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دوگانگی تفاهم و شکاف 

غالب  پاردایم  به  تبدیل  کلی  مفاهیم  سال هاست 
مانند  مفاهیمی  است.  کشور شده  سیاسی  ادبیات  در 
خدمتگزاری، عدالت، شکوفایی اقتصادی و... همواره به 
صورت شعارگونه در گفتار مسئوالن جاری بوده است. روز 
گذشته نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با بیان اینکه 
مسئوالن چه مدیر اجرایی و چه نماینده مجلس، نباید بر 
طبل اختالف بی حاصل بکوبند، گفت: باید از این لحظه 
»روزه کار و تالش« بگیریم و هر آنچه جز کار برای تقویت 
معیشت مردم است به دیوار بکوبیم. این اظهار نظر البته 
در ادامه همان رویه و گفتمان غالب بیان شده است. 
این در حالی است که جامعه ایران این روزها برای این 
کلی گویی ها چندان گوش شنوایی ندارد. به بیان دیگر در 
مقطع کنونی و تجربه چندباره از بی نتیجه بودن عینی این 
دست از مفاهیم، مردم همچنان نسبت به اظهارنظرهای 
مسئوالن در جایگاه های متفاوت واکنش چندانی نشان 
نمی دهند. گو اینکه عبارت »مقطع حساس کنونی« به 
عنوان یک دستاویز همواره فاصله جامعه با مسئوالن را 
در مطالبه گری مصداقی درخصوص عملکرد آنها عمیق 
کرده است. این مساله نه مختص رئیس مجلس که رئیس 
جمهوری نیز با تاکید بر کنار گذاشتن اختالفات جناحی 
خواست تا از این مقطع حساس عبور کنیم. غافل از اینکه 
در وضعیت فعلی آنچه که زنگ خطرش به صدا در آمده 
است شکافی است که بین گفتمان مسئوالن و مردم رخ 

داده است. 

ونا کشمکش کنسرت و کر
آیا درهای سالن های کنسرت گشوده خواهد شد؟

سرمقاله
ژوبین صفاری

 صفحه  4

ادامه در صفحه  2

ارمغان تسلیحاتی برجام بی رمق
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، در سال پنجم اجرای برجام روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ زمان 

پایان محدودیت های تسلیحاتی و نیز مسافرتی ۲۳ شخص حقوقی ایران است.
 بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، بر مبنای دوره های زمانی پنج، هشت و ده ساله پس از 
تاریخ قبول توافق برجام و نه تایید شورای امنیت، تحوالتی ایجاد خواهد شد. از این 

رو در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ که برابر با ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ است، سال پنجم قبول توافق 
برجام محقق خواهد شد و بر همین مبنا در این تاریخ دو تحول مهم لغو محدودیت های 
اتفاق  ایران  حقیقی  اشخاص  برخی  مسافرتی  محدویت های  لغو  و  ایران  تسلیحاتی 

می افتد.
شرح در صفحه  11

تحریم تسلیحاتی ایران بعد از ۱۳ سال پایان یافت

مجلس با یک فوریت طرح حمایت مالی از افشاگران فساد 

موافقت کرد

رئیس سازمان نظام  مهندسی ساختمان استان تهران

در نشست خبری مطرح کرد

آتش بس جدید میان آذربایجان و ارمنستان دوام نیاورد

انتقادهای نمایندگان از هیئت رئیسه مجلس ادامه دارد

جایزه
برای »سوت زنی«

از ماجرای ریزش گود منطقه 17 
وشی  تا امضافر

اتهام طرفین درگیری به یکدیگر 
برای آغاز دوباره جنگ در قره باغ

از بالتکلیفی سوال از رئیس جمهوری 
تا بی توجهی رئیس مجلس به نطق ها

با تقاضای بررسی طرح  نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
حمایت مالی از افشاگران فساد به صورت یک فوریتی موافقت 

کردند.

پیشخوان

 صفحه  2

 صفحه  10

 صفحه  11

 صفحه  2

 صفحه  2

دشمنان برای اختالفات داخلی سرمایه  گذاری ویژه کرده  اند

وحانی از همه دلسوزان  دعوت ر
نظام برای پرهیز از منازعه

پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای 
ونا تهران برای مهار کر

ادعای عجیب یک نماینده
در صحن علنی همراه با نمونه!

از سوی رییس شورای شهر پایتخت
مطرح شد

داروی قطعی درمان کرونا 8 ماه پیش
در برخی استان ها ساخته شده است

 صفحه  3

 صفحه  2

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه

اداره کل راه و شهرسازی استان افرس
 عنوان پروژه ها: “ بازسازی و تکمیل پارک نصر “ و” احداث جوی خیابان مرادقلی حد فاصل سعدی تا         
بلوار کشاورز )الین غربی (به طول 910 متر و احداث جوی بلوار کشاورز)الین جنوبی (به طول 630 متر “ و 
” احداث جوی خیابان های چمران و مصطفی خمینی از قدس تا مسیل فرودگاه” کارفرما: شهرداری زاهدان

آگهی تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي 

7171

شــهرداری زاهــدان )کارفرمــا(در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه  های«بازســازی و تکمیــل پــارک نصــر»  و« احــداث جــوی خیابــان مرادقلــی 
حــد فاصــل ســعدی تــا بلــوار کشــاورز )الیــن غربــی (بــه طــول 910 متــر و احــداث جــوی بلــوار کشــاورز)الین جنوبــی (بــه طــول 630 متــر »در رشــته ابنیــه حداقــل در پایــه 5  
و« احــداث جــوی خیابــان هــای چمــران و مصطفــی خمینــی از قــدس تــا مســیل فــرودگاه » در رشــته ابنیــه  یــا راه حداقــل در پایــه 5  واقــع در شــهر زاهــدان، را بــه شــرکت 
ــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و  ــا ارائ هــای دارای صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی واگــذار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه ت
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه ادرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت 

عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/07/28می باشد.

مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت: از روز  دوشــنبه مــورخ 1399/07/28 تــا روز دوشــنبه مــورخ 1399/08/05بــه متقاضیــان ارائــه میگــردد. ضمنــا بــه 
منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ 500،000 ریــال بــه حســاب  شــماره 2500149941 بانــك تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري زاهــدان واریــز گــردد.

• نــام و نشــانی مناقصــه گــزار: مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان –خیابــان امیرالمومنین-مجتمــع طبقاتــی ســعدی –بلــوک 
اول-طبقــه ســوم-تلفن 33213180-054- ضمنــا پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات در همیــن مــکان صــورت میگیــرد.

• مدت اجرای هر یك از پروژه ها چهار)4( ماه شمسی می باشد.

برآورد اولیه تقریبی موضوع )پروژه(ردیف
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار)ریال(

محل تامین 
اعتبار

زمان تحویل 
پیشنهادها

محل و زمان بازگشایی 
پاکات

بازسازی و تکمیل 1
پارک نصر 

 ( 14،975،337،752
چهارده میلیارد و نهصد 
و هفتاد و پنج میلیون 
و سیصد و سی و هفت 

هزار و هفتصد و پنجاه و 
دو( ریال 

749،000،000 )هفتصد و چهل و 
درآمدهای نه میلیون( ریال

عمومی 
شهرداری 

زاهدان منطقه 
5

حداکثر 
ساعت 8 

صبح روز   
شنبه مورخ 
99/08/17

ساعت  9روز  شنبه 
مورخ 99/08/17در 

محل سالن کنفرانس 
شهرداری مرکز واقع 
در  خیابان آزادی –
شهرداری زاهدان

در صورت واریز وجه نقد به 
شماره حساب 2500150362 
نزد بانک تجارت شعبه زاهدان

2

احداث جوی خیابان 
مرادقلی حد فاصل 

سعدی تا بلوار 
کشاورزی )الین 

غربی (به طول 910 
متر و احداث جوی 

بلوار کشاورزی)الین 
جنوبی (به طول 

630 متر 

6/719/667/287 )شش 
میلیارد و هفتصدو نوزده 
میلیون و ششصدو شصت 

و هفت هزارو دویست 
هشتاد و هفت( ریال 

336،000،000) سیصد و سی و 
شش میلیون( ریال در صورت 

واریز وجه نقد به شماره حساب 
2500150362 نزد بانک تجارت 

شعبه زاهدان

درآمدهای 
عمومی 

شهرداری 
زاهدان

حداکثر 
ساعت 9 

صبح روز   
شنبه مورخ 
99/08/17

ساعت  10:00روز  شنبه 
مورخ 99/08/17در 

محل سالن کنفرانس 
شهرداری مرکز واقع 
در  خیابان آزادی –
شهرداری زاهدان

3

" احداث جوی 
خیابان های چمران 
و مصطفی خمینی 
از قدس تا مسیل 

فرودگاه

10،463،931،024 )ده 
میلیارد و چهارصد و 

شصت و سه میلیون و 
نهصد و سی و یک هزار و 

بیست و چهار(

524،000،000 )پانصد و بیست 
و چهار میلیون ریال در صورت 
واریز وجه نقد به شماره حساب 
2500150362 نزد بانک تجارت 

شعبه زاهدان

درآمدهای 
عمومی 

شهرداری 
زاهدان

حداکثر 
ساعت10صبح 

روزشنبه 
مورخ 

1399/08/17

ساعت 11:00روزشنبه 
مورخ1399/08/17در 
محل سالن کنفرانس 
شهرداری مرکز واقع 
در  خیابان آزادی –
شهرداری زاهدان

• فهرست بهاء پایه رشته ابنیه و تاسیسات مکانیکی و شبکه توزیع آب سال 1399 جزء اسناد و مدارک پیمان محسوب میگردد.
• تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار: تضمیــن بایــد مطابــق جــدول فــوق یابــه صــورت  ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد )الــف( آییننامــه تضمیــن معامــالت 
دولتــی بــه شــماره 123402/ت50659 ه مــورخ 1394/09/22 هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا )مطابــق کاربــرگ شــماره یــك( باشــد.تاریخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبربانکــي 
از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در نظرگرفتــه شــود. مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر 

نیــز قابــل تمدیــد باشــد.
ــنهاد               ــه پیش ــا ارائ ــه ت ــناد مناقص ــت اس ــه از دریاف ــزاری مناقص ــل برگ ــه مراح ــه کلی ــر اینک ــالوه ب ــده: ع ــر ش ــل و الک و مه ــنهادهای تکمی ــلیم پیش ــل تس • مح
ــه ادرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد، مناقصــه گــران  ــت )ســتاد( ب ــدارکات الکترونیکــی دول مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه ت
بایســتی  پیشــنهاد خــود را مطابــق شــرایط مناقصــه در مهلــت مقــرر بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی 9813673157 

ــد. ــل نماین ــن 33224064-054 تحوی - تلف
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021  و 85193768 و 88969737 

نوبت اول

شهرداری زاهدان
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سرمقاله

خبر

اخبار

دوگانگی تفاهم و شکاف 

ادامه از صفحه یک
بین  سیاسی  اختالفات  دیگر  سوی  از 
مسئوالن در برخی مواقع نه تنها مخرب نیست 
سپهر  در  تکثرگرایی  از  نمودی  می تواند  که 
و  دموکراسی  از  نمودی  که  باشد  سیاسی ای 
رای  صندوق  قالب  در  مردم  خواسته  بیان 
برای انتخاب یک تفکر است. اما آنچه امروز 
شاهدیم تالش برای رسیدن به یک مفاهمه 
تکصدایی برای درست کردن وضعیت فعلی 
توسعه  تجربه  حداقل  که  مساله ای  است. 
نشان می دهد چندان کارآمد نخواهد بود. این 
مفاهمه البته با همان گفتمان کلی گویی بدون 
انداز  بیان یک چشم  و  راهکار عملیاتی  ارائه 

صریح برای مردم است.
این در حالی است که رفتار سیاسی مردم 
در انتخابات سال 96 گویای خواسته ای بود که 
نمود تفاوت های آن را در مناظره های انتخاباتی 
بین رقبا دیدند. اما آنچه که در عمل دیدند گویا 
واقعیت  و در  نداشت  با هم  تفاوت چندانی 
تفاوت هایی  اندک  با  جریان  دو  هر  رفتار 

در نتیجه و خروجی شبیه به هم بود.
به نظر می رسد روسای قوا امروز به جای بیان 
مفاهیم کلی و واژه سازی های جدید مانند روزه 
کار، بهتر است در قالب یک چارچوب منطقی 
و دقیق آنچه که به عنوان راهکار در سر دارند 
را به مردم ارائه و در جهت آن گام بردارند. بی 
تردید کار کردن به تنهایی در شرایطی که هیچ 
نداشته  ها وجود  بحران  برای حل  ای  برنامه 
باشد کافی نخواهد بود. کما اینکه کنار گذاشتن 
اختالفات سیاسی و فکری و سرکوب آن زیر 
مقاطعی  برای  چه  اگر  عمومی  منافع  سایه 
کمکی  بلندمدت  در  اما  است  کوتاه ضروری 
به توسعه نخواهد کرد. نتیجه آن می شود که 
مردم با مشاهده تجربه شکست خورده هر دو 
جریان غالب، از انتخاب در قالب صندوق رای 
ناامید خواهند شد. ناگفته پیداست که در این 
وضعیت هیچ کدام از مفاهیم کلی و شعاری 
بدون درنظر گرفتن خواست واقعی جامعه و 
کارآیی  عملکردها  جانبه  همه  آسیب شناسی 
انتخاباتی  رقبای  اگر  حتی  داشت.  نخواهد 
توافق  به  مسائل  همه  سر  بر  امروز  دیروز، 

برسند.

در دومین دادگاه جرایم سیاسی 

هیئت منصفه نعمت احمدی را 
مجرم دانست

سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی 
جرایم  دادگاه  دومین  برگزاری  از  سیاسی  و 

سیاسی خبر داد.
احمد  قضائیه،  قوه  رسانه  مرکز  گزارش  به 
جرایم  منصفه  هیئت  سخنگوی  مومنی راد 
مطبوعاتی و سیاسی اظهار کرد: دومین پرونده 
جرم سیاسی در شعبه 9 دادگاه کیفری یک 
استان تهران با حضور هیئت قضایی به ریاست 
هیئت  با حضور  و  کشکولی  محمدی  قاضی 
منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. 
نعمت  اتهام،  تفهیم  از  اظهار کرد: پس  وی 
احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام 

نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد.
سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی 
متهم،  دفاعیات  اتمام  با  گفت:  سیاسی  و 
هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی 
و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل 
جلسه داد. وی افزود: هیئت منصفه به اتفاق 
و هم  را مجرم  احمدی نسب  نعمت  آقای  آرا 
مستحق  حال  عین  در  آرا  اکثریت  با  چنین 

تخفیف دانست.
احمدی  نعمت  گزارش،  این  اساس  بر 
پیش تر به ایسنا گفته بود: من در مصاحبه ای 
که  کردم  مطرح  را  مطالبی  آرمان  روزنامه  با 
سازمان بازرسی کل کشور علیه من شکایت کرد  
و آن را یک نقد اصالح گرایانه و در قالب جرم 
سیاسی دانست و برابر ماده یک و دو  قانون 

جرم سیاسی کیفرخواست برایم صادر شد.
گفتنی است؛ در اولین جلسه دادگاه جرایم 
سال  مهرماه  یکشنبه ۲۰  روز  سیاسی، صبح 
۱۳99 در سالن والیت دادگستری استان تهران 
علیرضا زاکانی به عنوان متهم به ارتکاب جرم 
تلویزیونی  برنامه  در  مصاحبه  بابت  سیاسی 
تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسالمی با 
شکایت وزارت اطالعات مبنی بر نشر اکاذیب 
در دادگاه حضور یافت که هیئت منصفه او را 

مجرم نشناخت.
این  از  پس  رسانه ها  خبرنگاران  برخی 
برخی  از  سیاسی،  جرم  دادگاه  جلسه  دو 
ناهماهنگی ها نسبت به حضور اصحاب رسانه 
این  ادامه  در  دید  باید  که  بوده اند  گالیه مند 
دادگاه ها  این  بودن  علنی  به  توجه  با  مساله 

چگونه حل خواهد شد.

مجلس با یک فوریت طرح حمایت مالی از 
افشاگران فساد موافقت کرد

جایزه برای »سوت زنی«

با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
از  مالی  حمایت  طرح  بررسی  تقاضای 
فوریتی  یک  صورت  به  فساد  افشاگران 

موافقت کردند.
در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
جریان جلسه علنی دیروز )یکشنبه( مجلس 
بررسی  برای  نمایندگان  از  عده ای  تقاضای 
به  فساد  افشاگران  از  مالی  حمایت  طرح 
آن  با  و  کرده  بررسی  را  فوریتی  دو  صورت 
مخالفت کردند. در نهایت نمایندگان با ۱7۵ 
رای موافق با بررسی این طرح به صورت یک 

فوریت موافقت کردند.
نماینده  عنوان  به  نجابت  روح الله 
دو  صورت  به  طرح  این  بررسی  متقاضیان 
جاری  سال  تیرماه  در  کرد:  بیان  فوریت 
۱۵۰ تن از نمایندگان دو فوریت بررسی این 
طرح را امضا کردند. مقام معظم رهبری در 
تیرماه  هفتم  در  بعد  روز  چند  که  دیداری 
کردند  تاکید  داشتند  قضائیه  قوه  اعضای  با 
قوه قضائیه کمک کنند.  به  مردم می توانند 
با  نیز  با فساد مبارزه می کنید و مردم  شما 
گزارش های خود می توانند در این مسیر شما 
را یاری دهند. شما می توانید از گزارش هایی 
کنید.  استفاده  می دهند  شما  به  مردم  که 
این طرح که حمایت مالی از افشاگران فساد 
برای  دارد می تواند مشوقی  نام  یا سوت زنی 

افشاگران باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: قوه قضائیه کارهای 
مثبتی برای مبارزه با فساد انجام داده است 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  را  سامانه ای  و 
این است که  اما واقعیت  تهیه کرده است، 
با سامانه ها و دستورالعمل ها نمی توان جلوی 
فساد را گرفت. ما در این طرح مشوق هایی 
گرفته ایم  نظر  در  فساد  افشاگران  برای  را 
افشا  را  فساد  که  افرادی  از  مالی  و حمایت 
هر  در  که  فردی  هر  می گیرد.  کنند صورت 
کجایی از تخلفی مطلع شود با اعالم آن از 
تشویق مالی برخوردار می شود. پیش نویس 
این طرح تهیه شده و به هیئت رییسه ارجاع 
داده شده است. از نظرات مرکز پژوهش های 
رییسه  هیئت  و  اسالمی  شورای  مجلس 
مجلس و شورای نگهبان نیز در آن استفاده 
شده است. نماینده شیراز در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: نمایندگان قبل از ورود 
هیچ  از  تا  دادند  قول  مردم  به  مجلس  به 
تالشی برای مبارزه با فساد کوتاه نکنند. این 
طرح نیز ابزاری است برای مشارکت مردم در 

مبارزه با فساد.

داروی قطعی درمان کرونا 8 ماه پیش در 
برخی استان ها ساخته شده است

ادعای عجیب یک نماینده در صحن 
علنی همراه با نمونه!

شورای  مجلس  در  همدان  مردم  نماینده 
اسالمی با ادعای ساخت داروی قطعی درمان 
کرونا در برخی استان های کشور از بی تفاوتی 

نسبت به آن انتقاد کرد.
احمد حسین فالحی در جلسه علنی صبح 
اصل  به  مستند  اخطاری  در  مجلس  دیروز 
فوت  آمار  به  اشاره  با  و  اساسی  قانون   ۱۲۱
ناشی از کرونا در هر شش دقیقه مدعی شد: 
این در حالی است که برخی استان ها دارویی 
ساخته اند و من یک نمونه آن را آورده ام که 
کرونا  قطعی  درمان  برای  پیش  ماه  هشت 
معرفی شده اما به آن توجه نشده. مردم تلف 
می شوند و کسی به فکر مردم نیست. وزارت 
بهداشت هم با تمام تالشی که کرده نیاز به 
کمک دارد. در دولت چه خبر است؟ چرا به 

آنها کمک نمی شود؟
با بیان اینکه هر روز  این نماینده مجلس 
کرونا  تلفات  هواپیما  یک  سقوط  اندازه  به 
اجرای  برای  اراده ای  را شاهد هستیم گفت: 
پروتکل ها نیست و در این زمینه با تبعیض 
برخورد می شود. مثال ورود به مشهد ممنوع 
می شود ولی ورود به جاده های شمال، مترو 
و بازار آزاد است. وی هم چنین مدعی شد: 
هستند  دولت  اختیار  در  که  رسانه هایی 
می خواهند تمام مشکالت را به گردن نظام 
نیست  خوب  جامعه  وضعیت  بیندازند. 
دلسرد  بودند  دلداده  که  کسانی  همه  و 
توسط  اتفاقی  منتظرند  مردم  می شوند. 

مجلس بیفتد.
علی نیکزاد که اداره جلسه علنی مجلس را 
بر عهده داشت در پاسخ به تذکر خطاب به 
را  دارو  فالحی  آقای  گفت:  بهداشت  وزارت 
این موضوع رسیدگی  به  آورده،  همراه خود 

کنید.

حسن روحانی دیروز در یکصد و هفتاد و چهارمین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به 
برنامه  های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا 
غیرقانونی  و  غیرانسانی  تحریم  های  چه  اگر  افزود: 
ارزی کشور شده  آمریکا موجب کاهش درآمدهای 
قابل  سال 99،  در  کشور  ارزی  درآمدهای  و  است 
 9۰ دهه  اوایل  در  کشور  ارزی  درآمدهای  با  قیاس 
این  از  سال   ۲.۵ از  بیش  گذشت  با  اما  نیست، 
تحریم ها، دولت با برنامه ریزی  هایی که انجام داده، 
مانع از تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور 

شده است.
روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی 
جمله  از  کرد:  اظهار  کشور،  در  انسجام  لزوم  و 
محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ 
پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم 
و  منازعات  کرده  اند،  ویژه  سرمایه  گذاری  تحریم  ها 
اختالفات داخلی است. رئیس جمهوری با اشاره به 
ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح 
و  نظام  دلسوزان  فعاالن،  مسئوالن،  همه  از  کرد: 
کشور دعوت می کنم که با حفظ آرامش و عقالنیت 
سیاسی مانع از اختالفات و منازعات شوند و اجازه 
گروهی،  انگیزه های  با  معدود  افراد  برخی  ندهند 
جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه  ساز تحقق 

آرزوهای شوم بدخواهان این سرزمین شوند.
بخش  دولت  اینکه  بیان  با  ادامه  در  روحانی 
می  داند،  کشور  اقتصاد  محرک  موتور  را  خصوصی 
اظهار کرد: حمایت  های همه  جانبه از افزایش نقش این 
بخش در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، 
در  مهمی  جایگاه  دانش  بنیان،  شرکت  های  به  ویژه 

سیاست های اقتصادی دولت خواهد داشت.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از 
روند تحوالت در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز 

توسط بانک مرکزی ارائه کرد. 
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه سیاستگذاری پولی 
است،  بوده  بی  ثباتی همراه  با  در دهه  های گذشته 

تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی تدبیری به  موقع و مهم 
برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است 
و نه بر پایه روش  های دستوری که ثبات بازار را بر هم 
می زند. روحانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای 
هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار 
باز استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای 
به جریان انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و تدبیری 
مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار 

محسوب می  شود.
باید  این راهبرد  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهوری 
کماکان با قوت بیشتر ادامه یابد، گفت: بانک مرکزی 
باید از طریق تسهیل گری پولی و اعتباری، در تعامل 

با وزارت اقتصادی و دارایی آسیب  های وارده به اقتصاد 
را مهار و تعدیل کند. در این زمینه باید گزارش  های 
منظم از روند عملیات بازار باز و دستاوردهای آن به 

اطالع عموم برسد.
روحانی عملکرد دولت در ایفای تعهدات ابزارهای 
مالی اسالمی را تاکنون قابل اتکا دانست و اضافه کرد: 
بخش خصوصی در عرضه اوراق مالی اسالمی جدید 
طی دهه اخیر همواره در بازار سرمایه حضور داشته 
 است و چنانچه خواهان حضور دائم بخش خصوصی 
و دولت در بازار سرمایه هستیم، ابزارسازی های نوین 

برای تأمین مالی آنها استفاده شود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه در عرصه بازار انتشار 

و عرضه اوراق مالی اسالمی هنوز پتانسیل های زیادی 
برای استفاده وجود دارد، اظهار کرد: با استفاده از 
این فرصت ها فصل جدیدی از تأمین مالی بازارمحور 

باز می شود.
روحانی تصریح کرد: دولت در راستای چابک سازی، 
اساسی  قانون   44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای 
نقدینگی  هدایت  به  ویژه  بازار سرمایه  از  و حمایت 
اقتصاد  کردن  مردم محور  مولد،  اشتغال   سوی  به 
سهام  عرضه  اقتصادی  فعالیت های  و شفاف  سازی 
شرکت های دولتی در بازار سرمایه را به  جد در دستور 
کار قرار داده که بدون تردید تا پایان دولت دوازدهم 

ادامه خواهد یافت.

در ماه های گذشته از عمر مجلس یازدهم، هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی بارها از سوی سایر نمایندگان به دالیل گوناگون مورد 

انتقاد قرار گرفته است.
دیروز نیز، در جلسه علنی مجلس، یک عضو کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی با انتقاد از عملکرد هیئت رئیسه در برابر 
برابر  در  مجلس  در  حضور  با  رئیس جمهوری  باید  گفت:  دولت 
گرانی ها و وضعیت اقتصادی پاسخ دهد چون مردم در آتش گرانی 
بند ۱۱ ماده ۲۲  با استناد به  می سوزند. صدیف بدری در تذکری 
آیین نامه داخلی درباره حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع 
از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان گفت: متاسفانه هیئت رئیسه 
آنچنان که باید در این باره عمل نکرده است. عملکرد هیئت رئیسه 
در برابر حواشی و هجمه های گسترده عملکرد خوبی نبود؛ به طوری 
که در وهله اول با کج سلیقگی زمینه تخریب مجلس را ایجاد کرد و 
بعد از آن در مقابل هجمه ها سکوت کرد و یا در زمان نامناسب به 
شکل غیراصولی به دفاع پرداخت. وی افزود: هزینه این موارد را نه 
تنها هیئت رئیسه که کل نمایندگان مجلس پرداخت کردند. انتظار 
می رود بهتر عمل کرده و آبروی نمایندگان را به خطر نیندازند. از 
طرف دیگر بعد از گذشت پنج ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم نشانی 
از تعیین راهبرد، برنامه مشخص و اولویت بندی در جلسات مجلس 
دیده نمی شود. حال اینکه شاهد افزایش قیمت دالر هستیم و مچ 
اقتصاد و معیشت مردم را خوابانده و دولت نیز روزه سکوت گرفته 
است. انتظار می رفت مجلس با نپرداختن به موضوعات فرعی دچار 
روزمرگی نشود. این نماینده مجلس تاکید کرد: انفعال مجلس در 
برابر بی اعتنایی سریالی رئیس جمهوری مقابل خانه ملت قابل قبول 
نیست، آن هم در شرایطی که شاهد بالتکلیفی چند ماهه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت بودیم و بازار هم در آتش تورم بی سابقه 
می سوخت. این اتفاقات به هیچ عنوان در شأن مجلسی نیست که به 

فرموده رهبری مجلس امید و انتظار مردم است.
بدری با اشاره به طرح سوال تعدادی از نمایندگان از رئیس جمهوری 
گفت: بیش از ۱۸۰ نماینده طرح سوال از رئیس جمهوری را امضا 
کردند و هنوز این موضوع بالتکلیف است. چرا هیئت رئیسه نتوانسته 
تا  از رئیس جمهوری دعوت کند  ویژه  به صورت یک جلسه  حتی 
مسائل اقتصادی، تورم، گرانی افسارگسیخته و معیشت مردم مورد 
رسیدگی قرار دهد؟ چرا هنوز هیئت رئیسه نتوانسته رئیس جمهوری 
را به مجلس آورد؟ مجلس در آتش گرانی های ساعتی می سوزد. الزم 
است دولت را به پای میز پاسخگویی آورده تا به مردم توضیح دهند 

که برای این وضعیت چه برنامه ای دارند.
دیروز همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با انتقاد از عملکرد هیئت رئیسه مجلس گفت: قرار بود 
در مجلس یازدهم نماینده تر نداشته باشیم ولی این اتفاق رخ 
نداده است. محمود احمدی بی غش در جلسه علنی دیروز، در 
تذکر و اخطاری با استناد به ماده ۲۲ و اصول ۸4 و ۸6 قانون 
اساسی و با انتقاد از رئیس جمهوری در تذکری به هیئت رئیسه و 
رئیس مجلس گفت: از ابتدای شروع مجلس تاکنون نمایندگان 
به بیان نطق هایشان پرداختند. انتظار نمایندگان آن است که 
دولت به نطق هایشان توجه کند. از دولت که ناامید هستیم، 
پس هیئت رئیسه و رئیس مجلس می ماند. آیا تاکنون نماینده ای 
دیده است که یک بار رئیس مجلس به نطق ها توجه کنند؟ انگار 
نطق های نمایندگان برای رئیس مجلس زنگ تفریح است. به 
محض رسیدن زمان نطق ها آقای قالیباف از صحن مجلس بیرون 

می رود و ما دلیل آن را نمی دانیم. وی افزود: آقای قالیباف از ما 
نمایندگان انتظار دارند که اول صبح و قبل از شروع دستور به 
حرف های ایشان با طمأنینه گوش دهیم و  بعد توجهی به نطق های 
سایر نمایندگان ندارند. آیا ایشان نماینده تر است؟ دولت که به 
از  نطق  زمان  در  رئیس مجلس هم  و  نمی دهد  نطق ها گوش 
مجلس بیرون می رود. انگار این تبدیل به رویه ثابتی شده است.

از  یعنی  مجلس،  انتخابات  از  بعد  شد:  یادآور  شازند  نماینده 
اسفند سال 9۸ تا شروع به کار دوره یازدهم یعنی خرداد سال جاری 
کاندیداهای ریاست مجلس قول هایی به ما داده اند از جمله اینکه 
مجلس یازدهم با دوره های قبل متفاوت است و رئیس محور نیست و 
در این دوره ما نماینده تر نداریم. حال چرا حدود ۲۰۰ نماینده چندین 
سوال از رئیس جمهوری پرسیدند و هیئت رئیسه و رئیس مجلس 
اجازه اعالم وصول سوال را نمی دهد. آیا واقعا عقل این تعداد نماینده 
نمی رسد و رئیس مجلس همه چیز را می داند؟ این چه وضعیتی 
است که هیئت رئیسه درست کرده است؟ مگر اینجا مجمع تشخیص 
مصلحت است که رئیس مجلس تشخیص می دهد چه چیزی اعالم 

وصول شود و چه موردی اعالم وصول نشود.
در این هنگام طبق توضیحات قبلی نیکزاد نایب رئیس مجلس 
مبنی بر اینکه نمایندگان حداکثر 7 دقیقه برای بیان تذکر فرصت 
از آن میکروفن آنها قطع می شود، میکروفن احمدی  دارند و بعد 
بی غش به صورت خودکار قطع شد. بعد از این اتفاق احمدی بی غش 
با فریاد اعتراض داشت و با فریاد گفت که اگر هیئت رئیسه پاسخی 
داشت نباید میکروفن را قطع می کرد و اجازه بیان صحبت را می داد.

نیکزاد در پاسخ گفت که اگر موضوع مهمتری داشتید باید وقت تان 
را تقسیم می کردید و آن را ابتدای صحبت بیان می کردید.

دشمنان برای اختالفات داخلی سرمایه  گذاری ویژه کرده  اند

وحانی از همه دلسوزان نظام برای پرهیز از منازعه دعوت ر
رئیس جمهوری حمایت از معیشت خانوار را از بزرگ ترین دغدغه  های کنونی دولت دانست و گفت: برنامه  های دولت در حوزه معیشت مردم و اقتصاد 
خانوار ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کاالهاست. با تشدید نظارت ها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که غالبا با ایجاد جو روانی کاذب 

از سوی برخی سودجویان رقم می خورد.

از بالتکلیفی سوال از رئیس جمهوری تا بی توجهی رئیس مجلس به نطق هاانتقادهای نمایندگان از هیئت رئیسه مجلس ادامه دارد

از همه مسئوالن، 

فعاالن، دلسوزان 

نظام و کشور 

دعوت می کنم که 

با حفظ آرامش و 

عقالنیت سیاسی 

مانع از اختالفات 

و منازعات شوند

رئیس قوه قضائیه: 

روحیه انقالبی و خطرپذیری اقتدار می آفریند

رئیس قوه قضائیه گفت: روحیه انقالبی و خطرپذیری اقتدار می آفریند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، طی سخنانی در صبحگاه 
مشترک ستاد فرماندهی ناجا، با بیان اینکه نیروی انتظامی ما باید نیرویی مهربان، با تدبیر و مقتدر جلوه کند 
اظهار کرد: تمامی عزیزان در نیروی انتظامی و در جای جای کشور برای حفظ نظم و امنیت تالش می کنند و 
مجاهدانه نمی گذارند افراد قانون شکن، هنجارشکن و شرور، امنیت مردم را به مخاطره بیندازند لذا صمیمانه 

از ایشان در این حوزه ها تقدیر می کنم.
رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: اولین مؤلفه  اقتدار جامعه و نیروی مقتدر، دین مداری و ایمان به خداست؛ 
آنچه به انسان قدرت می بخشد، ذات مقدس کبریایی است. قدرت و توانایی از آن اوست، انسان های مومن 
به خدا و کسانی که دین مدارند، به اعتبار ارتباط با قدرت الیزال الهی، قدرتمند هستند.رئیسی با بیان اینکه 
دومین مولفه اقتدار، توجه به مردم، مردم داری و مردم باوری است، تصریح کرد: بدانید که قدرت در جامعه 
ما از آن مردم متدین است؛ آنچه دشمن را از هرگونه اقدامی علیه مردم ما و از هرگونه حمله و تعرضی 
بازداشته است، عبارت است از مهمترین مولفه های قدرت که مردم متدین هستند. رئیس قوه قضائیه تاکید 
کرد: اتصال با مردم و مردم متدین در صحنه حماسه آفرین، اقتدار می آفریند که این مهم نیز دومین نکته ای 
است که در اقتدار آفرینی نقش دارد و ارتباط صمیمانه و خدمتگزاری برای مردم و باور داشتن مردم متدین 
در صحنه، اقتدارآفرین است. رئیسی روحیه انقالبی و خطرپذیری را سومین نکته اقتدار دانست و ادامه 
داد: نیروی با اعتقاد به خدا و برای خدمت به مردم، آمادگی خطرپذیری دارد و خود را در همه جا سپر قرار 
می دهد تا به مردم لطمه ای وارد نشود و امنیت مردم در خطر قرار نگیرد که این خطر پذیری جانفشانی و 

ایثار، اقتدار می آفریند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به جوانان برومندی که امروز در نیروهای مسلح، در بین مردم عزیز و در نیروی 
انتظامی ما آماده خطرپذیری و جان فشانی هستند؛ افزود: روز اول ربیع االول روزی است که یادآور جان 
فشانی امیرالمومنین)ع( در بستر پیامبر است؛ این روز بسیار مبارک بوده و روزی است که جلوه یک ایثار 
بزرگ و جان فشانی ماندگار به نام امیرالمومنین)ع( ثبت شده است که برای حفظ جان پیامبر جان جانان 
عالم هستی، جان خود را در خطر می اندازد. رئیسی تاکید کرد: این روحیه همان روحیه انقالبی است که 
همواره فرماندهی معظم کل قوا از همه نیروها و از همه دست اندرکاران در کشور مطالبه دارند که باید نیروی 
انتظامی، قوه قضائیه، مجلس، دولت و همه بخش های در کشور باید انقالبی بیاندیشند و عمل کنند. رئیس 
قوه قضائیه ادامه داد: روحیه انقالبی یعنی روحیه ای که هیچ مانعی را برای انجام وظیفه و ایجاد امنیت در 

جامعه، ایجاد رفاه اجتماعی، ایجاد اجرای عدالت در جامعه به رسمیت نشناسد.

