
کرونا و کودکان کار 
سیدمهدی داودی

ممنوعیت هرگونه راهپیمایی اربعین در کشور

روحانی در گفت و گو با رئیس جمهور آذربایجان مطرح کرد
 آمادگی ایران برای کمک به حل مناقشه آذربایجان و ارمنستان

***
الیحه جامع انتخابات از اسفند ۹۷ به قوه مقننه ارائه شده و در مجلس موجود است

***
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مطرح کرد

ضرورت رعایت شئونات حرفه ای برای کلیه سردفتران و دفتریاران

پاییز و زمســتان امسال با سال های قبل فرقی 
اساســی دارد؛ ســرما باعث افزایش احتمال ابتال 
به کرونا می شــود و در این بین دستفروشــان و 
به خصوص کودکان کار و دســتفروش بیشترین 
آســیب را می بینند زیرا غیــر از آب و هوایی که 
کســب درآمد را برای آنها دشــوار می کند، باید 
مراقب سالمتی خود باشند تا مبتال به کرونا نشوند 

و دیگران را نیز مبتال نکنند.
هزاران کودک کار در قالب دستفروش و متکدی 
و ... در کشــور وجود دارد. دستفروشان همیشه با 
معضالتی نظیر شرایط جوی، برخورد بد عده ای از 
ماموران شهرداری و افرادی که ادعای مالکیت بر 
پیاده رو را دارند، که نتیجه آن کمبود درآمد است 
مواجه بوده اند و کودکان و نوجوانان بیشــتر تحت 
تاثیر این عوامل قرار می گیرند. در ماه های گذشته 
هــم به دلیل قرنطینه عمومی و بعد از بازگشــت 
روال نسبی به دلیل نیاز به ضد عفونی وسایلی که 
خریداری می شــود، احتیاط مردم و پایین آمدن 
درآمد قشــر زیادی به دلیل مشــکالت اقتصادی 
کرونا، عمال دستفروشــان و بخصوص کودکان که 
توان رقابت ندارند درآمدشان به شدت افت کرده 

است.
کودکانی هــم که تحت نظــر باند های بزرگ 
تکدی گــری هســتند متاثر از شــرایط موجود 
هســتند و هر لحظه بیشــتری کــه در خیابان ها 
باشــند احتمال ابتالیشان به کرونا بیشتر می شود 
و از آنجایــی که تحت نظر افراد نابابی هســتند، 
قطعا درمان شــدن برایشان معنا ندارد و شاید در 
اتاقکی حبسشــان کنند تا دیگران را مبتال نکند 
تا کســب و کارشــان نخوابد. کودکانی که هم در 
کارگاه هــا و مغازه ها کار می کنند به دلیل کاهش 
خرید کارفرمایشــان دچار کمبــود حقوق و بعضا 
بیگاری می شــوند و مورد آماج دشنام های رکیک 
کارفرمایانشان نیز قرار می گیرند و از نظر روحی و 

جسمی آسیب می بینند.
مشــکالتی کــه کــودکان کار با آنهــا مواجه 
می شــوند قابلیت تخریب بســیاری دارد. ممکن 

اســت تبهکارانی در قالب فردی دلسوز، کودکان 
و نوجوانــان را که یا دســتفروش هســتند یا به 
صــورت غیرمجاز در زیر ســنین قانونی در مغازه 
کار می کنند، گول بزنند و آنها را وارد دنیای جرم 
و جنایت کنند. همچنین ممکن اســت که بیهوده 
آلوده به اعتیاد و خود وارد این کار شوند و ممکن 
اســت مورد تجاوز جنســی قرار بگیرند. مواردی 
که در این ســال ها کامال شاهدش بودیم و اکنون 
نیز با ســرمای هوا و خطرات بیماری باید مراقب 
سالمتشــان آنهم باوجود عــدم حمایت و مخارج 
گران درمان باشــند. جای کــودک و نوجوان در 
خیابــان و کوره آجرپزی نیســت. هر چیزی باید 
طبیعت خود را طی کند و طبیعت کودک شادی 
و جنب وجوش اســت. طبیعــت نوجوان رفتن به 
کالس هــای مختلف و شــروع مطالعه کتاب های 
خوب برای وارد شــدن به بخش جدید زندگیشان 
است. جای کودک در میان آغوش گرم مادر است 
نه پناه گرفتن از باران و ســرما زیر سقف مغازه ها. 
نوجوان باید در باشــگاه ورزشی عرق بریزد نه زیر 
بار حمل وســایل. کودک و نوجــوان باید گرمای 
خانــواده را درک کند تا بتوانــد آن را به دیگران 
منتقل کند، نیاز بــه مطالعه دارد تا بتواند به فرد 
مفید و انسان دوســتی تبدیل شود تا به بشریت 
خدمــت کند، نیاز بــه ورزش دارد تا بدنش روال 
طبیعی خــود را حفظ کند و در آینــده در برابر 
بیماری مقاوم باشد و نیاز به تفریح دارد تا روحش 

و به تبع آن خسته و افسرده نباشد.
کودکی که در گرما و ســرما بایــد کار کند و 
مورد بی احترامی، بی توجهی و بی عاطفگی دیگران 
قرار بگیرد دچار مشــکالت روحی بسیاری که در 
علم روانشناســی به آن »تله« می گویند، می شود. 
این کودکان عموما با تله های طرد اجتماعی، حق 
طلبی و مهر طلبی دســت به گریبان هســتند و 
باعث می شــود در آینده به افرادی رنجور که همه 
چیز را تاریک  می بینند تبدیل شوند و ریختن یک 
قطره آب روی لباسشــان را نشانه بدبختی دائمی 
خود می دانند و نمی توانند رفتار مناســبی با بقیه 

داشته باشــند و در صورت ازدواج کردن و بچه دار 
شــدن هم کماکان افکار منفی رهایشان نمی کند 
زیرا مهم ترین روزهای زندگیشــان را در خیابان ها 

گذرانده اند.
امــا نقش ما جز متاثر شــدن و فیلم گرفتن از 
آنها چیست؟ خانواده ای که توان کمک به همسایه 
فقیــرش را دارد، بنا بر وظایف شــرعی و اخالقی 
خود وظیفه دارد به هموطن خود کمک کند، زیرا 
در روایات و آیات بســیاری بر لزوم کمک به فقرا 
اشاره شــده است و اخالق نیز نمی پذیرد که خود 
با شــکم پر بخوابیم و هر چه که خواستیم بتوانیم 
بخریم اما کودک همسایه از گرسنگی گریه کند و 
حتی یک اســباب بازی سالم و زیبا نداشته باشد. 
عقل سلیم هم می داند که پیشرفت یک مجموعه 
در گرو کامل بودن تمام اجزای آن است و کودکی 
که نمی تواند الفبا را بیاموزد، آینده سختی خواهد 
داشت و عملی که باعث پسرفت خودش و جامعه 

است ممکن است انجام دهد.
مشکالت زیاد اســت اما راه حل ساده است؛ با 
مهربانی خویش، زندگی عادی و پر از شادی را به 
دیگران هدیــه کنیم. همگی کتاب هایی داریم که 
سمتشــان نمی رویم اما با دادن آن به بقیه کمک 
بســیار بزرگی به او می کنیم، زیرا کتاب روشنایی 
بخش اســت و جاده تاریک باعث ســقوط به دره 
می شــود. لوازم التحریری را که اســتفاده نشده یا 
مقدار کمی از آن اســتفاده شــده است می توانیم 
بــه نیازمندان بدهیم. افراد متمول هم میتوانند با 
کمک به سرپرســتان خانوار یک ثبات نسبی در 
وضعیت اقتصادی خانــواده آنها به وجود آورند تا 

دیگر فرزندانشان مجبور به کار نباشند.
البتــه این مــوارد نافی مســئولیت مدیران و 
مســئوالن ذیربط نیســت اما در عرصه عمومی، 
در صورتی مشــکالت حل می شــود کــه بقیه را 
مانند اعضــای خانواده خود بدانیم و ســالمتی و 
موفقیتشــان برای ما مهم باشــد. در صورت کم 
کاری، هنگام دیــدن یک معضل برای پیدا کردن 

مقصر فقط باید به آینه نگاه کنیم.

در اطالعیه شــماره هفت ستاد مرکزی اربعین 
حســینی تاکید شــده اســت که انجــام هرگونه 
راهپیمائــی و پیاده روی به ســمت بــارگاه منور 
حضــرت ثامن الحجج علی بن موســی الرضا)ع( و 
سایر بقاع متبرکه، به مناسبت اربعین حسینی)ع( 

ممنوع است.
به گزارش ایســنا، متن این اطالعیه بدین شرح 

است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه

با عرض تســلیت اربعین حســینی)ع( و شهدای 
عاشــورائی و با قدردانی از همکاری مردم والیتمدار و 
عزیز با این ستاد به اطالع هموطنان عزیز می رساند: پیرو 
اطالعیه های صادره و در راستای رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی؛ انجام هرگونه راهپیمائی و پیاده روی به سمت 
بارگاه منور حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( 

و ســایر بقاع متبرکه، به مناسبت اربعین حسینی)ع( 
ممنوع است و قرائت زیارت اربعین با اولویت قرائت در 
منازل و یا منطبق با شیوه نامه های بهداشتی ابالغی در 
اماکن سرباز و در روز اربعین برگزار خواهد گردید. لذا از 
تمامی عاشقان و دلدادگان حسینی)ع( دعوت می گردد 
با رعایت این مهم، این ستاد را در مدیریت و ممانعت از 
شــیوع بیماری کرونا یاری نموده و قانونمندی خود را 

بیش از پیش به منصه ظهور برسانند.

رئیس جمهور با بیان اینکه تحوالت اخیر منطقه 
ناشــی از درگیری دو کشور همســایه آذربایجان و 
ارمنستان را با حساســیت و نگرانی دنبال می کنیم، 
گفت: مسئله صلح در منطقه بسیار مهم است و البته 
تمامیت ارضی همسایگان نیز برای ما دارای اهمیت 

باالیی است.
حسن روحانی در تماس تلفنی با »الهام علی اف« 
کشور آذربایجان را همسایه خوب ایران خواند و افزود: 
همه مردم ایــران عالئق تاریخی ،فرهنگی و مذهبی 
بسیار نزدیکی با جمهوری آذربایجان دارند و همواره 
دولت و ملت دوست و برادر ایران و آذربایجان روابط 
بسیار نزدیکی داشته اند، مسئولین جمهوری اسالمی 
نیز مواضع بسیار روشن و صریحی درخصوص مناقشه 

اخیر اتخاذ کرده اند.
دکتر روحانی با ابــراز نگرانی از مداخله احتمالی 
کشورهای دیگر در مناقشه آذربایجان و ارمنستان و 
تبدیل این درگیــری به یک جنگ منطقه ای، تاکید 
کرد: امنیــت، ثبات و آرامش منطقه و بویژه مرزهای 

شمالی برای ما بسیار مهم است و این مناقشه و تداوم 
ناامنی مرزها نباید زمینه ســاز نفوذ برخی گروه های 
تروریستی شــود. رئیس جمهور همچنین از کشیده 
شدن درگیری مرزی دو کشور به جنگ شهرها ابراز 
نگرانی کرد و گفت: امیدوارم این جنگ و درگیری به 
جنگ شهرها منتهی نشود که در کنار آن آواره شدن 
مردم و کشته شدن شهروندان غیر نظامی را بدنبال 

دارد که بسیار دردناک و خطرناک است.
دکتر روحانی با اشــاره به ضرورت پایان یافتن هر 
چه سریعتر درگیری ها میان ارمنستان و آذربایجان، 
افــزود: ایران برای هر نوع اقدامی برای حل اختالفات 
باکو و ایروان براســاس قوانین و حقوق بین المللی و 
مرزهای به رسمیت شناخته شده دو کشور، آمادگی 

دارد.
رئیس جمهور همچنیــن رعایت امنیت مرزهای 
ایران با کشورهای آذربایجان و ارمنستان و حفظ جان 
ساکنان روســتاهای ایرانی همجوار با این کشورها را 
مورد تاکید قرار داد. رئیس جمهور آذربایجان نیز در این 

گفت وگو با ابراز خرسندی از مذاکره تلفنی با رئیس 
جمهور ایران، گفت: بخاطر مواضع ســازنده مقامات 
رســمی ایران و تاکید بر حفظ تمامیت ارضی  و حل 
مناقشه قره باغ، مراتب سپاسگزاری و قدردانی خود را 
اعالم می کنم. »الهام علی اف« با تاکید برقابل درک 
دانستن نگرانی رئیس جمهور کشورمان درخصوص 
امنیــت مرزهای ایــران و احتمال نفــوذ گروههای 
تروریستی درصورت ناامن شدن منطقه، گفت: امنیت 
ایــران را امنیت آذربایجان می دانیم و اجازه نخواهیم 
داد این مناقشه موجب ناامنی در کشورهای همسایه 
شود. رئیس جمهور آذربایجان رابطه با ایران را برای 
کشورش دارای جایگاه راهبردی خواند و افزود: روابط 
دو جانبه در سال های اخیر همواره رو به گسترش بوده 

و باکو از توسعه این روابط استقبال می کند. 
الهام علی اف مبارزه با تروریســم در منطقه را از 
جملــه زمینه های همکاری تهران - باکو دانســت و 
افزود: حفظ صلح و ثبات و آرامش در منطقه ضروری 

است و همه ما باید برای تحقق آن تالش کنیم.

قائــم مقام وزیر کشــور در امــور مجلس ادعای 
مطرح شده در خصوص اینکه الیحه جامع انتخابات 
به کمیســیون امور داخلی کشور نیامده است را فاقد 

وجاهت قانونی دانست.
به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
وزارت کشــور، محمد جواد کولیونــد قائم مقام وزیر 
کشــور در امور مجلس با اظهــار اینکه، صحبت های 
مطرح شده در خصوص اینکه الیحه جامع انتخابات 
به کمیسیون امورداخلی کشور نیامده، فاقد وجاهت 
قانونی اســت؛گفت: با پیگیری های وزارت کشــور، 
دولت، برای رفع کاستی های موجود در قوانین جاری 
انتخابــات و رفع پراکندگی موجــود در این قوانین، 
الیحه جامع انتخابات را در اسفند ۹۷ با قید دو فوریت 
به مجلس دهم ارائه کرد، اما به ســبب طوالنی شدن 

روند بررســی و نبود وقت کافی جهت ســیر مراحل 
قانونی تصویب نهایی این الیحه در مجلس دهم، این 
مهم به منتخبین مردم در مجلس یازدهم محول شد.
کولیوند با اشاره به اینکه امروز شاهد این هستیم 
که به جــای اینکه الیحه جامع انتخابــات را که  با 
همکاری دولت، مجلس و نهاد شورای نگهبان آماده 
شده بود؛ در دستور کار نمایندگان و اعضای کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراها قرار گیرد؛ اساسا ارسال و 
ارجاع اصل الیحه به مجلس و کمیسیون مربوطه مورد 

انکار واقع می شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس تصریح کرد: 
در همان ابتدای شــکل گیری مجلس یازدهم، نامه 
ای از ســوی دولت به مجلس ارســال شد که دولت 
همچنان مصر بر پیگیــری الیحه جامع انتخابات در 

مجلس است. وی اضافه کرد: از آغاز فعالیت مجلس 
جدید، یکی از مواردی که بســیار مورد تاکید دولت 
و وزارت کشــور بوده است؛ موضوع ادامه سیر مراحل 
تصویب الیحه جامع انتخابات بود. کولیوند عنوان کرد: 
این الیحه اکنون در کمیســیون امور داخلی کشور و 
شوراها موجود است و نامه دولت هم ابالغ شده است. 
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس در پایان با بیان 
اینکه  نامه ای رسمی به امضای وزیر کشور به رئیس 
مجلس شــورای اســالمی در خصوص مساله الیحه 
جامع انتخابات ارسال شده است،گفت: نظر و رویکرد 
وزارت کشور بر لزوم در دستور کار قرار گرفتن الیحه 
جامع انتخابات است و انتظار داریم نمایندگان مجلس 
با همکاری و تعامل با دولت و وزارت کشور به بررسی 

این الیحه و تبدیل آن به قانون کمک کنند.

رئیس ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: 
دفاتر اســناد رســمی یک امر حاکمیتی را بر عهده 
دارند لذا رعایت شئونات حرفه ای برای کلیه اعضاء در 
راستای حفظ شأن و جایگاه قشر عظیم سردفتران و 
دفتریاران ضروری است و نباید اجازه داده شود برخی 
از افراد ســردفترنما با اعمــال و رفتار خود در فضای 
حقیقی یا مجازی به حیثیت این قشر شریف و مورد 

اعتماد مردم خدشه وارد نمایند.
به گزارش ایســنا، به نقل از سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشــور، ذبیح اهلل خدائیان در دیدار با اعضای 
هیئت مدیره شورای عالی ســردفتران کشور ضمن 
تسلیت ایام عزاداری ابا عبداهلل الحسین و فرا رسیدن 
اربعین حســینی، گفت: جامعه سردفتری یک نهاد 
مردمی و به نوعی یک نهاد حاکمیتی است و ما کمتر 
نهادی را با این ویژگی و قدمت می شناسیم که مردم 
به آن اعتمــاد دارند و وظیفه داریم در جهت اعتالی 
این نهاد و بهره گیری از ظرفیت آن در امور حاکمیتی 

حرکــت کنیم. خدائیان با بیان اینکه ســازمان ثبت 
باید به سمت هوشمندسازی حرکت کند افزود: تمام 
کارهای سازمان ثبت قابلیت هوشمندسازی دارد و با 
انجام این کار موجبات تسهیل و تسریع در امور مردم 

فراهم می شود.
رئیس ســازمان ثبت اســناد با بیان این که دفاتر 
اسناد رسمی مهمترین نهادی هستند که در تحقق 
این مهم باید با ســازمان ثبت همکاری الزم را داشته 
باشند یادآوری کرد: دفاتر اسناد رسمی باید با استفاده 
از فناوری های نوین به شــکلی عمل کنند که کلیه 
امور مــردم را به صورت الکترونیکی انجام دهند زیرا 
این اقدام ضمن اینکه موجب تســریع در انجام امور 
مردم می شــود، موجبات کاهــش هزینه ها و نظارت 
الکترونیکی بر عملکرد آن ها را فراهم می کند و مانع 

سوء استفاده افراد فرصت طلب می شود.
وی افزود: سازمان ثبت تالش کرده در بحث برون 
سپاری ها حداکثر اســتفاده را از ظرفیت دفاتر اسناد 

رســمی ببرد ولی در کنار این کارهــا دفاتر نیز باید 
شــیوه های خود را به روز کنند و نهایت همکاری را 

داشته باشند.
وی در خصوص اصالح و تنقیح قوانین و مقررات 
نیز خاطر نشان کرد: این کار از طریق هیئتی مشورتی 
متشــکل از کارشناسان سازمان، اســاتید دانشگاه و 
جمعی از قضات و مشارکت پژوهشگاه قوه قضائیه در 

حال پیگیری است.
خدائیان با اشاره به پیشنهاد اصالح آئین نامه دفاتر 
اســناد رســمی اظهار کرد: هدف از پیشنهاد اصالح 
آئین نامه به روزرســانی آئین نامه فعلی و تجمیع آئین 
نامه ها و نظام نامه های مختلفی بود که ضمن قدیمی 

بودن، بسیاری از مواد آنها منسوخ یا متروک بوده اند.
وی یادآوری کرد: موضوع برون ســپاری برخی از 
امور به دفترخانه ها، تجهیز دفترخانه ها به فناوری های 
نوین، متناسب سازی های انتظامی، تنقیح صریح برخی 

مقررات از اهداف اصالح آئین نامه می باشند.
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رئیس جمهور در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه ستاد 
هماهنگــی اقتصادی دولت، پس از ارائــه گزارش وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت)صمت( از برنامــه ریزی های 
صــورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کاالها، با 
تاکید بر لزوم اجرای دقیق این برنامه گفت: دولت مصمم 
اســت با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترســی مردم به 
کاالهای اساســی و مــورد نیاز را تامیــن و قیمت آنها را 
کنترل و اجازه ندهد نوســانات قیمت کاالهای اساسی و 
ضروری زندگی و معیشــت مردم و آرامش روانی آنان را 

مختل کند.
بر این اساس، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، 
اطالعــات، دادگســتری و تعزیرات موظف هســتند در 
چارچــوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و 
نظارت بر قیمت کاالها را اجرا و در یک وضعیت نظام مند 
با تامین کاالهای اساسی مردم، قیمت کاالها را به ویژه در 
مورد اقالمی که با ارز ترجیحی تامین شــده اند، به شکل 

دقیق کنترل و مدیریت کنند.
حجت االســالم والمســلمین حســن روحانی، حضور 
میدانــی ناظران و ایجاد شــفافیت در قالب یک ســامانه 
فراگیر در حوزه توزیع و قیمت گذاری را از جمله ضرورت 

های کنونی برای کنترل قیمت ها برشمرد و اظهار داشت: 
دولت مصمم اســت باوجود همه محدودیت ها با اجرای 
ایــن برنامه کماکان قیمت کاالهای اساســی را به قیمت 

 تعیین شــده با نــرخ ترجیحی به دســت مصرف کننده
 برساند.

روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه 

هــای صنفی را برای کنترل قیمــت ها حائز اهمیت ویژه 
دانست.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه، آشکار و قابل 
لمس بودن ابعاد جنگ اقتصادی تحمیل شــده از ســوی 
آمریکا برای ملت ایران و مبارزه و مقاومت صورت گرفته با 
این جنگ در شرایط فعلی، گفت: همانطور که ابعاد دقیق 
تر جنگ تحمیلی ســال ها بعد از اتمام آن روشــن شد، 
گستره جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور نیز در آینده به 

شکل دقیق تر برای مردم روشن می شود.
روحانــی با بیــان اینکه ملت ایران پــس از دهه های 
متمادی دشــمنی آمریکا انتظار و توقعی جز آنچه امروز 
مــی کند، ندارد، افــزود: این ملت از کشــورهایی که به 
صورت ناخواســته با این تحریم هــا همراهی می کنند، 

انتظار ندارد در اقدامات ضدانسانی آمریکا شریک باشند.
رئیــس جمهور با اشــاره بــه اقدامات موثر دســتگاه 
های ذیربــط از جملــه وزارت امور خارجــه و نهادهای 
حقوقــی دولــت و بانک مرکــزی تاکنون بــرای احقاق 
حقــوق ملت ایران، خواســتار افزایش و فراگیرتر شــدن 
 این تالش ها برای آزادســازی ذخایر ارزی بلوکه شــده 

کشور شد.

نعمت احمدی:
ادبیات سست نمایندگان مجلس
 باعث بی اعتمادی مردم می شود

یک وکیل دادگســتری گفت: خروجی ادبیات سست و راهکار نشان ندادن و 
برنامه نداشتن نمایندگان مجلس باعث بی اعتمادی مردم می شود.

نعمت احمدی در گفت و گو با ایســنا درباره ادبیات تند و بی اخالقی برخی 
نمایندگان از تریبون مجلس نســبت به مسئوالن نظام، گفت:  انسان ها دارای دو 
شخصیت حقیقی و حقوقی هستند. اگر انسان ها کار خوب و بدی را انجام دهند، 
اثرات آن به شخصیت حقیقی آن ها برمی گردد اما اگر در شخصیت حقوقی خود 
به عنوان مثال استاد دانشگاه نقدی را انجام دهند، مجموعه دانشگاهی زیر سوال 
می رود یا فرضا به عنوان وکیل دادگستری انتقادی داشته باشند، مجموعه وکالت 

زیر سوال می رود.
وی افزود:  نماینده مجلس هم به عنوان  شخصیت حقوقی در راس امور است 
و طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی اجازه دارد که در کلیه امور داخلی و خارجی 
کشور اظهار نظر کند و به تبع نمایندگی اش، حتی نمی توان آنها را تعقیب کرد. 

وی یاداور شد: نمایندگان جایگاهی دارند و مسئولین نظام اعم از امام و رهبری 
همیشــه در مقاطع مختلف اوصافی را در خصوص نمایندگان گفته اند و آن این 
اســت که  نمایندگان در راس امور  و عصاره ملت اند و در  اظهار نظرها در مورد 

مداخله در امور  باید جایگاه  خود را حفظ کنند.
این حقوقدان اضافه کرد:  نماینده ای که  در رسانه ملی در جایگاه نمایندگی 
اش نســبت به هرکس و هرچیز اظهار نظر کرده و به  مســئولین کشور توهین 

می کند، آیا اظهارنظرش نقد است یا توهین؟ دعاست یا نفرین؟ 
احمدی ادامه داد: در متن قانون اساسی آمده که باید گزارش مجلس از رادیو 
پخش شــود و وقتی در زمان پخش گزارش، نماینده ای نسبت به رئیس جمهور 

انتقاد می کند نشان می دهد که خود نماینده  راهکاری ندارد. 
 وی افزود: یکی از وظایف  قوای ســه گانه، قانون نویسی است. آیا نمایندگان 
نمی توانند برای اصالح امور طرحی را ارائه دهند تا جلوی برنامه های اشتباه رئیس 

جمهور را بگیرد؟
احمدی گفت: اگر این ادبیات نهادینه شــود که متاسفانه این اتفاق در جامعه 
افتاده اســت شانیت نمایندگی را پایین می آورد. استفاده از این نوع  ادبیات باعث 
بی اعتمادی مردم نسبت به مجلس می شود و مردم با صندوق های رای باصطالح 
قهر می کنند.  ســقف میزان آرای نمایندگانی که  انتخابات در آن محل ها به دور 
دوم کشــیده شده را ببینید،  مشارکت ده درصدی مردم نشان دهنده  دلسردی 

مردم از صندوق ها است. 
وی در پایان تاکید کرد: خروجی ادبیات سست و راهکار نشان ندادن و برنامه 

نداشتن باعث مشارکت ده درصدی مردم در انتخابات می شود.

گفت و گو 

  رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواستار شد

افزایش تالش ها برای آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه شده 

معــاون اول رییــس جمهور بر لــزوم تمرکز جدی بر 
موضوع جهش تولید در شــش ماهه دوم ســال جاری از 

سوی دستگاه های اصلی متولی تولید تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه کارگروه 
رفع موانــع جهش تولید، از وزارتخانه های صمت و جهاد 
کشــاورزی، بانک مرکــزی و اتاق بازرگانی خواســت به 
صورت جدی برای بخش تولید وقت بگذارند و به گونه ای 
مدیریت کنند که شاهد فعال تر بودن واحدهای تولیدی و 

فراوانی کاالهای مورد نیاز مردم در بازار باشیم.
معاون اول رییس جمهور افزود: اینکه گفته می شــود 
بــا وجود فشــارها و تحریم های ظالمانه اقتصاد کشــور 
همچنان ســرپا ایستاده اســت به معنای عدم مشکل در 
اقتصاد و بخش تولید نیست بلکه سرپا بودن اقتصاد یعنی 
با وجود همه فشــارها، به فضل الهــی واحدهای تولیدی 

کشــور همچنان فعالیت دارند و کاالهای مورد نیاز جامعه 
در بازارها موجود است.

وی ادامه داد: البته تورم و مشکالت اقتصادی، معیشت 
مردم را تحت تاثیر قرار داده اما دولت تمام تالش خود را 
بکار گرفته تا هم از اشــتغال کارگران بخش تولید صیانت 

شود و هم وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد.
معاون اول رییس جمهــور همچنین بر ضرورت توجه 
به بخش های پیشــران اقتصاد تاکیــد کرد و گفت: بانک 
مرکزی سهم مشخصی از تســهیالت را برای بخش های 
پیشران اقتصاد در نظر بگیرد و تسهیالت این بخش ها را 
با اولویت پرداخت کند چراکه با فعال شــدن بخش های 
پیشــران اقتصاد، رشــته های صنعتی متعدد دیگر نیز به 

حرکت در می آید.
 جهانگیری با اشاره به گزارش نماینده وزارت صنعت، 

معــدن و تجارت در خصوص نیازهای ارزی و ریالی بخش 
تولید، تصریح کرد: اگرچه تامین منابع مالی نقش مهمی 
در جهش تولید دارد اما شناسایی و رفع موانع اداری و ساز 
و کارهای دست و پا گیر پیش روی بخش تولید نیز بسیار 
مهم است و اگر این مسائل برطرف شوند، مسیر تحرک و 

جهش بخش تولید هموار خواهد شد.
وی از بانک مرکزی خواست در کنار تالش برای تدوین 
سیاســت های پولی و اعتباری و صیانــت از منابع ارزی 
کشــور، بخش تولید را نیز به طور ویــژه مورد توجه قرار 
داده و بــه دنبال پیشــنهادات و راهکارهایی برای تامین 
ارز مورد نیاز مواد اولیه بخش تولید باشــد و از روشــهای 
مختلف نظیر تامین ارز مستقیم در سامانه نیما و یا تهاتر 
و دیگر روشها برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای 

تولیدی عمل شود.

در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس 
کل بانــک مرکزی، رییــس اتاق بازرگانــی ایران، رییس 
سازمان بازرســی کل کشور و مشاور اقتصادی رییس قوه 
قضائیه نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صمت گزارشی 

از مهمترین موانع و چالش های بخش تولید ارائه کرد.
در این گــزارش از تامین منابع ریالی و ارزی به عنوان 
مهمترین ضرورت بخش تولید در ســال جاری یاد شــد 
و پیشــنهاداتی نیز برای فعال کــردن ظرفیت های خالی 

واحدهای تولیدی ارائه گردید.
نماینده وزارت صمت همچنین ضمن ارائه گزارشی از 
برآورد منابع ارزی مورد نیاز حوزه تولید در ســال ۱۳۹۹، 
به تشــریح برنامه ریزی های انجام شــده برای مدیریت 
واردات و اولویت بندی در تخصیص و تامین ارز مورد نیاز 

بخش تولید پرداخت.

گروه سیاسی: دوشنبه شب گذشته یکباره اعالم شد 
که جلســه ســران قوا که قرار بود سه شــنبه به میزبانی 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، در مجلس برگزار شــود 
از سوی حسن روحانی رئیس جمهور لغو شده است. علت 
اصلی لغو این جلســه حضور محمدباقر قالیباف در بخش 
کرونای بیمارســتان امام خمینی بود؛ دیداری که عنوان 
»سرزده« داشــت اما مثل بسیاری از دیدارهای سرزده با 

همراهی خبرنگار و عکاس و فیلمبردار همراه بود. 
لغو این نشست باعث شــد بیش از آنکه تیم تبلیغاتی 
رئیس مجلس از خود دیدار »ســرزده« اســتفاده کند، از 
بازتاب آن اســتفاده کند و بهانه ای برای کوبیدن حســن 
روحانی پیــدا کنند؛ همچنان که منتقــدان قالیباف هم 
ســوژه ای یافتند تا بار دیگر موضــوع رفتارهای تبلیغاتی 
و نمایشــی او را بازگو کنند و حتی کار به اینجا کشید که 
در فضای مجازی عنوان شد که این دیدار »سرزده« برای 
این برنامه ریزی شده بود تا جلسه قوا لغو شود و سوژه ای 

برای حمله به دولت پیدا شود!
یکی از مواردی که از ســوی طرفــداران قالیباف مورد 
توجــه قرار گرفت، تغییر تیتر خبر خبرگزاری دولتی ایرنا 
درباره علت لغو نشست بود. دوشنبه شب خبرگزاری ایرنا 
ســه بار تیتر این خبر را تغییر داد: تیتر اول چنین بود: » 
نشست سران قوا به درخواســت وزیر بهداشت لغو شد«. 
تیتر دوم چنین بود: »نشســت ســران قوا به درخواست 
کمیته درمان ســتاد ملی کرونا لغو شــد« و سومین تیتر 
رعایت نکردن پروتکل ها توســط قالیباف علت لغو نشست 
ســران قوا« بود. ایرنــا در خبر خود بر ایــن نکته تاکید 
داشت که رفتار قالیباف بیش از آنکه بازدید سرزده باشد، 

ماجراجویی با کرونا است.
توئیت هایی از دو طرف 

در میان توئیت هایی که در انتقاد به لغو این مراسم زده 
شــد، مواردی از این دست به چشم می خورد: » ای کاش 
جنــاب روحانی همین میزان از درایت که در لغو جلســه 
ســران ســه قوه و نقش بر آب کردن برنامه های تبلیغاتی 
قالیبــاف به خــرج داده، در زمینه های دیگــر مدیریتی 

هم جهت برون رفت کشــور از بحــران به خرج می داد«، 
»روحانی جلســه فردای سران ســه قوه را کنسل کرده... 
حاجی مگه میخوای قالیباف را ببوسی که جلسه را کنسل 
کردی؟« . اما شــاید جالب ترین مورد، توئیتی بود که از 
ســوی یکی از فعاالن توئیتری قالیبافــی ، آن هم پیش 
از اعالم لغو چلســه زده شــد که در آن آمده بود: »امروز 
قالیباف به میان مدافعان سالمت و بیماران کرونایی رفت 
و اعالم کرد فردا جلســه با ســران قوا دارد. به نظر شــما 
واکنش روحانی چه خواهد بود؟«. این توئیت، این شــائبه 
را بیشتر کرد که حتی عنوان کردن »جلسه سران سه قوا« 
در میان بیماران کرونایی هم با برنامه ای از پیش طراحی 

شده بوده است.
یکی از اعضای هیات رئیســه مجلس نیــز در توئیتی 
تصمی لغو جلســه سران ســه قوه را »واقعا خجالت آور« 
توصیف می کند و نماینده دیگری نوشت: »رئیس جمهور 
در بحبوحه مســائل معیشــتی و آمارهــای ناامید کننده 
اقتصادی و در شــرایطی که مردم به تدابیر رئیس دولت 
احتیاج دارند، فقط دغدغه ســالمتی خود را دارند. آیا این 

هم تقصیر واشنگتن است؟«
محمدمهاجری فعال رسانه ای اصولگرا نیز در یادداشتی 
انتقادی درباره رفتار قالیباف نوشــت: »تعجب می کنم که 
عده ای در میان ده خروار مســئله که آقای قالیباف با آن 
روبروســت، گیرداده اند به اینکه چرا رفته بخش کرونایی 
فالن بیمارســتان و چه بســا ناقل باشد و در جلسه سران 
قوا، دو نفــر دیگر را کرونایی کند. فکــر می کنید آقاباقر 
نمی داند اگر برود بیمارســتان ممکن است مریض شود؟ 
وقتی دونالد ترامپ احتمال می داده به علت معاشــرت با 

دستیارش! کرونا می گیرد، قالیباف نمی داند؟
ترامپ با خودش نشسته حساب کرده و بقول امروزی ها 
فایده-هزینه کرده. به این نتیجه رسیده که هم فال است 
هم تماشا. هم با دستیارش معاشرت کرده، و هم بر فرض 
کــه کرونا بگیرد، در افکار عمومی در مقایســه با رقیبش 
بیشــتر دیــده می شــود و احتمال ریاســت جمهوری و 

ماندگاری اش در کاخ سفید بیشتر می شود!

حاال آقاباقر هم مثل ترامپ عمل کرده. با خودش گفته 
یک ژســت مردمی می گیرم میروم بیمارستان. اگر مریض 
شدم که به نفعم اســت و اگر هم کرونا نگرفتم، باز ژست 
مردمی بــودن را گرفته ام و باز هم به نفعم اســت. یعنی 
همان حســاب و کتاب ترامپ را، قالیباف هم کرده است، 

البت بدون تنعم از دستیار!
انتخابات ســیزدهمین رئیس جمهور نزدیک اســت. 
خیلــی نزدیک. و آقای قالیباف، که با مجلس حال نکرده، 
یواش یواش می خواهد بیاید سمت پاستور. حاال اگر کمی 

کرونا هم قاطی اش باشد که چه بهتر!
حاال اگر آقای قالبباف قصــه ما با همین احتمال ابتال 
به کرونا به جلسه سران سه قوه برود چه بهتر! و حتی اگر 
دو رئیس قوه دیگــر هم کرونا گرفتند چه اهمیتی دارد؟! 
یکی که اواخر دولتش است و دیگری رقیب بالقوه. و رقیب 

مریض بهتر از رقیب سالم!.«
سخنگوی دولت: پیش بینی می کردند

بــا توجه به ایــن اظهارنظرهای متفــاوت بود که علی 
ربیعی سخنگوی دولت ســعی کرد در نشست مطبوعاتی 

خود در تلطیف فضا بکوشد. 
وی درباره موضوع لغو جلسه سران سه قوه گفت: آنچه 
که مطلع هستم پیشنهاد جلسه را خود آقای رئیس جمهوری 
دادنــد، وقت و زمان آن را هم مشــخص کردند؛ زمانی که 
رئیس محترم مجلس به بیمارستان تشریف بردند، از وزیر 
محترم بهداشت سوال شد که این بازدید در کدام بخش ها 
و تــا چه اندازه بوده گفتنــد در بخش های مبتالیان حتی 
در بخش هایی که افراد خیلی بدحال هم بســتری هستند، 
این بازدید صورت گرفته اســت؛ ممکن است فرد خودش 
نگیرد ولی امکان انتقال آن وجود دارد. در کمیته بهداشتی 
ستادملی کرونا توصیه شد که بهتر است چند وقت نشست 
به عقب بیفتد و تأخیــر صورت بگیرد. رهبر معظم انقالب 
الگوی بزرگی برای ما هســتند و همه مکلف هســتیم که 
به پروتکل های بهداشــتی و توصیه هایی که صورت گرفته 
عمل کنیم و قطعاً در سایه عمل کردن به پروتکل ها آرامش 
بیشــتری برای کار خواهد بود. البته بازدید و سرکشــی به 

مراکز درمانی هم امر نکویی است و ما امر نکو را باید بگوییم 
که خوب است ولی باید در شرایطی باشد که اگر بازدید هم 
صورت گرفته باید بنابر نظر وزارت بهداشت در زمان خاص 
باشد و بعد از زمانی که اطمینان از عدم انتقال حاصل شد، 

جلسه سران قوا برگزار شود.
ســخنگوی دولت افزود: از قبل و زمانی که این اتفاق 
نیفتاده بود من دیدم کسی پیش بینی کرده بود که اینجا 
بازدید می شود و این اتفاق هم می افتد مثل اینکه پیشگو 
بودند و پیش بینــی کردند. نباید چنین اتفاقاتی بیفتد. ما 
همواره به نظرات و تصمیمات احترام گذاشتیم؛ البته همه 
باید به هم احترام بگذاریم و با حســن نیت به مسایل نگاه 
کنیم و اگر تصمیمی گرفته می شــود احســاس کنیم که 
عقبه کارشناسی پشــت آن بوده و حسن نیت بوده است. 
زمان برای تشــکیل جلسه فراوان اســت و باز هم بعد از 
حصول اطمینان و بنابر نظر وزارت بهداشــت جلسه حتما 

برگزار خواهد شد.
دکتر محرز: کار درستی بود

اظهار نظر دیگر، سخنان دکتر مینو محرز فوق تخصص 
بیماری های عفونی و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا بود که 
تاکید کرد: در صورتی که در جلسه سران قوا تجمعی بین 
افراد بوده، لغو آن در شرایط بحرانی کنونی کرونا تصمیم 
درســتی بوده، کرونا با هیچ کس شوخی ندارد و باید همه 
تجمعات و جلســات اداری و غیر اداری تا جای ممکن به 
صورت مجازی و از راه دور برگزار شود. هر گونه تجمع در 

محیط های بسته در شرایط کنونی خطرناک است.
وی ادامه داد: جلسات در فضاهای بسته به خصوص اگر 
زمان جلسه طوالنی باشــد، حتما در انتقال بیماری موثر 
اســت، مجلس هم باید تا اطالع ثانوی تعطیل باشد چون 
نمایندگان مجلس در کنار هم با فاصله اندک هســتند و 
اگر نمی تواننــد حداقل باید فاصله صندلی ها را زیاد کنند 
و اگر نمی توانند فاصله گــذاری را رعایت کنند، برگزاری 
حضوری جلســات مجلس نیزخطرناک اســت، در ادارات 
نیز باید از برگزاری جلســات و تجمعات و حضور جمعی 

کارکنان در کنار هم جلوگیری شود.

جهانگیری در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید:
دولت مصمم به صیانت از اشتغال کارگران و بهبود معیشت مردم است

بازخوانی حضور قالیباف در جمع بیماران کرونایی  و تصمیم روحانی برای لغو نشست سران قوا 
رفتار انتخاباتی یا نظارت میدانی!؟

وزیر دفاع در خصوص مناقشات آذربایجان و 
ارمنستان گفت: جان شهروندان و امنیت خاک 
مقدس ایران اسالمی یک موضوع مهم و حیاتی 
است و به هیچ وجه قابل قبول نیست که به علت 
کم دقتی و بی توجهی کشورهای طرف مناقشه، 

گلوله ای به خاک کشورمان اصابت کند.
به گزارش ایســنا وزارت  دفاع، امیر سرتیپ 
حاتمی در مشــهد مقدس با اشاره به مناقشات 
اخیر کشــورهای آذربایجان و ارمنستان با بیان 
اینکه امنیت مرزهای جمهوری اســالمی ایران 
برای نیروهای مســلح مقتدر و شــجاع کشور 
یک موضوع اصلی، حیاتی و بســیار مهم است 
گفت: در این حادثه گاهی به خطا گلوله هایی به 
مرزهای جمهوری اسالمی ایران اصابت کرد که 

تذکرات الزم به هر دو کشور داده شد.
وی با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران 

مناقشــات را در منطقه به دقت رصد و دنبال 
می کند تصریح کرد: جان شهروندان و امنیت 
خاک مقدس ایران اسالمی یک موضوع مهم و 
حیاتی است و به هیچ وجه قابل قبول نیست که 
به علت کــم دقتی و بی توجهی گلوله به خاک 
کشورمان اصابت کند.  وی تاکید کرد: چنانچه 
این موارد و این بی دقتی ها توسط کشورهای 
طرف مناقشــه  ادامه پیدا کند قطعاً تمهیدات 

بیشتری اتخاذ خواهد شد.
هر اقدامی در جهت خودکفایی، گامی 

مهم در پیشبرد اهداف اقتصادی است
همچنیــن وزیر دفاع در آییــن افتتاح و راه 

اندازی کارخانه بزرگ تولید »سیم« و »کابل« 
هــای  تفلون نظامی و غیــر نظامی در صنایع 
دریایــی وزارت دفاع در مشــهد مقدس گفت: 
هر اقدامی در راستای خودکفایی، گامی مهم و 
اساسی در پیشبرد اهداف اقتصادی، غرور ملی، 
اعتماد به نفس ملی و افزایش انسجام اجتماعی 
محسوب می شود و سایر صنایع و دستگاه ها نیز 
می توانند با تغییر نگاه، روش و اصالح فرایندها 
عزم خود را برای قطع هرگونه وابســتگی جزم 

کنند.
امیــر ســرتیپ حاتمــی اظهار داشــت: 
متخصصــان صنعت دفاعــی وزارت دفاع در 

سازمان صنایع دریایی در آستانه اربعین سید 
و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدالحسین)ع( با 
تاسی و الگو گیری از این امام همام و یاران با 
وفایش در آوردگاه حساس نابرابر اقتصادی و 
در راستای مبارزه با تحریم های ظالمانه نظام 
سلطه و اســتکبار جهانی موفق به راه اندازی 
کارخانه بزرگ تولید سیم و کابل تفلون شدند 
که بی شــک این دســتاورد، نقش مهمی در 
پیشبرد اهداف نظامی، غیر نظامی، اقتصادی 

و تجاری کشور ایفا می کند.
وزیر دفاع با بیان گســترش دامنه  کاربرد 
انــواع ســیم و کابــل تفلــون در حوزه های 

مختلــف نظامی و تجاری و بیان ویژگی های 
ایــن محصــوالت  اعم از محــدوده ی دمای 
عملکردی باال، اشتعال پذیری پایین، مقاومت 
در برابر مواد شیمیایی، قطر و وزن بسیار کم، 
انعطاف پذیری باال، خواص دی الکتریک عالی، 
مقاومت دربرابرسایش و مقاومت دربرابرجذب 
رطوبت وشــرایط محیطی گفت: از خروجی 
هــای این کارخانــه بــزرگ  در محصوالتی 
همچــون قایــق پرنــده، اژدر، شــناورهای 
تندرو، ناوشــکن، پهپاد،سامانه های موشکی، 
وتجاری درحوزه   نظامی  بالگردهای  هواپیماو 
صنایع هوایی وهوافضا اســتفاده می شــود و 
عــالوه برآن، این اقــالم درصنایع غیرنظامی 
همچون صنایــع خودروسازی،پتروشــیمی، 
وســیعی کاربــرد   ... و  خانگــی   لــوازم 

 خواهد داشت.

ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه کماکان درخواست 
ما از هموطنان توجه به دستورالعمل های بهداشتی است، 
گفت: جلوگیری از اجتماعات در شــرایط کرونایی امروز 
مهم است. شــرایط سخت اســت و باید بیش از گذشته 

مراعات کرد.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی سخنگوی دولت در ابتدای 
نشســت خبری این هفته خود با بیان اینکه در آســتانه 
اربعین هســتیم، گفت: ملت ما و ملتهای همسایه در این 
جغرافیای وســیع اهل بیت، همواره در طول قرون مراسم 
عزاداری برای ساالر شهیدان و اصحاب حسین را با شکوه 
هرچه بیشــتر برگزار کرده اند. ســنت عزاداری، در طول 

تاریخ یک سنت ایستا و صرفا مناسکی نبوده است.
ربیعی در پاســخ به پرسشــی درباره مواضع ایران در 
خصوص اختالفــات آذربایجان و ارمنســتان، گفت: این 
موضع پیش از این اعالم شــده اســت. به حفظ تمامیت 
ارضــی آذربایجان تاکیــد داریم. تخلیه مناطق اشــغالی 
آذربایجان مورد تاکید ایران اســت. دخالت طرفهای ثالث 

را زیانبار میدانیــم. راه حل منطقه را نظامی نمی دانیم و 
از آسیب رســیدن به جان شهروندانمان در مناطق مرزی 
نگرانیم و پیگیــری می کنیم. خواهــان صلح در منطقه 

هستیم.
ســخنگوی دولت ادامه داد: مواضع رســمی ایران در 
سیاســت خارجی صرفا از طریق دولــت و وزارت خارجه 
اســت. ایران درگیری و تعرض در خــاک خود را تحمل 
نمی کند حتی اگر غیر عامدانه باشــد. ایران از کنشگران 
معدود است که روابط بسیار خوبی با دو کشور  آذربایجان 

و ارمنستان دارد تا هر چه زودتر این جنگ پایان یابد.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه بازگشت ارز ایران به 
کشــور، اظهار کرد: ۸ میلیارد دالر  از خرداد ماه از سوی 
تجار وارد چرخه کشور شده است. سیاست های تشویقی 

برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شــده است. گسترش 
صادرات بیش از پیش در دســتور کار است و کمیته های 
ویژه ای صادراتی تشکیل شــده. تالش برای بازگرداندن 

ارزهایمان در خارج از کشور انجام شده است.
ربیعی در پاســخ به پرسشــی درباره چگونگی اعمال 
پروتکلهای بهداشــتی و نظارت بر رعایــت آن در جامعه 
از ســوی دولت، گفت: در حوزه ادارات، اصناف، مشــاغل 
و حمل و نقــل، افرادی که پروتکل هــا را رعایت نکنند 
خدمات به آنها ارائه نمی شود. همچنین افرادی که مبتال 
شدند و رعایت نمی کنند، تحت اقدامات حقوقی قرار می 
گیرند؛ درباره این سازوکار شنبه تصمیم گیری نهایی می 

شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی توزیع واکسن 

آنفلوانزا و انتقادهای مطرح شده درباره کیفیت توزیع آن، 
تاکید کرد: زمان مناســب تزریق واکسن آنفلوانزا تا نیمه 
آذر اســت. تا پایان مهر ماه ۱۰ برابر سال گذشته تزریق 
رایگان خواهیم داشــت. تاکنون به یک میلیون و سیصد 
هزار نفر از افراد واجد شــرایط واکسن تزریق شده است و 

مابقی هم پوشش داده خواهد شد.
ربیعی تصریح کرد: صعب العــالج بودن برای دریافت 
واکســن آنفلوانزا معیارهایی دارد اما برخی به این موضوع 
توجهی ندارند. واردات بعدی که از این واکسن انجام شود 

نیز برای افراد باالی ۶۵ سال است.
وی در پاســخ به پرســش ایســنا درباره موضع دولت 
برخورد با بدحجابی و بی حجابی در ســطح جامعه، گفت: 
انتســاب و استناد اخبار و مواضعی که از سوی برخی ائمه 
جماعات مطرح شده بود از سوی دفاتر آنها تکذیب شد که 
باید تشکر کنیم که زمینه  سواستفاده را از ناآگاهان داخلی 
و شیاطین خارجی که قصد دارند بر ضد جمهوری اسالمی 

مسئله سازی کنند، گرفتند.

موضع گیری وزیر دفاع در خصوص مناقشات آذربایجان و ارمنستان:
به هیچ وجه اصابت گلوله به خاک ایران قابل قبول نیست

سخنگوی دولت عنوان کرد
تاکید بر حفظ تمامیت ارضی آذربایجان

دومین  جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی
 به پایان رسید

دومین  جلســه رســیدگی به اتهامات محمد امامی، تهیه کننده ســریال 
شــهرزاد و از متهمان بانک ســرمایه دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه 

جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به پایان رسید.
به گزارش ایسنا، در جلسه بخش دوم کیفرخواست قرائت شد. پس از پایان 
جلسه دادگاه قاضی مســعودی مقام گفت که جلسه بعدی دادگاه  صبح روز 

شنبه برگزار می شود.
۲۷ مرداد ماه ســال جاری  اولین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی 
و ۳۲ متهم دیگر پرونده  برگزار شــده بود. در اولین  جلســه دادگاه رســول 
قهرمانی نماینده دادســتان به قرائت بخش اول کیفرخواست ۲۴۰ صفحه ای 

متهمان و دالیل انتساب جرم پرداخته بود.
براساس این گزارش، نام محمد امامی در جلسات رسیدگی به پرونده بانک 
سرمایه و بخش مربوط به »سید محمدهادی رضوی« و »احسان دالویز« برده 

و از او به عنوان متهم یاد شده بود.۸
هشــتم مهرماه ســال ۹۹ غالمحسین اســماعیلی درباره آخرین وضعیت 
رسیدگی به پرونده محمد امامی گفته بود: دومین جلسه رسیدگی به پرونده 

این متهم هفته آینده برگزار می شود.
ســخنگوی قوه قضائیه ۱۶ شهریورماه سال جاری با اشاره به موافقت رهبر 
انقــالب با تداوم فعالیت دادگاه های ویژه رســیدگی به جرایم اقتصادی گفته 
بــود که در دور جدیــد این  دادگاه ها  با برخی اصالحــات به کار خود ادامه 

خواهند داد.

