
از مینیاپولیس تا مشهد
کیان راد

از سوی رئیس قوه قضائیه ابالغ شد
دستورالعمل پیشگیری و نحوه مقابله با  ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان 

افتخاری برای ایران

اعطای عنوان پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان به پروفسور محمد شریف ملک زاده
در روزهای اخیر اخبار و ویدئوهایی منتشر شده 
که نشــان می دهد به خاطر اختالفات خانوادگی 
در یک خانواده مشــهدی، پلیس وارد عمل شده 
اما به جای رفع مشــکل، داســتان نهایتا به مرگ 
مرد مشــهدی منتهی شده است. فیلم هایی که از 
این برخورد وجود دارد نشــان می دهد که ظاهرا 
چون او معتاد بوده یکی از نیروهای پلیس به خود 
اجازه داده هر رفتاری دلش خواســت با او بکند. 
در خیابان و جلوی مردم، او را به میله دســتبند 
زده انــد و هم به او آســیب زده اند و هم اســپری 
فلفــل به او زده اند. همه این کارها را در قبال یک 
دزد، قاتل یا جانی انجام نداده اند. او توان فرار هم 
نداشــته چرا که از همان اول دســت هایش بسته 
بوده. این که چرا به گونه ای با او رفتار می کنند که 
حاصلش، همان رفتار پلیس آمریکا با جرج فلوید 
در شــهر مینیاپولیس بوده، تاســف آور است. هر 

چند تفاوت هایی هم وجود دارد.
وقتی جرج فلوید اســیر پلیس آمریکا شــده 
بود، نه کســی آنها را دوره کرده بود و نه کســی 
به آن صحنه، می خندید. اما وقتی مرد مشــهدی 
اسیر پلیس شــده بود، یک عده جمع شده بودند 
و می خندیدنــد و او را مســخره می کردند و از او 
فیلم می گرفتند. احتمــاال تعدادی از آنها هم بعد 
از مرگ او، در فضای مجازی هشــتگ جرج فلوید 

ایران زده اند!
هــم، آن پلیس هایــی که آن بال را ســر مرد 
مشهدی آوردند مردمی از جنس ما هستند و هم، 
آن مردمــی که جمع شــده بودند و به آن صحنه 
به چشــم تفریح نگاه می کردند. خشونت های این 
چند وقت اخیــر را ببینید! از برخورد خشــن با 
دستفروشان گرفته تا ضرب  و  شتم دختر آبادانی. 
از زورگیری ها و خشــونت های خیابانی گرفته تا 

درگیری های پس از تصادفات رانندگی. اینها همه 
مردم عادی هســتند که اینگونــه رفتار می کنند. 
چه شــده که این خشم، تا این حد لبریز شده که 
بســیاری از ما ایرانیان، خشونت را فقط در حرف 
محکوم می کنیم اما در عمل، خودمان بخشــی از 
چرخه این خشونت هستیم؟ مشکالت اقتصادی؟ 
له شدن کرامت انسانی؟ بی ارزش شدن شخصیت 
ایرانی؟ پاســخگو نبودن مســئوالن به اعتراضات 
مردمــی کــه اتفاقا آبان مــاه، یادآور بخشــی از 
همان اعتراضات اســت؟ بی توجهی حاکمیتی که 
می خواست ارزش انسانی مردم را باال ببرد اما این 
روزهــا در تامین حداقل های مــردم هم درمانده 
اســت؟ چه بر ســر این مردم آورده ایم که اغلب 
آنها دیگ جوشــانی آماده فوران خشــم هستند؟ 
این چرخه خشــونت، روزهای تلخ تری را هشدار 

می دهد اگر آن را جدی نگیریم...

رئیس قوه قضائیه دســتورالعمل نحوه مقابله با 
 ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری 

از آن را ابالغ کرد.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، در اجرای 
بندهای دوم و ســوم اصل یکصد و پنجاه و ششم 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، سیاست های 
کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 
با اصالحات و الحاقــات بعدی و وظیفه قانونی قوه 
قضائیــه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حســن 
اجــرای قوانین و با توجه به احــکام مقرر در مواد 
۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانــون مدیریت خدمات کشــوری، 
مصــوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرســتان بالفصل 
در دســتگاه های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل 
و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف 
محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه 
رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می داند و 
با لحاظ این که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال 
و ســهل انگاری در اجرای قانون و عدم اعالم جرایم 
و تخلفات ارتکابــی در حوزه تحت تصدی، موجب 
مسئولیت قانونی آنان اســت، »دستورالعمل نحوه 
مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و 

پیشگیری از آن« به شرح مواد آتی است.
الف ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.

ب ـ قانون: قانون تشــکیل سازمان بازرسی کل 
کشور با اصالحات و الحاقات بعدی.

پ ـ قانون آیین دادرســی کیفری: قانون آیین 
دادرســی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ بــا اصالحات و 

الحاقات بعدی.
ت : دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری 

حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳.
ث ـ دادستان/دادســتان ها: دادستان عمومی و 
انقالب شهرســتان ها و قضاتی که وظایف دادستان 

را در دادگاه بخش برعهده دارند.

ماده ۲ـ  در اجرای قانون، ســازمان اقدامات زیر 
را معمول می دارد:

الــفـ  فراهم آوردن زمینه پیشــگیری از وقوع 
جرم و تخلف و ســوء جریــان احتمالی، در اجرای 
بنــد ج ماده ۱۱ قانون، با انجــام اقداماتی از قبیل 
اطالع رســانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسئوالن 
دســتگاه های اجرایی و ارائــه گزارش های نظارتی 

هشدار دهنده و به هنگام.
ب ـ اعالم به مراجع قضایی ذی ربط و پیگیری 
تــا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، 
در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری 
از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و 
عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و 

مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید.
پ ـ رســیدگی به صورت فوق العــاده و ایفای 
وظیفــه قانونــی، در صــورت مواجهــه بــا ترک 
وظایــف مذکور در بندهای الــف و ب ماده ۳ این 
دســتورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی 
واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شــود و 
اعالم به مراجع ذیربط در اســرع وقت و پیگیری تا 

حصول نتیجه.
تـ  اعــالم موارد تخلف و نارســایی ها و ســوء 
جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک 
از مقامات مذکور در بند ج ماده ۲ قانون و پیگیری 
تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن 
تمهیدات الزم جهت جلوگیــری از تخلف و اقدام 
قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون.

جـ  اعالم به دادســتان مربوط جهت درخواست 
جبران خســارت از دادگاه صالح بــدون پرداخت 
هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، 
در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف 
اقدام الزم جهــت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در 
نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خســارت 

وارد شــود و یا موجب تضییع آن ها شــود؛ ضمناً 
مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، 
قابل مطالبه اســت و گذشــت زمــان موجب رفع 

مسئولیت و مرور زمان نمی شود.
چ ـ هشدار الزم به مقامات ذی ربط در مواردی 
که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه ها احتمال بروز 
خطــر یا حادثه یا ورود خســارت به منابع عمومی 
در اثر عــدم رعایت موازین و مقــررات و نظامات 
دولتی شــود و پیگیــری تا حصول نتیجــه، برابر 
مقــررات قانونی، مانند ماده ۵۵ قانون شــهرداری 
با اصالحات و الحاقات بعــدی، تبصره ۴ ماده ۲ و 
ماده ۴۶ قانون توزیع عادالنــه آب، تبصره ۳ ماده 
۶ قانــون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون 
حفاظــت از خاک مصــوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون 
مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده 
۲ قانون مجازات اخاللگران نظام اقتصادی کشــور 
مصــوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تامین مالی 
تروریســم مصوب ۱۳۹۴، مــاده ۷ قانون مبارزه با 
پولشــویی مصوب ۱۳۸۶ با اصالحات بعدی، ماده 
۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲، 
مــاده ۵۲ قانون بازار اوراق بهــادار مصوب ۱۳۸۴، 
ماده ۴۹ قانون توســعه و تقویت نظام اســتاندارد 
مصــوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و 
نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی 
به تخلفات اداری. مــواد قانونی مربوط به این بند 

پیوست دستورالعمل می باشد.
ماده ۳ـ  در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی 
کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اســالمی 
)تعزیرات( و دســتورالعمل، دادستان ها در سراسر 
کشــور مکلف اند به منظور صیانت از حقوق عامه، 
تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری 

و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:
ادامه در صفحه 10

»اعطای عنوان بنیانگذار و پدر علم نوین مدیریت گردشــگری جهان« به 
یک محقق ایرانی از ســوی اتحادیه بین المللی  روسای دانشگاه های جهان در 
آمریکا )نیویورک( بخاطر ثبت اولین اختراع در صنعت گردشــگری و نظریه 
MFT  و تایید آن توســط UNWTO )ســازمان  جهانی جهانگردی ملل 
متحد( و دانشــگاه های معتبر جهان طی یک نامه رســمی به تاریخ پانزدهم 
اکتبر ۲۰۲۰ بنام »پروفسور محمد شریف ملک زاده« اهل ایران زاده سیستان 

باعث اعتالی هر چه بیشتر نام و هویت تاریخ گردشگری ایران می شود.
به همین بهانه در بررســی این موضوع توســط خبرنگار ما متوجه شدیم 
که دبیرکل ســازمان جهانی گردشــگری ملل متحــد UNWTO قبال این 
نــوع آوری را تایید و بــه تمام کشــورهای عضو ابالغ کرده بــود. همچنین 
اساتید صاحب نام دانشــگاه ها و مراکز گردشگری مهم جهان که در رنکینگ 
معتبرترین دانشگاه های ســطح جهان هستند از جمله دکتر فارگاس سانچز 
اســتاد تمام دانشــگاه هولوا اســپانیا، جناب پالین نگان مدیر ارشد بازاریابی 
دانشکده مدیریت هتلداری و گردشــگری دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگو، 
پروفســور کای چون رئیس دانشکده، استاد مسئول و استاد مدیریت مهمان 
نــوازی بین المللــی در بنیاد والتر کووک و دانشــکده مدیریت گردشــگری 
و هتلداری دانشــگاه پلی تکنیک هنگ کنگو، پروفســور دانیل فسن مایر از 
انستیتو گردشــگری اریک فیدمن دانشگاه فلوریدا آمریکا و پروفسور اوریس 
واگن ســیل از انستیتو گردشگری لوسرن ســوئیس، دکتر فانی وونگ رئیس 
مطالعات گردشــگری ماکائو چین، ایریســیوآن از مرکز تبــادالت بین الملل  
دانشکده گردشــگری دانشــگاه شــانگهای چین، دکتر عبدالحق محتاج از 
انســتیتو عالی گردشگری تانگر مراکش، خانم مرســده کارنواز از مرکز ملی 
کارشناســان خبره معاصر مادرید اسپانیا، جناب خوزه کاستا رئیس دانشکده 
توسعه و برنامه ریزی گردشگری پرتغال، دکتر کنت اومبونگی رئیس دانشکده 
یوتاکی کنیا و بســیاری دیگر از متخصصین صنعت گردشگری جهان ضمن 
نکوداشــت این عنوان بین المللی  مراتب تبریک خود را به »پروفســور محمد 
شــریف ملک زاده« بابت اعطای عنوان »پدر علم نوین مدیریت گردشــگری 
جهــان« بخاطر اولین اختراع در صنعت گردشــگری جهان ابالغ  و حمایت 

رسمی خود را از نظریه MFT اعالم نمودند و آن را نقطه عطفی در پیشرفت 
علم و دانش در حوزه ارتقاء روح و روان برشمردند.

»دکتر  هارش وارما« اســتاد دانشگاه اســتنفورد آمریکا و مدیرکل سابق 
همکاری های فنی و خدمات UNWTO در نامه ای رســمی؛ ضمن تبریک 
بمناسبت اعطای این عنوان بین المللی به »پروفسور محمدشریف ملک زاده« 
می نویســد: من خودم این نظریه بســیار ارزشــمند را درک می کنم و آرزو 
می کنم کشــورها و سازمان های بیشتری آن را اتخاذ و عمل کنند که ثمرات 
طوالنی مدت برای صنعت جهانگردی بین المللی  و جامعه جهانی گردشگری 
داشته باشــد. دکتر  هارش وارما نظریه MFT را دیدگاه جدید و ابتکاری به 
کل روند گردشــگری می داند که بیش از ۲۰ دانشگاه در سرتاسر جهان بطور 
گســترده از آن استقبال کردند و نوعی تجربه جدید را به بخش گردشگری و 
گردشــگران ارائه می دهد. وی تاکید می کند: نظریه MFT ماهیتی معنوی 

دارد و تحولی در روح و روان انسان هاست.
این دســتاورد بین المللی  اتفاق بزرگ و مبارکی اســت که متاســفانه در 
داخل کشــور محجوب مانده و آنگونه که با شــدت در سطح بین المللی  بدان 
پرداخته و توجه می شود اســتقبال نشده است. در این میان از تنگ نظری و 
بی مهری رســانه ملی، خبرگزاری ها و مطبوعات درخصوص انتشــار این خبر 
مهم که با کســب اعتبار و آبرو برای ایران همراه است؛ بگذریم. انتشار برخی 

اظهارنظرهای غیر کارشناسی و غیرفنی برخی افراد که در حوزه های مختلفی 
می خواهنــد اظهار نظر کنند )آن عده ای که بــا نیت کم ارزش و بی اهمیت 

جلوه دادن این دستاورد در تالشند( بر رنج این بی مهری ها می افزاید.
وقتی یک موضوع با چندین متر و عیار بین المللی  ســنجیده شــده یعنی 
به لحاظ شــکلی و ماهوی دارای اســتانداردهای باالی جهانی است چرا که 
توسط اساتید معتبرترین دانشگاه های جهان که رنکینگ باالی جهانی دارند، 
تایید شــده اســت و همچنان در حال ارســال پیام تبریک و حمایت از این 
دانشمند ایرانی برای خلق این دســتاورد بزرگ نظری درصنعت گردشگری 

جهان هستند.
پــس اظهارنظر مبنا می خواهد یعنی باید دید عیار و متر اظهارنظر کننده 

چیست؟
رفتار ســخیف این اظهارنظرکنندگان بی تقــوا دقیقا مانند بازی کن تیم 
ملی فوتبالی اســت که وقتی همبازی او گلی به دروازه حریف می زند از روی 
حســادت با اصــرار به داور و تیم حریف بگوید کــه از زاویه دید من این گل 
آفساید و مردود است. پس این رویکرد کامال غیر اخالقی وغیر حرفه ای است 
و در تضاد با منافع ملی اســت و به اعتبار ایران در سطح بین الملل  نیز ضربه 
می زند. این اظهارنظرات در مورد »پروفســور محمد شریف ملک زاده« در این 

مرحله حقیقتا نوعی گل به خودی و خودزنی تلقی می شود.

سرمقاله

خبر

رئیس فراکســیون کارگری مجلس شورای اســالمی گفت: پس گرفتن منابع 
تخصیص یافته به ســازمان تامین اجتماعی تداوم اجرای متناسب سازی حقوق 

بازنشستگان را به خطر می اندازد و جفا در حق کارگران و بازنشستگان است.
علــی بابایی کارنامی با اشــاره به تصویب کلیات طرحی در مجلس شــورای 

اسالمی برای تامین کاالهای اساسی، گفت...

حدود یک هفته مانده به انتخابات آمریکا، نتیجه نظرســنجی های جدید از رقابت 
ســنگین »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری کنونی آمریکا و »جو بایدن« نامزد حزب 
دموکــرات از فاصله اندک این دو نامزد با یکدیگر برای کســب آرای الکترال در اکثر 
ایالت های سرنوشــت ساز حکایت دارد. به گزارش یورونیوز، در حالی که تنها ۹ روز تا 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده...

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی
 در گفت وگو با »مردم ساالری آنالین«:

پس گرفتن منابع سازمان تامین 
اجتماعی جفا در حق کارگران است

وزن کشی به آرای الکترال 
رسیده است

تعقیب و گریز ترامپ و بایدن
 در ایاالت آمریکا

مرکز آمار ایران برای مهر ماه گزارش داد

نـرخ 41درصـدی 
تـورم

صفحه 11

از سوی رهبر انقالب در دیدار اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گرفت
انتقاد صریح از هتک حرمت رئیس جمهور

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، 
ضمن قدردانی از عملکرد این ستاد، توصیه های مهمی را بیان و بر لزوم اتخاذ تصمیم های قاطع و حاکمیتی، اقناع افکار عمومی 
و همکاری همه دستگاه ها و آحاد مردم برای مقابله با وضعیت تأسف بار ویروس عالم گیر کرونا تأکید کردند. رهبر انقالب اسالمی 

صفحه2همچنین با انتقاد شدید و صریح از اقدام برخی ها در برخورد با دولت و رئیس جمهور و...

صفحه5
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تقدیر و نامه رسمی از دانشگاه ها و مراکز گردشگری جهان به 
پروفســور محمد شریف ملک زاده بابت اولین اختراع در صنعت 

گردشگری جهان 

 ضرب تمبر یادبود اســتاد محمدشریف ملک زاده از مفاخر 
فرهنگی کشور

شــرکت پســت جمهوری اســالمی ایران به پاس خدمات 
علمی، فرهنگی و پژوهشی پروفسور »محمدشریف ملک زاده« 
به جامعه فرهنگی کشــور، در دو نوبت تمبر یادبود این استاد 
ایرانی را با درخواست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور چاپ 

و منتشر کرد.

دبیرکل حزب مردم ساالری:
 مدیریت درستی در مجلس اعمال شود، حرف های بی ربط گفته نمی شود

نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه معتقد نیستم پشت رفتارهای مجلس یازدهم اتاق فکری وجود دارد، گفت: کار از دستشان در رفته و کنترلی 
بر آن ندارند و اگر مدیریت درستی در مجلس اعمال شود این حرف های بی ربط گفته نمی شود. مصطفی کواکبیان روز یکشنبه در گفت وگو با  ایرنا، درباره عملکرد 
مجلس یازدهم گفت: به دلیل کار رســانه ای، حزبی و ســابقه نمایندگی اتفاقات مجلس را روزانه دنبال می کنم. اما اینکه مجلس یازدهم چگونه برآمد و میان مردم 
چه جایگاهی دارد می توان بحث کرد. در انتخابات یازدهمین دوره مجلس در دوم اســفند ۹۸ حدود ۶۰ درصد مردم حضور نداشــتند و معموال هم نماینده ای که 

رای می آورد از این ۴۰ درصد حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد را نمایندگی می کند.

در حالی طی ماه گذشته هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به پارسال بیش از ۴۱ درصد افزایش داشته که در این بین خودرو باالترین حد تورم را به خود اختصاص داده و 
هزینه های مردم در این بخش به طور متوسط ۱۰۹ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است. اخیرا مرکز آمار وضعیت شاخص تورم در مهرماه را اعالم کرد که نشان داد تورم 
نقطه به نقطه )تغییر قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل( در مقایسه با شهریورماه هفت درصد افزایش یافته بود و براین اساس متوسط هزینه خانوارهای ایرانی در مقایسه با 

مهرماه سال گذشته برای خرید کاال و خدمات ۴۱.۴ درصد رشد داشت. 

صفحه2

صفحه4 صفحه11

معترضان عراقی به خیابان آمدند

بازگشت بغداد به مدار اعتراضات اکتبر
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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
دیدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله 
با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد این ســتاد، توصیه های 
مهمــی را بیان و بــر لزوم اتخــاذ تصمیم هــای قاطع و 
حاکمیتی، اقناع افکار عمومی و همکاری همه دستگاه ها و 
آحاد مردم برای مقابله با وضعیت تأسف بار ویروس عالم گیر 

کرونا تأکید کردند.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با انتقاد شدید و صریح از 
اقدام برخی ها در برخورد با دولت و رئیس جمهور و هتک 
حرمت ایشــان، گفتند: هتک حرمت حرام است و انتقاد با 
هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشــور بیش از 

هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.
رهبر انقالب اســالمی در ابتدای سخنانشــان، هدف از 
تشکیل این جلســه را که به دعوت ایشــان تشکیل شد، 
وضعیت تأســف بار بیماری کرونا در کشــور و لزوم تالش 
مضاعف و بکارگیری ابتــکارات جدید برای مواجهه با این 
ویــروس، بیان کردند و افزودنــد: البته اصل این موضوع و 
همچنین اوج پاییزی آن در همه دنیا فراگیر اســت و فقط 

مخصوص ایران نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه نحوه مدیریت 
مقابله با این ویروس در کشــورهای مختلف، خاطرنشــان 
کردند: در برخی کشــورها همانند امریکا بدترین مدیریت 
اعمال شــده است ولی ما باید تالش کنیم از این حادثه که 
با جان و ســالمت مردم و امنیــت و اقتصاد آنها در ارتباط 

است، با بهترین مدیریت عبور کنیم.
ایشان الزمه اِعمال مدیریت صحیح و مناسب را »اتخاذ 
تصمیم های قاطــع حاکمیتی«، »اقناع افــکار عمومی« و 
»همکاری همه دســتگاهها و همچنیــن همکاری مردم« 
دانســتند و افزودند: البته این همکاری فقط مختص مقابله 
با کرونا نیســت بلکه باید در همه مسائل بخصوص مسائل 
سیاســی وجود داشــته باشد زیرا کشــور که دارای ملتی 
قدرتمند، نظام نوپدید و سخن جدید است، به طور طبیعی 

با مسائل مهمی در عرصه جهانی و داخلی مواجه است.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام 
درونی در کشور، به اقدام اخیر برخی ها در مواجهه با دولت 
و شخص رئیس جمهور اشــاره کردند و گفتند: اگرچه در 
میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط 

بود و این موضوع را بطور صریح اعالم می کنم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، انتقاد را غیر از هتک حرمت 
دانستند و افزودند: هتک حرمت در میان مردم حرام است 
و نسبت به مســئوالن بیشتر، بخصوص در میان مسئوالن 

باالی کشور.
ایشــان خاطرنشــان کردند: ممکن است انتقاد درستی 
داشــته باشید، انتقاد کنید اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت 

و هتــک حرمت متفاوت اســت اینگونــه رفتارها و هتک 
حرمت، روش امریکایی ها است که در مناظره ها و کارهای 
مطبوعاتی، خود را در دنیا رســوا کرده اند تا جایی که یک 
شخصیت برجسته سیاســی آنها می گوید، دنیا با هراس و 

تحقیر به ما نگاه می کند.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: روش ما اسالمی و 
قرآنی اســت، یعنی انتقاد بیان می شــود اما هتک حرمت 

انجام نمی گیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمــع بندی این موضوع 
گفتند: باید حرمت رؤسای سه قوه و مسئوالن کشور که در 

عرصه خدمت رسانی به مردم هستند، حفظ شود.
ایشــان بعــد از بیان این نکتــه مهم، به بحــث کرونا 
بازگشــتند و با اشاره به جنبه های ســالمت محور، امنیتی 
و اقتصــادی تصمیم گیری ها درباره این بیماری، و احتمال 
تعــارض این جنبه ها با یکدیگر، تأکیــد کردند: از آنجا که 
جنبه هــای امنیتی و اقتصادی نیز نشــأت گرفته از همین 
بیماری اســت، بنابراین اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، 

سالمت مردم است.
رهبر انقالب اســالمی با قدردانی از اقدامات ستاد ملی 
مقابلــه با کرونا و کمیته های وابســته به آن، عملکرد کادر 
درمان و ســالمت را بسیار درخشان و جهاد فی سبیل اهلل 

خواندند و در ادامه توصیه های مهمی را بیان کردند.
»لزوم راه اندازی فــوری یک عقبه قرارگاهی و عملیاتی 
برای اجرای تصمیمات ســتاد ملی مقابله با کرونا و نظارت 

بر اجرا« اولین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای بود.
توصیه بعدی ایشــان درباره »محوریت وزارت بهداشت 

برای تعیین مصادیق محدودیت ها« بود.

رهبــر انقالب اســالمی گفتنــد: هنگامی کــه وزارت 
بهداشت، مصادیق محدودیت را تعیین کرد، بقیه دستگاهها 
بایــد بدون در نظر گرفتن مالحظات دیگر، آنها را رعایت و 

اجرا کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: کنترل دقیق مبادی 
ورودی کشور، محدودیت ترددهای غیرضرور بین شهری به 
همراه اقناع مردم و اِعمال ســخت گیرانه ضوابط در ناوگان 
حمل و نقل شهری و محیط های عمومی، از جمله مصادیق 
محدودیت ها اســت که مســئولیت اصلی اجرا و نظارت، با 

شورای امنیت کشور و نیروی انتظامی است.
»آموزش همگانی درباره راه های شــیوع و شــیوه های 
پیشــگیری به صورت محله محور و با اســتفاده از ظرفیت 
مســاجد و بســیج و البته با محوریت وزارت بهداشــت و 
همــکاری وزارت ارشــاد و صداوســیما« و »لزوم تصویب 
جرائم سختگیرانه برای افرادی که مرتکب تخلفات بزرگ از 
ضوابط بهداشــتی می شوند« توصیه های دیگر رهبر انقالب 

اسالمی به مسئوالن برای مقابله با کرونا بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به ســخت تر شدن 
شــرایط زندگی برخی افراد و مشــاغل با اجــرای جرائم 
ســخت گیرانه، خاطرنشان کردند: در این زمینه دولت باید 
بســته های حمایتی را در نظر بگیرد، ضمن آنکه خّیرین و 
مردم نیز باید وارد میدان شوند و به کمک این افراد بیایند 
چرا که این کار جزو بهترین کارها و برترین وسایل نزدیک 

شدن به خدا است.
ایشان همچنین با اشاره به اهمیت مقابله با بیماری در 
روزهای اول آن، گفتند: براســاس گفته متخصصان اگر در 
یکــی دو روز اول، مبتالیان شناســایی و برای معالجه آنها 

اقدام شــود، تلفات کاهش جدی خواهد یافت که این کار 
بسیار الزم است.

رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر »به حداقل رســاندن 
مراجعــات بــه دســتگاه های اجرایی با افزایــش خدمات 
الکترونیــک«، مســئوالن را به رعایــت حداکثری ضوابط 
بهداشــتی توصیه کردند و افزودند: متأسفانه گاهی برخی 
از مســئوالن در رعایــت مــواردی مثل ماســک زدن به 
شــیوه صحیح یا رعایت فاصله، کوتاهــی می کنند که این 
بی اعتنایی هــا بــر رعایتهای عمومی مردم هــم اثر منفی 

می گذارد.
ایشان همچنین با تأکید بر لزوم استخدام نیروی انسانی 
مورد نیاز وزارت بهداشــت، از تحقیقات پژوهشگران برای 
دستیابی به دارو و واکسِن مقابله با کرونا صمیمانه و عمیقاً 

تقدیر کردند.
»شــنیده شــدن یک حرف واحد از جلســه ستاد ملی 
مقابلــه با کرونــا« توصیه بعدی و مؤکــد حضرت آیت اهلل 

خامنه ای بود.
رهبر انقالب اســالمی همچنین با اشــاره به حضور پر 
شــمار نیروهای داوطلب در ماههای اول شــیوع بیماری و 
خدمات مؤثر آنان همانند کمک به پرســتاران، ضدعفونی 
کردن دســتگاه ها و معابر، راهنمایی خانواده ها و کمک به 
افراد ســالمند، اســتمرار این فعالیت ها را مورد تأکید قرار 
دادند و از نیروهای داوطلِب مخلص و جوانان مؤمن و صالح 

خواستند بار دیگر وارد میدان شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به اینکه برخی افراد 
بیکار شده در اثر کرونا، بیمه بیکاری ندارند، گفتند: تأمین 
اجتماعی موظف اســت برای حل این مشکل اقدام کند که 
البته در این قضیه نیز ورود خّیرین از برترین انفاق ها است.

رهبــر انقالب اســالمی در پایان سخنانشــان، اهمیت 
معجزه وار دعا، توسل و استغفار را برای دفع بال مورد تأکید 
قــرار دادند و افزودند: همه آنچه گفته شــد در حکم ابزار 
است و آنچه به این ابزارها، جان و روح می بخشد پروردگار 
متعال اســت که باید با دعا و تضرع، نظر لطف الهی را که 
همواره شامل حال ملت ایران بوده است، برای عبور از این 

گردنه نیز جلب کرد.
ایشــان خاطرنشــان کردند: کارهای بزرگی در کشور 
در جریان اســت و به توفیق الهی هیچ حادثه ای نتوانسته 
جمهوری اســالمی را متوقف کند اما باید این موانع را که 
موجب ُکند شدن حرکت می شــود، هر چه زودتر برطرف 

کرد.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، آقای روحانی 
رئیس جمهور با بیان گزارشی از فعالیت های مقابله با کرونا 
در هشت ماه گذشته، گفت: برای مقابله با این ویروس فعال 
راهی جز رعایت ضوابط بهداشتی و پیشگیری وجود ندارد.

تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
 بر سیاست و اقتصاد ایران

رئیــس شــورای مرکزی حــزب همبســتگی ایران اســالمی درخصوص 
تاثیر انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا بر سیاســت و اقتصــاد ایران گفت: 
واقعیت این اســت کــه دو حزب دموکــرات و جمهوری خــواه در مجموعه 
 ای از محورهــای تقابــل بــا جمهوری اســالمی دارای وجه اشــتراک قابل

 توجهی هستند.
به گزارش ایســنا، محمدساالری در نشســت »ایران، سیاست« که توسط 
حزب ندای ایرانیان برگزار شــد، افزود: سیاه و سفید دیدن انتخابات آمریکا و 
تصــور اینکه با روی کار آمدن یکی از کاندیداها تحول چشــمگیری در رابطه 
ایران و آمریکا و یا وضعیت تحریم های ظالمانه علیه کشورمان به وجود خواهد 
آمد، انتظاری ساده انگارانه و تقلیل گرایانه است، البته قطعا روش هر کدام از 

احزاب و کاندیداهای آنان در مواجهه با ایران متفاوت است.
عضو شورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان افزود: حزب دموکرات در 
سال های گذشته تالش کرده تا اســتراتژی مقابله با ایران را با اجماع جهانی 
و در سطح شــورای امنیت و همراهی هم پیمانان اروپایی خود و در پای میز 
مذاکره به ســرانجام برساند اما جمهوری خواهان و به خصوص شخص ترامپ 
کــه پدیده ای منحصر به فرد در عرصه بین الملل محســوب می شــود، روش 
متفاوتی را در پیــش گرفته و بدون توجه به معاهــدات بین المللی و نظرات 
و خواســته های جامعه جهانی با خروج یک جانبه از برجام و سیاســت فشار 

حداکثری به تقابل با کشورمان پرداخته است.
ســاالری با دفاع از برجام به عنوان برگ زرینی در تاریخ سیاست خارجی 
ایــران و تاکیــد بر این که توافق هســته ای با حمایــت و موافقت رهبری و 
همــه ارکان نظام به تصویب رســید، گفت: خروج یکجانبــه ترامپ از توافق 
هســته ای و متعاقب آن اعمال تحریم های ظالمانه، متاسفانه مشکالت جدی 
را برای اقتصادکشــور و معیشت مردم به وجود آورد و کمتر کسی حتی تصور 
می کرد که فروش نفت ایران نزدیک به صفر برسد و کشورهای جهان یا وجود 
مخالفت هایشــان با رویکرد ترامپ، مجبور به همراهی با وی شوند تا جایی که 
ایران در مبادالت مالی و ارتباطات بانکی با کشــورهای همسو نیز با مشکالت 

غیرقابل باوری مواجه شود.
عضو شــورای اسالمی شــهر تهران افزود: ترامپ با توجه به اینکه احساس 
می کند فشــارهای سه سال گذشــته در قبال ایران به نتیجه رسیده و جامعه 
ایرانی را در تنگنا قرار داده است، در صورت انتخاب مجدد قطعا رویکرد فشار 
حداکثری را  ادامه خواهد داد تا به تصور خود ایران را مجبور به مذاکره کند.

ســاالری بی اعتمادی ایران به مذاکره با ترامپ را منطقی دانســت و افزود: 
نحوه مواجهه رئیس جمهور آمریکا با برجام و خروج یک جانبه ترامپ از توافق 
هســته ای که ســال ها تالش و مذاکره قدرت های بــزرگ جهانی را به همراه 
داشــت، این بی اعتمادی را تقویت می کند که چــه تضمینی برای مذاکره و 

پایبندی به توافقی جدید وجود دارد؟
ســاالری برجــام را مهمترین عامــل اختالف نظر دو حــزب دموکرات و 
جمهوریخــواه و کاندیداهای آنان در مواجه با ایران دانســت و افزود: پیروزی 
بایــدن و بازگشــت وی به برجام هرچند که به حل ریشــه ای مشــکالت و 
رفع بی اعتمادی میان دو کشــور منجر نخواهد شــد امــا می تواند عالوه بر 
تاثیــرات روانی مثبــت در اقتصاد و بازار ایران، گشــایش هایی را در خصوص 
مبادالت تجاری و ســرمایه گذاری در کشــورمان فراهم سازد و حتی منجر 
به بازگشــت شــرکت های کشــورهای مختلف برای همــکاری اقتصادی با 
ایران شــود و شرایط نســبتا متفاوتی را نســبت به وضعیت فعلی در مقابل 
کشــورمان قرار دهــد و ایــن می تواند فرصت برای مســئولین کشــور در 
 جهت ســرو ســامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور باشــد که باید غنیمت 

شمرده شود.
وی ادامــه داد: توجه به این نکته مهم اســت که بایــدن و دموکرات ها در 

صورت برگشت به برجام به همه مفاد آن پایبند نخواهند بود.
رئیس شــورای مرکزی حزب همبســتگی افزود: یک جانبه گرایی آمریکا 
و رئیــس جمهــور جمهوریخواه آن تنها به بدعهدی در برجام ختم نشــده و 
خــروج از قراردادهــا و پیمان هایی ماننــد پیمان اقلیمی پاریس، یونســکو، 
پیمــان نفتا، پیمان موشــک های هســته ای میان برد، پیمان آســمان باز و 
 موارد مشــابه دیگر از بــی تعهدی ترامپ به نهادهــا و پیمان های بین المللی

 حکایت دارد.

گزارش 

از سوی رهبر انقالب در دیدار اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گرفت

انتقاد صریح از هتک حرمت رئیس جمهور

نماینده ادوار مجلس شــورای اســالمی، با 
بیان اینکه معتقد نیســتم پشــت رفتارهای 
مجلــس یازدهم اتاق فکری وجود دارد، گفت: 
کار از دستشان در رفته و کنترلی بر آن ندارند 
و اگر مدیریت درســتی در مجلس اعمال شود 

این حرف های بی ربط گفته نمی شود. 
مصطفی کواکبیان روز یکشنبه در گفت وگو 
بــا  ایرنــا، دربــاره عملکرد مجلــس یازدهم 
گفت: به دلیل کار رســانه ای، حزبی و ســابقه 
نمایندگــی اتفاقات مجلــس را روزانه دنبال 
می کنم. اما اینکه مجلس یازدهم چگونه برآمد 
و میان مردم چه جایگاهی دارد می توان بحث 
کرد. در انتخابــات یازدهمین دوره مجلس در 
دوم اســفند ۹۸ حدود ۶۰ درصد مردم حضور 
نداشــتند و معمــوال هم نماینــده ای که رای 
مــی آورد از این ۴۰ درصد حــدود ۱۳ تا ۱۴ 
درصد را نمایندگی می کند. یعنی حداکثر این 
مجلس نماینده ۱۵ درصد کل مردم است. در 
نمونــه آخر در انتخابــات دور دوم مجلس در 
شــهریورماه به شــکل عجیبی زیر ۱۰ درصد 
مردم شــرکت کردند یعنــی ۹۰ درصد مردم 

غیبت داشتند.
نماینــده مــردم تهــران در مجلس دهم 
درباره نرخ مشارکت کم در دور دوم انتخابات 
مجلس، به اســتان البرز اشاره کرد و گفت: در 
این اســتان بیش از  یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
نفر واجد شــرایط بودند که فرد منتخب با ۲۷ 
هزار رای راهی مجلس شد. حتی می گفتند که 
۳۷ تا ۳۸ هزار عامل اجرایی و نظارتی در این 

انتخابات رای ندادند.
وی خاطرنشــان کرد: معتقــدم با توجه به 
اینکــه حدود ۵ مــاه از فعالیــت این مجلس 
می گذرد،  نمی شود درباره عملکرد آنها داوری 
نهایی داشــت اما به مصداق آن ضرب المثل 
که می گوید »ســالی که نکوســت از بهارش 
پیداســت«  ماه هــای آغازین شــروع به کار 
مجلس نشان داد آنها ظاهرا در پی حل جدی 
مشکالت مردم نیستند و بیشتر دغدغه نمایش 

تحت عنوان نظارت قوی میدانی را دارند.
تقسیم مناصب مجلس نشان داد
 در پی شایسته ساالری نیستند

کواکبیان در ادامه به برخی اقدامات مجلس 
یازدهم اشاره کرد و یادآور شد: تقسیم مناصب 
در مجلس نشان داد آنها خیلی دنبال شایسته 
ســاالری نیســتند. نمونه آن گماردن افرادی 
از میان خودشــان برای پســت های مدیریتی 
مجلــس اســت. همچنین برخــوردی که در 
موضوع رد اعتبارنامه تاجگردون شد در حالی 
کــه نهادهــای اجرایی و نظارتــی  او را تایید 
کــرده بود یا گرفتن تذکــر از رهبر انقالب به 
دلیل اتفاقات رخ داده بر سر حضور ظریف در 

مجلس و...
دبیــرکل حزب مردم ســاالری افــزود: در 
توییتی نوشــتم در این ۵ ماه نرخ دالر از ۱۲ 
تــا ۱۳ هزار تومان به ۲۷ تا ۲۹ هزار تومان )با 
نرخ امروز( یا بیشتر رســیده است. نمی گویم 

این مجلس مقصر اصلی است اما دست کم در 
این مدت این رقم باال رفته اســت. دســت کم 
نــرخ ۱۲ یا ۱۳ تومــان را حفظ می کردید که 
البتــه این نرخ هم غیرواقعی اســت یا همین 
وضعیــت بورس کــه مردم به امیــدی در آن 
ســرمایه گذاری کردند. مجلس باید همکاری 
می کرد که شاخص بورس سقوط نکند. نگوییم 
این موضوعات کال به مجلس مربوط نیســت 
منظــورم این اســت همــکاری مجلس باعث 
می شد این کار شکل صحیحی به خود بگیرد.

کواکبیــان در ادامه به همــکاری مجلس 
با ســایر دســتگاه ها در ارتباط با جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: مقابله 
با کرونا،  وظیفه دولت و ســتاد ملی مقابله با 
کرونا اســت. در شــرایطی که متاسفانه در دو 
هفته گذشته نزدیک به ۲۵۰۰ نفر فوت کردند 
و باید بــا همکاری هم ایــن وضعیت کنترل 
شود، مجلس برای سوال و استیضاح از رئیس 
جمهــوری امضا جمع می کند و یک آقایی هم 
بــدون رعایت مباحث قانونی و نزاکت از اعدام 

رئیس جمهوری سخن می گوید.
وی یادآور شــد: خود آنها هم می دانند این 
قبیل کارها بیهوده اســت، چون رهبر انقالب 
تاکیــد کردند ایــن دولت باید تــا پایان عمر 
قانونی خود بر سر کار بماند. در این چارچوب 
استیضاح و اعدام رئیس جمهوری چه مفهومی 
دارد؟ االن هم توجیه می کنند. یکی از اعضای 
هیات رئیســه مجلس می گویــد ۲ ماه طول 
می کشــد تا سوال و استیضاح به جریان بیفتد 
و بعد هم به تعطیالت فروردین می خوریم و... 
این سخنان توجیه اســت و از اول اشتباه هم 

بود.
کواکبیــان خاطرنشــان کرد: یادم اســت 
ذوالنــوری در مجلــس دهم برای اســتیضاح 
رئیــس جمهوری امضاء جمــع می کرد. پیش 
من آمــد، گفتم آقاجان برو پــی کارت! امضا 
نمی کنم. سپس پشت تریبون رفتم و گفتم که 
»ما اصالح طلبان رشیدتر از آن هستیم که کار 
عبث و بیهوده انجام دهیم.« ســر و صدا بلند 
شد گفتند یعنی ما رشــید نیستیم؟ گفتم ما 
کاری به شما نداریم و داریم بحث خودمان را 
می کنیم، ما کار عبث انجام نمی دهیم. فردای 
آنروز به او گفته شــده بود این بساط را جمع 

کنند بعد دیگر پیگیری نکردند.
وی تاکید کرد: وقتــی یک روزنامه آلمانی 
در تیتر یک خود  می نویسد رئیس کمیسیون 
امنیت ملی کشــور خواســتار اعــدام رئیس 
جمهوری شــد، یعنی چی و ایــن موضوع را 
چگونه می خواهنــد جمع کنند؟ ایرادی ندارد 
شــما اگر می توانید برویــد رضایت رهبری را 
کســب کنید و بعد زمینه سوال و استیضاح را 
به شکل محترمانه فراهم کنید اما بد و بیراه و 

فحش دادن دیگر چیست؟
در انتقاد از دولت احمدی نژاد 

بی ادبی و بی حرمتی نکردیم
کواکبیان یادآور شــد: نمی گویم نمی شود 

از دولت انتقــاد کرد خودمــان منتقد دولت 
هستیم. در مجلس هشتم شدیدترین انتقادات 
را به محمود احمدی نژاد داشــتیم ولی هیچ 
وقت بی حرمتی، بی نزاکتی و بی ادبی نکردیم. 
حاال نماینده مجلس پشــت تریبون می رود و 
میگوید که تمام کوچه و بازار می گویند لعنت 
بــه روحانی! و اینگونه پشــت تریبون مجلس 
صحبــت می کنند. »البته معتقد نیســتم این 
نمایندگان عــدد چنین بحث هایی هســتند 

]بلکه[ زمینه پیدا می کنند.«
نماینــده ادوار مجلس اضافــه کرد: معتقد 
نیستم پشت رفتارهای این مجلس اتاق فکری 
وجود دارد. بــاز اگر بود خوشــحال تر بودیم. 
معتقــدم کار از دستشــان در رفته و کنترلی 
بر آن ندارند. اگر مدیریت درســتی در مجلس 
اعمال شود این حرف های بی ربط زده نمی شود 
مثــال یک نماینده بگوید ۸ مــاه پیش داروی 
ضد کرونا را کشــف کردم بعد مشــخص شود 
آن داروی ضد ســرفه بوده اســت یا کارهای 
عجیب و غریــب دیگر، مثال یک بار می گویند 
کــه خودروی دنا پــالس را می گیریم به افراد 
می دهیم بعــد می گویند نه آنــرا به مدیریت 

می دهیم تا استفاده کند.
وی افزود: نمونه دیگر واکسن آنفلوآنزا بود 
کــه ۱۵۰۰ عدد آنرا گرفتند و پس دادند. یک 
آقایی برگشــت گفت که کواکبیان در مجلس 
دهم۲ بــار واکســن انفلوآنزا اســتفاده کرده 
اســت. در خصوصی به او پیــام دادم و گفتم 
آن زمان نمی دانســتم آنفلوانزا چی هست که 
دنبال واکسن آن باشم! تازه مگر آن موقع این 
واکســن مثل امروز اینقدر حســاس بود؟ برو 
ثابت کــن حتی تا خرداد ۹۹ که مجلس دهم 
پایان گرفت حتی یکبار تست کرونا داده باشم، 

چه برسد به واکسن آنفلوآنزا!
این بی نزاکتی و بی حرمتی

 در تاریخ مجلس بی سابقه است
کواکبیــان افــزود: منظور این اســت که 
حرف های بــی ربط زیادی می زنند و کســی 
جلــودار آنان نیســت و واقعــا در طول تاریخ 
مجالس اینطور بی حرمتی نســبت به مقام ها 
ندیدم. چرا می توان از دولت به شکل محترمانه 

انتقاد کرد و اشکاالتش را گفت.  
این فعال سیاســی در پاسخ به اینکه برخی 
از نمایندگان با توهین، انتظار چه پاســخی را 
از رئیــس جمهوری دارند، گفت: یقین دارم تا 
پایان این دولت در مرداد ۱۴۰۰ این وضعیت 
ادامه خواهد داشت. حتی به برخی از دوستان 
اصالح طلــب که گفتــه بودند وقتــی دولت 
نمی تواند کاری کند زودتر استعفا کند، انتقاد 
کردم و گفتم این حرف درستی نیست. در این 

شرایط دولت بایستد و به مردم کمک کند.
تقالی مجلس یازدهم

 برای کسب مقبولیت است
کواکبیان یادآور شــد: تصورم این اســت 
کســی که خودش را از لحاظ پایگاه مردمی و 
اجتماعی مقبول بداند تقال نمی کند که نشان 
دهد با ســخنانش برای مردم چقدر فداکاری 
می کند! آنهــا می دانند که مقبولیت اجتماعی 
الزم را ندارند و با این گونه جنجال ها و بحث ها 
می خواهند جایگاه بهتری بدست آورند. به این 
دوســتان توصیه می کنم چند طرح اقتصادی 
را به همراهی دولت بــه نفع مردم راه اندازی 

کنند.

