
بین بایدن و ترامپ فرق است!
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پس از شستا بزرگترین عرضه بزرگ بورسی در راه است

تمهیدات جدید سازمان سنجش برای کاهش مراجعات حضوری در اوج شیوع کرونا

ایران و چیدمان هسته ای جدید دشمن
احمد چمران

بــه عنوان عضوی از خانواده دانشــگاه به واقع 
برخی سیاســت های مسئوالن و تصمیم گیران در 
حوزه سیاســت خارجی را درک نمي کنم. یکی از 
نمونه های بارز در این راستا نحوه موضع گیری های 
آقایــان در مــورد انتخابــات آمریکاســت. بــه 
جــرأت مي توان گفت تمــام کشــورهای دنیا و 
سردمداران شان یقین دارند که انتخابات آمریکا و 
نتایــج حاصل از آن بر روند و رویکردهای آنان در 
دیپلماسی، سیاســت خارجی، امنیتی و اقتصادی 
موثر اســت و در این باره نیز اظهارنظرمي کنند اما 
اینجا مســئوالن ما مدام از تریبون های مختلف و 
متعدد با صراحت تاکید مي نمایند که برای آنان و 
ایران، بایدن و ترامپ تفاوتی ندارد! از اروپا گرفته 
تا کشــورهای حوزه خلیج فارس، از چین گرفته 
تا روســیه و از مصر گرفته تا ترکیه همه مستقیم 
و غیــر مســتقیم تاکید دارند شکســت ترامپ یا 
پیروزی وی چــه تفاوت هایــی دارد و کدام یک 
به نفع جهان اســت. فی المثــل عرب های منطقه 
مي دانند اگر ترامــپ بماند نفع حداکثری دارند و 
اگر ببازد با بایدنی طرف هســتند که روی مسئله 
حقوق بشر در این کشورها مالحظات مهمی دارد 

و برای آنان چالش ایجاد مي کند.
نکته جالب ماجرا اینجاســت که بعضی آقایان 
که ایــن گونه مدعی عدم تاثیــر انتخابات ایاالت 
متحــده در امور جاری کشــورمان مي شــوند در 

جلسات غیرعلنی و خصوصی اتفاق نظر دارند که 
به شــدت نوع انتخابات مردم آمریکا بر سرنوشت 
مردم ایران موثر اســت. فراتر اینکه حتی از ماه ها 
قبل از برگــزاری انتخابات جلســات همفکری و 
تعیین استراتژی و رویکرد برگزار کرده و مشخص 
مي کنند در صورت انتخاب هر یک از گزینه ها باید 

چگونه عمل کرد.
 حال که چنین اســت و همه هم مي دانیم در 
عالم واقع و به دور از شعار و شعر، بایدن و ترامپ 
برای ما تفــاوت دارد چرا ادعا مي کنیم که چنین 
نیست و در هر شــرایطی ما راه خود را مي رویم؟ 
اگر کســانی که چنین رویکردی را انتخاب کردند 
تصور مي کنند با این نوع موضع گیری ارج و قرب 
پیدا کرده و نمایش قدرت کشــورمان است، باید 
گفت سخت در اشتباه هستند! در عالم پیچیده و 
شگرف سیاست اگر یک سیاستمدار نسبت به یک 
موضوع مهم و بدیهی خود را بی تفاوت نشان دهد 
متهم به انفعال اســت و اگر بــر این انفعال اصرار 
ورزد شائبه سادگی اش مطرح مي شود.حال چرا ما 

اصرار داریم خود را این گونه نشان دهیم؟ 
به نظــر مي رســد بهتر اســت مســئوالن و 
سیاستگذاران کشور تغییر رویکرد دهند و آشکارا 
اعالم کننــد برای هر نــوع انتخــاب در آمریکا، 
اســتراتژی تعییــن کرده و پلن هــای مختلفی را 
ترســیم نموده اند. این گونه حداقل آن اســت که 

مردم کشــورمان تصور نمي کنند گویی ایران یک 
جزیره دور افتاده از دنیاست و کاری به کار جهان 

ندارد!
بدیهی اســت از آنجایی  که آمریکا بزرگ ترین 
چالش سیاست خارجی ماست، رفتارهای سیاست 
خارجی و پویایی های سیاســت داخلــی آمریکا 
همیشــه تأثیرات بزرگــی بر امنیــت ملی ایران 
داشــته و امروز به واســطه تنش ها و تحریم های 
بی ســابقه ای که شاهد آن هســتیم، بیش از هر 
زمان و بیش از هر کشــور دیگــری متأثر از نتایج 
انتخابات آمریکاست. در این انتخابات فقط مسئله 
این نیســت که آیا یک دموکرات برای ایران بهتر 
است یا یک جمهوری خواه، بلکه مسئله این است 
که دولت کنونی آمریکا به  خاطر زیرپا گذاشــتن 
قوانین نانوشــته میان ایران و آمریــکا، عمال راه 
هرگونه دیپلماسی را بســته است؛ ضمن آنکه به 
خاطر ناآگاهی دونالد ترامپ و محاصره او توســط 
تندروهــا، دو کشــور به جنگ نزدیک شــده اند. 
ریاست جمهوری ترامپ تا امروز مصداق هرج ومرج 
کامل در سیاســت های جهانــی بوده و در صورت 
ادامه ریاست جمهوری او به  طرز پیش بینی ناپذیر و 
خطرناکی جهان به لبه پرتگاه نزدیک خواهد شد. 
بیرون رفتــن ترامپ از کاخ ســفید، به خودی خود 

برای امنیت ایران و جهان بهتر است.
* حقوقدان و استاد دانشگاه

شنیده شده که صندوق بازنشستگی کشوری، 
یکی از بزرگترین عرضه های سهام در بورس طی 

سال 1399 را در دست اجرا دارد.
چندی پیــش افتخــاری، مدیرعامل صندوق 
بازنشســتگی کشوری در حاشــیه جلسه مجمع 
عمومی عادی ســالیانه مربوط به دوره منتهی به 
29 اسفند ماه 1399 شرکت سرمایه گذاری آتیه 
صبا اعالم کرده بود که این شرکت فرایند ورود به 

بورس را آغاز نموده است.
شرکت ســرمایه گذاری آتیه صبا درصدد است 
تا برنامه افزایش ســرمایه قابــل توجهی را پیش 

از ورود بــه بورس رقم بزند و ســرمایه خود را به 
50/000 میلیــارد ریــال برســاند. همچنین این 
شــرکت فرایند ورود به بورس را آغاز نموده و در 
حال تهیه مســتندات الزم جهــت ارائه به هیات 

پذیرش سازمان بورس مي باشد.
علیرغم آنکه ســود خالص شش ماهه اول سال 
1399 این شــرکت بالغ بر 8/000 میلیارد ریال 
را نشان مي دهد لیکن پس از مطالعه صورت هاي 
مالي شش ماهه تلفیقی این شرکت، مي توان ابعاد 

آن را شفاف تر بررسی کرد.
الزم به ذکر است سرعت اصالح ساختار بخش 

افتصادی و ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
با ســرعت در حال انجام اســت و مي توان انتظار 
داشت ورود آتیه صبا به بورس یکی از عرضه های 
بزرگ سال 1399 باشــد و این شرکت به عنوان 
یکی از شرکت های بزرگ ســرمایه گذاری کشور 
در بازار ســرمایه نقش آفرینی خواهد نمود. ذکر 
این نکته ضروری اســت که ایــن صرفا ورود یک 
شرکت سرمایه گذاری به بورس نیست، بلکه ورود 
شــرکتی است که در گذشته چندان شفاف نبوده 
و همواره دچار حاشیه هایی بوده وبه همین دلیل، 

این موضوع دوچندان قابل توجه خواهد بود.

سامانه ارســال درخواســت الکترونیک سازمان سنجش 
آموزش کشور به عنوان جایگزین مراجعات حضوری و مکاتبات 
فیزیکی در شرایط اوج شیوع کرونا به روزرسانی شد. به گزارش 
ایسنا، سازمان سنجش آموزش کشور نسخه به روز شده سامانه 
ارســال درخواست الکترونیک را به عنوان جایگزین مراجعات 
حضوری و مکاتبات فیزیکی در شــرایط اوج شــیوع کرونا را 
معرفی و شرایط ارسال مکاتبات از طریق دفاتر پیشخوان و یا 

پست را بدون مراجعه اعالم کرد.
باتوجــه به عدم پذیــرش حضوری داوطلبــان به منظور 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی 

و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان مي توانند 
به سیستم پیشــخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش 
http://darkhast.sanjesh. :آمــوزش کشــور بــه آدرس
org مراجعه و درخواســت خود را به همراه مســتندات الزم 
ثبت کنند. پس از ثبت درخواست، برای داوطلب شماره نامه 
و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارســال مي شود. داوطلبان 
مي توانند پس از دریافت شــماره و کد رهگیری از طریق پیام 
کوتاه، بــه پورتال رهگیری الکترونیکــی مکاتبات به آدرس: 
آخریــن  از  و  کــرده  وارد   http://rahgiri.sanjesh.org
وضعیت درخواســت خود مطلع شــوند.  بر این اساس بدون 

تهیه و بارگذاری تصویر از برگه درخواســت و یا مســتندات 
اقدامــی در خصوص ثبت میســر نخواهد بــود. از بارگذاری 
تصاویر با اندازه بســیار کوچک و بی کیفیت که قابل خواندن 
نباشــد اکیدا خودداری شــود. از ارســال تصویر یا اسکرین 
شــات تلفن همراه بی کیفیت خودداری شــود. این ســامانه 
منحصرا جایگزین مکاتبــات و مراجعات حضوری برای ثبت 
درخواســت ها است. در صورت داشتن هرگونه سوال منحصرا 
باید از طریق سیســتم پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش 
آموزش کشور ســواالت خود را مطرح شود. ثبت درخواست 
التزامی برای قبول درخواست ایجاد نمي کند و نیازمند بررسی 

 و اظهار نظر است. داوطلبان برای ثبت نام به آدرس اینترنتی
 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه  کنند و بخش های 
مشخص شده، شامل: نوع شخص، نام و نام خانوادگی، نام پدر، 
شماره ملی، تلفن همراه و کد امنیتی ارائه شده مطابق تصویر 
زیر را وارد و بر روی دکمه ثبت کلیک شود. این سامانه صرفا 
جهت ارســال درخواست هایی اســت که نیاز به مستندات از 
قبیل نامه، مدارک شناسایی و درخواست مکتوب دارند است 
و ضرروی است متقاضیان به همراه مستندات متن درخواست 
را که حاوی اطالعات شناســنامه ای، ثبت نامی، نشانی و نوع 

درخواست از طریق این سامانه ارسال کنند.

هفته گذشــته روزهــای پر تالطمی در بعد سیاســت خارجی برای ایران 
بود. از یک ســو ســرآمد 2۷ مهرماه و پایان قانونی تحریم تسلیحاتی ایران و 
لغو همیشــگی قطعنامه 1۷۴۷ )تحریم تســلیحاتی ایران-200۷(؛ از سویی 
تحریم های جدید آمریکا و لیســت گذاری ۶ نهاد و 2 شــخص که با خطوط 
کشــتیرانی ایران در ارتباط هســتند، آن هم بی درنگ بعد از سرآمد تحریم 
تسلیحاتی؛ از طرفی کشاکش ســخت در انتخابات ایاالت متحده )که نتیجه 
آن بی شک در سیاست ها و مواضع استراتژیک کشورها، به ویژه خاورمیانه تاثیر 
می گذارد(، از طرفــی مواضع الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
که گفت: »آمریکا  تالش می کند معامالت جدید تسلیحاتی با ایران را، حتی 
قبل از گسترش مسدود کند«؛ از طرف دیگر کنفرانس مطبوعاتی منافقین در 
واشــنگتن )25مهر( و ادعای افشای دو سایت اتمی ایران در سرخه حصار و 

آباده که بنا به ادعای آنها، مراکز ساخت بمب هسته ای هستند.
اگر به چیدمان این صحنه با ژرف بینی نگاه کنیم، روشــن است دشمنان 
ایران در حال تدارک یک حمله گســترده و ادامه دار گازانبری هستند. این در 
حالیســت که بعد از توافق اتمی سال 2015، با تمام کم و کاستی ها و حتی 
خنجرهای طرف مقابل، سیاست رسمی ایران »بریج بولدینگ« )فعالیت برای 
بهبود روابط( بوده اســت. اما اکنون در سرآمد متن منعقد شده در قطعنامه 
2231 که 2۷ مهر99 را پایان تحریم تســلیحاتی ایران عنوان می کند، ایاالت 
متحده در ادامه سیاســت های خصمانه خود، بر شــدت حمالت و اقداماتش 

علیه کشورمان، می افزاید.
در این میان امید بود که کشورهای اروپایی به میدان آمده و با پافشاری بر 
قطعنامــه 2231 مقابل آمریکا در اعمال تحریم های جدید، صف آرایی کنند. 
به ویژه تجربه یک ماه گذشته و صف آرایی موفق آنها در شورای امنیت در برابر 

آمریکا نیز بر این انتظار می افزود.
امــا درســت در زمانی که ســفر ظریف به مســکو و دیدار بــا الوروف و 
تماس های گســترده الوروف با برلیــن، پاریس و لندن تمامــی زمینه ها را 
برای این صف آرایی ســنگین آماده کرده بود، در حســاس ترین لحظات که 
می رفت این صف آرایی با موفقیت شــکل گیرد، منافقین ادعای خود را روی 
میز گذاشــتند. آنها با اشــراف به رگ خواب اروپایی ها و حساسیت آنها روی 
جنگ افزار هســته ای، در ادامه جاسوســی های خود از مراکز هسته ای ایران، 
بدون کمترین اشــاره به فتواهای مقام معظم رهبری که ساخت سالح اتمی 
را حرام شرعی دانســته اند و اینکه »دلیلی ندارد که برای تولید و نگه داشتن 
ســالحی که استفاده آن حرام است، هزینه کنیم« )1۷ مهر 98(، ادعا کردند 
که کشورمان در دو سایت اعالم نشده در سرخه حصار و آباده، در حال ساخت 

سالح هسته ای است.
منافقیــن در این کنفرانس با نشــان دادن عکس های هوایی، کروکی ها و 
اســامی مختلف فرماندهان سپاه، مدعی شــدند نظام این فعالیت ها را بعد از 

توافق اتمی 2015 ادامه داده است.
درســت در همین نقطه شاهد هســتیم آن صف آرایی بزرگ بین المللی با 
محوریت اروپا و روســیه و چین، که داشت در برابر سیاست های آمریکا علیه 

ایران شکل می گرفت، ناگاه متوقف شد و تا امروز به بایگانی سپرده شد. فراتر 
از این، حتی رسانه های اروپایی به طور گسترده به کنفرانس منافقین پوشش 

دادند و بر آتش فتنه دیپلماتیک آنها، دمیدند.
علت سکوت اروپایی ها و حتی الوروف و همتای چینی او، سنگینی موضوع 
اســت. منافقین می دانســتند ضربه را از کجا وارد کنند که اروپایی ها نتوانند 
دم بر بیاورند. روشــن بود آنها از ســال ها پیش در حال جمع آوری اطالعات 
خود و جاسوســی گام به گام از مراکز حساس نظامی ایران بودند و درست دو 
روز پیش از انقضای تحریم تســلیحاتی ایران، برگ شــوم خود را رو کردند و 

حامیان ایران را نه تنها در الک دفاعی، بلکه به سکوتی مرگبار وادار کردند.
از طرفی این توطئه منافقین، دقیقا همان سوخت فتنه ای بین المللی است 
که کاخ سفید با میدان داری رافائل گروسی، مدیر کل آژانس اتمی به شدت 
به آن نیاز داشــت. چرا که این ادعای واهی نه تنها پایبندی ایران به برجام را 
زیر عالمت ســوال می برد، بلکه باز هم به توطئه بازگشایی پرونده پی.ام.دی 

)فعالیت احتمالی نظامی هسته ای( دامن می زند.
نخستین پیامد این توطئه جدا شدن اروپا از جبهه ایران است که به طبع 
موضوع صف آرایی در برابر ایاالت متحده را نه تنها منتفی می کند، بلکه زمینه 

صف آرایی اروپایی ها کنار آمریکا، در برابر ایران خواهد شد.
پیامد دوم توطئه ای که منافقین کلید آن را زدند، باز هم فشارهای بیشتر 

بین المللی و آمریکا علیه کشورمان است.
پیامد ســوم آن هم تاثیر روی دولت احتمالی دموکــرات در آمریکا )بعد 
از انتخابات نوامبر( اســت که حتی اگر هم مایل به بازگشــت به برجام باشد، 
الجرم موضوع پی.ام.دی را روی میز گذاشته و دست کم برنامه  موشکی ایران 

را هم )با این بهانه که مکمل برنامه اتمی است( زیر ضرب خواهد گرفت.
در این نقطه جا داشــت وزارت خارجه و ســایر ارگان های مربوطه، ابتدا 
موضعــی قــوی گرفته و پس از آن در یک پاتک حســاب شــده، با افزایش 
فعالیت های خود و مالقات های بیشتر، اروپا، روسیه و چین را از وضعیت کما 

در آورده، بار دیگر وارد میدان برای صف  آرایی مقابل واشنگتن می کردند.
اکنون در شرایطی که آمریکا و ترامپ سراپا درگیر انتخابات هستند و این 
ضربه پذیــری دولت ترامپ را باال می برد، می توانیم بار دیگر اروپا و روســیه و 
چین را وارد میدان کرده، یک صف آرایی قوی در برابر ایاالت متحده شــکل 

دهیم.این در دسترس است، به شرطی که تدبیر بیشتری به کار بندیم.

سرمقاله

خبر

خبر

یادداشت

با اعالم رسمی بانک مرکزی

پرونده افزایش نرخ سود بانکی بسته شد
صفحه5

صفحه2

صفحه10

صفحه8

از سوی رئیس قوه قضائیه ابالغ شد
دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به 

پرونده های بازار سرمایه ایران
دســتورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار ســرمایه ایران، در 8 ماده و 3 تبصره از سوی 

رئیس قوه قضائیه ابالغ شد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای ماده 32 قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی، مصوب 138۷ و تبصره 3 ماده 1۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای 
مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 1388 و 
با هدف استفاده از صلح و سازش و روش های غیر قضایی در حل و فصل جنبه های حقوقی جرائم و دعاوی 

ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب 138۴، انجام دادرسی های...

جابجایی بازیکن بین تیم های استقالل و پرسپولیس از اتفاقات مهم در فوتبال ایران محسوب می شود که 
در بسیاری موارد این انتقال ها با جنجال همراه شده و برخی موارد هم کامال آرام بوده است.

به گزارش  مهر، »یاغی« واژه ای آشــنا در فوتبال ایران اســت و به بازیکنانی که از یک تیم به تیم رقیب 
می رونــد »یاغی« گفته می شــود و این اصطالح بیشــتر به بازیکنانی اختصاص می یابد که از اســتقالل به 
پرسپولیس یا بالعکس منتقل شده باشند. در فوتبال ایران یاغی های زیاد و معروفی داریم که شاید در راس 

آنها بتوان از نفراتی مثل احمدرضا عابدزاده و مهدی هاشمی نسب یاد کرد.

به بهانه تازه ترین انتقال؛ مهم ترین جابجایی بین استقالل و پرسپولیس
 »یاغی«هایی که جنجالی شدند

نگاهی به فیلم »آبادان، یازده ۶0«
جنگ برای مخابره جنگ

از سوی مشاور امنیت ملی ترامپ مطرح شد

اعتراف به ناکارآمدی فشارحداکثری

صفحه3

عضو جامعه روحانیت مبارز:
شورای نگهبان با دید بازتری صالحیت 

نامزدهای ۱۴۰۰ را بررسی کند
صفحه2

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:
 خواستار دیپلماسی

 برای حفظ برجام هستیم
صفحه3

صفحه3

سه شنبه 6 آبان ۱399- ۱۰ ربیع االول ۱۴۴2- 27 اکتبر  2۰2۰ -  سال نوزدهم  - شماره  5282-  ۱2 صفحه - ۴۰۰۰تومان

صنايع شهيد رحيمي طاري در نظر دارد خريد اقالم مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران 
واجد شرايط واگذار نمايد. از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود از تاريخ درج آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه و 
پيوست فني به نشاني تهران ،كيلومتر 35 جاده خاوران ، پاكدشت ، بعد از شهرك شهيد مطهري ، صنايع شهيد رحيمي طاري 
، معاونت بازرگاني)تلفن تماس جهت هماهنگي براي دريافت اسناد مناقصه)36076690-021 ( مراجعه نمايند . مهلت دريافت 
اسناد مناقصه از تاريخ  08/07/ 1399 لغايت 1399/08/17 از ساعت 8 صبح الي 12:00 و از ساعت 13 لغايت 15:30 خواهد بود 
و اسناد مناقصه را مي بايست تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه 1399/08/17 به آدرس مذكور تحويل نمايند . استعالم هاي 
واصله واجد شرايط در روز يكشنبه مورخه 1399/08/18 راس ساعت 8 صبح بازگشايي و بررسي خواهد شد . به پيشنهادهاي 

فاقد امضاء ، مهر يا سپرده معتبر ، مخدوش و مشروط و پيشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

• پرداخت هزينه آگهي مناقصه به عهده برندگان مناقصه مي باشد .
            

1-خريد لوله فوالدي 3 اينچ 22 با ابعاد 89*73/8 به مقدار 25/000كيلوگرم
2- خريد ورق فوالدي 67 با ضخامت 2 ميليمتر به مقدار 6/000 كيلوگرم

3- خريد ميلگرد آلومينيومي 7023 - 6 قطر 80 ميليمتر با طول برش 2 متر به مقدار10/000كيلوگرم
4-خريد قطعه فوالدي با كد 824026  به تعداد  به تعداد 4،200 عدد

5- خريد قطعه وزنه زيگزاگ با كد 824045 بر اساس نقشه به تعداد 4،200 عدد
6- خريد قطعه وزنه عقيم كننده با كد 824108 بر اساس نقشه به تعداد 4،200 عدد                     

7- خريد قطعه پين دنگ با كد 824107 بر اساس نقشه  به تعداد 400، 8عدد                 
8- خريد قطعه دنگ با كد 824077 بر اساس نقشه به تعداد 400 ،8 عدد

9- خريد قطعه مغزي عقيم كننده با كد 824110 بر اساس نقشه به تعداد 4،200 عدد                
10- خريد قطعه آلومينيومي با كد 824015 بر اساس نقشه به تعداد 4،200 عدد               

11- خريد قطعه بوش آلومينيومي با كد 824076 بر اساس نقشه به تعداد 4،200 عدد 
12- خريد قطعه كامپوزيتي با كد 838007 بر اساس نقشه به تعداد 20 عدد                

13- خريد قطعه فوالدي  با كد  880015 به مقدار 500 ،4  عدد
14-خريد قطعه فوالدي با كد 880496 به مقدار 000 ،7  عدد

15- خريد قطعه با كد 824029 به مقدار  4،200 عدد
16- اصالح قطعه با كد 824072 به مقدار  4،200  عدد 

م.الف:2376

     آگهي مناقصه عمومي      آگهي مناقصه عمومي 
م.الف:2376 رجوع به صفحه داخلی

اناهلل و انا الیه راجعون
جناب آقای محمدرضا جهانشاهلو

مدیرکل محترم روابط عمومی و امور بین الملل استانداری 
البرز

خبردار شدیم که پدر بزرگوارتان به رحمت خدا پیوست.
امیدواریم  وســعت صبر خانواده عزیزتان به اندازه دریای 

غمشان باشد.
ان شااهلل خدای متعال روح پدر عزیزتان را قرین رحمت 

کند.
سرپرستی روزنامه مردم ساالری در استان البرز
امیرآبادی - مهرابی پور

محورهای مواضع 
ترامپ و بایدن
 درباره ایران
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یک عضو شــاخص جامعه روحانیت مبــارز با انتقاد از 
کم کاری احزاب سیاسی در کشور گفت: به نظر نمی رسد 
حزبی در کشور توانایی معرفی یک کاندیدای مستقل برای 

انتخابات ۱۴۰۰ را داشته باشد.
به گزارش خبرآنالیــن، در فاصله باقیمانده تا انتخابات 
۱۴۰۰، بحــث و رایزنی ها بر ســر کاندیداهای باال گرفته 
است. از یک سو لیســت نامزدهای احتمالی هر روز کم و 
زیاد مي شود و از ســوی دیگر نگرانی از باب مشارکت در 

این انتخابات جدی تر از قبل مطرح مي شود. 
سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز تاکید دارد 
شــورای نگهبان باید زمینه مشارکت گسترده تر را فراهم 
کند و مي تواند با نگاه بازتری صالحیت ها را بررسی کند.  
این روحانــِی اصولگرا احتمال رئیس جمهور شــدن یک 
روحانــی، چهره نظامی و زنان را کم مي داند اما این را هم 
مي گوید که »نوع نگاه مردم در انتخابات ســال آینده قابل 

پیش بینی نیست.«
حجت االسالم والمسلمین سیدرضا اکرمی عضو شاخص 
جامعه روحانیت مبارز، در پاســخ به این پرسش که مطرح 
شدن اسامی پر تعداد کاندیداهای ریاست جمهوری از هم 
اکنون مردم را دچار سردرگمی برای انتخاب نمی کند؟، به 
خبرگزاری خبرآنالین گفت: نمی توان از چندین ماه مانده 
به انتخابات در خصوص افرادی که اســامی آنها برای سال 

۱۴۰۰ مطرح می شود، پیش داوری کرد.
این عضو جامعه روحانیت مبــارز اضافه کرد: باید دید 
شــورای نگهبان کدامیک از چهره های سیاســی را برای 
انتخابات احراز صالحیت می کند و اینکه چه تعداد کاندیدا 

مجال حضور در مرحله پایانی انتخابات را پیدا می کنند.
اکرمــی گفت: باید منتظر ایــام انتخابات ماند تا در آن 
زمان تشــخیص داد که رقابت تا چه میزان جدی است تا 

مردم از بین کاندیداها یک نفر را برگزینند.

این روحانی سیاســتمدار در ارزیابی فعالیت جناح های 
سیاسی و فضای انتخاباتی کشور، اظهار کرد: شیوع بیماری 
کرونا در جهان باعث شده تا نوع برگزاری انتخابات در سال 
۱۴۰۰ از هم اکنون به عنوان یک مســأله مورد بحث قرار 
گیرد. مشــخص نیســت که مردم باید در سال آینده در 
شعب اخذ رأی صف ببندند و یا برای مثال از طریق پست 

آرای خود را به مقامات دست اندرکار برسانند.
وی ادامه داد: شاید کرونا یکی از عوامل مهم در کاهش 
مشارکت مردم در انتخابات ســال آینده شود و به همین 
دلیــل باید تالش هایی صورت بگیرد تا مردم به رأی دادن 

ترغیب شوند.
اکرمی در پاســخ به این ســوال که آیا شورای نگهبان 

می توانــد با تغییر نگاه خود به برخــی کاندیداها مي تواند 
زمینه مشارکت بیشــتر مردم در انتخابات را فراهم کند؟، 
گفت: به طور طبیعی به هر میزان که شورای نگهبان یک 
فضای بسته برای بررســی صالحیت ها ایجاد کند، به تبع 

آن دواطلبان و حتی مشارکت مردم کمتر می شود.
وی تصریح کرد: بهتر اســت شــورای نگهبــان با دید 
بازتری به مقوله بررســی صالحیت ها بپردازد تا در نهایت 

موجب افزایش مشارکت مردم در امر انتخابات شود.
این روحانی سیاســتمدار در پاســخ به پرسشی درباره 
احتمال حضور بانوان در قامت کاندیدای انتخابات ریاست 
جمهــوری ســال ۱۴۰۰ نیــز گفت: بعید اســت که یک 
کاندیدای خانم در سال ۱۴۰۰ با مردان رقابت کند. هنوز 

زمینه بــرای حضور بانوان در این عرصه فراهم نیســت و 
این قشــر از جامعه همچنان می توانند در مجلس شورای 
اسالمی و یا سایر نهادها از جمله شورای شهر نقش آفرینی 

کنند.
اکرمی در خصوص شــانس کاندیداهــای نظامی، ابراز 
داشــت: تا کنون مردم اقبالی به نظامیان نشــان نداده اند. 
البتــه نوع نگاه مردم در انتخابات ســال آینده قابل پیش 

بینی نیست.
ایــن عضو جامعه روحانیت مبارز در پایان و در پاســخ 
به اینکه آیا این احتمال وجود دارد که یک چهره روحانی 
راهی پاســتور شــود؟، اظهار کرد: به نظر نمی رسد که در 
فضــای فعلی ایــن اتفاق رخ دهد. امیدوار هســتم که در 
آینده نزدیک گشــایش بیشتری برای حضور داوطلبان در 
انتخابات و همچنین مردم در پای صندوق های رأی ایجاد 

شود.
نماینده ادوار مجلس درباره اینکه آیا احزاب سیاســی 
قدرت معرفی کاندیدا و به پیروزی رســاندن نماینده خود 
در انتخابات ســال ۱۴۰۰ را دارند؟، اظهار کرد: متاسفانه 
احزاب به این دلیل که در طول سال فعالیت جدی ندارند، 
نمی تــوان آنها را در جایگاهی ببینیــم که توانایی معرفی 
کاندیدای مســتقل و حتی گســیل آن فرد بــه آوردگاه 

انتخابات را داشته باشند.
وی افــزود: این موضوع در دو جناح سیاســی کشــور 
نیز وجــود دارد و احزاب حاضر در ایــن دو جریان اصلی 
کشــور گریزی ندارند که در نهایت برای انتخابات ریاست 

جمهوری تنها بر حضور یک کاندیدا اجماع کنند.
ایــن عضو جامعــه روحانیت مبارز تأکیــد کرد: هنوز 
بستری در کشــور به وجود نیامده که در عرصه انتخابات 
ریاســت جمهوری، احزاب با یدگیــر رقابت کنند که این 

موضوع نیز برآمده از کم کاری خود احزاب است.

عضو جامعه روحانیت مبارز:

شورای نگهبان با دید بازتری صالحیت نامزدهای ۱۴۰۰ را بررسی کند

دستورالعمل ســاماندهی رســیدگی به پرونده های بازار 
سرمایه ایران، در ۸ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس قوه قضائیه 

ابالغ شد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای 
ماده ۳۲ قانون اجرای سیاســت های کلی اصل چهل و چهارم 
)۴۴( قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون 
توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 
۱۳۸۸ و با هدف اســتفاده از صلح و سازش و روش های غیر 
قضایــی در حل و فصل جنبه های حقوقــی جرائم و دعاوی 
ناشــی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب 
۱۳۸۴، انجام دادرسی های تخصصی و تسریع در رسیدگی به 
پرونده های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه گذاری 
مولد و سازنده در این حوزه، »دستورالعمل ساماندهی رسیدگی 

به پرونده های بازار سرمایه ایران« به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح 
و سازش در رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه، مرکز توسعه 
حل اختالف با همکاری ســازمان بورس و اوراق بهادار نسبت 
به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختالف و استفاده از 

ظرفیت های میانجیگری، اقدام نماید.
ماده ۲- در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توســعه ابزارها 
و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های 
کلی اصــل چهل و چهارم قانون اساســی مصــوب ۱۳۸۸، 

دادســتان عمومی و انقالب تهران با همکاری، دادستانی کل 
کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش 
کارکنان معرفی شده از ســوی رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهــادار برای آموزش های تخصصی به عنــوان ضابط و صدور 

کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می نماید.
ماده ۳- به منظور اشــراف بر فعالیت هــای مرتبط با بازار 
ســرمایه و رصد فعالیت های غیر قانونــی در فضای مجازی، 
معاونت راهبــردی و آمار و فناوری اطالعات، ســازمان ثبت 
اسناد و امالک کشــور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل 
کشور و ســایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت های 
الزم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعالمات ضابطان 
یادشــده از پایگاه هــای اطالعاتی اقدام الزم بــه عمل آورند. 
همچنین، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به منظور تسریع 
و تســهیل امور ناشــران اوراق بهادار و نهادهای ملی و سایر 
تشکل های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت 
به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی 
و الکترونیکی در ســازمان بــورس و اوراق بهادار اقدام نماید. 
سازمان بورس و اوراق بهادار در تامین زیرساختها، تجهیزات 

و طراحی و تولید سامانه های مربوط همکاری الزم می نماید.
ماده ۴- رئیس کل دادگســتری اســتان تهران به تناسب 
میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه های حقوقی، 
کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رئیس دیوان عالی کشور، 
شعبه ای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی 

به پرونده های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع 
سایر پرونده ها به این شعب پرهیز نمایند.

ماده ۵- قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل 
اختالف رســیدگی کننده به پرونده های بازار سرمایه از میان 
افرادی انتخاب شــوند که عالوه بر دانش حقوقی متناســب، 
دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و 

در پرونده های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند.
تبصره ۱ ـ قضات مذکور و شورای حل اختالف در صورت 
لزوم می توانند در رســیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی 

استفاده کنند.
تبصره ۲ـ  حکم مقرر در این ماده در خصوص میانجیگران 
که فهرســت آنان توسط ســازمان بورس و اوراق بهادار برای 

استفاده اصـحاب دعوی منتشر می شود، نیز جاری است.
تبصــره ۳- معاونــت منابع انســانی و امــور فرهنگی با 
همکاری ســازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توســعه حل 
اختالف، دوره های آموزشــی مناسب برای کارآموزان، قضات 
و میانجیگران در موضوعات بازار ســرمایه را طراحی و برگزار 

نماید.
ماده ۶- در اجرای قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 
چهل و چهارم )۴۴( قانون اساســی مصوب ۱۳۸۷ و به ویژه 
تبصره ماده ۳۲ آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری 
معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطالعات، ســازمان بورس و 
اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی 

و در صورت لزوم، پیشــنهاد اصالح قوانین و مقررات مربوط 
به بورس و اوراق بهادار و حمایت از ســرمایه گذاران با رویکرد 

تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام نماید.
ماده ۷- بر اســاس بند ۷ ماده ۱ قانــون بازار اوراق بهادار، 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور 
مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه 
وجوه را انجام می دهد، لذا کلیه مراجع اعم از قضایی و ... جهت 
استعالم دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق 

بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه نمایند.
ماده ۸- رئیس کل دادگســتری اســتان تهران، وضعیت 
کمی و کیفی و نحوه رســیدگی به پرونده های بورس و اوراق 
بهــادار را به طور مســتمر رصد و به معــاون اول قوه قضائیه 
گزارش می کنــد و معاون اول قوه قضائیه نظارت بر حســن 
اجرای این دســتورالعمل را بر عهــده دارد و به منظور پایش 
مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی 
و اســتفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضائیه در تأمین امنیت 
ســرمایه گذاری، کارگروه تخصصی »بررسی مسائل حقوقی و 
قضایی بازار ســـــرمایه« را در ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ 
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
در قوه قضائیه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی 
مرتبط در قوه قضائیه و سایر نهادهای مربوط از جمله سازمان 
بورس و اوراق بهادار، تشــکیل می دهد و مراتب را مستمراً به 

رئیس قوه قضائیه اعالم نماید.

از سوی رئیس قوه قضائیه ابالغ شد

دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای 
با محکومیت شدید اقدام رئیس جمهور فرانسه 
در حمایــت از توهین به پیامبر اســالم)ص(؛ 
اســالم ستیزی را پروژه شکســت خورده ، اما 
شتاب دهنده به افول گریزناپذیر امریکا و رژیم 

صهیونیستی دانست.
 به گزارش ایســنا به نقل از سپاه نیوز؛ در 
بخشــی از این بیانیه آمده اســت : سناریوی 
شــیطانی اسالم ســتیزی که اخیراً بــا اقدام 
موهن  و دوباره مجله شــارلی ابدو در انتشــار 
کاریکاتورهــای قبیحانه علیــه پیامبر گرامی 
اســالم )ص(  و متعاقباً حمایت رئیس جمهور 
بی خــرد و ماجراجــوی فرانســه وارد مرحله 
جدیدی شده اســت ، بیانگر تناقض بزرگ در 

غرب به ویژه پرچمدار به اصطالح  آزادی بیان 
در اروپا اســت که برای ســرپوش گذاردن به 
ناکامی های خود در عرصه جلوگیری از توسعه 
اسالم و گرایش شهروندان غربی به دین مبین 
اســالم و آموزه های پیامبر اعظم)ص( صورت 

مي پذیرد.
 این بیانیه می افزاید: دامن زدن به اســالم 
هراسی توســط مکرون و طرح ادعاهای نگین 
و دروغین مبنی بر تالش اســالم گرایان برای 
تغییر قانون اساســی فرانســه که از دل های 
فاســد و ذهن های فرســوده بر مي خیزد، نه 

تنها خدشــه ای به گل سرســبد عالم خلقت 
و چهره نورانی رســول مکرم اســالم حضرت 
محمــد مصطفی)ص(  وارد نخواهد ســاخت، 
بلکه در معادله ای معکــوس به مانند نمایش 
های سخیف گذشته،  آزمون پلید و خفت بار 
دیگری بر کارنامه سیاه اسالم ستیزان خواهد 

افزود.
در این بیانیه شــکل گیری موج اعتراضی و 
محکومیت در جوامع اســالمی و غیر اسالمی 
علیه اقدام رئیس جمهور فرانسه که با تحریم 
کاالهای فرانســوی وارد پروسه جدیدی شده 

است، را فرصتی برای افشای پشت پرده توهین 
به مقدسات اســالمی توصیف و تصریح کرده 
است: سردمداران نظام سلطه و صهیونیست که 
حامیان اصلی جریان های افراطی و تکفیری و 
تولید  وحشت و خشونت در عالم هستند، قادر 
نخواهند بود غرب بحران زده و ضد بشــریت 
را از باتالق خود ســاخته رهایی بخشند و بی 
شک در آینده ای نه چندان دور فراتر از تحریم 
کاالهای فرانسوی و اعتراضات میدانی ، بایستی  
در انتظار دریافت پاســخ های در خور از امت 

اسالمی باشند.

 ایــن بیانیه در پایان با محکومیت شــدید 
این اقدام موهن که پروژه ای شکســت خورده 
اما شــتاب دهنده به افول گریزناپذیر امریکا و 
رژیم صهیونیســتی به شــمار مي رود، تاکید 
کرده اســت: پاســداران انقالب اســالمی در 
کنار آحاد مجاهــدان و فداییان پیامبر گرامی 
اسالم)ص( و خیل عظیم غیرتمندان دین مدار 
در جوامع بشــری به ویژه جهان اسالم، ضمن 
اعالم آمادگــی برای دفاع فداکارانه از اهداف و 
آرمان های پیامبر عظیم الشــأن اسالم )صلی 
اهلل علیه و آله و ســلم ( مهیای به رخ کشیدن 
ظرفیت های متراکم و قدرتمند مسلمانان برای 
مقابله با اســالم هراســان و جریان توهین به 
پیامبر خوبی ها و مقدسات ادیان الهی هستند.

یــک حقوقدان گفت: به نظرم چیز جدیدی در ســند 
امنیت قضایی نیســت و در واقع تکیه بــر همان موازین 
قانونی و حقوقی بوده که وجود داشته، اما اجرای آنها مهم 

است و صرف تصویب کافی نخواهد بود.
فریده غیرت در گفت وگو با ایســنا، در رابطه با ســند 
امنیت قضایی که اخیرا توسط رئیس قوه قضائیه ابالغ شد، 
اظهار کرد: در مقدمه این ســند که اخیرا تصویب و ابالغ 
شده می گوید که در اجرای یکی از مواد قانون برنامه ششم 
سال ۹۵ است که به منظور تحقق بندهایی از آن و توجه 

به مفاد قانون اساسی آن را تنظیم کرده اند.
وی خاطرنشــان کرد: نکته ای که در این ســند کامال 
محســوس است و به چشــم می خورد این است که تکرار 

همان مســائلی است که قبال هم در مواردی مانند حقوق 
شهروندی مطرح شده و در تمام موازینی که وجود داشته 
گفته شده است، بنابراین در آن هیچ نکته تازه و جدیدی 
که بخواهیم بر آن تکیه کنیم نیســت و همان تکرار موارد 

قبلی است.
این وکیل دادگســتری در ادامه با اشــاره به برخی از 
موارد مطرح شده در ســند امنیت قضایی گفت: از جمله 
آنها پایبندی به اصل حاکمیت قانون، رسیدن به امنیت و 

عدالت قضایی است و در آن شرح داده شده که دفاع باید 
مشــروع باشد، قوانین عطف به ماسبق نشوند و هر اتفاقی 
که بیفتد نمی توانیم بــا قوانین بعد از تصویب، آن را اجرا 

کرده و مجازات کنیم.
غیرت در عین حال خاطرنشــان کرد: همچنین ســند 
امنیت قضایی اصل شــفافیت در قانــون و اجرا را مطرح 
کرده و بعد در اوصــاف جزییات گفته که دادخواهی حق 
هر شــخصی است، رسیدگی در دادرسی باید خیلی کوتاه 

مدت باشــد، مردم باید از حقوق بهره مند شــوند، حقوق 
عامه اجرا شــود و.... این یعنی تمام نکاتی که مطرح شد 
چیزهایی بــوده که قبال هم وجود داشــته و اینکه هر از 
گاهی با یک مصوبه مطالب قبلی تکرار شود، چیز جدیدی 
به نظر نمی رسد. وی  گفت: به نظرم چیز جدیدی در سند 
نیســت و در واقع تکیه بر همان موازین قانونی و حقوقی 

بوده که وجود داشته و قبال هم تصویب شده است.
این حقوقدان در پایان گفت: خواســته همه ما اجرای 
صحیح مصوبه ای اســت که قبال هم در حقوق شهروندی 
و قوانین دیگر مانند قانون اساســی مورد بحث قرار گرفته 
اســت و اجرای آنها برای ما مهم اســت و صرف تصویب 

کافی نخواهد بود.

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز بعید است 
که دشمنان به ســمت تهدید زمینی )جنگ نظامی( بروند 
و آن چیزی که دشــمن دنبال می کند، تهدیداتی در حوزه 
سایبری، شیمیایی، زیستی و پرتویی است و همین بیماری 

کرونا نیز شاید ناشی از همین موضوعات باشد.
به گزارش ســپاه نیوز، محمد باقری رئیس ســتاد کل 
نیروهای مســلح صبح دوشنبه در همایش پدافند غیرعامل 
که در وزارت کشور برگزار شد گفت: ایران با پذیرش برجام 
بــا دنیا کنار آمد و پذیرفت که با کاهش برخی از وظایفش، 
از کاهش تحریم ها برخوردار شود؛ این درحالی است که کل 
دنیــا اذعان دارند که ما به قــرارداد خودمان پایبند بودیم، 
اما عهدشکنی آمریکای جنایتکار، کار را پیچیده کرد؛ آن ها 
از برجام خارج شــدند و سیاست اعمال فشار بر ملت ایران 
را دوبــاره در پیش گرفتند. اســتکبار جهانــی تحریم های 
اقتصادی، تســلیحاتی و... را علیه کشورمان وضع کرده و به 
دنبال این است که ما سیاست های آن ها را بپذیریم؛ آن ها به 
دنبال تسلیم شدن ما در مقابل خواسته های مغایر با اهداف 

انقالب، بوده و هستند.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: ما یک سال 
صبر کردیم، اما از سال گذشته راهبرد »مقاومت فعال« را در 
پیش گرفتیم. هرچند فشارها علیه کشورمان سنگین است، 
اما دســتاوردهای خوبی نیز نصیب ما شد و اینکه ما تسلیم 

نشدیم و خوداتکایی را افزایش دادیم، موجب یأس دشمنان 
شــد و ما امروز تهدیدها را به فرصتی برای سربلندی ملت 
تبدیل کرده ایم. ســردار باقری عنوان کرد: قدرت ما در این 
ایام افزایش یافت، ما روی پای خود ایســتادیم و آرمان های 
خود را دنبال کردیم. در همین مقطع است که ممکن است 
نگرش های اشــتباهی چه در داخل و چه در خارج شــکل 
بگیرد؛ چراکه این روزها برخی حرف از »عقالنیت« می زنند، 
اما عقالنیت به معنای خالی کردن صحنه در مقابل دشمن 
نیست؛ بلکه قوی شدن کشور، معنای واقعی عقالنیت است.

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح عنوان کرد: ارتقای 
تاب آوری ملی در ســطوح مختلف کشور در برابر فشارهای 
دشــمن یکی دیگر از روش های قوی شــدن است که این 
موضوع می تواند موجب بازدارندگی شود و دشمن را مأیوس 
کند و می تواند کشور را در مقابله با فشارها صیانت کند. به 
امید خدا کشــور ما امروز به برکت همیاری ملت شریف و 
تالش های نیروهای مســلح و سایر بخش ها، از جهت قدرت 
دفاعــی و بازدارندگی نظامی و یکپارچگی مردم با نیروهای 

مسلح در بهترین وضعیت قرار دارد.
سرلشکر باقری افزود: تجربه نشان داده است که دشمنان 
اگر احســاس ضعف کنند، قطعاً عقب نشینی خواهند کرد 
و اگــر پهپاد آمریکایی در تیرماه گذشــته مورد هدف قرار 
می گیرد و دشــمن دچار تردید شــدید می شود که پاسخ 

نظامی دهد یا خیر، ولی این اقدام را انجام نمی دهد، دلیلی 
جز ترس ندارد. آمریکا می داند که خاتمه جنگ به دســت 
آن ها نخواهد بود و میزان تلفات و خسارات جنگ احتمالی 
را ما تعیین خواهیم کرد؛ لذا جنگ های اخیر شــکل نیابتی 

به خود گرفت.
این مقام عالی رتبه نظامی اظهار داشــت: اخیراً با تهاجم 
سایبری مواجه شدیم، اما آن ها به دلیل اینکه ما پاسخی به 

آنها ندهیم به سمت تهاجم سایبری رفته اند.
وی در ادامه به موضوع پدافند غیرعامل اشــاره و عنوان 
کرد: در زمینه باالبردن ارتقای تاب آوری، ســازمان پدافند 
غیرعامل نقش محوری دارد تا کشور بتواند با حفظ آرمان ها 
و بدون عدول از اهداف انقالب اسالمی مسیر عالی خودش 
را ادامــه دهد. پدافند غیرعامــل مهمترین مکمل نظامی و 
دفاع برابر تهدیدات است. تهدیداِت امروز با تهدیدات دو دهه 
گذشته تفاوت بسیاری داشــته است و رهبر معظم انقالب 
اسالمی نیز اخیراً تأکید کردند که تهدیدات جدید به بهترین 

نحو ممکن شناسایی شود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: امروز بعید 
است که دشمنان به ســمت تهدید زمینی )جنگ نظامی( 
بروند و آن چیزی که دشــمن دنبال می کند، تهدیداتی در 
حوزه سایبری، شــیمیایی، زیستی و پرتویی است و همین 

بیماری کرونا نیز شاید ناشی از همین موضوعات باشد.

باقری گفت: در بخش پدافند غیرعامل موظف هستیم تا 
کشــور را برای دفاع در برابر تهدیدات، آماده کنیم. سازمان 
پدافند غیرعامل به عنوان یک ســازمان فرادســتی باید در 
عرصه مقابله با تهدیدات نوین، فعال باشــد. خوشــبختانه 
دســتاوردهای خوبی را نیز در این زمینه به دست آورده ایم 
و قرارگاه هــای عملیاتــی ما امروز در حــوزه آموزش فعال 
هســتند که با اســتفاده از موضوعات علمــی، تهدیدات را 
رصد و راهکارهای مقابله را پیدا می کنند. وی با بیان اینکه 
اجرای امورات پدافندی در سطوح محلی قابل انجام است و 
از مجموعه پدافند غیرعامــل انتظارات باالیی داریم، تأکید 
کرد: دســتگاه های گوناگون کشــور باید در برابر تهدیدات 
مصون بمانند. کشور باید آماده باشد که این آمادگی مستلزم 
آموزش اســت و مسئله رصد و شناخت تهدیدات نوین باید 
مرتب مورد بررســی قرار بگیرد. رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح تصریح کرد: طرح جامع پدافند غیرعامل در استان ها 
تهیه و نهایی شده اســت و اجرای این طرح باید در برنامه 

ساالنه دستگاه های کشور قرار گیرد.
باقری افزود: در مســئله افزایش دانش و توسعه آگاهی، 
مسئوالن اســتانی وظایف ســنگینی دارند و پیگیری این 
موضوعات نیز بر عهده ما اســت. نقش صدا و سیما در این 
زمینه حائز اهمیت اســت و البته نبایــد از ظرفیت فضای 

مجازی نیز غافل باشیم.

بیانیه سپاه پاسداران در محکومیت اقدام رئیس جمهور فرانسه 

فریده غیرت: 
اجرای سند امنیت قضایی مهم است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
دشمن تهدیداتی در حوزه سایبری، شیمیایی، زیستی و پرتویی را دنبال مي کند

اسحاق جهانگیری ابالغ کرد
مصوبه تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع 

جهش تولید
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تصمیمات دومین جلسه 

کارگروه رفع موانع جهش تولید ابالغ شد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، در جلسه مورخ 
۲۷ مهر ۱۳۹۹ هیات وزیران، اعضای دولت به بررسی و تصویب تصمیمات دومین 

جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید پرداختند.
براساس تصمیمات مذکور، مراجع صدور مجوز به منظور یکپارچگی و انسجام 
نظام مجوزدهی کشور مکلف شدند حداکثر ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند 
که کلیه مجوزهایی که پس از ابالغ این مصوبه صادر، تمدید یا اصالح مي شوند، 

بر  روی درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند.
هر مجوزی که بعد از زمان راه اندازی این سیســتم صادر شده و فاقد شناسه 
یکتای مجوز باشد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مراجع صدور مجوز همچنین 
مکلفند با اتصال الکترونیکی ســامانه های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارائه 
داده های خواســته شده، این شناســه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت 

نمایند.
کلیه دســتگاه هایی که مرجع قانونی استعالم جرائم و زیر ساخت ها هستند، 
مکلف شــدند ظرف مدت چهــار ماه از ابالغ این مصوبه، پــس از تهیه الیه های 
اطالعات مکانی عارضه های خود، نســبت به پاسخ استعالمات مذکور به صورت 

الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند.
مراجع صادرکننده استعالم مرتبط با حریم ها و زیرساخت ها از جمله خطوط 
انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشــار قوی، میراث فرهنگی، 
شهر، حریم های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، 
فرودگاه ها، راه آهن، جاده و تأسیسات اتمی نیز مکلف شدند درخواست های واصله 
از طریــق درگاه ملی مجوزهای کشــور را دریافت و حداکثر ظرف زمان پنج روز 

کاری به آن پاسخ واضح، غیر مشروط و غیرقابل تفسیر بدهند.
دولت همچنین مراجع صدور مجوز را موظف کرد درخصوص طرح  های ایجاد 
کســب و کار که از منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده اند، در صورت عدم اجرا، 
تأخیر در اجرا یا عدم پیشــرفت قابــل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا 
تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن 

منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد نمایند.
همچنین با تصویب دولت، کارگروه استانی »تسهیل سرمایه گذاری و مقررات 
زدایی« به ریاســت اســتاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به 
منظور تســریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تســهیل در سرمایه گذاری و 
شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات زدایی و تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه 

تشکیل مي شود.

دستگیری ۱۹ وکیل مدعی وکالت تضمینی
رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه خبر داد که ۱۹ وکیل که ۱۳ نفر 
از آن ها در تهران مشــغول به فعالیت واسطه گری برای اعمال نفوذ در پرونده ها و 

انحراف در روند دادرسی بودند، دستگیر شده اند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه 
قضائیه در جریان جلســه امروز شــورای عالی قوه قضائیه از برخورد با ۳۰ تن از 
کارکنان بخش های قضایی در استان تهران در موضوع رشوه و دخالت در پرونده ها 
خبــر داد و افزود: در پی تأکید ریاســت قوه قضائیه مبنی بــر برخورد با وکالت 
تضمینی، ۱۹ وکیل که ۱۳ نفر از آن ها در تهران مشغول به فعالیت واسطه گری 
برای اعمال نفوذ در پرونده ها و انحراف در روند دادرســی بودند، دستگیر شده اند، 
این افراد اقدام به پرداخت رشــوه و اعمال نفوذ برای تغییر برخی آرای پرونده ها 

کرده بودند.