کنترل مرزهای غرب و جنوب غرب کشور با پهپاد، 
دوربین های پیشرفته و بالن

فرمانــده نیروی زمینی ارتش خاطر نشــان کرد: تمامــی مرزهای غرب و 
جنوب غرب کشور با پهپادها، دوربین های پیشرفته الکترونیکی و دیجیتالی و 

انواع بالن ها کنترل می شود.
به گزارش ایســنا، امیر ســرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی 
ارتش در آیین افتتاحیه منازل ۴۰۰ واحدی مهر والیت ۱ اهوا، ضمن تسلیت 
ایام اربعین حسینی)ع(، با تاکید بر اینکه تدابیر مقام معظم رهبری برای همه 
الزم االجرا و نقشــه راه اســت گفت: معظم له مقرر فرمودند، همه ما مکلف به 
اجرای دســتورات ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم، ملت بزرگوار ما که ملتی 
والیی هســتند فرامین مقام معظم رهبری را ارجح می دانند و بنابر فرمایشات 

معظم له اقدام خواهند کرد.
وی با اشــاره به کنترل مرزهای غرب و جنوب غرب کشــور در طول سال 
و همچنین روزهای اربعین توســط یگان های نیروی زمینی ارتش اظهار کرد: 
تمامی مرزهای غرب و جنوب غرب کشــور با پهپادها، دوربین های پیشرفته 

الکترونیکی و دیجیتالی و انواع بالن ها کنترل می شود.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: امســال با توجه به شرایط ویروس 
کرونا، باید اربعین حسینی ) ع( را از دور گرامی بداریم؛ مهم این است دل های 
ما در گروه ایثار و شــهادت و در رکاب امام حســین ) ع( باشــد. بر اســاس 
این گزارش، فاز نخســت منازل ســازمانی ۴۰۰ واحدی نیروی زمینی ارتش 
صبح امروز با حضور امیر سرتیپ حیدری فرمانده نزاجا و جمعی از مسووالن 

کشوری و لشکری در اهواز مورد بهره برداری قرار گرفت.

اصالحات به سهم خود بابت مشکالت اقتصادی از مردم 
عذر می خواهد

یک عضو شــورای مرکزی حــزب کارگزاران بــا بیان این کــه در ایجاد 
مشکالت کشــور فقط دولت ســهم ندارد، گفت: ما اصالح طلبان هم اگر در 
ایجاد مشکالت ســهمی داشته ایم، به اندازه مسئولیت و اختیار خود از مردم 

عذرخواهی می کنیم.
علــی محمد نمازی در گفت و گو با ایســنا، و در واکنش به اظهارات دبیر 
کل موتلفــه مبنی بر لزوم عذرخواهی اصالح طلبان از مردم بابت مشــکالت 
اقتصادی اظهار کرد: وضعیت نامطلوب کشــور ریشــه در دشمنی اسرائیل و 
آمریکا و نفاق بعضی کشــورها، سیاســت خارجی، و تحریم های شدید علیه 
کشور دارد و نمی توانیم بگوییم در ایجاد این مشکالت فقط قوه مجریه مقصر 
بوده اســت. من بارها هم گفته ام اگر موفقیتی به دست می آید همه  مقامات، 
مســئولین، قوای سه گانه، دســتگاهای اجرایی ونظامی و انتظامی به نسبت 

مسئولیت و اختیارات خود سهم دارند و در ناکامی ها هم سهیم هستند.
وی ادامــه داد: کارنامه اصالح طلبان مربوط به مجلس ششــم و دو دولت 
خاتمی است که دستاوردهای خوب اقتصادی درآن دوره به دست آمد. با این 
که نفت ۸ دالر بود اما وضعیت اقتصادی کشــور و معیشت مردم بهتر و مردم 
به خوبی از آن دوره یاد می کنند. مجلس ششم به عنوان یک مجلس سیاسی 

معروف شد اما بیشترین مصوبات اقتصادی را داشت. 
این فعال سیاســی در پاسخ به این پرسش که آیا اصالح طلبان که حامی 
دولت بودند هم سهمی در ایجاد مشکالت امروز کشور دارند، خاطر نشان کرد: 
آیا روحانی درســال ۹۲ یکباره از راه رســید و با حمایت اصالح طلبان رئیس 
جمهور شــد یا این که او ســابقه طوالنی در عضویت مجلس شورای اسالمی ، 
مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت 
ملی، مجلس شــورای اسالمی و همچنین مســئولیت در دوران دفاع مقدس 

داشته است. 
وی افــزود: او مورد  اعتماد رهبری، آیت اهلل هاشــمی، شــورای نگهبان و 
حوزه های علمیه بود و ســابقه طوالنی عضویت در جامعه روحانیت داشــت و 
در انتخابات کشور همیشه در فهرست اصول گرایان به رای دهندگان معرفی 

می گشت. 

اخبار کوتاه
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سختی کار دستگاه سیاست خارجی در ایران
هر شخصی ممکن الخطا است و می تواند در معرض انتقاد قرار گیرد، ولی آنچه 
علیه دستگاه سیاست خارجی رخ می دهد توهین، تخریب و بیشتر، عقده گشایی 
اســت. به جرات می توان گفت که منشاء بسیاری از این هجمه ها، آلبانی نشین ها 

هستند و داخلی ها ناخواسته در دام آنها می افتند.
به گزارش ایرنا   »محمد حســینی« نوشت ، بررسی کارکرد دستگاه سیاست 
خارجی کشور و حساسیت های غیرعادی موجود در مورد کارکنان، به ویژه رئیس 
این دستگاه، نشان از ســختی کار آنها دارد. تعدادی از رسانه ها، مقامات رسمی، 
شخصیت های سیاسی و پارلمانی و گروه ها، بدون توجه به اینکه دستگاه سیاست 
خارجی یک نهاد حاکمیتی اســت و مجری سیاست های تعیین شده در خارج از 
مرزها و در روابط با کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی است، برخوردی 

جناحی با آن داشته و بدترین حمالت و توهین ها را متوجه آن می کنند.
در بســیاری از مواقع بیشتر انرژی وزیر و کارکنان وزارت امور خارجه به جای 
مقابله با دشــمنان خارجی، صرف رفع و رجوع کارشکنی های داخلی و رفع آثار 
زیانبار مواضع، رفتار و اقدامات نسنجیده برخی از شخصیت های حقیقی و حقوقی 
داخلی می شــود. اگر دیپلمات های کشورمان را در مبارزه با شقی ترین افراد نظیر 
ترامپ، پمپئو، نتانیاهو، بن سلمان و بن زایدها و خنثی سازی توطئه های آنها، بسان 
سربازان حاضر در جبهه جنگ تلقی کنیم، نه تنها مورد حمایت و پشتیبانی طبیعی 

و مناسب قرار نمی گیرند، بلکه در بسیاری از مواقع از پشت خنجر می خورند.
در بسیاری از مواقع تالش آنها در راستای منافع ملی و در آستانه نتیجه گیری 
به واســطه موضع گیری یا سخنان و رفتارهای نسنجیده برخی از شخصیت های 
حقیقی و حقوقی به ناکامی منجر می شــود. از سوی دیگر آثار برخی از اقدامات 
نســنجیده در داخل کشور آنچنان سنگین اســت که هر گونه تالش برای رفع 
اینگونه آثار با ناکامی مواجه می شــود. برای نمونه، از زمان ناآرامی های عراق که 
در آن شــعارهای تندی علیه کشــورمان داده شد و سرکنسولگری کشورمان در 
نجف به آتش کشیده شد، تالش بسیاری صورت گرفت تا در افکار عمومی عراق 
هر گونه سوء تفاهم نسبت به کشورمان برطرف گردد که یکباره مدیرمسئول یکی 
از روزنامه های کشور مقاله نامناسبی را علیه یکی از مراجع عظام مستقر در عراق 

نوشته و موجب واکنش گسترده مردم و حاکمیت عراق علیه ایران می شود.
در زمانی که دیپلمات های ایرانی در تالش برای قانع سازی کشورهای خارجی 
مبنی بر غیر قانونی بودن بهره گیری رژیم تروریستی آمریکا از مکانیسم بازگشت 
تحریم های ســازمان ملل هستند یا به دنبال اثبات این امر هستند که آمریکا به 
واسطه تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران، جنایت علیه بشریت مرتکب می شود، 
ناگهان صدور حکمی موجب تحریک افکار عمومی جهان علیه ایران می شــود. یا 
تهاجم به سفارت و سرکنسولگری عربستان در تهران و مشهد، موجب دوری هر 
چه بیشتر کشورهای همسایه در حوزه خلیج فارس و نزدیکی هر چه بیشتر آنها 
به رژیم صهیونیستی و رژیم تروریستی آمریکا می شود. هر چند با ارائه طرح هایی 
نظیر »مجمع گفت وگوی منطقه ای«، پیشــنهاد »انعقــاد پیمان عدم تعارض و 
تجــاوز«، ابتکار صلح هرمز یا طرح امید، تالش گســترده دیپلماتیک برای رفع 
ســوءتفاهمات می شود، ولی مالحظه می کنیم که نتیجه ای غیر از خواست ایران 

شکل می گیرد.
برجــام را می تــوان بهترین توافقنامه ایــران پس از انقالب دانســت که 
تحت نظارت رهبر معظم و تالش دیپلماتیکی کشــورمان به دست آمد، ولی 
با کارشــکنی شــدید داخلی مواجه شــد. با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل، اجماع امنیتی جهانی علیه کشورمان شکست، تمامی ۱۶ 
قطعنامه آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران لغو شد، 
حق ایران در پیگیری برنامه صلح آمیز هسته ای و غنی سازی ۳.۶۷ درصدی به 
رسمیت شناخته شد، ایران به عنوان اولین کشور در تاریخ معاصر بدون تحمل 
هیچ جنگ ویرانگری از ذیل فصل ۷ منشــور ملل متحد خارج شــد، تمامی 
تحریم های اقتصادی، تجاری و سیاســی مرتبط با برنامه هســته ای ایران لغو 
شــد، پی ام دی )پرونده ای که می گفتند هرگز امکان بسته شدن ندارد( بسته 
شــده و به تاریخ پیوست، شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران به 
صف شدند، محدودیت های مالی و بانکی علیه ایران از بین رفت، سوییفت باز 
شد و ایران در مدت کوتاهی توانست صادرات خود را مطابق با سهمیه تعیین 
شــده در اوپک افزایش دهد، رفت وآمدهای دیپلماتیک به اوج خود رسید و 
شــاخص های اقتصادی رو به رشد گذاشــت و در میان قاطبه مردم بارقه های 

امید به وجود آمد.  

ویژه

»الهــه کوالیــی« رئیس مرکــز مطالعات 
اوراسیای مرکزی دانشــگاه تهران با اشاره به 
پیوندهــای قومی و پیشــینه تاریخی ایران با 
ارمنســتان گفت  و  آذربایجان  جمهوری های 
که تهران ظرفیت مناسبی برای تاثیرگذاری بر 
تحوالت جاری و درگیری های کنونی در قفقاز 

جنوبی دارد.
کوالیی در گفت وگو بــا ایرنا به نقش ایران 
در حــل منازعه قره بــاغ کوهســتانی، بهره 
برداری بازیگران منطقــه ای و فرامنطقه ای از 
تداوم درگیری در این منطقه و تاثیر نیروهای 
تکفیری به عنوان دخالت غیرسازنده اشاره کرد.
وی با اشــاره به ادعاهای مطرح شــده در 
مورد فرســتادن نیروهای تکفیری از ســوی 
ترکیه به ایــن منطقه برای دخالت در منازعه 
بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان تصریح 
کرد: منطقه قفقاز شمالی و جنوبی کانون های 
منازعات قومی در ســالهای بعد از فروپاشــی 
شــوروی بوده و بستر بســیار مناسبی در این 
منطقه برای رشــد افراط گرایی و جریان های 
تندروی اسالمی وجود داشته و درگیری های 
چچن تنهــا نمونه ای از ایــن ظرفیت و این 

شرایط در منطقه را به نمایش گذاشت.
اســتاد دانشــگاه تهران در مورد  سیاست  
خارجی ترکیه اظهار داشت: آثار سیاست های 
ترکیه پیشتر در سوریه دیده شده و دولت این 
کشور ممکن اســت بازی هایی که قبال باخته 

است را دوباره در این منطقه دنبال کند.
واردان توغانیان سفیر ارمنستان در مسکو 
هفته گذشــته گفته بود، اطالعاتی داریم که 
اخیرا ترکیه حدود ۴ هزار مبارز را از ســوریه 
به آذربایجان انتقال داده اســت و به دنبال آن 
تصاویر ســلفی نیروهای تکفیری ســوریه در 
هواپیمایــی که عازم باکو بــود، به این خبرها 

قوت بخشید.
تهران و مسکو دنبال کاهش تنش 

رئیــس مرکز مطالعات اوراســیای مرکزی 

دانشگاه تهران معتقد است که با توجه به آثار 
و پیامدهای خطرناک بازی احتمالی ترکیه در 
قفقاز نتیجه مشخص است؛ روسیه و ایران در 
چنین شــرایطی همکاری بیشــتری در برابر 

جنگ در منطقه خواهند داشت.
وی با اشــاره به تجربه بســیار قابل توجه 
میانجیگری ایران در نخســتین سال های پس 
از فروپاشــی شــوروی در جنگ قــره باغ در 
ســال ۱۳۷۱ با میزبانی از مقام های جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان برای مذاکره و آتش 
بس، گفــت: ایــران ظرفیت مناســبی برای 
تاثیرگذاری بــر درگیری های کنونی در قفقاز 
جنوبی دارد، ولی متاسفانه به دلیل نوع تعامل 
بــا جامعه جهانی بــه ویژه با اروپــا و آمریکا، 
نتوانســته از ایــن ظرفیت در ایــن زمینه به 

درستی استفاده کند.
این استاد دانشــگاه تهران تجربه ایران در 
آن سال را بسیار قابل بهره برداری برای امروز 
دانست و تاکید کرد: بدون تردید با استفاده از 

شرایط همســایگی با هر دو کشور )جمهوری 
آذربایجــان و ارمنســتان(، پیوندهای قومی و 
مذهبــی، در اختیار داشــتن ظرفیت مذهبی 
و قومــی در داخل برای تاثیــر گذاری بر این 
منازعه که ایــران از آن برخوردار اســت، در 
صورت تعامل سازنده با جهان و ارتباط نزدیک 
بــا قدرت های جهانی و نیز روســیه، می تواند 
نقش تاثیرگذاری در جلوگیری از گســترش 
درگیری در منطقه با حضور نیروهای تکفیری 
داشــته باشــد؛ آزمونی که پیش از این ایران 
و روســیه در ســوریه و عراق آن را پشت سر 

گذاشتند.
کوالیــی اضافه کرد: در این زمینه، با توجه 
به پیچیدگی موضوع و حساســیت منطقه و 
نیز با توجه به همسایگی روسیه و نیز اهمیت 
روابط روســیه و ترکیه، ایران می تواند و باید 
یک دیپلماسی بسیار فعال و پر تحرکی را برای 

پایان دادن این منازعه دنبال کند.
رئیــس مرکز مطالعات اوراســیای مرکزی 

دانشگاه تهران در بخش دیگری از صحبت های 
خــود در مورد گزینه های دو طرف برای پایان 
درگیری گفت که با توجه به نقش قدرت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای در این منازعه، چشم 
انداز روشــنی برای پایــان آن و تخلیه اراضی 
اشغالی جمهوری آذربایجان دیده نمی شود. در 
واقع آنچه می توان به عنوان یک گزینه مقدور 
و بهترین گزینه در شــرایط فعلی اشاره کرد، 
رسیدن به یک آتش بس برای پایان خونریزی 
بین دو کشــور است، آن هم با در نظر گرفتن 
روند تقابــل قدرت هایی کــه در این منطقه 

تاثیرگذار هستند.
وی حل و فصل این بحران و عقب نشینی 
ارمنستان از اراضی اشغالی را با توجه به نقش 
مســکو و نیز وجود ارامنه قره باغ در ایروان - 
هرچنــد تحوالت جدی در این زمینه رخ داده 

- گزینه مقدور در شرایط فعلی ندانست.
کوالیی در مــورد تبعات ادامــه درگیری 
بیــن باکــو و ایروان اظهــار کرد: بــا در نظر 

گرفتــن پیوندهای قومــی، مذهبی و تاریخی 
میان ایران با هر دو کشــور، بیش از آثار ادامه 
منازعه مســلحانه در مرزهای یک کشور، این 
درگیری هــای نظامی برای امنیت کشــور ما 

بسیار اهمیت دارد.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، شرایط تداوم 
درگیری نظامی بین دو کشــور نه فقط برای 
جمهــوری اســالمی بلکه برای همســایگان 
این منطقه نیز بســیار اهمیــت دارد. به ویژه 
کــه منازعه قره باغ کوهســتانی یــا ناگورنو 
قره بــاغ از همان روزهای پس از فروپاشــی 
اتحاد شــوروی  به عرصه ای برای رقابت های 
منطقــه ای و فرامنطقه ای تبدیل شــد. از این 
جهت هم حضور بازیگران فرامنطقه ای در این 
درگیری های نظامی، بیشتر می تواند بر امنیت 

ملی کشور ما تاثیرگذار باشد.
بلوک بندی جدید

این اســتاد دانشگاه تهران همچنین درباره 
شــکل گیری ائتالف و بلوک بندی جدید در 
منطقه ابراز داشــت: دولت ارمنســتان از یک 
طرف هم پشــتیبانی روسیه را دارد - که پس 
از رخدادهای ۲۰۱۸ آســیب دیده اســت- و 
هم از پشــتوانه بسیار گســترده دیاسپورای 
ارمنی )ارامنه خارج از ارمنســتان( در اروپا و 
آمریکا بهره مند اســت و این نفوذها را به کار 
می گیرد. از ســوی دیگر گــروه بندی دیگری 
میان جمهوری آذربایجان و سیاست های غرب 
گرایانه  آن با ترکیه و اروپا و البته پیوندهای رو 
به گسترش آن با آمریکا و اسرائیل وجود دارد.
بــه اعتقاد کوالیی، نوعــی ائتالف یا بلوک 
بندی هم ایران را در کنار ارمنستان و روسیه 
قرار می دهد. سیاست ایران تاکنون تالش برای 
میانجیگری و ایجاد صلح و آرامش در منطقه 
بوده اســت. بهترین سیاســتی که میتوانست 
دنبال شــود پرهیــز از تشــدید گرایش های 
قومی یا دینی بوده اســت که با وجود برخی 

مداخله ها، دنبال شده است.

 رئیس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران:

ایرانوروسیهمقابلجنگدرقرهباغهمکاریمیکنند

یک قاضی آمریکایی با طرح ادعاهایی علیه کشورمان، ایران را به پرداخت 
۱.۴۶ میلیارد دالر غرامت به یک خانواده آمریکایی محکوم کرد.

به گزارش نشــنال، یک قاضی آمریکایی ایران را محکوم با پرداخت ۱.۴۶ 
میلیارد دالر به خانواده »باب لوینسون« متهم کرده است.

به گزارش ایسنا، کاخ سفید فروردین ماه با تایید نتیجه گیری های خانواده 
رابرت لوینســون، افسر سابق اف.بی.آی که مفقود شــده است، این ادعا را 

مطرح کرد که او ممکن است در ایران مرده باشد.
خانواده لوینســون مدعی شده اند که ســرویس اطالعاتی آمریکا آن ها را 
متقاعد کرده اســت که او در حبس در ایران مرده است اما این که چه وقت 

و چگونه این اتفاق افتاده مشخص نیست.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشــنبه در پاسخ به سوالی در 

این باره، مرگ لوینسون را تایید نکرد.

حکم 1/46 میلیاردی قاضی آمریکایی
 علیه ایران

رییس پیشــین سازمان اطالعات عربستان گفت که صدام با موشک هایی 
که خودمان در جنگ با فارس هــا برایش خریدیم ریاض را هدف قرار داد و 

قبل از آن هیچ کس حمله موشکی به عربستان نداشت.
به گزارش ایســنا، بندر بن ســلطان، رئیس پیشین ســازمان اطالعات 
عربســتان در بخشی از قسمت اول مســتند »مع بندر بن سلطان« که شب 
گذشته از شبکه العربیه پخش شد گف: اظهارات مقامات فلسطینی در رابطه 
با توافق امارات و بحرین با اســرائیل دردناک و در سطح پایین است. اهانت 

رهبران فلسطینی به کشورهای خلیج )فارس( غیرقابل قبول است.
وی با انتقاد از رهبران فلســطینی تاکید کرد: ما مساله فلسطین را مساله 
ملــی و عادالنه می دانیم اما مدافعان حقوقی این مســاله شکســت خورده 
هستند درحالی که مساله اسرائیل ناعادالنه است اما وکال و حامیان آن موفق 

هستند، این خالصه اتفاقاتی است که در طول ۷۵ سال گذشته رخ داد.

اعتراف »بندربن سلطان« به حمایت موشکی 
از صدام در جنگ تحمیلی

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شد که ایران بدون درنظر گرفتن 
اینکه چه کســی پس از نوامبر رئیس جمهور می شــود، آماده ازســرگیری 
مذاکراتی جدید خواهد بود. به گزارش ایسنا، به نقل از العربیه، الیوت آبرامز، 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز دوشــنبه در گفت وگویی با شبکه سی 
ان ان مدعی افزایش فشــار ایاالت متحده علیه ایران در آینده شــد. وی در 
این خصوص گفت: ما به فشــار ادامه داده و آن را در روزها و هفته های آتی 
افزایش خواهیم داد. وی مدعی شــد که ایران بدون درنظر گرفتن اینکه چه 
کسی پس از نوامبر رئیس جمهور می شود، آماده ازسرگیری مذاکراتی جدید 

خواهد بود چراکه »نمی توانند چهار سال دیگر را اینگونه تحمل کنند«.
این مقام ارشــد آمریکایی با طرح این ادعا که کمپین فشــار حداکثری 
تاثیر عظیمی بر ایران گذاشــته است مدعی شد که مشکالت اقتصادی ایران 

حاصل تحریم هاست.

ادعای »آبرامز« درباره چشم انداز مذاکره 
ایران و آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد
آمادگی تهران برای گسترش همکاری ها با مسکو

تاکید بغداد بر گفت وگوی شفاف با تهران

رطب خوردن عربستان و منع رطب سعودی

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه همکاری فکری 
و رسانه ای میان ایران و روسیه برای مقابله با توطئه های 
رسانه های آمریکایی مهم اســت، گفت: آماده گسترش 

همکاری رسانه ای با روسیه هستیم.
به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا، ســومین نشست 
کمیته همکاری های رسانه ای ایران و روسیه به میزبانی 
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی روز 
سه شــنبه بعدازظهر در تهران برگزار شد. این نشست به 
دلیل شرایط شیوع کرونا، به صورت وبینار و با سخنرانی 
آنالین )برخط( شــماری از سیاســت گزاران و مدیران 

رسانه های جمهوری اســالمی ایران و فدراسیون روسیه 
برگزار شد. سخنگوی وزارت خارجه در این نشست گفت: 
در شــرایطی گردهم آمدیم که جهــان در حال تغییر و 
ویروس کرونا ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی جهان را 

تحت تاثیر قرار داده است.
سعید خطیب زاده با اشاره به برگزاری نشست مزبور 
به شــیوه وبینار تصریح کرد: همین نشست امروز حاکی 
از تغییری است که کرونا بر همه پدیده ها گذاشته است. 
در این دنیای در حال تغییر محور شرق از نظر سیاسی و 
اقتصادی محور مهمی است و تهران و مسکو در این محور 

نقش مهمی دارند. وی، توطئه های رســانه های آمریکا و 
روابط استراتژیک تهران-مســکو  را یادآور شد و افزود: 
همکاری فکری و رســانه ای میان ایران و روســیه برای 

مقابله با توطئه های رسانه های آمریکایی مهم است.
ســخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه اخبار جعلی 
فضــای رســانه ای دو کشــور را تحت تاثیر قــرار داده، 
خاطرنشــان کرد: در بعد دیپلماسی عمومی، تصویر دو 
کشــور برای نخبگان مهم اســت و وزارت امور خارجه 
آمادگــی دارد با همــکاری طرف روس بــرای تعمیق 

همکاری ها تالش کند.

وزیر خارجه عراق با اشاره به تاثیرگذار بودن ایران بر 
وضعیت عراق تاکید کرد که نیازمند گفت وگویی شفاف و 

واضح با ایران هستیم.
به گزارش شفق نیوز، »فواد حسین« در گفت وگویی 
تلویزیونی تاکید کرد که آمریکا تهدید به بستن سفارت 
خود در عراق نکرده اســت و حمالت به نمایندگی های 
دیپلماتیک و فرودگاه منجر شــد تا واشنگتن به خارج 

کردن سفارت خود از بغداد فکر کند.
وی با بیان اینکه این حمالت تنها علیه ســفارت ها 
نیست بلکه علیه ملت عراق است، خاطرنشان کرد: برخی 

کشورها آمریکا را به نبستن سفارت خود تشویق کردند.
فواد حسین در بخشی از گفت وگوی خود تاکید کرد: 
در سفرم به ایران و دیدار با مسئوالن این کشور وضعیت 
کنونی را شــرح دادیم. ایران بر وضعیت عراق تاثیر گذار 

است.
وزیر خارجه عــراق گفت: از ایــران انتظار داریم که 

گام هایی مثبت در رابطه با عراق اتخاذ کند.

وی همچنین تاکید کرد: گفت وگوها با ایران را باید از 
زیر میز بر روی میز برد، ما نیازمند گفت وگویی شفاف و 

روشن با ایران هستیم.
فواد حسین پیش از این نیز تاکید کرده بود: مسئوالن 
ایرانی تاکید کردند که حمله به ســفارت ها و هیات های 

دیپلماتیک موجود در عراق به آنها ارتباطی ندارد.
وی گفــت: تنش میان آمریکا و ایران به بخشــی از 
حقیقت عراق تبدیل شــده اســت و این مساله برای ما 
بســیار خطرناک اســت. هرگونه حمله به سفارت های 

خارجی حمله به دولت و ملت عراق به شمار می رود.
وزیر خارجه عراق خاطرنشان کرد: به مسئوالن ایرانی 
گفتیم که انجام عملیات علیه سفارتخانه ها منجر به نا به 

سامانی در عراق می شود.
به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه کشــورمان روز دوشنبه در پاســخ به سوالی در 
ارتباط با روابط ایران و عراق از جمله ســفر چندی پیش 
وزیر خارجه این کشــور به تهران و دیدار ایرج مسجدی، 

ســفیر ایران در بغداد با رئیس جمهــور عراق گفت: در 
ســفر دو هفته قبل وزیر خارجه عراق به کشورمان که 
در چارچوب مراودات عادی دو کشــور انجام شد مسائل 
متعددی بین مقامات دو کشور مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و بعد از این سفر نیز ما بیانیه ای را منتشر کردیم 
و بر حفظ آرامش و ثبات سیاســی در عــراق و جایگاه 
مرجعیت در این کشــور تاکید کردیم و گفتیم اینها از 
ارکان سیاست خارجی ما در عراق است و اجازه نمی دهیم 
طرف های خارجی در امور داخلی عراق دخالتی داشــته 
باشند و ما به دولت عراق و نیروهای عراق کمک می کنیم 
تا بتوانند مسائل را در این کشور به خوبی به پیش ببرند 

و منافع شان تامین شود.
وی ادامه داد: در این راستا فکر می کنیم که طرف های 
ثالثی هســتند که در پی ایجاد خدشه در روابط ایران و 
عراق هســتند. در حالیکه آنها باید بدانند روابط ایران و 
عراق چند الیه و مردمی اســت و هر روز مستحکم تر از 

قبل ادامه دارد.

عربســتان ســعودی در حالی که در سال های اخیر 
همســو با رژیم صهیونیستی به دنبال اتهام زنی به ایران 
بوده و تالش های آشکاری برای تخریب توافق هسته ای 
انجام داده، برنامه هسته ای مخفیانه ای را در سایه سکوت 

کشورهای غربی دنبال می کند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، عربستان سعودی سودای یک 
برنامه هســته ای را در سر داشــته و از مدت ها پیش در 
راستای تحقق آن گام برداشته است برنامه ای که چندان 
شفاف نیست.  این در حالی است که عربستان عظیم ترین 
منابع نفتی جهان را در اختیار دارد. موضوعی که یکی از 
بهانه های غرب برای جلوگیری از فعالیت هسته ای ایران 
بوده است. مقامات عربستان با وجود داشتن برنامه های 
هســته ای همواره از فعالیت های هســته ای ایران انتقاد 
می کنند. واکنش های عربستان نسبت به برنامه صلح آمیز 
هســته ای ایران شبیه حکایت رطب خورده ای است که 

منع رطب می کند.
اخیرا فیصــل بن فرحان، وزیر خارجه عربســتان با 
طرح ادعاهای بی اساسی در مورد برنامه هسته ایران گفته 
است که جامعه بین المللی باید به مسئولیت های خود در 
قبال تخلفات ایران از قطعنامه های بین المللی و به ویژه 
برجام عمل کند. فیصل بن فرحان در مراسمی که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به مناســبت روز جهانی نابودی 
کامل تسلیحات هســته ای برگزار کرد، همچنین گفت: 
عربستان توافق برجام را مانع بازدارنده ای در مقابل اهداف 

هسته ای ایران نمی داند.

 این در حالی اســت که کاظم غریب آبادی، سفیر و 
نماینده دائم کشــورمان نزد سازمان های بین المللی ۲۰ 
مرداد ماه ۱۳۹۹ به دنبال انتشــار اطالعاتی در خصوص 
ساخت کارخانه تولید کیک زرد توسط عربستان سعودی، 
از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواســت درباره برنامه 
پنهانی هسته ای این کشور شفاف سازی کرده و گزارشی 

به اعضای آژانس ارائه کند.
غریب آبادی با یادآوری این نکته که عربستان سعودی 
در حال توســعه و اجرای یک برنامه بســیار غیرشفاف 
هسته ای است، افزود: به رغم اینکه عربستان عضو ان. پی. 
تی است و توافقنامه جامع پادمان دو جانبه در حال اجرا 
با آژانس دارد،  هنوز از تعهد پذیرش بازرسی های پادمانی 
آژانس خودداری میکند و با وجود درخواست های مکرر 
چندین ســاله آژانس، تعهدات خود را به گونه ای اصالح 

نکرده است که اجازه بازرسی به آژانس را بدهد.
گمانه زنی ها و اخبار زیادی در مورد فعالیت هسته ای 
عربستان سعودی منتشر شده است. روزنامه وال استریت 
ژورنال ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ادعا کرد که چین به عربســتان 
در احداث تاسیساتی جهت تولید کیک زرد کمک کرده 
و این تاسیســات در  منطقه دورافتاده »العال« در شمال 

غرب عربستان قرار دارد.
اما روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی نوشــت که 
تاسیســات هسته ای عربســتان ســعودی در نزدیکی 
ریاض قرار دارد و اعالم کرد که آمریکا در حال بررســی 
تالش های هسته ای عربســتان است، تا ارزیابی کند که 

آیا احداث زیرساخت ها برای تولید سوخت هسته ای در 
این کشور، می تواند پادشاهی سعودی را در مسیر ساخت 

سالح هسته ای قرار دهد یا نه.
نیویــورک تایمز نوشــته بــود بر اســاس گزارش  
ســازمان های اطالعاتی آمریکا،  عربســتان برای ایجاد 
ظرفیت های صنعتی برای تولید سوخت هسته ای تالش 
می کند. ساختمانی در نزدیکی ریاض شناسایی شده که 
ساختش به اتمام رسیده است. به عقیده تحلیل گران این 
ساختمان می تواند یکی از مجموعه  سایت های هسته ای 

باشد که سعودی ها آن را پنهان نگه داشته  بودند.
انتشــار خبر ساخت تاسیســات مخفی تولید کیک 
زرد در عربســتان در رسانه های غربی، نگرانی ها در مورد 
برنامه غیرشفاف هسته ای عربستان و دستیابی ریاض به 
تسلیحات هسته ای را آن هم در شرایطی که این کشور با 
وجود عضویت در »ان پی تی« و »توافقنامه جامع پادمان 
آژانس انــرژی اتمی«، از پذیرش بازرســی های پادمانی 

خودداری می کند، افزایش داده است.
با وجــود آنکه منطقه غرب آســیا تاکنون شــاهد 
استفاده از سالح های هسته ای نبوده، اما آنچه که سبب 
می شود تا حرکت عربســتان در مسیر هسته ای شدن 
دور از نظارت، به عنوان خطری جدی برای این منطقه 
محســوب شود، رویکرد تهاجمی و غیرقابل پیش بینی 
این کشــور و حمایت هایی است که قدرت های مختلف 
بــه ویژه غربی، از جنایت هــای متعدد ریاض در عرصه 

بین المللی کرده اند.

با عنایت به درج آگهی  به شرح ذیل:
عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیســات و رفع حوادث و اتفاقات شــبکه، انشــعابات و 
خطوط انتقال آب در امورات آبفای شهرستان رباط کریم به شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۵۰۱۳۹۰۰۰۰۶۶

به استحضار می رساند موارد ذیل اصالح می گردد:
۱- مهلت فروش اسناد: تا مورخ ۹۹/۰۷/۲۲  تا ساعت ۱۹ 

۲- مهلت ارائه پیشنهادات ۹۹/۰۸/۰۶ 
۳- زمان بازگشایی ۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۸:۳۰

اصالحیه آگهی 99/15)تجدید(

 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- مدیریت بازرگانی
JP4 موضوع مناقصه: خرید ۶۰/۰۰۰ عدد حلب جهت مظروف سازی سوخت

TR-99422-DSD :طی تقاضای شماره
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران: 

از کلیه تولیدکنندگان مربوطه دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آخرین آگهی روزنامه با مراجعه به بخش مناقصات ستاد 
در ســایت MONAGHESE.NIOPDC.IR و همچنین سایت HTTP://IETS.MPORG.IR نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط 
به مناقصه گران اقدام و این فرم را به همراه ســایر مدارک درخواســتی به اداره خریدهای داخلی این شرکت واقع در تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- 

روبروی پارک هنرمندان- جنب خیابان برادران شاداب- پالک ۱- طبقه دوازدهم تحویل نمایند. تلفن های تماس: 88327085- 84121130 
مبلغ معامله 21/600/000/000 ریال و براساس بررسی میدانی برآورد شده است.

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 1/080/000/000 ریال می باشد که براساس آئین نامه تضمین در معامالت دولتی قابل ارائه می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/16
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرانتاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/19

با عنایت به درج آگهی  به شرح ذیل:
 برون ســپاری تامین اتصاالت انشــعاب بــه همراه نصب و اصالح انشــعابات به شــماره فراخوان 

۲۰۹۹۰۵۰۱۳۹۰۰۰۰۶۷ به شماره آگهی ۹۹/۲۴  
تامین، تعویض و راه اندازی کنتورهای خراب و فرسوده به شماره فراخوان  ۲۰۹۹۰۵۰۱۳۹۰۰۰۰۶۴ 

به شماره آگهی ۹۹/۱۶ )تجدید(
به استحضار می رساند موارد ذیل اصالح می گردد:

 ۱- مهلت فروش اسناد: تا مورخ ۹۹/۷/۱۶ تا ساعت ۱۹ 

اصالحیه 

شهرداری شــاهرود در نظر دارد نسبت به خرید اقالم مورد نیاز 
عملیات برقی-الکترونیکی جهت ساختمان اداری شهرداری واقع 
در مجموعه البرز شرقی از طریق  برگزاری مناقصه عمومی اقدام 

نماید.
 لــذا متقاضیان می توانند همه روزه به جزء ایام تعطیل در وقت 
اداری جهت هماهنگی و کســب هر گونه  اطالعات بیشــتر با 
تلفن هــای 46 الــی 02332224060 داخلــی 133 امــور 
قراردادهای شــهرداری شــاهرود و درخصوص و موارد مالی با 
تلفن های فوق )داخلی ۱۴۲یــا ۱۲۴( تماس حاصل نموده و یا 
 www.shahrood.ir از طریق  ســایت شــهرداری به آدرس
دانلود اسناد مناقصه فوق الذکر را مشاهده و بهره برداری نمایند.

ضمنــا مهلت دریافت اســناد مناقصه تا پایان وقــت اداری روز 
یکشنبه مورخ 99/07/27 می باشد.

علیرضا حاجی محمدعلی- شهردار شاهرود

»آگهی مناقصه عمومی«

)نوبت اول(

شماره مجوز: 1399/3713

تمدید آگهی مناقصه و مزایده خطوط پردازش پسماند  
کارخانه کود آلی سازمان 
پیرو آگهی مناقصه و مزایده 99/6/31 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در خصوص 

الف: مناقصه 
۱- عملیــات جمع آوری اقالم بازیافتی. تعمیر. حفظ و نگهداری. بهره برداری و راهبری خطوط ۱ و ۲ کارخانه کود آلی ظرفیت 

حدود ۷۰۰ تن پسماندتر )زباله( در روز 
۲- عملیات جمع آوری اقالم بازیافتی، تعمیر، حفظ و نگهداری، بهره برداری و راهبردی خط ۲ کارخانه کود آلی ظرفیت حدود 

۳۰۰تن پسماند تر زباله در روز 
ب: مزایده 

۱- فروش اقالم بازیافتی )استحصالی( جمع آوری شده از روی نوار نقاله خطوط ۲ و ۱ کارخانه کود آلی سازمان 
۲- فروش اقالم بازیافتی استحصالی جمع آوری شده از روی نوار نقاله خط  ۳  کارخانه کود آلی سازمان 

واقع در کارخانه پردازش پســماند و تولید کود آلی این ســازمان. بدین وســیله مدت دریافت و تحویل اسناد مناقصه مذکور تا 
پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/8/6 تمدید گردید. پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 99/8/7 در محل سالن اجتماعات 

معاونت محترم خدمات شهری شهرداری اصفهان بازگشایی خواهد شد.

شرکت آب و فاضالب
جنوب غربی استان تهران

شرکت آب و فاضالب
جنوب غربی استان تهران

شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران 
)سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران
 )سهامی خاص(
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تامین ۶۰ هزار بسته لوازم التحریر 
با برپایی پویش »پازل همدلی«

رئیس سازمان بهزیستی از برپایی پویشی تحت عنوان »پازل همدلی« خبر داد و 
گفت: سازمان بهزیستی جهت حمایت و رسیدگی به دانش آموزان نیازمند و تحت 
پوشــش در ذیل پویش بزرگ مردمی ایران همدل قصد دارد تا با برپایی پویشی 
تحت عنوان »پازل همدلی« پازل همدلی مردم ایران را تکمیل و نســبت به تهیه 
و تامین ۶۰ هزار بســته لوازم التحریر برای دانش آموزان سراسر کشور اقدام کند. 
به گزارش ایلنا، وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به طرح 
پازل همدلی این سازمان جهت جمع آوری کمک های مردمی برای تهیه نوشت افزار 
و تبلت برای کودکان مناطق نیازمند گفت: پویش ایران همدل بعد از فرمایشــات 
مقام معظم رهبری بر پایه نهضت احسان و تعاون از عید غدیر خم آغاز شده و تا 

پایان ماه صفر ادامه دارد.
وی ادامه داد: یکی از اهدافی که در پویش ایران همدل مدنظر دستگاه های مختلف 
مشارکت کننده بوده تهیه و تامین نوشت افزار و لوازم التحریر برای دانش آموزان تحت 

پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد بوده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی جهت حمایت 
و رســیدگی به دانش آموزان نیازمند و تحت پوشش در ذیل پویش بزرگ مردمی 
ایران همدل قصد دارد تا با برپایی پویشی تحت عنوان »پازل همدلی« با همکاری 
انجمن صنفی تولیدکنندگان نوشت افزار، آوای پیک تحریر ایرانیان، موسسه خیریه 
نیک گامان و مشــارکت مردم ایران اسالمی پازل همدلی مردم ایران را تکمیل و 
نسبت به تهیه و تامین ۶۰ هزار بسته لوازم التحریر برای دانش آموزان سراسر کشور 

اقدام کند.
قبادی دانا افزود: کســانی که قصد دارند در این همدلی بزرگ مشــارکت کنند، 
می توانند به ســایت pazelehamdeli.ir مراجعه و اطالعات خود را وارد کنند، 
استانی که قصد دارند در آن مشارکت کنند را انتخاب و یک یا چند قطعه پازل را 
به نام خود ثبت و خریداری کنند تا به دانش آموزان آن منطقه ای که مدنظرشان 

است در زمینه تهیه نوشت افزار کمک شود. 

اعالم نحوه نمره دهی به دانش آموزان
 با مجازی شدن آموزش ها 

مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول شبکه شاد درباره روند ارزشیابی های نهایی 
در شــیوه آموزش غیرحضوری و اســتفاده از شبکه شاد در سال تحصیلی جاری 
توضیح داد. ســید حسن الحســینی در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: 
در حال کار بر روی موضوع ارزشیابی هستیم. وی افزود: ارزشیابی در نظام تعلیم 
و تربیت ســه نوع است؛ یک ارزشیابی میان ترم، پایانی و یک ارزشیابی امتحانات 

نهایی داریم.
مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول شبکه شاد با بیان اینکه امسال به منظور 
ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بیشتر کارپوشه دانش آموز در شبکه شاد 
مبنا و مالک قرار می گیرد گفت: اینکه معلم برای دانش آموز تکلیف فرســتاده و 
دانش آموز باید تکلیفش را انجام دهد مهم است. مثال  اگر معلم ۲۰ مرتبه تکلیف 
داده مشــخص است که تکالیف انجام شده یا خیر.همچنین مشخص است که آیا 

نتایج تحقیقاتی که معلم به دانش آموز محول کرده ارائه داده است یا خیر.
وی با اشاره به اینکه حضور و غیاب هم برای ما بسیار مهم است گفت: حضور دانش 
آموز هر هفت دقیقه یکبار در سیستم چک می شود و نمی تواند دکمه ای را بزند و 
برود. حضور در شبکه حتما مراقبت می شود. همه اینها در پرونده یا کارپوشه دانش 
آمــوز وجود دارد و معلم برمبنای آن نمره میان ترم می دهد و دیگر امتحان میان 
ترم نمی گیرد. مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول شبکه شاد افزود: ممکن است 
پایان هر بخش معلم بخواهد  سواالتی را طرح کند و آزمونی هم از بچه ها بگیرد. 
در شبکه شاد قابلیت آزمون ساز اضافه شده است. نتیجه این آزمون های هفتگی 
یا آزمون واحد میان ترم هم می تواند مبنا قرار بگیرد. بنابراین دست معلم کامال باز 
است و می تواند بسته به خالقیت خودش در این زمینه ایفای نقش کند و نمرات 

دانش آموزان را بدهد.

آغاز به کار جمعه بازار عباس آباد از دو هفته آینده
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از آغاز به کار جمعه بازار 
صنایع دستی در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد با مشارکت وزارت میراث 

فرهنگی و شرکت نوسازی عباس آباد ظرف دو هفته آینده خبر داد.
به گزارش ایسنا، سید علی مفاخریان در مراسم امضای تفاهمنامه برگزاری جمعه 
بازار صنایع دســتی در منطقه فرهنگی گردشی عباس آباد که با مشارکت وزارت 
ویراث فرهنگی و صنایع دســتی، شرکت نوسازی عباس آباد و شرکت ساماندهی 
صنایع و مشاغل شــهر تهران احداث خواهد شد، گفت: بر اساس این تفاهم نامه 
محصوالت صنایع دســتی در محل قطب گردشگری و صنایع دستی آینده شهر 
تهران یعنی مجموعه اراضی عباس آباد عرضه خواهد شــد. در سال جهش تولید 
موضوع صنعت به صورت جدی پیگیری شــده است و خوشبختانه توانستیم در 
نخســتین گام جمعه بازار صنایع دستی را شــروع کنیم تا از این طریق تولیدات 
هنرمندان در شهر تهران و سایر شهرها در محلی به نام باغ ایرانی واقع در اراضی 

عباس آباد عرضه شود.
وی با اشــاره به فعالیت هنرمندان و صنعتگران در حوزه صنایع دســتی در پاساژ 
پروانه و ایجاد محدودیت برای این افراد در طی تعطیلی این پاساژ گفت: امیدواریم با 
شروع به کار جمعه بازار صنایع دستی در سال جهش تولید زمینه رونق کسب و کار 
این افراد را فراهم کنیم. این جمعه بازار از دو هفته آینده فعالیت های اجرایی خود 
را آغاز خواهد کرد و در زمینی به مســاحت 4۶۰۰ متر که 14۰۰ متر آن مسقف 
است و می تواند حاشیه های آن نیز برای این جمعه بازار استفاده شود در این فضا 
پیش بینی شــده 15۰۰ نفر از افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند تولیدات 

خود را در اینجا عرضه کنند.

افزایش حرکت قطارهای تندروی خط ۵
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: جهت افزایش رضایت 
مســافران خط پنج متروی تهران و حومه ۲ حرکت اعزام سریع السیر   مستقل از 

ایستگاه ارم سبز به سمت کرج- گلشهر در خط 5 اضافه شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو تهران،  فرنوش نوبخت با اشاره 
به اینکه شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با رویکرد تغییر و بهینه سازی 
ســاعات شلوغی براساس الگوی تقاضای سفر، در دوران شیوع ویروس کرونا برای 
کاهش تجمع مســافری، ۲ اعزام قطار فوق العاده سریع السیر از ایستگاه ارم سبز 
به ســمت ایستگاه کرج را علی رغم مشکالت موجود و کمبود قطار در برنامه قرار 
داد، افزود: این حرکت ها  از ایســتگاه ارم ســبز  در ساعت 1۷:۲۷ و 1۸:۲۷ اضافه 

شده است.
نوبخت در ادامه در خصوص تغییر شروع ساعت حرکت قطارهای تندرو در روزهای 
پنجشنبه در خط 5 گفت: با توجه به تغییر ساعت ادارات قطارهای سریع السیر از 

اول مهرماه سال جاری یک ساعت زودتر از قبل از ساعت 14 آغاز می شوند.

واکنش شهردار تهران
 به افزایش قیمت بلیت حمل و نقل عمومی

شهردار تهران درباره الیحه فزایش قیمت بلیت حمل و نقل عمومی گفت: تا وقتی 
هزینه ها در حال افزایش اســت طبعاً نباید انتظار داشته باشیم که قیمت بلیت ها 
به همان شکل ســابق بماند، چراکه مقدار سوبسید اختصاص یافته در این حوزه 

با قیمت واقعی افزایش زیادی خواهد داشت و ادامه فعالیت ها را مختل می کند.
به گزارش ایلنا،  پیروز حناچی شهردار تهران در حاشیه پاسخگویی اش به شهروندان 
از طریق سامانه های 1۳۷ و 1۸۸۸ به خبرنگاران گفت: سامانه های 1۳۷ و 1۸۸۸ 
نقطه اتصال مستقیم ما با مردم است و شهروندان از طریق این سامانه ها می توانند 
مسائل و مشکالت خود را مطرح کنند. برای ما مهم است که در قبال طرح مسائل 
و مشکالت مردم در این سامانه ها، عکس العمل سریع و به موقع  بخش های ذیربط 
وجود داشــته باشد. شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره الیحه افزایش قیمت 
بلیط حمل و نقل عمومی گفت: ۶۰ درصد حمل و نقل عمومی را بخش خصوصی 
به عهده دارد و منصفانه نیســت که در شرایط افزایش قیمت ها و تورم در کشور 
از آنها انتظار داشــته باشیم که همچنان با قیمت های قبل کار کنند. قانون به ما 
می گوید اگر برنامه ای برای افزایش قیمت بلیط ها وجود دارد باید اول در شــورای 
شهر تصویب شده و بعد با حاکمیت مطرح شود و این مسیر قانونی طی شده است.

او افزود: تا وقتی هزینه ها در حال افزایش است طبعا نباید انتظار داشته باشیم که 
قیمت بلیط ها به همان شکل سابق بماند چراکه مقدار سوبسید اختصاص یافته در 
این حوزه با قیمت واقعی افزایش زیادی خواهد داشت و ادامه فعالیت ها را مختل 
می کند.   او در پاسخ به این سوال که آیا دولت در ماه های اخیر سهم خود از حمل 
و نقل عمومی را پرداخت کرده است دولت معموال با تأخیر سهم خود را پرداخت 
می کنند، اما در چند ماه اخیر شــاهد افزایش باالی قیمت ها بودیم پولی در این 

بخش از سوی دولت تخصیص نیافته است.