روزنامه مردم ساالری، درباره  مدیر مسئول 
توانایــی مجلــس یازدهــم بــرای ارائه طرح 
و پیشــنهاد به دولــت برای بهبــود وضعیت 
معیشتی مردم، گفت: نمی خواهم آینده نگری 
یا پیشگویی کرده باشم اما امیدوارم در آینده 
بتوانند. اگر این مجلس به سمتی حرکت کند 
که مردم صداقت و دلسوزی ببینند و مشاهده 
کنند کاری انجام می شــود و خبری از شعار و 
حرف بی ربط نیست حتما طرفداری می کنند 
البتــه تا اینجا که ندیدیــم. یک طرح مصوب 
مجلــس را بگوییــد که گــره ای از تنگناهای 
معیشتی مردم باز کرده باشد؟ گفتند برای ۲۰ 
میلیون نفر می خواهیــم یارانه در نظر بگیریم 

و برای ۲۰ میلیون نفر دیگر به شکل دیگر...
کواکبیان بیان کرد: از اول مخالف یارانه به 
این شکل بودم. سال ۸۹ در مجلس هشتم به 
دولت احمدی نژاد گفتم به جای اینکه این ۴۵ 
هزارتومان را به طور صدقه ای به مردم دهید، 
ســاز و کاری تعریف کنید و بر مبنای کدملی، 
کارت هایی بدهید که مردم در امور پزشــکی، 
اجتماعی و خدمات شــهری از آن اســتفاده 
کنند. باید با تعریف زیرســاخت، این خدمات 
را از طریــق کارت به مــردم ارائه دهید. طرح 
معیشــتی مجلس یازدهم اگر در قانون بودجه 
پیش بینی نشده باشــد حتما باید با موافقت 
دولت انجام شــود و اگر بار مالی داشته باشد 
باید منابع آن مشــخص شود وگرنه در شورای 

نگهبان رد می شود.
وی دربــاره طرح بحــث برانگیــز اصالح 
قانون انتخابات از ســوی مجلس، گفت: یکی 
از مســوولیت های فعلی من در کمیته حقوقی 
خانه احزاب ایران است. در آنجا مصوب شد تا 
خانه احزاب درباره دغدغه مجموعه تشکل های 
اصولگــرا و اصالح طلب نامــه ای به مجلس و 
شــورای نگهبان بنویســد. این طرح ۲۰ ایراد 
حقوقــی و مغایرت با قوانیــن دارد. این طرح 
با اصل ششــم قانون اساسی)اتکا همه امور بر 
آرای مردم( اصل ۵۶ )حاکمیت ملی(  و اصل 

۵۷ )تفکیک قوا( مغایرت دارد.  
 مشارکت کمتر در انتخابات

 زیرزبان عده ای مزه کرده است
کواکبیــان ادامه داد: طــرح اصالح قانون 
انتخابات نه تنها همــه اصول را بهم می ریزد، 
مشــارکت مــردم را محدودتــر می کند.»این 
آقایان انگار زیر زبانشان مزه کرده که مردم هر 
چقدر کمتر شرکت کنند به نفع ]آنها[ است.« 
آنهــا با این قید و بندهای کــه می زنند باعث 

مشارکت کمتر مردم می شود.
رئیس کمیتــه امور حقوقــی خانه احزاب 
ایــران با مطرح کردن بحــث نامزدی زنان در 
انتخابات و اصطالح »رجل سیاسی« پرداخت 
و گفت: ســخنگوی شــورای نگهبان می گوید 
»زنان می توانند ثبت نام کنند و بعد بالفاصله 
می گوید البته نظر فقها فرقی نکرده، این واقعا 
یعنــی چی؟« عیــب ندارد آقایــان که قانون 
می نویسند کنار اصطالح رجل سیاسی، داخل 
پرانتز »اعم از زنان و مردان« درج کنند. حتی 

این کار هم انجام نمی شود.
وی افــزود: وقتی این طــرح را می خوانید 
گویی در جمهوری اســالمی چیزی به اســم 
حــزب وجــود نــدارد. احــزاب در نظام های 
پارلمانــی، ریاســتی، نیمه پارلمانــی و نیمه 
ریاســتی، نقش اصلــی را بــازی می کنند و 

پاالیش اولیه را انجــام می دهند. در این طرح 
گفته شده که احزاب برنامه هایشان را تحویل 
شورای نگهبان دهند اما این طرح ها را باید به 

مردم بدهیم تا رای دهند.
دبیــرکل حــزب مردم ســاالری دربــاره 
بخش هــای دیگــری از طرح اصــالح قانون 
انتخابات یادآور شــد: در ایــن طرح مباحث 
غیرقابل سنجش و اندازه گیری چون »روحیه 
جهادی« و »آرمان گرایی«  آمده اســت. خانه 
احزاب به عنوان مجموعه تشکل های اصولگرا 
و اصالح طلب به این طرح انتقاد دارند. اینقدر 
عجله نکنیــد و انتخابات ۱۴۰۰ هم می گذرد. 
بیاییــد کار پخته انجام دهیــد و طرح جامع 
انتخابات از ســوی دولت را اصــالح یا اضافه 

کنید و نظرات خود را بگویید.
 کاش برای طرح های معیشتی

 اینگونه عجله می کردید
یازدهم  کواکبیان خاطرنشان کرد: مجلس 
هفتم خردادماه امســال شــروع به کار کرد و 
جالب است چهارم تیرماه که هنوز کمیسیون ها 
شــکل نگرفته بود این طرح به امضای ۴۰ نفر 
رسید! یعنی اینقدر عجله؟ کاش در طرح های 

معیشتی اینگونه عجله می کردید.
نماینــده ادوار مجلس شــورای اســالمی، 
درباره صحنه رقابت انتخابــات ۲۸ خردادماه 
۱۴۰۰ ریاســت جمهوری، گفت: در هفت ماه 
باقی مانده به انتخابات ممکن اســت تحوالت 
زیادی رخ دهد. کنشــگر سیاســی نمی تواند 
زود پیش بینی کنــد، اما اگر اوضاع به همین 
روال پیــش رود و اتفاق ویژه ای نیفتد آقایان 
اصولگرا ]که نتایــج انتخابات مجلس یازدهم[ 
زیر زبانشان مزه کرده است حتی با ۳۰ درصد 
مشــارکت، دولت بعدی را از خود می دانند و 
این موضوع برای آنها اصال مهم نیســت. حاال 
یکی تندتر و دیگری کندتر، رقابت میان خود 

اصولگرایان است.
این فعال اصالح طلب افزود: اما اگر دلسوزان 
نظام هشــدار بدهند که باید مردم مشــارکت 
انتخابات داشــته باشند آنوقت  جدی تری در 
دیگر قضیه فرق می کند. باید دید که دلسوزان 
چه تمهیداتی برای مشارکت حداکثری مردم 
می اندیشــند. باید توجه کنیم که در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال ۱۳۸۸ نزدیک به ۸۰ 
درصد مردم مشــارکت کردند فرض کنید این 
رقم در ســال ۱۴۰۰ نرخ مشارکت  ۲۵ یا ۳۰ 
درصد شــود. این خیلی بد است بنابراین باید 

تمهیداتی اندیشید.
کواکبیــان تاکید کرد: بعید اســت طرح 
اصالح قانون انتخابــات به رقابت های ۱۴۰۰ 
برسد اما شــورای نگهبان باید توجه کند اگر 
بخواهد ســخت گیری های خودش را داشته 
باشــد آن موقع نگران حــزب یا جریان خود 
نیســتیم بلکه با این مشــارکت اندک، منافع 
ملــی را در خطر می بینیم. مطمئن باشــید 
اگر اکثریت مردم در انتخابات شــرکت کنند 
نحوه برخــورد دونالد ترامپ یا جو بایدن هم 
با ایران عوض می شــود باالخره این موضوع 
در شــاخص های امنیت و منافع ملی بســیار 
موثر اســت. اگر این روال تداوم داشته باشد 
انتخابــات ۱۴۰۰ با مشــارکت ۳۰ درصدی 
اصولگرایان  خانگــی«  »دعــوای  چیزی جز 

نیست.  
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دبیرکل حزب مردم ساالری:
 مدیریت درستی در مجلس اعمال شود 

حرف های بی ربط گفته نمی شود

الزم باشد محدودیت های کرونایی
 تا دوهفته بعد نیز تداوم می یابد

ســخنگوی دولت گفت: تعطیلی مشاغل و اماکنی که اعالم شده و در ۴۳ 
شهرستان اعمال می شود، فعال یک هفته ای است اما الزم باشد تا دوهفته هم 

می توان این محدودیت ها را افزایش داد.
به گزارش ایســنا، علی ربیعی در تشریح مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
برای محدودسازی های مشاغل اظهار کرد: امروز تصمیم گرفتیم که کارمندان 
شــهر تهران به صورت ۵۰ درصدی ســر کار بروند و البته مدیران ادارات باید 
مراقبت کنند که کار مردم انجام شــود و البته که دولت الکترونیک هم مابقی 

امور را پیش می برد.

وضعیت برگزاری الکترونیکی انتخابات ۱۴۰۰ 
تا پایان آبان ماه مشخص می شود

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به انتخابات ۱۴۰۰ تاکید کرد که برای 
نحــوه برگزاری این انتخابات به صورت الکترونیکــی تا پایان آبانماه تصمصم 

گیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا،  »جمال عرف« معاون سیاسی وزیر کشور درباره تمهیدات 
وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ متناسب با شرایط کرونایی، گفت: 
تجربه نخســتین ما در این باره مربوط به اسفند ۹۸ است که در آن مقطع به 
مســئوالن وزارت بهداشت اعالم کردیم هر نوع شیوه نامه ای را که ارائه کنند 

مبنا قرار می دهیم که طبق شیوه نامه های آن دوره اقدام کردیم.
وی افــزود: تجربه دیگــر مربوط به مرحله دوم انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی اســت که قرار بود ۲۹ فروردین امسال برگزار شــود، اما به شهریور 
موکول شــد که طبق شیوه نامه های بهداشــتی اقدام کردیم و برای انتخابات 

۱۴۰۰ نیز قطعا همین رویه را در پیش می گیریم.
معاون سیاســی وزیر کشــور بــا بیان اینکــه یکی از پیشــنهاد های این 
وزارتخانــه را برای انتخابــات ۱۴۰۰، اعمال کل فرآیند الکترونیکی شــدن 
انتخابات دانســت، گفت: در انتخابات گذشــته، جز یک مرحله که مربوط به 
صندوق رای اســت باقی ۲۴ مرحله، الکترونیکی برگزار شــد که در خصوص 
یــک مرحله باقیمانده نیــز با اعضای شــورای نگهبان رایزنــی کردیم، زیرا 
 آقایان در آن شــورا پرســش هایی از نظر فنی در این باره دارند که باید به آن

 پاسخ دهیم.
وی تاکید کرد: احتماال این موضوع باید در همین ماه مشــخص شود، زیرا 
در نهایت باید به سمت تولید صندوق های الکترونیک برویم؛ البته برای ساخت 

تعداد زیادی از این صندوق ها زمان خواهیم داشت.

عده ای فحاشی و هتک حرمت را 
انقالبی گری می دانند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کسانی که ادعای والیتمداری و 
انقالبی گری دارند باید بیش از دیگران به ارزشــهای اخالقی و اسالمی پایبند 
باشند ولی عده ای انقالبی گری را با فحاشی و هتک حرمت اشتباه گرفته اند.

مجید انصاری در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با یادآوری بیانات مقام 
معظــم رهبری در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای ســتاد ملی کرونا اظهار 
داشت: هتک حرمت اشــخاص حتی افراد عادی امری غیرشرعی، غیراخالقی 

و غیرقانونی است.
وی تصریح کرد: وقتی که هتک حرمت نسبت به مسئوالن عالی رتبه کشور 
باشــد قانون ایــن موضوع را با صراحت جرم تلقی کرده و چون جرم آشــکار 
اســت احتیاج به شــاکی خصوصی ندارد و مدعی العموم باید برای برخورد با 

آن ورود کند.
عضــو مجمع روحانیون مبارز، برخورد مدعی العموم با هتک حرمت رئیس 
جمهوری را دفاع از حریم اخالق عمومی دانست و افزود: موضوع هتک حرمت 
رئیس جمهوری بحث حفظ اخالق عمومی اســت چــرا که رئیس جمهوری 
منتخــب مردم اســت. در واقع منصب ریاســت جمهوری یــک منصب ملی 

محسوب می شود و بحث شخص مطرح نیست.

اخبار کوتاه
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نیاز واشنگتن به تغییر سیاست مقابل تهران
پایگاه خبری نشــنال اینترســت در مقاله ای نوشــت که واشــنگتن باید 
سیاســتش در قبال ایــران را تغییر دهد و همــکاری و رقابت همزمان را یاد 
بگیرد.» آدم المون« معاون مدیر پایگاه خبری نشــنال اینترست در مقاله ای 
نوشــت که روابط ایران و آمریکا به بدترین حالت خود رسیده است و آمریکا 
باید در سیاســت های خود در رابطه با ایران تجدیدنظر کند تا دو طرف وارد 

مقابله مستقیم در خاورمیانه نشوند.
دین یاداشــت می افزاید: واشــنگتن باید متوجه باشــد که ایران اغلب در 

مواجهه با تهدیدات امنیت ملی از خود انعطاف سیاسی نشان می دهد.
نویســنده با بیان اینکه پس از حمالت 11 ســپتامبر همکاری های ایران و 
آمریکا نتایج ارزشمندی به همراه داشت تاکید کرد: آمریکا برای تقویت امنیت 

در خاورمیانه باید با تهران گفت وگو کند.
وی در بخش دیگری می نویسد: آمریکا می داند که ایران بازیگری محوری 
در جنگ با گروهک تروریســتی داعش بود و واشنگتن مجبور شد تا اعتراف 
کند که الحشد الشعبی طرفی قدرتمند در مبارزه با داعش بود و حمایت های 

ایران از الحشد الشعبی نقشی برجسته در این راستا داشت.
نویســنده در ادامه با بیان اینکه پس از روی کار آمد دونالد ترامپ در کاخ 
ســفید روابط تهران و واشنگتن به طور بی سابقه ای وخیم و نابه سامان شد 
نوشــت: آمریکا باید چگونگی همکاری و رقابت همزمان با ایران را یاد بگیرد. 
این استراتژی در زمان ریاســت جمهوری باراک اوباما موفقیت آمیز بود زیرا 
در آن مرحله توافق هسته ای میان دو کشور امضا شد و دو طرف در جنگ با 

داعش در عراق همکاری و رقابت داشتند.
وی با بیان اینکه زمان تغییر رسیده است نوشت که ایجاد یک نمونه جدید 
در خاورمیانه ماموریت آســانی برای آمریکا نیســت. ایران یکی از ستون های 

ثبات در منطقه است.

ویژه

FATF ادامه حضور ایران در لیست سیاه
کارگروه ویژه اقدام مالی)FATF( اعالم کرد که ایران همچنان در لیســت 
ســیاه این کارگروه باقــی می ماند. به گزارش وبگاه کی بــی اس ورلد رادیو، 
جلسه کارگروه ویژه اقدام مالی از روز چهارشنبه تا جمعه برگزار شد و در آن 
تصمیم گرفته شــد تا ایران و کره شمالی در لیست کارگروه ویژه اقدام مالی 

باقی بمانند.
 FATF مطابق با گفته های رویترز و آسوشیتدپرس، مارکوس پیلر، رئیس
گفته اســت که این دو کشور بدون هیچ تغییری در لیست سیاه کارگروه ویژه 

اقدام مالی باقی می مانند.
وی همچنین از تمامی کشــورهای عضو و مقامات ناظر خواســت تا تدابیر 

موثر را علیه این دو کشور اعمال کنند.
پلیــر همچنین تاکید داشــت که FATF  قوانینش را بــرای بازتاب بهتر 
تهدید ســالح های کشتار جمعی و کمک به دولت ها و شرکت های مالی برای 

یافتن خطرات مالی و اتخاذ تدابیر درست بازبینی کرده است.
به گفته وی کشــورهایی همچون کره شمالی و شبکه هایش برای دور زدن 

تحریم ها باهوش تر شده اند پس دیگران نیز باید باهوش تر بشوند.
بر اســاس گزارش رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا روز شــنبه ادعا کرد 
که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF با طرح اصالح اســتانداردهایش به 
منظور ارتقای نظارت بر تبادالت مالی که هدفشان دور زدن تحریم های آمریکا 

و سازمان ملل و اشاعه سالح های کشتار جمعی بوده، موافقت کرده است .
وزارت خزانه داری آمریکا گفته اســت که  اهمیت دادن به اســتانداردهای 
جدید توســط گروه ویژه اقدام مالی در جلسه این هفته اش، پاسخ جهانی به 

جلوگیری از اشاعه تسلیحات را تقویت خواهد کرد.
ادعا شــده که ایران و کره شمالی با تثبیت شــبکه های پیچیده و دقیقی 
که شــامل شــرکت های پوســته ای که در کشــورهای عضو FATF مستقر 
هســتند می شــود، به دنبــال دور زدن تحریم های آمریکا و ســازمان ملل و 
 انتقــال بودجه بــه منظور آن چه »توســعه اهداف خطرناک شــان« خوانده

 شده، هستند.

پولیتیک

دونالد ترامپ در صدد است تا قبل از انتخابات ریاست 
جمهــوری تحریم هایــی علیه ایران اعمــال کند که رفع 
آنها در دولت های آینده دشــوار باشــد. او اکنون با اعمال 
تحریم های تروریســتی علیه ایران قصد دارد میراث خود 

را حفظ کند.
روزنامه وال اســتریت ژورنال روز جمعه در مقاله ای به 
قلــم »یان تالی« و به نقل از منابع آگاه نوشــت که دولت 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا می کوشــد که تا 
پیش از انتخابات سوم نوامبر با طرح ریزی مجموعه ای از 
تحریم ها علیه ایران، ضمن تقویت کارزار فشار حداکثری 
خود علیــه تهران هرگونه اقدام و تالش در جهت لغو و یا 
کاستن از این فشــارها را بی اثر سازد؛ به ویژه در صورت 

پیروزی جو بایدن در انتخابات سوم نوامبر.
روزنامــه وال اســتریت ژورنال در ادامــه مطلب خود 
به این نکته مهم اشــاره می کند کــه طبق گفته مقامات 
کنونی و پیشین آمریکا، حتی اگر اهداف بالقوه جدید هم 
تحت تحریم های موجود باشــند، قرار گرفتن مجدد این 
اهداف در فهرســت ســیاه ]تحریم ها[ امکان ابطال و بی 
اثر ســازی این اقدام را دشــوارتر می سازد. از آنجا که این 
گونه تحریم ها با شــرح کامل و توجیه کننده ای منتشــر 
می شــوند، مقاماتی که درصدد رفع ایــن گونه تحریم ها 
هستند، به لحاظ سیاسی مجبورند که دعوی قابل قبولی 

برای لغو این تحریم ها ارائه کنند.
این روزنامه آمریکایی نوشــته است، نتایج نظرسنجی 
انتخابات ریاســت جمهوری در ایالت های کلیدی نشــان 
می دهد که جو بایدن، نامزد حزب دموکرات، پیشتاز است. 
البیهای ضد ایرانی نگران هســتند در صورت پیروزی جو 
بایدن، سیاســت او برای تعامل با ایران تالش های آنها را 

بی ثمر کند.
ناظران مســائل آمریکا در ماه های گذشــته می گفتند 
که مناظره هــای انتخاباتی سرنوشــت انتخابات را تعیین 
خواهــد کرد و حتی عده ای  معتقــد بودند که ترامپ در 
این مناظره ها خواهد توانست رقیب خود را شکست دهد. 
با این وجود براساس نظرسنجی شرکت »یوگاو« که پس 
از مناظره اخیر نامزدهای انتخابات آمریکا انجام شده، ۵۴ 

درصد جو بایــدن و ۳۵ درصد دونالــد ترامپ برنده این 
مناظره هستند. ســی ان ان نیز نوشته است که براساس 
نظرسنجی انجام شــده از تماشاچیان آخرین مناظره ۵۳ 
درصــد اعالم کردند جو بایدن برنده مناظره شــده و ۳۹ 

درصد هم ترامپ را برنده می دانند.
متوســط آمار نظرســنجی های چندروز اخیر نشــان 
می دهد جو بایدن ۵۰.۷ درصــد و ترامپ ۴۲.۸ درصد از 
آرا را بــه خود اختصاص خواهند داد. بدین ترتیب مناظره 
روز جمعه نه تنها رای ترامپ را باالتر نبرد که پایین تر هم 
آمد. نمایندگان الکترال دموکرات بیشتر از جمهوری خواه 

هستند.
با وجود این گزارشــها سیاســتهای ضد ایرانی  دولت 
ترامپ کماکان ادامه دارد. گزارش ها حاکی از این است که 
دولت ترامپ قصد دارد بخشی از تحریم های ایران را ذیل 
قوانین مرتبط با تروریسم تعریف کند که لغو آنها سختتر 
خواهد شــد به این ترتیب دولت ترامپ دشمنی خود را با 

ایران و ناتوانی خود را در انتخابات نشان خواهد داد. منابع 
مطلع گفته اند، دولت ترامپ درصدد اســت بخش هایی را 
که به نظــر در تأمین مالی ایران حیاتی هســتند، مانند 
پتروشــیمی و صنایع فلزی را تحت فشــار قرار دهد، به 
همین دلیل بخش انرژی ایران به طور ویژه مد نظر است.
با قرار دادن این بخش ها ذیل قوانین مرتبط با تروریسم 
رفع آنها بســیار ســخت خواهد شــد و چنانچه در آینده 
کســانی بخواهند این تحریم هــا را رفع کند با یک فرایند 

پیچیده روبه رو می شوند.
دولت ترامپ پیــش بینی کرده اســت که در صورت 
پیروزی جو بایدن در انتخابات، او در راســتای نشان دادن 
حســن نیت به ایران و آوردن ایران بــه پای میز مذاکره 
ممکن است  بخشــهایی از تحریم های ایران را بردارد، اما 
او قــادر نخواهد بود تحریم های بــزرگ مانند تحریم های 

تروریستی را بردارد.
به موازات جدی تر شدن رقابت های انتخاباتی بویژه در 

ماه های اخیر تالش های ضد ایرانی هم در آمریکا تشــدید 
شده است. این اقدامات نشــان می دهد که البی های ضد 
ایرانی ترامپ را فرصتی برای پیشــبرد اهداف ضد ایرانی 
خود می دانســتند و احتماال تا روزی کــه ترامپ در کاخ 
سفید است این البی ها از این فرصت استفاده خواهند کرد. 
نکته قابل تامل اینکه این گروه هیچ ابایی از مفتضح شدن 

 آمریکا و مقامات این کشور در نظام بین الملل ندارند.
استراتژی دشــمنی با ایران منافع چهار گروه مشخص 
را تامیــن می کند؛ اول سیاســتمداران تنــدرو آمریکایی 
و البیســت هایی که موقعیت شــغلی و مالی آنها در گرو 
دشــمنی با ایران اســت. دوم شــرکت های بزرگ اسلحه 
سازی که منفعت آنها در خطرناک نشان دادن ایران است. 
رژیم صهیونیســتی به ویژه تحت نخســت وزیر این رژیم 
بنیامین نتانیاهو سومین گروه از منتفعان دشمنی آمریکا 
با ایران هســت و در نهایت خاندان سعودی و برخی شیخ 
نشین های حاشیه خلیج فارس که منافع خود را در آسیب 

زدن به ایران تعریف کرده اند.
ترامــپ کاریکاتوری از بقیه روســای جمهــور آمریکا 
اســت. او می خواهد با ایجاد احساس ترس و نگرانی باعث 
انســجام داخلی شود. همانطور که بوش با یکپارچه کردن 
آمریکائی ها، همه جهان را به ســوی جنگ و اشغال عراق 
کشاند. اکنون هم ترامپ درصدد به کارگیری همان شگرد 
و شــیوه علیه ایران اســت. ترامپ جز با توســل به ایجاد 
احســاس خطر نمی تواند در ضربــه زدن به میراث باراک 
اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا موفق شود. طبیعی است 
که ترامپ بدون ایجاد رعب و وحشــت از سیطره ایران بر 
منطقه، موفق به انعقاد قراردادها و معامالت تســلیحاتی و 
دستیابی به ثروت های کشورهای خلیج فارس نخواهد شد. 
ترامپ درصدد است تصویری مبالغه آمیز از تندروی ایران، 
نقض آزادی هــا و همچنین حمایت تهران از افراط گرایی 
به نمایش بگــذارد تا بتواند از یک ســو در صورت برنده 
شدن در انتخابات بتواند ایران را تحت فشارهای بیشتری 
قــرار دهد و از ســوی دیگر در صورت شکســت، میراث 
 شــومی از خود به یادگار بگذارد. میراثی که بعید اســت 

ماندگار باشد.

رئیس جمهوری آمریکا میراث ضدایرانی در کاخ سفید می گذارد

مین گذاری ترامپ برای بازگشت احتمالی آمریکا به برجام

پشت پرده ادعای دخالت تهران در انتخابات آمریکا کاخ سفید با اســتناد به برخی ایمیل هایی که 
مدعی اســت هکرهای ایرانی با هدف اثرگذاری بر 
انتخابات آنها را برای شــهروندان آمریکایی ارسال 
کرده اند، جمهوری اسالمی ایران را متهم به دخالت 
در انتخابات آمریکا کرد و در پی آن برخی موسسات 
رسانه ای ایرانی را در فهرست تحریم های خود قرار 
داد.به گزارش ایســنا، هفته گذشــته دولت ایاالت 
متحده اعالم کرد که چین، روسیه و ایران در حال 
دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا 

هستند.
کاخ سفید با اســتناد به برخی ایمیل هایی که 
مدعی اســت هکرهای ایرانی با هدف اثرگذاری بر 
انتخابات آنها را برای شــهروندان آمریکایی ارسال 
کرده اند، جمهوری اسالمی ایران را متهم به دخالت 
در انتخابات آمریکا کرد و در پی آن برخی موسسات 
رسانه ای ایرانی را در فهرست تحریم های خود قرار 
داد، موضوعی که با تکذیب مقامات ایرانی و احضار 
سفیر ســوئیس به وزارت خارجه کشورمان مواجه 

شد.
پــای این موضوع بــه مناظره آخــر دو رقیب 
انتخاباتی نیز باز شد و ترامپ گفت: این سه کشور 
می خواهند مانع انتخاب من شوند. بایدن هم گفت: 
اگر موضوع دخالت صحت داشــته باشــد، پس از 
پیروزی برخورد محکمی با این ســه کشور خواهم 

داشت.این موضوع از چند زاویه قابل بررسی است:
الــف( بر فرض صحت این ادعا؛ آمریکا در حالی 
از دخالــت در امور داخلــی اش ناراحت و عصبانی 
اســت که سال ها است در شئون داخلی کشورها و 
ملت های گوشه و کنار دنیا دخالت می کند و نام آن 
را برقراری دموکراسی و امنیت می گذارد. بر این مبنا 
و با توجه به اینکه در آمریکا نه چیزی به نام امنیت 
وجود دارد و نه از دموکراسی حقیقی خبری هست، 
باید این حق را بــه دیگران هم بدهد که بخواهند 

این دو هدیه را برای شــهروندان مهجور آمریکایی 
به ارمغان بیاورند!

ب( ترامپ از همان ابتدای ورود به کاخ ســفید 
در ژانویه ۲۰16 متهم به رابطه پشت پرده با روسیه 
بود و در حالی به خیال خود روند تحقیقات بازرس 
»رابــرت مولر« در این خصوص را مختومه کرد که 
دموکرات ها در شــب انتخابات این پرونده را دوباره 
بــه جریان انداخته و علیه او به کار گرفتند. همین 
امر سبب شد تا کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان با 
طرح ادعای جدید، ترامپ را قربانی دخالت خارجی 
عنــوان کرده و به این طریــق او را از تله تبلیغاتی 

دموکرات ها برهانند.
ابعاد پرونده دخالت روسیه در انتخابات ۲۰16 
آمریکا که پیروزی ترامپ را به دنبال داشت، آنچنان 
فراگیر شد که حتی برخی رسانه های غربی از یک 

ســو به روابط »مالنیا ترامپ« با سرویس اطالعاتی 
روسیه پرداخته و از سوی دیگر رفتارهای ترامپ در 
عرصه بین المللی را به نفع مسکو و در پازل بازسازی 

قدرت کرملین در جهان ارزیابی کردند.  
ج( ادعــای دخالــت چین، روســیه و ایران در 
فرآیند انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا در حالی از ســوی 
دولت ترامپ مطرح شــده که بر اساس مستندات 
فراوان، همواره مهمترین بازیگران موثر خارجی در 
تصمیم ســازی ها و فرآیندهای سیاسی آمریکا دو 
البی ثروتمند عربی )با محوریت سعودی و امارات( 
و صهیونیســتی )با محوریت آیپک و جی استریت( 
بوده اند که یا مستقیما یا در پوشش »سوپر پک ها« 

منویات خود را به کرسی نشانده اند.        
بخش مهمــی از این اثرگــذاری در دوره اخیر 
مشــخصا از کانال »جرد کوشــنر« داماد و مشاور 

ترامپ انجام شد و بسیاری از انتصابات و تصمیم های 
راهبردی کاخ سفید با نظر و نفوذ مستقیم او صورت 
گرفت. موضــوع کمک ۴.۵ میلیــون دالری البی 
آیپک به »تام کاتن« سناتور جوان ایالت آرکانزاس 
و عضویت او در کمیته ملی اطالعات ســنا با فشار 
کوشــنر، که بعدها از ســوی برخی رسانه ها متهم 
به جاسوســی از این کمیته برای موســاد توسط 
همسرش »آنا پکهام« شد یکی از همین موارد است 

که البته در نطفه خفه شد.     
نمونه بارز دیگر دخالت البی های اسرائیلی، سفر 
ناگهانی روز پنج شــنبه »بنی گانتس«  وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی به واشــینگتن به بهانه دیدار با 
»مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا است که بر اساس 
برخی اخبار غیر رسمی برای بررسی آخرین تحوالت 
انتخاباتی انجام شده است. جنجال رسانه ای دخالت 
ایــران در انتخابات نوامبر و تحریم چند موسســه 
رسانه ای ایرانی همزمان با این سفر را می توان خطی 

انحرافی برای پنهان کردن آن ارزیابی کرد.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
از حــل و فصل بدهی هــای ارزی این هلدینگ بعد از 
ســال ها خبر داد و گفت: با  حل این مشکل، وزنه های 
ســنگینی که به پای هلدینگ بود، باز شد و این یک 

کار انقالبی بود. 
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، جعفر ربیعــی در مجمع عمومی عادی 
سالیانه فارس که به دلیل  شرایط ویژه ناشی از کرونا با 
حضور حداقلی فیزیکی سهامداران و حضور حداکثری 
مجازی ســهامداران برگزار شد، در گزارشی به مجمع 
 گفت: با آزاد شدن سهام عدالت، امروز ۵۰ میلیون نفر 

سهامدار فارس هستند. 
وی با بیان اینکه سود عملیاتی شرکت در یک سال 
گذشــته ۲1 هزار و 1۵۸ میلیــارد تومان بوده، گفت: 
درآمدهای تلفیقی به ۷۷ هزار  و ۸۵۳ میلیارد تومان و 
سود عملیاتی تلفیقی گروه هم در این مدت به 1۷ هزار 
و ۷۷1 میلیارد تومان رسید و این یعنی افزایش   11۳ 
درصدی ســوددهی شرکت اصلی و ۵1 درصدی سود 
تلفیقی گروه نســبت به سال مالی گذشته. همچنین 
دارایی گــروه به عدد   ۲۹۷ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان 

رسیده است. 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس همچنین دستیابی 
به تولید 1۹ هزار و ۴۲۷ هزار تن و افزایش ۲۹1 هزار 
تنی تولید نسبت به سال  گذشته را دستاورد بزرگ این 
هلدینگ در شرایط سخت تحریم های ظالمانه از سوی 

آمریکا عنوان کرد. 
وی در ادامه با اشاره به افزایش سرمایه های صورت 
گرفتــه در فارس در دو ســال اخیر، افــزود: افزایش 
ســرمایه های صورت گرفته از  محل ســود انباشــته 
است که واقعی تر و البته شــیرین تر است. در مهرماه 
۹۷ سرمایه شرکت از ۵ هزار میلیارد تومان به ۹1۵۰ 
 میلیارد تومان رسید، در بهمن ماه ۹۸ از ۹1۵۰ میلیارد 

تومان به 1۴۳۵۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و 
امروز سرمایه شرکت از 1۴ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان 
به ۲۸۷۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و سایر 

اندوخته های قانونی خواهد رسید. 
ربیعی با تاکید بر اینکه هلدینگ خلیج فارس یک 
شــرکت توسعه محور اســت، گفت: تامین مالی های 
صورت گرفته در این هلدینگ،  صرف اتمام طرح های 
در حال اجرا و تعریف پروژه های بیشــتر در راســتای 
افزایش ثروت سهامداران و افزایش تولید ملی می شود 
و این یعنی ســهامدار فارس  مطمئن اســت که این 
یک سهم بنیادین اســت که هر سال افزایش تولید و 
ثروت دارد. در همین راستا تسهیالت ریالی و گشایش 
 اعتبارات اسنادی داخلی، به مبلغ 6 هزار و 6۲1 میلیارد 
تومان و اخذ تسهیالت ارزی به مبلغ ۸۰ میلیون دالر 
ظرف 1۵ ماه گذشته برای پروژه های در  دست اجرای 

شرکت های تابعه صورت گرفته است. 
وی تامین ســرمایه از بــازار ســرمایه را از دیگر 
روش های موفق فارس عنوان کرد و افزود: کسب درآمد 
۲ هزار و ۴6۵ میلیارد  تومان از محل عرضه اولیه سهام، 
انتشار ۴ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره و تبعی و ۲۳ 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از طریق  افزایش ســرمایه 
منجر به تامین مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی فارس از 
بازار سرمایه ظرف دو سال و نیم شده که همه آنها برای 
تکمیل، احداث و  راه اندازی پروژه های در دست انجام 
و جدید هلدینگ صرف خواهد شد و این یعنی ثروت 

آفرینی و تولید بیشتر. 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس دستاورد بزرگ به 
دست آمده در این هلدینگ را حل مشکالت بدهی های 
ارزی عنوان کرد و گفت:  امروز با افتخار اعالم می کنم 
همکاران ما کاری کردند که دیگر بدهی های ارزی به 
شرکت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هلدینگ 
را آزار نمی دهد و مسائل پیشین ارزی  در صورت های 

مالی حل شده است. 
وی با اشــاره به اخذ مبلغ ۷ هــزار و 6۳۷ میلیارد 
تومان تســهیالت ریالی بــرای بازپرداخت بدهی های 
ارزی هلدینگ، اظهار داشت: پرداخت بدهی های ارزی 
به شــرکت ملی نفت طی دو ســال و نیم اخیر با  نرخ 
میانگین ارز 11 هزار و 6۰۰ تومان صورت گرفته که با 
توجــه به نرخ امروز موجب صرفه اقتصادی 1۴ هزار و 
۹6۰  میلیارد تومانی شده، همچنین مبلغ ۴۵۴ میلیون 
دالر از بدهی شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
طی دو سال و نیم  اخیر با نرخ میانگین 1۵ هزار و 1۰۰ 
تومان پرداخت شد که با توجه به نرخ امروز ارز، موجب 

صرفه اقتصادی ۴ هزار و ۵۸۵  میلیارد تومانی شد. 
ربیعی تاکید کرد: این یک کار انقالبی بود و امروز 
بخش زیادی از بدهی های ارزی هلدینگ پرداخت شده 
و برای سال های آینده ما  وزنه های سنگین بدهی ارزی 

را از پای هلدینگ  و شرکت های تابعه باز کردیم. 
وی همچنین به رفع کامل مغایرت های موجود فی 
ما بین  هلدینگ و شرکت ملی نفت، اشاره کرد و گفت: 
همچنین مغایرت های  هلدینگ با شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی از مبلغ ۳۸6 میلیون دالر به 6۸ میلیون 
دالر کاهش یافته که ما نســبت به آن  معترضیم که 

انشاءاهلل در مرجع داوری مورد بررسی قرار گیرد. 
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
یکی دیگر از دســتاوردهای این مجموعه را بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به کشور عنوان کرد  و گفت: ۸۸ درصد 
از ارز ناشی از صادرات شرکت های تابعه از طریق سامانه 
نیما در سال ۹۸ انجام شده که بیانگر انجام 1۲۵  درصدی 

تعهدات ارزی شرکت در این مدت است. 
وی عرضه اولیه سهام  شرکت های پتروشیمی شهید 
تندگویان، آریاساسول و پتروشیمی ارومیه در سال مالی 
۹۸ به بورس را عمل به  وعده های بورسی هلدینگ خلیج 
فارس عنوان کرد و گفت: تا پایان سال سهام سه شرکت 

بوعلی، اروند و بندر امام را عرضه  خواهیم کرد. 

ربیعی همچنین بــه عملکرد صنــدوق بازارگردانی 
این هلدینگ اشــاره کرد و گفت: بازارگردانی یعنی روان 
کردن معامالت و نه  قیمت گذاری مصنوعی و دستکاری 
در قیمت ها. در اصالح اخیر بازار سرمایه که ۲۹.۲ درصد 
بود با عملکرد خوب بازارگردان  خلیج فارس، سهام فارس 
1۵.۲ درصد، پارس ۹درصد، فجر ۴.6 درصد، مبین 1۷.۸ 
درصد، نوری ۸.۳ درصد و آریا ساسول   ۵.۸ درصد اصالح 

داشت. 
وی افزود: بازارگردانی از نظر ما هم در بازار مثبت و هم 
در بازار منفی باید انجام شود و امروز صندوق بازارگردانی 
اختصاصی خلیج فارس که  دومین صندوق بازارگردانی در 
بازار ســرمایه از حیث ارزش دارایی اســت، از نظر تعداد 
واحــد ســرمایه گذاری بزرگترین صنــدوق بازارگردانی 
 اختصاصی کشور اســت. همچنین ارزش بازار فارس که 
۲۸ بهمن سال گذشته به صد هزار میلیارد تومان رسید و 
اولین شرکت تاریخ  بازار سرمایه شد که از صد هزار میلیارد 
تومان ارزش بازار عبور کــرد امروز به ۴1۷ هزار میلیارد 

تومان رسیده است. 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان اینکه ارزش 
بازار گروه شــرکت های هلدینگ خلیج فارس، 11 درصد 
بورس و فرابورس را تشکیل می دهد،  گفت: با وجود اصالح 
قیمت ها در دو ماه اخیر نسبت به ابتدای تیر 1۳۹۸، سهام 
فارس بازدهی ۸۰۰ درصد، پترول ۷1۳ درصد،  نوری ۴61 
درصد، فجر ۲۹۴ درصد، مبین ۲1۸ درصد، شگویا ۲۳۴ 
درصد، شاروم ۲۰۲ درصد، آریا 16۰ درصد و پارس   ۲۸۴ 

درصد داشته است. 
ربیعی همچنین طرح های جهــش دوم هلدینگ تا 
انتهای ســال 1۴۰۰ را شــامل 1۳ طرح شیرین سازی 
برش سبک پتروشیمی بوعلی  سینا، پتروشیمی هنگام، 
پاالیــش گاز یادآوران خلیج فارس)فاز اول(، تصیفه خانه 
مرکزی پتروشــیمی بندر امام، پتروشیمی آپادانا  خلیج 
فارس، بازسازی واحد زایلین پتروشیمی بوعلی سینا، طرح 
بهســازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل، 
توســعه  صنایع پایین دســتی پترو ایرانیان، پتروشیمی 

گچســاران، طــرح تبدیل مــواد اولیه الیــاف به بطری 
پتروشیمی شــهید تندگویان، شیمیایی  صدف عسلویه، 
طرح کلرآلکالی پتروشــیمی بندر امام و طرح مونوکسید 

کربن پتروشیمی کارون عنوان کرد. 
به گفتــه وی برای ایــن طرح ها ۲.۷ میلیــارد یورو 
ســرمایه گذاری ارزی و ۸ هــزار و ۳1۵ میلیارد تومانی 
ســرمایه گذاری ریالی  صورت خواهــد گرفت که موجب 
افزایش ظرفیت اسمی تولید 6.6۲ میلیون تنی هلدینگ 

خلیج فارس می شود. 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس همچنین با اشاره به 
1۳ طرح جهش سوم از 1۴۰1 به بعد گفت: با راه اندازی 
این 1۳ طرح از  جمله مگاپروژه عســلویه)هرمز(، الفین و 
پلی الفین جنوب و پتروشیمی تفتان آریا در منطقه آزاد 
چابهار با ســرمایه گذاری 11.۳۰۴  میلیارد یورو و ۵ هزار 
و  ۳۴۳ میلیارد تومان، 1۷.۵ میلیون تن ظرفیت اسمی 

تولید هلدینگ افزایش می یابد. 
ربیعی در پایان خاطرنشــان کرد: کارهای انجام شده 
محصــول تالش های یک تیم و یک خانواده بزرگ به نام 
هلدینگ خلیج فارس  اســت و من از همه این عزیزان و 
حتــی منتقدان و بعضا مغرضان تشــکر می کنم و امروز 
اگر حتــی با کمی انصاف به عملکردها  بنگرند، می بینند 
دســتاوردهای تیــم مدیریتــی هلدینگ از آخر ســال 
۹6 تاکنون با پیش از آن قابل مقایســه نیســت و امروز 
هلدینگ خلیج  فارس، به ســازمانی تاثیرگذار در اقتصاد 
کشور تبدیل شده و عملکرد خوبی در تولید و صادرات و 
بورس و مسئولیت های اجتماعی  دارد و این موفقیت ها تا 
زمانی که همه عزیزان از مدیران و کارگران تا مهندسان 
و کارشناســان کار تیمی بکنند ادامه خواهد داشت  و آن 
روزی که به فردگرایی گرایش پیدا کنیم، روز ســقوط و 

کاهش موفقیت ها خواهد بود. 
در ادامه، امید قائمی، رئیس مجمع عمومی تســویه 
بدهی ارزی هلدینگ خلیح فارس را کاری بســیار بزرگ 
عنوان کرد و گفت: این  بدهی ها، وزنه بسیار سنگینی به 
پــای هلدینگ خلیج فارس بود که بخــش زیادی از آن 

حذف شد. 
در ادامه با قرائت گزارش حسابرس، صورت های مالی 

هلدینگ خلیج فارس به تصویب رسید. 
در پایــان با اشــاره به تحقق ســود 1۴6 تومانی، به 
پیشــنهاد مجمع، تخصیص 1۰۰ تومان به ازای هر سهم 
)افزایش ســرمایه 1۰۰  درصدی به میزان 1۴ هزار ۳۵۰ 
میلیارد تومان(برای افزایش ســرمایه و تخصیص ۳۴.۸ 
تومان به ازای هر ســهم برای  سهامداران به رای گذاشته 

شد که مورد تصویب قرار گرفت. 
این ســود تا 1۲ آبان از طریق ســامانه ســجام برای 

سهامداران حقیقی واریز خواهد شد. 
درمجمعفوقالعاده

افزایشسرمایه۱۰۰درصدیفارستصویبشد
مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس با افزایش سرمایه 1۰۰ درصدی این شرکت 

از محل سود انباشته و  اندوخته سرمایه ای موافقت کرد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، بالفاصله بعد از پایان مجمع عمومی عادی 
 سالیانه فارس، مجمع عمومی فوق العاده این شرکت برای 

بررسی افزایش سرمایه تشکیل جلسه داد. 
در این جلسه بعد از استماع گزارش توجیهی افزایش 
سرمایه که از سوی جعفر ربیعی، مدیرعامل و نایب رئیس 
هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج  فارس ارائه 
شد و همچنین گزارشی از سودهای کسب شده از جمله 
خرید مدبران اقتصاد از پترول، افزایش سرمایه  پیشنهادی 

هیات مدیره به تصویب مجمع رسید. 
بر اساس این مصوبه سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس از  مبلغ 1۴ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۸ 
هزار و ۷۰۰  میلیارد تومان افزایش می یابد تا فارس دومین 
شرکت بازار سرمایه از نظر میزان سرمایه ثبت شده باشد. 

به گفته امید قائمی، رئیس این مجمع، افزایش سرمایه 
ثبت شــده در مدت حداکثر دو ماه ثبت رسمی و اعمال 
خواهد شد و برای  سهامداران فعلی در قالب سهام جایزه 

قابل برداشت خواهد بود. 

در مجمع عمومی عادی سالیانه فارس اعالم شد: 

با آزادشدن سهام عدالت،  ۵۰ میلیون نفر سهامدار فارس شدند
 تامین مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه ظرف دو سال و نیم گذشته

بدهی های ارزی هلدینگ خلیج فارس، حل و فصل شد
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عدم ابالغ رسمی ممنوعیت صید ترال فانوس 
ماهیان به محیط زیست

مدیرکل دفتر حفاظت از ســواحل دریایی ســازمان محیط زیست گفت: موضوع 
ممنوعیت صید ترال فانوس ماهیان هنوز به صورت رسمی به ما ابالغ نشده است و 
حتی در جلساتی که در این زمینه تشکیل می شد نیز نماینده ای از سازمان محیط 
زیســت حضور نداشت اما به هرحال پرسش هایی در این زمینه وجود دارد که الزم 
است پاسخ آن ها روشن شود.به گزارش ایسنا، ایجاد ممنوعیت هایی برای صید ترال 
طی روزهای اخیر با حاشیه های زیادی همراه بوده است. در ابتدا سمیه رفیعی - رئیس 
فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی - از تعطیل کردن موقت صید ترال 
از اول آذر ماه به مدت دو سال - به دلیل ضررهای شدید به محیط زیست و اقتصاد 
بومیان- خبر داد . نبی اهلل خون میرزایی - رئیس سازمان شیالت کشور - بالفاصله در 
گفت و گویی اعالم کرد که فقط صید ترال فانوس ماهیان برای به روز رسانی مطالعات 
و ارزیابی ذخایر آبزیان و اتخاذ تصمیم براســاس مطالعات جدید، ممنوع شده است 
همچنین این ممنوعیت تا پایان زمان تحقیقات که حداکثر ۲ سال است، ادامه دارد.

صیدترال فانوس ماهیان درحالی به صورت موقت و برای انجام مطالعات جدید متوقف 
شده است که پیش از این بارها کارشناسان محیط زیست نسبت به صید بی رویه آن 
هشدار داده بودند. میالد خسروی - کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری- پیش 
از این به ایســنا گفته بود که صید بیش از حد یا بهره  کشــی بیش از اندازه از منابع 
دریایی هشداری برای محیط زیست و حتی هشداری برای تأمین غذا و سایر نیازهای 
بشــر است. بهره  برداری بیش از اندازه از منابع دریایی برای تأمین نیازهای روزافزون 
انســان سبب می  شود که گونه ها دیگر پتانسیل و توانایی الزم برای تشکیل مجدد 
جمعیت  های پایدار را نداشــته باشند و به اصطالح بازیابی خود  را از دست بدهند. 
این امر به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست و در نهایت بر زندگی خود 
انسان   تاثیراتی به شدت منفی می  گذارد.به گفته این کارشناس ارشد بیوسیستماتیک 
جانوری تخمین زده شــده است که با هر بار کشش تور ترال حدود ۵ تا ۲۵ درصد 
محیط زنده بستر دریا از بین می  رود.اگرچه گفته می شود که صیدترال فانوس ماهیان 
به صورت موقت ممنوع شــده است اما همچنان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. 
داود میرشکار - مدیرکل دفتر حفاظت از سواحل دریایی سازمان محیط زیست - در 
گفت وگو با ایسنا دراین باره اظهار کرد: موضوع ممنوعیت دو ساله صید ترال فانوس 
ماهیان به صورت رسمی به ما ابالغ نشده است اما به هرحال باید مشخص شود که 
در کدام یک از پهنه های دریایی این نوع صید ممنوع شده است؟ آیا این ممنوعیت 
فقط برای صیدهای صنعتی اســت یا شناورهای سنتی را هم دربرمی گیرد؟ وی در 
ادامه ضمن اشاره به اینکه ممنوعیت صید ترال فانوس ماهیان می تواند پیشنهاد خوبی 
باشد اما تبعات اجتماعی خاص خود را دارد، تصریح کرد: یکی از بزرگترین مشکالت 
در حوزه فعالیت های صید و صیادی در جنوب کشور موضوع صیادی های غیرمجاز 
و غیر مســئوالنه است که هیچ دستگاهی در کشور به دلیل تبعات اجتماعی که به 
دنبال دارد، مسئولیت آن را برعهده نمی گیرد.مدیرکل دفتر حفاظت از سواحل دریایی 
سازمان محیط زیست در ادامه گفت: متاسفانه این مسئله که نظارتی بر نوع صید و 
اســتفاده از ابزار آالت صید غیرمجاز و مخرب وجود ندارد و سوء استفاده گران بدون 
هیچ محدودیت زمانی و مکانی به صید می پردازند، می تواند تبعات جبران ناپذیری 
برای کشور داشته باشد. به گزارش ایسنا، پیش از این احمدرضا الهیجان زاده - معاون 
محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست - ضمن انتقاد از اینکه مجوزهای 
صیادی بدون هیچگونه استعالمی از سازمان محیط زیست صادر می شوند به ایسنا 
گفته بود که در حوزه صدور مجوز برای صید آبزیان بر خالف سایر پروژه های عمرانی 
و تولیدی و یا فعالیت هایی که محیط زیســت را تحت تاثیر قرار می دهند نیازی به 
اســتعالم از سازمان حفاظت محیط زیست نیست و از این رو تمام مسئولیت صدور 
مجوز صید در دریاها اعم از تعیین ذخایر و... به ســازمان شیالت واگذار شده است 

و مجوزها در این حوزه بدون هیچگونه استعالمی از محیط زیست صادر می شود.

