
توافق خوب، پیش شرط مذاکره مستقیم
مسئوالن بارها تاکید کرده اند که با آمریکا به صورت مستقیم مذاکره ای صورت نخواهد 
گرفت. استدالل البته به درستی مطرح شد که این آمریکا بوده که از برجام خارج شده و 
تا به برجام باز نگردد صحبتی باقی نمی ماند. با این همه اما مقامات آمریکایی بارها ابراز 
تمایل کرده اند تا با مسئوالن کشورمان گفت و گو کنند. در دوره روحانی ترامپ مستقیم 
خواست که با وی دیدار کند و البته حسن روحانی از این کار ابا کرد. حاال اما امیرعبداللهیان 

گفته که طرف آمریکایی از طرق مختلف پیام هایی را ارسال می کند که خواهان سطحی 
از مذاکره مستقیم با ایران است. مذاکرات ما با ۱+۴ است و مذاکرات غیر مستقیم با 
آمریکا از طریق NonPaper و از طریق مورا و یکی دو کشور عضو برجام در وین است. 
گفت وگوهایی که بعضا در برخی از کانال های مجازی منتشر می شود که ایرانی ها در حال 

مذاکره مستقیم با آمریکایی ها هستند به هیچ وجه صحت ندارد، ولی...
شرح در صفحه  11

گفت و گوهای کاغذی ایران و آمریکا رودررو خواهد شد؟

رئیس ستاد دهه فجر

 استان تهران:

یک کارشناس بازار کار از شکاف باالی حقوق در 

کشور انتقاد کرد
جشنواره فیلم فجر با مسعود کیمیایی نامهربان

بوده است؟

راهپیمایی »یوم الله ۲۲ بهمن« 
برگزار خواهد شد

فاصله معنادار حقوق ها
غ فراری از ۴  تا ۳۰۰ میلیون تومان سیمر

پیشخوان

بورس در سراشیبی سقوطبورس در سراشیبی سقوط
 صفحه  10

»ابتکار« راه های بازگشت بازار سرمایه به مدار مثبت را بررسی کرد

 صفحه  9 صفحه  4 صفحه  2
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رویکرد تازه تهران به روابط خارجی 

می شد پیش بینی کرد که سفر »ابراهیم رئیسی« به 
سیاست خارجی  در  تازه  عطف  نقطه  مثابه  به  مسکو 
نه در  اتفاق  این  ایران  خواهد شد.  جمهوری اسالمی 
تغییر اصول انقالبی »سیاست موازنه منفی« میان دو 
بلوک شرق و غرب که از دوران جنگ سرد باقی مانده ، 
بلکه در اجبارهایی است که به هر حال تهران را به برخی 
واداشته  نگرش های سیاست خارجی خود  در  تغییرات 

است.  
و  مسکو  از  رئیسی  بازگشت  از  پس  زمانی  اندک   
آن  انجام  شکل  که  پوتین«  »والدیمیر  با  گفت وگویش 
را  تهران رویکرد جدید خود  ناگاه  به  بود،  از حاشیه  پر 
امور خارجه برخالف  تغییر داد. وزیر  در مذاکرات وین 
گفت وگوی  برای  تهران  آمادگی  از  با صراحت  معمول، 
مستقیم با دولت ایاالت متحده  آمریکا در صورت  دستیابی 

به یک توافق خوب و مطمئن خبر داد.
او با اشاره به »رویکرد جدید فعالیت هسته ای« که در 
آن نه تنها گفت وگوی مستقیم با آمریکا، بلکه »مشورت با 
همه همسایگان ایران درباره برجام« را نیز شامل می شود، 
چشم ناظران داخلی و خارجی را خیره کرد. مهم تر اینکه 
»علی شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز اظهاراتی 
هم سو با »حسین امیرعبداللهیان« بیان کرد. او گفت:» 
تهران زمانی وارد گفت  وگوی مستقیم با آمریکا می شود که 
یک توافق خوب در دسترس باشد.« شمخانی با اشاره به 
مبادله نوشتار غیر رسمی با امریکا که در هفته های اخیر 
در وین جریان داشت، تصریح کرده است: » این روش 
ارتباطی تنها زمانی با روش های دیگر جایگزین می شود که 

توافق خوب در دسترس باشد.« 

ایران در آستانه پیک ششم 
ونا کر

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد

 صفحه  3

ادامه در صفحه  2

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت خودروسازی 
مفاسد  به  رسیدگی  ویژه  دادگاه  چهارم  شعبه  در  کروز 

اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه رئیس دادگاه از فوالدی 
ادامه  و  بایستد  جایگاه  در  تا  خواست  دادستان  نماینده 

کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان ادله انتسابی متهمان ردیف هشتم تا 

دوازدهم را قرائت کرد.
وی با اشاره به اتهامات س. م متهم ردیف هشتم پرونده، 
گفت: متهم از سال 93 در پست مسئول ترخیص بندرعباس 
مشغول به کار بوده است و وظیفه ترخیص اموال با اسناد 

مجعول را بر عهده داشته است.
نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس اظهارات متهم او 
از جعلی بودن اسناد با خبر بوده است اما گفته تمامی این 
اسناد مجعول توسط کارشناسان واحد خرید خارجی شرکت 

تهیه و تنظیم می شده اند.
فوالدی با بیان اینکه متهم اقرار کرده که برای ترخیص 
کاالها رشوه پرداخت کرده است، گفت: بر اساس اظهارات 
این متهم اسناد مجعول به صورت چاپی در اختیار وی قرار 
می گرفته اند که در این اسناد مغایرت در عنوان، ارزش و 

کشور محل ساخت وجود داشته است.
وی با اشاره به پرداخت یک دستگاه خودروی سمند به 
عنوان رشوه، اظهار کرد:  در اقاریر متهم آمده است که یک 
دستگاه خودرو سمند توسط شرکت کروز تهیه و توسط متهم 

به مدیر درب خروج گمرک تحویل داده شده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: بخش دیگر رشوه ها اعطای 
قطعات خودرو به کارمندان برای تسریع در اخذ جوابیه 

استاندارد و سازمان محیط زیست بوده است.
فوالدی با تأکید بر این که متهمان پرونده برای تسریع در 
فعالیت های خود رشوه هایی تحت عنوان هدایا به کارکنان 
سازمان های دولتی پرداخت می کرده اند، گفت: تمامی این 
هدایا به منظور تسریع در انجام کارها و نمک گیر کردنشان 

بوده است.
دفتر  از  که  بازرسی هایی  به  اشاره  با  دادستان  نماینده 
بندرعباس به عمل آمده است، گفت: طبق این بازرسی ها 
مشخص شد که متهم مومنی اقدام به تهیه لیست رشوه 
برای ۱98 نفر کرده است که این مبالغ در قالب کارت هدیه 

و از سوی شرکت پرداخت می شده اند.
وی افزود: همچنین در بازرسی  از رایانه متهم مؤمنی ۱08 
صفحه اطالعات حاوی پرداخت رشوه به ارزیابان و کارکنان 

گمرک بندرعباس کشف شد.
فوالدی در خصوص پرداخت رشوه در قالب قطعات خودرو 
گفت: مدیران شرکت کروز برای تسریع در امر ترخیص کاال 

به کارمندان گمرک قطعات خودرو رشوه می دادند.
نماینده دادستان تصریح کرد: بر اساس اقاریر متهمان 
تمامی این رشوه ها و هدایا از سوی مدیریت بخش خرید 
خارجی شرکت تهیه و به متهم جهت تحویل ارائه می شدند.

وی با اشاره به اقدامات گمرک بندرعباس برای شرکت کروز 
اظهار کرد: بر اساس اظهارات متهمان، گمرک بندرعباس 
مزایای خوبی همچون مسیر سبز را برای شرکت کروز قرار 
داده بود و باتوجه به این مسیر اکثر محموله های شرکت 

بدون ارزیابی از گمرک خارج می شدند.
فوالدی حک نماد ایرانی روی محصوالت چینی را از جمله 
اساس  بر  و گفت:  کرد  بیان  این شرکت  اقدامات خالف 
اظهارات متهمان شرکت کروز به دلیل خوشنامی که داشته 
ترخیص  را  خود  کاالهای  و  کرده  استفاده  سبز  مسیر  از 

می کرد.
نماینده دادستان گفت: بر اساس اقاریر غ.ف متهم ردیف 
دوازدهم یک دستگاه خودروی مزدا3 به نام همسر او شده 
بود و موارد دیگر جهت ترخیص کاالها به وی داده شده 

است.
وی ادامه داد: این متهم به صراحت گفته است که اسناد 
شرکت کروز جعلی بوده اند و از آنجایی که متهم فاتحی علم 
به جعلی بودن اسناد داشته پس معاونت در قاچاق سازمان 

یافته برای او محرز است.
فوالدی با اشاره به اقدامات متهم ف برای ترخیص کاالها 
گفت: وی با دریافت رشوه اقدام به ترخیص کاالها با درصد 

باالتری می کرده است.
نماینده دادستان گفت: به گفته متهم در مجموع 5 سال 
۴0 سکه به او داده شده است و همچنین به چند تن از 
مدیران گمرک نیز خودروی مزدا 3 تحویل داده شده است.

وی تصریح کرد: اظهارات متهم نمایانگر این است که رشوه 
به صورت مستقیم شیوه کار او بوده است.

در ادامه قاضی صلواتی ضمن ختم جلسه رسیدگی گفت: 
از نماینده دادستان خواسته می شود باتوجه به مفتوح بودن 
به  منتهی  تحقیقات  چنانچه  افراد  دیگر  به  راجع  پرونده 
صدور جلب دادرسی شده است پرونده را جهت رسیدگی 

ارسال کند.
ادامه رسیدگی به پرونده به شنبه نهم بهمن ماه موکول 

شد.

در چهارمین دادگاه مطرح شد

وز رشوه ؛ شیوه کار متهمان شرکت کر

سخنگوی دولت:

وسیه پربار بود سفر رئیس جمهوری به ر

اخبار
طبق یک نظرسنجی

کاهش محبوبیت بایدن باز هم رکورد شکست

وبگاه کنگره آمریکا نتایج نظرسنجی را منتشر کرد که حاکی از سقوط درجه 
رضایت از عملکرد رئیس جمهور این کشور به رقم 39 درصد است.

به گزارش مهر به نقل از هیل، کاهش محبوبیت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
در حالی که کاخ سفید در چندین جبهه مختلف با بحران مواجه است، بار دیگر 
رکورد شکست. طبق نظرسنجی انجام شده از سوی »هاروارد کپس/هریس« که 
در اختیار »هیل« وبسایت کنگره آمریکا قرار گرفت، محبوبیت بایدن به رقم 39 
درجه سقوط کرده است. از میان همین مقدار اندک هم فقط ۱8 درصد می گویند 
رضایت زیادی از عملکرد رئیس جمهور آمریکا دارند حال آنکه ۲۱ درصد باقی مانده 
عملکرد وی را تا حدی قابل قبول می بینند. از سوی دیگر، شمار آنهایی که شدیداً 
یا به نوعی از عملکرد بایدن ناراضی هستند، رقم چشمگیر 53 درصد است. با 
این اوصاف، در مقایسه با ماه نوامبر، درجه محبوبیت بایدن ۶ پله کاهش یافته 
است. از مارس گذشته به این سو که نظرسنجی »هاروارد کپس/ هریس« آغاز 
شد، 39 درصد کمترین رقمی است که در رابطه با محبوبیت بایدن ثبت شده 
است. این نظرسنجی در حالی منتشر شده که کاخ سفید در حوزه های سیاست 
داخلی و خارجی با مشکالتی مواجه است. تورم دغدغه اقتصادی مردم سراسر 
آمریکا است که بخشی از آن از پاندمی کرونا ناشی می شود. نرخ ابتال به کووید 

۱9 نیز همچنان باال است. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق:

سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت در سال آینده مشخص شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴0۱ گفت که سقف معافیت مالیاتی 
کارکنان دولت در سال آینده، 5 میلیون و ۶00 هزار تومان شد و حقوق های بیشتر 

از این میزان مشمول مالیات پلکانی خواهند شد.
به گزارش ایسنا، رحیم زارع در توضیح مصوبه عصر امروز کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱۴0۱ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که  حقوق های تا 5 میلیون 
و ۶00 هزار تومان از مالیات معاف شوند. وی افزود: مالیات حقوق های بین 5 
میلیون و ۶00 هزار تومان تا ۱5 میلیون تومان، ۱0 درصد، از ۱5 تا ۲5 میلیون 
تومان، ۱5 درصد، از ۲5 تا 35 میلیون تومان ۲0 درصد و بیشتر از 35 میلیون 
تومان ، 30 درصد تعیین شد. به گفته زارع، این مالیات  ها شامل مابه التفاوت 
هر پلکان می شود. زارع همچنین گفت که اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت 
جغرافیایی و متخصصین های بالینی تمام وقت جغرافیایی صرفا مشمول ۱0 درصد 
مالیات بر درآمد خواهند بود. وی ادامه داد: براساس مصوبه امروز کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴0۱، پزشکان عمومی و متخصص، آموزگاران و دبیران 
در مقاطع ابتدایی و راهنمایی شاغل در مناطق روستایی و عشایری کشور تا سقف 
۲0 میلیون تومان معاف از پرداخت مالیات شدند. سخنگوی  کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱۴0۱ با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره افزایش حقوق سربازان گفت: 
به موجب تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق الیحه بودجه حقوق سربازان وظیفه 
مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل ۶0 درصد، حقوق سربازان وظیفه 
مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل ۷5 درصد و حقوق سربازان متاهل 90 
درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات 
کشوری تعیین می شود که با توجه به تحصیالت و درجات آنان توسط ستاد کل 
تهیه می شود. همچنین مشمولین خدمت وظیفه عمومی اجرای فوق العاده های 

ماده 50 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان برقرار خواهد بود.

باید با تحریم و تحریف
مبارزه کرد

اراده جدی ایران
وابط با برای گسترش ر

کشورهای آفریقایی

رئیس جمهوری
در جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر:

امیرعبداللهیان اعالم کرد

 صفحه  11

 صفحه  2

سرمقاله
جالل خوش چهره 

سخنگوی دولت با بیان اینکه درخواست مذاکره از سوی آمریکا بارها مطرح 
شده، تاکید کرد که هیچ گونه مذاکره مستقیمی بین ایران و آمریکا برقرار نشده 

است.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی با 
نمایندگان رسانه ها با اشاره به سفر رئیس جمهوری به روسیه اظهار کرد: در 
امتداد سیاست توسعه متوازن روابط بین المللی با کشورهای جهان با اولویت 
اولویت  از  اقتصادی  در حوزه  که  ای  منطقه  و  قراردادن کشورهای همسایه 
بیشتری برخوردارند پس از سفر رئیس جمهور به تاجیکستان و ترکمنستان 

رئیس جمهور سفری به روسیه داشتند.
وی افزود: با توجه به شرایط کرونایی که بیش از ۷00 نفر کشته در روز در 
روسیه وجود داشت شرایط برای برگزاری سفر مساعد نبود، اما طرفین به دلیل 
برنامه ریزی قبلی و تاکید بر اهداف و جلوگیری از تاخیر رسیدن به نتایج، این 
گونه تدبیر کردند که پروتکل ها را مبتنی بر حفظ احترام متقابل انجام دهند و 

سفر انجام شود.
بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه در این چارچوب سفر رئیس جمهور به روسیه 
پربار بود، ادامه داد: جلسه رسمی کاری در کاخ کرملین برگزار شد و  عالوه بر آن 
سخنرانی رئیس جمهور در دوما نیز با استقبال زیادی رو به رو شد و مالقات ها 

در بازه زمانی کوتاه کم نظیر بود.
سخنگوی دولت با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس جمهوری به روسیه 
چندجانبه،   ، دوجانبه  موضوعات  در  هم  دستاوردها  درخصوص  یادآورشد: 
منطقه ای و بین المللی مباحث متعدد مطرح شد. در این سفر  نگاه ها نزدیک 
و توافقات گسترده و قابل قبول بود. برخی قراردادها در همان زمان سفر نهایی 
شد و برخی از قراردادها و توافقات بالفاصله پس از جلسه روسای جمهور که 
جلسه نتیجه محور و عمل گرایانه ای بود به مقامات ابالغ شد و برنامه ریزی ها 

برای تحقق آن آغاز شده است.
بیش از 90 درصد مناطق آسیب دیده از سیل از اضطرار خارج شدند

وی در ادامه اظهاراتش همچنین با اشاره به وضعیت مناطق سیل زده جنوب 
کشور، اظهار کرد: در خصوص مساله سیل در  جنوب کشور و به طور خاص 

استان کرمان همان گونه که قبال پیش بینی شده بود برنامه ریزی صورت گرفت. 
در مجموع دو سیل اخیر، ۶ سفر فوری را اعضای کابینه از جمله رئیس جمهوری 

به کرمان داشتند.
بهادری جهرمی ادامه داد: بیش از 90 درصد مناطق آسیب دیده از اضطرار 
خارج شدند و حمایت های الزم از کشاورزان و مردم صورت می گیرد. از بسیج، 
سپاه ، ارتش و هالل احمر قدردانی می کنم که دوشادوش سایر مقام های 

اجرایی امدادرسانی کردند.
شاهد خبرهای خوب در حوزه اقتصادی خواهیم بود

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسشی در زمینه وعده های دولت و 
کیفیت اجرای آن ها، تصریح کرد: اولین وعده اولویت دادن به حفظ سالمت 
مردم بوده است. مطابق آن اولویت دهی اقتصادی در دستور کار دولت بود. به 
تدریج شاهد خبرهای خوب در حوزه اقتصادی خواهیم بود که زمان الزم برای 

مشاهده اقدامات الزم است.
وی افزود: چندین خبر خوب هم در دهه مبارک فجر برای مردم عزیز داریم 
که در بخش های مختلف به اطالع مردم عزیز خواهد رسید، اما در حال حاضر 

باید به دو خبر خوب اشاره کنم.
بهادری جهرمی گفت: اول در حوزه اقتصادی اینکه وعده های رئیس جمهور 
برای تسهیل پرداخت وام به مردم عزیز محقق و عملی شد و کلیه متقاضیان 
تسهیالت خرد که رتبه اعتباری آنها B ،A و C است، می توانند تا سقف 50 
میلیون تومان  بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای 
دریافت وام تا سقف ۱00 میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه 

گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا چک، اقدام وام دریافت کنند.
سخنگوی دولت در ادامه اعالم کرد: خبر خوب دوم اینکه وعده رئیس جمهور 
برای استرداد سود مازاد بانکی به نقطه عملیاتی و اجرایی رسید و اگر نرخ سود 
تسهیالت بانک ها باالتر از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار باشد، بانک ها مکلف 

هستند مبلغی را که برای این منظور گرفتند برگردانند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سفر رئیس جمهوری به روسیه و ایجاد حواشی 
در این زمینه توسط برخی، اظهار کرد: سفر به روسیه از جهات مختلف حائز 

اهمیت و سفر موفقی بود. تکثر برنامه ها، شرکت در جلسه دوما، شرکت در 
دانشگاه دولتی، شرکت در جلسه با رئیس فدراسیون روسیه نشان دهنده برنامه 

ریزی مناسب و استقبال از رئیس جمهوری در این سفر بود.
بهادری جهرمی یادآور شد: خط اعتباری 5 میلیاردی و توافق برای افزایش آن 
تا ۱0 میلیارد دالر از دستاوردهای این سفر بود. در خصوص توسعه صادرات 
اقالم صیفی نیز مقدمات آن فراهم شده تا مشکالت در این زمینه حل و صادرات 

افزایش یابد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در حوزه راه آهن هم قراردادهایی منعقد شد. 
طبیعتا اصل، دستاوردها است. برخی اصرار دارند نگاه محدود به کشورهای 

خاص داشته باشند اما سیاست دولت نگاه متوازن به کشورهای جهان است.
دولت در تامین ارز با هیچ گونه مشکلی رو به رو نیست

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص آمار دقیق فروش نفت و مقاصد آن، 
تصریح کرد: آمار فروش نفت و بازگشت ارزهای ناشی از آن قابل قبول است. 
مراجعه به سامانه نیما نشان می دهد دولت در تامین ارز با هیچ گونه مشکلی 
رو به رو نیست. برای فروش نفت به دولت اعتماد شود و نه به افرادی که اطالع 

ندارند.

اان هلل و اان الیه راجعون
درگذشت مرحوم دکتر ناصر باشتی موجب تاثر و تالم ما 

گردید. با نهایت تاسف مصیبت از دست دادن آن فقیِد فرهیخته را 
تسلیت عرض می کنیم. از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آن 

مرحوم و صبر و تسلیت برای شما مسئلت داریم.
خانواده وکیلی

خانواده محترم و بزرگ باشتی
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رویکرد تازه تهران به روابط خارجی 
ادامه از صفحه یک

رویکرد تهران بدون پاسخ از سوی واشنگتن نیز 
امور  وزارت  سخنگوی  پرایس«  »ند  است.  نبوده 
خارجه آمریکا بالفاصله به مواضع تازه تهران پاسخ 
با  »از گفت  وگوی مستقیم  تأکید کرد:  او  گفت. 
) هسته ای(  موضوع  این  درباره  ایرانی  مقام های 
و نیز موضوعات دیگر استقبال می کنیم.« جالب 
دولتی  دستگاه  سخنگویان  دیگر  برخالف  اینکه 
آمریکا، مبادله زندانیان میان تهران و واشنگتن را 
خارج از توافقی دانست که در وین در حال انجام 
است. او با هوشیاری و تجربه آنچه در توافق سال 
۲۰۱۵ میالدی رخ داد، از هم اکنون موضوعاتی مانند 
مبادله زندانیان میان طرفین را امری حاشیه ای و 
این  در  کرد.  اعالم  جاری  مذاکرات  متن  از  دور 
حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز آزادی 
از  فارغ  تهران،  سوی  از  را  تابعیتی  دو  زندانیان 
توافقات و بلکه امری انسان دوستانه خوانده است.  
حال همه در انتظار گشایش ها و یا نتایج مؤثر در 
روابط خارجی ایران هستند. توافق احتمالی آینده 
در چارچوب مذاکره مستقیم »تهران و واشنگتن« 
بستر ساز این مهم خواهد شد. نکته مهم تر اینکه 
یا سکوت معنا دار  با هواخواهی و  تصمیم تهران 
تا پیش از  جریان ها و طیف هایی همراه شده که 
تابو  آمریکا  و  ایران  مستقیم  گفت  وگوی  این،  از 
ساخته و علیه آن جامه از تن به در می کردند. به 
عبارت دیگر، اکنون با نگاه به سکوت و یا روش های 
ابراز شده مخالفان فعال دیروز، روشن  توجیهی 
است که مخالفت ها با مذاکراتی چنین  خاستگاهی 
بلکه  نداشته،  اصول  به  پای بندی  و  ایدئولوژیک 
ناشی از گرایش های جناحی و رقابت های سیاسی 
طرف  مستقر،  دولت  کدام  اینکه  است؛  بوده 

گفت  وگوی مستقیم با آمریکاییان باشد.  
مثلی است معروف که می گوید؛ برای گفتن آنچه 
در گذشته رخ داد، همه آینده را وقت هست. حرف 
حاال را باید حاال زد. از این رو، مهم توافقی است که 
بتواند ایران را با حفظ اعتبار و کرامتش به جامعه 
جهانی بازگرداند. بنابراین هرگونه نقد، مخالفت و 
موافقت با آنچه در وین و در رویکرد تازه تهران 
به سیاست خارجی الزم است را باید در کیفیت 
توافق احتمالی در حال انجام دنبال کرد. توافقی 
که خبر آن را »میخائیل اولیانف« نماینده خبرساز 
روسیه در وین اعالم کرده است. او در توئیت خود 
با خوش بینی نوشته است: »نمایندگان گروه ۱+۴ 
 )۱۴۰۰ بهمن  )چهارم  دوشنبه  جلسه  در  ایران  و 
مذاکرات  پایانی  متن  از  مهمی  بخش  تدوین  به 
وین ادامه دادند. این یک تمرین کم وبیش موفق 

بود...«.  
پرحاشیه  سفر  پیامد  می توان  ترتیب  این  به 
شکل  آنی ترین  در  مسکو  به  را  رئیسی  ابراهیم 
درچند وجه، چنین خالصه کرد: نخست؛ پوتین 
نمایشی از تأثیر گذاری مسکو بر مواضع تهران را به 
رخ رقیبان غربی خود کشید. دوم؛ تهران سرانجام 
رویکرد تازه ای را در نه تنها فعالیت هسته ای، بلکه 
سیاست خارجی  خود آغاز کرده است. سوم؛ تهران 
براساس اظهارات وزیر امور خارجه، پذیرفته است 
که با همه همسایگان خود درباره توافق هسته ای 
)برجام( آینده مشورت کند. چهارم؛ نگرش سنتی 
سیاست خارجی نه شرقی و نه غربی، ممکن است 
در آینده دستخوش تغییراتی شود که برخی آن را 
گرایش به شرق و برخی دیگر شروع رویکرد موازنه 
مثبت در سیاست  خارجی ایران پیش بینی می کنند.

از  هواداری ها  و  مخالفت ها  غالب  پنجم؛ 
رویکردهای سیاسی دولت های مستقر در داخل، 
متأثر از منافع جناحی است و نه الزاما آنچه دغدغه 
ایدئولوژیک  و  اصولی  ارزش های  و  ملی  منافع 
خوانده می شود. روزهای پر خبری در پیش است.

خبر

اخبار

سرلشکرباقری: 

همکاری های نظامی ایران و 
جمهوری آذربایجان توسعه می یابد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: با سفر 
وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به ایران به طور حتم 
روابط نظامی دو کشور توسعه چشمگیری خواهد 

یافت و این موجب امنیت هر دو کشور می شود.
سرلشکر  سردار  دفاع پرس،  از  ایرنا  گزارش  به 
پاسدار »محمد باقری« روز سه شنبه  در حاشیه 
دیدار سپهبد »ذاکر حسن اف« وزیر دفاع جمهوری 
آذربایجان که در محل این ستاد برگزار شد، در 
جمع خبرنگاران گفت: مالقات خوبی را با وزیر دفاع 
کشور برادر و مسلمان جمهوری آذربایجان داشتیم 
و در این دیدار سیاست جمهوری اسالمی ایران در 
توسعه روابط با همسایگان از جنبه روابط نظامی و 

دفاعی با کشور آذربایجان را توضیح دادیم.
افزود:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
نیروهای  همکاری  با  اینکه  مورد  در  همچنین 
مسلح دو کشور چگونه می توان امنیت و دفاع 
مطمئن برای دو کشور را فراهم کنیم، با یکدیگر 

تبادل نظر کردیم.
سرلشکر باقری اضافه کرد: با سفر وزیر دفاع 
روابط  حتم  به طور  ایران  به  آذربایجان  جمهوری 
نظامی دو کشور توسعه چشمگیری خواهد یافت و 
این موجب امنیت هر دو کشور می شود؛ به نحوی 
که مرز دو کشور، مرز صلح و دوستی و توسعه 

تجارت و رفت و آمد مردم خواهد بود.
در ادامه سپهبد حسن اف وزیر دفاع جمهوری 
دعوت  بابت  گفت:  خبرنگاران  به  هم  آذربایجان 
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از 
بنده جهت انجام این دیدار تشکر می کنم و اینکه 
خیلی صمیمی بنده را پذیرا شدند؛ زیرا از بدو ورود 

صمیمیت باالیی را دیدیم.
کل  ستاد  رئیس  با  دیدار  این  در  افزود:  وی 
درباره  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 

موضوعات مهمی صحبت کردیم.
این  در  داد: همچنین  ادامه  اف  سپهبد حسن 
دیدار پیام رئیس جمهوری آذربایجان را به رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح رساندیم و اعالم کردیم که 

در روابط دو جانبه، بسیار مصمم هستیم.
مطمئن  اینکه  بیان  با  آذربایجان  دفاع  وزیر 
هستم بعد از این دیدار، روابط دو کشور در سطح 
بود، خاطرنشان کرد: رئیس ستاد  باالیی خواهد 
کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران را به 
آذربایجان دعوت می کنم و امیدوارم به زودی این 

سفر محقق شود.

رئیس ستاد دهه فجر استان تهران:

راهپیمایی »یوم اهلل ۲۲ بهمن« 
برگزار خواهد شد

گفت:  تهران  استان  فجر  دهه  ستاد  رئیس 
دستگاه های عضو ستاد دهه فجر نگاه کلیشه 

ای و سطحی به دهه فجر ۱۴۰۰ نداشته باشند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین 
ایام  ستاد  جلسه  در  محمودی  محسن  سید 
الله دهه فجر انقالب اسالمی استان تهران که 
با حضور استاندار تهران و با حضور اعضا ستاد 
در سالن اجتماعات استانداری تهران برگزار شد و 
تمامی ستاد های دهه فجر شهرستانهای استان 
تهران نیز به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه 
حضور داشتند ، طی سخنانی بیان کرد: شهر و 
شهرستان های استان تهران باید در مراسم ایام 
الله دهه فجر سنگ تمام بگذارند ، تمامی ادارات 
در شهر تهران با نصب پرچم و آذین بندی ادارات 
نشان بدهند که در ایام دهه فجر فعالیت دارند.

وی ادامه داد: دهه فجر امسال رنگ و بوی 
مهدوی نیز خواهد گرفت و از ۱۵ بهمن تا روز 
نیمه شعبان ، رویکرد و فعالیت مهدوی خواهیم 
داشت و برنامه های دهه فجر به نیمه شعبان 
شود  می  مشاهد  گاها  ؛  شد  خواهد  متصل 
مدیران کل و مسئوالن در مراسم انقالب حضور 
پیدا نمی کنند ، هیچ وقت مسوالن نگویند بروید 

، بلکه بیایند.
رئیس ستاد دهه فجر استان تهران یادآور شد: 
در شهرستان های استان تهران ۴۰ راهپیمایی در 
یوم الله ۲۲ بهمن برگزار خواهد شد؛ جلسات 
ایام الله دهه فجر نباید تشریفاتی باشد ، بلکه 
با حضور مردم و بدون تشریفات اداری برگزار 

شوند.
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
استان تهران خاطر نشان کرد: دهه فجر فرصت 
دستاوردهای  بیان  بر  عالوه  تا  است  مناسبی 
انقالب ، افق های پیش روی انقالب اسالمی را 
نیز بازگو کنیم ؛ نسل امروز باید به خوبی به 
مسیری که انقالب تا به امروز پشت سر گذاشته 
آشنا شود و بداند که انقالب اسالمی چه مسیری 

را با چه تنگناهایی طی کرده است.

با تصویب کمیسیون تلفیق

حقوق سربازان افزایش پیدا می کند

یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
حقوق  افزایش  برای  کمیسیون  این  مصوبه  از 

سربازان در سال آینده خبر داد.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت  و گو با ایسنا 
تلفیق تصویب کرد که  اظهار کرد: کمیسیون 

حقوق سربازان در سال آینده افزایش پیدا کند.
وی توضیح داد: بر این اساس با پیشنهاد آقای 
تلفیق مصوب  رئیس کمیسیون  نایب  دهنوی 
شد که »در اجرای ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه 
عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول 
درصد،   ۶۰ حداقل  عملیاتی  غیر  مناطق  در 
حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق 
حقوق  و  درصد   ۷۵ معادل  حداقل  عملیاتی 
سربازان متاهل ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان 
نیروهای مسلح مبانی بر قانون مدیریت خدمات 
کشوری تعیین می شود که با توجه به تحصیالت 
و درجات آنان توسط ستاد کل تهیه می شود. 
همچنین اجرای فوق العاده های ماده ۵۰ قانون 
خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان برقرار است.«

این عضو کمیسیون تلفیق همچنین با اشاره به 
تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در 
سال آینده گفت: سقف معافیت مالیاتی ساالنه 

موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در 
سال۱۴۰۱ ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 

تعیین شد.

رئیسی  ابراهیم  سید  الله  آیت  ایسنا،   گزارش  به 
روز سه شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر با 
گرامیداشت یاد امام بزرگوار و شهدای عالیقدر انقالب 
اسالمی و با قدردانی از فعالیت های شورای هماهنگی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  از  اسالمی  تبلیغات 
تاکنون به ویژه تالش های مستمر آیت الله جنتی در 
با خالقیت و  امروز الزم است  این شورا، اظهار کرد: 
ابتکار عمل، گام های بلندی در جهت بالندگی هر چه 
این مسیر دوره  در  و  برداشته شود  این شورا  بیشتر 
۴۰ سال گذشته، تجربه ارزشمندی برای گام های آتی 

خواهد بود.
همه  در  تحول  ایجاد  ضرورت  جمهوری  رئیس 
دستگاه ها و نهادهای کشور از جمله شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز 

تحول در همه دستگاه ها یک نیاز ضروری است.
همه  محوری  و  اصلی  مأموریت  افزود:  رئیسی 
دستگاه های کشور ایجاد تحول و تالش در جهت تبیین 
دستاوردها در راستای نشاط و امیدآفرینی در جامعه 

است.
»تحول  را  تحول  ایجاد  برای  الزام  اولین  رئیسی 
شناختی« دانست و اظهار کرد: در تحول شناخت، باید 
نگرش کسانی که در مجموعه حضور دارند، متحول 

شود؛ در غیر این صورت نتیجه ای حاصل نمی شود.
تحریف  جریان  کرد:  خاطرنشان  جمهوری  رئیس 
ایجاد  به دنبال  با فضاسازی های کاذب  و شایعه ساز 
شرط  و  هستند  تحول  و  اصالح  مسیر  در  انحراف 
موفقیت در این میدان صالبت، ایستادگی و حرکت 

براساس برنامه ریزی دقیق و آگاهانه است.
رئیسی با تأکید بر دعوت و تبیین خوبی ها و نهی از 
زشتی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 
فضاسازی های  و  شایعه پراکنی  صحنه سازی،  مقابل 
دنبال  به  دشمن  امروز  داشت:  اظهار  تحریف آمیز، 
ادامه تحریم با تحریف است. در مقابل تحریف و برای 
غلبه بر آن باید تبیین درست انجام شود و در این راستا 
شورای هماهنگی از جایگاه حساس و مهمی برخوردار 

است.
رئیس جمهوری »تحول در فرآیند« را به عنوان دومین 
الزام در ایجاد تحول موفق برشمرد و گفت: الزم است 
بازنگاهی در فرآیند تصمیم گیری تا اجرا شود و تأثیر 
آن بر روی مخاطبین مختلف بررسی گردد. در تحول 
فرآیندی باید نوع مأموریت ها و نقاط مثبت و منفی 
فعالیت های شورای هماهنگی مورد بررسی قرار گرفته 
و مبتنی بر نتایج بدست آمده برای اقدامات آتی برنامه 

ریزی شود.
از  استفاده  ضرورت  و  اهمیت  بر  تأکید  با  رئیسی 
دانش ارتباطات در حوزه تبلیغات، اظهار داشت: امروز 

این  از  ارتباطات، علم بسیار مهمی است و استفاده 
علم در کنار تجربیات اندوخته شده، می تواند در تاثیر 

فعالیت ها مفید باشد.
را  تحول  ایجاد  برای  الزام  سومین  جمهوری  رئیس 
بی تردید  داشت:  اظهار  و  دانست  نهادی«  »تحول 
نیازمند  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  ساختار 
تغییر و تحول است و در این مسیر باید نوع مأموریت ها 
با ساختار و سازوکار موجود شورا تناسب و هماهنگی 
داشته باشد، لذا متناسب سازی ساختار با نوع مأموریت 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
رئیسی افزود: شورای هماهنگی در کنار انجام وظیفه 
ذاتی از وظیفه هم افزایی و جمعی نیز برخوردار است و 
حرکت هماهنگ در این مسیر در دستیابی به موفقیت 

بسیار مؤثر است.
رئیس جمهوری در ادامه با تأکید بر ضرورت حرکت 
بهترین  کرد:  اظهار  امام)ره(،  خط  نورانی  مسیر  در 
تبیین کننده خط امام)ره(، رهبری عزیز هستند. خط 
امام)ره( نجات بخش کشور است و هر کجا به این خط 
نورانی و شاخص ها توجه شده، آنجا حوزه موفقیت ما 

بوده است.

رئیسی با بیان اینکه مراسم دهه فجر و ۲۲ بهمن 
درحقیقت بازخوانی جریان انقالب اسالمی است، اظهار 
داشت: امروز مردم می خواهند تا نهادهای برخاسته از 
اراده آنها در دولت و مجلس عقب ماندگی ها را جبران 
اسالمی  انقالب  اصلی  با شاخص های  ناترازی  کنند. 
و  دستگاه  همه  دارند  انتظار  و  می دهد  رنج  را  مردم 
نهادها در تراز انقالب اسالمی در مسیر رفع مشکالت و 

پیشرفت و آبادانی کشور گام بردارند.
رئیس جمهوری گفت: مراسم دهه فجر و ۲۲ بهمن 
صرفاً بیان یک اتفاق تاریخی نیست و این مراسم هر 

سال پیام خاص خود را دارد.
رئیسی با اشاره به حقانیت مواضع جمهوری اسالمی 
اظهار  بین المللی،  و  منطقه ای  عرصه های  در  ایران 
داشت: حقانیت ملت ایران در دل دولت ها و ملت های 

مستقل جهان قرار دارد.
رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت ایجاد و تقویت 
روحیه امید در بین مردم، گفت: دشمنان تالش بسیار 
زیادی برای ایجاد یأس و ناامیدی، انجام می دهند و در 
این راستا بیان اقدامات انجام شده و طرح هایی که برای 
اجرا وجود دارد، می تواند موجب افزایش امید در بین 

مردم باشد.
رئیسی اهمیت مردمی کردن مناسبت های دینی و 
ملی بویژه ایام دهه فجر را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
از افتخارات جمهوری اسالمی ایران آن است که مبتنی 
بر اراده و رأی مردم، شکل گرفته و حرکت می کند و 

مردم در همه امور محوریت دارند.
رئیس جمهوری تصریح کرد: امروز هر حرکتی در 
جهت امیدآفرینی در بین مردم حرکت در جهت راهبرد 
جمهوری اسالمی ایران است و هر حرکتی در جهت 
ایجاد یأس و ناامیدی حرکت در جهت راهبرد دشمن 

می باشد.
رئیسی تأکید کرد: ۲۲ بهمن جلوه امید در بین مردم و 

قله و جلوه تحول است که باید تداوم یابد.
در این مراسم حجت االسالم والمسلمین موسی پور 
سید  و  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
نظام الدین موسوی رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقالب 
اسالمی در سخنانی با قدردانی از مواضع و رویکردهای 
برنامه ریزی های  از  گزارشی  سیزدهم،  دولت  انقالبی 
انجام شده برای برگزاری بزرگداشت ایام دهه فجر ارائه 

دادند.