اخبار کوتاه
از سوی زالی و استاندار تهران مطرح شد 

درخواست برای محدودیت های بیشتر کرونایی
حریرچی:  زدن ماسک در تهران از ۱۹ مهر ماه اجباری است

جدیدترین داده های ماهواره ای درباره گسل شمال تهران
رخداد زلزله خاموش در مکران

فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران و استاندار 
تهران، در نامه ای به وزیر کشور خواستار اعمال محدودیت های 

تازه ای برای کاهش سفرهای غیر ضروری هموطنان شدند.
به گزارش مهر، علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری 
کرونا در کالنشهر تهران و انوشیروان محسنی بندپی استاندار 
تهران در نامه ای به وزیر کشــور برای کنترل و مهار بیماری 
کرونا خواستار اعمال محدودیت ها، افزایش عوارض بزرگراهی و 
جرایم رانندگی و پرداخت هزینه های درمانی مسافرانی که در 
سفر مبتال به کرونا می شوند برای کاهش سفرهای غیرضروری 

بین شهری و استانی شدند.
در بخشــی از ایــن نامــه آمده اســت: در راســتای تحقق 
حداکثری راهبردهای مداخله ای برای تقلیل ســرایت پذیری 
از طریق کاهش ارتباطات بیــن فردی و قطع زنجیره انتقال 
بیماری، اطالع رســانی و اقدامات زیادی انجام پذیرفته است. 
اما متأســفانه عــده ای از هموطنان به رغم تمــام توصیه ها 
ممکن اســت در تعطیالت پیش رو به سفرهای غیرضروری 
به خصوص به مناطق شمالی کشــور مبادرت ورزند که این 
موضــوع نگرانی های شــدیدی را در زمینــه کنترل بیماری 
کرونا ایجاد می کند. در ادامه این نامه زالی و محسنی بندپی 
خواســتار اعمال محدودیت های تازه برای کاهش سفرها در 
این تعطیالت شــده و موارد زیر را برای تصویب در ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا پیشنهاد کردند. افزایش موقت عوارض 
بزرگراهی به میزان حداقل ۳ تا 5 برابر برای خودروهایی که به 
مقاصد غیر بومی مسافرت کرده اند و تخصیص منابع حاصله از 

آن برای کمک به پیشگیری و کنترل بیماری کرونا.
افزایش مبلغ جریمه حداقل به میزان ۳ تا 5 برابری در صورت 
تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی برای خودروهای غیربومی 
که به سایر شهرستان ها مسافرت می کنند و تخصیص منابع 

حاصل از آن به شهرستان مقصد.
باتوجه به اینکه تعدادی از مســافران مذکور ممکن است در 

شهرستان های مقصد دچار بیماری کرونا شوند، با استفاده از 
ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی مقصد نسبت به قرنطینه 
ســازی این گونه افراد اقدام شــود و در صــورت ابتالء کلیه 
هزینه های درمان در مراکز بیمارســتانی در استان مبدا و یا 

مقصد به طور کامل از بیمار اخذ شود.
از ســوی دیگر، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی از اجرای اصل اجباری شدن ماسک در تهران از روز 

شنبه 1۹ مهر ماه خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی وزارت بهداشــت، ایرج حریرچی 
درخصوص وضعیت کنونی بیمارســتان ها در خدمت رسانی 
به بیمــاران مبتال به کرونا اظهار کــرد: در حال حاضر، اکثر 

استان های کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارد.
وی افزود: در اســتان تهران که وضعیت حادتری را مشاهده 

می کنیــم، در حال حاضــر، در بیمارســتان ها، 4۷۹۳ بیمار 
 ICU کرونایی بســتری داریم که ۹4۸ بیمار در بخش های

تحت مراقبت هستند.
حریرچی بیان کرد: با وجود اینکه به دلیل شــرایط کرونایی 
۲۰ تا ۳5 درصد پذیرش بیماران عادی را در بیمارســتان ها 
کاهــش دادیم، در لحظه کنونی، ۳11 بیمــار در اورژانس ها 
منتظر هســتند تا به بخش های بستری منتقل شوند، اما به 
دلیل کمبود تخت دچار مشکل هستیم، البته در ۲4 ساعت 
آینده این مشکالت مرتفع شــده و بیماران به بخش منتقل 
می شوند، اما بازهم بیماران جدیدی مراجعه می کنند که باید 

بستری شوند.
وی با بیان اینکه دستگاه ها و تجهیزات پزشکی دچار فرسودگی 
شده اند، اظهار کرد: مثال در شرایط عادی 1۰ درصد بیماران 

به اکســیژن نیاز دارند، اما 1۰۰ درصــد بیماران کرونایی به 
اکســیژن آنهم 1۰ لیتر در دقیقه نیاز دارند. ما دستگاه های 
اکســیژن ســاز و مخازن زیادی را اضافه کرده ایم، اما مجبور 
هســتیم در بعضی از مراکز حتی از کپسول اکسیژن استفاده 
کنیم. همچنین، دســتگاه های سی تی اسکن که برای تعداد 
معینی تست در روز طراحی شــده بودند، باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ 

تست برای ریه افراد مبتال انجام دهند.
حریرچی با اشاره به فرسودگی شغلی نیروهای انسانی گفت: 
نیروهای انسانی بخش بهداشت و درمان هفت ماه پی در پی 
مشــغول خدمت رسانی هســتند. در بعضی از بیمارستان ها 
روزانه 5۰ تا 1۰۰ نفر در مرخصی اســتعالجی کرونا به ســر 
بــرده و به قرنطینه می رونــد و در نهایت، تعداد بهبود یافته، 
تعدادی از آنها بستری و تعدادی نیز شهید می شوند. متاسفانه 
اقلیت ناهمراه جامعه، اکثریت همراه را دچار مشکالت شدیدی 

همچون، ابتال، بستری و مرگ می کند.
معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اصل اجباری شدن 
ماسک در تهران از روز شنبه اجرایی خواهد شد. اصل جریمه 
نیز تصویب شده است. در مورد میزان جریمه و نحوه اعمال آن 
نیز کارشناسی های مختلفی در حال انجام است. دیروز پیش 
نویس مصوبــه ای مبنی بر مجازات »افراد کرونایی که اطالع 
دارند به کرونا مبتال هستند، اما در جامعه تردد می کنند«، نیز 
تهیه شد تا مجازات های قابل توجهی نیز برای آنها وضع شود.

وی درخصوص اعمــال محدودیت ها در تهران، گفت: مصوبه 
فعلی تا شــنبه 1۹ مهر ادامــه دارد و این مصوبه قابل تمدید 
است و در هفت استان اجرا می شود، برای برخی استان ها نیز 
تقاضا شــده تا اجرایی شود. اما ما نگران رفتار متناقض مردم 
هســتیم. قرار نیســت که با تعطیلی مدارس و مشاغل، آمار 
مسافرت ها و حضور مردم در مراکز خرید و پاساژها و.. افزایش 
یابد. اگر تعطیلی اعمال می شــود، برای این است که مردم در 

منزل بمانند.

رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک ســازمان نقشه برداری کشور بیشترین نرخ 
حرکت مربوط به گســل »زندان-میناب« را 11 میلی متر در ســال دانست و 
گفت: پس از آن گسل تبریز با ۷ میلی متر در سال، عشق آباد با ۶ میلی متر در 

سال و مشا با 1.5 تا ۲ میلی متر در سال قرار دارد.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا نانکلی دیروز در وبینار »نقشه برداری نوین با استفاده 
از داده های ماهواره ای«، سازمان نقشه برداری را مرجع کلیه فعالیت های مرتبط 
با نقشه  برداری دانست و افزود: اداره ژئودزی و ژئو دینامیک این سازمان در این 
راستا برنامه هایی را در دستور کار قرار داده است که با استفاده از فناوری های 

مختلف از جمله فناوری ماهواره ای اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه ماهواره های مورد اســتفاده در مدارهای با ارتفاع پایین و باال 
اســت، اظهار کــرد: در حال حاضر حدود 1۰۰ ماهــواره در مدارهای مختلف 
وجود دارد که با ارســال سیگنال هایی به سطح زمین با استفاده از گیرنده های 
GNSS دریافت و پردازش هایی بر روی آن انجام می شــود و از این طریق به 

داده های مربوط به موقعیت های زمینی دسترسی پیدا می کنیم.
نانکلی، با تاکید بر اینکه این داده ها در تهیه نقشه ها کاربردهای وسیعی دارند، 
ادامه داد: بر این اســاس تاکنون 1۳5 ایســتگاه دائمی GNSS در کشور راه 
اندازی شــده است که با استفاده از داده های آن ها می توانیم اقدام به مطالعات 
جا به جایی پوسته زمین، پیش نشانگرهای زلزله و تعیین ریسک مناطق لرزه 

خیز کنیم.
وی بررســی پارامترهایی چون حرکت پوســته زمین، تغییر شــکل گسل ها، 
فرونشست ها، فرو لغزش ها و آتشفشان را از دیگر کاربردهای داده ایستگاه های 
GNSS نام برد و اظهار کرد: ایران از نظر ســاختاری در میان صفحه عربی و 
اوراســیا قرار دارد که در مرز آن راندگی اصلی البرز به طول 1۳۰۰ کیلومتری 

قرار گرفته است.
رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشور با تاکید بر اینکه 
بیشــترین زمینلرزه های کشــور در مرز این دو صفحه رخ می دهد، یادآور شد: 
نرخ حرکت گســل ها با اســتفاده از GPS محاسبه می شود که این نرخ از 1۶ 
میلی متر تا ۲۲ میلی متر از غرب به شــرق در حال افزایش اســت که علت آن 

چرخش زمین نسبت به طول جغرافیایی است.
وی تاکید کرد: به دلیل فشار پلیت عربی به پوسته ایران، در گسل ها شکستگی 
ایجاد می شــود که بر اثر اصطکاک انرژی در آنها انباشــته و پس از مدتی این 

انرژی در قالب زلزله آزاد می شود.
نانکلی، مناطق حاشیه زاگرس، پهنه البرز، بلوک لوت و ناحیه فرورانشی مکران 
را از مناطق لرزه خیز کشــور نام برد و افزود: عمق زلزله ها در کشور 15 تا ۲۰ 
کیلومتری اســت، ولی این عمق در منطقه مکران بیشــتر اســت ضمن آنکه 
زلزله های بزرگی ایجاد می کند که این زلزله ها منجر به سونامی می شوند. وی 

آخرین زلزله مکران را متعلق به سال 1۹45 دانست.
رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک ســازمان نقشــه برداری کشور خاطر نشان 
کرد: بر این اساس ایســتگاه های مختلفی را راه اندازی کردیم و این ایستگاه ها 
به صورت آنالین اطالعات را به ما ارسال می کنند تا مورد پردازش قرار گیرند.

نانکلی با اشــاره به نرخ حرکت گســل های کشور، یادآور شــد: بیشترین نرخ 
حرکت مربوط به گسل »زندان-میناب« با 11 میلی متر در  سال است، پس از 
آن گســل تبریز با ۷ میلی متر در سال، عشق آباد با ۶ میلی متر در سال و مشا 

با 1.5 تا ۲ میلی متر در سال قرار دارد.
وی با اشــاره به نرخ حرکت گسل شــمال تهران، توضیح داد: علی رغم ایجاد 
ایستگاه هایی در پیرامون این گســل، ولی تاکنون هیچ نرخ حرکتی برای این 
گســل ثبت نشده و حالت قفل شدگی دارد و به نظر می رسد تجمع لرزه ای در 
این گســل ایجاد شده؛ از این رو هیچ لغزش دســتگاهی از این گسل به ثبت 

نرسیده است.
وی اضافه کرد: براســاس اطالعات ماهواره ای که به دست آمده، در گسل مشا 

به سمت فیروزکوه و در منطقه کرمان-راور تنش زیادی مشاهده می شود.

نانکلــی با اشــاره به وضعیت لرزه زایــی منطقه مکران، توضیــح داد: در این 
منطقه زلزله های خاموش مشــاهده می شود، به این معنی که به طور خاموش 
و نامحسوس زلزله هایی در مدت یک هفته تا ۳ ماه رخ می دهد، بدون آنکه ما 

آنها را احساس کنیم.
رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک ســازمان نقشــه برداری کشور تغییر رفتار 
آتشفشان ها را از دیگر کاربردهای فناوری فضایی در حوزه پایش زلزله دانست.

رئیس ســازمان وظیفــه عمومی ناجا گفت: مشــموالن 
ایرانی غایب و غیر غایب خارج از کشــور که با هماهنگی 
وزارتخانه های امور خارجه، بهداشــت و علوم وارد کشور 
شــده اند، می توانند از تســهیالت مجوز یک بار خروج تا 

پایان سال1۳۹۹ بهره مند شوند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار تقی مهری اظهار 
کــرد: با توجه به ادامه شــیوع ویــروس کرونا به صورت 
گســترده، مشــموالن دارای معافیــت تحصیلی خارج از 
کشور و یا مقیم خارج از کشور که به دلیل لغو پروازهای 
خارجــی و قرنطینه هــای صورت گرفته ازســوی برخی 

کشورها با مشــکل مواجه شده اند، می توانند از تسهیالت 
مصوب ستاد کل نیروهای مسلح برخوردار شوند.

وی تأکید کرد: مشموالن ایرانی غایب و غیر غایب خارج 
از کشــور که بــا هماهنگی وزارتخانه هــای امور خارجه، 
بهداشــت و وزارت علوم وارد کشور شــده اند و تا تاریخ 
15 مهر ماه ســال جاری مجوز یــک بار خروج برای آنان 
صادر شده و همچنان شرایط بازگشت آنان به کشور محل 
اقامت به علت بیماری کووید 1۹ مقدور نیست، می توانند 
تا پایان ســال 1۳۹۹پس از تاییــد وزارت امورخارجه از 

مجوز یک بار خروج بهره مند شوند.

رئیــس پلیس پایتخت گفت: یک ظرفیت 5۰۰ نفره برای 
نگهداری زنان معتاد متجاهر به پلیس داده شــده بود که 

تمام این ظرفیت پر شده است.
سردار حسین رحیمی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: یک 
ظرفیت 5۰۰ نفره برای جمع آوری معتادان متجاهر خانم 
به پلیس داده شده است، همچنین یک ظرفیت 4۰۰ نفره 
هم برای جمع آوری معتادان دارای بیماری های مسری و 

زخم باز داده شده است.
وی افزود: چه زنــان معتاد متجاهر و چه دیگر معتادینی 
که در این دوران کرونا جمع آوری می شوند ابتدا غربالگری 

می شوند، حتی اگر به بیماری کرونا مبتال نباشند 14 روز 
در قرنطینه نگه داشته می شــوند و بعد وارد مراکز ترک 
اعتیاد می شوند تا مبادا به باقی افراد این بیماری را انتقال 
دهند. رئیس پلیس پایتخت در پاســخ به ســوالی مبنی 
بر اینکــه تا به امروز چند نفر از زنــان معتاد متجاهر در 
پایتخت را جمع کرده اید، گفت: ما تمام ظرفیت نگهداری 
از زنان معتاد متجاهر را پر کرده ایم. پیش تر سردار مجید 
کریمی رئیس پلیس پایتخت در گفت و گویی اعالم کرده 
بود که در کشور 15۰۰ زن معتاد متجاهر داریم که هزار 

نفر از آنها در تهران هستند.

ظرفیت ۵۰۰ نفره مرکز نگهداری زنان معتاد متجاهر پر شدتسهیالت خروج مشموالن ایرانی مقیم خارج از کشور

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای محمد مهدی کوچک خانی طبق تفویض وکالتنامه 13049-99/3/25 و وکالتنامه 99/3/21-13040 
دفترخانه 674 تهران و تاییدیه آن به وکالت ازخانم ها راحله السادات و نیره السادات شهرت هردوطبائی 
مورخ   33885 الی  و33882   98/1/28-45164 شماره  به  شده  گواهی  استشهادیه  باتسلیم  عقدائی 
ششدانگ  مالکیت  اسناد  اینکه  اعالم  با  و   99/5/2 مورخ  درخواست  طی  مذکور،  دفترخانه   99/7/12
یکدستگاه آپارتمان واقع در غرب طبقه 3 به مساحت 98 متر مربع قطعه 8 تفکیکی بانضمام ششدانگ 
انباری قطعه 16 و پارکینگ قطعه 22 پالک های 28606 و28607 و28608 فرعی از 3526 اصلی مفروز 
و مجزا شده از 163 فرعی از اصلی مذکور که به پالک3526/28607 استاندارد سازی شده است ذیل 
ثبت 97358 و96537 صفحات 569 و538 دفاتر 676 و683 به شماره های چاپی 874003 و874004 
بنام آقای محمد مهدی سموات و خانم اقدس لطفی بالسویه ثبت و صادر وتسلیم و سپس مع الواسطه 
طبق سند قطعی 1571-97/8/22 دفترخانه 1508 تهران به خانم نرجس سادات طبائی عقدایی منتقل 
گردیده است که طبق دادنامه حصر وراثت 9809976862502048- 98/11/28 فوت نموده که ورثه وی 
خانم ها راحله السادات ونیره السادات شهرت هر دو طبائی عقدائی می باشد که تقاضای صدور المثنی 
سند مالکیت پالک مذکور را به علت اثاث کشی نموده است علیهذا در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت )اصالحی 80/11/8( مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید آگهی می شود تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجودسند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 
روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
یا در  اعتراض  و عدم وصول  مقرر  انقضا مهلت  بدیهی است در صورت  نمایند  تسلیم ورسید دریافت 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله را ارائه نگردد طبق مقررات وتشریفات اداری ، المثنی 

سند مالکیت صادر وتسلیم مالک خواهد شد.
زاهدی منش  14701مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران 

آگهی اخطار اداری
اجرایی  پرونده  خصوص  در  چهارم  طبقه   397 پ  تلفخانه  خ  نارمک  خ  نشانی  به  زاده  بدری  حسن   
کالسه ب/ 1928 و8902519 له بانک سرمایه شعبه برج فرمان علیه حسن بدری زاده و انسیه فائزی 
پور طبق گزارش مورخ 1399/4/8 کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی فرعی 343 از پالک اصلی 
271 در بخش پنج ناحیه قم واقع در قم شهرک قدس خیابان هدایت کوچه شماره یک پالک 26 مورد 
مبلغ  به  تهران  اسناد رسمی شماره482  دفترخانه  تنظیمی  و17995  رهنی شماره20850  وثیقه سند 
57/426/800/000 ریال ارزیابی گردیده به علت عدم شناسایی صرفا جهت اطالع به شما اعالم می گردد 

.
فردوسی زاده نائینی  14702 رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران 

تصمیم واحد ثبتی
 باتوجه به درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به طرفیت سایر شرکا مشاعی آقای رضا 
فرقایی و خانم عذرا وزیری مالکین مشاعی پالک ثبتی 6 فرعی از 2568 اصلی واقع در بخش سه 
تهران مبنی بر تقاضای افراز و تقسیم سود مشاعی خود از پالک مذکور ضمن رسیدگی و بررسی 
با توجه به سوابق موجود مالحظه گردید ملک فوق طبق سند مالکیت صادره به صورت ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان به مساحت 229/42 متر مربع می باشد لذا با عنایت به وضعیت پالک مزبور 
از حیث نوع ملک و مساحت مورد تقاضا و تعداد مالکین مشاعی عرصه پالک ثبتی مذکور غیر قابل 
افتخاری فر نقشه بردار ثبت- دزفولیان تصمیم واحد  افراز تشخیص و اعالم می گردد نماینده ثبت 
ثبتی فوق در اجرای مادتین 5 و6 آیین نامه قانون افراز به متقاضی افراز و سایر مالکین مشاعی 
برابر مقررات مذکور در ماده 6 آیین نامه اخیر ابالغ می شود تا در صورت اعتراض برابر ماده 2 قانون 
افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالحه قضائی مراجعه نمایند.

زاهدی منش  14700 رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه ولیعصر)عج( تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه 223 تفکیکی واقع در طبقه دهم بلوک 9 به پالک ثبتی 

54457 فرعی از 2395 اصلی مفروز و مجزی شده از 29478 فرعی و غیره از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران به 
ذیل شماره 16333 صفحه 386  است  و جنوبی  های شمالی  بالکن  آن  مربع  متر  که 13/92  مربع  متر  مساحت 139/22 
به موجب سند  نیا ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس  اله اصف  نام حشمت  به  به شماره چاپی 869095  دفتر105 و 
203931-79/10/20 دفترخانه 64 تهران به محمدعلی رجبیان به میزان یک دانگ و امیر رجبیان به میزان پنج دانگ انتقال 
یافته است سپس ملکی آقای امیر رجبیان )5 دانگ( به موجب سند 219758-83/6/5 دفترخانه 64 تهران به محمد علی 
رجبیان انتقال و مجددا به موجب سند صلح 240183-88/10/17 دفترخانه 64 تهران به امیر رجبیان صلح عمری با حفظ 
منافع مادام العمر برای مصالح شده است. حال امیر رجبیان اصالتا و به موجب وکالتنامه 15172-98/9/17  دفترخانه 1108 
تهران به وکالت از محمدعلی رجبیان با ارائه چهار برگ استشهادیه که به امضا شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره 
11611 الی 11614 مورخ 98/9/16 توسط دفترخانه 1108 تهران گواهی امضاء گردید مدعی هستند که سند مذکور به علت 
هواس پرتی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مورد نظر را دارند لذا مراتب باستناد ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به آن و یا در اختیار داشتن 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
مسترد خو اهد شد و صدور المثنی سند مالکیت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضاء 
مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خو اهد شد  الزم به ذکر است 

که عرصه پالک مورد تقاضا وقف می باشد. ضمنا بازداشت ندارد.
14695 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرارا- منوچهر کاظم اصالنی

 آگهی فقدان سندمالکیت
 آقای حمید مرادی به عنوان مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم تفکیکی 

به مساحت 60/88 متر مربع بانضمام انباری شماره یک و یکباب پارکینگ شماره دو به پالک ثبتی 100133 
فرعی از 38 اصلی مفروز و مجزی شده از 6162 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش بهنام پازوکی ورامین 
تهران که سند مالکیت آن ذیل ثبت 2180 صفحه 155 دفتر 17 به شماره چاپی 971304 به نام نامبرده صادر 
وتسلیم شده است نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه که به امضا شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره 
27643 و27642- 1399/6/1 توسط دفترخانه 1232 تهران گواهی امضا گردید مدعی است که اصل سند 
مالکیت به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده 
لذا مراتب به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 
روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند اقدام نماید بدیهی است در 
این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی 
سند مالکیت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم 

هرگونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
غضنفری  14699 رییس ستاد ثبت اسناد وامالک خاوران تهران 

آگهی تسلیم اسناد مالکیت 
 سند مالکیت ششدانگ عرصه یک قطعه زمین به مساحت 1278 متر مربع قطعه 9 تفکیکی به شماره پالک ثبتی 
2213 فرعی از 126 اصلی مفروز از پالک ثبتی 98 فرعی از اصلی مذکور در بخش یازده که ذیل صفحه 243 و دفتر 
جلد 141/2 امالک به شماره ثبت 31868 بنام سید ابوالحسن حائری زاده ثبت و سندمالکیت به شماره چاپی 539287 
صادر وتسلیم گردید سپس تمامی ششدانگ برابر سند قطعی 35649 مورخ 1345/7/4 دفترخانه 74 تهران به آقای 
محمد بیدکی منتقل گردید سپس نامبرده به موجب دادنامه شماره 9809971010500412 مورخ 98/6/3 شعبه 55 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف تهران فوت نموده ورثه حین الفوت ایشان مهدی و مصطفی و محمد صادق و 
عبدالکریم و حسین و اعظم و زهرا و زینب و فاطمه و نرجس شهرت همگی بیدکی) فرزندان متوفی( می باشند حال 
آقای مهدی بیدکی احد از وراث درخواست صدور سند نسبت به سهم االرث خود را نموده و اعالم داشته است که 
اصل سند مالکیت نزد آقای حسین بیدکی احد از وراث می باشد که مراتب جهت ارایه سند به آدرس تهران فلکه دوم 
صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی چهار راه باغ فیض خ ش برادران بیدکی پالک 40 به ایشان اخطار گردید و در مهلت 
مقرر سند مالکیت ارایه نگردیده است و حسب تقاضای آقای مهدی بیدکی در شرف صدور سندمالکیت می باشد لهذا 
باانقضا مهلت مقرر قانونی مراتب فقط یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ) همین روزنامه ( منتشر می شود تا 
چنانچه شخص یا اشخاضی مدعی وجود سندمالکیت نزد خود میباشند حداکثر ظرف مهلت 10 روز پس از انتشار این 
آگهی سند مالکیت را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند در صورت انقضای مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت سند مالکیت سهم متقاضی باال صادر و به وی تسلیم و متعاقبا نیز سایر اقدامات الزم مطابق ماده قانونی 

فو ق الذکر انجام خواهد شد.
ملک  14698 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران 

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 براساس موجب رای شماره 139960301054000614 مورخ 1399/4/2 صادره از هیئت حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سا ختمان های فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 مستقر در اداره ثبت 
اسناد وامالک جنوب شرق تصرفات مفروزی و مالکانه آقای سید احمد مرتضوی تکیه فرزند سید علی اکبر 
متقاضی پرونده کالسه 1398114401054000156 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت 40 متر مربع قسمتی از پالک ثبتی 4418 اصلی با حدود اربعه شماال بطول 11 متر درب و دیوار به 
گذر شرقا: بطول 3/72 متر دیوار به گذر جنوبا: بطول 11 متر دیوار به دیوار ملک مجاور جز پالک ثبتی 4418 
اصلی غربا: بطول 3/52 متر دیوار به دیوار ملک مجاور جز پالک ثبتی 4418 اصلی مورد ثبت دفتر 639 
صفحه 117 واقع در بخش 7 تهران به ثبت گردیده مراتب از نظر اطالع ذوی الحقوق و شرکا مشاعی پالک 
فوق در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه آگهی می گردد طبق قانون فوق االشعار کسانی که به مالکیت 
و تصرفات مفروزی متقاضی فوق اعتراض دارند می توانند از تاریخ انشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به مراجع قضائی تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضاع مهلت قانونی عدم وصول واخواهی نسبت 
به صدور سند مالکیت مفروزی به مساحت و حدو دباال به نام نامبرده اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 99/7/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:99/8/1
غضنفری  14696 رییس اداره ثبت اسنادوامالک خاوران تهران 

آگهی مزایده اموال منقول ) خودرو( پرونده اجرایی کالسه 990655
انتظامی 10-732 و46  یک دستگاه خودرو کاربری سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره 

رنگ آبی – اطلسی متالیک مدل 1387 به شماره موتور 2468224 به شماره شاسی S1412287786234 تعداد 
سیلندر 4 تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 نوع سوخت بنزین ظرفیت جمعا 4 نفر است متعلق به سمند المظفر نام 
پدر کاظم تاریخ تولد 1364/1/4 شماره ملی 0075024551 شماره شناسنامه 144 مدیون پرونده اجرایی کالسه 
فوق که به موجب چک برگشتی عهده بانک ملی شعبه دانشگاه و به علت عدم ایفای تعهد منجر به درخواست 
صدور اجرایی و پرونده در این اداره طی کالسه فوق و به استناد اعالم پلیس راهور ناجا خودرو مذکور توقیف و 
برابر نظریه به شماره وارده 14016423-99/5/26 کارشناس رسمی دادگستری مشخصات ظاهری و فنی خودرو 
فوق عبارت است از ضمن بازدید از نظر موتور – گیربکس و سایر قسمت های فنی فاقد عیب و ایراد و نظر بدنه 
دارای خط و خشر اطراف و قسمت های مختلف خودرو فوق مشاهده میگردد – تودوزی مستعمل و جلو داشبرد 
سالم- شیشه سالم- بیمه شخص ثالث – رویت نگردیده است – الستیک ها مستعمل و فرسوده است لذا با توجه 
به کارکرد باال 269282 کیلومتر می باشد و طبق نظریه مورخ 99/5/23 کارشناس رسمی دادگستری با توجه 
به نوع و مدل و تیپ و مشخصات فنی و ظاهری آن به مبلغ 370/000/000 ریال ) سیصد و هفتاد ریال( ارزیابی 
گردیده و در روز چهارشنبه مورخ 99/7/30 از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل پارکینگ پنجاه و دو مخصوص 
کد 347 جاده مخصوص خ 52 از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 370/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 
10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار و یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل 
فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد به نام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد 
اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا هزینه های متعلقه و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم 
نشده است به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب های اداریی و شهرداری 
و ... خواهد بود و مورد مزایده طبق اعالم بستانکار دارای بیمه می باشد این آگهی پس از تایید نهایی فرایند 
مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه 

کثیر االنتشار محلی است تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت99/7/13
14704رئیس اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران – شبیبی 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 88/98853 بخش 11 تهران 
 نظر به اینکه آقای محمد علی محسنی برابر برگ تقاضا به شماره وارده 17710 مورخ 99/4/7 با تسلیم دو 
برگ استشهادیه محلی مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در سمت 
جنوب شرقی طبقه سه به مساحت 63/47 متر مربع که 11/91 متر مربع آن بالکن است قطعه 10 تفکیکی به 
پالک ثبتی شماره 98853 فرعی از 88 اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 15148 فرعی از اصلی مذکور وا 
قع در بخش 11 تهران بانضمام انباری مسکونی قطعه 11 تفکیکی به مساحت 1/34 متر مربع واقع در سمت 
واقع در سمت  مربع  متر   11 به مساحت  تفکیکی   6 پارکینگ مسکونی قطعه  بانضمام  زیرزمین یک  غربی 
شمالغربی زیرزمین یک ذیل ثبت شماره 133348 صفحه 377 دفتر 1118 بنام علی تیموری شندی ثبت 
برابر سند قطعی شماره 65966-93/8/17 دفترخانه  و تحت چاپی شماره 353446 صادر شده است که 
690 تهران به آقای محمد علی محسنی منتقل شده است. و برابر استشهادیه ابرازی به شماره 6028 مورخ 
99/4/4 مصدق شده توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 1501 تهران به علت جابجایی مفقود گردیده فلذا 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده است مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه 
انجام  ادعای  تا چنانچه کسی  روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود  نوبت در یک  ثبت فقط در یک  قانون 
معامله نسبت به ملک مذکور ویا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سندمالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به 
اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت 

مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد گردید.
14697 رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس – آزادی چگینی 
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رشد ۲۶  درصدی تولید تایر خودرو 
بررسی آمار عملکرد تایرسازان بزرگ کشور حاکی از تولید ۱۲۹ هزار و ۶۶۰ 
تن تایر خودرو از ابتدای امســال تا پایان شــهریورماه و رشد ۲۶ درصدی آن در 
هم سنجی با پارسال است.این میزان تولید مشتمل بر ۱۲ میلیون و ۱۴۳ هزار و 
۳۵۳ حلقه تایر است که از نظر تعداد حلقه نیز رشد ۲۵ درصدی را در مقایسه با ۶ 
ماهه پارسال نشان می دهد.برپایه این گزارش، تا پایان شهریورماه ۷۶ هزار و ۷۴۰ 
تن تایر خودروی سواری )رشد ۲۹ درصدی(، ۱۱ هزار و ۶۹۱ تن تایر وانتی )رشد 
۱۷ درصدی( و ۲۶ هزار و ۵۳۷ تن تایر باری و اتوبوســی )رشد ۱۷  درصدی( در 
کشور تولید شد.در مدت یاد شده، تولید تایر کشاورزی سبک رشد ۹۹ درصدی 
تجربه کرد و به دو هزار و ۵۶۰ تن رسید، همچنین تولید تایر کشاورزی سنگین 
با ثبت رشد ۳۲ درصدی به ۹ هزار و ۲۱۹ تن رسید و تایر خودروهای راه سازی و 

صنعتی با رشد ۱۷ درصدی به دو هزار و ۹۱۴ تن رسید.

تولید ۱۰ تن خاویار پرورشی در کشور
معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران با اشاره به تولید ۲۵۰۰ تن 
گوشــت ماهیان خاویاری و ۱۰ تن خاویار پرورشــی در سال ۹۸ گفت: امسال 
جهش تولید در خاویار پرورشــی را پیش بینی می کنیم.به گزارش وزارت جهاد 
کشاورزی، حسین عبدالهی تولید بچه ماهی را یکی از چالش های اصلی در حوزه 
پرورش ماهیان خاویاری خواند و اظهار داشــت: خوشبختانه بخش خصوصی در 
سال گذشته توانســت بخش عمده ای از بچه ماهی مورد نیاز در حوزه ماهیان 
خاویاری را تولید کند.وی با بیان این که ســاالنه بین یک میلیون تا دو میلیون 
تن بچه ماهی خاویاری نیاز داریم، گفت: تقاضا برای بچه ماهی خاویاری همیشه 
بیش از تولید آن بوده اســت، اما با ورود بخش خصوصی به این عرصه، امســال 
مشکل تولید بچه ماهی تقریبا حل شده است.عبدالحی افزود: با توجه به این که 
ســن بلوغ ماهیان خاویاری باال و تکثیر آن تخصصی است، تولید بچه ماهی در 
گذشته توســط مراکز تکثیر دولتی انجام می گرفت، اما امسال بخش خصوصی 
توانست بخشــی از نیاز به این نهاده را حل کند.وی ادامه داد: ما در مورد تولید 
بچه ماهی سایر ماهیان گرمآبی و میگو در داخل مشکلی نداریم و در حوزه میگو 
در حال حاضر بیش از ۳۰ مرکز تکثیر تولید بچه ماهی در کشور فعال هستند.

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران، سطح کشت میگو در سال ۹۸ 
را ۱۲ هزار و ۳۳۶ هکتار عنوان و بیان کرد: از این ســطح ۴۶ هزار تن میگو در 

کشور تولید شد.

کلنگ زنی پروژه خط تولید آهن اسفنجی 
جهان فوالد سیرجان با مشارکت ملی مس و گل گهر 

کلنگ پروژه خط تولید ۱.۷ میلیون تنی آهن اسفنجی و پروژه ۱.۲ میلیون 
تنی ذوب و تولید شــمش کارخانه جهان فوالد سیرجان با مشارکت ملی مس و 
گل گهر و با حضور اســتاندار کرمان، نماینده مردم درسیرجان در خانه ملت و 
سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس، جمشید مالرحمان مدیرعامل گل گهر و 
جمعی از مقامات اســتانی و مدیران مجتمع مس سرچشمه و گل گهر به زمین 
خورد.به گزارش مس پرس پروژه آهن اسفنجی و پروژه ذوب و تولید شمش دو 
پروژه ای مهمی است که از سوی ملی مس و گل گهر و با هدف جهش تولید در 

منطقه سیرجان اجرا خواهد شد.

رشد قیمت ها در بازار ارز و طال
صرافی های بانکی در طی معامالت روز سه شــنبه شاهد افزایش ۷۰۰ تومانی 
بهای دالر و ورود آن به کانال ۲۹ هزار تومانی بودند. بازار ارز دیروز با ثبات قیمت 
در بازار غیررســمی مواجه بود، اما در صرافی های بانکی روند افزایش قیمت دالر 
و یورو ادامه داشت.بر این اساس ،صرافی های بانکی در ابتدای روزگذشته قیمت 
فــروش دالر را ۳۰۰ تومان گران تر از روز قبلی  قیمت گذاری کردند. اما پس از 
شــروع معامالت همچنان این قیمت افزایش یافت و در پی افزایش قیمت ۷۰۰ 
تومانی در این صرافی ها به بهای ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان برای فروش و به قیمت 
۲۹ هــزار و ۱۰۰ تومان برای خرید رســید. این ارقــام  ۱۰۰۰ تومان گران تر از 
قیمت روز گذشــته دالر در این ساعت است.همچنین تابلوی صرافی های بانکی 
بــرای خرید و فروش یورو نیز از ابتدای معامــالت امروز تا این لحظه با افزایش 
۷۰۰ تومانی همراه بود. این صرافی ها اکنون هر یورو را به بهای ۳۳ هزار و ۷۵۰ 
تومان خریداری و با قیمت ۳۳ هزار و ۸۵۰ تومان به فروش می رسانند. این ارقام 
۸۰۰ تومان از قیمت روز گذشته یورو در این ساعت گران تر است.مشاهدات بازار 
غیررســمی ارز هم حاکی از تثبیت قیمت دالر در کانال ۲۹ هزار تومان اســت. 
در معامالت روز دوشــنبه این بازار قیمت دالر مجددا به کانال ۲۹ هزار تومانی 
صعود کرده بود، در ســاعات پایانی شب این قیمت به محدوده ۲۹ هزار و ۴۰۰ 
تومان صعود کرد.  در ادامه این میل صعودی دیروز هم در بازار آزاد کار خود را با 
افزایشی ۲۰۰ تومانی نسبت به شب قبلی آغاز کرد، اما پس از پیشروی معامالت، 
بازار با کاهش حجم معامالت مواجه شــد و با کاهش اندک در محدوده قیمتی 
۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان خرید و فروش می شــد.بنابر این گزارش،قیمت و طال نیز 
همچنان به روند صعودی خود در روز سه شنبه ادامه داد و سکه تمام بهار آزادی 
با رشد ۲۵۰ هزار تومانی نسبت به قیمت روز قبل، ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
معامله شد.روزگذشته همزمان با رشد اندک قیمت جهانی طال و بهای ارز در بازار 
آزاد، قیمت ها در بازار سکه و طال نیز با افزایش همراه بود.بر این اساس، سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید دیروز به افزایش قیمت خود در کانال ۱۴ میلیون تومانی 
ادامــه داد و به بهای ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در حال معامله بود.  ســکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز شــاهد افزایش قیمت ۱۰۰ هزار تومانی بوده و با 
ارزش ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می رسید.عالوه بر این در بازار طال 
نیز دیروز بهای یک گرم طالی خام ۱۸ عیار با ۲۰ هزار تومان افزایش قیمت به 
ارزش یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طال نیز با افزایش 

۹۰ هزار تومانی، رقم پنج میلیون و ۸۹۵ هزار تومان را ثبت کرد.

رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص بورس تهران
شــاخص کل در بازار بورس 
روز ســه شنبه ۲۴ هزار و ۵۲۵ 
واحد رشد داشت که در نهایت 
این شاخص به رقم یک میلیون 
و ۵۱۴ هزار واحد رسید.براساس 
از ۶  معامالت روزگذشته بیش 
میلیارد و ۳۵۰ میلیون ســهم، 
حق تقــدم و اوراق بهــادار به 
ارزش ۷۹ هــزار و ۵۶۳ میلیارد 

ریال داد و ستد شــد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با پنج هزار و ۳۵۳ واحد 
افزایش به ۴۰۲ هزار و ۱۲۰ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با سه هزار و ۵۰۷ 
واحد رشــد به ۲۶۳ هزار و ۴۸۳ واحد رسیدند.شاخص بازار اول ۱۸ هزار و ۸۰۳ 
واحد و شــاخص بازار دوم ۴۶ هزار و ۱۲۱ واحد افزایش داشتند.عالوه بر این در 
بین تمامی نمادها، نماد صنایع پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با سه هزار و 
۸۱۲ واحــد، بانک ملت )وبملت( با یک هــزار و ۴۰۳ واحد، بورس اوراق بهادار 
تهران )بورس( با یک هزار و ۱۷۸ واحد، شــرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 
یک هزار و ۱۵۱ واحد، ایران خودرو )خودرو( با یک هزار و ۱۴۴ واحد، مخابرات 
ایران )اخابر( با یک هزار و ۵۷ واحد، گســترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 
۹۲۲ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با ۸۴۹ واحد، بانک پاســارگاد )وپاســار( با 
۸۱۷ واحد، بانک پارســیان )وپارس( با ۸۰۵ واحد، سایپا )خساپا( با ۶۳۶ واحد، 
بانک صادرات ایران )وبصادر( با ۶۱۸ واحد و شرکت ارتباطات سیارایران )همراه( 
با ۶۱۴ واحد بیشــترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.در مقابل نماد 
شــرکت ســرمایه گذاری نیرو )ونیرو( با ۸۱۷ واحد، سایر اشخاص بورس انرژی 
)انرژی ۳( با ۲۹۳ واحد، گروه پتروشــیمی ســرمایه گذاری ایرانیان )پترول( با 
۲۶۴ واحد، گروه صنعتی پاکشــو )پاکشو( با ۲۵۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
شاهد )ثشاهد( با ۲۴۰ واحد، پتروشــیم فناوران )شفن( با ۱۴۹ واحد و توسعه 
معــادن و فلزات )ومعادن( با ۱۱۹ واحد با تاثیر منفی بر شــاخص همراه بودند.
برپایه این گزارش، امروز نماد ایــران خودرو، بانک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، ملی صنایع مس ایران، سایپا و پاالیش 
نفت بندرعباس در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.گروه فلزات اساسی هم 
در معامالت دیروز صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۴۵۱ 
میلیون و ۹۲۳ هزار برگه ســهم به ارزش ۱۰ هــزار و ۶۱۰ میلیارد ریال داد و 

ستد شد.

اخبار کوتاه

بازار

بورس

رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران با اشاره به ایفای 
۳۵ میلیارد یورو از ارزهای صادراتی در نیمه نخســت سال 
جــاری، گفت: تاکنــون حدود ۱۶ میلیارد یــورو از بدهی 
صادرکنندگان در ســال های ۹۷ و ۹۸ به چرخه اقتصادی 
کشور بازنگشــته اســت.موضوع بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات، در ماه های نخســت امسال به یکی از چالش های 
تجارت در کشور تبدیل شــد و نهادهای دولتی مربوطه از 
جمله سازمان توســعه تجارت ایران و بانک مرکزی مدت 
زمانی را برای پرداخت ارزهای صادراتی مشــخص کردند 
تا تجار نســبت به ایفای تعهدات ارزی خــود اقدام کنند 
و در صــورت بازنگردانــدن ارز صادراتــی، کارت بازرگانی 

صادرکنندگان متخلف تعلیق می شد.
در پایان تیرماه سال جاری، بخشی از کارت های بازرگانی 
متعلــق به صادرکنندگانی که تعاملی با بانک مرکزی برای 
بازگشت ارز صادراتی نداشتند تعلیق شد و این روند در ۱۵ 
شهریورماه برای تجاری که تا این زمان کمتر از ۳۰ درصد 
ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده 
بودند تکرار شد.برای سایر صادرکنندگان دارای واحدهای 
تولیدی نیز تا ۱۰ آبان ماه فرصتی تعیین شــده اســت تا 
نســبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقــدام کنند و طبق 
اعالم های قبلی هیچ کارت بازرگانی مربوط به این دسته از 
صادرکنندگان تاکنون تعلیق نشده است تا چرخه تولیدی 

آنها در شرایط شیوع ویروس کرونا از فعالیت باز نماند.
بر همین اســاس »حمید زادبوم« در گفت وگو با ایرنا، با 
اشــاره به آخرین آمار و اطالعات بانک مرکزی در خصوص 
تســویه تعهدات ارزی صادرکنندگان تا هفتم مهرماه سال 
جاری، اظهار داشــت: حدود ۱۶ میلیــارد یورو از تعهدات 
صادراتی تجــار در ســال های ۹۷ و ۹۸، تاکنون پرداخت 
نشده که در حال پیگیری برای بازگشت آن هستیم، البته 

ایــن میزان بدهی باقی مانده، از تعهدات بخش های دولتی 
تفکیک شــده است.وی با اشــاره به بازگشت ۳۵ میلیارد 
یــورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشــور با 
احتســاب ۲۰ درصد تخفیف بانک مرکزی در ســال های 
یاد شــده به صادرکنندگان، خاطرنشــان کرد: تجار به سه 
دســته ۱۰۰ درصدی ها، صفر درصدی ها و کسانی که از ۱ 
تــا ۹۹ درصد اقدام به پرداخت ارز صادراتی خود کرده اند، 
تقسیم می شوند.وی افزود: ۲ هزار و ۳۳۲ تاجر، ارز حاصل 

از صــادرات خود را معادل ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو 
به طور کامل پرداخت کرده اند که این رقم نســبت به آمار 
اعالم شده پایان تیرماه در تعداد ۱۳ درصد و در میزان ارز 
برگشــتی ۱۷ درصد افزایش داشته اســت.به گفته وی، از 
تعداد کل صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را به طور 
کامل ایفا کرده اند، یک هزار و ۶۵۸ واحد تولیدی هستند 
که ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی خود را ایفا 
کرده اند و ۶۶۴ واحد غیرتولیدی محســوب می شوند که 

یــک میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات خود را به کشــور 
پرداخت کرده اند.وی تصریح کرد: ۱۵ هزار و ۹ صادرکننده 
شامل ۲ هزار و ۳۸۵ واحد تولیدی و ۱۲ هزار و ۶۲۴ واحد 
غیرتولیــدی برای ایفای تعهــدات ارزی خود هیچ اقدامی 
نکرده اند که از این تعــداد ۱۰ هزار و ۸۷۲ نفر فاقد کارت 
بازرگانی بوده و از روش هــای دیگری از جمله کارت پیله 
وری و مرزنشینی برای صادرات بهره برده اند.زادبوم تاکید 
کرد: حدود پنج هزار تاجر که ۱ تا ۹۹ درصد تعهدات ارزی 
خود را ایفا کرده اند در ســه دسته تقسیم بندی شدند که 
بر اســاس آن، ۷۷۱ صادرکننده ۱ تا ۳۰ درصد، یک هزار 
و ۲۶۷ تاجر ۳۱ تــا ۷۰ درصد و یک هزار و ۸۸۷ بازرگان 
۷۱ تــا ۹۹ درصد اقدام به پرداخــت ارز حاصل از صادرات 
خود کرده اند.چندی پیش اخباری مبنی بر واردات تعدادی 
خودروی پورشه با کارت بازرگانی به نام پیرزنی در روستایی 
دور افتاده منتشــر شــد که این فرد نه تنها از شرایط الزم 
برای دریافت کارت برخوردار نبود بلکه از موضوع داشــتن 
کارت بازرگانــی و واردات خودروی لوکس به کشــور نیز 
اطالع نداشــته است.در همین راستا رئیس سازمان توسعه 
تجارت با اشــاره به ممنوعیت واردات خودروی لوکس در 
سال های اخیر، تاکید کرد: انتشار چنین اخباری از حقیقت 
دور هستند و اگر تخلفی نیز در این خصوص رخ داده باشد 
مربوط به پیش از سال ۹۵ می شود؛ تاکنون احتمال اندکی 
برای سوءاســتفاده از کارت بازرگانی جهت تجارت، بدون 
اطالع دارنده کارت وجود داشــته امــا امکان صدور کارت 
برای فردی که شایســته دریافت آن نیست وجود ندارد.به 
گفته وی، سازمان توســعه تجارت و اتاق بازرگانی ایران با 
دقت برای افراد مســتحق و شایسته، مطابق قانون و آیین 
نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کارت بازرگانی 

صادر می کنند.

بــا وجود آنکه حــدود ۷۷ درصد خریــد و فروش ها در 
بازارمسکن ایران را معامالت ســوداگرانه تشکیل می دهد، 
هنــوز طرح مالیات بر عایدی ســرمایه اندر خم یک کوچه 
قرار دارد و از کمیسیون اقتصادی مجلس فراتر نرفته است.
به گزارش ایسنا، آخرین وضعیت مالیات بر عایدی سرمایه 
حاکی از آن است که این طرح هنوز در کمیسیون اقتصادی 
مجلس در حال بررســی اســت. هدف این طــرح مقابله با 
معامالت سوداگرانه در بازارهای مسکن، خودرو، ارز، طال و 
... است.کارشناسان معتقدند اگر این برنامه عملیاتی شود در 
کنار مالیات بر خانه های خالی، تاثیر بسزایی در خروج بازار 
مسکن از حالت سرمایه ای به حالت مصرفی دارد و می تواند 
به کنترل قیمت ها منجر شود. البته مالیات خانه های خالی 
به تصویب مجلس رسیده که شورای نگهبان به آن ایراداتی 
گرفت. مجددا ایرادات برطرف و به شــورا ارســال شده که 
هنوز شورای نگهبان پاســخ نداده است.با این حال، دولت 

اولیــن پیامک ها را به صاحبان ۱۰۹ هزار واحد مســکونی 
خالی ارسال کرده تا در صورت احراز خالی بودن این واحدها 
به ســازمان امور مالیاتی معرفی شوند. از طرف دیگر، طرح 
مالیات بر عایدی ســرمایه در ســال ۱۳۹۷ از سوی مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اســالمی مطرح شد اما دولت 
آبان ماه همان سال اعالم کرد که در این زمینه الیحه ارائه 
می دهد.با گذشت حدود دو ســال، هنوز الیحه ای در این 
زمینه ارائه نشــده است؛ هرچند مسئوالن دولتی می گویند 
که این برنامه در دســتور کار قــرار دارد و هیچ مانعی برای 
اجرای آن دیده نمی شود. با اجرای مالیات از عایدی سرمایه، 
اگر یک فرد خانه ای را خریداری و ســپس اقدام به فروش 
آن کند، باید از محل ســود این معامله، بخشــی به عنوان 
مالیات پرداخت شود.کشورهای جهان برای کنترل تقاضای 
ســوداگرانه در بازار امالک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه 
اســتفاده می کنند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان 

اجرا می شــود. آمریکا، بریتانیا، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، 
روسیه، اســپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و 
... از جمله کشورهای  توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه 
نیافته ای هســتند که ایــن مالیات را مورد  اســتفاده قرار 
می دهند. در انگلستان یکی از دالیل اصلی استفاده از مالیات 
بر عایدی ســرمایه، رشد ســریع ارزش ملک پس از جنگ 
جهانــی دوم بود. در آن مقطع  ســوداگران امالک، خانه ها 
را احتکار می کردند تا از عایدی ســرمایه استفاده کنند.در 
این زمینه رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک تهران با بیان 
این که ۷۷ درصد معامالت بازار مســکن در ایران را تقاضای 
ســرمایه ای تشــکیل می دهد، اظهار کرد که در این شراط 
قیمت ها دائما باال می رود و اقشار متوسط و پایین روز به روز 
از مســکن مناسب دورتر می شوند. از سوی دیگر پرش های 
قیمتی در بخش مســکن، کاهش معامالت را در پی دارد و 
با توجه به پیشــران بودن صنعت ساختمان، اقتصاد کشور 

تحت  تاثیر قرار می گیرد.طبق طرحی که مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اسالمی در ســال ۱۳۹۷ ارائه کرد مالیات 
بر عایدی ســرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی شود، بلکه بر 
افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می شود. 
به طور مثال اگر فردی ملکی را در  ســال جاری به قیمت  
۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت 
۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵۰ میلیون تومان 
افزایش ارزش دارایی، مشــمول پرداخت مالیات بر عایدی 
ســرمایه خواهد بود. هم چنین در طرح پیشنهادی کمیته 
اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی، انتقال بین نزدیکان 
نســبی طبقه اول خانواده شامل والدین و فرزندان و همسر 
دائم، معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر 
برای تشویق به  عرضه مسکن و ساخت، ضروری است اولین 
انتقال واحدهای مسکونی نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی 

امالک معاف شوند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: قطعا اگر 
نظام تهاتری راه اندازی شــود بخشی از مشکالت ما برطرف 
می شود از همین روی بانک مرکزی ایران با روابطی مناسبی 
کــه دارد می تواند برای این موضوع بــا بانک مرکزی عراق 
رایزنی کند.یحیی آل اســحاق  در گفت وگو با ایلنا در مورد 
روند تجارت ایران و عراق اظهار داشــت: مرزهای مسافرتی 
ایران و عراق از زمان شــیوع ویروس کرونا به دالیل مسائل 
بهداشــتی به صورت دو جانبه بسته شد و موضوع جدیدی 
نیســت اما روابط تجاری ادامه دار اســت که می توان گفت 
یکی از بهترین روابط تجاری ایران در دنیاست. البته اولویت 
طرف تجــاری ایران به ترتیب چین، عراق، امارات، ترکیه و 
افغانستان هستند.وی ادامه داد: متاسفانه حجم تجارت در 
ســطح جهانی به دلیل شــرایط خاص کاهش پیدا کرده و 

تجــارت منطقه ای هم متاثر از آن با افت تجارت روبرو بوده 
است اما عزم دو کشور ایران و عراق به گسترش بازار است.
رئیــس اتاق ایران و عراق اضافه کرد: مســاله حائز اهمیت 
آنکه مسئولین دولتی، فعالین اقتصادی و نهادهای عمومی 
بدنبال گســترش و توسعه این بازار هستند،. در صورتی که 
شــرایط بین المللی و منطقه ای بهتر شــود بازار عراق بازار 
بســیار خوبی اســت و روابط تجاری ایران و عراق، سرمایه 
گذاری هــای مشــترک، خدمات بازرگانی و مســائل دیگر 
پیرامون آن بهتر خواهد شــد.یحیی آل اسحاق  اضافه کرد: 
متاســفانه در حوزه نقل و انتقاالت ارز همچنان مشکالتی 
وجود دارد و اگرچه این روند در جریان است اما روان نیست. 
در حوزه تعهدات ارزی صادرکنندگان، باید با بانک مرکزی 
به فرمول جامع الجهات رســید تا هم تجارت وجود داشته 

باشد و هم خواسته های بانک مرکزی را سامان دهد و هنوز 
این فرمول وجود ندارد. زیرا بازار عراق و افغانســتان با دیگر 
بازارهــا متفاوت اند و اختالف عملیاتی دارند و بانک مرکزی 
باید یک فرمــول خاص خود را برای ایــن دو بازار در نظر 
بگیــرد.وی ادامه داد: نوع معامالت ما با عراق کمی متفاوت 
اســت؛ بخشی از آن معامالت ریالی و بخشی هم به صورت 
چمدانی اســت که به دلیل مســائل کرونا دیگر امکان پذیر 
نیست و بخشی از طریق صرافی ها و از طریق نهادهای بخش 
خصوصی برگشــت می شود که منتها نوع آن متفاوت است 
و گاهــا می توان با کاال تهاتر کنند و همچنین برخی اوقات 
مبادالت با دینار یا پول دیگری است.رئیس اتاق بازرگانی با 
تاکید بر نقش سیستم تهاتری در مبادالت دو کشور گفت: 
قطعا اگر نظام تهاتری راه اندازی شود بخشی از مشکالت ما 

برطرف می شــود از همین روی بانک مرکزی ایران با روابط 
مناسبی که دارد می تواند برای این موضوع با بانک مرکزی 
عراق رایزنی کند. چون اکنون ما نیاز به مواد اولیه واحدهای 
تولیدی و بعضی قطعات داریم که اگر نظام تهاتری اجرایی 
شــود امکان اینکه درآمدهای ارزی سریع تر و بهتر بازگردد 
وجود دارد.آل اســحاق در مورد روند صادرات ایران به عراق 
گفت: درآمد صادراتی ما در شش ماهه ابتدایی سال تقریبا 
۳ و نیم میلیارد دالر است در حالی که در سال ۹۸ نزدیک 
به ۱۲ میلیارد دالر بود. همچنین صادرات ما نسبت به سال 
گذشته تقریبا ۲۰ درصد کاهش داشته که البته این کاهش 
صادرات تنها مربوط به کشــور ما نیست و موضوع کاهش 
تجارت جهانی اســت که نزدیک بــه ۱۵ تا ۲۰ درصد افت 

داشته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد

۱۶ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته است

از مالیات بر عایدی امالک چه خبر؟

رئیس اتاق ایران و عراق اعالم کرد
کاهش ۲۰ درصدی صادرات ایران به عراق 

عرضه پروژه های مســکونی در بــورس کاال که با 
عنوان صندوق های زمین و ساختمان یا فروش متری 
مســکن شناخته می شود با اصالح آیین نامه ماده ۱۴ 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به 

اجرای نهایی نزدیک می شود.
موضــوع امکان تامیــن مالی پروژه هــای حمل و 
نقل و مســکن با اســتفاده از ظرفیت بازار سرمایه از 
حدود ۱۵ ماه قبل مطرح شــد که در نهایت  اواسط 
اردیبهشت ماه با همکاری سازمان بورس و وزارت راه 
و شهرســازی به مرحله توافق و اجرای نهایی رسید.
وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد صندوقهای زمین 
و ساختمان که هم اکنون به صورت محدود از طریق 
۴ تا ۵ شــرکت بخش خصوصــی فعالیت می کنند را 

گسترش دهد. 
معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
دربــاره این صندوقها گفته بود کــه عرضه پروژه های 
مسکن در بورس کاال ضمن اینکه سوددهی مناسبی 
برای ســرمایه گذاران دارد، به تولید و عرضه مسکن 
کمک خواهــد کرد.این صندوقها با آنچه تحت عنوان 
بورس امالک و مستغالت شــناخته می شود و اواخر 
مردادماه با عرضه یک واحد تجاری توســط شــرکت 
عمران شــهر جدیــد پردیس وارد مرحله اجرا شــد 

متفاوت است. 