رئیسی در ادامه با اشاره به جریان توابین در زمان پس از قیام عاشورا، خاطرنشان کرد: جریان توابین جریان 
مهمی در تاریخ است و درس های بسیاری دارد و درس مهم آن زمان شناس بودن است. رئیس قوه قضائیه با 
بیان اینکه تفاوت بین عاشوراییان و توابین در همین نکته است، گفت: برای نیروهای مسلح ما به ویژه نیروی 
انتظامی زمان شناسی مهم است و در زمان خود اقدام مدبرانه باید صورت گیرد. وی اظهار کرد: برای یک 

قاضی، مدیر و نیرو هم امر زمان شناسی بسیار اهمیت دارد.
رئیسی گفت: یکی از مولفه های اقتدار برای مردم و نیروهای مسلح وجود رهبر معظم انقالب است که 
امروز عمود این خیمه است و این جایگاهی است که ایشان با رهنمودهای خود نیروهای در صحنه را هدایت 

می کنند.
وی با بیان اینکه اقتضائات اقتدار با اعمال خشونت تفاوت دارد، گفت: امروز پلیس  در برخی نقاط جهان 
مورد نفرت مردم است. در آمریکا پلیس منفور است؛ چون خشونت را در میان معترضان پیشه کرده است. 
رئیسی با تاکید بر اینکه بین مقتدر بودن و اعمال خشونت فرق است، بیان کرد: اعمال خشونت با نشان دادن 
قدرت سالح و جایگاه، بر مردمی که امروز در میدان در آمریکا و اروپا عدالت خواهی می کنند و زانو را بر گلوی 

آن ها قرار دادن و صدای آن ها را خفه کردن، اقتدار نیست.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اقتدار در پلیس مردمی جلوه گر است، حمایت از مردم و حفظ امنیت آنها 
را از شاخصه های پلیس مقتدر دانست و خطاب به نیروی انتظامی عنوان کرد: مقتدرانه در برابر سارقان 
حرفه ای، سارقان سابقه دار، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاق سازمان یافته و اشرار باید ایستاد. وی تاکید کرد: 
کسانی که فضای مجازی را ناامن و امنیت اجتماعی و جامعه را مختل می کنند، باید شناسایی و برخورد 

صورت گیرد.
رئیسی قانون مدار بودن برای نیروی انتظامی و همه نیروها را نکته مهم و محوری دانست و اذعان کرد: 
امروز عزیزان ما که کار انتظام بخشی در جاده ها و شهرها را بر عهده دارند کار مهمی را انجام می دهند و 
باید با جدیت و قانونمندانه این موضوع پیگیری شود تا روز به روز شاهد کاهش جان باختن هم وطنان در 
جاده ها و شهرها به دلیل بی نظمی ها باشیم. رئیس قوه قضائیه افزود: مرزبانان جانفشان بزرگوار ما شبانه روز 
با چشمان تیزبین از مرز نگهبانی می کنند و امروز برای همه مسئوالن، مرزبانی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
ضرورت دارد تا با چشمی باز نفوذ و ناهنجاری ها را رصد کنند و در مقابل قانون شکنان بایستند. وی تاکید 
کرد: دستگاه قضایی و همکاران ما در سراسر کشور حامی نیروهای در میدان و نیروهای انتظامی هستند که به 
صورت قانونمدار در میدان عمل می کنند و بازوی توانای قوه قضائیه هستند و در تصمیم سازی و تصمیم گیری 

بسیار تاثیرگذار است.



دوشنبه / 28 مهر 1399 / شماره 4663 جامعه
www.ebtekarnews.com

3
خبر

از سوی رییس شورای شهر پایتخت 
مطرح شد

پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای تهران 
برای مهار کرونا 

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه آمار 
روزانه فوتی های کرونا در تهران نزدیک ۱۵۰ نفر 
شده است، توصیه کرد که باید به فکر تعطیلی 
کامل دو هفته ای تهران و برخی کالنشهرها باشیم 
و اگر اینکار را نکنیم به نظر می رسد نتوانیم از پس 

موج سوم بربیایم.
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی گفت: هنوز 
صورت  به  چراکه  است   اخبار  صدر  در  کرونا 
طوفانی عمل می کند و با اینکه در برخی از کشورها 
صحبت از موج دوم است اما در کشور ما شاهد 
شیوع موج سوم هستیم. متاسفانه وضعیت در 
کشور خوب نیست و فوتی ها در کشور نزدیک 
به ۳۰۰ نفر و تعداد مبتالیان به حدود ۵۰۰۰ نفر 
رسیده است و در تهران نیز این عدد به ۱۵۰ فوتی 

نزدیک شده است.
که  می دهد  نشان  آمارها  اینکه  بیان  با  وی 
از سوی  تاکنون  آنچه  از  اقدامات ویژه تری  باید 
ستادکلی اتخاذ شده، انجام شود افزود: این جور 
عملکرد به نظر می رسد جواب نداده و توصیه این 
است که به فکر تعطیلی کامل دو هفته ای نه 
برخی صنوف در تهران و برخی کالنشهرها باشیم 
و اگر اینکار را نکنیم به نظر می رسد نتوانیم از پس 

موج سوم بربیایم.
هاشمی با بیان اینکه در فصل پاییز قرار داریم و 
تردد خودروها باعث آلودگی هوا می شود که تاثیر 
جدی بر ایمنی  و سالمت گروه های مختلف دارد 
گفت: متاسفانه مردم هم استرس گرانی دارند و 
هم امکان تغذیه مناسب ندارند و حاال هم آلودگی 

هوا تشدید شده و در کنارش هم کرونا هست.
وی با بیان اینکه حداقل تعطیل کنند تا مردم 
ما در  افزود:  آلودگی هوا  نگیرند، درمورد  کرونا 
آبان ماه  درپی شیوع آلودگی هوا طرح ترافیک را 
تشدید و آن را از درب خانه اجرا می کردیم و حاال 
هم باید این کار را مجددا انجام داد و اگر تعطیل 

شود حمل و نقل عمومی خلوت می شود.

محسن حاجی میرزایی در حاشیه نهمین گفت وگوی هفته که 
با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد با بیان اینکه این نشست هر 
دوهفته یکبار با حضور یکی از اعضای کابینه و با هدف بررسی 
مسائل مشترک وزارت آموزش و پرورش و دستگاه مربوط برگزار 
و  شاد  شبکه  توسعه  درباره  نشست  این  در  گفت:  می شود، 
رفع مسائل و مشکالتی که در مسیر توسعه شاد وجود دارد، 
هوشمندسازی مدارس و یکپارچه-سازی سامانه های آموزش و 

پرورش گفت وگو شد.
وی همچنین افزود: مدیران کل استان ها به نمایندگی از سایر 
استان ها نکاتی را به استحضار وزیر ارتباطات رساندند و ایشان هم 

زمینه های کار را مورد بحث قرار داد.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه صحبت ها با بیان اینکه حاصل 
این نشست تشکیل یک کارگروه مشترک بود گفت: این کارگروه 

مسائل را به طور دقیق بررسی و تصمیم گیری خواهد کرد.
حاجی میرزایی افزود: امروز بستر آموزش مجازی به دلیل شیوع 
کرونا به یک بستر واقعی و جدی تبدیل شده است و الزم است 
برای توسعه این بستر رفع اشکاالت و موانع و ایمن سازی استفاده 

دانش آموزان از این فضا و بستر، تدبیری اندیشیده شود.
وی با اشاره به اینکه مسائل خوبی در این نشست مطرح شد 
گفت: امیدوارم با تفاهمات به عمل آمده شاهد پیشرفت کار 

باشیم.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی پیرامون ضعیف 
نبودن شبکه  قابل استفاده  اینترنت در برخی مناطق و  بودن 
شاد گفت: ابتدا این نکته را بگویم که آقای جهرمی به صورت 
ویدئوکنفرانس در جلسه امروز حضور داشتند و علت این بود که 
یکی از فرزندان ایشان عالئمی نشان داده بود و چون نتیجه تست 
تا بعدازظهر مشخص می شود، ایشان احتیاط کردند که در جمع 

همکاران ما حاضر شوند.
مشکالت در تامین اینترنت شاد را گزارش دهید 

حاجی میرزایی افزود: قطعا استفاده از اینترنت برای شبکه شاد 
چه برای معلمان و چه دانش آموزان رایگان است و اگر کسی 
در تامین اینترنت رایگان مشکلی دارد حتما گزارش دهد. وزارت 
ارتباطات اعالم کرد و برخی مواردی که شکایت کرده بودند واقعی 

نبود.
وی با بیان اینکه در برخی ساعات روز با ترافیک باال مواجه 
می شویم گفت: یک علت این است که باید زیرساخت فنی شاد 
توسعه یابد که همراه اول برای تقویت آن اقدام کرده و وزارت 
ارتباطات برای تقویت زیرساخت ها با همراه اول همراهی کرده 
و قول مساعدت داده است. نکته دیگر اینکه ترافیک را در چهار 
خراسان،  فارس،  آذربایجان شرقی،  یعنی  کشور  اصلی  قطب 
تهران و اصفهان توزیع می کنند که این هم می تواند در کاهش 

بار ترافیکی در ساعات پرمصرف موثر باشد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در آموزش و پرورش هم با توزیع 
زمان کالس ها از صبح تا بعدازظهر تالش کردیم ساعات ۱۰ تا 
۱۲ که با ترافیک بیشتری روبه رو هستیم  حجم کمتری از کار را 

متوجه این ساعت کنیم.
اینترنت معلمان در شاد رایگان است 

حاجی میرزایی در پاسخ به اینکه بسته اینترنتی ۲۰ گیگابایتی 
معلمان به پایان رسیده، آیا بسته جدیدی منظور می شود؟ اظهار 
بدون  است؛  رایگان  در شبکه شاد کال  اینترنت معلمان  کرد: 
هیچ محدودیتی. تمام معلمانی که در شاد فعالیت می کنند 
اینترنت شان رایگان است و آن ۲۰ گیگابایت مختص اموری بود 
که معلمان می خواستند خارج از شبکه شاد برای آماده کردن 

محتوای درسی کاری انجام بدهند.
وی ادامه داد: نیازی به این بسته اینترنتی در این مرحله از 
کار نیست زیرا معلمان می توانند تمام خدمات و کارهایشان را 
از طریق شبکه شاد دنبال کنند. همه اپراتورهایی که خدمات 

اینترنتی را ارائه می کنند این مورد را رعایت می-کنند.
مدارس اجازه ندارند از پیام رسانی غیر از شاد استفاده کنند

وزیر آموزش و پرورش درباره استفاده از دیگر پیام رسان ها نیز 
گفت: برای تمام مدارس استفاده از شاد، تعیین شده و اجازه 
ندارند از دیگر پیام رسان های خارجی استفاده کنند. شاد امکانات 
از  آن در هیچ یک  تنوع خدمات  و  دارد  و ظرفیت های خوبی 

سرویس های خدمت رسان آموزشی وجود ندارد.
حاجی میرزایی ادامه داد: آمار استفاده و پیوستن به شاد هم 
روز به روز در حال افزایش است و مسائل و مشکالتش کاهش 
می یابد. این اپلیکیشن بیشترین کاربر و بیشترین میزان استفاده 

را دارد.
وزیر آموزش و پرورش گفت: شبکه شاد خودش را در مسیر 
حرکت کامل می کند. ضمن آنکه برای بخش خصوصی که مایل 
به ارائه خدمات آموزشی است دستورالعملی را تدوین و ابالغ 

کردیم.

اپلیکیشن  از  اگر مدرسه ای  اینکه  به  پاسخ  وی همچنین در 
باشد؟  پرورش  و  آموزش  پاسخگوی  باید  استفاده کند  دیگری 

گفت: بله، قطعا؛ اگر اعالم شود حتما رسیدگی خواهد شد.
کیفیت آموزش شاد باالست

صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
درباره نگرانی خانواده ها از کیفیت آموزش اظهار کرد: قطعا اکنون 
نیز کیفیت آموزش در شبکه شاد، باالست زیرا از بهترین دبیران 
استفاده کردیم و محتوای آموزشی را تولید و در شاد بارگذاری 

کردیم و امکانات خوبی در اختیار معلمان قرار گرفته است.
برخی  افزود:  فنی  زیرساخت های  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
مشکالت به زیرساخت های فنی مربوط می شود که شناسایی 
شده و در صدد رفع آنها هستیم. شاد هر هفته با شاد هفته قبل 
متفاوت خواهد بود و خدمات بهتر و هموارتری را ارائه خواهد 

کرد.
خانواده هایی که نگران افت کیفیت آموزشی هستند، می توانند 

از آموزش حضوری استفاده کنند 
حاجی میرزایی با بیان اینکه ما به عنوان متولی آموزش از ابتدا 
توصیه مان به خانواده ها این بوده که آموزش حضوری بهترین 
نوع آموزش است و ارتباط چهره به چهره معلم با دانش آموز 
و ارتباط دانش آموز با گروه همساالن مزیت های بسیاری دارد 
که با آموزش مجازی قابل مقایسه نیست گفت: در بسیاری  
کشورهای اروپایی که حتی محدودیت تردد وضع کرده اند اما 
مدارس را نبسته اند. مدارس باید باز و فعال باشد و ترجیح ما 

آموزش حضوری است.
افت کیفیت  نگران  بنابراین خانواده هایی که  ادامه داد:  وی 
آموزش هستند می توانند از آموزش حضوری نیز استفاده کنند و 
به مدرسه سربزنند تا از میزان رعایت مقررات بهداشتی اطمینان 
آموزش  به  مایل  خانواده ای  اگر  سو  آن  از  اما  کنند.  حاصل 
حضوری نباشد، آموزش مجازی برقرار است و تالش ما این است 
که آموزش باکیفیت باشد. تصمیم در این باره در اختیار خانواده 

است.
کل محتوای درسی تا پایان سال به اتمام می رسد؛ نگران نباشید
وزیر آموزش و پرورش درباره نگرانی معلمان مبنی بر احتمال 
عدم اتمام کتب درسی در موعد مقرر و حذف بخشی از محتوای 
کتب درسی نیز گفت: به هیچ وجه این اتفاق نمی افتد و در 
معاونت آموزش ابتدایی و متوسطه تقسیم بندی زمان آموزش را 
اعالم کرده اند و طبق آن پیش می رویم و کل محتوای درسی تا 

پایان سال به اتمام می-رسد.
حاجی میرزایی ادامه داد: وقتی جریان آموزشی به وضعیت 
جدیدی تغییر می کند، پیشبرد آن نیازمند مشارکت همگانی است 
و تمام تالش ما این است که آموزش را با مشارکت جمعی با 

کیفیت دنبال کنیم.

مشکالت در تامین اینترنت شاد را گزارش دهید

استفاده از پیام رسان خارجی برای آموزش آنالین ممنوع!
وزیر آموزش و پرورش از تشکیل کارگروه مشترکی با وزارت ارتباطات جهت بررسی و تصمیم گیری درباره مسائلی چون توسعه 

شبکه شاد و رفع اشکاالت آن خبر داد.

برای تمام 

مدارس استفاده 

از شاد تعیین 

شده و اجازه 

ندارند از دیگر 

پیام رسان های 

خارجی استفاده 

کنند، شاد 

امکانات و 

ظرفیت های 

خوبی دارد

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حمیده فالحت نیا فرزند اله رحم 

به شماره شناسنامه  224 صادر از بویراحمد در مقطع کارشناسی 

پیوسته رشته فقه و حقوق اسالمی صادر از واحد دانشگاهی یاسوج 

به شماره سریال 119۰۵6۷مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از 

یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی یاسوج 

ارسال نمایند

 برگ سبز سواری ام -وی-ام New315 رنگ سفید مدل 139۷ شماره 

پالک 34-۷8۷د22شماره موتور MVM4۷۷FJAJ۰۷۰41۷ شماره شاسی   

NATFBAMD1J1۰۵8919 به نام احمد رضا احمدی مقدم مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می باشد

نوبت سوم

آگهی مزایده
واحد اجرائیات سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج)استان کهگیلویه وبویراحمد( در نظر دارد به استناد آئین نامه اجرای ماده 50 قانون تامین اجتماعی ، ملک 

بازداشت شده زیر )به شماره مزایده 2099090244000001(را بابت بدهی  مربوط به سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه وبویراحمد  از طریق  مزایده 

حضوری بفروش بگذارد.

*نام و نشانی مزایده گزار:سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج به آدرس : یاسوج خیابان سردار جنگل جنوبی - نبش خیابان معلم - تلفن 33221107-33231471

*مشخصات ملک مورد نیازو قیمت پایه :

  دریافت اسناد مزایده : شرکت کنند گان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir    از تاریخ 99/8/28 الی 99/8/8 عالو بر مراجعه به سازمان 

تامین اجتماعی شعبه یاسوج  ا زطریق سامانه نسبت به دریافت  اسناد مزایده  اقدام  نمایند 

  نوع ومبلغ تضمین شرکت در مزایده شرکت کننده گان محترم می بایست  معادل 3.890.000.000  ریال بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمین شده 

بانکی ارائه نمایند. یک نسخه ازآن را داخل پاکت »الف«  قرار دهند و ارسال هر گونه چک از قبیل عادی، مسافرتی ، بین بانکی،درگردش، چک پول ،چکاوک و... 

قابل قبول نمی باشد .

  شماره حساب 1111522030 نزد بانک رفاه شعبه تامین اجتماعی کد 1215 بنام سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج می باشد.

  محل و زمان تحویل اسناد: شرکت کنندگان  از تاریخ 99/7/28 الی 99/8/8 پیشنهادهای خود را در پاکت های سربسته الک و مهر شده به واحد اجرائیات تامین 

اجتماعی شعبه یاسوج تحویل نمایند. و همچنین تصویر مدارک گفته شده در سامانه ستاد در همین فاصله زمانی بارگزاری گردد.

  تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده:ساعت 8 صبح شنبه مورخ 99/8/10 در محل سالن کنفرانس سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج)حضور متقاضیان در جلسه 

بازگشائی پاکتها آزاد می باشد(.

  تحویل و درج اسناد مزایده :شرکت کنندگان  می بایست  با توجه  به مندرجات  اسناد مدارک  الزم  را تهیه  و مستندات مورد  درخواست  را مطابق  ضوابط  و 

مقررات  حاکم  بر سامانه  یاد شده  از 99/7/28 الی 99/8/8در سامانه درج شود.

   زمان برگزاری مزایده  و تعیین برنده : زمان برگزاری  مزایده  و ارائه پیشنهاد قیمت  از سوی  شرکت کنند گان  در سامانه ستاد   ایران ساعت 8صبح   روز شنبه  

مورخ 99/8/10 مطابق  زمانبندی  مندرج در سامانه خواهد بود  الزم به ذکر است که به پیشنهاد های واصله خارج از سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت  به هیچ عنوان 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  ملک با وضعیت موجود واگذار می گردد.

  به پیشنهادهای فاقد امضاء،مخدوش ،فاقد سپرده،سپرده های مخدوش،سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء 

مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.سازمان تامین اجتماعی یاسوج در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختار میباشد.

  برنده مزایده شخصی است که باالترین قیمت ها را در بین قیمت های پیشنهادی که باالتر از قیمت پایه کارشناسی می باشد ارائه دهد.

  بدهکار)سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه وبویراحمد( خود میتواتد در مزایده شرکت نماید.

  برنده مزایده می بایست در روز مزایده کل مبلغ مورد مزایده را نقدا یا طی چک بانکی )رمزدار،تضمینی و بین بانکی(در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت 

،درغیر اینصورت به نفرات بعدی واجد شرایط فروخته می شود.

  مباشرین محترم فروش ،کارمندان سازمان تامین اجتماعی ،ارزیابان محترم دادگستری ،نمایندگان محترم دادسرا یا نیروی انتظامی حق شرکت در حراج را ندارند.

  هزینه آگهی،حق حراج و سایر هزینه های قانونی بعهده  سازمان جهاد کشاورزی  استان ک.ب می باشد و به همراه اصل طلب سازمان تامین اجتماعی از مبلغ 

فروش کسر می شود.

  عوارض شهرداری یاسوج و کلیه عوارض های ساختمان به عهده برنده مزایده می باشد.

  اصل ضمانت نامه اعتباری در پاکت »الف« و پیشنهاد قیمت پاکت »ب« قرار می گیرد.

  کلیه بدهی های ملک )شهرداری-آب-برق-گاز-دارایی-مخابرات-فاضالب-مالیات و.....تا تاریخ واگذاری و انتقال ملک اعم از اینکه رقم قطعی آن ها اعالم 

شده یا نشده باشد( به عهده برنده مزایده می باشد.

* وفق تبصره ماده 82 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی ، درصورت انجام مزایده ،چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ،کلیه بدهی های خود شامل 

حق بیمه، خسارات ،جرائم مربوطه و هزینه های  اجرایی را به سازمان واریز نماید از صدور سند و انتقال خود داری می شود. 

***  الزم به توضیح است در تاریخ و شرایط مزایده ،نسبت به نوبت اول و دوم آگهی تغییراتی لحاظ شده است.

سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج

قیمت پایه به ریال شماره پالک آدرسمتراژمالکردیف

نبش جنوبی باهنر دو ساختمان 507.5 متر مربعسازمان جهاد کشاورزی1

آجری  دو طبقه

پالک 1.180 از 

بخش 26 فارس

40.600.000.000

شــهرداری الونــد در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره870 مــورخ1399/06/10 شــورای اســامی شــهر الونــد، تعــدادی از اماک 
خــود را از طریــق مزایــده عمومــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان می تواننــد جهــت 
دریافــت و تحویــل اســناد مزایــده از تاریــخ درج آگهــی نوبــت دوم در روزنامــه بــه مــدت 10روز بــه امــور قراردادهــای شــهرداری 

الونــد مراجعــه نماینــد. ضمنــاً هزینــه درج آگهــی بــه نســبت بــر عهــده برنــدگان مزایــده خواهــد بــود. 
نشانی: استان قزوین، شهرستان البرز، شهرالوند، شهرداری الوند تلفن تماس: 32238501-028 )امور قراردادها-داخلی176(

نحوه انجام کارمکان امالکموارد مزایدهردیف

مزایده عمومیالوند-کوی امامتزمین های مسکونی و تجاری1

7182 6700

آگهی تجدید مزایده عمومی
نوبت دوم

روح اله احمدزاده کرمانی - شهردار الوند 

شــهرداری الونــد در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره605 مــورخ1399/06/10 شــورای اســامی شــهر الونــد، رفــت و روب و 
جمــع آوری زبالــه ســطح شــهر الونــد را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران و شــرکت های واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. 
لــذا متقاضیــان می تواننــد جهــت دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه بــه مــدت 10روز از تاریــخ درج آگهــی نوبــت دوم بــه امــور 
قراردادهــای شــهرداری الونــد مراجعــه نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت هزینــه درج آگهــی بــر عهــده برنــدگان مناقصــه خواهــد بــود. 

نشانی: استان قزوین، شهرستان البرز، شهرالوند، شهرداری الوند تلفن تماس: 32238501-028 )امور قراردادها-داخلی176(

نحوه انجام کارمبلغ اعتبار)ریال(عنوان پروژهردیف

مناقصه عمومی75/000/000/000رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر الوند1

7183

آگهی تجدید مزایده عمومی
نوبت دوم

روح اله احمدزاده کرمانی - شهردار الوند 

بــا عنایــت بــه درج آگهــی موضــوع مناقصــه 
ــات اداری  ــه خدم ــوط ب ــورات مرب ــذاری  ام واگ
مشــاغل  ســاماندهی  ســازمان   ( پشــتیبانی 
ــه  ــه ب ــاورزی(با توج ــای کش ــهری و فراورده ش
ــو  ــور لغ ــه مزب ــوق مناقص ــات ف ــاز خدم ــدم نی ع

ــردد.  ــی گ م

آگهــی لغــو مناقصـــ بــا موضــوع واگــذاری  امــورات مربــوط 
بـــ خدمــات اداری پشـــیبانی ) ســازمان ســاماندهی مشــاغل 

شــهری و فراوردهــای کشــاورزی(          
 کارفرما : شهرداری زاهدان

آگهی لغو مناقصه عمومي 

7196
شهرداری زاهدان



خبر

کدام آثار هنری از خاورمیانه در 
ساتبیز حراج می شود؟

حراجی ساتبیز در جریان حراج آنالین »آثار 
هنری قرن بیستم و خاورمیانه« مجموعه ای از 
آثار هنرمندان نامدار دوره مدرن و معاصر را از 

دو روز دیگر به مزایده می گذارد.
حراجی  جریان  در  ایسنا،  گزارش  به 
آنالین  حراج  عنوان  با  که  ساتبیز  پیش رو 
از  خاورمیانه«  و  بیستم  قرن  هنری  »آثار 
شد،  خواهد  برگزار  اکتبر   ۲۷ تا   ۲۰ تاریخ 
بیش از ۱۰۰ اثر هنری خاورمیانه به مزایده 
گذاشته می شود که در این بین مجموعه ای 
از آثار هنرمندان ایرانی نیز برای فروش ارائه 

می شود.
از جمله آثار ایرانی این حراجی به تعدادی 
از تابلوهای نقاشی مدرن »منوچهر یکتایی«، 
محصص«  »بهمن  و  فرمانفرمائیان«  »منیر 

می توان اشاره کرد.
حراجی  ساتبیز  حراجی  مسووالن  گفته  به 
حراجی های  قابل توجه ترین  از  یکی  پیش رو 
سال های  در  ساتبیز  ایرانی  مدرن  هنر  آثار 
اخیر است. در میان آثاری که در این حراجی 
ارائه خواهد شد یک نقاشی آبرنگ از »سهراب 
سپهری« با قیمت تخمینی ۸ هزار تا ۱۲هزار 
قیمت  با  پیالرام«  »فرامرز  از  اثری  پوند، 
تخمینی ۶۰ تا ۸۰ هزار پوند در کنار دو اثر از 
»مسعود عربشاهی« با قیمت های تقریبی ۱۲ 
تا ۱۸ هزار و ۶ تا ۸ هزار پوند به مزایده گذاشته 

خواهند شد.
و  بیستم  قرن  هنری  »آثار  آنالین  حراج 
خاورمیانه« آثاری از هنرمندانی را ارائه خواهد 
مزایده  به  ساتبیز  در  هرگز  پیشتر  که  داد 
گذاشته نشده است؛ آثاری از »حسن قائمی« 

و »فریدون رحیمی آسا«.
همکاری  شورای  هنرمندان  از  اثر  هفت 
خلیج فارس نیز در این حراجی ارائه خواهد شد 
که در این بین سه مورد از این آثار به هنرمندان 
نامدار زن تعلق دارد. همچنین یک تابلو نقاشی 
مشهور  نقاش  ـ  السلیمان«  »عبدالرحمان  از 
گذاشته  فروش  به  ـ  سعودی  عربستان  اهل 
از نفیس ترین  اینکه یکی  خواهد شد. ضمن 
در  نیز  ساتبیز  فلسطینی  هنر  مجموعه های 
این تاریخ به مزایده گذاشته می شود. اثری از 
»محمود مختار« هنرمند مصری نیز با قیمت 
تخمینی ۱۵۰هزار الی ۲۰۰هزار پوند به فروش 

گذاشته می شود.

اول اسفند ماه که کرونا وارد کشور شد، وزارت فرهنگ و 
فعالیت های  کلیه  پیشگیرانه  اقدام  یک  در  اسالمی  ارشاد 
هنری اعم از اجرای تئاتر، اکران فیلم و برگزاری کنسرت را تا 
اطالع ثانوی تعلیق کرد. اما اهالی موسیقی که همیشه مردم 
از آن ها حمایت می کردند، این بار به سوی مردم آمدند و با 
برگزاری کنسرت های موسیقی آنالین تالش کردند هم چرخه 
موسیقی  با  مردم  هم  و  بازنایستد  حرکت  از  موسیقی  هنر 

روزهای سخت خانه نشینی را سپری کنند.
کارها  و  فاصله گذاری هوشمند که کسب  گام دوم  از  بعد 
زمزمه هایی  کردند،  فعالیت  به  شروع  دیگری  از  پس  یکی 
همین  به  شد.  شنیده  کنسرت  برگزاری  چگونگی  درخصوص 
منظور اوایل اردیبهشت ماه نشست هم اندیشی ای درخصوص 
تمهید مقدمات و شرایط ضروری برای برگزاری کنسرت، پس 
حمیدرضا  نشست  این  در  شد.  برگزار  سالن ها  بازگشایی  از 
تعداد سالن های  نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی گفت: 
برگزاری کنسرت، معدود است و رقابت مناسبی در این زمینه 
هرسال  سالن ها  اجاره  قیمت  دلیل  همین  به  ندارد.  وجود 
تاثیر  کنسرت ها  هزینه  بر  موضوع  این  و  می یابد  افزایش 
اقتصادی  توان  که  جامعه  افراد  از  زیادی  بخش  و  می گذارد 

ندارند؛ امکان برخورداری از کنسرت های موسیقی را ندارند.
بعد از رایزنی های گوناگون سرانجام دفتر موسیقی معاونت 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اواخر خرداد با توجه 
به اعالم آغاز فعالیت های هنری از ابتدای تیرماه، دستورالعملی 
را به سالن ها و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها 
با  جلسه  دو  برگزاری  به  توجه  با  مجموعه  این  کرد.  اعالم 
نمایندگان سالن های اجرای صحنه ای موسیقی و تشکل های 
صحنه ای  اجراهای  مجوز  صدور  کرد  اعالم  موسیقی  حوزه 
موسیقی با رعایت موارد زیر از ابتدای تیرماه امکان پذیر است.
و  فرهنگ  وزارت  موسیقی  دفتر  مدیرکل  الله یاری،  محمد 
ارشاد اسالمی نیز آن زمان در این باره گفته بود: آنچه ما در 
بخشنامه ها برای برگزاری کنسرت ها ارائه داده بودیم، برپایی 
اجرای زنده موسیقی به شرط صدور مجوزهای الزم از سوی 
گرفتن  قرار  در وضعیت سفید  و  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 
شهرهای میزبان بود که در این زمینه تا کنون سه درخواست 
برای برگزاری کنسرت از سوی چند شرکت موسیقی به دفتر 
به محض صدور  که  است  ارائه شده  ارشاد  وزارت  موسیقی 

مجوزهای الزم در این زمینه اطالع رسانی خواهد شد.
کامل  رعایت  با  می توانستند  کنسرت  سالن های  بنابراین 
به  اقدام  خود  ظرفیت  از  نیمی  با  بهداشتی،  پروتکل های 
برگزاری کنسرت کنند. بر همین اساس برخی از خوانندگان 
پاپ بلیت فروشی خود را برای کنسرت های پیش از محرم و 
برگزاری  امکان  زمان  آن  به دالیلی  بنا  اما  کردند.  آغاز  صفر 

کنسرت های موسیقی فراهم نشد. حاال چند روزی است که 
خبر بلیت فروشی برخی خوانندگان منتشر شده است. از روز 
کنسرت »هوروش  بلیت  بلیت،  فروش  پنجشنبه سایت های 
بند« و »رضا بهرام« در جزیره کیش را به فروش می رسانند. 
تا 3۰۰ هزار تومان تعیین  از ۱4۰ هزار تومان  قیمت بلیت ها 

شده که نسبت به گذشته افزایش داشته اند. 
از یک سو عدم فعالیت  سالن های کنسرت صنعت موسیقی 
را به مرز ورشکستگی کشانده اما از سوی دیگر در شرایطی 
که کل کشور درگیر موج سوم ویروس کرونا هستند، برگزاری 
کنسرت در یک شهر خاص ممکن است باعث افزایش سفرهای 

غیرضروری شده و عاملی باشد برای گسترش بیش از پیش 
این ویروس. در چنین دو راهی ای چه باید کرد؟ شاید به همین 
دالیل سیل انتقادات به سوی وزارت ارشاد روانه شده و گفته 
در  کشور  موسیقی  از صنعت  شایسته  حمایتی  که  می شود 
شرایط کرونایی شکل نگرفته است. محمد الله یاری، مدیرکل 
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفت وگویی 
در این باره گفته است: »راجع به فعالیت در حوزه موسیقی 
که با وجود آغاز فعالیت ها در حوزه های تئاتر و سینما، شاهد 
اجرای زنده ای در آن نبودیم هم باید به این نکته اشاره کنم که 
تفاوت هایی میان اجرای موسیقی با تئاتر یا سینما وجود دارد، 

در حوزه سینما تفاوت این است که وقتی شما به عنوان یک 
فضای صامت  یک  در  می شوید،  سینما  سالن  وارد  مخاطب 
که کمترین تحرک فیزیکی در آن جریان دارد، شاهد نمایش 
فیلمی هستید که عموماً بیننده را به فکر و اندیشه وا می دارد. 
در مقایسه با حوزه تئاتر هم ماجرا در این قالب وجود دارد 
تماشاخانه حضور  به طور حتم جمعیت کمتری در یک  که 
دارند کما اینکه در یک سالن اجرای موسیقی جمعیت بیشتر 
با شور و هیجان بیشتر حضور دارند که سکوت و آرامش به 
ویژه در اجراهای موسیقی پاپ نمی تواند وجود داشته باشد. 
چرا که قطعاً مخاطب دوست دارد در سالن اجرای موسیقی 
که  باشد  داشته  همراهی  خواننده  و  نوازنده  گروه  با  پاپ 
ندارد.  فرآیندی وجود  تئاتر چنین  و  در سالن سینما  طبیعتاً 
پس این تفاوت های ماهوی موسیقی با تئاتر و سینماست که 
در روزهای کرونایی محدودیت های بیشتری را برای برگزاری 
برگزاری  برای  که  محدودیت هایی  کرد،  ایجاد  کنسرت ها 

کنسرت باید بیشتر روی آن ها اندیشه کنیم.
او افزود: اما با وجود همه این مواردی که به آن اشاره شد، 
ما در اردیبهشت و خرداد امسال پیش بینی های الزم را برای 
برگزاری کنسرت با هماهنگی ستاد ملی مقابله کرونا و البته 
اجراهای  برگزاری  به  مربوط  بهداشتی  نامه های  تدوین شیوه 
کارشناسان  تایید  مورد  می بایست  قطعاً  که  موسیقی  زنده 
دادیم  قرار  این  بر  را  مبنا  و  دادیم  انجام  قرار می گرفت،  نیز 
تا پیش از آغاز ایام سوگواری ماه های محرم و صفر )شهریور 
از  با در نظر گرفتن نیمی  و مهر( شرایط برگزاری کنسرت ها 
ظرفیت سالن ها محیا شود. جالب است بدانید در همین راستا 
فرهنگ  وزارت  دفتر موسیقی  از سوی  بر 3۰ مجوز هم  بالغ 
و ارشاد اسالمی برای اجراهای صحنه ای صادر شد و بنا هم 
بر این بود که از هفته سوم تیرماه با مجوزی که صادر شده 
ما شاهد برگزاری کنسرت ها باشیم. اما بعد از مدتی تک تک 
تهیه کنندگان و موسساتی که به ما برای برگزاری کنسرت نامه 
از لغو کنسرت های خود خبر دادند. من هم  فرستاده بودند 
با ذکر دلیل  را  این کنسرت ها  آنها خواستم که اعالم لغو  از 
به صورت مکتوب عنوان کنند. که در این راستا تقریباً تمامی 
مواردی که در این زمینه به صورت مکتوب به ما ارسال شد، 
مردم  از سالمتی  تهیه کنندگان  نگرانی  و  کرونا  دوباره  شیوع 

موضوع اصلی لغو کنسرت ها بود.
ارشاد  وزارت  دفتر موسیقی  گفته های مدیرکل  بنابر  گرچه 
کم کم زمینه برگزاری کنسرت نیز در کشور فراهم خواهد شد 
اما همچنان این پرسش بی پاسخ می ماند که چگونه با برگزاری 
انجام  باعث  قطعا  که  به خصوص  شهر  چند  در  کنسرت 
به شهرهای  ویروس  انتقال  از  غیرضروری می شود  سفرهای 

دیگر جلوگیزی خواهد شد؟

آیا درهای سالن های کنسرت گشوده خواهد شد؟

ونا کشمکش کنسرت و کر
گروه فرهنگ و هنر – تقریبا هشت ماهی است که هیچ کنسرت فیزیکی در کشور برگزار نشده است. همان اوایل که ویروس کرونا 
وارد کشور شد، تمامی فعالیت های فرهنگی و هنری کشور به حالت تعلیق در آمد. گرچه بعد از 4 ماه سینما ها و سالن های تئاتر 
با رعایت پروتکل های بهداشتی توانستند کار خود را آغاز کنند اما همچنان در سالن های کنسرت بسته ماند. حاال پس از گذشت 

دو ماه تعطیلی همیشگی کنسرت ها زمزمه ها حاکی از آغاز مجدد اما محدود برخی سالن های کنسرت در کشور است.