تداوم آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت و صنعتی
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به افزایش غلظت 
آالینده های جوی در شــهرهای صنعتی و پرجمعیت از افزایش ابر و بارش پراکنده 
همراه با رگبار و رعد و برق در برخی مناطق کشور از بعد از ظهر امروز )۵ آبان ماه( 
خبر داد. صادق ضیاییان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه در استان های واقع 
در سواحل جنوبی دریای خزر، شمال شرق و اردبیل افزایش نسبی دما رخ می دهد، 
گفت: بعد ازظهر امروز و فردا )۵ و ۶ آبان( در برخی مناطق ســواحل دریای خزر و 
ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و بارش پراکنده و در دامنه های جنوبی البرز وزش 
باد به نسبت شدید پیش بینی می شود.مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی در ادامه اظهارکرد: چهارشنبه )۷ آبان( در استان های گیالن، مازندران، 
گلستان و ارتفاعات البرز رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.
ضیاییان ادامه داد: پنجشنبه  )۸ آبان( در برخی مناطق سواحل دریای خزر، خراسان 
شــمالی و شمال خراســان رضوی افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده پیش بینی 
می شــود. به گفته وی،  طی دو روز آینده شــرق تنگه هرمز و دریای عمان و روز 
سه شــنبه و چهارشــنبه )۶ و ۷ آبان( درای خزر مواج پیش بینی می شود. مدیرکل 
پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناســی ادامه داد: امروز )۵ آبان( در شرق و 
جنوب شرق و بعدازظهر چهارشنبه )۷ آبان( و طی روز پنجشنبه )۸ آبان( در شمال 
شرق و شرق کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید با احتمال وقوع گرد و خاک 
دور از انتظــار نخواهد بود.ضیاییان در پایان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز 
آینده اظهارکرد: آسمان تهران  امروز)۵ آبان( کمی ابری به همراه غبار صبحگاهی و در 
بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۲ درجه 
ســانتیگراد و فردا )۶ آبان ماه( قسمتی ابری و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۴ و 

حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

آغاز کالس های آموزشی مجازی بوستان ترافیک
 منطقه 15

کالس های آموزشــی بوستان ترافیک منطقه ۱۵ هم زمان با هفته سالمت زنان در 
راســتای توانمندســازی بانوان در فضای مجازی آغاز شد.به گزارش روابط عمومی 
شهرداری منطقه ۱۵، مسعود لواف زاده معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه با اعالم 
این خبر گفت: این دوره های آموزشــی با توجه به عــدم امکان آموزش حضوری و 
برگزاری تجمعات و گردهمایی ها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به صورت مجازی 
برگزار می شــود.او با اشاره به اینکه این دوره ها برای ارتقای نشاط اجتماعی، شادابی 
روحیه، سواد سالمت و ترافیکی شهروندان با بهره مندی از اساتید مجرب هر حوزه 
برگزار می شــود، افزود: برگزاری  دوره های روانشناسی ترافیکی  نظیر حل مساله و 
مدیریت هیجان از جمله این برنامه هاست. لواف زاده اضافه کرد: این مجموعه همچنین 
کالس های آموزشی یوگا را به منظور اهمیت سالمت روان در کنار سالمت جسم و 
هماهنگی  بیشتر جســم و روان درکنار برگزاری کالس های روانشناسی در فضای 

مجازی به صورت آنالین و آفالین  با اولویت بانوان همراه در گروه ها برگزار می کند.

راه اندازی مرکز یادگیری معلم
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
ضمن اعالم جزئیات راه اندازی مرکز یادگیری معلم از اعالم فراخوانی در آینده نزدیک 
برای اشتراک گذاری تولیدات محتوایی معلمان خبر داد. محمدابراهیم محمدی در 
گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: مرکز یادگیری معلم ایجاد شده است تا بتواند 
به معلمان در زمینه ارتقای سواد رسانه ای، تولید محتوا و آموزش در وضعیت کرونایی 
کمک کند.وی افزود: این مرکز که در دل شبکه رشد قرار دارد سعی کرده به معلمان 

کشور در بخش های مختلف و رفع نیاز آنها به آموزش های الزم ارائه خدمت کند.

اعالم نتایج آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی
 تا ۲۰ آبان

بنابر اعالم مرکز آزمون جهاددانشگاهی، نتایج اولیه آزمون های استخدامی کشوری 
شرکت کار و تامین اجتماعی »متعلق به سازمان تامین اجتماعی«، نیروگاه های شیروان 
و شهید کاوه قاین و دهیاری های تابعه استان گیالن تا ۲۰ آبان ماه توسط مرکز آزمون 
جهاددانشگاهی اعالم می شود.به گزارش ایسنا، آزمون استخدامی کشوری شرکت 
کار و تامین اجتماعی »متعلق به سازمان تامین اجتماعی«، نیروگاه های شیروان و 
شهید کاوه قاین و دهیاری های تابعه استان گیالن روز جمعه ۲ آبان ماه توسط مرکز 
آزمون جهاددانشگاهی برگزار شد.این آزمون ها به صورت سراسری در 3۱ مرکز استان 
و ۱۷ شهرستان در ۸3 حوزه امتحانی برگزار شد که از مجموع ۲۷ هزار و ۶۵۰ نفر 
داوطلب آزمون  حدود ۸۸ درصد کارت ورود به جلسه را دریافت کردند.گفتنی است، 
به دلیل همه گیری ویروس کرونا این آزمون ها با حضور ناظران دانشــگاه های علوم 
پزشکی و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی همچون، اهداء ماسک به تمامی 
داوطلبان، عدم اخذ اثرانگشت از داوطلبان، نبود باجه امانات در حوزه های امتحانی، 
تفکیک داوطلبان دارای عالئم ویروس کووید ۱۹ از سایر شرکت کنندگان و... برگزار 
شد.طبق اعالم مرکز آزمون جهاددانشگاهی نتایج اولیه آزمون ها تا ۲۰آبان ماه اعالم 
 می شــود و داوطلبان  می توانند جهت آگاهی از نتایج به سایت این مرکز به نشانی 
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اخبار کوتاه
سخنگوی وزارت بهداشت:

از ارائه خدمت به افراد بدون ماسک خودداری شود
تخلفات کرونایی را به 1۹۰ اطالع دهید

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با »مردم ساالری آنالین«:
پس گرفتن منابع سازمان تامین اجتماعی جفا در حق کارگران است

تداوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در خطر است

مالکان تاکسی های فرسوده شهر تهران برای نوسازی تاکسی خود ثبت نام کنند

سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران مطرح کرد
پیش بینی افزایش 5۰ درصدی مراجعه به گرمخانه ها در نیمه دوم سال

واکنش سازمان محیط زیست به مرگ شامپانزه باغ وحش ارم

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در مراکــز صنفــی و کارگاهی به عنــوان یکی از 
محل هــای پر رفت و آمد مردم، گفت: مردم می توانند هرگونه 
تخلفی در رعایت اصول بهداشــتی را از طریق سامانه تلفنی 
۱۹۰ و یا از طریق QR کد هر واحد به اطالع ما برســانند.به 
گزارش ایسنا، دکتر سیما سادات الری با اشاره به نحوه برخورد 
با تخلفات کرونایی، گفت: در شرایط همه گیری بیماری کرونا 
در کشور، لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز صنفی 
و کارگاهــی به عنوان یکی از محل هــای پر رفت و آمد مردم 
از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار اســت.وی افزود: بنابراین 
ضروری است که صاحبان مراکز یاد شده استفاده از ماسک را 
در دســتور کار جدی خود قرار دهند و از ارائه هرگونه خدمت 
به افراد فاقد ماســک به طور جدی خودداری کنند، نسبت به 
استفاده از کارتخوان به جای دریافت وجه نقد، گندزدایی مرتب 
سطوح، رعایت بهداشــت دست ها، استفاده از مواد ضدعفونی 
کننده و در دســترس قــرار دادن آن برای مراجعین و رعایت 
اصول فاصله گذاری به میــزان ۱.۵ تا دو متر اقدام کنند.الری 
ادامه داد: همچنین مردم می توانند هرگونه تخلفی در رعایت 
اصول بهداشــتی را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ و یا از طریق 
پاسخ به سواالت پیش بینی شده، بعد از اسکن QR کد واحد 
متخلف با اســتفاده از دوربین تلفن همراه هوشمند خودشان 
جهت انجام پیگیری های بعدی توسط همکاران ما اعالم کنند.

سخنگوی وزرات بهداشت تاکید کرد: از این به بعد تمام اصناف 
باید یک QR کد داشته باشند که هموطنان ما بتوانند با تلفن 
هوشــمند آن را اسکن کرده و به چهار سوال مربوط به اجرای 

پروتکل آن صنف پاسخ دهند.
همچنین ســخنگوی وزارت بهداشت از ابتالی ۶ هزار و ۱۹۱ 
بیمار جدید مبتال به کرونا و فوت ۲۹۶ نفر در یک شــبانه روز 
خبر داد. به گزارش ایلنا، سیما سادات الری درباره آخرین آمار 
ابتال به ویروس کرونا در کشــور گفــت: از روز 3 آبان تا روز ۴ 
آبان ۱3۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و 

۱۹۱ بیمار جدید مبتال به کووید- ۱۹ در کشور شناسایی شد 
که دو هزار و ۴۱ نفر از آنها بســتری شدند و مجموع بیماران 
کووید-۱۹ در کشور به ۵۶۸ هزار و ۸۹۶ نفر رسید.الری بیان 
کرد: متاسفانه در طول این ۲۴ ساعت، ۲۹۶ بیمار کووید-۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به 3۲ هزار و ۶۱۶ نفر رســید. وی افزود: خوشــبختانه تا روز 
۴ آبــان،  ۴۵۵ هزار و ۵۴ نفر از بیمــاران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستانها ترخیص شــده اند. ۴۹۶۹ نفر از بیماران مبتال به 
کووید ۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند. ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: اســتان های تهــران، اصفهان، قم، آذربایجان شــرقی، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، 
کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، 
خراســان رضوی، مازنــدران، چهارمحال و بختیــاری، البرز، 
آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراســان شمالی، همدان، 

یزد و کردســتان در وضعیت قرمز قرار دارند.الری بیان کرد: 
استان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان 

نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
نحوه دورکاری ۵۰ درصدی کارکنان ابالغ شد

بخشنامه نحوه اجرای دورکاری ۵۰ درصدی کارکنان از سوی 
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه های 
اجرایی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری ابالغ 
شــد و از امروز تا سی ام آبان الزم االجراست.به گزارش ایسنا، 
طبق اعالم ســازمان اداری و اســتخدامی، با توجه به افزایش 
مجدد شــیوع ویروس کرونا و افزایش آمــار مبتالیان به این 
بیماری که عمدتاً ناشی از رعایت  نشدن پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی است و به منظور فراهم  کردن زمینه 
تحقق محدودیت های وضع  شده از سوی ستاد مدیریت و مقابله 
با کرونا و کاســتن از ترددهای شــهری و تماس شهروندان با 
یکدیگر، بخشنامه نحوه اجرای دورکاری از سوی رئیس سازمان 

اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع 
ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشــوری ابالغ شد.به موجب 
این بخشنامه، الزم است دســتگاه های اجرایی ضمن توجیه 
کارکنان خود در خصوص هدف ستاد مدیریت و مقابله با کرونا 
از اتخاذ این تصمیم، با اتخــاذ روش هایی از قبیل نوبت بندی 
به صورت روزانه )حضور یــک روز درمیان کارکنان(، کاهش 
حضــور کارکنان در ادارات را بــه نحوی برنامه ریزی کنند که 
امکان مسافرت های بین شهری و ترددهای غیرضروری درون 
شــهری به حداقل کاهش یابد.همچنین دستگاه های اجرایی 
موظفند ضمن برنامه ریزی برای ارائه خدمات حوزه مسئولیت 
خــود با حضور ۵۰ درصد کارکنان، ترتیبی اتخاذ کنند که در 
ارائه خدمات به مردم و ارباب رجوع، به ویژه »خدمات ضروری«، 
وقفه ای ایجاد نشود.طبق اعالم ســازمان اداری و استخدامی، 
الزم است دستگاه های اجرایی  که حجم و نوع خدمات آن ها به  
نحوی اســت که حضور بیش از ۵۰ درصد کارکنان در ادارات 
تابعه آن ها در شــهر تهران اجتناب ناپذیر است، ضمن تعیین 
میزان کاهش حضور کارکنان خــود با موافقت باالترین مقام 
اجرایی دستگاه، مراتب را تا دهم آبان ماه به این سازمان اعالم 
کنند.به موجب بند ســوم این بخشنامه که از سوی جمشید 
انصاری ابلغ شده است، کلیه مدیران و مسئوالن دستگاه های 
اجرایی ترتیبی مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا کارکنانی که از 
حضور در محیط کار معاف می شــوند، در محل سکونت خود 
حاضر و با استفاده از امکانات و زیرساخت های موجود وظایف 
خود را به صورت دورکاری از منزل انجام دهند.درصورت عدم 
امکان انجام وظایف کارکنان مشمول این بخشنامه به صورت 
دورکاری و بــا توجه به ضرورت کاهش حضــور کارکنان در 
محیط اداری برای تحقق اهداف فاصله گذاری اجتماعی، سایر 
کارکنان تا ســقف ۵۰ درصد به صــورت نوبت بندی روزانه از 
حضور در محل کار معاف شــوند.گفتنی است، این بخشنامه 
از امروز پنجم آبان ۱3۹۹ تا ســی ام آبــان ۱3۹۹ الزم االجرا 

خواهد بود.

رئیس فراکســیون کارگری مجلس شــورای 
اســالمی گفت: پس گرفتن منابع تخصیص 
یافتــه به ســازمان تامین اجتماعــی تداوم 
اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را 
به خطر می اندازد و جفــا در حق کارگران و 

بازنشستگان است.
علی بابایی کارنامی با اشاره به تصویب کلیات 
طرحی در مجلس شورای اسالمی برای تامین 
کاالهای اساســی، گفت: بر اساس این طرح 
۱۵ هزار میلیارد تومــان از 3۲ هزار میلیارد 
تومان سهام شرکتهای دولتی که برای اجرای 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان به سازمان 
تامین اجتماعی واگذار شده است، پس گرفته 
می شــود و واگذاری ۱۸ هزار میلیارد تومان 

دیگر به این سازمان نیز منتفی می شود.
وی با بیان اینکه بررســی جزئیات این طرح 
در دستور کار روز دوشنبه مجلس قرار دارد، 
اظهار داشــت: تصویب این طرح موجب ضرر 
و زیــان 3۲ هزار میلیــارد تومانی کارگران و 
بازنشســتگان می شود و از نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی درخواست می کنم که 
منابع مورد نیاز طرح تامین کاالهای اساسی 

را از محل دیگری تامین کنند.
بابایــی کارنامــی ادامه داد: انتظــار می رود 
برای  اســالمی  شــورای  مجلس  نمایندگان 
منابع تامین کاالهای اساسی به بند الف طرح 
خود ۱۵ هزار میلیارد تومــان اضافه کنند و 
سقف بند واو تبصره ۲ قانون بودجه را از ۵۰ 
هزار میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان 
افزایش دهند تا از سهم موجود بازنشستگان 

و کارگران بیمه شــده تامین اجتماعی کسر 
نشود.

وی گفت: در طرح فعلی که در دســتور کار 
روز دوشنبه مجلس شورای اسالمی قرار دارد 
منابع نقدی و قابل وصــول تامین اجتماعی 
پس گرفته شده و در عوض از ردیف بند ب . 
۱ مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان 
تخصیص یافته اســت که نسیه است و قابل 

تحقق نخواهد بود.
نماینده ســازی در مجلس شــورای اسالمی 
ضمن تشــکر از نماینــدگان و تایید دغدغه 
درســت آنان برای تامین کاالهای اساســی 
مردم، گفت: قطعا منابع قابل وصول مورد نیاز 
برای اجرای ایــن طرح به روش دیگری قابل 
تامین خواهد بود و نیاز به برداشــت از منابع 

سازمان تامین اجتماعی نیست.
وی با اشــاره به شرایط دشوار سازمان تامین 
اجتماعی برای وصــول مطالبات حق بیمه و 
تعهدات گســترده این سازمان برای پرداخت 
بازنشســتگان و همچنین هزینه های  حقوق 
درمانی به پزشکان و بیمارستان ها در شرایط 
ســخت شــیوع کرونا، گفت: قطعا کمک به 
این سازمان خدمت رسانی در شرایط دشوار 
اقتصادی بایــد در اولویت مجلس شــورای 
اســالمی باشــد و بهتر اســت ســقف فعلی 
پرداخت مطالبات این ســازمان که در قانون 
برنامه ششــم ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین 
شده است به ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش 
یابــد نه اینکه منابع تخصیــص یافته به این 

سازمان را پس بگیریم.

یک فعال صنفی بازنشستگان:
مجلس دیواری کوتاهتر از کارگران 

پیدا نکرد؟
نمایندگان مجلس در طرحی کــه ظاهراً قرار 
است دوشنبه همین هفته برای بحث و بررسی 
به صحن علنی مجلس برود، مقرر داشــته اند 
تامیــن اجتماعی ۱۷ هزار میلیارد تومان از 3۲ 
هزار میلیارد تومانی که در تیرماه ســال جاری 
بابت اجرای متناسب ســازی از دولت دریافت 
کرد، بازگرداند تا دولت خرج تامین اعتبار برای 
طرِح »تامین کاالهای اساســی« برای اقشــار 

فرودست کند.
ایــن طرح با انتقادات بســیار فعــاالن صنفی 
کارگران و بازنشستگان مواجه شده؛ این فعاالن 
معتقدند 3۲ هزار میلیارد تومان بخش کوچکی 
از بدهــی 3۰۸ هزار میلیــارد تومانی دولت به 
سازمان است و نمی توانند این مبلغ را از سازمان 

پس بگیرند.
علی اکبر عیوضی )عضو هیات مدیره کارگران 
بازنشســته تهران( در گفتگو با ایلنا در ارتباط 
با طرح نماینــدگان مجلــس می گوید: جای 
تشــکر دارد که نمایندگان به فکر معیشــت 
اقشــار فرودست هســتند اما چرا اینگونه و با 
ایــن بی عدالتی؟! ما از مجلــس یازدهم انتظار 
نمایندگان  دیگری داشتیم؛ متاسفانه عملکرد 
مجلس، مصداق عینی این ضرب المثل اســت 
که می خواهند ابرو را بردارند اما چشــم را کور 

می کنند!
وی در انتقــاد از این طرح می گوید: درســت 
نیست از سازمان تامین اجتماعی بکنند تا خرج 

اقشار کم درآمد کنند! تامین اجتماعی یک نهاد 
مردمی اســت و اعتبارات آن همگی حق الناس 
اســت. به جای اینکه از اموال کارگران بردارند، 
از بودجه عمومی و از خزانه دولت، صرف تامین 

کاالهای اساسی کنند.
عیوضی ادامه می دهد: اوالً بســیار جای تاسف 
دارد که بعد از چهل ســال، دوباره می خواهند 
سراغ کوپن و کوپنی کردن بروند؛ این رویه نشان 
می دهد که چقدر دستمزدهای واقعی مزدبگیران 
کاهش یافته و چقدر فقر زیاد شــده! ثانیاً جای 
تاســف مضاعف دارد که می خواهند از بودجه 
حقه ی ســازمان بزنند تا طرح تامین کاالهای 
اساسی برای خانوارهای کم درآمد را تامین اعتبار 
کنند! بروند از بودجه ســایر صندوق ها بردارند! 
همین اواخر از خزانه دولت یعنی از بیت المال، 
۱۰ هزار میلیارد تومان به صندوق کشــوری و 
لشــگری دادند که همسان سازی بازنشستگان 
آنها اجرایی شود. این پول از بیت المال برداشته 
شــده اما 3۲ هزار میلیارد تومانی که به تامین 
اجتماعی داده اند، از بیت المال نیســت؛ بخش 
ناچیزی از بدهی دولت به این صندوق اســت؛ 
یعنی بخش ناچیزی از پول خود بیمه شــدگان 
است؛ حاال نمی توانند برای بهبوِد معیشت فقرا، 

از حق کارگران برداشت کنند!
عیوضی هشدار می دهد: اگر بخواهند این رویه را 
در پیش بگیرند، سازمان هم بهتر است تعهدات 
بدون پشــتوانه مالی دولت را اجرا نکند؛ بیمه 
گروه های خــاص را نپردازد و بگوید اول پولش 

را بدهید!
او بــا تاکید بر اینکه اگر ایــن ۱۷ هزار میلیارد 

تومان که قطره ناچیزی از دریای بدهی انباشته 
دولت است و در تیرماه تهاتر شده، پس گرفته 
شود، سازمان به مشکل جدی برخواهد خورد؛ 
ادامه می دهد: سازمان اگر منابع نداشته باشد، 
نمی تواند همسان سازی را اجرایی کند؛ اگر این 
کار را بکنند همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی به مشکل برمی خورد. با این کار، 
همه معادالت را برهم خواهند زد. سازمان نیاز 
به اعتبار برای هزینه های مستمر ماهانه ی خود 
دارد و اگر فردا خدای ناکرده نتواند مســتمری 
بازنشســتگان خود را به موقــع پرداخت کند، 
همین بازنشستگان دوباره مقابل مجلس تجمع 

خواهند کرد.
عیوضــی تاکید می کند: تامیــن اجتماعی ۴۲ 
میلیون نفر از جمعیت کشــور را تحت پوشش 
خود دارد و با خدمت رســانی به این جمعیت 
انبــوه، از بار مالی دولت کم کرده. حاال به جای 
اینکه به این ســازمان کمک کنند، می خواهند 
از حــق و حقوق آن بزنند. اگر تامین اجتماعی 
نباشد یا نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند، 
این ۴۲ میلیون نفر هم سربار دولت خواهند شد 
و بــاری مضاعف بر خزانه ملی تحمیل خواهند 

کرد.
او خطاب به حاجی بابایی و نمایندگانی که این 
طرح ضدکارگری را در دستور کار قرار داده اند؛ 
می گوید: بیایید از خزانه دولت بردارید و خرج 
محرومان کنید. از بودجه کشوری ها و کارمندان 
دولــت کم کنید نه از حق الناس! آیا دیواری از 
دیوار کارگران شاغل و بازنشسته کوتاهتر پیدا 

نکرده اید؟!

معــاون فنی و بهره برداری ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاکســیرانی شــهر تهران گفت: مالکان تاکســی های مدل 
۸۸ به قبل بایســتی برای نوســازی تاکســی خود به دفاتر 
هماهنگی امــور اداری مراجعه و ثبت نــام کنند.به گزارش 
ایسنا، سیدعلی محتشــمی پور افزود: برای نوسازی تاکسی 
می بایســت اطالعات تاکسی داران مشــمول طرح نوسازی 

اعم از اطالعات هویتی مالک و تاکســی فرسوده او در سایت 
حمل و نقل و ســوخت کشور ثبت شود. لذا برای تسهیل و 
تسریع کار تاکســیرانان، تمامی دفاتر هماهنگی امور اداری 
تاکسیرانی شهر تهران به این سامانه متصل شده اند. معاون 
فنی و بهره برداری ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهر تهران ادامه داد: مشموالن طرح نوسازی تاکسی های 

فرســوده برای ثبت درخواست خود به همراه سند مالکیت 
خودرو و پروانه تاکســیرانی به دفاتــر هماهنگی امور اداری 
مراجعه و ثبت نام کنند تا فرآیند تشــکیل پرونده آنان آغاز 
شود.وی با اشاره به اینکه نوسازی تاکسی های فرسوده همواره 
از اولویت های ســازمان تاکسیرانی بوده است، گفت: تاکنون 
بیش از ۱۵ هزار تاکسیران تقاضای نوسازی تاکسی فرسوده 

خود را ثبت کرده اند و فرآیند تشکیل پرونده آنان به جریان 
افتاده است.بنا بر اعالم روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهر 
تهران، محتشــمی پور در پایان اظهارکرد: سازمان بر حسب 
ثبت نام های انجام شده، ضمن ارزیابی روزانه و مستمر فرایند 
نوسازی، پیگیری ایفای تعهدات خودروساز در تولید و تحویل 

به موقع تاکسی ها را در دستور کار قرار داده است.

سرپرست ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران از مراجعه کمتر از هزار زن به گرمخانه های 
پایتخت در یک ســال گذشــته خبــر داد و گفت: در هفت 
ماه نخســت ســال جاری بانوان بیش از ۲۷ هزار نفر شب از 
گرمخانه ها استفاده کردند که نســبت به مدت مشابه سال 
قبل ۲۰ درصد افزایش داشــته است.ســید مالک حسینی 
در گفت وگو بــا ایلنا درباره آمار مراجعــه زنان کارتن خواب 
به گرمخانه ها گفــت: مراجعه زنان کارتن خواب در هفت ماه 
نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۲۰ 
درصد افزایش داشته است.او ضمن توضیح علت افزایش این 
آمار افزود: آمار مراجعه به گرمخانه ها به صورت »نفر شــب« 
محاسبه می شود؛ یعنی به ازای هر نفر، در هر شب خدماتی 
ارائه می شود. در هفت ماه نخست سال ۹۸، بیش از ۲۲ هزار 

نفر شب، به زنان بی سرپناه خدمات دادیم.
حســینی با بیان اینکه این رقم در سال جاری به بیش از ۲۷ 
هزار نفر شــب رسیده است، افزود: این بدین معناست که اگر 
فردی طی هفت ماه گذشته، هر شب به گرمخانه ای مراجعه 

کرده باشــد، ایــن یک نفر در آمار معادل ۲۱۰ »نفر شــب« 
محاسبه می شود، لذا وقتی گفته می شود ۲۱۰ نفر شب، یعنی 
ممکن است یک نفر در تمام این هفت ماه، هر شب به گرمخانه 
مراجعه کرده باشد. بنابراین این رقم تعداد دفعات مراجعه را و 
نه تعداد افراد مراجعه کننده را نشان می دهد.سرپرست سازمان 
رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران اظهار 
کرد: آمارها نشــان می دهد در ۴ گرمخانه زنان، در یک سال 
گذشته کمتر از هزار نفر به طور جداگانه مراجعه داشتند.او با 
بیان اینکه در گرمخانه ها برای افزایش احساس امنیت، مدارک 
هویتی از کسی دریافت نمی شود، افزود: به این ترتیب براساس 
خوداظهاری اطالعات مراجعه کنندگان را ثبت می کنیم، چرا 
که عموما افراد کارتن خــواب و بی خانمان یا مدارک هویتی 
ندارند یا از آنجایی که اغلب آن ها سوءمصرف مواد مخدر دارند، 
درخواســت مدارک هویتی سبب می شود که احساس ترس 
کرده و به گرمخانه ها مراجعه نکنند؛ به همین دلیل هم اکنون 

اعتماد نسبتا خوبی به گرمخانه ها ایجاد شده است.
سرپرست ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 

دربــاره ظرفیت پذیرش گرمخانه های بانوان نیز تصریح کرد: 
ظرفیت گرمخانه های بانــوان اکنون بین ۲۵۰ تا 3۰۰ تخت 
اســت که در برخی روزها و به ویژه همزمان با ســرد شدن 
هوا، ظرفیت کف خواب هم به آن اضافه می شود. در هفت ماه 
نخست امسال به صورت متوسط شبی ۱3۰ نفر پذیرش در 
گرمخانه های بانوان داشتیم که این رقم معموال در شش ماهه 
دوم ســال به دنبال برودت هوا، تا ۵۰ درصد افزایش می یابد.

او در خصوص مراجعه مردان به گرمخانه ها نیز گفت: در سال 
گذشته کل مراجعات به گرمخانه ها حدود ۴۹۰ هزار نفر شب 
بوده اســت که شــامل بیش از ۴۵۰۰ نفر می شود و از این 
تعداد بیش از 3۵۰۰ نفر را مردان تشکیل می دهند.حسینی 
با بیان اینکه ماندگاری زنان به نســبت مردان در گرمخانه ها 
پایین تر است، گفت: مردان معموال دوره های طوالنی تری را 
در گرمخانه هــا می مانند، اما بخش قابل مالحظه ای از بانوان 
دوره های کوتاه تری را در گرمخانه ها به عنوان سرپناه می مانند.

سرپرست ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهران درباره شرایط آماده سازی گرمخانه ها برای 

فصول سرد سال نیز توضیح داد: اصالحات مورد نیاز در فصل 
تابستان شامل تأمین سیستم گرمایشی، اصالحات ایمنی و 
نوسازی برخی گرمخانه ها انجام شد و به این ترتیب آمادگی 
کامل بــرای پذیرش مراجعه کنندگان همزمان با آغاز فصول 
سرد سال را داریم.او با بیان اینکه سال گذشته شیوع کرونا در 
فصل زمستان آغاز شد، افزود: امسال نیز اجرای دستورالعمل 
مراقبت های جدی تر بهداشتی به گرمخانه ها ابالغ شده است. 
همچنیــن گرمخانه ها از زمان شــیوع کرونا روزانه ســه بار 

ضدعفونی و حداقل یکبار شست و شو می شوند.
حسینی با بیان اینکه امسال تمرکز در گرمخانه ها بیشتر روی 
حوزه مددکاری است، گفت: کمک برای خروج افراد از چرخه 
کارتن خوابی به طور ویژه در دستور کار قرار دارد.او در پاسخ به 
این سوال که این سازمان در سال گذشته چند کارتن خواب 
را از این چرخه خارج کرده اســت؟ گفت: در ســال گذشته 
توانســتیم ۱۰۴ نفر را به طور کامــل از چرخه کارتن خوابی 
خارج کنیم. این افراد به کانون خانواده بازگشــتند و دیگر به 

گرمخانه ها مراجعه نکردند.

رئیــس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیســت 
اســتان تهران درباره جزئیات مرگ شــامپانزه ۱۸ ساله 
بــاغ وحش ارم توضیحاتی داد.محمــد کرمی رئیس اداره 
نظارت بر امور حیات وحش محیط زیســت استان تهران 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به خبر 
مرگ یک شــامپانزه در باغ وحــش ارم اظهار کرد: روزی 
که خبر مرگ شــامپانزه ۱۸ ساله را به ما اطالع دادند، به 
همراه دامپزشــک برای انجام کالبد شکافی به باغ وحش 
ارم رفتیم؛ با توجه به تورم های مغزی زیر پوســت سر این 
شامپانزه مشخص شد که این تورم ها بر اثر ضربه ای بوده 
که یکی از شــامپانزه ها زده اســت. او در پاسخ به اینکه 
چرا همه شامپانزه ها باید در کنار هم نگهداری می شدند، 

گفت: شــامپانزه های باغ وحش ارم چندین و چند ســال 
اســت که پیش هم هســتند، این ها گله سه تایی بودند و 
در یکی از گله ها این اتفاق افتاده است.رئیس اداره نظارت 
بر امور حیات وحش محیط زیســت استان تهران با بیان 
اینکه باید منتظر نتیجه کالبد شکافی باشیم، افزود: برای 
اینکه مطمئن باشــیم مرگ حاصل از ســوء تغذیه و سم 
نبوده اســت، کالبدشکافی کامل انجام شد و از همه امعاء 
و احشــاء نمونه برداشتیم.کرمی در پاسخ به این سوال که 
نتیجه کالبدشــکافی چه موقع اعالم می شود؟ گفت: به ما 

هنوز تاریخی اعالم نشده اســت و آزمایش ها چند روزی 
طول می کشد. او درباره شانس زندگی شامپانزه سه ساله 
باغ وحش ارم )باران( در میان ســایر شــامپانزه های این 
باغ وحش که دچار مشــکالت روانی هستند، تصریح کرد: 
هنوز این بچه شــامپانزه به گروه شامپانزه های باغ وحش 
ارم معرفی نشــده و حاال باید ببینیم علت درگیری آن ها 
چه بوده اســت و در طبیعت هم حیوانــات با هم درگیر 
می شــوند و یکی می زند و دیگری را تلف می کند.او ادامه 
داد: این شامپانزه متعلق به باغ وحش ارم است، مسئوالن 

آنجــا برایش تصمیم می گیرند که در این باغ وحش بماند 
یا خیر. ما می خواهیم آن را به جای دیگری بفرســتیم و 
به همین دلیل به باغ وحش ارم گفتیم که شما می توانید 
این شامپانزه کوچک را نگهداری کنید و آن ها گفتند که 
این کار را انجام می دهند مانند ســایر شامپانزه ها که در 
آنجا هســتند.کرمی با اشــاره به اینکه دستورالعمل های 
معرفی برای باغ وحش ارم نوشــته شــده اســت؛ گفت: 
دســتورالعمل ها باید اجرا شــوند و به باغ وحش ارم نامه 
زدیم که با توجه به حادثه رخ داده )مرگ شــامپانزه ۱۸ 
ســاله( شــما باید جایگاه های خود را بر اساس ضوابط و 
استاندارد ها به روز کنید؛ البته هنوز نمی دانم که نام امضا 

شده است یا نه.
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گزارش

با اجرای سهمیه بندی بنزین و امکان ذخیره سهمیه در کارت های سوخت، 
آمارها نشان می دهد در پایان شهریورماه، یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین 
در کارت های ســوخت ذخیره شده است.سهمیه بندی بنزین از بامداد ۲۴ آبان 
ماه آغاز شــد. براین اساس مقرر شد تا بنزین سهمیه ای به قیمت ۱۵۰۰ تومان 
و بنزین آزاد نیز به قیمت ۳ هزار تومان به فروش برســد.اما از آنجا که ممکن 
بود برخی افراد در ماهی مشــخص نیاز به بنزین نداشته باشند و در مقابل ماه 
بعد،  نیاز بیشــتری احساس کنند، امکان ذخیره سازی بنزین به مدت ۶ ماه در 
کارت ســوخت تعریف شد.با شــیوع کرونا و با هدف کاهش تردد و مراجعه به 
پمپ بنزین ها این زمان به ۹ ماه تغییر پیدا کرد و تا امروز نیز ادامه دارد.در این 
میان اگر چه اغلب کارت های ســوخت از ســهمیه بنزین خالی شده اما برخی 
کارت ها نیز وجود دارد که همچنان بنزین ســهمیه ای را در خود نگه داشته اند 

تا آنجا که در پایان شــهریور ماه ســال جاری یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون لیتر 
بنزین سهمیه ای در کارت های سوخت وجود داشته است.این کارت ها در اغلب 
موارد مربوط به خودروهای دوگانه ســوزی است که به صورت غیر مجاز گازسوز 
شــده اند و از آنجا که ســهمیه کامل خودرو بنزینی را می گیرنــد اما از گاز به 
عنوان سوخت اســتفاده می کنند، مازاد بنزین در کارت آنها باقی می ماند.نکته 
مهم آن اســت که  موضوع اســتفاده نکردن از بنزین سهمیه ای در خودروهای 
عمومی دوگانه سوز و فروش آن بیشتر است.این خودروها که سهمیه ای به مراتب 
بیشتر از خودروهای سواری شخصی می گیرند، به صورت غیر مجاز دوگانه سوز 
شده و در کنار دریافت سهمیه کامل، از سی.ان.جی استفاده می کنند.به منظور 
جلوگیری از این اقدام و البته با هدف ایمن ســازی اســتفاده از سی.ان.جی در 
کشور، شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طرح هوشمندسازی جایگاه  های 

ســی.ان.جی را تعریف کرده اســت.با اجرای این طرح، تنها خودروهایی امکان 
سوختگیری در جایگاه های سی.ان.جی را دارند که به صورت مجاز دوگانه سوز 
شــده و گواهی سالمت دریافت کرده باشــند.برای این منظور قرار است پلیس 
راهور نیز کارت خودرو را برای این دســته از متقاضیان تعویض کرده و عبارت 
دوگانه سوز را برای آنها قید کند.با این اقدام عالوه بر آنکه خودروهای آسیب پذیر 
و خطرساز شناسایی می شود همچنین امکان مدیریت مصرف انرژی در کشور 
نیز فراهم خواهد شد.برای کمک به چرخه حمل و نقل عمومی و کاهش بار مالی 
دوگانه سوزکردن خودروهای عمومی،  دولت با موافقت شورای اقتصاد قرار است 
یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودروی عمومی را به صورت کامال رایگان دوگانه سوز 
کند.برای این منظور صاحبان خودروهای عمومی شامل تاکسی ها،  وانت بارها و 
ون ها با مراجعه به ســایت https://irngv.mimt.gov.ir/ می توانند خودروی 
خود را ثبت  نام کرده و بعد از دریافت نوبت کارگاه در روز مشــخص خودروی 

خود را دوگانه سوز کنند. 

چقدر بنزین در کارت های سوخت ذخیره شده است؟

کاهش ۲۶ درصدی پروازهای فرودگاه مهرآباد
پروازهای فرودگاه مهرآباد در ۶ ماه نخست امسال، در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل ۲۶ درصد کاهش داشت.فرودگاه بین المللی مهرآباد اعالم کرد: در ۶ 
ماه اول ســال ۹۹، در این فرودگاه با بیش از ۴۵ هزار و ۸۰۰ پرواز، ۴ میلیون و 
۵۵۰ هزار مســافر جابجا شده اند.بر اساس اعالم این فرودگاه، با توجه به شرایط 
ناشــی از انتشار ویروس کرونا در ۶ ماه اول سال، نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته، ۲۶ درصد کاهش در نشست و برخاست و ۲۸ درصد کاهش در جابجایی 
مسافر داشته ایم.در حوزه حمل بار نیز بیش از ۳۱ هزار تن بار در ۶ ماه اول سال 
در مهرآباد جابجا شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۱ درصد 
کاهش داشته ایم. فرودگاه بین المللی مهرآباد همچنین از هموطنان خواست: با 
توجه به موج ســوم فراگیری کرونا که از دو موج قبلی سهمگین تر بوده و روزانه 
جــان هموطنان عزیزمان را می گیرد، به گونــه ای برنامه ریزی کنند که فقط به 
سفرهای ضروری رفته و سفرهای تفریحی خود را به روزهای دیگر موکول کنند.

دادوستد ۵۱ هزار میلیارد ریال انواع کاال 
در بورس کاال

هفته منتهی به ۳۰ مهر ماه، ۳۹۸ هزار و ۸۴۶ تن انواع کاال به ارزش بیش از 
۵۱ هزار میلیارد ریال در بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت بورس کاالی ایران، طی هفته اخیر و در 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی ۱۶۲ هــزار و ۴۷۶ تن انواع کاال به ارزش ۲۷ 
هزار و ۵۲۸ میلیارد ریال معامله شــد. در این تاالر ۱۴۵ هزار و ۴۸۴ تن فوالد، 
۸ هزار و ۷۰۰ تن آلومینیوم، ۷ هزار و ۴۰۰ تن مس، ۱۲ تن کنســانتره فلزات 
گرانبها، ۱۲۰ تن ســولفور مولیبدن و ۷۲۰ تن روی از سوی مشتریان خریداری 
شــد. همچنین در هفته معامالتی مزبور در دو بخــش داخلی و صادراتی تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۲۳۶ هزار و ۶۲ تن انواع کاال به ارزش ۲۴ هزار 
و ۴۴۴ میلیارد ریال به فروش رسید.در این تاالر ۵۵ هزار تن وکیوم باتوم ) مواد 
اولیه تولید قیر(، ۳۰ هزار و ۸۳۱ تن قیر، ۶۳ هزار و ۵۶۸ تن مواد پلیمری، ۳۰ 
هزار و ۶۴۸ تن مواد شیمیایی، ۴۳ هزار و ۵۰۰ تن لوب کات )جزء اصلی و ماده 
اولیــه تولید روغن موتور(، یک هزار و ۴۲۰ تن عایق رطوبتی، ۲ هزار و ۹۶۵ تن 
روغن پایه، ۱۵۰ تن آرگون و ۸ هزار تن گوگرد معامله شد.بر اساس این گزارش 

۳۰۸ تن انواع کاال هم در بازار فرعی بورس کاالی ایران دادوستد شد.

رشد ۵۲ درصدی تولید لوازم خانگی
 در نیمه نخست امسال

وزارت صنعــت، معدن و تجارت اعالم کــرد: تولید انواع لوازم خانگی در نیمه 
نخست امسال با یک میلیون و ۹۶۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه، افزایش ۵۲.۸ درصدی 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال داشته است. به گزارش آمارهای وزارت صنعت،  
در ۶ ماهه نخست امسال ۵۹۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع تلویزیون در کشور تولید 
شد. این آمار در مقایسه با ۶ ماهه نخست ۹۸ رشد ۸۴ درصدی نشان می دهد.در 
مدت یاد شده، تولیدکنندگان داخلی ۹۱۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه یخچال و فریزر 
تولید کردند که در هم ســنجی با پارسال رشد ۳۷.۱ درصدی داشته است.تولید 
ماشین لباس شویی نیز در نیمه نخست امسال رشد ۵۴.۵ درصدی در مقایسه با 
مدت مشــابه پارسال تجربه کرد و به ۴۵۴ هزار و ۱۰۰ دستگاه رسید.به گزارش 
ایرنا، پیشتر ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی یادآور شد:  با وجود 
افزایش تولید، اما از آنجایی که تا پارســال ۶۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار 
خارجی ها بود و امروز آنها متاثر از تحریم های آمریکا از کشورمان خارج شده اند، 

هنوز آن فاصله پُر نشده است.

افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مواد شوینده 
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران اعالم کرد 
که قیمت خمیر دندان، صابون، مایع دستشویی، مایع ظرفشویی و شیشه پاک کن 
۴۰ درصد و باقی اقالم بهداشتی ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بختیار علم 
بیگی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: این افزایش قیمتها قابل اجرا است.به گفته 
وی قیمت برخی از مواد اولیه واحدها که از ســوی شرکت های وابسته به دولت 
تامین می شود تا امروز حدود دو برابر شده و نرخ ارز نیمایی نیز به ۲۸ هزار تومان 
رسیده است؛ بنابراین پیشنهاد واحدها افزایش قیمت بین ۶۰ تا ۸۰ درصد بود که 
به دلیل اثر نامطلوب آن را نپذیرفتیم.وی همچنین از افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی 

تقاضای مواد شوینده در پی شیوع ویروس کرونا خبر داد.

عقبگرد شاخص بورس
 به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد

شــاخص  کاهش  دامنه 
بورس به هفتــه جاری هم 
کشیده شــد و بازار سرمایه 
اولین روز کاری خود در این 
هفتــه را در حالی آغاز کرد 
که با بیش از ۳۸ هزار واحد 
کاهش به کانال یک میلیون 
و ۳۰۰ هــزار واحد عقبگرد 
شنبه  روز  معامالت  کرد.در 

هفته جاری بازار سرمایه شاخص کل ۳۸ هزار و ۳۰۵ واحد کاهش یافت و رقم 
یک میلیون و ۳۷۴ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با 

۴۷۶۲ واحد کاهش به رقم ۳۸۹ هزار و ۱۱۷ واحد رسید. 
در این بــازار ۳۵۹ هزار معامله بــه ارزش ۳۴ هــزار و ۹۰۵ میلیارد ریال 
انجام شد. فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت اصفهان، 
ســرمایه  گذاری نفت و گاز و پتروشــیمی تامین، معدنی و صنعتی گل گوهر، 
پاالیش نفت تهران و بانک ملت نســبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 
را روی بــورس گذاشــتند و ایران خودرو، بانک ملت، فــوالد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت اصفهان، گروه پتروشــیمی سرمایه  گذاری 
ایرانیــان و بانک تجارت نمادهای پربیننده این بازار بودند. در آن ســوی بازار 
سرمایه شاخص کل فرابورس نیز با ۲۹۴ واحد کاهش در رقم ۱۶ هزار و ۶۷۵ 

واحد ایستاد. 
معامله گران این بازار ۲۲۹ هزار معامله به ارزش ۱۲۵ هزار و ۵۹۴ میلیارد 
ریال انجام دادند.پلیمر آریاساســول، پتروشــیمی مارون، پتروشیمی زاگرس، 
سرمایه  گذاری مالی سپهر صادرات، پتروشیمی تندگویان و سهامی ذوب آهن 
اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس 

گذاشتند.
لیست نمادهای پربیننده این بازار از سهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی 
تندگویان، پلیمر آریاساسول، ســرمایه  گذاری صبا تامین، پتروشیمی ارومیه، 

سرمایه  گذاری پویا و سیمان الر سبزوار تشکیل شده است.