خود،  هفته  این  رسانه ای  نشست  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
اقدامات انجام شده در زمینه وضعیت زندانیان را تشریح کرد و به 

سوال خبرنگاران در زمینه های مختلف پاسخ گفت. 
به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری روز سه 
شنبه ۵ بهمن ماه گفت: استحضار دارید که حدود ۶ ماه از دوره 
تحول در قوه قضائیه سپری شده و در این مدت اقدامات موثری 
در راستای قانون مندی دستگاه قضایی و سازمان های مرتبط با این 

دستگاه و اجرای عدالت برداشته شده است. 
خداییان در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده 
های محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران و مهدی هاشمی و اینکه 
آیا درخواست مرخصی داشتند یا مورد عفو مشروط قرار گرفتند؟ 
گفت: می دانید که آقایان نجفی و هاشمی محکومیت قطعی دارند 
و در اجرای حکم قطعی در زندان اند و  مشمول مرخصی هستند و 
براساس قانون اگر تقاضا داشته باشند به آنها مرخصی داده می 

شود. 
قرار  مجازات  تعلیق  یا  مشروط  آزادی  مشمول  آنها  افزود:  وی 

نگرفتند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پالسکو 
رای  و  ارجاع  دادگاه  به  و  کامل  پرونده پالسکو  تحقیقات  گفت: 
بدوی در این ارتباط صادر شد. در این پرونده 3۶ شخص حقیقی و 
حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند و ۱3 شخص از جمله دستگاه های 
اجرایی به نسبت تقصیری که داشتند به جزای نقدی محکوم شدند 
و برخی اشخاص حقیقی به حبس محکوم شدند و پرونده آماده 

ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به 
پرونده فساد در فوتبال گفت: این پرونده چند سال قبل به دستگاه 
قضائی ارجاع شده و مربوط به سال جاری نیست. پرونده ای است 
که از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود و قرار منع تعقیب 
در آن صادر شده است چرا که گزارشات ارسالی در این رابطه کلی 
بود. نقش افرادی که در فساد نقش داشتند مشخص نشده بود و 
بعد از تحقیقات در سال ۹۸ این پرونده به صدور قرار منع تعقیب 
منتهی شد؛ البته در رابطه با وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده 

هایی تشکیل شده است.
وضعیت  آخرین  براینکه  مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
پرونده  فریدون چیست؟ در  امنیتی حسین  پرونده  به  رسیدگی 

کروز هم اسم ایشان مطرح شده آیا پرونده ای در این رابطه تشکیل 
می شود، گفت: حسین فریدون در اجرای حکم قطعی که قبال صادر 
شده در زندان است و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز 
نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست مواردی گفت که به 
ایشان رشوه پرداخت شده است. با پیگیری ها در این خصوص پرونده 
ای مفتوح است و منتهی به صدور جلب دادرسی و کیفرخواست 
نشده است و اگر دلیل کافی برای توجه اتهام باشد نسبت به احضار 
آن  اقدام می شود و این طور نیست که در کیفرخواست این شرکت 
به عنوان متهم اسم این فرد قید شده باشد بلکه با مدارک در پرونده 

طبیعتا به صورت جدا از کروز رسیدگی می شود.
پرونده  درخصوص  سوالی  به  پاسخ  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
موسوم به امالک مسعودیه گفت: متصرفان این زمین ها مدعی 
هستند که با اسناد عادی این امالک را خریداری کردند. در برخی 
از این پرونده ها احکامی صادر و برخی هم در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چند ماه از 
کیفرخواست پرونده کرسنت و آقای زنگنه می گذرد و دادگاه بخش 
دوم این پرونده چه زمانی تشکیل می شود و ایا درست که  این فرد 
علی رغم احضار حضور نیافته است؟ گفت: دادگاه جهت تکمیل 
پرونده استعالماتی را از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ 
وصول نشده است و وقت رسیدگی مشخص نشده است و متهم 

تاکنون احضار نشده است.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه کاهش عناوین مجرمانه 
از سوی قوه قضائیه در چه رابطه ای خواهد بود؟ گفت: کشور ما 
با تورم عناوین مجرمانه مواجه است و طبق گفته کارشناسان ۱۱ 
هزار عنوان مجرمانه داریم. تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما 
زیاد است و این مشکل آفرین بوده چرا که باعث می شود مردم 
ندانند چطور رفتار کنند که عملشان جرم شناخته نشود. این در 
حالی است که بسیاری از این عناوین می تواند جنبه کیفری نداشته 
باشد. ضمانت اجرایی کیفری در بسیاری از موارد باعث ایجاد برخی 

مشکالت شده است. 
وی افزود: بر اساس قانون کاهش عناوین مجرمانه از وظایف قوه 
قضائیه است که این نیاز به همکاری مجلس دارد.  حذف عناوین 
مجرمانه مشمول جرایم مهم از جمله مفاسد اقتصادی نخواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یک سال 
از ابالغ دستورالعمل اجرایی رئیس وقت قوه قضائیه در رابطه با 

شناسایی و باز پس گیری اموال و دارایی های نامشروع مسئوالن می 
گذرد، در این یک سال چه اقداماتی برای اجرای این دستورالعمل 
انجام شده است، گفت: در سال ۹۹ قوه قضائیه نسبت به تهیه 
دستورالعملی مرتبط با قانون اقداماتی انجام داد و قرار شد قوه 
قضائیه سامانه ای را طراحی کند تا افراد مختلف بتوانند گزارشات 
اختیار  در  و  طراحی شد  سامانه  کنند.  اعالم  سامانه  به  را  خود 
دادستانی قرار گرفت. دادستانی کل اعالم کردند برخی گزارشات 
واصل شده اما گزارشی که بتواند مبنای علت تشکیل پرونده ای 
باشد، واصل نشده و تاکنون پرونده ای در این رابطه تشکیل نشده 
است. البته نهادهای مختلفی در این رابطه مسئول هستند و می 
توانند به دادستان ها اعالم کنند و اگر چنانچه موردی به قوه قضائیه 

ارسال شود، آماده رسیدگی هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفت: 
این موضوع همیشه در دستور کار قوه قضائیه بوده و در این دوره 
هم با جدیت پیگیری می شود و پرونده های متعددی در مجتمع 
ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و استان ها داریم و تعدادی به 
صدور حکم منتهی شده است. اخیراً هم پرونده های مهمی داریم 
که به صورت علنی برگزار شد که به استحضار مردم رسید از جمله 
می توانیم به پرونده متهمان شرکت کروز اشاره کنیم که ۱۸ نفر 
به اتهام اخالل در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند و پرونده 
متهمان شهرداری لواسان با ۵۱ متهم است و نیز پرونده مربوط به 
شهرداری شهریار که 3۶ نفر در آن تحت تعقیب هستند. بحث 
برخورد با مفاسد اقتصادی بحث مقطعی نیست و به صورت مستمر 
در دستورکار هستند و با جدیت و کمک دستگاه های اطالعاتی و 

امنیتی و ضابطین آن را دنبال می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که ورود قوه قضائیه به حوزه ضامن 
بوده  ایجاد می شود چگونه  برای ضامن  که  و مشکالتی  شدن ها 
است؟ گفت: کسی که ضمانت دیگری را می کند، اعالم می کند 
چنانچه آن شخص به تعهدش عمل نکرد، من این کار را انجام 
خواهم داد و ضامن تکلیف دارد منتها این موضوعی نیست که به 
دستگاه قضائی ربط داشته باشد و دولت باید ورود کند و اوضاع را 
سامان دهد که اینطور نباشد که برای ۱۰ میلیون، ۴ ضامن معرفی 
شود و این برای همه مشکل ایجاد کند که دولت هم ورود کرده و 
اقدامات خوبی انجام داده است که برای وام کمتر از ۱۰۰ میلیون 

ریال ضامن الزم نباشد.

رئیس جمهوری در جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر:

باید با تحریم و تحریف مبارزه کرد
رئیس جمهوری با اشاره اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در تبیین دستاوردها و موفقیت های انقالب اسالمی از جایگاه و رسالت بزرگ واالیی برخوردار 
است، گفت: امروز مأموریت اصلی و محوری همه دستگاه های کشور ایجاد تحول و تالش در جهت تبیین دستاوردها در راستای نشاط و امیدآفرینی در 

جامعه است.

از فساد در فوتبال تا پالسکوآخرین وضعیت پرونده های مهم قضائی از زبان خداییان

امروز دشمن 

به دنبال ادامه 

تحریم با 

تحریف است. 

در مقابل 

تحریف و برای 

غلبه بر آن باید 

تبیین درست 

انجام شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: وضعیت نامطلوب کیفیت خودروهای داخلی را 
می پذیرم اما با استفاده از ظرفیتها و توانمندی های موجود می توان این ساختار را اصالح کرد 

و برای آن برنامه داریم.
به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین در  جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به سوال 
نماینده بناب در خصوص برنامه های این وزارت خانه برای اصالح کیفیت نامطلوب و پایین 
خودروهای داخلی بیان کرد: وضعیت نامطلوب کیفیت خودروهای داخلی قابل انکار نیست و 
عمده خریداران از کیفیت خودروها شکایت دارند اما بنده به این سوال پاسخ می دهم که چرا 
به این کیفیت رسیدیم و چه برنامه ای باید برای اصالح آنها صورت گیرد. به صورت سرانگشتی 
۷۰ درصد کیفیت خودروها به کیفیت قطعه باز می گردد و 3۰ درصد به مونتاژ و خودروساز 
بستگی دارد کیفیت پایین قطعات نیز به روابط بین خودروساز و قطعه ساز باز می گردد که 
به درستی تنظیم نشده است. وی در ادامه گفت: زمانی که خودروساز پول قطعه ساز را به 
موقع نمی دهد یا قیمت تعیین شده واقعی نیست قطعه ساز نیز الجرم کیفیت خود را پایین 
می آورد، کیفیت پایین قطعات نیز منجر به کیفیت نامطلوب خودرو می شود این روند باعث 

ایجاد نارضایتی در بین مردم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: در بخش اصالح کیفیت خودروهای داخلی ما 
دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت داریم در برنامه کوتاه مدت به دنبال این هستیم تا مشکل 
را تا حدی حل کرده و وضعیت کیفیت خودروها بهبود یابد اما راه حل اساسی در برنامه بلند 
مدت دنبال خواهد شد. یکی از برنامه های کوتاه مدت شفافیت جریان کاال از واردات قطعه 
و  مواد اولیه تا ساخت قطعه و تحویل آن به خودروساز است که سامانه جامع تجارت اکنون 
در این زمینه راه اندازی شده و اطالعات مناسبی در قالب این سامانه جمع آوری می شود. 

دومین کار تامین مالی زنجیره ای است مشکل عمده امروز خودروسازی روابط بین قطعه 
ساز و خودروساز است که در پرداختها مشکل وجود دارد. تامین مالی زنجیره تولید از دو ماه 
پیش دنبال شده و هم افزایی خوبی بین بانک مرکزی و وزارت صمت و وزارت اقتصاد در این 
زمینه ایجاد شده است. این موضوع می تواند مشکل قطعه سازان را کاهش داده و کمک کند 
تا خودروسازان پرداختهای خود را به موقع به قطعه سازان انجام دهند. وی در ادامه گفت: 
سومین طرح بحث نظارت است ما عالوه بر سازوکارهای قبلی سازوکار نظارتی قوی تری را 
طراحی کردیم تا دولت نیز به طور قاطع در این حوزه اشراف داشته باشد. اما ۵ راهکار است 
که باید از سوی خودروسازان و قطعه سازان انجام شود. یکی بحث پرداخت و تحویل قطعات 
می باشد دیگری بحث کیفیت قطعات است از سوی دیگر یکپارچه سازی سامانه مدیریت 
کیفیت در زنجیره خودروسازی است که دولت قطعه سازان و خودروسازان را ملزم می کند 
و مورد بعدی خدمات پس از فروش است. وی افزود: امیدواریم با این راهکار کوتاه مدت 
کیفیت خودروهای تحویلی به شکل قابل توجهی اصالح شود اما از اقداماتی که باید در بلند 
مدت صورت گیرد یکی ایجاد رقابت بین خودروسازان و قطعه سازان و  دیگری رقابت بین 
خودروسازان است یکی از اولویتهای این حوزه واردات خودرو است تا حدی که رقابت را ایجاد 
کند. موضوع بعدی اصالح ساختار صنعت می باشد اکنون یک خودروساز با چندین قطعه 
ساز مواجه است اگر هر کدام یک نفعی داشته باشند تاثیر به سزائی در کیفیت خودروها می 
گذارد. ما برای بهبود کیفیت خودروها برنامه داریم و آنها را نیز اعالم کردیم. کیفیت پایین 
خودروهای داخلی را می پذیریم اما برای اصالح آن برنامه داریم. آقای باقری به مسئله جدی 

در صنعت خودروسازی اشاره کرده است که بحث اصالح ساختار مالکیتی و مدیریتی است.
وزیر صمت در ادامه گفت: بنده به عنوان وزیر معتقدم که یک وزارت خانه نباید بنگاه داری 

کند این امر یکی از بزرگترین مشکالت در کشور است ما پروژه ای را طراحی کردیم که هدف 
آن اصالح ساختار مالی و سهامداری شرکتهای خودروساز است یکی از مشکالت ساختاری در 
صنعت خودروسازی اموال مازادی است که خودروسازان دارند و اصال مرتبط با فعالیت آنها 
نیست. از سوی دیگر شرکتهای خودروسازی شرکتهای غیر مولد و فرعی در زیرمجموعه تشکیل 
دادند. امروز شاهدیم که سایپا سهام خودش را توسط شرکتهای زیرمجموعه خریده و منابع 
مالی که باید صرف تولید می شده صرف خرید سهام شده است. همه مردم ایران به مسائل 

صنعت خودروسازی واقف هستند باید با برنامه جدی در این حوزه گام برداشت.

فاطمی امین در پاسخ به سوال نماینده بناب:

وهای داخلی را می پذیرم اما ... کیفیت پایین خودر
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انصاری خبر داد

 احداث ٤٣ خانه محیط زیست
در سطح محالت شهر تهران

پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  مدیرکل 
محیط  خانه   ٤٣ احداث  به  تهران  شهرداری 
زیست در سطح محالت شهر تهران اشاره کرد 
و گفت: اصالح و تغییر سبک زندگی مصرف گرا 

می تواند توسط زنان در خانواده انجام شود.
نشست  در  انصاری  شینا  مهر،  گزارش  به 
ضمن  زیست  محیط  فعال  بانوان  هم اندیشی 
تبریک میالد کوثر قرآن، روز زن و مادر به نقش 
محوری زنان در حفاظت از محیط زیست اشاره 
کرد و گفت: حفاظت از محیط زیست به همان 
اندازه که وظیفه دولت هاست، نیازمند کمک، 
همیاری و مشارکت آگاهانه و همه جانبه مردم 
از مرد و زن و  افراد یک جامعه  و  نیز هست 
کودک، نقشی جدی در زمینه حفاظت از محیط 

زیست دارند.
آینده  نسل های  به  توجه  کرد:  تصریح  وی 
زیست  محیط  آموزش  در  که  است  هدفی 
در  که  می شود  تعریف  اصلی  هدفی  به عنوان 
این زمینه، زنان و مادران به عنوان قلب خانواده 
نقش راهبردی دارند. تغییر اقلیم وضعیت آبی 
کشور را تحت تأثیر قرار داده و امروز حفظ منابع 
از جمله منابع آب بسیار مهم است، معتقدم 
مدیریت منابع آب، انرژی و به طور کلی اصالح 
و تغییر سبک زندگی مصرف گرا می تواند توسط 

زنان در خانواده انجام شود.
انصاری در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد 
محیط زیست شهرداری تهران پرداخت و گفت: 
آب شرب تهران از ۵ سد اطراف، تأمین می شود 
و با توجه به محدودیت منابع آبی و بحران جدی 
کم آبی، به دنبال احداث تصفیه خانه ها و استفاده 
مجدد از پساب ها هستیم؛ به ویژه برای آبیاری 
پروژه های  در خصوص  چنین  هم  سبز  فضای 
بزرگ شهری نیز، مطالعات و بررسی های محیط 
زیستی تحت عنوان ارزیابی اثرات محیط زیستی 
پروژه ها به کمک اساتید و متخصصان این حوزه 

در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به احداث ٤٣ خانه محیط زیست 
در سطح محالت شهر تهران گفت: در زمینه 
مردمی،  مشارکت های  جلب  و  توانمندسازی 
ارکان  به عنوان  زیست  محیط  خانه های  ایجاد 
اجرایی مدیریت محله بستری مناسب جهت 
دغدغه مندان  و  شهروندان  داوطلبانه  فعالیت 

حوزه محیط زیست فراهم می کند.

به گزارش ایسنا،حمیدرضا جماعتی با اشاره به اینکه تست کرونا 
از افراد دارای عالئم بیمای گرفته می شود، گفت: بر اساس مطالعات 
صورت گرفته و تست های انجام شده، وضعیت بیماری تقریبا در 
بسیاری از استان ها به این سمت پیش می رود که امیکرون تبدیل 
به سویه غالب شود و این در حالی است که در برخی استان ها نیز 
به سویه غالب بدل شده است. به نظر می رسد بیماری در حرکت به 
سمتی است که در اکثر استان ها ظرف چند هفته آتی سویه غالب، 
اُمیکرون شود و بنابراین اکثر مبتالیان به این سویه از کرونا دچار 
خواهند شد. بر اساس بررسی های صورت گرفته ما در آستانه آغاز پیک 

ششم کرونا با سویه امیکرون هستیم.
افزایش موارد بستری و تغییر رنگ برخی شهرها

وی با اشاره به اینکه معیارهای اعالم رنگ بندی های کرونایی شهرها 
هنوز اصالح نشده است، تصریح کرد: رنگبندی ها با معیار موارد بستری 
بیمارستانی مشخص می شود. بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیست ها 
الزم است که طرح جدیدی برای ارائه رنگ بندی شهرها ارائه شود که 
این موضوع هنوز به جمع بندی نرسیده است. طرح جدید در ستاد 
ملی کرونا مطرح شده و مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی استان ها 
رنگ بندی آبی به زرد و در برخی دیگر رنگ بندی زرد به نارنجی بدل 
شده است که حاکی از افزایش تعداد موارد بستری در این استان ها 

است.
افزود:  حال  عین  در  کرونا  با  مقابله  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
امیکرون به صورت سرپایی به مراکز مراجعه  ابتال به  بیشتر موارد 
می کنند؛ البته با شدت گرفتن ابتال، تعداد موارد بستری هم در برخی 
بیمارستان های ریفرال رو به افزایش است؛ بنابراین به نظر می رسد باید 
طرحی برای رنگ بندی در نظر گرفته شود که هم موارد بستری و هم 
سرپایی را مدنظر قرار دهد؛ زیرا بیشتر افراد سرپایی به مراکز مراجعه 
می کنند و اگر تنها شاخص رنگ بندی شهرها، موارد بستری باشد، 

ممکن است اثر شیوع اُمیکرون به درستی در کشور مشخص نباشد.
جماعتی ادامه داد: به نظر می رسد در استان هایی که تغییر رنگ 
از آبی به زرد و از زرد به نارنجی داشتند،  سویه غالب به اُمیکرون 
تبدیل شده است که عالوه  بر افزایش تعداد موارد سرپایی، تعداد موارد 

بستری را هم افزایش می دهد.
اهمیت استفاده صحیح از ماسک

او در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 
مردم، اظهار کرد: مهم ترین عاملی که مردم می توانند آن را رعایت 
و  از ماسک درست  استفاده  البته  از ماسک است؛  استفاده  کنند، 
استاندارد مدنظر ما است. اگر ماسک مناسب استفاده شود و به طور 
کامل روی صورت قرار گیرد می تواند تا ۳۰ درصد جلوی ابتالی بیماری 
را بگیرد؛ همچنین در افرادی که بیمار هستند یا با افراد مبتال مواجهه 
دارند باید از ماسک های N۹۵ استفاده شود که جلوی گسترش بیماری 

گرفته شود.
ضرورت تزریق دُز سوم واکسن کرونا

وی همچنین با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون کرونا گفت: تزریق 
دز سوم واکسن سطح آنتی بادی های ضد ویروس را افزایش می دهد 
و حتی می تواند در برابر امیکرون هم اثر بسیار خوبی داشته باشد.  
در برخی مطالعات مشخص شده است ۸۰ درصد کسانی که سه دز 
واکسن تزریق کردند، اگرچه بیمار شدند اما در بیمارستان بستری 
نشدند و این یعنی سه دز واکسن تا ۸۰ درصد جلوی بستری شدن 
در بیمارستان را می گیرد؛ بنابراین توصیه ما به مردم تزریق واکسن 

بویژه دز سوم است.

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا در ادامه صحبت هایش با 
تاکید بر پرهیز از حضور در اماکن شلوغ و دورهمی های خانوادگی نیز 
گفت: حضور در فروشگاه های شلوغ، مترو، اتوبوس و... حتما باید با 
ماسک باشد. این موضوع باید الزامی باشد و حتی توصیه کردیم ماسک 
به صورت رایگان در اماکن پرتردد به صورت رایگان در اختیار افرادی 
که ماسک ندارند، قرار گیرد. این امر کمک می کند که گسترش بیماری 
کاهش یابد. بدون انجام اقدامات ذکر شده شیوع اُمیکرون خطرناک 
است. اگرچه بروز پیک بیماری پیش بینی می شود، اما با رعایت نکات 
بهداشتی، استفاده از ماسک و تزریق واکسن می توانیم امیدوار باشیم 

با تعداد بستری و مرگ و میر کم، از این پیک عبور کنیم.
او همچنین درباره درصد واکسیناسیون کرونا در کشور، تصریح کرد: 
در تزریق دو دز اول درصد خوبی داریم، ولی برای تزریق دز سوم به 
نظر می رسد اشتیاق مردم به تزریق واکسن کاهش یافته است و به 
همین دلیل هم توصیه اکید ما این است که در این فاصله کوتاه چند 
هفته ای که تا آغاز پیک کرونا مانده است، تزریق دز سوم افراد تکمیل 
شود و درصد واکسیناسیون به شرایط خوبی برسد تا کمترین عارضه 

افراد را تهدید کند.
روند افزایشی مراجعات کرونایی به بیمارستان ها

وی با اشاره به این که افزایش مراجعات به مراکز درمانی در حال 
وقوع است، تاکید کرد: در بیمارستان های مرجع کرونا تعداد مراجعان 
حدود دو برابر شده است و این نشان می دهد که کشور در آستانه 
پیک ششم است و به همین دلیل باید اقدامات عاجل از جمله گسترش 

واکسیناسیون صورت گیرد.

پروتکل جدید درمانی برای مراجعان سرپایی کرونا
جماعتی درباره آمادگی بیمارستان ها برای آغاز پیک ششم بیماری، 
گفت: از دو هفته قبل وزارت بهداشت این آمادگی را به کلیه مراکز 
درمانی خود داده است که در حالت آماده باش باشند که اگر تعداد 
افراد بستری افزایش یافت آمادگی پذیرش بیماران و تهیه داروها را 
داشته باشند. کمیته علمی هم یک پروتکل درمانی پیشنهاد کرده است 
که اگر تعداد بستری ها افزایش یافت بتوانیم از کلینیک های سرپایی با 
درمان سه روزه در افرادی که نقص سیستم ایمنی، سن باال و بیماری 
زمینه ای دارند، استفاده کنیم. اکنون یکی از داروهایی که در کشور برای 
درمان کرونا استفاده می شود رمدسیویر است که شرکت های داخلی 
هم در حال ساخت آن هستند. در پروتکل های دنیا ثابت شده است 
که درمان سه روزه با این دارو می تواند برای افراد ذکر شده در هفته 
اول ابتال تا حدود بیش از ۸۰ درصد جلوی پیشرفت بیماری و بستری 

شدن در بیمارستان و مرگ و میر را بگیرد.
درگیری دستگاه تنفسی فوقانی در مواجهه با اُمیکرون

وی با اشاره به اینکه در ابتال به سویه امیکرون کرونا بیشتر دستگاه 
جهانی  مطالعات  در  کرد:  اظهار  می شود،  درگیر  فوقانی  تنفسی 
مشخص شده است که شدت این سویه از بیماری نسبت به نوع دلتا 
کمتر است. در واقع دالیل متعددی برای این موضوع مطرح شد که 
یکی از دالیل این است که درگیری سیستم تنفسی تحتانی یعنی ریه ها 
در نوع امیکرون کمتر است. همچنین علت دیگر ایجاد درگیری کمتر با 
امیکرون در افراد این است که بسیاری از افراد جوامع مختلف پیش تر 
به کرونا مبتال شدند؛ بنابراین یک ایمنی ذاتی در آنها ایجاد شده است. 

از طرف دیگر خیلی از افراد جامعه واکسینه شدند و همین سبب شده 
است ایمنی نسبی در برابر امیکرون به وجود آید و همین دالیل سبب 

کاهش مدت زمان بستری و یا کاهش مرگ و میر شود.
اینکه سویه امیکرون تمایل بیشتری به ایجاد درگیری  با بیان  او 
درگیر  مسن  افراد  نمی گوییم  البته  گفت:  دارد،  پایین تر  سنین  در 
نمی شوند؛ بلکه ابتالی سنین پایین، بیشتر بوده است و چون در سنین 
پایین سیستم ایمنی بهتر عمل می کند پس شدت بیماری هم کمتر 
است. البته هیچ کدام از موارد ذکر شده سبب نمی شود که از رعایت 

پروتکل ها و تزریق واکسن غافل شویم.
واکسیناسیون کودکان؛ مورد تایید کمیته علمی

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا درباره واکسیناسیون کرونا 
برای کودکان کمتر از ۱۲ سال نیز تصریح کرد: در مطالعاتی که در 
آمریکا و چین انجام شده است واکسیناسیون سنین ۵ تا ۱۱ سال انجام 
گرفته و اثبات کردند تزریق واکسن کارا بوده و عوارض جانبی نداشته 
است. سازمان غذا و داروی آمریکا هم این امر را تایید کرده است. 
کشور چین نیز اجازه واکسیناسیون سه سال به باال را صادر کرده است 
و خیلی از کشورها واکسیناسیون این سن را آغاز کردند، به عنوان مثال 
در آمریکا بیش از ۱۰ میلیون کودک واکسینه شدند و عارضه جدی 
نداشتند و تنها عارضه موضعی درد محل تزریق یا یکی دو روز تب و 
لرز بوده است که خیلی وقت ها بدون درمان یا با درمان معمولی بهبود 
یافته اند. واکسیناسیون کودکان ایرانی هم مورد تایید کمیته علمی است 

ولی زمان اجرای این کار به عهده وزارت بهداشت است.
تایید اثرگذاری دو واکسن برای کودکان در ایران

وی همچنین گفت: در تمام دنیا واکسیناسیون اطفال با رضایت 
والدین انجام می شود و سازمان بهداشت جهانی نیز تایید کرد که 
واکسیناسیون کودکان هم موثر است. با بازگشایی مدارس،  کودکان 
هم در معرض ویروس قرار می گیرند و این در حالی است که شاید 
به درستی یک بزرگسال نتوانند پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند؛ 
بنابراین تزریق واکسن می تواند الزامی بوده و به کاهش ابتالی کودکان 
کمک کند. بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشور واکسن های 
سینوفارم و پاستوکووک در کودکان موثر خواهد بود. خود کشور چین 
مطالعات انجام شده از تزریق واکسن سینوفارم به کودکان را منتشر 
کرده است. این واکسن از پلتفرم غیرفعال ساخته شده است و ما در 
مورد تزریق واکسن با این پلتفرم به کودکان تجربه زیادی داریم و شاید 

خیلی جای نگرانی نباشد.
الزامات برگزاری جشنواره های فجر

پایان در پاسخ به  با کرونا در  دبیر کمیته علمی کشوری مقابله 
سوالی درباره برگزاری جشنواره های موسیقی، فیلم و تئاتر فجر در 
روزهای پیش رو، گفت: پیشنهاد ما برای فعالیت های تجمعی اعم از 
فروشگاه ها،  کنسرت ها و... این است که در سالن هایی که تعداد افراد 
زیاد است، سعی کنیم فاصله فیزیکی را رعایت کنیم. همچنین رعایت 
پروتکل های بهداشتی الزامی است و باید در سالن ها محلول هایی با 
پایه الکلی وجود داشته باشد تا افراد بتوانند دست خود را با محلول 
شست وشو دهند. نکته بسیار مهم برای ما حفظ تهویه مناسب برای 
این فضاها است؛ زیرا اگر تهویه وجود نداشته باشد حتی با حرف زدن 
تعداد زیادی ویروس وارد هوا می شود و اگر فرد ماسک درستی هم 
نداشته باشد، بروز آلودگی دور از انتظار نیست. با رعایت نکات ذکر 
شده مشکالتی از قبیل سرایت زایی ویروس به حداقل خود می رسد. 
شرط ورود به این مراکز باید انجام واکسیناسیون بوده و تنها افرادی 

پذیرش شوند که عالئم بیماری را نداشته باشند.

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد

ونا  ایران در آستانه پیک ششم کر
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه طبق بررسی های صورت گرفته، کشور در آستانه آغاز پیک ششم کرونا 
با سویه امیکرون است؛ در عین حال بر ضرورت اصالح معیارهای رنگ بندی کرونایی شهرها، اهمیت تزریق دز سوم واکسن 

کرونا و الزام رعایت پروتکل های بهداشتی بویژه استفاده صحیح از ماسک، تاکید کرد.

جماعتی: در 
بیمارستان های 

مرجع کرونا 
تعداد مراجعان 
حدود دو برابر 

شده است و این 
نشان می دهد 

که کشور در 
آستانه پیک 

ششم است

وزیر کشور تاکید کرد

بازگشت محدودیت ها در صورت شدت ُامیکرون 
وزیر کشور تاکید کرد: اگر شهروندان پروتکل های 
اُمیکرون شدت  و  نکنند  رعایت  را  بهداشتی 
باز  محدودیت ها  بی تردید  کند،  پیدا 

می گردد.
به گزارش ایسنا، احمد وحیدی گفت: 
از همه شهروندان درخواست می کنیم به 
شدت مراقبت های بهداشتی را  مورد توجه 
قرار دهند. مدیریت هوشمند وجود دارد اما 
عادی سازی اوضاع نباید انجام شود لذا همه 
مراکز درگیر که تجمع در آن وجود دارد باید رعایت 
کنند، البته یکی از آنها زدن واکسن است واکسن دُز دوم تکمیل شود و دُز 

سوم را دنبال کنیم. 
وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص بازگشت محدودیت ها در صورت 
افزایش شهرهای قرمز و نارنجی در رنگ بندی کرونایی گفت: بی تردید این 
اتفاق خواهد افتاد اگر تعداد شهرهای نارنجی و قرمز در کشور بیشتر شود. 
فعال یک شهر نارنجی داریم که اگر رعایت نشود و اُمیکرون شدت پیدا کند 
محدودیتها برمی گردد لذا رعایت دقیق پروتکل ها باید به گونه ای باشد که نیاز 

به بازگشت محدودیت های سابق نداشته باشیم.

نوبت اول

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

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد

 اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اســتان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد مناقصه عمومی 

انجام خدمات : »تعمیر، مرمت و بازآفرینی بالد شاپور دهدشــت«  را به شماره 14003/139/1058 از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه 

گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 

شــد و الزم اســت 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 ساعت 14/00 بعدازظهر روز چهارشنبه  مورخه 1400/11/06 تا ساعت 14/00 بعدازظهر روز  یکشنبه 

مورخ 1400/11/10 از طریق ســامانه مذکور دریافت و باتوجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم را شامل:  پاکات 

الف، ب و ج تهیه و به صورت فایل Pdf تا ساعت 14/30 روز چهارشنبه  مورخ 1400/11/20 در سامانه فوق درج نمایند. 

پیشنهادات واصله راس ساعت 10/00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/11/21 در کمیسیون مناقصه به نشانی: ياسوج-

بلوار مطهری- مجتمع ادارات، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، سالن جلسات بررسی و 

نتیجه متعاقباً اعالم خواهد شد. سپرده تضمین شرکت در مناقصه از نوع ضمانتنامه بانکی می باشد و شرکت ها موظف 

به تحویل اصل ضمانتنامه در پاکت الک و مهر شده )پاکت الف( تا ساعت 14/00 روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20 به 

نشانی مذکور واحد دبیرخانه و سپس حراست اداره کل می باشند. الزم به ذکر است صرفاً اسناد پاکتهای پیشنهاد  

)ب( و )ج( دارای امضاء الکترونیکی مورد پذیرش اســت 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( اکیداً 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 و واحد حراست اداره کل می باشد.

تلفن: 9 - 33343346-074         کد پستی: 75916-53656

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس تهران: 27313131-021                   دفتر ثبت نام: 889699737 و 85193768

مرکز تماس یاسوج: 074-33231811

عنوان پروژه:

مبلغ برآوردعنوان پروژهردیف
)مبلغ به ریال(

مبلغ ضمانت نامه
شرایط الزم)مبلغ به ریال(

-1
 تعمیر، مرمت و
 بازآفرینی بالد
شاپور دهدشت

1٧/3٧٦/091/828
ریال

8٦8/804/591 
ریال

فقط ضمانتنامه
  معتبر بانکی طبق
 فرمت آیین نامه
 تضمین معامالت
 دولتی آذر ماه

 1394 قابل قبول
است

آثار مرمت  تخصص  با  پیمانکاری  صالحیت  گواهینامه  دارای  های   1-شرکت 
باستانی رتبه یک تا پنج

 2-اشخاص حقیقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با تخصص مرمت آثار
باستانی پایه یک

 3-داشتن روزومه کاری و انجام کارهای مشابه و سوابق کاری اجرایی در زمینه
مرمت آثار تاریخی الزامیست

مرمت فنی  واحد  از  اجراایی  عوامل  تاییدیه  اخذ  شدن  برنده  صورت   4-در 
معاونت میراث فرهنگی الزامیست

بین اشخاصی است که از  انتخاب سرپرست کارگاه  به   5-برنده مناقصه ملزم 
دارای مدرك تحصیلی مرمت آثار تاریخی می باشند

 ٦-برنده مناقصه موظف به بکارگیری یک نفر نیروی کارشناس مرمت بناهای
 تاریخی با سابقه حداقل 3 سال حضور در پروژه های مرمتی مورد تایید معاونت
 میراث فرهنگی می باشد.کلیه هزینه های بکارگیری نیروی فوق بر عهده برنده

مناقصه می باشد

•

4503

شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد در نظــر دارد مناقصــه فــوق را بــر اســاس اطالعــات ذیــل و از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(  برگــزار نمایــد.

عمومی یک مرحله اینوع مناقصه1

زمان دریافت 2
از تاریخ 1400/11/0٦ لغایت 1400/11/12اسناد

نحوه دریافت اسناد 3
ــورت  ــه ص ــناد را ب ــد اس ــرایط می توانن ــن ش واجدی
www.setadiran.ir رایگان از سامانه ســتاد به نشــانی

 دریافت نمایند. 
15٧.٧٧0.000.000 ریالبرآورد مناقصه4

5
مبلغ تضمین 

شرکت در فرایند 
ارجاع کار

٧.055.400.000  ریال

آخرین مهلت ٦
ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1400/11/2٧تسلیم پیشنهادها

زمان گشایش ٧
ساعت 9 روز شنبه مورخ 1400/11/30پیشنهادها

تسلیم پیشنهادها8
ــناد  ــت اس ــه از دریاف ــزاری مناقص ــل برگ ــه مراح کلی
مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی 

پــاکات از طریــق ســامانه ســتاد انجــام خواهــد شــد.

9
نشانی و شماره 
تماس دستگاه 

مناقصه گزار

یــزد، میــدان امــام حســین، بلــوار دانشــجو، بعــد از 
پــارك شــادي، شــرکت بــرق منطقــه اي یــزد، امــور 

ــا. 035-38245454 ــدارکات و قرارداده ت

توضیحات10
ســایر مشــخصات در اســناد مناقصــه درج شــده اســت. 
در ضمــن بــه پیشــنهادهای مبهــم، مشــروط، مخدوش، 
ــامانه  ــر از س ــه غی ــنهادهایی ک ــن و پیش ــد تضمی فاق

ســتاد ارســال گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

آگهی مناقصه خرید برجهای  
خط 132 شهرک صنعتی بافق 

 به شماره  1400/2125

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی فشرده  )شماره 1400-1-1-63(

 1-نــام مناقصــه گــزار : شــرکت توزیــع بــرق فــارس بــه آدرس شــیراز خیابــان معــدل حدفاصــل فلســطین و مالصــدرا تلفــن امــور تــدارکات 
ــرکت 071-3231٩374-80 ــن ش 3231786٩-071تلف

2 -موضوع مناقصه : مناقصه خرید کابل آلومینیوم 20 کیلو ولت XPLE 1*240 از تولید کنندگان واجد صالحیت شرکت توانیر
3 -زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1400/11/06 لغایت ساعت 1٩:00مورخ 11 /1400/11 به مدت ٥ روزکاری

4 -مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد : فیش واریزی به مبلغ 220000 ریال واریز به حساب جاری شماره  74827 – 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
5 -آدرس محــل دریافــت اســناد : دسترســی بــه آگهــی مناقصــه از طریــق شــبکه اطــالع رســانی معامــالت توانیــر بــه نشــانی www.tavanir.org.ir و شــرکت توزیــع 
ــه شــماره  ــه آدرس www.setadiran.ir ب ــت ب ــدارکات الکترونیــک دول ــق ســامانه ت ــه آدرس www.farsedc.ir اســناد مناقصــه از طری ــارس ب ــرق اســتان ف نیــروی ب

فراخــوان  200000700000011٥ امــکان پذیــر  مــی باشــد.
٦ -آدرس محــل دریافــت پیشــنهاد : شــیراز – خیابــان معــدل – حدفاصــل فلســطین و مالصــدرا – ســاختمان 147 – شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان فــارس – 

ــدارکات – تلفــن 071-32318617 امورت
٧ -زمان تحویل اسناد : ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1400/11/2٥

8-محل برگزاری مناقصه : شرکت توزیع نیروی برق استان فارس – طبقه چهارم – سالن اجتماعات
9 -زمــان بازگشــایی پــاکات : پــاکات ارزیابــی کیفــی شــرکت هــا / مناقصــه گــر/ ســاعت 13 روز دوشــنبه مــورخ 1400/11/2٥ بــا حضــور اعضــاء کمیســیون مناقصــه 
بــاز و قرائــت مــی گــردد و در صــورت کســب حــد نصــاب الزم پاکــت الــف و ب در ســاعت و تاریــخ اعــالم شــده کــه در زمــان بازگشــایی پاکــت ارزیابــی کیفــی اعــالم مــی 
گــردد، مفتــوح مــی گــردد و بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از موعــد مقــرر در بنــد 7 آگهــی مناقصــه واصــل شــود ترتیــب اثــر 

داده نخواهــد شــد.
10 - ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است

11 - تضمیــن شــرکت در مناقصــه : مبلــغ 7٥7.320.000ریــال کــه بــه صــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــی ، چــک بانکــی یــا چــک تضمیــن شــده در وجــه مناقصــه گــزار 
یــا مطالبــات بلوکــه شــده توســط امــور مالــی ایــن شــرکت مــی باشــدکه بایســتی در پاکــت الــف قــرار گرفتــه و همزمــان بــا ســایر پــاکات تحویــل مناقصــه گــزار گــردد ضمنــا 

تضمیــن کمتــر از مبلــغ یــاد شــده یــا ســایر مــوارد )چــک شــخصی وجــه نقــد و ...... ( قابــل قبــول نمــی باشــد .
12- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

13 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
شرکت توزیع نیروی برق استان فارسنوبت اول : 1400/11/06    نوبت دوم : 1400/11/07     شناسه آگهی  :  126٥774   

450٦

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق 
استان فارس 

)سهامی خاص(

وزارت نیرو

ــا در جلســه مجمــع  ــد ت ــه عمــل مــی ای ــه ای اســتان کردســتان دعــوت ب از کلیــه اعضــا ســازمان نظــام صنفــی رایان
عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العــاده  نظــام صنفــی رایانــه ای اســتان کردســتان بــه شــماره ثبــت 828 کــه در ســاعت 
ــه نشــانی ســنندج بهــاران بلــوار ذکریــای رازی ســالن جلســات پــارک علــم و  17 روز دوشــنبه مــورخ 1400/11/18 ب
فنــاوری برگــزار مــی گــردد حضــور بهــم رســانند . الزم بــه ذکــر اســت همزمــان جلســه غیــر حضــوری کــه بــه نشــانی                                    

ــردد. ــزار میگ http://vc3.muk.ac.ir/rayanafzar برگ

دستور جلسه : 
1- تصویب صورتهای مالی منتهی سال مالی 1400/06/31

2- انتخاب بازرس قانونی برای دور مالی منتهی به سال مالی 1401/06/31
رئیس هیئت مدیره3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت چاپ اگهی های قانونی  4521

دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
نظام صنفی رایانه ای استان کردستان 

استان کردستانثبت شده به شماره 828 و شناسه ملی 14009809337
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بیش از یک ماه از آغاز برگزاری کنسرت ها می گذرد و همچنان جای خالی 
ژانرهایی چون موسیقی ایرانی، نواحی یا کالسیک احساس می شود. درواقع 
شمار اجراهای پاپ چنان نسبت به سایر ژانرها بیشتر است که تعداد اندک 

اجراهای این بخش ها چندان به چشم نمی آید.
به گزارش ایسنا، فعالیت در حوزه موسیقی ایرانی، نواحی یا کالسیک 
همواره برای بقاء نیازمند حمایت های دولتی است و چه بسا بسیاری از 
هنرمندان این حوزه ها، معتقدند در دنیا ژانرهایی که مخاطب محدودتر 
بهره مند  فعالیت  برای  دولتی  از حمایت های  دارند،  و فضای خاص تری 

می شوند.
با این حال باید منتظر ماند و دید که در صورت تداوم برگزاری کنسرت های 
حضوری با وجود شرایط فعلی شیوع کرونا در کشور، برگزاری اجراهای 

موسیقی در حوزه های نام برده به کجا خواهد رسید.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به اجراهای پیش  رو در تهران:

ششم بهمن امید حاجیلی در دو سانس ۱۸:۲۰ و ۲۱:۵۰ در رویال هال 
هتل اسپیناس پاالس، مسیح و آرش سالن وزارت کشور در دو سانس ۱۹ 
و ۲۲ و علیرضا طلیسچی در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ به روی صحنه 
می روند. محسن ابراهیم زاده هفتم بهمن ماه در دو سانس ۱۸:۲۰ و ۲۱:۲۰ 
در مرکز همایش های برج میالد، هوروش بند هفتم بهمن در رویال هال 
هتل اسپیناس پاالس در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۲، آرش و مسیح نیز در همین 
روز در سالن وزارت کشور در دو سانس ۱۹ و ۲۲ و بابک جهانبخش در دو 
سانس ۱۸:۳۰ و ۲۲ در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران کنسرت 
خواهند داشت. اشوان در رویال هال هتل اسپیناس پاالس در دو سانس 
۱۸:۳۰ و ۲۲، آرون افشار در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران در دو 
سانس ۱۸:۳۰ و ۲۲ و ناصر زینلی در سالن وزارت کشور در دو سانس ۱۸:۳۰ 

و ۲۲، هشتم بهمن ماه اجرا خواهند داشت.
همچنین علیرضا پوراستاد نهم بهمن ساعت ۲۲ در سالن وزارت کشور، 
رضا بهرام دهم بهمن در دو سانس ۱۸:۲۰ و ۲۱:۵۰ در رویال هال هتل 
اسپیناس پاالس، بهنام بانی نهم بهمن در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۲ در میالد 
نمایشگاه بین المللی تهران و حامی ۱۲ بهمن در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ 

در سالن همایش ایرانیان به روی صحنه می روند.
همچنین ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان از ششم تا 
هشتم بهمن به مدت سه شب ساعت ۲۱:۳۰ در تاالر وحدت به روی صحنه 

می رود.

