دنیا که به سال  ۱۹۵۹برمی گردد المپیاد ریاضی
است که ما از سال  ۶۶به این المپیاد دانش آموز فرستادیم.
تاکنون نیز به طور کلی  ۶۷۰مدال آور در المپیادها داشته
ای��م .المپی��اد یک مس��یر طوالنی ۱۸ماه��ه دارد و ما در
تدارک هستیم تا سه المپیاد سلول های بنیادی ،جغرافیا
و عل��وم زمی��ن را نی��ز به صورت بین المللی برگزار کنیم.
سرپرس��ت مرکز پرورش استعدادهای درخشان و دانش
پژوه��ان ج��وان با تاکید بر اینک��ه این مرکز خواهان آن
اس��ت که المپیاد س��لول های بنیادی را که س��ه دوره آن
ملی برگزار شده ،به نام ایران ثبت کند و در زمستان سال
آینده برگزار شود

گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد
او می باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مس��ئول دفتر ش��عبه چهارم ش��ورای حل اختالف ش��هری البرز اس��تان
قزوین -حمید بابایی
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آگهی 518
پرون��ده کالس��ه  9609982938200329ش��عبه س��وم ش��ورای
ح��ل اخت�لاف ش��هری الب��رز اس��تان قزوی��ن تصمی��م نهای��ی ش��ماره
9609972938200619
خواه��ان :آقای قوتاز اس�لامی فرزند حس��ین به نش��انی اس��تان قزوین
شهرستان البرز شهر الوند خ امام ک شهید صارمی پ 63
خوانده :آقای فرج اله ناصرلوئی فرزند عبداله به نشانی
خواسته :مطالبه وجه بابت لوله کشی گاز
رای قاضی -در خصوص دادخواست آقای قوتاز اسالمی مدیریت شرکت
مهندسی گاز رسانی قشالق گاز مغان به طرفیت آقای فرج اله ناصر لویی
فرزند عبداله به خواسته مطالبه وجه نقد به میزان دو میلیون و هفتصد
هزار تومان به انضمام خس��ارات دادرس��ی با این توضیح که خواهان طی
دادخواست تقدیمی اظهار داش��ته مطابق قراردادی که با خوانده منعقد
گردیده مقرر شده در ازای گازکشی چهارواحد ساختمان مبلغ سه میلیون
و سیصد و سی و چهار هزار و ششصد تومان توسط خوانده منعقدگردیده
مقرر ش��ده در ازای گاز کش��ی چهار واحد س��اختمان مبلغ سه میلیون و
سیصد و سی و چهار هزار و ششصد تومان توسط خوانده پرداخت گردد
که پس از پایان کار خوانده تنها شش��صد و س��ی و هش��ت هزار تومان
پرداخ��ت و از پرداخ��ت الباقی آن ب��ه مبلغ دو میلی��ون و هفتصد هزار
تومان امتناع ورزیده است .لذا تقاضای مطالبه آن را به انضمام خسارت
دادرس��ی دارم .خوان��ده علی رغم نش��ر آگهی حضور نیافت��ه و الیحه ای
نیز در دفاه از خود ارائه ننموده اس��ت .لذا خواس��ته خواهان را به حق
تشخیص و خوانده را به پرداخت دو میلیون و هفتصد هزار تومان بابت
اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان مستندا به مواد

عک��س دار کردن دفترچ��ه درمانی تأمین
اجتماع��ی ک��ودکان باالی دو س��ال برای
دریاف��ت خدمات درمانی الزامی اس��ت.به
گ��زارش اداره کل روابط عمومی س��ازمان
تامین اجتماعی ،بیمه ش��دگان اصلی برای
ص��دور ،تمدید و یا تعویض دفترچه درمانی
کودکان باالی دو سال در شعب و کارگزاری
ه��ا ،حتم�� ًا یک قطعه عکس برای الصاق به
دفترچه درمانی به همراه داشته باشند.برای
پذیرش و بستری کودکان باالی دو سال در
بیمارستان ها و مراکز طرف قرار داد سازمان
تأمی��ن اجتماع��ی ،ارائه دفترچ��ه درمانی
عکس دار الزامی اس��ت.گفتنی است ،از ٢٩
تیر ماه س��ال  ٩٢تمام محدودیت ها برای
صدور دفترچه درمانی فرزندان چهارم و به
بعد بیمه ش��دگان س��ازمان تامین اجتماعی
لغو ش��ده اس��ت و بیمه ش��دگان اصلی می
توانند برای دریافت دفترچه درمانی فرزندان
چهارم و به بعد به شعب و یا کارگزاری های
این سازمان مراجعه کنند.

آغاز سراسری سرشماری
زمستانی پرندگان آبزی و کنار
آبزی

مدیرکل دفتر حیات وحش س��ازمان محیط
زیس��ت با اعالم آغاز سرش��ماری زمستانی
پرندگان آبزی و کنار آبزی گفت :هر س��اله
سرش��ماری زمس��تانی پرن��دگان آب��زی و
کنارآبزی مهاجر طی یک برنامه هماهنگ
انجام می شود.مدیرکل دفتر حیات وحش و
آبزیان آبهای داخلی سازمان حفاظت محیط
زیس��ت با اعالم آغاز سراسری سرشماری
زمستانی پرندگان آبزی و کنار آبزی گفت:
هر س��اله سرش��ماری زمس��تانی پرندگان
آب��زی و کنارآب��زی مهاجر طی یک برنامه
هماهن��گ در کلیه اس��تانهای کش��ورمان
همگام با بسیاری از کشورها جهت دستیابی
به اهداف ملی و بین المللی ،انجام می شود.
مجید خرازیان مقدم افزود :اطالعات و نتایج
حاصلازسرشماریبلندمدتپرندگانآبزی
و کنار آبزی مهاجر ،به عنوان پایه و اساس
بررس��ی اندازه و روند تغییرات جمعیتی در
برنامه های حفاظتی و مدیریتی جمعیتهای
پرن��دگان مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی تصریح کرد :به همین منظور امسال نیز
از تمامی اس��تانهای کشور درخواست شده
اس��ت که مطابق با روال س��الهای گذش��ته
نس��بت ب��ه برنام��ه ریزی و اج��رای برنامه
ملی سرش��ماری زمستانی پرندگان آبزی و
کنارآبزی در مناطق مهم تجمع پرندگان آن
اس��تان ،در دوره زمانی دهم دی ماه لغایت
هش��تم بهمن ماه س��ال جاری اقدام ش��ود.
مقدم تاکید کرد :به منظور اجتناب از دوباره
شماری پرندگان و بروز خطا ،از طرف دفتر
بین المللی تاالبها ،روزهای  ۲۳-۲۴دی ماه
برای اجرای برنامه سرشماری زمستانی در
تمامی کشورها تعیین شده است.
واگذاری پرونده مددجویان
بهزیستیبهکلینیکهایخصوصی
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران
گفت :در حال حاضر به ازای هر  200مددجوی
تحت پوش��ش بهزیس��تی استان تهران ،یک
مددکار امور مربوط به آنها را پیگیری می کند.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا اسدی معاون امور
توانبخشی بهزیستی استان تهران اظهار کرد:
با توجه به بضاعت سازمان بهزیستی ،از 152
هزار پرونده در بهزیس��تی اس��تان تهران که
مربوط به مددجویان است 31 ،هزار پرونده به
بخش خصوصی واگذار شده است.معاون امور
توانبخش��ی بهزیستی استان تهران ادامه داد:
هر پرونده برای رس��یدگی در واحد مددکاری
اجتماع��ی ب��ه اعتبار خاصی نیاز دارد و در حال
حاضر ،به ازای رسیدگی به هر پرونده باید مبلغ
 12هزار تومان از س��وی دولت به بهزیس��تی
پرداخ��ت شود.اس��دی خاطرنش��ان ک��رد:
پروندههای مددجویان بهزیس��تی به کلینیک
ه��ای م��ددکاری واگذار می ش��ود و مدیران
کلینیک ها موظف هستند که در طول سال 2
بار ،وضعیت و مسائل هر یک از مددجوها را با
حضور مددکار اجتماعی بررسی کنند.

519و  522از قانون آئین دادرسی مدنی محکوم می نماید و در خصوص
خسارت تاخیر و تادیه حکم به رد دادخواست می نماید .رای صادره غیابی
و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از پایان
مهلت واخواهی ظرف  20روز قابل اعتراض در محاکم حقوقی دادگستری
شهرستان البرز می باشد.
قاضی ش��عبه سوم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان البرز -محمد واعظی
فرد
0000000000
آگهی 522
اجرائیه
مش��خصات محک��وم له /محکوم له��م -1 :عفت س��لیمانی فرزند رضا به
نشانی قزوین البرز -خ سهروردی ک 2پ8
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم:
 -1سعید میرزائی فرزند رمضانعلی به نشانی مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه
پژم��ان برقی مس��تان آباد فرزند منوچهر به نش��انی الون��د ،میدان الله،
ابت��دای خیابان امام خمینی (ره) ،مرکز تجاری پارس��یان طبقه دوم واحد
 – 9وکیل عفت سلیمانی
محک��وم ب��ه :بموج��ب درخواس��ت اج��رای حک��م مربوط��ه ب��ه
ش��ماره  9610092938300506و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه
 9609972938300239محک��وم علی��ه محک��وم اس��ت ب��ه پرداخت
مبل��غ  40/480/000ری��ال باب��ت نفق��ه ایام معوق��ه زوج��ه از تاریخ
 1394/10/29لغای��ت  1396/06/07و پرداخ��ت مبلغ ماهیانه مبلغ
 2/730/000ری��ال باب��ت نفقه ایام جاری و مبل��غ  1/200/000ریال
هزینه کارشناسی و مبلغ  300/000ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ
 1/120/000ری��ال بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم له و پرداخت
نیم عشر دولتی.
شعبه چهارم
شورای حل اختالف شهری البرز استان قزوین
هاجر محمدی فر
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دبیر کل دهمین جشنواره تجسمی فجر گالیه کرد ؛

خانهبهدوشیاهالی«هنرهایتجسمی»

جهان��ی اختصاص دارد .در این بخش با کمک
انجمنه��ای تخصص��ی ،هنرمندانی را که در
ط��ول  2س��ال گذش��ته در رقابتهای جهانی
رتبهای کس��ب کردند ،شناس��ایی کردیم و در
ایام جشنواره ضمن نمایش اصل آثار آنها ،مورد
تقدی��ر قرار میکردند.آقای��ی درباره آثاری که
در جش��نواره به نمایش درمیآیند گفت :بخش
فراخوان ،یکی از بخشهای جشنواره است که
انرژی بسیار زیادی از برگزارکنندگان جشنواره
گرف��ت و  6مرحل��ه داوری ب��رای انتخاب آثار
انجام ش��د .به این دلیل که در کش��ور ما یک
مرک��ز رصد همه جانبه فعالیتهای تجس��می
وج��ود ندارد تا اطالعات و آثار جدید هنرمندان
جوان و گمنام را در اختیار داشته باشد و ما برای
انتخاب آثار بتوانیم به آن مراجعه کنیم .بنابراین
بای��د فراخوانی اعالم کنیم تا هنرمندان گمنام
دارای ایدههای نو از حضور در جامعه تجسمی جا
نمانند.دبیر جشنواره افزود :با وجود این مضیقه

