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 دبیرکل حزب مردم ساالری:
چون معیشت مردم با مذاکرات وین گره خورده 

پس نباید فرصت پیش مذاکره را 
با آمریکا از دست داد

مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ســاالری در توئیتر نوشت: جناب آقای رئیسي بارها گفته اند 
معیشت مردم را با تحریم ها گره نمی زنیم!  شکی نیست راه حل اساسی افزایش قدرت  خرید مردم همان 
تقویت  ارزش  پول ملی اســت که آن هم بدون رفع  تحریم ها امکان پذیر نیست.  پس  اقتصاد ما با موضوع 

مذاکرات  وین گره خورده که پیش مذاکره با ۱+۴ بدون حضور آمریکا بی نتیجه است.

با ثبت رکوردهای جدید در موارد ابتال به ویروس کرونا و آمار مرگ ومیر ناشــی از این بیماری، چاره ای 
جز اعمال قرنطینه و محدودیت های سختگیرانه برای کشورهای حوزه اروپای مرکزی باقی نمانده است.

به گزارش خبرگزاری افه، کشورهایی همچون اتریش یا جمهوری چک که در بهار ۲۰۲۰، موج اول شیوع 
ویروس کرونا را در مقایسه با کشورهایی مانند...

تابلو دفتر یک نماینده آتش زده شد
معترضان هلندی با پلیس درگیر شدند

بازگشت قرنطینه کرونا به اروپا

حمله به ساختمان کنسولگری ایران در  هامبورگ

صفحه2
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رئیس هیات مدیره شرکت فرش شاهکار دّرین کاشان و گروه تجاری بین المللی مبینی: 
هدف ما  احیای اصالت فرش ایرانی است

موانع موجود بر ســر راه واردات تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز صنعت 
فــرش، یکــی از چالش های اصلی فعاالن این صنعت اســت. عــالوه براین، 
تولیدکنندگان صنعت فرش به دلیل تحریم ها، با محدودیت های ثبت سفارش 
و کاهش قدرت خرید مردم مواجه هستند که این موضوع، معضالت زیادی به 

ویژه در زمینه فروش محصوالت را برای آنان به وجود آورده است.
ابوالفضل مبینی، رئیس هیات مدیره شــرکت فرش شاهکار دّرین کاشان 
و گروه تجاری بین المللی مبینی، با بیان اینکه عنوان ششــمین صادرکننده 
نساجی ایران به این شــرکت اختصاص یافته است، اظهار کرد: شرکت فرش 
شاهکار دّرین کاشان از سال ۱۳۸۹ احداث گردید و در سال ۱۳۹۱ با استفاده 
از ماشین آالت به روز شرکت های معروفی مانند شونهر و وندویل، شروع به کار 
کرد. در حال حاضر نیز عمده فعالیت این شرکت، صادرات فرش و بازاریابی این 

محصول با کیفیت است که خوشبختانه با تولیدات دنیا قابل رقابت می باشد.
وی به ســوابق خود اشــاره کــرد و گفت: بنــده حدود ۳ ســال به طور 
پیاپــی از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنــوان صادرکننده قابل 
تقدیر و کارآفرین نمونه و جوان کشــور شناخته شــدم و در حال حاضر نیز 
فعالیت های زیــادی به منظور تامین بازار داخلــی و خارجی انجام می دهم. 
رئیس هیات مدیره شــرکت فرش شــاهکار دّرین کاشــان و گــروه تجاری 
بین المللــی مبینی، با اشــاره به اینکه در ســال جهش تولید یک ماشــین 
۱۲۰۰ تنــی با عرض ۴ متر به ســبد محصوالت این شــرکت اضافه شــده 
اســت، افزود: باتوجه به شــعار زیبای رهبر معظم انقالب اســالمی، امسال 
درصدد افزایش تولیدات و فعالیت های شــرکت فرش شــاهکار دّرین کاشان 

 هستیم و در این راســتا از دولت انتظار داریم تا توجه ویژه ای به این موضوع
 داشــته باشد. مبینی به برنامه مدیران و حســابداران مالی این شرکت برای 
خرید دو ماشین دیگر به منظور افزایش صادرات و تولید، اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر محصوالت این شرکت به ۲۷ کشور دنیا صادر می شود و بازارهای 
داخلی را نیز تامین می کند. البته درصدد تنوع بخشــی به ســبد محصوالت 
متناســب با سالیق مختلف هستیم و به منظور افزایش تولید، همه رنگ ها و 
نقشــه های به کار گرفته شده در فرش های تولیدی ۲۷ کشور دنیا را بررسی 
و پیش بینی کرده ایم. رئیس هیات مدیره شــرکت فرش شاهکار دّرین کاشان 
و گروه تجاری بین المللی مبینی، تولید فرش ۱۲۰۰ شانه، ۷۰۰ شانه و ۵۰۰ 
شانه را از تولیدات مهم این شرکت دانست و بیان کرد: برخی از این تولیدات به 
فرش های مورد نیاز خانه های مدرن اختصاص دارد. باتوجه به اینکه فرش ایرانی 
به عنوان کاالی پربازده و پرطرفدار شناخته شده و از دیر باز تاکنون مورد توجه 
بازارهای صادراتی بوده برای توســعه به حمایت هرچه بیشتر دولت نیاز دارد. 
این محصول با حمایت های ویژه از آن و انجام پشتیبانی های الزم، درآمد ارزی 
زیادی نصیب کشور خواهد کرد. وی تاکید کرد: تالش ما در این شرکت براین 
اســت که محصول ایرانی را به تمام کشورهای دنیا معرفی کرده و با تکیه بر 
همکاری بانک ها و مدیران بخش های دولتی، آماده جنگ اقتصادی با دشمنان 
خارجی باشیم. رئیس هیات مدیره شرکت فرش شاهکار دّرین کاشان و گروه 
تجاری بین المللی مبینی با اشاره به تاثیر مستقیم ویروس کرونا بر همه کسب 

و کارها گفت: خوشــبختانه مدیران این شرکت، عواقب اقتصادی این ویروس 
را خیلی زود شناســایی کرده و متناسب با آن، برنامه هایی تدوین کردند تا از 
ضررهای احتمالی جلوگیری شود. مبینی به مشکالت موجود در صنعت فرش 
اشــاره کرد و افزود: در حال حاضر با مشکالتی مانند افزایش نرخ ارز، نبود ارز 
کافی برای ثبت سفارش، موانع واردات ماشین آالت مورد نیاز، کمبود نقدینگی 

و همچنین بی توجهی بانک ها در تامین مالی بخش تولید مواجه هســتیم که 
 امیــدوارم با بازنگری قوانین و توجه ویژه به نیازها و مطالبات تولیدکنندگان، 
برطرف گردد. رئیس هیات مدیره شــرکت فرش شاهکار دّرین کاشان و گروه 
تجاری بین المللی مبینی ادامه داد: مسئوالن برای توسعه این صنعت، اهتمام 
ویژه ای داشته باشند تا فرش ایرانی، اصالت و مفهوم گذشته خود را با دیگر در 

بازارهای جهانی به دست آورد.

 در حال حاضر محصوالت این شرکت به 27 کشور 
دنیا صادر می شود و بازارهای داخلی را نیز تامین 

می کند. البته درصدد تنوع بخشی به سبد محصوالت 
متناسب با سالیق مختلف هستیم و به منظور افزایش 
تولید، همه رنگ ها و نقشه های به کار گرفته شده در 

فرش های تولیدی 27 کشور دنیا را بررسی
 و پیش بینی کرده ایم 

رئیس هیات مدیره شرکت فرش شاهکار دّرین 
کاشان و گروه تجاری بین المللی مبینی: مسئوالن برای  

توســعه این صنعت، اهتمام ویژه ای داشته باشند تا 
فرش ایرانی، اصالت و  مفهوم گذشته خود را با دیگر در 

بازارهای جهانی به دست آورد. این شــرکت براین است 
که محصول ایرانی را بــه تمام کشــورهای دنیا معرفی 
کرده و با تکیه بــر همکاری بانک ها و مدیران بخش های 

دولتی، آماده جنگ اقتصادی با دشمنان خارجی باشیم

در گفت وگو با یوسف محمدپور، بنیانگذار و مدیرعامل سامانه مدی مدیا مطرح گردید:
مزایای پرونده الکترونیک سالمت، نسخه نویسی الکترونیکی و نوبت دهی آنالین

سامانه مدی مدیا از چه سالی و با چه رویکردی آغاز به کار کرد؟
مدی مدیا با بیش از ۱۰ سال تجربه در زمینه نرم افزارهای مطب و کلینیک 
از سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت کرد و در سال ۱۳۹۹ با توجه به رویکرد متولیان 
نظام سالمت درخصوص تقویت پرونده الکترونیک سالمت و ثبت نسخ آنالین 
در نسخه نویسی الکترونیکی به صورت یکپارچه ورژن جدیدی با برند مدی مدیا 

را رونمایی کرد.
فکر اولیه طراحی ســامانه مدی مدیا چگونه و با چه هدفی جرقه 

خورد؟
ایده مدی مدیا بیش از یک دهه قبل در زمانی که پدر مرحومم دچار بیماری 
ســرطان شــده بود اتفاق افتاد که در حین رفت و آمد بین مطب ها و پزشکان 
مختلف، مدارک پزشــکی پدرم روز به روز بیشتر می شد و بعد از گذشت چند 
ماه و انجام آزمایشات و تصویربرداری های مختلف و باال رفتن حجم این مدارک 
و ســخت تر شدن حمل آنها بین پزشکان متعدد و حتی گم شدن یا مخدوش 
شدن برخی از آنها، باعث شد به فکر دیجیتالی کردن این مدارک بیفتم و بعد 
از آن مدت ها در ذهنم برای برطرف کردن این موضوع چالش داشتم و باالخره 
بعد از مدت ها تحقیق و ارتباط نزدیک با پزشــکان مختلف و شناسایی کامل 
نیازهای مطب ها و کلینیک ها، یک نسخه نرم افزار مطب و کلینیک را طراحی و 
راه اندازی کردم، سامانه مدی مدیا ورژن جدید اما با رویکرد متفاوت تر از همان 
نرم افزار اســت که بیش از یک دهه است در این زمینه فعال است و بیش از ۵ 

هزار پزشک را تحت پوشش خود دارد.
چه نیازی در حوزه سالمت و پرونده نویســی رخ داد که آبادیس 

سالمت امروز، مدی مدیا را پایه گذاری کرد؟
یکــی از مهمترین موارد، سیاســت گذاری متولیان نظام ســالمت )وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی( و ســازمان های بیمه گر )مانند سازمان 
تامین اجتماعی و ســازمان بیمه ســالمت( و… درخصوص تقویت ســپاس 
) ســامانه پرونــده الکترونیک ســالمت( و نسخه نویســی الکترونیکی جهت 
یکپارچه سازی سیستم های اطالعات سالمت است. از دیگر موارد مهم می توان 
به تحلیل لحظــه ای اطالعات تجمیعی ماننــد: انواع بیماری هــا، جغرافیای 
 بیماری ها، بیماری های مســری و… از سیستم های اطالعاتی سالمت مانند: 
HIS - OIS - EMR - EHR - LIS - PIS و... اشــاره کرد که جهت پایش و 

کنترل سالمت عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.
با توجــه به اینکه در حوزه نوبت دهی پزشــکی و ثبت نســخه 
الکترونیک سامانه های مشابه بسیاری فعالیت می کنند، راه حل شما 

برای پرهیز از موازی کاری چیست؟
یکــی از مهمتریــن چالش هایی که در مدی مدیا به دنبــال رفع آن بودیم 
تجمیع پراکندگی خدمات در ســامانه های مختلف بود. عموما پزشکان مجبور 
بودند که نیازهای خود را از طریق چندین سامانه رفع کنند. اما در مدی مدیا 
تمامی این نیازها از قبیل نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک، نوبت دهی آنالین، 
نسخه نویسی الکترونیکی، پرونده نویسی الکترونیکی، صفحه شخصی پزشکان 
و… به صورت یکپارچه در اختیار پزشکان قرار گرفته است و پزشک به راحتی 
و با ســرعت باالتری به اطالعات بیمار دسترسی خواهد داشت و دیگر نیاز به 
استفاده از چندین سامانه و دوباره کاری ندارد. در اینجا البته الزم به ذکر است 

که بیمار هم دیگر نیاز نیست که به چندین سامانه مختلف رجوع کند.
امروزه امنیت در فضای آنالین باتوجه به گســتردگی و پیشرفت 
تکنولوژی و خدمات الکترونیک در بین مردم اهمیت بســیاری دارد، 
مدی مدیا برای امنیت اطالعات بیماران و حفظ حریم شخصی در این 

حوزه چه تدبیری اتخاد نموده است؟
از آنجا که حفظ اسرار شهروندان در حوزه سالمت باالترین حساسیت ها را 
دارد، بدین منظور استراتژی های مختلفی برای این کار در نظر گرفته شده است 
که یکی از موارد این اســت که تمامــی اطالعات کاربران مدی مدیا به صورت 
کامال رمزنگاری شده در بهترین دیتاسنترهای کشور نگهداری و حفظ می شود. 
در سامانه مدی مدیا احراز هویت و کنترل دسترسی کاربران )پزشک، دستیار، 
منشی،  بیمار و...( براساس استاندارد ها به صورت کامال هوشمند تعریف می گردد 

تا از دسترسی های غیر مجاز جلوگیری شود.
آیا سازمان های بیمه گر و متولیان حوزه سالمت بر مدی مدیا نظارت 

دارند؟
بله، مدی مدیا مفتخر اســت تمامی مجوزهــا و گواهینامه های مورد نیاز 
از ســازمان های مربوطه اعم از: وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، 
سازمان نظام صنفی رایانه ای، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سالمت 
و... را کســب نماید. مدی مدیا ســعی کرده با حفظ کنترل کیفیت خدمات و 
رضایتمنــدی کاربران خود، گواهینامه ها و مجوزات مذکور را تمدید و بیش از 

پیش در کیفیت خدمات و رضایتمندی کاربران بیفزاید. 
مدی مدیا برای طراحی، توســعه و پیاده ســازی نرم افزار مطب و 

کلینیک از چه متخصصانی استفاده کرده است؟
مدی مدیا ســعی کرده با حفظ روحیه کارآفرینــی از تمامی متخصصین 
مربوط به این حوزه از قبیل: پزشکان، پیراپزشکان، هوش مصنوعی، علم داده، 
متخصصین انفورماتیک پزشــکی، مدارک پزشکی، مدیریت اطالعات سالمت، 
فناوری اطالعات سالمت و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات و... بهره گیرد. 
آیا نرم افزار مطب و کلینیک مدی مدیــا برای تمام تخصص های 

پزشکی قابل استفاده است؟
بله. مدی مدیا با ایجاد قابلیت هایی مانند فرم ساز تخصصی و پرونده نویسی با 

قلم نوری، امکان استفاده در تمامی تخصص های پزشکی را دارد.
نحوه احراز هویت پزشکان در مدی مدیا چگونه است؟

مدی مدیا با اتصال به سرویس های احراز هویت سازمان های مربوطه، تمامی 
پزشکان مجاز به فعالیت را به صورت کامال اتوماتیک و مطمئن احراز می نماید.

سامانه مدی مدیا چه امکاناتی را به بیماران ارائه می دهد؟
بیمــاران در مدی مدیا می توانند با جســتجو در کاملتریــن و جامع ترین 
بانک اطالعات پزشکی کشــور )حدود ۳۳۰ هزار نفر از پزشکان، پیراپزشکان، 
دندانپزشکان، روانشناسان و…( پزشــک را انتخاب و خدمات مورد نیاز خود 
را دریافت کنند. در مدی مدیا بیماران می توانند به صورت اینترنتی نوبت دهی 
پزشــکی را انجام دهند. مدی مدیا قابلیت نوبت دهی پزشــکی به شــیوه های 
مختلف اعم از نوبت حضوری و نوبت مشاوره آنالین )صوتی، تصویری، متنی( را 

در اختیار بیماران قرار می دهد. 
ادامه در صفحه 8

با آنالین شــدن عموم کارها، ورود پزشــکی به این عرصه دور 
از انتظار نبود. اما بیماری کرونا ســرعت ایــن کار را افزایش داد.  
نوبت دهی پزشکی که قبال به صورت حضور در مراکز درمانی و گاهی 
از طریق ســایت های بیمارستان ها اتفاق می افتاد، به صورت آنالین 
و با اتصال به پرونده الکترونیک ســالمت و با ویژگی نسخه نویسی 
الکترونیک و قابلیت تعریف برای همه مطب ها و مراکز درمانی توسط 
تیم مدی مدیا طراحی شــد. در این خصوص گفت وگویی با یوسف 
محمدپــور، بنیانگذار و مدیرعامل ســامانه مدی مدیا، درخصوص 
پرونده الکترونیک سالمت و نسخه نویسی الکترونیکی انجام شده 

که در ادامه به آن می پردازیم.

باالخره طرحی که هیچ فایده ای برای کنترل کرونا نداشت، پایان یافت!

دستور صریح رئیسی برای لغو منع تردد شبانه 
واکنش ها نسبت به فامیل ساالری در دولت ادامه دارد

مخالفت با انتصابات فامیلی؛
 از »شعر طنز« تا »نماز جمعه«
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گــروه سیاســی – خاطــره میرزا: 
»انتصابــات فامیلــی« اصطالحی اســت که 
بــا دولت جدید باب شــد و خیلی زود افکار 
عمومی را بــه خود جلب کــرد. پیش از این 
اصطالح نزدیک به این موضوع »آقازاده« بود 
اما حاال معلوم شــده که ایــن فقط آقازاده ها 
نیستند که پست و رانت و امکانات را به خود 
جلب می کننــد؛ بلکه دامادها و برادر دامادها 
هم دســت کمی از آقازاده ها ندارند. بعضی ها 
هم به طنز می گویند کــه ظرفیت آقازاده ها 
اشباع شــده و حاال نوبتی هم که باشد نوبت 

دامادها است.
این موضوع چنان بازتابی در فضای مجازی 
و واقعی داشت که ســید ابراهیم رئیسی هم 
بــه آن توجه کــرد و ظاهرا دســتوری برای 
رفع دغدغه ها در این زمینه داد؛ اما دســتور 
رئیس جمهــور به گونه ای بود که معلوم بود 
به نتیجه ای نمی رســد. وی ۱۶ ابان ماه  در 
جلســه هیئت دولت با اشاره به طرح شبهات 
مختلف در رســانه ها از جمله موضوع توجه 
بعضی از وزرا نسبت به انتصاب بستگان خود، 
گفت: وزرا و مسئوالن اجرایی به »خبرسازی 
و ادعاهــای کذب« بالفاصله پاســخ دهند و 
اجازه ندهند ذهنیت منفی در جامعه بوجود 
آید. در واقع رئیسی خواستار مقابله با ادعاها 
شده بود، نه واقعیت هایی که درباره انتصابات 
فامیلی وجود دارد. ضمن اینکه معرفی برادر 
دامــاد علیرضــا زاکانی کاندیدای پوششــی 
انتخابات به عنوان وزیر پیشــنهادی آموزش 
و پرورش چند روز بعد از این دســتور صورت 
گرفت که نشان می داد رئیس جمهور چندان 

توجهی به این مسائل ندارد.
بــا این همــه در مجلس گویا بیشــتر از 
دولــت دغدغه ایــن انتصابات وجــود دارد. 
رای نــدادن مجلس به بــرادر داماد زاکانی و 
هشــدارهایی که گهگاه از ســوی نمایندگان 
درباره ضرورت پیشــگیری از این انتصابات و 

بازتابها و تبعات منفی آن شــنیده می شود، 
نشان می دهد که این موضوع به عنوان یکی 
 از نقاط افتراق مجلس و دولت در حال رشــد

 است. 
روز گذشــته احمد علیرضــا بیگی، عضو 
هیات رئیسه کمیســیون امور داخلی کشور 
و شــوراها در مجلــس یازدهم بــا انتقاد از 
انتصابات فامیلی در دولت رئیسی گفت: طبق 
مشــاهدات انتصابات فامیلــی صورت گرفته 
در دولت، ســزاوار جمهوری اسالمی نیســت 
و با وجودی که آقای رئیســی به مســئوالن 
مربوطه تذکر داده است، اما چنین انتصاباتی 
در حال انجام اســت. این انتصابات خواست 
دولت نیست و مشکل نفسانی وزرا و مدیرانی 
است که چنین شرایطی را برای دولت پیش 

آورده اند.
وی در پاســخ بــه این پرســش کــه آیا 
احتمال دارد بین مجلس و دولت در این باره 
تنش ایجاد شــود؟ چرا که برخی نمایندگان 

نســبت به این انتصابات واکنش نشان داده و 
معترضند، گفت: مجلس وظیفه نظارتی دارد 
و باید ورود جدی به موضوع داشــته باشــد. 
البته مــن از همان ابتدا مخالف این بودم که 
مجلس در انتخابات ریاست جمهوری دخالت 
کنــد و نمایندگان از آقای رئیســی بخواهند 
در انتخابــات حاضر شــود. در این باره بیش 
از ۲۰۰ نماینــدگان مجلــس از رقبای آقای 
رئیسی خواستند از دور رقابت به نفع او کنار 
بروند و اجازه بدهند آقای رئیســی به قدرت 
برسد. این موارد کارکردهای اشتباهی بود که 
اکنون باعث دوگانگی شــده است.  او تاکید 
کرد: اما ما به عنــوان نمایندگانی که در این 
باره دخالتی نداشــتیم، حتما از بعد نظارتی 
مجلس به طــور جدی به مقولــه انتصابات 

فامیلی در دولت ورود می کنیم.
این نماینده در پایان افزود: به همین دلیل 
سعی داریم به طور جدی به موضوع انتصابات 
فامیلــی دولت ورود کنیــم و وظیفه نظارتی 

خــود را انجــام دهیم، چرا کــه در غیر این 
صورت نمی توانیم پاســخگوی انتقادات افکار 
عمومی باشــیم. همچنین رئیس فراکســیون 
مســتقلین والیی مجلس شورای اسالمی نیز 
روز شنبه تاکید کرد: پرداختن به موضوعات 
باندی، گروهــی و جناحی خصوصا فامیلی و 
ارتباطات شــخصی، به دولت در ادامه مسیر 
خیلی لطمه خواهد زد. نــوری با بیان اینکه 
اینگونه انتصابات و تغییرات هم با شــعارهای 
دولت سازگار نیســت و هم با شرایط کشور؛ 
گفت: »با این همه مشکالتی که مردم دارند، 
حال عده ای هم صرفا هدف شان، فراهم کردن 
پُست برای خویشــاوندان و فامیل باشد، این 
اصال پســندیده نیست و خیلی مشمئزکننده 
رئیس جمهور  آقای  امیدوارم شــخص  است. 
اجازه ندهنــد این اتفاقات تکرار شــود. این 
انتصابات مقداری هم پرشــتاب شده است و 
امیدوارم جلوی این روند را بگیرند. به برکت 
فضــای مجازی، اطالع رســانی ها هم صورت 

می گیرد البته تا جایی که کشــف می شود و 
بنابراین نباید اجازه دهند که در همین ابتدا، 

کار دولت را خراب کنند و به حاشیه ببرند.
ســه شــنبه گذشــته نیز تذکــر کتبی 
محمدحســن آصفری نماینده اراک به همراه 
۳۵ نماینــده دیگر مجلس بــه رئیس جمهور 
دربــاره ضــرورت جلوگیــری از انتصابــات 
فامیلی و بی توجهی به شایسته ســاالری در 
دســتگاه های دولتی قرائت شــد؛ اما بعد از 
چند روز این نماینده توضیح داد: متاســفانه 
گزارشاتی به دستمان می رسد که فالن وزیر 
می خواهــد برادرخانم خود یــا فامیل  خود 
را انتصــاب کند لــذا باید جلــوی این گونه 
رفتارها گرفته شــود و در انتخابات افراد نگاه 
فقط شایسته ســاالری مدنظر باشد. وی البته 
ســعی کرد قدری با دولت مهربانتر برخورد 
کند و گفــت که نمی گوییم انتصابات فامیلی 
وجود داشته اســت بلکه می گوییم دولت از 
االن پیشــگیری کند و در وزارت خانه ها در 
انتصابات و انتخاب ها نگذارد انتصابات فامیلی 

صورت گیرد! 
اما این انتصابات صدای دیگرانی جز اهالی 
مجلس را هم درآورده است. علیرضا قزوه که 
جزو شاعران سیاسی و اصولگراست به تازگی 
یک رباعی از خویش در فضای مجازی منتشر 
کرده که بازتاب بســیاری یافته اســت: »شد 
صورت خلق ســرخ از سیلی تان / کو تجربه؟ 
کو مدرک تحصیلــی تان / این دولت انقالب 
اسالمی ماست / نه دولت انقالب فامیلی تان!« 
 ســید عبدالنبــی موســوی فرد، نماینده 
ولی فقیه در خوزســتان هم جمعه گذشــته 
در خطبه های نماز جمعــه اظهار کرد: ما به 
شــما رای ندادیم که فالن مســئول ،داماد و 
فرزندت را ســر کار بیاوری و بهره مند شوند؛ 
مســئول باید مثل مردم و بین آن ها زندگی 
کند؛ اگر ما بخواهیم عدالت اجرا شود الزمه ی 

آن مطالبه گری مردم است.

به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد
جلسه بررسی مشکالت آب چهارمحال و بختیاری

اصفهان، یزد و خوزستان
جلسه بررسی مسایل مربوط به مشکالت آب استان های چهارمحال و بختیاری، 
اصفهان، یزد و خوزســتان ظهر امروز )شنبه( به ریاست محمد مخبر معاون اول 
رئیس جمهوری برگزار شــد. به گزارش ایســنا، در این جلســه که وزرای جهاد 
کشــاورزی، نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست، رئیس شــورای اطالع رسانی دولت، رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری و استانداران چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان 

حضور داشتند، مسائل و مشکالت  مربوط به آب این چهار استان بررسی شد.

دستور رئیس قوه قضائیه 
درباره وسائل نقلیه توقیفی پرونده های مواد مخدر

رئیس قوه قضائیه طی دســتوری به دادستان کل کشور تاکید کرد که نسبت 
به تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیف و یا ضبط شده در خصوص پرونده های مواد 
مخدر، تسریع صورت گیرد. به گزارش ایسنا، خطاب به دادستان کل کشور آمده 
است: از قرار اطالع، وسائل نقلیه ای که در خصوص پرونده های مواد مخدر توقیف 
یا ضبط شده اســت، به مدت نســبتا طوالنی تعیین تکلیف نشده و در محل های 
مناسبی نگهداری نمی شوند؛ لذا از طریق دادستان های محترم و هر طریق دیگری 
که مناسب می بینید از محل نگهداری خودروها بازدید به عمل آمده و در تعیین 
تکلیف نهایی تسریع شود و گزارش اقدامات صورت گرفته، ارائه که اگر اقدامی از 

ناحیه اینجانب الزم است انجام شود.

تابلو دفتر یک نماینده آتش زده شد
جمعه شب گذشته به دفتر حسن نوروزی نماینده خبرساز رباط کریم  حمله 
شده است.  براساس گزارش فارس جمعه شب گذشته توسط افراد ناشناس تابلوی 
دفتر حجت االسالم حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان به آتش کشیده 
شد.  به نوشته این خبرگزاری در مورد علت حادثه و چگونگی آن هنوز اطالعاتی 
در دست نیســت اما وقوع این حادثه از طرف دفتر حجت االسالم حسن نوروزی 
تایید شــده است.  حسن نوروزی اخیرا اظهارات حاشیه سازی درباره حوادث آبان 

ماه سال ۹۸ داشته است.

بسیاری از آرای دیوان عالی کشور
 در عرصه  حقوق بشر قابل ارائه است

رئیس دیوان عالی کشور گفت: بسیاری از آراء دیوان عالی کشور در عرصه  حقوق 
بشــر قابل ارائه است. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، 
حجت االسالم والمسلمین ســید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور 
در دیدار رئیس ســتاد حقوق بشر قوه قضائیه با ایشان ضمن خوش آمدگویی به 
اقدامات صورت گرفته در دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت های 
دیوان عالی کشوربرای جهانی سازی نظام قضایی استفاده شود. وی تصریح کرد: 
در تعامالت بین المللی و سفرهای هیأت قضایی به کشورهای مختلف باید دست ما 
پر باشد تا بتوانیم پاسخگوی سواالت حقوق بشری باشیم و از طرفی دستاوردهای 
مثبت خود را ارائه دهیم. به عنوان مثال کمیســیون جبران خســارت یک نهاد 
متعالی در سیستم قضایی است که در سفر هیات قضایی به ایتالیا، بسیاری از آنها 

از اینکه چنین نهادی در سیستم قضایی ما وجود دارد متعجب بودند.

اخبار کوتاه

واکنش ها نسبت به فامیل ساالری در دولت ادامه دارد

مخالفت با انتصابات فامیلی؛ از »شعر طنز« تا »نماز جمعه«

– سید مجید حسینی:  گروه سیاسی 
چندماه بعد از اینکه بســیاری از مســئوالن 
نســبت به ناکارآمدی طرح »ممنوعیت تردد 
شــبانه« و بخصوص ادامه آن در شرایطی که 
بســیاری از محدودیت ها حذف شــده سخن 
باالخره رئیس جمهور شــخصا  می گفتنــد، 
دستور لغو این طرح بی فایده برای کرونا ولی 

مفید برای درآمدزایی دولتی را داد. 
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا با قدردانی از همراهی و همکاری مردم 
با متولیان مقابله با کرونا تأکید کرد: با توجه 
به واکسیناســیون عمومــی، ممنوعیت تردد 

شبانه در شهرها لغو شود.
این در حالی است که به نظر می رسید لغو 
ایــن طرح حداقل دو مــاه و نیم قبل صورت 
بگیــرد، زمانی که مراکز تزریق واکســن ۲۴ 
ساعته شــدند. بعد از آن هم در ابتدای آبان 
ماه  نمــاز جمعه بعد از ماه ها برگزار شــد و 
دورکاری ادارات لغــو شــد و دولت دســتور 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها را داد و به نظر 
می رسید طرح منع تردد شبانه هم لغو شود؛ 
اما گویــا عده ای مانع لغو ایــن طرح درآمد 
زا بودند. همچنین به نظر می رســید لزوم لغو 
منع تردد آنقدر بدیهی است که احتیاجی به 
دستور صریح رئیس جمهور نباشد و با اجماع 
در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب می شود 

اما چنین نشد! 
این طرح در پائیز ســال گذشته از ساعت 
۲۱ تا ۳ صبح اعمال می شــد اما بعد از چند 
ماه یک ســاعت از آن کاســته شد و فقط در 
مقاطعی مثل شــب های قدر و ایام برگزاری 
انتخابــات اعمال نمی شــد. در این مدت نیز 
اعالم نشــد که آیا واقعا این طرح مفید فایده 
است و تاثیری در کاهش دورهمی های مردم 
داشــته یا اینکه فقط بر زحمت مردم در این 

ایام افزوده شده و باعث شده که هر شب عده 
زیادی از هموطنان جریمه شــوند. همچنین 
اجرای طرح ممنوعیت تردد شبانه، مشکالتی 
را برای  برخی شهروندان که ناچار بودند برای 
انتقال اورژانســی بیماران خود به درمانگاه ها 
و بیمارســتان ها مراجعه کنند، بوجود آورد و 
در ایــن مدت عده ای از جریمه خود خویش 
به علت مراجعه به بیمارســتان ها شــکایت 
داشــتند.  یک از نمایندگان مجلس در پاییز 
۱۳۹۹با انتقاد از منع تردد شــبانه اعالم کرد: 
نباید فراموش کرد که مشــکل اصلی کشور 
در بیماری کرونــا و ابتال ی افراد در تردد در 
ســاعت ۹ شــب الی ۴ صبح نیست بلکه بی 
برنامگی و سردرگمی دولت از مشکالت اصلی 
در مقابــل بیماری کرونا اســت. دولت طرح 
ممنوعیت تردد خودروها از ساعت ۹ شب الی 
۴ صبــح و جریمه افراد را با هدف درآمدزایی 

عملیاتی کرده است.
ابراهیم عزیزی نماینده شــیراز با اشاره به 
اینکه در این طرح نیاز است تا دولت به شبهه 
ای که در جامعه مبنی بر در آمدزایی دولت از 
طریق جریمه خودروها در ساعت ۹ شب الی 
۴ مطرح شده است، پاسخ دهد ، می گوید: در 
حال حاضر بیشترین شبهه به طرح ممنوعیت 
خودرو از ســاعت ۹ شب الی ۴ صبح موضوع 
در آمدزایــی دولت از طریق جریمه خودروها 

است.
با همه این احوال ایــن طرح باقی ماند تا 
نیمه دوم شهریور که اعالم شد مراکز تزریق 
واکســن ۲۴ ساعته شده اســت. در آن زمان 
این پرســش از ســوی مردم شکل گرفت که 
وقتی شب ها قانون منع تردد وجود دارد، ۲۴ 
ساعتی کردن مراکز تزریق واکسن چه فایده 
ای دارد؟ بر این مبنا بود که در آن روزها خبر 
از لغــو این طرح آمد؛ اما بعــد از یکی – دو 

روز باز هم گویی »شــیرینی مزه جریمه ها« 
 بر اســتداللهای دیگر چربید و لغو این طرح

 لغو شد. 
علی خضریــان نماینده تهــران در تذکر 
 ۱۷ چهارشــنبه  علنــی  صحــن  شــفاهی 
شــهریورماه مجلس با اشــاره بــه طرح منع 
تردد شــبانه بعد از شیوع کرونا اظهار داشت: 
مجلــس باید بتوانــد پیگیر اجــرای عدالت 
در کشــور باشد؛ این مســئله باعث شده که 
شــهر برای طبقه مرفه قرق شــود در حالی 
 که افراد بیمــار دارند، متحمل هزینه جریمه

 نیز می شوند.
وی افزود: زمانی که فرمانده ستاد مقابله با 
کرونا تهران تاکید می کند که این طرح اصاًل 
قابل انجام نیســت و هیچ تاثیری در وضعیت 
کرونا نــدارد چرا ما بر آن اصــرار می کنیم؟ 
کمیســیون بهداشــت و درمان پیرامون این 
موضــوع ورود پیــدا کرده و گزارشــی تهیه 
کنــد. تهران را شــب ها بــرای طبقه خاص 
اجتماعی خالی می کنیم. اگر شــب ها بیرون 
متوجه می شوید چه وضعیتی در شهر حاکم 
 اســت نباید بر تصمیمات اشــتباه گذشــته

 اصرار کنیم.
اوایل آبان مــاه بار دیگر این موضوع مورد 
توجه مردم قرار گرفت و به نظر می رسید این 
بار با گسترش واکسیناسیون و لغو بسیاری از 
محدودیت هــای غیر درآمدزا، ادامه این طرح 
نیــز هیچ توجیهی ندارد. بــا این حال در آن 
زمان رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور ناجــا در مورد اجرای منع تردد 
شبانه گفت:  اجرای این طرح کما فی السابق 
در تمام شهرهای کشور با تمام وضعیت های 
رنگــی اجــرا می شــود و تــردد خودروهای 
فاقد مجوز از ســاعت ۲۲ تا ســه بامداد در 
تمامی معابر ممنوع اســت و در صورت ثبت 

تخلف مشــمول جریمه ۲۰۰ هــزار تومانی 
خواهند شــد. این در حالی بــود که فرمانده 
عملیات ســتاد مقابله با کرونای استان تهران 
با تاکید بر اینکه محدودیت منع تردد شبانه 
در کاهش تجمعات خانوادگی تاثیر نداشــته 
اســت، گفت: این محدودیت کاربردی ندارد 
و اثربخشــی در کنتــرل بیماری نــدارد؛ لذا 

پیشنهاد ما حذف آن است.
علیرضا زالی در جلســه ستاد ملی مقابله 
با کرونا اســتان تهران تاکید کرد: شکل تردد 
شبانه تغییر کرده است و ساعت های انتهایی 
شــب خلوت تر است و ساعات ابتدایی شلوغ 
تر شده است و از سوی دیگر محدودیت منع 
تردد شــبانه در کاهش تجمعــات خانوادگی 
تاثیر نداشــته اســت. این موضوع حجم کار 
زیادی به ناجا تحمیل کرده و زمانی تصویب 
شد که واکسیناسیون نبود در حالی که امروز 
طرح واکسیناســیون در حال اجرا است. این 
محدودیــت کاربردی ندارد و اثربخشــی در 

کنترل بیماری ندارد؛ لذا پیشــنهاد ما حذف 
منع تردد شبانه است.

در همان زمان استاندار تهران  نیز در این 
خصــوص گفت: با توجه بــه اینکه طرح منع 
تردد شــبانه در تهران اثربخشی الزم را ندارد 
پیشــنهاد ما به ستاد ملی برداشته شدن این 
محدودیت است که این پیشنهاد به ستاد ملی 
مقابله با کرونا ارائه خواهد شــد. با همه این 
حرفهــا این طرح باقی ماند تــا دیروز رئیس 
جمهور دســتور لغو را بدهــد، اگرچه تا عصر 
دیروز این موضوع به پلیس ابالغ نشــده بود! 
جانشــین رئیس پلیس راهور ناجا در ساعت 
۱۴ دیــروز گفت وگو با ایســنا، درباره اجرای 
طرح منع تردد شبانه گفت:  لغو اجرای طرح 
منع تردد شبانه به محض ابالغ به پلیس لغو 
خواهد شــد. ما در این طرح مجری مصوبات 
ستادملی مقابله با کرونا بودیم و بدیهی است 
که اگر توقف اجرای آن به پلیس ابالغ شــود، 

اجرای آن متوقف خواهد شد.

حسین کمالی، وزیر کار دولت های مرحوم 
هاشمی رفسنجانی و دولت اول محمد خاتمی 
معتقد است، تصویب قوانین مستقل بر قانون 
کار تاثیر گذاشــته و آسیب هایی بر پیکره این 

قانون وارد کرده است.
بــه گــزارش ایلنــا، مطرح شــدن حذف 
کارگاه های مناطق روســتایی از شمول قانون 
کار در آســتانه سی و یکمین سالگرد تصویب 
قانون کار به نگرانــی بزرگ فعاالن حوزه کار 
تبدیل شده است. همچنین تبصره پیشنهادی 
الحاقی بــه ماده ۴۱ قانــون کار موجب بروز 
نگرانی فعاالن کارگری شــده است. آن ها باور 
دارند این موضوع ســبب استثمار نیروی کار 
خواهد شد و امنیت شغلی کارگران را به خطر 

خواهد انداخت.
حسین کمالی )دبیرکل حزب اسالمی کار( 
درباره تصمیم نمایندگان مجلس برای اصالح 
قانــون کار می گوید: پروین اعتصامی در یکی 
از شــعرهای خود این بیــت را بیان می کند: 
»آن گره را چون نیارســتی گشــود/ این گره 
بگشودنت، دیگر چه بود«. نمایندگان مجلس 
باید به دنبال اصالح ساختار اقتصادی کشور، 
بهبود وضعیــت تولید، مزیتی کردن و رقابتی 
و تخصصی کردن فعالیت ها باشند اما به دلیل 

اینکه سواد و توانایی حل این مسائل را ندارند 
برای تامین حداقل های ممکن، فشــار را روی 
طبقه کارگر به ویــژه ضعیف ترین گروه آن ها 

گذاشته اند.
وی در پاسخ به این سوال که »فعاالن حوزه 
کار معتقدند، اصالحات پیشنهادی مجلس نه 
تنها ســبب بروز مشکالت در زندگی کارگران 
میشــود بلکه ماهیت قانون کار یعنی حمایت 
از نیــروی کار نیز از بیــن خواهد رفت. هدف 
نماینــدگان مجلس از این طرح چیســت؟« 
توضیح داد: به نظر می رسد نمایندگان مجلِس 
فعلی با جامعه کارگــری و روابط کار چندان 
آشنا نیســتند و رابطه خوبی با آن ها ندارند؛ 
بــه همین دلیــل تصمیم دارند تــا به قانون 
حداقل ها حمله کنند. کارگرانی که در مشاغل 
ساده روستایی اشتغال دارند جزو ضعیفترین 
گروه های اجتماعی هستند. همچنین ایندسته 
از نماینــدگان مجلس تصمیــم دارندحقوق 
کارگران شاغل در کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر 
را هم نقض کنند. باید به کارگران و کســانی 

که به این افراد رای داده اند تا نماینده شــوند، 
دست مریزاد گفت.

کارگران مشــاغل غیررسمی از مولفه های 
مثل حداقل دستمزد، حمایت های اجتماعی، 
مرخصــی اســتحقاقی و اســتعالجی محروم 
هســتند. ۳۸ نماینده از نمایندگان استدالل 
می کنند، کارگران مناطق روستایی به مشاغل 
غیررســمی اشــتغال دارند و کارگاه های این 
منطقه برای اشــتغال رســمی بایــد از تحت 
شمول قانون کار خارج شوند. به نظر می رسد، 
خروج از قانون کار به معنای گسترش مشاغل 
غیررســنی خواهد بود، در حالیکه آیین نامه ها 
و مقاوله نامه هــای ســازمان بین المللــی کار 
بر ضرورت حذف مشــاغل غیررســمی تاکید 
می کند. نظر شما درباره این موضوع چیست؟

وی تصریــح کــرد: کارگران روســتایی از 
دسترســی بــه بســیاری مواهــب اقتصادی 
و اجتماعــی محــروم هســتند. تصمیم این 
گروه از نمایندگان مجلس، ظلمی آشــکار و 
ناجوان مردانه است که علیه گروهی از نیروی 

کار در پیش گرفته انــد. امــروز خط فقر بیش 
از ۱۰ میلیون تومان اســت، کارگرانی که در 
کارگاه های مختلف اشــتغال دارند و حداقل 
دستمزد قانونی را دریافت می کنند، سه برابر 
زیر خط فقر هســتند. تازه اگر مزد کارگر سه 
برابر شود، در آن شرایط دستمزدش با خط فقر 
برابر می شــود. با این حال افرادی می خواهند 
کارگران روســتایی را در فقر بیشتر غوطه ور 
کنند. در حالیکه میان دستمزد و حداقل های 
زندگی اختالف فاحشــی وجــود دارد،  آنان 
خواهان کاهش بیشتر دستمزد حداقلی برای 
کارگران روستایی هستند. نمایندگان مجلس  
بــا بهانه هایی مثــل ارزان بــودن هزینه های 
زندگــی در مناطق روســتایی تصمیم گیری 
می کنند غافــل از اینکه تمامــی هزینه های 
زندگی در مناطق شــهری و روستایی یکسان 
اســت. گرچه ایــن احتمال وجــود دارد که 
هزینه اجاره بهای مســکن در شهرها نسبت 
به روستاها بیشتر باشد اما روستاییان متحمل 
هزینه های دیگری می شــوند کــه در زندگی 

شــهری کمتر وجود دارد مثل هزینه تردد و 
درمان ناقص محلی.

آقایــان در مجلــس باید اصالح ســاختار 
اقتصادی، بهبود روابط کار و اشــتغال زایی را 
در دســتور کار خود قرار دهنــد اما به جای 
ایــن مولفه هــا، می خواهند میــان کارگر و 
کارفرمــا کار را به توافــق طرفین بگذارند. به 
طور قطع، در توافق میــان نیازمند و صاحِب 
قدرت هیچگاه روابــط عادالنه برقرار نبوده و 
 همیشه اجحاف نسبت به صاحب حق صورت

 می پذیرد.
من معتقدم، سیاست هایی که برای اصالح 
قانون کار در پیش گرفته اند به معنای بازگشت 
به دوران »گاوآهن« اســت. در شــرایطی که 
بسیاری از کشورها به سمت »آینده پژوهی« و 
فراهم کردن زندگی خوب برای نیروی انسانی 
گام برمی دارند اما ایران با ســرعت زیادی در 
حال بازگشــت به زندگی بــدوی و حداقلی 
بیشــتر است و به عقب حرکت می کند. اینک 
هم سیاست های استثمارگرانه در دستور کار 
مجلس قرار گرفته، باید به کســانی که به این 
افراد بــه عنوان نماینده خــود رای داده اند و 
آن ها را انتخــاب کرده اند، آفرین گفت چراکه 
آنها با رای کارگران ریشه کارگران را می زنند.