 برگزاری 

کنسرت در 

یک شهر خاص 

ممکن است 

باعث افزایش 

سفرهای 

غیرضروری 

شده و عاملی 

باشد برای 

گسترش بیش 

از پیش این 

ویروس
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پالک83-- شماره  به  مدل 1383  نیسان  سیستم  ون  کامیونت  سبز    برگ   

واز  ایرج قاسمی مفقود  بنام   D37986119ب12شماره موتور241910شماره شاسی

درجه اعتبار ساقط است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد 
امین محمدی مدیر امور آب و فاضالب شهرستان باشت در پاسخ به خبر 
منتشر شده در برخی سایت ها و جراید محلی با عنوان »قابل توجه فرماندار، 
بخشدار و آبفای شهر باشت/روستای شادگان ۱۵ روز است آب ندارد/تعلل 
یا بوروکراسی اداری قابل توجیه نیست/مردم تحت فشار شدید«، اظهار کرد:  
شکستگی خط انتقال لوله آب روستاهای شابهرام وشادگان در مسیرجاده 

اصلی هفته گذشته توسط آبدار این روستاها گزارش شد.
محمدی افزود: باتوجه به اینکه اداره راه و شهرسازی شهرستان باشت در 
سالهای گذشته بدون از انجام استعالم از امور آبفا نسبت به خاکریزی و 
مدفون نمودن بیش از 3۰۰متر از خط انتقال آبرسانی روستای شادگان اقدام 
نموده که خط انتقال آب در نقطه مورد نظر حدود 3 تا ۵ متر در عمق 
خاکهای ریخته گردیده مدفون گردیده و به همین علت مسیر شکستگی لوله 

به دلیل حجم زیادخاکریزی کامال نامشخص اشت.

وی عنوان کرد: در همین راستا اداره آبفا شهرستان باشت جهت تعمیر خط 
انتقال درمحل کار حضور و با توجه به اینکه  امکان حفاری توسط  نیروی 
انسانی مقدور نبود و احتمال  ریزش خاک وجود داشت در مورخ ۲4مهرماه 

یک دستگاه لودر جهت حفاری به محل مورد نظر انتقال داده شد.
 محمدی خاطرنشان کرد: با توجه  به حجم باالی خاک، صعب العبور  
بودن مسیر  و سقوط لودر به دره پایین دست عمال امکان حفاری با لودر 
میسر نگردید و بدلیل کمبود امکانات، مرمت خط انتقال مورد نظر تاکنون 
برای این امور میسر نگردیده  و در کمترین زمان ممکن امور آبفا شهرستان 
باشت  نسبت به انتقال یک دستگاه بیل مکانیکی با توانایی قدرت مانور و 

انجام کار باالتر جهت حفاری و مرتفع نمودن مشکل اقدام خواهد نمود.
ایشان اظهار داشتند: از بدو حادث گردیدن این مشکل نهایت همکاری 
شهرستان  شهرسازی  و  راه  اداره  و  مرکزی  بخشدار  فرمانداری،  طریق  از 
باشت بویژه  در خصوص تهیه یکدستگاه کمرشکن و انتقال لودر اداره راه و 

شهرسازی انجام گردیده است.
محمدی با بیان اینکه در روستای مذکور فقط  ۸ خانوار ساکن می باشند 
و مابقی خانوار ها در این روستا اکثرا سکونت موقت و کوتاه مدت داشته و 
معموال در ایام تعطیالت و بعضا تعطیالت پایان هفته در روستا حضور دارند.
وی تاکید کرد: امور آبفا تنها وظیفه تامین آب شرب خانوارها را برعهده دارد 
و تامین آب کشاورزی و باغات، دام و احشام هیچ گونه ارتباطی به امور آبفا 
ندارد و در این راستا از زمان ایجاد مشکل خط انتقال، روزانه آبیاری بوسیله 

یکدستگاه تانکر آبرسانی ۱4 متر مکعبی نیز انجام می گیرد.
مدیر امور آبفا شهرستان باشت افزود: در سال  ۱3۹۵ شرکت آبفا استان 
کهگیلویه و بویراحمد نسبت به ساخت یکباب مخزن ۱۰۰متر مکعبی و اصالح 
حدود ۵ کیلومتر شبکه توزیع وکنتور گذا ری آب روستا اقدام نموده و به رغم 
انجام خدمات، متاسفانه مشترکین ساکن در این روستا نسبت به پرداخت 

آب بهاء  همکاری ندارند.

تالش بی وقفه امور آبفا باشت برای رفع شکستگی خط انتقال  شادگان

معاونت بازآفرینی شهری راه و شهرسازی گفت: ۱۱ میلیارد ریال از محل 
اعتبارات بازآفرینی شهری راه و شهرسازی  برای اجرای طرح بازآفرینی شهری 

در نجف اباد  هزینه شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد، 
سیاوش رشته دراز افزود:پروژه آسفالت و جدول گذاری محله نجف آباد  در 
قالب طرح باز افرینی شهری با حمایت ویژه استانداری و همراهی اداره راه و 
شهرسازی هم اکنون بیش از۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی  و بزودی به پایان 

می رسد
 رشته دراز تصریح: در همین راستا در طی این  ۱4 هزار۱3۶  مترمربع 
زیرسازی آسفالت محله نجف اباد در قالب طرح بازآفرینی شهری انجام 

خواهد شد.
شاهد  زیاد  بارندگی های  علت  به  جاری  سال  اینکه  بابیان  دراز  رشته 
آب گرفتگی معابر و شرایط نامناسب موجود در  این محله  بودیم  ، افزود:  در 
این راستا و به جهت رعایت و رفاه  حال مردم در فصل بارش پیش رو ، بیش 
از ۱۰۰۰ متر جدول گذاری برای رفع این مشکل در محله نجف آباد همزمان با 

آسفالت معابر  اجرا شد.
وی ساماندهی برخی از محالت اعم از جدول گذاری و آسفالت را در قالب 
طرح بازآفرینی شهری در کنار سایر پروژه های عمرانی از الویت های  کاری 
راه و شهرسازی برشمرد و تاکید کرد: خوشبختانه تا کنون توانسته ایم در سایه  
تالشهای مدیر کل محترم راه و شهرسازی و همکارانم در حوزه باز آفرینی 

شهری پاسخگوی بسیاری از درخواست ها در محله های هدف باشیم.

۱۱ میلیارد ریال برای اجرای طرح بازآفرینی شهری در نجف آباد هزینه شد

نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اسالمی است.
 )مقام معظم رهبری( 
و  و حیاتی رشد  اساسی  ارکان  از  پایدار  آرامش  و  امنیت  یقینا وجود 
توسعه هر جامعه ای است و در کشور عزیزمان ایران نیز امنیت و آرامشی 
پایدار امید بخشی وجود دارد که آن را مرهون جانفشانی و تالش های 

شبانه روزی نیروهای نظامی، انتظامی و اطالعاتی در رده های مختلف 
هستیم.

هفته نیروی انتظامی بهانه ای است تا نگاهمان به خدمات و اثرات ارزشمند 
این نیروی سبزپوش و جان برکف، عمیق تر و دقیق تر شده و خوب بدانیم 
که آرامش ما حاصل همان مجاهدتهایی است که گاهی با چشم سر دیده 

نمی شود.
اینجانب و مجموعه مدیران و کارکنان شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و 
بویراحمد، ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و یاد و خاطره شهدای 
راه امنیت و آرامش کشور،  این هفته را به تمامی فرماندهان و نیروهای 
خدوم انتظامی، خصوصا عزیزانی که در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد 
مشغول به خدمت هستند و به صورت ویژه عزیزانی که در فعالیت ها و 
اقدامات شرکت آب منطقه ای، همراهی و حمایت های کارگشا و راهگشایی 
داشته اند، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند منان، سالمتی، موفقیت و 

سربلندی آنان را خواستاریم.
رسول فرهادی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد

پیام تبریک مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت هفته نیروی انتظامی

ــه  ــاور شــرکت ســهامی خــاص ب ــران دانــش پژوهــان فن آگهــی تغییــرات شــرکت ژی
ــت  ــتناد صورتجلســه هیئ ــه اس ــی 14007504594 ب ــت 11121 و شناســه مل شــماره ثب
ــق  ــدگان ح ــن دارن ــد : 1 - تعیی ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 1398،02،17 تصمیم ــره م مدی
ــل چــک ، ســفته ،  ــدآور شــرکت از قبی ــادار و تعه ــه اســناد و اوراق به امضــاء مجــاز : کلی
بــروات ، قراردادهــا و عقــود اســامی و اوراق عــادی و اداری بــا امضــای رئیــس هیئــت مدیــره 

یــا مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان  

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج )1023614(    7166

آگهــی تغییــرات شــرکت مســافر بــری وحــدت ســفر بانــه موسســه غیــر تجــاری 
بــه شــماره ثبــت 55 و شناســه ملــی 14004941599 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1399،03،22 اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ای اســتان کردســتان بشــماره 73،18720 مــورخ 1399،06،01 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : - تعــداد اعضــاء هیــأت مدیــره از 5 نفربــه 3 نفرکاهــش یافــت و مــاده مربوطــه 

اساســنامه اصــاح گردیــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بانه )1023622(      7169

مفقودی 
شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس آی بــه رنــگ عنابــی روغنــی مــدل 1383 
 S1412283385544ــی ــماره شاس ــور 01005544 و ش ــماره موت ــران 68 و ش ــی 855 و 48 ای ــماره انتظام بش
ــد                                                                            7198 ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــود و ازدرج مفق

مفقودی
ــور   ــه شــماره موت ــدل 95 ب ــگ ســفید م ــا TU5 رن ــی ســواری ران ــرگ  ســبز و ســند کمپان کارت ماشــین و ب
163B0214701 و شــماره شاســی NAAU01FE6FT114563 و شــماره پــاک ایــران 24 - 998 ج 66 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردی
قم  7193

مفقودی
کارت ســبز موتــور ســیکلت مــدل 1387 رنــگ مشــکی بــه شــماره موتــور 05058181، شــماره تنــه 8757602  
شــماره پــاک    479 ایــران 65538  ایــران  مفقــود گشــته و از درجــه اعتبــار ســاقط ســاقط  اســت.      7185



دوشنبه / 28 مهر 1399 / شماره 4663 جهانورزش
www.ebtekarnews.com

5
خبرخبر

علیرضا فیروزجا به سمت قهرمانی جهان 

پیش می رود

این نابغه دهه هشتادی میلیاردر 

قهرمان  نایب  شطرنج  جهان  ایرانی  نابغه 
تورنمنت نروژ شد و 39هزار دالر دیگر به جیب 

زد.
فیروزجا که  به گزارش ورزش سه، علیرضا 
با هنرنمایی اش و افزایش 20 واحدی ریتینگ 
به درجه 2748 رسیده است و هنوز تا هجده 
سالگی و رسیدن به رکورد ریتینگ 2800 کارلسن 
قبل از 18 سالگی زمان مناسبی در اختیار دارد 
ورزشکاران  پولسازترین  و  موفقترین  از  یکی 

نوجوان ایرانی در تاریخ ورزش جهان است.
او که بدلیل شیوع کرونا حدود 7 ماه زمان 
را برای رسیدن به رکورد کارلسن به دلیل عدم 
برگزاری رقابت های ورزشی در جهان به صورت 
گذشته  سال  دو  در  داد،  ازدست  حضوری 
هیچگاه کاهش درجه ای را در هیچ تورنمنتی 
در آمار خود نداشته و همیشه و در همه رقابت 

ها افزایش واحد ریتینگ را تجربه کرده است.
نفر اول درجه بندی شطرنجباز زیر 20 سال 
جهان در حال حاضر 17 سال دارد، او در 16 
سالگی به این رکورد رسید و آن را همچنان در 
اختیار دارد و به نظر هم نمی رسد کسی بتواند 

به این زودی ها رکورد او را جابه جا کند.
فیروزجا که با کسب مقام دومی 39 هزار 
میلیون  دویست  و  میلیارد  یک  معادل  دالر 
تومان پول رایج حال حاضر ایران به جیب زد 
در ماه های گذشته در اکثر مسابقاتی که به 
صورت آنالین برگزار شد یکی از نفراتی بود که 
جوایز دالری را به خود اختصاص داده است 
رشته  این  اسپانسرهای  پرداختی  دالرهای  و 
ورزشی را به حساب شخصی خود واریز کرده 

است.
درآمد زایی خالص فیروزجا از درب منزل و 
پشت میز کامپیوتر شخصی و با نبوغ خود در 
دیدارهای سریع و نیمه سریع آنالین شطرنج 
می  رقم  حالی  در  جهان  های  بهترین  برابر 
خورد که خیلی از ورزشکاران به دلیل تعطیلی 
رقابت های ورزشی در حال استراحت در منزل 
تالطم  در  نیز  بیزینس ها  از  خیلی  و  بودند 
اقتصادی ایجاد شده آسیب فراوان دیده بودند.
او هر چه که کاشته خیلی زود و در نوجوانی 
بین  در  درآمدش  و  است  برداشت  حال  در 
ورزشکاران حال حاضر ایرانی می تواند در بین 

بهترین ها لقب بگیرد.
شاید خیلی از فوتبالیست های حال حاضر 
لیگ برتر هم طی یک سال به اندازه او در آمد 
نداشته باشند، فوتبالیست هایی که در زمان 
نوجوانی حتی توان تهیه کفش فوتبالی مناسب 
از سال ها تالش و در  بعد  و  نداشتند  را هم 
بزرگسالی قرارداد حرفه ای بستند و به نوایی 

رسیدند.
با روندی که فیروزجا درپی گرفته و جایگاه 
باالی او در جهان شطرنج و حضور او در سوپر 
دعوتنامه  با  که   جهانی  بزرگ  تورنمنت های 
های شخصی به جهت افزایش وجایگاه برند 
تورنمنت ها انجام می شود بدون شک و خیلی 
پردرآمدترین  از  یکی  فیروزجا  علیرضا  زود 

ورزشکاران تاریخ ایران خواهد شد.
نابغه ایرانی عالوه بر این درآمدهای هنگفت 
این  قهرمانی  کاندیدهای  جدی ترین  از  یکی 
رشته در جهان است و خیلی از کارشناسان 
پیش بینی کردند مگنوس کارلسن نروژی که 
بالمنازع جهان  حدود 10 سال است قهرمان 
است تاج و تخت قهرمانی را به فیروز جا قبل از 

رسیدن او به 20 سالگی خواهد داد.

محمود فکری شانس هم ندارد 

اردوی پیش فصل استقالل در غیاب 

1+9 بازیکن اصلی!

دو  کرونا  بودن  مثبت  احتمال  به  توجه  با 
بازیکن دیگر، حاال  اردوی آماده سازی استقالل 

شرایط دشوارتری را پشت سر می گذارد.
لیگ  که  حالی  در  سه،  ورزش  گزارش  به 
بیستم تا 13 روز دیگر آغاز خواهد شد، خبرهای 
خوبی از تیم استقالل به گوش نمی رسد و گویا 
جدید  لیگ  در  حضور  آماده  هنوز  تیم  این 

نیست.
در حالی که استقالل روزهای بالتکلیف زیادی 
را بدون سرمربی پشت سر گذاشت، باالخره از 
میان چندین گزینه هیئت مدیره این باشگاه، 
قرعه به نام محمود فکری افتاد تا کاپیتان سابق 
استقاللی ها هدایت این تیم را برعهده بگیرد و 
حداقل آبی پوشان در مورد مهم ترین پست این 
باشگاه، از بالتکلیفی خارج شوند. اما استقاللی 
ها که در فصل نقل و انتقاالت موفق به حفظ 
اکثر بازیکنان خود شده بودند، اکنون رفته رفته 
در حال به نظاره نشستن جدایی این بازیکنان 

هستند.
شده  برکنار  مدیرعامل  سعادتمند  احمد 
استقاللی ها که در زمان نقل و انتقاالت مورد 
انتقاد شدید هواداران قرار گرفت، با تمدید با 
ستاره های این تیم، به نوعی در استقالل انقالب 
به پا کرد و با ژست خاص خودش مدعی شد 
تنها مدیرعاملی بوده که تمام بازیکنان این تیم 
بجز علی کریمی را حفظ کرده است. اما پس 
از بازگشت استقاللی ها از قطر، روزبه چشمی 
به همراه تیم به تهران برنگشت و درحالی که 
باشگاه استقالل پیش از شروع رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا، با انتشار عکسی از سعادتمند 
و چشمی خبر از تمدید این بازیکن داده بود، 
اما مدافع آبی پوشان به دالیلی که هنوز روشن 
نشده است، از جمع آبی پوشان جدا و راهی ام 

الصالل قطر شد.
استقالل که هنوز پنجره نقل و انتقاالتیش 
بسته است و موفق نشده طلب شفر، پاختاکور 
و جپاروف را بپردازد، موفق به پرداخت مطالبات 
میلیچ نشده و این بازیکن در آستانه جدایی قرار 
دارد. تاخیر مدیران این تیم در پرداخت طلب 
شیخ دیاباته نیز باعث شده این بازیکن هنوز به 

تهران بازنگردد.
از  کرونا  تست  اولین  گرفتن  از  بعد  اما 
بازیکنان استقالل مشخص شد که سه بازیکن 
به این ویروس مبتال هستند و همین موجب 
شد از ادامه حضور در تمرینات منع شوند و در 
تست دوم که امروز نتیجه آن اعالم شد، دو 
بازیکن دیگر آبی ها به نام های محمد دانشگر 
و مهدی مهدی پور به این ویروس مبتال شدند 
و اکنون تعداد بازیکنان غایب کرونایی به 5 
بازیکن رسیده است که یکی از این بازیکنان 
فرشید اسماعیلی است که در ترکیب تیم نقش 

محوری دارد.
عالوه بر این 5 بازیکن که به دلیل ویروس 
کرونا از حضور در تمرینات تیم استقالل منع 
شده اند شیخ دیاباته و میلیچ هنوز به تمرینات 
تیم ملحق نشده اند. آنها حتی اگر به صورت 
تمرین  در  که  زمانی  و  کنند  تمرین  انفرادی 
باالیی  آمادگی  از  می شوند  حاضر  استقالل 
برخوردار باشند به دلیل عدم آشنایی با افکار 
تاکتیکی محمود فکری نیاز به وقت خواهند 
داشت تا در ایده های تاکتیکی سرمربی جدید 

استقالل جای خود را پیدا کنند.
به این غایب های آبی پوشان، بازیکنان ملی 
را  غالمی  عارف  و  قایدی  مهدی  یعنی  پوش 
اضافه کنید. البته رشید مظاهری در آخرین 
با  تمرین استقاللی ها به صورت اختصاصی 
از  تمرین شد. جدا  عزیزیان مشغول  سعید 
این افراد، هنوز تکلیف علی کریمی مشخص 
نشده و معلوم نیست این بازیکن با استقالل 
جمیع  به  توجه  با  خیر.  یا  کند  می  تمدید 
جهات، مشخص است که استقالل با تداوم 
سوءمدیریت و بدشانسی ها  برای شروع در 
لیگ بیستم آماده نیست و محمود فکری پیش 
از شروع لیگ بیستم با نخستین چالشش در 

استقالل مواجه شده است.

تیم فوتبال پرسپولیس در حالی خود را برای بیستمین 
دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال آماده می کند که در 
چهار دوره گذشته این بازی ها به قهرمانی رسیده و با 
صعود به فینال رقابت های لیگ قهرمانان 2020 آسیا 
خط و نشان جدی برای رقیبان داخلی خود پیش از 

شروع مسابقات کشیده است.
به گزارش مهر، تیمی که با تمام حاشیه های پیرامون 
انتقاالت  خود بابت محرومیت از حضور در نقل و 
در  خوبی  عملکرد  توانست  برتر  لیگ  جاری  فصل 

تابستان داشته باشد.
جذب هفت بازیکنِ یحیی قبل از محرومیت

عدم  دلیل  به  فیفا  حکم  با  پرسپولیس  باشگاه 
در  حضور  از  ایوانکوویچ،  برانکو  مطالبات  پرداخت 
نقل و انتقاالت فصل جاری محروم شد. محرومیتی 
اما  اعمال شد  از 22 شهریورماه  فیفا  نامه  که طبق 
سرخپوشان توانستند بازیکنان مدنظر سرمربی خود 
را قبل از این تاریخ جذب کرده و انتقال آنها را ثبت 

و قطعی کنند.
حامد لک، عیسی آل کثیر، احسان پهلوان، میالد 
سرلک، علی شجاعی، آرمان رمضانی و سعید آقایی 
هفت بازیکن جدید پرسپولیس در تابستان بودند که 
با نظر مستقیم یحیی گل محمدی جذب شده و به 

پرسپولیس آمدند.
خروجی های رکورددار!

ایران  فوتبال  ملی  تیم  دروازه بان  بیرانوند  علیرضا 
که در زمستان سال گذشته با باشگاه رویال آنتورپ 
بلژیک قرارداد امضا کرد قبل از اتمام نوزدهمین دوره 
لیگ برتر، جمع شاگردان یحیی را ترک کرد تا دیگر در 
چارچوب دروازه پرسپولیس قرار نگیرد. او که با این تیم 
به پیراهن شماره یک تیم ملی رسید رکوردهای مختلفی 
را از خود به عنوان دروازه بان پرسپولیس در لیگ برتر 

ایران ثبت کرد.
همچنین علی علیپور بهترین گلزن پرسپولیس در 
تاریخ رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا نیز 
تصمیم به لژیونر شدن گرفت تا در تابستان از جمع 
قهرمانی  چهار  کسب  از  پس  پایتخت  سرخپوشان 

متوالی جدا شده و به ماریتیمو پرتغال بپیوندد.
مهدی ترابی نیز که گل ها و پاس گل هایش در لیگ 
برتر نوزدهم تاثیر زیادی در قهرمانی پرسپولیس داشت 
به العربی قطر پیوست تا هواداران این تیم را نگران 

حضور در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان 2020 کند.
رفتن هایی که خیلی زود توسط بازیکنان جدید این 
تیم برطرف شد. عملکرد تازه واردهای سرخ در ادامه 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا که به طور متمرکز در 
کشور قطر برگزار شد تاثیر زیادی روی موفقیت این 
تیم داشت تا کمتر هواداری پس از تجمع در روزهای 
ابتدایی نقل و انتقاالت تابستانی نسبت به عملکرد 
مسئوالن باشگاه در جذب بازیکن و اجازه خروج به سه 

بازیکن تاثیرگذار این تیم اعتراض کند.
مازادهای محجوب یحیی برای پرسپولیس

خواه  ربیع  محسن  و  انصاری  محمد  قطعاً 
کم حاشیه ترین بازیکنان این تیم در چند سال اخیر 
محسوب می شوند. دو بازیکنی که در دوران حضور 
برانکو ایوانکوویچ در راس کادر فنی پرسپولیس همواره 
در ترکیب اصلی حضور داشتند اما یحیی گل محمدی 
پس از آخرین مصدومیت آنها تصمیم به کنار گذاشتن 
هر دو بازیکن آرام پرسپولیس گرفت. انصاری و ربیع 

خواه که قابلیت حضور در چند پست مختلف را دارند 
قرار است ظرف روزهای آینده پس از توافق با باشگاه 
پرسپولیس به تیم دیگری رفته و فوتبال خود را دنبال 

کنند.
تک مثل لک!

بوژیدار رادوشوویچ دروازه بان کروات پرسپولیس 
بیرانوند  علیرضا  جدایی  از  پس  نتوانست  هرگز 
انتظارات را برآورده کند. او که چهار فصل متوالی 
به عنوان گزینه  منتظر حضور در ترکیب اصلی 
فراز و نشیبی  پر  بود عملکرد  فنی  نخست کادر 
داشت تا یحیی گل محمدی را از آینده چارچوب 

دروازه پرسپولیس نگران کند.
از این رو سرمربی سرخپوشان سراغ حامد لک رفت 
تا دروازه بان فصل گذشته ماشین سازی تبریز با وجود 
تمرینات  به  خود  اخیر  سال های  حاشیه های  تمام 

پرسپولیس اضافه شود.
دروازه بانی که چندین بار باعث نجات دروازه این 
تیم در ادامه بازی های لیگ قهرمانان آسیا شد. لک 
در طول هفت بازی که از دروازه پرسپولیس حفاظت 
پنالتی دریافت کرد.  از روی نقطه  کرد تنها دو گل 
کلین شیت های تاثیرگذار او سبب شد تا پرسپولیس 
به عنوان قهرمان منطقه غرب به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا برسد و خیال یحیی را برای لیگ برتر بیستم هم 

راحت کند.
مدافعان آلترناتیو و خستگی ناپذیر

آمارهای پرسپولیس در سال های اخیر نشان می دهد 
استحکام باالی خط دفاعی این تیم تاثیر زیادی در 
شجاع  است.  داشته  متوالی  قهرمانی های  مسیر 
خلیل زاده پس از کش و قوس های فراوان در آستانه 
امضای متمم مالی قرارداد خود با پرسپولیس است تا 

در این تیم بماند. مدافعی که پس از سال های دوری 
از اردوهای تیم ملی به جمع ملی پوشان بازگشت تا 
باالخره نمایش ایده آل او با پیراهن پرسپولیس پاداش 

ویژه ای را برایش به همراه داشته باشد.
کنعانی زادگان، سیدجالل حسینی،  محمدحسین 
مهدی شیری و سعید آقایی و احسان حسینی دیگر 
مدافعان این تیم را تشکیل خواهند داد. لیستی که 
قدرت  از  نشان  نیز  نادری  محمد  نماندن  درصورت 
باالی این تیم در خط دفاعی دارد. ضمن اینکه سیامک 
نعمتی نیز بارها به عنوان مدافع در ترکیب پرسپولیس 
قرار گرفته تا بازیکنان این تیم نشان از توانایی خود 
برای حضور در چند پست مختلف را به رخ کادر فنی 
خود بکشند. دردسر شیرینی که یحیی می تواند در 

مواقع ضروری از آن بهره ببرد.
ترافیک میانی پرسپولیس

بشار رسن یکی از بهترین بازیسازهای پرسپولیس 
در سال های اخیر بوده است. هافبک تیم ملی عراق 
که همچنان درگیر پیشنهاد القطر قطر برای پیوستن 
به این تیم است یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد 
دارد تا مسئوالن باشگاه و کادر فنی این تیم به هیچ 
وجه حاضر به جدایی یکی از خالق ترین بازیکنان خط 

میانی خود نشوند.
وحید  نوراللی،  احمد  کامیابی نیا،  کمال  همچنین 
دیگر  عالیشاه  امید  و  حسین پور  سعید  امیری، 
هافبک های پرسپولیس را در فصل گذشته تشکیل 
دادند که با آمدن میالد سرلک، احسان پهلوان و علی 
شجاعی قوی تر از قبل شده اند. تعداد زیاد بازیکنان 
این تیم در خط میانی می تواند گل محمدی را برای 
انتخاب یازده بازیکن اصلی خود در لیگ برتر دچار 

مشکل کند.

خط حمله پرهیجان!
در  پرسپولیس  خریدهای  از  یکی  آل کثیر  عیسی 
ادامه  در  توانست  که  می شد  محسوب  تابستان 
و  بی امان  دوندگی  با  آسیا  قهرمانان  لیگ  بازی های 
گلزنی های خود نقش زیادی در موفقیت تیمش داشته 
باشد. مهاجم سرخپوشان که به دلیل شادی پس از 
گل خود در بازی با پاختاکور ازبکستان در مرحله یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با محرومیت سنگین 
6 ماهه از سوی AFC به دلیل آنچه توهین نژاد پرستی 

تلقی شده بود روبه رو شد.
داد  پرسپولیس  به  عجیبی  شوک  که  محرومیتی 
اما این تیم در نبود آل کثیر در بازی نیمه نهایی خود 
مهدی  توسط  توانست  نیز  عربستان  النصر  مقابل 
عبدی به گل برسد تا دیدار دو تیم در پایان 120 دقیقه 
با تساوی یک - یک به اتمام رسیده و پرسپولیس در 
ضربات پنالتی موفق به شکست نماینده عربستان و 

صعود به فینال شود.
 AFC سوی  از  بخشش  عدم  درصورت  آل کثیر 
نمی تواند پرسپولیس را در دیدارهای داخلی لیگ برتر 
نیز همراهی کند تا سرخپوشان پایتخت به بازیکنانی 
نظیر آرمان رمضانی، مهدی عبدی، امیر روستایی و 

آریا برزگر برای گلزنی دل خوش کند.
تکامل برای رسیدن به پنجمین قهرمانی

واژه های جدید در مسیر تکرار مکررات قهرمانی را 
پرسپولیس می تواند وارد فوتبال باشگاهی ایران کند. 
به  )رسیدن   Glut دنبال  به  پوکر  از  بعد  که  تیمی 
پنجمین قهرمانی( است. پنجمین قهرمانی در لیگ برتر 
که می تواند رکوردهای فوتبالی را در ایران جابه جا کند. 
تیمی که با تمام فراز و نشیب های مدیریتی لیست 

کاملی از بازیکنان ایده آل هر مربی را در اختیار دارد.

دروازه بان پرسپولیس نامزد بهترین دروازه بان فصل 2020 لیگ 
قهرمانان آسیا در غرب قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، بعد از پایان لیگ قهرمانان آسیا در منطقه 
غرب، کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد انتخاب تیم منتخب این 
فصل از رقابت ها را دارد و بر این اساس نامزدهای پست های 
مختلف تیم منتخب فصل را انتخاب کرده است و از کابران خود 
خواسته تا تیم منتخب را آنها با رای خود انتخاب کنند. حامد لک 
دروازه بان پرسپولیس در بین نامزدهای بهترین دورازه بان فصل 
قرار گرفته است. پیش بینی می شد پرسپولیس با رفتن علیرضا 
بیرانوند، دروازه بان و ستاره تیم ملی فوتبال ایران به بلژیک در 
این پست با مشکل مواجه شود اما عملکرد حامد لک جایگزین او 
اینگونه بوده است که پرسپولیس در جریان بازی در لیگ قهرمانان 

گل نخورد. لک در هفت مسابقه فقط دو گل دریافت کرد که هر 
دو گل از روی نقطه پنالتی بود. این دروازه بان 29 ساله بخش 
بزرگی از موفقیت پرسپولیس در راه صعود به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا 2020 بود. لحظه درخشان او در نیمه نهایی مقابل النصر 
عربستان سعودی بود که با یک مهار بزرگ در ضربات پنالتی 

مایکون را ناکام گذاشت و تیمش را به فینال رساند.
دیگر نامزدهای بهترین دروازه بان 2020 آسیا

)شباب  ناصر  ماجد  )التعاون(،  کاسیو  )النصر(،  جونز  برد 
االهلی(، سعد الشیب )السد(

انتظار می رود همچون سایر نظرسنجی های سایت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا که بازیکنان تیم های ایرانی با رای کابران پرشمار ایرانی 

انتخاب می شوند، در این بخش نیز حامد لک انتخاب شود.

خوش شانسی پرسپولیس در روزهای پرالتهاب

دست یحیی در پوست گردو نماند
پرسپولیس که در چهاره دوره گذشته رقابت های لیگ برتر عنوان قهرمانی را کسب کرد و به فینال لیگ قهرمانان آسیا هم راه پیدا کرد، برای فصل بیستم 

با یک خوش شانسی بزرگ مواجه شد.

وازه بان لیگ قهرمانان آسیا شد حامد لک نامزد بهترین در

تیمی که بعد از 

پوکر به دنبال 

Glut )رسیدن 

به پنجمین 

قهرمانی( 

است. پنجمین 

قهرمانی در 

لیگ برتر 

که می تواند 

رکوردهای 

فوتبالی را در 

ایران جابه جا 

کند

بارسلونای تحت نظر کومان اولین شکست فصل خودش را در ورزشگاه 
آلفونسو پرز و در برابر ختافه متحمل شد.