“

گ�روه هنر :دهمین جش��نواره تجس��می فجر
 3بهمنم��اه در موسس��ه فرهنگی هنری صبا
افتتاح میشود.نشست خبری دهمین جشنواره
تجس��می فجر سهش��نبه  19دیماه با حضور
مجتب��ی آقایی دبیر کل جش��نواره و جمش��ید
حقیقتش��ناس دبیر هنری جش��نواره در موزه
هنره��ای معاصر تهران برگزار ش��د.در ابتدای
ای��ن برنام��ه مجتب��ی آقایی با اش��اره به اینکه
جش��نواره تجسمی در میان سایر جشنوارههای
فجر جوانتر است گفت :رویکرد دهمین دوره
جش��نواره هنرهای تجسمی در ادامه دورههای
هشتم و نهم است و امیدواریم این سیر تکاملی
در دورهه��ای بع��دی ه��م ادام��ه پی��دا کند تا
جشنوارهای شکل بگیرد که بتواند ظرفیتهای
حوزه تجسمی را در سطح ملی و جهانی نمایش
دهد.آقایی ادامه داد :در طول سال نمایشگاهها
و جش��نوارههای متعددی برگزار میش��ود که
معم��وال حاص��ل کار انجمنه��ای تخصصی
هس��تند .جش��نواره فجر به عنوان نمایهای از
ظرفیتهای تجس��می کش��ور  ،عرصه حضور
برای ش��اخههای گوناگون تجس��می را باز کرد
و رش��تهها و مدیاه��ای جدید حوزه تجس��می
ک��ه ب��ه گوی��ش معاصر نزدیکتر اس��ت را به
نمایش گذاش��ت .بر همین اس��اس  10نفر از
هنرمندان رشتههای مختلف تجسمی در فرآیند
سیاس��تگذاری و انتخاب آثار حضور داش��تند
تا همافزایی و نگاه بینارش��تهای ش��کل بگیرد.
دبیر جش��نواره افزود :از دوره هفتم جش��نواره
تجس��می در مراسم افتتاحیه بخشی به تجلیل
و نکوداش��ت از کس��انی که مسئولیت ذاتی آنها
هنر تجس��می نیس��ت اما حضور آنها کمکی به
هنرهای تجس��می اس��ت ،اختصاص دارد و در
این مراس��م از رس��انه برتر ،ناشر برتر ،نگارخانه
برتر ،اس��تان برتر و ...تقدیر میشود .همچنین
در مراسم اختتامیه در کنار هنرمندان برگزیده،
مفاخر هنرهای تجس��می هم تقدیر میشوند.
اما تفاوت این دوره با س��الهای گذش��ته این
اس��ت که تصمیم گرفتیم نمایش��گاهی از آثار

این هنرمندان در موزه فلسطین برگزار شود تا
مخاطبان بتوانند بیش��تر با این هنرمندان آش��نا
شوند.او با بیان اینکه امسال تعدادی از گالریها
نیز در جش��نواره تجس��می فجر مشارکت دارند
اف��زود :ب��رای اولی��ن ب��ار از گالریهای فعال
تهران خواس��تیم آثار خود را با رویکرد معرفی
هنرمندانشان به جشنواره ارسال کنند .تعدادی
از گالریها این مشارکت را پذیرفتند و هر کدام
یکی از هنرمندان خود را در جش��نواره معرفی
میکنن��د .همچنین موسس��ه فرهنگی اکو به
بخ��ش بینالمل��ل اختص��اص دارد و آثاری از
هنرمندان مکزیک ،روسیه ،یونان ،ترکیه و ...در
آن به نمایش درمیآید.آقایی درباره مش��ارکت
شهرس��تانها گف��ت :در س��الهای گذش��ته
جش��نواره CD ،آثار برگزیده به شهرس��تانها
ارس��ال میش��د و آن آثار به نمایش درمیآمد.
اما امس��ال تصمیم گرفتیم شهرستانها حضور
فعالی داش��ته باش��ند .بنابراین به همه استانها
فراخوان دادیم و  25اس��تان مش��ارکت خود را
اعالم کردند تا جش��نواره اس��تانی برگزار کنند.
برای این کار یک هنرمند از هر استان به عنوان
دبی��ر هنری و کیوریتور ،آثار هنرمندان فعال را
انتخاب کرده و در جش��نواره اس��تانی به نمایش
میگذارند و عالوه بر آن هر استان یک هنرمند
شاخص خود را معرفی میکند تا آثار او در تهران
و در بخش خارج از مسابقه نمایش داده شود .در
نهایت استان برگزیده در روز اختتامیه جشنواره
معرفی میشود.آقایی ادامه داد :امسال رویکرد
همافزایی میان جشنوارههای فجر به وجود آمده
اس��ت و جلس��اتی برگزار شده تا این  5جشنواره
فعالیتهای مشترکی داشته باشند .ممکن است
امسال اتفاق خاصی در این زمینه رخ ندهد اما
فرصتی ایجاد میش��ود تا در س��الهای آینده
برنامههای مشترک شکل بگیرد.او با اشاره به
بخش جدیدی که به جشنواره تجسمی اضافه
ش��ده اس��ت گفت :از  10بهمن تا آخرین روز
جش��نواره فرهنگسرای نیاوران میزبان بخشی
اس��ت که ب��ه هنرمندان برگزی��ده رقابتهای

جشنواره فجر به عنوان
نمایهای از ظرفیتهای
تجسمی کشور  ،عرصه
حضور برای شاخههای
گوناگون تجسمی را باز کرد
و رشتهها و مدیاهای جدید
حوزه تجسمی که به گویش
معاصر نزدیکتر است را به
نمایش گذاشت

“

جدی جامعه تجس��می نداش��تن مکان مناسب
برای نمایش آثار اس��ت .کش��ور ما با توجه به
سرمایههای قابل اعتنایی که در حوزه تجسمی

موسیقی

دارد ،فضای مناسبی مانند یک گالری ملی ندارد
ک��ه بت��وان همه نوع اث��ری را در آن به نمایش
درآورد .در نتیجه ما باید تعداد و نوع آثار انتخابی
را ب��ا مکانی ک��ه در اختیار داریم تطبیق دهیم.
جمشید حقیقتشناس ،دبیر هنری جشنواره هم
با ارائه آمار گفت :کل ثبت نامکنندگان این دوره
جش��نواره  2764نفر بودند که تصویر 10650
اثر را به دبیرخانه ارسال کردند .پس از بررسی
این تصاویر توس��ط ش��ورای انتخاب آثار ،تعداد
 1622اثر انتخاب ش��دند و در مرحله بعد 159
اثر به صورت حضوری مورد بررسی داوران قرار
گرفت و در نهایت  91اثر برای نمایش انتخاب
شدند .این آثار به  33هنرمند زن و  58هنرمند
مرد اختصاص دارد و  8اثر متعلق به هنرمندانی
از کش��ورهای بلژیک ،برزیل ،بنگالدش ،پرو،
ترکیه ،صربس��تان و عراق اس��ت 168 .هنرمند
خارجی از  53کش��ور برای حضور در جش��نواره
ثب��ت ن��ام ک��رده بودند که  8اث��ر برای نمایش

انتخاب شد.حقیقتشناس با بیان اینکه دهمین
جش��نواره تجس��می فجر یکی از مشکلترین
جشنوارههایی بود که ما گذراندیم ،افزود :یکی
از بزرگترین مش��کالت جشنواره تجسمی این
اس��ت که مردم متوجه نمیشوند این جشنواره
چیس��ت و به همین دلیل آن را دنبال نمیکنند
و ارتب��اط خوب��ی با آن نمیگیرن��د .ما به دنبال
برگزاری جش��نواره برای متخصصان نیس��تیم
بلک��ه میخواهیم از متخصصان کمک بگیریم
تا جش��نواره برای مردم برگزار ش��ود و نظرات
ای��ن مخاطب��ان را بدانیم .به نظر میرس��د این
اس��م "تجس��می" مانعی برای برقراری ارتباط
است زیرا مردم شناختی از محتوای آن ندارند.
او درباره موانع بینالمللی شدن جشنواره گفت:
جشنواره تجسمی زمانی برگزار میشود که همه
دنیا تعطیل است و این برای ما مشکلساز است.
متاس��فانه این جش��نواره به دلیل برقرار نشدن
ارتباط��ات خارجی نتوانس��ته اعتبار بینالمللی
به دس��ت بی��اورد .در نتیجه هنرمندان خارجی
جش��نواره فجر را رص��د نمیکنند و نمیتوانیم
آثار آنها را به ایران بیاوریم .نکته دیگر هم بیمه
گ��ران آثار هنری اس��ت که مانع دیگری برای
آوردن آثار خارجی است ،در نتیجه در سالهای
گذشته به دعوت از هنرمندان خارجی و برگزاری
ورکش��اپها کفایت کردیم.حقیقتش��ناس با
تاکی��د ب��ر لزوم اختصاص مکان مش��خص به
هنرهای تجسمی گفت :اولین نکته مهم برای
هنرهای تجس��می وجود مکانی برای نمایش
آثار اس��ت .بخش خصوصی مکانهای زیادی
ب��رای این کار ایج��اد کرده اما کفایت نمیکند
و آنچه هم در فرهنگس��راها و ...به وجود آمده
است فضاهای مناسب و کافی نیستند .یکی از
دالیل اینکه بیینالهای تجس��می نمیتوانند
در زمان مش��خص برگزار شوند همین مشکل
نداش��تن فضا است .بحرانیترین موضوعی که
در برگزاری س��ه جشنواره گذشته حس کردیم
نداشتن فضای مناسب بود و باید مسئوالن به
فکر باشند تا این نیاز اساسی را رفع کنند.مجتبی