اخبار کوتاه

بورس

در حالی طی ماه گذشته هزینه خانوارهای ایرانی نسبت 
به پارســال بیش از ۴۱ درصد افزایش داشــته که در این 
بین خودرو باالترین حد تــورم را به خود اختصاص داده و 
هزینه های مردم در این بخش به طور متوسط ۱۰۹ درصد 
نســبت به پارســال افزایش یافته اســت. اخیرا مرکز آمار 
وضعیت شاخص تورم در مهرماه را اعالم کرد که نشان داد 
تورم نقطه به نقطه )تغییر قیمت نشبت به ماه مشابه سال 
قبل( در مقایسه با شهریورماه هفت درصد افزایش یافته بود 
و براین اساس متوسط هزینه خانوارهای ایرانی در مقایسه با 
مهرماه سال گذشته برای خرید کاال و خدمات ۴۱.۴ درصد 

رشد داشت. 
وضعیت تورم ماهانه نیز از این حکایت داشت که نرخ آن 
به هفت درصد در مهر ماه رسیده بود که نسبت به شهریور 
افزایش ۳.۴ درصدی داشــته اســت. اما بررســی جزئیات 
هزینه ای خانوارها در بین کاال و خدمات نشــان می دهد که 
باالترین حد افزایش قیمت مربوط به حوزه حمل و نقل که 
در آن انواع قیمت خودرو وجود دارد، اســت؛ به طوری که 
هزینه مردم برای تهیه خودرو و مجموعه حمل و نقل نسبت 
به شهریورماه ۱۷ درصد و در مقایسه با مهرماه سال گذشته 
تا ۱۰۹.۵ درصد افزایش قیمت داشــته است. این در حالی 
است که در چند ماه اخیر بازار خودرو با افزایش قیمت همراه 
بوده و با وجود اما و اگرهای بســیاری که بین دستگاه های 
مربوطه در رابطه با قیمت گذاری و کنترل بازار خودرو وجود 
داشــته، هنوز این بازار کنترل نشده اســت.ورود خودرو به 
بورس یا خارج کردن قیمت گذاری از شورای رقابت و انجام 
قیمت گذاری توسط سازمان حمایت از جمله مسائلی بوده که 
در این مدت مطرح شده اما هنوز هیچ یک به مرحله نهایی 
و اجرا نرسیده است.افزایش تورم در حوزه حمل و نقل و در 
صدر ایستادن آن نسبت به سایر کاال و خدمات طی ماه های 
اخیر تکرار شــده است.اما آنچه در تورم مهرماه اتفاق افتاده 
نشان می دهد که بعد از حمل و نقل، میوه و خشکبار با ۵۴ 
درصد، نان و غالت ۵۲.۶ درصد و سبزیجات با ۵۱.۵ درصد 
بیشترین افزایش قیمت را نســبت به سایر کاال و خدمات 

در مقایســه با مهرماه سال گذشته داشته اند.افزایش قیمت 
کاالی غیر خوراکی در مقایســه با شــهریورماه نیز اینگونه 
بوده که بیشــترین افزایش مربوط بــه گروه حمل و نقل با 
۱۷ درصد، گروه »مبلمان و لوازم خانگی«که شامل بخاری 
گازی، فرش ماشینی، لوازم پالستیکی آشپزخانه، یخچال و 
ظروف شیشــه ای آشپزخانه می شود با ۸.۲، گروه »تفریح و 
فرهنگ« شامل لپ تاپ، قطعات کامپیوتر، دوربین عکاسی و 
دوچرخه بچه گانه با ۷.۳ درصد بوده است.همچنین در بین 
کاالهای خوراکی و آشامیدنی بیشترین افزایش قیمت ماهانه 
مربوط به گروه »روغن ها و چربی« با ۱۶.۴ درصد است که 
دراین گروه کره پاستوریزه حیوانی و روغن جامد قرار دارند. 
بعد از آن گروه »شیر، پنیر و تخم مرغ« با ۷.۷ درصد و گروه 
»سبزیجات« با ۷.۶ درصد قرار دارد.در بین سایر خدمات نیز 

می توان به افزایش ۱۲.۸ درصدی تورم در گروه آب، برق و 
سوخت در فاصله بین شهریورماه تا مهرماه اشاره کرد.مرکز 
آمار ایران تاکید کرد: منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر 
میانگین اعداد شــاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه 
جاری، نســبت به دوره مشابه قبل از آن است که نرخ تورم 
ساالنه مهر ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۷,۲ درصد 
رسیده و نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد 

افزایش نشان می دهد.
افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت برنج خارجی

 از ابتدای امسال
دبیرکل اتحادیه بنکداران مــواد غذایی، افزایش نرخ ارز، 
وابســتگی واردکنندگان و بنکداران به بانک مرکزی جهت 
تخصیص ارز و در کنار آن سودجویی و گرانفروشی از تولید 

تا توزیع را عامل اصلی افزایش قیمت برخی از اقالم غذایی 
دانست.قاسمعلی حسنی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه از 
ابتدای امسال تاکنون قیمت برنجی خارجی با افزایش ۲۰۰ 
درصدی مواجه شده است، گفت: ابتدای امسال قیمت عمده 
هر کیلــو برنج خارجی ۷۲۰۰ تومان بود که در حال حاضر 
قیمت عمده آن به ۲۲ هزار تومان رسیده است.وی علت این 
افزایش قیمت را افزایش نرخ ارز و وابستگی واردکنندگان و 
بنکداران به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز دانست، گفت: 
از بهمن ماه سال گذشته تاکنون ده ها هزار تن  محموله برنج 
در بنادر و گمرکها باقی مانده و ترخیص نشــده است. عدم 
ترخیص این محموله ها به دلیل عدم تخصیص ارز منجر به 
اضافه شدن هزینه انبارداری و دموراژ به قیمت نهایی برنج 
شده و این هزینه ها در نهایت از جیب مصرف کننده می رود.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: در کنار 
موارد ذکر شده، سودجویی و گرانفروشی در  برنج، حبوبات، 
روغن، چای و نظایر آن اتفاق می افتد که این ســودجویی از 

تولید تا توزیع  رخ می دهد.
وی در پاســخ به این سوال که آیا بر واحدهای بنکداری 
برای جلوگیری از گرانفروشــی اقالم غذایی نظارتهای الزم 
صورت می گیرد یا خیر گفت: بر واحدهای بنکداری نظارت 
داریم ولی آنگونه که باید پاســخگو نیست. برای مثال روی 
روغــن حلبی جامد ۴.۵ کیلویی قیمت برای مصرف کننده 
۴۷هزار و ۵۰۰ تومان درج شــده اســت امــا در بازار ۱۰۷ 
هزار تومان خرید و فروش می شــود. این موضوع از دســت 
ما خارج اســت. یا به عنوان مثــال قیمت مصوب هر کیلو 
شــکر ۶۷۰۰ تومان اســت ولی در بــازار  ۷۴۰۰ تومان به 
فروش می رسد.به گفته وی قیمت های مصوب دولتی با آن 
چیزی که در بازار خرید و فروش می شــود متفاوت است و 
دولت باید نقش نظارتی داشــته باشــد نه مداخله گری. به 
عبارت دیگر قیمت های دستوری جوابگو نیست.حسنی ابراز 
امیدواری کرد که مسووالن در اتاق فکر از پتانسیلهای بازار 
آزاد استفاده کنند، زیرا تجربه و تخصص در دست بازار است 

و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمتها است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش اظهار داشــت: فکر 
می کنم تا حد زیادی به بازیگران اینستکس معلوم شده که 
فعال شدن آن نیاز به چراغ سبز آمریکا دارد که شرکت های 
اروپایــی بتوانند از ایران نفــت و فرآورده های نفتی بخرند 
یا خریداران کشــورهای دیگر بتوانند مبلغ خرید نفت را 
از طرق بانکی به اینســتکس برســانند.پدرام سلطانی در 
گفت گو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت سازوکار اینستکس 
اظهار داشــت:  از آخرین تالش هایی که انجام و چند فقره 
هم به صورت آزمایشــی از طریق این سازوکار مبادله شد، 
دیگر پیشــرفتی در این موضوع مشــاهده نمی شود. دلیل 
اصلی آن اســت که این ســازوکار به نوعی دولتی تعریف 
شــده لذا دولت ایران باید بتواند فروشــی داشته باشد تا 
بتواند منابع را صرف واردات از اروپا کند. چون شرکت های 
اروپایــی دیگر نفت و فرآورده های نفتی از ایران نمی خرند 
پس منبعی وجود ندارد که در اینســتکس ریخته و بتواند 

موجب تجارت با اروپا شود.
وی در ادامه اضافه کرد: اگر منابع حاصل از فروش نفت 
ایران به کشــورهای دیگر مثل چیــن، کره جنوبی، ژاپن، 

هند یا صادرات گاز به ترکیه یا برق به عراق به اینستکس 
واریز نشود، نمی توان از این مکانیزم انتظار داشت که بتواند 
به کمک تجارت خارجه ما بیاید.ســلطانی در پاسخ به این 
ســوال که با توجه به صحبت همتی، رئیس بانک مرکزی، 
در مورد افزایش صادرات نفتی گفت:  اگر صادرات نفتی ما 
هم افزایش پیدا کرده باشد به شرکت های اروپایی نیست. 
آنچه که جســته و گریخته در اخبار شــنیده می شود، به 
ونزوئال و ســوریه فرآورده فروخته می شــود. مقداری هم 
به مقاصد نامعلوم می فروشــیم.رئیس اتاق مشترک ایران 
و اتریش تصریح کرد:  اینســتکس شــبیه یک ظرف است 
که ســاخته شده و مهیا است ولی در آن آب ریخته نشده؛ 
با امتحان کردن این ســازوکار این نتیجه حاصل شــد که 
امکان این سازوکار وجود دارد اما تا زمانی که منبع و ارزی 
در آن وجود نداشته باشد امکان استفاده از آن نیست. من 

فکــر می کنم تا حد زیادی به بازیگران اینســتکس معلوم 
شــده که فعال شدن آن هم نیاز به چراغ سبز آمریکا دارد 
که شرکت های اروپایی بتوانند از ایران نفت و فرآورده های 
نفتی بخرند یا خریداران کشــورهای دیگــر بتوانند مبلغ 
خرید نفت را از طرق بانکی به اینســتکس برســانند. در 
غیر این صورت این ظرف دیگر قابل استفاده نخواهد بود.
وی همچنین افزود: اروپا می خواهد تالش و حســن نیت 
خود را به ایران نشــان بدهد. در این رابطه اراده دولتی در 
کشــورهای اروپایی وجود دارد. از سوی دیگر شاید منتظر 
نتیجه انتخابات آمریکا هم هســتند و فکر می کنند بعد از 
انتخابات چه آقای بایدن انتخاب شــود و چه آقای ترامپ، 
ممکن است رویکرد جدیدی نسبت به ایران داشته باشند 
که بتواند گشایشــی در استفاده از ایسنتکس یا ارتباطات 
تجاری بین ایران و اروپا شود.ســلطانی در مورد مراودات 

ایــران و اتریش نیز اظهار داشــت:  مــراودات تجاری ما با 
اتریش به حداقل رسیده است. در ایران که به آمار تجاری 
دسترسی نداریم و دو سال است که آمار را محرمانه کردند 
و ما نمی دانیم که به هر کشــور چقدر صادرات یا واردات 
داریم. اما بر اساس آمار اتریش، در سال ۹۸ نسبت به سال 
۹۷ صادرات رســمی ما به اتریش ۹۴ درصد کاهش پیدا 
کرده اســت. یعنی آنچه به عنوان واردات از ایران در سال 
۲۰۱۹ در اتریش ثبت شــده است، یک بیستم سال قبل 
است. بخش بزرگی از این هم به خاطر توقف صادرات نفت 
و فرآورده های نفتی به اتریش است که بعد از برجام از سر 
گرفته شده بود.وی در پایان اضافه کرد:  در مورد واردات از 
اتریش نیز آمار ۲۰۱۹ نســبت به ۲۰۱۸ نشان می دهد که 
کاهش حدود ۸۰ درصدی داشــته و به یک پنجم رسیده 
است. لذا وضع مناسبی ندارد و تجارت خارجی ما با اتریش 
به کمتر از ده میلیون دالر صادرات و حدود ســی یا چهل 

میلیون دالر واردات رسیده است.
 آمار سال ۲۰۲۰ هم هنوز منتشر نشده اما به گمان من 

از این هم کمتر شده باشد.

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران می گوید برای آنکه 
کاهش صادرات ثبت شده در ماه های گذشته جبران شود، 
باید مقدماتی مهم را فراهــم کرد.محمد الهوتی در گفت 
و گو با ایســنا، با اشــاره به کاهش روند صادراتی ایران در 
ماه های ابتدایی سال جاری، بیان کرد: ما سال ۱۳۹۹ را در 
حالی آغاز کردیم که تنها چند هفته از شیوع ویروس کرونا 
گذشته بود و بســیاری از کشورهای جهان نیز تازه با این 

ویروس مواجه شده بودند. 
در چنین شرایطی بسیاری از دولت ها به منظور کاهش 
ســرعت کرونا، اقدام به بســتن مرزهایشان کردند که این 
امر در کنار تاثیر بر بســیاری از بخش ها، به طور خاص به 
کاهش جدی آمار صادرات و تجارت خارجی منجر شــد و 
این مسئله نه محدود به یک کشور و منطقه که مربوط به 
تمام دنیا بود.به گفته وی، بــا توجه به این محدودیت ها، 
میــزان صادرات ایران در ســه ماهه ابتدایی ســال جاری 
به شــکل قابل توجهی کاهــش پیدا کرد کــه البته دور 
از انتظار نیز نبود اما با شــروع تابســتان و کاهش نسبی 
محدودیت ها، بار دیگر امــکان پیگیری صادرات به وجود 
آمد.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با بیان اینکه میزان 
صادرات در شهریور، ۲۴ درصد نسبت به مرداد رشد داشته 

اســت، اظهار کرد: هرچند این اعداد هنوز نســبت به آمار 
سال های گذشته فاصله دارد اما نشان می دهد که با کاهش 
محدودیت ها، جبران بخشــی از آمارهای کاهشی ممکن 
شــده و می توان گفت هرچند برای ثبت آمار ســال های 
قبل هنوز فاصلــه ای قابل توجه باقی مانده اما صادرات در 
هفته های اخیر به ریل اصلی خود بازگشــته است که این 

موضوعی امیدوارکننده خواهد بود.
الهوتی با اشــاره به ســایر عواملی که در کنار کرونا بر 
کاهــش صادرات ایران اثرگــذار بوده اند، توضیح داد: یکی 
از ایــن عوامل، کاهــش قیمت نفــت در بازارهای جهانی 
اســت. جدای از فروش این محصول، بخش مهمی از سبد 
صادراتی ایران را نیز مشــتقات نفتی تشــکیل می دهند 
و کاهــش قیمت آن در جهان به کاهــش صادرات ما نیز 
انجامیده اســت. از سوی دیگر سیاســت های ارزی بانک 
مرکزی نیز به صادرکنندگان فشــار جــدی وارد کرده و 
بخشــی از آنها انگیزه کار خود را از دســت داده اند.عضو 
هیئــت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه برای 
جبران کاهش صادرات و ثبت آمارهای مشابه با سال های 
قبل، نیاز به چند پیش شرط مهم وجود دارد، تشریح کرد: 
نخستین شرط در این زمینه، توقف سیاست های یک شبه 

در ممنوعیــت یا محدودیت صادرات و واردات اســت. در 
این تردیدی وجود نــدارد که باید ابتدا به تامین بازارهای 
داخلی فکر کرد اما این سیاســت را می توان با راهکارهای 
دیگری نیز پوشــش داد، اما اینکه ناگهان اعالم شود یک 
کاال دیگر امکان صادرات ندارد، از ســویی سرمایه گذاری 
صورت گرفته در تولید یک کاال را تا مرز ورشکستگی پیش 
می برد و از سوی دیگر، بازارهای صادراتی که با دشواری به 

دست آمده را از بین می برد.
الهوتی، اصالح شــیوه نامه های بهداشــتی در راستای 
تداوم صادرات در ایام کرونا را دیگر خواسته مهم این بخش 
دانســت و گفت: کشــور امروز بار دیگر با موج شدیدی از 
کرونا مواجه شده و در این مسیر آنچه که برای صادرات ما 
اهمیت دارد این است که به واردکنندگان اطمینان دهیم 
کاالیی که از ایران می رســد چه از نظر سالمت کاال و چه 
از نظر رعایت مسائل بهداشتی در بسته بندی و جابجایی، 
با باالترین ســطح ممکن نظارت شــده و هیچ خطری در 
آن وجود ندارد.وی به مشــکالت ارزی بخش خصوصی و 
بانک مرکزی نیز اشــاره کرد و افــزود: با وجود آنکه بانک 
مرکزی معتقد اســت سیاست های ارزی را در پیش گرفته 
که برای صادرات مشــکل آفرین نبوده اند اما بررسی های 

ما و صحبت هایی که با صادرکنندگان مختلف داشــته ایم، 
جز این را ثابت می کند. به منظور عبور از این شــرایط نیز 
اتاق بازرگانی یک پیشــنهاد ۱۰ بندی را در شورای گفت 
و گــو مطرح کرده که بانک مرکزی نیز قول پیگیری آن را 

داده است. 
امیدواریم با تصویب این پیشنهادات، شرایط ارزی الزم 
نیز بــرای صادرکنندگان به وجود آید تا در نهایت با رونق 
گرفتن این بخش، ارز مورد نیاز کشــور برای واردات کاال 
نیز با سرعت بیشتری تامین شود.به گزارش ایسنا، آمارها 
نشــان می دهد که در زمان شــیوع ویروس کرونا، میزان 
صادرات ایران از نظر ارزشــی بیش از ۳۰ درصد و از نظر 
وزنی بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته اســت. بررسی های 
بین المللی نیز نشــان می دهد که تقریبا تمامی کشورهای 
جهــان در طول این مدت با کاهش تجارت خارجی مواجه 

بوده اند. 
آمارهای اتــاق بازرگانی تهران نشــان می دهد که در 
شــهریور ماه، میزان صادرات در مقایســه با مرداد رشدی 
۲۴ درصد داشــته که این امید را به وجود می اورد که در 
شش ماه دوم امسال، بخشی از کاهش صادرات ثبت شده 

جبران شود.

پس از آنکه چنــد ماه قبل بانک مرکزی اعالم کرد که 
رقم بازنگشــته ارز حاصل از صادرات بیش از ۲۷ میلیارد 
دالر بــوده و به دنبال آن، اعضــای اتاق بازرگانی با رد این 
عدد اعالم کردند که عــدد مربوط به دارندگان کارت های 
بازرگانی بســیار کمتر بوده، حاال اظهار نظر جدید همتی 
دربــاره کارتن خواب بودن تعــدادی از صادرکنندگان بار 
دیگر اختالفات را افزایش داده اســت.پس از آنکه مشخص 
شد بخش قابل توجهی از ارز بازنگشته حاصل از صادرات به 
کشور به محلی جز کارت های بازرگانی و موضوعاتی مانند 
کارت های پیله وری باز می گردد، به نظر می رسد آرامشی 
نسبی میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی برقرار شده است؛ 
تا جایــی که حضور رئیس کل بانک مرکزی در نشســت 
شــورای گفت و گوی دولت و بخــش خصوصی در هفته 
قبل نشان از فراهم شــدن مقدمات برای انتقال دیدگاه ها 
میان دو طرف و بهبود شــرایط داشــت، اما  صحبت های 

همتی در این شورا باز هم با انتقاد فعاالن بخش خصوصی 
مواجه شــده اســت.رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از 
صحبت های خود در این شــورا اظهار کــرد: باید در نظر 
داشت که در این مدت ۲۵۰ صادرکننده حتی یک دالر ارز 
را نیز به کشــور بازنگردانده اند. این در حالی است که این 
افراد باید هفت میلیارد دالر تعهد ارزی را اجرایی می کردند. 
بررســی ها نشــان داد که ۷۰ نفر از این افراد کارتن خواب 
بوده اند و با اســتفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف 
این صادرات انجام شــده است؛ از این رو بانک مرکزی نام 
این متخلفان را به قوه قضاییه تحویل خواهد داد.به گزارش 
ایســنا، اشاره همتی به کارت های بازرگانی یک بار مصرف 
یا اجاره ای است که در سال های گذشته، بارها بحث درباره 
آنها مطرح شــده و برخی اخبــار از آن حکایت دارند که 
افرادی با اســتفاده از اطالعات اجاره ای افراد کم بضاعت، 
اقدام به صادرات یا حتی واردات کرده اند و بدون پرداخت 

هزینه های قانونی، عمال سودی سرشــار به جیب زده اند.
صحبت هــای اخیر رئیس کل بانک مرکزی، باعث شــده 
تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به آن واکنش نشان 
دهند. حســین ســالح ورزی – نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران – یکی از افرادی اســت که از همتی خواسته درباره 
صحبت هایش توضیحاتی دقیق ارائه کند.طبق اعالم اتاق 
بازرگانی، سالح ورزی در دو حوزه به سخنان رئیس بانک 
مرکــزی، ابهام وارد کرده اســت. او گفته: رئیس کل بانک 
مرکزی اعالم کرده اســت که از میان ۲۵۰ صادرکننده ای 
که ارز خود را به کشور بازنگردانده اند، ۷۰ نفر کارتن خواب 
و از افراد ضعیف جامعه هســتند. اما آنچه جای تامل دارد 
این است که اگر این افراد واقعا کارتن خواب هستند چطور 
برای آنها کد مالیاتی صادر شده یا حساب بانکی به نام شان 
گشوده شده، چگونه آنها کد تامین اجتماعی دریافت کرده 
و مهم تــر از آن، بعد از بررســی اتاق های بازرگانی، وزارت 

صنعت، معدن و تجارت )صمت( نیز صدور کارت این افراد 
را تایید کرده اســت؟ نایب رئیس اتاق ایــران ادامه داد: تا 
اواخر شهریور و اوایل مهرماه بر اساس اعالم بانک مرکزی، 
رفع تعهد ارزی حدود ۱۵ هزار و ۳۶۶ شناســه مربوط به 
صادرکنندگان در حد صفر بوده که ۳۱۶۱ نفر از شناسه ها 
دارای کارت بازرگانی فعال بوده اند. اما به مابه التفاوت این 
دو رقــم، یعنی حدود ۱۲ هزار و ۲۰۵ نفر که کارت معتبر 
نداشته اند، اصال پرداخته نمی شود که رقم ۷۰ کارتن خواب 
در مقابل این ۱۲ هزار صادرکننده بســیار ناچیز اســت. 
بنابراین به نظر  می رسد، اصل موضوع فراموش شده و تنها 
برخی اعداد و ارقام بزرگ نمایی  می شود. نکته حائز اهمیت 
اینکه، گویی قرار اســت این نابه سامانی به وجود آمده که 
عمدتاً ناشی از سیاســتگذاری غلط است، متوجه این ۷۰ 
نفر شود که البته در مورد دقت عبارات به کاربرده شده در 

مورد آنها نیز ابهام وجود دارد.

مرکز آمار ایران برای مهر ماه گزارش داد

نـرخ 41درصـدی تـورم

رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش:

صادرات ایران به اتریش ۹۴ درصد کاهش یافت

آینده تجاری ایران در گفت و گو با رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

سه شرط مهم برای رشد صادرات زیرسایه کرونا

انتقاد نایب رئیس اتاق بازرگانی از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی

چرا از ۱۲ هزار صادرکننده بدون کارت سخنی نمی گویید؟

حوزه ثبت ملک کرج – ناحیه سه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه 
حسن پور ارباستانی به شــماره شناسنامه ۹۹۹ صادره از الهیجان فرزند غالمحسن  
در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۳۰۰/۴۸ مترمربع 
مفروز از پالک شماره ۲۵۳۸ فرعی از ۱۶۹ اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای 
غالمحسن حســن پور ارباســتانی و با مالکیت مالک اولیه آقای محمد مقدم تایید 
می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 99/7۰4/ف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۸/۰۵  
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۲۱

 رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 3 کرج
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آگهی انحالل موسسه باشگاه ورزشی اتحاد میران قشم
به شماره ثبت ۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۴۸۰۳۵

 برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/06/18 موسسه مزبور به 
واصله مورخ 99/06/23 که در تاریخ 99/06/25 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و 

امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1- موسسه منحل گردید.

2- آقایان عبدالطیف باللی قشمی به شماره ملی 3۴5965۴۴1۴ و عبدالباسط باللی 
قشمی به شــماره ملی 3۴596۷0۴01 به سمت مدیران تصفیه برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.
3- محل تصفیه در قشم به نشــانی: خیابان ولی عصر - روبروی مسجد ایمان - 

باشگاه ورزشی اتحاد میران - کد پستی  ۷95196۷53۴ تعیین گردید.
۴- روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید.

رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت نیروگاه نویان قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۵۲۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۲۴۰۱

برابر صورتجلســه مجمع عادی به طور فوق العاده مورخ 98/12/01 شرکت مزبور 
به واصله مورخ 99/05/25 که در تاریخ 99/06/25 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی 

و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
موسسه آرمان آروین پارس به سمت بازرس اصلی و آقای محمد صفری قریق به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

   آگهی تغییرات شرکت سیمای نوین قشم )سهامی خاص( - در حال تصفیه
به شماره ثبت ۱۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۶۵۷۷

برابر صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور فوق العاده مــورخ 99/03/20 
شرکت مزبور به واصله مورخ 99/06/15 که در تاریخ 99/06/25 از لحاظ واریز 

هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1- مدت تصفیه برای مدت دو سال تمدید گردید.

2- آقای دلشــاد دهقان فر به شــماره ملی 3230۷35013 به سمت مدیر تصفیه 
انتخاب گردیدند.

3- محل تصفیه در تهران به نشــانی: خیابان گاندی - خیابان شــهید علی شهاب 
)یازدهم( پالک 1- کد پستی 151۷۷55113 تعیین گردید.

رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

         آگهی تغییرات شرکت امیر پایا تجارت قشم )با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت ۴۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۴۸۰۹

برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/06/15 شــرکت مزبور به 
واصله مورخ 99/06/19 که در تاریخ 99/06/25 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و 

امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1- آقای علیرضا اسداللهیان با واریز مبلغ هفتصد و بیست میلیون ریال به صندوق 
شرکت با احتساب سرمایه قبلی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ هشتصد میلیون 

ریال افزایش داد.
2- خانــم فاطمه فتوحی با واریز مبلغ یکصد و هشــتاد میلیون ریال به صندوق 
شرکت با احتساب سرمایه قبلی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ دویست میلیون 

ریال افزایش داد.
3- ســرمایه شــرکت از مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال نقدی 

افزایش و اصالح یافت.
۴- شــرکاء و درصد سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه عبارتند از آقای 
علیرضا اسداللهیان دارنده هشتاد درصد از کل سهم الشرکه معادل هشتصد میلیون 
ریال و خانم فاطمه فتوحی دارنده دو درصد از کل ســهم الشرکه معادل دویست 

میلیون ریال می باشند.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت پارسه نوآور قشم )سهامی خاص( - )درحال تصفیه(
به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۶۰۷۰

 برابر صورتجلســه مجمــع عمومی عادی به طور فوق العــاده مورخ 99/03/21 
شرکت مزبور به واصله مورخ 99/06/15 که در تاریخ 99/06/25 از لحاظ واریز 

هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1- با عنایت به عدم اتمام عملیات تصفیه، امر تصفیه شــرکت برای مدت دو سال 

دیگر تمدید گردید.
2- آقای بابک موحدی به شماره ملی 13۷9۴56۷21 به سمت مدیر تصفیه انتخاب 

گردیدند.
3- محل تصفیه در تهران به نشــانی: خیابان گاندی - خیابان شــهید علی شهاب 

)یازدهم( پالک 1- کد پستی 151۷۷55113 تعیین گردید.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت کیمیا اسپیدی قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۲۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۳۸۸۴۵ 

برابر صورتجلســه هیأت مدیره مورخ 99/05/28 شرکت مزبور به واصله مورخ 
99/06/16 کــه در تاریخ 99/06/26 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل 

دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1- شــرکت های صنایع شیمیایی آریا ســوالر در حال تصفیه با نمایندگی آقای 
ابراهیم سپهری به شــماره ملی 52696609۴6 به سمت رئیس هیأت مدیره، نفت 
سپاهان با نمایندگی آقای چنگیز نظامیوند چگینی فرد به شماره ملی ۴320۷05890 
به ســمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و اوجان شیمی تبریز با نمایندگی 
آقای وحید عابدی به شماره ملی 325۷0۴0601 به سمت عضو هیأت مدیره برای 

باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شــرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیأت مدیره و کلیه اسناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
3- وظایف و اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده 1۴ اساسنامه شامل بندهای 1، 

2، 3، ۴، 5، 6، 8، 9 به مدیرعامل تفویض گردید.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت جاوید رز نوین قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۶۵۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۹۹۲۸۹

برابر صورتجلســات مجمع عمومی فوق العاده و هیــأت مدیره مورخ 99/06/02 
شرکت مزبور به واصله مورخ 99/06/18 که در تاریخ 99/06/26 از لحاظ واریز 

هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1- مفاد مندرج در بند »ز« ذیل بند 26 از ماده 1۴ اساســنامه به شرح صورتجلسه 

مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/06/02 تغییر و اصالح یافت.
2- کلیه اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضای هر یک از اعضای 
هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت و مکاتبات عادی با امضای هر یک از 

اعضای هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

    آگهی تغییرات شرکت خدماتی روشن مهر قشم )با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت ۱۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۵۹۴۱

برابر صورتجلســه هیأت مدیره مورخ 99/05/01 شرکت مزبور به واصله مورخ 
99/05/0۷ کــه در تاریخ 99/06/26 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل 

دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، برات، عقود 
اسالمی و قراردادها با امضای آقای حســین قنبری )نایب رئیس هیأت مدیره( یا 
علــی قنبری )رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شــرکت و مکاتبات 
عادی و اداری با امضای آقای حســین قنبری )نایب رئیس هیأت مدیره( یا آقای 
علی قنبری )رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت آوا کتان قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۱۴۰۷۴

برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/06/1۷ شــرکت مزبور به 
واصله مورخ 99/06/18 که در تاریخ 99/06/29 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و 

امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
- موضوع فعالیت شــرکت مندرج در ماده دو اساســنامه به شرح ذیل افزایش و 

اصالح یافت:
ساخت انواع پارچه و کاالهای کش باف و قالب باف و انجام کلیه عملیات مرتبط 
طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره 99/2۷6 مورخ 99/06/16 سازمان منطقه آزاد 

قشم.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی انحالل شرکت تعاونی مرزنشینان حوزه جزیره قشم
به شماره ثبت ۱۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۶۱۷۸

برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/0۴/12 شــرکت مزبور به 
واصله مورخ 99/05/11 که طی نامه شــماره 99/281/ت/ق مورخ 99/05/11 به 
تأئید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان قشم رسیده است و در تاریخ 
99/06/26 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده 

است: 
شرکت منحل گردید.

رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

     آگهی تأسیس شرکت داود تجارت زرین قشم )با مسئولیت محدود(
خالصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت داود تجارت زرین قشم )با مسئولیت محدود( 
که در تاریخ 1399/06/26 تحت شــماره 6۷89 و شناسه ملی 1۴009۴۴18۴3 در 
این اداره به ثبت رسیده است برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و کثیر االنتشار 

آگهی می شود:
1- موضوع فعالیت شرکت: صادرات، واردات و فروش کاال و انجام کلیه عملیات 
مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره مجوز 99/226 مورخ 99/05/08 سازمان 

منطقه آزاد قشم.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3- مرکز اصلی شرکت: استان هرمزگان، شــهر درگهان، خیابان ساحلی، خیابان 
ســاحلی مجتمع )دریا(، پالک0، مجتمع دریا، طبقه اول، واحد 263۴، کد پستی 

۷95136۴839 – دفتر شرکت داود تجارت زرین قشم.
۴- سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی می باشد.

5- آقای داود عباسی تنگ دهوئی به شماره ملی 3۴۷00۷۷061 به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیات مدیره و خانم فهیمه عباسی تنگ دهوئی به شماره ملی 3۴۷00269۷1 

به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند
6- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، 
سفته و بروات و عقود اســالمی و قرارداد ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای 

منفرد مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷- آقای داود عباسی تنگ دهوئی دارنده نود و نه درصد از کل سهم الشرکه معادل 
پنجاه و نه میلیون و چهارصد هزار ریال و خانم فهیمه عباسی تنگ دھوئی دارنده 

یک درصد از کل سهم الشرکه معادل ششصد هزار ریال می باشند.
8- روزنامه کثیراالنتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

9- اساسنامه شرکت مشتمل بر 2۷ ماده و 1 تبصره در مورخ 99/05/11 به تصویب 
رسید.

رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

  آگهی تأسیس شرکت بازرگانی سیمای زرین مکران قشم )سهامی خاص(
خالصه اظهارنامه و اساســنامه شــرکت بازرگانی ســیمای زرین مکران قشــم 
)ســهامی خاص( که در تاریخ  1399/06/25 تحت شــماره 6۷88 و شناسه ملی 
1۴009۴38596 در این اداره به ثبت رســیده است برای اطالع عموم در روزنامه 

رسمی و کثیر االنتشار آگهی می شود:
1( موضوع فعالیت شــرکت: صادرات، واردات و فروش کلیه کاالی مجاز، انجام 
کلیه عملیات بازرگانی و ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در 
مناقصات و مزایدات داخل و خارج از کشــور و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی 
و حقوقی و دریافت تســهیالت از کلیه بانک ها و موسسات داخلی و انجام کلیه 
عملیــات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شــماره 99/2۴6 مورخ 99/05/25 

سازمان منطقه آزاد قشم.
2( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3( مرکز اصلی شــرکت: استان هرمزگان، شهر قشــم، بلوار سپیدار، کوچه رز 1، 
پالک 0، طبقه دوم، واحد 1، کد پســتی ۷951189368 – دفتر شرکت بازرگانی 

سیمای زرین مکران قشم
۴( ســرمایه شرکت: مبلغ ده میلیارد ریال نقدی منقسم به یکصد سهم با نام یکصد 
میلیون ریالی که سی و پنج درصد آن معادل سه میلیارد و پانصد میلیون ریال طی 
گواهی شماره 22/811/۴۷5 مورخ 99/06/0۴ بانک  صادرات شعبه قشم پرداخت 

گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5( خانم افســانه کمالی به شماره ملی 3۴10133658 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره، آقایان حمزه کمالی به شــماره ملی 3۴2203010۷ به سمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره و محمد دوستعلی زاده به شماره ملی 3۴10508۴91  به سمت 

رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
6( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، 
سفته و بروات و عقود اســالمی و قرارداد ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای 

منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷( اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه شرکت می باشد.

8( آقایان قاســم شهابی به ســمت بازرس اصلی و حسین عیسی زاده سیریک به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.

9( روزنامه کثیراالنتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
10( اساســنامه شرکت مشــتمل بر 6۴ ماده و 11 تبصره در مورخ 99/06/05 به 

تصویب رسید.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تأسیس شرکت سالمت مهر کانی قشم )با مسئولیت محدود(
خالصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت سالمت مهر کانی قشم )با مسئولیت محدود( 
که در تاریخ 1399/06/25 تحت شــماره 6۷8۷ و شناسه ملی 1۴009۴3۷031 در 
این اداره به ثبت رسیده است برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار 

آگهی می گردد:
1- موضوع فعالیت شــرکت: پرورش فوق متراکم میگو به شماره مجوز 98/2۷0 

مورخ 98/05/20 سازمان منطقه آزاد قشم 
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3- مرکز اصلی شرکت: استان هرمزگان، شهرستان قشم، بخش مرکزی، شهر قشم، 
محله سازمانی، بلوار ولی عصر، کوچه گلشهر 2، پالک 0، طبقه دوم، واحد ۴، کد 

پستی ۷951965۴6۷- دفتر شرکت سالمت مهر کانی قشم.
۴- سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی می باشد.

5- آقایان جابر شــافعی زاده به شماره ملی 3۴500۴۷88۴ به سمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره، طیب شافعی زاده به شماره ملی 3۴59968۷02 به سمت رئیس 
هیات مدیره، عبدالصمد صالحی گوری به شــماره ملی 3۴59۴0۴582 به سمت 
عضو هیات مدیره، عزیز شافعی زاده به شماره ملی 3۴59968532 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و محمد آتشی گزل آبادسفلی به شماره ملی 6358۷50۷98 به 

سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
6- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، 
سفته و بروات و عقود اســالمی و قرارداد ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای 
منفرد مدیرعامل و عضو هیــات مدیره یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷- آقایان جابر شــافعی زاده دارنده پنجاه درصد از کل سهم الشرکه معادل سی 
میلیون ریال، طیب شــافعی زاده، عزیز شافعی زاده هر یک به تنهایی دارنده بیست 
و چهار درصد از کل ســهم الشرکه معادل چهارده میلیون و چهارصد هزار ریال، 
عبدالصمد صالحی گوری، محمد آتشــی گزل آباد سفلی هر یک به تنهایی دارنده 

یک درصد از کل سهم الشرکه معادل ششصد هزار ریال می باشند.
8- روزنامه کثیراالنتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

9- اساسنامه شرکت مشتمل بر 2۷ ماده و 1 تبصره در مورخ 99/06/1۷ به تصویب 
رسید.

رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت نفت سازه قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۸۲۳

برابر صورتجلســات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ 
99/05/19 شــرکت مزبور به واصله مورخ 99/05/2۷ که در تاریخ 99/0۷/01 از 

لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1- شــرکت های حفاری بین المللی برین بید)ســهامی خاص( با نمایندگی آقای 
جلیل خبره به شــماره ملی 00۴165230۴ به سمت رئیس هیأت مدیره، مهندسی 
و مدیریت و ســرمایه گذاری رزموند )ســهامی خاص( با نمایندگی آقای محمد 
کسائیان به شــماره ملی 5309855۷50 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، صنایع 
فرا ساحل )صف( )سهامی خاص( با نمایندگی آقای فرشید سید حسینی به شماره 
ملی 00688269۷۴ به ســمت عضو هیأت مدیره و آقــای محمد مجیدی پناه به 
شــماره ملی 00۷2520۷95 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
2- کلیه چک ها، بروات، ســفته ها و اوراق تعهد آور مالی و همچنین قراردادهای 
شــرکت با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیــأت مدیره همراه با مهر 
شرکت و یا با امضاء رئیس هیأت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه 
با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت ارکیده آرا مهر قشم )با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت ۳۵۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۶۲۱۱۸۶

برابر صورتجلســه هیأت مدیره مورخ 99/05/0۴ شرکت مزبور به واصله مورخ 
99/05/0۷ کــه در تاریخ 99/06/29 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل 

دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
امضای کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چک، سفته، کلیه مکاتبات اداری 
بــا امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل هر کدام منفردا همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تأمین تجهیزات یاران قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۳۶۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۹۷۰۴۵

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 99/06/05 شرکت 
مزبور به واصله مورخ 99/06/26 که در تاریخ 99/06/29 از لحاظ واریز هزینه های 

ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
1- ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 98/12/29 به تصویب رسید.

2- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به سمت 
بازرس اصلی و حســابرس و آقای علی قبادی به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب گردیدند.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تصمیمات شرکت سیمکو قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۶۷۷۶

برابر صورتجلســات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 99/06/23 و هیأت مدیره 
مورخ 99/06/2۴ شــرکت مزبور به واصله مورخ 99/06/26 که در 99/06/31 از 

لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1- ترازنامه و صورت سود و زیان و عملکرد سال 1398 به تصویب رسید.

2- آقای علیرضا نوربخش کاشــکی و خانم مریم عبداله ئی به ترتیب به ســمت 
بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

3- روزنامه کثیراالنتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴- آقای منوچهر اعالئی به شماره ملی 005۴951038 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیأت مدیره، خانم ها زهره فدوی صامتی به شــماره ملی 0381590380 به سمت 
رئیس هیأت مدیره و منصوره اعالئی به شماره ملی 0066036305 به سمت نایب 

رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
5-کلیه اســناد و اوراق تعهد آور و قراردادها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت 

مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
6- اختیارات مندرج در بندهای 1 الی 26 ماده 1۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض 

گردید.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۱۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰

برابر صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 99/03/18 شرکت مزبور به 
واصله مورخ 99/06/01 که در تاریخ 99/06/31 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و 

امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
1- صورت های مالی شــامل ترازنامه، صورت ســود و زیان سال مالی منتهی به 

1398/12/29 به تصویب رسید.
2-آقایان مصطفی عرب عامری و حمید عابد علم دوست به ترتیب به سمت بازرس 

اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 انتخاب گردیدند.
3-روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تصمیمات شرکت کاوندگان قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲

برابر صورتجلســات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ 99/02/23 
شرکت مزبور به واصله مورخ 99/06/05 که در تاریخ 99/06/30 از لحاظ واریز 

هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
1- صورت های مالی شامل صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی سال 

مالی منتهی به 1398/12/29 به تصویب رسید.
2- آقایان مصطفی عرب عامری و حمید عابد علم دوســت به ترتیب به ســمت 
بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 99/12/30 انتخاب گردیدند.

3- روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴- آقایان عباس احمدی نیری به شماره ملی 05333۴۷300 به سمت رئیس هیأت 
مدیره، علی احمدی نیری به شماره ملی 00۷9030882 به سمت نایب رئیس هیأت 
مدیره، خانم ها ســحر احمدی نیری به شماره ملی 00808۷9160 به سمت عضو 
هیأت مدیره و نادیا احمدی نیری به شماره ملی 00193923۷0 به سمت مدیرعامل 

)خارج از اعضاء( برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
5- کلیه اســناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو 
نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شــرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای 

مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
6- اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده 1۴ اساسنامه بر اساس 

مصوبات هیأت مدیره می باشد.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی انحالل شرکت بازرگانی راز تاو قشم )با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت ۶۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۰۵۷۰

برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/05/25 شــرکت مزبور به 
واصله مورخ 99/06/05 که در تاریــخ 99/۷/1 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و 

امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1- شرکت منحل گردید.

2- آقای احمد نور زینلی به شماره ملی 25106۴0631 به سمت مدیر تصفیه برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند.

3- محل تصفیه در قشــم به نشانی: مجتمع تجاری ستاره - طبقه همکف - پالک 
113 - کدپستی ۷95191۷365 تعیین گردید.

۴- روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت بارانداز همسو قشم )با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت ۴۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۴۸۳۲

برابر صورتجلســات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ 
99/05/13 شــرکت مزبور به واصله مورخ 99/05/13 که در تاریخ 99/0۷/01 از 

لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1- آقایان احمد پاســالرزاده به شماره ملی 53۷98۷301۴ به سمت رئیس هیأت 
مدیره، عبداالمیر بصری به شماره ملی 1828010863 به سمت نایب رئیس هیأت 
مدیره و خانم نصرت پور قنبری زاده بندری به شماره ملی 3391363381 به سمت 
مدیرعامــل و عضوهیأت مدیره )خارج از شــرکاء( برای مدت نامحدود انتخاب 

گردیدند.
2- مکاتبات، اســناد، اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، 
عقود اسالمی و قراردادها با امضای منفرد رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل به همراه 

مهر شرکت معتبر می باشد.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت رویا نگین قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۵۰۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۹۳۵۸

برابر صورتجلســات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ 
99/06/30 شــرکت مزبور به واصله مورخ 99/06/30 که در تاریخ 99/06/31 از 

لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1- آقایان حسن صالحی به شماره ملی 3۴5000553۷ به سمت رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل، عبداهلل صالحی به شــماره ملی 3۴5928۷1۷9 به سمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و خانم حمیده مالپور به شــماره ملی 3۴5928860۴ به سمت عضو 

هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
2- مکاتبات، اســناد، اوراق تعهدآور تجاری، بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، 
عقود اســالمی و قراردادها با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل منفردا همراه 
با مهر شــرکت و مکاتبات عادی اداری با امضــای منفرد مدیرعامل به همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد.
3- مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

۴- آقایان محمد علی شــاکری و محمد فاروق رستمی قشمی به ترتیب به سمت 
بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت انبارهای عمومی آتیه قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۳۸۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۱۲۹۰۳

برابر صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 99/02/28 شرکت مزبور به 
واصله مورخ 99/0۴/31 که در تاریخ 99/06/29 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و 

امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1- صورت های مالی شــامل صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 98/12/29 

به تصویب رسید.
2- موسسه حسابرســی و خدمات مالی کوشا منش به سمت حسابرس مستقل و 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
3- روزنامه کثیراالنتشار دنیای اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت برای مدت 

یک سال انتخاب گردید.
۴- شــرکت های انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران )ســهامی خاص(، 
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران )ســهامی عــام( و انبارهای عمومی و 
خدمات گمرکی غرب )سهامی خاص( به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت انبارهای عمومی آتیه قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۳۸۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۱۲۹۰۳

برابر صورتجلســه هیأت مدیره مورخ 99/05/05 شرکت مزبور به واصله مورخ 
99/05/15 کــه در تاریخ 99/06/29 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل 

دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1-شــرکت های انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران )ســهامی خاص( با 
نمایندگی آقای جواد قجری به شــماره ملی 11۷06635۷5 به سمت مدیرعامل و 
نایب رئیس هیأت مدیره، انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران )سهامی عام( 
با نمایندگی آقای ســیامک حسنی شاهمراد محله به شماره ملی 2691116921 به 
ســمت رئیس هیأت مدیره و انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب )سهامی 
خــاص( با نمایندگی آقای محمدرضا نقی پور به شــماره ملی 00۷3695319 به 

سمت عضو هیأت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
2- کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات سفته ها 
و ســایر اوراق تجاری توســط مدیرعامل و یکی از اعضــای هیأت مدیره و در 
صــورت عدم حضور مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با 
مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا افراد مجاز از طرف 

ایشان معتبر می باشد.
3- در اجرای ماده 1۴ اساســنامه اختیارات ذکر شده در بندهای ۷، 8، 9، 10، 12، 

13، 23، 2۴، 25  ماده مذکور اساسنامه را به مدیرعامل تفویض گردید.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت انبارهای عمومی آتیه قشم)سهامی خاص(
به شماره ثبت ۳۸۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۱۲۹۰۳

برابر صورتجلســه هیأت مدیره مورخ 99/06/16 شرکت مزبور به واصله مورخ 
99/06/22 کــه در تاریخ 99/06/29 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل 

دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1-شــرکت های انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران )ســهامی خاص( با 
نمایندگی آقای جواد قجری به شــماره ملی 11۷06635۷5 به سمت مدیرعامل و 
نایب رئیس هیأت مدیره، انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران )سهامی عام( 
با نمایندگی آقای ســیامک حسنی شاهمراد محله به شماره ملی 2691116921 به 
ســمت رئیس هیأت مدیره و انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب )سهامی 
خاص( بــا نمایندگی آقای محمدرضا نقی پور به شــماره ملی 00۷3695319 به 

سمت عضو هیأت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
2- کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات سفته ها 
و سایر اوراق تجاری توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب 
ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 

و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا افراد مجاز از طرف ایشان معتبر می باشد.
3- در اجرای ماده 1۴ اساسنامه اختیارات ذکر شده در بندهای ۷،8،9،10،12،13،23، 

2۴، 25 ماده مذکور اساسنامه را به مدیرعامل تفویض گردید.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تغییرات شرکت عماد عمران آوا قشم )با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت ۴۱۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۶۴۲۷

برابر صورتجلســات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ 
99/06/25 شــرکت مزبور به واصله مورخ 99/06/31 که در تاریخ 99/0۷/01 از 

لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1- آقایان احمد ســعیدی به شــماره ملی 2510338986 به سمت رئیس هیأت 
مدیره، محســن باسعیدوئی به شــماره ملی 3۴50290312 به سمت نایب رئیس 
هیأت مدیره )خارج از شــرکاء(، بهروز باسعیدوئی به شماره ملی 3۴5019۷551 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره )خارج از شرکاء( برای مدت یک سال 

انتخاب گردیدند.
2- کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار با امضای نایب رئیس هیأت مدیره همراه 
با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

   آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نزمین سبا مد قشم )با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت ۲۸۷۲ وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۱۵۴۸

برابر صورتجلســه هیأت مدیره مورخ 99/06/2۴ شرکت مزبور به واصله مورخ 
99/06/2۴ کــه در تاریخ 99/0۷/01 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل 

دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
1- مقرر شد کلیه امضاهای تعهد آور و اداری با امضای مدیرعامل و نایب رئیس 

هیأت مدیره صورت پذیرد.
2- مرکز اصلی شرکت در استان هرمزگان به نشانی: قشم - بخش مرکزی - محله 
گلســتان - بلوار جزایر ناز - رویال ســنتر - طبقه 12 - واحد 85 - کد پســتی 

۷951113089 تغییر یافت.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی انحالل شرکت مزرعه سپهرساحل نخل قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۶۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۹۵۵۱۱

برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/06/23 شــرکت مزبور به 
واصله مورخ 99/06/2۴ که در تاریخ 99/06/26 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و 

امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
1- شرکت منحل گردید.

2- آقای مسعود زیرک پور دهکردی به شماره ملی ۴623۴010۷3 به سمت مدیر 
تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

3- نشــانی مدیر تصفیه و محل تصفیه در قشم: شهرک نریمان - بلوار پیامبر اعظم 
- کوچه پرستو 8 طبقه دوم - کد پستی ۷9516۷3۷69 تعیین گردید.

۴- روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

   آگهی انحالل شرکت زرین اندیش آرمان پی قشم )با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت ۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۸۶۱۲۵

برابر صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/06/29 شــرکت مزبور به 
واصله مورخ 99/06/30 که در تاریخ 99/0۷/01 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و 

امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
1- شرکت منحل گردید.

2- آقای عبداله پاســاالر به شماره ملی ۴۷099۴1688 به سمت مدیر تصفیه برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند.

3- محل تصفیه در قشــم به نشانی: درگهان - مجتمع دریا - طبقه همکف - الین 
ساحل ۴- پالک F30 - کدپستی ۷95163۴931 تعیین گردید.

رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی تصمیمات شرکت بنیان قشم )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۸۶

برابر صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 99/02/31 شرکت مزبور به 
واصله مورخ 99/06/01 که در تاریخ 99/06/31 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و 

امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 
1- صورت های مالی شــامل ترازنامه، حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 

1398/12/29 به تصویب رسید.
2- آقایان مصطفی عرب عامری و احمد ترابی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و 

علی البدل برای سال مالی منتهی به 99/12/30 انتخاب گردیدند.
3- روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

رویا زاهدنیا- رئیس اداره ثبت شرکت ها
م/الف: 99/189
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فرمانده ناجا با اشاره به اینکه کالهبرداری های صورت گرفته 
در فضای مجازی هم شناســایی شــده اند، گفت: یکی از 
کارهای خوبی که پلیس فتا انجام داده، ایجاد رمز دوم پویا 
بوده که بــا انجام آن تا ۶۰ درصد از تخلفات در این بخش 
کاسته شده است.به گزارش ایسنا سردار حسین اشتری در 
خصوص فعالیت های پلیس فتا در زمینه رسیدگی به جرائم 
فضای مجازی به شناسایی بیش از ۳۰۰۰ تارنمای متخلف 
که مرتکب تشــویش اذهان عمومی شده اند اشاره و اظهار 
کرد: در این ارتباط بخشــی از این تارنماها منشــاء داخلی 
و بخشــی هم منبع خارجی داشــت که در برخی مراحل، 
رســیدگی به منابع خارجی دشواری هایی ایجاد کرد.وی از 
همکاری های موثر نیروی انتظامی و راهنمایی رانندگی در 
جریان سفرهای نوروزی امســال گفت: برخالف سال های 
قبل امسال نیروی انتظامی به جای تسهیل کردن سفرها، 
همصدا بــا نیروهای راهنمایی و رانندگــی اقدام به منع و 
مســدود سازی سفرها کرد که براثر این همکاری دو جانبه 

در مقطعی شاهد کاهش ۷۰ درصدی سفرها بودیم.
اشتری درباره هوشمندسازی نیروی انتظامی گفت: نیروی 
انتظامی یک نهاد امنیتی ــ انتظامی و خدمتگزار اســت و 
نیمــی از فرصت های همکاران ما برای خدمت رســانی به 
مردم اســت. ما برای ارائه خدمت بایــد از روش های روز و 
فناوری های نوین استفاده کنیم و سرعت خدمت رسانی را 
باال ببریم.فرمانده ناجا ادامه داد: در حال حاضر ارائه خدمات 
الکترونیک نیروی انتظامی به خوبی انجام می شــود و قبل 
از اینکه دولت الکترونیک در کشــور مطرح شود پلیس به 
این سامانه ها مجهز شــده بود.اشتری گفت: اصالح فرآیند 
هوشمندســازی جزو اولویت های ماســت و در حال حاضر 
بــرای دریافت گذرنامــه دیگر نیازی بــه مراجعه به دفاتر 
»پلیس+۱۰« نیســت البته به شرطی که احراز هویت برای 
پلیس در سایت POLICE.ir انجام شده باشد و بعد از آن 

مردم می توانند گذرنامه خود را در منازل تحویل بگیرند.