در بورس امالک، دارایی های مازاد شرکتهای دولتی 
و بانکها برای فروش در بازار ســرمایه عرضه می شود. 
اما فروش متری مســکن در واقع جذب سرمایه های 
خرد برای اجرای پروژه های مسکونی و راهسازی است. 
ســهامداران می توانند با خرید سهام که به صورت 
متــری عرضه می شــود در پایان پروژه ســود تحقق 
یافتــه را دریافت کنند یا در صــورت خرید کل یک 
واحد مســکونی، آن را به تملک خود درآورند.محمود 
محمودزاده، معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرسازی درباره آخرین وضعیت بورس مسکن گفته 
اســت: آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن مشکالتی داشت که 
با پیگیری های وزارت راه و شهرسازی هم اکنون این 

موانع برداشته شده است.
وی توضیــح داد: موضــوع احیــا و راه انــدازی 
صندوق هــای زمین و ســاختمان و بهره مندی از این 
ظرفیت به سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران 
شــهرهای جدید ابالغ شده اســت تا این سازمان ها و 
شــرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی پروژه هایی 
که در قالب صندوق زمین و ســاختمان قابلیت ارایه 
دارند، آماده و ارایه کننــد.وی تصریح کرد: به زودی 
از ابزار سرمایه ای احیا و راه اندازی صندوق های زمین 

و ساختمان- برای تولید مسکن استفاده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پســت درباره اقدامات این 
شرکت در دوران کرونا گفت: ۳۰ درصد ترافیک پستی 
را خریدهای اینترنتی انجام می دهد که نیازی به مراجعه 
حضوری افراد ندارد.به گزارش ایسنا، رمضانعلی سبحانی 
فر در نشست خبری به مناسبت روز جهانی پست، اظهار 
کرد: پست یکی از قدیمی ترین دیوان ساالری های اداری 
در ایران و جهان اســت و برخی کارشناسان معتقدند 
پشت اولین سیستم اطالع رسانی اداری و سازمان یافته 
غیررسمی در گذشته بوده که بعدها به عنوان سازمان 

رسمی در نظر گرفته شده است.
 قدمت این سازمان به بیش از ۳۰۰۰ سال می رسد 
و مبتکر پست، ایرانیان بوده اند اما امروز ایران در مقابل 
کشورهای توســعه یافته عقب تر است که این موضوع 
دالیل مختلفی دارد.وی بــا بیان این که یکی از دالیل 
این عقب افتادگی این است که استفاده از صنعت پست 
فرهنگ سازی نشده است، افزود: یکی دیگر از دالیل این 
است که در بخش پستی پراکندگی خدمت بسیار زیاد 
است و این خدمات در کشور ما زیر چتر یک متولی قرار 
نگرفته است و بخش های مختلف خدمت ارسال کاال را 
انجام می دهند.مدیرعامل شرکت ملی پست اظهار کرد: 
قوانین پســتی مبتنی بر این است که کاال به دو بخش 

بار و بسته و امانات تقسیم می شود. 
بخش بــار که باالی ۵۰ کیلو تعریف می شــود، به 

ســازمان حمل و نقل راهداری بر می گردد، بسته های 
کوچک تــر از ۵۰ کیلو نیز به عنوان بســته و امانات و 
پاکات تحت متولی گری پست قرار دارد و نظارت به آنها 

توسط پست انجام می شود.
سبحانی فر با اشــاره به تاثیر تکنولوژی بر خدمات 
پســتی بیان کرد: شرکت پســت در گذشته پاکات و 
قبوض را توزیع می کرد تا جایی در ســال حدود ۱۰۰ 
میلیون قبض توزیع می شد اما از زمان ورود تکنولوژی 

پاکات و نامه ها الکترونیکی شده است. 
در واقع جایگزینی تکنولوژی بخشی از فعالیت های 
پســتی را کاهش داده اســت به همین دلیل ما تالش 
کردیــم در مقابــل این خدمــات، با فرهنگ ســازی 
خریدهــای اینترنتــی را جایگزین کنیــم.وی با بیان 
این که شرکت پشــت ۳۲۰ میلیارد تومان زیاد داشت، 
ادامه داد: درآمد ما از دریافت هزینه ارسال بسته است 
و امیدواریم به ســمتی برویم که دیگر زیانده نباشیم.
مدیرعامل شرکت ملی پست اضافه کرد: زیان انباشته 
پست تا پایان سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان 
بوده است. ما پذیرفته ایم برای رفاه حال مردم تعرفه ها را 
افزایش ندهیم و نمی خواهیم پوشش هزینه هایمان را به 
افزایش تعرفه گره بزنیم، اما از طرفی این مصوبه مجلس 
شورای اسالمی در اساســنامه پست است که سازمان 

مدیریت باید این مابه التفاوت را برای ما در نظر بگیرد.

۳۰ درصد ترافیک پستی خریدهای اینترنتی استعرضه مسکن در بورس، یک قدم تا اجرا

گزارش

آخرین آمار از تغییرات قیمت انواع گوشــت از این حکایت دارد که گوشت 
مرغ بیشــترین میزان افزایش قیمت را داشته و نسبت به سال گذشته بالغ بر 
۳۰ درصد گران شده اســت.به گزارش ایسنا، چندی پیش بود که مرکز آمار 
گزارشــی از وضعیت تورم در شــهریور ماه منتشــر کرد و نشان داد که تورم 
در سه شــاخص ماهانه، نقطه به نقطه و ســاالنه رو به افزایش رفته است؛به 
طوری که تورم در ۱۲ ماه منتهی به شــهریور به ۲۶ درصد رســید و نسبت 
به مرداد ماه ۳.۶ درصد افزایش داشــت. در عیــن حال که هزینه خانوارهای 
شهری نسبت به شهریور ماه ســال گذشته ۳۴.۴ درصد رشد پیدا کرده بود.
در رابطه با خوراکی ها و آشــامیدنی ها نیز افزایش هزینه بیش از ۳۱ درصدی 
و برای کاالهای غیر خوراکی تا مرز ۳۶ درصد رشــد هزینه گزارش شــد.اما 
بررسی وضعیت خوراکی ها در رابطه با انواع گوشت نشان می دهد که مجموعه 
گروه گوشــت سفید و قرمز نسبت به شــهریور ماه پارسال ۱۴.۵ و نسبت به 
مرداد ۱.۷ درصد افزایش دارد.در گروه گوشــت قرمز و ماکیان نیز رشد ۱۳.۹ 
درصدی نسبت به پارسال و یک درصدی در مقایسه با مرداد ثبت شده است. 

از ســوی دیگر در گروه ماهی و صدف داران نیز افزایش ۲۳.۹ درصدی نسبت 
به شــهریور سال گذشته و ۶.۶ درصدی نسبت به مرداد وجود دارد.اما مروری 
بر وضعیت قیمت در بین انواع گوشت نشان می دهد که مرغ ماشینی بیشترین 
افزایش قیمت را دارد این در حالی اســت که طی هفته های گذشته نیز بازار 
مرغ دســتخوش تغییراتی شــد و افزایش قیمت در آن به ثبت رسید مه آمار 
نیز این موضوع را تایید کرده و نشان می دهد که قیمت هر کیلو مرغ ماشینی  
که در شــهریور سال گذشــته ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان بوده به ۱۷ هزار و ۹۰۰ 
در مرداد ماه امســال و به طور متوسط ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان در شهریور ماه 
رسیده است.حداقل هر کیلو  ۱۵ هزار و ۵۰۰ و حداکثر ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان 
هم برای هر کیلو مرغ در شهریور ماه ثبت شده که تاکید دارد این کاال نسبت 
به مرداد ماه هشت درصد و در مقایسه با شهریور ماه سال گذشته ۳۱.۲ درصد 
رشد دارد.اما در رابطه با گوشــت گوسفندی تغییرات چندان زیاد نیست؛ به 
طوری که از هر کیلو ۱۰۰ هزار تومان در شــهریور سال قبل به ۱۰۳ هزار در 
مرداد امسال و به طور متوسط  ۱۰۵ هزار تومان در شهریور ماه افزایش دارد. 

حداقل قیمت گوشــت گوسفندی در ماه گذشته ۸۳ هزار و حداکثر آن ۱۱۹ 
هزار تومان بوده که بیانگر رشد ۱.۶ درصدی در مقایسه با مرداد و ۴.۷ درصد 
نســبت به شهریور پارسال است.اما گوشــت گوسفند و گاو نسبت به شهریور 
سال گذشته هر چند اندک ارزان شده است و کاهش هفت درصدی قیمت آن 
به ثبت رسیده هر چند که در مقایسه با مرداد امسال ۱.۶ درصد رشد داشته 
است.هر کیلو گوشت گاو و گوساله در شهریور سال قبل ۸۹ هزار تومان و در 
مرداد امسال ۸۷ هزار تومان بوده که به طور متوسط هر کیلو در شهریور ۸۸ 
هزار و ۶۰۰ تومان فروش رفته است. البته حداقل قیمت گوشت گاو و گوساله 
۷۶ هــزار و حداکثر آن ۹۵ هزار تومان است.گوشــت قرمز از جمله کاالهای 
دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که از ابتدای ســال گذشته از لیست ارز 
دولتی کنار رفت و واردات آن با نرخ نیمایی صورت می گیرد این در حالی است 
که عمده  گوشــت قرمز در داخل کشور تامین می شود.اما در رابطه با قیمت 
ماهی ، هر کیلو ماهی قزل آال در شهریور امسال نسبت به همین ماه در سال 
گذشته ۹.۳ درصد و در مقایســه با مرداد ماه ۶.۱ درصد گران شده است.هر 
کیلو ماهی از ۳۳ هزار تومان در شــهریور سال  گذشته به ۳۴ هزار تومان در 
مرداد امسال و به طور متوسط ۳۶ هزار تومان در شهریور افزایش قیمت دارد.

تغییرات قیمت گوشت سفید و قرمز
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دیشــموک منطقه ای از اســتان کهگیلویه و بویر احمد 
است که فاقد هرگونه امکانات رفاهی است. بیش از نیمی از 
جمعیتش در فقرمطلق به سر می برند و بیشتر روستاهایش 
با کمبود فضای آموزشی مناســب،آب شرب و ...مواجهند؛ 
مشکالتی که سال ها است بسیاری از روستانشینلن مناطق 

محروم از آنها رنج می برند.
به گزارش ایلنا، دیشموک از مناطق بسیار محروم استان 
کهگیلویه و بویر احمد اســت که به لحاظ زیر ساخت های 
عمرانی در شــرایط بسیار نامناسبی قرار دارد. به شکلی که 
اهالی این منطقه و بیشتر زنان برای تامین آب شرب مجبورند 
کیلومترها را پیاده تا رودخانه طی کنند. محرومیت ها در این 
منطقه یکی دو تا نیست و هنوز برخی از روستاها فاقد شبکه 
برق هستند. ترک تحصیل اجباری ، بیکاری،ازدواج در سنین 
پایین و افزایش مشکالت اقتصادی در سال های اخیر باعث 

شده تا آمار خودکشی بویژه در این استان باال رود.
حمیده زعیمی، مشاور سابق اداره امور بانوان فرمانداری 
بویراحمد درباره وضعیت زنان دیشموکی گفت: مهم ترین 
علت خودکشی زنان منطقه کودک همسری است، همچنین 
نبود امکانات آموزشی و فعالیت های اجتماعی مفید که یک 
زن می تواند با انجام آن احســاس خود ارزشمندی کرده و 
بخشی از اوقات روزانه اش را پر کند برخی از مشکالتی است 
که دختران کهگیلویه وبویر احمد با آن دســت وپنجه نرم 
می کنند. این مدرس دانشگاه افزود: دختران این منطقه به 
دلیل دوری بعد مسافت به مدارس و همچنین نبود دسترسی 
به راه های ارتباطی مناسب و فرهنگ مردم ساالری مجبور به 
ترک تحصیل می شــوند که این موضوع شرایط ازدواج های 

زودهنگام را در بین این دختران به وجود می آورد.
این فعال حوزه اجتماعی ادامه داد: موضوع خودکشی در 
بین زنان دیشموکی پدیده بسیار پیچیده و چند وجهی است 
که نیاز به یک آسیب شناسی جدی دارد. متاسفانه مسئوالن 
اســتانی به جای اینکه با حضورشــان در منطقه به بررسی 
مشکالت و حل آن بپردازند تنها با گرفتن چند عکس سلفی 

به موضوع پایان می دهند.
او علت کودک همســری را در دیشموک تعدد فرزندان 
در خانواده ها، نبودامکانات رفاهی و فضای آموزشــی برای 
دختران دانست و گفت: این مسائل راهی جز ازدواج دختران 
خردسال در پیش پای خانواده ها نمی گذارد و خانواده ها فکر 
می کنند که دخترشان باالخره باید ازدواج کند چون در این 
مناطق رسم است که دختر از یک سنی به بعد نباید مجرد 

بماند.
مادران 18 ساله ای که دارای چند فرزند هستند

زعیمــی ادامه داد: زمانی که به عنوان مشــاور بانوان در 
فرمانداری فعالیت می کردم متوجه شــدم کودک همسری 
در این منطقه امری بســیار رایج است و دخترانی 18 ساله 
را می دیدم که دارای چند فرزند بودند. بســیاری از راه های 
ارتباطی روستاها به قدری سخت گذر و نامناسب است که 
شــاید اگر من هم در آن مناطــق زندگی می کردم به ادامه 
تحصیل فکــرم نمی کردم. جاده هایی کــه در طول تمامی 
زمســتان به دلیل بارندگی های شدید برف و باران مسدود 
می شــوند. این مسائل و مشــکالت باعث می شود دختران 
به جای ادامــه تحصیل به نیروی فعــال کار برای خانواده 
تبدیل شــوند. او اضافه کرد: زنان اینجا فقط در حد شــعار 
دیده می شــوند و هرچقدر هم از حقوق شان بگویند کسی 
توجهی به آن نمی کند. تنها در دوره انتخابات اســت که به 
عنوان یک رای دهنده  دیده می شوند وگرنه هیچ نقشی در 

تصمیم گیری اتفاقات زندگی شان ندارند.
سلمان بینا عضو شــورای شهر دیشموک، اظهار داشت: 
بیشتر اهالی روستاهای این مناطق قبل از زمستان به شهر 
آمده و آذوقه مورد نیازشــان را تامین می کنند چرا که پل 
ارتباطی شان با اولین بارندگی شدید قطع می شود. به لحاظ 

زیر ساخت های جاده ای روســتاها در وضعیت بحرانی قرار 
دارند.که متاسفانه توجهی به آن نمی شود.

برخی از روستاها هنوز فاقد برق هستند
عضو شورای شهر دیشموک افزود: با گذشت چند دهه از 
برق دار شدن منطقه هنوز کسی از اداره برق برای سرکشی 
شبکه های فرسوده و یا نیازمند تعمیر به اینجا نیامده است. 
تمام وسایل برقی مردم یا سوخته اند و یا نیم سوز شده اند و 

برخی از روستاها هنوز فاقد شبکه برق هستند.
علت بیشتر خودکشی ها فقر است

عضو شورای شهر دیشــموک ادامه داد: شهر دیشموک 
و روســتاهای توابع آن مشکل آب شــرب دارند. برخی از 
مناطق روستایی هنوز لوله کشی آب ندارند و با چهارپا برای 
تامین آب از رودخانه ها و چشــمه ها آن هم در مســیر یک 
الی 2 کیلومتری با سراشــیبی های تند استفاده می کنند. 
این موضوع باعث می شــود زنان روستایی عذاب و زجرهای 
زیادی را متحمل شوند که بخشی از خودکشی ها به همین 
موضوع  و البته فقر و کمبود زیرساخت های عمرانی منطقه 

باز می گردد. 
بینــا تصریح کــرد: بیــش از 70 درصد مــردم بخش 
دیشــموگ تحت حمایت کمیته امدا د و بهزیستی هستند.

شغل بیشتر مردم دامداری و کشاورزی است، گندم و جو به 

اندازه مصرف شان کشت می کنند.اما متاسفانه هیچ حمایتی 
از این مردم نمی شــود تا بتوانند دام ها ومحصوالت خود را 
گسترش دهند.دیشموک عالوه برمحرومیت هایی که دارد، 
ظرفیت های بسیار خوبی نیز برای ایجاد اشتغال دارد. مثال 
با توجه به خاک مرغوب و رودخانه های پر آب اگر به مردم 
سرمایه و تســهیالت بدهند این منطقه می تواند به یکی از 

قطب های تولید گیاهان دارویی تبدیل شود.
عضو شــورای شهر دیشموک اضافه کرد: همانطوری که 
هم اکنون دیشموک به شهر فقر و خودکشی مطرح است اگر 
مورد حمایت قرار گیرد به شهر گیاهان دارویی ایران معرفی 
می شود. یا اگر زیر ســاخت های جاده ای آن بازسازی شود 
به قطب گردشــگری در جنوب کشور به واسطه جاذبه های 

گردشگری معرفی می شود.
او گفت: در ۳-۴ سال گذشته حدود ۴0 نفر از زنان منطقه 
خودکشی کرده اند که خیلی از این خودکشی ها به فقر مالی 
و مشکالت زیرساخت های عمرانی منطقه باز می گردد و تنها 
چند مورد به ازدواج های کودک همسری و تحمیلی مربوط 
می شــود. برای مثال یک زن فقیر روستایی به این دلیل که 
توان تهیه غذا برای کودکش را نداشــت با دیدن بی تابی هاو 
گریه های دخترش تاب نیاورد و خودش را به آتش کشــید. 
بینا عنوان کرد:بیشتر مناطق روستایی دیشموک کالس های 
درسی دوره متوسطه برای دانش آموزان دختر ندارند و نیاز 
است خیران به این مناطق در ساخت مدارس و خوابگاه های 
دخترانه اقــدام کنند. چند مدت پیش خوابگاه پســران را 
تعطیل و در اختیار دختران قرار دادند در حالی که خوابگاه 

هم برای دانش آموزان پسر و هم دختر نیاز است.
نمی دانم منظور مردم از خدماتی که ارائه 

نمی شود، چیست!
در ادامــه فرماندار کهگیلویه نیز گفت: دولت براســاس 
وظایفی کــه دارد خدماتی را به منطقه ارائه می دهد که به 
بهترین شکل ممکن انجام می دهیم. طبق آمار و ارقامی که 
موجود است مشــخص می کند که چقدر دولت در منطقه 
دیشــموک خدمات ادائه داده است. آمار خودکشی در این 
منطقه به انــدازه ای که می گویند، نیســت. علیرضا اتابک 
افــزود:در بحث ارائه خدماتی همچون آب، گاز، جاده و برق 
نیز باید بگویم بیشــتر روســتاهای منطقه از این امکانات 
برخوردارند و خیلی از جاده های روســتایی امسال آسفالت 
خواهد شــد. نمی دانم منظور مردم از اینکه می گویند هیچ 

خدماتی ارائه نمی شود ،چیست.

رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در خصوص تبعات احداث 
تونل بهشت آباد بر بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری، گفت: این پروژه برای 
انتقال آب از سرشاخه های کارون به فالت مرکزی پیش بینی شده و چند آبخوان 
مهم اســتان که در تامین آب کشاورزی بســیار موثر است در زیر این تونل قرار 
می گیرد، این مسئله می تواند توسعه کشاورزی در این منطقه را تحت تاثیر تبعات 
ناگوار خود قرار دهد. به گزارش ایســنا، عطاء ااهلل ابراهیمی 1۵ مهرماه در نشست 
خبری در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۶۶ هزار بهره بردار 
در بخش کشــاورزی در استان وجود دارد، اظهار کرد: مساحت اراضی دیم و آبی 
استان حدود 2۵0 هکتار است که از اراضی آبی حدود ۵۶ درصد معادل ۶7 هزار 

و 728 هکتار تحت سیستم نوین آبیاری قرار دارد.
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ساالنه 
بیش از یــک میلیون و 180 هزار تن محصوالت کشــاورزی در اســتان تولید 
می شود، گفت: این تولیدات شامل ۹۳8 هزارتن محصوالت زارعی، 18۹ هزار تن 
محصوالت باغی، ۳21 هزار تن دام و طیور، 22 هزار تن محصوالت شیالت، ۶000 
تن قارچ دکمه ای، ۳۴۵۵ تن محصوالت گلخانه ای و سبزی و صیفی است که این 

محصوالت حدود 2۴ هزار میلیارد تومان ساالنه عواید دارد.
وی افزود: ســاالنه 27 هزار و ۴00 تن گوشت قرمز، 2۵ هزار تن گوشت مرغ، 
2۵8 تن شــیر، 12۴۴ تن عسل و ۴200 تن تخم مرغ در چهارمحال و بختیاری 
در بخش دام و طیور تولید می شود. ابراهیمی در ادامه با بیان اینکه ۴0۵ مزرعه 
پــرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری وجــود دارد، اضافه کرد: زنجیره تولید 
آبزیان در اســتان کامل شده است و درتالش هســتیم زنجیره تولید را در سایر 
بخش های کشاورزی نیز کامل کنیم. رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری در خصوص تولیدات محصوالت شاخص کشاورزی در استان، بیان کرد: 
ساالنه 178 هزار تن گندم، 2۵0 هزار تن علوفه، 18۵ هزار تن سیب زمینی، 20 
هزار تن حبوبات، ۶8 هزار تن سیب درختی، ۴0 هزار تن هلو و ۵0 هزار تن انگور 
در اســتان تولید می شود، همچنین این استان رتبه نخست تولید بادام و ماهیان 

سردابی را دارد.
وی با بیان اینکه اجرای قانون رفع تداخالت در دستور کار امور اراضی سازمان 
جهادکشــائرزی قرار دارد، تصریح کرد: تعیین تکلیف اراضی مورد اختالف از این 
طریق انجام می شــود، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی برای تداوم تولید و تامین 

امنیت غذایی از سیاست های سازمان جهادکشاورزی است.

ابراهیمی با اشــاره به اینکه در بخش زراعی توسعه کشت دانه های روغنی در 
اولویت سازمان جهادکشاورزی قرار گرفته است، یادآور شد: در حال حاضر حدود 
800 هکتار از اراضی اســتان تحت کشــت کلزا قرار دارد، در حال حاضر قیمت 
خرید تضمینی کلزا 7800 تومان و گندم ۴000 تومان تعیین شده است، اما این 
قیمت ممکن اســت افزایش پیدا کند. رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال 
و بختیاری بیان کرد: شــیب اســتان حدود ۳۴ درصد است و رتبه اول کشور را 
به خود اختصاص داده اســت، به همین علت توسعه باغات در اراضی شیب دار از 

سیاست های این سازمان برای افزایش بهره وری است.
ابراهیمــی در خصوص تبعات احداث تونل بهشــت آباد بر بخش کشــاورزی 

چهارمحــال و بختیاری، توضیح داد: این پروژه برای انتقال آب از سرشــاخه های 
کارون به فالت مرکزی پیش بینی شــده و چند آبخوان مهم استان که در تامین 
آب کشاورزی بسیار موثر است در زیر این تونل قرار می گیرد، این مسئله می تواند 

توسعه کشاورزی در این منطقه را تحت تاثیر تبعات ناگوار خود قرار دهد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: در درجه اول باید 
یک مطالعات دقیق برای ابعاد این فاجعه تهیه و در اختیار افراد برای دفاع از حقوق 
اســتان قرار بگیرد، طراحان معتقدند با الینینگ می توان تبعات احداث این تونل 
را کم کرد، اما این موضوع در تونل سوم کوهرنگ تجربه موفقی نبود و در شرایط 

امروز نیز این اجرای این کار امکانپذیر نیست.

دیشموک؛ قطب تولید گیاهان دارویی کشور محروم از خدمات شهروندی

کودک همسری مهم ترین دلیل خودکشی زنان دیشموکی

تبعات احداث تونل بهشت آباد بر بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری

با تالش آتش نشانان آتش سوزی مهیب
 در مجتمع صنفی خدماتی اسالمشهر مهار شد

گروه شهرســتانها: بی احتیاطی در نگهداری مواد اشتعال زا موجب آتش 
ســوزی مهیب در یکی از ســوله های مجتمع صنفی خدماتی شد.   به گزارش 
مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، یوسف منطقی رئیس سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اسالمشهر با اعالم این خبر گفت: بعد ازظهر امروز یک 
فقره آتش سوزی در یکی از سوله های خیابان سعادت در مجتمع صنفی خدماتی 
اسالمشهر گزارش شد که بالفاصله ایســتگاه ۴ واقع در نزدیکی محل حادثه،به 
موقعیت اعزام شــد اما با با توجه به شدت و حجم آتش سوزی هفت ایستگاه از 
اسالمشــهر و دو ایستگاه از شهر چهاردانگه و همچنین هفت ایستگاه از سازمان 
آتش نشانی تهران به محل حادثه شتافتند. منطقی علت این حادثه را انفجار یکی 
از بشــکه های نگهداری روغن های صنعتی و سرایت آتش آن به بخشهای دیگر 
سوله عنوان کرد و افزود : وجود مواد آتش زا از قبیل روغن های صنعتی، رزین و 
تینر عملیات اطفاء را پر خطر و دشوار کرده بود و هر آن احتمال گسترش آتش به 
واحدهای همجوار متصور بود که خوشبختانه با تالش آتش نشانان و با بکارگیری 
تجهیزات مدرن اعزامی از شهرداری تهران این آتش سوزی مهار و از بروز فاجعه ای 
بمراتب بزرگتر جلوگیری شــد. این آتش سوزی خسارت جانی در بر نداشت اما 

خسارت مادی سنگینی بر جای گذاشته است. 

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد
عملیات تعویض شیر فلکه 400 پروانه ای در شهر پرند

گروه شهرســتانها: این خبر را مدیر آبفای شهر پرند اعالم کرد و گفت: با 
عنایت به لزوم ایزوله نمودن شــبکه و در راســتای ساماندهی خطوط آبرسانی، 
مطابق با برنامه ریزی زمانبندی شده از ابتدای سال جاری تعداد ۴۹ فقره شیر فلکه 
با اقطار مختلف در  این شــهر نصب، تعویض و راه اندازی شد. امید رسولی ضمن 
اشاره به مشخصات این پروژه تشریح کرد : در این عملیات به دلیل فرسودگی شیر 
فلکه ورودی  یکی از کمپارتمان های مخزن ۵000 مترمکعبی R۵2، تعویض 1 
فقره شــیر پروانه ای با سایز ۴00 میلیمتری در دستور کار قرار گرفت و عملیات 
فوق الذکر در مدت زمان 2 ســاعت بدون قطعی و افت فشار به اتمام رسید. وی 
خاطرنشان ساخت: عملیات مذکور از محل اعتبارات جاری انجام شده و با استفاده 
از این شــیرها ضمن کنترل فشار شبکه و خطوط توزیع آب و همچنین محدود 
نمودن حوزه قطعی در مواقع افت فشار و شکستگیها، موجب توزیع آب به صورت 

یکنواخت و با فشار متعادل در کلیه مناطق تحت پوشش می شود.

اعمال محدویت های ترافیکی در جاده های مازندران 
پلیس راهنمایی و رانندگی کشــور در آستانه تعطیلی اربعین حسینی )ع( با 
اعمال برخی محدودیت هــای ترافیکی در ورودی و خروجی محورهای مازندران 
اعالم کرد که جاده های کندوان و هراز در روزهای چهارشــنبه، پنجشنبه، جمعه 
هفته جاری و شــنبه هفته آینده یک طرفه خواهد بــود. به گزارش ایرنا، پلیس 
راهنمایی و رانندگی کشــور اعالم کرد که اعمــال این محدودیت های ترافیکی 
از ســاعت 12 فردا چهارشــنبه آغاز می شود و تا روز شــنبه نوزدهم مهرماه در 
محورهای کندوان، هراز و فیروزکوه ادامه خواهد داشــت. براین اســاس تردد هر 
گونه موتورســیکلت از فردا تا روز شــنبه در این ســه محور ممنوع است و تنها 
موتورسیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت می توانند از این محورها 
تردد کنند. بر اســاس اعالم پلیس راه، تردد انواع وســایل نقلیه از ساعت 1۵ تا 
2۴ روز های چهارشــنبه و پنجشنبه شانزدهم و هفدهم مهر ماه از مرزن آباد به 
ســمت کرج و آزاد راه تهران- شــمال ممنوع است و با اعالم مأمورین پلیس راه 
درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 18 تا 2۴ در این دو روز از کرج )دوراهی 
شهرستانک( و آزادراه تهران-شمال به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه خواهد 
بود. همچنین تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت 1۵ روزهای جمعه و شنبه هجدهم 
و نوزدهم تا 2 بامداد روزهای بعد از کرج و ابتدای آزادراه تهران-شمال به سمت 
مرزن آباد ممنوع اســت و در صورت اعالم مامورین پلیس راه در محل تردد انواع 
وســیله نتقلیه از ســاعت 18 این روزها تا 2 بامداد روزهای بعد از مرزن آباد به 
ســمت کرج و آزادراه تهران-شمال یکطرفه خواهدبود. براساس اعالم پلیس راه 
کشور در روزهای جمعه و شنبه آینده محور هراز نیز برای تردد یک طرفه خواهد 
بود. براین اســاس، تردد تمامی وسایل نقلیه از ساعت 1۶ روزهای جمعه و شنبه 
هجدهم و نوزدهم مهر ماه تا 2 بامداد روزهای بعد از رودهن به سمت آمل ممنوع 
اســت و در صورت اعالم مامورین پلیس راه در محل تردد کلیه وســایل نقلیه از 
ساعت 18 روزهای جمعه و شنبه تا 2 بامداد روزهای بعد از آب اسک به رودهن 
یکطرفه می باشد. پلیس راه کشور تاکید کرد که در صورت افزایش یا کاهش حجم 
تردد و به منظور تســهیل عبور و مرور وسایل نقلیه تمدید و یا لغو محدودیت ها 
در محورهای فوق توســط مامورین پلیــس راه در محل اعمال می گردد. در این 
مدت -تردد تمامی تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است. تردد انواع تریلر و 
کامیون ها به استثنای حاملین موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت 8 تا 2۴ روز 

جمعه هجدهم مهر از مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه ممنوع می باشد.

افزایش آب دریاچه ارومیه از میزان پیش بینی شده 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: میزان آب دریاچه ارومیه امسال 
یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب بیشــتر از میزان پیش بینی شده است. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، عیسی کالنتری روز 
سه شــنبه در بدو ورود به ارومیه گفت: وضعیت دریاچه امسال مطلوب و امیدوار 
کننده اســت و با پایان طرح های مصوب و اجرایی ســتاداحیا شاهد افزایش روز 
افزون این پیشــرفت ها خواهیم بود. وی و نمایندگان دو استان آذربایجان غربی 
و آذربایجان شــرقی امروز جهت بازدید از رونــد طرح های در حال اجرا و مصوب 
ستاداحیای دریاچه ارومیه در شهرستان ارومیه و پیرانشهر در این استان حضور 
یافته اند. بازدید از ســد کانی ســیب در 1۶ کیلومتری جنوب شــهر پیرانشهر، 
کارگاه سد کانی سیب، ارایه گزارش مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی 
ایــران و مجری طرح آب زاب بــه دریاچه ارومیه، ورود به داخل تونل تا کیلومتر 
12.۵0جهت بازدید عینی از حفاری مکانیزه، بازدید از اقدامات مونتاژ دســتگاه 
خروجی، بازدید از پرتال خروجی در محل جایگاه و کانال خروجی در محل سازه 
شوت، بازدید از رشکان ارومیه و جزایر موجود و مصاحبه خبری از برنامه های روز 

اول این سفر است.

گازرسانی به تمام روستاهای کشور تا پایان کار دولت 
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری،گفت: در این دولت 
هر 10 روز یک روســتا به شــبکه آبرسانی متصل شده و تا پایان کار دولت تمام 
روســتاها به گاز متصل می شــوند. به گزارش ایلنا، محمد امید، دیروز در جلسه 
کارگروه توسعه صادرات اســتان زنجان، بر ضرورت کارآفرینی و تولید ثروت در 
روســتاها توســط دولت تاکید کرد و گفت: اقدامات دولت در روستاها و مناطق 
محروم قابل مقایسه با گذشته نیست و روستاهای باالی 20 خانوار از مزایای خوبی 
برخوردار هستند.  معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، به 
رشد زیرساخت های توسعه در دولت اشاره کرد و گفت: در این دولت هر 10 روز 
یک روستا به شبکه آبرسانی متصل شده و تا پایان کار دولت تمام روستاها به گاز 
متصل می شــوند. امید، به اختصاص 1 ۵. میلیارد دالر، از صندوق توسعه ملی به 
بحث اشتغال روستائیان اشاره کرد و گفت: هدف انقالب رفع محرومیت و توجه 
به مناطق محروم بوده است. وی با اشاره به اینکه اشتغالزایی در روستاها براساس 
ظرفیت خواهد بود، گفت: اســتفاده از صندوق های خرد کارآفرینی مورد تاکید 

معاونت توسعه روستایی است. 

لزوم ایجاد موزه سنگ و مردم شناسی در اهر
فرمانــدار اهر بر اهمیــت ایجاد موزه های ســنگ و مردم شناســی در این 
شهرســتان تاکید کرد. رسول خدابخش در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه 
به قدمت تاریخی و پیشینه فرهنگی شهرستان اهر و لزوم شناساندن قابلیت ها و 
پتانسیل های تاریخی و گردشگری این شهرستان، ایجاد موزه های سنگ و مردم 
شناســی از نیازهای این شهرستان است. وی، بر لزوم توجه به مطالبات مردم در 
حوزه های مختلف گردشگری، فرهنگی، اقتصادی و... از سوی مسئوالن استانی و 
شــهری تأکید کرد و افزود: مصمم هستیم در خصوص جهانی شدن بقعه شیخ 
شهاب الدین اهری، گام های اساسی برداریم. وی ادامه داد: در این راستا با ادارات 
مربوطــه از جمله اداره اوقاف که متولی موقوفه بقعه و برخی ادارات مســتقر در 
داخل محوطه شــیخ شهاب الدین، جلســاتی برگزار کرده و امیدواریم به زودی 
با حل مســائل و مشکالت این بنای تاریخی، شاهد ثبت جهانی شدن آن باشیم. 
خدابخش گفت: از ســرمایه گذاران عالقه مند برای سرمایه گذاری در حوزه های 
مختلف از جمله گردشــگری، صنعت، تولید و... در شهرســتان اهر، با تمام توان 

حمایت خواهیم کرد.

اخبار کوتاه

رئیس مرکز ملی فرش ایران خبرداد
ایجاد دهکده فرش در کشور

رئیس مرکز ملی فرش 
ایران،از رایزنی ها با وزارت 
صمت برای ایجاد دهکده 
فرش در کشور خبر داد و 
گفت: ایجاد سایت آنالین 
برنامه های  از دیگر  فرش 
توسعه این صنعت است. 
به گــزارش ایلنا، فرحناز 

رافع، دیروز در کارگروه توسعه صادرات استانزنجان، اظهار کرد: متاسفانه حمایت 
در حوزه دســتباف انجام نشد و امید می رود این صنف هم بتوانند از تسهیالت 
ارزان قیمت بهره مند شوند. رئیس مرکز ملی فرش ایران، به افتتاح پایانه صادراتی 
فرش دستباف در زنجان اشاره کرد و گفت: رونق بافت این نوع فرش در روستاها 
از مهاجرت معکوس جلوگیری می کند. این مقام مسئول با انتقاد از پایین بودن 
قیمت فرش دستباف در جامعه از قیمت واقعی آن ادامه داد: به دلیل عدم تبلیغ 

فرش دستباف در صدا و سیما، ارزش واقعی آن پوشیده است.
وی بــا بیان اینکه الزمه دیده شــدن یک کاال، عرضه آن در ســطح جهانی 
اســت، تصریح کرد: عدم فرهنگ سازی موجب ناشناخته ماندن فرش دستباف 
شــده اســت. رئیس مرکز ملی فرش ایران به وجود 18 هنرســتان تخصصی 
فرش در کشــور اشاره کرد و گفت: برای توسعه بازرگانی خارجی فرش نیازمند 
زیرساخت های توسعه ای هســتیم. رافع تعداد بیمه شدگان فرش در کشور را 8 
هــزار نفر خواند و با انتقاد از این رقم گفت: تعداد بافندگان فرش از 70 هزار به 

۵0 هزار قالیباف رسیده است که علت آن نیز کاهش درآمد است.
وی از رایزنی ها با وزارت صمت برای ایجاد دهکده فرش در کشــور خبر داد 

و گفت: ایجاد سایت آنالین فرش از دیگر برنامه های توسعه این صنعت است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران خاطرنشان کرد: ایجاد پایانه های صادراتی فرش 
در استان زنجان نقطه عطفی در توسعه زیرساخت های صادراتی و هویت ایرانی 
اسالمی است. به گفته وی، ۳1 صنعت وابسته به فرش در کشور وجود دارد که 

اگر فرش توسعه یابد، توسعه همه جانبه را به دنبال خواهد داشت.
رافع با اشــاره به اینکه ورود بخــش خصوصی و ایجاد پایانه های تخصصی با 
حضــور گمرک طبق قانون ۴۴ می تواند رونق فــرش ایرانی را به ارمغان بیاورد، 
ادامه داد: نبود تبلیغ کافی در حوزه فرش با وجود جایگاه خاص فرش ایرانی در 
جهان هنوز زیرساخت های آن مشکل دارد. وی با اشاره به استقرار پایانه تخصصی 
فرش دستباف در کاسپین زنجان گفت: این پایانه تا ۶ ماه به صورت کامل فعال 
خواهد شد در کنار ایجاد این پایانه نمایشگاه مجازی با وجود ۶00 تاجر خارجی 

و ایرانی دایر می شود.

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای محمد مهدی کوچک خانی طبق تفویض وکالتنامه 13049-99/3/25 و وکالتنامه 99/3/21-13040 
دفترخانه 674 تهران و تاییدیه آن به وکالت ازخانم ها راحله السادات و نیره السادات شهرت هردوطبائی 
مورخ   33885 الی  و33882   98/1/28-45164 شماره  به  شده  گواهی  استشهادیه  باتسلیم  عقدائی 
ششدانگ  مالکیت  اسناد  اینکه  اعالم  با  و   99/5/2 مورخ  درخواست  طی  مذکور،  دفترخانه   99/7/12
یکدستگاه آپارتمان واقع در غرب طبقه 3 به مساحت 98 متر مربع قطعه 8 تفکیکی بانضمام ششدانگ 
انباری قطعه 16 و پارکینگ قطعه 22 پالک های 28606 و28607 و28608 فرعی از 3526 اصلی مفروز 
و مجزا شده از 163 فرعی از اصلی مذکور که به پالک3526/28607 استاندارد سازی شده است ذیل 
ثبت 97358 و96537 صفحات 569 و538 دفاتر 676 و683 به شماره های چاپی 874003 و874004 
بنام آقای محمد مهدی سموات و خانم اقدس لطفی بالسویه ثبت و صادر وتسلیم و سپس مع الواسطه 
طبق سند قطعی 1571-97/8/22 دفترخانه 1508 تهران به خانم نرجس سادات طبائی عقدایی منتقل 
گردیده است که طبق دادنامه حصر وراثت 9809976862502048- 98/11/28 فوت نموده که ورثه وی 
خانم ها راحله السادات ونیره السادات شهرت هر دو طبائی عقدائی می باشد که تقاضای صدور المثنی 
سند مالکیت پالک مذکور را به علت اثاث کشی نموده است علیهذا در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت )اصالحی 80/11/8( مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید آگهی می شود تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجودسند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 
روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
یا در  اعتراض  و عدم وصول  مقرر  انقضا مهلت  بدیهی است در صورت  نمایند  تسلیم ورسید دریافت 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله را ارائه نگردد طبق مقررات وتشریفات اداری ، المثنی 

سند مالکیت صادر وتسلیم مالک خواهد شد.
14701مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران – زاهدی منش 

آگهی اخطار اداری
اجرایی  پرونده  خصوص  در  چهارم  طبقه   397 پ  تلفخانه  خ  نارمک  خ  نشانی  به  زاده  بدری  حسن   
کالسه ب/ 1928 و8902519 له بانک سرمایه شعبه برج فرمان علیه حسن بدری زاده و انسیه فائزی 
پور طبق گزارش مورخ 1399/4/8 کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی فرعی 343 از پالک اصلی 
271 در بخش پنج ناحیه قم واقع در قم شهرک قدس خیابان هدایت کوچه شماره یک پالک 26 مورد 
مبلغ  به  تهران  اسناد رسمی شماره482  دفترخانه  تنظیمی  و17995  رهنی شماره20850  وثیقه سند 
57/426/800/000 ریال ارزیابی گردیده به علت عدم شناسایی صرفا جهت اطالع به شما اعالم می گردد 

.
14702 رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران – فردوسی زاده نائینی 

تصمیم واحد ثبتی
 باتوجه به درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به طرفیت سایر شرکا مشاعی آقای رضا 
فرقایی و خانم عذرا وزیری مالکین مشاعی پالک ثبتی 6 فرعی از 2568 اصلی واقع در بخش سه 
تهران مبنی بر تقاضای افراز و تقسیم سود مشاعی خود از پالک مذکور ضمن رسیدگی و بررسی 
با توجه به سوابق موجود مالحظه گردید ملک فوق طبق سند مالکیت صادره به صورت ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان به مساحت 229/42 متر مربع می باشد لذا با عنایت به وضعیت پالک مزبور 
از حیث نوع ملک و مساحت مورد تقاضا و تعداد مالکین مشاعی عرصه پالک ثبتی مذکور غیر قابل 
افراز تشخیص و اعالم می گردد نماینده ثبت – افتخاری فر نقشه بردار ثبت- دزفولیان تصمیم واحد 
ثبتی فوق در اجرای مادتین 5 و6 آیین نامه قانون افراز به متقاضی افراز و سایر مالکین مشاعی 
برابر مقررات مذکور در ماده 6 آیین نامه اخیر ابالغ می شود تا در صورت اعتراض برابر ماده 2 قانون 
افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالحه قضائی مراجعه نمایند.