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
به راه اندازی ســامانه سجام از ســوی معاونت اجتماعی و 
پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشــاره کرد و گفت: 
تــا امروز ۱۴۰ هزار دیده بان پیشــگیری در این ســامانه 

مشارکت کرده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، اصغر جهانگیر با 
بیان این که پیشگیری یک امر اجتماعی است که منحصر 
به هیچ نهادی نیست، گفت: اگر همه ارکان کشور به این 
موضوع ورود نکنند، نمی توان انتظار موفقیت آن را داشت.

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
خواستار همکاری متقابل و تنگاتنگ کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 

قضائیه شد.
وی بــه راه اندازی ســامانه ســجام از ســوی معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرد 

و گفت: تــا امروز ۱۴۰ هزار دیده بان پیشــگیری در این 
سامانه مشارکت کرده اند.

جهانگیر با بیان این که دیده بان های ســامانه ســجام، 
حوزه های نارضایتی و مشکالت مردم را گزارش می دهند، 
گفت: ایــن گزارش ها در فرآیند رســیدگی های معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به آسیب ها 

و مشــکالت مردم در حوزه های تقنینی و اجرایی بســیار 
موثر است.

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
با اشــاره به اتصال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جــرم قوه قضائیه به ســامانه مجلس یار جهت رصد لوایح 
و طرح های اعالم وصول شــده، گفت: امیدواریم شرایطی 
فراهم شود که به خود طرح ها و لوایح قبل از مطرح شدن 
در مجلس دسترســی پیدا کنیم تا پیشنهادات الزم را در 
خصوص موارد پیشگیرانه این طرح ها و لوایح ارائه دهیم.

باالخره طرحی که هیچ فایده ای برای کنترل کرونا نداشت، پایان یافت!
دستور صریح رئیسی برای لغو منع تردد شبانه 

حسین کمالی:
با رای کارگران ریشه کارگران را می زنند

فعالیت 140 هزار دیده بان در سامانه سجام قوه قضائیه

حضور مردم در عرصه سیاست
یکی از پرســش های بنیادینی که پیش 
روی بشر امروزین قرار دارد این موضوع است 
کــه میزان حضور و تاثیرگــذاری مردم یک 
جامعه بعنوان ســرمایه های اجتماعی در امر 
سیاست به چه مقدار باید باشد. شاید رجوع 
به پیشینه تاریخ پر فراز و نشیب سیاسی بشریت، از گذشته تا به امروز راهگشای ما 
در نیل به این موضوع باشد. چنانچه به اندیشه فیلسوفان قدیم یونان مراجعه نماییم 
با نام های آشنایی چون افالطون و ارسطو برخورد خواهیم کرد که در روزگار خود در 
ســایه حکومت دموکرات آتن زندگی می گذراندند. اما این زیست فردی و اجتماعی 
در آن جامعــه برای آنان هیچ گاه باعث نگردید که انتقادات خود را بیان ننمایند. به 
گونه ای که افالطون بارها اعالم داشت که حکومت دموکرات آتن را عامل اعدام استاد 
فرزانه خود یعنی سقراط می داند و اساساً باور داشت که حکومت باید از آِن فرزانگان 
و فیلسوف-شاهان باشد و مردم عادی توان حکمرانی و تصمیمات سرنوشت ساز را 
ندارند. ارسطو نیز باور داشت که ترکیبی از الیگارشی- دموکراسی در سایه حکومت 
طبقه متوسط می تواند سایه امن و آسایش را برای زیسِت فیلسوفانه جامعه آتن به 
ارمغان آورد. اما هرچه که پیشتر می آییم و از عصر کهن به عصر مدرن قدم می گذاریم 
آن نگاه نخبه گرایانه و محدود، برای ورود به امر سیاسی رنگ باخته و حکومت های 
دموکرات بیش از پیش چتر حاکمیت خود را بر ســر ملت ها گسترانیدند. بنابراین 
دموکراســی که در عهد گذشــته چندان مورد اقبال حکومت ها نبود، امروزه امری 
ضروری جهت ســنجش میزان کیفیت حاکمیت ها قلمداد می شود.  اما نمونه های 
تاریخی از زمانه فراگیرشدن حکومت های دموکرات در جوامع غربی نشان می دهد 
که برخالف آنچه که تصور می شد، حضور گسترده توده مردم در امر سیاسی همیشه 
بشارت دهنده رویدادهای خوشایندی نبوده است. شعله های جنگ جهانی دوم آن 
هنگام برافروخته گردید که سایه لیبرال- دموکراسی سرتاسر اروپا را تسخیر نمود؛ 
اما این حاکمیت ها هرگز نتوانســتند از بروز و ظهــور جنگ های جهانی اول و دوم 
جلوگیری نمایند. والتر لیپمن، اندیشمند و فیلسوف غربی است که خود آثار خانمان 
سوز جنگ جهانی دوم را درک نمود. لیپمن بیان آغازین خود پیرامون عمق فاجعه 
در جامعه غرب را بدین گونه بیان می دارد که »برای افرادی چون نگارنده که آرامش 
قبل از طوفان جهان را پیش از شــروع جنگ های بزرگ درک می کردند به آسانی 
ممکن نبود که به بیماری دموکراسی های آزادی خواه غرب واقف شوند و به وجود این 
بیماری اعتراف کنند، اما به تدریج که با عدم آمادگی روحی، معنوی و تسلیحاتی به 
دومین جنگ بزرگ جهانی کشانیده می شدیم این حقیقت برای ما آشکارتر می شد و 

جای انکاری برای اعتراف به بیماری دموکراسی برای ما باقی نمی ماند.«
لیپمن درخصوص بیماری که کشورهای لیبرال-دموکرات را سخت درگیر خود 
نموده و بر آتش خانمان ســوز جنگ جهانی دوم افزوده بود این گونه عنوان می کند 
که اساساً چون مجالس نمایندگان نمی توانستند از اختیاراتی که دولت به آنان واگذار 
کرده بود استفاده کنند آنها نیز از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و مسئولیت را 
به گردن توده های رای دهنده مردم انداختند. مردم نیز که قدرتی برای اســتفاده از 
این اختیارات نداشتند آن را به رهبران احزاب، دالالن سیاسی و منتقدانی که واسطه 
اجرایی این سیاست جدید بودند واگذار کردند. اما نتیجه این همه بی مسئولیتی ها 
چیزی نبود جز شعله ور شدن آتش جنگ و نتایجی منحوس و انقالبی. دموکراسی ها 
قدرت خود را برای ورود به جنگ از دست دادند و از آن سو نیز قدرتی برای امضای 
قرارداد صلح نداشــتند. به نوعی این خود نشان از یک استیصال و درماندگی مفرط 
داشت. اما ریشه این دردها دقیقا در کجاست؟ لیپمن باور دارد که بها دادن بیش از 
حد و اندازه به عرصه تاثیرگذاری مردم در امور سیاسی، خود زمینه این مشکالت را 
فراهم نموده اســت. اتکای قوه مجریه به تصمیمات پارلمان و توده های رای دهنده 
مردم، همان بالی خانمان ســوزی بود که پیشاروی قدرت قوه مجریه قرار گرفت و 
عمــاًل منجر به افول قدرت دولت گردیــد و عدم توازن میان قوای مجریه و مقننه، 
اجرای وظایف در قوه مجریه را با بحران عمیق روبرو گردانید. نتیجه این اضمحالل 
قدرت قوه مجریــه ظهور و بروز انقالبات توتالیتری در غرب را فراهم ســاخت. اما 
برای درمان آن نیاز به دارویی اســت که التیامی گردد بر زخمی های عمیق جوامع 
لیبرال-دموکــرات. این دارو باید بتواند از یک طرف از تجاوز توده رای دهنده مردم 
علیه دولت و تسلط بر آن جلوگیری نماید و از جانب دیگر نه تنها کلیه قدرت های 
مادی و امکانات موجود را در اختیار دولت ها بگذارد، بلکه دولت ها را از قدرت معنوی 
و شــاهانه ای که در اختیار دولت های گذشته بوده اســت برخوردار سازد. نتیجه از 
آنچه گفته شد اینکه همیشه و همواره توجه و اعتناء به حاکمیت های مردمی، برای 
دولت ها سعادت و خوشبختی را به ارمغان نیاورد است. این گفتار هرگز به این معنی 
نمی باشــد که حاکمان در طریقه حکمرانی خود، منویات و خواسته های مردم را به 
محاق فراموشی سپارند و طریقه استبداد رای و تک گویی را فراهم آورند که این نیز 
راهی اســت بس خطا و نتیجه آن چیزی جز استبداد نخواهد بود. بلکه آنچه که در 
عالم سیاســت همواره حرف اول و آخر را می زند توجه به تعادل قوا و همان عنوان 
»تعادل ها و کنترل« هایی اســت که متفکر بزرگ فرانسوی، شارل مونتسکیو عنوان 
می نمایــد. توازن قوا میان نهادهای مختلف و عدم رجحان و قوت گیری یک نهاد بر 
نهادهای دیگر امری حیاتی است که برای حکومت ها در جهت جلوگیری از اقدامات 

خودسرانه )چه استبداد شخص و چه استبداد اکثریت( الزم و ضروری می باشد.
*کارشناس ارشد علوم سیاسی

سرمقاله

محمد آخوندپور امیری*
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ابهام درباره موضع تیم مذاکره کننده ایران
لورا روزن روزنامه نگار آمریکایی در خبرنامه خود تحت عنوان »دیپلماتیک« 
نوشــت: علی رغم انبوهی از اظهارات علی باقری کنــی، مذاکره کننده جدید 
هسته ای ایران، دیپلمات هایی که اواخر این ماه با ایران وارد مذاکره می شوند، 
می گویند ممکن است روشن شدن موضع ایران کمی طول بکشد. این در حالی 
اســت که اخیرا باقری به اروپا ســفر کرد و سپس در روزهای اخیر با روس ها 
و چینی ها رایزنی داشــت. در ادامه این مطلب آمده است: ایران هنوز به طور 
کامل با همتایان دیپلماتیک خود درباره جزئیات موضعی که انتظار می رود در 
مذاکرات احیای برجام اتخاذ کند، اظهار نظر نکرده اســت. این در حالی است 

که قرار است مذکرات ۲۹ نوامبر در وین از سر گرفته شود.
یکی از مقامات طرف های فعلی توافق این هفته توضیح داد: یکی از سؤاالت 
کلیــدی که در آن هنوز بالتکلیفی وجود دارد، این اســت که آیا ایران انتظار 
دارد مذاکرات را از جایی که پس از شش دور مذاکرات در ژوئن متوقف کردند، 
ادامــه دهد یا می خواهد مذاکرات را از صفر آغــاز کند یا چیزی بین این دو 
مدنظرش هست. دیپلمات دیگری از یک کشور دیگر در این توافق تصریح کرد 

که حتی پس از رایزنی های اخیر، هنوز موضع ایران مشخص نیست.
به نوعی پارادوکس اینجاســت کــه از یک طرف ایرانی هــا می گویند: ما 
می خواهیم به برجام برگردیم و از طرف دیگر خواســتار تضمین هایی هستند 
که فراتر از برجام اســت. یک مقام رســمی تصریح کرد که مقامات ایران باید 
این تناقض را روشــن کنند. این مقام گفت: جالب است که نه ماه پیش، اکثر 
کشــورها موافقت کردند که دولت ترامپ، که در ســال ۲۰۱۸ از توافق خارج 
شــد، مســئول تصمیم ایران برای عبور از محدودیت های هسته ای برجام در 
اعتراض به بازگشــت تحریم ها بود. این مقام مسئول ادامه داد: اکنون، ۹ ماه 
بعد، ایرانی ها فکر می کنند که اهرم های زیادی را از طریق غنی ســازی سطح 

باالتر و سایر موارد نقض توافق برای خودشان ایجاد کرده اند.
او گفت: اما آنها همچنین کشــورها را بــه این دیدگاه نزدیک کرده اند که 

مشکل ما در حال حاضر کاری است که ایران انجام می دهد.
این مقام گفت که ایــن موضوعات زمینه را برای بحث های مختلف فراهم 
می کند. رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیش از دور 
هفتم مذاکرات در تاریخ ۲۹ نوامبر درباره احیای احتمالی اجرای کامل برجام 
توسط ایران و آمریکا، در تاریخ دوشنبه )۲۲ نوامبر( به ایران سفر و با حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی 

اتمی این کشور دیدار خواهد کرد. 

ویژه

حمله به ساختمان کنسولگری ایران در هامبورگ
رسانه ها در آلمان از حمله 
افراد ناشــناس به ساختمان 
در  ایــران  سرکنســولگری 

شهر هامبورگ خبر دادند.
به گزارش ایســنا، به نقل 
از دویچه وله، ظاهرا افرادی با 
پرتــاب » کوکتل مولوتوف« 

به ورودی ســاختمان کنسولگری ایران خســارت وارد کرده اند. پلیس درباره 
احتمال انگیزه های این حمله تحقیق را آغاز کرد.

به نوشــته روزنامه »بیلد« آلمان، سرنشــین یک خودروی عبوری شامگاه 
جمعه ۱۹ نوامبر متوجه دودی شده که از درب ورودی ساختمان کنسولگری 
به هوا برخاسته و عالوه بر آن دو مرد را مشاهده کرده که باسرعت از آن مکان 
دور می شدند. مقام های محلی احتمال داده اند این آتش سوزی در اثر پرتاب » 

کوکتل مولوتوف« توسط مهاجم یا مهاجمان صورت گرفته باشد.
در این حادثه به کســی آســیب نرســیده اســت، فقط ورودی ساختمان 

کنسولگری خسارت دیده است.
بنا بــر اعــالم رســانه های آلمانــی، مقام هــای امنیتی شــهر بالفاصله 
 تحقیــق درباره این حملــه را آغاز کرده اند و احتمال انگیزه های سیاســی را

 منتفی ندانسته اند.

رویداد

روزنامه االخبار، چاپ بیروت نوشت: ایاالت 
متحده برای خریدن وقت تا تاریخ ۲۹ نوامبر 
ماه جاری که گفتگو های هســته ای از ســر 
گرفته می شود، به اســرائیل پیشنهاد امضای 
توافق مرحله ای با تهران تا زمان بازگشــت به 
توافق هســته ای را داد. پایگاه خبری »واال« 
اسرائیل به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی 
آگاه نوشت: این پیشنهاد اولین بار در جریان 
گفتگو ها بین مشاور امنیت ملی اسرائیل، ایال 
حولتا و همتای آمریکایی اش، جک سالیوان، 

مطرح شد.
در ادامه این مطلب آمده اســت: در همین 
رابطــه پایگاه خبری مذکور عبری تاکید کرد 
که پیشنهاد آمریکا نشان دهنده تغییر موضع 
آن نیســت که تاکید دارد هر توافقی با ایران 
باید شامل بازگشت به تمام تعهدات باشد، اما 
به نظر می رسد فکر توافق موقت یا مرحله ای 
را اساســا یکی از هم پیمانان اروپایی ایاالت 
متحده کــه در مذاکرات ویــن حاضر بوده، 
مطرح کرده است. اما دلیل این پیشنهاد، آن 
اســت که برنامه های هسته ای ایران پیشرفت 
دراماتیکی را در زمینه غنی سازی اورانیوم تا 
۶۰ درصد، به خود دیده و همین امر می تواند 
تهــران را به غنــی ســازی ۹۰ درصدی که 
الزمه دســت یابی به بمب اتمی برای اهداف 

نظامی است، نزدیک کند.
به گزارش انتخاب، االخبار در ادامه نوشت 
که براســاس این پیشنهاد، در مقابل تضمین 
تعلیق برنامه های هسته ای ایران، از قبیل غنی 
سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد، ایاالت متحده و 
هــم پیمانان آن، اموال بلوکه شــده ایران در 
بانک هــای اروپایی را ازاد کرده یــا به ایران 
اجازه خرید برخــی کاال هایی را بدهند که به 
دلیل تحریم ها، امکان خرید آن ها را نداشت.

در همین چارچوب، حولتا، مشــاور امنیت 
ملی اســرائیل تاکید کرد کــه طی مذاکرات 
با ســالیوان، تصریح نموده است: »به عقیده 
من این فکر خوبی نیست«. همانطور که این 
مقام اسرائیلی اذعان داشــته تل آویو نگران 
است که توافق موقت در نهایت به یک توافق 

دائمی تبدیل شود، بدون آنکه زیر ساخت های 
برنامه های هسته ای ایران در نظر گرفته شده 
یا به ذخایر اروانیوم غنی سازی شده این کشو 

توجهی شود.
در همیــن رابطه، طی ســفری که رابرت 
مالی، نماینده ویژه آمریکا در مسائل ایران به 
تل آویو داشت، مسئوالن صهیونیستی تصریح 
کردند که مخالف توافق موقت هستند. عالوه 
بر ایــن، در جریــان گفتگو هایــی که جک 
سالیوان با مشاور امنیت ملی اسرائیل داشت، 
این مقام صهیونیســتی بر ضرورت فشار اروپا 
و آمریکا در راســتای صدور قطعنامه ای علیه 
ایران، تاکید کرد. این اقدام در نزدیکی موعد 

از ســر گیری مذاکرات هســته ای در وین، با 
هدف رساندن پیامی به ایران صورت می گیرد، 
مبنی بر اینکه تهران باید در مقابل برنامه های 
هســته ای خود و محدودیت هایــی که برای 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اعمال 

کرده، بهایی بپردازد.
از ســوی دیگر، بنابر گزارش پایگاه عبری 
»واال«، وزرای امنیــت و خارجــه اســرائیل، 
بنــی گانتس و یائیر الپید، طی نشســتی که 
با نماینده ویژه آمریکا، رابرت مالی داشــتند، 
تاکید کردند که الزم است به گزینه نظامی نیز 
اشــاره شــود، تا تهران مجبور به بازگشت به 
توافق هســته ای شــود. در واقع، مســئوالن 

اسرائیلی معتقدند که بدون فشار و تهدید به 
گزینه نظامی، ایرانی ها بــه تعهدات خود در 

بند های توافق هسته ای باز نمی گردند.
این در حالی اســت که رابرت مالی خاطر 
نشــان کرد که دولت بایدن هم فشار بر ایران 
بــرای بازگردانــدن آن به توافــق را ضروری 
می داند، اما تفاوت اساسی بین ایاالت متحده 
و اسرائیل زمان بندی اینگونه تحرکات است، 
چرا که واشــنگتن معتقد است باید با حسن 

نیت وارد دور هفتم مذاکرات وین شود.
مالی همچنین تاکید کرد: پس از مشخص 
شــدن مواضع ایــران پای میــز مذاکره، در 
صورتی که تهــران مواضع افــراط گرایانه و 

غیر واقعی داشته باشــد، واشنگتن می تواند 
تمام قدرت ها از جمله روســیه و چین را هم 
برای اقدامی در راستای افزایش فشار بر ایران، 

متحد کند. 
رابرت مالــی، نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایــران در توییتی نوشــت: امروز صبح تماس 
بســیار ســازنده ای با ریابکوف، معاون وزیر 
خارجه روســیه و »ما«، معــاون وزیر خارجه 
چین داشــتم. ســه کشــور درخصوص لزوم 
بازگشــت به پایبندی کامل بــه برجام توافق 
قوی دارنــد. درحــال همکاری بــا یکدیگر 
هســتیم تا همان طور به دور هفتم مذاکرات 
)ویــن( نزدیک می شــویم، با همســو کردن 

رویکردهای مان به این مسئله دست یابیم.
خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشــی 
به نقل از برخی دیپلمات ها نوشــت که هدف 
اعالم نشــده آمریکا در مذاکــرات وین جلب 
حمایــت روســیه و چین برای تحت فشــار 
گذاشــتن ایران در صورت شکست مذاکرات 
است. دیپلمات ها می گویند که یکی از راه های 
تحت فشار گذاشــتن ایران برای بازگشت به 
پایبندی به توافق هسته ای و یا -اگر بازگشت 
به برجام امکان پذیر نباشــد - حصول توافق 
جدید این اســت که چین و روســیه متقاعد 
شــوند که این تهران اســت که مانع تراشی 

می کند و نه واشنگتن.
یک دیپلمات غربی که نخواسته نامش فاش 
شــود، بیان کرده  بود: آن ها به چین  و روسیه 
نیاز دارند. مذاکرات احیای توافق هسته ای در 
وین که شش دور آن میان ایران و کشورهای 
عضو توافق هسته ای و با حضور هیات آمریکا 
در محل مذاکرات تا ماه ژوئن)خرداد( برگزار 
شــده بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 

ایران به تعویق افتاد.
دولــت جدید ایران اخیرا پس از بررســی 
نتایج شــش دور قبلی مذاکرات، اعالم کرده 
که دور هفتم مذاکــرات ۲۹ نوامبر)۸ آذر( از 
سرگرفته خواهد شد. ایران تاکید کرده است 
هدفش از این مذاکرات لغو تحریم های آمریکا 

است.

رابرت مالی در چانه زنی ها دنبال می کند

پیشنهاد توافق مرحله ای با تهران
احتماال لغوتحریم های مالی در قبال لغو غنی سازی 60درصدی مطرح می شود

در حالی که مقامات کشــورمان همواره تاکید داشته و 
دارند که قصد دستیابی به ســالح هسته ای ندارند، وزیر 
دفــاع آمریکا با تکــرار ادعاهای نخ نمــا و واهی مقامات 
واشــنگتن علیه کشــورمان گفت که آمریــکا متعهد به 

جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای است.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
لوید آســتین وزیر دفاع آمریکا در اجالس امنیتی منامه 
به تکرار ادعاهای بی اســاس غرب و آمریکا علیه ماهیت 

برنامه هسته ای کشورمان پرداخت.
وی بــا تکیه بــر این ادعاها گفت: تعهــد ما به امنیت  
خاورمیانه قوی و قطعی اســت. ایــاالت متحده همچنان 
متعهد به جلوگیری از دســتیابی ایران به سالح هسته ای 
اســت و ما کماکان متعهد به یک راه حل دیپلماتیک در 

موضوع هسته ای )ایران( هستیم.
آســتین در ادامه بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا 

از برجام و نقض این توافق از ســوی واشنگتن مدعی شد: 
اما اگر ایران مایل به تعامل جدی نباشــد، در آن صورت 
تمــام گزینه های الزم را برای حفظ امنیت ایاالت متحده 

در نظر خواهیم گرفت.
این مقام ارشــد آمریکایی همچنین گفت که کشورش 
با حسن نیت به مذاکرات غیرمستقیم با ایران برای احیای 

توافق هسته ای ۲۰۱۵ باز خواهد گشت.
وی مدعی شــد: اما اقدامات ایران در ماه های اخیر، به 
ویژه باتوجه به گسترش ظرفیت های هسته ای این کشور، 

دلگرم کننده نبوده است.
لوید آســتین در ادامه گزافه گویی هــای خود مدعی 
شــد: ایران همه ما را با چالش های امنیتی جدی مواجه 
می کند، چالش هایی که فراتر از برنامه هسته ای این کشور 
اســت. ایران به تنش ها در این منطقه و فراتر از آن دامن 

می زند و صلح و ثبات را برای همه ما تضعیف می کند.

وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در صفحه توییترش به 
ادعاهــای نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره تعهداتش 

نسبت به توافق هسته ای و اجرای آن واکنش نشان داد.
به گزارش ایســنا، محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه 
پیشــین کشــورمان در صفحه توییترش نوشــت: نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایــران از فرصت تغییر دولت در ایران و 
»فراموشکاری« تروئیکای اروپا و اتحادیه اروپا بهره می جوید 
تا تاریخ اخیر را بازنویســی کند. ایران هیچ گاه از »بازگشت 
دوجانبه به برجام« دســت نشســت. آمریکا این کار را کرد. 
برای بررسی اســناد  »عدم اجرای« برجام از سوی آمریکا و 

تروئیکای اروپا، لطفا به اینترنت مراجعه کنید. 
اظهارات ظریف در پی این مطرح می شود که رابرت مالی، 
نماینــده ویژه وزارت امور خارجه آمریــکا در امور ایران روز 
جمعه ۲۸ آبان در بحرین گفت، به نقطه ای نزدیک می شویم 
که شاید بازگشت به توافق هسته ای ۲۰۱۵، منافعی که این 

توافق در پی دارد را از دست بدهد.
 مالی در کنفرانس منامه گفت: زمانی فرا خواهد رسید که 
اگر ایران به پیشــرفت های فعلی خود ادامه دهد، غیرممکن 
می شود که به توافق هســته ای برجام بازگردیم و منافع آن 

توافق را بار دیگر داشته باشیم.
وی افزود: پیشرفت های ایران زنگ خطر را در تمام منطقه 
به صدا درآورده و این همان چیزی اســت که به گذر زمان 
سرعت بخشیده و همه ما را به این نقطه رسانده که بگوییم 
زمانی اندکی برای بازگشــت به توافق هسته ای برجام باقی 

مانده است.
وی گفــت ایاالت متحده در این مورد با چین و روســیه 
»موضعــی مشــترک« دارد، »چرا که همــه می خواهیم از 
وقوع بحــران جلوگیری کنیم. همه مــا خواهان جلوگیری 
 از بحرانی هســتیم که ایران در ادامه این راه ممکن اســت

 ایجاد کند.«

پاسخ ظریف به ادعای رابرت مالیموضع گیری ضدایرانی رئیس پنتاگون در سفر به بحرین

شــرکت »صنایع فوالد کاویان گهر ســیرجان« مفتخر است 
که توانایی و دانش فنی طراحی، ســاخت، تامین، نصب و اجرای 
کارخانجات تولید کنســانتره و نیز آهن اسفنجی به روش کوره 

تونلی با توان داخلی کشور را دارد.
مهنــدس مهدی عتیقی، مدیرعامل شــرکت صنایع فوالد کاویان  گهر 
ســیرجان با ذکر این مطلب و با اشــاره به احداث کارخانه گندله سازی با 
ظرفیت یک میلیون و دویســت و پنجاه هزار تن در سال، احداث کارخانه 
آهن اسفنجی با ظرفیت هشتصد هزار تن و همچنین احداث کارخانه ذوب  
با ظرفیت پانصد هزار تن در ســال، اظهار امیدواری کرد که این مجموعه 
تبدیل به بزرگترین سرمایه گذار مولد و کارآفرین در منطقه گل گهر تا سال 
۱۴۰۴ با هدف ترویج و توســعه گری خالق صنعتی، ایجاد مکمل زنجیره 

ارزش صنایع معدنی و نیز اشتغالزایی مستمر گردد.
وی درخصوص طرح های توسعه و میزان 
پیشرفت آنها گفت: احداث جاده دسترسی 
ورودی کارخانــه هماتیت بــه طول حدود 
چهار کیلومتر بــا هزینه حدود ۱۵ میلیارد 
تومان و پیشرفت فیزیکی نود و پنج درصد، 
انتقــال آب خلیج فارس، از مخزن ۴۵ هزار 
شــرکت صنعتی و معدنی گل گهر به طول 
حــدود ده کیلومتر بــه کارخانــه بازیابی 
هماتیت با هزینه حدود ۲۰ میلیارد تومان و 
پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد، احداث 
کارخانه یک میلیون و دویست و پنجاه هزار 
تنی گندله ســازی که مجــوز احداث آن از 
وزارت صمــت اخذ گردیــده و زمین پروژه 
در مرحلــه واگذاری اســت. اخذ مجوزات 
زیست محیطی برای کارخانجات هماتیت و 
فوالد تونلی و نیز تالش برای اخذ مجوزهای 

مالکیت زمین های کارخانه هماتیت و گندله سازی از جمله برنامه های در 
دست اجرای این شرکت است.

 مدیرعامــل کاویان  گهر ســیرجان در گفت وگو بــا ماهنامه پردازش 
درخصوص میزان پیشرفت دو پروژه استراتژیک خود گفت: شرکت صنایع 

فوالد کاویان  گهر ســیرجان با اســتفاده از توان داخلی، تکیه بر دانش و 
تجربه پرســنل، اعتماد به نیروهای جوان و همچنین سهامداران توانست 
بهره برداری واحد احیاء تونلی را در بهمن ماه ۱۳۹۷ به ســرانجام برساند 
ضمن  آنکه پروژه کارخانه بازیابی هماتیت در تیر ماه ۱۳۹۹ بهره برداری و 

در فروردین ماه سال جاری به ظرفیت اسمی تولید رسید.
او با اشــاره به مشــکالت پروژه احیا تونلی گفت: باتوجه به اینکه این 
پروژه برای اولین بار در کشــور به بهره برداری رســید، تهیه زغال مصرفی 
و بوته های ســلیکون کار با مشکل روبرو شد که با برنامه ریزی و مدیریت 
این مســاله مرتفع و کــوره A کارخانه در خرداد مــاه ۱۳۹۹ به ظرفیت 

اسمی تولید رسید.
عتیقی پیشــرفت سریع در فن آوری تجهیزات معدنی از جمله در برقی  
شــدن تجهیزات، دیجیتال شدن و افزایش ســطح اتوماسیون آنها را در 
بخش معدن تأثیر گذار دانســت و افزود: امــروزه فناوری های جدیدی در 
وسایل نقلیه، سیستم های حمل  و دستگاه های حفاری در حال ایجاد و به 
کارگیری است. ضمن آنکه، شرکت ها باید خودشان را برای به کارگیری این 
تکنولوژی های پیشــرفته در بخش معدن آماده کنند تا به مزایای مختلف 
آن از جمله افزایش کارایی و بهره وری دســت یابند. به اعتقاد وی، حس 
مفید فایده بودن تجهیــزات معدنی، عملکرد طوالنی مدت آنها و کاهش 
هرگونه خرابی ماشین آالت نه تنها موجب کاهش هزینه های غیرمنتظره و 
غیرضروری می گردد، بلکه موجب حصول اطمینان 

از ادامه موفقیت کسب و کار نیز می شود.
مدیرعامــل کاویان گهر ســیرجان با اشــاره به 
بومی ســازی های صورت گرفتــه در پروژه های این 
شرکت گفت: بخش اجرا صددرصد به صورت داخلی 
بوده و  جزو محدود پروژه هایی در ایران با این حجم 
عظیم اســت که بــدون ســوپروایزر خارجی انجام 
گردید. همچنین در بخش مهندسی هم صددرصد 
و در بخــش تامیــن تقریبا ۷۵ درصــد تجهیزات 

بومی سازی و از توان داخلی به کار گرفته شد.
عتیقی با بیان اینکه این شرکت دارای بزرگترین 
کارخانــه بازیابــی هماتیت در کل کشــور با تولید 
نامی یــک میلیون تن در ســال و محصــول تولید 
کنســانتره هماتیتی با هــدف بازیابی کنســانتره 
آهن از ترکیــب باطله های خشــک و تر هماتیتی 
کارخانه های تولید کنســانتره با خوراک سنگ آهن 
اســت، خاطرنشــان کرد: محصول تولیدی کنســانتره هماتیتی عالوه بر 
Feo پایینی که مطلوب گندله سازی است جهت مصرف در کارخانه های 

گندله سازی نیاز به آسیاب شدن مجدد ندارد و بلین آن قابل قبول و مورد 
تایید است، می باشد.

مهندس مهدی عتیقی، مدیرعامل خبر داد
آمادگی »کاویان گهر سیرجان« برای طراحی، ساخت

 تامین، نصب و اجرای کارخانجات تولید کنسانتره 
و آهن اسفنجی به روش کوره تونلی

مدیرعامل کاویان  گهر سیرجان درخصوص 
استراتژیک خود  پروژه  دو  پیشرفت  میزان 
گفت: شــرکت صنایع فــوالد کاویان  گهر 
سیرجان با استفاده از توان داخلی، تکیه بر 
نیروهای  به  اعتماد  پرسنل،  تجربه  و  دانش 
جوان و همچنین ســهامداران توانســت 
بهره برداری واحــد احیاء تونلی را در بهمن 
ماه 1397 به ســرانجام برساند ضمن آنکه 
پــروژه کارخانه بازیابــی هماتیت در تیر 
ماه 1399 بهره بــرداری و در فروردین ماه 

سال جاری به ظرفیت اسمی تولید رسید

با هدف ترویج و توسعه صنعتی
 ایجاد مکمل زنجیره ارزش معدنی و اشتغالزایی 

صورت می گیرد
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شناسایی 3539 بیمار جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشت در یک شبانه روز  ۳هزار و ۵۳۹ بیمار مبتال به کرونا 
در کشور شناسایی شدند؛ کاهش آمار مبتالیان شناسایی شده درحالیست که 
متاسفانه آمار فوتیهای ناشی از این بیماری در کشور همچنان سه رقمی است.به 
گزارش ایسنا، از روز ۲۸ آبان تا روز ۲۹ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۳ هزار و ۵۳۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شــد که ۶۱۶ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ 
میلیون و ۷۳ هزار و ۹۸ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت، ۱۱۸ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۱۲۸ هزار و ۸۵۲ نفر رسید.خوشــبختانه تا روز ۲۹ آبان، ۵ میلیون ۷۷۱ هزار 
و ۳۶۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.ســه 
هزار و ۴۱۶ نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۲۹ آبان، ۳۷ میلیون و ۶۷۳ هزار و 
۸۷۷ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۸ 
شهر کشور در وضعیت قرمز، ۵۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۶ شهر در وضعیت 

زرد و ۱۴۶ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
همچنین بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در یک شــبانه روز ۳۵۲ هزار و ۴۱۷ ُدز 
واکسن کرونا در کشــور تزریق شده است.به گزارش ایسنا، تا روز ۲۹ آبان، ۵۶ 
میلیــون و ۴۷۳ هزار و ۱۶۲ نفر ُدز اول، ۴۴ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۶۵۲ نفر ُدز 
دوم و ۷۲۴ هزار و ۷۲۱ نفر نیز ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۰۱ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۳۵ ُدز رسید.
در یک شبانه روز ۳۵۲ هزار و ۴۱۷ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

پناهندگان در ایران واکسینه می شوند
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: پناهندگان با همکاری 
سازمان های بین المللی در ایران واکسینه می شوند.به گزارش ایسنا، محمودی 
دستیار وزیر و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: با توجه 
به اهمیت واکسینه کردن پناهندگان و اتباع خارجی جهت پیشگیری از بیماری 
کووید ۱۹ دولت جمهوری اسالمی ایران ضمن برگزاری جلسات متعدد با نهادها 
و ســازمان های بین المللی، پس از اخذ مجوزهای الزم توسط وزارت بهداشت و 
درمان توانست نخستین محموله واکسن کووید ۱۹ به تعداد یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار ُدز به همراه ظروف جمع آوری ایمن سازی و سرنگ های تزریق را در قالب 
ساز و کار »پوشش بشردوستانه« کوواکس تحت حمایت سازمان ملل متحد در 
امــور پناهدگان را تامین و از طریق فــرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی 
وارد و تحویل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید.بر اساس گزارش 
پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، وی افزود: دولت جمهوری اسالمی ایران یکی 
از کشــورهایی است که تحت تاثیر پاندمی بیماری کووید -۱۹ قرار گرفت و در 
ماه های اخیر توانسته به طور گسترده برنامه واکسیناسیون کووید ۱۹ را به اجرا 
درآورد و پناهندگان ساکن در کشــور را همزمان با شهروندان ایرانی واکسینه 

کند.

فراخوان مشموالن پایه خدمتی آذر ماه سال 1400
ســازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد: کلیه مشــموالن دارای برگ آماده به 
خدمت به تاریخ آذر ماه ســال ۱۴۰۰ باید در مراکزی که در برگ معرفی نامه 
مشموالن اعالم شده، حضور یابند.به گزارش ایسنا، سازمان وظیفه عمومی ناجا 
در اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشــموالنی که برگ آماده به خدمت به تاریخ 
آذرماه ســال ۱۴۰۰دریافت کرده اند، باید بــا مراجعه به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک انتظامی پلیس+۱۰، برگ معرفی نامه مشــموالن به مراکز آموزش را 
دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.این دسته از مشموالن باید روز 
دوشنبه یکم آذر ماه سال ۱۴۰۰ در ساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی 
نامه مشــموالن اعالم شده، حضور یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. 
مشــموالن باید اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل 
مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه و مدارک مربوط به شرایط 
خاص را به همراه خود داشته باشند.بر اساس اعالم سازمان وظیفه عمومی ناجا 
عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شــده، غیبت محسوب شده و 

برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

هشدار هواشناسی
 نسبت به تداوم آلودگی هوای 6 کالنشهر

ســازمان هواشناســی نســبت به تداوم آلودگی هوای ۶ کالنشهر هشدار داد و 
پرهیز از ترددهای غیر ضروری را توصیه کرد همچنین بر اســاس هشدار دوم 
هواشناســی افزایش ارتفاع موج در ســواحل جنوبی کشور قابل انتظار است.به 
گزارش ایسنا با اعالم هشدار زردرنگ سازمان هواشناسی کشور، ادامه پایداری 
در هــوا طی امروز پیش بینی می شــود. بر اثر این پدیــده مخاطراتی همچون 
افزایــش غلطت آالینده ها و کاهش کیفیت هوا به ویژه در ســاعات صبحگاهی 
قابل انتظار اســت.دیروز شــهرهای تهران، اراک، اصفهان، تبریز، کرج و مشهد 
درگیر این پدیده هستند. امروز  تهران، کرج، تبریز و مشهد این شرایط را تجربه 
خواهند کرد. فردا نیز این شرایط برای شهرهای تبریز و مشهد قابل انتطار است.
حاکمیت  این شــرایط جوی می تواند باعث افزایش شاخص کیفیت هوا درحد 
ناسالم برای گروه های حساس و احتمال رشد آن تا ناسالم برای تمام گروه ها در 
مناطــق صنعتی و پرتردد در صورت عدم کنترل منابع آالینده ثابت و متحرک 
شود.بر اساس توصیه سازمان هواشناسی پرهیز از ترددهای غیر ضروری به ویژه 
ســالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری، تا حد امکان عدم فعالیت فیزیکی 
و ورزشــی در فضای باز، مدیریت سوخت و زمان فعالیت واحدهای صنعتی در 

سطح و حومه کالن شهرها در دستور کار قرار گیرد.

طرح تحول نگهداشت شهر
 مهمترین مأموریت مدیریت شهری است

طرح تحول نگهداشــت شــهر با هدف ایجاد تحولی نویــن در محالت  منطقه 
۲در یک بازه زمانی دو ماهه اجرا می شــود.به گزارش روابط عمومی شــهرداری 
منطقه۲، محمد یارمحمدی مدیر طرح نگهداشــت شهر در نشست با معاونین 
و مدیران شــهری منطقه ،قرار خدمت« و »طرح تحول نگهداشت شهر« را دو 
مأموریت اصلی و مهم در مدیریت شــهری جدید برشمرد  و گفت: طرح تحول 
نگهداشت شهر با هدف ایجاد تحولی نوین در محالت  تهران در یک بازه زمانی 
دو ماهه اجرا می شود.وی افزود: مهمترین اهداف اجرای این طرح آراستگی شهر، 
افزایش رضایتمندی شهروندان، ارتقای سطح خدمات به شهروندان با استفاده 
بهینه از امکانات  است.یار محمدی در تشریح این طرح گفت: براساس اطالعات 
ثبت شــده  درســامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ به عنوان مرجع ورودی شهروندان و 
شــهرداری، ۳۵۲۴ مورد  درخواست ونیاز شــهروندان احصا شد،که تعداد قابل 
توجهی از آن مربوط به حوزه خدمات شــهری است و  این نتایج نشان می دهد  
که مطالبه اصلی مردم و خدمات رســانی شــهرداران نواحی در بحث خدمات 
شــهری اســت.یار محمدی تاکید کرد: با توجه به نگاه ویژه مدیریت شــهری  
به گروه های مرجع و با اســتفاده و بکارگیری ظرفیتها و مشــارکت حوزه های 
تخصصی، نخبگان، معتمدین، گروه های جهادی و ائمه جماعت و شــورایاران و 
همچنین بررسی وضعیت موجود از سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ پس از پایان طرح 

مناطق مورد ارزیابی قرار می  گیرند.

صد و یکمین شماره مجله چند رسانه ای »وقایع شمیران« 
منتشر شد

مدیر روابط عمومی شــهرداری منطقه یک تهران از انتشار صد و یکمین شماره 
مجله چند رسانه ای »وقایع شمیران«، نیمه اول آبان ماه ۱۴۰۰ در ۲۴ صفحه از 
سوی اداره روابط عمومی این منطقه خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری 
منطقه یک؛ محمد رضا پارســیان با اشاره به این مطلب گفت: این مجله چند 
رسانه ای با هدف ایجاد فرصتی برای ارتقاء سطح ارتباطات شهروندی با مدیریت 
شهری شمال تهران با انتشار مطالب متنوع به صورت آنالین منتشر و با قابلیت 
نمایش متن، عکس، صوت، ویدئو و پادکست از طریق تلفن همراه، تبلت، رایانه 
و ســایر دستگاه های دیجیتال قابل مشــاهده و توّرق است.پارسیان افزود: این 
شماره نشریه به مطالبی از جمله  تکریم و معارفه شهردار منطقه یک، یادداشت 
حمید رضا حاجوی شهردار منطقه یک در خصوص اولویت بندی کار ویژه های 
منطقه در دوره جدید مدیریت شهری، سومین گردهمایی سازندگان و طراحان 
منطقه یک، شمیران در ماهی که گذشت، رویدادهای مدیریت شهری، محله ما 
با محله جماران، باغ خسرو شاهی در شمیران گشت، آمادگی برای فصل بارش 

و ... پرداخته است.