پاپ چیره شد!برگزاری کنسرت ها ادامه دارد

تغییر پایان بندی »باشگاه مشت زنی« در چین!

تغییر پایان بندی فیلم سینمایی »باشگاه مشت زنی« ساخته »دیوید فینچر« در کشور چین با خشم طرفداران این فیلم سینمایی همراه 
شد.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، طرفداران فیلم در چین در آخر هفته متوجه شدند که نسخه ای از فیلم »باشگاه مشت زنی« 
با بازی »برد پیت« و »ادوارد نورتون« که به تازگی در سامانه نمایش آنالین »Tencent« در دسترس قرار گرفت تغییر پیدا 

کرده تا پیام آنارشیستی و ضد سرمایه داری این فیلم که آن را به یک موفقیت جهانی تبدیل کرد، حذف شود.
در صحنه های پایانی نسخه اصلی فیلم، شخصیت »ادوارد نورتون« )راوی( همزاد خیالی خود »تایلر داردن« با بازی »برد 
پیت« را از بین می برد و سپس انفجار چندین ساختمان را تماشا می کند که نشان می دهد نقشه شخصیت او برای نابود کردن 

تمدن مدرن در حال انجام است اما نسخه دستکاری شده این فیلم در چین کامال متفاوت است.
در نسخه چینی راوی باز هم »داردن« را می کشد، اما صحنه انفجار ساختمان با یک صفحه سیاه و یک پیام جایگزین می شود: 

»پلیس به سرعت کل نقشه را کشف کرد و همه جنایتکاران را دستگیر کرد و با موفقیت مانع از انفجار بمب شد«.
پایان بندی جدید این فیلم که در آن دولت پیروز می شود، خشم بسیاری از تماشاگران چینی را برانگیخته چرا که بسیاری از آنها پیش از این نسخه های اصلی 

فیلم را با دانلود غیرقانونی و بدون سانسور تماشا کرده بودند.
استودیوهای هالیوودی برای این که آثارشان به بازار بزرگ مخاطبان چینی برسد معموال با ایجاد تغییراتی به میل مقامات چینی در فیلم هایشان موافقت 

می کنند.
در سال ۲۰۱۹ نیز صحنه های زیادی از فیلم »راپسودی بوهمی« که درباره زندگی »فردی مرکوری« خواننده معروف بود برای اکران در سینمای چین حذف شد.
در دوران ریاست جمهوری »شی جین پینگ« مقامات چینی فعالیت زیادی برای پاکسازی جامعه از عناصر ناسالم، از جمله صحنه های فیلم، تلویزیون و 

بازی های ویدیویی، انجام می دهند.

سایه سنگین کرونا بر سر تولیدات هالیوودی

با ادامه تاخت و تاز کرونا در آمریکا، الزام اجرای شیوه نامه های کرونایی در پروژه های سینمایی و تلویزیونی این کشور یک ماه دیگر 
تمدید شد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ورایتی، اتحادیه تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون آمریکا از تمدید شیوه نامه های کرونایی 
در تولیدات هالیوودی خبر داد. براساس این اطالعیه، محدودیت های کرونایی از جمله اجباری بودن واکسیناسیون، استفاده 
از ماسک و قرنطینه عوامل تا ۱۳ فوریه )۲۴ بهمن( ادامه خواهد داشت. شیوه نامه های کرونایی هالیوود از ماه ژوئیه سال 
گذشته میالدی )تیر- مرداد ۱۴۰۰( اعمال شدند. این شیوه نامه ها در ابتدا قرار بود تا ۳۰ سپتامبر )۸ مهر ۱۴۰۰( ادامه پیدا کنند 
اما با توجه به باال بودن آمار ابتال به کرونا در آمریکا تا ۱۵ ژانویه )۲۵ دی( تمدید شدند و حاال یک ماه دیگر نیز ادامه خواهند 
داشت. همچنین از آنجایی که آمار مبتالیان به کرونا در آمریکا هنوز به طرز نگران کننده ای باالست احتمال تمدید دوباره این 
محدودیت ها وجود دارد. مجموعه شیوه نامه های کرونایی که هم اکنون در هالیوود اجرا می شود، نتیجه رایزنی های اتحادیه تهیه 

کنندگان فیلم و تلویزیون آمریکا که نماینده استودیوهای بزرگ فیلمسازی است با دیگر اتحادیه های مهم حوزه سرگرمی است.

مفقودی
 Z24NIB زامیــاد  یخچالــدار  وانــت  خــودرو  ســند  و  ســبز(  )بــرگ  مالکیــت  شناســنامه 
شاســی  شــماره  و   725297 موتــور  شــماره  بــه   95 ایــران  741ق64  انتظامــی  شــماره  بــه 
ــه  ــود و از درج ــی مفق ــارق باهوئ ــام ط ــی بن ــگ آب ــدل 1395 برن NAZPL140BG0460081 م

اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
)چابهار(  4516

مفقودی
شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز( و کارت پــاک خــودرو ســواری پــژو 405 بــه شــماره انتظامــی 123س79 
ایــران 65 بــه شــماره موتــور 22568205359 و شــماره شاســی 0082004730 مــدل 1382 برنــگ عنابــی 

بنــام زهــره ســاجقه زاده مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
)چابهار( 4517

مفقودی
 NPR70L ــپ ــوزو تی ــدار ایس ــون یخچال ــودرو کامی ــند خ ــبز( و س ــرگ س ــت )ب ــنامه مالکی شناس
شاســی  شــماره  و   739816 موتــور  شــماره  بــه   85 ایــران  239ع83  انتظامــی  شــماره  بــه 
ــه  ــود و از درج ــی مفق ــارق باهوئ ــام ط ــفید بن ــگ س ــدل 1388 برن NAG088NPRF18498 م

ــد.  ــی باش ــاقط م ــار س اعتب
)چابهار( 4518

  BJ1049V9JE6_A سند کمپانی کامیون  کفی بغلدار  سیستم فوتون  تیپ

مدل 1۳۸۷ به رنگ سفید روغنی  به شماره موتور HC554276PA15به 

شماره شاسی NADV9JE628E070454به شماره پالک 25ع ۷۹۷ ایران 

4۹ به نام  اسماعیل جهانبازی جهان آباد به شماره ملی 4220014۹50 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به گزارش ایسنا،  خالق »قیصر« در طول بیش از نیم قرن فعالیت سینمایی با روایت 
قصه هایی از رفاقت و حق طلبی همیشه طرفداران خاص خود را داشته که حتی در 
اوج انتقادها پشت فیلمساز محبوبشان ایستاده اند. او امسال و در ۸۰ سالگی، پس از 
ساخت بیشتر از ۳۰ فیلم، با اثری جدید راهی جشنواره فجر می شود؛ جشنواره ای که 

هیچ وقت حاشیه هایش برای کیمیایی کم نبوده است.
مسعود کیمیایی در حالی فیلم »خائن کشی« را در چهلمین جشنواره فجر رونمایی 
می کند که به اندازه دست کم دو دهه در این رویداد سینمایی حضور داشته ولی 

خودش فقط یک بار موفق به کسب جایزه شده است.
کیمیایی از فیلمسازانی است که در اولین دوره  جشنواره ی فیلم فجر که به صورت 
بین المللی هم برگزار شد، شرکت کرده بود. او بهمن سال ۱۳۶۱ فیلم »خط قرمز«  را 
به بخش مسابقه ی این جشنواره فرستاد که در آن دوره برای بخش حرفه ای هیچ 
برگزیده ای معرفی نشد. در سال ۶۱ کمال حاج سیدجوادی معاون هنری وزارت ارشاد 
بود و همزمان سرپرستی معاونت سینمایی را هم برعهده داشت. آن مقطع با وزیری 
سیدمحمد خاتمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همراه بود و جشنواره های فیلم و 
تئاتر فجر نیز همزمان برگزار شدند، حتی آیین افتتاحیه ی آن ها یکی بود که در تاالر 

وحدت برگزار شد.
چهار سال بعد در پنجمین دوره  جشنواره فیلم فجر کیمیایی با »تیغ و ابریشم« فقط 
در بخش »فیلم های بلند مرور یک سال سینمای ایران« حضور داشت. این دوره از 
جمله سال هایی بود که فیلمسازانی از دو نسل مختلف سینما به جشنواره آمده بودند، 
یعنی یک سو ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی، عباس کیارستمی و مسعود کیمیایی 
بود و در سویی دیگر کارگردان های نسل جدید همچون ابراهیم حاتمی کیا، کیومرث 
پوراحمد، رسول مالقلی پور، کیانوش عیاری، مسعود جعفری جوزانی، پوران درخشنده 

و عزیزالله حمیدنژاد.
دو سال بعد یعنی در هفتمین دوره به دبیری سید محمد بهشتی، کیمیایی با 
»سرب« به جشنواره آمد که در چند شاخه نامزد دریافت سیمرغ بلورینی شد که تازه 
در همان دوره، سیمرغ توسط ابراهیم حقیقی به عنوان نماد جشنواره طراحی شده 
بود. »سرب« نامزدی بهترین بازیگر نقش دوم مرد را برای زنده یاد فتحعلی اویسی به 
همراه داشت و برای نقش اول مرد نیز هادی اسالمی نامزد شد که جایز ه این بخش 
را عزت الله انتظامی برای »گراندسینما« گرفت. همچنین به فریماه فرجامی برای بازی 
در این فیلم دیپلم افتخار داده شد. ایرج رامین فر نیز برای صحنه آرایی »سرب« نامزد 
شده بود که جایزه را محسن مخملباف برای »بایسیکل ران« گرفت. جالل معیریان هم 
با »سرب« برنده سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی و محمود کالری برنده سیمرغ 

بلورین بهترین فیلم برداری شدند.
سال بعد یعنی بهمن ۶۸ در هشتمین دوره  جشنواره فجر مسعود کیمیایی باز هم 
فیلمی را به بخش مسابقه سینمای ایران آورد و این بار در شرایطی که رقبایی همچون 
تقوایی، »تمام وسوسه های  ناصر  ایران«  احمدرضا درویش، »ای  پرواز«  »آخرین 
علیرضا  »ریحانه«  بنی اعتماد،  رخشان  خارجی«  »پول  سمندریان،  حمید  زمین« 
رئیسیان، »ساواالن« یداله صمدی، » عبور از غبار« پوران درخشنده، »کلوزآپ« عباس 
کیارستمی، »مادر« علی حاتمی، »هامون«  داریوش مهرجویی و »مهاجر« ابراهیم 

حاتمی کیا را داشت و کیمیایی با فیلم »دندان مار« در جشنواره شرکت کرد.
در این دوره که حضور کارگردان هایی مثل علی حاتمی، مسعود کیمیایی، داریوش 
هیچ  مار«  »دندان  بود،  توجه  جالب  عباس کیارستمی  و  تقوایی  ناصر  مهرجویی، 
جایزه ای دریافت نکرد و تنها فرامرز صدیقی برای بازیگری در نقش اول نامزد دریافت 
سیمرغ بلورین شد. جایزه این بخش در نهایت به خسرو شکیبایی برای »هامون« 

رسید.
سال ۶۹ و در نهمین دوره  جشنواره مسعود کیمیایی با فیلم »گروهبان« در بخش 
خارج از مسابقه حضور داشت. در بخش مسابقه ی آن دوره حضور فیلمسازان مهم، 
مثل چند دوره قبل چندان برجسته نبود و تنها ۱۲ فیلم در بخش مسابقه سینمای 

ایران پذیرفته شده بودند.
دبیری  با  هم  باز  که   ۱۳۷۱ سال  یعنی  فجر  فیلم  جشنواره  دوره   یازدهمین  در 
سیدمحمد بهشتی همراه بود، ساخته ی جدید مسعود کیمیایی برای شرکت در بخش 

مسابقه سینمای ایران انتخاب شد و »رد پای گرگ« این فیلمساز با فیلم هایی همچون 
»هنرپیشه«، »یک  بار برای همیشه«، »مهاجران«، »آبادانی ها«، »آذرخش«، »از 
کرخه تا راین«، »بندر مه آلود«، »دو همسفر« و »سارا« رقابت کرد. تدوین »رد 
پای گرگ« توسط مهدی رجاییان تنها بخشی بود که توانست جایزه بگیرد ولی در 
بخش های بازیگری نقش اول مرد )فرامرز قریبیان(، فیلمبرداری )محمود کالری( و 
صدابرداری )یداله نجفی( نامزد جایزه شد. دو سال بعد - سیزدهمین دوره - کیمیایی با 
فیلم »تجارت« به جشنواره آمد تا با »بوی خوش زندگی«، »حمله به اچ ۳«، »روسری 
آبی«، »روز شیطان«، »به خاطر هانیه«، »سالم سینما«، »کیمیا«، »می خواهم زنده 
بمانم«، »مهریه بی بی«، »پری«، »در کمال خونسردی«، »دیدار« و »روز واقعه« 

رقابت کند. اما باز هم در این دوره دست کیمیایی از جایزه کوتاه ماند. 
هرچند  گرفتند،  دیگری  بوی  و  رنگ  کیمیایی  فیلم های   ۷۰ دهه ی  میانه های 
شاخصه های سینمای کیمیایی از آن جدا نشده بود. او در سال ۷۴ در چهاردهمین 
دوره  جشنواره فجر با »ضیافت« به این رویداد آمد؛ دوره ای که ابراهیم حاتمی کیا 
با »بوی پیراهن یوسف« و »برج مینو«، مجید مجیدی با »پدر«، سیروس الوند با 
»چهره«، کیومرث پوراحمد با »خواهران غریب«، داریوش فرهنگ با »دیپلمات«، 
رسول مالقلی پور با »سفر به چزابه« و »نجات یافتگان«، کیانوش عیاری با »شاخ گاو«، 
علیرضا داوودنژاد با »عاشقانه«، محسن مخملباف با »گبه«، کمال تبریزی با »لیلی 
با من است«، سیامک شایقی با »مادرم گیسو«، ابوالفضل جلیلی با »یک داستان 
واقعی« و سیف الله داد با »بازمانده« حضور داشتند. در آن سال تعداد فیلم های 
بخش مسابقه سینمای ایران ۴۰ اثر بود و این دوره برخالف دوره های قبل از دوم تا 
یازدهم اسفند ماه و به دبیری عزت الله ضرغامی برگزار شد. این دوره هم برای کیمیایی 
جایزه ای نداشت و فقط مسعود ولدبیگی برای چهره پردازی نامزد دریافت جایزه شد.

یک سال بعد در دوره  پانزدهم کیمیایی با »سلطان« متقاضی حضور در جشنواره 
فجر شد. در آن دوره نیز در بخش مسابقه سینمای ایران باز هم تعداد زیادی فیلم 
حضور داشتند و باز هم فیلم کیمیایی در رقابت با فیلم هایی مثل »بچه های آسمان« 
مجیدی، »سرزمین خورشید« درویش و »لیال« مهرجویی هیچ جایزه ای دریافت نکرد، 

اگرچه »سلطان« از جمله فیلم هایی بود که به همراه »لیال« مورد استقبال مردم 
قرار گرفت. در دوره  هفدهم نام مسعود کیمیایی و فیلم »فریاد« در بخش مسابقه 
سینمای ایران ثبت شد و این بار فیلم او رقبایی همچون »رنگ خدا« مجیدی، »روبان 
قرمز« حاتمی کیا، »شیدا« تبریزی، »قرمز« جیرانی، »مردی از جنس بلور« سهیلی، 
»مصائب شیرین« داودنژاد، »هیوا« مالقلی پور، »زشت و زیبا« معتمدی، »دو زن« 
میالنی و»دختری با کفشهای کتانی« صدرعاملی را داشت. در آن سال باز هم دست 

کیمیایی و عوامل فیلمش از سیمرغ کوتاه ماند.
سال ۱۳۷۸ کیمیایی فیلم »اعتراض« را ساخت که به بخش مسابقه سینمای ایران 
در جشنواره هجدهم با دبیری  سیف الله داد راه یافت. »اعتراض« یکی از نامزدهای 
دریافت جایزه بهترین فیلم جشنواره بود ولی این بار هم موفقیتی برای این فیلمساز 
حاصل نشد و »بوی کافور عطر یاس« فرمان آرا برنده شد. کیمیایی برای سیمرغ بلورین 
بهترین کارگردانی هم نامزد بود، اما این جایزه را هم فرمان آرا برد. »اعتراض« در بخش 
بهترین بازیگر نقش دوم مرد با بازی مهدی فتحی نامزد جایزه شد. همچنین اسحاق 
خانزادی در بخش صدابرداری و صداگذاری، و مجید انتظامی برای موسیقی متن 

»اعتراض« از دیگر نامزدهای دریافت جایزه بودند.
مسعود کیمیایی پس از چند دوره غیبت در سال ۸۲ و در بیست ودومین دوره  با 
فیلم »سربازهای جمعه« به جشنواره فجر برگشت. در آن سال فیلم هایی همچون 
»مهمان مامان«، »مارمولک«، »دوئل«، »شهر زیبا«، »قدمگاه«، »رسم عاشق کشی«، 
»ننه گیالنه«، »اشک سرما«، »خداحافظ رفیق«، »شاه خاموش«، »شمعی در باد« 
و »گاوخونی« از دیگر فیلم های حاضر در بخش مسابقه بودند. در رقابت نهایی فقط 
مریال زارعی از »سربازهای جمعه« بود که برای بازی در این فیلم سیمرغ بلورین 
دریافت کرد.  البته بیژن امکانیان هم از نامزدهای بهترین نقش دوم بود که جایزه ای 
نگرفت و اسحاق خانزادی هم برای صدابرداری این فیلم نامزد دریافت جایزه شده بود.

»رئیس« بیست وششمین فیلم سینمایی مسعود کیمیایی بود که سال ۸۵ در بیست 
و پنجمین دوره  جشنواره فیلم فجر به دبیری علیرضا رضاداد در بخش مسابقه حضور 
داشت ولی بعد به دلیل مشکالت فنی و به خواست کارگردان از این بخش خارج و 

نمایش آن متوقف شد. 
اما سرانجام چهار سال بعد یعنی در بیست ونهمین دوره  جشنواره فجر که بهمن 
سال ۸۹ به دبیری مهدی مسعودشاهی برگزار شد، طلسم ناکامی ها برای کیمیایی 
شکست و این بار سیمرغ بلورین بهترین فیلم سینمایی به نام »جرم« و به مسعود 
کیمیایی رسید. کیمیایی پس از آن که اولین جایزه خود را از جشنواره فجر گرفت 
در یک سخنانی کنایه آمیز گفت:  »نمی دانم این سیمرغ از ۳۰ سال پیش تا به حال 
جا مانده و حاال به من رسیده! و نمی دانم چه اتفاقی افتاده بعد از مدت ها یاد من 
افتاده اند. خوشبختانه هیات داوران سینمای مستقل را دیدند و به منِ تنها که بدون 
سرمایه ای از جای دیگر فیلم می سازم و به جایی وابسته نیستم جایزه دادند. این 

داوران این بار حرمت استقالل را نگاه داشتند.«
او برای کارگردانی »جرم« هم نامزد دریافت جایزه بود، اما در آن سال اصغر فرهادی 
برای ساخت »جدایی نادر از سیمین« سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را گرفت. حامد 
بهداد نیز به عنوان بازیگر نقش مکمل مرد و کارن همایونفر برای ساخت موسیقی، 
ایرج رامین فر برای طراحی صحنه و لباس و اسحاق خانزادی و علی ابوالحسنی در 
بخش صداگذاری برای »جرم« سیمرغ بلورین گرفتند. ضمن اینکه تورج منصوری 
برای فیلمبرداری »جرم« و اسحاق خانزادی برای صدابرداری و محمدرضا قمی برای 

چهره پردازی نامزد دریافت جایزه بودند.
کیمیایی سه سال بعد یعنی در ۱۳۹۲ که با اولین دوره ی حضور مدیران سینمایی 
دولت یازدهم همزمان بود، با فیلم »متروپل« به جشنواره فجر آمد و این مقطع را 
می توان شروع یک دوران متفاوت و پرحاشیه برای این فیلمساز قدیمی قلمداد کرد. 
»متروپل« در جشنواره سی ودوم نه تنها بجز یک نامزدی در بخش تدوین جایزه ای به 
دست نیاورد، بلکه نمایش آن در سالن رسانه ها - برج میالد - با انتقاد بیشتر مخاطبان 
بخاطر کیفیت پایین فیلم روبرو شد و خود کیمیایی هم برای نشست مطبوعاتی 

فیلمش نیامد که به همین دلیل نشست لغو شد.
کیمیایی در سال ۹۵ فیلم جدیدی ساخت و با  »قاتل اهلی« در سی وپنجمین دوره 
جشنواره فجر حضور داشت، اما حاشیه های این فیلم چنان زیاد شد که کار به دعوا 

کشید و یک نشست مطبوعاتی جنجالی را در تاریخ جشنواره های فیلم فجر رقم زد.
در نشست این فیلم مسعود کیمیایی خطاب به اهالی رسانه گفت: این آمدن و 
نشستن با شما تبعات دارد که بخشی از آن را در سالن دیدیم. یک اتفاق مهمی که 
افتاده این است که با دنیای مزدوری در سینما و هنر آشنا می شویم و این مزدوری 
یعنی اینکه جنس خندیدن ها، ترسیدن ها و حتی قیمت ها را از آن می فهمیم. فیلم 
»قاتل اهلی« برای نترس هاست. کسی که این فیلم را می بیند نترس است مثل 
اندازه های  اینکه  برای  برای کوچکی فکر ساخته شده است.  فیلم  این  سازنده اش. 

دانستگی را باال  ببرد.
اگرچه حاشیه های این فیلم تا مدت ها ادامه داشت، اما کیمیایی را از فیلمسازی دور 
نکرد و او سه سال بعد فیلمی با نام »خون شد« را ساخت که تهیه کننده اش جواد 
نوروزبیگی بود . این فیلم در سال ۹۸ متقاضی حضور در سی وهشتمین دوره جشنواره 

فجر شد تا یک سال ویژه حول نام مسعود کیمیایی باشد. 
از کیمیایی در  فیلمی  نمایش  از پرحاشیه ترین سال های  یکی  دوره سی وهشتم 
جشنواره فجر بود. او مدتی پیش از شروع جشنواره، به نشانه ی اعتراض به اتفاق های 
اجتماعی و سیاسی چند ماه قبلش در تهران و برخی شهرهای کشور، با انتشار یک 
ویدیو از شرکت در جشنواره فیلم فجر انصراف داد. انصراف او اگرچه موجی را به راه 
انداخت اما تهیه کننده فیلم )جواد نوروزبیگی( موافق این کار نبود و در آخر فقط خود 
کیمیایی از حضور در جشنواره کناره گیری کرد. با این حال غیبت کیمیایی تمام ماجرا 
نبود و چند روز بعد شهاب حسینی که در آن سال به عنوان بازیگر و تهیه کننده در 
جشنواره حضور داشت،  با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود به این کار کیمیایی 
اعتراض کرد. واکنش ها به نوشته  حسینی چنان تند بود که سبب شد او در نشستی 
برای فیلم »شین« درخواست کرده بود، جواب همه انتقادها به خودش را بدهد و 
اگرچه نشست پرسش و پاسخ فیلم »خون شد« کیمیایی برگزار نشد، اما جلسه خبری 
شهاب حسینی آنقدر با حاشیه و تنش  همراه بود که بیش از هر چیز چهره عصبانی 

او از آن نشست به یادگار ماند.

جشنواره فیلم فجر با مسعود کیمیایی نامهربان بوده است؟

غ فراری سیمر
مسعود کیمیایی که تعداد دفعات حضورش در جشنواره فیلم فجر نزدیک به ۲۰ بار است، در حالی فیلمی تازه را در چهلمین دوره ی این رویداد سینمایی 

دارد که جشنواره فجر چندان به او روی خوش نشان نداده است.

مسعود کیمیایی 

در حالی فیلم 

»خائن کشی« 

را در چهلمین 

جشنواره فجر 

رونمایی می کند 

که با حضور 

پررنگش در 

دوره های مختلف، 

خودش فقط 

یک بار موفق به 

کسب جایزه شده 

است
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خروج اجباری مجید حسینی به دلیل کرونا

یک استقاللی به اردوی تیم ملی 

اضافه شد

نتوانست همراه  کایسری اسپور  مدافع جوان 
تیم ملی باشد و نامش از جمع مدعوین خارج 

شد.
به گزارش ورزش سه، مدافع ملی پوش تیم 
کایسری اسپور ترکیه آخرین بازیکنی است که در 
مهلکه کرونا گرفتار شده و با تست مثبت مجبور 

به ترک اردوی تیم ملی در روزهای فیفا است.
نکته مهم در مورد مجید حسینی این است که 
او به دلیل مسائل پیش آمده در فاصله بین دو 
برای حضور فیکس  اردوی ملی شانس زیادی 
در دیدار مقابل عراق داشت؛ به خصوص که 
دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی هم از او در 

برنامه ورزش و مردم نام برده بود.
احمد  صفی،  حاج  احسان  از  بعد  حسینی 
تیم  بازیکن  آزمون چهارمین  نوراللهی و سردار 
ملی ایران است که به صورت رسمی به واسطه 

کووید 19 اردو را ترک می کند.
با این وضع تیم ملی ایران سه تن از مدافعان 
مهم خود را که در اسکواد اصلی برای رقابت های 
جام جهانی 2022 هستند را به همراه خود ندارد. 
مرتضی پورعلی گنجی که به دلیل پارگی رباط 
صلیبی در دوران نقاهت است، عارف غالمی که 
او هم مسئله ای شبیه به مرتصی پورعلی گنجی 
دارد و حاال مجید حسینی که باید چند روزی 
تحت مراقبت باشد که با منفی شدن تست به 

روال عادی زندگی برگردد.
در حال حاضر تیم ملی 4 مدافع وسط برای 
دو بازی دارد. شجاع خلیل زاده، محمد حسین 
کنعانی زادگان، سیاوش یزدانی و عارف آقاسی 
است که مدافع آخر در فهرست استندبای حضور 
داشت و جایگزین مجید حسینی می شود. پست 
دفاع وسط از پست هایی است که فوتبال ایران 
در آن به نسبت فقیر است؛ چیزی که باعث 

هشدار اسکوچیچ نیز شده بود.

نتیجه تست کرونای بشار منفی شد

فدراسیون فوتبال عراق اعالم کرد که نتیجه 
تست کرونای بشار رسن و ایمن حسین در تهران 
منفی شد اما امجد عطوان بازیکن کلیدی تیم به 

خاطر کرونا این بازی را از دست داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از عراق اسپورت، 
تیم ملی فوتبال عراق در یکی از حساس ترین 
بازی های انتخابی جام جهانی 2022، پنجشنبه 

به مصاف ایران خواهد رفت.
به محض ورود کاروان عراق به ایران از آن ها 
تست کرونا گرفته شد که نتیجه ۵ تست منفی 

شد اما کاروان عراق به این نتیجه اعتراض کرد.
فدراسیون فوتبال عراق اعالم کرد که نتیجه 
تست کرونای دومی که از کاروان این تیم در 
تهران گرفته شد متفاوت بود به طوری که در 
و  پزشک  دروازه بان ها،  مربی  تنها  دوم  تست 

حسابدار تیم مثبت شدند.
نتیجه  عراق،  فوتبال  فدراسیون  اعالم  طبق 
تست کرونای بشار رسن و ایمن حسین که اخیرا 
از قطر به اردوی تیم اضافه شدند منفی شد اما 
تست امجد عطوان مثبت شد و او بازی با ایران 

را از دست داد.

حسن یزدانی:

بعد از بردن تیلور فشار روانی ام 

کم تر شد

المپیک،  و  جهان  آزاد  کشتی  عنوان دار  چهره 
گفت: احتمال دیدار دوستانه با آمریکا وجود دارد 
اما آمادگی کشتی گیران در حد مسابقات جهانی 

نیست.
به گزارش ایسنا، حسن یزدانی، دارنده یک طال 
و یک نقره کشتی آزاد المپیک و ۳ طالی جهان در 
مورد شرایط خود پیش از مسابقه دوستانه با آمریکا 
اظهار کرد: در حال حاضر در اردوها تمرین کرده 
و برای مسابقات دوستانه با آمریکا که 2۳ بهمن 
ماه برگزار می شود در حال آماده سازی هستیم. 
احتمال رفتن یک تیم به آن جا وجود دارد. نسبتا 
از آمادگی خوبی برخوردار هستیم اما این آمادگی 
در حد مسابقات جهانی و المپیک نبوده چرا که 
مسابقات دوستانه و تک کشتی است. امیدوارم 
بتوانند  ورزشکاران  و  ندهد  رخ  خاصی  اتفاق  که 
کشتی خوبی را به نمایش بگذارند. یزدانی که در 
اجرای  با  رادیو ورزش  برنامه کشتی  سری جدید 
صدرالدین کاظمی صحبت می کرد، در پاسخ به این 
سوال که در سال 2022 در چه مسابقاتی شرکت 
می کند؟ عنوان کرد: در ابتدا هدف من مسابقات 
بدنی خود، در  به شرایط  توجه  با  جهانی است. 
صورت ایده آل بودن و تشخیص مربیان اگر بتوانم 
به تیم ملی کمک کنم حتما در کنار آنها خواهم 
بود. مسابقات جهانی به دلیل زودتر برگزار شدن 
نسبت به بازیهای آسیایی، بهتر است. در سنگین 
وزن ها به نسبت سبک وزن ها، حریفان آسیایی 
عقب تر بوده و کشتی گیران کشورمان نسبت به 
سایر رقبا در آسیا بهتر هستند. البته نظرات کادر 
فنی در این خصوص حائز اهمیت است. دارنده ۳ 
طال، یک نقره و یک برنز جهان از فشار روانی خود 
بعد از پیروزی برابر دیوید تیلور آمریکایی گفت: 
فشار روانی قطعا کمتر شده و توانستم یک کار 
نیمه تمام را به لطف خدا و دعای مردم تمام کنم. 
خیلی از هواداران و عالقه مندان این رشته به دنبال 
این بودند که این کشتی گیر آمریکایی را شکست 
دهم. من توانستم نیمی از انتظارات را جبران نمایم. 
امیدوارم در مسابقات آتی دل میلیون ها ایرانی را 
شاد کنیم. او با اشاره به شرایط بدنی خوب خود 
در خصوص ادامه دادن این مسیر خاطرنشان کرد: 
برای مسابقات  روانی  و  لحاظ روحی  از  امیدوارم 
آمادگی الزم را داشته باشیم. من هدفم تا المپیک 
2024 هست. تا زمانی که بتوانم کمکی به تیم ملی 
کنم، در این بازه زمانی از هیچ چیزی دریغ نخواهم 
کرد. در این سال ها تمام تالشم بر این بود تا پله 
به پله قدم بگذارم. اگر بعد از سال 2024 هم بدنم 
پاسخگو باشد و بتوانم کشتی بگیرم قطعا این کار 
را انجام می دهم. هر سال به صورت شخصی یک 
هدف جهانی و یا آسیایی را برای خود در نظر می 
گیرم. یک ارزشیابی هم برای المپیک 2024 انجام 
به مردم کشور  تا یک مدال خوشرنگ  می دهم 

هدیه دهم.

حادثه برای قهرمان توردوفرانس

حین  در  کلمبیایی  سوار  دوچرخه  برنال  ایگان 
تمرین دچار سانحه شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از استار،  دوچرخه 
سوار معروف کلمبیایی در حین تمرین دچار سانحه 
شد.  خاطرنشان می شود که برنال به بیمارستان 
منتقل شد و در آن جا تحت نظر پزشکان و در 
هوشیاری به سر می برد. خبرگزاری فرانسه گزارش 
می دهد که این دوچرخه سوار هنگام توقف اتوبوس 
با آن تصادف کرد. این ورزشکار قرار است تحت 

عمل جراحی قرار گیرد.
مسابقات  در  بار  دو  و  است  ساله   2۵ برنال 
تور جهانی قهرمان شد. او در  تور دو فرانس در 
سال 2019 به جوان ترین برنده مرحله در 110 سال 
گذشته و اولین آمریکایی جنوبی که برنده آن شده 
است تبدیل شد. وی هم چنین ژیرو دیتالیا را در 

سال 2021 کسب کرد.

به گزارش ورزش سه، بعد از پیروزی پرگل تیم 
ملی فوتبال زنان چین مقابل ایران که باعث شد تا 
چین اولین تیم صعودکننده به مرحله یک چهارم 
نهایی باشد، روز گذشته استرالیا، کره جنوبی، ژاپن 
و فیلیپین هم توانستند با پیروزی مقابل رقبای خود 
به جمع 8 تیم برتر رقابت ها صعود کنند و رقابت 
برای تعیین ۳ تیم برتر دیگر نیز پیچیده تر از قبل 

شد.
۳ سهمیه باقیمانده، یکی مرتبط به تیم دوم گروه 
اول است و 2 سهمیه دیگر هم به تیم برتر سوم 
در میان سه گروه تعلق خواهد گرفت که در روز 
پایانی مرحله گروهی تکلیف این سهمیه مشخص 

خواهد شد.
آنچه مسلم است این که عمالً بازی هفته پایانی 
رقابت ها  سوم  گروه  در  میانمار  مقابل  ویتنام 
تشریفاتی بوده، چرا که با توجه به در نظر گرفتن 
تیم های سوم  بهترین  انتخاب  برای  تیم ها  شرایط 
بدون ارزیابی نتیجه با تیم چهارم گروه، عمالً نتیجه 
این دیدار تاثیری روی دو تیم نخواهد داشت، چرا 
که از این گروه کره جنوبی و ژاپن صعود کرده و 
ویتنام امیدوار به یک اتفاق غیرمنتظره برای صعود 

به پلی آف است.
برنامه دو مسابقه حساس و سرنوشت ساز برای 
به مرحله یک چهارم  تیم صعودکننده  تعیین ۳ 

نهایی:
ملی  )تیم   17:۳0 ساعت   - بهمن   6 چهارشنبه 
فوتبال زنان چین تایپه - تیم ملی فوتبال زنان ایران(

پنجشنبه 7 بهمن - ساعت 17:۳0 )تیم ملی فوتبال 
زنان استرالیا - تیم ملی فوتبال زنان تایلند(

کدام اتفاقات برای صعود زنان ایران الزم است؟
زنان فوتبال ایران 180 دقیقه در میدان دویده اند 
به  آن  دقیقه   90 تنها  رده بندی  جدول  در  اما 
رسمیت شمرده شده که مصاف با چین و شکست 
7 گله بوده و به واسطه حذف هند، نتیجه تساوی 
به دست آمده در این بازی هم از جدول حذف 
شده است؛ در مقابل چین تایپه تنها یک مسابقه 
است.  داشته  بیشتری  استراحت  و  داده  انجام 
برای صعود  معادالت  تا  شده  باعث  هند  حذف 
نهایی  چهارم  یک  مرحله  به  ایران  زنان  فوتبال 
پیچیده شود، معادالتی که در ادامه آن را باهم 

مرور می کنیم:
صعود به عنوان دوم گروA )حریف احتمالی در یک 

چهارم نهایی: فیلیپین یا استرالیا(:
حالت اول: برد ایران )با اختالف 1 گل( + برد 
تایلند مقابل استرالیا = صعود ایران به عنوان تیم 
دوم - صعود تایلند و چین تایپه به عنوان برترین 

سوم ها
مقابل  تایلند  مساوی   + ایران  برد  دوم:  حالت 
استرالیا = صعود ایران به عنوان تیم دوم - صعود 

تایلند و چین تایپه به عنوان برترین سوم ها
حالت سوم: برد ایران )با اختالف 1 گل( + باخت 
تایلند مقابل استرالیا = صعود ایران به عنوان تیم 
دوم - صعود تایلند و چین تایپه به عنوان برترین 

سوم ها
حالت چهارم: برد ایران )با اختالف بیش از 1 گل( 

+ برد تایلند مقابل استرالیا = صعود ایران به عنوان 
تیم دوم - صعود تایلند و ویتنام به عنوان برترین 

سوم ها
حالت پنجم: برد ایران )با اختالف بیش از 1 گل( 
+ مساوی تایلند مقابل استرالیا = صعود ایران به 
عنوان تیم دوم - صعود تایلند و ویتنام به عنوان 

برترین سوم ها
حالت ششم: برد ایران )با اختالف بیش از 1 گل( 
+ باخت تایلند مقابل استرالیا = صعود ایران به 
عنوان تیم دوم - صعود تایلند و ویتنام به عنوان 

برترین سوم ها
حالت هفتم: برد ایران )با اختالف 1 گل( + باخت 
تایلند مقابل استرالیا )با اختالف بیش از ۵ گل( = 
صعود ایران به عنوان تیم دوم - صعود چین تایپه و 

ویتنام به عنوان برترین سوم ها
صعود در جمع برترین سوم ها )حریف احتمالی در 

یک چهارم نهایی: ژاپن یا کره جنوبی(:
حالت اول: مساوی ایران + مساوی تایلند مقابل 
 - تیم دوم  عنوان  به  استرالیا = صعود چین تایپه 

صعود تایلند و ایران به عنوان برترین سوم ها
مقابل  تایلند  برد   + ایران  مساوی  دوم:  حالت 
 - تیم دوم  عنوان  به  استرالیا = صعود چین تایپه 

صعود تایلند و ایران به عنوان برترین سوم ها
حالت سوم: مساوی ایران + باخت تایلند مقابل 
صعود   = گل(   ۵ از  بیش  اختالف  )با  استرالیا 
چین تایپه به عنوان تیم دوم - صعود ویتنام و ایران 

به عنوان برترین سوم ها

عجیب ترین حالت )صعود همراه با شکست در 
بازی پایانی!(:

حالت احتمالی: باخت ایران )با اختالف 1 گل( + 
باخت تایلند مقابل استرالیا )با اختالف بیش از 8 
گل( = صعود چین تایپه به عنوان تیم دوم - صعود 

ویتنام و ایران به عنوان برترین سوم ها
چگونه راه یک چهارم نهایی به روی زنان فوتبال 

ایران بسته خواهد شد؟
حوالی ساعت 20 چهارشنبه در ورزشگاه دی وای 
پاتیل شهر مومبای هند، می توان گفت بدون در نظر 
گرفتن نتایج خیالی در روز پایانی مرحله گروهی میان 
تایلند و استرالیا، سرنوشت زنان فوتبال ایران نوشته 
که  باشد،  آمده  دست  به  پیروزی  اگر  است؛  شده 
بدون اما و اگر صعود نهایی شده و حتی تساوی هم 
می تواند شاگردان مریم ایراندوست را به جمع 8 تیم 
بفرستد. در ادامه احتماالت حذف زنان فوتبال ایران از 
مرحله گروهی و بازگشت زودهنگام به خانه و ناکامی 

در ثبت یک دستاورد تاریخی را بررسی می کنیم:
تایلند مقابل  ایران + باخت  حالت اول: باخت 
 - تیم دوم  عنوان  به  استرالیا = صعود چین تایپه 

صعود تایلند و ویتنام به عنوان برترین سوم ها
حالت دوم: باخت ایران + مساوی تایلند مقابل 
 - تیم دوم  عنوان  به  استرالیا = صعود چین تایپه 

صعود تایلند و ویتنام به عنوان برترین سوم ها
مقابل  تایلند  برد   + ایران  باخت  سوم:  حالت 
 - تیم دوم  عنوان  به  استرالیا = صعود چین تایپه 

صعود تایلند و ویتنام به عنوان برترین سوم ها

جمع بندی
دختران زنان فوتبال ایران بعد از رسیدن به رویای 
حاال  آسیا،  ملت های  جام  سهمیه  کسب  دیرینه 
بلندپروازی های بیشتری دارند و در سودای رسیدن 
به مرحله حذفی و کسب سهمیه جام جهانی 202۳ 
هستند؛ صعودی که بیش از همیشه به زنان فوتبال 
با یک مساوی در  بوده و می تواند  نزدیک تر  ایران 

مقابل چین تایپه محقق شود.
لحاظ  به  تایپه  چین  که  است  گفتنی  که  البته 
رنکینگ در جایگاه ۳9 رده بندی فیفاست و ایران در 
جایگاه 70، ضمن آن که آن ها سه قهرمانی پیاپی در 
آسیا را تجربه کرده اند؛ هر چند که چین تایپه بعد 
از 14 سال توانسته دوباره سطح اول آسیا بازگردد و 
مطمئنا آن ها باانگیزه و با تمام قوا مقابل زنان فوتبال 
ایران صف آرایی می کنند. به جز قیاس فنی دو تیم 
به لحاظ رنکینگ فیفا و کارنامه و تجربه، ذکر این 
نکته هم ضروری است که در هفته گذشته زنان 
فوتبال ایران 180 دقیقه پرفشار را مقابل هند و چین 
گذرانده اند، در حالی که چین تایپه تنها ۳0 دی با چین 
مسابقه داشته و با استراحتی 6 روزه دومین مسابقه 

خود را برگزار می کند.
کدام  شده،  مطرح  حالت   14 میان  از  دید  باید 
حالت برای فوتبال ملی زنان ایران رخ خواهد داد و 
آیا رویای رسیدن به مرحله حذفی محقق می شود 
یا کم تجربگی و خستگی گریبانگیر شاگردان مریم 
ایراندوست شده و آن ها را خیلی زود به تهران باز 

می گرداند.