14700 رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه ولیعصر)عج( تهران – زاهدی منش 

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه 223 تفکیکی واقع در طبقه دهم بلوک 9 به پالک ثبتی 

54457 فرعی از 2395 اصلی مفروز و مجزی شده از 29478 فرعی و غیره از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران به 
ذیل شماره 16333 صفحه 386  است  و جنوبی  های شمالی  بالکن  آن  مربع  متر  که 13/92  مربع  متر  مساحت 139/22 
به موجب سند  نیا ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس  اله اصف  نام حشمت  به  به شماره چاپی 869095  دفتر105 و 
203931-79/10/20 دفترخانه 64 تهران به محمدعلی رجبیان به میزان یک دانگ و امیر رجبیان به میزان پنج دانگ انتقال 
یافته است سپس ملکی آقای امیر رجبیان )5 دانگ( به موجب سند 219758-83/6/5 دفترخانه 64 تهران به محمد علی 
رجبیان انتقال و مجددا به موجب سند صلح 240183-88/10/17 دفترخانه 64 تهران به امیر رجبیان صلح عمری با حفظ 
منافع مادام العمر برای مصالح شده است. حال امیر رجبیان اصالتا و به موجب وکالتنامه 15172-98/9/17  دفترخانه 1108 
تهران به وکالت از محمدعلی رجبیان با ارائه چهار برگ استشهادیه که به امضا شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره 
11611 الی 11614 مورخ 98/9/16 توسط دفترخانه 1108 تهران گواهی امضاء گردید مدعی هستند که سند مذکور به علت 
هواس پرتی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مورد نظر را دارند لذا مراتب باستناد ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به آن و یا در اختیار داشتن 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
مسترد خو اهد شد و صدور المثنی سند مالکیت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضاء 
مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خو اهد شد  الزم به ذکر است 

که عرصه پالک مورد تقاضا وقف می باشد. ضمنا بازداشت ندارد.
14695 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرارا- منوچهر کاظم اصالنی

 آگهی فقدان سندمالکیت
 آقای حمید مرادی به عنوان مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم تفکیکی 

به مساحت 60/88 متر مربع بانضمام انباری شماره یک و یکباب پارکینگ شماره دو به پالک ثبتی 100133 
فرعی از 38 اصلی مفروز و مجزی شده از 6162 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش بهنام پازوکی ورامین 
تهران که سند مالکیت آن ذیل ثبت 2180 صفحه 155 دفتر 17 به شماره چاپی 971304 به نام نامبرده صادر 
وتسلیم شده است نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه که به امضا شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره 
27643 و27642- 1399/6/1 توسط دفترخانه 1232 تهران گواهی امضا گردید مدعی است که اصل سند 
مالکیت به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده 
لذا مراتب به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 
روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند اقدام نماید بدیهی است در 
این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی 
سند مالکیت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم 

هرگونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
غضنفری  14699 رییس ستاد ثبت اسناد وامالک خاوران تهران 

آگهی تسلیم اسناد مالکیت 
 سند مالکیت ششدانگ عرصه یک قطعه زمین به مساحت 1278 متر مربع قطعه 9 تفکیکی به شماره پالک ثبتی 
2213 فرعی از 126 اصلی مفروز از پالک ثبتی 98 فرعی از اصلی مذکور در بخش یازده که ذیل صفحه 243 و دفتر 
جلد 141/2 امالک به شماره ثبت 31868 بنام سید ابوالحسن حائری زاده ثبت و سندمالکیت به شماره چاپی 539287 
صادر وتسلیم گردید سپس تمامی ششدانگ برابر سند قطعی 35649 مورخ 1345/7/4 دفترخانه 74 تهران به آقای 
محمد بیدکی منتقل گردید سپس نامبرده به موجب دادنامه شماره 9809971010500412 مورخ 98/6/3 شعبه 55 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف تهران فوت نموده ورثه حین الفوت ایشان مهدی و مصطفی و محمد صادق و 
عبدالکریم و حسین و اعظم و زهرا و زینب و فاطمه و نرجس شهرت همگی بیدکی) فرزندان متوفی( می باشند حال 
آقای مهدی بیدکی احد از وراث درخواست صدور سند نسبت به سهم االرث خود را نموده و اعالم داشته است که 
اصل سند مالکیت نزد آقای حسین بیدکی احد از وراث می باشد که مراتب جهت ارایه سند به آدرس تهران فلکه دوم 
صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی چهار راه باغ فیض خ ش برادران بیدکی پالک 40 به ایشان اخطار گردید و در مهلت 
مقرر سند مالکیت ارایه نگردیده است و حسب تقاضای آقای مهدی بیدکی در شرف صدور سندمالکیت می باشد لهذا 
باانقضا مهلت مقرر قانونی مراتب فقط یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ) همین روزنامه ( منتشر می شود تا 
چنانچه شخص یا اشخاضی مدعی وجود سندمالکیت نزد خود میباشند حداکثر ظرف مهلت 10 روز پس از انتشار این 
آگهی سند مالکیت را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند در صورت انقضای مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت سند مالکیت سهم متقاضی باال صادر و به وی تسلیم و متعاقبا نیز سایر اقدامات الزم مطابق ماده قانونی 

فو ق الذکر انجام خواهد شد.
ملک  14698 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران 

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 براساس موجب رای شماره 139960301054000614 مورخ 1399/4/2 صادره از هیئت حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سا ختمان های فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 مستقر در اداره ثبت 
اسناد وامالک جنوب شرق تصرفات مفروزی و مالکانه آقای سید احمد مرتضوی تکیه فرزند سید علی اکبر 
متقاضی پرونده کالسه 1398114401054000156 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت 40 متر مربع قسمتی از پالک ثبتی 4418 اصلی با حدود اربعه شماال بطول 11 متر درب و دیوار به 
گذر شرقا: بطول 3/72 متر دیوار به گذر جنوبا: بطول 11 متر دیوار به دیوار ملک مجاور جز پالک ثبتی 4418 
اصلی غربا: بطول 3/52 متر دیوار به دیوار ملک مجاور جز پالک ثبتی 4418 اصلی مورد ثبت دفتر 639 
صفحه 117 واقع در بخش 7 تهران به ثبت گردیده مراتب از نظر اطالع ذوی الحقوق و شرکا مشاعی پالک 
فوق در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه آگهی می گردد طبق قانون فوق االشعار کسانی که به مالکیت 
و تصرفات مفروزی متقاضی فوق اعتراض دارند می توانند از تاریخ انشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به مراجع قضائی تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضاع مهلت قانونی عدم وصول واخواهی نسبت 
به صدور سند مالکیت مفروزی به مساحت و حدو دباال به نام نامبرده اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 99/7/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:99/8/1
غضنفری  14696 رییس اداره ثبت اسنادوامالک خاوران تهران 

آگهی مزایده اموال منقول ) خودرو( پرونده اجرایی کالسه 990655
انتظامی 10-732 و46  یک دستگاه خودرو کاربری سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره 

اطلسی متالیک مدل 1387 به شماره موتور 2468224 به شماره شاسی 1412287786234 تعداد  رنگ آبی 
سیلندر 4 تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 نوع سوخت بنزین ظرفیت جمعا 4 نفر است متعلق به سمند المظفر نام 
پدر کاظم تاریخ تولد 1364/1/4 شماره ملی 0075024551 شماره شناسنامه 144 مدیون پرونده اجرایی کالسه 
فوق که به موجب چک برگشتی عهده بانک ملی شعبه دانشگاه و به علت عدم ایفای تعهد منجر به درخواست 
صدور اجرایی و پرونده در این اداره طی کالسه فوق و به استناد اعالم پلیس راهور ناجا خودرو مذکور توقیف و 
برابر نظریه به شماره وارده 14016423-99/5/26 کارشناس رسمی دادگستری مشخصات ظاهری و فنی خودرو 
گیربکس و سایر قسمت های فنی فاقد عیب و ایراد و نظر بدنه  فوق عبارت است از ضمن بازدید از نظر موتور 
تودوزی مستعمل و جلو داشبرد  دارای خط و خشر اطراف و قسمت های مختلف خودرو فوق مشاهده میگردد 
الستیک ها مستعمل و فرسوده است لذا با توجه  رویت نگردیده است  سالم- شیشه سالم- بیمه شخص ثالث 
به کارکرد باال 269282 کیلومتر می باشد و طبق نظریه مورخ 99/5/23 کارشناس رسمی دادگستری با توجه 
به نوع و مدل و تیپ و مشخصات فنی و ظاهری آن به مبلغ 370/000/000 ریال ) سیصد و هفتاد ریال( ارزیابی 
گردیده و در روز چهارشنبه مورخ 99/7/30 از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل پارکینگ پنجاه و دو مخصوص 
کد 347 جاده مخصوص خ 52 از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 370/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 
10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار و یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل 
فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد به نام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد 
اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا هزینه های متعلقه و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم 
نشده است به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب های اداریی و شهرداری 
و ... خواهد بود و مورد مزایده طبق اعالم بستانکار دارای بیمه می باشد این آگهی پس از تایید نهایی فرایند 
مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه 

کثیر االنتشار محلی است تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت99/7/13
شبیبی  14704رئیس اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 88/98853 بخش 11 تهران 
 نظر به اینکه آقای محمد علی محسنی برابر برگ تقاضا به شماره وارده 17710 مورخ 99/4/7 با تسلیم دو 
برگ استشهادیه محلی مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در سمت 
جنوب شرقی طبقه سه به مساحت 63/47 متر مربع که 11/91 متر مربع آن بالکن است قطعه 10 تفکیکی به 
پالک ثبتی شماره 98853 فرعی از 88 اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 15148 فرعی از اصلی مذکور وا 
قع در بخش 11 تهران بانضمام انباری مسکونی قطعه 11 تفکیکی به مساحت 1/34 متر مربع واقع در سمت 
واقع در سمت  مربع  متر   11 به مساحت  تفکیکی   6 پارکینگ مسکونی قطعه  بانضمام  زیرزمین یک  غربی 
شمالغربی زیرزمین یک ذیل ثبت شماره 133348 صفحه 377 دفتر 1118 بنام علی تیموری شندی ثبت 
برابر سند قطعی شماره 65966-93/8/17 دفترخانه  و تحت چاپی شماره 353446 صادر شده است که 
690 تهران به آقای محمد علی محسنی منتقل شده است. و برابر استشهادیه ابرازی به شماره 6028 مورخ 
99/4/4 مصدق شده توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 1501 تهران به علت جابجایی مفقود گردیده فلذا 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده است مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه 
انجام  ادعای  تا چنانچه کسی  روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود  نوبت در یک  ثبت فقط در یک  قانون 
معامله نسبت به ملک مذکور ویا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سندمالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به 
اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت 

مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد گردید.
آزادی چگینی  14697 رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس 
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معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی 
از مردم خواست که از انجام سفر و ترددهای غیرضروری در 

تعطیالت پیش رو خودداری کنند.
ســرهنگ عین اهلل جهانی در گفت وگو با ایسنا، دراین باره 
گفت: همه ســازمان ها و نهادها در کشــور تابع و  منتظر 
مقرراتی هستند که از سوی ستادملی مقابله با کرونا تصویب 
و ابالغ می شــود، پلیــس هم همینطور اســت و مصوبات 

ستادملی مقابله با کرونا را اجرا خواهد کرد. 
وی ادامــه داد: اما موضوع دیگر مســئولیت اجتماعی خود 
شــهروندان اســت. مردم باید به فکر خودشان باشند و به 
همین دلیل هم به آنهــا توصیه می کنیم که در تعطیالت 
پیش رو از رفتن به سفر و تردد غیرضروری خودداری کنند، 
تا بتوان چرخه انتقال و اوج گیری دوباره کرونا در کشور را 

مهار کرد.  معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 
با بیان اینکه سفر عالوه بر اینکه موارد ابتال به کرونا در طول 
مسیر و مقصد را افزایش می دهد، احتمال وقوع تصادفات را 
نیز بیشــتر می کند، گفت: اگر خدایی نکرده فردی تصادف 
کند، وارد چرخه درمان و بیمارســتان هایی می شــود که 
پرســنل آن درگیر بیماری کرونا هستند و در آنجا احتمال 

ابتال به کرونا هم برای مصدومان وجود خواهد داشت.
جهانی با تاکید بر اینکه بهترین کار پرهیز از انجام سفرهای 
غیرضروری اســت، گفت: اما اگر شهروندان مجبور به انجام 
ســفری ضروری هســتند، فراموش نکنند کــه 82درصد 
تصادفات به دلیل چهار عامل ســرعت غیرمجاز، ســبقت 
غیرمجاز، بی توجهی به جلو و خســتگی و خواب آلودگی 
راننده است. بنابراین الزم است که مقررات را رعایت کنند.

پلیس اعالم کرد

جاده های مازندران در تعطیالت پیش رو سفر نروید
 زیر بار محدودیت های ترافیکی اربعین

براساس اعالم پلیس راه، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا 2۴ روز های 
چهارشنبه و پنجشنبه شانزدهم و هفدهم مهر ماه از مرزن آباد به سمت کرج 
و آزاد راه تهران- شــمال  ممنوع است و با اعالم مأمورین پلیس راه درمحل، 
تردد انواع وســایل نقلیه از ســاعت ۱8 تا 2۴  در این دو روز از کرج )دوراهی 
شهرســتانک( و آزادراه تهران-شمال به ســمت مرزن آباد به صورت یکطرفه 
خواهد بود. همچنین تردد انواع وســیله نقلیه از ســاعت ۱۵ روزهای جمعه 
و شــنبه هجدهم و نوزدهم تا 2 بامداد روزهای بعــد از کرج و ابتدای آزادراه 
تهران-شــمال به سمت مرزن آباد ممنوع اســت و در صورت اعالم مامورین 
پلیــس راه در محل تردد انواع وســیله نتقلیه از ســاعت ۱8 این روزها تا 2 
بامداد روزهای بعد از مرزن آباد به سمت کرج و آزادراه تهران-شمال یکطرفه  
خواهدبود. براســاس اعالم پلیس راه کشــور در روزهای جمعه و شنبه آینده 
محــور هراز نیز برای تردد یک طرفه خواهد بود. بر این اســاس، تردد تمامی 
وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ روزهای جمعه و شنبه هجدهم و نوزدهم مهر ماه تا 
2 بامداد روزهای بعد از رودهن به ســمت آمل ممنوع است و در صورت اعالم 
مامورین پلیس راه در محل تردد کلیه وســایل نقلیه از ســاعت ۱8 روزهای 
جمعه و شنبه تا 2 بامداد روزهای بعد از آب اسک به رودهن یکطرفه می باشد.

هواشناســی مازندران هم پیش بینی کرده است که بارندگی در این استان تا 
اواخر روز شــنبه هفته آینده ادامه دارد و دمای هوای استان هم در این مدت 

کاهشی و سرد باقی خواهد ماند.

کشف مواد غذایی احتکار شده 
فرمانده انتظامی تربت حیدریه از کشــف انبار حاوی ۱۰ تن برنج ایرانی و پنج 
تن شــکر احتکار شده خبر داد. سرهنگ علی اکبرکیانی گفت: با کسب خبری 
مبنی بر احتکار مقادیر زیادی برنج و شکر در انباری واقع در یکی از مناطق شهر 
تربت حیدریه، مأموران پلیس آگاهی با همراهی کارشناسان اداره صنعت، معدن 
و تجارت و سازمان تعزیرات با هماهنگی مراجع قضائی برای بررسی موضوع به 
محل اعزام شدند. وی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از انبار مذکور ۱۰ تن 
برنج احتکار شده ایرانی و پنج تن شکر به ارزش سه میلیارد ریال که بدون ثبت 
و اطالع به اداره صنعت، معدن و تجارت در انبار دپو شده بود را با دستورات مقام 

قضائی کشف کردند.  

کشف داروهای غیر مجاز 
فرمانده انتظامی اســتان لرستان از کشف 2۰ هزار عدد انواع داروهای غیر مجاز 
در شهرستان خرم آباد خبر داد و گفت: در اجرای طرح مقابله با توزیع داروهای 
غیر مجاز و در پی کســب خبری مبنی بر فعالیــت ۳ نفر در امر تهیه و توزیع 
قرص های غیرمجاز و خارج از شبکه درمانی در »خرم آباد« رسیدگی به موضوع 
در دســتور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و امنیت عمومی استان قرار 
گرفت. سردار حاجی محمد مهدیان نسب در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس، اظهار داشت: ماموران پس از احراز صحت موضوع و اخذ مجوز قضائی در 
بازرســی از محل مورد نظر 2۰ هزار عدد انواع قرص و ۱2 لیتر شربت غیرمجاز 
کشف کردند و در این رابطه ۳ متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده تحویل 

مراجع ذی صالح شدند.

کشف ۱۳۳ قطعه عتیقه در الهیجان 
فرمانده انتظامی اســتان گیالن از کشــف ۱۳۳ قطعه عتیقــه مربوط به هزاره 
اول قبل از میالد و دوره اشــکانیان در شهرســتان الهیجان خبر داد و گفت: با 
دریافت گزارشی مبنی بر خرید و فروش اموال عتیقه توسط فردی در شهرستان 
الهیجان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. سردار عزیزاله ملکی 
افزود: پس از انجام تحقیقات نامحســوس و محرز شدن صحت خبر، کارآگاهان 
پلیس آگاهی با اشــراف اطالعاتی متهم این پرونده و مخفیگاه وی را در شــهر 

الهیجان شناسایی کردند.

ویژه

روی خط حادثه

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشــف 
بیش از ۹۵۰۰ کارتن تنباکو تاریخ مصرف گذشــته از 

انباری در جنوب شرق تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، ســرهنگ علی ولی پور گودرزی در 
حاشیه اجرای این طرح گفت: در جنوب شرق تهران 
بیــش از ۱8۰۰ انبار وجود دارد کــه ماموران پلیس 
امنیت اقتصادی در راســتای مبارزه با هر گونه اخالل 
در نظــم و امنیت اقتصادی بر آنهــا نظارت دارند. در 
جریان همین نظارت ها نیــز ماموران از دپوی تعداد 
زیــادی تنباکو تاریخ مصرف گذشــته در یکی از این 
انبارها با خبر شده و پس از اطمینان از صحت گزارش 
وارده موضوع را به مقام قضایی اطالع دادند. وی افزود: 
بــا اخذ مجوز، ماموران در عملیاتی به این انبار رفته و 

بیش از ۹۵۰۰ کارتن تنباکــوی عربی تاریخ مصرف 
گذشــته را کشــف و ضبط کردند. وی با بیان اینکه 
تاریخ مصرف این تنباکوها مربوط به سال 2۰۱۱ بود، 
خاطرنشان کرد: متاســفانه مقادیری از این تنباکوها 
نیز در بازار عرضه شــده بود که هماهنگی های الزم 
با وزارت بهداشــت برای جمع آوری این تنباکوها در 

حال انجام است. 
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، در 
همین زمینه یک تن نیز دستگیر شده و تحقیقات در 
این زمینه ادامه دارد. وی ارزش ریالی اقالم مکشــوفه 
را بالغ بر 2۵۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: البته 
این ارزش اولیه اقالم کشف شده است و ارزش نهایی 

آن برآورد خواهد شد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: با توجه به اعالم 
رســمی وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مبنی بر 
»ارائه بســته رایــگان اینترنت ویژه دانشــجویان«، 
متقاضیان مراقب کالهبرداران باشند. به گزارش ایرنا، 
ســرهنگ »رامین پاشایی« در تشریح این خبر اظهار 
داشــت: با توجه به اینکه »ارائه بسته رایگان اینترنت 
ویژه دانشــجویان« نیازمند درخواســت و ثبت نام از 
سوی دانشجویان اســت، متقاضیان آگاه باشند صرفا 
جهت ثبت نام به آدرس های اصلی اعالمی از ســوی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مراجعه کنند. وی 
با بیان اینکه افــراد داوطلب نباید به آدرس هایی که 
در قالب تبلیغات مختلف در شــبکه های اجتماعی و 
پیام هایی که از ســوی افراد ناشــناس در این رابطه 

ارسال می شــود، توجه کنند، تصریح کرد: مجرمان 
ســایبری به راحتی با عناوین مختلف شــهروندان را 
بــرای ورود به درگاه های جعلی تشــویق می کنند و 
بیشــتر این لینک ها ضمن هدایــت افراد متقاضی به 
صفحات فیشــینگ، با دریافت اطالعات کارت بانکی 
طعمه های خود، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب 
آنهــا می کنند. معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا عنوان 
کــرد: با توجه به تجربه »ارائــه اینترنت رایگان ویژه 
دانش آموزان« و تجزیه و تحلیل پرونده های قضائی، 
ســودجویی کالهبرداران از این طرح ابالغی متصور 
است. وی به دانشــجویان هشدار داد با رعایت نکات 
امنیتی و توجه به هشــدارهای آموزشــی پلیس فتا، 

فریب کالهبرداران را نخورند.

کالهبرداری با ارائه بسته رایگان اینترنت ویژه دانشجویانکشف ۹۵۰۰ کارتن تنباکوی تاریخ مصرف گذشته در جنوب تهران

بازگرداندن اوباشگر مشیریه به محل جرماخاذی از دختران جوان با وعده بازیگر شدنکشف ماینرهای میلیاردی
پلیس در اعالم مهمترین اخبار 2۴ ساعت گذشته از کشف ماینرهای)دستگاه 
استخراج ارز دیجیتال( میلیاردی در یک انباری خبر داد که ارزش آن ۱2 

میلیارد ریال برآورد شده است.
ماینر دســتگاهی برای استخراج ارز دیجیتال اســت که به آن »اسیک« 
)ASIC( که مختصر شــده کلمه مدارهای مجتمع با کاربرد خاص است 

نیز گفته می شود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار عباســعلی بهدانــی فرد فرمانده 
انتظامی استان یزد در ارتباط با این پرونده گفت: با کسب خبری مبنی بر 
نگهداری و اســتفاده از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در یکی 
از شرکت های تولیدی در یزد موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت 

اقتصادی استان قرار گرفت.
وی با اشــاره به تحقیقات الزم و اخذ مجوز قضائی افزود: ماموران به محل 
مورد نظر که یک انبار مربوط به یک شرکت در حومه شهر یزد بود اعزام و 

در بازرسی از آن ۱8۴ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف کردند.
فرمانده انتظامی اســتان یزد با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این 
دســتگاه ها را ۱2 میلیارد ریال اعالم کرده اند، گفت: متهم شناســایی و 
دســتگیر و پرونده برای سیر مراحل قانونی به شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز 

تعزیرات حکومتی یزد ارجاع شد.

رئیس پلیس فتا فارس از شناســایی مردی ۳۴ ســاله در شهرســتان فسا 
خبر داد که با ایجاد صفحه اینســتاگرامی و وعده نقش های کلیدی در کنار 

بازیگران معروف از دختران جوان، ۳۵۰ میلیون ریال اخاذی می کرد.
ســرهنگ »حشمت سلیمانی« گفت: در پی مراجعه خانمی جوان به پلیس 
فتا مبنی بر اینکه در اینســتاگرام با صفحه آموزش و جذب بازیگری آشــنا 
شــده و پس از مدتــی با وعده های مختلف از قبیــل نقش های کلیدی در 
کنار بازیگران معروف از وی اخاذی شــده اســت که موضوع در دستور کار 

کارشناسان قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به اظهارات شاکی و بررسی های الزم مشخص شد متهم 
با ورود به شــبکه های اجتماعی و سوء استفاده از احساسات دختران جوان، 
ضمن معرفی کردن خود با عنوان کارگردان؛ اقدام به اخاذی از آنان می کرده 

است.
سرهنگ ســلیمانی ادامه داد: با بررســی های فنی و تخصصی کارشناسان 
پلیس فتا، متهم به هویت معلوم در شهرســتان فســا مورد شناسایی قرار 

گرفت و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.
وی گفت: با بررسی های تکمیلی و ادله های دیجیتالی مشخص شد متهم به 
همین شگرد از ۳۰ دختر جوان، مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال اخاذی کرده است.

رئیس پلیس فتا فارس گفت: متهم دســتگیر شده با تشکیل پرونده تحویل 
مراجع قضائی شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دســتگیری اراذل و اوباش محله 
مشــیریه که اقدام به ایجاد نا امنی و اخالل در نظم عمومی کرده بودند، خبر 
داد. به گزارش ایســنا، ســردار »علی ذوالقدری« در حاشیه اجرای بازسازی 
صحنه جرم از ســوی اراذل و اوباش در محله مشیریه، اظهار کرد: حدود سه 
هفتــه پیش تعدادی از اراذل و اوباش با دو دســتگاه خودروی ســواری وارد 
محله مشــیریه شــده و در آنجا اقدام به عربده کشی و ایجاد نا امنی کردند، 
به طوری که این موضوع ســبب رعب و وحشت اهالی و ساکنان محله شده 
و آنان خواســتار برخورد جدی پلیس با این موضوع بودند. وی با بیان اینکه 
ایــن افراد پس از درگیری به خارج از تهران و یکی از اســتان های شــمال 
غرب کشور متواری شــده بودند، گفت: اقدامات پلیس برای دستگیری این 
افراد آغاز شــد و ماموران پلیس توانستند این افراد سابقه دار را در کمترین 
زمان ممکن شناسایی کنند. رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اشاره 
به اخذ دســتور قضایی برای دستگیری این افراد گفت: با اخذ نیابت قضایی 
عملیات برای دستگیری این اوباشگران آغاز شده و چند روز پیش این افراد در 
عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شده و به تهران منتقل شدند. وی با بیان اینکه با 
دستور بازپرس پرونده و به منظور شکستن هیمنه پوشالی این افراد امروز این 
اوباشــگران به محله حادثه بازگردانده شده و صحنه جرم را بازسازی کردند، 
گفت: عامل اصلی این اقدام یکی از اراذل و اوباش ســطح ۱ بود که امروز به 
محل جرم بازگردانده و در محل چرخانده شد تا عاقبت اقدامات خود را ببیند.

افقی:
۱- یکی از دو تیم قدر اسپانیایی- از اقوام 

اروپایی
2- آب انگــور نرســیده- از کشــورهای 

اقیانوسیه
۳- مدت عمر- ســخن زیادی و بیهوده- 

جهالت
۴- روشنفکر و مبارز بزرگ دنیای اسالم 

در قرن ۱۹ م- میوه تابستانی
۵- قسمتی از پا- قسمتی در اتومبیل که 
موتور بر آن سوار است- از آالت موسیقی 

بادی از نوع فلوت
۶- میوه لعل نشــان- مستغنی- از آالت 

موسیقی
7- خالص- ســوال- بیمــاری و ناخوش 

احوالی
8- تکرار حــرف- حواله، چک- زندگی- 

نفس دردمند
۹- نوعی ســقف غیر مســطح بام- آنکه 
شغلش ســاخت ظروف مســین است- 

شهری در استان خوزستان
۱۰- نهنگ- مدیون، مقروض- چگونگی، 

کیفیت
۱۱- پیشوا- مقتدا- تفاله چغندر قند در 
کارخانه قندسازی- حیوان نجیب به زبان 

پهلوی
۱2- رفتــار، عمل- عنوانی که به صاحب 

منصبان روم باستان می دادند
۱۳- بی خبر و ناوارد- نصرانی- تکرار حرف

۱۴- یکی از ســه آتش اصلی که برای حفظ جهان آفریده شــد و آتش های 
دیگر از این سه زاده شده است- سرزمین محل تولد

۱۵- چرخیدن، گشتن- از اساتید بزرگ شیعی در قرن ۵ و ۶ هـ .ق با آثاری 
چون تفسیر مجمع البیان و الجواهر.

عمودی:
۱- قطعه ای از یک سمفونی که به صورت کوتاه اجرا شود- 
اثری از شــاعر بزرگ قرن ۵ هـ .ق ناصر خســرو قبادیانی 

بلخی- تخم مرغ فرنگی
2- فرزندان- پریشــان و مضطــرب- تعهد انجام ثوابی در 

صورت برآورده شده حاجت
۳- مولد زردشت بنا به اوستا- توهم دیدن آب در تابستان 
و در بیابان- شــعارهای نوشــته شــده روی مقوا که در 

راهپیمایی با خود حمل می کنند
۴- ماتم دیده، عزادار- پنج ترکی- مخالفت و مغایرت

۵- مرتعش- اشعه- فن و شیوه انجام کار
۶- از نام  هــای خدا به معنی بســیار بخشــنده- یهودی 

خسیس زمان بهرام گور- فی الفور
7- حزب ملی ایتالیا در زمان جنگ جهانی دوم- ســوزان 

و شعله ور
8- علــم، معرفت- دوایر فرضی ســطح زمیــن- بیماری 

عصبی که شخص را به حالت اغما و بیهوشی می برد
۹- رودی در کشور روسیه- آلرژی

۱۰- جمع رای- کمک کننده- عالم میان این دنیا و جهان 
آخرت

۱۱- زنی از نســل پیامبر است- کمربندی که ترسایان به 
کمر بندند- میانه ها

۱2- پر و ماالمال- هواپیمای تندرو- نیک خلقی

۱۳- یکی دیگر از کشورهای قاره اقیانوسیه- نوعی کاله لبه دار- باال
۱۴- آینده- نام کتاب بزرگی اســت از هندوان درباب موالیه- پوســت جدا 

شده گندم و غله
 ۱۵- چه وقت- اثری اســت از تراژدی نویس بزرگ انگلیســی شکســپیر- 

نوعی پرتقال.

 جدول شماره 5269     

حل     جدول شماره 5268

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای محمد مهدی کوچک خانی طبق تفویض وکالتنامه 13049-99/3/25 و وکالتنامه 99/3/21-13040 
دفترخانه 674 تهران و تاییدیه آن به وکالت ازخانم ها راحله السادات و نیره السادات شهرت هردوطبائی 
مورخ   33885 الی  و33882   98/1/28-45164 شماره  به  شده  گواهی  استشهادیه  باتسلیم  عقدائی 
ششدانگ  مالکیت  اسناد  اینکه  اعالم  با  و   99/5/2 مورخ  درخواست  طی  مذکور،  دفترخانه   99/7/12
یکدستگاه آپارتمان واقع در غرب طبقه 3 به مساحت 98 متر مربع قطعه 8 تفکیکی بانضمام ششدانگ 
انباری قطعه 16 و پارکینگ قطعه 22 پالک های 28606 و28607 و28608 فرعی از 3526 اصلی مفروز 
و مجزا شده از 163 فرعی از اصلی مذکور که به پالک3526/28607 استاندارد سازی شده است ذیل 
ثبت 97358 و96537 صفحات 569 و538 دفاتر 676 و683 به شماره های چاپی 874003 و874004 
بنام آقای محمد مهدی سموات و خانم اقدس لطفی بالسویه ثبت و صادر وتسلیم و سپس مع الواسطه 
طبق سند قطعی 1571-97/8/22 دفترخانه 1508 تهران به خانم نرجس سادات طبائی عقدایی منتقل 
گردیده است که طبق دادنامه حصر وراثت 9809976862502048- 98/11/28 فوت نموده که ورثه وی 
خانم ها راحله السادات ونیره السادات شهرت هر دو طبائی عقدائی می باشد که تقاضای صدور المثنی 
سند مالکیت پالک مذکور را به علت اثاث کشی نموده است علیهذا در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت )اصالحی 80/11/8( مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید آگهی می شود تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجودسند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 
روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
یا در  اعتراض  و عدم وصول  مقرر  انقضا مهلت  بدیهی است در صورت  نمایند  تسلیم ورسید دریافت 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله را ارائه نگردد طبق مقررات وتشریفات اداری ، المثنی 

سند مالکیت صادر وتسلیم مالک خواهد شد.
زاهدی منش  14701مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران 

آگهی اخطار اداری
اجرایی  پرونده  خصوص  در  چهارم  طبقه   397 پ  تلفخانه  خ  نارمک  خ  نشانی  به  زاده  بدری  حسن   
کالسه ب/ 1928 و8902519 له بانک سرمایه شعبه برج فرمان علیه حسن بدری زاده و انسیه فائزی 
پور طبق گزارش مورخ 1399/4/8 کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی فرعی 343 از پالک اصلی 
271 در بخش پنج ناحیه قم واقع در قم شهرک قدس خیابان هدایت کوچه شماره یک پالک 26 مورد 
مبلغ  به  تهران  اسناد رسمی شماره482  دفترخانه  تنظیمی  و17995  رهنی شماره20850  وثیقه سند 
57/426/800/000 ریال ارزیابی گردیده به علت عدم شناسایی صرفا جهت اطالع به شما اعالم می گردد 

.
فردوسی زاده نائینی  14702 رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران 

تصمیم واحد ثبتی
 باتوجه به درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به طرفیت سایر شرکا مشاعی آقای رضا 
فرقایی و خانم عذرا وزیری مالکین مشاعی پالک ثبتی 6 فرعی از 2568 اصلی واقع در بخش سه 
تهران مبنی بر تقاضای افراز و تقسیم سود مشاعی خود از پالک مذکور ضمن رسیدگی و بررسی 
با توجه به سوابق موجود مالحظه گردید ملک فوق طبق سند مالکیت صادره به صورت ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان به مساحت 229/42 متر مربع می باشد لذا با عنایت به وضعیت پالک مزبور 
از حیث نوع ملک و مساحت مورد تقاضا و تعداد مالکین مشاعی عرصه پالک ثبتی مذکور غیر قابل 
افتخاری فر نقشه بردار ثبت- دزفولیان تصمیم واحد  افراز تشخیص و اعالم می گردد نماینده ثبت 
ثبتی فوق در اجرای مادتین 5 و6 آیین نامه قانون افراز به متقاضی افراز و سایر مالکین مشاعی 
برابر مقررات مذکور در ماده 6 آیین نامه اخیر ابالغ می شود تا در صورت اعتراض برابر ماده 2 قانون 
افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالحه قضائی مراجعه نمایند.

زاهدی منش  14700 رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه ولیعصر)عج( تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه 223 تفکیکی واقع در طبقه دهم بلوک 9 به پالک ثبتی 

54457 فرعی از 2395 اصلی مفروز و مجزی شده از 29478 فرعی و غیره از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران به 
ذیل شماره 16333 صفحه 386  است  و جنوبی  های شمالی  بالکن  آن  مربع  متر  که 13/92  مربع  متر  مساحت 139/22 
به موجب سند  نیا ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس  اله اصف  نام حشمت  به  به شماره چاپی 869095  دفتر105 و 
203931-79/10/20 دفترخانه 64 تهران به محمدعلی رجبیان به میزان یک دانگ و امیر رجبیان به میزان پنج دانگ انتقال 
یافته است سپس ملکی آقای امیر رجبیان )5 دانگ( به موجب سند 219758-83/6/5 دفترخانه 64 تهران به محمد علی 
رجبیان انتقال و مجددا به موجب سند صلح 240183-88/10/17 دفترخانه 64 تهران به امیر رجبیان صلح عمری با حفظ 
منافع مادام العمر برای مصالح شده است. حال امیر رجبیان اصالتا و به موجب وکالتنامه 15172-98/9/17  دفترخانه 1108 
تهران به وکالت از محمدعلی رجبیان با ارائه چهار برگ استشهادیه که به امضا شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره 
11611 الی 11614 مورخ 98/9/16 توسط دفترخانه 1108 تهران گواهی امضاء گردید مدعی هستند که سند مذکور به علت 
هواس پرتی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مورد نظر را دارند لذا مراتب باستناد ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به آن و یا در اختیار داشتن 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
مسترد خو اهد شد و صدور المثنی سند مالکیت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضاء 
مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خو اهد شد  الزم به ذکر است 

که عرصه پالک مورد تقاضا وقف می باشد. ضمنا بازداشت ندارد.
14695 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرارا- منوچهر کاظم اصالنی

 آگهی فقدان سندمالکیت
 آقای حمید مرادی به عنوان مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم تفکیکی 

به مساحت 60/88 متر مربع بانضمام انباری شماره یک و یکباب پارکینگ شماره دو به پالک ثبتی 100133 
فرعی از 38 اصلی مفروز و مجزی شده از 6162 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش بهنام پازوکی ورامین 
تهران که سند مالکیت آن ذیل ثبت 2180 صفحه 155 دفتر 17 به شماره چاپی 971304 به نام نامبرده صادر 
وتسلیم شده است نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه که به امضا شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره 
27643 و27642- 1399/6/1 توسط دفترخانه 1232 تهران گواهی امضا گردید مدعی است که اصل سند 
مالکیت به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده 
لذا مراتب به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 
روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند اقدام نماید بدیهی است در 
این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی 
سند مالکیت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم 

هرگونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
14699 رییس ستاد ثبت اسناد وامالک خاوران تهران – غضنفری 

آگهی تسلیم اسناد مالکیت 
 سند مالکیت ششدانگ عرصه یک قطعه زمین به مساحت 1278 متر مربع قطعه 9 تفکیکی به شماره پالک ثبتی 
2213 فرعی از 126 اصلی مفروز از پالک ثبتی 98 فرعی از اصلی مذکور در بخش یازده که ذیل صفحه 243 و دفتر 
جلد 141/2 امالک به شماره ثبت 31868 بنام سید ابوالحسن حائری زاده ثبت و سندمالکیت به شماره چاپی 539287 
صادر وتسلیم گردید سپس تمامی ششدانگ برابر سند قطعی 35649 مورخ 1345/7/4 دفترخانه 74 تهران به آقای 
محمد بیدکی منتقل گردید سپس نامبرده به موجب دادنامه شماره 9809971010500412 مورخ 98/6/3 شعبه 55 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف تهران فوت نموده ورثه حین الفوت ایشان مهدی و مصطفی و محمد صادق و 
عبدالکریم و حسین و اعظم و زهرا و زینب و فاطمه و نرجس شهرت همگی بیدکی) فرزندان متوفی( می باشند حال 
آقای مهدی بیدکی احد از وراث درخواست صدور سند نسبت به سهم االرث خود را نموده و اعالم داشته است که 
اصل سند مالکیت نزد آقای حسین بیدکی احد از وراث می باشد که مراتب جهت ارایه سند به آدرس تهران فلکه دوم 
صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی چهار راه باغ فیض خ ش برادران بیدکی پالک 40 به ایشان اخطار گردید و در مهلت 
مقرر سند مالکیت ارایه نگردیده است و حسب تقاضای آقای مهدی بیدکی در شرف صدور سندمالکیت می باشد لهذا 
باانقضا مهلت مقرر قانونی مراتب فقط یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ) همین روزنامه ( منتشر می شود تا 
چنانچه شخص یا اشخاضی مدعی وجود سندمالکیت نزد خود میباشند حداکثر ظرف مهلت 10 روز پس از انتشار این 
آگهی سند مالکیت را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند در صورت انقضای مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت سند مالکیت سهم متقاضی باال صادر و به وی تسلیم و متعاقبا نیز سایر اقدامات الزم مطابق ماده قانونی 

فو ق الذکر انجام خواهد شد.
14698 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران – ملک 

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 براساس موجب رای شماره 139960301054000614 مورخ 1399/4/2 صادره از هیئت حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سا ختمان های فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 مستقر در اداره ثبت 
اسناد وامالک جنوب شرق تصرفات مفروزی و مالکانه آقای سید احمد مرتضوی تکیه فرزند سید علی اکبر 
متقاضی پرونده کالسه 1398114401054000156 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت 40 متر مربع قسمتی از پالک ثبتی 4418 اصلی با حدود اربعه شماال بطول 11 متر درب و دیوار به 
گذر شرقا: بطول 3/72 متر دیوار به گذر جنوبا: بطول 11 متر دیوار به دیوار ملک مجاور جز پالک ثبتی 4418 
اصلی غربا: بطول 3/52 متر دیوار به دیوار ملک مجاور جز پالک ثبتی 4418 اصلی مورد ثبت دفتر 639 
صفحه 117 واقع در بخش 7 تهران به ثبت گردیده مراتب از نظر اطالع ذوی الحقوق و شرکا مشاعی پالک 
فوق در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه آگهی می گردد طبق قانون فوق االشعار کسانی که به مالکیت 
و تصرفات مفروزی متقاضی فوق اعتراض دارند می توانند از تاریخ انشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به مراجع قضائی تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضاع مهلت قانونی عدم وصول واخواهی نسبت 
به صدور سند مالکیت مفروزی به مساحت و حدو دباال به نام نامبرده اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 99/7/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:99/8/1
14696 رییس اداره ثبت اسنادوامالک خاوران تهران – غضنفری 

آگهی مزایده اموال منقول ) خودرو( پرونده اجرایی کالسه 990655
انتظامی 10-732 و46  یک دستگاه خودرو کاربری سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره 

اطلسی متالیک مدل 1387 به شماره موتور 2468224 به شماره شاسی 1412287786234 تعداد  رنگ آبی 
سیلندر 4 تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 نوع سوخت بنزین ظرفیت جمعا 4 نفر است متعلق به سمند المظفر نام 
پدر کاظم تاریخ تولد 1364/1/4 شماره ملی 0075024551 شماره شناسنامه 144 مدیون پرونده اجرایی کالسه 
فوق که به موجب چک برگشتی عهده بانک ملی شعبه دانشگاه و به علت عدم ایفای تعهد منجر به درخواست 
صدور اجرایی و پرونده در این اداره طی کالسه فوق و به استناد اعالم پلیس راهور ناجا خودرو مذکور توقیف و 
برابر نظریه به شماره وارده 14016423-99/5/26 کارشناس رسمی دادگستری مشخصات ظاهری و فنی خودرو 
گیربکس و سایر قسمت های فنی فاقد عیب و ایراد و نظر بدنه  فوق عبارت است از ضمن بازدید از نظر موتور 
تودوزی مستعمل و جلو داشبرد  دارای خط و خشر اطراف و قسمت های مختلف خودرو فوق مشاهده میگردد 
الستیک ها مستعمل و فرسوده است لذا با توجه  رویت نگردیده است  سالم- شیشه سالم- بیمه شخص ثالث 
به کارکرد باال 269282 کیلومتر می باشد و طبق نظریه مورخ 99/5/23 کارشناس رسمی دادگستری با توجه 
به نوع و مدل و تیپ و مشخصات فنی و ظاهری آن به مبلغ 370/000/000 ریال ) سیصد و هفتاد ریال( ارزیابی 
گردیده و در روز چهارشنبه مورخ 99/7/30 از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل پارکینگ پنجاه و دو مخصوص 
کد 347 جاده مخصوص خ 52 از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 370/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 
10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار و یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل 
فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد به نام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد 
اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا هزینه های متعلقه و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم 
نشده است به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب های اداریی و شهرداری 
و ... خواهد بود و مورد مزایده طبق اعالم بستانکار دارای بیمه می باشد این آگهی پس از تایید نهایی فرایند 
مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه 

کثیر االنتشار محلی است تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت99/7/13
شبیبی  14704رئیس اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 88/98853 بخش 11 تهران 
 نظر به اینکه آقای محمد علی محسنی برابر برگ تقاضا به شماره وارده 17710 مورخ 99/4/7 با تسلیم دو 
برگ استشهادیه محلی مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در سمت 
جنوب شرقی طبقه سه به مساحت 63/47 متر مربع که 11/91 متر مربع آن بالکن است قطعه 10 تفکیکی به 
پالک ثبتی شماره 98853 فرعی از 88 اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 15148 فرعی از اصلی مذکور وا 
قع در بخش 11 تهران بانضمام انباری مسکونی قطعه 11 تفکیکی به مساحت 1/34 متر مربع واقع در سمت 
واقع در سمت  مربع  متر   11 به مساحت  تفکیکی   6 پارکینگ مسکونی قطعه  بانضمام  زیرزمین یک  غربی 
شمالغربی زیرزمین یک ذیل ثبت شماره 133348 صفحه 377 دفتر 1118 بنام علی تیموری شندی ثبت 
برابر سند قطعی شماره 65966-93/8/17 دفترخانه  و تحت چاپی شماره 353446 صادر شده است که 
690 تهران به آقای محمد علی محسنی منتقل شده است. و برابر استشهادیه ابرازی به شماره 6028 مورخ 
99/4/4 مصدق شده توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 1501 تهران به علت جابجایی مفقود گردیده فلذا 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده است مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه 
انجام  ادعای  تا چنانچه کسی  روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود  نوبت در یک  ثبت فقط در یک  قانون 
معامله نسبت به ملک مذکور ویا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سندمالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به 
اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت 

مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد گردید.
آزادی چگینی  14697 رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس 



چهارشنبه 16 مهر  399 1- 19 صفر 1442 - 7  اکتبر 2020 - سال نوزدهم - شماره  5269  8   ورزشی

وحیدامیریبازیکنمحبوبهمهلیستهاوسلیقهها
هرچــه از حضــور وحید 
امیری در پرسپولیس می گذرد 
بیشــتر اصرار برانکو در لیگ 
شانزدهم به جذب این بازیکن 

را درک می کنیم.
به گزارش»ورزش سه« در 
مورد وحید امیری چه می توان 
گفت جــز اینکــه ای کاش 
می شــد زمان را دست کاری کرد و این بازیکن در هجده سالگی کشف می شد. 
آن وقت تصور اینکه او در یکی از بهترین تیم ها و لیگ ها بازی کند شکل واقعی 

می گرفت.
امیری بازیکنی استاندارد و قابل اعتماد در طول یک فصل و آرزوی هر مربی 
است. وقتی کارلوس کی روش در جام جهانی در میان آن همه ستاره نامداری که 
داشــت امیری را در ترکیب اصلی تیم قرار داد ارزش این بازیکن بیشترمشخص 
شــد. بازیکنی فراتر از پست ها با قدرت بدنی و ظرفیت هوازی باال، تکنیک فوق 
العاده ای که از فوتســال با خودش آورده، شم گلزنی و قدرت سرزنی،  تاکتیک 
پذیر، با روحیه جنگندگی باال و البته شــخصیتی قابل احترام در داخل و خارج 

زمین. 
قابی از یک ستاره واقعی

»زوج وحید و عیســی عالی بودند. سرعت، پرس، کار ترکیبی باهم داشتند و 
خــوب همدیگر را تغذیه می کردند، خیلی وقت بود چنین زوجی را ندیده بودم. 
آن ها دوندگی زیادی داشتند و در کار دفاعی و حمله عالی بودند و 5-6 گل برای 
ما زدند. اما وحیدامیری فوق العاده است و نمی دانم درباره اش چه بگویم. وحید 
واقعا خستگی ناپذیر بود. من به کادرفنی می گفتم این نمی خواهد خسته شود؟! 
در وقت اضافه و در آن فشار وقتی ده نفره شدیم او را در هافبک چپ بازی دادیم 
و وحید مثل یک پیســتون چپ دائم در رفت و آمد بود. ماشــاهلل به غیرتش به 
قــول علی آقا.« این حرف های یحیی گل محمدی در آخرین گفت و گویش در 

برنامه فوتبال برتر است.
امــا ببینید برانکو چه نظری درباره بازیکن محبوبش دارد. مرد کروات در اوج 
چالش هایش با کارلوس کی روش و در پاسخ به این حرف سرمربی تیم ملی که 
گفته بود بازیکنان ایرانی بیشتر از 60 دقیقه کارایی ندارند، گفت: »من نمی توانم 
دربــاره دیگران حرف بزنم، فقط این را می توانم بگویم که وحید امیری می تواند 
خیلی خوب بدود و بدن او از اینیســتا و ژاوی هم بهتر اســت. در خصوص سایر 

بازیکنان هم اطالعی ندارم.«
امیــری این را در عمل ثابت کرد. در جام جهانی عالوه بر آن الیی معروف به 
پیکه یکی از بهترین بازیکنان تیم کارلوس کی روش بود. اما این تصویر تنها قاب 
ماندگار از وحید امیری نیســت. بازیکنی که گفته می شــود در رقابت های لیگ 
قهرمانان امســال در دوحه توانسته بیش از 12 کیلومتر بدود و این یعنی چیزی 

نزدیک به استاندارد باالترین سطح فوتبال جهان.
 تصاویری که از او بعد از یکی از بازی هایش در سوپرلیگ ترکیه و در ترابزون 
اسپور پخش شد نیز ویژگیهای این بازیکن را بیشتر نشان می داد. در پایان بازی 
این تیم برابر گاالتاسرای و در شبی که ترابزونی ها به خاطر تولد فرزندش برایش 
جشــن گرفته بودند در زمین ماند و شــروع کرد به تمرین و انجام استارت های 
ســرعتی و قدرتی. مربیانش می گویند وســواس عجیبی در تمرینات دارد و اگر 
در یک مســابقه خوب نباشد آن وقت در روزهای بعد انرژی و تمریناتش بیشتر 

می شود.
آخرین قاب ماندگار از او حتی با وجود گل زیبایی که با ضربه سر به  الشارجه 
در بازی فوق حســاس مرحله گروهی زد، زمانی بود که در بازی برابر الســد به 
خاطر از دســت دادن یک موقعیت، دســتهایش را بین موهایــش فرو برده و با 
سرعت زیاد روی سر خودش تکان داده و بعد هر دو دست را ناگهان و با حسرت 
زیاد می اندازد. اما این فقط لحظه ای است و او دوباره جنگیدن را شروع می کند. 

به عنوان یک بازیکن
به عنوان یک بازیکن وحید امیری بازیکنی در خدمت تیم و کامال فداکار است 
اما با توجه به تکنیک، سرعت، قدرت پاس و توانایی گلزنی اش می تواند گره های 
بازی را باز کند. او در ماه های اخیر در چند پست بازی کرده است. با وجود اینکه 
یک وینگر چپ پا اســت اما هافبک چپ و راســت، مهاجم و دفاع چپ هم بازی 
کرده است و مطمئنا اگر روزی اجباری وجود داشته باشد می تواند در پست های 

دیگر هم بازی کند و سطح قابل قبولی را به نمایش بگذارد. 
در لیگ قهرمانان آسیا او 660 دقیقه برای پرسپولیس بازی کرد. او  همچنین 
1 گل زد، 1 پاس گل داد، 12 دریبل موفق، 7 پاس کلیدی، 23 عملکرد دفاعی 
موفق را به نام خودش ثبت کرد و مثل همیشــه یکی از کلیدی ترین مهره های 
تیم بود. در آخرین بازی پرســپولیس برابر النصر در نیمه نهایی لیگ قهرمانان، 
وقتی احســان پهلوان از بازی اخراج شد یحیی با وجود داشتن امیری نیازی به 
تغییرات زیاد نداشت، او امیری را از خط حمله به هافبک آورد و شماره 19 نه تنها 
یک هافبک چپ بود در تیــم ده نفره بود که باید وظایف دفاعی را انجام می داد 
اما در عمل با حضور مداوم در بخش تهاجمی نگذاشت پرسپولیس فشار یک یار 

کمتر را خیلی احساس کند.
وحید امیری در ســال های حضورش در پرســپولیس و تیم ملی را می توان 
نمونه ای عالی برای تعریف »بازیکنی در خدمت تیم« به حســاب آورد. بازیکنی 
که عالوه بر فینال لیگ قهرمانان در سال های اخیر 3 قهرمانی در لیگ برتر و 1 
قهرمانی در جام حذفی را به دســت آورده  و در 32 سالگی یکی از نفرات اصلی 

لیست 23 نفره سرمربی تیم ملی است.
 او ستاره نیست

بعید است دراگان اسکوچیچ نیز از توانایی های بازیکنی بگذرد که ثابت شده 
محبوب تمام مربیان است ؛ فرقی نمی کند برانکو، کی روش، کالدرون، یحیی و...

وحیدامیری ســتاره نیســت، از دوربین و مصاحبه می گریزد، تیپ و چهره و 
رفتارش مردان نسل های گذشته را به یاد می آورد اما او قهرمان است. کسی است 

که برای رسیدن به هدفش  با تمام وجود می جنگد.
امیری ستاره نیست اما قهرمانی اســت که مجذوب اوییم.البد به جز اخالق 
فوق العاده بابت همین قدرتی که در وقف خودش برای تیم دارد.یکی برای همه.

برایحضوردراولدترافوردلحظهشماریمیکنم
فوروارد جدید منچســتریونایتد 
می خواهد هر چه ســریع تر کارش 
را با شیاطین ســرخ شروع کند. به 
گزارش فارس، بعد از هفته ها هیاهو 
در مــورد مقصد بعدی ادینســون 
کاوانی، این مهاجم با تجربه به تیم 
منچســتریونایتد پیوست.گلزن 33 
ساله بعد از انتقال به جمع شیاطین سرخ گفت: منچستریونایتد یکی از بزرگترین 
باشگاه های جهان است. پس حضور در این تیم افتخاری بس بزرگ برایم است. 
کاوانی افزود: در هفته های اخیر به صورت انفرادی تمرین کرده ام که آماده باشم. 
واقعــا برای حضور در تمرینات تیم جدیدم، نمی توانم زیاد صبر کنم. او در مورد 
همراهی تیم اولدترافوردی نیز عنوان کرد: تاکنون در تیم های زیادی بازی کرده 
ام که پرشورترین هواداران را داشته اند. می دانم در منچستریونایتد نیز با چنین 
فضای روبه رو هســتم.برای حضور در اولدترافورد لحظه شماری می کنم. کاوانی 
تاکنون برای تیم دانوپیو، پالرمو، ناپولی و پاری ســن ژرمن بازی کرده است. وی 
با شیاطین سرخ قراردادی یک ساله امضا کرده که قابلیت تمدید برای یک فصل 

بیشتر را نیز دارد.