اخبار کوتاه
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران اعالم کرد

موج جدید بیماری در دنیا و هشدار برای ایران

بازگشایی مدارس ابتدایی و متوسطه اول از فردا
تعداد روزهای حضور در کالس ها به مدارس واگذار شد

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران با هشدار نسبت 
به شــکل گیری پیک ششــم کرونا گفت: اگــر چنانچه 
پوشش کافی واکسیناسیون انجام نشود و یا مردم رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی را نادیده بگیرند، بی تردید پیک 
ششــم کرونا را پیش رو خواهیم داشت. به گزارش ایسنا، 
دکتر علیرضا فرمانــده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالنشهر تهران صبح دیروز در یک برنامه تلویزیونی درباره 
وضعیت شــیوع ویروس کرونا در استان تهران اظهار کرد: 
امروز هفتمین هفته ای است که در تهران شرایط با ثبات 
کرونایی را از نظر شــاخص های بستری، مراجعان سرپایی 
و فوتی ها تجربه می کنیم. دکتر زالی با هشــدار نسبت به 
شــکل گیری پیک ششم کرونا گفت: اگر چنانچه پوشش 
کافی واکسیناسیون انجام نشــود و یا مردم رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی را نادیده بگیرند بی تردید پیک ششم 
کرونا را پیش رو خواهیم داشت. وی افزود: در هفته ای که  
گذشت )در مقایســه ۱۱ هفته گذشته( پایین ترین آمار 
مرگ و میر بر اثر ابتال به کرونا در استان تهران ثبت شده 
است.فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با اشاره به اقبال گسترده تهرانی ها نسبت به انجام 
واکسیناسیون علیه کرونا خاطرنشان کرد: طبیعتا پوشش 
حداکثری واکسیناســیون جمعیت هــدف در برابر کرونا 
  covid۱۹ می توانــد به کاهش و در ادامه قطــع زنجیره
کمک کند.زالی با بیان این که شــکل گیری پیک ششم 
کرونا اختیاری است توضیح داد: اگر چنانچه پوشش کافی 
واکسیناسیون انجام نشود و یا مردم رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی را نادیده بگیرند بی تردید پیک ششم کرونا را 
پیش رو خواهیم داشت.وی کماکان رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی را برای مهار کرونا ضروری دانســت و با اشاره 
به نقش تک تک افراد جامعه در ریشــه کن کردن کرونا، 
واکسیناسیون هرچه سریعتر مردم در برابر بیماری کووید 
۱۹ را خواستار شد.فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشــهر تهران ادامه داد: جلوگیری از شــکل گیری 
پیک ششم کرونا درگروی رفتارهای اجتماعی و بهداشتی 
عموم مردم اســت.زالی گفت: دنیــا در حال تجربه کردن 

موج جدیدی از بیماری کروناست.
 وی با اشاره به این که خطر شکل گیری پیک های جدید 
دراروپا محتمل اســت تاکید کرد: در هفته ای که گذشت 
درنواحی مختلف کشــورهای اروپایی میزان ابتال به کرونا 
افزایش چشمگیری داشته اســت، بنابراین زمانیکه امواج 
جدیــد بیماری به صــورت طغیان ها و یا شــبه طغیان 

شکل می گیرد، هیچ کشوری از این پاندمی مصون نیست.
فرمانده عملیــات مدیریت بیماری کرونا در کالن شــهر 
تهران با اشــاره به سویه های مختلف ویروس کرونای دلتا 
در کشــور توضیح داد: به طورکلی واکسن های موجود در 
جهان نســبت به سویه دلتا اثربخشــی کمتری دارند؛ به 
شــکلی که تقریبا بین  ۱۵ تا ۲۵ درصد میزان اثربخشی 
واکســن های جهانی در برابر این جهش ها کمتر شــده 
اســت، این موضوع به این مفهوم نیســت که اثر بخشی 
واکســن ها به طور کلی تحت تاثیر قــرار گرفته بلکه به 
میزان کمی کاهش یافته است.زالی اظهار کرد: تا دیروز در 
تهران بالغ بر ۱۸ میلیون دز واکسن تزریق شده است که 
۱۰ میلیون دوز اول و هشــت میلیون دوز دوم بوده است. 
بر این اســاس با واکسیناسیون ۸۶ درصد جمعیت هدف 
در تهران واکســینه شده اند؛ به شکلی که این آمار ۸۵ تا 
۹۰ درصد ما را به ایمنی جمعی می رساند.وی یادآور شد: 
همچنین درمورد گروهی که هر دو دوز واکسن را دریافت 
کــرده اند، آمار به ۷۰ درصد رســیده اســت.زالی درباره 
وضعیت واکسیناســیون در کشــور توضیح داد: در کشور 
۸۳ درصد جمعیت هــدف دوز اول را دریافت کرده اند و 
تقریبا ۶۸ درصد نیز فول واکسینه شده اند.وی با اشاره به 
پوشش باالی واکسیناسیسون و عبور از مرز ۱۰۰ میلیون 
واکسیناســیون، استقبال شــهروندان از واکسیناسیون را 
خوب و چشــمگیرتوصیف کرد.زالی با اشــاره به این که 

واکسن های تولید داخل مثل رازی و فخرا در حال عبور از 
مراحل نهایی اخد مجوز توزیع هستند نیز گفت: در حال 
حاضر یک میلیون و ۱۹۵ هزار عدد از واکســن پاســتور 
به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی تحویل داده 
شــده است و در کنار آن واکســن اسپایکوژن نیز به سبد 
واکسن های داخلی اضافه شده و مجموعا قریب ۱۴ میلیون 
دوز واکســن داخلی در حال توزیع است.بنابر اعالم روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی، وی با بیان 
این که تردیدی نیست که در سالهای آینده همچنان نیاز 
به دریافت واکســن علیه کرونا وجود دارد، تاکید کرد: با 
 تکیه بر تولیدات داخلی می توان نیازهای سال های آتی را 

مرتفع کرد.
کاهش سرعت روند نزولی کرونا در کشور 

دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری 
مقابله با کووید۱۹ از کاهش ســرعت روند نزولی کرونا در 
کشور خبر داد و گفت: نگرانیم که شاید یک موج جدیدی 
وارد شود که تقریبا ورودش اجتناب ناپذیر است، اما زمانش 
مشخص نیست. البته امیدوارم تا پایان آذر ماه بروز پیک 
جدید به تاخیر بیفتد تا میزان واکسیناسیون مان افزایش 
یابد. در این صورت انتظــار داریم که اگر موجی رخ داد، 
فقط موارد خفیف و سرپایی را ایجاد کند، نه موارد شدید 
و مرگ های باال.دکتر مســعود یونســیان در گفت وگو با 
ایســنا، درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: روند کووید 

۱۹ در کل کشــور همچنان نزولی است، اما با شیب کم. 
چند هفته گذشــته افزایش مختصــری در برخی مناطق 
کشــور دیده شــد که برخی اعالم کردنــد احتماال پیک 
جدید بیماری اســت، اما به نظر مــن نمی توانیم با یکی 
دو روز افزایش، درباره ایــن موضوع اظهارنظر کنیم، این 
افزایش ها یا پیک جدید است یا دندانه است. از آن تاریخ 
تاکنون ســه دندانه داشــته ایم که روند بیماری در برخی 
مناطق به میزان مختصری باال رفته و مجددا پایین آمده 
و حتی پایین تر از ســطح قبلی ایستاده است.وی با بیان 
اینکه بنابراین وضعیت کلی کشــور مــوج نزولی بیماری 
است، گفت: منتها اتفاقی که رخ داده این است که سرعت 
کاهش موارد جدید، کم شــده است و در سطح باالیی از 
ابتال به تعادل رســیده است. این سطح باال باعث می شود 
که روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مورد فوت روزانه داشته باشیم 
که عدد باالیی اســت. با این حــال اگر در نظر بگیریم که 
فوتی های امروزمان مربوط به بستری های چند هفته قبل 
هســتند، اگر با همین روال پیش برویم، انتظار داریم که 

مرگ هایمان در هفته های آینده دو رقمی شود.
یونسیان ادامه داد: از طرف دیگر ما نگرانیم که شاید یک 
موج جدیدی وارد شــود که تقریبا ورودش اجتناب ناپذیر 
است، اما زمانش مشــخص نیست. اتفاقی که رخ می دهد 
این اســت که همزمــان که رو به جلو پیــش می رویم و 
احتمال بروز موج جدید هم هست، پوشش واکسیناسیون 
مــا علی رغم تمام شــایعات و تبلیغاتی کــه جماعت ضد 
واکســن انجــام می دهند، در حــال افزایش اســت و به 
خصوص تک دزهای ما همه دو دزه خواهند شد. دو هفته 
کــه از تزریق دو دز بگذرد، درصد قابل مالحظه ای ایمنی 
در برابر اشکال شدید بیماری رخ می دهد. بنابراین با این 
رویکرد انتظار داریم که اگر ان شــاءاهلل موج جدیدمان را 
قبل از انتهای آذر ماه نداشــته باشیم و بعد از انتهای آذر 
ماه موجی وارد شــود، موجی با ابتالهــای کم عالمت یا 
بدون عالمت و با بســتری و مرگ بسیار کم باشد. مانند 
کشــورهایی نظیر انگلیس و... که پوشش واکسیناسیون 
باالیــی دارند. البته در کشــوری مانند انگلیس به زندگی 
عادی بازگشتند و این باعث شد که تعداد موارد ابتالیشان 
بــاال رود. منتها اگرچه تعداد مواردشــان بــه موج قبلی 
نزدیک می شــود، اما تعداد مرگ ها کمتر از یک دهم موج 
قبلی اســت که این تاثیر واکسن است و عمده مرگی هم 
که در این کشــور می بینیم ناشــی از عدم تمکین تزریق 

واکسن از سوی برخی افراد است.

سرپرســت وزارت آمــوزش و پرورش با اشــاره به اینکه 
منتظریــم از اول آذر مدارس ابتدایی و متوســطه اول با 
برنامه و الگویی که خود مدارس تدوین کرده اند، به صورت 
حضوری بازگشــایی شــوند گفت: تفاوتــی بین آموزش 
حضوری و مجازی به لحاظ الزام برای شــرکت در کالس 
نیســت. در این میان اگر دانش آموزی بیمار شد و کسالت 
داشــت می تواند تا زمان بهبودی در مدرسه حضور نیابد.
به گزارش ایســنا، علیرضا کاظمی در این باره اظهار کرد: 

منتظریــم از اول آذر مدارس ابتدایی و متوســطه اول با 
برنامه و الگویی که خود مدارس تدوین کرده اند، به صورت 
حضوری بازگشــایی و به تدریج زمینه حضور دانش آموزان 
در مدارس فراهم باشــد.وی افزود: مــدارس پروتکل ها، 
دستورالعمل ها و تمام استانداردهای مدنظر را هم رعایت 
خواهند کرد تــا نگرانی برای خانواده هــا و دانش آموزان 

ایجاد نشود.
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا 

حضور در مدرســه اختیاری است؟ گفت: الگوی حضور و 
اینکه دانش آموزان یک روز، دو روز یا سه روز در مدرسه 
باشــند در اختیار منطقه و مدرسه است، اما به طور کلی 
حضور دانش آموزان همانند دوره مجازی و روزانه اســت و 
فرقــی نمی کند. در واقع تفاوتــی بین آموزش حضوری و 
مجازی به لحاظ الزام برای شرکت در کالس نیست. در این 
میان اگر دانش آموزی بیمار شد و کسالت داشت می تواند 
تا زمان بهبودی در مدرســه حضــور نیابد.کاظمی اضافه 

کرد: بر اساس بررســی هایی که پژوهشکده های معتبر و 
مراکز نظرسنجی سطح کشور انجام داده اند میزان موافقت 
والدین با حضور بچه ها در مدرســه نزدیک به ۷۰ درصد 
است.وی در مصاحبه با رسانه ملی ادامه داد: توصیه ما این 
بوده که مدارس جلســات اولیاء و مربیان را تشکیل دهند 
و بــا رویکرد اقناعِی خانواده ها، کار را دنبال کنند. رویکرد 
ما بازگشایی آرام و تدریجی است و باید تالش کرد نگرانی 

خانواده ها نیز برطرف شود.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه در فصل زمستان حدود ۲۰۰۰ کودک 
در متروها کار می کنند، بیان کرد: ســازمان بهزیستی پیگیر ساماندهی کودکانی 
که در متروها هســتند، است.امین شــاهرخی در گفت وگو با ایسنا،  درخصوص 
ساماندهی کودکان کار زیرزمینی و همچنین کودکانی که در متروها کار می کنند، 
اظهار کرد: ســاماندهی کودکان کار و زباله گرد مسئله قانونگذار است و می طلبد 
قانونگذار و مجری قانون با یگدیگر به طور هماهنگ این مسئله را برطرف کنند، 
البته که قانونگذار در این زمینه زحمات خود را کشــیده است، اما در زمینه اجرا 
با مشکل مواجه می شویم، زیرا قانونگذار گفته است که بحث کار کودکان زیر ۱۸ 
ســال منتفی است و شامل جرائم سنگینی است. باید این موضوع در نظر گرفته 
شود که واقعا قانون گذار کار خود را کرده است و مجری قانون باید وظیفه خود را 
انجام دهد.مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به روند شروع طرح ساماندهی 
کودکان خیابانی توسط سازمان بهزیستی ادامه داد: زمانی که سازمان بهزیستی 
وارد فرآیند کودکان خیابانی شد،  بسیار سفت و سخت پای کار بوده است اما در 
این زمان این کودکان به بازارچه ها، مترو و... تغییر مکان دادند، در این راستا ما نیز 
برنامه ریزی کردیم تا شهرداری در این زمینه پای کار بیاید.شاهرخی با بیان اینکه 
شهرداری هم برای ساماندهی کودکان در مترو، در جلسات متعددی شرکت کرده 
است، اظهار کرد: از شهرداری می خواهیم کودکانی که در متروها کار می کنند نیز 
در فرآیند ســاماندهی »کودکان خیابانی« قرار گیرند.وی با اشاره به اینکه برآورد 
می شود در فصل زمســتان حدود ۲۰۰۰ کودک در متروها کار کنند، بیان کرد: 

سازمان بهزیستی پیگیر ساماندهی کودکانی که در متروها هستند، است.

شکست تحصیلی دانش آموزان
 در صورت ادامه روند آموزش های غیرحضوری

معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش گفت: توسعه شایستگی های 
حرفــه ای معلمان، فرصتی برای ارتقای توانمندی های معلمان اســت.به گزارش 
ایسنا، علیرضا کمرئی در همایش تجلیل از برگزیدگان هفدهمین دوره جشنواره 
کشوری الگوهای برتر تدریس، با اشاره به این که معلمان فرصت های یادگیری را 
برای دانش آموزان ایجاد می کنند، اظهار کرد: هیچ فعالیتی در آموزش و پرورش 
به اندازه فرصت هایی که برای یادگیری ایجاد می کنیم، اهمیت ندارد و الزم است 
با ایجاد این فرصت های آموزشی برای معلمان و توانمندسازی حرفه ای آنان، به 
آنها در انجام بهتر وظایف معلمی کمک کنیم.وی گفت: رویکرد ما در ایجاد و فعال 
کردن موقعیت های یادگیری دو موضوع مهم و کلیدی است، که اولین عامل آن 
»بهبود کیفیت زندگی کاری و حرفه ای معلمان« و دومین موضوع »بهبود کیفیت، 
کارایی و اثربخشی کار معلمان« است.کمرئی گفت: توجه به دو موضوع باال، باعث 
ایجاد رضایت شغلی بیشتر برای معلمان خواهد شد و پیامد این تغییر غیر از بهبود 
کیفیت کار معلم، متوجه دانش آموزانی می شــود کــه از این بهبود انگیزه، بهره 
می برد.وی، توسعه حرفه ای معلمان را امری مستمر دانست و افزود: چون نیازهای 
حرفه ای ما به سرعت در حال تغییر است و هر لحظه در معرض شرایط جدیدی 
قرار می گیریم، نیازمند تطبیق با شرایط زمانی و مکانی هستیم که باید در آن به 
ایفای نقش یادگیری بپردازیم.کمرئی افزود: تعریف توسعه حرفه ای این است که 
چه کنیم که هر روز نسبت به روز گذشته بهتر باشیم و این موضوع در مضامین 
آیات و روایات دین ما هم وجود دارد که باید امروزمان از دیروزمان تفاوت داشته 
و بهتر باشــد.وی، شــاخص کارایی معلمان را در مدیریت کالس درس دانست و 
گفت: مدیریت کالس همچون چتر گسترده ای است که تالش معلم برای کنترل 
فعالیت هــای کالس همچون یادگیری، تعامالت اجتماعی و رفتار فراگیر را مهیا 
می نماید.معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، مهمترین عامل مؤثر 
در مدیریت کالس درس و جو یادگیری را موقعیت ایجاد شــده معرفی و تشریح 
کرد: با الهام از زیســت ۲۰ماهه در کرونا و فضای مجازی بیش از ۱۹هزار برنامه 
آموزشی در تلویزیون تولید شــد و این امر همچنان ادامه دارد؛ همچنین برنامه 
شاد موقعیت و بستری بود که معلمان برای فعالیت و تولید محتوای الزم در آن 
بسیا رزحمت کشیدند.وی خاطر نشان کرد: بسترهای یادگیری مجازی علی رغم 
همه تالش های معلمان و دست اندرکاران آموزش و پرورش نتوانسته است شرایط 
مشابه آموزش و یادگیری حضوری را ایجاد کند و ادامه این روش آموزشی منجر 
به شکست تحصیلی خواهد شــد، مگر آن که به صورت مکمل در کنار آموزش 
حضوری ادامه یابد.ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس 
ادامه داد: اکنون آموزش و پرورش عالوه بر ایفای نقش گذشــته و ســنتی خود، 

نیازمند پرداختن به نقایص یادگیری مجازی، جهت جبران آن نیز می باشد.

آگهی اخطار ماده 101 آیین نامه اجرای اسناد رسمیبرآورد حضور 2000 »کودک کار« در متروها
بدینوسیله به آقای محمد ماجدی بزرگراه همت غربی شهرداری منطقه 22 شهرک شهید باقری خیابان بوستان 7- کوی ولی عصر 

بلوک 16-2 پالک 7 طبقه سوم بدهکار راهن پرونده اجرایی کالسه 9905441 ابالغ می گردد طبق نظریه کارشناس رسمی خودروی شماره 
734ب89 ایران11 به مبلغ540/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی خودرو معترض می باشید ارزیابی گردیده و طبق 
گزارش مامو رابالغ مورخ 1400/8/9 به علت عدم ابالغ  واقعی ابالغ در نشانی میسر نگردیده چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض 
می باشید می توانید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار این اگهی ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیات کارشناسی سه 
نفره به مبلغ 11/550/000 ریال واریز به حساب سیبا 0103134800001 نزد بانک ملی به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دفتر 
این اداره واقع در چهارراه ولیعصر ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی نبش خیابان برادران مظفر پالک 919 طبقه دوم تسلیم و ضمنا به 

اعتراضی که خارج از موعد و یا فاقد فیش بانکی دستمزد هیات کارشناسی سه نفره باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
14011 رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی – اعزازی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای باقر مختاری مهماندوستی اصالتا با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده ذیل شماره 410303 مورخ1400/6/17 دفترخانه1383 تهران طی درخواست وارده 1023016463 مورخ1400/6/20 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب د راجرای ماده 120 ایین نامه قانون  ثبت به شرح زیر آگهی می 
گردد نام و نام خانوادگی آقای باقر مختاری مهماندوستی مالک سه دانگ مشاع شش دانگ 2- شماره پالک 32286 فرعی 
از126 اصلی  3- علت گم شدن جابجایی4- خالصه وضعیت مالکیت سند مالکیت سه دانگ مشاع از شدانگ یک دستگاه 
آپارتمان مسکونی به مساحت79/75 متر مربع که 1/30 متر مربع آن بالکن است واقع در سمت جنوب شرقی طبقه چهار به 
شماره32286 فرعی از126 اصلی قطعه 15 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 57569 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 
تهران بانضمام پارکینگ قطعه 13 تفکیکی به مساحت12 متر مربع واقع در سمت جنوبی زیرزمین دو بانضمام انباری قطعه 13 
تفکیکی به مساحت3/51 متر مربع واقع در سمت شمال شرقی زیرزمین دو به شماره چاپی 773473 ذیل دفتر الکترونیک 
139920301023024838 به نام باقر مختاری مهماندوستی صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک 
فوق الذکر ودرخواست صدور المثنی ان مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم 
این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد کرد.
14010 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
اقای سید مسعود مقدسی اصالتا با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل 
المثنی سند  تقاضای صدور  مورخ1400/7/12  وارده 10230019385  درخواست  تهران طی  دفترخانه1429  مورخ1400/7/12  شماره 934 
نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی سید مسعود  اند که مراتب در اجرای ماده 120 ایین  مالکیت را نموده 
مقدسی مالک دو دانگ از شش دانگ 2- شماره پالک 44148 فرعی از118 اصلی3- علت گم شدن سهل انگاری 4- خالصه وضعیت 
مالکیت سند مالکیت کاداستری دو دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت120/58 متر مربع که 5/44 متر 
مربع آن بالکن است واقع در سمت غربی طبقه چهار به شماره 44148 فرعی از118 اصلی قطعه 7 تفکیکی مفروز و مجزی شده از43539 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه 12 تفکیکی به مساحت10/80 متر مربع واقع در سمت 
شمال شرقی زیرزمین یک بانضمام انباری مسکونی قطعه 12 تفکیکی به مساحت2/64 متر مربع واقع در سمت  غربی زیرزمین یک به 
ش ماره چاپی 915285 ذیل دفتر الکترونیک140020301023019871 به نام سید مسعود مقدسی صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم 
فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و در خواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در 
قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار اگهی به ثبت محل مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید  و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض 

اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالیکت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
14009 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

فقدان سند مالکیت
آقای مسعود یاوری وکیل مالک حمید بهنام تقی پور به موجب وکالت نامه 17461 مورخ 1400/4/5 دفترخانه 1285 تهران با تسلیم دو برگ 
استشهادیه مصدق شده در دفترخانه 1285 تهران اعالم که سند مالکیت ده سهم مشاع از هشتاد سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین تحت پالک 948 فرعی از سنگ 18 اصلی واقع در دربندسر رودبار قصران بخش یازده تهران در دفتر 165 صفحه 167 ذیل ثبت 
46943 به شماره چاپی 393477 به نام حمید بهنام تقی پور ثبت و صادر گردیده است و وکیل مالک به موجب وکالتنامه 17461 مورخ 
1400/4/5 دفتترخانه1285 تهران 1292 تهران تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده و نامبرده اعالم که سند مالکیت با مشخصات 
مذکور به علت جابجایی و سهل انگاری مفقو گردیده است لذا مراتب به استناد ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف  مدت ده رو زاعتراض خود را ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و ریسد دریافت نمایید وپس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررت اقدام خواهد شد.
14007 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک فشم

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محرم سـپهری طبق وکالتنامه شـماره 124875 مـورخ 1400/3/24 دفترخانه280 تهـران و 124874 مورخ1400/3/24 
دفترخانـه280 تهـران به وکالت از خانم منصوره و معصومه طلیسـچی زاده و رضا بهزاد نیا با تسـلیم چهار برگ استشـهادیه 
تحت شـماره 60140 مورخ96/10/19 و60133 مورخ96/10/19 دفتر اسـناد رسـمی 25 آبیک تهران طی وارده شـماره 53085 
مورخ96/11/21 مدعی فقدان دو جلد سـند مالکیت هر یک 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
204 متـر مربـع پالک 1166 فرعی از4 اصلی مفرو زاز یک فرعی از اصلی مذکور واقع در ورد آورد بخش ده تهران که به ترتیب 
ذیـل ثبت 18695 صفحه 518 دفتر245 به شـماره چاپـی 0783980 به مقدار1/2 دانگ به نام علیقلـی بهزاد نیا ثبت و صادر 
شـده سپس طبق سـند صلح 248934 مورخ90/2/24 دفترخانه24 تهران به منصوره و معصومه هر دو طلسچی زاده بالسویه 
هر یک نسـبت به 6 دانگ انتقال یافته اسـت همچنین سند مالکیت 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق ذیل ثبت 22175 
صفحه 338 دفتر263 به شـماره چاپی 081415 به نام رضا بهزاد نیا ثبت و صادر شـده حال وکیل مالکان اعالم داشـته که به 
علت اسباب کشی سند مالکیت خود را مفقود ودرخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 ایین 
نامه قانونث بت در یک نوبت اگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا 
وجود سـند مالکیت مذور نزد خود باشـد از تاریخ نشـر این آگهی ظرف مدت دهر وز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارایه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد به اعتراض بدون ارایه 
اصل سـند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شـد پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
13809 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک زیبادشت تهران- کاظم اصالنی
آگهی احراز تصرفات موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 

اجرایی آن مصوب 90/9/20
نظـر بـه اینکـه بـه اسـتناد رای شـماره 140060301026000520 تاریـخ صـدور1400/7/11 موضـوع پرونده کالسـه شـماره 
1398114401026000012 هیئت رسـیدگی کننده قانون صدرالذکر مسـتقر در اداره ثبت اسـناد وامالک قلهک تهران تصرفات 
بالمنـازع خانم مهناز اسـدی سـوغانلو فرزند غیرتعلی به شـماره شناسـنامه 136 و دارای کد ملـی 6039958634 صادره از 
کورائیم نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین به مساحت80/35 متر مربع هشتاد متر و سی و پنج دسیمتر مربع در قسمتی از 
کوچه  خیابان گلزار  پالک ثبتی483 فرعی از43 اصلی واقع در بخش 11 تهران حوزه ثبتی قلهک به نشـانی خیابان هروی 
پالک 28 انتقالی و واگذار شـده از مالک رسـمی احراز شـده وجهت اجرا و صدور سـند مالکیت طی نامه شـماره  سـیزدهم 
140060301026000521 تاریخ 1400/7/11 به این اداره اعالم گردیده است و برای آن پالک ثبتی14162 فرعی از43 اصلی در نظر 
گرفته شـده اسـت لذا به اسـتناد ماده 3 قانون مذکور مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه شخص و یا اشخاص 
اعـم از حقیقی یا حقوقی نسـبت به موضوع صدور سـند به نام متقاضی مذکور هر گونه اعتراضـی دارند ظرف مهلت دو ماه از 
تاریخ انتشـار اولین اگهی به این اداره مراجعه و ضمن اعالم اعتراض و اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را به دادگاه عمومی محل وقـوع ملک تقدیم نموده و گواهی مربوطـه را از دادگاه اخذ و به این اداره تحویل 
نماید در غیر اینصورت پس از سـپری شـدن مهلت مقرر سـند مالکیت وفق مقررات صادر خواهد گردید. تاریخ انتشـار نوبت 

اول1400/8/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/30
13616 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران



اقتصادی 5

ارزش واقعی ســهام عدالت همســو با روند نزولی 
بازار رو به کاهش است، به طوریکه ارزش واقعی سهام 
عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی نسبت به حدود 
دو هفته قبل بیش از ۲۰۰ هزار تومان کاهش داشــته 
است.به گزارش ایســنا، پس از آزادسازی سهام عدالت 
مشموالن این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت 
ســهام خود انتخاب کرده بودند می توانند با مراجعه به 
ســامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و 
جزییات دارایی خود را مشــاهده کنند.البته این ارزش 
یکسان نیســت و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا 
کاهشی می شود. برای مثال ارزش واقعی سهام عدالت 
با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اســفند سال 
گذشــته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، 
در حالی که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال جاری 
تــا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومــان کاهش یافته بود.

سهامی که در روزهای نخستین آزاد سازی سهام عدالت 
یعنی اردیبهشت ماه و خردادماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ 

میلیون تومان قیمت داشــت.در این راستا، در یازدهم 
مهرماه ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ 
هــزار تومانی بیش از ۱۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان 
قیمت داشت و طبق آخرین قیمت ها، این سهام اکنون 
کمی بیشتر از ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت دارد 
که هفت میلیون تومان آن قابل فروش است.همچنین 
در ۲۵ مهر ســال جاری، ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی 
سهام عدالت به ۱۳ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید و 
در پنجم آبان ماه نیز ارزش این ســبد تا ۱۳ میلیون و 

۱۰۸ هزار تومان کاهش یافت.
بر این اساس طبق آخرین ارقام که در ۲۸ آبان ماه 
به روز رســانی شده است، ارزش واقعی سهام عدالت با 
ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان قیمت داشــت که نسبت به دو هفته قبل 
بیش از ۲۰۰ هزار تومان کاهش داشته است. همچنین 
از این میزان، حــدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آن 

قابل فروش است.

معاون مســکن  و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
گفت: با هــدف ازدواج مجردها و حل مشــکل پیری 
جمعیت، اکنون پنج گروه از افراد، فارغ از اینکه متاهل 
یا سرپرســت خانوار باشــند می توانند در نهضت ملی 
مســکن ثبت نام کنند.محمود محمودزاده در گفت وگو 
با ایرنا، درباره جزئیات ثبت نام مجردها در طرح نهضت 
ملی مســکن افزود: در گذشــته فقط زنان ۳۵ سال و 
نخبگان علمی و معلوالن جسمی حرکتی امکان ثبت نام 
در طرح مســکن را داشتند، اما در مصوبه اخیر مردان 
مجرد ۴۵ ســال و بیماران خاص هــم می توانند برای 
داشتن مسکن در سامانه »ثمن« ثبت نام کنند.معاون 
وزیر راه و شهرسازی گفت: رشد جمعیت کاهش زیادی 
یافته و ما اکنون در طرح های مســکن به دنبال ایجاد 
مکانیزمی برای تشــکیل خانواده و حل پیری جمعیت 
هستیم.وی بیان داشت: بر این اساس اکنون پنج گروه 
از افراد فارغ از اینکه متاهل یا سرپرســت خانوار باشند 
می توانند در طرح نهضت ملی مســکن شرکت کنند.

محمودزاده توضیــح داد: یکی از نکات مهم در رابطه با 
قانون جمعیت این است که بتوانیم فضایی ایجاد کنیم 
تا افرادی که در سن ازدواج هستند )که البته خود این 
ســن باید تعریف شود( انگیزه ای برایشان ایجاد شود تا 
اگر مشکل آنها برای تاهل، مسکن است حل شود.وی 
تصریح کرد: تصمیم برای ورود مردان مجرد ۴۵ ساله به 
طرح نهضت ملی مسکن نیز در راستای همین سیاست 
اســت. معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: مجردان 
۴۵ ســاله دو بخش هســتند،  افرادی که قصد ازدواج 
ندارند اما در این سن نیازمند داشتن مسکن هستند و 
بخشی دیگر هم افرادی هستند که فقدان مسکن دلیل 
عدم اصلی ازدواج آنان است.به گفته محمودزاده، افراد 
۴۵ ساله بعد از ۲۰ سال کار پس اندازی دارند اما شاید 
نتوانند در بازار مســکن که اکنون در شرایط تورمی به 
ســر می برد خانه ای پیدا کنند، بر این اساس دولت با 
مشــارکت این گروه در نهضت ملی مســکن به دنبال 
خانه دار شدن و در نهایت حل مشکل ازدواج آنان است.

تصویب نهایی ثبت نام مجردها در نهضت ملی مسکن ارزش سهام عدالت هر روز کمتر از دیروز

یکشنبه 30 آبان 1400- 15 ربیع الثانی 1443 - 21 نوامبر 2021 - سال بیستم - شماره  5583

بانک ها چقدر به اقتصاد وام دادند؟نوید کاهش قیمت با صنعتی سازی مسکنهزینه عجیب دریافت وام مسکن
هر برگه تســهیالت مســکن با عبور از مرز ۸۰ هزار تومان، به گرانی 
هزینه دریافت وام خرید مســکن دامن زد.به گزارش خبرنگار مهر، قیمت 
هر برگه گواهی حق تقدم تســهیالت مسکن در معامالت امروز شنبه ۲۹ 
آبان بازار سرمایه با افزایش ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی، از کف دامنه ۷۰ هزار 
تومانی، وارد کانال ۸۰ هزار تومان شد.در حال حاضر متوسط قیمت بیشتر 
نمادهای زیرمجموعه تسه در بازه ۸۱ تا ۸۳ هزار تومان قرار دارند و تقریباً 

در همه نمادها، افزایش قیمت در معامالت امروز به ثبت رسیده است.
گران ترین معامله اوراق تســهیالت مسکن به نماد تسه ۹۹۰۵ )اوراق 
مســکن مرداد سال گذشــته( با قیمت هر برگه ۸۶ هزار و ۶۰۰ تومان و 
ارزان ترین معامله نیز به نماد تسه ۹۹۰۶ )اوراق مسکن شهریور سال قبل( 

با قیمت ۷۸ هزار و ۵۱۵ تومان اختصاص داشت.
بیشــترین تعداد اوراق فروخته شده در معامالت دیروز نیز به دو نماد 
تسه ۰۰۰۶ و تسه ۰۰۰۷ )اوراق مسکن شهریور و مهر امسال(تعلق داشت.

برخی کارشناســان اقتصادی علت افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
را افزایش تقاضای خرید این اوراق با توجه به افزایش ســقف تســهیالت 
خرید مســکن از ابتدای مهر ماه امسال و افزایش تحرکات در بازار مسکن 

عنوان می کنند.
هر چند که بر اساس اعالم گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن 
در مهرماه امسال، تعداد معامالت مسکن ۵۴۷۱ فقره بود که نسبت به ماه 
قبل از آن )شهریور امسال( با انجام ۷۷۸۹ فقره معامله، کاهش حدوداً ۳۰ 
درصدی را نشان می دهد؛ با این حال برخی گزارش های میدانی اگرچه از 
کاهش شــدید قدرت خرید مسکن حکایت دارد، اما با توجه به نابسامانی 
سایر بازارها، از احیای خریدهای سرمایه ای در بازار مسکن حکایت دارد.

وزیر راه و شهرســازی گفت: صنعتی سازی ســاختمان، کاهش هزینه 
ســاخت و به  دنبال آن کاهش هزینه خرید مســکن توسط مردم را در پی 
خواهد داشت.به گزارش وزارت راه  و شهرسازی، »رستم قاسمی« با حضور 
در کارخانه صنعتی ساختمان متعلق به وزارت دفاع از بخش های مختلف این 
کارخانه بازدید کرد.وی با تقدیر از اقدامات وزارت دفاع در حوزه صنعتی سازی 
ساختمان، وزارت دفاع را پیشران و پیشرو در عرصه های مختلف ملی عنوان 
کرد.وزیر راه و شهرسازی، پیشرفت و حرکت صنعتی سازی ساختمان توسط 
وزارت دفاع را ارزشــمند توصیف کرد و گفت: این مهم باید هر چه سریع تر 
در بخش های مختلف کشــور پیاده سازی و اجرا شــده و توسعه پیدا کند.
قاسمی بیان داشت: وزارت مسکن و شهرسازی برای پیشبرد و توسعه کارخانه 
صنعتی سازی ســاختمان، اهتمام و تعامل هر چه بیشتر خود را با وزارت 
دفاع افزایش خواهد داد.به گزارش ایرنا، وزیر راه و شهرسازی پیشتر با اشاره 
به ضرورت اســتفاده از فناوری های نوین در صنعت ســاختمان گفته بود: 
ضرورت دارد صنعت ســاختمان از نظر کیفیت، قیمت و سرعت در ساخت 
متحول شــود. باید از شیوه های نوین در ساخت بهره مند شویم زیرا بخشی 
از شیوه های سنتی زمان بر، فاقد کیفیت الزم و سرعت است که مالک عمل 
در اجرای تولید مسکن است.وی تاکید کرد: با توجه به وضعیت نه چندان 
مناسبی که به دلیل سنتی ســازی وجود دارد، باید با دعوت از شرکت های 
دانش بنیــان از روش های نوین ســاخت بهره ببریم.قاســمی همچنین در 
ماموریتی ویژه از مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی خواسته بود تا 
نســبت به کیفی سازی، سرعت در ساخت و همچنین مناسب سازی قیمت 
ســاخت و ساز در کشور با همکاری شــرکت های دانش بنیان و استفاده از 

توانمندی ها و دانش آنها اقدام کند.

تسهیالت پرداختی بانک ها طی هفت ماهه ابتدای امسال به بخش های 
اقتصادی مبلغ ۱۴۸۲۸.۹ هزار میلیارد ریال اســت که در مقایســه با دوره 
مشــابه ســال قبل مبلغ ۵۴۷۴.۲ هزار میلیارد ریال )معادل ۵۸.۵ درصد( 
افزایش داشته است.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد: سهم تسهیالت 
پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی هفت 
ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۹۹۱۷.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۶.۹ درصد 
کل تسهیالت پرداختی است.سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه 
در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتدای ســال جاری معادل 
۳۴۷۶.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۵.۱ درصد از 
منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی )مبلغ 
۹۹۱۷.۸ هزار میلیارد ریال( است.مالحظه می شود از ۴۳۹۷.۶ هزارمیلیارد 
ریال تســهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۱ درصد آن 
)مبلغ ۳۴۷۶.۶ هزار میلیارد ریال( در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده 
اســت که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط 
بانک ها در ســال جاری است.شایان ذکر اســت که همچنان باید در تداوم 
مسیر جاری، مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره 
مراقب قدرت گرفتن پتانســیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد 
نیز بود.بر این اســاس، ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق 
افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت غیرجاری و 
بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها 
در تامین ســرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی 
بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار 

مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

سهم 19 درصدی تجارت ایران 
با اتحادیه اروپا

تجــارت ترکیه و ایران با اتحادیه اروپا طی ۹ ماه گذشــته از ســال ۲۰۲۱ 
به ترتیب ۱۱۳ میلیارد یورو و ۳.۴ میلیارد یورو بوده اســت که نشــان می دهد 
ترکیه ۳۳ برابر بیشتر از ایران با اروپا تجارت داشته است.اتاق بازرگانی تهران در 
جدیدترین گزارش خود به بررسی میزان تجارت مشترک میان ایران و اتحادیه 
اروپا پرداخته و برای مشخص شــدن میزان فاصله ایران با اهداف کالن در نظر 
گرفته شده، این آمار را با تجارت ترکیه و اتحادیه اروپا مقایسه کرده است.بر این 
اســاس، ارزش تجارت ایران و اتحادیه اروپا )۲۷ کشور( در ۹ ماه گذشته از سال 
۲۰۲۱، به رقمی در حدود ۳.۴ میلیارد یورو رســیده است.داده های مرکز تجارت 
اروپا نشان می دهد که طی این مدت، ارزش صادرات کاالیی کشورهای اروپایی به 
ایران معادل ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون یورو بوده و در مقابل، از ایران نیز کاالهایی 
به ارزش ۶۳۲ میلیون یورو به اروپا صادر شده است. به این ترتیب، وضعیت تجارت 
ایران و اروپا در مدت ۹ ماه سال ۲۰۲۱، تراز منفی ۲ میلیارد یورو را برای ایران 
نشــان می دهد.تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا در حالی به آب باریکه ای در 
تجارت بین الملل تبدیل شده اســت که تجارت ترکیه با اتحادیه اروپا طی ۹ ماه 

گذشته از سال ۲۰۲۱ حدود ۱۱۳ میلیارد یورو بوده است. 

الستیک کامیون داخلی 25 درصد گران شد
شرکت های تولیدکننده الســتیک از افزایش ۲۵ درصدی الستیک سنگین 
بایــاس و ۱۵ درصدی رادیال خبر داده اند.به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که 
هفته گذشــته احمد کریمی دبیر کانون سراسری کامیون داران در گفت وگو با 
خبرنگار مهر از »روی آوردن رانندگان به خرید الستیک های تاریخ مصرف گذشته 
که با کولبری از اقلیم کردستان عراق وارد کشور می شود« و همچنین »افزایش 
اقبال به خرید الستیک دست دوم و کارکرده ناوگان نفتکش که به دالیل ایمنی 
مجبور به نوســازی الستیک های خود با فواصل زمانی کوتاه هستند«، خبر داده 
بود، با این حال شرکت های تولیدکننده داخلی الستیک با مجوز سازمان حمایت 
از افزایش قیمت الســتیک های باری شامل ۲۵ درصد برای الستیک های بایاس 

)نخی( و ۱۵ درصد برای الستیک های رادیال )سیمی( خبر داده اند.

افزایش 24 درصدی واردات برنج 
مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شــرکت بازرگانی دولتی ایران، از افزایش 
۲۴ درصدی واردات برنج در مقایســه با پارسال خبر داد و گفت: کاهش عرضه 
برنج داخلی ســبب افزایش قیمت این محصول شد.به گزارش شرکت بازرگانی 
دولتی ایران، حجت براتعلی اظهار داشت: طی ۸ ماهه امسال، ۶۶۵ هزار تن برنج 
خارجی وارد شــده که سهم شــرکت بازرگانی دولتی ایران ۲۲۰ هزار تن است.

براتعلی اضافه کرد: بخشــی از برنج خارجی )حدود ۴۴۵ هزار تن( نیز توســط 
بخش خصوصی وارد کشــور شده اســت.وی گفت: میزان واردات این محصول 
به کشــور در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش 
یافته اســت.براتعلی افزود: امسال تولید و عرضه ی برنج داخلی به بازار )به دلیل 
موضوع خشکسالی( کمتر شده و می توان گفت که رشد قیمتی برنج به این دلیل 
اتفاق افتاده است.مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران، 

وضعیت موجودی و ذخایر راهبردی برنج کشور را مطلوب ارزیابی کرد.

قیمت سکه
 50 هزار تومان افزایش یافت

قیمت سکه روزگذشته در بازار تهران با ۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز 
کاری پنجشــنبه به رقم ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رســید.به گزارش ایرنا، 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله 
شد.همچنین روز شنبه نیم ســکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع 
ســکه سه  میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار 
تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به 

یک میلیون و ۲۳۶ هزار تومان رسید. 
قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۳۵۷ هزار تومان شــد.همچنین اُنس 
جهانی طال با ۱۹ دالر و ۵۷ سنت کاهش نسبت به روز کاری گذشته، یک هزار و 
۸۴۶ دالر ارزش گذاری شد.به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت 
طال و سکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. دیروز نرخ دالر در صرافی های 

بانکی تغییر اندکی داشت و با بهای ۲۶ هزار و ۸۵۰ تومان معامله شد.
همچنین قیمت انس جهانــی طال نیز بیش از ۱۹ دالر کاهش یافت. اگرچه 
قیمت انس جهانی طال کاهش قابل توجهی داشت اما قیمت سکه بیشتر متاثر از 

افزایش دالر رشد جزئی داشت.  

افت شاخص بورس
 در نخستین روز معامالتی هفته

شــاخص کل بازار بورس روزگذشــته با ۲۷  هــزار و ۲۹۲ واحد کاهش در 
جایگاه یک  میلیون و ۳۸۳ هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش ایرنا، در معامالت 
روز شــنبه بیش از پنج میلیارد و ۳۰۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۴۰ هزار و ۲۸۴ میلیارد ریال داد و ســتد شد.همچنین شاخص کل 
)هم وزن( با سه هزار و ۲۳۶ واحد کاهش به ۳۸۳ هزار و ۵۲۸ واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( با دو هزار و ۳۸ واحد افت به ۲۴۱ هزار و ۶۱۸ واحد رســید.

شــاخص بازار اول ۲۲ هزار و ۸۰۲ واحد و شــاخص بازار دوم، ۴۶ هزار و ۱۵۰ 
واحد کاهش داشتند.

عالوه بر این در بین همه نمادها، پتروشــیمی فناوران )شفن( با ۴۹۵ واحد، 
گروه پتروشیمی ســرمایه گذاری ایرانیان )پترول( با ۲۳۲ واحد، سایر اشخاص 
بورس انرژی )انرژی ۳( با ۱۵۰ واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با ۱۱۹ واحد، 
داده گســتر عصر نوین های وب )های وب( با ۷۷ واحد، آسان پرداخت پرشین 
)آپ( با ۷۳ واحد و موتوژن )بموتو( با ۶۳ واحد تاثیر مثبت بر شــاخص بورس 
داشتند.در مقابل فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با سه هزار و ۴۴۶ واحد، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با سه هزار و ۱۶۰ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۶۳۴ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان 
)پارســان( با یک هزار و ۶۱۱ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک 
هزار و ۴۳۰ واحد، شــرکت ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و ۲۲۵ 
واحد و نفت و گاز پتروشــیمی تامین )تاپیکو( بــا یک هزار و ۱۹ واحد با تاثیر 

منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
برپایه این گزارش، روزگذشــته نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا(، سایر اشخاص بورس انرژی )انرژی ۳(،  فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، 
گروه پتروشیمی ســرمایه گذاری ایرانیان )پتــرول(، پاالیش نفت بندرعباس 
)شبندر(، گسترش ســرمایه گذاری ایران خودرو  )خگســتر( و  گروه دارویی 
برکــت )برکت( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشــتند.گروه شــیمیایی هم در 
معامالت روز شــنبه صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
۴۸۸  میلیون و ۲۴۸ هزار برگه ســهم به ارزش چهار  هزار و ۴۳۸ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
دیروز شــاخص فرابورس بیش از ۲۵۴ واحد کاهش داشت و بر روی کانال 
۱۹ هــزار و ۹۸۸ واحد ثابت ماند.همچنین در این بــازار یک میلیارد و ۹۹۱ 

میلیون برگه سهم به ارزش ۳۱ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.

