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صفحه 4

اقتصاد بدون تالطم ،زیر سایه خبرهای خوب
گروه بازار و سرمایه  -هادی حقشناس ،کارشناس مسائل اقتصادی با بررسی شرایط
اقتصاد پس از احیای برجام گفت :اگر مذاکرات به نتیجه برسد و برجام احیا شود به دنبال
آن قیمت ارز به سمت واقعی شدن خواهد رفت و پس از آن ما شاهد تغییرات قیمت
کاالهای دیگر در بازارهای مختلف به خصوص کاالهای وارداتی خواهیم بود.
اخیرا منابع خبری از مسیر روبه جلو در روند مذاکرات خبر میدهند .ارزیابیهای عمومی
از وضعیت مذاکرات حاوی مولفههای مثبت محتاطانه است که معنی آن پیشرفت واقعی

سرمقاله

محمدعلی وکیلی

مذاکرهکنندگان در مسیر توافق است .همچنین منابع نزدیک به مذاکرات رفع تحریمها در
وین در گفتوگو با خبرگزاری آلمان تصریح کردهاند این گفتوگوها در «فضایی سازنده»
پیش میروند .عالوهبر سیگنالهای مثبت از سوی وین ،وزارت امور خارجه کره جنوبی نیز
پس از دیدار معاون وزیر خارجه آن با همتای ایرانیاش ،در بیانیهای با اشاره به محورهای
گفتوگوی آنها از موافقت طرف کرهای با انجام گرفتن فوری آزادسازی پولهای بلوکهشده
ایران در بانکهای کرهای خبر داد.
شرح درصفحه 10

مشکل کشور نبود تولید ثروت
یا توزیع ثروت است؟
این روزها بحث حذف ارز ۴۲۰۰تومانی داغ است .پارهای
که موافق اقتصاد باز و بازار آزاد هستند موافق آن هستند و
به فوائد آن اشاره می کنند .پارهای دیگر که اکثرا ًموسوم به
نهادگرا در اقتصاد هستند نیز به مخالفت با آن میپردازند
و عمدتا ًاز منظر عدالت اجتماعی این طرح را نقد میکنند.
قطعا ًهرکس بسته به اینکه به کدام مدل از اقتصاد گرایش
دارد پیرامون حذف این ارز موضع میگیرد.
در این مسئله یک فرض کلی به شکل ضمنی حضور
دارد .اینکه دولت آمده تا ثروت را توزیع کند .راه حل ها
نیز واجد همین فرض است .وجود یا حذف ارز مزبور
هرکدام متضمن نوعی از توزیع ثروت مملکت است.
موافقان حذف این ارز معتقدند ارز چند نرخی منشاء
رانت و فساد میشود و باعث توزیع ناعادالنه ثروت ملّی
میشود .مخالفان نیز معتقدند تخصیص چنین ارز ارزانی
به کاالهای اساسی ،به مدد معیشت دهکهای پایین
می آید و کاالهای اساسی را ارزان به دست دهکهای
ضعیفتر میرساند و متضمن عدالت توزیعی بیشتری
است.
اساسا ًمسئله باال و نسخههای آن همه در گفتمان توزیع
محور متولد شده اند .دولتها در ایران فارغ از جهتگیری
و خاستگاه سیاسی شان با اتکا به درآمد نفت به دولت
های توزیع ِ ثروت شهره هستند .هر دولتی که آمد نوعی
از توزیع ثروت را با خود آورد .در فضای حکمرانی توزیع
محور ،مسائلی که متولد می شود ناظر بر توزیع ثروت یا
قدرت است و همچنین راه حلهایی که پیشنهاد می شود
باز همه نوعی از توزیع ثروت یا قدرت را بدست میدهد.

وزارت امور خارجه کشورمان اعالم کرد

تحقیقات کیفری سانحه
هواپیمای اوکراینی با تأکید
بر عدالت انجام شد
صفحه 11

طبقاطالعیه
روابط عمومی مجلس شورای اسالمی

مسایل چالشبرانگیز روی میز  ۴+۱و آمریکا

قالیباف عضویت هیئت امنای
دانشگاههای علوم پزشکی
و تهران را نپذیرفت

سیگنالهای وین نویدبخش یک توافق
صفحههای  2و 11

صفحه 2

ادامه درصفحه 2

اخبار

رئیسجمهوری:

وزیر کشور:

باید زمینه زیارت ارزان و آسان برای مردم فراهم شود

خسارات کشاورزان بر اثر سیل جبران میشود
وزیر کشور در بازدید از مناطق سیلزده المرد با بیان اینکه خسارات وارده بر
اثر سیل به کشاورزان زحمتکش به هر مقدار که دولت در توان داشته باشد
جبران خواهد شد ،گفت :تنخواه مالی در اختیار استانداران شهرهای سیل زده
قرار خواهد گرفت.
به گزارش فارس از المرد ،احمد وحیدی وزیر کشور ضمن تشکر و قدردانی
از مسئوالن و متولیان امر ستاد بحران در شهرستان های جنوبی اظهار کرد :در
سیل و بحرانها ،روحیه سخت دارد که همان مشکل و مصیبتی است که بر مردم
وارد میشود و یک طرف دیگر نیز زیبایی همراه با همبستگی وجود دارد که خود
را فدای آسایش مردم کنند و تالش را دوچندان که غم مردم را برطرف بکنند.
وزیر کشور بیان کرد :در مرحله اول که فروکشی آب است از معابر و مسیرها
بوده و قسمت بعدی کار که بازتوانی عزیزانی که در این حادثه دچار مشکل
شدهاند چه بحث زیرساختها و چه بحث اشخاص است.
وحیدی اظهار کرد :خسارات وارده بر اثر سیل به کشاورزان زحمتکش به هر
مقدار که دولت در توان داشته باشد جبران خواهد شد و مسئله دوم چاه های
کشاورزان که پر شده است مجوز الیروبی داده شود و اگر امکان الیروبی نیست
نزدیک همان چاه ،چاه دیگر حفر شود .وی ادامه داد :در کشت جدید کشاورزان
باید در کنار آنان باشیم و این کشاورزان کشت خود را به خوبی انجام دهند.
وی گفت :بنیاد مسکن هم فعال می شود و خانههای آسیب دیده را ارزیابی کنند
و خسارات وارده جبران شود .وزیر کشور شفاهی از محبی معاونت استانداری
فارس خواست تا همه شهرداری ها ،دهیاری ها ،بسیج شوند و از تمامی امکانات
و وسایل در سطح استان استفاده شود .وحیدی افزود :اگر کمبود امکانات برای
شهرداری ها در سطح استان است از پتانسیل سایر استانها به کارگیری شود.
وی گفت :در مورد سدبندها که بخشی به عهده وزارت جهاد سازندگی ،منابع
طبیعی و ...در بازه زمانبندی انجام شود و وضعیت مهمی است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد :طرح جمعآوری روان آبها با پمپ آبها اگر کم
است تا هر چه سریعتر تامین کنیم این مهم واجب است و الیروبی ها انجام شود
و خانههایی که در مسیلهها است باید فکری شود
وی به بحث شیوع بیماریها اشاره کرد و گفت :از دانشگاه علوم پزشکی کمک
گرفته شود و باید به بحث بهداشت توجه جدی داشت و باید مراقبت بود.
وحیدی با اشاره به لزوم تامین اعتبار جهت پیشبرد سریع کارها تصریح کرد:
تنخواه در اختیار استانداران شهرهای سیل زده قرار خواهد گرفت.

بشار اسد:

اجازه نمیدهیم که خون شهدا هدر برود
مشاور سیاسی و رسانهای رئیس جمهور سوریه پیام وی به مناسبت دومین
سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی را قرائت کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری المیادین ،بثینه شعبان ،مشاور سیاسی
و رسانهای رئیس جمهوری سوریه سخنان بشار اسد ،رئیس جمهوری سوریه به
مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ایران را قرائت کرد و گفت :شهید قاسم سلیمانی برای
ایجاد روحیه فداکاری برای وطن و نمونه عالی زهد در دنیا تالش کرد .او پدیده
نظامی ،سیاسی و فرهنگی را شکل داد که دشمنان خطر آن را بر طرحهای خود
درک کردند .دشمنان از گسترش نمونه و سرمشق سلیمانی در منطقه و جهان
نگران شدند.
وی گفت :آمریکا مرتکب این جنایت شد به این دلیل که از گسترش الگوی
سلیمانی که طرحهایش در منطقه را تهدید میکرد میترسید .ما باید به روش
سلیمانی وفادار بمانیم و برای تقویت همکاری تالش کنیم .دشمنان میزان خطر
ارتباط حیاتی میان سوریه و عراق برای رفع محاصره ظالمانه از مردم دو کشور
را درک میکنند .سوریه با شجاعت با ارتش و حمایت همپیمانان پیروز شد .اما
پیروزی واقعیاش در این بود که برای تصمیم گیری به صورت مستقل استوار
ماند .سوریه که شهید سلیمانی عاشق خاک آن بود منارهای برای مقاومت خواهد
بود .بعد از جنگ نظامی وارد جنگ بزرگ اقتصادی و فرهنگی میشویم و هرگز
اجازه نمیدهیم که خون شهدا هدر برود.

رئیس جمهوری گفت :باید زمینه های زیارت آسان و ارزان
برای تمامی مردم فراهم شود.
نخستین جلسه شورای ملی زیارت پس از  ۲سال وقفه
با حضور رئیس جمهور در مشهد برگزار شد و در آن درباره
زمینههای تسهیل رفت و آمد و کاهش هزینههای زائران
تصمیم گیری شد.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی گفت :تمایل قلوب
مردم به زیارت بارگاه نورانی ائمه اطهار(ع) یک گرایش
اعتقادی و عمیق فرهنگی است و باید زمینههای زیارت ارزان
و آسان برای مردم فراهم شود.
رئیس جمهوری گفت :مردم با هر سختی و مشقتی که
شده عشق خود را به امام رضا(ع) و سایر ائمه معصوم
ابراز کرده و با وسایل مختلف و شرایط مالی و اقتصادی
گوناگون به زیارت آمده و عشق خود را به امامان معصوم
ابراز میکنند.
وی گفت :در سالهای اخیر علیرغم مشکالت ناشی از
کرونا عشق به زیارت به هیچ عنوان سرد نشد و مردم همواره

سعی میکردند به شیوههای گوناگون ارادت قلبی خود را به
امام رضا و ائمه اطهار ابراز کنند.
رئیس جمهوری گفت :الزم است تحلیل آماری روشن و
دقیقی در زمینه زیارت داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس آن
امور مربوطه را پیگیری کنیم.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی گفت :مسئله زیارت
ظرفیت عظیمی است که میتواند در کشور ایجاد آرامش
کند و در ارتقای اخالق ،معنویت و فرهنگ نقش مهمی
دارد .ضمن اینکه اقتصاد زیارت هم موضوع مهمی است و
از کارهای مهمی که باید در کارگروه انجام شود نحوه ارتباط
وزارتخانههای فرهنگی و اقتصادی با این موضوع است تا
مشخص شود که هر یک از وزارتخانهها چه نقشی میتوانند
در این رابطه ایفاد کنند.
وی گفت :این تسهیلگری باید به معنی واقعی کلمه به
نحوی ایجاد شود که هزینه سفر هوایی و زمینی برای زائران
و اسکان آن ارزان تمام شود.
رئیسجمهور گفت :زیارت ارزان و آسان نیازمند سازوکاری

یادداشت
طاهر جمشیدزاده
گاهی تغییر رویکرد و تغییرات اجتماعی از قبیل انقالب قرن به رهبری معمار
کبیر انقالب حضرت امام خمینی(ره) ،پایان یافتن آپارتاید در آفریقای جنوبی
بوسیله نلسون ماندال و تثبیت جبهه مقاومت و برچیدن جرثومه داعش به
وسیله شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی حاصل تالشها ،مجاهدتها و
رشادتهای مستمر این پیشروان جامعه است که اکثریت را قانع می کنند که
نگرشهای خود را تغییر دهند و برای تثبیت امنیت در کالبد اجتماع فراتر از
مرزهای یک کشور عمل میکنند و اکثریت جامعه را با ایثار تمام عیار و تالش
های مستمر و در میدان بودن خویش به صلح ،امنیت و آرامش سوق داده و
دعوت میکنند و یک مکتب بر پایه ایدئولوژی بنیادین حول محور اتحاد ،آزادی
و همنوع دوستی بنیان مینهند؛ شهید سلیمانی اینگونه بود .یک اقلیت آگاه
و فعال ،نظر دیگران را در جهت دیدگاه خود تغییر میدهد در واقع اقلیتها
به این دلیل میتوانند نگرش اکثریت را تغییر دهند که اعضای گروه اکثریت
جامعه را وادار به دوباره اندیشی درباره مسائل مهم و به ویژه امنیت و آزادی
میکنند برعکس اکثریتهای متفق الرأی به ندرت ترغیب میشوند که به دقت
درباره مواضع خود بیندیشند؛ اکثریتهای جهان نوعا دارای قدرت اجتماعی
برای تأیید یا رد ،پذیرش یا طرد بوده و همین قدرت است که میتواند متابعت
یا همسویی عمومی ایجاد کند؛ برعکس ،اقلیتها کمتر دارای چنین قدرتی
هستند ولی اگر اقلیتها مقبولیت و اعتبار مردمی داشته باشند در آن صورت
میتوانند تغییر نگرش اصیل ایجاد کرده و از این راه نوآوری ،شکوفایی ،تغییر
اجتماعی و مکتب بوجود آورند .صبح دوشنبه۱۳دی ماه مصالی تهران میزبان
شیفتگان منش مسلک سردار دلها بود که چون نسخهای شفابخش و نورانی
در دلها اثر و نفوذ کرد و شد سردار دلهای همه؛ همان که با بذر محبتش با
اخالص در عمل و فقه در گفتارش با جان ها عجین شد ،رشد کرد و آن چنان
ریشه دواند که آموزههایش در قالب مکتب سلیمانی به الگوی تمام قد جوانان
تبدیل شده است .مصالی بزرگ تهران دوشنبه میزبان دومین سالگرد شهید
سپهبد حاج قاسم سلیمانی بود؛ ترافیک سنگین خیل عظیم دوستداران شهید
سلیمانی و همرزمانش در بیرون مصلی موج میزد اینجا نقل به مضمون از
سردار سلیمانی باید کرد که گفته بود« :ما مدیون مردم هستیم ».در دومین
سالگرد سردار سلیمانی و فرماندهان جبهه مقاومت جمعیت حاضر در مصلی
تهران نشان دهنده این واقعیت مسلم بود که مردم هم خودشان را مدیون این

است که باید همه دستگاهها در این رابطه فعال شوند تا
اتفاق بیفتد .این کار میتواند آثار بسیار ارزشمندی داشته
باشد .در این جلسه  ۱۲مصوبه در حوزه تسهیل زیارت
اماکن مقدسه برای شیعیان و مسلمانان داخل و خارج از
کشور تصویب شد.
این کارگروه از  ۸آبان  ۸۸کار خود را آغاز کرد ،اما امروز
پس از  ۲سال وقفه برای نخستین بار با حضور رئیس
جمهور تشکیل جلسه داد و مصوباتی مرور و مصوب شد.
در این جلسه که عالوه بر رئیس جمهوری ،وزرای
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،میراث فرهنگی و گردشگری ،راه
و شهرسازی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،معاون اجرایی
و رئیس دفتر رئیس جمهور ،استانداران خراسان رضوی،
فارس و قم ،تولیت آستان مقدس رضوی و نماینده ولی
فقیه در استان خراسان رضوی حضور داشتند ،هر یک از
اعضا به بیان نظرات و آخرین اقدامات خود در زمینه تسهیل
شرایط زیارت زائران در شهرهای زیارتی بویژه مشهد ،قم و
شیراز پرداختند.

ابرمردی فراجناحی برای تمام فصول جغرافیای مقاومت
شیر و یل میدان های خوف و خطر و این سردار ایرانی میدانند که بی اختیار
آدمی را یاد این تعبیر ناب مقام معظم رهبری میاندازد که در خصوص سردار
سلیمانی فرمودند که« :امتی ترین و ملی ترین بودند ».این خیل جمعیت
خروشان مردم نشان دهنده این حقیقت روشن و آشکار است که او متعلق
به همه مردم ایران است و به قول پابلو نرودا شاعر شهیر شیلیایی «در تعلق
همگان است».در دومین سالگرد شهید سلیمانی مسئلهای که برجسته بود
و متفاوت جلوه میکرد حضور چشمگیر نسل جوان بود که شاید شناخت
آنچنانی از سردار سلیمانی نداشتند اما به نظر می رسد که این جلوه ،این
حضور و این جمعیت نشان دهنده عمق استراتژی بنیادی انقالب قرن به
رهبری کاریزماتیک معمار کبیر انقالب حضرت امام خمینی(ره) و مقام عظمای
والیت حضرت آیت الله خامنه ای با رهنمودها و رهبری داهیانه ایشان است
که سردار سلیمانی قهرمان نسل جوان است که رهبر انقالب در بیانیه گام
دوم انقالب به نقش کلیدی جوانان صحه می گذارد .مراسم دومین سالگرد
سردار سلیمانی در مصالی تهران با حضور پرشور مردم و مسئوالن کشوری
و لشکری برگزار شد که رییس جمهور به عنوان سخنران اصلی در این مراسم
گفت« :حاج قاسم یک شخص نیست؛ یک مکتب است و این مکتب با ترور و
موشک از بین نمیرود .سردار سلیمانی یک دیپلمات مقتدر و یک میدان دار
دیپلمات که در هر دو عرصه خوش درخشید؛ بینالمللی کردن نام مقاومت
اسالمی ،دفع شر داعش و ویژگی پیشرو بودن در مسیر جهاد فی سبیلالله از
دیگر ویژگی های شهید سلیمانی بود ».اما پایان بخش سخنان رئیس جمهوری
با این خواست عمومی مردم و جریان جبهه مقاومت همراه شد که مجازات
بانیان ترور فرودگاه بغداد،باید حکم خدا در مورد آنها جاری شود و محاکمه
عادالنه ترامپ و پمپئو و دیگر جنایتکاران فراهم شود و در یک دادگاه عادالنه به
این جنایت هولناکشان رسیدگی شود و به مجازات اعمال ننگینشان رسیدند
فبها ،اگر نه شک نکنید به تمام دولتمردان آمریکا میگویم دست انتقام از
آستین امت بیرون خواهد آمد؛ پس از این سخنرانی قاطع رئیس جمهوری بود
که لرزه بر کالبد مایک پمپئو وزیر سابق ایاالت متحده آمریکا افتاد و بالفاصله
توئیت زد که رئیس جمهوری رئیسی در مراسم سالگرد سردار سلیمانی او و
رئیس جمهوری ترامپ را به مرگ تهدید کرده است من از رئیس جمهور بایدن
میخواهم امنیت جانی ما و شهروندان آمریکا را حفظ و تضمین کند؛ سه
روز پس از سخنان رئیس جمهور سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس در کنگره

بینالمللی مقاومت در مشهد گفت« :زمینه انتقام از آمریکاییها را از درون
خانه هایشان فراهم می کنیم ».اما کاربران ایرانی در جواب پمپئو نوشتند که
پمپئو باید بداند که ایران قصد ترورش را ندارد و ترور کار بزدل ها است،
ایران قصد قصاص و انتقام دارد و حتما قانونی شما را میکشد حاال از بایدن
درخواست حفاظت میکنی پناه بر خدا؛ گربه دست به دامان موش شده است
برای جانش .انگار زیر نگاه آرام سردار سربازها دور هم جمع شدهاند در دومین
سالگرد شهادتش .دومین سالگرد تروری که آمریکاییها ناجوانمردانه رقمش
زدند .خیل عظیم جمعیت ملت نستوه ،آزاده و همیشه در صحنه ایران اسالمی
به رسم قدردانی آمدند کمترین کاری که این ملت قدرشناس برای این سردار
بزرگ می توانستند بکنند.پیر و جوان دوشادوش هم آمده بودند ولی حضور
جوانان پررنگ تر بود و قاطبه آنها بر این باور بودند که سردار سلیمانی مثل یک
مدرسه،یک مکتب به آنها درس آموخت و کماکان در مکتب او تلمذ می کنند.
از اثرگذاری او حتی پس از شهادتش می گفتند و در واقع از پتانسیل و ظرفیت
بزرگی که امروز ما در میز دیپلماسی مذاکرات هسته ای در وین اتریش داریم
بر می گردد به تولید قدرتی که حاج قاسم در تثبیت امنیت پایدار در منطقه
ما ایجاد کرده است و این درس بزرگ و موضوعی برجسته است که حاکمان
منطقه و دنیا به آن اگر چه با تأخیر معترف هستند و اذعان دارند هرچند در
رسانهها شاید حرفهای دیگری زده شود اما بر این فصل مشترک و نقطه
نظر جمعی باور دارند که شهید سلیمانی ریشه داعش و نطفه حرام آن را که
بانیان و ایجادکنندگان آن دونالد ترامپ که حاج قاسم ،ابومهدی المهندس و
همرزمانشان را بیرحمانه و ناجوانمردانه در بامداد  ۱۳دی ماه  ۹۸در فرودگاه
بغداد به شهادت رساندند را خود دولت آمریکا معرفی کرده بود ،خشکاند و از
هیمنه ،اقتدار و جسارت تمام عیار او رعب و واهمه داشتند و چاره ای جز ترور
کور خویش نمی دیدند که طبق این گفته طالیی «شهید سلیمانی به مراتب
از سردار سلیمانی برای آنها خطرناک تر است ».او را امتی ترین و ملیترین
شخصیت می دانند و بی دلیل نیست که جذب حداکثری می کند؛هیچ وقت
ریا نمی کرد،مخلص بود و همه مردم را دوست داشت چه از کشور خودمان و
چه از کشورهای دیگر عشق او مردم بود و حامی یتیمان بود و دلش برای همه
می تپید و یکی از آن انسان های اسوه ای است که به ضرس قاطع می شود
گفت الگوی جهان است و این راه تازه آغاز شده و پایان ندارد .دوستداران و
عالقمندان مکتبش از داغی که تازه مانده گفتند و از مطالبه انتقام.
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سرمقاله

خبر
محسنیاژهای:

آموزههای دفاع مقدس راه برون
رفت از مشکالت است

رئیس قوه قضائیه گفت:دوران دفاع مقدس
مشکالت بیشتر از امروز بود ،مردم با صبر،
مجاهدت همهجانبه و تالش توانستند از
مشکالت عبور کنند.
به گزارش ایسنا ،غالمحسین محسنیاژهای
رئیس قوه قضائیه با حضور در جمع مردم تشییع
کننده پیکر  ۱۵۰شهید گمنام دفاع مقدس ،در
سخنانی با اشاره به پیام شهدا گفت :شهدا
هستی خود را برای اسالم ،برای جمهوری
اسالمی و عزت و سربلندی مردم گذاشتند،
جانشان را فدا کردند که دین اسالم و نظام
جمهوری اسالمی باقی بماند مردم هم انشاءالله
بتوانند در راه سعادت گامهای بلندتری بردارند.
وی افزود :راه برون رفت از مشکالت بهرهگیری
از آموزههای دفاع مقدس است .دوران دفاع
مقدس مشکالت بیشتر از امروز بود ،مردم با
صبر ،مجاهدت همهجانبه و تالش توانستند
از مشکالت عبور کنند .با همان روحیه جهاد،
ایمان ،استعانت از خداوند و همکاری و وحدت
میتوانیم از مشکالت عبور کنیم.
رئیس عدلیه ادامه داد :ما که زنده هستیم و
هر مسئولیتی برعهده داریم ،وظیفه سنگینی در
حفظ و حراست خون شهدا و ایثارگران داریم،
باید برای عزت ،سربلندی ،رفاه ،امنیت و آرامش
مردم تالش کنیم و اگر بتوانیم کاری کنیم که
مردم در دنیا و آخرت ،عزیز ،مقتدر و سربلند
باشند و در رفاه و امنیت باشند توانستیم حق
شهدا را ادا کنیم.

اخبار

پروندهای از گفتوگوهای لغو تحریمها در وین از آغاز دور هفتم

مشکل کشور نبود تولید ثروت
یا توزیع ثروت است؟
ادامه از صفحه یک
نفت نگذاشت دولتها هیچگاه کمبود منابع
داشته باشند و لذا مسئله همیشه بر سر توزیع
این منابع ماند .تحریم فرصتی بود تا از مسئله
توزیع ثروت به مسئله تولید ثروت شیفت کنیم
و به عبارتی پارادایم دولت توزیعی به پارادایم
دولت تولیدی شیفت کند اما مع االسف در این
سالیان قدم اساسی در این خصوص برداشته
نشد .دولت ها در نبود درآمد نفتی به جای
اینکه به منابعی برای تولید واقعی ثروت فکر
کنند ترجیح دادند دست در جیب ملت کنند و با
وضع مالیات کمبود منابع را جبران کنند و صورت
مسئله را اینچنین پنهان کنند .سلطه پارادایم
توزیع محور به این سادگی پایان نمییابد .اساسا ً
کارکرد پارادایم همینگونه است! هر راهی را پیش
میکشد تا از خود پارادایم عبور نشود .هرقدر
هم شکست بخورد باز سخت جانی میکند.
انی
واضح است که دیگر نمیتوان با مدل حکمر ِ
توزیعی ،کشور را اداره کرد اما این پارادایم و
بازیگران آن ،نسخه های اصالحی موضعی پیش
می کشند تا همچنان پارادایم توزیعی زنده بماند.
همین مسئله حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ،یک مسئله
انحرافی است .دولت با کمبود منابع روبرو
است .ثروت کشور کمتر از آن شده که بتواند
وضع معیشت مردم و اقتصاد کشور را سامان
دهد .اینکه با کدام مدل ،ارز کشور را توزیع کنیم
چیزی را عوض نمیکند .مسئله اصلی اکنون
توزیع ناعادالنه نیست (که در جای خود مسئله
مهمی است) بلکه مسئله اصلی ،نبود تولید
ثروت است .اساسا ً فلسفه وجودی دولت ها،
ابتدا تولید ثروت است و سپس توزیع عادالنه
آن .آمارها میگوید بیش از یک دهه است که
حجم اقتصاد ما رشد نکرده و به تعبیری بر ثروت
کشور چیزی افزوده نشده است .در زمانهای که
ثروت تولید نمیشود بحث بر سر توزیع آن امری
بیفایده است.

سیاستروز
رهبر انقالب:

سیگنالهای وین نویدبخش یک توافق
به گزارش خبرآنالین ،از پنجشنبه ۱۸آذر تیم مذاکره
کننده ایرانی بعد از ماهها وقفه به وین بازگشت تا با
 ۴+۱به گفتوگو بنشیند .ایران با امیدواری به حصول
نتیجه در مذاکرات شرکت کرد اما پیش از شروع آن
گفت که از خواستههای خود عقبنشینی نخواهد
کرد و سادهاندیش نیست .با این شروع اما باالخره
در دور هشتم باالخره همه کشورها از جمله آمریکا به
پیشرفت مذاکرات در وین اعتراف کردند.
همزمان با سفر تیم جدید دیپلماسی ایران به وین
برای مذاکرات در  ۱۸آذرماه ،یک مقام ارشد آمریکایی
به رویترز گفت که انتظار میرود وزیران دفاع آمریکا
و اسرائیل در واشنگتن درباره تمرینهای نظامی برای
شبیه سازی حمله به تاسیسات هستهای ایران در
صورت شکست دیپلماسی مذاکره کنند .این ادعا در
حالی مطرح شد که مقامات این کشور در مورد تمایل
خود به برداشته شدن تحریمهای برجامی اذعان کرده
بودند.با این حال سیاستی دوگانه از سوی این کشور
اتخاذ شد .نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره
کننده ارشد این کشور در مذاکرات وین هم خواستار
مذاکرات مستقیم با تهران شده و در این باره گفت،
مذاکرهکنندگان آمریکا «در هر زمان و هر کجا»،
آماده دیدار با دیپلماتهای ایرانی هستند .در آن
سوی خط سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ضمن
ابراز امیدواری درخصوص نتیجهبخش بودن مذاکرات
هستهای در وین خواستار جبران خسارت آمریکا
بابت خروج از برجام شد.سرگئی ریابکوف معاون
وزیر امور خارجه روسیه هم اعالم کرد که همه طرف
های شرکت کننده در مذاکرات وین ،عالقه مند به
حفظ برجام هستند .نماینده روسیه در سازمانهای
بینالمللی هم بعد از روز دوم مذاکرات در توییتی
تصریح کرد که برخی سوتفاهمهای پیش آمده در
دور اخیر مذاکرات وین رفع شدهاند.
اما طرف ایرانی از روند مذاکرات چندان راضی نبود.
علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در گفت
وگوهای وین با کنایه به عدم جدیت برخی طرفها
برای دستیابی به توافق درباره احیای مفاد برجام
تصریح کرد که هیات جمهوری اسالمی به وین آمده
و در گفت وگوها جدی است .او البته چهار روز بعد
از شروع گفتوگوها گفت :در حال اعمال اصالحات
و دیدگاههای ایران بر روی متن پیشنویس وین ۶
هستیم و این گفتوگوها مثبت و رو به جلوست.
اما اعالم کرد که ابتکار عملی از سوی طرف مقابل
مشاهده نشده است .در پایان این دور از گفتوگوها
این روس ها بودند که خبر از پیشرفتها و نزدیک
شدن به توافق احتمالی را دادند .سرگئی ریابکوف
معاون وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که احتمال
دستیابی به توافق در مذاکرات وین افزایش یافته
است .بر همین اساس معاون وزیر خارجه کشورمان
با بیان اینکه روند مذاکرات وین موفقیت آمیز بوده
تاکید کرد :همراهی روسیه و چین با موضع ایران
روشن است و اختالف با طرف غربی است.
همزمان با حضور دیپلماتها در وین ،آژانس و
تهران هم به توافقی دست یافتند .رئیس دستگاه
دیپلماسی با اشاره به نحوه تعامل ایران و آژانس بین
المللی انرژی اتمی و اینکه این سازمان بین المللی
در مقاطعی از ابزار فنی برای تاثیرگذاری سیاسی
بر گفتوگوهای وین استفاده کرده اظهار کرد :به
توافق خوبی با آژانس دست پیدا کردیم که میتواند
برخی نگرانیهای ادعایی درخصوص برنامه هسته
ای صلح آمیز ایران را بر طرف کرده و تداوم بیش از
پیش همکاریهای متقابل با آژانس را به دنبال داشته
باشد .روز بیست و هشتم آذرماه سخنگوی سازمان
انرژی اتمی اعالم کرد که ایران از همین تاریخ فرایند
بررسیهای فنی و امنیتی دوربینها پیش از نصب در
کرج را آغاز میکند.
روز بیست و ششم آذر ماه و یک هفته بعد از
شروع گفتوگوها در حالی که طرفین خود را برای
یک توقف آماده می کردند ،معاون دبیرکل سرویس
اقدام خارجی اتحادیه اروپا گفت که مشارکت
کنندگان به یک متن مشترک برای مذاکره درباره

مذاکره کنندگان ایرانی در وین بر روی نقاط اختالف خود با غرب به گفتوگو نشستهاند و مقامات روسیه و چین با پادرمیانی قصد به سرانجام رساندن
گفتوگو ها را دارند.

روزهای آینده با
افزایشتحرکات
دیپلماتیکو
سرعت بخشی به
روندگفتوگوها
سرنوشت ساز
خواهد بود و نقش
مهمی را در نشان
دادن دورنمای
گفتوگوها و
مسیرمذاکرات
طرفینایفا
خواهد کرد
احیای مفاد توافق  ۱۳۹۴دست یافتهاند.
انتقاد چین و روسیه از زورگویی غربیها برای تعیین
ضرب االجل
اولین روز از دیماه در حالی که هیئتهای مذاکره
کننده خود را برای دور بعدی از گفتوگوها آماده
میکردند ،وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس
خبری ضمن انتقاد از تصمیم دولت قبلی این کشور
برای خروج از توافق هسته ای گفت :نمی خواهم
یک بازه زمانی برای این موضوع قائل شوم یا اعداد
و ارقامی به شما بگویم ،جز اینکه بله [زمان باقی
مانده] بسیار ،بسیار ،بسیار کوتاه می شود .عالوه بر
این ،بازیابی تمامی منافع برجام از طریق بازگشت به
پایبندی به آن ،با توسعه هایی که ایران هر روزه در
برنامه هسته ای اش ایجاد می کند ،بیش از پیش
دشوار می شود .در همین زمان جیک سالیوان در
سفری به کشورهای منطقه از سرزمینهای اشغالی
هم بازدید کرد و به رژیم صهیونیستی قول داد که در
طول مذاکرات با ایران منافع این رژیم هم تامین شود.
این سفر بازتابهای زیادی با خود داشت.
پیش از آغاز دور تازه از گفتوگوها روسیه و چین
از ایران حمایت و از ضرب االجل غربی انتقاد کردند.
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین
در پیامی توئیتری نسبت به ضرب االجل طرف های
غربی در مذاکرات برجامی انتقاد کرد .ژائو لیجیان
سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم با اعالم اینکه
پکن از دور هشتم مذاکرات وین (که قرار است از
دوشنبه  ۶دی از سرگرفته شود) استقبال می کند،
گفت :همه تحریمهای غیرقانونی آمریکا علیه ایران
باید لغو شود .چین و روسیه دو کشوری بودند که
همواره از ضرب االجل های مصنوعی غرب در این
مذاکرات انتقاد کردند.
هفتم دیماه و در آغاز دور هشتم مذاکرات ،علی
باقری کنی مذاکره کننده ارشد کشورمان راهی وین
شد .امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان پیش از
شروع گفتوگوها اعالم کرد که ما باید به نقطه ای
برسیم که نفت ایران به آسانی و بدون هیچ منعی
فروخته شود و پول آن به صورت ارزی در حسابهای
بانکی ایران وارد شود و ما بتوانیم به طور کامل از
مزایای اقتصادی برجام برخوردار شویم .وزیر امور
خارجه همچنین گفت که در مذاکرات وین سند ژوئن
 ۲۰۲۱را کنار گذاشتیم و به سند جدید و مشترکی
رسیدیم و افزود :باید به نقطهای برسیم که نفت ایران
به آسانی و بدون هیچ منعی فروخته شود و پول نفت
به صورت ارزی در حسابهای بانکی ایران وارد شود.

رئیس جمهوری در حاشیه حضور در مراسم تشییع شهدای گمنام:

با شروع دور جدید مذاکرات تروئیکای اروپایی
برخالف روسیه و چین استقبال سردی داشتند.
دیپلمات های ارشد سه کشور اروپایی با انتشار
بیانیهای تکراری ادعا کردند که برای نجات توافقات
سال  ۹۴تنها چند هفته فرصت مانده اند .یک روز
بعد از شروع دوباره گفتوگوها نماینده روسیه در
سازمانهای بینالمللی واقع در وین ،در توئیتی از
دیدار خود با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ،با
محوریت موضوع برجام خبر داد .میخائیل اولیانوف،
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی واقع
در وین نیز در توئیتی از دیدارش با با رابرت مالی،
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران خبر داد و نوشت:
«هماهنگی و رایزنیهای نزدیک میان هیاتهای
روسیه و آمریکا در جریان مذاکرات وین پیششرطی
مهم برای پیشرفت جهت احیای برجام است».
تصویر منتشر شده از این دیدار با بازتاب های فراوانی
در شبکه های اجتماعی روبهرو شد.
یک روز بعد از این گفتوگوها میخائیل اولیانوف،
نماینده روسیه در مذاکرات هستهای مدعی شد
که روسیه و چین ،ایران را متقاعد کردند که برخی
خواستههایش را کنار بگذارد ،از جمله اینکه مذاکرات
تنها روی موضوع تحریمها متمرکز باشد ،نه مسائل
هستهای .درنهایت نیز مذاکرهکنندگان پذیرفتند که
رایزنیها را بر مبنای پیشنویسی که در شش دور
مذاکره قبلی به دست آمده بود ،آغاز کنند.
«باقری» مذاکره کننده ارشد ایران هم در همان روز
گفت :در عرصه لغو تحریمها مکاتباتی بین دو طرف
انجام گرفت و پیشرفتهای به نسبت خوبی در این
چند روز آغازین دور هشتم صورت گرفت .امیدوارم
پس از تنفس چند روزه به دلیل تعطیالت پایان
سال میالدی کار جدیتری در موضوع لغو تحریمها
توسط طرفهای مختلف پیگیری شود .باالخره در
روز یازدهم دی ماه بعد از روزها اعالم پیشرفت در
مذاکرات از سوی چین و روسیه رسانههای غربی
گفتند که نشانههایی از پیشرفت مذاکرات وین
به سمت توافق دیده میشود و برای نخستین بار،
مذاکره کنندگان اروپایی از پیشرفت در روند این
مذاکرات ،گزارش دادهاند.
این گفتوگوها در حالی روند طبیعی خود را طی
میکند که همه طرف ها به پیشرفت آن اذعان دارند.
پانزدهم دی ماه ،باقری کنی ازوین گفت :مذاکرات
مثبت و رو به جلو جریان دارد .کمی بعد خبر رسید
که مقاماتی از کره جنوبی که ایران اموال بلوکه شده
زیادی در آن کشور دارد هم به وین وارد شده است.