به بیمه خبرنگاران توجه شود
ســخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقــاد از وضعیت بیمه 

خبرنگاران عنوان کرد: وزارت ارشاد متاسفانه دیگر خبرنگاران را بیمه نمي کند.
به گزارش ایسنا، ســید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس 
در تذکر شــفاهی جلسه علنی دیروز مجلس گفت: در دوره های گذشته مجلس 
بحث بیمه خبرنگاران حل شــده بود، وزارت ارشاد متاسفانه دیگر خبرنگاران را 
بیمه نمي کند. این دغدغه کلی خبرنگاران اســت. ایــن موضوع که این عزیزان 
زحمتکش غالباً شــغل ثابتی ندارند را مورد توجه قرار دهید. موضوع مهم دیگر 
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی است. وضعیت عزیزان آتش نشان و 

پاکبانان شهرداری ها باید پیگیری شود.
ســخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: قرار بود در مجلس 

برای وضعیت کرونا جلسه ای بگذارید تا مجلس از وضعیت کرونا با خبر باشد.
وی با اشاره به موضوع رسوب کاال در گمرکات کشور عنوان کرد: آمار رسوبات 
کاال در گمرکات از ۱۱۰ هزار به ۱۸۰ هزار رسیده است، اگر نیازی به این کاالها 
نبود چرا اجازه ورود آن ها به داخل کشــور دادند؟ تیمی برای بررسی این موضوع 
تشکیل بدهید تا موضوع را بررسی کنند، بر همین اساس کاالهایی چون سویا و 

ذرت در حال فاسد شدن هستند و قیمت مرغ در حال افزایش است.
نماینده مردم صومعه سرا در خصوص هزینه برق در استان های شمالی به وزیر 
نیرو تذکر داد و گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها به ما نیز مانند استان های 

گرم سیر توجه کنید.

کلیمیان در آزادی های اجتماعی و آزادی بیان
 برابر سایر هم میهنان خود هستند

نماینده کلیمیان در مجلس با بیــان اینکه کلیمیان ایران در کمال آزادی به 
انجام فرائض دینی خود مشــغول هســتند، تاکید کرد که آنها دارای آزادی های 

اجتماعی و آزادی بیان برابر سایر هم میهنان خود هستند.
به گزارش ایســنا، همایون سامه یح نجف آبادی نماینده کلیمیان در مجلس 
شورای اسالمی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت: نمایندگان 
مجلس باید در جهت اجرای رهنمودهای رهبری معظم انقالب توجه ویژه ای به 
مشکالت اقتصادی و فرهنگی کشور داشته باشند و برای ایجاد آسایش و رضایت 

مردم قدم بردارند.
وی افزود: نمایندگان باید با اطاعت و احترام به فرمایشات بنیانگذار کبیر انقالب 
برای حفظ وحدت برای رســیدن به هدف مقدس که همان اتحاد و انسجام ملت 
ایران و حفظ منافع ملی و سربلندی نظام جمهوری اسالمی ایران است تمام تالش 
خود را به کار بندند، معنی وحدت کلمه عدم اختالف نظر نیست که این امر خود 
مانع پیشــرفت و تعالی خواهد بود، معنای آن اعتقاد به یک هدف مشترک است 
و آن قدرتمندی هر چه بیشــتر این نظام مقدس و ایجاد رفاه، آســایش و ایجاد 
شــادمانی برای ملت ایران است. چرا که اختالف شدید بین مسئوالن انرژی را به 
سمت حاشیه کشــانده و از هدف دور خواهد نمود، اکنون ایران از طرق مختلف 
مورد هجمه های سیاســی و اقتصادی قرار گرفته است، در این شرایط دشمن با 
ایجاد مشکالت اقتصادی و هدف گرفتن معیشت مردم به دنبال ایجاد تنش میان 
مسئوالن است چرا که می داند تصمیم گیری درست در هنگام آرامش بهتر انجام 
خواهد شد، پس از حربه های دشمنان ایران ضربه زدن به انسجام و وحدت ملت 

ما است.
نماینــده کلیمیان در مجلس تصریح کرد: جامعه کلیمیــان ایران نیز از این 
موضوع مستثنی نیستند و همیشه بر حفظ وحدت ایرانیان تاکید فراوانی داشته 

است و به شعائر انقالب وفادار هستند
ایــن نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: کلیمیان طی این تاریخ طوالنی 
همواره به این آب و خاک دلبســته و وفادار بوده انــد، به خصوص بعد از انقالب 
اســالمی با حضور فعال در تمــام عرصه های انقالب، جنــگ تحمیلی و دوران 
سازندگی که با تقدیم شهدا، جانبازان و اسرا دوشادوش هموطنان شریفشان، دین 
خود را با خدماتشــان ادا نموده اند، کلیمیان ایران انتظار دارند که به حقوق حقه 
آن ها همچون گذشــته طبق اصول ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰ و ۲۶ قانون اساسی احترام 

گذاشته شود.
سامه یح تصریح کرد: مردم حوزه انتخابیه در کمال آزادی به انجام فرائض دینی 
خود مشغول بوده و دارای آزادی های اجتماعی و آزادی بیان برابر سایر هم میهنان 
خود هســتند و تمام عبادتگاه ها، مدارس و دیگر ارگان های جامعه آن ها در سایه 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به راحتی به فعالیت خود ادامه می دهند.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس اضافه کرد: جامعه کلیمیان ایران حمایت 
کامل خود را از مردم مظلوم و کودکان بی پناه فلسطینی اعالم می دارند و در تمام 
محافل و با صراحت کالم و در تمام وقایع با صدور بیانیه و انجام راهپیمایی اقدامات 
رژیم رو به زوال صهیونیستی را محکوم نموده ایم و حمایت کامل خود را از مردم 
مظلوم و کودکان بی پناه فلسطینی اعالم داشته و آرزوی بازگشت این مردم مظلوم 

به خانه و کاشانه خود داریم.

اخبار کوتاه
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مراسم ادای سوگند مدیران حوزه کنسولی
 و ایرانیان وزارت خارجه

مراســم ادای سوگند نخســتین گروه از کارشناســان، مدیران و مشاوران 
معاونت کنســولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با حضور »حســین 

جابری انصاری« معاون وزیر امور خارجه برگزار شد.
در این مراســم تعدادی از مدیران، مشاوران و کارشناسان حوزه کنسولی و 
ایرانیان بر اساس شــیوه نامه  جذب، اعزام و نظارت معاونت کنسولی، مجلس 
و ایرانیان که به تایید وزیر امور خارجه رســیده اســت، با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در پیشگاه قرآن کریم و پرچم جمهوری اسالمی ایران برای خدمت 

به کشور و مردم سوگند خوردند. 
مدیران و کارشناســان کنســولی و ایرانیان این وزارتخانه قسم یاد کردند 
کــه در انجام وظایف محوله همواره خداوند را حاضر و ناظر دیده و با عمل به 
قوانین موضوعه کشور، تمام همت خود را به کار گیرند تا نهایت رضایتمندی 
را در میــان مردم به وجود آورند و درخواســت مراجعه کنندگان را به صورت 

عادالنه و در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط پیگیری و اجابت کنند.
مدیران و کارشناســان کنسولی و ایرانیان همچنین در سوگند خود نسبت 
به محور قرار دادن کرامت انســانی و تکریم مراجعین، حذف تشــریفات زاید 

اداری و بهره گیری از شیوه های روزآمد اداری متعهد شدند.
مراسم ادای سوگند، گامی نو در چارچوب تحوالت اخیر وزارت امور خارجه 
و معاونت کنســولی، مجلس و ایرانیان این وزارت است که با محوریت ارتقای 

کیفیت منابع انسانی و تسهیل ارائه خدمات به مردم، اجرا شده است.
کمتــر از دو ماه قبل نیــز پروژه جدید میز خدمت کنســولی وزارت امور 
خارجه با حضور »محمد جواد ظریف« افتتاح شــد که گامی نو در فرایند ارائه 

خدمات آسان و سریع کنسولی به هموطنان عزیز است.

ویژه

وزیرامورخارجه:
سازمان ملل آمریکای جنگ طلب را مهار کند

وزیر امور خارجه ایران به مناســبت هفتادوپنجمین سال تاسیس سازمان 
ملل، از این نهاد بین المللی خواست آمریکا را که ۲۲۰ سال از تاریخ ۲۴۴ ساله 

اش را در جنگ سپری کرده، مهار کند.
ظریف در حســاب کاربری توئیتر نوشــت: ســازمان ملل باید در هفتاد و 
پنجمین سالگی مهاری بر میزبانش باشد؛ میزبانی که ۲۲۰ سال از تاریخ ۲۴۴ 
ســاله اش را در جنگ ســپری کرده و تنها از سال ۱۹۴۵، علیه کسانی که به 
هوی و هوس او تن در نداده اند، ۳۹ جنگ نظامی و ۱۲۰ جنگ اقتصادی به 

راه انداخته )و البته در اغلب آنها هم شکست خورده است.(
ظریف نوشت: واقعیت این است که جنگ هیچ برنده ای ندارد.

ظریف:
 مسلمانان قربانیان اصلی »فرقه نفرت« هستند

وزیر امور خارجه کشورمان از اهانت به اسالم در پی برخی اقدامات افراط گرایانه 
در اروپا انتقاد کرد.

»محمدجواد ظریف« در پیامی توییتری نوشت: مسلمانان، قربانیان اصلی »فرقه 
نفرت« ]وهابیت[ هستند؛ فرقه ای که رژیم های استعمارگر به آن  قدرت بخشیدند 

و توسط عمالشان به همه جا صادر کردند. 
توهین به ۱.۹ میلیارد مسلمان- و مقدسات آن ها- به واسطه جنایات شنیع این 

افراط گرایان، سوءاستفاده ای فرصت طلبانه از آزادی بیان است.
 این چنین اقداماتی تنها بر آتش افراط گرایی می دمد.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، در مراسم ادای احترام ملی به 
ساموئل پتی، معلم فرانســوی که به دلیل نشان دادن کاریکاتور حضرت محمد 
)ص( در کالسش توسط یکی از شاگردان اسالم گرای خود به قتل رسید، مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه با اشــاره به ارزش های جمهوری، تاکید کرد: »استاد، ما از 
آزادی که شــما به خوبی آموزش می دادید دفاع خواهیم کرد و به سکوالریســم 
ادامه خواهیم داد.« رئیس جمهوری فرانســه با گرامیداشــت یاد این معلم که به 
کتاب  عالقه زیادی داشت، بیان کرد: »حتی اگر برخی عقب بکشند، ما از کشیدن 

کاریکاتورها و نقاشی ها دست نخواهیم کشید.«

راهبرد مشترک عربستان و امارات
بشــیر البکر در العربی الجدید نوشت: این روز ها شاهد حمالت رسانه ای برای 
ایجاد یک نظر عمومی در عربستان و امارات، علیه کاال های ترکیه ای هستیم که 
هدف از آن، تحریم کامل ترکیه در ســطوح سرمایه گذاری، گردشگری و تجارت 
اســت. در این میان، عربستان در صدر توئیتر است و شعار ها و عباراتی را مطرح 
می کند که در ضمن آن از مردم خود می خواهد از کاال های ترکیه استفاده نکنند. 
در ادامه، موسســات و شرکت های ســعودی در بخش های تجاری و صنعتی نیز 
تبلیغات خود در مورد تحریم های ترکیه در بازار های عربســتان را مطرح کردند. 
عالوه بر اینکه طبق اعالم رسانه ها، از سعودی ها و اماراتی ها خواسته شده است تا 
به ترکیه سفر نکرده و روابط مربوط به سرمایه گذاری با این کشور نداشته باشند. 
این در حالی است که طبق ارزیابی ها، تحریم های مذکور، نزدیک به ۲۰ میلیارد 
دالر برای اقتصاد ترکیه هزینه بر است. در ادامه این مطلب آمده است: امارات به 
دالیل تجاری صرف، مسیری مشابه عربستان را طی نکرد، اما همان هدف ضربه 
زدن به ترکیه را دنبال می کند و چه بسا محرک اساسی در دشمنی با آنکارا، امارات 
باشد، بویژه انکه تالش های زیادی را برای عادی سازی با اسرائیل انجام داده است، 

تا آنجا که هر شهروند اماراتی که مخالف عادی سازی باشد را زندانی می کند!

رویداد

پولیتیک

آمریکا دیگر بــرای تحریم ایران چیزی در 
چنته ندارد؛ این اذعان صریح »رابرت اوبراین« 
مشــاور امنیت ملی »دونالد ترامپ« است که 
قرار بود با »فشارهای حداکثری« ظرف چند 

ماه اقتصاد ایران را فروبپاشد.
مشاور امنیت ملی آمریکا روز یک شنبه در 
کاخ ســفید در جمع خبرنگاران گفت: یکی از 
مشکالتی که درباره روسیه و ایران وجود دارد 
این اســت که آن قدر تحریم های زیادی را بر 
آن هــا اعمال کرده ایم که )اکنون( کار زیادی 

نیست که بتوانیم انجام دهیم. 
اوبراین در ادامه گفت: اما به دنبال هر اقدام 

بازدارنده ممکنی برای این کشورها هستیم.
تحریم های آمریکایی اگرچه اقتصاد ایران و 
معیشت مردم را تحت شدیدترین فشارها قرار 
داده ولی به اهداف مورد نظر ترامپ جامه عمل 
نپوشانده است.برخی کارشناسان مي گویند در 
صورت پیروزی ترامپ در انتخابات، واشنگتن 
ناگزیر از تغییر سیاســت های خــود در برابر 
ایران اســت، چرا که تداوم فشــار حداکثری، 

مساله  ای را تغییر نخواهد داد.
به گــزارش ایرنا، تحریم هــای همه جانبه 
آمریکایــی، در دهه هــای گذشــته و به ویژه 
در دو ســال اخیر تنگناهای بسیاری را برای 
اقتصاد کشــور تحمیــل کرده اســت. هنوز 
مدت زمان زیادی از گشــایش های اقتصادی 
ناشــی از اجرایی ســازی برجام نگذشته بود 
که رئیس جمهــوری پیمان گریز آمریکا، مانند 
بســیاری از عهدنامه هــای بین المللی که در 
آن عضو بود، از برجام هم خارج شــد و دیگر 
طرف های برجام را در وضعیت ســختی قرار 

داد.
اعمــال تحریم هــای یکجانبه و فشــار به 
کشــورهای دیگر برای اعمــال محدودیت بر 
مبادالت مالــی و بانکی ایران افزون بر تحریم 
فروش نفت، فشــار ســنگینی را بــه اقتصاد 
کشورمان وارد کرد. فشار حداکثری، راهبردی 
شد که واشنگتن تمام تالش خود را از طریق 
آن به کار بســت تا اقتصاد ایــران را زمینگیر 

کند.
نتیجه این فشــارها، پس از دو ســال، در 
بخش های مختلف اقتصاد کشور نمایان شده 
اســت. مهمترین اثر این سیاســت در کاهش 
ارزش ریال و تورم و بالتبع وضعیت معیشتی 

مردم خود را نشان داد.

بی توجهی منتقدان دولت به فشار تحریم
به گزارش ایرنا، مخالفــان دولت، ولی بی 
توجه به مساله تحریم ها، دولت را به بی تدبیری 
در سیاســت گذاری و عملکرد اقتصادی متهم 
می کنند. مخالفان دولت همچنین در ارزیابی 
شــرایط اقتصادی کشور، تاثیر کرونا را نادیده 
می گیرند.  این در حالی اســت که در دو سال 
گذشته شــدیدترین تحریم ها در طول حیات 
جمهوری اســالمی ایران تجربه شده و عالوه 
بــر این در۸ ماه گذشــته مانند بســیاری از 

کشورهای دیگر از کرونا اثر پذیرفته است.
از دید بسیاری از کارشناسان، سیاست های 
اقتصــادی دولت و بانک مرکــزی به ویژه در 
بخش حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده 
از کرونــا، حمایت های معیشــتی و اختصاص 
ناگزیر ارز دولتی به کاالهای اساســی، ضریب 
مقاومــت اقتصــادی کشــور در برابر فشــار 
حداکثــری را افزایش داده و تالش براین بوده 

که با تحریم های پرفشارآمریکایی مقابله کند.
افول اقتصاد خاورمیانه

این واقعیت حتی ازنگاه رسانه های خارجی 
و کارشناســان آنها مغفول نمانده اســت. به 
عنــوان نمونــه اواخر مهرماه بود که»هاشــم 
پسران« اقتصاددان و اســتاد اقتصاد دانشگاه 
کالیفرنیــای جنوبی در گفــت و گو با یکی از 
رســانه های خارجی مسائل مهمی را در مورد 

اقتصاد ایران یادآور شد.
از نگاه پسران، افزون بر تحریم ها، کرونا هم 
بازیگر مهمی در ایجاد شرایط کنونی اقتصادی 
اســت. به گفته پســران کرونا نه تنها اقتصاد 
ایران، بلکه اقتصاد کشــورهای همسایه را به 
شــدت تحت تاثیر قرار داد؛ به عنوان نمونه، 
لیر ترکیه هم طی ۹ ماه گذشته متاثر از کرونا 

۳۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.
به بــاور این کارشــناس، سیاســت های 
ارزی دولت و دونرخی بــودن آن، اگرچه در 

افزایش نرخ ارز و ایجاد زمینه فســاد در این 
حوزه بی تاثیر نیســت، ولی دولت برای مقابله 
با تحریم های آمریکا چــاره ای جز اتخاذ این 
سیاست ها ندارد. به گفته پسران، برای دولت 
ســخت است که با همه مشــکالت اقتصادی 
مقابله کند، به ویژه آنکه این بار نه فقط نفت، 
بلکه تجارت خارجی، نظام بانکی و مالی ایران 
هم تحریم شده و دولت با فشارهای بسیاری 

مواجه است.
اســتاد دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبی در 
ادامه افزود: ایران ۴۰ ســال است که تحریم 
را تجربــه می کند و نشــان داده که می تواند 
خود را با تحریم ها تطبیق دهد، هرچند تاثیر 
این تحریم در افزایش سلسله وار نرخ ارز، تورم 
فزاینــده و مجددا افزایش نــرخ ارز، خود را 
نشان می دهد. امروز هم اگرچه اقتصاد ایران 
تحت فشــار قرار گرفته و شاخص هایی چون 
تولید، اشــتغال، مصرف و ... کاهش داشــته  

اســت، ولــی  می بینیم که بر اســاس برآورد 
صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی کشور 
۵ درصد کاهش داشــته که بخشــی از این 

کاهش به شیوع کرونا مرتبط است.
پســران در ادامه تلویحا مقاومت اقتصادی 
کشــور در برابر تحریم ها را موثر دانســت و 
در پاسخ به پرسشــی در خصوص اینکه اگر 
ترامــپ در انتخابات پیروز شــود، آیا اقتصاد 
ایران تاب تحمل فشــار اقتصادی برای چهار 
سال دیگر را خواهد داشت گفت: ترامپ و تیم 
همراه او تصور می کردند با اجرای سیاســت 
حداکثــری، طی یک ســال، می توانند نظام 
ایران را به زانو درآورند. زمانی که سیاســتی 
»حداکثری« اعالم می شود، اگر اجرایی سازی 
آن طی چند ماه تا یک ســال اثری نداشــته 
باشــد، نظام هــدف، می تواند خــود را با آن 
تطبیق دهــد. اقتصاد ایــران، اقتصاد بزرگی 
اســت. ایران بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت 
دارد. به زانو درآوردن چنین اقتصادی آن هم 
از طریق تحریم شــدنی نیست، به ویژه آنکه 
درآمدهای نفتی ایران در حال افزایش است، 
چرا که کنترل کامل کشتیرانی ممکن نیست 
و ایران نفت خود را می فروشد. به این ترتیب 
اگر ۶ ماه تا یک ســال دیگر هم بگذرد، تاثیر 
تحریم بر اقتصاد ایران تفاوت چندانی با امروز 
نخواهــد کرد، بنابراین دولــت آمریکا از نظر 
سیاسی و اســتراتژیک باید تصمیم جدیدی 
بگیرد، چرا که تداوم این وضع، مســاله ای را 

عوض نخواهد کرد.
اذعان ناگزیر رسانه های خارجی به بی اثری 
تحریم های آمریکا و تاثیر مثبت سیاست های 
دولت در ســاماندهی اقتصاد کشور آن هم در 
شرایط ســخت تحریمی و کرونایی، یکسویه 
بودن انتقــادات مخالفان روحانــی را اثبات 
می کند. انتقادات جهت دار از دولتی که همه 
توان خود را از ســویی برای مقابله با تحریم و 
از ســویی مقابله با کرونا به کار گرفته است، 
آن هم با اهداف جناحی ، به گفته بســیاری 
از ناظــران بــه مثابه ریختن آب به آســیاب 
دشمنی اســت که برای نابودی اقتصاد کشور 
کمر همت بســته اســت. همدلی و همکاری 
همه گروه ها و جریان های سیاســی و ارکان 
نظام، چــون کاتالیزوری ناامیــدی آمریکا از 
اعمال فشــار به ایران، گشایش اقتصاد کشور 

و معیشت مردم را تسریع خواهد کرد.

از سوی مشاور امنیت ملی ترامپ مطرح شد

اعتراف به ناکارآمدی فشارحداکثری

القدس العربی از نگرانی عربستان و اسرائیل درباره خاورمیانه پساترامپ خبر داد
ترس از بازگشت آمریکا به برجام 

محورهای مواضع ترامپ و بایدن درباره ایران

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:
 خواستار دیپلماسی برای حفظ برجام هستیم

سیاســت های ترامپ در مورد خاورمیانه مشــخص 
است، اما سیاســت های بایدن چگونه خواهد بود؟ قطعا 
بایدن اعتبار را به توافق هسته ای با ایران باز می گرداند و 
معامله قرن را کنار گذاشته، علیه شهرک سازی و الحاق 
می ایســتد و رابطه با رهبری فلسطین را از سر می گیرد، 
برای مهار جنون بن ســلمان تالش می کند و به دنبال 

صلح در خلیج فارس خواهد بود.
القدس العربی نوشت که حالتی از انتظار و آماده باش 
بــرای انتخابات آمریکا که در ســوم نوامبر آینده برگزار 
می شــود، بر دولت های خاورمیانه ســایه افکنده است و 
نتیجه هر چه باشــد، این انتخابات در شرایط و جایگاه 
دولت های منطقه تاثیرگذار خواهد بود، به این دلیل که 
وزن سیاســی، اقتصادی و نظامی آمریکا بسیار سنگین 
است و توانایی و ظرفیت باالیی برای ورود به عمق برخی 

مسائل مهم دارد.
به گزارش انتخاب ، در ادامه این مطلب آمده اســت: 
نخبگان سیاســی در منطقه، در موضع گیری نسبت به 
دو نامزد آمریکایی به دو دســته تقســیم می شوند و در 
حالی که تــل آویو، ریاض، ابوظبی و آنکارا خواهان باقی 
ماندن ترامپ هســتند، مســئوالن در تهران، دوحه، رام 
اهلل و بیروت، مایل به پیروزی بایدن و پایان دوره ترامپ 

هستند.
به نظر می رســد جو بایدن در مســیر پیــروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری اســت، اما در صورتی که در 
روز های پیش رو تحوالت »جادویی« اتفاق بیفتد، منجر 
به باقی ماندن ترامپ در کاخ ســفید می شود، آنچه که 

محال نیست، اما واقعا بعید به نظر می رسد.
در حالی که سیاست های خاورمیانه ای ترامپ شناخته 
شــده و قابل پیش بینی است، گرایش های بایدن، هنوز 
کامال مشخص نیست. ضمن اینکه انتقاد بایدن از سیاست 
خارجی ترامپ، غیر منطقی و کورکورانه بودن آن است، 
از این رو، بایدن تالش خواهد کرد تا خط مشی متفاوتی 
را اتخاذ کند، که واضح، شــفاف و بهم پیوســته باشــد. 
سیاست های ترامپ در مورد خاورمیانه مشخص است، اما 

سیاست های بایدن چگونه خواهد بود؟
قطعــا بایدن اعتبار را به توافق هســته ای با ایران باز 
می گرداند و معامله قرن را کنار گذاشــته، علیه شهرک 

سازی و الحاق می ایستد و رابطه با رهبری فلسطین را از 
سر می گیرد، برای مهار جنون بن سلمان تالش می کند 
و به دنبال صلح در خلیج فارس خواهد بود. سیاست وی 
مخالف سیاســت ترامپ و نزدیک به سیاست اوباماست، 
اما ادامه مســتقیم این سیاست نخواهد بود. بایدن سعی 
می کند سیاســت های قدیمی آمریکا که ترامپ بر علیه 

آن ها شورید را احیا کند.
در ارزیابی سیاســت های بایدن می توان گفت که به 
اوباما نزدیک و از ترامپ به دور است، این در حالی است 
که دغدغه های ایاالت متحده، رسیدن به خودکفایی در 
زمینه انرژی از طریق تکنولوژی های جدید و نفت صخره 
ای، نگرانــی از افزایش قدرت چین و روســیه، ترس از 
نزدیکی ایران به دســت یابی به توانایی های هسته ای، 
اعتراف به اینکه امکان رســیدن به راه حلی برای مساله 
فلسطین صفر اســت، افزایش تحرکات نظامی و توسعه 
نفوذ ترکیه در جهت های متعدد و در نهایت، ادامه تنش ها 

و درگیری های داخلی است.
جو بایدن به ســمت ادامه عقب نشــینی آمریکا از 
منطقــه حرکت می کند، اما با احتیاطی شــدید در این 
مســیر قدم برمیدارد، تا شتاب باعث از دست دادن نفوذ 
و منافعــش و نیز تضعیف هم پیمانان آمریکا در منطقه 
نشود. وی می خواهد از حضور نظامی و امنیتی حدی را 
باقی نگه دارد که مانع از فروپاشی اوضاع می شود. اساسا 
بایدن موضع علنی اوباما در این باره را اتخاذ می کند، اما 
نمی تواند کامال به آن پایبند بماند، همانطور که خود اوباما 
نتوانســت. بنابراین، بایدن نمی تواند این مساله را نادیده 
بگیرد که اغلب مــردم و نخبگان آمریکا مخالف دخالت 
نظامی در خاورمیانه هستند. سیاست ایاالت متحده در 
دخالت نظامی و اعمــال تحریمها، تا کنون موفق نبوده 
و نتوانسته است کارایی خود را ثابت کند. ایاالت متحده 
تحریم های اقتصادی سخت و شدیدی را اعمال می کند، 
اما نمی تواند آنها را به دستاورد سیاسی تبدیل کند، حال 
این دستاورد سیاسی، یا تغییر نظام یا تغییر سیاست های 

نظام است.
بایدن نمی خواهد به شکســت ها و اشتباهات گذشته 
آمریکا بازگــردد و ترجیح می دهد سیاســت همکاری 
را در پیش بگیرد. وی متعهد شــده است تا تحریم های 

ترامپ علیه فلســطین را از میان بردارد و برخی اقدامات 
وی را با بازگشایی کنسوگری آمریکا در قدس و سفارت 
فلســطین در واشنگتن، اصالح کند. همانطور که انتظار 
می رود معامله قرن و طرح های الحاق را کنار گذاشــته و 
برای تعلیق شهرک سازی تالش کند. اما با توجه به اینکه 
بایدن برنامه ای برای اعمال فشار جدی بر اسرائیل ندارد، 
بهتر از دیگران می داند که احیای راه حل ایجاد دو دولت، 
و ادامــه مذاکرات در این خصوص، فایده ای ندارد، با این 
حال تالش می کند این راه حل را زنده نگه دارد، تا باعث 

استقرار اوضاع شود.
اسرائیل می داند که هر اتفاقی بیفتد، بایدن هرگز به 
آن فشــار وارد نمی کند و مانند اوباما، از تجاوز های مکرر 
صهیونیست ها حمایت می کند. آنچه واقعا باعث نگرانی 
اسرائیل می شود، آن است که نتواند بایدن را تحت فشار 
قرارداده و از نیتش برای بازگشــت به توافق هسته ای با 
ایران، البته با اعمال برخی تعدیلها، منصرف کند، اسرائیل 
نگران این مســاله اســت که بایدن مانند ترامپ مطیع 
صهیونیســت ها نیســت و در خصوص پرونده ایران، به 
دلخواه آن ها با تهران برخورد نمی کند، بلکه به جای آن، 
تالش می کند با همکاری اروپایی ها، اعتبار را به توافقی 
بازگرداند که اوباما به انجام رســانده بود و آن را تنها راه 

توقف طرح هسته ای ایران می دانست.
تغییر در موضع آمریکا در قبال ایران، خواب را از چشم 
سران نظام ســعودی می رباید، نظامی که مخالف توافق 
هسته ای است و می خواهد جهان ایران را محاصره کرده و 

از امکان تحرک و افزایش قدرت و تاثیرش، بکاهد.
ولی عهد ســعودی، محمد بن سلمان و اطرافیان او، 
پیروزی بایدن را کابوس وحشتناکی می دانند و دلیل آن، 
مواضع دموکراتیک وی در مــورد پایان جنگ در یمن، 
پرونده ترور خاشقچی و حقوق بشر و رابطه با ایران است.

امروز، این ها مواضع بایدن است، اما مشخص نیست 
در صورتی که در آینده معامله اســرائیلی در مورد عدم 
فشار بر عربستان در خصوص یمن در مقابل عادی سازی 
علنــی روابط با تل آویو را رد کنــد، چه اتفاقی می افتد، 
همانطور که امکان ســرنگونی بن سلمان در صورتی که 
ادامه حضورش در حکومت باعث فروپاشی روابط با ایاالت 

متحده شود، وجود دارد.

یــک اندیشــکده اســترالیایی در تحلیلی به 
رویکردهای هر یــک از نامزدهای اصلی دو حزب 
آمریکا نســبت به ایران پس از پیروزی احتمالی 
هر یک در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ این 

کشور پرداخت.
به گزارش ایسنا سایت استراتژیست در این باره 

مي نویسد: اولویت اصلی کسی که پیروز انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا شود روابط با ایران 

را تغییر خواهد داد. 
هم برای دونالد ترامــپ و هم برای جو بایدن 
دو نامزد انتخاباتی آمریکا سه مسئله در دستورکار 
خواهــد بود: ممانعت از دســت یافتــن ایران به 

تســلیحاتی هســته ای، محدود کردن تولیدات و 
پیشرفت ایران در زمینه موشک های بالستیک از 
جمله موشک های دارای توان بالقوه حمل کالهک 
هســته ای، متوقف کردن ثبــات زدایی ایران در 

منطقه از جمله حمایت از تروریسم. 
اگرچه ترامپ و بایــدن در زمینه آنچه نتیجه 
ای رضایــت بخش درباره ایــران تلقی مي کنند و 
نحوه دســت یافتن به آن تفاوتی چشم گیر دارند. 
هدف ترامپ این است که دوباره بر سر برجام که 
توافقی منحصرا هسته ای است دوباره مذاکره کند 
یا به توافقی جدید برسد که دربرگیرنده تمام این 
ســه مورد باشــد. در مرکزیت چنین توافقی، ۱۲ 
شــرط ارائه شده از ســوی مایک پمپئو وزیر امور 
خارجه آمریکا خواهد بود که در سال ۲۰۱۸ ارائه 
کرد. در واقع اســتراتژی ترامپ شامل تداوم تقابل 
اســت.  بایدن مســیر ترامپ را نفی کرده است و 

به دنبال حل و فصل مســائل از طریق دیپلماسی 
معتبر خواهد بود. ترجیح او این است که به برجام 
بازبینی شــده که توافقی منحصرا هسته ای است 
بازگردد و درباره بقیــه آن موارد به طور جداگانه 
مذاکره کند. او مســیری ســخت گیرانه اما قابل 
مذاکــره را در پیش خواهد گرفت که نتیجه ملی 

برد-برد در پی داشته باشد. 
تاکتیک ترامپ تحمیل تغییر حکومت در ایران 
از طریق کارزار »فشار حداکثری« است که منزوی 
ســاختن و تحریم های جامع را به کار مي گیرد تا 
مشکالت اقتصادی الزم برای آوردن ایران به پای 
مذاکره را به شدت افزایش دهد. اگر این شکست 
بخورد، تمایل آشــکار او این خواهد بود که نفاق 
عمومی در ایران ایجــاد کند تا حکومت از قدرت 
برکنار شود و سپس با هر کسی که جایگزین شود، 

درباره سیاستی مطیعانه مذاکره کند. 

به نظر مي رســد که ترامپ عواقب تداوم تقابل 
با ایران را که ممکن است ناآرامی داخلی در ایران 
یا درگیری نظامی محتمل باشــد، پذیرفته است. 
اگر چنانچــه بخواهد تاکتیک هایش را از ریشــه 
عوض کند هم ممکن اســت هر کدام از این ها رخ 
دهد. هنوز چیز بخصوصی از تاکتیک های مذاکره 
بایدن معلوم نشده است. در میان سه مورد مطرح 
شده،  احتمال دارد که مسئله موشکی ساده ترین 
موضــوع مذاکره باشــد. اما آن قدرها هم ســاده 
نخواهــد بود. انتظار نمي رود که بایدن به یک باره 
تمــام تحریم های اعمال شــده در دوره ترامپ و 
پس از برجام را لغو کنــد. احتماال تعدادی کافی 
از تحریم هــا را لغو مي کند تــا محرکه الزم برای 
یک برجام دوباره مذاکره شده را داشته باشد و در 
عین حال برخی از آن ها را نگه مي دارد تا بتواند بر 

عملکرد منطقه ای ایران اثر بگذارد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در صفحه 
توئیتر خود، با اعالم رایزنی های اخیرش با وزیر امور خارجه آلمان 
از جملــه در خصوص برجام، گفت که این نهــاد بر ادامه روند 
دیپلماتیک برای حفظ برجام تاکید دارد. به گزارش ایرنا، »رافائل 
گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز )دوشنبه( 
در برلین با رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان دیدار و گفت وگو کرد. 
وی در پیامی توییتری دیدارش با هایکو ماس را عالی توصیف و 
تاکید کرد که در این نشست در خصوص مسائل مهمی از جمله 

بحران کرونا و توافق هسته ای ایران رایزنی کرده است.
وی همچنیــن آلمان را یکی از اصلی ترین شــرکای آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی برای اجرای مفاد برجام و از حامیان آن 

نامید. 
در همین حال بنا بر اعالم صفحه توییتر وزارت خارجه آلمان، 
در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که پس از این دیدار برگزار شد 
گروســی با بیان این که در چنین شرایط بحرانی به آلمان سفر 

کرده تا در مورد آخرین تحوالت مقابله با همه گیری کرونا و نیز 
نقش آژانس بین المللی در نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران 
بحث و تبادل نظر کند گفت این وظیفه مهمی است که این نهاد 

روی صدها تاسیسات هسته ای در جهان انجام مي دهد.
گروسی با بیان اینکه روند نظارت بر این تاسیسات در برهه 
کنونی به دلیل شــرایط موجود در جهان دشوارتر از پیش شده 
است، افزود: ما البته موارد مهمی مانند ایران را داریم که تالش و 

همکاری ویژه ای را در این راستا مي طلبد.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشــتر از همکاری 
ایــران برای دسترســی آژانس به مراکز مورد درخواســت این 
نهادی بین المللی خبر داده بود. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 

اتمی همچنین آلمان را از جمله اصلی ترین کشــورهای حامی 
فعالیت هــای این نهاد نامید و تاکید کــرد که برلین همواره در 
مرکز تالش هایی بوده که روند حل اختالفات با ایران را به مسیر 
دیپلماتیک ســوق داده است و آژانس مصمم است این مسیر را 
همچنان ادامه دهد. »هایکو مــاس« وزیر امور خارجه از حزب 
سوسیال دموکرات آلمان )SPD( امروز میزبان »رافائل گروسی« 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی )IAEA( بود. بنا بر اعالم 
وزارت خارجه آلمان، این گفتگو بر روی شرایط کار آژانس انرژی 
هســته ای بین المللی در بحران کرونا و سهم این مقام در خلع 

سالح هسته ای متمرکز خواهد بود بود.
گروسی آرژانتینی که به مدت یک سال رئیس آژانس انرژی 

هســته ای است، نقشی اساسی در مبارزه با گسترش سالح های 
هسته ای دارد. آژانس به عنوان یک نهاد تخصصی سازمان ملل 
با ۱۷۱ کشور عضو ، پیمان منع گسترش سالح های هسته ای را 
رصد مي کند. آژانس بین المللی انرژی هسته ای همچنین وظیفه 

نظارت بر توافق هسته ای بین المللی با ایران را بر عهده دارد.
رافائل گروسی یکی از سخنرانان دوازدهمین »اجالس جهانی 
بهداشــت« )WORLD HEALTH SUMMIT( است 
که امســال با حضور سران نهادها و سازمان های بین المللی طی 
روزهای بیست و پنجم تا بیست و هفتم اکتبر )چهارم تا ششم 

آبان( در برلین برگزار مي شود.
قرار اســت در این اجالس عالوه بر گروســی شخصیتهایی 
مانند »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل، »اورسوال فون در 
الین« رئیس کمیسیون اروپا، »میشله باشلت« کمیسر حقوق 
بشر سازمان ملل، »تدروس آدهانوم« مدیرکل سازمان بهداشت 

جهانی و ده ها مقام و فعال بین المللی دیگر سخنرانی کنند.

صنايع شهيد رحيمي طاري در نظر دارد خريد اقالم مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران 
واجد شرايط واگذار نمايد. از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود از تاريخ درج آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه و 
پيوست فني به نشاني تهران ،كيلومتر 35 جاده خاوران ، پاكدشت ، بعد از شهرك شهيد مطهري ، صنايع شهيد رحيمي طاري 
، معاونت بازرگاني)تلفن تماس جهت هماهنگي براي دريافت اسناد مناقصه)36076690-021 ( مراجعه نمايند . مهلت دريافت 
اسناد مناقصه از تاريخ  08/07/ 1399 لغايت 1399/08/17 از ساعت 8 صبح الي 12:00 و از ساعت 13 لغايت 15:30 خواهد بود 
و اسناد مناقصه را مي بايست تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه 1399/08/17 به آدرس مذكور تحويل نمايند . استعالم هاي 
واصله واجد شرايط در روز يكشنبه مورخه 1399/08/18 راس ساعت 8 صبح بازگشايي و بررسي خواهد شد . به پيشنهادهاي 

فاقد امضاء ، مهر يا سپرده معتبر ، مخدوش و مشروط و پيشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

• پرداخت هزينه آگهي مناقصه به عهده برندگان مناقصه مي باشد .
            

1-خريد لوله فوالدي 3 اينچ CK22 با ابعاد 89*73/8 به مقدار 25/000كيلوگرم
2- خريد ورق فوالدي CK67 با ضخامت 2 ميليمتر به مقدار 6/000 كيلوگرم

3- خريد ميلگرد آلومينيومي T6 - 7023 قطر 80 ميليمتر با طول برش 2 متر به مقدار10/000كيلوگرم
4-خريد قطعه فوالدي با كد W824026  به تعداد  به تعداد 4،200 عدد

5- خريد قطعه وزنه زيگزاگ با كد W824045 بر اساس نقشه به تعداد 4،200 عدد
6- خريد قطعه وزنه عقيم كننده با كد W824108 بر اساس نقشه به تعداد 4،200 عدد                     

7- خريد قطعه پين دنگ با كد W824107 بر اساس نقشه  به تعداد 400، 8عدد                 
8- خريد قطعه دنگ با كد W824077 بر اساس نقشه به تعداد 400 ،8 عدد

9- خريد قطعه مغزي عقيم كننده با كد W824110 بر اساس نقشه به تعداد 4،200 عدد                
10- خريد قطعه آلومينيومي با كد W824015 بر اساس نقشه به تعداد 4،200 عدد               

11- خريد قطعه بوش آلومينيومي با كد W824076 بر اساس نقشه به تعداد 4،200 عدد 
12- خريد قطعه كامپوزيتي با كد W838007 بر اساس نقشه به تعداد 20 عدد                

13- خريد قطعه فوالدي  با كد  W880015 به مقدار 500 ،4  عدد
14-خريد قطعه فوالدي با كد W880496 به مقدار 000 ،7  عدد

15- خريد قطعه با كد W824029 به مقدار  4،200 عدد
16- اصالح قطعه با كد W824072 به مقدار  4،200  عدد 

م.الف:2376

     آگهي مناقصه عمومي      آگهي مناقصه عمومي 
م.الف:2376 رجوع به صفحه داخلی
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انعقاد قرارداد بیمه سالمت با داروخانه های تازه تاسیس 
به زودی

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران از انعقاد قرارداد این سازمان با داروخانه های 
تازه تاسیس درآینده ای نزدیک خبر داد.به گزارش ایسنا، دکتر محمد مهدی ناصحی 
بمناسبت هفته بیمه سالمت، گفت: طی حضور انجمن داروسازان ایران در سازمان 
بیمه ســالمت ایران و توافقات صورت گرفته مقرر شد که با داروسازان جوانی که 
عمدتا در مناطق محروم و حاشیه شهرها اقدام به تاسیس داروخانه کرده اند قرارداد 
منعقد شود تا حمایت وانگیزه مناســبی برای آنان ایجاد شود.مدیر عامل سازمان 
بیمه سالمت ایران با اشاره به اینکه این اقدام دراولین فرصت و پس از بررسی های 
کامل انجام خواهد شــد، ادامه داد: این موضوع تحولی بزرگ در جامعه داروسازی 
ایجاد خواهد کرد به نحوی که حتی با داروخانه های تهران که هزینه باالتری نسبت 
به ســایر استانها دارند نیز قرارداد منعقد خواهد شــد.بر اساس اعالم مرکز اطالع 
رســانی سازمان بیمه سالمت، ناصحی گفت: مدت ها بود که به دلیل کمبود منابع 
عقــد قرارداد جدیدی با برخی مراکز و داروخانه ها نداشــتیم . مراکز پاراکلینیک، 
آزمایشگاه ها، مراکز رادیولوژی و توانبخشی جدید در لیست بیمه نبودند به همین 

جهت این نوید را مي دهیم که این فرصت برای این مراکز نیز ایجاد خواهد شد.

بهره برداری از فاز نخست پايانه اكباتان
 در نیمه دوم سال جاری

مدیرعامل شــرکت مترو در جریان بازدید اخیر خود، از افتتاح فاز نخســت پایانه 
اکباتــان در نیمه دوم ســال جاری خبر داد و عنوان کــرد: این پایانه که از فضای 
پارکینگ با 21 خط ریلی و قابلیت پذیرش 21 رام قطار به صورت همزمان برخوردار 
است، اولین و تنها پارکینگ زیرزمینی قطارهای شهری در کشور محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت راه آهن شــهری تهران و حومه 
)مترو( علی امام با اعالم خبر بهره برداری از فاز نخست پارکینگ اکباتان در نیمه دوم 
سال جاری عنوان کرد: با توجه به آنکه این پارکینگ در محدوده مسکونی شهرك 
اکباتان واقع شــده است، ساخت آن به صورت زیرزمینی طراحی شده تا کمترین 
مزاحمت برای اهالی منطقه و نیز حداقل آسیب برای منظر شهری را در پی داشته 
باشد؛ ضمن اینکه زیرزمینی بودن سازه پارکینگ، این اجازه را می دهد تا از سطح 
فوقانی آن براي ایجاد فضای سبز و یک پالزای مدرن شهري استفاده شود.امام در 
ادامه عنوان کرد: در این پارکینگ 21 خط ریلی تعبیه شــده که 9 خط آن دارای 
جایگاه تعمیرات دوره ای و سرویس های سبک برای قطارها است. همچنین از نکات 
بارز طراحی و اجرای سازه پارکینگ اکباتان، امکان ایجاد دهانه های بزرگ به ابعاد 
33 متر با استفاده از اسکلت فلزی، جهت نصب سوزن و ایجاد انشعاب های مختلف 
برای هدایت قطارها به هر یک از 21 خط ریلی است.گفتنی است این پارکینگ با 
7 هکتار مســاحت، در ضلع غربی بزرگراه شهید ستاری و محدوده شمال ایستگاه 

متروی اکباتان واقع شده است.

تعريض مسیر جنوب به شمال بزرگراه يادگار امام )ره(
 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه2 پایتخت گفت: به منظور روانسازی 
تردد و کاهش بار ترافیکی  شــبکه بزرگراهی، طرح تعریض مسیر جنوب به شمال 
بزرگراه  یادگار امام )ره( محدوده پل شــهید جکیم اجرا مي شود.به گزارش روابط 
عمومی شهرداری منطقه2، امیرحسین حیدرنیا، معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه 
2 با بیان این خبر گفت: با توجه به بارترافیکی روزانه در مســیر  جنوب به شمال 
بزرگــراه یادگار امام )ره(  ،اجرای عملیات تعریض بزرگراه  از لوپ  بزرگراه شــهید 
حکیم غرب تا رمپ ورودی بزرگراه حکیم  دردستور کار قرار گرفت.وی افزود:  این با 
هدف تأمین ایمنی در تردد، روان سازی ترافیک، کاهش زمان سفر، صرفه جویی در 
مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و همچنین جلوگیری از بروز تصادفات انجام 
می شــود.وی افزود: به منظور ارتقای ایمنی تردد،  همزمان با تعریض این مســیر، 
فضاي پهلوگاهي مناسبي براي کنار کشــیدن خودروهاي معیوب و یا تصادفي از 

مسیر اصلي ایجاد خواهد شد.

مناسب سازی دو سرای محله ديگر در منطقه 19 
ويژه افراد كم توان

شــهردار منطقه 19 از ادامه عملیات عمرانی مناسب سازی دو سرای محله در این 
منطقه به منظور سهولت بهره برداری افراد کم توان خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شهرداری منطقه 19، علی توکلی با اشاره به مناسب سازی کامل سرای محله شهید 
کاظمی در فاز نخســت اقدامات مناسب ســازی گفت: در فاز بعدی این عملیات 
مناسب سازی دو ســرای محله بهمنیار و خانی آباد نو جنوبی در اولویت اقدامات 
عمرانی این منطقه قرار گرفته است.او افزود: مناسب سازی سرویس های بهداشتی، 
تخریب و بازسازی رمپ ورودی و نصب هندریل، احداث مسیر ویژه نابینایان و نصب 
تابلوی بریل مخصوص نابینایان از اقدامات اجرایی برای مناســب سازی این سراها 

ویژه افراد کم توان منطقه است.
 

سری دوم راديو موج9 منتشر شد
شهرداری منطقه9 در قسمت دوم شبکه رادیویی »موج9«، اقدامات اداره فرهنگی 
و زیباســاری منطقه را با عنوان  »ایام ماه محرم و صفر در منطقه9« منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه9، اداره روابط عمومی منطقه در راستای 
اقدامات خالقانه ایی که تاکنون انجام داده اســت؛ بازتاب فعالیت های معاونت ها و 
ادارات و نواحی را در قالب ویدیویی با عنوان رادیو موج9 منتشــر مي کند. در این 
راستا در سری دوم شبکه رادیویی »موج9«، اقدامات اداره های فرهنگی معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی و زیباسازی معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه در 

ایام ماه محرم و صفر مورد بررسی قرار گرفت.

اخبار کوتاه
رئیس مركز مديريت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت:

عوامل خطر پوکی استخوان در زمان شیوع کرونا بیشتر است

نحوه فعالیت مدارس در نقاط مختلف كشور

مديرعامل سازمان بهشت زهرا )س( خبر داد
احتمال بسته شدن تمامی در های بهشت زهرا)س(

رئیس مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت 
گفت: از هر 3 خانم باالی ۵۰ ســال و از هر ۵ آقای باالی 
باالی ۵۰ سال یک نفر شکستگی ناشی از پوکی استخوان 
را تجربه می کند که حتما باید از بروز آن جلوگیری شود.

به گزارش ایلنا، افشین استوار به مناسبت هفته  پیشگیری 
از پوکی اســتخوان بیان کرد: با توجه به هفته  پیشگیری 
از پوکی اســتخوان وزارت بهداشت با کمک دانشگاه های 
علوم پزشــکی اقدام به برگزاری یک پویش ملی با شــعار 
پیشگیری از پوکی استخوان در تشخیص به موقع کرده و 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشور مجری این پویش 
هستند.وی ادامه داد: جمعیت کشور رو به سالمندی است 
و بنابراین بیماریهایی که در دوران سالمندی بیشتر بروز 
پیدا می کند، اهمیت ویژه خواهد داشت، پوکی استخوان 
هم یک بیماری اســت که با خرد شدن استخوان و خطر 
افزایش شکســتگی بروز پیدا می کند ، تقریباً این بیماری 
هیچ عالمتی ندارد و در بســیاری از مواقع زمانی بیماری 
تشخیص داده می شود که شکســتگی اتفاق افتاده باشد.

استوار افزود: بنابراین یک بیماری مرموز و خطرناك است 
و شــیوع این بیماری هم در سالمندان بسیار باال است، به 
طوری که خانم های باالی ۵۰ ســال تا ۴۰ درصد به این 
بیماری مبتال می شــوند که باید درمان به موقع دریافت 
کننــد.وی ادامه داد: با کمال تاســف از هر 3 خانم باالی 
۵۰ ســال و از هر ۵ آقای باالی باالی ۵۰ ســال یک نفر 
شکستگی ناشی از پوکی اســتخوان را تجربه می کند که 
حتماً باید از بروز آن جلوگیری شود.استوار بیان کرد: بروز 
شکســتگی لگن که یکــی از خطرناك ترین و جدی ترین 
انواع شکســتگی اســت به تنهایی از تمام ســرطان های 
زنان مثل ســرطان ســینه، دهانه رحــم و تخمدان بروز 
بیشــتری دارد و باز هم با کمال تاسف مرگ و میر ناشی 
از شکســتگی لگن هم باال اســت به شکلی که 2۰ تا ۵۰ 
درصد افرادی که شکســتگی لگن برای آنها اتفاق مي  افتد 
در ســال اول شکستگی فوت مي کنند. وی گفت: بنابراین 

باید بتوانیم به موقع پوکی اســتخوان را تشخیص دهیم و 
از بروز شکستگی ناشی از آن جلوگیری کنیم، از هر چهار 
خانم مبتال به پوکی اســتخوان ســه نفر از بیماری خود 
اطالع ندارند و بنابراین تشــخیص به موقع بسیار اهمیت 
دارد و تالش این پویش در سراســر کشــور بر این است 
کــه به خصوص خانم های باالی ۵۰ ســال را که در خطر 
باالتر این شکستگی هستند، آگاه کنیم تا برای تشخیص 
به موقع مراجعه کنند و ســپس درمان مناسب را دریافت 
کنند. اســتوار افزود: در زمان اپیدمــی کووید 19 بعضی 
از عوامل خطر پوکی اســتخوان بیشــتر شده است، مثل 
کم تحرکی، تغذیه نامناســب و همچنین مصرف سیگار و 
الکل از مهمترین عواملی اســت که باید با آگاهی جامعه 
مصرف آنها را کــم کنیم.رئیس مرکز مدیریت بیماریهای 
غیر واگیر وزارت بهداشت در جواب خبرنگار ایلنا در مورد 
تاثیر استفاده بیماران کرونایی از داروی کورتون بر پوکی 

استخوان گفت: یکی از انواع پوکی استخوان، شکل ثانویه  
آن است که این پوکی استخوان در واقع یا به دلیل بعضی 
از بیماری ها رخ می دهد، مثل ابتال به انواع سرطان و یا به 
دلیل دریافت داروهای مشــخصی اتفاق می افتد، که یکی 
از شــایع ترین این داروها کورتون ها هستند.وی ادامه داد: 
همه بیماری هایی که در آنها کورتون به عنوان یک روش 
درمانی مورد اســتفاده قرار می گیرد خطر پوکی استخوان 
را افزایش می دهــد و در مورد بیماران مبتال به کرونا هم 
ایــن خطر وجود دارد که مصرف کورتون بتواند در نهایت 
شــیوع پوکی اســتخوان را افزایش دهد.استوار بیان کرد: 
امــا مصرف این دارو در بین بیماران کرونایی محدود و در 
مقطــع زمانی کوتاهی اتفاق می افتد و بنابراین با توجه به 
اینکــه این موضوع مورد توجه اســت ولی به نظرم خیلی 
مشکل جدی در سطح جامعه ایجاد نمی کند هر چند که 
باالخره باید بر روی این موضوع مطالعه بیشــتری شود تا 

ببینیم آیا خطر پوکی اســتخوان ثانویه را افزایش مي دهد 
یا این طور نیست.