آبی  بار  این  سویا،  برابر  خانگی  تساوی  از  پس  سه  ورزش  گزارش  به 
اناری ها در برابر ختافه صف آرایی کردند و در انتها پس از 9 سال در برابر 
این تیم شکست خوردند. بارسلونا در یک دیدار بی روح از حریف خود در 

آستانه ال کالسیکو شکست خورد.
رنج مضاعف در نیوکمپ

پس از شکست 8 گله برابر بایرن، کلیدواژه مسئوالن بارسا ایجاد یک 
انقالب در ترکیب و کادرفنی این تیم بود. پیوستن رونالد کومان امیدها 
را در دل بارسایی ها برای این اتفاق زنده کرد اما در حقیقت پس از این 
انتخاب کادر مدیریت بارسلونا هیچ پلنی برای ادامه حرکت خود نداشت. 
مدیران بارسلونا که نه از لحاظ مالی و نه از نظر محبوبیت توانایی ایجاد 
دگرگونی در ترکیب خود نداشتند تنها چند ستاره ی خود را به صورت رایگان 
به رقیبانشان هدیه دادند. ایجاد اختالف بیشتر در رختکن تیم ماحصل 
جدایی بازیکنانی مانند سوارز بود که در کمال تعجب هیچ گونه جایگزینی 
هم برای او در نظر گرفته نشد. انقالب در بارسلونا به آنجا ختم شد که تنها 
تفاوت ترکیب تیم کومان با تیمی که در برابر بایرن 8 گل دریافت کرد، 

حضور کوتینیو به جای سوارز و البته نتو به جای تراشتگن بوده که دومی 
به علت مصدومیت دروازه بان آلمانی ایجاد شده است.
اشتباهات مکرر فصل نقل و انتقاالت

گران قیمت  و  اشتباه  خریدهای  بارسلونا  فاحش  افت  اصلی  دالیل  از 
مدیریت ورزشی و بارتومئو در سال های گذشته بوده است. خرید بازیکن 
هایی مانند گریزمان و دمبله با قیمت های گزاف و نفرات بالاستفاده ای 
مانند بریثویث و جونیور فریپو باعث شده تا عالوه بر ضغف فنی، منابع 

مالی باشگاه نیز به تاراج برود. 
که  رسید  آنجا  به  در فصل جاری  کاتاالن ها  انتقاالت  و  نقل  وضعیت 
رونالد کومان که با خیال خرید بازیکنان مدنظر خود و اختیار تام در این 
خصوص پای مذاکره با بارتومئو نشست و نیمکت تیم ملی هلند را ترک 
کرد، تنها توانست یک بازیکن را جذب کند و در ازای آن بازیکنانی مانند 
سوارز، راکیتیچ، سمدو و رافینیا را نیز از دست داد. ضعف عمده در خط 
حمله و عدم حضور یک مهاجم تخصصی در این منطقه، حاصل فروش 
سوارز و عدم خرید ممفیس دپای از لیون، اعتماد اجباری به بازیکنی مانند 
پدری در یک دیدار حساس خارج از خانه، نتیجه عدم توانایی باشگاه در 
خرید تیاگو یا واینالدوم و در نهایت، عدم وجود جایگزین برای پیکه و لنگله 

در خط دفاع نیز حاصل ِخَست در پرداخت مبلغ درخواستی سیتی برای 
اریک گارسیا بوده است.

مسی بی انگیزه
با نگاه به چند بازی اخیر بارسلونا می توان دریافت لیونل مسی از بازی 
در این ترکیب خشنود به نظر نمی رسد و شادابی و نشاط گذشته را در بازی 
و حرکات او نمی توان تماشا کرد. حضور در خط حمله در کنار بازیکنان 
خنثی و بی تاثیری مانند دمبله و گریزمان باعث شده مسی رغبت چندانی 
حتی به دویدن نداشته باشد. به هر روی او در ابتدای فصل عنوان کرده 
او  بیند و می توان دریافت که  برنده ای نمی  بارسلونا پروژه ی  بود که در 

خیلی زودتر از دیگران از این تیم ناامید شده است.
!BartomeuOut#

مدیریت بارسلونا نه در بین بازیکنان، نه کادرفنی و نه طرفداران دیگر 
و  بازیکنان  مصاحبه های  از  توان  می  را  این  ندارد،  اعتباری  گونه  هیچ 
کادرفنی و کامنت های طرفداران در زیر پست های باشگاه در شبکه های 
اجتماعی و ترندهای توییتر به راحتی متوجه شد. تمامی تالش بارتومئو 
در ماه های باقی مانده از دوران ریاستش آن است که بتواند مانع برگزاری 
مجمع و برکناری احتمالی اش شود تا به وجهه او بیش از این خدشه وارد 

نشود. هم چنین جبران بدهی و ضررهای بارسلونا در فصل جاری هدف 
بارسلونا است.  پایان دوران ریاستش در  از  تا قبل  بارتومئو  بعدی ماریا 
باشگاه  زیان  و  با ضرر  بارتومئو  اگر  بارسلونا،  باشگاه  قوانین  به  توجه  با 
را ترک کند مدیرعامل بعدی می تواند از این بابت از او شکایت کرده و 
بارتومئو  است  گفتنی  بپردازند.  را  بدهی  این  باید  متبوعش  و شرکت  او 
رییس و سهامدار یک شرکت مهندسی فرودگاه و یک شرکت تجهیزات 

الکترومکانیکی می باشد. 
در نتیجه این اتفاقات بارسلونای این روزها از سمت مدیریت به حال 
خود رها شده و آنها مرکز خود را تنها روی به پایان رساندن این دوران 

معطوف کرده اند.
امیدواری اندک به پروژه کومان

با آنکه در فوتبال پیش بینی اتفاقات بسیار سخت است اما احتماال سقف 
آرزوهای طرفداران بلوگرانا کسب عنوان قهرمانی اللیگا و شاید شکست 
رئال مادرید بحران زده باشد. در نمایش بازیکنان اصلی بارسا نشاطی دیده 
نمی شود و عملکرد ذخیره های جوان هم بسیار پر فراز و نشیب است. برای 
آنکه بارسای 2020 را قضاوت کنیم کافی است بدانیم در کل دیدار برابر 

ختافه، آبی اناری ها تنها یک شوت درون چارچوب داشته اند!

  بارسلونای کومان؛ عصر یخبندان ادامه دارد

این همان تیمی است که از بایرن 8 گل خورد!
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رئیس پلیس راه تهران بزرگ خبر داد

کاهش ۲۲ درصدی تردد در 
جاده ها درپی اعمال محدودیت ها

کاهش  از  بزرگ  تهران  راه  پلیس  رئیس 
اعمال  پی  در  جاده ها  در  تردد  درصدی   ۲۲

محدودیت ها خبر داد
نورالله خادم، رئیس پلیس راه تهران بزرگ، در 
گفت وگو با ایلنا گفت: طبق اعالم مرکز کنترل 
راه کشور ترددها در این مدت که با محدودیت 
تردد در این ۵ کالنشهر مواجه بودیم ۲۲ درصد 
کاهش پیدا کرده بود و مردم همراهی خوبی در 

این مدت داشتند.
رئیس پلیس راه تهران بزرگ تصریح کرد: به 
طور مثال در محور تهران قم که در گذشته میزان 
این محور ۱۱۶ هزار تردد بود در روز  از  ترددها 
گذشته که پیک بازگشت را داشتیم به ۶۰ هزار 
رسیده بود و این نشان دهنده این است که مردم 

رعایت کرده و همراهی الزم را با ما داشتند.

۶۷ هزار تذکر لسانی به افراد 
بدون ماسک در پایتخت

رئیس پلیس پایتخت از ارائه بیش از ۶۷ هزار 
تذکر از سوی پلیس برای عدم استفاده از ماسک 
خبر داد و گفت: تا این لحظه ۴۲ مورد به علت 

عدم استفاده از ماسک اعمال قانون شده اند.
در  رحیمی  حسین  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
دیدار با فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان 
شد،  برگزار  ناجا  هفته  مناسبت  به  که  تهران 
گفت: سالمت و امنیت دو نعمت بزرگی است 
که از سوی خداوند به ما داده شده، اما تا آنها 
را از دست ندهیم، به خوبی قدر آنها را نخواهیم 

دانست.
وی با اشاره به حضور پلیس در کنار مدافعان 
سالمت گفت: پلیس از همان روزهای نخست 
شیوع کرونا اقدامات خود را آغاز کرد و در کمترین 
زمان توانستیم طومار محتکران لوازم بهداشتی 
را در هم بپیچیم. ما در ایام نوروز هم در اجرای 
پروتکل ها و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، 
سیزدهم  روز  در  را  آن  نتیجه  که  کردیم  عمل 

فروردین دیدیم.
رئیس پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه در هفته 
نخست اجباری شدن استفاده از ماسک از در 
منازل مقرر شد که صرفا به افراد بدون ماسک 
تذکر دهیم، گفت: تمام رده ها و یگان های پلیس 
برای این موضوع به خط شده و در عرض پنج روز 
۶۷ هزار تذکر لسانی به مردم داده شده و آنان به 
استفاده از ماسک دعوت شدند. البته به زودی 
تذکرهای لسانی تمام خواهد شد و اعمال قانون 

خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در همین مدت پلیس بیش 
اقشار مختلف  را در میان  از ۱۰ هزار ماسک 
است، گفت: همچنین همکاران  کرده  توزیع 
که  کردند  بازدید  واحد صنفی  از ۷۹۲۹  من 
۲۷۵ واحد به دلیل عدم رعایت دستورالعمل ها 
و پروتکل های بهداشتی با دستور قضائی پلمب 

شدند.

فرمانده نیروی انتظامی:

 پلیس در مقابل هنجارشکنان
با صالبت می ایستد

با  پلیس  گفت:  انتظامی  نیروی  فرمانده 
قانون ستیزان،  مقابل  در  اقتدار  و  صالبت 
امنیت  و  نظم  مخل  عوامل  و  هنجارشکنان 

ایستادگی می کند.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار 
حسین اشتری در نخستین روز از هفته ناجا 
با  که  انتظامی  نیروی  مشترک  صبحگاه  در 
رئیسی،  ابراهیم  سید  االسالم  حجت  حضور 
رئیس قوه قضائیه، برگزار شد، ضمن تبریک 
حلول ماه ربیع االول و هفته نیروی انتظامی به 
همه فرماندهان، رؤسا، کارکنان و خانواده آنها، 
افزود: هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی 
است برای بیان جلوه های خدمتگزاری مدافعان 
نظم و امنیت و تجلیل از مجاهدینی است که 
امنیت، آرامش و اقتدار ایران اسالمی مرهون 
تالش ها و ایثارگری های بی وقفه و شبانه روزی 

آن ها است.
وی با بیان اینکه شعار امسال هفته ناجا »با 
هم برای امنیت و سالمت« گفت: این شعار 
نمایانگر آن است که مدافعان امنیت در کنار 
مدافعان سالمت از دو نعمت امنیت و سالمت 
پاسداری  جامعه  آسایش  و  آرامش  برای 

می کنند.
عالی ترین مقام انتظامی کشور به اقدامات 
این نیرو در مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد 
و گفت: نیروی انتظامی همه ظرفیت درمانی و 
بیمارستانی خود را برای ارائه خدمت به مردم 
عزیز در اختیار متولیان امر قرار داده و در زمینه 
فاصله گذاری اجتماعی، کنترل ترددها و سفرها 
و مقابله قاطع با سوداگران و احتکارکنندگان 
اقالم بهداشتی و درمانی، همکاری و حضوری 
فعال داشته و شهدایی را نیز در این راه تقدیم 
درجات  علو  آرزوی  آنان  برای  که  است  کرده 

دارم.
سردار اشتری با بیان اینکه در کنار فعالیت ها 
نظم  برقراری  و  به حوزه سالمت  کمک  برای 
افزایش  و  آرامش  و  امنیت  ارتقاء  اجتماعی، 
اساسی  اولویت  جامعه،  در  امنیت  احساس 
برای نیروی انتظامی به شمار می آید، افزود: 
هنگامی که پدیده اوباش گری و جوالن اراذل و 
اوباش موجب احساس ناامنی در برخی مناطق 
شد، این نیرو با اقتدار و صالبت به مقابله با 
اراذل و اوباش پرداخت و قاطعانه از جان و 
مال و ناموس مردم در مقابل این گردنکشان و 

اوباشان دفاع کرد.
فرمانده ناجا ادمه داد: همراهی و پشتیبانی 
برخورد  همچنین  و  طرح  این  از  قضائیه  قوه 
قاطعانه این قوه با هنجارشکنان، موفقیت طرح 
و در نتیجه افزایش رضایت مندی و احساس 
امنیت در جامعه را در پی داشته و موجب شد 
تا ناامن کنندگان محیط زندگی و کسب و کار 
مردم، پیام اقتدار و قاطعیت نظام در برخورد با 

هر عامل ناامنی را دریافت کنند.

صبحگاه  مراسم  شروع  با  همیشه  ناجا  هفته 
فرمانده  و سخنرانی  پلیس های تخصصی  رژه  و 
در  و  ترتیب  به  و  آغاز می شود  انتظامی  نیروی 
طول هفته رؤسای پلیس از رسانه های مختلف 
بازدید می کنند و به ارائه عملکرد یک ساله خود 

می پردازند.
عملکرد  بیشتر  این هفته  در  مهر،  گزارش  به 
پلیس در سالی که گذشت و همچنین اقداماتی 
ناجایی  که در راستای محقق شدن شعار سال 
انجام شده است مرور می شود و کمتر به پرسنل 
ناجا تریبونی برای ارائه مشکالت و سختی هایی 
که دارند و حتی بیان خاطرات تلخ و شیرین شان 

داده می شود.
به دلیل شیوع کرونا در کشور تمامی برنامه های 
هفته ناجا تحت تأثیر این ویروس منحوس قرار 
و صبحگاه  رژه  از  خبری  امسال  و  است  گرفته 
نیست   … و  پی در پی  بازدیدهای  و  سخنرانی  و 
برخی  در  برنامه  با  پلیس  رؤسای  است  قرار  و 
ارائه عملکردشان  به  و  از رسانه ها حاضر شوند 
بپردازند؛ امسال خبری از فعالیت ها و مانورهای 
میدانی پلیس نیست و می توان گفت که دقیقاً 
برنامه های هفته ناجا آن شور و هیجان ساالنه 

را ندارد.
اندیشیده  انتظامی  نیروی  که  تدابیری  با  البته 
قرار است پلیس در فضای مجازی فعال تر شود 
و تله فیلم ها و فیلم هایی هم از صداوسیما پخش 
شود، همچنین مسابقات مختلف پیامکی هم برگزار 
گسترده  خدمات  بتوان  طریق  این  از  تا  می شود 

نیروی انتظامی را به آحاد مردم نمایش داد.
درجه های  سراغ  به  گرفتیم  تصمیم  امسال 
در  شاید  که  همان هایی  برویم،  ناجایی  پایین 
را  لشکر  سیاهی  نقش  جلسات  و  همایش ها 
دارند و هیچ وقت گالیه ای نداشتند و سر تا سر 
سال به جای عملکرد آماده کردن برای رسانه به 
مطلب  در  بود.  خود  هموطنان  به  فکر خدمت 
پیش رو مصاحبه هایی از پرسنل ناجا می خوانید 
شغلشان،  سختی های  از  مصاحبه  این  در  که 

آرزوهایشان، رفقای شهیدشان و … گفتند.
در عملیات دستگیری باند دیوار چین اشهدم را 

خواندم
به سراغ یکی از مأموران پلیس آگاهی می روم 
و می خواهم خودش را معرفی کند، این استوار 
دوم می گوید: »حسین هستم، از ۱۹ سالگی وارد 
چراکه  هست  نگرانم  خیلی  مادرم  شدم،  ناجا 
حتی وقتی خانه هستم باید در دسترس باشم و 
امکان دارد نصف شب بخواهم فوراً آماده شوم و 
بروم برای دستگیری، البته گالیه ای ندارم چون 
را  جانم  حاضرم  و  دارم  دوست  را  بودن  پلیس 

برای شغلم بدهم«.
شغلش  مشکالت  از  تا  می خواهم  حسین  از 
برایم بگوید، تاکید می کند: »در ابتدا بگویم که 
بیاورد،  طاقت  ما  در شغل  نمی تواند  آدمی  هر 
و هیچ  میلیون حقوق می گیرم  ماهی ۳  حدوداً 
خاطره جالب و خنده داری از عملیات ها ندارم، 
و  استرس  که من هستم همش  که محلی  چرا 
درگیری با سارقان و اشرار است، اما تا بخواهید 
خاطره تلخ دارم آن هم خاطرات همکارانم که در 

عملیات ها شهید شدند.«
عملیات  سخت ترین  از  یکی  دوم  استوار  این 
»سخت ترین  می کند:  تعریف  برایم  را  خود 
عملیات دستگیری باند دیوار چین بود، در این 
عملیات یکی از متهمانی که در حال شناسایی و 

رد زنی او بودم، باالی سرم آمد و اسلحه را روی 
برای  و  خواندم  را  اشهدم  گذاشت،  ام  پیشانی 
همکارانم  که  بودم  کرده  آماده  را  خودم  مردن 

رسیدند و جانم را نجات دادند.«
آرزوهایش  و  تفریحات  از  کمی  تا  خواستم 
بگوید، او گفت: »شاید شعاری باشد اما واقعاً 
فقط  ندارم  تفریح خاصی  دارم،  آرزوی شهادت 
بر  را  روزگار  و سختی های  می روم  رینگ  داخل 
روی کیسه بوکس خالی می کنم، دوست دارم به 
نحوی خدمت کنم که شب اول قبرم جدم باالی 

سرم بیایید و از عملکردم راضی باشد.«
۵ ساعت در آمبوالنس گیر کردم تا خیابان ها باز 

شوند
یکمی می روم که در  به سراغ ستوان  بار  این 
یکی از عملیات ها جانباز شده است، این ستوان 
یکم که نامش محمدرضا است و ۳۹ سال دارد 
با اعالم اینکه ۱۵ سال است که وارد ناجا شده، 
از  همسرم  که  بدانید  است  »جالب  می گوید: 
اینکه پلیس هستم لذت می برد و حتی به افراد 
دیگر فخر هم می فروشد اما همیشه از خطرات 

شغلی یک پلیس می ترسد و نگرانم است«.
از او می خواهم تا از دالیلش برای ورود به ناجا 
بگوید، او برایم اینگونه می گوید: »از روی بیکاری 
پلیس شدم، آن زمان از وضعیت اشتغال و در 
آمد این کار اطالع زیادی نداشتم ولی عشق به 
خدمت کردن برای مردم و حس شهرت مجابم 

کرد تا وارد این شغل شوم«.
از حقوقش گفت: »به دلیل  یکم  این ستوان 
همکاران  سایر  به  نسبت  هستم  جانباز  اینکه 
حقوق بیشتری دریافت می کند و می توان گفت 

که حدوداً ماهی ۷ میلیون درآمد دارم، یکی از 
تلخ ترین خاطراتی که یک پلیس دارد زمانی است 
که به حفا )حفاظت اطالعات ناجا( می رود، یکی 
 ۲۵ به  مربوط  هم  عملیات هایم  سخت ترین  از 
برای  اینکه ضایعه ای  به دلیل  بهمن ۸۹ است، 
دستم در حین عملیات پیش آمده بود از ساعت 
۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲ در داخل آمبوالنس گرفتار 
تا  نمی شدند  خلوت  خیابان ها  اما  بودم  شده 

بتوانم به بیمارستان برسم«.
هرکسی قبول نمی کند با یک پلیس ازدواج کند

علی سرکار استوار ۲۳ ساله در جنوب شرقی 
کشور خدمت می کند، در شبکه های اجتماعی با 
او آشنا شدم و از او خواستم تا از شغلش برایم 
بگوید، در ابتدا به موضوع ازدواج و مشکالتی که 
یک پلیس در این زمینه دارد اشاره کرد و گفت: 
»هر کسی قبول نمی کند تا با یک پلیس ازدواج 
بهم  شغلم  خاطر  به  من  نامزدی  بار  یک  کند، 
این  با  نمی توانم  گفت  خانم  دختر  آن  و  خورد 
حجم از سختی شغلی در کنار تو زندگی کنم، با 
توجه به اینکه تک فرزند هستم و با وجود اینکه 
رشته  در  کاردانی  مقطع  سراسری  دانشگاه  در 
الکترونیک قبول شده بودم اما به دلیل اینکه به 
شغل انتظامی عالقه داشتم وارد ناجا شدم، در 
ابتدا خانواده ام خیلی موافق این موضوع نبودند 
و حتی یک بار که در دوره راهنمایی می خواستم 
وارد ناجا شوم به دلیل اینکه مرکز آموزش درجه 
داری بهداری در مشهد بود پدرم موافقت نکرد 
تا زمانی که در دانشگاه با معدل ۱۸ انصراف دادم 

و باالخره وارد ناجا شدم«.
او ادامه داد: »همیشه دوست داشتم تا بتوانم 

حق  بتوانم  جامعه  در  و  باشم  خودم  پای  روی 
ظالم را از مظلوم بگیرم و این موضوع دلیل اصلی 
ورود من به نیروی انتظامی بود، از سختی های 
شغل یک مأمور ناجا هرچه بگوییم کم است اما 
سخت ترین چیزی که با آن مواجه هستیم این 
است که همکاران و دوستان مان در مرزها جلوی 
چشممان شهید می شوند، کمبود تجهیزات هم 
کرده  ایجاد  ما  برای  زیادی  مشکالت  همیشه 
می شود  مأموریت ها  در  مثال  عنوان  به  است، 
مواد  کشف  برای  نظامی  خودروی  و  لباس  از 
مخدر و درگیری با خودروهای حامل مواد مخدر 
استفاده کرد که این امکانات خیلی در اختیار ما 
نیست، یا می شود از نخبگان کمک گرفت تا وزن 
جلیقه های ضدگلوله را کمتر کنند در هر عملیات 
به جز تجهیزات ما مجبوریم وزن ۱۲ کیلویی این 
جلیقه ها هم تحمل کنیم که راندمان کار را پایین 

می آورد.«
این سرکار استوار از خاطراتش هم برایم گفت: 
»در برخی از عملیات های کشف مواد مخدر به 
رسوم  و  آداب  با  محلی  مناطق  در  اینکه  دلیل 
خاص انجام می شود برای اینکه بتوانیم زن و بچه 
را از محل دور کنیم و آسیبی آنها را تهدید نکند 
مجبور هستیم تا از بزرگان و ریش سفیدان برای 
آرام کردن منطقه کمک بگیریم؛ از سخت ترین 
عملیات هم می توانم به عملیاتی که اشرار که سه 
نفر بودند و حدود ۱۰۰ تیر به سمت ما شلیک 
کردند بگویم، در این عملیات ما سه مجروح و 
یک شهید دادیم تا بتوانیم این سه نفر را دستگیر 
باید  تمامی همکاران  مثل  پایان هم  در  و  کنیم 

بگویم که آرزوی شهادت دارم.«

به مناسبت هفته ناجا

وی انتظامی گفتند این بار سرکار استوارها و ستوان ها از نیر
هر ساله در هفته ناجا روسای پلیس های تخصصی از ناجا برای مردم گفتند، اما این بار به سراغ پرسنل ناجا با درجه های پایین رفتیم تا آنها از ناجا 

برایمان بگویند.

به دلیل شیوع 
کرونا در 

کشور تمامی 
برنامه های هفته 
ناجا تحت تأثیر 

این ویروس 
منحوس قرار 
گرفته است و 

امسال خبری از 
رژه و صبحگاه 

و سخنرانی 
و بازدیدهای 
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افقی:
۱-نارسایی – به دست آوردن - بخشنده ۲- واضح و آشکار شدن 
– انکار کردن – بازیکن محبوب این سال های تیم ملی فوتبال برزیل 
۳- دریاچه خوارزم – اموالی که متعلق به عموم مردم است ۴- ساختار 
لوله ای شکل بدن – نوار نازک تزئین شده - قلیل ۵- جنس سربه مهر 
– پول واحد اروپا – چیز – شهر بلقیس ۶- رود آلمان – خشت پخته 
- فالح ۷- جنس به ظاهر قوی – نامی دخترانه - ناپیدا – تصدیق 
آلمانی ۸- نامی پسرانه – لقمه شتری ۹- ماسه روان – قورباغه درختی 
– عالمت – دوست داشتن ۱۰- معادل فارسی »ژنرال« – بزرگ ترین 
غده بدن – پول انگلستان ۱۱- سینمای سوخته آبادان – نژاد -  ستاره – 
برگ برنده ۱۲- نیمه دیوانه – شهری در استان ایالم - »کبود« آشفته 
!  ۱۳- پدر داستان کوتاه – گونه ای سینمایی ۱۴- زنان – کشور فراعنه 

– سبزی سوپی معطر ۱۵- »استارت« قدیمی – روزگار – قالب شعری 
که بعد از هر مصراع، یک یا چند کلمه می آید که معنای مصراع قبلی 

خود را کامل می کند.
عمودی:

۱-نام پسرانه آذری – غذای محلی کرمانشاه ۲- نوم - معدن - عنصر 
شماره ۲۸ – میزان عمر ۳- بازیکن سنگالی سابق استقالل تهران – 
چین وشکن پوست – فلز سرخ – بخشش ۴- پایتخت سفال ایران – 
نژاد سفید – آرزوها ۵- لحظه کوتاه - سطح - سلسله پس از سلوکیان 
۶- لباس بلندی مخصوص این روزها – فرستاده خدا ۷- ساز شاکی 
– نیروی درونی هر انسان – بایسته و مقتضی ۸- عنوان عامیانه 
»کبوتر« – قد کشیدن برنج – تردید – کمک کننده ۹- بزرگ ترین 
قربانی شاهنامه – توبه - مروارید ۱۰- پذیرش دعوت – از توابع اصفهان 
۱۱- محل عرضه خودرو – عامل پیشرفت بعضی ها – مزه خرمالو ۱۲- 
مشاور نظامی مختار ثقفی – شهر آرزو – شهری در استان تهران 
۱۳- یار اسطرالب – روشنایی – وسنی – جنس مدال ورزشکار رتبه 
سوم ۱۴- تصدیق آلمانی – ماری با گردن پهن – قله زردکوه – از ادات 

پرسش  ۱۵- از اذیت کردن دیگران لذت می برد – حقوق.
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اخبار خبر

از سوی مدیریت تعمیر، تکمیل و 
خدمات فنی چاه ها محقق شد

تعمیر و بازسازی ۶۵۵ عدد 
شیرآالت و تجهیزات سرچاهی و 

درون چاهی

 مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه های 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: در 
۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ با تالش و کوشش 
تعداد  این مدیریت،  و متخصصان  کارشناسان 
انواع شیرآالت و تجهیزات سرچاهی  ۶۵۵ عدد 
و شیرهای درون چاهی )۳SV(، تعمیر، بازسازی 
و مجدداً در چاه های تولیدی مورد استفاده قرار 
گرفت.یونس عباسی لرکی افزود:  این کار بزرگ 
و ارزنده تخصصی در شرایط سخت تحریم های 
ظالمانه روزافزون و شرایط خاص پاندمی کرونا 
با رعایت کلیه دستورالعمل های HSE و پروتکل های 
بهداشتی تماماً با بهره گیری از ظرفیت های داخلی 
به ثمر رسید و عالوه بر تحقق برنامه های پدافند 
غیر عامل در حوزه تخصصی حفاری و تولید ایمن 
و پایدار نفت و ممانعت از توقف چاه های تولیدی 
و رفع تنگناهای عملیاتی موجود به علت خاص 
و کمیاب بودن بسیاری از این تجهیزات، صرفه

جویی اقتصادی قابل توجهی به میزان بیش از 
۴۹۰ میلیارد ریال به دنبال داشته است.

 وی گفت: در بخش سطح االرض این تجهیزات 
شامل ۵۴۸ عدد شیرآالت و تجهیزات سرچاهی 
فشار  با  و  ۱۱اینچ  تا   ۱۶/۱ سایزی ۲  محدوده  با 
االرض ۹۵  تحت   در  و  تا ۱۰۰۰۰پام  کاری ۳۰۰۰ 
عدد تجهیز مهم، حساس و گران قیمت شیرهای 
سایزهای ۳.۸۱۳  با   )۳SV( چاهی  درون  ایمنی 
و  بحرانی  شرایط  در  که  است  اینچ   تا ۵.۹۶۳ 
اضطراری نقش اصلی در توقف جریان را بعهده 
چاه های  در  بازسازی  و  تعمیر  از  پس  و  دارند 

مختلف نصب گردید.
 الزم به ذکر است مطابق توافقنامه موجود با 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت 
نفت و گاز اروندان در زمینه ارائه خدمات فنی 
تخصصی و هماهنگی به عمل آمده ۱۲ عدد از 
 ۲ اندازه های  در  چاه  تاج  تجهیزات  و  شیرآالت 
و۱۶/۱ تا  ۱۳ و۸/۵اینچ و فشار کاری ۱۰۰۰۰ پام پس 
از تعمیر و آزمایش های مربوطه و تأیید بازرسی 
فنی جهت استفاده مجدد به این شرکت عودت 

گردیده است.
 برخی از این تجهیزات مخصوص در کالس های 
مختلف و با آلیاژهای ویژه در انحصار معدودی 
از شرکت های خارجی قرار داشته و علی رغم وجود 
ایران  عزیزمان  کشور  علیه  ظالمانه  تحریم های 
در سال جهش تولید اینک تبدیل به فرصت های 
توانستن و خودکفایی شده است و این مدیریت 
نقش  مذکور  اقالم  مجدد  بکارگیری  و  احیاء  با 
بسزایی در امر خطیر و مهم نگهداشت و تولید 

ایمن در مناطق نفتخیز جنوب را ایفا می نماید.

همكار منطقه 9 عملیات انتقال گاز به 
عنوان مددكار اجتماعی نمونه سال 

98 انتخاب شد

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از کسب 
مددکاری  حوزه  در  منطقه  همکار  برتر  رتبه 

اجتماعی و روابط صنعتی خبر داد.
مقدم بیگلریان با اعالم این خبر اظهار نمود: 
بر اساس ارزیابی های مبتنی بر شاخصه های 
مددکاری  حوزه،  در  آمده  بعمل  ای  حرفه 
اسالمی  محمد  صنعتی،  روابط  و  اجتماعی 
مسؤول مددکاری اجتماعی و روابط صتعنی 
های  فعالیت  و  اقدامات  زمینه  منطقه ۹ در 
مددکاری حائز رتبه برتر و به عنوان مددکار 

اجتماعی نمونه سال ۹۸ انتخاب گردید.
حوزه  این  در  نیکو  و  پسندیده  وی خدمت 
بیان  نمود:  و  دانست  انسانی  را یک وظیفه 
منزلت  و  شان  حفظ  در  جایگاه  این  اهمیت 
ارائه خدمات در  انسانی مددکاران ارجمند و 

خور و شان آنان می باشد.
مدیر منطقه با تبریک و ابراز خرسندی از 
انتخاب همکار منطقه به عنوان مددکار نمونه 
سال ۹۸، خاطرنشان کرد: این انتخاب بیانگر 
سایه  در  همکارمان  شایستگی  و  کارآمدی 
تالشهای بی شائبه و خالصانه وی می باشد، 
امید است با تالش مستمر و همکاری،  شاهد 
تداوم موفقیت های روزافزون همکارانمان در 

منطقه ۹ عملیات انتقال گاز باشیم.

حوزه  در  افزود:  خبر  این  بیان  با  فتحی  اکبر   
زراعت در بخش حبوبات و تولید عدس رتبه اول تا 
دوم کشور با سطح زیرکشت ثابت و طی سالهای 
مختلف به استان آذربایجان شرقی تعلق دارد. در 
علوفه و تولید یونجه هم به لحاظ سطح زیرکشت و 
هم میزان تولید رتبه اول کشور به استان آذربایجان 
شرقی و در کل تولید علوفه با توجه به تعداد دام 
های استان، مقام اول تا سوم کشور به آذربایجان 

شرقی تعلق دارد. 
وی با خاطرنشان کردن این موضوع که در تولید 
آذربایجان  استان  به  گندم مقام چهارم کشوری 
زیربخش  در  داد:  ادامه  دارد،  اختصاص  شرقی 
باغبانی و تولید سیب مقام دوم کشور، تولید زردآلو 
زغال  اول کشور، در  رتبه  تولید سنجد  اول،  رده 
اخته رتبه دوم کشوری و در سایر محصوالت باغی 
رتبه های اول تا هفتم کشوری متعلق به استان 

آذربایجان شرقی است.
نیز  طیور  و  دام  تولیدات  در خصوص  فتحی   
گفت: در زیربخش دام و طیور و تولید گوشت 
قرمز رتبه سوم کشوری به استان ما تعلق دارد. در 
تولید تخم مرغ، استان آذربایجان شرقی به نوعی 
تولید تخم مرغ کشور محسوب می شود  قطب 
و حدود ۱۰.۵ درصد تخم مرغ کشور در استان 
آذربایجان شرقی تولید شده و از این حیث مقام 
سوم کشوری به آذربایجان شرقی اختصاص دارد. 
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همچنین 
یکروزه و مرغ مادر  تولید جوجه  اضافه کرد: در 
استان  مختص  کشور  سوم  مقام  تخمگذار 

آذربایجان شرقی است. 
گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
استان آذربایجان شرقی دارای یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار هکتار اراضی کشاورزی)دیمآبی( است که از 
این میزان ۸۰۰ هزار هکتار بصورت دیم مطلق و ۳۰۰ 
هزار هکتار به طور آبی کشت می شوند که ۱۰۵ 
هزار هکتار آن مربوط به باغات بوده و مابقی در 

حوزه زراعت قرار دارد. 
فتحی با اشاره به این نکته که تقریباً ۱۰۰ هزار 
هکتار از اراضی نیز بصورت نیمه آبی کشت می 
شوند، ادامه داد: میزان تولیدات کشاورزی استان 
آذربایجان شرقی بین ۴.۸ تا ۵ میلیون تن متغیر 
بوده که در سال ۹۸ چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن 

از انواع محصوالت زراعی، باغی و دام و طیور در 
تن  و ۹۰۰ هزار  میلیون  دو  که  تولید شد  استان 
مربوط به بخش زراعت، یک میلیون تن مربوط 
شامل               را  دامی  محصوالت  مابقی  و  باغبانی  به 

می گردد. 
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 
افزود: استان آذربایجان شرقی به جزء محصوالت 
گرمسیری که پتانسیل تولید در استان وجود ندارد 
در تولید اکثر محصوالت کشاورزی مازاد بر مصرف 
استان، تولیدات کشاورزی دارد که هم به استانهای 

مجاور و هم به ۵۴ کشور جهان صادر می گردد. 
وی در ارتباط با کشاورزی دانش محور نیز گفت: 
کشاورزی کشور و به تبع آن کشاورزی استان ما 
نیز نیاز مبرم دارد تا به سمت کشاورزی دانش 
محور حرکت نماید، با توجه به محدویت منابع 

خاکی و آبی و ضرورت تولید بیشتر از زمین های 
زراعی محدود و تامین نیاز غذایی رو به رشد کشور 
این نیاز به صورت ملموس قابل مشاهده می باشد. 
 فتحی افزود: در حوزه احداث گلخانه در استان 
آذربایجان شرقی نهضت گلخانه ای اتفاق افتاده و 
سرمایه گذاری های خوبی در این بخش انجام شده 
است به طوری که مدرن ترین گلخانه خاورمیانه 
در استان و در شهرستان جلفا احداث و راه اندازی 

شده است. 
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به 
بحران آبی دریاچه ارومیه گفت: پرورش آرتیمیا در 
حوزه دریاچه ارومیه با استفاده از منابع آبی آن 
یکی از مواردی است که سرمایه گذاران می توانند 
در این بخش سرمایه گذاری نموده و به فعالیت 
مشغول گردند، پرورش خارشتر با توجه به شوری 

اراضی زراعی دریاچه و پرورش شتر از دیگر اولویت 
های سرمایه گذاری در حوزه دریاچه ارومیه می 
باشد. وی اضافه کرد: کشت و فرآوری گل محمدی 
آذربایجان شرقی  استان  در  دور  های  گذشته  از 
مرسوم بوده است. سرمایه گذاری در حوزه توسعه 
گلستانهای گل محمدی استان از ظرفیت خوبی 
برخوردار بوده و مقام چهارم کشوری در تولید گل 

محمدی به استان آذربایجان شرقی تعلق دارد. 
فتحی در ارتباط با مشکالت و چالش های بخش 
گفت:  نیز  شرقی  آذربایجان  استان  کشاورزی 
ناکارآیی بازار محصوالت کشاورزی یکی از شاخص 
ترین چالش های موجود در بخش کشاورزی استان 
بازار محصوالت کشاورزی ساماندهی  اگر  است، 
با  کشاورزی  تولید محصوالت  در  اصالح شود  و 

مشکلی مواجه نخواهیم شد.