افزایش تحرکات دیپلماتیک و شمارش معکوس برای
رسیدن به توافق در وین
دور هشتم مذاکرات وین با تفاوت چشمگیری
نسبت به دور قبلی آغاز شد به ویژه مرحله دوم
که با افزایش دیدارها و رایزنیهای دیپلماتیک بین
طرفین فرآیند اجماع بر سر لغو تحریمها و رسیدن به
توافق را هموارتر کرد .موضوعی که مقامات آمریکایی
نیز با وجود نقش مخرب خود در این مذاکرات به
آن اذعان داشتند .در همین راستا ،ند پرایس،
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری
گفت :رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران
و تیمش مشغول انجام دادن دور هشتم مذاکرات
وین هستند .مذاکرات وین روز سوم ژانویه از سر
گرفته شد .پیشرفت نسبتا کمی در مذاکرات انجام
شده .همچنان شاهد آن پیشرفت نسبتا کم بوده ایم.
امیدواریم در روزهای آتی ،کار را بر اساس آن پیش
ببریم.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان
پیشرفت های حاصل شده در مذاکرات را ناشی از
ابتکار عمل ایران دانست و در همین راستا اظهار کرد
که اکنون این طرف غربی است که باید نشان دهد
آیا حسن نیت و اراده جدی برای توافق خوب دارد.
در ادامه رایزنیهای چندجانبه در وین ،نمایندگان
روسیه ،آمریکا ،چین و تروئیکای اروپا با حضور
انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام
روز پنجشنبه با یکدیگر دیدار کردند و در آن درباره
مسائل دشوار و چالش برانگیز در مذاکرات گفتوگو
شد.
از آنجا که باقری کنی رمز موفقیت مذاکرات وین
را دستیابی به توافق در زمینه لغو موثر تحریمهای
ظالمانه علیه ایران عنوان کرده است ،برداشتن گام
های مثبت از جمله آزادسازی دارایی های ایران با
توجه به سفر مقام کره ای به وین می تواند اتفاق
مهم و نقطه عطفی برای حصول توافق باشد .روزهای
آینده با افزایش تحرکات دیپلماتیک و سرعت بخشی
به روند گفتوگوها سرنوشت ساز خواهد بود و نقش
مهمی را در نشان دادن دورنمای گفتوگوها و مسیر
مذاکرات طرفین ایفا خواهد کرد.

آینده را بسیار امیدوار کننده و درخشان میبینم

رئیس جمهوری پیام شهدا را خدمت خالصانه به مردم ،دشمن
شناسی و عبودیت پروردگار متعال برشمرد و گفت :به برکت خون
شهیدان ،آینده کشور بسیار امیدوار کننده و درخشان است.
به گزارش ایسنا ،آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در
حاشیه شرکت در مراسم باشکوه تشییع پیکر  ۱۵۰شهید گمنام در
گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت :امروز پیام شهدا در فضای
کشور طنین افکن شده و عطر نورانیت و ایثار در جامعه و میان
مردم موج می زند.
رئیس جمهوری با تاکید بر ادامه راه شهیدان و ضرورت توجه
به پیام شهدا گفت :پیام خون شهیدان عبودیت خداوند متعال،
خدمت خالصانه ،گرهگشایی از کار و زندگی مردم ،دشمنشناسی

و دشمن ستیزی است .رئیسی با بیان اینکه شهیدان وظیفه و
مسئولیت سنگینی بر عهده ما گذاشته اند ،اظهارداشت :در مراسم
تشییع پیکر مطهر شهدا شرکت کردیم تا قبل از هر چیز از شهیدان
مان درس ایثار و اخالص بگیریم.
رئیسی با اشاره به پیام شهیدان به مسئوالن و دست اندرکاران
امور کشور ،خاطرنشان کرد :امروز وظیفه بسیار سنگین خدمت
خالصانه به مردم و تالش برای رفع مشکالت آنان را بر عهده داریم
و باید ضمن مراقبت از خطر نفوذ دشمن ،با توسل به شهدا،
امیدوارانه امور کشور را به پیش ببریم.
رئیس جمهوری تاکید کرد :به برکت خون شهدا ،آینده را بسیار
امیدوار کننده و درخشان میبینم.

خانوادههای هواپیمای اوکراینی داغ مضاعفی در کنار داغ شهید سلیمانی دیدند
امام زمان(عج) برافراشته است .بذر آن ،با خون حضرت زهرا (س)
آبیاری شد.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور اظهار کرد :امام
خمینی (ره) پرچم حضرت زهرا(س) را برافراشت و امام دیگر ما امروز
آن راه را ادامه داد و پرچمدار همان پرچمی است که حضرت زهرا
برای آن جان داد .فاطمه زهرا (س) در جهاد و درگیری با مهاجمان
به حرم امامت نمونه بود .این اتفاق در شهادت سردار سلیمانی که
امروز نامش بیش از زمان زنده بودنش جاودانه است ،برای حضرت
زهرا (س) است.
حجت االسالم والمسلمین صدیقی درمورد سردار شهید سلیمانی
گفت :او مشکل مرگ را حل کرده بود .او آزاده ،مرد خدا و مرد عرش
بود .شهادت سلیمانی مثل شهادت حضرت زهرا(س) و امام حسین
(ع) نقطه عطف است .دو سال بعد از شهادت شهید سلیمانی ،همه
عالقهمندان به این شهید مجلس برپا کردند.
امام جمعه موقت تهران از برگزاری  ۴۰۰جلسه یادبود برای شهید
سلیمانی و ابومهدی مهندس خبر داد و گفت :بیش از  ۱۱۰جلسه
باشکوه در ایران برای شهید سلیمانی برگزار شد .بیش از هزار مسجد
محلهمحور به یاد شهید سلیمانی ،مکتب ایشان را مرور کردند.
حجت االسالم والمسلمین صدیقی ضمن بیان شخصیت آیت
الله مصباح در مورد سانحه هواپیمای اوکراینی گفت :یاد و خاطره

البته یک مسئول نزدیک به هیئت مذاکره کننده
ایرانی در وین گفت :سفر مسئول کره جنوبی به وین،
ارتباطی به مذاکرات لغو تحریم ندارد.
پس از مالقات معاون وزیر خارجه کره جنوبی با
علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در وین ،کره
جنوبی اعالم کرده منابع مالی ایران باید آزاد شود.

به ارواح طیبه این شهیدان و به چشمها و
دلهای منتظر پدران و مادران و همسران آنان
سالم و درود میفرستم.
به گزارش خبرآنالین به نقل از پایگاه اطالعرسانی
دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت آیت الله
خامنهای رهبر انقالب اسالمی ،به مناسبت تشییع
 ۲۵۰شهید گمنام در روز شهادت حضرت زهرا
(سالمالله علیها) در سراسر کشور پیامی صادر
کردند .متن این پیام به این شرح است:
سالم بر شهیدان گمنام ،گمنام در میان خاکیان
و معروف در عرصهی افالکیان .فداکارانی که پس
از گذشت سالیان دراز از لحظهی شهادتشان کشور
را با رائحهی معنویت و جهاد ،معطّر میسازند و
پرچم افتخار به خونهای ریخته شده در راه اسالم و
قرآن را ،بیش از پیش به اهتزاز در میآورند .تقارن
تشییع پیکر این مسافران ِ به خانه برگشته ،با روز
ّ
مبشر
شهادت صدیقهی طاهره سالماللهعلیها
ابدی ّت یاد و خاطرهی آنان و مژدهبخش خیر کثیری
است که از ناحیهی آنان برای کشور امام زمان
روحیفداه فراهم خواهد آمد انشاءالله.
به ارواح طیبه این شهیدان و به چشمها و
دلهای منتظر پدران و مادران و همسران آنان
سالم و درود میفرستم و فضل و رحمت فزایندهی
پروردگار را برای همه آنان مسألت میکنم.

طبق اطالعیه روابط عمومی مجلس شورای
اسالمی

قالیباف عضویت هیئت امنای
دانشگاههای علوم پزشکی و تهران
را نپذیرفت
روابط عمومی مجلس شورای اسالمی طی
اطالعیه ای اعالم کرد ،محمد باقر قالیباف حکم
عضویت در هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی
تهران را نپذیرفت .به گزارش ایسنا ،در پی انتشار
حکم عضویت قالیباف در هیئت امنای دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،روابط عمومی مجلس شورای
اسالمی طی اطالعیه ای اعالم کرد :وزیر محترم
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و رئیس محترم
دانشگاه علوم پزشکی به عضویت آقای دکتر
قالیباف در هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی نظر
داشتند اما رئیس مجلس ضمن تشکر از این ابراز
لطف ،موافقت خود را با این پیشنهاد اعالم نکردند.
بر اساس این اطالعیه ،علیرغم پیشنهاد عضویت
در هیئت امنای دانشگاه تهران از سوی وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری و رئیس محترم دانشگاه تهران،
بهدلیل مشغلههای کاری و عدم امکان حضور در
جلسات ،این پیشنهاد نیز در همان زمان رد و بر
انتخاب فرد دیگری به جای قالیباف تاکید شده بود.

ظریف:

احیای برجام پیروزی منطق و
دیپلماسی بر تعصب و تفکر صفر و
صدی است
وزیر امور خارجه پیشین ایران در پیامی توییتری
ضمن تاکید بر اهمیت احیای برجام از تالشهای
تیم مذاکرهکننده ایران در وین قدردانی کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه پیشین ایران در پیامی توییتری درباره
مذاکرات احیای توافق هستهای در وین نوشت:
تالشهای تیم ایران برای اطمینان یافتن از اجرایی
شدن کامل برجام [توافق هستهای] که منطقا باید
از سوی طرفین انجام شود که از توافق خارج شده
بود ،شایان حمایت کامل ماست .ظریف ادامه داد:
احیای برجام موفقیتی جهانی و پیروزی منطق و
دیپلماسی بر تعصب و تفکر صفر و صدی است
که هم به نفع ایران و هم به نفع جهان است.

با حضور چهرههای سیاسی صورت گرفت

امام جمعه موقت تهران:

امام جمعه موقت تهران یاد و خاطره جانباختگان هواپیمای اوکراینی
را گرامی داشت و گفت :خانوادههای این عزیزان بسیار نجیب ،اصیل
و بدهکار شهدا و انقالب بودند و دشمن را مأیوس کردند.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم کاظم صدیقی در نماز جمعه
ضمن گرامیداشت سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و مرحوم
آیتالله مصباح یزدی اظهار کرد :خداوند حضرت فاطمه(س) را
مالک و شاخصی برای جدا کردن صف حق و باطل معرفی کرده
است .رضایت او مظهر رضای خداوند و غضب او ،مظهر غضب
خداوند است .یک مقام راضی به رضایت خداوند هستند .مثل امام
حسین(ع) که فرمود من به قضای تو راضی هستم .مردم ایران هم
همیشه در دفاع مقدس ،در مواجهه با گروهکها و در فتنهها اهل
صبر و رضا بوده و هستند.
حضرت زهرا (س) ،پاسدار حکومت توحید تحت عنوان امامت و
والیت
امام جمعه موقت تهران ،حضرت زهرا(س) را به عنوان «پاسدار
حکومت توحید تحت عنوان امامت و والیت» معرفی کرد و گفت:
حضرت فاطمه زهرا(س) یک تنه به میدان آمد و از نظر جسمی
آسیب دید و در بستر افتاد اما پیروز میدان ایشان بود و نفاقها
را افشا کرد و چهره نورانی امامت و والیت را چنان بیمه کرد که
پرچم غدیر امروز در بستر انقالب اسالمی ایران با فرماندهی نائب

تقارن تشییع شهدای گمنام با روز
شهادت حضرت زهرا(س) مژدهبخش
خیر کثیری است

این دانشجویان عزیز را که از دانشگاههای مهم تهران ،امیرکبیر و
دیگر دانشگاه ها را گرامی میداریم .خانوادههای این عزیزان بسیار
نجیب ،اصیل و بدهکار شهدا و انقالب دشمن را مأیوس کردند .این
خانوادههای داغدیده عزیز ،داغ مضاعفی در کنار داغ شهید سلیمانی
دیدند .ان شاءالله عزیزان هواپیمای اوکراینی با شهید سلیمانی و سید
الشهدا(ع) محشور شوند.
حجت االسالم صدیقی افزود :ترامپ و سایر قاتالن خبیث
شهید سلیمانی و همدستانشان فکر میکردند با شهادت سردار
سلیمانی ،مقاومت شکست میخورد؛ در حالی که بعد از شهادت
شهید سلیمانی ،آب گوارا از گلوی آمریکاییها پایین نخواهد رفت.
امروز صالبت و اقتدار مجاهدان عراق ،لبنان و یمن را میبینیم و
در افغانستان هم بعد از شهادت شهید سلیمانی بود که آمریکا با
سرافکندگی گورش را گم کرد و از کل منطقه نیز ریشه آنها کنده
خواهد شد.
اما جمعه موقت تهران با اشاره به سالروز حمله به عین االسد،
پایگاه نظامی آمریکا در عراق گفت :بعد از شهادت سردار
سلیمانی ،وعده انتقام سر داده شد و در چنین روزی عیناالسد
را در هم کوبیدند و دشمنی که از هر نظر شکست خورده و هیچ
آبرویی برایش نمانده ،این ضربه محکم را تجربه کرد و هیچ غلطی
نتوانست بکند.

برگزاریمراسمپنجمینسالگرد
درگذشتآیتاهللهاشمیرفسنجانی
پنجمین سالگرد درگذشت آیت الله هاشمی
رفسنجانی همزمان با سالروز شهادت حضرت
فاطمه (سالم الله علیه) ،پنجشنبه  ۱۶دی ماه
در مرقد امام راحل برگزار شد .به گزارش ایسنا،
در این مراسم عالوه بر فرزندان آیتالله هاشمی
رفسنجانی ،اسحاق جهانگیری ،سیدحسن خمینی،
محمدباقر نوبخت ،پیروز حناچی ،مصطفی
کواکبیان و محمد سروش محالتی و جمعی دیگر از
چهرههای سیاسی حضور داشتند.
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رعایت پروتکلها به کمتر از  50درصد کاهش پیدا کرد

انگل کشف شده خطرناک است؟

روزهای آرام کرونایی
به گزارش ایسنا ،علیرضا اولیاییمنش گفت :از جبنه کلی ما در
خصوص سویه کرونای دلتا در وضعیت خوبی به سر میبریم و
استان تهران هم مانند نقاط کشور است و اکنون شهر قرمزی در
استان نداریم .عمده شهرها آبی رنگ هستند و میتوان گفت در
کف وضعیت کرونا هستیم .برخی روزها هیچ مرگو میری در استان
نداریم و تعداد بستریها هم به تناسب  ۱۴میلیون نفر جمعیت
استان است که نشان میدهد در کل اوضاع بدی از نظر کرونا نداریم.
وی درباره واکسیناسیون علیه این بیماری نیز گفت :عمده
واکسیناسیون کشور و تهران در سال  ۱۴۰۰به ویژه از تیرماه به بعد
انجام شده است و به همین دلیل خیلی از مردم همچنان ایمنی
تزریق دو دز واکسن را دارند که این ایمنی کمک میکند که افراد
کمتر به بیماری مبتال شوند.
او با اشاره به اینکه تاکنون سویه امیکرون به طور کلی ریسک و
خطر کمتری نسبت به سویه دلتا داشته ،تاکید کرد :ابتال به این
سویه درگیری ریه کمتری میدهد .مسلما امیکرون در کشور وجود
داشته و در حال گردش است و خیلی از مردم ممکن است متوجه
نباشند و فکر کنند سرماخوردگی کوچک و گذرایی گرفتند و این
بیماری را رد کنند و به همین دلیل چون مراجعات مردم پایین است
آمار ما هم از ابتال به این سویه خاص دقیق نیست .برخی مواردی
که شک زیادی به امیکرون بودن آن داریم ،برای آزمایشات دقیق
فرستاده میشود و بر این اساس موارد شناسایی قطعی ابتال به این
سویه اعالم میشوند اما اینکه بخواهیم آمار دقیقی از مبتالیان به
این جهش ارائه دهیم ،امکانپذیر نیست.
اولیاییمنش با تاکید بر لزوم افزایش مراقبتها ،اظهار کرد:
توصیه اکید ما تزریق دز سوم واکسن است که از اهمیت باالیی
برخوردار است و خوشبختانه انواع واکسنها در مراکز موجود است.
از سوی دیگر همچنان رعایت پروتکلهای بهداشتی امری مهم
است .علیرغم اینکه ممکن است عوارض سویه امیکرون از سویه
قبلی کمتر باشد اما باید همچنان موازین مراقبتی را رعایت کرد
زیرا وقتی مردم به طور گسترده به بیماری مبتال شوند برخی مانند
سالمندان و بیماران خاص بیشتر در معرض خطر قرار میگیرند .از
طرف دیگر اگر سویهای از ویروس کرونا تا حد زیادی در جمعیتی
گسترده شود احتمال جهش آن به سویههای خطرناکتر وجود
دارد .حتی اگر اثبات شود که امیکرون عالئم خفیفتری دارد باز
هم باید مراقبتها را در حد باالیی قرار داد.
وی افزود :اگر تعداد بستریها در یک ماه به یکباره افزایش یابد،
نظام سالمت قادر نخواهد بود با آن تعداد باال روبرو شود و دوام
بیاورد زیرا امکانات کشورها برای مقابله با شرایط عادی است.
او با اشاره به اینکه هنوز در کشور حدود  ۱۲درصد جمعیت
دز اول واکسن و حدود  ۲۴درصد هم دز دوم را دریافت نکردند،
تصریح کرد :از سوی دیگر توصیه به عدم قرارگیری در مجامع شلوغ
و فاقد تهویه و تاکید به استفاده از ماسک همچنان برقرار است.
آمار کشوری واکسیناسیون دز سوم نیز  ۱۳درصد است.
معاون بهداشت ستاد کرونا استان تهران درباره آمار واکسیناسیون
در استان تهران ،بیان کرد :در استان تهران واکسیناسیون دز اول
مشابه آمار کشوری حدود  ۸۵درصد و دز دوم ۷۴درصد و دز سوم
 ۱۵درصد است .همچنین آمار واکسیناسیون در مناطق تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران برای دز اول  ۱۰۰درصد ،برای
دز دوم  ۷۷درصد و دز سوم  ۱۳درصد ،برای دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی دز اول  ۸۱درصد ،دز دوم  ۷۴درصد و دز سوم ۱۷
درصد و برای دانشگاه علوم پزشکی ایران دز اول  ۸۱درصد ،دز دوم

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش:

بررسیهای محققان علوم پزشکی کشور نشان

معاون بهداشت ستاد مقابله با کرونا استان تهران ضمن ارائه آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا در پایتخت ،گفت :امیدوارم با
رعایت مردم وارد پیکی از امیکرون که نتوانیم جلوی آن را بگیریم نشویم؛ حمل و نقل عمومی ،مراکز خرید و باشگاهها از جمله
مراکزی است که باید پروتکلها به دقت رعایت شود.

معاون درمان
دانشگاهعلوم
پزشکیتهران:
چه بسا بسیاری
ازبیماریهایی
امروزمیبینیم
که شبیه
آنفلوانزا و
سبکهستند،
هماناومیکرون
باشند
 ۷۲درصد و دز سوم  ۱۴درصد است.
او با اشاره به اینکه شاخص رنگبندی کرونایی شهرها هنوز تغییر
نکرده است ،ادامه داد :قرار بود پس از شیوع امیکرون یک رنگبندی
جدید ارائه شود .به طور کلی شناسایی امیکرون به کیتهای
آزمایشگاهی ویژه نیاز دارد که به تعداد باال در دسترس همه
نیست؛ البته خوشبختانه انستیتو پاستور ایران به سرعت توانست
این کیتها را تولید کند اما نه به تعداد باال که در همه جا به وفور
وجود داشته باشد .به همین دلیل نمیتوان در مورد وضعیت به
شکل خیلی دقیق صحبت کرد.
وی همچنین در پیشبینی از شرایط کرونا در روزهای آتی با
توجه به وضعیت فعلی ،گفت :آمار رعایت پروتکلهای بهداشتی
به زیر  ۵۰درصد رسیده است .البته با تصویب ستاد ملی کرونا
برخی محدودیتها از جمله عدم بازگشایی مدارس (به جز برگزاری
امتحانات حضوری) و برگزاری مجازی کالسهای دانشگاهی
بازگشته است اما در بین جمعیت مردم معمول که مشاغل
آزاد دارند رعایتها کاهش یافته است .امیدوارم با رعایت مردم
وارد پیکی از امیکرون که نتوانیم جلوی آن را بگیریم ،نشویم .در
کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس همه مناطقشان از نظر امیکرون
قرمز است و جایی پاک ندارند .حمل و نقل عمومی ،مراکز خرید و
باشگاهها از جمله مراکزی است که باید پروتکلها به دقت رعایت
شود.
ممکن است بسیاری از موارد فعلی ابتال به آنفلوانزا ،همان
امیکرون باشد
کاهش رعایت پروتکلها و ترس از افزایش امیکرون در کشور در

حالی است که گفته میشود ممکن است بسیاری از موارد فعلی
ابتال به آنفلوانزا ،همان امیکرون باشد .معاون درمان دانشگاه علوم
پزشکی تهران در این خصوص گفته است :معتقدم میزان موارد
امیکرون اعالم شده در هر استان ،چندان قریب به واقع نیست،
زیرا ما کیتهای تشخیصی بسیار کم و محدودی داریم .چه بسا
بسیاری از بیماریهایی که امروز میبینیم که شبیه آنفلوانزا و سبک
هستند ،همان اومیکرون باشند.
سعید ناطقی ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در
گفتوگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت مراجعین کرونا گفت:
درحال حاضر وضعیت کرونا در بیمارستانهای زیرمجموعه دانشگاه
علوم پزشکی تهران خوب است اما من این خوب بودن را به برکهای
آرام تشبیه میکنم که درونش تمساح است .تجربه این دو سال
هم نشان داده است که رفتار ویروس کرونا در کشورهای مختلف
تقریبا مشابه است و اینگونه نیست که برای هر کشور به شیوه
ای متفاوت عمل کند .چیزی که میزان همهگیری کووید را تعیین
میکند میزان رعایت پروتکلهاست و رعایت دستورالعملهای
بهداشتی قبل از اینکه بخواهیم به واکسنی هم دست پیدا کنیم
اهمیت پیدا میکند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود :کشورهایی
که مقداری با قاطعیت و ضمانتهای اجتماعی باال پروتکلها را
به جامعه تحمیل میکردند ،مانند چین ،کره و یا ژاپن بسیار در
کنترل کرونا موفق بودند ،برخالف جوامعی که بسیار مالیم تر
برخورد میکردند و به خاطر مراودات اقتصادی که داشتند ،دلشان
نمیخواست برخی از محدودیتها را اعمال کنند ،مانند ایران،

گزارشی مبنی بر افشای سواالت امتحان نهایی نداشتهایم

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت« :امتحانات نهایی»
در نهایت امانت ،نظم و آرامش برگزار میشود و تاکنون نیز سند معتبر یا
گزارشی از طرف هیچ یک از مراجع نظارتی و کانالهای تلگرامی مبنی بر
این که حتی یک دقیقه قبل از شروع امتحان ،سؤاالت افشا شده باشد،
وجود ندارد.
به گزارش ایلنا ،خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و
پرورش گفت :در سنوات اخیر با استفاده از روش ارسال الکترونیکی
سؤاالت رمز شده به حوزههای اجرا؛ تا زمان ارسال رمز و بازگشایی و تکثیر
سؤاالت ،دسترسی به آن امکانپذیر نیست و تاکنون نیز سند معتبر یا

سازمان مدیریت پسماند

هشدار؛ کشف انگل بیماریزا در
مرغهای ایران

گزارشی از طرف هیچ یک از مراجع نظارتی و کانالهای تلگرامی مبنی بر
این که حتی یک دقیقه قبل از شروع امتحان ،سؤاالت افشا شده باشد،
وجود ندارد.
او افزود :اما در مواردی در حین برگزاری امتحان ،تعداد انگشتشماری
از دانشآموزان با استفاده از گوشی همراه و ...که به صورت غیرقانونی با
خود به جلسه امتحان می برند ،تصویر سؤاالت را در فضای مجازی انتشار
میدهند یا پس از چند دقیقه از شروع امتحان پاسخنامه خود را تحویل
و از جلسه خارج میشوند و تصویر سؤاالت را برای گردانندگان کانالهای
تلگرامی ارسال میکنند که این تصاویر مورد سوءاستفاده برای عملیات روانی
و کالهبرداری از دانش آموزانی که برای امتحان آماده نیستند قرار میگیرد.
ساکی در ادامه با بیان اینکه بدیهی است این اقدام به معنی لو رفتن
سؤاالت نیست ،چون در زمانی اتفاق میافتد که دانش آموزان در جلسه
امتحان حضور دارند و تحت نظارت مراقبین ،مشغول پاسخگویی به
سؤاالت هستند ،گفت :ضمنا ً با توجه به نشانه گذاری بر روی برگههای
سئواالت ،در بیشتر موارد به سرعت دانشآموز عامل انتشار تصویر
شناسایی و طبق مقررات با آن برخورد قاطع انجام میگیرد.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش همچنین ادامه داد :در
برخورد با متخلفان ،براساس آییننامه رسیدگی به تخلفات امتحانات،
مصوب شورای عالی آموزش و پرورش ،مجازات دانشآموزانی که در
جلسه امتحان موبایل و یا وسایل غیر مجاز دیگر همراه داشته باشند،
حتی اگر مورد استفاده قرار ندهند ،به گونهای است که نمره درسی که در
حال امتحان هستند ،صفر منظور میشود و اگر از آن ابزار غیر مجاز برای
انتشار تصاویر سؤاالت یا استفاده از پاسخهایی که ارسال شده ،استفاده
کنند ،نمره کلیه دروس صفر و متخلف ،از امتحانات نوبت بعدی محروم
میشود.

نوبت دوم

آگهی مناقصه شماره 4118/220
فرماندهــی آمــاد و پشــتیبانی منطقــه شــیراز نزاجــا در نظــر دارد نیازمنــدی اقــام مشــروحه جــدول زیــر را از جهــت یــگان هــای تابعــه و تحــت
پوشــش در شــیراز و اصفهــان از طریــق مناقصــه عمومــی خریــداری نمایــد  ،لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت بــرگ شــرایط و مشــخصات
مناقصــه از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت  10روز بــه آدرس شــیراز – میــدان ارتــش – آمــاد و پشــتیبانی منطقــه شــیراز ( مدیریــت خریــد و پیمــان)
مراجعــه و پیشــنهادات خــود را تنظیــم و بــه صنــدوق مناقصــه واقــع در درب ورودی همــان محــل انداختــه و رســید دریافــت نماینــد .
مقدار

جمع کل

مدت قرارداد

سپرده شرکت در
مناقصه ( ریال )

سه ماهه

438/000/0000
171/000/000

ردیف

شرح جنس

1

شیر تک نفره کم چرب  200سی سی پاکتی

 168/000عدد

2

دوغ تک نفره  250سی سی بطری

 84/000عدد

 66/000عدد

3

دلستر تک نفره  320میلی لیتر بطری

 84/000عدد

 66/000عدد

 150/000عدد

4

خرما مضافتی

 20/000کیلوگرم

 18/000کیلوگرم

 38/000کیلوگرم

سه ماهه

5

کشک بادمجان تک نفره  200گرمی

 84/000عدد

 66/000عدد

 150/000عدد

سه ماهه

938/000/000

6

تخم مرغ

 24/000کیلوگرم

 20/000کیلوگرم

 44/000کیلوگرم

سه ماهه

572/000/000

7

سیب زمینی

 90/000کیلوگرم

-

 90/000کیلوگرم

شش ماهه

405/000/000

8

پیاز

 45/000کیلوگرم

-

 45/000کیلوگرم

شش ماهه

90/000/000

9

سس کچاپ تک نفره  20گرمی

 7/200کیلوگرم

 5/700کیلوگرم

 12/900کیلوگرم

شش ماهه

113/000/000

10

حلوا شکری  50گرمی

 9/000کیلوگرم

 7/000کیلوگرم

 16/000کیلوگرم

شش ماهه

390/000/000

نیازمندی شیراز

نیازمندی اصفهان
 132/000عدد

 300/000عدد
 150/000عدد

سه ماهه
سه ماهه

262/500/000
380/000/000

الف ) محل تشکیل کمیسیون مناقصه  :شیراز ،مدیریت خرید و پیمان
ب ) مناقصه گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود .
پ ) هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
تلفکس مدیریت خرید و پیمان 07137398082 :
4240

مناقصه گزار فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شیراز نزاجا

آمریکا و بسیاری از دیگر کشورها.
او افزود :چنین کشورهایی توسط کووید درنوردیده شدند و االن
هم من احساس میکنم که اگر ما مقداری با غفلتی خود خواسته با
این مسئله برخورد کنیم و در محدودیتهای اجتماعی و پروتکلها
مقداری سهلانگاری کنیم ،همان اتفاقی که در آمریکا و اروپا
درحال حاضر در حال رخ دادن است ،در ایران هم در ماههای
بهمن و اسفند رخ خواهد داد و عید خوبی نخواهیم داشت ،اما اگر
پروتکلها رعایت شود و بتوانند برای سفرها محدودیت بگذارند،
میتوانیم با موفقیت از این گردنه عبور کنیم.
ناطقی گفت :البته به نظر من پیک اومیکرون میزان مرگ و میر به
اندازه پیک دلتا را نخواهد داشت و اصال ماهیت این ویروس اینگونه
نیست .منتها به این دلیل که به شدت گسترش پیدا میکند ،تعداد
ابتالها را میتواند بسیار افزایش دهد .البته به نظر میرسد میزان
بستریها زیاد افزایش نخواهد داشت ،بنابراین ما مشکالتی که در
پذیرش بیماران در پیک پنجم داشتیم ،اگر با خوشبینی نگاه کنیم
تجربه نخواهیم کرد.
او افزود :اما آنچه که در همهگیریهای گسترده خطرناک
است ،جهشهایی است که در سویههای مختلف رخ میدهد و
ما نمیدانیم که جهش بعدی منجر به ضعیفتر شدن ویروس یا
منجر به تقویت و یا حتی منجر به ترکیب دو سویه مختلف از این
ویروس میشود و آنهم هنوز معلوم نیست که میتواند خطرناک تر
و یا سبک تر شود و به سمت کمتر شدن بیماری برود.
ناطقی گفت :االن هم معتقدم میزانی که اعالم میشود که
ما در هر استان یک یا چند مورد اومیکرون مشاهده کردهایم،
چندان قریب به واقع نیست ،زیرا ما کیتهای تشخیصی بسیار
کم و محدودی داریم .چه بسا بسیاری از بیماریهایی که امروز
میبینیم که شبیه آنفلوانزا و سبک هستند ،همان اومیکرون
باشند.
او با تاکید بر خطر ترکیب سویه اومیکرون با دیگر ویروسها از
جمله آنفلوانزا خاطرنشان کرد :هرچه قدر که همهگیری بیشتر

باشد ،ولو اینکه منجر به بستری و فوت نیز نشود ،احتمال جهشها
و ترکیبها بیشتر خواهد بود و طبیعتا باید از آن ترسید.
ناطقی گفت :کشورهایی که اومیکرون را تجربه کردند ،به
صراحت اعالم کردهاند که اومیکرون سویهای است که تمایل
بیشتری به ردههای سنی پایینتر است .شنبه نیز اولین مورد
امیکرون در بیمارستان مرکز طبی کودکان بستری شد .البته این
کودک مشکالت زمینهای دیگری هم دارد .اما به هرحال با استفاده
از کیت تشخیص ،ابتال به اومیکرون را در او شناسایی کردند و در
اتاق ایزولهای بستری شده است که سرایت اتفاق نیافتد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت :بهترین کار
این است که حتما مردم از دوز سوم واکسیناسیون استقبال کنند.
درارتباط با واکسیناسیون گروه سنی زیر  ۱۲سال واکسنهایی که
بر پایه  MRNAبود برای واکسیناسیون توصیه شدهاند که درحال
حاضر شرکت رناپ در ایران بر این پلتفرم واکسن در حال مطالعه
است و میتواند به عنوان واکسن گروه سنی زیر  ۱۲سال هم مجوز
بگیرد.
او در ارتباط با وضعیت کادر درمان برای آمادگی مقابله با پیک
احتمالی اومیکرون گفت :ما به صورت کامل توانایی برخورد با
پنجمین موج را هم نداشتیم اما تحمل کردیم .امیدواریم این موج
هم پیش نیاید و درصورت رخ دادن وظیفه خودمان را انجام
خواهیم داد.

میدهد که در خصوص آلوده بودن گوشت

ماکیان به نوعی انگل ،نگرانیهای جدی وجود
دارد و باید در تولید و مصرف غذاهای آماده و

نیمه آماده از چنین محصوالتی ،دقت کافی را

به کار برد.

به گزارش ایسنا ،تیمی پنج نفره از محققان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اقدام به انجام

پژوهشی کردهاند که در آن ،میزان آلودگی مرغ

و خروسهای خانگی و پرورش صنعتی به این
انگل مورد بررسی علمی قرار گرفته است.

آنها برای انجام این تحقیق ،نمونه خون لخته

شده سه گروه ماکیان پرورش خانگی ،گوشتی
و تخمگذار صنعتی را جمعآوری کرده و بر روی

آنها ،آزمایش سرولوژی انجام دادند تا حضور

یا عدم حضور انگل توکسوپالسما را تشخیص

دهند.

نتایج این بررسیها نشان داد که درصد قابل

توجهی از ماکیان خانگی و صنعتی به انگل فوق
آلوده بودند و الزم است اقدامات پیشگیرانهای

برای تهیه غذاهای بیخطر از گوشت چنین

ماکیانی انجام شود.

در این باره ،نادر پستهچیان ،استاد و پژوهشگر

گروه انگلشناسی و قارچشناسی دانشکده
پزشکی و مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی

و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و
همکارانش می گویند :مرغهای بومی بهطور
معمول در منزل و یا در مکانهای فاقد نظارت

سازمان دامپزشکی کشتار میشوند و بافتهای
غیرمصرفی مانند امعا و احشای آنها ،اغلب

در محیط رها و یا بهصورت غیر بهداشتی دفع
میشوند .بنابراین عدم اطالع و آگاهی مردم

و پرسنل مرغداریها و کشتارها و عدم نظارت
سازمان دامپزشکی بخصوص روی مرغداریهای
سنتی و در منازل و همچنین تماس ماکیان با

سایر پرندگان در محیط باز موجب انتشار این

انگل میشود.

آنها میافزایند :نتایج این تحقیق نشان داد

که درصد قابل توجهی از مرغها و خروسهای

خانگی و صنعتی ازنظر آنتیبادیهای ضد انگل

فوق ،فعال بودهاند .این نتایج بیانگر این واقعیت
است که مرغها با انگل مواجه شده و به احتمال

زیاد ،گوشت آنها حاوی کیست نسجی است
که در صورت عدم طبخ صحیح ،به راحتی

میتواند بدن انسان را آلوده کند.