تیم ملی هندبال ایران برای دومین بار با یک سرمربی اسپانیایی به 
جام جهانی صعود کرد.

به گزارش ورزش سه، مانوئل موتایا فرناندز، نام کامل سرمربی 

اسپانیایی تیم ملی هندبال است؛ کسی که با وجود غیبت برخی 
از چهره های کلیدی تیمش از جمله الله کرم استکی، کاپیتان تیم 
ملی تا اینجای کار در مسابقات جام ملت های آسیایی نتایج فوق 
العاده را کسب کرده است. مربی سابق تیم ملی اسپانیا که به عنوان 
دستیار سرمربی به افتخارات متعدد از جمله کسب قهرمانی جهان 
و قهرمانی سوپرکاپ اروپا دست یافته، قبل از حضور روی نیمکت 
تیم ملی ایران حدود دو سال به عنوان سرمربی تیم ملی رومانی 

فعالیت می کرد.
مانوئل دومین سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال در یک دهه 
اخیر است. کاستلو رافائل که در ابتدای دهه 90 شمسی هدایت 
تیم ملی را برعهده گرفت، توانست اولین صعود ایران به جام جهانی 
را در سال 201۵ رقم بزند و حاال برای جام جهانی 202۳ بار دیگر 
هندبال ایران با یک سرمربی اسپانیایی مجوز حضور در جام جهانی 
با  ایران  رافائل در هندبال  البته حضور  آورده است.  به دست  را 
حاشیه های فراوانی از جمله اعتصاب بازیکنان تیم ملی در حمایت 
از او علیه فدراسیون هندبال همراه بود و در نهایت به قطع همکاری 

این مربی قبل از جام جهانی 201۵ انجامید.
این بار اما بعید به نظر می رسد سرمربی آرام و کم حاشیه هندبال 
ایران با هماهنگی به وجود آمده بین خود و فدراسیون نخواهد تجربه 

حضور روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی 202۳ را بچشد.
مانوئل که متولد سال 19۵9 در بارسلون اسپانیا، دارای مدرک 
دانشگاه  تمام  استاد  بارسلونا،  دانشگاه  از  ورزشی  علوم  دکترای 
بارسلون و باالترین درجه مربیگری کشور اسپانیا و مستر کوچ اروپا 

به حساب می آید؛ به پروفسور مشهور است.
 او در همین مدت کوتاه تاثیرگذاری خود را در هندبال ایران به 
از ناکامی در دوره  شدت نشان داده؛ تا جایی که تیم ملی بعد 

قبلی مسابقات آسیایی و عدم صعود به جام جهانی، این بار خیلی 
مقتدرانه رقبای سرسختی مثل کویت و عربستان را شکست داده و 
زودتر از آنچه که تصور می شد، صعودش را به جام جهانی قطعی 

کرده است.
اما شاید زمانی می توان به ارتباط صمیمی بین مانوئل و شاگردانش 
پی برد که نگاهی به فیلم رختکن تیم ملی بعد از این صعود شیرین 
بیاندازیم. لحظه ای که بازیکنان تیم ملی از فرط شادی هر کدام 
در گوشه ای از رختکن نشسته و اشک شوق می ریزند. سرمربی 
اسپانیایی هم که برخالف بقیه از خود بی خود نشده و نشان می 
دهد که بارها چنین بردهای بزرگی را تجربه کرده، یک به یک کنار 
شاگردانش قرار می گیرد و آن ها را آرام می کند. قشنگ ترین 
لحظه زمانی است که مانوئل احسان ابویی را در گوشه ای از رختکن 
روی زمین در آغوش می گیرد و به این شکل جشن صعود را با 

هندبالیست های ایرانی برپا می کند.
حاال کافی است محبوبیت مانوئل و ارتباط صمیمی او با بازیکنان 
را با ماچک، سرمربی سابق تیم ملی مقایسه کنید که حتی خیلی از 

ملی پوشان حاضر نبودند زیر نظر او کار کنند!
البته که ماموریت مانوئل با قدرت نمایی تا همین جا به پایان 
نرسیده و او احتماال می خواهد بهترین نتیجه تاریخ هندبال ایران 
در آسیا را رقم بزند. این تیم همدل نشان داده که با هوش و ذکاوت 
جام  به  دستیابی  و  فینال  تا  حتی  تواند  می  اسپانیایی  سرمربی 

قهرمانی هم پیش برود.
گام بعدی هم موفقیت در جام جهانی خواهد بود؛ مسابقاتی که 
ایران برای دومین بار آن را تجربه می کند و در اولین دوره اش با 
تحمل ۵ شکست و دو پیروزی و کسب عنوان بیست و یکمی جهان 

به کار خود پایان داده است.

ویتنام با 4 گل نباخت تا...

شانس صعود زنان فوتبال ایران؛ 80 درصد!
هفته دوم رقابت های جام ملت های فوتبال زنان آسیا امروز با قطعی شدن صعود استرالیا، کره جنوبی و ژاپن به پایان رسید.

مانوئل؛ گواردیوالی ورزش ایران!با مرد تغییردهنده هندبال آشنا شوید

دختران زنان 

فوتبال ایران 

بعد از رسیدن 

به رویای دیرینه 

کسب سهمیه 

جام ملت های 

آسیا، حاال 

بلندپروازی های 

بیشتری دارند 

و در سودای 

رسیدن به مرحله 

حذفی و کسب 

سهمیه جام 

جهانی 2023 

هستند

بایرلورکوزن حاال با حضور سردار جذابیت های زیادی را برای فوتبالدوستان ایرانی 
دارد.

به گزارش ایرنا، سردار آزمون ستاره تیم ملی فوتبال ایران بعد از حدود 9 سال 
بازی در کشور روسیه تصمیم گرفت ماجراجویی خود را از فصل آینده در کشور 
آلمان ادامه دهد و سرانجام روسیه را ترک کند. اتفاقی که مدت ها بود اهالی فوتبال 

انتظارش را می کشیدند و سرانجام به وقوع پیوست.
بایرلورکوزن اما غیرمنتظره ترین انتخاب ممکن بود. در این سال های نام هایی چون 
لیورپول، آرسنال، دورتموند، نیوکاسل، لیون، یوونتوس، آاِس رم و ... شنیده شده 
بود اما لورکوزن به یک باره تبدیل به تیمی شد که قرار است شماره 20 تیم ملی 
فوتبال ایران را در نوک خط حمله خود داشته باشد. در اینجا کمی با تیم آلمانی 
بیشتر آشنا می شویم. تیمی که بعد از عقاب تهران، شموشک قزوین، گل گهر رشت، 
اتکا اهواز، سپاهان اصفهان، روبین کازان )2 مقطع(، روستوف و زنیت به نهمین تیم 
ستاره ترکمن فوتبال کشورمان تبدیل شد. شهر لورکوزن شهری صنعتی و قدیمی 
و البته کوچک در کشور آلمان است که در شمال رود راین جای گرفته است. این 
شهر 191 هزار نفری در داخل خود یک کارخانه داروسازی معتبر به نام کارخانه بایر 
AG  داشت. کارخانه ای که در سال 1904 برای رفاه حال کارمندان و کارگرانش یک 

تیم فوتبال را تاسیس کرد. تیمی که در سال 1979 موفق شد برای اولین بار به سطح 
اول فوتبال آلمان صعود کند و دیگر هیچوقت سقوط نکرد. لورکوزن تیمی محترم و 
باریشه در فوتبال آلمان به حساب می آید. با این وجود باشگاه های بزرگ آلمانی آنها 
را به کارخانه ای بودن متهم می کنند و باشگاه پالستیکی، خطابشان می کنند. همین 

مساله دستاویزی شد که لورکوزنی ها روی ریشه خود پافشاری کنند و لقبشان را 
از همین مساله وام بگیرند. WERKSELF، لقب بایرلورکوزن است. تلفیق 2 اسم 
WERKS و ELF که معنی یازده کارگر را می دهد. یعنی 11 نفر که به کارخانه تعلق 

دارند. ورزشگاه ۳0 هزار نفری بای آرنا میزبان بازی های لوکروزن است. آنها اولین 
تماشاگران فوتبال آلمان با صفِت اولترا را در خود گنجاندند و البته چند سالی است 
که فضای خانوادگی بسیار خوبی در بازی های خانگی این تیم به وجود آمده که مورد 
توجه فوتبالدوستان آلمانی و اروپایی قرار گرفته است. لورکوزن عاشق نایب قهرمانی 
است. آنها تا به اینجا پنج بار نایب قهرمان بوندسلیگا در سال های 1997، 1999، 
2000، 2002 و 2011 شده اند و هیچوقت عنوان قهرمانی را به دست نیاورده اند. یک 
قهرمانی جام حذفی در سال 199۳ یک طرف و سه نایب قهرمانی در طرف دیگر؛ 
آخرین عنوان دومی در دی اف بی پوکال درفصل 2020-2019 به دست آمد. آنها در 
جام یوفای سال 1988 موفق شدند با شکست اسپانیول به عنوان قهرمانی دست 
پیدا کنند و می توانستند در سال 2002 و در ورزشگاه همپتون پارک شهر گالسکوی 
اسکاتلند با شکست رئال مادرید به اولین قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا هم نائل 
شوند ولی با حساب 2 بر یک به شاگردان ویسنته دلبوسکه باختند. قرمزمشکی ها در 
دور اول گروهی آن سال بعد از بارسلونا دوم شدند. در دور دوم گروهی صدرنشین 
شدند و موجبات حذف آرسنال و یوونتوس را فراهم کردند. لیورپول و منچستریونایتد 
قربانی های بعدی تیم کالوس تاپ مولر بودند تا آنها پا به دیدار پایانی بگذارند اما 
گل های رائول و زیدان در مقابل تک گل لوسیو باعث شد تا یک نایب قهرمانی دیگر 
برای لورکوزن به دست بیاید. آنها 11 بار در لیگ قهرمانان اروپا حاضر بوده اند که تنها 

چهار بار در دور گروهی حذف شده اند و هفت بار حداقل تا یک هشتم نهایی باال 
آمده اند. هانس یورگ بوت، لوسیو، کارستن راملو، اولف کرشتن، استفان کیسلینگ، 
اولیور نویویل، برند اشنایدر، سامی هوپیا، میشائیل باالک، الرس بندر، ییلدرای 
باشتورک، دیمیتار برباتو، زی روبرتو، کای هاورتز و ... مهمترین ستاره های لورکوزن 
در تمام این سال ها بوده اند. آنها در تیم کنونی خود نیز بازیکنان شناخته شده ای 
چون پاتریک شیک، کریم بالعربی، جوناتان تاه، لوکاس هرادسکی، تیموتی فوسو 
منساه، موسی دیابی، فلورین ویرتز، ندیم امیری و ... را در ترکیب خود جای داده اند. 
رینوس میشل، کالوس تاپ مولر، رودی فولر، برتی فوکس، اریش ریبک، کریستوف 
دام، سامی هوپیا، یوپ هاینکس و ... جزو مشهورترین سرمربیان لورکوزن در تمام 
این سال ها بوده اند و حاال سکاندار این تیم جراردو سیوآنه است. مردی 4۳ ساله و 
سوئیسی که در سال 2018، پس از سوم کردن لوزان در لیگ سوئیس به یانگ بویز 
رفت و ضمن قهرمان کردن آنها در لیگ توانست برای اولین بار پسران جوان را به 
لیگ قهرمانان برساند. تداوم موفقیت های داخلی باعث شد تا سیوآنه در سال 2021 
به لورکوزن بیاید. این سرمربی که عالقه مند به تفکرات هجومی است به 6 زبان 
مختلف مسلط است و باید دید زبان فارسی را هم یاد خواهد گرفت یا خیر. سردار 
آزمون نهمین بازیکن آسیایی لورکوزن خواهد بود؛ البته با در نظر گرفتن استرالیا 
جزو جشورهای آسیایی. به جز فرانک جوریچ و رابی کروسه ی استرالیایی سه بازیکن 
کره ای هم برای لورکوزن توپ زده اند. چا بوم کون ستاره ای بزرگ برای تیم آلمانی بود 
و در 6 سال بازی بیش از 60 گل زد و ششمین گلزن برتر تاریخ باشگاه شد. سون 
هیونگ مین سرشناس نیز حدافاصل سال های 201۳ تا 201۵ برای قرمزمشکی ها بازی 

کرد و سئونگ وو ریو نیز دیگر بازیکن اهل کره جنوبی  لورکوزن نام گرفت. آنها مهدی 
پاشازاده، علی موسوی و داریوش یزدانی را هم حدفاصل سال های 1998 تا 2000 از 
ایران به خدمت گرفتند ولی تقریبا شاهد بازی رسمی برای تیم بزرگساالن و اصلی 
در بونسدلیگا از این سه مهره ایرانی نبودیم. حاال سردار بعد از حدود 22 سال قرار 
است یک ایرانیِ جدید در جمع کارگرها باشد. او از ابتدای فصل بعد و در آستانه جام 
جهانی 2022 قطر به بای آرنا می آید تا با لورکوزن برای موفقیت های داخلی و اروپایی 
بجنگد. برای شماره 9 آتی لورکوزن و جایگزین احتمالی دیمیتار برباتوِف بلغارستانی 

آرزوی موفقیت می کنیم.

با حضور زیدان، سون، باالک و برباتوف

سردار آزمون در جمع کارگرها
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کالهبرداری در بستر بازارهای آنالین

از  کشور  انتظامی  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون 
در  فعال  ای  حرفه  متهم  دستگیری  و  شناسایی 
زمینه کالهبرداری در بستر بازارهای آنالین خبر داد 
و گفت: متهم اصلی پرونده در یکی از شهرستان ها 
مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر شد. به گزارش 
ایرنا از پلیس فتا، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح 
این خبر اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده هایی به 
پلیس فتا یکی از استان های جنوبی کشور مبنی بر 
مشاهده آگهی در بازارهای آنالین با موضوع فروش 
قربانیان،  از  کالهبرداری  آن  دنبال  به  خودرو  و 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان 
پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: متهم پرونده که از 
مجرمان حرفه ای و تحت تعقیب سایر پلیس های 
عنوان  تحت  خود  معرفی  با  بود،  نیز  تخصصی 
کارمند ارگان های دولتی و وکیل دادگستری اقدام 
عنوان  تحت  شهروندان  از  کالن  کالهبرداری  به 
فروش خودرو می کرد. سرهنگ پاشایی ادامه داد: 
با بررسی های و اقدامات فنی صورت گرفته توسط 
کارشناسان پلیس فتا در نهایت متهم اصلی پرونده 
در یکی از شهرستان ها مورد شناسایی قرار گرفته، 
دستگیر شد و در بازرسی از محل اختفای وی ۵ 
دستگاه گوشی تلفن همراه مورد استفاده در فرآیند 
ارتکاب جرم کشف و ضبط شد و همچنین بر اساس 
بررسی های انجام شده تا کنون ۶۵ پرونده مرتبط با 
متهم در نقاط مختلف کشور شناسایی شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور بیان 
کرد: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از 
سوی واحدهای پلیس فتا استان ها، از ابتدای دی 
ماه سال جاری تعداد ۱۲  فقره کالهبرداری رایانه ای 
اجتماعی  شبکه های  و  آنالین  بازارهای  بستر  در 
خارجی با ارزش ریالی قریب به ۴۸ میلیارد ریال 
شناسایی و منهدم شده اند که در این رابطه ۱۸ نفر 

دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده اند.

کالهبرداری بیست میلیارد ریالی با 

روش اسکیمر

اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس 
پایتخت از شناسایی و دستگیری کالهبرداری که 
با روش اسکیمر بیش از بیست میلیارد ریال از 

شهروندان کالهبرداری کرده بود، خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی 
در این باره اظهار کرد: تعداد زیادی از شهروندان 
به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند 
مبالغی بصورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت 
شده است. این مقام انتظامی افزود: پس از اخذ 
اظهارات مالباختگان این پرونده موضوع در دستور 
پایتخت  فتا  پلیس  کارشناسان  و  گرفت  قرار  کار 
وی  کردند.  آغاز  زمینه  این  در  را  خود  تحقیقات 
فتا  پلیس  کارشناسان  اولیه  تحقیقات  در  افزود: 
پرونده  این  قربانیان  همه  شد  مشخص  پایتخت 
بعد از دریافت سفارشی که از طریق یک آژانس 
پیک موتوری به آنها تحویل داده شده حسابشان 
اسکیمر مورد کالهبرداری  به روش  و  خالی شده 
قرار گرفته اند. سرهنگ گودرزی بیان کرد: افسران 
پلیس فتا تهران بزرگ در مرحله تحقیقات پرونده 
موتوری  پیک  پوشش  تحت  مجرم  متوجه شدند 
از آژانس های تهران مشغول کار شده و  در یکی 
پس از کپی برداری کارت های بانکی مالباختگان به 
وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز 
از حساب بانکی آنان کرده که با بررسی های تکمیلی 
و همه جانبه و بهره گیری از روش های فنی و علمی 
این فرد شناسایی و پس از تشریفات قضایی، در 
محل اختفای خود در یکی از مناطق شمالی تهران 
دستگیر و به همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا 
منتقل شد. رئیس پلیس فتا تهران بزرگ خاطرنشان 
کرد: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با 
شکات پرونده و مستندات جمع آوری شده توسط 
پلیس به کالهبرداری از بیش از ۳۴ نفر با این روش 
به ارزش ریالی حدود بیست میلیارد ریال اعتراف 
کرده و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشت.

رحیمی در حاشیه اجرای طرح اقتدار:

دستگیری ۲۱۰ اوباش حقیقی و 

مجازی

تشریح  با  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
از  اقتدار  طرح  مرحله  هفتمین  دستاوردهای 
کاهش ۳۳ درصدی شرارت در ۱۰ ماهه گذشته 

خبر داد.
به گزارش مهر، صبح دیروز، پنجم بهمن ماه 
نمایشگاه حاصل از دستاوردهای اجرای هفتمین 
مرحله طرح اقتدار پلیس امنیت و پلیس فتای 

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برپا شد.
سردار حسین رحیمی ضمن بازدید از نمایشگاه 
حاصل از دستاوردهای اجرای هفتمین مرحله 
طرح اقتدار با حضور در جمع خبرنگاران عنوان 
و  مختلف  عملیات های  اجرای  ادامه  در  کرد: 
امنیت اجتماعی در پایتخت امروز شاهد اجرای 
هفتمین مرحله از طرح اقتدار هستیم که توسط 
دو پلیس امنیت و فتا در فضای حقیقی و مجازی 
و در محل هایی که پاتوق اشرار و مجرمان است 
به اجرا درآمد و نتایج و آثار خوبی همراه داشت.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: 
در هفتمین مرحله طرح مذکور، ۴۹ نفر از اراذل 
اوباش سطح دار که از عامالن تخریب، شرارت و 

نزاع بودند، دستگیر شدند.
وی با اشاره به دستگیری ۲۱۰ نفر از مزاحمان 
نوامیس در جریان اجرای این طرح گفت: ۲۳ 
نفر از اوباش حامل سالح غیرمجاز، ۱۵ نفر از 
و  الکلی  توزیع مشروبات  در بخش  که  اراذلی 
شرارت فعالیت داشتند و ۸۸ نفر از اوباشی که در 
بخش مواد مخدر و توزیع آن و راه اندازی مراکز 

قمار و فساد نقش داشتند، دستگیر شدند.
رحیمی با بیان اینکه ۱۴۱ مرکز مرتبط با پاتوق و 
تردد اشرار و اوباش شامل سفره خانه قهوه خانه 
و باشگاه بدنسازی در جریان اجرای این طرح 
پلمب شدند، گفت: ۳۵ قبضه سالح جنگی، ۱۷ 
قبضه سالح سرد و ۴۶ خودرو از اوباش کشف 

و توقیف شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به کشف 
۵۱۴ هزار نوع از انواع مواد محترقه و ۴۰۰ کیلوگرم 
مواد اولیه محترقه گفت: اکنون که در ماه های 
پایانی سال هستیم یکی از موضوعاتی که همواره 
می دهد،  قرار  آسیب جدی  مورد  را  ما  عزیزان 
مواد محترقه غیرمجاز است؛ لذا به کسانی که 
اقدام به وارد کردن، فروش و مصرف این مواد 
می کنند هشدار می دهم که با این افراد برخورد 

جدی خواهد شد.
وی در ادامه گفت: در حوزه فضای حقیقی 
نیز ۱۳۹ محله، بوستان، قهوه خانه، سفره خانه و 
باشگاه مورد بازدید و پاکسازی کامل قرار گرفت.

رحیمی با بیان اینکه اجرای هفتمین مرحله 
پلیس  کنار  در  مجازی  فضای  در  اقتدار  طرح 
امنیت توسط پلیس فتا صورت گرفت، عنوان 
کرد: ۹۴ نفر از افرادی که به نوعی در فضای 
می کردند،  نمایی  قدرت  و  اوباش گری  مجازی 

شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ عنوان کرد: در 
از دو میلیون نفر  با بیش  یک مورد ۱۶ متهم 
دنبال کننده که فرهنگ های نوظهور و ناهنجار 
را ترویج می دادند، شناسایی شدند و صفحات 

آن ها بسته شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: در 
بخش هک و دسترسی غیرمجاز به شبکه های 
مجازی بارها به شهروندان عزیز اعالم کردیم که 
شماره تلفن خود را برای صفحات مجازی قرار 
ندهند. در این رابطه، دو متهم دستگیر شدند 
که ۷۵ شاکی داشتند و مجموعاً دو میلیارد و ۴۰۰ 

میلیون تومان کالهبرداری کرده اند.
وی افزود: همچنین دو باند که اقدام به اجاره 
کارت های بانکی می کردند با ۱۲ متهم شناسایی 
و ۲۵ نفر نیز در زمینه قمار شناسایی و دستگیر 
شدند و در این خصوص ۳۷ درگاه بانکی و ۱۱ 

صفحه اینستاگرامی بسته شد.

هادیانفر  کمال  سید  سردار  مهر،  گزارش  به 
رئیس پلیس راهور صبح دیروز در نشست خبری 
با اصحاب رسانه گفت: ما در جاده ها یک پوشش 
نسبی داریم، پوشش پلیس در شهرها از ۴۰ به ۴۵ 
افزایش  به ۳۷ درصد  از ۳۰  درصد و در جاده ها 

پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۴ درصد حمل و نقل 
بر  ما  کرد:  اظهار  است،  زمینی  به صورت  کشور 
اساس قانون چند مأموریت از جمله مدیریت بر 
ترافیک را در هزار و ۱۴۷ شهر کشور برعهده داریم.
رئیس پلیس راهور با اشاره به وجود ۳۸ میلیون 
گواهینامه  دارنده  میلیون   ۴۴ و  نقلیه  وسیله 
سوانح  از  درصد   ۳۴ تقریباً  افزود:  کشور،  در 
درصد   ۷۳ اما  می دهد  روی  جاده ها  در  رانندگی 
جان باختگان در سوانح رانندگی جاده ای جان خود 

را از دست می دهند.
دوربین   ۶۰۰ و  چهار  از  بیش  کرد:  بیان  وی 
جاده ای و پنج هزار و ۳۰۰ دوربین شهری داریم اما 

توسعه دوربین ها ضرورت دارد.
این مقام انتظامی ادامه داد: در سال ۹۸، تعداد 
۱۵ هزار و ۳۹۶ نفر در شهرها و جاده ها جان خود 
را از دست دادند، یعنی ۴.۲ نفر کاهش نسبت به 

سال ۹۸ داشتیم.
پیمایش  میلیارد  یک  در  شد:  متذکر  هادیانفر 
از ۳۳ نفر کشته در تصادفات به ۳۰ نفر کاهش 
این شرایط را در سال ۱۴۰۰  امیدواریم  داشته ایم. 

هم تجربه کنیم.
ماهه   ۹ در  کرد:  عنوان  راهور  پلیس  رئیس 
امسال روند مطلوبی در تصادفات و جان باختگان 

تصادفات نداریم.
۳۲ درصد وسایل نقلیه فرسوده اند

وسایل  کل  از  درصد   ۳۲ کرد:  خاطرنشان  وی 
درصد   ۸۰ و  است  فرسوده  کشور  در  نقلیه 

موتورسیکلت ها فرسوده هستند.
این مقام انتظامی یادآور شد: آن چیزی که به 
صورت اسقاط اکنون انجام می شود صوری است 
روند  و  نیست  واقعی  اسقاط ها  این  واقعی،  نه 

درستی ندارد و تنها حواله باطل می شود.
هادیانفر تصریح کرد: بیش از ۵.۴ میلیارد تردد 
در جاده ها داشتیم یعنی ۱۲ درصد افزایش نسبت 
به سال گذشته داشته ایم. تهران، مازندران، البرز، 

گیالن و فارس بیشترین ترددها را داشته است.
افزایش ۳۵ درصدی سرعت غیرمجاز

رئیس پلیس راهور افزود: در سال ۱۴۰۰، سرعت 
عدم  است،  داشته  افزایش  درصد   ۳۵ غیرمجاز 
داشته  افزایش  درصد   ۲۱ طولی  فاصله  رعایت 

است.
در  فوتی  نفر   ۷۷۴ و  هزار   ۱۱ کرد:  عنوان  وی 
سال ۹۹ داشته ایم که در سال ۱۴۰۰ این عدد به 
۱۳ هزار و ۱۵۴ نفر افزایش پیدا کرده است. یعنی 
۱۱.۷ افزایش فوتی های تصادفات داشته ایم. البته 
کرده  پیدا  افزایش  قبل  سال  به  نسبت  ترددها 

است.
تصادفات  در  نفر  هزار   ۳۰۱ ساالنه  افزود:  وی 
مجروح، مصدوم و یا معلول شده اند که این عدد 

در سال ۱۴۰۰ به ۲۴۸ هزار نفر رسیده است.
علل  ترین  عمده  خصوص  در  گفت:  هادیانفر 
تصادف مهمترین عامل عدم توجه به جلو با ۳۸ 
درصد است ۱۹.۵ درصد عدم رعایت حق تقدم و 

۹.۱ درصد عدم کنترل وسایل نقلیه است.
 ۳۲.۸ تصادفات،  در  فوتی ها  وی  گفته  به، 
نقلیه، ۲۴.۵  به سرنشینان وسیله  مربوط  درصد 
درصد مربوط به رانندگان، ۲۳.۳ درصد مربوط به 
موتورسیکلت سواران و ۱۹.۴ درصد عابرین پیاده 
فوت  صحنه  سر  در  فوتی ها  درصد   ۵۱ هستند؛ 
انتقال و ۴۳ درصد  می کنند و ۶ درصد در حین 

در مراکز درمانی جان خود را از دست می دهند.
به  مربوط  تصادفات  درصد   ۲۷ گفت:  وی 
واژگونی است که ۸۵ درصد در جاده ها و ۱۵ درصد 

در شهرها رخ می دهد.
۳۵۰۰ نقطه حادثه خیز در کشور

باختگان  جان  بیشترین  کرد:  بیان  هادیانفر 
البته  داشته ایم،  و مهرماه  را در شهریور  تصادف 

در این ۲ ماه بیشترین افزایش سفر را داشته ایم.
نفر  بیان کرد: هزار و ۵۰۲  راهور  پلیس  رئیس 
از افرادی که در تصادفات جان خود را از دست 

خیز  حادثه  نقطه   ۵۰۰ و  هزار   ۳ در  که  داده اند 
دچار حادثه شده اند.

وی اظهار کرد: ناوگان عمومی بیش از ۸۰ درصد 
راه های  از  درصد   ۸۰ از  بیش  هستند،  فرسوده 
روستایی و اصلی دو طرفه است، باید مسیرهای 

اصلی جدا و امن شوند.
افزایش برخورد با تخلفات

افزایش  درصد   ۸ مجموع  در  گفت:  هادیانفر 
برخورد با تخلفات را داشته ایم و در تخلفات حادثه 
را  تخلفات  این  با  برخورد  افزایش  درصد   ۱۰ ساز 

داشته ایم.
داد:  ادامه  بحث وصول جرایم  به  اشاره  با  وی 
در سال ۹۹ ما ۷۱ درصد وصول جرایم را داشتیم 
شده  وصول  درصد   ۷۸ جرایم   ۱۴۰۰ سال  در  و 
است. یعنی ۷ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش 
داشته ایم؛ البته طرح بخشودگی دو برابری جرایم 

بی تأثیر در افزایش وصول جرایم نبوده است.
رئیس پلیس راهور عنوان کرد: تقریباً یک میلیون 
و ۳۷۰ هزار خودرو جرایم باالی یک میلیون تومان 
دارند که برای مالکان آن ها سه مرحله پیامک زده 
شده و برابر قانون باید این خودروها توقیف شوند.
تمام  برای  کرد:  تصریح  راهور  پلیس  رئیس 
افرادی که دارای خودرو و موتورسیکلت هستند دو 
مرحله پیامک می زنیم، پیامک اول به معنی رؤیت 

تخلف و بررسی آن است.
وی گفت: به مردم توصیه کردیم که جرایم را به 
اپلیکیشن های پرداخت قبوض واریز نکنید چراکه 
پول را نزد خود نگه می دارند و باعث راکد شدن 
و  خودپردازها  بانک ها،  ما  توصیه  می شوند.  پول 

سایت راهور ۱۲۰ برای پرداخت جرایم است.
۷۱۲ هزار خودرو نوشماره در ۱۴۰۰

هادیانفر افزود: امسال ۷۱۲ هزار خودرو نوشماره 
داشته ایم که افزایش ۵.۳ درصدی داشته است؛ ۳ 
میلیون و ۱۸۴ هزار دستگاه نقل و انتقالشان ثبت 
شده است؛ ۱۹ هزار خودرو اسقاط شده است که 
البته به درستی انجام نمی شود؛ ۴ میلیون و ۹۰۰ 
هزار نوبت سیستمی برای خدمات تعویض پالک 

داده ایم.
به گفته وی یک میلیون و ۴۲۴ هزار گواهینامه 
و  است  شده  صادر  امروز  به  تا   ۱۴۰۰ سال  در 
شکایت از پلیس راهور ۵۳.۱ درصد کاهش داشته 

است و ۲۱ .۶ درصد تقدیرها افزایش داشته است.
هادیانفر گفت: ۵۰۲ هزار دستگاه موتورسیکلت 
هزار   ۲۰۳ که  است  بوده  پارکینگ ها  در  رسوبی 
در  هنوز  موتور  هزار   ۲۰۳ و  ترخیص  موتور 
در  آنها  درصد   ۶۹. است  مانده  باقی  پارکینگ ها 
تصادفات  در  درصد   ۱۷ هستند،  فرسودگی  سن 
فوتی و جرحی نقش دارند و ۶ درصد نقص مدارک 

هویتی دارند.
کروکی  فقره  هزار   ۸ کرد:  خاطرنشان  وی 
الکترونیک در استان قم انجام شده و به دنبال آن 
هستیم کروکی الکترونیک را به تمام کشور بسط 

دهیم.
می کنم  خواهش  مردم  از  من  گفت:  هادیانفر 
وقتی اعالم می شود مسیری بسته یا نا امن است 
به آن مسیر نروند که دچار حادثه شوند، کمتر به 
سفرهای شمالی بروند چراکه شرایط جوی در آن 

مقطع مناسب نیست.
قبلی  کارت  گفت:  بیان  راهور  پلیس  رئیس 
خودرو دارای یک چیپ بود که تمام اطالعات در 
 ۳ بارکدهای  از  امروزه  اما  می شد  داری  نگه  آن 
بعدی در کارتهای جدید خودرو استفاده می کنیم 
و کارتهای خودرو جدید شده اند. دست افزارهای 
پلیس با اسکن این بارکد به تمام اطالعات راننده و 

خودرو دست پیدا می کنند.
وی گفت: در برگ سبز خودرو مطابق با قانون 
کلمه »رسمی« را درج کردیم و این کار هیچ ایرادی 

ندارد.
انتظامی درباره آمار تصادفات ۹ ماه  این مقام 
سال جاری، گفت: امسال ۲۰۵ هزار فقره تصادف 
داشتیم که ۱۰ هزار و ۹۱۲ فقره آن فوتی و ۱۹۴ هزار 

و ۹۶۵ فقره جرحی بود.
هادیانفر افزود: پلیس به ازای هر ۳۷ میلیون 
و  بگذارد  مراقب  یک  نمی تواند  وسیله نقلیه 
برعهده  سرنشینان  و  راننده  جان  حفظ  مسئول 
راننده است، دوم بحث ایمنی وسلیه نقلیه مطرح 
می شود همه باید به تکالیف قانونی عمل کنند و 
اگر عمل نکردند پلیس باید با ابزار موجود اعمال 

قانون کنند.
سهم  تعیین  داد:  ادامه  راهور  پلیس  رئیس 
دستگاه ها در تصادفات مربوط به کروکی است که 

توسط کارشناسان ما تعیین می شود.

توضیحات درباره تصادف زنجیره ای بهبهان
در  زنجیره ای  تصادف  حادثه  به  اشاره  با  وی 
بهبهان، گفت: در آن حادثه مِه به صورت ناگهانی 
سازمان  که  هستیم  آنچه  تابع  ما  شد،  حادث 
کارشناس  ما  می کند،  اعالم  ما  به  هواشناسی 
توسط  آنچه  با  متناسب  و  نیستیم  هواشناسی 
جاده  انسداد  به  اقدام  می کند  اعالم  هواشناسی 
می کنیم. وی گفت: ما تیم های بازرسی و نظارت 
داریم و اگر حادثه ای باشد که پلیس قصور کرده 
در  می شود.  انجام  الزم  برخوردهای  حتماً  باشد 
تصادف بهبهان ۳ تیم ارزیاب ارسال شد، یک تیم 
راهور، یک تیم از سمت بازرسی ناجا و یک تیم 
اما در  اعزام شد.  پلیس  برای سهم تقصیر  دیگر 

این تصادف پلیس هیچ تقصیری نداشته است.
یک  با  تصادفات  در  کرد:  بیان  هادیانفر 
تاکید داریم  از خودرو مواجه هستیم و  مچاله ای 
خودروی  دارد،  امکان  که  جایی  تا  خودروسازان 
ایمن تولید کنند. چرا که در ۶۰ درصد تصادفات 
رانندگان مقصر هستند اما باید دید خودرو چقدر 

از راننده و دیگر سرنشینان محافظت می کند.
وی افزود: چرا خودروسازان می گویند رانندگان 
کار  به جای  کنند؟ چرا  تصادف  مناسب  زاویه  با 
درست فرافکنی می کنند؟ در تصادف بهبهان ما از 
تمامی خودروها عکس داریم که جعبه کیسه هوا 
را راننده دستکاری نکرده و باید در تصادف باز می 
شده است. هیچ خودرویی در این تصادف کیسه 
هوایش دستکاری و قفل نشده است و اصالً کیسه 
هوای راننده تابع سوئیچ نیست و فقط کیسه هوای 

فرد کنار راننده را می شود قفل و باز کرد.
همکارانم  تمام  به  کرد:  خاطرنشان  هادیانفر 
اعالم کردم در هر تصادفی چه جرحی چه فوتی 
کیسه هوا باز نشد، خودروساز را به دستگاه قضا 
مقصر اعالم کنند تا مردم از آنها دیه و خسارت 

بگیرند.
عبور  دستورالعمل  گفت:  راهور  پلیس  رئیس 
شده  تدوین  ناجا  فرمانده  سوی  از  ویژه  خط  از 
هیچ  برای  هست.  خاص  اشخاص  برای  و  است 
خودروسازی مجوز تردد از خط ویژه صادر نشده 
از  یکی  برای  مجوز  یک  گذشته  در  گویا  و  است 
که  شده  صادر  خودروسازی  شرکت  یک  مدیران 

البته االن مطمئن نیستم و باید بررسی کنم.

سردار هادیانفر:

افزایش ۱۱ درصدی فوتی های تصادفات
رئیس پلیس راهور گفت: در سال ۱۴۰۰ فوتی ها به ۱۳ هزار و ۱۵۴ نفر افزایش پیدا کرده است، یعنی ۱۱.۷ درصد افزایش فوتی های تصادفات را داشته ایم.

چرا 

خودروسازان 

می گویند 

رانندگان با 

زاویه مناسب 

تصادف کنند؟ 

چرا به جای کار 

درست فرافکنی 

می کنند؟
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 طراح: مجتبی اردشیری

سودوکو
۱985

حل جدول
۱98

4

جدول
۱985

حل سودوکو
۱98

4

افقی:
۱-رخدادی سیاسی و اجتماعی که ۵۹ سال پیش در چنین روزی، 
اعالم موجودیت شد – تاوان گرفتن ۲- »قصر« میان تهی! – آمریکایی – 
نیاکان – ساز عارفانه ۳- کمربند فرضی زمین – فراوان - کشاورز ۴- میان 
چیزی – عنوان سالی که باران زیادی طی آن ببارد ۵- تصدیق آلمانی 
– سترون – کشت به امید باران – تکان و جنبش ۶- »شیر« تازی 
– صبحانه نخورده – مجموعه آداب و کردار هر انسان ۷- بهارخواب – 
گرداگرد دهان – بخشی از پا – نشانه مفعول ۸- نامی پسرانه – وسیله 
نقلیه عمومی – چرم ساز ۹- نت ششم – »پدر« آذری - »شما«ی 
بیگانه - تراشنده ۱۰- آرایه ای ادبی که به اتفاق یا داستانی اشاره دارد – از 
مراکز دینی هندوان - تله ۱۱- معاون هیتلر – کتاب ناپدید شدن او را 
»استفانی دیکر« نوشته – ناچار و ناگزیر - »آب« آذری ۱۲- جالل الدین 
محمد بلخی – ضمیر انگلیسی ۱۳- مقابل حق – ترسناک - الک ۱۴- 
برابر – خواننده گونه ای سبک غربی – نخستین وزیر فرهنگ فرانسه 
که کتاب »سرنوشت بشر« را نوشت – قدم یک پا ۱۵- کمربند – کتاب 

»جالل آل احمد«.
عمودی:

۱-درختی خاردار با گل های خوشه ای سفید یا صورتی  که چوبی 
 – پرستار   -۲ قربانی شده  حیوان   – کشور  یک  مردم   – دارد  سخت 
دگرگون شده – پول خارجی ۳- کوه خاک – خواندنی دانش آموز – از 
قالب های شعری ۴- وسیله آب خوری – انجمن معتادان گمنام – نیمه 
گرم ۵- دوازدهمین عدد سه رقمی – خو گرفتن - صبر و استقامت ۶- 
پایتخت قبلی آلمان – سوگ و ماتم – حرف فاصله – شهری در استان 
فارس ۷- محل پرتاب موشک – قریب – از انواع اسلحه ۸- کمپانی 
خودروسازی ایتالیا – آرام شدن درد – حضرت ختمی مرتبت )ص( ۹- 
روزی که هنوز نیامده – پرسش – طنزنویس شهیر ایرلندی ۱۰- قراردادی 
که در سال ۱۲۸۰ برای استخراج نفت ایران منعقد شد – شهر سغرل – 
درخت جنگلی – عضوی در چهره ۱۱- حکمرانان – اندازه و شمار – فصیح 
و بلیغ ۱۲- آزمون توانایی فرد در زمینه برقراری ارتباط به زبان انگلیسی 
در سطح دانشگاه ها - »کبریت« پیشرفته – روز گذشته ۱۳- فهرست 
– جابجایی هوا – صفحه اینترنتی  ۱۴- به جای آوردن عهد – پایتخت 

ونزوئال – شیمی کربن ۱۵- ورق کاغذ – دامن کوه – به دنیا آمدگان.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین:

٢٠٥پروژه صنعت برق در دهه فجر به 
بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 
گفت: همزمان با دهه مبارک فجرتعداد ٢٠٥پروژه 
صنعت برق استان قزوین به بهره برداری می رسد.