فرصت10روزهدیاباتهبهاستقالل
مدیر برنامــه مهاجم تیم فوتبال 
اســتقالل با ارســال ایمیل به این 
باشــگاه 10 روز دیگر برای پرداخت 
مطالباتــش به آنها فرصــت داد. به 
گزارش فــارس، شــیخ دیاباته که 
خواستار مطالبات 370 هزار دالری 
خود شده است، با ارسال یک ایمیل 
به مســئوالن باشگاه استقالل 10 روز دیگر فرصت داد تا آنها با تهیه منابع مالی 
طلب وی را پرداخت کنند. پیش از این دیاباته با ارســال نامه رســمی خواهان 
دریافت طلب خود بود اما تنها 100 هزار دالر به این بازیکن پرداخت شــد و او 
نیز در سفر به قطر تیمش را همراهی کرد اما بعد از بازگشت به فرانسه از طریق 
موکل خود اســتقاللی ها را برای دریافت مطالباتش مطلع کرد. حاال مســئوالن 

باشگاه استقالل 10 روز فرصت دارند تا مطالبات این بازیکن را پرداخت کنند.

نگاه

اخبارکوتاه

سرمربی پرسپولیس می گوید که برگ برنده تیمش در 
لیگ قهرمانان آسیا هم بستگی اعضای تیمش بوده است.

به گــزارش ایســنا، یحیــی گل محمدی، ســرمربی 
پرســپولیس در برنامــه فوتبــال برتر دربــاره حضور در 
قطر برای شــرکت در لیــگ قهرمانان آســیا که منتهی 
به صعود سرخ پوشــان به فینال این رقابت ها شــد، اظهار 
کرد: در ابتدای حضورمــان در قطر توی ذوقمان خورد و 
شرایط ســختی را تحمل کردیم. برگ برنده ما روحیه و 
هم بســتگی مان بود که بازیکنان قدیمی هم به ما کمک 
کردنــد. در اولین بازی مان در قعر جدول رده بندی بودیم 
و بایــد حتما دو بــازی اول مان را می بردیــم. در بازی با 
التعــاون نقطه عطف ما بود و حامد لک توانســت با چند 
واکنش به ما کمک کند که برنده شــویم. در بازی بعدی 
مقابل التعاون راحت تر بودیــم و همانطور که گفته بودم 
بازی به بازی بهتر شــدیم. بازیکنان باور داشــتند که در 
هر بازی می توانند برنده شوند و این نهادینه شد. ما وقت 
داشتیم که روی این مسائل کار کنیم و حتی می توانستیم 
روزی دو آنالیز انجام دهیم. او افزود: شرایط سختی برای 
بازیکنان و کادر فنی بود و به طور کل مشغول کار بودیم. 
6 امتیاز نخســت به مــا کمک کرد که بــه صدر جدول 
رده بندی برســیم. سرگروه شــدن به ما اعتماد به نفس 
زیادی داد. به بازی با الدحیل رســیدیم که یک موقعیت 
هم به روی دروازه ما نیاوردند ولی باختیم. تلفیقی که بین 
بازیکنان جدید و قدیم ایجاد شــد کمک بسیار زیادی به 
ما کرد. اولین آیتمی که برای جذب بازیکن در نظر گرفته 

بودیم این بود که او دلش بخواهد به پرسپولیس بیاید.
یحیی گل محمدی درباره تقابل با السد در مرحله یک 
هشــتم نهایی گفت: من قلبا دوست داشتم با النصر بازی 
کنیم اما وقتی با النصر بازی کردیم متوجه شدم که النصر 
از الســد قوی تر بوده است. با این حال السد میزبان بود و 
هزینــه زیادی کرده بودند. هزینه یــک بازیکن آن ها 12 
میلیون دالر بود که مقابل بودجه ما که شــاید ســالی 2 
میلیون دالر باشــد، خیلی زیاد بود. خیلی ها امید داشتند 
که السد در این رقابت ها قهرمان شوند. یک چیزی خوبی 
که در این بازی به آن رسیدیم، دفاع تیمی خوبی بود که 

در تیم ما به وجود آمد.
او در ادامه دربــاره ضربات پنالتی مقابل النصر توضیح 

داد: ما فرصتی برای تمرین پنالتی نداشتیم. بازیکنان انقدر 
خســته بودند که فقط دو روز ریــکاوری کردند. بازیکنان 
خیلی غیرت بــه خرج دادند. آنقــدر در این بازی انرژی 
گذاشته بودند که بعد از بازی نمی توانستند راه بروند و به 
زمین می خوردنــد. اتفاقی که رخ داد، اتفاق خیلی خوبی 
برای پرسپولیس بود و فکر نمی کنم از یادها برود. ما فقط 
بــرای پنالتی گفته بودیم گوشــه و محکم بزنید. جا دارد 
که از آقای عســگری تشکر کنم که بازی های مایکون در 
گاالتاســرای را دیده بود که دو تا پنالتی به سمت راست 
دروازه بــان زده بود و به ما گفت. ما هم به حامد گفتیم و 

او به آن جهت پرید و توپ را گرفت.
سرمربی پرسپولیس درباره محرومیت آل کثیر پیش از 
دیــدار مقابل النصر بیان کرد: مــا 10، 15 دقیقه قبل از 
جلســه تیم برای بازی با النصر متوجه شــدیم که عیسی 
نمی تواند بازی کند. بعد از این که از جلســه خارج شدم 
خود عیسی پیش من آمد و از من پرسید که آیا می توانم 
بازی کنم کــه گفتم نه نمی توانی. عیســی در بازی ها با 
انگشــتان شکســته بازی کرد و پای او در پایان رقابت ها 
به شــدت باد کرده بود. از مادر عیسی بابت تربیت چنین 
فرزندی تشــکر می کنم. بازیکنان ما پــس از محرومیت 

عیســی مات مانده بودنــد ولی ما از این اتفاق اســتفاده 
کردیم و برای بازیکنان انگیزه ایجاد کردیم.

گل محمــدی افزود: بعد از بازی اتفاق عجیبی در ایران 
رخ داد و بــه نظرم وطن فروش بودنــد که می آیند و در 
باشگاه ها هم پســت می گیرند. آن ها حرف های نامربوطی 
راجع به پرســپولیس زدند و خواســتند برای ما ســنگ 
بیندازند. پرســپولیس آنقدر بزرگ اســت که خدا از آن 
حمایت می کند. خدا را شــکر در آخر توانستیم به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا برسیم. ما احساس می کردیم به جنگ 
رفتیم و پیروز برگشــتیم. حتی اســتقاللی ها به من پیام 
می دادنــد و از صعودهای ما خوشــحال بودند. به خاطر 

نامردی هایی که رخ داد، بحث ملی شد.
او در ادامه درباره صحبت های شــجاع خلیل زاده مبنی 
بر جدایی از پرســپولیس اظهار کرد: صحبت های شجاع 
بعد از بازی ها نگران کننده بود و نمی دانم پیشنهاد دارد یا 
نه. ما روی او حســاب باز کردیم و بازیکنی در خط دفاعی 
نگرفتیم اما فکر کنم شــجاع آنقدر تیم را دوست دارد که 

در پرسپولیس بماند.
سرمربی پرسپولیس درباره تهدید به استعفایش پیش 
از لیگ قهرمانان آســیا گفت: همه می دانند که مشکالت 

مالی پرســپولیس زیاد است. من ســه ماه و نیم پیش به 
باشــگاه گفتم که تکلیف بازیکنان را مشــخص کنید که 
متاسفانه در این بحث ضعیف ظاهر شدیم. اولویت من این 
بود که همه بازیکنان حفظ شــوند و بازیکنانی که جذب 
کردیم در پست هایی بود که بازیکنانمان را از دست دادیم. 
واقعیت این اســت که همه ما مشکالت مالی داریم. وقتی 
بحث پول اعضای تیم می شــود، مدیریت تیم هواداران را 
مقابل ما قــرار می دهند و پول برانکــو را بهانه می کنند. 
دقیقــا موقعی که می خواهی راجــع به قراردادت صحبت 
کنی، این مباحث مطرح می شــود و من می دانم از طرف 
چه کسانی است. درست نیست که مباحث مالی بازیکنان 

و مربیان را مقابل بحث برانکو قرار دهید.
گل محمدی افزود: آن هــا بارها گفته اند که پول برانکو 
آماده اســت اما هنوز این پــول را نداده اند. اگر واقعا پول 
هست، پول برانکو را بدهند و ما را خالص کنند. مشکالت 
وجود دارد و هرچه ســریع تر باید حل شــود. اگر سه ماه 
و نیم به حرف من عمل می شــد، االن شــجاع نمی گفت 
می خواهد از پرســپولیس جدا شود. البته مدیریت در حد 

توانش پول به باشگاه می آورند اما کافی نیست.
او در پاســخ به این ســوال کــه اقدام باشــگاه برای 
برگردانــدن حکم محرومیت آل کثیر چیســت، گفت: ما 
حتما باید دفاعیه خوبی بفرستیم و احتیاج به تیم حقوقی 
مجربــی داریم. ما چند ماهی اســت کــه معاون حقوقی 
نداریم. برای یک باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس بد است 
که معاون حقوقی نداشته باشد. من برای اتفاقی که برای 
عیسی با چند وکیل صحبت کردم و گفتند که اگر دفاعیه 

خوبی صورت گیرد، عیسی بخشیده می شود.
سرمربی پرسپولیس درباره بســته شدن پنجره نقل و 
انتقاالتــی ایــن تیم و شــایعه غیر قانونی بــودن حضور 
بازیکنان جدید این تیم در لیگ قهرمانان آســیا توضیح 
داد: ما قراردادهایمان را سریعا ثبت کردیم و فکر می کنم 
22 شهریور بود که پنجره نقل و انتقاالتی مان بسته شد و 

به همین دلیل مشکلی برای ما وجود ندارد.
گل محمدی در پایــان درباره آغاز مســابقات فوتبال 
ایران در آبان ماه اظهار کرد: ما از فدراسیون خواستیم که 
حداقل یک هفته رقابت ها را برای ما دیرتر شــروع کنند. 

باید یک نگاهی به تیم ما داشته باشند.

سرمربی تیم فوتبال ســایپا گفت: مربیانی که وارد کار 
شــده اند سابقه ملی دارند و افراد بزرگی هستند ولی به آنها 
توصیه می کنم آن چیزهایــی که در دوران بازی کردن یاد 

گرفتد در دوران مربیگری چندان به کارشان نمی آید.
به گزارش فارس، ابراهیم صادقی در خصوص لیگ بیستم 
که قرار اســت از تاریخ 10 آبان شــروع شود اظهار داشت:  
چیزی که به لیگ گذشته فوتبال ایران ضربه زد تاخیر 20 
روزه در مسابقات بود. ما مربیان برای آماده سازی نیاز به 6 
هفته آماده ســازی داریم و فصل گذشته چند باز وقفه در 

لیگ ایجاد شد که ریتم کاری مربیان را بر هم زد.
وی افــزود: در اواخر مســابقات هم کرونا روی شــرایط 
فوتبال تاثیر داشــت. بــا احترام به داوران فصل گذشــته 
شرایط خوبی از این نظر نداشتیم. فکر می کنم باید دستمزد 
داوران افزایش پیدا کند تا آنها با تمرکز کامل در مســابقات 
قضاوت کنند. داوری که ســاعت امشب قضاوت می کند و 
فردا ساعت 6 صبح باید به اداره یا محل کارش برود طبیعتا 
نمی تواند تمرکزی روی قضاوت داشــته باشد.باید به داوران 
توجه بیشتری کرد و قطعا توجه به آنها می تواند باعث شود 

اشتباهات آنها کمتر شود.
سرمربی تیم ســایپا در خصوص عدم استفاده از مربیان 
خارجــی و اینکه این موضوع چه تاثیــری در روند مربیان 
ایرانی خواهد داشــت عنوان کرد: من مخالف حضور مربی 
و بازیکن خارجی خوب نیســتم اما در این چند سال بیشتر 
بازیکنانی که به فوتبال ایران آمدند کیفیت نداشتند. با این 
شــرایط اقتصادی و دالر در این مقطع موافق بودم مربی و 

بازیکن خارجی در فوتبال ایران حضور نداشته باشند. صادقی 
تاکید کرد: جا دارد از مدیریت باشگاه سایپا تشکر کنم که به 
من اطمینان کرد چون فصل گذشته خوب نتیجه نگرفتیم 
.در لیگی که 13 تغییر مربی داشتیم و فقط 3 مربی تا پایان 
فصل در تیم های خود ماندند من کار سختی داشتم اما اقدام 
مسئوالن سایپا جای تقدیر دارد. در ادامه آنها تیم را تقویت 

کردند و باز هم به من اطمینان کردند.
وی ادامه داد: خیلی خوب اســت که مربیان لیگ جوان 
شــدند البته کار خیلی سخت است. همه دوستانی که وارد 
کار شده اند سابقه ملی دارند و افراد بزرگی هستند ولی به 
همه این دوستان توصیه می کنم آن چیزهایی که در دوران 
بازی کردن یاد گرفتیم چندان در کار مربیگری نمی شود به 
آن موارد بسنده کرد. من 2 سال در کنار آقای دایی بودم و 
یک سال هم سرمربیگری کردم اما این کافی نیست و باید 

مطالعه کنیم و ارتباط داشته باشیم.
سرمربی سایپا تاکید کرد: خیلی از مربیانی که من با آنها 
کار کردم االن به من مشــورت می دهند که مثال با رسانه ها 
چگونــه صحبت کنم، یا مثال در کجای کارم اشــتباه دارم. 
خوشبختانه دسترسی به منابع خارجی هم این روزها خوب 
است و سعی می کنم زبان انگلیســی ام را هم تقویت کنم. 
امیدوارم از این نســل مربیان حمایت شود و مدیران پشت 
آنها بایستند. فقط خدا کند از نظر فنی بتوانیم تغییری در 

فوتبال ایران ایجاد کنیم.
صادقی که بــا رادیو ورزش صحبت می کرد در خصوص 
امکانات باشگاه سایپا تصریح کرد: ما جزو معدود باشگاه هایی 

هســتیم که کمپ تمرینی داریم. یک ســالن وزنه، مرکز 
فیزیوتراپی و زمین چمن خوبی داریم البته می توانیم کاملتر 
شویم. طبق صحبت هایی که با اعضای هیات مدیره داشتیم 
احتماال یک هتل هم برای تیم فوتبال و والیبال بسازیم.در 
نظر داریم حتما مثل سال قبل چند بزیکن هم از پایه ها به 
بزرگساالن منتقل کنیم. وی در خصوص اینکه در این فصل 
سایپا چه هدفگذاری دارد گفت: فصل قبل تیممان را خیلی 
جوان کردیم و در نیم فصل تیم را تقویت کردیم ولی امسال 

هدفمان این اســت تک رقمی باشیم. می دانیم کار سختی 
داریم و تیم های دیگر بازیکنان بهتری از ما خریدند اما پول 
همه چیز نیســت. سرمربی سایپا با اشاره به این موضوع که 
گرانترن بازیکن سایپا حدود 1.5 میلیارد تومان پول گرفته 
اســت عنوان کرد: بازیکنانی که پیشــنهاد می کردیم 4-3 
میلیارد پول می خواســتند و 3 بازیکن اصلی ما هم ارقامی 
پیشنهاد دادند که نشد آنها را حفظ کنیم. اشکالی هم ندارد 

ما سعی می کنیم بازیکنان دیگری بسازیم.

سرمربی تیم ملی در آســتانه دیدارهای دوستانه مقابل 
ازبکســتان و مالی در پیامی اهداف کادر فنی از این اردو و 

برنامه ریزی های آتی را برشمرد.
دراگان اســکوچیچ، سرمربی تیم ملی در این باره عنوان 
کرد: ما کاماًل از انتظارات تمامی مردمی که نمایندگی شان 
می کنیم و هــواداران تیم ملی آگاهیــم و برای تحقق آن 

خواهیم جنگید.
متن کامل پیام اسکوچیچ به شرح ذیل است:

قبــل از هر چیز، در این اردو مهم ترین موضوع برای من 

و کادر فنی انتقال انرژی مثبت و روحیه تازه به بازیکنان و 
هم چنین معرفی خواسته ها و انتظارات جدیدی است که از 
آنها داریم. ما قویاً معتقدیم که این تیم ظرفیت های فراوان 
دارد و در عین حال، پتانسیل هایی که باید از حالت بالقوه به 

حالت بالفعل تبدیل کنیم.
متاسفانه در این اردو نتوانستیم بعضی از بازیکنان را به 
دلیل مصدومیت در اختیار داشته باشیم اما این مسائل در 

فوتبال اجتناب ناپذیرند.
ویروس کرونا نیز شرایطی را به وجود آورده که جابه جایی 

و سفر را برای ما سخت  کرده است.
با این حال، ما در تیم ملی برای برگزاری هرچه بهتر اردو 

از تمام وجودمان مایه می گذاریم.
همانطور که گفتم، من به تیــم ملی ایران ایمان کامل 
دارم. به همین خاطر نیت مان این است که تمام تالشمان را 

برای انجام مسوولیتی که داریم به کار ببندیم.
ما کاماًل از انتظارات تمامی مردمی که نمایندگی شــان 
می کنیم و هــواداران تیم ملی آگاهیــم و برای تحقق آن 

خواهیم جنگید.

یحییگلمحمدی:

ما احساس می کردیم به جنگ رفتیم و پیروز برگشتیم

ابراهیمصادقی:

مربیانتازهواردبدانندتجربهبازیگریبامربیگریفرقدارد

دراگاناسکوچیچ:
برایتحققانتظاراتهوادارانمیجنگیم

پرســپولیس در حالــی موفق شــد در رقابت های لیگ 
قهرمانان آســیا در منطقه غرب با اقتدار به قهرمانی دست 
پیدا کند که خیلی از کارشناســان فوتبال، سهم حامد لک 
را در این اتفاق، سهم ویژه ای می دانند و معتقد هستند این 
دروازه بان سرخ ها تاثیر غیرقابل انکاری را در این اتفاق داشته 

است.
بــه گزارش برنا؛ حامد لک در حالی یکی از ســتاره های 
پرسپولیس در مســابقات لیگ قهرمانان آسیا بود که شاید 
پیش بینی این که اعضای کادر فنی تیم پرسپولیس تا این 
حد به او اعتماد داشته باشند تا از او به عنوان دروازه بان اول 

در این رقابت ها استفاده کنند، چندان زیاد نبود.

قبولی با نمره عالی در آزمون مهم
شاید کمی دور از ذهن بود که حامد لک در قطر به عنوان 
گلر شماره یک حراست از قفس توری پرسپولیس را برعهده 
بگیرد اما این اتفاق رخ داد و او در اولین تجربه اش با پیراهن 
پرسپولیس، آزمون مهمی را پیش روی خود ببنید، امتحانی 
که نه تنها لک از آن ســربلند بیرون آمد، بلکه بهترین نمره 

ممکن را نیز به خود اختصاص داد.
نمایش خوب در شروع کار

در حالی که بازی های اول در مرحله گروهی برای قرمزها 
از حساســیت باالیی برخوردار بود، حامد لک توانست در 2 
بازی اول با چند سیو تماشایی خیال همه را از درون دروازه 

پرسپولیس راحت کند. در دیدارهای حساس برابر التعاون 
دروازه پرســپولیس بسته ماند تا لک با 2 کلین شیت نشان 

دهد گلر قابل اعتمادی برای پرسپولیس محسوب می شود.
2 گل از 2 پنالتی

در مجموع دروازه حامد لک در لیگ قهرمانان آســیا در 
2 بازی برابر الدحیل و النصر از روی نقطه پنالتی باز شــد و 
او در جریان بازی توانســت با کمک و حمایتی که از سوی 
مدافعان با تجربه پرســپولیس می شد، قفل بزرگی را روی 
دروازه تیمــش بزند و از این جهت رکــورد جالبی را به نام 

خود به ثبت برساند.
سلطان کلین شیت

گلر سرخ ها در حالی موفق شد بیشترین کلین شیت لیگ 
قهرمانان آسیا را به نام خود به ثبت برساند که در این مسیر 
رقیب جدی را پیش روی خود می دید. جونز دروازه بان 38 
ســاله اســترالیایی تیم النصر با 4 کلین شیت رقابت جدی 
را با لک داشــت کــه در نهایت این گلر ایرانی موفق شــد 
گوی ســبقت را از این رقیب باتجربه خود برباید و سلطان 

کلین شیت در لیگ قهرمانان آسیا لقب بگیرد.
از دستان چسبناک لک تا صعود به فینال

در ضیافــت پنالتی های بازی پرســپولیس برابر النصر، 
دســتان چســبناک حامد لک به کمک تیمــش آمد و او 
با مهــار پنالتی چهــارم النصر که توســط مایکون مدافع 
قدرتمند النصری ها نواخته شد، هدیه فراموش ناشدنی را به 
پرسپولیسی ها داد و راه را برای صعود پرسپولیس به فینال 

هموارتر از قبل کرد.
عزیزیان: لک بی نظیر بود 

نقش فنایی نباید نادیده گرفته شود
در بررسی شرایط کلی و تاثیر این گلر سرخ ها در صعود 

پرســپولیس به فینال لیگ قهرمانان آســیا به سراغ سعید 
عزیزیان، دروازه بان و مربی اسبق پرسپولیس رفتیم تا نظر او 
را در خصوص شــرایط حامد لک در لیگ قهرمانان آسیا در 

درون دروازه پرسپولیس جویا شویم.
عزیزیــان در خصوص این دروازه بان بــه خبرنگار گروه 
ورزشــی برنا گفت: حامد لک در بهترین شــرایط توانست 
عملکرد خوبــی را در درون دروازه پرســپولیس از خود به 
نمایش بگذارد. دریافت 2 گل در 7 بازی آن هم 2 گلی که 
ازروی نقظه پنالتی به ثمر رســید، آمار بی نظیری محسوب 

می شود که نشان از توانایی های فنی باالی لک دارد.
عزیزیان در ادامــه تصریح کرد: تمرکز باال و همین طور 
آمادگی بدنی ایده آل و جســارت خوبی که در رفتار لک در 
طول این تورنمنت دیده می شد، به او کمک کرد تا عملکرد 

خوبی را از این دروازه بان جدید شاهد باشیم.
مربی اسبق گلرهای پرســپولیس اظهار داشت: شخصا 
فکــرش را نمی کــردم در این بازی ها به لک اعتماد شــود 
و او دروازه بان اول پرســپولیس شــود اما او به خوبی پاسخ 
اعتماد کادر فنی را داد. در این میان نقش داوود فنایی مربی 
پرسپولیس را هم نباید فراموش کرد. بخشی از نمایش این 
روزهای لک ناشی از کمک هایی است که فنایی به او کرده 

است.
پیشکسوت پرسپولیس در مورد واکنش های لک در لیگ 
قهرمانان در درون دروازه پرسپولیس به خبرنگار برنا گفت: 
او در 2 بــازی اول برابر التعاون با واکنش هایی که داشــت، 
پرسپولیس را در این جام نگه داشت، ضمن این که در ادامه 
هم کم اشــتباه بود و در نهایت در ضربات پنالتی در بازی 
آخر با مهار پنالتی مهمی، توانست تالش مجموعه تیم را به 

نتیجه  دلخواه همه پرسپولیسی ها برساند.

دستانچسبناکیکهپرسپولیسرابهفینالرساند
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گزارش

شــاید در همه کشــورها مهمترین وجه 
پرداخت های انتقالی دولت، یارانه باشد که به 
اشــکال مختلف و بسته به درجه پیشرفتگی 
اقتصــاد تخصیــص داده می شــود. مثال در 
کشــوری مانند ایاالت متحده آمریکا بعنوان 
قدرت نخســت اقتصاد که به تنهایی نزدیک 
بــه یک چهارم تولید ناخالــص جهانی را در 
دســت دارد بیشــتر  پرداخت برای تقویت 
نهادهــای مدنــی ماننــد رســانه ها صورت 
می گیرد اما در کشورهای در حال توسعه که 
با موضوع تامین معیشت روبه رو هستند این 
پرداخت ها معموال بصورت مستقیم و نقدی 
یا بر روی کاالها جهت ارزان شــدن آن وضع 
می شود.شاید برای نخستین بار پس از بحران 
بــزرگ 1929 و ظهور افــکار اقتصاددانانی 
مانند کینز مبنی بر مداخله دولت در اقتصاد 
و پس از بروز دو جنگ جهانی موضوع یارانه 

مطرح شود. 
در واقع پــس از جنگ جهانی دوم دولت 
به صورت عملی وارد بازار شد، و کاالهایی را 
بــه قیمت باالتر از قیمت بازار از تولیدکننده 
خریــداری کرد.به گزارش ایلنــا، در ایران و 
بویژه دهه 40 خورشــیدی یارانه در اقتصاد 
ایران پررنگ تر شــد تا اینکه از در نیمه دوم 
سال 1۳۸9 طرح هدفمندی یارانه ها اجرا شد 
که طبق آن یارانه ها از تزریق مستقیم به بازار 
و صنایع به پرداخت نقدی تغییر شــکل داد 
که براساس آن ماهانه به ازای هر نفر 45500 
تومان واریز می شــود که با توجه به کاهش 
شــدید ارزش پول ملی و تورم فزاینده دیگر 

تاثیر خود را از دست داده است بگونه ای که 
در حال حاضر نرخ هر شــانه تخم مرغ برابر 
با این یارانه نقدی اســت.همچنین دولت از 
آبان سال 9۸ و به دنبال سهمیه بندی بنزین 
تصمیم گرفت بخشــی از عواید حاصل از آن 
را در قالب یارانه معیشتی به مردم بازگرداند 
و به گفته دولت از 25 میلیون خانوار کشور، 
1۸ میلیــون خانوار این کمــک را می گیرند 
و ۷ میلیــون خانــوار هم از نظــر اقتصادی 
توانمندترنــد، نمی گیرند، جمــع افرادی که 
ایــن کمک را می گیرنــد ۶0 میلیون نفرند.

براین اساس خانواده های یک نفره 55 هزار 
تومان، خانواده های دو نفره 10۳ هزار تومان، 
خانواده هــای ســه نفره 1۳۸ هــزار تومان، 
خانواده های چهار نفــره 1۷2 هزار تومان و 
خانواده هــای پنج نفره و بیشــتر 205 هزار 
تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند نمود. 

 البته دولت دوباره پس از شــیوه بیماری 
کرونایــی، یارانه ویژه ای را بــرای این طرح 
در نظر گرفته اســت.معموال پرداخت یارانه 
به ســه شــکل تولیدی، خدماتی و مرفی با 
اهــداف؛ اقتصــادی، توســعه ای، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی انجام می شود. این اهداف 
می تواند در پرداخت یارانه به مصرف کننده، 
تولیدکننــده، ادارات خدماتــی، صادرکننده 
یا واردکننده تحقق یابد. و به طور کلی ســه 
هدف عمــده دارد که عبارتنــد از؛ هدفمند 
کــردن بکارگیــری منابع کمیــاب، تثبیت 

قیمت ها و توزیع درآمد.
با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد که 

در دوران ویژه قرار دارد، این پرســش مطرح 
می شود که آیا دولت توانسته به اهداف مورد 
نظر خود در موضوع یارانه برسد؟ آیا پرداخت 
یارانــه برای هر موضــوع و معظل اقتصادی 
میتواند منطق اقتصادی داشــته باشــد؟ در 
شرایط دشواری کنونی، کارایی یارانه بیشتر 
است یا کوپن؟ و پرسش های دیگر...مرتضی 
عزتی در گفت وگو با ایلنــا در مورد کارآیی 
یارانه اظهار داشــت: اساساً وضعیت معیشت 
مــردم از طریق تولید تامین می شــود و اگر 
تولید شــرایط مناسبی داشته باشد نیازهای 
مردم از طریــق درآمدهای حاصل از آن که 
به صورت کارگر، شــاغل و طرق دیگر کسب 

می کند تامین می شود.
وی ادامه داد: پرداخت یارانه باید منطقی 
و قاعده هــای مشــخص و از پیــش تعیین 
شــده ای داشته باشد، این گونه نباشد که در 
قالب منافع سیاســی در مورد هر موضوعی 
یارانه مطرح شــود که در این صورت از نظر 
منطق حکومــت داری و علمی نیز درســت 
نیست.این استاد دانشگاه تصریح کرد: یارانه 
به صورت کوتاه مدت می تواند وضعیت افراد 
را بهبود ببخشــد اما پس از مدتی متوقف یا 
ارزش آن کاهش و در نتیجه تاثیرگذار خود 
را از دســت می دهد بنابراین درآمد پایدار و 
ثابت اســت که خانوارها را به رفاه می رساند. 
آنچه در ایران امروز به عنوان یارانه پرداخت 
می شود بســیار کم اثر و کوتاه مدت است  و 
دولــت می توانــد هزینه صرف شــده را در 
راستای بهبود وضعیت تولید و اشتغال صرف 

کند.وی افزود: از سوی دیگر می توانست این 
هزینه ها را به صورت بلندمدت از کانال بهبود 
وضعیت و گســترش بیمه و اقدامات مربوط 
به تامیــن اجتماعی نظام مند که افراد در آن 
مشارکت دارند، صرف کند. به گونه ای که با 
تقویت بیمه بهداشــت و بیکاری، هزینه های 
زندگی و درمان مــردم را کاهش دهد.عزتی 
استفاده از کوپن را در این شرایط غیرمنطقی 
دانســت و افزود: آنچه بحث جدیدی درباره 
کوپن مطرح شــده است از لحاظ علمی قابل 
قبول نیســت به ویژه اینکه کوپن در شرایط 
کمبود کاال استفاده می شود، نه در شرایطی 
که تورم زیاد اســت. در شــرایط کنونی ما 
در هیچ کاالیی کمبود نداریم بلکه مشــکل 
ما قیمت باال و فشــار درآمدی اســت که در 
اینگونه موارد کوپن کاربردی ندارد. در واقع 

یارانه نقدی کمک به معیشت است اما کوپن 
در موضوع تقســیم و توزیع کاربرد دارد.وی 
ادامه داد: االن هیچ منطقی برای اســتفاده 
از کوپــن وجود نــدارد همچنین هزینه های 
زیادی را بــه دولت و جامعه تحمیل می کند 
و می تواند حواشی و هزینه های زیادی مانند 
رانت را در پی داشــته باشد. اگر دولت بتواند 
همین مبلغ را به یارانه نقدی اضافه کند دیگر 
هیچ نیــاز به کوپن وجود نــدارد مگر اینکه 
اهداف دیگری مانند منافع فردی یا مســائل 
دیگر پشــت پرده باشد.این اســتاد دانشگاه 
خاطرنشــان کرد: همچنیــن پرداخت یارانه 
ماهانه ۳0 لیتــر بنزین برای هر ایرانی که از 
ســوی برخی نمایندگان مطرح شده همان 
دور باطل اســت، مگر یارانه معیشــتی برای 

مابه التفاوت نرخ بنزین پرداخت نمی شود؟

چرا یارانه نقدی نتوانست قدرت خرید مردم را افزایش دهد؟

صعود نفت در پی بازگشت ترامپ به کاخ سفید
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه تحت تاثیر خوش بینی به تدابیر محرک 
مالی بیشتر آمریکا و مرخص شدن دونالد ترامپ از بیمارستان، افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در نوامبر با 
15 سنت افزایش، به ۳9 دالر و ۳۷ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا 
روز دوشــنبه دو دالر و 1۷ ســنت افزایش پیدا کرده بود.بهای نفت برنت برای 
تحویل در دســامبر پس از افزایش 5.1 درصدی در روز گذشته، در معامالت روز 
جاری 0.5 درصد افزایش یافت و به 41 دالر و 49 سنت در هر بشکه رسید.نانسی 
پلوســی، رئیس  مجلس نمایندگان آمریکا و استیون منوچین، وزیر خزانه داری 
آمریکا روز سه شنبه دور دیگری از مذاکرات در خصوص بسته کمک کرونایی را 
آغاز می کنند اما هنوز هیچ نشانه ای از نزدیک شدن به توافق در این خصوص با 
وجود درخواست رئیس  جمهور آمریکا برای نهایی شدن آن، وجود ندارد. رئیس  
جمهور آمریکا پس از سه روز بستری در یک بیمارستان نظامی، روز دوشنبه به 
کاخ سفید برگشت و درمان برای بهبودی از ابتال به بیماری کووید 19 را ادامه می 
دهد. مقامات کاخ سفید قصد دارند دسترسی فیزیکی به وی را به شدت محدود 
کنند. مثبت شــدن تست ابتالی ترامپ در اواخر هفته گذشته، بازارهای مالی را 
بهم ریخت و بزرگترین ســقوط قیمت هفتگی از ژوئن را برای نفت رقم زد.نفت 
با افزایش عرضه از ســوی اوپک پالس و لیبی، به پایین 40 دالر بازگشته است 
اما اعتصاب کارکنان نفتی در نروژ تا حــدودی افزایش عرضه در بازار را جبران 
کرده اســت. شش میدان نفتی و گازی فراساحلی نروژ در پی گسترش اعتصاب 
بر ســر دستمزد میان کارکنان، تعطیل شدند. انجمن نفت و گاز نروژ اعالم کرد 
این اعتصاب ظرفیت تولید نروژ را بیش از ۳۳0 هزار بشکه در روز معادل هشت 
درصد از کل تولید این کشور کاهش خواهد داد.این اختالف در ۳0 سپتامبر پس 
از این که گروهی شــامل 4۳ نفر از کارکنان ســازماندهی شده از سوی اتحادیه 
لیدرن در واکنش به مذاکرات ناموفق بر سر دستمزد دست به اعتصاب زدند، آغاز 
شد. روز دوشنبه 12۶ نفر دیگر از کارکنان عضو اتحادیه به اعتصاب پیوستند و 
در نتیجه 1۶9 نفر از 100۳ کارکنان نفتی فراســاحلی عضو لیدرن دست از کار 
کشــیدند.نروژ معموال معادل بیش از چهار میلیون بشکه در روز نفت تولید می 
کند که نیمی نفت خام و مایعات نفتی دیگر و نیمی دیگر گاز طبیعی اســت و 
در زمره یکی از تولیدکنندگان بزرگ جهان قرار دارد.شرکت اکوئینور اعالم کرد 
چهار میدان را تعطیل کرده است. اتحادیه لیدرن هم اعالم کرد دو میدان تحت 
اداره نپتون انرژی و وینترشال دی تعطیل شده اند. تولید میدان یوهان اسوردراپ 
که بزرگترین میدان نفتی دریای شمال است، از این اعتصاب مختل نشد. انجمن 
نفت و گاز نروژ اعالم کرد هیچ راه حلی به چشم نمی خورد و کارفرمایان تمایلی 
برای موافقت با درخواستهای کارکنان ندارند که باعث تشدید اختالف شده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اکنون توجهات به وضعیت هواشناسی متمرکز شده 
است. طوفان گرمســیری دلتا که در حال قدرت گرفتن است، به منطقه خلیج 

مکزیکو نزدیک می شود.

پیش بینی عربستان از میانگین قیمت نفت
 تا سه سال آینده

بررسی بودجه عربستان سعودی از ســوی تحلیلگران بانک گلدمن ساکس 
نشــان داد که برنامه بودجه این کشور بر مبنای قیمت 50 دالر هر بشکه نفت 
برنت در فاصله ســال 2020 تا 202۳ است.به گزارش ایسنا، پیش بینی قیمت 
50 دالر برای هر بشــکه نفت برنت از سوی عربســتان سعودی از آنچه عوامل 
بنیادین بازار نشــان می دهند، بسیار خوش بینانه تر به نظر می رسد. اما حتی 
قیمت 50 دالر هر بشکه نفت برنت برای کاهش کسری بودجه عربستان سعودی 
کافی نخواهد بود. مقامات ســعودی به تاثیر پاندمی ویروس کرونا روی وضعیت 
فاینانس این کشور اذعان کرده اند. رئیس  رگوالتور پولی عربستان سعودی اخیرا 
اظهار کرده که دورنمای مالی امسال نامعلوم مانده است.صندوق بین المللی پول 
در ژوییه اعالم کرد کاهش قیمت و تولید نفت به صادرکنندگان نفت خاورمیانه 
و شمال آفریقا به شدت آســیب زده و مجموع درآمد این کشورها امسال 2۷0 
میلیارد دالر در مقایسه با سال 2019 سقوط می کند.عربستان سعودی بزرگترین 
اقتصاد منطقه خلیج فارس به شمار می رود و اگرچه شدیدترین لطمه را از شیوع 
پاندمــی ویروس کرونا ندیده ولی تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل بنیادین بازار 
نفت و این پاندمی قرار گرفته اســت. این کشــور در ســه ماهه دوم امسال 29 
میلیارد دالر کسری مالی ثبت کرد و برخی تدابیر ریاضتی را به اجرا گذاشت که 
البته ریاض تاکید دارد که ریاضتی نیستند. سه برابر شدن مالیات ارزش افزوده، 
لغو کمک هزینه زندگی و به تاخیر افتادن بخشی از تصمیمات هزینه عمومی و 
لغو ســایر هزینه ها از جمله این موارد بوده اند.بر اساس گزارش اویل پرایس، با 
این حال اگر محاسبات تحلیلگران گلدمن ساکس صحیح باشد، به نظر می رسد 
عربستان سعودی بر این باور است که قیمت نفت بزودی بهبود پیدا خواهد کرد.
بانک گلدمن ساکس به دورنمای قیمت نفت خوش بین بوده و انتظار دارد روند 
بهبود قیمتها از سال میالدی آینده با متوازن شدن وضعیت عرضه و تقاضا، آغاز 
شود. با این همه محدودیتهای جدیدی که هفته گذشته در اروپا وضع شد، ممکن 
است به معنای آن باشد که این پیش بینی به واقعیت نخواهد پیوست. بهای نفت 
برنت در پایان معامالت هفته گذشــته پایین 40 دالر در هر بشــکه بسته شد و 
با توجه به افزایش تدریجی تولید نفت لیبی، ممکن اســت مدتی طول بکشد تا 

قیمت نفت بهبود پیدا کند.

تامین ۵۲۶۷ میلیون دالر
برای نهاده های دامی و کاالهای اساسی

بانک مرکزی اعالم کرد که با هماهنگی وزارتخانه های صمت، جهاد کشــاورزی و 
بهداشت، طی شش ماهه ابتدای امسال بیش از 52۶۷ میلیون دالر تامین ارز کرده 
است.طبق آنچه بانک  مرکزی اعالم کرده است طی سال جاری بنا به مصوبه ستاد 
اقتصادی دولت، سقف هشت میلیارد دالر ارز با نرخ 4200 تومان به منظور تامین 
کاالهای اساسی به تفکیک 5.5 میلیارد دالر برای اقالم کاالی اساسی )ذرت، دانه 
روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم( و 1.5 میلیارد دالر برای دارو و 1 میلیارد 

دالر برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.
همچنین مقرر شده که در شش ماه اول سال، چهار میلیارد دالر به منظور واردات 
اقالم کاالی اساسی و یک میلیارد دالر برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تامین 
ارز شــود.بر اســاس آخرین آمار، تامین ارز  انجام شده توسط بانک مرکزی به نرخ 
4200 تومان، از ابتدای سال تاکنون بابت واردات اقالم اشاره شده بدین شرح است:  
144۶ میلیــون دالر برای ذرت، ۷14 میلیون دالر بــرای دانه های روغنی، 202 
میلیــون دالر برای جو، ۷5۷ میلیون دالر برای روغن خام، 509 میلیون دالر برای 
کنجاله، 290 میلیون دالر برای گندم، 40 میلیون دالر برای کود، 15 میلیون دالر 
برای کاغذ، 544 میلیون دالر برای تجهیزات و ملزومات پزشــکی و ۷50 میلیون 

دالر برای دارو و مواد اولیه. 
طبــق اعالم بانــک مرکزی، علی رغم همــه ی محدودیت ها و تگناهای ناشــی از 
تحریم هــای ظالمانه ی آمریــکا علیه مردم کشــورمان، بانک مرکزی با هماهنگی 
وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال جاری جمعاً 
بیش از 52۶۷ میلیون دالر تامین ارز انجام داده اســت اما برخی سوءاستفاده ها و 
زیاده خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کاالهای مورد 
اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کاالهای اساسی تامین ارز شده، بر مبنای 

قیمت تمام شده ارز آن ها در اختیار مردم قرار گیرد.

بازار انرژی

خبر

معاون وزیر نیرو گفت: پیش بینی ما این است که بتوانیم 
تا 2 درصد از کل ظرفیت نصب شده کشور را از انرژی های 
تجدیدپذیر تامین کنیم.محمد ساتکین در گفت و گو با ایلنا، 
درباره آخرین وضعیت نیروگاه هــای انرژی تجدیدپذیر در 
کشــور اظهار داشــت: در حال حاضر حدود ۸۳4 مگاوات 
نیروگاه نصب شــده تجدیدپذیر داریم که به نظر می رســد 
پیشرفت خوبی در این حوزه داشته ایم.وی  افزود: در زمینه 
نیروگاه های کوچک ســقفی شرکت های توزیع برق بعنوان 
کارگزار ســاتبا، قراردادهای جدیدی را با مشترکین منعقد 
می کنند، ما هم حتی المقــدور به موقع پرداخت ها را انجام 
می دهیم که البته اســتقبال خوبی هم صورت گرفته است. 
عــالوه بر روش متداول عقد قرارداد توســط شــرکت های 
توزیع، نهادهایی مانند کمیته امــداد امام خمینی)ره( هم 
جهت توســعه نیروگاه های ســقفی کوچک با هدف ایجاد 
معیشــت برای مناطق محروم فعالیت خوبی کردند و سایر 
نهادها هم در حال پیوســتن به این روند هســتند.رئیس 
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق با بیان 
اینکه در هیچ نقطه ای از کشور محدودیتی برای نصب پنل 
خورشیدی وجود ندارد، گفت: مناطق محروم و روستایی با 
هدف تامین معیشت در اولویت قرار داشته و بیشتر متقاضی 
نصب پنل های خورشــیدی و فعالیت در این حوزه هستند، 

زیرا بعد از نصب ضمن اینکه درآمد معیشتی خواهند داشت، 
می توانند از این طریق اقساط وام بانکی خود را نیز بپردازند.

وی در ادامــه به موضوع انرژی بادی اشــاره و تصریح کرد: 
مناطق بادخیز کشور بیشتر در شرق ایران از خواف تا زابل 

قرار دارنــد و اکنون در زمینه نصب نیــروگاه بادی در این 
مناطق اقداماتی در حال انجام اســت،  عالوه بر آن مناطق 
دیگری مثل منجیل هم دارای پتانسیل خوبی هستند.معاون 
وزیر نیرو در ادامه به اوضاع انرژی های تجدیدپذیر در ایران 
در مقایسه با کشــورهای دیگر اشاره و خاطرنشان کرد: در 
کشــورهای اطراف ما فقط ترکیه نســبت به دیگر کشورها 
در این حوزه پیشــرفت قابل توجهی داشته است.وی ابراز 
امیدواری کرد که در آینده با حل مشکالت مربوط به سرمایه  
و ورود سرمایه گذاران بزرگ ایرانی و خارجی بتوانیم سریع تر 
در این حوزه رشد کنیم.ساتکین گفت: قبال پیش بینی کرده 
بودیم که تا پایان برنامه ششــم توسعه به تولید 2 درصد از 
کل برق کشــور که معادل 1۸00 تا 2 هزار مگاوات اســت، 
برسیم اما شرایط متغیر است. نمی توانیم حدس بزنیم که با 
وضعیت کنونی به کجا می رسیم، اما در کل پیش بینی ما این 
است که بتوانیم تا 2 درصد از کل ظرفیت نصب شده کشور 
را از انرژی هــای تجدیدپذیر تامین کنیــم.وی درباره روند 
تامین تجهیزات از توان داخل بیان کرد: اکنون هم توربین 
بادی، پنل خورشیدی و هم اینورتر در کشور تولید می شود، 
ولی ممکن اســت نیاز بیش از تولید باشد و یا یک شرکتی 
تمایل داشته باشد از تجهیز خارجی استفاده کند. در کل تا 

حد قابل قبول تولید داخلی برای توسعه وجود دارد.

معاون وزیر نیرو خبر داد

روند رو به رشد تولید برق در پشت بام منازل

رئیس  ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: از ابتدای 
شیوع بیماری کرونا در ایران، با هماهنگی ستاد مقابله 
با کرونا برای سر رســیدهای مالیاتی، مهلت تعیین و 
برخی مهلت ها تمدید شد تا مردم با فراغ بال بیشتری 
بتوانند به بازیابی مشاغل خود بپردازند. امیدعلی پارسا 
در گفت وگو با ایرنا، شــیوع بیماری کرونا در کشور را 
زمینه ســاز بروز آســیب هایی به برخی کسب وکارها 
دانست و به تالش سازمان امور مالیاتی برای حمایت از 
این مشاغل اشاره کرد.پارسا امکان تفکیک میان مشاغل 
آسیب دیده و آســیب ندیده را برای برای سازمان امور 
مالیاتی ناممکن توصیف کرد، به همین دلیل حمایت ها، 
به صورت یکپارچه برای همه مشاغل انجام شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص تاثیر بحران 
کرونا در روند کاری این سازمان، گفت: تکالیف سازمان 
اعم از زمان ها و نرخ ها، همگی طبق قانون بوده و قابل 
تغییر توسط سازمان نیست، اما از همان ابتدای شیوع 
بیماری کرونا در ایران، با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا، 
برای موعدهای مالیاتی مهلت تعیین شــد، همچنین 
برخی مواعد تغییر کــرد و برای ارائه اظهار نامه امهال 
انجام شــد تا مردم در مشکالت ایجاد شده، با فراغ بال 
بیشتری بتوانند به بازیابی مشــاغل خود بپردازند.وی 
با اشــاره به در نظر گرفتن مهلــت دو ماهه برای ارائه 
اظهارنامه هــای مؤدیان حقیقی و حقوقی، توضیح داد: 
این امتیازها در شــرایط کرونا به صورت یکپارچه برای 
همه در نظر گرفته شد. اما از سوی دیگر ما امسال طی 

جلســاتی که با اصناف داشــتیم، آن ها را به 4 دسته 
تقسیم کردیم و برای هر گروه تخفیف هایی را در ارائه 
مالیات در نظر گرفتیم. وی ادامه داد:بر این اســاس آن 
کسب وکارهایی که در سال قبل زیر 2.5 میلیون مالیات 
داده اند، امســال هم به همان میزان پرداخت خواهند 
کرد. گــروه دیگری که بین 2.5 تــا 5 میلیون تومان 
مالیات پرداخت کرده اند امسال تنها با 4 درصد افزایش 
مالیات مواجه شــدند و مودیانی کــه 5 تا 10 میلیون 
تومان مالیات داده بودند را هشت درصد افزایش دادیم. 
گروهی نیز که سال گذشته بیشتر از 10 میلیون تومان 
مالیات پرداخت کــرده بودند هم با 12 درصد افزایش 

مالیات مواجه هستند.
پارســا ادامه داد: اگر این ارقام با تــورم حدود ۳0 
درصدی که وجود دارد مقایسه شود، مشخص است که 
معدل افزایش مالیات خیلی کمتر از معدل افزایش تورم 
است. این تصمیم که در هماهنگی با اصناف اتخاذ شد 
برای حمایت از مشاغل در شرایط کرونا اتخاذ شد.وی 
درخصوص تاثیر شــیوع بیماری کرونا بر تحقق درآمد 
پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1۳99 گفت: در 
شش ماه اول سال جاری، ما با تمرکز بر مودیان بزرگ 
و افرادی کــه توان پرداخت مالیات داشــتند در کنار 
تالش برای به حداقل رســاندن فشار به آسیب دیدگان 
از این بیماری و دهک های پایین درآمدی، توانسته ایم 
درآمدی تقریبا نزدیک بــه پیش بینی قانون بودجه را 

محقق کنیم.

از جمعیــت اعالم شــده برای دریافــت وام ودیعه 
مسکن حدود ۷ درصد توانسته اند وام ودیعه را دریافت 
کنند و بیش از 90 درصد مستاجران متقاضی هنوز در 
صف طوالنی دریافت وام 50 میلیون تومانی مانده اند.

به گزارش ایلنا، تابستان امسال دولت چند مصوبه مهم 
برای حمایت از مســتاجران داشت. اول تعیین سقف 
برای میزان افزایش اجــاره و تمدید تمام قراردادها تا 
یک ســال و دوم ارایه وام ودیعه تا سقف 50 میلیون 
تومان. اما هر دو مورد از سوی مجریان آن یعنی مالکان 

و موجران و بانک ها جدی گرفته نشد.
با وجــود مصوبه قانونی، موجــران در برابر تمدید 
قراردادها مقاومــت کردند و در مراجع ناظر مانند قوه 
قضایی هم قانون پشــتیبانی وجود نداشت تا بخواهد 
مکمل مصوبه دولت باشــد. در بخش تســهیالت هم 
شــاهد همین مقاومت هــا در برابر خواســته قانونی 

مستاجران هستیم.
اواســط تابستان، وزارت راه و شهرسازی از تصویب 
پیشنهاد ارایه وام 50 میلیون تومانی ودیعه مسکن در 
تهران و با ارقام کمتر در ســایر شــهرها خبر داد. این 
مصوبــه تا به بانک ها ابالغ و ســامانه برای ثبت نام باز 
شود، تقریبا پیک زمانی معامالت اجاره از دست رفت 
اما این وجود، 2 میلیون و 220 هزار نفر برای دریافت 
ایــن وام ثبت نام کردند که پــس از انجام پاالیش ها، 
واجدان شــرایط به 1۳ بانک معرفی شــدند.در حالی 
که قــرار بود از محل منابع 20 هــزار میلیارد تومانی 

۶00 هزار خانوار مســتاجر وام ودیعه را دریافت کنند. 
طبق اطالعاتی که بانک مرکزی در اختیار خبرگزاری 
ایلنا قــرار داده تا به امروز فقط 41 هزار ۸15 نفر این 
تســهیالت را دریافت کرده اند.براساس اطالعات ارایه 
شــده از سوی بانک مرکزی، تاکنون 149 هزار و ۶۳2 
نفر از متقاضیانی که وزارت راه و شهرســازی به عنوان 
واجد شــرایط معرفی کرده، تعیین شعبه شده اند و از 
این تعــداد 5۳ هزار و 95۷ نفر هم پذیرش شــده و 
بانک ها افراد را اعتبار سنجی می کنند و اگر ضامن ها و 
وثایق کافی باشد، پرداخت ها انجام می شود.به عبارت 
دیگر از جمعیت اعالم شــده برای دریافت وام ودیعه 
مسکن حدود ۷ درصد توانسته اند وام ودیعه را دریافت 
کنند و بیش از 90 درصد مستاجران متقاضی هنوز در 
صف طوالنی دریافت وام 50 میلیون تومانی مانده اند. 
این در حالی اســت که این افراد بابت قراردادی که با 
مالک به امضا رسانده اند یا تمدید کرده اند، مشمول این 
تســهیالت می شوند و نمی توانند در پرداخت ودیعه و 
رهن تاخیر و تعلل داشــته باشند که گویا این موضوع 

برای بانک ها قابل درک نیست.
در حالی که مستاجران به دلیل طوالنی شدن روند 
پرداخت وام نگران از فســخ قراردادها هستند، بانک ها 
با اعمال رفتار ســلیقه ای در پرداخت این وام و انجام 
مصوبه دولــت مقاومت می کنند چراکــه معموال این 
وام های تکلیفی ســوددهی الزم را برای این بنگاه های 

اقتصادی ندارد.   