بر این اساس ،محققان فوق اشاره کردهاند که

انجام اقدامات پیشگیرانه برای تهیه غذاهای بی

خطر از گوشت ماکیان ضروری به نظر میرسد
و در این راستا ،بایستی غذاهای نیم پخته یا

کامال ًپخته را با شیوههای کامال ًبهداشتی تولید
و مصرف کرد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر ،مرمت
و بازآفرینی بالد شاپور دهدشت

نوبت دوم

اداره كل ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد مناقصه عمومی انجام
خدمات « :تعمیر ،مرمت و بازآفرینی بالد شــاپور دهدشت» را به شماره 14003/139/1058از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه
سامانه الکترونیکی دولت(ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و 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 .به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه الکترونیکی دولت(ستاد) ترتیب اثرداده نخواهد
شد .پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه شامل ،شرایط عمومی و اختصاصی را از تاریخ یکشنبه مورخه
 1400/10/12تا تاریخ چهارشنبه مورخ  1400/10/15از طریق سامانه مذکور دریافت و باتوجه به مندرجات اسناد مناقصه
مدارک الزم را شــامل :پاکات الف ،ب و ج تهیه و به صورت فایل  Pdfتا ساعت  14/30روز شنبه مورخ 1400/10/25
در سامانه فوق درج نمایند .پیشنهادات واصله راس ساعت  10/00صبح روز یکشنبه مورخ  1400/10/26در کمیسیون
مناقصه به نشانی :ياسوج-بلوار مطهری -مجتمع ادارات ،اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان،
سالن جلسات بررسی و نتیجه متعاقب ًا اعالم خواهد شد .سپرده تضمین شرکت در مناقصه از نوع ضمانتنامه بانکی
میباشد و شرکت ها موظف به تحویل اصل ضمانتنامه در پاکت الک و مهر شده (پاکت الف) تا ساعت  14/00روز شنبه
مورخ  1400/10/25به نشانی مذکور واحد دبیرخانه و سپس حراست اداره کل می باشند .الزم به ذکر است صرفا اسناد
پاکتهای پیشنهاد ( ب ) و ( ج ) دارای امضاء الکترونیکی مورد پذیرش است و در جلسه بازگشایی پاکتهای ( ب ) و (
ج ) اسناد فیزیکی کاغذی و اسناد فاقد امضاء الکترونیکی ( دارای مهر گرم ) مورد پذیرش نیست .
توجه مهم >> از قراردادن فرم پیشنهاد قیمت در پاکات (الف) و (ب) اکیدا خودداری گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های (الف)
به آدرس :ياسوج-بلوار مطهری مجتمع ادارات -اداره كل ميراث فرهنگي ،گردشگري وصنایع دستی استان -واحد
امور قراردادها  -می باشد.
کد پستی75916-53656 :
تلفن074-33343346 - 9 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دفتر ثبت نام 889699737 :و 85193768
مرکز تماس تهران021-27313131 :
مرکز تماس یاسوج074-33231811 :
عنوان پروژه:
رديف

1

عنوان پروژه

تعمیر ،مرمت و
بازآفرينی بالدشاپور
دهدشت

مبلغبرآورد
(مبلغ به ريال)

17/376/091/828
ريال

مبلغضمانتنامه
(مبلغ به ريال)

 868/804/591ريال
فقطضمانتنامهمعتبر
بانکی طبق فرمت آيین نامه
تضمین معامالت دولتی آذر
ماه  1394قابل قبول است

شرايط الزم
-1شرکت های دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با تخصص مرمت آثار
باستانی رتبه يک تا پنج
-2اشخاص حقیقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با تخصص مرمت
آثار باستانی پايه يک
-3داشتن روزومه کاری و انجام کارهای مشابه و سوابق کاری اجرايی در
زمینه مرمت آثار تاريخی الزامیست
-4در صورت برنده شدن اخذ تايیديه عوامل اجراايی از واحد فنی
مرمتمعاونتمیراثفرهنگیالزامیست
-5برنده مناقصه ملزم به انتخاب سرپرست کارگاه از بین اشخاصی است
که دارای مدرک تحصیلی مرمت آثار تاريخی می باشند
-6برنده مناقصه موظف به بکارگیری يک نفر نیروی کارشناس مرمت
بناهای تاريخی با سابقه حداقل  3سال حضور در پروژه های مرمتی مورد
تايید معاونت میراث فرهنگی می باشد.کلیه هزينه های بکارگیری نیروی
فوق بر عهده برنده مناقصه می باشد
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چرا بلیت هواپیما باز هم گران شد؟

پیترباگدانوویچدرگذشت

دست کوتاه ایرانیها از پرواز

فیلمسازی که با زبان سینما بزرگ شد
کارگردانی که با ساخت فیلمهای چون «آخرین
نمایش فیلم» و «ماه کاعذی» بهعنوان یکی از
مهمترین فیلمسازان هالیوود در دهه  ۱۹۷۰به
شهرت رسید ،در  ۸۲سالگی درگذشت.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،پیترباگدانوویچ
فیلمساز مشهور آمریکایی روز پیش در ۸۲
سالگی از دنیا رفت.
این کارگردان که فیلمهای مطرحی چون
«آخرین نمایش فیلم» و «چه خبر دکتر؟» را در
کارنامه داشت همچنین بازیگر سریالهایی چون
«سوپرانوها»« ،سیمپسونها» و «بیل را بکش
 ۱و  »۲بود.
باگدانوویچ که مانند اسکورسیزی بهعنوان یکی
از کارگردانهای مکتب قدیم سینمای آمریکا
مطرح بود ،مانند همتایانش در موج نوی فرانسه
کارش را با نقد سینمایی و تحصیل در زمینه
کارگردانی شروع کرد و یکی از کارگردانهای
نسلاول از آنهایی بود که به عنوان عشق فیلم
شناخته میشدند و با توجه به زبان سینما بزرگ
شدند .گفته میشود وی در دوران جوانی خود
 ۴۰۰فیلم تماشا کرده بود .از این نسل بعدها
اسپیلبرگ و متاخرتر از آنها کوئنتین تارانتینو را
میتوان نام برد.
از باگدانوویچ به عنوان منتقدی ارزشمند
یاد میشود که با الهام از سینمای فرانسه بر
کارگردان به عنوان یک مولف تاکید داشت
و بسیاری از آمریکاییها به دلیل نوشتههای
تخصصی وی در این زمینه کارگردانی فیلم را
جدیتر گرفتند .وی بسیاری از این نوشتهها را
در مجله اسکوایر منتشر میکرد و از مجموعه
این مقالههای کتابی با عنوان «تکههای زمان»
در سال  ۱۹۷۳منتشر شد.
وی با ساخت «آخرین نمایش فیلم» که با
اقتباس از رمانی از لری مکمورتری ساخته شد
سال  ۱۹۷۱موفق به کسب  ۸نامزدی اسکار از
جمله بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه
اقتباسی شد و یک سال بعد با کمدی «چه خبر
دکتر؟» که به سبک یک فیلم کمدی از هاوارد
هاکس ساخته شده بود که دو تن از بازیگران
آن دوران یعنی باربارا استرایسند و رایان اونیل
در آن بازی کرده بودند ،شهرتش را تثبیت کرد.
این فیلم پس از «پدرخوانده» و «ماجراجویی
پوزیدون» سومین فیلم پرفروش سال  ۱۹۷۲شد.
فیلم بعدی وی «ماه کاغذی» در سال ۱۹۷۳
نیز که فیلمی سیاه و سفید با بازی رایان اونیل
بود جایزه اسکار را برای بازی دختر  ۹ساله رایان
اونیل در این فیلم کسب کرد.
«نیکل ادئون»« ،شما اینجایید»« ،نفرتانگیز»
و «آقای حسادت» از دیگر فیلمهای وی هستند.
آخرین فیلم باگدانوویچ به عنوان کارگردان
«این شکلی خندهدار است» در سال  ۲۰۱۴بود
که اوون ویلسون ،کاترین هان و جنیفر آنیستون
بازیگرانش بودند.

فرهنگوهنر

این روزها دیگر سفر رفتن شامل حال بسیاری از ایرانیها
نمیشود ،نه اینکه ممنوعیتی در کار باشد اما آنقدر هر روز
فشار اقتصادی باالتر میرود و هزینههای سفر هم افزایش پیدا
میکند که دیگر کمتر جایی در بین خانوادههای ایرانی میتواند
داشته باشد ،خصوصا اگر قرار باشد با وسایل حمل و نقل عمومی
انجام شود .این روزها هم که پس از افزایش چندباره قیمت بلیت
هواپیما در دو سال اخیر به بهانههای مختلف ،با تصویب قانونی
جدید ،قرار است باز هم شاهد افزایش قیمت بلیت هواپیما باشیم
و تقریبا امکان سفر با آن برای بسیاری از ایرانیها عمال ناممکن
باشد.
مرداد ماه بود که پس از گران شدن بلیت هواپیما برای بار
چندم و شکلگیری اعتراضهایی نسبت به آن درباره ناممکن
شدن استفاده از هواپیما با این قیمتها ،دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی گفته بود که «لزومی ندارد همه اقشار از هواپیما
استفاده کنند»! صحبتهایی که رییس هیأتمدیره انجمن صنفی
دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران آن را خطرناک
میدانست .حرمتالله رفیعی ،رییس هیأتمدیره انجمن صنفی
دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ،در واکنش به
این اظهارات و همچنین افزایش قیمت بلیت هواپیما که ظاهرا از
دستور رسیدگی و برخورد خارج شده است ،در مصاحبهای گفته
بود :از سال گذشته که قیمت بلیت هواپیما بیرویه باال رفت تا
حاال ،برخورد قطعی با شرکتهای هواپیمایی که بلیت را گران
کردهاند ،صورت نگرفته است .سوال من از آقایان این است اگر
آزادسازی نرخ شده ،چرا کف و سقف برای قیمتها گذاشتهاید،
چرا در سیستم فروش ،نرخهای پایین را میبندید و از دسترس
خارج میکنید و فقط فروش صندلی با قیمت باال را باز میکنید؟
آیا اینها معنی آزادسازی نرخ میدهد؟
او با اشاره به اظهارات اخیر دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی
مبنی بر اینکه سهم سفرهای هوایی را یک درصد اعالم کرده
که  ۶۵درصد آن یک درصد هم به کارکنان دولت و ماموریتی
اختصاص داشته است ،اظهار کرد :البته که روی این آمار بحث
است و فکر نمیکنم اعداد دقیقی باشد ،ولی اگر این صحبتها
مطرح شده که فاجعه است .به فرض اینکه آمار درست باشد،
یعنی شرکتهای هواپیمایی از حساب دولت گرفتهاند که برای
منافع خود خرج کنند!؟ از طرفی ،گفتهاند «کسانی که ضرورت
دارند باید از هواپیما استفاده کنند و لزومی ندارد همه اقشار از
هواپیما استفاده کنند» ،این صحبتها خطرناک است .اگر همه
این اظهارات درست باشد ،شرکتهای هواپیمایی حق نداشتند
ارز  ۴۲۰۰تومانی یارانه بگیرند و از سوختی با قیمت کمتر از آب
استفاده کنند .شرکتهای هواپیمایی باید جواب بدهند که تا االن
که این همه یارانه گرفتهاند بر چه اساس بوده است؟
حاال پس از گذشت چند بار شاهد افزایش مجدد قیمت
بلیتهای هواپیما هستیم .این بار اما این افزایش به دلیل
مصوبهای است که اخیرا در مجلس شورای اسالمی تصویب
شده است .بر اساس این مصوبه عوارض پنج درصدی شهرداری
برای بلیت هواپیما حذف اما به جای آن مالیات بر ارزش افزوده
 ۹درصدی تصویب و اعمال شد که بر این اساس قیمت بلیت
هواپیما با افزایش چهار درصدی مواجه شد.
این مسئله باعث شد تا مردم انتقادات بسیاری در این باره
مطرح کنند اما مقصود اسعدی سامانی ،دبیر انجمن شرکتهای

گروه فرهنگ و هنر – از قدیم میگویند «بسیار سفر باید تا پخته شود خامی» .اما سفر رفتن اصال به این سادگیها نیست،
خصوصا اگر قرار باشد این سفر هوایی باشد .شما هم باید هزینه الزم برای اقامت در شهر مورد نظرتان برای چند روز را داشته
باشید و هم از پس بلیت هواپیمایی که هر روز گرانتر میشود بر بیایید .چند روزی است که مصوبه مالیات بر ارزشافزوده
در قیمت بلیت هواپیما حاشیهساز شده است ،مصوبهای که بنابر آن نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی با  ۴درصد و در
مسیرهای خارجی با  ۹درصد افزایش روبهرو خواهد شد.

رفیعی :این
مالیاتهایی
که برای سفر
گرفتهمیشود
و بیشتر حکم
جریمه را پیدا
کرده و سفر را
روز به روز برای
تعدادبیشتری
سختتر
میکند
هواپیمایی ،در گفتوگو با ایسنا اعالم کرد که مقصر ایرالینها
مقصر این افزایش قیمت نیستند و برخی نمایندگانی که همواره
نسبت به افزایش قیمت بلیت هواپیما اعتراض میکنند با وضع و
تصویب این قانون باعث این افزایش نرخ شدهاند.
وی افزود :از روز  ۱۳دی ماه نرخنامه جدید را بر اساس این
قانون روی سایت انجمن قرار دادهایم و اگر بلیتی خارج از این
نرخها فروخته شود ،تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهیم
کرد .البته شرکتهای هواپیمایی با توجه به شناور بودن نرخها
میتوانند بلیت هواپیما را در مسیرهای داخلی عرضه کنند اما
باید در نظر داشته باشند که  ۹درصد از این مبلغ بابت مالیات بر
ارزش افزوده کسر خواهد شد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ادامه داد :حدود  ۱۲درصد
قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی ارتباطی به ایرالینها
ندارد و مربوط به هزینههایی مانند عوارض و مالیات است که به
حساب شرکتهای هواپیمایی واریز نمیشود.
حرمتالله رفیعی ،رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ،در نشست که به
منظور بررسی این مصوبه تشکیل شده بود در اینباره با اشاره
به قانون مصوب مجلس درباره اعمال مالیات بر ارزشافزوده در

بلیت هواپیما ،اظهار کرد :به نظر میرسد عنوان «حمل و نقل
هوایی» سهوا ً از این قانون حذف شده ،چون مغایر با قوانین
بینالمللی حمل و نقل است .در دنیا مالیات بر ارزشافزوده در
صنعت حمل و نقل هوایی اعمال نمیشود و به همین دلیل،
شرکتهای هواپیمایی خارجی نمیتوانند آن را اجرا کنند .اجرای
این قانون تبعات خوبی برای ما نخواهد داشت و برای مردم تورمزا
خواهد بود.
او همچنین این نکته را یادآور شد :با اعمال مالیات بر ارزش
افزوده روی بلیت هواپیما ،مردم در داخل کشور بلیت را گرانتر
از خارج از کشور میخرند ،بنابراین منتظر باشیم مردم به خرید
بلیت در مسیرهای خارجی از پلتفرمهای خارج از ایران روی
آورند .این قانون فقط باعث خروج ارز از کشور میشود.
رفیعی در گفتوگو با ایسنا در اعتراض به قانون جدید مالیات
بر ارزشافزوده که سفر هوایی را گرانتر کرده است ،مجددا در
این باره گفت :در صنعت هوایی تولیدکننده محصول را با همان
نرخی که تولید کرده باید به دست مصرفکننده برساند .ضمن
اینکه مصرفکننده یک بار قبال مالیات پرداخته ،چرا دوباره از او
مالیات میگیرند؟
رفیعی با اشاره به مبهم بودن دستورالعمل اعمال مالیات بر

ارزشافزوده و مشکالتی که در ادامه پیش خواهد آمد ،اظهار کرد:
تا پیش از افزایش  ۹درصد مالیات بر ارزشافزوده روی قیمت
بلیت هواپیما ،چند نوع مالیات اعمال شده است .اگرچه مالیاتها
مستقیم به حساب آژانسهای مسافرتی و شرکتهای هواپیمایی
نمیرود ،اما طبق مستندات هر شرکت هواپیمایی نزدیک به ۵۰۰
تا  ۶۰۰میلیارد تومان از بابت عوارض شهرداری در دهه  ۹۰که
پول آن را هم از مردم گرفتهاند ،به شهرداریها و دولت بدهکارند.
بنابراین گرفتن مالیات از مردم لزوما به معنی پرداخت کامل آن
به خزانه دولت نیست .با توجه به چنین سابقهای چه تضمینی
وجود دارد که مالیات بر ارزشافزوده که از مردم گرفته میشود
کامل به دولت برگردانده شود؟
او با اشاره به افزایش نرخی که در مسیرهای پروازی داخلی
با اجرای مالیات بر ارزشافزوده از  ۱۳دیماه  ۱۴۰۰اتفاق افتاده
است ،گفت :بررسی قیمتها نشان میدهد در برخی محاسبات
قیمتی ،به اسم مالیات بر ارزشافزوده ،افزایش نرخ بلیت هم
اتفاق افتاده است .هرچند شرکتهای هواپیمایی میگویند ۵
درصد عوارض شهرداری کم شده و با اعمال  ۹درصد مالیات بر
ارزشافزوده ،تنها چهار درصد به قیمت بلیت مسیرهای داخلی
اضافه شده است ،اما اگر نرخها بررسی شود مشاهده میکنید که
در برخی مسیرها اینگونه نبوده است.
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی
و جهانگردی ایران درباره انواع مالیاتی که مردم روی بلیت هواپیما
پرداخت میکنند ،توضیح داد :مردمی که با هواپیما در داخل و
یا به خارج از کشور سفر میکنند چند مدل مالیات میدهند،
مالیات (توسط دولت در ارتباط با حمل و نقل هوایی وضع شده)،
عوارض شهرداری ،عوارض فرودگاهی و عوارض نظارت بر ایمنی
مسافر .در سفرهای خارجی نیز عوارض فرودگاه بینالمللی از
مبدأ و سوخت و عوارض خروج از کشور هم اضافه میشود.
عوارض خروج از کشور که با اجرای قانون بودجه در سال ۱۴۰۱
قرار است افزایش پیدا کند و دیگر شبیه جریمه شده است تا
عوارض .عوارض فرودگاه بینالمللی از مبدأ هم که حدود ۵۰۰
هزار تومان میشود.
او افزود :فرودگاههای خارجی هم از مسافران مالیات میگیرند،
اما در آنجا شما به چشم میبینید که آن مالیات را خرج کردهاند
و تبدیل به خدمات برای مردم شده است .در فرودگاههای
بینالمللی ایران که این همه هم مالیات گرفته میشود و مبلغ
عوارض خروج هم از  ۲۵هزار تومان به  ۸۰۰هزار تومان (نرخ
عوارض سفر سوم و بیشتر) رسیده است ،چه تغییری در
وضعیت آن فرودگاهها ایجاد شده است؟ چرا وضعیت فرودگاه
بینالمللی تهران بعد از  ۲۰سال هنوز هیچ تغییری نکرده است؟
چند هتل برای آن ساختهاند ،چند باند فرودگاهی به آن اضافه
شده است ،چه خدمات در شأنی را به مردم میدهند؟ این همه
سال به شهرداری عوارض داده شده است چه خدمات شهری
برای مسافران فرودگاهها ایجاد شده است؟
رفیعی این سوال را پرسید که مالیات بر ارزشافزوده که از جیب
مردم میرود ،کجا قرار است خرج شود؟ و در ادامه بیان کرد:
یک بار به مردم توضیح دهند این مالیاتهایی که برای سفر گرفته
میشود و بیشتر حکم جریمه را پیدا کرده و سفر را روز به روز
برای تعداد بیشتری سختتر میکند ،در کجا خرج میشود و چه
خدماتی در ازای آن به مردم داده میشود؟

 ۸۵میلیارد ریال خسارت سیل به آثار تاریخی هرمزگان

آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ثبتــی شــماره  1240فرعــی از1
اصلــی بخــش ســه شــاهرود دردفتــر امــاک جلــد  12صفحــه
 267ذیــل ثبــت  1637بنــام خانــم فاطمــه حســینی صــادر و
تســلیم گردیــده اســتکه طــی ســند رســمی شــماره  1351/09/22-11140دفتــر 6
شــاهرود وقــف بتولیــت میــرزا ابوطالــب حســینی شــد همچنیــن برابــر نظریــه صــادره
از اداره تحقیــق اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان ســمنان بشــماره -827432
 1400/09/18مشــخص شــد کــه پــس از فــوت متولــی مذکــور اداره اوقــاف بســطام
تولیــت موقوفــه مذکــور را عهــده دار اســت ســپس نماینــده اداره اوقــاف بســطام بــا ارائــه
دو بــرگ فــرم استشــهادیه تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه علــت جابجایــی را
نمــوده اســت لــذا برابــر تبصــره یــک مــاده  120ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتب یکبــار در
یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار اگهــی تــا هرکــس نســبت بــه صــدور ســند مالکیت
اعتــراض دارد و یــا ســند مالکیــت در دســت وی میباشــد و یــا مدعــی انجــام معاملــه
ای اســت مراتــب را حداکثــر ظــرف مــدت  10روز پــس از انتشــار اگهــی کتبــا بــه اداره
ثبــت اســناد و امــاک شــاهرود اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مهلــت
قانونــی اعتــراض ســند مالکیــت المثنــی وفــق مقــررات صــادر خواهدشــد ســند دفترچــه
ای فاقــد شــماره چاپــی مــی باشــد.
رونوشت  :ستاد اجرایی فرمان امام ( ره )

شناسه آگهی 1255860 :

بخشی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود
از طرف رضا طالع زاری 4239

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

برابــر رای شــماره  1400/09/03 - 140060318019005090هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه
بامعــارض متقاضــی آقــای ناصــر کمالــی ســاری قیــه فرزنــد امیــر بــه شــماره شناســنامه  82426صــادره از تهــران در
ششــدانگ یکبــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت  438/46مترمربع پــاک فرعــی  10635از  8اصلــی مفروز
و مجــزی شــده از پــاک  666واقــع در قریــه طــوالرود بخــش  28گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای عبــرت
الــه پــوژک گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد م الــف  907/ 847تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  1400/10/18 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/11/02

رئیس ثبت اسناد و امالک – علیرضا سعادت مریان 4234

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان برآورد کرد:
بارشهای سیلآسای اخیر حدود  ۸۵میلیارد ریال خسارت به آثار تاریخی این
استان وارد کرده است.
به گزارش ایسنا ،سیل  ۱۴استان کشور را درگیر کرده و قربانی هم گرفته است.
وضعیت آثار تاریخی در این استانها نیز وخیم گزارش شده است .در جنوب
سیستان و بلوچستان ،بخش زیادی از قلعه تیس نابود شده است .در استان
هرمزگان نیز بیشتر قلعههای تاریخی بر اثر بارانهای شدید خسارت دیدهاند.

سهراب بناوند ،مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
هرمزگان ،پس از پایشهای اولیه ،میزان خسارت واردشده به آثار تاریخی این
استان را بر اثر بارشهای اخیر فعال حدود  ۸۵میلیارد ریال برآورد کرده است.
به گفته او ،هشت اثر تاریخی استان هرمزگان به دلیل جاری شدن سیالب،
آسیب و خسارت دیدهاند .بناوند گفت :آثار تاریخی شهرستان میناب ،از جمله
قلعه «هزاره» ،قلعه «گوربند» و قلعه «کردر» و قلعه «مغویه» در شهرستان
بندرلنگه بر اثر بارانهای سیلآسا آسیب دیده است .در شهرستان بستک هم
به قلعه و حمام «خان» خسارت وارد شده است .قلعه پرتغالیهای جزیره هرمز
و قلعه «کمیز» در رودان نیز در بارندگیهای اخیر دچار آسیب شدهاند .او
افزود :این آسیبها بین  ۵تا  ۵۰درصد بنا بوده که بیشترین آسیب هم به قلعه
«مغویه» و قلعه «خان» وارد شده است .مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی استان هرمزگان همچنین گفت :برای مرمت این آثار به میزانی
که به آنها خسارت وارد شده ،اعتبار نیاز است .باران به این آثار تاریخی به
ویژه قلعه مغوبه بندر لنگه و حمام و قلعه خان بستک درحالی خسارت وارد
کرده است که پیشتر ،بارها درباره نیاز این آثار به مرمت فوری هشدار داده
شده بود.
برخی از آثار تاریخی استانهای جنوبی و غربی کشور نیز که در بارندگیهای
قبلی دچار آسیب شدهاند هنوز مرمت نشدهاند و باقیمانده آن بناها همچنان
در خطر تخریب است.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سید مصطفی جعفری نژاد فرزند
سید خدا رحم به شماره ملی 4۲۳۲0۹51۳6صادر از بویراحمد در مقطع
کارشناسی پیوسته رشته مهندسی عمران -عمران صادر از واحد
دانشگاهی یاسوج به شماره سریال 1۹46۹0۷مفقود گردیده و فاقد اعتبار
می باشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی
واحد یاسوج ارسال نمایند.

مفقودی

بــرگ ســبز و کارت ماشــین ســواری هــاچ بــک هایمــا تیــپ  T-AT-S7مــدل  1397رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور
 484QT7B016268Aو شــماره شاســی  NAAD391Z4JY736942و شــماره پــاک ایــران  649 – 16ن 19
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم 4236

مفقودی

اینجانــب محمدرضــا ســاوه مالــک خودروی پــژو پــارس بشــماره شاســی  NAAN01CA9BK475359و شــماره
موتــور  12489159184بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا
چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت
ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه
 1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد 4243

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری هــاچ یــک تیــپ  MTکوئیــک سیســتم ســایپا مــدل  1400بــه رنــگ
ســفید بشــماره انتظامــی  791ص  76ایــران  35وشــماره شاســی  NAS841100M1111247و شــماره موتــور
M15/9273808متعلــق بــه اقــای محمــد باقــر خلیلــی خلیلونــد مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 4244

مفقودی

ســند کمپانــی ســواری پــژو  206تیــپ  2مــدل  1400رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره موتــور  182A0147951و
شــماره شاســی  NAAP03EE0MJ461244و شــماره پــاک ایــران  151 – 57ه  35مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم 4242

مفقودی

ســند کمپانــی خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل  1389بــه رنــگ ســفید بشــماره انتظامــی  864ج  59ایــران 42
و شــماره شاســی  NAAN01CA9BK475359و شــماره موتــور  12489159184متعلــق بــه اقــای محمــد رضــا
4246
ســاوه مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پــژو  206تیــپ  2بــه شــماره انتظامــی
597ج 72ایــران  75به شــماره موتــور  10FSS15215015و شــماره شاســی 19839526
مــدل  1384بنــام محمــد غضنفرآبــادی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
(زاهدان)

مفقودی

ســند اتوبــوس بــه شــماره پــاک  68369تهــران  13و شــماره شاســی
42164000340متعلــق بــه اداره ورزش و جوانــان اســتان سیســتان و بلوچســتان مفقــود
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

سند کمپانی سواری پژو 405مدل 1۳85رنگ خاکستری متالیک شماره
پالک 49-645ج 93شماره موتور 12485210784شماره شاسی 40302480به
نام ساناز جهانبازی مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

اگهی فقدان سند مالکیت بخش 5چرام
آقای عبدالحسین غالمی فرزند محمد علی با تسلیم دو برگ
استشهادیه گواهی شده از طرف دفتر خانه 48دوگنبدان و یک برگ
تقاضای کتبی مدعی است که  1جلد سند مالکیت ششدانگ پالک
10۷.۲4۳که ذیل دفتر 10صفحه 18۲زیر شماره 1۳51بنام مشارالیه
ثبت وصادر شده که به علت نامعلوم مفقود شده است نامبرده تقاضای
صدور المثنی سند مالکیت نموده است لذا مراتب طبق اصالحیه
تبصره یک اصالحی ماده 1۲0آیین نامه قانون ثبت اگهی می شود که
هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معا مله ای انجام داده ویا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار اگهی
به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا
خالصه معامله تسلیم نماید واگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید ویا
در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت
را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد
تاریخانتشار1400.10.18
یاری زاده
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کهگیلویه
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شوک بزرگ رسمی شد

واکنش فدراسیون کشتی
به غیبت بنا در کمیته فنی انتخابی
جام تختی

حذف معنادار سرخابیها از آسیا
به گزارش ورزش سه ،کنفدراسیون فوتبال آسیا در خبری کوتاه
سرانجام اعالم کرد که پرسپولیس و استقالل مجوزهای الزم برای
حضور در لیگ قهرمانان آسیا  2022را به دست نیاوردند و از
لیگ قهرمانان کنار رفتند.
بر اساس اعالم وبسایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا،
باشگاه گل گهر نیز نتوانست مجوز حرفهای را دریافت کند تا
سپاهان و فوالد تنها نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فصل
جدید باشند.
این در حالی است که ایافسی توضیح بیشتری نداده اما
مطابق انتظار ،این تصمیمی است که روز ششم ژانویه توسط
کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفته شده و به این ترتیب دو سهمیه
ایران برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا از دست میرود.
نکته مهم اینکه در هفته گذشته امیدواریها برای حفظ
سهمیه پرسپولیس و استقالل افزایش یافته بود اما درنهایت
کنفدراسیون فوتبال آسیا حذف دو تیم سرخابی را عملی کرد.
ایافسی در بیانیه خود نوشت :کمیته مستقل مجوز
حرفهای ،بر اساس بندهای  14.4و  14.5مقررات حرفهای
رقابتها مجوزشان را لغو کند .این کمیته اعالم کرده که این سه
باشگاه معیارهای اجباری حضور در رقابتها را فراهم نکردند.
همینطور این کمیته درخواست فوری باشگاه گلگهر سیرجان را
که ارسال کرده بود رد کرد.
پیش از این ایافسی در نامهای به این سه باشگاه فرصتی
کوتاه و  5روزه را برای توضیح و ارسال مدارک جدید داد و اسناد
تازه هم به ایافسی ارسال شد که مورد رضایت ایافسی نبود
تا این دو تیم برای اولین بار به دلیل الیسنس ،از لیگ قهرمانان
حذف شوند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در فایل پیوست جداگانه اعالم کرده
که «پرونده این اقدام به دبیرخانه کمیته انضباطی و اخالقی
 AFCارسال میشود تا تحقیقات بیشتر و اقدامات الزم (در
صورت نیاز) صورت بگیرد».

 5قسمت اساسی که حذف را رقم زدند
ایافسی در بیانیه رسمی خود دالیل حذف پرسپولیس و
استقالل از آسیا و رد درخواست مجوز حرفهای گلگهر را توضیح
داده است.
ایافسی در بیانیهای با اعالم حذف این دو باشگاه توضیح
داده« :کمیته مستقل کنترل تصمیم گرفت که مجوز تیم های
پرسپولیس ،استقالل و گل گهر سیرجان (که همگی از جمهوری
اسالمی ایران هستند) را بر اساس بندهای  14.4و  14.5مقررات
حرفهای رقابتها ،لغو کند و حضورشان را رد کرده است».
دو بند مورد اشاره ایافسی البته نکته خاصی ندارند و در
آنها آمده است« :مجوز باشگاه برای ورود به لیگ قهرمانان را
خود ایافسی یا کمیته کنترل ورودی میتواند به دو دلیل رد
شود )1 :هیچکدام از شرایط برای اعطای مجوز برآورده نشود و
 )2اعطای مجوز باعث تخطی از قوانین مجوز حرفهای بشود».
در بخش بعدی بیانیه ایافسی آمده« :این کمیته اعالم کرده
که هیچکدام از این سه باشگاه معیارهای الزامی حضور در این
رقابتها را فراهم نکردند؛ معیارهایی که در بندهای  3.1و 3.2
 Aمقررات حرفهای این کنفدراسیون آمده و بر اساس این مسئله
مجوز حضور در رقابتهای سال  2022لیگ قهرمانان آسیا به
آنها داده نشده است».
نکته مورد توجه ایافسی که به بند  3.2ارجاع داده مسئله

با اعالم ایافسی ،سه باشگاه ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا حذف شدند.

پرسپولیس
و استقالل
مجوزهای الزم
برای حضور در
لیگقهرمانان
آسیا  2022را به
دست نیاوردند
و از لیگ
قهرمانانکنار
رفتند
مهمی است که عامل اصلی حذف پرسپولیس و استقالل به
شمار میرود .ایافسی در این قسمت سه نوع استاندارد را
تعریف کرده:
الف) این ضوابط الزامیای هستند که باید از سوی درخواست
کننده دریافت مجوز رعایت شود .اگر باشگاه خواستار مجوز هیچ
یکی از ضوابط صدور مجوز باشگاهی «آ» را رعایت نکند ،سپس
مجوز ورود به رقابتهای باشگاهی  AFCرا دریافت نمیکند.
ب) اگر باشگاه درخواست کننده مجوز هیچ یک از ضوابط
صدور مجوز باشگاهی «ب» را رعایت نکند ،سپس از سوی
مجوزدهنده به دلیل عدم رعایت این ضوابط مجازات میشود.
هرچند طرف درخواست کننده ممکن است همچنان مجوز ورود
به رقابتهای  AFCرا دریافت کند.
ج) این ضوابط صدور مجوز باشگاهی بهترین توصیههای
عملکرد هستند.
و در ادامه آمده که مشکل پرسپولیس ،استقالل و گل گهر در
همان قسمت الف بوده است؛ یعنی ضوابطی که برای حضور در

لیگ قهرمانان آسیا الزامی هستند.

فصل اول (الزامی برای لیگ قهرمانان و ایافسی کاپ)
برنامههای توسعه جوانان
 .1باشگاه خواستار مجوز باید برنامه توسعه جوانان نوشتاری
مورد تایید صادر کننده مجوز داشته باشد .صادر کننده مجوز
باید کیفیت برنامه توسعه جوانان را پیش از تایید آن ارزیابی
کند و با بازدیدهای متناوب از تمرینها و بازیها ،اجرایی شدن
این برنامه را تایید کند.
 .2این برنامه باید حداقل حوزههای زیر را پوشش دهد:
الف) اهداف ،فلسفه بازی جوانان و فلسفه توسعه جوانان
ب) سازمان بخش جوانان (چارت سازمانی ،اعضای درگیر،
ارتباط با باشگاه خواستار مجوز ،تیمهای جوانان و سایر موارد)
ج) پرسنل (فنی ،پزشکی،اجرایی و غیره) و حداقل شروط مورد
نیاز.
د) زیربنای در دسترس برای بخش جوانان (امکانات تمرین و
بازی و سایر موارد)

هـ) منابع مالی (بودجه در دسترس ،مشارکت از سوی باشگاه
خواستار مجوز ،بازیکنان یا جوامع بومی و سایر موارد)
و...
فصل دوم (الزامی برای لیگ قهرمانان و ایافسی کاپ)
تیم جوانان
 .1متقاضی الیسنس باید در تیم جوانان یک سری فاکتورها
را رعایت کند:
الف) حداقل دو تیم پایه در گروههای سنی مختلف  15تا 21
سال داشته باشد
ب) حداقل یک تیم در محدوده  10تا  14سال داشته باشد
ج) حداقل یک تیم زیر  10سال داشته باشد
د) هر تیم پایه به جز تیم زیر  10سال ،باید در یکی از لیگهای
رسمی محلی و ملی شرکت کند که توسط عضوی از کنفدراسیون
فوتبال آسیا به رسمیت شناخته شود.
فصل سوم (الزامی برای لیگ قهرمانان و ایافسی کاپ)
مراقبت پزشکی از بازیکنان
 .1متقاضی مجوز حرفهای باید یک سری مراقبتهای پزشکی
را رعایت کند و امکانات را در اختیار بازیکنان قرار دهد:
الف) معاینه پزشکی سالیانه قلبی عروقی را همیشه باید انجام
دهد و این باید برای همه بازیکنان تیم اول باید انجام شود.
ب) معاینه پزشکی سالیانه برای همه بازیکنان باالی  12سال
انجام شود
ج) همه بازیکنان باید مورد بیمه قرار بگیرند
فصل چهارم (الزامی برای لیگ قهرمانان آسیا)
 .1متقاضی مجوزحرفهای حداقل باید یکی از این موارد را
رعایت کند:
الف) مسائل مربوط به سالمتی ورزشکاران
ب) قوانین مصوب فیفا برای بازی
ج) کنترل دوپینگ
د) سایر مسائل مورد نیاز مصوب توسط ایافسی
 .2یک سری مسائل که شخص ثالث عضو ایافسی تعیین
کرده است.

