
جریاناعتدالوبحرانبیبزرگتری
و  جریان ها  آینده  و  سرنوشت  شد.  تمام  فرودهایش  و  فراز  همه  با   ۱۴۰۰ انتخابات 

شخصیت های سیاسی به ویژه اصالح طلبان به عوامل زیادی بستگی دارد.
 بعد از همه این فراز و فرودها سید ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست جمهوری نشست؛ 
شاید کمتر کسی تصور می کرد که عبدالناصر همتی با اختالف حدود نیم میلیون رأی، بعد 
از آرای باطله قرار بگیرد. همان قدر که این نتیجه برای همتی دور از انتظار بود، به همان 
میزان تغییر آرایش و حتی نتیجه انتخابات در صورت حضور علی الریجانی در صحنه رقابت 

قابل پیش بینی بود.
به نظر می رسد الریجانی از ماه ها یا شاید سال ها پیش، مقدمات حضورش در رقابت 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را فراهم کرده بود. او از برقراری یک سکوت خبری حساب شده 
گرفته، تا بازگشت به میدان سیاست با نقش آفرینی در پیشبرد سند راهبردی ایران و چین 
را با مشی سیاسی خاص خود پیش برد و در همان آغاز کار، با تبلیغات انتخاباتی حرفه ای 

و بازتاب رسانه ای باال، پر سر و صدا وارد صحنه رقابت شد.
شرح در صفحه  2

روحانی و الریجانی می توانند جای خالی آیت اهلل هاشمی را پر کنند؟

چرا بازار لوازم التحریر همچنان روزهای رکود را پشت 

سر می گذارد؟

پرونده ای از اولین سفر دیپلماتیک وزیر خارجه

تازه نفس

سخنگوی قوه قضائیه

مطرح کرد

دفترمشقها
درانتظاربازگشاییمدارس

ازبغدادتادمشق؛نگاههابهوزرای
خارجهایرانوعربستانبود

صحنههایمنتشرشدهاززندان
اوینقابلتوجیهنیست

پیشخوان

نقطهپایانبریکجنگبیحاصل
 صفحه  11

آمریکا خارج شد، طالبان دوباره قدرت گرفت

 صفحه  11 صفحه  2 صفحه  4

مان
 تو

200
0 -

حه 
صف

 12
  -4

903
اره 

شم
م - 

ده
هج

ال 
- س

 202
ر 1

امب
سپت

 1 -
 14

43
رم 

مح
 23

 - 1
400

ور 
هری

1 ش
ه 0

شنب
هار 

چ

دعوت به صبوری بدون چشم انداز

با نگاهی به روند توسعه در کشورهایی مانند مالزی در 
می یابیم که همه ارکان تصمیم ساز در یک برنامه جامع و 
واقع بینانه تالش کردند تا کشورشان تبدیل به یک قطب 
اقتصادی شود. بررسی روند چگونگی این توسعه در هر 
کشوری و در جای خود قابل بررسی است. روز گذشته 
اما سید محمد حسینی وزیر ارشاد محمود احمدی نژاد 
و معاون فعلی رئیس جمهوری در امور مجلس از مردم 
خواسته بود تا برای حل مشکالت اقتصادی صبر پیشه 
کنند. او گفته بود: »حل معضالت اقتصادی و سالمت 
زمانبر است و هرچند نباید در این خصوص تعلل کرد 
ولی از مردم انتظار می رود مثل همیشه صبر پیشه کنند.« 
هرچند این گزاره به خودی درست است چنانکه کشوری 
مانند ترکیه نیز با اصالحاتی که کمال درویش انجام داد 
طی مدت زمان حدود یک دهه وضعیت اقتصادی این 
کشور بهبود یافت. اما مسئله ای که آقای حسینی شاید 
برای صبوری  نبود چشم انداز  است  نکرده  توجه  آن  به 
تغییرات  و  برنامه های کلی، شعاری  با  نمی توان  است. 
افراد به تنهایی اقتصاد را نجات داد. هنوز هیچ نشانه ای 
از یک برنامه تحولی مورد تایید نخبگان اقتصادی، از سوی 
دولتمردان جدید دیده نشده است. هرچند قضاوت بسیار 
زود است اما حتی در اظهارنظرها هم همچنان رویکرد 

امیدوارکننده ای دیده نمی شود. 
مانند  دیگر  کشورهای  تجربه  بحث  همان  به  اگر 
این درخواست  بازگردیم متوجه خواهیم شد که  ترکیه 
صبوری از مردم نیز تا وقتی که با مردم به طور شفاف 
در خصوص چشم انداز صبوری شان گفته نشود؛ هنوز 

زود است.

پیامدهایوعدههایبزرگ
دربازارمسکن

»ابتکار« پیامدهای احتمالی اجرای طرح جهش 

تولید مسکن را بررسی کرد

 صفحه  10

ادامه در صفحه  2

آمار رسمی از افزایش ضریب جینی خبر می دهد که 
بیانگر افزایش فاصله طبقاتی به سمت طبقه ثروتمند 

است.
به گزارش ایسنا، ضریب جینی شاخص توزیع ثروت 
در یک کشور است که بین صفر تا یک تعریف شده و 
هر چقدر این شاخص به سمت یک حرکت کند نشان 
دهنده افزایش نابرابری و ایجاد بیشتر فاصله طبقاتی 

بین طبقه کم درآمد و پردرآمد است.
طبق تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٩ 
ضریب جینی خانوارهای کل کشور ٠,٤٠٠٦ است که 

در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠١٤ افزایش نشان می  دهد.
همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی 
به ترتیب ٠.٣٨٣٥ و ٠.٣٥٩٠ است که نسبت به سال 

قبل به ترتیب ٠.٠٠٠٨ و ٠.٠٠٥١ افزایش دارد.

بر اساس این گزارش در سال ١٣٩٩ کل کشور، سهم 
۲۰ درصد کم  درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به 

ترتیب ٠,٠٥٨٣ و ٠,٤٧٤٤ درصد است.
نسبت ۱۰، ۲۴ درصد پردرآمدترین به ۱۰، ۲۴ درصد 
کم درآمدترین جمعیت به ترتیب ١٣,٩٦، ٨,١٣ و ٤,٣٢   
است .شاخص پالما به ١,٩٦ و شاخص تیل به ٠,٢٧٢١ 
 ٠,٢٣٧٩ اتکینسون  شاخص  همچنین  است.  رسیده 
است. سال ١٣٩٩ در مناطق شهری سهم ۲۰ درصد کم 
درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ٠,٠٦٣٩ و 

٠,٤٦٢٤ درصد است.
نسبت ۱۰، ۲۴ درصد پردرآمدترین به ۱۰ ، ۲۴ درصد 
کم درآمدترین جمعیت به ترتیب ١٢,٠٢، ٧,٢٤ و ٣,٩٩ 
 است. شاخص پالما ١,٧٨ و شاخص تیل ٠,٢٤٩٢ است. 

همچنین شاخص اتکینسون ٠,٢١٧٥ است .

 ۲۰ سهم  نیز  روستایی  مناطق  در   ١٣٩٩ سال  در 
درصد کم درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب 

٠,٠٦٨٣ و ٠,٤٤٠٦ درصد است.
نسبت ۱۰، ۲۴ درصد پردرآمدترین به ۱۰ ، ۲۴ درصد 
کم درآمدترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب 

١٠,٥٤، ٦,٤٥ و ٣,٦٣ است.
شاخص پالما ١,٥٦ و شاخص تیل در ٠,٢١٦١ است. 

همچنین شاخص اتکینسون ٠,١٩٣٠ است.
مناطق شهری کمترین ضریب  در  در سال ١٣٩٩ 
جینی مربوط به استان اردبیل ٠,٢٥٧٩ و بیشترین در 
استان سیستان و بلوچستان ٠.٤٥٧٠ مشاهده می  شود.

کمترین ضریب  روستایی  مناطق  در  سال  این  در 
جینی مربوط به استان خوزستان ٠,٢٤٠٩و بیشترین در 
استان چهارمحال و بختیاری ٠.٣٦٢١ مشاهده می شود.

شکافی که عمیق تر شده است

گزارشمرکزآمارازافزایشفاصلهطبقاتی

طراحیسازوکارهماهنگی
بخشهاینظارتیقوهقضائیه

درحالپیگیریاست

مردممثلهمیشهصبر
پیشهکنند

محسنی اژه ای:

معاون رئیس جمهوری:
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سرمقاله
ژوبین صفاری

رئیس سازمان مدیریت بحران تهران عنوان کرد

پیشبینی۲میلیونکشتهوزخمیدرلحظهاولزلزلهاحتمالیتهران
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: ۱۰۳ پایگاه بحران 

ساخته شده در اختیار شهرداری تهران است.
به گزارش ایسنا، رضا کرمی محمدی در هشتمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر تهران در ارائه گزارش عملکرد سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
ضمن آرزوی سالمتی برای چمران، ریاست شورای شهر تهران گفت: شهر تهران 
دارای مخاطرات طبیعی بسیاری مانند زلزله، فرو نشست، سیل و... است. میزان 
خطر این بالیا به گونه ای است که از نظر سازمان مدیریت بحران، دیگر ساختمان 
پالسکو، بحران خوانده نمی شود بلکه فقط حادثه است. ارزش بودجه سازمان 
مدیریت بحران از سال ۸۸ تا ۹۳ مناسب بود که در حال حاضر بودجه قبلی به یک 
پنجم رسیده است. وی افزود: مدیریت بحران باید بر مبنای تحلیل داده ها باشد، 
تا پیش بینی و هشدارها پیش از وقوع مخاطرات داده شود. تجهیزات بسیاری 
نظیر، باران سنج، سد سنج و ... برای سازمان مدیریت بحران خریداری شده است. 
مخاطراتی که  در شهر تهران با آن مواجه هستیم نیاز به رصد دارد که این رصد 

با استفاده از سامانه هایی نظیر هشدار سریع زلزله، تخمین خسارت و ... است.
کرمی محمدی با اشاره به تغییر ساختار تشکیالتی سازمان مدیریت بحران افزود: 
بخش پایش و رصد به سازمان اضافه شده است که حائز اهمیت است و به زودی 

چارت جدید ابالغ خواهد شد.

وی درخصوص پایگاه های مدیریت بحران نیز گفت: ۱۰۳ پایگاه بحران ساخته 
شده که در اختیار شهرداری تهران است. همچنین ۸ پایگاه دیگر در حال آماده 

سازی است که در صورت تزریق بودجه به بهره برداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: دانشگاه تربیت مدرس نیز مطالعات خوبی در حوزه بحران و 
مقاوم سازی در شهر داشته که این مطالعات و بررسی ها نشان می دهد در 
هر کدام از مناطق زلزله ای که مورد انتظار است اتفاق می افتد. پس از وقوع 
زلزله حدود ۶۰ درصد سازه ها در همه مناطق دچار آسیب می شوند که اگر 
مقاوم سازی انجام شود این آمار به ۴۰ درصد خواهد رسید یعنی ۲۰ درصد 

کاهش پیدا خواهد کرد.
وی درباره تلفات و مصدومیت های پس از زلزله در مناطق تهران اینگونه گفت: 
مناطق ۱ تا ۵ با توجه به ساخت و ساز، بلند مرتبه سازی و گسل ها تلفات بیشتری 
خواهند داشت و درمجموع با وقوع زلزله ۲ میلیون کشته و مصدوم شدید خواهیم 
داشت و این آمارها مربوط به مطالعاتی است که در حال انجام هستند و از این ۲ 
میلیون نفر حدود ۴۰۰ هزار نفر کشته در یک دقیقه خواهد بود، لذا برای گزینه دفن 
جمعی باید از هم اکنون برای آن فکری بکنیم و امکانی غیر از این نداریم و قطعا اگر 
مقاوم سازی انجام شود تعداد کشته و مصدوم های شدید به ۴۰۰ هزار نفر کاهش 

می یابد که از این تعداد زیر ۱۰۰ هزار نفر کشته خواهیم داشت.



سیاستروزچهار شنبه / 10 شهریور 1400 / شماره 4903
سرمقاله

دعوت به صبوری بدون چشم انداز

ادامه از صفحه یک
هدایت  سکان  وقتی  درویش  کمال  چنانکه 
کشتی توفان زده اقتصاد ترکیه را در دست گرفت 
دو شرط تعیین کرد؛ »استقالل در تصمیم گیری 
ائتالف  »همگرایی  و  اقتصادی«  تیم  انتخاب  و 
سیاسی حاکم بر ترکیه«. با تحقق این دو شرط و 
حذف اصطکاک سیاسی از مسیر بهبود، سریالی 
از اصالحات اقتصادی آغاز شد. »حفظ ارزش 
مرکزی«،  بانک  حداقلی  دخالت  با  ملی  پول 
انبساطی«، »اصالح نظام  »سیاست های مالی 
بانکی« و »بهبود چارچوب های نظارتی« از جمله 
اقداماتی بود که خیلی زود ترکیه را از »اقتصادی 
رانت جو« و در معرض سقوط به مثالی از تجربه 

شکوفایی اقتصادی تبدیل کرد.
حال باید از آقای حسینی پرسید کدام یک از 
این اقدامات در حال حاضر انجام شده که بتوان 
صبر را نیز در کنار آن برای مردم تجویز کرد. 
همچنین در افراد انتخاب شده به عنوان وزیر و 
برنامه هایشان هم نشانه ای از یک تغییر اساسی 
دیده نمی شود. هرچند باید باز هم تاکید کرد که 
نباید به این زودی قضاوت کرد اما می توان این 
هشدار را داد که تا زمانی که همدلی و همگرایی 
در بسترهای سیاسی و  اجتماعی فراهم نشود و به 
موازات آن برای اصالح ساختارهای فاسد اقدامات 
عملی برداشته نشود، سخت بتوان چشم انداز 
مشخصی برای اقتصاد ترسیم کرد. به این اضافه 
شود که تحریم ها علیرغم برخی اظهارنظرها عامل 
موثر در وضعیت بد اقتصادی است که برای رفع 
آن هم هنوز دورنمایی دیده نمی شود. بنابراین 
در این وضعیت به نظر می رسد همان طور که 
مردم برای قضاوت عملکرد دولت جدید نباید 
زود قضاوت کنند، دولتمردان هم برای دعوت 
به صبوری برای بهبود وضعیت عجله ای نباید 
داشته باشند چرا که ممکن است باعث ایجاد 
یاس مضاعف در مردم شود. با این همه اما باید 
گفت که صبر امر پسندیده ای برای توسعه در 
هر کشوری است. صبری که درنهایت به تسامح 
و پذیرش اندیشه متفاوت نیز منجر خواهد شد.

خبر

اخبار

معاون رئیس جمهوری:

مردم مثل همیشه صبر پیشه کنند

معاون رئیس جمهوری در امور مجلس گفت: 
حل معضالت اقتصادی و سالمت زمانبر است 
و هر چند نباید در این خصوص تعلل کرد ولی 
از مردم انتظار می رود مثل همیشه صبر پیشه 

کنند.
به گزارش ایسنا سید محمد حسینی، معاون 
رئیس جمهوری در امور مجلس دوشنبه شب 
و  یاد  گرامیداشت  مراسم  در  شهریور  هشتم 
باهنر که در مسجد  خاطره شهیدان رجایی و 
جامع رجایی شهر کرج برگزار شد، اظهار کرد: 
از ابتدای انقالب تاکنون دوران سختی را پشت 
بزرگ  شخصیت های  ترور  که  سرگذاشته ایم 

بخشی از آن است.
حسینی با بیان اینکه از ابتدای انقالب تاکنون 
۱۷ هزار شهید ترور داریم که ۱۲ هزار نفر از آنان 
توسط گروهک منافقین به شهادت رسیده اند، 
گفت: گروهک منافقین با حمایت های دشمنان، 

انقالب اسالمی را متهم به خشونت می کند.
وی توضیح داد: غربی ها منتظر هستند تا فردی 
به جرم جاسوسی در ایران اسالمی دستگیر شود 

آنگاه شروع به داد و فریاد کنند.
هفته  تبریک  ضمن  ادامه  در  حسینی 
دولت اضافه کرد: شهید رجایی و شهید باهنر 
خصوصیات ارزنده ای داشتند و خدمات ویژه ای 

به مردم ارائه دادند.
معاون رئیس جمهوری در امور مجلس بیان 
کرد: در کنار گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و 
باهنر افراد ویژه ای هم داشتیم که امروز یادی از 

آنها نمی شود که بنی صدر یکی از آنها است.
وی تاکید کرد: تاریخ معاصر ایران باید بازگو 
شود چون مایه عبرت است و بدون شک حوادثی 
که در ۴۰ سال گذشته برای کشور رخ داده اکنون 

نیز برای ما عبرت خواهد بود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هدف دولت 
سیزدهم بازگشت به آرمان های انقالب اسالمی 
است، گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم 
مسیر  این  در  نهادها  و  ارگان ها  باید  انقالب 
حرکت کنند چراکه جبهه مقاومت چشم به ایران 

اسالمی دوخته است.
اگرچه مشکالت بسیاری  ابراز کرد:  حسینی 
داریم اما قوای سه گانه، نهادهای انقالبی و مردم 
برداشته  میان  از  تا مشکالت  کار هستند  پای 

شود.
معاون رئیس جمهوری در امور مجلس اضافه 
کرد: حل معضالت اقتصادی و سالمت زمانبر 
است و هر چند نباید در این خصوص تعلل کرد 
ولی از مردم انتظار می رود مثل همیشه صبر 

پیشه کنند.
وی ادامه داد: مردم نباید از نظام و انقالب 
به  پایبندی  و  مقاومت  با  چون  شوند  دلسرد 
ارزش های نظام می توان در مسیر پیشرفت قرار 

گرفت.
این مسئول افزود: اکنون زمینه برای پیشرفت 
کشور مساعد است و مردم باید با تمام وجود و 
مثل چهار دهه گذشته در کنار مسئوالن برای 

حل مشکالت گام بردارند.

رییس سازمان برنامه و بودجه: 

می توانیم به رشد ۸ درصدی برسیم

ضمن  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۱ باید با برنامه باشد و 
بتوانیم آن را ماهانه کنترل کنیم، اظهار داشت: 
می توانیم هشت درصد رشد اقتصادی رقم بزنیم 

به شرطی که تالش کنیم و این کار شدنی است.
بودجه،  و  برنامه  سازمان  از  ایرنا  گزارش  به 
مرکز  شورای  نشست  در  میرکاظمی  مسعود 
مقاومت بسیج این سازمان که به مناسبت هفته 
دولت برگزار شد، شرکت کرد و ضمن تبریک هفته 
دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر 
گفت: شهید رجایی و باهنر اسوه ساده زیستی و 

نماد دولت مکتبی بودند.
وی با تشریح تاریخچه پیدایش بسیج کارمندان 
به  داریم  کشور  در  امروزه  که  مشکالتی  افزود: 

خاطر نگاه غیر انقالبی در اداره کشور است.
رییس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه 
تحریم در زمان جنگ قابل مقایسه با امروز نبود 
ادامه داد: ظرفیت هایی که امروز در دانشگاه ها 
داریم قابل مقایسه با سال های اول انقالب نیست.

دفاعی  حوزه  در  اینکه  بر  اشاره  با  میرکاظمی 
جزو کشورهای سرآمد در جهان هستیم، افزود: 
انقالبی و بسیجی  نگاه  با  اینها جز  به  دستیابی 
امکان پذیر نبود. االن صنایع پیچیده در اختیار 
ایران است و اینها با روحیه تحول پذیری نوآوری 
و خالقیت که  جز روحیات بسیجی است بدست 

آمده است.
وی با اشاره به اینکه کشور در وضعیت خوب 
اقتصادی قرار ندارد، افزود: باید از این وضعیت 
ما  است.  تحول  و  تغییر  آن  راه  و  شویم  خارج 
نمی توانیم روش های گذشته را ادامه دهیم. نباید 
ما  بازار  باشد.  اروپایی  کشور  چند  به  توجه مان 
کشورهای منطقه، آفریقا و آمریکای التین است و 

نباید معطل چند کشور خاص شویم.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: روحیه 
توانستن باید در دستور کار قرار بگیرد، افرادی بدرد 
سازمان می خورند که نگاه مکتبی، انقالبی و من 

می توانم داشته باشند.
بودجه  و  برنامه  در سازمان  اینکه  بیان  با  وی 
داشت:  اظهار  داریم  کار  دستور  را  روش  تغییر 
را  آن  بتوانیم  و  باشد  برنامه  با  باید  بودجه ۱۴۰۱ 
ما می توانیم هشت درصد  کنیم،  کنترل  ماهانه 
رشد اقتصادی رقم بزنیم به شرطی که تالش کنیم 
و این شدنی است. همچنین منابع باید بر اساس 
اثر بخشی باشد. نباید منتظر کسی باشیم. نباید 
ناامید شویم و مسیر اشکال دار را تکرار کنیم باید 
دنبال  جدید،  روش های  خلق  سمت  به  برویم 
نوآوری های جدید برویم و یک سازمان هوشمند 

باشیم.

امیر صباحی فرد: 

رشد چشمگیر نیروی پدافند هوایی 

ارتش در همه زمینه ها ملموس است

گفت:  ارتش  هوایی  پدافند  نیروی  فرمانده 
رشد و نمو چشمگیر و لحظه ای نیروی پدافند 
هوایی در تمامی زمینه های علمی و تحقیقاتی 
کامال ملموس است و امروز قدرت نیروی پدافند 
هوایی بخش بزرگی از امنیت ایران اسالمی را 

تامین کرده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، امیر 
سرتیپ صباحی فرد در مراسم گرامیداشت روز 
پدافند هوایی که صبح امروز با رعایت دستور 
العمل های بهداشتی در محل ستاد این نیرو 
فرارسیدن   از  ابراز خرسندی  برگزار شد، ضمن 
سالروز پدافند هوایی ارتش، اظهار کرد: پدافند 
هوایی با قدمت بیش از یک قرن یکی از اصیل 
است  نظامی  های  یگان  ترین  قدیمی  و  ترین 
که در سال های اخیر با تغییر ماهیت و تدابیر 
فرماندهی معظم کل قوا در نقش نیروی پدافند 
شده  واقع  آفرین  نقش  و  موثر  بسیار  هوایی 

است.
وی با اشاره به دستاوردهای ملموس و غرور 
آفرین نیروی پدافند هوایی در ساخت تجهیزات 
بومی، خاطر نشان کرد:  و سامانه های کامال 
رشد و نمو چشمگیر و لحظه ای نیروی پدافند 
هوایی در تمامی زمینه های علمی و تحقیقاتی 
کامال ملموس است و قدرت پدافند هوایی است 
که بخش بزرگی از امنیت ایران اسالمی را تامین 

کرده است.

به گزارش مهر، بعد از همه این فراز و فرودها سید 
نشست؛  ریاست جمهوری  مسند  بر  رئیسی  ابراهیم 
شاید کمتر کسی تصور می کرد که عبدالناصر همتی 
با اختالف حدود نیم میلیون رأی، بعد از آرای باطله 
قرار بگیرد. همان قدر که این نتیجه برای همتی دور از 
انتظار بود، به همان میزان تغییر آرایش و حتی نتیجه 
انتخابات در صورت حضور علی الریجانی در صحنه 

رقابت قابل پیش بینی بود.
یا شاید سال ها  از ماه ها  به نظر می رسد الریجانی 
پیش، مقدمات حضورش در رقابت ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ را فراهم کرده بود. او از برقراری یک سکوت خبری 
حساب شده گرفته، تا بازگشت به میدان سیاست با 
نقش آفرینی در پیشبرد سند راهبردی ایران و چین را با 
مشی سیاسی خاص خود پیش برد و در همان آغاز کار، 
با تبلیغات انتخاباتی حرفه ای و بازتاب رسانه ای باال، پر 

سر و صدا وارد صحنه رقابت شد.
الریجانی درپی کار تشکیالتی و تأسیس حزب

با  الریجانی،  صالحیت  احراز  عدم  اگرچه 
پیش بینی هایش جور در نیامد و تالش دوباره او برای 
تأخیر  به  سالی  چند  را  ریاست جمهوری  به  وصال 
کار  شروع  برای  او  اقدام  گفت  می توان  اما  انداخت؛ 
به  کنایه  این  حاوی  حزب  یک  تأسیس  و  تشکیالتی 
سیاسیون کشور است که دیر و زود دارد، اما سوخت 
و سوز ندارد. مجله آگاهی نو )وابسته به حزب کارگزاران( 
ادامه  چگونگی  الریجانی،  با  گفت وگویی  در  اخیراً 
فعالیت های سیاسی او را جویا شد و الریجانی نیز پاسخ 
داد: ممکن است حزب تشکیل دهم؛ اما االن باید نظرات 
مطرح شود تا نقد کنند. چون حزبی که فقط برای قدرت 
باشد، دچار انشعاب و… می شود و نتیجه ای حاصل 
نخواهد شد. حزب نیازمند پیوند ایدئولوژیک و فکری 
تخریب  وگرنه  بپذیرند،  را  آن  پایه های  باید  که  است 
از احزاب ما  این صورت مثل خیلی  می شود. در غیر 
تبدیل به دورهمی می شود. باید افراد سیاسی که دور 
هم جمع می شوند، بگویند ما این اندیشه سیاسی را 
داریم. تیتری که آگاهی نو برای گفت وگو با الریجانی 
انتخاب کرد، عبور از آیت الله سرخ بود؛ تیتری که اهداف 
اعالم  آن،  متن  از خواندن  پیش  را  مصاحبه کنندگان 
می کرد. آگاهی نو همچنین در تصویر روی جلد، باالتر 
از عکس مرحوم بازرگان و مرحوم هاشمی رفسنجانی، 
چهره علی الریجانی را آورد که به نظر می رسد این پازل 
رسانه ای، هدفی جز انتقال این پیام ندارد: الریجانی، 
جای خالی هاشمی رفسنجانی را می گیرد. در این میان 
از  رسمی  صورت  به  و  قطعیت  به  هیچگاه  الریجانی 
است،  نگفته  تأسیس حزب مستقل خودش سخنی 
تاکید او بر اینکه حزب نباید برای قدرت ایجاد شود و باید 
دارای پیوند ایدئولوژیک و فکری باشد، پیوستن الریجانی 

به حزب کارگزاران را به ذهن متبادر می کند.
کارگزاران به دنبال علی الریجانی

کشمکش های  در  که  است  آن  از  حاکی  شواهد 
سیاسی چند سال گذشته، زاویه الریجانی با کارگزاران 
به مرور کمتر و کمتر شده است. حمایت مستقیم حزب 
متبوع محمد عطریانفر از علی الریجانی از مجلس دهم 
آغاز شد. زمانی که الریجانی و محمدرضا عارف بر سر 
کرسی ریاست مجلس رقابت می کردند این کارگزاران 

بود که برای پیروزی الریجانی گامی مؤثر برداشت.
بعد از ماجرای حمایت کارگزارنی ها از الریجانی در 
مجلس دهم و زمانی که بیش از ۲ سال تا انتخابات 
۱۴۰۰ زمان باقی بود، عطریانفر در گفت وگویی بار دیگر 
از الریجانی حمایت کرد، اما این بار نه برای ریاست 

مجلس بلکه برای ریاست جمهوری.
عطریانفر در این گفت وگو، پای کار آمدن اصالح طلبان 

به نفع الریجانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را 
دوستان  اگر  گفت:  و  دانست  شروطی  به  مشروط 
اصالح طلب به این اجماع برسند همگی وظیفه داریم 
تا از آقای الریجانی حمایت کنیم، اما بهتر بود سوال 
را به این شکل طرح کنید که آیا اصالح طلبان درباره 
وی به اجماع می رسند؟ بله محتمل است، اما اکنون 
برای اظهارنظر قطعی زود است و باید منتظر بمانیم، 
شاید شخصیت های مستقلی را هم بتوانیم وارد گردونه 
انتخابات کنیم. اگر در سال ۹۲ هاشمی رفسنجانی را 

داشتیم، به سمت روحانی می رفتیم؟ خیر.
کشور  سیاسی  فضای  در  که  تصوری  برخالف 
تفکرات  با  قرابتی  کارگزاران  سیاست های  می شود، 
جمله  این  ندارد؛  روحانی  حسن  همچون  شخصی 
ادعای عطریانفر است. او معتقد است: اگر بخواهیم 
سیاست های مدیریت کارگزاران را ببینیم باید به دوران 
مرحوم هاشمی برگردیم و حدوداً ۵۰ درصد به دوره آقای 
خاتمی. در دولت آقای روحانی کارگزاران ردپایی ندارند 
و حرف شان مورد توجه قرار نمی گیرد. اینکه دیگران این 
نسبت را می دهند مهم نیست و به صرف حضور آقای 

جهانگیری در دولت چیزی به اثبات نمی رسد.
جذابیت الریجانی برای کارگزاران در ۱۴۰۰

در عرصه رقابت ۱۴۰۰ شاهد بودیم که کارگزاران به 
وضوح روی الریجانی حساب باز کرده بود؛ عطریانفر 
از چهره های برجسته کارگزاران با همراهی برخی دیگر 
سعی داشتند مسیر را برای این نامزد احتمالی انتخابات 
باز کنند و او را از دست انداز بدقلقی برخی اصالح طلبان 
عبور دهند. عطریانفر در روزهایی که زمزمه حضور 
وجود  انتخابات  در  اعتدالی  یک  عنوان  به  الریجانی 
اطمینان  مهر  خبرگزاری  با  گفت وگویی  در  داشت، 
نداشته  نامزدی  انتخابات  در  اصالحات  اگر  که  داد 
او  اعتقاد  به  رفت.  خواهد  الریجانی  به سمت  باشد 
ادبیات الریجانی برای اصالحات جذاب بوده، چرا که 

شباهت هایی به گفتمان روحانی و خاتمی دارد.
البته الریجانی علیرغم همه گرایشات و تمایالتی که 
تالش کرد به جبهه اصالحات نشان دهد، همواره با 
دیواری از اصالح طلبانی برخورد کرده که با خاستگاه 
کارشناسان  اعتقاد  به  نمی آمدند.  کنار  او  اصولگرایی 
در ایامی که کارگزاران برای ادامه حیات قوی سیاسی 

خود باید یک مهره سیاسی قوی را جایگزین هاشمی 
رفسنجانی کند، شاید علی الریجانی گزینه امنی برای 

این حزب نباشد.
جایگاه ویژه روحانی برای اعتدال و اصالحات

روی  همیشه  را  الریجانی  اینکه  کنار  در  کارگزاران 
نیمکت ذخیره خود نگه داشته، حسن روحانی را نیز 
هیچگاه پس نزده است. رئیس جمهوری دوره یازدهم 
و دوازدهم اگرچه بین مردم محبوبیت خود را از دست 
داده اما هنوز بین مهره های سیاسی کشور یک وزنه به 
شمار می رود. آنها علیرغم همه مصاحبه هایی که در 
نقد روحانی انجام داده اند اما به نظر می رسد او را مهره 
مناسبی برای نشستن بر صندلی هاشمی رفسنجانی 
می دانند. روحانی که با حمایت اعتدالیون و اصالحات 
بود در شرایطی  آورده  به دست  را  ریاست جمهوری 
دولت را تحویل داد که حتی حامیان او، علت شکست 
دور از ذهن عبدالناصر همتی در رقابت ۱۴۰۰ را نتیجه 
عملکرد ضعیف دولتش می دانستند. این موضوع تا 
آنجا بازتاب رسانه ای داشت که همتی در نشستی که 
برای تقدیر و تشکر از اعضای ستاد انتخاباتی اش برگزار 
انتخابات خوردم،  شد، گفت: من چوب دولت را در 
چوب مشکالت اقتصادی ای که ناشی از عملکرد برخی 
دوستان بود و من تالش کرده بودم بخشی از مشکالت 
را در بانک مرکزی رفع کنم. من در واقع قربانی عملکرد 
ضعیف برخی دیگر شدم، در مناظرات البته با قدرت 
از آن ها دفاع کردم، چون وظیفه خود می دانستم و دو 

سال و نیم در این دولت کار کرده بودم.
برای  روحانی  که  تلخی  خاطرات  این  همه  علیرغم 
اصالحات باقی گذاشته است، اما به نظر می رسد باز 

هم جایگاه ویژه ای نزد اصالح طلبان و اعتدالیون دارد.
تاجرنیا: الریجانی و روحانی، هیچکدام در سطح 

هاشمی رفسنجانی نیستند
حسن روحانی با اینکه همچون الریجانی خاستگاه 
اصولگرایی دارد، اما در قیاس این دو، روحانی به واسطه 
حمایت مستقیم هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و 
سابقه هشت سال نشستن بر مهمترین صندلی اجرایی 
کشور در کارنامه اش، در رده بندی سیاسی باالتر از 

الریجانی قرار می گیرد.
علی تاجرنیا عضو شاخص حزب اتحاد ملت در همین 

رابطه در گفت وگوی اخیرش با خبرنگار مهر در واکنش 
می توانند  الریجانی  یا  روحانی  آیا  که  سوال  این  به 
باشند؟،  رفسنجانی  هاشمی  برای  مناسبی  جایگزین 
گفت: من هیچ کدام را در این سطح نمی بینم؛ ولی باید 
بگویم که روحانی، به دلیل جایگاهی که در پی دو دوره 
ریاست جمهوری دارد و همچنین شخصیت روحانیت 
او، شانس بیشتری دارد. گویا اصالح طلبان پیش بینی 
را  رفسنجانی  هاشمی  سناریوی  تکرار  زمینه سازی  یا 
برای روحانی در ذهن می پرورانند. آنچنان که اسماعیل 
گرامی مقدم در گفت وگو با مهر در این باره با تاکید 
بر اهمیت نحوه عملکرد روحانی در آینده عنوان کرد: 
درباره مرحوم هاشمی  را  تغییرات  این  فکر  هیچ کس 
رفسنجانی نمی کرد، او در زمان ریاست جمهوری خود 
مجمع  به  اینکه  از  بعد  ولی  داشت  شخصیت  یک 
تشخیص مصلحت آمد رفته رفته به جریان اصالحات 
نزدیک شد و حتی در جاهایی از این جریان پیش افتاد.
الریجانی و روحانی؛ کدام شان توان اجماع سازی 

دارند؟
رفسنجانی  اکبر هاشمی  ناظران سیاسی،  گفته  به 
شخصیت  یک  خود،  حقیقی  شخصیت  از  گذشته 
حقوقی و سیاسی داشت که در عرصه سیاست کشور 
به ویژه برای جریان اصالحات، از چپ سنتی تا راست 
مدرن، نقش آفرین بود و در بزنگاه های حساس آنها را 
دور هم جمع کرد. حلقه گمشده ای که شاید اگر در 
روزهای انتخابات ۱۴۰۰ حضور داشت، اصالحات علیرغم 

همه شرایط موجود، میدان را ترک نمی کرد.
البته دور از ذهن نیست که چهره های اصالح طلب 
در میان همه شخصیت های شاخص جبهه خود کسی 
را هم سطح هاشمی رفسنجانی ندانند و با این استدالل 
این  اما  بیندازند،  فرداها  به  را  جایگزین  این  انتخاب 
و  اصالحات  جریان  دو  کنونی  شرایط  در  سردرگمی 
اعتدال، بیش از همه به ضرر چه کسی خواهد بود؟ 
سرانجام علی الریجانی به واسطه مشی سیاسی خاص 
خود که به اعتقاد کارشناسان به هاشمی رفسنجانی 
حسن  یا  نشست،  خواهد  او  مسند  بر  دارد  قرابت 
اینکه  و  به واسطه دو دوره ریاست جمهوری  روحانی 
هنوز در میان برخی سیاسیون نفوذ دارد جای خالی پدر 

معنوی اعتدالیون را پر خواهد کرد؟

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم یکپارچه سازی و هماهنگی فعالیت 
سوی  از  مسئله  این  گفت:  قضا،  دستگاه  درون  نظارتی  بخش های 
معاونت اول قوه قضائیه در دست پیگیری است تا ساز و کاری برای 

هماهنگی و هم افزایی بخش های نظارتی قوه قضائیه طراحی شود.
قضائیه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای که صبح امروز سه شنبه ۹ 
شهریور در همایش سراسری قضات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی 
قضات در تاالر اجتماعات دیوان عالی کشور سخن می گفت، نیروی 
انسانی را سرمایه عظیم هر دستگاهی دانست و تأکید کرد هر اندازه 

فناوری در یک سازمان پیشرفت کند باز هم نیروی انسانی سرمایه 
اصلی آن مجموعه است.

محسنی اژه ای گفت: انسان با همه عظمتی که دارد می تواند دچار 
هوای نفس شده و فریب شیطان را بخورد و به اسفل السافلین سقوط 

کند و با تهذیب و تزکیه نفس و خودمراقبتی به اعلی علیین برسد.
دستگاه  اصلی  سرمایه  انسانی  نیروی  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
قضاست و در این میان قاضی رکن محوری دارد که همه ستاد و بخشی 
از صف در خدمت آن هستند تا او حکمی صادر کند که مورد رضای 

خدا و مردم باشد.
محسنی اژه ای افزود: هرگاه یک قاضی بما انزل الله حکم بدهد و حق 
و عدل اجرا شود، جریان عدالت نعمت ها و برکات زیادی برای جامعه 
خواهد داشت؛ همانطور که صدور یک حکم باطل آثار سوء و منفی 

در پی دارد.
رئیس قوه قضائیه صیانت از گوهر گرانبها و ارزشمند نیروی انسانی را 
وظیفه مهم دستگاه های نظارتی دانست و بخشی از این صیانت را در 

گرو فراهم کردن فضای مناسب و سالم برای خدمت عنوان کرد.
محسنی اژه ای با بیان اینکه گام اول صیانت از نیروی انسانی ایجاد 
فضای سالم و غیرآلوده برای خدمت اوست، افزود: اگر فضا برای کار 
قضات مناسب و به دور از هرگونه آلودگی نباشد و زمینه رشد و تعالی 
او فراهم نباشد و تجارب و اطالعات قاضی بروزرسانی نشود و بخواهد از 

همان روش های گذشته استفاده کند، در این شرایط جواب نمی دهد.
رئیس قوه قضائیه گام دوم صیانت از نیروی انسانی را درمان عنوان 
کرد و گفت: اگر با وجود فضای سالم برای کار، نیروی انسانی دچار 
لغزش و خطا شد و فریب شیطان و هوای نفس را خورد باید بالفاصله 

به مداوای او پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت تشخیص دقیق علت عارضه و تجویز نسخه 
ارائه خدمت  برای  انسانی  نیروی  اراده  درست درمان، در عین حال 
صادقانه را مهم دانست و گفت: هرچه فضا مناسب باشد، اما قاضی 
و کارمند ما به هشدارها و تذکرات توجه نکند و به تذکرات و عالئم 
هشداردهنده و خطرناکی پیچ و سرعت مطمئنه توجه نکند سقوط 

می کند و درمان او بی اثر یا کم اثر خواهد بود.
محسنی اژه ای جراحی را مرحله بعدی سالم سازی در یک دستگاه 
دانست و گفت: اگر کار به جایی رسید که حضور یک فرد در سازمان 
امکان پذیر نباشد، نباید احساساتی برخورد شود چرا که اغماض در برابر 

فرد خاطی به جامعه و اعتماد و باور مردم و همکارانش لطمه می زند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر نظارت مستمر سازمانی بر نیروی انسانی 
از زمان گزینش و جذب تا پایان خدمت تأکید کرد: اینکه بگوییم ما تقوا 
داریم و به سمت گناه نمی رویم کافی نیست و باید در برابر هوای نفس 
و شیطان قدرت دافعه داشته باشیم تا وقتی گناه به سمت ما آمد یا به 

سمت گناه دعوت شدیم دچار لغزش نشویم.

روحانی و الریجانی می توانند جای خالی آیت اهلل هاشمی را پر کنند؟

جریاناعتدالوبحرانبیبزرگتری
انتخابات ۱۴۰۰ با همه فراز و فرودهایش تمام شد. سرنوشت و آینده جریان ها و شخصیت های سیاسی به ویژه اصالح طلبان به عوامل زیادی بستگی دارد.

طراحیسازوکارهماهنگیبخشهاینظارتیقوهقضائیهدرحالپیگیریاستمحسنی اژه ای:

شخصیت 

حقیقی هاشمی 

رفسنجانی به 

گونه ای بود 

که توانست 

اعتدالیون و 

اصالح طلبان از 

چپ سنتی تا 

راست مدرن را 

گرد هم بیاورد؛ 

نقشی که معلوم 

نیست روحانی و 

الریجانی بتوانند 

آن را ایفا کنند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند متخلف سازمان 
زندان ها را به پای همه کارکنان زحمتکش سازمان زندان ها بنویسیم.