فوت ۳۳۷ بیمار کرونایی در یک شبانه روز در 
کشور

سخنگوی وزارت بهداشــت با بیان اینکه مجموع بیماران 
کووید-19 در کشور به ۵7۴ هزار و ۸۵۶ نفر رسید، گفت: 
متاسفانه در طول 2۴ ساعت، 337 بیمار کووید-19 جان 
خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، دکتر سیما سادات 
الری در اعالم آخرین آمارهای کرونا در کشــور، گفت: از 
روز ۴ آبان تــا روز ۵ آبان 1399 و بر اســاس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۵9۶۰ بیمار جدید مبتال به کووید-19 
در کشــور شناســایی شــد که 213۵ نفر از آنها بستری 
شدند. بر این اساس مجموع بیماران کووید-19 در کشور 
به ۵7۴ هزار و ۸۵۶ نفر رســید.وی افزود: متاســفانه در 
طول این 2۴ ســاعت، 337 بیمار کووید-19 جان خود را 
از دســت دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 32 
هزار و 9۵3 نفر رســید.به گفته الری، خوشبختانه تا روز 
۵ آبــان، ۴۵9 هزار و 2۵۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 
از بیمارستانها ترخیص شــده اند.وی با بیان اینکه ۴9۸2 
نفر از بیماران مبتال به کووید-19 در وضعیت شــدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند، گفت: تا روز ۵ آبان، چهار 
میلیون و 7۵3 هزار و 3۵7 آزمایش تشخیص کووید-19 
در کشــور انجام شــده است.ســخنگوی وزارت بهداشت 
درباره وضعیت کرونا در اســتان ها نیز گفت: اســتان های 
تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شــرقی، خراسان جنوبی، 
ســمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزســتان، کرمانشاه، 
کهگیلویــه و بویراحمد، گیالن، بوشــهر، زنجــان، ایالم، 
خراســان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، 
آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، 
یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.به گفته الری، 
همچنین استان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان 

و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

مدیرکل دفتر ســالمت و امور تندرستی وزارت 
آموزش و پــرورش درباره روند فعالیت مدارس 
در نقاط مختلف کشــور توضیحاتــی ارائه داد 
و گفت: در اکثر مراکز اســتان ها و شــهرهای 
بزرگ، کمتر از 1۰ درصد دانش آموزان آموزش 
حضوری دریافت مي کنند و بیش از 9۰ درصد 
از آموزش های غیرحضوری بهره مند مي شوند.

محمد محســن بیگی در گفت وگو با ایســنا، 
درباره روند فعالیت مــدارس در نقاط مختلف 
کشــور توضیحاتــی ارائه داد و اظهــار کرد: از 
نیمه شــهریورماه این اختیار به خانواده ها داده 
شــد که یکی از روش های آموزش حضوری یا 
غیرحضــوری را انتخاب کنند و از ظرفیت های 

ایجاد شــده از سوی آموزش و پرورش استفاده 
کنند تا چرخه آموزش قطع نشــود.وی افزود: 
با توجه به اینکه شــیوع بیمــاری نیز مقداری 
گســترش پیدا کــرد؛ اکنون تقریبــا در اکثر 
شــهرهای بــزرگ و مراکز اســتان ها آموزش 
به شــیوه غیر حضوری در حال انجام اســت.

مدیرکل دفتر ســالمت و امور تندرستی وزارت 
آمــوزش و پرورش با بیان اینکــه خانواده ها و 
مدارس از طریق شــبکه شــاد و سایر بسترها 
استفاده مي کنند  تلویزیونی  چون آموزش های 

گفت: در برخی شهرستان ها، مناطق روستایی 
و عشایری جمعیت بیشتری به صورت حضوری 
در مدرسه حاضر مي شوند. البته در آنجا تراکم 
دانش آموزی کم اســت و نگرانــی چندانی از 

حیث شیوع بیماری وجود ندارد.
محسن بیگی ادامه داد: نکته دیگر اینکه با توجه 
به تفویض اختیار اســتانی از ســوی ستادملی 
مقابله با کرونا، تعطیلی مدارس حتی به صورت 
محدود در برخی استان ها و شهرستان ها اعالم 
شــده که از جمله آنها مي توان به شهر تهران 

اشــاره کرد که حدود سه هفته است کالس ها 
دیگر حتی بــه صورت حداقلی هم تشــکیل 
نمي شوند.وی افزود: در برخی استان های دیگر 
نیــز همین وضعیت را داریم که البته شــرایط 
با توجه به تصمیمات ســتاد کرونای اســتانی 
متفاوت است. ممکن است تعطیلی در شهری 
طوالنی و در شهر دیگر کوتاه تر باشد.مدیرکل 
دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه بازگشایی مدارس هم در 
مناطق با شیوع باال، عمدتا برای برقراری ارتباط 

بین خانواده و مدارس انجام مي شــود و عمده 
حضور دانش آموزان با هدف رفع اشــکال و یا 
برای کسانی است که به سیستم های ارتباطی 
دسترسی ندارند اظهار کرد: در مجموع در اکثر 
مراکز اســتان ها و شهرهای بزرگ، کمتر از 1۰ 
درصد دانــش آموزان آموزش حضوری دریافت 
مي کنند و بیــش از 9۰ درصد از آموزش های 
غیرحضوری بهره مند مي شوند.به گفته محسن 
بیگی در حال حاضر چون این وضعیت را داریم؛ 
تراکم کالس های درس به شدت کاهش یافته 
و حساســیت عوامل اجرایی و مراقبین سالمت 
نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته و مشکل 

خاصی در این بخش نداریم.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا )س(  گفت: بنا بر هماهنگی های انجام شده با مقام 
قضایی، این اختیار به ســازمان بهشت زهرا داده شده که درب های بهشت زهرا به 
طور کامل بسته شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سعید خال در گفت وگوی 
تلویزیونی درباره شلوغی بهشت زهرا در روز های کرونایی، اظهار کرد: سازمان بهشت 
زهرا 2۵۰ روز است که در بحران کرونا قرار دارد و از همان ساعت های اولیه شیوع 
این ویروس همکاران ما در این سازمان در وضعیت بحرانی قرار گرفته اند.مدیرعامل 
سازمان بهشت زهرا )س( با بیان اینکه در حال حاضر در پیک سوم شیوع ویروس 
کرونا هســتیم و استان تهران شرایط مناسبی ندارد، تصریح کرد: استان تهران در 
شرایط فوق قرمز قرار دارد و در تمام تصمیم گیری ها قرار بر این شد که تمام 1۴ 
درب بهشت زهرا بسته شــود و فقط دو درب ورودی اصلی جهت ورود اموات باز 
باشد و خانواده ها مراجعه کنند.وی با بیان اینکه در روز اربعین شاهد شلوغی زیادی 
در بهشــت زهرا بودیم، گفت: از طریق رســانه از هموطنان درخواست کردیم که 
صرفاً برای دفن اموات مراجعه کنند و خوشبختانه رعایت شده بود. روزانه نزدیک 
به 2۰۰ متوفی در شــهر تهران به صورت عادی وجود دارد و رقم قابل توجهی از 
هموطنان در اثر ابتال به کرونا جان خود را از دســت می دهند و اگر 1۰ تا 1۵ نفر 
همراه این اموات به بهشــت زهرا مراجعه کنند، جمعیت زیادی وارد بهشت زهرا 
می شود.خال در پاسخ به این سوال که در مقابل درب های بهشت زهرا به هموطنان 
تذکر داده می شود یا خیر؟ بیان کرد: از شهروندانی که عزیز خود را از دست داده اند 
می خواهیم صرفاً برای مراسم تدفین به بهشت زهرا مراجعه کنند و آن هم به تعداد 
کم و فقط برای بستگان درجه یک حضور داشته باشند. تقریباً مردم این موضوع را 
رعایت می کنند و امیدواریم تداوم داشته باشد.مدیرعامل سازمان بهشت زهرا )س( 
تصریح کرد: مردم به بهشت زهرا عالقه دارند، چراکه 3۰ هزار شهید و یک میلیون 

و ۵۰۰ هزار اموات در بهشت زهرا دفن شدند و از هموطنان خواهش می کنیم برای 
قرائت فاتحه به بهشت  زهرا مراجعه نکنند و صرفاً برای تدفین اموات آن هم اموات 
نزدیک مراجعه کنند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امکان بسته شدن تمام 

درب های بهشت زهرا وجود دارد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: بنابر هماهنگی های انجام 
شده با مقام قضایی، این اختیار به سازمان بهشت زهرا داده شده که تمام درب های 

بهشت زهرا به طور کامل بسته شود.

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای جعفر عموئی به موجب درخواست وارده شماره 98/10719 مورخ 98/3/26 اعالم نموده که سند مالکیت 

ملک مورد اگهی به علت جابجایی مفقود گردیده با تسلیم استشهادیه محلی گواهی امضا شده به شماره های 11445 
و 11446 مورخ 98/3/25 تنظیمی دفترخانه 1447 تهران تقاضای صدور المثنی سند مالکیت : سند مالکیت ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع به شماره 38785 فرعی از 4476 اصلی واقع در بخش هفت تهران مفروز 
از پالک 6325 فرعی از اصلی مذکور ذیل ثبت شماره 136676 صفحه 345 دفتر 910 امالک به شماره چاپی 610131 
دفتر   58/3/27-20266 شماره  قطعی  سند  طبق  بر  الواسطه  مع  سپس  و  صادر  آباد  حسین  هاشمی  حسن  نام  به 
نامه قانون ثبت  264تهران به آقای جعفر عموئی ماهینی منتقل گردیده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین 
آگهی می گردد تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده و نام وی در این آگهی قید نشده و یا مدعی وجود 
اصل سند مالکیت نزد خود می باشد می بایست ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید که در صورت ارائه اصل سند مالکیت پس از تنظیم صورت 
مجلس سند به دارنده آن اعاده و از ادامه عملیات ثبتی جهت صدور المثنی سند مالکیت جلوگیری به عمل خواهد 
آمد بدیهی است در صورتی که در مهلت مقر اعتراضی واصل نگردد و یا اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم شود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را مطابق قانون و مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.

محمدی واال  15096 رییس اداره ثبت اسناد وامالک پیروزی 
آگهی فقدان سند مالکیت

با تسلیم دو  برابر برگ تقاضا به شماره وارده 44010 مورخ 99/7/8  اقای سید مرتضی حسینی  اینکه  به   نظر 
برگ استشهادیه محلی مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت جنوبی طبقه 
چهارم به مساحت90/90 متر مربع بانضمام پارکینگ شماره 8 به مساحت 10/80 متر مربع به پالک ثبتی شماره 
18187 فرعی از 88 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3932 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران ذیل 
شماره 150989 صفحه 489 دفتر 429 امالک بنام ایرج خاکی کاشانی ثبت و تحت چاپی شماره 3/437939 
مرتضی  سید  به  تهران   283 دفترخانه   1379/6/23 مورخ   81288 شماره  سند  برابر  سپس  است  شده  صادر 
حسینی انتقال یافته است و برابر سند شماره 29200 مورخ 92/12/6 دفترخانه 861 تهران در رهن بانک پاسارگاد 
قرار گرفته است و برابر استشهادیه ابرازی به شماره های 11802 مورخ 99/7/6 مصدق شده توسط دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 864 تهران به علت سهل انگاری مفقود گردیده فلذا در خواست صدور المثنی سند مالکیت 
پالک موصوف را نموتده است لذا مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک 
روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور ویا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام 
اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از 
رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده 
نمی شود النهایه در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر 

وبه متقاضی تسلیم خواهد گردید.
آزادی چگنی  15100 رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهران پارس 

فقدان سند مالکیت 
 آقای حسن امامه خو برابر تفویض وکالت شماره 24237 مورخ 1399/6/2 دفترخانه 17 پاکدشت از طرف آقای 
امیرعباس نیا با تسلیم دو برگ استشهادیه مصدق شده در دفترخانه یک فشم اعالم سند مالکیت سه دانگ 
انهار می  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1150 متر مربع که 143 متر مربع آن حریم 
باشد تحت پالک 374 فرعی از 24 اصلی واقع در درالالن رودبار قصران بخش یازده تهران ذیل ثبت 21752 
صفحه 274 دفتر جلد 101 به شماره چاپی846002 به نام رجبعلی حاتمزاده ثبت و صادر و تسلیم گردید سپس 
تمامی مورد ثبت مع الواسطه برابر سند قطعی 4981 مورخ 83/12/20 دفترخانه 722 تهران به آقای امیرعباس 
نیا منتقل گردید سپس وکیل مالک تقاضای صدور سند مالکیت را نموده اند که اعالم که سند به علت جابجایی 
مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمائید و پس از انقضای مهلت مزبور و 

نرسیدن واخواهی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
نجفی بانه 15091 رییس اداره ثبت اسناد وامالک فشم 

اگهی فقدان سند مالکیت 

 نظر به اینکه آقایان عزیز و حسین مهدوی با وکالت آقای مجتبی مهدوی برابر وکالت نامه شماره 6063 
به شماره شناسنامه  استشهادیه محلی مصدق  برگ  دو  تسلیم  با  تهران  دفترخانه 1374  مورخ 96/1/23 
1399215696000324 و139921596000323-99/7/21 دفترخانه 656 تهران مدعی فقدان سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 260 متر مربع به پالک 25018 فرعی از 2398 اصلی مفروز و مجزی 
واقع در بخش ده تهران که ذیل ثبت 215636 دفتر 1381  از اصلی مذکور  از پالک 22343 فرعی  شده 
صفحه 73 بنام آقای مهرداد فالح مقدم ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 657552 صادر و تسلیم گردید 
و سپس برابر سند قطعی شماره 97188 مورخ 74/11/10 به آقایان حسین و عزیز مهدوی بالسویه انتقال 
گردید و در قید رهن نمی باشد و سپس به علت بی احتیاطی گم شده و درخواست صدور سند المثنی سند 
مالکیت پالک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت 
در یک روزنامه کثیراالنتشار ) همین روزنامه ( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور ویا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 
روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی 
است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه 
اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی 

سند مالکیت پالک مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد گردید.
جشان  15099 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانم نگار آیتی اصالتا با تسلیم دو برگ استشهادیه تحت شماره 13406 و13407 مورخ 1399/4/30 دفتر 
مالکیت  فقدان سند  1399/4/30 مدعی  وارده شماره 1147011281 مورخه  تهران طی  اسناد رسمی 879 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه همکف به مساحت 5/30 متر مربع که مقدار 1/80 
متر مربع آن بالکن است قطعه چهارم تفکیکی شماره 4769 فرعی از 1322 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 634 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران بانضمام ششدانگ یک انباری به مساحت 4/30 
متر مربع قطعه یک تفکیکی واقع در طبقه همکف ذیل ثبت 27562 صفحه 8 دفتر جلد 92 امالک به شماره 
چاپی 364766 بنام خانم افسر بنی جمالی ثبت و صادر وتسلیم گردیده است سپس ششدانگ مورد ثبت به 
موجب سند قطعی شماره 1515 مورخ 85/11/14 دفترخانه 825 تهران به سپیده جعفری انتقال یافته و برابر 
سند قطعی شماره 8201 مورخ 90/8/10 دفترخانه 879 تهران به خانم نگار آیتی انتقال یافته است و سپس 
مالک به علت مفقودی سند مالکیت به علت سهل انگاری درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد می باشد از تاریخ نشر این 
آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب 
اثر داده نخواهد شد .پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
15094 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زیبادشت- مهرآسا 

اخطاریه ماده 74
به مهدی فالح زاده سیاه پیرانی و میرزا گل فالح زاده سیاه پیرانی و مرضیه امدادی سیاه پیرانی همگی ) 
وراث مرحوم محمد تقی فالح زاده سیاه پیرانی مدیون پرونده 9806560( نشانی تهران میدان امام خمینی 
اجرایی 9806560  پرونده  بستانکار  درقبال طلب  به مورث شما  متعلق  آبان سنوات خدمت  نمایشگاه 13 
بازداشت گردیده و در مرحله کارسازی در وجه بستانکار می باشد مراتب طبق ماده 74 آیین نامه اجرای 

مراتب به شما جهت اطالع ابالغ می شود این آگهی در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت منتشر می گردد.
علی نژاد  15092 رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی109 فرعی از 1806 اصلی در بخش 10 تهران
آقای علیرضا حسن نژاد آذرایوریق وکیل مالک خانم محبوبه مطلبی به موجب وکالتنامه به شماره 47481 
مورخ 1399/2/17 دفترخانه 551 تهران و برابر درخواست وارده شماره 45006375 به شماره 99/3/7 منضم 
با دو برگ فرم استشهادیه گواهی امضا شده به شماره 19321 مورخ 99/2/23 در دفترخانه اسناد رسمی 551 
به  شمالی  در سوم سمت  واقع  مسکونی  آپارتمان  یکدستگاه  مالکیت ششدانگ  سند  فقدان  مدعی  تهران 
مساحت 46 متر مربع قطعه 7 تفکیکی به شماره پالک ثبتی 109 فرعی از 1806 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 8 و12 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 
به مساحت 3/87 متر مربع  انباری  واقع در طبقه زیرزمین و ششدانگ یکباب  12/50 قطعه سوم تفکیکی 
قطعه7 تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین که سند مالکیت آن ذیل ثبت به شماره 500563 در صفحه 168 دفتر 
امالک 2614 و به شماره چاپی 249038 بنام خانم محبوبه مطلبی ثبت و صادر و تسلیم گردیده شده است 
سپس با اعالم از مفقود شدن سند مالکیت اولیه شماره چاپی 249038 علت فقدان سند مالکیت جابجایی 
اعالم گردیده و این آگهی نسبت به ششدانگ می باشد که مراتب در اجرای ماده 120آیین نامه ثبت به شرح 

ذیل آگهی می گردد.
15097 رییس اداره ثبت اسناد و امالک رودکی- تفرقی

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانم ناجیه نجفی طبق قیم نامه شماره 2470/1/76مورخه 1381/8/13 اداره امور سرپرستی با اعالم گم شدن 
سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 3900 مورخه 99/5/19 دفتر 
خانه اسناد رسمی 1160 تهران طی درخواست وارده 312225 مورخه 1399/5/19 تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیت خود را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد 1- نام 
و نام خانوادگی: خانم مهرانگیز نجدی 2- شماره پالک:3617 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 تهران 
3- علت گم شدن جابجایی 4- خالصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت المثنی شش دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت هفتاد و پنج متر مربع پالک 3617 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 ثبتی تهران ذیل شماره 
نام آقای محمد کالته صادر و تسلیم  ثبت 19331 صفحه 551 دفتر 161 امالک به شماره چاپی 026027 به 
شده است و طبق سند قطعی شماره 96003 مورخه 1365/6/8 دفترخانه 4 تهران به خانم مهرانگیز نجدی 
منتقل شده است شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان هشترود طبق نامه شماره 890004 
مورخه 1399/7/15 با المثنی موافقت نموده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
ودرخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت 
چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف 
ثبت  اداره  نشود  ارایه  معامله  یا سند  مالکیت  اصل سند  اعتراض  در صورت  ویا  نرسد  اعتراض  مقرر  مهلت 
المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. ردیف: نشانی ثبت محل: خیابان 

شیخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب بیگی پالک 366 اداره ثبت اسناد وامالک مولوی.
15095رئیس اداره ثبت اسناد وامالک مولوی تهران – صهبا

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
 بدینوسیله به اشرف السادات و زینت السادات هر دو عشراقیه کاشی به نشانی تهران میدان امامت خ قاسم 
زاده کوچه حسن زارع پالک 23 ابالغ می شود بانک کشاورزی شعبه نجف آباد جهت وصول طلب خود به مبلغ 
7/401/967/213 یال اصل و خسارت تا تاریخ 97/1/18 و از تاریخ مذکور تا روز وصول طبق مقررات به موجب 
سند رهنی شماره 40425-94/12/24 تنظیمی دفترخانه شماره 427 تهران علیه شما اجراییه صادر نموده و 
پرونده اجرایی به کالسه 9701284 در این اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ 97/9/14 مامور مربوطه و 
نظر به اینکه آدرس شما به شرح متن فوق در حال ساخت می باشد لذا ابالغ میسر نگردیده و طبق ماده 18 
آیین نامه اجرا مفاد اجراییه یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود چنانچه ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننمائید 
مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل 

فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
15093رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران – نقیبی 

اگهی تصمیم واحد ثبتی درخصوص عدم قابلیت افراز پالک ثبتی 13 فرعی از 6864 اصلی واقع در بخش دو تهران 
بیژن رازی و خانم ها توراندخت رازی- زیبا رازی- رعنا رازی-  مسعود رازی-  جهت اطالع آقایان غالمحسین رازی 

پروین رازی- زهرا ضیائی مالکین مشاعی پالک ثبتی 13 فرعی از 6864 اصلی و یا قائم مقام قانونی آنها در رسیدگی به تقاضای 
علی پروین وکیل خانم کیواندخت رازی احد از مالکین مشاعی پالک ثبتی 13 فرعی از 6864 اصلی بخش دو تهران بوارده شماره 
139885601025034908 مورخه 98/10/3 مبنی بر افراز سهم مشاعی وی پس از طی تشریفات قانونی ومحتویات پرونده ثبتی 
تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن پالک فوق الذکر طی شماره 139985601025020975 مورخه 99/7/12 صادر و 
چون متقاضی افراز اعالم داشته از نشانی محل سکونت سایر مالکین مشاعی ملک مذکور واطالعی ندارد و نامبردگان را مجهول 
المکان اعالم نموده باستناد ماده 3 ایین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعی و ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
بدین وسیله تصمیم واحد ثبتی فوق الذکر جهت اطالع نامبرده و یا هر شخصی که به هر نحوی خود را نسبت به ملک مرقوم ذیحق 
می داند آگهی می گردد تا درصورت اعتراض ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و 
اعتراض خود را تسلیم نماید صورت مجلس گواهی عدم قابلیت افراز پالک ثبتی 6864/13 بخش دو تهران مرجع رسیدگی کننده 
خیابان  اداره ثبت اسناد و امالک منطقه نارمک تهران خواهان علی پروین به وکالت از خانم کیواندخت رازی به آدرس تهران 
بیست و هفتم وزرا پالک 28 واحد 6 خوانده ها 1- خانم ایران دخت رازی به آدرس تهران خیابان دیباجی جنوبی خیابان سنجابی 
خیابان میرفرش پالک 30- 2- آقای غالمحسین رازی به ادرس مجهول المکان 3- آقای مسعود رازی به آدرس مجهول المکان 
4- بیژن رازی به آدرس مجهول المکان 5- خانم توراندخت رازی به آدرس مجهول المکان 6- خانم زیبا رازی به آدرس مجهول 
المکان 7- خانم رعنا رازی به آدرس مجهول المکان 8- خانم پروین رازی به آدرس مجهول المکان 9- خانم زهرا ضیائی همدانی 
به آدرس مجهول المکان سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 286 متر مربع به شماره 13 فرعی از 6864 اصلی 
مفروز و مجزای شده ازپالک 10 فرعی از اصلی مرقوم واقع در بخش 2 تهران ذیل ثبت صفحات 281و285و117و575و579و583 
و587 دفاتر جلد 114 و 152 و118 بنام آقای سعید رازی و بانو کیواندخت رازی هر یک نسبت به 1/75 دلنگ و بانو نیره خانلرخانی 
1/5 دانگ و حسن دانشی 3 سهم و گیتی دانشی و مهیندخت دانشی هر یک نسبت به 3/5 سهم از 12 سهم یک دانگ و بانو 
فرنگیس خانلرختنی نسبت به 2 سهم مشاع از 12 سهم یک دانگ مشاع ثبت و 7 جلد سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است 
سپس خانم نیره خانلرخانی تمامی 1/5 دانگ پالک مذکور را برابر سند شماره 17/7/1329-10860 دفترخانه 23 تهران به آقای 
سعید رازی منتقل نموده است و یک دانگ پالک مذکور از طرف بانون فرنگیس خانلرخانی و حسن دانشی و گیتی و مهین دخت 
دانش برابر اسناد قطعی شماره 12081-1331/1/20 و 11945 مورخ 1330/11/21 دفترخانه 32 تهران بنام آقای سعید رازی واگذار 
نموده اند که مالکیت سعید رازی چهار دانگ و ربع از ششدانگ و بانو کیواندخت رازی مالک 1/3 دانگ مشاع از ششدانگ می 
باشد و سپس برابر گواهی دادنامه حصر وراثت شماره 109-72-1172 مورخ 1373/12/24 شعبه 109 دادگاه مدنی خاص تهران و 
وراث حین الفوت نامبرده عبارتند از 1- غالمحسین 2- مسعود 3- بیژن )پسران ( 4- کیواندخت 5- ایراندخت 6- توراندخت 
7- زیبا 8- رعنا9- پروین ) دختران ( نام خانوادگی همگی رازی 10- زهرا ضیایی همدانی ) همسر متوفی( می باشد ضمنا پالک 
ثبتی مذکور در قید رهن و بازداشت نمی باشد و طبق گواهی دفتر امالک نام وراث ثبت دفتر امالک گردیده است و برابر سوابق 
به موجب درخواست  رازی  ازخانم کیواندخت  به وکالت  پروین  آقای علی  اینک  ثبتی سابقه صدور سند معارض مشاهده نشد 
شماره وارده 139885601025034908 مورخ 1398/10/3 و با استناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه 1357 
درخواست افراز سهام خویش را از ششدانگ مورد ثبت را نموده اند لذا با بررسی به عمل آمده توسط نماینده و نقشه بردار این 
اداره و برابر نامه شماره 507/26278 مورخ 1399/7/7 شهرداری منطقه 7 تهران در اجرای مقررات ماده 101 قانون شهرداری ها 
ملک مرقوم غیر قابل افراز می باشد لذا بدینوسیله مراتب عدم قابلیت افراز ملک موصوف به موجب ماده 2 قانون افراز و فروش 
امالک مشاع به طرفین دعوی ابالغ و مالکین مجهول المکان آگهی می گردد چنانچه اعتراضی دارند ظرف مدت 10 روز پس از 
علی  سالمت اوریب نقشه بردار ثبت- علیرضا صابر خواهان  رویت اعتراض خود را به مرجع قضایی تسلیم نمایند. نماینده ثبت 

پروین به وکالت از کیواندخت رازی. 
شهمیرزادی  15098 رییس اداره ثبت اسناد وامالک نارمک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای جعفر عموئی به موجب درخواست وارده شماره 98/10719 مورخ 98/3/26 اعالم نموده که سند مالکیت 

ملک مورد اگهی به علت جابجایی مفقود گردیده با تسلیم استشهادیه محلی گواهی امضا شده به شماره های 11445 
و 11446 مورخ 98/3/25 تنظیمی دفترخانه 1447 تهران تقاضای صدور المثنی سند مالکیت : سند مالکیت ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع به شماره 38785 فرعی از 4476 اصلی واقع در بخش هفت تهران مفروز 
از پالک 6325 فرعی از اصلی مذکور ذیل ثبت شماره 136676 صفحه 345 دفتر 910 امالک به شماره چاپی 610131 
دفتر   58/3/27-20266 شماره  قطعی  سند  طبق  بر  الواسطه  مع  سپس  و  صادر  آباد  حسین  هاشمی  حسن  نام  به 
نامه قانون ثبت  264تهران به آقای جعفر عموئی ماهینی منتقل گردیده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین 
آگهی می گردد تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده و نام وی در این آگهی قید نشده و یا مدعی وجود 
اصل سند مالکیت نزد خود می باشد می بایست ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید که در صورت ارائه اصل سند مالکیت پس از تنظیم صورت 
مجلس سند به دارنده آن اعاده و از ادامه عملیات ثبتی جهت صدور المثنی سند مالکیت جلوگیری به عمل خواهد 
آمد بدیهی است در صورتی که در مهلت مقر اعتراضی واصل نگردد و یا اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم شود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را مطابق قانون و مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.

محمدی واال  15096 رییس اداره ثبت اسناد وامالک پیروزی 
آگهی فقدان سند مالکیت

با تسلیم دو  برابر برگ تقاضا به شماره وارده 44010 مورخ 99/7/8  اقای سید مرتضی حسینی  اینکه  به   نظر 
برگ استشهادیه محلی مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت جنوبی طبقه 
چهارم به مساحت90/90 متر مربع بانضمام پارکینگ شماره 8 به مساحت 10/80 متر مربع به پالک ثبتی شماره 
18187 فرعی از 88 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3932 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران ذیل 
شماره 150989 صفحه 489 دفتر 429 امالک بنام ایرج خاکی کاشانی ثبت و تحت چاپی شماره 3/437939 
مرتضی  سید  به  تهران   283 دفترخانه   1379/6/23 مورخ   81288 شماره  سند  برابر  سپس  است  شده  صادر 
حسینی انتقال یافته است و برابر سند شماره 29200 مورخ 92/12/6 دفترخانه 861 تهران در رهن بانک پاسارگاد 
قرار گرفته است و برابر استشهادیه ابرازی به شماره های 11802 مورخ 99/7/6 مصدق شده توسط دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 864 تهران به علت سهل انگاری مفقود گردیده فلذا در خواست صدور المثنی سند مالکیت 
پالک موصوف را نموتده است لذا مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک 
روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور ویا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام 
اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از 
رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده 
نمی شود النهایه در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر 

وبه متقاضی تسلیم خواهد گردید.
آزادی چگنی  15100 رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهران پارس 

فقدان سند مالکیت 
 آقای حسن امامه خو برابر تفویض وکالت شماره 24237 مورخ 1399/6/2 دفترخانه 17 پاکدشت از طرف آقای 
امیرعباس نیا با تسلیم دو برگ استشهادیه مصدق شده در دفترخانه یک فشم اعالم سند مالکیت سه دانگ 
انهار می  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1150 متر مربع که 143 متر مربع آن حریم 
باشد تحت پالک 374 فرعی از 24 اصلی واقع در درالالن رودبار قصران بخش یازده تهران ذیل ثبت 21752 
صفحه 274 دفتر جلد 101 به شماره چاپی846002 به نام رجبعلی حاتمزاده ثبت و صادر و تسلیم گردید سپس 
تمامی مورد ثبت مع الواسطه برابر سند قطعی 4981 مورخ 83/12/20 دفترخانه 722 تهران به آقای امیرعباس 
نیا منتقل گردید سپس وکیل مالک تقاضای صدور سند مالکیت را نموده اند که اعالم که سند به علت جابجایی 
مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمائید و پس از انقضای مهلت مزبور و 

نرسیدن واخواهی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
نجفی بانه 15091 رییس اداره ثبت اسناد وامالک فشم 

اگهی فقدان سند مالکیت 

 نظر به اینکه آقایان عزیز و حسین مهدوی با وکالت آقای مجتبی مهدوی برابر وکالت نامه شماره 6063 
به شماره شناسنامه  استشهادیه محلی مصدق  برگ  دو  تسلیم  با  تهران  دفترخانه 1374  مورخ 96/1/23 
1399215696000324 و139921596000323-99/7/21 دفترخانه 656 تهران مدعی فقدان سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 260 متر مربع به پالک 25018 فرعی از 2398 اصلی مفروز و مجزی 
واقع در بخش ده تهران که ذیل ثبت 215636 دفتر 1381  از اصلی مذکور  از پالک 22343 فرعی  شده 
صفحه 73 بنام آقای مهرداد فالح مقدم ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 657552 صادر و تسلیم گردید 
و سپس برابر سند قطعی شماره 97188 مورخ 74/11/10 به آقایان حسین و عزیز مهدوی بالسویه انتقال 
گردید و در قید رهن نمی باشد و سپس به علت بی احتیاطی گم شده و درخواست صدور سند المثنی سند 
مالکیت پالک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت 
در یک روزنامه کثیراالنتشار ) همین روزنامه ( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور ویا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 
روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی 
است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه 
اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی 

سند مالکیت پالک مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد گردید.
جشان  15099 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانم نگار آیتی اصالتا با تسلیم دو برگ استشهادیه تحت شماره 13406 و13407 مورخ 1399/4/30 دفتر 
مالکیت  فقدان سند  1399/4/30 مدعی  وارده شماره 1147011281 مورخه  تهران طی  اسناد رسمی 879 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه همکف به مساحت 5/30 متر مربع که مقدار 1/80 
متر مربع آن بالکن است قطعه چهارم تفکیکی شماره 4769 فرعی از 1322 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 634 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران بانضمام ششدانگ یک انباری به مساحت 4/30 
متر مربع قطعه یک تفکیکی واقع در طبقه همکف ذیل ثبت 27562 صفحه 8 دفتر جلد 92 امالک به شماره 
چاپی 364766 بنام خانم افسر بنی جمالی ثبت و صادر وتسلیم گردیده است سپس ششدانگ مورد ثبت به 
موجب سند قطعی شماره 1515 مورخ 85/11/14 دفترخانه 825 تهران به سپیده جعفری انتقال یافته و برابر 
سند قطعی شماره 8201 مورخ 90/8/10 دفترخانه 879 تهران به خانم نگار آیتی انتقال یافته است و سپس 
مالک به علت مفقودی سند مالکیت به علت سهل انگاری درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد می باشد از تاریخ نشر این 
آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب 
اثر داده نخواهد شد .پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
15094 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زیبادشت- مهرآسا 

اخطاریه ماده 74
به مهدی فالح زاده سیاه پیرانی و میرزا گل فالح زاده سیاه پیرانی و مرضیه امدادی سیاه پیرانی همگی ) 
وراث مرحوم محمد تقی فالح زاده سیاه پیرانی مدیون پرونده 9806560( نشانی تهران میدان امام خمینی 
اجرایی 9806560  پرونده  بستانکار  درقبال طلب  به مورث شما  متعلق  آبان سنوات خدمت  نمایشگاه 13 
بازداشت گردیده و در مرحله کارسازی در وجه بستانکار می باشد مراتب طبق ماده 74 آیین نامه اجرای 

مراتب به شما جهت اطالع ابالغ می شود این آگهی در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت منتشر می گردد.
علی نژاد  15092 رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی109 فرعی از 1806 اصلی در بخش 10 تهران
آقای علیرضا حسن نژاد آذرایوریق وکیل مالک خانم محبوبه مطلبی به موجب وکالتنامه به شماره 47481 
مورخ 1399/2/17 دفترخانه 551 تهران و برابر درخواست وارده شماره 45006375 به شماره 99/3/7 منضم 
با دو برگ فرم استشهادیه گواهی امضا شده به شماره 19321 مورخ 99/2/23 در دفترخانه اسناد رسمی 551 
به  شمالی  در سوم سمت  واقع  مسکونی  آپارتمان  یکدستگاه  مالکیت ششدانگ  سند  فقدان  مدعی  تهران 
مساحت 46 متر مربع قطعه 7 تفکیکی به شماره پالک ثبتی 109 فرعی از 1806 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 8 و12 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 
به مساحت 3/87 متر مربع  انباری  واقع در طبقه زیرزمین و ششدانگ یکباب  12/50 قطعه سوم تفکیکی 
قطعه7 تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین که سند مالکیت آن ذیل ثبت به شماره 500563 در صفحه 168 دفتر 
امالک 2614 و به شماره چاپی 249038 بنام خانم محبوبه مطلبی ثبت و صادر و تسلیم گردیده شده است 
سپس با اعالم از مفقود شدن سند مالکیت اولیه شماره چاپی 249038 علت فقدان سند مالکیت جابجایی 
اعالم گردیده و این آگهی نسبت به ششدانگ می باشد که مراتب در اجرای ماده 120آیین نامه ثبت به شرح 

ذیل آگهی می گردد.
15097 رییس اداره ثبت اسناد و امالک رودکی- تفرقی

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانم ناجیه نجفی طبق قیم نامه شماره 2470/1/76مورخه 1381/8/13 اداره امور سرپرستی با اعالم گم شدن 
سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 3900 مورخه 99/5/19 دفتر 
خانه اسناد رسمی 1160 تهران طی درخواست وارده 312225 مورخه 1399/5/19 تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیت خود را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد 1- نام 
و نام خانوادگی: خانم مهرانگیز نجدی 2- شماره پالک:3617 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 تهران 
3- علت گم شدن جابجایی 4- خالصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت المثنی شش دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت هفتاد و پنج متر مربع پالک 3617 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 ثبتی تهران ذیل شماره 
نام آقای محمد کالته صادر و تسلیم  ثبت 19331 صفحه 551 دفتر 161 امالک به شماره چاپی 026027 به 
شده است و طبق سند قطعی شماره 96003 مورخه 1365/6/8 دفترخانه 4 تهران به خانم مهرانگیز نجدی 
منتقل شده است شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان هشترود طبق نامه شماره 890004 
مورخه 1399/7/15 با المثنی موافقت نموده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
ودرخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت 
چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف 
ثبت  اداره  نشود  ارایه  معامله  یا سند  مالکیت  اصل سند  اعتراض  در صورت  ویا  نرسد  اعتراض  مقرر  مهلت 
المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. ردیف: نشانی ثبت محل: خیابان 

شیخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب بیگی پالک 366 اداره ثبت اسناد وامالک مولوی.
صهبا 15095رئیس اداره ثبت اسناد وامالک مولوی تهران 

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
 بدینوسیله به اشرف السادات و زینت السادات هر دو عشراقیه کاشی به نشانی تهران میدان امامت خ قاسم 
زاده کوچه حسن زارع پالک 23 ابالغ می شود بانک کشاورزی شعبه نجف آباد جهت وصول طلب خود به مبلغ 
7/401/967/213 یال اصل و خسارت تا تاریخ 97/1/18 و از تاریخ مذکور تا روز وصول طبق مقررات به موجب 
سند رهنی شماره 40425-94/12/24 تنظیمی دفترخانه شماره 427 تهران علیه شما اجراییه صادر نموده و 
پرونده اجرایی به کالسه 9701284 در این اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ 97/9/14 مامور مربوطه و 
نظر به اینکه آدرس شما به شرح متن فوق در حال ساخت می باشد لذا ابالغ میسر نگردیده و طبق ماده 18 
آیین نامه اجرا مفاد اجراییه یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود چنانچه ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننمائید 
مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل 

فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
نقیبی  15093رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران 

اگهی تصمیم واحد ثبتی درخصوص عدم قابلیت افراز پالک ثبتی 13 فرعی از 6864 اصلی واقع در بخش دو تهران 
بیژن رازی و خانم ها توراندخت رازی- زیبا رازی- رعنا رازی-  مسعود رازی-   – جهت اطالع آقایان غالمحسین رازی 

پروین رازی- زهرا ضیائی مالکین مشاعی پالک ثبتی 13 فرعی از 6864 اصلی و یا قائم مقام قانونی آنها در رسیدگی به تقاضای 
علی پروین وکیل خانم کیواندخت رازی احد از مالکین مشاعی پالک ثبتی 13 فرعی از 6864 اصلی بخش دو تهران بوارده شماره 
139885601025034908 مورخه 98/10/3 مبنی بر افراز سهم مشاعی وی پس از طی تشریفات قانونی ومحتویات پرونده ثبتی 
تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن پالک فوق الذکر طی شماره 139985601025020975 مورخه 99/7/12 صادر و 
چون متقاضی افراز اعالم داشته از نشانی محل سکونت سایر مالکین مشاعی ملک مذکور واطالعی ندارد و نامبردگان را مجهول 
المکان اعالم نموده باستناد ماده 3 ایین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعی و ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
بدین وسیله تصمیم واحد ثبتی فوق الذکر جهت اطالع نامبرده و یا هر شخصی که به هر نحوی خود را نسبت به ملک مرقوم ذیحق 
می داند آگهی می گردد تا درصورت اعتراض ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و 
اعتراض خود را تسلیم نماید صورت مجلس گواهی عدم قابلیت افراز پالک ثبتی 6864/13 بخش دو تهران مرجع رسیدگی کننده 
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه نارمک تهران خواهان علی پروین به وکالت از خانم کیواندخت رازی به آدرس تهران – خیابان 
بیست و هفتم وزرا پالک 28 واحد 6 خوانده ها 1- خانم ایران دخت رازی به آدرس تهران خیابان دیباجی جنوبی خیابان سنجابی 
خیابان میرفرش پالک 30- 2- آقای غالمحسین رازی به ادرس مجهول المکان 3- آقای مسعود رازی به آدرس مجهول المکان 
4- بیژن رازی به آدرس مجهول المکان 5- خانم توراندخت رازی به آدرس مجهول المکان 6- خانم زیبا رازی به آدرس مجهول 
المکان 7- خانم رعنا رازی به آدرس مجهول المکان 8- خانم پروین رازی به آدرس مجهول المکان 9- خانم زهرا ضیائی همدانی 
به آدرس مجهول المکان سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 286 متر مربع به شماره 13 فرعی از 6864 اصلی 
مفروز و مجزای شده ازپالک 10 فرعی از اصلی مرقوم واقع در بخش 2 تهران ذیل ثبت صفحات 281و285و117و575و579و583 
و587 دفاتر جلد 114 و 152 و118 بنام آقای سعید رازی و بانو کیواندخت رازی هر یک نسبت به 1/75 دلنگ و بانو نیره خانلرخانی 
1/5 دانگ و حسن دانشی 3 سهم و گیتی دانشی و مهیندخت دانشی هر یک نسبت به 3/5 سهم از 12 سهم یک دانگ و بانو 
فرنگیس خانلرختنی نسبت به 2 سهم مشاع از 12 سهم یک دانگ مشاع ثبت و 7 جلد سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است 
سپس خانم نیره خانلرخانی تمامی 1/5 دانگ پالک مذکور را برابر سند شماره 17/7/1329-10860 دفترخانه 23 تهران به آقای 
سعید رازی منتقل نموده است و یک دانگ پالک مذکور از طرف بانون فرنگیس خانلرخانی و حسن دانشی و گیتی و مهین دخت 
دانش برابر اسناد قطعی شماره 12081-1331/1/20 و 11945 مورخ 1330/11/21 دفترخانه 32 تهران بنام آقای سعید رازی واگذار 
نموده اند که مالکیت سعید رازی چهار دانگ و ربع از ششدانگ و بانو کیواندخت رازی مالک 1/3 دانگ مشاع از ششدانگ می 
باشد و سپس برابر گواهی دادنامه حصر وراثت شماره 109-72-1172 مورخ 1373/12/24 شعبه 109 دادگاه مدنی خاص تهران و 
وراث حین الفوت نامبرده عبارتند از 1- غالمحسین 2- مسعود 3- بیژن )پسران ( 4- کیواندخت 5- ایراندخت 6- توراندخت 
7- زیبا 8- رعنا9- پروین ) دختران ( نام خانوادگی همگی رازی 10- زهرا ضیایی همدانی ) همسر متوفی( می باشد ضمنا پالک 
ثبتی مذکور در قید رهن و بازداشت نمی باشد و طبق گواهی دفتر امالک نام وراث ثبت دفتر امالک گردیده است و برابر سوابق 
به موجب درخواست  رازی  ازخانم کیواندخت  به وکالت  پروین  آقای علی  اینک  ثبتی سابقه صدور سند معارض مشاهده نشد 
شماره وارده 139885601025034908 مورخ 1398/10/3 و با استناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه 1357 
درخواست افراز سهام خویش را از ششدانگ مورد ثبت را نموده اند لذا با بررسی به عمل آمده توسط نماینده و نقشه بردار این 
اداره و برابر نامه شماره 507/26278 مورخ 1399/7/7 شهرداری منطقه 7 تهران در اجرای مقررات ماده 101 قانون شهرداری ها 
ملک مرقوم غیر قابل افراز می باشد لذا بدینوسیله مراتب عدم قابلیت افراز ملک موصوف به موجب ماده 2 قانون افراز و فروش 
امالک مشاع به طرفین دعوی ابالغ و مالکین مجهول المکان آگهی می گردد چنانچه اعتراضی دارند ظرف مدت 10 روز پس از 
رویت اعتراض خود را به مرجع قضایی تسلیم نمایند. نماینده ثبت – سالمت اوریب نقشه بردار ثبت- علیرضا صابر خواهان – علی 

پروین به وکالت از کیواندخت رازی. 
15098 رییس اداره ثبت اسناد وامالک نارمک – شهمیرزادی 
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رشد پروازهای عبوری از آسمان ایران
نگاهی به آمار رسمی ارائه شده نشان می دهد طی شهریور ماه امسال تعداد 
۱۰ هزار و ۳۷۶ فروند هواپیمای شــرکت های خارجی از آســمان ایران تردد 
کرده اند که این رقم نســبت به مرداد رشد ۱۸.۷ درصدی داشته است. شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، گزارشی از وضعیت پروازهای عبوری از آسمان 
ایران در شــهریور ماه ۹۹ اعالم کرد که براســاس آن ۱۰ هزار و ۳۷۶ سورتی 
پرواز ایرالین های خارجی از آسمان ایران عبور کرده اند. بنابراین طی ماه مذکور 
روزانه به طور متوســط ۳۳۴.۷ پرواز عبوری در هر روز به ثبت رســیده است.

رقم مذکور، باالترین میزان پرواز عبوری از ابتدای امســال تا پایان شــهریور از 
آسمان ایران بوده است؛ آنهم در شرایطی که بدلیل شیوع ویروس کرونا، تعداد 

پروازهای ایرالین های مختلف جهان به شدت کاهش یافته است.

قیمت بلیت هواپیما افزایش نمی یابد
رئیس سازمان هواپیمایی کشــوری گفت: مقرر شده در قالب کمیته ای در 
ســتاد ملی مقابله با کرونا ارز نیمایی به ایرالین های اختصاص دهیم تا قیمت 
بلیت هواپیما افزایش نیابد.تورج دهقانی زنگنه در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
در پی جلســات و مذاکرات صورت گرفته وزیر راه و شهرســازی دستور داد تا 
کمیته ای در ســتاد ملی مقابله با کرونا زیر نظر کمیته هوانوردی تشکیل شود 
تا هزینه های ارزی و ریالی ایرالین ها جبران شــود و آن ها بتوانند بدون افزایش 
قیمت بلیت هواپیما به حیات خود ادامه دهند.وی افزود: یکی از تصمیماتی که 
تا کنون برای جلوگیری از افزایش قیمت بلیت هواپیما اتخاذ شــده این است 
که از طریق ســتاد ملی مقابله با کرونا برای ایرالین ها ارز نیمایی تامین کنیم 
و بخشــی را هم به عنوان منابع ریالی در اختیار آن ها قرار دهیم تا هزینه های 

افزایش یافته آن ها به گونه ای جبران شود.

بازار بی مشتری خودرو بر مدار ریزش
بازار خودرو همگام با نزولی شــدن نرخ ارز، چند هفته ای اســت که بر مدار 
ریزش قــرار دارد. این ریزش ها امروز هم تداوم یافته و کارشناســان معتقدند 
درصــورت افت نرخ دالر به کانــال ۲۷ هزار تومان، قیمــت پراید به کمتر از 
۱۰۰ میلیون تومان خواهد رســید. بررســی خبرنگار ایرنا از بــازار خودروی 
پایتخت حاکی اســت ، قیمت هر دستگاه پراید ۱۳۱ بین ۱۰۵ تا ۱۰۷ میلیون 
تومــان، تیبا صندوق دار ۱۳۵ تا ۱۴۲ میلیون تومان، کوئیک دنده ای بین ۱۶۰ 
تــا ۱۶۵ میلیون تومان، ســمند ال. ایکس ۲۰۸ تا ۲۱۲ میلیــون تومان، پژو 
۴۰۵ جــی. ال. ایکــس ۲۰۸ تا ۲۱۵ میلیون تومان، پــژو پارس ۲۴۵ تا ۲۵۰ 
میلیون تومان و هر دســتگاه دنا معمولی ۳۰۵ تا ۳۰۷ میلیون تومان از سوی 
واسطه گران و فروشندگان خودرو اعالم شده است.سعید موتمنی،رئیس اتحادیه 
نمایشــگاه داران خودروی پایتخت می گوید: اگر کاهش قیمت ارز آن طور که 
کارشناســان اقتصادی پیش بینی کرده اند به ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان برســد، در 
بازار خودرو بیشتر نمایان خواهد شد و قیمت خودروها با شیب تندتری کاهش 

خواهد یافت.

ممنوعیت جابجایی دام زنده در کشور
رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده گفت: به تازگی در سازمان دامپزشکی 
و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصمیماتی مبنی بر ممنوعیت جابجایی دام 
زنده در کشــور اتخاذ شــده است.به گزارش صدا و ســیما، منصور پوریان در 
گفت وگو با رادیو از وجود ۳۳۵ هزار رأس گوســاله پرواری و ۷۰ میلیون رأس 
گوســفند در کشور خبر داد و افزود: باوجود تمامی این تولیدات قیمت گوشت 
قرمز در بازار مصرف همچنان باالســت، که این گرانی متأثر از عوامل مختلفی 
اســت و این عوامل هیچ وقت نگذاشته بازار گوشت به ثبات برسد.وی افزود: به 
تازگی در سازمان دامپزشکی و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصمیماتی مبنی 
بر ممنوعیت جابجایی دام زنده در کشور اتخاذ شده است.رئیس شورای تأمین 
کنندگان دام زنده گفت: متأســفانه طی یک ماه گذشته به صورت بی رویه در 
تمامی شهرها و استان های کشور این اتفاق افتاد و سبب شده بازار با کمبود و 
جهش قیمت مواجه شود.پوریان اظهار داشت: قیمت منطقی هر کیلوگرم دام 

سبک در شرایط حاضر ۴۰ و دام سنگین ۳۵ هزار تومان است.