فصل پنجم (مسائل مالی و مالکیتی)
در ادامه  4بخش دیگر هم آمده که آخری مربوط به مسائل
مالی و مالکیتی این دو باشگاه است که در یکی از قسمتهای
آن به وضوح به مالکیت مشترک اشاره میکند و مینویسد:
«دو تیم حاضر در لیگ قهرمانان نباید مدیریت مشترک داشته
باشند»
بخش دیگر بیانیه به باشگاه گل گهر اختصاص دارد:
«همینطور این کمیته درخواست ویژه ای که باشگاه گل گهر
سیرجان ارسال کرده بود را رد کرد ».در بخش پیوست این خبر
آمده که گل گهر درخواست داشت تا به صورت فوق العاده ورود
به لیگ قهرمانان آسیا داشت اما این درخواست با پاسخ منفی
ایافسی مواجه شده است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرده است« :این مسئله
امروز به اطالع باشگاهها رسید و اطالعات بیشتر در مورد روند
درخواست بازیها در سایت  AFCاست و تصمیمی گیری در
جلسه  6ژانویه گرفته شده در این فایل پیوست وجود دارد».
در قسمت پیوست ایافسی تاکید میکند« :پرونده این اقدام
به دبیرخانه کمیته انضباطی و اخالقی  AFCارسال میشود تا
تحقیقات بیشتر و اقدامات الزم (درصورت نیاز) صورت بگیرد».

سخنگوی فدراسیون کشتی تاکید کرد :اسامی
تمامی اعضای کمیته فنی رقابتهای انتخابی
جام تختی توسط محمد بنا به فدراسیون اعالم
شده است.
محمد ابراهیم امامی در گفتوگو با ایسنا،

درباره علت غیبت محمد بنا در کمیته فنی
رقابت های انتخابی جام تختی به عنوان یکی

از مراحل انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی،
اظهار کرد :اعضای کمیته فنی توسط محمد
بنا سرمربی تیم ملی انتخاب شده اند .تمامی

موارد فنی زیر نظر سرمربی تیم ملی است.
تمامی اعضای کمیته فنی این رقابتها که
شامل آقایان علی آبادی ،دلیریان ،اسفندیاری

فر ،نعمت پور ،علیزاده و حضرتی پور ،انتخاب

محمد بنا هستند.

سخنگوی فدراسیون کشتی ،افزود :قاعدتا خود

آقای بنا نیز ناظر این رقابتها خواهد بود و به

سالن مسابقات میآید ،اسامی کمیته فنی خیلی
مالک نیست چرا که تمامی موارد فنی با نظر

سرمربی تیم ملی خواهد بود.

وی درباره سفر تیم ملی کشتی آزاد به دوبی

برای حضور در سفارت آمریکا و اینکه آیا گروه

دیگری نیز برای دریافت ویزا عازم دوبی می

شوند یا خیر ،گفت :به دنبال دعوت رسمی
فدراسیون کشتی آمریکا از ایران برای برگزاری
دیدار دوستانه با این کشور ،اعضای تیم ملی

کشتی آزاد جهت مراحل اداری دریافت ویزا به

دوبی رفتند .فکر میکنم با توجه به محدودیت
حضور تعداد نفرات در محل سفارت ،تعداد
دیگری از اعضای تیم نیز برای دریافت ویزا عازم

دوبی می شوند.

پیش از این و در جریان رقابتهای کشتی

فرنگی قهرمانی کشور در زاهدان به عنوان
مرحله نخست انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی،

نام محمد بنا در میان اعضای کمیته فنی این

رقابتها بود اما وی به دلیل مشکالت شخصی

نتوانست به زاهدان سفر کند.
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گالیه پلیس از قیمت باال و تعداد کم
صندوق امانات بانکها

تبدیل دره به اکوپارک

لزوم چک روحی و جسمی
رانندگان خودروهای باری
به گزارش ایسنا ،در این طرح حدود  ۴۰۰معتاد
متجاهر و کارتنخواب در دره فرحزاد شناسایی و به
مراکز مربوطه تحویل داده میشوند .این معتادان
با توجه به جنسیت ،سن و سال و سالمت یا بیمار
بودن در مراکز نگهداری پذیرش میشوند .اگر اعتیاد
این افراد طی آزمایش اثبات شود پروتکل ترک اعتیاد
آنها انجام میشود سپس به مراکز بازپروری و کمپ
میروند که در منطقه  ۵حدود  ۵هزار ظرفیت برای
این افراد در نظر گرفته شده است.
در این مراکز برنامههای کارآفرینی و آموزشهای
تخصصی فنی و حرفهای در نظر گرفته شده است و
هدف اصلی آن ایجاد ارتباط بین فرد معتاد با خانواده
و جامعه است که در مراحل بعدی این طرح اجرایی
میشود.
شهروندان ساکن در این محله به شدت از وجود
معتادان متجاهر و کارتنخوابها که سیمای شهری
را زشت کرده و باعث ایجاد ناامنی شدند ناراضی
هستند .ظرف  ۱۰روز اخیر دو جلسه تخصصی با
معتمدین این محله ،امام جماعت و شهروندان
فرحزاد برگزار شده که اعتقاد داشتند معتادان امنیت
آنها را از بین بردهاند لذا این عملیات برای حفظ امنیت
این محله و بهسازی فضای بیدفاع شهری صورت
پذیرفت.
در همین راستا احسان شریفی ،شهردار منطقه ،در
حاشیه این عملیات ،با اشاره به اهمیت طرح پاکسازی
دره فرحزاد گفت :دره فرحزاد از لحاظ زیست محیطی
و طبیعت جذاب آن ،بسیار قابل اهمیت است .این
دره در طول سالیان طوالنی ،مسیر تردد زائران امام
زاده داوود بوده و همواره از نقاط گردشگری و تفریحی
شمال تهران به شمار میرود .در سالهای اخیر به
دلیل عدم توجه بخشهای مختلف ،این دره به مکانی
برای تجمع معتادان و فروشندگان مواد مخدر و پایگاه
ناامنی برای شهروندان منطقه تبدیل شده بود.
شریفی ادامه داد :حدود یک ماه پیش ،با دستور
رئیس جمهور که شهردار تهران را متولی طرح امنیت
اجتماعی تهران و مبارزه با آسیبهای اجتماعی قرار
داد ،قرارگاهی تشکیل شد .اعضای سپاه ،بسیج،
نیروهای انتظامی ،مقامات قضایی ،بهزیستی و
شهرداری تهران در این قرارگاه حضور دارند .چند

رئیس پلیس پایتخت از قیمت باال و تعداد کم
صندوق امانات بانکها گالیه کرد و گفت :بخش
اعظم سرقتها را طال و ارز تشکیل داده است.
سردار حسین رحیمی در گفتوگو با مهر در پاسخ
به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخالف اینکه صندوق
امانات وجود دارد اما مردم تمایلی به استفاده از
این صندوقها را ندارند ،اظهار کرد :قیمت صندوق
امانات بانکها خیلی باال است و البته تعداد آنها هم
کم است .وی افزود :این طور نیست مردم تمایل
نداشته باشند که طال و ارزشان را در صندوق امانت
نگذارند اما هم صندوق کم است و هم قیمتشان
باال هست .رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به
اینکه مردم تمایل به استفاده از صندوق امانات
را دارند اما شرایط استفاده از این صندوقها برای
همه مقدور نیست ،گفت :مسئوالن بانک مرکزی و
مسئوالن اقتصادی باید فکر جدی برای این موضوع
کنند .سردار رحیمی بیان کرد :متأسفانه میزان
طال و میزان ارزهای خارجی در منازل زیاد است
و تقریبا ًدر تمام سرقتها یک بخش اعظم آن طال
و ارز است .وی خاطرنشان کرد :بعد از طال و ارز،
بخش دیگری که در سرقتها چشمگیر است،
فرشهای قیمتی و نفیس است.

اجرای طرح ضربتی جمعآوری معتادان متجاهر در رود دره فرحزاد با تاکید شهردار تهران ،دستور مقامات قضایی و خواسته شهروندان این محله از  ۱۵دی
ماه با حضور عوامل مربوطه آغاز شده است.

در این طرح
حدود 400
معتادمتجاهر
و کارتنخواب
در دره فرحزاد
شناسایی و به
مراکزمربوطه
تحویل داده
میشوند
کار ویژه در این قرارگاه تعریف شده که یکی از آنها
موضوع پاکسازی دره فرحزاد است .این دره مابین
منطقه  ۵و  ۲قرار دارد و با هماهنگیهای مشترکی که
با منطقه  ۲داشتیم ،در نهایت عملیات پاکسازی دره
از معتادین متجاهر از پانزدهم دی آغاز شد.
شهردار منطقه  ۵با بیان اینکه امروز نیز پاکسازی
فیزیکی منطقه و جمع آوری زبالهها و بهسازی
محیطی در حال انجام است ،اذعان کرد :بناهایی
در حاشیه و بستر رودخانه ساخته شده که پاتوق
معتادان متجاهر است و امروز با حضور مقامات
قضایی و بر اساس قانون وزارت نیرو که اجازه هرگونه
ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه را نمیدهد،
این تخریب در حال انجام است .همچنین حدود ۳۰۰

نفر از همکاران شهرداری که وظیفه پاکبانی محیط
را بر عهده دارند ،اینجا حضور داشته و زبالهها را
به صورت دستی و در مقیاس یک یکم جمعآوری
میکنند.
وی با اشاره گام بعدی این طرح ،ادامه داد :بر
اساس دستور شهردار تهران ،سازمان پارکها و
فضای سبز متولی ایجاد اکوپارک در این محدوده و
به تعبیری امتداد شمالی بوستان نهج البالغه خواهد
بود .امیدواریم که در آینده نه چندان دور ،مردم لذت
بهرهمندی از این طبیعت زیبا را داشته باشند.
وی با اشاره به موفقیت طرح بهسازی ،گفت :طرح
پیاده شده برای پاکسازی دره فرحزاد موفقیتآمیز
بوده است .ما هفته گذشته به اتفاق مقامات انتظامی

چهار مصدوم درپی انفجار مین در
مهران

و قضایی از این دره بازدید کردیم و با حمله معتادان
مواجه شدیم که درگیری نیز با نیروهای انتظامی
همراه ما شکل گرفت ولی با پاکسازی صورت گرفته،
امروز فضای دره بسیار امن است و به نظر میرسد
فضای دره به سمت امنیت پایدار پیش خواهد رفت.
شریفی با بیان اینکه طرح پاکسازی دره فرحزاد ،چند
وجهی است ،تاکید کرد :در این طرح شرکت تامین
آب تهران که ظرفیت باالیی برای پاکسازی رودخانه
دارد ،شهرداری را همراهی میکند .از سوی دیگر اگر
طرح اکوپارک و ایجاد بوستان در روددره فرحزاد اجرا
شود ،به نحوی امنیت و آسایش پایداری در محدوده
خواهیم داشت و دیگر محل تجمع معتادان متجاهر
نخواهد بود.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران:

وضع سالمت راهبر مترو باید به طور دائم کنترل شود
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت :حوزه حمل نقل ما به ویژه در بخش مترو باید
نسبت به تقویت نیروی انسانی بخش فنی حتما پیشبینیهای الزم را داشته باشد .اگر الزم به گرفتن مجوزی در
این رابطه از شورای شهر باشد هم باید حتما این مجوز گرفته شود.
علی اصغر قائمی ،عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران ،درباره ضرورت باال بردن
منابع مالی تخصیص داده شده برای مدیریت شهری پایتخت به میزان گفت :این صحبت درستی است .جناب
آقای چمران هم در مصاحبهها و هم در بیاناتی که در صحن شورا داشتند نسبت به این موضوع واکنش نشان
دادند .با نمایندگان عضو فراکسیون مدیریت شهری در مجلس شورای اسالمی جلسهی مشترکی برگزار شده
که در آن سهم شهرداریها در بودجهی عمومی کشور مورد بررسی قرار گرفت .آقای چمران با رییس مجلس
شورای اسالمی هم جلسهای در این خصوص داشته اند .اما آن حوادثی که در حمل و نقل عمومی رخ میدهد
دالیل ضرورت افزایش بودجهی شهرداری را برای مخاطبان روشنتر میکند .البته من تعابیری نظیر چانه زنی و
گروکشی را چندان مطلوب نمیدانم .اما متاسفانه واقعیت همین است .یعنی وقتی اتفاق یا حادثهای پیش میآید
حساسیت بسیاری از افراد تشدید میشود و ممکن است پاسخهای بهتری به درخواستها در حوزهی مدیریت
شهری داده بشود .وی درواکنش به اینکه چرا در حوادثی که در حوزهی حمل و نقل پیش میآید به جای پیش

کشیدن مسالهی فرسودگیها و کمبودها نقطه تمرکز بر خطای انسانی گذاشته میشود گفت :این دو عامل را باید
دو موضوع مستقل از هم دید که وقتی در کنار هم قرار میگیرند باعث روی دادن حادثه میشوند .در حوزهی
حمل و نقل نیروی انسانی بخش اداری با مشکل چندانی روبرو نیستند .اما نیروی انسانی مربوط به بخش فنی از
درجهی اهمیت باالتری برخوردار هستند .حوزهی حمل نقل ما به ویژه در بخش مترو باید نسبت به تقویت نیروی
انسانی بخش فنی حتما پیش بینیهای الزم را داشته باشد .اگر الزم به گرفتن مجوزی در این رابطه از شورای شهر
باشد هم باید حتما این مجوز گرفته شود .عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد :من
البته فکر نمیکنم نیاز به دادن چنین مجوزی باشد ،چون به مسووالن آن حوزه اختیارات کافی داده شده است.
اینکه تعداد راهبر قطارها افزایش پیدا بکند ،آموزشهای مستمر ارائه شود ،به طور دائمی این کارکنان کنترل
بشوند ،یا وضعیت سالمتی و کیفیت آموزش و تسلطی که نسبت به وظایفشان دارند همهی این موارد در اختیار
مسئوالن آن حوزه هست و میتوانند اقدام کنند .اما اینکه ما با فرسودگی ،کمبود قطعات معطل ماندن تعمیر
واگنها ،کمبود قطارهای مترو و کمبود ایستگاه مواجه هستیم همه اینها بحثهای سنگینتر و درازمدتی محسوب
میشوند؛ بنابراین هم مسائل کوتاه مدت و هم مسائلی که در درازمدت باید حل بشوند باید در برنامهریزیهای
مربوط به حوزهی حمل و نقل شهر تهران مدنظر قرار بگیرد.

نجات  ۱۲۰نفر از سیالب
رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به این که  ۱۲۰نفر از شهروندان
از سیالب نجات داده شده و به مناطق امن منتقل شدند ،از تداوم
امدادرسانی به شهروندان در  ۴۰شهرستان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،پیرحسین کولیوند درخصوص سوانح جوی کشور
که از  ٨تا  ١٦دی رخ داد ،گفت ٣١ :استان تحت تاثیر موج بارشی
قرار گرفتند و به همین علت هالل احمر به آماده باش کامل درآمد تا
در نقاطی که متاثر از سوانح جوی بودند ،امدادرسانی خود را آغاز کند.
وی افزود :بیشتر آسیبهای ناشی از این سامانه بارشی در جنوب
کشور مشاهده می شود و در همین زمینه  ١٦٠٥دستگاه چادر٢٦٥٧ ،
تخته موکت ۱۷ ،هزار و  ۵۱۵تخته پتو ٢٦١٩٠ ،کیلوگرم نایلون۷۰۰ ،
شعله والور ۴۷۷۷ ،بسته غذایی ۳۵۶۳ ،کیلوگرم برنج ۷۲۲۴ ،قوطی
کنسروجات ۱۳۲ ،کیلوگرم خرما ٣١٠٢ ،قرص نان و  ۲۱هزار و  ۱۴۸بطری
آب معدنی در میان سیل زدگان توزیع شد .رئیس جمعیت هالل احمر
خاطرنشان کرد :در  ٤٠شهرستان استانهای سیستان و بلوچستان،

هرمزگان ،کرمان ،فارس و بوشهر امدادرسانی ادامه دارد و از تمامی
ظرفیتها برای کمک به مردم استفاده می شود.
کولیوند ادامه داد :طی چند روز گذشته در استانهای سیستان و
بلوچستان ،کرمان ،هرمزگان و فارس  ۴فروند بالگرد طی  ٤٧سورتی
پرواز و به مدت  ۲۵ساعت محموله امدادی  ١١تنی را به مناطق سیل
زده انتقال و  ٢٣نفر از مجروحین سیل را به مراکز درمانی منتقل کردند.
همچنین  ۱۶۳نیروی امدادی نیز بوسیله بالگرد به مناطق صعب العبور
اعزام شدند .وی افزود :سوانح جوی در روزهای اخیر صرفا معطوف
به جنوب کشور نبود و در استانهای آذربایجان شرقی و غربی،
اردبیل ،اصفهان ،بوشهر ،قزوین ،فارس ،کرمان ،کهگیلویه و بویراحمد،
چهارمحال و بختیاری ،زنجان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان،
خوزستان ،خراسان جنوبی و رضوی ،لرستان ،مازندران ،هرمزگان و یزد
امدادرسانی انجام شده است .رئیس جمعیت هالل احمر تصریح کرد:
در مجموع در  ١١٠شهرستان عملیات امدادرسانی توسط نیروهای هالل

احمر انجام و برای  ٤٨هزار و  ۱۴۴نفر اسکان اضطراری فراهم شد.
در همین راستا  ٤اردوگاه در چابهار ،کنارک و میناب نیز برپا شد تا
شهروندان در این اردوگاه ها ساکن شوند.
کولیوند با اشاره به اهم ماموریتهای هالل احمر در مناطق سیل زده
در روزهای اخیر گفت ١٢٠ :نفر از شهروندان در روزهای اخیر از سیل
نجات داده شدند و متاسفانه  ١٠نفر نیز جان خود را از دست دادند.
رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد :در استانهای شمالی نیز
 ١٥نفر خدمات سرپایی درمانی توسط نیروهای هالل احمر دریافت
کردند و  ٥نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند .همچنین  ٢٤٠دستگاه
خودرو از سیل و کوالک رها شدند .کولیوند تاکید کرد :تخلیه آب از
منازل مسکونی با جدیت دنبال می شود و تاکنون از  ٤٠٠خانه آب
به صورت کامل تخلیه شده است .در مجموع بیش از  ۴۷۰۰نیرو برای
کمک به سیل زدگان به کار گرفته شده و در این راستا  ۷۴۱دستگاه
خودرو روز نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس جمعیت هالل احمر از به کارگیری
نیروهای پشتیبان سایر استانها جهت تخلیه هر چه
سریع تر آب از منازل شهروندان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،پیرحسین کولیوند گفت :در
راستای مصوبه چهارشنبه شورای هماهنگی و
مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان در
بندر کنارک به منظور سرعت بخشیدن به امر
امداد رسانی در مناطق متاثر از آبگرفتگی در شهر
و روستاهای کنارک تسریع در تخلیه آب منازل
با حضور تیمهای پشتیبان از استانهای خراسان
جنوبی ،قم ،یزد و اصفهان در  ۵۰نقطه با  ۵۰موتور
پمپ کف کش و لجن کش آغاز شد .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی جمعیت هالل احمر؛ همچنین
تسریع در توزیع اقالم زیستی و غذایی در قالب ۱۰
گروه متشکل از نمایندگان فرماندار ،بنیاد مسکن،
شورا و جمعیت هالل احمر با  ۱۰کامیونت و ۱۰
وانت در دستور کار قرار گرفت و با همراهی عزیزان
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی انتظامی در
 ۱۰منطقه شهر کنارک آغاز شد.

سودوکو

حل جدول

حلسودوکو

افقی:
«-۱چشمه» عربها – درون – سم شکافدار مانند سم گاو و گوسفند
 -۲اتحادیه – نابودی – منطقه صنعتی آلمان  -۳شهری نزدیک تهران –
شهری در استان فارس – صحرای مصر – گونه  -۴برادر پدر – پرهیزگار
– گشاد  -۵لحظه کوتاه – سازمان جاسوسی آمریکا – محصول آب
و صابون – درجات  -۶سود حرام پول – بارد – خانه دارد – ویتامین
انعقاد خون  -۷عنوانی در سیستم سیاسی امپراتوری عثمانی که
معموال به فرمانداران ،تیمسارها و یا دیگر اشخاص بزرگ داده میشد
 چرخ نخریسی – پایتخت غنا  -۸کلک سینمایی – منسوب به دههزارمتر  -9عمل گریختن – طبل جنگی – گرو میگذارد  -۱۰باران اندک
– کارناوال شادی یک یا چندروزه – ظرف پلو – سر خوردن  -۱۱بندری
در بلغارستان  -بز کوهی – خونبها – انسان خسته ندارد  -۱۲خانه
فشنگ – پوشاندن – سیلی  -۱۳مرطوب – شهر انار – به هم سائیدن
– «تلخ» عرب  -۱۴مزد – سرشوی گیاهی – سوبسید  -۱۵دهمین ماه
عبری  -درگیری – جداکننده حق و باطل.
عمودی:
-۱تصدیق بیگانه – ساز چنگ  -سرطان مردانه  -۲بچه لوس – رستنی
– خجسته و مبارک  -سنگسار کردن  -۳تازه و جدید – شریفترین –
نوعی سبک موسیقی – سطح  -۴ضمیر غائب – فلزی است – کشف
هرشل  -۵جمع «عاکف»  -آب منجمد – پایتخت ونزوئال  -۶نشانه
مرغوبیت کاال – کجاوه « -۷سفید» آذری – از انواع عدسی – قورباغه
درختی – زعفران  -۸عدد فوتبال – سرسلسله اعداد – پژمرده – تصدیق
جنوبیها  -9یکپنجم چیزی – نت چهارم  -نام پیغمبر قوم عاد -
پشته خاک  -۱۰چیزی که با آن ظرفهای مسی و برنجی را به هم
جوش میزنند  -عمل پر کردن پوست حیونات مرده برای زیبایی -۱۱
استراحت بین دو نیمه نمایش تئاتر – عدد ماه – سازمان آزادیبخش
فلسطین  -۱۲وامخواهی  -دانه خوشبو چای – نشانه مفعول بیواسطه
 -۱۳قیمت بازاری  -بن آستین  -دریای خوارزم  -خرمافروش  -۱۴شاهکار
«نیکالی گوگول» – صدمه و آسیب – سمت راست – از کارخانههای
ماشینسازی فرانسه  -۱۵رهبر کشتی – الغر و نحیف – نیمصدای
گریه.

1971

جدول

طراح :مجتبی اردشیری

مسئول پایگاه خبری  ۱۱۵ایالم گفت :انفجار مین
بر جای مانده از دوران جنگ تحمیلی در شهرستان
مرزی مهران استان ایالم چهار مصدوم بر جای
گذاشت .به گزارش میزان ،عباس زیدی با بیان
اینکه در اثر انفجار مین در منطقه کنجانچم بان
چرمگ مهران چهار نفر از عشایر و دامداران منطقه
مصدوم شدند ،اظهار کرد :هر چهار نفر نوجوان
در رده سنی  ۱۳و  ۱۴سال بودند که در حین چرای
دام دچار مصدومیت شدند .مسئول پایگاه خبری
 ۱۱۵ایالم افزود :این اتفاق تلفات جانی نداشته
ولی نفرات با مصدومیت شدید و قطع عضو به
بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان مهران انتقال
داده شدند .وی همچنین از حادثه دیگر و انفجار
دستگاه پمپ باد در تعمیرگاهی در شهر ایالم خبر
داد و گفت :این حادثه ظهر پنجشنبه در ابتدای
محدوده رسالت شهر ایالم بعد از زیرگذر رخ
داد که  ۲مصدوم برجای گذاشت .زیدی افزود:
مصدومان بالفاصله توسط اورژانس  ۱۱۵شهری
چالیمار به بیمارستان انتقال داده شدند.

تسریع روند تخلیه آب از منازل
سیلزدگان و توزیع اقالم غذایی
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پاکسازی دره فرحزاد از معتادان متجاهر و کارتنخوابها

سخنگوی سازمان آتشنشانی عنوان کرد

سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری تهران با اشاره به لزوم رعایت نکات
ایمنی برای حمل بارهای جامد و مایع از سوی
خودروهای باری گفت :رانندگان خودروهای
باری حتما باید از نظر سالمت جسمی و روانی
تایید شده و این افراد گواهینامه معتبری داشته
باشند.
سید جالل ملکی در گفتوگو با ایسنا درباره
ایمنی خودروهای باری و نکاتی که باید حین
حمل بار رعایت کنند ،اظهار کرد :صنعت حمل
و نقل ،قدمت زیادی در مشاغل مختلف دارد.
بارها انواع متفاوتی دارند؛ برخی از بارها قابلیت
فساد دارد که باید وسیله نگهداری آن مناسب
باشد و برخی دیگر از بارها قابلیت اشتعال و
انفجار دارند که از مواد شیمیایی هستند که
ظرف حمل آنها باید حتما مناسب باشد .بار اگر
جامد باشد باید به گونهای حمل شود و اگر مایع
باشد به گونهای دیگر.
ملکی اظهار کرد :بارهای مایع به غیر از خطرات
آسیبزا از جمله قابل اشتعال بودن ،به دلیل
لمبرهایی که در حرکت ایجاد میکند ،وزن خود
را از آن چیزی که هست بیشتر نشان میدهد.
زمانی که تانکری مایعی را حمل میکند حین
پیچیدن ،موجی به بدنه تانکر وارد میکند که
به آن اصحطالحا لمبر زدن گفته میشود .یعنی
تمام وزن بار مایع به یک طرف وارد میشود.
وی ادامه داد :بار جامد اینطور نیست و
میتوان آن را با تسمه مهار کرد .به همین دلیل
نوع تانکر حمل بار مایع باید متفاوت باشد
و معموال تانکرهایی که بار مایع را با آن حمل
میکنند ،داخلش پر است و یا دیوارههایی دارد
که هرچه دیوارههای آن بیشتر باشد از ضربه
زدن ،لمبر زدن و جابهجا شدن مایع داخل تانکر
جلوگیری میشود .در حالی که تانکری پر که
دیوارهای هم ندارد و با آن مایع حمل میکنند
میتواند آسیبزا باشد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران با بیان
اینکه بار جامد باید از نظر حجم و وزن با
خودرویی که آن را حمل میکند تناسب داشته
باشد ،گفت :برخی از بارها کوچک است؛ اما
وزن زیادی دارد .به عنوان مثال ممکن است یک
گاوصندوق نیم متر در نیم متر باشد ،اما باید پنج
نفر آن را جابهجا کنند؛ چرا که وزن زیادی دارد.
پس خودرویی که قرار است گاوصندوق حمل
کند نباید فقط به اندازهای که حجم گاوصندوقها
اجازه میدهد آنها را حمل کند ،بلکه باید به
میزان وزن آن نیز توجه کند.
ملکی افزود :این امر در خصوص بارهای سبک
نیز صدق میکند .برخی حملکنندگان بار،
بارهایی که سبک هستند را به خاطر وزن کم
آنها در حجم زیاد حمل میکنند؛ موارد زیادی
بوده که بارها از ارتفاع استاندارد خارج شده و
به دکلهای برق ،پایههای پل و ...برخورد کرده
است.
ملکی در خصوص لزوم سالمت رانندگان
خودروهای باری نیز گفت :رانندگان خودروهای
باری حتما باید از نظر سالمت جسمی و روانی
تایید شده باشند .باید چک شود که حتما این
افراد گواهینامه معتبری داشته باشند .طی
روزهای قبل حوادثی دیده شده که یکی از دالیل
وقوع آن بیاحتیاطی رانندگان بوده است .بر
همین اساس باید به این دسته از موارد نیز توجه
ویژهای داشت.
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مدیر عامل شركت شهرك های صنعتی فارس در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان آباده اعالم كرد:

حیوانات موذی از محدوده بازار
روزهای کرج پاکسازی میشوند
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری
کرج گفت :طرح کنترل جمعیت حیوانات موذی
در محدوده بازار روزهای سطح شهر کرج و
کانالهای منتهی به آنها کلید خورد .حسین کریم
پناه اظهار کرد :پاکسازی و جلوگیری از ازدیاد
جمعیت حیوانات موذی پیرامون مراکز خرید و
خصوصا بازار روزهای میوه و تره بار ،از برنامههای
اولویتدار سازمان مدیریت پسماند است .وی
افزود :بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته ،محیط
اطراف و کانالهای منتهی به بازار روزهای میوه و
تره بار الله ،گالیل ،حسن آباد ،کیانمهر و ماهان
طعمه گذاری و کارشناسان این امر در حال رصد و
پیگیری کنترل جمعیت حیوانات موذی اطراف این
مراکز هستند .این مسئول در خصوص جزئیات
طرح طعمه گذاری گفت :طعمههای استفاده
شده فاقد هرگونه مواد شیمیایی خطرناک برای
انسان و محیط زیست ،دام ،طیور ،خاک ،گیاه
و سایر جانداران است و ترکیبات آن شامل نانو
پودر ،پاششی آنژینات ،ژله گیاهی ،مواد معدنی و
مواد پروتئینی و چربی است که پس از فرآوری با
تکنولوژی نانو تولید میشود.

برگزاری سومین جلسه شورای
مسکن استان به ریاست
استاندار گلستان
مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان از
برگزاری سومین جلسه شورای مسکن در سالجاری
به ریاست استاندار خبر داد.سومین جلسه
شورای مسکن استان در سالجاری به ریاست
دکتر زنگانه استاندار گلستان و با حضورسر
کار خانم مهندس همدم معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری  ،مهندس محبوبی مدیر کل
راه وشهرسازی استان گلستان و سایر مدیران
دستگاههای اجرایی عضو شورا بصورت حضوری
وفرمانداران شهرهای استان به صورت ویدئو
کنفرانسی برگزار شد.مهندس محبوبی مدیر
کل راه وشهرسازی استان گلستان با بیان اینکه
گزارش تعاونی های مسکن مشکل دار در قالب
مسکن مهر از دستور کار جلسه بوده است اظهار
داشت :حدود هزار واحد مسکن نیمه تمام طرح
مسکن مهر خودمالکی و یا تعاونی در استان
وجود دارد که اتمام این پروژه ها به رفع مشکالت
بانکی و کمک نهادهای حمایتی نیاز دارد .وی
افزود  :در این جلسه مصوب شد دستگاه های
اجرایی عضو شورا  ،پیشنهادات خود برای حل
مشکالت مالکان واحد های نیمه تمام تعاونی
و خودمالکی را در قالب یک درخواست روشن به
استانداری ارایه کنند تا موضوع به صورت متمم به
مجموعه مصوبات سفر رییس جمهوری به استان
الحاق شود.وی ادامه داد :در این جلسه همچنین
مقرر شد بنیاد مستضعفان گلستان در قالب
تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی  ،تکمیل
برخی از واحد های مسکونی را با تسهیالت ویژه
در دستور کار قرار دهد.مدیرکل راه و شهرسازی
گلستان برنامه ابالغی طرح نهضت ملی مسکن
در بخش تسهیالت خودمالکی را تشریح کرد و
گزارشی از ثبت نام ها و پاالیش متقاضیان ارائه
داد و اظهار داشت :امکان ثبت نام طرح نهضت
ملی مسکن در گرگان ،آق قال ،بندرترکمن ،گمیش
تپه ،مراوه تپه ،مینودشت ،خان ببین ،فاضل
آباد ،کردکوی ،نوکنده ،علی آباد کتول ،بندر گز،
جلین ،آزادشهر ،تاتار علیا و فراغی مهیاست و در
سایر شهرها همزمان با تامین زمین ثبتنام انجام
میشود.مهندس محبوبی پیش بینی اولیه هزینه
ساخت هر مترمربع در طرح نهضت ملی مسکن
 48میلیون ریال اعالم کرد و ادامه داد :طبق
مصوبه شورای عالی پول و اعتبار برای پروژههای
مذکور در شهر گرگان  3500میلیون ریال و سایر
شهرهای استان  3000میلیون ریال تسهیالت با
نرخ سود  ۱8درصد و بازپرداخت  ۲0ساله و پس از
دو سال تنفس دوران ساخت پرداخت میشود.
مهندس محبوبی همچنین گزارشی از موجودی
زمین و پیگیریهای انجام شده جهت تامین زمین
طرح ملی نهضت ملی مسکن در استان ارائه داد
و افزود :در شهرهای سیمین شهر  ،سیجوال،
کرند ،آزادشهر  ،نوکنده  ،علی آباد و گنبد عرصه
های جدید جهت الحاق به بافت شناسایی شده
است که پس از تصویب به موجودی زمین استان
اضافه خواهد شد.در طرح نهضت ملی مسکن
وظیفه احداث مسکن شهرهای باالی  ۲5هزارنفر
برعهده راه و شهرسازی و شهرهای کمتر از ۲5
هزار نفر و روستاها برعهده بنیاد مسکن انقالب
اسالمی است.در گلستان حدود  500هزار خانوار
سکونت دارند که از این تعداد  ۲30هزار خانوار
معادل  4۶.۶درصد از جمعیت یک میلیون و
 8۶۹هزار نفری استان روستایی هستند.

انعقاد 117قرارداد سرمایه گذاری در شهرك های صنعتی آباده
به گزارش روابط عمومی شركت شهرك های
صنعتی فارس،احد فتوحی در جلسه ستاد تسهیل و
رفع موانع تولید شهرستان آباده با اشاره به اینكه دو
شهرك و یك ناحیه صنعتی در شهرستان آباده با
مساحتی افزون بر 340هكتار آماده جذب متقاضیان
سرمایه گذاری است گفت:برای جذب سرمایه گذار
در شهرك صنعتی ایزدخواست نیز مشوق هایی
نظیر كاهش سهم پرداخت نقدی به ۱0درصد با
اقساط 30ماه بدون سود در نظر گرفته شده است.
وی تصریح كرد:شهرک صنعتی ایزدخواست
در شمالی ترین نقطه استان فارس از موقعیت
مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار است وبا
مساحت۹5هكتار ظرفیت استقرار  ۲00واحد تولیدی
 صنعتی با پیش بینی اشتغالزایی یک هزار نفر راخواهد داشت.
فتوحی در ادامه با بیان اینکه شهرک صنعتی آباده
نیزاز مجهزترین شهرکهای صنعتی استان فارس از
لحاظ توسعه زیرساخت ها محسوب می شود گفت:
تكمیل زیرساخت ها در فاز دوم این شهرك صنعتی
نیز بصورت اولویت انجام خواهدشد.
مدیر عامل شركت شهرك های صنعتی فارس
تصریح كرد:هم اكنون ۶3واحد صنعتی با اشتغال
۹00نفر در شهرك صنعتی آباده فعال است.
فتوحی همچنین از آمادگی این شركت برای ایجاد
نواحی صنعتی در مناطق صغاد و بهمن و خسرو
شیرین خبردادوگفت:در صورت ارائه اراضی مناسب
آمادگی راه اندازی نواحی صنعتی برای این مناطق
را داریم.
همچنین مدیر عامل شركت شهرك های صنعتی
فارس با همراهی فرماندار و برخی مسوالن شهرستان
در بازدید از مجتمع درحال ساخت كاشی و سرامیك
در ناحیه صنعتی سورمق به بررسی مشكالت این
واحد پرداختند.
مجتمع كاشی و سرامیك دی با ظرفیت تولید
۲0هزارتن در روز انواع اسلب سرامیك با سرمایه
گذاری 4500میلیارد ریال در حال ساخت است و با
بهره برداری از آن در سال آینده برای 400نفر شغل
ایجاد می شود.
مدیر عامل شركت شهرك های صنعتی فارس با

اخبار
نشست صمیمانه مدیرعامل با کارکنان
معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
شرکت برق منطقه ای خوزستان

مدیر عامل شركت شهرك های صنعتی فارس با بیان اینكه زیرساخت مناسبی در شهرك های صنعتی آباده برای جذب سرمایه گذار فراهم شده است گفت:
شهرك صنعتی آباده بزرگترین شهرك صنعتی شمال فارس محسوب می شودبه طوری كه در حال حاضر ۱۱5قرارداد سرمایه گذاری با متقاضیان در این
شهرك صنعتی منعقد شده است.