به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی 
قوه قضائیه،  گفت: آقای محمدباقر الفت  به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی 

قوه قضائیه انتخاب شد.
وی افزود: دکتر محمد کاظمی فرد نیز به عنوان  رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه 

منصوب شد که قبل از این معاون همین مرکز بود و عضو هیات علمی دانشگاه هستند.
خداییان گفت: ما در مقام سخنگویی سعی می کنیم که مر قانون را رعایت کنیم و قوه 
قضائیه حافظ جان و مال و آبروی مردم است و حسن نظارت بر اجرای قانون را برعهده 
دارد و انتظار از قوه قضائیه این است که بیش از سایر قوا ملزم به قانون باشد. گاهی ممکن 
است سواالتی پرسیده شود در مورد افرادی که پرونده شان در مرحله تحقیقات مقدماتی 

است که محرمانه است لذا این موازین نیز  رعایت خواهد شد.
وی افزود: ما سعی می کنیم مطالبی که به استحضار مردم می رسد منطبق با واقعیت 
باشد.   سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت شفافیت در اطالعات گفت: مردم محرم 
نظام هستند و جز مواردی که قانون گفته باید در جریان امور باشند. همچنین داشتن 
تعامل مثبت با اصحاب رسانه مدنظر است که معتقدیم رسانه ها  پل ارتباطی با مردم و 

مسئولین هستند.
صحنه هایی که از زندان اوین دیده شد قابل توجیه نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا برای عوامل رفتارهای 
غیرقانونی که در تصاویر منتشر شده از زندان  اوین دیده  می شود، پرونده ای تشکیل یا با 

کسی برخورد شده است؟ گفت: صحنه هایی که در فیلم های منتشره مشاهده می شود 
مغایر قانون بود و به هیچ وجه  قابل قبول و قابل توجیه نیست. بر این اساس قوه قضائیه 
اصرار بر برخورد با متخلفین دارد و ریاست قوه قضائیه در ابتدای امر دادستان محترم کل 
کشور را مسئول و مامور کرده اند که موضوع را پیگیری و نسبت به شناسایی مباشرین و  
مقصرین اقدام کند. ایشان اکیپی را مامور کرد و سه روز در اوین بود و بر همین اساس  
۶ نفر شناسایی و ۴ نفر به دادسرای نظامی و ۲ نفر به دادسرای انقالب معرفی شدند و 
برخی بازداشت هستند و برای  دو نفر دیگر دستور احضار صادر شده است و  با برخی از 

متخلفین در زمان خودش برخورد شده است.
نباید تخلف چند سرباز یا کارمند متخلف را به پای همه کارکنان زحمتکش سازمان 

زندان ها بنویسیم
وی افزود: ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند متخلف سازمان زندان ها را به پای 
همه کارکنان زحمتکش سازمان زندان ها بنویسیم. شغل زندانبانی یکی از سخت ترین و 
دشوارترین مشاغل در جهان است و همکاران ما در سازمان زندان شبانه روزی در اختیار 
زندانیان هستند و  در هر قشری افراد متخلف هستند و ممکن است در سازمان زندان ها 

افرادی مرتکب تخلف شوند و ممکن است در اینده افرادی  هم مرتکب شوند.
وی افزود: صحنه هایی مشاهده می شود که  برخی مرتبط با تخلفات کارکنان زندان ها 
است که جرم و قابل تعقیب است و  برخی مربوط به درگیری زندانیان و خودزنی است 
که در این موارد نمی توان مامورین را مقصر دانست. در حال زندان افراد را از نظر 
روحی تحت تاثیر قرار می دهد و عصبانی می کند و برخی افرادی که در زندان هستند 
یک نفرشان را یک شب کسی تحمل نمی کند و عربده کش و چاقو کش و قاچاقچی 

موادمخدرند البته در بین زندانیانی که افراد شرافتمندی هستند  چنین افرادی هم  هست.  
در تمام زندان های جهان چنین صحنه هایی هستند.

خداییان تصریح کرد: این فیلم ها را می بینیم پشت سر هم تخلفاتی را کارمندی یا 
خودزنی متهمان انجام داده اند و اینکه گفته می شود در زندان هر روز نقض حقوق زندان 
را داریم  باید بگویم خیر. کسانی که آن را  منتشر کردند مونتاژ کردند و کنار هم گذاشتند 
و ممکن است برای ماه ها و سال های قبل باشد و نباید تصور شود که هر روز در زندان 

چنین چیزهایی را داریم.

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد

صحنههایمنتشرشدهاززنداناوینقابلتوجیهنیست
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زالی:

تاکنون هیچ نمونه از سویه المبدا در 

تهران و کشور شناسایی نشده است

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالنشهر تهران از عدم کشف سویه جدید المبدا 
در کشور خبر داد و گفت: تاکنون هیچ نمونه ای 
از ویروس جهش یافته المبدا در ایران شناسایی 

نشده است.
به گزارش ایسنا، علیرضا زالی ضمن اعالم این 
خبر گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه شواهد 
آزمایشگاهی، بالینی و بیمارستانی از کشف ویروس 
المبدا در تهران و سایر استان های کشور گزارش 
نشده است. وی با اشاره به شناسایی سویه المبدا 
این  گرچه  کرد:  خاطرنشان  جهان  کشور  در۴۰ 
ویروس به مرزهای اطراف کشور ما نیز سرایت کرده 
است اما خوشبختانه تاکنون نه از نظر تظاهرات 
آزمایشگاهی  بررسی های  نظر  از  نه  و  بالینی 
شواهدی دال بر وجود این ویروس جهش یافته 
در کشورمان مشاهده نشده است. زالی با توجه به 
این که انتشار از طریق مرزها صورت می گیرد تاکید 
کرد: کنترل مرزها و ترددها مهم ترین موضوع در 
پیشگیری از ورود این سویه جدید است. بنابراین 
اعمال محدودیت های جدی تر در مرزهای کشور و 
به خصوص انجام قرنطینه های هوشمند در مبادی 
ورودی مرزهای زمینی و هوایی بسیار اهمیت دارد.

وی خاطرنشان کرد که در ستاد ملی کرونا نیز این 
ریاست  تاکید  مورد  مرزها  کنترل  موضوع  هفته 
اقدامات  که  شد  مقرر  و  گرفت  قرار  جمهوری 
حفاظتی بیشتری در مرزهای هوایی و زمینی اعمال 

شود .

جهانپور:

استفاده سینوفارم برای کودکان 

ونوجوانان در چین تایید شد 

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در توئیتی از 
تایید واکسن سینوفارم برای استفاده اضطراری 

در کودکان ونوجوانان در چین خبر داد.
به گزارش ایرنا، کیانوش جهانپور در این توئیت 
نوشت:  واکسن سینوفارم ۲۰ ژوئیه برای استفاده 
اضطراری در کودکان و نوجوانان در چین تایید 
شده است. امارات متحده عربی این واکسن را 
برای استفاد در افراد سه ساله و باالتر دوم ماه 
اوت تایید کرده است. واکسن سینوفارم تولید 
گروه دارویی ملی چین است و ۷۹٫۳۴ درصد 
اثر بخشی دارد. بر اساس اعالم وزارت بهداشت 
تاکنون ۲۶ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۲۶۰ دز واکسن 
وارداتی و تولید داخل به گروه های سنی تا روز 
دوشنبه هشتم شهریور ماه تزریق شده است. 
از این تعداد ۱۲ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۵۱۳ نفر 
از مردم ایران دز نوبت اول و ۶ میلیون و ۱۷۰ 
هزار و ۹۱۴ نیز دز نوبت دوم واکسن سینوفارم به 

گروه های هدف جامعه تزریق شده است.

به گزارش ایسنا، بهرام عین اللهی در جمع روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی، با تشکر از کادر درمان گفت:  آنها حماسه آفریدند 
و شهدای زیادی از این قشر عزیز برای حفاظت از سالمت مردم 
داشتیم . ما در شروع هفته دولت نیز باید یاد شهید رجایی و شهید 

باهنر را نیز گرامی بداریم .
امکانات برای درمان بیماران کرونا بسیج شود

وی در ادامه تاکید کرد: همانطور که ریاست جمهوری مرتبا اعالم 
کردند و با تاکید مقام معظم رهبری اولویت اول وزارت بهداشت 
مدیریت و اداره بیماری کرونا است. ما امروزه با آمارهای بدی مواجه 
هستیم و خیلی از خانوارها عزادار هستند. در رابطه با درمان کرونا 
باید همه امکانات استانی به کار گرفته شود و هیچ بیمار کرونایی 
نباید بدون درمان از بیمارستان خارج شود. باید تمام امکانات برای 

درمان عزیزان بسیج شود.
لزوم درمان کرونا طبق پروتکل ها

وزیر بهداشت افزود: پروتکل ها توسط کمیته های علمی مشخص 
این  اساس  بر  را  درمانی  کارهای  می خواهم  عزیزان  از  و  است 
پروتکل ها انجام دهند و از نیروهای متخصص استفاده کنند و تا 

حد امکان تخت های ویژه را گسترش دهند.
تشبیه کرونا به زلزله

عین اللهی ادامه داد: در بیماری کرونا دو فاز وجود دارد؛ یکی فاز 
ایجاد ویروس در بدن و یکی فاز بروز عوارض آن. کرونا را همیشه به 
یک زلزله تشبیه می کنم که بیشتر اتفاقات پس از زلزله رخ می دهد. 
ویروس کرونا در بدن کل سیستم را با اختالل مواجه می کند و بعد از 
آن با کنترل داروها می توان از عوارض بیشتر جلوگیری کرد. بنابراین 
چیزی که در کرونا باعث مرگ و میر می شود عوارض بعد از حمله 
اولیه ویروس است. پس نگهداری و مراقبت از بیمار اهمیت ویژه دارد.

لزوم نظارت و سرکشی روسای دانشگاه ها از بیمارستان ها
وی با اشاره به بایدها و نبایدهای پیرامون بیماری کرونا، تاکید 
کرد: این روزها یکی از نبایدها پیرامون بیماران این است که نباید 
بیمار به فاز اینتوبه برسد و باید تا جایی که می شود اکسیژن از راه 
غیرتهاجمی به بیمار برسد. بنابراین رساندن اکسیژن به بیمار نقش 
حیاتی دارد. من خواهشم از روسای دانشگاه ها حضور در فیلد و 
سرکشی از بیمارستان ها است زیرا یکی از واجبات است. مدیریت 
بر عرصه بسیار مهم و مدیر باید احساس خدمتگذاری و نوکری 
مردم را داشته باشد. خداوند این توفیق را به ما داده است که 
خدمت گذار مردم باشیم. بنابراین حضور مسئوالن در عرصه باید 
احساس شود و یک شاخص مهم برای ما است و هر مسئولی که 
در عرصه حضور یابد برای ما ارزشمند است. اگر در استانی مریض 
بر زمین بماند و به او جا ندهیم یک شاخص بد است. مردم نشان 
دادند حاضر هستند کمک کنند و پای کار هستند و باید از همه 

امکانات استفاده کنیم.
مدیریت کرونا تنها با وزارت بهداشت نیست

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه مدیریت کرونا تنها بر عهده وزارت 
بهداشت نیست، اظهار کرد: باید از کلیه ظرفیت ها و سازمان ها در 
این زمینه استفاده شود. در عین حال مردم نیز نسبت به بیماری 
آگاه شده اند. ولی وقتی با حجم زیادی از بیماران مواجه می شویم 
میبینیم ماسک ها کنار گذاشته شده و یا تجمعاتی شکل گرفته است 

و تعداد زیادی از افراد خانواده مبتال شدند.
واکسیناسیون؛ تنها راه حل مدیریت کرونا

کند  مدیریت  را  کرونا  می تواند  که  حلی  راه  تنها  افزود:  وی 
واکسیناسیون است. این یک تجربه جهانی است و تنها مربوط به 

کشور ما نیست. جاهایی که واکسیناسیون انجام دادند مرگ و 
میر کنترل شده است. البته واکسیناسیون به معنای عدم ابتال به 
بیماری نیست؛ بلکه به معنای کاهش شدت عوارض بیماری است. 
راه حل اساسی کنترل کرونا واکسن است که دولت در این زمینه با 

تمام قدرت و انرژی کار می کند.
مردم کمک کنند

عین اللهی گفت: از مردم می خواهم کمک کنند. ما در بازدید میدانی 
صحنه های خوبی دیدیم و مثال در اهواز دیدم یک حسینیه را تبدیل 
به مرکز واکسیناسیون ۲۴ ساعته کرده اند و ما فقط یک رابط داشتیم و 
خود مردم کمک می کردند و حتی واکسن را تزریق می کردند؛ چون این 
کار سختی نیست و فقط دو شرط در این زمینه داریم که اوال اطالعات 
افراد ثبت شود و دوما چرخه زنجیره سرمای واکسن حفظ شود. در 
برخی واکسن ها چرخه سرما خیلی پیچیده نیست. با همکاری مردم 
آمادگی داریم مراکز تجمیعی واکسن افزایش یابد تا با ورود و تولید 

بیشتر واکسن، واکسیناسیون هم انجام شود.
اینکه مردم در صف بمانند، قابل قبول نیست

عین اللهی ادامه داد: باید کاری کنیم که مردم رضایت داشته 
باشند  و اینکه مردم در صفهای طوالنی منتظر بمانند قابل قبول 
و  دهند  انجام  ابتکاری  کارهای  دانشگاه ها  در  عزیزان  نیست. 

هدفشان این باشد که مردم به نحو احسن واکسینه شوند.
میزان قابل توجه واکسن در کشور از هفته آینده

وی گفت: ان شاءلله از هفته آینده شاهد میزان قابل توجهی 
واکسن در کشور خواهیم بود و توسط معاونت بهداشتی و توزیع 
می شود. با افزایش تولید و واردات واکسن به همان سرعت انجام 

واکسیناسیون هم باید سرعت گیرد تا جلوی پیک های بعد را بگیریم.
کمیته علمی کرونا در دانشگاه ها تشکیل شود

وی افزود: حتما باید کمیته  علمی کرونا در دانشگاه ها تشکیل 
شود. درست است که کمیته ملی کشوری بر کلیات تصمیم گیری 
تا  است  ضرورت ها  از  دانشگاه ها  در  علمی  کمیته  اما  می کند 

پروتکل های محلی تدوین شود.
دارو به موقع و به میزان الزم تجویز شود

وی با تاکید بر لزوم تجویز صحیح دارو برای بیماران، تصریح 
کرد: دارو باید به موقع و به مقدار الزم تجویز شود و باید مشخص 
شود چه کسانی این داروها را تجویز کنند؛ بویژه در مورد داروهای 
گران تر و پر عارضه تر این موضوع باید برقرار باشد. مسئله مهم این 
است که باید دید چرا در یک نقطه مرگ و میر بیشتر است و مثال 
اگر در منطقه ای مرگ و میر بیشتری رخ می دهد باید مشکالت را 

شناسایی کرده و به دنبال راهکار باشید.
اولویت بعدی؛ بهداشت

ما  اول  اولویت  کرونا  موضوع  از  پس  گفت:  بهداشت،  وزیر 
موضوع بهداشت است . امروز در دنیا ثابت شده است که هرچقدر 
در بهداشت سرمایه گذاری کنیم سالمت مردم بهتر تامین می شود 
و توجه به شبکه های بهداشتی اهمیت ویژه دارد. پرسنل بهداشتی 
به هیچ وجه نباید جابجا شوند. جابه جایی پرسنل بهداشتی و به 
کارگیری آنها در مراکز دیگر خط قرمز ما است. ممکن است به دلیل 
واکسیناسیون از آنها در جایی دیگر استفاده شود اما این کار موقت 

است و پرسنل و تشکیالت بهداشتی باید تقویت شود.
وی افزود: برنامه داریم در پرونده الکترونیک سالمت، پزشک 

داشته  بیشتری  توجه  زیرساخت  این  به  ارجاع  نظام  و  خانواده 
باشیم. امروزه در مورد پزشکی خانواده از دانشگاه ها می خواهیم 
حداقل در یکی دو نقطه به صورت پایلوت آن را اجرا کنند و این از 

نکات مهمی است که باید انجام شود.
بازگشایی دانشگاه ها با واکسیناسیون هدفمند اساتید و دانشجویان
وی به موضوع آموزش نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل کرونا و 
تعطیلی آموزش حضوری این موضوع در کشور ما و سایر کشورها 
دچار صدمه شده است. بهترین روش آموزشی نوع چهره به چهره 
است و آموزش مجازی نمی تواند جایگزین آن شود. یکی از برنامه های 
اصلی ما بازگشایی دانشگاه ها خواهد بود و ان شاءلله دانشگاه ها با 
واکسیناسیون هدفمند دانشجویان و اساتید باید بازگشایی شود. 
ادامه این وضعیت در آینده خطرناک است و باید افراد دانشمند 
تحویل جامعه دهیم. بسته به شرایط می توان کالس ها را به شیوه 
مختلفی ارائه کرد. در روش ترکیبی همه کالس ها باید دایر شود؛ 
اما با توجه به شرایط استانی باید در مورد میزان حضور دانشجویان 
الزامی  اساتید  اما تشکیل کالس ها و حضور  تصمیم گیری شود. 

است. برای کار عملی هم که باید برنامه ریزی صورت گیرد.
ِسرُم تامین شد

وی افزود: ما نباید کمبود دارو داشته باشیم و اکنون دارو به 
میزان کافی وجود دارد؛ اما ممکن است کمبود کاذب در توزیع 
دارو پیش بیاید. توجه به ثبت داروها با سیستم تی تک بسیار مهم 
است. با رشد پرونده الکترونیک سالمت این موضوع خود را بهتر 
نشان می دهد و باید بتوان تجویز منطقی داروها را انجام داد. تامین 
سرم انجام شده است و مشکلی در این زمینه نداریم و ممکن است 
مشکلی در توزیع آن باشد که صحبت شد برطرف شود. مصرف 
داروها باید براساس گایدالین باشد. برخی فکر می کنند اگر پزشک 
داروی بیشتری بنویسد بهتر است؛ درحالی که چنین نیست. دارو 

باید به جا مصرف شود.
مراکز تحقیقاتی در اختیار عده ای خاص قرار نگیرد

عین اللهی در رابطه با پژوهش های پزشکی نیز بیان کرد: حدود 
۹۵۰ مرکز تحقیقاتی داریم و این پژوهش ها باید کاربردی شود. 
مراکز تحقیقاتی در اختیار عده خاص قرار نگیرد. این مراکز مربوط 
به همه است و ما این امر را رصد می کنیم. مقام معظم رهبری به 
موضوع پیوست عدالت تاکید دارند و در همه کارها باید این پیوست 
اجرا شود و یکی از آنها مربوط به مراکز تحقیقات است که بودجه 
بیت المال دارند. مرکز تحقیقات فقط برای ارتقای اساتید نیست که 
مقاله بدهند بلکه باید نتیجه و محصول این مراکز مشخص باشد. 
نیازهای زیادی در کشور وجود دارد و مرکز تحقیقاتی باید بتواند 

مشکلی از دوش مردم برداشته و نیاز برطرف کند.
وی گفت: یکی از برنامه های مهم ما محرومیت زدایی است و اگر 
در شهری مراکزی وجود ندارد باید به وجود آید، نباید همه خدمات 
محدود به مراکز استان شود، هدف اصلی ما محرومیت زدایی است 

که ایجاد مراکز آموزشی جدید به این امر کمک می کند.
کم کاری قابل قبول نیست

وی افزود: قضیه ما مثل قضیه رزمنده هایی است که در سنگر تا 
آخرین نفس مبارزه می کنند. از تمام عزیزانی که در سنگر دانشگاه 
هستند تشکر می کنم. این سنگر خدمت را خداوند به شما داده 
است و نباید خالی شود. هر یک مرگ برای ما حادثه سهمگین 
است و سالمت مردم بسیار برای ما مهم است و برایمان کم کاری 
مسئول قابل قبول نیست. امیدواریم بتوانیم از این امتحان سربلند 

بیرون بیاییم.

وزیر بهداشت اعالم کرد

ونا واکسیناسیون؛ تنها راه  حل مدیریت کر
وزیر بهداشت در اولین نشست خود با روسای دانشگاه های علوم پزشکی که به صورت مجازی برگزار شد، مدیریت کرونا را 

اولویت اول وزارت بهداشت خواند و بر لزوم بسیج تمام امکانات جهت درمان بیماران کرونا تاکید کرد.

عین اللهی: ما 

نباید کمبود 

دارو داشته 

باشیم و اکنون 

دارو به میزان 

کافی وجود 

دارد؛ اما ممکن 

است کمبود 

کاذب در توزیع 

دارو پیش بیاید

مسـئولیت اجتماعی یکی از اصول اخالقی تاثیرگذار در کسـب و کار یک سـازمان اسـت. هر سـازمان عالوه بر فعالیت های اقتصادی و معیشـتی موظف 
بـه اجـرای ایـن مهـم در حـوزه اجتماعـی اسـت. در یـک کالم مـی تـوان مسـئولیت اجتماعـی در سـازمان را بـه وظایف و تعهدات سـازمان در راسـتای حفظ، 
مراقبـت و کمـک بـه جامعـه ای کـه در آن فعالیـت می کنـد، اطـالق کـرد. یکـی از اقدامـات مهـم و موثـر بانـک ایـران زمیـن در حـوزه مسـئولیت اجتماعـی 

حمایت از نظام سـالمت کشـور، کمک به بیمارسـتان ها، نهادهای بهداشـتی و ... از ابتدای شـیوع ویروس کرونا بوده اسـت. 

 مشارکت در راه اندازی مرکز تجمیعی واکسن کرونا در باغ موزه دفاع مقدس
مرکـز تجمیعـی واکسـن کرونـا طالقانـی بـا حضـور دکتـر شـهریاری رئیـس کمیسـیون بهداشـت مجلس شـورای اسـالمی، دکتـر زالی فرمانده سـتاد مقابله 

بـا کرونـا در اسـتان تهـران و مدیـران ارشـد بانـک ایـران زمیـن افتتاح شـد.
عبدالمجیـد پورسـعید مدیرعامـل بانـک ایـران زمیـن بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام گرفتـه در حوزه مسـئولیت اجتماعی اظهار داشـت: انجام مسـئولیت های 
اجتماعـی توسـط نهادهـای مالـی در امـور عام المنفعـه از اقداماتـی اسـت کـه بانـک ایـران زمیـن بـر آن تاکیـد ویـژه ای دارد. از زمـان شـیوع بیمـاری کرونـا 
مـا اقدامـات زیـادی را در راسـتای کمـک بـه بیمارسـتان ها، نهادهـای بهداشـتی و… انجـام داده ایـم و سـعی کرده ایـم بـا برگـزاری کمپین هـای اطالع رسـانی 

ضمـن آگاه سـازی مشـتریان، از شـیوع ایـن بیمـاری در شـعب خـود نیز جلوگیـری کنیم.
سـید حسـن سـلطانی فیـروز ریاسـت هیـات مدیـره بانـک ایـران زمیـن ایـن بانـک را یکـی از حامیـان پیگیـر در حوزه نظام سـالمت کشـور دانسـت و کمک 
مالـی و خریـد اقـالم بهداشـتی جهـت بیمارسـتان هـا، نهادهـای بهداشـتی، کادر درمـان و ... را از جملـه اقدامـات صـورت گرفتـه توسـط بانک از زمان شـیوع 

ویـروس کرونا اعـالم کرد.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن موضـوع کـه بانـک ایـران زمیـن تـالش مـی کنـد در حـد امکانـات خـود به حوزه سـالمت کشـور کمک کند، اظهار داشـت: در شـرایط 

کنونـی ایـن موضـوع یکـی از وظایـف بنـگاه هـای اقتصادی در حوزه مسـئولیت اجتماعی اسـت.
این مرکز با همکاری بانک ایران زمین، مرکز بهداشت شمال تهران، باغ موزه دفاع مقدس و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتتاح شده است.

  افزایش خدمات بانکداری مجازی
بـا شـیوع کرونـا از اواخـر سـال 98، نیـاز بـه الکترونیکـی بـودن نظـام بانکـداری کشـور بـه شـدت احسـاس شـد. با ممنوعیـت حضور مـردم در اماکن عمومی 
و شـروع قرنطینـه، بانک هایـی کـه بسـتر الکترونیکـی شـدن را فراهـم کـرده بودنـد بـه آسـانی توانسـتند خدمـات خـود را بـه قـوت قبـل به مشـتریان شـان 

ارائه دهند. 
بانـک ایـران زمیـن یکـی از بانک هایـی اسـت کـه پیـش از ایـن اقدامـات گسـترده و ارزنـده ای در زمینـه بانکـداری مجـازی انجـام داده اسـت و ایـن امـکان را 
بـرای مشـتریان خـود فراهـم کـرده اسـت کـه بـا آمـاده کـردن زیرسـاخت های الزم و ارائـه خدمـات دیجیتال سـریع و آسـان مشـتریان را از مراجعه حضوری 

بـه شـعب بی نیـاز کند.

 ارائه دستگاه های ساخت واکسن در راه اندازی خط تولید واکسن کووبرکت
بـا توجـه بـه  شـرایط کنونـی در خصـوص پاندمـی کرونـا همـه ارکان کشـور بایـد تـالش کننـد کـه مـردم بـا کمتریـن مشـکل از این شـرایط عبـور کنند. بر 
همیـن اسـاس بانـک ایـران زمیـن بـه منظـور تسـریع در فرآینـد تولیـد واکسـن و پیشـگیری ابتـال و نجـات جـان مـردم کشـور، تجهیـزات راه انـدازی خـط 

تولیـد واکسـن کرونـا را در اختیـار مجموعـه دارویـی برکـت قـرارداد تـا نیازهـای فعلـی بـا واکسـن ایرانی تامین شـود. 

 امهال تسهیالت صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
در راسـتای اجـرای تکالیـف ابالغـی از سـوی بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران و بـا هـدف مسـاعدت و حمایـت بانـک ایـران زمیـن، طـرح »انتقـال 
پرداخت اقسـاط تسـهیالت 4 ماهه اول سـال 1400 به انتهای دوره تقسـیط« برای صاحبان مشـاغل وکسـب وکارهاي به شـدت آسـیب دیده از کرونا که 
موعـد بازپرداخـت اقسـاط تسـهیالت دریافتـی آن هـا درچهارماهـه اول سـال1400 بـوده و در ایـن بـازه زمانـی پرداخـت نشـده باشـد در این بانک اجرا شـد. 

 تهیه اقالم بهداشتی کرونا برای بیمارستان ها 
بانـک ایـران زمیـن در راسـتای ارائـه خدمـات درمانـی بهتـر بیمارسـتان هـا بـه بیمـاران مبتـال بـه ویـروس کرونـا، طـرح تهیـه و تامین اقالم بهداشـتی مورد 

نیاز بیمارسـتان ها را در سراسـر کشـور  اجرا کرده اسـت.

 برگزاری پویش پیشگیری از کرونا
در پویـش »هیچ جـا خونـه ی خـوِد آدم نمیشـه« محتـوای آموزشـی و اثرگـذار در حـوزه پیشـگیری از ویـروس کرونـا، ضـرورت در خانـه مانـدن، چگونگـی 
گـذران وقـت، برنامه ریـزی بـرای انجـام اقدامـات سـودمند اقتصـادی و اجتماعـی در خانـه و تشـویق و جلـب همـکاری مـردم بـرای مانـدن و ایجـاد محیطی 
جـذاب و تاثیرگـذار در خانـه در اختیـار گروه هـای مردمـی قـرار داده اسـت. همچنیـن ارائـه بسـته های پیشـنهادی در حـوزه گـذران سـودمند وقـت در خانه 

نیـز از اهـداف ایـن  پویش اسـت.

بانک ایران زمین حامی نظام سالمت کشور
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با رسیدن به فروش 100 میلیون دالری

»گشت و گذار در جنگل« هم قسمت 
دوم خواهد داشت

کمپانی دیزنی اعالم کرده است قسمت دوم 
»گشت و گذار در جنگل« را می سازد.

به گزارش مهر به نقل از ورایتی، ادامه ای بر 
و  برمبنای گشت  فیلم ماجراجویانه دیزنی که 
در  شده  ساخته  تفریحی  پارک  یک  در  گذار 
دست ساخت قرار می گیرد. دیزنی با فروش ۱۰۰ 
میلیون دالری فیلم »گشت و گذار در جنگل« در 

آمریکا این تصمیم را گرفت.
به این ترتیب دواین جانسون و امیلی بالنت 
بازمی گردند  دیگر  ماجراجویانه  فیلم  یک  برای 
تا نقش شخصیت های کاپیتان فرانک وولف و 

مکتشف شجاع دکتر لیلی هوتون را تکرار کنند.
انتظار می رود کارگردانی فیلم دوم هم بار دیگر 
مایکل گرین  ژائومه کولت-سرا سپرد شود.  به 
که با همکاری گلن فیکارا و جان ریکوآ فیلمنامه 
فیلم اصلی را نوشتند فیلمنامه ادامه آن را هم 

می نویسد.
»گشت و گذار در جنگل« ۳۰ جوالی اکرانش 
پالس  دیزنی  در  آن  بر  عالوه  و  کرد  شروع  را 
گرفت  قرار  دسترس  در  آنالین  صورت  به  هم 
و با قیمت ۳۰ دالر به فروش رسید. در هفته 
افتتاحیه این فیلم فروشی ۳۴.۲ میلیون دالری از 
نمایش در سینماها و فروشی ۳۰ میلیون دالری 
از دیزنی پالس به دست آمد. این فیلم از آن 
زمان همچنان در گیشه به فروشش ادامه داده و 
این هفته که پنجمین هفته اکرانش را پشت سر 
گذاشت به فروش ۱۰۰ میلیون دالر دست یافت. 
فروش فیلم در سراسر جهان در این مدت ۱۸۷ 

میلیون دالر بوده است.
این فروش برای دوران پاندمی قابل قبول بوده 
است. فروش هفته افتتاحیه »گشت و گذار در 
جنگل« باالتر از »هرج و مرج فضایی« با فروش 
۳۱ میلیون، »گودزیال در برابر کونگ« با فروش 
۳۱ میلیون، »کروئال« با فروش ۲۱ میلیون بوده 
سیاه«  »بیوه  با  آن  فروش  حال  این  با  است. 
که ۸۰ میلیون دالر در ۳ روز افتتاحیه فروخت 
یا »سریع و خشمگین ۹« که ۷۰ میلیون دالر 
فروخت قابل مقایسه نیست. با هزینه تولید ۲۰۰ 
میلیون دالری این فروش به معنی موفقیت در 
دوران عادی محسوب نمی شد اما اکنون این فیلم 

هم به دنباله های دیزنی پیوسته است.
قابل توجه اینکه فروش »بیوه سیاه« از اکران 
و  »سریع  اما  شد  کسب  آنالین  و  سینمایی 

خشمگین ۹« تنها در سینماها اکران شد.

ساخت چهارمین فیلم »بی مصرف ها«

بار  فیلم های »یک  از سری  فیلم جدید  یک 
مصرف ها« در دست ساخت است.

الینزگیت  ددالین،  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
فیلم های  از  جدید  فیلم  یک  میدیا  میلنیوم  و 
دیگر  بار  می سازند.  را  مصرف ها«  بار  »یک 
جیسون استاتهام، دولف الندگرن، رندی کوتور 
و سیلوستر استالونه به ترتیب در نقش های لی 
کریسمس، گانر جنسن، تول رود، و بارنی راس 
مگان  سنت،  آن ۵۰  بر  عالوه  می شوند.  ظاهر 
فکس، و تونی جاآ به این فیلم که چهارمین فیلم 
مجموعه است، می پیوندند. مجموع این فیلم ها 
کرد.  فروش  دالر  میلیون   ۸۰۴ جهانی  بازار  در 
تولید فیلم چهارم از پاییز شروع می شود و اسکات 
وا کارگردان فیلم خواهد بود. این فیلم بر مبنای 
فیلمنامه اسپنسر کوهن با نگاه مجدد مکس آدامز 
و جان جوزف کانلی ساخته می شود. استاتهام از 

تهیه کنندگان فیلم جدید هم خواهد بود.

مطالبات کتابفروشان در طرح 
»تابستانه کتاب ۱۴۰۰« پرداخت شد

مطالبات کتابفروشی های عضو طرح »تابستانه 
کتاب ۱۴۰۰« از سوی خانه کتاب و ادبیات ایران 

تسویه و پرداخت شد.
روابط   از  از  نقل  به  و  »ابتکار«  گزارش  به 
مطالبات  ایران،  ادبیات  و  کتاب  خانه  عمومی 
کتاب  »تابستانه  طرح  عضو  کتابفروشی های 
۱۴۰۰« با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت 

فرهنگ و ارشاداسالمی تسویه و پرداخت شد.
در طرح »تابستانه کتاب۱۴۰۰« که با مشارکت 
و استقبال ۹۷۴ کتابفروشی از ۳۱ استان کشور  
به  کتاب  نسخه  و ۹۱۶  هزار  شد، ۴۷۴  برگزار 
ارزش ۲۷۵ میلیارد و ۴۶۶ میلیون و ۸۳۵ هزار 
و ۵۲۴ ریال از سوی ۱۳۹ هزار و ۱۰۸ نفر در کل 

کشور خریداری شد.
فروش  فصلی  طرح های  از  دوره  هجدهمین 
تا  و  کرد  کار  به  آغاز  مردادماه  نهم  از  کتاب 
پانزدهم مردادماه در سراسر کشور ادامه داشت.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سال ۱۳۹۴ 
برای هدفمندکردن یارانه نشر طرح های فصلی 
ها  طرح  این  در  کرد؛  آغاز  را  کتاب  فروش 
کتابفروشی ها می توانند روی فروش کتاب به 
خریداران تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف داده 
شده را از وزارت خانه دریافت کنند. در این طرح 
ها که با نام طرح های فروش فصلی مشهور شده 
اند، توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی هایی 
که شرایط الزم را داشته باشند انجام می شود که 
آن ها می توانند کتاب های خود را که با شرایط 
تعیین شده مطابقت داشته باشند به خریداران 

بفروشند.
تاکنون بیش از ۱۷ طرح فصلی کتاب برگزار 
شده و هجدهمین دوره طرح توزیع یارانه کتاب 
از طریق کتابفروشی ها )طرح های فصلی فروش 
کتاب(، با عنوان »تابستانه کتاب ۱۴۰۰« از نهم 
تا پانزدهم مرداد، در کتابفروشی های عضو طرح 

سراسر کشور برگزار شد.

پایانی بر جنجال نقاشی کاندینسکی

تابلو  کردند  اعالم  آمستردام  شهر  مقامات 
وارثان  به  را  کاندینسکی«  »واسیلی  از  نقاشی 

صاحب یهودی این اثر بازمی گردانند.
آمستردام  شهر  مقام های  ایسنا،  گزارش  به 
در هلند با اتخاذ تصمیمی که به یک کشمکش 
درازمدت پایان می دهد، تابلو نقاشی از »واسیلی 
وارثان  به  را  روس  نامدار  نقاش  کاندینسکی« 
تابلو  این  بازمی گردانند.  اثر  این  یهودی  مالک 
نقاشی از سال ۱۹۴۰ در مجموعه موزه اشتدلیک 

آمستردام نگهداری می شد.
این تابلو نقاشی که »نقاشی با خانه ها« نام 
دارد و در سال ۱۹۰۹ خلق شده است از موزه 
»رابرت  و  کلین«  »ایرما  خانواده  به  شهر  این 
این  زوج  این  منتقل خواهد شد.  لوئینستین« 
نقاشی را پیش از آنکه سربازان نازی هلند را در 
جریان جنگ جهانی دوم اشغال کنند به مالکیت 
هجوم  از  پس  ماه  پنج  نقاشی  این  داشتند. 
نازی ها در یک حراجی به قیمتی کمتر از ارزش 

واقعی فروخته شد.
بود که دادگاهی در آمستردام  سال گذشته 
این  باقی ماندن  این  برای  حکم سال ۲۰۱۸ که 
این  کرد.  تایید  را  اشتدلیک  موزه  در  نقاشی 
نقاشی توسط موزه در سال ۱۹۴۰ در یک حراجی 
عمومی به قیمتی که اکنون معادل ۱۶۰۰ دالر 
است خریداری شده بود؛ این درحالی است که 
ارزش واقعی این نقاشی امروزه به ۲۲ میلیون 

دالر می رسد.
تصمیم دادگاه انتقادهایی را به دنبال داشت 
که  کمیته ای  توسط  موضوع  این  بررسی  به  و 
وزارت فرهنگ هلند تعیین کرده بود منجر شد. 
این کمیته در نهایت به نفع وارثان حقیقی اثر 

تصمیم گیری کرد.

حتما همگی ما خاطرات این روزهای شهریور ماه در 
هنگام تحصیل را به خاطر داریم؛ روزهایی که همراه 
پدر و مادر دفترهای نو را کنارمان می چیدیم، روی 
مدادهای نو با برچسب اسم مان را حک می کردیم 
و با ترتیب داخل جامدادی های رنگارنگ می چیدیم. 
به عبارت دیگر این روزها همیشه روزهای داغی برای 

بازار لوازم التحریر بود.
اما از سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا دیگر 
خبری از دانش آموزان خوشحال و والدین در بازار 
شلوغی های آستانه بازگشایی مدارس نیست. چرخ 
از  کارشان  عموماً  که  لوازم التحریر  فعاالن  تولید 
ادامه  تابستان  پایان  تا  اردیبهشت ماه آغاز شده و 
در  آنهاست،  کار  گُل  ایام  این  اصطالح  به  و  دارد 
میزان  بر  کرونا  ویروس  تأثیر  تحت  اخیر  ماه های 
خرید مخاطب، به کندی به کار خود ادامه می دهد. 
البته این روند، سال گذشته نیز به همین ترتیب 
بود. آنچه بیشتر از هرچیز شرایط کار تولیدکنندگان 
را تحت تأثیر خود قرار داده است، نامشخص بودن 
وضعیت بازگشایی مدارس بود. به طوری که برخی 
از خانواده ها به گمان اینکه مدارس امسال هم به 
صورت غیرحضوری برگزار می شود، اقدام به تهیه 

لوازم التحریر برای فرزندان خود نمی کنند.
خبر بازگشایی مدارس هرچند اما و اگرهایی دارد، 
نوشت افزار  بازار  فعاالن  و  تولیدکنندگان  برای  اما 
برخی  میان  این  در  می شود.  تلقی  مثبتی  خبر 
عرضه  به  اقدام  پیش  چندی  از  تولیدکنندگان  از 
با  تا  کرده اند  نمایشگاه هایی  برگزاری  و  محصوالت 
ارائه جدیدترین محصوالت خود، بتوانند بخشی از 

آسیب های احتمالی را جبران کنند.
لوازم التحریر  این مدت صنف  می توان گفت در 
قربانی کرونا شده و فروش در این بازار به شدت افت 
کرده، البته تورم و افزایش چند برابری قیمت ها که 
ناشی از تحریم، افزایش نرخ ارز و ... است نیز تاثیر 

بسزایی بر بی رونق شدن این بازار دارد.
حضوری  مدارس  امسال  دولت  گفته  به  البته 
روی  هنوز  دولت،  دستور  کرد.  خواهند  فعالیت 
بازار لوازم التحریر تاثیری نگذاشته و خلوت است. 
که  بازار  خمینی  امام  مسجد  حیاط  و  داالن ها  از 
بگذریم، پس از راهروهای تودرتو بازار بین الحرمین و 
بورس لوازم التحریر است؛ راهرویی که دو طرفش را 
مغازه دارها و غرفه دارها گرفته اند و خبری از مشتری 

نیست، بازار کامال خلوت است.
بازار  شرایط  مورد  در  فروشندگان  از  یکی 
خریدهای  از  خبری  هنوز  می گوید:  لوازم التحریر 
پر  بازار  تابستان  از  این ماه  عمده نیست. معموال 
می شد از خریداران عمده شهرستانی اما امسال هنوز 
خبری نیست. به گفته این فروشنده قیمت ها نسبت 

به پارسال فرقی نکرده  است.
فروشنده دیگری در بازار می گوید جنس خارجی 
عمال از بازار گم شده  است. قبال لوازم التحریری که 
مخصوص رشته های گرافیک و نقاشی بود بازار خوبی 
داشت اما االن دو مشکل دارند؛ هم به سختی پیدا 
می شود هم خیلی گران است. قیمت یک ورق کاغذ 
گالسه  ویژه طراحی که دو سال پیش ۵هزار تومان 

بود االن به ۲۰ هزار تومان رسیده  است.