کمتر از ۷ درصد مستاجران متقاضی وام ودیعه مسکن گرفتندحمایت های مالیاتی از کسب و کارها در دوران شیوع کرونا

تولید خودرو در کشور باید رقابتی شود
نماینده مردم شــیروان در مجلس شــورای اســالمی با حضور در کارخانه 
بهمن موتور، از خطوط و ســالن های تولید بازدید کرد، فرآیندهای تولیدی را 
مورد ارزیابی قــرار داد و از نزدیک در جریان روند تولید قرار گرفت.به گزارش 
«مردم ســاالری آنالین»، علی جدی نماینده مردم شیروان در مجلس شورای 
اســالمی از کارخانه بهمن موتور بازدید کرد و گفت: بهمن موتور در همه زمان 
محصوالت متنوع و باکیفیتی تولید می کند. با هدف وجود طرح ســاماندهی 
خودرو در کیمیســون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، از تولیدکننده 
هــای متفاوت بازدید می کنیم و بهمن موتور از جمله آن ها اســت.جدی در 
حاشیه این بازدید اظهار کرد: نگاهم حمایت از بخش خصوصی است و تقویت 
این بخش در تولید خودرو ســبب ایجاد تعادل مورد نیاز در کشــور می شود.
وی به تقویت بخش خصوصی در ادامه طرح ســاماندهی خودرو اشــاره کرد و 
گفت: بهمن موتور به عنوان یکی از مجموعه های موفق خصوصی، خودروهای 
باکیفیتی تولید می کند و با وجود مشــکالت و موانع پیرامون تحریم، خطوط 
تولیدی آن همچنان پایدار و در حال تولید اســت. این نقطه قوتی اســت که 
باید از این ظرفیت ها برای تولید خودروی با کیفیت در کشــور بهره بریم.عضو 
کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسالمی با اشاره به عدم رفع ریشه 
ای مشکالت در خودروسازی تصریح کرد: اگر در همان سیاست گذاری ابتدایی 
بخش خصوصی تقویت می شد تا رقابت در کشور شکل گیرد و از انحصار خارج 
شود، اوضاع و شرایط بهتر بود.به اعتقاد نماینده مردم شیروان باید تولید خودرو 
در کشور رقابتی و بدین منظور به بخش خصوصی کمک شود تا پیشرفت کند 
و در سطحی قرار گیرد تا رقابت بین تولیدکننده های داخلی، چه خصوصی و 

چه بخش دولتی ایجاد شــود. بهمن موتور یکی از مجموعه هایی است که می 
تواند گروه بهمن را در سطحی قرار دهد تا رقابت کند و بازار را متعادل سازد.

عزم قطعه سازان در جهش تولید
اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه ســازان خودرو 
اســتان تهران ،طبق تصمیمگیری ها قرار بر تامین ۳00 میلیون یورو تا پایان 
ســال 99 و این نهضت ادامه دار اســت تا بتوانیم 90 درصــد از قطعات را در 
داخل تولید کنیم.به گزارش مردم ســاالری آنالین،روز دوشنبه دومین نشست 
هم اندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو 
اســتان تهران با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مسوولین 
گمرک جمهوری اســالمی، اعضای انجمن خودروســازان و... پیرامون بررسی 
راهکارهای برون رفت از موانع جهش تولید در صنعت قطعه سازی کشور برگزار 
شــد.اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو 
اســتان تهران که در مرداد ماه در اولین نشست هم اندیشی، مشکالت خود را 
با نمایندگان مجلس و گمرک در میان گذاشــتند، این بار برای تحقق جهش 
تولید گرد هم جمع شدند.محمدرضا نجفی منش، رئیس  انجمن صنایع همگن 
قطعه سازان اســتان تهران با اشاره به اینکه اولین صنعت مورد تحریم در دوره 
اول و دوم، قطعه ســازی و خودروســازی اســت، اظهار کرد: دشمنان با تولید 
خودرو در داخل مشــکل دارند و به همین منظور با افزایش فشــارها در دوره 
دوم، شــرکای تجاری قطع ارتباط کردند. طبق تصمیمگیری ها قرار بر تامین 
۳00 میلیــون یورو تا پایان ســال 99 و این نهضت ادامه دار اســت تا بتوانیم 
90 درصــد از قطعــات را در داخل تولید کنیم چرا که دیگر کســی به دنبال 

سنگ اندازی نیست.به گفته این قطعه ساز در حال حاضر تنها در استان تهران 
250واحد قطعه سازی حضور دارد که برای حدود 550هزار نفر به طور مستقیم 
و غیرمستقیم اشتغال  ایجاد کرده اند. اکنون بزرگترین دغدغه این قطعه سازان 
نیز نقدینگی و دریافت  مطالباتشــان است. درکنار این موضوع همچنان شاهد 
افزایش افسارگسیخته روزانه نرخ مواد اولیه نیز در مقابل دستوری بودن قیمت 
خودرو و عدم اصالح قراردادها هستیم.امیرحسین جاللی، نایب رئیس  انجمن 
صنایع همگن قطعه سازان استان تهران با اشاره به 1۳0 قطعه ساز عضو انجمن 
و تامین 50 درصدی نیاز صنعت خودروسازی کشور گفت: نیاز است تا در این 
شرایط اقتصادی نامناسب از اختیارات کمیسیون صنایع مجلس کمک بگیریم تا 
اجناسی که در گمرک موجود است ترخیص شوند که در این صورت طی دو ماه 
خودروهای کف جمع می شوند.جاللی با اشاره به مشکالت قطعه سازان پیرامون 
تخصیص ارز و بانک مرکزی اظهار کرد: هنوز قطعاتمان را با ارز 11500 تومان 
تحویل خودروساز می دهیم، درخواست اصالح قراردادهایمان را داریم تا در کنار 
ترخیص قطعات از گمرک شاید شاهد کاهش قیمت ها باشیم.حسن کاظمینی 
عضو انجمن صنایع همگن قطعه ســازان اســتان تهران با اشاره به اینکه قطعه 
سازان سال ها تالش کرده اند تا بتوانند فعالیت کنند و اکنون فقط دو خریدار 
ایران خودرو و سایپار متقاضی آن ها هستند، گفت: دارای اقتصاد بیمار و افزایش 
قیمت روزانه هستیم و قطعه سازان فعال در کنار مشکالتی در زمینه پرداخت 
دســتمزد، بیمه و... لطمه می خورند.عضو انجمن صنایع همگن قطعه ســازان 
اســتان تهران با تاکید بر اینکه چرا به صنعت خودروسازی توجهی نمی شود 
تا اوضاع نابسامان آن حل شود، اظهار کرد: می بایست ساختار مدیریتی تغییر 
کنــد و  همچنین ارگان های مربوطه با ایجاد اتاق فکر افراد متخصص را جمع 

کرده تا مشکالت را مطرح و رفع نمایند.

خودرو

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی نایب ترابر طوس شرکت 
با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 11۶2۳ و شناسه ملی 10۳۸02۷۳22۷ به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳9۸.0۸.15 و نامه شماره 
11۶۳ مــورخ 1۳99.02.24 انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل بین المللی 
خراســان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای ساسان حیدری به کد ملی 
0۷۷۸55450۳ با دریافت 50.000 ریال ســهم الشرکه خود از صندوق شرکت از 
زمره شرکاء شرکت خارج گردید. - آقای کریم غالم زاده به کد ملی 0۸2۷952۳51 
با دریافت 50.000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از زمره شرکاء شرکت 
خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۷.۸00.000ریال به ۷.۷00.000ریال کاهش 
یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح می گردد. میزان 
ســهم الشرکه شرکا پس از کاهش سرمایه بدین شرح می باشد: آقای دین محمد 
امیدواری به کد ملی 0۷4۸4۳944۷ مبلغ ۳.950.000 ریال سهم الشرکه آقای 
امید امیدواری به کد ملی 0۷4954۸290مبلغ 500.000 ریال سهم الشرکه آقای 
احمد امیدواری به کد ملی 0۷4۸۷0044۷ مبلغ 450.000 ریال سهم الشرکه خانم 
نگار عمادزاده به کد ملی 09۳9۶۶۷۸00 مبلغ 1.200.000 ریال سهم الشرکه اقای 
حمیدرضا دشتی به کد ملی 0941۸01۶۸۳ مبلغ 1.۶00.000 ریال سهم الشرکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )1012۸22(
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دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو – ایران 
معتقد اســت: برای بازرسان جهانی ایکوموس 
این مســاله اهمیت دارد که مردم یک کشور، 
جامعه هدف آن کشــور و اهالــی فرهنگ و 
هنر دربــاره  محوطه های انتخاب شــده برای 
ثبت جهانی آن کشــور به یونسکو چگونه فکر 

می کنند.
حجــت اهلل ایوبی در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره به برگزاری نمایشگاه عکس »اورامان، 
دامــان آســمان« با هــدف بازدیــد بازرس 

ایکومــوس بین المللی از آن، بیــان کرد: این 
نمایشــگاه دومیــن تجربه نه تنهــا ایران که 
یونســکو در ســطح جهانی بود که کشورمان 
انجام داد و از جامعه هنری برای ثبت جهانی 

یک اثر کمک گرفت.
او نخســتین تجربه این اتفاق را مربوط به 

چند ســال گذشته و در زمان بررسی محوطه  
ایکوموس  بازرسان  توســط  طبیعی هیرکانی 
دانســت که با برگزاری نمایشــگاه عکس از 
جنگل های هیرکانی ابعــاد دیگر این محوطه  
ارزشــمند و طبیعی را بــه ارزیابان ایکوموس 

جهانی نشان داده اند.

او نخســتین تجربــه را در ثبــت جهانی 
محوطه هیرکانی بســیار موثر دانست و افزود:  
بازرسان یونسکو در آن زمان تاکید داشتند که 
»به یاد ندارند هیچ کشــوری از جامعه هنری 
برای ثبت جهانی یک محوطه اســتفاده کرده 
باشد« بنابراین این اقدام خود یک اتفاق ایرانی 

و در شان کشوِر فرهنگ و هنر ماست.
او بــا تاکید بر این که کارشناســان میراث 
فرهنگــی ایران، یکی از بهترین کارشناســان 
منطقــه در حوزه هــای طبیعــی و تاریخی 
هســتند گفت: با توجه بــه تجربه های خوب 
ثبت های  فرهنگــی کشــورمان در  میــراث 
جهانی، معموال کشورهای همسایه برای آماده 
کردن پرونده های خود دســت به دامان ایران 
می شــوند، تا به آن ها در این زمینه راهنمایی 

و کمک کنند.

مدیرکل ارشــاد اســتان کرمــان از تولید 
مســتندهایی برای ماندگاری و ثبت موسیقی 

نواحی خبر داد.
به گزارش ایســنا، محمدرضا علیزاده درباره 
برگزاری سیزدهمین دوره از جشنواره موسیقی 
نواحی گفت: قطعاً امســال با توجه به شــرایط 
بیماری کرونا وضعیت خاصی در کرمان و محل 
برگزاری جشنواره در پیش داریم و تفاوت هایی 
در نحوه و رویکرد برگزاری وجود دارد. با توجه به 
شیوع بیماری کرونا قاعدتاً در شهرستان ها اجرا 
نخواهیم داشــت و اجراهای صحنه ای نیز بدون 

حضور مخاطبان برگزار می شود.
مدیرکل ارشــاد کرمــان دربــاره جزییات 
جشنواره خاطرنشــان کرد: جشنواره شامل دو 
بخش خواهد بود؛ یک بخش شــامل اجراهای 

زنده در کرمان اســت که تــاش می کنیم در 
فضــای مجازی پخش شــود و جمعیت اندکی 
نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن ها 
حضور داشته باشند. پیش بینی ما این است که 
نهایتا ۹۰ نفر مهمان داشته باشیم. بخش بعدی 
که بخش مهم و عمده جشــنواره است، تولید 
مستند از بزرگان و پیشکســوتان و هنرمندان 
مؤثر در حوزه موســیقی نواحی ایران است که 

هماهنگی های نهایی در حال انجام است.
علیزاده درباره تولید مســتند از هنرمندان 
گفت: کمیتــه علمی زیر نظــر دبیر تخصصی 
جشــنواره تشکیل شــده تا تصمیم گیری شود 

مستندها از چه افراد و هنرمندانی تهیه شود و 
این کار قبل از شروع جشنواره آغاز خواهد شد و 
ادامه دار خواهد بود و احتماالً تولید این مستندها 

تا پایان سال جاری به طول خواهد انجامید.
وی درباره شرایط برگزاری جشنواره در ایام 
کرونا نیــز توضیح داد: تعــداد مهمان هایی که 
قرار است در این جشنواره حضور داشته باشند 
بســیار کمتر از سال قبل است و قاعدتاً هتل ها 
و مراکز اقامتی را نمی توانیم به صورت مشترک 
اســتفاده کنیم. ضمن اینکه درخصوص رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعی و ضوابط بهداشــتی، 
مجوزهای ستاد کرونای استان کرمان را دنبال 

خواهیم کرد و با توجه به پروتکل های بهداشتی، 
قطعاً تاش می کنیم مســائل بهداشتی کاما 
رعایت شــود تا ان شاءاهلل مشکل خاصی پیش 
نیاید. همچنین از مهمان هایی که قرار است در 
این جشــنواره حضور داشته باشند، تست کرونا 
گرفته خواهد شــد تا با اطمینان از عدم وجود 

بیماری در جشنواره حضور پیدا کنند.
مدیرکل ارشــاد کرمان در مــورد آناین  و 
آفاین بودن جشنواره گفت: این جشنواره قرار 
است بیشتر به شــکل آناین در فضای مجازی 
پخش شــود و بخشــی از برنامه ها نیز به شکل 
آفاین پخش می شود. ضمن اینکه برخاف سال 

گذشته و به دلیل شیوع ویروس کرونا، نمایشگاه 
ساز برگزار نخواهیم کرد؛ چراکه نمایشگاه باعث 
تجمع افراد و عاقمندان می شود و قاعدتاً مشکل 

ایجاد خواهد کرد.
علیزاده در پایان گفت: از نظر اعتباری، خیلی 
نسبت به سال گذشــته افزایش اعتبار صورت 
نگرفته و امســال با توجه به اینکه قرار اســت 
باالتر  تولید شــود، هزینه هایمان  مستندهایی 
خواهد رفت و نســبت به ســال گذشته، منابع 
بیشــتری را باید تأمین کنیــم. در حال رایزنی 
هستیم تا امســال بودجه بیشتری به جشنواره 
اختصاص یابد. سیزدهمین جشنواره موسیقی 
نواحــی ایران به دبیری احمد صدری با موضوع 
»دوبیتی خوانی« در استان کرمان آبان ماه سال 

جاری برگزار می شود.

حجت اهلل ایوبی  مطرح کرد
۲ تجربه موفق ایران برای یونسکو

موسیقی نواحی ایران ثبت می شود

ابتال یک هنرمند دیگر به کرونا
اکبر عالمی به دلیل ابتا به کرونا در بیمارستان بستری است.

 به گزارش ایسنا، این فیلمساز که تاکنون مستندهای متعددی با موضوع های 
مختلف ساخته و فارغ التحصیل رشته سینما با مدرک دکترا نیز هست، از چند روز 

گذشته به دلیل بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان بستری شده است.
 او در گفتگویی کوتاه با ایســنا بیان کــرد: فعآل حال عمومی بهتری دارم ولی 
هفته گذشــته برای فیلمبرداری مستندی با سه نفر دیگر از همکارانم به یکی از 
بیمارستان های تهران رفته بودیم و اگر چه تمام موارد ضروری را رعایت کردیم اما 

با این حال هر چهار نفر به کرونا مبتا شدیم.
عالمی برای ادامه درمان و بهبودی حالش چند روزی در بیمارســتان بستری 

خواهد بود.

معرفی ۵ نامزد نهایی جایزه »گیلر«
ســه رمان و دو مجموعه  داستان به عنوان نامزدهای نهایی جایزه ادبی »گیلر« 

در سال ۲۰۲۰ معرفی شدند.
به گزارش ایســنا و به نقل از ســی بی ســی، پنج اثر از بین ۱۴ اثر به عنوان 

نامزدهای نهایی گران ترین جایزه ادبی کانادا معرفی شدند.
به این ترتیب، »دیوید برگن« که پیش تر در ســال ۲۰۰۵ به عنوان برنده این 
جایزه معرفی شده بود با مجموعه داستان های کوتاه »این جا تاریکی« به فهرست 

نامزدهای نهایی امسال راه یافت.
»برگن« در سال ۲۰۱۰ نیز به عنوان یکی از نامزهای نهایی معرفی شده بود.

مجموعه داســتان های کوتاه »چطور چاقو را تلفظ کنیم« به قلم »سوونهگام 
تاماونگســا« دیگر اثر راه یافته به فهرســت نامزدهای نهایی گیلر امسال به شمار 

می رود.
»ریج رانر« به قلم »گیل آدامســون«، »قطب نمای گردبادی« نوشــته »شانی 
موتو« و »هتل شیشه ای« نوشته »امیلی سنت جان مندل« رمان هایی هستند که 

برای کسب جایزه ۱۰۰ هزار دالری گیلر با یکدیگر به رقابت می پردازند.
برنده این دوره از این رقابت ادبی پنجم نوامبر در جریان یک مراســم مجازی 

مشخص خواهد شد.
جایزه ادبی » گیلر« که در سال ۱۹۹۴ پایه گذاری شد، از معتبرترین جایزه های 
کتاب های داستانی کانادا شناخته می شود و هرساله به بهترین رمان، کتاب مصور 
و یا مجموعه داســتان  کوتاه کانادایی تعلق می گیرد که به زبان انگلیسی منتشر 
شــده باشــد. به برنده این جایزه ادبی ۱۰۰ هزار دالر اهدا می شود. این جایزه از 
سال ۲۰۰۵ تاکنون با حمایت بانک کانادایی »اسکاتیا بانک« برگزار شده است. از 
چهره های سرشناسی که پیش تر جایزه »گیلر« را از آن خود کرده اند، می توان به 
»مارگارت اتوود«، »اسی ادوگیان«، »آلیس مونرو« و »مایکل اونداجی« اشاره کرد.

اکران »بتمن« دوباره به تعویق افتاد
کمپانی »برادران وارنر« از اکران عمومی فیلم جدید »بتمن« با چند ماه تاخیر 
و در سال ۲۰۲۲ میادی خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، فیلم »بتمن« 
که قرار بود اکران اش را در  تاریخ اول اکتبر ۲۰۲۱ آغاز کند، به دلیل ادامه شرایط 
نابسامان سینماهای جهان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا با چند ماه تاخیر و از ۴ 

مارس ۲۰۲۲ اکران خود را آغاز خواهد کرد.
 فیلم »بتمن« پیش از این نیز پس از چند هفته فیلمبرداری  به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا ناگزیر شده بود برای چند ماه فرآیند فیلمبرداری خود را متوقف کند 
و پس از آن و در حالی که سه ماه از فیلمبرداری آن باقی مانده بود، ابتای »رابرت 
پتینسون« بازیگر نقش اصلی فیلم »بتمن« به ویروس کرونا، فیلمبرداری این فیلم 

ابرقهرمانی را در بریتانیا متوقف کرد.
 »بتمن« به کارگردانی »مت ریوس« در ابتدا قرار بود از تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱  

اکران شود و این دومین باری است که تاریخ اکران این فیلم تغییر  می کند.
بر اساس اعام کمپانی برادران وارنر جدیدترین قسمت از فیلم علمی-تخیلی و 
اکشن »ماتریکس« به کارگردانی »لنا واچوفسکی« و با نقش آفرینی مجدد »کیانو 
ریوز« در نقش اصلی با تغییر تاریخ اکران از آوریل ۲۰۲۲ به دسامبر ۲۰۲۱، چند 
ماهی زودتر به سینما خواهد آمد.  »ماتریکس« از جمله پروژه های مهم سینمایی 

بود که تولید آن به سبب شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود. 

اخبار کوتاه

سیروس الوند معتقد اســت: عادت سینما 
رفتن که این روزها خیلی کم شده دوباره میان 
مردم برمی گردد؛ همانطــور که برای خیلی ها 
عــادت خرید روزنامه و کتــاب هیچ گاه از بین 

نرفت.
به گزارش ایسنا، از زمانی که کرونا در کشور 
شیوع پیدا کرد، یکی از اولین مکان های عمومی 
که با تعطیلی مواجه شد، سالن های سینما بود 
ولــی این تعطیلــی بعد از بازگشــایی چندان 
تغییری نکرد و انگار سینماها همچنان تعطیل 
هستند، چون اگرچه فیلم هایی روی پرده اکران 

شده و می شوند اما خبری از مخاطب نیست.
خالــی بودن ســالن های ســینما که یکی 
از دالیــل اصلی اش، نبود فیلــم خوب عنوان 
می شــود در حالی اتفــاق می افتد که تفریح و 
مهمانی رفتن خیلی از مــردم بعد از چند ماه 
دیگر برقرار شده و در این میان فقط سینماست 
که دیگر مخاطب ندارد. چــرا؟ یک دلیل این 
است که خیلی ها در خانه با اکران آناین تفریح 
ســینمایی خود را جور کرده اند. اما سوال این 
است که آیا این وضعیت باعث نمی شود عادت 
به ســینما رفتن و تماشای فیلم در یک سالن 
شــلوغ فراموش یا خودش به یک نوســتالژی 

تبدیل شود؟
در این باره ســیروس الونــد که پیش از ماه 

محرم قرار بود فیلــم جدید خود »آنجا همان 
ساعت« را در سینماها اکران کند، ولی به دلیل 
استقبال کم مردم، از اکران فیلمش در سینماها 
منصرف شــد، به ایسنا گفت:  به نظرم مردم در 
یــک زمانی به نحوی و به دالیل متعدد به هنر 
توجه می کنند، یعنی از موسیقی و  سینما که 
گستره وسیع تری را در برمی گیرد تا هنرهایی 
با گستره خاص تر مثل نقاشی مورد توجه آن ها 

هست.
هر کدام از این هنرها ممکن است پیام هایی 
داشــته باشند و اگر هم نداشــته باشند تغییر 
حال ایجاد می کنند، مثًا موسیقی حال خوش 
و یا مانکولیک ایجــاد می کند و همین حال 
مانکولیک اســت که باعث می شود خیلی از 
آهنگ های غم انگیز طرفدار زیادی داشته باشد 
یا فیلم های عاشــقانه ای که بــه جای وصل به 
هجران برسد بیشتر به دل بنشینند و در یادها 

باقی بمانند.
 این کارگردان ســینما افزود: البته اگر این 
آثار هنری واجد پیام های مشخصی هم باشند 
به چشم رســانه به آن ها نگاه نمی کنیم، یعنی 
نباید با این دیدگاه آن ها را ببینیم چرا که برای 
رســانه تعریف و وظیفه ای قائل هستیم که اثر 
هنری نمی تواند و نبایــد آن را برعهده بگیرد. 
در غیراینصورت به هنر سفارشــی ژورنالیستی 

تبدیل می شــود. اگرچه ممکن است یک فیلم  
ژورنالیســم را دربرگیرد، امــا خودش نباید به 
اثری با کارکرد خبرگزاری و نشریه تبدیل شود. 
پس تا اینجای قضیه از این گفتیم که مردم به 
یک نسبتی سراغ آثار هنری و مشخصا سینما 
می رونــد، اما این توجه رفته رفته کم شــد و 
کرونا هم مزید برعلت شد، هرچند فکر می کنم 
اگر کرونا هم نبود دیگــر خیلی از این ها مثل 

سال های قبل مخاطب نداشتند.
الوند ادامــه داد: در حال حاضر توجه مردم 
بیشتر به سمت رسانه رفته است. آن ها از هنر، 
توقع رسانه دارند. یکی از خاصیت های پرداختن 
به رسانه گرفتن اخبار هیجان انگیز و حتی دروغ 
است مثل آنچه در فضای مجازی می بینیم که 
چقدر دروغ پخش می شــود و چقدر واقعیت ها 
تحریف می شوند. مردم کم کم عادت کردند به 
اینکه در خانه بنشیند و از طریق موبایل، جهان 
را دنبــال کنند و اگر هم اثر هنری می بینند از 

طریق همین مدیوم ها باشد.
وی یاداور شــد: عادت فیلم دیدن در خانه، 
سال هاســت که ایجاد شده منتها این کار برای 
زمانی بود که فیلم ها تمام زور خود را در اکران 
زده و خــرج خود را به دســت آورده بودند و 
نمایش خانگی می توانســت یک ســود برای 
آن ها باشــد، اما حاال از اول قرار اســت فیلم ها 

در خانه دیده شوند، آن هم فیلمی که بافاصله 
کپی و دانلود و در شبکه های ماهواره ای پخش 
می شــود. بعد مردم با خود می گویند، چرا به 
ســینما بروند وقتی خیلی راحــت می توانند 
فیلم هــا را ببینند؟ من حتی یادم می آید زمان 
اکران خصوصی یکی از فیلم هایم، دوســتان و 
آشــنایان را دعوت کرده بودیــم. یکی از آن ها 
گفت، جــای پارک اطــراف آن ســینما پیدا 
نمی شود، بعداً که سی دی  فیلم بیرون آمد آن 
را تماشــا می کند! یعنی تصور کنید اینکه یک 
ســینما جای پارک داشته یا نداشته باشد هم 
در فروش یک فیلم می تواند اثرگذار باشد و این 

دیگر به فیلم ارتباطی ندارد.
کارگردان »یک بار برای همیشــه« گفت: 
حاال هم فکر می کنم زمان می برد که این عادت 
تغییر کند و فعا به همین شکل )در خانه فیلم 
دیــدن( باقی می ماند. ولی بعد از یک زمانی به 

شرایط قبل برمی گردد، چون در جاهای دیگر 
هم چنین روندی اتفاق افتاده است. من یک بار 
در جشــنواره فیلم دهلی در هند بودم و اتفاق 
عجیبی کــه آنجا دیدم این بــود که خیلی از 
فیلم ها قبل از اکران در شبکه های خانگی پخش 
می شدند و مردم فیلم ها را اول آنجا می دیدند و 
بعد تازه اکران می شدند. سوال کردم که آیا این 
کار لطمه ای به اکران فیلم ها نمی زند؟ گفتند، 
خیر! اتفاقا مردم اگر فیلم را دوســت داشــته 
باشــند، دوباره برای دیدنش به سینما می روند 
تا آن را روی پرده و در سالن سینما با کیفیت 
خوب هم تماشا کنند. اصا نکته جالب این بود 
که آن ها نمایش خانگی قبل از اکران فیلم را با 
وجود اینکه فیلم کامل پخش می شد، مثل یک 
آنونس تبلیغاتی می دانســتند و تلقی شان این 
بود که این کار نوعی تبلیغ اســت و مردم را به 
سینما می کشاند، اما اینجا کاما برعکس است.

اوضاع سینما در گفت و گو با سیروس الوند

اینتفریحفراموشنمیشود؟!

روســتای میدر از توابع بخش مرکزی شهرستان 
ســیب و ســوران که در فاصلــه ۱۰۰ کیلومتری 
شهرستان، ۷۰ کیلومتری شهرستان مجاور خاش و 
۲۲۰کیلومتری مرکز استان قرار دارد. برای رسیدن 
به این روستای محروم ۱۵کیلومتر جاده کوهستانی 
صعب العبــور از جاده اصلی را باید طی کرد که اکثر 

وسایل نقلیه توان پیمایش مسیر را ندارند.
این روستا از نظر جغرافیایی در دامنه کوه بیرک، 
دومین قله مرتفع استان، قرار گرفته و از ویژگی های 
منحصر بفرد روســتای میدر می توان به کلکسیون 
بهتریــن گیاهان دارویی کشــور اشــاره نمود که 
متاســفانه مورد کم توجهی قرارگرفته و برای اهالی 

منطقه اشتغال پایدار بوجود نیامده است.
بنیــاد مســکن انقاب اســامی سیســتان و 
بلوچســتان با ورود به منطقه و مشاهده محرومیت 
مثال زدنی آن از گروه های جهادی کشــوری برای 

حضور در منطقه دعوت کرد.

گروه جهادی بنیاد خدمت رسانی محرومین یکی 
از گروه هایی اســت که از اواســط آبان ماه سال ۹۸ 
به دعوت بنیاد مســکن انقاب اســامی در استان 
سیســتان و بلوچستان مشــغول به فعالیت شده و 
مسئولیت ساخت ۷3 واحد مسکونی برای محرومان 
را در ۹ روســتای شهرستان سیب و  سوران متعهد 

شده است.
ایــن گروه با ســابقه ای درخشــان از حضور در 
بازسازی زلزله ۷.۲ ریشتری آبان ماه سال ۹۶ سرپل 
ذهاب استان کرمانشاه و سیل ویرانگر فروردین ۹۸ 
شهرستان پلدختر استان لرستان، پای به این استان 

گذارده است.
مســئول گروه جهــادی بنیاد خدمت رســانی 
محرومین گفت: این روستا برق، آب، راه، تلویزیون، 
خطوط ارتباطی تلفن، مســکن، بهداشت و آموزش 

مناسب نداشت.
الزم به ذکر است که منبع آب روستا ابتدا چشمه 

بوده که پس از خشــک شدن آن اهالی به چاه روی 
آورده کــه آب چــاه نیز جهت آشــامیدن کیفیت 

مناسب را ندارد.
با آشــکار شدن محرومیت روستا و با همت افراد 
گروه جهادی، اداره راه با در اختیار گذاشتن ماشین 

آالت ســنگین جهت حمل مصالح به روســتا اقدام 
نموده انــد زیرا پیمانــکاران خصوصی بدلیل صعب 
العبور بودن مسیر تمایلی به حمل مصالح به روستا 

ندارند.
جاده دسترســی روســتا تا محور اصلی توسط 

ماشین آالت اداره راه پس از شروع عملیات اجرایی 
ساخت واحدهای مسکونی مقاوم توسط بنیاد مسکن 
تا حدودی تسطیح و بازگشایی شده تا عبور و مرور 
مردم منطقه، پیمانکاران و گروه های جهادی تسهیل 

گردد.
بنیاد مســکن شهرستان سیب و سوران عاوه بر 
تهیه طرح  هادی روســتایی، احداث تعداد 3۴ واحد 
مسکن مقاوم را شروع کرده که ۴۰ میلیون اعتبار از 
محل تســهیات بازسازی سیل دی ماه ۹۸ و مبلغ 
۲۲ میلیون بــرای هر واحد بصورت کمک باعوض 

پرداخت کرده است.
با پیگیری ها و درخواســت بنیاد مسکن، پروانه 
ســاختمانی این واحدها جهت مســاعدت به مردم 

منطقه رایگان صادر شده است.
با همه مشــکات مانند صعب العبور بودن جاده 
روســتا، فاصله داشتن از مرکز شهرستان و استان و 
حتی نبود آب جهت ســاخت واحدها به صورتی که 

آب مورد نیاز با مشــک آب تامین می شود، تمامی 
3۴ واحد مرحله فونداسیون به پایان رسیده و تمامی 
مصالح ســاختمانی این واحدها اعم از اسکلت پیچ 
مهره ای، تیرچه، فوم های سقف و ... به روستا حمل و 

آماده نصب می باشند.
طبق زمانبندی، این واحدها تا پایان سال به بهره 

برداری رسیده و تحویل اهالی روستا می شوند.
مهندس عدیلی، معاونت امور بازسازی و مسکن 
روستایی بنیاد مســکن انقاب اسامی سیستان و 
بلوچســتان عنوان داشت: بنیاد مسکن استان پس 
از سیل ۹۸ شروع به ســاخت و بازسازی 3۵ هزار 
واحد مسکن شهری و روستایی در کل سطح استان 
برای اقشار آسیب دیده از سیل مذکور نموده است.

امید است ساخت این خانه ها و راه اصلی روستا، 
توجه به گیاهان دارویی منطقه و اجرای طرح  هادی 
روســتایی در آینده، باعث عمران و آبادانی روستا و 

اشتغالزایی روستائیان شود.

فعالیتهایبنیادمسکناستانسیستانوبلوچستاندرمناطقمحروموصعبالعبور
پای خانه های اسکلتی به کوه بیرک رسید
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»دونالد  آنکه  از  پــس  الملل:  بین  گروه 
ترامــپ« پــس از بهبودی نســبی و کنترل 
بیماری کووید ۱۹ از بیمارستان مرخص شد، 
دکتر فائوچی در مصاحبه با سی ان ان هشدار 
داد که ممکن اســت حــال رئیس جمهوری 
آمریکا در روزهای آینده بدتر شود. وی گفت: 
ظاهرش که خوب اســت. مساله این است که 
هنوز در مراحل ابتدایی بیماری هستیم. گاهی 
اوقات ۵ تا ۸ روز پس از ابتال به بیماری ممکن 
است حال شــما دگرگون شود.وی همچنین 
نسبت به مفید بودن پادتن هایی که به ترامپ 

تزریق شد، ابراز بدگمانی کرد.
ســی ان ان همچنین به نقــل از یکی از 
مقام های دولــت ترامپ خبــر داد که مالنیا 
ترامپ که خبر مثبت شــدن آزمایش کرونای 
وی همزمان با ترامپ اعالم شــد، قصد ترک 
کاخ ســفید و خروج از قرنطینه را ندارد. این 
مقام گفت که مالنیا از خطرات بیماری کووید 
۱۹ آگاهی داشــته و نمی خواهد خطر کرده و 

آن را به دیگران سرایت دهد.
به نوشــته سی ان ان، در نخستین مناظره 
انتخاباتی نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه، 
مالنیا تنها عضو خانواده ترامپ بود که تا پایان 
مناظره ماسک بر صورت داشت و تنها هنگام 
استقبال از همسرش آن را از صورت برداشت.

شــان کانلی پزشــک معالج ترامپ پیشتر 
گفته بود که بیماری بانوی اول آمریکا خفیف 

است.
تیم انتخاباتــی ترامپ هم اعالم کرد که او 
در دومیــن مناظره انتخاباتی با جو بایدن، که 
قرار است در روز پنجشنبه ۱۵ اکتبر در میامی 

برگزار شود، شرکت می کند.
او هنگام پیاده شدن از هلی کوپتر ماسکش 
را از صورت برداشــت و گفت که »احســاس 
خوبی دارد«. ســپس وارد کاخ ســفید شــد 
جایی کــه کارمندان در جنب و جوش بودند، 
آن هم بدون ماســک.به گفتــه خبرگزاری ها 
ترامپ برخاســتن از بستر بیماری و مرخصی 
از بیمارســتان را با دقت و مانند یک شــوی 
تلویزیونــی تنظیم و عرضه کرد. او تالش کرد 
مرخصی خود را چــون رویدادی هیجان انگیز 

برای برنامه های خبری ساعات اول شب ارائه 
دهد.

وحشت در کاخ سفید
اکنون بال غربی کاخ ســفید یا ساختمان 
دفتــر اجرایی که دفتر ترامپ را در خود جای 
داده اســت، شهر متروکه اســت. کارکنان از 
ابتال به کرونا هراس دارند و کاخ سفید اکنون 
محل نگهداری دو فرد مبتال به کووید۱۹ شده 
است که در آن میان، رئیس جمهوری آمریکا 
تهدید این ویروس را جدی نمی گیرد. بازگشت 
ترامپ از بیمارستان نگاه ها را روی دیگر افراد 

حاضر در کاخ سفید متمرکز کرده است.
در طــول پاندمی کرونــا، از کارکنان کاخ 
ســفید از جمله اعضــای کادر آشــپزخانه و 
نیروهای ســرویس مخفی خواسته شد تا در 

محل کار حاضر شوند و این وضعیت اکنون هم 
که مشخص شــده ده ها کارمند مبتال شدند، 

ادامه دارد. کارکنان نگران ابتال هستند.
می توان گفت که حال و هوای داخل کاخ 
سفید همچنان ناخوشــایند و غم انگیز است، 
زیرا کارمندان می ترســند که در معرض این 
ویروس قرار بگیرنــد. همانطور که آنها با یک 
واقعیت جدید روبرو شــده اند و محل کارشان 
که زمانی ایمن به نظر می رسید اکنون چیزی 
غیر از آن اســت، آنها همچنین پایشــان در 
بحث درز اطالعات از وضعیت جسمانی رئیس 

جمهوری آمریکا کشیده می شود.
بی مسئولیتی ترامپ

یک نظرسنجی انجام شده از سوی سی.ان.
ان/اس.آر.اس.اس مشخص کرد که ۶۳ درصد 

از بزرگساالن آمریکایی گفته اند دونالد ترامپ 
در مدیریت ریســک آلوده شــدن اطرافیانش 
به ویروس کووید ۱۹ با بی مســئولیتی عمل 
کرده اســت. ۳۳ درصد اقدامات دونالد ترامپ 
را مسئوالنه دانستند و چهار درصد هم گفتند 

که نظری در این مورد ندارند.
ایــن دیــدگاه که دونالــد ترامــپ با بی 
مســئولیتی در قبال ریســک آلوده ساختن 
بقیه عمل کــرده در میان گروه های جمعیتی 
مختلف شــامل گروه های رای دهندگانی که 
رئیس جمهور آمریکا سعی در جلب آرایشان 
در آســتانه برگزاری انتخابات ماه نوامبر دارد، 

بازتاب داشته است.
۷۲ درصــد زنان، ۶۶ درصد رای دهندگان 
رده ســنی ۶۵ به باال،  ۶۶ درصد مســتقل ها 

و ۶۵ درصــد سفیدپوســتان دارای مــدرک 
دانشگاهی گفتند که او »غیرمسئوالنه« عمل 
کرده اســت. تنها گروه هایی که اکثریتشــان 
معتقد به عمل مسئوالنه ترامپ بودند حامیان 
وی با میزان ۷۹ درصــد و جمهوریخواهان با 

میزان ۷۶ درصد بودند.
اکثریت پاســخگویان معــادل ۶۹ درصد 
گفتند، اعتمــاد کمی به آنچه که از زبان کاخ 
سفید درباره سالمت ترامپ شنیده اند، دارند؛ 
در حالی که ۱۲ درصــد گفتند تقریبا به کل 
حرفهای کاخ سفید در این مورد اعتماد دارند.
جمهوریخواهان و حامیان ترامپ جزو تنها 
گروه هایی بودند که اکثریتشــان به گفته های 
کاخ ســفید در این مورد اعتماد داشــتند که 
میزانــش به ترتیب برای هر کــدام ۶۵ و ۶۶ 

درصد بوده است.
اکثریت پاســخگویان معــادل ۶۳ درصد 
گفتنــد اعتقــاد ندارند که ابتــالی ترامپ به 
ایــن بیماری بر چگونگی مدیریت همه گیری 
کروناویــروس از ســوی وی تاثیر بگذارد. این 
دیدگاه مورد حمایت ۷۰ درصد دموکراتها، ۵۹ 
درصد مستقل ها و ۶۲ درصد جمهوریخواهان 

قرار گرفت.
همچنین عدم تایید عملکرد ترامپ در قبال 
کلیت شیوع کروناویروس در این نظرسنجی به 
رکورد باالی ۶۰ درصد رسید در حالی که ۳۷ 

درصد عملکرد او را تایید کردند.
۲۷ روز مانده به انتخابات ۱۳ آبان، تارنمای 
۵۳۸ که درزمینــه پیش بینی نتایج انتخابات 
آمریکا یــد طوالیی دارد ۷ ایالــت رقابتی را 
فهرســت کرده که نقشی اساســی در تعیین 
رئیس جمهوری آتی دارنــد. با توجه به تعداد 
گزینشــگران هر ایالت و شدت رقابت در آنها 
تارنمــای مزبور پیش بینی کــرد که پیروزی 
در هــر یک از این ایــاالت تا چه حد احتمال 
پیــروزی در انتخابــات سراســری را افزایش 

می دهد.
کارولینای شــمالی ۳.۱ درصد، اوهایو ۳.۸ 
درصد، آریزونا ۵.۳ درصد، میشیگان ۹ درصد، 
ویسکانسین ۱۳.۴ درصد، فلوریدا ۱۴.۳ درصد 

و پنسیلوانیا ۲۸.۳ درصد.

رئیس جمهوری آمریکا به دفتر کارش بازگشت

وحشت از ترامپ در کاخ سفید
کارشناسان درباره بیماری کرونای رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند

شــکایت از نواز شــریف به اتهام شورش و بلوا از ســوی پلیس پاکستان 
درســت چند روز مانده به راهپیمایی های اپوزیســیون برای براندازی دولت 
کنونی در این کشور مطرح شده و حامیانش می گویند که دولت، نواز شریف 
را بابــت انتقاد از ارتش هدف قرار داده اســت. به گزارش دویچه وله، پلیس 
پاکســتان علیه »نواز شریف« نخست وزیر سابق این کشور و اعضای حزبش 
»مسلم لیگ پاکستان« شاخه نواز شامل مریم نواز، دخترش به اتهام شورش 
و بلوا شــکایت کرده است. این شکایت درست چند روز مانده به راهپیمایی 
برنامه ریزی شده اپوزیسیون علیه عمران خان، نخست وزیر کنونی پاکستان 
تنظیم شــده است. پلیس الهور شــکایت خود را علیه بیش از ۴۰ تن دیگر 
از مقام ها و رهبران حزب نواز شــریف تنظیم کرده و گفته است: نواز شریف 

یک فرد محکوم است.

شکایت پلیس پاکستان علیه نواز شریف
منتقد کرملین برای نخستین بار از زمان ترخیص از بیمارستانی در برلین 
با یک وبالگ نویس روس برجســته در یوتیوب مصاحبه ویدیویی دو ساعته 
انجــام داد. به گزارش رویترز، »الکســی ناوالنی« منتقد ۴۴ ســاله کرملین 
در مصاحبه روز دوشــنبه گفت: وضعیت جســمانی من خیلی بهتر شده و 
پزشکان از سرعت بهبودی من متعجب شده اند اما دستانم به شدت می لرزد 
و تحــت فیزیوتراپی قــرار دارم. ناوالنی پس از بیهوش شــدن در یک پرواز 
داخلی در ســیبری در ماه اوت، اخیرا از کما بیــرون آمد. وی برای معالجه 
به برلین منتقل شــد و پزشــکان آلمانی می گویند که ناوالنی با گاز اعصاب 
روســی نوویچوک مسموم شده اســت. این منتقد کرملین معتقد است که 
سرویس های اطالعاتی روسیه او را با یک عامل اعصاب مسموم کردند چون 

مقام ها او را تهدیدی در آستانه انتخابات پارلمانی سال آتی می دیدند.

مصاحبه »ناوالنی« علیه کرملین
وزیر امور خارجه آمریکا دیروز )سه شــنبه( ضمن تحســین نخست وزیر 
جدید ژاپــن به عنوان »نیرویی برای خوبی«، تاکیــد کرد که باور دارد وی 
برای تقویت روابط میان واشــنگتن و توکیو تــالش خواهد کرد. به گزارش 
رویتــرز، » مایک پمپئــو « ، وزیر امور خارجه آمریکا در آغاز نشســتش با 
توشیمیتسو موتگی، همتای ژاپنی اش در توکیو گفت: من با یوشیهیده سوگا، 
نخســت وزیر ژاپن موافقم که یک منطقه هند-آرام آزاد، اساس صلح و ثبات 
منطقه ای اســت. وی با اشاره به فعالیت هفت ساله سوگا در کابینه »شینزو 
آبه« نخســت وزیر سابق ژاپن افزود: سوگا هنگامی که به عنوان دبیر کابینه 
فعالیت می کرد، یک نیــروی قوی برای خوبی و برای این روابط بود. آمریکا 
دالیل متعددی دارد که باور داشــته باشد ســوگا در سمت جدیدش اتحاد 

پایدارمان را تقویت خواهد کرد.

تمجید پمپئو از نخست وزیر جدید ژاپن

ابطال نتایج انتخابات پارلمانی قرقیزستان
در پی اعتراضات مردمی و خشــونت ها، 
کمیســیون مرکــزی قرقیزســتان نتایــج 
انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را باطل اعالم 

کرد.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، یکی 
از اعضــای کمیســیون مرکــزی انتخابات 
قرقیزســتان در پیامی در شــبکه فیسبوک 
اعالم کرد این کمیســیون بــه ابطال نتایج 

انتخابات جنجالی تصمیم گرفته است.
تشــکیل جلســه اضطــراری پارلمــان 
قرقیزستان هم به امروز )چهارشنبه( موکول 
شــد و این پارلمان درباره درخواست هایی 

برای عزل رئیس جمهوری این کشور رایزنی 
می کنــد. همچنین پیش از ایــن، رهبران 
اپوزیســیون قرقیزستان خواســتار تشکیل 
جلســه دولت برای تعیین ترکیب جدیدی 

برای کابینه شده بودند.
اپوزیســیون در قرقیزســتان  حامیــان 
چندین ســاختمان دولتی را در پایتخت به 
تصرف خودشــان درآورده، رئیس جمهوری 
سابق را از زندان فراری داده و از طرح هایی 
بــرای برکنــاری ســورونبای جینبکــف، 
رئیس جمهــوری  قرقیزســتان و تشــکیل 
دولت جدید خبر می دهند.  ناآرامی از زمان 

اعالم نتایج انتخابات پارلمانی روز یکشــنبه 
آغاز شــد. تاکنون یک تن کشــته و ۵۹۰ 
تن دیگر حین درگیری ها کشــته شده اند. 
رئیس جمهــوری قرقیزســتان این تحوالت 
را تالشــی برای تصــرف غیرقانونی قدرت 
خوانده اســت. انتخابــات در تاریخ چهارم 
اکتبر برگزار شــد. میزان مشارکت مردمی 
۵۶.۵ درصد بود. پس از بررســی آرای ۹۸ 
درصد از شــعبه ها، نتایج اولیه نشان داد که 
چهــار حزب به پارلمان راه یافتند که ســه 
حزب نزدیک به رئیس جمهوری قرقیزستان 

هستند.

رهبر اپوزیسیون بالروس با اعالم اینکه دیروز )سه شنبه( 
در جریان دیدار با صدراعظم آلمان برای انجام نشست های 
بیشتر اتحادیه اروپا تاکید خواهد کرد، گفت: تحریم هایی که 
این اتحادیه علیه ۴۰ تن از مقام های بالروســی وضع کرده 
یک پیروزی کوچک اســت و باید گسترش یابد. به گزارش 
رویترز، »سوتالنا تیخانوفسکایا« رهبر اپوزیسیون بالروس و 
رقیب »الکساندر لوکاشنکو«، رئیس جمهوری این کشور در 
انتخابات نهم اوت پس از شکست و در پی سرکوب پلیس، 

به لیتوانی گریخت.
لوکاشــنکو تقلب در انتخابات را رد کــرده اما رهبران 
اتحادیه اروپا روز جمعه گذشــته با اعمال تحریم هایی علیه 
۴۰ تن از مقام های بالروسی دخیل در آنچه تقلب انتخاباتی 
و ســرکوب معترضان به نتایج آن خوانده می شود، موافقت 
کردند. تیخانوفسکایا پیش از دیدار با آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان که امروز )سه شنبه( در برلین برگزار می شود، گفت: 
این یک پیروزی کوچک اســت. من مطمئنم که لیســت 
تحریم ها باید بلندتر باشــد. وی که دوشــنبه برای دیدار با 
مرکل وارد برلین شــده، خطاب به معترضان در کشورش 
تاکید کرد تا به مقابله با الکســاندر لوکاشــنکو ادامه دهند 
و افزود: این چالش ماســت که نــه فقط برای متحد کردن 
بالروسی ها در کشور بلکه در سراسر جهان تالش کنیم. این 
رقیب پیشین لوکاشنکو افزود:  من پیشنهادهایی برای کمک 
از جانب مــرکل دارم و فکر می کنم که ما می توانیم درباره 
آنها گفت وگو کنیم. آلمان کارهای زیادی انجام می دهد اما 

مطمئنم که می تواند بیشــتر از این تالش کند. قرار است 
در نشســت امروز درباره اوضاع در بالروس گفت وگو کنیم 
و می دانم که ما همیشه می دانیم که درباره چه چیزی باید 

حرف بزنیم.
رهبر اپوزیســیون بالروس در جمع حامیانش در برلین 
گفت: امــروز یاد گرفتم که بالروســی ها در برلین و دیگر 
شهرهای آلمان تا پیش از آنکه در این تجمع حضور داشته 
باشــند، یکدیگر را به ندرت می شناختند. ما نمی دانیم که 
این چالش چقدر طول می کشــد اما ما به کمک شما نیاز 
داریم. دولت بالروس برای ۲۶ ســال است که صدای ما را 
نشــنیده و اکنون هم گوش شــنوایی ندارد. مرکل پس از 
انتخابات جنجالی ماه اوت بالروس که به گفته او »نه آزاد و 
نه عادالنه« بود، تاکید کرد که کشــورش نمی تواند نتایج را 
بپذیرد و خودش را یک میانجی گر اعالم کرد اما لوکاشنکو 
درخواست وی را برای تماس تلفنی رد کرد. تیخانوفسکایا 
کــه اخیرا با امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه نیز 
دیدار داشت،  مطمئن شد که لوکاشنکو کناره گیری می کند 
و انتخاباتی جدید،  آزاد و شــفاف برگزار می شــود. مرکل با 
تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بالروس مالقات می کند رهبر 
اپوزیسیون بالروس گفته است که مالقات با مرکل برای او 
بسیار مهم است. اشــتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان 
گفته اســت مالقات صدراعظم با رهبر اپوزیسیون بالروس 
روز سه شنبه ۱۵ مهر )۶ اکتبر( راس ساعت ۱۵ به وقت اروپا 

در دفتر صدراعظم در برلین انجام می گیرد.