توسط کشاورزی آذربایجان شرقی کسب شد

رتبه های اول تا پنجم کشوری در تولید 30 محصول کشاورزی 
آذربایجان شرقی  فالح: رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: استان آذربایجان شرقی در تولید ۳۰ محصول کشاورزی 

رتبه های اول تا پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است. 

در تولید تخم 

مرغ، استان 

آذربایجان 

شرقی به 

نوعی قطب 

تولید تخم 

مرغ کشور 

محسوب         

می شود

سرعت گیری اجرای طرح های 
آبرسانی روستایی

گفتگو  در  دوشنبه  روز  لطفی«  »حسن 
دو  تجمیع  افزود:  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار  با 
روستایی،  و  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت 
مردم وبخصوص روستاهای مجاور شهرها را 
از بالتکلیفی نجات داده و در مباحث مختلفی 
از  مواردکار  سایر  و  آب  انشعاب های  مثل 

پراکندگی و بالتکلیفی خارج شده است.
وی ادامه داد: موضوع تجمیع این شرکت ها 
از آن جمله مواردی در ساختار اداری کشور 
بود که نیاز به اصالح داشت و با تدبیری که 
دولت و وزارت نیرو داشتند، این بحث از سال 
گذشته و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری 

و هیات دولت، عملیاتی شد.
شورای  مجلس  در  رزن  مردم  نماینده 
اسالمی خاطرنشان کرد: شاید بحث تفکیک 
شرکت ها به دو بخش شهری و روستایی در 
زمان خود، کار مفیدی بوده باشد، اما ضرورت 
توسعه خدمت رسانی به روستاها و هم افزایی 
و تجمیع امکانات و ظرفیتهای انسانی، فنی، 
که  می کرد  اقتضا  ماشین آالتی  و  اقتصادی 
هرچه  شرکت  دو  این  یکپارچه سازی  بحث 

سریعتر عملیاتی شود.
وی خاطرنشان کرد: به تعبیری این موضوع 
از آن جمله کارهایی است که وقتی نتایج آن 
را حتی در این بازه کوتاه چندماهه می بینیم، 
این کار زودترعملیاتی  می گوییم که ای کاش 
شده بود زیرا تحول ملموسی در روستاها به 
همراه داشت و آن اینکه منابع مالی و امکانات 
روستاها  کمک  به  آبفای شهری  شرکت های 
آمده است و این امر سبب شده امسال در 
بحث آبرسانی روستایی و همین طور مشکالت 
آبداران  معوقه  حقوق  مثل  شده ای  تلنبار 
روستایی، کمترین چالش را نسبت به سالهای 
از اثرها و نتایج  قبل داشته باشیم و این ها 

تجمیع دو شرکت است.
لطفی گفت: واقعیت این است که تغییر 
کارهای  و اصالح ساختارهای سازمانی، جزو 
حوصله،  که  است  پردردسری  و  پرچالش 
از  لذا خیلی  زیادی می طلبد،  انرژی  و  وقت 
مدیران ارشد عالقه ای به باز کردن این قبیل 
پرونده ها ندارند، اما در این مدت نشان داده 
شده که این توانمندی و انگیزه در مدیریت 
یک  در  و  داشته  وجود  نیرو  وزارت  ارشد 
فرایند معقول و درستی در کنار امور جاری 
و پیشبرد برنامه های توسعه ای آب و برق، به 
سازمانی  ساختارهای  در  اصالح  مهم  مساله 

زیرمجموعه نیز توجه شده است.
اداری  عالی  شورای  در  مجلس  عضوناظر 
بخش های  در  که  آن  دیگر  نکته  داد:  ادامه 
برق  گازرسانی،  مثل  دیگری  رسانی  خدمات 
برای  تفکیکی  چنین  مخابرات،  و  رسانی 
نداردو  وجود  روستایی  و  شهری  بخش های 
قبیل  این  از  هریک  برای  که  نیست  اینگونه 
برای  جداگانه  و  مجزا  شرکت  دو  خدمات، 
یا  و  شهری  گازرسانی  و  روستایی  گازرسانی 
شده  تشکیل  شهری  و  روستایی  برق رسانی 

باشد.
وی افزود: لذا به نظر می رسد بحث تجمیع 
شرکت های آبفای روستایی و شهری اقدامی 
با  سازمانی  همسانی  راستای  در  ضروری 
سایر دستگاه های خدمات رسان در استان ها 
ساختار  اصالح  ضرورت های  و  الزام ها  از  و 
اداری کشور بوده که مورد استقبال و حمایت 

نمایندگان مجلس نیز خواهد بود.
مدیریت  چون  همچنین  گفت:  لطفی 
است،  شده  واحد  و  متمرکز  شرکت ها 
پاسخگویی به نمایندگان مجلس، استانداران 
و فرمانداران نیز ساماندهی و تسهیل شده، 
چون یک متولی و یک پاسخگو در سطح هر 

استان و شهرستان وجود خواهد داشت.
در  افزود:  مجلس  در  رزن  مردم  نماینده 
مجموع اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، 
طی ماههای اخیر، سطح رضایت مردم و به 
تبع آن نمایندگان مجلس از بخش خدمات 
رسانی بخش آب شرب به میزان قابل توجهی 
کرد  اذعان  بایست  حقیقتاَ  و  یافته  افزایش 
که یکپارچه سازی شرکتهای آبفای شهری و 
تاریخی در مسیر خدمات  روستایی، تحولی 

رسانی به روستاهاست.
یکپارچه سازی  طرح  ایرنا، اجرای  گزارش  به 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی 
که چندین سال درگیر نهادهای تصمیم گیری 
بود سرانجام امسال به نتیجه رسید و هدف 
از اجرای این طرح بهبود راندمان و رسیدگی 
بهتر به صنعت آب و فاضالب بخش شهری 

و روستایی است.

مبارکۀ  فوالد  شرکت  تکنولوژی  معاون   : راعی  اصفهانبهروز 
اصفهان از تشریح برنامه های این شرکت در کمیتۀ کنترل مدیریت 
ایمیدرو خبر داد و در این خصوص اظهار کرد: در سال جاری 
که  و شرکت هایی  تابعۀ خود  برای شرکت های  ایمیدرو  سازمان 
سهامدار آن است جلسه ای با عنوان جلسۀ کنترل مدیریت برگزار 
می کند.مهدی نقوی با بیان اینکه در این جلسات که هر سه ماه 
یک بار برگزار می شود، عملکرد شرکت ها بررسی می گردد، گفت: در 
ماه جاری، دومین جلسۀ گروه فوالد مبارکۀ اصفهان برگزار و در آن 
گزارشی از عملکرد شش ماهۀ این گروه شامل شرکت های فوالد 
خودرو  ورق  امیرکبیرکاشان،  فوالد  هرمزگان،  فوالد  مبارکه، 
صنایع  و  بختیاری  و  چهارمحال  سفیددشت  فوالد  چهارمحال، 
معدنی فوالد سنگان خراسان ارائه می شود.معاون تکنولوژی شرکت 
عملکرد  خصوص  در  مختلفی  موضوعات  افزود:  مبارکه  فوالد 
شرکت ها در این جلسه ارائه می شود که طبیعتا تولید فوالد خام در 
گروه فوالد مبارکه اولین موضوع است و تولید شرکت های فوالد 
مبارکه، مجتمع فوالد سبا و فوالد هرمزگان را شامل می شود.نقوی 
تصریح کرد: برنامۀ گروه  فوالد مبارکه، در زمینۀ تولید فوالد خام در 
سال ۹۹ رسیدن به عدد ۹ میلیون و ۴۵۰ هزار تن فوالد خام است 
که جهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته خواهد داشت.معاون 
تکنولوژی فوالد مبارکه با اشاره به اینکه گزارش ارائه شده به کمیتۀ 
مدیریت تفکیک شده است، افزود: گزارش اول گروه فوالد مبارکه 
در خصوص تولیدات فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا بوده است؛ 
به این ترتیب که میزان تولید تختال این دو شرکت در شش ماهۀ 
اول سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۷ درصدی 
در  مبارکه  فوالد  فروش  عملکرد  خصوص  در  است.وی  داشته 
شش ماهۀ نخست امسال نیز گفت: محصوالت گرم ۲ درصد، 
محصوالت سرد ۹ درصد، محصوالت پوشش دار ۸ درصد، تختال 
۲۲۴ درصد و درمجموع فروش محصوالت در بازار داخلی۱۴ درصد 
افزایش داشته  است.نقوی همچنین دربارۀ عملکرد فروش صادراتی 
شرکت فوالد مبارکه گفت: با توجه به سیاست اعالم شده از سوی 
وزارت صمت در ماه های اول مبنی بر تأمین حداکثری بازار داخلی، 
به سال  نسبت  درصدی صادرات محصوالت  کاهش ۶۲  شاهد 
بازار فوالد  ارزش  تکنولوژی فوالد مبارکه  بوده ایم.معاون  گذشته 
مبارکه را بالغ بر ۳۷۶ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: سود هر 
سهم تقریبا ۷۱۵ ریال پیش بینی شده و امید می رود بتوانیم آن را 
محقق سازیم.به گفتۀ وی، در جلسۀ کنترل مدیریت، صورت های 
اساس  این  بر  و  شد  بررسی  مالی  مختلف  نسبت های  و  مالی 
نسبت های نقدینگی، اهرمی و سودآوری در شرایط مناسبی طی 
شش ماهه اول سال قرار گرفتند. معاون تکنولوژی فوالد مبارکه با 
بیان اینکه یکی دیگر از موارد مطرح شده در این جلسه، درخصوص 
سود سال جاری بوده، اظهار کرد: علی رغم اینکه هزینه های عملیاتی 
و بهای تمام شدۀ محصوالت فوالد مبارکه به دلیل افزایش قیمت ها 
رشد زیادی داشته، اما سود فوالد مبارکه در نیمۀ نخست امسال 
نسبت به شش ماهۀ نخست سال قبل با رشد قابل قبولی همراه 
بوده است.نقوی در خصوص پروژه های توسعه ای فوالد مبارکه 
گفت: پروژه های توسعه ای فوالد مبارکه برای سال جاری شامل 
الکترود  راه اندازی  سفیددشت،  فوالدسازی   ،۲ گرم  نورد  پروژۀ 
اردکان و فوالدسازی اندیمشک است و در کنار این موارد، پروژه های 
دیگری همچون پروژۀ ۱۰ میلیون تنی خلیج فارس و ۱۰ میلیون تنی 

چابهار نیز در دستور کار قرار دارد.وی ادامه داد: در ماه گذشته 
اقدامات بسیار مهمی در قالب بازار سرمایه انجام دادیم تا بتوانیم از 
سهام داران حمایت کنیم، اقداماتی همچون گرفتن مجوز خرید 
سهام خزانه با عددی بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان که مصوبۀ آن 
دریافت و بخشی از آن انجام شده و ایجاد صندوق اختصاصی 
آن.  برای  مجوز  گرفتن  و  مبارکه  فوالد  گروه  سهام  بازارگردانی 
همچنین حمایت از سهام موجود در پرتفو فوالد مبارکه که در ماه 
گذشته انجام شد، از جمله اقدامات فوالد مبارکه در این بخش بوده 
است. نقوی دربارۀ اقدامات انجام شده برای تحقیق و توسعۀ این 
گروه بزرگ فوالدسازی گفت: بودجۀ در نظر گرفته شده برای این 
بخش ۷ برابر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده که رقم 
چشمگیری است و توانستیم آن را محقق سازیم.وی افزود: تا به 
امروز تقریبا ۱۲۲۰ پروژۀ تحقیقاتی را از طریق دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی به انجام رسانده ایم و همچنین اقدامات اصلی برای تغییر 
رویکرد پژوهشکدۀ فوالد جهت طراحی محصوالت فوالدی فوالد 
مبارکه و شبکه سازی را با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و 
پژوهشکدۀ فوالد انجام داده ایم.نقوی ادامه داد: همچنین سند 
تحقیق و توسعه نیز با رویکرد نوآوری مورد بازنگری قرار گرفته و 
قراردادی نیز با دانشگاه تهران منعقد کرده ایم که در راستای حمایت 
پروژه های  به سوی  آن ها  دادن  سوق  و  دکتری  رساله های  از 
مسئله محور فوالد مبارکه بوده است.به گفتۀ معاون تکنولوژی 
فوالد مبارکه، تأسیس مرکز نوآوری گروه فوالد مبارکه در دستور کار 
بوده و امید می رود در هفتۀ آینده شروع شود. همچنین تأسیس 
مرکز نوآوری تحول دیجیتال نیز در پارک علم و فناوری در دستور 
کار قرار دارد. وی افزود: قرار بر این است که در سال جاری، حداقل 
۱۲۰۰ متریال کد استراتژیک و پیچیده را برای اولین بار بومی سازی 
را  قطعه   ۱۴۸۶ توانسته   ۹۸ سال  در  مبارکه  فوالد  البته  کنیم. 
بومی سازی کند و در سال جاری نیز نهضت بومی سازی ادامه پیدا 
خواهد کرد. گفتنی است در سال گذشته ۱۶۰۰ میلیارد تومان از 
طریق بومی سازی صرفه جویی کردیم. در شش ماهۀ اول سال ۹۹ 
با  بومی سازی کنیم که در مقایسه  را  توانستیم ۸۲۰ قطعه  نیز 
قطعات بومی سازی شده در مدت مشابه سال گذشته، یعنی۵۲۰ 
قطعه، عملکرد مناسبی است.به گفتۀ نقوی، مجموعۀ گزارش های 
دیگر  دربارۀ  اما  بوده،  مبارکه  فوالد  خصوص  در  ذکرشده 
زیرمجموعه های این گروه بزرگ نیز می توان گفت که در فوالد 
هرمزگان ۳.۲ درصد افزایش تولید در آهن اسفنجی ثبت شده و 
بوده است. وی  نیز مناسب  این شرکت  عملکرد فروش داخلی 
افزود: قیمت تمام شدۀ محصوالت در فوالد هرمزگان نیز افزایش 
داشته، با این وجود نسبت های مالی بسیار مناسبی در شرکت 
فوالد هرمزگان ثبت شده و توانسته به میزان سودآوری موردنظر 
فوالد  در  داد:  ادامه  مبارکه  فوالد  تکنولوژی  برسد.معاون  خود 
هرمزگان افزایش ظرفیت تولید فوالد از ۱.۵ به ۲ میلیون تن و واحد 
تولیدی نورد عریض برای برنامۀ توسعه ای آن در نظر گرفته شده 
است. همچنین با دانشگاه های منطقه نیز همکاری و همراهی قابل 
قبولی صورت گرفته که از آن جمله می توان به برگزاری نخستین 
دورۀ کنفرانس ریخته گری اشاره کرد. به طور طبیعی در این شرکت 
نیز مباحث بومی سازی به صورت جدی در حال اجراست و تقریبا 
و میزان  بوده  خریداری شده ساخت داخل  ۶۳ درصد تجهیزاتِ 
صرفه جویی ارزی ۱.۵ میلیون دالری برای این شرکت حاصل شده 

از  بعد  گفت:  نیز  سنگان  فوالد  شرکت  درخصوص  است.وی 
راه اندازی خط تولید این شرکت، به ارقام بسیار خوبی رسیده ایم؛ به 
این ترتیب که در شش ماهۀ اول سال ۹۹، تولید گندله نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است. همچنین 
در دیگر محصوالت تولیدی این شرکت نیز شاهد رشد قابل توجهی 
بوده ایم که در رده بندی استاندارد است و نشان از عملکرد خوب این 
شرکت دارد.نقوی افزود: طبق برآورد انجام شده در فوالد سنگان با 
سود  یافته،  افزایش  نیز  محصول  تمام شدۀ  قیمت  اینکه  وجود 
خالص آن در حدود ۶ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش پیدا 
کرده و پروژه های توسعه ای برای این شرکت تعریف شده است.به 
گفتۀ وی، واحد تحقیق و توسعۀ فوالد سنگان نیز راه اندازی شده تا 
به همراه واحد بومی سازی در راستای فرایندهای تعریف شده در 
گروه فوالد مبارکه اقدام کنند.وی در خصوص آخرین وضعیت 
شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری نیز گفت: آهن 
اسفنجی تولیدشده در این شرکت طی مدت شش ماهۀ نخست 
امسال با رشد ۱۳ درصدی همراه شده و امیدواریم فوالدسازی این 
فوالد  تکنولوژی  کنیم.معاون  راه اندازی  آینده  در سال  را  شرکت 
و  چهارمحال  سفیددشت  فوالد  شرکت  در  داد:  ادامه  مبارکه 
بسیار  شرایط  و  گرفته  قرار  موردتوجه  بومی سازی  نیز  بختیاری 
مناسبی داشته است.نقوی در خصوص آخرین وضعیت فوالد 
امیرکبیر کاشان نیز گفت: شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در ابتدای 
سال درگیر موضوع شیوع کرونا شد و در فروردین ماه امسال عمال 
تولید نداشت، با وجود این، تولید اسیدشویی آن ۳ درصد افزایش 
یافته و فرایند آنیلینگ این شرکت تقریبا ۲ برابر شده است.وی 
افزود: تولید ورق های گالوانیزۀ فوالد امیرکبیر کاشان در شش ماهۀ 
اول امسال کاهش پیدا کرده و امید می رود در شش ماهۀ دوم ۹۹ 
این کاهش تولید جبران شود. به گفتۀ وی، امیرکبیر کاشان در 
زمینۀ فروش طی شش ماهۀ نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد ۷۵ درصدی داشته، اما متأسفانه صادرات آن 
کاهشی بوده است. همچنین ارزش بازار سهام این شرکت روند 
صعودی داشته است.نقوی افزود: پروژه های توسعۀ تعریف شده 
برای این شرکت شامل افزایش ظرفیت تولید خط اسیدشویی به 
۵۰۰ هزار تن، ایجاد خط جدید نورد سرد و کارگاه غلتک جدید است 
که در ماه گذشته کلنگ زنی این طرح ها صورت گرفته است.به گفتۀ 
 ۴۲ رشد  فوالدی،  شرکت  این  در  نیز  بومی سازی  توسعۀ  وی، 
درصدی در صرفه جویی ارزی داشته است.وی در ادامه به آخرین 
این  تولید  اشاره کرد و گفت:  نیز  وضعیت شرکت ورق خودرو 
شرکت در اوایل سال جدید به دلیل شیوع کرونا کاهش ۱۸ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته و برنامه داریم در 
شش ماه دوم آن را جبران کنیم. با این وجود، فروش داخلی این 
شرکت افزایش داشته و متناسب با آن فروش خارجی آن بسیار کم 
شده است.به گفتۀ وی، نسبت های مالی این شرکت نیز قابل قبول 
نیست و با توجه به مأموریت این شرکت پروژه های توسعه ای برای 
بهبود کیفیت محصوالت آن تعریف شده و در حال اجراست.وی 
گفت: در این کمیته چالش های گروه فوالد مبارکه مطرح شد و 
اولین مورد آن تفاوت معنی دار قیمت محصوالت شرکت فوالد 
مبارکه با بازار آزاد است که سود حاصل از آن به دالالن می رسد. 
این در حالی است که تالش فوالد مبارکه بر این است که محصوالت 

خود را تنها به تولیدکنندگان ارائه کند.

و تشریح  برنامه های  فوالد  مبارکه  در  کمیته  کنترل  مدیریت  ایمیدر
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آگهــی تغییــرات شــرکت قیــر هرمــز پــارس شــرکت 

ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 19540 و شناســه ملــی 
10720206188 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 
ــاذ  ــل اتخ ــات ذی ــورخ 1399،04،22 تصمیم ــالیانه م ــادی س ع
ــه  ــان شــرکت منتهــی ب شــد : - ترازنامــه و حســاب ســود و زی
ســال مالــی1398،10،10 مــورد تصویــب قــرار گرفــت. - روزنامه 
ــن  ــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعیی کثیراالنتشــار ابت
ــت 1177  ــماره ثب ــه ش ــی رازدار ب ــه حسابرس ــد. -موسس گردی
ــی و  ــازرس اصل ــمت ب ــه س ــی 10100129086 ب ــه مل و شناس
موسســه حسابرســی فریــوران راهبــرد بــه شــماره ثبــت 3309 و 
شناســه ملــی 10861873119 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل 

ــی انتخــاب شــدند.  ــک ســال مال ــدت ی ــرای م ب
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )1023753(  7170

ــه  ــاه آنیــل ســهامی خــاص ب آگهــی تغییــرات شــرکت عمــران پن
ــتناد  ــه اس ــی 14004569585 ب ــه مل ــت 6829 و شناس ــماره ثب ش
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 
1399،04،16 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1. اعضــاء هیئــت مدیــره 
بــه قــرار ذیــل تعییــن شــدند: آقــای مهــران مشــایخی بــه شــماره ملــی 
0550062270 و آقــای رضــا باقــری بــه شــماره ملــی 5079399627 
و خانــم مریــم بنیادونــد قــره تپــه بــه شــماره ملــی 2960043960 بــه 
عنــوان اعضــاء هیئــت مدیــره بــرای مــدت باقیمانــده 2 ســال انتخــاب 
گردیدنــد. 2. آقــای ســیاوش مروتــی بــه شــماره ملــی 2970738805 
ــه شــماره ملــی  ــی ب ــای شــهرود خلیل ــی و آق ــازرس اصل ــه ســمت ب ب
5079400064 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال 
ــت نشــر  ــکار جه ــه کثیراالنتشــار ابت ــی انتخــاب شــدند. 3. روزنام مال

اگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )1023535(    7156

آگهــی تغییــرات شــرکت پردازش مســیر کاویان شــرکت ســهامی 
خــاص بــه شــماره ثبــت 10005 و شناســه ملــی 14005003362 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده 
مــورخ 1398،09،18 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : - اعضــاء هیئــت 
مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد: آقای 
ــای  ــی 3761593724 ، آق ــه شــماره مل ــزادی ب ســید محمــود پری
ســید اکبــر حســینی بــه شــماره ملــی 3801372197، آقــای محمد 
وریــا تبــاک بــه شــماره 3732127702 - آقــای ســید عبدالرحمــن 
علــوی بــه شــماره ملــی 3761890141 بــه ســمت بــازرس اصلــی و 
آقــای حمیــد رحیمــی بــه شــماره ملــی 3733041860 بــه ســمت 
بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند. 
- روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت 

انتخــاب شــد .
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ــی  ــع غذای ــدی و صنای ــع تولی ــاص مجتم ــهامی خ ــرکت س ــیس ش تاس
ــه  ــت 1982 ب ــماره ثب ــه ش ــخ 1399،05،06 ب ــده درتاری ــر آین ــان گوه هوم
شناســه ملــی 14009319627 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه 
ــردد. موضــوع  ــی میگ ــوم آگه ــت اطــالع عم ــر جه ــه شــرح زی خالصــه آن ب
فعالیــت :احــداث و تاســیس و راه انــدازی کارخانجــات مختلــف )انــواع کنســرو 
ــا پرورشــی و غیرگوشــتی و فــرآوری بســته بنــدی  ســازی اعــم از گوشــتی ی
ــی و  ــی و دام ــت ماه ــردن گوش ــی دودی ک ــورکردن ماه ــاده ش ــذای آم غ
ــود  ــواع ک ــتخوان و ان ــور از اس ــت دام طی ــی و گوش ــودر ماه ــد پ ــور تولی طی
ــی،  ــی تزئین ــوراک ماه ــور و خ ــوراک دام طی ــد خ ــذری، تولی ــاورزی و ب کش
ــره  ــرواری، ب ــون پ ــی، بوقلم ــوه، دام ــف از می ــای مختل ــانتره ه ــد کنس تولی
ــت و  ــی کش ــع، تبدیل ــه صنای ــن ، هرگون ــس، آه ــرواری، م ــی پ ــیری، دام ش
مــالس هــای مختلــف صنعــت، برداشــت، بــذری پــروری، حوضچــه ای 
ــواد  ــد و م ــه تولی ــاد کارخان ــی تفریحــی، ایج ــد کشــتی صنعت ــرورش، خری پ
ــزی  ــدی فل ــته بن ــع بس ــه صنای ــته کلی ــع وابس ــی صنای ــیمی و تبدیل پتروش
موادپلیمــری پــی وی ســی، تولیــد خمیــر و ورق کارتــن و مقوایــی و چاپــروی 
هرگونــه ســطحی کــه قابــل چــاپ باشــه و طراحــی و روغــن کشــی و تصفیــه 
و بســته بنــدی کلیــه دانــه هــای گیاهــی و حیوانــی و آبزیــان و جگــر ماهــی، 
ایجــاد تولیــد فــرآوری هــای لبنــی تولیــد، شــوینده هــای مختلــف صنعتــی 
ــدی  ــی و تولی ــون بازرگان ــه در قان ــی ک ــد و بازرگان ــه تولی ــی هرگون و خانگ
ــاد  ــاص از آب و ب ــای خ ــرژی ه ــد ان ــردخانه و تولی ــاد س ــد، ایج ــاز باش مج
خورشــید، اخــذ ضمانــت نامــه بانکــی ال ســی بــه صــورت عملکــرد صرافــی 
و اخــذ نمایندگــی مجــاز از موسســات و اعطــای نمایندگــی بــه انهــا ایزوهــا و 
برندهــای مــورد نیــاز تولیــد بازرگانــی از داخلــی یــا خارجــی، عقــد قــرارداد بــا 
اشــخاص حقیقــی یاحقوقــی، مشــارکت در نمایشــگاهای داخلــی و خارجــی، 
خریــد و فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی، ایجــاد شــعبه هــای مختلــف 
انعقــاد قــرارداد بــا شــخاص حقیقــی و حقوقــی در کلیــه زمینــه هــای فعالیــت 
ــای  ــذ مجوزه ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل ــدازی ان درص ــت و راه ان ــرکت و ثب ش
ــه مــدت نامحــدود  ــخ ثبــت ب ــط مــدت فعالیــت : از تاری الزم از مراجــع ذیرب
مرکــز اصلــی : اســتان سیســتان وبلوچســتان ، شهرســتان چــاه بهــار ، بخــش 
مرکــزی ، شــهر چابهــار، محلــه عثمــان آبــاد ، خیابــان نبــوت ، خیابــان معــاد 
ــرمایه  ــتی 9971734685 س ــد 1 کدپس ــف ، واح ــه همک ــالک 0 ، طبق ، پ
ــدی  ــال نق ــغ 15000000000 ری ــت از مبل ــارت اس ــی عب ــخصیت حقوق ش
ــا  ــهم آن ب ــداد 1000 س ــی تع ــهم 15000000 ریال ــه 1000 س ــم ب منقس
ــی  ــی گواه ــین ط ــط موسس ــال توس ــغ 5500000000 ری ــادی مبل ــام ع ن
بانــک  بانــک  نــزد   1399،04،11 مــورخ   922771105 شــماره  بانکــی 
ــت  ــده اس ــت گردی ــد 2771 پرداخ ــا ک ــدان ب ــش زاه ــعبه دان ــاورزی ش کش
ــم  ــره خان ــت مدی ــد اعضــا هیئ ــی باش ــهام م ــان س ــد صاحب ــی در تعه والباق
زهــرا ناظریــان ســلمانی بــه شــماره ملــی 0035826851 و بــه ســمت عضــو 
هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال 
ــب  ــه ســمت نای ــی 0320285170 و ب ــه شــماره مل ــی ب ــد گرام ــای مجی آق
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای مجیــد گــودرزی بــه شــماره 
ملــی 0532438248 و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال 
ــرکت از  ــدآور ش ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس ــا : کلی ــق امض ــدگان ح دارن
ــه  ــن کلی ــود اســالمی و همچنی ــا، عق ــروات، قرارداده ــل چــک، ســفته، ب قبی
نامه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره متفقــاً 
ــق  ــل : طب ــر عام ــارات مدی ــد. اختی ــر می باش ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــراه ب هم
ــی 3258412189  ــه شــماره مل ــی ب ــم پریســا جلیل اساســنامه بازرســان خان
بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی خانــم ســلیمه رضائــی 
بــه شــماره ملــی 3621352848 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت 
ــای  ــی ه ــکار جهــت درج آگه ــر االنتشــار ابت ــه کثی ــی روزنام ــک ســال مال ی
ــه اخــذ و  ــه منزل ــور ب ــت مذک ــت موضــوع فعالی ــد. ثب ــن گردی شــرکت تعیی

ــه فعالیــت نمــی باشــد. صــدور پروان
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 
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ــاص  ــهامی خ ــش س ــر اندی ــاوران تدبی ــرکت ی ــرات ش ــی تغیی آگه
ــتناد  ــه اس ــی 10500093888 ب ــه مل ــت 5943 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399،06،27 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : 1.خانــم صفیــه بنیــادی بــه شــماره ملــی 3670255389 به ســمت 
مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره و آقــای مرتضــی شــهریاری بــه شــماره 
ملــی 3620173559 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و خانــم ســامره 
صالحــی بــه شــماره ملــی 3621652647 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئت 
مدیــره و خانــم فریبــا بســتانی بــه شــماره ملــی 3651619117 به ســمت 
عضــو هیئــت مدیــره بــرای مدت 2 ســال انتخــاب شــدند. 2. کلیــه اوراق و 
اســناد تعهــد اور از قبیــل چــک و ســفته و بــرات بــا امضــاء آقــای مرتضــی 
ــی و  ــه تنهای ــدام ب ــاق و هرک ــه اتف ــادی ب ــه بنی ــم صفی شــهریاری و خان
ــا  ــم فریب ــا امضــاء خان ــادی ب ــر و اوراق ع ــر شــرکت معتب ــا مه ــراه ب هم

بســتانی و همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 
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آگهــی تغییــرات شــرکت مســافر بــری وحــدت ســفر بانــه موسســه غیــر 
تجــاری بــه شــماره ثبــت 55 و شناســه ملــی 14004941599 بــه اســتناد 
ــورخ 1399،02،25 اداره کل  ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم صورتجلس
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ایــی اســتان کردســتان بشــماره 73،18720 
مــورخ 1399،06،01 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1- خانــم دلبــر 
ــال  ــه دارای 4،000،008 ری ــی 3848833468 ک ــماره مل ــه ش ــدری ب حی
ــرکه  ــه سهم الش ــه کلی ــود ک ــت نم ــع موافق ــد مجم ــرکه می باش سهم الش
ــذار  ــی 3840210704 واگ ــه شــماره مل ــواد رســولی ب ــای ف ــه آق خــودرا ب
ــی  ــه شــماره مل ــاری ب ــز بختی ــای پروی ــردد . 2- آق و از مؤسســه خــارج گ
ــای  ــه آق ــال از سهم الشــرکه خــود را ب ــغ 1،33،336 ری 3848861356 مبل
فــواد رســولی بــه شــماره ملــی 3840210704 واگــذار و مبلــغ 2،666،672 
ــی  ــماره مل ــه ش ــولی ب ــدی رس ــای مه ــه آق ــودرا ب ــرکه خ ــال سهم الش ری
3849844080 واگــذار و از مؤسســه خــارج و دیگــر دارای هیچگونــه حــق 
و ســمتی در مؤسســه نمی باشــد. 3- آقــای علــی خــدری بــه شــماره ملــی 
می باشــد  سهم الشــرکه  ریــال   2،666،672 دارای  کــه   3848883767
ــای مهــدی  ــه آق ــه سهم الشــرکه خــودرا ب مجمــع موافقــت نمــود کــه کلی
ــارج و  ــه خ ــذار و از مؤسس ــی 3849844080 واگ ــماره مل ــه ش ــولی ب رس
دیگــر دارای هیچگونــه حــق و ســمتی در مؤسســه نمی باشــد. 4- آقــای انــور 
ــال  ــه دارای 2،666،672 ری ــی 3848872651 ک ــماره مل ــه ش ــی ب توتونچ
ــرکه  ــه سهم الش ــه کلی ــود ک ــت نم ــع موافق ــد مجم ــرکه می باش سهم الش
خــودرا بــه آقــای هوشــیار رســولی بــه شــماره ملــی 3849862747 واگــذار 
ــه حــق و ســمتی در مؤسســه  ــر دارای هیچگون ــارج و دیگ و از مؤسســه خ
ــه شــماره ملــی 3848912058  نمی باشــد. 5- آقــای صالــح خــدری زاده ب
کــه دارای 2،666،672 ریــال سهم الشــرکه می باشــد مجمــع موافقــت نمــود 
کــه کلیــه سهم الشــرکه خــودرا بــه آقــای هوشــیار رســولی بــه شــماره ملــی 
3849862747 واگــذار و از مؤسســه خــارج و دیگــر دارای هیچگونــه حــق 
ــهم  ــزان س ــد و می ــرکاء جدی ــامی ش ــد. اس ــه نمی باش ــمتی در مؤسس و س
الشــرکه هریــک پــس از نقــل و انتقــال: 1 - آقــای فــواد رســولی دارای مبلــغ 
ــغ  ــولی دارای مبل ــدی رس ــای مه ــهم الشــرکه 2- آق ــال س 5،333،344 ری
ــال ســهم الشــرکه 3- آقــای هوشــیار رســولی دارای مبلــغ  5،333،344 ری

ــال ســهم الشــرکه 5،333،344 ری
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بانه )1023620(          7167

ــان شــرکت  ــردازش مســیر کاوی ــرات شــرکت پ ــی تغیی آگه
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 10005 و شناســه ملــی 
14005003362 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
ــید  ــای س ــد : 1- آق ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی 1398،09،18 تصمیم
ــه ســمت  ــی )3801372197( ب ــه شــماره مل ــر حســینی ب اکب
ــود  ــای ســید محم ــره. 2- آق ــت مدی ــل و عضــو هیئ ــر عام مدی
پریــزادی بــه شــماره ملــی )3761593724( بــه ســمت رئیــس 
ــه شــماره ملــی  ــا تبــاک ب هیئــت مدیــره 3- آقــای محمــد وری
)3732127702( بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره - کلیه 
ــه امضــاء مشــترک  ــادار و تعهــدآور شــرکت ب اســناد و اوراق به
ــرکت  ــر ش ــا مه ــراه ب ــره هم ــت مدی ــس هیئ ــل و ریی مدیرعام

ــی باشــد.  ــار م دارای اعتب
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج )1023582(   7162

آگهــی تغییــرات شــرکت عمــران پنــاه آنیــل ســهامی خــاص به 
شــماره ثبــت 6829 و شناســه ملــی 14004569585 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399،04،16 تصمیمــات ذیــل 
اتخــاذ شــد : 1. آقــای رضــا باقری بــه شــماره ملــی 5079399627 
ــم  ــم مری ــره و خان ــت مدی ــس هیئ ــل و رئی ــمت مدیرعام ــه س ب
ــه ســمت  ــی 2960043960 ب ــه شــماره مل ــه ب ــره تپ ــد ق بنیادون
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای مهــران مشــایخی بــه شــماره 
ملــی 0550062270 بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــرای مــدت 
باقیمانــده 2 ســال انتخــاب شــدند. 2. کلیــه اوراق و اســناد تعهــد 
اور از قبیــل چــک و ســفته و بــرات بــا امضــاء آقــای رضــا باقــری و 
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر و اوراق عــادی بــا امضــاء آقــای رضــا 