اخبار کوتاه

بازار

بورس

ســخنگوی گمرک گفت: میزان تجارت با همســایگان 
در هفت ماه گذشــته ۶۱ میلیون و ۴۶۶ هزار تن به ارزش 
۲۸ میلیــارد و ۳۰۰ میلیون دالر بــوده که ۶۲ درصد وزن 
و ۵۲ درصــد ارزش مجموع مبادالت تجاری کشــور را به 
خود اختصاص داده اســت.به گزارش گمرک، »ســید روح 
اله لطیفی« اظهار داشــت: از مجموع تجارت ۹۸ میلیون و 
۶۸۷ هزار و ۵۸۱ تنی کشــور به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۱۲ 
میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۹ دالر در هفت ماه نخست امسال، 
۶۱ میلیــون و ۴۶۵ هزار و ۹۶۴ تن به ارزش ۲۸ میلیارد و 
۳۱۹ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۳۰۵ دالر، مربوط به تبادل کاال 
با ۱۵ کشور همســایه بوده که ۶۲ درصد وزن و ۵۲ درصد 
ارزش کل تجارت را به خود اختصاص داده است.وی افزود: 
در ایــن مدت ۴۷ میلیون و ۸۸۵ هــزار و ۳۰۶ تن کاال به 
ارزش ۱۴ میلیارد و ۷۸۲ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۵۴ دالر به 
۱۵ کشور همسایه صادر شد که ۶۴ درصد وزن و ۵۵درصد 
ارزش کل صادرات هفت ماهه کشــور بوده است.لطیفی در 
خصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه تصریح کرد: 
عــراق با ۱۹ میلیون و ۷۴۰ هــزار و ۲۰۸ تن به ارزش پنج 
میلیارد و ۴۸۲ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۲۹۳ دالر، ترکیه با ۱۰ 
میلیون و ۹۹۵ هزار و ۵۵۶ تن به ارزش سه میلیارد و ۳۹۷ 
میلیون و ۲۷۸ هزار و ۲۵۰ دالر، امارات با ۶ میلیون و ۶۰۱ 
هــزار و ۵۸۹ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۵۶۰ 
هزار و ۴۸ دالر، افغانســتان با ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۹۸۱ 
تن به ارزش یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۹۵۵ 
دالر و پاکســتان با یک میلیــون و ۵۹۰ هزار و ۳۲۹ تن به 
ارزش ۶۵۵ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۹۳۰ دالر، پنج مقصد اول 
صادرات کاالهای ایرانی به همسایگان بود.وی افزود: عمان با 
۳۲۷ میلیون و ۴۲ هزار و ۴۸۴ دالر، روسیه با ۳۱۷ میلیون 
و ۳۵۸ هــزار و ۵۳۹ دالر، آذربایجان با ۲۷۲ میلیون و ۹۵۸ 
هزار و ۳۷۲ دالر، ارمنســتان با ۱۸۰ میلیون و ۴۲۵ هزار و 
۷۶۵ دالر، ترکمنســتان با ۱۷۴ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۹ 
دالر، قزاقستان با ۹۵ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۷۶۵ دالر، قطر 
بــا ۸۵ میلیون و ۳۷ هزار و ۳۲ دالر، کویت با ۷۶ میلیون و 
۲۴۶ هــزار و ۶۶۹ دالر، بحرین با چهار میلیون و ۱۳۸ هزار 

و ۲۴۷ دالر و عربســتان ســعودی با ۴۱ هزار و ۱۸ دالر به 
ترتیب مقاصد ۱۵گانه صادرات کشور به همسایگان در هفت 
ماه سال ۱۴۰۰ بودند.سخنگوی گمرک گفت: در میان ۱۴۳ 
مقصد صادراتی کشور، عراق در جایگاه دوم، ترکیه در جایگاه 
ســوم، امارات در رتبه چهارم، افغانستان در جایگاه پنجم، 
پاکســتان در جایگاه هفتم، عمان در جایگاه دهم، روسیه 
در جایگاه یازدهم، جمهوری آذربایجان در جایگاه دوازدهم، 
ارمنســتان در جایــگاه پانزدهم، ترکمنســتان در جایگاه 
شانزدهم، قزاقستان در جایگاه بیست و دوم، قطر در جایگاه 
بیســت و سوم، کویت در جایگاه بیست و ششم، بحرین در 
جایگاه هفتادم و عربستان در جایگاه ۱۲۱ قرار گرفته اند.وی 
در خصوص واردات از کشــورهای همسایه گفت: از مجموع 
واردات ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۶۵۸ تنی کاال به ارزش ۲۷ 

میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۲۴۲ دالری کشور در 
هفت ماهه نخست، ۱۳ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۶۵۸ تن کاال 
به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۳۶ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۸۵۱ دالر 
مربوط به واردات از کشورهای دارای مرز زمینی و دریایی با 
ایران بوده اســت که ۵۸ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل 
واردات را شامل می شــود.لطیفی افزود: امارات با فروش ۶ 
میلیون و ۸۶۹ هزار و ۸۸۱ تن کاال به ارزش هشت میلیارد 
و ۵۹۵ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۹۲۷ دالر در صدر کشورهای 
طرف معامله با ایران قرار دارد که بیش از ۵۰ درصد وزن و 
۶۳ درصد ارزش کاالهای وارداتی به کشور از همسایگان را 
به خود اختصاص داده اســت.وی تصریح کرد: بعد از امارات 
کشــور ترکیه با فروش ۲ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۷۲۱ تن به 
ارزش ۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیــون و ۳۵۲ هزار و ۶۷۱ دالر، 

روسیه با یک میلیون و ۸۶۳ هزار و ۳۳۳ تن به ارزش ۸۵۲ 
میلیون و ۸۱۵ هزار و ۹۰۴ دالر، عراق با یک میلیون و ۳۵۲ 
هــزار و ۴۳۸ تن به ارزش ۶۳۰ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۲۱۷ 
دالر و عمان با ۶۴۱ هزار و ۲۲۵ تن به ارزش ۳۰۳ میلیون و 
۹۱۹ هزار و ۳۱۰ دالر در صدر فروش کاال به ایران در میان 
همســایگان قرار دارند.لطیفی در خصوص واردات از  سایر 
کشــورهای همسایه گفت: پاکستان با ۱۶۹ میلیون و ۶۰۲ 
هزار و ۸۵۰ دالر، قزاقســتان بــا ۳۴ میلیون و ۵۳۳ هزار و 
۹۴۶ دالر، جمهوری آذربایجان با هفت میلیون و ۴۲ هزار و 
۸۷۱ دالر، ترکمنستان با ۲۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۴۷ دالر، 
ارمنستان با ۱۵ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۲۹۲ دالر، افغانستان 
با ۹ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۵۰۰ دالر، کویت با هفت میلیون 
و ۳۶۶ هزار و ۸۵۳ دالر، قطر با ۶ میلیون و ۸۷ هزار و ۱۴۱ 
دالر و بحرین با یــک میلیون و ۲۹۷ هزار و ۴۲۲ دالر قرار 
دارند و عربســتان نیز فروش کاالیی در هفت ماه گذشــته 
به ایران نداشته اســت.لطیفی در خصوص رتبه کشورهای 
همســایه ایران در میان فروشندگان کاال به ایران، گفت: در 
میان ۱۴۳ کشور فروشنده کاال به ایران، امارات در رتبه یک، 
ترکیه در رتبه سوم، روسیه در جایگاه ششم، عراق در جایگاه 
نهم، عمان در جایگاه دوازدهم، پاکستان در جایگاه بیستم، 
قزاقســتان در جایگاه سی و هفتم، جمهوری آذربایجان در 
جایگاه و نهم، ترکمنستان در جایگاه چهل و سوم، ارمنستان 
در جایگاه چهل و هشــتم، افغانستان در جایگاه ۵۸، کویت 
در جایگاه ۶۰، قطر در جایگاه ۶۲ و بحرین در رتبه ۷۹ قرار 
دارند.سخنگوی گمرک گفت: تراز تجاری ایران با ۱۵ کشور 
همســایه در این مدت، مثبت یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون و 

۲۱۱ هزار و ۶۰۳ دالر بوده است.
به گــزارش ایرنا، ایران به عنوان کشــوری واقع در قاره 
آسیا و منطقه خاورمیانه با کشورهای پاکستان، افغانستان، 
ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق 
مرزهای زمینی و با جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه 
قزاقســتان، امارات، قطر، بحرین، عمان، عربستان و کویت 
مرز دریایی دارد که می تواند بــا افزایش تجارت، از مزایای 

همسایگی بهره مند شود.

رئیس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال با 
بیان اینکه کشور ما کاماًل ظرفیت ایجاد ۱.۸ میلیون فرصت 
شــغلی را دارد، چگونگی ایجاد ۱.۸ میلیون فرصت شغلی 
تا پایان ســال ۱۴۰۱ را تشریح کرد.مرتضی محرم خانی در 
گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا پایان ســال ۱۴۰۱ 
یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی در قالب زیست بوم 
ملی اشــتغال ایجاد خواهد شــد، اظهار کرد: ما یک فضای 
رشــد را به عنوان زیست بوم تعریف می کنیم و اگر اشتغال 
را به یک موجود زنده تشــبیه کنیم، عوامل مختلفی برای 
زنده ماندن و یا تولد یک شــغل نیاز است که ما این عوامل 
را تحــت عنوان حلقه های ایجاد شــغل در نظر گرفتیم که 
اگر کنار هم قرار بگیرند ایجاد ۱.۸ میلیون فرصت شــغلی 

دور از ذهن نیســت.رئیس مرکز ملی پایش سیاســت ها و 
برنامه های اشتغال افزود: این حلقه ها شامل تجهیز و تکمیل 
زیرســاخت ها، تکنولوژی، منابع مالی، حــذف قواعد زائد، 
همکاری دستگاه های مختلف باهم و … است.محرم خانی 
گفت: تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و تثبیت مشاغل را 

در این زیست بوم دیده ایم. 
فرصت شــغلی صرفاً بــه معنای ایجاد اشــتغال جدید 
نیســت و حتی افرادی که درآمد مناسبی هم ندارند در این 
زیست بوم مورد اشاره قرار گرفته اند.وی با بیان اینکه کشور 

ما کاماًل ظرفیت ایجاد ۱.۸ میلیون فرصت شــغلی را دارد، 
گفت: اگرچه تحریم ها یک عامل محدود کننده اســت اما 
ما در فضای کســب و کار، تحریم ها را به عنوان یک فرصت 
می بینیم. پیش بینی این است که اگر با یک نگاه نو به کسب 
و کار بنگریم ظرفیت اشتغال زایی مناسب را خواهیم داشت.

محرم خانی تصریح کرد: ریــل گذاری هایی از جمله منابع 
اشــتغال روســتایی و کم برخوردار، تسهیل صدور مجوزها 
و حمایت از کســب و کارها از گذشــته صورت گرفته بود 
که دولت سیزدهم می خواهد این برنامه ها را با یک رویکرد 

جدیــد ادامه دهد و مســائل ابتر مانــده را احیا کند.وی با 
بیان اینکه ایجاد ظرفیت های شــغلی جدید شاید در سال 
اول دولت سخت باشد، اما شــدنی است، گفت: برنامه ها و 
زیرســاخت های نظارتی برای زیست بوم ملی اشتغال آماده 
شــده و مبتنی بر داده ها سیاست گذاری انجام خواهد شد 
و نظارت های مستمر کمک حال سیاست گذاری در کشور 
خواهد بود. هم اکنون نیز در حال تدوین برنامه های زیست 
بوم هستیم.رئیس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های 
اشــتغال افزود: طی ۴۰ روز گذشــته با ۲۰ دستگاه تفاهم 
نامه منعقد کردیم که ۱۴ دستگاه، عضو اصلی شورای عالی 
اشــتغال و ۶ دستگاه  دیگر نهادهای انقالبی از جمله بسیج، 

کمیته امداد و هالل احمر است. 

رئیــس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و ســوریه گفت: 
مذاکراتی بــرای رفع موانــع صادرات قطعــات خودرو به 
ســوریه در حال انجام اســت و به زودی مشکالت صادرات 
به این کشــور بر طرف می شــود.به گزارش ایرنا، طی یک 
هفته گذشــته اخباری مربوط به ممنوعیت واردات خودرو 
به سوریه منتشر شــد که واکنش های بسیاری را به دنبال 
داشت زیرا این کشور به عنوان یکی از مقاصد صادراتی برای 
ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است.علیرضا پیمان پاک، 
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران در این زمینه با تاکید 
بر اینکه ســوریه به دلیل مشــکالت ارزی محدودیت هایی 
وضع کرده اســت، تصریح کرد: این کشور به دنبال کاهش 
خروج ارز از این کشــور، خواهان صادرات در مقابل واردات 
کاال است.پیمان پاک با بیان اینکه »رضا فاطمی امین« وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به ســوریه سفر خواهد کرد، گفت: 

این نشســت فقط برای حل موضوع خودرو نیست بلکه به 
دنبال رفع مشکالت ارزی و گمرکی صادرات نیز هستیم.در 
همین راستا، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه ممنوعیت 
صادرات برای خودروی ایرانی به این کشــور صحت ندارد، 
خاطرنشــان کرد: ردر سال های اخیر واردات خودرو از تمام 
کشورهای جهان به سوریه ممنوع بوده است.کیوان کاشفی 
با بیان اینکه ســوریه ضوابطی مختص بــه ایران در زمینه 
واردات خودرو صادر نکرده اســت، اظهار داشت: این کشور 
در راستای مشــکالت ارزی و اقتصادی داخلی، ورود برخی 
از کاالها را ممنوع اعالم کرده اســت که خودرو یکی از این 
محصوالت محسوب می شود.رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و ســوریه در خصوص خودروهای ایرانی در ســوریه، 
تصریــح کرد: ســایپا و ایران خودرو به عنوان دو شــرکت 

خودروسازی ایرانی ســایت تولیدی در این کشور دارند که 
به تجهیزات الزم برای تولید خودرو مجهز است.وی با بیان 
اینکه این دو ســایت در ایام جنگ در سوریه آسیب ندیده 
اند، خاطرنشان کرد: محصوالت این دو شرکت در سال های 
اخیر در این کشــور تولید و به فروش می رســید و تاکنون 
نیز مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.کاشفی تاکید 
کرد: در ماه های اخیر سوریه قانون جدیدی در زمینه واردات 
قطعات خودرو وضع کرده که بر اساس آن ورود لوازم یدکی 
ممنوع شده اســت و چون سایپا قطعات تولیدی خود را از 
ایران وارد و در سوریه برای تولید مورد استفاده قرار می داد 
در ماه های اخیر با مشکالتی مواجه شده است.به گفته رئیس 
اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه، در ماه های اخیر سایپا 
محصوالت خود را با قطعات ذخیره تولید کرده است اما این 
روند تولید را کاهش و مشکالتی را نیز به همراه داشته است.

وی در خصوص تولید محصوالت ایران خودرو نیز گفت: در 
یکسال اخیر به دلیل برخی مشکالت در سهام این شرکت 
تولید با وقفه مواجه شده است که به زودی در راستای حل 
این موضوع نیز اقدام خواهد شد.کاشــفی خاطرنشان کرد: 
موضوع رفع ممنوعیت واردات قطعات خودرو برای سایپا به 
سوریه و حل مشــکالت سهامداری ایران خودرو در دستور 
کار قرار دارد که با توجه به ســفر وزیر صنعت به این کشور 
در آینده نزدیک، این مشکالت برطرف خواهد شد.بر اساس 
آخرین اعالم گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماه 
سال جاری ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون دالر بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر و ســهم 
واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۲۷ میلیارد 

و ۷۰۰ میلیون دالر بوده است.

سخنگوی گمرک اعالم کرد

سهم ۵۲ درصدی کشورهای همسایه از مبادالت تجاری ایران

جزئیاتی از ایجاد 1/8 میلیون فرصت شغلی تا سال 1401

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه:
موانع صادرات قطعات خودرو به سوریه به زودی رفع می شود

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۵۵۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســید محسن حسینی فرخد فرزند سید حسن در ششدانگ 
اعیان یک باب منزل مسکونی به مساحت ۲۴۰ مترمربع قسمتی از پالک ۷۱ اصلی بخش ۹ مشهد 
واقع در خیابان رسالت ۵۲ حبیب بن مظاهر ۱۲ پالک ۷۴۳ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه 
موقوفه قهار قلی میرزا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 291:م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30
      بشیر پاشائیتاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 5 مشهد
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بازگشایی بازارچه های مرزی خراسان جنوبی وعده چند 
ســاله مسئوالن است که در حد حرف و شعار باقی مانده و 
هنوز شاهد فرصت ســوزی ها و از بین رفتن موقعیت های 
اشــتغال در مرزها هســتیم.به گزارش مهر، مناطق مرزی 
مهمترین ظرفیت برای توسعه مبادالت منطقه ای به شمار 
می روند و اقتصاد آن می تواند نقشــی اساسی در پیشرفت 
اقتصادی نواحی مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم و 
موارد مشابه داشته باشد.خراسان جنوبی با داشتن بیش از 
۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و در اختیار داشتن 
چهار معبر مرزی رســمی دارای موقعیتی استراتژیک برای 
حمل و نقل کاال به آن سوی مرزها و تجارت فرامرزی است.
اما اواخر ســال ۹۳ کشور همسایه یعنی افغانستان فعالیت 
در ســه مرز خراســان جنوبی را به حالت تعلیق در آورد و 
ســرانجام قفل تعطیلی بر سه معبر مرزی خراسان جنوبی 
زده شــد و طی این مدت تنها معبر مرزی و رســمی فعال 
مرز ماهیرود بود که نقش شــاهراه تجاری با افغانســتان و 
دیگر کشــورها را برای خراســا ن جنوبی ایفا کرد و استان 
از فرصت های دیگر مرزها بی بهــره ماند.تعطیلی مرزهای 
استان ســبب خاموش شــدن چراغ بازارچه های مرزی و 
بیکاری مرز نشــینانی شد که داد وســتدهای مرزی ممر 
درآمدشــان بود و طی ســال های اخیر اگر چه برای بهبود 
معیشــت مرزنشــینان اقداماتی صورت گرفــت اما باز هم 
جبــران ضرر و زیــان تعطیلی ها مرزهــا را نکرد.حال اگر 
چه زمینه ها و زیرســاخت ها در تمامی ایــن معابر فراهم و 
خراســان جنوبی آمادگی تجارت از هر چهار معبر را دارد 
اما هنوز صحبت مســئوالن در زمینه بازگشــایی سه معبر 
مرزی که طی ماه های اخیر اعالم شده در حد حرف و شعار 
باقی مانده و در عمل رونقی در مرزها وجود ندارد و شــاهد 

فرصت سوزی ها و از بین رفتن اشتغال در مرزها هستیم.
استاندار خراسان جنوبی مهر ماه سال جاری در آخرین 
نشســت شــورای مبادالت مرزی چنین اعالم کرد: از نظر 
ما هر چهار معبر مرزی اســتان باز است و امکان تجارت و 
مبادالت مرزی در آنها وجود دارد.به گفته مالنوری فعالیت 
در بازارچه های مرزی اســتان به همت تجــار و بازرگانان 
ایران و افغانستان بســتگی دارد و تجار با توجه به شرایط 
پیــش آمده مراودات خود را توســعه دهند.وی با تاکید بر 
اینکه یکی از رویکردهای اصلی اســتان فعال ســازی مرز 

مشــترک با کشور افغانستان اســت، بیان داشت: اقدامات 
جدی را در راســتای تقویت و توسعه زیرساخت های مرزی 
در دســت انجام داریم تا عالوه بر مرز ماهیرود، معبرهای 
دوکوهانه شهرستان نهبندان، گلورده شهرستان درمیان و 
یزدان شهرســتان زیرکوه را هم فعال کنیم.به گفته وی به 
لحاظ ســازمانی و اداری هیچ مشــکلی در مبادالت مرزی 
در خراســان جنوبــی نداریم و تجار با توجــه به وضعیت 
مرز تالش بیشتری داشته باشــند و مراودات و پیگیری ها 

جدی تر از قبل باشد.
در همیــن ارتباط مدیر کل گمرکات خراســان جنوبی 
در گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به موقعیت استراتژیک 
خراسان جنوبی اظهار داشــت: پایه ریزی کار در مرزهای 
خراســان جنوبی با کشور افغانســتان و فعالیت بازارچه ها 
بوده است.حســن رحیمی زاده با بیــان اینکه مرز ماهیرود 
در ابتدا بازارچــه و در ادامه به گمرک ارتقا یافته اســت، 
بیان داشت: در حال حاضر چندین هزار نفر در بازارچه های 
اســتان و گمرک ماهیرود فعالیت دارند و حتی مرز یزدان 
که غیر فعال بوده و به تازگی بازگشــایی شــده اســت در 

حدود ۱۸۰ میلیون دالر صادرات داشــته اســت.مدیرکل 
گمرکات خراســان جنوبی ادامه داد: با فعالیت دوباره آنها 
امیدواریم اشــتغال ارزآوری رونق بیشــتری داشته باشد.
به گفتــه وی در حال حاضر ما آمادگــی تبادالت تجاری 
در مرزها و بازارچه های خراســان جنوبی را داریم و کشور 
همســایه باید در این زمینه ورود کند.وی افزود: رســانه ها 
باید در این زمینه مطالبه گری داشته باشند و توقع می رود 
همانند استان همجوار مســئولین استان ما برای رایزنی با 
والی فراه و والیت هم مرز با خراسان جنوبی اقدام کنند تا 
کار در مرزها ســرعت گیرد.مدیر کل گمرکات در ادامه با 
بیــان اینکه گمرک و بازارچه به معنای صادرات و صادرات 
به معنای ارزآوری اســت، بیان داشت: وجود گمرک و مرز 
عالوه بر اینکه در ارزآوری تأثیر گذار و نقش آفرین اســت 
در تولید و حمایت از تولید اســتان نیز مؤثر اســت.وی در 
ادامه افزود: به عنوان مثال کارخانه کاشــی، سیمان و … 
هیچگاه تعطیل نشــده اند چرا که به واسطه صادرات تقاضا 

برای تولید داشته اند.
مدیرکل گمرکات خراســان جنوبی با بیان اینکه در دو 

بازارچــه مرز دوکوهانه و گلــورده غرفه ها را آماده و مرتب 
تحویل داده ایم، گفت: ایران برای شــروع خرده فروشی در 
این دو بازارچه مانعی ندارد و بعد از اینکه در بازارچه یزدان 
شرایط خرده فروشی فراهم شد این امکان برای دوکوهانه 
و گلورده نیز به وجود آمد و از طرف ما مســئله و مشــکل 
خاصی وجود نداشت.به گفته وی از آنجایی که در آن طرف 
مرز یزدان جمعیتی ســاکن بودند خرده فروشی با سرعت 
انجام شــد ولی در دوکوهانه و گلــورده چون جمعیتی در 
آن ســوی مرز نبود این خرده فروشی آغاز نشده است.وی 
در پاســخ به این ســوال که اختصاصی کردن مرزها برای 
صادرات برخی از محصوالت چون ســیمان و ســوخت در 
رونق بخشــی به این مرز تأثیرگذار است یا خیر، بیان کرد: 
اینکه بگوییم سیمان حتماً از طریق فالن مرز مثاًل گلورده 
و یا ســوخت حتماً از دوکوهانه صادر شود و یا برعکس، به 
نظرم محدود کردن تاجر اســت و تأثیرگــذار نخواهد بود.
مدیرکل گمرکات خراســان جنوبی ادامه داد: در شــرایطی 
می توانیــم صادرات یک کاال را تنها از طریق یک مرز مقرر 
کنیم که محدودیت صادرات از ســایر مرزها داشته باشیم 
ولی وقتــی در ماهیرود محدودیتی بــرای صادرات وجود 
نــدارد چرا مرز و بازارچه را اختصاصــی کنیم.رحیمی زاده 
با بیان اینکه همچنان که قباًل گفتم به واســطه شرایط در 
کشور افغانستان حتی از ماهیرود نیز صادرات کاهش یافته 
است، گفت: تنها سوخت به واسطه اینکه نیاز ضروری است 
تغییری نکرده ولی صادرات بقیه کاالها کاهش داشته است.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی در این باره که آیا حذف 
دالر از تبادالت با افغانستان برای تجار ما مشکل ساز خواهد 
بود یا خیر، اظهار کرد: ما با کشور افغانستان بیشتر تبادالت 
ریالی داشــته ایم و حذف دالر از این تبادالت هر چند بی 
تأثیــر نخواهد بود ولی مشــکلی به وجــود نخواهد آورد.

بازارچه های مرزی از طریق کاهش پدیده قاچاق، توســعه 
صادرات، تثبیت جمعیت بومی و افزایش اشتغال مرزنشینان 
می توانند در توســعه اقتصادی اســتان نقش داشته باشند 
و توجــه به آن و توســعه این بازارچه ها در راســتای رفع 
مشــکالت اقتصادی و … باید در اولویت باشد اما تا کنون 
هر آنچه مسئوالن در زمینه فعال شدن بازارچه های مرزی 
خراســان جنوبی داده اند در حد حرف و شعار باقی مانده و 

در عمل هنوز سه بازارچه مرزی این استان تعطیل است.

لرســتان از ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب آب خروجی از این اســتان سهمی به 
اندازه هیچ دارد تا چشم مردم به راه تخصیص آب و اجرای سدها خشک شود؛ 
پروژه هایی که سال هاســت به ایستگاه افتتاح نرسیده اند.به گزارش مهر، استان 
لرســتان به عنوان سومین منطقه پرباران کشــور از مناطق مهم کشورمان در 
حوزه آب است، پتانســیلی که ده ها سال است بدون استفاده رهاشده و مردم 
این استان منتظرند تا از برکات این نعمت خدادادی در رونق حوزه کشاورزی، 
صنعت و… بهره برداری کنند.بر اساس نقشه های موجود ۵۹ درصد مساحت 
اســتان در حوزه کرخه و ۴۱ درصد در حوزه کارون بزرگ قرار گرفته اســت.

لرســتان با بیش از ۱۳۰ رودخانه دائمی و فصلی با طول حدود ۹۰۰۰ کیلومتر 
در دو حوضــه کارون و کرخه بــا تولید حدود ۸ میلیارد متــر مکعب رواناب 
و حــدود ۴.۵ میلیارد متر مکعب رواناب ورودی به اســتان در مجموع ۱۲.۵ 
میلیارد متر مکعب، معادل ۱۲ درصد از آب های جاری کشــور را تشکیل داده 
و یکی از غنی ترین شــبکه های آب سطحی کشور است.این در حالی است که 
لرســتانی ها سال ها با موضوع در دست اجرا بودن پروژه های سد سازی و اما و 
اگرهای تخصیص آب در حوزه های مختلف شرب، کشاورزی و صنعت امیدوار 
نگه داشته شده اند تا این ســدها روزی به بهره برداری برسند و سهم تخصیص 
آب مردم لرستان مشخص شود تا عالوه بر اینکه اراضی کشاورزی شان را رونق 

دهد، آن ها را از بی آبی و بیکاری نجات بخشد.
این موضوع در حالی رخ می دهد که پروژه های سدســازی این اســتان نیز 
طی ســال های گذشته به دلیل آنچه از سوی مســئوالن کمبود اعتبار و عدم 
تخصیص آب عنوان می شود متوقف شده یا عملیات اجرایی آنها به کندی پیش 
می رود و عماًل بی نتیجه مانده اند.در این میان پروژه های سدســازی لرستان با 
ده ها ســال قدمت آغاز عملیات اجرایی، کاســه صبر مردم را لبریز کرده اند و 
امروز نیز زمزمه هایی مبنی بر محدودیت برداشــت از رودخانه های لرستان به 
گوش می رســد تا عماًل راه بهره برداری از منابع آبی در لرســتان بسته شود و 
بر محرومیت ها افزوده شــود.یحیی ابراهیمی نماینده مردم سلسله و دلفان در 
مجلس شــورای اسالمی در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر 
لزوم تخصیص آب برای استان لرســتان اظهار داشت: بر اساس شرع، قانون و 
منطق، نمی شود استان باال دستی تأمین آب نشود بعد آب استان پایین دستی 
تأمین شــود، اولویت اول تأمین آب شرب کل ملت ایران است، اولویت دوم در 
حوزه کشــاورزی و صنعت، مربوط به استانی است که آب دارد.وی با تاکید بر 
اینکه نمی شــود که حق آبه لرستان را ندهند بعد حق آبه اصفهان، خوزستان 
و یا اســتان های دیگر را تأمین کنند ادامه داد: ما االن ۸۰۰ هزار هکتار اراضی 
کشاورزی در اســتان داریم که از این میزان حدود ۲۰۰ هزار هکتار آبی است 
و بقیه آن دیم است، در این راستا باید اولویت اول تأمین آب ۶۰۰ هزار هکتار 

اراضی کشاورزی مربوط به لرستان باشد.
نماینده مردم سلســله و دلفان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به غفلت 
از موضوع سدســازی در کشور عنوان کرد: لرســتان هم در خشکسالی و هم 
در ترسالی خســارت های فراوانی را متحمل می شود، امسال حدود شش هزار 
میلیارد به علت خشکسالی خســارت به لرستان وارد شد و در جریان سیالب 
۱۰ هزار میلیارد تومان استان خســارت می بیند.ابراهیمی تاکید کرد: به علت 
بی تدبیری مسئوالن در بحث سدسازی، وضعیت امروز ما به این شکل است.

وی با بیان اینکه توصیه و تذکر من به مسئوالن وزارت نیرو و رئیس جمهور 
ایــن بوده که تحــت تأثیر این فضا قرار نگیرند، اولویــت مردم اصفهان تأمین 
آب شرب اســت نه آب زاینده رود، ادامه داد: صنعت این استان تکمیل است، 
شرب آب آنها تکمیل است، کشاورزی هم می خواهند، توریسم و گردشگری و 
زاینده رود را هم می خواهند و این در حالیست که لرستان در زمینه تأمین آب 
شــرب دچار مشکالت فراوان است به طوری که امسال ۵۰ روستای شهرستان 
دلفان با تانکر آبرسانی شده اند.نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به اینکه لرستان سومین اســتان پر باران کشور است و ۱۱ 
درصد روان آب های کشــور مربوط به این استان است، ۱۳ میلیارد متر مکعب 
خروجی آب لرستان است گفت: با وجود این امر، حتی ما برای تأمین آب شرب 

استان لرستان هم مشکل داریم چه برسد به کشاورزی.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه مســئوالن باید متوجه این قضیه باشند ادامه داد: 
اگر اصفهان مشکل آب دارد، صنایع آن را به کنار دریا و لرستان منتقل کنند، 
با این امر هم اشــتغالزایی صورت می گیرد و هم مشکل آب آنها حل می شود.
وی تصریح کرد: قرار نیست که همه صنایع کشور در اصفهان باشد، کشاورزی 
آن مدرن باشد، آب شرب آن تأمین باشد، زاینده رود و گردشگری هم باشد، از 
آن طرف لرســتان و چهار محال بختیاری از آبی که مربوط به استان خودشان 
اســت بهره ای نبرنــد و کوچک ترین امکاناتی برای آنها در نظر گرفته نشــود.
نماینده مردم سلســله و دلفان در مجلس شورای اســالمی بیان داشت: مردم 
لرستان، مردمی نجیب هستند، دست به این اعتراضات نمی زنند به خاطر اینکه 
ضد انقالب سو استفاده نکند، به خاطر اینکه در نظام جمهوری اسالمی حرمت 
شــکنی نشود، اما مسئوالن هم باید متوجه قضیه باشند و این نجابت را تبدیل 
به خشــونت و حرکت های غیر قانونی نکنند.ابراهیمی با بیان اینکه نمایندگان، 
استاندار و مســئوالن استان از طریق دولت دنبال تحقق مطالبه مردم لرستان 
هســتیم و بــه هیچ عنوان هم کوتــاه نخواهیم آمد تصریح کــرد: کل مجمع 
نمایندگان اســتان لرســتان از روزی که به مجلس ورود پیدا کرده اند مطالبه 
مشــترک آنها تخصیص حق آبه استان اســت.مهرداد ویسکرمی نماینده مردم 
خرم آباد و چگنی در مجلس شــورای اسالمی هم در صفحه توئیتر خود اظهار 
داشــت: »تنش آبی« حاصل سیطره طوالنی مافیای آب بر مدیریت آب کشور 
اســت.وی با طرح این ســوال که چرا اطالعات مدیریت آب کشــور تا کنون 
محرمانه تلقی شده است؟ عنوان کرد: سدسازی و حق آبه استان ها با چه معیار 

علمی انجام شده است؟
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
فرار رو به جلو و تصمیمات غیر کارشناســی راهکار حل مســئله نیست، بیان 
داشــت: در این راســتا مردم و مسئوالن به هوش باشند.ویســکرمی در ادامه 
ســخنان خود با بیان اینکــه تحقیق و تفحص از مافیــای آب در وزارت نیرو 
راهکار اساسی است افزود: در رابطه با این امر در کمیسیون کشاورزی مجلس 
شــورای اسالمی پیگیر هستم.وی تاکید کرد: مسئوالن مربوطه در اظهارنظرها، 
تصمیمات و وعده های خود مراقب مصالح کشــور و همچنین عدالت باشــند.
فاطمه مقصــودی نماینده مــردم بروجرد و اشــترینان در مجلس شــورای 
اســالمی نیز در صفحه توئیتر خود اعالم کرد: هشــدار: حــق آبه مردم نجیب 
لرســتان قربانی مطالبات به حق مردم اصفهان نشــود.بر اساس این گزارش، 
لرستان با دارا بودن گنجینه ای از شــبکه آب های سطحی در کشور همچنان 
بی بهره از این منابع آب خدادادی اســت، این در حالیست که نبود منابع آب 
پایدار در حوزه شــرب، کشــاورزی و صنعت، مردم را به ســوی بهره گیری از 
منابع آب زیرزمینی ســوق داده اســت و این منابع آبی نیز به تدریج کاهش 
می یابند.به هر روی چشــم انداز توسعه و پیشــرفت لرستان نیازمند به تعیین 
تکلیف مســئله تخصیص آب و تکمیل پروژه های سدسازی است تا با مشخص 
شدن داشته های موجود بتوان برنامه ریزی صحیحی در راستای بهره گیری از 
منابع و حل معضل بیکاری در لرستان داشت.این در حالیست که با وجود یک 
صدایی مردم و مسئوالن در لرستان در راستای احقاق حق مردم این استان و 
افزایش تخصیص آب این استان، همچنان وزارت نیرو آنچنان که باید توجهی 

به این مطالبه به حق و بر زمین مانده لرستانی ها ندارد.

فرصت سوزی  در مرزها

 تعطیلی ۳ بازارچه در میان وعده های بی پایان

چشم لرستان به راه تخصیص آب خشک شد

اتمام عملیات رفع خرابی فیبر نوری
 روستاهای کانی قلعه وکانی علی گرده 

از توابع شهرستان بوکان 
 گروه شهرســتانها:  عملیات ترمیــم و رفع خرابی کابــل فیبر نوری  
روســتاهای کانی قلعه وکانی علــی گرده  از توابع شهرســتان بوکان که در 
جریان ســرقت کابل دچار خرابی و آســیب دیدگی جدی شده بود  با تالش 
همکاران عیب یابی وارتباط مشــترکین در مسیر  مذکور مجددا برقرار گردید  
.در اثر قطعی فیبر نوری در این مسیر سرویس های مخابراتی مشترکین دچار 
اختالل و قطعی شــده بود که با تالش و همت همکاران  واحد نگهداری فیبر 
نــوری عملیات ترمیم به طــور کامل برطرف  و با پایداری شــبکه،  خطوط 
ارتباطی این مســیر نرمال گردید  . شایان ذکر است در این عملیات ۹۰ متر 
کابل فیبر نوری مهاردار وچندین تجهیزات دیگر جهت برقراری ارتباط مجدد  
روســتاهای مذکور جایگزین وارتباط مشــترکین در این روستاهای به حالت 

عادی برگشت  .

پیش بینی 3 پروژه روگذر و زیرگذر
 برای سال آینده در شهرکرد

گروه شهرســتانها- مهری کرفســی: معاون زیربنایی و حمل و نقل 
شــهرداری شــهرکرد گفت: پروژه های عمرانی برای سال آینده باید مشخص 
و ۳ روگذر و زیرگذر نیز پیش بینی شــود.عبدالصادق نجفی در جلسه بررسی 
پروژه هــای عمرانــی با بیان اینکــه پروژه های این حوزه باید مشــخص و به 
مدیریت برنامه  و بودجه ارجاع شــوند، اظهارداشت: پروژه های در دست اقدام 
باید برآورد کامل آن ها تا اتمام پروژه انجام و پروژه های جدید برای سال آینده 
مشــخص تا جهت تخصیص اعتبار برنامه ریزی الزم صورت پذیرد.وی افزود: 
حوزه ترافیک برای ســال آینده باید ۳ پروژه روگــذر و زیرگذر در کمربندی 
جنوب به میدان بوعلی سینا، چهارراه طالقانی به بلوار آیت اهلل کاشانی و میدان 
معلم را در دســتور کار قــرار دهد وطرح مطالعاتی پروژه هــا باید با جزییات 
کامل تهیه و زمان شــروع و اتمام آن مشخص شود چراکه زمان بر بودن یک 
پروژه نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشــت.نجفی خاطرنشان کرد: برای 
صدور مجوزات حفاری باید حقوقات شــهرداری در نظر گرفته شــود و بعد از 
آن مجــوزات الزم صادر گردد تا در حوزه عمرانی درآمدزایی انجام شــود.وی 
گفت: شــهرداری به دنبال ارائه خدمات مطلوب و بی منت به عموم مردم بوده 
و محور تالشمان برقراری عدالت، رشد و پیشرفت شهر است و تمامی  خادمان 
مردم در شــهرداری ، شبانه روز در حال فعالیت هستند تا از طریق برنامه ریزی 
و اجرای اقدامات جدید، امکانات شهر را متناسب با زندگی و کار مردم فراهم 

کنند.

شرایط آبی خوزستان اصال مناسب نیست
استاندار خوزستان گفت: منابع آبی استان خوزستان به شدت کاهش یافته 
و اســتان به هیچ وجه در شــرایط مناســب آبی قرار ندارد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، صادق خلیلیان اســتاندار خوزســتان ضمن اشاره بر تأثیر 
خشکســالی بر وضعیت منابع آبی استان  خوزستان گفت: بخشی از شهرهای 
استان از آب شیرین کن برای آب آشامیدنی استفاده می کنند و در بخش های 
شــمالی اســتان با وجود سدها، آب آشامیدنی برخی روســتاها دچار مشکل 
شــده که آبرسانی از طریق تانکر انجام می شــود.وی وضعیت سدهای استان 
خوزســتان را نگران کننده دانســت و گفت: تراز ســدها در خوزستان منفی 
شده و بخش عمده کشــاورزان استان خوزستان از تابستان تا کنون موفق به 
کشــت خود نشده اند.استاندار خوزستان با اشاره به ممنوعیت کشت چغندر و 
کلزا به خاطر شــرایط آبی در مهر و آبان گفــت: امیدواریم وضعیت بارش ها 
در روزهای آتی مناسب باشــد تا آذرماه بتوانیم کشت گندم را داشته باشیم.
خلیلیان به اقداماتی از قبیل روش های نوین آبیاری به منظور صرفه جویی در 

مصرف آب اشاره کرد.

بیش از 94 درصد استان یزد
 تحت تاثیر خشکسالی است

مدیر کل هواشناسی اســتان یزد اعالم کرد: هرچند این حجم از بارندگی 
در آبان ماه در اســتان بی سابقه بوده است اما استان همچنان متاثر از عوارض 
و پیامدهای ناشــی از خشکســالی های متوالی و طوالنی مدت قرار دارد.رضا 
برهانی در خصوص بارندگی های اخیر گفت: در  آبان ماه ســال جاری، شاهد 
بارش های بســیار خوبی در سطح اســتان بودیم که این حجم از بارندگی در 
ماه آبان در اســتان بی سابقه بوده اســت.با بیان این که میانگین بارش استان 
از ابتدای مهر تا ۲۷ آبان ۲۰ میلیمتر بوده اســت، افزود : این در حالی اســت 
که میانگین بلندمدت اســتان در همین بازه زمانی تنها شش میلی متر بوده 
اســت.وی بیشــترین بارش ها را مربوط به شهرستان های اشــکذر و تفت به 
ترتیــب به میزان ۴۲ و ۴۰ میلیمتر دانســت و افــزود: کمترین مقدار بارش 
هم در شهرســتان بافق به میزان ۱۱ و پس از آن بهاباد و خاتم به میزان ۱۲ 
میلیمتر به ثبت رســید.مدیر کل هواشناسی اســتان با بیان این که طی این 
مدت ۲۱ درصد از بارش یک ســال آبی کامل استان تامین شده است، گفت : 
پیش بینی های فصلی نشــان می دهد که بارش استان طی سه ماه آینده )آذر 
تا بهمن( در حد نرمال خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی در ماه 
آذر، دمای اســتان بین ۱ تا ۲ درجه گرمتر از نرمال پیش بینی شده است اما 
در دی ماه میانگین دمای اســتان ۱ تا ۲ درجه ســردتر از متوسط بلندمدت 
خود خواهد بود. برای ماه بهمن هم به استثنای مناطق غربی و جنوبی استان 
که ۰.۵ تا ۱ درجه گرمتر از نرمال پیش بینی شده، در سایر مناطق استان دما 
در حد نرمال اقلیمی خود خواهد بود.این مســئول خاطر نشان کرد: باید توجه 
داشت که استان همچنان متاثر از عوارض و پیامدهای ناشی از خشکسالی های 
متوالی و طوالنی مدت قرار دارد به گونه که طی ۱۲ ماه منتهی به پایان مهر 
۱۴۰۰ ، بیش از ۹۴ درصد  مساحت استان تحت تاثیر خشکسالی قرار داشته 
که ۷۵ درصد از پهنه استان تحت تاثیر خشکسالی بسیار شدید یا شدید قرار 
داشــته است.به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی 
اســتان یزد، برهانی اضافه کرد: همچنین طی ۱۰ ســال منتهی به پایان مهر 
امســال، ۸۳ درصد از وسعت استان متاثر از  انواع خشکسالی خفیف تا بسیار 
شــدید بوده اســت که طی همین مدت نزدیک به ۴۵ درصد اســتان دارای 

شرایط خشکسالی شدید تا بسیار شدید بوده است.

اخبار کوتاه

 

تجدید مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شهرداري تاکســتان در نظر دارد به استناد بند »۱« مصوبه شماره ۹ شوراي اسالمی شهر به شــماره نامه 400/6/232 مورخه 

1400/06/28 اجراي پروژه به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: »اجرای آسفالت معابر سطح شهر تاکستان به صورت مکانیزه« با برآورد اولیه به مبلغ کل 11/890/000/000 

ریال به مدت ۱۲ ماه شمسی. 
2- شرایط متقاضي: ارائه مجوز و گواهی صالحیت مورد تائید و امکانات و تجهیزات و ماشین آالت مربوط به اجراي پروژه و همچنین 

ارائه رزومه کاری مشابه )سوابق اجرایي(.
3- مبلغ و نوع سپرده شــرکت در مناقصه: مبلغ 600/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکي و یا واریز به حساب شماره 

100801228486 بنام شهرداري تاکستان نزد بانک شهر شعبه تاکستان.
 4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخه 1400/09/01 امور قراردادهای شهرداری تاکستان. 

5- مهلت و محل تحویل اســناد مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 1400/09/11 به دبیرخانه شهرداری 
تاکستان. 

6- تاریخ بازگشایي پاکات: روز یکشنبه مورخ 1400/09/14 ساعت 13:00 در دفتر شهردار تاکستان.
7- هزینه نشر آگهي های مراحل چاپ اول و دوم بدوی و تجدید مناقصه به عهده برنده آن مي باشد.