وی افزود: حرکت به سمت هوشمندسازی، اجتناب ناپذیر 
است و به عبارتی دیگر باید میز پلیس را به منازل ببریم و 
مردم از طریق ســامانه با ما ارتباط داشته باشند و خدمات 
را با ســرعت بیشتری به مردم ارائه دهیم که این از اهداف 
پلیس هوشــمند و زیرساخت های آن در حال آماده سازی 
است.اشــتری با بیان اینکه تعدادی از خدمات هوشمند را 
در هفته ناجا افتتاح کردیم، گفت: با برنامه ریزی های انجام 
شــده تا پایان سال ۱۴۰۰ تمامی خدمات هوشمند خواهد 
شــد و در حال حاضر دریافت گذرنامه، اســتعالم خروج از 
کشــور، شــماره گذاری و تعویض پالک خــودرو، خدمات 
گواهینامــه و خالفی خــودرو به صورت هوشــمند انجام 
می شود.وی افزود: در صورت سرقت خودرو دیگر نیازی به 
مراجعه به کالنتری نیست و افراد می تواند از طریق سامانه 

پلیس اعالم کنند که پلیس در صورت مشــاهده، خودرو را 
متوقف خواهد کرد.فرمانــده ناجا ادامه داد: در حال حاضر 
یکی از برنامه های پلیس، استقرار سامانه های هوشمند در 
عوارضی هاســت تا در صورت مشاهده خودروهای سرقتی، 

موارد را گزارش دهد.
اشــتری در بخش دیگری از صحبت هــای خود گفت: در 
کشور در حوزه کالنتری، حدود یک سوم نسبت به مصوبه 
نیــروی انتظامی و برنامه توســعه کم داریم. مســئولیت 
ســاختن کالنتری ها با متولیانی مانند شــهرداری ها است. 
سهم دســتگاه ها در ســاخت کالنتری ها مشخص است و 
نیروی انتظامی بودجــه ای دراین زمینه ندارد.فرمانده ناجا 
اضافه کرد: ما همینطور که به مدارس، درمانگاه و مســجد 
در محله ای نیاز داریم به همان نســبت به کالنتری هم نیاز 

داریم و اگر امروز شهرک بزرگی را راه اندازی می کنیم باید 
در طرح اولیه، جایگاه کالنتری مشخص شده باشد. در غیر 
این صورت کار مردم عقب می ماند.اشتری افزود: در برنامه 
توســعه به ازای هزار نفر پنج پلیس باید باشد و این تعداد 
در بعضی از کشورها هشت نفر است ولی در حال حاضر در 
کشور حدود نصف این تعداد پلیس داریم که موجب فشار به 
همکاران نیروی انتظامی می شود. وی در ادامه گفت: برای 
بهتر شــدن این شــرایط از طریق مجلس شورای اسالمی، 
دولت و سازمان برنامه ریزی پیگیری می کنیم و به شورای 
امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی اطالع رسانی شده 
است.اشتری با اشاره به اینکه خیرین امنیت ساز در کشور 
داریم، گفت: موضوع خیرین امنیت ســاز که از ســال ۹۵ 
ایجاد شــد. خیرین می توانند براساس دستورالعمل ها برای 
ساخت کالنتری کمک کنند.وی افزود: با تمام کمبودهایی 
که وجود دارد حتی یک مأموریت هم زمین نمانده اســت 
و هر جایــی که مردم حضور دارند، ما هم هســتیم حتی 
اگر پایــگاه، کالنتری و پاســگاهی در آن محل نداشــته 
باشیم، حتما گشت داریم.اشــتری در ادامه گفت: موضوع 
هوشمندسازی، بخشی از خأل نیروی انتظامی را می پوشاند 
مثل دوربین هایی که در مکان ها، جاده ها و خیابان ها مستقر 

هستند که از این طریق تخلفات قابل شناسایی هستند.
وی با اشــاره به اینکه کالهبرداری هــای صورت گرفته در 
فضای مجازی هم شناســایی شده است، اظهارکرد: یکی از 
کارهای خوبی که پلیس فتا انجام داده راه اندازی رمز دوم 
پویا بوده اســت که با انجام آن تا ۶۰ درصد از تخلفات در 
این بخش کاســته شده است.فرمانده نیروی انتظامی ادامه 
داد: در فضای حقیقی هم افرادی که تجاوز به حقوق مردم، 
تجاوز به عنف و سرقت داشتند و به نوعی بعضی از محیط ها 
را ناامن کرده بودند پلیس با ورود خود، اشراف اطالعاتی و 
کار هوشــمندانه نسبت به شناسایی و دستگیری این افراد 

اقدام کرد.

فرمانده ناجا خبر داد

هوشمندسازی تمام خدمات پلیس تا پایان سال ۱۴۰۰
کاهش ۶۰ درصدی کالهبرداری های اینترنتی با ایجاد رمز دوم پویا

قاتل خارجی دوست تنبلش را در تهران کشت 
کارگر جوان کــه در درگیری با همکارش وی را کشــته بود در حالی برای 
دومین بار در دادگاه محاکمه می شــود که قرار است ریس قوه قضائیه درباره 
سرنوشــت وی اظهارنظر کند. به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از دو 
ســال قبل به دنبال پیدا شدن جسد خونین مرد 2۷ ساله ای در ساختمانی 
نیمه ساز در سعادت آباد آغاز شد .شواهد نشان می داد این کارگر ساختمانی 
با ضربه جســم سخت به سرش از پا در آمده است.صاحب ملک که با پلیس 
تماس گرفته و ماجرا را تشریح کرده بود گفت: صبح وقتی برای سرکشی به 
ســاختمان نیمه ساز آمدم با جسد خونین عزیز روبه رو شدم.مرد دیگری به 
نام نوراهلل هم در این ســاختمان کار می کرد اما هیچ خبری از او نیست و به 
نظرم ناپدید شده است. جسد کارگر جوان با دستور قضایی به پزشکی قانونی 
منتقل شــد و فرضیه دست داشتن نوراهلل در جنایت قوت گرفت.چند روز از 
این ماجرا گذشته بود که پلیس رد نوراهلل را در نقطه صفر مرزی یافت و وی 
را بازداشــت کرد. این مرد که سعی داشت از کشور بگریزد که به دام افتاد و 
به جدال خونین با همکارش اعتراف کرد.در این میان تالش برای شناســایی 
اولیای دم بی نتیجه ماند و ردی از خانواده عزیز پیدا نشد. با این حال نوراهلل 
در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و به 
تشریح جدال خونین پرداخت.وی گفت: من و عزیز چند سال قبل برای پیدا 
کردن کار به ایران آمدیم. مدتی بود در ســاختمان نیمه ساز کار می کردیم 
اما عزیز تنبل بود.او کارهای سخت را به من واگذار می کرد. به همین خاطر 
چندبار با هم درگیر شــده بودیم.آخرین بار سر همین موضوع به او اعتراض 
کردم. اما او فحاشــی کرد و به خانواده ام ناســزا گفت. به همین خاطر دعوا 
میان ما باال گرفت. من مدتها بود رفتارهای بد او را تحمل می کردم اما اخرین 
بار کنترل اعصابم را از دست دادم و با میله آهنی به سرش زدم.وی در حالی 
که ســرش را پایین انداخته بود گفت: باور کنید نمی خواستم عزیز را بکشم. 
فقط می خواســتم او را تنبیه کنم تا دست از تنبلی بردارد. اما وقتی بیهوش 
روی زمین افتاد ترســیدم. من وسایلم را جمع کردم تا از کشور فرار کنم اما 
بازداشــت شدم. این متهم که به شدت اشــک می ریخت گفت من پشیمان 
هســتم و حاال هم هیچ نشــانی از خانواده عزیز نــدارم. من و عزیز وقتی به 
ایران آمدیم تنها بودیم من او را مانند برادرم دوست داشتم و به همین خاطر 
هم، مدتها تنبلی او را تحمل کردم.اما آخرین بار از کوره در رفتم و اشــتباه 
بزرگی مرتکب شــدم.حاال تقاضای بخشش دارم.در پایان جلسه قضات وارد 
شــور شــدند و طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسالمی که در آن آمده است 
»چنانچه مقتول یا مجنٌی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون اســت ولی 
نداشــته باشد و یا ولی او شناخته نشــود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، 
مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت 
موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض می کند» از رییس 
قوه قضاییه خواســتند تا درباره سرنوشت نوراهلل تصمیم بگیرد و درخواست 
قصاص یا دیه را مطرح کند.بعد از این اظهارنظر قرار اســت نوراهلل بار دیگر 

در دادگاه دفاع کند. 

مرگ جوان مشهدی هنگام بازداشت توسط پلیس 
مهرداد سپهری جوان مشــهدی که هنگام بازداشت توسط پلیس با اسپری 
فلفل جان باخت و جنجال فراوانی به پا شد رسیدگی به پرونده اش در دستور 
کار قرار گرفته اســت. به گزارش رکنا، ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر 
شده که نشان می دهد یک مامور نیروی انتظامی در مشهد، مردی را در مالء 
عام دســتگیر و با او برخورد سخت و آزار دهنده می کند که این اتفاق باعث 
مرگ مهرداد سپهری و واکنش کاربران مجازی شده است.انتشار ویدیویی از 
درگیری بین مرد جوان مشــهدی و مامور کالنتری در شهرک حجت مشهد 
در روز 2۷ مهرماه امســال در فضای مجازی خبرساز شده است چرا که ادعا 
می شود این درگیری باعث کشته شــدن مهرداد سپهری شده است.پیشتر 
معاون امنیتی و انتظامی فرماندار مشهد گفته بود: چند روز پیش در جریان 
یک نزاع خانوادگی در این شــهر از پلیس برای خاتمه دادن به این درگیری 
تقاضای کمک شده که این مداخله به مرگ مردی جوان منجر شده است.این 
نزاع خانوادگی و درگیری بین مرد جوان و پدر زن وی روی داده بود و پس 
از آن خانواده از پلیس تقاضا کرده بود که برای خاتمه دادن به این درگیری 
مداخله کند. پس از حضور پلیس در محل، مرد جوان که معتاد به مواد مخدر 
بوده است حین انتقال از محل با پلیس نیز درگیر می شود که در ادامه منجر 
به مرگ وی می شود.در همین حال ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده 
اســت که نشــان می دهد یک مامور نیروی انتظامی در مشهد، مردی را در 
شهرک حجت آزار می دهد. فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: تحقیقات 
ویژه پیرامون مرگ مهرداد سپهری مرد جوان مشهدی که گفته می شود در 
درگیــری با پلیس جان باخته با انجام تحقیقات از مامور پلیس ادامه دارد و 
دستور ویژه در این خصوص صادر شده است.سردار محمد کاظم تقوی افزود: 
در پی ارسال گزارش مرگ مردی جوان و انتشار تصاویری از زمان دستگیری 
متهم با ادعای مسمومیت بر اثر اسپری فلفل در شبکه های معاند، به محض 
دریافــت گزارش و قبل از انتشــار تصاویر مربوط به این واقعه از رســانه ها، 
دستورات ویژه به رییس بازرسی پلیس استان برای پیگیری سریع پرونده و 
روشن شدن چرایی و علت آن صادر و تحقیقات با احضار مامور انتظامی آغاز 
شد. وی با ابراز تاســف از وقوع این حادثه ادامه داد: موضوع به صورت ویژه 
بررسی و نتایج آن متعاقبا اعالم خواهد شد. دادستان نظامی استان خراسان 
رضوی نیز در خبری از تشــکیل پرونــده ای درخصوص مرگ یک جوان در 
جریان دستگیری توسط مأموران نیروی انتظامی خبر داد.قاضی احمدی نژاد 
گفت:خود خانواده می گفتند کتک کاری کردند و عالوه بر خانواده همسرش 
افرادی از محل هم او را می زدند چرا که آدمی بوده که فحاشــی می کرده و 
روی اعصاب مردم و ماموران بوده اســت.نمی توان کار ماموران را توجیه کرد 
اما طوری رفتار می کرده که شــوکر هم پرتابــی نبوده و خیلی جاها دارد او 
را می ترســاند چون می بینیم بعد از شوکر زدن، فرد بدون هیچ اظهار درد و 
تالمی می نشیند با این حال موضع ماموران هم قابل توجیه نیست و همه این 
مسائل در گرو بررسی است.خانواده همسرش می گفتند او مواد مخدر شیشه 
مصرف کرده و آمده شیشه ها را شکسته و فحاشی کرده است و مردم هم به 
همین دلیل به پلیس اطالع دادند تا او را مهار کند.پزشکی قانونی باید علت 
مرگ را تعیین کند. من چیزی که پزشکی قانونی بگوید اثر گاز فلفل در ریه 
او پیدا کرده اســت متوجه نشدم و پزشــکی قانونی به این سرعت نمی تواند 

بگوید و باید نمونه برداری شود و در آزمایشگاه بررسی شود.

کشف انبار دپو ۵۰۰ تن شکر قاچاق در ساوجبالغ
فرمانده انتظامی اســتان از کشف ۵۰۰ هزار کیلوگرم شــکر قاچاق از انبار 
یک واحد تجاری در شهرســتان ســاوجبالغ خبر داد.به گزارش ایلنا به نقل 
پایگاه خبری پلیس، از سردار عباسعلی محمدیان اظهارداشت: ماموران اداره 
مبــارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس اقتصادی از دپو مقدار قابل توجهی شــکر 
در انبار یک شرکت در منطقه چهارباغ شهرستان ساوجبالغ مطلع و بررسی 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: ماموران با انجام اقدامات 
پلیسی ابتدا پس از اطمینان از صحت اطالعات با هماهنگی مقام قضائی در 
بازرسی از انبار مورد نظر ۵۰۰ تن شکر خارج از شبکه توزیع و قاچاق کشف 
کردند.این مقام ارشــد انتظامی با اشــاره به این که تحقیقات در این رابطه 
ادامه دارد، بیان کرد: کارشناسان ارزش اموال قاچاق مکشوفه را بیش از ۳۰ 
میلیارد ریال برآورد کردند.فرمانده انتظامی استان البرز در پایان خاطرنشان 
کرد: پلیس اقتصادی به صورت دائم با رصد انبارهای استان، از فعالیت افراد 
ســودجویی که برای کســب منافع خود معیشــت مردم را با اختالل روبرو 

می کنند، جلوگیری می کند.

ماجرای جنجالی مرگ نوزاد رها شده در اصفهان 
پای استاندار را هم به پرونده باز کرد

ماجرای جسد نوزاد رها شــده در اصفهان در دست بررسی است و استاندار 
اصفهان دســتور ویژه برای پیگیری این مســئله صادر کرد.به گزارش رکنا، 
استاندار اصفهان به مراجع قضایی و انتظامی استان دستور داد صحت و سقم 
مربوط به مطلب و عکس جســد نوزاد رها شده در یکی از مناطق حاشیه ای 
اصفهان را بررســی کنند. این دستور در ساعت اولیه در پی انتشار مطلب و 
تصویر جســد نوزاد رها شده در یکی از مناطق حاشیه ای شهر اصفهان صادر 
شــد تا تنویر افکار عمومی و اقدامات قانونی مقتضی صورت پذیرد.سه شب 
گذشته تصویری در شبکه های اجتماعی مبنی بر رها شدن نوزاد در حاشیه 
شهر اصفهان انتشار یافت که جای دندان حیوانات بر روی بدن او نمایان بوده 

و ادعا شد که مربوط به یک فرد کارتن خواب است.

اخبار کوتاه

کالهبرداری به بهانه فروش خودرو
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران از دســتگیری زن و مردی کالهبردار که 
با دایر کردن دفتر فروش خودرو و جعل مهر و ســربرگ شــرکت خودروسازی 
داخلی بیش از 2 میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند، خبر داد.به گزارش ایلنا، 
ســرهنگ کارآگاه »سید علی شریفی« در تشــریح این خبر گفت: یکم تیر ماه 
پرونده ای به دادخواهی ۳ تن از شــهروندان، با موضوع کالهبرداری در کالنتری 
۱۰۱ تجریش تشــکیل و با حسب دســتور قضائی برای رسیدگی تخصصی به 
پلیس آگاهی ارجــاع و در اختیار کارآگاهان دایره مبارزه با جعل و کالهبرداری 
پایگاه یکم قرار می گیرد. این مقام انتظامی ابراز داشــت: محتویات پرونده حاکی 
از آن بود، زن و مردی به نام نازنین و نادر عاملیت فروش محصوالت خودروهای 
داخلی دایر و ۳ دســتگاه خــودروی پژو پارس را به نام شــاکیان ثبت نام و در 
مجموع 2 میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال از شاکیان دریافت کرده اند.وی ادامه داد: 
در موعد تحویل خودرو، هنگامی که شــاکیان به دفتر خودرو مراجعه می کنند، 
متوجه تخلیه دفتر فروش می شوندو با پیگیری و استعالم از مدیریت شرکت های 
خودروسازی مشخص می شود، قراردادها فاقد کد شناسایی بوده و اصالت ندارند و 
متهمان با جعل اسناد و اوراق و مهر شرکت خودروسازی از شاکیان کالهبرداری 
و گریخته اند. ســرهنگ شــریفی با بیان اینکه کارآگاهان موفق شــدند پس از 
تحقیقات پلیسی، مخفیگاه نازنین و نادر را در شمال تهران شناسایی کنند، بیان 
داشت: هر دو متهم با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

رئیــس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران در با اشــاره به اینکه متهمان به ۴ فقره 
کالهبــرداری اعتراف کردند، افزود: هر دو متهم پس از تفهیم اتهام با صدور قرار 

صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران روانه زندان شدند.

سرپرست پلیس پیشگیری پایتخت:
بستن کوچه ها غیر قانونی و ممنوع است

ســرهنگ موقوفه ای از ممنوعیت بستن کوچه هایی که دارای نگهبانی هستند، 
خبرداد.سرهنگ جلیل موقوفه ای سرپرست پلیس پیشگیری تهران در گفت وگو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره به اینکه هیچ کس حق بستن کوچه ای را 
ندارد و خالف قانون اســت، گفت: شرکت های نگهبان محله و انتظام هم بدون 
هماهنگــی با پلیس اجازه این کار را ندارنــد.وی ادامه داد: اگر مردم کوچه ای را 
مشاهده کردند که بسته شده یا اجازه ورود به آن داده نمی شود به پلیس اطالع 
دهند تا آن بررســی شــود و با هماهنگی مقام قضایی برخورد الزم انجام شود.
وی افزود: شــهروندان باید در خصوص جذب نگهبان محله دقت کنند و سعی 
کنند از موسسات حفاظتی و مراقبتی درخواست نگهبان کنند.سرهنگ موقوفه 
ای تصریح کرد:افراد این موسســات دارای لباس های متحدالشکل هستند، ساز 
و کار مشــخصی دارند، آموزش دیده اند و در قبال کارشــان مسولیت دارند.وی 
اظهار کرد: متاسفانه خیلی از شهروندان از نگهبانان متفرقه و گا ها از اتباع بیگانه 
اســتفاده می کنند. این افراد هیچ تعهدی ندارند و اگر جرمی را انجام دهند بعدا 
برای آن کســی که نگهبان را جذب کرده است مشــکالتی را به وجود می آید.

سرپرســت پلیس پیشــگیری تهران با بیان اینکه وظیفه ی پلیس در سرقت ها، 
کشف و شناسایی سارق است،گفت:هر جرمی قانون خود را دارد و قاضی پرونده ها 

نیز بر همین اساس حکم می دهند و مجازات را در نظر می گیرند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: به زودی امکان ثبت 
گزارش آنالین ســرقت خودرو فراهم خواهد شد.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، با بیان اینکه هوشمندســازی یکی از 
محور های اصلــی فعالیت ناجا و از اهــداف و اولویت های 
جدی این نیرو اســت، گفت: در همین راســتا از چندسال 
اخیر تمامی یگان ها و بخش ها در نیروی انتظامی اقدامات 
خود برای هوشمندسازی را در دستور کار قرار داده اند. وی 
ادامه داد: پلیس آگاهی نیــز اقدامات زیادی را در این باره 
در دســتور کار قرار داده که یکسری از آنها اجرایی شده و 
یکســری دیگر نیز در حال تکمیل اســت، به عنوان مثال 
ســامانه »نما« در پلیس آگاهی به منظور کاهش مراجعات 

حضوری و ارتقای سرعت و دقت در کشف و شناسایی اموال 
مســروقه ایجاد شــده و به بهره برداری رسیده و بر اساس 
آن شــهروندان می توانند بدون مراجعه به انبار های پلیس 
آگاهی، اقالم مسروقه خود را در این سامانه مشاهده کرده 
و بــرای تحویل گرفتــن آن اقدام کننــد. وی افزود: اقدام 
دیگــری که مراحــل نهایی خود را طی کــرده و به زودی 
اجرایــی خواهد شــد، امکان ثبت آنالین گزارش ســرقت 
خودرو است. برای این موضوع قسمتی در نرم افزار موبایلی 
»پلیس من« ایجاد شــده که کاربران با نصب آن می توانند 

در صورتی که خودرویشان به سرقت رفت، در لحظه و قبل 
از مراجعه به دســتگاه قضایــی و... آن را ثبت کنند.رئیس 
پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه در سرقت هایی نظیر 
ســرقت خودرو، ســرعت اعالم مفقودی بسیار مهم و حائز 
اهمیت اســت، گفت: شهروندان می توانند با استفاده از این 
ســامانه در لحظه و بدون نیاز به مراجعه به دادسرا سرقت 
خودرویشان را ثبت کرده و در مدت تعیین شده برای طی 
مراحل شــکایت به دادسرا مراجعه کنند.سرهنگ لطفی با 
بیان اینکه گزارش ثبت شــده از سوی شهروندان به شکل 

آنالین به تمام گشتی های پلیس آگاهی مخابره خواهد شد، 
گفت: در این شرایط امکان و قدرت کشف خودروی سرقتی 
افزایش پیدا خواهــد کرد، البته در حال حاضر نیز بیش از 
۸۵ درصد از خودرو های مسروقه در تهران کشف شده است 
و ما امیدواریم که با آغاز به کار این سامانه درصد کشفیات 
پلیس افزایش پیدا کند.وی در مورد راستی آزمایی گزارش 
ثبت شده در این نرم افزار نیز گفت: شرط ثبت گزارش در 
این سامانه این اســت که گزارش با همان شماره موبایلی 
ثبت شــود که به نام صاحب پالک خودروی مسروقه ثبت 
شــده اســت.به گفته رئیس پلیس آگاهی تهــران بزرگ، 
این ســامانه به زودی آغاز به کار خواهد کرد و شهروندان 

می توانند در بستر تلفن همراه خود از آن استفاده کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشــف 2۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق از 
انباری در جنوب تهران خبر داد.به گزارش ایلنا، سرهنگ »علی ولیپور گودرزی« 
گفت: سی ام مهرماه خبری مبنی بر اینکه تعدادی از رانندگان خودروهای وانت 
در انبــار متروکه ای در حوالی کهریزک مقادیری کاال تبادل می کنند، بررســی 

موضوع در دســتور کار تیمی از کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی 
قرار گرفت.وی بیان داشــت: تیمی از کارآگاهان به نشانی اعالمی اعزام شدند و 
بررســی های اولیه حاکی از این بود که نشانی اعالمی انباری متروکه ای خالی از 
کاال و اموال می باشد. مراقبت های ویژه پلیسی آغاز تا اینکه تعدادی خودرو های 

شــوتی وارد انبار متروکه شــدند و پس از تحویل کاال به راننده وانت مستقر در 
انبــار محل را ترک و متعاقب آن دو دســتگاه خودروی وانــت حامل کاال وارد 
انبار شــدند.این مقام پلیسی ابراز داشت: کارآگاهان موفق شدند در یک عملیات 
پلیسی هرسه خودرو را توقیف و در بررسی های بیشتر مشخص شد، خودرو های 
توقیقی حامل تعداد فراوانی لوازم خانگــی و تیوب خودرو قاچاق فاقد بارنامه و 
مجوزهای قانونی می باشــد.رئیس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه رانندگان 
و سرنشینان خودرو های وانت در مجموع ۵ متهم دستگیر شدند، گفت: متهمان 
در بازجوئی اولیه به جرم ارتکابی اعتراف کردند.ســرهنگ گودرزی ابراز داشت: 
در شــاخه دیگری از تحقیقات پلیسی کارآگاهان به دست آوردند که انبار اصلی 
متهمان در حوالی میدان شوش می باشد که نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع 
قضائی منعکس شــد.رئیس پلیس امنیت اقتصادی عنوان کرد: با هماهنگی های 
قضائی تیمی از کارآگاهان به نشانی انبار اعزام و در بررسی های بیشتر مقادیری 
کاالی قاچاق از قبیل الستیک کامیون، لوازم آشپرخانه، کمر بند، ماشین ریش 
تراش کشف کردند.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه از داخل انبار و سه دستگاه 
خودرو توقیقی، ۶۵ عدد تیوپ کامیون، ۴ هزار و ۳۰ قلم لوازم آشــپرخانه، ۳۸۵ 
عدد کمر بند و ۸۹۳ دســتگاه ماشین ریش تراش کشف شد، افزود: کارشناسان 
ارزش ریالی کاالی کشف شده را 2۰ میلیار ریال اعالم کرده اند. وی  با بیان اینکه 
کاالی کشف شده تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهران شد، 

اضافه کرد: هر ۵ متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.

امکان ثبت گزارش آنالین سرقت خودرو به زودی

کشف ۲۰ میلیاردی کاالی قاچاق در تهران

افقی:
در  کشــورمان  نقــره ای  کار  آزاد   -۱
المپیــک 2۰۱2 لندن- مرکز اســتان 

مرکزی
2- نود و نهمین ســوره قــرآن- پیل 

الکتریکی
۳- به لهجه شیرازی من تورا- زیبایی- 

خویشان و متعلقان
۴- میله ای که چرخ های خود رو به دو 
سر آن متصل است- موی بلند- در به 

دری و بی خانه
۵- از حــروف الفبــای یونانــی- نهاد 
تصمیــم گیرنــده در امــور داخلــی 
شهرهای ایران مدتی است که این نهاد 

است- صحبت دوستانه
۶- خانه غیر مســکونی- بــا یکدیگر 

جنگیدن- آگاهی، اطالع
۷- دهی نزدیک بوشهر که رئیس علی 
تنگســتانی قهرمان جنوب ایران  اهل 

آن بود- مستولی، غالب- ششم
۸- جایگاه نشســتن دو نفر بر پشــت 

شتر- کوچ تابستانی
۹- خدای یهود- لقب سالطین ترک و 

مغول- منسوب به سرزمین یمن
۱۰- نام پدر ابراهیــم پیامبر- آگاه به 

کار، خبره- عبوس، ترشروی
۱۱- حــرف ندا- کنســول- کشــتی 

تفریحاتی
۱2- عادی و معمولی- روزها- جنب، بغل

۱۳- آزاد ساختن- منسوب به سیاست- حرف ندای غیرمودبانه
۱۴- مالت قدیمی ساختمان سازی- بزرگترین رود کانادا

۱۵- محلولــی بــرای ضدعفونی و رنگ زدایی- نخســت وزیر هنــد و فرزند 
نخست وزیر فقید ایندیرا گاندی که مانند مادرش در سال ۱۹۹۰ م به دست 

سیک های افراطی ترور شد.

عمودی:
۱- آسیب ها- دریایی در غرب نروژ

2- از نظریه های مهم حیات- هر ده قرن را می گویند
۳- ســدی در کشور- بسیار آرام و بی سروصدا- شهری در 

استان آذربایجان  غربی
۴- صدای جوشیدن آب- لقب سالطین غیرمسلمان هند- 

آبراهه میان دو دریا
۵- گزیدن- چهل و دومین سوره قرآن- مادر

۶- نقاش بنام هلندی با آثاری چون سیب زمینی خوران و 
مزرعه آفتابگردان- آراستگی و سنگینی- نگاه کن

۷- مغموم و ناراحت کننده- مرکب سواری – نفی عربی
۸- بــه کارمنــدان دولتی در عهد صفــوی می گفتند- از 
پیامبران الهی قبل از موســی که اکنون زنده و در بهشت 

است
۹- پسر طهماســب که پنج سال سلطنت کرد- نمایشگاه 

کاالهای مغازه برای دید عموم- همیشگی، جاوید
۱۰- امــر به یافتن- از ســبزی های خوراکــی که به آن 

ترتیزک هم می گویند- مرکز کشور آفریقایی مالی
۱۱- کوتاهــی کــردن و ســهل گرفتــن- از شــهرهای 

انگلستان- حجر
۱2- پادشــاه نیمه افسانه ای انگلستان که قبایل بریتانیا را 
با هم متحد کرد- شنونده- برجی تاریخی در ایتالیا که در 

حال فرو ریختن است
۱۳- پایتخت لتونی- سلسله ای از امرای ترک که قبل از مغوالن برتر کستان 

چین حاکم بودند- واحد پول ژاپن
۱۴- رئیس قصر در زمان ساسانی- از ابزار هندسی برای تعیین اندازه زاویه

۱۵- ارتجاع، اعتقاد به رســوم و سنن قدیمی- اهل یکی از کشورهای حوزه 
خلیج فارس.
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آنسو فاتی جوان ترین گلزن تاریخ ال کالسیکو شد
بازیکن ۱۷ سال کاتاالن ها 
با گلی که امروز برای بارســا 
جوان ترین  به  رساند،  ثمر  به 
در  آبی اناری هــا  گلــزن 
ال کالســیکو تبدیل شد. در 
ال کالسیکوی  ابتدایی  دقایق 
 ،۲۰۲۰-۲۰۲۱ فصــل  رفت 
بارسلونا گل  آنسو فاتی برای 
زد. این بازیکن جوان که ۱۷ ســال و ۳۵۹ روز سن دارد، تبدیل به جوان ترین 
گلزن تاریخ ال کالسیکو شد. همچنین گل فاتی چهارصدمین گل بارسلونا در 

تاریخ ال کالسیکو هم به شمار می رود.

آزمون مشکوک به کرونا
 مهاجم ایرانــی زنیت به 
به  ابتال  بودن  دلیل مشکوک 

کرونا وارد قرنطینه شد. 
ســایت  از  نقــل  بــه 
سردار  روســیه،  »اسپورت« 
آزمــون، مهاجم ایرانی زنیت 
به دلیــل اینکه احتمال دارد 
به کرونا مبتال شــده باشــد 
قرنطینه شد و در بازی امروز زنیت با روبین کازان غایب است. اندریه بانکوف، 
مدیر رسانه ای باشــگاه زنیت درباره این مهاجم ایرانی گفت: با تصمیم کادر 
فنی آزمون وارد قرنطینه شد و از لیست تمرینات و بازی با روبین کازان کنار 

گذاشته شد تا تست کرونا بدهد.

اولین زوج فوتبالی شاغل در اروپا  
یاســمن فرمانــی و علی 
زوج  نخســتین  قلــی زاده 
ایران هستند که در  فوتبالی 
می زنند.  تــوپ  اروپا  فوتبال 
اولیــن زوج فوتبالی شــاغل 
در اروپابــه گــزارش  مجله 
شماره  در  فوتبال  فدراسیون 
ســوم خود بــه گفتگویی با 
یاســمن فرمانی، ملی پوش فوتبال بانوان پرداخته اســت. ملی پوش فوتبال 
بانوان ایران و بازیکن پیشــین ملوان، همیــاری ارومیه و پارس جنوبی که در 
پســت دفاع وســط برای تیم هایش به میدان می رفت، چنــدی پیش به تیم 
شــارلروا بلژیک پیوست.  یاسمن فرمانی همسر علی قلی زاده دیگر ملی پوش 
فوتبال ایران است. در واقع فرمانی و قلی زاده اولین زوج شاغل در فوتبال اروپا 

و ورزش ایران محسوب می شوند. 
بخشی از گفتگوی یاسمن فرمانی با مجله فدراسیون فوتبال:

فوتبال را از چند سالگی و در کدام شهر شروع کردید؟
از ســن ۱۲ ســالگی در اردبیل با حمایت خانواده ام فوتبال را آغاز کرده و 
با عالقه خاصی که داشــتم، توانســتم خیلی زود به اردو های تیم ملی فوتبال 

دعوت شوم.
در چه سنی به اردوی تیم ملی دعوت شدید و چند سال عضو تیم 

ملی فوتبال بانوان بودید؟
درســت یک ســال از آغاز بــازی فوتبالــم در اردبیل می گذشــت که با 
استعدادیابی مربیان تیم های ملی به اردوی تیم زیر ۱۴ سال دعوت شدم و به 

مدت ۹ سال عضو تیم های رده های سنی بودم. 
قراردادت با تیم شارلروا به چه صورت است؟

حدود یک ماه قبل قرارداد رســمی با این تیم بستم و از دو ماه قبل از آن 
با این تیم تمرین می کردم. مربی این تیم از بازی هایم خوشــش آمد و پس از 

مذاکرات و طرح شرایطم با این تیم قرارداد بستم.
تفاوت بازی فوتبال در ایران و بلژیک چطور است؟

حدود یک ســال است که به این کشــور آمده ام و به نظرم فوتبال بلژیک 
خیلی پیشــرفته اســت، خیلی خوشــحالم که برای تیمی از این کشور بازی 
می کنم. اینجا همه شــرایط خیلی حرفه ای است و امکانات بسیار مناسبی در 
اختیــار بانوان قرار دارد. در واقع همه بازیکنــان از لحاظ فیزیکی و روانی در 

شرایط عالی پرورش داده می شوند.
چطور شد که با شارلروا قرارداد بستید؟

در جریان اولین بازی خود برای شــارلروا یک پاس گل دادم و بعد از این 
مســابقه بود که بحث قراردادم با این تیم مطرح شــد. خیلی خوشحال بودم، 

چون می توانستم سطح باالیی از بازی فوتبال را در اروپا دنبال کنم.
هدفت از حضور در تیم شارلروا و آینده خو بگویید؟

حضــور در بلژیک اتفاق خیلی خوب و بزرگی برایم بود که در یک کشــور 
اروپایی لژیونر شوم و امیدوارم در آینده هم به موفقیت های بیشتر برسم.

به زوج فوتبالی لژیونر معروف شــدید، نظرت درباره این موضوع 
چیست؟

ایــن یک اتفــاق تاریخی هم در ایران و هم در بلژیک اســت که یک زوج 
فوتبالی و لژیونر همزمان در یک باشگاه فوتبال بازی می کنند و بازتاب خیلی 
زیادی در ایران و بلژیک و حتی در خیلی از کشــور های دنیا داشته است. این 
موضوع برایم شیرین و دلچسب است. خوشبختانه همسرم در هر زمینه ای از 
زندگی به ویژه فوتبال بسیار کمکم می کند و مشوقم است تا با اراده و محکم تر 

در میدان بازی حاضر شوم.
پیامت برای بانوان فوتبالیست ایران چیست؟

امیدوارم که بانوان فوتبالیســت به تالششان ادامه دهند و بدانند که هیچ 
محدودیتی برای پیشــرفت وجود ندارد. از صمیم قلبم آرزو می کنم به فوتبال 
بانوان و تیم های ملی امکانات بیشــتری تخصیص داده شود تا شاهد موفقیت 

استعداد های فوتبال بانوان ایران در کشور و در دنیا باشیم.

مسابقات برخط جام ملت های آسیا 
ایران به فینال نرسید  

تیــم ملی شــطرنج ایران 
در مســابقه مرحلــه نیمــه 
نهایــی جام ملت های آســیا 
مغلــوب  مقابــل حریفــش 
شــد. مســابقات برخط جام 
به  ایــران  آســیا؛  ملت های 
فینال نرسیدبه گزارش گروه 
ورزشــی خبرگــزاری صدا و 
سیما؛ مســابقات برخط جام 
ملت های آســیا در مرحله نیمه نهایی برگزار شد و تیم ملی کشورمان مقابل 
اســترالیا در دو مرحله باخت. شطرنج بازان کشورمان در اولین دیدار با نتیجه 
۲.۵ بر ۱.۵ مقابل اســترالیا پیروز شدند. در بازی دوم تیم استرالیا موفق شد 
با نتیجه ۳.۵ بر ۰.۵ مقابل تیم ملی ایران به برتری برســد. با این نتیجه تیم 
اســترالیا به فینال راه پیــدا کرد. در این دیدار پویا ایدنــی، پرهام مقصودلو، 

محمدامین طباطبایی و احسان قائم مقامی برای کشورمان بازی کردند.

 فرصت یک ساله فدراسیون فوتبال 
به مربیان بدون مدرک حرفه ای  

به نقل از سایت فدراسیون 
فوتبال، بر اســاس درخواست 
رسمی ســازمان لیگ و تایید 
فدراســیون، اجرای ماده ۱۵ 
دســتورالعمل نظام هماهنگ 
آموزش و ارتقا مربیان با توجه 
به شرایط شیوع کرونا و عدم 
برگزاری دوره هــای تئوری و 
عملی حرفه ای مربیگری در یک سال اخیر، مالک عمل درباره ارائه مدارک الزام 
آور پیش بینی شده، به فصل آتی )۱۴۰۱_۱۴۰۰( موکول گردید. بدیهی است 
در فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ باشــگاه های حاضر در لیگ فقط براساس دستورالعمل 

مذکور می توانند نسبت به جذب مربیان مورد نظر باشگاه اقدام کنند و الغیر.

اخبار کوتاه

تیم فوتبال بارسلونا با نمایشی ضعیف و پرانتقاد در دیدار 
خانگی مقابل رئال مادرید با حساب سه بر یک شکست خورد 

تا همچنان در بحران باشد. 
عصر روز )شنبه( در حساس ترین دیدار نیم فصل نخست 
لیگ فوتبال باشگاه های اسپانیا، بارسلونا در ورزشگاه خالی 
از تماشاگر نیوکمپ به مصاف رئال مادرید رفت و با حساب 
سه بر یک شکست خورد تا ال کالسیکو را به رقیب دیرینه 

خود واگذار کند.
بازی در حالی آغاز شــد که هر ۲ تیم برای سروســامان 
دادن به شــرایط خود در جــدول رده بندی، نیاز مبرمی به 
کسب پیروزی داشتند. چراکه هر دو تیم، دیدار قبلی خود 

در اللیگا را با شکست به اتمام رسانده بودند.
در دقیقه پنجم پاس پشــت مدافعان »کریم بنزما« به 
»والودره« رسید و این هافبک جوان رئال مادرید به خوبی گل 

نخست این بازی حساس را برای میهمان به ارمغان آورد.
بارسلونا خیلی زود واکنش نشان داد و در دقیقه هشتم 
»جوردی آلبا« در عمق دفاع رئال صاحب توپ شــد و پاس 
عالی او به »آنســو فاتی«  رســید تا او گل تساوی را به نام 
خود بنویسد. با این اوصاف، فاتی به جوان ترین گلزن تاریخ 

ال کالسیکو تبدیل شد.
در دقیقه ۲۳ »لیونل مسی« به زیبایی »سرخیو راموس«  

را جا گذاشت اما ضربه او را »کورتوا« مهار کرد.
بالفاصله رئال صاحب موقعیت شد که »نتو«  با واکنشی 

عالی، مانع از گلزنی بنزما شد.

در دقیقه ۳۱ مســی در محوطه جریمه رئال ســرنگون 
شــد که داور اعتقادی به پنالتی نداشــت و همان توپ در 
ضد حمله به موقعیت برای رئال تبدیل شــد که »لنگلت« 
با خطای به موقع اجازه نداد تا میهمان به خواسته اش برسد.

در ادامه نیمه نخست، رئالی ها با عملکرد خوب بازیکنان 
میانه میدان خود بر روند بازی تسلط بیشتری پیدا کرد.

نیمه دوم با حمالت بارســلونا آغاز شــد و در دقیقه ۵۴ 
حرکت عالی مســی با ارســال آنســو فاتی همراه شد اما 

»کوتینیو«  با بی دقتی نتوانست گلزنی کند.
در دقیقه ۶۱ »سرخیو راموس« مدافع پیش تاخته رئال از 
سوی لنگلت سرنگون شد تا با استفاده از سیستم کمک داور 

ویدئویی، کهکشانی ها صاحب ضربه پنالتی شوند.

راموس پشت توپ ایستاد و گل دوم رئال را درون دروازه 
بارسلونا جای داد.

در دقیقه ۶۹ حمله همه جانبه میزبان راه به جایی نبرد 
و »کوتینیو« نتوانست گلزنی کند.

در حالی که بارسلونا توانی برای ایجاد موقعیت خطرناک 
نداشــت، تیم رئال می توانســت در دقیقه ۸۵ توسط تونی 
کروس و ســپس راموس به گل برسد که دروازه بان بارسلونا 

ناجی تیمش شد.
در دقیقــه ۹۰ »لوک مودریچ« ســومین گل رئال را به 
نام خود نوشت تا شاگردان »زین الدین زیدان« سزاوارانه به 

پیروزی برسند.
در نهایت رئال مادرید با این پیروزی به امتیاز ۱۳ رسید و 
به صدر جدول رسید. بارسلونا هم با پذیرش دومین شکست 
متوالی در امتیاز ۷ باقی ماند تا شمخص شود حضور»رونالدو 
کومان« نیز به عنوان سرمربی، نتوانسته تغییری در این تیم 

بحران زده ایفاء کند.
ترکیب بارسلونا

نتو، لنگلــه، جرارد پیکــه، جــوردی آلبا)برایت ویت(، 
سرجینیو ِدســت، بوســکتس)ترینکائو(، دی یونگ، آنسو 

فاتی)دمبله(، لیونل مسی، کوتینیو و پدری)گریژمان(
ترکیب رئال

 کورتوا، ســرخیو راموس، واران، ناچو)لوکاس واســکز(، 
مندی، کاســمیرو، فدریکو والورده)مودریچ(، تونس کروس، 

مارکو آسنسیو)رودریگو(، کریم بنزما و وینیسیوس

فدراســیون پزشــکی ورزشــی نســبت بــه ادعــای 
فدراســیون هاکی مبنی بــر اینکه نمایندگان فدراســیون 
پزشکی ورزشی قبل از مشخص شدن نتیجه تست کرونای 
اردونشــینان تیم ملی هاکــی، مجوز شــروع اردو را صادر 

کرده اند، پاسخ داد. 
اردوی تیم ملی هاکی سالنی ایران روز دوشنبه، ۲۱ مهر 
در پارس آباد مغان آغاز شــد و قبل از اینکه جواب تســت 
کرونا مشخص شود، تیم ملی تمرینات خود را برگزار کرد اما 
پس از اعالم تست مشخص شد که چندین بازیکن و یکی از 
پزشکان به کرونا مبتال شده اند و در نهایت با توجه به اینکه 
احتمال انتقال ویروس به سایر نفرات حاضر در اردو بیشتر 
شد، فدراسیون هاکی بدون اینکه تست مجددی از بازیکنان 
بگیرد اردو را لغو و به بازیکنان اعالم کرد به خانه های خود 
برگردند. نکته قابل تامل اینکه فدراسیون هاکی در این رابطه 
مدعی شــد نمایندگان فدراســیون پزشکی ورزشی قبل از 
مشخص شدن نتیجه تست کرونای اردونشنینان مجوز شروع 
اردو را صادر کرده اند؛ فدراسیون هاکی در سایت رسمی خود 
خبــر لغو اردوی تیم ملی را به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
منتشــر و اعالم کرد: »بر اساس مستندات موجود قرار بود 
بعد از مشــخص شدن نتیجه تست کرونا، اردو آغاز شود اما 
پیش از مشخص شدن نتیجه تست PCR، اردونشینان، با 
مجوز نمایندگان اعزامی فدراسیون پزشکی ورزشی تمرینات 
آغاز شد.« در نامه ای که از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی 

در اختیار خبرنــگار... قرار گرفته و از ســوی عضو کمیته 
مسابقات و افســر سالمت فدراسیون پزشــکی ورزشی به 
ریاست کمیته مســابقات این فدراسیون نگاشته شده آمده 
اســت: »طی هماهنگی های از قبل به عمل آمده، ریاســت 
فدراسیون هاکی اعالم کردند از تاریخ ۲۱ مهرماه سال جاری 
در دشــت مغان اردبیل )پارس آبــاد( اردو تیم ملی تا ۲۸ 
مهرماه برگزار می شود که پس از بحث و گفت و گو طوالنی 
در مورد امکانات و نمره رعایت پروتکل با وی اعالم کردند با 
توجه به اینکه بازیکنان تیم از شهرستان های مختلف و گاها 
محرومی به اردو انتقال داده می شوند و هماهنگی های الزمی 
که با اسپانسر در زمینه ارائه خدمات از نظر رفاهی و هزینه 
ای صورت گرفته قرار شــده است، هزینه های در پارس آباد 

مغان تست PCR صورت گیرد.
طی تماس تلفنی که ریاست فدراسیون هاکی با نماینده 
اسپانســر برقرار کردند، بنده با ایشــان صحبــت کرده و 
نســبت به پروتکل توضیحاتی ارائه و بر این مســئله تاکید 
شــد که از زمان ورود تا خروج چــه اقداماتی باید در رابطه 
بــا ورود به اردو، وضعیت خوابگاه هــا، تغذیه، ایاب و ذهاب، 
ســالن تمرین و غیره صورت گیرد که از ســوی وی اعالم 
شــد تمامی موارد انجام می شــود. پس از تماس با ریاست 
فدراسیون هاکی نیز وی اعالم کرد اسپانسر تعهد داده تمامی 
موارد رعایت شــود که پس از رفتــن به پارس آباد به مرکز 
بهداشت مراجعه و تمامی افراد تست TCR دادند اما از آن 

جایی که قرار بود ظرف ۲۴ ســاعت نتایج اعالم شود اما بنا 
به محدودیت های شهرســتان پارس آباد نمونه ها به استان 
اردبیل ارسال و متاسفانه با تاخیر زمانی روبرو  شد و پس از 
پیگیری های متعددی که صورت شفاهی اعالم کردند پنج 
نفر از بازیکنان نتیجه تست شان مثبت بوده است. بنابراین 
با توجه به این که تســت این بازیکنان مثبت شــد و از نظر 

اسکان مشــکل وجود داشت تشکیل جلسه داده و تصمیم 
براین شد اردو لغو و بازیکنان به شهرهای خود مراجعه کنند 
و رییس فدراسیون هاکی اعالم کرد تمامی افراد می توانند به 
شهرســتان خود و یا استان همجوار مراجعه و مجددا تست 
TCR انجام دهند که فدراسیون هاکی هزینه ها را پرداخت 

خواهد کرد.«

تیرانداز جوان ایران، گفت: بزرگ ترین آرزوی ورزشــی ام 
کسب مدال المپیک است و با وجود همه مشکالت احساس 
می کنم به مدال المپیک بسیار نزدیک هستم. فاطمه کرم زاده 
تیرانداز ۲۲ ساله کشورمان در مصاحبه با ایرنا، گفت:  تمرینات 
تیراندازی پس از شــیوع کرونــا از اوایل تیرمــاه با هدایت 
»الهام هاشــمی« از سر گرفته شد و ما در همین مدت کوتاه 
پیشرفت چشمگیری داشتیم و انگیزه و امید به موفقیت در 
توکیو در وجود همه ما ملموس بود. وی با بیان اینکه هاشمی 
عاملی اصلی  کسب چهار سهمیه المپیک تفنگ برای توکیو 
است، افزود: متاسفانه با اینکه مدتی از پایان قرارداد همکاری 
فدراســیون با این سرمربی کاربلد گذشــته است، مسووالن 

فدراسیون نتوانسته اند خواسته های وی که همگی در جهات 
حمایت از ورزشــکاران  به منظور دستیابی به مدال المپیک 
است را محقق کنند تا هر چه زودتر تمرینات تیراندازان از سر 
گرفته شود. دارنده سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو اضافه کرد:  
با شرایطی که فدراسیون تیراندازی و تیراندازان در سال های 
اخیر با آن مواجهند و در حالی که بســیاری از کارشناسان و 
صاحب نظران این رشته شــانس زیادی برای کسب سهمیه 
تیراندازی قائل نبودند ما با هدایت هاشــمی توانستیم بیش 
از گذشــته سهمیه کســب کنیم و امید داریم فدراسیون با 
پیگیری بهتر برنامه های آماده سازی و جدی تر گرفتن اردوها، 
شــرایط را برای حضور آماده ما در المپیک مهیا کنند. کرم 

زاده گفت:  توانایی کســب مدال المپیک را داریم و با کسب 
سهمیه ها این را به همگان ثابت کرده ایم و در حالی که کمتر 
از یکسال تا شــروع المپیک باقی مانده بهتر است مشکالت 
فراروی تفنگداران مرتفع شود. وی در پاسخ به سوال ایرنا در 
خصوص اینکه اخیرا شنیده شده که با توجه به کشوری بودن 
سهمیه ها ممکن است نفراتی غیر از سهمیه داران المپیک به 
توکیــو بروند، گفت: در این خصوص باید بگویم تمام افرادی 
که احتماالً قرار است جایگزین شوند در همه مسابقات کسب 
سهمیه حضور داشتند. همانطور که همه می دانند آنها فرصت 
بیشتری نسبت به من داشتند چون در همه رقابت های کسب 

سهمیه شرکت کردند اما موفق نشدند.  