برای جذب
سرمایه گذار
در شهرك
صنعتی
ایزدخواست
نیز
مشوق هایی
نظیر كاهش
سهم پرداخت
نقدی به
10درصد با
اقساط 30ماه
بدون سود
در نظر گرفته
شده است
اشاره به وضعیت ناحیه صنعتی سورمق افزود  :این
ناحیه صنعتی با  35هکتار ظرفیت استقرار ۶0واحد
صنعتی را دارد و هم اكنون ۲قرارداد سرمایه گذاری
در آن منعقد شده است.
وی افزود  :این ناحیه صنعتی با توجه به
نزدیکی به استان یزد  ،از موقعیت ویژه ای برای
سرمایه گذاری برخوردار است فتوحی با بیان اینكه
مساحت كم این ناحیه صنعتی جوابگوی باالی
متقاضیان در آینده نخواهد بود،خواستار اجرای
طرح توسعه و الحاق بخشی از اراضی اطراف به این

ناحیه صنعتی شد و گفت:مراحل اداری اجرای طرح
توسعه در حال انجام است.
فتوحی بر تكمیل زیرساخت ها در این ناحیه
صنعتی تاكید كرد و گفت:در این زمینه به زودی
تعدادی طرح عمرانی در بخش شبكه های داخلی
برق و گاز آغاز می شود
.فرماندار شهرستان آباده نیز در این جلسه با اشاره
به ظرفیت های این شهرستان و نیز موقعیت وپژه
آباد در شمال فارس و نزدیكی به دو استان یزد و
اصفهان گفت:آباده از ظرفیت بی نظیری برای جذب

سرمایه گذار برخوردار است
زین العابدین نیك مرام در ادامه با بیان اینكه
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان مصوبات
خوبی برای مانع زدایی و حمایت از تولید داشته است
گفت:مصوبات این ستاد برای دستگاه های اجرایی
الزم االجرا است.
الزم به ذكر است در جلسه ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید شهرستان آباده در قالب مصوبه هایی
مسائل و مشكالت واحدهای صنعتی بررسی و رفع
شد.

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

 ۳۵درصد صادرات فرش دستباف کشور را آذربایجان شرقی تامین می کند
آذربایجان شرقی  -فالح :رییس اتاق
بازرگانی تبریز با تاکید بر توجه جدی
به صنعت فرش آذربایجانشرقی
گفت :توسعه این صنعت در این
استان نیازمند بهرهگیری از تمامی
ظرفیتهای این صنعت است.
یونس ژائله ،در جلسه رسیدگی به
مشکالت صنعت فرش آذربایجان شرقی با
اشاره به جایگاه ویژه صنعت فرش در حوزه های صادراتی افزود :برای
توسعه این صنعت ،اقدامات الزم از سوی اتاق بازرگانی تبریز انجام
شده و در این راستا باید از ظرفیت های شورای گفت و گوی دولت

و بخش خصوصی نیز استفاده کرد .وی اظهار داشت :توجه به این
صنعت و توسعه آن عالوه بر رونق اقتصادی این استان موجب ایجاد
اشتغال در بخش های مختلف مربوط به تولید و صادرات فرش می
شود .ژائله ،ادامه داد :آذربایجان شرقی و به تبع آن تبریز به عنوان
پایتخت فرش دستباف ایران ،شناخته شده و سهم به سزایی در تولید و
صادرات فرش دستباف ایفا می کند ،به طوری که به گفته کارشناسان
امر  35درصد از صادرات فرش دستباف کشور را این استان تامین می
کند .در این جلسه که با حضور روسای اتحادیه های فرش استان،
تشکل ها و سازمان های دولتی ،فعاالن این حوزه و پیشکسوتان این
صنعت برگزار شد ،مشکالت صنعت فرش استان مورد بررسی قرار
گرفت .در این جلسه مقرر شد مصوبات قبلی شورای گفت و گوی
دولت و بخش خصوصی استان در حوزه فرش احیا و بازنگری شود،

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج:

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج از احداث
قطعه اصحاب شهدا و ایثارگران در بهشت سکینه (س) خبر داد.
در راستای اجرای طرح یکسانسازی و مناسبسازی قبور بهشت
سکینه(س) ،مسئوالن بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در
قطعه اصحاب شهدا و ایثارگران این آرامستان حاضر شدند و به
بررسی کتیبههای نامتعارف و نصب صندلی و  ...که مشکالتی را
برای تردد افراد به وجود آورده ،پرداختند.

بسته های پیشنهادی توسط حوزه های مختلف برای فرش آماده و از
ظرفیت مجمع نمایندگان استان جهت احیای حوزه فرش بهره برداری
شود .بررسی کارشناسی موضوع انتقال فرش از حوزه صمت به میراث
فرهنگی از دیگر موضوعات مورد تاکید فعاالن این بخش در این جلسه
بود .الزم به ذکر است؛ بافت فرش در آذربایجان شرقی دارای پیشینه
کهن تاریخی است ،به طوری که با تصویب شورای جهانی صنایع
دستی در سال  ،۱3۹4تبریز با در نظر گرفتن شاخصهای مختلف به
عنوان «شهر جهانی بافت فرش» انتخاب شد.
در زمان حاضر افزون بر  500هزار بافنده فرش در آذربایجان شرقی
مشغول فعالیت هستند که سیر نزولی صادرات ،افزایش شدید قیمت
مواد اولیه و کاهش سهم استان از بیمه قالبیافان مشکل اصلی آنان در
این هنر -صنعت ارزآور محسوب می شود.

قطعه جدید االحداث اصحاب شهدا در مراحل پایانی است
در این بازدید که «عالیانی» معاون تعاون و «قبادی» رئیس
اداره مسکن و تسهیالت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز
و «حسینی» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک کرج
حضور داشتند ،رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری
کرج به اجرای طرح مناسبسازی قطعات در بهشت سکینه
(س) اشاره کرد و اظهار کرد :در پی نارضایتی ،اعتراض و شکایت
مردمی ،گزارشهایی مبنی بر وجود موانع تردد در قطعات مختلف
دریافت شد که رفتوآمد را برای شهروندان بهخصوص جانبازان
و معلولین ،نابینایان ،افراد مسن و  ...دشوار و با مشکل مواجه
کرده بود که طبق بررسیهای بهعملآمده مشخص شد که برخی از
خانوادههای متوفی بدون دریافت مجوز و برخالف تعهدات اخذشده
و عدم رعایت اصول و ضوابط ،اقدام به نصب سنگ مزار با ارتفاع
غیرمتعارف و کتیبههای غیراستاندارد در قطعات مختلف نمودند که
موجب بروز مشکل در تردد زائرین اهل قبور شده است.
حمیدرضا عسگری ادامه داد :در راستای اجرای طرح مناسبسازی
قطعات در آرامستان بهشت سکینه (س) ،شناسایی قبور نامتعارف
آغاز و جزئیات اجرای طرح به خانوادههای متوفی اطالعرسانی شد.
وی افزود :اجرای این طرح عالوه بر مناسبسازی بصری ،سبب
یکدست شدن سنگهای مزار قطعات و جلوگیری از بروز هرگونه
مشکل در تردد زائرین اهل قبور شده که زمینههای رضایتمندی
خانوادههای متوفی را به وجود آورده است.
رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج از احداث
قطعه جدیداالحداث اصحاب شهدا و ایثارگران در بهشت سکینه
(س) خبر داد و گفت :با توجه به تکمیل ظرفیت قطعه  ۱۶شهدا و

ایثارگران در بهشت سکینه (س) ،طبق برنامهریزیهای انجامشده
مقرر شد که قطعهای جدید در راستای تکریمشان و جایگاه
خانوادههای شهدا و ایثارگران احداث شود.
عسگری یادآور شد :در این راستا قطعه  ۲4ویژه اصحاب شهدا و
ایثارگران در آرامستان بهشت سکینه (س) در حال احداث و دارای
 80درصد پیشرفت فیزیکی است که در آن فضای سبز ،معابر،
میدان و  ...جهت تکریم خانوادههای شهدا در نظر گرفتهشده است.
وی با اشاره به اینکه در این قطعه  400قبر دوطبقه احداثشده و
در ضلع شرقی آرامستان بهشت سکینه (س) قرار دارد ،اعالم کرد:
طی دو هفته آینده عملیات عمرانی این قطعه جدید به پایان میرسد
و آماده بهرهبرداری است.
دفن خانواده شهدا و ایثارگران در قطعه اصحاب شهدا بهشت
سکینه(س) رایگان است
رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج با اشاره به
اینکه درگذشته جهت دفن همسران ،فرزندان ،پدران و مادران شهدا
و ایثارگران گرانقدر در قطعه اصحاب شهدا مبلغی دریافت میشد،
اعالم کرد :طی هماهنگیهای انجامشده و با تعامل شورای شهر
تصویب شد که در راستای حفظشان و جایگاه این قشر ،خانواده
درجه اول شهدا و ایثارگران بهصورت رایگان در قطعه اصحاب شهدا
به خاک سپرده شوند.
عسگری اعالم کرد :این اقدام برای اولین بار در کشور در کرج
اجرا شد و در مابقی آرامستان ها چنین اقدامی انجامنشده ،البته
در سایر شهرها خانوادههای شهدا و ایثارگران در قطعههای جاری
آرامستان بهصورت رایگان دفن میشوند.

نشست صمیمانه مدیرعامل شرکت برق
منطقه ای خوزستان با کارکنان معاونت برنامه
ریزی و تحقیقات این شرکت ،برگزار شد.
در ابتدای این نشست کیومرث زمانی معاون
برنامه ریزی و تحقیقات این شرکت ،گزارشی از
معاونت مربوطه شامل برنامه ها ،اقدامات انجام
شده و در دست اقدام ارائه کرد.
در ادامه این نشست مدیران معاونت برنامه
ریزی و تحقیقات برنامه های واحد خود را
تشریح و در راستای اجرای بهتر امور ،پیش
نیازهای خود را مطرح کردند.
کارکنان معاونت نیز به بیان خواسته ها و
مشکالت خود مانند تدوین برنامه هایی برای باال
بردن افزایش توان پرسنل ،کمبود نیروی انسانی
و مسائل رفاهی با مدیرعامل پرداخته و دغدغه
های خود را مطرح کردند.
محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق
منطقه ای خوزستان نیز پس از شنیدن صحبت
های کارکنان معاونت برنامه ریزی و تحقیقات،
از نقش پرسنل در پیشبرد اهداف شرکت سخن
گفت و از تالش برای رفع مسائل کارکنان و
برنامه ریزی برای باال بردن جایگاه شرکت،
صحبت کرد.

مهدی باسطی نیا و کیوان خورسند اعضای
هیئت مدیره شرکت ( معاون امور مالی و
پشتیبانی و معاون منابع انسانی) و سعید
برادران مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل،
نیز در این نشست به فراخور موضوعات مطرح
شده ،پاسخگوی دغدغه های کارکنان معاونت
برنامه ریزی و تحقیقات شدند.
به گفته سید حجت اله موسوی سرپرست
دفتر روابط عمومی بنا است که این نشست
ها به صورت دوره ای در راستای ایجاد تعامل
و همگرایی و تعامل درون سازمانی با هر کدام از
واحدهای شرکت برگزار شود تا در یک نشست
صمیمانه مسائل مطرح و برای آنها راه حل هایی
تدوین شود.

کمک  ۳۳میلیارد تومانی به
نیازمندان البرزی
مدیرکل کمیته امداد البرز گفت :شانزدهمین
مرحله رزمایش مواسات و همدلی با کمک بیش
از  33میلیارد تومانی البرزیها به پایان رسید.
محمد محمدی فرد با اشاره به برگزاری
شانزدهمین مرحله رزمایش مواسات و همدلی
گفت :این مرحله از رزمایش با هدف یاریرسانی
به نیازمندان در دومین سالروز شهادت سردار
سلیمانی بهعنوان الگوی تمامعیار احسان و
نیکوکاران برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه در این مرحله اعضای
قرارگاه مواسات و همدلی استان بهمانند دورههای
قبل اقدامات موثری انجام دادهاند ،گفت4۲ :
هزار بسته معیشتی به ارزش بیش از  ۱۷میلیارد
و  ۲80میلیون تومان ۱۲5 ،سری جهیزیه به ارزش
 ۲میلیارد و  500میلیون تومان  ۱0 ،هزار بسته
لوازمالتحریر به ارزش  ۲میلیارد تومان۲۷0 ،
دستگاه گرمایشی به ارزش  48۶میلیون تومان
 ۱3۲ ،تبلت به ارزش  435میلیون و  ۶00هزار
تومان  ۲00 ،مورد مرمت و بازسازی به ارزش 4
میلیارد و  ۹00میلیون تومان  ۲00 ،هزار پرس
غذای گرم به ارزش  4میلیارد و  ۹50میلیون
تومان و آزادی  ۲0زندانی جرائم غیر عمد از جمله
فعالیتهای این مرحله از رزمایش میباشد.
وی افزود :این مرحله از رزمایش به همت
اعضای مواسات همدلی و مواسات و هم افزایی
کمیته امداد استان اجرا شد.
محمدی فرد ضمن تقدیر از همکاری مردم
نیکوکار البرز با کمیته امداد بهعنوان دبیرخانه
مواسات و همدلی در استان از زمان شروع
رزمایشهای مواسات و همدلی گفت :از تمام
خیرین محترم دعوت میشود با کمکهای
خیرخواهانه خود از طریق مراجعه به  ۱3دفتر
کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیش از  330مرکز
نیکوکاری در سطح استان و یا واریز به شماره
کارت  ۶03۷۹۹۷۹50030580نزد صندوق امداد
والیت ،به ارائه خدمات بیشتر و بهتر به تمام
نیازمندان جامعه کمک نمایند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی خبر داد

استاندار آذربایجان غربی:

وجود زیرساختهای تولید اتوبوش شهری در آذربایجانشرقی

دبیرخانه پیگیری مصوبات در حوزه تجارت آذربایجان غربی ایجاد می شود

آذربایجان شرقی  -فالح :رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی با اشاره به وجود کارخانهها و زیرساختهای تولید
اتوبوس درون شهری در استان ،بر ضرورت ورود جدی صنعتگران به این عرصه تاکید کرد .داود بهبودی در جلسه تدوین و
نهاییسازی برنامههای رشد اقتصادی استان در بخش صنعت ،اظهار کرد :دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی تکلیف
برنامه ششم توسعه بود که عملکرد اقتصادی کشور نشان میدهد این میزان رشد تحقق نیافته است .وی افزود :در مقطع
کنونی دولت اصلی ترین اولویت خود را روی تحقق رشد اقتصادی متمرکز کرده؛ بر این اساس الزم است تمام منابع و
ظرفیتهای استان در جهت توسعه صادرات ،ارتقاء بهرهوری ،جذب سرمایهگذاری و در نهایت دستیابی به رشد اقتصادی
مورد انتظار ساماندهی شود .بهبودی بر لزوم تکمیل زنجیره تامین صنایع اولویتدار استان از جمله ساخت ماشینآالت،
قطعات خودرو ،لوازم خانگی و کیف و کفش ،تاکید و تصریح کرد :با تکمیل زنجیره ارزش و تامین این صنایع میتوان زمینه
توانمندسازی و رقابتپذیری واحدهای تولیدی استان را ارتقاء بخشید .این اقتصاددان همچنین استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ارس
و منطقه ویژه اقتصادی سهالن به عنوان پارک لجستیک را برای تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار ضروری برشمرد .رئیس سازمان مدیریت
و برنامهریزی آذربایجانشرقی تصریح کرد :جایگاه صنعتی استان در کشور هرچند قابل قبول است ،ولی باید برای ارتقاء این جایگاه برنامهریزیهای موثرتری
صورت گیرد .وی با انتقاد از رشد شتابان صنایع فوالدی در استان ،گفت :با روندی که پیش میرود آذربایجانشرقی تبدیل به پناهگاه صنایع آالینده در کشور
شده است که برای این مسئله نیز باید چارهاندیشیهای الزم صورت گیرد .در این جلسه رئیس سازمان صمت آذربایجانشرقی ،به تشریح اقدامات و برنامههای
بخش صنایع و معادن بر اساس مالحظات تحقق رشد اقتصادی پرداخت و گفت :در استان چهار هزار و  ۱۹0واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعالیت
میکنند ،تعداد  ۶80فقره جواز تأسیس هم صادر شده است .غالمعلی راستی تصریح کرد :در مجموع حدود  4800واحد فعال صنعتی در استان با اشتغالزایی
 ۱30هزار نفری فعالیت میکنند .وی افزود :برای توسعه بخش صنعت در نظر داریم  ۱۱0واحد راکد و نیمه فعال صنعتی استان را که  ۲۲واحد از اینها در خارج
از شهرکها و  88واحد نیز داخل شهرکها مستقل شدهاند را به چرخه تولید بازگردانیم .راستی تولید خودرو در استان را از جمله طرحهای اولویت دار صنعت
برشمرد و گفت :یکی از شرکتهای مستقر در استان بزودی تولید کامیونت و کامیون را در داخل استان شروع میکند .این مسئول میزان صادرات استان را در
هشت ماهه گذشته یک میلیارد دالر اعالم و تصریح کرد :در این مدت میزان صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل  53درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان صمت استان در ادامه به تشریح وضعیت معدنی آذربایجانشرقی پرداخت و افزود :ظرفیت ذخایر معادن استان  8.۷میلیارد تن و رتبه اول
ذخایر معدنی متعلق به آذربایجانشرقی است .راستی اذعان داشت :از حدود  ۷0نوع ماده معدنی شناخته شده کشور  5۲نوع ماده معدنی در استان وجود دارد.

استاندار آذربایجان غربی از راه اندازی دبیرخانه پیگیری مصوبات در حوزه تجارت استان خبر داد .محمدصادق معتمدیان در بازدید از
پایانه مرز تمرچین و نشست شورای مبادالت مرزی استان اظهار کرد :این دبیرخانه با هدف فعال کردن مجموعه اقتصادی استان
ایجاد میشود تا مصوبات به موقع اجرایی شود .وی با تاکید بر فعال سازی دیپلماسی منطقهای در آذربایجان غربی اضافه کرد:
با توجه به اختیاری که به استانها داده شده ،کار را شروع کرده ایم و تالش داریم در جهت ارتقای فعالیتهای اقتصادی استان
و افزایش بهره وری ،همه توان خود را بگذاریم .معتمدیان با بیان اینکه همه ظرفیتهای مرزی و اقتصادی استان برای ارتقای
حوزه اقتصادی ،تجارت و ترانزیت مورد استفاده قرار میگیرد ،افزود :با همه محدودیتها و مشکالتی که وجود دارد ،امیدواریم
با تعامل با کشورهای منطقه ،این محدودیت و مشکالت را برطرف کنیم .استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مشکالت
تمرچین باید در خود این منطقه حل شود ،اظهار کرد :اگر بتوانیم تعامل خوب و مناسبی را با مدیران منطقهای آن سوی مرز
داشته باشیم ،میتوانیم مشکالت را حل کنیم .وی با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای اصلی ما ساماندهی وضعیت موجود مرزها و
پایانههای صادراتی است ،بیان کرد :از طرفی هم به دلیل اهمیت مرزهای ما و اثر آن در اقتصادی کشور ،این حوزه تکلیف ملی هم برای
ما محسوب میشود .استاندار آذربایجان غربی بر بازتعریف ساختار حوزه اقتصادی آذربایجان غربی تاکید کرد و گفت :با توجه به اوضاع موجود ،باید آرایش
شرایط جنگی برای توسعه اقتصادی در استان بگیریم .وی با بیان اینکه فعالیتهای اداری در پایانه مرزی تمرچین قابل قبول نیست ،گفت :امروز هم ما وظیفه
داریم زیرساختها و امکاناتی که ایجاد شده ،ساماندهی کنیم .استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد :سال  ۱40۱تکالیف مهمی به استانها داده شده و رویکرد
ویژه دولت ،توجه به مباحث اقتصادی است که فرصت بسیار خوبی فراهم میآورد تا در جهت رشد اقتصادی استان گام برداریم .معتمدیان بیان کرد :تالش
داریم که هم ظرفیت استانی را و هم توجه ملی را برای رفع موانع جلب کنیم و در این راستا ،نیازمند پیگیری از ناحیه مدیران برای جذب امکانات و بودجههای
ملی هستیم .وی اضافه کرد :یکی از آسیبها و نقدهایی که امروز به استان وارد است ،عقبتر بودن استان در جذب بودجههای ملی نسبت به سایر استانهای
کشور بوده که در صدد حل این مشکل هستیم .استاندار آذربایجان غربی روز سه شنبه در ادامه بازدید از بخشهای مختلف اقتصادی استان ،از پایانه مرزی
تمرچین و وضعیت آن بازدید کرد و در جریان اقدامات انجام شده ،آخرین وضعیت فعلی و مشکالت موجود آن قرار گرفت ،در ابتدای این بازدید ،معتمدیان
در یادمان شهدای گمنام مرز تمرچین حضور یافت و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد .بازدید از بخشهای مختلف مرز رسمی تمرچین و بررسی مسائل و
مشکالت زیرساختی ،روند فعالیتهای تجاری و صادرات کاال و توسعه مبادالت تجاری و حضور در جلسه شورای ساماندهی مبادالت مرزی در محل پایانه مرزی
تمرچین از دیگر برنامههای سفر محمدصادق معتمدیان ،استاندار آذربایجان غربی به پیرانشهر بوده است.
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فرمانده تیپ  48فتح:

استاندار کهگیلویه وبویراحمد در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی:

سردار سلیمانی برای حفظ امنیت
کشور شبانه روز تالش می کرد

خواهان تسهیل ارتباط بین سیستم بانکی با تولید کنندگان هستیم

فرمانده تیپ  ۴۸فتح کهگیلویه و بویراحمد
گفت :سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برای
حفظ امنیت و اقتدار کشور شبانه روز تالش می
کرد و همه ما مدیون رشادت های سردار دلها
هستیم.
یادواره شهدای شرف آباد و دومین سالگرد
سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی با
حضور سردارحسن حکمتیان فرمانده تیپ
۴۸فتح،سرهنگ پاسدار سید محمد لطیف
ارجمندجانشین ناحیه یاسوج  ،سرگرد
پاسدارجواد دهراب پور مدیر روابط عمومی
۴۸فتح، ،خانواده معظم شهدا و رزمندگان
،روحانیون معزز ،نیروهای نظامی و انتظامی
و بسیجیان جان برکف طبق پروتکل بهداشتی
درحسینیه امام حسن مجتبي شرف آباد یاسوج
برگزار شد.
دراین مراسم سردارحکمتیان فرمانده تیپ
همیشه قهرمان ۴۸فتح با اشاره به حماسه  ۹دی
گفت :ملت بصیر و والیتمدار ایران اسالمی در ۹
دی بار دیگر با مقام معظم رهبری بیعت کردند
و نشان دادند که در دفاع از آرمان های شهدا و
انقالب اسالمی در صحنه هستند و توطئه های
دشمنان و استکبار را با حضور میلیونی خود
خنثی خواهند کرد.
وی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای شرف آباد و گرامیداشت دومین سالگرد
سردار دلها گفت :شهید سلیمانی برای حفظ
امنیت کشور شبانه روز تالش می کرد و امروز به
برکت خون شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای
گرانقدر آرامش وامنیت در کشور حکفرماست و
همه ما مدیون این عزیزان هستیم.
سردار حکمتیان ابراز داشت :در حال حاضر
احتمال درگیری و جنگ سخت توسط دشمن
وجود ندارد اما با تمام توان از طریق فضای
مجازی و جنگ نرم وارد میدان شده اند که باید
با هوشیاری در مقابل آنها ایستادگی کرد.
وی گفت :دراین شرایط خاص باید با وحدت
و انسجام در برابر دشمنان بایستیم وخواب را
برآنها حرام کنیم .
درپایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و
جوایزی از خانواده های معظم شهدا تجلیل شد.
این مراسم به همت پایگاه نمونه کشوری
شهدای شرف آباد از حوزه امام حسن عسکری
علیه السالم برگزار شد.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد با دکترسید احسان خاندوزی وزیر
امور اقتصادی و دارایی دیدار کرد.
سیدعلی احمدزاده در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی
مشکالت و موانع حوزه اقتصادی ،منابع و موانع بانکی ،سرمایه
گذاری و اشتغال در استان را تبیین کرد.
استاندار به میزان ناکافی و کم منابع و وضعیت مصارف بانکی
استان ،اشاره کرد و منابع بانکی را ناچیز برشمرد و خواهان توجه
ویژه و تقویت آن شد.
وی همچنین به تدابیر و راهکاری در خصوص بخشی از منابع
بانکی استان که در اختیار بانک های خصوصی بوده و در زمینه
اشتغال و سرمایه گذاری به کار گرفته نمی شوند ،تاکید کرد.
احمدزاده به مشکالت واحدهای تولیدی در استان پرداخت و
تاکید کرد :رویکرد اصلی بانک های استان حمایت از واحدهای
تولیدی باشد و عالوه بر منابع بانک های دولتی ،منابع بانک های
خصوص فعال در استان نیز در جهت پیشرفت و توسعه بخش
اقتصادی استان بکار گرفته شود.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد در این دیدار خواهان تقویت
منابع بانکی ،موافقت وهمراهی وزیر در گره گشایی از مشکالت
واحدهای تولیدی ،مشکالت سرمایه گذاران ،رفع موانع پیش
روی تولید کنندگان ،صادرات و توسعه سرمایه گذاری در استان
شد.
وی همچنین خواهان افزایش اختیارات بانک ها در استان در
پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش ،سرمایه ثابت و تسریع در
روند امور مربوط به تولید و سرمایه گذاری شد.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه ،مدیریت منابع بانکی

با همت اقشار مختلف بسیج سپاه فتح

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک
قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا
معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل
آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه فراشکای سفلی پاک  6اصلی بخش  5قشاقی
 324فرعــی آقــا /خانــم ســیمین بهمنــش فرزنــد ســلطانعلی نســبت بــه ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  257/20متــر مربــع خریــداری بدون واســطه
بــا واســطه از گیتــی زمانــی
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل
نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی
نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی
اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار
نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه
حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت
همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد
ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی
منتشــر مــی نمایــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/18 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 4008

شناسه آگهی 1246807 :

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک
قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا
معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل
آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه لتینگان پاک  28اصلی بخش  2قشاقی
 1106فرعــی آقــا /خانــم ســید ایــوب حســینی چلنــدری فرزنــد ســید محمــد نســبت
بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  448/60متــر مربــع
خریــداری بــدون واســطه بــا واســطه از محمــد حســن هــادی پــور
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل
نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی
نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی
اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار
نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه
حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت
همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد
ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی
منتشــر مــی نمایــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/18 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 4015

شناسه آگهی 1247324 :

استاندار کهگیلویه وبویراحمد در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی ،پیگیر تامین اعتبارات منابع بانکی ،تسهیالت و اشتغالزایی
شد و با تبیین مشکالت ،خواهان موافقت وزیر برای رفع موانع حوزه اقتصادی استان شد.

وزیر اقتصاد
و دارایی رفع
مشکالت
منابعبانکی،
حل مشکالت
فعاالناقتصادی
و حمایت از
تولید در استان
را یکی از
اولویت ها بیان
کرد

مهم است ،خواهان تسهیل در ارتباط بین سیستم بانکی با تولید
کنندگان و سرمایه گذاران شد.
استاندار تصریح کرد :گره گشایی از مشکالت موجود در بخش
اقتصادی ،صنعت و تولید استان و تحقق این مهم و هدایت درست
منابع به سمت تولید و اشتغال از اولویت های اصلی ما در برنامه
های کار استان است.
وی تاکید کرد :تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد که واحد
تولیدی ،کوچک ،متوسط و بزرگ در استان تعطیل شود و یا بر
واحدهای راکد و تملیکی افزوده شود.
استاندار خاطرنشان کرد :مطالبات درخواسته ها و مشکالت
واحدهای صنعتی و کارگاهی را با همراهی مدیران مربوطه در استان
و کشور بررسی و پیگیری خواهم کرد.
در این دیدار وزیر اقتصاد و دارایی رفع مشکالت منابع بانکی،
حل مشکالت فعاالن اقتصادی و حمایت از تولید در استان را یکی
از اولویت ها بیان کرد.
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه ،تقویت منابع بانکی در صدر
فعالیت های اقتصادی و اولویت است ،اظهار داشت :دغدغه تامین
منابع مالی بانکی برای رونق بخش اقتصادی و تقویت بنگاه های
تولیدی برطرف می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با کمک به شبکه بانکی و
تامین و تقویت منابع بانکی استان و تسهیل در ارتباط بین سیستم
بانکی با تولید کنندگان و سرمایه گذاران قول مساعد داد و در این
خصوص دستورات ویژه ای صادر کرد.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد در سفر خود به تهران ،دیدارهای
جداگانه هم با وزیر آموزش و پرورش و وزیر نیرو داشت.

اردوی سالمت جهادی در شهر مادوان برگزار شد
اردوی سالمت جهادی در شهر مادوان به همت سپاه
فتح کهگیلویه و بویراحمد و شبکه بهداشت بویراحمد
برگزار شد.
با همت اقشار مختلف بسیج سپاه فتح ،مرکز بهداشت
شهید دامیده و برخی دیگر از ادارات اردوی جهادی
سالمت در شهر مادوان با حضور پزشکان و کادر درمان
بسیجی سپاه فتح برگزار شد.
رئیس بسیج اقشار سپاه فتح با حضور در دو مرکز
بهداشت مادوان علیا و سفلی از پزشکان و کادر درمانی
که برای خدمات رسانی آمده بودند تقدیر و تشکر کرد.
رئیس بسیج اقشار سپاه فتح در حاشیه این بازدید با
بیان اینکه تمام خدماتی که در این اردوی جهادی انجام
می شود رایگان است ،گفت :در کنار این خدمات رسانی
ها نیز روز گذشته تعدادی بسته معیشتی در میان برخی
از مردم این منطقه توزیع شد.
سرهنگ پاسدار جمشید ارسالن جو هدف از برگزاری
این کار جهادی را پیروی از منش فاطمی و سیره علوی
عنوان کرد و افزود :تالش می شود این گونه خدمات را
در سایر مناطق دیگر استان ارائه دهیم.
همچنین رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد نیز

گفت :پیرو جلسه ای که در سپاه فتح برگزار شده بود
تصمیم بر این شد که در منطقه مادوان گروه جهادی
سالمت حضور یافته تا به مردم این منطقه خدمات
رسانی کنند.
دکتر محمد پزدان پناه با بیان اینکه این برنامه از ساعت
 ۸صبح شروع شده و تا ساعت  5عصر ادامه دارد ،گفت:
ببا توجه به استقبال مردم ،بخشی از این خدمات رسانی
ها نیز فردا ادامه خواهد داشت.
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد
جمعیت شهر مادوان را  ۴3هزار نفر جمعیت نام برد و
اظهار داشت :بیشتر جمعیت این شهر در حاشیه شهر
واقع شده اند که با توجه به نیازسنجی های انجام شده
و سعی کردیم متناسب با این نیاز ها در این دو روز
خدمات رسانی کنیم.
وی یادآور شد :هم اکنون پزشک عمومی ،پزشک
متخصص عفونی و داخلی  ،خدمات دندانپزشکی توسط
چهار دانشجوی دندان پزشکی و سه دندان پزشک مرکز
بهداشت شهید دامیده بویراحمد با لوازم خود در حال
خدمت رسانی به مردم هستند.
یزدانپناه عنوان کرد :مشاوره روانشناسی نیز انجام

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  8829تاریــخ  1400/09/03هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بهشــهر تصرفــات مالکانــه بامعــارض
متقاضــی اقــای علــی عســلی فرزنــد حیــدر در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ
بــه مســاحت  8585/97متــر مربــع قســمتی از پــاک  59اصلــی بــه شــماره
کاســه  1400/500واقــع در اراضــی قــره تپــه بخــش  18ثبــت بهشــهر
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
بــه فاصلــه  14روز آگهــی میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور
ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود
را مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد
شــد /.شناســه آگهــی  1246139 :تاریــخ انتشــار نوبــت اول1400/10/04 :
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم1400/10/18 :

آگهــی تغییــرات شــرکت قصــر مدیســا کردســتان شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  10113و شناســه
ملــی  14005253957بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1400،09،20تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :نقــل و انتقــال ســهم الشــرکه - :
خانــم نوشــین قوامــی باکــد ملــی . 3720576052مقــدار
(500،000ریــال) ســهم الشــرکه خــود را طــی ســند صلــح
بــه شــماره ثبت36077مــورخ  1400،09،18دفتــر اســناد
رســمی 113شهرســنندج بــه خانــم اقــدس بهمنــی بــا کــد
ملــی  3732301028نمــود و از شــرکت خــارج شــد- .نــام
شــرکاء میــزان ســهم الشــرکه بعــد از نقــل وانتقــال :آقــای
پیــام زنــد ســلیمی بــا کــد ملــی 3732898660دارای
9،500،000ریــال ســهم الشــرکه خانــم اقــدس بهمنــی بــا کد
ملــی3732301028دارای 500،000ریــال ســهم الشــرکه.

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

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص بازرگانــی رابیــن برنــا دارا درتاریــخ
 1400،08،03بــه شــماره ثبــت  17983بــه شناســه ملــی 14010451301
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :ارائــه کلیــه فعالیــت
هــای تجــاری و خدمــات بازرگانــی در زمینــه خریــد و فــروش و تولید و بســته
بنــدی ،پخــش و توزیــع و صــادرات و واردات مــواد غذایــی و کلیــه کاالهــای
مجــاز بازرگانــی ،گشــایش اعتبــارات و ال ،ســی بــرای شــرکت نــزد بانــک
هــا ،ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی ،اخــذ و اعطــاء نمایندگــی کمپانیهــای
معتبــر خارجــی و داخلــی ،شــرکت در کلیــه نمایشــگاههای داخلــی و بیــن
المللــی -انعقــاد قــرارداد بــا کلیه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،ایجاد شــعب و
نمایندگــی در داخــل و خــارج از کشــور -اخــذ وام و اعتبارات بانکــی به صورت
ارزی و ریالــی از کلیــه بانکهــای داخلــی و خارجی شــرکت در کلیــه مناقصات،
و مزایــدات دولتــی و خصوصــی اعــم از داخلــی و بیــن المللــی درصــورت لــزوم
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبت
بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلی  :اســتان کرمــان  ،شهرســتان کرمــان  ،بخش
مرکــزی  ،شــهر کرمــان ،محلــه  24آذر  ،کوچــه قطبــی نــژاد ، 17خیابــان 24
آذر  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی  7619674756ســرمایه شــخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10,000,000ریــال نقدی منقســم بــه 1000
ســهم  10000ریالــی تعــداد  1000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 3500000
ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 1400،6015،0055
مــورخ  1400،05،03نــزد بانــک آینــده شــعبه خیابــان شــفا بــا کــد 6015
پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا
هیئــت مدیــره خانــم ریحانــه محمــدی بــه شــماره ملــی  2981079603بــه
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم نجمــه محمــدی بــه
شــماره ملــی  2992738743بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه
مــدت  2ســال آقــای علــی محمــدی بــه شــماره ملــی  2993980750بــه
ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامل
بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد
آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســامی و
همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل و رئیس هیئت
مدیــره متفقــا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر
عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم فاطمــه عســکری بــه شــماره ملــی
 2980091421بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت  1ســال خانــم
مهــری ایرانمنــش بــه شــماره ملــی  2992023922بــه ســمت بــازرس اصلی
بــه مــدت  1ســال روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای
شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و
صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.