باقــری و همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )1023539(    7160

ــه  ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــادی ب ــام آب ــی نظ ــرو بان ــرکت آرکا پیش ــرات ش ــی تغیی  آگه
شــماره ثبــت 7840 و شناســه ملــی 14008223624 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 
فــوق العــاده مــورخ 1399،02،21 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1.مرکــز اصلــی شــرکت بــه 
ــران،  ــهر ته ــزی ، ش ــران ، بخــش مرک ــتان ته ــه 15 ، شهرس ــران - منطق ــتان ته نشــانی: اس
محلــه آرژانتین-ســاعی ، خیابــان شــهید عمــاد مغنیــه ) بهــاران ( ، خیابــان بیســت و ســوم ، 
پــالک 9 ، طبقــه اول ، واحــد 1 کــد پســتی 1513944711 انتقــال یافــت و مــاده مربوطــه 

در اساســنامه اصــالح گردیــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )1023536(      7157

آگهــی تغییــرات شــرکت ســحر آشــنای پــارس آبــاد ســهامی خــاص 
ــتناد  ــه اس ــی 10860489764 ب ــه مل ــت 214 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1399،07،12 تصمیمات 
ذیــل اتخــاذ شــد : 1 - نــام شــرکت بــه » ســحر آشــنای ســپهر گســتر » 

تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گردیــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد )1024499(  7155

آگهــی تغییــرات شــرکت ارگ ســاخت امانیــه شــرکت 
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 9726 و شناســه ملــی 
مدیــره  هیئــت  صورتجلســه  اســتناد  بــه   14004407385
ــای  ــد : 1- آق ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 1399،06،11 تصمیم م
ــت  ــس هئی ــل و رئی ــر عام ــوان مدی ــی بعن ــاه اویس ــیر ش مش
ــژاد  ــم فهیمــه دیبان ــره کــد ملــی )3732999181( 2- خان مدی
بعنــوان نائــب رئیــس هئیــت مدیــره کــد ملــی )3731813106( 
ــی  ــد مل ــره ک ــت مدی ــو هئی ــوان عض ــر کاوهء بعن ــای امی 3- آق
ــا  ــی ب ــادار و بانک ــناد و اوراق به ــه اس )2889760642( - کلی
امضــاء منفــرد مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره و عــادی و 
اداری بــا امضــاء منفــرد مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره و 

ــد . ــی باش ــر م ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــراه ب هم
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج )1023585(  7163

آگهــی تغییــرات شــرکت پــردازش مســیر کاویــان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره 
ثبــت 10005 و شناســه ملــی 14005003362 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق 
العــاده مــورخ 1398،09،18 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : - محــل شــرکت بــه آدرس اســتان 
کردســتان ، شهرســتان ســنندج ، بخــش مرکــزی ، شــهر ســنندج، محلــه ویال شــهر ، خیابان 
ــه همکــف کدپســتی  ــالک 649 ، طبق ــن 6 ، پ ــه وی ــور ، کوچــه ئ ــوان احمــد الهــور پ پهل

6617768146 تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح گردیــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج )1023588(  7165

آگهــی تغییــرات شــرکت بازرگانــی و ســردخانه عجــم چوبرتالــش شــرکت ســهامی خاص به شــماره 
ثبــت 2398 و شناســه ملــی 14004862350 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1398،10،03 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1 - کلیــه ســرمایه تعهــدی شــرکت طــی گواهــی شــماره 
82،4409،749 مورخــه 98،7،15 بانــک کشــاورزی تالــش پرداخــت گردیــده اســت. -2 ســرمایه شــرکت 
از مبلــغ 120000000 ریــال منقســم بــه 12000 ســهم بانــام 10000 ریالــی بــه مبلــغ 5000000000 
ریــال منقســم بــه 500000 ســهم 10000 ریالــی بــا نــام و از طریــق مطالبــات حــال شــده افزایــش یافت 

و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گردیــد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش )1025318(   7189

تاریخ انتشار: 99/07/28
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شرکت راه تاب دژ مریوان)سهامی خاص( به شماره ثبت 
8539 و شناسه ملی 10610118141

ــاب دژ مریوان)ســهامی  ــه ســهامداران شــرکت راه ت بدینوســیله از کلی
خــاص( بــه شــماره ثبــت 8539 وشناســه ملــی 10610118141 
دعــوت بــه عمــل مــی آیــد تــا در جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده 
کــه در ســاعت 9 صبــح مــورخ 1399/08/10 واقــع در محــل قانونــی 
ــوان 3،  ــه ارغ ــاورز، کوچ ــهرک کش ــنندج، ش ــه آدرس: س ــرکت ب ش
ــور  ــد حض ــد ش ــکیل خواه ــتی: 6618765366 تش ــالک 57 کدپس پ

بهــم رســانند.
دستور جلسه: 
انحالل شرکت

   مقام دعوت کننده: 
هیات مدیره شرکت راه تاب دژ مریوان)سهامی خاص(  ثبت 8539         7192

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانــم هاجــره خورشــیدی جاللــی باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر 
اســناد رســمی شــماره 66 زاهــدان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب منــزل  پــالک 
28665 – اصلــی واقــع در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان خیابــان 20 متــری جمشــید منشــعبه از خیابان 
ــت اســباب کشــی  ــالک الکترونیکــی 139820322001001127 بعل ــر ام ــت دفت ــورد ثب ــی م شــهید طباطبای
مفقــود گردیــده درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا مراتــب باســتناد تبصــره یــک مــاده 120 
آئیــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود یــا 
انجــام  معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم مــی باشــد ازتاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز اعتــراض 
خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت نماینــد تــا مــورد 
رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.ضمناً یــک مــورد 
بازداشــت دائــم بموجــب دســتور شــماره 1398029000181525 مــورخ 1398/03/11 صــادره از دادیــار ویــژه 

نیابــت دادســرای زاهــدان بــه مبلــغ 200000000 ریــال بــه نفــع آن مرجــع بازداشــت مــی باشــد.
حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان   7194

مفقودی
ــه  ــران 95 ب ــه شــماره انتظامــی 957ب74 ای ــا ب ــد صب ــرگ ســبز( خــودرو ســواری پرای شناســنامه مالکیــت )ب
شــماره موتــور 00493569 و شــماره شاســی s1412282959600 مــدل 1382 برنــگ ســفید روغنــی بنــام علی 
صیــادی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                                 7195

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه اقــای کامــران پهلــوان مصــوری بــه اســتناد 2 بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــاء شــده دفتــر 
اســناد رســمی 326 مشــهد منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول به 
ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت وی بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت بــا 
بررســی ســامانه جامــع امــالک الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی مشــخص گردیــد یــک و نیم ســهم مشــاع از 
34 ســهم از 13 ســهم از 14 ســهم بــه اضافــه ثمــن اعیــان یــک ســهم دیگــر از نــه ســهم از ده ســهم ششــدانگ 
یــک قطعــه بــاغ میمــی ودالســتان بــه مســاحت 40468 مترمربــع بــه شــماره پــالک 20 فرعــی از 176 – اصلی 
بخــش 10 مشــهد ذیــل صفحــه 118 دفتــر 194 بــه شــماره 38632 بــه نــام اقــای کامــران پهلــوان مصــوری 
و غیــره ثبــت و ســند مالکیــت بــا شــماره 652916  نســبت بــه نیــم ســهم از یــک نیــم ســهم مشــاع از مــدار 
فــوق بنامــش صــادر و تســلیم گردیــد ســامانه جامــع امــالک الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی بیــش از ایــن 
حکایتــی نــدارد و ایــن آگهــی بــه اســتناد مــاده 120 – آئیــن نامــه قانــون ثبــت مصــوب بهمــن 1380 صــادر 
ــه ملــک مــورد آگهــی  ــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت ب ــده اســت مراتــب یــک نوب گردی
معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت  نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از 
تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه 
ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض 
بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه 

متقاضــی اقــدام خواهــد شــد . 859 م الــف
7175 رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه چهار مشهد مقدس – محمد مقدسی 

 
آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه خانــم مهدیــه بهشــتی بــه اســتناد 2 بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــاء شــده دفتــر اســناد رســمی 
ــن اداره  ــه ای ــت اول ب ــی نوب ــه تقاضــای کتبــی جهــت درخواســت ســند مالکیــت المثن 161 مشــهد منضــم ب
مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت وی بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت بــا بررســی 
ســامانه جامــع امــالک الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی مشــخص گردیــد ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
واحــد اپارتمــان از 85/11 متــر مربــع  بــه شــماره پــالک 39717  فرعــی از 176 – اصلــی بخــش 10 مشــهد بــا 
شــماره دفتــر امــالک الکترونیکــی 139720306267029303 بنــام خانــم مهدیــه بهشــتی ثبــت و ســند مالکیت 
بــا شــماره 706792/الــف97 بنامــش صــادر و تســلیم گردیــد ســپس برابــر ســند 1812 مــورخ 1397/8/7 دفتــر 
اســناد رســمی 161 مشــهد ششــدانگ مــورد ثبــت در رهــن بانــک مســکن قــرار گرفتــه ســامانه جامــع امــالک 
الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد و ایــن آگهــی بــه اســتناد مــاده 120 – آئیــن 
نامــه قانــون ثبــت مصــوب بهمــن 1380 صــادر گردیــده اســت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد 
هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت  نــزد خــود 
مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند 
مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عدم وصــول اعتــراض در 
مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند 

مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد . 860 م الــف
7176 رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه چهار مشهد مقدس – محمد مقدسی 

 
آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای ســید مهــران حســینی فرزنــد ســید غالمرضــا برابــر قیــم نامــه شــماره 980039 مــورخ 
ــه عنــوان قیــم اقــای ســید غالمرضــا  ــوکان ب 1399/06/10 دایــره سرپرســتی دادســرای عمومــی و انقــالب ب
حســینی  بــه اســتناد 2 بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــاء شــده دفتــر اســناد رســمی 82 مشــهد منضــم بــه 
تقاضــای کتبــی جهــت درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی 
اســت ســند مالکیــت وی بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت بــا بررســی ســامانه جامــع امــالک 
الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی مشــخص گردیــد ششــدانگ یــک واحــد اپارتمــان بــه مســاحت 83/24 متر 
مربــع  بــه شــماره پــالک 6188 فرعــی از 192 – اصلــی بخــش 10 مشــهد بــا شــماره دفتــر امــالک الکترونیکی 
139620306267031077بنــام اقــای ســید غالمرضــا حســینی ثبــت و ســند مالکیــت بــا شــماره 507371/ 
الــف 94 بنامــش صــادر و تســلیم گردیــد ســامانه جامــع امــالک الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی بیــش از 
ایــن حکایتــی نــدارد و ایــن آگهــی بــه اســتناد مــاده 120 – آئیــن نامــه قانــون ثبــت مصــوب بهمــن 1380 
صــادر گردیــده اســت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی 
معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت  نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از 
تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه 
ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض 
بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه 

متقاضــی اقــدام خواهــد شــد . 858 م الــف
7177 رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه چهار مشهد مقدس – محمد مقدسی 
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افزایش ۴۱ درصدی اجاره بها 

در گزارش مرکز آمار برای 

قراردادهای تمدیدی نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: وزارت 
راه و شهرسازی برای قراردادهای اجاره  ای جدید 
نرخ گذاری نکرده بود و اساساً امکان نرخ گذاری 
هم وجود ندارد و آنچه که مرکز آمار اعالم کرده 
ترکیبی از دو قراردادهای تمدید و قراردادهای 

جدید بوده است.
به گزارش ایلنا، چند روز گذشته مرکز آمار 
در  اجاره  بها  نرخ  افزایش  میزان  از  گزارشی 
تابستان گذشته منتشر کرد که براساس این 
گزارش، اجاره بها رشد 40 درصدی داشت. از 
این روی برخی از رسانه ها و فضای مجازی به 
این موضوع پرداختند که با توجه به اقدامات 
بر  مبنی  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  و  دولت 
تعیین سقف اجاره بها تا 25 درصد در تهران 
چرا نرخ افزایش اجاره بها به حدود 42 درصد 
رسیده است؟ بنابراین این آمار نشان می دهد 
مصوبه دولت درباره تعیین سقف برای افزایش 
اجاره بها در تابستان 99 به اجرا نرسیده است.

معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و 
پاسخ می دهد که علت  در این باره  شهرسازی 
آمار  مرکز  سوی  از  شده  اعالم  آمار  تفاوت 
با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا چه بوده 

است.
و  راه  وزیر  معاون  محمودزاده  محمود 
ادامه صحبت هایش  در  شهرسازی همچنین 
با بیان اینکه آن چیزی که مرکز آمار از میزان 
افزایش اجاره بها در تابستان 99 منتشر کرده 
یک تفاوت ماهیتی دارد، اظهار کرد: مصوبه 
افزایش  درباره  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد 
حداکثری 25 درصدی اجاره بها برای قراردادهای 
تمدید اجاره بوده است اما آنچه که مرکز آمار 
اعالم کرده ترکیبی از قراردادهای اجاره جدید و 

قراردادهای تمدید است.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی برای 
نکرده  نرخ گذاری  جدید  اجاره  ای  قراردادهای 
بود و اساساً امکان نرخ گذاری هم وجود ندارد 
و آنچه که مرکز آمار اعالم کرده ترکیبی از دو 
بوده  جدید  قراردادهای  و  تمدید  قراردادهای 

است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر 
آمار این دو بخش به صورت تفکیکی منتشر 
افزایش  شود مشخص خواهد شد که میزان 
اجاره بها در قراردادهای تمدید همان 25 درصد 

است.
بر  تاکید  با  همچنین  ادامه  در  محمودزاده 
اینکه مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره 
تعیین نرخ اجاره بها بسیار خوب به اجرا رسیده، 
بسیار  همکاری  قضایی  دستگاه های  گفت: 
خوبی داشتند و برای اولین بار بود که چنین 
سیاستی در کشور به اجرا می رسید و این یک 
پیام بسیار روشن برای کسانی بود که مدعی 

هستند اجاره مسکن را نمی توان کنترل کرد.
به  پاسخ  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
این سوال که آیا در این مدت بعد از مصوبه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر الزامی شدن 
تمدید قراردادهای اجاره، حکم تخلیه ای صادر 
شد، بیان کرد: موضوعات را پیگیری می کردیم 
اما یکسری از مسائل هم به تشخیص دستگاه 
قضایی بوده است. درباره صدور حکم تخلیه 
حداقل به من گزارشی ارائه نشده است. شاید 
شروط  که  مستأجرانی  برابر  در  است  ممکن 
مصوبه را رعایت نکردند و باعث ضرر و زیان 
مالک شده  اند، حکم تخلیه ای صادر شده باشد.

وی گفت: این تصمیم و این سیاست برای 
اولین بار است که در کشور به اجرا می رسد 
بنابراین باید انتظار داشته باشیم که شاید چند 

درصد هم موارد اشتباه پیش بیاید.

 راه حل مشکل معیشتی کارگران

در دوران کرونا

یک مقام کارگری بر لزوم حفظ اشتغال و 
امنیت شغلی نیروهای کار در ایام کرونا تاکید 
کرد و با اشاره به تاثیر نوسان نرخ ارز بر سفره 
برای  تا  کار خواست  عالی  از شورای  کارگران 
به  کارگری  خانوارهای  خرید  قدرت  افزایش 

موضوع دستمزد ورود کند.
به گزارش ایسنا، فتح اله بیات با تاکید بر لزوم 
کاهش هزینه های زندگی خانوارهای کارگری 
اظهار کرد: بهترین راهی که می تواند هزینه های 
این شرایط جبران کند،  زندگی کارگران را در 
ثبات قیمت ها و تعادل در عرضه و تقاضای 
بازار است. اگر قیمت ها تثبیت شود و به ثبات 
اقتصادی برسیم بخش اعظمی از هزینه های 

زندگی خانوارهای کارگری کاهش می یابد.
و  کارگاه ها  در  موجود  اشتغال  حفظ  وی 
بسیاری  گفت:  و  شد  خواستار  را  کارخانه ها 
حمایتی  تسهیالت  از  نتوانستند  کارگران  از 
کرونا بهره مند شوند یا بیمه بیکاری این ایام 
حالت  بهترین  در  شاید  کنند.  دریافت  را 
شرکت های بزرگ قرارداد یک ساله با نیروهای 
کارشان ببندند ولی کارگاه های کوچک با رکود 
حاکم بر بازار و افزایش هزینه ها دست و پنجه 
نرم می کنند و اگر کارفرما منصف باشد نهایتا 
بیمه کارگر را رد کند لذا در این شرایط نیاز به 
حمایت بیشتری داریم و باید به تقویت بازار 

کار و معیشت کارگر توجه کنیم.
پیمانی  و  قراردادی  کارگران  اتحادیه  رئیس 
تقویت بازار کار را مستلزم حفظ امنیت شغلی 
کرد:قراردادهای  تصریح  و  دانست  کارگران 
موقت کار امنیت شغلی کارگران را از بین برده 
و این امر باعث شده تا هیچ کارگری نتواند برای 
زندگی و آینده خود برنامه ریزی کند. از دست 
دادن شغل در شرایط کرونا نیز این روزها به 
یکی از دغدغه های کارگران تبدیل شده است، 
از  باید  اقتصادی حاضر  رو در شرایط  این  از 
و جلوی  کنیم  کارخانه ها حمایت  و  کارگاه ها 
را  آنها  نشینی  خانه  و  کارگران  شدن  بیکار 

بگیریم.
و  ارز  نرخ  نوسان  به  اشاره  با  پایان  وی در 
تاثیر آن بر معیشت خانوارهای کارگری گفت: 
و  ارز، معیشت  پایین شدن  و  باال  متاسفانه 
سفره کارگران را نشانه رفته و بیشترین زیان 
از نوسان نرخ ارز و تالطم بازارهای داخلی را 
جامعه کارگری متحمل می شود لذا در شرایطی 
که حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش 
طور  به  کار  عالی  شورای  است  الزم  می یابد 
جدی به این مسئله ورود کند و حفظ قدرت 

خرید کارگران را در دستور کار قرار دهد.

عباس قبادی معاون بازرگانی 

داخلی وزارت صمت شد

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس 
این  داخلی  بازرگانی  معاون  عنوان  به  قبادی 

وزارتخانه معرفی شد.
در  رزم حسینی  علیرضا  ایرنا،  گزارش  به 
معاون  عنوان  به  را  قبادی  عباس  حکمی 

بازرگانی داخلی این وزارتخانه معرفی کرد.
الزم  تمهیدات  و  اقتضایی  برنامه های  تهیه 
برای رویارویی با نارسایی های احتمالی عملکرد 
بازار، کاهش هزینه های تامین از طریق بازار 
توزیع،  و  تامین  نظام  یکپارچه سازی  و  آرایی 
و  کارها  در  دولت  تصدی گری های  کاهش 
سپردن حداکثری امور به تشکل ها و اصناف و 
همچنین ترویج و بهره گیری از فناوری اطالعات 
در نظام توزیع به منظور روان سازی و کاهش 
آن  عملیاتی  برنامه های  رئوس  از  هزینه ها 

معاونت تعیین شده است.
پیش از این نیز محمدرضا کالمی دبیر ستاد 
معاونت  سرپرستی  مسئولیت  بازار،  تنظیم 
بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

را برعهده داشت.

بیش از یک ماه پیش بود که مسئوالن بورس 
اعالم کردند با پیگیری های وزارت اقتصاد، انتقال 
یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق 

تثبیت بازار انجام می شود.
به گزارش ایسنا، این ماجرا از همان اول مبهم 
بود و  مسئوالن در بخش بورس، وزارت اقتصاد و 
صندوق توسعه ملی یا هیئت امنای صندوق توسعه 
ملی در این رابطه به صراحت صحبت نکردند که 
قرار است این منابع از کجا و به چه میزان تامین و 
به بورس تزریق شود و بعد از صدور مجوزها چه 
توافق  به  روالی در حال طی شدن است و فقط 
و حل ابهام و وعده های هر هفته ای برای انتقال 
منابع بسنده کردند. بر این اساس به مجوزی که از 
گذشته برای سرمایه گذاری صندوق در بازار سرمایه 
وجود داشته است، اشاره شده بود ولی ابعاد آن 
مشخص نشد. به هر حال موضوع در ابهام پیش 
رفت تا اینکه صندوق توسعه ملی اعالم کرد آماده 

همکاری برای انتقال منابع به بورس است.
اقتصادی  معاون  پورمحمدی،  هم  قبل  چندی 
سازمان برنامه و بودجه گفت که ابهاماتی در رابطه 
با منابع وجود داشته که در جلسه هیئت امنای 

صندوق توسعه ملی مطرح و برطرف شده است.
میزان ریال مشخص نیست خبری هم از آن 

نیست
از چند هفته گذشته مسئوالن فقط  در حالی 
انجام  زودی  به  منابع  انتقال  که  می کنند  اعالم 
می شود و در جریان است که در رابطه با منابعی 
که قرار است از صندوق توسعه ملی به بورس آمده 
و از آن حمایت کند، دو مورد وجود دارد؛ اول این 
که مجوزی که مسئوالن از آن صحبت کرده اند به 

منابع ریالی صندوق توسعه ملی برمی گردد.
این در حالی است که هر ساله بخشی از درآمد 
نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود 
که از منابع آن به صورت ریالی و ارزی در قالب 
قرار  مشمول  متقاضیان  اختیار  در  تسهیالت 
می گیرد. از ابتدا بخشی از منابع براساس تکالیف 
قانونی به صورت تسهیالت ریالی اختصاص پیدا 
می کرد که طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای 
سال ۱۳9۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی 
با بانک های عامل پرداخت شد. اما از ابتدای سال 
الحاق  قانون  اجرای حکم ماده )52(  ۱۳94 و در 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت )2( صندوق نسبت به سپرده گذاری ریالی 
اعطای  جهت  خصوصی  و  دولتی  بانک های  در 

تسهیالت ریالی به طرح های اقتصادی موضوع این 
حکم اقدام کرد.

از  منابع  آن  طی  است  قرار  که  مجوزی  حال 
صندوق به بورس برود، همین سپرده گذاری ریالی 
در بانک ها از سال ۱۳94 به بعد است که هنوز 
انجام نشده و رقم آن مشخص نیست ولی ظاهرا 

رقم به ۱0 هزار میلیارد تومان هم نمی رسد.
خط قرمز تزریق ارزی

ریالی  منابع  اگر  که  است  این  دیگر  نکته  اما 
صندوق توسعه ملی پاسخگوی نیاز بازار سرمایه در 
حد تعیین شده نباشد، ممکن است پای منابع ارزی 
صندوق به میان آید که این در مرحله اول نیاز به 
مجوز داشته داشته و بعد باید بانک مرکزی منابع 
ارزی صندوق را به ریال تبدیل کرده و در اختیار 

بازار سرمایه قرار دهد.
طی  که  حواشی  به  توجه  با  نمی رسد  نظر  به 

صندوق  ارزی  منابع  تبدیل  درمورد  اخیر  مدت 
توسعه ملی وجود داشته، این روال درمورد تزریق 
به بورس عملیاتی شود. به هر صورت زمانی که 
نیست  دسترس  در  ملی  توسعه  صندوق  منابع 
هرگونه الزامی برای تبدیل منابع آن به ریال به نوعی 
استقراض از بانک مرکزی خواهد بود که از عوامل 

افزایش پایه پولی و به دنبال آن رشد تورم است.
موضوعی که چندی پیش همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی در رابطه با ماجرای پیش آمده برای کسری 
بودجه دولت به آن اشاره کرده و گفته بود زمانی که 
دولت طبق مصوبه قانونی بخشی از منابع صندوق 
توسعه ملی را به ریال تبدیل کرد تا در بودجه مورد 
استفاده قرار دهد، عاملی برای افزایش پایه پولی و 
به دنبال آن افزایش تورم در ماه های بعد شده بود.

حتی در ماجرای اختصاص یک میلیارد یورویی 
کرونا  هزینه های  به  ملی  توسعه  صندوق  منابع 

به وزارت بهداشت نیز همین مسئله مطرح است 
ریال  به  منابع صندوق  تبدیل  و  منابع  تزریق  و 
به صورت تدریجی و هر زمان که ارز در اختیار 
بانک مرکزی قرار می گیرد انجام می شود، چراکه 
مسئوالن بانک مرکزی تاکید دارند هرگونه تبدیل 
دالر به ریال با توجه به در دسترس نبودن منابع 
صندوق توسعه ملی عاملی برای افزایش تورم و 

اختالل در سیاست های پولی می شود.
برای  احتمالی  نمی رسد  نظر  به  شرایط  این  در 
بازار  به  ملی  توسعه  ارزی صندوق  منابع  تزریق 
سرمایه وجود داشته باشد و از سوی دیگر اینکه 
آیا یک درصد آن  منابع ریالی چه میزان بوده و 
پاسخگوی نیاز بازار سرمایه و سرمایه گذاری صندوق 
توسعه ملی در بازار است یا نه، جای سوال دارد که 
تاکنون مسئوالن از هرگونه توضیحی در این رابطه 

خودداری کرده و ماجرا را در ابهام پیش برده اند.

یک مقام مسئول گفت: ما اصل شفافیت و سالمت روند توزیع 
با نظارت و سیاست گذاری وزارت جهاد کشاورزی را نیاز قطعی 
امروز برای اصالح بازار نهاده ها می دانیم ولی تا کنون این مهم 

تحقق پیدا نکرده است.
به گزارش مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و 
طیور ایران، محمد مهدی نهاوندی با اعالم این مطلب گفت: برای 
واردات کنجاله سویا از ابتدای سال جاری تا ۱2 مهر ماه حدود 4۶0 

میلیون دالر ارز تأمین شده که تأمین ۱50 میلیون دالر از این رقم 
در بازه زمانی ۱5 شهریور ماه تا ۱2 مهر ماه صورت گرفته است.

وی افزود: تأخیر در تأمین ارز مورد نیاز از یک سو و تخصیص 
ارزهای بعضاً غیر قابل انتقال برای واردات کنجاله سویا از سوی 
دیگر باعث از دست رفتن فرصت خرید به موقع این نهاده شده 
و واردکنندگان را با افزایش چشمگیر قیمت های جهانی مواجه 

کرده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور 
ایران ادامه داد: هر چند بخشی از ارزهای مورد نیاز برای واردات 
ولی  است  تأمین شده  مرکزی  بانک  از سوی  اساسی  کاالهای 
مسئله اساسی این است که با زمان بر بودن جابه جایی ارز به 
ویژه ارزهای نامرغوب و تحمیل هزینه بعضاً ۱0 درصدی برای نقل 
و انتقال چنین ارزهایی نمی توان انتظار داشت که مشکالت قیمت 

و کمبود کنجاله سویا در بازار به سرعت برطرف شود.
نهاوندی ادامه داد: اغلب ارزهای تخصیص یافته برای واردات 
کاال یا قابلیت جابه جایی ندارد و یا درصورت جابه جایی این پروسه 
چندین ماه زمان بر خواهد بود به همین دلیل در کوتاه مدت 
نمی توان انتظار داشت که مشکل کمبود کنجاله سویا در بازار 

داخلی بر طرف شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور 
ایران تصریح کرد: نرخ خرید نهاده های دامی باید به تأیید کارگروه 
ارزی برسد اما افزایش چشمگیر قیمت های جهانی کنجاله سویا 
موجب شده تا برای واردکنندگان امکان خرید این محصول با 
نرخ هایی که قبالً به تأیید کارگروه ارزی رسیده است، مهیا نباشد.

افزایش 25 درصدی قیمت کنجاله سویا در  به  اشاره  با  وی 
بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: عبور از بحران های ایجاد شده 
در بازار کنجاله سویا مستلزم تأمین ارز به موقع و مرغوب از سوی 

بانک مرکزی برای واردات است.
برای حلقه های مختلف  نهاوندی تصریح کرد: مشکالتی که 

زنجیره تأمین تا مصرف نهاده های دامی ایجاد شده ناشی از این 
است که متأسفانه تصمیم گیرندگان کماکان به نظرات کارشناسی 
تشکل های تخصصی کم توجهی می کنند که این امر در شرایط 
حساس کنونی هزینه های بسیاری را به اقتصاد ملی کشور تحمیل 

می کند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور 
ایران با تاکید بر ضرورت اصالح نظام توزیع و نظارت بر این فرآیند 
گفت: از سوی وزارت جهاد کشاورزی اصالحاتی در سامانه بازارگاه 
انجام و بخشی از مداخالت دستی در تخصیص سهمیه ها حذف 
شد اما همچنان روند توزیع و تخصیص سهمیه ها با سرعت الزم 

انجام نمی شود.
که  اساسی  سواالت  از  یکی  حاضر  حال  در  افزود:  نهاوندی 
درباره توزیع نهاده های دامی در بازار مطرح می شود این است 
که چرا به رغم واردات مناسب ذرت در سال جاری همچنان در 
بازار نهاده های دامی با کمبود این کاال مواجه هستیم که برای 
یافتن پاسخ این سوال الزم است تا روند توزیع نهاده های دامی و 
سهمیه ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی مورد بازنگری قرار بگیرد. 
وزارت جهاد کشاورزی باید پیگیر منشأ نهاده های دامی موجود 
در بازار آزاد باشد زیرا این اقالم با تمام مشکالتی که وجود دارد، 
تأمین می شود و برای توزیع در اختیار سامانه بازارگاه قرار می گیرد 
بنابراین عرضه کاالیی که در اختیار سامانه بازارگاه قرار گرفته در 
بازار آزاد نشان دهنده اشکاالت اساسی در این سامانه است که 

باید با قید فوریت اصالح شود.
ما اصل شفافیت و سالمت روند  نهاوندی خاطرنشان کرد: 
توزیع با نظارت و سیاست گذاری وزارت جهاد کشاورزی را نیاز 
قطعی امروز برای اصالح بازار نهاده ها می دانیم ولی تا کنون این 
مهم تحقق پیدا نکرده است؛ هر چند اخیراً اقداماتی در زمینه 
اصالح سامانه بازارگاه صورت گرفته است ولی این میزان اصالحات 

کافی نیست.

بورس منتظر ارز نباشد!

خط قرمز تزریق ارزی
با وجود توافقات صورت گرفته و مجوزهای صادر شده برای تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، این کار تاکنون انجام نشده و 
جریان آن همچنان در ابهام پیش می رود. ااین در حالی است که اگر منابع ریالی صندوق نزد بانک ها پاسخگو نباشد، ورود منابع ارزی با توجه به خط 

قرمزهای موجود بعید به نظر می رسد.