در  ایرانی  اجناس  شرایط  مورد  در  فروشنده  این 
بازار لوازم التحریر می گوید: کمبودی در لوازم تحریر 
نیست. خودکار، دفتر و خیلی از لوازم دیگر ایرانی 
است و مشتری هم همین جنس ها را می برد. معموال 
کسانی که سلیقه شان فانتزی است سمت جنس 
خارجی می روند؛ گر چه جنس فانتزی ایرانی هم در 

بازار موجود است.
دفترهای صد  می دهد  نشان  میدانی  مشاهدات 
برگ سیمی و »با کاغذ مرغوب ۷۰گرمی« در بازار 
دفترچه  قیمت  می شود.  فروخته  تومان  ۱۵هزار 
است.  تومان  ۲۰ هزار  هم  سخت  جلد  صدبرگ 
همین  طور کف قیمتی یک بسته مغزی مداد اتود 
در بازار تهران ۴ هزار تومان است و سقف آن ۲۰ 
هزار تومان. نرخ انواع خودکار هم از ۲ هزار تومان 
 panter آبی  خودکار  مثال  برای  می شود،  شروع 
 سه هزار تومان فروخته می شود. مغازه  دیگری هم 
و  تومان  را ۵  هزار  پارچه ای کوچک  جامدادی های 
بزرگ را ۱۵ هزار تومان نرخ زده  است. همین فروشنده 
سه نمونه الک غلط گیر هم دارد که به قیمت های 
اعداد  این  البته  می فروشد.  تومان  هزار  و ۸    ۷ ،۶
قیمت های تک فروشی است و برای مشتری عمده 

»کمتر حساب می کنیم«.
همین اقالم در مرکز شهر گران تر فروخته می شود 
که طبیعی است. یکی از فروشندگان لوازم التحریر 
در خیابان کارگر شمالی می گوید از شیوع کرونا دیگر 
کاروکاسبی ما عمال خوابید چون تبلت جای دفتر و 

کتاب را گرفت.
به گفته این فروشنده هزینه اجاره بهای مغازه و 
حمل ونقل »اجازه نمی دهد لوازم التحریر را ارزان تر 
بفروشیم وگرنه ما هم بدمان نمی آید فروش بیشتری 

داشته  باشیم.«
این فروشنده دفترهای سیمی صدبرگ را ۳۵  هزار 
تومان می فروشد و برای صدبرگ جلد سخت ۴۰ هزار 
تومان در نظر گرفته  است؛ عددی که در خیابان 
ایرانشهر ۳۰ تا ۳۵هزار تومان است. لوازم التحریری 
در این خیابان دفترهای سیمی صد برگ را ۴۰  هزار 
تومان قیمت زده  است و کف قیمتی نرخ خودکار 
۵  هزار تومان است. همین  طور قیمت کالسه های 
دفتری از ۲۰  هزار تومان شروع می شود و هر بسته 
صد برگی کاغذ آن ۲۰ هزار تومان قیمت دارد؛ عددی 
که در بازار از ۱۰هزار تومان شروع می شود که با توجه 
به وزن و جنس کاغذ و همین  طور برند تا ۱۲  هزار 

تومان هم افزایش می یابد.
خیابان  لوازم التحریرهای  از  می توان  طور  همین  
ایرانشهر با ۵۰  هزار تومان مدادرنگی ۱۲ رنگ خرید؛ 
کاالیی که در بازار بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان فروخته 
می شود. البته عرضه مدادرنگی های برند به سبب 
سختی های واردات کمتر شده  است و قیمت  آنها 
نسبت به پارسال همراه با نرخ ارز تغییر کرده  است.

در همین رابطه عبدالرحیم رئیسی، رئیس اتحادیه 
لوازم التحریر شهرستان شهرکرد، اظهار کرد: در این 
روزها بازار لوازم التحریر تحت تاثیر کرونا قرار گرفته، 

به طوریکه وضعیت بازار لوازم التحریر تعریفی ندارد، 
زیرا هنوز مردم نسبت به بازگشایی کامل مدارس در 
سال تحصیلی جدید بالتکلیف هستند، اما این امکان 
وجود دارد که در روزهای منتهی به شهریورماه مردم 
برای خرید لوازم التحریر بنا به نیاز دانش آموز و در 

حد اندک حضور پیدا کنند.
فروش  درصدی   ۹۰ کاهش  به  اشاره  با  او 
نبود  برخالف  افزود:  بازار،  سطح  در  لوازم التحریر 
در  لوازم التحریر  خرید  به  نسبت  مردم  استقبال 
این سال ها، به اندازه موردنیاز لوازم التحریر در بازار 

موجود است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
شهرکرد  شهرستان  لوازم التحریر  اتحادیه  رئیس 
گفت: قیمت  لوازم التحریر نسبت به اجناس موجود 
دیگر در بازار گاهی افزایشی یا حتی کاهشی است، 
بنابراین می توان گفت، به طور متوسط قیمت انواع 
لوازم التحریر نسبت به سال گذشته افزایش ۲۰ تا ۲۵ 

درصدی داشته است.
او با بیان اینکه دو سال است بازار لوازم التحریر به 
نوعی تعطیل شده است، خاطرنشان کرد: بیشترین 
لوازم التحریر  به صنف  مربوط  کرونا  ایام  در  ضرر 
بوده، زیرا با غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه ها 
فروش به شدت کاهش یافته حتی ادارات هم مانند 

سال های گذشته خریدی انجام نمی دهند.
حاال باید دید در صورت بازگشایی مجدد مدارس 
به صورت حضوری آیا بازار لوازم التحریر دوباره رونق 

خواهد گرفت؟

یک هنرمند نقاش بر این باور است که هنر نقاشی بیش از سایر 
حوزه های هنر از آسیب کرونا در امان مانده است و در این زمینه به 

فروش مناسب آثارش در این دوره اشاره می کند.
حامد نوروزی، هنرمند نقاش متولد سال ۱۳۷۰ در تهران و فارغ 
التحصیل رشته معماری است. او که تا به حال چندین نمایشگاه 
گروهی در داخل و خارج از ایران داشته، برنده جایزه ی فستیوال 

Nord art از کشور آلمان در سال ۲۰۱۹ است.

به تازگی تعدادی از آثار نوروزی در نمایشگاه »مجموعه تابستانه« 
به نمایش گذاشته شد که او درباره تجربه نمایشگاه گروهی به ایسنا 
چنین گفت: نمایشگاه گروهی یک خصیصه خیلی مهمی دارد و آن 
حضور آرتیست های مختلف است که باعث می شود هنرمندان آثار 

دیگران را نیز مشاهده کنند.
نوروزی با اشاره به این نکته که نمایشگاه گروهی برخالف نظر 
خیلی از افراد یک تجربه مهم محسوب می شود، گفت: »نمایشگاه 
گروهی یک خصیصه خیلی مهمی دارد و آن حضور آرتیست های 

مختلف از گالری های مختلف است.«
وی در ادامه اضافه کرد: هنرمندان از این طریق می توانند آثار 
دیگران را نیز مشاهده کنند و این برای هنرمندان جوانی مثل من 
فرصتی است که کمک می کند تا مخاطبان جدی تر نیز آثارشان را 

ببینند.
کار من  کرد: سبک  اظهار  کاری خود  درباره سبک  نقاش  این 
معاصر است؛ اما نوع تکنیک اجرا به کالسیک بازمی گردد و به همین 
دلیل از آثار دیگر نمایشگاه مجزاست؛ البته آثار دیگر هم معاصر 

هستند اما تکنیک اجرای آن ها تکنیک کالسیک نیست.
به گفته این هنرمند تعداد کارهای طنز در مجموعه آثار او کم 
نیست و او معموال یکسری از آثار کالسیک را انتخاب می کند و با 
شوخی و طنز جایگاه معنوی ای که در گذشته داشته اند را پایین 

می کشد.
نوروزی، نقاش در پاسخ به پرسشی که از او درباره اقبال مردم 
نسبت به سبک کارش پرسیده شد، گفت: اقبال خیلی خوب بود. 
من هم نمایشگاه انفرادی موفقی داشتم که هم از لحاظ فروش و هم 

از لحاظ بازخورد تجربه موفقی بود. 

این نقاش با اشاره به اینکه حوزه فعالیتش به صورت کامل نقاشی 
است، درباره تأثیر شیوع ویروس کرونا بر این حوزه، تاکید کرد: 
هنر نقاشی نسبت به سایر حوزه های هنر، بیشتر از تأثیرات شیوع 

ویروس کرونا در امان مانده است. 
وی در این زمینه اضافه کرد: من دوستانی دارم که در فضای تئاتر 
کار می کنند و خیلی از شیوع این ویروس صدمه دیده اند. در نقاشی 
اما من در دوره کرونا نیز فروش خوبی داشتم و حتی یک نمایشگاه 

گروهی و انفرادی نیز در این دوران برگزار کردم. 
از آن جهت که  اقتصادی،  بُعد  این هنرمند به لحاظ  به گفته 
ویروس کرونا اقتصاد و قدرت خرید خریداران هنر را تحت تاثیر قرار 
داده است، باعث شده تا خریداران به منظور خرید آثار هنری صبر 
کنند. این مشکلی است که برای حوزه نقاشی پیش آمده که البته 

نسبت به مشکالت سایر حوزه ها پیش پا افتاده محسوب می شود.
نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا نمایشگاه مجازی می تواند 
حق مطلب را ادا کند و هنری که هنرمند تالش دارد تا به مخاطبش 
منتقل کند را انتقال دهد یا خیر، گفت: فکر نمی کنم. خود من 
افراد مختلفی دارم که کارهایم را  از طرف  درخواست های زیادی 
به منظور فروش در سایت قرار دهم اما معموال این کار را انجام 

نمی دهم.
وی در تشریح دلیل این کار اضافه کرد: دیدن یک کار از نزدیک 

خیلی متفاوت از بازدید مجازی آن است. 
به گفته این هنرمند بازدید مجازی از یک نمایشگاه هنری، تجربه 
غیرممکنی نیست و قطعا افرادی وجود دارند که از این طریق از 
نمایشگاه بازدید می کنند و حتی آثاری را نیز خریداری می کنند، اما 
نکته ای که وجود دارد این است که این نوع از بازدید کامال با بازدید 

حضوری متفاوت است.

چرا بازار لوازم التحریر همچنان روزهای رکود را پشت سر می گذارد؟

دفتر مشق ها در انتظار بازگشایی مدارس
گروه فرهنگ و هنر – دیگر چیزی تا بازگشایی مدارس باقی نمانده است. گرچه هنوز هم مدارس به صورت آنالین فعالیت شان را ادامه می دهند اما درس و 

دانش آموز هنوز هم به لوازم التحریر نیاز دارد. اما از وقتی کرونا همه چیز را تحت  تاثیر قرار داده، بازار لوازم التحریر هم دچار رکود شده است.

شوخی با آثار کالسیک نقاشی

در این روزها 

بازار لوازم التحریر 

تحت تاثیر کرونا 

قرار گرفته، به 

طوریکه وضعیت 

بازار لوازم التحریر 

تعریفی ندارد، 

زیرا هنوز 

مردم نسبت به 

بازگشایی کامل 

مدارس در سال 

تحصیلی جدید 

بالتکلیف هستند

بسیاری از منتقدان سینمای ایران باور دارند، سینمای کمدی ایران فاقد غناست و 
تنها آثاری به مخاطبان ارایه می شود که موفق به فروش های هنگفت شوند.

به گزارش ایلنا، اگرچه جادوی »برادران لومیر« خیلی زود وارد ایران شد اما پیشرفت 
کیفی هنر هفتم در ایران بسیار کند اتفاق افتاده است. امروز آثار نمایشی فراوانی در 
سبد محصوالت سینمای ایران ارائه می شوند اما اغلب از منظر فرم و محتوا تفاوت 
چندانی باهم ندارند. در این میان سینمای کمدی ایران هم در پی سال ها تجربه در 
ظاهر دچار تغییرات فراوانی شده اما در زیربنا چندان تغییری نکرده است. نمادها و 
پارادایم های تکراری که در اغلب فیلم های سال های اخیر به چشم می آیند، آثار طنز 

سال های اخیر را به نوعی فیلمفارسی سخیف تبدیل کرده که از معنا تهی هستند.
سینمای ایران از »اجاره نشین ها« در دهه ۶۰، به »من سالوادور نیستم«، »مامان، 
بهروز منو زد« و »دُم سرخ ها« در دهه ۹۰ رسید. خیلی زود کمدی های سخیف، 
قیمت بازیگران روی پرده ها را در تورمی افسارگسیخته باال بردند و کار به آنجا رسید 
که دیگر کنار هم چیدن چند بازیگر زن و مرد چهره در یک فیلم، از مجموع هزینه 

تولید چند کمدی قابل توجه بیشتر شد.
اگرچه فیلم های کمدی سینمای پیش از انقالب، بیشتر رویکردی پارادوکسیکال 
داشتند و تالش می کردند با تضادهای کلیشه ای از مخاطبان خود خنده بگیرند. 
کلیشه هایی مثل دختر پولدار_ پسر فقیر، مرد روستایی و شهری و کارکترهای سنتی 
در موقعیت های مدرن از این قبیل هستند و مسائل و موضوعاتی مثل کلیشه های 
جنسیتی و بازنمایی زن و بدن زنانه، نقش ها و تیپ های ثابت فیلم ها مثل پدر پولدار 
و سخت گیر، مادر دلسوز و موضوعاتی مثل سرخوشی های الکی نشانه های ثابت 

فیلم های آن دوره بودند. پس از این دوران و به محض رسیدن سینمای ایران به 
دوران آرامش، شاید بتوان دو دهه ۶۰ و ۷۰ را نسبت به دیگر دوره ها تمیز داد. به 
گفته منتقدان سینمای ایران، آثار نمایشی این دهه ها را می توان به دور از کلیشه های 
همیشگی سینما دانست؛ کلیشه هایی که در دهه ۴۰ ایجاد شدند و در دهه ۵۰ به 
اوج خود رسیدند و در عصر حاضر با پوششی جدید اما با همان محتوا بر مخاطبان 
عرضه می شوند. آثار طنز دهه ۶۰ و ۷۰ ساختاری متفاوت دارند و بیشتری در فضایی 
اگزوتیک و تاحدودی خالقانه بر مخاطبان عرضه شدند. اما وقتی نوبت به دهه ۸۰ 
رسید به ویژه از اواسط این دهه، برخی از همان ویژگی های سینمای کمدی قبل از 
انقالب با درجه ای کمتر نسبت به گذشته بار دیگر بازنمایی شدند. و سرانجام در دهه 
گذشته، کارگردانان عالوه بر توجه به مولفه هایی مثل بازنمایی روزگار گذشته، سراغ 
نوستالوژی مواردی از جمله زندگی های آنچنانی، لوکیشن خارج از کشور و بازیگران 
زن خارجی رفتند به گونه ای که ثابت شد هرکدام از رویکردها همچون ابزاری قدرتمند 

رکورد فروش فیلم را باال می برند.
طنز همواره ناهنجاری ها را هدف قرار می دهد

فرهاد توحیدی )فیلمنامه نویس( در ارتباط با دالیل ضعف سینمای کمدی در ایران 
می گوید: حاکمیت در ایران توانایی هضم طنز را ندارد. طنز همواره ناهنجاری ها را 
هدف قرار می دهد اما انتقادات زیادی به آن وارد می شود. در هر نقطه ای از جهان، 
انسان محور تژادی است اما در طنز سرنوشت محور انسان می شود. انسان ها در 
دنیای طنز توانایی انجام کارهایی را دارند که در دنیای واقعی نمی توانند به آن دست 
بزنند. اگر موضوعی مورد انتقاد است، نویسنده می تواند با قلم خود به آن انتقاداتی 

وارد کند.  به گفته وی، انتقاد می تواند به مسائل مختلف مثل اخالقیات یا هر حوزه 
دیگری وارد شود. در حال حاضر، فضائل اخالقی جای خود را به رذائل اخالقی 
داده اند. در اصل بیشتر شعارهایی که درباره ماهیت فرهنگی انقالب از زبان آقایان 
شنیده شده، توفیقی پیدا نکردند و آن تراز تربیتی که مدنظر بوده، محقق نشده 
است. نویسنده فیلم »امکان مینا« معتقد است: ما با اخالقیاتی روبرو هستیم که 
ضدارزش ها، ارزش شمرده می شوند. این موضوع می تواند دستمایه طنز باشد و مورد 
هدف قرار گیرد. ریشه های این موضوع باید هدف قرار گرفته شوند اما شرایط حاکم به 

نحوی است که نمی توان به سراغ این مسائل رفت. 
به حساب  بزرگ طنز  از دستمایه های  نویسنده تصریح می کند: سیاست  این 
می آید اما هنرمندان نمی توانند در ارتباط با مسائل سیاسی نکاتی را از زبان طنز 
بیان کنند. طنز در واقع بار اجتماعی دارد اما این روزها در ارتباط با این مسائل تامل 
نمی شود. یک کمدی هرچه سخیف تر، بیهوده تر و جنسیتی باشد، مقبولیت بیشتری 
پیدا می کند. در ارتباط با طنز دانش چندانی در بین سینماگران وجود ندارد و اگر 
هم اثری فاخر ساخته شود، برای عده ای غیرقابل تحمل می شود. من بازهم تاکید 
می کنم، طنز یکی از ابزارهای بزرگ نقد اجتماعی است و نقد اجتماعی در ایران 

طرفدار چندانی ندارند.
پای سرمایه در میان است

فروش خیره کننده محور مشترک اکثر فیلم های کمدی این روزهای سینمای ایران 
است. در واقع سینماگران کمدی ساز به خوبی ذائقه مخاطبان را دریافته اند. این 
جو به قدری فریبنده است که حتی فیلمسازان پیشکسوت نیز وسوسه می شوند 

که به این ژانر سرکی بکشند. با این حال آمار سال های اخیر نشان می دهد که 
سینمای کمدی می تواند فروش فوق العاده ای داشته باشد به خصوص اگر بازیگر 
تلویزیونی و کمدین تلویزیونی روی بورس داشته باشد و یا اینکه حتی بتواند یک 
نوستالژی را یادآوری کند. »مطرب« در سال ۹۸ ار مرز فروش ۳۰ میلیارد تومانی 
گذشت و به مبلغ ۳۸٬۵۴۶٬۴۵۶٬۰۰۰ تومان دست یافت؛ این فیلم در صدر جدول 
پرفروش ترین آثار سینمای ایران قرار دارد. »هزارپا«، فیلم دیگری است که با فروش 
فیلم  چهارمین   »۲ »تگزاس  دارد.  قرار  دوم  جایگاه  در  تومانی   ۳۸٬۰۶۳٬۸۴۸٬۰۰۰
پرفروش سینمای ایران نیز توانست ۲۵٬۰۸۸٬۱۱۲٬۰۰۰ تومان بفروشد. »رحمان ۱۴۰۰« 
نیز به فروش ۲۲٬۵۴۲٬۲۱۸٬۰۰۰ تومانی دست یافت. بررسی جدول پرفروش ترین آثار 
سینمای ایران نشان می دهد، فیلم های »متری شیش و نیم« و »شبی که ماه کامل 
شد« تنها فیلم های غیرکمدی هستند که در ۱۰ فیلم نخست پرفروش سینمای ایران 
جای دارند. نویسنده فیلم »مرد عوضی« اعتقاد دارد: بازگشت سرمایه، حرف اول و 
آخر را در صنعت سینما می زند. ساخت یک اثر نمایشی دست کم ۵ میلیارد تومان 
هزینه دارد و تهیه کنندگان با هزاران مشکل سرمایه ساخت فیلم را فراهم می کنند تا 
ساخت پروژه سینمایی را کلید بزنند. آنها باید متعهد شوند که هزینه ساخت فیلم به 
جیب سرمایه گذار بازخواهد گشت. خصلت سرمایه، ترسو و محافظه کار بودن است 

و سرمایه گذاران به فکر بازگشت هزینه ها هستند.
به گفته وی، در این شرایط، برخی از فیلمسازان تمام موارد تحمیلی را می پذیرند 
و می دانند اگر یک اثر طنز به معنای واقعی ساخته شود، برخی از روزنامه ها به آن 

واکنش نشان می دهند و آن را از پرده سینما به زیر می کشند. 

چرا سینمای طنز ایران سخیف شد؟ 

وش میلیاردی! فیلم هایی بی کیفیت با فر
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تاریخ سازی بیابانی؛ نقره کامپوند 

انفرادی مردان به نام ایران ضرب شد

مسابقات تیر وکمان بازی پارالمپیک توکیو در 
ماده کامپوند انفرادی مردان با کسب مدال نقره 

نماینده ایران به پایان رسید.
به گزارش ایرنا ، دیدار نهایی رقابت های کامپوند 
انفرادی پارالمپیک ٢٠٢٠ توکیو در مجموعه پارک 
تیراندازی یومنوشیما توکیو برگزار شد. »رمضان 
بیابانی« که توانسته بود در دیدار نیمه نهایی » چن 
لیانگ« از چین را از پیش رو بردارد در مسابقه 
رشته  در  پارالمپیک  رکورددار  مصاف  به  نهایی 
کامپوند انفرادی مردان رفت. »هی ژیائو« از چین 
با ۱۴۸ امتیاز رکورد پارالمپیک را به نام خود ثبت 
کرده است. این مسابقه با نتیجه بر ۱۴۷ بر ۱۴۳ 
به سود نماینده چین به پایان رسید تا نخستین 
مدال تاریخ کامپوند ایران در ادوار پارالمپیک به 
نام رمضان بیابانی ضرب شود. بیابانی برای کسب 
این مدال کماندارانی از کشورهای استرالیا، بلژیک، 
روسیه و چین را از پیش رو برداشته بود. »چین 
لیانگ« که در نیمه نهایی مغلوب بیابانی شده بود 
اسلواکی  بر حریف  غلبه  با  بندی  در دیدار رده 
مدال برنز را از آن خود کرد. علی سینا منشازاده 
این  در  ایران  مدال  کسب  امیدهای  از  یکی  که 
دوره از بازی ها بود در مرحله یک هشتم نهایی به 

حریف فنالندی باخت و حذف شد.

 صعود والیبال نشسته ایران

به نیمه نهایی

آخرین  در  ایران  نشسته  والیبال  ملی  تیم 
مسابقه مرحله گروهی خود با نتیجه سه بر صفر 
چین را شکست داد تا بدون باخت حتی در یک 

ست، به نیمه نهایی برسد.
به گزارش ایرنا، تیم ملی والیبال نشسته ایران 
دیروز )سه شنبه( با برتری سه بر صفر مقابل 
چین در آخرین مسابقه مرحله گروهی، ضمن 
کسب سومین برد پیاپی به عنوان تیم اول گروه 
B راهی مرحله نیمه نهایی شد. این مسابقه در 
حالی برگزار شد که تیم ایران در دو مسابقه قبلی 
خود با برتری مشابه ۳ بر صفر مقابل آلمان و 
برزیل به برتری رسیده بود. تیم ایران در مصاف 
با چین در سه ست پیاپی و با نتایج ۲۵ بر ۲۱ ، 
۲۵ بر  ۲۲ ، ۲۵ بر ۱۴ برنده و مهدی بابادی هم 
با ۱۷ امتیاز به عنوان آورترین بازیکن زمین معرفی 
شد. هادی رضایی سرمربی تیم ایران، در این 
دیدار تقریبا از تمام داشته های خود استفاده کرد 
تا آخرین مسابقه مرحله گروهی را هم با قدرت 
پشت سر بگذارد.   تیم ملی چین هم با توجه به 
اینکه یک برد و یک باخت از دو مسابقه قبلی 
کسب کرده بود، برای قطعی کردن صعودش به 
نیمه نهایی باید در این مسابقه برنده می شد. 
به همین دلیل این رقابت از حساسیت زیادی 
برخوردار بود. این حساسیت بیش از اندازه هم 
در کار داور تاثیر گذاشت و باعث اعتراض هادی 
رضایی شد که در پی  این اعتراض ها داور یک 

کارت زرد به وی نشان داد.

پرداخت مطالبات پرسپولیسی ها در 

دستور کار مدیران

مدیران باشگاه پرسپولیس درصدد هستند تا 
مطالبات اعضای این تیم را پرداخت کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مدتی قبل 
مدیران باشگاه پرسپولیس در محل تمرین این 
تیم حاضر شدند و درباره مشکالت مالی و زمان 
پرداخت مطالبات بازیکنان با اعضای تیم صحبت 

کردند.
مسئوالن به اعضای این تیم قول دادند با وجود 
مربیان  و  بازیکنان  مطالبات  فراوان،  مشکالت 
مربوط به لیگ بیستم را تا پایان شهریور پرداخت 
کنند تا اعضای پرسپولیس بدون نگرانی خود را 

برای لیگ بیست  و یکم آماده کنند.

حریفان تیم ملی بسکتبال در 

انتخابی جام جهانی مشخص شدند

برای  شده  انجام  کشی  قرعه  اساس  بر 
مسابقات انتخابی جام جهانی ۲0۲۳، تیم ملی 
بسکتبال کشورمان در گروه چهارم با تیم های 
قزاقستان، سوریه و بحرین دیدار خواهد داشت.

به گزارش مهر، مراسم قرعه کشی رقابت های 
به  امروز سه شنبه  انتخابی جام جهانی ۲0۲۳ 
صورت مجازی برگزار شد. این مراسم از طریق 

کانال رسمی فیبا به صورت زنده پخش شد.
تیم های استرالیا، چین، هند، ایران، اردن، کره، 
نیوزلند، عربستان سعودی، بحرین، چین تایپه، 
و  فیلیپین  و  لبنان  قزاقستان،  ژاپن،  اندونزی، 
سوریه ۱۶ تیم از منطقه آسیا – اقیانوسیه هستند 
که در پنجره های انتخابی رقابت های جام جهانی 
۲0۲۳ حضور دارند. بر این اساس قرعه کشی 
چهار  گروه  چهار  در  تیم   ۱۶ این  شده،  انجام 
تیمی دیدارهای خود را برگزار خواهند کرد. بر این 
 D اساس تیم ملی بسکتبال کشورمان در گروه
مسابقات با تیم های قزاقستان، سوریه و بحرین 

دیدار خواهد داشت.
گروه بندی تیم ها در رقابت های انتخابی جام 

جهانی ۲0۲۳ به این شرح است:
گروه A: نیوزلند، کره، فیلیپین و هند

گروه B: استرالیا، چین، ژاپن و چین تایپه
عربستان  و  اندونزی  لبنان،  اردن،   :C گروه 

سعودی
گروه D: ایران، قزاقستان، سوریه و بحرین

 ۲0۲۳ جهانی  جام  اول  پنجره  رقابت های 
نوامبر ۲0۲۱  الی ۳0  تاریخ ۲۲  از  آسیا  قاره  در 
مصادف با ۱ تا ۹ آذر ۱۴00 برگزار خواهد شد. 
مراحل مقدماتی جام جهانی ۲0۲۳ طی پانزده 

ماه در ۶ پنجره برگزار می شود.

سولسشایر: 

رونالدو به خانه خود بازگشت

فوق  از  تمجید  به  منچستریونایتد  سرمربی 
ستاره پرتغالی خود پرداخت.

به گزارش ایسنا و به نقل از تلگراف، اوله گنار 
سولسشایر در واکنش به جذب کریستیانو رونالدو 
گفت: برای توصیف کریستیانو کلمات کافی نیستند. 
او نه تنها یک بازیکن شگفت انگیز بلکه یک انسان 
بزرگ است. داشتن تمایل و توانایی برای بازی در 
سطح باال برای چنین دوره طوالنی نیاز به یک فرد 
بسیار خاص دارد. شکی ندارم که او همچنان همه 
ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تجربه او برای 
بود.  تیم بسیار حیاتی خواهد  تر  بازیکنان جوان 
بازگشت رونالدو جذابیت منحصر به فرد این باشگاه 
را نشان می دهد و من کامالً خوشحالم که او به 
خانه خود بازگشت. باشگاه منچستریونایتد رسما 
جذب کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی را تایید 
کرد. رونالدو، در بین سال های 0۹-۲00۳ با پیراهن 
شیاطین سرخ، در ۲۹۲ بازی ۱۱۸ گل برای این تیم 
انگلیسی به ثمر رساند و در ادامه در سال ۲00۹ در 

ازای ۸0 میلیون پوند به رئال پیوست.

سوری ها بدون کرونایی مقابل تیم 

ملی فوتبال ایران

جواب تست کرونای اعضای کاروان تیم ملی 
سوریه پیش از دیدار با ایران منفی شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کاروان تیم 
تهران  به  )دوشنبه(  دیروز  سوریه  فوتبال  ملی 
رسید تا خود را برای دیدار با تیم ملی کشورمان در 
مسابقات انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ قطر آماده 
 PCR تست  نتایج  داد  خبر  سوری  رسانه  کند. 
)کرونا( کاروان تیم این کشور لحظاتی پیش اعالم 
شد. جواب تمام تست ها منفی است و تیم ملی 
سوریه بدون غایب مقابل ایران قرار می گیرد. 
پنچشنبه  سوریه  با  اسکوچیچ  شاگردان  دیدار 

ساعت ۲0:۳0 در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

به گزارش ورزش سه،  قهرمان جهان و المپیک، 
آمده تا حریفانش را بار دیگر در تپانچه شکست دهد. 
او با موفقیت هایی که در مسابقات قهرمانی جهان 
در کره جنوبی و پاراآسیایی جاکارتا داشت و توانست 
العین بشکند،  نیز در جام جهانی  را  رکورد جهان 
نشان داده است که آماده دفاع از عناوین پارالمپیکی 
اش است. جمالت باال هفته گذشته در مورد ساره 
جوانمردی در سایت کمیته آسیایی پارالمپیک منتشر 
شد؛ دارنده ۲ نشان طال و یک برنز پارالمپیک ریو و 
لندن، ۵ طال و ۲ نقره و یک برنز قهرمانی جهان، ۳ 
طال و ۲نقره مسابقات جام جهانی، ۴ طال و یک نقره 
بازی های پارا آسیایی در تپانچه ۱0 متر و ۵0متر ، ۲ 
بار عنوان برترین ورزشکارماه جهان، بهترین بانوی 
ورزشکار آسیا که یکی از شانس های اصلی کسب 
طالی کاروان ایران در پارالمپیک ۲0۲0 بود و هست.

ساره جوانمردی صبح دیروز به وقت تهران موفق 
شد سومین طالی پارالمپیک را به ویترین افتخاراتش 
بیافزاید. او در مرحله نهایی تپانچه ۱0 متر در  رقابت 
با ۷ ورزشکار دیگر توانست ضمن شکستن رکورد 
جهان و پارالمپیک که البته متعلق به خودش بود، 
رقابت  این  در  ساره  کند.  خود  مال  را  طال  مدال 
۲۳۹.۲ امتیاز کسب کرد و باالتر از تیراندازان ترکیه 
و مجارستان بر سکوی قهرمانی ایستاد. رکورد پیشین 
ماده تپانچه بادی ۱0 متر با ۲۳۸.۱ به نام خود او ثبت 
شده بود. به این ترتیب این بانوی پرافتخار شیرازی 
که در پارالمپیک ۲0۱۶ ریو ۲ نشان طال را از آن خود 
کرده بود با طالی پارالمپیک توکیو، سه طالیی شد. او 
البته هنوز به پایان کار خود در توکیو نرسیده و هنوز 

شانس کسب یک طالی دیگر را هم دارد.
شدن  مسجل  از  پس  همیشه  مثل  جوانمردی 
قهرمانی اش، با احساساتی کامال برون گرایانه به 
شادی پرداخت و رفتارش با رقیبانش هم بسیار زیبا 
رکورد  دوباره  اشکبار شکستن  با چشمانی  او  بود. 
پارالمپیک و کسب سومین طالیش در این بازی ها 
را جشن گرفت و البته حواسش به حریفانش هم 
بود. بانوی تیرانداز کشورمان طی یک حرکت تحسین 

برانگیز در مراسم اهدای مدال و با توجه به اینکه دو 
مدال آور دیگر روی ویلچر بودند، با خم شدن، قد 
خود را با آنها برابر کرد تا در عکس یادگاری، هم 

ردیف با دو رقیب نقره ای و برنزی اش قرار بگیرد.
متر  ماده ۵0  در  هم  روز شنبه  ساره جوانمردی 
خفیف مسابقه دارد. باتوجه به اینکه او در پارالمپیک 
ریو در این ماده قهرمان شده بود، کسب یک طالی 
دیگر در توکیو برایش دور از دسترس نیست؛ طالیی 

که شاهد آخرین مدال پارالمپیکی او باشد. ساره در 
گفت و گویی که پیش از پارالمپیک داشت گفته 
بود: “شاید، شاید توکیو آخرین پارالمپیک من باشد 
و تمام تالشم را می کنم و همه زندگی ام را می گذارم 

تا بهترین مدال ها را بگیرم.”
گنجینه افتخارات جوانمردی

یک  تیرانداز،  جوانمردی  ساره  افتخارات  گنجینه 
نشان طال پارالمپیک ۲0۲0 توکیو، ۲ نشان طال ۲0۱۶ 

ریو ، یک برنز پارالمپیک ۲0۱۲ لندن، پنج طال و ۲ 
نقره و یک برنز قهرمانی جهان، سه طال و ۲نقره 
مسابقات جام جهانی، چهار طال و یک نقره بازی 
های پارا آسیایی در تپانچه ۱0 متر و ۵0متر ، ۲ بار 
بانوی  بهترین   ، جهان  ورزشکارماه  برترین  عنوان 
ورزشکار آسیا و  پرچمدار مراسم افتتاحیه بازی های 
پارا آسیایی ۲0۱۸ جاکارتا  از جمله افتخارات این بانوی 

تیرانداز است که به هدف زده است.

پس از برگزاری نشستی چند ساعته با رییس فدراسیون، مهدی مهدوی کیا پیشنهاد سرمربیگری تیم 
ملی امید را پذیرفت.

به گزارش ورزش سه، مهدوی کیا که چندی پیش در مذاکرات تلفنی با عزیزی خادم رییس و هم چنین 
کامرانی فرد، دبیرکل فدراسیون، برای هدایت تیم امید به توافق رسیده بود، امروز به طور رسمی با 

فدراسیون فوتبال ایران به توافق رسید و قرارداد همکاری امضا کرد.
او قرار است تا المپیک ۲0۲۴ پاریس هدایت تیم امید را بر عهده داشته باشد. این بدین معنی است که 
مهدی مهدوی کیا با هر نتیجه ای در مسابقات پیش روی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا در راس کادر فنی 

تیم امید باقی خواهد ماند.
بر اساس توافقات به دست آمده میان مهدی مهدوی کیا و هم چنین فدراسیون فوتبال در مسیر 
هدایت تیم امید چند مربی آلمانی به مهدی کمک خواهند کرد که البته هنوز اسامی آنها مشخص نیست.

مهدی مهدوی کیا سال ها در فوتبال آلمان بوده و وقتی وارد حرفه مربیگری شد به جای هدایت 
بزرگساالن تجربیات خود را معطوف به فوتبال پایه کرد و عالوه بر کار در باشگاه هامبورگ در ایران نیز 
با راه اندازی آکادمی کیا به پرورش بازیکنان مستعد پرداخت. مهدوی کیا حال در جدی ترین تجربه 
مربیگری خود هدایت امیدها را برعهده گرفته تا شاید بتواند با تجربیات خود و برنامه مناسب طلسم عدم 

حضور ایران در المپیک را بشکند.
در اولین محک مهدی مهدوی کیا در تیم امید، او در آبان ماه در شهر دوشنبه تاجیکستان با تیم میزبان 
نپال و لبنان بازی خواهد کرد. این مسابقات تنها به بهانه قهرمانی آسیا برگزار می شود و مهدی مهدوی 
کیا پیشنهاد داده است با بازیکنان زیر ۲۱ سال در این مسابقات حاضر شود. یعنی همان بازیکنانی که 

در مقدماتی المپیک پاریس قادر به همراهی تیم ملی امید خواهند بود.
در صورت قبول این پیشنهاد از سوی فدراسیون فوتبال بازیکنان متولد یازدهم دی ۷۹ به باال به اردوی 
تیم ملی امید دعوت خواهند شد در صورتی که اگر مهدی مهدوی کیا تصمیم بگیرد با بازیکنان زیر ۲۳ 
سال وارد بازی ها شود بازیکنان متولد ۱۱ دی ۷۷ به باال هم شانس حضور در اردوی تیم امید را خواهند 

داشت.
فوتبال ایران از المپیک ۱۹۷۶ مونترال بدین سو هرگز نتوانسته به این رقابت ها راه پیدا کند و حاال پس از 

نزدیک به پنج دهه، مهدی مهدوی کیا و شاگردانش ماموریت صعود را برعهده گرفته اند.

ساره جوانمردی به وعده اش عمل کرد

هت تریک اشک در پنج سال و دو المپیک 
ساره جوانمردی طبق پیش بینی طال گرفت و طبق پیش بینی، با احساسات برون گرایانه اش سوژه عکاسان شد.

مهدوی کیا رسمًا سرمربی تیم المپیک شدتوافق نهایی با عزیزی خادم

جوانمردی مثل 

همیشه پس از 

مسجل شدن 

قهرمانی اش، 

با احساساتی 

کامال برون 

گرایانه به شادی 

پرداخت

فصل نقل و انتقاالت را باید دوران پادشاهی بازیکنان نامید که هرچه می گویند 
باشگاه ها از آن ها قبول می کنند.

به گزارش خبرآنالین، فصل نقل و انتقاالت این روزها بسیار داغ شده و تیم های 
لیگ برتری در تالش هستند تا نفرات مورد نظر خود را جذب کنند و همین 
موضوع باعث شده رقابت زیادی بر سر جذب بسیاری از بازیکنان به وجود آید. 
اوج این رقابت در ماجرای انتقال امین قاسمی نژاد به استقالل مشاهده شد و 
سرخابی هاب پایتخت تا آخرین لحظه در حال تالش برای جذب ستاره فصل 

گذشته شهرخودرو بودند.
رقابت نزدیک بین تیم ها و کمبود ستاره در لیگ برتر اما باعث شده باشگاه ها 
بعضا برای جذب ستاره مورد نظر خود دست به کارهای عجیبی بزنند و شروط 
دادن  قرار  ساله،  یک  قرارداد  امصای  مانند  شروطی  بپذیرند؛  را  غیرمنطقی 
پایین، آپشن های عجیب، پرداخت مبالغ هنگفت و حتی  با مبلغ  بند فسخ 

پرداخت های خارج قرارداد.
در واقع فصل نقل و انتقاالت را باید دوران پادشاهی بازیکنان و ایجنت ها نامید 
و آن ها در این دوره هر کاری می کنند تا قرارداد بهتری ببندند و سود بیشتری 
کسب کنند. با این حال سوال اینجاست باشگاه ها چرا تا این حد مقابل بازیکنان 
و حتی بعضی از مربیان منفعل هستند و هرچه آن ها بگویند گوش می کنند؟ 
یکی از این دالیل کمبود بازیکنان باکیفیت است که باعث می شود باشگاه ها 
برای جذب ستاره مورد نظر خود به نوعی باج بدهند اما این تمام ماجرا نیست. 
تیم های پرهوادار در فصل نقل و انتقاالت شدیدا از سوی هواداران خود تحت 

فشار هستند و در این دوره حتی تجمعاتی هم علیه مدیرانی که بازیکن نخرند 
شکل می گیرند. ایجنت ها هم از این شرایط آگاه هستند و خوب می دانند که 
مدیران باشگاه ها چه فشاری را تحمل می کنند و برای رهایی از آن حاضرند هر 
کاری کنند و همین موضوع باعث سوءاستفاده از سوی ایجنت ها و بازیکنان 
می شود. در واقع اگر هواداران در این دوره پشت باشگاه خود بمانند و منطقی 
فکر کنند، مدیران هم زیر بار تعهدات عجیب نمی روند و با توجه به توان مالی 

باشگاه قرارداد می بندند.
البته این تمام ماجرا نیست و ایجنت ها هم در این سال ها به قدرت عجیبی 
رسیده اند. وقتی یک ایجنت تعداد زیادی بازیکن و حتی مربی در یک تیم داشته 
باشد آن موقع می تواند به خوبی کنترل اوضاع را به دست گیرد و طوری که 

می خواهد قرارداد ببندد.
در فوتبال روز دنیا قرارداد یک ساله برای بازیکنان باالی ۳0 سال است و 
باشگاه ها با بازیکنان قراردادهای بلندمدت امضا می کنند و اساسا چیزی به اسم 
قرارداد یک ساله برای بازیکنان زیر ۳0 سال وجود ندارد. رئال مادرید چندی 
پیش با فدریکو والورده، هافبک ۲۳ ساله خود قراردادی تا سال ۲0۲۷ با بند فسخ 
یک میلیارد یورویی امضا کرد اما در ایران بیشتر قراردادا دوساله است و خیلی 
از بازیکنان هم ترجیح می دهند قرارداد یک ساله ببندند. اتفاقی که در مورد رضا 
اسدی رخ داد و او پس از یک فصل ناکام در لیگ اتریش با پرسپولیس قرارداد 
یک ساله بست تا با عملکرد خوب در این تیم فصل بعد یا به تیم های خارجی 
برود یا با مبلغی بیشتر قراردادش را تمدید کند. فصل قبل هم استقاللی ها با 

وجود جذب محمد نادری از کورتریک بلژیک با او قرارداد یک ساله بستند و 
مدافع این تیم خیلی راحت و بدون پرداخت مبلغی جدا شد. روزبه چشمی، 
احمد نوراللهی، محمدحسین کنعانی زادگان، کاوه رضایی، وحید امیری، علی 
کریمی و امید ابراهیمی از جمله نفراتی هستند که در سال های اخیر به خاطر 
مدت کم قراردادشان به صورت بازیکن آزاد جدا شده اند و درآمدی به باشگاه 
آن ها نرسیده است. درحالی که مثال در ماجرای مهدی قایدی استقالل توانست 
درآمد خوبی کسب کند و پرسپولیس هم از ترانسفر بیرانوند پول خوبی به جیب 

زد. 
همچنین هیچ شفافیتی در قراردادهای فوتبال ایران وجود ندارد و کسی مبلغ 
قراردادها و بندهای مختلف آن را نمی داند. این درحالی است که حتی قرارداد 
لیونل مسی با پاری سن ژرمن هم به صورت شفاف اعالم شده و تیم پاریسی 
چیزی پنهان نکرده است. انگار ستارگان لیگ برتری خودشان را از مسی هم باالتر 

می دانند که نمی خواهند مبلغ قراردادشان به صورت شفاف اعالم شود.
از طرفی در فوتبال ایران کسی به گرفتن تست پزشکی از بازیکنان اعتقادی 
ندارد. اگر هم مدیران از بازیکنان چنین درخواستی کنند به آن ها بر می خورد و 
مذاکره را به هم می زنند! این درحالی است که ستارگانی چون راموس و مسی هم 
پیش از عقد قرارداد در تست پزشکی شرکت کردند و در صورت رد شدن با آن ها 
قراردادی امضا نمی شد. با این حال ستارگان فوتبال ایران چنین چیزی را کسر 
شان می دانند و مدیران هم چندان اهمیتی به این موضوع نمی دهند. فوتبال 
ایران اما اگر می خواهد سمت حرفه ای شدن برود و پیشرفت کند باید اصول را 

رعایت کند و باشگاه ها در زمان امضای قرارداد نباید از منافع و حقوق خود کوتاه 
بیایند. اتفاقی که رسیدن به آن نیازمند اتحاد تمامی باشگاه ها و مدیران است و 

هیچ تیمی به تنهایی نمی تواند اوضاع را تغییر دهد.