محمد مهدی قلیان
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر 4010

برابــر رای شــماره 140060309030001005مورخــه 1400/09/08هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان البــرز-
قزویــن تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حســین قلــی پــور ســماقی فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره
شناســنامه 177کدملــی  5889584741صــادره از طــارم ســفلی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب واحــد مســکونی
قطعــه 29تفکیکــی بــه مســاحت 175/90مترمربــع بــا قدرالســهم از  1/5دانــگ عرصــه بــا قیــد اینکــه  4/5دانــگ
عرصــه موقوفــه بــوده و نســبت بــه آن ســند اجــاره  40940مــورخ  1400/08/18دفترخانــه 62البــرز تنظیــم گردیــده
اســت بــا قدرالســهم از مشــترکات و مشــاعات بلــوک 4طبــق قانــون تملــک آپارتمانهــا و آییــن نامــه اجرایــی آن
موضــوع صورتمجلــس تفکیکــی شــماره 5000مــورخ  37/02/31و حــق عبــور از قطعــه 8تفکیکــی جهــت دسترســی
بــه خیابــان احداثــی در قســمتی از قطعــه 8تفکیکــی موضــوع صورتمجلــس تفکیکــی  26228مــورخ  52/10/09پاک
 17اصلــی واقــع در بخــش 5حــوزه ثبــت البــرز قزویــن خریــداری طبــق ســند عــادی از مالکیــن بلــوک 4صورتمجلس
تفکیکــی 5000مــورخ  37/02/31کــه طبــق دادنامــه شــماره 2044مــورخ  84/09/12شــعبه اول دادگاه عمومــی
حقوقــی البــرز محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در صورتی که اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/18 :

سید هاشم حسینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز 3974

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

برابــر رای شــماره 140060322003001482مورخــه  22/09/1400هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک خــاش
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد ریگــی کوته فرزنــد جمعه بــه شــماره شناســنامه 3710451930
صــادره از خــاش در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  150متــر مربــع کل پــاک  1811فرعــی از یــک اصلــی قطعــه
1واقــع در خیابــان  12متــری منشــعبه از خیابــان بســیج از بخــش  4بلوچســتان شــهر خــاش خریــداری مــع الواســطه
از مالــک رســمی آقــای ایــوب ریگــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم را در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراض داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم نماینــد بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1400/10/18
تاریخ انشار نوبت دوم  :یکشنبه 1400/11/03

مجید جمشیدی فر رئیس ثبت اسناد امالک حوزه ثبت ملک شهرستان خاش 4230

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

برابــر رای شــماره 140060322003001509مورخــه  1400/09/22هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک خــاش
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حمیــد شــه نــوازی فرزنــد بلــوچ بــه شــماره شناســنامه  1745صــادره از
خــاش در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  250متــر مربــع قســمتی از پــاک  699اصلــی قطعــه یــک واقــع در اراضــی
آبتــرش کوچــه منشــعبه از خیابــان خیــام  -بیــن خیــام  1و  4از بخــش چهــار بلوچســتان شــهر خــاش خریــداری
باواســطه از مالــک رســمی آقــای نظرمحمــد جمالزهــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم را در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت
صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1400/10/18
تاریخ انشار نوبت دوم  :یکشنبه 1400/11/03

مجید جمشیدی فر رئیس ثبت اسناد امالک حوزه ثبت ملک شهرستان خاش 4231

مفقودی

شناســنامه مالکیــت وانــت پیــکان  1600مــدل  1390پــاک انتظامــی 364د  83ایــران  56و شــماره موتــور
 11490012743و شــماره شاســی  NAAA46AA2BG193747متعلــق بــه محبــت بخشــی پــور چوبــر مفقــود
4232
و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (4238 )1255869

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان (4237 )1255827

می شود و به روانپزشک ارجاع داده می شود ،مشاوره
مامایی ،مشاوره تغذیه  ،کارشناس پرستاری  ،کارشناس
مامایی و بهداشت و محیط حضور دارند و خدمات می
دهند.
همچنین رئیس بسیج جامعه پزشکی سپاه فتح با بیان
اینکه صد و هشتاد و هشتمین برنامه جهادی پزشکی
است که از ابتدای سالجاری در استان انجام می شود،
گفت :این برنامه به مناسبت شهادت سردار سلیمانی و
سالروز شهادت دختر نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا(س)
تدارک دیده شده است و در کنار خدمات پزشکی سایر
خدمات ارائه می شود.
سروان پاسدار دکتر ساداتی نژاد افزود 50 :نفر از کادر
درمان ،پزشک ،متخصص ،روانشاس ،پرستار و  ...در
این اردوی جهادی سالمت در دو نقطه مادوان پایین و
مادوان باال مستقر و پیش بینی های انجام شده یک روزه
بود ولی با توجه به مراجعه زیاد مردم در حوزه دندان
پزشکی خدمات دو روزه ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این اردوی جهادی به افراد ویزیت
شده داروی رایگان داده می شود ،بیان کرد :از ابتدای
صبح تاکنون  ۹00نفر پذیرش شده است.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک
قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا
معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل
آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه میانک پاک  27اصلی بخش  5قشاقی
 391فرعــی آقــا /خانــم مســعود ضیــاء صادقــی فرزنــد حســین نســبت بــه ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی ( بــا کاربــری زراعــی  /بــاغ ) بــه مســاحت  203/07متــر
مربــع خریــداری بــدون واســطه بــا واســطه از یاســر احمــدی
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل
نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی
نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی
اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار
نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه
حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت
همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد
ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی
منتشــر مــی نمایــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/18 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 4011

شناسه آگهی 1245967 :

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع
مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات
مالکانــه و بــا معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم
بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه کردیکا پاک  16اصلی بخش  1قشاقی
 70فرعــی آقــا /خانــم حســن رســتمی انــگاس فرزنــد ســیف الــه نســبت بــه ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  138/35متــر مربــع خریــداری
بــدون واســطه بــا واســطه از حمیــد رضــا الماســی
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل
نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی
نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی
اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار
نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه
حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت
همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد
ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی
منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/18 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 4009

شناسه آگهی 1246745 :
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اخبار

ماهه نمود پیدا خواهد کرد  .در عین حال بازار

به شدت منتظر نتیجه مذاکرات برجامی است

و خیلی از تحلیلگران اعتقاد دارند ،در صورتی
که نتیجه مذاکرات مثبت باشد ،به نفع بورس

و شرکتهای بورسی خواهد بود .این دو عامل
هنوز بازار را در انتظار نگه داشته است .هرچند

گزارشهای مناسبی را از شرکتهای بورسی

انتظار داریم.

این کارشناس بازار سرمایه گفت :مشکلی که

بازار بورس با آن مواجه است ،نداشتن فروشنده
قوی است .اما بازار خریدار قوی هم ندارد.

علیرغم اینکه وضعیت بنیادی شرکتها مناسب

است و گزارشهای خوبی را خواهیم شنید ،اما

خریدار قوی پشت بازار نیست .این مسئله جنبه
روانی دارد و فرافکنیها و بدگوییها در مورد بازار
یک مقدار بر سهامداران تاثیر گذاشته ،اما این

مسئله نیز به تدریج حل میشود.

وی افزود :ما انتظار داریم که در این روزها

اصالح شاخص اتفاق بیفتد .شاید شاخص

مقداری پایینتر بیاید اما در نهایت طی یک ماه
الی یک ماه و نیم آینده قطعا رشد نسبتا ً قابل
قبولی در شاخص کل در سهمهای بنیادی و
خوب بازار داریم.

بیش از یک سال روند نزولی در بازار

اصالنی با اشاره به بستههای حمایتی بورس

دولت تصریح کرد :بیشتر از آنکه فعاالن بازار به

بستههایی که دولت برای حمایت از بازار داده،
توجه داشته باشند ،سهامداران روند سودآوری

شرکتها را مورد توجه قرار میدهند .باید توجه
کرد که اغلب این شرکتها ارزنده است .بازار

گاهی اوقات به عوامل بد بیشتر وزن میدهد.
این مسئله بیشتر روند روحی و روانی دارد .االن
بیش از یک سال است که در بازار روند نزولی

را شاهد هستیم و این مسئله بر نگاه تحلیلگران

به گزارش مهر ،مجلس یازدهم در اقدامی ارزنده
ماده  5۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را که به
قانون مالیات بر خانههای خالی اشتهار یافت ،اما در
عمل هنوز نتوانسته است این قانون از سوی دو دستگاه
اصلی متولی اجرای آن یعنی وزارت راه و شهرسازی
به عنوان متولی تعیین خانههای خالی و سازمان امور
مالیاتی به عنوان متولی وصول این پایه مالیاتی ،اجرایی
شود.
این در حالی است که قرار بود بازار مسکن یا حداقل
بازار اجاره مسکن با اجرای سریع این قانون ساماندهی
شود و خانههای خالی از سکنه با استفاده از ابزار
مالیاتی بازارپذیر (وارد بازار) شوند.
مالکان خانههای خالی خیالشان از مالیات ندادن
راحت است؟
به این صورت که مالکان خانههای خالی با رقم باالی
نرخ مالیاتی در نظر گرفته شده ،یا به دلیل عدم عرضه
واحدهای مسکونی خود و خالی نگه داشتن آنها به
عنوان ابزاری برای سرمایه تر شدن مسکن ،نقره داغ
شوند یا اینکه واحدهای مسکونی خالی از سکنه خود
را به سرعت در بازار خرید و فروش یا اجاره مسکن
فایل کنند که این عرضه ناگهانی خانههای خالی ،به
افت قیمتها خصوصا ًدر بازار اجاره مسکن دامن بزند.
ولی در عمل آنچه اتفاق نیفتاده ،نگرانی مالکان
خانههای خالی از گیر افتادنم در دام مالیاتی است و در
مقابل این ذهنیت در اذهان مالکان واحدهای مسکونی
خالی از سکنه نقش بسته که هرگز در تور مالیاتی
نخواهند افتاد.
باتالق «بازار اجاره بهای مسکن» مستأجران را روز
به روز بیشتر میبلعد
نتیجه کمبود فایلهای اجاره مسکن در تهران در
هفتههای اخیر سبب شده تا باز هم بازار اجارهبها
حتی در فصل عدم جابه جایی ،متورمتر شده و «غول
اجارهبها» روز به روز مستأجران بیشتری را از تهران به
شهرهای اقماری کوچ اجباری دهد.
بر اساس آنچه بانک مرکزی از گزارش اجارهبهای
مسکن در آذر ماه امسال منتشر کرده ،این شاخص
رشد  5۱.۲درصدی در تهران و  5۴.۲درصدی در کل
کشور داشته است .همچنین بر اساس اعالم معاونت
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط
اجارهبهای هر متر مربع مسکن در تهران  ۸۴هزار
تومان است که به این معنی است مستأجر یک واحد
 5۰متری در پایتخت باید ماهانه  ۴میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان و یک واحد  ۱۰۰متری  ۸میلیون و  ۴۰۰هزار تومان
اجارهبها پرداخت کند.

اجارهبهای مسکن در تهران از حقوق کارگر باالتر زد
این در حالی است که متوسط حقوق یک کارگر بر
اساس مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد برای سال
 ،۱۴۰۰کمتر از  ۴میلیون تومان در ماه تعیین شده است.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اخیرا ً اعالم کرده
که سهم مسکن در سبد هزینههای خانوار حدود 5۰
درصد ( ۴۸درصد) را به خود اختصاص میدهد؛ اما
در عمل سهم اجاره بها در هفتههای اخیر از سقف
درآمدی کارگر باالتر زده است.
به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن ،علت رشدهای
بی وقفه اخیر اجاره بها در حالی که قیمت خرید و
فروش مسکن در تهران در ماههای اخیر رشد ماهانه

عضو اتاق بازرگانی تهران:

اثرگذاشته است و حتی ممکن است صعودهای

در حالی رفت و برگشتهای اطالعات خانههای خالی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی همچنان ادامه دارد که مشکالت عدم اجرای این
قانون ،دامن مستأجران را گرفته است.

به این پرسش که آیا تولیدکنندگان صنعت کنسرو

با کمبود روغن مواجه هستند؟ گفت :مسئولیت
تنظیم بازار بعد از روی کار آمدن دولت جدید از
وزارت صمت به وزارت کشاورزی تفویض و همین

نتیجهکمبود
فایلهای
اجاره مسکن
در تهران در
هفتههایاخیر
سبب شده تا
باز هم بازار
اجارهبهاحتی
در فصل عدم
جابه جایی،
متورمتر شده
است
بسیار اندکی داشته ،کاهش عرضه فایلهای رهن و
اجاره است که یکی از مقصران کاهش عرضه فایلهای
اجاره ،عدم توفق دستگاههای مربوطه در اجرای دقیق
قانون مالیات بر خانههای خالی عنوان میشود.
دعوای بی پایان وزارت راه و شهرسازی و سازمان
امور مالیاتی بر سر شناسایی خانههای خالی

همواره یکی از مشکالت اجرای قانون مالیات بر
خانههای خالی بود بانک اطالعاتی شناسایی واحدهای
خالی از سکنه است که راهکار قانون برای این موضوع،
ران اندازی سامانه امالک و اسکان بر اساس ماده 5۴
مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و از سوی وزارت راه و
شهرسازی در نظر گرفته شده است.
آمارهای اعالم شده از سوی وزارت راه و شهرسازی
نشان میدهد تنها یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد
مسکونی خالی از سکنه در کشور شناسایی شده است
که از این تعداد نیز فقط  ۱۲۰هزار مالک خانه خالی
اقدام به ورود به سامانه ملی امالک واسکان -سامانه
شناسایی خانههای خالی -کرده و اظهار کردهاند واحد
مسکونی آنها خالی از سکنه است .این در حالی است
که علی رستمپور مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت
سازمان امور مالیاتی اعالم کرد از مجموع کل خانههای
خالی تنها حدود  ۲هزار و  ۴5۰واحد مسکونی به عنوان
خانه خالی از سکنه محرز شده است.
به نظر میرسد فاز خود اظهاری معرفی امالک افراد
شکست خورده است.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه :خانههای خالی
هم با خود اظهاری مالکان شناسایی شد هم با
سامانههای اطالعاتی دولت
پروانه اصالنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد
مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیرا ً در یک برنامه زنده
تلویزیونی درباره آخرین اطالعات ثبت شده در سامانه

البته انتظار نداریم که شاخص کل پیک قبلی
را بزند ،اما الاقل در محدودهای میتواند باال

بیاید .البته باید توجه کرد که هر اتفاقی بیفتد

و وضعیت فعلی بازار نیست .در حال حاضر
شاخص کل بورس واقعی نیست و شاخص
فعلی دارای حباب است .با توجه به شرایطی

بنیادی شرکتها میتوان این مسئله را تشخیص

داد .در حال حاضر بازار سرمایه دچار حباب

منفی است .برخالف بخشهای دیگر مثل
مسکن کامال قابل لمس است که خرید مسکن

این طور نمیماند.

 ۱۳هزار واحدی که روز سهشنبه بازار سرمایه
دچار افت شد ،نشان میدهد که عددها

بزرگ است .ولی درست است که سهمها روند

صعودی نگرفتهاند ،اما نزولی شدید هم نیستند.

االن بهتر است بگوییم در دو هفته گذشته
روند خنثی در تغییرات بازار بورس داشتیم.

شاخص کل نه خیلی پایین آمده و نه خیلیل باال
رفته است .به نظر من یک کف سازی در این

محدودهها اتفاق میافتد.

جابهجایی مسئولیت باعث شد که تولیدکنندگان
در تامین مواد اولیه خطوط تولید با چالش مواجه
شوند .وی با بیان اینکه این تغییر و تحوالت باعث

وقفه در تحویل روغن به انجمنهای تولیدی شد،
افزود :پایه تولید کنسروهای گوشتی و غیرگوشتی

و محصوالتی چون شیرینی و شکالت ،روغن
است؛ کنسروهای گوشتی مانند تن ماهی انواع

خورشتها و کنسروهای غیرگوشتی مانند کنسرو
لوبیا و بادنجان و  ...همگی برای تولید به روغن نیاز
دارند .این فعال اقتصادی ادامه داد :تعلل وزارت

کشاورزی در اعطای روغن به انجمنها حدود ۴۰
روز طول کشید و این مسئله زیان زیادی را متوجه

تولیدکنندگان کرد .اما جلساتی با مدیران ارشد
وزارت کشاورزی برگزار کردیم آنها دستورات الزم در
این زمینه را دادند و امیدواریم که دستورات ترتیب

اثر داشته باشند و ما شاهد توزیع به موقع روغن

به اتحادیهها باشیم .میررضوی پیرامون اصالح

نظام یارانهای و تاثیر آن بر بازار روغن ،گفت:

تولیدکنندگان بهخوبی این مسئله را لمس کردند
که ارز  ۴۲۰۰تومانی در سالهای اخیر ایجادکننده
فساد و رانت در بدنه اقتصادی کشور شده است و
الزم است که ارز تک نرخی شود تا فساد ایجاد شده

از این مسئله حل و فصل شود .اما حذف یکباره این

ارز تبعات دیگری هم دارد .به نظر من حذف دفعی

ارز  ۴۲۰۰تومانی در نهایت توان خرید این محصول

را برای مصرفکنندگان کاهش میدهد.

به گفته وی ،امیدوارم که حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی

برای واردات روغن پلکانی صورت بگیرد که آسیب

کمتری متوجه مصرفکنندگان نهایی شود .من
نمیدانم دولت برای کنترل آسیبهای نظام اصالح
یارانهای چه سیاستهایی را در پیش خواهد گرفت
اما مسلم است که باید به دهکهای آسیبپذیر

جامعه بیشتر توجه شود .دبیر سندیکای صنایع
کنسرو ایران بیان کرد :این احتمال وجود دارد
که تا پایان سال جاری ارز ترجیحی برای واردات

روغن خانوارها ادامه داده باشد تا خانوارها بتوانند
با آسودگی نیاز خود را در این بخش تهیه و تامین

کنند .وی در ادامه با بیان اینکه قوانین وضع شده

در نهایت فشار را بر قشر ضعیف تشدید میکند،
افزود :یکی از این قوانین حذف معافیت مالیاتی
برای واردات کاالهای اساسی از جمله برنج و روغن
است این مالیات در نهایت از سوی مصرفکنندگان

گرفته میشود و قدرت خرید مصرفکنندگان را

کاهش میدهد .میررضوی در پایان خاطر نشان

کرد :از زمانیکه تن ماهی از گروه کاالی یک خارج

شد قیمت این محصول از  ۱۰هزار تومان به باالی

 ۳۰هزار تومان رسید .این قیمت به معنی کاهش

مصرف این محصول از سوی مصرفکنندگان

آسیبپذیر جامعه بود؛ باید توجه داشت تن ماهی
جزو خوراکهای اصل دانشجویان ،کارمندان و

اقشار آسیبپذیر جامعه است .با افزایش قیمت

انتظار داریم روند صعودی بازگردد.

وی تصریح کرد :کم کم عددها بزرگ میشود.

امالک و اسکان به منظور شناسایی خانههای خالی و
معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات
از خانههای خالی گفته است :اطالعاتی که وزارت راه و
شهرسازی طبق قانون مکلف به ارائه آن به سازمان امور
مالیاتی است بر اساس خود اظهاری در سامانه ملی
امالک و اسکان و بعد از پایان زمان خوداظهاری است.
اصالنی ادامه داد :بر اساس مصوبه اخیر هیئت
دولت ،زمان اتمام خود اظهاری در سامانه امالک و
اسکان پایان آذر بود و وزارت راه و شهرسازی مکلف
شد اطالعات خانههای خالی را بر اساس خود اظهاری
و طبق ماده  5۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بعد
از اطمینان از  ۱۲۰روز خالی بودن هر خانه (به عنوان
شاخص و نماد واحد مسکونی خالی از سکنه) به
سازمان امور مالیاتی ارسال کند.
برای مالکان  ۱.۳میلیون خانه خالی پیامک ارسال شد
ولی فقط  ۱۲۰هزار نفر مراجعه کردند
وی با تاکید بر اینکه شناسایی خانههای خالی بر
اساس پایگاه اطالعات دادههای کشور و همچنین
خود اظهاری انجام شده است ،توضیح داد :جلسهای
با حضور سازمان امور مالیاتی در وزارتخانه تشکیل
شد و بر اساس اطالعات حاصل از پایگاه اطالعات
دادهها بیش از یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد خالی
مشتمل بر اشخاص حقیقی شناسایی شدند .برای این
تعداد بر اساس ماده  ۱۶۸قانون مالیاتهای مستقیم،
پیامکهایی برای مالکان واحدها ارسال شد تا راستی
آزمایی شود.
اصالنی ادامه داد :مالکان  ۱۲۰هزار خانوار مراجعه و
در سامانه امالک و اسکان خود اظهاری کردند .اسامی
مالکان خانههای خالی با تعداد یک میلیون و  ۱۷۰هزار
واحد به سازمان امور مالیاتی ارسال شد .سازمان امور
مالیاتی بنا به دالیلی نمیتواند از این اطالعات استفاده

کند که در جلسه این دالیل مطرح شد.
فقط  ۱میلیون نفر اطالعات ملکی خود را در سامانه
اسکان ثبت کردند
اصالنی ادامه داد :حدود  ۲میلیون نفر از سامانه
امالک و اسکان بازدید داشتند و تنها کمتر از یک
میلیون نفر خود اظهاری کردند اما در حال حاضر در
سامانه امالک و اسکان اقامتگاه  ۶۰میلیون اشخاص
حقیقی در پایگاه دادههای کشور احصا شده است.
وی افزود :در این زمینه از اطالعات بیمه نامهها،
تأمین اجتماعی ،اطالعات مجوزهای صنعتی ،اطالعات
مجوزهای شهرداریها استفاده کردیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس :تا زمانی که همه
مردم در سامانه امالک و اسکان ثبت نام نکنند امکان
تشخیص خانههای خالی وجود ندارد
مهد طغیانی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز
در خصوص کوتاهیهای وزارت راه و شهرسازی در
شناسایی خانههای خالی گفت :تا زمانی که همه
مردم در سامانه امالک و اسکان ثبت نام نکنند امکان
تشخیص خانههای خالی وجود ندارد چراکه شما باید
مالکیت و وضعیت سکونت را به صورت هم زمان
مشخص کنید؛ البته اینگونه نیست که همه اطالعات از
طریق خود اظهاری باشد و اطالعات دیگر دستگاهها نیز
وجود دارد؛ ضمن اینکه ضمانتهای اجرایی از جمله
جرایم عدم ثبت امالک و خالی نگه داشتن خانهها در
نظر گرفته شده اما اساس کار بر خود اظهاری است.
وی تأکید کرد :اطالعات یک میلیون و  ۳۰۰هزار
خانه خالی که از آن صحبت میشود مربوط به قانون
قبلی ِ مالیات برخانههای خالی است و با توجه به قانون
جدید ،آن اطالعات دیگر قابل بررسی نیست؛ در نتیجه
کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز
است.

اروپا سالهاست محصوالت کشاورزی ما را نمیخرد

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد:

از حد توان خرید مردم خارج است .اما بازار

تعلل  ۴۰روزه وزارت کشاورزی در تحویل روغن
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران خاطر
نشان کرد :وزارت کشاورزی در اعطای روغن به
انجمنهای تولید کننده صنعت کنسرو  ۴۰روز
تعلل کرد و همین مسئله تولیدکنندگان را با
چالشهای جدی مواجه کرده است.
به گزارش ایلنا ،سید محمد میررضوی در پاسخ

بازار را باور نکنند .اما با کوچکترین ورود پولی

سرمایه قطعا ً حباب منفی دارد .قطعا ً این بازار

کمبود روغن دغدغه تولیدکنندگان
محصوالت کنسروی

خیال راحت مالکان خانههای خالی

حباب منفی در بازار سرمایه

او ادامه داد :این مسئله در گزارشهای ۹

اخبار

مالیاتی که قرار نیست گرفته شود؟

بورس به شدت منتظر نتیجه مذاکرات
احیای برجام است

اصالنی گفت :درست است که سهمها روند
صعودی نگرفتهاند ،اما نزولی شدید هم نیستند.
االن بهتر است بگوییم در دو هفته گذشته روند
خنثی در تغییرات بازار بورس داشتیم.
به گزارش اقتصاد ،۲۴یوسف اصالنی،
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اتفاقات مهم
بورس در روزهای آینده اظهار کرد :مهمترین
اتفاقی که میتواند طی چند وقت آینده
بیفتد ،گزارشهایی است که بعد از آذرماه از
سوی شرکتها داده میشود .عمدتا ً شرکتها
صورتهای مالی  ۹ماهه خود را ارائه میکنند
که چون در اکثر شرکتهای بورسی وضعیت
سودسازی مناسب بوده است  P/E ,شرکتها
پایین آمده است.
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عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید موضوع باقی مانده سموم در
محصوالت کشاورزی ،موضوع جدیدی نیست و بسیاری از کشورها
از سالها قبل نسبت به محصوالت ایرانی سختگیریهای جدی
دارند.
به گزارش ایسنا ،در هفتههای گذشته محصوالت مختلف ایرانی
از کشورهایی چون روسیه ،ازبکستان ،ترکمنستان و هند به کشور
بازگشته و این سوال را به وجود آورده که کدام بخش از تولید
محصوالت ایرانی با مشکل مواجه شده که امکان صادرات آنها وجود
ندارد.
احمدرضا فرشچیان ،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و
از صادرکنندگان محصوالت کشاورزی ،میگوید که این چالش بیش
از سه دهه است که روی تولید و صادرات محصوالت کشاورزی

ایران سایه انداخته و منجر به از دست رفتن بازارهای تراز اول دنیا
شده است.
فرشچیان در اینباره توضیح داد :موضوع باقیمانده سموم ،مسئله
جدیدی نیست و عمر آن به بیش از  ۳۰سال میرسد .البته در
مقاطع مختلف نیز مباحثی در این زمینه صورت گرفته و سپس به
فراموشی سپرده شده است .اگرچه گفته میشود که در دهه ۸۰
بازرسی کل کشور به این مساله ورود پیدا کرده اما نتوانسته است
آن را به سرانجام برساند.
او با بیان اینکه سطح استاندارد کشورها ،متفاوت است گفت:
در زمینه کنترل باقیمانده سموم ،اروپاییها پیشگام بودند و پس
از ارتقای استانداردها در این کشورها ،سختگیری آنها نسبت
به محصوالت ایرانی افزایش پیدا کرد .چنانکه اوایل به صورت
تصادفی محصوالت ما را مورد آزمایش قرار میدادند .اما بعدها این
آزمایشها شامل همه محصوالت ایرانی شد .در نهایت اینکه ،به
تدریج کشورهای تراز اول اروپایی نظیر آلمان ،فرانسه سوئیس و
انگلستان ،از حجم مبادالت خود با ایران کاستند.
رئیس سابق کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران،
افزود :صادرکنندگان سپس به سراغ کشورهای اروپای شرقی رفتند
و پس از آنکه این کشورها نیز استانداردهای خود را بهبود بخشیدند،
مشکالت محصوالت ایرانی در این بازارها نیز افزایش یافت .در واقع،
مسئله باقیمانده سموم ،محصوالت ایرانی را از بازارهای تراز اول و
دوم دنیا به سمت بازارهای درجه سه و چهار سوق داد .پیامد حضور
در بازارهای دست چندم و ارزان نیز آن است که عالوه بر کاهش
کیفیت محصوالت ،ارزآوری و قیمت فروش کاهش پیدا میکند.
او با تاکید بر اینکه ،کنترلها و سختگیری در بازارهای تراز سه و

چهار نیز رو به افزایش است ،گفت :از دو سال پیش در کمیسیون
کشاورزی اتاق تهران جلسات متعددی را با حضور نمایندگان
نهادهای دخیل نظیر وزارت جهاد کشارزی ،سازمان غذا و دارو و
سازمان استاندارد برگزار کردیم و خروجی این جلسات ،سندی به
نام باقیمانده سموم بود که در آن راهکارهایی از سوی کمیسیون
کشاورزی اتاق تهران پیشنهاد و به وزیر وقت جهاد کشاورزی ارائه
شد .اما این پیشنهادات چندان مورد توجه قرار نگرفت و در وزارت
جهاد کشاورزی مسکوت ماند؛ در حالی که وزیر وقت می توانست
از طریق همفکری با بخش خصوصی به حل این مسئله کمک کند.
فرشچیان با بیان اینکه به دلیل باقیمانده سموم روی محصوالت
کشاورزی ،بازارهای بسیاری از دست رفته و سهم فروش این
محصوالت در بازارهای خارجی در حال کاهش است ،گفت :به هر
حال طبقه کشاورز ،طبقهای یارانه بگیر است .تصور کنید که اگر
درآمد این قشر به واسطه اصالح کشت و افزایش صادرات حدود ۳۰
یا  ۴۰درصد افزایش پیدا کند ،چه تاثیری روی زندگی آنها خواهد
گذاشت و اینکه به دلیل این افزایش درآمد ،چه باری از روی دوش
دولت برداشته خواهد شد.
او تاکید کرد :مسئله باقیمانده سموم یکی از چالشهای بخش
کشاورزی ایران بوده و به هیچ وجه قابل انکار نیست .بنابراین
چنانچه دولت به دنبال افزایش صادرات است باید برای حل این
مسئله چارهاندیشی کند .در حال حاضر ،بازارهای هدف ما به چهار
کشور همجوار نظیر عراق و افغانستان محدود شده که اگر این
کشورها نیز به سامانی برسند ،مقررات و ضوابط بهداشتی و غذایی
خود را ارتقاء دهند ،صادرات ایران به این کشورها نیز با محدودیت
مواجه خواهد شد.

مدیریت سامانهها و پیشخوان مجازی در اولویت بانک قرضالحسنه مهر ایران قرار گرفت
سید سعید شمسینژاد ،مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران در
جلسهای با رئیس دایرههای ستادی مدیریت شعب و همچنین رؤسای
شعب استان یزد ،اهداف و چشماندازهای کالن بانک و این استان را
تشریح کرد.
شمسینژاد طی سخنانی خاطرنشان ساخت :استان یزد در زمینه
قرضالحسنه مستعد است و در این بخش ظرفیت بسیار باالیی دارد.

ساختار بانکداری قرضالحسنه ،منسجم و رو به رشد است
وی در ادامه به اهمیت قرضالحسنه اشاره کرد و گفت :زمانی بود که
اعتقادی به بانک قرضالحسنه وجود نداشت و آینده مبهمی پیش رو
بود ،اما امروزه با قوت و با شاخصهایی قابل دفاع ،در حال پیشروی
در این مسیر هستیم .هر چند در حوزه بانکداری خرد شاهد مشکالتی
هستیم ،اما با اعتقادی که همکاران دارند ،ساختار منسجم بانکداری
قرضالحسنه ،با اقتدار رو به رشد است.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران خبر داد :افزایش سقف وام
با توجه به رشد نقدینگی در دستور کار است ،در این خصوص الزم
است در رابطه با هلدینگها و شرکتهایی که میخواهند تسهیالت ارزان
قیمت دریافت کنند ،دست بانکهای قرضالحسنه باز باشد تا نیاز آنها
را پاسخ دهند.
وی تصریح کرد :وام قرضالحسنه باید از وام خرد مصرفی تبدیل به
وام قرضالحسنه خرد با رویکرد تأمین مالی شود ،در این بخش با ریسک
کمتری نیز روبهرو هستیم.

همراهبانک و پیشخوان مجازی خدمت به مشتری را توسعه میدهد
شمسینژاد افزود :خوشبختانه اکنون شعبههای بسیار خوبی داریم ،اما
برای توسعه کار ،اضافه کردن شعبه چارهساز نیست و باید در بخش
همراهبانک و پیشخوان مجازی فعالیت کنیم .باید مدیریت سامانهها و
پیشخوان مجازی را در اولویت کاری قرار دهیم و جذب نیروی توانمند
در بخش فناوری اطالعات ،بر خالف هزینههای باال اجتنابناپذیر است.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران اظهار کرد :بنده با اعتقاد
راسخ و بهصورت گام به گام در پی ایجاد زیرساختها هستم و البته این
موضوع زمانبر است .به دنبال اقدامی جهادی هستیم که برونسپاریها
را متوقف کنیم .برونسپاری باعث کاهش مواردی از قبیل نظارت ،کنترل
امور و استقالل میشود و در این حالت به شرکتهای بیرونی وابستگی
داریم .با تقویت بخش فناوری اطالعات ،بسیاری از مسائل شعبهها و
جذب منابع نیز رفع میشود.
«کارگروه بهبود فرآیندها» تشکیل میشود
شمسینژاد در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تشکیل کارگروه
بهبود فرآیندها تأکید کرد و گفت :این کارگروه باید با حضور نیروهای
صف و ستاد تشکیل شده و با برگزاری جلسات مستمر ،مسائل را بررسی
و پیگیری کند.
وی افزود :تبلیغات در فضای مجازی و مجاب کردن مشتری و آموزش
و فرهنگسازی نیز نکته بسیار بااهمیتی است .در این بخش نیاز به یک
روابط عمومی بسیار قوی داریم که با شیوههای متعدد امور این بخش

را پیش ببرد.
باید مشتریانی را که از خدمات پیشخوان استفاده میکنند تشویق کرد
و به ایشان امتیاز ویژه داد تا بتوانند تسهیالت با ضرایب باالتر دریافت
کنند.
شمسینژاد سخنان خود را این گونه ادامه داد :برای حل مشکل
اعتبارات ،باید جلسات منظم هفتگی و ماهانهای را بهصورت آنالین با
مدیریت شعب استانها داشته باشیم .این موضوع در دستور کار است و
تا یک ماه آینده پیادهسازی خواهد شد .الزم است مرکز ارتباط با مشتری
تقویت شود و دسترسیها افزایش یابد .همچنین زیرساختهای فناوری
اطالعات باید اصالح شود.
مرکز ارتباط با مشتریان تقویت میشود
وی همچنین تأکید کرد :مزد خدمت باید با اولویت حفظ سودآوری
بانک جایگزین کارمزد شود .چه راهکاری باید باشد تا بتوانیم کارمزدها را
کاهش دهیم و قدرت رقابت با رقیب خود را افزایش دهیم؟ برای کاهش
کارمزدها و افزایش قدرت رقابت باید در پی راهکار بود.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران در پایان خاطرنشان ساخت:
امیدوارم با تالش همکاران و پیگیریهای بنده ،آقای نجدی و مدیریت
شعب استان یزد ،اهداف استان محقق شود.
شایان ذکر است در این جلسه حمیدرضا توسلی معاون فناوری
اطالعات ،یوسف نجدی مدیر امور استانها و امیر حسینی مدیر شعب
استان یزد نیز حضور داشتند.

تن ماهی سهم فروش برخی از تولیدکنندگان که

کارخانههای تولیدی کوچکی داشتند کاهش پیدا
کرد و آنها از چرخه تولید خارج شدند.

دعوت از سهامداران بانک سامان
برای افزایش سرمایه
مجمع عمومی فوقالعاده بانک سامان برای
بررسی افزایش سرمایه این بانک برگزار میشود.
بانک سامان با انتشار اطالعیهای از کلیه
سهامداران خود دعوت کرد تا در مجمع عمومی
فوقالعاده این بانک جهت بررسی موضوع افزایش
سرمایه شرکت کنند .قرار است در این جلسه
گزارش هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
 ۳۲۰درصدی قرائت شود.
گفتنی است ،این جلسه روز شنبه  ۲5دیماه
سال  ۱۴۰۰رأس ساعت  ۱۳در مجموعه فرهنگی،
ورزشی و تفریحی تالش واقع در خیابان ولیعصر،
نرسیده به چهارراه پارکوی برگزار خواهد شد.
همچنین این مجمع بهصورت آنالین از
طریق وبسایت بانک سامان به نشانی
 ir.www.sb۲۴نیز پخش خواهد شد.
الزم به ذکر است که در راستای رعایت
دستورالعملهای ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا،
گزارش فیزیکی در این مجمع توزیع نخواهد شد.