شکست بارسلونای خسته کننده در حساس ترین دیدار نیم فصل لیگ اسپانیا

فتح بزرگ شاگردان »زیدان« در نیوکمپ 

واکنش فدراسیون پزشکی ورزشی به ادعای فدراسیون  هاکی

ماجرای مثبت شدن تست کرونای ۵ ملی پوش  هاکی در مغان!

ملی پوش تیراندازی: بزرگ ترین آرزویم کسب مدال المپیک است

مدیرکل پیشــین ورزش و جوانان اســتان تهران گفت: 
مگر می شود یک رئیس هیات به جای چهار سال ۱۲ سال 
رئیس هیات فوتبال اســتانی باشــد. هر چند تا این لحظه 
پیگیر فســادهای سازمان یافته این هیات بودم اما هنوز به 
نتیجه ای نرسیدم.  رضا گل محمدی در مراسم تودیع خود 
از اداره کل ورزش و جوانان اســتان تهران با بیان اینکه به 
پایان آمد این دفتر اما حکایت ها همچنان باقی است اظهار 
کرد: چهار سال و سه ماه در خدمت ورزش و جوانان استان 
تهران بودم که در طی این مدت خیلی از کارها انجام شــد 

و خیلی از کارها را نتوانستم به سرانجام برسانم. وی درباره 
فســاد صورت گرفته در هیات فوتبــال تهران گفت: تا این 
لحظه پیگیری های زیادی صورت گرفته اما هنوز نتوانستیم 
به نتیجه خاصی برســیم. تا به امروز نیز به عنوان مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان تهران پیگیر بودم و بعد از این نیز 
به عنوان شــهروند این موضوع را پیگیری خواهم کرد. وی 
اضافه کرد: صحبت من با رســانه ها این است که آنها تا به 
امروز چه کاری در این زمینه انجام داده اند. آیا توانســتند 
مسئوالن را متقاعد کنند که کار خالفی صورت گرفته است. 

مگر می شود یک رئیس هیات به جای چهار سال ۱۲ سال 
رئیس هیات جایی باشد. مدیرکل پیشین ورزش و جوانان 
استان تهران خاطرنشان کرد: یکی از خواسته های من این 
بــود که باید مدیرکل ورزش و جوانان اســتان تهران عضو 
شورای معاونین باشد و توجه ویژه ای به ورزش استان تهران 
صورت بگیرد که هنوز این مســئله نهایی نشده است. گل 
محمدی افزود: از دیگر اقداماتی که در طی این مدت انجام 
شده است بازگرداندن شیرودی به تهران بود که مقدمات آن 
فراهم شده و منتظر نتیجه نهایی آن توسط دولت هستیم. 
هیات فوتبال استان تهران بزرگترین مخاطب فوتبال را دارد 
و ۹۹ درصد از فوتبالیست های کشور مربوط به استان تهران 
است و یک درصد آن را فوتبالیست های شهرستانی تشکیل 
می دهند که از این تعداد ۹۵ درصد تقاضای برکناری هیات 
فوتبال اســتان تهران را کــرده بودند و معتقد بودم فوتبال 
تهران به قهقرا رفته است. من معتقدم باید با فساد سازمان 
یافته هیات تهران همانند اجرای قانون برخورد شود. البته 
ایــن موضوع را به تاج گفتــم و در وزارت اطالعات نیز این 
موضوع در حال پیگیری اســت و اگر صالحیت برخی افراد 
تا به امروز اعالم نشده است به خاطر همین پیگیری هاست. 
من با اصل کار مشکل دارم نه با شخص.  وی با بیان اینکه 
ورزش تهران از ســوی مجلس با نگاه ویژه دیده نمی شود، 
افزود: ورزش تهران جزو محروم ترین نقاط کشــور اســت 
اما متاســفانه توجه جدی از سوی مجلس به ورزش استان 
تهران نمی شــود. ما در بخش ســخت افــزاری ۹۲ پروژه 

عمرانی را تا به امروز افتتاح کردیم و تا به امروز هیچ کاری 
را نگذاشتیم بر روی زمین بماند. البته کرونا تا حدودی کار 
ما را از اســفند متوقف کرد و اجازه نداد مابقی کارها را به 
خوبی پیش ببریم. یکی از نقاط قوت ما در ورزش اســتان 
تهران این بود که ســرانه تهران را از ۴۸ ســانتیمتر به ۵۶ 
سانتیمتر افزایش دادیم. این عدد شاید پایین باشد اما برای 
۱۴ میلیون ســرانه قابل توجهی است. گل محمدی افزود: 
مجلس شورای اسالمی استان تهران را یک استان برخوردار 
می داند. در صورتی که این استان محروم ترین سرانه ورزش 
کشــور را دارد. وقتی ورزش تهران مطرح می شود مجلس 
فقــط قیطریه و ولنجک را مد نظر قرار می دهد. در حالیکه 
تهران ۱۴ میلیون جمعیت دارد که پایین ترین ســرانه را 
به خود اختصــاص داده اســت. وی در پایان در خصوص 
چالــش او با هیات فوتبال اســتان تهران گفت: من در این 
زمینه با شــخص خاصی مشکل ندارم و حتی با فدراسیون 
فوتبــال در این باره صحبت کرده ام که انتخابات مشــکل 
دارد. من نمی خواهم این مسئله را شخصی کنم. اساسنامه 
انتخابات هیات تهران می گوید یک رئیس برای چهار سال 
انتخاب می شــود و این مورد تایید مجمع است و تا زمانی 
که به تایید مجمع نرســد قابلیت اجرایی ندارد. من قبل از 
پایان دوره چهار ســاله شیرازی رئیس هیات فوتبال استان 
تهران این مســئله را بازگو کردم کــه باید زودتر انتخابات 
 برگزار شــود که متاســفانه به دالیل مختلفــی انتخابات

 به تعویق افتاد.

گل محمدی: فساد هیات فوتبال تهران در حال پیگیری است

در روز های اخیر، خبری در رســانه های محلی خوزستان 
منتشر شد که بر اساس آن، مجمع نمایندگان خوزستان برای 
تعیین مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان تشکیل جلسه 
داده و پس از مصاحبه با برخی گزینه های مطرح، رای گیری 

انجام داده و مدیرکل جدید را انتخاب کرده اند!
به گزارش »تابناک«؛ انتشــار ایــن خبر به قدری عجیب 
بود کــه واکنش بســیاری از فعاالن اجتماعی، سیاســی و 
اهالی ورزش در خوزستان را برانگیخت و برخی رسانه ها نیز 
به انتقاد از این اقدام پرداخته و خواســتار حفظ اســتقالل و 
رعایت اصل تفکیک قوا شــدند. در حالی که انتصاب مدیران 
کل دستگاه های اجرایی به موجب قانون از اختیارات باالترین 
مقام ارشــد دستگاه هاســت و در وزارتخانه های دولتی، این 
مسئولیت به عهده وزراســت، ورود نمایندگان که بر اساس 
قانــون اختیاری در این زمینه ندارند، نقض اصل اســتقالل 
و تفکیک قوای سه گانه محســوب می شود. پس از آنکه در 

فضای رســانه ای خوزستان، اخباری مبنی بر تغییر مدیرکل 
ورزش و جوانان خوزســتان بدلیل انتقادات وارده به عملکرد 
وی منتشر می شد، گمانه زنی ها برای تعیین مدیرکل جدید 
به جریان افتاد و نام های مختلفی به گوش می رسید. جمعی 
از فعاالن حوزه ورزش و حامیان دولت، گزینه مدنظر خود را 
به وزیر معرفی و نمایندگان نیز گزینه های مختلفی را مطرح 
کردند. اما آنچه عجیب به نظر می رســید ورود نمایندگان و 
رای گیری آن ها و تعیین مدیرکل جدید جهت انتصاب توسط 
وزیر ورزش و جوانان بود. بنا بر گزارش خبرنگار ما، در میان 
نمایندگان نیز اختالفات بســیاری بر سر این موضوع ایجاد 
شده و اگر چه گزینه تعیین شده توسط تعدادی از نمایندگان 
بعنوان گزینه مجمع معرفی شــده، به نظر می رســد تبعات 
اختالفات نمایندگان بر عملکرد مجمع نمایندگان خوزستان 
در آینده نیز سایه بیفکند. اینکه چرا نمایندگان بجای ایفای 
وظایف نمایندگی یعنی قانونگذاری و نظارت، بر خالف قانون 

به عرصه اجرا و انتصاب مقامــات دولتی نیز ورود می کنند، 
موضوعی اســت که رئیس مجلس نیز بایــد تذکرات الزم را 
برای حفظ اســتقالل قوه مقننه و قــوه مجریه بدهند؛ اما از 
طرفی مسئوالن دولت نیز باید در این زمینه حساسیت الزم 
را به خرج داده و اجازه ندهند حدود و حقوق قانونی اختیارات 
دولت نقض و خدشه دار شود. پیش از این، رئیس مجلس در 
حاشیه سفر استانی به خوزستان در جمع خبرنگاران تاکید 
کرده بود: نمایندگان خودشان وقتی قانون وضع می کنند هم 
به طور قانونی و هم شرعی و اخالقی خودشان باید جزو اولین 
کسانی باشند که قانون را اجرا می کنند. قالیباف در خصوص 
دخالت نمایندگان در انتصابات مقامات دولتی گفت: اگر کسی 
در مجلــس در امورات اجرایی دخالت کند، این خالف قانون 
است و نباید این کار را انجام دهد. وی اظهار کرد: مقام معظم 
رهبری در دیدار ویدئو کنفرانسی با نمایندگان مجلس یازدهم 
نکاتی را اشاره فرمودند و با رهنمود های دیگر که یک بخشی 

از آن نظارت بر نمایندگان مجلس است، یک هیات هفت نفره 
انتخاب شــد و اقدامات خالف قانون آن ها توسط این مرکز 
پیگیری می شود و هر جا گزارشی به گونه »مستند« به این 
مرکز ارســال شود، نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار 
قرار می گیرد و در این راستا همه امکان ارسال گزارش دارند. 
پیش از این آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان نیز نمایندگان 
را از دخالت در انتصابات مقام های دولتی برحذر داشــته بود. 
حال باید دید واکنش وزیر ورزش و جوانان به دخالت تعدادی 
از نمایندگان در انتصابات این وزارتخانه و بطور خاص مدیرکل 
ورزش و جوانان خوزستان چیست. آیا وزیر از سیاست عمومی 
رئیس جمهــور و دولت برای حفظ اســتقالل قوه مجریه و 
حقوق و اختیارات قانونی آن صیانت خواهد کرد یا به خواسته 
آنــان تمکین نموده و اختیار تعیین مدیرکل جدید را به آنها 
واگــذار خواهد کرد؟ به ویژه آنکــه نمایندگان حامی گزینه 

تعیین شده، از منتقدان رئیس جمهور نیز هستند.

انتخاب مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان توسط نمایندگان!
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جوالن کرونا نفت را ارزان تر کرد
شــاخص های قیمت بازار نفت در معامالت روز جمعه کاهش یافتند و تحت 
تاثیر افزایش عرضه لیبی و نگرانیها نســبت به تاثیر افزایش موارد ابتال به کووید 
۱۹ بر تقاضا در آمریکا و اروپا، به کاهش هفتگی تن دادند.به گزارش ایسنا، بهای 
نفت برنت ۶۹ سنت معادل ۱.۶ درصد کاهش یافت و در ۴۱ دالر و ۷۷ سنت در 
هر بشکه بسته شد. بهای نفت آمریکا ۷۹ سنت معادل ۱.۹ درصد کاهش یافت و 
در ۳۹ دالر و ۸۵ سنت در هر بشکه بسته شد. هر دو شاخص با کاهش هفتگی 
روبرو شدند و نفت آمریکا ۲.۵ درصد و نفت برنت ۲.۷ درصد کاهش هفتگی را به 
ثبت رساندند.شرکت ملی نفت لیبی با پایان دادن به وضعیت اضطراری در بنادر 
راس النوف و السدر، اعالم کرد تولید نفت این کشور در چهار هفته آینده از مرز 
یک میلیون بشکه در رو روز عبور خواهد کرد. این خبر پس از امضای توافق آتش 
بس دائمی میان گروه های داخلی در لیبی اعالم شــد.همچنین ایتالیا و چندین 
ایالــت آمریکا رکورد روزانه افزایش ابتال به ویــروس کرونا را گزارش کرده اند و 
فرانسه محدودیتهای رفت و آمد را برای حدود دو سوم از جمعیتش تمدید کرد 
که افزایش نگرانیها نســبت به وضعیت مصرف سوخت را به دنبال داشت.فیلیپ 
فالین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز در شیکاگو اظهار کرد: آنچه که مانع 
از صعود قیمتها شده است، ابهام نسبت به تقاضاست و این که چه زمانی واکسن 
کووید ۱۹ تولید می شــود و اوضاع به حال عــادی برمی گردد.اظهارات روز پنج 
شنبه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مبنی بر این که مسکو ممکن است 
با تمدید کاهش تولید اوپک پالس در ســطح فعلی موافقت کند، برای حمایت 
از قیمت هــا در برابر تاثیر افزایش تولید لیبی و نگرانیهای تقاضا کافی نبود.گروه 
اوپک پالس قرار است تولیدش را در ژانویه سال ۲۰۲۱ طبق توافقی که در آوریل 
امســال صورت گرفت، حدود دو میلیون بشکه در روز افزایش دهد. با این حال 
موج دوم شــیوع ویروس کرونا و کندی روند احیای تقاضا، پرسشهایی را درباره 
درســتی این اقدام برانگیخته است.بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری که در 
کاهش قیمت ها ســهیم بود، افزایش هفتگی دکل های حفاری نفت آمریکا بود. 
شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شرکتهای انرژی آمریکایی 
هفته گذشته پنج حلقه به دکلهای حفاری نفت و گاز اضافه کرده و شمار آنها را 

به ۲۸۷ حلقه رساندند که باالترین تعداد از ماه مه بود.

یک تصمیم جدید برای استخراج رمز ارز
تصویب نامه موضوع تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود با تصمیم 
هیئت وزیران در کشور اصالح شد.بر اساس این اصالحیه، رمز ارزهای استخراج 
شــده بر اســاس مجوزهای صادره این تصویب نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات 
کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می کند، قابل مبادله خواهند 
بود.همچنین اســتخراج کنندگان باید رمز ارز دست اول تولید شده را تا سقف 
مجاز و به صورت مستقیم )بدون واسطه( به کانال های معرفی شده بانک مرکزی 
عرضه کنند.طبق اعالم وزارت نیرو، بر این اســاس، سقف مجاز رمز ارز استخراج 
شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف 
شده از سوی آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می شود، 
تعیین و به صورت دوره ای به بانک مرکزی اعالم خواهد شــد. با توجه به اینکه 
دستورالعمل جدید اســتخراج رمز ارز از سوی هیئت وزیران به تصویب رسیده 
است، یک تحلیلگر رمز ارز با بیان اینکه این آیین نامه دارای ابهامات جدی است، 
معتقد اســت که با محدودیت های ایجاد شــده در آیین نامه جدید حاشیه سود 
این صنعت بسیار کم می شود و ریسک ورود افراد به صنعت رمز ارز نیز افزایش 
می یابد.به گزارش ایســنا، رمز ارزها نوعی پول دیجیتال هســتند که به صورت 
فیزیکی معامله نمی شوند بلکه تنها در بستر فضای مجازی قابلیت معامله دارند 
و بــرای خرید و فروش آنالین مورد اســتفاده قرار می گیرند. همچنین، این نوع 
پول ها مستقل و بدون وابستگی به یک بانک مرکزی عمل می کنند.  از آنجا که 
این صنعت سابقه چندانی در کشور ما ندارد، در افکار عمومی شناختی نسبت به 
رمز ارزها وجود ندارد و تاکنون این صنعت امکان رشــد و گسترش آن در کشور 
فراهم نشده اســت.در این زمینه، جدیدترین دستور العمل استخراج رمز ارزها 
اعالم شــده است که طبق آن رمز ارزهای استخراج شــده تنها برای تأمین ارز 
واردات کشــور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می کند، قابل مبادله 
خواهند بود. همچنین، استخراج کنندگان باید رمز ارز دست اول تولید شده را تا 
سقف مجاز و به صورت مستقیم )بدون واسطه( به کانال های معرفی شده بانک 

مرکزی عرضه کنند.

بازار انرژی

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت با 
اشاره به مبادالت تجاری ۶ ماهه نخست سال جاری، گفت: 
از مجموع کل صادرات ایران به ۶ کشــور همسایه، عراق و 
امارات بیشترین سهم پذیرش کاال را به خود اختصاص داده 

اند و میزان تجارت با عربستان به صفر رسید.
به گزارش ســازمان توســعه تجارت، »فــرزاد پیلتن« 
اظهار داشــت: بر اســاس آمارها صادرات ایران در ۶ ماهه 
ابتدای ســال جاری، ۴۶ میلیون و ۳۱۸ هزار تن به ارزش 
۱۳ میلیــارد و ۵۶۶ میلیون دالر بود که از این میزان، ۱۲ 
میلیــارد و ۷۹۹ میلیــون دالر یعنی حــدود ۹۴ درصد از 
کل صادرات به ۲۰ کشــور هدف صورت گرفته اســت.وی 
افزود: از مجموع کل صادرات، هشت میلیارد و ۱۶ میلیون 
دالر به ۱۵ کشــور همسایه صورت گرفته است که عراق و 
امارات در رتبه اول و دوم، کشورهای عمان و کویت و قطر 
پس از افغانستان، ترکیه، پاکستان، روسیه و آذربایجان در 
رتبه های هشــتم تا دهم، بحرین با سه میلیون دالر پس از 
کشورهای قزاقستان و ترکمنستان در رتبه ۱۴ قرار گرفت، 
این درحالی اســت که صادراتی به کشور عربستان در این 

مدت صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: در میان ۲۰ کشور مذکور، ۶ کشور عربی 
شــامل عراق با ۲ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دالر پس از چین 
در رتبــه ۲، امارات با یک میلیــارد و۹۳۳ میلیون دالر در 
رتبه ۳، عمان با ۱۶۵ میلیون دالر پس از افغانستان، ترکیه، 
پاکستان، هند، اندونزی، روسیه، تایلند و آذربایجان در رتبه 
۱۲، کویت با ۷۳ میلیون دالر پس از ونزوئال، ارمنســتان، 
آلمان در رتبه ۱۶ و قطر با ۶۲ میلیون دالر پس از سوریه، 
هنگ کنگ و باالتر از قزاقستان در رتبه ۱۹ بازارهای عمده 

صادراتی ایران قرار داشته اند.
پیلتن تصریح کرد: ســهم کشــورهای عربی از مجموع 

صادرات به ۲۰ کشور مذکور ۵ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دالر 
بوده است.

سهم چهار میلیاردی کشورهای عربی
 در واردات

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان توسعه تجارت 
ایران خاطرنشان کرد: همچنین ۶ ماهه نخست سال جاری 
۱۶ میلیــون و ۵۲۴ هزار تن کاال بــه ارزش ۱۶ میلیارد و 
۷۸۳ میلیون دالر وارد کشــور شده است.وی افزود: از کل 
میزان واردات مذکــور ۱۵ میلیارد و ۶۴۴ میلیون دالر آن 
متعلق به ۲۰ کشور هدف عمده واردات کشور بوده است که 

در این میان، کشــورهای عربی شامل امارات با ۳ میلیارد و 
۹۶۱ میلیون دالر پس از چین در رتبه دوم و عمان با ۲۰۰ 
میلیون دالر پس از ترکیه، هند، آلمان، روســیه، انگلیس، 
هلنــد، ایتالیا، کره جنوبی، ســوئیس و ســنگاپور در رتبه 
ســیزدهم و باالتر از برزیل، فرانسه، مالزی، اتریش، اسپانیا، 

پاکستان و دانمارک قرار گرفته اند.
وی تاکید کرد:از ۱۵ کشــور همســایه ایران با وارداتی 
معادل هفت میلیارد و ۳۵۲ میلیون دالر، کشورهای امارات 
و عمان پس از ترکیه و روسیه، به ترتیب رتبه اول و چهارم 
و عراق با ۴۳ میلیون دالر پس از پاکســتان در رتبه ششم، 

کویت با سه میلیون دالر و قطر با ۲.۴ میلیون دالر پس از 
قزاقستان،آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان در رتبه یازده 
و دوازدهم قرار گرفته و بحرین و عربســتان نیز به ترتیب 
بــا ۰.۱ و صفر میلیون دالر واردات، بعد از افغانســتان در 
رتبه های ۱۴ و ۱۵ مبادی وارداتی کشور قرار داشته اند.وی 
افزود: مجموع واردات کشور از کشورهای عربی مذکور طی 
۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد و ۲۳۱ میلیون 
دالر بوده اســت.پیلتن خاطر نشــان کرد: سازمان توسعه 
تجارت ایران در رویکردی جدید و با توجه به شــرایط بین 
المللی و البته متغیرهای اقتصادی و تجاری، توسعه روابط 
تجاری با کشورهای همسایه از جمله کشورهای عربی حوزه 

خلیج فارس را در دستور کار خود قرار داده است.
وی ادامــه داد: روابــط مناســب سیاســی بــا برخی 
کشــورهای مذکور، نزدیکی جغرافیایی و زیرســاخت های  
مناســب بندری و در نتیجه هزینه های پایین حمل و نقل، 
اشــتراکات دینی، فرهنگی و زبانی و سهولت ارتباط میان 
تجار ایران و کشــورهای فوق، سهولت رفت و آمد و پایین 
بودن هزینه های بازاریابی و حضور در نمایشــگاه ها و دیگر 
رویدادهای تجــاری و همچنین ایجاد دفتر و نمایندگی از 
جملــه مهمترین عوامل و زمینه های افزایش روابط تجاری 

ایران و این کشورها محسوب می شود.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان توسعه تجارت 
ایران تاکید کرد: با این وجود، عالوه بر تحریم های یکجانبه 
آمریکا علیه کشور و وقوع برخی نوسانات در روابط سیاسی 
با برخی از این کشــورها مانند عربستان و وجود نا آرامی ها 
در برخی کشــورها مانند عراق و یمن، شیوع ویروس کرونا 
و تعطیلی چند ماهه روابط تجاری با کشورهای همسایه از 
جمله عوامل منفی بوده اســت که بر  روابط تجاری با این 

کشورها تاثیرگذار بوده است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت(، در طول شــش ماهه ابتدایی سال 
جاری در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته، از بین ۱۰ 
محصول منتخب معدنی، شش محصول رشد تولید را تجربه 
کرده است.از ۱۰ محصول منتخب معدنی مورد بررسی قرار 
گرفته در این گزارش، طی نیمه نخست سال جاری، تولید 
فوالد خام و محصوالت فوالدی، کاتد مس، سیمان، شمش 
آلومینیوم خالص و آلومینا میزان تولیدشان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد ۴.۷ تا ۵۳.۲ درصدی داشته اند. این 
در حالی است که کنسانتره زغال سنگ، ظروف چینی، ظروف 
شیشه ای و شیشــه جام، با افت تولید ۰.۶ تا ۱۸.۵ درصدی 
در مدت مذکور نسبت به سال گذشته، روبرو شده اند.بر این 
اساس، شمش آلومینیوم خالص در شش ماهه ابتدایی سال 
جاری با رشد ۵۳.۲ درصدی بیشترین درصد رشد را به خود 

اختصاص داده اســت. در این مدت ۱۹۶ هزار و ۲۰۰ تن از 
این محصول معدنی تولید شده است؛ در حالی که در مدت 
مشابه سال گذشته ۱۲۸ هزار و ۱۰۰ تن شمش آلومینیوم 
خالص تولید شده اســت.پس از آن سیمان با ۱۴.۴ درصد 
افزایش تولید نسبت به شش ماهه اول سال گذشته که ۳۱ 
میلیون و ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ تن تولید شــده بود، در شــش 
ماهه اول امســال میزان تولید خود را به ۳۵ میلیون و ۶۳۹ 
هزار و ۶۰۰ تن رسانده است.محصوالت فوالدی و فوالد خام 
نیز در مدت مذکور سال جاری به ترتیب ۱۱ میلیون و ۶۶۴ 
هزارتن و ۱۳ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۹۰۰ تولید شــده است 
که نسبت به ۱۰ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۱۰۰ تن محصوالت 
فــوالدی و ۱۲ میلیون و ۷۸۲ هــزار و ۳۰۰ تن فوالد خام 
تولید شــده در مدت مشابه سال گذشــته به ترتیب ۱۰ و 
۹ درصد رشــد تولید داشته اند.کاتد مس نیز ۸.۱  درصد در 

نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
رشد تولید داشته  است.   در شش ماه ابتدایی سال گذشته 
۱۳۳ هزار و ۹۰۰ تن کاتد مس تولید شده است که این عدد 
در شش ماه نخست امسال به ۱۴۴ هزار و ۸۰۰ تن رسیده 
است.همچنین آلومینا نیز با میزان تولید ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ 
تن تولید شده در شش ماهه نخست امسال نسبت به ۱۱۶ 
هزار و ۲۰۰ تن تولید شــده در مدت مشابه سال گذشته، 
رشــد ۴.۷ درصدی داشته است.بر اســاس این گزارش، در 
مقابل اما ظروف چینی، شیشــه جام، کنسانتره زغال سنگ 
و ظروف شیشــه ای  به ترتیب کاهش تولید را در شش ماه 
ابتدایی سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ تجربه 
کرده اند.در مدت مذکور سال جاری،  ظروف شیشه ای با افت 
۰.۶ درصدی از ۲۷۶ هزار و ۷۰۰ تن تولید شــده در شش 
ماهه نخست سال گذشته به ۲۷۵ هزار و ۱۰۰ تن در مدت 

مذکور سال جاری رسیده است.در نیمه نخست امسال، ۷۶۲ 
هزار و ۹۰۰ تن کنســانتره زغال سنگ تولید شده است که 
نســبت به ۷۸۶ هزار و ۹۰۰ تن تولید شده در شش ماهه 
ابتدایی ســال گذشته افت ۳.۱ درصدی تولید داشته است.
پس از آن شیشــه جام نیز در این شش ماهه ابتدایی سال 
جاری ۴۷۵ هزار و ۸۰۰ تن تولید شــده است که نسبت به 
۵۴۸ هزار تن تولید شده در مدت مشابه سال ۱۳۹۸ با افت 
تولید ۱۳.۲ درصدی روبرو شــده است.در شش ماه نخست 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تولید ظروف 
چینی بیشترین کاهش تولید را تجربه کرده است. در شش 
ماهه ابتدایی سال جاری ۲۳ هزار و ۱۰۰ تن ظروف چینی 
تولید شده است که نسبت به ۲۸ هزار و ۴۰۰ تن تولید شده 
در شش ماه نخست سال گذشته ۱۸.۵ درصد کاهش تولید 

داشته است.

مدیر عامل شرکت مس ایران گفت: درآمد این شرکت از ابتدای امسال تا پایان 
شهریورماه به رقم ۱۶ هزار و ۱۹۲میلیارد تومان رسید که از این میزان ۱۰ هزار 
میلیارد تومان آن سود خالص است.به گزارش شرکت صنایع مس ایران، اردشیر 
ســعدمحمدی با بیان این که درآمد عملیاتی شرکت نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، افزایش ۶۲ درصدی داشته است، افزود: شرکت مس در ۶ ماهه نخست سال 
۹۹، مبلغ هزار و هشــت ریال برای هر سهم سود محقق کرده، که با رشد حدود 
۷۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است.وی با بیان این که 
ســود دوره مشــابه قبلی ۵۶۸ ریال بود، گفت: شرکت مس در نیم سال نخست 
سال گذشته، ۱۰ هزار و ۲۷ میلیارد تومان فروش و سود خالص پنج هزار و ۷۵۹ 

میلیارد تومانی را به دست آورده بود.
مدیر عامل شرکت مس ایران با بیان این که نماد این شرکت در بازار سرمایه در 
نیم سال نخست امسال بازدهی چشمگیر ۳۳۹ درصدی نصیب سهامدارانش کرده 
است،   افزود: در حال حاضر این شرکت در میان ۵۰ شرکت فعال بورس رتبه سوم 
را دارد.سعدمحمدی تاکید کرد میزان سوددهی این شرکت در ۶ماه ابتدایی امسال 
از کل ســود یک سال شرکت در سال ۹۷ و ۹۸ نیز بیشتر بوده است.وی تصریح 
کرد: همچنین ارزش بازار شرکت مس در پایان شهریور امسال در نتیجه افزایش 
تولید و درآمد با رشد ۷.۵ برابری نسبت به زمان مشابه در سال قبل به سه هزار و 
۴۲۶ میلیارد ریال رسید که نشان دهنده توجه ویژه سهامداران به عملکرد مطلوب 
این شرکت است.مدیرعامل شرکت مس به حال و هوای منفی بازار سرمایه در ۲ 

ماه گذشته اشــاره کرد و گفت: با وجود فضای منفی در بازار که متأثر از ریسک 
نوســانات نرخ ارز، تورم باال، رکود تورمی، نقدینگی باال و ریسک کرونا بر اقتصاد 
است، ملی مس بازدهی باالیی نصیب سهامدارانش کرده است.سعدمحمدی افزود: 
این بازدهی بدون شــک متأثر از تالش تمامی کارکنان شرکت مس برای تحقق 
برنامه های تولید و فروش جلوتر از برنامه است به طوری که در تولید آند ۱۲ درصد 
و در تولیــد کاتد ۸ درصد جلوتر از برنامــه بوده ایم.وی با تاکید بر این که مبنای 

سنجش عملکرد شرکت ها در بازار سرمایه ثبات در بازدهی میان مدت و بلندمدت 
و به دور از ســفته بازی و بر مبنای عملکرد تولیدی، اقتصادی و توسعه ای است، 
یادآور شــد: تجربه تاریخی این سهم نشــان می دهد که سهام ملی مس در روند 
بلند مدت و میان مدت بازدهی های بســیار عالی نصیب سهامدارانش کرده و این 
عملکرد دلیل گویایی اســت بر این که ســهام شرکت مس همواره جز سهام های 
پویا و قدرتمند بورس بوده و مورد اقبال ســهامداران و فعاالن بازار سرمایه واقع 
شده است.وی با بیان این که بازار سرمایه محلی برای تصمیم گیری های هیجانی 
نیســت، گفت: با نگاه بلندمدت و به لحاظ بنیادی صنعت مس با نیم قرن تجربه 
از باالترین مزیت برای سرمایه گذاری در بین فلزات اساسی و دیگر صنایع کشور 
برخوردار است.مدیرعامل شرکت مس به برنامه افزایش ۲ برابری سرمایه شرکت 
مس برای تأمین مالی طرح های توســعه صنعت مس اشــاره کرد و اظهارداشت: 
اکنون و با همراهی دولت و مجموعه وزارت صنعت و ایمیدرو، تالش همه مجموعه 
صنعت مس در راســتای افزایش تولید و توسعه منطقی و مبتنی بر ظرفیت های 
معدنی کشــور استوار شده است، چرا که در حوزه توسعه مس هرگونه توسعه ای 
که مطالعات اقتصادی آن بررسی شده باشد ۱۰۰ درصد اقتصادی است و خیر و 
برکت برای سهامداران و مردم ایجاد خواهد کرد.سعدمحمدی تاکید کرد: مصمم 
هســتیم تا اوایل سال آینده معدن مس درآلو در استان کرمان وارد چرخه تولید 
شــود تا تنها از طریق این طرح یک هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به گردش مالی 

شرکت مس اضافه شود.

بانک مرکزی اعالم کرد: در هفت ماه گذشــته مبلغ ۶ 
میلیارد و ۱۲۴ میلیون دالر توســط این بانک برای تامین 
کاالهای اساسی و دارو اختصاص یافته، اما تعیین »اولویت 
بندی« نوع و میزان ارز کاالها برعهده وزارتخانه های صنعت، 

جهاد کشاورزی و بهداشت است.
به گزارش بانک مرکزی، با توجه به انتشار اخباری مبنی 
بر عدم تامین ارز نهاده های دامی و کاالهای اساسی با نرخ 
۴۲۰۰ تومان، که منجر به تعطیلی برخی از شــرکت های 
تولیدی شده است، به آگاهی می رساند بانک مرکزی سقف 
تعیین شده در مصوبه ســتاد اقتصادی دولت برای تامین 
ارز را بــه طور کامل اجرا کرده و این، وظیفه وزارتخانه های 

مربوطه است که با »اولویت بندی« در سقف مذکور، تعیین 
کنند برای چه کاالهایی و چه شرکت هایی تامین ارز شوند.

این بانک از ابتدای ســال تاکنون علیرغم فشــار تحریم ها، 
ارز کاالهای اساســی را طبق مقررات تامین کرده اســت.
البته تعیین »اولویت بندی« نوع و میزان ارز کاالها برعهده 
وزارتخانه هــای ذیربــط اعم از صمت، جهاد کشــاورزی و 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
در سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف 
۸ میلیــارد دالر ارز با نــرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تامین 
کاالهای اساســی به تفکیک ۵.۵ میلیــارد دالر برای اقالم 
کاالی اساســی )ذرت، دانه روغنی، روغــن خام، کنجاله، 

جــو و گندم( و ۱.۵ میلیــارد دالر برای دارو و یک میلیارد 
دالر برای تجهیزات پزشــکی در نظر گرفته شد.تامین ارز 
کاالهای اساســی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای ســال تا 
پایان مهرماه بابت واردات اقالم اساســی، انجام شده است.
بر این اساس، یک میلیارد و ۶۲۴ میلیارد دالر برای تامین 
ذرت، ۲۶۰ میلیــون دالر برای جو، ۷۷۷ میلیون دالر برای 
دانه هــای روغنی، ۷۷۸ میلیون دالر برای روغن خام، ۶۳۸ 
میلیون دالر برای کنجاله، ۳۳۰ میلیون دالر برای گندم و 

۴۰ میلیون دالر برای کود اختصاص یافته است.
همچنیــن در این مدت، ۳۰ میلیــون دالر برای کاغذ، 
۶۱۵ میلیون دالر برای تجهیزات و ملزومات پزشکی،۹۸۵ 

میلیون دالر برای دارو و مواد اولیه دارو و ۱۳۷ میلیون دالر 
برای ســایر کاالها صرف شده است،بنابراین طی هفت ماه 
گذشــته مبلغ ۶ میلیارد و ۱۲۴ میلیون دالر توسط بانک 
مرکزی برای تامین کاالهای اساســی در نظر گرفته شده 

است.
این بانک با توجه به گذشت ۷ ماه از سال جاری، تامین 
ارز کاالهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به 
طور کامل انجام داده و اگر شرکتی مدعی است که مشکل 
تامین ارز دارد، دلیل آن به »اولویت بندی« هایی برمی گردد 
که توسط وزارتخانه مربوطه انجام شده و خارج از تخصص 

بانک مرکزی است و این بانک نقشی در آن ندارد.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد

سهم هشت میلیارد دالری صادرات به ۱۵ کشور همسایه

نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت گرفت
رشد تولید ۶ محصول معدنی و افت تولید ۴ محصول در نیمه نخست امسال

سود خالص ۱۰ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی مس ایران در ۶ ماه

در هفت ماه گذشته انجام شد

اختصاص ۶/۱ میلیارد دالر ارز برای تامین کاالهای اساسی

براســاس آخرین گزارش ارزیابی کیفی انجام شده، 
در شــهریورماه امسال در گروه خودروهای سبک، پنج 
خودرو سواری توانستند چهار ستاره کیفی و همچنین 
۲۸ خودرو ســواری و وانت سه ســتاره کیفی به خود 

اختصاص دهند. 
به گزارش شبکه اطالع رسانی تولید و تجارت ایران، 
براساس گزارش ارزیابی و ارزشیابی خودروهای ساخت 
داخل که توســط اداره کل صنایع حمل و نقل وزارت 
صنعت و معدن و تجارت منتشر شده است در شهریور 
ماه امسال در گروه خودروهای سبک و در بخش وانت 
و لیســت قیمتی یک وانت نیو پیــکاپ فوتون دیزلی 
شــرکت ایران خودرو دیزل با دریافت ســتاره کیفی 
باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ســاخت داخل را 
در این بخش به خود اختصاص داده اســت.در فهرست 
قیمتــی دو گروه خودروهای ســبک و در بخش وانت 
نیــز وانت های کارا ۲۰۰۰ تک کابین تیپ ۳، مزدا کارا 
۲۰۰۰ تک کابین و وانت کارا ۲۰۰۰ دو کابین تیپ ۳ 
از تولیدات شرکت بهمن موتور و همچنین خودرو سایپا 
۱۵۱ شــرکت ســایپا بن رو موفق به کسب سه ستاره 

کیفی شده اند.
در همین گروه وانت آریســان شرکت ایران خودرو 
دیزل و وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ دو کابین شــرکت بهمن 

موتور با کســب دو ســتاره کیفی در رده بعدی جای 
گرفته و وانت نیسان تک ســوز و دوگانه سوز شرکت 
زامیاد توانستند یک ستاره را از آن خود کنند.در گروه 
ســبک بخش سواری در لیســت قیمتی یک، خودرو 
تیگو۷، تولید شده در شرکت مدیران خودرو سه ستاره 
کیفی دریافت و در لیست قیمتی ۲، هایماS۷ اتوماتیک 
ایران خودرو خراســان چهار ستاره کیفی را از آن خود 
 ،۲۰۶SD کرده است.در این لیســت قیمتی، رانا، پژو
پژو ۲۰۶ و دنا همگی از محصوالت ایران خودرو ســه 
ســتاره کیفی را از آن خود کردنــد و خودروهای پژو 
پارس اتوماتیک ایران خودرو کرمانشاه نیز سه ستاره ای 
شدند.در سطح قیمتی پنج نیز کوییکR پارس خودرو 
و کوییک و تیبا ۲ سایپا، ساینا و تیبای سایپا سیتروئن 

نیز موفق به دریافت ۳ ستاره کیفی شدند.
 NRMR۸۵ در بخش کامیونت، کامیونت ایسوزو
بهمن دیــزل و کامیونت ایســوزو NPR۷۵K بهمن 
دیزل خودروی های ســنگین چهار ستاره کیفی شدند 
و کامیونت الوند شرکت سایپا دیزل و شیلر بهمن دیزل 
سه ســتاره کیفی را از آن خود کردند.در بخش مینی 
بوس نیز مینی بوس ایسوزو سحر شرکت بهمن دیزل 
چهارستاره کیفی به دست آورد و شیلر بهمن دیزل نیز 

در لیست چهار ستاره ها قرار گرفت.

مدیــر پروژه پایش تجــارت الکترونیــک ایران با 
اشاره به رشد کسب وکارهای اینترنتی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، گفت: در نیمه نخســت امسال، میزان 
تراکنش های خرید اینترنتی از نظر ارزش ۲۸۴ درصد 
و از نظــر تعداد، ۵۲ درصد نســبت به مدت مشــابه 

پارسال رشد کرده است.
بیش از ۱۰ ماه اســت که ویروس جدیدی زندگی 
هر روزه بشر را تحت تاثیر قرار داده است، ویروسی که 
با نام کویید ۱۹ یا همان کرونای نام آشنا، نخست سر 
از چین بر آورد و بعد در تمام جهان شکل حیات مردم 
را تغییر داد.این تغییرات نه تنها در بخش های روزمره 
زندگی انسان تاثیر گذاشت بلکه اقتصاد جهان را نیز با 
تحوالت عظیمی همراه کرد، تجارت را محدود و توجه 

به کسب وکارهای نوین را افزایش داد.
تجــارت الکترونیک طی ســال های اخیر در ایران 
رشــد شــتابانی را تجربه کرد و در پی آن با افزایش 
استفاده از اینترنت و فضای مجازی، مشاغل آنالین راه 
خود را به اقتصاد کشــور باز کردند، پس از شیوع این 
بیماری و افزایش هر روزه بیماران و مرگ و میر ناشی 
از کرونا، کسب و کارهای اینترنتی به طور چشمگیر و 

فزاینده ای مورد توجه قرار گرفتند. 
بر همین اســاس »فرانک ابوالمعصوم«  در گفت و 

گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه  حجم اســمی گردش 
مالی تجارت الکترونیکی در سال ۹۸ حدود ۴۲۳ هزار 
میلیارد تومان بود، اظهار داشــت: این رقم در مقایسه 
با سال ۹۷، رشد ۱۰۳ درصدی داشت که معادل ۱۷ 

درصد از تولید ناخالص کشور محسوب می شود.
مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکی ایران با بیان 
اینکه مقایسه مبالغ خریدهای اینترنتی در طی شیوع 
کرونا با مدت زمان مشــابه در ســال ۹۸، رشد قابل 
توجهی را نشان می دهد، اظهار داشت: مردادماه، رشد 
۳۲۱ درصدی مبلغ تراکنش های اینترنتی را داشتیم 
که ۲۱ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان در ســال ۹۸ را به 
بیش از ۹۱ هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان در سال جاری 
به ثبت رساند و در آخرین ماه تابستان با رشدی ۲۰۳ 
درصدی از ۲۳ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان به ۷۰ هزار 

و ۹۲۳ میلیارد تومان رسید.
بــه گفتــه وی، در مجمــوع مبلــغ تراکنش های 
 اینترنتی در ۶ ماهه نخســت ســال جــاری با وجود 
ســایه شــیوع ویروس کرونا، رشــدی ۲۸۴درصدی 
 را نســبت به مدت مشــابه ســال قبــل تجربه کرد
  و از ۱۱۶ هــزار و ۵۸۳ میلیارد تومان در ســال ۹۸ 
بــه ۴۴۷ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان در ســال جاری 

رسید.

رشد ۲۸۴ درصدی خریدهای اینترنتی پس از شیوع کروناتولید پنج خودروی سواری چهار ستاره در شهریورماه

آگهی موضوع ماده3وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۶۰۱۰۳۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرســتان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام 
آقای/خانم غزاله حق شــناس فرزند محمد علی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین به مســاحت ۳۸۴.۲۷ مترمربع پــالک ۲۹۱ فرعی از ۱۹ اصلی واقع 
در تیرکده ســفلی مازندران بخش۵ ثبت نور محرز گردیده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی 
می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نماید. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 19905919 م الف
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۷/۱۹ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۰۳ 

صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی موضوع ماده3وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۶۰۱۰۵۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرســتان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام 
آقای/خانم صدراهلل راعی فرزندرحمت اله در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت ۲۰۰.۰۰ مترمربع پــالک ۱۷۷۹۱ فرعی از ۴ اصلی واقع در 
نــور مازندران بخش ۱۰ ثبت نور محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵روز در روزنامه سراســری و محلی آگهی می گردد 
درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نماید. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 19905845 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۷/۱۹ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۰۳ 

صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

رای  پرونده شــماره۱۳۹۸۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۱۱۶۷۶و  برابرکالســه 
شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۸۰۰۴۶۹۰هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک عباس اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم لیال رضا زاده 
فرزند مهدی به شماره شناسنامه ۱۳۸۸۱صادره از نوشهر نسبت به یک قطعه 
زمین مشــتمل بر بنای احداثی به مســاحت دویست وبیست وسه متر مربع 
)۲۲۳( متر مربع قســمتی از پالک ۱۵۷اصلی واقع در قریه کورکال بخش دو 
ثبت عباس اباد از محدوده مالکیت رسمی سید موسی کورکال هاشمی محرز 
گردید ه اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهدشد.
 19905880 م الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ 

ابراهیم حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد
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کوروش سلیمانی _ بازیگر تئاتر و تلویزیون _ با اشاره به شرایط اخیری که به 
علت شیوع ویروس کرونا در دنیا ایجاد شده است، می گوید: بیاییم برای هم خیر 
بخواهیم و هوای یکدیگر را بیشتر داشته باشیم، شاید دنیای ما از این معرفت ها و 

مهربانی ها خالی شده که دچار این دست از بالیا شده ایم.
به گزارش ایســنا، کوروش ســلیمانی اخیــرا در یک فیلــم تلویزیونی به نام 
»مسلوب« بازی کرده و پارسال نیز در کاری به نام »ایل دا« در چند قسمِت اوِل 

آن ایفای نقش کرده بود.
سلیمانی سال گذشته همچنین در تئاتری به نام »سکوت سفید«، با مضمون 
تنهایی انســان مدرن، ایفای نقش کرد. او با حضور در برنامه رادیویی »اســتودیو 
هشــت« درباره موضوع »تنهایی« گفت: آن نمایش بر اساس نمایشنامه ای از تام 
اســتوپارد به نام »آرامش از نوعی دیگر« بود که برای اجرا نام »سکوت سفید« را 
برایش انتخاب کردند. این نمایش در مورد شخصیتی به نام جان براون بود که برای 

تنها بودن، خلوت کردن و استراحت به بیمارستان می رفت.
ســلیمانی ادامه داد: امروزه بشر تحت تأثیر هجوم رســانه ها، اخبار و اتفاقات 
مختلف، در حال از دست دادن شخصیت خود است و همه انسان ها در حال پیدا 
کردن ویژگی های شخصی یکسان هستند. امروزه انسان ها به همه اتفاقات واکنش 
یکسان نشــان می دهند، در حالیکه تنها تا حدی الزم است که انسان در جریان 
اتفاقات قرار بگیرد و مابقی زایشی است که در تنهایی رخ می دهد. تنهایی  مدنظر 
در این نمایش، تنهایی ای بود که برای بشر الزم است. به این معنا که چون بشر تنها 
به دنیا می آید و تنها از دنیا می رود، اساسا و ذاتا تنهاست و در بعضی از موارد درک 

و پرداختن به این نوع از تنهایی باعث بزرگ شدن روح انسان می شود.
او اضافه کرد: درواقع گاهی انســان نیاز دارد بــه خود رجوع کند و با خودش 
خلوت کند، همانطور که در طول تاریخ بزرگان، فالسفه، انبیا و انسان های تاثیرگذار 
، شب ها حداقل ســاعتی به آسمان خیره می شدند و در تنهایی خود به فکر فرو 

می رفتند که کجا هستند، چه کسی هستند، چه کاری می کنند.
این بازیگر در ادامه بیان کرد: این تفکری است که امروزه بشر از آن محروم است 
و باعث شــده که انسان ها به مسائل اساسی خود کمتر فکر کنند. نمایش سکوت 
سفید هم در همین راستا بود و قصد داشت که تلنگری برای انسان ها باشد تا به 

روح خودشان توجه کنند.
ســلیمانی افزود: ما باید در جایی صبر کنیم و به پشت سر نگاه کنیم که چه 
کارهایــی انجام دادیم؟ چقدر گل لگد کردیم و چقدر گل کاشــتیم؟ چقدر قلب 
شکستیم و چقدر قلب ها را گرم کردیم؟ همین موارد باعث معنی پیدا کردن انسان 
می شوند. ما همیشه به جای بودن به داشتن فکر کردیم؛ یعنی تعریف ما از آدم ها 
این اســت که چه چیزی دارند و هیچ وقت فکر نمی کنیم که چه هستند، گرچه 

این مساله خیلی مهم است.