اخبار کوتاه

وزیر راه و شهرســازی درباره افزایش سقف وام خرید 
مســکن گفت: منتظریم تا قیمت ها فروکش کند و سپس 

سر فرصت در این باره تصمیم گیری کنیم.
محمد اســالمی درباره افزایش سقف وام مسکن گفت: 
افزایش ســقف تسهیالت خرید مســکن باید در شورای 
پول و اعتبار مطرح و تصویب شــود اما ما در وزارت راه و 
شهرسازی تمهیداتی را در دست اقدام داریم تا جایگزین 
افزایش سقف وام مسکن شده و در واقع قیمت تمام شده 
را مهار کنیم. وی افزود: دســتوراتی را در این خصوص از 
رئیــس جمهور گرفته ایم و فرآیند آن را پیگیری می کنیم 
تــا بتوانیم مثاًل آهن آالت را با نرخ مناســب تری بتوانیم 
تهیه کنیم؛ ســیمان و ســایر اقالم هم همینطور؛ با آقای 
فتاح تفاهــم کرده ایم تا از کارخانجات وابســته به بنیاد 
مســتضعفان، برخی اقالم مصالح ســاختمانی را با قیمت 
مناسب تر و شــرایط اعتباری تأمین کنیم که نرخ تورمی 
که در بخش مســکن اتفاق افتاد و فوق العاده حباب گونه 
و کشنده بود، بیش از این قیمت تمام شده ساخت و ساز 

را متأثر نکند.
وزیر راه و شهرســازی گفت: قصد داشــتیم تا ابتدا از 
فضای روانی بــازار عبور کنیم؛ اوضاع و جو فروکش کند، 
قیمت ها واقعی تر شــود، سپس سر فرصت تصمیمی برای 
این کار بگیریم.وی تصریح کرد: ما نگرانی مان این اســت 
که اقداماتی که خودش تورم زاست را پرهیز کنیم؛ چون 
اثرات روانی اش ما را گرفتار می کند؛ فعاًل برنامه مان این 

است که کار را بیشتر و پرحجم تر پیش ببریم.
اســالمی تأکید کرد: به دنبال آن هســتیم تا آســیب 
پذیری هایمان را از تورم هــای هیجانی غیر عادی بتوانیم 
کاهش دهیــم.وی درباره وام ودیعه مســکن نیز تصریح 
کرد: بار دیگر در مهر ماه امکان ثبت نام مجدد وام ودیعه 
مسکن را در ســامانه مربوطه باز کردیم که در این مدت، 
حدود ۲۰۰ هزار نفــر دیگر ثبت نام کردند؛ باید ثبت نام 

کننــدگان را غربالگــری کنیم تا ببینیم تعــداد واجدان 
شرایط چند نفر هستند. ســپس آنها را به ۴۳۰ هزار نفر 
قبلی اضافه می کنیم.وزیر راه و شهرســازی افزود: برآورد 
ما صحیح بود؛ فکر می کردیم ۶۰۰ هزار متقاضی بیشــتر 
نخواهیم داشــت؛ االن در همین کانال در حرکت هستیم.
وی تأکید کرد: تا کنــون ۱۸۰ هزار پرونده وام ودیعه در 
بانک های عامل تشکیل شده است. نکته مهم این است که 
وقتی مردم پرونده را تشــکیل می دهند، بتوانند پرونده را 

کامل و وام را دریافت کنند.
اســالمی با بیان اینکه حدود ۶۰ هــزار نفر وام ودیعه 
مســکن دریافت کرده اند، خاطرنشــان کرد: متأســفانه 

پرداخــت وام ودیعه روند کنــدی دارد؛ البته نمی توانیم 
بگویی بانک مقصر است؛ چون این موضوع یک ارتباط دو 
ســویه است و انطباق هایی که در شعب بانک ها با مدارک 
ارائه شده از سوی مردم انجام می دهند، زمان بر است؛ من 
امیدوار هســتم این روند با همراهــی خوِد مردم مقداری 

سرعت بگیرد.
برخی با ارائه اجاره نامه غیر واقعی

 وام ودیعه گرفتند
وی ادامــه داد: مشــکلی که ما داشــتیم این بود که 
مدارکی که برخــی متقاضیان ارائه داده بودند، در فرآیند 
بررسی به مشکالتی برخورد؛ تعدادی از مردم، اجاره نامه ها 

یا تمدید قراردادهایی که ارائه داده بودند، واقعی نبود؛ ای 
کاش ایــن اتفاق رخ نمی داد و عرصه را برای کســانی که 
واقعاً نیاز دارند، تنگ نمی کردند؛ ما خیلی نیاز داریم تا از 
لحاظ فرهنگی از یکدیگر مراقبت کنیم؛ حواســمان باشد 
اگر جایی صفی هست، آن کس که اولویت دارد، در صف 
بایســتد؛ نه اینکه فردی که اصاًل مشمول دریافت این وام 

نمی شود، بیاید به گونه ای از فرصت استفاده کند.
وزیر راه و شهرســازی بیان کرد: چهارشنبه شب )۲۹ 
مهر ماه( در شــورای پول و اعتبــار مصوبه ای برای بخش 
مســکن گرفتیم که بر اساس آن، ۲۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی به ســاخت و ساز مسکن اختصاص داده 
می شــود؛ بانک مرکزی ســهمیه هر بانک از این مبلغ را 
تعیین می کند وزارت راه و شهرســازی نیز سامانه معرفی 
سازندگان را تهیه می کند تا بتوانند وام ساخت را دریافت 
کنند ۲۰ هزار میلیارد تومان رقم قابل مالحظه ای اســت.
وی افزود: کما اینکــه وزارت صمت هم ۵۰ هزار میلیارد 
تومان برای رفع موانع تولید بخش صنعت توانست مصوبه 

از شورای پول و اعتبار دریافت کند.
اسالمی یادآور شــد: ۴۶۰ هزار واحدی که ذیل طرح 
اقدام ملی ساخته می شود، تعیین تکلیف شده است؛ ضمن 
اینکه ســازنده برای دریافت این تســهیالت، باید پروانه 
ســاخت از شــهرداری دریافت کرده باشد، برگه واگذاری 
زمین را اخذ کرده باشــد، ســپس قرارداد مربوطه را در 
دفترخانه اســناد رسمی به امضا برســاند؛ در این صورت 

بانک قسط اول تسهیالت را به سازنده پرداخت می کند.
وی افزود: مردم برای طرح اقدام ملی مســکن تا کنون 
۴۰ هزار میلیارد تومان واریز کرده اند؛ این اتفاق هم جمع 
کردن نقدینگی است و هم توان افزایی است تا بتوانیم این 
پول را به پروژه ها تزریق کنیم.اســالمی تصریح کرد: سال 
گذشته ۱۶۰ هزار نفر از مردم از طریق صندوق پس انداز 

مسکن یکم تسهیالت گرفته و خانه دار شده اند.

ســرمایه گذاران، ســپرده گذاری بانکی را محلی مطمئن و کم ریسک برای 
دارایی های خود می دانند و منتظر بودند با وضعیت کنونی بورس، بانک مرکزی 
افزایش نرخ بهره را اعمال کند، اما این پرونده هم بسته شد.پرونده افزایش نرخ 
بهره از ســوی بانک مرکزی بسته شــد. عبدالناصر همتی می گوید که افزایش 
نرخ بهره بانکی در شرایط کنونی به عنوان ابزار مهار تورم استفاده نخواهد شد 
و باید به روش های دیگری متوســل شد. این سخنان رئیس کل بانک مرکزی 
در شــرایطی است که برخی کارشناسان پیشنهاد می دادند با افزایش نرخ سود 
بانکی، بار دیگر جذابیت بانک ها به عنوان پارکینگ نقدینگی افزایش یابد. مردم 
هم امید داشتند بخشــی از ضرر و زیان های ناشی از سرمایه گذاری در بورس 
طی ماه های گذشــته، با این اقدام جبران شود.اما عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی با انتشــار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت 
که افزایش نرخ ســود بانکی سیاستی نیســت که توفیق قطعی داشته باشد و 
بر همین اســاس بانک مرکزی به دنبال روش های دیگری برای کاهش فشــار 
تورمی در بازارها اســت.در این میان، به موازات این اعالم سیاســتگذار پولی، 
بانک ها خود برای جذب منابع بیشتر تالش هایی را شروع کرده اند که بر مبنای 
آن، بتوانند منابع بیشــتری را از مردم جذب کنند. به همین دلیل گمانه زنی ها 
نســبت به افزایش غیررسمی سود بانکی نیز قوت گرفته است. یک مدیر نظام 
بانکــی در گفتگو با خبرنگار مهــر می گوید: با توجه به اینکه دولت بنایی برای 
افزایش نرخ سود بانکی ندارد و از سوی دیگر، بسیاری از منابع مالی هم اکنون 
سرگردان برای ورود به بازارهای جدید هستند، برخی بانک ها تالش های خود 
برای جذب این سپرده ها را آغاز کرده اند تا بلکه بتوانند بخشی از این منابع را 
جذب کنند.او می افزاید: برخی از شــعب بانکی به صورت زیرپوستی کار جذب 
سپرده ها با نرخ هایی باالتر از نرخ مصوب را آغاز کرده و تالش دارند تا با در نظر 
گرفتن برخی مشــوق ها برای متصدیان شعب خود، به جذب سپرده بیشتری 

بپردازند که البته اگر این حرکت عام شود، حتماً باید خود را در آمار آتی بانک 
مرکزی مبنی بر جذب ســپرده های بانکی نشــان دهد. در این میان برخی از 
متصدیان بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با شک و شبهه نسبت به افزایش نرخ 
سود صحبت می کنند و اطالع رسانی دقیق از طرح های بانک مبنی بر افزایش 
نرخ ســود را به روزهای آینده موکول می کنند. البته برخی از متصدیان نظام 
بانکی نیز تالش دارند تا با اغوای مشتریان، بتوانند منابع آنها را در شعب جذب 
کننــد. پیش تر نیز خبرگزاری مهر در این رابطه گزارشــی از تالش متصدیان 
بانکی برای جذب سپرده بیشــتر منتشر کرده بود که بر اساس آن، متصدیان 
خبر از افزایش رفت و آمدهای مردم برای پرس و جو در مورد سود سپرده ها و 
اقبال به سپرده گذاری در بانک ها می دادند.به گفته باجه نشینان، بیشتر افرادی 
برای گشایش سپرده مراجعه می کنند که در گذشته نیز در همان شعب سپرده 
داشــته اند؛ اما برای چند ماهی آن را از بانک خــارج کرده اند. البته در همین 
راستا، برخی بانک ها مشوق هایی را برای متصدیان شعب خود در نظر گرفته اند 
تا در جذب سپرده مشــتریان فعال تر عمل کنند. برخی متصدیان نظام بانکی 
می گویند که بخشــنامه هایی را طی روزهای گذشــته دریافت کرده اند که در 
آن، مشــوق هایی را در راستای حمایت از باجه های بانکی و ایجاد انگیزه بیشتر 
برای بازاریابی و افزایش منابع سپرده ها در نظر گرفته اند. نمونه آن هم، »طرح 
ممتازان« ویژه باجه های بانکی اســت که در یک بــازه زمانی ۴۰ روزه از ۲۱ 
مهرماه آغاز شــده و هدف افزایش منابع در چهار ســپرده اصلی قرض الحسنه 
جاری، قرض الحســنه پس انداز، سپرده کوتاه مدت و سپرده بلندمدت را دنبال 
می کند و باجه نشــینان مأموریت ویژه یافته اند تا سپرده های مراجعینی را که 
برای ســپرده گذاری پــول خود در بانک ها مردد هســتند جذب کنند. مهدی 
کرامت فر، کارشناس مســائل اقتصادی نیز با تحلیل وضعیت سود سپرده های 
بانکی در نیمه اول امســال اعالم کرده است: اولین تغییر محسوس در ترکیب 

ســپرده های بانکی، خروج محسوس نقدینگی از ســپرده های یکساله بوده به 
شــکلی که در نیمه اول سال ۹۹، سپرده های جاری در نمونه منتخب مجموعاً 
حــدود ۵۰۰ هزار میلیــارد ریال )۱۳.۳ درصد( کاهــش یافته و این در حالی 
اســت که در مدت مشابه سال گذشته، ســپرده های یکساله بیشترین سهم را 
در افزایش سپرده های بانکی داشته اند.وی می افزاید: در مورد دالیل این تغییر 
به نظر می رســد تحوالت فضای اقتصاد کالن، نااطمینانی و بی ثباتی های ایجاد 
شده در ماه های اخیر، رشــد نرخ تورم و ایجاد فرصت های سفته بازی در انواع 
بازار دارایی ها و همچنین انبساط پولی در فروردین ماه )کاهش نرخ سود سپرده 
یکســاله به محدوده ۱۵ درصد(، عمده ترین علل کاهــش تمایل به نگهداری 
ســپرده های یکســاله بوده است. الزم به ذکر اســت که با در نظر گرفتن نرخ 
تورم ۳۵ درصدی شهریورماه، نرخ سود حقیقی سپرده های یکساله در محدوده 
منفی ۲۰ درصد قرار دارد و لذا خروج بیشــتر پول از ســپرده های یکساله در 
ماه های پیش رو کاماًل محتمل خواهد بود.به گفته کرامت فر، ورود نقدینگی به 
گواهی ســپرده یکساله و سپرده های دوساله و جانشــین نمودن این ابزارها با 
ســپرده های یکساله، دومین تغییر مهمی است که در نیمه اول سال جاری در 

ترکیب سپرده های بانکی قابل مشاهده است. 

وزیر راه و شهرسازی:

افزایش مجدد سقف وام خرید مسکن فعال منتفی است

با اعالم رسمی بانک مرکزی
پرونده افزایش نرخ سود بانکی بسته شد

بورس

شــاخص کل در بــازار بورس روز دوشــنبه 
۳۷هزار ۴۷۰ واحد افت داشــت که در نهایت این 
شــاخص به رقم یک میلیــون و ۳۳۶ هزار واحد 
رسید.براســاس معامالت روزگذشــته بیش از ۶ 
میلیارد و ۸۷۲ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار بــه ارزش ۶۰ هــزار و ۳۶۷ میلیارد ریال 
داد و ستد شــد.همچنین شاخص کل )هم وزن( 
با چهار هزار و ۷۸۰ واحــد کاهش به ۳۸۴ هزار 
و ۳۴۱ واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با سه 
هزار و ۱۳۱ واحد افت به ۲۵۱ هزار و ۷۷۵ واحد 
رسیدند.شــاخص بازار اول ۳۴ هزار و ۱۹ واحد و 

شــاخص بازار دوم ۴۹ هزار و ۹۳۲ واحد کاهش 
داشــتند.عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد 
گروه صنعتی پاکشو )پاکشو( با ۱۴۲ واحد، فوالد 
خوزستان )فخوز( با ۶۹ واحد، صنعتی زر ماکارون 
)غزر( با ۴۴ واحد، معدنــی دماوند )کدما( با ۴۲ 
واحد، رادیاتور ایران )ختور( با ۳۶ واحد، تایدواتر 
خاورمیانه )حتاید( با ۲۵ واحد، صنایع شیمیایی 
سینا )شســینا( با ۲۰ واحد و خوراک دام پارس 
)غدام( با ۱۴ واحد بیشــترین تاثیــر مثبت را بر 
شــاخص بورس داشتند.برپایه این گزارش، دیروز 
نماد سرمایه گذاری سیمان تامین، ایران خودرو، 

فوالد مبارکه اصفهــان، صنعتی زر ماکارون، ملی 
صنایع مس ایران، تامین ســرمایه امین و ســایپا 
در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.به گزارش 
ایرنا، بورس در هفته ای که گذشت برخالف پیش 
بینی کارشناســان که اعالم کرده بودند معامالت 
این بازار در مسیر صعودی قرار مي گیرد، حرکت 
خــود را با روند نزولی آغاز کــرد و در ادامه روند 
نزولی بورس در سه ماه گذشته، روزهای پر فراز و 
نشیبی را تجربه کرد.روند بورس در نخستین روز 
معامالت هفته گذشته  تحت تاثیر ادعای افزایش 
نرخ ســود بانکی، منفی آغاز شد که به مرور و با 
گذشــت نیمی از معامالت بازار، شاهد شتاب در 

روند نزولی شاخص بورس بودیم.

بورس همچنان بر مدار اصالح

بازار

 در هفته های اخیر با تشــدید نوســانات ارزی، بانک مرکزی تصمیم جدی 
برای مدیریــت عرضه و تقاضا اتخاذ کرد و قیمت ارز تــا حدودی روند نزولی 
در پیش گرفت و برخی فعاالن بازار ارز نیز این کاهش را به تزریق ارز توســط 
بانک  مرکزی به بازار متشکل مربوط دانستند و حتی از احتمال کاهش بیشتر 
قیمت ها در روزهای آینده خبــر مي دهند.برخی علت ریزش دالر در روزهای 
اخیر را تزریق دالر به بازار توســط مردم اعالم کردند که با فروش ارزهای خود 
طرف عرضه را تقویت کرده اند اما به نظر مي رســد که آزاد شــدن فروش ارز 
پتروشــیمي ها در صرافی های مجاز نیز تا شحدودی مقدمات کاهش نوسانات 
قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.هر دالر در صرافی های بانکی روزگذشــته ۲۷ 
هزار و ۹۸۰ تومان معامله شــد که افت یک هزار و ۲۰ تومانی را نسبت به روز 
معامالتی گذشته )شنبه( نشان می داد.بنابر این گزارش،قیمت فروش یورو نیز 

در صرافی هــای بانکی۳۳ هزار و ۱۰۰ تومــان و نرخ خرید آن ۳۲ هزار و ۵۵۰ 
تومان درج شــد.بر اســاس این گزارش قیمت ها در بازار ســکه و طال در روز 
دوشنبه روند نزولی داشت به طوری که سکه تمام  بهار آزادی طرح جدید با افت 
بیش از ۷۰۰ هزار تومانی، به بهای ۱۴ میلیون تومان فروخته شد.ســکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید به بهای ۱۴ میلیون تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید.همچنین قیمت نیم سکه 
بهــار آزادی هفت میلیون و ۶۰۰هزار تومان، ربع ســکه ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان و ســکه یک گرمی ۲ میلیون و ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شد.در بازار 
طــال نیز هر گرم طالی ۱۸ عیار بــه مبلغ یک  میلیون و۲۶۲ هزار تومان و هر 
مثقال طال به بهای ۵ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان فروخته شد.انس جهانی طال 

نیز دیروز به قیمت یک هزار و ۹۰۳ دالر معامله شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشــد 
مصرف فوالد در ۶ ماه ابتدای سال جاری ۱۹ درصد 
بوده که این خبر خوبی اســت ونشان دهنده توسعه 
صنعتی و پویا تر شــدن اقتصاد کشور است.خداداد 
غریب پور به عنوان نماینــده دولت و وزارت صنعت 
معدن تجارت بعد از قرائت گزارش کمیسیون صنایع 
و معــادن در مورد بررســی بازار فوالد گفت: ســهم 
بخش معدن و صنایع معدنی در جی دی پی کشــور 
۲۶ میلیارد دالر اســت که فوالد کشور در سال ۹۷ 
با ۲۷ میلیون تن ســهم مهمی را در این زمینه ایفا 
کرد و فوالد یکی از بخش های درخشــان در ســند 
۱۴۰۴ اســت به طوری که توانســته صــدر در صد 
برنامه را پوشــش داده و ان شــاءهلل قبل از این زمان 
به ظرفیت ۵۵ میلیون تن خواهیم رســید.وی ادامه 
داد: در کنار این ظرفیت درخشــان، فوالد کشور دو 
طرح بین المللی در هرمزگان و چابهار دارد. امســال 

۱۸ میلیون تن به ظرفیت گندله و ۱۰ میلیون تن به 
ظرفیت کنســانتره و ۵ میلیون تن به ظرفیت فوالد 
کشور اضافه خواهد شــد که جهش تولید واقعی در 

این زنجیره اتفاق افتاده است. 
پیش بینی ما برای رســیدن به افــق ۱۴۰۰، ۵ 
میلیارد یورو ســرمایه گذاری در فوالد و ۹  میلیارد 
یورو سرمایه گذاری برای زیر بناهاست که در تالشیم 
منابع الزم را ایجاد کنیم. رئیس هیات عامل سازمان 
توســعه و نوســازی معادن و صنایــع معدنی ایران 
)ایمیدرو( افزود: شرکت های بزرگ امسال حدود ۳۰ 
هزار میلیارد تومان در مس و غیره افزایش ســرمایه 
داشته است .غریب پور ادامه داد: در خصوص عرضه 
در خیلــی از زمینه هــا تولید داخــل جوابگوی نیاز 
داخل است سال گذشــته زیر ۶۰۰ هزار تن واردات 
محصوالت فوالدی بوده که آن هم ورق ها با آلیاژهای 
خاص در مقابل ۲۷ میلیون تن تولید داخل و بیش از 

۱۱ میلیون تن بوده است پس تولید داخل جوابگوی 
مصرف اســت چون در زمینه مصرف ســرانه ۲۰۰ 
کیلوگرم به ازای هر نفر اســت.به گفته وی سیاست 
وزارت صمت در زمینه شــیوه مدیریت برای تنظیم 
بازار شــامل تنظیم کف عرضه اســت، به نحوی که 
نیاز داخل برطرف شود. باید زنجیره در بورس عرضه 
شود که این به معنای عرضه سایر محصوالت فوالدی 
است.وی  با بیان اینکه فوالد صنعت مادر است، ادامه 
داد: رشــد مصرف فوالد در ۶ ماه ابتدای سال جاری 
۱۹ درصد بوده که این خبر خوبی است چون میزان 
سرانه مصرف فوالد نشان دهنده میزان توسعه صنعتی 
کشور است پس به اندازه افزایش مصرف محصوالت 
فوالدی می توان گفت که اقتصاد کشور پویاتر است.

غریب پور در جمع بندی اظهــار کرد: بدون تعیین 
ســقف قیمتی مي توان قیمت جذاب برای فوالد در 

اقتصاد کشور مشخص کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: 
مصرف فوالد افزایش پیدا کرده است

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای جعفر عموئی به موجب درخواست وارده شماره 98/10719 مورخ 98/3/26 اعالم نموده که سند مالکیت 

ملک مورد اگهی به علت جابجایی مفقود گردیده با تسلیم استشهادیه محلی گواهی امضا شده به شماره های 11445 
و 11446 مورخ 98/3/25 تنظیمی دفترخانه 1447 تهران تقاضای صدور المثنی سند مالکیت : سند مالکیت ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع به شماره 38785 فرعی از 4476 اصلی واقع در بخش هفت تهران مفروز 
از پالک 6325 فرعی از اصلی مذکور ذیل ثبت شماره 136676 صفحه 345 دفتر 910 امالک به شماره چاپی 610131 
دفتر   58/3/27-20266 شماره  قطعی  سند  طبق  بر  الواسطه  مع  سپس  و  صادر  آباد  حسین  هاشمی  حسن  نام  به 
نامه قانون ثبت  264تهران به آقای جعفر عموئی ماهینی منتقل گردیده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین 
آگهی می گردد تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده و نام وی در این آگهی قید نشده و یا مدعی وجود 
اصل سند مالکیت نزد خود می باشد می بایست ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید که در صورت ارائه اصل سند مالکیت پس از تنظیم صورت 
مجلس سند به دارنده آن اعاده و از ادامه عملیات ثبتی جهت صدور المثنی سند مالکیت جلوگیری به عمل خواهد 
آمد بدیهی است در صورتی که در مهلت مقر اعتراضی واصل نگردد و یا اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم شود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را مطابق قانون و مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.

15096 رییس اداره ثبت اسناد وامالک پیروزی – محمدی واال 
آگهی فقدان سند مالکیت

با تسلیم دو  برابر برگ تقاضا به شماره وارده 44010 مورخ 99/7/8  اقای سید مرتضی حسینی  اینکه  به   نظر 
برگ استشهادیه محلی مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت جنوبی طبقه 
چهارم به مساحت90/90 متر مربع بانضمام پارکینگ شماره 8 به مساحت 10/80 متر مربع به پالک ثبتی شماره 
18187 فرعی از 88 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3932 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران ذیل 
شماره 150989 صفحه 489 دفتر 429 امالک بنام ایرج خاکی کاشانی ثبت و تحت چاپی شماره 3/437939 
مرتضی  سید  به  تهران   283 دفترخانه   1379/6/23 مورخ   81288 شماره  سند  برابر  سپس  است  شده  صادر 
حسینی انتقال یافته است و برابر سند شماره 29200 مورخ 92/12/6 دفترخانه 861 تهران در رهن بانک پاسارگاد 
قرار گرفته است و برابر استشهادیه ابرازی به شماره های 11802 مورخ 99/7/6 مصدق شده توسط دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 864 تهران به علت سهل انگاری مفقود گردیده فلذا در خواست صدور المثنی سند مالکیت 
پالک موصوف را نموتده است لذا مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک 
روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور ویا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام 
اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از 
رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده 
نمی شود النهایه در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر 

وبه متقاضی تسلیم خواهد گردید.
15100 رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهران پارس – آزادی چگنی 

فقدان سند مالکیت 
 آقای حسن امامه خو برابر تفویض وکالت شماره 24237 مورخ 1399/6/2 دفترخانه 17 پاکدشت از طرف آقای 
امیرعباس نیا با تسلیم دو برگ استشهادیه مصدق شده در دفترخانه یک فشم اعالم سند مالکیت سه دانگ 
انهار می  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1150 متر مربع که 143 متر مربع آن حریم 
باشد تحت پالک 374 فرعی از 24 اصلی واقع در درالالن رودبار قصران بخش یازده تهران ذیل ثبت 21752 
صفحه 274 دفتر جلد 101 به شماره چاپی846002 به نام رجبعلی حاتمزاده ثبت و صادر و تسلیم گردید سپس 
تمامی مورد ثبت مع الواسطه برابر سند قطعی 4981 مورخ 83/12/20 دفترخانه 722 تهران به آقای امیرعباس 
نیا منتقل گردید سپس وکیل مالک تقاضای صدور سند مالکیت را نموده اند که اعالم که سند به علت جابجایی 
مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمائید و پس از انقضای مهلت مزبور و 

نرسیدن واخواهی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
15091 رییس اداره ثبت اسناد وامالک فشم – نجفی بانه

اگهی فقدان سند مالکیت 

 نظر به اینکه آقایان عزیز و حسین مهدوی با وکالت آقای مجتبی مهدوی برابر وکالت نامه شماره 6063 
به شماره شناسنامه  استشهادیه محلی مصدق  برگ  دو  تسلیم  با  تهران  دفترخانه 1374  مورخ 96/1/23 
1399215696000324 و139921596000323-99/7/21 دفترخانه 656 تهران مدعی فقدان سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 260 متر مربع به پالک 25018 فرعی از 2398 اصلی مفروز و مجزی 
واقع در بخش ده تهران که ذیل ثبت 215636 دفتر 1381  از اصلی مذکور  از پالک 22343 فرعی  شده 
صفحه 73 بنام آقای مهرداد فالح مقدم ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 657552 صادر و تسلیم گردید 
و سپس برابر سند قطعی شماره 97188 مورخ 74/11/10 به آقایان حسین و عزیز مهدوی بالسویه انتقال 
گردید و در قید رهن نمی باشد و سپس به علت بی احتیاطی گم شده و درخواست صدور سند المثنی سند 
مالکیت پالک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت 
در یک روزنامه کثیراالنتشار ) همین روزنامه ( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور ویا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 
روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی 
است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه 
اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی 

سند مالکیت پالک مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد گردید.
جشان  15099 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانم نگار آیتی اصالتا با تسلیم دو برگ استشهادیه تحت شماره 13406 و13407 مورخ 1399/4/30 دفتر 
مالکیت  فقدان سند  1399/4/30 مدعی  وارده شماره 1147011281 مورخه  تهران طی  اسناد رسمی 879 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه همکف به مساحت 5/30 متر مربع که مقدار 1/80 
متر مربع آن بالکن است قطعه چهارم تفکیکی شماره 4769 فرعی از 1322 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 634 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران بانضمام ششدانگ یک انباری به مساحت 4/30 
متر مربع قطعه یک تفکیکی واقع در طبقه همکف ذیل ثبت 27562 صفحه 8 دفتر جلد 92 امالک به شماره 
چاپی 364766 بنام خانم افسر بنی جمالی ثبت و صادر وتسلیم گردیده است سپس ششدانگ مورد ثبت به 
موجب سند قطعی شماره 1515 مورخ 85/11/14 دفترخانه 825 تهران به سپیده جعفری انتقال یافته و برابر 
سند قطعی شماره 8201 مورخ 90/8/10 دفترخانه 879 تهران به خانم نگار آیتی انتقال یافته است و سپس 
مالک به علت مفقودی سند مالکیت به علت سهل انگاری درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد می باشد از تاریخ نشر این 
آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب 
اثر داده نخواهد شد .پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
15094 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زیبادشت- مهرآسا 

اخطاریه ماده 74
به مهدی فالح زاده سیاه پیرانی و میرزا گل فالح زاده سیاه پیرانی و مرضیه امدادی سیاه پیرانی همگی ) 
وراث مرحوم محمد تقی فالح زاده سیاه پیرانی مدیون پرونده 9806560( نشانی تهران میدان امام خمینی 
اجرایی 9806560  پرونده  بستانکار  درقبال طلب  به مورث شما  متعلق  آبان سنوات خدمت  نمایشگاه 13 
بازداشت گردیده و در مرحله کارسازی در وجه بستانکار می باشد مراتب طبق ماده 74 آیین نامه اجرای 

مراتب به شما جهت اطالع ابالغ می شود این آگهی در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت منتشر می گردد.
علی نژاد  15092 رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی109 فرعی از 1806 اصلی در بخش 10 تهران
آقای علیرضا حسن نژاد آذرایوریق وکیل مالک خانم محبوبه مطلبی به موجب وکالتنامه به شماره 47481 
مورخ 1399/2/17 دفترخانه 551 تهران و برابر درخواست وارده شماره 45006375 به شماره 99/3/7 منضم 
با دو برگ فرم استشهادیه گواهی امضا شده به شماره 19321 مورخ 99/2/23 در دفترخانه اسناد رسمی 551 
به  شمالی  در سوم سمت  واقع  مسکونی  آپارتمان  یکدستگاه  مالکیت ششدانگ  سند  فقدان  مدعی  تهران 
مساحت 46 متر مربع قطعه 7 تفکیکی به شماره پالک ثبتی 109 فرعی از 1806 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 8 و12 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 
به مساحت 3/87 متر مربع  انباری  واقع در طبقه زیرزمین و ششدانگ یکباب  12/50 قطعه سوم تفکیکی 
قطعه7 تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین که سند مالکیت آن ذیل ثبت به شماره 500563 در صفحه 168 دفتر 
امالک 2614 و به شماره چاپی 249038 بنام خانم محبوبه مطلبی ثبت و صادر و تسلیم گردیده شده است 
سپس با اعالم از مفقود شدن سند مالکیت اولیه شماره چاپی 249038 علت فقدان سند مالکیت جابجایی 
اعالم گردیده و این آگهی نسبت به ششدانگ می باشد که مراتب در اجرای ماده 120آیین نامه ثبت به شرح 

ذیل آگهی می گردد.
15097 رییس اداره ثبت اسناد و امالک رودکی- تفرقی

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانم ناجیه نجفی طبق قیم نامه شماره 2470/1/76مورخه 1381/8/13 اداره امور سرپرستی با اعالم گم شدن 
سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 3900 مورخه 99/5/19 دفتر 
خانه اسناد رسمی 1160 تهران طی درخواست وارده 312225 مورخه 1399/5/19 تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیت خود را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد 1- نام 
و نام خانوادگی: خانم مهرانگیز نجدی 2- شماره پالک:3617 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 تهران 
3- علت گم شدن جابجایی 4- خالصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت المثنی شش دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت هفتاد و پنج متر مربع پالک 3617 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 ثبتی تهران ذیل شماره 
نام آقای محمد کالته صادر و تسلیم  ثبت 19331 صفحه 551 دفتر 161 امالک به شماره چاپی 026027 به 
شده است و طبق سند قطعی شماره 96003 مورخه 1365/6/8 دفترخانه 4 تهران به خانم مهرانگیز نجدی 
منتقل شده است شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان هشترود طبق نامه شماره 890004 
مورخه 1399/7/15 با المثنی موافقت نموده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
ودرخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت 
چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف 
ثبت  اداره  نشود  ارایه  معامله  یا سند  مالکیت  اصل سند  اعتراض  در صورت  ویا  نرسد  اعتراض  مقرر  مهلت 
المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. ردیف: نشانی ثبت محل: خیابان 

شیخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب بیگی پالک 366 اداره ثبت اسناد وامالک مولوی.
صهبا 15095رئیس اداره ثبت اسناد وامالک مولوی تهران 

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
 بدینوسیله به اشرف السادات و زینت السادات هر دو عشراقیه کاشی به نشانی تهران میدان امامت خ قاسم 
زاده کوچه حسن زارع پالک 23 ابالغ می شود بانک کشاورزی شعبه نجف آباد جهت وصول طلب خود به مبلغ 
7/401/967/213 یال اصل و خسارت تا تاریخ 97/1/18 و از تاریخ مذکور تا روز وصول طبق مقررات به موجب 
سند رهنی شماره 40425-94/12/24 تنظیمی دفترخانه شماره 427 تهران علیه شما اجراییه صادر نموده و 
پرونده اجرایی به کالسه 9701284 در این اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ 97/9/14 مامور مربوطه و 
نظر به اینکه آدرس شما به شرح متن فوق در حال ساخت می باشد لذا ابالغ میسر نگردیده و طبق ماده 18 
آیین نامه اجرا مفاد اجراییه یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود چنانچه ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننمائید 
مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل 

فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
نقیبی  15093رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران 

اگهی تصمیم واحد ثبتی درخصوص عدم قابلیت افراز پالک ثبتی 13 فرعی از 6864 اصلی واقع در بخش دو تهران 
بیژن رازی و خانم ها توراندخت رازی- زیبا رازی- رعنا رازی-  مسعود رازی-  جهت اطالع آقایان غالمحسین رازی 

پروین رازی- زهرا ضیائی مالکین مشاعی پالک ثبتی 13 فرعی از 6864 اصلی و یا قائم مقام قانونی آنها در رسیدگی به تقاضای 
علی پروین وکیل خانم کیواندخت رازی احد از مالکین مشاعی پالک ثبتی 13 فرعی از 6864 اصلی بخش دو تهران بوارده شماره 
139885601025034908 مورخه 98/10/3 مبنی بر افراز سهم مشاعی وی پس از طی تشریفات قانونی ومحتویات پرونده ثبتی 
تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن پالک فوق الذکر طی شماره 139985601025020975 مورخه 99/7/12 صادر و 
چون متقاضی افراز اعالم داشته از نشانی محل سکونت سایر مالکین مشاعی ملک مذکور واطالعی ندارد و نامبردگان را مجهول 
المکان اعالم نموده باستناد ماده 3 ایین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعی و ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
بدین وسیله تصمیم واحد ثبتی فوق الذکر جهت اطالع نامبرده و یا هر شخصی که به هر نحوی خود را نسبت به ملک مرقوم ذیحق 
می داند آگهی می گردد تا درصورت اعتراض ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و 
اعتراض خود را تسلیم نماید صورت مجلس گواهی عدم قابلیت افراز پالک ثبتی 6864/13 بخش دو تهران مرجع رسیدگی کننده 
خیابان  اداره ثبت اسناد و امالک منطقه نارمک تهران خواهان علی پروین به وکالت از خانم کیواندخت رازی به آدرس تهران 
بیست و هفتم وزرا پالک 28 واحد 6 خوانده ها 1- خانم ایران دخت رازی به آدرس تهران خیابان دیباجی جنوبی خیابان سنجابی 
خیابان میرفرش پالک 30- 2- آقای غالمحسین رازی به ادرس مجهول المکان 3- آقای مسعود رازی به آدرس مجهول المکان 
4- بیژن رازی به آدرس مجهول المکان 5- خانم توراندخت رازی به آدرس مجهول المکان 6- خانم زیبا رازی به آدرس مجهول 
المکان 7- خانم رعنا رازی به آدرس مجهول المکان 8- خانم پروین رازی به آدرس مجهول المکان 9- خانم زهرا ضیائی همدانی 
به آدرس مجهول المکان سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 286 متر مربع به شماره 13 فرعی از 6864 اصلی 
مفروز و مجزای شده ازپالک 10 فرعی از اصلی مرقوم واقع در بخش 2 تهران ذیل ثبت صفحات 281و285و117و575و579و583 
و587 دفاتر جلد 114 و 152 و118 بنام آقای سعید رازی و بانو کیواندخت رازی هر یک نسبت به 1/75 دلنگ و بانو نیره خانلرخانی 
1/5 دانگ و حسن دانشی 3 سهم و گیتی دانشی و مهیندخت دانشی هر یک نسبت به 3/5 سهم از 12 سهم یک دانگ و بانو 
فرنگیس خانلرختنی نسبت به 2 سهم مشاع از 12 سهم یک دانگ مشاع ثبت و 7 جلد سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است 
سپس خانم نیره خانلرخانی تمامی 1/5 دانگ پالک مذکور را برابر سند شماره 17/7/1329-10860 دفترخانه 23 تهران به آقای 
سعید رازی منتقل نموده است و یک دانگ پالک مذکور از طرف بانون فرنگیس خانلرخانی و حسن دانشی و گیتی و مهین دخت 
دانش برابر اسناد قطعی شماره 12081-1331/1/20 و 11945 مورخ 1330/11/21 دفترخانه 32 تهران بنام آقای سعید رازی واگذار 
نموده اند که مالکیت سعید رازی چهار دانگ و ربع از ششدانگ و بانو کیواندخت رازی مالک 1/3 دانگ مشاع از ششدانگ می 
باشد و سپس برابر گواهی دادنامه حصر وراثت شماره 109-72-1172 مورخ 1373/12/24 شعبه 109 دادگاه مدنی خاص تهران و 
وراث حین الفوت نامبرده عبارتند از 1- غالمحسین 2- مسعود 3- بیژن )پسران ( 4- کیواندخت 5- ایراندخت 6- توراندخت 
7- زیبا 8- رعنا9- پروین ) دختران ( نام خانوادگی همگی رازی 10- زهرا ضیایی همدانی ) همسر متوفی( می باشد ضمنا پالک 
ثبتی مذکور در قید رهن و بازداشت نمی باشد و طبق گواهی دفتر امالک نام وراث ثبت دفتر امالک گردیده است و برابر سوابق 
به موجب درخواست  رازی  ازخانم کیواندخت  به وکالت  پروین  آقای علی  اینک  ثبتی سابقه صدور سند معارض مشاهده نشد 
شماره وارده 139885601025034908 مورخ 1398/10/3 و با استناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه 1357 
درخواست افراز سهام خویش را از ششدانگ مورد ثبت را نموده اند لذا با بررسی به عمل آمده توسط نماینده و نقشه بردار این 
اداره و برابر نامه شماره 507/26278 مورخ 1399/7/7 شهرداری منطقه 7 تهران در اجرای مقررات ماده 101 قانون شهرداری ها 
ملک مرقوم غیر قابل افراز می باشد لذا بدینوسیله مراتب عدم قابلیت افراز ملک موصوف به موجب ماده 2 قانون افراز و فروش 
امالک مشاع به طرفین دعوی ابالغ و مالکین مجهول المکان آگهی می گردد چنانچه اعتراضی دارند ظرف مدت 10 روز پس از 
علی  سالمت اوریب نقشه بردار ثبت- علیرضا صابر خواهان  رویت اعتراض خود را به مرجع قضایی تسلیم نمایند. نماینده ثبت 

پروین به وکالت از کیواندخت رازی. 
شهمیرزادی  15098 رییس اداره ثبت اسناد وامالک نارمک 

کاهش بیش از یک هزار تومانی نرخ دالر
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معــاون وزیر کشــور از تعطیلی ۲۲ درصــد واحدهای 
شــهرک های صنعتی و نیز راکد بودن چهــار هزار و ۵۰۰ 
معدن در کشــور خبر داد و گفت: با فعال کردن این معادن 
شــغل ۸۸۸ هزار نفر تامین مي شــود.به گزارش خبرنگار 
مهر، بابک دین پرســت در مراسم افتتاح مرکز فوریت های 
رسیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه 
گذاری استان تهران، که با حضور انوشیروان محسنی بندپی 
استاندار تهران و جمعی از مسئولین در سازمان صمت این 
استان برگزار شد، طی ســخنانی با بیان اینکه تاکنون این 
مرکز در استان های همدان، کهکیلویه وبویراحمد، مازندران 
و کرمانشــاه و مازندران افتتاح شده است، گفت: افتتاح این 
مرکز می تواند، بسیاری از مشکالت واحدهای تولیدی را رفع 

کند.
وی مرکز فوریت های رســیدگی به مشکالت واحدهای 
تولیدی و طرح های سرمایه گذاری را به یک قرارگاه عملیاتی 
تشبیه کرد و افزود: یک تلفن ۴ شماره ملی برای این مرکز 
خواهیم داشت و یک ســامانه هم در حال بارگذاری داریم 
تا خدمات مناســبی از ســوی این مرکز ارائه شود و مرکز 
ملی فوریت های رسیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی و 
طرح های سرمایه گذاری هم در هفته آینده با هدف نظارت 

بر ۳۱ مرکز استانی هفته آینده در تهران تأسیس می شود.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه نماینده هر دستگاه وظیفه 
دارد مشــکالت قانونی واحدهای تولیدی را تا نتیجه نهایی 
پیگیری و رفع کند، گفت: نباید مشکالت قانونی واحدهای 
تولیدی را به کارگروه های تسهیل فرستاد.معاون وزیر کشور 
به تشریح چهار رویکرد جدید در ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید پرداخت و گفت: نخست قانونگرایی، دوم رفع مشکالت 
محیط زیستی که باید مشکالت ظرف ۱۰ روز تعیین تکلیف 
شود و بعد از ۱۰ روز مواردی به دست استاندار برسد که باید 

با هماهنگی چند دستگاه حل شود.

دین پرست رویکرد ســوم را رفع مشکل معادن دانست 
و گفت: از ۱۰ هزار معدن کشــور حدود چهار هزار و ۵۰۰ 
معدن غیر فعال هستند، که این معادن راکد و منجمد باید 
مولد شــوند، که با راه اندازی ظرفیت این چهار هزار و ۵۰۰ 
معدن برای ۸۸۸ هزار نفر شــغل تأمین می شود، که از این 

میزان ۱۱۱ هزار شغل به طور مستقیم ایجاد خواهد شد.
معاون وزیر کشور رویکرد چهارم را راه اندازی واحدهای 
راکد دانست و اضافه کرد: ۴۶ هزار شهرک صنعتی در کشور 
داریم که ۱۰ هزار واحد راکد در آن ها احصا شده است، که 
حدود ۲۲ درصد آن ها تعطیل هستند، که با اقدامات در نظر 
گرفته شــده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یک هزار و 

۵۰۰ الی دو هزار واحد صنعتی در کشور تا پایان سال احیا 
می شود.

قانون منع استقرار صنایع در شعاع 
۱۲۰ کیلومتری در تهران مانع جهش تولید است

همچنین استاندار تهران در این مراسم گفت: ۵۴ درصد 
سپرده های بانک ها در کشــور متعلق به شهروندان تهرانی 
اســت. به گزارش ایسنا، انوشــیروان محسنی بندپی گفت: 
امــروز با افتتاح این مرکز بــا نگاهی جدید مبتنی بر  اقدام 
و عمل در عرصه رفع مشــکالت تولید گام بر مي داریم ؛در 
اســتان تهران البته قبل از افتتاح این مرکز روحیه پیگیری 
و رفع مشــکالت واحدهای تولیدی حاکم بود و اثر بخشی 

این پیگیری کاهش نرخ بیکاری در سال های ۹۸ و ۹۹ بود.
وی افزود: برخالف سایر استان ها هنوز در استان تهران یک 
نماینده واحد از سوی شورای هماهنگی بانک های استان در 
جلسات  حضور پیدا نمي کنند  این در حالی است که میزان 
ســپرده گذاری شهروندان استان تهران در بانک های کشور 
۵۴ درصد است اما متاســفانه متقاضیان که از سوی ستاد 
تسهیل برای دریافت تسهیالت به بانک ها معرفی مي شوند 
کمتر به نتیجه مي رسند. قانون منع استقرار صنایع در شعاع 
۱۲۰ کیلومتر برای استان های البرز و سمنان معنایی ندارد 
اما در تهران با استقرار ۲۰ درصد صنایع کشور متاسفانه این 
قانون مانع جهش تولید است ولی علیرغم تالش های فراوان 

هنوز  نتوانستیم این  مشکل را برطرف کنیم.
به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این مراسم حشمت 
اله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران 
نیز گفت: به موقع نبودن حمایت هــای دولت از واحدهای 
تولیدی  و روند زمانبر بوروکراسی های دست و پاگیر اداری 
یکی از مطالبات تولیدکنندگان در اســتان تهران اســت؛ 
افتتاح مرکز شبانه روزی فوریت های رسیدگی به مشکالت 
واحدهای تولیدی در اســتان تهران تا حد زیادی مشکالت 
واحدهــای صنعتی و تولیدی در اســتان تهــران را مرتفع 

مي کند.
 وی افــزود: برخی پیشــنهادات در خصوص قانون منع 
استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر در تهران را به محیط 
زیست داده ایم و با جدیت پیگیر این موضوع هستیم ؛ ۳۱۱۶ 
قطعه  زمین راکد در شهرک های صنعتی استان که از سال 
۶۰ واگذار شــده بودند شناسایی شــده و برخی متقاضیان 
این زمین را دریافت کــرده بودند اما عمال فعالیت تولیدی 
و صنعتی در این مجموعه ها صورت نمي گرفت. ساماندهی 
مجتمع های صنفی با مصوبه شــورای برنامه ریزی استان از 

طریق اتحادیه ها در استان تهران را صورت دادیم.

استان یزد از آنجا که میزان شیوع دیابت در آن ۵.۴ درصد از میانگین کشوری 
باالتر است، جزو سه استان نخست در زمینه شیوع دیابت است و کمبود انسولین 
در اســتانی با این ویژگی همچنان ادامه دارد.به گزارش مهر، یزد به دلیل شیوع 
باالی دیابت از جمله استان هایی است که میزان مصرف انسولین در آن باالست 
اما مدتی است که کمبود انســولین قلمی بیماران را کالفه و نگران کرده است.

بیماران دیابتی یزد هر چند وقت یکبار برای تهیه انسولین دچار مشکل می شوند 
اما از خردادماه امسال کمبود انسولین به شکل جدی تری مشهود است و بیماران 

را برای تهیه این دارو با مشکالت جدی مواجه کرده است.
کمبود انسولین یک مرتبه در خردادماه برای بیماران دیابتی بحران ساز شد 
به نحوی که تا مدت ها انسولین قلمی به یک داروی کمیاب تبدیل شد و برخی 
از بیماران که استفاده از انسولین برای آنها حیاتی بود ناچار به تهیه این دارو از 

تهران و اصفهان شدند.
بعد از مدتی این مشکل به تدریج رفع شد اما همچنان هم این دارو در تمام 
داروخانه ها در دســترس نبود و تعداد محدودی از داروخانه ها با کارت ملی اقدام 
به فروش انســولین می کردند.این مشــکل بار دیگر در شهریور ماه سال جاری 
نیز تکرار اما باز هم به صورت مقطعی برطرف شــد و حاال از نیمه مهرماه دوباره 
کمبود انسولین وارد فاز جدیدی شــده است.در شرایطی که مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشکی یزد قول داده بودند مشکل کمبود انسولین تا پایان مهرماه برطرف 
می شــود، این وعده هنوز محقق نشــده و هنوز هم داروخانه های یزد خبری از 
انســولین قلمی نیست.بررسی میدانی خبرنگار مهر از چند داروخانه شبانه روزی 
در سطح شهر یزد نیز حکایت از نبود انسولین قلمی در داروخانه ها دارد.یکی از 
بیماران دیابتی که به داروخانه شــهید چمران یزد مراجعه کرده بود به خبرنگار 
مهر گفت: از اول امسال دائم برای تهیه انسولین با مشکل مواجه هستم و استرس 
کمبود انســولین وضعیت بیماری ام را وخیم تر کرده است.محمدرضا شایق بیان 
کــرد: از خرداد ماه تاکنون یا در داروخانه ها انســولین نبوده یا اگر بوده با کارت 

ملی و به صورت سهمیه بندی دارو دریافت کرده ام.وی افزود: در خانواده ما من، 
پدر و مادرم هر سه انســولین مصرف می کنیم و اکنون مدت هاست که یکی از 

دغدغه های ما تهیه انسولین است.
مســئول تدارکات دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد در 
این باره به مهر گفت: تالش ما برای تأمین انســولین مورد نیاز یزد ادامه دارد و 
اکنون به تعداد محدودی تهیه و به صورت ســهمیه بندی در اختیار داروخانه ها 
قرار گرفته است.کفیری عنوان کرد: در حال حاضر ۵۰ داروخانه در سطح استان 
به صورت محدود اقدام به توزیع انســولین می کنند اما کمبود این دارو با توجه 
به آمار بیماران انســولینی هنوز وجود دارد.وی بیان کرد: امیدواریم با راه اندازی 
خط تولید انسولین ایرانی مشکل کمبود انسولین برای همیشه در کشور برطرف 
شود.کفیری، مشــکل کمبود انسولین را به دلیل وارداتی بودن این دارو دانست 
و گفت: تحریم ها سبب شــده در زمینه تأمین برخی داروهای خاص همچنین 
انســولین با مشکل مواجه باشــیم. اما با اعالم خبر راه اندازی تولید خط داخلی 
انسولین در کشور، برخی افراد سو استفاده را آغاز کرده و اقدام به عرضه انسولین 
چینی کرده اند که این نوع انسولین توسط متخصصان غدد داخلی و متابولیسم 

رد شــده است.برخی متخصصان نیز داروی تولید داخل را فعاًل نا ایمن دانسته و 
گفته اند: وزارت بهداشت اصرار به استفاده از انسولین داخلی دارد اما مردم بدانند 
که این انسولین ها ایمن نیست.ســخنان دکتر علیرضا استقامتی، فوق تخصص 
غدد داخلی و متابولیســم مدتی است که در کانال ها و گروه های مختلف در یزد 
به اشــتراک گذاشته می شود و مردم خواستار پاسخگویی در مورد این اظهارات 
شده اند.این پزشک متخصص گفته: انسولین های قلمی که در داخل کشور تولید 
می شوند کاماًل کپی و چه بسا کپی محصوالت بیولوژیکی بسیار سخت و پیچیده 
است و حتی شــرکت های خارجی که این محصول را شخصاً تولید می کنند بر 
این عقیده اند که تأثیر برخی انســولین های قلمی از دیگر محصوالتشان متفاوت 
اســت. بنابراین انســولین ها باید با تکنولوژی کاماًل پیشرفته انجام شود. اگرچه 
افرادی که ادعا می کنند انســولین قلمی در ایران تولید می شود باید بدانند که 
ماده اصلی و اولیه این محصول از چین وارد می شــود و شــرکت پویش دارو آن 
را وارد می کند. حال همین انسولینی که در کشور ما به عنوان تولید ملی از آن 
یاد می شــود در اتحادیه اروپا، آمریکا و استرالیا ممنوع است و داروخانه ها اجازه 

فروش آن را ندارند.

معاون وزیر کشور:

۲۲ درصد واحدهای شهرک های صنعتی کشور تعطیل هستند
۴۵۰۰ معدن راکد داریم

وعده مسئوالن محقق نشد
استمرار کمبود انسولین در یزد

بهره برداری از پروژه احداث 
تصفیه خانه استحصال پساب شهری فوالد مبارکه

گروه شهرســتانها: پروژۀ احداث تصفیه خانۀ اســتحصال پســاب شهری 
فوالد مبارکه به منظور اســتفادۀ مجدد از پساب های شهری، کاهش آلودگی های 
زیست محیطی ناشــی از سرریز پساب های شــهری به محیط زیست و استفاده 
بهینه از منابع آبی موجود در تصفیه خانۀ PU21 شــرکت، تعریف شد و با انجام 
موفقیت آمیز اقدامات الزم، وارد فاز راه اندازی کامل شــد. مدیر اجرای پروژه های 
انرژی و ســیاالت فــوالد مبارکه داد با  اعالم این خبر تأکیــد کرد: این پروژه با 
توجه به مشکالت خشکسالی و کم آبی رودخانۀ زاینده رود و به منظور تأمین پایدار 
بخشــی از آب موردنیاز شرکت و همچنین در راستای مسئولیت های اجتماعی 
به منظور بهبود فرایند زیســت محیطی در دستور کار ناحیۀ انرژی و سیاالت قرار 
گرفت. علیرضا اســتکی در همین خصوص گفت: در ایــن زمینه قراردادی بین 
فوالد مبارکه و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با موضوع خرید پساب های 
شهرســتان های مبارکه و لنجان منعقد گردید تا عالوه بر تأمین بخشــی از آب 
موردنیاز فوالد مبارکه، کمک شایانی به رفع آلودگی های محیط زیستی شهرهای 

اطراف انجام شود.

ساخت یاتاقان های آبگرد غلتک به روش ریخته گری 
در ماسه در فوالد مبارکه

گروه شهرســتانها: پروژه تغییر طرح ساخت یاتاقان های آبگرد غلتک های 
ریخته گــری بــه روش ریخته گری در ماســه با محوریت دفتــر فنی تعمیرات 
ریخته گری مــداوم و با همــکاری واحدهای کنترل کیفیــت قطعات یدکی و 
بومی ســازی فوالد مبارکه و شرکت های سازندۀ داخلی طرف قرارداد با موفقیت 
انجام شــد. مســئول دفتر فنی تعمیرات در این خصوص افزود: ازآنجاکه خرید 
قطعات یدکی با کیفیت باال و با کمترین هزینه در مدت زمان مناســب از اهداف 
فوالد مبارکه و مورد تأکید مدیریت عالی ســازمان اســت، از اوایل سال گذشته 
پروژۀ تغییر طرح ساخت یاتاقان های آبگرد مورد مطالعه قرار گرفت. سید مجتبی 
غیــوری در ادامه از آبگردها به عنوان قطعات بســیار پرمصرف ناحیه یاد و اضافه 
کرد: یاتاقان های آبگرد به منظور نگهداری غلتک ها در خطوط ریخته گری استفاده 

می شود و عمل گردش آب و خنک کاری غلتک ها را نیز به عهده دارد.