10

شنبه  18 /دی  / 1400شماره 5006

www.ebtekarnews.com

اخبار

اخبار

«ابتکار» تاثیر پرداخت بدهیها و روند مثبت مذاکرات در بازارهای اقتصادی را بررسی کرد

جلسه تعیین سمت هیئت مدیره
اتحادیه کشوری فروشگاههای
زنجیره ای برگزار شد

جلسه تعیین سمت هیئت مدیره اتحادیه
کشوری فروشگاههای زنجیره ای بنابر استعفای
امیرخسرو فخریان رئیس سابق اتحادیه در
دبیرخانه هیئت عالی نظارت به ریاست کامبیز
معتمدوزیری دبیر هیئت عالی نظارت بر
سازمانهای صنفی کشور با حضور رضایی
نماینده وزارت کشور ،نظری معاون تشکلها
و تنظیم مقررات صنفی ،حاجیان عضو هیئت
اجرایی ،صرامی مدیر حوزه دبیرخانه و اعضای
هیئت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های
زنجیره ای برگزار شد.
جلسه تعیین سمت هیئت مدیره اتحادیه
کشوری فروشگاههای زنجیرهای بنابر استعفای
فخریان رئیس سابق اتحادیه در دبیرخانه هیئت
عالی نظارت ،به ریاست کامبیز معتمدوزیری
دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی
کشور با حضور رضایی نماینده وزارت کشور،
نظری معاون تشکلها و تنظیم مقررات صنفی،
حاجیان عضو هیئت اجرایی ،صرامی مدیر حوزه
دبیرخانه و اعضای هیئت مدیره اتحادیه کشوری
فروشگاههای زنجیره ای برگزار شد.
در این جلسه معتمدوزیری دبیر هیئت عالی با
بیان اینکه اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره
ای باید نظارت بر فروشگاههای تحت پوشش
خود را خصوصا در شرایط اخیر تقویت کند،
گفت :دولت و وزارت صمت نقش حمایتی از
همه تشکلهای صنفی در کشور را ایفا میکند و
در مقابل نیز در جهت صیانت از حقوق مصرف
کنندگان با هرگونه تخلف وفق ضوابط و مقررات
اقدام میکند.
گفتنی است بر اساس قانون و مقررات نظام
صنفی ،ترکیب جدید هیئت مدیره اتحادیه
کشوری فروشگاه های زنجیره ای به شرح ذیل
تعیین و اعتبارنامه مطابق سمت تعیین شده
صادر و توسط دبیر هیئت عالی نظارت به ایشان
اعطا شد.
 منصور عالی پور به عنوان رئیس اتحادیهکشوری
 محمدعلی خراسانی به عنوان نایب رئیساول
 مهدی عارفی داریان به عنوان نایب رئیسدوم
 حسین مدرسی فر به عنوان دبیر -رسول محمدی به عنوان خزانه دار

بازاروسرمایه
بازدید جعفر ربیعی
از روند تعمیرات اساسی
شرکت پتروشیمی پارس

اقتصاد بدون تالطم ،زیر سایه خبرهای خوب
اخیرا منابع خبری از مسیر روبه جلو در روند
مذاکرات خبر میدهند .ارزیابیهای عمومی
از وضعیت مذاکرات حاوی مولفههای مثبت
محتاطانه است که معنی آن پیشرفت واقعی
مذاکرهکنندگان در مسیر توافق است .همچنین
منابع نزدیک به مذاکرات رفع تحریمها در وین در
گفتوگو با خبرگزاری آلمان تصریح کردهاند این
گفتوگوها در «فضایی سازنده» پیش میروند.
عالوهبر سیگنالهای مثبت از سوی وین ،وزارت
امور خارجه کره جنوبی نیز پس از دیدار معاون
وزیر خارجه آن با همتای ایرانیاش ،در بیانیهای
با اشاره به محورهای گفتوگوی آنها از موافقت
طرف کرهای با انجام گرفتن فوری آزادسازی
پولهای بلوکهشده ایران در بانکهای کرهای خبر
داد.
وبگاه وزارت امور خارجه کره جنوبی در بیانیهای
آورده است« :معاون وزیر خارجه چوی ،ابراز
امیدواری کرد که مذاکرات احیای برجام به زودی
به نتیجه برسند و دو طرف موافق بودند آزادسازی
پولهای بلوکه شده ایران [در بانکهای کره
جنوبی] باید فورا انجام شود .دو طرف توافق کردند
کارشناسان دو کشور برای بحث پیرامون مسائل
مرتبط با انتقال پولهای بلوکه شده رایزنیهای
کاری انجام دهند».
اعطای وام  ۹0میلیون دالری بانک جهانی به ایران
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی
و فنی ایران از تصویب اعطای وام  ۹0میلیون دالری
به ایران در بانک جهانی برای مقابله با بیماری کرونا
با وجود مخالفت آمریکا و البی رژیم صیهونیستی
خبر داد.
بر اساس گزارشی از ایسنا ،فکری اظهار کرد:
«بانک جهانی با نادیده گرفتن تالش آمریکا و البی
صهیونیستی با اعطای وام به وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی جمهوری اسالمی ایران موافقت
کرد» .
وی با اشاره به اینکه این وام از پایینترین نرخ
سود در مقایسه با سایر فاینانسهای بینالمللی
برخوردار است ،اظهار کرد« :تمامی نیازهای دارویی
و تجهیزاتی وزارت بهداشت برای مقابله با بیماری
کرونا توسط سازمان بهداشت جهانی خریداری و به
کشورمان تحویل میشود و به این ترتیب مشکالت
نقل و انتقال بانکی و تحریمها در این خصوص بی
اثر خواهد بود».
حال باید دید که با وجود سیگنالهای مثبتی که
اخیرا به سمت اقتصاد ایران مخابره میشود چه
چیزی در انتظار بازارهای داخلی خواهد بود و آیا این
اخبار مثبت میتواند سبب کاهش انتظارات تورمی
و کاهش قیمت شود یا خیر؟ بسیاری از کارشناسان
معتقدند که مخابره شدن سیگنالهای مثبت از
فضای بینالملل به اقتصاد ایران میتواند شرایط

کیمیانجفی

kimia.najafi.23@gmail.com

هادی حقشناس ،کارشناس مسائل اقتصادی با بررسی شرایط اقتصاد پس از احیای برجام گفت :اگر مذاکرات به نتیجه برسد و برجام احیا شود به دنبال آن
قیمت ارز به سمت واقعی شدن خواهد رفت و پس از آن ما شاهد تغییرات قیمت کاالهای دیگر در بازارهای مختلف به خصوص کاالهای وارداتی خواهیم بود.

حقشناس :هر
خبری که منجر
به تقویت عرضه
ارز بشود حتما
تاثیراتمثبت
بسیاری را برای
اقتصاد ایران به
همراه خواهد
داشت
بازارهای داخلی را به سرعت تحت تاثیر قرار بدهد
و فضای کلی اقتصاد را از تالطم و تنش دور کند.
با احیای برجام منابع ارزی ایران آزاد خواهد شد
هادی حقشناس ،کارشناس مسائل اقتصادی به
تاثیر اخبار منتشر شده در خصوص برجام بر اقتصاد
اشاره کرد و در این باره «ابتکار» گفت :هفته گذشته
ما نه تنها شاهد توقف افزایش قیمت دالر بودیم بلکه
شاهد سیر نزولی قیمت ارز هرچند به صورت جزئی
هم بودیم و این اتفاق به دلیل انتشار برخی خبرها
بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد :وقتی وزیر امور
خارجه کره جنوبی برای موضوع برجام به وین رفت
این سفر مهمترین عالمت رسیدن به یک تفاهم
و احیای برجام بود و نشانههای مثبتی را به همراه
داشت.
حقشناس در ادامه صحبتهایش به بررسی

شرایط پس از احیای برجام پرداخت .وی افزود:
طبیعتا ًوقتی برجام احیا بشود اولین اثر آن این است
که بخشی از داراییهای ایران آزاد میشود .اثر بعدی
این خواهد بود که نقل و انتقال منابع ارزی ایران
ناشی از فروش نفت به کشور آزاد خواهد شد و
اساسا ًفروش نفت ایران نیز به روال عادی باز خواهد
گشت .برآیند این اتفاقات سبب میشود که سمت
عرضه ارز تقویت شود.
حقشناس اظهار کرد :ما میدانیم که هرچقدر
سمت عرضه ارز تقویت شود طبیعی است که بر
قیمت ارز اثرگذار خواهد بود .بنابراین هر خبر مثبتی
که از مذاکرات به سمت اقتصاد ایران ارسال شود و
همچنین هر خبری که منجر به تقویت عرضه ارز
بشود حتما تاثیرات مثبت بسیاری را برای اقتصاد
ایران به همراه خواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نرخ

ارز افزود :یقینا ً نرخ  30هزار تومان برای دالر ناشی
از متغیرهای واقعی اقتصاد نیست .بخشی از این
قیمت ناشی از انتظارات روانی بوده و متغیرهای
غیر اقتصادی است که نرخ دالر را به  30هزار تومان
رسانده است .یکی از مهمترین آثار روانی همین
تحریمهای ظالمانه است که در سالهای اخیر
گریبان اقتصاد را گرفته و سبب افزایش قیمت ارز
شده است.
حقشناس در بخش دیگری از صحبتهایش به
وضعیت قیمتها در بازارهای داخلی پس از احیای
برجام اشاره کرد و در این خصوص گفت :مطمئنا ًاگر
مذاکرات به نتیجه برسد و برجام احیا شود به دنبال
آن قیمت ارز به سمت واقعی شدن خواهد رفت و
پس از آن ما شاهد تغییرات قیمت کاالهای دیگر
در بازارهای مختلف به خصوص کاالهای وارداتی
خواهیم بود.

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس
در بازدید از روند تعمیرات اساسی شرکت
پتروشیمی پارس ،از کارکنان این شرکت به دلیل
تالش در کار و تولید و دستیابی به راندمان
مطلوب قدردانی کرد.
جعفر ربیعی و جمعی از مدیران گروه صنایع
پتروشیمی خلیجفارس از روند انجام تعمیرات
اساسی واحد  EB/SMاین شرکت از نزدیک
بازدید کردند و در جریان چگونگی پیشرفت
تعمیرات قرار گرفتند.
در این بازدید ،مدیرعامل گروه صنایع
پتروشیمی خلیجفارس از کارکنان این شرکت
به خاطر تالش و سختکوشی در کار و تولید
و همچنین دستیابی به راندمان مطلوب قدردانی
کرد و گفت :تالش و کوشش دستهجمعی
کارگران ،کارکنان و مدیران شرکت پتروشیمی
پارس موجب شده که این شرکت موفقیتهای
چشمگیری را به دست آورد و همین تالشها در
شرکتهای گروه است که امروز خلیجفارس در
جایگاه ویژهای قرارگرفته است.
در حاشیه این بازدید و در نشستی صمیمانه
مسعود حسنی ،مدیرعامل شرکت پتروشیمی
پارس ،گزارشی کامل از روند فعالیتهای صورت
گرفته از ابتدای تعمیرات اساسی را ارائه داد و
خاطرنشان کرد :خوشبختانه تعمیرات اساسی
این شرکت مطابق با برنامه زمانبندی از پیش
تعیینشده انجام و تاکنون باهمت کارکنان و
متخصصان این شرکت هیچگونه مشکلی وجود
نداشته است.

در کنار رونمایی از دو محصول جدید این
بانک

دیتا سنتر بانک رفاه کارگران افتتاح
شد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن خبر داد

فروش ویژه محصوالت بیمه نوین
در زمستان 1400

شرکت بیمه نوین در راستانی خلق ارزش برای
مشتریان ،محصوالت بیمهای خود را با شرایط
و تخفیفهای ویژه در دی ماه  1400به فروش
میرساند.
این شرکت از  15تا  25دی  1400در جشنواره
فروش زمستانه ،انواع بیمههای بدنه اتومبیل،
آتش سوزی و مسئولیت خود را با تخفیف ویژه
به فروش میرساند.
محصوالت بیمهای ارائه شده در جشنواره
زمستانه ،شامل بیمههای آتشسوزی مسکونی،
صنعتی و غیر صنعتی؛ بیمه بدنه اتومبیل؛
بیمههای مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
ساختمانی ،کارفرما در قبال پروژههای عمرانی،
کارفرما در قبال کارکنان صنعتی ،خدماتی و
بازرگانی و بیمه مسئولیت حرفهای پیراپزشکان
میشود.
گفتنی است ،عالقهمندان برای کسب آگاهی
بیشتر از شرایط تخفیفهای جشنواره زمستانه
نوین ،میتوانند به سامانه اینترنتی این شرکت
به آدرس www.novininsurance.com
مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 021-23047
تماس حاصل کنند.

استقبال بیش از  ۲.۵میلیون نفر از طرح نهضت ملی مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعالم اینکه بیش از 2میلیون و  50۶هزار نفر در طرح
نهضت ملی مسکن مشارکت داشتند ،گفت :ثبتنام برای شهرهایی که دو ماه از زمان آنها سپری شده به اتمام
رسیده است.
به گزارش ایرنا« ،پروانه اصالنی» با اعالم اینکه  2میلیون و  50۶هزار و  ۶3نفر در سامانه نهضت ملی مسکن
ثبتنام کردند ،گفت :ثبتنام نهضت ملی مسکن در ابتدا برای  ۶40شهر باز بود که بعد از تامین زمین به مرور
این تعداد شهرها افزایش یافت و ثبتنام انجام شد .برای شهرهایی که از  2۸مهر ماه ثبتنام داشتند ثبتنام

بسته شد .هر شهری که بعد از آن تاریخ به تناوب باز شد تا ظرف زمانی دو ماه ثبتنام ادامه دارد .از دوشنبه
مابقی شهرهایی که در  720شهر اخیر نبوده است در سطح کشور باز میشود .مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعالم
کرد :ثبتنام مجردان در دستور کار است و هنوز دستورالعمل آن نهایی نشده است .به محض آنکه دستورالعمل
ثبتنام مردان مجرد نهایی شود ثبتنام مجردان برای همه شهرها باز خواهد شد.
وی تصریح کرد :ثبتنام شهرهایی که دو ماه از فرصت زمانی آنها گذشته است ثبتنام در آنها به اتمام رسیده
است و برای شهرهایی که هنوز این مدت پر نشده ثبتنام طرح نهضت ملی مسکن ادامه دارد.

کارت اعتباری ،تحولی نو در دنیای بیمهگری
در شرایط اقتصادی کنونی ،یکی از مهمترین راهکارها برای حل
مشکالت معیشتی روزمره مردم ،استفاده از تسهیالت است ،اما
واقعیت این است که دریافت تسهیالت بانکی با موانعی سنتی
روبهروست .نیاز به معرفى ضامن ،ارائه چک ،افتتاح حساب
یا هرگونه وثیقه از جمله مشکالتی است که به طور معمول،
گیرندگان تسهیالت را با دردسرهای جدی مواجه میکند.
شرکت بیمه ملت با درک صحیح از این مشکل ،راهحلی
خالقانه برای آن اندیشیده است ،بهطوریكه میتوان آن
را الگویی برای سایر بخشها نیز قرار داد« .کارت اعتباری»
بیمه ملت نه فقط تفاوتی با پول نقد ندارد ،بلکه میتواند در
بسیاری موارد مانند خرید از فروشگاههای طرف قرارداد ،امکان
تخفیف بر روی کاالها را تا حد قابل قبولی فراهم کرده و شرایط
خرید غیرحضوری و اینترنتی و شارژ مجدد را نیز ایجاد کند.
این کارت که هم با خرید بیمه عمر و زندگی و هم از طریق
قرارداد سازمانی قابل دریافت است ،نه فقط یک راهحل سریع
برای حل مشکل اقتصادی افراد متقاضی است ،بلکه از تزریق
نقدینگی جدید تا حدی خودداری کرده و مبلغ تسهیالت را به
نقطه هدف در فروشگاههای طرف قرارداد هدایت میکند.
این روش را میتوان گام مهمی در راستای حمایت از
تولید دانست ،چراکه با توسعه شبکه فروشندگان ،نه فقط

خدمترسانی به تسهیالتگیرندگان بهبود مییابد ،بلکه میزان
فروش فروشندگان نیز بیشتر میشود و درنتیجه به تولید بیشتر
میانجامد.
یکی دیگر از مزایای کارت اعتباری ،امکان مدیریت مالی دارنده
کارت است .شرایط مالی و اقتصادی پیش آمده در کشور ،مردم
را نه فقط از نظر اقتصادی ،بلکه از نظر روانی نیز تحت فشار
قرار داده است .درآمد مردم جامعه به صورت مستقیم کاهش
یافته است ،در نتیجه آنها در مورد آینده خود نگران میشوند و
از طریق مقتصد شدن ،نسبت به آن واکنش نشان میدهند.

هنگام خرید ،کاالهای با برند ارزانتر را انتخاب میکنند و
فقط کاالهای مورد احتیاج خود را خریداری میکنند و بسیار
ترجیح میدهند که هزینه و مبلغ خرید را به صورت اعتباری و
اقساطی پرداخت کنند تا مجبور نباشند درآمد و سرمایه خود را
یکجا خرج کنند .اینها را میتوان «مدیریت مصرف» یا «مدیریت
هزینه» نامید؛ اقدامی که در دوره افزایش درآمدها از آن خبری
نیست.
شرکت بیمه ملت با افزایش گستره مصرف کارت اعتباری و
توسعه دامنه فروشگاههای طرف قرارداد ،تالش میکند فرهنگ
خرید اعتباری را بیش از پیش ترویج داده و خدمت بیشتری به
جامعه هدف خود ارائه کند.

طی مراسمی که همزمان با نهمین نشست
شورای سیاستگذاری و برنامهریزی تحول
راهبردی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به
میزبانی بانک رفاه کارگران برگزار شد ،دیتا
سنتر این بانک توسط عبدالملکی وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی افتتاح و از دو محصول
جدید این بانک در حوزه خدمات الکترونیکی
رونمایی شد.
دیتا سنتر بانک رفاه که امروز افتتاح شد یکی
از مجهزترین و پیشرفتهترین مراکز فناوری
اطالعات کشور محسوب میشود و از ظرفیت
فنی ویژهای در مقایسه با مراکز مشابه برخوردار
است.
«سامانه بتا» به عنوان بستری به منظور تامین
اعتبار بازنشستگان معزز سازمان تامین اجتماعی
و سامانه نئوبانک رفاه با نام «فرا رفاه» نیز
نوع جدیدی از بانکداری مبتنی بر فناوریهای
دیجیتال و هوش مصنوعی ،محصوالت
جدید بانک رفاه کارگران هستند که در کنار
افتتاح دیتاسنتر بانک مورد رونمایی قرار گرفتند
و بهرهبرداری از آنها رسما آغاز شد.
الزم به ذکر است« ،سامانه بتا» به عنوان یکی
از محصوالت جدید بانک رفاه کارگران محیط
و بستری است که از طریق این بانک در راستای
ارائه و تعریف طرح های مختلف تسهیالتی
و حمایتی فراهم شده است.
گفتنی است ،سامانه نئوبانک رفاه با نام «فرا
رفاه» نیز نوعی بانک دیجیتال است که به ارائه
خدمات غیر حضوری به مشتریان میپردازد.

ارتقاء نماد بیمه تعاون به بازار فرابورس ایران

تقدیر سرپرست فرابورس ایران از مدیرعامل بیمه تعاون

سند کمپانی سواری پژو 405مدل 1۳85رنگ خاکستری متالیک شماره
پالک 49-645ج 93شماره موتور 12485210784شماره شاسی 40302480به
نام ساناز جهانبازی مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

با تقدیر سرپرست شرکت فرابورس ایران از عملکرد مدیرعامل بیمه تعاون،
نماد این شرکت به عنوان یکصدو نودمین شرکت در بازار دوم فرابورس داد
و ستد شد.
این شرکت در تاریخ  10دی ماه  ۹۹اعالم کرد که درخواست
پذیرش سهام خود به عنوان نخستین شرکت تعاونی سهامی
عام در جلسه هیئت پذیرش فرابورس مطرح و با پذیرش در
بازار دوم فرابورس ایران به صورت مشروط موافقت شده است.
پس از آن در تاریخ  1۸آبان ماه  1400با اعالم مدیر پذیرش فرابورس ایران،
شرکت بیمه تعاون با نماد «وتعاون» پس از احراز تمام شرایط پذیرش ،به
عنوان دویست و شصت و هشتمین نماد معامالتی و صد و شصت و دومین
شرکت در بازار دوم فرابورس ایران جای گرفت.
حال در روز  14دی ماه  ،1400شرکت بیمه تعاون ،با سرمایه اسمی 500
میلیارد تومان ،به عنوان یکصد و نودمین شرکت در بازار دوم فرابورس ثبت
شد.
با ثبت این نماد ،میثم فدایی ،سرپرست شرکت فرابورس ایران ضمن تقدیر
از یونس مظلومی ،مدیرعامل شرکت بیمه تعاون ،از او برای تشریح عملکرد
شرکت و برنامه های آتی در برنامه «یک دیدار ،یک عرضه» دعوت کرد که
این برنامه از طریق تلویزیون اینترنتی شرکت فرابورس ایران« ،واچار» پخش
شد.
قابل بیان است که حضور شرکت بیمه تعاون در بازار دوم فرابورس ایران

به منزله شفافیت مالی بیشتر و در نتیجه کسب رتبه اعتباری مطلوب تر
است.
همچنین سهامداران این شرکت نیز به سبب این حضور می توانند از
امتیازاتی همچون «افزایش نوسان سهام از  3به  5درصد»« ،اخذ تسهیالت
از بانک با وثیقه سهام»« ،معافیت مالیاتی تا  25درصد» و مواردی از این
دست بهره مند شوند.
شایان ذکر است ،این شرکت در تاریخ  12آبان  13۹2به عنوان یکصد و
پنجاه و دومین نماد معامالتی بازار پایه فرابورس در گروه بیمه و صندوق
بازنشستگی فعالیت خود را آغاز کرده و نخستین شرکتی بود که تمام پذیره
نویسی آن تنها از طریق فرابورس و شبکه کارگزاری انجام شد.
این مهم سبب شد تا رئیس وقت اداره عملیات بازار فرابورس ایران در
خرداد  13۹4با اشاره به استقبال معامالت صورت گرفته شرکت بیمه تعاون
مطرح کند« :معامالت بیمه تعاون به عنوان نماینده شرکت های تعاونی در
فرابورس ایران حاکی از آمادگی فرابورس برای ورود دیگر شرکت های تعاونی
به بازار پایه است».
گفتنی است ،حفظ سطح یک رتبه توانگری مالی با نسبت  121درصد،
کاهش مالیات مطالبه شده درخصوص عملکرد سال  13۹۶و  13۹7به مبلغ
 40میلیارد ریال ،کنترل ضریب خسارت ،جذب و حفظ مشتریان ،پیگیری
مستمر وصول مطالبات ،توزیع مناسب ریسک بیمهگری توسط بیمه های
اتکایی و اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت ریسک ایزو  31000به همراه

کسب گواهی تعهد به تعالی سازمانی ،از دیگر مواردی است که در دایره
دستاوردهای مالی شرکت بیمه تعاون برای خدمت رسانی هرچه بیشتر به
تمام ذی نفعان این شرکت جای گرفته است.
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برخی طرفهای خارجی ،درصدد
دامن زدن به ناآرامیهای قزاقستان
هستند
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ،تاکید کرد:
ثبات و امنیت در قزاقستان از اهمیت ویژهای
برخوردار است و لذا امیدواریم روند بازگشت
آرامش به آن کشور هرچه بیشتر تسریع شود .
به گزارش ایسنا ،سعید خطیب زاده در دومین
موضع گیری رسانه ای خود در مورد تحوالت
قزاقستان ،در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص
آخرین وضعیت تحوالت در این کشور اظهار کرد:
همانطور که پیشتر هم تاکید شد ثبات و امنیت در
قزاقستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و لذا
امیدواریم روند بازگشت آرامش به آن کشور هرچه
بیشتر تسریع شود .
خطیب زاده افزود :روشن است تحوالت جاری
در قزاقستان یک موضوع داخلی است اما برخی
طرفهای خارجی با سوء استفاده از شرایط ،در
صدد دامن زدن به ناآرامی ها و ایجاد بی ثباتی در
این کشور هستند.
سخنگوی وزارت خارجه در پایان ابراز اطمینان
کرد که دولت و ملت فهیم کشور دوست ،برادر و
همسایه (قزاقستان) با اتحاد داخلی پاسخ مناسب را
به تالش های بدخواهان خارجی خواهند داد.

وزیر خارجه فرانسه:

مسایل چالشبرانگیز روی میز  ۴+۱و آمریکا

روزانه پنج هزار زن ،کودک و مرد
افغان وارد مرزهای ایران میشوند

سخنگوی وزارت امور خارجه:

اخبار

ادامه دور هشتم مذاکرات در روزهای آتی

امیرعبداللهیان:

وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه پنجشنبه
در گفتوگوی تلفنی با خانم«آنیکن هویتفلد»
همتای نروژی خود در خصوص روابط دوجانبه،
مسائل منطقهای و بینالمللی و همچنین مذاکرات
هستهای در وین ،گفتگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش ایسنا ،حسین امیرعبداللهیان در این
گفتوگو ضمن تبریک سال نو میالدی به مردم و
دولت نروژ ،به حمایت جمهوری اسالمی ایران از
عضویت نروژ در شورای امنیت سازمان ملل اشاره
و ابراز امیدواری کرد که مشورت های دو کشور
در خصوص مسائل مهم منطقهای و بینالمللی
تقویت شود.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به
ظرفیتهای باالی اقتصادی و فناوری دو کشور ابراز
امیدواری کرد که همکاریهای فیمابین برای توسعه
روابط افزایش یابد.
امیرعبداللهیان با اشاره به وضعیت بحرانی
در یمن و افغانستان اظهار کرد :به دلیل سرمای
زمستان روزانه پنج هزار زن و کودک و مرد
افغانستانی وارد مرزهای ایران می شوند به گونهای
که در چهار ماه گذشته تعداد آوارگان جدید افغان
در ایران به حدود  ۸۰۰هزار نفر رسیده است.
وزیر امور خارجه تاکید کرد :تالش داریم تا در
داخل مرزهای افغانستان به این آوارگان خدمات
بدهیم و چنانچه دولت نروژ برنامههایی برای ارائه
کمکهای انساندوستانه به این آوارگان داشته
باشد ،آمادگی داریم تا به صورت زمینی و هوایی
این کمکها را در اختیار مردم افغانستان قرار
دهیم.
امیر عبداللهیان بر تشکیل یک حکومت فراگیر با
حضور تمام اقوام افغانستانی تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین برای
ادامه مشورت ها میان ایران و نروژ در خصوص
افغانستان و یمن اعالم آمادگی کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به
گفتگوهای هستهای در وین ،اظهار کرد :اکنون
فضای کلی مذاکرات مثبت است و اگر طرفین به
تعهدات کامل خودشان در برجام بازگردند ،ایران
نیز اقدامات جبرانی خود را متوقف خواهد کرد.
امیرعبداللهیان تأکید کرد :طرفهای غربی نه تنها
در سخن ،بلکه بایستی حسن نیت خود را در عمل
نیز نشان دهند و اقدام عملی مورد نظر ،رفع تحریم
ها و بازگشت به برجام است.
آنیکن هویتفیلد ،وزیر امور خارجه نروژ نیز در
این گفتگو ضمن قدردانی از تالش های مسئوالنه
ایران برای کمک به آوارگان افغانستانی گفت:
نه تنها ما که همه جامعه جهانی باید قدردان
کمکهای انساندوستانه شما به مردم افغانستان
باشد و این اقدامات شما از گذشته تا به امروز وجود
داشته است.
وی با اشاره به بحران در یمن و افغانستان افزود:
در ماه ژوئن نشستی را در اسلو با محوریت بحران
یمن و افغانستان برگزار خواهیم کرد و از شما برای
شرکت در این نشست دعوت میکنم.
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به گزارش ایسنا ،علی باقری روز چهارشنبه به
خبرنگاران گفت که تالشها برای دستیابی به نتیجه
ادامه دارد.
باقری تاکید کرده است که رمز موفقیت مذاکرات
وین دستیابی به توافق در زمینه لغو موثر تحریمهای
ظالمانه علیه ایران است.
وی گفته است که هر چقدر طرف مقابل ما
آمادگی جدیتری برای لغو تحریمها داشته باشد
و اراده جدیتری برای پذیرش سازوکارهای مد نظر
جمهوری اسالمی ایران در لغو تحریمها نشان دهد
به ویژه در دو موضوع راستی آزمایی و تضمین در
مدت زمان کوتاهتری میتوانیم به توافق دست پیدا
کنیم.
به گزارش ایسنا ،سفر معاون وزیر امور خارجه کره
جنوبی به وین و دیدار با روسای هیئتهای مذاکره
کننده ایران و  ۴+۱در روز چهارشنبه و پنجشنبه از
موضوعات مهم و قابل توجه بود.
حرف و حدیث درباره اینکه معاون وزیر خارجه کره
جنوبی به دعوت کدام طرف یا طرفهای برجامی به
وین سفر کرده ،زیاد است؛ با این حال این مقام
کره ای روز پنجشنبه به طور جداگانه با علی باقری
رییس هیات مذاکره کننده ایران در محل نمایندگی
کشورمان در وین دیدار کرد .در عین حال دولت کره
جنوبی اعالم کرده است که هدف از دیدار با رییس
هیات ایرانی در وین رایزنی در مورد پول های بلوکه
شده ایران در کره است.
وزارت خارجه کشورمان روز پنجشبه اعالم کرد :در
جلسهای که به درخواست طرف کرهای و در محل
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در وین برگزار شد،
معاون وزیر خارجه کره جنوبی با اشاره به اهمیت

روابط سئول  -تهران ،توضیحاتی در خصوص
پولهای بلوکه شده ایران نزد کره جنوبی ارائه و
عنوان کرد که این کشور برای بازپرداخت بدهی خود
به ایران تالش میکند.
همچنین معاون سیاسی وزیر امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران در این دیدار تأکید کرد که
فارغ از نتایج گفتوگوها در وین ،دولت کره جنوبی
موظف به آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران است
و تحریمهای یک جانبه آمریکا نمیتواند توجیهی
برای عدم پرداخت بدهیها به ایران باشد.
در این جلسه تصریح شد که خودداری غیرقانونی
و غیرقابل توجیه کره جنوبی از بازپرداخت بدهیهای
خود به ایران ،نقطهای تیره در تاریخ روابط دو کشور
خواهد بود و سئول باید هرچه سریعتر نسبت به
آزادسازی منابع ایران اقدام نماید.
کره جنوبی حدود  ۷میلیارد دالر برای خرید
میعانات گازی به ایران بدهکار است که از سال ۲۰۱۸
به این سو و به بهانه تحریم های ایران از پرداخت آن
تاکنون خودداری کرده است؛ اختالف میان تهران و
سئول بر سر پرداخت این بدهی و چگونگی صدور
مجوز پرداخت از سوی آمریکا در اواخر دولت حسن
روحانی به یکی از موضوعات چالشبرانگیز در روابط
ایران و کره جنوبی منجر شد.
همچنین وزارت امور خارجه کره جنوبی اعالم کرد،
چوی جونگ کان با رابرت مالی نماینده ویژه دولت
آمریکا در امور ایران ،انریکه مورا هماهنگ کننده
کمیسیون مشترک برجام و به عالوه ،نمایندگان
فرانسه ،آلمان و انگلیس مالقات داشته است.
وزارت امور خارجه کره جنوبی در ادامه بیانیه
خود آورده است ،چوی در دیدار با مذاکره کنندگان
کشورهای عضو برجام و نماینده آمریکا تصریح کرده
است که دور فعلی مذاکرات وین به یک مقطع
حساس رسیده و خواستار تالش برای دستیابی به
پیشرفتهای مثبت شده است.
همچنین در این بیانیه آمده است ،چوی بار دیگر
تاکید کرده است که دولت سئول به تالشهای
دیپلماتیک برای پیشرفت در مذاکرات هستهای با
ایران ادامه میدهد و در عین حال به صورت فعال
هر نقشی که بتواند در این راستا ایفا میکند.

وزارت امور خارجه کره جنوبی خبر داد

هنوز بر این باورم میتوانیم در وین
به توافق برسیم

منابع نزدیک به مذاکرات می گویند که گفتوگوها در سطوح کارشناسی و سیاسی در چارچوب دیدارهای دوجانبه و چندجانبه میان ایران و  ۴+۱و نیز میان
ایران و آمریکا از طریق مکاتبات غیررسمی با محوریت هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در روزهای آتی ادامه مییابد.