8- در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد گردید.
9- شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مخدوش، مشروط و ارائه بعد از تاریخ تحویل اسناد، ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
 10- سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

11- در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35230701-028 واحد قراردادهاي شهرداري تماس حاصل فرمائید.
شهردار تاکستان  - کیوان رحمانی

آگهی اخطار ماده 101 آیین نامه اجرای اسناد رسمی
بدینوسیله به آقای محمد ماجدی بزرگراه همت غربی شهرداری منطقه 22 شهرک شهید باقری خیابان بوستان 7- کوی ولی عصر 

بلوک 16-2 پالک 7 طبقه سوم بدهکار راهن پرونده اجرایی کالسه 9905441 ابالغ می گردد طبق نظریه کارشناس رسمی خودروی شماره 
734ب89 ایران11 به مبلغ540/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی خودرو معترض می باشید ارزیابی گردیده و طبق 
گزارش مامو رابالغ مورخ 1400/8/9 به علت عدم ابالغ  واقعی ابالغ در نشانی میسر نگردیده چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض 
می باشید می توانید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار این اگهی ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیات کارشناسی سه 
نفره به مبلغ 11/550/000 ریال واریز به حساب سیبا 0103134800001 نزد بانک ملی به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دفتر 
این اداره واقع در چهارراه ولیعصر ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی نبش خیابان برادران مظفر پالک 919 طبقه دوم تسلیم و ضمنا به 

اعتراضی که خارج از موعد و یا فاقد فیش بانکی دستمزد هیات کارشناسی سه نفره باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اعزازی 14011 رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای باقر مختاری مهماندوستی اصالتا با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده ذیل شماره 410303 مورخ1400/6/17 دفترخانه1383 تهران طی درخواست وارده 1023016463 مورخ1400/6/20 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب د راجرای ماده 120 ایین نامه قانون  ثبت به شرح زیر آگهی می 
گردد نام و نام خانوادگی آقای باقر مختاری مهماندوستی مالک سه دانگ مشاع شش دانگ 2- شماره پالک 32286 فرعی 
از126 اصلی  3- علت گم شدن جابجایی4- خالصه وضعیت مالکیت سند مالکیت سه دانگ مشاع از شدانگ یک دستگاه 
آپارتمان مسکونی به مساحت79/75 متر مربع که 1/30 متر مربع آن بالکن است واقع در سمت جنوب شرقی طبقه چهار به 
شماره32286 فرعی از126 اصلی قطعه 15 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 57569 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 
تهران بانضمام پارکینگ قطعه 13 تفکیکی به مساحت12 متر مربع واقع در سمت جنوبی زیرزمین دو بانضمام انباری قطعه 13 
تفکیکی به مساحت3/51 متر مربع واقع در سمت شمال شرقی زیرزمین دو به شماره چاپی 773473 ذیل دفتر الکترونیک 
139920301023024838 به نام باقر مختاری مهماندوستی صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک 
فوق الذکر ودرخواست صدور المثنی ان مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم 
این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد کرد.
14010 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
اقای سید مسعود مقدسی اصالتا با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل 
المثنی سند  تقاضای صدور  مورخ1400/7/12  وارده 10230019385  درخواست  تهران طی  دفترخانه1429  مورخ1400/7/12  شماره 934 
نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی سید مسعود  اند که مراتب در اجرای ماده 120 ایین  مالکیت را نموده 
مقدسی مالک دو دانگ از شش دانگ 2- شماره پالک 44148 فرعی از118 اصلی3- علت گم شدن سهل انگاری 4- خالصه وضعیت 
مالکیت سند مالکیت کاداستری دو دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت120/58 متر مربع که 5/44 متر 
مربع آن بالکن است واقع در سمت غربی طبقه چهار به شماره 44148 فرعی از118 اصلی قطعه 7 تفکیکی مفروز و مجزی شده از43539 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه 12 تفکیکی به مساحت10/80 متر مربع واقع در سمت 
شمال شرقی زیرزمین یک بانضمام انباری مسکونی قطعه 12 تفکیکی به مساحت2/64 متر مربع واقع در سمت  غربی زیرزمین یک به 
ش ماره چاپی 915285 ذیل دفتر الکترونیک140020301023019871 به نام سید مسعود مقدسی صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم 
فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و در خواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در 
قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار اگهی به ثبت محل مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید  و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض 

اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالیکت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
14009 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

فقدان سند مالکیت
آقای مسعود یاوری وکیل مالک حمید بهنام تقی پور به موجب وکالت نامه 17461 مورخ 1400/4/5 دفترخانه 1285 تهران با تسلیم دو برگ 
استشهادیه مصدق شده در دفترخانه 1285 تهران اعالم که سند مالکیت ده سهم مشاع از هشتاد سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین تحت پالک 948 فرعی از سنگ 18 اصلی واقع در دربندسر رودبار قصران بخش یازده تهران در دفتر 165 صفحه 167 ذیل ثبت 
46943 به شماره چاپی 393477 به نام حمید بهنام تقی پور ثبت و صادر گردیده است و وکیل مالک به موجب وکالتنامه 17461 مورخ 
1400/4/5 دفتترخانه1285 تهران 1292 تهران تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده و نامبرده اعالم که سند مالکیت با مشخصات 
مذکور به علت جابجایی و سهل انگاری مفقو گردیده است لذا مراتب به استناد ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف  مدت ده رو زاعتراض خود را ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و ریسد دریافت نمایید وپس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررت اقدام خواهد شد.
14007 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک فشم

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محرم سـپهری طبق وکالتنامه شـماره 124875 مـورخ 1400/3/24 دفترخانه280 تهـران و 124874 مورخ1400/3/24 
دفترخانـه280 تهـران به وکالت از خانم منصوره و معصومه طلیسـچی زاده و رضا بهزاد نیا با تسـلیم چهار برگ استشـهادیه 
تحت شـماره 60140 مورخ96/10/19 و60133 مورخ96/10/19 دفتر اسـناد رسـمی 25 آبیک تهران طی وارده شـماره 53085 
مورخ96/11/21 مدعی فقدان دو جلد سـند مالکیت هر یک 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
204 متـر مربـع پالک 1166 فرعی از4 اصلی مفرو زاز یک فرعی از اصلی مذکور واقع در ورد آورد بخش ده تهران که به ترتیب 
ذیـل ثبت 18695 صفحه 518 دفتر245 به شـماره چاپـی 0783980 به مقدار1/2 دانگ به نام علیقلـی بهزاد نیا ثبت و صادر 
شـده سپس طبق سـند صلح 248934 مورخ90/2/24 دفترخانه24 تهران به منصوره و معصومه هر دو طلسچی زاده بالسویه 
هر یک نسـبت به 6 دانگ انتقال یافته اسـت همچنین سند مالکیت 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق ذیل ثبت 22175 
صفحه 338 دفتر263 به شـماره چاپی 081415 به نام رضا بهزاد نیا ثبت و صادر شـده حال وکیل مالکان اعالم داشـته که به 
علت اسباب کشی سند مالکیت خود را مفقود ودرخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 ایین 
نامه قانونث بت در یک نوبت اگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا 
وجود سـند مالکیت مذور نزد خود باشـد از تاریخ نشـر این آگهی ظرف مدت دهر وز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارایه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد به اعتراض بدون ارایه 
اصل سـند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شـد پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
13809 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک زیبادشت تهران- کاظم اصالنی
آگهی احراز تصرفات موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 

اجرایی آن مصوب 90/9/20
نظـر بـه اینکـه بـه اسـتناد رای شـماره 140060301026000520 تاریـخ صـدور1400/7/11 موضـوع پرونده کالسـه شـماره 
1398114401026000012 هیئت رسـیدگی کننده قانون صدرالذکر مسـتقر در اداره ثبت اسـناد وامالک قلهک تهران تصرفات 
بالمنـازع خانم مهناز اسـدی سـوغانلو فرزند غیرتعلی به شـماره شناسـنامه 136 و دارای کد ملـی 6039958634 صادره از 
کورائیم نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین به مساحت80/35 متر مربع هشتاد متر و سی و پنج دسیمتر مربع در قسمتی از 
پالک ثبتی483 فرعی از43 اصلی واقع در بخش 11 تهران حوزه ثبتی قلهک به نشـانی خیابان هروی – خیابان گلزار – کوچه 
سـیزدهم – پالک 28 انتقالی و واگذار شـده از مالک رسـمی احراز شـده وجهت اجرا و صدور سـند مالکیت طی نامه شـماره 
140060301026000521 تاریخ 1400/7/11 به این اداره اعالم گردیده است و برای آن پالک ثبتی14162 فرعی از43 اصلی در نظر 
گرفته شـده اسـت لذا به اسـتناد ماده 3 قانون مذکور مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه شخص و یا اشخاص 
اعـم از حقیقی یا حقوقی نسـبت به موضوع صدور سـند به نام متقاضی مذکور هر گونه اعتراضـی دارند ظرف مهلت دو ماه از 
تاریخ انتشـار اولین اگهی به این اداره مراجعه و ضمن اعالم اعتراض و اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را به دادگاه عمومی محل وقـوع ملک تقدیم نموده و گواهی مربوطـه را از دادگاه اخذ و به این اداره تحویل 
نماید در غیر اینصورت پس از سـپری شـدن مهلت مقرر سـند مالکیت وفق مقررات صادر خواهد گردید. تاریخ انتشـار نوبت 

اول1400/8/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/30
13616 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران
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آبمیوه های مســموم دوباره قربانی گرفت. به گزارش رکنا، 
ســرهنگ کارآگاه قاسم دستخال اظهار کرد: اوایل تیرماه 
پرونده ای با مضوع ســرقت به روش بیهوشی در کالنتری 
۱۴۵ ونک تشــکیل و با دســتور قضائی پرونده برای پی 
جویی و کشــف جرم به پلیس آگاهی ارجاع شد.وی ادامه 
داد: بدوا از شــاکی تحقیق که اظهار داشت: داخل حیاط 
بیمارستان نشسته بودم که جوانی حدودا ۳۰ ساله به نزد 
من آمده و با تعارف آب میوه ای که در دســت داشت در 
کنارم نشســت و من نیز پس از نوشیدن آب میوه ناگهان 
بیهوش شــدم و پس از ساعتی که به هوش آمدم متوجه 
شدم مورد دســتبرد سارق جوان قرار گرفته ام و مقداری 
وجه نقد و تلفن همراه و ساعت مچی ام به ارزش تقریبی 
۵۰ میلیون تومان به سرقت رفته است.این مقام انتظامی 
تصریح کرد: پرونده برای رسیدگی تخصصی به تیم مبارزه 
با سرقت بعنف ارجاع شد که کارآگاهان این اداره با حضور 
در بیمارستان و بررسی سرنخ های موجود موفق می شوند 
تصویر ســارق در مقاطع مختلف بیمارســتان که حدوداً 
فردی ۲۷ ساله قد بلند و دارای مو و محاسن روشن بوده 
را بدســت آورند.وی عنوان کرد: ضمن ارائه هوشیاری به 
پرســنل بیمارستان و آموزش های الزم به آنان با توجه به 

سریالی شدن ســرقت ها در چندین روز تعقیب و مراقبت 
در محل نهایتا متهم به نام علیرضا دستگیر و در تحقیقات 

اولیــه از متهم با اظهاراتی ضد و نقیض ســعی در کتمان 
حقیقت داشــته و منکر هرگونه ســرقت بوده که با ارائه 

دالیل و مســتندات به بزه انتســابی معترف و با توجه به 
شیوه و شگرد صورت گرفته در سرقت متهم در تحقیقات 
تکمیلی اظهار داشــت در ابتدا بــا جلب اعتماد مراجعین 
در یک فرصت مناســب با استفاده از قرص خواب آور که 
داخل آب میوه و یا چایی ریخته بودم ســوژه را ترغیب به 
نوشیدن آب میوه مسموم نموده و پس از بیهوشی اقدام به 
ســرقت اموال شامل موبایل و وجه نقد از آنان کرده است.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران ابراز داشت: علیرضا 
در ادامه اظهار داشت تا به حال پس از آزادی از زندان در 
سال جاری اموال تعداد ۱۰ نفر را در بیمارستان های شلوغ 
و پر تردد به این روش ســرقت کرده و اموال مســروقه را 
پس از سرقت به شخصی به نام احمد در محدوده خیابان 
مولوی تهــران می فروخته که بعد از فــروش آن معادل 
وجه نقد از وی دریافت کرده است.ســرهنگ دســتخال 
افزود: مالخر اموال ســرقتی نیز درمحدوده خیابان مولوی 
دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاهش تعــدادی اموال 
مســروقه از ان مکان کشــف و متهم در تحقیقات پلیسی 
بــه خرید اموال مســروقه اعتراف کرد. تا بــه حال ۸ نفر 
 از شاکیان شناســایی و پس از اخذ اظهارات به دادسرای 

مربوطه معرفی شده اند.

نقشه مرموز زن مطلقه برای زائران مشهدسرقت با شگرد بیهوشی و آبمیوه مسموم
شــوهرم راننده کامیون بود و مواد مخــدر جابه جا می کرد تا این که روزی 
ماموران انتظامی یکصد کیلوگرم مواد مخدر صنعتی )کریســتال( از کامیون 
کشــف کردند و او زیر حکم اعدام قرار گرفت. در این شرایط من هم طالق 
غیابی گرفتم .بعد از آن که فهمیدم دیگر شــوهرم راه گریزی ندارد و اعدام 
خواهد شد به مشهد آمدم تا بتوانم مراحل درمانی دخترم را که تومور مغزی 
دارد پیگیری کنم و خودم نیز برای گذران امور زندگی به دســت فروشی در 
کنار خیابان روی آوردم البته گاهی خیران ورهگذران به من کمک مالی هم 
می کردند .دراین میان با جوان ۲۹ ساله مجردی به نام »مجتبی« آشنا شدم 
که چند بار کمک ناچیزی به من کرده بود.این آشــنایی و ارتباط ادامه یافت 
تا این که روزی با یکدیگر تصمیم گرفتیم باند ســرقتی تشکیل بدهیم و به 
ســوئیت ها و منازل اجاره ای مسافران دستبرد بزنیم .برای این منظور نقشه 
ای طرح کردیم تا من به همراه ســه فرزندم و با کمک راهنمایان مســافران 
منازل را اجاره کنم و مجتبی نیز به همراه یکی از دوســتانش که مسافرکش 
است و خودرو دارد شبانه به محل بیایند و همه لوازم سوئیت را سرقت کنیم 
.چندبار نیز خیلی راحت موفق به ســرقت شدیم اما آخرین بار منزلی را در 
منطقه طالب مشــهد اجاره کردیم که یکی از راهنمایان مســافران و زائران 
مرا بــه صاحبخانه معرفی کرد. این درحالی بود کــه صاحبخانه برای انجام 
امور شــخصی به شهرســتان رفته بود و من موقعیت را برای دستبرد بسیار 
مناسب می دیدم .به همین دلیل شب هنگام همه لوازم منزل را جمع کردم 
و به مجتبی اطالع دادم. چند دقیقه بعد هم مجتبی به همراه اســماعیل از 
راه رسیدند و بالفاصله اموال را به خودرو انتقال دادیم ولی حدود ساعت ۲۳ 
بود که ناگهان صاحبخانه به همراه همســرش از شهرستان بازگشت.او که به 
باز بودن در حیاط مشکوک شده بود، فرزندش را از طبقه پایین صدا زد و با 
یکدیگر به داخل سوئیت آمدند و ما را در حال جمع آوری لوازم دیدند.در این 
هنگام »مجتبی« که بیرون بود از محل گریخت اما من و راننده )اســماعیل( 
دســتگیر شــدیم. صاحبخانه که متوجه فرار یک نفر دیگر شده بود با فریاد 
ازمردم کمک خواســت و »مجتبی« هم توسط کسبه و رهگذران محلی به 
دام افتاد و این گونه ما را تحویل نیروهای کالنتری میرزا کوچک خان مشهد 
دادند. مجتبی یکی از اعضای این باند ســرقت که سابقه کیفری ندارد درباره 
سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: در رشته ریخته گری 
از هنرســتان دانش آموخته شدم و ســپس به شهرستان شیروان در استان 
خراســان شمالی رفتم تا در رشته متالوژی ادامه تحصیل بدهم اما به خاطر 
ضعف مالی درس و دانشــگاه را رها کردم و در امور ســیم کشی ساختمان 
مشغول به کار شــدم که به صورت تجربی آن را آموخته بودم.مستقل برای 
خودم کار می کردم تا این که حدود یک ماه قبل زن دســت فروشــی را در 
حاشیه تقاطع دانش دیدم که سه فرزندش هم در کنارش بودند. مبلغی به او 
کمک کردم و چون دلم به حالش ســوخت شماره تلفنم را نیز در اختیارش 
گذاشــتم تا هر وقت نیازی داشــت با من تماس بگیرد. این گونه آشنایی و 
ارتباط ما شــکل گرفت و بعد از مدتی آن زن جوان نقشــه سرقت از منازل 
اجاره ای را کشــید و من هم با او همراه شدم.بررســی های ماموران کالنتری 
میرزا کوچک خان مشــهد همچنین نشان داد: اسماعیل عضو ۳۸ ساله این 
باند نیز که متاهل و دارای دو فرزند اســت، از حدود دو ســال قبل به اعتیاد 
روی آورده و از مدتــی قبل نیز داروهای ترک اعتیاد مصرف می کند. او که 
شــغل مناسبی نداشت برای تامین مخارج زندگی، با خودرو مسافرکشی می 
کرد و به همین دلیل نیز با دیگر اعضای باند آشــنا شــده است.این گزارش 
حاکی اســت: با دستور ســرهنگ علی عبدی )رئیس کالنتری میرزاکوچک 
خان( اعضای این باند پس از انجام بازجویی های تخصصی به مقامات قضایی 

معرفی شدند.

سرقت از منزل با بیهوش کردن صاحب خانه
فرمانده انتظامی شهرستان ری ازدســتگیری سارق منازل شهروندان با شگرد 
بیهوش کردن صاحب خانه، خبرداد.ســرهنگ جلیلیــان گفت: طی چند روز 
گذشــته، مردی با مراجعه به کالنتری ۱۷۲ حضرت عبدالعظیم الحســنی)ع( 
اعالم کرد، همکار سابقم به عنوان مهمان به منزلم آمد اما با آبمیوه مسموم مرا 
بیهوش کرده و مقادیر قابل توجهی طال که در منزل داشــتم به ارزش تقریبی 
یک میلیارد و سیصد میلیون ریال را به سرقت برده است.به گزارش رکنا، وی با 
اشاره به اینکه مالباخته هیچ آدرس و تلفن و مشخصات دقیقی از سارق نداشته 
اســت، افزود: شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار تیم عملیات کالنتری 
۱۷۲ حضرت عبدالعظیم الحســنی)ع(قرار گرفت. جلیلیان گفت: با بررسی های 
تخصصی و اســتفاده از تجهیزات خاص پلیســی، محل حضور سارق شناسایی 
و پــس از هماهنگی های قضایی طی یک عملیــات ضربتی و غافلگیرانه متهم 

در مخفیگاهش دستگیر و در بازدید از محل تمامی اموال مسروقه کشف شد.

پرونده

تلنگر

معــاون اجتماعی پلیس راهور ناجا به پیام منتشــر 
شده در شبکه های اجتماعی درمورد تماس با مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ در صورت جریمه اشتباه 
واکنش نشــان داده و آن را کذب دانست.به گزارش 
ایسنا، انتشار اخبار کذب در مورد جرائم راهنمایی و 
رانندگی و بازنشر آن در فضای مجازی مدت هاست 
که انجام می شود و هرازگاهی نیز پلیس یا نهادهای 
دیگر مجبور به رد آن می شوند. این موضوع از زمان 
اجــرای محدودیت های ترافیکی مربــوط به کرونا 
افزایــش هم داشــته و به دفعات اخباری منتشــر 
شــده که صحت آن نه تنها مورد تایید قرار نگرفته 
بلکه کذب هم بوده اســت. یکی از این موارد انتشار 
پیامی با موضوع »تماس با ســامانه ۱۱۰ در صورت 
دریافت پیامک جریمه اشتباهی« است.ماجرای این 
پیام مربوط به حدود سه ماه پیش است، پیامی که 
در آن گفته شــده بود:  »به علت دســتکاری پالک 
خودرو توسط عده ای ازصاحبان خودرو، ممکن است 
خودروی شــما شامل جریمه ای شــود که روحتان 
هم از وقوع آن خبرنداشــته باشد. لذا هر وقت برای 
شــما پیامک از پلیس راه یا راهنمایی رانندگی آمد 
که شــماره پالک خودروی شما مثال در شهر شیراز 
یک میلیون تومان جریمه شــده در حالی که شما 
به شــیراز نرفتید زود به ۱۱۰ زنــگ بزنید تا بیان 
صورت جلســه کنند. چون اگر پلیس ۱۱۰ صورت 
جلســه نکند. جریمه شــامل حال شما خواهد شد. 
این یک قانون جدید هســت و اکثرا رانندگان از آن 
خبر ندارند.«طی این مــدت گرچه چندین بار این 

موضوع از ســوی پلیس مورد تکذیب واقع شده، اما 
همچنان این پیام در شبکه های اجتماعی دست به 
دســت می شود و عالوه بر آن منجر به تماس برخی 
از افراد با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ نیز شده 
است. ســامانه ای که همانطور که از نامش پیداست 
ارائه خدمات و فوریت های پلیســی است و مواردی 
چون رســیدگی به جرائم رانندگــی جزو وظایف و 
ماموریت هایش نیســت.در همین راســتا، سرهنگ 
عیــن اهلل جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا 
در گفت وگو با ایســنا به این موضوع واکنش نشان 
داد و گفــت:  این پیام و پیام های مشــابه آن کذب 
است و شهروندان نباید به آن توجه کنند. اساسا اگر 
هر نوع تغییری از قانون و مقررات ایجاد شده یا بنا 
باشد پلیس طرح جدیدی را اجرا کند، این موضوع 
حتمــا قبل از انتشــار در شــبکه های اجتماعی در 
رسانه های رسمی و از سوی فرماندهان پلیس اطالع 
رسانی خواهد شد. لذا از شهروندان می خواهم که به 
چنین مواردی توجــه نکنند.وی درباره پیامک های 
جریمه اشتباهی نیز گفت:  یک نکته مهم وجود دارد 
که بارها گفته شــده و اینکه پیامک جریمه شامل 
شناسه قبض و پرداخت است و در واقع اگر پیامکی 
برای رانندگان ارســال شــده و فاقد این مشخصات 
بود، طبیعی اســت که جریمه نشده اند. ضمن اینکه 
جهت اطمینان می توان به ســامانه پرداخت آنالین 
جرائم در ســایت راهور ۱۲۰ نیــز مراجعه کرده و 
اســتعالم خالفی و جرائم خود را با جزئیات دریافت 
کنند.جهانی درباره اینکه اگر پالکی دستکاری شود، 

آیا احتمال صدور جریمه بــرای فردی دیگر وجود 
دارد یــا خیر اظهارکرد:  زمانی کــه دوربینی پالک 
یک خودرو را ثبت می کند، جریمه بالفاصله اعمال 
نمی شود. بلکه این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و 
شماره پالک با نوع خودرو و ... تطبیق داده می شود. 
مثــال اگر راننده یک پراید مشــکی پالکش خودرو 
را دســتکاری کند، شماره پالک دستکاری شده که 
در ســامانه نیز ثبت شــده مورد بررسی قرار گرفته 
و ممکن اســت ماموران متوجه شوند که این پالک 
برای یک سمند سفید رنگ است و طبیعی است که 
در این شرایط جریمه ای هم برای پالک جعلی صادر 
نمی شــود، اما قطعا با فردی که اقدام به دستکاری 
و مخدوش کردن پالک کرده باشد، برخورد خواهد 
شد.معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا ادامه داد:  اما 
اگر به هر دلیلی فردی به جریمه رانندگی که برای 
پالک خودرویش صادر شده معترض باشد، می تواند 
برابر ماده ۵ قانون رســیدگی بــه تخلفات رانندگی 
به همراه مســتندات و مدارک برای رســیدگی به 
موضــوع در فرصت مناســبی بــه اجرائیات پلیس 
راهور در اســتان  یا شهرســتانها مراجعه کند و این 
موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. از این رو 
بــار دیگر تاکید می کنم که هیچ قانون، آیین نامه و 
بخشنامه ای مبنی بر اینکه در صورت جریمه اشتباه 
باید با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ تماس گرفته 
شــود، وجود ندارد و این اقــدام تنها بار تماس های 
غیرضروری با ســامانه ۱۱۰ را افزایش می دهد. پس 

شهروندان نباید چنین کاری کنند.

معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ 
از کشف ۷۴دستگاه ماینر و ۵۷۲ برد ماینر غیرمجاز از یک 

انبار در جنوب تهران خبر داد.
سرهنگ نادر مرادی در گفت وگو با ایسنا دراین باره گفت: 
مدتــی قبل و درپی دریافت گزارشــی مبنی بر نگهداری 
تعداد زیادی دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال در یکی از 
انبارهــای واقع در جنوب تهران رســیدگی به موضوع در 
دســتورکار ماموران پلیس اماکن تهران بزرگ قرار گرفت.
وی ادامه داد:  با اقدامات انجام شــده مشــخص شــد که 
گزارش واصله صحیح بوده و تعداد زیادی ماینر و برد ماینر 
در یکی از انبارهای محدوده بهشت زهرا نگهداری می شود 
که در همین راســتا هماهنگی هــای الزم با مقام قضایی 

انجام و مجوزهای الزم برای انجام عملیات دریافت شد.
مرادی با اشــاره به عملیات ماموران گفــت:  ماموران در 
عملیاتی اقــدام به حضور در محل و بازدیــد از این انبار 
کردند که در جریان آن ۷۴ دستگاه ماینر غیرمجاز و ۵۷۲ 

برد ماینر را کشف و ضبط کردند.
همچنین مالک انبار نیز دستگیر و به مقر انتظامی منتقل 
شــد. معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران 
بزرگ درباره ارزش ریالی اقالم کشف شده از این انبار نیز 
گفت: بنابر اعالم کارشناســان مربوطه اقالم کشف شده از 
این انبار دســت کم ۴۰میلیارد ریال ارزش دارند. به گفته 
مرادی، متهم دستگیر شده نیز پس از تشکیل پرونده برای 

ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

جلســه اضطراری تســهیل تردد و مدیریــت ترافیک در 
پایتخت به ریاســت فرمانده انتظامی تهــران بزرگ برگزار 
شد.به گزارش ایسنا، در پی فرمایشات مقام معظم رهبری 
بر حل مشــکل ترافیک به صورت علمــی که در دیدار روز 
چهارشنبه با نخبگان مطرح شد، جلسه اضطراری تسهیل 
تــردد و مدیریت ترافیک روز ۲۸ آبان به ریاســت فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ در مقر پلیس راهور برگزار شد.سردار 
رحیمی در این جلسه که عالوه بر رئیس پلیس راهور تهران 

بزرگ، روسا و فرماندهان دیگر یگان ها نیز حضور داشتند، بر 
استفاده از همه ظرفیت ترافیکی و عملیاتی پلیس پایتخت 
برای تســهیل ترافیک تهران تاکید کرد و گفت:  استفاده و 
بهره گیری از ظرفیت سایر سازمان ها به خصوص شهرداری 
تهران برای کاهش ترافیک تهران در دســتورکار است و در 
حال حاضر ۴۰۰ نفر برای کمک به مدیریت ترافیک پایتخت 
به مجموعه راهور تزریق شــده است.رئیس پلیس پایتخت 
با اشــاره به اینکه در این زمینه از ظرفیت مرکز هوشمند 

کنترل ترافیک راهور و همچنین مرکز فرماندهی و کنترل 
پلیس پایتخت بیش از پیش استفاده خواهد شد، گفت: از 
دیروز طرح های ویژه ای در حوزه روان ســازی و مدیریت 
ترافیک از ســاعت ۱۵ تا ۲۱ در همه نقاط شهر تهران اجرا 
شد.وی با تاکید بر اینکه موضوع مدیریت ترافیک و مقابله 
با ســرقت به صورت ویژه در دســتور کار پلیس پایتخت 
قرار دارد، افزود: در کنــار اقدامات صورت گرفته در حوزه 
روان سازی ترافیک، علل و عوامل افزایش ترافیک پایتخت 
و راه هــای برون رفت از آن در دســتورکار دفتر تحقیقات 
کاربردی پلیس پایتخت قرار گرفته اســت.رحیمی خاطر 
نشــان کرد : موضوع ترافیک نیازمند همراهی و هم افزایی 
سایر سازمان هاســت که در این زمینه وظایف سازمانهای 
مختلف مشخص و به آنها اعالم شده است که انتظار داریم 
همه مسئوالن و متولیان امر پای کار بیایند تا شاهد کاهش 
و حــذف دغدغه مردم در این حوزه باشــیم. پلیس با همه 
توان تالش می کند وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهد 
ولی شکی نیست که مساله ترافیک نیازمند همراهی و هم 
افزایی جمعی است.فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین 
در حاشیه این نشست جزئیاتی بیشتر از اجرای طرح ویژه 
را تشــریح کرد و گفت:  با توجه به وضعیت ترافیک تهران 
وبه خصوص ترافیــک عصرگاهی ما به عنوان پلیس تالش 

می کنیم تا به سهم خودمان و جدای از ترک فعلی که خیلی 
از دســتگاه ها داشتند، وظایفمان را به درستی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه طرح های پلیس به عنوان مجموعه ای که 
مدیریت صحنــه ترافیک را دارد اجرا خواهد شــد، درباره 
اینکه این طرح ها شــامل چه اقداماتی است، گفت:  اجرای 
طرح هایی ماننــد برخورد با توقف حاشــیه ای غیرمجاز و 
پارک دوبل، تســریع در رسیدگی به تصادفات و بازگشایی 
انســدادهای احتمالی و رفع گره های ترافیکی از جمله این 
اقدامات است.رحیمی درباره اینکه با توجه به تاکیدات مقام 
معظم رهبری بــر انجام اقدامات علمی برای حل مســاله 
ترافیک چه اقداماتی انجام شده است، اظهارکرد:  این  موارد 
که گفته شــد یکسری اقدامات مقطعی است و در کنار آن 
کار علمی از ســوی دفتر تحقیقات کاربردی و پژوهشــگاه 
مــا برای راه های علمی برون رفــت از وضعیت فعلی انجام 
شده و در حال انجام است. رئیس پلیس پایتخت ادامه داد:  
همچنین مواردی از کارهایی را که دستگاه های مختلف باید 
بر حســب قانون انجام دهند تدوین کــرده و پس از پایان 
جلســه اضطراری برایشان فرستادیم.وی ابراز امیدواری که 
هرچه زودتر جلسه شــورای ترافیک شهر تهران با حضور 
شهردار نیز برگزار و در آن نیز اقدامات و تصمیمات الزم در 

مورد ترافیک تهران اجرا شود.

کشف انبار ماینر در جنوب تهران

جلسه اضطراری پلیس برای ترافیک تهران

واکنش پلیس به پیام فراگیر »تماس با 110 در صورت جریمه اشتباه«

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران 
بزرگ از واژگونی خودروی اسپورتیج پس از برخورد 
با یک خودروی پارک شــده در خیابان فرعی خبر 
داد.ســرهنگ علی همه خانی در گفت وگو با ایسنا، 
دراین باره گفت:  حوالی ساعت ۱۶ روز جمعه گذشته 
خبر واژگونی یک دســتگاه خودروی اسپورتیج در 
یکــی از خیابان های فرعی در محــدوده فلکه دوم 
تهرانپارس به پلیس راهور اطالع داده شد که درپی 
آن عوامل پلیس در محل حاضر شده و با خودروی 
واژگون شــده در مسیر مواجه شدند. وی با اشاره به 
اقدامات کارشناسی ماموران پلیس راهور اظهارکرد:  
مامــوران در بررســی های خود متوجه شــدند که 
خودروی اسپورتیج با ســرعت زیاد و بیشتر از حد 
مجاز در حال حرکت در یک خیابان فرعی بوده که 
ناگهان با قسمت عقب یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ 
پارک شــده در حاشیه مســیر برخورد کرد.  شدت 
ایــن برخورد به حدی بود که اســپورتیج واژگون و 
متوقف شــد. همه خانی با بیان اینکه در این حادثه 

راننده خودرو دچار آســیب دیدگی ســطحی شد، 
گفت: با توجه به اینکه تصادف در مســیرفرعی رخ 
داده بــود، ترافیکی در این منطقه ایجاد نشــد، اما 
الزم است که رانندگان حتما توجه داشته باشند که 
در معابر فرعی با ســرعت مطمئنه رانندگی کنند و 
توجه بیشــتری به اطراف خود داشته باشند. معاون 
آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ 
همچنین از تصادف شدید یک دستگاه وانت پیکان با 
کامیونت متوقف شده در حاشیه راه بزرگراه یاسینی 
خبر داد و گفت:  این حادثه در ســاعت ۶:۴۵ صبح 
دیروز در مســیر جنوب به شــمال بزرگراه یاسینی 
ورودی پمــپ بنزین رخ داد و درپی آن وانت پیکان 
که در این مســیر در حال تردد بوده با یک دستگاه 
کامیونت که در این حاشــیه این مسیر متوقف شده 
بــود، برخورد کرد. وی ادامه داد: شــدت این حادثه 
به حدی بود که قســمت جلویی وانت پیکان کامال 
جمع شده بود، گفت:  راننده این خودرو نیز در حالی 
که از ناحیه دســت و صورت دچار آســیب دیدگی 

شــده بود، از سوی عوامل اورژانس روانه بیمارستان 
شــد.معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
تهران بزرگ ادامه داد : کارشــناس تصادفات پلیس 
راهور تهران بزرگ علت این حادثه را عدم توجه به 
جلو راننده وانت پیکان ناشــی از خستگی و خواب 
آلودگــی به میزان ۵۰ درصــد و راننده کامیونت را 
به دلیل توقف در حاشــیه راه بــه میزان ۵۰ درصد 

مقصر اعالم کردند.

تصادف عجیب اسپورتیج در خیابان فرعی 
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برگزاری بازی پرسپولیس - صنعت نفت 
با حضور تماشاگران 

سرپرست باشگاه پرسپولیس 
هــم  چهارشــنبه  می گویــد 
حضور  ورزشــگاه  در  هواداران 
خواهند یافــت و هم تبلیغات 
محیطی توسط باشــگاه انجام 
می شود.  ســید مجید صدری 
اظهار کــرد: روز )شــنبه( در 
خیلی  نشســت  ورزش  وزارت 
خوبی را برای بررســی پاره ای 
هماهنگی هــا  و  موضوعــات 
داشتیم که بسیار مثمر ثمر بود. 
وی ادامه داد: خوشحال هستیم 
که اعالم کنیم چهارشــنبه این هفته، در بازی با صنعــت نفت آبادان، بار دیگر 
هواداران پرشور پرسپولیس را در ورزشگاه در کنار تیم خواهیم دید و این بازی با 
حضور تماشاگران انجام خواهد شد. صدری گفت: همچنین در این مسابقه برای 
اولین بار اجرای تبلیغات محیطی بازی خانگی پرســپولیس، توسط خود باشگاه 
انجام خواهد شــد. سرپرست پرسپولیس گفت: اطالعات تکمیلی و جزییات این 

موارد در روزهای آینده به اطالع هواداران خواهد رسید

هاشمیان: بعد از صعود به جام جهانی برای دیدن بازی 
بوخوم به آلمان می روم

مربی تیم ملی فوتبال ایران 
برای  باالی خود  اشــتیاق  از 
دیدن بازی تیم ســابق خود 
ســخن گفت.  به نقل از بیلد، 
مربی تیم ملــی فوتبال ایران 
می گوید در اولین فرصت برای 
دیدن بازی  تیم پیشین خود 
راهی آلمان خواهد شد. او در 

صحبت هایی با بیلد درباره شرایط تیم سابق خود صحبت کرد.
بیلد: چه خاطرات از فصل 04/2003 دارید؟

دربی ۳-۰ مقابل دورتموند در هفته دهم. من دو گل زدم و اولیسه یک گل. 
در طول فصل هیچ کس فکر نمی کرد که با چنین تیم جوانی پنجم شــویم و 

به جام یوفا برویم. هر کدام از ما بهترین بازی های خود را به نمایش گذاشتیم. 
بوخوم در حال حاضر در رده دوازدهــم قرار دارد. آیا باز هم چنین 

حسی وجود دارد؟
برای یک کوهنورد، ماندن در لیگ باید هدف باشــد. سپس می توانید ثبات 
داشته باشــید و هدف بزرگ سال آینده را داشته باشید. پیشرفت در چند سال 

گذشته عالی است، اما باید قدم به قدم پیش بروید. 
آیا باشگاهی همچون بوخوم هنوز می تواند رویای حضور در بازی های 

اروپایی را داشته باشد؟
امروزه پول نقش مهمتری نســبت به گذشــته دارد. با این حال اگر بوخوم با 
همین روند و به آرامی به پیشــرفتش ادامه دهد، به مانند ماینتس و فرایبورگ 

می تواند گام بعدی را بردارد و می تواند در لیگ های یوفا هم بازی کند.
آیا هنوز با همکاران قبلی ارتباط دارید؟

با فیلیپ بونیگ، مارسل مالتیتز و داریوش ووز. من کارهای مربیگری فوتبالم 
را با توماس ریس انجام دادم، حتی در یک گروه واتس اپ هســتیم اما ما اغلب 
همدیگر را نمی بینیم. بعد از راهیابی به جام جهانی با ایران، خیلی دوست دارم 

به ورزشگاه بوخوم بروم. من این شهر را دوست دارم و در قلب من است.

رسانه روسی خبر داد
آزمون با لیون به توافق رسید

یک رسانه روسی از جدایی 
قطعی ســردار آزمون از تیم 
زنیــت و توافق ایــن مهاجم 
فرانسه  لیون  باشگاه  با  ایرانی 
 ،nvsport خبر داد.  به نقل از
سردار آزمون در آستانه انتقال 
به لیگ یک فرانسه است و به 
زودی قراردادش را با باشــگاه 
لیون امضا می کند. قرارداد آزمون با باشگاه زنیت روسیه در ژوئن ۲۰۲۲ به پایان 
می رسد و این قرارداد تمدید نمی شود. »نیکولو شیرا« روزنامه نگار ایتالیایی هم 
در توییتر خود اعالم کرده است که آزمون برای عقد قرارداد چهار ساله با باشگاه 
لیون به توافق رســیده است. پیش از این سایت spbdnevnik روسیه گزارش 
داده بود که احتمال دارد سردار آزمون با »الکسی میرانچوک« مهاجم ملی پوش 
روسیه و تیم آتاالنتا معاوضه شود. طبق ادعای این سایت، در جریان بازی زنیت با 
یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا، یکی از سران باشگاه زنیت با نمایندگان باشگاه 
آتاالنتا گفتگو کرده است. طرفین در مورد وضعیت الکسی میرانچوک و همچنین 

انتقال احتمالی سردار آزمون به آتاالنتا صحبت کردند.

بلیت های چندین میلیون تومانی 
در فینال لیگ قهرمانان آسیا

بلیت های دیدار فینال لیگ 
قهرمانان آســیا بین تیم های 
پوهانگ  و  عربســتان  الهالل 
قیمت های  بــا  کره جنوبــی 
چندیــن میلیــون تومانی به 

فروش خواهد رسید.
به گــزارش ایرنــا؛ دیدار 
لیگ  جــاری  فصل  پایانــی 
قهرمانان آسیا روز دوم آذرماه در ورزشگاه »ملک فهد« شهر ریاض بین الهالل و 

پوهانگ برگزار خواهد شد.
تیم برتر این دیدار عالوه بر کســب عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم تاریخ 

آسیا لقب خواهد گرفت.
اما تماشــاگران برای حضور در ورزشگاه باید بلیت های گران قیمتی را تهیه 

کنند که نرخ آن بدین شرح است:
طالیی/ ۶۵۰۰ ریال سعودی )۵۲ میلیون تومان(
نقره ای/ ۳۵۰۰ ریال سعودی )۲۸ میلیون تومان(

ممتاز/ ۷۰۰ ریال سعودی )۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان(
روبه روی جایگاه/ ۲۰۰ ریال سعودی )یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان(

خانواده / ۶۵ ریال سعودی )۵۳۰ هزار تومان(

کالدرون: نمی پذیرم که مرا مقصر وضعیت فعلی 
پرسپولیس بدانند

تیم  پیشــین  ســرمربی 
که  گفت  پرسپولیس  فوتبال 
نمی   توانــد بپذیرد کــه او را 
بســته ماندن  مقصر  به عنوان 
این  پنجــره نقل وانتقاالتــی 
باشــگاه نشــان دهنــد.  به 
تســنیم،  خبرگزاری  گزارش 
گابریــل کالدرون ســرمربی 
آرژانتینی پیشــین پرســپولیس که عدم پرداخت مطالبات او باعث بسته شدن 
پنجره نقل وانتقاالتی این باشــگاه شده است، مطلبی در صفحه شخصی خود در 

یکی از شبکه های اجتماعی منتشر کرده که به شرح زیر است:
»با سالم به همه هواداران پرسپولیس

شما را مورد خطاب قرار می دهم تا بگویم اولین نفری که عالقه مند است این 
مسئله حل وفصل شود، خود من هستم. اکنون فقط باید منتظر ماند تا بروکراسی 
بانک ها تمام شــود، اما نمی توانم بپذیرم که بعد از دو سال انتظار، بخواهند مرا 
مقصر وضعیت فعلی بدانند. از زمان حضورم در باشــگاه همیشــه لطف شما را 
احســاس کرده ام و دوست ندارم کسی به آن خدشه ای وارد کند در روزهایی که 
کنار شما و بازیکنانم بودم، بسیار خوشحال بودم و این چیزی است که امروز باعث 

می شود آرزو کنم روزی دوباره به ایران برگردم.

اخبار کوتاه

بعــد از آغاز بــه کار »مــارک ویلموتس« 
ســرمربی سابق تیم ملی ایران در یک باشگاه 
مراکشــی، فدراســیون فوتبــال ایــران نامه 
جدیــدی را در این ارتباط بــه دادگاه عالی 
ورزش )CAS( ارسال کرده است.  به گزارش 

مهر، مارک ویلموتس ســرمربی بلژیکی بعد 
از جدایــی از تیم ملی فوتبال ایران در ســال 
۱۳۹۸، با شــکایت به فیفــا خواهان دریافت 
غرامت بیش از ۶ میلیون یورویی از فدراسیون 
کشورمان شد. ویلموتس که کمتر از ۹ ماه در 

تیــم ملی ایران کار کرده و حقوق یک ســال 
کامل خــود را )بیش از ۲ میلیــون یورو( از 
ایران دریافت کرده بود، با این توجیه که ایران 
شــرایط قرارداد را رعایت نکــرده، باقیمانده 
قراردادش تا ســال ۲۰۲۲ را هم درخواســت 

کرد. فدراســیون فوتبال ایران همان زمان به 
دادگاه عالی ورزش شکایت کرد تا این دادگاه 
در رای ســنگین ویلموتــس تجدیدنظر کند. 
پروســه رســیدگی به این پرونده در دادگاه 
عالــی ورزش که بخشــی از آن هم در زمان 

شــیوع ویروس کرونا صورت گرفت، بیش از 
آنچه که تصور می شــد، دچار پیچیدگی شد 
و حتی صــدور رای پنج نوبت به تعویق افتاد. 
این ماجرا تا جایــی پیش رفت که ویلموتس 
بعد از حدود دو ســال خودداری از پذیرفتن 
پیشــنهادات کاری، در نهایت دو هفته پیش 
قیــد دور بودن از نیمکت مربیگری را زد و به 
پیشنهاد باشــگاه راجاکازابالنکا مراکش پاسخ 
مثبت داد تــا راهی این تیم شــود. پیگیری 
خبرنگار مهر نشــان می دهــد همزمان با این 
اتفاق، فدراسیون فوتبال ایران نامه ای را برای 
دادگاه CAS ارســال و در ایــن نامه تاکید 
می کند ویلموتس با وجود شکایتی که از ایران 
انجام داده و درخواست غرامتش، به یک تیم 
جدید رفته است. در واقع این اقدام فدراسیون 
بــه این منظور صــورت گرفته اســت که به 
شکســتن رای ویلموتس بیشتر امیدوار شود 
و از این تصمیم ویلموتس به عنوان ســندی 
بــرای رد ادعای این مربی بلژیکی اســتفاده 
کند. طبق اعالم بعضی از کارشناسان حقوقی، 
از آنجــا که مرد بلژیکی پیــش از پایان مدت 
قراردادش با فدراســیون ایــران اقدام به عقد 
قرارداد جدیدی کرده است، نزدیک به ۱۳ ماه 
از میزان غرامت درخواســتی ویلموتس کسر 
خواهد شد. این موضوع عالوه بر اینکه صدور 
مجدد رای پرونده شکایت فدراسیون ایران از 
ویلموتس را به تعویق می اندازد، فدراســیون 
فوتبال را به کاهش غرامت درخواستی امیدوار 
می کند. باید دید در نهایت سرنوشــت یکی از 
پیچیده ترین و سنگین ترین پرونده های مالی 

ایران در CAS به کجا خواهد رسید.