ستارگانی که خودشان را از مسی هم باالتر می دانند

فصلی برای پادشاهی بازیکنان!

ششمین طالی ایران با رکورد شکنی متقیان ضرب شد

هاشمیه متقیان با دستیابی به مدال طالی پرتاب نیزه کالس ادغامی F۵۵ و F۵۶ بانوان به جمع مدال آوران 
کاروان سردار دل ها اضافه شد.

به گزارش ایرنا، مسابقات دوومیدانی بازی های پارالمپیک ۲0۲0 توکیو از صبح دیروز )سه شنبه( با رقابت 
ورزشکاران در مواد مختلف پیگیری شد که یکی از آنها پرتاب نیزه کالس ادغامی F۵۵ و F۵۶ بانوان بود. 
نماینده کشورمان در این رقابت هاشمیه متقیان بود که با حدنصاب ۲۴.۵0 متر در بین ۹ ورزشکار پارالمپیکی 

دیگر رتبه نخست و مدال طال را به خود اختصاص داد.
در این رقابت که از ساعت ۱0:۱۲ )به وقت محلی( آغاز شد، هاشمیان پنجمین پرتابگری بود که در میدان 
حاضر شد. او کار خود را با پرتاب های ۲۲.۹۴ و ۲۲.۹۸ متری آغاز کرد و در پرتاب سوم نیزه را به میزان ۲۴ 

متر و ۵0 سانتیمتر پرتاب کرد که با این حدنصاب رکورد جهان را ارتقا بخشید.
متقیان در پرتاب چهارم نیزه را به طول ۲۴.۱۴ پرتاب کرد و در پرتاب پنجم حدنصاب ۲۴.۴۲ را برجای 
گذاشت. او در نهایت با پرتاب نیز به طول ۲۲.۸۸ به کار خود پایان داد و در انتظار پرتاب رقبای خود از 

الجزایر، لتونی، آلمان و برزیل ماند.
ریسا روچا ماچادو از برزیل با حدنصاب ۲۴.۳۹ متر و دیانا دادزیت از لتونی با رکورد ۲۴.۲۲ متر دوم و 

سوم شدند.
با مدال متقیان شمار مدال های کاروان ورزشی سردار دل ها به عدد ۶ رسید. پیش از این روح الله رستمی، 

وحید نوری، محمدرضا خیرالله زاده، امیر خسروانی و مهدی اوالد مدال طال کسب کرده بودند.
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نجات بیش از ٨٠ نفر از حریق 

ساختمان مسکونی-تجاری

خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
ایمنی شهرداری تهران از نجات بیش از ٨٠ نفر 

در حریق مجتمع تجاری-مسکونی خبر داد.
سید جالل ملکی در گفت و گو با ایسنا، در این 
باره اظهار کرد: ساعت ٠٠:٣٠ دقیقه روز سه شنبه 
مسکونی- برج  یک  در  آتش سوزی  مورد  یک 

به  شهیدان  بلوار  آزادی،  خیابان  در  تجاری 
سامانه ١٢۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
بالفاصله  که  داده شد  اطالع  تهران  شهرداری 
پس از آن پنج ایستگاه آتش نشانی به همراه دو 
دستگاه نردبان هیدرولیکی و تجهیزات پشتیبانی 
به محل اعزام شدند. وی ادامه داد: خوشبختانه 
آتش نشانی در  ایستگاه  اینکه یک  به  توجه  با 
فاصله نزدیک قرار داشت، نخستین ایستگاه در 

مدت زمان یک دقیقه به محل رسید.
برج ١٣  یک  آتش سوزی  محل  گفت:  ملکی 
طبقه  چهار  که  بود  تجاری  و  مسکونی  طبقه 
منفی نیز داشت. در طبقه منفی ۲ دو دستگاه 
خودرو پژو ۴٠۵ و پژو پرشیا دچار حریق شده 
بودند. دود زیادی طبقات باالیی را فرا گرفته بود 
و اطالعات اولیه حاکی از آن بود که تعداد زیادی 

از شهروندان داخل واحدها قرار دارند.
داخل  به  نفوذ  با  آتش نشانان  افزود:  وی 
با  آغاز کردند و همزمان  را  ساختمان عملیات 
افراد  به  دسترسی  برای  آتش  کردن  خاموش 
محبوس شده جست و جو را آغاز کردند. تعدادی 
و  بودند  آمده  پنجره ها  لب  به  شهروندان  از 
تقاضای کمک می کردند که عده ای از آن ها با 

نردبان هیدرولیکی خارج شدند.
ملکی اظهار کرد: در نهایت بیش از ٨٠ نفر 
از افراد داخل ساختمان از محل خارج شدند و 
حدود ١٠ نفر توسط اورژانس به صورت سرپایی 

مداوا و پنج نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی افزود: خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم. 
سایر  به  آن  گسترش  از  و  شد  خاموش  آتش 
خودروها جلوگیری شد. در نهایت ساعت ٠۵:٠۵ 

دقیقه عملیات به پایان رسید.

کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران 

بزرگ:

در تصادفات همیشه رانندگان مقصر 

نیستند

صبح  راهور  پلیس  تصادفات  کارشناس 
امروز در خصوص قانون تشدید مجازات برای 
رانندگانی که مصدوم را رها کرده و فرار می کنند 

توضیح داد.
به گزارش میزان، رابعه جوانبخت، کارشناس 
کرد:  بیان  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  تصادفات 
امیدوار هستیم هیچگاه شاهد چنین صحنه ای 
نباشیم، ولی به هرحال در این موارد ماده ۷۱۹ 
این  به  شفاف  خیلی  اسالمی  مجازات  قانون 
موضوع پرداخته است. وی ادامه داد: این ماده 
اشاره دارد که اگر مصدوم احتیاج به کمک فوری 
رساندن  امکان  راننده  آن  و  باشد  داشته  راننده 
مصدوم را به مراکز درمانی و مطلع کردن ماموران 
انتظامی داشته باشد و به هر دلیلی صحنه را 
ترک کند و فرار نماید و متاسفانه مصدوم را در 
آن حالت رها نماید به حداکثر بیش از دو سوم 
مجازات که در همان ماده قانونی برای آن در نظر 
گرفته شده محکوم می شود و در واقع مجازات 
وی تشدید می شود. جوانبخت گفت: در تبصره 
دو همین ماده نیز اشاره می کند که اگر همان 
راننده در صحنه بماند و موجبات تخفیف آالم و 
جراحات مصدوم را فراهم نمایند باز هم از تخفیف 
مجازات برخوردار می شود و قانون در هر دو مورد 
و  دارد  تعهد  که  راننده ای  برابر  در  کرده  اشاره 
یک شهروند مسئول هست و در برابر راننده ای 
که متاسفانه مسئولیت خود را انجام نمی دهد 
رفتار جداگانه ای در نظر گرفته است. این مقام 
انتظامی ابراز کرد: به رانندگان توصیه می شود که 
فکر نکنند که همیشه آن ها در تصادفات مقصر 
هستند بلکه در بسیاری از اوقات این عابر پیاده 
هست که مقصر است و برای همین اگر با عابر 
پیاده ای تصادف کردند در محل بمانند و پای آن 
تصمیم بایستند چرا که قانون و بیمه حمایت ها و 

پوشش های الزم را انجام می دهد.

حفاری چاه منزل در کرمانشاه سه 

برادر را به کام مرگ کشید

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از مرگ سه 
برادر در یکی از روستاهای شهرستان به خاطر گاز 

گرفتگی در چاه منزل خبر داد.
پس  گفت:  ایرنا  ه  دلیری«  »علیرضا  سرهنگ 
بر  مبنی   ۱۱۰ پلیسی  های  فوریت  مرکز  اعالم  از 
حادثه گازگرفتگی منجر به فوت در روستای ده گل 

کرمانشاه، تیمی از ماموران به محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور ماموران در محل حادثه 
حفاری  ای جهت  ساله  جوان ۳۸  شد  مشخص 
به داخل چاه رفته اما به دلیل گازگرفتگی بیهوش 
می شود و در ادامه برادر ۴۰ ساله اش نیز برای کمک 
به وی اقدام کرده و داخل چاه می شود که او هم 

دچار گازگرفتگی می شود.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: 
سوم  برادر  چاه،  داخل  به  برادر   ۲ ورود  از  پس 
خانواده نیز که ۴۲ سال داشته برای نجات جان 
برادران خود به داخل چاه حفر شده می رود که 
متاسفانه وی نیز به سرنوشت آن ها دچار می شود.

سرهنگ دلیری تصریح کرد: در ادامه و با حضور 
نیروهای هالل احمر، آتش نشانی و اورژانس، پیکر 
آنها از چاه خارج و به سرعت به بیمارستان منتقل 
می شود اما متاسفانه هر سه نفر جان خود را از 

دست می دهند.
وی در پایان با ابراز تاسف از وقوع این حادثه 
بروز  صورت  در  کرد  توصیه  شهروندان  به  تلخ، 
حوادث مشابه قبل از هرگونه اقدام خودسرانه به 
سرعت ماموران پلیس و نیروهای امدادی را مطلع 

کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران:

لرزه های تهران نشان از احتمال 

وقوع زلزله می دهد

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت: 
زلزله شدید در تهران ممکن است ۲۰ سال دیگر رخ 
بدهد اما لرزه های موجود نشان می دهد که گسل ها 

فعال هستند و احتمال زلزله وجود دارد.
رئیس  محمدی،  کرمی  رضا  مهر،  گزارش  به 
سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت: بحث 
نگرانی برای وقوع حادثه در حدی خوب است اما 
بیش از حد آن باعث مشکل می شود. چیزی که ما 
می گوئیم در حدی است که انگیزه کار کردن ایجاد 
کند اما آنچه نگرانی را برطرف می کند انجام کارها 

است.
وی افزود: سازمان مدیریت بحران در چارچوب 
بودجه خود چندین سامانه هشدار سریع را طراحی 
کرده است تا قبل از وقوع حوادث منجر به کاهش 

تلفات شود.
محمدی عنوان کرد: بحث مانور نیز از واجبات 
است و در همه کشورها برگزار می شود اما در کشور 

ما برگزار نمی شود.
وی افزود: ظرفیت ما برای زندگی عادی است و 
برای یک حادثه غیر عادی ظرفیت ما کم است که 
نمونه آن را در کرونا مشاهده کردیم. مانند کرونا 
که از آن عقب هستیم و در بحث تدفین همگانی 

نیز باید خارج از مقدار فعلی ظرفیت ایجاد کنیم.
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران بیان 
کرد: در حال حاضر ما برای تدفین کرونایی ها دچار 
مشکل شدیم و در حوادث دیگر نیز ممکن است 

این رقم بیشتر باشد.
محمدی درباره احتمال وقوع زلزله در پایتخت 
از ۵.۵ ریشتر تا  بیان کرد: ممکن است زلزله ای 
باالی ۷ داشته باشیم و خسارت بزند. اگر زلزله ۵.۵ 
تا ۶ ریشتر باشد می توانیم کنترل کنیم اما اگر باالی 
۶ و ۶.۵ باشد دچار مشکل می شویم و اگر باالی 

۶.۵ باشد دچار فاجعه خواهیم شد.
وی عنوان کرد: این حادثه ممکن است ۲۰ سال 
دیگر رخ بدهد اما لرزه های موجود نشان می دهد 
که گسل ها فعال هستند و احتمال زلزله وجود دارد.

به گزارش میزان، سردار حسین رحیمی، رئیس 
پلیس پایتخت، در جمع خبرنگاران و در حاشیه طرح 
اقتدار اظهار کرد: ما سومین مرحله طرح اقتدار را 
هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی برگزار 
کردیم این طرح توسط پلیس امنیت و با همکاری 
پلیس فتا به انجام رسیده است با توجه به هجوم 
این  از  مجازی  فضای  به  اوباش  اراذل  و  مجرمان 
مرحله به بعد عالوه بر بهره گیری از ظرفیت پلیس 
کردیم  استفاده  هم  فتا  پلیس  ظرفیت  از  امنیت 
این  آمده است در  به دست  نتایج مطلوبی هم  و 
مرحله از طرح در حوزه پلیس امنیت همکاران ما 
مزاحمان  و  اوباش  اراذل  از  نفر  موفق شدند ۳۲۰ 
نوامیس و نیز اوباشی که سالح توزیع می کردند و 
یا آن دسته از اراذلی که در بحث توزیع مشروبات 
الکلی فعال بودند همچنین گرداننده مراکز فساد و 
قمار را دستگیر کردند از این تعداد دستگیر شدگان 
۱۲۸ نفر شامل مزاحمین نوامیس و اراذل اوباشی بود 
که در فضا های عمومی از جمله پارک ها و خیابان ها 

به سلب امنیت و آرامش عمومی می پرداختند.
وی ادامه داد: ۹ نفر از دستگیر شدگان در حین 
 ۱۹ می کردند  حمل  گرم  سالح  خود  با  دستگیری 
توزیع  این دستگیر شدگان در زمینه  از  نفر دیگر 
مشروبات الکلی فعالیت داشتند ۵۹ نفر دیگر از این 
بازداشت شدگان عالوه بر انجام شرارت در فضا های 

حقیقی جز گردانندگان مراکز قمار و فساد بودند.
سردار رحیمی بیان کرد: ما در طرح اقتدار موفق 
شدیم ۸ قبضه سالح جنگی و ۱۴۸ قبضه سالح سرد 
اوباش کشف و شناسایی کنیم همچنین  اراذل  از 
همکاران ما موفق شدند تا ۲۵۸ قبضه شبه سالح 
سالح  ظاهر  در  سالح ها  نوع  این  که  کرده  کشف 
اراذل  توسط  فساد  مراکز  از  بعضی  در  و  هستند 

اوباش توزیع می شوند.
سردار رحیمی تاکید کرد: هر گونه تهیه، خرید، 
تخلف  جامعه  در  سالح  شبه  توزیع  یا  و  فروش 
محسوب شده و مغایر قانون است بر اساس آن چه 
که در قانون استفاده از سالح سرد آمده کسانی که 
از سالح سرد استفاده می کنند از نظر قانونی مرتکب 
جرم شده اند. رئیس پلیس پایتخت افزود: ما در 
طرح اقتدار موفق شدیم تعداد ۵۷ بی سیم از اراذل 
اوباش کشف و شناسایی کنیم همچنین ۶۲ واحد 
صنفی که مرتبت با اوباش و محل شرارت اراذل بوده 
اعم از سفره خانه قهوه خانه و باشگاه بدنسازی در 

این طرح کشف و شناسایی شده است.
سردار رحیمی تصریح کرد: در طرح اقتدار ۵۸ نفر 
از گردانندگان سایت ها و تارنما هایی که جریان های 
ترویج  را  نامتعارف  فرهنگ های  یا  گری  اوباش 
غیرمجاز  دارو های  فروش  به  اقدام  یا  و  می کردند 

می کردند دستگیر و تارنما های آن ها مسدود شد.

سردار رحیمی با اشاره به این که ما در طرح اقتدار 
بودیم  نوظهور  اوباش  از  نفر  شاهد دستگیری ۲۸ 
حوزه  در  فعالیت  به  اقدام  که  تارنمایی  افزود: ۱۷ 
شرط بندی و قمار می کردند مسدود و گردانندگان 
از  نفر   ۱۱ همچنین  شدند  دستگیر  تارنما ها  این 
فروشندگان دارو در فضای مجازی دستگیر و ۱۲۰ قلم 
دارو کمیاب از این افراد کشف و شناسایی شد در این 
طرح همچنین ۶ نفر از متهمان کاله برداری اینترنتی 

که دارای ۵۰۰ نفر شاکی هم بودند دستگیر شدند.
سردار رحیمی اضافه کرد: طرح های اقتدار و دیگر 
طرح های عملیاتی پلیس برای ایجاد امنیت و با هدف 
تحقق آرامش و ثبات عمومی با شتاب هر چه بیشتر 
و به صورت مستمر توسط پلیس تهران به مرحله 
اجرا در خواهد آمد من به کسانی که امنیت جامعه 
را با رفتار های امنیت گریز خود مختل می کنند و 
موجب سلب آسایش عمومی به طور جدی هشدار 
می دهم که پلیس با قدرت و اشراف بی نظیر با این 

افراد برخورد خواهد کرد همین روز گذشته همکاران 
از اراذل اوباش  من در جریان درگیری با چند تن 
که موفق شدند این افراد را دستگیر کنند دو نفر از 

همکاران من مجروح شدند.
از یک  کمتر  در  عملیات  این  در  داد:  ادامه  وی 
استان های  سمت  به  که  فراری  مجرمان  ساعت 
اقدام  با  بودند  حرکت  حال  در  مرکزی  و  همدان 
متهورانه و با همکاری پلیس استان همدان و مرکزی 
دستگیر و در اختیار پلیس آگاهی تهران گذاشته 

شده است.
سردار رحیمی تاکید کرد: پلیس پایتخت مقتدرانه 
سارقان،  نوامیس،  مزاحمان  اوباش،  اراذل  با 
قاچاقچیان و تمام مجرمانی که در فضای مجازی و 

حقیقی فعالیت می کنند برخورد خواهد کرد.
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به گستاخ تر و وقیح تر 
شدن مجرمان گفت: در این موضوع پلیس تردیدی 
ندارد به نحوی که در همین ۲۴ ساعت گذشته پلیس 

تهران ۴ مورد درگیری با اراذل اوباش را تجربه کرده 
ماموریت های  انجام  در  ذره ای  پلیس  البته  است، 
خود کوتاه نمی آید و اشراف همکاران ما روز به روز 
نیرو های پلیس به شکلی خستگی  بیشتر شده و 

ناپذیر با اراذل اوباش برخورد می کند.
سردار رحیمی اظهار کرد: در چند ماه گذشته از 
وقوع جرم  یک درصدی  افزایش  با  ما  جاری  سال 
مواجه بوده ایم و، اما در طی همین مدت کشفیات 
پلیس هم دو درصد افزایش داشته است بنابراین با 
وجود این که شمار جرائم بیشتر شده، اما کشف و 
شناسایی این جرائم هم افزایش داشته است البته 
جرائمی که پلیس با آن ها سر و کار دارد بیشتر شامل 
جرائم خرد و زیر بیست میلیون تومان می شود ما با 
توجه به برخورد های قاطعانه پلیس و اجرای مستمر 
هر چه  ارتقاء  امیدواریم شاهد  عملیاتی  طرح های 
بیشتر امنیت عمومی پایتخت باشیم البته من در 

حال حاضر وضع امنیتی تهران را مطلوب می بینم.

معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا، ضمن اعالم راه اندازی قرارگاه 
مقابله با محتکران دارویی و بهداشتی در نیروی انتظامی گفت: 
با توجه به وضعیت پاندمی ویروس کرونا، این نیرو در راستای 
ماموریت های ذاتی خود، عالوه بر تامین امنیت شهروندان ، ضمن 
مبارزه با سوداگران و اخاللگران نظام سالمت، تامین امنیت سالمت 

جامعه را نیز در اولویت امور خود قرار داده است.
به گزارش ایلنا، سردار مهدی حاجیان  اظهار کرد: عده ای سودجو 
و فرصت طلب، با احتکار اقالم دارویی و بهداشتی و راه اندازی بازار 
سیاه، سالمت جامعه و شهروندان را هدف قرار داده اند که اقدامات 

مجرمانه این قبیل افراد در رصد نیروی انتظامی قرار دارد.
سخنگوی ناجا ضمن اشاره به راه اندازی قرارگاه مبارزه با احتکار 
و قاچاق اقالم دارویی و بهداشتی در ناجا افزود: از زمان راه اندازی 
این قرارگاه، با تشکیل بیش از ۲۰ هزار تیم مشترک با نهادهای 
ذی ربط، بالغ بر ۲۰۰ هزار بازدید از اماکن مرتبط اعم از انبارهای 
دارو و تجهیزات پزشکی و داروخانه ها انجام شده که در این زمینه 
ضمن شناسایی بیش از ۱۲هزار اماکن دارای تخلف، حدود ۲۳۰۰ 
فقره پرونده قضائی تشکیل و نزدیک به ۲۵۰۰ متهم به اخالل در بازار 

دارو و تجهیزات پزشکی تحویل مراجع قضائی شده اند.
وی  ادامه داد: نیروی انتظامی عالوه اقدامات میدانی مقابله با 
سودجویان نظام دارویی و بهداشتی کشور، حوزه بهداشت و درمان 
و  کرده  بسیج  مردم  عموم  به  درمانی  ارائه خدمات  برای  را  خود 
مشارکت و همکاری تنگاتنگی با نظام سالمت کشور در امر مبارزه با 

ویروس منحوس کرونا دارد.
معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا ضمن اشاره به تدابیر فرمانده 
محترم ناجا مبنی بر بسیج تمام امکانات اجرایی، بهداشتی و درمانی 
ناجا برای اجرای فرمان فرماندهی معظم کل قوا) مدظله العالی( 
در امر مبارزه با ویروس کرونا بیان کرد: حوزه بهداشت و درمان 
ناجا آمادگی خود را برای مشارکت در امر واکسیناسیون عمومی 

در بیش از ۱۰۰ شهرستان کشور اعالم کرده و هم اکنون پایگاه های 
واکسیناسیون ناجا در شهرستان های قم، یزد و تهران فعال بوده و 

تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر در این مراکز واکسینه شده اند.
سردار حاجیان با اشاره به فعالیت مراکز واکسیناسیون خودرویی 
این کالن شهر دو مرکز  نیز خاطر نشان کرد: در  تهران  ناجا در 
و حرم حضرت  والیت  بوستان  در  ناجا  واکسیناسیون  خودرویی 
عبدالعظیم حسنی در تمام ایام هفته مشغول خدمات رسانی به 
مردم بوده و در هریک از این مراکز روزانه حدود ۲۵۰۰ دوز واکسن 

کرونا تزریق می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به  صیانت و حراست 
مرزبانی جمهوری اسالمی ایران از ۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر از مرزهای 
کشور تصریح کرد : به همت مرزبانان غیور نیروی انتظامی، کنترل 
و اشرف مطلوبی بر مرزهای کشور حاکم است و در بحث تردد اتباع 
بیگانه به نظر می رسد ورازت بهداشت باید حضور نیروهایش را در 
مرزها به ویژه مبادی ورودی  تقویت کند تا کنترل  های بهداشتی 

بیشتری صورت بگیرد.
سخنگوی ناجا در خاتمه ضمن درخواست از مردم برای گزارش 
اخبار مربوط به قاچاق، احتکار و هرگونه اخالل در نظام سالمت 
ازطریق سامانه تلفنی ۱۱۰، گفت: از آنجا که یکی از ماموریت های 
اقدام  با هرگونه  لذا  انتظامی حفظ جان مردم است  مهم نیروی 
غیرقانونی از قبیل احتکار و قاچاق اقالم دارویی، بهداشتی و هرگونه 
اقدام دیگری که با تهدید سالمت جامعه، جان شهروندان را به 

خطر بیاندازد قاطعانه و بدون اغماض برخورد جدی خواهد کرد.

رئیس پلیس پایتخت:

اوباش تهران گستاخ تر شدند
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به گستاخ تر و وقیح تر شدن مجرمان گفت: در این موضوع پلیس تردیدی ندارد به نحوی که در همین ۲۴ ساعت گذشته 
پلیس تهران ۴ مورد درگیری با اراذل اوباش را تجربه کرده است، البته پلیس ذره ای در انجام ماموریت های خود کوتاه نمی آید و اشراف همکاران ما روز به 

روز بیشتر شده و نیرو های پلیس به شکلی خستگی ناپذیر با اراذل اوباش برخورد می کند.

ویی و بهداشتی خط و نشان قاطع پلیس برای اخاللگران بازار اقالم دار

11 نفر از 

فروشندگان 

دارو در فضای 

مجازی دستگیر 

و 1۲0 قلم دارو 

کمیاب از این 

افراد کشف و 

شناسایی شد
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 طراح: مجتبی اردشیری

سودوکو
1893

حل جدول
18

92

جدول
1893

حل سودوکو
18

92

افقی:
۱-به شکل خفت باری از افغانستان فرار کرد – تالش گر – قرض 
و بدهی ۲- شایستگی – شهری در استان گیالن – پسوند شباهت 
۳- محل تردد – رنج های او را گوته در قالب کتابی نوشته است – 
ماشین جنگی ۴- نژاد سفید – علم – زبان مردم پاکستان ۵- لقب 
ابوبکر – واحد جهانی طال – خواننده گونه ای سبک غربی ۶- کاراکتری 
کارتونی – رعشه بر اثر سرما - درخشش ۷- وجود دارد - »هنر« فرنگی 
– وضع حمل ۸- نامی دخترانه – والیبال با پا ۹- اخوت – عقیده – 
آب تنی ۱۰- خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی – ثابت و مقاوم – عدد 
نخست ۱۱- پسوند آلودگی – ستاره معروف یهودیان – خراب و ویرانی 
۱۲- چارپا - »خرگوش« تازی – سطح شیب دار پارکینگ ۱۳- از قبل 
برای خود جا گرفتن – بزرگوار – یگانه ۱۴- حرف زیادی – قاره بزرگ – 
عنوان منطقه ای در جنوب شرقی آسیا شامل ویتنام، کامبوج، الئوس، 
سنگاپور، میانمار، تایلند و بخشی از مالزی ۱۵- باور و تصور – انبر 

– فرجام و پایان.
عمودی:

۱-قرصی برای رقیق کردن خون – یک ۲۴ ساعت ۲- طعم – عاشق 
– تزویر – کشت کردن ۳- غربی ترین شهر استان مازندران که به 
»عروس ایران« معروف است – روی اسب نشسته ۴- »روز« تازی 
همه کاره  سفیر،  غیاب  در   -۵ منفک   – خود  دور  به  چرخیدن   –
سفارت خانه است – اخالص و دوستی – ناخن چارپا ۶- واحد سطح 
– نخستین شرایط و وضعیتی که دولت جدید باید در کشور پدید 
آورد – از پیامبران بنی اسرائیل ۷- مولکول هایی که بار الکتریکی اضافی 
دارند – چین وچروک پوست – نویسنده »کالغ« - کالم آرزو ۸- دلیری 
و شجاعت - ردیاب ۹- صمیمی و مانوس – درخت زبان گنجشک – 
تحمل و ظرفیت – دسته احشام ۱۰- سازندگی – کسانی که به دیدار 
اماکن زیارتی می روند – پس ندادنی خسیس ۱۱- تصدیق آلمانی – 
شاخه تازه روئیده – تکان و لرزش ۱۲- مشی و روش – کتابی نوشته 
دیدنی  و  معروف  منطقه  و حصار ۱۳-  قلعه   - »ویلیام شکسپیر« 
کردستان – پنجره ۱۴- شهری در آلمان - پایتخت باستانی مقدونیه – 
روزگار – حرف انتخاب ۱۵- غذای مورد عالقه بچه ها - »کارخانه« فرنگی.
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 سخنگوی صنعت برق :

صادرات برق در کمترین میزان 
ممکن قرار دارد

: سخنگوی صنعت  ابتکار  زاهدان  خبرنگار  
برق تاکید کرد: همواره اولویت اصلی صنعت 
برق تامین نیاز داخلی و مصرف برق هموطنان 
در داخل کشور است و به هیچ عنوان در صورت 
کمبود یا محدودیت در کشور ،واردات برق از 
رجبی  مصطفی  دکتر  است.  بیشتر  صادرات 
مشهدی با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در 
خصوص افزایش صادرات برق به پاکستان تاکید 
کرد: همواره در تمام گفت وگو ها با رسانه ها و 
مذاکرات و قراردادها در این خصوص تاکید شده 
است که اولویت اصلی تامین نیاز هموطنان در 
داخل کشور است. رجبی مشهدی ادامه داد: در 
گفت وگوی اخیر نیز تاکید شد که زیرساخت 
به  برق  صادرات  برای  برق(   انتقال  الزم)خط 
بندر گوادر پاکستان در خاک ایران وجود دارد 
اما طرف مقابل همچنان زیرساختی که بتواند 
افزایش واردات برق را از ایران داشته باشد احداث 
نکرده است و حتی در صورت احداث زیرساخت 
های الزم در خاک پاکستان نیز اولویت با تامین 
نیاز داخلی و سپس صادرات است. سخنگوی 
در  رسانه  اصحاب  به  توصیه  با  برق  صنعت 
انتقال دقیق نکات گفته شده به ویژه زمانی که 
موضوع از حساسیت های داخلی و بین المللی 
ابتدای  از  ساخت:  خاطرنشان  است  برخوردار 
سال جاری نیز چون کشور دچار محدودیت های 
در تامین برق شده است، صادرات برق به تمام 
کشورهایی که با آنها قرارداد داشته ایم  متوقف 
شده یا در کمترین میزان ممکن)نزدیک به صفر( 

کاهش یافته است.

تجدید میثاق بسیجیان آبفای استان 
اصفهان با شهدا

هفته  گرامیداشت  مناسبت  به   : اصفهان 
دولت جمعی از بسیجیان آبفای استان اصفهان 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، با آرمان 
دفاع  دوران  و  اسالمی  انقالب  شهیدان  های 
این مراسم،  مقدس تجدید میثاق کردند.  در 
بسیجیان آبفای استان اصفهان، مزار شهدای 
شرکت را نیز غبارروبی و گلباران کردند. شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان تا کنون 11 شهید 
تقدیم انقالب اسالمی کرده است.  همچنین در 
طول هفته دولت، 20 نفر از بسیجیان آّبفای 
استان اصفهان با هدف کمک به بیماران نیازمند 
با حضور در مرکز انتقال خون اصفهان، بخشی 
از خون خود را اهدا کردند.   اقدام دیگری که به 
مناسبت هفته دولت انجام شد، رژه خودرویی 
۹0 دستگاه خودروی امدادی و خدمت رسان از 
ایستگاه قطار شهری کاوه تا گلستان شهدا بود 
که دو خودروی تخصصی آبفای استان اصفهان 
نیز در این رژه حضور داشتند.  اضافه می شود 
بسیجیان شرکت در طول سال با مشارکت در 
طرح های جهادی، 1300 بسته معیشتی در قالب 
سه دوره کمک های مومنانه و مبارزه با کرونا به 

خانواده های نیازمند اهدا کردند.

مشعل گاز در روستای چم شیر 
سیروان روشن شد

ایالم – خبرنگار ابتكار- مشعل گاز در روستای 
چم شیر سیروان بمناسبت هفته دولت با حضور 
معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایالم و جمعی 

از مسووالن شهرستانی روشن شد.
ایالم،  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
با گازرسانی  اینکه  بیان  با  الهی  عباس شمس 
به روستای چم شیر 12۷ خانوار از نعمت گاز 
ابتدای  از  افزود:  می شوند،  برخوردار  طبیعی 
تاسیس شرکت گاز تاکنون تعداد پنج هزار و 100 
علمک در شهرستان سیروان نصب شده و بیش 
از پنج هزار و ۹۶۷ مشترک از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار شدند. مدیرعامل شرکت گاز ایالم با 
بیان اینکه با توجه به گستردگی شهرستان مقدار 
۴۴ کیلومتر خط فلزی و 2۶۵ کیلومتر لوله پلی 
اتیلن در این شهرستان اجرا شده است، تصریح 
کرد: برای تامین پایدار گاز در این منطقه تعداد 
۹ ایستگاه فشار شکن گاز نصب و راه اندازی 
شده است. شمس اللهی تاکید کرد: شهرستان 
سیروان دارای ۶3 روستاست که با تزریق گاز 
تعداد روستاهای گازدار  به روستای چم شیر، 

شهرستان به ۶1 روستا می رسد.
وی ادامه داد: گازرسانی به روستای تاریخی 
حال  در  روته  چم  روستای  نیز  و  کالن  سراب 
فیزیکی ۹0 درصد در حال  با پیشرفت  حاضر 
اجراست و بزودی عملیات گاز رسانی به این 2 

روستا نیز به اتمام می رسد.

اولین خودروی پیشرو مخابراتی 
بحران در شرکت گاز استان کرمان 

رونمایی شد

اولین خودروی پیشرو مخابراتی بحران شرکت 
گاز استان کرمان با حضور مدیرعامل این شرکت 
رونمایی شد. به گزارش شرکت گاز استان کرمان، 
منوچهر فالح در آیین رونمایی خودروی پیشرو 
مخابراتی بحران بیان کرد: با توجه به اینکه کرمان 
بدون  بوده  حادثه خیز کشور  های  استان  جزو 
تردید باید همه در راستای مقابله با حوادث خود را 
آماده کنند، بنابراین آمادگی همیشگی برای مقابله 
با شرایط اضطراری و بحرانهای احتمالی و استفاده 
امری  موجود  تجهیزاتی  و  مالی  منابع  از  بهینه 
مهم است. مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان 
در رابطه با خصوصیات این خودرو افزود: خودرو 
پیشرو مخابراتی بحران شرکت گاز استان کرمان 
امکان ارتباط بیسیم VHF تا شعاع100 کیلومتر، 
اتصال به شبکه تلفن مرکزی با سایر ادارات، ارسال 
تصاویر زنده و عکس آنالین از منطقه بحران به 
اداره مرکزی، ایجاد ارتباط رادیویی بصورت شبکه 
های محلی به شعاع ۵0 کیلومتر، ایجاد ارتباط 
ماهواره ای از طریق ماهواره بدر ایران ست، امکان 
ارتباط اینترنتی از طریق سیم کارت های همراه اول 
و ایرانسل، ایجاد ارتباط سامانه 1۹۴ در منطقه 
بحران و تقویت کننده هوشمند موبایل در منطقه 
به  اشاره  ضمن  فالح  کند.  می  فراهم  را  بحران 
اینکه در سال های اخیر اقدامات خوبی در زمینه 
در  افزود:  است،  گرفته  بحران صورت  مدیریت 
سال ۹۹ هزار و ۷۵0 کیلومتر خط انتقال و شبکه 
توزیع در سطح استان بدون هیچ حادثه خاصی 
اجرا شده که نشان از رعایت مسائل ایمنی توسط 
پایان ضمن  در  وی  دارد.  پیمانکاران  و  کارکنان 
تاکید بر لزوم آمادگی همیشگی برای مقابله با 
افزود:  احتمالی  های  بحران  و  اضطراری  شرایط 
خوشبختانه سوابق مدیریت بحران در شرکت گاز 
استان کرمان مطلوب بوده و تالش همکاران ما در 
شرایط بحرانی نشان می دهد توانسته ایم به خوبی 

از امکانات موجود بهره ببریم. 

پیشرفت فیزیکی 60 درصدی سد 
الستیکی تولم شهر صومعه سرا

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن در 
بازدید از کارگاه سد الستیکی تولم شهر صومعه 
سرا گفت : پیشرفت فیزیکی این سد الستیکی 
تا کنون ۶0 درصد می باشد . به گزارش روابط 
گیالن؛  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی 
با اعالم این خبر اظهار داشت :   وحید خرّمی 
احداث سد الستیکی تولم شهر صومعه سرا ، 
باعث بهبود آبیاری 8۴0 هکتار از اراضی پایین 
دست این منطقه خواهد شد. وی در ادامه در 
شهر  تولم  الستیکی  سد  مشخصات  خصوص 
و  متر  این سد 3  ارتفاع   : گفت  سرا  صومعه 
طول الستیک در تاج آن ۶۶ متر و حجم مخزن 
آن حدود 110 هزار متر مکعب که قدرت تنظیم 
را  آب  مکعب  متر  میلیون    ۹ حدود  سالیانه 
دارد . مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن 
در خصوص  اهدف ساخت سد الستیکی تولم 
شهر صومعه سرا عنوان داشت : بهبود وضعیت 
آب  تغذیه   ، منطقه  کشاورزی  اراضی  آبیاری 
بهسازی  و  کنی  از کف  زمینی، جلوگیری  زیر 
به  آب  تراز  سطح  افزایش   ، رودخانه  سواحل 
اراضی حاشیه رودخانه  و   به  جهت پمپاژ آن 
بهره برداری تفریحی و گردشگری  از مهمترین 
اهداف اجرای این سد الستیکی می توان ذکر کرد 
. گفنی است ، سدهای الستیکی از یک تیوپ 
بزرگ و حجیم تشکیل شده اند و بر روی یک 
بستر بتنی نصب و بوسیله هوا پر می شوند و 
اتصال بدنه پالستیکی به بستر بتنی با استفاده 
از مهارهای فوالدی صورت می پذیرد و از مولفه 
های کاربردی مهم سدهای الستیکی کنترل ساده 
آن با  اجرای فرمان تخلیه و یا پر کردن تیوپ 
جهت عبور ایمن سیالب از محل سازه می باشد.

محمود دشت بزرگ در مراسم اهدای ۴0 کپسول 
اکسیژن به بیمارستان آیت الله کرمی )ره( اهواز که با 
حضور مدیرکل بیناد شهید و امور ایثارگران خوزستان 
کرد:  بیان  شد،  انجام  بیمارستان  این  رئیس  و 
تامین  ماموریت شرکت برق منطقه ای خوزستان 
برق در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد 
است و در تالش شبانه روزی هستیم تا این وظیفه 
را به سرانجام برسانیم و در این راه تعدادی از پرسنل 
شرکت به بیماری کرونا مبتال شده اند و بعضی از 

همکاران را نیز از دست داده ایم.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی 
افزود:  است،  اصلی کشور  اولویت  کرونا  اینکه  بر 
در کنار انجام وظیفه تامین برق، در راستای عمل 
درمان،  کادر  از  و حمایت  اجتماعی  به مسئولیت 
پشتیبانی از بیمارستان ها را در دستور کار قرار داده 
ایم و با توجه به امکاناتی که در اختیار داشتیم یک 
مجموعه 300 تایی کپسول اکسیژن در اندازه های 
مختلف با ارزش سرمایه گذاری 1۵ میلیارد ریال برای 
اهدا به بیمارستان های کرونایی خوزستان، تدارک 
دیده ایم. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
)ره(  کرمی  عالمه  خیریه  بیمارستان  کرد:  تصریح 
اهواز با توجه به خدماتی که به جامعه هدف خود، 
مددجویان کمیته امدام خمینی )ره( و ایثارگران می 
دهد و در منطقه محروم اهواز قرار گرفته و محل 
بستری بیماران کرونایی نیز هست اولین بیمارستانی 
اکسیژن  های  کپسول  از  تعدادی  که  شد  انتخاب 
این  کرد:  اضافه  بزرگ  دشت  شود.  اهدا  آن  به 
بیمارستان ۴0 کپسول اکسیژن در اختیار دارد و ما 
نیز ۴0 کپسول دیگر به آن هدیه می کنیم تا خدمات 
رسانی به بیمارن تسهیل شود. همچنین برای رفاه 
حال پرسنل این بیمارستان، 20 صندلی نیز اهدا می 
شود. وی با بیان اینکه کمک به بیمارستان ها چه 
به صورت اهدای تجهیزات و چه به صورت حضور 

داوطلبانه همکاران در قالب گروه های جهادی در 
بیمارستان ها در حال انجام شدن است، اظهار کرد: 
وقتی که به این بیماری مبتال شدم از نزدیک شاهد 
رشادت ها و تالش های کادر درمان بوده ام و وظیفه 
خود می دانیم که پشتیبانی از کادر درمان را در حد 

توان و اختیارات قانونی که داریم انجام دهیم.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: 
در همین راستا 300 کپسول اکسیژن در اندازه های 

مختلف آماده شده تا ظرف چند روز آینده در اختیار 
بیمارستان های کرونایی استان قرار بگیرد تا بدین 
وسیله از تالش های شبانه روزی کادر درمان در این 
دو سال تشکر و قدردانی کرده و برای بهبود حال 

بیماران نیازمند قدمی برداشته باشیم.
رئیس بیمارستان خیریه عالمه کرمی )ره( اهواز 
نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از خدمات رسانی 
اقدام  از  بیمارستان،  این  در  کرونایی  بیماران  به 

خیرخواهانه شرکت برق منطقه ای خوزستان تشکر 
کرد و تجهیز بیمارستان به کپسول اکسیژن را باعث 
خدمات رسانی بهتر به بیماران نیازمند دانست و 
گفت: این بیمارستان 100 تخت برای بیماران کرونایی 
دارد که با حال بد به این بیمارستان مراجعه می کنند 
و افزایش کپسول های اکسیژن این بیمارستان برای 
زمان هایی که اکسیژن مایع مخزن تمام می شود، 

برای ادامه درمان بیماران حیاتی است.