استقبال چشمگیر مشترکین گاز آذربایجان غربی
 از طرح رایگان اصالح موتورخانه ها 

گروه شهرستانها: مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی گفت: مشترکین 
گاز اســتان مشــارکت خوبی در ثبت نام برای طرح رایگان اصالح و بهینه سازی 
موتورخانه  ی واحدهای تجاری و خانگی داشــته اند. علیرضا شیخی، اظهار کرد: 
شرکت ملی گاز، همسو با سیاست های مسئولیت اجتماعی به حوزه بهینه سازی 
موتورخانه ها ورود کرده اســت تا با این روش، میزان مصــرف گاز تا ۱۰ درصد 
کاهش یاید. وی با اعالم اینکه در قالب این طرح، ۳ فرایند تنظیم مشعل، نصب 
رسوب گیر و عایق کاری موتورخانه ها انجام می گیرد، تاکید کرد: اجرای این طرح 
برای مشــترکین شرکت گاز اســتان رایگان بوده و تمامی هزینه ها از سوی این 
شرکت پرداخت خواهد شد. مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با بیان اینکه 
شرکت های تاسیساتی که به عنوان مجریان این طرح اجرای ۳ فرایند مذکور را 
انجام و دســتمزد خود را از شرکت گاز دریافت می کنند، می توانند در این طرح 
مشارکت داشته باشــند، افزود: این شرکت ها می توانند با مراجعه به سایت ملی 
شرکت گاز به آدرس www.nigc.ir، در قسمت بهینه سازی موتورخانه ها ثبت 

نام کرده و در این طرح مشارکت نمایند.
 

در اولین نشست کمیته طرح های ارزش افزا در ذوب آهن اصفهان 
عنوان شد

هم افزایی ارکان شرکت، در مسیر ارزش آفرینی
گروه شهرستانها: اولیــن نشست کمیته طرح های ارزش افزا در ذوب آهن 
اصفهان، سوم آبان ماه با حضور مرتضی یزدخواستی و مهرداد توالئیان از اعضای 
هیات مدیره شرکت، مرتضی ربانی مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع و مدیران 
بخش های بهره برداری همزمان با جلســه دیسپاچری در سالن جلسات معاونت 
بهره برداری برگزار شــد. مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره شرکت و رئیس 
کمیته طرح های ارزش افزا در ســازمان گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین 
تولید کننده فوالد در کشــور بعد از گذشــت نیم قرن از فعالیت خود با تکیه بر 
نیروی انســانی متخصص، امکانات، تجهیزات، دانش و تجربه نقش بی بدیلی در 
سازندگی صنایع مختلف داشته اســت که این مهم بر کسی پوشیده است. وی 
افزود: این کارخانه عظیم، قابلیت های بســیار فراوانی دارد که می توان با تعریف 
پروژه های مختلف و سپس اولویت بندی آنها به کمک نیروی انسانی بخش ها  از 
محل هم افزایی ایجاد شــده سازمان را به سمت ارزش آفرینی بیشتر سوق داد. 
رئیــس کمیته طرح های ارزش افزا در ذوب آهن اصفهان با اشــاره به اینکه این 
نشست ها در بخش های مختلف برگزار می شود، تصریح کرد: در راستا از مدیران 
بخش های مختلف تقاضا داریم با توجه به حیطه فعالیت، پروژه هایی که می توانند 
در زمان کوتاه ارزش آفرینی باالیی را برای سازمان در پی داشته باشند بر اساس 
دستور العملی که تدوین شده است،اولویت بندی نمایند تا در نشست های تعاملی 
این پروژه ها  مورد بررســی قرار گیرند و ســیر تکاملی آنها جهت حصول نتیجه 

دنبال شود.

ماجرای بیماری خطرناک دامی در فارس چه بود
مدیرکل دامپزشکی فارس درباره بیماری خطرناک دامی در فارس توضیحاتی 
ارائه داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، در پی انتشار فیلمی در فضای 
مجازی مبنی بر بیماری خطرناک دامی در اســتان فارس موضوع از دامپزشکی 
استان فارس پیگیری شد.ناظمی مدیر کل دامپزشکی استان فارس در گفت وگو 
با خبرنگار ما درباره انتشــار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر بیماری خطرناک 
دامی در اســتان فارس، اظهار کرد: در این فیلم عده ای در حال دفن کردن الشه 
گوسفندان مرده هستند که با بررسی های صورت گرفته مشخص شد این موضوع 
مسمومیت با کود اوره صنعتی بوده است.مدیر کل دامپزشکی استان فارس با بیان 
اینکه کشاورز خفری در استان فارس اقدام به دادن کود اوره صنعتی به زمین های 
کشاورزی کرده است، ادامه داد: دامدار نیز با اهمال موجب می شود گوسفندان از 
آب مسموم استفاده کرده و موجب مسمومیت حاد با کود اوره در گوسفندان شده 
و در این خصوص هیچگونه بیماری خطرناک دامی در استان فارس اتفاق نیفتاده 

است.شهرستان خفر در فاصله ۱۰۹ کیلومتری شیراز قرار دارد.

احیای ۱۱۰ واحد صنعتی راکد توسط بنیاد برکت
مدیرعامل بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام از احیای ۱۱۰ واحد صنعتی 
راکد و نیمه تعطیل توسط این بنیاد خبر داد. امیرحسین مدنی در مراسم افتتاح 
طرح مشــارکت اقتصادی بنگاه محور برکت در استان قزوین با بیان این مطلب 
افزود: ســتاد اجرایی فرمان امام در سال جهش تولید احیای ۱۱۰ واحد صنعتی 
راکد و غیرفعال را بر عهده بنیاد برکت واگذار نموده که بنیاد برای این منظور ۲ 
هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است.وی تصریح کرد: با سرمایه گذاری ۲ 
هزار میلیارد ریالی بنیاد برکت، عالوه بر آغاز به فعالیت مجدد ۱۱۰ واحد صنعتی 
بیش از ۶ هزار میلیارد ریال از ســرمایه های راکد مردم نیز فعال می شود. مدنی 
درباره اشتغال زایی از طریق احیای واحدهای صنعتی راکد نیز گفت: احیای این 
۱۱۰ واحد صنعتی راکد و نیمه تعطیل، ایجاد ۸ هزار فرصت شغلی را در مناطق 
محروم و کمتر توسعه یافته به دنبال دارد.به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، بیش از 
۳۶ هزار واحد صنعتی راکد و نیمه تعطیل در کشــور وجود دارد. وی در این باره 
توضیح داد: احیا و فعال شدن دوباره این تعداد واحد صنعتی عالوه بر اشتغال زایی، 
افزایش ظرفیت تولید و برطرف شــدن نیازهای کشــور را در پی خواهد داشت. 
مدنی با بیان این که کشــور در حوزه نقدینگی دچار مشکل است، اظهار داشت: 
امروزه شــاید نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم است 
که متاســفانه برنامه ای برای جذب و اســتفاده از این سرمایه وجود ندارد و این 
نقدینگی در حوزه هایی صرف می شود که نتیجه اش افزایش تورم و از دست رفتن 
سرمایه مردم است. مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشان کرد: صادرات ۱۵ میلیون 
دالر از محصوالت ۱۱۰ واحد صنعتی احیا شده در سال ۹۹ در دستور کار است 
و همچنین به میزان ۵ میلیون دالر از واردات و ارزبری جلوگیری می شود.وی با 
تاکید بر این که واحدهای صنعتی مورد حمایت بنیاد برکت در مناطق محروم واقع 
شده اند،  یادآور شد: باید نقدینگی و سرمایه مردم را به سمت تولید سوق داد.مدنی 
با اشاره به افتتاح طرح مشارکت اقتصادی بنگاه محور برکت در استان قزوین بیان 
کرد: سرمایه گذاری ۱۰۴ میلیارد ریالی بنیاد برکت در شرکت آبگون پلیمر توان 

البرز باعث ایجاد اشتغال برای ۱۸۰ نفر شده است

اخبار کوتاه

۱۹۶ فوت کرونایی و بیش از ۱۲ هزار مبتال 
در کهگیلویه و بویراحمد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از فوت کرونایی ۱۹۶ نفر و ابتالی بیش از 
۱۲ هزار نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.پرویز یزدان پناه در نشست 
ستاد کرونای استان افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد پیک اول کرونا را پشت 
سر گذاشته است. او همچنین شــرایط کروناویروس در شهرستان گچساران را 
بحرانی توصیف کرد که محدودیت هایی اعمال خواهد شد و شهرستان بویراحمد 
هم همین وضعیت را دارد.وی از مثبت بودن ۴۴ درصد نمونه های دریافتی روز 
یک شــنبه خبر داد و اظهارکرد: طی روز یک شــنبه ۴۱۶ نمونه دریافت کرده 
ایم که از این تعداد ۱۸۰ مورد معادل ۴۴ درصد نمونه ها مثبت بوده اســت که 
بیشتر موارد مثبت مربوط به شهرســتان های بویراحمد، گچساران، کهگیلویه، 
بهمئی، چرام و کمترین موارد هم مربوط به شهرستان بوده است. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی یاسوج خاطرنشــان کرد: از ابتدای شیوع بیماری کروناویروس تا 
روز ۵ آبان ماه ۱۲ هزار و ۲۳۴ مورد در ســطح استان کهگیلویه و بویراحمدبه 
این بیماری مبتال شــده اند.یزدان پناه تصریح کرد: تا روز ۵ آبان، ۲۹۳ بیمار در 
مراکز درمانی کرونایی استان بستری هستند که از این تعداد ۱۱۷ نفر کرونایی 
قطعی هستند و ۲۱ نفر در بخش مراقبت های ویژه به سر مي برند که ۶ نفر زیر 
دســتگاه مي باشــند.وی ادامه داد: تا تا روز ۵ آبان، ۱۹۶ فوت ناشی از کرونا در 
استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسیده که از این تعداد، ۱۷۲ دارای بیماری 
زمینه ای ۲۴ نفر فاقد بیماری زمینه ای بوده اند.رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
یاســوج عنوان کرد: میزان مرگ و میر به ازای هر ۱۰۰هزار نفر در کشور ۳۸.۷ 
درصد بوده در حالی که این آمار در اســتان کهگیلویه و بویراحمد ۲۷.۴ درصد 
اســت. همچنین میزان مرگ و میر ناشــی از کروناویروس در سطح کشور ۶.۸ 
درصد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است در حالی که این میزان در استان کهگیلویه و 
بویراحمد ۱۷.۳ درصد اســت. یزدان پناه بیان کرد: از ابتدای شیوع کروناویروس 
تا کنون در ســطح اســتان کهگیلویه و بویراحمد ۴۱ هزار و ۵۰۰ نمونه از افراد 
مشکوک و قطعی گرفته شده است که شاخص مثبت بودن نمونه در سطح کشور 

۱۲ درصد و در این استان ۳۰درصد بوده است.
.

مزار رویان به حالت قبل بازگشت
تصویر بانوان در آرامگاه رویان که با رنگ پوشــانده شده بود دوباره به حالت 
اولیه بازگشت.علی شادمان فرماندار شهرستان نور در گفت و گو با خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، با بیان اینکه پوشاندن تصویر زنان 
از روی سنگ قبر های آرامگاه شهر رویان یک خطای فردی بود، گفت: این خطا 
دوباره رفع اثر شــد و همه رنگ هایی که بر روی تصویر قبور بانوان این آرامگاه 
ریخته شــده بود پاک شــد.او افزود: تذکرات الزم نیز به کسانی که این خطای 
انســانی را انجام داده بودند داده شد.فرماندار شهرستان نور ادامه داد: پوشاندن 
تصویر بانوان از روی سنگ قبر ها، نه سیاست نظام است و نه برگرفته از مصوبات 
دستگاه های اجرایی شهر، بلکه تنها ناشی از یک خطای فردی بود.علی شادمان 
گفت: شایســته بود رســانه ها نیز پس از اطالع از این خطای فردی،  آن را به 
مسئوالن شهر و شهرستان اطالع می دادند تا در همان دقایق اولیه ، این خطا رفع 
اثر می شد.او گفت: متاسفانه برخی رسانه های معاند این خطای فردی را دستمایه 
اغراض سیاسی خود قرار دادند در حالیکه بسیاری از مشکالت از جمله تبعیض 
نژادی در جهان وجود دارد که در قبال آن ســکوت می کنند.فرماندار شهرستان 
نور با بیان اینکه مردم شهر رویان انسان های دانا و فهیم هستد، از صبر و بردباری 
خانواده هایــی که قبور متعلق به آن ها بود و اجازه فرصت طلبی به رســانه های 

بیگانه را ندادند نیز قدردانی کرد. 

تاسیس شرکت سهامی خاص هدایت گران راه آرتا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ بشماره ثبت ۷۳۲۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۲۶۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح  
زیرجهت اطالع عموم آگهی می گردد:

موضوع فعالیت: کلیه امور مربوط به پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی و امور مربوط به تاسیسات، نگهداری فضای سبز، توسعه شبکه و نصب انشعابات، تعمیر و نگهداری تجهیزات 
گازرسانی، برق رسانی، آب رسانی و پیمان های مشاور در صورت لزوم از مراجع ذیربط 

مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، محله احمدآباد، خیابان ابوذرغفاری ۲۸)رضا ۲۸( پالک ۲۵۸، طبقه همکف کدپستی : ۹۱۷۶۷۳۵۶۷۶

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی
منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی

مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۵۰۷۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ نزد بانک ملی شعبه سناباد با کد ۸۵۰۷ پرداخت گردیده است
اعضا هیات مدیره:

آقای امیرحسین فرح زاد به شماره ملی ۰۹۲۱۴۹۷۵۷۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیات مدیره به مدت ۲ سال
خانم پری گوهری مقدم به شماره ملی ۰۹۳۱۴۱۰۰۳۷ و - به سمت رئیس هیات مدیره به مدت ۲ سال

آقای نادر مشیری رضوانی به شماره ملی ۰۹۴۶۶۱۱۵۹۹ و به سمت نایب رئیس هیات مدیره به مدت ۲ سال 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادر و تعهدآور شــرکت از قبیل : چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیات مدیره یا 

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

بازرسان 
خانم نسرین جمشیدی به شماره ملی ۰۹۲۰۸۸۱۷۴۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی

آقای علی گل پرور به شماره ملی ۰۹۲۱۲۴۵۵۷۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

شناسه آگهی: 948۱۱3ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

آگهی تغییرات شرکت دانشوران عمران آب سهامی خاص به شماره ثبت ۱34۲5 
و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱855۰5 

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱- آقای رضا ســبحانی به شماره ملی ۲۷۵۵۴۹۴۷۲۷ به سمت رئیس هیات مدیره- خانم سروین زمان زاد قویدل به 
شماره ملی ۱۳۶۰۰۸۰۲۵۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای جلیل زمان زاد قویدل به شماره ملی ۱۳۷۱۷۰۶۶۵۴ 

به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداددها و عقود اسالمی با امضاء رئیس 

هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارومیه

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۰۱۹۰۹-۱۳۹۹/۰۷/۱۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان-های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی عبدالرضا 
پاشــائی فرزند خسرو بشماره شناسنامه ۳۷۷ صادره از زنجان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مشتمل بر خانه و 
انباری و محوطه به مساحت ۲۰۴۲.۰۵ مترمربع پالک فرعی ۱۳۲ از اصلی ۳۹ مفروز و مجزی شده از پالک ۵۴ فرعی از ۳۹ الی 
واقع در لیفکوه  خریداری از مالکیت رسمی اسماعیل پورلطفی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی مي شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم 

دادخواست طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. 685 م الف
   تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۹/۰۸/۰۶

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۲۰

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید رمضان پور فرزند حسن در ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت ۶۲/۳۷ مترمربع قسمتی از پالک ۲۵ فرعی از ۷۸ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در خیام شمالی ۴۲ 
روبروی بازار گل خریداری از مالک رسمی آقای قربان جهانی پور محرز گردیده است. 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 انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 654:م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۸/۰۶

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۲۱

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴۸۲۶-۱۳۹۹/۰۷/۱۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمود رادنیا فرزند علی 
به شــماره ملی ۲۶۶۹۲۷۰۸۵۱ نســبت به ششدانگ مشمل بر خانه و محوطه به مساحت ۵۰۰ متر مربع به شماره پالک ۱۲۲ 
فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره ۳ فرعی از ۹۰ اصلی واقع در شــلکبانان بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی جالل 
محمدی شــلکبانانی  محرز گردیده اســت، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی مي شود و در صورتی 
که اشــخاصی نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۶۶۶ م الف
   تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۸/۰۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۲۰

آگهی تغییرات شرکت دانشوران عمران آب سهامی خاص به شماره ثبت ۱34۲5 
و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱855۰5 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱- خانم ســروین زمان زاد قویدل به شماره ملی ۱۳۶۰۰۸۰۲۵۲، آقای رضا سبحانی به شماره ملی ۲۷۵۵۴۹۴۷۲۷ و 

آقای جلیل زمان زاد قویدل به شماره ملی ۱۳۷۱۷۰۶۶۵۴ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲- خانم صدیقه دادرس به شــماره ملی ۲۷۵۰۵۰۸۸۹۴ به ســمت بازرس اصلی و آقای هوتن فخاریان به شماره ملی 

۲۷۵۵۴۹۷۷۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخابی شدند.
۳- روزنامه کثیراالنتشار مردم ساالری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارومیه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴۵۲۴-۱۳۹۹/۰۷/۰۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی مرتضی نیکوئی نوکورابی فرزند 
محمد علی به شماره ملی ۲۶۶۹۱۶۹۴۹۱ نسبت به ششدانگ زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۱۷۹/۶۴  متر مربع به 
شماره پالک ۱۲۳۰ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۴ فرعی از ۱ اصلی واقع در نوگوراب بخش ۲۴ گیالن به نشانی: 
فومن-خ یاداوران- کوچه شهید عشق پرست از مالکیت رسمی محمد علی نیکوئی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی مي شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می-توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 668 م الف
  تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۸/۰۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۲۰

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید رمضان پور فرزند حسن در ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت ۵۱/۳۱ مترمربع قسمتی از پالک ۲۵ فرعی از ۷۸ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در خیام شمالی ۴۲ 
روبروی بازار گل خریداری از مالک رسمی آقای قربان جهانی پور محرز گردیده است. 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 انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۶۵۲:م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۸/۰۶

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۲۱

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴۸۷۰-۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمد رخستی گشتی فرزند 
صفر به شماره ملی ۰۰۲۴۲۱۳۸۳۷ نسبت به ششدانگ زمین مشتمل بر خانه و محوطه به مساحت ۴۷۳/۱۰ متر مربع به شماره 
پالک ۳۶۳ فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره ۱۰ فرعی از ۶۵ اصلی واقع در سیاه پیران بخش ۲۴ گیالن از مالکیت 
رســمی مختار نصرین کامران محرز گردیده اســت، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی مي شود و در 
صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.۶۶۰ م الف
   تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۸/۰۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۲۰

حمیدرضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 5 مشهد

حسن عباس زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن حسن عباس زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

حسن عباس زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومنرئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت- ایرج حیدرپور  

حمیدرضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 5 مشهد
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رئیس پلیس پیشــگیری ناجا از تشــکیل ۵۴هزار پرونده 
مبارزه با زمین خواری در این پلیس خبر داد.

ســردار مهدی معصوم بیگی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
اقدامات پلیس پیشگیری ناجا در سراسر کشور اظهارکرد: 
در نیمه نخست سال ۹۹، حدود ۵۰ درصد سرقت های رخ 
داده در کشور در حوزه پلیس پیشگیری و از سوی ماموران 
این پلیس کشف شده اســت.وی با بیان اینکه حدود ۴۵ 
درصد از مجموع کشــف ســاح و مهمــات غیرمجاز هم 
توسط رده های پلیس پیشــگیری در سراسر کشور کشف 
شــده اســت، گفت: نزدیک به ۲۵ درصد از کل کشفیات 
موادمخدر هم از ســوی ماموران پلیس پیشــگیری انجام 

شده است.
معصوم بیگی با بیــان اینکه مبارزه با قاچاق کاال نیز یکی 
از اولویت های جدی پلیس پیشــگیری اســت، گفت: در 
همین راســتا نیز با توجه به اینکه ایست و بازرسی ها یکی 
از رده های پلیس پیشگیری است، ماموران این پلیس نقش 
محوری و اساسی دارند و مبارزه با قاچاق کاال به عنوان یک 

اولویت در این پلیس دنبال می شود.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا ،مبارزه با زمین خواری را یکی 
دیگر از اولویت های پلیس پیشگیری ناجا برشمرد و افزود: 
در بحث مبارزه با زمین خواری ماموران پلیس پیشــگیری 
و یگان های حفاظت سازمان های مربوطه  اقدامات موثری 
داشتند به طوری که امســال ارزش ریالی زمین های رفع 
تصرف شده بالغ بر ۴۳هزار میلیارد ریال بود.معصوم بیگی 
با بیــان اینکه این زمین ها به بیت المال بازگردانده شــد، 
گفــت: در این مدت ۵۴هزار پرونده مبارزه با زمین خواری 

تشــکیل شــده و ۲۵۰۰ نفر هم به اتهام جرائم مرتبط با 
آن دســتگیر شده اند که این ها نشان دهنده عزم جدی در 
مبارزه با زمین خواری اســت.وی اضافه کرد: عاوه بر آن 
اقدامات و گستره اطاعات پلیس سبب پیشگیری از وقوع 
چنین جرائمی نیز شده است؛ چرا که با اقدامات پلیس فضا 

برای ارتکاب چنین اقدامات مجرمانه ای ناامن شده است.
رئیس پلیس پیشــگیری ناجا به پلیس راه آهن کشور نیز 
اشــاره کرد و گفت: در بحث امنیــت خطوط ریلی پلیس 
راه آهن نقش موثری داشته به طوری که امنیت ساالنه به 

طورمتوسط حدود ۳۰ میلیون مسافر ناوگان ریلی را تامین 
کرده اســت. عاوه بر آن این پلیــس در ۱۴هزار کیلومتر 
خطوط ریلــی و فضاها و اماکن حریم آن حضور داشــته 
و ایمنــی ترددهای ریلی را نیز تامین کرده اســت.معصوم 
بیگی درباره پلیس راه آهن کشــور نیز گفت: مســافران 
خطوط هوایی در کشــور ما به طور متوســط ساالنه بالغ 
بر ۵۰ میلیون نفر هســتند که بخشی از این افراد شهروند 
کشورهای دیگر هستند. در این حوزه نیز امنیت خوبی در 
محیط ها و فضاهای فرودگاهی سراســر کشور برقرار شده 

است.وی با بیان اینکه پلیس راه آهن و پلیس فرودگاه های 
کشــور نیز اقدامات موثری در برخورد با موارد مجرمانه و 
تامین نظم و امنیت داشتند، گفت: در مجموع مقایسه آمار 
و عملکرد رده های مختلف پلیس پیشگیری نشان می دهد 

که در عمده مولفه ها دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم.
رئیس پلیس پیشــگیری ناجــا به بحث مبــارزه با کرونا 
نیز اشــاره کرد و گفت: در بحث مبــارزه با کرونا، یکی از 
مولفه های تاثیرگذار پلیس اســت. از همان ابتدا که بحث 
کرونا مطرح شد، نیروی انتظامی و بخش پلیس پیشگیری 

چند موضوع را در کنار مدافعان سامت دنبال کردند. 
مورد اول نظارت بر اجرای مصوبات و پروتکل های ســتاد 
ملی مقابله با کرونا و نیز ســتادهای استانی مقابله با کرونا 
بود. پلیس پیشگیری در ماموریت های مختلف مانند سیزده 
بدر و ... اقدامات قابل توجهی را در سراسر کشور انجام داد.
وی افزود: موضوع دوم برخورد با ســودجویان و محتکران 
بود. در این حوزه میلیون ها عدد ماســک و دستکش و ... 
از ســودجویان و محتکران کشف شــد و با افراد سودجو و 
فرصــت طلبی هم که قصد عرضــه و فروش مواد تقلبی و 

غیربهداشتی را داشتند برخورد شد.
معصــوم بیگی افزود: در همین راه نیز تعدادی از همکاران 
ما به کرونا مبتا شده و متاسفانه چند نفری هم جان خود 
را از دست دادند و به شــهادت رسیدند.پلیس پیشگیری 
ناجا بزرگترین زیرمجموعه های نیروی انتظامی است که در 
سال ۱۳۸۴ تشکیل شده و کانتری ها، یگان امداد، ایست 
و بازرســی ها، پلیس فرودگاه ها، پلیس راه آهن، یگان های 

حفاظت و ... در سراسر کشور را هدایت می کند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا خبر داد

تشکیل ۵۴ هزار پرونده زمین خواری و دستگیری ۲۵۰۰ متهم
جزئیات حادثه مرگبار 

در ایستگاه متروی توحید
مدیر روابط عمومی شرکت متروی تهران در مورد حادثه در ایستگاه در حال 
ساخت متروی توحید و مرگ سه نفر توضیحاتی ارائه کرد.حمید هیدارن در 
گفت وگو با ایســنا، در مورد حادثه در ایستگاه در حال ساخت متروی نواب 
گفت: در کارگاه ایستگاه در حال ساخت مترو ) ایستگاه توحید ( ،  ساعت ۱۰ 
روز پنجــم آبان ماه ۱۳۹۹ بر اثر وقوع یک حادثه، ۳ تن از کارگران پیمانکار 
کارگاه )متاســفانه دو جوشــکار نیروی پیمانکار و یک اپراتور دستگاه باالبر 
پیمانکار  (ایستگاه R۷ )تقاطع خیابان های آزادی و شهید نواب صفوی( جان 
به جان آفرین تســلیم کردند.وی با بیان اینکه بر اساس اطاعات اولیه، علت 
حادثه مذکور خروج کابین دستگاه باالبر پیمانکار پروژه از روی ریل و سقوط 
آن بوده اســت، اظهار کرد: البته اطاعات تکمیلی پس از انجام تحقیقات تیم 
کارشناسی حادثه که در محل مستقر هستند، حاصل خواهد شد.وی گفت: در 
این حادثه با تاش وصف ناپذیر نیروهای خدوم سازمان آتش نشانی، نفراتی 
که در کارگاه ایســتگاه R۷ مشــغول کار بودند، از محل به سامت به خارج 
کارگاه منتقل شدند اما متاسفانه اپراتور دستگاه باالبر و دو نفر جوشکار بر اثر 

سقوط آسانسور کارگاهی فوت کردند. 

بازداشت عامل ترویج چالش مومو در بابل
فرمانده انتظامی شهرســتان بابل از شناســایی عامل ترویج بازی مومو برای 
ایجاد وحشت در همساالن خود خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از 
ساری ،سرهنگ سید محسن جعفری فرمانده انتظامی شهرستان بابل، گفت: 
در پی طرح شکایت مسئوالن یکی از مدارس شهرستان بابل مبنی بر ارسال 
پیام ها و کلیپ های تهدید آمیز موسوم به چالش مومو برای وی و برخی دانش 
آموزان یک مدرســه، موضوع برای بررسی در دســتور کار کارآگاهان پلیس 
فتای این فرماندهی قرار گرفت.او افزود: با بررسی های به عمل آمده و اقدامات 
فنی و اطاعاتی مشخص شد، فردی با استفاده از یک خط تلفن همراه اقدام 
به ارســال پیام به ناظم مدرســه و همکاسی های خود در قالب چالش مومو 
می کند.فرمانده انتظامی شهرستان بابل، گفت: با شناسایی متهم و هماهنگی 
قضائی این فرد دستگیر و سیم کارت و دستگاه تلفن همراه که در اختیار وی 
بود نیز کشف شد.ســرهنگ جعفری، افزود: برابر اظهارات مالک سیم کارت 
مشخص شد این ســیم کارت برای انجام تکالیف مدرسه در اختیار فرزندش 
بود و فرزند او اقدام به ارســال پیام های تهدید آمیز می کرد.او افزود: متهم که 
تحت تاثیر چالش مومو قرار گرفته بود انگیزه خود از این کار را ســرگرمی در 
بین همکاسیان خود اعام کرد.سرهنگ جعفری از تشکیل پرونده برای متهم 
و معرفی وی به مرجع قضائی خبر داد و گفت: با توجه به روند آموزش دانش 
آموزان در فضای مجازی و استفاده مداوم آن ها از اینترنت، والدین باید بر نحوه 

استفاده فرزندان خود نظارت بیشتری داشته باشند.

دستگیری یک کالهبردار حرفه ای
 با اتهامات امنیتی در شیراز

حجت االسام موسوی از دستگیری یک کاهبردار حرفه ای با اتهامات امنیتی 
و تحت تعقیب قرار گرفتن همدســت او با تاش ســربازان گمنام امام زمان 
)عج( خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از شــیراز، حجت االسام 
والمسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به دستگیری یک کاهبردار حرفه ای 
در شیراز، با اشاره به دستگیری کاهبردار حرفه ای با اتهامات امنیتی در شیراز 
اظهار کرد: این متهم که با اتهامات امنیتی نیز مواجه اســت به صورت برنامه 
ریزی شــده، هدفمند و توســل به اقدامات متقلبانه اقدام به جذب پزشکان 
متخصص استان با وعده کار در کلینیک های تخصصی در یکی از کشور های 
همسایه کرده است.او با بیان اینکه ارتباطات خارج از عرف این متهم با عوامل 
بیگانه محرز است، ادامه داد: این متهم انگیزه اولیه خود را کسب در آمد عنوان 
کرده، اما ســوء نیت او با توجه به ارتباط با عوامل بیگانه نشان دهنده اهداف 
دیگری اســت.این مقام ارشد قضایی اســتان فارس افزود: تحقیقات تکمیلی 
پرونده تحت نظارت بازپرس ویژه در حال انجام است و سایر عوامل مرتبط از 

جمله یکی از همدستان او مورد شناسایی قرار گرفته است.

اخبار کوتاه

کشف پارچه قاچاق در تهران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۶ میلیارد ریال پارچه قاچاق 
در حوالی خیابان خیام خبر داد.به گزارش ایســنا سرهنگ علی ولی پور گودرزی 
گفت: روز یک شنبه خبری مبنی بر اینکه تعدادی از رانندگان خودروهای شوتی 
در حوالی خیابان خیام در حال تخلیه و تحویل مقادیری پارچه به مالکان کاالها 
هستند، بررسی موضوع در دســتور کار تیمی از کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس 
امنیت اقتصــادی قرار گرفت.وی افزود: ماموران به محل اعامی اعزام شــدند و 
مشــاهده کردند مقادیر زیادی پارچه در خیابان تخلیه شــده است و تعدادی در 
حال گفت و گو با یکدیگر هستند که به محض مشاهده کارآگاهان پلیس امنیت 
اقتصادی، بافاصله کاال را رها کردند و به اطراف متواری شدند. ولی پور گودرزی 
با بیان اینکه متاسفانه دستگیری متهمان امکان پذیر نشد، اظهارکرد: کارآگاهان 
بــه تحقیقات میدانی مبنی بر شناســایی مالک کاالها پرداختنــد.وی افزود: در 
بررسی های بیشتر ۱۹۲ رول پارچه در مجموع به متراژ ۱۲ هزار متر پارچه کشف 
شد و کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۶ میلیارد ریال برآورد کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ولی پور گودرزی با بیان اینکه کاالی کشــف شده 
تحویل ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهران شد، اظهارکرد: کشف 

جزئیات پرونده ادامه دارد.

رصد آنالین نقاط حادثه خیز ریلی در کشور
فرمانده پلیس راه آهن کشــور با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی پلیس راه آهن 
در کنترل مناطق جرم خیز گفت: با راه اندازی مرکز جدید مانیتورینگ در ستاد 
پلیس راه آهن کشور امکان پردازش ۴۵ تصویر همزمان و مدیریت ۲۲۵ دوربین 
در قالب صفحه های آماده به کار فراهم شده است.به گزارش ایسنا سردار حشمت 
اهلل ملکی با اشاره به اهمیت جا به جایی ایمن مسافر و کاال در کشور اظهارکرد: در 
جا به جایی ایمن استفاده از صنعت ریلی به دلیل باال بودن ضریب امنیت، مقرون 
به صرفه بودن و آسایش نسبی حائز اهمیت است.وی افزود: همزمان با تشکیل راه 
آهن جمهوری اسامی ایران، پلیس راه آهن نیز به عنوان یکی از رده های امنیتی 
مهم راه اندازی شده اســت و در حال حاضر این پلیس به عنوان یکی از با سابقه 
ترین واحدهای پلیسی در کشور، همگام با توسعه راه آهن نقش کاربردی و بسزایی 
در تأمین امنیت و توســعه صنعت حمل و نقل ریلی دارد.فرمانده پلیس راه آهن 
کشور با بیان اینکه پلیس راه آهن به علت تامین امنیت ۱۴ هزار کیلومتر خطوط، 
از یگان های ســرآمد و پیشتاز پلیس پیشگیری ناجا در خدمات رسانی و انتظام 
بخشی به مردم است، بر ضرورت هوشمندسازی پلیس راه آهن به منظور کنترل 
برخِط نقاط آســیب پذیر و جرم خیز ریلی تاکید کرد.ملکی ادامه داد: با توجه به 
پیشتاز بودن شرکت راه آهن در امر توسعه پایش تصویری، بهره گیری از پتانسیل 
موجود در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت که با حسن نظر مدیران ارشد راه 
آهن جمهوری اسامی ایران که سهم مهمی در زنجیره تامین امنیت راه آهن بر 
عهده دارند فاز اول مرکز مانیتورینگ در سال ۱۳۹۵ مورد بهره برداری قرار گرفت 
و در هفته ناجا با رونمایی از مرکز جدید که توانمندی آن از چهار مانیتور برای پنج 
اســتان با کمتر از ۱۰۰ دوربین به ۹ مانیتور برای ۱۲ استان با ۴۰۰ دوربین ارتقا 
یافته است، شاهد موفقیت پلیس و شرکت راه آهن در امر هوشمندسازی پلیس 
راه آهن هستیم.فرمانده پلیس راه آهن کشور با بیان اینکه با راه اندازی مرکز جدید 
مانیتورینگ در ســتاد پلیس راه آهن کشور امکان پردازش ۴۵ تصویر همزمان و 
مدیریت ۲۲۵ دوربین در قالب صفحه های آماده به کار فراهم شده است، تصریح 
کــرد: کنترل آناین نقاط حادثه خیز ریلی، قدرت و ســرعت پلیس راه آهن در 
پیشگیری از وقوع جرم را افزایش داده است.ملکی با اشاره به اینکه با بهره گیری از 
توان پردازش سرور مرکز پایش، امکان بهره برداری از دو سرویس جدید و نوظهور 
در این پلیس نیز فراهم شده است، اظهارکرد: مورد اول مربوط به سیستم ردیاب 
خودروهای گشت انتظامی است که به صورت لحظه ای امکان ردیابی خودروهای 
گشت را فراهم ساخته و سرویس های امنیتی ویژه ای را به همراه خود به واحدهای 
گشت افزوده اســت و مورد دوم پایش دوربین های البســه کارکنان است که با 
واگذاری دوربین های البسه آناین، امکان رصد و هدایت ماموران به صورت برخط 
فراهم شــده است.فرمانده پلیس راه آهن کشور در خصوص میزان کشفیات کاال 
و ارز قاچاق گفت: در این زمینه  ۱۵۲  نفر دستگیر و مقادیر قابل توجهی کاال و 
ارز قاچاق به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال کشف وضبط شده است.وی افزود: با 
همت ماموران پلیس راه آهن کشور در امر مبارزه با سوداگران مرگ در سال جاری 

۷۹۰ متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر شدند.

معــاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ 
جزئیات محدودیت های کرونایی اعمال شده برای صنوف و 
اماکن عمومی پایتخت را تشریح کرد. سرهنگ نادر مرادی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره محدودیت های اعمال شده برای 
فعالیت صنوف که درپی تشدید شیوع کرونا انجام شده است، 
گفت: در شرایط فعلی با توجه به مصوبه ستادملی مقابله با 
کرونا و نیر تاکیدان ستاد اســتانی مقابله با کرونا، مشاغل، 
صنوف و اماکن عمومی به چهاردســته تقسیم بندی شده 
است که طبق آخرین تصمیمات فعالیت صنوف دسته های 
ســوم و چهارم فعا و تا پایان هفته جاری ممنوع اســت.

وی ادامه داد: در همین راســتا فعالیت حضوری دانشگاه ها، 

مدارس، حوزه های علمیه، آموزشــگاه های فنی و حرفه ای و 
زبان سراها و کتابخانه ها ممنوع بوده و می توان آن را از طریق 
غیرحضوری و آناین ادامه داد. مرادی با بیان اینکه مهدهای 
کودک، اســتخرهای سرپوشیده، سالن های سینما و تئاتر و 
مراکز مشــابه و موزه ها و باغ موزه ها نیز ممنوع است، تاکید 
کرد: تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه ها و سالن های زیبایی زنانه، 
باشگاه های ورزشی پر برخورد نظیر کشتی، کاراته، جودو و...، 
مدارس شبانه روزی، کافه ها، چایخانه ها و  قهوه خانه ها، باغ 

وحش و شهربازی و مراکز تفریحی آبی و باشگاه های ورزشی 
سالنی نیز جزو مواردی هستند که فعالیتشان تا پایان هفته 
ممنوع است. به گفته معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس 
امنیت تهران بزرگ، برگزاری مراسم های اجتماعی فرهنگی، 
مذهبی و همایش ها نیز ممنوع اســت.مرادی با بیان اینکه 
تصمیــم گیری در مورد ادامه فعالیت ایــن موارد در هفته 
آینده بر عهده ســتاد مقابله با کرونا خواهد بود، گفت: برای 
اجرای بهتر این مصوبــه و نیز نظارت دقیق تر بر اجرای آن 

مذاکره تلفنی با اســتانداری، رئیس اتاق اصناف تهران و ... 
انجام شده است.وی با تشکر از صنوف و اماکنی که اقدام به 
رعایت و اجــرای پروتکل ها می کنند، گفت: در صورت عدم 
پیروی از مصوبات و پروتکل ها، پلیس اماکن با موارد تخلف 
برخورد قانونی خواهد کرد، البته بسیاری از صنوف با پلیس 
همراه بــوده و پروتکل ها و مصوبات را اجرا می کنند. معاون 
نظارت بر اماکــن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ تاکید 
کــرد: عاوه بر موارد ممنوعیت فعالیــت تمامی صنوف در 
تمام دسته بندی های انجام شده باید پروتکل های بهداشتی 
به ویژه زدن ماسک را رعایت کنند و پلیس بر این مهم نیز 

نظارت خواهد داشت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به تعامل سازنده 
سازمان بنادر و دریانوردی و نیروی انتظامی در سطح کشور 
گفت : بر اســاس پیگیری های مستمر، هدفمند و توافقات 
صــورت گرفته پلیس گمرک در ۸ گمــرک زمینی و آبی 
کشور مستقر شد.به گزارش ایسنا سردار محمدرضا مقیمی 
با اشاره به ظرفیت و نقش مؤثر بنادر در صادرات و واردات 
کاال در حــوزه بین الملل، اظهارکرد: با توجه به اینکه بنادر 
کشــور در شرایط تحریم، در اقتصاد جهانی و داخلی نقش 
مهمی ایفا می کنند، نیازمند توجه و نظارت بیشتر هستند.

وی افزود: در راســتای اجرای شعار سال ناجا با عنوان »با 
هم برای امنیت و ســامت« ایجاد همدلی ، یکپارچگی و 
همــکاری پلیس با اداره گمرک و ســازمان بنادر در جهت 
انجام مأموریت ها و مبارزه با پدیده شوم قاچاق باعث کاهش 
جرایم اقتصادی و حمایت از تولید داخلی و در نهایت جهش 
تولید خواهد شــد.رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا ادامه 
داد: ســازمان گمرک به  عنوان مرزبان اقتصادی کشــور با 
داشتن ۱۵۰ گمرک فعال در طول سالیان گذشته تاکنون 
بر ورود و خروج کاال و ارز در مبادی رســمی اعم از زمینی، 

هوایی و دریایی نظارت داشته و تسهیل فعالیت های سالم 
اقتصادی، تجاری و پیشــگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز 
را در دســتور کار خود قرار داده است که از سال ۹۸ نیز با 
تاسیس پلیس امنیت اقتصادی، این پلیس در قالب پلیس 
گمــرک برای کمک در رصد و نظارت بر ورود و خروج کاال 
از مبادی رسمی انجام وظیفه مي کند. مقیمی اضافه کرد: با 
توجه به تعامل سازنده سازمان بنادر و دریانوردی و نیروی 
انتظامی در سطح کشــور و بر اساس پیگیری های مستمر 
و هدفمنــد و توافقات صورت گرفتــه در هفته ناجا پلیس 

گمرک در هشت گمرک زمینی و آبی کشور مستقر شد و 
در مجموع تعداد آن در گمرکات کشــور به ۱۹ پلیس ارتقا 
یافت.به گزارش پایــگاه خبری پلیس وی راه اندازی پلیس 
گمرک را گامی مؤثر در زمینه مبارزه با قاچاق دانســت و 
تصریــح کرد: با همکاری دولت، پلیس گمرک در گمرکات 
کشور مستقر شد و اکنون دست افرادی که از طریق استفاده 
از منافذ گمرکی اقدام به قاچاق می کردند، کوتاه شده  است. 
بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته به زودی شاهد 

استقرار پلیس گمرک در سایر گمرکات نیز خواهیم بود.

اعالم صنوف ممنوع الفعالیت کرونایی تا پایان هفته

استقرار پلیس در ۸ گمرک زمینی و دریایی کشور

افقی:
۱- شاعر آذربایجانی معاصر ایران با مثنوی 

معروف حیدر بابا
۲- گیاه رنگ مو- دشــنام گــو- لودگی و 

استهزا
۳- نامی برای مردان به معنی یاری دهنده- 
به حیواناتی که قبایل نخســتین بشری به 
عنوان ســمبل قبیله انتخاب و به پرستش 

آن می پرداختند می گویند- حیوان تیز پا
۴- حیله گــر- تحریم  کردن فرد یا گروهی 
و  عدم معامله و مراوده با آنها از طرف جمع

۵- جمع ماده- فریاد تشویق و شادمانی- از 
درختان جنگلی

۶- معشوق، محبوب- اسم کوچک هیتلر- 
گازی قابل انفجار که در معادن زغال سنگ 

پدید می آید
۷- قربانــگاه مکــه- پدر از دســت داده- 
فضانورد روســی و اولین انسانی که در فضا 

راه پیمایی کرد
۸- شمردن- محتاط- تکرار حرف

۹- زبان مردم اندونــزی- فرمانروا- جاهل 
و نادان

۱۰- واحد پول ترکیه- هشــتاد و هفتمین 
سوره قرآن- از شهرهای پرجمعیت آمریکا

۱۱- پیر ســالخورده- میوه ای وحشی که 
در جنگل های شمال کشور یافت می شود- 

پراکنده شدن، گونه گونی
۱۲- جمع نور- واژه معادل پارازیت مصوب فرهنگستان زبان پارسی

۱۳- شمار، عدد- سبک در هنر و اندیشه و ادبیات- خاتون
۱۴- پر آب ترین رود جهان- پیشــوندی در فیزیک به معنی هزار- بزرگترین 

فرزند نوح که نژاد عرب از نسل اویند
۱۵- رمانی از نویسنده بزرگ فرانسوی ژول ورن

عمودی:
۱- ســزاوار و شایسته- اثری است از ادیب ایران در عهده 

قاجار رضا قلی خان هدایت
۲- خلقی میان جن و انس- از ادبا و مورخان ایرانی که در 
قرن ۱۰ ه ق به هند رفت و کتاب همایون نامه را برای شاه 
هند تالیف کرد- آن که هر چه جواب منفی شنود باز آید

۳- نام مادر کوروش هخامنشی- سپهدار دارای سوم
۴- دشمنان- رهین، مدیون- زیستن، زندگی کردن

۵- نــام دختر عمرابن خطاب و زوجه پیامبر- کبود رنگ- 
توده ای از یک بافت غیرطبیعی در بدن انسان

۶- هنگام دمیدن ســپیده- واحد پول بنگادش- جوش، 
عارضه پوستی

۷- حرف ندا- بوهای خوش- خویشاوندان و اقارب
۸- تراویدن و خارج شــدن مایع از ظرف- مالی که برای 
جبران دیون ناشــناخته صدقه می دهنــد- ورزش رزمی 

آمریکایی
۹- ســنگینی و عذاب دامنگیر شــده- پیوســته و دائم- 

مساوی و برابر
۱۰- شبیه و مانند- آسمانی- از شهرهای مذهبی عراق

۱۱- قانونــی بودن- واحد طول انگلیســی- هر وســیله 
تزئیناتی

۱۲- آب منجمد شــده- از کشــورهای آفریقایی- شــرم 
داشتن

۱۳- حکیم و ریاضی دان اسکندرانی که می خواست نقشه 

کره زمین را تهیه کند و در ســال ۲۷۶ ق م از گرسنگی مرد- مکتب سیاسی 
در روسیه تزاری که طرفدار حکومت پرولتاریا بود

۱۴- مســیر انباشــت یک کانی در دل زمین- نویســنده ژاپنی که در سال 
۱۹۶۸ م موفق به دریافت جایزه ادبی نوبل گردید- حرف ندا

۱۵- جادوگر افســانه ای قرن ۱۶ م اروپا که نامش در ادبیات قرون وســطی 
زیاد به کار برده شده است- شهری باستانی در سوریه که در آن معبدی بنام 

معبد آفتاب قرار دارد.
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آگهی تغییرات شــرکت تعاونی تولیدی شــماره شــصت و هفت 
کارخانه قند ســپید نور تخت سلیمان به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی 
۱۰۹۸۰۰۱۶۴۱۵ به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹.۰۵.۱۸ 
و نامه شماره ۱۶۹۱ مورخ ۹۹.۷.۱۹ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تکاب 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ۱ – خانم ناهید فرزین پور قزقپان دارای کد 
ملی ۲۹۴۸۵۵۴۴۶۲ بســمت رئیس هیات مدیــره و آقای یعقوب آقائی 
چپدره دارای کد ملی ۲۹۴۸۷۱۶۱۲۸ بسمت نائب رئیس و آقای منوچهر 
آقائی دارای کد ملی ۲۹۴۹۵۰۴۳۱۰ به سمت منشی هیات مدیره و مدیر 
عامل بمدت ۳ ســال انتخاب شدند ۲- کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و 
تعهدآور بانکی از قبیل چک، ســفته، بــرات و اوراق بهادار با امضاء ناهید 
فرزیــن پور قزقپان رئیس هیات مدیره و در غیاب ایشــان آقای یعقوب 
آقائــی چپدره نائب رئیس باتفاق آقای منوچهــر آقائی مدیرعامل و مهر 
شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای منوچهر 
آقائی مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت 
اســناد و اماک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تکاب )۱۰۳۱۰۸۶(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی شماره شصت و هفت 
کارخانه قند سپید نور تخت سلیمان به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه 
ملی ۱۰۹۸۰۰۱۶۴۱۵ به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ ۱۳۹۹.۰۵.۰۴ و نامه شــماره ۱۶۹۱ مورخ ۹۹.۷.۱۹ 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تکاب تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
۱- اساسنامه جدید شــرکت در ۵۲ ماده و ۳۴ تبصره به تصویب 
رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۲ - آدرس دفتر مرکزی 
شــرکت تعاونی بشــرح زیر بتصویب رســید و ماده ۶ اساسنامه 
اصاح گردید: اســتان آذربایجان غربی، شهرســتان تکاب، بخش 
مرکزی، شهر تکاب، محله شهرک صنعتی، بلوار امام، خیابان امام، 
پاک ۰، طبقه همکف کد پســتی: ۵۹۹۱۶۸۹۷۱۴ – تلفن دفتر 
مرکزی: ۰۴۴۴۵۵۳۵۴۷۹ اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان 
آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب 

)۱۰۳۱۰۸۴(

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی تولیدی شــماره شصت و هفت 
کارخانه قند ســپید نور تخت سلیمان به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه 
ملی ۱۰۹۸۰۰۱۶۴۱۵ به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطــور فوق العاده مــورخ ۱۳۹۹.۰۵.۱۸ و نامه شــماره ۱۶۹۱ مورخ 
۹۹.۷.۱۹ اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعی تــکاب تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ۱- ترازنامه و سایر صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ 
و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مطــرح و به تصویب رســید. ۲- منوچهر آقائی به 
کــد ملــی ۲۹۴۹۵۰۴۳۱۰ و- ناهید فرین پور قزقپــان به کد ملی 
۲۹۴۸۵۵۴۴۶۲ و یعقــوب آقائی چپدره بکد ملی ۲۹۴۸۷۱۶۱۲۸ به 
سمت اعضای اصلی و حمید اصانی علی آباد بکد ملی ۲۹۴۹۶۲۴۷۸۲ 
به سمت عضو علی البدل هیات مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند. 
۳ - حســن نوری فیض آباد بکد ملی ۲۹۴۹۵۶۳۳۱۷ بسمت بازرس 
اصلی و جیران عظیمی داشــباغ بکد ملی ۲۹۴۸۷۶۴۷۹۳ به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند اداره کل 
ثبت اسناد و اماک اســتان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تکاب )۱۰۳۱۰۸۵(
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چرامربیانایرانیاستراحتنمیکنند؟
مربیانــش  فوتبالــی کــه  در 
بــدون لحظه ای اســتراحت و 
فعالیت  در حــال  دانش افزایی 
هستند، می توان انتظار شگفتی 
ایسنا، در  به گزارش  داشــت؟ 
آماری که از ســوی فدراسیون 
فوتبال اعالم شده، از میان ۶۵ 
مربی دارای مــدرک حرفه ای، 
فقط هشــت نفــر بــه عنوان 
سرمربی در لیگ برتر شاغل هستند؛ در واقع سایر مربیان لیگ برتری هنوز زمان کافی 
برای حضور در کالس های مربیگری نداشته اند و مشخص نیست با این همه مشغله و 
حضور مداوم در مسابقات، چه زمانی مجال خواهند کرد دوره های مربیگری را پشت 
سر بگذارنند و به دانش مربیگری خود اضافه کنند؟ به دلیل بی توجهی مربیان به قواعد 
مربیگری، فدراسیون فوتبال قصد داشت قانون رایج در کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی 
بر صدور مجوز سرمربیگری برای مربیان دارای پروالیسنس آسیا را فعال کند که در 
این صورت برخی از تیم ها دچار مشکل می شدند اما با اصرار مربیان و سازمان لیگ، 
این قانون به سال  آینده موکول شد تا مربیان زمانی برای رفع این نقیصه بزرگ داشته 
باشند. اما سوال اصلی این است آیا نداشتن مدرک مربیگری حرفه ای توسط نیمی از 
مربیان لیگ برتری نشان دهنده ضعف فنی این مسابقات نیست؟ آیا این مربیان زمان 

کافی برای حضور در کالس های مربیگری را خواهند داشت؟
مربیانبزرگهماستراحتمیکنند

در فوتبال روز دنیا، برخی از مربیان در صورت شکست یا پیروزی و موفقیت یا ناکامی با 
تیم های خود، برای استراحت و دانش افزایی مجالی به خود می دهند و فورا از تیمی به 
تیم دیگر نمی روند. زین الدین زیدان، سرمربی موفق رئال مادرید زمانی که با این تیم 
برای ســومین سال متوالی قهرمان اروپا شد، اعالم کرد دیگر حاضر به ادامه همکاری 
با این تیم نیســت و نیاز به استراحت دارد. در نتیجه او بدون توجه به پیشنهادهای 
مربیگری خود از یوونتوس و حتی منچستریونایتد، مدتی را صرف استراحت، دوری از 
استرس دنیای فوتبال و حتی تماشای دیدار سایر تیم ها کرد تا به این شکل ضمن به 

آرامش رسیدن، علم مربیگری خود را هم به روز کند.
یورگن کلوپ، سرمربی کنونی لیورپول هم زمانی این کار را انجام داد. در آوریل ۲۰۱۵ 
او اعالم کرد که در پایان فصل از سمت سرمربیگری باشگاه دورتموند استعفا خواهد 
داد و به اســتراحت خواهد پرداخت. او در نقل و انتقاالت تابستانی تمام پیشنهادات 
مربیگری را نادیده گرفت و به قول خود عمل کرد. در پاییز آن ســال او با پیشــنهاد 
اغوا کننده لیورپول رو به رو شــد و بعد از استراحتی چند ماهه، آماده ورود به عرصه 
مربیگری شده بود. پپ گواردیوال، از پرافتخارترین مربیان فوتبال باشگاهی، بعد از دوره 
موفق با بارسلونا و قطع همکاری با این تیم اعالم کرد: »می خواهم یکسال حاشیه نشین 
باشم و استراحت کنم. پس از آن درباره آینده ام تصمیم می گیرم. فعال هیچ برنامه ای 
ندارم چه رسد به این که بخواهم بگویم دوباره مربیگری خواهم کرد. به طور قطع مرا 
کم تر خواهید دید.« لوییس انریکه هم دست به چنین کاری زد. او بعد از دوره موفق 
با بارسلونا که در اواخر این دوره با برخی ناکامی ها همراه بود، فورا وارد عرصه مربیگری 
نشد. او هم گفت: »وقتی بارسا را ترک کنم، مطمئنا یک سال استراحت خواهم کرد.« 
مارچلو بیلسا، سرمربی کنونی لیدز، زمانی که تیم ملی آرژانتین را ترک کرد تصمیم 
گرفت اســتراحت کند و به مدیتیشــن روی آورد و در این دوران به تنهایی مشغول 

خواندن کتاب بود.
فوتبالایرانبهشتمربیانبدونمدرک!