داور بین المللــی فوتبال کشــورمان گفــت: امیدوارم 
سرمربی اســتقالل اطالعات فوتبالی خود را بروز کند و با 

اعتراض به داوری فرار رو به جلو نداشته باشد.
به گــزارش ایرنــا، »علیرضــا فغانی« روز شــنبه در 
گفت وگویی در خصوص داوری دیدار اســتقالل و نساجی 
مازندران اظهار داشــت: عملکرد تیم داوری را ناظر بازی 
ارزیابی می کند که خدا را شــکر او رضایت داشت. شنیدم 
فرهاد مجیدی ســرمربی اســتقالل در نشست خبری در 
خصــوص آوردن کمک داور ویدئویــی )VAR( صحبت 
 VAR کرده است. دیروز هم گفتم که فدراسیون قرار بود
را وارد فوتبال کند اما دیدم که داوران سیســتم رادیویی 
هم ندارند. سه نخبه داوری یعنی حسن کامرانی فر، خداداد 
افشاریان و رضا سخندان در فدراسیون سمت دارند و آن ها 

باید امکانات اولیه را فراهم کنند. 
وی در مــورد صحنه مشــکوک به پنالتــی که فرهاد 
مجیــدی به آن اعتراض داشــت گفــت: در مورد صحنه 
مشــکوک به پنالتی هم باید بگویم کــه اگر فیلم بازی و 
نظرات کارشناســان را دیــده باشــید، آن صحنه پنالتی 
نیســت. حاال اینکه این دوست عزیزمان در نشست به این 
شــکل صحبت می کند، اگر قرار باشــد هر داور هر هفته 
معذرت خواهی کند، نمی شــود. مجیدی سرمربی معتبری 

اســت و امیدوارم که حداقل اطالعات خود را به روز کند و 
به این شکل فرار رو به جلو نداشته باشد تا فشار به داوران 
بیاید. من از این مســائل زیاد دیدم و به آن عادت دارم و 
برای من مهم نیست که چه در مورد من گفته شده است. 
وی در خصوص اشتباهات داوری زیاد در فصل گذشته 
گفت: »فریدون اصفهانیان« رییس ســابقه کمیته داوران 
فدراســیون فوتبال با عملکرد خود در داوری فاجعه به بار 
آورد و تعــداد نفراتی که حرف و حدیث پشــت آن ها بود، 
بــرای دوره او بــود. او در صدد بود دوبــاره رییس کمیته 

داوران شود. او جوابگوی عملکرد خود نیست.
داور بین المللی فوتبال کشــورمان تصریح کرد: آیا کل 
ساختار فدراســیون و فوتبال ما درست است که بخواهیم 
مشکالت داروی را ببینیم. یک تیم جدید آمده و امیدوارم 

برنامه داشته باشند و کارهایشان خوب پیش برود. 
فغانــی در خصوص صحبــت رضا ســخندان در این 
خصوص که کولینا گفته یــک داوری به فغانی بدهکاریم 
اظهار داشت: من این صحبت را نشنیدم و اگر حرفی بوده، 
در جلسه خصوصی زده شده است. این ها نباید عنوان شود 
و این حرف ها از دید ســخندان بوده است. این صحبت ها 
را تایید نمی کنم. ۶ داور برای بازی های فینال و رده بندی 

داوری بودن که من جز دو تیم داوری انتخاب شدم. 

وی در مــورد صحنه اعتراض کریســتیانو رونالدو به او 
در بازی پرتغال و شــیلی بیان کرد: رونالدو یک تهدیدی 
در بازی کرد و مــن هم به او گفتم که من تصمیم گیرنده 
هســتم. داور بین المللی فوتبال کشورمان در پاسخ به این 

پرســش که کنترل کــدام یک از ســتاره های فوتبال کار 
راحت تری بوده، عنوان کرد: کنترل لیونل مسی نسبت به 
دیگر ستاره ها راحت تر اســت. او تمرکزش روی کار خود 

است و مشکلی با او نداشتم.

صدور رای باز هم به تعویق می افتد؟

نامه جدید فدراسیون فوتبال به CAS برای شکستن رای پرونده ویلموتس

فغانی: »مجیدی« فرار رو به جلو نکند؛ کنترل »مسی« راحت تر است

فدراسیون بسکتبال ایران، در اقدامی عجیب با دریافت 
جریمه نقدی از محمد جمشیدی محرومیت این بازیکن را 
بخشیده است که باعث ناراحتی باشگاه شیمیدر شده است 
و در این میان، باشــگاهی که ضرر و خســارت دیده هیچ 

سودی از حکم کمیته انضباطی نبرده است. 
به گزارش ایســنا، در ابتدای فصل نقل و انتقاالت لیگ 
بســکتبال و پیش از اعزام تیم ملــی به بازی های المپیک 
بود که محمد جمشــیدی، ملی پوش نام آشنای بسکتبال 
ایران با عقد قرادادی یک ساله به تیم شیمیدر قم پیوست 

تا فصل جاری را به همراه این باشــگاه خصوصی پشت سر 
بگذارد. اما با ادامه فصل نقل و انتقاالت و پیوســتن مهران 
شــاهین طبع به جمع شــیمیدری ها، خبرهایی مبنی بر 
اختالف میان جمشیدی و شاهین طبع مطرح و نهایتا هم 
با پیوستن جمشیدی به تیم شهرداری گرگان همراه شد.

البته با پیوســتن جمشــیدی به شــهرداری گرگان، 
مسئوالن باشگاه شیمیدر قم نسبت به این اقدام جمشیدی 
واکنش نشــان داده و از این ملی پوش به کمیته انضباطی 
فدراسیون شکایت کردند تا اهالی این رشته شاهد یکی از 

عجیب ترین اتفاقات مدیریتی در چند سال اخیر بسکتبال 
باشند؛ موضوعی که طبق ادعای باشگاه شیمیدر، با تصمیم 

عجیب فدراسیون همراه شده است.
هنریک درغوکاســیان مدیرعامل شــیمیدر قم در این 
مورد به ایســنا گفت: »با پیشــنهاد و وساطت فدراسیون، 
رای اول که دو ماه محرومیت، جریمه نقدی و عذرخواهی 
رسمی از باشگاه شیمیدر بود را قبول کردیم که رای صادر 
شــد و گفتند این رای قطعی است. البته آقای جمشیدی 
می توانست اعتراض کند، اما از طرف فدراسیون به ما گفتند 
که در مورد این بحث به جمع بندی رسیده ایم و رای تغییر 
نمی کند. با شــروع بازی ها ما در پخش زنده دیدیم ایشان 
بازی می کنند، در حالی که قرار بود خســارت ما را بدهد 
و رضایت باشــگاه را جلب کند! از طرف فدراسیون گفتند 
که مــا رای را عوض و محرومیت را کــم کردیم. او ۲۰۰ 
میلیون جریمه شــد که پول را به حساب فدراسیون واریز 
کرده اســت. نهایتا هم یک نامه عذرخواهی که ایشان به 
فدراسیون داده بود را به ما فرستادند تا موضوع تمام شود.«
به این ترتیب طبق ادعای مدیرعامل باشــگاه شیمیدر 
قم، اگر محمد جمشــیدی تخلفی انجام داده، ضرر آن به 
باشگاه شیمیدر بوده و این جریمه در صورت قانونی بودن 
نیز باید به حساب باشگاه واریز می شد، حال چرا فدراسیون 
این پول را خودش دریافت کرده اســت و بدون اطالع به 
باشگاه شاکی محرومیت را بخشیده است، جای سوال دارد 
که به نظر رئیس فدراســیون باید در این مورد پاســخگو 
باشــد. مدیرعامل شــیمیدر قم در این مورد نیز به ایسنا 
گفت: »طبق قانون اگر ایشــان در شــبکه اجتماعی به ما 

تهمت دروغ گویی زده و اهانت کرده اســت، باید همانجا 
عذرخواهی کند چون قانون اســت. ایشان گفته اند باشگاه 
شــیمیدر دروغ می گوید، پس باید رسما عذرخواهی کند. 
با این وجود نهایتا اتفاق مطرح شــده افتاد و ۱۵۰ میلیون 
ایشــان را جریمه کردند که ما اصال نمی دانیم این جریمه 
چگونه تعیین شــده است و از کجا آمد. دو ماه محرومیت 
او را هم برداشتند چون جریمه خودشان که ۲۰۰ میلیون 
بود را به حساب فدراسیون واریز کرده است. تنها یک نامه 
را بعد از ۱۲ روز به ما فرســتادند که عذرخواهی ایشــان 
اســت! اصال چرا این جریمه و پول به حســاب فدراسیون 
ریخته شده است؟ باید به حساب ما واریز شود چون باشگاه 

شیمدر متضرر شده است.«
در فضای کنونی ورزش کشور، ضعف حضور سازمان های 
خصوصی در این عرصه بسیار قابل لمس است، پس بسیار 
مهم اســت که هر فدراســیونی با مدیریت و برنامه ریزی 
اصولی در حفظ ســرمایه های موجود خود تالش کند که 
به نظر می رســد، فدراسیون بسکتبال و مسئوالنش از این 

موضوع غافل بوده است.
با توضیحات مســئوالن باشــگاه شــیمیدر، اینطور به 
نظر می رســد که فدراسیون بســکتبال از شرایط موجود 
به صورت غیر اصولی برای برطرف کردن مشــکالت مالی 
خود اقدام کرده است که جا دارد مسئوالن مرتبط در این 
باره پاسخگوی ســوال مطرح شده باشند. اینکه باشگاهی 
به دلیل حرکت غیر حرفه ای یک ورزشــکار متضرر شود و 
فدراسیون از این شرایط به سود خود استفاده کند اقدامی 

غیر اصولی است.

مدیریت به سبک فدراسیون بسکتبال

 پول بدی می بخشیم!

ادامه از صفحه 1
پرونده الکترونیک بیمار قابلیت دیگری است که در اختیار 
بیماران قرار می گیرد که بیماران می توانند در پنل کاربری 
خود تمامی سوابق درمانی،  نسخه ها، نوبت ها، آزمایش ها و... 

را مدیریت نمایند.
چرا بهتر است که بیماران در مدی مدیا از پزشکان 

نوبت آنالین بگیرند؟
یکپارچه ســازی خدمات در مدی مدیا باعث می شود که 
در وهله اول ارتباط پزشــک و بیمار به طور خیلی ســریع 
برقرار شده و سپس تمامی مراحل مربوط به پذیرش،  ویزیت ، 
تشخیص و درمان به صورت کامال سیستماتیک طی گردد. 
در مدی مدیا بیمار می تواند قبل از مراجعه به پزشک در پنل 
کاربری خود خوداظهاری )شرح حال، سوابق بیماری و…( 
و مدارک پزشکی )گزارش آزمایشات، سی تی اسکن و…( 
را وارد نموده تا در هنگام ویزیت در اختیار پزشک قرار گیرد. 
این قابلیت باعث می شود اوال بیمار بتواند در فرصت مناسب 
و به دور از استرس موارد مربوطه را خوداظهاری نموده و ثانیا 
در وقت پزشک صرفه جویی شود و در نهایت منجر به بهبود 

کیفیت تشخیص و درمان بیمار گردد.
مزیت پرونده الکترونیک ســالمت نســبت به 

پرونده های کاغذی چیست؟
از مهمترین مزایای پرونده الکترونیک سالمت می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
سهولت دسترسی به اطالعات سالمت، افزایش دسترسی 
به اطالعات یکپارچه بیماران، صرفه جویی در زمان بیماران 
و پرسنل ســالمت، کاهش خطاهای پزشکی، کاهش خطا 
در نسخه نویســی، کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایشات و 
تصاویر تشخیصی، کاهش آزمایشات و نسخه های تکراری، 
بهبود نتایج درمان، افزایش مشــارکت بیمــار در مراقبت 
از خویش، تســهیل در آمــوزش و پژوهش، بهبود مدیریت 
منابع انســانی و فیزیکی در حوزه سالمت، بهبود مدیریت 
بیماری های مســری، بهبود نظارت بر خدمات بهداشــتی 
درمانی، قابل انعطاف و قابلیت به روزرسانی، تسهیل در فرایند 
ورود داده ها،  قابلیت نمایش در فرمت های مختلف، قابلیت 
تبادل اطالعات درون سازمانی و برون سازمانی، یکپارچگی 
اطالعات چند رســانه ای )تصاویر، فیلم و صدا(، دسترســی 
بیمار و ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی به اطالعات مراقبت 
بهداشــتی، امکان بررسی سیستماتیک اطالعات مربوط به 
نتایج بهداشــتی، ارتقای ســطح کارایی و اثربخشی، حذف 
رویه های تکــراری و غیر ضــروری،  مدیریت زمان )پایین 

آوردن زمان پذیرش، زمان ترخیص، زمان انتقال بیمار، زمان 
ORDER نویسی پزشــکان و درخواست های پاراکلینیکی، 

زمان اخذ جواب ها، زمان مراجعه به اطالعات قبلی پرونده(، 
باال بردن میزان دقت در درج اطالعات و درخواست ها که در 
حالت دستی ناخوانا و... هست، تسریع ارتباطات بین بخشی 
و درنهایت باالبردن میزان رضایت بیمار، ارائه خدمات بهتر، 
دریافت آمار و گزارشــات روزانه و زمانی، اطالع از وضعیت 
درآمد و هزینه بیمارستان، تنظیم و تعدیل نیروهای انسانی، 
بهبود کیفی وضع خدمات درمانی، استخراج آمار و اطالعات 
با روش های سریع تر، برقراری ارتباط با سیستم های پزشکی، 
رســیدن به یک بانک اطالعاتی توزیع شده در سطح کشور 
و ایجاد ارتباط با شــبکه های بهداشــت جهانــی، افزایش 

تعامل پذیری سیستم های اطالعاتی
مزایای آنالین بودن نرم افزار مطب و کلینیک مدی 

مدیا چیست؟
به طور خالصه یکی از مهمترین مواردی که می توان به 
آن اشاره کرد در دسترس بودن لحظه ای اطالعات بیماران 
است و دیگر مثل سابق نیاز نیست که پزشک فقط در محیط 
مطب یا کلینیک به پرونده بیماران دسترسی داشته باشد و 
اکنون با مدی مدیا در هر زمان و مکانی می تواند به راحتی 

پرونــده بیماران را مشــاهده و ویرایش نماید و این موضوع 
می تواند کیفیت خدمات دهی و روند درمان را تسهیل نماید.
گام اساسی مدی مدیا در جهت تسهیل در فرآیند 
شبکه بهداشــت و درمان کشور و ارتباط چند سویه 

بیمار، پزشک و داروخانه چه بوده است؟
همانطور که قبال ذکر شد چالش های بسیاری درخصوص 
نسخه نویسی کاغذی، چاپ دفترچه های کاغذی، پراکندگی 
اســتانداردهای کدینگ مربوط به داروها و خطاهای مربوط 
بــه تداخالت دارویی وجود دارد کــه تنها راه حل برای رفع 
این چالش ها شبکه سازی بین خدمات دهندگان حوزه دارو 

و بیمه، پزشکان و بیماران می باشد.
مدی مدیا به عنوان یک واسط توانسته است ارتباط بین 
این اجزا را تسهیل و تسریع نماید. و در انتها جا دارد تشکر 
و قدردانی ویژه داشته باشم از تمامی پزشکان، کادر درمان 
)پرستار، بهیار و...( و تمامی فعاالن حوزه بهداشت و درمان 
که جانانه در این برهه حســاس و سخت، با نهایت تالش و 
همت خود در جهت خدمت رسانی به مردم کشور لحظه ای 

قامت خم نکردند.
با امید بر آن روز که اذهان مردم شــریف ایران به دور از 

هرگونه دغدغه های درمانی باشد.

مزایای پرونده الکترونیک سالمت، نسخه نویسی الکترونیکی و نوبت دهی آنالین



فرهنگی 9

پنجاه و دومین جشنواره بین المللی فیلم هند )گوا( 
میزبان ۸ فیلم و یک داور از سینمای ایران خواهد بود

به گزارش ایســنا، پنجاه و دومین جشــنواره فیلم 
هند )گوا( که از قدیمی ترین جشــنواره های سینمایی 
در آسیاســت از امروز ۲۰ نوامبر )۲۹ آبان( کار خود را 
آغــاز می کند و در طول ۸ روز برگزاری تا ۲۸ نوامبر )۷ 
آذر( در مجموع میزبان نمایش ۶۲۴ فیلم از ۹۵ کشــور 
جهان خواهد بود.  فیلم »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی 
برنده جایزه برزگ جشنواره کن و نماینده سینمای ایران 
در بخــش بهترین فیلم بین المللی اســکار ۲۰۲۲ فیلم 
اختتامیه جشنواره فیلم هند )گوا( خواهد بود و در کنار 
آن فیلم سینمایی »غیبت« ساخته علی مصفا محصول 
مشترک ایران، چک و اسلواکی، »پدران« ساخته سالم 
صلواتــی و »خورشــید آن ماه« به کارگردانی ســتاره 
اسکندری در بخش پانورامای جهان، »کشتن خواجه« 

ســاخته عبد آبســت در بخش مدال یونســکو گاندی، 
»مامــان« به کارگردانی آرش انیســی در بخش رقابتی 
فیلم های اول و »روسری آبی« ساخته رخشان بنی اعتماد 
نیز در بخش آثار داوران این رویداد سینمایی به نمایش 
گذاشته خواهد شد.  امسال رخشان بنی اعتماد سینماگر 
ایرانی به عنوان رئیس هیات داوران به همراه »اســتفن 
وولــی« تهیه کننــده و کارگردان بریتانیایــی، »کایرو 
گوئرا« کارگردان و فیلمنامه نویس اهل کشــور کلمبیا، 
»ویموکی جایاسوندارا« فیلمساز و منتقد اهل سریالنکا 
و »نیــال مادهاب پاندا« تهیه کننده و کارگردان هندی، 
فیلم های بخش رقابتی اصلی این رویداد ســینمایی را 

داوری می کنند.
جشــنواره بین المللی هند که یکی از پانزده رویداد 
رقابتی تقویم فیاپف )فدراســیون انجمــن بین المللی 

تهیه کنندگان( است.

رمان »کتــاب خیلی بد« موفق به کســب جایزه 
ســاالنه ملی کتاب آمریکا در بخش ادبیات داستانی 
شد. به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، هفتاد و دومین 
دوره جایزه ملی کتاب آمریکا برندگان امسال خود را 
به ســبب همه گیری ویروس کرونا به صورت آنالین 
اعالم کرد و »جیسون موت« نویسنده اهل کارولینای 
شــمالی موفق به کســب جایزه ادبیات داستانی این 
جوایز برای رمان »کتاب خیلی بد« شد. هیات داوران 
جایزه ملی کتاب آمریکا اثر »جیسون موت« را رمانی 
استادانه توصیف کرده  که به زمینه های جدیدی قدم 
نهاده و بررســی جسورانه ساختاری و مفهومی از هنر 
ارائه داده که در عین حال ســرگرم کننده، روشنگر و 

کامال عمیق است.
  »جیســون موت« گفته رمان »کتاب خیلی بد« 
را با الهام گرفتن از کشــته شدن افراد سیاه پوست به 

دست پلیس آمریکا در ســال های اخیر نوشته است.  
این نویسنده بیشــتر برای رمان »بازگشته« در سال 
۲۰۱۳ شناخته می شــود که درباره بازگشت ساکنان 
ُمرده یک شــهر کوچک در ایالت میزوری آمریکاست. 
داســتان این کتاب بعدها در یک سریال تلویزیونی به 

نام »رستاخیر« اقتباس شد. 
در ســایر بخش هــای جایزه ملی کتــاب آمریکا، 
»دیشــب در کافه تلگراف« نوشته »مالیندا لو« برنده 
شاخه ادبیات کودک و نوجوان شد و جایزه بخش شعر 
نیز به مجموعه »شــناورها« نوشته »مارتین اسپادا« 

شاعر التین زبان رسید. 
همچنیــن جایزه ملی کتاب آمریــکا برای ادبیات 
ترجمه به »آنســا عباس هیگینز« برای ترجمه رمان 
»زمســتان در سوکچو« نوشته »الیسا شا دوساپن« از 

انگلیسی به فرانسه اختصاص یافت.

برنده جایزه ملی کتاب آمریکا معرفی شد7 فیلم و یک داور از سینمای ایران در جشنواره هند
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علیرضــا بهنام می گوید: این همــه یارانه در بخش های 
مختلف کشــور خرج می شود اما به کتاب که می رسد انگار 
پول کم می آوریم! این شــاعر و مترجم در گفت وگو با ایسنا 
دربــاره وضعیت تبلیغ کتاب ها و کتابخوانی در رســانه ها و 
تبلیغات شهری اظهار کرد: کتاب کاالیی است که تبلیغات 

آن با کاالهای فرهنگی دیگر فرق می کند. 
یعنی ما انتظار نداریم که به جز تبلیغ عمومی مســئله 
کتابخوانی، تبلیغ محیطی برای کتاب در سطح شهر ببینیم؛ 
البته امکان پذیر است اما معموال اقتصادی نیست. او در عین 
حال گفت: معموال نه در ایران و نه در هیچ کشــور دیگری 
نمی بینیم کســی برای یک کتاب در رسانه های گرم تبلیغ 
کند، دقیقا به همین دلیل که اقتصادی نیست؛ مگر در موارد 
خاصی مثل »هری پاتر« که از نظر تجاری به جایی رسیده 
که توجیه اقتصادی دارد. بنابراین باید گفت تنها راه درست و 
منطقی تبلیغ کتاب این است که مکانیزم های معرفی کتاب 
به خوانندگان خاص خودش را تقویت کنیم که متاسفانه در 

طول سال های اخیر در این زمینه معکوس عمل شده است. 
علیرضا بهنام با توضیح بیشتر درباره شیوه تبلیغ برای کتاب 
بیان کرد: دو راه وجود دارد؛ یکی این اســت که بنگاه های 
انتشاراتی ریشه دار، قوی و دارای سنت و سیاست مشخص 
داشته باشیم که توانسته باشــند چندین دهه خودشان را 
در فضای کتابخوانی و مخاطبــان ادبیات تثبیت کنند. اما 
متاسفانه در کشور ما، نمی گذارند چنین نهادهایی اصال به 
وجود بیایند. بسیاری از نشرهایی که سعی می کنند سنت 
خاصی را پایه گذاری کنند و با مخاطبان خود ارتباط بگیرند، 

بعد از مدتی به دالیلی تعطیل می شوند.
گاهی این دالیل مربوط به مسائل ممیزی و مشکل شان 
با نهادهای نظارتی است و گاهی هم به دالیل اقتصادی است 
که چون حلقه های دیگر صنعت نشــر خوب کار نمی کند، 
این ها به لحاظ اقتصادی متضرر می شوند. او افزود: از سوی 
دیگر، ما باید برای مقوله کتاب که بخشی از ادبیات نوشتاری 
و فضای مکتوب فرهنگ مان اســت، نشریات و جوایز دیرپا 
داشته باشیم که بتوانند مدت طوالنی دوام بیاورند و مخاطب 
و خواننده خود را تقویت کنند. البته این ها هم متاســفانه 
به همان دو دلیل پیشــین )دالیل نظارتــی و اقتصادی( از 

بین می رونــد. بنابراین در چنین شــرایطی با حجم انبوه 
تولیدات کتاب مواجه هســتیم، بدون این که این تولیدات 
بتوانند کانالیزه شوند و به دست مخاطب واقعی شان برسند. 
این همان وضعیتی است که مشــاهده می کنیم و در واقع 
چیزی به اســم تبلیغ کتاب، به آن معنی که انتظار می رود، 
وجود نــدارد. بهنام در ادامه به کتاب های بازاری اشــاره و 
بیان کرد: یک ســری کتاب مشخص وجود دارند که ممکن 
اســت بعضی نیازهای فوری مخاطبان را پاسخ دهند؛ مثل 
راهنماها. راهنمای این که چگونه صدروزه فالن کار را کنیم 
و روانشناســی هایی که به علم روانشناسی مربوط نیستند و 
بیشتر توصیه های خلق و خویی برای مخاطبان شان دارند و 
معموال هم مشکل زیادی را حل نمی کنند اما این احساس 
کاذب را در مخاطــب به وجود می آورند که مشــکلش حل 
شده اســت. همچنین کتاب های مدیریتی که در سال های 
اخیر تولیدشــان با اوج گرفتن لیبرال دموکراســی در دنیا 
افزایش پیدا کرده و در کشــور ما نیــز. کاربرد این کتاب ها 
بیشتر کاربردی است، اگر چه، اگر نظر من را اگر بخواهید، 
نه روش هــا و نه نتایجش را تایید نمی کنم؛ چون در جهت 
افزایش تفوق یک شخص بر دیگران و بهره کشی است. البته 

نظر من زیاد مهم نیســت و این کتاب ها تولید می شوند و 
خواننده هم دارند. این شــاعر ســپس با اعتقاد به ضرورت 
محدود شــدن نظارت ها گفت: در چنین شــرایطی، تصور 
می کنم اولین اقدامی که باید برای بهبود تبلیغ کتاب صورت 
بگیرد این است که این مســئله نظارت مقداری محدودتر 
شــود به موارد خاصی که در قوانین مصرح است و چاره ای 
برای گریز از آن ها نیســت. نظارت های ســلیقه ای بر تولید 
کتاب کنار گذاشــته شــود. البته اگر نظر من را بخواهید، 
می گویم تولید کتاب اصال نیاز به نظارت ندارد. بایستی هر 
اندیشه ای تولید شود، با مخاطبان خودش برخورد پیدا کند 
و اندیشــه های مخالف آن هم وجود داشته باشد که اجازه 
قضاوت بدهد. اما فعال به هر دلیلی، چنین چیزی در کشور 

ما میسر نیست.
اما حاال که بناست نظارتی باشد، نظارت محدود باشد به 
موارد خیلی خاصی که گریزی از آن ها نیست و قانون معین 
کرده اســت. علیرضا بهنام همچنین گفت: تا جای ممکن 
به تولیدکنندگان کتاب به شــکل عادالنــه و بدون در نظر 
گرفتن نزدیکی و دوری به مدیران مربوطه یارانه تعلق بگیرد 

تا بتوانند به لحاظ اقتصادی سرپا بمانند و از هم نپاشند. 

علیرضا  بهنام:

به کتاب که می رسند انگار پول کم می آید

علیرضا نجف زاده که این روزها مشغول ساخت مجموعه 
»خوشنام« برای پخش از شبکه یک سیماست، تکرار نشدن 
ســریال های ماندگار گذشــته را به دالیل متعددی مرتبط 
دانســت و یکی از این دالیل را کمیــت و کیفیت کارهای 

طنز برشمرد.
او تصریح کرد: علی رغم اینکه همه ما می گوییم مردم به 
آثار طنز نیاز دارند و ایــن موضوع را به عینه هم دیده ایم، 
اما واقعاً از جانب مسووالن و منتقدان اساساً کار طنز جدی 

گرفته نمی شود.
این کارگردان جوان که با ســاخت مجموعه »خوشنام« 
ســومین سریالش در تلویزیون را در کارنامه کاری اش ثبت 
می کند، در زمینه بحث نیاز و ضرورت ســاخت سریال های 
کمدی که این روزها در بخشــی از مطالبات مردم از رئیس 
صداوسیما هم مطرح بوده اســت با ایسنا گفت وگو کرد و 
به این پرسش پاســخ داد که چرا در این سال ها نتوانستیم 
طنزهای قابــل توجهی برای تلویزیون داشــته باشــیم و 

سریال های طنز ماندگار سال های گذشته را تکرار کنیم؟
نجــف زاده گفت: بدون تعــارف می گویم من پروژه های 
مختلفــی کار کــردم و آثار زیــادی را در ژانرهای مختلف 
دستیاری کرده ام اما معتقدم ساختن کار طنز بسیار دشوار 
است، آن هم برای مردم طنازی مثل ایران که خودشان شوخ 
طبع هستند و باید در این شرایط اقتصادی و کرونا حالشان 
را خــوب کنیم. من حداقل خودم در این ســال ها علی رغم 
اینکــه بازخوردهای خوبی از مردم بابت کارهایم گرفتم، اما 

فکر می کنم دست اندرکاراِن کار طنز را جدی نمی گیرند.
او در ادامــه همین بحث یادآور شــد: یکی از دالیلی که 
همکاران ما که در حوزه طنز تخصص داشتند، از این حوزه 
بیرون رفتند و به سمت کارهای جدی روی آورده اند واتفاقا 
قریب به اکثرشان هم در ژانر جدی موفق بوده اند، این است 
که آنها را فراری داده اند و جدی نگرفته اند. به نظرم تا شما 

یک کار جدی نکنید، احســاس نمی کنند که اصاًل کار بلد 
هســتید. این در حالی اســت که در حوزه طنز، کار کردن 

بسیار دشوارتر از هر ژانر دیگری است.
به اعتقاد نجف زاده بخشــی از این موضوع به ســالیق 
مربوط اســت؛ این کارگردان توضیــح داد: به هرحال وقتی 
بحث طنز مطرح می شود، بدون شک چاشنی نقد هم دخیل 

است. گاه ما می خواهیم فضا را به لحاظ موضوعات اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی بســته تر کنیم، ولی وقتی فضا را بسته 
می کنیم که با برخی از اقشــار جامعه شوخی نکنیم چراکه 
ناراحت می شــوند، بحث فرق می کند؛ در حالی که در دنیا 
همه جور قشری وجود دارد و تا شما به دل آدم های متنوع 

نروید، نمی توانید قصه جذابی تعریف کنید.
کارگــردان »خوشــنام« در عیــن حال بر بــاال بردن 
ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی در حوزه ساخت آثار طنز 
تاکید کرد و گفت: اگر خاطرتان باشد مجموعه »پایتخت« 
هــم در اوایل کار با تعداد محدودی از بازخوردهای منفی از 
جانب مازندرانی ها مواجه شد ولی ظرفیتشان را باال بردند و 
بعدها متوجه شدند که چقدر پایتخت به فرهنگ مازندران 

کمک کرد.
یا سریالی مثل »نون خ« هم همینطور. درواقع از یک سو 
بحث قومیت ها مطرح است و از یک سو، طبقات اجتماعی؛ 
یعنی ما باید بتوانیم سراغ مدیران، کسبه، معلمان، پزشکان 
و هر طبقه اجتماعی با هر شغلی برویم اما متاسفانه وقتی در 
آثار طنز و یا حتی جدی چاشــنی انتقاد دخیل می شود، از 
ما می خواهند یک شخصیت بی بته و بی اصل و نسب خلق 
کنیم تا به هیچ کس بر نخورد. وقتی هم که شــخصیت ها 
مصداق عینی نداشته باشــند قطعاً برای مخاطب قابل باور 
نخواهند بود و کار حتماً لطمه می خورد؛ بنابراین مسووالن 
در وهله اول باید کار طنز را جدی بگیرند و بیشــتر به این 

حوزه بها بدهند.

گفت وگو با علیرضا نجف زاده، کارگردان

چرا نتوانستیم طنزهای موفق گذشته را تکرار کنیم؟
جایزه یک عمر دستاورد هنری برای »هلن میرن«

هنرپیشــه  میــرن «   »هلن 
مشهور بریتانیایی جایزه یک 
عمر دســتاورد هنری انجمن 
دریافت  را  آمریــکا  بازیگران 
خواهــد کــرد. به گــزارش 
ایســنا و به نقــل از رویترز، 
ساالنه  جوایز  برگزارکنندگان 
انجمــن بازیگــران آمریــکا 

)SAG( اعــالم کردند که جایزه یک عمر دســتاورد هنری این دوره به »هلن 
میرن«  اهدا خواهد شد. »میرن« که دریافت جایزه اسکار را در کارنامه دارد،  در 
طول ۴۵ سال فعالیت در سینما، تلویزیون و تئاتر در بیش از ۷۰ نقش از ملکه 
الیزابت گرفته تا آدمکش ظاهر شده است. »میرن« که ۷۶ سال دارد، با دریافت 
ایــن جایزه یک جایزه هنری دیگر به مجموعــه جوایز متعددش از جمله یک 
جایزه اســکار، چهار جایزه امی، پنج جایزه انجمن بازیگران آمریکا و یک جایزه 
تونی اضافه خواهد کرد. این هنرپیشه فعالیت خود را در تئاتر بریتانیا و در دهه 
۶۰ میالدی آغاز کرد و پیش از آنکه در فیلم های ســینمایی همچون »ملکه« ،  
»قرمز« و »گاســفورد پارک«  ظاهر شــود، در سریال »مظنون اصلی«  به ایفای 
نقش پرداخت. »میرن« اعالم کرد از دریافت این جایزه که در مراسم روز بیست و 
هفتم فوریه جوایز انجمن بازیگران آمریکا به او اهدا خواهد شد،  مفتخر است. این 
جایزه پیش از این به »رابرت دنیرو«، »کارل برنت« و »آلن آلدا« اهدا شده است.

»ترامپ« کتاب جدیدی منتشر می کند
»دونالد ترامپ« یک کتاب شــامل صدها عکس از 
دوران فعالیتش در کاخ ســفید منتشر می کند. به 
گزارش ایســنا و به نقل از نیویورک تایمز، »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور ســابق ایاالت متحده آمریکا 
کتابی مربوط به دوران ریاست جمهوری خود منتشر 
خواهد کرد که بیش از ۳۰۰ عکس و توضیحاتی را 
که توســط »ترامپ« نوشته شده اند در برمی گیرد. 
این کتاب که »سفر ما در کنار یکدیگر« نام دارد در 

هفتم دســامبر )۱۶ آذر( منتشر خواهد شد. به این ترتیب این نخستین کتابی 
خواهد بود که »ترامپ« پس از خروج از کاخ ســفید منتشر می کند. انتشارات 
»وینینگ تیم« که توســط »دونالد ترامپ جونیور« و »ســرجیو گور« تاسیس 
شــده است انتشار این کتاب را بر عهده خواهد داشت. با این حال این کتاب به 
طور جامع وقایع دوران ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« را پوشش نخواهد داد. 
در ماه های اخیر شــایعاتی درباره احتمال انتشار یک کتاب خاطرات مفصل تر از 
»دونالد ترامپ« مطرح شده اســت. بسیاری از چهره های مهم دولت »ترامپ« 
قراردادهای چاپ کتاب را به امضا رسانده اند که از جمله آن ها به »مایک پنس«، 

»کلین کانوی« و »جرد کوشنر« می توان اشاره کرد.

»قهرمان« بهترین فیلم جشنواره »اسلو« شد
فیلم »قهرمان« به کارگردانی 
اصغر فرهادی موفق به کسب 
جایزه بهترین فیلم از سی و 
یکمین جشنواره فیلم هایی از 
جنوب اســلو در کشور نروژ 
شد. به گزارش ایسنا، سی و 
یکمین جشنواره فیلم هایی از 
جنوب اسلو فهرست برندگان 

خود را اعالم کرد و فیلم »قهرمان« ســاخته اصغر فرهادی موفق به کســب 
جایزه آینه نقره ای بهترین فیلم از این رویداد ســینمایی شد.   »قهرمان« به 
همراه فیلم »قصیده گاو ســفید« ساخته مشــترک بهتاش صناعی ها و مریم 
مقدم، نمایندگان سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی این رویداد سینمایی 
شامل ۱۱ فیلم بلند بودند.  در بیانیه  هیات داوران درباره فیلم »قهرمان« آمده 
است: »قهرمان فیلمی گیرا و غیرقابل پیش بینی درباره غرور و ریاکاری است. 
فیلم توجه ما را به ســاختارهای اجتماعی در ایران جلب می کند و دیدگاهی 
کنایه آمیز از رابطه یک انسان عادی با آن چه در جهان خوب است ارائه می دهد. 
دروغ های به ظاهر کوچک می تواند عواقب ســنگینی به همراه داشته باشد، به 
ویژه در جامعه ای که تالش برای این که چگونه می خواهیم نشان داده شویم بر 
حقیقت غلبه می کند.  این فیلم با زمانه ای که در آن زندگی می کنیم و فرهنگ 
سلبریتی و رسانه ها بســیار مرتبط است. کارگردانی دقیق اصغر فرهادی، این 
داســتان غیرقابــل پیش بینی و پیچیده را ارتقاء داده و به همه شــخصیت ها 
ویژگی های انســانی قابل  شناختی می دهد. هیات داوران همچنین می خواهد 
توجهات را به قهرمان داستان یعنی رحیم با بازی امیر جدیدی جلب کند که 
با حضــور آرام و دووجهی اش ما را فریفته و مجــذوب خود می کند«. »جاده 
خاکی« به کارگردانی پناه پناهی و »کلوزآپ« ساخته عباس کیارستمی دیگر 
فیلم های ایرانی حاضر در جشــنواره فیلم هایی از جنوب اســلو هستند که از 

تاریخ ۱۱ تا ۲۱ نوامبر )۲۰ تا ۳۰ آبان( در کشور نروژ برگزار می شود. 

گفت وگو درباره کتاب »تنها گریه کن«
نشست گفت وگو درباره کتاب »تنها گریه کن« برگزار 
می شــود. به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی 
اداره کل کتابخانه هــای عمومی اســتان تهــران، به 
مناسبت بیست ونهمین دوره »هفته کتاب« و هم زمان 
با روز یکشــنبه )۳۰ آبان ( که با عنوان »کتاب؛ مادران 
شــهدا و زنان در دفاع مقدس« نامگذاری شده است، 
نشســت تخصصی و گفت وگو درباره کتاب »تنها گریه 
کن«، شامل روایت زندگی اشرف سادات منتظری، مادر 

شــهید محمد معماریان با حضور اکرم اسالمی، نویسنده کتاب، اشرف سادات 
منتظری، راوی کتاب و مادر شــهید محمد معماریان و حاج حســین کاجی، 
راوی و ناشــر اثر در سالن جلسات کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار می شود.
این نشست ساعت ۱۵ روز یکشــنبه در سالن جلسات کتابخانه مرکزی پارک 
 شــهر برگزار و از طریق صفحه مجازی کتابخانه هــای عمومی تهران به آدرس 
 )aparat.com/tehranpl/live( آپــارات ،)instagram.com/tehranpl(
و پورتــال اداره کل )tehranpl.ir( به صورت زنده پخش خواهد شــد. در این 
نشست، نویسندگانی همچون معصومه آباد، وجیهه سامانی، گلستان جعفریان و 
محمد قاسمی پور حضور دارند و درباره کتاب به گفت وگو می پردازند. بر اساس 
این خبر، کتاب »تنها گریه کن« شــامل روایت زندگی اشرف سادات منتظری، 
مادر شهید محمد معماریان در دوران مبارزات انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و 
پس از آن است که به قلم اکرم اسالمی تدوین و توسط انتشارات حماسه یاران 

منتشر شده است.

»جرعه ای از ادب قرآن« انتشار یافت
ادب  از  »جرعــه ای  کتــاب 
قــرآن )آمــوزش کاربــردی 
ادبیات عرب(« تالیف آیت اهلل 
منتشر  علی دوست  ابوالقاسم 
شــد.  به گزارش ایسنا و به 
نقل از روابط عمومی مؤسسه 
بوســتان کتاب، ایــن کتاب 
صالحی  محمــد  ترجمــه  با 

ابرقویی در ۴۲۴ صفحه توســط موسسه بوســتان کتاب منتشر شده است. 
در معرفی ناشــر از کتاب »جرعه ای از ادب قرآن« آمده است: نوشتار پیش 
رو برگردان فارســی کتاب »سلســبیل فی اصول التجزئه واالعراب« به قلم 
آیت اهلل علی دوســت اســت که با رویکرد آموزش میدانی و کاربردی ادبیات 

عرب نگاشته شده است.
هدف نگارنده در این کتاب، بیان اصولی است که اِعراب )ترکیب( کالم عرب، 
بر آن متوقف اســت و دانش پژوه به وســیله آن ها می تواند در برخورد با هر 
کالم به طور کامل از آن بحث کند و تجزیه و موقعیت اعرابی آن را مشخص 
کند. کتاب حاضر در بحث از هر کلمه همه احتماالت قابل طرح - چه از نظر 
تجزیه و چه از نظر اِعراب - را بیان کرده و به طور مفصل و مستدل به آن ها 
پرداخته اســت. بنابراین، مطالعه این کتاب ذهن را ورزیده و قوی می کند و 
کیفیت ورود و خروج در بحث و استفاده از منابع و استنتاج از آن ها و تعمیم 

احکام به امثال و نظایر مختلف را به دانش پژوه می آموزد.

خبر 

نمایشــگاه هنرمند ایتالیایی جانی فورنارِزیــو با عنوان »ژکوند« در 
گالری ویســتا به تماشا است. این هنرمند به همین مناسبت در تهران 
حاضر شده است. به گفته پریسا پهلوان،مدیر گالری ویستا دعوت از این 
هنرمند ایتالیایی در ادامه همکاری های فرهنگی هنری بین المللی این 
گالری است. این رویداد با مشارکت انستیتوی تخصصی هنرهای معاصر 
خاورمیانه و اروپا SAFPEM است. بخش نخست این تبادل هنری به 
موازات رویداد ساالنه Artissima و تحت عنوان فراخوان رزیدنسی و 
نمایشگاه »مایکرو_مکرو« با ارائه آثار ۷۰ هنرمند ایرانی ۲۶ اکتبر تا ۷ 

نوامبر ۲۰۲۱ در شهر تورین ایتالیا در گالری فورنارزیو برگزار شده بود. بهنام کامرانی، هنرمند تصویری و استاد دانشگاه 
درباره این نمایشگاه نوشته است: نمایشگاه ژکوند، شامل مجموعه ی از آثار هنرمند و چاپگر شناخته شده ی ایتالیایی 
جانی فورنارِزیو است. او در جریان هنر مدرن ایتالیا بویژه در زمینه ی جریان پاپ آرت، تولیدات هنری بسیاری داشته 
و منتقدان مهمی نیز از جمله ُفرتوناتو َدمیکو در مورد او و فعالیت هایش به نقد و بررسی پرداخته اند. فورنارزیو در طی 
این سال ها گالری، کارگاه چاپ دستی و انتشارات خود را تاسیس کرده و بسیاری از هنرمندان سرشناس کشورش را 
مورد حمایت خود قرار داده است که در این میان نام هنرمندان مطرحی همچون الیگِیرو بوئِتی، فرانکو موناری، امیلیو 
وِدووا، اَلدو موندینو، آنتونیو پِدرِتی )از هنرمندان بینال ونیز( و َدنِیلِه فیسورِه دیده می شود. نمایشگاه حاضر متشکل از 
مجموعه ی ژکوندها و ویتروویو )طراحی انسان و نسبت های طالئیش از شناخته شده ترین هنرمند ایتالیایی لئوناردو 
داوینچی( است که به روش های جذاب و متنوعی توسط این هنرمند تولید شده است. این آثار اقتباسی در عین حال 
که به تاریخ هنر ایتالیا اشاره می کند، به برداشت های مختلف هنرمند نیز تاکید می کند.  ژکوند هنرمند ایتالیایی تا  

هشتم آذرماه ۱۴۰۰ در گالری ویستا به تماشا خواهد بود.

»حکومت علوی و بحران اشــرافی گری« نوشته محمدعلی مقدم راهی بازار کتاب 
شده است. به گزارش ایسنا، این کتاب در ۲۱۸ صفحه و با قطع وزیری توسط انتشارات 

سروش عرضه شده است.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: این کتاب تحلیلی است در خصوص دوران 
حکومت امام علی )ع( و جنگ های سه گانه جمل، صفین و نهروان؛ حوادث  این برهه 
از تاریخ مســئله ای اســت که از زمان وقوع آن ها تا عصر حاضر همواره مورد بحث و 
مناقشه بین گروه های مختلف مسلمان و فرقه های اسالمی و حتی شرق شناسان قرار 
گرفته اســت. کتاب »حکومت علوی و بحران اشرافی گری« با استفاده از منابع دست 
اول تاریخی در پی کنکاش و تحلیلی دقیق تر از علل و ریشه های پدید آمدن جنگ های 
دوران حکومت امام علی)ع( لست اما پرداختن به جنگ های سه گانه مورد نظر با توجه 
به تقابل و تضاد بین گروه های تأثیرگذار و صاحب نفوذ در جامعه آن روزگار از اهمیت 

ویژه ای برخوردار اســت. به ویژه آن که مشــابه این گونه جنگ ها در دوران حکومت خلفای گذشته و دوران حکومت 
پیامبر)ص( سابقه نداشته است. ریشه های شکل گیری این جنگ ها و شرکت شخصیت های مهم و مشهور تاریخ صدر 
اســالم و سرنوشــت آن ها از موضوعاتی است که بررسی و موشکافی آن ها همواره از موضوعات بحث برانگیز و جذاب 

تاریخی به شمار می رود. 
این نوشتار ابتدا به اختصار ساختار سیاسی و اجتماعی حکومت اسالمی در دوره نبوی را معرفی کرده و سپس به 
بررســی رویدادها و حوادثی که بعد از رحلت پیامبر )ص( رخ داده می پردازد و در نگاهی گذرا به عوامل اصلی پدید 
آمدن اختالفات در بین نخبگان جامعه اســالمی در دوران حکومت خلفا اشاره دارد. آن گاه در سه فصل جداگانه به 

ریشه یابی و عوامل مهم و تأثیرگذار در وقوع جنگ های جمل، صفین و نهروان خواهیم پرداخت. 