به همت شرکت برق منطقه ای خوزستان انجام شد:

ونایی استان خوزستان اهدای ۳۰۰  کپسول اکسیژن به بیمارستان های کر
مدیرعامل گفت: اولین مجموعه از 300 کپسول اکسیژن اهدایی این شرکت به بیمارستان های خوزستان برای درمان بیماران کرونایی، به بیمارستان خیریه 

عالمه کرمی )ره( اهواز اهدا شد.

در کنار انجام 

وظیفه تامین 

برق، در 

راستای عمل 
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کادر درمان، 

پشتیبانی از 

بیمارستان ها را 

در دستور کار 

قرار داده ایم

سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان ثالث باباجانی:

رفع ۳۲6 مورد حوادث و اتفاقات در سطح شهرستان ثالث باباجانی  طی پنج ماه

کرمانشاه – کرمی – ابتکار : به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه، رحمانی سرپرست امور آبفا شهرستان 
ثالث باباجانی به ارائه گزارش عملکرد این امور طی پنج ماه گذشته پرداخت و افزود: ارائه خدمات مستمر و پایدار و اجرای سریع 
و به موقع پروژه های آب و فاضالب همواره مورد تاکید مدیرعامل شرکت آبفا استان بوده است، در همین راستا امور آبفا ثالث 
باباجانی توانست با پیگیری های مدیرعامل محترم شرکت و با همت کارشناسان حوزه معاونت های بهره برداری و توسعه آب 

و فاضالب شرکت، پروژه های شهرستان را تا حد ممکن به سرانجام برساند.
وی از رفع 32۶ مورد حوادث و اتفاقات در سطح شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این امور توانست با تعمیر و ترمیم 1۹۵ 

مورد شکستگی شبکه در حوزه روستایی و 131 مورد در حوزه شهری از هدر رفت آب به میزان قابل توجه جلوگیری نماید.
وی از برنامه های عملی شده در بخش آب شهرستان به حفر چاه شیخ صله به عمق 1۵۷ متر، بهره برداری از چاه آب دشت 
لیل و تجهیز چاه تپه خرگوشان با نصب شناور 1۵ کیلو وات و لوله گذاری به متراژ 800 متر و همچنین انجام مطالعات ژئوفیزیک 
جهت جانمایی ۴ حلقه چاه عمیق در سطح شهرستان اشاره کرد. رحمانی با اشاره به اتمام پروژه خط انتقال روستای قلقله تصریح نمود: 
با بهره برداری از این پروژه 3۷۷ مشترک در دو روستای قلقله و کانی بیخیر از آب شرب پایدار بهره مند شدند، از دیگر اقدامات انجام شده، اجرای مخزن ۵0 
متر مکعبی و راه اندازی ایستگاه پمپاژ به حجم 20 متر مکعب، تکمیل شبکه آبرسانی به طول ۴ کیلومتر در روستای هولی علیا با ۶8 مشترک و 8 مورد تعمیر 

و نصب مجدد الکترو موتور شناور، نصب 20 دستگاه شیراالت به سایز ۶3، 110، 1۶0 در روستاهای شهرستان و آبرسانی سیار به ۴3 روستای شهرستان است.
سرپرست امور آبفا شهرستان ثالث باباجانی از پیشرفت ۷0 درصدی تصفیه خانه فاضالب شهر به همت همکاران حوزه معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب 
خبر داد و خاطر نشان ساخت: به منظور رفع گرفتگی و جلوگیری از برگشت فاضالب 13 مورد الیروبی منهول، 2 هزار و 81۴ متر الیروبی شبکه فاضالب، رفع 1۶1 

مورد حوادث شبکه فرعی و ۹۶ مورد حوادث شبکه اصلی انجام گردید. 
رحمانی با تاکید بر کنترل و پایش مستمر سالمت و بهداشت آب شرب انجام ۵12 مورد نمونه برداری میکروبی و ۶3 مورد نمونه برداری شیمیایی و 11 مورد 

بیولوژی و 32 مورد نمونه برداری تری هالومتان را از جمله اقدامات انجام شده در این راستا دانست.
به گفته رحمانی طی ۵ ماه گذشته از سال جاری، 210 انشعاب واگذار، 20 مورد تعویض کنتور و ۶00 مورد پایش انشعاب انجام شده است.

سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان ثالث باباجان در پایان ضمن اشاره به وجود تنش آبی در شهرستان افزود: گذر از این مرحله نیازمند همکاری مردم 
شریف شهرستان در جهت مدیریت صحیح مصرف آب با همکاران ما در امور آبفا ثالث باباجانی است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان:

سنددار کردن اراضی اقدامی موثر برای جلوگیری از معضل زمین خواری است

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: سنددار کردن اراضی توسط اداره ثبت اسناد و امالک استان، اقدامی موثر برای جلوگیری 
از معضل زمین خواری است. حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی، در جلسه شورای قضایی استان زنجان، با بیان اینکه دوره 
جدید قوه قضاییه، دوره تحول و تعالی است، اظهار کرد: همه باید برای تحقق برنامه و سیاست های کالن قوه قضاییه، پای کار 

بوده، اقدام عملی داشته باشند و این امر شدنی است.
وی با اشاره به برگزاری اولین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه و شورای قضایی استان ها به ریاست رئیس جدید قوه 
قضاییه، افزود: در این جلسه، رییس قوه قضاییه بر اجرای دستورالعمل و بخشنامه ها با جدیت و قوت در همه حوزه ها و 
مراکز استان ها تاکید داشت که استان زنجان در اجرای دستورهای رییس قوه قضاییه، اهتمام مضاعف خواهد کرد و انتظار ما 

از همه مدیران و اعضای شورای قضایی، همراهی و همکاری بر اجرای دقیق برنامه ها است.
این مسئول با بیان اینکه صرف تشکیل جلسات بدون داشتن خروجی مثبت، معنا و ارزشی ندارد، ادامه داد: در استان زنجان 

اهتمام جدی برای پیگیری برنامه ها و سیاست های قوه قضاییه وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان، مبارزه با فساد و زمین خواری را موضوعی مهم، مورد تاکید و اولویت دار قوه قضاییه اعالم و تصریح کرد: سنددار کردن 
اراضی توسط اداره ثبت اسناد و امالک استان، اقدامی موثر برای جلوگیری از معضل زمین خواری است که توجه و اهتمام به این مقوله باید در دستور کار اداره 

ثبت اسناد و امالک استان قرار گیرد.
صادقی نیارکی یادآور شد: از اولویت های استان، تسریع در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی، زندانی دار و دستور قرارهای بازداشت موقت است که 
پیگیری های الزم برای تسریع در امور و گزارش اقدامات باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: در آستانه پایان شش ماهه اول سال قرار داریم 
و درخواست ما از سازمان های تابعه این است که ارزیابی برنامه ها را از حیث پیشرفت کاری و برنامه ریزی برای پایان سال برای بهره برداری ارائه کنند. همچنین 

انتظار می رود تا پایان شهریورماه، شعب نامتعارف موجود در استان کاهش یابد.
در این دیدار دادستان استان زنجان نیز با اشاره به اینکه شورا، نهادی بسیار ارزشمند و در واقع فرصت طالیی خدمتی برای یک استان، شهر و روستا است، 
افزود: متاسفانه عملکردی که در دوره پیشین شوراهای اسالمی در برخی شهرها از جمله زنجان دیده شد، به این جایگاه آسیب وارد کرد و تکلیف شما اعضای 
جدید در این دوره از دو مورد سخت و سنگین است، یکی برگرداندن اعتماد مردم به این نهاد و دیگری ارائه تصمیمات و خدمات در شأن مردم است که به 

تعبیر مقام معظم رهبری این فرصت های خدمتی زودگذر است و باید از این فرصت ها برای خدمت به مردم استفاده کرد.

و  مدیره  هیئت  رئیس  حضور  با   : ابتکار   – شرقی  آذربایجان 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی از ایثارگران 

این شرکت تجلیل شد. 
در آستانه هفته دفاع مقدس و با حضور رئیس هیئت و مدیرعامل 
مشاور  مقام،  قائم  شرقی،  آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت 
مدیرعامل شرکت در امور ایثارگران، معاونان و مدیران، از ایثارگران 

شاغل و بازنشسته شرکت آبفا استان تجلیل به عمل آمد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در این 
دیدار گفت: پیروزی انقالب اسالمی حفظ و استمرار آن مدیون و 

مرهون صبر، استقامت و ایثارگری آزادگان در حفظ و پاسداری از 
اصول، ارزش ها و آرمان های مقدسی است که شهدای ما جان خود 

را در راه آن فدا کردند.
علیرضا ایمانلو افزود: ایثارگران باید در محل کار الگو باشند و 
دلسوزی آن ها به شرکت و مردم بیشتر از دیگران باشد تا سایرین 

نیز به آرمان ها و باورهای شهدا بیش از پیش جذب شوند.
وی ادامه داد: حضور در میان شما برای ما توفیق بزرگی است که 
می توان با خدمت به شما یاد و خاطره شهدا، جانبازان و ایثارگری 
های هشت سال دفاع مقدس را در جامعه مهیا کنیم و در کارهای 

خود آن ها را الگو و نمونه قرار دهیم تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن 
به مردم عزیزمان خدمت رسانی کنیم.

ایمانلو تاکید کرد: بنده و همکاران شرکت تالش خواهیم کرد تا 
این عزیزان حداقل مشکالت را در اداره داشته باشند تا همراه با 
همه همکاران در جهت راهبردها و موفقیت های شرکت قدم های 

محکم تری برداریم.
مشاور مدیرعامل شرکت آبفا در امور ایثارگران هم در این جلسه 
با اشاره به تعداد همکاران ایثارگر شاغل در شرکت آب و فاضالب 
گفت: 3۴۶ ایثارگر در سطح استان داریم که 13۵ نفر آنان شاغل و 

211 نفر آنان بازنشسته هستند.
عباسپور افزود: در سال 1۴00 از جمله کارهای شاخصی که در 
این حوزه انجام دادیم تدوین کتابچه روایت دفاع مقدس از زبان 
ایثارگران، درج پیام های دفاع مقدس در قبوض و سربرگ ها، نصب 
بنر در سطح شهر، تهیه بروشور از پیام های دفاع مقدس و ایجاد 
سامانه ایثارگران می باشد که در این مورد جزء شرکت های پیشرو 

در کشور می باشیم.
در این جلسه، شکری مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت آب 
از نحوه برگزاری مسابقات شانزهمین  و فاضالب استان گزارشی 

جشنواره قرآن و نماز ویژه فرزندان همکار ارائه کرد.
در پایان این جلسه از مقام آوران شانزدهمین جشنواره قرآن و 
نماز ویژه فرزندان همکاران و همچنین از ایثارگران شرکت آب و 

فاضالب استان با اهداء لوح سپاسی تجلیل شد.
الزم به ذکر است جشنواره قرآن و نماز ویژه فرزندان همکاران در 
رشته های مفاهیم، حفظ و قرائت و تحقیق اذان برگزار شده بود که 
از آذربایجان شرقی امیرمحمد کیوانی و امیرحسین کیوانی در رشته 
قرائت و تحقیق اذان به ترتیب مقام های اول و سوم، اتابک سوزنده 
در رشته حفظ مقام دوم و امیرحسین موسوی قاسمی در رشته 

مفاهیم  مقام دوم را کسب کردند.

ایثارگران شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی تجلیل شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: با توجه به اپیدمی 
جنبه های  در  را  استان  بیمارستانهای  زیرساخت های  توانستیم  کرونا 
زنده  برنامه  در  حبیب زاده  شهرام  کنیم.   تکمیل  و  تجهیز  مختلف 
رادیویی و تلویزیونی »رادیو ساعاتی« شبکه سبالن اظهار کرد: همزمانی 
اپیدمی کرونا با هفته دولت باعث شد که امسال، سالی متفاوت تر داشته 
باشیم و برنامه خاصی در جهت افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی نبود، 
هر چند که هر پروژه ای به محض آماده شدن در طول سال راه اندازی 
شده و به بهره برداری رسیده و در خدمت هم استانی های شریف استان 
قرار گرفته است. وی گفت: در طول یک دهه اخیر، خدمات مختلفی در 
حوزه سالمت استان ارائه شده که در مقایسه با سال های قبل از آن شاهد 
رشد و پیشرفت چشمگیری هستیم. حبیب زاده، اضافه شدن تخت های 
ICU، CCU، دستگاه های اکسیژن ساز، MRI، سی تی اسکن را گوشه ای 
از این خدمات ارزنده دانست و افزود: با توجه به اپیدمی کرونا تا حد 
زیادی توانستیم زیرساخت های بیمارستانها را در جنبه های مختلف اعم از 

تجهیزات پزشکی، نیروی انسانی، فضای فیزیکی و … با توجه به شرایط 
کرونایی، تکمیل کنیم که با وجود همه این موارد، تالش در جهت رفع 
کمبودها و نواقص موجود، امری ضروری است. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی اردبیل، عزم و اراده کارکنان دانشگاه در تمامی رده ها و واحدها 
بخصوص مدافعین سالمت و کارکنان خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا را 
ارزشمند و قابل ستایش دانسته و تصریح کرد: تاکنون در طول چند سال 
گذشته، این حجم از فشار کاری بر روی پرسنل دانشگاه مشاهده نشده 
بود که الزم است از این همه مجاهدت و ایثار و از خودگذشتگی کارکنان 
دانشگاه قدردانی ویژه بعمل آید. حبیب زاده، کار در بهداشت و درمان را 
کاری بسیار سخت و طاقت فرسا عنوان کرد و بیان کرد: با وجود ابتالء و 
بیماری، مسئولیت خانوادگی، فشار باالی کاری، کمبود نیرو و مشکالت 
بیماری کرونا با  و درمان، شبانه روزی در طول  بهداشت  کادر  دیگر، 
جان و دل و پشتکار در خدمت مردم عزیز استان بودند. وی تدوین 
سند سیمای سالمت استان را بسیار مهم و ارزشمند دانست و گفت: 

برنامه ریزی ها در این سند حول پنج محور سرطان های گوارش، حوادث 
ترافیکی، بیماری های روان و خودکشی، محیط زیست و تغذیه سالم 
بوده که امیدواریم بتوانیم با مشارکت سایر سازمان ها و همکاری مردم، 
بدرستی این سند را در استان اجرایی نمائیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اردبیل، خرید، نصب و راه اندازی دستگاه های پیشرفته و تجهیزات پزشکی 
را در دوران کرونا بسیار مؤثر و مفید قلمداد کرده و تصریح کرد: به عنوان 
نمونه قبل از بیماری کرونا تمامی تست های تشخیصی مثل آنفلوانزا به 
تهران یا تبریز ارسال می شد که بعد از شروع اپیدمی و با جدیت استاندار 
اردبیل، اولین درخواست ما محقق شده و دستگاه تشخیصی PCR در 
استان راه اندازی شد که حتی بعد از کرونا هم در تشخیص بسیاری 
از بیماری ها کمک کننده خواهد بود. همین جدیت در کار باعث شد 
آزمایشگاه کرونای دانشگاه جز معدود آزمایشگاه هایی هست که توسط 
انستیتو پاستور ایران حائز امتیاز کامل در برنامه مهارت آزمایی تشخیص 

مولکولی بیماری کووید 1۹ سازمان بهداشت جهانی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خبر داد

رشد زیرساخت های درمانی اردبیل برای مقابله با کرونا

در آستانه هفته دفاع مقدس و با حضور مدیرعامل
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اینترنت پرسرعت به روستای چشمه چنار 
بویراحمد رسید

تقدیر ویژه نماینده مرکزاستان 

از مخابرات منطقه کهگیلویه 

وبویراحمد

با حضور مهدی روشنفکر نماینده مرکز استان 
در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن 
استانی و شهرستانی ، اینترنت پرسرعت ایستگاه 
موبایل چشمه چنار بویراحمد با اعتباری بالغ بر 

۱۵میلیاردریال به بهره برداری رسید.
 سید محمد هادی امیری سرپرست  مخابرات 
؛خدمت  گفت  بویراحمد  و  کهگیلویه  منطقه 
به مردم باید بی منت و عاشقانه باشد و قطعاً 
خدمتی که بی منت وجهت رضای خداباشد، 
خود یک نوع عبادت است چرا که در آموزه های 

دینی  به این مهم اشاره شده است.
و  کهگیلویه  منطقه  مخابرات  سرپرست 
اتصال  آرزوهایم   از  یکی  افزود:  بویراحمد 
دهستان کاکان آن به فیبر نوری بود و خدا را 
شاکرم توانستیم با رایزنی ها و مساعدت مدیران  
عالی شرکت مخابرات ایران ، مسئولین استان و 
نماینده مردم شریف شهرستان های بویراحمد، 
دنا ومارگون این مهم به ثمر نشست و ان شا 
ء الله در  ماه های آینده شاهد بهره برداری از 
این پروژه عظیم خواهیم  بود و کاکان  به شبکه 

جهانی اینترنت پرسرعت متصل خواهد شد .
سید محمد هادی امیری در پایان خاطرنشان 
کرد : خوشحالم که در شهریور ماه ۱۴۰۰، زادگاه 
ملک  الله  آیت  کشور حضرت  جنوب  اسطوره 
را به مردم خوب  اینترنت پرسرعت   ، حسینی 
این دیارهدیه تا بتوانند از این تکنولوژی روز دنیا 
استفاده کنند وعالوه بر روستای چشمه چنار، 
جاده گردشگری یاسوج به اقلید حدفاصل تنگه 
نعمت  ازاین  بتواند  کاکان  پیست  تا  مهریان 

برخودار شوند.
مرکز  نماینده  روشنفکر  مهدی  ادامه  در 
گفت؛  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان 
و  جغرافیایی  وضعیت  و  شرایط   به   باتوجه 
رسانی  خدمت  کار  استان  بودن  کوهستانی 
سخت است ولی درطول دوران انقالب تاکنون 
کارخدمت رسانی متوقف نشده  و مردم این 
منطقه سال ها منتظر اینترنت پرسرعت بودند 
و خدا را شکر هم اکنون این مهم تحقق پیدا 
به  استان  تورویستی  از روستاهای  ویکی  کرد 

این تکنولوژی مجهز شد.
مهدی روشنفکر افزود: جا دارد از تالش ها و 
دست اندر کاران مخابرات منطقه کهگیلویه و 
بویراحمد تقدیر و تشکر کنم و در راس مخابرات 
منطقه ، جناب آقای مهندس امیری حضور دارند 
که  تالش های ایشان  ستودنی است و جا دارد 
مجدداً از ایشان تقدیر و تشکر کنم و امیدوارم 
نیروی  پتانسیل  و  ظرفیت  از  بتوانیم  ما  همه 
پیشرفت  تا شاهد  کنیم  استفاده  انسانی خود 

دیارمان استان کهگیلویه و بویراحمد باشیم.

در این بین توسعه را ه های به عنوان زیر بنا  اصلی توسعه 
 ، گردشگری   ، اقتصادی   ، کشاورزی  از  اعم  زیرساختها  تمام 

ارتباطات جوامع و... در اولویت و موثرترین پارامتر است .
توسعه در هر جامعه نیاز هست و این توسعه مطمئنا بدون 
خسارت نخواهد بود، همانگونه که تا کنون توسعه در هر جای 
افتاده است همراه با خسارت در زمینه های منابع  اتفاق  دنیا 
طبیعی ، محیط زیست و...  بوده است ، بهترین راه حل  داشتن 
توسعه و عدم خسارت ، داشتن تعامل بین همه نهادها برای 
کاهش و به حداقل رساند خسارت با ارائه طرح های کارشناسی 

قبل از شروع هر پروژه ای است.
و  نگاری  نامه  وبویراحمد  کهگیلویه  استان  در  متاسفانه 
اداری آن هم بین خود دستگاه های خدمات رسان   بروکراسی 
فقط در اندازه یک  کاغذ بازی است ، چه برسد برای مردم عادی!

دستگاه های  به  که  مجوزهایی  در  همواره  قانون  طبق 
ها  است، دستگاه  تعهد  با  داده می شود همراه  خدمات رسان 
تعهد می دهند که اگر توسعه ای در ساخت راه ایجاد شود و 
از دو خطه به چهار خطه و توسعه های آتی در کمترین زمان 
ممکن همکاری الزم را داشته باشند ، که در بدنه راه و حریم 
جاده زیرساخت های خود را جابجا کنند ولی علیرغم تعهداتی 
که مدیران کل مجموعه ها می دهند باز هم شاهد عدم  همکاری 
دستگاه ها هستیم ، در استان ما این موضوع محلی برای برای به 

رخ کشیدن زور و بازوی مدیران  تبدیل شده است.
سر  یک  همیشه  وبویراحمد  کهگیلویه  استان  در  متاسفانه 
قضیه معارضات درطرح های بزرگ  ) جاده یاسوج –سی سخت 
و  زباله  بازیافت  کارخانه    ، ، تصفیه خانه  -اصفهان  یاسوج   ،
... ( معارضات دولتی  است ، و این در حالی  است که این 
از اغاز عملیات اجرایی پروژه ها صورت  معارضات  دقیقا بعد 
می گیرد ، طبقه قانون  هر طرح و پروژه در مراحل اولیه تایید 
طرح تمام استعالمات از دستگاه های خدمات رسان را گرفته و 
حتی در برخی موارد هزینه خسارت با توجه  به نوع فعالیت را 

دریافت خواهند کرد.
در این بین فاز اول پروژه تعریض کمربندی یاسوج به سمیرم 
با وجود کش و قوس های فراوان به پیمانکار واگذار شد و در 
همان ابتدای کار به وی قول داده شد که در زمینه رفع معارضات 
دولتی و محلی نهایت همکاری  با پیمانکار انجام شود تا پیمانکار 
با فراغ بال و با خیال آسوده در راستای تسریع بهسازی این جاده 

حیاتی فعالیت خود را آغاز کند.
بنا به دالیل های فراوان از جمله کاهش تصادفات جاده ای ، 
توسعه فعالیت های اقتصادی و گردشگری  به عنوان یک طرح 
عام المنفعه  چهاربانده کردن این جاده از مهمترین مطالبات 
مردم و مسئوالن استان کهگیلویه و بویراحمد  از دیرباز تاکنون 
بوده است که سرانجام بعد از عقب نشینی چند پیمانکار طی 
دوازده سال گذشته ، با واگذاری پروژه به  یک پیمانکار خوشنام 
کار  با جدیت در دستور  اجرایی  ، عملیات  راهسازی  در حوزه 

قرار گرفت .
 معارضات دولتی سنگی جلوی توسعه استان 

بنا به گفته  مشاور پروژه در همان ابتدای کار بیشترین نیروی 
اجرایی جهت تسریع در روند کار و ۱۰ نیروی فنی بکار گرفته 
ها  اندازی  تمامی سنگ  علیرغم  ماه گذشته  شدند که در یک 

پیشرفت قابل توجهی در این مسیر صورت گرفته است .

این  تعطیلی  دالیلی  از  یکی  ادامه  در  درخشنده  اصغر  علی 
پروژه و خاتمه کار پیمانکار قبلی،  را بحث معارضات عنوان کرد 
ما  که  بود  دولتی  و  محلی  بخش  دو  در  معارضات   : گفت  و 

بیشترین سهم را در بخش معارضات دولتی داشتیم.
درخشنده تصریح کرد :  یکی از مواردی که وجود داشت عدم 
همکاری دستگاه های خدمات رسان بود که قبل از اینکه دوباره 
به مناقصه برود استعالمات الزم را از دستگاه های مربوطه اخذ 
کردیم و مجوز های الزم گرفته شد که متاسفانه در حین پروژه 
شده  آن  دوباره  توقف  باعث  ها  دستگاه  همین  همکاری  عدم 

است.
های  دستگاه  شامل  دولتی  :بخش  کرد  اضافه  درخشنده 
روستایی،  آبفای  برق،  انتقال  خطوط  جمله  از  رسان  خدمات 
شرکت گاز، فیبر نوری مخابرات و سایر دستگاه هایی مثل محیط 

زیست، منابع طبیعی و خود راهداری استان است.
وی از استعالم یک نامه به فرودگاه یاسوج اشاره کرد و افزود : 
االن ما برای یک استعالم از فرودگاه دردسرهای زیادی را متحمل 
شدیم ، اینجا هیچ آسیبی متوجه فرودگاه نخواهد شد اما سنگ 
که  است  حالی  در  ها  این  همه  و  شد  کار  از  مانع  ها  اندازی 
دستگاههای سنگ شکن در حوالی آن در حال فعالیت هستند .

علی اصغر درخشنده اظهار داشت : نیاز است که مسئوالن 
به موضوع ورود کرده و نمایندگان ویژه ای را انتخاب کنند که به 

مشکالت توسعه این محور رسیدگی  شود .
وی از عوامل شرکت آب منطقه ای استان تقدیر کرد و گفت : 
جا دارد از شرکت آب منطقه ای که در راستای بهسازی این جاده 

حیاتی نهایت همکاری را داشتند قدردانی کنم .
 : داد  ادامه  یاسوج   به  سمیرم  محور  اول  فاز  پروژه  مشاور 
نماینده ولی فقیه ، نماینده دادستانی ومعاونت عمرانی استاندار 
و غیره در افتتاحیه به رغم تاکیدی برای بازگشایی هر چه سریعتر 
مسیر داشتند باز شاهد هستیم که هر بار کارشناسانی از ادارات 

مربوطه جلوی کار را می گیرند.
وی اضافه کرد : کار به گونه ای نیست که هر محور را بریده 
را قطع کنیم  باشد  برویم و هر جایی که معارض  بریده پیش 
چون هزینه های چند برابری دارد و این هزینه ها قابل پرداخت 
مسئولین  از  که  خواهشی  حال  در  و  نیست  هم  پیمانکار  به 
داریم این است با توجه به حساسیت کار آن را در دستور کار 
قرار دهند که  با عواملی که به صورت مغرضانه جلوی کار می 

ایستند برخورد شود.
یکی از نقاط حادثه خیز در استان کهگیلویه و بویراحمد  همین  

کمربندی یاسوج است که با احداث ۱2 کیلومتر بزرگراه در این 
محور عالوه بر سهولت در تردد آمار تصادفات نیز کاهش پیدا 

می کند.
روزانه حدود ده هزار خودرو در آن تردد دارند که بیشترین 
تصادفات منجر به فوت استان ،در این محور رخ می دهد، تبدیل 
این محور به بزرگراه و آزاد راه از مهمترین عوامل موثر در کاهش 

تصادفات است.
برای این  ۱2 کیلومتر حدود ۷۷ و نیم میلیارد تومان قرارداد 
محور  گاه   گلو  که  مختار  پل  البته  است  که  شده  انعقاد 
هست  جز قراردادها نیست و در صورتی که  پل هم به محور  

اضاف شود این قسمت از کمربندی تکمیل خواهد شد.
-  اصفهان  را بصورت  یاسوج  از محور  کیلومتری  حدود ۴۵ 
چهار خطه داریم  که اگر کمربندی یاسوج را تکمیل کنیم با این 
۱۵ کیلومتر)۱2 کیلومتر ، و سه کیلومتر پل مختار(  حدود ۶۰ 

کیلومتر جاده چهار خطه در این محور خواهیم داشت .
اصفهان  یاسوج  محور  از  قطعه  این  شده  منتشر  آمار  طبق 
جز نقاط حادخیز محسوب می شود  و حدود 22 درصد امار 
این نقطه  تصادفات استان  و۱۱ درصد تصادفات کشوری  در 

اتفاق می افتاد.

نامه نگاری و بروکراسی اداری مانعی برای پیشرفت استان کهگیلویه وبویراحمد

وی گلوی توسعه  پای دستگاه های دولتی ر
مریم قربانی ، خبرنگار یاسوج - اینکه هر شهر و جامعه نیاز به توسعه دارد  امری انکار ناپذیر است، و اینکه منابع طبیعی حفظ شود امر انکار ناپذیرتری است .

درخشنده :  یکی 

از مواردی که 

وجود داشت 

عدم همکاری 

دستگاه های 

خدمات رسان 

بود که قبل از 

اینکه دوباره به 

مناقصه برود 

استعالمات الزم 

را از دستگاه های 

مربوطه اخذ 

کردیم

رونوشت آگهی حصروراثت 
اقــای محمــد پرویزی هفشــجانی دارای شناســنامه شــماره ۱8۱027۱754به شــرح دادخواســت به کالســه۳92/۱400 
ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بخشــعلی پرویزی هفشــجانی 
بشناســنامه 6852 در تاریــخ ۱400/6/4 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم 
ــواد ش ش 46۱۱04۱2004 و  ــد ج ــرمتوفی 2- محم ــی ش ش ۱58۱0همس ــه دهقان ــه ۱-فاطم ــت ب منحصراس
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی این ــران متوف ــا ش ش ۱8۱ 0667747پس ــد ش ش ۱8۱027۱754 و 4- رض ۳-محم
مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد 

اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد۱62
2262 قاضی شورای حل اختالف شماره 19 هفشجان  نعمت اله سلیمانی  

آگهی مزایده اموال منقول
آگهی مزایده اتومبیل )سند ذمه(

ــب  ــه موج ــرح وارده ۱40005007۱4۱0۱۱596 – ۱400/06/09 ب ــه ش ــح ب ــی ناص ــه کمائ ــم رباب ــت خان ــر درخواس  براب
پرونــده اجرائــی ۱59 ۱۳99040۱0۳66000 و بــه شــماره بایگانــی ۱۳۱5 990 یــک دســتگاه خــودرو پــژو پــارس به شــماره 
پــالک انتظامــی ایــران 26 -675 ج 6۱ متعلــق بــه آقــای محمــد شــایقی ، نــام پــدر: رمضــان تاریــخ تولــد : ۱۳64/02/0۱ 
ــه اســتناد ســند  ــه ب ــوق ک ــی کالســه ف ــده اجرائ ــون پرون ــی: 0902۳77086 شــماره شناســنامه : ۳949 مدی شــماره مل
ــغ ۱۱/682/000/000  ــال مبل ــر در قب ــهر رامس ــماره 8 - ش ــه ازدواج ش ــماره ۱4288 – ۱۳89/۱0/02 دفترخان ازدواج ش
ریــال بابــت طلــب خانــم ربابــه کمائــی ناصــح و مبلــغ 584/۱00/000 ریــال نیــم عشــر اجرائــی بازداشــت گردیــده اســت و 
طبــق نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ۱/۱۳0/000/000 ریــال )معــادل یكصــد و ســیزده میلیــون 
تومــان( بــرآورد شــده و نظریــه ارزیابــی قطعــی گردیــده اســت و از ســاعت 9 الــی 12 روز پنجشــنبه مورخه 
۱400/06/25 در محــل اداره اجــرای اســناد رســمی بجنــورد واقــع در بجنــورد خیابــان شــریعتی شــمالی جنــب اداره پســت 
قدیــم از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد ، خریــداران مــی تواننــد در وقــت مقــرر در محــل برگــزاری مزایــده حاضــر 
شــده و در جلســه شــرکت نماینــد ، مزایــده فقــط در یــک نوبــت برگــزار مــی گــردد و از مبلــغ یــک میلیــارد و یکصــد و ســی 
میلیــون ریــال )۱/۱۳0/000/000 ریــال( شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدأ فروختــه مــی شــود و طبــق مــاده 
۱۳6 اصــالح آییــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــراء و طــرز رســیدگی بــه شــکایت از عملیــات اجرائی ســازمان 
ثبــت اســناد و امــالک کشــور شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایه کارشناســی به حســاب ســپرده 
ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت. برنــده مزایــده مکلــف اســت مــا بــه التفــاوت مبلــغ 
فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت 
مقــرر ، مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد ، مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه 
واریــز خواهــد شــد . در ایــن صــورت ، عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد و ضمنــا کلیــه 
بدهــی هــای خــوروی مذکــور )خالفــی- پارگینــک - هزینــه دفترخانــه و غیــره( بــر عهــده برنــده مزایــده خواهــد بــود و حــق 
مزایــده و نیــم عشــر نقــدأ دریافــت میگــردد . چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــالم گــردد ، مزایــده روز اداری بعــد از 
تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. مشــخصات خــودرو طبــق نظریــه کارشــناس : یــک دســتگاه 
ــور 02894۳9 و شــماره  ــه شــماره موت ــران 26 - 675 ج 6۱ مــدل ۱۳92 ب ــارس XU7  شــماره پــالک ای ــژو پ ســواری پ

شاســی 7۱2095 بــه رنــگ خاکســتری متالیــک متعلــق بــه آقــای محمــد شــایقی
 وضعیــت وســیله نقلیــه : بدنــه : ســالم ، موتــوری : موتــور روغــن ریــزی و روغــن ســوزی دارد ، گریبکــس : ســالم ، 
الســتیک هــا : 70٪ ، حــک شاســی و موتــور فابریــک خــودرو دارای اصالــت مــی باشــد. ارزیابــی خــودرو : خــودرو 
ســالم و آمــاده بــکار مــی باشــد و بــا توجــه بــه ســال ســاخت ۱۳92 و کار کــرد و ســایر عوامــل موثــر ارزش فعلــی آن 
بــه مبلــغ ۱/۱۳0/000/000 ریــال معــادل یكصــد و ســیزده میلیــون تومــان تعییــن مــی گــردد . محــل 

اســتقرار ماشــین جهــت بازدیــد: بجنــورد پارکینــگ ملــک واقــع گردیــده اســت .
2259 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد 

م الف ۳299

مفقودی
ســند کمپانــی موتــور ســیکلت سیســتم ســحر تیــپ ۱50cc مــدل ۱۳95 بــه رنگ قرمــز به شــماره انتظامــی 77874 
ــه  ــق ب ــهN2G***۱50C95۱۱40۱  متعل ــه شــماره تن ــور 0۱49N2G4۳5050 ب ــه شــماره موت ــران 582 ب ای

آقــای یعقوبعلــی فــردی خشــک اســطلخی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                          2258

مفقودی
مجــوز حمــل ســالح شــکاری مــدل چخماقــی تــه پــر یــک لــول ســاخت ترکیــه بــه شــماره ســالح 272552 متعلــق 
بــخ اینجانــب ســلمان پیشــکار رودســری فرزنــد نصــرت بــه شــماره ملــی 269۱0557۱۱ مفقــود و از درجــه اعتبــار 
ــد.                                                                                                                   2256 ــی باش ــاقط م س

مفقودی 
شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت سیســتم شــاهین تیــپ CDI۱25 بــه رنــگ نقــره ای مــدل ۱۳82 بــه شــماره 
انتظامــی 942۱5 ایــران 579 بــه شــماره موتــور ۳080۱788 و شــماره شاســی 0۱۱۳۳45 مفقــود و از درجــه اعتبــار 
ــد.                                                                                                                   2257 ــی باش ــاقط م س

مفقودی 
شاســی  شــماره  ۱24902804۳5و  موتــور  شــماره  بــه   ۱۳9۱ مــدل  پــژو  خودروســواری  ســبز  بــرگ 
ــت حســن اســدی  ــه مالکی ــران 59۳ ل ۱5 ب ــی 9۳ ای ــماره انتظام ــه ش NAAN0۱CA4CA4CK۳44826  و ب

بــه شــماره ملــی ۱۱۱0784767مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد /ش/                  2255

آگهــی تغییــرات شــرکت آرمــان پخــش نویــد ســپاهان 
ــی  ــه شــماره ثبــت 2202 و شناســه مل ســهامی خــاص ب
ــره  ــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدی ۱4009۱۱6۱25 ب
مــورخ ۱۳99،0۳،28 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : رضــا 
ــه ســمت  ــی ۱28540708۳ ب ــه شــماره مل ــان ب ابراهیمی
بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره - مصطفــی ابراهیمیــان 
بــه شــماره ملــی ۱29224204۳ بــه ســمت مدیــر عامــل 
هیــات مدیــره و عضــو هیــات مدیــره - صدیقــه گیالنیــان 
بــه شــماره ملــی ۱280882859 بــه ســمت نائــب رئیــس 
هیئــت مدیــره بــه مدت ســال انتخــاب شــدند. کلیه اســناد 
و اوراق بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته 
،بــروات ،قــرارداد هــا و عقــود اســالمی بــا امضــا مدیــر عامل 

همــراه بــا مهــره شــرکت معتبــر مــی باشــد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
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آگهــی تغییــرات شــرکت آرمــان پخــش نویــد ســپاهان 
ــی  ــه شــماره ثبــت 2202 و شناســه مل ســهامی خــاص ب
۱4009۱۱6۱25 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ۱۳99،0۳،28 تصمیمــات 
ذیــل اتخــاذ شــد : اعضــای هیــات مدیــره عبارتنــد از رضــا 
ــی  ــی ۱28540708۳- مصطف ــه شــماره مل ــان ب ابراهیمی
ــه  ــی ۱29224204۳ - صدیق ــماره مل ــه ش ــان ب ابراهیمی
بــرای   ۱280882859 ملــی  شــماره  بــه  گیالنیــان 
دوســال انتخــاب شــدند. زینــب رســتمی بــه شــماره ملــی 
۱29۳29925۱ بــه ســمت بــازرس اصلــی و امیــر حســین 
ــی ۱288۳76782  ــماره مل ــه ش ــی ب ــاز اصفهان ــت س چی
بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یکســال مالــی 

انتخــاب شــدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
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رونوشت آگهی حصروراثت 
ــه کالســه   ــه شــرح دادخواســت ب ــی دارای شناســنامه شــماره 904 ب ــدم جونقان ــرا اســماعیلی مق ــم زه خان
۳9۱/۱400 ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اســداله 
ــی  ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ  ۱400/5/26  اقامت ــنامه 7948 در تاری ــجانی  بشناس ــی هفش کیوان
ــی  ش ش 904  ــدم جونقان ــمعیلی مق ــرا اس ــه ۱-زه ــت ب ــوم منحصراس ــوت ان مرح ــن الف ــه حی ــه ورث گفت
همســرمتوفی 2- علــی ســینا کیوانــی هفشــجانی ش ش 27 پدرمتوفــی ۳- فلــک نــاز شــفیعی هفشــجانی ش 
ش 94 مادرمتوفــی 4- فاطمــه ش ش 46۱۱050۳4۳ و5- نیایــش ش ش 46۱۱4۳۱525 دختــران متوفــی 
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه اگه ــک مرتب ــوررا ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد۱59
2261 قاضی شورای حل اختالف شماره 19 هفشجان نعمت اله سلیمانی  

* آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی*

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان ــماره ۱40060۳2200۱000۱08 هی ــر رای ش براب
ــات  ــدان تصرف ــک زاه ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــند رســمی مســتقر درواح ــد س ــاختمانهای فاق اراضــی و س
ــد  ــه شناســنامه شــماره ۳082 صــادره زهــک فرزن ــرده ب ــه دهم ــم صدیق ــارض متقاضــی خان ــه بالمع مالکان
جمعــه در ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۱82 مترمربــع قســمتی از پــالک شــماره 6 فرعــی از 
ــان  ــی )ره( و خیاب ــام خمین ــان ام ــدان خیاب ــهر زاه ــتان ش ــک بلوچس ــش ی ــع در بخ ــی واق 2747- اصل
ــی  ــر الکترونیک ــماره دفت ــه ش ــاعی ب ــت مش ــند مالکی ــوع س ــکا موض ــگاه ات ــب فروش ــتی جن ــهید بهش ش
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــد مح ــی میباش ــام متقاض ــه بن ۱۳9820۳2200۱0۱7045 ک
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 

ــت صــادر خواهــد شــد. ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع مذک
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه ۱400/06/۱0

تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱400/06/27
2260 حسینعلی مالیی–رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان زاهدان 

پالک  13۸۶شماره  مدل  روغنی  آبی  رنگ  نیسان  وانت  سند 

۵۷۸-49ج۶3شماره موتور 4۲39۶3شماره شاسی K13۵۶9۲ به نام سعید 

موسوی ناصر آباد مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

سند و برگ سبز وانت نیسان مدل 13۸۶رنگ آبی روغنی شماره پالک 

اکبر  نام  به   K11۲119شاسی 39۸۵۲4شماره  موتور  3۸۶-49ب۵3شماره 

قبادی  نژاد مفقود  گردیده و فاقد اعتبار می باشد

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی پرونده کالس اجرایی 140000136
 موجــب پرونــده اجرایــی کاس فــوق لــه بانــک ســینا و علیــه محمدرضــا نیکنــام پیــام یــک فقــره پــاک ثبتــی بــه 