مسعود  قزوین؛  از  ابتکار  خبرنگار  گزارش  به 
خواجه وند، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن 
ایام ا... دهه مبارک فجر با اعالم تعداد پروژه های  
قابل افتتاح صنعت برق استان قزوین اظهارکرد:  
در سال "تولید، پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها "و 
همزمان با دهه مبارک فجر و با تالش وافر کارکنان 
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و به منظور 
خدمت رسانی بیشتر به مردم شریف و شهید پرور 
استان تعداد 205پروژه شرکت توزیع نیروی برق 
استان در شهرستان های قزوین، البرز، تاکستان،  

بوئین زهرا، آبیک و آوج به بهره برداری می رسد.

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و 
آتش نشانی و اطفاء حریق کارکنان 

حراست گاز گلستان

باهدف افزایش سطح آگاهی و اطالع کارکنان 
واحد حراست گاز گلستان، دوره آموزشی ایمنی، 
آتش نشانی و اطفاء حریق در دو سطح تئوری 
به  آموزش  و   HSE واحد  همکاری  با  عملی  و 
شرکت  همایش  سالن  محل  در  روز   2 مدت 
دوره  استاد  آموزشی  دوره  این  شد.در  برگزار 
پیرامون اهتمام به مقوله ایمنی و حوادث و وقایع 
احتمالی در حین انجام کار و اقدمت پیشگیرانه، 
رفتارهای مناسب هنگام وقوع حادثه، مدیریت 
کردن بحران حادث شده  ، تعریف آتش و عوامل 
مؤثر در ایجاد آن، انواع حریق و روش های اطفاء 
آن، انواع کپسول  و چگونگی کاربرد آن، آشنایی 
با دستگاه های هشداردهنده، فنون مقابله با آن 
و... مباحثی را ارائه نمود.گفتنی است در پایان 
دوره آموزشی کارگاه آموزشی نیز در همین رابطه 
برگزار شد که در آن فراگیران مطالب ارائه شده 
را  اطفاء حریق   کاربرد کپسول  نحوه عملی  و 

به صورت عملی انجام دادند.

داوری جشنواره کارگران نمونه به 
پایان رسید

از  البرز  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  مدیرکل 
راهیابی ۳۹۳ پرونده به مرحله داوری جشنواره 
امتنان از کارگران،گروه های کار و واحدهای نمونه 

استان البرز خبر داد.
نژاد در  ما ، حسین فالح  به گزارش خبرنگار 
خصوص ثبت نام نخبگان جامعه کار وتولید در 
نام های  ثبت  مجموع  از  گفت:   ۱۴00 جشنواره 
صورت گرفته در سامانه الکترونیکی  معرفی شده 
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تعداد  ۳2۸ نفر 
کارگر، ۳0 گروه کار و ۳5 واحد تولیدی در این 

جشنواره در البرز ثبت نام نموده اند .
وی بیان کرد: فرایند ثبت نام جشنواره امتنان 
از نخبگان جامعه کار و تولید استان البرز از 2۶ 
مهر آغاز شده و تا ۱5 آذر ماه سالجاری  از طریق 
سایت اینترنتی emtenan.mcls.gov.ir انجام 

پذیرفت.
برگزیدگان  معرفی  به  اشاره  با  نژاد   فالح 
جشنواره نخبگان جامعه کار و تولید استان در 
اردیبهشت ماه ۱۴0۱ در هفته کار و کارگر اظهار 
کرد: داوری مرحله استانی سی و سومین دوره 
جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید 
به اتمام رسیده است. وی ابراز کرد: نمایندگان 
سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل فنی و حرفه ای، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت داوری 

این جشنواره را برعهده داشتند.
مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی البرز  افزود: 
از میان برگزیدگان استانی در حوزه کارگران،گروه 
های کار و واحدها تولیدی نمونه مواردی که دارای 
شرایط احراز رتبه کشوری گردند از سوی وزارت 
به  کارگر  هفته  در  و  انتخاب  و  ارزیابی  متبوع 
صورت ملی با حضور مسئولین کشور ی معرفی و 

تجلیل خواهند شد.

بیش از 563 میلیارد ریال از 
اراضی دولتی و ملی رفع تصرف و 

به بیت المال بازگردانده شد

ریال  میلیارد  از 5۶۳  بیش  دیماه  ۱۴00  در 
المال  بیت  به  و  تصرف  رفع  دولتی  اراضی  از 

بازگردانده شده است. 
ارتباطات و اطالع رسانی راه  اداره  به گزارش 
و شهرسازی فارس، سرهنگ احمدرضا نظریان 
اداره کل  این  اراضی  از  یگان حفاظت  فرمانده 
رفع  مورد   ۳۴ از  بیش   ۱۴00 دیماه  در  گفت: 
تصرف فوری داشته ایم که مساحت آن ۱۱۶7۴۳ 

متر مربع بوده است.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی 
فارس اضافه کرد: ارزش ریالی اراضی رفع تصرف 

شده 5۶۳ میلیارد ریال است.
شده  اجرا  احکام  تعداد  داشت:  اذعان  وی 
قضایی که با صدور حکم اجرا شده 2 مورد بوده 
است و مساحت اراضی که با رای قوه قضائیه باز 

پس گرفته شده ۴00 متر مربع است.
سرهنگ نظریان افزود: ارزش ریالی اراضی که 
با رای قوه قضائیه باز پس گرفته شد ۳ میلیارد 
ریال است. وی تصریح کرد: یگان حفاظت راه و 
شهرسازی فارس با توجه به مسئولیت و وظایف 
خود بدون اغماض با سودجویان و متعرضین به 
اراضی ملی و دولتی به صورت جدی و قانونی 

برخورد می شود.
 ۱۶5۶ تلفن  شماره  افزود:  نظریان  سرهنگ 
یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی جهت 
تماس و اطالع هم استانی ها به یگان حفاظت از 
تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیر مجاز 

و تصرفات به اراضی ملی و دولتی می باشد.

شهردار شیراز در آیین افتتاح پروژه 
شیراز مال گفت: 

شهرداری وظیفه خود می داند شهر 
را هر چه زیباتر بسازد

سید احسان اصنافی گفت: پروژه شیراز مال 
به صورت مشارکتی توسط بخش خصوصی با 
شهرداری احداث شد و کاری ارزشمند و نشان 
شریک  تالش  و  مسئولیت  احساس  دهنده 

سرمایه گذار است.
وی با بیان اینکه از منظر معماری، عمرانی و 
تاسیسات اقدامات انجام گرفته در این مجتمع 
شایسته توجه است، اضافه کرد: این مجتمع در 
بخش کاربری یک اثر نمونه به علت فراگیر بودن 
است و دارای همه بخش ها همچون فرهنگی، 

سینما، کودک و... است.
شهر  اسالمی  شورای  رییس  طاهری  مهدی 
مال  شیراز  مجتمع  افتتاحیه  آیین  در   شیراز 
که  گذاران  سرمایه  برای  مانع  ایجاد  از  گفت: 
ژنرال های جبهه اقتصادی هستند، عذرخواهی 
و  برای شهر  افتخار  می کنم، سرمایه گذاران، 

کشورشان هستند.
رییس شورای اسالمی شهر خاطرنشان کرد: 
های  قدم  آغاز  ارزشمند،  قدم  این  است  امید 
دیگری برای سرمایه گذاران و آنهایی که دل در 
گرو این سرزمین دارند تلقی باشد و ما بزودی 
شاهد چنین پروژه هایی که سبب شادی و حس 

خوب بین مردم می شود، باشیم.
طاهری ادامه داد: شهردار شیراز، بهره برداری 
این پروژه را که به صورت مشارکتی با شهرداری 
شیراز ساخته شده بدون محدودیت در اختیار 
سرمایه گذار گذاشت و این اقدام شایسته ای بود 
و ثمره آن را هم سرمایه گذار، هم شهرداری و هم 

مردم خواهند دید.
الزم به ذکر است که پروژه مجتمع تجاری و 
فرهنگی شیراز مال، یک پروژه سرمایه گذاری 
شهرداری با بخش خصوصی و دارای واحدهای 
تجاری، سینما، رستوران، کتابفروشی و ... است 
که به مناسبت روز مادر با حضور مادر شهیدان 
نجیبی و جمعی از مدافعان سالمت و مسئوالن 

افتتاح شد.

وی افزود: خوزستان سرزمین اقوام و اهواز شهر 
زیبایی هاست، پل های زیبا و جاذبه های گردشگری 
زیبایی در شهرهای استان وجود دارد و بنده افتخار 
این را دارم که در شهرداری اهواز به مردم خدمت 

می کنم.
گردشگری  جاذبه های  به  اشاره  با  اهواز  شهردار 
در  حضور  زمان  از  کرد:  اضافه  خوزستان  و  اهواز 
شهرداری اهواز برنامه های خوبی در جهت زیست 
پذیر شدن شهر اهواز با استفاده از عناصر طبیعی 
مانند رودخانه کارون که یکی از عناصر مهم و محرک 
توسعه شهر اهواز است، داریم، این امید را داریم که 
شهروندان عزیز اهوازی پیشرفت، توسعه و آنچه که 

حق شهر و شهروندان اهواز است را شاهد باشند.
و  عید  ایام  در  اینکه شهروندان  به  اشاره  با  وی 
را خواهند  کار شهرداری  نتایج  آن حاصل  از  پس 
دید تصریح کرد: باید بپذیرم که دوران ۸ سال دفاع 
مقدس، حمله همه جانبه دشمن و تخریب هایی که 
صورت گرفته آثار طوالنی مدتی داشته و باید همه 
ی ما تالش مضاعفی داشته باشیم و بنده نیز در 
کنار مدیران توانمند خوزستان با هم افزایی و تعامل 
با پشتوانه مردم خون گرم اهوازی که منتظر خروجی 

مناسب هستند، حق و شأن آنها را ادا کنیم.
امینی با اشاره به سیل سال ۹۸ خوزستان و اهواز 
ادامه داد: متأسفانه این سیل علی رغم تالش هایی 
که صورت گرفت اثرات مخربی را به رودخانه وارد 
کرده اما امروز یک تعامل و هم افزایی همگانی میان 
از  یکی  تا  هستیم  شاهد  اهواز  دستگاه های  تمام 
خروجی هایی که شاهد آن باشیم احیا و زنده سازی 

حاشیه کارون باشد.
وی ضمن تقدیر از مجموعه مدیریتی استان، امام 
جمعه اهواز و اعضای شورای اسالمی اهواز گفت: 
حق کارون و مردم اهواز شرایط حال حاضر نیست 
حتماً باید حاشیه کارون به حاشیه ای زیبا تبدیل شود 
و با فراهم آوردن فرصت های مناسب سرمایه گذاری، 
کارون به یکی از زیباترین رودخانه های طبیعی کشور 

تبدیل شود.
برای  همگانی  به حمایت  اشاره  با  اهواز  شهردار 
به  نسبت  کرد:  تاکید  خوزستان  و  اهواز  توسعه 
دارد  که  قابلیت هایی  به  توجه  با  اهواز  توسعه 
بسیار امیدواریم، اقوام مختلف، احزاب و تفکرهای 

مختلف سیاسی و حمایت حاکمیت فرصت انگیزشی 
مناسبی برای ما هستند تا با یک زمان بندی و ایجاد 
زیرساخت هایی بتوانیم قطار مدیریت شهری را با 
استفاده از تجارب شهردارها و شوراهای گذشته، در 

ریل خود قرار دهیم.
شهردار اهواز با نام بردن از اقوام مختلف اهواز 
و تنوع قومی در این شهر توضیح داد: تنوع اقوام 
برای پیشرفت و توسعه شهری به ویژه در بخش 
فرهنگی یک فرصت است، پشتوانه های مردمی و 
توانمندی های فرهنگی و هنری اقوام امروزه باعث 
داشته  کشور  در  ویژه ای  جایگاه  اهواز  است  شده 

باشد.
وی با بیان اینکه مردم از توسعه شهری حمایت 

اقبال  با  مختلف شهر  در محالت  افزود:  می کنند 
مواجه  زیرساختی  برنامه های  خصوص  در  خوبی 
شدیم، با برنامه هایی که مدیریت شهر برای توسعه 
عدالت فضایی و مکانی پیش بینی کرده امیدواریم 
بتوانیم قول هایی که به مردم داده ایم و در حال فراهم 

کردن زیر ساخت های آنها هستیم را عملی کنیم.
امینی در خصوص برنامه ها و حمایت از سرمایه 
گذاری ها خاطرنشان کرد: راه پیشرفت و توانمندی 
معنوی،  و  مادی  ظرفیت های  از  استفاده  و  شهر 
در  گذاران  سرمایه  حضور  و  مردمی  مشارکت 
بخش های مختلف اهم از معنوی، فرهنگی و کالبدی 

و زیرساختی در شهر می باشد.
و  اهواز  گردشگری  جاذبه های  به  اشاره  با  وی 

نقش سرمایه گذاری در توسعه صنعت گردشگری 
تصریح کرد: با ظرفیت هایی که شناسایی کرده ایم 
آماده استقبال از سرمایه گذاران هستیم تا با اعتماد 
به شهرداری شرایط ویژه ای برای گردشگری اعم از 
و  تفرجگاه ها  فرهنگی،  مکان های  کارون،  ساحل 

تفریحگاه ها و عناصر توسعه را فراهم کنیم.
شهردار اهواز در ادامه با اشاره به صنایع مختلف و 
فعال در خوزستان بیان کرد: از صنایعی که در شهر 
و حاشیه اهواز هستند می توانیم با قدری هماهنگی 
مردم  اختیار  در  توسعه  ظرفیت  عنوان  به  بیشتر 
قرار دهیم، نکته کلیدی و مهم در این حوزه تعامل 
و همدلی میان مردم و مسئولین است که می تواند 
یک وحدت برای پیشرفت و توسعه شهر ایجاد کند.

شهردار اهواز در گفتگوی تلویزیونی با شبکه جام جم:

تنوع اقوام در اهواز برای پیشرفت یک فرصت فرهنگی ویژه است
رضا امینی در برنامه شب نشینی که به صورت زنده از شبکه بین المللی جام جم پخش می شد ضمن گرامی داشت میالد باسعادت حضرت فاطمه الزهرا 
)س( و روز زن اظهار کرد: مختصات شهر اهواز به عنوان مرکز استان راهبردی و استراتژیک خوزستان، استان زر خیز و مقاومی که افتخارات زیادی در ۸ 
سال دوران دفاع مقدس دارد، جاذبه های زیاد گردشگری و بازسازی پس از دوران جنگ دارد اما هنوز با شأن و جایگاه اهواز و خوزستان فاصله ی زیادی دارد.

جمهوری 

اسالمی ایران 

به دنبال پیاده 

کردن عدالت 

برای همه اقشار 

مختلف جامعه 

در دورترین 

نقاط کشور 

است

بندرعباس – خبرنگار ابتکار : در مراسمی با حضوراحمد مرادی 
امیر   ، اسالمی  شورای  مجلس  در  بندرعباس  مردم  نماینده   ،
خلبان سرتیپ دوم محسن حیدریان، فرمانده پایگاه نهم شکاری 
شهیدعبدالکریمی بندرعباس ،ناصر فخاریان ،رئیس اتحادیه و  عضو 
هیات رئیسه اتاق اصناف ، علی باصره رئیس اتاق اصناف بندرعباس، 
جاللی رئیس سابق اتاق اصناف ،نمایندگان مختلف شرکت های 
فرش و جمعی از مسئو لین، اصحاب رسانه و مشتریان، میهمان 

این جشن بزرگ بودند، » خانه شیوا « افتتاح شد .

مدیرعامل مجموعه شیوا در آیین افتتاح » خانه شیوا « با بیان اینکه 
این مجموعه به درخواست مشتریان ما در هرمزگان و نارضایتی آنها 
بدلیل پراکندگی و همچنین حجم باالی ترافیک و شلوغی  مرکز 
شهر راه اندازی شد ، گفت : از آنجایی که فرهنگ خرید به سمت  
فروشگاه های متمرکز باتنوع باالی کاال  می رود و مشتری ترجیح می 
دهد با توجه به مشغله های روزانه و بدون دردسر خرید خود را از 
یک فروشگاه انجام دهد تصمیم گرفتیم این مجموعه تجاری فرهنگی 
را در زمینه فرش ، مبلمان ، دکوراسیون و پرده به صورت کلی و 

جزئی و با بهترین برندهای ضمانت دار کشور راه اندازی کنیم.
ایوب مهدوی فرد بابیان اینکه با افتتاح خانه بزرگ شیوا تعداد 
شعب شیوا در سطح استان به ۹ شعبه رسید ، ادامه داد : زمانی 
که این پروژه را تحویل گرفتیم ۸0  درصد پیشرفت فیزیکی داشت 
شکاری  نهم  پایگاه  فرمانده  حیدریان  امیر  سرتیپ  حمایت  با  و 
بندرعباس و امیر خرسند در تهران و همچنین حمایت های احمد 
مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی مجموعه 

به صورت بلند مدت در اختیار ما قرار گرفت .
مهدوی فرد با بیان اینکه 20 درصد باقی مانده را از ۱5 آبان سال 
جاری در مدت کوتاه تنها 2  ماه و نیم شروع کردیم ، اضافه کرد : 
محوطه سازی ، آسفالت ، درختکاری ، دکوراسیون داخلی  را  ۴0 
اکیپ به صورت شبانه روز برای افتتاح این مجموعه در ۳0  دی 
ماه تالش کردند و همچنین تمام کارها را از صفر تا ۱00  اعم از 
پایگاه                       با حمایت  روشنایی معابر سرخیابان مجموعه را خودمان 

هوایی انجام دادیم.
وی با بیان این موضوع که خانه شیوا یک مکمان تجاری فرهنگی 
است ، عنوان کرد : این مجموعه درسه فاز فعالیت می کند فاز اول 
،  فرش و مبلمان  در زمینی به مساحت  ۳200 مترمربع  راه اندازی 
شد . فاز دوم ، فاز  لوازم خانگی با بیش از ۱0 برند برتر کشور در 
تیرماه سال ۱۴0۱ با 2700  مترمربع به بهره برداری می رسد و  فاز 
سوم فاز ادوات فضای سبز ، فواره های باغی و ویالیی ، گلخانه ای  
و نهال های خاص در  مهر ماه سال ۱۴0۱ به بهره برداری می رسد .
این کارآفرین جوان تصریح کرد : با افتتاح فاز اول این مجموعه ۶0 
تن به خانواده بزرگ شیوا اضافه شده و میزان اشتغالزایی ما به ۱۶0  
تن رسید که همه در این مجموعه بیمه و به طور مستقیم شاغل 
هستند و همچنین ۶0 تن نیز در پروژه های عمرانی این مجموعه 

فعالیت دارند.

بزرگترین نمایشگاه فرش و مبل جنوب کشور در بندرعباس افتتاح شد

کارگروه تخصصی اتاق بازرگانی تبریز طرح و بررسی کرد

دیپلماسی اتاق بازرگانی تبریز تسهیل کننده صادرات صنایع لبنی استان

آذربایجان شرقی - فالح: کارگروه صنایع لبنی و تبدیلی کمیسیون کشاورزی، 
صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با حضور اعضای 

این کارگروه برگزار شد. 
جلسه  این  در  عاشورا  سپاه  فناوری  و  علمی  معاون  ارسالنی، 
با کمیسیون کشاورزی جهت  پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک 

بررسی و رفع مشکالت صنایع کشاورزی و تبدیلی را مطرح کرد.
سازمان  کشاورزی  صنایع  و  بازرگانی  معاونت  سرپرست  برنو، 
جهاد کشاورزی استان نیز با تشریح برنامه خرید تضمینی شیر و 
محصوالت نهایی لبنی خواستار ارائه پیشنهادات بخش خصوصی جهت 
انعکاس به وزارت خانه متبوع شد. دهقانی زاد، دبیرِ کمیسیون کشاورزی اتاق، 
پیشنهادهای صاحبان صنایع لبنی در رابطه با حذف ارز ترجیحی و جبران آثار آن از صنایع لبنی را در 
سه مورد بیان و درخواست بررسی آن ها در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مطرح 
کرد. همچنین در خصوص هزینه های مالی و زمانی ناشی از موازی کاری ادارات ) استاندارد، غذا و دارو 
و دامپزشکی ( مرتبط با آزمایشات مربوط به صادرات محصوالت صنایع تبدیلی کشاورزی و غذایی مقرر 

شد، هر سه اداره در جلسات تعاملی فیمابین نسبت به حل موضوع اقدام کنند.
ابراهیمی، معاون اداره کل دامپزشکی استان نیز در خصوص مساعدت اتاق بازرگانی برای توسعه 
صادرات محصوالت لبنی به اوراسیا گفت: با توجه به اینکه روسیه به عنوان سرتیم کشورهای اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا، واحدهایی را که کد IR گرفته اند، مورد بازدید قرار می دهد و در استان ما تا به حال 
چهار کارخانه مورد بازدید قرار گرفته است، لذا اتاق بازرگانی می تواند با دیپلماسی اقتصادی، زمینه 
بازدید مسئوالن این کشور از کارخانجات لبنی استان که در لیست ممیزی آن ها قرار دارند را فراهم کند 

تا در جهت تسهیل و تسریع صادرات این واحدها موثر واقع شود. 

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی:

با برودت هوای استان زنگ هشدار مصرف گاز نواخته شد

آذربایجان شرقی - فالح: با تداوم بارش شدید برف در استان و برودت هوا، 
زنگ هشدار مصرف گاز نواخته شد. مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی با اعالم این خبر اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی در استان طی 
از 25 میلیون مترمکعب معادل ۶5 درصد کل  اخیر بیش  روزهای 
مصارف گاز در استان، به بخش خانگی و مصارف گرمایشی اختصاص 
یافته و رکورد جدید مصرف در این بخش طی سه سال گذشته به 
ثبت رسید. سیّدرضا رهنمای توحیدی افزود: کارکنان عملیاتی شرکت 
گاز استان در ادای وظیفه اداری خود به صورت شبانه روزی ضمن کنترل 
فشار گاز ورودی و خروجی، حفظ و جلوگیری از یخ زدگی تأسیسات در دمای 
پایین و مناطق کوهستانی، تالش نموده ولی در صورت مصرف بی رویه حجم گاز 
توزیعی، با افت فشار مواجه خواهیم بود. وی ادامه داد: هم استانی های محترم در راستای مسؤولیت های 
اجتماعی خود اگر یک درجه از دمای اتاق را کاهش دهند ۶ درصد در مصرف گاز صرفه جویی کرده اند که 
این رقم  با احتساب بیش از یک میلیون و 700 هزار مشترک گاز، زمینه حفظ تعادل در شبکه های گازرسانی 
را نیز فراهم می نماید. توحیدی پیوستن به پویش همگانی دمای ۱۸- 2۱ درجه را ضامن گذر از زمستان سرد 
با جریان پایدار گاز دانست و اظهار داشت: دمای رفاه بهترین استاندارد برای مدیریت مصرف گاز طبیعی 
توسط مشترکین می باشد. مدیرعامل شرکت گاز استان در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت ایمنی 
در مصرف گاز طبیعی و بکارگیری وسایل گازسوز استاندارد اشاره و تصریح کرد: به گواهی آمار حوادث ناشی 
از سهل انگاری مشترکین، با برودت هوا علی الخصوص زمان وزش باد و بوران که احتمال جابجایی، تخریب 
یا مسدود شدن مسیرهای دودکش را افزایش می دهد، متاسفانه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و بازبینی 
مسیر دودکش و کالهک متصل به آن، حوادث جبران ناپذیری برای هم استانی های عزیز بوقوع پیوسته؛ 

لذا توصیه اکید بر رعایت نکات ایمنی برای حفظ جان خود و عزیزان مان است. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  استاندار البرز خبر داد

اجرای ۹6 درصدی نسخه نویسی الکترونیک در استان البرز

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  استاندار و رئیس شورای اطالع رسانی 
استان البرز گفت: میانگین اجرای نسخ الکترونیک در سطح استان البرز 
۹۶ درصد است. به گزارش خبرنگار ما ،فردی در حاشیه نشست 
شورای اطالع رسانی استان البرز اظهار داشت: بیش از ۹۶ درصد 
نسخه نویسی در استان البرز به صورت الکترونیکی صورت می گیرد 
و استان البرز از استان های برتر کشور میباشد و تاکنون مورد خاصی 
در این خصوص گزارش نشده است در هر صورت با توجه به اهمیت 
طرح تبلیغات مناسب و کارشناسی توسط دستگاه ذی ربط و صدا و 
سیما صورت گیرد. وی افزود: اهمیت اطالع رسانی و ابعاد آن در جهان 
کنونی که به عنوان عصر دانایی ارتباطات یا عصر فراصنعتی نامیده می شود بر 
کسی پوشیده نیست در این عصر شتاب رشد کمی و کیفی دانش تا به آنجا رسیده است که همه چیز 
را تحت تاثیر خود قرار داده است. معاون استاندار افزود:  در هر صورت کتاب، مجله،  منابع سعمی 
و بصری و الکترونیک که نقش های مختلفی در اشاعه اطالعات و آموزش و تحقیق به عهده گرفته اند 
از این جمله اند و بر این اساس به صراحت می توان گفت که اصلی ترین مشخصه این عصر چگونگی 
تولید و توزیع اطالعات است. معاون استاندار تصریح کرد: در این عصر سازماندهی، انباشت و بازیابی 
اطالعات جای قدرت ماشین و ماهیچه انسان را گرفته است این مسئله تا به آنجا رسیده است که 
شاخص عقب ماندگی و پیشرفت جوامع به شمار می رود.  رئیس شورای اطالع رسانی استان البرز با 
بیان اینکه  به صراحت می توان گفت مشخصه این عصر چگونگی تولید و توزیع اطالعات است؛ افزود:  
به طور کلی رسانه ها هستند که افکار عمومی را مدیریت و بعضاً به چالش می کشند در دنیای پیچیده 
امروز که به عنوان دنیای ارتباطات نامیده می شود اخبار و اطالعات و رویدادها در کمترین زمان و با 

استفاده از انواع ابزارهای اطالع رسانی ایفای نقش می کنند.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: 
با سعادت  با والدت  بانوان کارگر سراسر کشور همزمان  المپیاد ورزشی  پنجمین 
حضرت فاطمه زهرا )س( و ایام الله پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در روزهای 
سوم تا پنجم بهمن ماه به میزبانی استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار  شد.  
حسین فتحی ضمن اعالم این خبر و با بیان این که این رقابت ها در پنج رشته ورزشی 
با استقبال تیم های شرکت کننده برگزار شد، اظهار کرد: »پنجمین دوره المپیاد 
ورزشی بانوان کارگر« با حضور تیم های ورزشی بانوان کارگر سراسر کشور در رشته های 

بدمینتون، شطرنج، شنا، تنیس روی میز و دارت طی روزهای سوم تا پنجم بهمن ماه به میزبانی استان 
آذربایجان شرقی در تبریز انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین مراسم افتتاحیه پنجمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر ۴ بهمن ماه با حضور 
مسئوالن کشوری و استانی با شرکت ۳0 استان، به میزبانی استان آذربایجان شرقی در تبریز و مطابق با 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
فتحی هدف از برگزاری این المپیاد را توانمندسازی منابع انسانی و تالش برای ارتقاء سالمت نیروی کار از 

طریق توسعه ورزش و تفریحات سالم و ایجاد زمینه های نشاط و شادابی در بین بانوان کارگر عنوان کرد. 

با میزبانی شایسته اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی

پنجمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر سراسر کشور برگزار شد
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شماره  به  مدل1۳۸۸  نیسان  خودرو  وکارت  سبز  برگ  سند 

شاسی  شماره  به  موتور24480893  شماره  ۹۳6ط۳4به   4۹ پالک 

اعتبار  درجه  واز  مفقود  پناهنده  نجف  بنام   NAZLX140TNL000789

ساقط است.

  BJ1049V9JE6_A سند کمپانی کامیون  کفی بغلدار  سیستم فوتون  تیپ

مدل 1۳۸۷ به رنگ سفید روغنی  به شماره موتور HC554276PA15به 

شماره شاسی NADV9JE628E070454به شماره پالک 25ع ۷۹۷ ایران 

4۹ به نام  اسماعیل جهانبازی جهان آباد به شماره ملی 4220014۹50 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جواز حمل و دفتر چه  مهمات اسلحه ساچمه زنی مدل تک  لول ته پر  

چخماقی  به کالیبر 12  به شماره سالح ۸4۳1۹  ساخت کشور ترکیه به نام مال 

پرند به شما ملی 42۳1۳۳15۸۸ به شماره شناسنامه ۳0۳ مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

"آگهي مزایده "

4509

مدیر تصفیه شرکت در حال انحال سپند پاستیک خزر)سهامی خاص(  در نظر دارد :
عرصــه ، اعیانــات و قالبهــا و ماشــین آالت شــرکت واقــع در رشــت، شــهرصنعتی،بلوار صنعــت2، خیابــان هفتــم – جنــب 

شــرکت آرد خوشــه را بشــرح زیــر از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند.
الــف- عرصــه شــامل : قــرارداد شــماره 16/11/3165 مربــوط بــه تخصیــص قطعــه 12 بهــدان بــه مســاحت 7502 مترمربــع 
بــه شــرکت مذکــور و اعیانــات آن شــامل ســوله آمــاده دوقلــو بــا مســاحت هــای 1320 مترمربــع و 1320 مترمربــع بــا ارتفــاع 
حداقــل 6 متــر و ارتفــاع تــاج 8 متــر بــا ســقف شــیروانی دو شــیبه و پوشــش ســقف پشــم شیشــه و ورق گالوانیــزه و کــف آنهــا 
بــه صــورت تایــل هــای بتنــی و همچنیــن یــک ســاختمان در پشــت ســوله شــمالی بــه مســاحت 120 مترمربــع دارای 3 اتــاق 
یــک ســاختمان دیگــر در پشــت ســوله جنوبــی بــه مســاحت 120 متــر مربــع دارای 2 اتــاق کــه بــا راهروهــای مجــزا بــه ســوله 
هــای اصلــی متصــل مــی شــوند و همچنیــن محوطــه ســازی بصــورت ســنگریزی بــا مخلــوط  و حصارکشــی کل مجموعــه  از 

ســه جهــت  بــا بلــوک ســیمانی و از یــک جهــت دیــوار بلــوک ســیمانی و نــرده فلــزی  و دارای امتیــاز بــرق مــی باشــد.
ب- ماشــین آالت خــط تولیــد ورق اکســترودر و ترموفرمینــگ جهــت تولیــد ظــروف p.p ســاخت کشــور ایتالیــا بــه همــراه 6 
صنــدوق چوبــی شــامل قالــب هــای فورمینــگ بــا دهانــه هــای مختلــف کــه از زمــان خریــد تاکنــون در کانتینــر و پکینــگ 

هــای مخصــوص قــرار دارنــد. 
1- قیمت پایه کارشناسی کل مجموعه شامل عرصه و اعیان و ماشین آالت و قالبها : 221.000.000.000 ریال

زمان مزایده: روز سه شنبه 1400/11/19  ساعت 11 الی 12 در محل شرکت به آدرس باال
) IR 440120000000000349042358شرایط شرکت در مزایده: 1-واریز 5 % قیمت پایه به حساب 349042358 بانک ملت )شبا
به نام مدیر تصفیه شرکت در حال انحال سپند پاستیک خزر 2- دریافت پاکت و تکمیل برگ شرایط مزایده جهت اعام 

قیمت پیشنهادی 3-ارایه اصل و کپی کارت ملی 4- گواهی کد پستی
 هزینه های کارشناسی و برگزاری مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد.

 مزایده به صورت پیشنهاد قیمت در پاکت سربسته می باشد.
ــا  ــی کــه پیشــنهاد آنهــا ب ــوان متقاضــی پیشــنهاد قیمــت بدهنــد و در صورت ــه عن ــده ب  ســهامداران میتواننــد در مزای

ــا ســهامدار اســت.  ــود ، حــق تقــدم ب ــر ب متقاضــی دیگــر براب
 سپرده نفر اول تا دوم پیشنهاد دهندگان تا زمان انتقال نزد مدیر تصفیه باقی خواهد ماند. 

 برنــده مزایــده مــی بایســت پــس از ابــاغ مدیــر تصفیــه در زمــان مشــخص شــده ظــرف مــدت 5 مــاه نســبت بــه واریــز 
کل مبلــغ اقــدام نمایــد ، در غیــر اینصــورت ســپرده وی بــه نفــع شــرکت منحلــه ضبــط و نفــر دوم برنــده مزایــده خواهــد بــود. 
عاقمنــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی تواننــد از تاریــخ 1400/11/06 لغایــت 1400/11/18  بــرای کســب اطاعــات بیشــتر 

وهماهنگــی بــرای بازدیــد و دریافــت بــرگ شــرایط مزایــده بــا مدیرتصفیــه بــه شــماره تلفــن
09113370731 و 09119343045تماس حاصل فرمایند .

 آخرین زمان برای واریز سپرده جهت شرکت در مزایده : دوشنبه 1400/11/18

نوبت دوم

مدیر تصفیه شرکت در حال انحالل سپندپالستیک خزر

شــهرداری تالــش در نظــر دارد بــه اســتناد ائیــن نامــه مالــی شــهرداریها و در اجــرای بنــد 1 صورتجلســه شــماره 31 مــورخ 1400/10/19 
شــورای اســامی شــهر تالــش ، چــوب حاصــل از ســربرداری تعــداد 391 اصلــه از درختــان خطــر آفریــن ســطح شــهر را بــر اســاس شــرایط 
ذکــر شــده در اســناد مزایــده بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نماید.تمامــی مراحــل مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد تــا 

ارســال پیشــنهاد قیمــت  و بازگشــایی پاکتهــا و تعییــن و اعــام برنــده مزایــده از بســتر ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ایــران ( انجــام خواهدشــد. 
الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی بــا مراجعــه بــه ســامانه مذکــور بــه نشــانی www.setadiran.ir مراحــل ثبــت نــام در ســامانه و دریافــت 

گواهــی امضــا الکترونیکــی جهــت شــرکت در مزایــده را محقــق ســازند. 

قیمت پایه مقدار تقریبیموضوع مزایدهردیف
)ریال ( 

قیمت پایه کل 
)ریال (

جمع کل قیمت 
پایه ) ریال(

مبلغ سپرده 
شرکت در مزایده 

) ریال(
شماره مزایده در 

سامانه ستاد

فروش حاصل از چوب 1
327/5721/000/0006/787/970/000 تنسربرداری درختان

7/660/970/000383/048/5001000005875000002 789/000/000702/000/000 متر مکعبهیزم2

204/000/00080/000/000 تنسرشاخه3

 تبصــره ( اصــل پاکــت الــف مربــوط بــه ضمانــت بانکــی یــا ســپرده شــرکت در مزایــده مــی بایســت بــه صــورت در بســته و الک و مهــر شــده در مهلــت مقــرر بــه 
دبیرخانــه شــهرداری تحویــل گــردد. 

1- سپرده برنده نفر اول در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد در موعد قانونی ، ضبط و با برندگان بعدی به همان نحو برخورد خواهد شد . 
2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

3- زمان انتشار در سامانه ستاد ایران از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1400/11/06 
4- هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده یا برندگان مزایده مزایده خواهد بود . 

5 – سایر شرایط و اطاعات در اسناد مزایده درج گردیده است . 
نوبت اول : 1400/11/06  نوبت دوم : 1400/11/13 

4522

آگهی مزایده عمومی 

شهرام غنی زاده - شهردار تالش

نوبت اول

الکترونیکی شماره فراخوان در صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات 
دولت : 2000001545000009 

مفقودی
 Z24NIB زامیــاد  یخچالــدار  وانــت  خــودرو  ســند  و  ســبز(  )بــرگ  مالکیــت  شناســنامه 
شاســی  شــماره  و   725297 موتــور  شــماره  بــه   95 ایــران  741ق64  انتظامــی  شــماره  بــه 
ــه  ــود و از درج ــی مفق ــارق باهوئ ــام ط ــی بن ــگ آب ــدل 1395 برن NAZPL140BG0460081 م

اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
)چابهار(  4516

مفقودی
شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز( و کارت پــاک خــودرو ســواری پــژو 405 بــه شــماره انتظامــی 123س79 
ایــران 65 بــه شــماره موتــور 22568205359 و شــماره شاســی 0082004730 مــدل 1382 برنــگ عنابــی 

بنــام زهــره ســاجقه زاده مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
)چابهار( 4517

مفقودی
 NPR70L ــپ ــوزو تی ــدار ایس ــون یخچال ــودرو کامی ــند خ ــبز( و س ــرگ س ــت )ب ــنامه مالکی شناس
شاســی  شــماره  و   739816 موتــور  شــماره  بــه   85 ایــران  239ع83  انتظامــی  شــماره  بــه 
ــه  ــود و از درج ــی مفق ــارق باهوئ ــام ط ــفید بن ــگ س ــدل 1388 برن NAG088NPRF18498 م

ــد.  ــی باش ــاقط م ــار س اعتب
)چابهار( 4518

نوبت دوم  
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 

شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان چایپاره 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان چایپاره 

 در ســاعت 11 صبــح روز یکشــنبه مورخــه 1400/11/17 در محــل ســالن اجتماعــات اداره امــوزش و پــرورش واقــع در چایپــاره خیابــان شــهید رجایــی 
تشــکیل میگــردد از عمــوم اعضــای محتــرم شــرکت دعــوت میشــود جهــت اتخــاذ تصمیــم راجــع بــه موضوعــات ذیــل در روز و ســاعت مقــرر در محــل 
تعییــن شــده حضــور بهــم رســانند و یــا باتوجــه بــه مفــاد اساســنامه وکای خــود را کتبــا معرفــی نماینــد الزم بــه توضیــح اینکــه بــر اســاس مفــاد مــاده 
19 آئیــن نامــه نحــوه تشــکیل مجامــع عمومــی در صورتیکــه حضــور عضــوی در مجمــع میســر نباشــد میتوانــد حــق رای خــود را بموجــب وکالتنامــه بــه 
عضــو دیگــر یــا نماینــده تــام االختیــار از میــان اعضــا یــا غیــر اعضــا واگــذار نمایــد در اینصــورت هــر عضــو شــرکت میتوانــد عــاوه بــر رای خــود حداکثــر 
ســه رای بــا وکالــت و هــر شــخص غیــر عضــو تنهــا یــک رای بــا وکالــت داشــته باشــد. و کلیــه وکالتنامــه هــای عــادی بایــد از زمــان انتشــار آگهــی 
تــا 24 ســاعت قبــل از برگــزاری مجمــع و در ســاعات اداری در محــل دفتــر شــرکت تعاونــی وبــا حضــور طرفیــن وکالتنامــه تنظیــم شــود، تــا پــس از 
احــراز هویــت طرفیــن عضویــت متقاضــی و اهلیــت نماینــده بــه تائیــد هیــات مدیــره شــرکت تعاونــی رســیده و ورقــه ورود بــه مجمــع دریافــت نماینــد.