آقایی درباره کتاب جش��نواره نیز گفت :با توجه
ب��ه اینکه هنرهای معاصر تفاوتهای زیادی با
آثار هنری گذش��ته دارند به نظر میرسد انتشار
کت��اب برای نمایش تمام آثار جوابگو نیس��ت.
بنابراین کتاب جشنواره دهم همراه با مولتیمدیا
منتش��ر میش��ود تا برای پژوهشهای بعدی
قابل اس��تفاده باش��د .همچنین کتاب دیگری
که گزارشی از تمام  10دوره جشنواره تجسمی
اس��ت در روز اختتامیه رونمایی میش��ود .بحث
مس��تندنگاری در کشور ما مغفول واقع شده در
حالی که محققان برای بررسی روند هر کاری به
منابع پژوهشی نیاز دارند.جمشید حقیقتشناس
درب��اره احتم��ال کپی بودن آثار گفت :تعریف و
برداش��ت از کپی بودن اثر هنری دائما در حال
تغییر اس��ت و امروزه تعاری��ف متعددی درباره
اس��تفاده از ی��ک اثر هن��ری در اثر دیگر وجود
دارد .با این حال از جشنواره گذشته بحث کپی
رایت در جش��نواره مطرح ش��د و س��عی کردیم
نشستهایی در این رابطه برگزار شود تا نحوه
تش��خیص کپی بودن یا نبودن یک اثر هنری
بررسی شود .سال گذشته نه هنرمندی که جایزه
اول را گرف��ت و ن��ه داوران مقصر نبودند ،چون
خیلی از مسائل در کشور ما بررسی نشده و پس از
اینکه اتفاقی رخ میدهد تازه به دنبال راهکاری
برای آن هس��تیم.قایی هم در این مورد گفت:
جهان رس��انهای امروز م��رزی برای ایده باقی
نمیگذارد و ممکن است یک ایده همزمان در
ذهن دهها نفر شکل بگیرد .اما امسال ،بندی در
فراخوان اضافه شد که در هر مرحله از نمایش
آث��ار ک��ه کپی بودن اثری محرز ش��ود ،آن اثر
کنار گذاشته میشود .از مرحله اول داوری هم
تیمی مشغول کار هستند و با بررسی سایتهای
مختلف و آثار رسیده ،هر اثری که مصداق بارز
کپی باش��د حذف میشود.گفتنی است دهمین
جشنواره تجسمی فجر از  3بهمن تا  4اسفندماه
ب��ا مرکزیت موسس��ه فرهنگ��ی هنری صبا در
فرهنگسرای نیاوران ،موزه فلسطین و موسسه
فرهنگی اکو برگزار میشود.

گردشگری

"افسانههای خلیج" اثر مستندی از قصههای
عامیانه و افسانههای مردم جنوب

آب پاکی روی دست مجریان
تورهای جام جهانی

ش��ایان افکاری گفت :داس��تان "افس��انههای خلیج" مستندی از قصههای عامیانه و
افس��انههای مردم جنوب ،درباره موجودات عجیب و غریبی ش��بیه پریان و جنیان
است.کنس��رت نمایش "افس��انههای خلیج" به نویس��ندگی ،طراحی و کارگردانی
ش��ایان اف��کاری از  8دیم��اه س��اعت  19:30در س��الن اصل��ی ت��االر محراب روی
صحنه اس��ت.این نویس��نده و کارگردان تئاتر درباره ایده نگارش این اثر نمایش��ی
گف��ت :پی��ش از ای��ن ق��رار بود کنس��رت نمایش��ی با ص��دای همایون ش��جریان یا
ترکیبی از آثار گروه چارتار را به صحنه آورم .اما به یکباره صدای مجید س��االری
را ش��نیدم ک��ه بس��یار برای��م ج��ذاب بود و ذهن��م را درگیر ک��رد .او صدایی ملکوتی
دارد ک��ه تصمی��م گرفت��م پرفورمنس��ی در ای��ن جنس و قالب کار کن��م.او همچنین
افزود :فارغ از هیاهوی فضای مجازی میخواس��تم بدانم ریش��ه انس��انهای خلیج
از کجاست.
ن��ام خلی��ج را ن��وازش کن��م چ��را که هر کدام از ما س��همی از آن داریم و در نهایت به
این نمایش رسیدم.این نویسنده و کارگردان تئاتر درباره موضوع و مضمون نمایش
عنوان کرد :داستان این اثر مستندی از قصههای عامیانه و افسانههای مردم جنوب،
درباره موجودات عجیب و غریبی ش��بیه پریان و جنیان اس��ت .این نمایش  6اپیزود
اس��ت که هر اپیزود آن با نریش��ن و نمایش تصاویری همراه اس��ت که در پایان هر
بخش ،پرفورمنس مدرنی از حرکت ،روی موس��یقی جنوبی اجرا میش��ود.افکاری
درباره ش��یوه اجرایی "افس��انههای خلیج" یادآور ش��د :س��بک و شیوه اجرایی نمایش
ویدئو پرفورمنس آرت اس��ت که ترکیبی از ویدئو ،حرکت ،نریش��ن و موس��یقی است.
"افس��انههای خلیج" دیالوگ ندارد و صداها در بخش نریش��ن آن اس��ت.او درباره
طراح��ی صحن��ه نمای��ش ب��ه هنرانالین گفت  :از آنجا که ویدئو پیرنگ اصلی این اثر
اس��ت همه چیز در صحنه را ویدئو پیش میبرد و ترکیب صحنه منوط به طراحی و
دکور نیست.کارگردان پرفورمنس "دیوار برلین" درباره موسیقی "افسانههای خلیج"
گفت :این اثر ،موس��یقی و تنظیم مدرن جنوبی دارد و متن ترانه ،خواننده و دس��تگاه
آن جنوبی اس��ت .حرکات در این اثر به ش��کلی چیده ش��ده که تماما اداراک ذهنی

حرفهای رییس فدراسیون دربارهی بلیت بازیهای جام جهانی و خبرهای
وزارت خارجه از آوانس روسیه به ویزا ،آب پاکی راچنان روی دست مجریان
متخب تورهای جام جهانی ریخت که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
را نس��بت به ادامهی راه با این فرمان ،مردد کرد .لیال اژدری سرپرس��ت دفتر
بازاریابی و تبلیغات گردش��گری ـ با اش��اره به نتایج بحثهای مطرح ش��ده در
دومین نشست هماندیشی و هماهنگی اعزام تورهای گردشگری به جام جهانی
فوتبال  ۲۰۱۸روس��یه که رییس فدراس��یون فوتبال ،نمایندگان وزارت امور
خارجه و دفاتر خدمات مس��افرتی حضور داش��تند ،به ایس��نا گفت :تا این مرحله
 ۷۷آژانس متخصص در بازار روس��یه که ش��رایط و تجربهی الزم را داش��تهاند،
به فدراس��یون فوتبال معرفی ش��دهاند تا تورهای جام جهانی روس��یه را برگزار
کنند ،ما با این آژانسها هماهنگیم و روی برنامهی س��فر و حتی قیمت تمام
ش��دهی تورهایش��ان نظارت ویژه داریم ،با این وجود همچنان اعالم میکنیم
همهی  ۴۷۰۰آژانس گردشگری که از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری مجوز بند «ب» دارند میتوانند به مقصد روسیه تور اجرا کنند و
هیچ محدودیتی از این لحاظ برای آنها وجود ندارد.او سپس به چالش جدیدی
که برای تورهای جام جهانی روسیه و منتخبان معرفی شده ،پیش آمده است
و ناامیدیهایی را حاصل کرده است ،اشاره کرد و افزود :قرار ما با فدراسیون
فوتبال این بود که آنها بلیت بازیها و مراسم افتتاحیه و یا اختتامیه را در اختیار
این س��ازمان و یا آژانسهای منتخب قرار دهند ،اما در آخرین جلس��ه که روز
یکشنبه  ۱۷دیماه برگزار شد ،آقای تاج ـ رییس فدراسیون فوتبال ـ اعالم و
تاکید کرد که فیفا به خاطر جلوگیری از سوء استفادهگریها ،بلیتی در اختیار
فدراس��یونهای فوتبال قرار نمیدهد و هوادران و عالقهمندان باید از س��ایت
فیفا شخصا برای خرید بلیت اقدام کنند .این حرف آقای تاج ،ما و آژانسهای
منتخب را کامال ناامید کرد ،چون دیگر مزیتی به نسبت سایران وجود ندارد.
سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری درباره احتمال تغییر این سیاست

من است و از تصاویر تکراری در آن خودداری شده است و کامال بکر و از درون ذهنیاتم
اس��ت.او همچنین در ادامه اضافه کرد" :رقص در آتش" با آوای کاکوبند و داماهی،
"سوگند"" ،محله خاموشان" و "مردن مردانه" با آوای داماهی" ،خاطره" با آوای مجید
ساالری" ،سینگو" با آوای دارکوب و "بین وطنم" با آوای حجت اشرفزاده از قطعات
موس��یقی این کنس��رت نمایش هستند.ش��ایان افکاری در پایان درباره انتخاب سالن
محراب به منظور اجرای کنسرت نمایش "افسانههای خلیج" عنوان کرد :تاالر محراب
تماشاخانه دولتی دورافتادهای است که مدیریت خوبی دارد و بدون چشمداشت سالن را
در اختیار ما قرار دادند.
از آنجا که در نظر نداشتم به سمت برخی از تئاترها با حضور چهرهها بروم و ترجیح
من تئاتر اندیشه محور است ،سعی کردم تاالر نمایشی بدون سر و صدایی را انتخاب
کنم.محمد آقا علی اکبری ،دالرا ادراکی ،محمد بهمنزاده ،س��امان توحیدی ،علی
جمالزاده ،رویا رضایی ،سمیه زنجانی ،سینا ساعتیان ،سینا شجاعی ،حامد شهبازی،
ثنا عباسپور ،نسیم مقدم هنروران حرکت موزون این اثر نمایشی هستند و داستان
س��رایان کنس��رت نمایش "افسانههای خلیج" محسن بهرامی ،شبنم درویش ،احمد
ساعتچیان ،احسان کرمی ،ناهید مسلمی و تینا هاشمی هستند.عالقمندان میتوانند
بلی��ت ای��ن اث��ر را ک��ه ت��ا  30دی ماه با مدت زمان  60دقیقه روی صحنه اس��ت را از
سایت تیوال تهیه کنند

فیفا ،اظهار کرد :ظاهرا فدراسیون فوتبال با فیفا در اینباره مکاتباتی داشته ،اما
هنوز به نتیجه نرسیده است .به نظر میرسد دلیل این تصمیم مسائل امنیتی
روسیه است.وی همچنین گفت :نماینده وزارت خارجه در این نشست اعالم
ک��رد ک��ه  IDکارت��ی که به دنبال خرید بلیت بازیها صادر میش��ود به نوعی
حکم ویزا را دارد و ممکن اس��ت برای س��فر به روس��یه در صورت داش��تن آن،
دیگر به ویزا نیازی نباشد ،هرچند که نماینده وزارت خارجه اعالم کرد؛ ممکن
اس��ت این قانون اجرا نش��ود و برای ورود به این کش��ور ،گرفتن ویزا همچنان
ضرورت داشته باشد ،چرا که روسیه هنوز تصمیم قطعی خود را اعالم نکرده
منتخب تورهای جام جهانی هستند که به فدراسیون
است ۷۷.آژانس مجری
ِ
فوتبال و سفارت روسیه برای گرفتن امتیاز ویزای گروهی نیز معرفی شدهاند،
اما فدراس��یون گفته از بلیت بازیها خبری نیس��ت و وزارت خارجه هم اعالم
کرده شاید روسیه به آنهایی که  IDکارت جام جهانی دارند اجازه دهد بدون
ویزا سفر کنند ،شرایطی که این انتخاب را بیمعنی و غیرضروری کرده است.
اژدری بیان کرد :اگر این اتفاقها رخ دهد دیگر معرفی و انتخاب آن  ۷۷آژانس
برای اجرای تورهای جام جهانی ،معنی و ضرورتی پیدا نمیکند ،چرا که دیگر
مزیتی وجود ندارد .مردم خودش��ان میتوانند از س��ایت فیفا بلیت بخرند و اگر
روس��یه آن قانون موقتی  IDکارت به ازای ویزا را برای جام جهانی اجرا کند
که دیگر مردم الزم نمیبینند از آژانس توری بخرند.