شــرح ذیــل مزایــده مــی گــردد:
 شــش دانــگ یــک بــاب مغــازه به پــاک ثبتــی ۲۴ )بیســت و چهــار( فرعــی از ۵۲۱۶)پنــج هزار و دویســت و شــانزده( 
اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از ۱)یــک( فرعــی از اصلــی مذکــور، قطعــه ۲۴ در طبقــه ۳ واقــع در بخــش 0۱ ناحیــه 00 
حــوزه ثبتــی ملــک همــدان ناحیــه یــک اســتان همــدان بــه مســاحت ۸۶.۱ متر مربــع کــه ۱.90 متــر مربــع آن بالکن 
اســت. بــه آدرس: همــدان ســرپل یخچــال طبقــه فوقانــی پاســاژ امــام رضــا)ع( به حــدود: شــماال: بــه طول هــای ۵/7۵ 
و ۵.7۵ متــر پنجــره و دیــوار بغضــای گــذر موجــود. شــرقا بــه طــول هــای 0.۱۵ متــر و ۱.۲۸ متــر و 0.۱7 متــر و ۱.77 

و0.۱۲ متــر و۱.۳0 متــر و0.۴۲ متــر نــرده و پنجــره و دیوارهــای بغضــای گــذر موجود.
ــتراکی، دوم  ــه اش ــه راه پل ــوار ب ــر درب و دی ــر و ۱.۱9 مت ــای ۵.۱۲ مت ــه طوله ــع ب ــا:  اول در دو ضل جنوب
ــا پــاک ۲۵ فرعــی، ســوم بــه طــول هــای ۱.0۸ متــر و ۱.7۵ متــر  بــه طــول ۴.۲۵ متــر دیــوار اشــتراکی ب
پنجــره و دیــوار بــه نورگیــر اشــتراکی، غربــا اول بــه طــول ۲.۸0متــر دیــوار بــه دیــوار پــاک ۵۲۱۴، دوم در 
ــه داکــت اشــتراکی، ســوم  ــوار ب ــه طــول هــای 0.90 متــر و 0.۵0 متــر و 0.90 متــر پنجــره و دی ــع ب دوضل
ــذر  ــای گ ــوار بغض ــر دی ــول ۱.۴۸ مت ــه ط ــارم ب ــاک ۵۲۱۴؛ چه ــوار پ ــه دی ــوار ب ــر دی ــول ۲.0۸ مت ــه ط ب
موجــود. مشــخصات منضمــات ملــک: انبــاری قطعــع بــه مســاحت ۲.7۵ صــدام بــه حــدود اربعــه: شــماال: بــه 
ــام پــاک ۲۴ فرعــی  ــوار بغضــای ب ــه طــول۲ متــر دی ــا ب ــه راهــرو اشــتراکی غرب ــوار ب طــول ۱.۳7  متــر دی
ــد  ــخ تول ــر شــماره شناســنامه ۲۲7۳ تاری ــد اکب ــام فرزن ــام حســین مالکیــت محمدرضــا نیــک پی ــه ن ــه ب ک
۱۳۶۱/0۶/۲۵ صــادره از همــدان دارای شــماره ملــی ۳۸7۳990۱7۲ مالکیــت شــش دانــگ عرصــه و اعیــان 
ــه اســناد  ــه ۱۱۲۱۱۵  تاریــخ ۱۳9۵/07/۱۵ دفترخان ــا شــماره مســتند مالکیــت ب بیــع شــرط نمــی باشــد ب
ــی 79۶0۶۵  ــی شــماره چاپ ــت اصل ــدان، موضــوع ســند مالکی ــدان اســتان هم رســمی شــماره ۲ شــهر هم
ســری د ســال 9۳ بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی ۱۳9۵۲0۳۲۶0۳۴00۳7۵۶ثبــت گردیــده اســت. بــا شــماره 
ــه اســناد رســمی شــماره ۲ شــهر همــدان اســتان  مســتند مالکیــت ۱۱۲۱0۲ تاریــخ ۱۳9۵/07/۱۲ دفترخان
ــر  ــا شــماره دفت ــی 79۶0۶۵ ســری د ســال 9۳ ب ــه شــماره چاپ ــی ب ــت اصل ــدان، موضــوع ســند مالکی هم
الکترونیکــی ۱۳9۵۲0۳۲۶0۳۴00۳7۵۶ ثبــت گردیــده اســت. کــه طبــق نظــر مورخــه ۱۴00/0۴/۱۲ ملــک 
مذکــوردر طبقــات فوقانــی ســاختمان ۴/۵ طبقــه ۶ واحــدی از نــوع اســکلت فلــزی بــا نمــای آجــر ســه ســانتی 
بــا قدمــت بیــش از ۲0 ســال می باشــد. دارای سیســتم گرمایشــی بخــاری و سرمایشــی کولــر آبــی مــی باشــد. 
دارای کلیــه امتیــازات شــهری مســتقل )آب، گاز، بــرق و تلفــن( بــوده، بــدون پارکینــگ و آسانســور و دارای 
انبــاری بــه مســاحت ۲.7۵ مترمربــع وتــا تاریــخ ۱۴00/07/۱۵ دارای بیمــه عمــر و آتــش ســوزی مــی باشــد 
ــال(  ــون ری ــزده میلی ــد و پان ــاردو نهص ــال )دوازده میلی ــغ ۱۲/9۱۵/000/000 ری ــه مبل ــگ آن ب ــش دان و ش
ــه اســناد  ــه اســتناد ســند رهنــی شــماره ۱۱۲۱۱۵ مورخــه ۱۳9۵/07/۱۵ دفترخان ــی شــده اســت و ب ارزیاب
ــه علــت عــدم انجــام تعهــد  ــه نفــع بانــک ســینا در رهــن مــی باشــد و ب رســمی شــماره ۲ شــهر همــدان ب
پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی ۱۲ روز دوشــنبه مــورخ ۱۴00/0۶/۲9 از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد. 
محــل مزایــده واقــع در: همــدان ســعیدیه بــاال، نبــش بلــوار غنــی زادیــان، ســاختمان اداره کل ثبــت اســناد 
و امــاک همــدان، طبقــه واحــد طبقــه اول، واحــد اجرایــی اســناد رســمی همــدان مــی باشــد. مــورد مزایــده 
ــن  ــه باالتری ــروع و ب ــال(  ش ــون ری ــزده میلی ــد و پان ــاردو نهص ــال)دوازده میلی ــغ ۱۲/9۱۵/000/000 ری مبل
ــغ  ــه پرداخــت ۱0 درصــد از مبل ــوط ب ــده من ــه می شــوند. شــرکت در مزای ــدا فروخت قیمــت پیشــنهادی نق
پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت. 
برنــده مزایــده مکلــف اســت مابه التفــاوت مبلــغ فــروش ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب 
ــت  ــه حســاب ســپرده ثب ــروش را ب ــرر ف ــت مق ــه ظــرف مهل ــی ک ــد و در صورت ــع نمای ــت تودی ــدوق ثب صن
واریــز نکنــد، مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــود و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد. الزم بــه ذکــر اســت 
پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی 
کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تاریــخ مزایــده 
اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت 
موجــود وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد  بــه برنــده مزایــده مســترد 

خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد.
تاریخ انتشار: ۱۴00/0۶/۱0

مفقودی 
شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت روان ســیکلت QM۱۱0 مــدل ۱۳87 بــه رنــگ مشــکی بــه شــماره انتظامــی 
ــای  ــه اق ــق ب ــور ۳۱0444۱2 و شــماره شاســی IRACY87۱089700882 متعل ــران 579 و شــماره موت 8899  ای
مهریــار پریــان مفقــود  و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                              2214 

 
مفقودی 

گواهینامــه موقــت پایــان تحصیــالت خانــم فاطمــه نیکخــواه فرزنــد مرتضــی بــه شــماره ملــی 0047266799 
در رشــته نقشــه کشــی معمــاری صــادره از دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تالــش مفقــود  و از درجــه اعتبــار 
ســاقط می باشــد                                                                                                     2215

 
مفقودی 

بــرگ ســبز و کارت خــودروی وانــت پیــکان تیــپ ۱600OHV مــدل ۱۳88 بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره 
 NAAA46AA5AG094855 انتظامــی ۱72 س 48 ایــران 56 و شــماره موتــور ۱۱488092626 و شــماره شاســی
متعلــق بــه اقــای احمــد بهــروز مفقــود  و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .                                           2216

یــک دفترچــه ثبــت ســاعت رانندگــی پایــه یکــم بنــام محمد حســن زاده فرزنــد علی بــه شــماره ملــی 0۳7087۱۱97 
و شــماره گواهینامه980۱8975۱6  مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط میباشــد.                                     2219

مفقودی
شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( و ســند کارخانــه خــودرو ســواری پرایــد ســایپا ۱4۱ بــه شــماره انتظامــی 76۳ج4۳ 
ایــران 59 شــماره موتــور ۱5۳4769 و شــماره شاســی S۱482285۱57569  مــدل ۱۳85 برنــگ بژ-متالیــک بنــام 

محســن دامغانــی  مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
2226 )زاهدان(  

مفقودی
 ۱24K054۳6۱2 ســند کارخانــه خــودرو ســواری پــژو 405  بــه شــماره انتظامــی ۱99س۳8 ایــران 85 شــماره موتــور
و شــماره شاســی NAAM0۱CA7EK6579۳4  مــدل ۱۳94 برنــگ نقــره ای متالیــک بنــام رضــا زینلــی مفقــود 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
2227 )زاهدان(  

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
 شرکت ایده گزین تندرستی )مسئولیت محدود(

به شماره ثبت  524159 و  شناسه ملی 14007473415
بدینوســیله از کلیــه صاحبــان سهام/شــرکاء شــرکت ایــده گزیــن تندرســتی )مســئولیت محــدود( دعــوت می گــردد تا 
در جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده ایــن شــرکت کــه در ســاعت  ۱0:00 صبــح روز شــنبه مــورخ ۱400/06/20 به 
نشــانی تهــران، پاســداران، خیابــان گلــی نبــی، خیابــان ناطــق نــوری، نبــش کوچــه رفیــق دوســت، پــالک ۳9 در محل 

»مجتمــع هــای وب« تشــکیل مــی گــردد، حضــور بهم رســانند.
 دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

۱- انحالل شرکت
2- انتخاب مدیر تصفیه

سهامداران/شــرکاء محتــرم یــا وکیــل یــا نماینــده قانونــی ایشــان مــی تواننــد بــا در دســت داشــتن اصــل کارت ملــی و 
یــا وکالــت نامــه رســمی، بــرای شــرکت در محــل مجمــع حضــور یابند. 

مدیرعامل شرکت ایده گزین تندرستی )مسئولیت محدود(  2231 

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ــون و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه  آگهــی موضــوع مــاده ۳ قان
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ــماره  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
قانــون  موضــوع  هیــات   ۱40060۳0627۱00۱۳۱0
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک مشــهد منطقــه پنــج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــد  ــل فرزن ــوی اصی ــادق موس ــید ص ــای س ــی اق متقاض
ســید موســی در ششــدانگ اعیــان یــک بــاب خانــه بــه 
ــالک 49  ــمتی از پ ــع قس ــر مرب ــاحت 25۱/24 مت مس
اصلــی بخــش 9 واقــع در خیابــان آوینــی بیــن شــفیعی 
۳0 و ۳2پــالک ۳82  اعیــان متعلــق بــه خــود متقاضــی 
و عرصــه موقوفــه میــرزا محمــد محســن رضــوی ) حصــه 
اخالقــی مفــرد ( محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور 
ــه ۱5 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ 
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
ــت اول : ۱400/06/08  ــار نوب ــخ انتش ــد. تاری ــد ش خواه
ــف : 828 ــت دوم : ۱400/06/2۳ م ال ــار نوب ــخ انتش تاری

حمید رضا افشار 
 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد    2217

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره ۱40060۳۱80۱4000550 مــورخ ۱400/05/۱2 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای امیــر مهــدی کاظمــی فرزنــد علــی اصغــر بــه شــماره شناســنامه 82۱9 صــادره از تهــران در دو 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه بــاغ چــای  بــه مســاحت ۳۱82/80 مترمربــع پــالک ۱77 فرعــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک ۱0 و ۳5 و ۳7 فرعــی از ســنگ 400 اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
اقــای رحمــت الــه و خانــم ثریــا جملگــی ســعید منجمیــان محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم نماینــد بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . ۳80 

م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول : ۱400/06/08 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : روز ۱400/06/22
 2224   رئیس ثبت اسناد و امالک – جعفر اسدی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره ۱40060۳۱80۱400055۱ مــورخ ۱400/05/۱2 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی اصغــر کاظمــی فرزنــد خالــق بــه شــماره شناســنامه ۱844 صــادره از تهــران در دو دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه بــاغ چــای  بــه مســاحت ۳۱82/80 مترمربــع پــالک ۱77 فرعــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالک ۱0 و ۳5 و ۳7 فرعــی از ســنگ 400 اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اقــای 
رحمــت الــه و خانــم ثریــا جملگــی ســعید منجمیــان محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد 

. ۳79 م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول : ۱400/06/08 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : روز ۱400/06/22
رئیس ثبت اسناد و امالک – جعفر اسدی  2225
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خبرخبر

بیمه رازی با 195 میلیون بار دیده 

شدن رکورددار توجه انتخابی 

مخاطبان

بیمه رازی پس از مهندسی مجدد فرآیندها 
تمرکز  با  استراتژیک،  چرخش های  ایجاد  و 
جهت  در  که  دارد  تالش  بازاریابی  مفاهیم 
ارتقای سطح آگهی و بهبود تصویر ذهنی در 

بازارهای هدف حرکت کند.
با  گزارش  تازگی  به  تحقیقاتی  شرکت  یک 
شرکت  این  فعالیت های  روند  از  را   اهمیتی 
منتشرکرده است که نشان می دهد بیمه رازی 
توانسته توجه انتخابی مخاطبان را خصوصا در 

فضای مجازی به خود معطوف نماید.
این تحقیقات  که با  بررسی انواع کانالهای 
تلگرام،  اینستاگرام،  از  اعم  مجازی  شبکه 
توئیتر، وب سایت ها و ... مورد بررسی قرار 
بیش  رازی  بیمه  نشان می دهد  است،  گرفته 
از 195 میلیون بار در فضای مجازی درسه ماه 
گذشته دیده شده که این در مقایسه با سایر 
رقبای صنعت عددی قابل توجه است. این در 
مشابه  به  نسبت  رازی  بیمه  که  است  حالی 
در  رشد   درصد    1800 از  بیش  گذشته  سال 
تولید محتوای رسانه ای و تبلیغاتی و افزایش 
داشته  مجازی  فضای  و  رسانه ها  در  حضور 

است.
که  است  این  گویای  تحقیقاتی  مطالعات 
بازاریابی  ارتباطات  پیشبرد   برای  رازی  بیمه 
پایتخت  جغرافیایی  محدوه  از  را   پا  یکپارچه 
مانند  شهرهایی  در  بلکه  برده  فراتر  تنها  نه 
هرمزگان، اصفهان، آذربایجان غربی، شیراز، 
زنجان و ... مورد توجه مخاطبین بسیاری قرار 

گرفته است.
با   این شرکت  که  نظر می رسد  به  بنابراین 
ارتباطات بازاریابی یکپارچه نه تنها تالش دارد 
که ثبات بیشتری را برای پیام های ارتباطی خود 
رقم زند بلکه  برنامه ای مدون برای کسب سهم  

گسترده تری از بازار صنعت بیمه کشور دارد.
پیش از حضور علی جباری در بیمه رازی، 
خصوصی  شرکت  این  آینده  در  تردیدهایی 
او  حاال  رسد  می  نظر  به  اما  بود  کرده  ایجاد 
در  مدیریتی  ابزارهای  همه  از  که  دارد  تالش 
استفاده  جدید  های  رهیافت  برای  اختیارش 

کند.
در شرایط خاص کنونی، سهم بازار  نصیب 
و  شرایط  با  را  خود  که  شد  خواهد  آنهایی 
استفاده از فضای مجازی و دیجیتال  تطبیق 

دهند.
بیمه  شرکت  پرتفوی  درصدی   177 رشد 
رازی در سه ماهه نخست امسال در مقایسه 
اثربخشی  گویای  قبل  سال  مشابه  مدت  با 

راهبردها ست. 
افراد شانس  و  جست و جوی  عالقه مندی 
ارتقا  به رقبا  را نسبت  بیمه رازی  دیده شدن 
سهم  افزایش  به  شدن  دیده  افزایش  و  داده 
صدای شرکت منجر شده است و افزایش سهم 
صدا به افزایش سهم قلبی منتج خواهد شد و 

این یک قانون تکاثری است.
بنابراین اگر بیمه رازی بتواند با طراحی یک 
هویت یکپارچه از نوک هرم شرکت تا الیه های 
زیرین و اجرایی همسویی ایجاد کند طوری که 
مخاطب از رفتار عامل فروش بتواند به افکار 
مثبت سطح کالن دست پیدا کند سبب خواهد 
شد سطحی از اطمینان  از طرف بیمه رازی به 
سمت مشتری ایجاد شود . مسلما هرقدر این 
اطمینان مستحکم تر شود مشتریان در نقش 
سفیران برند می توانند بازویی باشند در حوزه 

بازارداری.
در حوزه شناخت  این شرکت  بپذیریم  باید 
گذشته  به  نسبت  مناسبی   جایگاه  در  برند 
قرار گرفته است  ضمن اینکه  آنچه بیمه رازی 
هدف گذاری کرده و آنرا نسبت به رقبا متمایز 
سفیران  باشگاه  ایجاد  سوی  به  حرکت  کرده 

برند است.

برگزاری وبینارسراسری اثربخشی 

 جلسات اتاق فکر شعب

بانک توسعه صادرات

فکر  اتاق  جلسات  اثربخشی  وبینارسراسری 
ابتدای  )از  ایران  صادرات  توسعه  بانک  شعب 
با حضور  پایان مردادماه امسال(  تا  سال 1399 
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، مدیران ستادی 

و روسای شعب این بانک برگزار شد.
علی صالح آبادی در این وبینار با تبریک هفته 
از  دارد  جا  ابتدا  در  کارمند گفت:  روز  و  دولت 
تمامی اعضای هیئت مدیره و هیات عامل، مدیران 
با  که  همکاران  همه  و  بازاریابی  و  شعب  امور 
جدیت جلسات اتاق های فکر را پیگیری می کنند، 

تشکر و قدردانی کنم.
بازاریابی  و  شعب  امور  مدیر  احمدی  حبیب 
بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به جلسات 
اتاق فکر برگزار شده از ابتدای سال 1399 تا پایان 
پنج ماهه نخست امسال گفت: 30 درصد از 192 
موضوع مطرح شده این جلسات حل شد و باقی 
موضوعات مطروحه در مراحل بررسی قرار دارند. 
وی با اشاره به اینکه اتاق های فکر پلی میان ایده 
بعنوان  فکر  های  اتاق  افزود:  هستند،  عمل  و 
مرکزتصمیم سازی و ساختاری برای تفکر جمعی 

روسای شعب و مدیران تشکیل شده اند
وی تاکید کرد: اتاق فکر می تواند بازوی مشورتی 
برای مدیران باشد، در اتاق فکر افرادی که تجربه 
از  و  داشته  را  تحقیقاتی الزم  پتانسیل  و  خوب 
خالقیت و نوآوری نیزبرخوردار باشند می توانند 
با ایده ها و اندیشه های خود مدیران اجرایی را 

دراتخاذ تصمیمات مناسب یاری دهند.
در ادامه مسعود عبدیان رئیس اداره بازاریابی 
ایران توضیحات مفصلی  بانک توسعه صادرات 
در  و  شده  رد  شده،  حل  مسائل  خصوص  در 
حال بررسی در اتاق های فکر ارائه کرد. به گفته 
زمان  در مدت  مسائل حل شده  از جمله  وی، 
اطالع  بسته جامع  تهیه  فکر،  اتاق های  برگزاری 
رسانی )آموزشی و فرایندمحور( خدمات صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، شناسایی 
نکرده  ارزی  تعهد  رفع  که  مشتریانی  مشکالت 
اند توسط شعب، تخفیف حداکثر 30 درصدی 
کارمزدها با هماهنگی شرکت خدمات انفورماتیک، 
افزایش عملکرد ضمانت نامه های ریالی، افزایش 
سقف تعهدات در قبال اظهارنامه های مالیاتی، 
رقابتی کردن گشایش اعتبارات اسنادی در راستای 
مشتری مداری، ترهین 100 درصدی ارزش ارزیابی 
تسهیالت  اعطای  جهت  مشتریان  منقول  غیر 
و تعهدات، تجدید نظر در سقف مبلغ پرداخت 
تسهیالت در قبال اظهارنامه مالیاتی، امکان اعطای 
تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی یا منابع 

بانک به اعضای باشگاه مشتریان... بود.
عبدیان افزود: از جمله مهم ترین موضوعات در 
ارائه شده از سوی  حال بررسی هم پیشنهادات 
ارزی، راهکارهای  شعب در خصوص رفع تعهد 
افزایش اعتبار اسناد داخلی، افزایش سقف مجوز 
پرداخت  جهت  مالی  معاونت  از  مالی  تامین 
گزارش  از  استفاده  مهلت  افزایش  تسهیالت، 
اعتباری از 6 ماه به یک سال با توجه به عدم امکان 
بازدید از محل فعالیت مشتری در شرایط کرونا، 
افزایش مدت اعتبار مصوبات کمیته خدمات ارزی 
از 6 ماه به یک سال به ویژه برای مشتریان دارای 
کاهش  با  که  مشتریانی  حفظ  اعتباری،  سقف 
از  مشتریان  حفظ  اند،  شده  مواجه  صادرات 
از تسهیالت صادراتی و  ترکیبی  طریق پرداخت 
غیرصادراتی، اعتبارسنجی مشتریان، ارائه خدمات 

غیرحضوری به مشتریان، سیاست های اعتباری 
دستور مدیرعامل بانک توسعه صادرات برای 
پیگیری مسائل مطرح شده در اتاق های فکر 

ظرف 2 هفته
دکتر صالح آبادی با اشاره به برخی از مسائل در 
حال بررسی از مدیر امور شعب بانک خواست تا 
این موضوعات را براساس اولویت ها دسته بندی 
کرده و با مدیران برنامه ریزی و فناوری اطالعات 
بانک بررسی و ظرف 2 هفته نتیجه را به طور کتبی 
و حضوری به وی گزارش دهد. مدیرعامل بانک 
توسعه صادرات ایران با بیان اینکه بیشتر مسائل 
اطالعات  فناوری  حوزه  به  مربوط  شده  مطرح 
می شود، اظهار داشت: مدیر امور شعب به عنوان 
نماینده مدیرعامل طی 14 روز آینده موضوعات را 
پیگیری و جمعبندی کند تا چشم انداز روشنی از 
اولویت ها و مسائل مرتبط داشته باشیم؛ حل برخی 
از مسائل نیاز به اصالح مقررات و دستورالعمل ها 
و حل برخی دیگر نیز نیاز به تغییر سیستم ها دارد.

به گزارش ایرنا، متناسب سازی حقوق با تورم از جمله 
سوی  از  گذشته  سال های  طی  که  است  وعده هایی 
مسئوالن به دفعات بیان شده، اما شهروندان در عمل 
سبد  و  اقتصادی  وضعیت  در  عمده ای  تغییر  شاهد 
زندگی شان نبوده اند و همین امر عالوه بر سرخوردگی 
و  پدران  حرمت  و  عزت  شدن  کاسته  موجب  افراد، 

مادرانی شده که نان آوران خانواده هستند.
تورم لجام گسیخته سالیانه طی این سال ها هیچگاه 
فرصتی برای عملیاتی شدن وعده های دولتمردان نداد 
و در عمل ریزش خانواده ها به شاخص خط فقر بیشتر 

شد.
 اینک رئیس جمهوری در همان ابتدای تشکیل دولت 
عزم خویش را در این راستا اعالم کرده که سبب بارقه ای 
از امید دل شهروندان حقوق بگیر ادارات، سازمان ها 
و نهادهای دولتی و غیردولتی شده است به گونه ای 
که حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی با بیان اینکه متناسب سازی حقوق 
با تورم ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد، 
گفت: »اختالف موجود در نرخ تورم اعالم شده توسط 
بانک مرکزی و مرکز آمار، موجب تضییع حقوق مردم 

می شود. «
گفتنی است بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم 
ساالنه خرداد ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 43 
درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 2 

واحد درصد افزایش نشان می دهد. 
نپرداختن یارانه برای دالر

هیئت  عضو  و  اقتصاددان  دانشمند،  مسعود 
زمینه  همین  در  ایران  بازرگانی  ملی  انجمن  مدیره 
افزایش  تورم،  با  مقابله  برای  راه  ساده ترین  گفت: 
دستمزدهاست اما این اقدام در نهایت منجر به تورم 
بیشتر می شود که آن هم در نهایت سبب تشکیل تکرار 

دایره ای افزایش حقوق و سپس تورم خواهیم بود.
وی افزود: بر همین اساس بهترین راه حل معضل 
و مشکل ذکر شده افزایش دستمزد نیست بلکه باید 
تورم را کنترل کرد چرا که این تورم لجام گسیخته که 
االن بر اساس آمار بانک مرکزی 55 درصد اعالم شده 
قطعا با افزایش دستمزدها مجددا جهش بیشتری پیدا 
خواهد کرد. برای دستیابی به یک ثبات اقتصادی و گذار 
از وضعیت موجود باید از تدابیر دیگری همچون ارائه 
یارانه ها به کاالهای مصرفی بهره برد البته منظور از این 

امر ارائه یارانه به مصرف کننده نیست.
کاالهای  به  یارانه ها  ارائه  از  منظور  داد:  ادامه  وی 
مصرفی، شیوه ای نیست که در گذشته مورد استفاده 
یارانه روی نرخ دالر  قرار می گرفت به طور مثال هم 
ارائه می شود اما این دالر 4 هزار و 200 تومانی اثری 
روی قیمت تمام شده کاالهای مصرفی ندارد و عمال هم 
طی این سال ها شد تاثیر نداشتن این سیاست پولی و 
ارزی بوده ایم. دانشمند  پیشنهاد کرد: دولت به جای 
ارائه ارز دولتی برای تهیه نهاده های دامی مرغداری ها 
و گاوداری ها و دامپروری ها به آنان ارز نیمایی جهت 
واردات ارائه شود اما کاالهای تولیدی را دولت از آنان 
خریداری کند و با یارانه در بازار مصرف کننده توزیع 

کند.
یارانه های  اگر  نمونه  عنوان  به  کرد:  تصریح  وی 
مثال  مرغ  قیمت  شاید  شود؛  دامی حذف  نهاده های 
به 600 هزار ریال برسد ولی اگر دولت همین رقم را از 
مرغداران خریداری کند و در توزیع آن از یارانه بهره 
بگیرد؛ این مرغ به طور مثال با نرخ 200 هزار ریالی به 

دست مصرف کننده می رسد.
ایران  بازرگانی  انجمن ملی  این عضو هیئت مدیره 
اظهار کرد: در حقیقت دولت پرداخت یارانه را بر روی 
نرخ دالر اعمال نکند بلکه آنرا در توزیع کاالهای مصرفی 
مثل گوشت، مرغ، لبنیات، برنج و چای و غیره بپردازد.

افزایش  هزینه ها،  کاهش  برای  دولت  گفت:  وی 
درآمدها و انضباط مالی باید اهتمام ویژه ای داشته باشد 
و یکی از راهکارهای موجود و سهل الوصول در این زمینه 
توجه جدی به امر اشتغالزایی است چرا که با توسعه 

اشتغال سطح درآمد خانوارها هم افزایش می یابند.
دانشمند افزود: دولت تا زمانی که اقداماتی جهادی 
همچون موارد ذکر شده را انجام ندهد و سیاست و 
رویه گذشتگان را اجرایی کند؛ کاری جدی پیش نخواهد 
رفت و انگار یک مسکن برای بیمار سرطانی تجویز کرده 

است.
وی یادآور شد: بنابراین به طور حتم صرفا افزایش 
سبب  و  نیست  مطلوبی  و  مناسب  راهکار  دستمزد 
افزایش قیمت تمام شده کاالها شده و در نهایت به 
می سازد.  وارد  صدمه  و  آسیب  هم  کشور  صادرات 
در  تولید  ماندن  معطل  و  جوانان  بیکاری  هم اکنون 
کشور  اساسی  مشکالت  جمله  از  تولیدی  واحدهای 
است و اگر بخواهیم در یک پروسه کوتاه مدت در پی 
یافتن راهکاری در این زمینه باشیم بایستی مشکالتمان 
را با نظام بانکی جهانی برطرف سازیم تا بتوانیم عالوه 
بر واردات قانونی کاالهای مورد نیاز، توسعه صادرات 
کشور را هم افزایش دهیم. وی گفت: هم اکنون تجار 
خارجی آنچنان که شایسته است از تولیدکنندگان ایرانی 
جنسی خریداری نمی کنند و همین امر سبب تعطیلی 
واحدهای تولیدی می شود که آن هم در نهایت منجر 
به تعدیل نیروهای انسانی و کارگران می شود. دانشمند 
از  دولت  خاص  حمایت  و  انحصار  همچنین  افزود: 
بخش یا افرادی خاص می تواند این مشکالت را افزایش 
دهد که امیدواریم در دولت سیزدهم شاهد قطع ریشه 

اینگونه سیاست های انحصاری باشیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ملزومات سیاستی برای 
متناسب سازی حقوق با تورم تغییر شیوه نظام بانکی 
از دوران  که  کنونی  بانکی  نظام  کشور است چرا که 
قجری باقی مانده، نه تنها هیچ کمکی به تولید نمی کند 

بلکه مانعی نیز در این راستا بشمار می رود.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند تحولی جدی برای رسیدن 
به نظام بانکی مدرن هستیم، اظهار کرد: هم اکنون 
نقش بانک به عنوان بازوی اجرایی بازار پولی بسیار بی 
ارزش شده و پول ها را به مراکزی می دهند تا با نرخ بهره 
باال از آنان بازپس گیرند. بانک ها، صاحب و مالک انواع 
و اقسام مستقالت همچون خانه، ساختمان، کارخانه، 
خودرو و غیره شده اند و این روند برای اقتصاد کشور به 

طور حتم مضرر است چرا که بانکداری کشور نه تنها 
به تولید کمکی نمی کند بلکه برای حفظ و حراست از 
سرمایه و منابع مالی خویش مانعی در روند و جریان 

تولید نیز می شود.
رنگین شدن سفره کارگران با تعاونی ها 

اولیاء علی بیگی، رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای 
اسالمی کار کشور نیز در همین زمینه گفت: موضوعی 
که رئیس جمهوری بدان اشاره داشتند در واقع بحثی 
است که در قانون هم پیش بینی شده است به گونه ای 
که در ماده 41 قانون کار  صراحتا دو شاخصه برای 

تعیین دستمزد کارگران پیش بینی کرده است.
وی با بیان اینکه حداقل مزد متناسب با تورم و سبد 
معیشت خانوار کارگری دو شاخصه مورد نظر است، 
یادآور شد: در ماده 41 قانون کار آمده است که شورای 
عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد 
کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف 
با توجه به معیارهای حداقل مزد کارگران با توجه به 
درصد تورمی که از طرف مرکز آمار اعالم می شود و نیز  
حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی 
کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار 
دهد باید به اندازه ای باشد تازندگی یک خانواده، که 
تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود 
را تامین کند. وی افزود: همچنین در تبصره این قانون 
نیز آمده است که کارفرمایان موظفند که در ازای انجام 
کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر 
از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در 
صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت 
شده و حداقل مزد جدید است. بنابراین مطلب رئیس 
جمهوری موضوع جدیدی نبوده و در قانون پیش بینی 
شده اما در اجرا و عمل در بسیاری از سال ها مغفول 
دولت  در  امر  این  امیدواریم  لذا  و  است  شده  واقع 

سیزدهم اهتمام جدی مسئوالن را در پی داشته باشد.
علی  بیگی با بیان اینکه طی سال های گذشته بی ثباتی 
در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای 
صحیح این قانون بوده است،  ادامه داد: امیدوارم این 
اهتمام ریاست جمهوری که بسیار امر مبارکی بشمار 
می رود؛ زمانی که قرار است در خصوص میزان مزد 
کارگران تصمیم گیری شود، فراموش نشود. امیدوارم 
امسال در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان 
قانون  رعایت  با  است  دولت  و  کارفرمایان  کارگران، 
بتوانیم فاصله دستمزد کارگران با نرخ تورم را به حداقل 

برسد. 
وی گفت: اگر شورای عالی کار از سال 1369 که به 
تصویب رسیده تاکنون به وظیفه خودش عمل می کرد؛ 
هم اکنون شاهد چنین خالهایی در مورد حداقل مزد و 

یا معیشت خانواده های کارگری مواجه نبودیم.
کار  اسالمی  شوراهای  کانون  مدیره  هیئت  رئیس 
کشور با بیان اینکه قانون مغفول مانده است، افزود: 
این فاصله ایجاد شده به دلیل عدم انجام وظایف قانونی 
دولت های گذشته است چرا که همواره مزد کارگران را 
پایین تر از نرخ تورم تصویب کرده اند. البته یک اصل 
اساسی را نباید فراموش کرد که صرفا با افزایش نرخ 
مزد، کمکی به سفره کارگر و حقوق بگیر نمی شود؛ بلکه 

ارزش پول ملی نیز کاهش می یابد.
علی بیگی تصریح کرد: سیاست اصلی در این راستا 
باید به گونه ای باشد که به جای افزایش میزان مزد، 
تثبیت قیمت ها و ثبات اقتصادی در جامعه حاکم شود 
تا  ارزش واقعی و حقیقی حقوق مشخص شود وگرنه 
شود  داده  افزایش  را  کارگران  درصد حقوق  حتی 20 
ولی از سویی دیگر  40 درصد اجناس گران شود ؛ نه 
تنها کمکی به سفره کارگر نشده بلکه ارزش پول ملی 
هم کاسته می شود. بر همین اساس بر این باورم که 
مهم ترین وظیفه و مسئولیت حجت االسالم  والمسلمین 
دولت  که  است  این  موضوع  این  در  رئیسی  ابراهیم 
سیزدهم در وهله نخست برای ثبیت قیمت ها و ثبات 
اقتصادی گام های ارزشمندی بردارد که به طور حتم 
تحقق آن می تواند نخستین کمک به جامعه حقوق 

بگیر کشور به شمار  رود.
وی در ادامه با بیان اینکه نیازمند قطع دست دالالن 
در بازار کشور هستیم، گفت: در وهله نخست بایستی 
تثبیت قیمت ها، نظارت بر بازار و اجازه ندادن به دالالن 
برای افزایش نرخ ها در دستور کار قرار گیرد و در مرحله 

دوم باید روند توسعه تعاونی ها را افزایش داد.
علی بیگی با بیان اینکه با توسعه و تقویت تعاونی هایی 
که به صورت مستقیم کاال را عرضه کنند، واسطه ها 
حذف می شوند، یادآور شد: در این تعاونی های اقالم 
مصرفی خانوارهای کارگری عرضه مستقیم  می شود که 
قطعا کمک ارزشمند برای سفره آنان به شمار می رود. 
اگر دولت بتواند تعاونی هایی کارگری را فعال کنند البته 
منظور شبه دولتی و وابسته نیست که به همراهش 
رانت هم وجود دارد؛ قطعا می تواند به اهداف خویش 

دست یابند.

ابتدای سال 1400  از  بندرامام موفق شدند  پتروشیمی  کارشناسان 
صنعت  وباارزش  مهم  کاتالیست  و  شیمیایی  ماده  سه  تاکنون، 

پتروشیمی را داخلی سازی کنند. 
از سال 1397 کمیته ساخت داخل در بندرامام با رویکردی جدید و 
نقشه راهی روشن به منظور بهره مندی از تمامی ظرفیت ها در راستای 
تحقق اهداف کالن سازمان و خودکفایی هرچه بیشتر مجموعه تشکیل 

شد و با استراتژی »توسعه روابط با شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها 
و پژوهشگاه های معتبر داخلی، توسعه سیستم های ایجاد رقابت های 
سالم، توسعه حق مالکیت معنوی، توسعه رقابت با شرکت های منطقه 
به منظور دستیابی به اهداف مشترک، توسعه بلند مدت و سودآور با 
سازندگان معتبر داخل کشور، تقویت و توسعه زیرساخت های مرتبط 
با فرآیند ساخت داخل در محیط داخلی شرکت، توسعه روابط با صنایع 
قطعات  ساخت  در  نوآورانه  ایده های  تقویت  هدف  با  داخلی  بزرگ 

یدکی، کاتالیست و کمیکال ها« شروع به فعالیت کرد. 
در چند سال گذشته کمیته ساخت داخل پتروشیمی بندرامام در 
بخش داخلی سازی مواد شیمیایی و کاتالیست ها، مواد مختلفی را 
داخلی سازی نموده است و با ادامه همین مسیر در سال جاری موفق 
شد با تالش کارشناسان و متخصصان خود و همچنین با مشارکت 
و همراهی شرکت های دانش بنیان، مواد شیمیایی موسوم به آغازگر 
را   100  Solvesso حالل  و   )Plunger Oil( پالنجر  روغن   ،K32

داخلی سازی کند. 
ماده K32 به عنوان آغازگر فرآیند تولید پلی اتیلن سبک است که در سال 
گذشته پتروشیمی بندرامام به منظور ساخت این کاتالیست، با یکی از 
شرکت های دانش بنیان داخلی تفاهم نامه ساخت آن را امضا کرد. آغازگر 

K32 که پیش از این توسط کشورهای خارجی تامین می شد و کارشناسان 
پتروشیمی بندرامام و متخصصان کشور با داخلی سازی این کاتالیست 
 حرکت بسیار موثری را در تولید پلی اتیلن سبک کشور اجرایی کردند. 

پتروشیمی بندرامام در سال گذشته با یکی دیگر از شرکت های دانش 
بنیان کشور تفاهم نامه ساخت روغن پالنجر را منعقد کرد و کارشناسان 
شرکت موفق شدند در شش ماه گذشته مراحل داخلی سازی و تولید 

این روغن ویژه که پیش از این وارداتی بود را به مرحله اجرا برسانند. 
در اقدامی دیگر، یکی از حالل های مصرفی در واحد VC پتروشیمی 
بندرامام یعنی حالل Solvesso 100 که نقشی بسیار اساسی در کنترل 
آالینده های زیست محیطی را در این واحد به عهده دارد، به دست 
کارشناسان پتروشیمی بندرامام و متخصصان کشور داخلی سازی شد. 

در حال حاضر بیش از 55 درصد از مواد شیمیایی و کاتالیست های 
مورد استفاده در پتروشیمی بندر امام از سازندگان داخل تهیه و تامین 

می شود. 
بندرامام  پتروشیمی  متخصصان  و  کارشناسان  است  ذکر  شایان 
پروژه داخلی سازی سه ماده شیمیایی و کاتالیست دیگر را آغاز و به 
مرحله تست عملیاتی رسانده اند که در آینده نزدیک مجتمع پتروشیمی 

بندرامام از واردات این سه ماده بی نیاز می کند.

تورم لجام گسیخته هیچگاه فرصتی برای عملیاتی شدن وعده های دولتمردان نداد

راهکارهای متناسب سازی حقوق با تورم
اهتمام به متناسب سازی حقوق با نرخ تورم از سوی حجت االسالم والمسلمین ابراهیم رئیسی در روزهای نخست تشکیل هیئت دولت سبب ایجاد بارقه های 

امیدی در بین شهروندان به ویژه کارمندان و کارگران شده تا سفره های آبرومندانه تری نزد خانواده هایشان داشته باشند.

وشیمی بندرامام داخلی سازی سه ماده شیمیایی و کاتالیست مهم در پتر

مسعود 

دانشمند: 

ساده ترین راه 

برای مقابله با 

تورم، افزایش 

دستمزدهاست 

اما این اقدام 

در نهایت منجر 

به تورم بیشتر 

می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما 
به دولت سیزدهم در حوزه تنظیم بازار چیست؟ گفت: پیشنهاد و تاکید مجلس 
به دولت جدید، اجرای مُر قانون است؛ وقتی برای ایجاد شفافیت و عدالت، 
محصولی وارد بورس کاال شد، آن محصول براساس قانون از شمول قیمت گذاری 
دولتی کنار می رود و فعاالن بازار سرمایه نیز چیزی غیر از اجرای مر قانون 

نمی خواهند. 
محمدرضا پورابراهیمی با محوریت »دالیل ادامه تمایل ها به قیمت گذاری 
دستوری به انواع مختلف در اقتصاد ایران« اظهار کرد: تصمیم بر اجرای سیاست 
قیمت گذاری دستوری، عموما از عدم اطالع مسووالن از مکانیزم های بازار 
سرمایه و بورس های کاالیی نشات می گیرد پس نیاز است فرهنگ سازی صورت 
گیرد و اطالع رسانی انجام شود که یکی از وظایف بورس ها تبیین این حوزه 

است. 
تخریب بازار سرمایه از سوی برخی اطرافیان!