همــراه داشــتن کارت ملــی بــرای حضــور در جلســه الزامــی مــی باشــد. دســتور جلســه : 1 – تغییــر نــام شــرکت تعاونــی اعتبــار فرهنگیــان چایپــاره بــه 
شــرکت تعاونــی اعتبــار کارکنــان اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان چایپــاره 

هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان چایپاره 
حبیب اله رضا زاده    نریمان حسین پور      احد خلیل زاده    4520 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه خانــم ســیده زینــب فرهــت بــه اســتناد  اوراق استشــهادیه جهت 
دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعی 
ــه پــاک 2349 فرعــی از  ــان یکبــاب خان اســت ســند مالکیــت ششــدانگ اعی
ــت اســباب کشــی  مفقــود شــده اســت   ــه عل ــه مشــهد ب ــی بخــش ن 10  اصل
بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد ششــدانگ پــاک مذکــور در ذیــل ثبــت 
شتاســه الکترونیــک 13952030600302582ثبــت و ســند مالکیــت تــک برگ 
بنــام خانــم ســید زینــب فرهــت بــه شــماره ســریال 810341-الــف 93 صــادر 
گردیــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد مــاده 
120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد 
ــا مدعــی  ــه ای انجــام داده ی ــورد آگهــی معامل ــک م ــه مل ــر کــس نســبت ب ه
ــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از  وجــود ســند مالکیــت  ن
تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت 
یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت 
عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند 
مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و 

تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد .920 م الــف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج مشهد 
 پاشائی4504 

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 317مترمربــع پــاک740 فرعــی از 38اصلــی ذیــل ثبــت 
18682 صفحــه91 دفتــر جلــد97 بــه شــماره چاپــی 82002429/الــف بــه نــام صفرعلــی احمــدی صــادر و تســلیم 
شــده اســت. نامبــرده طبــق گواهــی حصروراثــت 336/87 رح تاریــخ 1388/01/16 شــعبه26 شــورای حــل اختــاف 
قزویــن فــوت نمــوده و وراث حیــن الفــوت وی عبارتنــد از: کبــری حســینی )همســر متوفــی(، ابوالفضــل، ابوالحســن، 
جعفــر، علــی اصغــر، عــذرا و صغــری شــهرت همگــی احمــدی )فرزنــدان متوفــی(. ســپس عــده ای از وراث، بــا ارائــه دو 
بــرگ فــرم شــهادت شــهود مدعــی فقــدان ســند  بــه علــت ســهل انــگاری گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی خــود را نمــوده انــد کــه مراتــب باســتناد مــاده120 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اعــام می گــردد تــا 
هرکــس بــه نحــوی از هــر انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی 
وجــود ســند نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض 
خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن 
اداره نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق 
مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد. ایــن آگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح فــوق منتشــر خواهــد شــد. 
شعبان عسگری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین   4505 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139404017086000041/1
بدیــن وســیله بــه خانــم جمیلــه فاضلــی  فرزنــد ســید کریــم بدهــکار پرونــده کاســه 139404017086000041/1 
کــه برابــر گــزارش ماموریــن شــناخته نگردیــده ایــد ابــاغ مــی گــردد  کــه برابــر  ســند رهنــی 92/12/05-6078 
تنظیمــی دفترخانــه 339 سوســنگرد بیــن شــما و بانــک ملــت سوســنگرد مبلــغ 170/000/000 ریــال اصــل و مبلــغ 
85/000/000 ریــال ســود کــه روزنامــه مبلــغ 190/000 ریــال از تاریــخ 94/01/20 اضافــه مــی شــود بدهــکار مــی 
ــی  ــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانون ــر اث باشــید کــه ب
اجرائیــه صــادر و بکاســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18/19 آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد 
اســناد رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط 
یــک نوبــت در روزنامــه درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در 
غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد. 

شــماره م/الــف:741 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی دشت آزادگان- حسن سداوی  4519

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 140060318019005506 - 1400/09/24 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــه شــماره شناســنامه  ــی ب ــد قربانعل ــر فرزن ــای اســماعیل توحیــدی ف ــه بامعــارض متقاضــی آق ــات مالکان تصرف
2620074052 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه و انبــاری بــه مســاحت 146/40  مترمربــع 
ــوالرود بخــش 28  ــه ط ــع در قری ــاک 306 واق ــده از پ ــروز و مجــزی ش ــی مف ــی 10638 از 8 اصل ــاک فرع پ
ــه منظــور  ــذا ب ــده اســت ل ــی محــرز گردی ــدرت و نصــرت رحمان ــان ق ــک رســمی آقای ــداری از مال گیــان خری
ــه  ــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــت ب اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوب
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 .  907/873 م الــف  تاریــخ انتشــار 

ــورخ 1400/11/06 ــت دوم : م ــخ انتشــار نوب ــت اول : 1400/10/22 تاری نوب
رئیس ثبت اسناد و امالک – فردین نورزاده 4317 

آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مشــاعی هیــأت حــل 
ــده  ــه مفــروزی متقاضیــان پرون ــات مالکان ــم تصرف اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک ق
تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح 

ذیــل تأییــد نمــوده انــد.
ــه  ــوط ب ــه 1400114430001000084 مرب ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 140060330001007957 مرب 1- رای ش
تقاضــای خانــم مریــم ملکــی فرزنــد ایــوب در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 22/91 مترمربع پاک شــماره 
27فرعــی از 11038 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از صنــدوق ذخیــره علــوی ســند مشــاعی صــادره در دفتــر 68 صفحــه 463)م الــف 12524(
ــه  ــوط ب ــه 1400114430001000842مرب ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 140060330001009349 مرب 2- رای ش
تقاضــای آقــای محســن ادیــب بهــروز فرزنــد حیدرعلــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت171/25 
مترمربــع پــاک شــماره 10769اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم ســند رســمی 

ــف 12526( ــم )م ال ــه14 ق ــورخ 1380/06/25 دفترخان ــماره 45762 م ش
ــه  ــوط ب ــه 1400114430001000977مرب ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 140060330001009111 مرب 3- رای ش
تقاضــای آقــای مهــدی مرادبکلــو فرزنــد ابوالفضــل در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 137/28 مترمربــع 
پــاک شــماره 10986اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم ســند مالکیــت مشــاعی 

ــف 12567( ــی 140020330001012711 )م ال ــر الکترونیک صــادره در دفت
ــه  ــوط ب ــه 1400114430001000599مرب ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 140060330001009352 مرب 4- رای ش
تقاضــای آقــای علیرضــا اقبــال ســبحانی فرزنــد جعفــر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 33مترمربــع 
پــاک شــماره 11243 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم مبایعــه نامــه عــادی مــع 
ــه 77 قــم )م الــف  ــه موجــب ســند رســمی شــماره 7534 مــورخ 1391/06/06 دفترخان الواســطه از رضــا ســیفی ب

)12568
ــه  ــوط ب ــه 1400114430001000509مرب ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 140060330001008473 مرب 5- رای ش
تقاضــای آقــای ولــی اهلل عابــری اکبــر فرزنــد نیتعلــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 132مترمربــع 
پــاک شــماره 11043 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از خانــم آغــا میــره بــه موجــب ســند مشــاعی صــادره در دفتــر 132 صفحــه 493 )م الــف 12569(
ــه  ــوط ب ــه 1400114430001000748مرب ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 140060330001009781 مرب 6- رای ش
تقاضــای خانــم فاطمــه ســنگ تراشــان فرزنــد غامعلــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت ششــدانگ 97/20مترمربــع پــاک شــماره 11186/1 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبت ملــک اداره 

یــک قــم مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از علــی ســزاوار )م الــف 12570(
ــه  ــوط ب ــه 1400114430001000747مرب ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 140060330001009782 مرب 7- رای ش
تقاضــای آقــای عبدالــه روزگــرد فرزنــد ابوالفضــل در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان به مســاحت 
ششــدانگ 97/20مترمربــع پــاک شــماره 11186/1 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قم 

مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از علــی ســزاوار )م الــف 12571(
ــه  ــوط ب ــه 1398114430001001412مرب ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139960330001011741 مرب 8- رای ش
تقاضــای آقــای یوســف داروغــه حســینی مســیله فرزنــد افراســیاب درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
229/07مترمربــع پــاک شــماره 10276 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم ســند 
مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 395 صفحــه 537 بــه موجــب ســند قطعــی 59974 مــورخ 1369/03/20 دفترخانه 
5قــم نســبت بــه 200 متــر مربــع و مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از حســن حمیــدی صــادره در دفتــر 203 صفحــه 

403 نســبت بــه 27/07 مترمربــع )م الــف 12574(
ــه  ــوط ب ــه 1400114430001001129مرب ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 140060330001009371 مرب 9- رای ش
تقاضــای آقــای خلیــل آدابــی فرزنــد مهــدی درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 144/85مترمربــع پــاک 
شــماره 153 و154 فرعــی از 10933 و 10934 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم 

ســند رســمی شــماره 169061 مــورخ 1390/09/27 دفترخانــه 3 قــم)م الــف 12575(
ــه  ــوط ب ــده کاســه 1399114430001002091مرب ــه پرون ــوط ب 10- رای شــماره 140060330001009415 مرب
تقاضــای آقــای اســماعیل عبدالــه زاده فرزنــد امامقلــی درششــدانگ یــک باب ســاختمان بــه مســاحت 60/45 مترمربع 
پــاک شــماره 11578/45 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از محمــد تقــی ادیبــی گرکانــی بــه موجــب ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 186 صفحــه 314 

)م الــف 12576(
11- رای شــماره 140060330001009107 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1400114430001001103مربــوط 
بــه تقاضــای آقــای ســید محمــد ســجادی فرزنــد ســید حســن در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
ــم  ــک ق ــک اداره ی ــت مل ــک حــوزه ثب ــم بخــش ی ــع در ق ــی واق ــاک شــماره 10986اصل مســاحت140مترمربع پ
ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر الکترونیکــی 140020330001012711 و بــه موجــب ســند رســمی شــماره 

ــف 12579( ــم)م ال ــه 7 ق ــر خان ــورخ 1400/06/20 دفت 151072 م
ــه  ــوط ب ــده کاســه 1400114430001000945مرب ــه پرون ــوط ب 12- رای شــماره 140060330001009106 مرب
تقاضــای آقــای غضنفــر طیبــی فرزنــد عبــاس در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت153/75 مترمربــع 
پــاک شــماره 518 فرعــی از 2 فرعــی از 11093 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم 

ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر الکترونیکــی 139720330001010014)م الــف 12582(
ــه  ــوط ب ــده کاســه 1400114430001001264مرب ــه پرون ــوط ب 13- رای شــماره 140060330001009363 مرب
تقاضــای آقــای حســین رنجبــر فرزنــد مرتضــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 169/71 مترمربــع 
پــاک شــماره 11521 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یک قم ســند رســمی شــماره 31560 

مــورخ 1400/08/24 دفتــر خانــه 27 قــم )م الــف 12594(
مــورد تأییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیت 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب ــه مالکیــن مشــاعی مرات ــه عــدم دسترســی ب ــا توجــه ب رســمی صــادر گــردد ب
آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف یکمــاه پــس از تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آن را بــه ایــن 
اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند براســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 

دادگاه نخواهــد بــود.
)ایمان و ابتکار(

نوبت اول: 1400/11/06    نوبت دوم: 1400/11/23
رضا حسین خانی- رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم    4508

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 140060318019005509 - 1400/09/24 هیــات 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 موســی پیــر عباســی فرزنــد محمــود بــه شــماره شناســنامه 2 صــادره از تالش در 15 ســهم 
مشــاع از 33 ســهم عرصه به انضمام دو ســهم از 10 ســهم از 9 ســهم از 18 ســهم از 33 ســهم از ششــدانگ قســمتی 
از یکبــاب خانــه و محوطــه  بــه مســاحت 400/80  مترمربــع پــاک فرعــی 693 از 5 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاک 136 واقــع در قریــه دیــزگاه بخــش 27 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای عبدالحکیم پیر عباســی محرز 
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین 
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 .  865 م الــف  تاریــخ انتشــار نوبــت 

اول : 1400/10/22 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 1400/11/06
رئیس ثبت اسناد و امالک – فردین نورزاده4309 
کلیــه مــدارک بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودروی برلیانــس مــدل 1394 مشــکی متالیــک بــه شــماره پــاک  ایران 
ــه  ــام معصوم ــه ن ــی NAPH330ABF1001353  ب ــماره شاس ــورE009886 و ش ــماره موت ــا ش 74-415 م 18 ب

رئیســی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
مشهد 4475

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان 
پرونــده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونده 

بــه شــرح ذیــل تأییــد نمــوده انــد:
1-رأی شــماره 140060330002014088 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1400114430002000655 مربــوط بــه تقاضای 
ــه  ــا شــده ب ــد اللهــوردی در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن ــژاد فرزن ــی ن ــای حســین عل آق
ــع پــاک شــماره فرعــی از 1978 اصلــی واقــع درقــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم  مســاحت 99/25 مترمرب
مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از عیــن اله وســیف الــه عزت پــور صفحــه 363 دفتــر 543 )م الــف12523(
ــه  ــوط ب ــده کاســه 1400114430002000003 مرب ــه پرون ــوط ب 2- رأی شــماره 140060330002011611 مرب
تقاضــای آقــای غــام عبــاس الفــی فرزنــد غامعلــی در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بــه مســاحت 59/22 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از1964 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره 
دو قــم مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از عبدالحمید منصــوری صفحه 234 دفتــر 221)م الــف12525(
ــه  ــوط ب ــه 1400114430002000080 مرب ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 140060330002014920 مرب 3-رأی ش
تقاضــای آقــای ابوالقاســم فیضــی افــرا فرزنــد حســن درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بــه مســاحت 90 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2391 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو 

قــم مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از اســداله زریــن اقبــال )م الــف12566(
ــه  ــوط ب ــه 1399114430002002079 مرب ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 140060330002014785 مرب 4-رأی ش
تقاضــای آقــای مهــدی خــوش ســخن عطــا فرزنــد غامحســین درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
ــع پــاک شــماره فرعــی از 2287 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه  ــه مســاحت 280 مترمرب احــداث بنــا شــده ب
ثبــت ملــک اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی طــی ســند قطعــی شــماره 79451 مــورخ 1398/12/15 دفترخانــه 28 

قــم )م الــف12572(
ــه  ــوط ب ــه 1399114430002003022 مرب ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 140060330002014638 مرب 5-رأی ش
تقاضــای خانــم فاطمــه رضائــی برفوئیــه فرزنــد حســین درقســمتی ازششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بــه مســاحت 90مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از1878/166اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبت ملــک اداره 
دو قــم مالکیــت متقاضــی طــی ســند قطعــی شــماره 16767 مــورخ 1400/8/26 دفترخانــه 110 قــم)م الــف12573(
ــه  ــوط ب ــده کاســه 1399114430002001139 مرب ــه پرون ــوط ب 6- رأی شــماره 140060330002014588 مرب
تقاضــای آقــای رحیــم مــرادی فرزنــد علــی درقســمتی ازچهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 140 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از1755 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت 
ملــک اداره دو قــم مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از احمــد میرزایــی محمــدی طــی ســند قطعــی 

شــماره 145907 مــورخ 1389/9/18 دفترخانــه 8 قــم)م الــف12577(
ــه  ــوط ب ــده کاســه 1399114430002001140 مرب ــه پرون ــوط ب 7- رأی شــماره 140060330002014589 مرب
تقاضــای آقــای امیرحســام قاســمی فرزنــد ســلمان درقســمتی ازدو دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در 
آن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 140 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از1755 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه 
ثبــت ملــک اداره دو قــم مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از احمــد میرزایــی محمــدی طــی ســند قطعی 

شــماره 145907 مــورخ 1389/9/18 دفترخانــه 8 قــم)م الــف12578(
ــه  ــوط ب ــه 1399114430002002209 مرب ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 140060330002014563 مرب 8-رأی ش
تقاضــای آقــای ســید رضــا کمالــی فرزنــد ســید اکبــر درقســمتی ازســه دانگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن که در 
آن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 100 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از1940/131اصلــی بمیــزان 65 متــر مربــع و 
1940/132 اصلــی بمیــزان 35 متــر مربــع واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی طی 

ســند قطعی صفحــه 280 و277 دفتــر 354)م الــف12580(
ــه  ــوط ب ــده کاســه 1399114430002002208 مرب ــه پرون ــوط ب 9- رأی شــماره 140060330002014561 مرب
تقاضــای آقــای یاســر نجفــی بهــزاد فرزنــد رضــا درقســمتی ازســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 100 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از1940/131اصلــی بمیــزان 65 متــر مربــع و 
1940/132 اصلــی بمیــزان 35 متــر مربــع واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی طی 

ســند قطعــی صفحــه 280 و277 دفتــر 354)م الــف12581(
10- رأی شــماره 140060330002014801 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1400114430002000417 مربــوط بــه 
تقاضــای آقــای علمــدار تاریــوردی فرزنــد احمــد درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بــه مســاحت 73/50مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از2334 و 2333اصلــی کــه طبــق بخشــنامه ســازمان بــه پــاک 
2334 اصلــی تبدیــل شــده واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع 

الواســطه از غریــب رضــا زنــد صفحــه 43 دفتــر 225 )م الــف12595(
11- رأی شــماره 140060330002015775 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1400114430002000864 مربــوط بــه 
تقاضــای آقــای صفرعلــی هوشــیار فرزنــد ســیف الــه درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احداث بنا شــده 
بــه مســاحت79/12 مترمربــع پــاک شــماره 372 فرعــی از 1941اصلــی واقــع در قــم بخش حــوزه ثبت ملــک اداره دو 

قــم مالکیــت متقاضــی طی ســند قطعــی ثبــت دفاتــر الکترونیکــی 3924-1396 )م الــف12596(
ــه  ــوط ب ــده کاســه 1399114430002002584 مرب ــه پرون ــوط ب 12- رأی شــماره 140060330002015781 مرب
تقاضــای آقــای محمدعلــی عادلــی مقــدم فرزنــد کلــوخ درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بــه مســاحت112/20 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از1866/1 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک 
اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی طــی ســند قطعــی شــماره 27417مــورخ 1359/6/23دفتر خانــه 20قم )م الــف12597(

13- رأی شــماره 140060330002015069 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1400114430002001163 مربــوط بــه 
تقاضــای خانــم خوشــقدم طاقتــی فضــل فرزنــد گلشــنعلی درقســمتی از چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمین 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 54/75 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از1815 مکــرر اصلــی کــه طبــق 
بخشــنامه ســازمان بــه پــاک 3115 اصلــی تبدیــل شــده واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مبایعــه 

نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از ســید حســین برقعــی)م الــف12598(
14- رأی شــماره 140060330002015067 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1400114430002000970 مربــوط بــه 
تقاضــای آقــای محســن پرســتوئی خــواه فرزنــد حســینعلی درقســمتی از دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 54/75 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از1815 مکــرر اصلــی کــه طبــق 
بخشــنامه ســازمان بــه پــاک 3115 اصلــی تبدیــل شــده واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مبایعــه 

نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از ســید حســین برقعــی)م الــف12599(
15- رأی شــماره 140060330002015811 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1400114430002000555 مربــوط بــه 
تقاضــای آقــای غامعلــی ملکــی فرزنــد اســداله درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده به 
مســاحت 80/25 مترمربــع پــاک شــماره 66فرعــی از1911 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قم 

مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از اســداله ملکی صفحــه 325 دفتــر 44 )م الــف12600(
16- رأی شــماره 140060330002015254 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1400114430002000983 مربــوط بــه 
تقاضــای آقــای محســن رشــیدی امــرود فرزنــد حســین درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بــه مســاحت 54مترمربــع پــاک شــماره 2فرعــی از 2302 اصلــی واقــع در قــم بخــش حوزه ثبــت ملــک اداره دو 

قــم مالکیــت متقاضــی طی ســند قطعــی صفحــه 297 دفتــر 674)م الــف12601(
17- رأی شــماره 140060330002015026 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1400114430002000982 مربــوط بــه 
تقاضــای آقــای محمــد محمدســحاب فرزنــد ابوالفتــح  درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بــه مســاحت 176/80 مترمربــع پــاک شــماره 2فرعــی از2302 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک 

اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی طــی ســند قطعــی صفحــه 107 دفتــر343)م الــف12602(
18- رأی شــماره 140060330002014325 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1399114430002001430 مربــوط بــه 
تقاضــای آقــای حمیــد جهانگیــری فرزنــد محمــد درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بــه مســاحت 120مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1980 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم 

مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از محمــود زنجیرانــی فراهانــی صفحــه 149 دفتــر5)م الــف12603(
مــورد تأییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت 
رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی تا 
چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهی نوبــت اول اعتــراض خود 
را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه ی دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره 
ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آن را بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد 

الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند براســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 
)ایمان و ابتکار(

نوبت اول: 1400/11/06   نوبت دوم: 1400/11/23
عباس پورحسنی حجت آبادی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم    4509

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

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 140060318019005512 - 1400/09/24 هیــات 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 موســی پیــر عباســی فرزنــد محمــود بــه شــماره شناســنامه 2 صــادره از تالش در 15 ســهم 
مشــاع از 33 عرصــه بــه انضمــام دو ســهم از 10 ســهم از 9 ســهم از 18 ســهم از 33 ســهم از قســمتی از یکبابخانــه و 
دو بــاب مغــازه و محوطــه بــه مســاحت 314/52  مترمربــع پــاک فرعــی 694 از 5 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاک 136 واقــع در قریــه دیــزگاه بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای عبدالحکیم پیر عباســی محرز 
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین 
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 .  907/867 م الــف  تاریــخ انتشــار 

نوبــت اول : 1400/10/22 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 1400/11/06
رئیس ثبت اسناد و امالک – فردین نورزاده4310

 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

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

برابــر رای شــماره 140060318019005477 - 1400/09/22 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه 
ــش در  ــنامه 910 صــادره از تال ــماره شناس ــه ش ــارف ب ــد تع ــاو فرزن ــاری ن ــم اختی ــای کری ــارض متقاضــی آق بامع
ــع پــاک فرعــی 402 از 89 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده  ــه مســاحت 91/84  مترمرب ششــدانگ یکبــاب مغــازه ب
از پــاک 158 واقــع در قریــه گیانــده بخــش 27 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای فتــح الــه عبــادی محــرز 
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین 
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 .  907/863 م الــف  تاریــخ انتشــار 

نوبــت اول : 1400/10/22 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 1400/11/06
رئیس ثبت اسناد و امالک – فردین نورزاده 4311 

 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

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

برابــر رای شــماره 140060318019005088 - 1400/09/03 هیــات 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 ســمیه ببــری ریــک  فرزنــد قدرت بــه شــماره شناســنامه 15 صــادره از تالش در ششــدانگ 
یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 1000  مترمربــع پــاک فرعــی 432 از 3 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پاک 
9 و 4  واقــع در قریــه نــاوان بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای ابراهیــم ببــری ریــک محــرز گردیــده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 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 .  907/875 م الــف  تاریــخ انتشــار نوبــت اول 

: 1400/10/22 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 1400/11/06
رئیس ثبت اسناد و امالک – فردین نورزاده 4318 

 
مفقودی 

مــدرک تحصیلــی اینجانــب مرتضــی وحیــدی فرزنــد مســعود بشــماره شناســنامه 2620200385 صــادره از تالــش 
ــود  ــماره 2529947 مفق ــش بش ــگاهی تال ــد دانش ــادره از واح ــوق ص ــته حق ــته رش ــی ناپیوس ــع کارشناس در مقط
گردیدهاســت وفاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
تالــش بــه نشــانی تالــش میــدان امــام حســین ارســال نمایــد نوبــت اول : 1400/10/08 نوبــت دوم : 1400/10/22 
نوبــت ســوم : 1400/11/06                                                                                                      4098 

مفقودی
بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس آی رنــگ نقره ای-متالیــک مــدل1384 بــه شــماره انتظامی 
659ب77 ایــران79 بــه شــماره موتــور 01310298 و بــه شــماره شاســی S1412284680265 بــه نــام علــی قنبــر 

ســلطانی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.
قزوین   4474

مفقودی
بدینوســیله گواهــی میشــود فاکتــور بلوک ســیلندر بــه شــماره 14000023903  بــه شــماره موتــور 12488242971 
مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                                                  4507

مفقودی 
 مخاطــب  اقــای مســعود حســن زاده اســفهان در اجــرای دادنامــه شــماره 14004739005329760 ظــرف مــدت 
ده روز از انتشــار ایــن آگهــی جهــت ثبــت طــاق خانــم نســیم آکنــده سندســی فرزنــد علــی اصغــر در دفتــر طــاق 

96 کاچــای حضــور یابیــد م الــف 697 
سر دفتر طالق 96 کالچای – بهمن علیجانی کنجارودی 4510

 
مفقودی 

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری کار سیســتم ســوزوکی مــدل 1389 بــه رنــگ ســفید بــه شــماره انتظامــی       
38 س 925 ایــران 56 و شــماره موتــور J24B1071062 و شــماره شاســی NAAS39SE4AK012549 متعلــق بــه 
اقــای عــوض قهرمانــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط  مــی باشــد                                                        4511

مفقودی
ســند کارخانــه و کارت پــاک مینــی بــوس فیــات 9i-60 بــه شــماره انتظامــی 266ع26 ایــران 91 بــه شــماره موتــور 
586433 و شــماره شاســی 020122 مــدل 1370 بنــام ولــی مکمــل کنــده مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی 

 . شد با
)چابهار(   4514

مفقودی
شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز(، ســند و کارت پــاک تراکتــور کشــاورزی بــه شــماره انتظامــی 365ک12 ایــران 11 
بــه شــماره موتــور 372829 و شــماره شاســی 871484 مــدل 1360 برنــگ قرمــز بنــام قــادر بخــش امیــدی مفقــود 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
)چابهار( 4515

آگهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس 

احتراما اقای فرج اله همت پور نصر ابادسفلی فرزند علی بخش به شماره 

ازبویراحمد طبق سند وکالتنامه شماره 112687تاریخ  شناسنامه 915صادره 

30.10.95دفتر خانه اسناد رسمی 83از طرف مالک  اقای علی رزاقی نژاد فرزند 

ضحاک با شماره شناسنامه1670 صادره از بویراحمد با تسليم دو برگ استشهاد 

گواهي شده از طرف دفترخانه  اسناد رسمي شماره 54ياسوج ويك برگ تقاضاي 

كتبي مدعي هستند كه سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 

200مترمربع به پالك 118.383با شماره دفتر الکترونیک 139520320001000201به 

شماره چاپي708529 سری الف سال 94 تاریخ ثبت مورخ94.8.20 به ثبت رسيده 

و سند مالكيت آن بعلت جابجايي مفقود گرديده،لذا مراتب طبق اصالحيه تبصره 

يك اصالحي ماده ١٢٠آئين نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم يك نوبت آگهي 

ميشود كه هركس مدعي انجام معامله ويا وجود سند مالكيت فوق الذكر نزد خود 

ميباشد ميتواند ظرف مدت ١٠روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن 

ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله را به اين اداره تسليم نمايد.وچنانچه 

ظرف مدت مقرر اعتراضي به اين اداره واصل نشودو يا در صورت اعتراض اصل 

سند مالکيت ارائه نگردد اداره ثبت المثني سند مالكيت پالك مذكور را طبق 

مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود.

حسين فرخي-رئيس ثبت اسناد و امالك ياسوج
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در پاسخ به سوال نماینده رباط کریم

فاطمی امین: سهام دولت در ایران 

خودرو و سایپا واگذار می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که 
سهام  که  گفت  کند،  بنگاهداری  نباید  دولت 
به  خودرو  ایران  و  سایپا  شرکت  دو  در  دولت 

صورت بلوکی واگذار می شود.
به گزارش ایسنا، سید رضا فاطمی امین در 
سوال  به  پاسخ  در  گذشته  روز  علنی  جلسه 
حسن نوروزی نماینده رباط کریم درباره علت 
عدم تعیین مدیرعامل دو شرکت ایران خودرو 
و سایپا توسط سهامداران گفت: وزارت صنعت، 
بنگاهداری  که  نیست  مایل  تجارت  و  معدن 
کند ما معتقدیم نباید دولت بنگاهداری داشته 
باشد و در همین راستا هم برنامه هایمان را پیش 

می بریم.
خودرو  ایران  شرکت  سهام  داد:  ادامه  وی 
بدین ترتیب است که هشت درصد سهام برای 
بانک های صادرات، تجارت و ملت، ۵.۷ درصد 
سازمان گسترش و نوسازی، ۲۷ شرکت شرکت 
پنج  بازنشستگی،  صندوق  درصد  سه  کروز، 
و ۲۵ درصد خود سهامداران  آتیه صبا  درصد 

هستند.
کرد:  اضافه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
مجمع شرکت ایران خودرو مردادماه سال ۱۳۹۹ 
برگزار شد که در زمان تشکیل مجمع بانک های 
صادرات و ملت سهامدار نبودند تشکیل جلسه 
مجمع به صورت قانونی بود که اگر خدشه ای به 
آن وارد می شد سازمان بازرسی به آن ورود پیدا 

می کرد.
وی ادامه داد: درباره شرکت سایپا همین روند 
برای سازمان گسترش  است؛ ۱۷ درصد سهام 
و  بازنشستگی  برای صندوق  نوسازی، ۱۵.۶  و 
فوالد، ۴۰ درصد هم خود سهامداری است که 
پدیده نادرستی است در شرکت سایپا هم مجمع 
مدیره  هیئت  و  مدیرعامل  و  انتخاب  ترکیبی 

تعیین شدند.
دو  در  مجامع  برگزاری  روال  داد:  ادامه  وی 
شرکت ایران خودرو و سایپا قانونی بوده، ما تاکید 
داریم که نباید دولت به عنوان سرمایه گذار در 
این شرکت ها باشد؛ به همین خاطر می خواهیم 
سهام دولت را بلوکی واگذار کنیم؛ ان شاءالله این 

کار در اسرع وقت انجام می شود.
وزیر صمت درباره نحوه قیمت گذاری خودروها 
کاری  رقابت  قیمت گذاری شورای  نحوه  گفت: 
کرد که شرکت هایی که بر پایه واردات بودند، 
سود کردند و شرکت هایی که بر پایه تولید بودند، 
زیانده شدند. این امر به دلیل نظام قیمت گذاری 

است که باید هر چه زودتر مسئله حل شود.
چالش هایی  وجود  به  اشاره  با  فاطمی امین 
در سایر صنایع از جمله غذایی، نساجی، لوازم 
خانگی گفت: خوشبختانه توانستیم با موفقیت 
روز  در  کنیم،  حل  صنایع  سایر  در  را  مسائل 
رأی اعتماد قول دادم قیمت سیمان به قبل از 
گرانی ها بازگردد و عده ای گفتند در این کشور 
ارزان  دوباره  و  شود  گران  کاالیی  ندارد  امکان 
شود، اما دیدیم در بازه یک ماهه قیمت سیمان 
به قبل از گرانی ها بازگشت و تا به امروز بازار 
آن با ثبات بوده است. در زمینه فوالد نیز همین 
گونه رفتار شد، قیمت ورق و میلگرد با وجود 
قطعی کار و بکارگیری یک سوم از توان تولید 
فوالد مبارکه ثابت ماند. با وجود اینکه دالر به ۳۰ 

هزار تومان هم رسید.
صنعت  مدیریت  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
 ۱۴۰۱ سال  در  شده،  تعریف  پروژه   ۹ خودرو 
احیای اولیه صنعت خودرو را خواهیم داشت و 
به تولید ۶۰۰۰ دستگاه می رسیم، در سال ۱۴۰۲ 
سرمایه گذاری بیشتر می شود و در نهایت در 
سال ۱۴۰۴ صنعت خودرو به رشد افتخارآفرینی 
خواهد رسید. بنابراین باید گفت برای حل مسائل 
صنعت خودرو به دو سال زمان نیاز داریم تا از 

آشفتگی خارج شویم.
وی ادامه دارد: در نظر داریم هر سه ماه یکبار 
گزارش شفافی از عملکرد وزارتخانه منتشر کنیم، 
اخیرا جزئیات ۱۰۰ پروژه را برای همه نمایندگان 
از  پیگیری ها  با  امیدواریم  و  کرده ایم  ارسال 
وضعیت ناگوار صنعت خودروسازی با اصالح 

ساختار و مدیریتی خارج شویم.

افزایش ۵ برابری صادرات غیرنفتی 

ایران به ترکیه

احتمال پیشنهاد تجارت آزاد بین تهران- آنکارا
ایران و ترکیه  بازرگانی  اتاق مشترک  دبیرکل 
اظهار کرد:  از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ایران ۴.۲ 
میلیارد دالر به ترکیه صادرات غیرنفتی داشته 
است که این رقم برای واردات از این کشور در 
همین مدت زمان حدود ۳.۵ میلیارد دالر بوده 
است. درحال که در سال ۹۹ صادرات غیرنفتی 

ایران به ترکیه 8۰۰ میلیون دالر بوده است.
مورد  در  موسایی  مهدی  ایلنا،  گزارش  به 
رییس  اردوغان،  طیب  رجب  سفر  احتمال 
و  تجاری  موضوعات  و  ایران  به  ترکیه  جمهور 
این سفر مطرح  اقتصادی که ممکن است در 
شود، اظهار کرد: هنوز سفر رئیس جمهور ترکیه 
به ایران ۱۰۰ درصد نشده اما احتمال قریب به 
یقین است. مسائل و مشکالتی وجود دارد که 
پیشنهاد ما مطرح شدن آنها در سفر احتمالی 
آقای اردوغان به ایران است. یکی از این مسائل 
مالیات اضافه ای است که ترکیه از تجار ایرانی 
خواهد  قرار  بحث  مورد  احتماال  که  می گیرد 
گرفت، مشکالت مرزی نیز مطرح می شود تا در 
تجارت تسهیل شود. احتماال یک قرارداد تجارت 
آزاد دوجانبه هم مطرح شود. ما این پیشنهادات 
اتاق بازرگانی ایران داده ایم و اگر در این  را به 
با  ایران  تجارت  توسعه  برای  شود  اقدام  راستا 

ترکیه اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
وی در مورد اضافه مالیاتی که ترکیه از تجار 
ایرانی می گیرد توضیح داد: ترکیه از تجار ایرانی ۶ 
درصد مالیات بیشتری می گیرد که علت آن این 
است که تبادالت بانکی ایران به مشکل برخورده 
و عمال این کشور نمی تواند مبدا و مقصد پول را 
تشخیص دهد. این مالیات به نام KDV شناخته 

می شود.
وی بیان کرد: بسیاری از شرکت های ترک برای 
کار با ایران مشکل دارند. ترکیه ۲۲۵ میلیارد دالر 
صادرات و ۳۰۰ میلیارد دالر واردات دارد، بنابراین 
برای این کشور کمی سخت است که با کشوری 
که تحریمی کار کند. بنابراین احتمال نمی دهم 
که قرارداد بلندمدتی بین ایران و ترکیه منعقد 
شود. تفاوتی که ترکیه با چین یا روسیه دارد این 
است که استقالل این دو کشور بسیار بیشتر از 
ترکیه است. ترکیه۴8۱ میلیارد دالر بدهی خارجی 
است.  آمریکا  به  بدهی  این  بیشتر  که  دارد 
خوشبختانه وضعیت تجاری ایران و ترکیه روز به 
روز درحال بهتر شدن است. مهم ترین علت هم 
این است که قیمت های ایران برای ترکیه بسیار 
کار  نیروی  انرژی،  است. چراکه  مناسب شده 
و... در ایران قیمت کمتری دارند. به همین علت 

قیمت های ما برای تجار ترک بهتر است. 
ابتدای سال  از  موسایی خاطرنشان ساخت: 
ترکیه  به  دالر  میلیارد  ایران ۴.۲  تاکنون   ۱۴۰۰
صادرات غیرنفتی داشته است که این رقم برای 
واردات از این کشور در همین مدت زمان حدود 
۳.۵ میلیارد دالر بوده است. درحال که در سال 
۹۹ صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه 8۰۰ میلیون 

دالر بوده است.

مرغ باید با چه قیمتی فروخته شود؟

با بیان  مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی 
اینکه قیمت مرغ گرم برای مصرف کنندگان ۲8 
تا ۳۱ هزار تومان است، گفت: فروش مرغ با 
قیمت های باالتر گرانفروشی بوده و دستگاه های 

نظارتی باید با آن برخورد کنند.
به گزارش ایسنا، حبیب اسدالله نژاد در پاسخ 
به این سوال که قیمت مرغ در بازار باید چقدر 
باشد؟ گفت: قیمت مرغ زنده در بازار ۱۷ هزار 
بنابراین  است،  تومان  و۷۰۰  هزار  تا ۱۹  و ۵۰۰ 
مرغ گرم بایستی با قیمت ۲8 تا ۳۱ هزارتومان 
قیمت  دولت  عرضه شود.  به مصرف کنندگان 
و  کرده  اعالم  تومان  هزار   ۳۱ را  مرغ  مصوب 
فروش مرغ بیش از ۳۱ هزار تومان گرانفروشی 
با  برخورد  نظارتی  دستگاه های  وظیفه  است. 
مرغ  و  می کنند  تخلف  که  است  واحدهایی 
از  بیش  کشور  در  فروشگاهی  هیچ  در  نباید 
در  قیمت  زیرا  شود،  فروخته  هزارتومان   ۳۱
نظر گرفته شده بیشترین حاشیه سود را برای 

واحدهای صنفی دارد.

اعضای  جدید  تصمیم  با  خبرآنالین،  گزارش  به 
رقم  آینده،  سال  بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون 
پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، ۶۰ درصد 
افزایش پیدا کرد و به  ۵.۶ میلیون تومان رسید. این 
در حالی است که دولت سیزدهم در الیحه بودجه 
پایه  حقوق  حداقل  بود  کرده  پیشنهاد   ۱۴۰۱ سال 
کارکنان خود را برای سال آینده به صورت پلکانی از 
۵  تا ۲۹ درصد افزایش دهد، به گونه ای که حداقل 
حقوق کارمندی از حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
در سال جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و 
به ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. در این فرایند 
به طور  مختلف  گروه های  حقوق  میانگین  به طور 
متوسط ۱۰ درصد افزایش پیدا می کرد، اما میزان این 
افزایش از ۵ تا ۲۹ درصد برای درآمدهای باال و پایین 

در نوسان بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در نشست 
خبری روز دوشنبه اعالم کرد: براساس مصوبه این 
در  دولت  پیشنهادی  حقوق  حداقل  کمیسیون، 
الیحه بودجه که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که 
با ۶۰ درصد افزایش به ۵ میلیون  و ۶۰۰هزار تومان 
افزایش یافته است. رحیم زارع همچنین از اعمال 
نظر کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ بر پیشنهاد 
حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد 
و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵ میلیون 
تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که 
بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان )حداقل حقوق 
مصوب در سال۱۴۰۱( دریافت کنند نیز »حداقل« 

۱۰درصد افزایش پیدا می کند.
افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارمندان درحالی در 
کمیسیون تلفیق بودجه مصوب شده که با توجه 
است  مطرح  سوال  این  دولت،  بودجه  کسری  به 
دارد؟ حمید  آن وجود  اجرایی شدن  امکان  آیا  که 
حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری 
در این خصوص می گوید: اصالحات در الیحه بودجه 
زمانی معنا پیدا می کند و موجب حساسیت می شود 

که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه است.
وی می افزاید: ما چند سالی است که با کسری 
بودجه باالیی مواجه هستیم و برای سال ۱۴۰۱ نیز 
کسری بودجه محرز است؛ هم خود دولت اعتراف 
و  نخبگان  و  مجلس  هم  و  دارد  موضوع  این  به 
کارشناسان نسبت به این موضوع اذعان دارند که 
االن  است.  مواجه  کسری  با  کامال  دولت  بودجه 
هم ما واقعا با یک عدم قطعیت و شرایط غیرقابل 

پیش بینی برای سال آینده روبه رو هستیم.
از طرفی  کار عنوان می کند:  بازار  این کارشناس 
دولت تالش می کند فروش مواد نفتی و نفت را از 
راه هایی غیر از شرایطی که شفاف و قانونی است، 
انجام دهد؛ دلیل آن هم تحریم هاست. البته دولت 
نفت  و  نفتی  مواد  فروش  مقدار  که  است  مدعی 
افزایش پیدا کرده است. در بودجه نیز یک میلیون و 
۲۰۰ هزار بشکه را برای سال آینده پیش بینی کرده اند 

که می تواند ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دالر درآمد خالص برای 
دولت ایجاد کند.