از این دست مثال ها در دنیای فوتبال زیاد است اما در فوتبال ایران چنین موردی پیدا 
نمی شــود. در واقع کم تر پیش آمده یک مربی موفق بعد از چندین قهرمانی متعدد، 
احساس کند که علم مربیگری او جوابگوی نیازهایش نیست و یا از نظر روانی نیازمند 
استراحت و دوری از فوتبال است. جدای از مبحث استراحت، موضوع اصلی مربوط به 
دوره های مربیگری اســت که از بدیهیات ورود به این عرصه است اما نیمی از مربیان 
لیگ برتر هرگز به خود زحمت حضور در این دوره ها را هم نداده اند و وضعیت کنونی 
خودشان را برای فعالیت در این عرصه کافی می دانند. در حالی که شاید با این روش 
فقط بتوانند در ایران موفق شــوند و هرگز واجد شــرایط موفقیت در خارج از ایران 
نخواهند شد. البته فدراسیون فوتبال اعالم کرده از سال بعد راه را برای ادامه فعالیت 
این قبیل مربیان خواهد بست اما این موضوع با توجه به سابقه فدراسیون در اجرای 

قوانین، می تواند با بی توجهی برخی مربیان همراه شود.

جابجایی بازیکن بین تیم های اســتقالل و پرسپولیس نگاه
از اتفاقات مهم در فوتبال ایران محســوب می شود که در 
بسیاری موارد این انتقال ها با جنجال همراه شده و برخی 

موارد هم کامال آرام بوده است.
به گزارش  مهر، »یاغی« واژه ای آشــنا در فوتبال ایران 
اســت و به بازیکنانی که از یک تیم به تیم رقیب می روند 
»یاغی« گفته می شــود و این اصطالح بیشتر به بازیکنانی 
اختصاص می یابد که از استقالل به پرسپولیس یا بالعکس 
منتقل شــده باشــند. در فوتبال ایــران یاغی های زیاد و 
معروفی داریم که شاید در راس آنها بتوان از نفراتی مثل 

احمدرضا عابدزاده و مهدی هاشمی نسب یاد کرد.
محمد نــادری مدافع ۲۴ ســاله ای که بــه تازگی از 
پرسپولیس به استقالل پیوســته، تازه ترین یاغی فوتبال 
ایران اســت. بازیکنی که یک فصل بازی به صورت قرضی 

برای سرخ پوشان، مورد توجه تیم رقیب قرار گرفت.
اولینیاغیآبیها

شاید کمتر کسی بداند نخستین بازیکنی که به صورت 
مســتقیم از پرســپولیس به استقالل پیوســت، منصور 
رشیدی سنگربان قدیمی و ملی پوش پیشین آبی پوشان 
است. البته سابقه حضور رشیدی در تیم پرسپولیس بسیار 
کــم و بازی های او نیــز اندک بوده و بعــد از یک دوران 
کوتاه ناموفق در پرســپولیس با نظر رایکوف به استقالل 

منتقل شد.
رشیدی اولین دروازه بان یاغی فوتبال است اما آخرین 
و معروف ترین آنها نبود. بعد از رشیدی کوروش شهبازی 
فر، ســعید عزیزیان و احمدرضا عابدزاده هم دروازه بانانی 
بودند که بین سرخابی ها جابجا شدند که عابدزاده نه تنها 
معروف ترین دروازه بــان یاغی، بلکه یکی از معروف ترین 

یاغی های تاریخ فوتبال ایران شد.
اولینیاغیرفتوبرگشت

غالمرضا فتح آبادی مهاجم مشــترک سرخابی ها یک 
بار مســتقیم از استقالل به پرســپولیس پیوست و بعد از 
۵ ســال حضور در این تیم بار دیگر به استقالل پیوست. 

فتح آبادی به همراه شاهرخ بیانی تنها نفراتی هستند که 
مستقیم از اســتقالل به پرسپولیس پیوستند و سپس به 
اســتقالل بازگشتند و ســابقه گل زدن به هر دو تیم در 

دربی ها را دارند.
جنجالیترینیاغیآبیها

مهدی هاشــمی نســب را باید بــه همــراه عابدزاده 
هیجانی ترین و مهم ترین نقل و انتقاالت بین دو باشــگاه 
دانست. هاشــمی نســب که در انتقالی جنجالی در سال 
۷۹ به اســتقالل پیوست، ســابقه گل زدن به هر دو تیم 
در دربی ها را دارد. هاشــمی نسب بعد از سه فصل حضور 

موفق در اســتقالل با نظر قلعه نویی از این تیم جدا شــد 
و بعد از پرســپولیس و اســتقالل، پاس و سایپا مهم ترین 
تیم هایی بود که در آنها بــازی کرد. علی انصاریان هم از 
جمله بازیکنانی بود که با سر و صدای زیاد از پرسپولیس 
به استقالل منتقل شد و تنها یک فصل برای آبی ها بازی 
کرد. انصاریان بر خالف ســر و صدای زیادی که در انتقال 
داشت، دوران کم حاشیه و کم سر و صدایی را در استقالل 
ســپری کرد. علی علیزاده نیز یکی از یاغی های کم سر و 
صدا و کم حاشــیه بود. این بازیکن شیرازی که بیشتر از 
یاغی گیری و گل هایی کــه زده به دلیل پرتاب اوت های 

بســیار بلندش شــهرت دارد و هم اکنون نیز از مدیران 
باشگاه مس رفســنجان است، از جمله یاغیان کم حاشیه 

فوتبال ایران بود.
اولینیاغیخارجی

هــوار مال محمــد اولین یاغــی خارجــی آبی ها بود. 
این هافبــک خوش تکنیک عراقی بعد از یک فصل حضور 
در تیم پرســپولیس به جمع آبی پوشان پیوست و در این 
تیم تنهــا نیم فصل حضور داشــت و دو بار هم موفق به 

گلزنی شد.
کمحاشیهترینیاغی

محمد قاضی را باید بی حاشــیه ترین یاغی دانســت. 
این مهاجم ۳۶ ســاله که تقریباً برای همه تیم های لیگ 
برتری بازی کرده، بازی در اســتقالل و پرسپولیس را در 
کارنامه اش دارد و از پرســپولیس مســتقیم به استقالل 
پیوســت. قاضی یک فصل برای پرسپولیس بازی کرد و ۲ 
گل به ثمر رســاند دو فصل با پیراهن استقالل به میدان 

رفت و ۱۱ بار موفق به گل زدن شد.
پرسروصداوکماثر

گادوین منشــا دومین یاغی خارجــی آبی ها بود که با 
ســر و صدای زیاد از پرسپولیس به اســتقالل پیوست و 
علیرغم این سر و صدای زیاد، عملکرد مثبتی در استقالل 
نداشت و طی ۱۹ بازی در یک فصل تنها یک بار موفق به 
گلزنی شد.  البته محمد نادری که تازه ترین یاغی فوتبال 
اســت و او نیز بعد از آنکه چنــدان مورد توجه یحیی گل 
محمدی قرار نگرفت، ترجیــح داد فصل جدید را در تیم 
اســتقالل توپ بزند. نادری در لیــگ برتر، جام حذفی و 
لیگ قهرمانان آســیا جمعاً ۴۲ بار با پیراهن پرسپولیس 
به میدان رفته اســت. نادری که بازیکن تیم »کورتریک« 
بلژیک است، بعد از دو فصل حضور قرضی در پرسپولیس، 
در بیســتمین دوره از لیگ برتر به صــورت قرضی برای 
اســتقالل توپ خواهد زد. وی پیــش از این هم در حالی 
که بازیکن قانونی تراکتور بود، یک فصل به صورت قرضی 

برای نساجی بازی کرده بود.

ســرمربی تیم فوتبال گل گهر ضمن انتقاد از عضو هیات 
مدیره باشــگاه استقالل، به خبر قرارداد ۵۰ میلیاردی اش با 
گل گهر واکنش نشــان داد و گفت: مربیان خارجی هم آمار 
مــرا ندارند. به گزارش  مهر، امیــر قلعه نویی درباره آخرین 
وضعیت تیم فوتبال گل گهر سیرجان گفت: قبل از ورود به 
بحث، از دولتمردان خواهش می کنم برای این شرایط بسیار 
ســخت یک فکر اساســی کنند. آنهایی که صالح می دانند 
مملکت را به دلیــل این وضعیت کرونا تعطیل کنند. مردم 
هم باید رعایت کنند که خیلی از جاها بدون ماسک هستند. 
خودمان تعیین کننده هستیم ولی دولتمردان هم باید فکر 
اساســی کنند وگرنه حاال حاالها درگیر این ویروس لعنتی 
هستیم. با دو هفته تعطیلی هیچ اتفاقی نمی افتد. آنقدر ایران 
ثروتمند اســت که دو هفته بتواند خرج قشر زحمتکش را 

بدهد.
سرمربی تیم فوتبال گل گهر ، درباره اینکه گفته می شود 
تیمش مدعی کسب سهمیه آســیا است، تأکید کرد: ابتدا 
باید از مجید جاللی اســتاد خودم نهایت تشــکر را داشته 
باشم که در بدترین شرایط تیم گل گهر را تحویل گرفت و 
توانست آن را در لیگ نگه دارد. خودتان می دانید در فوتبال 
نمی توان قول داد و برای رســیدن به اهداف به برنامه ریزی 
و تعیین سند چشم انداز نیاز اســت.قلعه نویی ادامه داد: ما 
جزو تیم هایی هســتیم که معمولی و خوب هزینه کرده ایم 
ولی فکرهای بزرگی داریم. دنبال این هستیم که تیم باثباتی 
داشــته باشــیم. بازیکنان ما باانگیزه هستند ولی متأسفانه 
چند کرونایی داریــم و باید ببینیم خدا چه می خواهد. وی 
در واکنش به این خبر که گفته می شــود قراردادش با گل 
گهر ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان اســت، یادآور شد: این سؤال 
دو جواب دارد؛ دوســتانی که این ادعا را دارند، می توانند به 
سازمان لیگ مراجعه کنند و قراردادهای چند سال گذشته 
قلعه نویی را دربیاورند. جواب دوم این است که شاید ارزش ما 

مربیان ایرانی همین مبلغ است ولی کمتر می گیریم.

ســرمربی تیــم فوتبال گل گهــر افــزود: وقتی مارک 
ویلموتس ۱۰۰ میلیارد تومان قرارداد می بندد، ارزش مربیان 
داخلی هم همین اســت ولی قرارداد من خیلی کمتر از این 
است. مبلغی که شــما گفتید کل بودجه باشگاه است. این 
مبلغی که عنوان شده یا از روی کینه و غرض ورزی است یا 
رقم واقعی مربیان داخلی همین است ولی آنها ایثار می کنند 

و کمتر می گیرند!
قلعه نویــی در بخش دیگری از صحبت هایش در واکنش 
به مصاحبه حجت نظری عضو هیات مدیره استقالل مبنی 
بر اینکه اعالم کرده بود امیرقلعه نویی گزینه هدایت استقالل 
در آســیا نبوده، گفت: به آقای نظری ســالم می کنم. او از 
جمله کســانی اســت که با نیت خدمت به استقالل آمده 
ولی مصاحبه مرا درست نخوانده است. یک چیزی دست او 
داده اند و گفته اند برو بخوان! حرف من این بود که استقالل 
از من به عنوان یک پیشکسوت حتی یک نظر هم نخواست. 
شاید آقای نظری بدون مطالعه حرفی زده است. من گفتم 
مرا جزو پیشکسوتان استقالل هم نمی دانند با وجود اینکه 

در آن زمان هم بدون تیم بودم.
سرمربی سابق تیم فوتبال استقالل یادآور شد: من تنها 
مربی لیگ قهرمانان آسیا هستم که با چهار تیم ذوب آهن، 
ســپاهان، استقالل و تراکتور به مرحله بعد صعود کرده ام و 
حتی مربی خارجی هم آمار مرا ندارد. بنده خدا آقای نظری 
هم مطالعه نکرده، حرفی زده است. قلعه نویی با انتقاد از نحوه 
انتخــاب مدیران در فوتبال و ورزش ایــران اظهار کرد: آدم 
تأسف می خورد که بعضی ها چطور سر از فوتبال درمی آورند. 
آیا جایگاه شــما و امثال تان مدیریت در ورزش و استقالل 
اســت؟ دوســتان باال چرا این آدم ها را می آورند؟ اگر آقای 
نظری در شورای شهر است به ناهنجاری ها و هزاران مشکل 
تهران رســیدگی کند. اگر فردی کاری بلد است، بهتر است 

در رشته خودش باشد.
وی ادامه داد: ۴۰ سال است که در مملکت ما آدم ها سر 

جای خود نیستند. امثال محمد دادکان و داریوش مصطفوی 
خانه نشین هستند ولی اینها کجای فوتبال هستند که حاال 
در ورزش ما مدیر شده اند. آقای نظری! اول شما برو ببین من 
چه گفته ام و بعد نظر بده. امثال من باید راجع به اســتقالل 
صحبت کنند که ۱۲ بار در این باشگاه جراحی کرده، وقتی 
تیم در دســته سوم یا رده ســیزدهم و نهم بود، در کنارش 
حضور داشــتم و حتی خرج کمپ تیم استقالل را با کمک 
دوستانم دادم. سرمربی سابق تیم فوتبال استقالل خطاب به 
وزیر ورزش و جوانان گفت: آقای ســلطانی فر! با کدام متر و 
معیار این آدم ها را می آوری؟ چرا شــما که به ورزش اشراف 
داری، باید این طور عمل کنی؟ امثال من، سرخاب، زرینچه، 
ورمزیار و حمید بابازاده جزو اســتقالل نیستیم چون با این 
تیم در لیگ دسته سه ایثار کردیم؛ زمانی که هیچ کس از ۱۰ 
کیلومتری باشــگاه استقالل هم رد نمی شد که کمک کند. 
خدا پدر علی جباری را بیامرزد که آن زمان کمک کرد و من 

هم به عنوان کاپیتان یک گوشه کار را گرفتم.
وی خاطرنشــان کرد: باز هم می گویم نظری آدم خوبی 
اســت و با نیت کمک به اســتقالل آمده است ولی هرکس 
باید در جایگاه خودش خدمت کند. مثاًل درســت است که 

مدیریت یک کارخانه خودروســازی مثل ســایپا را به من 
بدهند؟ سرمربی تیم فوتبال گل گهر در ادامه صحبت هایش 
درباره تعویق مســابقات لیــگ برتر فوتبال ایــران گفت: 
خوشبختانه در این مملکت چیزی به نام برنامه وجود ندارد. 
تیم هایی مثل گل گهر تمرینات خود را برای شروع لیگ از 
دهــم آبان پیش برده بودند. چرا نباید لیگ در همان تاریخ 
آغاز شود؟ یک روز بازی سپاهان و استقالل را در جام حذفی 
به دلیل آلودگی هوا سه ماه عقب انداختند ولی بازی تراکتور 

و پیکان انجام شد.
وی اظهار کــرد: در این مملکت مدیــران تابع مدیران 
باالدستی خود هستند و باید بله قربان گو باشند تا میز خود را 
حفظ کنند. مردم، دغدغه مردم، برنامه و جان انسان ها معنا 
ندارد. امثال آقایان که تصمیم گیرنده هستند، از باال دستور 

می دهند چه کاری انجام شود.
قلعه نویــی در پایان گفت: در حق تیم های شهرســتانی 
اجحاف می شــود و آنها مظلوم هستند ولی عیبی ندارد. هر 
موقع اعالم کنند لیگ را شــروع می کنیم ولی اگر نظر من 
را بخواهند می گویم مملکت را دو هفته تعطیل کنند چون 

کرونا و سالمتی مردم مهمتر از فوتبال است.

بعــد از اســتعفای مهدی رســول پناه از سرپرســتی 
پرسپولیس، به طرز عجیبی نام یکی از مدیران گذشته این 
باشگاه برای بازگشت به صندلی مدیریت مطرح شده است. 
به گزارش فارس، اســتعفای مهدی رسول پناه از سرپرستی 
پرسپولیس تحت شرایط خاصی که برای او در هفته گذشته 
ایجاد شــد، باتوجه به یکباره بودنش باعث شــد تا انتخاب 
مدیرعامل یا سرپرست را سخت کند. مسئوالن پرسپولیس 
فکر چنیــن روزهایی را نمي کردند. البته در راس باشــگاه، 
وزارت ورزش فکــرش را هــم نمي کرد تیمی که توانســته 
راهی فینال لیگ قهرمانان آســیا شود، به یکباره تحت تاثیر 
یکســری مسائل حاشیه ای که شاید باید خیلی زودتر برای 
رفع و رجوع آنها درایت مي شــد، اســیر این حواشی و این 
چنین در عرصه مدیریت زمین گیر شود.  از روزی که رسول 
پناه اســتعفا کرد تا امروز گزینه های مختلفی برای مدیریت 
مطرح شده اســت. از علی رغبتی و محمد علیپور دو عضو 
هیات مدیره گرفته تا اســامی مثل حمید گرشاسبی و رضا 
درویش. البته این وســط عده ای همیشــه فعال در فضای 

مجازی و اهل البی بدون هیچ پشــتوانه مدیریتی محکم و 
خوشــنامی، از تک و تا خود را نینداخته و به طرز لوث شده 
ای نامشان را برای سرپرستی این باشگاه مطرح کردند. البته 
برخی پیشکسوتان هم در تالش هستند تا گزینه های مورد 
نظــر خود را به وزارت معرفی کنند کــه البته تا این لحظه 
در ارائه نامی که مورد تایید دســتگاه های ذی ربط باشــد، 
ناکام مانده اند.  همه این اســامی در حالی نام هایشان مطرح 
مي شود که هیچ یک جزو گزینه های انتخابی نیستند. علی 
رغبتی که خود پیش از رســول پناه از هیات مدیره استعفا 
کرده اما وزارت ورزش موافقت نکرده اســت. رغبتی که در 
نقل و انتقاالت این فصل سرخپوشــان نقش بسزایی داشت، 
برای مدیرعاملی برنامه ای ندارد. او روز گذشــته هم تاکید 
کرد که گزینه نیست و نمي خواهد مدیرعامل شود. در مورد 
محمــد علیپور دیگر عضو هیات مدیره هم ماجرا از این قرار 
است که به او مدیرعاملی پیشنهاد شده اما با توجه به اینکه 
رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی است و باید از ریاست 
فدراسیون اســتعفا کند، این پیشنهاد را رد کرده است.  اما 

در مورد حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل اسبق پرسپولیس 
که اتفاقا به دلیل بازنشستگی از مدیریت در این باشگاه کنار 
گذاشته شد، به طرز عجیبی اخبار در حال چرخیدن است. 
این در شرایطی اســت که اعضای هیات مدیره هیچ نظری 
روی وی ندارند.  تکلیف مدیرعامل اسبق سرخپوشان کامال 
مشخص است. او بازنشسته است و به همین دلیل در پیکان 
هم نتوانست به کارش ادامه دهد اما چه شده که در این چند 
روز در فضای مجازی موجی ایجاد شده که هواداران خواهان 
بازگشت گرشاسبی هستند، از نکات قابل توجه است. اینطور 
که شواهد و قرائن نشان مي دهد، برخی که در دوره های اخیر 
مدیریتی پرسپولیس همواره در این باشگاه حضور داشته اند 
و تغییر مدیریت ها هم باعث نشــده تا بی سمت بمانند، در 
حــال رایزنی با نمایندگان مجلس بوده تــا از این راه وزارت 
ورزش را بــرای انتخاب دوباره چنین گزینه هایی تحت تاثیر 
قرار دهند. عده ای بر این باور هستند که گرشاسبی با استفاده 
از ماده ۶۰ و ایثارگری می تواند مجوز حضور در پرسپولیس را 
بگیرد و مشکلی برای حل قانون منع بکارگیری بازنشستگان 

ندارد اما استعالم های گرفته شده از سوی وزارت ورزش نشان 
مي دهد که شرایط قانونی را ندارد.  هنوز هم رد پای حواشی 
ایجاد شده در زمان مدیریت گرشاسبی گریبان سرخپوشان 
اســت و تکلیف پاداش آسیایی در زمان مدیریت او مشخص 
نیســت اما با این حال عده ای با سواســتفاده از احساسات 
هواداران به دنبال ایجاد موجی برای سهم خواهی های تمام 
نشدنی خود در این باشگاه هستند. این سهم خواهی به اوج 
خود رســیده و انتظار مي رود وزارت ورزش هر چه زودتر با 
ترمیم هیات مدیره، به انتخاب مدیرعامل جدید اهتمام ورزد. 

بهبهانهتازهترینانتقال؛مهمترینجابجاییبیناستقاللوپرسپولیس

 »یاغی«هایی که جنجالی شدند

آقایسلطانیفرشماچرا؟

واکنشقلعهنوییبهقرارداد۵۰میلیاردیاش

ماجرایمطرحشدننامگرشاسبیبرایمدیرعاملیپرسپولیسچیست؟

باشــگاه تراکتور طبق رای کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال به دست بردن در قرارداد سال دوم و سوم این دروازه 
بان محکوم شده و باید مطالبات باقی مانده وی را پرداخت 
کند. به گزارش فارس، پس از کش و قوس های فراوان درباره 
پرونده رشــید مظاهری و باشــگاه تراکتور تبریز، سرانجام 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حق را به دروازه بان فعلی 

استقالل داده و تراکتور را در این پرونده محکوم کرد.

براین اســاس تراکتوری ها باید باقیمانــده مبلغ قرارداد 
ســال اول مظاهری را بــه وی پرداخت کنند. البته با توجه 
به اینکه رسیدگی به موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد 
این بازیکــن در کمیته وضعیت جریــان دارد و همچنین 
تراکتوری ها شــکایتی را علیه مظاهــری در کمیته اخالق 
مطرح کرده اند، ســایر وجوه ایــن پرونده جنجالی در حال 

بررسی است.

یکی از نــکات جالبی که در بیانیه باشــگاه تراکتور در 
واکنش به محکوم شــدن از ســوی کمیته انضباطی آمده  
ارجاع پرونده به محاکم قضائی ذی صالح در شهرستان تبریز 
اســت اما شنیده مي شــود که با توجه به عقد قرارداد بین 
طرفیــن در اصفهان، دادگاه صالحه ای که تراکتوری ها باید 
پرونده را در آن پیگیری کنند، دادگاه اصفهان است نه تبریز.
یکــی از دالیل اصلــی محکومیت تراکتــور در کمیته 
انضباطی، تغییر در قرارداد ســال دوم و سوم مظاهری بوده 
و به نظر مي رسد دلیل تایید ادعای مظاهری مبنی بر جعل 
در قرارداد وی هم این اســت که این تغییر به اطالع کمیته 
وضعیت فدراسیون فوتبال نرسیده است. طبق نظر کمیته 
اعضای کمیته انضباطی مبلغی که برای فصل دوم و ســوم 
قرارداد مظاهری درج شده بدون اطالع وی و کمیته وضعیت 
الحاق شده است درحالیکه طبق قانون باید باشگاه تراکتور 
پس از اضافه کردن مبلغ به  قرارداد ظرف ۱۵ روز این تغییر 

را به کمیته وضعیت اطالع مي داد.
 در بند 8 مــاده ۱۹ مقررات نقــل و انتقاالت و تعیین 

وضعیت بازیکنان مصوب سال ۱۳۹۶ آمده است:
»بــرای معتبر دانســتن قرارداد قید مشــخصات کامل 
طرفیــن، تصریح موضوع، مدت اعتبار قــراردادو قید مبلغ 
قرارداد، توافق درباره نحوه پرداخت و امضای طرفین قرارداد 
الزم و کافی اســت«. در بند ۱۲ ماده ۱۹ هم آمده اســت 
»ثبت تغییرات درباره مــدت قرارداد یا ثبت تمدید قرارداد 
صرفــا باید در دو دوره زمانی نقل  و انتقاالت صورت بگیرد. 

تغییر، تکمیل و حذف ســایر شرایط در هر زمان مجاز بوده 
به این شرط که این توافقات و تغییرات برای بررسی ظرف 
۱۵ روز به صورت مکتوب به کمیته وضعیت بازیکنان اطالع 

رسانی شود.«
گویــا در قرارداد مظاهری تنها برای فصل اول مبلغ درج 
شده و پس از مدتی به قرارداد فصل دوم و سوم بدون اطالع 
مظاهری و کمیته وضعیت، مبلغ اضافه شده است. به همین 
دلیل قــرارداد دو فصل آینده ایــن دروازه بان با تراکتور از 
نظر کمیته انضباطی بدون اعتبار اســت. در بخش دیگری 
از بیانیه تراکتور به نادیده گرفته شــدن کسر ۲۰ درصد از 
قرارداد مظاهری که ناشــی از جریمه شــدن وی از سوی 
کمیته انضباطی این باشــگاه بوده از سوی کمیته انضباطی 
بوده اعتراض شده است اما به نظر مي رسد مسئوالن تراکتور 
بــا پیگیری این موضوع در کمیته وضعیت در صورت اثبات 
طلبــکار نبودن خود به مظاهری و تایید این امر از ســوی 
کمیته اســتیناف مي توانند دروازه بان سابق خود را محکوم 
کنند. طبق مــاده 8۹ آئین نامه نقل و انتقاالت اگر کمیته 
اســتیناف، مظاهری را به پرداخت حقوق تراکتور محکوم 
کند و وی این مبلغ را برنگرداند، ۶ ماه از کلیه فعالیت های 

ورزشی محروم مي شود.
به هر حال با توجه به محکومیت تراکتور در این پرونده 
باید دید آیا پیگیری مدیران این باشگاه در کمیته وضعیت، 
استیناف و مراجع صالحه رسیدگی سبب تغییر رای به سود 
تراکتور مي شود یا مظاهری در این پرونده برنده خواهد بود.

دادگاهصالحهبرایپیگیریپروندهمظاهریدرتبریزاستیااصفهان؟
تراکتورمطابقکدامبندقانونیمحکومشدهاست؟

١١۰هزاریوروتابستهشدنپروندهبرانکو
وکیل ســرمربی پیشــین 
این  می گویــد  پرســپولیس 
باشگاه برای بسته شدن پرونده 
برانکو باید حــدود ۱۱۰ هزار 
یورو دیگــر بپردازد. به گزارش 
ایسنا، باشگاه پرسپولیس پیش 
از اســتعفای مهدی رسول پناه 
مقدمات واریــز 8۵ هزار یورو 
دیگر را به حساب برانکو فراهم کرد و حاال دارو بوشیچ، وکیل برانکو ایوانکوویچ واریز 
این مبلغ به حساب موکلش را تایید کرد. در همین رابطه دارو بوشیچ اظهار کرد: 
8۵ هزار یورو دیگر به حساب برانکو واریز شد و حاال فقط ۱۰ درصد یعنی حدود 
۱۱۰ هزار یورو دیگر باید پرداخت شود تا پرونده به طور کامل بسته شود. پیش از 
این باشگاه پرسپولیس در چند مرحله مبالغ ۳۳۰ هزار یورو، ۲۵۰ هزار یورو و ۴۱۰ 
هزار یورو واریز کرده بود و با توجه به پرداخت 8۵ هزار یورو فعلی و ادعای وکیل 
برانکو مبنی بر پرداخت ۱۱۰ هزار یورو دیگر، به نظر می رسد سود ۵ درصد ساالنه 
به طلب برانکو اضافه شده باشد. باشگاه پرسپولیس بعد از پرداخت این ۱۱۰ هزار 
یورو، باید حدود 8۰ هزار فرانک هم بابت جریمه کمیته انضباطی فیفا، به حساب 

فدراسیون جهانی فوتبال واریز کند تا پنجره نقل وانتقاالتی این باشگاه باز شود.

چراشجاعلوگوالریانرابوسید؟
مدافع  زاده  خلیل  شــجاع 
تیم الریان قطر درباره بوسیدن 
لوگو این باشگاه در روز معارفه 
اش توضیحاتی داد. به گزارش 
خبرآنالین؛ شجاع خلیل زاده در 
خصوص عکسی که از او و بعد از 
عقد قرارداد با الریان قطر منتشر 
شده گفت: واقعا قصد نداشتم با 
این کار هواداران عزیز پرسپولیس را برنجانم اما یکی از مسئوالن باشگاه از من خواست 
که این کار را انجام دهم. وی ادامه داد: شما بگویید وقتی یکی از مسئوالن باشگاه این 
کار را از من درخواست کرد آیا می توانستم جواب منفی بدهم؟ متاسفانه یکسری از 
افراد از این عکس سواستفاده کردند اما خدا خودش شاهد هست که این کار را برای 
ناراحت کردن هواداران انجام ندادم. مسئول باشگاه از من چنین درخواستی داشت و 
من هم به درخواست او این کار را انجام داد. خلیل زاده تصریح کرد: قصد من ناراحت 
کردن هواداران عزیز پرســپولیس نبود چرا که آنها همیشه برای من محترم و مهم 
هســتند. اگر این کار من باعث ناراحتی شده از همه هواداران عذرخواهی می کنم و 

می گویم که هیچ قصدی برای ناراحت کردن آنها نداشتم.

تیمملیایرانبهمصافبوسنیميرود
در حالیکه رقیبان تیم ملی 
در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ 
بازی های دوســتانه ای را برای 
فیفادی هــای پیش رو تدارک 
دیــده اند تیم ملــی ایران نیز 
اروپایی دیدار  با یک حریــف 
»ورزش  گــزارش  به  مي کند. 
ســه« صفحه توئیتر تیم ملی 
بوسنی و هرزگوین اعالم کرد که تیم ملی این کشور در تاریخ دوازدهم نوامبر)۲۲ 
آبان( یک دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی ایران برگزار مي کند. این مسابقه قرار است 
در ورزشگاه آسیم فرهاتوویچ هاسه شــهر سارایوو انجام شود.  اما رقبای تیم ملی 
ایــران نیز در روزهای فیفای پیش رو برای انجام بازی های دوســتانه برنامه ریزی 
کــرده اند. عراق و بحریــن دو حریف اصلی تیم ملی ایــران در دور دوم گروهی 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ در دو فیفادی پیش رو بازی هایی را با تیم های امارات، 
ازبکســتان ، اردن و لبنان برگزار مي کنند. اما این برنامه ریزی تنها محدود به این 
تیم نیست چرا که دیگر تیم های مطرح آسیایی نیز در این روزهای فیفا که پیش 

رو است بازی های دوستانه خواهند داشت.
برنامهبازیهایدوستانه

تیم ملی ایران- بوسنی و هرزگوین  ۱۲ نوامبر)۲۲ آبان(
محل برگزاری: سارایوو- بوسنی

اخبار کوتاه
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حفاری ۷۲ حلقه چاه نفت و گاز
۷۲ حلقه چاه نفت و گاز با تالش متخصصان شرکت ملی حفاری ایران در هفت 
ماه نخست امسال در مناطق نفت خیز خشکی و دریایی کشور حفر شد.به گزارش 
وزارت نفت، ســعید اکبری، سرپرست معاونت عملیات حفاری این شرکت از حفر 
و تکمیــل ۷۲ حلقه چاه نفت و گاز خبــر داد و گفت: از این تعداد چاه، ۲۲ حلقه 
توسعه ای توصیفی، ۴۸ حلقه تعمیری و دو حلقه اکتشافی بوده است.وی افزود: ۵۶ 
حلقه از این تعداد چاه در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، هفت 
حلقه در شرکت نفت فالت قاره، پنج حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت، یک 
حلقه در شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، یک حلقه در قالب پروژه و دو حلقه 
در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفاری، تکمیل و تحویل شرکت های 
متقاضی شــده است.سرپرست معاونت عملیات حفاری شرکت ملی حفاری اظهار 
کرد: از ابتدای فروردین ماه تا پایان مهرماه امســال در نتیجه هم افزایی و همکاری 
مؤثر میان متخصصان شــرکت ملی حفاری ایران و شرکت های کارفرما، عملیات 
حفاری و تکمیل ۱۳ حلقه چاه ۲۳۳ روز زودتر از برنامه به پایان رســید که ارزش 

اقتصادی باالیی دارد.

ساز ناکوک نفت در بازار
قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه بــازار جهانی تحت تاثیر افزایش ابتال به 
ویــروس کرونا در آمریکا و اروپــا و نگرانی های مرتبط با وضعیت تقاضا، حدود دو 
درصد سقوط کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۷۰ سنت معادل ۱.۷ 
درصد کاهش یافت و به ۴۱ دالر و هفت ســنت در هر بشکه رسید.بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۶۹ سنت معادل ۱.۷ درصد کاهش یافت و به ۳۹ 
دالر و ۱۶ سنت در هر بشکه رسید. این شاخص مدت کوتاهی پس از آغاز معامالت 
روز جاری بیش از یک دالر ســقوط کرده بود.بهای نفت برنت هفته گذشــته ۲.۷ 
درصد و وست تگزاس اینترمدیت ۲.۵ درصد کاهش پیدا کرده بود.آمریکا در مدت 
دو روز تا شــنبه باالترین آمار ابتال به ویروس کرونا را ثبت کرد و موارد جدید ابتال 
در فرانسه روز یکشنبه به بیش از ۵۰ هزار نفر رسید که بیانگر وخامت شیوع همه 
گیری کووید ۱۹ است.در بخش عرضه، شرکت ملی نفت لیبی روز جمعه به وضعیت 
اضطــراری صادرات نفت از دو بندر مهم پایان داد و اعالم کرد تولید نفت در مدت 
چهار هفته آینده به یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید که این افزایش تولید 
ســریع تر از پیش بینی تحلیلگران خواهد بود. افزایش اخیر موارد ابتال به ویروس 
کرونا و محدودیت های بیشتر سفر در اروپا، شرایط روانی بازار را تحت تاث یر قرار 
داده و نگرانی درباره تقاضا را باال برده اســت.اگرچه با شروع فصل سرما در نیمکره 
شمالی، تقاضا برای سوخت افزایش داشته اما بازگشت محدودیت ها به دلیل شیوع 
کرونا می تواند تقاضا را تحت فشار قرار دهد و قیمت ها را بیش از این کاهش دهد.

افزایش ۸ درصدی تولید محصوالت پتروشیمی
مدیر کنترل تولید شــرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش هشت درصدی 
تولید محصوالت پتروشــیمی در هفت ماه امســال نسبت به مدت مشابه پارسال 
خبــر داد و گفت: مجتمع های پتروشــیمی تا پایان مهرماه امســال بیش از ۳۵ 
میلیون تن تولید داشته اند.به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، »سیدجالل 
میرهاشمی« با اعالم این خبر افزود: واحدهای پتروشیمی با ظرفیت مطلوبی تولید 
دارند و با وجود برخی مشــکالت موجود، روند تولید و فروش محصوالت مختلف 
پتروشیمی در شــرایط قابل قبولی قرار گرفته که با تالش صنعتگران پتروشیمی 
کشورمان پیش بینی می شــود جهش تولید امسال در صنعت پتروشیمی محقق 
شود.مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضمن تأکید بر اینکه صنعت 
پتروشــیمی ایران به عنوان یکی از صنایع مادر از مهم ترین ارکان توســعه و موتور 
محرک بخش های گوناگون اقتصاد کشور است، گفت: رویکرد شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع در محصوالت، تأمین خوراک صنایع 
داخلی و همچنین ارتقای ارزش سبد محصوالت تولیدی این صنعت است.به گفته 
میرهاشــمی، با توجه به ظرفیت های موجود و اقدام های در حال انجام، شرایط و 
زیرســاخت ها برای تحقق جهش تولید در صنعت پتروشیمی فراهم شده و در این 
مســیر افزون بر راه اندازی و بهره برداری از طرح های جدید، با اقدام های انجام شده 
بهره برداری حداکثری از ظرفیت تولید مجتمع های پتروشیمی موجود در دستور 

کار قرار دارد.

عدم ترخیص قطعات
 از گمرک آفت اصلی بازار خودرو

امیر حســین جاللی نایب رئیس انجمن قطعه سازان همگن خودروی استان 
تهران در گفتگو با واحد مرکزی خبر در خصوص عدم ترخیص قطعات مورد نیاز 
تولید کنندگان گفت: قابل قبول نیست که قطعه به میزان دو ماه در گمرک باشد 
ولی نتوانیم ســازوکاری بیابیم که این قطعــات را ترخیص کرده و در چرخه ی 
تولید قرار دهیم تا به دست خودروسازان برسد و از التهاب بازار بکاهیم.به گزارش 
مردم ساالری آنالین، جاللی در خصوص چرایی این اتفاق اظهار داشت: عدم نگاه 
به مســائل کالن در زمینه تولید و بخشی نگری مي تواند موانع بزرگ بر سر راه 
تولید باشــند بطوری که وزارت صنایع که دست اندرکار تولید است اختیاراتش 
محدود است و ارگان های بسیاری در تولید از جمله وزارت کار، بهداشت، شورای 
رقابت، گمرک، دارایی و محیط زیســت دخالــت دارند که هر کدام بخش خود 
را نــگاه مي کنند و توجهی به تولید و حفظ اشــتغال ندارنــد و بزرگترین آفت 
در خصوص تولید هســتند.نایب رئیس انجمن قطعه سازان همگن استان تهران 
در خصوص نقش شــرکت های دانش بنیــان در افزایش تولید و بی ثمر نمودن 
تحریم ها عنوان کرد: ظرفیت و توان شرکت های دانش بنیان برای رفع نیاز کشور 
و نواقص خودروها فوق العاده باالست و بسیاری از آنها هنوز کشف نشده اند؛ گمان 
مي کنم در این چند ساله تحریم های شدید کمک آنها بوده که توانستند بسیاری 

از مسائل مهم را از سر راه بردارند.

توسعه کاربری سازی در بهمن دیزل
شــرکت بهمن دیزل به عنوان بزرگترین تجاری ســاز کشور در سال جهش 
تولید توســعه کاربری سازی، جهش تولید بیش از ۲۰۰ درصدی و داخلی سازی 
حدود ۶۵ تا ۷۵ درصد برند شیلر را در برنامه دارد و هم اکنون این مجموعه برای 
۵۷۱ نفر اشتغال پایدار ایجاد کرده است.به گزارش مردم ساالری آنالین،محمد 
محمدی مدیرعامل بهمن دیزل در نشســت خبری با موضوع برنامه های توسعه 
این شــرکت با اشاره به توسعه فضای تولیدی در راستای توسعه محصول گفت: 
کارخانه بهمن دیــزل دارای فضای ۱۶ هکتاری بود و بــا افزایش حجم تولید، 
کارخانه مجاور به عنوان ســایت ۲ خریداری شــد و اکنون فضای ۳۳ هکتاری 
را داراســت.محمدی اظهار کرد: امسال آزمایشگاه های جدید مطابق با استاندارد 
۱۷۰۲۵ و ســالن PDI افتتاح مي شود. همچنین برای سومین سال پیاپی رتبه 
اول را در شــاخص بهره وری در حوزه وسایل نقلیه تجاری و گرید A در زمینه 
طراحی و ساخت انواع کاربری های عمومي ، خاص)آتشنشانی و امداد و نجات( و 
خدمات شهری را کسب کردیم.سید محسن مرتضوی قائم مقام مدیرعامل بهمن 
دیزل با اشــاره به اینکه بهمن دیزل در سال ۹۵ با خصوصی سازی، پیشرفت و 
توسعه بسیاری به خصوص در حوزه محصوالت داشته است، گفت: فضای بهمن 
دیزل قبل از خصوصی ســازی۸۰هزار متر مربع بود و پس از خصوصی ســازی 
فضایی به همان متراژ به آن افزوده شد.مرتضوی از توسعه محصوالت بهمن دیزل 
خبر داد و گفت: امســال برنامه ورود به بازار محصوالت سنگین، فوق سنگین و 
کشنده را داریم.قائم مقام مدیرعامل بهمن دیزل با اشاره به اینکه از سال ۹۶ واحد 
کاربری ســازی به این مجموعه افزوده شد، اظهار کرد: فعالیت کاربری سازی با 
کاربری ایزوله و یخچالی آغاز شــد و به مرور زمان با تجهیز سالن تولید و تامین 
ابزار و تجهیزات مورد نیاز به طراحی و ساخت انواع کاربری های عمومی و خاص 

پرداخته است.
وی با اشــاره به اینکه در سال جاری طراحی و ساخت پنل تزریق اتوماتیک 
و یونیت یخچالی بهمن انجام شــده اســت، بیان کرد: با توجه به افزایش فروش 
و  آن  هاي ساخت  کاربري  به  مشتریان  نیاز  و  دیزل  بهمن  تجاري  محصوالت 
سال،  در  دستگاه   ۲۰۰۰ حدود  ظرفیت  افزایش  با  کاربري  انواع  تولید  برنامه 
فضای ســالن سه برابری اختصاص داده شــده و اکنون درحال تجهیز این سالن 
و همچنین تأمین ماشین آالت جدید در راستاي افزایش تکنولوژي است.ســید 
عمار حســنی مدیر کنترل کیفیت بهمن دیزل با اشاره به اینکه شرکت بهمن 
دیزل قصد افزایش کیفی محصوالت خود در یک برنامه زمان بندی شده را دارد، 
گفت: بر اســاس جدیدترین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از 
ارزیابی کیفی خودروهای سنگین تولیدی، کامیونت ایسوزو NMR۸۵E در بین 
خودروهای تولید ســاخت داخل، با ارتقاء یک ستاره موفق به کسب پنج ستاره 
کیفی شد و اولین کامیونت دیزلی در کشور و اولین خودروی تجاری گروه بهمن 

محسوب مي شود که پنج ستاره کیفی را کسب کرده است.

اخبار  انرژی

خودرو

مدیرکل توســعه اشــتغال وزارت کار گفت: ۸۵۰ هزار 
نفر بیکار شــده در دوران کرونا داریم کــه ۷۳۰ هزار نفر 
مشــمول بیمه بیکاری هســتند و بیمه بیکاری ۶۷۰ هزار 
نفر پرداخت شــده و ۶۰ هزار نفر در حال پرداخت اســت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عالالدین 
ازوجی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت 
کار گفت: از بُعد بیمه بیکاری برآوردهایی که داشــته ایم 
در سطح کالن کشــور تقریباً یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
)شــغل( به صورت رسمی و غیر رسمی آسیب دیده اند، اما 
براساس آمار رسمی و ثبت شده در سامانه رابط کار، حدود 
۸۵۰ هزار نفر بود که ۷۳۰ هزار نفر مشــمول بیمه بیکاری 
بودند و متناسب با سیاست هایی که ستاد ملی کرونا داشت 
بیمه بیکاری ۶۷۰ هزار نفر پرداخت شده و ۶۰ هزار نفر در 
حال پرداخت اســت. ازوجی گفــت: از خرداد به این طرف 
بخش عمده ای از این افراد مشــغول به کار شــدند و طبق 
اطالعــات ثبتی که مــا داریم تقریباً ۱۹۳ هــزار نفر آن ها 
کمــاکان بیکارند که به بیمه بیکاری بلند مدت ســازمان 
تأمین اجتماعی معرفی شــدند.وی افزود: برای حمایت از 
واحدهای اقتصادی آســیب دیده ســامانه ای بود که همه 
اصناف و کارفرمایان و خویش فرماها می توانستند ثبت نام 

کنند و مشکلی نبود. 
طبق برآوردهایی که ما داشتیم تقریباً ۳ میلیون و ۷۰۰ 
هزار واحد اقتصادی به شدت آسیب دیدند، اما از ۳۱ استان 
فقط ۵۵۴ پروند )حدود ۳۰ درصد( ثبت نام کردند. مدیرکل 
دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار گفت: از بعد 
کارشناســی هم متقاضیان و هم بانک ها استقبال نکردند، 
باالخره منابع ۴۰ هزار میلیارد تومان باید پرداخت می شد، 
آنجا هم بحث این اســت که دو ســومش منابع خود بانک 
اســت.ازوجی گفت: ۵۵۴ هزار پرونده آن هایی است که به 
بانک ها ارســال شــد، بحث هایی که مربوط به ستاد کرونا 
بود بانک ها اعمال کردند، تا ســطح ۲۰۰ میلیون بر اساس 
ضوابط بخشنامه ستاد ملی کرونا عمل می شد و باالتر از آن 
طبق ضوابط خود بانک ها، در خصوص چک برگشتی ستاد 
ملی کرونا تصویب کرد که تســهیالتی که برای کروناست 

مشمول چک برگشتی نیست و بانک ها رعایت کردند و اگر 
مصادیقی هست که رعایت نشــده اعالم کنند ما پیگیری 

می کنیم.
بیمه بیکاری برای 

تنها نیمی از 14 میلیون بیمه شده
شــکوری مدیر کل امور بیمه شــدگان سازمان تأمین 
اجتماعی هم گفت: حدود ۸۵۰ هزار نفر در ســامانه وزارت 
کار از ۲۳ اســفند ثبت نام کردنــد منتها حدود ۱۲۰ هزار 
نفر مشمول قانون کار نبودند چون یکی از شرایط پرداخت 
بیمه بیکاری این است که افراد مشمول قانون کار باشند. بر 
اســاس تصمیماتی که گرفته شد و پاالیشی که شد حدود 
یک میلیون و ۵۲ هزار نفر افرادی بودند که در فاصله زمانی 
اســفند ۹۸ تا اردیبهشت که زمینه پرداخت آنها ماه به ماه 
فراهم شد که ۹۹۰ هزار نفر مقرریشان را دریافت کرده اند 

و ۶۲ هزار نفر باقی مانده اســت تا پرداخت ایام کرونا تمام 
شود.شکوری با بیان اینکه ما هفت مرحله مقرری بیکاری 
را پرداخت کرده ایم، گفت: ما براساس تصمیمات معاونت 
اقتصادی ریاســت جمهور ۱۴ رسته شــغلی را از امهال ۹ 
ماهه ۲۰ درصد سهم کارفرما برایشان پیش بینی کرده ایم. 
یعنــی در واقع ما بیش از هزار تا هزار و پانصد هزار میلیارد 
تومان منابــع درآمدمان را به اســفند ۹۹ امهال داده ایم، 
یعنی ۹ ماه امهال شــده بــرای ۲۰ درصد کارفرما؛ مهم تر 
از همه اینکه به افرادی که از خرداد به بعد بیکار شــده اند 
توانســته ایم مقرره بیکاری را طبق قانون بیکاری پرداخت 
کنیم یعنی حقوق کامل افراد به آنها پرداخت می شود.وی 
افزود: فرایند بیمه بیکاری باید به طور کامل الکترونیکی و 
غیر حضوری شــود و از طرف دیگر قانون بیکاری ما صرفاً 
برای مشــموالن قانون کار تدارک دیده شده، وقتی با یک 

بحران مواجه می شــویم قانون ظرفیت اجرا ندارد بنابراین 
در حال حاضر ۱۴ میلیون بیمه شــده داریم که ۷ میلیون 
آنها شــامل بیمه بیکاری نمی شوند از این جهت قانون باید 
اصالح شود.ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران 
هم با انتقاد از روند کند بیمه بیکاری و تسهیالت حمایتی، 
خواهان تسریع در پرداخت حمایت های کرونایی و کاهش 

بهره بانکی تسهیالت شد.
تعلق بیمه بیکاری

 به افراد دارای قرارداد کار مدت معین
مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار یکی از شروط الزم برای 
دریافت بیمه بیکاری افراد دارای قرارداد کار معین را داشتن 
حداقل یک ســال ســابقه کار در آخرین کارگاه دانست.به 
گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مســعود بابایی 
ضمن تشــریح قوانین مربوط به بیمه بیکاری، تصریح کرد: 
مشمولین فاقد قرارداد موقت کماکان با دارا بودن شش ماه 
ســابقه موضوع حکم مقرر در ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، 
مشمول بیمه بیکاری هستند.وی افزود: در خصوص افرادی 
که دارای قرارداد موقت هستند علیرغم رأی شماره ۸ هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری که کارگران دارای قرارداد کار 
مدت معین را از شــمول بیمه بیکاری مستثنی کرده است 
ولی بر اساس تفاهم نامه مشترک منعقده بین این وزارتخانه 
و سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۱/۱۲/۸۴ چنانچه دارای 
یک سال سابقه کار در آخرین کارگاه باشند مشمول بیمه 
بیکاری خواهند شــد.مدیر کل حمایت از مشــاغل و بیمه 
بیــکاری وزارت کار تاکید کرد: کارگــران دائم همچنان با 
رعایــت بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری یعنی دارا بودن 
حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه موضوع حکم ماده ۲ 
قانون بیمه بیکاری و سایر شرایط مندرج در قانون، مشمول 
بیمه بیکاری بوده و بدون هیچ خللی طبق ضوابط قانونی از 
مقرری بیمه بیکاری بهره مند می شوند.بابایی اظهار داشت: 
افرادی که در اثنای قرارداد کار اخراج می شــوند می توانند 
برای تعیین تکلیف و بهره مندی از مزایای قانونی پیش بینی 
شده از طریق سامانه جامع روابط کار دادخواست خود را در 

سامانه ثبت و پیگیری الزم را انجام دهند.

مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار خبر داد

پرداخت مقرری بیمه بیکاری به ۶۷۰ هزار بیکارشده کرونایی 

معاون وزیر کشور از تعطیلی ۲۲ درصد واحدهای 
شهرک های صنعتی و نیز راکد بودن چهار هزار و ۵۰۰ 
معدن در کشــور خبر داد و گفت: با فعال کردن این 
معادن شــغل ۸۸۸ هزار نفر تامین مي شود.به گزارش 
خبرنگار مهر، بابک دین پرست در مراسم افتتاح مرکز 
فوریت های رسیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی و 
طرح های ســرمایه گذاری استان تهران، که با حضور 
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران و جمعی از 
مسئولین در سازمان صمت این استان برگزار شد، طی 
سخنانی با بیان اینکه تاکنون این مرکز در استان های 
همدان، کهکیلویه وبویراحمد، مازندران و کرمانشاه و 
مازندران افتتاح شده اســت، گفت: افتتاح این مرکز 
می تواند، بســیاری از مشــکالت واحدهای تولیدی را 
رفع کند.وی مرکز فوریت های رســیدگی به مشکالت 

واحدهــای تولیدی و طرح های ســرمایه گذاری را به 
یک قرارگاه عملیاتی تشــبیه کرد و افزود: یک تلفن 
۴ شــماره ملی برای این مرکز خواهیم داشت و یک 
سامانه هم در حال بارگذاری داریم تا خدمات مناسبی 
از ســوی این مرکز ارائه شود و مرکز ملی فوریت های 
رسیدگی به مشــکالت واحدهای تولیدی و طرح های 
ســرمایه گذاری هم در هفته آینــده با هدف نظارت 
بر ۳۱ مرکز اســتانی هفته آینده در تهران تأســیس 

می شود.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه نماینده هر دستگاه 
وظیفه دارد مشــکالت قانونی واحدهای تولیدی را تا 
نتیجه نهایی پیگیری و رفع کند، گفت: نباید مشکالت 
قانونی واحدهای تولیدی را به کارگروه های تســهیل 

فرستاد.