تبعات آشکار قیمت گذاری  با وجود  این پرسش که چرا  به  پاسخ  وی در 
دستوری طی چهار دهه گذشته بر اقتصاد، هنوز برخی مسئوالن و سیاست 
گذاران به سراغ قیمت گذاری دستوری می روند؟ گفت: به اعتقاد بنده مشکل 
اصلی به عدم اطالع و آگاهی مدیران و البته عقبه و اطرافیان مسووالن برمی 
اطرافیان  شود،  می  محقق  سرمایه  بازار  در  رویدادی  وقتی  عبارتی  به  گردد 
مسووالن تصمیم گیر بر مضرات و اشکاالت اجرایی کار تمرکز می کنند و اشاره 
ای به آثار فراوان بازار سرمایه نمی شود و پس همان چیزی اتفاق می افتد که 

آن اطرافیان می خواهند. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: عقبه این مسئوالن را افرادی 
تشکیل می دهند که بخش های مثبت و مهم بازار سرمایه و آثار مثبت آن را 
حذف می کنند و اشکاالت اجرایی را پر رنگ کرده و در ذهن مدیران خود پرورش 
می دهند تا مسئول مربوطه از اساس با بازار سرمایه مخالفت کند. یعنی به جای 
حل ایرادات و اشکاالت اجرایی، اصل موضوع را پاک می کند؛ این عقبه ها ممکن 

است با چندین واسطه به گروه های مافیایی نیز برسد.  
با شفافیت اطالعات و  اینکه هر کسی  یادآور شد: آنچه مسلم است  وی 
مکانیزم های تخصیص بهینه منابع مخالفت می کند قطعا به دنبال مسائل 
مرتبط با رویکرد منافع غیر متعارف است که در همه کشورها مورد مخالفت بوده 

و محکوم به شکست است.
اجرای مُر قانون، پیشنهاد به دولت سیزدهم

این پرسش که پیشنهاد شما به دولت  به  ادامه در پاسخ  پورابراهیمی در 
سیزدهم در حوزه تنظیم بازار چیست؟ گفت: پیشنهاد این است که دولت 
جدید، مُر قانون را اجرا کند و فعاالن بازار سرمایه نیز هیچ چیزی غیر از اجرای 
مر قانون نمی خواهند؛ مر قانون نیز مشخص بوده و آن، خارج شدن کاالها از 

شمول قیمت گذاری دولتی پس از ورود به بازار سرمایه است.
او تصریح کرد: اساسا ورود کاالها به بورس خود تنظیمی ایجاد کرده و بازار از 
طریق مکانیزم های عرضه و تقاضا به جایگاه خود می رسد. پیشنهاد این است 
که دولت سیزدهم در حوزه تنظیم بازار، مبنای کار خود را قانون قرار دهد و ما در 

مجلس نظارت های الزم را انجام می دهیم. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به صالح کشور است که دولت 
سیزدهم رویکرد و نگاهش به بازار سرمایه که ارکان آن بورس کاال، بورس انرژی، 
فرابورس، بورس تهران و .. هستند، حمایتی باشد و این بازارها را در مسیر توسعه 

اقتصادی کشور به خدمت بگیرد.
حذف رانت بازار سیمان و رانتخواران نگران

پورابراهیمی در خصوص عرضه سیمان در بورس کاال نیز گفت: همان طور 
که قبال نیز اشاره شد، سیمان پس از سال ها در بورس کاال عرضه شد تا چتر 
شفافیت بر این بازار نیز سایه بیاندازد اما در این بین مخالفت برخی افراد با حذف 
داللی و واسطه گری و عرضه محصوالت در بورس کاال به دلیل رانتی است که 

طی سال های گذشته به دلیل نبود شفافیت بدست می آوردند. 
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عرضه محصوالت در بورس کاال 
براساس سلیقه یک شخص و مدیر انجام نمی شود بلکه عالوه بر اعالم صریح 
قانون برای بهره مندی اقتصاد از بورس کاال، هر نوع نگاه علمی و کارشناسی 
و تجربیات دنیا نیز به ما اعالم می کند که برای رهایی از مبادالت غیرشفاف 
بازار کاال، نیازمند بازاری متمرکز همچون بورس کاال هستیم که در این زمینه 
طی مدت کوتاه عرضه سیمان در بورس کاال نیز شاهد صدور چندین هزار کد 
خریدار برای سیمان هستیم تا از این پس مصرف کنندگان در سراسر کشور به 
جای مراجعه به افرادی خاص، خودشان به طور مستقیم از تولیدکننده سیمان، 

محصول بخرند. 

وی در پایان اظهار کرد: تخصیص بهینه، شاخصه و مزیت بزرگ بورس کاال 
برای اقتصاد است به طوریکه عالوه بر ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت، بورس 
کاال با تخصیص بهینه، شاخص کارایی در نظام اقتصادی کشور را ارتقا می دهد 

که این موضوع نیز باید مورد توجه و توسعه قرار گیرد.

پورابراهیمی:

وج سیمان از بورس کاال رانتخواران به دنبال خر
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بیمه تجارت نو تحوالت بزرگی را در ماه های آتی رونمایی می کند

از تحول ساختاری در شبکه فروش تا استارتاپ منحصر به فرد

شرکت بیمه تجارت نو با وجود جوان بودن جایگاه ویژه ای را در بازار بیمه پیدا کرده و 
توانسته نامی نیک برای برند خود ثبت کند. بیمه تجارت نو با نگاهی نو به صنعت بیمه 
مسیر خدمت رسانی خود را پر قدرت و با انگیزه در پیش گرفته است. مدیران خالق و 
پویای این شرکت جوان بیمه ای با چشم اندازی روشن برای بهبود روند خدمت رسانی 
به بیمه گذاران تالش می کنند. این شرکت تغییرات زیادی را در دستور کار خود قرار 

داده تا بتواند روند رو به رشد خود را سرعت ببخشد.
آزاد حسنی، معاون توسعه بازار و شبکه فروش تجارت نو، به عنوانی مدیری با سابقه که 
اخیرا به جمع مدیران شرکت بیمه تجارت نو پیوسته است در خصوص برنامه های شرکت 
بیمه تجارت نو برای آینده با اشاره به برنامه های حوزه فروش، ستاد، نمایندگان، مشتریان 
و استارتاپ ها اظهار کرد: مدیران خالق و نو اندیش بیمه تجارت نو استارت آپی به عنوان 
 بنوشارپ ارائه بازار کرده اند که تا یکی دوماه آینده تحولی شگرف در این حوزه ایجاد خواهد کرد.

استارتاپ ها ضریب نفوذ را باال می برد و کمک شایانی به فروش محصول می کنند اما 
باید این نکته را در نظر داشت که نمیتوان ارائه کل خدمات صنعت بیمه را بطور صد 
درصد بر بستر فروش آنالین و دیجیتال قرار داد . به همین خاطر باید این را در نظر 
داشته باشید که استارتاپها هرگز مانع فعالیت نماینده ها و شبکه فروش نیستند بلکه باید 

ابزاری در دست نماینده ما باشد که فروش را افزایش دهند.
حسنی در زمینه تحوالت آتی در شرکت گفت: اولین کار توانمندسازی هرچه بیشتر 
بخش بازاریابی و فروش در شعب شرکت است . یکی از موضوعاتی که در یکی دو سال 
گذشته به دلیل بیماری کرونا کم رنگ بود مساله آموزش است. برای توانمندسازی 
بخش فروش و بازاریابی شعب هم نیاز به تحول در زمینه آموزش های فنی، بازاریابی و 

فناوران است که به جد در حال پیگیری هستیم.
نکته بعدی که معاون شبکه فروش و توسعه بازار تجارت نو به آن توجه ویژه داشت، 
رتبه بندی شعب بود. آزاد حسنی در این زمینه گفت: رده بندی شعب را با چهار موضوع 

اصلی فروش، توازن فروش، مطالبات و ضریب خسارت در دستور کار داریم.
او افزود: از دیگر موارد مورد بررسی بیمه های خرد است که بیشترین تمرکز در فاز 
اول بر استان های طالیی شامل: تهران- مازندران- شیراز- اصفهان- مشهد- اهواز است 

و در فاز بعدی سایر استانها.
حسنی در ادامه عنوان کرد: یکی از دغدغه های صنعت بیمه این است که کنترل و 
نظارت ستاد های شرکت ها بسیار باالست و این باعث رخوت و کندی کار در صف شده 
است. اینکه هیچ اختیاری به شعب ندهیم کار درستی نیست، بلکه باید این فضا رو 
تغییر دارد و در بیمه تجارت نو هم در این مورد در حال برنامه ریزی برای تفویض اختیار 

همراه با نظارت سیستمی هستیم.
معاون توسعه بازار و شبکه فروش تجارت نو، در ادامه گفت: رتبه بندی شعب از نگاه 
مشتری هم در دستور کار شرکت قرار دارد. این مساله با نظر سنجی از مشتریان انجام 
خواهد شد. مشتری بعداز دریافت خسارت از چند نظر بررسی می شود. منصفانه بودن 
خسارت ، سرعت و در نهایت عنصر اصلی از نگاه شرکت بیمه تجارت نو احترام است.

همچنین جشنواره جدیدی طراحی کرده ایم که دارای مشوق های خوبی برای مشتری 
– نماینده و همچنین شعب باشد و این جشنواره در بیمه های خرد و متناسب با نیاز 

مشتری طراحی شده است که به زودی به بازار عرضه می شود.
او در مورد آیین نامه ۸۳ بیمه مرکزی که در خصوص کارمزدهای صنعت بیمه است، 
اظهار کرد: ایین نامه ۸۳ بیمه مرکزی به دلیل اینکه هیچ عامل انگیزشی برای شبکه 
فروش ندارند نیاز به بازنگری دارد و در صورتی که بتنواند انگیزه شبکه فروش را تقویت 

کند مطمئناً به صورت مستقیم ضریب نفوذ بیمه را باال خواهد برد.
آزاد حسنی، معاون شبکه فروش و توسعه بازار تجارت نو، در پایان تاکید کرد: دلیل 
انتخاب شرکت بیمه تجارت نو برای شخص بنده پویایی تعلق سازمانی کارکنان و کار 

گروهی با کیفیت بوده است که کار کردن در آن را لذت بخش میکند.

خبرخبر
رئیس اتاق بازرگانی تهران:

ارز یارانه ای فسادآور است

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
ای  یارانه  ارز  اعطای  گفت:  تهران  کشاورزی 
نتیجه ای جز فساد ندارد، تنها راه نجات کشور 
ارز تک نرخی است و کمک ها باید از طریق یارانه 

مستقیم به اقشار هدف برسد.
به گزارش ایرنا، مسعود خوانساریدر نشست 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: 
امیدواریم در شش ماهه آینده شاهد کاهش رقم 
کسری بودجه باشیم که در کاهش تورم تاثیرگذار 
آماده همفکری در  بازرگانی تهران  اتاق  است. 
مورد مسائل مختلف با دولت است زیرا دولت 
را  به همکاری بخش خصوصی  برای موفقیت 
دارد. آغاز دولت همزمان با سخت ترین دوره های 
بعد از انقالب بود که کرونا از عوامل اصلی آن 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی در راستای کمک 
کرد:  خاطرنشان  دارد،  می  بر  قدم  دولت  به 
بخش خصوصی تاکنون به دلیل برخی مشکالت 
با وزارت بهداشت نتوانسته واکسن وارد کند اما 
طی  و  می شود  پیگیری  همچنان  موضوع  این 
جلساتی با معاون اول رئیس جمهوری واردات 

واکسن را دنبال می کنیم.
وی با اشاره به مشکل تورم تاکید کرد: میزان 
تورم مردادماه ۴۵.۲ درصد بوده است در حالی 
که میزان تورم در پایان سال ۹۹ به میزان ۳۶.۴ 
درصد ثبت شد که این آمارها نشان از رشد زیاد 

نرخ تورم دارد.
خوانساری با بیان اینکه تورم پنج ماهه کاالهای 
خوراکی مشمول یارانه ارزی ۵۸.۴ درصد بوده 
است، گفت: تورم کاالهای غیر خوراکی بدون 
که  می دهد  نشان  که  بود  درصد  یارانه ۳۶.۵ 
اعطای ارز یارانه ای نتیجه ای جز فساد ندارد، تنها 
راه نجات کشور ارز تک نرخی است و کمک ها 
هدف  اقشار  به  مستقیم  یارانه  طریق  از  باید 
برسد. امیدواریم با به نتیجه رسیدن مذاکرات از 

مشکالت ناشی از تحریم ها رها شویم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران:

تولید جوجه یکروزه تخم گذار 
افزایش یافت

تخم گذار  مرغ  اتحادیه  مدیره  هیئت  رئیس 
استان تهران گفت: تولید جوجه یکروزه تخم گذار 
از مرداد افزایش یافته و در ۶ ماهه دوم سال با 

افزایش تولید آن مواجه هستیم.
به گزارش مهر، ناصر نبی پور میانگین قیمت 
بین  مرغداری  درب  را  مرغ  تخم  کیلوگرم  هر 
۱۷,۴۰۰ تا ۱۷,۵۰۰ تومان اعالم و اضافه کرد: ما 
همچنان بحث اصالح قیمت مصوب تخم مرغ را 
پیگیری می کنیم و آقای ساداتی نژاد، وزیر جهاد 
کشاورزی از قیمت گذاری دستوری محصوالت 
که  تخم مرغی  گفته  و  کرده  انتقاد  کشاورزی 
قیمت تمام شده تولید آن حدود ۱۷ هزار تومان 
است چطور باید ۱۴ هزار تومان عرضه شود؟ به 
همین جهت ما فکر می کنیم که در دوران وزارت 
ایشان اتفاقات خوبی در حوزه می افتد و اصالح 

قیمت ها به نتیجه می رسد.
وی با اشاره به اینکه قیمت جوجه یک روزه 
گوشتی به بیش از ۱۱ هزار تومان رسیده است، 
گفت: در این میان بحث عرضه و تقاضا مطرح 
است، امسال تولید جوجه کاهش یافته به همین 
دلیل قیمت آن باالست ضمن اینکه هم اکنون 
قیمت هر قطعه جوجه یک روزه تخم گذار نیز 

بین ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان است.
نبی پور با بیان اینکه تولید جوجه از ماه مرداد 
افزایش یافته است، افزود: در شش ماهه دوم 
سال تولید جوجه و در نتیجه تولید تخم مرغ 
موجود  شرایط  به  توجه  با  و  می یابد  افزایش 
پیش بینی می شود قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ 
درب مرغداری بین ۱۷ تا ۱۹ هزار تومان در نوسان 
باشد. قرار بود ۱۰ میلیون قطعه مرغ تخم گذار 
به کشتارگاه برود که با توجه به شرایط تولید، 
دولت به تولیدکنندگان اعالم کرد از کشتار این 
را تولک اجباری  آنها  مرغ ها خودداری کنند و 
ببرند که این مرغ ها نیز به چرخه تولید برگشته 
یا به تدریج برمی گردند بنابراین مشکلی در حوزه 

تولید نخواهیم داشت.

خبرها حاکی از آن است که طرح »جهش تولید 
مسکن« حاال از فیلتر شورای نگهبان هم رد شده و 
دیگر مانعی برای اجرای آن وجود ندارد. بر اساس 
گزارشی از ایرنا، هادی طحان نظیف گفته بود: »طرح 
جهش تولید مسکن چند باری بین مجلس و شورای 
نگهبان تردد داشت. اولین بار این طرح در فروردین 
ماه به شورای نگهبان ارسال شد و ابهامات و اشکاالتی 
از سوی این شورا نسبت به این طرح مطرح و دوباره 
به مجلس ارسال شد که با توجه به اصالحاتی که 
مجلس شورای اسالمی انجام داد، در جلسه اخیر 
شورای نگهبان )چهارشنبه( مجدد این طرح بررسی 
شد و از طرف اعضای شورای نگهبان این طرح مغایر 
با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدوارم این 
طرح با توجه به فضایی که در کشور حاکم است 
به ایجاد رونق و جهش در عرصه مسکن که یکی از 
صنایع پیشران کشور است بشود و باعث رفع دغدغه 
مردم شود. این روزها یکی از دغدغه های مردم بحث 

مسکن است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که نسبت به 
جزئیات طرح نمایندگان مجلس باید صحبت کنند 
یک  ساخت  بحث  رسانه ها  در  روزها  »این  گفت: 
میلیون مسکن مطرح است. یکی از موضوعاتی که 
این طرح مطرح است بحث ساخت  در ماده یک 
یک میلیون واحد مسکونی در سال است. دولت با 
اجرای این قانون مانعی برای ساخت مسکن ندارد. 
امیدواریم که همه بخش ها کمک کنند این قانون 
که یکی از وعده های دولت در دوران انتخابات بود 

عملی شود.«
طرح جهش تولید مسکن سبب افزایش قیمت در 

بازار می شود؟ 
بر اساس این طرح، باید ساالنه یک میلیون واحد 
مسکونی در کشور ساخته شود، رقمی بی سابقه که به 
گفته برخی ها عمل به آن با چالش ها و دشواری های 
بسیاری همراه خواهد بود. اما صرف نظر از سختی ها 
و چالش های احتمالی مهم ترین پرسش این است که 
آیا اجرای این طرح می تواند تبعاتی همچون افزایش 
قیمت را برای بازار و خانوارها به همراه داشته باشد یا 
خیر؟ میثم مهرپور، کارشناس اقتصاد مسکن در این 
خصوص به »ابتکار« گفت: اینکه بگوییم اجرای طرح 
جهش تولید مسکن سبب افزایش قیمت می شود، 
خیر اینگونه نخواهد بود اما یک تحلیل وجود دارد 
که گفته می شود ساخت یک میلیون واحد مسکن 
در سال سبب افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی 
این بخش خواهد  در  قیمت  افزایش  نهایت  در  و 
شد. نکته ای که وجود دارد این است که ما در تولید 
مصالح ساختمانی به طور کامل خودکفا بوده و حتی 
صادرات هم داریم بنابراین اگر تقاضا برای مصالح 
ساختمانی افزایش پیدا کند طبیعتا صادرات مصالح 

متوقف و نیاز داخل تامین می شود. 
عمده  که  است  این  دیگر  نکته  افزود:  مهرپور 
کارخانه های مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن با 

زیر ظرفیت خود کار می کند. مثال کارخانه سیمان، 
از  درصد   ۵۰ زیر  حتی  گاهی  شیرآالت  و  کاشی 
ظرفیت خود فعالیت می کنند و طبیعتا اگر تقاضا 
افزایش پیدا کند بنگاه ها و کارخانه ها از تمام ظرفیت 
فکر  به  است  ممکن  حتی  و  کرده  استفاده  خود 

افزایش ظرفیت تولید نیز باشند. 
این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین در بخش 
دیگری از صحبت هایش به افزایش نقدینگی و رشد 
پایه پولی اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر تولید 
حجم گفته شده در این طرح نیاز به یک نقدینگی 
دارد و این نقدینگی ممکن است سبب افزایش پایه 
به  پولی  پایه  افزایش  مسئله  بنابراین  شود.  پولی 
دنبال اجرای این طرح وجود دارد اما اگر این افزایش 
نقدینگی و پایه پولی در نهایت منجربه تولید مسکن 
و افزایش تولید مصالح ساختمانی شود، نکته مثبتی 

خواهد بود.
ممکن است نقدینگی افزایش یابد

مهرپور در ادامه گفت وگو به امکان متوقف شدن 
این  در  و  کرد  اشاره  ساختمانی  مصالح  صادرات 
خصوص افزود: در دوره ساختمان های مهر نیز ما 
با چنین مسئله ای روبه رو بودیم و خیلی ها منتقد 
اما ۴۴  بودند  تولید مسکن  برای  نقدینگی  افزایش 
هزار میلیارد تومانی که برای مسکن مهر گشایش 

اعتبار شد، نقدینگی را مقداری افزایش داد اما در 
شد.  ساخته  مسکن  توجهی  قابل  تعداد  آن  ازای 
اتفاق رخ نداد و  این  در دولت یازدهم و دوازدهم 
نقدینگی برای ساخت مسکن تخصیص داده نشد 
اما همچنان نقدینگی افزایش یافت. لذا من معتقدم 
این طرح می تواند مشکالتی را ایجاد کند، مثال اگر 
صادرات مصالح ساختمانی متوقف شود درآمد ارزی 
ما از این بخش کاهش پیدا می کند به خصوص که 
کشور در شرایطی است که باید صادرات غیرنفتی را 
در اولویت قرار داد.  وی با اشاره به پیامدهای مثبت 
اجرای این طرح ادامه داد: اگر این طرح به طور تمام 
و کمال اجرا شود تاثیری در کاهش قیمت مسکن 
نخواهد داشت و بزرگ ترین نکته مثبت در اجرای 
طرح جهش تولید مسکن این است که این برنامه 
می تواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد و باعث 
ایجاد اشتغال در بخش های مرتبط با حوزه مسکن 
شود. چراکه ساخت یک میلیون واحد به نیروی کار 
بیشتر نیاز دارد، از سوی دیگر افزایش تولید مصالح 
ساختمانی را خواهیم داشت و رونق قابل توجهی در 

بنگاه های مرتبط ایجاد می شود.
تحقق آسان وعده ها در بازار مسکن

مهرپور همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا 
ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال امکان پذیر 

خواهد بود یا خیر؟ گفت: این پرسش را می توان با 
یک مثال پاسخ داد، به عنوان نمونه اگر بخواهیم برای 
صادرات هدف گذاری داشته باشیم و بگویم صادرات 
را ۱۰ میلیارد دالر به ۲۰ میلیارد دالر برسانیم در این 
هدف گذاری ما با موانع ای مثل مشکالت مراودات 
ارزی در عرصه بین الملل روبه رو خواهیم بود و برای 
تحقق اهداف باید این موانع را از سر راه برداریم. 
روبه رو  موانعی  چنین  با  ما  مسکن  حوزه  در  اما 
درخصوص  که  وعده هایی  تحقق  بنابراین  نیستیم 
دیگر  بخش های  از  راحت تر  می شود  داده  مسکن 
خواهد بود. مسکن بخشی از است که ارتباطی با 
خارج از مرزها ندارد مثال نیاز به ارز ندارد و می توان 
در کشور گشایش اعتباری ریالی کرد، می توان به 
منابع خود  از  تکلیف کرد که چند درصد  بانک ها 
به تسهیالت در حوزه مسکن تخصیص دهند،  را 
مصالح درون کشور تولید می شود و به اندازه  کافی 
سرمایه گذار در این حوزه وجود دارد، لذا با توجه به 
این مسائل بازار مسکن ظرفیت جهش تولید را دارد.

تولید یک  میلیون واحد در  پایان گفت:  وی در 
سال کار بسیار دشواری است و می توان گفت که 
رقم گفته شده رقمی بی سابقه است اما با توجه به 
ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد تولید این حجم 

از مسکن امکان پذیر خواهد بود. 

»ابتکار« پیامدهای احتمالی اجرای طرح جهش تولید مسکن را بررسی کرد

پیامدهای وعده های بزرگ در بازار مسکن

مهرپور، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به طرح جهش تولید مسکن گفت: اگر این طرح به طور تمام و کمال اجرا شود تاثیری در کاهش قیمت مسکن 
نخواهد داشت اما بزرگ ترین نکته مثبت در اجرای طرح جهش تولید مسکن این است که این برنامه می تواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد.

مهرپور: تولید 

یک  میلیون واحد 

در سال کار بسیار 

دشواری است 

اما با توجه به 

ظرفیت هایی که 

در کشور وجود 

دارد تولید این 

حجم از مسکن 

امکان پذیر 

خواهد بود

kimia.najafi.23@gmail.com
کیمیا نجفی

ــدارکات  ــامانه ت ــری از س ــره گی ــا به ــده را ب ــناد مزای ــدرج در اس ــات من ــا جزئی ــی و ب ــده عموم ــق مزای ــار خــود را از طری ــن تحــت اختی ــارس در نظــر دارد زمی ــتان ف ــازی اس اداره کل راه و شهرس
ــاند . ــروش برس ــه ف ــی ب ــورت الکترونیک ــه ص ــت )  setadiran.ir ( ب ــی دول الکترونیک

تاریــخ انتشــار 1400/6/9 در روزنامــه ابتــکار مهلــت دریافــت اســناد مزایــده از تاریــخ 1400/6/10 ســاعت 7:30 لغایــت 1400/6/17ســاعت 14 ، تاریــخ بازدیــد از تاریــخ 1400/6/17 ســاعت 7:31 
ــام  ــخ اع ــخ بازگشــایی 1400/06/31 ســاعت 10 تاری ــت 1400/06/28 ســاعت 14:02 ، تاری ــخ 1400/6/17 ســاعت 7:32 لغای ــت ارســال پیشــنهاد از تاری ــت 1400/6/28ســاعت 14:01 ، مهل لغای

ــده 1400/06/31 ســاعت 11 برن

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
1- برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده ) در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه ( پرداخــت تضمیــن شــرکت 

در مزایــده ) ودیعــه ( ، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد .
2- کلیه اطاعات و مســتغات شــامل مشــخصات ، شــرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی ســامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد .

3- عاقمندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و  دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شــماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشــتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021

دفتر ثبت نام اســتان تهران : 88969737 و 85193768
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها ، در ســایت ســامانه ) www.setadiran.ir ( بخش " ثبت نام/ پروفایل مزایده گر " موجود است .

4- حفظ و حراســت اطاعات مربوط به مزایده بر عهده مزایده گران می باشــد و این اداره کل در این خصوص هیچگونه مســئولیتی ندارد .
5- اداره کل در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشــنهادها به هر نحوی از انحاء مجاز و مختار می باشــد و متقاضیان حق اعتراض در این خصوص را ندارند .

6- الزم به ذکر اســت ، بازگشــایی مزایده با حداقل یک پاکت نیزانجام می شود.
7- در خصوص قطعات مورد مزایده هر گونه هزینه متعلق به شــهرداری و ســایر مراجع ذیصاح بر عهده برنده مزایده می باشــد.

8- اســترداد مبلغ ســپرده 40 روز پس از بازگشایی میسر می باشد.

قطعه ردیفشماره مزایده
بهای پایه هر مساحتکاربریشهرپالکزمین

بهای کلمتر مربع
میزان سپرده 5 
درصد شرکت در 

مزایده 
شرایط آدرس

پرداخت

268/29 مسکونیاقلید200000312100002315429918/5701
مترمربع

 3/000/000
ریال

 804/870/000
ریال

 40/243/500
ریال

اقلید –پروژه مسکن مهر-
در سمت شمال بلوار اصلی 

روبروی ساختمان های 
اسکلت فلزی 4 طبقه

نقد

318/77 مسکونیاقلید200000312100002425439918/5702
متر مربع

 2/850/000
ریال

 908/494/500
ریال

 45/424/725
ریال

اقلید –پروژه مسکن مهر-
در سمت شمال بلوار اصلی 

روبروی ساختمان های 
اسکلت فلزی 4 طبقه

نقد

318/80 مسکونیاقلید200000312100002535449918/5703
متر مربع

 2/550/000
ریال

 812/940/000
ریال

 40/647/000
ریال

اقلید –پروژه مسکن مهر-
در سمت شمال بلوار اصلی 

روبروی ساختمان های 
اسکلت فلزی 4 طبقه

نقد

318/82 مسکونیاقلید200000312100002645459918/5704
متر مربع

 2/850/000
ریال

 908/637/000
ریال

 45/431/850
ریال

اقلید –پروژه مسکن مهر-
در سمت شمال بلوار اصلی 

روبروی ساختمان های 
اسکلت فلزی 4 طبقه

نقد

318/87 مسکونیاقلید200000312100002755469918/5705
متر مربع

 2/850/000
ریال

 908/779/500
ریال

 45/438/975
ریال

اقلید –پروژه مسکن مهر-
در سمت شمال بلوار اصلی 

روبروی ساختمان های 
اسکلت فلزی 4 طبقه

نقد

2263

آگهی مزایده عمومی فروش زمین در شهرستان اقلید  به شماره 1400-9

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان فارس 

اداره کل راه و شهرسازی استان افرس

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی 
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آمریکا خارج شد، طالبان دوباره قدرت 
گرفت

نقطه پایان بر یک جنگ بی حاصل 

با خروج کامل نیروهای آمریکایی و خارجی از 
در  طالبان  نیروهای  سال   20 از  پس  افغانستان 

فرودگاه کابل قدرت نمایی کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از دیلی میل، ذبیح الله 
مجاهد از رهبران طالبان پس از خروج نیروهای 
آمریکایی با حضور در فرودگاه کابل عقب نشینی 
خارجی ها را درس عبرتی برای همه متجاوزان در 

جهان دانست.
رهبران طالبان به دنبال خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانستان، با شلیک تیر هوایی و قدم زدن روی 
باند فرودگاه بین المللی حامد کرزای این رویداد را 

جشن گرفتند.
به گزارش ایسنا، با خروج نظامیان خارجی ذبیح 
الله مجاهد، سخنگوی طالبان در گفت وگو با شبکه 
الجزیره عربی روی باند فرودگاه کابل خبر تشکیل 
یک دولت موقت را رد کرد و گفت کابل “امن” 
است. او گفت: امنیت در کابل برقرار خواهد شد و 

مردم نباید نگران باشند.
این  را در  نیروهای طالبان پرچم های خودشان 
فرودگاه نصب کردند و تعدادی هم به تامین امنیت 
آنجا مشغول شدند. در داخل ترمینال فرودگاه، 
ده ها کیف و چمدان روی زمین رها شده است که 
به نظر میرسد حاصل هرج و مرج در آنجا باشد. 
نیروهای  از  مسعود،  شاه  احمد  از  هم  پوستری 

سرشناس ضد طالبان تکه تکه شده بود.
تیر  خوشحالی  از  طالبانی ها  دوشنبه  شامگاه 
به  هم  سه شنبه  روز  و  می کردند  شلیک  هوایی 
سختی تالش دارند باقیمانده مسافرانی که امید 

دارند شاید به پروازی برسند، بیرون کنند.
فرودگاه  در  نگهبان طالبان  اسالم، یک  محمد 
کابل که کالشنیکف به دست دارد، می گوید: ما 
آمریکایی ها را بعد از بیست سال شکست دادیم. 
آنها رفته اند و کشورمان االن آزاد است. مشخص 
است ما چه می خواهیم. ما شریعت، صلح و ثبات 

می خواهیم.
به  کامال  کرزای  فرودگاه حامد  کنترل  که  حال 
آنها  خودروهای  است،  افتاده  طالبانی ها  دست 
روی تنها باند پرواز آن باال و پایین می روند. پیش 
از طلوع آفتاب، نیروهای مسلح طالبان با عبور از 
رهبران  شدند.  فرودگاه  محوطه  وارد  آشیانه ها، 
طالبان که در اقدامی نمادین قدم روی باند فرودگاه 
گذاشته بودند، با نیروهای یگان ویژه بدری همراهی 

شدند و این نیروها فریاد می زدند الله اکبر.
آمریکایی  نظامیان  از  نفری  آخرین گروه ۶000 
و  کردند  ترک  را  کابل  فرودگاه  دوشنبه  شامگاه 
جنگ آمریکا در افغانستان به نقطه پایانی رسید 
و طالبان که در سال 200۱ بابت حمایت از القاعده 
سرنگون شده بود، دوباره کنترل افغانستان را به 

دست گرفت.  
از  آمریکا  نظامی  نیروهای  کامل  خروج  خبر 
افغانستان را ژنرال فرانک مک کنزی، فرمانده ستاد 
مرکزی ایاالت متحده )سنتکام(، اعالم کرد که به 
پنتاگون گفت راس ویلسون، سفیر موقت ایاالت 
متحده در افغانستان، نیز جزو مسافران آخرین 

پرواز سی-۱۷ بود که این کشور را ترک کرد.
واشینگتن و ناتو که پیش بینی نکرده بودند طالبان 
بتواند به این سرعت بر کل افغانستان تسلط پیدا 
کند، مجبور به خروج شتابزده از این کشور شدند و 
هزاران افغان را که به کشورهای غربی کمک کرده 

بودند، جا گذاشتند.
آخرین  که  داشت  اظهار  همچنین  مک کنزی   
که  است  نشده  آمریکایی  ده ها  آن  شامل  پرواز 

نتوانسته اند خود را به فرودگاه برسانند.
وی به خبرنگاران گفت: »مسائل ناراحت کننده 
ما  دارد.  وجود  پرواز  این  با  رابطه  در  بسیاری 
نتوانستیم همه آن کسانی را که می خواستیم با این 
پرواز از کشور خارج کنیم. با این حال به نظرم حتی 
اگر ده روز دیگر هم می ماندیم، باز نمی توانستیم 

همه را خارج کنیم.«
از زمانی که طالبان توانست شهر کابل را تصرف 
کند، طی ۱۶ روز بیش از ۱22 هزار افغانستان را از 

طریق هوایی ترک کردند.
ایاالت متحده و کشورهای غربی متحد آن تالش 
کردند که شهروندان خود و نیز مترجمان، کارکنان 
محلی سفارتخانه ها، فعاالن مدنی، روزنامه نگارها و 
دیگر افغان هایی را که در معرض خطر قرار دارند، 

نجات دهند.
این میان احتمال تمدید مهلت خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانستان قوت گرفته بود که این امر 

در نهایت محقق نشد.

نیروهای مقاومت 

حمله طالبان در ورودی پنجشیر 
دفع شد

نیروهای مخالف طالبان که از آنها با نام مقاومت 
هستند،  جمع  پنجشیر  در  و  می شود  یاد  دوم 
می گویند که حمله شب گذشته گروه طالبان در 

یکی از ورودی های دره پنجشیر دفع شده است.
به گزارش ایسنا، فهیم دشتی، یکی از سخنگویان 
پیامی  در  طالبان،  گروه  علیه  دوم  “مقاومت 
می خواستند  شاید  طالبان  که  می گوید  ویدئویی 
بخت آزمایی کنند، ولی بخت با آنها نبود، حمله 

آنها دفع شد.
کشته  چندین  طالبان  گروه  می گوید  دشتی 
نیروهای  از  شماری  همچنین  و  داشته  زخمی  و 
اما  طالبان  گروه  برداشته اند.  زخم  هم  مقاومت 
نشده  حمله ای  پنجشیر  به  هنوز  که  می گوید 
است. بالل کریمی، از دستیاران ذبیح الله مجاهد، 
بی بی سی  با  صحبت  در  طالبان  گروه  سخنگوی 
گفت که نیروهای آنها پنجشیر را در محاصره دارند 
از طریق مذاکره  امیدوارند موضوع پنجشیر  ولی 
حل شود. او درمورد ادعای نیروهای مقاومت دوم 
اما گفت که نیروهای طالبان که در والیت پروان 
بودند، مورد حمله از سوی مخالفین قرار گرفتند. 
در این درگیری نیروهای ما توانستند چند پست 
دشمن را تصرف کنند و نیروهای دشمن از منطقه 
رهبری  به  دوم  مقاومت  نیروهای  کردند.  فرار 
احمد مسعود، فرزند احمدشاه مسعود، علیه گروه 

طالبان در دره پنجشیر هستند.
پیشتر احمد مسعود در مصاحبه با بی بی سی 
گفت که او خواهان گفت وگو با طالبان روی ایجاد 
دولتی که از همه مردم افغانستان نمایندگی کند 
شود.  تضمین  آن  در  شهروندان  همه  حقوق  و 
وی افزود که اگر طالبان به جنگ روی بیاورند، او 
حاضر است از اصولی که مردم افغانستان به آن 

باور دارند، دفاع کند.
پنجشیر تنها جبهه مقاومت نیست؛ در روزهای 
بنو  پل حصار،  شهرستان های  در  مردم  گذشته 
و ده صالح که مربوط به اندراب در والیت بغالن 
می شوند، علیه آنچه آنها اذیت و آزار از سوی گروه 
طالبان می خوانند مقاومت را آغاز کرده اند. منابع 
محلی در انداراب گفته اند که در روزهای گذشته 
جنگ به شدت جریان داشته و گروه طالبان ده ها 
کشته داشته اند. به گفته این منابع، صدها خانواده 

به کوه ها اطراف فرار کرده اند.
بالل کریمی، از سخنگویان طالبان، اما می گوید 
در اندارب در نزدیکی کوتل خاواک هم درگیری های 

کوچک وجود دارد، اما جنگ تمام عیار نیست.

کاخ سفید اذعان کرد

بایدن به فرماندهان آمریکایی گفت 
برای تعقیب داعش از هیچ چیز دریغ 

نکنند

دبیر مطبوعاتی کاخ سفید گفت، جو بایدن 
ارشدش  ژنرال های  به  آمریکا  جمهوری  رئیس 
وادار کردن شاخه داعش در  برای  نباید  گفته 
 ۱۳ کشتن  بابت  از  تاوان  دادن  به  افغانستان 
نظامی آمریکایی طی چند روز قبل در شهر کابل 

ز هیچ چیز دریغ کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه هیل، جن 
این  به پرسشی در خصوص  پاسخ  ساکی، در 
که آیا جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شخصا 
به پنتاگون مجوز حمله پهپادی روز یکشنبه به 
یک خودروی بمب گذاری شده را داده، گفت: 
به  جمهوری  رئیس  که  بگویم  می توانم  من 
فرماندهانش تصریح کرده که آنها نباید در زمینه 
وادار کردن داعش به تاوان دادن از بابت مرگ 
آن سربازان آمریکایی در فرودگاه کابل از چیزی 

دریغ کنند.
بر اساس اعالم وزارت دفاع آمریکا، فرماندهی 
مرکزی ارتش آمریکا حمله هوایی به خودروی 
مذکور که در حال گذر از یک منطقه مسکونی 
در کابل در ضمن داشتن “تهدید قریب الوقوع 
داعش خراسان” علیه فرودگاه بین المللی حامد 

کرزای بوده، اجرا کرد.
پیش از آن نیز گروه به اصطالح داعش خراسان 
که یک شاخه وابسته به این گروه تروریستی و 
فعال در حوزه جنوب و مرکز آسیا است دست 
به یک بمب گذاری انتحاری طی روز پنجشنبه 
در نزدیکی این فرودگاه زد که در جریانش ده ها 

افغان و ۱۳ نظامی آمریکایی کشته شدند.

به گزارش خبرآنالین، وزیر امور خارجه کشورمان در 
حاشیه این نشست دیدارهایی با وزیر خارجه ترکیه، 
نخست وزیر و رئیس جمهور عراق، وزیر امور خارجه 
کویت و همچنین رئیس مجلس عراق دیدار و گفت وگو 
کرد که گسترش روابط دوجانبه و رایزنی درخصوص 
تحوالت منطقه از جمله محورهای مهم این دیدارها بود.