احتمال سخت شدن  به  اشاره  با  حاج اسماعیلی 
شرایط تصریح می کند: توجه کنید که دولت هنوز 
دنبال این است که از طریق مذاکرات بتواند منابع 
بلوکه شده کشور را آزاد کند و شرایط سخت تحریمی 
را تعدیل کند. این انتظاری است که هم دولت دنبال 
می کند و هم مردم چشم انتظار چنین اتفاقی هستند. 
بنابراین اگر اتفاقی نیفتد، به طور قطع شرایط سخت 
افزایش پیدا می کند و  خواهد بود، چون هزینه ها 
شاهد گرانی ها و تورم بیشتری خواهیم بود و این 
می تواند بودجه را بیشتر دچار مشکل و کسری کند.
وی متذکر می شود: ما انتظار حمایت های بیشتر 
برخی  عوض،  در  داریم.  دولت  و  مجلس  از  را 
می شود،  انجام  حمایت  قالب  در  که  اقداماتی  از 
می تواند عوارض بزرگ تری را در کشور ایجاد کند که 
باز هم مردم باید تاوان آن را بپردازند و از جیب مردم 

خسارت ها پرداخت می شود.
شکاف دستمزد میان مدیران و حداقل بگیران 

باالست
از  می گوید:  ادامه  در  کار  بازار  کارشناس  این 
آن جایی که هم مجلس و هم دولت یک گروه سیاسی 
خاص هستند، هر دو گروه تحت فشار افکارعمومی 
قرار دارند. باالخره دولت جدید با شعارهایی آمده که 
بدون حمایت جدی و اقدامات عملی امکان حمایت 

از مردم وجود ندارد.
عملی  اقدامات  از  یکی  می افزاید:  حاج اسماعیلی 

افزایش دستمزدهاست. درست است که هم دولت 
خصوص  این  در  قبل  ماه  چند  از  مجلس  هم  و 
نوعی واکنش منفی نشان داده بودند که ما افزایش 
نخواهیم داشت، ولی افکارعمومی آنها را تحت فشار 

قرار داده است.
اعتراضاتی که طی سال های  وی عنوان می کند: 
اخیر  ماه های  و در  گذشته در کشور شکل گرفته 
نیز این اعتراضات را در بخش های مختلف کارگری، 
بازنشستگی و کارمندی شاهد بودیم. این خیلی تاثیر 

در تصمیم اخیر مجلس داشته است.
در  این  می کند:  تصریح  کار  بازار  کارشناس  این 
شرایطی است که توانایی های درآمدی دولت برای 
حمایت بسیار پایین است. این واقعیتی است که 
امکان  آنها  که  می کند  ایجاب  کشور  شرایط  االن 
خاطر  به  و  ندارند  را  عملی  و  جدی  حمایت های 
تحریم ها در شرایط خاصی به سر می بریم و دست 
و پای دولت بسته است. اما هیچ راهی جز افزایش 

حقوق ها وجود ندارد.
خود  طرفی،  از  می شود:  متذکر  حاج اسماعیلی 
کشور  در  مدیران  این که  به  است  واقف  مجلس 
شکاف  این  و  می گیرند  خوب  بسیار  حقوق های 
بین حقوق مدیران و حقوق عامه مردم قابل قبول 
نیست. عالوه بر این که نجومی بگیر در بین مدیران 
تا دلت بخواهد زیاد داریم و این افراد از چندین جا 
درآمد دارند که رقم درآمدهای خیلی از مدیران بین 

۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
وی ادامه می دهد: این انصاف نیست که در کشور 

افرادی زیر ۴ میلیون تومان حقوق داشته باشند و 
شکاف  این  باشند.  داشته  بازنشستگی  مستمری 

وجود دارد.
این کارشناس بازار کار با اشاره به افزایش حقوق 
تومان،  هزار   ۶۰۰ و  میلیون   ۵ به  حداقل بگیران 
می گوید: این یک اقدام عملی خوب بود و امیدواریم 
و  شود  تصویب  هم  مجلس  علنی  صحن  در  که 
شورای نگهبان بر آن صحه بگذارد. به شرط این که 
گرانی ها کنترل شود و تورم مهار شود تا این رقم روی 

زندگی حداقل بگیران اثر داشته باشد.
مبنای تعیین دستمزدها باید خط فقر باشد

تعیین  مبنای  می کند:  عنوان  حاج اسماعیلی 
برای  چه  و  بازنشستگان  برای  چه  دستمزدها 
حقوق بگیران، واقعا خط فقر است. رقمی که وزارت 
کار در رابطه با خط فقر اعالم کرد، با واکنش منفی 
هم افکارعمومی و هم صاحبان فنی و تخصصی در 
کشور روبه رو شد. خط فقر در کالنشهرها کمتر از ۱۰ 

میلیون تومان نیست.
وی می افزاید: زمانی که خط فقر باالست، ما باید 
دستمزدها را افزایش دهیم. مالک تعیین دستمزدها 
و مستمری ها حتما خط فقر است. امیدواریم خط 
فقر به صورت شفاف تعریف شود تا بتواند در این 

تصمیمات اثر جدی و مستقیمی داشته باشد.
این کارشناس بازار کار عنوان می کند: واقعا تعیین 
برای  چه  و  کارگران  برای  چه  کشور  در  دستمزد 
کارمندان و مستمری بگیران، از یک روند منطقی و 

فرآیند قانونی تبعیت نمی کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( وعده داد که با ساماندهی آگهی های الکترونیکی 

خودرو، ثبت آگهی صوری تا حد زیادی کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹8 چندین بار درج قیمت خودرو 
در پلتفرم های انتشار آگهی اینترنتی ممنوع شد و در نهایت آبان 
نامه ای  بازرگانی طی  امور  قائم مقام وزیر صمت در  ماه امسال 
خطاب به روسای مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتحادیه کشوری 
صنف کسب و کارهای مجازی، دستورالعمل ساماندهی آگهی های 

الکترونیکی خودرو را ابالغ کرد. بر اساس این دستورالعمل سکوهای 
درج آگهی خودرو موظف شدند روی تمامی بسترهای الکترونیکی 
خود اعم از وب سایت و نرم افزار موبایل، شش قابلیت مهم شامل 
احراز هویت آگهی دهندگان، امکان احراز صالحیت کسب و کاری 
آگهی دهندگان، امکان احراز وجود خودروی آگهی شده، اختصاص 
نشان مجزا BADGE، اطالع رسانی به کاربران و ایجاد امکان مرتب 
سازی و فیلتر کردن، نمایش مجموع تعداد آگهی های منتشر شده 
توسط یک آگهی دهنده و اعالم روش نظارت و قیمت آگهی های 

خودرو را ایجاد کنند.
تجارت  توسعه  مرکز  رئیس  رهبری،   علی  راستا،  همین  در 
الکترونیک، روز سه شنبه، در نشست خبری ساماندهی آگهی های 
الکترونیکی خودرو، با بیان اینکه یکی از عوامل موثر در افزایش 
آگهی های  ذهنی،  فضای  ایجاد  و   ۱۳۹8 سال  در  خودرو  قیمت 
صوری در پلتفرم های انتشار آگهی اینترنتی بود، اظهار کرد: مثالً 
یک نفر بدون احراز هویت ۱۰۰ آگهی برای یک خودرو منتشر و در 
آن قیمت ها را باال می برد. این شرایط باعث افزایش قیمت حداقل ۴ 

درصدی در یک هفته می شد.
این در حالی است که به گفته وی همه آگهی ها مربوط به یک نفر 
بود و اصالً خودرویی که در بیشتر آن ها آگهی شده بود، در واقعیت 

وجود نداشت.
آگهی های  ساماندهی  با  که  داد  وعده  مسئول  مقام  این  اما 
الکترونیکی خودرو، ثبت آگهی صوری تا حد زیادی کاهش یابد 
گفت: البته نمی توان گفت این آگهی ها به صفر می رسد، اما باید با 
روش های خیلی سخت تر و پرهزینه تری درج شوند که امکان بررسی 

و پیگیری آن ها نیز وجود دارد.
وی در ادامه صحبت هایش با بیان اینکه با تدابیر اتخاذ شده و 
روش های نظارت بر قیمت که به اطالع سازمان حمایت نیز خواهد 
رسید، کنترل قیمت ها و جلوگیری از درج قیمت های غیرواقعی 
خودروها در دستور کار قرار گرفته، اظهار کرد:  استعالم خسارت 
وارده به خودروها که سابقه پرداخت بیمه داشته باشند نیز در 

دسترس خواهد بود که احتماال برای خریداران جذاب است.
در ادامه یکی از فعاالن کسب و کار درباره چگونگی محاسبه 
و کنترل قیمت ها نیز گفت: قیمت خودرو از جاهای مختلف از 
جمله قیمت کارخانه ای روز، مراکز تعویض پالک و نمایشگاه داران 
بر  دادگستری  رسمی  کارشناسان  و  می شود  گرفته  مجوز  دارای 
آن نظارت دارند. در این پلتفرم ها همچنین صفحاتی برای تعیین 
قیمت خودروهای کارکرده وجود دارد که بر مبنای وارد کردن برخی 
اطالعات، قیمت ها را در سه حد باال، استاندارد و پایین در اختیار 

مشتری قرار می دهد.
بیمه هم به آگهی های خودرو اضافه می شود

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت  محمدصادق مفتح، 
توسعه  با  اینکه  بیان  با  نشست  این  در  نیز  بازرگانی  امور  در 
زیرساخت های فضای سایبری، امکان تغییر روابط تجاری سنتی 
که  امکاناتی  ایجاد  و  ابزارها  این  تقویت  ایجاد می کند، گفت:  را 
برای  کرد،  استفاده  بیشتر  مجازی  فضای  پتانسیل های  از  بتوان 
توسعه عدالت اجتماعی در بخش بازرگانی و تجارت کشور یک 
ضرورت است. باید امکاناتی فراهم شود که خریداران و مشتریان از 
صالحیت فروشندگان و سالمت کاال مطلع شده و از کالهبرداری و 

سوءاستفاده جلوگیری شود.
وی در پایان با بیان اینکه ایجاد این ابزارها در سکوها و پلتفرم های 
موضوع  و  قیمت  تعادل  استاندارد،  کاالهای  عرضه  به  اینترنتی، 
تنظیم بازار کمک می کند، تصریح کرد: به این ترتیب، عامه مردم 
در یک فضای رقابتی از قیمت ها مطلع خواهند بود، هر چند در 
خصوص کاالهایی مثل مسکن و خودرو پیچیدگی های کار بیشتر 
است. امروز نخستین گام برای عرضه کاالی استاندارد همراه با احراز 
هویت فروشندگان و احراز اصالت کاال در بخش خودرو برداشته 
شد و در مراحل بعدی بیمه با طراحی دیگر به این پلتفرم ها اضافه 
می شود تا افراد در زمان رویت خودرو در فضای اینترنت، بتوانند با 
یک کلیک از سوابق پرداخت خسارت و تصادفات آن خودرو مطلع 
شوند و یک خودروی تصادفی را به جای خودرو سالم تحویل نگیرند.

یک کارشناس بازار کار از شکاف باالی حقوق در کشور انتقاد کرد

فاصله معنادار حقوق ها از ۴  تا ۳۰۰ میلیون تومان
یک کارشناس بازار کار می گوید: این انصاف نیست که در کشور افرادی زیر ۴ میلیون تومان حقوق داشته باشند، اما در بین مدیران شاهد حقوق های ۲۰۰ 

تا ۳۰۰ میلیون تومان باشیم.

و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داد جمع آوری آگهی های صوری دالالن خودر

این انصاف 

نیست که در 

کشور افرادی 

زیر 4 میلیون 

تومان حقوق 

داشته باشند، 

اما در بین 

مدیران شاهد 

حقوق های 200 

تا ۳00 میلیون 

تومان باشیم

با  همشهری  روزنامه  مجموعه  در  حضور  با  سینا  بانک  مدیرعامل 
مدیرمسئول این روزنامه دیدار کرد

با  همشهری  روزنامه  مجموعه  در  حضور  با  سینا  بانک  مدیرعامل 
مدیرمسئول این روزنامه دیدار کرد. در این دیدار دکتر ایمانی با اشاره 
به نقش رسانه ها در همگرایی اجتماعی گفت: امروزه نقش بی بدیل 
رسانه ها در شکل دهی و انعکاس مطالبات به حق مردم از مسئوالن 
بر هیچ کس پوشیده نیست. تعامالت مناسب نهادهای مختلف جامعه 
با رسانه های جمعی، می تواند حلقه اتصال مسئوالن کشور و اقشار 
مختلف مردم باشد تا از این طریق انتظارات مردم از مسئوالن و دیدگاه 

های مسئوالن مطرح گردد.
رسانه  حوزه  در  تحوالت  سرعت  بر  تاکید  با  سینا  بانک  مدیرعامل 
خاطرنشان کرد: تغییرات زیاد در عرصه خبر و اطالع رسانی در مصاف 
با تحوالت جهانی، منجر به از بین رفتن شمار زیادی از رسانه های با 
سابقه شد. اما روزنامه همشهری همزمان با این تحوالت، سازگاری با 
موضوعات و ورود به عرصه های دیگر خبر و اطالع رسانی را مد نظر 
قرار داد و با استقامت همچون سابق همراه همیشگی نظام بانکی بوده 

است.
ایمانی در ادامه با تاکید بر نقش و جایگاه بانک ها در اقتصاد کشور، 
تصریح کرد: خدمات موثری که بانک ها به ویژه بانکهای خصوصی به 
عنوان پیشرانهای اقتصاد در حمایت از تولید و اشتغال کشور انجام 
داده اند اکنون به نحوی تحت الشعاع مطالب حاشیه ای شده که رسانه 

ها خصوصا مطبوعات و روزنامه همشهری با توجه به جایگاه خود در 
جامعه، می توانند با نگاهی جامع نگر و بی طرفانه زمینه ساز کاهش 
هجمه ها علیه نظام بانکی از طریق انعکاس مطلوب این خدمات باشند.

وی با تشریح بخشی از فعالیت ها و اقدامات بانک سینا در حوزه 
به  عمل  راستای  در  سینا  بانک  کرد:  اظهار  اجتماعی  مسئولیت های 
وظایف و رسالتهای خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی، اقدامات 
موثری را صورت بخشیده که از آن جمله می توان به کمک ۵۰ میلیارد 
ریالی به مددجویان کمیته امداد حضرت امام)ره( در ۷ استان کشور، 
غیرعمد،  جرائم  زندانی   ۱۵۷ آزادی  جهت  ریالی  میلیارد   ۳۰ کمک 
اهدای ۱۰۰۲ دستگاه تبلت به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد 
مراکز  به  آمبوالنس  دستگاه   ۵۱ اهدای  و  اجتماعی  تامین  سازمان  و 

بهداشت مناطق کم برخوردار اشاره کرد.
وی افزود: از دیگر اقدامات بانک سینا، ساخت ۳ مدرسه در منطقه 
قباکلکی بوشهر، اختصاص ۲۰ میلیارد ریال به  قلعه گنج، رمشک و 
طرح آبرسانی روستاهای محروم شوشتر، کمک به ساخت ۳ مدرسه و 
۲ خانه محرومان در شهر اندیکا، کمک ۱۰ میلیاردی جهت تهیه لباس 
گرم زلزله زدگان اندیکا و همچنین پرداخت بیش از ۲۹ هزار فقره وام 
قرض الحسنه به مبلغ 88۰۰ میلیارد ریال در ۱۰ ماهه اول سال جاری 

بوده است.
شاهد  سینا،  بانک  با  همراستا  کرد:  اظهار  سینا  بانک  مدیرعامل 
اقدامات موثر نظام بانکی در حوزه های مختلف اقتصاد کشور هستیم 

که نیاز است توجه بیشتری از سوی رسانه ها به این موضوع صورت 
گیرد.

با  تعامل  و  همکاری  برای  سینا  بانک  آمادگی  از  پایان  در  ایمانی 
مطبوعات خبر داد و ابراز امیدواری کرد رسانه های مکتوب با اتخاذ 
سیاست ها و برنامه های نوآورانه و جدیت در تامین سالئق و ذائقه 
مخاطبان، جایگاه موثر خود در حوزه اطالع رسانی و آگاهی بخشی به 

جامعه را باز یابند.
از  ادامه گنجی مدیر مسئول روزنامه همشهری ضمن قدردانی  در 
همشهری  مجموعه  در  همراه  هیات  و  سینا  بانک  مدیرعامل  حضور 
گفت: بانک سینا خدمات قابل توجه و شایسته ای به جامعه به ویژه 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی و پرداخت وام های قرض الحسنه به 
مناطق محروم داشته است که گویای نگاه این بانک به فقرزدایی و رفع 

محرومیت های اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار است.
وی همچنین اقدامات این بانک را در زمینه توان افزایی و حمایت از 
تولید داخلی ستود و تصریح کرد: نگاه بانک ها به حمایت از تولید و 
کمک به توسعه اشتغال به ویژه در مناطق محروم به ویژه در شرایط 
سخت کرونا و تحریم ها می تواند به رونق و شکوفایی کشور کمک 

شایانی نماید.
اعضای هیئت  آقابابایی  و  آقایان رزمی  بازدید  این  گفتنی است در 
مدیره و شیخ االسالمی مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی نیز 

حضور داشتند.

وزنامه همشهری دیدار مدیرعامل بانک سینا با مدیرمسئول ر
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 افتتاح مجتمع مرکزی شرکت

بیمه تجارت نو

تجارت نو،  بیمه  شرکت  مرکزی  مجتمع 
ارائه کننده خدمات ویژه بیمه ای، با حضور آزاد 
و  فروش  و شبکه  بازار  توسعه  معاون  حسنی 
نمایندگان  و  مدیرامورشعب  قشقاوی  قاسم 

شرکت بیمه تجارت نو افتتاح شد.
مرکزی  ساختمان  در  که  مراسم  این  در 
ضمن  حسنی  شد،  برگزار  تجارت نو  بیمه 
بر  کارکنان،  وقفه  بی  تالش های  از  تشکر 
کرد. تاکید  بازاریابی  و  فروش  شبکه   توسعه 

حسنی، اذعان کرد که کارشناسان این مجتمع 
تالش  خود  آگاهی  ارتقای  راستای  در  باید 

بیشتری کنند.
در  تجارت نو  بیمه  شرکت  مرکزی  مجتمع 
ساختمان مرکزی بیمه تجارت نو دایر شده است.

 انتشار 856 خبر

 و بازتاب خبری از بیمه دانا در 

رسانه های گروهی

جاری  سال  ماه  دی  در  گروهی  رسانه های 
حدود 856 خبر و بازتاب خبری از شرکت بیمه 

دانا منتشر کردند.
بررسی محتواهای منتشر شده در خبرگزاری ها، 
روزنامه ها و پایگاه های خبری، نشان دهنده آن 
است که در دی ماه سال جاری، تعداد 856 خبر 
و محتوا مرتبط با حوزه فعالیت بیمه دانا در این 

رسانه ها منتشر شده است.
تعداد  این  از  شده  انجام  بررسی های  طبق 
مطلب، 806 محتوا مربوط به خبر، یک گزارش، 
گو  و  گفت  نیز  دیگر  مورد  و 32  اطالعیه   17
طبق  نیز  منتشرشده  محتواهای  است.  بوده 
تحلیل های صورت گرفته در پایگاه های خبری، 
 ،34 سازمان   ،118 روزنامه ها  در   مورد،   692
مجله ها 6 و خبرگزاری ها نیز 6 مورد گزارش شده 

است.
جهت گیری محتواهای منتشر شده، همچنین 
حاکی از آن است که از 856 خبر و بازتاب خبری 
به چاپ رسیده، همگی مثبت و یا خنثی بوده و 
در عین حال هیچ مطلبی با جهت گیری منفی 

منتشر نشده است.
براساس تعداد  بررسی عملکرد منابع خبری 
اخبار منتشرشده در ارتباط با بیمه دانا، نشان 
دهنده آن است که در دی ماه جاری، بیمه دانا 
با 34 خبر )3.97 درصد( فعال ترین منبع خبری 
بوده و پس از آن پایگاه خبری کیوسک خبر، 
شمانیوز و پرسون به ترتیب در رتبه   های بعدی 

قرار گرفته اند.
از  قدردانی  ضمن  دانا  بیمه  عمومی  روابط 
تالش های بی شائبه خبرنگاران و اصحاب محترم 
رسانه در پوشش اخبار این شرکت، برای تمامی 
این عزیزان در ادامه رسالت خطیر اطالع رسانی، 

آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

شرکت توسعه نیشکر وفادارترین 

مشتری بیمه سرمد شد؛ تمدید 

قرارداد برای نهمین سال پیاپی

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برای 
نهمین سال پیاپی قرارداد خود را با بیمه سرمد 

تمدید کرد.
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به دلیل 
رضایت از خدمات بیمه سرمد، قرارداد تجمیعی 
امور بیمه ای خود را با این شرکت تمدید کرد. 
این قرارداد، با حضور مهدی مهدوی قائم مقام 
مدیرعامل، رسول ساجدی معاون توسعه بازار، 
حبیبی  مجید  فروش،  شبکه  و  استان ها  امور 
معاون فنی بیمه سرمد و فرید هنرفر مدیرعامل 
اسدی کیا  بشیر  و  نیشکر  فام  سداد  شرکت 
مسئول واحد بیمه شرکت توسعه نیشکر امضا 

شد.
با تمدید این قرارداد، شرکت توسعه نیشکر 
و صنایع جانبی، به وفادارترین مشتری بزرگ 
باالی  رضایت  دلیل  به  که  شد  تبدیل  سرمد 
قرارداد  پیاپی  سال  نهمین  برای  کارکنانش، 
می کند  تمدید  شرکت  این  با  را  خود  بیمه ای 
و بیمه سرمد افتخار خدمت رسانی به 80 هزار 

بیمه شده توسعه نیشکر را دارد.
جانبی،  صنایع  و  نیشکر  توسعه  شرکت 
بزرگ ترین طرح توسعه ای صنعتی، كشاورزی 
ایران است که در سال 1368 تاسیس شده و 
اکنون 17 شرکت زیرمجموعه دارد. شرکت کشت 
و صنعت نیشکر هفت تپه نیز به تازگی به این 
مجموعه اضافه شده است و بیمه سرمد افتخار 
بزرگ کشت و  این مجموعه  به  خدمت رسانی 

صنعت کشور را نیز دارد.

 افزایش ۲۲۳ درصدی

تعامل مخاطبان شبکه های اجتماعی 

بانک مسکن

در  آموزشی  و  سرگرمی  برنامه های  انجام  با 
شبکه های اجتماعی میزان تعامل مخاطبان بانک 
مسکن به میزان 223 درصد افزایش یافته است.
سالروز  سومین  و  هشتاد  مناسبت  به 
قالب  در  مسکن مسابقه ای  تاسیس بانک 
شبکه های  در  )گیمیفیکیشن(  بازی وارسازی 

اجتماعی بانک برگزار شد.
این مسابقه با هدف تعامل بیشتر با مخاطبان 
بانک در شبکه های اجتماعی و ایجاد فضای نشاط 
و سرگرمی در قالب طرح یک سوال که یافتن 
پاسخ آن نیازمند پیدا کردن الگو و نهایتا رسیدن   
تاسیس بانک  سال  نشانگر  که   1317 عدد  به 

مسکن است، انجام شد.
کاربران شبکه های اجتماعی از تاریخ 24 تا 27 
دی ماه فرصت داشتند تا در این مسابقه شرکت 

کنند.
به  و  شده  انجام  مسابقه  این  کشی  قرعه 
دریافت  نحوه  خصوص  در  پیامی  برندگان 
جوایزشان ارسال شده است و 83 جایزه نفیس 
به 83 نفر از برندگان مسابقه به رسم یادبود اهدا 

می شود.
در  شرکت  جهت  شده  تعیین  مهلت  در 
مسابقه بیش از 125 هزار پیام ارسال شد و بیش 
از 4 هزار عضو جدید به جمع مخاطبان بانک در 

شبکه های اجتماعی ملحق شدند.
در  بانک  مخاطبان  تعامل  میزان  همچنین 
شبکه های اجتماعی در یک ماه گذشته بیش از 

223 درصد رشد داشته است.
تولید  کارگیری روش های  به  بانک مسکن با 
محتوای جذاب و اثربخش، در ارتباط نزدیکتر و 
صمیمی تر با مخاطبان، همواره سعی دارد که از 
ظرفیت باالی شبکه های اجتماعی استفاده کند و 
به منظور افزایش رضایت مشتریان برنامه های 

آموزشی و اطالع رسانی را به اجرا بگذارد.

جشنواره بیمه  های زندگی بیمه ملت 

با جوایز ارزنده برگزار می  شود

ها  خانواده  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
و ضرورت داشتن یک پشتوانه مالی در شرایط 
ملت  زندگی بیمه  هنگام؛ بیمه  به  و  سخت 
بر آن شد تا نسبت به تشویق بیمه گزاران بیمه 
بروز  نگه داشتن  فعال و  برای  زندگی  نامه های 
بیمه نامه های خود و استفاده از مزایای آن در 
مواقع ضروری اقدامات موثری را انجام دهند. در 
این راستا جشنواره در امتداد همراهی بیمه های 
زندگی از بهمن ماه آغاز شده و تا پایان اسفند 

ماه سال 1400ادامه خواهد داشت.
اقساط  پرداخت  با  توانند  می  گزاران  بیمه 
پیش از موعد، پرداخت اقساط معوق و واریز 
را  امتیاز خود  بیمه نامه های سپرده  به حساب 
در طول جشنواره افزایش داده و به قید قرعه از 
جوایز ارزنده آن بهره مند شوند و هر ماه به قید 
قرعه به 6 نفر از بیمه گزاران مبلغ 30،000،000 

ریال جایزه اهدا می شود.
برای هر یک از بیمه گزاران با توجه به مدت 
به  اقساط  تعداد  بیمه ملت،  با  زمان همراهی 
)امتیاز  معوق  اقساط  و  شده  پرداخت  موقع 
اولیه  امتیاز  فرض  پیش  صورت  به  منفی(، 
محاسبه شده و امتیازات در طول جشنواره به 

شرح زیر بروز رسانی می شوند.
همچنین، بیمه گزاران می توانند با پاسخگویی 
https:// به سواالتی که هر هفته از طریق لینک

www.instagram.com/melatlife مطرح 

می شود، به قید قرعه یکی از 6 نفر برنده جایزه 
3،000،000 ریالی باشند.

امتیاز اولیه بیمه گزاران گرامی، برای هر یک از 
بیمه نامه های آنان، به صورت مجزا و برای شماره 
بیمه های  سیستم  در  شده  ثبت  همراه  تلفن 
زندگی ارسال شده و می توانند با استفاده از لینک 
ارسال شده، امتیاز کلی و تعداد معوقات هر یک 

از بیمه نامه های خود را مشاهده نمایند.
همراهان گرامی بیمه های زندگی بیمه ملت 
https://melat.ir/ لینک  طریق  از  می توانند 
را  خود  های  نامه  بیمه  life/insurer امتیاز 

استعالم  کنند.
این امتیازات در طول جشنواره به صورت روزانه 

به روزرسانی می شود.

و  شد  آغاز  بورس  ریزش  سال 99  ماه  مرداد   20
شاخص کل تا به امروز بیش از 35 درصد افت کرده 
نارضایتی  زمزمه های  ریزش شاخص  زمان  از  است. 
سهام داران از وضعیت بازار بورس به گوش می رسید 
و گاهی اوقات شاهد تجمعات اعتراضی سهام داران 
بودیم. راهکارها و وعده های دولت دوازدهم و سیزدهم 

هم راه به جایی نبرد.
وعده ها منجربه پیشرفت در بازار بورس نشد

»مشکل بورس را سه روزه حل می کنیم« این بخشی 
مدعی  که  بود  قاضی   زاده   هاشمی  صحبت های  از 
شده بود سه   روزه می  توان مشکل بورس را حل کرد. 
او که  آن موقع نایب   رئیس مجلس بود، وعده داده 
بود که در صورت رئیس جمهور شدن مشکل بورس 
را حل خواهد کرد چراکه حل مشکل بازار سرمایه به 
یک دستور حکومتی از رئیس   جمهور نیاز دارد. او که 
حاال رئیس بنیاد شهید و معاون رئیس جمهور است 
هنوز هم از رئیس    جمهور نخواسته که با یک دستور 
حکومتی مشکل بورس را در عرض چند روز حل کند. 
اما از قاضی زاده هاشمی که بگذریم رئیس جمهور و 
دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم هم تا کنون 
بارها در خصوص کنترل و بهبود شرایط بازار بورس 
صحبت کرده اند، اما برخالف وعده ها تا کنون پیشرفتی 

در این بازار شاهد نبودیم.
سقوط بورس ناشی از چیست؟

تومان  میلیارد  از 99 هزار  بیش  آمارها  اساس  بر 
سرمایه مردم از بازار سرمایه خارج شده است و آنطور 
از  درصد   40 حداقل  سهام داران  می شود  گفته  که 
سرمایه خود را در بازار بورس از دست داده اند. حال 
این پرسش مطرح می شود که سقوط بورس ناشی از 
چیست؟ بی اعتمادی، نیاز به نقدینگی، مبهم بودن 
از  نامناسب  راهکارهای  و  سیاسی  مسائل  از  برخی 
جمله مسائلی است که کارشناسان عامل آشفتگی 
بازار بورس می دانند. شاهین شایا ن آرانی، کارشناس 
بازار سرمایه در گفت وگو با اقتصاد24 در این خصوص 
می گوید: » مشکل اساسی در کشور ما تورم مزمن 
با استاندارد دنیا نمی خواند.  است که به هیچ وجه 
چنین  که  است  کشور هایی  معدود  جزو  ما  کشور 
تورمی را تجربه می کند، تورم باالی 30 درصد، عمالً  
همه ساختار اقتصادی من جمله نظام بانکی و بازار 
سرمایه را متالطم می کند و به هم می ریزد؛ چراکه 
پیش بینی ها را توام با خطا، برنامه های آتی را توام با 
ابهام و دیدگاه ها را به شدت کواته مدت می کند.    این 
از ویژگی های تورم باال است. دلهره و دغدغه همه این 
است که قیمت هایی که با این شیب افزایش می یابد؛ 
هزینه خانوار و سرمایه را افزایش می دهد و لذا همه 
به فکر نگاه کردن به کوتاه مدت و پیدا کردن راه حل 
برای کوتاه مدت هستند. در چنین شرایطی هم بازار ارز 

با تالطم مواجه می شود.«
او با بیان اینکه شاهد هستیم که در چنین شرایطی 

کل هزینه شرکت های بورسی با این تورم باال می رود، 
گفت: »از سوی دیگر معلوم نیست، درآمد ها بتواند 
احتماالً  سوددهی  تورم،  افزایش  با  و  شود  منطبق 
پایین می آید. همه این ها مسائلی است که ابهام و به 
هم ریختگی دورنمای اقتصادی را ایجاد می کند. در 
چنین شرایطی طبیعتاً هیچ بورسی نمی تواند عملکرد 
مثبتی داشته باشد. هر پیام منفی می تواند این بورس 
بحث  حاضر  حال  در  کند.  نوسان  خوش  دست  را 
مذاکرات و برجام نیز در هاله ای از ابهام است و مسئله 
آن روشن نیست. همه این ها را کنار هم بگذارید. این 
بورس قرار نیست در چنین شرایطی رشد داشته باشد. 
اگر بورس االن در شرایط رشد قرار بگیرد، غیرعادی 

است.  «
بورس جان دوباره می گیرد؟

اشاره  با  بازار سرمایه  غالمرضا سالمی، کارشناس 
به شرایط آشفته بورس طی ماه های اخیر در پاسخ به 

این پرسش که وضعیت بازار بورس را در ماه های آتی 
چگونه ارزیابی می کنید به »ابتکار« گفت: وضعیت 
بازار بورس در ماه های آتی بستگی به چند عامل دارد. 
اما مهم ترین آن مشخص شدن نتیجه برجام است. بر 
خالف آن چیزی که ادعا می شود اقتصاد ما به شدت 
به نتیجه برجام گره خورده است. واقعیت این است 
که در  شرایط تحریم قدرت مانور اقتصاد در عرصه 
بین الملل از بین می رود و هیچ کشوری حاضر به انجام 
مبادله تجاری با کشور تحریم شده نمی شود، بنابراین 
نتیجه برجام دارای اهمیت بسیار باالیی برای اقتصاد 

کشورمان است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: طی سال های 
اخیر بخش واقعی اقتصاد کشورمان نه تنها تقویت 
نشده، بلکه ضعیف تر هم شده است. آن چیزی که 
یک اقتصاد را می سازد بخش واقعی آن )تولید( است 
و بازار سهام نمایانگر آن چیزی است که در بخش 

واقعی اقتصاد می گذرد. از اواخر سال 98 ما به صورت 
تصنعی رابطه بین بخش واقعی اقتصاد و بازار سهام 
را بر هم زدیم و شرایط فعلی بازار سرمایه پیامد برهم 
خوردن رابطه بازار سهام و بخش واقعی اقتصاد است. 
ارزش  به  اشاره  با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
واقعی بازار ادامه داد: ارزش واقعی بازار سرمایه در 
آن  به  که  و هرچقدر هم  فعلی است  محدوده های 
منابع تزریق کنند بازار نمی تواند جان دوباره بگیرد. من 
یک سال پیش هم این حرف را گفته بودند که ارزش 
بازار سرمایه در محدوده های یک میلیون و دویست 
هزار واحد است اما در آن زمان اعداد و ارقام عجیب 
و غریب بدون هیچ پشتوانه ای به بازار نسبت دادند و 
اکنون هم می بینیم که تمام منابع و برنامه ها را برای 
بازار سرمایه می خواهند این در حالی است که بهبود 
بخش واقعی اقتصاد که همان تولید است را فراموش 

کرده اند.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: این پرسش مطرح می شود که چه 
ابزاری در اختیار تولیدکنندگان است که بتوانند یک پروژه عظیم یک 

میلیون واحد مسکونی در سال را تولید کنند.
اقتصادی دولت  اقتصاد24، در جلسه ستاد هماهنگی  گزارش  به 
گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد 
هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی 
سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت 
از اجاره نشینان تدوین و ارائه کند. سیاست هایی که البته در دولت های 
گذشته نیز بر آن تاکید شده بود اما در عمل راه به جایی نبرد. اجاره 
نشین هایی که در اندوه آمدن سر ماه نگران پرداخت پولی هستند که 

بخش زیادی از سبد هزینه شان را در بر می گیرد.
واقعیت آن است که اجاره مسکن یکی از اقالم مهم در سبد هزینه 
خانوار را تشکیل می دهد، اما در سال های اخیر خیز بی سروصدا و 
بزرگی را تجربه می کند. اگرچه آمار و ارقام میانگین از رشد بازار مسکن 
چندان گویا نیست، اما صعود قیمت مسکن برای برخی مناطق حتی به 
دو برابر قیمت هم رسید. درحالیکه قرار بود به علت شیوع کرونا اجاره 
مسکن بیش از 25 درصد افزایش نیابد، اما داده های میدانی نشان از 

عدم تحقق این وعده دارد.   
تورم دی ماه 1400 نشان از افزایش سهم مسکن و اجاره بها از درآمد 
رقم  ماه 1400  دی  در  کشور  ساالنه  تورم  که  درحالیکه  دارد.  خانوار 
42.4 درصد بوده است، تورم ساالنه »مسکن، آب، برق، گاز و سایر 

سوخت ها« در همین ماه به رقم 26.8 درصد رسیده است. درواقع 
آمار های موجود نشان می دهد که اجاره سهم 54.5 درصدی بر تورم 
این ماه داشته است. رقم رشد اجاره بها در کل کشور از 32.4 درصد در 
آذر پارسال به 54.2 درصد در آذر امسال رسید. اما طی یک ماه نیز 
نرخ رشد اجاره بها کم نبود. اجاره در دی ماه تورم ماهانه 4.43 درصدی 
و ساالنه 28.6 درصدی را ثبت کرد که باالترین رقم از مردادماه 1399 
به حساب می آید. همچنین تورم اجاره در مناطق شهری از مناطق 

روستایی بیشتر بوده است.   
همین داده ها مدت ها است آژیر خطر را روشن کرده است. اخیراً 
در  جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گزارش مرکز آمار ایران در 
مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از 
بررسی مقرر شده که ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این 
زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره نشینان تدوین 
و ارائه کند. با اینحال تاکنون موارد متعددی از سیاست های دولتی در 
خصوص مسکن نتیجه نداده است و دولت رئیسی هنوز وعده ساخت 
یک میلیون مسکن در سال را نیز در سالی که گذشت عملی نکرده یا 

نشانه ای از عملی کردن آن دیده نمی شود. 
بیت الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن با اشاره به معضل مسکن 
در ایران گفت: نیم قرن از معضل مسکن در ایران می گذرد و مسئله 
تازه ای نیست و یکی از بزرگترین معضل ها در کشور بوده است. مثل 
مرغ و تخم مرغ نیست که یک دهم سبد خانوار را هم در اختیار نداشته 
باشد. مطابق آمار در شهر ها حدوداً بیش از 80 درصد از سبد خانوار 
را مسکن در اختیار گرفته است. همچنین بیش از نیمی از خانواده های 
کشور درگیر مشکل مسکن هستند.   همه دولت ها به خوبی آگاه بودند 
که مسکن اقتصاد ما را به چالش کشیده است؛ ولی نمی توانستند آن را 
حل کنند. در واقع باید ساختار اقتصاد تغییر کند تا یک میلیون واحد 
مسکونی در سال ساخته شود. با این ساختار، بروکراسی و سیستم 
بانکی و وضعیت ابزار های مالی و این سرعت گردش پول امکان ندارد، 
بتوان یک میلیون واحد مسکونی در سال را تولید و به بازار عرضه کرد. 
اینکار از عهده بخش خصوصی تابه حال برنیامده است. هیچ دولتی 

نتوانسته این کار را انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مسکن مقوله ای است که در اختیار 

بخش خصوصی است. فقط بخش خصوصی می تواند آن را تولید کند. 
هر ساله در بخش اجاره بها نیز شاهد افزایش چشم گیری در نرخ ها 
هستیم. اینکه تصور کنیم در جامعه مسکن خالی وجود دارد و می تواند 
به بازار بیاید و مشکل مسکن را حل کند، وهمی بیش نیست. بار ها 
گفته ایم که روی این مطلب مانور می دهند تا در واقع به اصل مطلب 

پرداخته نشود. 
ستاریان با تاکید بر اینکه در همه شهر ها به طور متوسط 5 درصد 
خانه خالی وجود دارد، گفت: وقتی گفته می شود که خانه خالی داریم، 
دو برداشت از آن صورت می گیرد. یکی اینکه آنقدر تاثیر مسکن در سبد 
خانوار کاهش یافته و حتی به کمتر از 8 درصد رسیده که برخی خانه ها 
خالی می مانند. این مسئله خیلی نادر در کشوری اتفاق افتاده است. 
االن در اروپا تقریباً با 1.5 ساعت کار روزانه مسکن را تهیه می کنند که 
12 درصد از درآمد خانوار را تشکیل می دهد. در شرایطی که این مقدار 
به 45 دقیقه تا یک ساعت برسد، این سهم کاهش یافته و خانه های 
خالی ایجاد می شود. دلیل دیگرِ ایجاد شدن خانه های خالی، منفی 
شدن حاشیه نشینی در شهر ها است. در واقع بخشی از حاشیه نشینان 
به داخل شهر نقل مکان کرده اند. در مسکن یک »اصل جابه جایی« 
وجود دارد که اگر برای بک خانه لوکس متقاضی نباشد، قیمت آن کمی 
پایین می آید و بخشی از جامعه با بودجه کمتر توان خرید آن را پیدا 

می کنند. در انتها همان حاشیه شهر است که خالی می شود. 
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: چطور است که کشور های 
ایران بخش  در  اما  تقریباً حل می کنند،  را  همسایه مشکل مسکن 
خصوصی نمی تواند تولید کند؟ به نظر من به این علت است که در 
واقع دست بخش خصوصی در آن کشور ها باز است و می تواند تولید 

کند، اما اقتصاد ما دست و پای بخش خصوصی را بسته است.  
وی خاطرنشان کرد: این پرسش مطرح می شود که چه ابزاری در 
اختیار تولیدکنندگان است که بتوانند یک پروژه عظیم یک میلیون 
واحد مسکونی در سال را تولید کنند. در واقع شاکله اقتصاد است که 
این شرایط را ایجاد کرده است. بانک ها، بزرگترین منابع و ذخایر مثل 
نفت به بدترین شکل تولید شده، فروخته و خرج می شود. این مسئله 
موجب می شود که همیشه اقتصاد در تالطم باشد و مسکن به یک 

کاالی سرمایه ای تبدیل شود. 