سینما

 12نامزدی برای « شکل آب»

«فروشنده» نامزد جایزه بفتا شد

جی��نالشرئی��سآکادمیهنرهایس��ینماییوتلویزیونیبریتانی��اوآماندابریمدیرعامل
آکادمی به همراه ناتالی دورمر ("بازی تاج و تخت") و لتیشا رایت ("بلک پنتر") ،سهشنبه صبح
اسامی نامزدهای این دوره جوایز بفتا را اعالم کردند.در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسیزبان،
"فروشنده"بهکارگردانیازاصغرفرهادینامزدشدهاست".فروشنده"دراینبخشبافیلمهای
"او" به کارگردانی پل ورهوفن از فرانسه" ،اول پدرم را کشتند" به کارگردانی آنجلینا جولی از
کامبوج ،فیلم کرهای "کنیز" به کارگردانی پارک چان-ووک و "بدون عش��ق" به کارگردانی
آندری زویاگینتسف از روسیه رقابت میکند" .فروشنده" سال گذشته برنده اسکار بهترین فیلم
خارجیزبانشدوامسالدربریتانیارویپردهرفت.فیلمهای"شکلآب" بهکارگردانیگییرمو
دل تورو" ،سه بیلبورد بیرون ابینگ ،میزوری" به کارگردانی مارتین مکدونا و فیلم بریتانیایی
"سیاهترین ساعت" به کارگردانی جو رایت بیشترین نامزدی را به دست آوردهاند" .شکل آب"
در  12بخش نامزد شده است و دو فیلم دیگر هر یک در  9بخش نامزد هستند".شکل آب" در
بخش بهترین فیلم نامزد است و دل تورو نیز در دو بخش بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه
غیر اقتباسی شانس دریافت جایزه را دارد .سالی هاوکینز در بخش بهترین بازیگر زن و اکتاویا
اسپنسر در بخش بهترین بازیگر زن مکمل نامزد شده است .داستان فیلم در  1962و در دوران
جنگ سرد روی میدهد .یک نظافتچی و همکارش که در یک آزمایشگاه دولتی مشغول کار
هستنددریکمخزنآبمخلوقیدوزیستکشفمیکنند.نظافتچیازرویتنهاییبامخلوق
دوست میشود و" ...شکل آب" سپتامبر پیش برنده جایزه شیر طالی هفتاد و چهارمین دوره
جش��نواره فیلم ونیز ش��د و روز دوش��نبه در جوایز گلدن گلوب در دو بخش بهترین کارگردان و
بهترین موسیقی برنده شد".سه بیلبورد بیرون ابینگ ،میزوری" یکی دیگر از نامزدهای بخش
بهترین فیلم اس��ت .مکدونا هم در هر دو بخش بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه غیر
اقتباسی نامزد شده است و ستارههای فیلم شامل فرانسیس مکدورمند ،سام راکول و وودی
هارلسن نیز در بخشهای بازیگری نامزد هستند .این فیلم در جایزه گلدن گلوب در چهار بخش
از جمله بهترین فیلم درام پیروز شد.همانطور که انتظار میرفت گری اولدمن بازیگر کهنهکار
بریتانیایی برای بازی در نقش وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در "سیاهترین ساعت"
نامزد دریافت جایزه بفتا بهترین بازیگر مرد شد .اولدمن روز دوشنبه در جوایز گلدن گلوب جایزه
گرفت و از او به عنوان رقیب جدی جایزه اسکار این بخش یاد میشود" .سیاهترین ساعت" در
بخش بهترین فیلم نیز نامزد است .دو فیلم "با اسم خودت به من زنگ بزن" به کارگردانی لوکا
گوادانینو و "دانکرک" به کارگردانی کریستوفر نوالن فهرست نامزدهای این بخش را کامل
میکنند".دانکرک" و "بلید رانر  "2049به کارگردانی دنی ویلنو نیز هر یک هشت نامزدی به

دست آوردهاند.بفتا مانند اسکار تمام فیلمهای انگلیسیزبان و نه صرف ًا فیلمهای بریتانیایی را
برای جوایز ساالنه خود در نظر میگیرد .با این حال ،فیلمهایی که بیشتر ریشه بریتانیایی دارند،
اغلب بیش از گلدن گلوب یا اسکار مورد توجه قرار میگیرند.سال گذشته فیلم موزیکال "ال ال
لند" به کارگردانی دامین شازل برنده پنج جایزه بفتا شد و بعداًدر جوایز اسکار شش جایزه گرفت.
برندگان هفتاد و یکمین دوره جوایز بفتا  18فوریه ( 29بهمن) در مراسمی در رویال آلبرت هال
در لندن معرفی میشوند .بیبیسی وان حق پخش تلویزیونی مراسم را در اختیار دارد.
فهرست نامزدهای جوایز بفتا  2018به شرح زیر است:
بهترین فیلم" :با اسم خودت به من زنگ بزن" " /سیاهترین ساعت" " /دانکرک" " /شکل آب"
" /سه بیلبورد بیرون ابینگ ،میزوری"
بهترین کارگردان :دنی ویلنو" ،بلید رانر  / "2049لوکا گوادانینو" ،با اس��م خودت به من زنگ
بزن"  /کریستوفر نوالن" ،دانکرک"  /گییرمو دل تورو" ،شکل آب"  / /مارتین مکدونا" ،سه
بیلبورد بیرون ابینگ ،میزوری"
بهترینبازیگرمرد:دانیلدی-لوییس"،رشتهخیال"/دانیلکالویا"،بروبیرون"/گریاولدمن،
"سیاهترین ساعت"  /جیمی بل" ،ستارههای سینما در لیورپول نمیمیرند"  /تیموتی شاالمه،
"با اسم خودت به من زنگ بزن"
بهترینبازیگرزن:آنتبنینگ"،ستارههایسینمادرلیورپولنمیمیرند"/فرانسیسمکدورمند،
"سه بیلبورد بیرون ابینگ ،میزوری"  /مارگو روبی" ،من ،تونیا"  /سالی هاوکینز" ،شکل آب"
 /سرشا رونان" ،لیدی برد"
بهترین بازیگر مرد مکمل :کریستوفر پالمر" ،تمام پولهای دنیا"  /هیو گرانت" ،پدینگتن / "2
سام راکول" ،سه بیلبورد بیرون ابینگ ،میزوری"  /ویلم دافو" ،پروژه فلوریدا"  /وودی هارلسن،
"سه بیلبورد بیرون ابینگ ،میزوری"
بهترینبازیگرزنمکمل:آلیسنجنی"،من،تونیا"/کریستناسکاتتامس"،سیاهترینساعت"
 /لوری متکاف" ،لیدی برد"  /لسلی منویل" ،رشته خیال"  /اکتاویا اسپنسر" ،شکل آب"
بهترینفیلمبریتانیایی":س��یاهترینس��اعت""/مرگاس��تالین""/کشورخودخدا""/لیدی
مکبث" " /پدینگتن " / "2سه بیلبورد بیرون ابینگ ،میزوری"
بهترینفیلماولیکنویسندهیاکارگردانیاتهیهکنندهبریتانیایی":غول":گرتتانل(نویسنده/
کارگردان/تهیهکننده)،جکهیلیگاتمنوتاممیتن(تهیهکنندگان)"/منیکساحرهنیستم":
رانگانونیونی(نویسنده/کارگردان)،امیلیمورگان(کارگردان)"/استخوانآرواره":جانیهریس
(نویسنده/تهیهکننده) ،تامس نپر (کارگردان) " /سلسله ما" :لوسی کوهن (کارگردان)" ،لیدی