همچنین نشست مشترک وزیر امور خارجه کشورمان 
با سفیر، روسای نمایندگی های کشورمان و مسئولین 
دیگر نهادهای مستقر در سفر ایران در عراق برگزار شد. 
حسین امیرعبداللهیان با تاکید بر نقش سردار شهید 
سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت از جمله ابومهدی 
المهندس به تشریح عمق روابط دو کشور ایران و عراق 
و شکل گیری روابط دولتی و مردمی فی مابین بر پایه 
های عمیق دینی و تمدنی، حوزه های مختلف روابط 
علمی  اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی،  بخش های  در 
و فناوری را مورد اشاره قرار داد و با توجه به اهمیت 
اسالمی  جمهوری  جدید  دولت  در  همسایگی  روابط 
ایران، ضرورت توسعه مناسبات فیمابین را مورد تاکید 

قرار داد.
با  امیرعبداللهیان  نشست  حاشیه  در  همچنین 
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دیدار کرد و با 
ابالغ سالم رئیس جمهور کشورمان و تبریک برگزاری 
به  خود  حضور  عراق،  از  حمایت  نشست  موفق 
نمایندگی از ریاست جمهوری کشورمان را تاکیدی بر 
عزم راسخ جمهوری اسالمی ایران مبنی بر حمایت از 

عراق دانست.
های  پروژه  در خصوص  عبداللهیان همچنین  امیر 
اقتصادی فی مابین که منافع اقتصادی آن به دو کشور 
باز می گردد و زیارت زوار ایرانی در ایام اربعین نیز با 

نخست وزیر عراق به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت.
برهم صالح  با  دیدار  کشورمان ضمن  خارجه  وزیر 
رئیس جمهور عراق حمایت جمهوری اسالمی ایران از 
استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق را مورد 

تاکید قرار داد.
ناصر  احمد  با  همچنین  عبداللهیان  امیر  حسین 
المحمد الصباح وزیر امور خارجه دولت کویت، ضمن 
قدردانی از حضور وی در مراسم تحلیف سیزدهمین 
رئیس جمهور اسالمی ایران بر روابط دوکشور در حوزه 
فعال  بر ضرورت  اقتصادی،  و  های مختلف سیاسی 
سازی روابط و به فعلیت در آوردن توافقات پیشین دو 
کشور تاکید کرد و آمادگی کامل جمهوری اسالمی ایران 
برای گشایش همکاری های فی مابین را مورد تصریح قرار 

داد.
سیزدهم  دولت  دیدگاه  تشریح  با  امیرعبداللهیان   
در حوزه سیاست همسایگی و اهمیت همکاری بین 
کشورهای منطقه، از هرگونه اقدام برای فعال کردن 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور با 

بهره گیری از روش های خالقانه اعالم حمایت کرد.
با آغاز »کنفرانس همکاری و شراکت بغداد« مقام 
های شرکت کننده در آن به سخنرانی و تبیین مواضع 
پرداختند. نکته اصلی سخنرانی امیرعبداللهیان بر روی 
امنیت پایدار منطقه ای و مشارکت کشورهای منطقه 
تمرکز داشت. وی با تاکید بر اینکه سرنوشت دولت و 
ملت های این منطقه بنا به عالقه های مشترک به هم 
پیوند خورده است گفت: آنچه که امروزه بیش از پیش 
به آن نیازمندیم، امنیت پایدار منطقه ای با مشارکت 
کشورهای منطقه است که تحقق آن در گرو صرف 
منابع اقتصادی برای تحقق ائتالف برای صلح و توسعه 
است. وی همچنین نسبت به عدم حضور سوریه در 

این نشست ابراز تأسف کرد.
پس از پایان کنفرانس بغداد امیرعبداللهیان راهی 
دمشق شد که با استقبال گرم بشار اسد مواجه شد. 
وی در دیدار با رئیس جمهوری سوریه با تاکید بر اینکه 
حضور نیروهای بیگانه هیچ کمکی به امنیت و ثبات 
پایدار در این منطقه حساس نخواهد داشت، گفت: 
بدون تردید رایزنی ها و همکاری های کشورهای منطقه و 
کشورهای مسلمان نقش مهمی در ایجاد امنیت پایدار 

در منطقه ما خواهد داشت.
تحوالت  آخرین  بررسی  به  اشاره  با  امیرعبداللهیان 
این دیدار تاکید کرد: هرگونه ترتیبات  منطقه ای در 
سیاسی و امنیتی در منطقه با حضور و مشارکت همه 

سوریه  عربی  جمهوری  جمله  از  منطقه  کشورهای 
محقق می شود و در این مسیر نقش عراق و سوریه 
را برای کمک به ایجاد تسهیالت جدید منطقه ای در 

حوزه های اقتصادی امنیتی و سیاسی مهم می دانیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی در دیدار با فیصل مقداد 
انجام  از  خرسندی  ابراز  با  نیز  سوریه  وزیرخارجه 
نخستین سفر دوجانبه خود در سمت وزیر امور خارجه 
اعالم حمایت و پشتیبانی جمهوری  با  و   به سوریه 
اسالمی ایران از این کشور و همچنین قدردانی از مواضع 
سوریه بعنوان یک عضو موثر و در خط مقدم محور 
مقاومت، برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری در 
سوریه را تبریک گفت و سوریه امروز را سوریه ورود 
به عرصه اقتصادی،  بازسازی و زمینه سازی بازگشت 
آوارگان دانست و ضرورت عملیاتی ساختن همکاری 
 های دو کشور در سطوح کمیسیون مشترک همکاری 
ها و همچنین کمیسیون مشترک عالی بین دو کشور 
را خصوصا با توجه به تشکیل دولت های جدید در دو 

کشور و در پرتو انتخابات را مورد تاکید قرار داد.
تحلیل ها و نگاه رسانه ها از اولین سفر دیپلماتیک 

امیرعبداللهیان
سخنان  از  بخش  این  بر  عراقی  رسانه های  اکثر 
امیرعبداللهیان تاکید کردند که »امنیتی جز از طریق 
اعتماد متقابل بین کشورهای منطقه میسر نمی شود 
و تهران از نقش عراق در ترویج زبان گفت وگو حمایت 
می کند.« امیرعبداللهیان همچنین از ایران به عنوان 
پیشگام کشورهای منطقه برای توسعه اقتصادی و حل 
مشکالت از طریق گفت وگو یاد و بر ضرورت همکاری 
بین کشورهای منطقه به ویژه توسعه اقتصادی به دور 

از دخالت بیگانگان تاکید کرد.
تحلیلگران  و  اجتماعی  های  شبکه  کاربران  برخی 
رسانه ای عراقی این سخنرانی عربی وزیر امور خارجه 
در  حاضر  های  طرف  برای  پیام هایی  حاوی  را  ایران 
اجالس دانستند. به باور این ناظران، سخنرانی عربی 
بیشتر  تفاهم  فضای  بر  مثبتی  تاثیر  امیرعبداللهیان 
منطقه ای بین ایران و سایر کشورها خواهد گذاشت؛ 
قرار  عراقی  های  رسانه  بعضی  توجه  مورد  که  امری 

گرفت.
برگزاری نشست بغداد که ایده آن با الکاظمی نخست 
وزیر عراق بود از جهاتی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. 
چرا که بغداد پیش تر محل مذاکرات هیئت های ایران 
به  بود.  زدایی  تنش  راستای  در  گامی  و  عربستان  و 
سران  نظر  توانست  الکاظمی  نیز  بار  این  اینکه  ویژه 
چند کشور مهم دیگر را برای شرکت در این نشست 

جلب کند. اگرچه برخی از تحلیلگران نیز بر این باورند 
که هدف اصلی این اجالس حل اختالفات نبود بلکه 
با  بود.  منطقه ای  های  همکاری  به  معطوف  بیشتر 
این حال نشست بغداد اولین سفر مهم و منطقه ای 
ازمایش  مورد  که  آید  می  به حساب  امیرعبداللهیان 

کشورهای دیگر قرار گرفت.
در همین راستا شبکه خبری الجزیره با اشاره به اولین 
حضور وزیر خارجه جدید ایران در کنفرانس بغداد به 
روابط تهران و ریاض اشاره کرد و نوشت: عراق میزبان 
یک کنفرانسی منطقه ای با هدف کاهش تنش ها در 
خاورمیانه و تأکید بر نقش جدید این کشور عربی به 
عنوان میانجی بود. این رسانه نوشت: هیچ نشانی از 
مالقات مستقیم بین ایران و عربستان وجود ندارد ، اما 
عراق گفت که مذاکرات بین دو کشور که در آوریل آغاز 
شده بود ، ادامه دارد.الجزیره همچنین نوشت: علی رغم 
اختالفات بین تهران و ریاض تالش ها برای بازگشایی 

سفارت عربستان در ایران ادامه دارد.
در همین راستا خبرگزاری رویترز هم به حضور وزیر 
جدید ایران اشاره و بر روابط منطقه ای ایران و عربستان 
متمرکز بود، این خبرگزاری با اشاره به اولین سفر امیر 
عبداللهیان نوشت: مقامات ایرانی و اعراب خلیج فارس 
روز شنبه در حاشیه نشست منطقه ای در بغداد در 
حالی مالقات کردند که عراق امیدوار بود همسایگان 
خود را تشویق کند تا به جای تسویه حساب در سرزمین 
خود با یکدیگر صحبت کنند. این دیدارها ماه ها پس از 
از سرگیری مذاکرات مستقیم ایران و عربستان سعودی 
در عراق صورت می گیرد که هیچ پیشرفتی به دست 
نیاورده اما به جبران تشدید تنش در خاورمیانه کمک 

کرده است.
در همین راستا پایگاه المانیتور نیز نوشت که وزیر 
خارجه جدید ایران به امید کاهش تنش ها با عربستان 
به نشست بغداد سفر کرد.  این پایگاه همچنین اشاره 
کرد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نیز به این 

نشست دعوت شده بود.
فایننشال تریبون نیز گزارش خود را به بخش هایی از 
صحبت های امیرعبداللهیان اختصاص داد و نوشت: 
دیپلمات ارشد ایران بر ضرورت ایجاد امنیت پایدار در 
خاورمیانه از طریق تالش های جمعی کشورهای منطقه 

تأکید کرد.
به  باره  همین  در  الملل  بین  روابط  کارشناس  یک 
خارجه  وزیر  سفرهای   اهداف  گفت:   خبرآنالین 
را  بشرح ذیل خالصه  به بغداد و دمشق  کشورمان 

نمود:

اختالفات   فصل  و  حل  برای  چارچوبی  ایجاد   -۱
فی مابین و سیاست خارجی متوازن میان دولت های 
منطقه  میان کشورهای  در  می رسد  نظر  به  منطقه: 
چارچوبی برای تبادل نظر  و مدیریت بحرانهای منطقه 
ای  خالی است .اجالس بغداد می تواند مقدمه ای برای 
ایجاد چنین ساز و کاری باشد. با افزایش احتمال خروج 
بیگانگان از منطقه، نیاز به چنین ساختاری ضروری به 

نظر میرسد .
ارتباط  خواهان  کشورمان  اینکه  بر  تاکید   -2
مسالمت آمیز  و دوستانه با همه دول منطقه است و 
مخالف حضور بیگانگان  در منطقه و گسترش تروریسم 
می باشد .زیرا بیگانگان با ایجاد اختالفات  در جستجوی 

منافع خود بوده و هستند .
در  اقتصادی   همکاری های  گسترش  بر  تاکید   -۳
میان کشورهای منطقه : به جرات می توان گفت حجم  
تبادالت تجاری جمعی از کشورهای  منطقه  با جهان 
بالغ بر هفتصد و پنجاه میلیارد دالر است  که حجم 
عمده این تبادالت با چین، اروپا، ژاپن ، کره و آمریکا 

انجام می شود .
جمهوری اسالمی ایران تاکید دارد که بسیاری از 
کشورهای  داخل  در   تواند  می  اقتصادی  تبادالت 
منطقه با تاکید بر بومی سازی  تبادالت اقتصادی  
پذیرد .  انجام  گمرکی  موانع  کاهش  همچنین  و 
میان کشورهای  اقتصادی  تعامالت   و  خودکفایی 
کشورها  این  نخبگان  نگرشهای  تواند  می  منطقه 
در  را  مشترکی  زبان  و  کرده  نزدیک  یکدیگر  به  را 
راستای امنیت منطقه ای ایجاد کند.زیرا با تالش های 
سلیمانی   شهید  سردار  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
نقش تروریستها در مناطقی مانند سوریه کاهش 
یافته  و هم اکنون  زمان بازسازی سوریه و مناطق 
آسیب دیده دیگر منطقه است. در این راستا ایجاد 
یک هویت منطقه ای مشترک میان مردم کشورهای 

منطقه ضروری به نظر میرسد.
۴-رایزنی با دولت های منطقه و مقامات سوریه در 
با  مقابله  تروریسم ؛  قبیل  از  بحران هایی  جهت حل 
بازسازی  در  مشارکت  برای  آمادگی  و  کرونا  ویروس 
سوریه  و عراق از جمله اهداف مهم دیگر سفرهای اخیر 

وزیر امور خارجه محسوب می شود.
جمهوری  خارجی  سیاست  رویکرد  به  توجه  با 
اسالمی ایران مبتنی براولویت روابط با همسایگان  و 
افزایش روابط  اقتصادی منطقه ای  امید است منطقه 
اوج   به  و  امنیت  و  به صلح  امنیتی  با همکاری های 

شکوفایی اقتصادی نائل شود.

مدیرکل موسسه شهدای عراق اعالم کرد که نام ده ها شهید ایرانی 
که در کنار عراق علیه تروریسم جنگیده و یا توسط رژیم صدام اعدام 
شده اند در این موسسه ثبت است و خانواده های آنان با تکمیل 
مدارک می توانند از مزایای ارائه شده از سوی این موسسه به خانواده 

شهدا استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از ناس نیوز، درپی اظهارات اخیر ایرج 
مسجدی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق درخصوص ثبت 
اسامی شهدای ایرانی جنگ با تروریسم در موسسه شهدای عراق 
طارق المندالوی، مدیرکل این موسسه در گفت وگویی تاکید کرد 

که ماده شماره دو قانون موسسه شهدای عراق که در سال 20۱۶ 
تصویب شد، شهدای عراقی و غیر عراقی را شامل می شود.

وی گفت: در این موسسه اسامی ایرانی هایی که به دست نظام 
بعث اعدام شدند و برخی از آنان طلبه های حوزه هستند هم ثبت 
نیز  ایرانی  المندالوی گفت: مستشاران و رزمندگان  شده است. 
که در جنگ با داعش در کنار عراق ایستادند، به پاس وفاداری و 
 ایستادگی در مقابل عملیات تروریستی در عراق و  دفاع از مقدسات 

مشمول امتیازات این موسسه می شوند.
وی با بیان اینکه تعداد شهدای ایرانی ثبت شده در این موسسه 

تقریبا ۱۷0 شهید است افزود: خانواده های این شهدا تاکنون مدارک 
آن ها را کامل نکرده اند و به محض تکمیل مدارک برای آنان حقوق 

و امتیازاتی درنظر گرفته می شود.
مدیرکل موسسه شهدای عراق گفت که این اقدام موسسه به 
ایران موسسه  مثابه تعامل به مثل است زیرا جمهوری اسالمی 
بزرگی به نام بنیاد شهید دارد و در آن نام هزاران شهید عراقی که 
در ایران شهید و یا اعدام شده اند ثبت شده است. همچنین نام 
شهدایی که از کردهای فیلی و مجاهدین هستند که در بنیاد شهید 

ثبت شده اند بنابراین ما تعامل به مثل می کنیم.

پرونده ای از اولین سفر دیپلماتیک وزیر خارجه تازه نفس

از بغداد تا دمشق؛نگاه ها به وزرای خارجه ایران و عربستان بود
روز شنبه ششم شهریور ماه نشست بغداد با عنوان »کنفرانس همکاری و شراکت بغداد« با حضور سران و مقامات کشورهای مختلف از جمله فرانسه، 
ایران، ترکیه، عربستان، مصر، اردن، امارات، قطر، کویت و برخی از نهادهای بین المللی و منطقه ای برگزار شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
ایران اولین سفر رسمی خود را با این نشست آغاز کرد و در بدو ورود به بغداد به محل یادمان سردار شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس رفت و 
وعده داد که وزارت امور خارجه پیگیر حقوقی و بین المللی ترور فرماندهان شهید مقاومت، سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی و ابومهدی المهندس فرمانده الحشد الشعبی خواهد بود.

ثبت اسامی ده ها شهید ایرانی در عراقخانواده شهدا می توانند از مزایا دولتی عراق استفاده کنند

ابتکارعمل دولت 

عراق در برگزاری 

کنفرانس 

بغداد و دعوت 

از کشورهای 

مختلف در رسانه 

های مختلف 

بازتاب داشته و 

حرکت مفیدی 

برای همگرایی 

بین کشورهای 

منطقه تلقی شده 

است

پایگاه خبری Scroll.in در گزارشی ضمن پرداختن به تحوالت اخیر 
افغانستان و اوج گیری طالبان در این کشور، به طور خاص این گمانه 
زنی را مطرح کرده که افغانستان می تواند در نوعِ خود، نقطه آغاز جنگ 
سردی جدید در جهان باشد. جنگ سردی که میان دو قدرت برتر جهان 
یعنی آمریکا و چین در جریان است و در قالب آن، دو طرف به نوعی 
رقابت نیابتی برای خارج کردن حوزه های نفوذ یکدیگر از کنترل طرف 

مقابل، اقدام می کنند.
اوج گیری مجدد  با  پایگاه خبری Scroll.in می نویسد: »همزمان 
طالبان در افغانستان و خروج نیرو های آمریکایی از افغانستان، گمانه 
زنی های متعدد در این رابطه ایجاد شده که واشنگتن عمال با استفاده از 
تاکتیک قدیمی جنگ های نیابتی سعی داشته به نوعی جلوی پیشروی 
اقتصادی و ژئوپلیتیک چین در عرصه بین المللی را بگیرد )با توجه به 

نزدیکی افغانستان به چین و ناامن سازی محیط پیرامونی چین(.
از سویی، پس از 20 سال بن بست در افغانستان، باید این پرسش را 
پرسید که آیا واقعا آمریکا اجازه می دهد تا افغانستان به دست طالبان 
که امکان دارد همکاری های نزدیکی با چین برقرار کند، تسخیر شود؟ 
اضافه بر این، با استفاده از ابزار های مختلف، آیا واشنگتن قصد دارد تا 
چین را در آمریکای التین، آفریقا، و دیگر بخش های جهان نیز کنترل 
کند؟ مناطقی که در تمامی آن ها چینی ها توانسته اند نفوذ قابل توجهی 

را کسب کنند.

به گزارش فرارو، با رجوع به تاریخ می توان دریافت که این ها همان 
مناطقی هستند که آمریکا و شوروی نیز در جریان جنگ سرد، جهت 
کسب موقعیت و نفوذ بیشتر در آنها، شدیدا با یکدیگر رقابت داشتند 
و حتی در مواردی نیز تا سرحد برخورد نظامی با هم پیش رفتند. این 
دو قدرت عمال جنگ نیابتی گسترده ای را در جهان علیه یکدیگر تعریف 
کرده بودند و کشور هایی نظیرِ آنگوال، ویتنام، نیکاراگوئه، و افغانستان، 
تنها بخش های مهمی از صحه نمایش جنگ سرد میان آمریکا و شوروی 

بودند.
جنگ سردِ جدید

مثابه  به  را  سوسیالیسم  ایدئولوژی  عمال  شوروی  جماهیر  اتحاد 
از  این کشور،  می کرد.  معرفی  داری جهانی  برای سرمایه  جایگزینی 
جنگ های آزادی خواهانه ملی در اقصی نقاط جهان حمایت می کرد. 
اگرچه که تعهدات عملی آن با نقص های فراوانی همراه بودند و حتی در 
برخی موارد کامال ضد آزادی بودند. با این حال این مسئله که شوروی 
عمال یک ایدئولوژی جایگزین را برای سرمایه داری ارائه می داد، در نوع 

خود از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود.
با این همه، جنگ سرد جدید در جهان، حداقل تاکنون، با هیچ گونه 
منازعه ایدئولوژیکی همراه نشده است. در این رابطه، جنگ تجاری که 
دولت ترامپ با چین آغاز کرد، مهم بود با این حال، تجارت میان چین 
و آمریکا، دیگر ابعاد و جنبه های ارتباط دو طرف را تا حد زیادی تحت 

تاثیر قرار می دهد و آنها را کوچک جلوه می دهد. به نحو مشابهی، پکن 
به طور خاص تسلط مالی وال استریت را به چالش می کشد، اما هنوز 
از رقابت اقتصادی و منطقِ این رقابت با آمریکا پا را فراتر نگذاشته است.

به  را  این سیگنال  افغانستان، چین عمال  اخیر  در جریان تحوالت 
جهانیان داد که آماده است تا دولت طالبان در افغانستان را به رسمیت 
بشناسد و حتی با آن همکاری هم کند. در واقع، پکن در چهارچوب 
ایدئولوژیک خود این نکته را روشن ساخته که حتی با گروه های افراط 
گرایی نظیر طالبان نیز به شرط اینکه ایدئولوژی خاص آن ها به داخل 
چین و مناطق مسلمان نشین سین کیانگ این کشور تسری پیدا نکند 
)و ابتکار های اقتصادی چین را هم با چالش رو به رو نکنند(، می توان 

همکاری نمود و با آن ها مخالفتی نکرد.
از این رو، می توان گفت که اگر جنگ سرد جدیدی در راه باشد، 
بایستی آن را به مراتب خشونت بارتر )و البته آرام و غیر محسوس تر( 
سرد  جنگ  این  در  زیرا  دانست،  سابق  سرد  جنگ  از  متفاوت تر  و 
بسیاری از حقوق و آزادی ها )بدون هرگونه برخورد مستقیم نظامی(، 
فدای رقابت های دو قدرت مسلط در جهان خواهند شد )در این جنگ 
سرد، همه چیز تا حد زیادی فدای دستورکار ها و اهداف اقتصادی و نَه 
ایدئولوژیک می شود. دلیل آن هم می تواند این باشد که اساسا در جهان 
جدید، این اقتصاد و توسعه نفوذ اقتصادی است که سمت و سوی 

جهان را تعیین می کند(«.

اوج گیری اختالف چین و آمریکا

وع جنگ سرد در جهان؟ افغانستان، نقطه شر
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طرح: محمد طحانی افغانستان تنها

سبک
بیماری هایی که چاق تان می کنندزندگی

تنها پرخوری یا رژیم غذایی نامناسب نیست که باعث 
چاقی و اضافه وزن می شود. گاهی برخی بیماری های 
جسمی نیز منجر به افزایش وزن می شوند که در 

ادامه به مهم ترین آن ها اشاره می شود.
تیروئید

و  کوچک  )غده ای  شما  تیروئید  غده  اگر 
کافی  اندازه  به  گلو(  زیر  در  شکل  پروانه ای 
هورمون تولید نکند، شما دچار اضافه وزن خواهید 
شد. کم کاری تیروئید عالوه بر چاقی عالئم دیگری 
نیز به همراه دارد که عبارتند از نازک شدن مو، خشکی 

پوست، احساس سرمای زیاد، خستگی و یبوست.
افسردگی

یک آزمایش خون به سادگی می تواند سطح هورمون ها را در خون شما بررسی کرده 
و هورمون های ساختگی نیز می توانند به بهبود شرایط شما کمک کنند.

فیزیکی  و  از عوارض جانبی  زیاد(  )افزایش وزن خیلی  و چاقی  زیاد شدن وزن 
افسردگی هستند. افراد مبتال به این اختالل خلقی اغلب ترشح سطوح باالتر هورمون 
استرس )کورتیزول( را در بدن خود تجربه می کنند. این افراد اغلب دارای شکم بزرگتری 
هستند. درگیری فکری با مسئله خوردن و تالش کردن برای کاهش وزن و نتیجه 
نداشتن تالش ها خود یکی از عوامل بروز افسردگی می شود.  این حالت شما را از 

تفکر هوشمندانه دور می کند و باعث می شود تمایلی به ورزش کردن نداشته باشید.
بعضی از دارو ها برای دوران افسردگی مناسب هستند و می توانند به بهبود روانی 
فرد افسرده کمک کنند. اگر افسردگی در حدی باشد که توانایی حرکت را از شما 
گرفته باشد یا مانع کاهش وزن شما باشد، بهترین گزینه مشورت با درمانگر ذهن و 

روانشناس است.
سندروم کوشینگ

سندروم یا نشانگان کوشینگ در اثر فعالیت زیاد بخش قشری غده آدرنال ایجاد 
می شود. این سندرم را هایپرکورتیزولیسم )افزایش کورتیزول( نیز می نامند. این بیماری 
بسیار نادر است و به دلیل افزایش تولید هورمون کورتیزول باعث افزایش وزن در فرد 
مبتال می شود. از نظر ظاهر، این افراد دارای الغری نسبی بدن می باشند، در حالیکه 
تجمع چربی در ناحیه شکم و گردن وجود دارد. پوست نازک و شکننده، عدم تحمل 
گلوکز، خونمردگی، رشد مو در صورت، قطع قاعدگی در زنان، کلفتی صدای بیمار و 

کاهش میل جنسی هم در زنان و هم در مردان از دیگر عالئم این سندروم می باشد.
یائسگی

یائسگی، یک مرحله از زندگی خانم ها است و کسب چند کیلوگرم وزن در این دوره 
شایع می باشد. اختالل خواب، گرگرفتگی و تعریق شبانه نیز از عوارض دیگر این دوران 
محسوب می شوند که می توانند در کنار عدم تعادل هورمونی، به دلیل کاهش فعالیت 

بدنی موجب چاقی شوند.
دیابت

بسته به نوع بیماری دیابتی که دارید می توانید با ترکیبی از رژیم غذایی، ورزش و 
استفاده از دارو ها یا انسولین به بهبود این بیماری کمک کنید. ترشح انسولین، به بدن 
کمک می کند تا انرژی ذخیره کند. در صورتی که انسولین زیاد در بدن وجود داشته 
باشد باعث ذخیره هر چه بیشتر مواد غذایی به شکل چربی می شود. ترشح زیاد 
انسولین یا تزریق زیاد انسولین )ورزشکاران برای وزن گرفتن از این هورمون به صورت 
تزریقی استفاده می کنند( وسوسه به خوردن را زیاد می کند. زیرا با ترشح زیاد از حد 
انسولین، قند خون زودتر پایین می آید و انسان به خوردن تمایل پیدا می کند. هنگامی 
که فرد در معرض پیش دیابت قرار می گیرد با خوردن غذا هایی که قندشان کمتر است 

و تحرک کافی می تواند از چاقتر شدن جلوگیری کند.
اختالالت خواب

اینسومنیا، آپنه ی خواب، سندروم پا های بی قرار و هر عامل دیگر بی خوابی موجب 
اضافه وزن خواهد شد. اختالل خواب باعث تحریک گرسنگی شده و در نتیجه اگر فرد 
به اندازه کافی نخوابد و یا چرت نزند، دچار پرخوری می شود. به عالوه یک مطالعه 
جدید نشان می دهد افرادی که کم می خوابند با لذت بیشتری غذا می خورند و این خود 
باعث می شود بیش از بقیه ی افراد مواد غذایی مصرف کنید. از طرفی هم به خاطر 

خستگی زیاد نمی توانند فعالیت کافی جهت سوزاندن کالری داشته باشند.
منبع: برترین ها
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»شکار هیوال«، رمانی نفس گیر با 

شهرت جهانی 

از  هیوال«  »شکار  جنایی  و  وحشت  ژانر  رمان 
آمریکایی ترجمه و روانه  نویسنده ای  ریچل کین 

بازار نشر شد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات 
و  وحشت  ژانر  رمان  انتشار  با  کوچه،  کتاب 
جنایی »شکار هیوال« که در ادامه رمان »دریاچه 
این  مخاطبان  نیست  الزم  دیگر  است،  متروک« 
اثر چشم انتظار سرگذشت یک قاتل و احوال زن 
و بچه هایش شوند. رمان »شکار هیوال« از آنجایی 
شروع می شود که گوئن با دو فرزندش لنی و کانر 
زندگی  مسافرخانه  یک  در  پلیس  حمایت  تحت 
می کنند. اما چون به آنها خبر رسیده که ملوین 
رویال از زندان فرار کرده، نگران زندگی خود هستند. 
در همین گیر و دار گوئن باید مهم ترین تصمیم 
زندگی اش را بگیرد؛ تصمیمی که یک سوی آن مرگ 
است و سوی دیگر آن زندگی. حسین مسعودی 
آشتیانی، مترجم آثار ژانر وحشت است که درباره 
این که آیا این کتاب هم مانند دریاچه متروک اعتبار 
و شهرت جهانی دارد یا خیر، می گوید:  »رمان شکار 
»دریاچه  کتاب های  مجموعه  از  دوم  جلد  هیوال 
متروک« )دریاچه استیل هاوس( است که فرجام 
در  اصلی اش  شخصیت های  از  یکی  سرانجام  و 
درایت  با  کتاب  اول  جلد  می شود.  مشخص  آن 
آن  موفق  نویسنده  کین،  ریچل  درست  طرح  و 
تمام  تقریبا  که  رسید  پایان  به  جایی  در  دقیقا 
خوانندگان در انتظار جلد بعدی باقی بمانند. نکته 
جالب اینجاست که امتیاز جلد دوم این کتاب در 
سایت گودریدز، که بازتاب دهنده نظر خوانندگان 
کتاب هاست، به مراتب باالتر از جلد قبلی است 
و بسیار مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته است. 
این را هم باید اضافه کنم که حتی کسانی که جلد 
اول را نخوانده اند نیز می توانند با خواندن فصل 
اول شکار هیوال به راحتی با داستان ارتباط برقرار 
کنند و مشتاقانه به خیل عالقه مندان این مجموعه 
کتاب بپیوندند.« ریچل کین نویسنده ای آمریکایی 
است که در سال 1962 در تگزاس به دنیا آمده 
است و بیش از همه به خاطر رمان هایی که در 
شهرت  نوشته،  جنایی  و  وحشت  فانتزی،  ژانر 
جهانی دارد. خصوصا که بسیاری از آثار او مانند 
»کتابخانه بزرگ«، »خون آشامان مورگان ویل« و... 
در لیست پرفروش های سایت آمازون و گودریدز 
قرار گرفته اند. گرچه این نویسنده در سال 2020 به 
علت ابتال به سرطان از دنیا رفت اما همچنان آثار 
او مخاطبان خود را دارد و نظر عالقمندان به ژانر 

وحشت را به خود جلب می کند.
رمان »شکار هیوال« نوشته ریچل کین با ترجمه 
حسین مسعودی آشتیانی در 460 صفحه و در 

انتشارات کتاب کوچه به چاپ رسیده است.

گوگل کروم ۹۴ بتا با به استقبال 

بازی های سنگین تحت وب می رود

قابلیت های  گوگل در پستی به منظور معرفی 
از  نسخه  این  که  شده  یادآور   94 بتا  کروم 
می کند  پشتیبانی  جدیدی  وب  استانداردهای 
وب  تحت  بازی های  در  را  گیمینگ  تجربه  که 
ارتقا می دهد. فناوری جدیدی که در این نسخه 
موجب  و  دارد  نام   WebGPU شده  کارگذاری 

اجرای راحت تر و سریع تر بازی های ابری می شود.
گوگل می گوید افزون بر WebGPU، از فناوری 
دیگری به نام WebCodecs هم کمک گرفته که 
بازی ها  اجرای  اجازه می دهد  به توسعه دهندگان 
 WebCodecs .در محیط مرورگر را بهینه تر کنند
به  تا دسترسی  یافته  یک API است که توسعه 
کدک های رمزگذاری و رمزگشایی ویدیو را بهتر کند.

برای  اینکه در حال حاضر روش هایی  با وجود 
دارد،  وجود  کروم  در  ویدیوها  مناسب تر  پخش 
چیزهایی  گرفتن  نظر  در  با  لزوما  روش ها  این 
نشده اند.  داده  توسعه  ابری  گیمینگ  مثل 
سربار  ایجاد  از  جلوگیری  برای   WebCodecs

ساخته شده و به دریافت هرچه سریع تر اطالعات 
پخش ویدیو کمک می کند. فناوری جدیدتری که 
در این نسخه قرار می گیرد، WebGPU نام دارد 
که با اتصال به API بومی کامپیوتر امکان دسترسی 
این  فراهم می سازد.  را  پردازنده  توان گرافیکی  به 
 DirectX ،فناوری مشابه متال در دستگاه های اپل
12 در محصوالت مایکروسافت و Vulkan است. 
به عبارت ساده تر، توسعه دهندگان وب با کمک 
این فناوری راحت تر می توانند با زبانی قابل فهم با 
کارت های گرافیک ارتباط برقرار کنند و دیگر الزم 
عبور  الیه هایی  از  گرافیک  با  ارتباط  برای  نیست 
کنند که سرعت را کاهش می دهند. با توجه به 
رونق چشمگیر دنیای بازی های ویدیویی در چند 
فناوری  که شرکت های  است  بدیهی  اخیر،  سال 
بخش های مختلف این صنعت را هدف قرار داده 
باشند و گوگل هم طبیعتا برای مرورگر کروم به 

دنبال بهینه سازی تجربه تحت وب است.

تازههای
علمی

محققان ژاپنی یک اتاق کامل را تبدیل به شارژر بی سیم برای دستگاه های 
الکترونیکی کردند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، سرانجام روزی فرا می رسد که سیستم 
شارژ بی سیم، دستگاه های برقی ما را همیشه در حالت شارژ شده نگه می دارد و 
در آن روز وصل کردن تلفن همراه به کابل شارژر کاری عجیب خواهد بود. امروزه 
استفاده از شارژر بی سیم برای تلفن همراه، ساعت های هوشمند، هدفون ها و 
سایر وسایل الکترونیکی کاری رایج است. اگرچه از نظر تجاری بر راحت تر بودن 
شارژرهای بی سیم نسبت به کابل ها تاکید می شود اما بیشتر مواقع برای شارژ 
دستگاه به طور بی سیم باید آن را روی یک صفحه مشخص قرار داد که این کار 
استفاده از آن را حین شارژ شدن دشوار می کند. به همین منظور برای رسیدن به 
هدف نهایی که راحتی افراد است باید برد این شارژرها افزایش یابد. در مطالعه ای 
دستگاه های  می تواند  که  ساخته اند  سیستمی  توکیو  دانشگاه  محققان  جدید 
الکترونیکی را از راه دور در هر کجای یک اتاق که باشند شارژ کند. در این فناوری، 
اجزایی به نام خازن یکپارچه درون حفره های دیوار قرار می گیرند. خود دیوار نیز 
از سطوح رسانا ساخته شده است. به این ترتیب یک میدان مغناطیسی سه بعدی 
در اتاق برقرار می شود. میدان مغناطیسی در اطراف یک قطب مسی که در مرکز 

اتاق قرار دارد در جهت و خالف جهت عقربه های ساعت به گردش در می آید و 
گیرنده هایی که به دستگاه های الکترونیکی متصل می شوند این میدان مغناطیسی 
را دریافت کرده و شارژ می شوند. محققان این سیستم را در اتاقی با ابعاد سه در 
سه در دو متر آزمایش کردند و دریافتند که در 9۸ درصد از حجم اتاق بازدهی ۵0 
درصدی وجود دارد. در دو درصد باقی مانده از اتاق نیز برق رسانی مناسب بود و 
بازدهی آن هرگز کمتر از ۳۷ درصد نشد. محققان می گویند خروجی این سیستم 
می تواند ۵0 وات یا بیشتر باشد. عالوه بر این الگوهای میدان مغناطیسی در این 
اتاق برای انسان ها بی خطر بود. این اولین سیستم شارژ بی سیم در مقیاس یک 
اتاق نیست اما به نظر می رسد برخی از مشکالت مدل های قبلی را ندارد. اگرچه 
حتی اگر چنین سیستمی به مرحله ی بهره برداری برسد کاربران معمولی عالقه ای 
اما  اتاق نشیمن خود نخواهند داشت.  آلومینیوم در دیوارهای  از  استفاده  به 
محققان می گویند از این فناوری می توان در مقیاس کوچک تر مانند کابینت هایی 
که وسایل برقی را شارژ می کنند استفاده کرد. همچنین این فناوری برای کارخانه ها 
مناسب خواهد بود و افراد معمولی می توانند از نمونه های مشابه مثل دیواری 
که دستگاه ها را تا فاصله ی 10 متری با استفاده از امواج مایکروویو شارژ می کند 

استفاده کنند.

شارژر بی سیم به بزرگی یک اتاق!

جوگر، نام شاسی بلند جدید و هفت نفره داچیا

با جوگر Jogger، خودروی خانوادگی جدید و ارزان قیمت داچیا آشنا شوید. این خودرو که چند 
روز دیگر معرفی می شود جایگزین لوگان MCV شده و از همان روند نام گذاری مشابه داستر سود 

می برد به گونه ای که در انتهای نام خود دارای پسوند er است.
تیزر جدید منتشر شده توسط داچیا تائید کننده آن است که جوگر نسخه استیشن لوگان سدان/
ساندرو هاچبک بوده و از ویژگی های خشن مدل های استپ وی و همان رنگ نارنجی دوست داشتنی 
سود می برد. در این ویدئوی کوتاه بخشی از شیشه های خودرو را می بینیم. همچنین میله های سقف 

بزرگ مشابه ساندرو استپ وی نیز دیده می شوند.
جوگر به صورت پنج یا هفت نفره در دسترس خواهد بود و از چراغ های عقب مشابه محصوالت ولوو 
با گرافیک Y شکل سود می برد. نمای عقب سرراست این خودرو نیز به  منظور ایجاد حداکثر فضای 
بار طراحی  شده است. به نظر می رسد چراغ های جلو نیز از لوگان و ساندرو گرفته شده اند و احتماالً 

به صورت استاندارد از دیالیت های LED سود خواهند برد.
فعالً تصاویری از کابین جوگر جدید منتشر نشده اما از آنجایی که محصوالت داچیا به دنبال ارائه 
ویژگی های مناسب با قیمت ارزان هستند بنابراین انتظار می رود این بخش خودرو از ساندرو استپ 
وی گرفته شده باشد. به لطف طراحی سه ردیفه در نسخه هفت نفره و وجود فضای بار کافی، جوگر 

گزینه مناسبی برای خانواده ها خواهد بود.
اگرچه داچیا به خاطر قیمت ارزان محصوالتش شناخته می شود اما افراد زیادی به نبود پیشرانه 
قوی تر در لوگان و ساندرو معترض هستند. هنوز مشخص نیست که جوگر جدید نیز با پیشرانه های 
۳ و 4 سیلندر برادران خود عرضه خواهد شد یا خیر. گزینه منطقی افزوده شدن پیشرانه ای قوی تر 

به جوگر خواهد بود زیرا این شاسی بلند هفت نفره ابعاد بزرگ تر و وزن بیشتری دارد.
این خودرو پس از معرفی رسمی روانه نمایشگاه مونیخ شده و روند فروش آن نیز از اواخر سال 

جاری یا اوایل سال 2022 شروع خواهد شد.
)pedal.ir( منبع: پدال

حذف گیربکس های دستی فولکس واگن تا سال ۲۰۳۰

از آنجایی که آماده ورود به عصر خودروهای الکتریکی می شویم، عمر گیربکس های دستی نیز 
کم کم به پایان می رسد. برخی خودروسازان قبالً برنامه های خود برای بازنشسته کردن این نوع 
گیربکس ها در خودروهای درون سوزشان را اعالم کرده اند. به نظر می رسد فولکس واگن نیز چنین 

روند را طی می کند.
پس از پشت سر گذاشتن دیزل گیت پرهزینه و ورود به عصر الکتریکی ها، فولکس واگن به کاهش 
حداکثری هزینه ها عالقه مند بوده و یکی از راه ها می تواند ساده تر کردن قوای محرکه قابل ارائه باشد. 
این شرکت استفاده از گیربکس DSG را به نمونه های دستی ترجیح داده و روند حذف تدریجی 

گیربکس های دستی را از سال 202۳ آغاز می کند.
نسل بعدی خودروهای دیزلی و بنزینی این خودروساز بدون سه پدال تولید خواهند شد و کراس 
اوور کامپکت و جدید تیگوان در سال 202۳ فقط با گیربکس اتوماتیک در دسترس خواهد بود. همین 
داستان درباره پاسات جدید نیز صادق است. همچنین گفته شده این خودرو فقط به صورت استیشن 

عرضه خواهد شد و خبری از نسخه سدان نخواهد بود.
از سبد محصوالت  میالدی  جاری  دهه  پایان  تا  گیربکس دستی  معتقدند  آلمانی  رسانه های 
فولکس واگن حذف خواهد شد و شاید این خودروساز فقط محصوالت الکتریکی را در چارچوب زمانی 
یاد شده عرضه کند. اگرچه در خبرها به این نکته اشاره نشده اما استفاده انحصاری از گیربکس 
اتوماتیک توسط فولکس واگن احتماالً سایر برندهای این گروه همچون اشکودا، سئات و آئودی را نیز 
تحت تأثیر قرار خواهد داد. آئودی قبالً اعالم کرده از سال 2026 فقط خودروهای الکتریکی را روانه 
بازار خواهد نمود. با احتمال عرضه پاسات جدید به صورت اتوماتیک، همین اتفاق برای نسل بعدی 
اشکودا ساپرب نیز رخ خواهد داد زیرا هر دو خودرو از معماری یکسان استفاده کرده و انتظار می رود 
همراه یکدیگر در براتیسالوا تولید شوند. فولکس تائید کرده نهمین نسل گلف نیز تولید خواهد شد و 

بنابراین به احتمال زیاد نسل جدید اوکتاویا و لئون نیز فاقد گیربکس های دستی خواهند بود.
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آگهي فراخوان
شــركت شــهركهاي صنعتــي فــارس در نظــر دارد تعــدادي قطعــه زميــن در شــهركهاي صنعتــي بــزرگ 
ــد و 000      ــه صنعتــي خرمبي ــاد ، سعادتشــهر ، ناحي ــدان فيروزآب ــد1 ،داراب ،روزب ــاده ، اقلي شــيراز ، آب

) ليســت پيوســت ســامانه ( از طريــق مزايــده عمومــي و طبــق ضوابــط و مقــررات و دســتورالعمل حــق بهــره بــرداري 
ســازمان صنايــع كوچــك و شــهركهاي صنعتــي ايــران بــه اشــخاص حقيقــي و حقوقــي واجــد شــرايط تخصيــص دهــد. 
لــذا بدينوســيله از كليــه متقاضيــان دعــوت مــي شــود نســبت بــه ثبــت نــام  در ســامانه تــداركات الكترونيــك دولــت 

بخــش مزايــده ســپس نســبت بــه دريافــت اســناد از طريــق ســامانه اقــدام نماينــد.
1. تاريخ اخذ اسناد در سامانه تداركات الكترونيكي دولت : از 1400/06/08 لغايت 1400/06/21

ــورخ 1400/06/21 و فيزيكــي  ــداركات: ســاعت 13 م ــامانه ت ــنهادها، در س ــليم پيش ــت تس ــن مهل 2. آخري
ــه شــركت. ــورخ 1400/06/21  دبيرخان ــا فيــش نقــدي( ســاعت 14:30 م ــه ي ــت نام ــف )ضمان پاكــت ال

3. تاريخ كميته بازگشايي پاكت ها : 1400/06/23 
4. ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد فراخوان درج شده است.

تلفن تماس : 32360570 
شناسه آگهی: 1181445
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