کوروش سلیمانی در »استودیو هشت«:
بیایید برای هم خیر بخواهیم

علی اصغر شاه زیدی ردیف دان و خواننده موسیقی ایرانی 
دربــاره عوامل ماندگاری یک هنرمند به خبرنگار هنرآنالین 
گفت: هنرمند اگر دارای اخالق باشد، مورد اقبال جامعه قرار 
می گیرد، اما اگر اخالق نداشته باشد ممکن است مدتی سر 

زبان ها بیفتد ولی چون ریشه ندارد ماندگار نخواهد ماند.
این خواننده موســیقی عنوان کرد: بــا آمدن تکنولوژی، 
اآلن دیگر کسی نمی رود نزد استاد بنشیند. یک زمانی خود 
بنده تمام وقت در خدمت آقای تاج اصفهانی بودم. اگر کسی 

عاشق استادش نباشد، چیزی عایدش نمی شود. حرف استاد 
زمانی به دل شما می نشیند و تأثیرگذار خواهد بود که شما 
عاشق او باشید. امروز در جامعه ما این مسئله را نمی فهمند.

شاه زیدی در پاسخ به این سؤال که خواننده ها باید چه کار 
کنند تا اصالت شان حفظ شود، توضیح داد: باید دنبال زرق و 
برق  نباشند. وقتی یک نفر می رود یک کاری می کند، او هم 
نرود همان کار را انجام بدهد. ابتدا بظاعت شــان را بسنجند 
و در کفه ترازو بگذارند که ببینند می توانند در آن کفه دوام 
بیاورند یا نه. آقای نوازنده یا خواننده، تو هنوز کاری نکرده ای، 
پــس این قدر خودخواه نباش. وقتی یک نفر تماس می گیرد 
تلفنت را جواب بده. مِن اصغر شاه زیدی چرا باید به دیگران 
فخر بفروشم. به قول معروف، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، 

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است.

وی بیان کرد: من دســت همه عزیزان کوچک و بزرگ را 
می بوســم. خواهش می کنم ما اول از همه خودمان را محک 
بزنیم و ببینیم ما چه کار کردیم و چه هســتیم. ما نباید در 
مقابل بزرگان مان قد علــم کنیم. من به خواننده های جوان 
نصیحــت می کنم دل تان برای مــردم بتپد و خودبزرگ بین 
نباشید. آیا وقتی می خوانید، حقیقت خدا را در نظر دارید یا 
فقط برای مقاصد خودتان می خوانید؟ من در گذشته چیزی 
در کتاب عبدالقادر گیالنی دیدم که نوشــته بود خواننده در 
مجلســی که خانم ها حضور دارند حق ندارد هر شــعری را 
بخواند. گذشــتگان ما به این مسئله اشاره کردند که مواظب 

باشید و برای هیچ کس نخوانید.
این خواننده موسیقی اذعان کرد: زنده یاد سید عبدالرحیم 
به یکی از شــاگردانش به نام آقای شهشــهانی می گوید اگر 

بروی دو تا نان خاشخاشــی کنجدی بگیری و بیایی، امروز 
یک درس جدید به تو می دهم. آقای شهشهانی می گفت من 
سریعاً نان گرفتم و دو زانو جلوی استاد نشستم و گفتم درس 
امروز چیست؟ گفت همه جا دهنت را باز مکن. یعنی هر کجا 
رفتی و به تو گفتند بخوان، ســریعاً نخوان. این حرف بسیار 
مهمی است. هنرمندان باید قدر هنر و موهبت خدا را بدانند.

شــاه زیدی در پایان خاطرنشــان کرد: من خودم از سال 
1358 به این طرف شــاگردان زیادی داشتم ولی شاگردان 
کمی به این مســائل آشنا هســتند و توجه می کنند. اآلن 
شــاگردی دارم که 41 ســال اســت که هنوز به سر کالس 
می آید. همین شاگرد وقتی من بیمارستان بودم از باالی سر 
من تکان نمی خورد ولی شاگردی دارم که در طول این مدت 

کرونا حتی یک تماس هم با من نگرفته است.

تابلو »جیغ« اثر معروف ادوارد مونک که رنگ هایش رو 
به فرسایش گذاشــته بود، اکنون بار دیگر احیا شده و به 

حالت اولش بازگشته است.
به گزارش ایســنا به نقــل از الجزیــره، تابلو »جیغ« 
معروف ترین اثر ادوارد مونک نقاش نروژی اســت. در این 
تابلوی مشهور شخصی در مرکز نقاشی ایستاده و در حالی  

که سرش را میان دو دست گرفته، فریاد می زند.
شخص مضطرب در اسلو پایتخت نروژ و نزدیکی تنگه 
کریستینا ایستاده است. خورشــید در حال غروب کردن 

است و رنگ های قرمز و زرد بر تابلو چیره شده اند.
این تابلو از مشــهورترین تابلوهای دوره مدرنیسم اروپا 
به شــمار می رود که نمادی از اختالالت روانی، نگرانی  و 
ناامیدی اســت که بر زندگی انســان مدرن سایه انداخته 

است.
مونــک درباره این نقاشــی توضیح داده اســت: روزی 
در حــال پیاده روی بودم. شــهر در ســویی بود و در زیر 
پایم آبدره قرار داشت. احساس خستگی و بیماری کردم. 
به آن ســوی آبدره خیره شــدم؛ خورشید در حال غروب 
کــردن بود و ابرها به رنگ خون درآمده بودند. احســاس 

کردم صدای جیغی از طبیعت شــنیده می شود؛ انگار که 
من این صدا را شــنیده بودم. این تابلو را کشــیدم. ابرها 
 را به رنگ خون واقعی کشــیدم و اینگونــه تابلو »جیغ«

 پدید آمد.
ایــن نقاش برای ترســیم این تابلو درســال 1۹1۰ از 
رنگ های مختلف روغن و پاســتلی استفاده کرده است تا 
قــدرت رنگ ها را نمایش دهد اما ایــن ترکیب رنگ های 
مختلف ســبب شــده تا به مرور زمان رنگ ها تغییر شکل 

داده و فرسایش پیدا کنند.
به مرور زمان رنگ هایی که نشــانی کــه از طبیعت و 
زندگی بودند رو به فرسایش گذاشتند به ویژه پس از آنکه 

این تابلو نقاشی بارها مورد سرقت قرار گرفت.
یکــی دیگر  از دالیل فرســایش رنگ هــای تابلو این 
اســت که این اثر هنری مدت ها در موزه مونک به نمایش 
گذاشته شــده و بازدیدکنندگان از نزدیک به مشاهده آن 
پرداخته اند و رطوبت حاصل از تنفس آن ها به تابلو آسیب 

رسانده است.
تحلیــل  آزمایشــگاه  در  کــه  بررســی هایی  طبــق 
علمــی هنرهــای زیبــای نیویــورک صــورت گرفتــه، 

رنگ هــای زرد ایــن تابلــو بــه مــرور زمان به ســفید 
 تبدیــل شــده و برخی دیگر از تغییرات هــم در آن قابل 

مشاهده است.
از ابتدای ســال ۲۰۰۶ میالدی برای جلوگیری از روند 
فرسایشــی تابلو »جیــغ« نمایش این تابلــو برای عموم 
محدود شده اســت. اکنون این تابلو در انبار موزه با نوری 
کم که به صورت غیرمستقیم به آن می تابد و حرارت ثابت 
18 درجه ســانتیگراد و با رطوبــت کمتر از 5۰ درصد در 

حال نگهداری است.
محققانی که دالیل فرســایش تابلو »جیغ« را بررسی 
کرده  اند متوجه شــدند که زنگ ها به مــرور به بلورهای 
سفیدی تبدلی شده و سپس از بین می روند. این تغییر در 
قسمتی از آسمان و گردن شخصی که در حال جیغ زدن 
است اتفاق افتاده، به این صورت که قسمت هایی از آسمان 

به رنگ سفید مات تبدیل شده است.
مححققان پیشــنهاد کرده اند که تابلو در رطوبتی بین 
45 تا 5۰ درصد نگهداری شــود و این شرایطی است که 

اکنون برای تابلو فراهم شده است.
نتایج این تحقیقات سبب شــد تا تابلو »جیغ« ترمیم 

شده و به شــکل اولش بازگردد و بار دیگر قابلیت نمایش 
برای عموم را داشــته باشد. همچنین این تحقیقات کمک 
کــرد تا در نمایــش دیگر آثار هنری هم دقت بیشــتری 

صورت بگیرد.

علی اصغر شاه زیدی: 
خواننده ها دنبال زرق و برق  نباشند 

»جیغ« رنگ باخته احیا شد

عباس معیری درگذشت
عباس معیری، هنرمند نگارگر، نقاش 
و مجسمه ســاز بعد از تحمــل دوره ای 

بیماری، از دنیا رفت.
شیرین پرتوی، مدیر گالری شیرین 
که ســال ۹۷ میزبان نمایشــگاهی از 
آثــار این هنرمند پیشکســوت بود، در 
گفت وگویی با ایســنا این خبر را تایید 
کرد.  زنده یاد عباس معیری ســال 1318 خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمد. او 
دیپلم خود را در ســال 1۹۶۰ میالدی در مدرسه هنرهای زیبای تهران گرفت و از 
ســال 1۹۷۰ برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. معیری در جامعه هنری به عنوان 
هنرمند فرانسوی نیز شناخته می شود و برخی از آثارش توسط موزه لوور خریداری 
شــده است. در سال 135۶ نمایشگاه انفرادی از آثار زنده یاد معیری در ایران برگزار 
شد و پس از آن در سال 13۹۷، نمایشگاه مرور آثار این هنرمند پیشکسوت شامل 
مجسمه، طراحی، نقاشی، نگارگری و اسناد و تصاویری از فعالیت های او در سینما و 

تئاتر در دهه های 4۰ و 5۰ خورشیدی در گالری شیرین به نمایش درآمد.

توضیحات رامبد جوان درباره »خندوانه« جدید 
رامبــد جوان از ضبط ســری جدید برنامه »خندوانه« همراه با مســابقه بزرگ 
»خنداننده شو« خبر داد. به گزارش ایسنا، رامبد جوان در الیو صفحه  اینستاگرامش 
با بیان اینکه ضبط برنامه »خندوانه« هنوز شروع نشده است، با توضیح سختی های 
کار در دوران کرونایــی از آغاز پیش تولید برنامه »خندوانه« خبر داد و عنوان کرد: 
با رعایت پروتکل ها و با ماســک مشغول کار هستیم و خسته شده ایم. جوان درباره 
مطالبی که  مبنی بر مهاجرتش به خارج از ایران عنوان شده بود، گفت که »ما یک 
سال است که به ایران برگشته ایم اما هنوز همه فکر می کنند که ما نیستیم؛ ما جایی 
نرفته ایم!« او درباره مسابقه »خنداننده شو« نیز توضیح داد: چون مسابقه »خنداننده 
شو« در برنامه »خندوانه« مسابقه بزرگی است قصد داریم فراخوانی بدهیم تا تعداد 
دیگری هم شرکت کنند. به گفته رامبد جوان ضبط برنامه »خندوانه« به زودی آغاز 

خواهد شد.

پایان فیلمبرداری »آفرود« 
فیلمبرداری فیلم ســینمایی »آفرود«، اولین فیلم بلند سینمایی پناه پناهی در 
مقام نویسنده و کارگردان به پایان رسید.  به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 
فیلم، فیلم سینمایی »آفرود« به کارگردانی و نویسندگی  پناه پناهی، حکایت از سفر 

خانواده ای دارد که در بدو امر مقصدی نامعلوم را در دل طبیعت پیش می گیرند.
پانته آ پناهی ها، حسن معجونی، رایان سرلک، امین سیمیار و بهرام ارک نقش های 

اصلی این فیلم را بر عهده دارند. 
فیلمبرداری »آفرود« از ۲4 شــهریور در استان های آذربایجان شرقی و غربی و 
اردبیل آغاز شــد و روز 3۰ مهر به پایان رســید. تدوین فیلم نیز به صورت همزمان  

انجام شده است.
اولین نمایش فیلم »آفرود« در جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

پناه پناهی که  در رشــته کارگردانی در دانشــکده ســینما- تئاتر دانشگاه هنر  
تحصیل کرده، پیش تر فیلم کوتاه »فیلم اول« را ساخته است.

»لیپار« تصویری تازه از سیستان و بلوچستان است
سعید خانی فیلم »لیپار« را به کارگردانی حسین ریگی در چابهار می سازد.

به گزارش ایســنا، »لیپار« نام دریاچه ای سرخ رنگ در چابهار است که به عنوان 
نام اولین فیلم حســین ریگی - فیلمساز اهل اســتان سیستان و بلوچستان - هم 
انتخاب شده است. سعید خانی که پس از تغییر تهیه کننده، مسئولیت تهیه کنندگی 
این فیلم را برعهده گرفته است درباره ساخت »لیپار« می گوید: در حال حاضر این 
فیلم در مرحله پایانی پیش تولید اســت و امیدواریم نیمه آبان ماه آن را کلید بزنیم. 
به گفته او، »لیپار« یک بازیگر نوجوان دارد که از بین چند گزینه در مرحله انتخاب 
نهایی است و قطعا هم از نوجوانان اهل سیستان و بلوچستان خواهد بود. همچنین 
ســه بازیگر اصلی سرشناس در فیلم حضور دارند که به زودی قرارداد آن ها نهایی و 

اسامی اعالم می شود.

دستورالعمل پیشگیری و نحوه مقابله با
  ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان 

ادامه از صفحه 1
 الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئوالن و رؤسای دستگاه های 
اجرایی و اهمــال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق 
عمومی یا ایراد صدمه یا خســارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق 
اساســی ملت، مانند حق سالمت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون 
اساســی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سالمت و امنیت مردم شود و یا این 
قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه 
باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات 
اقدام الزم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعالم نمایند.

ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مســئوالن یا ترک فعل یا تأخیر 
ناموجــه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت ســوانح و بالیای طبیعی 
به گونه ای باشــد که زمینه ساز وقوع خســارت به منابع و اموال عمومی یا سالمت 
شهروندان شود، ضمن اعالم مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل 

تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
ماده 4ـ  دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می دارد:

الفـ  در اجرای ماده 1۲1 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، 
مصوب 13۹۲ و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات 
و اقدامات دســتگاه های اجرایی با قوانین و مقررات، مسئولیت ناشی از ترک فعل و 
تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دســتگاه های اجرایی را مد نظر قرار داده و 
چنانچه ترک فعل مدیران دســتگاه های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن 
تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب 
را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعالم کند.

بـ  در اجرای ماده 3۰ قانون تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری 
مصوب 13۹۲، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر 
نســبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاه های 
اجرایی و نهادهای مشــمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده 3۰ قانون فوق 
الذکر مراتب را به عالی ترین مقام دســتگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع 

نظارتی ذی ربط اعالم می کند.
ماده ۶ ـ در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده 1۰5 
قانون کار، مصوب 13۶۹ در بازرســی از کارگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در 
اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطالع دهند، با اعالم مقام مسئول، دادستان به قید 

فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و الک و مهر صادر می کند.
تبصرهـ  دادســتان ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و 
ســوانح در کارگاه ها با پیگیری و صدور دستورات الزم به ادارات کار و بهداشت در 
شهرستان ها، اعالم نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه ها را انجام و 
در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئوالن دستگاه های مذکور که بروز سانحه 

ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند.
ماده ۷ ـ رؤسای کل دادگستری استان ها مفاد این دستورالعمل را به واحدها و 
دستگاه های اجرایی استان ها ابالغ و نتایج تشکیل پرونده های مرتبط با موضوع این 

دستورالعمل را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند.
تبصرهـ  مفاد این دســتورالعمل شامل رؤســاء و سرپرستان واحدهای ستادی 
و ســازمان ها و مراکز تابعه قوه قضائیه و واحدهای قضایی از حیث امور اداری نیز 

می شود.
ماده 8ـ  دادســتان های نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود بر اســاس قوانین و 
مقررات و دســتورالعمل، مسئولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل انگاری در 

اجرای قانون را مورد توجه قرار می دهند.
ماده ۹ـ  در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان ها و دیگر مراجع و مقامات 
قضایی باید به گونه ای باشــد که موجب اختالل در تصمیمات و وظایف مدیریتی 

دستگاه های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.
ماده 1۰ـ در صورتی که مدیران دستگاه های اجرایی در راستای وظایف مرتبط 
با این دستورالعمل فعالیت های چشمگیری داشته باشند، پیگیری های الزم جهت 

تشویق ایشان از طریق مراجع ذی ربط به عمل می آید.
ماده 11ـ  نظارت بر حســن اجرای این دســتورالعمل بر عهده معاون اول قوه 
قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور است و هر 4 ماه یک بار گزارش اقدامات 

انجام شده را به اطالع رییس قوه قضائیه می رساند.
ماده 1۲ـ  این دســتورالعمل در 1۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ 13۹۹/۰۷/3۰ به 

تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا است.

اخبار کوتاه

در بهار سال جاری با توجه به  همه گیری موج اول کرونا 
در سراســر جهان حراج های بین المللی با جابجایی چندین 
باره رویدادهای خود باالخره به شــکل آنالین برگزار شدند 
و توانســتند به نســبت قابل توجهی حیات اقتصاد هنر را 
حفظ کنند. به گزارش هنر آنالین، حاال در آســتانه پایان 
ســال میالدی و در پاییز ۲۰۲۰ این حراج هــا با توجه به 
تجربیاتی کــه در برگزاری حراج های آنالین داشــتند، بار 
دیگر رویدادهای مختلف خود به ویژه برگزاری حراج »هنر 
مدرن و معاصر خاورمیانه« و حراج »هنرهای اســالمی« را 
در دســتور کار دارند و در ماه جــاری و ماه آینده میالدی 
۷ حــراج با آثــاری از هنر ایران در لندن برگزار می شــود. 
در ادامه نگاهی می کنیم بــه این حراج های بین المللی که 
می تواننــد رونق اقتصادی را برای هنر خاورمیانه و ایران به 

ارمغان آورند.
 حراج ساتبیز

حراج خانه ســاتبیز در لندن چند روزی است که حراج 
هنر قرن بیســتم خاوریانه را به صورت  آنالین از ۲۰ تا ۲۷ 
اکتبر )۲۹ مهر تا ۶ آبان( در حال برگزاری دارد که در این 

رویداد ۲۹ اثر از 1۷ هنرمند ایرانی عرضه شده است.
در این حراح ۹5 اثر از هنرمندان کشورهای ایران، مصر، 
ترکیه، لبنان، فلســطین، عراق و... چکش خواهند خورد و 
ایران با داشــتن ۲۹ اثر از 1۷ هنرمند ایرانی، 4۰ درصد از 

کل آثار این حراج را به خود اختصاص داده است.
در میان گران قیمت ترین آثار این حراج، مجســمه ای از 
محمود مختار هنرمند مصری با رقم پایه 15۰ تا ۲۰۰ هزار 
پوند رکوردار است و پس از آن تابلویی از حسین زنده رودی 
بــا رقم پایه 8۰ تا 1۲۰ هزار پوند در جایگاه دوم قرار دارد. 
تابلویــی از بهمن محصص و اثری از منیر فرمانفرمائیان نیز 
هــر دو با رقم پایــه ۷۰ تا ۹۰ هزار پوند در جایگاه ســوم 
گرانترین آثار این دوره حراج ســاتبیز قــرار دارند. این در 
حالی اســت که سهراب سپهری نیز با داشتن 4 اثر در این 

حراج، رکوردار بیشترین اثر در این رویداد است.
ایــن حراج خانه در روز  ۲۷ اکتبر )۶ آبان( نیز دو حراج 

در عرصه هنرهای اسالمی برگزار خواهد کرد که در هر دو 
این رویدادها، آثاری از هنر ایران به فروش خواهد رسید.

در اولین حراج که روز ۲۷ اکتبر )۶ آبان( از ســاعت 14 
به صورت زنده برگزار می شــود، مجموعه از آثار متعلق به 
موزه هنرهای اســالمی اورشلیم به فروش خواهد رسید. در 
این حراج 1۹۰ اثر از هنرهای اســالمی کشورهای، ایران، 
اسپانیا، ایتالیا، مصر، آذربایجان، سوریه و.... چکش خواهند 
خــورد. در این حراج ۶4 اثر ایرانی شــامل، خط، کاشــی، 
مجســمه، آبگینه و فرش از قرن 1۰ تا 1۹ میالدی عرضه 

خواهد شد.
حراج »هنرهای جهان اســالم و هند« ســاتبیز نیز روز 
۲۷ اکتبر )۶ آبان( از ســاعت 18:3۰ بــه صورت زنده در 

حراج خانه ساتبیز در لندن برگزار خواهد شد. در این حراج 
118 اثر کشــورهای ایــران، ترکیه، هند، ایتالیا، اســپانیا، 
فرانســه، مصر، آذربایجان و... چکش خواهد خورد. در این 
رویداد نیز 1۷ اثر ایرانی شــامل، خط، نقاشــی، مجسمه و 

کاشی از قرن 14 تا 1۹ ارائه خواهد شد.
 حراج بونامز

حراج خانــه بونامز روز ۲۶ اکتبــر )5 آبان( حراج »هنر 
اســالمی و هند« را به صورت زنده در لندن برگزار می کند. 
در این حراج ۲8۹ اثر از کشــورهای ایــران، هند، ترکیه، 
سوریه، پاکســتان، الجزایر و.... ارائه شده است که بیش از 

یک سوم آثار این حراج متعلق به هنر ایران است.
در این حراج 1۰3 اثر ایرانی شامل، نقاشی، خط، عکس، 

مینیاتور، کتاب، جعبه الکی، قلمدان، کوزه های ســرامیکی 
و... ارائه شده است. گرانترین اثر ایرانی حراج، کتاب کلیات 
ســعدی به همراه 8 تصویر، متعلق به قرن 1۶ اســت که با 

قیمت 1۲ تا 15 هزار پوند در این حراج ارائه شده است.
این حراج خانه همچنین در ۲4 نوامبر )4 آذر( قصد دارد 
حراج »هنر مدرن و معاصر خاورمیانه« را به صورت زنده در 
لندن برگزار کنند که هنوز اطالعات کاتالوگ آن برای روی 
سایت این رویداد منتشــر نشده است و از آنجا که تاکنون 
بیشــتر رکوردهای این حراج به هنرمندان ایرانی اختصاص 
دارد، پیش بینی می شــود که بخش قابل مالحظه ای از آثار 

حراج به هنرمندان ایران اختصاص داشته باشد.
 حراج کریستیز

حراج خانه کریســتیز نیــز در روز ۲8 اکتبر )۷ آبان ماه( 
حراج »هنر جهان اسالم و هند« را در لندن به صورت زنده 

برگزار می کند.
در این حراج ۲1۶ اثر از کشــورهای ایران، هند، ترکیه، 
سوریه، اســپانیا، مصر، مراکش، قزاقزستان، آذربایجان و.... 
ارائه شده اســت که ایران با داشتن 8۹ اثر شامل، نقاشی، 
خط، کتاب، فرش و... بیشترین تعداد اثر را در این حراج به 

خود اختصاص داده است.
گرانترین اثر این حراج نیز یک شــمعدان نقره ای ایرانی 
متعلق به قرن چهاردم است که با قیمت پایه 3۰۰ تا 5۰۰ 

هزار پوند ارائه خواهد شد.
حراج کریســتیز نیز قصد دارد که حــراج »هنر جهان 
اســالم و هند« را از 11 تا ۲4 نوامبر )۲1 آبان تا 4 آذر( به 
صورت آنالین برگزار کنند که این حراج نیز هنوز اطالعات 
کامل کاتالوگ خود را بر روی ســایت این رویداد منتشــر 

نکرده است.
اما اعالم شــده کــه پانزدهمین فصل فــروش آثار هنر 
خاورمیانه کریســتیز بــا آثار هنرمندان ایران، عربســتان، 
ســودان، مراکش و... برگزار خواهد شــد. در اطالعات کلی 
حراج اعالم شــده که آثاری از فرهاد مشــیری و حســین 

زنده رودی در این رویداد حضور دارد.

آغاز حراج های پاییزی و بازگشت رونق به اقتصاد هنر

حضورآثارایرانیدرهفتحراجبینالمللی

شــهرداری ارومیه در نظر دارد به اســتناد مــاده 3۰ آئین نامه معامالتی 
شهرداری ارومیه جهت اخذ عوارض و عواید درب ورودی و خروجی میدان 
میوه و تره بار شــهرداری را طبق تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری 
ارومیه و ســازمان های تابع ســال ۹۹ مصوبه شــورا با قیمت پایه ساالنه 
17/000/000/000 ریال به مدت یک ســال از طریق مزایده به شرکت های 
خدماتی مجاز که مورد تائیــد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای 
طرح طبقه بندی مشــاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه و تائیدیه اداره 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید. لذا از شــرکت هایی که مایل به 
همکاری هستند درخواست می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده همه روزه تا آخر وقت اداري روز یکشنبه مورخه 99/8/18 
به امور قراردادهای ســازمان ســاماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های 
کشــاورزی شــهرداری ارومیه واقع در بلوار شیخ شــلتوت و یا به سایت 

شهرداري به آدرس www.urmia.ir مراجعه فرمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/5
حضرت پور - شهردار ارومیه تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/7

»آگهی مزایده عمومی 
شماره: ۹۹/1۷/1۹53۶نوبت اول«

تاریخ: ۹۹/8/3 
شرکت آب و فاضالب استان تهران درنظر دارد مناقصه برون سپاری تامین اتصاالت انشعاب به همراه عملیات نصب و تغییر 
قطر و اصالحات انشعاب به شماره فراخوان ۲۰۹۹۰5۰13۹۰۰۰۰8۰ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس   www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/۹۶۹/۰44/۶3۰ )یک میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون و چهل و چهارهزار و ششصد 

و سی( ریال 
مدت اجرا: 1۲ماه 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۹۹/8/3 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 1۲ مورخ ۹۹/8/3 الی ۹۹/8/۶ ساعت 1۹:۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: ساعت 14 تاریخ ۹۹/8/1۹ 
زمان بازگشایی پاکات: از ساعت ۹ صبح تاریخ ۹۹/8/۲۰ )درآبفای جنوبغربی استان تهران( می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات: آدرس – تهران 
-کیلومتر ۲۲ جاده ساوه، شهرک واوان، بلوار امام خمینی)ره( روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوب غربی استان 

تهران – دبیرخانه به کدپستی: 331۷8۶۹3۷1
تلفن: ۰۲15۶1۷۲5۹5- داخلی 13۶

ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 41۹34 -۰۲1

دفتر ثبت نام: 851۹3۷۶8 و 88۹۶۹۷3۷ 
http://iets.mporg.ir  :سایت ملی مناقصات

 swest.tpww.ir :سایت آبفای جنوب غربی استان تهران
www.nww.ir :سایت مهندسی کشور

 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/5 

شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران )سهامی خاص(

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 با ارزیابی کیفی به شماره 99-24 

)نوبت دوم( شرکت آب و فاضالب
جنوب غربی استان تهران

 
فراخوان ارزیابی کیفی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برای مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

1- شماره فراخوان: 9901181
2- موضوع فراخوان: ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای راجع 

به تهیه وتأمین مینی بوس هاي مورد نیاز با راننده.
3- محل و مدت انجام کار: استان خراسان رضوی، سرخس و منطقه عملیاتی 

خانگیران، به مدت 1۲  ماه
4- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت بهره برداري نفت وگاز شرق- مشهد، بلوار 

5- شرایط مناقصه گر:  خیام، بلوارارشاد، خیابان پیام، نبش پیام ۶، پالک 18. 
5-1- دارابودن شخصیت حقوقي، کد اقتصادي و شناسه ملي.

5-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.
5-3- دارا بودن گواهی نامه صالحیت انجام کار معتبر در رسته حمل و نقل از 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی.
5-5- توانایي تهیه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به 

مبلغ 2/358/200/000  ریال )و یا واریز وجه نقد(.

6- کلیه مراحل از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به 
آدرس WWW.SETADIRAN.IR   انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در 
صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شــرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. تاریخ 
انتشــار فراخوان و سایر اســناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران  1399/08/01 

می باشد. 
7- گشــایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحــل ارزیابی کیفی، از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد 

شد.
8- در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر، متقاضیان می توانند با تلفن های  31۹   
و 37047318 -051 تماس حاصل نمایند. ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه اطالع 

رسانی مناقصات با شماره  23679494  ثبت شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/08/05
روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

)نوبت دوم(

شماره مجوز: 1399/4057
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حدود یک هفته مانــده به انتخابات آمریکا، 
نتیجه نظرسنجی های جدید از رقابت سنگین 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری کنونی آمریکا 
و »جو بایدن« نامــزد حزب دموکرات از فاصله 
اندک این دو نامزد با یکدیگر برای کسب آرای 
الکترال در اکثر ایالت های سرنوشت ساز حکایت 
دارد. به گــزارش یورونیوز،  در حالی که تنها ۹ 
روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایاالت 
متحده باقی مانده است بیش از ۵۵ میلیون رای 
دهنده آمریکایــی تاکنون به طور زودهنگام در 
رای گیری شرکت کرده اند. تخمین زده می شود 
که تاکنون بیش از ۳۵ میلیون نفر رای خود را از 
راه دور برای حوزه های رای گیری ارسال کرده 
انــد و بیش از ۱۵ میلیــون نفر نیز با حضور در 

مراکز رای گیری در انتخابات شرکت کرده اند.
برخی کارشناســان از جملــه »مایکل مک 
دونالد،« استاد دانشگاه فلوریدا پیش بینی کرده 
اند که در این دوره از انتخابات با در نظر گرفتن 
میــزان مشــارکت زودهنــگام رای دهندگان، 
رکورد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 
با مجموع ۱۵۰ میلیون رای شکسته خواهد شد. 
در این صورت آمریکا با مشــارکت ۶۵ درصد از 
واجدان شــرایط در رای گیری شاهد بیشترین 
میزان مشارکت از سال ۱۹۰۸ میالدی تاکنون 
خواهد بود. نزدیــک به ۲۴۰ میلیون آمریکایی 
واجد شرایط شــرکت در این دوره از انتخابات 
ریاســت جمهوری هســتند. بررســی ها نشان 
می دهد که بیــش از ۲۵ میلیون نفر از افرادی 
که تاکنــون در این دوره از انتخابات ریاســت 
جمهــوری آمریکا شــرکت کرده اند ســاکن 
ایالت های سرنوشت ســاز یا همان ایالت هایی 
هســتند که صحنه رقابت دونالد ترامپ با جو 
بایدن اســت. یکی از این ایالت ها فلوریدا است 
که دونالد ترامپ روز شــنبه با حضور در یکی از 
شعبه های اخذ رای آن در غرب پالم بیچ به طور 

زودهنگام در انتخابات شرکت کرد.
»مایــک پنس« معاون دونالد ترامپ نیز روز 
جمعه در شــهر ایندیاناپولیس در ایالت ایندیانا 
در انتخابات ریاســت جمهوری شــرکت کرده 
بــود. کاماال هریس، معاون جــو بایدن هم روز 
چهارشنبه با انتشار ویدئویی اعالم کرده بود که 
تصمیم گرفته است تا با ارسال رای خود با پست 

در رای گیری شرکت کند.
در ادامه نتیجه آخرین نظرسنجی های انجام 
شــده در ۱۳ ایالت سرنوشت ســاز این دوره از 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را که با رنگ 
زرد در نقشــه کالج الکترال مشــخص شده اند 
بررسی کرده ایم. برای هر ایالت تعداد و اهمیت 
آرای الکترال آن توضیح داده شــده اســت. جو 
بایدن بدون پیروزی در این ۱۳ ایالت ۲۱۸ رای 
الکترال )از ایالت های آبی رنگ( خواهد داشت. 
به این ترتیب نامــزد دموکرات ها برای پیروزی 
)کســب ۲۷۰ رای در کالج الکترال( به تنها ۵۲ 
رای الکترال از این ۱۳ ایالت نیاز دارد. در مقابل 
دونالد ترامپ وضعیت دشوارتری دارد زیرا بدون 
پیروزی در این ۱۳ ایالت تنها ۱۲۵ رای الکترال 
) از ایالت های قرمز رنگ( به دست خواهد آورد. 
در نتیجــه رئیس جمهوری کنونی آمریکا برای 
پیروزی در انتخابات پیش رو باید بتواند حداقل 
۱۴۵ رای الکترال از ۱۳ ایالت سرنوشت ساز که 
در ادامه نتیجه آخرین نظرسنجی در هر کدام از 

آنها ذکر شده است کسب کند.
نیوهمپشایر؛ پیشتازی مستمر بایدن

رقابت در ایالت نیوهمپشــایر چهار ســال 
پیش از آنچه بسیاری از ناظران تصور می کردند 
فشرده تر بود. هیالری کلینتون در سال ۲۰۱۶ 

با کسب حدود ســه هزار رای بیشتر موفق شد 
دونالد ترامپ را در نیوهمپشــایر شکست دهد. 
این در حالی است که بنا به نتیجه نظرسنجی ها 
رای نامزد حزب دموکرات در این ایالت بیشــتر 
از ایــن پیش بینی می شــد. در ایــن دوره نیز 
نظرسنجی ها به طور مســتمر از پیشتازی جو 
بایدن برای کسب چهار رای الکترال نیوهمپشایر 
حکایت دارد. نتیجه آخرین نظرســنجی انجام 
شده نشان می دهد که ۵۱ درصد رای دهندگان 
در نیوهمپشــایر قصد دارند بــه جو بایدن رای 
دهنــد. در مقابل ۴۱ درصد نیز از دونالد ترامپ 
حمایت کرده اند. نیوهمپشایر از جمله ایالت هایی 
است که متمایل به دموکرات ها است و در واقع 
آنها در موضع »دفاع« از آرای اکترال این ایالت 
هســتند. پیروزی دونالد ترامپ در این ایالت در 
شب پس از رای گیری می تواند نشانه ای از »موج 

قرمز« مورد نظر جمهوریخواهان باشد.
پنسیلوانیا؛ پیشتازی بایدن با فاصله اندک

ایالت پنســیلوانیا در ایــن دوره از انتخابات 
احتماال به همراه فلوریدا سرنوشــت سازترین 
ایالت ها هستند. دونالد ترامپ چهار سال پیش 
با پیروزی در این ایالت توانست مسیر خود برای 
پیروزی در کالــج الکترال را هموار کند. نتیجه 
نظرســنجی های انجام شده در پنســیلوانیا از 
پیشــتازی جو بایدن با اختالفی اندک حکایت 
دارد. در آخریــن نظرســنجی منتشرشــده از 
وضعیت آراء در ایالت پنســیلوانیا ۵۱ درصد از 
رای دهندگان احتمالــی از جو بایدن حمایت 
کرده انــد. در مقابل ۴۴ درصد آنها گفته اند که 
به رئیس جمهوری کنونــی ایاالت متحده رای 
خواهند داد. پیروزی جو بایدن در پنســیلوانیا 
می تواند مسیر دونالد ترامپ برای راهیابی به کاخ 
سفید را دشوار کند. با این حال تکلیف ۲۰ رای 
الکترال پنســیلوانیا ممکن است به دلیل تعداد 
زیاد آرای ارســالی با پســت و همچنین فاصله 
اندک دو نامزد تا چنــد روز پس از رای گیری 

سوم نوامبر )۱۳ آبان( مشخص نشود.
اوهایو؛ پیشتازی ۲ درصدی ترامپ

دونالــد ترامپ چهار ســال پیش با اختالف 
چشمگیر هشت درصد در ایالت سرنوشت ساز 
اوهایو پیروز شــد. با این حال در این دوره بنا بر 
نتیجه نظرســنجی ها رقابتی تنگاتنگ بین او و 
جو بایدن در این ایالت در جریان اســت. بنا به 
آخرین نظرسنجی منتشر شده از رای دهندگان 

اوهایــو، ۴۹ درصد آنها از دونالد ترامپ حمایت 
می کنند. طبق این نظرســنجی جو بایدن رای 
۴۷ درصــد از رای دهندگان احتمالی در اوهایو 
را به دســت خواهد آورد. پیروزی در اوهایو که 
۱۸ رای الکترال دارد برای دونالد ترامپ حیاتی 
است. او در صورت شکست در اوهایو به احتمال 
زیاد از راهیابی به کاخ سفید باز خواهد ماند. در 
دوره های اخیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
هیچ کــدام از نامزدهای حــزب جمهوریخواه 
نتوانســتند بدون پیروزی در اوهایو به ریاست 

جمهوری برسند.
میشیگان؛ 

فاصله ۹ درصدی ترامپ با بایدن
اکثر رای دهندگان در ایالت میشیگان چهار 
ســال پیش به دونالد ترامپ رای دادند. با این 
حال در این دوره از انتخابات جو بایدن در اکثر 
نظرسنجی های انجام شده در این ایالت از دونالد 
ترامپ محبوبیت بیشــتری داشته است. نتیجه 
آخرین نظرسنجی انجام شده در ایالت میشیگان 
از پیشتازی ۹ درصدی جو بایدن حکایت دارد. 
بنا به این نظرســنجی که نتیجه آن روز جمعه 
منتشــر شــد نامزد دموکرات ها از حمایت ۴۸ 
درصد از رای دهندگان احتمالی در میشــیگان 
برخورددار است. در مقابل ۳۹ درصد آنها قصد 
دارند به دونالد ترامپ رای دهند. نتیجه انتخابات 
ریاســت جمهوری در ایالت میشــیگان ممکن 
اســت به دلیل شمارش زمانگیر آرای ارسالی با 
پســت و فاصله اندک آرای دو نامزد تا چند روز 

پس از رای گیری مشخص نشود.
ویسکانسین 

پیشتازی ۱۲ درصدی بایدن
دونالد ترامپ چهار ســال پیــش با پیروزی 
در ایالت ویسکانســین شــگفتی آفرین شد و 
توانســت آرای الکترال این ایالت را کسب کند. 
با این حال نتایج نظرسنجی های انجام شده در 
این ایالت طی هفته های اخیر به طور مستمر از 
پیشتازی جو بایدن حکایت دارد. طبق آخرین 
نظرسنجی انجام شده در ایالت ویسکانسین جو 
بایــدن ۵۴ درصد آرای رای دهندگان احتمالی 
را کسب خواهد کرد. در مقابل دونالد ترامپ از 
حمایت ۴۲ درصــد رای دهندگان احتمالی در 

ویسکانسین برخوردار است.
نتیجه رای گیری در ایالت ویسکانسین مانند 
ایالت های پنسیلوانیا و میشیگان ممکن است به 

دلیل شــمارش زمانگیر آرای ارسالی با پست تا 
چند روز پس از برگزاری انتخابات ســوم نوامبر 
مشخص نشود. به این ترتیب شاید تا چند روز 
پــس از انتخابات نتوان به طــور قطعی درباره 
سرنوشت ۱۰ رای الکترال ویسکانسین اظهارنظر 

کرد.
مینه سوتا؛ امیدهای ترامپ با وجود 

پیشتازی بایدن
دونالد ترامپ چهار ســال پیش با اختالفی 
اندک از هیالری کلینتون در ایالت مینه ســوتا 
شکست خورد. او این بار امیدوار است تا بتواند با 
پیروزی در مینه سوتا اثر شکست احتمالی خود 
در یکی از ایالت هایی را که در ســال ۲۰۱۶ در 

آنها پیروز شده بود تا حدودی خنثی کند.
بــا این حال در اکثر نظرســنجی های انجام 
شــده در ایالت مینه سوتا جو بایدن با اختالف 
نه چندان زیادی پیشــتاز اســت. بنا به یکی از 
آخرین نظرســنجی هایی که در این ایالت انجام 
شده است جو بایدن ۴۸ درصد و دونالد ترامپ 
۴۲ درصد محبوبیت دارند. پیروزی جو بایدن در 
ایالت مینه سوتا که از جمله ایالت های متمایل 
به دموکرات ها محسوب می شود چندان تعیین 
کننده نخواهد بــود. با این حــال غلبه دونالد 
ترامپ بر رقیب خود در این ایالت می تواند مسیر 

راهیابی مجدد او به کاخ سفید را هموار کند.
آیووا؛ رقابت تنگاتنگ 

بایدن و ترامپ برای ۶ رای الکترال
دونالد ترامپ چهار سال پیش در ایالت آیووا 
پیروز شــد و این بار نیز برای راهیابی مجدد به 
کاخ ســفید به شش رای الکترال این ایالت نیاز 
خواهد داشت. اکثر نظرسنجی های انجام شده 
در ایالت آیووا از رقابت شــانه به شــانه رئیس 
جمهوری کنونی آمریکا با رقیب دموکرات خود 
حکایت دارد. بنا به آخرین نظرسنجی انجام شده 
در آیــووا دونالد ترامپ و جو بایدن هر کدام ۴۷ 
درصد آرای رای دهندگان احتمالی در این ایالت 
را به دســت خواهند آورد. پیروزی احتمالی جو 
بایدن در ایالت آیووا در شب پس از رای گیری 
را می توان نشانه ای از گرایش رای دهندگان به 
نامزد دموکرات ها و افزایش بخت او برای راهیابی 
به کاخ ســفید در نظر گرفت. در مقابل دونالد 
ترامپ اگر موفق به کسب شــش رای الکترال 
این ایالت شود باید همچنان به امید پیروزی در 

بسیاری از ایالت های سرنوشت ساز دیگر باشد.

کارولینای شمالی 
فاصله اندک ترامپ با بایدن

هیالری کلینتون به عنوان نامزد دموکرات ها 
در انتخابات دوره گذشــته در ایالت کارولینای 
شمالی از دونالد ترامپ شکست خورد. جو بایدن 
در این دوره امیدوار اســت کــه بتواند ۱۵ رای 
الکترال این ایالت را کســب کند. این در حالی 
اســت که چهار سال پیش فاصله دونالد ترامپ 
با هیالری کلینتون در کارولینای شــمالی تنها 
ســه درصد بود. چند نظرسنجی اخیر در ایالت 
کارولینای شــمالی از پیشــتازی جو بایدن با 
اختالف اندک حکایت دارد. نتیجه نظرسنجی ها 
پیش از آن نشــان دهنده رقابت نزدیک نامزد 
دموکرات ها و رئیس جمهــوری کنونی آمریکا 
در کارولینــای شــمالی بــود. بنا بــه آخرین 
نظرســنجی انجام شده در این ایالت ۴۸ درصد 
رای دهندگان از جــو بایدن حمایت می کنند. 
در مقابل ۴۴ درصد آنها قصد دارند تا به دونالد 
ترامپ رای بدهند. نتیجه انتخابات در کارولینای 
شــمالی در شــب پس از رای گیــری احتماال 
اولین معیــار ارزیابی وضعیــت دو نامزد برای 
ناظــران خواهد بود. پیــروزی دونالد ترامپ در 
این ایالت می تواند نشــان دهنده رقابتی فشرده 
و طوالنی برای تعیین برنده انتخابات باشد. این 
در حالی است که موفقیت جو بایدن در کسب 
آرای الکترال کارولینای شــمالی احتماال امید 
دموکرات ها برای پیروزی قاطع جو بایدن را زنده 

نگه خواهد داشت.
جورجیا؛ رقابت فشرده ترامپ و بایدن 

در پایگاه جمهوری خواهان
نامزدهــای دموکرات در انتخابات ریاســت 
جمهوری از سال ۱۹۹۲ تاکنون موفق به جلب 
نظر اکثریت رای دهندگان در جورجیا نشده اند. 
دموکرات ها امیدوارند که بتوانند در این دوره ۱۶ 
رای الکترال جورجیا را از چنگ دونالد ترامپ در 
بیاورند. طبق نظرسنجی های اخیر در جورجیا 
رقابت نزدیک و فشــرده ای بیــن جو بایدن و 
دونالد ترامپ در این ایالــت جنوبی در جریان 
اســت. بنا به آخرین نظرسنجی انجام شده جو 
بایدن و دونالد ترامپ هــر کدام از حمایت ۴۶ 
درصد رای دهندگان احتمالی جورجیا برخوردار 
هســتند. دونالد ترامپ برای راهیابی دوباره به 
کاخ ســفید به پیروزی در جورجیا نیازی مبرم 
خواهد داشت. در مقابل جو بایدن می تواند بدون 
کسب رای آرای الکترال جورجیا همچنان امید 
زیادی برای پیروزی داشته باشد اما اگر موفق به 
شکست دونالد ترامپ در جورجیا شود احتمال 
انتخابش بــه عنوان چهل و ششــمین رئیس 
جمهوری آمریکا به طرز چشــمگیری افزایش 

می یابد.
فلوریدا؛ رقابت شانه به شانه ترامپ 
و بایدن برای کسب ۲۹ رای الکترال

ایالت فلوریدا با آرای الکترال زیاد خود در هر 
دوره از انتخابات آمریکا در دهه های اخیر ایالتی 
مهم برای نامزدهــای دموکرات و جمهوریخواه 
بوده اســت. ترکیب جمعیتی این ایالت که هم 
تعداد زیادی از افراد ســالمند و بازنشسته، هم 
سیاهپوســتان و هم اســپانیایی تبارها در آن 
زندگــی می کنند به گونه ای اســت که هر دو 
حزب می توانند به کســب ۲۹ رای الکترال آن 

امیدوار باشند.
نتیجه آخرین نظرســنجی منتشرشــده در 
ایالت فلوریدا نشــان می دهد که ۴۹ درصد رای 
دهنــدگان از جو بایدن حمایــت می کنند. در 
مقابــل ۴۷ درصد از آنها قصــد دارند به دونالد 

ترامپ رای دهند. 

وزن کشی به آرای الکترال رسیده است

تعقیب و گریز ترامپ و بایدن در ایاالت آمریکا

یک وزیر کابینه رژیم صهیونیســتی دیروز )یکشنبه( مدعی شد، فروش 
جنگنده های پیشــرفته اف-۳۵ آمریکا به قطر به رغم اعتراضات این رژیم به 
یک چنین توافقی امکانپذیر اســت. به گزارش رویترز، »یووال اشتاینیتس« 
کــه در کابینه امنیتی بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر این رژیم حضور دارد 
به یدیعــوت آحارونوت گفت: من تردیدی ندارم اگــر آنها )قطری ها( آن را 
بخواهند و مایل به پرداخت پول آن باشند، دیر یا زود آن را به دست خواهند 
آورد. او در ادامه گفت: این فرضی است که ما باید لحاظ کنیم. او عنوان کرد، 
دولت آمریــکا »نهایتا منافع آمریکا را دنبال می کند« به ویژه در مواجهه با 

جنگنده های رادارگریز رقیب پیشنهادی از جانب روسیه و چین.