مکبث" :آلیس برچ (نویسنده) ،ویلیام الدروید (کارگردان) ،فوال کرونین اورایلی (تهیهکننده)
بهترینفیلمغیرانگلیسیزبان":او"،پلورهوفن"/اولپدرمراکشتند"،آنجلیناجولی"/کنیز"،
پارک چان -ووک " /بدون عشق" ،آندری زویاگینتسف " /فروشنده" ،اصغر فرهادی
بهترینمستند":شهراشباح"،متیوهاینمن"/منکاکاسیاهتونیستم"،رائولپک"/ایکاروس"
برایان فوگل " /یک دنباله ناراحتکننده :حقیقت قدرت" ،بانی کوهن و جان شنک" /جین"،
برت مورگن
بهترین فیلم انیمیشن" :کوکو" ،لی آنکریچ " /ونسان مهربان" ،دوروتا کوبیال و هیو ولشمن /
"زندگی من به عنوان یک کدوسبز" ،کلود باراس
بهترین فیلمنامه غیراقتباسی" :برو بیرون" ،جردن پیلی " /من ،تونیا" ،استیون راجرز " /لیدی
برد" ،گرتا گرویگ " /شکل آب" ،گییرمو دل تورو و ونسا تیلور " /سه بیلبورد بیرون ابینگ،
میزوری" ،مارتین مکدونا
بهترین فیلمنامه اقتباسی" :با اسم خودت به من زنگ بزن" ،جیمز آیوری " /مرگ استالین"،
آرماندو ایانوچی ،یوان مارتین ،دیوید اشنایدر " /ستارههای سینما در لیورپول نمیمیرند" ،مت
گرینهاج " /بازی مالی" ،آرون سورکین " /پدینگتن  ،"2سایمن فارنابی و پل کینگ
بهترین فیلمبرداری" :بلید رانر  ،"2049راجر دیکنز " /س��یاهترین س��اعت" ،برونو دلبونل /
"دانکرک" ،هویته فان هویتما " /ش��کل آب" ،دان الستس��ن " /س��ه بیلبورد بیرون ابینگ،
میزوری" ،بن دیویس
بهترینموس��یقی":بلیدرانر،"2049بنجامینوالفیشوهانسزیمر"/س��یاهترینس��اعت"،
داری��وماریانل��ی"/دانک��رک"،هانسزیمر"/رش��تهخیال"،جانیگرینوود"/ش��کلآب"،
الکساندردپال
بهتری��نتدوی��ن":بیب��یراننده"،جاناتانآم��وسوپلماکلیس"/بلیدرانر،"2049جوواکر/
"دانکرک" ،لی اسمیت " /شکل آب" ،سیدنی والینسکی " /سه بیلبورد بیرون ابینگ ،میزوری،
جان گرگوری
بهترین طراحی صحنه" :دیو و دلبر" ،سارا گرینوود و کتی اسپنسر " /بلید رانر  ،"2049دنیس
گاسنروالکساندراکرزوال"/سیاهترینساعت"،ساراگرینوودوکتیاسپنسر"/دانکرک"،ناتان
کراولی و گری فتیس " /شکل آب" ،پل دنهام آستربری ،جف ملوین و شین ویو
بهترین طراحی لباس" :دیو و دلبر" ،ژاکلین دوران " /سیاهترین ساعت" ،ژاکلین دوران " /من،
تونیا" ،جنیفر جانسن " /رشته خیال" ،مارک بریجز " /شکل آب" ،لوییس سکیرا
بهترین چهرهپردازی و مو" :بلید رانر  ،"2049دانلد مووا و کری وارن " /س��یاهترین س��اعت"،
دیویدمالینوفس��کی،ایواناپریموراچ،لوس��یس��یبیکوکازوهیروتوچی"/منتونیا"،دبوراال

میا دناور و آدرویتا لی " /ویکتوریا و عبدل" ،دانیل فیلیپس " /شگفتی" ،نائومی باکستاد ،رابرت
ای .پاندینی و آرین تویتن
بهترین جلوههای ویژه تصویری" :بلید رانر ،"2049گرد نفزر و جان نلسن " /دانکرک" ،اسکات
فیش��ر ،اندرو جکس��ن " /ش��کل آب" ،دنیس براردی ،تری هارل ،کوین اسکات " /جنگهای
ستارهای :آخرین جدای" " /جنگ سیاره میمونها"
بهترین صدا" :بیبی راننده" ،تیم کاواگین ،مری اچ .آلیس و جولین اسلیتر " /بلید رانر ،"2049
رانبارتل��ت،داگهمفی��ل،م��ارکمانجینیومارکروث"/دانکرک"،ریچاردکینگ،گرگ
النداکر ،گریای .ریتزو و مارک واینگارتن " /شکل آب" ،کریستین کوک ،گلن گوتیه ،ناتان
روبیتی و براد زورن " /جنگهای ستارهای :آخرین جدای" ،رن کالیس ،دیوید پارکر ،مایکل
سمانیک ،استیوارت ویلسن و متیو وود
بهترینفیلمکوتاهبریتانیایی":عامر"،ویکااودوکیمنکو"/دیوکابوی"،کالیناوتول"/یکمرد
در حال غرق شدن" ،مهدی فلیفل " /کار" ،آنیل کاریا " /پسران رن" ،هری الیتن
بهترین انیمیشن کوتاه بریتانیایی" :دلش را دارم" ،ویل اندرسن " /مال دنیا" ،بن استیرPoles" ،
 ،"Apartپالوما بائسا و سر ان لوستاره نوظهور (جایزه تماشاگران) :دانیل کالویا  /فلورنس پیو /
جاش اوکانر  /تسا تامپسن  /تیموتی شاالمه
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مورینیو ،ولخرجترین مربی تاریخ!

چن��دی پی��ش و پس از اینک��ه مورینیو از رقابت
برای عنوان قهرمانی لیگ جزیره ناامید ش��د ،از
هزینه ناکافی باشگاه منچستریونایتد برای خرید
بازیکنان جدید گالیه کرد.
مورینیو همواره در زمره مربیانی قرار داشته که در
هر تیمی برای خرید بازیکنان جدید ،مبالغ کالنی
هزینه کرده اس��ت .او در دو س��ال اخیر که هدایت
شیاطین سرخ را بر عهده داشته ،نزدیک به 300
میلیون یورو خرج خرید بازیکن جدید کرده است؛
با این حال نتوانس��ته توفیقی در لیگ پیدا کند و
امسال هم قافیه را به سیتی گواردیوال باخته است.
در حالی که تابستان ،همه کیفیت مجوعه یونایتد
را باالتر از سیتی می دانستند ولی پس از گذشت
یک نیم فصل ،سیتی تقریبا بار قهرمانی را بسته و
دیگر رقبای خود را کامال جا گذاشته است.
ام��ا آی��ا مورینیو ب��رای گالیه از هزین��ه ناکافی
مس��ئوالن یونایتد شایس��تگی گالیه را دارد؟ در
فهرس��ت زیر که به هزینه مربیان از س��ال 2007
برای خرید بازیکن می پردازد ،مشخص است که
مورینیو در  10سال گذشته بیش از هر مربی ،برای
خرید بازیکن ،پول خرج کرده است.

جهان ورزش

گرشاسبی :قرارداد برانکو بزودی امضاء میشود

مقابلطارمیکوتاهنخواهیمآمد

خودمان را در جامجهانی
حس میکنیم

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران میگوید حضور یک
تا یک و نیم روزه در اردوی تیم ملی باعث میشود،
بازیکنان خود را در فضای جام جهانی ببینند و این
کمک بس��یار بزرگی برای تصویرسازی از آن چه
قرار است با آن روبهرو باشیم ،خواهد بود.
امی��د ابراهیم��ی درباره تمرینات یک تا یک و نیم
روزه در تی��م مل��ی پس از پای��ان بازیهای لیگ
برتر گفت :فکر میکنم ایده بسیار خوبی است که
اجرایی شد .ما چند ماه بسیار سخت تا جام جهانی
داری��م و بای��د از لحظه لحظه آن اس��تفاده کنیم.
انتظارات��ی ک��ه از تیم ملی وجود دارد در عین حال
که سخت است اما برای مجموعه تیم ملی شیرینی
به همراه دارد .شیرین از این جهت که تیم ملی با
هدایت کارلوس کیروش و با این بازیکنان چنان
خوب نتیجه گرفته که انتظارها این چنین باال رفته
است و همه انتظار دارند تیم ملی به دور دوم صعود
کند یا نتایج موفقیتآمیزی کس��ب کند بنابراین
برای باال رفتن شانس تحقق رویای هواداران باید
همه در کنار هم باشیم و با یک حمایت کامل تیم
ملی را به جام جهانی بفرستیم.
ابراهیمی با اش��اره به رقبای ایران در جام جهانی
گفت :باید واقعبین باش��یم .کار بس��یار سختی در
جام جهانی خواهیم داشت .باید خیلی تالش کنیم
و باید امکانات و بازیهای دوستانه خوبی برایمان
فراهم شود تا بتوانیم با حداکثر آمادگی وارد جام
جهانی شویم.
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سرپرس��ت باش��گاه پرسپولیس میگوید به
راحتی از مبلغ درخواستی برای رضایت نامه
طارمی کوتاه نمیآید.حمیدرضا گرشاسبی
در گفتوگو با ایسنا ،درباره آخرین وضعیت
انتقال مهدی طارمی به الغرافه قطر و همین
طور مس��ائل مختلف باشگاه پرسپولیس به
صحبت پرداخت .او در این گفتوگو عنوان
کرد که "طارمی دلش با تیم نبود و اگر هم
از این تیم جدا نمیشد ،شاید در زمین فقط
راه میرفت".در ادامه گفتوگو با حمیدرضا
گرشاسبی میخوانید:

شروع مذاکرات
رئال مادرید با هازارد

پرس��پولیس داش��ت .از زمانی که کار را در
اختیار گرفتیم تالش کردیم این مس��اله را
به خوبی پیگیری کنیم .در نهایت هم پس
از چند هفت ه حساب و کتابها مشخص شد
ک��ه مبلغی هم به برانک��و پرداخت کردیم.
ظرف چند روز آینده هم قراردادش را تمدید
خواهیم کرد و مشکلی در این زمینه وجود
ندارد.

 مبل�غ  ۳۲ه�زار دالری ک�ه باش�گاه

محک�وم ش�ده به ژوزه پرداخ�ت کند ،به
کجا رسید؟

این پول را هم پرداخت کردیم و دیگر هیچ
موردی با ژوزه نداریم.

 آخرین وضعیت انتقال طارمی به الغرافه

به کجا رسید؟

دوش��نبه ای��ن بازیک��ن به قط��ر رفت تا در
تس��تهای پزشکی باش��گاه قطری حاضر
شود .اگر همه چیز مثبت باشد و قطریها او
را قطعی بخواهند تازه باید با طارمی بنشینیم
و سر مبلغ انتقالش صحبت کنیم .ما هنوز بر
سر انتقال طارمی به توافق نرسیدهایم و هنوز
اجازه رسمی به این بازیکن ندادهایم.

اجازه جدایی نمیدهیم.

هیچ کدام از این مبالغ را ما تایید نمیکنیم
ام��ا مطمئ��ن باش��ید که رفت��ن طارمی به
الغرافه قطعی شود به این سادگیها از مبلغ
درخواس��تیمان کوت��اه نمیآییم .این گونه
نیس��ت ک��ه هر چه آنها بگوین��د ما بگوییم
چش��م .منافع باش��گاه برای ما از همه چیز
مهمتر اس��ت .مطمئن باش��ید به این راحتی

م��ن نمیخواه��م خیل��ی به این مس��ائل
بپ��ردازم اما ای��ن را هواداران بدانند .بارها و
بارها ش��خصا با طارمی و وکیلش صحبت
کردهام .برانکو ایوانکوویچ هم بارها و بارها با
او صحبت کرده است تا متقاعدش کند که در
پرسپولیس بماند اما دلش با پرسپولیس نبود
و اگر به زور نگهش میداش��تیم و در زمین
مس��ابقه فق��ط راه میرفت ،کار خوبی بود؟

 مبالغ�ی در رس�انههای مختل�ف مطرح

میش�ود از جمله این که باش�گاه خواهان
 ۵۸۰هزار دالر است ،آیا شما این مبلغ را
تایید میکنید؟

پس از  5س��ال ،ممکن اس��ت تابستان آتی
باالخ��ره رئال یک خرید کهکش��انی انجام
دهد.آخرین خرید کهکشانی رئال گرت بیل
بود که سال  2013با رقم  101میلیون یورو
به خدمت گرفته ش��د.در دو س��ال اخیر رئال
تقریب��ا فعالی��ت آنچنانی در نقل و انتقاالت
نداشته و تاوان این کار را هم در فصل جاری
پس داده است .رئال از قهرمانی اللیگا دور
شده و کیفیت بازی هایش به گونه ای است
که امید زیادی هم در لیگ قهرمانان به این
تیم نمی رود.
طب��ق ادعای رادیو مونت��ه کارلو ،فلورنتینو
پرز ،رئیس باش��گاه رئال مادرید قصد ایجاد
تحولی عظیم برای فصل بعد را دارد و برای
همین منظور ،بیش از هر بازیکنی ،به جذب
هازارد فکر می کند.