»حکومت علوی و بحران اشرافی گری« منتشر شدهنرمند ایتالیایی با 35 مونالیزا در گالری ویستا

نگار ذنوبی گفــت: درهم تنیدگی حس های 
متضاد باعث شکل گیری مجموعه »هرس« شد.

 نمایشگاه آثار  نگار ذنوبی با عنوان »هرس« 
در گالری اعتماد برگزار شد. ذنوبی در گفت و گو 
با هنرآنالین با بیان اینکه حدود ۲۰ اثر طراحی 
در این مجموعه به نمایش درآمده اســت گفت: 
در همه ســال هایی که نقاشی کرده ام طبیعت 
نقــش پر رنگی در آثارم داشــته و آثارم خیلی 
رنگین بودند. اما این مجموعه از سه سال پیش 
با طراحی هایی آغاز شد که بر اساس عکس هایی 
از اندام های داخلی بدن مانند تاندون، استخوان 

و... شکل گرفته بودند.
ذنوبی ادامه داد: من بر اســاس این عکس ها 
طراحی های کوچک انجــام دادم و به مرور این 
فرم های داخلی بــدن با فرم های طبیعت ادغام 
شد. در نتیجه فرم های ارگانیکی شکل گرفت که 

مرز بین انسان و گیاه بود و درعین حال هیچ کدام 
از آن ها نبود، بلکه فرم های تخیلی بود. پس از آن 
کارها ربط مستقیمی به طبیعت و انسان نداشت 
و خــود فرم ها و شباهت هایشــان،  به موضوع 
اصلی مجموعه تبدیل شــد. رفته رفته فرم ها از 
حالت ارگانیک خارج شــده و تخیلی تر شدند. 
آن ها در فضا ســیال و معلق شدند و فرم هایی 
بی وزن هســتند که به کادر برخورد نمی کنند. 
ذنوبی افزود: کانسپت دیگری که از میانه مسیر 
به کارهایم اضافه شد، قطع شدن است. خط های 
ســفید یا خط های صاف و شکســته ای آمده و 
این فرم ها را قطع می کند. در این مســیری که 
جلو می رفتم درگیر حس های متفاوتی بودم که 
درون خودم داشتم. با حس های متضادی درگیر 
شــده بودم و این ضعف و قدرت، فشار و آزادی 
و... که حس می کردم در کارم نیز وارد شد و در 

فرم ها هم دائماً با آن درگیر بودم. بنابراین فرم ها 
از تعادل خارج شــدند و هارمونی بین آن ها کم 
شد. فرم ها پاره شدند و در کارهای آخر مجموعه 
به فرم های ابرگونه و خیلی محو رسیدم و نهایتاً 
به خیال و سیالیتی که می خواستم نزدیک شدم. 
از نظر مفهومی هم این درهم تنیدگی حس های 
متضاد بود که این مجموعه را شکل داد. او درباره 
وجود محدود رنگ در این مجموعه گفت: با توجه 
به اینکه آغاز این مجموعه بــا طراحی بود، در 
ادامه نیز از جوهر، قلم و مداد استفاده کردم. اما 
جدا از این مسئله، آن دنیای رنگین پیشین برایم 
چندان جذاب نبود و ترجیح می دادم که نهایتاً 
یک رنگ در کارها وجود داشته باشد. به عنوان 
مثال از یک رنگ آبی اســتفاده کردم که نشانه 
نگاه غیرمادی، ملکوتــی، معصومیت و خلوص 
است. ســعی کردم به رنگ ها هم شخصی نگاه 

کنم و نمی خواســتم هر رنگی را در کار بیاورم. 
در واقع از نقاشــی های رنگی به کار تک رنگ و 
بعد بی رنگی و حتی محو بودن رســیدم. ذنوبی 
ادامــه داد: مینیاتور و نگارگری از کودکی برایم 
جذاب بــود و حرکت های قلم که باحوصله کار 
شده  بود برایم جذابیت داشت و همیشه سعی 

می کردم در نقاشــی هایم این ظرافت قلم را به 
کار ببرم. این مجموعه کارهای جدید که بیشتر 
دارای ظرافت است، بیشتر به من نزدیک است و 
آمدن از نقاشی به سوی این کارها نه تنها آزادی 
را از من نگرفت، بلکه مفهوم دیگری از آزادی را 

پیدا کردم که در فی البداهگی فرم ها بود.

روایت نگار ذنوبی از نمایشگاه »هرس« در گالری اعتماد 

فی البداهه بودن فرم های سیال
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کامیونت فورس محصول جدید بهمن دیزل
به نقل از عصر خدمات استفاده از توانمندی های داخلی در تجهیز و نوسازی 
ناوگان خدمات شهری و امدادی در شرایط فعلی کشور که در تحریم های سخت 
قرار دارد، بدون شــک عالوه بر نوعی حمایت از صنایع داخلی و البته در ادامه 
آن کارآفرینــی، می تواند باعث افزایش بهروری در ارائه خدمات دســتگاه ها و 
ارگان های دولتی شــود. موضوعی که در نهایت رضایتمنــدی جامعه را در بر 
خواهد داشــت. از این رو بســیاری از تولید کنندگان داخلی در صنایع مختلف 
از جمله صنعت خودرو در ســال های اخیر تالش های بســیاری را به کار گفته 
اند تا نیاز خودروهای مورد نیاز ارگان ها و ســازمان های کشور را مرتفع سازند. 
در این میان گروه خودروســازی بهمن با توجه به ســابقه و زیرساخت هایی که 
در حوزه خودروهای تجاری دارد، از جمله خودروســازانی است که توانسته در 
سخت ترین شرایط تحریمی، عالوه بر روشن نگه داشتن چراغ تولید، در مسیر 
تحقیق و توسعه نیز گام بردارد و محصوالت جدیدی را در بخش تجاری سبک 
و ســنگین به ســبد فروش خود اضافه کند.در روزهای اخیر نیز از سوی بهمن 
دیزل بیلبورد هایی در شــهر باال رفته اســت که خبر تولید محصولی جدید در 
این شــرکت می دهد. این شــرکت که تولید کامیونت شیلر را با داخلی سازی 
باال حدود یک ســال قبل آغاز کره بود و با کاربری سازی این خودرو به صورت 
تخصصی توانسته به موفقیت های مناسبی دست پیدا کند، حاال کامیونت فورس 
را نیز راهی خطوط تولید خود کرده است.فورس قرار است در حجم های باربری 
۶ تن و ۸.۵ تن عرضه شود. یک برگ برنده این خودرو داشتن فضایی جداگانه 
برای استراحت راننده یا به اصطالح فضای خواب است که برای رانندگان ایرانی 
اهمیــت زیــادی دارد. ضمن این که در میان رقیبان نیز یک برتری به شــمار 
می رود. البته گروه خودرو ســازی بهمن برای کاربری های خاص مثل کمپرسی 
که تُناژ  بار از اهمیت باالتری برخودار اســت، کامیونت را با طول شاسی بیشتر 
تولید می کند. در نتیجه بســته به نیاز مصرف کننده این خودرو در نســخه ۶ 
تن بدون فضای خواب هم عرضه می شــود.فورس کــه محصولی تازه در میان 
کامیونت های موجود در ایران است، جز محصوالتی به حساب می آید که با توجه 
به ســابقه و تجربه همکاری گروه خودرو سازی بهمن با نشان های مطرح دنیا 
طراحی و ساخته شده است و به این ترتیب انتظارها از این خودرو تجاری بسیار 
باالســت. از این رو بهمن دیزل ســعی کرده در مهندسی محصول این خودرو 
حداکثر تالش خود در مرتفع کردن نیازهای اساســی خریداران را به کارگیری 
کند.یکی از این امکانات چراغ روشــنایی روز است که از نظر ایمنی در به موقع 
دیده شدن توسط دیگر خودروها نیز اهمیت دارد. اما از دیگر امکانات رفاهی این 
کامیونت باید به کروز کنترل، ترمز ضد قفل، سیستم پایداری، حفظ تعادل در 
سطوح لغزندهو ترمزهای )EBD+ABS( اشاره کرد. طبق اطالعاتی که بهمن 
دیزل منتشر کرده است، از نکات مثبت طراحی این خودروباید به طراحی زیبای 
داخل کابین آن اشاره کرد. همچنین یک  سیستم مالتی مدیا بر روی کنسول 
میانی این خودرو تعبیه شده است که می تواند وظیفه مسیر یابی را هم بر عهده 
گیرد.با توجه به زبان جدید طراحی در این کامیونت می توان به آینه های نصب 
شده بر روی درب ها اشاره کرد که دید وسیع تری را نسبت به شیلر دارد. ضمن 
این که این آینه ها مجهز به سیستم گرمکن نیز هستند. در بخش فنی فورس از 
یک موتور ۴ لیتری ۱۶ سوپاپ  توربو دیزل و اینترکولر بهره می برد. این موتور 
مجهز به سیستم انژکتور برای پاشش سوخت به داخل سیلندر به صورت کانال 
مشترک از نشان بوش آلمان است و با این قابلیت ها امکان تولید ۱۵۵ اسب بخار 
و ۴۹۱ نیوتن متر گشتاور را دارد. این محصول استاندارد های آالیندگی یورو ۵ را 
هم توانسته به خوبی پاس کند. نیروی تولید شده موتور فورس از سیستم کالچ 
تک صفحه با مکانیزم بادی روغنی به گیربکسی ۶ سرعته منتقل می شود که در 

میان رقبا این جعبه دنده کمتر دیده شده است.

ریزش قیمت نفت در واکنش به بلوف آمریکا
قیمــت نفت روز جمعه با افزایــش دوباره آمار ابتال بــه کووید ۱۹ در اروپا 
که روند احیای اقتصادی این منطقــه را به مخاطره می اندازد و دورنمای اقدام 
اقتصادهای بزرگ در برداشــت از ذخایر ملی به پایین ۸۰ دالر در هر بشــکه 
سقوط کرد.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در ژانویه 
۲ دالر و ۳۵ ســنت معادل ۲.۹ درصد کاهش یافت و در ۷۸ دالر و ۸۹ ســنت 
در هر بشکه بسته شد.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در 
دســامبر در آخرین روز معامالتش ۲ دالر و ۹۱ سنت معادل ۳.۶ درصد کاهش 
یافت و در ۷۶ دالر و ۱۰ سنت در هر بشکه بسته شد. وست تگزاس اینترمدیت 
برای تحویل در ژانویه که بــزودی معامالت ماه آتی آمریکا خواهد بود، ۲ دالر 
و ۶۵ ســنت معادل ۳.۴ درصد کاهش یافت و در ۷۵ دالر و ۷۸ ســنت بسته 
شــد.هر دو شــاخص برای چهارمین هفته متوالی کاهش هفتگی پیدا کردند.
اتریش نخستین کشوری در غرب اروپاست که پاییز امسال قرنطینه سراسری را 
برای مقابله با موج جدید شیوع کووید ۱۹ به اجرا می گذارد. آلمان که بزرگترین 
اقتصاد اروپاســت، هشدار داد ممکت است قرنطینه کامل برای مقابله با کووید 
۱۹ را اعالم کند.نفت برنت امسال با احیای اقتصادهای جهان از پاندمی و افزایش 
تدریجی عرضه اوپک پالس، حدود ۶۰ درصد رشــد قیمت داشــته است.ِکِرگ 
ارالم، تحلیلگر بازار شرکت OANDA در یادداشتی اعالم کرد بازار نفت از نظر 
بنیادین در وضعیت خوبی قرار دارد اما قرنطینه ها در حال حاضر یک ریســک 
بدیهی هستند اگر کشورهای دیگر اقدام اتریش را دنبال کنند.دولتهای بعضی 
از اقتصادهای بزرگ جهان به دنبال درخواست آمریکا در حال بررسی برداشت 
هماهنگ از ذخایر نفت اســتراتژیک خود هستند. گمانه زنی ها درباره احتمال 
برداشت آمریکا از ذخایر نفت استراتژیک در هفته های اخیر باعث کاهش حدود 
چهار دالر قیمت هر بشکه نفت شده است و به گفته تحلیلگران بانک آمریکایی 
گلدمن ســاکس، عرضه اضافی حداکثر ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در قیمتها به 

حساب آمده است.

خودرو

بازار انرژی

رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران می گوید 
که ایران در کنار دیگر کشورهای صادرکننده نفت می تواند 
از افزایش قیمت جهانی این محصول بیشــترین اســتفاده 
را ببرد.به گزارش ایســنا، هر چند در طول سه سال و نیم 
گذشته و تحت تاثیر تحریم های آمریکا، میزان فروش نفت 
ایران به شــدت کاهش یافته و منابع حاصل از فروش این 
محصول نیز به سختی به ایران می رسد اما باال نگه داشتن 
ظرفیت تولید و آمادگی برای بازگشت به بازار جهانی یکی 
از اصلی ترین برنامه هایی بوده که ایران در سال های گذشته 

دنبال کرده است.
رضا پدیدار – رئیس کمیســیون انــرژی اتاق بازرگانی 
تهران – می گوید هر چند میزان تولید ایران نسبت به برخی 
از اعضای اوپک پایین تر است اما به باالتر از دو میلیون بشکه 
در روز رسیده است.بر اســاس آمارهای ارائه شده از سوی 
پدیدار، در میان کشــورهای عضو اوپک، عربستان سعودی 
با تولید روزانه ۹.۸ میلیون بشــکه نفــت باالترین تولید را 
دارد و بعد از آن عراق با ۴.۱، امارات متحده عربی با ۲.۸ و 
کویت با ۲.۵ میلیون بشکه قرار دارند.در این فهرست ایران 
نیز با دو میلیون و ۵۲ هزار بشکه نفت در میان اصلی ترین 
تولیدکنندگان قرار دارد و بعد از آن نیجریه با ۱.۴ و لیبی با 
۱.۱ میلیون بشکه نفت قرار گرفته اند.به این ترتیب مجموع 
تولید نفت اوپک به ۲۷ میلیون و ۴۵۰ هزار بشــکه در روز 

رسیده که افزایش ۱.۵ میلیون بشکه ای را نشان می دهد.
رئیس کمیســیون انرژی اتاق تهران که در جلســه این 
کمیســیون ســخن می گفت به تغییرات قیمتی نفت در 
ماه های گذشــته نیز اشــاره کرد و گفت: در سال ۲۰۲۱، 
قیمت نفت ۳۰ دالر افزایــش یافته و قیمت نفت اوپک به 

بیش از ۸۴ دالر رسیده است. 
گروه هــای تخصصی نفتی در جهان، پیش بینی کرده اند 
که روند افزایشــی قیمت نفت خام طی ســه ماه آینده در 
دامنه ۱۰ تا ۲۰ درصد، تداوم داشته باشد.پدیدار در ادامه، 
به گزارش اخیر مدیریت مطالعات انرژی اشــاره کرد که بر 
اساس آن، عنوان شده اســت که طی سال ۲۰۱۹، معادل 
۶۵ درصد انرژی مصرف اولیه در ایران از گاز، ۳۲ درصد از 
نفت و ۳ درصد باقی مانده نیز از انرژی های آبی تجدیدپذیر 
و هسته ای تامین شده است. تا سال ۲۰۵۰ میالدی، جهان 
بــرای جلوگیری از تاثیرات آب و هوایی، به جهش تاریخی 
سرمایه گذاری در انرژی های پاک نیاز دارد.او درباره افق های 
پیش روی صنعت نفت ایران گفت: از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹، 
حدود ۳۰.۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی به صورت 

بیع متقابل در صنعت نفت ایران انجام شده است.
به گفتــه وی و بر اســاس این آمار، بیشــترین میزان 
ســرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، طی ســال 

۱۳۹۱ و به میــزان ۳.۴ میلیارد دالر در یک ســال اتفاق 
افتاد.رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در 
ادامه، به گفته های اخیر رئیس امور تحقیقات شرکت ملی 
پتروشیمی مبنی بر صدور مجوز ۲۰ طرح پیشران در صنعت 
پتروشیمی اشــاره کرد به طوری که با اجرای این طرح ها از 
میزان واردات محصوالت پتروشیمی به کشور کاسته خواهد 

شد.
سیاست معکوس آمریکا در قبال نفت ایران

به تازگی رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده که عرضه کافی 
نفت به بازارهای جهانی، امکان کاهش خرید نفت از ایران را 
فراهم کرده است، موضوعی که طبق گفته های کارشناسان 
چندان منطقی نیست و این تنها یک باور غلط است چراکه 
دالیل متعددی برای نفی این موضوع وجود دارد.به گزارش 
ایســنا، صحبت های اخیر جو بایدن واکنش های بسیاری را 
دربرداشــته اســت؛ او اعالم کرده که مطابق با تصمیمات 
قبلی، عرضه کافی نفت و فرآورده های نفتی از کشــورهایی 
غیر از ایران )به بازار جهانــی( وجود دارد تا امکان کاهش 
قابل توجه خرید نفت و فرآورده های نفتی از ایران توســط 
موسسات مالی خارجی فراهم شود. این مواضع ضد و نقیض 
ایاالت متحده در قبال بازار نفت و ایران در حالی اســت که 
در جریان مذاکرات هفته گذشــته ی اوپک پالس همواره با 
فشــار بر تولیدکنندگان خواهان تولید و عرضه بیشتر نفت 
بوده و عالوه بر آن مدعی اســت برای بازگشت به برجام که 

قطعا نتیجه آن لغو محدودیت صادرات نفت ایران اســت، 
آمادگی دارد.در این باره ســیدمهدی حسینی - کارشناس 
ارشــد حوزه انرژی به ایســنا گفت: از یــک زاویه می توان 
صحبت های رئیس جمهور آمریکا را درست دانست، چراکه 
در شرایط فعلی کشورهایی که ظرفیت مازاد داشتند ثابت 
کردنــد هر زمان که اراده میکردند توانســتند بازار را از آن 
خود کنند، به عبارت دیگر  با ظرفیت های مازاد خود، دیگر 
بــه راحتی بازار را پس ندادند به طور مثال تولید و صادرات 
نفت همیشــه نصف ایران بود اما  امروز بیش از تولید ایران 

در زمان پیش از تحریم ها برداشت می کند. 
وی با بیان اینکه عــراق بخش عمده ای از بازار ایران را 
گرفته است، اظهار کرد: عراق در برخی روزها میزان تولید 
خود را تا ۱۱ میلیون بشــکه افزایــش داد و این در حالی 
است که ما بیشترین ظرفیت تولیدی که در اواسط دهه ۸۰ 
داشتیم، تنها چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بود، در همین 
زمان قزاقســتان نیز تولید خود را افزایــش داد و وارد بازار 
شد.این کارشــناس ارشد حوزه انرژی ادامه داد: کشورهای 
حاشیه خلیج فارس نیز همچون امارات، کویت و عمان نیز 
میزان تولید خــود را افزایش دادند، در این بین آمریکا نیز 
تا هشــت میلیون بشــکه پیش رفت و میزان تولید خود را 
افزایش داد، به نوعی می تــوان گفت بازارهایی که ایران از 
دست داده توسط کشورهای دیگر گرفته شده است.حسینی 
با بیان اینکه صحبت های بایدن با این تصور و فرضیه درست 

اســت، گفت: اما در اینجا باید این نکته را نیز مطرح کرد، 
قطعا بایدن می خواهد به دنیا بگوید که روی من فشار نیاور 
کــه تحریم ایران را بردارم، اگر شــما به نفت نیاز دارید در 
دنیا به میــزان کافی وجود دارد، اما من مخالف این نگرش 
هســتم، چراکه اقتصاد دنیا طی دو سال گذشته به شدت 
کوچک شده شرایط متفاوت می شود، زمانی که اقتصاد دنیا 
کوچک می شود، تقاضا برای نفت نیز کاهش می یابد؛ رابطه 
بین تقاضا برای نفت و رشد اقتصادی دنیا یک رابطه یک به 
دو اســت.وی ادامه داد: به طور مثال اگر قرار است در دنیا 
چهار درصد رشــد اقتصادی مثبت داشته باشیم، حتما دو 
درصد تقاضا برای نفت افزایش می یابد اما در طول دو سال 
گذشــته این اعداد منفی شد و رشد اقتصادی در مقاطعی 
شیب نزولی پیدا کرد، اما اتفاقی که در حال حاضر در حال 

رخ دادن بوده، شرایط برعکس وضع سابق است.
این کارشــناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه با شروع 
واکسیناســیون به ویژه در کشــورهای صنعتی شاهد این 
هستیم که رشــد اقتصادی در حال اتفاق است که در پی 
آن تقاضا برای نفت نیز توســعه می یابد و اتفاقی که بایدن 
در نظر دارد دیگر عملی نیســت، گفت: قطعا تقاضا افزایش 
می یابد و بــه همین دلیل بوده که قیمت نفت نیز در حال 
افزایش است.حســینی با بیان اینکه آمریکا به شدت روی 
قیمت پمپ های بنزین حساس است و اکنون این قیمت در 
آمریکا افزایش یافته که برای آمریکایی ها مشکالت سیاسی 
اجتماعی ایجاد می کند، گفت: بنابراین بارها آمریکا از اوپک 

و اوپک پالس تقاضای افزایش عرضه را داشته است.
به گفته وی، از بعد دیگر، نفت شــیل به دلیل تعهداتی 
که آمریــکا از نظر زیســت محیطی دارد بــا چالش هایی 
مواجه اســت، نفت آمریکا یکی از آلوده ترین موادی است 
که اتمســفر را حتی بیشتر از ذغال ســنگ آلوده می کند 
و میزان متانی که نفت شــیل دارد بیشــتر از ذغال سنگ 
اســت، بنابراین آمریکا به لحــاظ تعهداتی که دارد به ویژه 
شــرکت های خصوصی که مجبور هستند این استانداردها 
را رعایــت کنند، قاعدتا تولید شــیل را کم می کنند و باید 
بیش از این نیز کاهش دهند، ضمن اینکه هزینه های نفت 

آمریکا نیز باالست.
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی اظهار کرد: آنچه که 
آمریکا می گوید حرف درستی نیست، باتوجه به اینکه تولید 
شــیل باید کاهش یابد و نفت های غیر متعارف دیگری که 
آلوده کننده بودند نیز رشد نخواهند داشت، بنابراین از یک 
طرف با رشــد تقاضا مواجه هستیم و از طرف دیگر عرضه 
برخی نفت ها کاهش می یابــد، با این حال اما خیال بایدن 
راحت است که روسیه و عربستان و عراق تولید باالیی دارند 

و جای ایران خالی نخواهد بود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران تحلیل کرد

نفت ایران چه آینده ای را پیش رو دارد؟

رئیس بنیاد مســکن با بیان اینکه وام نوسازی و بازسازی مناطق زلزله زده در 
هرمزگان را ۲۵۰ میلیون تومان پیشنهاد داده ایم گفت: خانوار مستاجر به شرط 
تامین زمین می توانند مشمول دریافت وام ساخت شوند.اکبر نیکزاد در گفت وگو 
بــا خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت و اقدامات انجام شــده برای بازســازی 
مناطق زلزله زده در جنوب کشــور اظهار داشــت: حدود ۲ هزار و ۴۰۰واحد در 
اثر زلزله تخریب شده اند و باید به ازای این تعداد واحد تخریب شده، خانه نوساز 
احداث شــود. همچنین ۷۵۰ واحد هم نیاز به تعمیر دارد.وی ادامه داد: یکسری 
از واحدهای دامی در برخی از روســتاها آسیب دیده است. برنامه ریزی های الزم 
صورت گرفته که این واحدهای دامی هم بازســازی و نوسازی شوند و مردم این 
مناطق از این بابت هم نگران نباشــند.رئیس بنیاد مسکن با اشاره به تصمیمات 
گرفته شــده برای پرداخت وام به زلزله زدگان گفــت: معاون اول به فوریت در 
منطقــه حضور پیدا کرد و بــا بازدیدهای میدانی انجام شــده تصمیماتی برای 
بازسازی این مناطق زلزله زده اتخاذ شد  که در جلسه هیات دولت هفته جاری 
تسهیالت ساخت و بالعوض برای این مناطق زلزله زده تصویب می شود. پیشنهاد 
و توافق اولیه این اســت که حدود ۱۸۰ میلیون تومان سقف تسهیالت ساخت 
خواهد بود و حدود ۷۰ میلیون تومان هم سقف وام بالعوض را پیشنهاد داده ایم 
که ۲ میلیون تومان آن مربوط به اسکان موقت است و ۵۰ میلیون تومان هم در 
حین ساخت ارایه خواهد شد.نیکزاد افزود: بنابراین وام در نظر گرفته شده برای 
تخریب و نوسازی مناطق زلزله زده ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است 
و برای واحدهای تعمیری هم سقف تسهیالت ۵۰ میلیون تومان پیشنهاد شده 
که ۲۰ میلیون تومان از این رقم بالعوض است و به نظر می رسد که این پیشنهاد 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در روز یکشنبه یا چهارشنبه هفته جاری به تصویب 
می رســد.وی تاکید کرد: البته بنیاد مســکن برای آغاز عملیات بازسازی منتظر 
تصویب این تسهیالت نمی ماند و قرار نیست بازسازی منطقه زلزله زده به تاخیر 

بیفتد تا پروســه تصویب تا ابالغ این وام طی شود. حجم خسارت در منطقه باال 
اســت و به همین دلیل سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد به کمک 
استان زلزله زده هرمزگان شــتافتند و عملیات آواربرداری در منطقه آغاز شده 
است. امروز اولین فنداسیون بتن ریزی و روز یکشنبه اولین اسکلت نصب خواهد 

شــد و تا ۱۰ روز آینده حداقل سه واحد به مرحله نصب سقف می رسند.رئیس 
بنیاد مســکن گفت: سیمان برای بازسازی مناطق زلزله زده به صورت رایگان از 
سوی بنیاد مستضعفان ارایه می شود. از اسکلت پیچ و مهره ای استفاده خواهد شد 

و سایر مصالح ساختمانی مورد مصرف به اندازه کافی تامین می شود.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی  پیشنهاد داد 

پرداخت وام 250 میلیون تومانی نوسازی مناطق زلزله زده در 10 روز

 
آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(

ســازمان پارک ها و فضای سبز اهواز به استناد شــماره 1185 مورخ 1400/7/6 بند ۲ هیات مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به امتیاز 
بهره برداری از ورودی ها و پارکینگ پارک شهربازی پادادشهر حوزه خدماتی منطقه یک شهرداری اهواز )نوبت دوم( به شرح ذیل از طریق مزایده 

عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ پایه مزایده موضوعردیف
مدت تنفسمبلغ ودیعه )ریال(مدت قراردادسالیانه )ریال( )۱۲ ماه(

۱
امتیاز بهره برداری از ورودی ها و 
پارکینگ پارک شهربازی پادادشهر 
حوزه خدماتی منطقه یک شهرداری 

اهواز )نوبت دوم(
ندارد۱۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سال۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

لذا از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت و خرید اسناد شرکت در مزایده با در دست داشتن مدارک شناسایی 
معتبر و فیش واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حســاب درآمد ســازمان 100824921935 بانک شــهر شــعبه کیانپارس به نام حساب متمرکز 
سازمان های شهرداری اهواز تسلیم می شود به واحد قراردادهای سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز به نشانی: اهواز – انتهای بلوار شهید فهمیده 
بعد از پارک سیاحتی ساحل تلفن تماس: 35508181 و یا دفتر فروش اسناد قراردادهای شهرداری اهواز واقع در خیابان انقالب- نبش غزنوی- 

ساختمان شماره ۳ شهرداری اهواز مراجعه نمایند.
هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

۱- مهلت خرید اسناد از تاریخ انتشار آگهی از روز یکشنبه مورخ 1400/8/30 به مدت ۱۰ روز کاری تا روز شنبه مورخ 1400/9/13 می باشد و 
مهلت تحویل پاکات تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ 1400/9/14 در محل دبیرخانه محرمانه حراست سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز مستقر 

در آدرس فوق الذکر می باشد.
تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده و رسیدگی به پیشنهادات راس ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1400/9/15 در سالن جلسات سازمان پارک ها 

و فضای سبز اهواز می باشد.
۲- بهای پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده بایستی از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده به شرح 

مندرج در اسناد مزایده تسلیم شود.
۳- سازمان پارک ها در رد تمام یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

۴- پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مزایده، از طریق یکی از سه روش ذیل اقدام نمایند: )مبلغ تضمین شرکت در مزایده 
5٪ قیمت پایه یک ساله محل مورد اجاره مربوطه می باشد. معادل جدول ذیل می باشد.(

مبلغ تضمین شرکت در مزایده )ریال(موضوعردیف

امتیاز بهره برداری از ورودی ها و پارکینگ پارک شهربازی ۱
۶۰/۰۰۰/۰۰۰پادادشهر حوزه خدماتی منطقه یک شهرداری اهواز )نوبت دوم(

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سپرده سازمان 1036085505 بانک تجارت شعبه توحید اهواز.
ب- به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی به نام سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

ج- چک تضمین شده بانکی در وجه سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز
۵- براســاس ماده 10 آئین نامه معامالت شــهرداری های کالنشهرها، شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان 

پارک ها و فضای سبز اهواز می باشد.
۶- برنده مزایده براســاس ماده 15 قانون اصالح تســری آئین نامه معامالت شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها کالن و شهرهای 
باالی یک میلیون نفر جمعیت مشخص خواهد شد. درصورتی که پیشنهاد دهندگان اول، دوم مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ برنده شدن 
در مزایده حاضر به امضای قرارداد نشوند ضمانتنامه شرکت در مزایده آنان به نفع سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری  اهواز ضبط خواهد شد.

۷- به اســتناد بند ۵ ماده 11 آئین نامه معامالت شــهرداری های کالنشهرها، حداقل میزان تضمین حسن انجام تعهدات 10 درصد مبلغ مورد 
معامله می باشد.

۸- برنده دوم طبق تبصره یک ماده 20 آئین نامه معامالت شهرداری تهران در صورتی تعیین خواهد شد که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده 
اول از مبلغ سپرده بیشتر نباشد.

۹- حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
۱۰- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است.

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

 

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی
 بصورت یک مرحله ای 

شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، بارگیری، حمل و تحویل ۴۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن تحت فشار 
PN ۱۰ ســایز 500 میلیمتری پروژه ۱۰۶ روســتایی شــهید امینی شهرستان شوط به شــماره فراخوان 2000005390000102 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
 دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا ســایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/08/30 می باشد.

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مدت اجرا 
)ماه(

تضمین شرکت در 
قیمت اسناد صالحیت های مورد نیازمناقصه )ریال(

مناقصه )ریال(

خرید، بارگیری، حمل 
و تحویل ۴۰۰۰ متر لوله 

 PN۱۰ پلی اتیلن تحت فشار
سایز ۵۰۰ میلیمتری پروژه 
۱۰۶ روستایی شهید امینی 

شهرستان شوط

۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰۳۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

تمام تامین کنندگان و 
تولیدکنندگان مجاز – لوله ها 

 FoodGrade دارای استاندارد
از معاونت غذا و دارو

۱،۵۰۰،۰۰۰

محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی- اسناد خزانه اسالمی و سایر ابزارهای مالی ابالغی
 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه: تا ساعت 13:00 روز شنبه تاریخ 1400/09/06
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه: تا ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 1400/09/21

ارزیابی کیفی مناقصه گران در روز یکشنبه مورخ 1400/09/21 و گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند در ساعت 
9:00 قبل از ظهر مورخ 1400/09/22 خواهد بود.

توجه: الزم بذکر است باتوجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده الزم است اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت مجزا از پاکت مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در 
مواعد مقرر، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( عالوه بر بارگذاری در سامانه مزبور به صورت فیزیکی نیز بایستی 

قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهادها پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات، صندوق پستی ۳۶۳ شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و 

تلفن 04431945372 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکزتماس: 021-41934

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/30 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/02 

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي )سهامي خاص(

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي

)نوبت اول(
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بــا ثبت رکوردهای جدیــد در موارد ابتال 
بــه ویروس کرونا و آمار مرگ ومیر ناشــی از 
این بیماری، چــاره ای جز اعمال قرنطینه و 
محدودیت های ســختگیرانه برای کشورهای 

حوزه اروپای مرکزی باقی نمانده است.
به گــزارش خبرگزاری افه، کشــورهایی 
همچون اتریــش یا جمهوری چــک که در 
بهــار ۲۰۲۰، موج اول شــیوع ویروس کرونا 
را در مقایســه با کشــورهایی مانند ایتالیا یا 
اسپانیا با شمار پایین مبتالیان و جانباختگان 
پشت سر گذاشتند، اکنون با گذشت بیش از 
یکسال مجبور شــده اند تا آزادی رفت وآمد 
و جابجایی هــا را محدود کنند. همچنین باید 
یادآور شــد که نرخ واکسیناســیون کمتر از 
میانگین اتحادیه اروپا، ویژگی مشــترک این 

دو کشور است.  
به نوشته افه، پس از ماه ها رویکرد منفعل 
در برابــر ســطح پایین حــدود ۶۵ درصدی 
ایمن ســازی علیه کوویــد-۱۹ در اتریش که 
دولت این کشور نیز آن  را »شرم آور« توصیف 
کرد، مقامات اتریشی به مدت دو هفته، فشار 
بر افرادی که تمایلی به دریافت واکسن ندارند 

را افزایش داده اند.
ممنوعیت ورود افراد واکســینه نشــده به 
مراکز خرید و ســرگرمی و رستوران ها عالوه 
بر قرنطینه اجباری که از دوشنبه گذشته به 
اجرا درآمده است، تدابیر سختگیرانه اتریش 
در مقابل گروه های مخالف واکســینه شدن 

است.
افــراد واکســینه نشــده در صورتی که 
محدودیت هــا را رعایت نکنند تــا یکهزار و 

۴۵۰ یورو جریمه می شوند.
همزمان با بازگشــت اروپا به کانون شیوع 
کرونــا، دولت های اروپایــی مقررات جدیدی 
را برای اعمــال محدودیت وضع کرده اند که 
خشــم مردم این قاره را برانگیخته است. به 

نوشته روزنامه ال پائیس، الکساندر شالنبرگ 
صدر اعظم اتریش از قرنطینه سراســری این 
کشور از روز دوشنبه خبر داد. این چهارمین 
قرنطینــه بــرای اتریشــی ها از آغاز شــیوع 
همه گیری کرونا است. در سایر مناطق اروپای 
مرکزی، جمهوری چک از دوشنبه آینده فقط 
به افرادی که واکسینه شده اند و یا از بیماری 
بهبود یفته اند اجازه دسترسی به رستوران ها 
یــا شــرکت در جلســات کاری را می دهد. 
همچنین همه شرکت ها را مجاب کرده اند تا 
برای کارمندان خود آزمایش تشخیص کرونا 

انجام دهند.

در اســلواکی، دولت پا را فراتر گذاشــته 
و کارمندانــی را که واکســینه نشــده اند یا 
مبتال به این بیماری شــده اند، مجبور کرده 
است بدون دســتمزد به مرخصی بپردازند یا 
در صورت اجازه شــرکت، از خانه کار کنند. 
در مجارســتان، دولت اعالم کرده اســت که 
بــه زودی همــه کارکنان دولتــی مجبور به 
واکسینه شــدن خواهند بود. همچنین کالج 
پزشکان مجارستان خواسته است کسانی که 
گواهی کووید ندارند از ورود به رستوران ها یا 

سینماها منع شوند.
شــیوع کرونا در آلمان نیــز در حالی روز 

گذشــته برای دوازدهمین روز پیاپی رکورد 
زد که رقــم ۶۵ هزار و ۳۷۱ مــورد ابتال در 
شبانه روز گذشــته )پنج شنبه تا جمعه( در 

این کشور به ثبت رسید.
 در جدیدتریــن اعتراض هــا، معترضــان 
هلندی با نیروهای ضد شورش درگیر شدند 

که هفت مجروح بر جای گذاشت.
اوج گیری  به گزارش روزنامــه دیلی میل، 
شــیوع کرونا، اروپــا را بار دیگر بــه کانون 
همه گیری در جهان تبدیل کرده و کشورهای 
اروپای مرکزی را به ســمت اعمال قرنطینه 

سوق داده است.  

در همیــن حــال درگیری جمعه شــب 
در  کرونایی  بــه محدودیت هــای  معترضان 
شهر روتردام هلند هفت مجروح و حدود ۲۰ 

بازداشتی به دنبال داشت.
پلیس شهر روتردام این شمار مجروح طی 
درگیری های خشــونت آمیز میان معترضان و 

پلیس را تایید کرد.
پاتریشیا وسل ســخنگوی پلیس روتردام 
به خبرگزاری رویترز گفت: ما تیراندازی های 
هشداردهنده و مستقیم داشتیم چون اوضاع 
به گونه ای پیــش رفت که ان افراد خطراتی 

ایجاد کرده بودند.  
برخی در فضای مجازی تصاویری از مردی 
را منتشــر کردند که به دلیل شــلیک پلبس 
زخمی شــده اما پلیس روتردام اعالم کرد که 
هنوز مشخص نیســت این مرد به چه دلیل 
زخمی شــده اســت. دولت هلند اخیرا برخی 
محدودیت هــای کرونایــی را در برابــر موج 
جدیــد کرونا اعمال کــرده اما مــوارد ابتال 
روزانه همچنــان باالنرین میزان از زمان آغاز 
همه گیری در این کشور می باشد. رسانه های 
محلی گزارش دادند، درگیری ها آنقدر شدید 
بود کــه پلیس از قوطی های آب برای متفرق 
کردن معترضانی استفاده کرد که برخی اشیا 

را به آتش کشیده بودند.
اعمــال محدودیت های  بــه  اعتراض هــا 
کرونایی در حالی در شــهر روتردام هلند به 
خشونت کشیده شد که پیش از این در برخی 
از شــهرهای اروپا نیز اعتراض های مشابه ای 
برگزار شــده بود.  اخیرا معترضان در منطقه 
لواردن واقع در شمال آمستردام نیز دست به 

اعتراض های مشابه زده بودند.
پیشــتر معترضان در شــهر زالتسبورگ 
اتریش و همچنین چند شــهر ایتالیا نسبت 
کرونایی جدید  محدودیت هــای  اعمــال  به 

تظاهرات کرده بودند.

معترضان هلندی با پلیس درگیر شدند

بازگشت قرنطینه کرونا به اروپا

به گزارش نشــریه نیویورک تایمــز، آمریکا با توجه به 
تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرزهای غربی، به متحدان 
خود در باره احتمال یک اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین 
هشــدار داد و اعالم کرد که فرصت اندکی برای بازداشتن 

مسکو دراین زمینه وجود دارد.
مقامات اطالعاتی غربــی معتقدند که رئیس جمهوری 
روســیه قصد دارد تا مناطق بیشــتری از قلمرو اوکراین را 

تحت اختیار خود در آورد.
نهادهای اطالعاتــی آمریکایی به متحدان واشــنگتن 
هشــدار می دهند که فرصت اندکی برای ممانعت از اقدام 
نظامی روســیه علیه اوکراین وجــود دارد. به همین دلیل، 
کشــورهای اروپایی در حال همکاری بــا آمریکا برای ارائه 
مجموعه ای  از فشــارهای نظامی و اقتصادی علیه روسیه 

هستد تا مسکو  را از انجام این عمل بازدارند.
نیویورک تایمز درادامه نوشــت که بنا به گفته مقامات 
ارشــد آمریکایی، هنوز مشخص نیست که روسیه با تجمع 
عظیم نیروهــای خود در نزدیکی مرز اوکراین  چه قصدی 
دارد، اما آمریکا ایــن تحرکات را جدی گرفته و آن را یک 

نمایش قدرت توخالی فرض نمی کند.
بنابراین گزارش ، آمریکا عصر جمعه اطالعاتی را دراین 
زمینه توســط  ژنرال »مارک میلی«  رئیس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا در اختیار ژنرال »والری زالوژنی«  فرمانده کل 

نیروهای ارتش اوکراین قرار داد.
از ســویی دیگر »آوریل دی. هاینس« مدیر »اطالعات 
ملی « آمریکا )( هفته گذشته به بروکسل سفر کرد و 

سفرای ناتو را درجریان این  موضوع قرار داد.
نیویورک تایمز نوشت: برخی از مقامات سابق آمریکایی 
درایــن بــاره می گویند پوتین قصد دارد تــا مناطقی بین 
مرزهای شرقی اوکراین تا کریمه را بدین روش ایمن سازد 
اما برخی از تحلیگلــران آمریکایی بر این باورند که رئیس 
جمهوری روسیه ماه های پیش رو را فرصتی منحصر به فرد 

برای انجام عملیات نظامی می بیند.
شــبه جزیره کریمه به دنبال بروز ناآرامی های سیاسی 
داخلی در سال ۲۰۱۴ در اواکراین و درجریان برگزاری یک 
همه پرسی ســاکنان این منطقه  که در ۱۶ مارس ۲۰۱۴  

)۲۵ اسفند ۱۳۹۲( به عمل آمد، به روسیه محلق شد.

منابع صنایع نظامی روســیه اعالم کردند ســامانه »اس 
۵۵۰« که روسیه در حال کار بر روی آن است، قابلیت انهدام 

فضاپیمای مافوق صوت آمریکایی X۳۷را دارد.
گفته شده که ســامانه پدافند موشــکی اس-۵۵۰ که 
ساخت آن شروع شــده اســت، می تواند فضاپیمای بدون 
سرنشــین آمریکایی ایکس-۳۷ را در فضا نابود کند.   یکی 
از این مقام های صنایع نظامی که نامش اعالم نشــده است 
تصریح کرد که آمریکا مدعی شــده است فضاپیمای بدون 
سرنشــین ایکس-۳۷ برای اهداف علمی و تجسسی ساخته 
شــده اســت اما این فضاپیماها قادر به حمل چند کالهک 
هســته ای هســتند. به گفته این مقام،  فضاپیمای بدون 

سرنشین ایکس-۳۷ یک سیستم تهاجمی فضایی است.
بر اساس اطالعات رســانه ها، رقابت تسلیحاتی روسیه و 
آمریکا در فضا آغاز شــده است و هفته گذشته روسها سالح 
ضدماهواره آزمایش کردند و توانســتند با آن یک ماهواره از 
کار افتاده خــود را در فضا نابود کنند و آمریکا به این اقدام 
روسیه اعتراض کرد.    وزارت دفاع روسیه یک هفته پیش، از 
برنامه ساخت مجموعه های پدافند موشکی جدید اس-۵۵۰ 

در این کشور در آینده نزدیک خبر داد. به گزرش ایرنا، وزارت 
دفاع روسیه در بیانیه خود اعالم کرد: والدیمیر پوتین رئیس 
جمهوری روسیه در جلسه اخیر با سران وزارت دفاع روسیه 
و صنایع دفاعی این کشــور بر اهمیت توسعه سیستم های 
پدافنــد هوایی و موشــکی جدیــد در روســیه و تحویل 
مجموعه هــای جدیــد S۵۰۰ ،S۳۵۰ وS۵۰۰ به نیروهای 
مســلح روسیه تاکید کرد. وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود 
جزییات بیشــتری در مورد مشخصات فنی مجموعه جدید 

اس-۵۵۰ اعالم نکرده است.
در همین حال تارنمای روســی آویاپرو که اخبار مربوط 
به واحدهای هوایی و پدافندهای هوایی و موشــکی روسیه 
را منتشــر می کند، نوشت: بر اســاس اطالعاتی که وزارت 
دفاع روســیه قبال منتشر کرده اســت، افزایش برد پرواز در 
سیستم های جدید پدافند موشکی این کشور بی معنی است.
رسانه روســی افزود: این اطالعات به آن معنی است که 
کارشناسان صنایع نظامی روسیه در ساخت تسلیحات پدافند 
موشکی جدید، بیشــتر به افزایش دقت و کارایی آن توجه 

می کنند.