احتمال فروش جنگنده F35 به قطر
رئیس جمهوری روســیه دیروز )یکشــنبه( گفت، اطالعــات دریافتی از 
سرویس های اطالعاتی آمریکا مکررا به مسکو کمک کرده تا از بروز حمالت 
تروریســتی جلوگیری کند. به گزارش اســپوتنیک، والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روســیه در گفتگو با روســیا ۱ گفت، همکاری بین سرویس های 
اطالعاتی روسیه و آمریکا با وجود یکسری تقابل ها و اختالفات بین دو کشور 
که در بســیاری از زمینه ها وجود دارد، ادامه دارد و در جریان است. رئیس 
جمهوری روســیه ادامه داد: از دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا بابت 
ارائه این اطالعات قدردانی می کنم که به جلوگیری از حمالت تروریســتی 

در روسیه کمک کرد. 

کمک اطالعاتی آمریکا به روسیه
مراکز أخذ رای در ۱۴ استان مصر دیروز )یکشنبه( درهای خود را به روی 
رای دهندگان در دومین و آخرین روز از مرحله نخســت انتخابات پارلمانی 
باز کردند. به گزارش روزنامه الشرق االوسط، این مرحله شامل حوزه های ۱۴ 
استان جیزه، الفیوم، بنی سویف، المنیا، اسیوط، الوادی الجدید، سوهاج، قنا، 
االقصر، اسوان، البحر االحمر، اسکندریه، بحریه و مطروح می شود. مصری ها 
در انتخابــات در دو مرحله آن ۵۶۸ نماینده را برای ۵۹۶ کرســی پارلمان 
انتخاب می کنند و ما بقی نمایندگان را عبدالفتاح سیســی، رئیس جمهوری 
مصــر انتخاب می کند. تعداد رای دهندگان در این مرحله به ۳۳ میلیون تن 

از میان ۶۳ میلیون رای دهنده که حق رای دارند، می رسد. 

دومین روز رای گیری انتخابات پارلمانی مصر

بازگشت بغداد به مدار اعتراضات اکتبر

هزاران عراقی دیروز، یکشنبه برای تجدید 
اعتراضات به ناتوانی دولت در تحقق اصالحات 

و مواخــذه عامــالن ســرکوب تظاهرات های 
»خیزش اکتبر« که از ســال گذشته میالدی 

این کشــور را درنوردیده به میدان التحریر و 
اطراف منطقه الخضرا بازگشتند. درگیری هایی 
نیز میان نیروهــای امنیتی و تظاهرکنندگان 
در میدان العالوی در بغــداد رخ داد. روزنامه 
الشرق االوســط چاپ لندن نوشت، شاهدان 
گفتنــد، درگیری های شــدیدی صبح امروز 
میان تظاهرکننــدگان و نیروهای امنیتی که 
تالش داشتند تجمع معترضان را در نزدیکی 
ساختمان شورای ملی ســابق در دوره صدام 
متفــرق کننــد، رخ داد؛ درگیری هایی که به 
گفته این شــاهدان دلیلش هنوز مشــخص 
نیســت. آنها در ادامه گفتند، وضعیت امنیتی 

بحرانی اســت و نیاز اســت کــه فرماندهان 
امنیتــی وارد عمل شــده و مانع از تشــدید 
خشونت شــوند. به خصوص که دولت اعالم 
کرده از تظاهرکنندگان محافظت و از هرگونه 
تماس با نیروهای امنیتی مستقر در خیابان ها 
جلوگیری خواهد کرد. هــزاران عراقی دیروز 
۲۵ اکتبر به میادین بزرگ شهرهای این کشور 
به ویژه میدان التحریر در بغداد سرازیر شدند 
تا با گرامیداشت نخستین سالروز خیزش ۲۵ 
اکتبر در سال ۲۰۱۹، بار دیگر بر خواسته های 
تظاهرکننــدگان این خیزش تاکید کنند. این 
تظاهرکنندگان که تظاهرات بزرگ امروز را با 

تدابیر شــدید امنیتی برگزار کردند بار دیگر 
علیه فساد طبقه حاکم بر کشورشان، دخالت 
خارجی، قتل کنشــگران عراقی و سیاســت 
اداره کشــور بر اســاس گرایش های فرقه ای 
شــعار دادند. تظاهرکنندگان با تکرار خواسته 
همرزمان خود که در یک ســال گذشته جان 
خود را در این مسیر از دست داده اند، مصرانه 
خواســتار محاکمــه قاتالن فعاالن سیاســی 
شدند. تظاهرکنندگان از ماه ها پیش در بغداد 
و دیگر شهرهای جنوب عراق خواستار مقابله 
با فساد در عراق به عنوان دومین کشور تولید 

کننده طالی سیاه هستند.

هزاران شهروند صهیونیست شــنبه شب با آمدن به خیابان ها، علیه نخست 
وزیر این رژیم تظاهرات کرده و خواهان استعفای وی شدند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه المیادین، تظاهرکنندگان در مقابل 
مقر »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و در چند میدان و پل 
در اراضی اشغالی تجمع کرده و پرچم های سیاه را در دست گرفتند و شعارهایی 

را برای درخواست جهت استعفای نتانیاهو سردادند.
منابع خبری تعداد تظاهرکنندگان را ده ها هزار تن اعالم کردند.

آنها نتانیاهو را به سه اتهام از جمله فساد و انزجار طلبی متهم کردند.
در قدس اشغالی تظاهرات ها از مکان های مختلف آغاز شده و به محل اقامت 
نتانیاهو ختم شــدند. جنبش پرچم های سیاه اعالم کرد که از ۱۸  هفته قبل، 
بــه صورت متوالی ده ها هزار زن و مرد اســرائیلی به خیابان ها می آیند تا علیه 
نتانیاهو تظاهرات کنند. در تظاهرات روز شــنبه بیش از ۱۷۰ هزار تن شرکت 
کردند. در همین حال، الیگا شراگا، رئیس جنبش »کیفیت قدرت« تصریح کرد: 
نتانیاهو یک رهبر فاســد است و نباید هدایت کننده قدرت باشد چراکه همواره 
منافع شــخصی خود را در اولویت قرار می دهد. همین روز گذشته بنی گانتس 
)وزیر جنگ( اعالم کرد که نتانیاهو از نهاد امنیتی، فروش جنگنده های اف-۳۵ 

را مخفی کرده بود و بدین ترتیب، بار دیگر نتانیاهو ضرر شــدیدی را به امنیت 
داخلی وارد کرد و او فقط شــتابان به دنبال صلح می رود تا توجهات را از جنگ 
کنونی در داخل اســرائیل منحرف کند. یکی دیگر از تظاهرکنندگان نیز اعالم 
کرد: میلیون فرد بیکار وجود دارند انســان های شــریفی که در عرض یک روز 

تبدیل به افراد تهی دست شده اند. 

ادامه اعتراضات علیه »نتانیاهو« در تل آویو

بگو مگوی تند فرانسه و ترکیه
پس از ســخنان اردوغان مبنی براینکه مکرون باید بــه خاطر رفتارش با 
میلیون ها تن از اعضای جامعه مســلمان فرانســه از نظر روانی مورد بررسی 
قرار گیرد، پاریس ســفیرش در آنکارا را فراخواند. به گزارش اسپوتنیک، این 
اقدام در پی واکنش تند رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در قبال 
اقدامات جدید امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه در واکنش به بریده 
شدن ســر یک معلم در این کشور از سوی یک مهاجر مسلمان  شکل گرفته 

است.
دفتر ریاست جمهوری فرانســه در بیانیه ای اعالم کرد: اظهارات اردوغان 
غیرقابل قبول اســت. توهین و اهانت، روش مناسبی نیست. یکی از مقام های 
دفتر ریاســت جمهوری فرانسه نیز ســخنرانی و اظهارات اردوغان را بی ادبی 
بیــش از حد توصیف کــرد و گفت: پاریس از اردوغــان می خواهد تا رویکرد 
سیاســی خود را تغییر دهد چون این روند خطرناک است. اردوغان روز شنبه 
واکنــش تندی بــه صحبت ها و رویکرد مکرون نشــان داد و در ســخنرانی 
تلویزیونی نیز همتای فرانســوی خود را  به دلیل رفتــاری ناعادالنه در قبال 
مسلمانان محکوم و تاکید کرد که مکرون به روان درمانی نیاز دارد. وی افزود: 
چطور کسی که رئیس یک دولت است می تواند چنین رفتاری با میلیون عضو 
گروه هایی با باورها و عقاید مختلف داشته باشد. چنین رفتاری اول از همه نیاز 

به روان درمانی دارد. مشکل مکرون با اسالم و مسلمانان چیست؟

ویژه

مقاومت نخست وزیر تایلند مقابل معترضان
بانکــوک در اولین دور اعتراضات مردمی پس از امتناع نخســت وزیر برای 
اســتعفا شاهد اعتراضات گســترده مردمی بود. به گزارش رویترز، »پرایوت« 
بعد از عبادت بودایی ها که برای خواسته التیام ملی- بعد از ماه ها اعتراض که 
آن ها نیز خواســتار اصالح سلطنت بودند- برگزار شده بود، در پاسخ به سؤال 

روزنامه نگاران که آیا کناره گیری خواهد کرد یا خیر، گفت: استعفا نمی دهم.
بعد از اینکه مهلت زمانی معترضان به پرایوت برای اســتعفا منقضی شــد، 
یکی از گروه های معترضان گفت که روز یکشــنبه اعتراض خواهند کرد. گروه 
دیگری اعالم کرد که روز دوشــنبه به سفارت آلمان خواهند رفت؛ که ارجاع 
غیرمســتقیمی به این حقیقت بود که پادشاه تایلند عمده اوقاتش را در آلمان 

می گذراند.
جاتوپات »پای« بونپاتاراراکســا، از رهبران اعتراضاتی که برای روز یکشنبه 
برنامه ریزی شــده، اظهار کرد: مشــکل پرایوت است، نخستین مانعی که باید 
کنار بگذاریم. جاتوپات یکی از ده ها معترضی بود که این ماه دســتگیر و روز 
جمعه به قید وثیقه آزاد شــد. از ماه ژوئیه، معترضان خواستار رفتن پرایوت و 
قانون اساسی جدید هســتند. آن ها اخیراً نیز درخواست اصالحات به منظور 
مقابله با قدرت ســلطنت »ماهــا واجیرالونگکورن«، پادشــاه تایلند را مطرح 
کرده اند. پرایوت که نخستین بار طی کودتایی در سال ۲۰۱۴ به قدرت رسید، 
اتهامــات منتقدانش مبنی بر آنکه او انتخابات ســال گذشــته را برای حفظ 
قدرت مهندســی کرده، رد می کند. وی بعد از عبادت بوداییان، گفت: از همه 
می خواهــم مصالحه کرده و کمک کنند مشــکالت را با هــم حل کنیم. وی 
خواستار جلســه اضطراری پارلمان در روزهای دوشنبه و سه شنبه به منظور 
سعی در حل بحران شده، اما مخالفانش با توجه به اینکه حامیان او از اکثریت 
پارلمانی برخوردارند، اعتماد کمی به نتیجه این جلســه دارند. پادشاه تایلند 
اظهارنظر علنی درباره اعتراضات نکرده، اما ستایش روز جمعه او از مردی که 
در تجمع ضدتأســیس یک عکس ســلطنتی را به دست گرفته بود، جنجالی 
شد؛ در حالی که ســلطنت طلبان اقدام این مرد را تحسین و معترضان آن را 

مورد تمسخر قرار دادند.

ورود دبیرکل نَُجباء به تهران
گروه بین الملل: شــیخ اکرم الکعبی پــس از عزیمت به تهران با مقامات 
رده باالی کشوری ـ لشکری دیدار و گفتگو می کند. حجت االسالم والمسلمین 
»اکرم الکعبی« در این سفر با شخصیت های برجسته کشوریـ  لشکری مالقات 
و رایزنی خواهد داشــت. »بررسی ابعاد شهادت سردار رشید اسالم حاج قاسم 
سلیمانی و فرمانده مجاهد ابومهدی المهندس و همچنین برنامه های پیش رو 
برای اخراج اشــغالگران امریکایی از عراق و منطقه« جزو اهم موضوعاتی است 
که در مذاکرات دبیرکل نَُجباء با مقامات ارشــد جمهوری اسالمی مورد بحث 

و تبادل نظر قرار می گیرد. 

اعتراض به عادی سازی روابط سودان با اسرائیل
القدس العربی: گروه های سیاسی برجسته سودان مخالفت خود را با توافق 
حاصل شــده جهت عادی سازی روابط میان خارطوم و تل آویو با کمک آمریکا 
را محکوم کردند. مســاله عادی سازی با رژیم صهیونیستی، برای سودان که در 
گذشــته منتقد سفت و ســخت این رژیم بود، امری حساس به حساب می آید 
و باعث دودســتگی نظرات میان رهبران نظامــی و غیرنظامی که هدایت دوره 
انتقالی را بعد از کنار زدن عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان در سال ۲۰۱۹ 

برعهده دارند، شده است.

رئیس جمهوری الجزایر در قرنطینه
المیادین: »عبدالمجیــد تبون« رئیس جمهــوری الجزایر در پی ابتالی 
برخی مقامات ارشد در ریاست جمهوری و دولت به ویروس کرونا »داوطلبانه« 
برای مدت پنج روز وارد قرنطینه شد.این اقدام یک هفته پیش از همه پرسی 

اصالح قانون اساسی که از سوی تبون پیشنهاد شده صورت گرفت.

آمادگی علی اف برای مذاکره آتش بس
آذپرس: رئیس جمهــوری آذربایجان گفت که دولت باکو آماده مذاکرات 
درباره آتش بس در منطقه مورد مناقشــه قره باغ کوهستانی است و البته این 

وضعیت به طرف ارمنستانی بستگی دارد.

تصویب رابطه اسرائیل با بحرین در کنست
الجزیره: رسانه های رژیم صهیونیستی اعالم کردند، دولت این رژیم توافق 

ایجاد روابط دیپلماتیک با بحرین را به تصویب رساند.

عملیات پهپادی یمن علیه عربستان
المســیره: یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن در عملیاتی دو 
فرودگاه جیزان و أبها و پایگاه خمیس مشــیط در عمق عربســتان ســعودی را 

هدف گرفت.

توافق در لیبی
روسیا الیوم: رئیس پارلمان شرق لیبی اعالم کرد که توافق شد که سرت 

لیبی مقری برای نهاد اجرایی در دوره انتقالی باشد.

پولیتیک

کوتاه از جهان

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی )نوبت اول(
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی می گردد. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر 

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
بخش ۱۱

۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام زاهد غفوری فرزند عبدالحمید شماره شناسنامه ۳۲۵ صادره مریوان کدملی ۳۸۲۰۶۷۵۶۸۱ تحت پالک ۱۵ فرعی از ۳۹ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۴۱۰/۳۰ مترمربع که به صورت سهم ارث 
از عبدالحمید غفوری زارع صاحب نسق به آدرس سنندج روستای سورکول زمین مشهور به دول باغ رحیمه

۲- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام زاهد غفوری فرزند عبدالحمید شــماره شناســنامه ۳۲۵ صادره مریوان کدملی ۳۸۲۰۶۷۵۶۸۱ تحت پالک ۱۶ فرعی از ۳۹ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مســاحت ۶۳۳۱/۵۶ مترمربع که مقدار ۳۴۲/۵۰ 
مترمربع در حریم رودخانه می باشد که به صورت سهم ارث از عبدالحمید غفوری زارع صاحب نسق به آدرس سنندج روستای سورکول زمین مشهور به دول باغ رحیمه

۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام وفاغفوری فرزند عبدالحمید شماره شناسنامه ۳ صادره مریوان کدملی ۳۸۲۱۲۷۱۸۱۷ تحت پالک ۱۷ فرعی از ۳۹ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۳۲۵۸/۶۰ مترمربع که مقدار ۳۵۵/۶۰ مترمربع 
در حریم رودخانه می باشد که به صورت سهم ارث از عبدالحمید غفوری زارع صاحب نسق به آدرس سنندج روستای سورکول زمین مشهور به دول باغ رحیمه

۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام وفاغفوری فرزند عبدالحمید شماره شناسنامه ۳ صادره مریوان کدملی ۳۸۲۱۲۷۱۸۱۷ به مقدار ۴۵/۹۱۷۸۶۲۴۴۴۳ شعیر مشاع و یحیی غفوری فرزند عبدالحمید به شماره شناسنامه ۲۵۵ صادره سروآباد 
کدملی ۶۴۶۹۵۷۵۹۰۰ به مقدار ۵۰/۰۸۲۱۳۷۵۵۵۷ شعیر مشاع تحت پالک ۱۸ فرعی از ۳۹ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۱۸۱۸۹مترمربع که مقدار ۶۶۶/۷۵ مترمربع در حریم رودخانه می باشد که به صورت سهم ارث از عبدالحمید غفوری 

زارع صاحب نسق به آدرس سنندج روستای سورکول زمین مشهور به قره ول
۵- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام یحیی غفوری فرزند عبدالحمید به شــماره شناســنامه ۲۵۵ صادره سروآباد کدملی ۶۴۶۹۵۷۵۹۰۰ تحت پالک ۱۹ فرعی از ۳۹ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۵۰۷۳ مترمربع که به صورت سهم 

ارث از عبدالحمید غفوری زارع صاحب نسق به آدرس سنندج روستای سورکول زمین مشهور به قره ول
۶- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام وفاغفوری فرزند عبدالحمید شماره شناسنامه ۳ صادره مریوان کدملی ۳۸۲۱۲۷۱۸۱۷ به مقدار ۴/۰۶۵۷۴۵۹۴۳۳۹ شعیر مشاع و یحیی غفوری فرزند عبدالحمید به شماره شناسنامه ۲۵۵ صادره سروآباد 
کدملی ۶۴۶۹۵۷۵۹۰۰ به مقدار ۲۰/۵۶۵۶۶۷۱۷۴۳ شعیر مشاع و زاهد غفوری فرزند عبدالحمید به شماره شناسنامه ۳۲۵ صادره مریوان کد ملی ۳۸۲۰۶۷۵۶۸۱ به مقدار ۶۶/۰۴۰۰۱۴۷۰۳۶ تحت پالک ۲۰ فرعی از ۳۹ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به 

مساحت ۱۹۰۴۳ مترمربع که مقدار ۱۴۰۳/۵ مترمربع در حریم رودخانه می باشد که به صورت سهم ارث از عبدالحمید غفوری زارع صاحب نسق به آدرس سنندج روستای سورکول زمین مشهور به دول باغ رحیمه
۷- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام وفاغفوری فرزند عبدالحمید شماره شناسنامه ۳ صادره مریوان کدملی ۳۸۲۱۲۷۱۸۱۷ به مقدار ۲۹/۷۱۳۰۱۶۹۱۰۹ شعیر مشاع و زاهد غفوری فرزند عبدالحمید به شماره شناسنامه ۳۲۵ صادره مریوان 
کدملی ۳۸۲۰۶۷۵۶۸۱ به مقدار ۵۶/۴۶۴۰۴۷۳۴۵۳ شــعیر مشــاع تحت پالک ۲۱ فرعی از ۳۹ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مســاحت ۱۱۴۳۹/۳۵مترمربع که مقدار ۵۴۶/۳۰ مترمربع در حریم رودخانه می باشــد که به صورت سهم ارث از عبدالحمید 

غفوری زارع صاحب نسق به آدرس سنندج روستای سورکول زمین مشهور به پشت کاریز
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۸/۵ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۸/۲۰ 
رئیس ثبت منطقه یک سنندج  - بهنام قباد   ۱۶050:م الف
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محله چینی ها 
محله چینی ها فیلمی آمریکایی 
در ژانــر جنایــی، مرموز، مهیج 
رومن  کارگردانــی  بــه  درام  و 
پوالنسکی محصول سال ۱۹۷۴ 
فیلم  ایــن  بازیگران  از  اســت. 
می توان به جک نیکلسون و فی 

داناوی اشاره کرد.
داســتان فیلــم دربــاره جیک 
نیکلســون(  )جــک  گیتــس 
کارآگاه خصوصی لس آنجلسی، 
متخصــص در امــور افشــای 
خیانت های زناشــویی است که 
توســط زنی که خــود را خانوم 
مالوری معرفی می کند استخدام 
می شــود تا پرده از راز خیانت 
شــوهر او بردارد. آقای مالوری 

ســرمهندس شــرکت آب و برق لس آنجلس که درگیر پروژه ای درباره سدسازی و آبرسانی در زمان قحطی است، توسط 
گیتس تعقیب می شــود و چند عکس رســواکننده که نشانگر خیانتش بود، به طور اتفاقی در یکی دو روزنامه محلی چاپ 
می شــود. اما خیلی زود خانوم مالوری واقعی )فی دوناوی( به این عمل کارآگاه اعتراض کرده و مشــخص می شود همگی 

قربانی ماجرای رازآلودی شده اند که هدف اصلی آن بی آبرو کردن آقای مالوری بوده. 
جیک گیتس تصمیم می گیرد زن مرموزی که او را ابتدای ماجرا استخدام کرده بود پیدا کند اما با کشته شدن آقای مالوری 

داستان شکل دیگری به خود می گیرد.

فناوری
استفاده از پهپادها برای ردیابی کاالهای موجود در انبار

در ســال های اخیــر دانشــگاه ام.آی.تــی و 
»جامعــه پژوهشــی فراونهوفــر« آلمــان از 
توسعه سیســتم هایی که از هواپیماهای بدون 
سرنشین/پهپاد برای پیگیری کاالهای موجود 
در انبارهــا اســتفاده می کنند، خبــر داده اند 
اما اخیرا اســتارت آپ »ور« با ارائه سیســتم 
»ور«)Ware( معنای جدیدی به عملکرد آن 
پهپادها افزوده و در حال حاضر سیســتم های 
این استارت آپ در چندین مکان مورد استفاده 

قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، این استارت آپ مستقر در سانفرانسیسکو موفق به توسعه سیستم «ور« شده است 
که این سیســتم شامل چند کوادکوپتر خودران به نام »Skydio۲« است که در حالی که در انبار بر روی سیستم خود 
که به نوعی همانند النه اســت قرار می گیرند، باتری های خود را شارژ می کنند. آنها طبق یک برنامه از قبل برنامه ریزی 
شده فرود می آیند و در میان قفسه ها و پالت ها به عقب، جلو و باال و پایین پرواز می کنند و وقتی کارشان تمام شد همانند 

یک پرنده به النه برمی گردند.
با پرواز هر هواپیمای بدون سرنشــین، دوربین تعبیه شــده بر روی آن تصاویری از »کیوآر کد« مانند برچسب های زده 
شده بر روی هر قفسه به همراه بارکد جداگانه پالت های موجود در آن قفسه را ثبت می کند. کدهای برچسب و بارکد به 
ترتیب برای هر قفســه و پالت منحصر به فرد هستند. بنابراین هنگامی که ویدیو توسط یک سرور مبتنی بر ابر پردازش 
می شود، سیستم ور می تواند به کاربران نشان دهد که کدام پالت ها روی کدام قفسه ها قرار دارند و این قفسه ها در کجای 
انبار قرار دارند. بعالوه از آنجا که سیســتم مذکور از محتوای هر پالــت اطالع دارد، می تواند تعداد محصوالت موجود در 

ساختمان را ردیابی کند.
در مقابــل، سیســتم های جامعه فراونهوفــر و ام.آی.تی مبتنی بر دید نیســتند و در عوض آنهــا از هواپیماهای بدون 
سرنشــینی استفاده می کنند که برچسب های سامانه بازشناسی با امواج رادیویی را می خوانند. سامانه بازشناسی با امواج 
رادیویی)Radio Frequency Identification( )به اختصار RFID( ســامانه شناســایی بی سیمی است که قادر به 
تبادل داده ها به  وســیله برقراری اّطالعات بین یک برچســب که به یک کاال، شیء، کارت و… متصل شده  است و یک 

بازخوان)Reader( است.

نگاه

تریبون هایی که فرهنگ عمومی جامعه را می سازند
سیدشهاب الدین چاوشی

فرهنگ عمومی جامعه تحت تأثیر عوامل مختلفی چون دین، سیاســت، حقوق، قوانین، اقتصاد، آداب و سنن و مؤلفه های 
متعدد دیگری اســت که صرف نظر از وزن و تأثیرگذاری آنها، هریک در جای خود می تواند مورد بحث جامعه شناســان و 

روان شناسان اجتماعی قرار گیرد.
اما از این میان آنچه مسلم است خلق و خوی و منش مدیران و زمامداران جامعه، بیشترین تاثیر را در شکل گیری و جهت 

 دهی به افکار عمومی و در نهایت فرهنگ عمومی جامعه می گذارد.
رسول مکرم اسالم )ص( می فرماید: مردم به زمامداران خود شبیه ترند تا به پدران خود، این سخن موید اهمیت تأثیرگذاری 
مشــی و سلوک مدیران جامعه در تربیت اجتماعی انسان هاست و از طرفی اختصاص تأثیرگذاری به یک شخصیت یا یک 
مدیر ارشــد هم چندان قابل اثبات نیســت. امروز حاکمیت در جوامع انسانی مجموعه و سیستمی است که عملکرد آن بر 

تمام ارکان اجتماع و رفتار و کنش های انسانی تأثیر می گذارد.
شاید بتوان مدعی شد از تاثیرگذارترین نهادهای اجتماعی حاکم بر روابط انسان ها، قانون و قانون گذاران هستند. اگر در پی 
قانون مند نمودن جامعه هستیم باید قانونگذاران جامع االطرافی داشته باشیم، ورود و حضور فرهیختگانی که با منافع ملی 
کشور آشنایی کامل دارند و از حداکثر عقالنیت برخوردارند می تواند در ایجاد قوانین کارآمد و اجرایی نقش مؤثری ایفا کند.

 تریبون هایی که افکار عمومی را جهت می دهند و در ایجاد فرهنگ عمومی و بسترسازی هنجارهای اجتماعی، سهم بسزایی 
دارند، باید تحت مراقبت های ویژه قرار گیرند. در طول سال ها و ادوار مختلف از مشی بزرگان دین و فقیهان همواره توصیه 
به رعایت و حفظ وحدت در جامعه اســالمی و پرهیز از تفرقه و اختالف افکنی در صدر و اهم موضوعات بوده و توصیه به 

مدارا با مردم بخصوص با هم کیشان نیز جزء جدا نشدنی سیرة بزرگان دین و اخالق بوده است.
 به خاطر داشته باشیم هیچ حاکمی حقانی تر از امیرالمومنین علی )ع( در تاریخ اسالم سراغ نداریم اما او هم برای حفظ 
وحدت جامعه اسالمی و جلوگیری از شکاف در جامعه نوپای اسالمی به مدت ۲5 سال از حق مسلم خویش، چشم پوشی 
نمود و این امر درحالی  از سوی ایشان صورت پذیرفت که در توصیف دشواری شرایط خویش از تعبیر استخوان در گلو و 

خار در چشم استفاده نمود.
امروز همة انسان هایی که در قلمرو یک سرزمین و تحت یک پرچم واحد زندگی اجتماعی و سیاسی خاصی را پذیرفته اند 
در تعیین سرنوشت کشور خود محق شناخته می شوند و با داشتن ایده ها و سلیقه های مختلف نمی توان عملکرد واحدی 
را از آنها انتظار داشت، اما یک حاکمیت قوی با استفاده از بیان مؤثر و آموزش های رسمی و غیر رسمی قادر است قدرت 
سیاسی، نظامی و اقتصادی خود را به اقتدار ملی تبدیل کند، به نحوی که همه مردم به راحتی اقتدار حکومت را بپذیرند 

و در سایه آن احساس امنیت کنند.
 چهره عریان قدرت نه تنها برای مردم وحشتناک و غیرقابل تحمل است بلکه همواره مردم را در معرض لجبازی و مواجه با 
حکومت قرار خواهد داد، هنر حکومتگران عاقل و مدبر در این است که بتوانند در افکار مردم تحول مثبتی به وجود آورند 

و آن هم بستگی تام و مستقیمی به عملکرد مدیران و نوع سلوک و رفتار سیاسی آنان خواهد داشت.
اکثریت مردم همواره دنبال آرامش و پرهیز از تنش هستند اگر در مراجعات روزمره به دستگاه های دولتی و عمومی مورد 
احترام و تکریم قرار گیرند و حقوق شهروندی آنان به رسمیت شناخته شود، بی تردید در حفظ نظم موجود همراهی و کمک 
می کنند و اگر در مسیر انجام کارهای خود با بی حرمتی، تضییع حقوق، بروکراسی های بیهوده و دست و پا گیر و تبعیض 
در اجرای قوانین مواجه شوند، به تدریج آشفته می شوند و این آشفتگی ها خود به بستر رشد هیجانات کاذب و شکل گیری 

اعتراضات خرد و کالن برعلیه حکومت مبدل خواهند شد.
تریبون های مختلف در سطح جامعه، در آستانة هفته وحدت )میالد رسول گرامی اسالم )ص( و بنیانگذار مکتب جعفری( 
می توانند نقش آفرین و منادی وحدت و همبســتگی مردم باشند. بنابراین می بایست از طرح موضوعات اختالفی و ایجاد 
تشــنج و سوق دادن کشور به سمت دو قطبی شــدن پرهیز نمایند. تریبون صداوسیما و شبکه های متعدد آن، رسانه ها و 
شبکه های مجازی، نماز جمعه و شبکه گستردة آن در سراسر کشور، مدارس، دانشگاه ها، سازمان های فرهنگی و تبلیغاتی 
کشور همه و همه صرفا در جهت رعایت حقوق حقه مردم و چارچوب های اعتقادی و اخالقی جامعه باید بیش از گذشته 

برنامه ریزی و تالش کنند.
زبان انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر خالی از کینه توزی، کنایه و طعنه اســت زیرا امر به معروف و نهی از منکر یک 
فریضه الهی مشابه نماز است و باید به قصد قربت الهی صورت گیرد نه ایجاد عداوت و خودسری ها. هیچ عبادتی بدون نیت 

خالص و بدون قصد تقرب الهی ارزشمند نمی شود و به مقصد حقیقی اش نمی رسد.
چهره های سیاسی و نمایندگانی که این روزها اختالفات سیاسی، جناحی و حتی کارشناسی را دستمایه تفرقه و دوقطبی 
کردن کشــور و مردم قرار می دهند، اگر دغدغة اجرای دستورات دین خدا و ترویج دینداری در میان مردم را دارند مراقب 
و به هوش باشند که ناگاه در دام نفوذی ها نیافتند. همیشه نفوذی ها آتش بیار معرکه هستند و حیات آنها در فضای تفرقه 

و اختالف تضمین می شود.
 گاهی نفوذی ها آنقدر خود را موجه نشان می دهند که تشخیص آنها برای تودة مردم کار دشواری است، نفوذی الزاماً کسی 
نیست که برای دشمن جاسوسی کند بلکه افرادی هستند که در معرض رخنة نفوس شیطانی قرار می گیرند و ممکن است 
ســاده لوحانه و بدون اینکه خود بخواهند و بدانند آلت دســت قرار بگیرند و رفتار و کردار آنها سبب هرج و مرج و خسارت 

مادی و معنوی برای کشور و مردم شود.
ِ َجِمیًعا َواَل  امید است در هفته وحدت با تأسی به اخالق مداری بی نظیر رسول گرامی اسالم )ص(، ندای »َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اللَّ
ُقوا« از همه سوی کشور برخاسته و جان های خسته و نگران را در شرایط سخت تحریم و شیوع گستردة بیماری کرونا  تََفرَّ

بنوازد و طنین همدلی و همراهی برکشور سایه افکند تا بتوانیم از این روزهای سخت با سربلندی عبور کنیم.
منبع: خبرآنالین 

فیلم بازی
 مدیریت درستی در مجلس اعمال شود، حرف های بی ربط گفته نمی شود

ادامه از صفحه 2
وی افزود: طرح تدوین شده از سوی حزب مردم ساالری با نام »جمهوریت سوم« یکی از برنامه هایش اصالح قانون اساسی است. قبال 
گفتیم با تدوین قانون اساســی در ســال 5۸ جمهوری اول و با رفراندوم سال ۶۸، جمهوری دوم را داشتیم. حدود ۳۲ سال می گذرد و 
اگر در قانون اساسی بازنگری انجام شود جمهوریت سوم را خواهیم داشت. همچنین در رابطه با وضع معیشتی، تقویت اعتماد عمومی 

و مسائل فرهنگی و اجتماعی برنامه هایی ارائه شده است.
 برای حمایت از نامزد نیابتی پشت دستمان را داغ می کنیم

کواکبیان در پاســخ به اینکه میان احزاب اصالح طلب راهبرد واحدی برای اســتفاده از نامزد نیابتی در انتخابات ۱۴۰۰ وجود ندارد، 
گفت: با دبیران کل احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات به شکل مجازی ارتباط دارم آنها عموما از نامزد خالص اصالح طلب 
سخن می گویند. در کل تا زمانی که نامزدی معرفی شود ممکن است اتفاقات زیادی بیفتد. دفتر سیاسی و شورای مرکزی حزب مردم 
ساالری به من گفت که اعالم نامزدی کنم اما این موضوع را به کنگره حزب در بهمن ماه امسال واگذار کردم تا نگویند از نامزد نیابتی 

حمایت کرده اند. اما شنیده ام حزب اعتدال و توسعه به علی الریجانی تمایل دارد.
این فعال اصالح طلب افزود: باتوجه به مسائل پیش آمده ۳۰ عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات می گویند ترجیح می دهیم نامزدی 
نداشــته باشــیم تا اینکه از نامزد نیابتی حمایت نکنیم.  ما هم در حزب خودمان پشت دستمان را داغ کنیم تا از نامزد نیابتی حمایت 
کنیــم. حتی اگر از نامزد اصالح طلب حمایت کنیم، حتما تعهداتی می گیریم. اینطور نباشــد که برای رای آوردن او تالش کنیم ولی 
وقتی انتخاب شد تلفنش را جواب ندهد. کواکبیان خاطرنشان کرد: معتقدیم سوابق، عملکرد و پاکدستی نامزد اصالح طلب باید مالک 
قرار گیرد. بحث مهم دیگر پایگاه اجتماعی نامزد اصالح طلب است. خیلی ها دوست دارند برای انتخابات نامزد شوند »اما ممکن است 
حاج خانمش هم به او رای ندهد.« تا االن راهبرد انتخاباتی اصالح طلبان ســه دســته اســت برخی به معرفی نکردن نامزد، عده ای به 
حضور بدون شــرط در انتخابات حتی با نامزد نیابتی و گروهی هم چون ما معتقد به صبر و رصد اوضاع هســتند. برای ما حضور مردم 
و شور و هیجان انتخاباتی مهم است. »شما اعلی علییِن  ویژگی ها را داشته باشید وقتی مردم پای صندوق نیایند چه فایده ای دارد؟«

مدیرمســئول روزنامه مردم ســاالری گفت: در انتخابات دوم اســفند بچه های روزنامه گفتند که »دکتر خیلی دوســت داریم اما رای 
نمی دهیم! « حتی پیش بینی ما این بود که در بدترین شــرایط ۴۰ درصد در تهران شــرکت می کنند. بنابراین تا بهمن ماه باید اوضاع 
را رصد کنیم و نحوه برخوردها را ببینیم. اگر نامزد اصالح طلبی با ســوابق خوب، روراســت و با صداقت وجود داشت در کنگره حزب 

اعالم موضع می کنیم.
وی یادآور شد: چرا این نقل قول که »هر کس قبال رد ]صالحیت[ شده نیاید« را این گونه بیان نکنیم؟ »هر کسی که قبال تاییدشده 
تضمینی نیســت که ]دوباره[ احراز صالحیت شــود« البته سخنگوی شــورای نگهبان حرفش را مقداری تصحیح کرد و گفت که نظر 

شخصی او بوده است. می گویم میدان بدهید تا ببینیم وضعیت چه می شود و باید تحولی ایجاد شود.
کواکبیان در پاســخ به این پرسش که در صورت مغایرت میان نامزد معرفی شده حزب مردم ساالری با نامزد شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات چه می کنید، گفت: بر ســر راهبرد دســتیابی به اجماع بحث جدی داریم. در طرح پارلمان اصالحات گفتیم چهار هزار نفر از 
سراسر کشور به شکل مجازی جمع شوند و چند نامزد برنامه های خود را ارائه دهند و در نهایت یک نفر که باالترین رای را از مجمع 
بدســت آورد به عنوان نامزد جریان اصالحات معرفی شــود و همه باید تابع این تصمیم باشند. »اینکه یک عده ریش سفید بنشینند 
و یواشــکی تصمیم بگیرند بعد بگویند یاالل همه باید تبعیت کنند را قبول ندارم« اما اگر درون جریان اصالحات ســازوکار دستیابی به 

اجماع وجود داشته باشد حتما تبعیت می کنیم و در این شرایط نامزد حزب کنار می رود.  
وی درباره نحوه عملکرد محمدرضا عارف در فراکسیون امید مجلس دهم و شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان گفت: برای 
آقــای عارف احترام قائل هســتم و چوب همین موضوع را در مجلس دهم زیــاد خوردم چون هیچ جا خودم را مطرح نکردم. »یک بار 

گفتم اگر نیاید می آیم اما او آمد و دفعه دوم خواستم بیایم که گفت تو نیا، گفتم چشم و نیامدم.«
سکوت اصالح طلبان مجلس یازدهم را قبول ندارم

کواکبیان ادامه داد: برای هیچ سمتی در مجلس دهم نامزد نشدم و در فراکسیون امید فعال نبودم. فقط فراکسیون دیپلماسی و منافع 
ملی را راه انداختم که نزدیک به ۱۸۰ نماینده چپ و راســت عضوش بودند. بارها گفته ام ۴۰ نماینده مجلس هشــتم کارکردی قوی تر 
از ۱۰۰ نماینده مجلس دهم داشــتند. االن هم مجلس کامال دوقبضه اصولگراست. بعید می دانم  ۷ تا ۱۰ اصالح طلب مجلس یازدهم 
نشستی داشته باشند. در وضعیتی که اکثریت اصولگرا  حتی در کمیسیون ها همه جوره اصالح طلبان را محدود می کنند آنها چه اثری 

می توانند داشته باشند اما در این شرایط باید حرف زد و سکوت اصالح طلبان مجلس یازدهم را قبول ندارم.
وی درباره راهبرد اصالح طلبان برای مدیریت کشور گفت: اگر بحث باند بازی، جناح بازی و حزب بازی مد نظر قرار ندهیم حتما فردی 

که می آید عالوه بر برنامه باید تیم خودش را معرفی کند ولی ما فقط شعار می دهیم.
شدیدترین تحریم های خارجی علیه دولت روحانی اعمال شد

کواکبیان با بیان اینکه دولت دوم حسن روحانی با کم شانسی بسیاری مواجه شد، گفت: باید بپذیریم شدیدترین تحریم های خارجی 
علیه این دولت اعمال شد و در عین حال با بالیای طبیعی اعم از سیل، زلزله و شیوع ویروس کرونا مواجه بود. اما در عین حال دولت 

در این ۸ ماه باقی مانده باید تحرک بیشتری داشته باشد تا اوضاع بهتر شود. 
اولویت نخســت دولت باید برنامه ریزی برای سیاســت خارجی و رفع تحریم های ظالمانه باشــد. در بحث اقتصادی هم حداقل تیم 

اقتصادی دولت هماهنگ باشند.
وی درباره تاثیر ملحق نشــدن ایران به لوایح مرتبط با FATF بر اقتصاد، گفت: در مجلس دهم حدود ۲ ســاعت و نیم در قالب تذکر، 
نطق، بیانات و... حرف زدم. ۲۰ نفری که در مجمع تشخیص مصلحت مخالف این لوایح بودند به صراحت از دالیل مخالفت خود بگویند. 
چرا باید خودمان را تحریم کنیم؟ 5۰ و خورده ای از اشــکاالت گرفته شــده چند مورد باقی مانده بود که به مجمع تشخیص مصلحت 
رفت و  گیر کرد. در جلسه کمیسیون امنیت ملی با کارشناسان و مدیران بانکی می گفتند این لوایح از ابزارهای کاری سیستم ماست. 

همین اواخر گفتند یکی از همسایگان غربی برای مراودات با ایران مشکل دارد.   
کواکبیــان ادامه داد: می خواهم بگویم حســن روحانی همــه واقعیت این موضوع را نمی گوید! نمی دانم چــرا مالحظه می کند! رئیس 
جمهوری چرا به مجمع تشــخیص مصلحت نمی رود تا در آنجا در این مورد بحث کند و اگر هم نشــد دســت کم واقعیت ها را بگوید و 
وزیر اقتصاد وضعیت را تشریح کند. مگر اینکه اینقدر بی اطالع باشیم که نمی دانیم بدون تصویب آن دو الیحه کارها طبق روال انجام 
می شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم با بیان اینکه به رخدادهای سیاسی نمی شود تک بعدی نگریست، 
گفت: چه بخواهیم و نخواهیم نتایج انتخابات سوم نوامبر یا سیزده آبان ریاست جمهوری آمریکا در جهان تاثیر دارد. نمی شود »سرمان 

را زیر لحاف کنیم« چون مساله مهمی است.
 کواکبیــان ادامــه داد: خیلی ها معتقدند که جو بایدن بیاید بهتر اســت چون گفته تحریم های یک جانبــه را برمی دارد و به برجام بر 
می گردد. اما بایدن هم یک مدت کوتاهی می آید حرف هایی می زند و با قدرت اجماع ســازی که دموکرات ها دارند اروپایی ها را با خود 

همراه می کند. بنابراین باید دندان روی جگر بگذاریم و صبر کنیم چون تحوالت زیادی پیش رو داریم.

تصویری دیده نشده از مناظره ترامپ و بایدن! 
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بیل گیتس
پایه گذار شرکت مایکروسافت

گیتس  »بیــل«  هنــری  ویلیــام 
ســوم، سرشــناس به بیل گیتس 
)زاده ۲۸ اکتبــر ۱۹55 ســیاتل، 
واشــینگتن( کارآفرین، بــازرگان، 
ســرمایه دار، نیکوکار و مدیر ارشد 
اجرایی آمریکایی است، که در سال 
۱۹۷5 با مشــارکت پل آلن شرکت 
مایکروســافت را تأسیس نمود. وی 

تا مارس ۲۰۱۷ با دارایــی خالص ۸۶ میلیارد دالر، به عنوان 
ثروتمندترین فرد جهان شــناخته می شــد، ولی در تاریخ ۶ 
مارس ۲۰۱۸، جف بیزوس مدیرعامل و مؤســس شــرکت 
آمازون، با ۱۱۲ میلیارد دالر دارایی ثبت شــده، از وی پیشی 
گرفت و به عنوان ثروتمندترین فرد جهان شــناخته شــد. 
گیتس از ابتدای تأســیس مایکروسافت، تا سال ۲۰۰۰ برای 
مدت ۲5 سال، به عنوان مدیرعامل مایکروسافت فعالیت کرد، 
همچنین تا سال ۲۰۱۴ در مجموع ۳۹ سال، ریاست هیئت 
مدیره مایکروسافت را برعهده داشت. وی کماکان با در اختیار 
داشــتن ۱٫۳٪ درصد از سهام این شــرکت، سهام دار عمده 
مایکروسافت است. بیل گیتس در ۲۸ اکتبر سال ۱۹55 زاده 
شــد و در کنار دو خواهرش در سیاتل، واشینگتن رشد کرد. 
گیتس در خانواده ای به دنیا آمد که از تاریخی غنی در تجارت 

و سیاست و خدمات اجتماعی سرشار بود. 
پــدرش ویلیام هنری گیتس دوم وکیل دادگســتری و یکی 
از سرشناســان شهر سیاتل، واشینگتن بود و مادر او آموزگار 
مدرسه و یکی از اعضای هیئت مدیره یونایتد وی اینترنشنال 
بود که در امور خیریه نیز فعالیت داشــت. گیتس در مدرسه 
لیک ســاید شــروع به تحصیل کرد. سپس به عالقه خود به 
نرم افزار پی برد و برنامه نویســی را در سن ۱۳ سالگی شروع 
کرد. در همین جا بود که هســتٔه اولیٔه مایکروســافت شکل 
گرفت. در بهار ســال ۱۹۶۸ میالدی مدرسه تصمیم گرفت 
که دانش آموزان را با پدیــده ای جدید که به تازگی در دنیا 
شــکل گرفته بود یعنی کامپیوتر آشنا کند. کامپیوترها هنوز 
بزرگ تــر و گران تر از آن بودند که مدرســه بتواند خریداری 
کند. به همین منظور مدرســه صندوقی را برپا کرد و اعالم 
کرد که برای اجارٔه یک ســال کامپیوتر PDP-۱۰ ســاخت 
شرکت DEC، کمک کنید. پول زیادی بیشتر از هزینٔه اجاره 
یک سال جمع شد. اما مدرسه، جذابیت این غول الکترونیکی 
را برای شــاگردان دســت کم گرفته بود. این شاگردان، بیل 
گیتس، پل آلن که دو ســال از گیتــس بزرگ تر بود و چند 
تــای دیگر از دوســتان بودند که همگی در حــال حاضر از 
برنامه نویســان ارشد مایکروسافت هســتند. در سال ۱۹۷۳ 
گیتس وارد دانشــگاه هاروارد شــد و با استیو بالمر آشنا شد. 
در هاروارد گیتس نســخه ای از زبان برنامه نویسی بیسیک را 

برای اولین میکروکامپیوتر نوشت.
 در ســال دوم، دانشــگاه را رها کرد تا تمــام انرژی خود را 
صرف مایکروســافت کند. آن ها شروع به ســاخت نرم افزار 
برای کامپیوترهــای خانگی کردند. مدیران مایکروســافت 
همــواره به اهــداف بلند مدت می اندیشــیدند و در پی آن، 
در ســال ۲۰۰5 نزدیک به ۶٫۲ میلیارد دالر برای تحقیق و 
 توسعه، سرمایه گذاری کردند. در سال ۱۹۹۹، گیتس کتاب 
»Business @ the Speed of Thought«را نوشــت، 
کتابی که نشان می دهد کامپیوتر چگونه می تواند در تجارت 
و کســب و کار مشــکالت کاربران را حل کند. این کتاب به 
۲5 زبان ترجمه شده اســت و در بیش از ۶۰ کشــور موجود 
می باشــد. این کتاب در لیســت پرفروش تریــن کتاب ها در 
روزنامه نیویورک تایمز، یو اس ای تودی، وال استریت ژورنال 
و فروشگاه اینترنتی آمازون قرار گرفت. کتاب پیشین گیتس 
به نام »The Road Ahead« که در ســال ۱۹۹5 منتشر 
شــده بود برای ۷ هفتــه متوالی حائز رتبــه اول در روزنامه 

نیویورک تایمز شد. 
گیتس در ســال ۲۰۰۰ پــس از ۲5 ســال، از مدیرعاملی 
مایکروســافت کناره گیری کرد و جای خود را به استیو بالمر 
داد، ولی همچنان به عنوان مدیر ارشد اجرایی و رئیس هیئت 
مدیره این شــرکت، به فعالیت خود ادامه داد. وی از ســال 
۱۹۷5 تا ۲۰۱۴ ریاست هیئت مدیره مایکروسافت را برعهده 
داشــت و پس از ۳۹ سال، با کناره گیری گیتس، جان دبلیو. 

تامسون به جای وی منصوب گردید.

روزنامه اطالعات – 5 آبان 1360 

»امام مردم را به حفظ ســنت های عزاداری در مراسم عاشورا 
دعــوت کرد« . تیتــر اول روزنامه اطالعات از ســخنان امام 
خمینی انتخاب شد. ایشان در این سخنان، جمله ای را گفتند 
که بســیار مشهور اســت: »این محرم و صفر است که اسالم 
را زنده نگه داشــته اســت«. خبر مهم دیگر اطالعات معرفی 
مهندس میرحســین موسوی به عنوان نخست وزیر بود. آیت 
الل خامنــه ای پس از اینکه مجلس وقت به علی اکبر والیتی 
رای نداد، مهندس موسوی را به مجلس معرفی کرد. اطالعات 

بیوگرافی مهندس موسوی را به همراه این خبر، منتشر کرد.

چهره ها

روزنامه بازی

حضرت محمد)ص(:
هر که مبتال شود و صبر کند و عطایش دهند و شکر کند

 و ظلم بیند و ببخشد و ظلم کند و آمرزش طلبد
 آنان در امانند و آنها هدایت یافتگانند.
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