 در مورد پرونده گابریل هم توضیح دهید

که به کجا کشیده شد.

پیگیر این مس��اله هم هس��تیم و اصال جای
نگرانی نیس��ت .اجازه نمیدهیم باش��گاه را
خطری تهدید کند.

 خیلیه�ا در ای�ن میان از جدایی طارمی

ناراح�ت بودن�د و عنوان میکردند که این
بازیکن بیمعرفت بود که جدا شد.

او دلش آن طرف آبها بود و میخواس��ت
فوتبال��ش را در خ��ارج دنبال کند .هر چه به
او گفتیم بماند او قبول نکرد.

 ام�ا ش�ما ب�رای بخش�یده ش�دن مبلغ

جریم�ه او ب�ه ترکی�ه رفتید و با مس�ئوالن
باش�گاه ریزهاس�پور مذاکره کردید .حتی
روسای جمهور دو کشور هم وارد مذاکرات
شدند تا این مساله حل شود .پس از این
اتف�اق هم�ه فکر میکردند که ش�ما قرار
است طارمی را بلند مدت نگه دارید؟

باشگاه متعهد شده بود که مبلغ جریمهای را
که فیفا به ما ابالغ کرده بود پرداخت کند .به

میالن خانه من است

مهاجم سابق میالن معتقد است که میالن
خانه اوس��ت و اگر پیشنهادی از این باشگاه
دریافت کند ،به آن فکر خواهد کرد.
مهاجم برزیلی در  150بازی برای روسونری،
 63گل به ثمر رساند؛ ولی مصدومیتهای
متعدد در نهایت منجر به جدایی او از باشگاه
شد .او در حال حاضر در کوانجین تارانجین
بازی میکند؛ ولی هنوز تمایل به حضور در
میالن دارد.او گفت :میالن خانه من است.
اولی��ن تیم��ی بود که در خ��ارج از برزیل در
آن ت��وپ زدم و فرص��ت ف��وق العاده ای به
م��ن داد .آنه��ا فرصت حض��ور در اروپا را به
م��ن دادن��د و همینطور کس��ب جام در کنار
بزرگتری��ن ه��ا .آنجا خانه من اس��ت و من
عاش��ق میالنم .از اینکه آنها موفق باش��ند
خیلی خوشحال میشوم.

 طی روزهای گذش�ته مسئوالن باشگاه

اس�تقالل مواردی را مطرح کردند از جمله
این که به خاطر مصاحبه پرسپولیس�یها
بازیکنش�ان توس�ط کمیت�ه انضباط�ی
محروم ش�ده اس�ت .ارزیابیت�ان از این
مسائل چیست؟

هر حال ما برای منافع باشگاه تالش کردیم
تا این پول بخشیده شود اما این که طارمی
نمیخواهد بماند مس��اله دیگری اس��ت .ما
هیچ کسی را به زور نگه نمیداریم .او خودش
اگر میخواست باید میماند.

کمیت ه انضباطی نهادی مس��تقل است و به
هیچ عنوان بر اساس مصاحبه افراد بازیکن یا
فردی را محروم نمیکند .این صحبتهایی
هم که از س��وی برخیها مطرح میش��ود
درس��ت نیس��ت .من در این زمینه با آقای
افتخاری هم جلس��ه داشتم تا این حاشیهها
را جمع کنیم.

 وضعی�ت تمدی�د قرارداد برانکو به کجا

رس�ید .با توجه به این که قرارداد برادر او
را تا انتهای فصل منعقد کردهاید ،خیلیها
تصور میکنند به خاطر این اس�ت که او و
دس�تیارانش تا آخر فصل قرار اس�ت جدا
شوند.

برانکو ایوانکوویچ از س��ال  ۹۴مطالباتی از

ادعای مدیر عامل ذوب آهن:

پیشنهاد سربازی برای 4بازیکن استقالل و پرسپولیس
مدیرعام��ل باش��گاه ذوب آهن افش��ا کرد
که تراکتورس��ازی برای ج��ذب دو بازیکن
پرسپولیس و دو بازیکن استقالل به عنوان
یار س��رباز با پیشنهادهای مالی خوب اقدام
کرده بود!
ماجرای جذب بازیکنان س��رباز توس��ط تیم
ه��ای نظامی و به خصوص تراکتورس��ازی
یک��ی از معضالت اصلی فوتبال ایران بوده
است .بازیکنانی که به خدمت سربازی نرفته
ان��د ،ب��دون رضایت باش��گاه خود و با وجود
داشتن قرارداد در چند سال گذشته توانسته
اند خود را سرباز کنند و راهی تراکتور شوند.

این مساله در نیم فصل لیگ هفدهم به دلیل
بازشدنپنجرهنقلوانتقاالتیتراکتورسازی
بع��د از محرومیت��ی که فیفا برای این تیم در
نظر گرفت ،بیشتر به چشم آمد.
تراکتورسازان که به واسطه محرومیت نقل
وانتقاالت��ی از دوپنجره به ش��دت با کمبود
بازیکن مواجه بودند ،برای اینکه ضعف های
خود را پوش��ش دهند و تیم را ترمیم کنند،
از امتیاز جذب بازیکن س��رباز به نحو احسن
اس��تفاده کنند و توانس��تند  3بازیکن از ذوب
آه��ن ،یک بازیکن از س��یاه جامگان و یک
بازیک��ن از ب��ادران را بدون هیچ دغدغه ای

به خدمت بگیرند تا صدای مس��ئوالن این
باشگاه در بیاید.
در این ش��رایط باش��گاه ذوب آهن بیشترین
ضرر را از این ماجرا کرد .آنها احسان پهلوان،
مهدی مهدی پور و دانیال اس��ماعیلی فر 3
بازیکن ارزش��مند خود را از دس��ت دادند و
مس��ئوالن باش��گاه با گذشت  3هفته از نیم
فص��ل اول همچنان از این موضوع ناراحت
هستند.
برنامه نود ش��ب گذشته با وجود اینکه مدت
زیادی از سرباز شدن بازیکنان در نیم فصل
می گذرد ،به این مس��اله پرداخت و س��عید

آذری و رض��ا عنایت��ی را روی خ��ط آورد .در
مصاحب��ه های��ی که مدیرعامل ذوب آهن و
سرمربی سیاه جامگان با فردوسی پور انجام
دادند ،یک مس��اله مهم توسط آذری مطرح
ش��د؛ اینکه مس��ئوالن تراکتورسازی قصد
داشته اند  4بازیکن از استقالل و پرسپولیس
را نیز سرباز کنند اما به هدفشان نرسیدند.
وقتی فردوس��ی پور از آذری خواس��ت نام
ای��ن بازیکن��ان را بی��ان کن��د ،مدیرعامل
ذوب آه��ن گفت« :چ��ون این بازیکنان در
باش��گاه ه��ای دیگری فعالی��ت می کنند،
م��ن نام��ی نم��ی آورم اما خب��ر دارم که دو

فلینی به دنبال
جداییازمنچستریونایتد

م��روان فلین��ی ،هافبک منچس��تریونایتد
ب��ه ژوزه مورینیو اع�لام کرده که به دنبال
جدای��ی از این تیم اس��ت.قرارداد فلینی در
پایان فصل به پایان میرسد و او در تابستان
میتوان��د به عنوان بازیکن آزاد تیم را ترک
کند .حاال نشریه سان مدعی شد که فلینی
به مورینیو اعالم کرده به دنبال جدایی از این
تیم است .یونایتد پیشنهاد تمدید قراردادی
دو س��اله با بند تمدید س��ه س��اله ارائه کرده
و حقوق پیش��نهادی آنها  120هزار پوند در
هفته بوده است.

بازیکن پرس��پولیس و دو بازیکن اس��تقالل
پیش��نهادهایی را با ارق��ام مالی خوب برای
حضور در تراکتورس��ازی برای سرباز شدن
دریافت کردند».

نگاهی به عملکرد  9ماهه راه آهن هرمزگان
محمد پورفخري مدير کل راه آهن هرمزگان عملکرد اين اداره کل را تشریح نمودند
به گزارش روابط عمومي اداره کل راه آهن هرمزگان ،محمد پورفخري مدير کل راه آهن
هرمزگان عملکرد اين اداره کل را تشریح نمودند.پورفخری افزود :عملکرد نه ماهه این
اداره کل در زمین�ه بارگی�ری 5 ،میلی�ون و  862ه�زار و  922ت�ن ان�واع محموالت و مواد
معدنی و کاالهای تجاری در مبادی ایس�تگاههای گل گهر ،معدن گل گهر و بندرش�هید
رجایی بارگیری ش�ده اس�ت که در مقایس�ه با مدت مش�ابه س�ال قبل  16درصد رش�د را
نشان میدهد .ایشان افزودند :در زمینه تخلیه نیز به میزان  8میلیون و 770هزار و 998
تن انواع محموالت و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل :پاالیشگاه
 ،منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس(بارکو) ،بندر ش�هید رجایی و خطوط تخلیه دس�تی
مانوری تخلیه ش�ده اس�ت که این میزان نس�بت به مدت مش�ابه سال گذشته  14درصد
رشد داشته است .
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان 14میلیون و  633هزارو 920تن کاال
و محموالت بوده که رشد 15درصدی را نشان داده و موجب رسیدن تن کیلومتر مرزی
به میزان  5میلیارد و 713میلیون و 830هزار و 364تن کیلومتر شده که رشد16درصدی
را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت :در این مدت عملکرد بندر ش�هید رجایی نیز 7میلیون
و 107ه�زار و 9ت�ن کاال ب�وده ک�ه رش�د 30درصدی حمل ریلی در بندر ش�هید رجایی را
شاهد بوده ایم و در زمینه حمل ریلی کانتینر نیز با حمل 77هزار  134TEUکه نسبت به
مدت مشابه سال گذشته11درصد رشد داشته است.