»تومــاس گیبونز نف«  خبرنــگار روزنامه نیویورک 
تایمز در یادداشتی که در وبسایت این روزنامه منتشر 
شده است می گوید که آمریکا در حال تخریب یکی از 

پایگاه های مهم نظامی خود در افغانستان است.
به گزارش یــورو نیوز، این درحالی اســت که یک 
روزنامــه پاکســتانی نیز به نقــل از برخــی از منابع 
آمریکایــی که نام آن ها را ذکر نکرده، گفته اســت که 
ایاالت متحــده آمریکا در حال تخریــب حدود ۴۰۰ 

پایگاه خود در افغانستان است.
بــا این حال خبرنگار نیویورک تایمز در مطلب خود 
تنها به یک پایگاه اشــاره کرده و نوشته است: »پایگاه 
نظامی آمریکا در جنوب افغانســتان معروف به میدان 

هوایی قندهار به آرامی برچیده می شود.«
وی در عین حال می نویســد که این پایگاه در سال 
۲۰۱۳ تقریبا تخریب شــده بود یعنــی زمانیکه هنوز 
آمریکایی ها تصمیم نگرفته بودند برای مدت طوالنی تر 
در این کشــور بمانند. قرار است ایاالت متحده آمریکا 
نیروهای خود را در افغانســتان از ۸ هزار و ۶۰۰ سرباز 
فعلــی به حدود ۴ تا ۵ هزار نیرو تا ماه نوامبر )یک ماه 

دیگر( کاهش دهد.
خبرنگار نیویورک تایمز نتیجه گیری کرده اســت 
منطقی به نظر می آید که بــا کاهش نیروهای آمریکا، 
میــدان هوایــی قندهار نیز بازنشســته شــود چراکه 
نیروهــای باقی مانــده در این مکان بــه جاهای دیگر 

هدایت خواهند شد.
طبق این نوشــته در نزدیک به ۱۹ ســال گذشته 
صدها پاســگاه و پایگاه آمریکایی در افغانستان ساخته 
و تخریب شده است. برخی از این پایگاه ها به نیروهای 
افغان واگذار شده اند و گاهی نیز طالبان کنترل آن ها را 

برعهده گرفته است.
خبرنگار نیویورک تایمز در افغانســتان در توصیف 
میــدان هوایی قندهار گفت: »اینجا پاســگاه مرزی یا 
قرارگاه جنگی نیســت. اینجا یک فرودگاه استراتژیک 
بود که در ســال ۲۰۰۱ ، نظامیان آمریکایی آن را در 
یک نبرد بدون خونریزی از نیروهای طالبان گرفتند.«

البتــه این فــرودگاه در دهه ۶۰ میالدی از ســوی 
مستشاران آمریکایی ساخته شده بود.

طبق این گزارش اگر این پایگاه به طور کامل تعطیل 
شود می تواند مطمئن ترین نشانه باشد که آمریکایی ها 
تا ماه مه ۲۰۲۱ مطابق توافق با طالبان واقعا افغانستان 
را ترک می کنند. مقام های پنتاگون گفته اند که خروج 
آمریکا تحت شــرایطی محقق می شود. مذاکرات صلح 
میان نمایندگان دولت افغانســتان و مذاکره کنندگان 
طالبان از دوازده ســپتامبر گذشــته در پایتخت قطر 
آغاز شده اســت اما روند این مذاکرات گاهی به دلیل 
اختالف های اساســی با اخالل روبرو شده است. گروه 
طالبــان پیــش از این، در فوریه گذشــته بــا آمریکا 

توافق نامه صلح را امضا کرده بود.

آغاز تخلیه و تخریب پایگاه قندهارحمایت »مرکل« از اپوزیسیون بالروس

چین و ۲۵ کشــور دیگر خواســتار لغــو فوری تحریم هــای آمریکا و 
کشورهای غربی برای تضمین واکنش موثر به پاندمی کووید-۱۹ شدند.

به گزارش آسوشــیتدپرس، ژانگ جون، ســفیر چین در سازمان ملل 
از طرف ۲۶ کشــور در نشست کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان 
ملــل گفت: اقدامــات اجباری یک جانبه نقض منشــور ســازمان ملل و 
چندجانبه گرایی هســتند و با جلوگیری از »رفاه جمعیت در کشــورهای 

آسیب دیده« و تضعیف حق بهداشت مانع از حقوق بشر می شود.
در این بیانیه مشــترک آمده اســت: همبســتگی جهانی و همکاری 
بین المللی قوی ترین تسلیحات در مبارزه و غلبه بر کووید-۱۹ هستند. ما 
از این فرصت استفاده کرده و خواستار لغو کامل و فوری اقدامات اجباری 
یک جانبــه به منظور تضمین واکنش موثر و کارآمد تمامی اعضای جامعه 

بین الملل برای کووید-۱۹ هستیم.
در بین این کشــورها که از این بیانیه حمایت کردند شــش کشوری 
وجود دارند کــه با تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا یا دیگر کشــورهای 
غربی مواجه هستند که شــامل کوبا، کره شمالی، ایران، روسیه، سوریه و 

ونزوئال می شوند.

ایــن بیانیه تاکید دارد کــه آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل و 
میچل باچله، کمیسیونر عالی شــورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار 
لغو تحریم هایی شــده اند که ظرفیت یک کشــور برای واکنش به پاندمی 

کرونا را متزلزل می کند.
این در حالی است که نمایندگی آمریکا در سازمان ملل هیچ واکنشی 

به این بیانیه نشان نداده  است.
کریستوف هیوسگن، ســفیر آلمان در سازمان ملل در نشست شورای 
امنیت حول محور ســوریه در ماه مه به مســاله تحریم ها اشــاره کرده و 
گفت: تحریم های اتحادیه اروپا تاثیری بر ارسال کمک های بشردوستانه یا 

داروهایی که برای درمان کووید-۱۹ استفاده می شوند، ندارد.
این ۲۶ کشــور همچنین به تبعیض نژادی ریشه دار و مزمن، خشونت 

پلیس و نابرابری اجتماعی اشاره کرد. 
آنها به تیراندازی پلیس به آمریکایی های سیاه پوســت از جمله جورج 
فلوید اشــاره داشــتند. در این بیانیه آمده اســت: نرخ مرگ و میر بر اثر 
کوویــد-۱۹ در میان اقلیت ها به ویــژه آفریقایی تبارها به ویژه در برخی 

کشورها به طور نامتناسبی باالست.

درخواست ۲۶ کشور برای لغو تحریم های غرب برای مقابله با کرونا

دهمین روز درگیری های قره باغ
در دهمین روز درگیری نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان تحرکات 
نظامی در منطقه مورد مناقشــه قــره باغ همچنان ادامــه دارد. وزارت دفاع 
جمهوری آذربایجان در گزارش روز سه شنبه اعالم کرد، دو موشک انداز، یک 
واحد توپخانه ای و انبارمرکزی تســلیحات نیروهای ارمنی در منطقه »بالوجا« 

منهدم شده است.
»واقف درگاهلی« مسوول واحد مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان 
گزارش منابع ارمنســتان مبنی بر کشته شــدن ۲۰۰ نظامی  آذربایجانی  در 
درگیری هــای یک روز قبــل را کذب و دور از واقعیــت خواند و گفت: ارتش 
ارمنســتان تلفات و خسارات زیادی را متحمل و مجبور به عقب نشینی شده 

است.
درگاهلی از تداوم درگیری ها میان نیروهای نظامی ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان در مســیرهای مختلف منطقه مورد مناقشه قره باغ و بخصوص در 
مسیر شهرســتانهای  »جبرایل« و »فضولی« خبر داد. این در حالی است که 
در شهرســتان » جبرایل » آزاد  شده چند روز پیش از اشغال نیروهای ارمنی 
، پس از ۲۷ ســال برای نخســتین  بار اذان معروف موذن زاده پخش شــد و 
شــبکه های تلویزیونی و اجتماعی جمهوری آذربایجان گزارشهای ویدئویی در 

باره به صدا درامدن برای نخستین بار  اذان  در جبرایل را پخش کردند.

ویژه

تحویل سامانه گنبد آهنین اسرائیل به آمریکا
وزارت جنگ رژیم صهیونیســتی دو سیســتم نخســت حفاظت از آتش 
غیرمستقیم »گنبد آهنین« را به ارتش آمریکا تحویل داده، اما هنوز نامشخص 
است که این فناوری متناسب با چشم انداز مدرن سازی ارتش این کشور هست 
یا خیر. به گزارش میلیتری دات کام، »گنبد آهنین«، سیســتم ضد موشکی 
ساخته شرکت »رافائل« اسرائیل، از موشــک رهگیر »تامیر« برخوردار است 
که توســط شــرکت »ریتیون« آمریکا ساخته شــده و قادر به درگیر شدن با 
تهدیدات ورودی پرتاب شــده از فاصله ۴۰ مایلی و موشک های کوچک است. 
رافائل تحویل این سیستم به ارتش آمریکا را ۳۰ سپتامبر )۹ مهر( اعالم کرد.
بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه مطبوعاتی رافائل گفت: 
سیستم گنبد آهنین، به عنوان بخشــی از سامانه موشکی چندالیه اسرائیل، 
منعکس کننده قدرت مرکز مقابله اســرائیل اســت. به عنوان برآیند تأثیر این 
سیســتم، از بسیاری مرگ ها در جبهه وطنی جنوبی جلوگیری شد... مفتخرم 

که این سیستم پیشرفته همچنین از نیروهای ارتش آمریکا حفاظت کند.
ارتــش آمریکا برنامه های خــود مبنی بر خرید گنبــد آهنین را در فوریه 
۲۰۱۹ اعالم کرد تا مطابق با قانون مجوز دفاع ملی ســال مالی ۲۰۱۹ باشــد 
که ارتش را ملزم کرده بود نیروهای زمینی را تا ســال ۲۰۲۰ به دو آتشــبار 
گنبــد آهنین مجهز کند. بر اســاس این بیانیه، آمریکا این تفاهم رســمی را 
در اوت ۲۰۱۹ بــه امضا رســاند. مقامات رافائل گفتند کــه گنبد آهنین در 
چندین آزمایش ارتش آمریکا در »برد موشــکی شن های سفید«، نیومکزیکو 
شــرکت داشته اســت. »پینی یانگ من«، مدیر اجرایی رافائل و رئیس بخش 
مقابله هوایی و موشــکی این شــرکت در بیانیه فوق اظهار کــرد: تا به امروز 
ســه نمایش داشته ایم و اهدافی را که توسط ارتش آمریکا برای سیستم گنبد 
آهنین انتخاب شده بود، رهگیری کردیم. اما نامشخص است که آیا این گنبد 
موشــکی، نیاز ارتش آمریکا به قابلیت حفاظت از آتش غیرمستقیم موقت را 
برآورده می کند یا خیر، که به گفته مقامات مدرن ســازی باید توانایی خود را 
برای اتصال به سیســتم فرماندهی نبرد مقابله هوایی و موشــکی یکپارچه، یا 
IBCS نشــان دهد که ارتش آن را برای مدیریت تمام سنســورهای مقابله 
هوایی و سیســتم های رهگیری خود انتخاب کرده است. ارتش آمریکا انتظار 
دارد که آتشــبار گنبد آهنین دوم را تا فوریه دریافت کند و به گفته مقامات 
مدرن سازی، برنامه دارد که بهار آینده را صرف اطمینان از این کند که آیا این 

سیستم ها می تواند به طور مؤثر با IBCS کار کند یا خیر.

رای دادگاه انگلیس به نفع مادورو
دیلی میــل: دادگاه تجدید نظر بریتانیا مالکیت »خــوان گوایدو، رئیس 
جمهــور خودخوانــده« را بر ذخایر طالی یک میلیــارد دالری ونزوئال که در 

»بانک انگلستان« به امانت گذاشته شده، لغو کرد.

تعلیق صادرات تسلیحاتی کانادا به ترکیه
آسوشیتدپرس: »فرانسوا فیلیپ شــامپاین« پــس از دستور برای انجام 
تحقیقات درباره استفاده »نامناســب« از فناوری حسگر پهپادی ساخت یک 
کمپانــی در اونتاریــوی کانادا اعالم کرد که صادرات ســالح به ترکیه تعلیق 
می شــود. وزیر خارجه کانادا به درخواست ناظران کنترل سالح، ارامنه ساکن 
کانــادا و نودموکرات ها در تعلیق صادرات حســگرهای هدفگیر ســاخت این 
کمپانی تســلیحاتی کانادایی این دســتور را صادر کرد کــه گفته بودند این 

حسگرها در پهپادهای تهاجمی ترکیه استفاده می شود.

استقبال روسیه از توافق صلح سودان
اســپوتنیک: وزارت خارجه روســیه امضای توافق صلح اخیر بین دولت 
سودان و گروه های شورشی در این کشور را گامی مهم در راستای سازش ملی 

در این کشور آفریقایی توصیف کرد.

حمله اردوغان به مکرون
آناتولــی:  رئیس جمهوری ترکیه گفــت: انتظار داریم مکــرون به جای 
یک فرماندار اســتعمارگر همانند یک دولتمرد و سیاســتمدار مسؤول رفتار 
کنــد. او ادامه داد: »رجب طیب اردوغان« طی اظهاراتی در یک شــهر دارای 
اکثریت مســلمان، اسالم را دین  بحران زده دانست. این سخن او، بی احترامی و 

تحریک آمیز بود.

کویت در انتظار بیعت با پادشاه جدید
الشروق: »مرزوق الغانم« رئیس پارلمان کویت گفت: از نمایندگان خواهم 
خواست دو جلسه ویژه طی فردا برگزار کنند اولی برای بزرگداشت امیر فقید 
یعنی شــیخ صباح االحمد الصباح اســت که هفته گذشته درگذشت و دومی 

برای تکمیل تصویب قوانین قبل از انحالل پارلمان است.

انفجار در الباب سوریه
روسیا الیوم: در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در 
شهر »الباب« )تحت کنترل نیروهای »سپر فرات« و نیروهای ترکیه( واقع در 
شمال شرق حلب سوریه، ده ها غیرنظامی کشته و زخمی شدند. در این راستا 
وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد، در اثر این انفجار ۱۴ تن کشــته و ۴۰ تن دیگر 

زخمی شدند.

استراتژیک

کوتاه از جهان

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای محمد مهدی کوچک خانی طبق تفویض وکالتنامه 13049-99/3/25 و وکالتنامه 99/3/21-13040 
دفترخانه 674 تهران و تاییدیه آن به وکالت ازخانم ها راحله السادات و نیره السادات شهرت هردوطبائی 
مورخ   33885 الی  و33882   98/1/28-45164 شماره  به  شده  گواهی  استشهادیه  باتسلیم  عقدائی 
ششدانگ  مالکیت  اسناد  اینکه  اعالم  با  و   99/5/2 مورخ  درخواست  طی  مذکور،  دفترخانه   99/7/12
یکدستگاه آپارتمان واقع در غرب طبقه 3 به مساحت 98 متر مربع قطعه 8 تفکیکی بانضمام ششدانگ 
انباری قطعه 16 و پارکینگ قطعه 22 پالک های 28606 و28607 و28608 فرعی از 3526 اصلی مفروز 
و مجزا شده از 163 فرعی از اصلی مذکور که به پالک3526/28607 استاندارد سازی شده است ذیل 
ثبت 97358 و96537 صفحات 569 و538 دفاتر 676 و683 به شماره های چاپی 874003 و874004 
بنام آقای محمد مهدی سموات و خانم اقدس لطفی بالسویه ثبت و صادر وتسلیم و سپس مع الواسطه 
طبق سند قطعی 1571-97/8/22 دفترخانه 1508 تهران به خانم نرجس سادات طبائی عقدایی منتقل 
گردیده است که طبق دادنامه حصر وراثت 9809976862502048- 98/11/28 فوت نموده که ورثه وی 
خانم ها راحله السادات ونیره السادات شهرت هر دو طبائی عقدائی می باشد که تقاضای صدور المثنی 
سند مالکیت پالک مذکور را به علت اثاث کشی نموده است علیهذا در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت )اصالحی 80/11/8( مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید آگهی می شود تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجودسند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 
روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
یا در  اعتراض  و عدم وصول  مقرر  انقضا مهلت  بدیهی است در صورت  نمایند  تسلیم ورسید دریافت 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله را ارائه نگردد طبق مقررات وتشریفات اداری ، المثنی 

سند مالکیت صادر وتسلیم مالک خواهد شد.
زاهدی منش  14701مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران 

آگهی اخطار اداری
اجرایی  پرونده  خصوص  در  چهارم  طبقه   397 پ  تلفخانه  خ  نارمک  خ  نشانی  به  زاده  بدری  حسن   
کالسه ب/ 1928 و8902519 له بانک سرمایه شعبه برج فرمان علیه حسن بدری زاده و انسیه فائزی 
پور طبق گزارش مورخ 1399/4/8 کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی فرعی 343 از پالک اصلی 
271 در بخش پنج ناحیه قم واقع در قم شهرک قدس خیابان هدایت کوچه شماره یک پالک 26 مورد 
مبلغ  به  تهران  اسناد رسمی شماره482  دفترخانه  تنظیمی  و17995  رهنی شماره20850  وثیقه سند 
57/426/800/000 ریال ارزیابی گردیده به علت عدم شناسایی صرفا جهت اطالع به شما اعالم می گردد 

.
فردوسی زاده نائینی  14702 رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران 

تصمیم واحد ثبتی
 باتوجه به درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به طرفیت سایر شرکا مشاعی آقای رضا 
فرقایی و خانم عذرا وزیری مالکین مشاعی پالک ثبتی 6 فرعی از 2568 اصلی واقع در بخش سه 
تهران مبنی بر تقاضای افراز و تقسیم سود مشاعی خود از پالک مذکور ضمن رسیدگی و بررسی 
با توجه به سوابق موجود مالحظه گردید ملک فوق طبق سند مالکیت صادره به صورت ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان به مساحت 229/42 متر مربع می باشد لذا با عنایت به وضعیت پالک مزبور 
از حیث نوع ملک و مساحت مورد تقاضا و تعداد مالکین مشاعی عرصه پالک ثبتی مذکور غیر قابل 
افتخاری فر نقشه بردار ثبت- دزفولیان تصمیم واحد  افراز تشخیص و اعالم می گردد نماینده ثبت 
ثبتی فوق در اجرای مادتین 5 و6 آیین نامه قانون افراز به متقاضی افراز و سایر مالکین مشاعی 
برابر مقررات مذکور در ماده 6 آیین نامه اخیر ابالغ می شود تا در صورت اعتراض برابر ماده 2 قانون 
افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالحه قضائی مراجعه نمایند.

زاهدی منش  14700 رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه ولیعصر)عج( تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه 223 تفکیکی واقع در طبقه دهم بلوک 9 به پالک ثبتی 

54457 فرعی از 2395 اصلی مفروز و مجزی شده از 29478 فرعی و غیره از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران به 
ذیل شماره 16333 صفحه 386  است  و جنوبی  های شمالی  بالکن  آن  مربع  متر  که 13/92  مربع  متر  مساحت 139/22 
به موجب سند  نیا ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس  اله اصف  نام حشمت  به  به شماره چاپی 869095  دفتر105 و 
203931-79/10/20 دفترخانه 64 تهران به محمدعلی رجبیان به میزان یک دانگ و امیر رجبیان به میزان پنج دانگ انتقال 
یافته است سپس ملکی آقای امیر رجبیان )5 دانگ( به موجب سند 219758-83/6/5 دفترخانه 64 تهران به محمد علی 
رجبیان انتقال و مجددا به موجب سند صلح 240183-88/10/17 دفترخانه 64 تهران به امیر رجبیان صلح عمری با حفظ 
منافع مادام العمر برای مصالح شده است. حال امیر رجبیان اصالتا و به موجب وکالتنامه 15172-98/9/17  دفترخانه 1108 
تهران به وکالت از محمدعلی رجبیان با ارائه چهار برگ استشهادیه که به امضا شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره 
11611 الی 11614 مورخ 98/9/16 توسط دفترخانه 1108 تهران گواهی امضاء گردید مدعی هستند که سند مذکور به علت 
هواس پرتی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مورد نظر را دارند لذا مراتب باستناد ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به آن و یا در اختیار داشتن 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
مسترد خو اهد شد و صدور المثنی سند مالکیت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضاء 
مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خو اهد شد  الزم به ذکر است 

که عرصه پالک مورد تقاضا وقف می باشد. ضمنا بازداشت ندارد.
14695 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرارا- منوچهر کاظم اصالنی

 آگهی فقدان سندمالکیت
 آقای حمید مرادی به عنوان مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم تفکیکی 

به مساحت 60/88 متر مربع بانضمام انباری شماره یک و یکباب پارکینگ شماره دو به پالک ثبتی 100133 
فرعی از 38 اصلی مفروز و مجزی شده از 6162 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش بهنام پازوکی ورامین 
تهران که سند مالکیت آن ذیل ثبت 2180 صفحه 155 دفتر 17 به شماره چاپی 971304 به نام نامبرده صادر 
وتسلیم شده است نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه که به امضا شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره 
27643 و27642- 1399/6/1 توسط دفترخانه 1232 تهران گواهی امضا گردید مدعی است که اصل سند 
مالکیت به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده 
لذا مراتب به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 
روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند اقدام نماید بدیهی است در 
این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی 
سند مالکیت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم 

هرگونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
غضنفری  14699 رییس ستاد ثبت اسناد وامالک خاوران تهران 

آگهی تسلیم اسناد مالکیت 
 سند مالکیت ششدانگ عرصه یک قطعه زمین به مساحت 1278 متر مربع قطعه 9 تفکیکی به شماره پالک ثبتی 
2213 فرعی از 126 اصلی مفروز از پالک ثبتی 98 فرعی از اصلی مذکور در بخش یازده که ذیل صفحه 243 و دفتر 
جلد 141/2 امالک به شماره ثبت 31868 بنام سید ابوالحسن حائری زاده ثبت و سندمالکیت به شماره چاپی 539287 
صادر وتسلیم گردید سپس تمامی ششدانگ برابر سند قطعی 35649 مورخ 1345/7/4 دفترخانه 74 تهران به آقای 
محمد بیدکی منتقل گردید سپس نامبرده به موجب دادنامه شماره 9809971010500412 مورخ 98/6/3 شعبه 55 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف تهران فوت نموده ورثه حین الفوت ایشان مهدی و مصطفی و محمد صادق و 
عبدالکریم و حسین و اعظم و زهرا و زینب و فاطمه و نرجس شهرت همگی بیدکی) فرزندان متوفی( می باشند حال 
آقای مهدی بیدکی احد از وراث درخواست صدور سند نسبت به سهم االرث خود را نموده و اعالم داشته است که 
اصل سند مالکیت نزد آقای حسین بیدکی احد از وراث می باشد که مراتب جهت ارایه سند به آدرس تهران فلکه دوم 
صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی چهار راه باغ فیض خ ش برادران بیدکی پالک 40 به ایشان اخطار گردید و در مهلت 
مقرر سند مالکیت ارایه نگردیده است و حسب تقاضای آقای مهدی بیدکی در شرف صدور سندمالکیت می باشد لهذا 
باانقضا مهلت مقرر قانونی مراتب فقط یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ) همین روزنامه ( منتشر می شود تا 
چنانچه شخص یا اشخاضی مدعی وجود سندمالکیت نزد خود میباشند حداکثر ظرف مهلت 10 روز پس از انتشار این 
آگهی سند مالکیت را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند در صورت انقضای مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت سند مالکیت سهم متقاضی باال صادر و به وی تسلیم و متعاقبا نیز سایر اقدامات الزم مطابق ماده قانونی 

فو ق الذکر انجام خواهد شد.
ملک  14698 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران 

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 براساس موجب رای شماره 139960301054000614 مورخ 1399/4/2 صادره از هیئت حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سا ختمان های فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 مستقر در اداره ثبت 
اسناد وامالک جنوب شرق تصرفات مفروزی و مالکانه آقای سید احمد مرتضوی تکیه فرزند سید علی اکبر 
متقاضی پرونده کالسه 1398114401054000156 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت 40 متر مربع قسمتی از پالک ثبتی 4418 اصلی با حدود اربعه شماال بطول 11 متر درب و دیوار به 
گذر شرقا: بطول 3/72 متر دیوار به گذر جنوبا: بطول 11 متر دیوار به دیوار ملک مجاور جز پالک ثبتی 4418 
اصلی غربا: بطول 3/52 متر دیوار به دیوار ملک مجاور جز پالک ثبتی 4418 اصلی مورد ثبت دفتر 639 
صفحه 117 واقع در بخش 7 تهران به ثبت گردیده مراتب از نظر اطالع ذوی الحقوق و شرکا مشاعی پالک 
فوق در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه آگهی می گردد طبق قانون فوق االشعار کسانی که به مالکیت 
و تصرفات مفروزی متقاضی فوق اعتراض دارند می توانند از تاریخ انشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به مراجع قضائی تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضاع مهلت قانونی عدم وصول واخواهی نسبت 
به صدور سند مالکیت مفروزی به مساحت و حدو دباال به نام نامبرده اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 99/7/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:99/8/1
غضنفری  14696 رییس اداره ثبت اسنادوامالک خاوران تهران 

آگهی مزایده اموال منقول ) خودرو( پرونده اجرایی کالسه 990655
انتظامی 10-732 و46  یک دستگاه خودرو کاربری سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره 

اطلسی متالیک مدل 1387 به شماره موتور 2468224 به شماره شاسی 1412287786234 تعداد  رنگ آبی 
سیلندر 4 تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 نوع سوخت بنزین ظرفیت جمعا 4 نفر است متعلق به سمند المظفر نام 
پدر کاظم تاریخ تولد 1364/1/4 شماره ملی 0075024551 شماره شناسنامه 144 مدیون پرونده اجرایی کالسه 
فوق که به موجب چک برگشتی عهده بانک ملی شعبه دانشگاه و به علت عدم ایفای تعهد منجر به درخواست 
صدور اجرایی و پرونده در این اداره طی کالسه فوق و به استناد اعالم پلیس راهور ناجا خودرو مذکور توقیف و 
برابر نظریه به شماره وارده 14016423-99/5/26 کارشناس رسمی دادگستری مشخصات ظاهری و فنی خودرو 
گیربکس و سایر قسمت های فنی فاقد عیب و ایراد و نظر بدنه  فوق عبارت است از ضمن بازدید از نظر موتور 
تودوزی مستعمل و جلو داشبرد  دارای خط و خشر اطراف و قسمت های مختلف خودرو فوق مشاهده میگردد 
الستیک ها مستعمل و فرسوده است لذا با توجه  رویت نگردیده است  سالم- شیشه سالم- بیمه شخص ثالث 
به کارکرد باال 269282 کیلومتر می باشد و طبق نظریه مورخ 99/5/23 کارشناس رسمی دادگستری با توجه 
به نوع و مدل و تیپ و مشخصات فنی و ظاهری آن به مبلغ 370/000/000 ریال ) سیصد و هفتاد ریال( ارزیابی 
گردیده و در روز چهارشنبه مورخ 99/7/30 از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل پارکینگ پنجاه و دو مخصوص 
کد 347 جاده مخصوص خ 52 از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 370/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 
10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار و یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل 
فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد به نام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد 
اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا هزینه های متعلقه و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم 
نشده است به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب های اداریی و شهرداری 
و ... خواهد بود و مورد مزایده طبق اعالم بستانکار دارای بیمه می باشد این آگهی پس از تایید نهایی فرایند 
مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه 

کثیر االنتشار محلی است تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت99/7/13
شبیبی  14704رئیس اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 88/98853 بخش 11 تهران 
 نظر به اینکه آقای محمد علی محسنی برابر برگ تقاضا به شماره وارده 17710 مورخ 99/4/7 با تسلیم دو 
برگ استشهادیه محلی مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در سمت 
جنوب شرقی طبقه سه به مساحت 63/47 متر مربع که 11/91 متر مربع آن بالکن است قطعه 10 تفکیکی به 
پالک ثبتی شماره 98853 فرعی از 88 اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 15148 فرعی از اصلی مذکور وا 
قع در بخش 11 تهران بانضمام انباری مسکونی قطعه 11 تفکیکی به مساحت 1/34 متر مربع واقع در سمت 
واقع در سمت  مربع  متر   11 به مساحت  تفکیکی   6 پارکینگ مسکونی قطعه  بانضمام  زیرزمین یک  غربی 
شمالغربی زیرزمین یک ذیل ثبت شماره 133348 صفحه 377 دفتر 1118 بنام علی تیموری شندی ثبت 
برابر سند قطعی شماره 65966-93/8/17 دفترخانه  و تحت چاپی شماره 353446 صادر شده است که 
690 تهران به آقای محمد علی محسنی منتقل شده است. و برابر استشهادیه ابرازی به شماره 6028 مورخ 
99/4/4 مصدق شده توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 1501 تهران به علت جابجایی مفقود گردیده فلذا 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده است مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه 
انجام  ادعای  تا چنانچه کسی  روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود  نوبت در یک  ثبت فقط در یک  قانون 
معامله نسبت به ملک مذکور ویا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سندمالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به 
اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت 

مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد گردید.
آزادی چگینی  14697 رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس 



روزنامه آرمان 
 16 مهر 1393

تیتر و عکس اول آرمان به مصاحبه با آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی اختصاص داشت: مجمع 
)تشــخیص مصلحت( می تواند قانون و فتوا را 
دور بزند. هاشــمی همچنین عنــوان کرد که 

احمدی نژاد می گفت مجمع را قبول ندارم.
تیتر دیگر آرمان به ســخنان حســن روحانی 
در جمع دانشــجویان اختصاص پیدا کرده بود: 
»دســت بردارید از بهانه جویی ها«. »جزئیات 
دقیق فروش نفت توســط ناجــا« هم از دیگر 

تیترهای این روزنامه بود. 
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ال ال لند
ال ال لند یا عالم هپروت؛ فیلمی رمانتیک 
و موزیکال محصول سال ۲۰۱۶ آمریکا 
به نویسندگی و کارگردانی دیمین شزل 
اســت. در این فیلم بازیگرانی همچون 
رایان گاســلینگ، اما استون، جی. کی. 
ســیمونز، جان لجنــد، رزمری دویت و 

میگن فی ایفای نقش می کنند. 
رایان گاســلینگ و اما اســتون بعد از 
عشــق  احمقانه،  دیوانه وار،  فیلم هــای 
و جوخه گانگســتر در ایــن فیلم برای 
بار ســوم با یکدیگر همبازی شــده اند. 
نخســتین نمایش ال ال لند در ۳۱ اوت 
۲۰۱۶ و در طی جشنواره فیلم ونیز بود 

که در نهایت موفق شد جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن برای اما استون را بدست بیاورد. 
 داستان در زمان حال و در شهر لس آنجلس می گذرد. میا )اما استون( دختر جوانی مشتاق بازیگری است که در کافی شاپ 
کمپانی برادران وارنر به عنوان پیشخدمت کار می کند و در فاصله های زمانی آزمون های بازیگری خود به بازیگرهای هالیوود 
قهوه الته می دهد. سباستین )رایان گاسلینگ( نیز یک نوازنده پیانو سبک جاز است که فعاًل با نواختن موسیقی در کافه های 
دلگیر ســر می کند و از طرف خواهرش الئورا تحت فشار برای ازدواج قرار گرفته است. میا و سباستین موقع رانندگی در یک 

بزرگراه شلوغ در لس آنجلس به هم برخورد می کنند و کارشان به مشاجره می کشد و ...

فناوری
رباتی که پیش خدمت ها را خانه نشین می کند

ربات ســرویس غذای جدید شــرکت »سافت بنک« 
می توانــد بــه زودی جای پیش خدمت هــا و تحویل 
دهنــدگان غــذا)از آشــپزخانه تا میز مشــتری( در 

رستوران ها را بگیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزینس اینسایدر، پایگاه 
خبــری رویترز اخیرا خبر داده شــرکت نامی فناوری 
ژاپنی »ســافت بانــک« در حال آزمایــش یک ربات 
ســرویس غذایی جدید در ژاپن اســت. این ربات که 
»ســروی«)Servi( نــام دارد دارای طبقات مختلفی 
است که می تواند برای ارائه غذا به مشتریان به عنوان 
راهــکاری هم برای رعایت فاصلــه اجتماعی به دلیل 

کووید-۱۹ و هم کمبود نیروی کار در ژاپن مورد استفاده قرار گیرد.
ســروی با توانایی حمل غذا و نوشــیدنی از آشپزخانه به میزها به عنوان یک پیشــخدمت عمل خواهد کرد. این ربات از 
دوربین های ســه بعدی و فناوری لیدار)فناوری مورد استفاده در وســایل نقلیه خودران( برای حرکت در اطراف میزها و 

مشتریان استفاده خواهد کرد. 
ربــات مذکور رســما در مــاه ژانویه در ژاپن عرضه شــد اما تاکنون توســط برخی از رســتوران ها از جمله رســتوران 

»دنی«)Denny›s( به عنوان راهی برای ارائه خدمات بدون تماس، آزمایش شده است.
هنگام عرضه نسخه کامل ربات سروی، شرکت ها می توانند این ربات را با هزینه ۹۵۰ دالر در ماه برای یک دوره سه ساله 
اجاره کنند. این محصول توســط شرکت »بر رباتیکس«)Bear Robotics( در کالیفرنیا ساخته شده است. این شرکت 
همچنین یک ربات موسوم به مینی سروی برای سرو نوشیدنی تولید کرده است. سروی بزرگ مجهز به دو سینی و یک 
ظرف سبد مانند است، در حالی که مینی سروی دارای یک سینی و یک ظرف است. هر دو ربات را می توان با یک نمایشگر 

دارای صفحه لمسی یا تبلت کنترل کرد.
مشهورترین ربات انسان نمای سافت بانک، پپر)Pepper( است که در زمان شیوع بیماری کووید-۱۹ به عنوان خوشامدگو 
و همدم بیماران مبتال به کرونای خفیف در ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است. عالوه بر این از ربات هایی مانند »پپر« در 
خانه های سالمندان در انگلیس برای بهبود سالمت روان سالمندان و کاهش تنهایی آنها نیز استفاده کرده اند. این ربات های 

خودران سخنگو می توانند به مهار اپیدمی تنهایی سالمندان کمک کنند.
 ربات »پپر« )Pepper( یک ربات با ارتفاع ۱۲۰ ســانتی متر)۴۷ اینچ( با ویژگی های شــبیه به انسان است که در حال 
حاضر در برخی از کشورها با استقبال بسیاری از افراد مواجه شده و بسیار در اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. 

این ربات همچنین زدن ماسک را به افراد یادآوری می کند. 
دوربین تعبیه شده بر روی ربات »پپر« چهره افرادی را که به آن نزدیک می شوند اسکن می کند و اگر تشخیص دهد نیمه 
پایین صورت آنها پوشیده نیست، این عبارت را بیان می کند: شما همیشه باید به درستی ماسک بزنید. اگر ربات مذکور 

مشاهده کند که افراد ماسک خود را زده اند این عبارت را بیان می کند: متشکرم که ماسک خود را زده اید. 
چندی پیش حتی از این ربات های کارآمد به عنوان هوادار در استادیوم نیز استفاده کردند. اخیرا مسابقات بیسبال ژاپن در 

شرایطی برگزار شد که ربات های شرکت »سافت بانک« به جای هواداران تیم ها در جایگاه قرار گرفته بودند.

چهرهها

ایرج افشار؛ پدر کتاب شناسی ایران
ایرج افشــار یزدی  در  ۱۶ مهر ۱۳۰۴ در تهران به دنیا آمد. این پژوهشگر فرهنگ 
و تاریخ ایران و ادبیات فارســی، سابقه تدریس در دانشگاه های داخل و خارج کشور 
ازجمله: دانشگاه برن )سوئیس(، دانشگاه ساپورو )ژاپن(، و دانشگاه تهران را داشت.

وی پایه گذار کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران و معروف به پدر کتاب شناسی ایران 
است.

ایرج افشار بیش از ۳۰۰ کتاب و ۳۰۰۰ مقاله در زمینه های کتاب شناسی، کتاب داری، 
تاریخ، جغرافیا، جغرافیای تاریخی، فرهنگ مردم و موضوع های دیگر تألیف، تصنیف 
و تصحیح کرده است. کتابخانه بزرگ و گران بهای ایرج افشار در مرکز دائرةالمعارف 
بزرگ اســالمی محفوظ است. وی در ســال ۱۳۱۲ آموزش دبستانی را در دبستان 
زرتشــتیان آغاز کرد. افشار پس از آن در مدرســه شاهپور تجریش و در دبیرستان 
فیروز بهرام تحصیالت متوسطه را پی گرفت و با اتمام این دروه در سال ۱۳۲۴ وارد 
دانشــکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۲8 تحصیالت خود  را با گرایش 
قضایی به پایان برد. او را شــاخص ترین کتابدار تاریخ معاصر ایران باید نام نهاد که 
چند سالی هم ریاست کتابخانه دانشگاه تهران را عهده دار بود. وی زبان انگلیسی و 
فرانســه را خوب می دانست. ده سال کتابدار دانشکده حقوق بود و سپس رئیس کتابخانه دانش سرای عالی شد. یک سال نیز 

ریاست کتابخانه ملی را بر عهده داشت و چهار سال هم رئیس اداره کل انتشارات دانشگاه بود.
افشار مدتی به عنوان کتابدار وارد کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و با کسب تجربیات این دوره ریاست کتابخانه 
ملی را به عهده گرفت. وی عضو انجمن ایرانشناســی، عضو هیات انتخاب کتاب، عضو کمیته جایزه کتاب ســال، عضو انجمن 
کتابداران ایران، عضو هیات اجرایی انجمن تاریخ  بود و همچنین از اعضای شورای عالی دائره المعارف بزرگ اسالمی به شمار 
می رفت. او سردبیری یکی از مهمترین نشریات حوزه کتاب ونشر با عنوان راهنمای کتاب را برای نزدیک به دو دهه بر عهده 
داشت و نیز همچنین نشریه فرهنگ ایران زمین و آینده و چند نشریه دیگر را هم او سردبیری کرد. وی در ۱8 اسفند ۱۳8۹ 

دار فانی را وداع گفت.

سحر دولتشاهی، بازیگر
ســحر دولتشــاهی )زاده ۱۶ مهر ۱۳۵8 در تهران( بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 

ایران است.
وی فارغ التحصیل رشته های ادبیات نمایشی و مترجمی زبان فرانسه می باشد. شروع 
فعالیت هنری وی با تئاتر بود. حضور در صحنه تئاتر بود که منجر به آشــنایی او با 
رامبد جوان شــد. دولتشاهی در ۲۷ اســفند ۱۳8۷ با رامبد جوان ازدواج کرد و در 
۱۳۹۳ از وی جدا شد. بازی در فیلم طال و مس به کارگردانی همایون اسعدیان در 
سال ۱۳۹۰ برایش نامزدی جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن از چهاردهمین جشن 

خانه سینما را در پی داشته است. 
همچنین سحر دولتشــاهی توانســت برای بازی در فیلم عصر یخبندان در سی و 
ســومین دوره جشــنواره فیلم فجر و برای بازی در فیلم های عرق سرد و چهارراه 
استانبول در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن را به دســت بیاورد. اوتا به حال دوبار برنده سیمرغ بلورین بهترین 

بازیگر نقش مکمل زن شده است.

فیلمبازی

از بینگ بنگ تا دوزخ
علی زراندوز برای خوانندگان طنز، نویســنده ای نام آشناســت که سالها در نشریات مختلف طنز از جمله 
مجالت »گل آقا« و »گل آقا بچه ها« طنز نوشــته اســت. »یادداشت های یک استعداد درک نشده« ستون 
معروفی بود که او از سال ۱۳8۱ تا ۱۳8۶ در ماهنامه گل آقا می نوشت، ستونی که بیشتر در قالب گفتگو 
بین شخصیت های مشهور و برجسته ادبی، هنری و علمی می گذشت که در یک بخش از بیمارستان روانی 
گرد آمده بودند. این یادداشت ها بعدها در قالب کتاب از سوی انتشارات گل آقا به چاپ سپرده شد و حاال 

جلد دوم این مجموعه طنز در قالب کتاب »از بینگ بنگ تا دوزخ« منتشر شده است.
زنــده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد در مقدمه ای که برای این کتاب نوشــته، آورده اســت: »برخالف ظاهر 
غیرجدی داســتان، زراندوز با نگاهی عمیق به طیف های مختلف اجتماعی به آســیب شناسی هنجارها و 
رفتارهای موجود جامعه پرداخته اســت. بی شــک آثاری از این دست هم در زمانه ما و هم در آینده به کار 

پژوهشگران تاریخ اجتماعی خواهد آمد. زراندوز که خود سالها در نشریات گل آقا عهده دار تعلیم و ارتباط با نوقلمان عرصه طنز بوده 
است، در این کتاب نیز کوشیده عالوه بر ارائه اثری خوش ساخت و طنزآمیز، شیوه های طنزآفرینی و ایجاد موقعیت های کمیک را به 
عالقه مندان بیاموزد.« جلد دوم یادداشت های یک استعداد درک نشده با عنوان: »از بیگ بنگ تا دوزخ« با مقدمه ای از استاد ابوالفضل 

زرویی نصرآباد و در ۱۶۴ صفحه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.  

اینم یه شغل پردرآمد برای معتادها! 

بازگشایی مسجد جامع »شیخ زاید« در شهر ابوظبی امارات به روی بازدیدگنندگان

طرحروز

قاب

پیشنهاد

 مهدی عزیزی - خبرآنالین 

گلف نیوز

درمان کاهش تراکم استخوان و توده عضالنی با ال ای دی ماوراء بنفش
محققان می گویند چراغ های ال ای دی ماوراء بنفش می توانند به 
سالمندان در تولید ویتامین D مورد نیاز آنها، بدون ایجاد آسیب 

به پوست، کمک کنند.
به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلــس، با وجود اینکه در مورد 
اثرات مضر تابش اشعه ماوراء بنفش)UV( موجود در نور خورشید 
به ما هشدار داده می شود، اما این طیف از نور برای تولید ویتامین 

دی در بدن ما ضروری است.
اکنون دانشــمندان ادعا می کنند که ال ای دی های ماوراء بنفش 
در صورتی که نور خورشــید به مقدار کافی در دســترس نباشد، 

می توانند به عنوان یک جایگزین ایمن برای آن عمل کنند.
ویتامیــن دی)D( بیش از همه به کاهش از دســت رفتن تراکم 

استخوان و توده عضالنی، به ویژه در افراد مسن کمک می کند. اگرچه می توان این ویتامین را به صورت مکمل نیز مصرف کرد، اما در 
صورت تولید طبیعی در بدن و در واکنش به قرار گرفتن در معرض نور خورشید، بسیار موثرتر خواهد بود. متأسفانه ممکن است افرادی 
که در عرض های جغرافیایی شــمالی زندگی می کنند، در زمستان که ساعات روشنایی روز کاهش می یابد، نور خورشید کافی نداشته 
باشــند و افرادی مانند افراد مســن که توانایی تحرک آنها کاهش یافته است نیز ممکن است نتوانند اغلب یا به مدت کافی برای قرار 

گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش نور خورشید به بیرون از منزل بروند.
از طرف دیگر، قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشــید نیز به مشــکالت سالمتی و بیماری هایی مانند سرطان پوست و پیری 

زودرس پوست منجر می شود.
محققان دانشگاه ناگویای ژاپن با در نظر داشتن این مسئله، با تعیین حداقل دوز و شدت قرار گرفتن در معرض نور ماوراء بنفش مورد 
نیاز برای تولید کافی ویتامین دی در بدن موش ها شروع کردند. در مرحله بعدی، این موش ها که از نظر ژنتیکی برای تسریع در روند 
پیر شدن مهندسی شده بودند، دو بار در هفته مورد تابش ال ای دی های ماوراء بنفش قرار گرفتند و یک گروه کنترل نیز در معرض 
اشعه ماوراء بنفش قرار نگرفت. پس از ۱۲ هفته مشخص شد که موش های قرار گرفته در معرض تابش اشعه ماوراء بنفش دارای سطح 
ویتامین دی باالتری در خون خود بودند که با افزایش تراکم استخوان، توده عضالنی و قدرت آنها همراه بود. از همه مهمتر اینکه هیچ 

آسیب پوستی در طول این آزمایش مشاهده نشد.
محققان اکنون در حال ساخت یک دستگاه قابل حمل دارای چراغ های ال ای دی ماوراء بنفش برای استفاده توسط انسان هستند.

هدف اصلی از ساخت این دستگاه عمدتا استفاده توسط افراد سالخورده برای پیشگیری یا بهبود کاهش تراکم استخوان و کاهش توده 
عضالنی بدن آنها است. پروفسور »یوشیهیرو نیشیدا« دانشمند ارشد این مطالعه می گوید: همه افراد مسن با استفاده از این دستگاه قادر 
به دریافت ویتامین دی کافی به اندازه ای که از نور خورشید می گیرند یا حتی بیشتر از آن به روشی آسان و ایمن با هزینه کم خواهند 

بود. این می تواند یک روش امیدوار کننده برای پیشگیری و درمان بیماری کاهش تراکم استخوان و توده عضالنی باشد.

دانستنیها

آیا شرایط به نفع ترامپ است؟
سیدجالل ساداتیان

در روزهای اخیر و در آســتانه انتخابات سوم نوامبر شرایط 
سیاسی آمریکا بار دیگر متشنج و مبهم تر شده است.

 برای اولین بار ایاالت متحده آمریکا با پدیده ای مواجه شده 
اســت که طی آن همه چارچوب های اصولی و قانونی زیر پا 
گذاشته می شــود. ترامپ نیز برای تحقق آنچه که در ذهن 
دارد از منافع ملی آمریکا خرج می کند و در راســتای تأمین 
منافع نظام ســرمایه داری که خود جزئی از آن محســوب 

می شود گام بر می دارد.
ترامپ با شعار »اول آمریکا« جهانی شدن و جهانی سازی را 
زیر سوال برد و ساختار تازه ای که پس از جنگ جهانی دوم 
تشکیل شد را نادیده گرفت و آمریکا را در مسیر بی اعتنایی 
به هم پیمانان، خروج از معاهده های بین المللی گوناگون و 
یکجانیه گرایی قــرار داد. ترامپ اگرچه ادعای تامین منافع 
مردم را دارد اما در واقع او در مســیر تامین منافع ســرمایه 
داری حرکت می کند و بر این باور است که این سرمایه داری 

آمریکا است که اشتغالزایی می کند.
 البته در شرایطی هســتیم که با وجود همه گیری ویروس 
کرونا این ادعا نیز زیر سوال رفته است و شاهد پیامدهای این 
بیماری بر اقتصاد ایاالت متحده هســتیم. با این شرایط اگر 
انتخابات ریاســت جمهوری همین امروز برگزار شود به نظر 

می رسد ترامپ در آن شانسی برای پیروزی ندارد.
در این بین باید منتظر بود و دید تمهیداتی که دونالد ترامپ 
در ســر دارد تا زمان برگزاری انتخابات می تواند او را از این 
مهلکه نجات دهد یا خیر. ضمن اینکه باید این نکته را مدنظر 
قرار دهیم که سیســتم انتخاباتی آمریکا تنها بر مبنای آرای 
مردمی نیســت و آرای الکترال نقش مهمی در پیروزی یک 

نامزد ایفا می کند. 
در این سیســتم انتخاباتــی آرای نمایندگان ایالت ها تعیین 
کننده و سرنوشت ساز خواهد بود. از نظر مجلس نمایندگان 
۵۰ ایالت وجود دارد که با هم مســاوی هستند و هر ایالت 

دو نماینده دارد.  
مجلس نمایندگان همچنیــن ۴۳۵ نماینده عادی دارد که 
مبنا بر حســب بزرگی و کوچکی ایاالت و تعداد نمایندگان 
آن و همچنین جمعیتش اســت.  در این راستا اگر نامزدی 
اکثریت آرای الکترال ایالتی را بدســت آورد کل آرا از آن او 
می شود. نقطه ضعف مهم این سیســتم )الکترال کالج( که 
ابزار اصلی منتقدان هم هست اینکه، ممکن است یک نامزد 
اکثریت آرای مردم را به دست نیاورده باشد اما اکثریت آرای 

الکترال را به دست بیاورد و برنده انتخابات شود.
البتــه در ایالت های بزرگ و کلیدی ترامپ از وضعیت خوبی 
برخوردار نیســت و از همین رو شــاهد مطرح کردن بحث 
تقلب از سوی او هستیم تا ماهیت انتخابات پستی زیر سوال 
رود. این بدین معناســت که ترامــپ از قبل اعالم کرده که 
نتایــج این انتخابات را نخواهد پذیرفت. در این گیر و دار دو 
مرجع اصلی این موضوع را رســیدگی می کند. یکی مجلس 

سنا است که اکثریت آن جمهوری خواه هستند.
 مرجع بعــدی نیز دادگاه عالی آمریکا اســت که به تازگی 
ترامپ نامزد جدید آن را به نام »ایمی برت« معرفی کرده و 
قرار است جلسه تاییدیه وی به زودی برگزار شود. این بدان 
معناست که اگر شکایتی صورت گیرد چه به سنا برود و چه 
دیوان عالی ترامپ آسوده خاطر خواهد بود چرا که در نهایت 

رای به نفع وی صادر خواهد شد.
 این مســائل سبب شده تا آینده انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا با ابهام مواجه شود.
آنچه که در آمارها مشخص بوده این است که تا به این لحظه 
جو بایدن در آرای مردمی وضعیت بســیار بهتری نسبت به 
ترامپ دارد. اگر شــاهد اتفاق عجیبی و غیرمنتظره ای هم 
نباشــیم بایدن می تواند پیروز انتخابات باشــد؛ اما به دلیل 
نقشــه ها و بازی هایی که ترامپ در سر دارد، اوضاع به سمت 

و سویی حرکت می کند که انتخابات مخدوش اعالم شود.
 با مثبت شــدن تست کرونای ترامپ نمی توان انتظار داشت 
کــه انتخابات به تعویق بیفتد چرا که اساســا دلیل موجهی 
نیست و قوانین ایاالت متحده آمریکا اجازه چنین اتفاقی را 
نخواهد داد؛ مگر در شــرایط بسیار اضطراری که منافع ملی 
در خطر باشد مانند جنگ و یا رویدادهای تاثیرگذار دیگر که 

در این شرایط هیچ کدام از بهانه ها وجود ندارد.
منبع: خبرآنالین 

نگاه

حضرت محمد)ص(:
آن که از گناه توبه می کند مانند کسی است 

که مرتکب گناه نشده است و کسی که از گناه آمرزش می طلبد 
و باز مرتکب آن می شود خدای خود را مسخره می کند 

و هر که مسلمانی را آزار رساند گناهش
 به اندازه نخلستان ها باشد.

)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