شفافیت در توزیع نهاده های دامی رعایت نمی شود

 اگر منابع 

ریالی صندوق 

توسعه ملی 

پاسخگوی نیاز 

بازار سرمایه در 

حد تعیین شده 

نباشد، ممکن 

است پای منابع 

ارزی صندوق به 

میان آید
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 نوبت سوم

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فریده نجفی فرزند محمد تقی به شماره 

شناسنامه 118 صادر از بویراحمد در مقطع کاردانی ناپیوسته رشته علوم 

تجربی صادر از واحد دانشگاهی یاسوج به شماره سریال 12۰۰۰6۵61مفقود  

به  را  تقاضا میشود اصل مدرک  یابنده  از  باشد  اعتبار می  فاقد  و  گردیده 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند

آگهــی تغییــرات شــرکت ارگ ســاخت امانیــه شــرکت ســهامی 
خــاص بــه شــماره ثبــت 9726 و شناســه ملــی 14004407385 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده 
مــورخ 1399،06،11 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : - اعضــاء هیئت 
مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد: - 
ــم  ــی )3732999181(  خان ــد مل ــای مشــیر شــاه اویســی ک آق
ــای امیــر کاوهء  ــژاد کــد ملــی )3731813106( - آق فهیمــه دیبان
ــال  ــان کوپ ــای آرم ــب آق ــه ترتی ــی )2889760642( - ب ــد مل ک
ــی  ــد مل ــدی ک ــیما احم ــم ش ــی )3733173988( و خان ــد مل ک
)3732976750( بــه ســمت بازرســین اصلــی و علــی البــدل بــرای 
ــر االانتشــار  ــه کثی ــی انتخــاب شــدند. -روزنام ــدت یکســال مال م

ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج )1023586(  7164

ــر  ــه غی ــه موسس ــفر بان ــدت س ــری وح ــافر ب ــرکت مس ــرات ش ــی تغیی آگه
تجــاری بــه شــماره ثبــت 55 و شناســه ملــی 14004941599 بــه اســتناد 
ــوق العــاده مــورخ 1399،03،24 اداره  صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور ف
ــماره 73،18720  ــتان بش ــتان کردس ــی اس ــاده ای ــل ج ــل و نق ــداری و حم کل راه
مــورخ 1399،06،01 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : - اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار 
ذیــل بــرای مــدت 2 ســال انتخــاب گردیدنــد : 1- آقــای مهــدی رســولی بــه شــماره 
ــه  ــواد رســولی ب ــای ف ــره 2 -. آق ــوان رئیــس هیئــت مدی ــی 3849844080 بعن مل
شــماره ملــی 3840210704 بعنــوان نائــب رئیــس هیئــت مدیــره 3-آقــای هوشــیار 
ــره 4-  ــه شــماره ملــی 3849862747 بعنــوان عضــو اصلــی هیئــت مدی رســولی ب
خانــم هیــرو رشــیدی بــه شــماره ملــی 3840188172 بــه عنــوان مدیرعامــل خــارج 
از شــرکا - کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور موسســه از قبیــل چــک ، ســفته ، 
بــروات ، قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــای مشــترک هیــرو رشــیدی )مدیرعامــل( 
و هوشــیار رســولی )عضــو هیئــت مدیــره (همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر میباشــد 
ــازرس اصلــی  ــه شــماره ملــی 3849966836 بعنــوان ب . - آقــای لقمــان خادمــی ب
ــازرس  وآقــای بختیــار یوســفی کرویــان بــه شــماره ملــی 3840036011 بعنــوان ب

علــی البــدل انجمــن بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بانه )1023621(  7168

مفقودی 
گواهینامــه موقــت پایــان تحصیــات بشــماره 17/16/1/6635 مــورخ 97/6/31 متعلــق بــه اقــای حســن محمــدی 
فرزنــد محمــد بشــماره ملــی 6539192991 در رشــته جغرافیــا و برنامــه ریــزی شــهری در مقطــع کارشناســی 
ارشــد ناپیوســته صــادره از واحــد دانشــگاهی آزاد اســامی رشــت مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از 
یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه ازاد اســامی واحــد رشــت بــه نشــانی رشــت پــل طالشــان 

دانشــگاهی آزاد اســامی رشــت ارســال نمایــد . 
نوبت اول 99/07/15 نوبت دوم : 99/07/28 نوبت سوم : 99/08/12                                                   6926

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات 
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . آقــای ایلــدار کســرائی فرزنــد نریمــان بــه شــماره شناســنامه 2404 صــادره از آســتارا بــه 
شــماره ملــی 2619341558 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری کاربــری صیفــی کاری بــه مســاحت 
ششــدانگی1636/40 مترمربــع پــاک ثبتــی 369 فرعــی از 28 اصلــی واقــع در قریــه حیــران علیــا بخــش 32 
گیــان خریــداری از مالــک رســمی نریمــان سرشــیری بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضرر 

بــه دادگاه نخواهــد بــود .1775 تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  99/07/13 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :   99/07/28
6860 رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی 

آگهــی تغییــرات شــرکت ارگ ســاخت امانیــه شــرکت ســهامی 
خــاص بــه شــماره ثبــت 9726 و شناســه ملــی 14004407385 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده 
مــورخ 1399،06،11 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : - اعضــاء هیئت 
مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد: - 
ــم  ــی )3732999181(  خان ــد مل ــای مشــیر شــاه اویســی ک آق
ــای امیــر کاوهء  ــژاد کــد ملــی )3731813106( - آق فهیمــه دیبان
ــال  ــان کوپ ــای آرم ــب آق ــه ترتی ــی )2889760642( - ب ــد مل ک
ــی  ــد مل ــدی ک ــیما احم ــم ش ــی )3733173988( و خان ــد مل ک
)3732976750( بــه ســمت بازرســین اصلــی و علــی البــدل بــرای 
ــر االانتشــار  ــه کثی ــی انتخــاب شــدند. -روزنام ــدت یکســال مال م

ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج )1023586(  7164

ــر  ــه غی ــه موسس ــفر بان ــدت س ــری وح ــافر ب ــرکت مس ــرات ش ــی تغیی آگه
تجــاری بــه شــماره ثبــت 55 و شناســه ملــی 14004941599 بــه اســتناد 
ــوق العــاده مــورخ 1399،03،24 اداره  صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور ف
ــماره 73،18720  ــتان بش ــتان کردس ــی اس ــاده ای ــل ج ــل و نق ــداری و حم کل راه
مــورخ 1399،06،01 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : - اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار 
ذیــل بــرای مــدت 2 ســال انتخــاب گردیدنــد : 1- آقــای مهــدی رســولی بــه شــماره 
ــه  ــواد رســولی ب ــای ف ــره 2 -. آق ــوان رئیــس هیئــت مدی ــی 3849844080 بعن مل
شــماره ملــی 3840210704 بعنــوان نائــب رئیــس هیئــت مدیــره 3-آقــای هوشــیار 
ــره 4-  ــه شــماره ملــی 3849862747 بعنــوان عضــو اصلــی هیئــت مدی رســولی ب
خانــم هیــرو رشــیدی بــه شــماره ملــی 3840188172 بــه عنــوان مدیرعامــل خــارج 
از شــرکا - کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور موسســه از قبیــل چــک ، ســفته ، 
بــروات ، قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــای مشــترک هیــرو رشــیدی )مدیرعامــل( 
و هوشــیار رســولی )عضــو هیئــت مدیــره (همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر میباشــد 
ــازرس اصلــی  ــه شــماره ملــی 3849966836 بعنــوان ب . - آقــای لقمــان خادمــی ب
ــازرس  وآقــای بختیــار یوســفی کرویــان بــه شــماره ملــی 3840036011 بعنــوان ب

علــی البــدل انجمــن بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بانه )1023621(  7168

مفقودی 
گواهینامــه موقــت پایــان تحصیــات بشــماره 17/16/1/6635 مــورخ 97/6/31 متعلــق بــه اقــای حســن محمــدی 
فرزنــد محمــد بشــماره ملــی 6539192991 در رشــته جغرافیــا و برنامــه ریــزی شــهری در مقطــع کارشناســی 
ارشــد ناپیوســته صــادره از واحــد دانشــگاهی آزاد اســامی رشــت مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از 
یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه ازاد اســامی واحــد رشــت بــه نشــانی رشــت پــل طالشــان 

دانشــگاهی آزاد اســامی رشــت ارســال نمایــد . 
نوبت اول 99/07/15 نوبت دوم : 99/07/28 نوبت سوم : 99/08/12                                                   6926

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات 
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . آقــای ایلــدار کســرائی فرزنــد نریمــان بــه شــماره شناســنامه 2404 صــادره از آســتارا بــه 
شــماره ملــی 2619341558 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری کاربــری صیفــی کاری بــه مســاحت 
ششــدانگی1636/40 مترمربــع پــاک ثبتــی 369 فرعــی از 28 اصلــی واقــع در قریــه حیــران علیــا بخــش 32 
گیــان خریــداری از مالــک رســمی نریمــان سرشــیری بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضرر 

بــه دادگاه نخواهــد بــود .1775 تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  99/07/13 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :   99/07/28
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آگهــی تغییــرات شــرکت ارگ ســاخت امانیــه شــرکت ســهامی 
خــاص بــه شــماره ثبــت 9726 و شناســه ملــی 14004407385 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده 
مــورخ 1399،06،11 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : - اعضــاء هیئت 
مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد: - 
ــم  ــی )3732999181( – خان ــد مل ــای مشــیر شــاه اویســی ک آق
ــای امیــر کاوهء  ــژاد کــد ملــی )3731813106( - آق فهیمــه دیبان
ــال  ــان کوپ ــای آرم ــب آق ــه ترتی ــی )2889760642( - ب ــد مل ک
ــی  ــد مل ــدی ک ــیما احم ــم ش ــی )3733173988( و خان ــد مل ک
)3732976750( بــه ســمت بازرســین اصلــی و علــی البــدل بــرای 
ــر االانتشــار  ــه کثی ــی انتخــاب شــدند. -روزنام ــدت یکســال مال م

ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج )1023586(  7164

ــر  ــه غی ــه موسس ــفر بان ــدت س ــری وح ــافر ب ــرکت مس ــرات ش ــی تغیی آگه
تجــاری بــه شــماره ثبــت 55 و شناســه ملــی 14004941599 بــه اســتناد 
ــوق العــاده مــورخ 1399،03،24 اداره  صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور ف
ــماره 73،18720  ــتان بش ــتان کردس ــی اس ــاده ای ــل ج ــل و نق ــداری و حم کل راه
مــورخ 1399،06،01 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : - اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار 
ذیــل بــرای مــدت 2 ســال انتخــاب گردیدنــد : 1- آقــای مهــدی رســولی بــه شــماره 
ــه  ــواد رســولی ب ــای ف ــره 2 -. آق ــوان رئیــس هیئــت مدی ــی 3849844080 بعن مل
شــماره ملــی 3840210704 بعنــوان نائــب رئیــس هیئــت مدیــره 3-آقــای هوشــیار 
ــره 4-  ــه شــماره ملــی 3849862747 بعنــوان عضــو اصلــی هیئــت مدی رســولی ب
خانــم هیــرو رشــیدی بــه شــماره ملــی 3840188172 بــه عنــوان مدیرعامــل خــارج 
از شــرکا - کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور موسســه از قبیــل چــک ، ســفته ، 
بــروات ، قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــای مشــترک هیــرو رشــیدی )مدیرعامــل( 
و هوشــیار رســولی )عضــو هیئــت مدیــره (همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر میباشــد 
ــازرس اصلــی  ــه شــماره ملــی 3849966836 بعنــوان ب . - آقــای لقمــان خادمــی ب
ــازرس  وآقــای بختیــار یوســفی کرویــان بــه شــماره ملــی 3840036011 بعنــوان ب

علــی البــدل انجمــن بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بانه )1023621(  7168

مفقودی 
گواهینامــه موقــت پایــان تحصیــات بشــماره 17/16/1/6635 مــورخ 97/6/31 متعلــق بــه اقــای حســن محمــدی 
فرزنــد محمــد بشــماره ملــی 6539192991 در رشــته جغرافیــا و برنامــه ریــزی شــهری در مقطــع کارشناســی 
ارشــد ناپیوســته صــادره از واحــد دانشــگاهی آزاد اســامی رشــت مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از 
یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه ازاد اســامی واحــد رشــت بــه نشــانی رشــت پــل طالشــان 

دانشــگاهی آزاد اســامی رشــت ارســال نمایــد . 
نوبت اول 99/07/15 نوبت دوم : 99/07/28 نوبت سوم : 99/08/12                                                   6926

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات 
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . آقــای ایلــدار کســرائی فرزنــد نریمــان بــه شــماره شناســنامه 2404 صــادره از آســتارا بــه 
شــماره ملــی 2619341558 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری کاربــری صیفــی کاری بــه مســاحت 
ششــدانگی1636/40 مترمربــع پــاک ثبتــی 369 فرعــی از 28 اصلــی واقــع در قریــه حیــران علیــا بخــش 32 
گیــان خریــداری از مالــک رســمی نریمــان سرشــیری بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضرر 

بــه دادگاه نخواهــد بــود .1775 تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  99/07/13 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :   99/07/28
6860 رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا  عباس نوروزی 
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 توضیح سازمان بورس درباره

یک گزارش

روابط  عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار 
 10 صفحه  در  مندرج  مطلب  به  واکنش  در 
با  ابتکار شماره 4647 مورخ 99/7/7  روزنامه 
موضوع »بورس بی رمق در سایه دخالت ها« 
توضیحاتی را ارسال کرده است که طبق ماده 
23 قانون مطبوعات جهت تنویر افکار عمومی 

درج می شود.
در این توضیحات آمده است: »درخصوص 
توسعه  صندوق  منابع  از  درصد  یک  تزریق 
بازار  توسعه  و  تثبیت  صندوق های  به  ملی 
ورود  شمردن  مجاز  موضوع  همچنین  و 
توجه  باید  سهام،  معامالت  به  بانکی  منابع 
شاهد  مذکور،  موارد  شدن  اجرایی  با  داشت 
بازار  در  مالحظه  قابل  نقدشوندگی  افزایش 
سرمایه خواهیم بود اختصاص منابع مالی به 
به عنوان  بازار  و توسعه  تثبیت  صندوق های 
فعال  بازیگران  اقدام  اساسی ترین  از  بخشی 
و  سرمایه  بازار  روند  باثبات سازی  جهت  در 
افزایش نقدشوندگی امری منطقی و مطابق با 
اصول بازار سرمایه بوده است. همچنین درباره 
ممنوعیت انجام معامالت الگوریتمی نیز الزم 
به توضیح است که این قبيل معامالت به این 
علت که به واسطه تعداد سفارش هایی که از 
سامانه  به  شده  طراحی  الگوریتم های  طریق 
ارسال می شوند و عموما سفارش های کم حجم 
و متعددی هستند. در شرایط کنونی در برخی 
اوقات منجر به افزایش فشار عرضه یا فروش 
می شوند. این امر باعث ایجاد ظن دستکاری 
برای بازار می شود. بدین منظور انجام معامالت 

الگوریتمی به صورت موقت منع شده است.«

نمایندگان عضو هیئت نظارت 

براندوخته اسکناس انتخاب شدند

هیئت  عضویت  برای  مجلس  نماینده  دو 
نظارت بر اندوخته اسکناس انتخاب شدند.

نماینده  دو  انتخاب  ایسنا،  گزارش  به 
جهت عضویت در هیئت نظارت بر اندوخته 
شورای  مجلس  کار  دستور  در  اسکناس 
عفت  نمایندگان  که  گرفت  قرار  اسالمی 
عضو  عنوان  به  حبیب زاده  انور  و  شریعتی 
انتخاب  اسکناس  اندوخته  بر  نظارت  هیئت 

کردند.

سازمان  ریاست  خبری  نشست  مهرماه   27 یکشنبه  روز 
نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد و در این نشست 
سعیدیان به بیان دستاوردها و اقدامات اخیر این سازمان پرداخت. 
سعیدیان در این نشست با اشاره به جلسه هیئت پنج  نفره استانی به 
موضوعات سازنده ذی صالح، 4 ناظره شدن ساختمان ها، دوپوندی 
شدن گاز اشاره و تشریح کرد: در گذشته ساختمان های زیر 1500 
مترمربع تهران تک ناظر بود و این به معنی بود که این ساختمان ها 

از ناظران متخصص برخوردار نبود.
به گزارش »ابتکار«، سعیدیان با اعالم آمار و ارقام گفت: از حدود 
10 هزار پرونده ساختمانی، 8 هزار پرونده زیر 1500 مترمربع و فاقد 

ناظر تخصصی بود.  
رئیس سازمان نظام  مهندسی ساختمان استان تهران، با بیان اینکه 
باید ساختمان سازی را به  عنوان یک صنعت حرفه ای نگاه کنیم ادامه 
داد: برای مثال با تجهیزات و تکنولوژی های نوین امروز، یک مهندس 
معمار نمی تواند نظارت صحیحی در بخش تاسیسات داشته باشد 
که این موضوع در هیئت 5 نفره استانی مطرح و حضور 4 ناظر 

ساختمانی مصوب شد.
رشته   7 دارای  را  ساختمان  نظام  مهندسی  سعیدیان،  سعید 
ساختمانی عنوان کرد و ادامه داد : نظام  مهندسی دارای هفت گروه 
معماری، عمران، برق، مکانیک، نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی 
است و اگر بخواهیم شهری پویا و با ساختار درست داشته باشیم 
باید از خدمات همه رشته های مطرح شده استفاده کنیم. البته درمورد 
نقشه برداری، رایزنی هایی با شهرداری انجام شده است که درصورت 

توافق نهایی قطعاً اطالع رسانی خواهد شد.
سعیدیان با اشاره به قانون نظام  مهندسی ساختمان، اجرای کامل 
قانون را از وظایف آحاد جامعه دانست  و افزود: در موضوع مقررات 
ملی ساختمان، صرفه جویی و کم کاری پذیرفته نیست، چراکه اجرای 
مقررات ملی ساختمان مستقیماً با جان افراد در ارتباط است و از 
این رو تالش برای کاهش هزینه به هر نحو و طریقی صحیح نیست.

تعرفه های خدمات مهندسی پایین است
وی همچنین در این مورد به موضوع تعرفه های خدمات مهندسی 
که  مهندسی  تعرفه های خدمات  افزایش  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
امسال  مصوب شد، با تورم موجود در جامعه هم خوانی ندارد و مورد 

قبول جامعه مهندسی نیست.
سعیدیان با اشاره به اهمیت کیفیت ساخت وساز ادامه داد: وقتی 
تعرفه خدمات پایین باشد، این احتمال هم وجود دارد که افراد بر 
ارائه بدهند و این موضوع  اساس هزینه ای که می گیرند خدمات 
از  می تواند مهندسانی که دغدغه اجرای صحیح مقررات را دارند 
حرفه مهندسی دور کند و آنها را به سمت حرفه های غیرتخصصی 
خود سوق دهد و این مسئله مستقیماً بر کیفیت ساخت وساز تهران 

تأثیر می گذارد.
وی با اشاره به مسئولیت های سنگین  مهندسان  خواستار حمایت 

و همکاری بیشتر مقامات و مسئوالن در این زمینه شد و اظهار کرد: 
البته سازمان طی قراردادی که با یک شرکت مشاور دارد و بر اساس 

آیین نامه 117 اجرایی، تالش خود را در این راستا انجام خواهد داد.
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سعیدیان همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر ریزش گود منطقه 
17، گفت: مهندسان ما مظلوم واقع  شده اند، مهندسان ما به  جز 
قلمشان و گزارشی که می توانند بنویسند ابزار دیگری ندارند. در 
همین گود ناظر ما سه مرتبه گزارش خالف ارائه کرده و جز این 
گزارش خالف هیچ ابزار دیگری ندارد. با وجود ارائه گزارش های خالف 
که سندهای آن مکتوب است، باز هم متعهدانه در زمان وقوع حادثه 
در محل پروژه حضور پیداکرده است و درنهایت ناظر ما را بازداشت 

کرده اند که این موضوع، مظلومیت قشر مهندسی را به خوبی روشن 
می کند.

ما چیزی به اسم امضافروشی در سازمان نظام  مهندسی نداریم
سعیدیان همچنین در واکنش به موضوع امضافروشی گفت: بارها 
گفته ام ما چیزی به اسم امضافروشی در سازمان نظام  مهندسی 
نداریم، وقتی مهندس مسئولیت قبول می کند چه خدماتی ارائه 
بدهد و چه خدمات ارائه ندهد مسئولیت پذیرفته و پاسخگو است و 
این واژه امضافروشی صحیح نیست. ضمن اینکه این موضوع اشتباه 
افتاده است و بیشتر به پروانه های اشتغال به کار  در اذهان جا 
شرکت های حقوقی است که اعتقاد ما هم این است باید وزارت راه 
و شهرسازی نسبت به صدور پروانه های مهندسی، بازنگری کند. اما 

این موضوع را تحت این عنوان به  هیچ  وجه قبول ندارم.
رئیس نظام مهندسی تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر تخفیف 
پروژه های طرح ملی مسکن گفت:  برای  نظام مهندسی  خدمات 
تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی امضا شده و کسانی که در این 
پروژه ها وارد شوند، 50 درصد تخفیف خدمات دریافت می کنند اما 
در ازای آن 50 درصد از ظرفیت آن شرکت اشغال خواهد شد. ضمن 
اینکه مهندسان ما در طرح اقدام ملی مسکن حضور دارند و مردم 
می توانند تفاوت کیفیت مسکن مهر با طرح اقدام ملی را به دلیل 

مهندسی سازی این طرح مشاهده کنند.
زیرساخت ها از لحاظ نیروی انسانی برای حرفه ای شدن صنعت 

ساخت وساز فراهم است
سعیدیان در ادامه با تاکید بر حرفه ای شدن صنعت ساخت وساز 
برای  زیرساخت ها  آیا  اینکه  بر  مبنی  ابتکار  پرسش  به  پاسخ  در 
حرفه ای شدن پروژه های ساخت وساز فراهم است یا خیر، گفت: 
زیرساخت های ما در بخش نیروی انسانی و متخصص فراهم است، 
سازمان نظام مهندسی با بیش از 550 هزار مهندس فعالیت دارد و 
در این زمینه جزو برترین های دنیا هستیم. این سازمان بزرگ ترین 
NGO کشور بوده و در تهران 120 هزار مهندس عضو آن هستند اما 

عرصه کار برای آنها فراهم نیست و متاسفانه اکثرا در خارج از حیطه 
تحصیلی خود اشتغال دارند. همانطور که اشاره کردم زیرساخت های 
ما از لحاظ نیروی انسانی فراهم بوده و از لحاظ قوانین و آئین نامه ها 
نیز مشکلی وجود ندارد. اگر بخواهیم چالشی را برای حرفه ای شدن 
در ساخت وساز نام ببریم می توانیم به  عدم اتفاق نظر میان متولیان 
امر اشاره کنیم. البته این روزها رویکردها به سمت-وسویی حرکت 
می کند تا یک اراده و عزم جدی برای از بین بردن چالش ها یکی پس 
از دیگری شکل بگیرد، هرچند که این فرآیند زمان بر خواهد بود. 
متاسفانه ما شاهد خطراتی همانند زلزله هستیم این  خطراتیک تهدید 
جدی است و باید بتوانیم به سمتی حرکتی کنیم که برای کاهش 

خسارات ساخت و ساز را حرفه ای کنیم.
وضعیت بازرسی های سازمان از پروژه های در حال ساخت 

چگونه است؟
 در ادامه نشست احمدی ، معاونت خدمات مهندسی سازمان 
در پاسخ به پرسش دیگری از ابتکار مبنی بر اینکه بازرسی های 
چه  به  ساخت  حال  در  پروژه های  از  مهندسی  نظام  سازمان 
تعداد است، گفت: از سال 95 که بازرسی ها در سازمان نظام 
مهندسی از گودبرداری آغاز شد، حدود 4 هزار 500 پرونده را به 
طور مشخص بازرسی کردیم که 50 درصد آن مشمول بازرسی 
تکراری شده اند. بازرسی  ساختمان هایی که در شرایط غیرایمن 
بوده اند مدنظر بوده و فرآیند بازرسی ها در مناطق 22 گانه متغییر 
است. بازرسی ها عمدتا به لحاظ تخصصی انجام می شود و ممکن 
است که این بازرسی به تقاضای ناظر، مالکان و یا شهروندان 

هم-جوار ملک باشد.

رئیس سازمان نظام  مهندسی ساختمان استان تهران در نشست خبری مطرح کرد

وشی از ماجرای ریزش گود منطقه 17 تا امضافر
kimia.najafi.23@gmail.com

کیمیا نجفی

 نشست خبری ریاست سازمان نظام  مهندسی ساختمان استان تهران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد و سعیدیان ضمن بیان 
اقدامات اخیر انجام شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، به تعرفه خدمات مهندسی اشاره و افزود: تعرفه های 

پایین خدمات مهندسی قطعا، بر کیفیت ساخت وساز تاثیرگذار خواهد بود.

وقتی مهندس 

مسئولیت قبول 

می کند چه 

خدماتی ارائه 

بدهد و چه 

خدمات ارائه 

ندهد مسئولیت 

پذیرفته و 

پاسخگو است 

و این واژه 

امضافروشی 

صحیح نیست

فراخوان مناقصه عمومی شماره  87990135 )يك مرحله ای(
شماره مجوز :  1399.3879

7147

نوبت دوم

شــرگت انتقــال گاز )منطقــه شــش عمليــات انتقــال گاز( در نظــر دارد مناقصــه ابنيــه فنــي كيلومتــر209 الــي 428 خــط هفتــم سراســريرا  از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت ) ســتاد (بركــزار نمايد.كليــه 
مراحــل برگــزاري مناقصــه ) دريافــت اســتعالم ارزيابــي كيفــي ارائــه اســناد ارزيابــي كيفــي ،دريافــت مابقــي اســناد مناقصــه ،ارائــه پيشــنهاد قيمــت ،بازگشــايي پــاكات هــا (بصــورت الكتــرو نيكــي و از طريــق درگاه ســامانه 

تــداركات الكترونيكــي دولــت )ســتاد ( انجــام خواهــد گرفــت .
1( نام و نشاني مناقصه گزار: منطقه شش عمليات انتقال گاز  ، بندرعباس ، روبروی پليس راه ميناب/ بندر ، فرعی سمت راست ، كيلومتر2

2(موضوع مناقصه: مناقصه ابنيه فني كيلومتر209 الي 428 خط هفتم سراسري
 3( محل اجراي پروژه : محدوده بندرعباس) سرخون ( تا بستك مي باشد.

4(مهلت زماني دريافت كاربرگهاي استعالم ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 روزيكشنبه مورخ 1399/07/27 تا ساعت 16:00  روزدوشنبه مورخ 1399/08/05، صرفا از طريق "سامانه ستاد" خواهد بود.
5(مهلــت زمانــي ارايــه و بارگــذاري كاربرگهــا اســتعالم ارزيابــي كيفــي و اســناد مناقصــه: ازســاعت 08:00 صبــح مــورخ 1399/08/06 تــا ســاعت 16:00 مــورخ 1399/08/22، صرفــا از طريــق »ســامانه 

ــذاري شــوند.  ــران بارگ ســتاد« توســط مناقصه گ
6(شماره فراخوان مناقصه ثبت شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد ( : 2099092036000024

7( نحوه دريافت اسناد كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي :
www.setadiran.ir از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد (به آدرس

8(نوع و مبلغ تضمين شركت درفرايند ارجاع كار : مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659ه مورخ 94/09/22هيات وزيران و اصالحيه هاي بعدي آن خواهد بود.
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار3/477/149/248  ريال و متناسب با انواع تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين معامالت دولتي بشماره 123402/ت50569 هـ مورخ 94/09/22 

9(اطالعــات تمــاس مناقصــه گــزار : مناقصــه گــران مــي تواننــد جهــت دريافــت اطالعــات بيشــتر يــا داشــتن هرگونــه ابهــام در خصــوص اســناد مناقصــه بــا تلفــن شــماره  6012-07632196169يــا از طريــق نمابــر 
شــماره 07632196571-07633671267مكاتبــه نماينــد. و جهــت ارتبــاط بــا مســئول بارگــذاري اســناد بــا شــماره 02181314023تمــاس حاصــل نماينــد.

تبصــره :اســناد ارزيابــي كيفــي ، اســناد مناقصــه و ارائــه پيشــنهاد قيمــت بــه صــورت فشــرده در بســتر ســامانه تــداركات الكترونيكــي بارگــذاري گرديــده كــه مناقصــه گــر  مجــاز بــه دريافــت آن خواهنــد بــود .لــذا 
مســئوليت اطــالع از رونــد برگــزاري مناقصــه و كنتــرل هــاي  الزم بــر عهــده مناقصــه گــران مــي باشــد.

10( گشايش پيشنهادها: پاكات پيشنهاد قيمت روزيكشنبه مورخ 99/09/09 ساعت00 :  10 واقع در تهران : خيابان نلسون ماندال ) جردن ( بلوار اسفنديار –پالك 27-صندوق پستي -15875-7647گشايش مي يابد. 
 11 (ساير شرايط متقاضيان شركت در مناقصه:  

ــماره                     ــي بش ــالت دولت ــن معام ــه تضمي ــن نام ــده در آيي ــالم ش ــاي اع ــن ه ــواع تضمي ــا ان ــب ب ــدن ، متناس ــده ش ــورت برن ــان در ص ــی پيم ــار مال ــزان 5 % ب ــه مي ــدات ب ــام تعه ــه انج ــه ضمانتنام ــی ارائ 1-11- تواناي
ــورخ 94/09/22 123402/ت50569 هـــ م

2-11- ارائه گواهی صالحيت معتبر رسته 5 ابنيه يا 5 راه و ترابري  از سازمان برنامه و بودجه
3-11- ارائه گواهي صالحيت ايمني امور پيمانكاري 

4-11- مبلغ براورد كارفرما 69/542/984/976ريال  ميباشد. 
5-11- قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

6-11- داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار
12( اطالعــات كلــي مناقصــه در پايــگاه ملــي اطــالع رســاني مناقصــات كشــور بــا كــد فراخــوان22869803  و ســايت shana.ir موجــود مــي باشــد پــاكات پيشــنهاد نــرخ مناقصــه گرانــي بازگشــايي خواهدشــد كــه 

براســاس آئيــن نامــه اجرائــي بنــد ج مــاده 12 قانــون برگــزاري مناقصــات تائيــد صالحيــت شــده باشــند.   
روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز

شركت انتقال گاز ايران
منطقه شش عمليات انتقال گاز
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دیدار عبداهلل عبداهلل با ظریف 

صلح  عالی  شورای  رئیس  عبدالله،  عبدالله 
مقامات   از  هیئتی  راس  در  که  افغانستان 
مجلس  نمایندگان  ملی،  مصالحه  شورای عالی 
ملی افغانستان و مقامات وزارت خارجه آن کشور 
به تهران سفر کرده ، ظهر امروز با محمد جواد 
ظریف وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و رایزنی 

کرد.
به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت خارجه کشورمان با اعالم این خبر در توئیتی 
نوشت: آغاز گفت وگوهای دکتر ظریف با دکتر 
عبدالله عبدالله رئیس شورایعالی صلح افغانستان 
آباد،  افغانستان  امورخارجه.  وزارت  محل  در 
مستقل، توسعه یافته و با صلح و ثبات خواست 
همیشگی ایران بوده است. تمامی مساعی خود 
را برای کمک به گفت گوهای اصیل بین االفغانی 
به کار خواهیم گرفت. عبدالله عبدالله در سفر 
سه روزه خود به ایران عالوه بر رایزنی با ظریف 
با حسن روحانی، رئیس جمهور اسالمی ایران، 
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی 
و  دیگر مقامات عالی  کشور  دیدار و گفت وگو 
خواهد داشت.  دیدار ظریف و عبدالله عبدالله 
در ساختمان  وزارت خارجه و با محوریت  بررسی 
آخرین تحوالت روند تحقق صلح در افغانستان 

انجام شد.

درپی درخواست ترامپ از کشورهای 
عرب حوزه خلیج فارس

حمایت کشورهای عربی از بودجه 
فلسطین ۸۲ درصد کاهش یافته است

از  آمریکا  رئیس جمهوری  از درخواست  پس 
کشورهای عربی ثروتمند حوزه خلیج فارس برای 
عدم حمایت از فلسطینی ها، حمایت این کشورها 
از بودجه فلسطین از ابتدای سال جاری میالدی تا 

ماه اوت به میزان ۸۲ درصد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی 
ترکیه، طبق بیانیه های منتشر شده از سوی وزارت 
از  نقدی  کمک های  و  هدایا  فلسطین،  دارایی 
بودجه فلسطین طی هشت ماه اول سال جاری 
و  یافت  کاهش  درصد   ۸۱.۶ میزان  به  میالدی 
کل حمایت این کشورها از بودجه فلسطین از 
ابتدای سال ۲۰۲۰ تا ماه اوت ۱۳۲.۳ میلیون شکِل 
)معادل ۳۸.۱ میلیون دالر( شده است، در حالی 
 ۷۱۶ ، مشابه سال ۲۰۱۹  دوره  در  عدد  این  که 
میلیون شکِل )۱۹۸.۳۳ میلیون دالر( بوده است.

ماه  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد 
گذشته میالدی در حاشیه مراسم امضای توافق 
و  صهیونیستی  رژیم  میان  روابط  عادی سازی 
امارات در کاخ سفید گفت، از کشورهای ثروتمند 

خواستم به فلسطینی ها پول ندهند.
ژوئیه  فلسطین  دارایی  وزیر  بشاره،  شکری 
کرد:  تاکید  مطبوعاتی  کنفرانس  در  گذشته 
برای  خود  کمک های  و  هدایا  برادر  کشورهای 
حمایت از بودجه را بدون ارائه دلیلی به حالت 
تعلیق درآوردند. همزمان با کاهش حمایت های 
کشورهای عربی، مشکالت مالی و کسری های رو 
به فزونی در بودجه کشورهای عرب حوزه خلیج 
فارس که نتیجه کاهش قیمت نفت و درخواست 
از  اقتصادی ناشی  نفت خام بود، به فروپاشی 

شیوع کرونا در جهان منجر شد.
حمایت عربستان از بودجه فلسطین در هشت 
ماه اول سال جاری میالدی ۷۷.۲ درصد کاهش 
داشت و از ۱۳۰ میلیون دالر در مدت مشابه سال 

۲۰۱۹ به ۳۰.۸ میلیون دالر کاهش یافت.
همچنین حمایت الجزایر که با مشکالت مالی 
مواجه  نفت  قیمت  کاهش  دلیل  به  شدیدی 
است، به صفر رسید در حالی که ساالنه ۲۶.۱ 

میلیون دالر به فلسطین کمک می کرد.

آتش بس جدید میان آذربایجان و 
ارمنستان دوام نیاورد

اتهام طرفین درگیری به یکدیگر 
برای آغاز دوباره جنگ در قره باغ

جمهوری آذربایجان شنبه شب در بیانیه ای 
اعالم کرد این کشور و ارمنستان برای برقراری 
آتش بس انسانی جدید در منطقه قره باغ از 
بامداد روز یکشنبه توافق کرده اند. این درحالی 
است که منابع از حمله مجدد به منطقه قره باغ 

به رغم اعالم آتش بس خبر می دهند.
الیوم،  روسیا  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
وزارت خارجه ارمنستان نیز شنبه شب با صدور 
بیانیه ای مشابه این خبر را تایید و اظهار کرد 
که تصمیم برقراری آتش بس در راستای بیانیه 
و  آمریکا  روسیه،  جمهوری  روسای  مشترک 
سازمان  مینسک  گروه  سران  بیانیه  فرانسه، 
امنیت و همکاری در اروپا و همچنین بیانیه 

مسکو صادر شده است.
صورت  آن  از  پس  آتش بس  برای  توافق 
گرفت که دولت آذربایجان روز شنبه اعالم کرد 
حداقل ۱۳ نفر در اثر حمالت موشکی به گنجه، 
دومین شهر بزرگ این کشور، از داخل خاک 
ارمنستان کشته شده و ۵۲ تن دیگر زخمی 

شده اند.
آغاز موج جدید  به  را  یکدیگر  دو طرف که 
درگیری ها و شکستن توافق آتش بس و حمله 
به مناطق مسکونی و شهری متهم می کنند، 
با میانجی گری دوباره روسیه بر سر آتش بس 

جدید توافق کردند.
این تصمیم توسط وزاری خارجه دو کشور 
آذربایجان و ارمنستان عصر شنبه و به دنبال 
با سرگئی الوروف،  دو  آن  تلفنی  گفت وگوی 

وزیر امور خارجه روسیه اعالم شد.
به  پایبندی  لزوم  بر  تماس  این  الوروف در 
آتش بس تأکید کرد و گفت الزم است آنها 

توافق قبلی را به طور جدی مراعات کنند.
جمهوری آذربایجان ساعاتی پیش از توافق 
آتش بس جدید اعالم کرده بود در جنگ بر 
سر ناگورنو-قره باغ دست برتر را دارد و ارتش 
این کشور به پیشروی های قابل توجهی دست 
یافته و به دنبال بازپس گیری شهر جبرئیل، 
شهر فضولی و ۷ روستای پیرامون آن را نیز 
از تصرف نیروهای ارمنی خارج کرده و کنترل 
است  درحالی  این  است.  گرفته  بدست  آنها 
که خبرگزاری فرانسه گزارش داد مرکز قره باغ 
شنبه شب با وجود گذشت چند ساعت از زمان 
تعیین شده برای اجرای آتش بس بمباران شد.

این خبرگزاری اعالم کرد صدای هفت انفجار 
شدید در این شهر شنیده شد و ساکنان به 
دنبال شنیده شدن صدای انفجار به زیرزمین 

ها پناه بردند.
جمهوری  ارمنستان،  راستا،  همین  در 
آذربایجان را به نقض آتش بس انسان دوستانه 

در منطقه قره باغ متهم کرد.
ارمنستان گفت  یک سخنگوی وزارت دفاع 
که جمهوری آذربایجان آتش بس را فقط چهار 
دقیقه بعد از شروع با آتش توپخانه و راکت 

نقض کرد.
اتهام  این  به  هنوز  آذربایجان  جمهوری 

واکنشی نشان نداده است.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز 
آذربایجان  و  ارمنستان  توافق  از  بیانیه ای  در 
برای آتش بس انسان دوستانه استقبال و بر 
احترام هر دو طرف به این آتش بس تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: این آتش بس باید 
بدون قید و شرط باشد و دو طرف باید کامالً به 

آن پایبند باشند.