بانک مرکزی از امهال بازپرداخت تســهیالت بانکی 
قبلی متقاضیان دریافت وام کرونا تا پایان سال ۱۳۹۹ خبر 
داد.به گزارش ایســنا، در جلسه »بحث وبررسی عملکرد 
شــبکه بانکی در اجرای طرح اعطای تسهیالت کرونا«، 
عملکرد شبکه بانکی در عمل به مصوبات ستاد کرونا برای 
اجرای »طرح اعطای تسهیالت به کسب وکارهای آسیب 
دیده از شیوع ویروس کرونا« و »تسهیالت ودیعه مسکن 
مستاجران« برگزار و بر لزوم تسریع و تسهیل در پرداخت 

تسهیالت مذکور، تاکید شد.
همچنیــن درخصوص موضــوع تمدیــد پرداخت 
تســهیالت به »مشــاغل و کســب وکارها و حوزه های 
حمل ونقل آســیب دیده از کرونا« تا پایان مهر ماه سال 
جاری و حســب مباحث طرح شده در جلسه و با توجه 
به کثرت افراد در صف دریافت تســهیالت، موارد زیر به 

بانک ها و موسســات اعتباری ابالغ شــد:۱ - با توجه به 
محدودیت هــای موجود به منظور مراجعه متقاضیان به 
بانک های عامل برای تکمیل مدارک برای اخذ تسهیالت،   
چنانچه متقاضی نســبت به تکمیل پرونده خود اقدام 
کند،   بانک  یا موسسه عامل مساعدت الزم را در اعطای 
تســهیالت تا پایان زمان اجرای طرح به عمل آورد.۲ - 
مالک اعطای تسهیالت به کسب وکارهای موردنظر، تایید 
متقاضی توسط »وزارت تعاون،   کار و رفاه اجتماعی« و 
دســتگاه اجرایی ذیربط و مستندات ارائه شده از طریق 
ســامانه »کارا« است. از این رو الزم است بانک ها از اخذ 
مدارک و مستندات مربوط به فهرست بیمه کارکنان و... 
خودداری کرده و صرفاً نســبت به اخذ مدارک هویتی و 
وثایق از متقاضیان تســهیالت یاد شده مطابق با موارد 

مندرج در دستورالعمل اجرایی مربوط، اقدام کنند.

عملکرد بانک ها در اعطای تسهیالت کرونا۲۲ درصد واحدهای شهرک های صنعتی کشور راکد هستند

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای جعفر عموئی به موجب درخواست وارده شماره 98/10719 مورخ 98/3/26 اعالم نموده که سند مالکیت 

ملک مورد اگهی به علت جابجایی مفقود گردیده با تسلیم استشهادیه محلی گواهی امضا شده به شماره های 11445 
و 11446 مورخ 98/3/25 تنظیمی دفترخانه 1447 تهران تقاضای صدور المثنی سند مالکیت : سند مالکیت ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع به شماره 38785 فرعی از 4476 اصلی واقع در بخش هفت تهران مفروز 
از پالک 6325 فرعی از اصلی مذکور ذیل ثبت شماره 136676 صفحه 345 دفتر 910 امالک به شماره چاپی 610131 
دفتر   58/3/27-20266 شماره  قطعی  سند  طبق  بر  الواسطه  مع  سپس  و  صادر  آباد  حسین  هاشمی  حسن  نام  به 
نامه قانون ثبت  264تهران به آقای جعفر عموئی ماهینی منتقل گردیده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین 
آگهی می گردد تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده و نام وی در این آگهی قید نشده و یا مدعی وجود 
اصل سند مالکیت نزد خود می باشد می بایست ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید که در صورت ارائه اصل سند مالکیت پس از تنظیم صورت 
مجلس سند به دارنده آن اعاده و از ادامه عملیات ثبتی جهت صدور المثنی سند مالکیت جلوگیری به عمل خواهد 
آمد بدیهی است در صورتی که در مهلت مقر اعتراضی واصل نگردد و یا اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم شود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را مطابق قانون و مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.

محمدی واال  15096 رییس اداره ثبت اسناد وامالک پیروزی 
آگهی فقدان سند مالکیت

با تسلیم دو  برابر برگ تقاضا به شماره وارده 44010 مورخ 99/7/8  اقای سید مرتضی حسینی  اینکه  به   نظر 
برگ استشهادیه محلی مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت جنوبی طبقه 
چهارم به مساحت90/90 متر مربع بانضمام پارکینگ شماره 8 به مساحت 10/80 متر مربع به پالک ثبتی شماره 
18187 فرعی از 88 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3932 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران ذیل 
شماره 150989 صفحه 489 دفتر 429 امالک بنام ایرج خاکی کاشانی ثبت و تحت چاپی شماره 3/437939 
مرتضی  سید  به  تهران   283 دفترخانه   1379/6/23 مورخ   81288 شماره  سند  برابر  سپس  است  شده  صادر 
حسینی انتقال یافته است و برابر سند شماره 29200 مورخ 92/12/6 دفترخانه 861 تهران در رهن بانک پاسارگاد 
قرار گرفته است و برابر استشهادیه ابرازی به شماره های 11802 مورخ 99/7/6 مصدق شده توسط دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 864 تهران به علت سهل انگاری مفقود گردیده فلذا در خواست صدور المثنی سند مالکیت 
پالک موصوف را نموتده است لذا مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک 
روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور ویا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام 
اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از 
رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده 
نمی شود النهایه در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر 

وبه متقاضی تسلیم خواهد گردید.
آزادی چگنی  15100 رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهران پارس 

فقدان سند مالکیت 
 آقای حسن امامه خو برابر تفویض وکالت شماره 24237 مورخ 1399/6/2 دفترخانه 17 پاکدشت از طرف آقای 
امیرعباس نیا با تسلیم دو برگ استشهادیه مصدق شده در دفترخانه یک فشم اعالم سند مالکیت سه دانگ 
انهار می  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1150 متر مربع که 143 متر مربع آن حریم 
باشد تحت پالک 374 فرعی از 24 اصلی واقع در درالالن رودبار قصران بخش یازده تهران ذیل ثبت 21752 
صفحه 274 دفتر جلد 101 به شماره چاپی846002 به نام رجبعلی حاتمزاده ثبت و صادر و تسلیم گردید سپس 
تمامی مورد ثبت مع الواسطه برابر سند قطعی 4981 مورخ 83/12/20 دفترخانه 722 تهران به آقای امیرعباس 
نیا منتقل گردید سپس وکیل مالک تقاضای صدور سند مالکیت را نموده اند که اعالم که سند به علت جابجایی 
مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمائید و پس از انقضای مهلت مزبور و 

نرسیدن واخواهی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
نجفی بانه 15091 رییس اداره ثبت اسناد وامالک فشم 

اگهی فقدان سند مالکیت 

 نظر به اینکه آقایان عزیز و حسین مهدوی با وکالت آقای مجتبی مهدوی برابر وکالت نامه شماره 6063 
به شماره شناسنامه  استشهادیه محلی مصدق  برگ  دو  تسلیم  با  تهران  دفترخانه 1374  مورخ 96/1/23 
1399215696000324 و139921596000323-99/7/21 دفترخانه 656 تهران مدعی فقدان سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 260 متر مربع به پالک 25018 فرعی از 2398 اصلی مفروز و مجزی 
واقع در بخش ده تهران که ذیل ثبت 215636 دفتر 1381  از اصلی مذکور  از پالک 22343 فرعی  شده 
صفحه 73 بنام آقای مهرداد فالح مقدم ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 657552 صادر و تسلیم گردید 
و سپس برابر سند قطعی شماره 97188 مورخ 74/11/10 به آقایان حسین و عزیز مهدوی بالسویه انتقال 
گردید و در قید رهن نمی باشد و سپس به علت بی احتیاطی گم شده و درخواست صدور سند المثنی سند 
مالکیت پالک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت 
در یک روزنامه کثیراالنتشار ) همین روزنامه ( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور ویا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 
روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی 
است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه 
اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی 

سند مالکیت پالک مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد گردید.
15099 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران – جشان 

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانم نگار آیتی اصالتا با تسلیم دو برگ استشهادیه تحت شماره 13406 و13407 مورخ 1399/4/30 دفتر 
مالکیت  فقدان سند  1399/4/30 مدعی  وارده شماره 1147011281 مورخه  تهران طی  اسناد رسمی 879 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه همکف به مساحت 5/30 متر مربع که مقدار 1/80 
متر مربع آن بالکن است قطعه چهارم تفکیکی شماره 4769 فرعی از 1322 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 634 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران بانضمام ششدانگ یک انباری به مساحت 4/30 
متر مربع قطعه یک تفکیکی واقع در طبقه همکف ذیل ثبت 27562 صفحه 8 دفتر جلد 92 امالک به شماره 
چاپی 364766 بنام خانم افسر بنی جمالی ثبت و صادر وتسلیم گردیده است سپس ششدانگ مورد ثبت به 
موجب سند قطعی شماره 1515 مورخ 85/11/14 دفترخانه 825 تهران به سپیده جعفری انتقال یافته و برابر 
سند قطعی شماره 8201 مورخ 90/8/10 دفترخانه 879 تهران به خانم نگار آیتی انتقال یافته است و سپس 
مالک به علت مفقودی سند مالکیت به علت سهل انگاری درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد می باشد از تاریخ نشر این 
آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب 
اثر داده نخواهد شد .پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
15094 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زیبادشت- مهرآسا 

اخطاریه ماده 74
به مهدی فالح زاده سیاه پیرانی و میرزا گل فالح زاده سیاه پیرانی و مرضیه امدادی سیاه پیرانی همگی ) 
وراث مرحوم محمد تقی فالح زاده سیاه پیرانی مدیون پرونده 9806560( نشانی تهران میدان امام خمینی 
اجرایی 9806560  پرونده  بستانکار  درقبال طلب  به مورث شما  متعلق  آبان سنوات خدمت  نمایشگاه 13 
بازداشت گردیده و در مرحله کارسازی در وجه بستانکار می باشد مراتب طبق ماده 74 آیین نامه اجرای 

مراتب به شما جهت اطالع ابالغ می شود این آگهی در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت منتشر می گردد.
15092 رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران – علی نژاد 

آگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی109 فرعی از 1806 اصلی در بخش 10 تهران
آقای علیرضا حسن نژاد آذرایوریق وکیل مالک خانم محبوبه مطلبی به موجب وکالتنامه به شماره 47481 
مورخ 1399/2/17 دفترخانه 551 تهران و برابر درخواست وارده شماره 45006375 به شماره 99/3/7 منضم 
با دو برگ فرم استشهادیه گواهی امضا شده به شماره 19321 مورخ 99/2/23 در دفترخانه اسناد رسمی 551 
به  شمالی  در سوم سمت  واقع  مسکونی  آپارتمان  یکدستگاه  مالکیت ششدانگ  سند  فقدان  مدعی  تهران 
مساحت 46 متر مربع قطعه 7 تفکیکی به شماره پالک ثبتی 109 فرعی از 1806 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 8 و12 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 
به مساحت 3/87 متر مربع  انباری  واقع در طبقه زیرزمین و ششدانگ یکباب  12/50 قطعه سوم تفکیکی 
قطعه7 تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین که سند مالکیت آن ذیل ثبت به شماره 500563 در صفحه 168 دفتر 
امالک 2614 و به شماره چاپی 249038 بنام خانم محبوبه مطلبی ثبت و صادر و تسلیم گردیده شده است 
سپس با اعالم از مفقود شدن سند مالکیت اولیه شماره چاپی 249038 علت فقدان سند مالکیت جابجایی 
اعالم گردیده و این آگهی نسبت به ششدانگ می باشد که مراتب در اجرای ماده 120آیین نامه ثبت به شرح 

ذیل آگهی می گردد.
15097 رییس اداره ثبت اسناد و امالک رودکی- تفرقی

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانم ناجیه نجفی طبق قیم نامه شماره 2470/1/76مورخه 1381/8/13 اداره امور سرپرستی با اعالم گم شدن 
سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 3900 مورخه 99/5/19 دفتر 
خانه اسناد رسمی 1160 تهران طی درخواست وارده 312225 مورخه 1399/5/19 تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیت خود را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد 1- نام 
و نام خانوادگی: خانم مهرانگیز نجدی 2- شماره پالک:3617 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 تهران 
3- علت گم شدن جابجایی 4- خالصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت المثنی شش دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت هفتاد و پنج متر مربع پالک 3617 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 ثبتی تهران ذیل شماره 
نام آقای محمد کالته صادر و تسلیم  ثبت 19331 صفحه 551 دفتر 161 امالک به شماره چاپی 026027 به 
شده است و طبق سند قطعی شماره 96003 مورخه 1365/6/8 دفترخانه 4 تهران به خانم مهرانگیز نجدی 
منتقل شده است شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان هشترود طبق نامه شماره 890004 
مورخه 1399/7/15 با المثنی موافقت نموده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
ودرخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت 
چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف 
ثبت  اداره  نشود  ارایه  معامله  یا سند  مالکیت  اصل سند  اعتراض  در صورت  ویا  نرسد  اعتراض  مقرر  مهلت 
المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. ردیف: نشانی ثبت محل: خیابان 

شیخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب بیگی پالک 366 اداره ثبت اسناد وامالک مولوی.
صهبا 15095رئیس اداره ثبت اسناد وامالک مولوی تهران 

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
 بدینوسیله به اشرف السادات و زینت السادات هر دو عشراقیه کاشی به نشانی تهران میدان امامت خ قاسم 
زاده کوچه حسن زارع پالک 23 ابالغ می شود بانک کشاورزی شعبه نجف آباد جهت وصول طلب خود به مبلغ 
7/401/967/213 یال اصل و خسارت تا تاریخ 97/1/18 و از تاریخ مذکور تا روز وصول طبق مقررات به موجب 
سند رهنی شماره 40425-94/12/24 تنظیمی دفترخانه شماره 427 تهران علیه شما اجراییه صادر نموده و 
پرونده اجرایی به کالسه 9701284 در این اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ 97/9/14 مامور مربوطه و 
نظر به اینکه آدرس شما به شرح متن فوق در حال ساخت می باشد لذا ابالغ میسر نگردیده و طبق ماده 18 
آیین نامه اجرا مفاد اجراییه یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود چنانچه ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننمائید 
مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل 

فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
نقیبی  15093رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران 

اگهی تصمیم واحد ثبتی درخصوص عدم قابلیت افراز پالک ثبتی 13 فرعی از 6864 اصلی واقع در بخش دو تهران 
بیژن رازی و خانم ها توراندخت رازی- زیبا رازی- رعنا رازی-  مسعود رازی-  جهت اطالع آقایان غالمحسین رازی 

پروین رازی- زهرا ضیائی مالکین مشاعی پالک ثبتی 13 فرعی از 6864 اصلی و یا قائم مقام قانونی آنها در رسیدگی به تقاضای 
علی پروین وکیل خانم کیواندخت رازی احد از مالکین مشاعی پالک ثبتی 13 فرعی از 6864 اصلی بخش دو تهران بوارده شماره 
139885601025034908 مورخه 98/10/3 مبنی بر افراز سهم مشاعی وی پس از طی تشریفات قانونی ومحتویات پرونده ثبتی 
تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن پالک فوق الذکر طی شماره 139985601025020975 مورخه 99/7/12 صادر و 
چون متقاضی افراز اعالم داشته از نشانی محل سکونت سایر مالکین مشاعی ملک مذکور واطالعی ندارد و نامبردگان را مجهول 
المکان اعالم نموده باستناد ماده 3 ایین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعی و ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
بدین وسیله تصمیم واحد ثبتی فوق الذکر جهت اطالع نامبرده و یا هر شخصی که به هر نحوی خود را نسبت به ملک مرقوم ذیحق 
می داند آگهی می گردد تا درصورت اعتراض ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و 
اعتراض خود را تسلیم نماید صورت مجلس گواهی عدم قابلیت افراز پالک ثبتی 6864/13 بخش دو تهران مرجع رسیدگی کننده 
خیابان  اداره ثبت اسناد و امالک منطقه نارمک تهران خواهان علی پروین به وکالت از خانم کیواندخت رازی به آدرس تهران 
بیست و هفتم وزرا پالک 28 واحد 6 خوانده ها 1- خانم ایران دخت رازی به آدرس تهران خیابان دیباجی جنوبی خیابان سنجابی 
خیابان میرفرش پالک 30- 2- آقای غالمحسین رازی به ادرس مجهول المکان 3- آقای مسعود رازی به آدرس مجهول المکان 
4- بیژن رازی به آدرس مجهول المکان 5- خانم توراندخت رازی به آدرس مجهول المکان 6- خانم زیبا رازی به آدرس مجهول 
المکان 7- خانم رعنا رازی به آدرس مجهول المکان 8- خانم پروین رازی به آدرس مجهول المکان 9- خانم زهرا ضیائی همدانی 
به آدرس مجهول المکان سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 286 متر مربع به شماره 13 فرعی از 6864 اصلی 
مفروز و مجزای شده ازپالک 10 فرعی از اصلی مرقوم واقع در بخش 2 تهران ذیل ثبت صفحات 281و285و117و575و579و583 
و587 دفاتر جلد 114 و 152 و118 بنام آقای سعید رازی و بانو کیواندخت رازی هر یک نسبت به 1/75 دلنگ و بانو نیره خانلرخانی 
1/5 دانگ و حسن دانشی 3 سهم و گیتی دانشی و مهیندخت دانشی هر یک نسبت به 3/5 سهم از 12 سهم یک دانگ و بانو 
فرنگیس خانلرختنی نسبت به 2 سهم مشاع از 12 سهم یک دانگ مشاع ثبت و 7 جلد سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است 
سپس خانم نیره خانلرخانی تمامی 1/5 دانگ پالک مذکور را برابر سند شماره 17/7/1329-10860 دفترخانه 23 تهران به آقای 
سعید رازی منتقل نموده است و یک دانگ پالک مذکور از طرف بانون فرنگیس خانلرخانی و حسن دانشی و گیتی و مهین دخت 
دانش برابر اسناد قطعی شماره 12081-1331/1/20 و 11945 مورخ 1330/11/21 دفترخانه 32 تهران بنام آقای سعید رازی واگذار 
نموده اند که مالکیت سعید رازی چهار دانگ و ربع از ششدانگ و بانو کیواندخت رازی مالک 1/3 دانگ مشاع از ششدانگ می 
باشد و سپس برابر گواهی دادنامه حصر وراثت شماره 109-72-1172 مورخ 1373/12/24 شعبه 109 دادگاه مدنی خاص تهران و 
وراث حین الفوت نامبرده عبارتند از 1- غالمحسین 2- مسعود 3- بیژن )پسران ( 4- کیواندخت 5- ایراندخت 6- توراندخت 
7- زیبا 8- رعنا9- پروین ) دختران ( نام خانوادگی همگی رازی 10- زهرا ضیایی همدانی ) همسر متوفی( می باشد ضمنا پالک 
ثبتی مذکور در قید رهن و بازداشت نمی باشد و طبق گواهی دفتر امالک نام وراث ثبت دفتر امالک گردیده است و برابر سوابق 
به موجب درخواست  رازی  ازخانم کیواندخت  به وکالت  پروین  آقای علی  اینک  ثبتی سابقه صدور سند معارض مشاهده نشد 
شماره وارده 139885601025034908 مورخ 1398/10/3 و با استناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه 1357 
درخواست افراز سهام خویش را از ششدانگ مورد ثبت را نموده اند لذا با بررسی به عمل آمده توسط نماینده و نقشه بردار این 
اداره و برابر نامه شماره 507/26278 مورخ 1399/7/7 شهرداری منطقه 7 تهران در اجرای مقررات ماده 101 قانون شهرداری ها 
ملک مرقوم غیر قابل افراز می باشد لذا بدینوسیله مراتب عدم قابلیت افراز ملک موصوف به موجب ماده 2 قانون افراز و فروش 
امالک مشاع به طرفین دعوی ابالغ و مالکین مجهول المکان آگهی می گردد چنانچه اعتراضی دارند ظرف مدت 10 روز پس از 
علی  سالمت اوریب نقشه بردار ثبت- علیرضا صابر خواهان  رویت اعتراض خود را به مرجع قضایی تسلیم نمایند. نماینده ثبت 

پروین به وکالت از کیواندخت رازی. 
شهمیرزادی  15098 رییس اداره ثبت اسناد وامالک نارمک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴۷۸۶-۱۳۹۹/۰۷/۱۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی پیمان خاکی گشتی فرزند قربان 
به شماره ملی ۲۶۶۰۰۸۳۴۰۱ نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت ۵۵۲/۱۹ متر مربع به شماره پالک ۲۲۰۹ فرعی 
مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۱ فرعی از ۶ اصلی واقع در گشت بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی حافظ نصرت پناه گشتی 
محرز گردیده اســت، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی مي شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 689 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۸/۰۶
حسن عباس زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومنتاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۲۰

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۱۹۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمد احمدی نژاد احمد سرائی فرزند اسمعیل 
شــماره شناســنامه ۲۴ صادره از شفت در یک قطعه مشتمل بر یک باب خانه و محوطه و دو باب انباری و محوطه به مساحت ۲۱۶۲ متر مربع که 
از این مقدار مساحت ۱۷۰۹ متر مربع دارای کاربری مسکونی و مقدار ۴۵۳ متر مربع دارای کاربری باغ می باشد پالک فرعی ۷۰۲ مفروز و مجزی 
شده از پالک ۳۲ فرعی از ۲۴ اصلی واقع در احمد سرگوراب خریداری از مالکیت رسمی عیسی احمدی نژاد احمد سرائی )زارع صاحب نسق( محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی 

تقدیم دادخواست طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. 627 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۹/۰۷/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۰۶

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۱۴۲۰-۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی سیده معصومه موسویان شالدهی فرزند میرکمال به 
شماره شناسنامه ۱۶۹۳ صادره از شفت در سه سهم مشاع از پنج سهم از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و محوطه با کاربری مسکونی 
به مساحت ۹۳۸ متر مربع پالک فرعی ۵۵۶ از ۱۳ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۳ فرعی واقع در روستای شالده خریداری از مالکیت رسمی 
ســید علی موســویان شالدهی )زارع صاحب نسق( محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشــخاصی نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت 

اقدام خواهد شد. 623 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۹/۰۷/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۰۶

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۱۷۲۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی مجید حسینجانی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۰ صادره 
از شفت در چهار دانگ مشاع از ششدانگ بانضمام شش سهم مشاع از هشت سهم از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل براعیان احداثی به مساحت 
۶۱۶ متر مربع که از این مقدار ۳۷۷ متر مربع دارای کاربری مســکونی و مقدار ۲۴۸ متر مربع دارای کاربری باغ می باشــد پالک فرعی ۱۵ مفروز 
و مجزی شــده از پالک ۱ و ۲ فرعی از ۵۶ اصلی واقع در قریه ســردابخانی والیســرا شهرستان شفت خریداری از مالکیت رسمی محمود پسندیده 
والیسرائی )زارع صاحب نسق( محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. م الف 621

تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۹/۰۷/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۰۶

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۱۶۸۱-۱۳۹۹/۰۶/۲۲ هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی افشین عسکری زاد 
ماســوله فرزند عنایت به شماره شناســنامه ۵ صادره از رشت نسبت به یک قطعه زمین مشتمل بریک بابساختمان تجاری با کاربری 
تجاری به مساحت ۸۱.۳۲ متر مربع پالک فرعی ۱۶۵۶ مفروز و مجزی شده از پالک ۴۰۱ فرعی از ۳۱ اصلی واقع در جیرده شهرستان 
شــفت خریداری از مالکیت رســمی تقی طالقانی محرز گردیده اســت، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات 

نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. 625 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۹/۰۷/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۶

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت- ایرج حیدرپور  

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت- ایرج حیدرپور  

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت- ایرج حیدرپور  

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت- ایرج حیدرپور  

اعالم مفقودی
برگ سبز و ســند کمپانی ماشین ام وی ام هاچ بک رنگ 

سفید روغنی مدل ۱۳۹۵
 MVM371FBHG005548 شماره موتور

 NATEBAPM1G1005153 شماره شاسی
شماره پالک  ایران ۳۸-۳۱۹م۶۸ متعلق به سحر بهرامی فر  

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
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ســالن های ســینما و تئاتر تهران در حالی وارد چهارمین هفته تعطیلی خود 
شده اند که بســیاری از مراکز عمومی دیگر محدودیتی برای فعالیت ندارند و در 
این تعطیلی های مداوم گویا برخی حمایت های مالی هم هنوز عملی نشده است.

به گزارش ایســنا، از ســه هفته قبل با باال رفتن آمار مبتالیــان به کرونا در 
تهران برخی مراکز با محدودیت فعالیت و تعطیلی مواجه شدند که مثل همیشه 

سالن های سینما و تئاتر جزو اولین ممنوع شده ها برای کار بودند.
این محدودیت در هفته چهارم که از پنجم آبان ماه در 43 شهرســتان کشور 
شــروع شده، مشاغل رده های دو، ســه و چهار را دربرمی گیرد اما در تهران فقط 
گروه شغلی سه و چهار تعطیل هستند که باز هم شامل سالن های سینما و تئاتر 

می شود.
این در حالی اســت که تمام مراکز خرید و پاساژها و حتی مراکز تهیه و طبخ 

غذا با پذیرش مشتری در تهران باز هستند. 
این وضعیت که هفتگی هم اعالم می شــود عالوه بر سینماداران، بیشتر سبب 
اعتراض تئاتری هاست که باید اجرای خود را زنده روی صحنه ببرند و با مشخص 
نبــودن برنامه بــرای تعطیلی در هفته های متوالی در بالتکلیفی محض به ســر 

می برند.
قادر آشنا - مدیرکل هنرهای نمایشی - مدتی قبل به ایسنا گفته بود که پیگیر 
این مسئله است و در جلسه های مختلفی موضوع فعالیت سالن های تئاتر را مطرح 
کرده است چرا جای سوال است آیا مثال وضعیت سالن های تئاتر از فعالیت مترو با 

آن همه ازدحام، بدتر است؟! که تئاتر به طور کامل تعطیل شده است؟
با این حال تاکنون اتفاقی برای رفع محدویت فعالیت سالن های تئاتر و سینما 
رخ نداده و همه چیز منوط به دستور ستاد ملی کروناست. این در شرایطی است 
که در برخی کشورهای دیگر مثل فرانسه سالن های سینما و تئاتر با رعایت ضوابط 
و محدودیت هایی فعال هســتند. باز بودن این ســالن ها هم نه فقط برای فعالیت 

آن ها بلکه می تواند به جهت فراهم کردن شرایطی برای تسکین پیدا کردن روح و 
روان شهروندان در شرایط پرتنش ناشی از شیوع کرونا هم باشد. 

گرچه این موضوع در ایران جای بحث دارد چرا که در شرایط فعلی اجتماعی 
و اقتصادی، بیشتر مردم کمتر به سینما و تئاتر روی خوش نشان دادند ولی شاید 
اگر فیلم یا تئاتر خوبی ارائه شــود طلسم خالی ماندن سالن ها هم شکسته شود، 

البته به شرط بازگشایی!
اما نکته ای که این روزها برخی سینمایی ها را بیشتر گله مند کرده وعده هایی 
بوده که برای کمک به سالن های سینما داده شده بود. قرار بود سازمان سینمایی 
وامی را به ســینماداران بدهد تا آن ها بدهی خود را با تهیه کننده هایی که فروش 
ســال قبل خود را هنوز دریافت نکرده اند، تسویه کنند. تهیه کننده ها در این باره 
می گویند هنوز پولی نگرفته اند و قصد دارند این بار یک اقدام جدی برای گرفتن 
پول خود انجام دهند، بخصوص آنکه با کم شدن ارزش پول ملی، رقمی که االن 
بگیرند با آنچه ســال قبل می توانستند بگیرند بســیار متفاوت است. از آن طرف 

سینمادارها هم می گویند بانک ها هنوز ریالی ها را به آن ها پرداخت نکرده اند.
برخی از تهیه کنندگان سینما هم به تازگی با انتشار بیانیه ای اعالم کرده اند 
که با تســویه نشدن مطالباتشان از فروش فیلم هایشان از سوی سینماداران و بی 
نتیجه ماندن اقدامات ســازمان سینمایی، از سینما داران به قوه قضاییه شکایت 
مي کنند. تمام این ها در حالی اســت که برخی تهیه کننده های ســینما معتقدند 
در این 9 ماه گذشــته سازمان سینمایی بیش از هر گروهی هوای کسب و کار ، 

سالن های سینما را داشته و از آن ها بیش از بقیه حمایت کرده است. 
همچنین این اواخر شــنیده شد قرار اســت بخشی از بلیت فیلم های در حال 
اکران از سوی سازمان سینمایی خریداری شود ولی پیگیری ها مشخص کرد که 

هنوز مسئله قطعی نشده چرا که باید ابتدا تامین منابع مالی صورت گیرد.
بــه نظر می رســد در این تعطیلی های مــداوم آنچه فعال در ســینما و تئاتر 
برنامه ریزی پیگیرانه تری دارد، جشــنواره ها هســتند که معلوم نیســت در چه 

شرایطی برگزار خواهند شد.

سینما و تئاتر همچنان در بالتکلیفی
حکایت یک تعطیلی 9 ماهه!

»جان گریشام« همچنان پرفروش است
»جــان  از  جدیــدی  رمــان 
پرفروش  نویســنده  گریشــام«، 
آمریکایــی بــار دیگــر در صدر 
نشــریه  پرفروش های  فهرســت 

نیویورک تایمز قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، رمان »زمانی 
برای بخشــش« به قلم »جان گریشام« که سومین جلد از سری داستان های 
»جیک بریجنس« به شمار می رود در رتبه نخست پرفروش های داستانی جلد 
سخت نیویورک تایمز قرار گرفت. رمان »زمانی برای بخشش« داستان فرد ۱۶ 
ســاله ای را روایت می کند که در ســال ۱99۰ به قتل یک نماینده رسمی در 
شــهر »کلنتن« متهم می شود. آثار این نویسنده همواره استقبال مخاطبان را 
به همراه داشته اند و به 4۲ زبان مختلف ترجمه شده و در کشورهای مختلف 
به چاپ رسیده اند. تاکنون چندین رمان از این نویسنده به زبان فارسی ترجمه 
و چاپ شده است که از میان آن ها می توان به »وکیل خیابانی«،  »اعتراف« و 
»از جایگاه«  اشاره کرد. »کامینو« و »محافظان« از جمله رمان های »گریشام« 

به شمار می روند که در ماه های اخیر به این فهرست راه  یافته بودند.
همچنیــن در رتبه دوم این فهرســت رمان »بازگشــت« اثــر »نیکوالس 

اسپارکس« قرار دارد.
»محقق« نوشــته »تانــا فرنچ«، »غــروب و صبح« به قلــم »کن فولت« 
و »زندگــی نامرئــی ادی لور« اثر »وی ای شــوآب« از دیگــر آثار این هفته 

پرفروش های نیویورک تایمز هستند.

کیهان کلهر در هلند مي نوازد
علیرغم پاندمی کرونا، آنســامبل زهی »آمستردام سینفونیتا« هلند، پروژه 

»راهی به سوی ایران« را به صحنه خواهد برد.
به گزارش ایسنا، در این اجرا »هفت گاه معلق« از فرخزاد الیق اجرا خواهد 
شــد و کیهان کلهر، نوازنده مهمان ُسلیســت قطعۀ »آتشــگاه« از جاکوبسن 
)جادۀ ابریشــم( خواهد بود. همچنین قطعــه ای از کیهان کلهر برای کمانچه 
و ویُلنســل برای نخستین بار اجرا خواهد شد. کیان ســلطانی ویُلن ُسلیست، 
قطعات فولک شــیراز را به روایت رضا والی )آهنگساز(، اجرا خواهد کرد و در 
پایان کیهان کلهر و کیان سلطانی با ارکستر زهی، قطعه ای را از آهنگساز جاِز 

رامبرانت تریو، رامبرانت فرریش، خواهند نواخت.
این اجرا از ۲9 اکتبر در آمستردام آغاز خواهد شد و به مدت یک هفته در 

شهرهای دیگر هلند ادامه خواهد یافت.
در یادداشــت سایت آمستردام سینفونیتا آمده اســت: »در این برنامه، دو 

دنیای موسیقی ایرانی و موسیقی کالسیک غربی به هم می پیوندند.«
برنامه پنجشــنبه ۸ آبان )۲9 اکتبر( مســتقیماً از طریــق پایگاه اینترنتی 

www.cellobiennale.nl قابل مشاهده خواهد بود.

بهزاد فراهانی:
ریسک نمي کنم

بهــزاد فراهانی گرچه معموال تئاترهای پرجمیعت روی صحنه می برد ولی در 
دوران کرونایی ترجیح می دهد ریســک نکند و به همیــن دلیل برای اولین بار 

نمایشنامه ای تک نفره نوشته است.
این هنرمند در گفتگو با ایســنا دربــاره تازه ترین فعالیت های خود خبرهایی 
می دهد؛ از جمع آوری آثار نوشتاری تا ایده هایی برای ساخت فیلم و اجرای تئاتر.

او که پیش از این عموما نمایش هایی پر پرسوناژ مانند »گل و قداره«، »مریم 
و مرداویج« و ... را با گروه تئاتر »کوچ« اجرا کرده اســت، درباره فعالیت های تازه 
خود در حوزه تئاتر می گوید: برای اولین بار نمایشنامه ای تک نفره نوشته ام که به 
نوعی برآمده از شرایط فعلی است و باید کمی جلو برویم و ببینیم برای اجرایش 

چه می توان کرد.
فراهانی البته بهتر می داند درباره ماجراهای این نمایش توضیحی ندهد و فقط 
به بیان این نکته بسنده می کند که شخصیت این نمایشنامه یک زن حدودا هفتاد 

هشتاد ساله است.
او دربــاره اجرای احتمالی این اثر می گوید: فعال که نمی توان برنامه ای قطعی 
داشت ولی شاید این نمایش را در یکی از فستیوال های خارج از کشور اجرا کنم. 
هرچند که شرایط آن فستیوال هم مشخص نیست و آنها هم منتظرند ببینند کرونا 

ما را به کجا می کشاند.
این کارگردان که از مدت ها پیش قصد داشته فیلم »مهمانی از کاراییب« را با 
فیلمنامه ای از نوشته های خودش بسازد، درباره این پروژه هم می گوید: همه چیز 
برای ساخت فیلم آماده اســت  ولی فعال ترجیح می دهم در این دوران کرونایی 

دست به کار نشویم و منتظر بمانیم.
فراهانــی درباره تامین بودجه برای ســاخت این فیلم هــم توضیح می دهد: 
سرمایه ای که در نظر گرفته بودیم، در دوران پیش از کرونا، کافی بود ولی حاال با 
باال رفتن هزینه ها، مطممئن نیستم کفاف بدهد و شاید ناچار شویم این سرمایه 

را ارتقاء بدهیم.
او البته ترجیح می دهد اطالعات بیشــتر درباره گروه بازیگران این فیلم را به 
زمانی دیگر موکول کند . این نویســنده در مقطع کرونایی آثار نوشــتاری اش را 
هم سر و سامانی داده است. پیش از این داستان های کوتاهش از سوی انتشارات 
»گویا« به چاپ رسید و در بازار هم عرضه شد. این کتاب شامل 55 داستان کوتاه 
بین ۲ تا 5 صفحه اســت و همه این داســتان ها برآمده از تجربیات زندگی این 

هنرمند در فاصله ۶ تا 75 سالگی اوست.

اخبار کوتاه

گفت وگو 

رادیو در دســترس ترین و مهم ترین رســانه موجود در 
دوران جنگ محسوب می شد. مخابره اخبار مربوط به مناطق 
جنگی، به نوعی بازی در زمینی پر از مین بود که اطالعات 
مهم جنگ را می توانســت بــه کل دنیا مخابره کند. در این 
میدان واژگان به سربازان خط مقدمی می ماندند که اهمیت 
هر کدام می توانست سرنوشت ساز باشد. ضمن اینکه اهمیت 
این اخبار و در صدر بودنشان به خودی خود حساسیت های 
بسیاری را با خود به همراه داشت. در داخل و خارج از کشور 
توجهات به اخباری بود که از این رسانه گرم مخابره می شد. 
شــهید غالمرضا رهبر اهمیت خبرنگاری جنگ را دریافته 
بود تا جایی که محســن رضایی در مصاحبه ای اعالم کرد: 
تا خبری توسط غالمرضا رهبر مخابره نمی شد از صحت آن 

اطمینان نداشتیم.
»آبادان یازده ۶۰« ســعی دارد بــه جایگاه و نقش رادیو 
آبادان در روزهای بســیار ســخت و سرنوشت ســاز جنگ 
بپردازد. تیمی که در رادیو آبادان مشــغول به فعالیت است، 
قصد دارد در سخت ترین شرایط به مخابره اخبار جنگ ادامه 
دهد و درواقع این ســنگر رســانه ای را حفظ کند. در اینجا 
ضمن نگاهی به تاریخ این رادیــوی محلی، نگاهی اجمالی 
به فعالیت های رســانه ای شهید غالمرضا رهبر نیز می شود. 
در پالن هایی نیز صحبت های او در رادیو  بازسازی مي شود. 
»هنا آبادان، اینجا آبادان است و اینجا آبادان می ماند.« او این 
خبر را به زبان عربی هم مخابره می کرد تا هر دو سوی جنگ 

صدای مقاومت رادیوی آبادان را بشنوند.
درواقــع، حفظ رادیو و ادامه فعالیت آن زیر توپ و تانک 
دشمن، بدیلی از نبرد رزمندگان در جبهه های جنگ است. 
ضمن اینکه این جنگ با جنگ رســانه ای نیز همراه شده و 
خبرنگارانی مانند شهید غالمرضا رهبر قصد رساندن صدای 
مقاومــت رزمندگان در مقابل هجوم رژیــم بعث را به دنیا 

داشتند.
در کنار نگاهی به گوشــه ای از تاریخ دفاع مقدس، توجه 
به رسانه به عنوان یک عنصر حیاتی در آن روزها و بازنمایی 
وقایــع آن در دنیای محصور در خطوط رســانه ای ایده ای  
مناسب و قابل توجه اســت. به ویژه در شرایطی که امروزه 

رســانه ها به یکی از اصلی ترین عناصر زندگی بشــر تبدیل 
شده اند و جنگ نرم رســانه ها دیگر بر کمتر کسی پوشیده 
اســت. اما اینکه این واقعیت تا چه حد توانســته به خوبی 

بازنمایی و بیان شود نکته دیگری است.
با توجه به اینکه شخصیت اصلی قصه »آبادان یازده ۶۰«، 
رادیوی آبادان اســت؛ اما در طول فیلم تنها به تالش عوامل 
رادیو برای حفظ رادیو به عنوان ســنگری در مقابل دشمن 
پرداخته می شود و »رادیو آبادان« تشخص نمی یابد و جایگاه 
و نقش آن در این موقعیت حساس چندان مورد توجه قرار 

نمی گیرد.
نکتــه دیگر اینکه، فیلم ســعی دارد  نقش تمام این ده 
نفر را در حفظ ســاختمان رادیو آبادان یکسان نشان دهد و 
شخصیت ها اهمیت بیشتری نسبت به یکدیگر نداشته باشند. 
در حالی که فیلم می توانست با شاخص کردن شخصیتی که 
نزدیک به شخصیت شهید رهبر است، از نقطه نظر او نحوه 
ایســتادگی و فعالیت دست اندرکاران رادیو آبادان را ترسیم 

کند و شخصیت بخشی به رادیو رخ بدهد. اما با رویکرد گریز 
از قهرمان پردازی، رسیدن به ایده شخصیت شدن رادیو نیز 
تحقق نیافت. در این میان شخصیت های فیلم هم هیچ کدام 
به تنهایی خصوصیات بارزی برای تاثیرگذاری و دنبال کردن 
داستان ندارند. همچنین از شخصیت شهید رهبر، تصویر و 

انگاره ای مانا در ذهن ایجاد نمي شود.
در این میان دو طیف تندرو و گروه مقابل نیز برای ماندن 
در ســاختمان رادیو و ادامه مخابره اخبار و عدم ادامه کار، 
اختالفاتی جدی دارند که احتماال سعی شده این اختالفات 
بــه جذابیت و درام اثر کمک کند. اما بیان این اختالفات در 
کنار ایده خوب و کمتر پرداخته شده  ای ماننده رادیو آبادان، 

ایده اصلی را نیز به محاق برده و آن را کم رنگ تر می کند.
کارکرد این درگیری و گره افکنی ساخت فضای دو قطبی 
موافق و مخالفی است که در  میان بحبوحه جنگ، به بحث 
و مشاجره بپردازند! ضمن اینکه این مسئله از میانه داستان 
مســیر دیگری را طی می کند و مانــدن در رادیو به مبارزه 

تن به تن و ورود به جنگ منتهی می شــود و آنها عمال و به 
ناچار مجبور به ترک محل کار خود و درگیری مسلحانه در 

آبادان می شوند.
در واقــع ایــده فیلم، قابلیت داشــت که بــر فعالیت و 
چالش هــای پیــش روی خبر رســانی جنگ بــه عنوان 
حساس ترین زمان تاریخی ممکن برای یک رسانه،  تمر کز 

کند.
خبرنگاری جنگ و بحران از عملیات روانی، انواع تبلیغات 
خاکستری، سفید و ســیاه، چینش اخبار، دروازه بانی خبر 
تا انتخاب موســیقی، شــیوه ها و خالقیت های گویندگی؛  
چالش های پیش روی دبیران خبری و گویندگان در چنین 
موقعیتی است که »آبادان یازده ۶۰« مي توانست دستمایه 
درام خود قرار دهد. ضمن اینکه تاکید بیشتر بر نقش رادیو 
به عنوان در دسترس ترین رسانه موجود در آن دوران، از دل 

این نگاه برمی آمد و ترسیم می شد.
نمونه های موفقی از فیلم هایی با تاکید بر نقش رسانه ها در 
حساس ترین شرایط تاریخی وجود دارد که شاید فیلم »همه 
مردان رئیس جمهور«، فیلم موفق و بیشــتر دیده شده ای 
باشد که با کم کردن همه حواشی و خرده داستان هایی که 
می توانست در کنار داستان اصلی حرکت کند و به آن شاخ 
و برگ بدهد؛ اتفاقا از حواشی پرهیز کرده و تاکید خود را بر 
تاثیر سرنوشــت ساز رسانه در چنین موقعیت های حساسی 
گذاشته اســت. نکته ای که »آبادان یازده ۶۰« آن را مطرح 
کرده اما از این ایده مرکزی فاصله گرفته است. بحث صحت 
و ســقم اطالعات مخابره شــده و نوشتن خبرهایی که قرار 
اســت روی موج رادیو خوانده شــود نیز چندان مورد توجه 
قرار نمی گیرد و فرآیند رسیدن به خبری درست و قابل اتکا 

در چنین شرایطی دیده نمی شود.
»آبــادان یازده ۶۰« می توانســت با توجــه به موضوع و 
اهمیــت ایده مرکزی آن، به یکــی از آثار تاثیرگذار  و مهم 
دفاع مقدس با سویه جهانی تبدیل شود، اما به نظر مي رسد 
با توجه به عدم تمرکز بر تشــخص رسانه رادیو در جنگ و 
شخصیت محوری شــهید رهبر، از رسیدن به عمق جنگ 

برای مخابره جنگ و بازنمایی آن در سطح بازمانده باشد.

نگاهی به فیلم »آبادان، یازده ۶۰«

جنگ برای مخابره جنگ
رویا سلیمی
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روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمان

مدیرعامل شرکت خط و ابنیه فلق اعالم کرد 
نقدینگی و سرمایه درگردش مشکل عمده پیمانکاران

شــركت خط و ابنیه فلق در سال 1372 
توسط موسســه صندوق پس انداز كاركنان 
راه آهن به عنوان ســهامدار اصلی تاسیس 
شــد. عمده فعالیت های شركت درخصوص 
انجــام امــور پیمانــكاری راه و راه آهن ، 
ساختمان و ابنیه فنی است. این شركت در 
بدو تاسیس غالبا در بخش ساختمان سازی 
فعالیت  داشــته و از اوایل دهه 90 در حوزه 
ریلی فعال تر شــده و در ســال های اخیر 
در بخش راه آهن و باالخص در زیرســازی، 
روســازی و بخش تعمیر و نگهداری خطوط 

ریلی به صورت تخصصی فعالیت دارد.
مرتضی علیــزاده، مدیرعامل شــرکت خط و 
ابنیه  فلق معتقد اســت عمده مشکل پیمانکاران 
در حال حاضــر نقدینگــی و ســرمایه در گردش 
اســت. وی می گوید: با توجه بــه کاهش بودجه 
عمرانی به علــت تحریم های ظالمانه و به تبع آن 
عدم تخصیص منابع کافی در این بخش، مطالبات 
از محل صورت وضعیت هــای پیمانکاران با تاخیر 
زیاد پرداخت و در نتیجه نقدینگی شــرکت های 
پیمانکاری دچار مشکل شده است. برای آشنایی 
با مشــکالت حوزه پیمانکاری و عملکرد شرکت 
خط و ابنیه فلق بــا وی گفت وگو کرده ایم که در 

ادامه می خوانید.
چه پروژه هایی را در سال گذشته انجام 

داده اید؟
تعمیــر و نگهداری خطوط ریلــی در راه آهن 
به شــکلی مشــابه عملیات راهــداری در بخش 
جاده اســت. تعمیر و نگهداری خطوط ریلی در 
حال بهره برداری الزمه ســیر ایمــن ترافیک در 
شــبکه ریلی اســت که با پایش و بازدید مستمر 
در طول خطوط ریلی کشــور توسط شرکت های 
فعال در این حوزه اقدام می شــود. شــرکت خط 
و ابنیه فلــق نیز با به کارگیری پرســنل مجرب 
و ماشــین آالت موردنیــاز یکی از شــرکت های 
فعال در زمینه تعمیر و نگهداری راه آهن اســت 
که تقریبا از ۱۰ ســال گذشــته بــا ورود در این 
بخش نگهــداری نواحــی راه آهن فــارس و قم 
را در کارنامــه خــود دارد که مجمــوع خطوط 

مذکــور طولــی معــادل ۱۶۰۰ کیلومتر خط را 
شامل می شــود.  همچنین حدود 7 کیلومتر در 
 محور گار-ســاقه در استان قم را در سال گذشته

 بازسازی کردیم. 
همچنین شــرکت یک ســاختمان اداری به  
مســاحت ۱4۰۰ مترمربــع در بندرعباس برای 
مجموعه شــرکت های فعــال ریلی در اســکله 
شهیدرجایی و تغییر کاربری یک انبار در مجموعه 
راه آهــن قم و تبدیــل آن به ســاختمان مجهز 

ورزشــی به مساحت ۶۰۰ مترمربع و همچنین 4 
مورد زیرگذر ریلی نیز در دســت اقدام داشته که 
امسال به بهره برداری رســیدند. عملیات احداث 
یک پارک به نام بوستان خضرنبی به وسعت ۱۰۰ 
هکتار در شهر قم  نیز در سال گذشته شروع شد 

که در مراحل نهایی اجرا است.
برنامه های شركت در سال جاری چیست؟

ادامه فعالیت های قبلی و همچنین توسعه در 
خدمــات را در برنامه داریم؛ یکی از برنامه های ما 
افزایش سهم بازار تعمیر و نگهداری خطوط ریلی 
در کشور است که در همین راستا عالوه بر پروژه 
تعمیر و نگهداری راه آهــن قم، اخیرا در مناقصه 
تعمیر و نگهداری راه آهن غرب کشــور )همدان( 
کــه حدود ۲5۰ کیلومتر و بــه مبلغ ۲۸ میلیارد 
تومان اســت انتخاب شدیم. حدود یک ماه است 

که فعالیت در این ناحیه را شروع کرده ایم.
یــک پروژه دیگر هم به جهــت تقویت بخش 
احــداث در شــرکت آغــاز کرده ایم که شــامل 
بازســازی محور قم-ســاقه به طــول 9 کیلومتر 
اســت که تاکنون ۶ کیلومتر از آن انجام شــده 

است. عالوه بر موارد فوق حضور در دو پروژه دیگر 
متعلق به شهرداری به جهت توسعه فعالیت های 
شــرکت به فعالیت های غیر از راه آهن اســت که 
یکی پروژه احداث بوستان رضوان و دیگری پروژه 
احداث آشــیانه آتش نشــانی مادر در شهر قم را 
شامل می شــود که پس از انتخاب در مناقصه و 
امضای  قرارداد طی ماه گذشته در مرحله تجهیز 
کارگاه اســت. همچنین تقویت ماشــین آالت و 
تجهیزات موردنیاز شرکت نیز در برنامه قراردارد 
که با تجهیز شــرکت به یک دستگاه جرثقیل ۸۰ 
تنی ریلی و ماشــین آالت راهســازی گام مهمی 
برای حضور در پروژه های ریلی طی سال گذشته 

و امسال برداشته شد.
موانع و مشكالتی كه شما پیمانكاران با 

آن مواجه هستید، چیست؟
نقدینگی  تامیــن  پیمانکاران  مشــکل  عمده 
و ســرمایه در گردش الزم بــرای اجرای پروژه ها 
اســت، زیــرا کارفرمایــان عمدتــا در پرداخت 
مطالبات پیمانکاران مشــکل دارنــد. با توجه به 
اینکه بودجــه عمرانی دولت بــه علت تحریم ها 
و بالطبــع کاهــش تخصیــص منابــع موردنیاز 
در این بخش کاهش داشــته، بنابراین رســوب 
مطالبــات پیمانکاران زیاد و بازگشــت هزینه ها 
با زمان طوالنی صورت می گیــرد؛ این امر باعث 

 می شــود که منابع و نقدینگی ما دچار مشــکل
 فراوانی شود.

البتــه در تعمیر و نگهــداری خطوط راه آهن 
منابع موردنیاز با تالش راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران تامین می شــود، ولی در سایر موارد مانند 
احــداث پروژه های جدید، مطالبات به ســختی 
پرداخت می شــود و شرکت را با کمبود نقدینگی 
مواجه می کند کــه باعث کندی اجــرا یا توقف 
پروژه هــا می شــود. تامین مصالح مشــکل دیگر 
پیمانکاران عمرانی اســت؛ با توجه به تورم فعلی 
و افزایــش نرخ، ناچار هســتیم آنها را با رقم های 
بســیار باال تامین کنیــم. همچنیــن مطالبات 
و  تامین اجتماعی  ماننــد  مختلف  ســازمان های 
مالیات از پیمانکاران اســت که باید مســاعدت 
بیشــتری بــه شــرکت های پیمانکاری داشــته 
باشــند و بدهی های پیمانــکاران را با بازه زمانی 
طوالنی تــر و به صــورت اقســاط دریافت کنند، 
زیرا به همان نســبت پیمانــکاران نیز مطالبات 
 خود را بــا تاخیر از کارفرمایــان و بخش دولتی

 دریافت می کنند. 