اتصال شهرک صنعتی خلیج فارس به شبکه ریلی
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن هرمزگان ،در راس�تای افزایش ظرفیتهای
ریلی و اتصال ش�هرکهای صنعتی به ش�بکه ریلی سراس�ری راه آهن نشست مشترکی
بی�ن مدی�رکل راه آه�ن هرمزگان و مدیرکل ش�هرکهای صنعت�ی برگزار گردید .در این
نشس�ت پورفخ�ری مدی�رکل راه آه�ن هرمزگان ضمن برش�مردن مزایای حمل و نقل
ریلی از جمله ایمنی و حمل و نقل سبز آمادگی این اداره کل را جهت همکاری و اتصال
شهرکهای صنعتی بندرعباس به شبکه ریلی اعالم داشتند.مدیرکل شهرکهای صنعتی
نیز ضمن استقبال از این موضوع خواستار اتصال شهرک صنعتی خلیج فارس واقع در
 15کیلومتری غرب بندرش�هید رجایی به ش�بکه ریلی ش�دند که مقرر شد معاونین فنی
و کارشناسان مربوطه طرفین با بررسیها و تحقیقات منطقه ای امکان سنجی نموده و
نتیجه جهت پیگیریهای بعدی اعالم گردد.

برگ�زاري آم�وزش كازوي�ن هش�ت
عملياتي در اداره كل راه آهن هرمزگان
ب�ه گ�زارش روابط عموم�ي اداره كل راه
آهن هرمزگان ،محمد پورفخري مديركل
راه آه�ن هرم�زگان از برگ�زاري آموزش
كازوين هش�ت عملياتي در اين اداره كل
خبر داد.
در راستاي اجراي سياست بهبود عملكرد
سيس�تم ن�ت اداره ارتباط�ات و عالئ�م
الكتريكي به جهت راه اندازي كازوين
ورژنهشتكالسآموزشيجهتپرسنل
نظارت و كاربران كازوين  ،به مدت دو روز
در سالن اجتماعات اين اداره
كلبرگزارگرديد.هدفايندورهآموزشي،
آشنايي پرسنل نت (نگهداري و تعمير) با
نرم افزار مذكور جهت ثبت
خرابيهاي سيستم و تجهيزات و قطعات
يدك�ي ب�راي مديريت بهين�ه داراييهاي
عالئم الكتريكي و ارتباطات مي باشد.

روزانه

93

94

95

نه ماهه 96

میاگین تناژ تخلیه

30005

25485

30342

42714

میاگین تناژ بارگیری

17182

17230

18596

21243

میانگین عملکرد(تخلیه و بارگیری)

47187

42715

48938

63957

روزانه

93

94

95

نه ماهه 96

میانگین تن کیلومتر مرزی

14661980

17210431

18134337

20702284

سالیانه

93

94

95

نه ماهه 96

عملکرد بندر شهید رجایی(برحسب تناژ)

3555236

5535198

7448004

7107009

سالیانه

93

94

95

نه ماهه 96

عملکرد ترانزیت (برحسب تناژ)

484108

1255340

859703

904615

93

94

95

نه ماهه 96

21

21

21

25

درصد سهم راه آهن نسبت به جاده

قابل توجه اینکه بصورت سالیانه در کلیه شاخص های مذکور سیر صعودی بوده است

صاحب امتياز :موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سالمت
مديرمسئول و سردبير :نرگس رجايي

کانال تلگرام@shoroodaily :

کاریکاتور

یادداشت

مشاهده نماييد .آيين نامه اخالق حرفهاي «شروع» را در سايت روزنامه ببينيد

جدیدترین تصویر از لشکر بیکاران ایران! -خبر آنالین

سرقت در زیر سای ه فرهنگ!
ازمیاننشریاتمجازیوکاغذیروزانهوهفتگیوماهانهو...بسیاری
از آنها با توسل به محتویات تولیدی منابع دیگر اعم از خبرگزاریها،
پایگاهه��ایاینترنت��یودیگررس��انههایمکتوب،صفحاتخودرا
تهیه کرده و به دس��ت مخاطبانش��ان میرسانند.یکسری شرایط
و وضعیتها همواره بر فضاهای فرهنگی موجود حاکم هستند ،اما
وقوع برخی اتفاقات همگون طی یک مدتزمان مش��خص ،باعث
میشود توجهها به یکی از آن وضعیتهای حاکم بیشتر جلب شود.
عدم رعایت اخالق حرفهای چه در حوزه رسانه و چه در ساحتهای
گ یکی از این وضعیتهایی است که اغلب کم و بیش
مختلف فرهن 
مورد بحث بوده و گاهگاه به آن پرداخته شده است .این عدم رعایت
اخالق ،در موارد متعددی نمود داشته است مانند عدم التزام ناقالن
مطالب و متون به رعایت حقوق مولفان و منابع مادر ،بازنشر کامل اثر
در فضاهای مجازی بدون کسب رضایت مولف یا خالق آن و ...در این
میان اما یک مورد مرسوم و معمول بیاخالقی رسانهای همچنان به
دست فراموشی سپرده شده و روز به روز ،قبح ارتکاب به آن از میان
برداشته میشود .این رفتار تا آنجا بدیهی و معمول شده که مرتکبان
به آن ،جنبههای غیراخالقی آن را به کلی فراموش کردهاند؛ از میان
نشریاتمجازیوکاغذیروزانهوهفتگیوماهانهو...بسیاریازآنهابا
توسلبهمحتویاتتولیدیمنابعدیگراعمازخبرگزاریها،پایگاههای
اینترنتی و دیگر رسانههای مکتوب ،صفحات خود را تهیه کرده و به
دستمخاطبانشانمیرسانند.بدیهیاستکهروزنامهنگارییکی
دو دههای است ،فضاها و امکانات تازهای را به لحاظ نوع تهیه و ارائه
خبر و گزارش تجربه میکند و کمتر با اصطالح خبرنگار  /گزارشگر
به آن تعریف سنتی خود دست کم در رسانههای مکتوب روبهروییم.
رسانهها اغلب با نظر به گزارشهای تولیدی خبرگزاری و بنگاههای
خبررسانی ،بیشتر وظیفه کوالژ گزارشها و مدیریت اخبار موجود و
آماده را بر عهده گرفتهاند و در متعالیترین صورت ،ریویویی همراه با
تحلیلوپیگیریحواشیخبرارائهمیدهند.البتههمهشمایلپدیداراز
این وضع تازه ،سلبی و ناگوار نیست و نشاندهنده رسیدن به امکاناتی
بهروزتر برای نیل به اهدافی مهمتر نیز میتواند باشد ،اما اتفاقی را که
در این میان میافتد نیز نباید با همین ایجاب و مثبتاندیشی بررسی
کرد.این رسانههای مکتوب که اغلب از محتوای رسانههای مجازی
ارتزاق میکنند ،گاه در رابطه با انتقال مطالب آنها حقگذار نیستند و به
کلیاشارهایبهمنبعمحتوایانتقالیشاننمیکنند.امابرعکساین
رفتار غیراخالقی و در عین حال غیرحرفهای هم کم دیده نمیشود.
تنها قانونی که در این رابطه موجود اس��ت ،قانون قدیمی و نیمبند
"حمایت از مولفین و مصنفین و هنرمندان" است ،انتقادات بسیاری
به این قانون وارد اس��ت؛ نخس��ت اینکه از زمان تصویب آن نزدیک
نیمقرن میگذرد و بدیهی است که باید طبق مقتضیات زمان ،تجدید
نظری کلی در مواد آن صورت بگیرد .از یکسو ،شگفتآور است که
لزوم تجدیدنظر در مفاد این قانون پس از گذش��ت این همه س��ال از
سوی مسئوالن احساس نشده است.

كـــالم نـــور
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حضرت محمد(ص) درباره کسی که حرمت خدایی دارد می فرمایند:
ِن إِ ْج اَللِ هَّ
ول هَّ
ال َر ُس ُ
َق َ
اللِ إِ ْج اَل ُل ذِي َّ
سل ِِم.
اللِ (ص) :م ْ
الشيْبَ ِة ال ْ ُم ْ
احترام به پیرمرد مسلمان همچون احترام به خداوند است.

نسخه

اصول کافی

کتاب

خواص جوجوبا

«کمی انسانم و بسیار
گنجشک»

روغن جوجوبا به عنوان یک درمان فوقالعاده
برای تنظیم تعادل  pHپوست عمل میکند
استفاده از روغن جوجوبا بر روی صورت برای
مبارزهباخش��کیپوس��ت،ش��یوعبیماریآکنه،چینوچروکوبسیاریاز
عالیم پوستی دیگر مفید است .بنابراین ،صورت را با روغن جوجوبا به عنوان
بخشی از رژیم مراقبت از پوست مرطوب کنید ،و قطعا طی چند هفته تفاوت
را مشاهده خواهید کرد.
درمان پوست با محصوالت طبیعی بدون شک بهترین راه برای اطمینان از
داشتنپوستسالماست.یکیازعناصریکهمحبوبیتزیادیبرایپوست
و مراقبت از مو به دست آورده است روغن جوجوبا است.

مجموع��ه دوبیتیهای س��یدحبیب نظاری با
عنوان «کمی انسانم و بسیار گنجشک« برای
نوجوانانمنتش��رش��د ۲۳.دوبیتیدراینکتاب
باتصویرگریس��ولمازسامیش��یرازازسویکانونپرورشفکریکودکانو
نوجوانانمنتشرشدهاست.دربخشیازاینکتابمیخوانیم«:تکاندهشانههای
شهررابرف/زمستاندرزمستانتاکجابرف؟/دعاکنابرهادیگرنبارند/ببارداز
پرگنجشکهابرف».اینمجموعهدوبیتیهابهموضوعهاییهمچونتنهایی،
طبیعت،جریانهایطبیعیزندگیو...میپردازنداینکتاب۲۸صفحهو۳هزارو
۸۰۰تومانقیمتداردوباشمارگان۲۰۰۰نسخهقابلخریداریازفروشگاههای
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور است.

حافظ خواني
ای دل نباش یکدم خالی زعش�ق
و مستی
وآنگه برو که رس�تی از نیس�تی و
هستی
گرج�ام ب�ه تن نبینی مش�غول کار
او شو
ه�ر قبل�ه ای ک�ه بینی بهتر زخود
پرستی
س��ختیهای روزگار تو را منزوی س��اخته اس��ت .از این حالت انزوا خارج
ش��و و پوس��ته ی خودپرس��تی را از پیرامون خود بشکن .دلت را از عشق
و محبت لبریز کن و بدان برای رس��یدن به ش��یرینی وصال و مقصود،
تحمل تلخی های راه کاری آسان و سهل است.