حسین
امیرعبداللهیان
در آخرین
موضعگیری
درباره مذاکرات
وین و نگاه ایران
تصریح کرد که
مذاکرات در
مسیرطبیعی
و خوب جریان
دارد
سئول ابراز امیدواری کرده است که احیای برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) به رسیدگی به موضوع
پیچیده داراییهای مسدود شده جمهوری اسالمی
ایران در کره جنوبی به واسطه تحریمهای ایاالت
متحده کمک کند.
همزمان با سفر این مقام کرهای به وین از سوی
دولت عراق اعالم شد که بدهی بغداد به تهران بابت
واردات گاز به طور کامل پرداخت شد.
عالوه بر این حواشی سفر معاون وزیر خارجه کره
به وین ،دیدار متفاوت نماینده عربستان در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و میخائیل اولیانوف نماینده
روسیه در گروه  ۴+۱در روز پنجشنبه نیز قابل توجه
بود.
اولیانوف در توییتی با انتشار تصویری از دیدارش با
نماینده عربستان در آژانس خبر داد اما به جزییات
این دیدار اشارهای نکرد.
وی نیز جداگانه با معاون وزیر خارجه کره جنوبی و
نمایندگان تروئیکای اروپا در گروه  ۴+۱دیدار داشت.
در همین چارچوب در ادامه رایزنی های چندجانبه
در وین ،نمایندگان روسیه ،آمریکا ،چین و تروئیکای
اروپا با حضور انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون
مشترک برجام روز پنجشنبه با یکدیگر دیدار کردند
و در آن درباره مسائل دشوار و چالش برانگیز در
مذاکرات گفتگو شد.
حسین امیرعبداللهیان در آخرین موضعگیری
درباره مذاکرات وین و نگاه ایران تصریح کرد که
مذاکرات در مسیر طبیعی و خوب جریان دارد.
ابتکارات طرف ایرانی این فضا را رقم زده است و اکنون
این طرف غربی است که باید نشان دهد حسن نیت
و اراده جدی برای توافق خوب دارد یا خیر؟
وی گفته است که ما از هیئت آمریکایی
صحبتهای خوبی میشنویم ولی مشاهده اقدامات
جدی ،اهمیت دارد.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرده است که
ایران در مذاکرات وین خواستار ضمانتهایی است
که مانع اعمال تحریم های جدید و بازگشت تحریم
بعد از برداشته شدن آن شود.
شایان ذکر است ،مذاکرات در دور هشتم همچنان
روز جمعه و روزهای آتی در وین ادامه خواهد
داشت.
نشست اعضای برجام با آمریکا ،بدون حضور ایران
نماینده روسیه در وین در پیامی از نشست
چندجانبه نمایندگان کشورهای عضو برجام در وین

(بدون ایران) با آمریکا خبر داد.
به گزارش ایسنا ،میخائیل اولیانوف نماینده روسیه
در سازمان های بین المللی در وین در صفحه
توئیترش نوشت :دیدار معمول اعضای برجام (بدون
ایران) با آمریکا در پایان روز پنجشنبه برگزار شد.
اولیانوف ادامه داد :ما مذاکرات هدفمندی درباره
یکی از دشوارترین مسائل در دستور کار مذاکرات
وین داشتیم.
این دیدار در پی این مطرح می شود که این
دیپلمات روسی روز گذشته با معاون وزیر امور
خارجه کره جنوبی و نمایندگان کشورهای اروپایی در
وین نیز دیدار داشته است و درباره روند مذاکرات
وین گفت و گو کرده اند.
دور هشتم مذاکرات وین از چند روز قبل آغاز شده
است که پس از جلسه کمیسیون مشترک برجام،
دیدارهای رسمی و غیررسمی نمایندگان کشورهای
عضو برجام و کارشناسان آنها در روزها و در
چارچوبهای مختلف در حال برگزاری بوده است.
دیدار نماینده سعودی در سازمانهای بینالمللی با
نمایندگان آمریکا ،فرانسه و روسیه در مذاکرات وین
نماینده دائم عربستان در سازمانهای بینالمللی
به طور جداگانه با نمایندگان آمریکا و فرانسه و
روسیه در مذاکرات وین دیدار و رایزنی کرد.
به گزارش ایسنا ،شبکه سعودی العربیه اعالم
کرد که عبدالله بن خالد بن سلطان ،نماینده دائم
عربستان در سازمان های بینالمللی مستقر در وین
روز جمعه با رابرت مالی ،مامور ویژه وزارت خارجه
آمریکا در ایران دیدار و رایزنی کرد.
این شبکه همچنین اعالم کرد که نماینده عربستان
روز گذشته نیز با فیلیپ ایریرا ،رئیس هیئت مذاکره
کننده فرانسه در وین دیدار و گفتوگو کرده است.
عبدالله بن خالد بن سلطان به طور جداگانه
با میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه در وین نیز
دیدار و درخصوص آخرین تحوالت مذاکره با ایران
درخصوص برنامه هسته ای رایزنی کردند.
بر اساس این گزارش ،نماینده عربستان در سازمان
های بینالمللی پیش از این تاکید کرده بود که
کشورش مذاکرات وین و نتایج نشستها را از نزدیک
دنبال میکند.
وی گفته بود :عربستان بر حمایت مداوم خود از
تمامی تالش های بین المللی در راستای تضمین
عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای تاکید می کند
و خواستار عدم از دست دادن فرصت برای رسیدن

به راه حلی است که امنیت و ثبات منطقه را حفظ
کند.
آمریکا :همچنان شاهد پیشرفت نسبتا کم در
مذاکرات وین هستیم
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک
کنفرانس خبری به سواالتی درباره پیشرفت های
انجام شده در مذاکرات وین پاسخ داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت
امور خارجه آمریکا ،ند پرایس سخنگوی وزارت امور
خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری در پاسخ
به سوالی مبنی بر اینکه چه توضیحی درباره اظهارات
اخیر علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در
وین درباره روند مذاکرات احیای توافق هسته ای و
همچنین درباره اظهارات وزیر امور خارجه آلمان دارد
که گفته بود در برهه ای تعیین کننده در مذاکرات
وین قرار داریم ،گفت :درباره مذاکرات وین ،چیزی
که نمی خواهم دربارهاش نظری بدهم ،اظهارات
دیگران درباره پیشرفت در مذاکرات یا فقدان
آن است .آنچه میتوانم با شما بگویم ،بازگویی
چیزیست که یکی دو روز پیش از خودمان شنیدید،
اینکه رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران
و تیمش مشغول انجام دادن دور هشتم مذاکرات
وین هستند .مذاکرات وین روز سوم ژانویه از سر
گرفته شد .پیشرفت نسبتا کمی در مذاکرات انجام
شده .همچنان شاهد آن پیشرفت نسبتا کم بوده
ایم .امیدواریم در روزهای آتی ،کار را بر اساس آن
پیش ببریم.
پرایس افزود :در حال حاضر ،آنچه حقیقت دارد
و در سوالتان هم به آن اشاره کردید ،این است که
زمان واقعا کوتاه تر می شود و ما در گفتن این تعارف
نداشتهایم .اگر نتوانیم به زودی بر سر بازگشتی
دوجانبه به پایبندی به تفاهم برسیم ،اقدامات هسته
ای ایران که در حال سرعت گرفتن است ،موجب از
بین بردن منافع عدم اشاعه ای برجام خواهد شد و
ما مجبور میشویم مسیر دیگری را برای پیش رفتن
بررسی کنیم.
او در این راستا گفت :این موضوعی چند هفته
ای است ،مطمئنا چند ماهه نیست .اما با این
وجود ،شما شاهدید قبال گفته ایم زمانی که از آن
حرف میزنیم از روی یک ساعت معمولی نیست،
بلکه بیشتر مبتنی بر ارزیابی فنی برنامه هسته ای
ایران است تا زمان سنجی که از قبل روی تاریخی
بخصوص فیکس شده باشد.

موافقت کره جنوبی با آزادسازی فوری پولهای بلوکهشده ایران

وزارت امور خارجه کره جنوبی پس از دیدار معاون وزیر خارجه
آن با همتای ایرانیاش در وین ،در بیانیهای با اشاره به محورهای
گفتوگوی آنها از موافقت طرف کرهای با انجام گرفتن فوری
آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران در بانکهای کرهای خبر داد.
به گزارش ایسنا ،وبگاه وزارت امور خارجه کره جنوبی در بیانیهای
درباره سفر چوی جونگ کان معاون وزیر امور خارجه این کشور به
وین و دیدارش با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران
و مذاکرهکننده ارشد ایران در وین ،نوشت ،این اولین دیدار آن دو
بوده است و مذاکرات صریح و سازندهای درباره روابط ایران  -کره ،از
جمله مسئله داراییهای بلوکهشده ایران در کره داشتهاند.
این بیانیه میافزاید :معاون وزیر خارجه چوی ،ابراز امیدواری کرد
که مذاکرات احیای برجام به زودی به نتیجه برسند و دو طرف موافق
بودند آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران [در بانکهای کره جنوبی]
باید فورا انجام شود.

در ادامه بیانیه وزارت امور خارجه کره آمده است :دو طرف توافق
کردند کارشناسان دو کشور برای بحث پیرامون مسائل مرتبط با
انتقال پولهای بلوکه شده رایزنیهای کاری انجام دهند.
وزارت خارجه کره همچنین بیان کرد :معاون وزیر خارجه چوی
گفت ،دیدار امروز باید به عنوان تسریعکننده روابط دوجانبهمان
عمل کند .معاون وزیر امور خارجه باقری هم گفت ،سفر چوی
به وین برای بحث پیرامون پولهای بلوکهشده نشانه مثبتی برای
تقویت روابط است.
به گزارش ایسنا ،بیانیه وزارت امور خارجه کره جنوبی در پی این
مطرح میشود که جلسه باقری و چوی به درخواست طرف کرهای،
ظهر پنجشنبه در محل نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در وین
برگزار شد .معاون وزیر خارجه کره جنوبی با اشاره به اهمیت روابط
سئول  -تهران ،توضیحاتی در خصوص پولهای بلوکه شده ایران نزد
کره جنوبی ارائه و عنوان کرد که این کشور برای بازپرداخت بدهی

خود به ایران تالش میکند.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در
این دیدار تاکید کرد که فارغ از نتایج گفتوگوها در وین ،دولت
کره جنوبی موظف به آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران است و
تحریمهای یکجانبه آمریکا نمیتواند توجیهی برای عدم پرداخت
بدهیها به ایران باشد.
در این جلسه همچنین تصریح شد که خودداری غیرقانونی و
غیرقابل توجیه کره جنوبی از بازپرداخت بدهیهای خود به ایران،
نقطهای تیره در تاریخ روابط دو کشور خواهد بود و سئول باید هرچه
سریعتر نسبت به آزادسازی منابع ایران اقدام نماید.
بر اساس این گزارش این دیدار ارتباط مستقیمی با مذاکرات
جاری میان ایران و گروه  ۴+۱نداشته و در چارچوب رایزنیهای
دوجانبه معمول میان دو کشور و به درخواست طرف کرهای انجام
گرفته است.

وزیر امور خارجه فرانسه در گفتوگویی با
اشاره به این که رسیدن به یک توافق در پی
مذاکرات احیای توافق هستهای در وین هنوز
امکانپذیر است ،گفت که زمان برای این کار رو
به اتمام است.
به گزارش ایسنا ،خبرگزاری رویترز نوشت :ژان
ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه
گفت که پیشرفتهایی در مذاکرات احیای توافق
هستهای در وین انجام شده است ،اما زمان رو
به پایان است.
رویترز در ادامه گزارش داد که لودریان در
گفتوگو با شبکه تلویزیونی بیافام و شبکه
رادیوی آرامسی گفت :من هنوز بر این باورم که
میتوانیم به توافق برسیم ،اما زمان رو به اتمام
است.
اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در پی این
مطرح میشود که آنَالنا بِربوک همتای آلمانیاش
نیز روز گذشته مدعی شده بود ،ایران تاکنون
اعتماد زیادی را تلف کرده است و فرصت زیادی
برای احیای توافق هستهای باقی نمانده است.
این در حالی است که حسین امیرعبداللهیان،
وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه توئیتر
خود در ارتباط با روند کنونی مذاکرات وین
نوشت :مذاکرات وین در مسیر طبیعی و خوب
جریان دارد .ابتکارات طرف ایرانی این فضا را رقم
زده است .اکنون این طرف غربی است که باید
نشان دهد آیا حسن نیت و اراده جدی برای
توافق خوب دارد.
دور هشتم مذاکرات احیای توافق هستهای
در وین از چند روز پیش آغاز شده است .ایران
گفته است تنها با هدف لغو شدن تحریمهای
یکجانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران از طریق
دست یافتن به توافقی خوب ،به این مذاکرات
ادامه میدهد.

رئیسجمهوریقزاقستان:

با راهزنان خارجی سروکار داریم

رئیس جمهوری قزاقستان امروز جمعه در
یک سخنرانی عنوان کرد ،به نیروهای امنیتی

کشورش دستور داده در صورت مواجهه با تداوم
تالشها برای اخالل در نظم عمومی بدون هشدار
قبلی دست به گشودن آتش بزنند و تاکید کرد
کسانی که تسلیم آنها نشوند از بین میروند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
قاسم جومارت توکایف ،رئیس جمهوری
قزاقستان که از قبل خبر از سخنرانیاش در
تلویزیون این کشور داده بود ،در این سخنرانی
سراسری گفت :بالغ بر  ۲۰۰۰۰تبهکار در جریان
ناآرامیهای اخیر قزاقستان ،به شهر آلماتی
پایتخت مالی این کشور حمله و اقدام به نابود
ساختن اموال دولتی کردند.
او تروریستهایی که توسط خارجیها آموزش
دیدهاند را مقصر ناآرامیهای اخیر قزاقستان
خواند اما توضیح بیشتری در این خصوص نداد.
توکایف عنوان داشت :با راهزنان خارجی
سروکار داریم.
او در این سخنرانی خود گفت نیروهای
صلحبان اعزامی از روسیه و دیگر کشورهای
همسایه به قزاقستان طبق درخواست دولت این
کشور آمدهاند و قرار است موقتا با هدف تضمین
امنیت در آنجا باشند.
توکایف در عین حال از والدیمیر پوتین
رئیس جمهور روسیه و همین طور رهبران
چین ،ازبکستان و ترکیه به خاطر کمکشان به
فرونشاندن ناآرامیها تشکر کرد.
رئیس جمهور قزاقستان عنوان کرد :شبه
نظامیان سالحهایشان را زمین نگذاشته و
همچنان به ارتکاب جرم را ادامه داده یا برای
آنها تدارک میبینند .باید جنگ علیه آنها تا آخر
پیگیری شود .هرکسی که خودش را تسلیم نکند
از بین خواهد رفت.
او درخواستها برای برگزاری مذاکرات با
معترضان را مردود دانست و گفت :چه حماقتی!
ما با قاتالن و مجرمان چه نوع مذاکراتی می
توانیم انجام دهیم؟
وی افزود :ما باید با تبهکاران مسلح ،هم از
نوع داخلی و هم خارجی که به خوبی مجهز
شدهاند برخورد کنیم .دقیقتر بخواهیم بگوییم با
تروریستها باید برخورد کنیم .بنابراین ما باید
آنها را نابود کنیم و این کار انجام خواهد شد.

وزارت امور خارجه کشورمان اعالم کرد

تحقیقات کیفری سانحه هواپیمای اوکراینی با تأکید بر عدالت انجام شد
وزارت امور خارجه کشورمان درباره سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی اعالم کرد
که سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادستانی نظامی تهران ،تحقیقات کیفری
الزم را با دقت و تأکید بر تحقق عدالت انجام داده است.
به گزارش مهر ،وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به مناسبت دومین
سالگرد سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی با صدور بیانیهای ضمن تسلیت به
خانوادههای جانباختگان ،اعالم کرد :سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادستانی
نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود ،تحقیقات کیفری الزم را با دقت و
با تأکید بر تحقق عدالت انجام داده است.
در این بیانیه آمده است :تاکنون چندین جلسه از دادگاه رسیدگی به متهمین
این سانحه ،با حضور خانوادههای جانباختگان برگزار شده است .همچنین در این
بیانیه تأکید شده است :جمهوری اسالمی ایران همچنان آمادگی دارد تا با هر
یک از کشورهای مرتبط به صورت دوجانبه در خصوص اقدامات صورت گرفته
بر اساس ح ُسننیت ،احترام به حاکمیت کشورها و قوانین داخلی و تعهدات
بینالمللی دولتها ،براساس دستور کار موافقت شده ،مذاکره کند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن عرض تسلیت مجدد به
خانوادههای معزز جانباختگان ،الزم میداند موارد ذیل را به اطالع عموم برساند:

متعاقب وقوع سانحه ،نهادهای مرتبط در جمهوری اسالمی ایران با اعالم علت
اصلی وقوع سانحه ،وفق قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی ،وظایف و تکالیف
خود را با دقت ،شفافیت و سرعت انجام دادند.
بر این اساس در حوزه هوانوردی ،گروه فنی مستقل مسئول بررسی سانحه،
گزارش فنی سانحه را در چارچوب کنوانسیون هوانوردی بینالمللی (کنوانسیون
 ۱۹۴۴شیکاگو) و ضمائم آن ،با تعامل و همکاری کشورهای ذیربط و سازمان
بینالمللی هوانوردی بینالمللی (ایکائو) در موعد مقرر به صورت عمومی منتشر
کرد که مورد استقبال حداکثری کشورهای شرکتکننده در فرآیند بررسی سانحه
قرار گرفت .در زمینه امور کیفری و قضائی سانحه ،همانگونه که به اطالع عموم
رسیده است ،سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادستانی نظامی تهران وفق
وظایف ذاتی و قانونی خود ،تحقیقات کیفری الزم را با دقت و با تأکید بر تحقق
عدالت انجام داده است .تاکنون چندین جلسه از دادگاه رسیدگی به متهمین این
سانحه ،با حضور خانوادههای جانباختگان برگزار شده است.
گفتنی است ،جمهوری اسالمی ایران براساس اصول مسلم حقوقی از جمله
اصل صالحیت سرزمینی محل وقوع سانحه و تابعیت متهمین ،و با رعایت
قوانین و مقررات مربوطه ،فرآیند رسیدگی کیفری و قضائی را انجام داده است.
در خصوص دلجویی از خانوادههای داغدار این سانحه و کاهش آالم آنها،

هیئت محترم وزیران بر اساس ح ُسن نیت در تاریخ  ١۶دی ماه  ١٣٩٩طی
مصوبهای ،نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانوادههای کلیه قربانیان
(بدون هیچگونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها) اقدام کرده است.
در راستای اجرای این تصویبنامه ،ستادی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل
شد که اقدامات الزم را برای انجام فرآیند پرداخت معمول داشته و تاکنون به
تعدادی از خانوادهها ،پرداختهایی را وفق مقررات مربوطه انجام داده است.
در این راستا طی یادداشتهایی به سفارتهای دولتهای ذیربط آمادگی
پرداخت به بازماندگان  ۳۰تبعه خارجی سانحه اعالم شده است.
در ب ُعد دیپلماتیک این سانحه ،جمهوری اسالمی ایران با استقبال از مذاکرات
دوجانبه با کشورهای مرتبط و با اعالم ح ُسننیت خود و ارائه توضیحات الزم
پیرامون ابعاد نظامی ،کیفری ،فنی و حقوقی مختلف سانحه ،در سه دور
مذاکرات دوجانبه با دولت اوکراین در شهرهای کییف و تهران مشارکت کرد.
در این مذاکرات ،کلیه جوانب موضوع با جزئیات کامل از سوی کارشناسان دو
طرف مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.
جمهوری اسالمی ایران به رغم اقدامات خالف قانون برخی کشورهای خاص
که در حال تالش برای سوءاستفاده از این واقعه دردناک و آالم بازماندگان در
راستای اغراض سیاسی خود میباشند ،بار دیگر تأکید میکند همچنان آمادگی

دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط به صورت دوجانبه در خصوص اقدامات
صورت گرفته بر اساس ح ُسننیت ،احترام به حاکمیت کشورها و قوانین داخلی
و تعهدات بینالمللی دولتها ،براساس دستور کار موافقت شده ،مذاکره کند.
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«اپ»تکار
معرفی بازی Dungeon and Puzzles

با هوش خود از سیاه چال فرار کنید

شاید به عقیده عموم افراد عمر بازیهای
پیکسلی تمام شده باشد ،اما این دسته از
بازیها همچنان برای پلتفرمهای دستی مانند
گوشیهای موبایل یا کنسول نینتندو سوییچ
عرضه میشوند و در مواردی مانند بازی
 Dungeon and Puzzlesبه موفقیت نیز
دست پیدا میکنند.
همانطور که از اسم بازی تقریبا مشخص
است (سیاهچال و پازل) ،در بازی Dungeon
 and Puzzlesبازیکنان در سیاهچالهایی قرار
میگیرند که باید از آنها عبور کنند و همانطور
که انتظار میرود برای انجام این کار نیاز به حل
چندین معما و پازل است.
هرچند معماهای درون بازی کامال با سایر
عناوین سبک پازل فرق دارد ،اما همچنان باعث
سرگرم شدن بازیکنان خواهد شد و حتی به مرور
زمان میتواند چالشهای بسیار سختی را ارائه
کند .به طور کلی در این بازی ،باید شخصیت
اصلی خود را از سیاهچالهای مختلف عبور دهید
و به مراحل بعدی صعود کنید تا طبق توضیحات
اولیه داستان به گنجینه نهایی آن برسید.
با این وجود در همان مراحل ابتدایی و دومین
بخش داستان متوجه خواهید شد که معمای
بازی  Dungeon and Puzzlesبه چه صورت
است .در واقع شخصیت اصلی بازی فقط
میتواند به صورت کامل به تمام سمتهای خود
حرکت کند .به عنوان مثال ،اگر قصد داشته
باشید شخصیت خود را به سمت راست حرکت
دهید ،او تمام مسیر را تا زمانی که به دیوار یا
مانع دیگری برسد ،حرکت میکند و همین امر
برای تمام حرکتها نیز وجود دارد .بنابراین در
حین حرکت نمیتواند مانع او شوید و به نوعی
در حرکت کردن با محدودیت مواجه هستید.
با این حال ،این موضوع زمانی به یک چالش
بزرگ برای بازیکنان بازی Dungeon and
 Puzzlesتبدیل خواهد شد که به مراحل باالتر
برسید و سیاهچالها بزرگ و بزرگتر شوند.
محدودیت حرکت در این نقشههای بزرگ حتی
برای چندین ساعت میتواند شما را سرگرم کند
تا روشهای مختلفی را برای به پایان رساندن
طراحی و عملی کنید.
در هر مرحله دشمنانی نیز وجود دارند که باید
آنها را نابود کنید تا پس از چیره شدن بر تمام
آنها ،درب خروجی سیاهچال باز شود و بتوانید
مسیر خود را ادامه دهید .دشمنان بازی تنوع
زیادی دارند و برخی از آنها نیز بسیار غولپیکر
هستند ،با این وجود آنها هیچ کاری انجام
نمیدهند! در واقع هدف بازی Dungeon
 and Puzzlesمبارزه با دشمنان نیست ،بلکه
دشمنان بازی به عنوان نوعی مانع طراحی
شدهاند تا با استفاده از آنها بتوانید مسیر خود
را به شکلهای مختلفی طراحی کنید .البته که
کشتن آنها به روشهای مختلف الزامی است.
هرچند تمرکز زیادی روی کشتن دشمنان
نشده ،اما در همان مرحله اول متوجه خواهید
شد که سالحها نیز در بازی حضور دارند و همه
چیز زمانی جالب میشود که به مرور زمان تنوع
آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و سالحها و
ابزارهای دیگری مانند تیر و کمان در دسترس
شما قرار خواهند گرفت .با این وجود باید توجه
داشت که بازی در سبک پازل عرضه شده،
بنابراین سالحها نیز به منظور حل معماها درون
آن قرار گرفتهاند .به عنوان مثال از تیر و کمان
خود میتوانید به عنوان یک مانع استفاده کنید
که حرکت شما را تنظیم میکند.
منبع:دیجیاتو

چطور دست از زیاد فکر کردن برداریم؟

همه ما گاهی ممکن است در فکر کردن به بعضی
چیزها ،چه اتفاقی در گذشته و چه تصمیمی برای
آینده ،زیادهروی کنیم .اما بعضی افراد هستند که
همیشه اسیر افکار خود هستند .شاید گاهی به
خود نهیب بزنند که دیگر بس است و باید به
سر کارشان برگردند ،اما بعد از چند دقیقه دوباره
تمام آن تردیدها و افکار ناخوشایند به ذهنشان
هجوم می آورد.
زیاد فکر کردن ما را از انجام کارها و رسیدگی به
امور زندگی خود بازمیدارد و حال روحی بدی برای
ما رقم میزند .اما آیا راهی هست که دست از فکر کردن به
گذشته و تردید و نگرانی در مورد آینده برداریم؟
از دور به افکار خود نگاه کنید
یکی از اجزای کلیدی مدیتیشن این است که افکاری که از ذهنتان میگذرند را فقط
«تماشا کنید» ،نه اینکه درگیر آنها شوید یا سعی کنید جلوی به وجود آمدنشان را
بگیرید .این را درک کنید که شما واقعا ًمیتوانید به جای اینکه در افکارتان غرق و گرفتارشان
شوید ،فقط شاهد آنها باشید .میل به زیاد فکر کردن گرچه تا حدودی گرایش طبیعی
ذهن انسان است (که شدت آن در هر کسی متفاوت است) ،اما شما میتوانید با تمرین
آن را تغییر دهید.
افکارتان را روی کاغذ آورید
یک روش برای اینکه نگذارید کنترل افکارتان از دستتان خارج شود این است که درباره
آن مسائل با شخص دیگری صحبت کنید که بتواند از زاویه دیگری به موضوع نگاه کند و
دید دیگری به شما دهد .اگر شرایط این کار مهیا نیست میتوانید افکارتان را روی تکهای
کاغذبنویسید.
این کار به شما اجازه میدهد به فرآیند تفکر خود بسیار بهتر سامان دهید .در حالی
که اگر افکارتان را در ذهنتان محبوس کنید ،نه تنها کاه برایتان تبدیل به کوه میشود،
بلکه دائما ً سراغ همان افکار میروید و بنابراین یک چیز را مکررا ً و بیش از حد برای
خودتان تجزیه و تحلیل میکنید .شما میتوانید یک قدم فراتر هم بروید و آن کاغذ
را دور بیندازید .دانشمندان میگویند این کار آن افکار را برایتان کمارزش می کند.
در اوقات مشخصی فکر کردن را برای خود ممنوع کنید
یک روش دیگر این است که اوقات مشخصی را برای «فکر نکردن» در نظر بگیرید تا
جلوی فکر کردن زیاد خود به یک موضوع خاص را بگیرید .مثال ًمیتوانید بعد از ساعت
 ۸شب دیگر به چیزهای سخت فکر نکنید چون میتواند روی خوابتان تاثیر بگذارد .یک
روش مشابه هم زمانبندی کردن است .مثال ً ۲۰دقیقه را در نظر بگیرید .در این مدت به
خودتان اجازه دهید که نگران شوید ،نشخوار ذهنی کنید یا به هر چه که دلتان میخواهد
فراوان فکر کنید .بعد از آنکه وقت به سر رسید و  ۲۰دقیقه تمام شد ،سراغ یک کار مفید
بروید.
حواس خود را پرت کنید
روش سادهای به نظر میرسد اما در واقع سخت میتوان همزمان روی دو چیز تمرکز
کرد .به همین دلیل وقتهایی که متوجه زیادهروی کردنتان در فکر کردن میشوید
میتوانید ورزش کنید یا سراغ یک بازی ورزشی بروید .فوران احساسات اگر با فعالیت
فیزیکی همراه شود ،تعادل بسیار خوبی بین آنها برقرار میشود.
برای اینکه بتوانید جلوی زیاد فکر کردن خود را بگیرید ،باید فعالیتی پیدا کنید که
شما را جذب خود کند ،به ویژه فعالیتهای فیزیکیای که با اشتغال ذهنی و تعامل
اجتماعی همراه هستند ،مثل بازیهای ورزشی یا پیادهروی در طبیعت با یک دوست.
به نظر خود احترام بگذارید
شاید یک دلیل اینکه بیش از حد درباره یک تصمیم فکر میکنید این است که شما
به خودتان اعتماد ندارید و مطمئن نیستید که بتوانید انتخاب درستی داشته باشید.
یاد بگیرید که به عقیده خودتان احترام بگذارید .هر چه بیشتر به آن فکر کنید ،شک
و تردید بیشتری در ذهنتان شکل میگیرد .در اغلب موارد علت زیاد فکر کردن این
تصور است که قرار است یک تصمیم بزرگ و نهایی بگیرید که دیگر هرگز قابل تغییر
نیست و به همین خاطر باید درست باشد .اما اگر مشکلی با اشتباه کردن نداشته
باشید و این نکته را بدانید که عقاید و دانش شما درباره یک موقعیت به مرور زمان
تغییر خواهد کرد ،آزادی و آرامشی واقعی در درون خود احساس خواهید کرد.
منبع:برترینها
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فورد موستانگ مکای؛ همچنان زیر سایهی تسال

بیشک فورد یکی از معدود برندهایی است که ما را در بحث
خودروهای الکتریکی به آینده امیدوار نگه داشته است .موستانگ
مک ای یکی از رقبای واقعی تسال است و به نظر میرسد این برند
میتواند تمامی نسخههای تولیدی از کراس اوور الکتریکی خود
را به فروش برساند .البته تعجبی ندارد که این خودرو به چنین
موفقیتی دست پیدا کرده است .تسال چند سالی حرف اول را در
بازار الکتریکیها زده است اما اگر نگاهی به محل موفقیت تسال در

تازههای
علمی
شاید شما هم انتظار داشته باشید که سایبرمنها مثل برخی از
سرسختترین دشمنان “دکتر هو” ،انسانها را تبدیل به یک ارتش
اندرویدی کنند نه اینکه در خانهها و بیمارستانها به افراد کمک کنند.
اما ربات جدیدی که به زودی رونمایی خواهد شد نظر شما را تغییر
میدهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلیمیل ،خوشبختانه این رباتهای
مهربان تنها ظاهری شبیه به شخصیتهای منفی تلوزیونی دارند و
برای جبران کمبودها در بخشهایی که از کمبود نیروی انسانی رنج
میبرند ساخته شدهاند.
این اختراع پیشرفته که  ۱.۰ Beomniنام دارد قرار است برای اولین
بار در نمایشگاه  CES ۲۰۲۲در السوگاس در معرض دید عموم قرار
بگیرد .این ربات با ظرافت خود قادر به گرفتن مقادیر کم نمک است
و همچنین میتواند تا  ۳۰کیلوگرم بار را بلند کند .هوش مصنوعی
مغز آن در نهایت یاد خواهد گرفت که چگونه وظایف خود را به طور
مستقل انجام دهد.
 Beomniدر یک آسایشگاه در کلرادو آزمایش شده است و در
آنجا بیش از سه روز به اندازهگیری درجه حرارت بدن افراد و مشاهده
دهان آنها به وسیله آبسالنگ پرداخته است .او حتی برای شاد کردن
بیماران با آنها رقصیده است.

ایالتهای مختلف آمریکا بیندازید متوجه خواهید شد این شرکت
در ایالتهایی همچون کالیفرنیا و کشورهایی همچون نروژ بسیار
موفق بوده است .قطعا ً این موضوع در طول زمان تغییر کرده اما
شما هنوز هم نمیتوانید محصوالت زیادی در تسال در ایالتهایی
همچون میشیگان ببینید.
بر اساس دادههای منتشر شده توسط اتوموتیونیوز ،فورد با استقبال
زیاد مشتریان باوفای خود در میشیگان روبرو شده است .این مجله

میگوید :در  ۱۰ماه ابتدایی سال  ۲۰۲۱فورد تعداد  ۱۲۳۵دستگاه
موستانگ مک ای را در میشیگان به فروش رسانده که حدود  ۲۱درصد
از تمامی خودروهای الکتریکی فروخته شده در این ایالت است.
اگرچه فروش  ۱۲۰۰خودروی الکتریکی خیلی به چشم نمیآید (دلیل
اصلی این کار استقبال کم از خودروهای الکتریکی در میشیگان است)
اما سهم  ۲۱درصدی از بازار این منطقه کامال ًاحساسبرانگیز است.
میشیگان سهم باالیی از فروش خودروی الکتریکی فورد داشته و در
ادامه نیز با ورود  ۱۵۰-Fالیتنینگ الکتریکی به بازار وضعیت این برند
بهتر هم خواهد شد.
دیترویت اما داستان دیگری دارد چراکه زادگاه سه خودروساز بزرگ
آمریکاست .در این ایالت تالشهای زیادی برای غیرقانونی اعالم
شدن فروش محصوالت تسال انجام شده بود اما حاال اوضاع تغییر
کرده است .البته هنوز هم افراد زیادی در میشیگان به فورد وفادار
هستند .با این وجود تسال هنوز هم پیشتاز بوده و حدود  ۶۹درصد
از کل بازار خودروهای الکتریکی آمریکا در  ۱۰ماهه ابتدایی  ۲۰۲۱را
به خود اختصاص داده است .فورد نیز سهم  ۵.۴درصدی داشته که
برای شرکتی با سابقه کم در بازار خودروهای الکتریکی بسیار خوب
محسوب میشود .شاید فورد در آینده بتواند به پیشتازی تسال خاتمه
دهد و ایالت میشیگان احتماال ًجزو فاکتورهای کلیدی در تحقق این
هدف خواهد بود.
یکی از مدیران ادموندز میگوید :مردم تسال را پادشاه خودروهای
الکتریکی میدانند اما به نظر میرسد این مسابقه در آینده وضعیت
دیگری خواهد داشت .بسیاری از خریداران خودروهای الکتریکی
اولین بار است چنین محصوالتی را انتخاب میکنند و بنابراین اگر
گزینه جذاب دیگری باشد شاید آن را انتخاب کنند و تسال سهم بازار
را از دست بدهد.
جیم فارلی مدیرعامل فورد اخیرا ً گفته که این خودروساز امیدوار
است در طول  ۲سال آینده به دومین سازنده بزرگ خودروهای
الکتریکی در آمریکا تبدیل شود و ساالنه  ۶۰۰هزار دستگاه خودروی
الکتریکی تولید کند.
منبع :پدال ()pedal.ir

ظهور سایبرمن واقعی برای کمک به مردم!
این ربات دستهایی دارد که به آن امکان انجام فعالیتهای
مختلف از باز کردن درب بطری تا تزریق با سوزن را میدهد.
این ربات که روی چهار چرخ قرار گرفته است به قدری قوی است
که میتواند روی شن ،گِل و برف حرکت کند .سازندگان آن از شرکت
 Beyond Imaginationباور دارند که  Beomniقادر به کار کردن
در انبارها ،چیدن میوه ،و انجام کارهای خطرناکی مثل تعمیرات برقی
نیز هست.
این اختراع حاصل فکر دکتر هری کلور دانشمند آمریکایی است .او
که با نقص پا به دنیا آمد میدانست که باید تمام زندگیاش از بریس
پا استفاده کند و به عنوان یک پسر جوان رویای زندگی در یک بدن
رباتیک را در سر میپروراند.
او بعدها با غلبه بر مشکالت جسمیاش به یک متخصص هنرهای
رزمی تبدیل شد.
او میگوید :ساخت رباتهایی که میتوانند کارهای مفید انجام
دهند از زمانی که هفت سال داشته تبدیل به ماموریت زندگیاش
شده است .دکتر کلور که به ناسا نیز مشاوره داده است به دیلیمیل
گفت :این مفهوم که هوش مصنوعی قرار است جهان را بگیرد و به
مردم حمله کند کمی احمقانه است.
او همچنین ادعا کرد که ابداع او میتوانست در دوران همهگیری

مفید باشد.
در طول بحران کووید ،جهان فاقد کادر پزشکی کافی بود .اگر
رباتهای من در سراسر جهان توزیع میشدند میتوانستیم صدها
هزار جان دیگر را نجات دهیم زیرا بدون خطر عفونت و ابتال ،پزشکان
و پرستاران میتوانستند از این رباتها برای درمان بیماران استفاده
کنند.

ویترین
روایت اشتفان زوایگ
از زندگینامه بالزاک به فارسی
منتشر شد
کتاب «بالزاک :یک بیوگرافی» اثر اشتفان
زوایگ (تسوایگ) با ترجمه ضیا الدین ضیایی
توسط نشر تاریخ ایران منتشر شد.
به گزارش مهر ،نشر تاریخ ایران کتاب
«بالزاک :یک بیوگرافی» اثر اشتفان زوایگ را
با ترجمه ضیا الدین ضیایی و شمارگان هزار
نسخه در  ۵۷۰صفحه با قیمت  ۹۰هزار تومان
منتشر کرد.
زوایگ که ترجمه فارسی نام او را «اشتفان
تسوایگ» هم نوشتهاند و بیشتر با این نام
دوم در ایران معروف است ،رماننویس،
نمایشنامهنویس ،منتقد ادبی و بیوگرافینویس
مشهور اتریشی است .او که دکترای فلسفه
داشت پس از شکل گیری آلمان نازی و الحاق
اتریش به آلمان ،به دلیل یهودی بودن از
اتریش به لندن گریخت و از آنجا هم به برزیل
رفت و در همین کشور بدرود حیات گفت.
زوایگ به شدت تحت تاثیر فیلسوف و
روانکاو هموطنش یک زیگموند فروید قرار
داشت .به همین دلیل در آثار خود به وصف
بحرانهایی که ریشهاش در عمیقترین ضمیر
ناخودآگاه آدمی وجود دارد ،پرداخت و به
طور ویژه حالتهای بیمارگونه و واکنشهای
دفاعی شخصیتها توجه او را بیشتر به خود
جلب میکرد .به همین دلیل آثارش سراسر
انسانی است و عمده توجه او به انسان و شرح
مصائب او بوده است.
شخصیتهای آثارش نیز زنده و قدرتمند
هستند و بسیار عالی پرداخت شدهاند .چون
دغدغههای و مسائل اصیل انسانی مدنظر
زوایگ بود ،آثارش در بسیاری از جوامع مورد
استقبال قرار گرفتند و بسیاری از منتقدان آثار
او را فرازمانی و فرامکانی خواندند که هیچگاه
کهنه نخواهد شد.
یکی از مهمترین و بهترین آثار او رمان کوتاه
«شطرنج باز» است .پرداخت دو شخصیت
اصلی داستان واقعا ًحیرت آور است .دیگر کتاب
مشهور او در ایران «وجدان بیدار :کاستلیو و
کالون» است .این کتاب زندگینامه سباستین
کاستلیو ،یکی از رهبران نهضت اصالح دینی در
سده شانزدهم میالدی است که مقابل استبداد
پاپها بویژه ژان کالون قیام کرد.
زوایگ با همین رویکرد تحلیلی خود به
شخصیتها ،به نگارش زندگینامه تنی چند
از بزرگان از جمله زیگمونت فروید ،ماکسیم
گورگی ،ماری استوارت ،ماری آنتوانت و…
پرداخت .یکی دیگر از آثار این مجموعه زوایگ
زندگینامه «اونوره دو بالزاک» رماننویس
مشهور و ماندگار فرانسوی است .همانطور
که اشاره شد این کتاب به تازگی با ترجمه
ضیاالدین ضیایی توسط نشر تاریخ ایران
منتشر شده است .در بسیاری از منابع تاریخ
ادبیات جهان از این کتاب به عنوان بهترین
بیوگرافی بالزاک نام بردهاند.