عمده مشکل پیمانکاران تامین نقدینگی و سرمایه در گردش الزم برای اجرای 
پروژه ها اســت، زیرا کارفرمایان عمدتا در پرداخت مطالبات پیمانکاران مشکل 
دارند. با توجه به اینکه بودجه عمرانی دولت به علت تحریم ها و بالطبع کاهش 
تخصیص منابع موردنیاز در این بخش کاهش داشته، بنابراین رسوب مطالبات 
پیمانکاران زیاد و بازگشــت هزینه ها با زمان طوالنی صورت می گیرد؛ این امر 

باعث می شود که منابع و نقدینگی ما دچار مشکل فراوانی شود.
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گروه بین الملــل - مهدی یزدی: هفت 
روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
خرابکاری در رونــد رأی گیری و درگیری میان 
هــواداران کاندیداهــا کماکان ادامه داشــته و 
دموکرات ها تصاحب سنا را در سر دارند. همزمان 
با جشن های روز هالووین، رئیس جمهوری آمریکا 
در کاخ ســفید از مهمانان خردسال و بزرگسال 
ماسک بر صورت خود پذیرایی کرد و در یوتیوب 
نیز کلیپی را منتشر کرد که رقیبش را به شوخی 

به زامبی تشبیه کرده است.
آسوشــیتدپرس خبر داد که تاکنون حدود 
۵۸ میلیون و ۶۰۰ هزار آمریکایی در رأی گیری 
زودهنگام انتخابات شرکت کرده اند که از میان 
آنان ۵۱ درصد دموکرات و ۳۱ درصد جمهوری 
خواهند. بایدن در کل ۸ درصد در سراسر کشور 
از ترامــپ جلو افتاده به طوری که ۵۱ درصد از 
رای دهنــدگان احتمالی می گویند از این نامزد 
دموکــرات حمایت و ۴۳ درصد حمایت خود از 
ترامپ را اعالم می کنند. بررسی نظرسنجی های 
یک به یک ایالت ها هم نشان می دهد که بایدن 
همچنان در بیشــتر ایالت های بــه اصطالح » 
ایالت های نبرد انتخاباتــی« نیز از ترامپ پیش 
اســت. از ســوی دیگر از شهر بوســتون ایالت 
ماساچوست خبر رسیده که یکی از صندوق های 
اخذ رأی ساعت ۴ صبح دیروز به وقت محلی آتش 
زده شد. این صندوق ها مانند صندوق پست در 
مناطق مختلف شهرهایی که در آن ها رأی گیری 
پســتی در جریان اســت نصب  شــده و بدون 
محافظ هســتند. از بین ۱۲۲ برگه رأی داخل 
این صندوق حدود ۴۰ برگه رأی از بین رفته اند. 
شهرداری بوستون با رأی دهندگانی که آراء آنان 
از بین رفته است تماس خواهد گرفت تا تصمیم 
بگیرند که برایشان رأی خام دیگری ارسال شود 
یا اینکه به صورت حضوری در روز انتخابات رأی 

خواهند داد. در جریــان گذر کارناوال یهودیان 
هوادار ترامپ از محالت نیویورک، درگیری هایی 
میان موافقان و مخالفان رئیس جمهوری آمریکا 
درگرفت. به نوشــته آسوشــیتدپرس، برخی از 
معترضان به صدها خودرویی که با پوســترهای 
تبلیغاتــی ترامپ و پرچم آمریکا تزئین شــده 
بودنــد، تخم مرغ یا ســنگ پرتاب کــرده و با 
هواداران ترامپ درگیر شــدند. پلیس نیویورک 
چند نفر را بازداشت کرده است. نانسی پلوسی 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به ســی ان ان 
گفت که اگر دموکرات ها اکثریت مجلس آینده 

را در انتخابات پیش رو حفظ کنند، برای کسب 
ریاست مجلس نامزد خواهد شد. وی تأکید کرد 
که هم حزبی هایش باید به فکر تصاحب مجلس 
سنا نیز باشــند. جمهوری خواهان ۶ سال است 
که اکثر کرسی های این نهاد قانون گذاری را در 

اختیار دارند.
پیش بینی »فرید زکریا«

فرید زکریا تحلیلگر شبکه خبری آمریکایی 
ســی ان ان پیش بینی کرد با توجه به شــکاف 
گسترده سیاسی در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری در انتخابات سوم نوامبر )۱۳ آبان( به 

ســختی از جو بایدن رقیب دمکرات، شکست 
بخورد. 

به گزارش روز دوشــنبه ایرنا؛ زکریا مجری 
برنامه »جــی پی اس« در این شــبکه خبری 
آمریکا، با توجه به سختی رقابت های انتخاباتی 
و دو قطبی شدن فضای این کشور و همچنین 
با یادآوری درستی پیش بینی اش در باره نتیجه 
انتخابات ۲۰۱۶، گفت: شرط مي بندم که ترامپ 

در این دوره شکست خواهد خورد.
زکریا با اشاره به تکیه داشتن این پیش بینی 
به بســیاری از داده ها مانند محبوبیت نداشتن 

ترامپ و ضدیت افکار عمومی با او، افزود: میزان 
تائید همگانی برای او با توجه به زمان برگزاری 
نظرسنجی ها، در پائین ترین سطح در مقایسه 

با رئیسان جمهوری پیشین آمریکا، قرار دارد.
به گفته این مجری سی ان ان؛ رقیب ترامپ 
در انتخابات ۲۰۱۶، هیالری کلینتون بود که او 
نیز دومین نامزد غیرمحبوب در تاریخ انتخابات 
ریاســت جمهــوری اخیر بود. اما بــا اطمینان 
مي گویم که این اتفاق این بار برای ترامپ تکرار 
نخواهد شد. وی تاکید کرد: آغاز حیات سیاسی 
ترامپ با ایجاد تردید در باره »حق طبیعی« به 
دنیا آمدن بود که به نظرم ضرری جبران ناپذیر 
اســت. زکریا در باره در باره پیامدهای داخلی و 
خارجی پیروزی احتمالی ترامپ برای دومین بار 
و احتمال خطرناک شــدن اوضاع آمریکا و بروز 
درگیری های داخلــی گفت: یکی از تهدیدهای 
نگران کننده تصمیم های ترامپ، وجود نداشتن 
حــد و مرز برای اوســت و اینکه دوســت دارد 
کارهایی بکند که تاکنون هیچکس نکرده است. 
بنابراین اگــر او نتیجه انتخابات را در ۲۰ ایالت 
به چالش بکشد و از ارتش خواستار اقدام شود، 
چــه رخ خواهد داد؟ زکریا پیرامون همه گیری 
گسترده کرونا در ایاالت متحده و عملکرد دولت 
کنونی برای مهار آن افزود: همه گیری کرونا در 
کره زمین، سرنوشت ســازترین رویداد سراسر 
زندگی ماســت که حتی حوادث ۱۱ سپتامبر 
)۲۰۰۱( و بحران مالی جهانی، چنین تاثیراتی 
نداشته است.  بیماری کووید - ۱۹ چنان تحولی 
ایجــاد کرد که اکنون هیچ چیزی ســر جایش 
نیست و تغییرات را امکان پذیر کرد. اگر سران 
کشورها، مسیر را به شهروندان نشان دهند، آنان 
برای تغییر کردن به منظور رســیدن به مکانی 
بهتر آمادگی دارند، البته در صورتی که ســران 

نیز به استقبال تغییرات مثبت بروند.

59میلیونآمریکاییتاکنونرایدادهاند

امید دموکرات ها به تسخیر کاخ سفید و سنا
»فریدزکریا«:ترامپبهسختیشکستميخورد

برخالف سال گذشته که التهاب اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹، پنج ماه تا فوریه 
۲۰۲۰ به درازا کشــید و منجر به ســقوط دولت »عادل عبدالمهدی« شد، 
امســال به دلیل اســتقبال محدود عمومی در کمتر از ۲۴ ساعت، تب اولیه 
اعتراضات در بغداد به سرعت فروکش کرد. در جریان بازدید میدانی خبرنگار 
ایرنا از محل اعتراضات مشــاهده شــد که اوضاع در میدان تحریر نسبت به 
دیروز یکشــنبه به شدت آرامتر بوده و جمعیت بســیار کمی در مقایسه با 
دیروز در این میدان حضور داشــتند. کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق 
امروز اعالم کرد که در جریان اعتراض های روز گذشــته، ۱۷۱ تظاهرا کننده 
و نیروی امنیتی در بغداد و استان های مرکزی و جنوبی عراق مجروح شدند. 

بازگشتآرامشنسبیبهبغداد
کرملین دیروز )دوشنبه( پیشنهاد داد که روسیه و آمریکا توافق کنند که 
موشک های خاصی را در اروپا مستقر نکرده و تدابیر راستی آزمایی مشترکی 

پس از نابودی پیمان کنترل تسلیحات هسته ای آی ان اف ایجاد کنند.
به گزارش رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه 
گفت، والدیمیر پوتین بعد از خاتمه یافتن پیمان نیروهای هسته ای میان برد 
)آی ان اف( بیانیه ای درباره گام های بیشتر در راستای تنش زدایی این وضعیت 
در اروپا داشته که بخشی از سیاست او در قبال تنش زدایی چندجانبه است.

پســکوف به خبرنگاران گفت: این بیانیه سند مهمی است. رئیس جمهور 
پوتین همواره سیاست تنش زدایی چندجانبه را دنبال می کند. 

پیشنهادموشکیکرملینبهکاخسفید
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: چین شرکت های »الکهید مارتین«، 
»بوئینگ«، »ریتون« و دیگر شرکت هایی را که به گفته این کشور در فروش 

تسلیحات توسط واشنگتن به تایوان نقش داشته اند، تحریم می کند.
به گــزارش رویترز، پنتاگون هفته پیش اعالم کرد، وزارت خارجه آمریکا 
فروش بالقوه سه سیستم تسلیحاتی به تایوان، از جمله سنسورها، موشک ها 
و توپخانه ای که ارزش مجموع آن ها می تواند ۱.۸ میلیارد دالر باشد را تأیید 

کرده است.
پکن تایوان را ناحیه ای خودســر تلقی می کنــد که وعده داده در صورت 

لزوم با زور، تحت کنترل خود درآورد.

تحریمچینعلیهآمریکا

ادامهتهدیداتداعشحتیبدونالبغدادی

»دیروز، دوشــنبه اولین ســالگرد کشــته 
شدن ابوبکر البغدادی، رهبر بدنام گروه داعش 
اســت، گروهی تروریستی که به خاطر اجرای 
اعدام های دست جمعی و بیرحمانه اش شناخته 
شــده اســت.«  به گزارش ایســنا، به نقل از 

خبرگزاری اسپوتنیک، داعش در اوج اقداماتش 
در سال ۲۰۱۴ و تحت رهبری ابوبکر البغدادی، 
مناطــع وســیعی از اراضی ســوریه و عراق را 
تحــت کنترل گرفت؛ اراضی کــه در آنها یک 
به اصطالح خالفتی به وجــود آورد که دارای 

ارتش، نهادهای آموزشی و حتی یک سیستم 
پولی بود. میلیونها سوری و عراقی مجبور شدند 
تحت آن رژیم زندگی کنند و بســیاری دیگر 
نیز با تهدید مغلوب شــدن از سوی این گروه 

تروریستی مواجه شدند.
دکتــر ادو هکت، یک کارشــناس نظامی 
اســرائیلی از مرکز مطالعات راهبردی بگین-
سادات معتقد است تهدید داعش حتی زمانی 

که در اوجش بود، عمدتا اغراق شده بود.
او گفت: البته چنین گروه هایی مثل القاعده 
و داعــش می توانند حمالت بســیار دردناکی 
خارج از جهان اســالم ســازماندهی کنند، اما 
خطر کلی آنها در مجموع با اغراق همراه است. 
نخست اینکه آنها قادر نبودند کل جهان اسالم 
را تحت لوای مربوط به خود متحد و فتح کنند. 

و در درجه دوم، آنها قادر نبودند هیچ کشــور 
غربی و یا حتی هیچ یک از کشورهای ضعیف تر 

آفریقا و آسیا را تضعیف کنند.
هکت با این حال گفت، معتقد است از بین 
بردن البغدادی که از سوی نیروهای آمریکایی 
در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹ صورت گرفت یک حرکت 
»هوشــمندانه« و تصمیمی بــود که جهان را 
امن تر ســاخت. او بیان کرد: البغدادی تاثیری 
کاریزماتیک داشت که او را قادر به بسیج کردن 
حمایتها به نحوی که جانشینهایش نمی توانند، 
می ســاخت. اگر او از بین نرفتــه بود، داعش 
تبدیل به یک تهدید عمده برای همسایگانش 
می شد. امروز با این حال روند بازیابی این گروه 
تنها در سطح زنده ماندن حداقلی و عمال تنها 
در سوریه است. در پی از بین رفتن این خالفت 

داعش که تا ســال ۲۰۱۷، ۹۵ درصد از اراضی 
خــود را از دســت داد، و متعاقــب آن از بین 
رفتن البغدادی، داعش وضعیت خود به عنوان 
خطرناکترین سازمان جهان را از دست داد. اما 
تروریسم آن همچنان  در حال سر بر آوردن در 
بسیاری از بخشهای خاورمیانه است. یک هفته 
پیش، گزارش شد که حمالت داعش در آفریقا 
به رغم این ادعا کــه تهدید این گروه کامال از 
بین رفته، جهــش یافته اســت. گزارش های 
مشــابهی در این خصوص هم در شبه جزیره 
ســنای مصر داده شد، جایی که در آن مقامها 
مشــغول جنگیدن برای خالصی یافتن از این 
گروه افراطی هستند. گزارشهایی هم در مورد 
بخشهایی از ســوریه و عراق که در آنها نزاع ها 

هنوز جریان دارد، منتشر شد.

براساس گزارش یک پایگاه اینترنتی آمریکایی، دونالد 
ترامپ قصد دارد در صورت پیروزی در انتخابات ریاســت 
جمهوری نوامبر چند مقام ارشد حوزه امنیت ملی شامل 
روسای ســیا و اف.بی.آی و همینطور وزیر دفاع آمریکا را 

برکنار کند.
پایگاه آکســیوس به نقــل از دو منبع گــزارش کرد، 
دونالد ترامپ، رئیــس جمهوری آمریکا برنامه ریزی کرده 
تا در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش 
رو، مارک اســپر وزیر دفاع، جینا هاسپل، رئیس سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )ســیا( و کریســتوفر رای، مدیر 
اداره تحقیقات فــدرال آمریکا )اف.بی.آی( را اخراج کند. 
مقام های کاخ ســفید از اظهارنظر درباره مسائلی شخصی 

خودداری کردند.

جود دیر، ســخنگوی کاخ ســفید به پایگاه آکسیوس 
گفت: مــا در حال حاضر هیچ بیانیه شــخصی ای نداریم 
و مناســب نخواهد بود که درباره تغییرات بعد از انتخابات 
یا مربوط به دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ گمانه زنی 
کنیــم. یک منبع خبــری نزدیک به جینا هاســپل بیان 
داشت، مدیر سازمان ســیا خودش استعفایش را در نظر 
دارد. این منبع به آکســیوس گفت: از ابتدای اصرار مدیر 
اطالعات ملی آمریکا به خارج شــدن اســناد از وضعیت 
محرمانه و با توجه به اینکه هاســپل شــدیدا احســاس 
تعهــد به حفاظت از منابع مرتبط با این محتواها می کند، 
زمزمه هایی در سازمان درباره برنامه ریزی مدیر سیا برای 
ترک ســازمان صرف نظر از اینکه چه کســی در انتخابات 

پیروز شود، وجود داشته است.

وزیــر امور خارجه ســابق آمریکا معتقد اســت، اکثر 
جمهوری خواهانی که خواســتار شکست رئیس جمهوری 
کنونــی در انتخابات نوامبر هســتند، هنــوز علنا به این 

موضوع اذعان نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، »هیالری کلینتون، 
وزیر امور خارجه ســابق آمریکا و رقیب دونالد ترامپ در 
انتخابات ۲۰۱۶، اکثــر جمهوری خواهانی را که در طول 
ریاست جمهوری ترامپ بزدل بودند و در حالی که قدرت 
داشــتند اما جرات مخالفت و اظهارنظر نداشتند، محکوم 
کرد. وی در پادکســتی که امروز منتشر شد، گفت: اکثر 
جمهوری خواهان می خواهند فصل ترامپ بســته شــود. 
آنها نیز همانند ما می خواهند شاهد رفتن ترامپ از راس 

قدرت باشند اما نمی توانند علنا این را بگویند.

کلینتون که علی رغم به دست آوردن آرای مردمی در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ میالدی در برابر ترامپ 
شکست خورد، بارها ادعا کرده که نمی تواند ایده پیروزی 
ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ را قبول کند. براســاس گزارش 
وب سایت آکســیوس، کلینتون گفت: این مساله می تواند 
باعث ناهنجاری شناختی شــدیدی شود. این ایده رسما 
مــرا مریض می کند. اینکه فکر کنم ما چهار ســال دیگر 
شاهد سوء استفاده و نابودی نهادهایمان، خدشه دار شدن 
اصــول و ارزش هایمان، فرســایش رهبری مــان و خیلی 
چیزهای دیگر خواهیم بــود، حال مرا بد می کند. وی در 
پاسخ به این ســوال که آیا خواستار زندانی شدن ترامپ 
اســت یا خیر، گفت: من هرگز چنیــن چیزی نمی گویم. 

من برخالف بسیاری از مردم، به اجرای قانون باور دارم.

روایتهیالریدربارهنفرتجمهوریخواهانازترامپبرنامهترامپعلیهمدیراننظامیوامنیتی

پلیس ضد شــورش بالروس یکشــنبه عصر یک سرکوب خشــن دیگر علیه 
معترضان انجام داد که شامل پرتاب نارنجک صوتی به صوی معترضان صلح طلب، 
تعقیب مردم از طریق حیاط منازل و دســتگیری های خیابانی می شــود و تالش 
کرد تا یازدهمین یکشــنبه اعتراضات در کشور را متوقف کند اما دیروز )دوشنبه( 
اعتصاب سراسری در کشور در پاسخ به بی اعتنایی لوکاشنکو برای کناره گیری و 

انقضای »اولتیماتوم مردم« آغاز شده است.
به نوشته روزنامه گاردین، دست کم ۱۰۰ هزار نفر در مرکز مینسک اوایل روز 
یکشنبه دست به راهپیمایی زدند و آن را اولتیماتوم مردم برای الکساندر لوکاشنکو، 
رئیس جمهوری بالروس نامیدند که باید کناره گیری کند یا با اعتصاب سراسری 

امروز )دوشنبه( روبرو شود که می تواند اقتصاد این کشور را فلج کند.
این در حالیســت که »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهوری روســیه تمایلی به 
دیدن ســرنگونی یک رهبر دیگر در جمهوری اســتقالل یافته شوروی در نتیجه 
اعتراضــات مردمی ندارد، همانند آنچــه در ۲۰۱۴ در اوکراین و اوایل ماه جاری 
میالدی در قرقیزســتان رخ داد. پوتین همچنین چندین بار در طول ســال های 
گذشته با اعتراضات مردمی روبرو بوده که یکی از آنها اعتراضات سه ماه پیش در 

خاباروفسک، واقع در شرق دور روسیه است.
از زمــان آغاز بحران در بالروس، مســکو با وام ۱.۵ میلیــارد دالری از دولت 
لوکاشــنکو حمایت کرده و همکاری امنیتی با این کشــور را قوت بخشــیده که 
شامل یکسری رزمایش های نظامی مشترک و سفر رئیس آژانس اطالعات خارجی 
روســیه به بالروس می شــود. صفوف طوالنی از معترضان که پرچم قدیمی قرمز 
و ســفید بالروس را بــه دور خود پیچیده بودند که نمــادی از اعتراضات در این 
کشور به شــمار می رود، در مرکز شهر دست به راهپیمایی زده و فریاد »استعفا« 
و »اعتصاب« ســردادند. طبق معمول، مقام ها اینترنت موبایل را در مینسک قطع 
کرده، ایستگاه های مترو را بسته و پلیس ضد شورش را در مکان های مهم و کلیدی 
مســتقر کردند. ارتش و خودروهای کنترل شــورش در مرکز شهر مستقر شده و 
افســران با ماسک باالکالو و سپرهای ضد شــورش در تمامی چهارراه ها استقرار 

یافتند اما تا عصر روز یکشنبه علیه معترضان خشونت به خرج ندادند. گروه حقوق 
بشری »ویاسنا« اعالم کرد که ۵۲۳ تن روز یکشنبه دستگیر شدند. هنوز مشخص 

نیست که چند نفر در جریان درگیری ها با پلیس زخمی شده اند.
موج کنونی خشونت و نارضایتی ناشی از اعالم پیروزی لوکاشنکو در انتخابات 
ریاســت جمهوری اوت است که به عقیده بسیاری با تقلب همراه بود و سپس به 

سرکوب بی رحمانه آنهایی منجر شد که دست به اعتراض زدند.
تعدادی از رهبران اپوزیســیون هم مجبور شدند در دو ماه گذشته یا کشور را 
ترک کنند یا دســتگیر شده اند و مقام ها تهدید کرده اند که از مهمات واقعی علیه 
معترضان اســتفاده کنند. سوتالنا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون که در انتخابات 
شکســت خورده بود، از کشــور گریخت و اکنون در لیتوانی به سر می برد. وی از 
پایتخت این کشــور خودش را رهبر منتخب و مشروع بالروس اعالم کرده و گفته 
کــه می خواهد بر دوره گذار پیش از برنامه ریزی برای یک انتخابات جدید و آزاد 

نظارت کند.

ازسرگیریاعتراضاتبالروسباپایاناولتیماتوممنتقدانلوکاشنکو

مرگدستراستصدام
برخــی منابع خبری عراقی از مرگ »عزت الدوری« معاون صدام دیکتاتور 
پیشین عراق بعد از ســال ها فراری بودن خبر دادند. به گزارش سایت خبری 
»الســومریه نیوز« عراق به نقل از سایت های نزدیک به حزب منحله بعث این 
کشــور دیروز )دوشنبه( نوشت که عزت الدوری از سرکردگان ارشد این حزب 

و معاون صدام ُمرده است.
به نوشته الســومریه نیوز، ســایت های نزدیک به حزب منحله بعث عراق 

جزئیات بیشتری در این باره ارایه نکرده اند.
ســایت »شفق نیوز« دیگر ســایت عراقی اســت که خبر مرگ الدوری را 
به نقل از ســایت های نزدیک به حزب منحله بعث منتشــر کرد. شــفق نیوز 
همچنین نوشــت که یک منبع به سایت »سی ان ان« نوشت که الدوری روز 
یکشــنبه در گورستانی اعالم نشده در اســتان صالح الدین با حضور تعدادی 
از بســتگانش دفن شده است. عزت الدوری تحت تعقیب دستگاهی امنیتی و 
اطالعاتی عراق بود و پیش از این چند بار خبر کشته شدن یا بازداشت او اعالم 
شده بود، اما وی غالبا مرگ خود را با ارسال فایل های صوتی تکذیب مي کرد.

ویژه

سقوطشدیدارزشلیرترکیه
میــزان ارزش لیر تــرک در مقابل دالر آمریکا دیروز )دوشــنبه( به ۸.۰۵ 
رســید، این پایین ترین نرخ لیر ترک در مقابل دالر آمریکا مي باشد. به گفته 
کارشناســان سیاســی دالیل عمده اقتصادی و سیاسی در کاهش نرخ لیر در 
مقابل اســعار خارجی موثر بود، ولی عدم اعتماد ســرمایه گذاران خارجی به 
ترکیه را شاید بتوان در راس این دالیل برشمرد. نرخ دالر در مقابل لیر ترکیه 
در اوایل سالجاری میالدی ۵.۹۵ بود و از اول سال تاکنون به ۸.۰۵ رسیده که 

نشانگر دستکم ۳۰ درصد کاهش ارزش لیر مي باشد. 
اقتصاد ترکیه با روی کار آمدن حاکمیت حزب عدالت و توســعه تغییرات 
بســیاری را در خود تجربه کرده و به گفته مســووالن این کشور،  هدف آنان 
تغییر ســاختار اقتصــاد ترکیه بگونه ای که از رخدادهای سیاســی داخلی و 
خارجی تاثیر نپذیرد، بود. این وضعیت تا حدی حاصل شــده و اقتصاد ترکیه 
در ســال های گذشته بگونه ای که دشــواری های سیاسی نتواند آن را از پای 

درآورد رشد کرد و تغییر ساختار داد.
در دوره های زمانی عادی امکان مانور برای کشــورها در مسایل اقتصادی 
میسر مي باشد، ولی در طول ۱۰ ماه گذشته با شیوع کرونا در جهان و ترکیه، 
تاثیرات اقتصادی ناشی از این بیماری نیز به معضالت مبتالبه هم برای اقتصاد 

جهان، هم اقتصاد ترکیه افزوده است. 
در دوران کرونایــی عالوه بر کاهش صادرات ترکیــه به بازارهای خارجی، 
حضور گردشــگران خارجی در ترکیه که یکــی از مهمترین منابع درآمدهای 
ارزی ترکیه است نیز کاهش یافته است. در فصل گردشگری سالجاری ترکیه 
از ایــن منبع مهم درآمــدی خود محروم مانده و تاین کشــور برای پرداخت 
دیون خارجی خود که سررســید پرداخت آنان فرا رسیده، با دشواری مواجه 
شده است. به موازات دشــواری های ناشی از کرونا، ترکیه در ماه های اخیر با 

دشواری های بسیار بزرگ در سیاست خارجی خود مواجه بود.
مســاله لیبی، شــرق دریای مدیترانه، معضالت موجود با یونان، مســاله 
سیستم پدافند هوایی اس ۴۰۰ و معضالت ناشی از این مساله با ناتو و آمریکا، 
بروز بحران در روابط ترکیه با فرانســه و سخنان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر 
اینکه رئیس جمهور فرانســه مي باید از لحاظ روانی مورد آزمایش قرار بگیرد، 
ادعاهای موجود در زمینه حضور نظامیان ترکیه در درگیری بین آذربایجان و 
ارمنســتان )حتی اگر صحت نیز نداشته باشد( همه و همه مشکالتی هستند 

که اقتصاد ترکیه را بطور جدی در تنگنا قرار داده اند.

نقضسومینآتشبساعالمشدهدرقرهباغ
آناتولی: وزارت دفاع جمهوری آذربایجان ســاعاتی بعد از اعالم آتش بس 

سوم در قره باغ، نیروهای مسلح ارمنستان را به نقض آن متهم کرد.

شکستعملیاتتروریستیدراقلیمکردستان
روســیا الیوم: مقامات اقلیم کردســتان عراق از ناکام گذاشتن حمالت 
تروریســتی خبر دادند که مســؤوالن دولتی و مراکز برندهای تجاری جهانی 

را هدف قرار می داد.

دستوراردوغاندربارهتحریمکاالهایفرانسوی
رویترز: رئیس جمهوری ترکیه دیروز، دوشنبه از مردم این کشور خواست 
تا کاالهای فرانســوی را تحریم کنند. این درخواست رجب طیب اردوغان در 
ضمن تداوم انتقادات شــدیدش از امانوئل ماکرون، همتای فرانســوی اش به 

خاطر نگرشش در قبال مسلمان ها مطرح شده است.

سالگردترورشهیدفتحیشقاقی
المیادین: جنبش جهاد اسالمی در فلسطین در بیست و پنجمین سالگرد 
ترور فتحی شقاقی، موسس این جنبش اعالم کرد که نزاع این جنبش با رژیم 

اشغالگر جز با آزادسازی سراسر فلسطین پایان نخواهد یافت.

تلفاتسنگینمزدورانترکیهدرسوریه
خبرگزاری فرانسه: دیده بان حقوق بشر سوریه از کشته و مجروح شدن 
بیش از ۱۵۰ تن از عناصر گروه های شورشی مورد حمایت ترکیه در پی حمله 

هوایی روسیه به ادلب خبر داد.

اکونومیک

کوتاه از جهان

با استعانت از خداوند متعال، سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان در نظر دارد نسبت به فروش 6 پالك ثبتي به شرح جدول ذيل از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به 
نشاني: www.setadiran.ir طبق شرايط مشروحه پيوست اقدام نمايد. لذا متقاضيان جهت شركت در مزايده در صورت عدم عضويت در سامانه تداركات الكترونيكي دولت 

مي بايستي با ثبت نام در سامانه مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي قيمت پيشنهادي خود را حداكثر تا تاريخ 1399/80/15 در سامانه بارگزاري نمايند.

* سه دانگ آن مشاع )داراي حق شفعه( مي باشد. 

شماره: 2556آگهي مزايده عمومي فروش اموال غیرمنقول
تاریخ: 1399/08/01

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمیحوزهثبتیشهرستانساری

برابر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۴۵۶۰۰۹۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ که در 
هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه ۲ ســاری تصرفات مالکانه محسن 
بدخشان فرزند حسین بشــماره ملی ۲۰۹۱۹۶۰۷۹۹ نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۲۷۰.۵۲ متر مربع قسمتی از پالک ۱۱۹ 
فرعــی از ۲۳ اصلی واقــع در قریه ولی آباد بخش ۵ ثبت ســاری خریداری مع 
الواســطه از یداله ولی زاده مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 19906533 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/08/06 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/08/21 

حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده 

قیمت پایه/  ریال  نوع 
کاربري  

مساحت اعیان/
مترمربع  

 

مساحت عرصه/ 
مترمربع  پالک ثبتي  

شماره 
قطعه 

مورد مزایده  ردیف 

تجاري   6,300,630,000 ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ - ۶۰۰/۰۶ ۱۵۷/۱۲۲۱ زمین روستاي فوالدمحله  79 ۱

۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ۵۲۸/۰۰۰/۰۰۰ مسکوني   - ۱۷۶ ۹۶۳/۲۱۳۵ زمین واقع در سرخه  ۶۶ ۲ 

۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ۶۹۵/۰۴۰/۰۰۰ مسکوني  - ۲۱۷/۲ ۹۶۳/۲۱۳۴ زمین واقع در سرخه  ۶۶ ۳ 

۲/۳۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ۴۷/۱۲۰/۸۵۴/۰۰۰ بایر - ۴۸۵۷۸/۲ ۲۵/۶۵۷ زمین واقع در گرمسار   ۳ ۴

 ۴۸/۲۱۹/۷۳۹/۰۰۰ بایر  - ۵۰۷۵۷/۶۲ ۲۵/۶۵۸ زمین واقع در گرمسار  ۴ ۵

۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰ مسکوني  ۵۶۰/۵۶ ۳ دانگ مشاع ۶۰/۵۶۳ زمین واقع در گرمسار  ۱۱ ۶

سازمانجهادکشاورزياستانسمنان

اعالممفقودی
برگ سبز پراید جی تی ایکس آی  رنگ نوک مدادی 
- متالیک - مدل ۱۳۸۸ شــماره موتور ۳۱۵۷۵۱۲ 
شماره شاسی S ۱۴۱۲۲۸۸۳۴۱۶۹۲ شماره پالک 
ایــران ۴۴-۶۵۶س۸۵ متعلق بــه مرضیه ابونوری 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.



روزنامه شرق – 6 آبان 1395
»تفــاوت نظر ســخنگو بــا آیت اهلل 
جنتی«؛ تیتر اول شرق درباره گزارشی 
بود که از سخنان دبیر شورای نگهبان و 
در پی آن سخنان کدخدایی سخنگوی 
این شــورا درخصوص توســعه دایره 
نظارت شورای نگهبان برنمایندگان در 

طول دوران نمایندگی تهیه شده بود.
احمد جنتی گفته بود: »اگر نماینده ای 
وارد مجلس شــد، بعد مشخص شود 
فاقد شــرایط بوده اســت یا اینکه در 
طول دوره، این شرایط را از دست داد 
و از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده 
کرد، آیــا نباید اقدامی شــود تا دوره 
نمایندگــی او به پایان برســد؟!« اما 

عباسعلی کدخدایی در گفت وگویی عنوان کرد: »ما نگفتیم شورای نگهبان این نقش نظارتی را ایفا کند، ما گفتیم شورای 
نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می دهد، بعد از تأیید اعتبارنامه ها دیگر رویه ای نبوده که شورای نگهبان 

اعالم نظر کند، اما ضرورت داشت که این کار انجام شود«. 

روزنامهبازی

اذان صبح: 4/58 طلوع آفتاب: 6/23   اذان ظهر: 11/48   اذان مغرب: 17/32
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زندگی پای
»زندگی پای« فیلمی در سبک 
به  ماجراجویــی  و  داســتانی 
کارگردانی انگ لی می باشد که 
به صورت سه بعدی فیلمبرداری 
شده است. این فیلم برگرفته از 
رمانی بــه همین نام نوشــته 
یان مارتل، نویســنده کانادایی 
درباره  فیلم  داســتان  اســت. 
زندگی پســری ۱۶ ساله به نام 
پای اســت که از یک ســانحه 
غرق شدن کشتی نجات می یابد 
و با یک ببر بنگال در اقیانوس 
آرام در یک قایق به سر می برد.

این فیلم نامزد یازده جایزه اسکار و سه جایزه گلدن گلوب از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شد.
در هشتاد و پنجمین دوره جوایز اسکار انگ لی جایزه اسکار بهترین کارگردانی را برای این فیلم دریافت کرد. جوایز اسکار 

بهترین فیلم برداری و بهترین موسیقی متن اریژینال و بهترین جلوه های ویژه نیز به این فیلم تعلق گرفت.

فناوری
کشاورزی هوشمند با کمک ربات کشاورز

یک اســتارت آپ در شــمال یونان رباتی را 
ایجاد کرده اســت که به زودی در انجام انواع 
کارهای کشاورزی به کشاورزان کمک خواهد 
کرد و یونان را یک گام به ســوی دستیابی به 

کشاورزی هوشمند جلو خواهد برد.
به گزارش ایســنا و به نقــل از اکاثیمرینی، 
 Terra(»اســتارت آپ مذکور »ترا رباتیکس
Robotics( نام دارد و در شهر »کیلکیس« 

یونان قرار دارد. 
این شرکت با توسعه این ربات ها کار در زمین 
کشــاورزی را برای کشــاورزان آسان خواهد 

کرد.
»کنستانتینوس کاندیالس« )Konstantinos Kandylas(  بنیانگذار شرکت»ترا رباتیکس« در گفتگو با روزنامه یونانی 
»کاثیمرینی« گفت: هدف ما این است که ربات ها تمام کارهایی را که کشاورزان در حال حاضر قادر به انجام آن هستند 
انجام دهند. در این مرحله ما در تالشیم نمونه اولیه ربات خود را به پایان برسانیم، هدف ما حرکت مستقل ربات در یک 

زمین و انجام کارهای روزمره است.
وی افزود: این ربات می تواند کارهایی اعم از کندن علف های هرز، شناسایی بیماری های گیاهی و غیره را انجام دهد. ربات 
آزمایشــی که ما در حال ساخت آن هســتیم، مي تواند به تنهایی اما تحت نظارت و با دخالت کاربر در اطراف یک زمین 
حرکت کند. ما قصد داریم ابزارهای مختلف مورد اســتفاده کشــاورزان را به ربات اضافه کنیم تا بتواند کارهایی که آنها 

انتظار دارند، انجام دهد.
کاندیالس گفت: ما انتظار داریم تا پایان سال، ربات بتواند بدون نیاز به مداخله کاربر در مزرعه حرکت کند.

نمونه اولیه نهایی تا سال دیگر آماده خواهد شد. ربات ترا رباتیکس به کشاورزان نوید بهبود عملکرد در زمین، کاهش در 
هزینه های تولید و افزایش در تولید را خواهد داد. بنابر گفته توسعه دهندگان این ربات کشاورز قادر خواهد بود روزانه بین 

شش تا هشت ساعت کار کند و زمین را نیز آبیاری کند.

چهرهها

چنگیز جلیلوند؛ مدیر دوبالژ
چنگیز جلیلوند در ۶ آبان۱۳۱۹ به دنیــا آمد. جلیلوند درباره محل تولدش 
می گوید: »من اصالتا لر هســتم ولی در شــیراز متولد شدم. پدرم مهندس 
راه بود و به عنوان مترجم مهندســان روسی هم کار می کرد و ماموریت های 
مختلفی به او می خورد که مجبور بود به شــهرهای مختلف سفر کند و برای 
مدتی در آنجاها ساکن شود. پدرم در یکی از این سفرها که به شیراز داشت، 
در آنجا عاشق شد و ازدواج کرد و من هم در شیراز متولد شدم و بعد از چند 

سال که ماموریت پدرم تمام شد به تهران برگشتیم.«
این دوبلور، مدیر دوبالژ و هنرپیشه ایرانی، فعالیت هنری اش را در سال ۱۳۳۶  

و با تئاتر آغاز کرد. وی پس از انقالب ۱۳۵۷ ایران مدت ۱8 سال را در آمریکا 
به ســر برد. اما سرانجام به کشور بازگشــت و کار دوبله را از سال ۱۳۷۷ سر 

گرفت.
خودش اخیرا در گفت و گویی دراین باره گفته اســت: »سال ۱۳۵8 ایران را 
به مقصد آمریکا ترک کردم،۱8 ســال در آمریکا زندگی کردم و همزمان با آن در رشــته مدیریت بازرگانی شرکت کردم و 
تخصص آشپزی و هتلداری را کسب کردم واالن دوست دارم فضایی در اختیار داشته باشم تا یک رستوران مکزیکی بزنم. 
از سال ۱۳۴۰ گوینده بودم و قبل از رفتنم به آمریکا من را با دوبله بیش از شش هزار فیلم سینمایی می شناختند.« وی 
در چند مجموعه تلویزیونی و فیلم سینمایی نیز بازی کرده است. صدای او قابلیت گویندگی به جای شخصیت های خشن 
سینمایی را فراهم کرده است. جلیلوند در گویندگی هایش قابلیت تیپ سازی را دارد و می تواند صداهای مختلفی به وجود 

آورد. او به جای بازیگران مشهور خارجی و داخلی بسیاری گویندگی کرده است.

حسین یاحقی؛ آهنگساز ایرانی 
حســین یاحقی در سال ۱۲8۲خورشــیدی در تهران زاده شــد. او از کودکی آوایی 
خوش داشت. پیش از رسیدن به سن بلوغ آهنگهای شبیه خوانی را نزد میرزا حسین 
تعزیه گردان فرا گرفت و چون با موسیقی آشنا شده بود نقش خود را بسیار خوب ایفا 
می کرد. پس از چندی نزد اســتاد اســماعیل زاده که استاد کمانچه خواهرش )کشور 

خانم( معروف به »فرخ لقا« نیز بود به فراگیری موسیقی پرداخت.
پس از دو ســال ایرج میرزا به منزل اسماعیل زاده آمد و استاد ، شاگرد کوچکش را به 
وی معرفی کرد. ایرج میرزا که مردی با ذوق بود استعداد او را دریافت و وی را تشویق 
کرد. حسین یاحقی-شانزده سال بیش نداشت که نوای کمانچه اش شنیدنی بود. افزون 
بر این ســاز به آموختن ســازهای ســه تار و ویلن پرداخت به گونه ای که ویلن، ساز 
تخصصی وی شد. او در این ساز سبکی تازه برای موسیقی ایران به ارمغان آورد. او در 
هنرستان هنرهای زیبا نیز به آموزش ویلن پرداخت اما هرگز کمانچه را کنار نگذاشت.
در این هنگام با اســتاد صبا دوســتی پیدا کردو صبا اورا تشویق کرد که نت بیاموزدو 

خود آموزش وی را بر دوش گرفت. این کار در پیشرفت یاحقی تأثیر فراوان داشت.
اســتاد حسین یاحقی بیش از پانصد آهنگ و پیش درآمد و رنگ و ترانه ساخته که از بهترین آثار هنر موسیقی کالسیک 

ایران بشمار می رود. »برق غم«، »جوانی«، »بی خبر« و »گل مستان« برخی از ساخته های ایشان است.
یاحقی همه زندگی اش را با موسیقی گذراند. وی مردی فروتن و خوشرو و به دور از خودپسندی بود. او چون پدری مهربان 

زندگی اش را صرف تربیت شاگردانش نمود تا فرهنگ صوتی ایران زمین آسیب پذیر نواهای بیگانه نشود.
از شــاگردان ممتاز وی پرویز یاحقی بود که خواهرزاده اش بود و در موســیقی ذوقی سرشــار داشت. او ویلن را به سبک 
دایی اش شیرین و ممتاز می نواخت. این آهنگساز و نوازنده کمانچه و رهبر ارکستر ایرانی، پس از عمری تالش و خدمت به 

موسیقی در ششم آبان ماه ۱۳۴۷چشم از جهان فروبست.
 اما طنین روح نواز و نواهای ماندگارش هیچگاه از صفحه روزگار پاک نخواهد شد.پرویز یاحقی )صدیقی پارسی( خواهرزاده 

او بود که به احترام او با نام یاحقی به فعالیت هنری  پرداخت.

فیلمبازی

کالبد شکافی یگان 731
در این کتاب مطالب تازه انتشــار یافته تکاندهنده ای درباره جنگ میکروبی در جریان جنگ جهانی 
دوم)۱۹۳۹-۱۹۴۵م(بر پایه اظهارات شاهدان عینی را مطالعه مي کنید.در »کالبد شکافی یگان ۷۳۱« 
آمده است که حدود چهار دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم، افشای جزئیات مربوط به یگان ۷۳۱ 
ارتــش امپراطوری ژاپن که در زمینه جنگ های میکروبی پژوهــش و آزمایش انجام داده بود، با آثار 
خیره کننده ای آغاز شــد. اطالعات درباره ی این گروه که جان حدود ســه هزار نفر منچوری، چینی، 
روس، کره ای، اروپایی و آمریکایی را گرفته بود، ســال ها به دلیل کنترل یا قانون ســکوتی که اعضای 
پیشــین یگان خود را ملزم به آن می دانســتند، مخفی مانده بود. اما اطالعات تازه منتشر شده توجه 

زیادی برانگیخت و ...
کتاب »کالبدشــکافی یگان ۷۳۱«نوشــته » هال ُگلد«با ترجمه« سعید آجرلو«را انتشارات بهجت در 

۳۹8صفحه و با قیمت ۳۵٫۰۰۰ تومان رهسپار بازار کتاب کرده است.

تاریخ جمعیت های سری و جنبش های تخریبی
انسان تقریبا از پگاه تاریخ خویش به ضرورت دریافت که زندگی گروهی برای او سودمندتر است 
و جوامع را پدید آورد، با پیچیده تر شــدن حیات بشری و مناسبات آن، اندیشه دسته بندی های 
ویژه و تشکیل گروه های خاص برای عده ای ضرورت یافت، در نتیجه و بر اساس اهداف گونه گون، 
انجمن ها، محافل و فرقه های مختلفی به وجود آمدند، که برخی سری، بعضی محرمانه و تعدادی 
نیز، هم ســری و هم محرمانه بودند، و بنا بر مبانــی فکری اعضا و اهداف گروه با یکدیگر تفاوت 

داشتند.
دسته ای از این محافل و گروه ها از ابتدا از افکاری تباه ریشه می گرفتند، و شماری از آن ها نیز در 
جوامعی که پلیدی بر آن ها حاکم بود با نیت های پاک برای حفظ و حراســت از خوبی ها پدیدار 
شــدند.پاره ای از آن هــا صرفا محافلی بودند برای نخبگانی با ایده هــای نامتعارف و بدون بازتاب 
سیاســی-اجتماعی و بعضی دیگر از آغاز با اراده ای معطوف به قدرت، برای ایجاد دگرگونی های 
سیاسی- اجتماعی، تاسیس شــده و تا رسیدن به قدرت و در مواردی برای همیشه مخفی باقی 

ماندند.
درباره این موضوع با مطالعه«تاریخ جمعیت های سری و جنبش های تخریبی« بیشتر بدانیم.

»تاریخ جمعیت های سری و جنبش های تخریبی« نوشته محمدعبداهلل عنان با ترجمه« علی هاشمی حائری » را انتشارات بهجت در 
۴۴8صفحه رهسپار بازار کتاب کرده است.

کرونا در ایران دنبال »هر دقیقه یک قربانی« است! 

صف شلوغ رای گیری زودهنگام در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در شهر نیویورک

طرحروز

قاب

پیشنهاد

مهدی عزیزی - خبرآنالین

 رویترز

فشار خون باال و عوارض آن در بانوان
محققــان پژوهشــکده علــوم غــدد درون ریز و 
متابولیســم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
بهره مندی از اطالعات مطالعه قند و لیپید تهران، 
در پژوهشــی که اخیــرا با اســتفاده از این داده ها 
در مرکــز تحقیقات اندوکرینولــوژی باروری انجام 
شده، به بررســی احتمال وقوع فشارخون در زنانی 
پرداخته انــد که در حین بــارداری خود تجربه پره 

اکالمپسی را داشته اند.
به گزارش ایســنا، دکتر فهیمــه رمضانی تهرانی، 
رییــس مرکز تحقیقات اندوکرینولــوژی باروری و 
مجری اصلی این طرح، با بیان اینکه پره اکالمپسی 

یکی از عوارض مهلک بارداری است که با افزایش فشارخون در دوران بارداری خود را نشان داده و به عنوان یک مورد اورژانس در دوران 
بارداری نیازمند مراقبت جدی و درمان فوری است، اظهار کرد: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، زنانی که در طول دوران بارداری 

خود به پره اکالمپسی دچار شده بودند، به احتمال بیشتری در آینده مبتال به پرفشاری خون خواهند شد.
وی افزود: همچنین محققان این مرکز در یک پژوهش دیگر که به بررســی امکان بروز فشارخون در مبتالیان به سندرم تخمدان پلی 
کیستیک پرداخته بود، دریافتند که اگرچه در سنین باروری خطر نسبی پرفشاری خون در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک 
در مقایسه با زنان سالم بیشتر است، ولی پس از دوران یائسگی این خطر کاهش یافته و خطر ابتال به پرفشاری خون در بیماران مبتال 
همانند جمعیت عمومی می شــود. به عبارت دیگر بعد از سنین یائســگی به موازات بهبود عالیم سندرم تخمدان پلی کیستیک، این 

بیماری به عنوان یک عامل مستعد کننده مهم برای ابتال به پرفشاری خون در نظر گرفته نمی شود.
به گفته اســتاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی، این یافته از این جهت اهمیت دارد که بدانیم فشار خون زمینه ساز بسیاری از 
مشــکالت دیگر نظیر بیماری های قلبی عروقی و سکته هاســت و دانستن این موضوع که چه افرادی استعداد بیشتری برای ابتال به آن 
دارند، می تواند در برنامه ریزی برای مراقبت از آن ها چه در برنامه مراقبت از زنان در سیســتم بهداشــتی و چه بصورت بالینی توســط 

پزشکان مفید واقع شود. 
وی افزود: دانســتن این واقعیت برای عموم مردم هم ضروری اســت تا هر خانمی با شرایط مشابه مراقبت دقیق تر و بهتری از سالمت 

خود داشته باشد.

دانستنیها

آغاز روند معکوس قیمت دالر و سکه
جمال رزاقی*

با نزدیک شــدن به انتخابات آمریــکا و قوت یافتن پیروزی 
بایــدن، معامله گران با پیش بینی کاهش قیمت ها با عرضه 
سکه و دالر اقدام به ســودگیری از خریدهای گذشته خود 
نمودنــد. بازار بورس نیز در ادامه اصــالح خود باز هم روند 
نزولــی را پی گرفت. بازارهای جهانی مانند طال و شــاخص 
دالر و بیــت کوین نیز در انتظــار نتایج انتخابات آمریکا، در 

نوسان هستند.
باالخــره پس از ۹ ما افزایش نــرخ دالر، در هفته منتهی به 
۲ آبان در سراشــیبی قرار گرفت و تا روز ســه شنبه با افت 
۴۵۰۰ تومانی، رشــد ۱۳.۱- درصدی را به ثبت رساند. روز 
چهارشــنبه مجددا با اندکی افزایش به ۲8 هزار ۴۰۰ تومان 
رســید. سکه نیز با کاهش ۱۳.۴ درصدی تا روز سه شنبه با 
افت ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومانی مواجه شــد و پس از آن 
در روز چهارشنبه با ۱۵۰ هزار تومان افزایش به ۱۴ میلیون 

۱۰۰ هزار تومان رسید. 
با توجه به رشــد بیش از واقع ســکه در هفته های گذشته، 
حباب این دارایی در هفته گذشته اندکی از بین رفت و این 
دارایی به ارزش ذاتی خود نزدیک شــد. چنانچه قیمت دالر 
در هفته آینده نیز روند کاهشــی یا باثبات در پیش گیرد و 
یــا ارزش جهانی طال افت نمایــد، ارزش ذاتی و قیمت بازار 
سکه به هم نزدیک شده و حباب این دارایی کاهش مي یابد.

یکی از دالیل افت قیمت دالر در هفته گذشته، عرضه ارز از 
سوی معامله گران به منظور سودگیری از خریدهای گذشته 
بوده اســت. به عالوه افزایش عرضه بازارســاز و کاهش نرخ 
حوالــه درهم نیز بر نزولی شــدن روند قیمت دالر و ســکه 

موثر بوده است. 
انتخابــات آمریکا عاملــی تاثیرگذار بر جــو روانی بازارهای 
داخلی بوده و با قوت یافتن احتمال انتخاب بایدن به عنوان 
رئیس جمهوری ایاالت متحده، برخی معامله گران اقدام به 
فروش ســکه و دالر نموده و بر روند کاهشی قیمت این دو 
دارایی دامن زدند. با توجه به این که در هفته های خیر دالر 
در قیمــت ۲۷ هزار ۵۰۰ تومانی مورد حمایت معامله گران 
قــرار گرفته و اجازه افت بیش از ایــن را نداده اند، احتمال 
مي روند روند کاهشی ارز تا کانال ۲۷ هزار تومان ادامه یابد.

شــاخص کل سهام در هفته منتهی به ۲ آبان با کاهش ۹.۶ 
درصــدی و افت حدود ۱۵۰ هزار واحــد به ابتدای کانال ۱ 
میلیون ۴۰۰ هزار واحد رســید. در این هفته نیز صف های 
ســنگین فروش به دلیل نزدیک شــدن به انتخابات آمریکا 
عامل ریزش شــاخص بوده اســت. الزم به ذکر اســت که 
سیاست قیمت گذاری دستوری وزارت صمت و تعیین سقف 
رقابت برای محصوالت فوالدی در بورس کاال یکی از دالیل 

افت شاخص در هفته گذشته مي باشد. 
اگر چه بازارهای داخلی چشــم بــه انتخابات آمریکا دوخته 
انــد و در صورت پیــروزی هر یک از نامزدها ارزش ســهام 
شــرکت های صادراتی یا غیرصادراتی رشد خواهند کرد، به 
عقیده برخی تحلیل گران حتــی در صورت نبود جو روانی 
ناشی از انتخابات، احتمال رشد شاخص سهام در هفته های 
آتی وجود دارد، چرا که بازار ســرمایه به اندازه کافی در دو 
ماه اخیر اصالح گردیده است. تصمیمات دولت برای جبران 
کسری بودجه خود از دیگر عوامل اثرگذار بر بازار بورس در 

هفته های آینده مي باشد.
بهای نفــت در هفته منتهی به ۲۳ اکتبر اگر چه نوســانی 
بــود اما در مجموع افت اندکی را نســبت بــه ابتدای هفته 
بــه ثبت رســاند. افزایش ذخایر نفت خــام آمریکا و ذخایر 
بنزیــن از عوامل کاهش بهای نفت در هفته گذشــته بوده 
اســت. همچنین تداوم شیوع ویروس کرونا و افت مصرف به 
کمترین میزان نسبت به ماه ســپتامبر از دیگر دالیل رشد 

منفی قیمت طالی سیاه مي باشد.
قیمــت جهانی هــر اونس طال که در هفته های گذشــته با 
نوسان مواجه بود، در هفته منتهی به ۲۳ اکتبر نیز این رفتار 
نوســانی را دنبال نمود. نکته قابل توجه این که در تمام این 
نوسان ها، قیمت طال پیرامون ۱۹۰۰ دالر در حال تغییر بوده 
است. شاخص دالر آمریکا نیز که در هفته های گذشته باالی 
کانال ۹۳ واحد در نوســان بود در هفته منتهی به ۲۳ اکتبر 

به کانال ۹۲ واحد وارد شد.
 موضوع پذیرش بســته محرک مالی از سوی رئیس جمهور 
آمریکا و احتمال انتخاب شدن بایدن در کنار شیوع ویروس 
کرونا، احتمال رشــد قیمت طال و ســایر فلــزات و کاهش 
شــاخص دالر را در پــی دارد. قیمت بیــت کوین در هفته 
گذشــته با عبور از مرز ۱۳ هزار دالر رشد قابل توجه ۱۳.۷ 
درصدی را به ثبت رســاند. نگرانی ها از گســترش بیماری 
کووید ۱۹ و امیدواری ها برای اتخاذ بسته محرک مالی باعث 
رشد قیمت این ارز دیجیتال شده است. همه فلزات پایه در 
هفته گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده اند و بیش از همه 
ســنگ آهن که در هفته ماقبل از آن کاهش یافته بود رشد 
۱۲.۱ درصــدی را به ثبت رســاند. هر چند احتمال کاهش 
تقاضای چین به دلیل همه گیری گسترده ویروس کرونا در 
سرتاســر جهان، ادامه رشد قیمت فلزات را در هاله ای ابهام 

باقی گذارده است.
*رئیس اتاق بازرگانی شیراز

نگاه

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.
)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