 ،۲۲۳۱ قطعنامه  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
بر مبنای دوره های زمانی پنج، هشت و ده ساله 
پس از تاریخ قبول توافق برجام و نه تایید شورای 
امنیت، تحوالتی ایجاد خواهد شد. از این رو در 
تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ که برابر با ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ 
محقق  برجام  توافق  قبول  پنجم  سال  است، 
خواهد شد و بر همین مبنا در این تاریخ دو تحول 
ایران و لغو  مهم لغو محدودیت های تسلیحاتی 
اشخاص حقیقی  برخی  محدویت های مسافرتی 

ایران اتفاق می افتد.
تحریم های تسلیحاتی ایران از اوایل سال ۱۳۸۶ 
در قطعنامه ۱۷۴۷ تحت الشعاع برنامه هسته ای 
در  آن  از  بعد  و  وارد شد  محدود  طور  به  ایران 
قطعنامه های بعدی این تحریم ها ولو محدود مورد 
تایید قرار گرفت، اما با قطعنامه ۱۹۲۹ در سال 
۱۳۸۹ تحریم های گسترده تسلیحاتی علیه ایران 

اعمال شد.
وجود  با  آمریکا  دولت  گذشته  ماه  چند  در 
با   ،۲۰۱۸ می  در  هسته ای  توافق  از  خروجش 
نزدیک شدن به پایان تاریخ لغو خودکار تحریم 
تسلیحاتی ایران در ۱۸ اکتبر )۲۷ مهر( تالش کرد 
لغو کند.  به شکل های مختلف  را  این مساله  تا 
بدون  و  عجوالنه  خروج  با  کرد  می  فکر  ترامپ 
پشتوانه بین المللی اش از توافق هسته ای توانسته 
آن را از بین ببرد اما بعد از دو سال هر چند که 
این توافق در بخش های زیادی دیگر اجرا نمی شد 
اما در همان بخش های اندک عصبانیت ترامپ و 

دستگاه سیاست خارجی اش را برانگیخت.
عالوه بر این همراهی نکردن بی سابقه اکثریت 
اعضای شورای امنیت با آمریکا در اعمال تحریم 
از پیش  بین بردن برجام بیش  از  یا  ایران  علیه 
در  این  کرد.  و عصبانی  تنها  وادی  این  در  را  او 
حالی است که ترامپ در روزهای کرونایی حاکم 
بر جهان و کشورش در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری در نوامبر، روزهای سختی را پشت سر 

می گذارد.
ترامپ برای دو بار سعی کرد از مسیر شورای 
امنیت و با ارایه یک پیش نویس قطعنامه  جدید، 
قطعنامه ۲۲۳۱ را به نحوی ملغی و بی اثر کند 
اما اعضای شورای امنیت یک صدا از این اقدامات 
پیروی نکردند. در همین راستا آمریکا تالش کرد 
قطعنامه ای، محدودیت های  پیش نویس  ارائه  با 
تسلیحاتی ایران که موضوع بند ۵ ضمیمه )ب( و 
شق ب بند ۶ ضمیمه )ب( قطعنامه ۲۲۳۱ است 
را مجدد تمدید کند اما این پیش نویس، تصویب 

نشد.
نویس  پیش  این  اگر  که  کرد  تهدید  ترامپ 
تصویب نشود از مکانیسم اعمال دوباره تحریم ها 
که در توافق هسته ای برای اعضای برجام درنظر 
گرفته شده است، استفاده خواهد کرد. موضوعی 
اکثریت کشورهای عضو  با مخالفت  باز هم  که 
شورای امنیت به جز یک کشور کوچک، دومینیکن 
اعم  امنیت  شورای  عضو  کشور   ۱۳ شد.  مواجه 
از اعضای دائم و غیردائم این شورا در نامه های 
جداگانه به رئیس شورا بر غیرقانونی بودن اقدام 

آمریکا صحه گذاشتند و آن را رد کردند.
استفاده  با  و  جانبه  یک  آمریکا  آن  از  بعد 
در  سپتامبر(   ۲۰( شهریور   ۳۰ در  قدرتش  از 
شورای  قبلی  قطعنامه های  بازگشت  ابالغیه ای، 
امنیت درباره ایران که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ 
لغو شده اند را اعالم کرد. این ابالغیه با مخالفت 
ایران و کشورهای عضو شورای امنیت که در میان 
دارند  حضور  برجام  در  باقیمانده  اعضای  آنها 
آمریکا  اقدام  که  کردند  اعالم  آنها  شد.  مواجه 
مشروع نیست و او با توجه به خروج رسمی از 
برجام، اهلیت انجام چنین کاری را به عنوان یک 

عضو مشارکت کننده در توافق هسته ای ندارد.
علیه  تحریم  اعمال  با  آمریکا  وجود،  این  با 
تعدادی از افراد و مقامات هسته ای و نظامی و در 
مرحله بعد تحریم ۱۸ بانک و نهاد مالی ایران به 
نوعی در تالش است تا اسنپ بک را یک جانبه و 
در سطح ملی از سوی خود اجرا کند. این اقدامات 
هر چند برای ایران به لحاظ اقتصادی و به ویژه در 

حوزه کاالهای بشردوستانه دشواری های زیادی 
را ایجاد کرده است اما مهمترین هدف آمریکا که 
فسخ برجام و مذاکره بر سر توافقی جدید بوده را 

محقق نکرده است.
در  تعهدات  برخی   ۲۲۳۱ قطعنامه  اساس  بر 
برجام در زمان بندی مشخص پنج، هشت و ده 
ساله اجرایی می شوند. برای تعیین تاریخ دقیق 
اجرای این تعهدات، تاریخ قبول برجام که ۹۰ روز 
پس از تایید برجام در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ است یعنی 
در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ تعیین می شود. بر همین مبنا 
 )۱۳۹۹ مهر   ۲۷(  ۲۰۲۰ اکتبر   ۱۸ که  گفت  باید 
پنجمین سال اجرایی شدن برجام است و بر همین 
محقق  باید  برجام  در  مندرج  تعهدات  اساس 
شود. در این تاریخ، دو تحول مهم در خصوص 
محدودیت های تسلیحاتی ایران و محدویت های 

مسافرتی برخی اشخاص حقیقی اتفاق می افتد.
ظریف: سالح در ایران برای دفاع است

وزیر امور خارجه در توئیتی اظهار کرد: ما ایمان 
داریم که امنیت با اراده ملت ما و خودکفایی اش 
و  ما همیشه صلح آمیز  اهداف  محقق می گردد. 

دفاعی است.
محمدجواد ظریف در توییتی نوشت: براساس 
علیه  تحمیلی  تحریم های  امروز   ۲۲۳۱ قطعنامه 
پایان  خودکار  طور  به  کشورم  در  تسلیحات 
می یابد. عجیب نیست که با تجهیز کورکورانه به 

سالح مخالف باشیم.
برای دفاع است،  ایران  آن رو که سالح در  از 
راه  به  نه جنگ  دیگر کشورها،  عملکرد  برخالف 
انداخته و نه سبب فساد می شود. ما ایمان داریم 
که امنیت با اراده ملت ما و خودکفایی اش محقق 
دفاعی  و  صلح آمیز  همیشه  ما  اهداف  می شود. 

است.
از روز یکشنبه، تجارت اسلحه ایران نیازی به 

موافقت قبلی شورای امنیت ندارد
روز  از  گفت:  ملل  سازمان  در  ایران  نماینده 
یکشنبه، تجارت اسلحه ایران نیازی به موافقت 

قبلی شورای امنیت ندارد.
مجید تخت روانچی در صفحه توئیترش نوشت: 
مطابق  و   - برجام  تصویب  روز  از  پس  سال   ۵
غیرقانونی  محدودیت های   –  ۲۲۳۱ قطعنامه 
تسلیحاتی علیه ایران اکنون خاتمه یافته است. از 
امروز، تجارت اسلحه ایران نیازی به موافقت قبلی 
شورای امنیت ندارد. آمریکاسعی کرد مانع این امر 
شود، ولی شکست خورد؛ چراکه شورا تالش های 

آمریکا را مردود دانست.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، بر مبنای دوره های 
زمانی پنج، هشت و ده ساله پس از تاریخ قبول 
توافق برجام و نه تایید شورای امنیت، تحوالتی 
اکتبر  تاریخ ۱۸  در  رو  این  از  ایجاد خواهد شد. 
است، سال  مهرماه ۱۳۹۹  با ۲۷  برابر  که   ۲۰۲۰
شد  خواهد  محقق  برجام  توافق  قبول  پنجم 
مهم  تحول  دو  تاریخ  این  در  مبنا  همین  بر  و 
لغو  و  ایران  تسلیحاتی  محدودیت های  لغو 
اشخاص حقیقی  برخی  محدویت های مسافرتی 

ایران اتفاق می افتد.
در  بیانیه ای  در  نیز  کشورمان  خارجه  وزارت 
محدودیت  های  لغو  کرد:  اعالم  رابطه  همین 
تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی بگونه ای طراحی 
شده است که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری 
نیاز ندارد. این مهم پس از مذاکرات نفس گیر و 
با پیش بینی  دقیق از امکان نقض تعهد از سوی 
یک یا چند طرف دیگر برجام به دست آمد. همین 
روش برای پایان محدودیت های موشکی در سال 
۱۴۰۲ )۲۰۲۳( و نیز پایان کامل پرونده هسته ای 
هم   )۲۰۲۵(  ۱۴۰۴ سال  در  امنیت  شورای  در 

پیش بینی شده است.
بنابراین جمهوری اسالمی ایران می تواند هرگونه 
بدون  منبعی،  هر  از  را  الزم  تجهیزات  و  سالح 
محدودیت قانونی و صرفاً براساس نیازهای دفاعی 
مبنای  بر  می تواند  همچنین  و  کند  تهیه  خود 
سیاست های خود تسلیحات دفاعی صادر کند. در 
اینجا باید این نکته مورد تاکید واقع شود که سنگ 
بنای سیاست خارجی ایران رد سلطه و فشار در 
هرگونه  تحمیل  رو،  این  از  است.  آن  شکل  هر 
مالی،  جمله  از   – زمینه ای  هر  در  محدودیت 
اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی – هیچگاه از جانب 

ایران به رسمیت شناخته نشده است.
ایران؛ استقالل دفاعی-نظامی بعد از سال ها 

تحریم تسلیحاتی
تحریم  لغو  به  اشاره  با  خارجی  رسانه های 
تسلیحاتی سازمان ملل که به ایران اجازه خرید 
اسالمی  جمهوری  دستیابی  به  می دهد  سالح 
و  نظامی  و  دفاعی  حوزه  در  استقالل  به  ایران 
حریص نبودن آن برای خرید تسلیحات خارجی 

غیرضروری اشاره کردند.
 بنا به ضمیمه ۵ برجام و ضمیمه ب قطعنامه 
۲۲۳۱ مبنی بر اتمام تحریم تسلیحاتی ایران در 
پایان سال پنجم، تحریم تسلیحاتی ایران از امروز 

۱۸ اکتبر )۲۷ مهرماه( به پایان رسید.
خبرگزاری انگلیسی رویترز در این زمینه نوشت: 
ملل  سازمان  تسلیحاتی  تحریم  می گوید  ایران 
لغو شده است و به این کشور اجازه خرید سالح 
می دهد. تهران می گوید سالح های کشتار جمعی 

در سازوکار دفاعی این کشور جایی ندارد.
این رسانه افزود: ایران اعالم کرده که اکنون برای 
خرید سالح جهت تامین نیازهای دفاعی خود آزاد 

است.
تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران روز 

یکشنبه لغو شد.
تسلیحاتی  تحریم  لغو  با  نوشت:  بی بی سی 
فروش سالح  و  به خرید  قادر  این کشور  ایران، 

خواهد بود.
»استقبال  عنوان  گزارشی تحت  در  این رسانه 
ملل«  سازمان  تسلیحاتی  تحریم  پایان  از  ایران 
ماه  مرداد  در  آمریکا  دولت  تالش های  نوشت: 
برای جلب حمایت اعضای شورای امنیت از تمدید 
نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران شکست خورد. 
دولت ترامپ علی رغم خروج از برجام اصرار دارد 
از طرف های قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل است و 

در نتیجه می تواند تحریم ها را بازگرداند.
یکجانبه  طور  به  دارد  تصمیم  گفته  واشنگتن 
تقریبا همه تحریم ها سازمان ملل علیه ایران را 
بازگرداند؛ استداللی که سایر اعضای برجام آن را 

رد کرده اند.
گزارش  بازنشر  در  آلمان  وله  دویچه  تارنمای 
رویترز تیتر زد: ایران می گوید تحریم تسلیحاتی 
این کشور لغو شده است و این کشور اجازه دارد 

تسلیحات خریداری کند.
در این گزارش آمده است: ظریف  این روز را 
روزی مهم برای جامعه بین المللی توصیف کرد 
بدخواهانه  تالش های  برابر  در  جهان  گفت  و 
آمریکا برای حفظ قطعنامه شورای امنیت و توافق 

هسته ای مقاومت کردند.
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس گزارش داد: 
به رغم مخالفت آمریکا تحریم تسلیحاتی ایران به 

پایان رسید.
این گزارش افزود: در تحریم تسلیحاتی یک دهه 
ایران حق خرید سالح های  گذشته سازمان ملل 
خارجی مانند تانک و جنگنده را نداشت که این 
اساس  بر  و  برنامه  طبق  یکشنبه  روز  تحریم ها 
رغم  به  و  جهان  با  کشور  این  ای  هسته  توافق 

مخالفت های ایالت متحده لغو شدند.

 تحریم تسلیحاتی ایران بعد از 13 سال پایان یافت

ارمغانتسلیحاتیبرجامبیرمق
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، در سال پنجم اجرای برجام روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ زمان پایان محدودیت های تسلیحاتی و نیز مسافرتی ۲۳ شخص 

حقوقی ایران است.

ظریف: سالح در 

ایران برای دفاع 

است، برخالف 

عملکرد دیگر 

کشورها، نه 

جنگ به راه 

انداخته و نه 

سبب فساد 

می شود. ما 

ایمان داریم 

که امنیت با 

اراده ملت ما و 

خودکفایی اش 

محقق می شود

فرصت چندانی تا تاریخ سه نوامبر سال جاری میالدی )۱۳ آبان ماه( که قرار 
است انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا برگزار شود، باقی نمانده است. 
اندیشمندان و تحلیلگران زیادی از کشور های مختلف در اقصی نقاط جهان، با 
ارائه تحلیل ها و تفسیر های مختلف، دیدگاه های گوناگونی را درمورد اینکه شانس 
کدام یک از کاندیدا های اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا )دونالد ترامپ 
یا جو بایدن( جهت پیروزی در انتخابات آتی بیشتر است، مطرح می کنند. حتی 
اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم انتخابات آتی در آمریکا، یکی از پرریسک ترین 
و پرتبعات ترین انتخابات ها در کل تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در این کشور 

است.
انتخاباتی دونالد  با این همه، آنچه در بحبوحه تالش های  به گزارش فرارو، 
ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا، بیش از همه خودنمایی می کند، تشدید 
فشار ها بر علیه وی از جانب جمهوریخواهان و طیف های سیاسی آن )نه لزوما 
دموکرات ها( است. در شرایط فعلی، محافظه کاران و نومحافظه کاران آمریکایی 
نقد های شدیدی بر علیه ترامپ مطرح می سازند. به عنوان مثال، محافظه کاران 
که همواره خواستار احترام به سازمان ها و نهاد ها و همچنین ارزش های لیبرالی و 
آمریکایی بوده اند، با مشاهده نوعِ عملکرد ترامپ در نابودی سازمان و نهاد ها و 
همچنین به سخره گرفتن و بی توجهی به ارزش های لیبرالی و آمریکایی از سوی 

ترامپ، تا حد زیادی وی را حتی از چارچوب تفکر و ایدئولوژی حزب جمهوریخواه، 
خارج می دانند.

با این حال، آنچه که مخصوصا در مدت اخیر، از سوی برخی سیاستمداران 
حزب جمهوریخواه بر علیه دونالد ترامپ مطرح می شود، این نکته است که تعداد 
افراد باتجربه و کارکشته در دولت ترامپ، به شدت در حال کاهش است. این 
مساله در نوع خود تهدیدی جدی بر علیه آمریکا و امنیت و منافع ملی آن به 

حساب می آید.
در این راستا، الیزابت نیومن از مقام های )سابق( ارشد وزارت امنیت میهن آمریکا 
که برای حدودا سه سال در این وزارتخانه و در تیم امنیتی دولت ترامپ خدمت 
کرده، به تازگی در مقاله ای که آن را در پایگاه خبری یو اس ای تودی منتشر 
کرده، نقد های شدیدی را بر علیه ترامپ مطرح ساخته و نسبت به آینده آمریکا، 
اعالم هشدار کرده است. نیومن در مقاله خود می گوید: وقتی مناظره نخست 
ریاست جمهوری آمریکا را مشاهده می کردم، خوشحال بودم. زیرا مردم آمریکا 
و مخصوصا کریس واالس مجری سرشناس آمریکایی که کارِ اداره مناظره میان 
ترامپ و بایدن را بر عهده داشت، برای نخستین بار، به وضوح فهمیدند که افرادی 
که با رئیس جمهور ترامپ کار می کنند، با چه مشکالت و مسائل عجیبی رو به 
رو هستند. به عنوان مثال، خودِ من، سه سال در تیم امنیتی ترامپ عضویت 

داشتم و در جلسات مختلف شرکت می کردم. ما بار ها سعی داشتیم در جریان 
این جلسات، به ترامپ و تیم نزدیک به وی بفهمانیم که اقدامات او )ترامپ( نظیر 
تحریک گروه های افراط گرای سفیدپوست، تبعات به شدت وخیمی را برای آمریکا 
به دنبال خواهد داشت و حتی می تواند، امنیت ملی آمریکا را دچار بحران اساسی 
کند. با این حال، ترامپ نه تنها به این توصیه ها توجهی نمی کرد بلکه حتی در 
فجایعی نظیر کشتار ال پاسو، از جانیان که همان گروه های افراط گرای حامی 

خودش بودند، به شدت حمایت می کرد.
نیومن در ادامه گزارش خود به نکته مهمی اشاره می کند. وی می گوید: به نظر 
من عامل اصلی تمامی رویه های متوهمانه رئیس جمهوری آمریکا، این است که 
روز به روز از شمار سیاستمداران واقع گرا و کارکشته ای که جلوی طرح های خیالی 
رئیس جمهوری آمریکا و تیم وی را می گرفتند و مانع از تصویب آن ها می شدند، 
خود جهت  شانس  اندک  افراد،  این  حذف  با  ترامپ  درواقع  می شود.  کاسته 
رویارویی با واقعیت ها را نیز از دست می دهد. امری که تاثیر قابل توجهی بر اتخاذ 
سیاست های غیرسازنده از سوی وی برای آمریکا و آینده این کشور خواهد داشت.

این رویکرد ترامپ )بریدن از واقعیات(، سیاست های بیمارگونه ای را برای آمریکا 
تولید خواهد کرد و حذف افراد کارکشته و باتجربه در ساختار قدرت سیاسی 
آمریکا، دولت آمریکا را از آن دسته از ارزش هایی که برای سال ها خود را پیشگام 

و منادی آن ها معرفی کرده است، جدا می کند. در واقع، از یک چشم انداز کلی، 
این مساله می تواند آمریکا را از لحاظ ماهوی تهدید کند و آن را به کشوری تبدیل 
کند که هیچ تناسبی با ارزش ها و موقعیت جهانی آن ندارند. در این راستا، الیزابت 
نیومن در پایان مقاله خود در یو اس ای تودی می گوید: بسیاری از من می پرسند 
آیا به عنوان یک مقام اسبق دولت ترامپ، بار دیگر به وی رای خواهم داد یا خیر. 
پاسخ من روشن است: چرا باید به فردی که آمریکا و منافع و امنیت ملی آن را به 

خطر می اندازد، رای دهم. من قطعا چنین کاری انجام نخواهم داد.

تنهاترین رئیس جمهوری آمریکا

ترامپوخطرزندگیدرجهانخیالی!
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 انویدیا سریع ترین ابررایانه

هوش مصنوعی جهان را می سازد

 »Cineca« نام  به  ایتالیایی  کنسرسیوم  یک  همکاری  با  انویدیا 
که  می سازد  را  جهان  مصنوعی  هوش  ابررایانه  سریع ترین 
برای کارهای مختلفی مانند کشف دارو مورد استفاده قرار 

می گیرد.
یدک  را   »Leonardo« نام  که  سیستم  این  در 
می کشد، از 1۴ هزار GPU انویدیا A100 استفاده می شود 
تا بتواند وظایف مختلف را با عملکرد باالیی انجام دهد. 
  FP16 10 انتظار می رود حداکثر قدرت این سیستم به

اگزافالپس برسد.
بر  مبتنی  جهان  مصنوعی  هوش  ابررایانه  سریع ترین 
 »Atos« شرکت »BullSequana HX2000« نودهای ابررایانه
 GPU اینتل و چهار Xeon خواهد بود که هرکدام از آن ها به پردازنده
انویدیا A100 به همراه کارت »Mellanox HDR InfiniBand«  با سرعت 200 گیگابیت بر ثانیه 
 HPC برای ارتباطات مجهز شده اند. برای خنک کردن این سیستم از آب استفاده می شود و در هر

شاهد قرارگیری ۳2 مورد از آن ها هستیم.
معماری BullSequana XH2000 بسیار انعطاف پذیر است و می توان در آن از هر پردازنده 
و واحد پردازش گرافیکی استفاده کرد. انتظار می رود سیستم Leonardo دارای پردازنده اینتل 

Xeon  باشد.

دانشمندان دانشگاه های ایتالیا به دنبال استفاده از سریع ترین ابررایانه هوش مصنوعی جهان 
برای کشف داروها، اکتشافات فضایی، تحقیقات و همچنین مدلسازی آب و هوا هستند. به صورت 
معمول چنین وظایفی توسط شبیه سازی های قدرتمند و همچنین تحلیل داده انجام می شوند که 
نیازمند دقت FP6۴ هستند، با این حال انویدیا اعالم کرده که بسیاری از وظایف HPC  به هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشینی قدرتمند وابسته هستند و به همین علت، دقت FP16 کفایت می کند.
استفاده از تعداد باالیی واحد پردازش گرافیکی به معنای شبیه سازی تصویری با کیفیت باال 
خواهد بود و از آنجایی که انویدیا A100 برای محاسبات طراحی شده، قادر به انجام وظایف گوناگون 

شامل FP6۴ و FP16 است.
استفاده از 1۴ هزار GPU انویدیا A100 به معنای دستیابی به قدرت FP16 ۸.۷۳6 اگزافالپس 
خواهد بود. ضمنا این مقدار GPU باعث دستیابی به قدرت FP6۴ 1۳۵۸00  ترافالپس نیز می شود 

که اختالف تقریبا کمی با سامیت با قدرت 1۴۸600 ترافالپس دارد.
به اعتقاد انویدیا، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی اهمیت بسیار باالیی برای ابررایانه های 

کنونی دارند و در همین راستا این کمپانی به دنبال ترکیب AI و HPC است.
منبع: دیجیاتو

روزنامه سياسي، اجتماعي، اقتصادي، 
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آخر ابتکار

طرح: محمد طحانی یک لقمه خبر

ماشین
بازی

پالگین  اکثر خودروهای  گرفته،  که صورت  تحقیق جدیدی  نتایج  پایه  بر 
هیبریدی پاک تر از نمونه های درون سوز عادی نیستند زیرا برد تمام الکتریکی 
محدودی دارند. همچنین اگر خودروهای پالگین هیبریدی به صورت منظم شارژ 
نشوند آالیندگی دی اکسید کربن آن ها می تواند بدتر از خودروهای بنزینی و 

دیزلی قابل مقایسه باشد.
محققان آلمانی می گویند دولت ها و قانون گذاران باید جلوی تبلیغات گمراه 
کننده درباره خودروهای پالگین هیبریدی را بگیرند. اگرچه چنین نتیجه گیری ای 
تنها باعث افزایش انتقادات از چنین تکنولوژی ای خواهد شد اما لوکس سازان 
آلمانی به طور خاص از سیستم های پالگین هیبریدی برای روشی برای کاهش 
اعداد چه  اما  استفاده می کنند.  آالیندگی دی اکسید کربن محصوالت خود 
می گویند؟ خب محققان انستیتو ISI فرانهوفر و انجمن بین المللی حمل ونقل 
پاک ICCT از داده های بیش از 100 هزار خودروی پالگین هیبریدی متعلق به 
بیش از 66 خودروی متفاوت در اروپا، آمریکا و چین استفاده کرده اند. آن ها 
فهمیده اند در بهترین حالت یک خودروی پالگین هیبریدی به طور متوسط دو 

برابر دی اکسید کربن بیشتری نسبت به ادعاهای خودروسازان تولید می کند.
پالگین  خودروی  یک  کربن  دی اکسید  آالیندگی  نیز  حالت  بدترین  در 
هیبریدی چهار برابر بیشتر از ادعاهای سازنده بوده و بنابراین یک خودروی 
پالگین هیبریدی با آالیندگی دی اکسید کربن رسمی ۵0 گرمی در هر کیلومتر در 
واقع بین 100 تا 20 گرم دی اکسید کربن تولید می کند. دلیل مهم چنین تفاوت 
بزرگی آن است که خودروهای پالگین هیبریدی به عنوان خودروهای سازمانی 
نیز استفاده می شوند و بنابراین برد تمام الکتریکی آن ها بازه بسیار کمی را 
پوشش می دهد. همچنین رانندگان سازمانی در اکثر موارد دوست دارند باک 
سوخت را پر از بنزین یا گازوئیل کنند زیرا هزینه را شرکت و سازمان مربوطه 
می پردازد. پاتریک پالتز مدیر این تحقیق می گوید: اگر بخواهیم مصرف سوخت 
و آالیندگی دی اکسید کربن کمتری در دنیای واقعی داشته باشیم باید قدرت 

تولیدی پیشرانه ها کاهش یابد و برد الکتریکی آن ها بیشتر شود.

مؤثری  به طور  هیبریدی  پالگین  خودروهای  اینکه  به منظور  می گوید  او 
جایگزین نمونه های درون سوز سنتی شوند باید برد تمام الکتریکی آن ها بین 

۸0 تا ۹0 کیلومتر باشد.
البته مشکلی هم در این مطالعه وجود دارد و آن هم به خود پالتز مربوط 
می شود زیرا در سال 201۷ تحقیق متفاوتی را منتشر کرده و از عالقه خود به 
تکنولوژی پالگین هیبریدی سخن گفته است. در واقع همین ماه پیش بود که 
فولکس واگن به تحقیق قبلی این محقق با عنوان »خودروهای پالگین هیبریدی 
بهتر از شهرت خود هستند« اشاره کرده و گفته اینکه رانندگان خودروهای 
خود را شارژ نمی کنند یک افسانه است. البته پالتز مدعی است خودروسازان 
نمی گویند مطالعه قبلی اش برای نتیجه گیری قطعی دراین باره طراحی نشده 
است. او می گوید: در آن زمان ما فقط به میزان برد الکتریکی خودروهای پالگین 
هیبریدی نگاه کردیم. ما تفاوت های سیکل های تست را در نظر نگرفتیم و این 

موضوع می تواند نتایج را دست خوش تغییر کند.
فعالً فروش خودروهای پالگین هیبریدی در اروپا بیشتر از هر جای دیگر در 
جهان بوده و فروش ۷۸0 هزار دستگاهی آن ها در قاره همیشه سبز حدود 10 

هزار دستگاه بیشتر از بازار خودروی چین است.
)pedal.ir( منبع: پدال

وپاکتراست:پالگینهیبریدییادرونسوز؟! کدامخودر

»شتابزدگی ، پشیمانی به دنبال دارد«
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

ري وحمل ونقل جاده اي سازمان راهدا
اداره کل حمل و نقل جاده اي استان کرمانشاه

ري وحمل ونقل جاده اي سازمان راهدا
اداره کل حمل و نقل جاده اي استان کرمانشاه

ناصر عطایی - سرپرست شهرداری رشت 7190

نوبت دوم

اصالحیه آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای  133218 
تاریخ های 16 و 23 مهر99- شهرداری رشت 

بــا موضــوع هــا ی طــرح احــداث و راه انــدازی پــارک و بازارچــه خرمشــهر، طــرح احــداث و راه انــدازی مجموعــه خانــه فکــر و بــازی و رســتوران 
مــادر و کــودک پــارک بانــوان و طــرح احــداث و راه انــدازی ســرویس هــای بهداشــتی در 8 نقطــه از ســطح شــهر رشــت)داخل پارکهــا(

شــهرداری رشــت ایــن اصاحیــه را بــه منظــور اصــاح مبلــغ ارزیابــی طــرح احــداث و راه انــدازی ســرویس هــای بهداشــتی در ســطح شــهر رشــت)داخل پــارک هــا(  
آگهــی فــوق الذکــر منتشــر نمــوده اســت . حداقــل حجــم ســرمایه گــذاری از مبلــغ 16/230/000/000 ریــال بــه مبلــغ 19/830/000/000 ریــال تغییــر یافتــه اســت. 

مساحت آورده شهرداریشرح پروژه
 حداقل حجم نوع قرارداد)مترمربع(

سرمایه گذاری )به ریال(

احداث و راه اندازی پارک 
و بازارچه خرمشهر واقع در 

منطقه 3 بلوار خرمشهر کوی 
پاییزان

- ارزش ترهین زمین
- صدور مجوزات الزم

16745  B.O.T
185/000/000/000)احداث-بهره برداری-انتقال(

احداث و راه اندازی خانه ی 
فکر و بازی و رستوران مادر و 
کودک واقع در منطقه2-پارک 

بانوان
250BOLT

28/000/000/000)احداث، بهره برداری، اجاره، انتقال(

احداث سرویس های بهداشتی 
در 8 نقطه از سطح شهر 

رشت)داخل پارک ها(

هر سرویس به 
همراه قسمت 

تجاری: 40
BOLT

19/830/000/000)احداث، بهره برداری، اجاره، انتقال(

تاریخ چاپ آگهی اصالحی: روز دوشنبه 99/7/28
مهلــت دریافــت اســناد: کلیــه ی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مــی تواننــد از زمــان چــاپ ایــن آگهــی -دوشــنبه 99/7/28-، اســناد را از ســازمان ســرمایه گــذاری 

و مشــارکت هــای مردمــی شــهرداری رشــت تحویــل بگیرنــد. 
مهلــت تحویــل اســناد: اســناد و پــاکات تکمیــل شــده مــی بایســت حداکثــر تــا ســاعت14/30روز یکشــنبه مــورخ 99/8/11 در پاکــت مهــر و مــوم شــده تحویــل 

دبیرخانــه ســازمان گــردد. 
زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی پاکات در کمیسیون معامات راس ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 99/8/12  برنامه ریزی شده است.

نحوه دریافت اسناد:  
1( مراجعــه حضــوری: متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد بــرای دریافــت اســناد طــرح هــا بصــورت حضــوری، بــا در دســت داشــتن درخواســت شــرکت در فراخــوان 
ــه          ــاز – کوچ ــاغ نم ــه آدرس: رشــت– گلب ــذاری ب ــازمان ســرمایه گ ــه س ــه را از دبیرخان ــناد(، ، مســتندات مربوط ــد اس ــوان خری ــه عن ــی ب ــدون پرداخــت وجه )ب

مهــر آئیــن – ســاختمان تندیــس )نبــش انصــاری بــه بلــوار نمــاز( طبقــه 8 دریافــت نماینــد.
 2( غیرحضــوری: همچنیــن متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد اســناد و اطاعــات طــرح هــا را بصــورت غیرحضــوری پــس از ارســال درخواســت شــرکت در فراخــوان 

بــه آدرس ایمیــل invest.rasht@gmail.com از طریــق همــان ایمیــل دریافــت نماینــد.
توضیحات ضروری:

- ارائــه مســتندات هیچگونــه حقــی بــرای ارائــه دهنــده ایجــاد ننمــوده و پــس از بررســی مســتندات، نســبت بــه انتخــاب ســرمایه گــذاران واجــد شــرایط و مناســب 
بــرای ســرمایه گــذاری در پــروژه فــوق اقــدام و از ایشــان دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد.

- شماره تلفن سازمان جهت کسب اطاعات بیشتر : 013-33756160-33756162

آگهی مزایده 

7191

مدیــر تصفیــه ورشکســتگی شــرکت تولیــدی و بازرگانــی دام و دریــا موضــوع پرونــده بــه شــماره بایگانــی 890867 مطروحــه در شــعبه اول دادگاه حقوقــی رضوانشــهر 
در نظــر دارد : 

عرصــه ، اعیانــات شــرکت واقــع در رضوانشــهر – جــاده ضیابــر بــه پونــل – روســتای خوشــابر – محــل شــرکت تولیــدی و بازرگانــی دام و دریــا را بشــرح زیــر از طریــق 
مزایــده بــه فــروش برســاند.

ششــدانگ پــاک ثبتــی 116 و 82 باقیمانــده از ســنگ اصلــی 34 بخــش 27 گیــان بــه مســاحت 13920 متــر مربــع کــه بخشــی از ایــن مســاحت بصــورت حریــم 
حفاظتــی تاسیســات زیربنایــی اســت و اعیانــات آن شــامل ســالن تولیــد )732 ( متــر مربــع ، ســاختمان احــداث ســردخانه ) 1274 ( متــر مربــع ، ســاختمان اداری 

)187 ( متــر مربــع ، انبــار ، خانــه ســرایداری ) 35 ( متــر مربــع و ســرویس بهداشــتی ) 72 ( متــر مربــع مــی باشــد . 
قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 75/000/000/000 ریال 

زمان مزایده : روز دوشنبه 1399/08/19 ساعت 11 الی 12 در محل شرکت به آدرس باال 
شــرایط شــرکت در مزایــده : 1- واریــز 10 % قیمــت پایــه در هــر یــک از مــوارد مزایــده بــه حســاب 0210185879009 ســپهر بانــک صــادرات ) شــبا 
IR200190000000210185879009 ( بــه نــام مدیــر تصفیــه شــرکت دام و دریــا 2- دریافــت و تکمیــل بــرگ شــرایط مزایــده 3- ارائــه اصــل و کپــی کارت ملــی 

هزینه های کارشناسی و برگزاری مزایده برعهده برنده مزایده می باشد . 
عاقمنــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی تواننــد از تاریــخ 1399/08/01 لغایــت 1399/08/17 بــرای کســب اطاعــات بیشــتر و هماهنگــی بــرای بازدیــد و دریافــت بــرگ 

شــرایط مزایــده بــا مدیــر تصفیــه بــه شــماره تلفــن 09113370731 تمــاس حاصــل فرمانیــد .
 آخرین زمان برای واریز سپرده جهت شرکت در مزایده : یکشنبه 1399/08/18

مدیر تصفیه ورشکستگی شرکت تولیدی و بازرگانی دام و دریا 

»اپ«
تکار

بازگشت »الین هیلدربرند« به جمع پرفروش ها 

فهرست هفتگی جدید نشریه نیویورک تایمز در بخش رمان های جلد سخت درحالی معرفی شد که نام آثار جدیدی همچون رمان »الین 
هیلدربرند« و سه نویسنده دیگر در آن به چشم می خورد.

به گزارش ایسنا، رتبه نخست فهرست هفتگی رمان های پرفروش نشریه نیویورک تایمز در بخش جلد سخت همچنان به »بازگشت« 
اثر »نیکوالس اسپارکس« اختصاص یافته است. »اسپارکس« در این رمان داستان پزشکی را روایت می کند که در نیروی دریایی خدمت 
می کند و پس از بازگشتش از افغانستان به کارولینای شمالی، دو زن زندگی او را تغییر می دهند. »مشکالت در بهشت« رمان جدید 
»الین هیلدربرند« نویسنده پرفروش آمریکایی  نیز در رتبه دوم قرار گرفت. این رمان آخرین جلد از سه گانه این نویسنده است که شامل 

رمان های »زمستان در بهشت« و »در بهشت چه اتفاقی می افتد« می شود.
 »دنیا را پشت سر بگذار« نوشته »رومان الم« که در فهرست نامزدهای نهایی جایزه کتاب ملی آمریکا قرار گرفته است از دیگر آثار جدید 
این فهرست به شمار می رود. »زندگی نامرئی ادی الرو« به قلم »وی.ای شوآب« در جایگاه چهارم و »محقق« نوشته »تانا فرنچ« در رتبه پنجم 
قرار دارد. »محقق« داستان یک پلیس سابق شیکاگو را روایت می کند که پس از طالق به  دهکده ای ایرلندی، جایی که یک پسر گم شده است نقل مکان می کند.

ویترین