برنامه ساخت سامانه پدافند فضایی روسیهتدارک کرملین برای عملیات نظامی در اوکراین

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد که چین به صورت مخفیانه 
در حال ساخت یک ساختمان در ابوظبی است که احتماال استفاده نظامی دارد.
به گزارش این روزنامه، تحقیقات جامعه اطالعاتی آمریکا نشــان می دهد که 
در ماه های اخیر چین به صورت مخفیانه در حال ساخت یک ساختمان در یک 

بندر در نزدیکی ابوظبی در امارات بوده است. 
منابع آگاه به روزنامه وال اســتریت ژورنال گفتند که این ساختمان احتماال 
یک تاسیســات نظامی است و دولت جو بایدن رییس جمهوری آمریکا به دولت 
امارات هشــدار داده که حضور نظامی چین در این کشــور روابط بین ابوظبی و 

واشنگتن را تهدید می کند.
بــه گفته این منابع، ظاهــرا امارات که میزبان نیروهای آمریکایی اســت و 
جنگنده های پیشرفته از آمریکا تهیه می کند، از ماهیت عملیات چینی ها ناآگاه 

بوده اســت. یک سخنگوی دولت امارات در واشنگتن گفت که ابوظبی هیچگاه 
توافق، برنامه یا قصدی برای صدور مجوز ســاخت پایگاه یا پاسگاه نظامی چین 

نداشته است. 
در ســایه حضور چین در امارات بایدن با ولیعهــد ابوظبی در ماه مه و اوت 
صحبــت و ابراز نگرانی کرده که شــراکت امارات با چین می تواند تاثیرات زیان 

آوری برای روابط با آمریکا دارد.
منابع مطلع همچنین در اواخر ماه ســپتامبر اعالم کردند که جیک سالیوان 
مشــاور امنیت ملی کاخ سفید و یک مقام ارشــد دیگر اطالعاتی را با جزئیات 

درباره این سایت به اماراتی ها ارائه کردند. 
به نوشــته این روزنامه، پس از چندین دیدار بیــن مقامات آمریکا و امارات 

ساخت این تاسیسات متوقف شد.

کمیته پزشــکان ســودان روز شــنبه اعالم کرد که در پی کشته شدن یک 
معترض دیگر بر اثر اصابت گلوله در تظاهرات چهارشنبه گذشته، شمار قربانیان 

اعتراضات از ۲۵ اکتبر تاکنون، به ۴۰ نفر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری »آناتولی«، کمیته پزشکان سودان به عنوان تشکل غیر 
دولتی در بیانیه ای نوشــت که صبح امروز با جان باختن »محمد آدم هادون« 
)۱۶ ســاله( بر اثر اصابت گلوله به ســر و پا در حوادث اعتراضی چهارشــنبه 

گذشته، شمار کلی کشته ها به ۴۰ نفر افزایش یافت.
همچنین با مرگ این معترض نوجوان، شــمار کشــته شــدگان اعتراضات 

چهارشنبه گذشته به ۱۶ نفر رسید.
کمیته پزشــکان سودانی چهارشنبه گذشته در بیانیه ای، از کشته شدن ۱۵ 
معترض در رویارویی با نیروهای امنیتی که بیشتر آنها از ساکنان شهر »بحری« 

در شمال خارطوم بودند، خبر داده بود
معترضان با محکوم کردن کودتای نظامی اخیر در سودان، خواستار بازگشت 

حکومت غیرنظامی به این کشور هستند.
در همین حال پلیس سودان روز پنجشنبه اعالم کرد که به تظاهرکنندگان 
مســالمت آمیز شلیک نکرده و بر اساس اســتاندارهای بین المللی معترضان را  

متفرق کرده است.
سودان از ۲۵ اکتبر گذشته و با اعالم وضعیت فوق العاده از سوی »عبدالفتاح 
البرهان« فرمانده ارتش این کشــور، با بحران شدید سیاسی و اجتماعی مواجه 

شده است.
تظاهرات اعتراض آمیز موســوم به »خشم میلیونی« که در هفته های اخیر و 

در شــهرهای مختلف سودان در اعتراض به تصمیم های البرهان فرمانده ارتش 
آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

البرهان که در تاریخ ۲۵ اکتبر شورای حاکمیتی و کابینه سودان را منحل و 
در کشــور وضعیت فوق العاده اعالم کرده بود، چند روز پیش نیز شورای جدید 

حاکمیتی را به ریاست خود تشکیل داد.
 ایــن تصمیمــات بــا اعتراض هــای داخلــی و بیــن المللــی رو بــه رو

 شده است.
به دنبال کودتای نظامی در ســودان در ســوم آبان، گروهــی از نظامیان به 
اقامتگاه »حمدوک« نخســت وزیر این کشــور حمله کردند و او را در بازداشت 

خانگی قرار دادند.
همچنین گزارش هایی نیز در آن زمان از بازداشت چهار نفر از وزیران دولت 
و مشــاور مطبوعاتی نخســت وزیر سودان منتشر شــد و منابع آگاه، نظامیان 

ناشناس را به کودتا علیه دولت انتقالی متهم کردند.
به دنبال این اقدام نهادهای مردمی و حقوق بشری از مردم سودان خواستند 

که با برپایی تظاهرات به آن اعتراض کنند.
منابع خبری پیشــتر از برگزاری تظاهرات شبانه مردم سودان در اعتراض به 
تشکیل شورای حاکمیتی جدید در این کشور توسط عبدالفتاح البرهان فرمانده 

ارتش خبر دادند.
البرهان پنجشــنبه شب فرمان تشکیل شــورای حاکمیتی انتقالی جدید به 
ریاســت خودش را اعالم کرد و »محمد حمدان دقلــو« را به عنوان معاون به 

همراه ۱۱ نفر دیگر در این شورا منصوب کرد.

منابع آگاه اعالم کردند، در بحبوحه تنش ها میان واشــنگتن- 
مسکو، کاخ سفید از پنتاگون خواسته تا ارزیابی کاملی از وضعیت 
رزمایش های ســالهای اخیر ارتش آمریکا در اروپا با هدف تصمیم 

گیری درباره هرگونه اقدامات بعدی در این زمینه ارائه دهد.
به گزارش روزنامه واشنگتن پســت، براساس اعالم این منابع 
آگاه، کاخ سفید از وزارت دفاع آمریکا)پنتاگون(  خواسته تا گزارش 
جامعی در مورد عملکرد و ارزیابی از رزمایش های ســال های اخیر 

آمریکا در اروپا که با هدف پیام به روسیه انجام شده، ارائه کند.
گزارش شــده کــه دولــت بایدن در حــال ارزیابــی مفصل 
رزمایش هــای هوایی، دریایــی و زمینی در اروپا اســت که برای 
آزمودن قدرت روســیه انجام شده اســت. این منابع اعالم کردند 
که هدف اصلی این بوده تا دولت بایدن چشــم انداز کاملی نسبت 
به نتایج رزمایش های ارتــش آمریکا و دیگر اقدامات بازدارنده در 
اروپا داشــته باشد تا بدین ترتیب ماموریت های جدید در راستای 

اثربخشی بهتر برنامه ریزی شود.
کارشناســان معتقدند که  هدف اکثر رزمایش های آمریکا در 
اروپا و با همکاری برخی کشــورهای اروپایی حفاظت از متحدان 

واشنگتن در برابر روسیه بوده است.

اروپــا  در  آمریــکا  ارتــش  ماموریت هــای  ایــن  از  پیــش 
 طــی ســالهای اخیــر در بحبوحه تنش هــا با روســیه افزایش

 یافته بود.
شماری از کارشناسان مدتهاست هشــدار می دهند که برخی 
از این ماموریت ها و رزمایش ها با مشــارکت ارتش آمریکا در اروپا 
بسیار تحریک آمیز بوده و باید مورد ارزیابی قرار بگیرد اگرچه یک 
مقام ارشــد دولت بایدن اعالم کرد کاخ سفید به دنبال اطالعات 
از پنتاگــون با این دیدگاه که این گونه ماموریت ها و رزمایش ها را 

کاهش دهد، نیست.
در بیشتر موارد، این رزمایش ها و ماموریت ها به فراتر از متحدان 
آمریکا در ناتو کشــیده شد که شامل همکاری های نظامی با برخی 
کشــورهای غیرعضو  دائم ناتو از جمله گرجستان و اوکراین بود؛ 
اقداماتی نزدیک مرزهای روســیه که خشم مســکو را برانگیخته 
اســت. آمریکا معاهده الزامی  برای دفاع از این کشــورها ندارد اما 

از تمامیت ارضی و ارتش های این کشورها حمایت کرده است.
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طی ماههای اخیر بارها 
نســبت به فعالیت های نظامی آمریکا و متحدانش نزدیک مرزهای 

روسیه به ویژه در اوکراین هشدار داده بود.

ساخت تاسیسات نظامی چین در امارات

ادامه سرکوب مخالفان کودتاچیان سودان

بازبینی مانورهای اروپایی پنتاگون

یک میلیون کودک افغان
 در خطر مرگ ناشی از گرسنگی

صندوق کودکان ســازمان ملل متحد »یونیسف«، هشدار داد که ۱۴ میلیون 
کودک افغان با خطر گرسنگی مواجه اند که ممکن است یک میلیون نفر آنها از 

گرسنگی جان دهند.
براساس تقویم جهانی دیروز شنبه روز جهانی کودک است و یونیسف هرسال 
این روز را در افغانســتان تجلیل می کرد اما امســال اعالم کرده اســت به دلیل 

گرسنگی ۱۴ میلیون کودک، برنامه ای برای تجلیل این روز ندارد.
یونیسف با اشاره به اینکه این سازمان در افغانستان فعال است و برای کمک به 
کودکان تالش می کند، افزود اما با فرارســیدن زمستان فاجعه ای در راه است که 
این نهاد توانایی جلوگیری از آن را ندارد؛ زیرا ۱۹۲ میلیون دالر کمک نیاز است.

به گزارش یونیســف، فاجعه بشری در افغانســتان در پیش است و وضعیت 
مصونیت غذایی از نوامبر امسال تا مارس سال آینده رو به وخامت خواهد بود.

پیتــر ماوریــر رئیس کمیته بین المللی صلیب ســرخ نیز دیــروز جمعه به 
اسوشیتدپرس گفت که نشانه های فاجعه بشری در افغانستان در حال آشکار شدن 
اســت. عوامل زیادی در مواجه شــدن کودکان و مردم افغانستان با خطر مرگ و 
گرسنگی موثر هستند که از جمله آنها برخورد غیر مسئوالنه آمریکا طی ۲۰ سال 
گذشــته در این کشور، خشکسالی، بیماری کرونا و مسدود بودن میلیاردها دالر 

دارایی های این کشور توسط آمریکا ست.

ویژه

تصویب بسته اقتصادی 480 میلیارد دالری در ژاپن
شبکه خبری »ان. اچ. کی« ژاپن گزارش کرد، کابینه این کشور برای کمک 
به افراد متاثر از همه گیری جهانی کرونا و احیاء دوباره اقتصاد ژاپن، یک بسته 

اقتصادی به ارزش حدود ۴۸۰ میلیارد دالر تصویب کرده است.
کیشــیدا فومیو نخســت وزیر ژاپن در این باره گفت که »ما این اقدامات 
اقتصادی را به ســرعت اجرا خواهیم کرد تا اقتصاد آســیب دیده بر اثر همه 
گیری کرونا را بازسازی کنیم. ما از سر گیری فعالیت های اجتماعی-اقتصادی 
را ترویج خواهیم کرد و در ســریعترین زمان ممکن اقتصاد را در مســیر رشد 

قرار خواهیم داد.«
اولویت نخســت دولت مقابله با ویروس کرونا است. دولت ژاپن قصد دارد 
شــبکه بهداشت و درمان را به گونه ای تقویت کند که بتواند در وضعیتی که 

طی آن سرایت پذیری این ویروس دو برابر می شود، با آن مقابله کند.
از جملــه موارد حمایت از خانوارها در این بســته، یک بار پرداخت نقدی 
حدود ۹۰۰ دالر به افراد ۱۸ سال به پایین است. کسب و کارهایی که فروش 
آنها به دلیل این همه گیری کاهش یافته است نیز قادر خواهند بود کمک های 

مالی دریافت کنند.
تصویب این بســته حمایتی در حالی است که داده های دولت ژاپن حاکی 
از آن است همه گیری ویروس کرونا منجر به بیکاری های طوالنی مدت شده 

است.
وزارت امور داخلی می گوید شــمار میانگین ماهیانه بیکارها برای بیش از 
۱۲ ماه گذشــته حدود ۶۶۰ هزار نفر بود که این رقم ۱۸۰ هزار نفر بیشتر از 

همین دوره در سال گذشته است.
وزارت کار می گوید نظام بیمه بیکاری برای کسانیکه در اثر این همه گیری 
بیکار شــده اند، مزایای ویژه ای ارائه می دهد. اما مزایای آنها پس از ۳۶۰ روز 

تمام می شود.
دولت به کارفرمایان بطور مســتمر یارانه پرداخت کرده است تا از افزایش 
بیکاری جلوگیری کند اما از آنجائیکه این همه گیری بر اقتصاد تاثیر گذاشته، 

کسانیکه دنبال شغل هستند با پیشنهادهای کاری کمتری روبرو می شوند.

مصیبت آتش سوزی در جنگل های آمریکا
بروز جنگل سوزی در آمریکا در دو سال گذشته باعث نابودی ۲۰ درصد از 
درختان غول پیکر ســکویا  در دو سال شده که نگرانی هایی را درباره تاثیرات 

آب و هوایی برانگیخته است.
روزنامه گاردین نوشــت: آتش سوزی که در نتیجه رعد و برق پدید می آید 
باعث مرگ هزاران درخت ســکویای غول پیکر در سال جاری شده و به روند 
نابودی درختانی منجر شــده که تقریبا یک پنجم از بزرگترین درختان زمین 
را تشکیل می دهند. آتش سوزی در پارک محلی درختان سکویا و جنگل های 
اطراف آن باعث نابودی ۲ هزار و ۲۶۱ تا ۳ هزار و ۶۳۷ درخت ســکویا شــده 
است. سکویا بزرگترین درخت از نطر حجم و در حدود ۷۰ بیشه زار در امتداد 
ســمت غربی رشته کوه ســیرا نوادا قرار دارند. پیشــتر این گونه از درختان 
درباره آتش مقاوم قلمداد می شــدند اما آتش ســوزی های شدید بسیاری از 
این درختــان را نابود کرد که باعث تعجب درباره تاثیرات بحران آب و هوایی 
شده اســت. کالیفرنیا بزرگترین آتش سوزی ها را در پنج سال گذشته تجربه 
کرده اســت و این امــر باعث رکورد زنی در میزان هکتار از اراضی شــده که 
دچار حریق شــده اند. تاکنون دومین منطقه وســیع در این ایالت در ســال 
جاری آتش گرفته اســت. در بحبوحه خشکســالی سال۲۰۱۵ برای اولین بار 
جنگل های درختان ســکویا در آمریکا آتش گرفتند. دو آتش سوزی در سال 
۲۰۱۷ درختان ســکویای بیشتری را نابود کرد که هشداری برای اتفاقاتی بود 
کــه در آینده رخ می داد. تاثیرات تغییــرات اب و هوایی که از مدتها پیش از 
سوی دانشمندان پیش بینی شده بود تاکنون در مشاهدات عینی و تحقیقات 

علمی تایید شده است. 

اکونومیک

محیط زیست

آگهی احراز تصرفات، موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند  رسمی و ماده 13 

آئین نامه اجرائی آن مصوب 90/09/20 
نظر به اینکه به استناد رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۲۶۰۰۰۵۲۰ تاریخ صدور 
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ موضوع پرونده کالسه  شماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۱۰۲۶۰۰۰۰۱۲ 
هیات رســیدگی کننده قانون صدرالذکر مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 قلهک تهران، تصرفات بالمعارض خانم مهناز اسدی سوغائلو فرزند غیرتعلی 
به شــماره شناسنامه ۱۳۶ و دارای  کدملی ۶۰۳۹۹۵۸۶۳۴ صادره از کورائیم 
نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت )۸۰/۳۵ مترمربع(  هشتاد 
متر و ســی و پنج دســیمترمربع در قســمتی از پالک ثبتی ۴۸۳ فرعی از 
۴۳ – اصلــی واقع در بخش ۱۱  تهران حوزه ثبتی قلهک به نشــانی خیابان 
هروی- خیابان گلزار- کوچه ســیزدهم- پالک ۲۸ انتقالی و واگذار  شــده از 
مالک رســمی احراز شده و جهت اجرا و صدور سند مالکیت طی نامه شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۲۶۰۰۰۵۲۱  تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ به این اداره اعالم گردیده 
است و برای آن پالک ثبتی ۱۴۱۶۲ فرعی از ۴۳- اصلی در  نظر گرفته شده 
است. لذا به استناد ماده ۳ قانون مذکور مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی تا چنانچه  شــخص و یا اشــخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به 
موضوع صدور سند بنام متقاضی مذکور هر گونه  اعتراضی دارند ظرف مهلت 
دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، به این اداره مراجعه و ضمن اعالم اعتراض 
و  اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به دادگاه عمومی محل وقوع ملک  تقدیم نموده و گواهی مربوطه را از دادگاه 
اخذ و به این اداره تحویل نماید. در غیر اینصورت پس از سپری  شدن مهلت 

مقرر، سند مالکیت وفق مقررات صادر خواهد گردید.  13616 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15 

تاریخ  انتشار نوبت دوم: 1400/08/30   
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران 
 مهدی شعبانی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۲۰۵۳-۱۴۰۰/۰۷/۲۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم سکینه یحیی پور چوبری فرزند 
محمود شماره شناسنامه ۳۹۸۶ صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه و محوطه و باغ به 
مســاحت۲۰۵۶/۱۳ متر مربع که از این مقدار مساحت ۱۸۷۳/۰۳ متر مربع دارای کاربری مسکونی و مقدار مساحت ۶۶/۹۰ متر مربع در حد 
جنوبی و غربی در حریم نهر عمومی آب و مقدار مســاحت ۱۷۷/۲۶ متر مربع در حد شمالی در حریم راه عمومی قرار دارد پالک ۱۱۵۴ فرعی 
مجزی شــده از پالک ۶۲۸ بخش ۲۱ گیالن خریداری از مالکیت رســمی علی صفرنژاد )زارع صاحب نسق( محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که اشــخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی 

تقدیم دادخواست طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. 743 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14

                 »آگهي مناقصه عمومي نوبت اول«
     شماره: 2000094839000006

        تاریخ: 1400/08/30 
شهرداري ارومیه در نظر دارد به استناد ماده ۵ آئین نامه معامالتی شهرداری و اعتبارات مصوب سال 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نســبت به برگزاری مناقصه عمومی به شــرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نماید. از بین شرکت های خدماتی صالحیتدار که 
مورد تایید اداره کل کار و امور اجتماعی اســتان بوده و نیز دارای طرح طبقه بندی مشــاغل از سوی آن 
اداره می باشــد دعوت به عمل می آید در مناقصه ذیل به شرح مشخصات اعالمی در این آگهی شرکت و 
به صورت الکترونیکی به صورت درصد ســود مدیریتی ارائه قیمت نمایند. الزم بذکر است کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( انجام خواهد شد. الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند. الزم به ذکر می باشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند 

به سایت شهرداری ارومیه به آدرس www.urmia.ir  مراجعه فرمایند.
۱- موضوع مناقصه: تامین و بکارگیری تعداد ۶۹ نفر نیروی انسانی از قرار )پاکبان، راننده پایه یک، 

مکانیک( با رعایت مقررات اداری شهرداری و برابر قانون کار سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ 
۲- مبلغ کل مناقصه: برابر قانون کار سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

۳- مدت قرارداد: یک سال شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد.
۴- تاریخ دریافت اســناد مناقصه: از ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخه 1400/08/30 تا ساعت ۱۴ روز 

شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ در بستر سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/30   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/2

مهدی زاده- شهردار ارومیه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۵۲۳۱- ۱۳۹۹/۷/۲۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی منصوره مومنی کما مردخ فرزند محمدی به شماره ملی 
۲۶۶۸۸۱۳۵۸۱ در ششدانگ زمین مشتمل بر بنای احداثی )انباری( به مساحت ۱۴۰۱ متر مربع به شماره پالک ۲۳۲ فرعی مفروز و 
مجزی شده از پالک شماره ۲۹ فرعی از ۷۹ اصلی واقع در اشکلن بخش۲۴ گیالن ازمالکیت رسمی گل مومنی کما مردخ محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشــود و در صورتی که اشــخاصی نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 715
  تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/16
  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/30

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های

 فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۳۵۶۷- ۱۴۰۰/۶/۱۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمد ولی صیادی سیدآبادی فرزند رجبعلی به شماره 
ملی ۲۶۶۸۹۳۴۸۵۰ در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۵۱۷/۸۵ متر مربع به شماره پالک ۲۶۹ فرعی مفروز و مجزی شده 
از پالک شماره ۵۷ فرعی از ۶۲ اصلی واقع در سیدآباد بخش۲۴ گیالن ازمالکیت رسمی رجبعلی صیادی سیدآبادی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 712
   تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/16
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/30

 شیرزاد عزیزی جوکندان

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن 
 شیرزاد عزیزی جوکندان

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت- ایرج حیدرپور  



روزنامه فورت ورث استار تلگرام – 21 نوامبر 1963
»شهر در انتظار ورود دارو دسته کندی«؛ تیتر 
اول  فورت ورث اســتار تلگــرام، انتظار مردم 
دالس بــرای دیدن رئیس جمهــور آمریکا را 
بیان می کند، غافل از اینکه بازی روزگار، یک 
روز بعد از این تیتر، ترور جان.اف.کندی را در 

شهر داالس رقم خواهد زد!
کنــدی در روز جمعه ۲۲ نوامبــر ۱۹۶۳ در 
ســاعت ۱۲:۳۰ بعداز ظهر در داالس تگزاس 

به قتل رسید. 
»لی هاروی اســوالد« در ساعت ۷ بعداز ظهر 
همــان روز به جــرم قتل یــک مأمور پلیس 
داالسی مجرم شناخته شد و در ساعت ۱۱:۳۰ 

شب به عنوان قاتل رئیس جمهور معرفی شد. اسوالد تنها دو روز بعد در ایستگاه پلیس داالس توسط »جک روبی« )گرداننده 
یک باشگاه شبانه( به قتل رسید.

روزنامهبازی

اذان صبح: 5/16 طلوع آفتاب: 6/45   اذان ظهر: 11/50   اذان مغرب: 17/13
یکشنبه 30 آبان 1400- 15 ربیع الثانی 1443 - 21 نوامبر 2021-  شماره  5583

حدیثروز

روزنامه اجتماعی- سیاسی- فرهنگی و اقتصادی 
صاحب امتیاز:  حزب مردم ساالری 

مدیرمسئول: مصطفی کواکبیان 
www.mardomsalari.net:نشانی اینترنتی

mardomsalaridaily :نشانی تلگرام
mardomsalaridaily1:نشانی اینستاگرام

  آدرس تحریریه: اتوبان شیخ فضل اهلل نوری شمال به جنوب  
خروجی خیابان سازمان آب - خیابان حاجی پور امیر -  کوچه چهارده - پالک 1

تلفن: 29- 88288226
فکس: 88263094

رتبه روزنامه:3
چاپ: نشر ریحان- تلفن: 65607917 

پسر شائول
پسر شــائول فیلمی مجارســتانی ساخته 
کارگردان مجار، الســلو نمش و محصول 
ســال ۲۰۱۵ اســت. پسر شــائول اولین 
ساخته بلند سینمایی السلو نمش به شمار 
می رود. این فیلم برای اولین بار در ماه مه 
سال ۲۰۱۵ در بخش مســابقه جشنواره 
کــن روی پرده رفت و برنــده جایزه ویژه 
هیات داوران این جشــنواره شد. این فیلم 
در هشتاد و هشتمین دوره جوایز اسکار و 
هفتاد و سومین مراسم گلدن گلوب برنده 

جایزه بهترین فیلم به زبان خارجی شد.
فیلم داســتان دو روز از زندگی شــائول 

زندانی مجارســتانی که در گروهی به نام ســاندرکوماندو در آشویتس کار می کند را روایت می کند. شائول در تالش است 
جنازه کودکی را که مدعی است پسر اوست از دست مأموران آلمانی پنهان کرده و او را مخفیانه و مطابق تشریفات مذهبی 

دین یهود دفن کند و به این منظور دنبال یک خاخام یهودی در میان زندانی ها می گردد.

فناوری
دوربینی که درون همه چیز را می بیند!

یک دوربین جدید تقریباً درون هر چیزی از جمله بافت و 
استخوان انسان را می تواند ببیند و پتانسیل تصویربرداری 

از اجسام متحرک سریع را نیز دارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، وقتی از مردم پرسیده 
می شــود که دوســت دارند چه ابرقدرتی داشــته باشند، 
بســیاری می گویند توانایی دیدن درون هر چیزی. اکنون 
دوربینی ساخته شده است که احتماال می تواند این هدیه 

را به مردم بدهد.
ایــن دوربیــن جدید با وضــوح باال که توســط محققان 
 )Northwestern( مهندسی دانشــگاه نورث وســترن
توسعه یافته است، می تواند گوشه ها و درون پوست و حتی 

استخوان های انسان را ببیند. همچنین پتانسیل تصویربرداری از اجسام متحرک سریع مانند اتومبیل های سریع یا حتی 
قلب در حال تپش را دارد.

این حوزه تحقیقاتی نســبتاً جدید، تصویربرداری غیر خطی میدان دید )NLoS( نامیده می شــود و دارای وضوح بسیار 
باالیی است که حتی می تواند تصویر کوچکترین مویرگ ها را نیز در حین کار ضبط کند.

فلوریان ویلومیتزر نویسنده اصلی این مطالعه می گوید: فناوری ما موج جدیدی از قابلیت های تصویربرداری را رقم خواهد 
زد.

وی افزود: نمونه های اولیه حســگر فعلی ما از نور مرئی یا فروســرخ استفاده می کنند که بر پایه یک اصل جهانی است و 
می توان آن را به طول موج های دیگر گسترش داد. به عنوان مثال، همین روش را می توان برای امواج رادیویی به منظور 
اکتشافات فضایی یا تصویربرداری صوتی زیر آب به کار برد. همچنین می توان آن را در بسیاری از حوزه های دیگر به کار 

گرفت و ما هنوز در ابتدای راه هستیم.
این فناوری جدید می تواند کاربردهای مختلفی از جمله تصویربرداری پزشــکی غیرتهاجمی، سیستم های ناوبری هشدار 

اولیه برای وسایل نقلیه و بازرسی صنعتی در فضاهای کاماًل محدود داشته باشد.
اما این دوربین چگونه کار می کند؟ این حسگر اساساً نور پراکنده ای را که از یک جسم می آید، رهگیری می کند تا اطالعات 

ذاتی مربوط به زمان سفر آن را بازسازی کند تا شیء اصلی را آشکار کند.
روش NLoS می تواند نور پراکنده شــده از انعکاس تابش به یک جســم را بگیرد و آن را به شــکل یک تصویر منسجم 
بازسازی کند. همین تکنیک را می توان برای اهداف متفاوتی مانند دیدن نقاط کور و تصویربرداری از داخل بدن انسان به 

کار برد و یک دوربین همه کاره قدرتمند ایجاد کرد.

چهرهها

داریوش اسدزاده؛ بازیگر
مرحوم داریوش اسدزاده متولد ۳۰آبان ۱۳۰۲ در کرمانشاه، بازیگر تئاتر، فیلم و سریال 
ایرانی بود. او در ۲۰ سالگی وارد عرصه بازیگری شد و سال ها در مقام بازیگر، نویسنده 
و کارگردان در تئاتر تهران )نصر( فعالیت کرد. در دهه چهل و پنجاه شمسی در بیش 
از پنجاه فیلم سینمایی ایفای نقش نمود. پیش از انقالب ایران را ترک کرد و در سال 
۱۳۶۵ پس از ده سال اقامت در آمریکا بازگشت و در دو سریال سمندون و خانه سبز 
شرکت داشــت که این دو اثر را می توان تأثیرگذارترین آثار کارنامه هنری او دانست. 
از دیگر آثار مهم او می توان به بازی در فیلم کوتاه دایره )۱۳۷۷(، اثر محمد شیروانی 
و برگزیده منتقدان بین المللی جشــنواره کن در ۱۹۹۹، اشاره کرد. فعالیت او در دهه 

۱۳۹۰ متمرکز بر تألیف کتاب هایی درباره تاریخ تئاتر ایران و تاریخ تهران بود.
وی در ســال ۱۳۹۱ نشــان درجه یک فرهنگ و هنر دریافت کرد. او در دوران اقامت 
در آمریکا، تحقیقاتی در دانشــگاه انجام داد و دوره هایی را طی کرد که مدرک معادل 
آن از سوی دانشگاه تهران به عنوان دکتری در رشته »ادبیات هنر« ارزیابی شده است.

ولتر؛ فیلسوف و نویسنده فرانسوی عصر روشنگری
ولتر  )زاده ۲۱ نوامبر ۱۶۹۴- درگذشــته ۳۰ مه ۱۷۷۸( از نامدارترین فیلســوفان و 
نویسندگان فرانسوی عصر روشنگری است. شهرت او به خاطر ذکاوت خارق العاده اش، 
مخالفت هایش با کلیسای کاتولیک، حمایتش از آزادی مذهب، آزادی بیان، و جدایی 
دین از سیاســت و شــجاعتش در بیان نظریات بی پرده است. تمام شور زندگی او در 
جســتجوی عدالت بود. ولتر در تمام سبک های ادبی و نوشتاری از جمله نمایشنامه، 
شعر، رمان، مقاله، و نوشته های تاریخی و علمی دست داشت. او بیش از ۲۰ هزار نامه 
و بیش از ۲ هزار کتاب و کتابچه نوشت. او مانند بسیاری از متفکران عصر روشنگری 
دئیســت بود و در آثارش اغلب به نقد عدم مدارا، تعصب مذهبی، و ساختار قدرت در 

فرانسه عصر خود می پرداخت. 
ولتر به سال ۱۷۲۳ منظومه آنریاد را که درباره سلطنت هانری چهارم بود انتشار داد و 
در ۱۷۲۴ نمایشی را در پاریس روی صحنه برد. در سال ۱۷۲۵ مجبور شد پاریس را 
ترک گفته و به انگلستان برود. در این زمان بود که با چند تن از شعرای انگلیسی آشنا گشت و مقاالتی به زبان انگلیسی 
منتشر کرد. وی به سال ۱۷۲۹ به پاریس مراجعت کرد و تراژدی بروتوس را نگاشت و در سال ۱۷۴۸ نمایشنامه سمیرامیس  
را به قصد رقابت با کره بیون حریف خود نوشت و در سال ۱۷۵۹ کتابی با نام ساده دل )کاندید( به چاپ رساند که در اروپا 
بســیار محبوب شــد. در سال ۱۷۷۶ به انتقاد از آثار شکسپیر پرداخت و قطعات ایرن و آگاتوکل در آن زمان نگاشته شده 

 است.
ولتر تأثیر عظیمی بر توسعه تاریخ نگاری بواسطه ارائه راه های جدیِد نظر به گذشته داشته است. از کتابهای تاریخی شناخته 
شــده وی می توان به عصر لوئی چهاردهم )۱۷۵۱( و مقاالتی در باب ســنن و روح ملت ها )۱۷۵۶( اشاره نمود. پیش از او 
قالب تاریخ نگاری از جنس بررســی شــرح دیپلماتیک و وقایع نظامی و جنگی بود، اما او با جایگزین کردن سنن و آداب، 
تاریخ اجتماعی و موفقیت هایی در علوم و هنرها در بحث از تاریخ نگاری انقالبی را در این عرصه رقم زد. او نخستین کسی 
بود که تالش جدی برای نوشــتن تاریخ جهان کرد. در این راســتا او در این بررسی ها چارچوب الهیاتی را کنار گذاشت و 
بیشتر بر اقتصاد، فرهنگ و تاریخ سیاسی تأکید کرد. به جای مجموعه ای از ملت ها، اروپا را به عنوان یک کل در نظر گرفت، 
نخســتین کسی که بر سهم تمدن شــرق بر فرهنگ اروپای میانه تأکید کرد، اما از جانب دیگر، یعنی تضعیف عصر میانه. 
ولتر نویســندگان را نصیحت می کرد که هر چیزی را که با مسیر معمولی طبیعت تضاد داشت باور نکنید. گرچه او شر را 
در صفحات تاریخ یافت می نمود، اما او مکرراً باور داشت که اتّکاء به عقل و آموزش توده بیسواد می تواند منجر به پیشرفت 
شود. از کارهای تحقیقی وی می توان تاریخ روسیه و فرهنگ فلسفی و عصر لویی چهاردهم و مقاالتی در باب سنن و روح 

ملت ها)۱۷۵۶( را نام برد. از دیگر آثارش مرگ قیصر و دوشیزه اورلئان قابل ذکرند.

فیلمبازی

چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم؟
برنامه ریزی یکی از مهم ترین نقش های مدیریت اســت. برنامه کســب و کار )Business Plan( شرکت باعث 
تداوم کسب و کار می شــود. برنامه بازاریابی )Marketing Plan( شرکت، یک ورودی کلیدی به برنامه کسب 

و کار است.
 این برنامه باید خوش آیندترین فرصتهای کســب و کار را برای شــرکت شناســایی و طرح کلی چگونگی نفوذ، 
دستیابی و حفظ موقعیت ها در بازارهای شناخته شده را ترسیم کند. این برنامه یک ابزار ارتباطی است که همه 
عناصر آمیزه بازاریابی را در یک برنامه اجرایی هماهنگ و با هم ترکیب می کند. این برنامه به دقت بیان می کند 

که چه کسی، چه کاری را در چه زمانی، کجا و چطور انجام می دهد تا به هدفهای خود برسد.
کتــاب »چگونه برنامه بازاریابی بنویســیم« با آموزش قــدم به قدم چگونگی طراحی و تدوین یک برنامــه بازاریابی و ذکر مثال های 
علمی شما را با روش های اجرایی این امر آشنا می کند.برخی از عناوین مطرح شده در این کتاب عبارتند از: فروش چیست؟، بازاریابی 
چیســت؟،  برنامه ریزی بازاریابی چیســت؟،  تحلیل موقعیت – بازبینی بازاریابی، بخش بندی بازار چیســت؟،  اهداف، استراتژیهای 

بازاریابی و برنامه های اقدام،  توزیع و ترویج و بودجه ها،  نوشتن برنامه، و ارائه برنامه، پیگیری و بازبینی. 
کتاب »چگونه برنامه بازاریابی بنویســیم؟«اثر جان وســت وود و با ترجمه علیرضا احمدی و فرناز فرزین مهر در ۱۵۲ صفحه توســط 

انتشارات مبلغان به چاپ رسیده است.

هوای این اصفهان را داشته باشید!

نزدیکی پلیکان ها به انسان ها در پارک »سنت جیمز« لندن

طرحروز

قاب

پیشنهاد

شهاب جعفرنژاد

آسوشیتدپرس

جوندگان، حامالن بی نشانه کروناویروس

براســاس تحقیقات جدید، برخی از جوندگان که در برابر کروناویروس ها مقاوم شــده اند می توانند حامالن بی نشانه ویروس باشند. به 
 )Mona Singh( و مونا سینگ )Sean King( گزارش ایســنا و به نقل از فیز، براســاس تحقیقاتی که به تازگی توسط سین کینگ
از دانشــگاه پرینســتون، ایاالت متحده آمریکا در مجله ی PLOS Computational Biology منتشر شده است، اجداد برخی از 
جوندگان بارها به کروناویروس های مشابه سارس مبتال شده اند و این موضوع باعث ایجاد مقاومت به عوامل بیماری زا در این موجودات 
شــده است. ویروس سارس-کو-۲ که باعث ایجاد بیماری کووید-۱۹ می شود منشا حیوانی دارد. مطالعات پیشین نشان داده است که 
خفاش های نعل بینی چینی میزبان تعداد زیادی ویروس مشابه سارس هستند و بدون بروز عالئم خاصی این ویروس ها را در بدن خود 
حمل می کنند. شناسایی سایر حیواناتی که مکانیسم مقاومت در برابر این ویروس را در خود دارند برای آگاهی از منابع بالقوه ویروس 
ضروری است. این منابع می توانند عوامل بیماری زا را به انسان ها منتقل کنند. در این مطالعه جدید، کینگ و سینگ به انجام یک تجزیه 
و تحلیل تکاملی در میان گونه های پستانداران پرداختند و گیرنده های ACE۲  را که توسط ویروس سارس برای ورود به سلول استفاده 
می شود مورد بررسی قرار دادند. پریمات ها دارای توالی آمینواسید بسیار حفاظت شده ای در محل گیرنده ACE۲ بودند در حالی که 
جوندگان تنوع بیشــتری در این نواحی داشــتند. به طور کلی این تحقیقات نشان داد که ویروس های مشابه سارس محرک تکامل در 
پریمات ها نبوده اند اما برخی از جوندگان در طول یک دوره قابل توجه تکاملی به طور مکرر در معرض این گونه ویروس ها قرار گرفته اند.

نویسندگان این مقاله می گویند: مطالعات ما نشان می دهد که اجداد جوندگان بارها در معرض عفونت کروناویروس ها قرار گرفته اند و 
برخی از آنها در برابر این نوع ویروس ها مقاوم شده اند. این موضوع احتمال آن که جوندگان امروزی حامالن بی نشانه ی کروناویروس های 

سارس مانند باشند را قوت می بخشد. در میان این عوامل بیماری زا کروناویروس های ناشناخته نیز وجود دارند.

دانستنیها

خروش زاینده رود
حسین آخانی*

اگــر زاینده رود نبود، اصفهان کویــری را نصف جهان لقب 
نمی دادند. اگر زاینده رود نبود، سی و سی پلی نبود. زاینده 
رود بود که هنرمندان از گوشــه کنار ایران دوست داشتند 
هنرشــان را در جایی به نمایش بگذارند که دیده می شود. 
در بین گویش های فارســی، اصفهانی ها از جمله مردمانی 
هستند که با افتخار اصفهانی صحبت می کنند؛ چون کسی 
که خانه اش کنار زاینده رود اســت، گویشی خوش آهنگی 

هم دارد.
برای ما گیاهشناس ها زاینده رود صدها معنای نهفته دیگر 
دارد. اگر زاینده رود نبود، تاالب گاوخونی هم نبود. گیاهان 
شور دوســت منحصر به فردی - که اتفاقا یکی از از آنها از 
ورزنه به نام ســالیکورنیا پرسیکا را خودم نامگذاری کرده ام 

– خلق نمی شد.
اما زاینده رود قربانی شــد. زاینده رود قربانی سیاست های 
توسعه ای کشاورزی خارج از توان طبیعی و آب دزدی های 
باال دســت رودخانه، انتقال آب و آب دزدی صنایعی شــد 
که نتیجه اش آلوده کــردن اصفهان در کنار اراک به عنوان 
دوقلوی آلوده ترین شــهرهای ایران مرکزی. توســعه بیمار 
گونه شــهر هم چون شــهرهای دیگر بد قواره ادامه یافت 
و تتمــه آبی هم کــه در زیر زمین بود بــرای چمن کاری 
و تامین آب خانه هایی پمپــاژ کردند تا اصفهان در معرض 

سنگین ترین عواقب فرونشست زمین قرار گیرد.
اما همه این اتفاق ها، مســیر اشتباه سیاست های توسعه ای 
ناپایــدار را نه تنها تغییر نداد که همچنان با ســرعت آن را 
ادامه می دهند. همین تازگی بود که بر اســاس مشــاهدات 
خــودم از یک فاجعــه پنهانی کمــی دورتــر در نزدیکی 
گچساران رونمایی کردم. سد چم شیر را در آخرین ماه های 
ساخت در ســازند گچساران دیدم. متاسفانه چراغ خاموش 
دارند در بحرانی ترین نقطه کشــور ســدی می سازند که با 
ســاخت آن دریاچه ای شــور ساخته می شــود که به زعم 
ســازندگان از ریختن آب به خلیجی که همیشــه فارسش 
می نامیم جلوگیری کنند. ســد تنگ ســرخ، سد مارون ۲، 
سد شفارود، سد الســک، سد هراز، سد کانی سیب و ده ها 
پــروژه ی ویرانگر انتقال آب همه نشــان از اعالن جنگ فن 
ســاالران باال شــهر نشــین تهران و یا تاثیر گذاران منافع 

منطقه ای علیه یکیارچگی زیستی ایران دارد.
نقشه ایران با همه رنگ هایش - که نشان از تنوع قومی، تنوع 
اقلیمی و طبیعی دارد - فقط و فقط به کمک رودخانه هایش 
به هم پیوســته مانده اســت. آنهایی که برایشان امنیت و 
یکپارچی این ســرزمین مهم است دشــمنان این سرزمین 
را در آن ســوی مرزها جستجو نکنند. دنیای گسیل نیرو به 
کشورهای تمام شده است. امروز دشمنان واقعی این منطقه 
کسانی هستند که رودخانه ها، یعنی شبکه های زندگی را در 

فالت ایران و خاورمیانه می خشکانند.
حرکت مســالمت جویانه ۲۸ آبان ۱۴۰۰ را نه از آن مردم 
اصفهان که از آن مردم ایران بدانیم. ما همه به یک سرزمین 
تعلق داریم و آرزوی ما ســالمت و آرامش و همزیستی در 
کنار هم است. من در سال های جنگ در خوزستان پژوهش 
می کردم. خیلی جوان بودم، زمین های خوزســتان اغلب در 
اجاره اصفهانی ها بود. آنها در ماه های زمســتان صیفی جان 
و ســبزیجات می کاشتند. کسی به اصفهانی ها بد نمی گفت. 
خوزســتانی ها خوشــحال بودند کــه اصفهانی های زرنگ 
می آیند و سرزمین شان را سبز می کنند و آنها سوار بر لنج 

یا قایق ماهی گیری می کنند.
اما این روزها نشــانی از این مهربانی بین آنها نیســت. هر 
خوزســتانی می نالد از انتقال آب و نفریــن می کند دیوان 
ساالران آبی کشور را که چگونه دو استان تمدن ساز کشور 

را نسبت به هم بدبین کردند.
کامــال بدیهی اســت که از امروز به بعد هم در رســانه ها و 
هــم در اتاق های تصمیم گیری؛ خروش ۲۸ آبان مورد بحث 
خواهــد بود. بدترین رویکرد این خواهد بود که بیایید باز با 

انتقال آب، استخوان گنده تری الی این زخم بگذاریم.
اگر از من بپرســند که راه حل این بحران چیســت خیلی 
ساده می گویم، دســت وزارت نیرو و شرکت های تابعه را از 
رودخانه ها کوتاه کنید و ســازمان حفاظت محیط زیست را 
موظف به زنده کــردن رودخانه ها کنید. اگر صنعتی به آب 
نیاز دارد ببرید آنجا که آب هســت، نه تالش کنید که آب 
را به جایی ببرید که دوســت دارید صنعــت بپا کنید، آن 
هم صنایع به شــدت آب بر و تولید کننده گازهای گلخانه 
ای. آنچه گفتم ترجمه ســاده آمایش ســرزمین است. این 
یادداشــت را با این بند ۶ از نامه اخیرم به ریاست سازمان 
حفاظت محیط زیســت به پایان می رســانم کــه بماند در 
تاریــخ: »یکی از بزرگترین علت هــای بحران آب و تخریب 
محیط زیست در ایران، نبود نظارت کامل بر اکوسیستم های 
رودخانه ای اســت که عالوه بر آسیب به تنوع زیستی باعث 
بروز سیالب های ویرانگر شــده است. در حالی که بسیاری 
از تاالبهای کشور خشک شــده اند، مهمترین زیستبوم های 
آبی داخلی ما، رودخانه ها هســتند. حاکمیت وزارت نیرو بر 
رودخانه ها هرگز به نفع این شــاهرگ های حیاتی سرزمین 
نبوده و تعدی به حریم آنها، برداشــت شن و ماسه، از بین 
بردن پوشــش گیاهی، رها کردن پســاب و زباله به داخل 
آنها، سدسازی و جاده سازی های بی ضابطه از نمونه های بارز 

ناشی از سوءمدیریت وزارت نیرو است. 
در تغییر ساختار ســازمان حفاظت محیط زیست، تغییر و 
اصالح مدیریت اکوسیستم های رودخانه ای، تعیین محدودۀ 
حفاظتی، و اقدام برای احیای آنها تأثیر بســیاری در بهبود 

شرایط زیستی کشور خواهد داشت«.
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 نتواند شکر آن گذاشته است و هر که آن را پنهان 
دارد کفران آن کرده است.
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