حکایات

از کوره در رفتن
این مثل س��ائره در مورد افرادی به کار می
رود که سخت خشمگین شوند و حالتی غیر
ارادی و دور از عقل و منطق یه آنها دس��ت
دهد .در چنین مواقعی چهره اشخاص پرچین
و سرخگونه می شود،رگهای پیشانی و شقیقه
ورم میکند ،فریادهای هولناک می کشد و خالصه اعمال و رفتاری جنون
آمیز از آنها سر می زند.افراد سربع التأثر و عصبی مزاج اگر در مقابل حوادث
غیر مترقبه قرار گیرند ،آتش خش��م و غضبش��ان چنان زبانه می کش��د که
به مثابه همان آهن گداخته از کوره اعتدال خارج می شوند و اعمالی غیر
منتظره از آنها سر می زند که پس از فروکش کردن و اطفای نایره غضب
از کرده پشیمان می شوند و اظهار ندامت می کنند.

رسانه های جهان
* 100هزار درخواست پناهندگی در فرانسه


 – لوموند

*اس�تعفای وزی�ر ،ترمی�م کابین�ه دول�ت ت�رزا م�ی

را مخدوش کرد  -گاردین

در س��ال  2017بیش از  100هزار درخواس��ت پناهندگی در
فرانس��ه ثبت ش��ده است.آمار نشانگر آن است که این میزان
تقاضا  17درصد نسبت به سال  2016افزایش داشته است.
بیش��ترین تعداد پناهندگان آلبانیایی و س��پس کش��ورهای
آفریقایی هستند.

ترمیم وزرای کابینه نخست وزیر انگلیس با استعفای یکی
از وزرا مخدوش ش��د .جاس��تین گرینینگ ،وزیر آموزش
انگلیس به چهارمین وزیری تبدیل شد که از نوامبر کابینه
ترزا می ،را ترک میکند .این بازخورد باعث ش��د تا روند
ترمیم کابینه وزرا با مشکل روبرو شود.

*تمای�ل راب�رت مول�ر ب�رای مصاحبه با ترام�پ درباره

روسیه  -نیویورک تایمز

رابرت مولر بازرس ارش پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا
و رابطهاینکشورباکمپیندونالدترامپنسبتبهدیدارباوگفتگو
با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دراینباره ابراز تمایل کرد.
مولر این درخواست را به تیم وکالی ترامپ ارائه داده است .کاخ
سفید معتقد است این نشانه پایان تحقیقات مولر است.

گزارش تصویـری

دیدنی های شهر ماسوله

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

بازی دلفینها در جزیره قشم

فراخوان مناقصه عمومی

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م 96/0419/مربوط به احداث جاده
و محل چاه غرب  012جنوب رگ سفید
الف – شرح مختصر خدمات:
انجام عملیات خاکی – ش��ن ریزی -س��اختمان پی دس��تگاه حفاری-دیوار
س��نگی 17متری چاه -لوله کش��ی آب و گاز-س��اخت و نصب مهارهای لوله
گاز-احداث آبرو از لوله بتن مسلح  -احداث فنداسیون بتنی مخزن سوخت و
موتور برق -سپتیک – تجهیزو برچیدن کارگاه مدنظر می باشد.
ب -محل اجرای خدمات و مدت انجام کار
محل اجرای خدمات در رگ سفید و مدت انجام  4ماه می باشد.
ج -برآورد کارفرما
ب��رآورد کارفرم��ا جهت انجام خدم��ات  7/773/323/124ریال و تعدیل پذیر
می باشد .
د -شرایط مناقصه گران متقاضی
ـ مناقصه گران دارای حداقل پایه  5گرایش راه و ترابری
ـ توانایی ارائه تضمین ش��رکت درارجاع کار مناقصه به مبلغ 388/666/156
ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد:
الف :ارائه رس��ید وجه صادره از س��وی حس��ابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ
فوق الذکر به ش��ماره حس��اب  2174652213002نزد بانک ملی ش��عبه کوی
فداییان اس�لام – اهوازکد  6518حس��اب س��یبا بنام شرکت ملی مناطق نفت
خیز جنوب
ب :ارائ��ه ضمانتنام��ه بانک��ی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا
ب��رای م��دت ( 90روز ) معتب��ر ب��وده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما برای مدت
( 30روز) دیگر قابل تمدید باشد.
همچنین بدینوسیله تاکید می گردد که قید شماره و عنوان مناقصه روی رسید
وجه نقد و ضمانتنامه بانکی ضروری و الزامی است .
ـ توانایی ارائه  ٪5مبلغ پیمان (در صورت برنده ش��دن )بعنوان تضمین انجام
تعهدات
ـ داشتن ظرفیت آزاد( تعدادی و ریالی)در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم
شرکت در پایگاه ساجار به آدرس http://sajar.mporg.ir
هـ  -محل و مهلت دریافت اسناد
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این

افتتاح خط کشتیرانی بندرانزلی – باکو
در ابتدای سال آینده
نو

ب
تد

وم

فراخوان ،ضمن اعالم آمادگی بصورت کتبی جهت دریافت اسناد با ارائه اصل
فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به یکی از آدرس
های ذیل الذکر مراجعه نمایند تا ارزیابی های الزم وفق آیین نامه اجرایی بند
ج ماده 12قانون برگزاری مناقصات (ارزیابی ساده) به عمل آید .
-1مهلت دریافت اسناد  :از تاریخ  1396/11/01لغایت 1396/11/11
 -2محل دریافت اس��ناد :واقع در اهواز ،کوی فداییان اس�لام ،خیابان پارک4
(روبروی امور مسافرت)،مجتمع اداری امور حقوقی و قرار دادها ،اتاق کنترل و
توزیع اسناد قراردادها(اتاق شماره )1و یا تهران ،میدان آرژانتین ،ابتدای خیابان
بیهقی،پالک ،28ساختمان مرکزی یازدهم،شرکت ملی نفت ایران ،طبقه دوم،
دفتر هماهنگی امور حقوقی و قرار دادهای مناطق نفت خیز جنوب.
 -3مبلغ خرید اسناد و شماره حساب :واریز مبلغ  1/400/000ریال به حساب
س��یبا ش��ماره  2174652213002نزد بانک ملی ش��عبه کوی فداییان اسالم
ـاهواز کد  6518و ارائه فیش مربوطه به امور حقوقی و قراردادهای ش��رکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب
و -محل،زمان تحویل و گشایش پیشنهادها
متقاضیان مکلفند پیش��نهادات خود را حداکثر تا س��اعت  15:30روز یکش��نبه
م��ورخ  1396/11/29ب��ه دفتر کمیس��یون مناقصات در اه��واز ،کوی فداییان
اسالم خیابان نفت ساختمان پنچ طبقه بلوک  1طبقه دوم اتاق ج،251تسلیم
نمایند .ضمنا پیش��نهادات در س��اعت  08:30روز دوشنبه مورخ 1396/11/30
گش��ایش و قرائت خواهد ش��د و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و
کارت شناسایی معتبر بال مانع است.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان ش��رکت در مناقصه و
نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد .
تذکر:حس��ب مورد ارائه یک نس��خه از اساس��نامه ،شرکتنامه و آگهی تاسیس و
آخرین تغییرات ثبتی الزامی می باشد.
شماره مجوز1396/4748 :
نوبت اول  1396/10/19:نوبت دوم 1396/10/20 :
www.nisoc.ir
www.iets.mporg.ir
www.shana.ir
روابط عمومی  -شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مدی�رکل بن�ادر و دریان�وردی گیلان ،از افتت�اح خ�ط
کشتیرانی بندر انزلی – باکو در ابتدای سال آینده خبر داد
و گفت :استاندار گیالن حمایت کامل خود را از این حوزه
که می تواند در تولید ثروت و اش�تغال بس�یار تاثیرگذار
باشد ،اعالم کرد.
مهندس حسین چراغی ،با اشاره به اهمیت بندر انزلی
در بنادر شمال کشور ،اظهار کرد:هم اکنون در پروژه های
بخش سرمایه گذاری و بخش خصوصی بیش از دو هزار
نفر مشغول به کار هستند که از لحاظ اجتماعی نیز بندر
انزلی را بسیار با اهمیت جلوه میدهد.
وی با بیان اینکه در س�ال  96س�عی بر اصالح مباحث
مبنای�ی بن�در ش�ده اس�ت ،خاطرنش�ان ک�رد :اصالح
س�اختار پ�ورت اپرات�وری و متمرکز کردن آن در جهت
چابک س�ازی و کارایی بندر ،نوس�ازی و آماده س�ازی
تجهی�زات در بخ�ش دریایی و بندری ،س�رمایهگذاری
بخش خصوصی به عنوان کلید توس�عه بنادر ،اس�تفاده
بهینه از پتانس�یلهای س�رمایه گذار بخش خصوصی و
صیانت از س�واحل و تاالب انزلی از دیگر اقدامات مهم
است.
مدی�رکل بن�ادر و دریان�وردی گیلان ،از افتت�اح خط
کش�تیرانی بندر انزلی – باکو در ابتدای س�ال آینده
خب�ر داد و گف�ت :در همی�ن راس�تا ب�ه همراه بخش
خصوصی نشس�تی با اس�تاندار داش�تیم که دکتر
س�االری رهنموده�ای خوب�ی در جه�ت حمایت از
ایجاد خط مس�افرت دریایی و گردش�گری دریایی
ارائ�ه دادن�د و حمای�ت کامل خ�ود را از این حوزه که
می تواند در تولید ثروت و اش�تغال بس�یار تاثیرگذار
باشد ،اعالم کردند.
این مقام مسئول ،با بیان اینکه واحد فنی و نگهداری از
واحدهای پیش�روی اداره کل بنادر و دریانوردی اس�تان
گیلان ب�وده اس�ت ،تصریح کرد :این واحد در توس�عه

زیرس�اخت ها ،روس�اخت ها و بخش س�رمایه گذاری
دولت�ی و خصوص�ی در چندی�ن س�ال گذش�ته عملکرد
مناس�بی داش�ته اس�ت که جا دارد از مهندس مهران
الماسی تشکر کنم.
چراغی اضافه کرد :امیدوارم با همکاری و مشارکت دیگر
معاونین ،مهندس نوراهلل عباس�ی ،سرپرس�ت معاونت
فنی و نگهداری در انجام وظایف و مس�ئولیتهای خود
موفق باش�ند و اقدامات موثری را در مس�یر دستیابی به
اهداف عالی سازمان به انجام برسانند.
مهندس چراغی طی حکمی ضمن تقدیر از تالش های
مهران الماس�ی در راس�تای پیش�برد اهداف سازمانی و
خدمات در عرصه فنی و نگهداری ،نوراهلل عباسی را به
عنوان سرپرست معاونت فنی و نگهداری اداره کل بنادر
و دریانوردی استان گیالن منصوب کرد.