»ابتکار« راه های بازگشت بازار سرمایه به مدار مثبت را بررسی کرد

بورس در سراشیبی سقوط

سقوط آزاد بورس همچنان ادامه دارد و شاخص کل روز سه شنبه با 26 هزار و 661 واحد سقوط در رقم یک میلیون و 208 هزار واحد ایستاد. 

حل مشکل مسکن با خانه های خالی وهمی بیش نیستیک کارشناس بازار مسکن:

سالمی: وضعیت 

بازار بورس در 

ماه های آتی 

بستگی به چند 

عامل دارد. اما 

مهم ترین آن 

مشخص شدن 

نتیجه برجام 

است

مدیر عامل بیمه البرز به همراه رئیس و اعضای هیات مدیره و تنی چند از معاونان و مدیران 
شرکت از شعبه کرمان بازدید و با کارکنان و نمایندگان استان دیدار و گفت وگو کرد.

محسن پور کیانی مدیر عامل بیمه البرز در نشست با کارکنان و نمایندگان استان کرمان، 
ضمن ابراز خرسندی از حضور در استان کرمان و دیدار همکاران افزود استان کرمان سرزمین 
قهرمانان و بزرگ مردانی همچون شهید سردار قاسم سلیمانی است و حضور کار آفرینان بزرگ 
در این منطقه، استان کرمان را از منطقه ای محروم به استانی برخوردار و صنعتی تبدیل کرده 

است.
وی پتانسیل باالی اقتصادی استان کرمان را عامل و زمینه ساز رشد فعالیتهای بیمه ای در 
این استان عنوان نمود و افزود با توجه به پتانسیل اقتصادی استان انتظار می رود سهم بازار 

بیمه البرز در این استان افزایش یابد.
نایب رئیس هیئت مدیره با اشاره به تغییرات سریع فناوری در کشور بر لزوم انطباق شرکت 
با تغییرات به وجود آمده و پیش رو تاکید و اضافه کرد: بی شک سازمان ها و شرکت های 

خدماتی که خود را با شرایط جدید تطبیق ندهند از دایره رقابت حذف خواهند شد.
وی تحول دیجیتال در البرز را بسیار جدی توصیف کرد و افزود: طی دو سال گذشته موفق 
شدیم با ایجاد زیر ساخت های مناسب از جمله بهره  گیری از فیبر نوری برای شعب جهت 
ارتباط مناسب تر و سهل تر، به سمت خدمات دهی دیجیتال حرکت کنیم و امروز آماده 

هستیم تا امکان فروش الکترونیک را برای نمایندگان متقاضی فروش آنالین مهیا سازیم.
محسن پور کیانی تامین منافع تمامی ذی نعفان شرکت به صورت متوازن را شرط اساسی برای 
بقای شرکت های بیمه ای دانست و اضافه کرد سهامداران، بیمه گزاران و کارکنان شرکت اعم 
از همکاران و اعضای شبکه فروش ارکان شرکت هستند و تامین منافع آنان به شکل متوازن مد 

نظر مدیریت ارشد شرکت است.

مدیر عامل بیمه البرز یکی از دغدغه های مدیریت ارشد شرکت را اقتصاد نمایندگی ها بر 
شمرد و افزود هیئت مدیره شرکت به امر اقتصاد نمایندگی ها توجه ویژه دارد و بدین لحاظ 
عالوه بر مساعدتهای مالی که در  دوران شیوع بیماری کرونا به عمل آمد، توسعه فروش بیمه 
نامه زندگی، که برای تقویت اقتصاد و نمایندگان بسیار موثر و با اهمیت است را سر لوحه کار 

شرکت قرار داده است.
نایب رئیس هیئت مدیره بهره گیری از بیمه نامه های زندگی در شرایط اقتصادی کنونی 
را یکی از نیازهای اساسی بخش وسیعی از مردم دانست و افزود: شبکه فروش با همراهی 
مدیریت های ستادی، باید نسبت به تیم سازی و ساماندهی آنها اقدام و از تجربیات خود در 
فروش این بیمه نامه استفاده نمایند.  وی همچنین از شعب و مدیریت های ستادی خواست 
ضمن شناسایی نمایندگان مجرب در فروش بیمه های زندگی از آنان به عنوان مدیران فروش 

بهره گیرند.
در ادامه جلسه مجید علی پناهی رئیس هیئت مدیره نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار 
همکاران، بر لزوم تالش و فعالیت بیشتر شعبه کرمان و شبکه فروش در این استان تاکید نمود 
و خود باوری شبکه فروش و بهره گیری از برند و خوشنامی شرکت را الزمه موفقیت بیمه البرز 

در استان کرمان دانست.
در ابتدای این جلسه رئیس شعبه کرمان گزارش از عملکرد 10 ماهه شعبه ارایه نمود و 
جواهریان رئیس انجمن صنفی نمایندگان استان کرمان ضمن خیر مقدم به مدیر عامل 
و هیات همراه در خصوص مسائل بازاربیمه در استان کرمان و فعالیت های شبکه فروش 

توضیحاتی را ارائه کرد.
در پایان جلسه از نمایندگان برتر شعبه کرمان آقایان حمیدرضا افراش  مدیر عامل شرکت 
تدبیر فردای البرز - سید محمد هادی بنی فاطمه  مدیرعامل شرکت البرز بابکان - سید مجتبی 

مهدوی مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای آتیه اندیشان سپند ماهان  - حسن توکلی و خانم 
ها  بتول خواجه حسنی - حمیده رضایی - فاطمه کاظم زاده  ، و بتول علی نژاد با اهدای لوح 

و هدیه تقدیر شد.
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت در سفر  به استان کرمان همچنین از کارخانه 
خودرو سازی کرمان موتور بازدید کردند و با مدیران این مجموعه نیز مذاکراتی انجام دادند 
و ضمن تشرف به آرامگاه سردار شهید قاسم سلیمانی و تقدیم تاج گل و فاتحه به این شهید 

بزرگوار و شهدای گرانقدر استان کرمان ادای احترام کردند.

بازدید مدیرعامل بیمه البرز از شعبه کرمان

kimia.najafi.23@gmail.com
کیمیا نجفی
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امیرعبداللهیان اعالم کرد

اراده جدی ایران برای گسترش 

روابط با کشورهای آفریقایی

وزیر امور خارجه کشورمان امروز میزبان آقای 
روبرت دوسی وزیر خارجه توگو و هیات همراه بود.

در  طرف  دو  دیدار  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
خصوص موضوعات مختلف مورد عالقه در سطوح 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تبادل نظر نمودند.

این مالقات ضمن خوشامد  امیرعبداللهیان در 
اهمیت  به  و هیات همراه،  توگو  وزیر خارجه  به 
در  کشور  دو  مقامات  متقابل  سفرهای  انجام 
توسعه روابط دوجانبه اشاره و بر اراده جدی دولت 
با  روابط  گسترش  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشورهای آفریقایی و توسعه همه جانبه مراودات و 
تعامالت در تمامی زمینه های مورد عالقه مشترک 
با کشور توگو تاکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان 
ایران  اسالمی  جمهوری  دستاوردهای  تشریح  با 
در زمینه های مختلف و  توانمندی  شرکت های 
ایرانی در زمینه های  اقتصادی ، علمی ، فناوری 
ایران  و بهداشتی،  بر آمادگی جمهوری اسالمی 
کرد.  تاکید  ها  زمینه  این  در  های  همکاری  برای 
روبرت دوسی وزیر خارجه توگو نیز ضمن تشکر 
بابت دعوت طرف ایرانی، از آمادگی کشورش برای 
گسترش روابط دوجانبه، بویژه در خصوص مسائل 
تجاری و اقتصادی خبر داد. وزیر امور خارجه توگو 
آموزش،  جمله  از  کاری  های  زمینه  برشمردن  با 
بهداشت و انرژی، از شرکتهای ایرانی برای حضور 
و مشارکت در برنامه توسعه کشورش و پروژه های 
مربوطه دعوت نمود. در این دیدار، دو طرف در 
بررسی  کاری،  کمیته مشترک  تاسیس  خصوص 
پایتختهای دو  امکان تاسیس  سفارتخانه ها در 

کشور و تبادل هیاتهای تجاری به توافق رسیدند.
وزیر امور خارجه توگو از  امیرعبداللهیان جهت 
دیدار از لومه دعوت نمود که مورد پذیرش طرف 

ایرانی قرار گرفت.

انگلیس: 

مذاکرات وین به بن بست خطرناکی 

نزدیک شده است

درباره  را  ادعاهایی  انگلیس  خارجه  امور  وزیر 
پیش رفت روند مذاکرات وین مطرح کرده و تالش 

کرد ایران را مقصر روند کند مذاکرات جلوه دهد.
رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
امروز  انگلیس  خارجه  امور  وزیر  تراس  الیزابت 
درباره مذاکرات وین گفت: مذاکرات فوریت دارد 
و پیش رفت آن به اندازه کافی سریع نبوده است. 
ما به همکاری نزدیک با متحدانمان ادامه می دهیم

وی مدعی شد: مذاکرات در حال نزدیک شدن 
به بن بست خطرناکی است. ایران االن باید انتخاب 
سرانجام  به  را  توافق  یک  می خواهد  آیا  که  کند 
برساند یا مسئول فروپاشی برجام ]توافق هسته ای[ 
باشد. اگر برجام فرو بپاشد، تمامی گزینه ها روی 
انگلیس  میز هستند! ادعاهای وزیر امور خارجه 
درباره روند مذاکرات وین در حالی مطرح می شود 
خارجه  امور  وزیر  عبداللهیان  امیر  حسین  که 
کشورمان در یک سخنرانی درباره مذاکرات وین 
نقطه  به  وین  در  ما  مذاکرات  کرد:  خاطرنشان 
ای دارد نزدیک می شود که مذاکرات فنی ما در 
آینده نه چندان دور به حد اشباع می رسد و ما 
باید تصمیم سیاسی بگیریم. امیرعبداللهیان درباره 
رویکرد اروپایی ها در مذاکرات اظهار کرد: تا اینجای 
کار سه کشور اروپایی رفتارشان در مذاکرات این 
شود  می  تحریم صحبت  از  وقتی  که  بوده  طور 
آن را به آمریکا حواله می دهند و در این موضوع 
non paper های شما و آمریکا عمل می کند و 

اتحادیه اروپا به عنوان واسطه اقدام می کند. در 
موضوع هسته ای وقتی صحبت می شود اروپایی ها 
می گویند موضوع مورد نگرانی ماست و در همه 
موضوعات مربوط به آن آماده گفت وگو هستیم. اما 
انتقاد ما این است که اروپایی ها هیچ ابتکار جدید، 
سازنده و رو به جلویی در مذاکرات ارائه ندادند البته 
تالش کردند در مذاکرات هفته های اخیر منطقی 
و سازنده ورود پیدا کنند. حتی امروز دیگر فرانسه 

نقش پلیس بد را در مذاکرات بازی نمی کند.

وال استریت ژورنال: 

تیم مذاکره کننده آمریکایی بر سر 

موضوع هسته ای ایران به شدت 

اختالف نظر دارند

وال استریت ژورنال اعالم کرد اختالف شدید در 
میان مذاکره کنندکان آمریکا بر سر موضوع رفع 
تحریم ها و یا عدم رفع تحریم ها به شدت اختالف 

نظر دارند.
باشگاه خبرنگاران جوان- به گفته برخی افراد آگاه، 
با توجه به اینکه مذاکرات هسته ای ایران در وین 
در روز های اخیر به مرحله حساسی رسیده است؛ 
اختالف های زیادی میان اعضای تیم مذاکره کننده 
آمریکایی بر سر موضوع تشدید سختگیری ها و یا 

لغو برخی از تحریم ها به وجود آمده است.
منابع خبری می گویند این اختالف ها به حدی 
است که برخی اعضای تیم آمریکایی گروه را به 
وال  گفته  به  اند.  کرده  ترک  زیاد  اختالف  دلیل 
استریت ژورنال، ریچارد نفیو، معاون فرستاده ویژه 
آمریکا در امور ایران به دلیل اختالف با سایر اعضای 

گروه آمریکایی این تیم را ترک کرده است.
تحریم های  معمار  و  حامیان  از  یکی  که  نفیو 
از  پیشتر  است  کشورمان  علیه  آمریکا  اقتصادی 
موضع سخت تر آمریکا در مذاکرات فعلی هسته ای 
حمایت کرده بود و از اوایل دسامبر سال گذشته 

میالدی در روند مذاکرات وین حضور نداشت.
اختالفات  بیشتر  استریت ژورنال  به گفته وال 
تیم مذاکره کننده آمریکا بر سر موضوع هسته ای 
ایران بحث بر سر این موضوع است که با توجه به 
پیشرفت هایی که در دور جدید مذاکرات هسته ای 
در وین حاصل شده، آمریکا تا چه میزان می تواند 
بر سر موضوع اجرای تحریم های همه جانبه علیه 

کشورمان پافشاری کند.
این  مقامات  آمریکایی،  نشریه  این  گفته  به 
بر سر موضوع  اختالفات داخلی  به دلیل  کشور 
انرژی هسته ای ایران تا به حال تصمیماتی را اتخاذ 
کرده اند که برخی در داخل آمریکا با آن به شدت 

مخالفند.

سرلشکر باقری در دیدار وزیر دفاع 
جمهوری آذربایجان:

رژیم صهیونیستی تهدید کننده امنیت 

منطقه است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: حضور 
رژیم صهیونیستی در منطقه، عامل ایجاد تفرقه و 
تهدیدکننده امنیت و ثبات کشورهای منطقه است.

به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز ، سردار 
سرلشکر پاسدار »محمد باقری« رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح عصر روز سه شنبه در دیدار سپهبد 
»ذاکر حسن اف« وزیر دفاع جمهوری آذربایجان 
داشت:  اظهار  است،  کرده  سفر  ایران  به  که 
امیدوارم سفر شما به ایران فرصت مناسبی برای 
توسعه و تحکیم روابط میان دو کشور به خصوص 

در موضوعات دفاعی، فنی و نظامی باشد.
برادران  دیدن  از  همواره  ما  داد:  ادامه  وی 
آذربایجانی خود خوشحال می شویم؛ زیرا همه ملت 
ایران احساس نزدیکی با ملت مسلمان جمهوری 

آذربایجان دارند.
به  اشاره  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
سیاست جمهوری اسالمی ایران مبنی بر مخالفت 
با هرگونه اشغالگری گفت: آزادسازی سرزمین های 
اشغالی آذربایجان که بعد از مدت سه دهه اتفاق 
افتاد، موجب خرسندی رهبر معظم انقالب اسالمی 

و مردم عزیز ایران شد.
وی افزود: دو کشور مشترکات و نزدیکی های 
فراوانی از جهت تاریخی، دینی، مذهبی، زبانی و 
سایر موضوعات دارند و سیاست دولت جمهوری 
با همسایگان  روابط  توسعه  هم  ایران  اسالمی 
است؛ تمام این موارد باعث می شود که تالش 
با شما  را  نزدیک تری  بسیار  مناسبات  تا  کنیم 

داشته باشیم.
سرلشکر باقری با تأکید بر لزوم احترام گذاشتن 
به تمامیت ارضی تمامی کشورها خاطرنشان کرد: 
خودمان  کشور  به  نسبت  که  مقدار  همان  ما 
ارضی  تمامیت  به  نسبت  داریم،  حساسیت 

جمهوری آذربایجان هم حساس هستیم.
ادامه  در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
عراق  و  سوریه  در  تروریست ها  اینکه  بیان  با 
گفت:  نشده اند،  نابود  اما  خورده اند،  شکست 
این تروریست ها تالش دارند در منطقه از جمله 
افغانستان، قفقاز و آسیای مرکزی گسترش یابند 
که با توجه به این موضوع، مقابله با آنها نیازمند 

همکاری کشورهای منطقه است.
دو  بین  بیشتر  رایزنی های  لزوم  بر  سپس  وی 
از بروز سوء تفاهمات  به منظور جلوگیری  کشور 
تأکید و عنوان کرد: سیاست اصولی ما حل و فصل 
بدون  منطقه،  کشورهای  توسط  منطقه  مسائل 

دخالت بیگانگان است.
سردار باقری حضور رژیم صهیونیستی در منطقه 
را عامل ایجاد تفرقه و تهدیدکننده امنیت و ثبات 

کشورهای منطقه دانست.

اظهارات  به  آمریکا  متحده  ایاالت  میان  این  در 
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران درباره مذاکره 

مستقیم با این کشور واکنش نشان داد.
شامگاه  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  یک 
دوشنبه آمادگی کشورش را برای »مذاکره مستقیم« 

با ایران اعالم کرد.
»جن  آمریکا  خارجه  وزارت  مقام  این  بر  عالوه 
دوشنبه  شامگاه  نیز  سفید  کاخ  سخنگوی  ساکی« 
آماده  در کنفرانس خبری خود گفت که واشنگتن 
پیشبرد  برای  ایران  با  فوری  و  مستقیم  مذاکرات 

مذاکرات هسته ای است«.
شرط شمخانی برای تغییر روش ارتباط با آمریکا 

در وین
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: روش ارتباطی 
جایگزین  دیگر  روش های  با  زمانی  تنها  آمریکا  با 

می شود که توافق خوب در دسترس باشد.
به گزارش ایسنا، علی شمخانی در توییتی نوشت: 
تا کنون ارتباط با هیئت آمریکایی حاضر در وین با 
مبادله نوشتار غیر رسمی انجام شده و نیازی به بیش 
از این نیز نبوده و نخواهد بود. این روش ارتباطی تنها 
زمانی با روش های دیگر جایگزین می شود که توافق 

خوب در دسترس باشد.
همچنین بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در 
زمینه احتمال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا تصریح 
کرد: درخواست مذاکره از سوی آمریکا بارها مطرح 
شده، اما هیچ گونه مذاکره مستقیمی بین ایران و 

آمریکا برقرار نشده است.
سخنگوی  عباس زاده  محمود  رابطه  همین  در 
کرد:  اظهار  نیز  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون 
جمهوری اسالمی ایران با تمامی کشورهای دنیا حتی 
آمریکا،  مورد  در  اما  کند؛  مذاکره  می تواند  آمریکا 

مشکل اصلی خودشان هستند.
او افزود: »لجاجت آمریکا با ایران در طول تاریخ به 
ویژه بعد از انقالب اسالمی اثبات شده است؛ در واقع 
هرکجا توطئه ای علیه ملت ایران بوده، آمریکایی ها 

مستقیم و غیرمستقیم در آن دخیل بوده اند.«
عباس زاده تاکید کرد: »ایران در ماجرای برجام در 
سطح وزیر خارجه به صورت مستقیم با آمریکا مذاکره 
کرد اما این آمریکا بود که به تعهدات خود عمل نکرد.« 
او تصریح کرد: »اگر آمریکایی ها حسن نیت داشته 
باشند و به آن چیزی که امضا می کنند عمل کنند، 
می توانیم با آن ها مذاکره کنیم اما آن ها این موضوع را 

در عمل اثبات نکرده اند.«
مذاکره مستقیم با آمریکا خوب یا بد؟

در  ایران  عصر  در  داننده  مصطفی  همچنین 
روند  در  »اگر  نوشت:  مستقیم  مذاکره  خصوص 
مذاکرات به مرحله ای برسیم که رسیدن به یک توافق 

خوب با تضمین باال الزمه اش این باشد که سطحی از 
گفت وگوها را با آمریکایی ها داشته باشیم این را هم 

نادیده نخواهیم گرفت.«
جمله فوق متعلق به امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
با  مستقیم  مذاکره  چرا  اما  است.  سیزدهم  دولت 

آمریکا می تواند به مذاکرات وین کمک کند؟
اگر یادتان باشد در عهد احمدی نژاد و سعید جلیلی 
و قبل از آن علی الریجانی و حتی زمان اصالحات و 
اروپایی،  کشورهای  با  ایران  روحانی،  دبیری حسن 
چین و روسیه  مذاکره می کرد و آمریکا در حاشیه بود 
و هیچگاه به صورت مستقیم با آنها در مورد توافق 

هسته ای گفت وگو نمی  کردیم.
حاصل این مذاکرات پشت سرهم و طوالنی، توافق 
بر سر شهر مذاکرات بعدی بود و هیچ توافق به سود 

کشور حاصل نمی شد.
بعد از حضور حسن روحانی با سابقه طوالنی در 
مذاکرات هسته ای، در دولت و دادن اختیار مذاکره 

به وزارت خارجه با مدیریت محمد جواد ظریف، پای 
آمریکا به صورت مستقیم به مذاکرات هسته ای باز 

شد.
کشورهای  توسط  آوردن  و  بردن  پیام  زمان  دیگر 
اروپایی به پایان رسید و ایران و آمریکا پشت یک میز 
سر برنامه هسته ای حرف زدند و در نهایت به توافق 
رسیدند که برجام نام گرفت.  رئیس دولت یازدهم به 
این نتیجه رسیده بود که بدون گفت وگوی مستقیم با 

آمریکا، توافقی حاصل نخواهد شد.
خروج آمریکا از برجام و انفعال کشورهای اروپایی، 
در  توانایی  عدم  و  برجام  احیای  در  روسیه  و  چین 
شکستن تحریم های ایاالت متحده علیه ایران، بازهم 
تنها  تنها و  این مناقشه  نشان داد که طرف اصلی 

آمریکاست.
دیگران در ماجرای برجام زینت المجلس هستند 
و تنها به این مذاکرات و توافق ها جنبه بین المللی 
می دهد و نقش دیگری ندارند. به زبان ساده می توان 

گفت آنها شاهدان یک قرارداد هستند که پای برگه را 
امضا می کنند.

و  رئیسی  دولت  در  مذاکرات  تازه  دور  در  قطعا 
بایدن، گفت وگوی مستقیم ایران و آمریکا می تواند 

یک گام بزرگ برای رسیدن به توافقی تازه باشد.
مذاکراتی که در آن آمریکا باید به ایران این تضمین 
را بدهد که اگر دوبار فردی مثل ترامپ سر کار آمد و 
از برجام خوشش نیامد، دوباره داستان به کما رفتن 
اگر  می دانیم  ما  همه  نشود.  تکرار  هسته ای  توافق 
ترامپ نبود، شاید داستان این روزهای ایران هم به 

گونه دیگری نوشته می شد.
دولت  به  بزرگی  کمک  می تواند  برجام  احیای 
سیزدهم برای به سامان رساندن وضعیت اقتصادی 
کشور کند. مردم به خوبی روزهای کوتاه بعد از توافق 
آرامش.  و  ثبات  روزهای  دارند.  یاد  به  را  هسته ای 
مذاکره با آمریکا، رسیدن به توافق هسته ای می تواند 

دوباره طعم این آرامش را به ایرانی ها هدیه کند.

وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگویی با مطرح کردن ادعاهایی 
علیه نقش ایران در منطقه و برنامه هسته ای آن، به بیان مواضع 

دولت آمریکا درباره اهمیت احیای توافق هسته ای پرداخت.
به گزارش ایسنا به نقل از وبگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا، 
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگویی در پاسخ به 
این سوال که در حال حاضر دولت آمریکا چقدر به انجام دادن 
یک توافق با ایران نزدیک است و آیا از پرداختن به بند های غروب 
و مسائل موشکی ایران و دیگر مسائل مرتبط با ایران که منتقدان 
به آن انتقاد داشته اند، صرف نظر خواهد کرد یا نه، با مطرح کردن 
ادعاهایی علیه ایران، گفت: مهم است کمی به عقب برگردیم و به 
یاد بیاوریم از همان ابتدا، چرا توافق اولیه انجام شد، چرا دولت 

اوباما دنبال آن بود و انجامش داد.
وی در ادامه ادعا کرد که علت آن به زبان ساده، به خاطر آنچه 
تمام فعالیت های مخرب ایران در خاورمیانه و فراتر از آن، می خواند 

است.
به گفته وی ایرانی با یک سالح هسته ای یا با توانمندی تولید 
یکی از آنها ]تسلیحات هسته ای[ در مدتی بسیار کوتاه، ]ایرانی[ که 
بتوانند خیلی سریع به چنین سالحی دست پیدا کند، ایرانی خواهد 
بود که با مصونیت بیشتری در تمامی این عرصه ها عمل می کند. 
همچنین، ایرانی با یک سالح هسته ای تهدیدی علیه موجودیت 
اسرائیل و برای دیگری کشورهای منطقه ایجاد می کند و به تهدید 
بالقوه ای جدی برای ما هم محسوب می شود، نه تنها در منطقه، 

بلکه در همین جا ]آمریکا[.
اهمیت توافق هسته ای برای آمریکا

بلینکن در این باره ادامه داد: بنابراین، دولت ]آمریکا[ بر اطمینان 
یابی از این متمرکز شد که هر کاری می توانستیم و هر کاری الزم 
انجام  به چنین سالحی  ایران  از دست یابی  برای جلوگیری  بود، 
دهیم. دولت همچنین تمامی راه های ممکن برای انجام دادن این 
کار را بررسی کرد و نتیجه این بود که موثرترین و بادوام ترین راه 
برای انجام دادن این کار از طریق یک توافق است و به توافقی دست 
یافت که شامل سخت ترین مقررات بازرسی در هرگونه توافق  کنترل 
تسلیحاتی بود، بندهای غروب طویلی برای توافق و البته توان انجام 
دادن کاری در صورت خروج ایران از توافق در آن وجود داشت، 
چون در دل توافق، طرحی بنیادین گنجانده شده بود که به واسطه 
ایران تصمیم می گرفت خود را از محدودیت های اعمال  آن، اگر 
شده بر آن برهاند و تالش کند مواد شکافت پذیر مورد نیاز برای 

یک سالح هسته ای را تولید کند، انجام دادنش حداقل یک سال 
طول می کشید و ما هم زمان زیادی می داشتیم تا برای آن کاری 
بکنیم. ما بر روی قسمت تولید مواد شکافت پذیر تمرکز کردیم چون 
زنجیره تولید عظیمی برای استخراج مواد خام، ساختن سانتریفیوژها، 
پردازش تمامی این ها در تاسیسات اتمی بسیار بزرگ الزم است و 
تمامی این ها تا حد معقولی قابل رویت هستند و می توانیم اگر 

مجبور شدیم، کاری برایش بکنیم.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین درباره مفاد مرتبط با مقررات 
منع اشاعه  تسلیحات هسته ای در توافق هسته ای گفت: این توافق 
بخش دیگری هم دارد که درباره ]به دست آوردن[ سالح واقعی 
یا تسلیح است. شما مواد شکافت پذیر دارید اما باید سالحی با 
قابلیت انفجار داشته باشید تا این مواد را داخلش تعبیه کنید. در 
این زمینه، با توجه به گزارش های علنی، ارزیابی ها این بوده است 
که ایران با کسب توانمندی دست یابی به یک سالح فاصله دارد. 
طبق گزارش های علنی، ]ایران[ برنامه تسلیحاتی ]هسته ای اش[ را 
در سال ۲۰۰۳ متوقف کرد. اما اگر دوباره آن را به کار بیاندازد، بخش 
مربوط به تسلیح دور از دسترس قرار می گیرد و انجام دادن کاری در 
این زمینه سخت تر می شود، چون اگر قرار باشد به یک سالح واقعی 
دست بیابید، احتماال این کار را جایی در اتاقی پشت یک کامپیوتر و 

در تاسیساتی نسبتا کوچک تر انجام می دهد.
پیامدهای خروج آمریکا از توافق هسته ای در دولت دونالد ترامپ

حدود  از  پس  ایران  که  این  وجود  با  آمریکا  خارجه  امور  وزیر 
یک  سال و نیم از زمان خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای و 
متحمل شدن تحریم های سختی که بازگردانده شده بودند، اعالم 
از تعهدات داوطلبانه اش در  تعیین شده  بود در چند گام  کرده 
توافق فاصله می گیرد و در صورت بازگشت تمامی طرفین توافق به 

عمل به تعهداتشان این اقدامات را به حالت اول باز خواهد گرداند، 
به اقدامات هسته ای ایران در این مدت پرداخته و گفت: بنابراین 
توافقی که انجام شد، بر مواد شکافت پذیر متمرکز بود و به گونه 
موثری توانست برنامه هسته ای ایران را به داخل جعبه بازگرداند و 
من باید بگویم، از میان تمامی تصمیم هایی که در پنج تا ده سال 
اخیر در سیاست خارجی آمریکا اتخاد شده است، فکر کنم احتماال 
بدترین آن ها خروج از این توافق بوده است. به ما وعده داده شده 
بود که این توافق با توافقی قوی تر جایگزین  خواهد شد. این اتفاق 
نیفتاد. برعکس، ایران از آن موقع از این اقدام به عنوان بهانه ای برای 
از سرگیری خطرناک ترین جنبه های برنامه اش استفاده کرد، یعنی 
آغاز  تولید مواد شکافت پذیر تا ۲۰ درصد، ۶۰ درصد، و تهدید کرد 
تا ۹۰ درصد هم انجامش خواهد داد، توافق جلوی آن را تا ۳.۶۷ 
درصد گرفته بود. تمام این ها معنایش این است که می توان مواد 
شکافت پذیر در سطح تسلیحات را خیلی، خیلی، خیلی سریع تولید 
کرد. ]ایران[ شروع کرد به به کار گرفتن سانتریفیوژهای پیچیده تری 
که تمامشان به واسطه توافق ممنوع شده بودند. همچنین شروع 
کرد به ایجاد اخالل در فعالیت بازرسان بین المللی که دید بسیار 

باالیی از تمامی جنبه های این برنامه به ما می دادند.
آمریکا  رئیس جمهور  بایدن،  دولت جو  مواضع  درباره  بلینکن 
درباره احیای توافق هسته ای گفت:  حاال ما در حال بررسی این 
هستیم که آیا امکان بازگشت به پایبندی دوجانبه به این توافق، به 
برجام وجود دارد یا نه، چون ارزیابی ما این است که از میان تمامی 
گزنیه های ناقصی که داریم، این هنوز بهترین راه برای برگرداندن 
برنامه هسته ای ایران به داخل جعبه و در عین حال، ایجاد امکانی 
برای ما در جهت پرداختن به تمامی  افراط های دیگر در سیاست 
ایران است، چون هیچ چیزی  به هیچ وجه در توافق مانع ما از 
پیگیری، تحریم و پرداختن به چیزهای دیگری نیست که ایران انجام 

می دهد و ما عمیقا با آنها مخالفیم.
او درباره فعالیت هسته ای ایران مدعی شد: ما در زمینه توان 
باقی مانده  فرصت  پایان  به  بسیار  بسیار  توافق  این  به  بازگشت 
نزدیکیم، چون ایران در برنامه خود پیش روی داشته است. دو بحث 
در این باره وجود دارد. ]ایران[ در حال رسیدن به نقطه ای است که 
زمان گریز آن، یعنی مدتی که طول می کشد مواد شکافت پذیر الزم 
برای یک بمب را تولید کند، رو به کوتاه شدن و رسیدن به مدتی 
چند هفته ای است، و این به خودی خود، چیزی است که نباید به 

مرور به طول بینجامد. 

گفت و گوهای کاغذی ایران و آمریکا رودرو خواهد شد؟

توافق خوب، پیش شرط مذاکره مستقیم
مسئوالن بارها تاکید کرده اند که با آمریکا به صورت مستقیم مذاکره ای صورت نخواهد گرفت. استدالل البته به درستی مطرح شد که این آمریکا بوده که از 
برجام خارج شده و تا به برجام باز نگردد صحبتی باقی نمی ماند. با این همه اما مقامات آمریکایی بارها ابراز تمایل کرده اند تا با مسئوالن کشورمان گفت و گو 
کنند. در دوره روحانی ترامپ مستقیم خواست که با وی دیدار کند و البته حسن روحانی از این کار ابا کرد. حاال اما امیرعبداللهیان گفته که طرف آمریکایی 
از طرق مختلف پیام هایی را ارسال می کند که خواهان سطحی از مذاکره مستقیم با ایران است. مذاکرات ما با ۱+۴ است و مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا 
از طریق NonPaper و از طریق مورا و یکی دو کشور عضو برجام در وین است. گفت وگوهایی که بعضا در برخی از کانال های مجازی منتشر می شود که 
ایرانی ها در حال مذاکره مستقیم با آمریکایی ها هستند به هیچ وجه صحت ندارد، ولی در عین حال اگر در روند مذاکرات به مرحله ای برسیم که رسیدن به 

یک توافق خوب با تضمین باال الزمه اش این باشد که سطحی از گفت وگو را با آمریکا داشته باشیم، آن را نادیده نخواهیم گرفت.

وج از توافق هسته ای از بدترین تصمیم های آمریکا بودوزیر خارجه آمریکا: خر

روش ارتباطی 

با آمریکا 

تنها زمانی 

با روش های 

دیگر جایگزین 

می شود که 

توافق خوب در 

دسترس باشد

یک استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان گفت: گرچه نگاه 
به شرق و اتکای بیش از حد به آن می تواند تبعات خطرناکی برای ایران داشته 
باشد، اما نگاه متوازن به شرق در قالب یک موازنه عدم تعهدی که ایران بتواند 
از قطب های علمی و صنعتی در صورتی که نقض حاکمیت ملی را نداشته باشند 

بهره ببرد، معقول است.
مرکب  »رزمایش  پیام  درباره  ایسنا  با  گفت وگو  در  بصیری  محمدعلی 
کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲« که با حضور نیروهای دریایی ایران، چین و 
اصوالً  کرد:  اظهار  می شود،  برگزار  هند  اقیانوس  شمال  منطقه  در  روسیه 
در روابط کشورها مراحل روبه ارتقا به این صورت است که در ابتدا روابط 
به شکل دیپلماتیک آغاز می شود و زمانی که روابط گرم تر شود به سمت 
این  می یابد.  ارتقا  دفاعی  و  نظامی  سپس  و  فرهنگی  اقتصادی،  روابط 
رزمایش مشترک نشان می دهد که روابط ایران با روسیه و چین در سطح 
عالی، استراتژیک و دفاعی است که توانسته یک مانور نظامی در یک حوزه 

بین المللی در اقیانوس هند برگزار کند.
وی افزود: پیام این رزمایش مشترک این است که هر سه کشور ایران، روسیه 
و چین مصمم هستند تهدیداتی که برای یکی از آنها در این حوزه آبراهی و نقل 
و انتقال بین المللی رخ دهد را به شکل مشترک پاسخ دهند. در عرف بین المللی 
معموالً بیان می شود که این مانورها تهدیدی برای هیچ کشوری نیست و تنها 

برای دفاع از صلح و ثبات در آن منطقه است و این امر جزو پیام اول رزمایش 
مشترک این سه کشور است.

این کارشناس روابط بین الملل گفت: پیام دوم »رزمایش مرکب کمربند امنیت 
دریایی ۲۰۲۲ « به شکل غیرمستقیم این است که دولت های برگزارکننده مانور 
اتفاق نظر دارند تهدیداتی که برای یکی از طرف ها به شکل بالقوه وجود دارد در 
صورت تبدیل شدن آن به فعل، با آن تهدیدات برخورد کنند و بی تفاوت نیستند. 
منافع مشترک یا نقل و انتقاالت مشترکی که میان ایران و این دو کشور از 
طریق آب های گرم در قالب تجارت نفت و کاالهای صنعتی وجود دارد، بنابراین 
رزمایش این پیام را می دهد که این مسیر و آبراه باید برای سه کشور امن و با 
ثبات باشد و در صورت نا امن شدن تجارت دریایی، سه کشور اقدام مشترک 

می کنند.
بصیری تصریح کرد: طرف هایی که باید پیام این رزمایش را بگیرند خواهند 
گرفت و این رزمایش سبب بازدارندگی خواهد شد. معموالً مانورها سبب می شود 
وضع موجود حفظ شود و دولتی که قصد دارد وضع را بر هم بزند دست به 
عقب نشینی بزند. برای مثال روسیه در مرز اوکراین مانور نظامی برگزار می کند تا 

ناتو را وادار به عقب نشینی از شرق اروپا کند.
اتکای بیش از حد به شرق، تبعات دارد

وی خاطرنشان کرد: به دلیل تحوالت بین المللی و منطقه ای و سرخوردگی که 

ایران در مذاکرات برجام از غرب پیدا کرد و به دلیل عدم وفای به عهد غربی ها، 
به نوعی نگاه به شرق را برگزید و در قراردادهایی که با روسیه و چین در حوزه 
اقتصادی منعقد کرده، پاسخی به این سرخوردگی از غرب است. گرچه نگاه به 
شرق و اتکای بیش از حد به شرق می تواند تبعات خطرناکی برای ایران داشته 
باشد، اما نگاه متوازن به شرق در قالب یک موازنه عدم تعهدی که ایران بتواند 
از قطب های علمی و صنعتی در صورتی که نقض حاکمیت ملی را نداشته باشند 

بهره ببرد، معقول است.
این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان، گفت: بنابراین 
در چارچوب منافع ملی ارتباط سازنده با شرق یک حرکت دیپلماتیک منطقی و 
عقالنی است به این معنا که اگر امروز شش قدرت، اقتصادی، علمی و صنعتی 
در جهان داریم و براساس اولویت و مزیت های نسبی که این قطب ها دارند و 
می توانند در مبادالت تجاری نیازهای ایران را پاسخ دهند باید با آنان ارتباط برقرار 
شود و اگر در ارتباط با روسیه و چین چنین نگاهی وجود داشته باشد، منطقی 
است و اگر تحریم ها و شرایط اجازه دهد ایران می تواند با هند، اروپا و آمریکا 
ارتباط تجاری داشته باشد که این امر در راستای شعار نه شرقی، نه غربی ضمن 

حفظ استقالل کشور است.
بصیری افزود: اما اگر ایران به دلیل اجبار یا نگاه یکجانبه گرایانه، به یکی از این 
قطب ها اتکای بیش از حد کند، همان خطای استراتژیکی را مرتکب می شود که 

شاه بعد از کودتای ۲۸ مرداد با اتکای بیش از حد به آمریکا مرتکب شد که در 
نتیجه نفی نسبی استقالل ایران و وابستگی به غرب را در پی داشت و سرانجام 
سبب نارضایتی عمومی و انقالب شد. امیدواریم نگاه به شرق به گونه ای باشد 

که این برچسب به سیاست خارجی ایران در عمل وارد نشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:

نگاه به شرق متوازن و در چارچوب منافع ملی باشد
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 سبک
خانواده ایرانی چند فرزند می خواهد؟زندگی

برای دسترسی به آمار دقیق تر، نهادها و مراکز متعددی پای کار این تحقیق میدانی 
آمدند. پیمایش زندگی خانوادگی در ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
بهداشت، سازمان بهزیستی، شورای فرهنگ عمومی، معاونت زنان و خانواده نهاد 
ریاست جمهوری، معاونت پیشگیری از جرم و وزارت علوم انجام شده است. فصل 

ششم این پیمایش به طور ویژه به مسئله فرزندآوری می پردازد.
همه چیز از اظهارات رییس مجلس شورای  اسالمی در نشست علنی روز سه شنبه 
۱۱ آبان ماه درباره تعداد فرزندان دلخواه زنان متاهل شروع شد. محمدباقر قالیباف 
پیش از هر چیز از میدانی بودن پیمایشی گفت که در آن تعداد مطلوب فرزندان در 
خانواده های ایرانی عددی نزدیک به ۳ فرزند عنوان شده است. سپس اشاره کرد که 
نظرسنجی در این زمینه با حضور تعداد زیادی از زنانی که در سن باروری بین ۱۵ تا 
۴۹ سال هستند انجام شده است. در گزارش پیش رو جزییات این پیمایش که اما و 

اگر های زیادی را به دنبال داشت را مورد بررسی قرار داده ایم.
مطالعه ای با پشتوانه دقیق میدانی

داده های آماری این پیمایش نشانگر این هستند که تحقیق انجام شده با پشتوانه 
دقیق مطالعاتی صورت گرفته است. دکتر محزون از کارشناسان مرکز آمار ایران با 
بیان این که آمارهای موجود در این پیمایش حقیقی و میدانی هستند به مشارکت 
نهادهای مختلف در تهیه و تدوین این اطالعات اشاره می کند: » تا به حال تحقیقات 
مختلفی در زمینه نگرش خانواده ها به مسئله فرزند پروری انجام شده است. آخرین 
این پیمایش ها مربوط به پژوهشکده آمار وابسته به مرکز آمار ایران بوده است. جامعه 
آماری این پژوهش از میان جوانان در آستانه ازدواج، زوج های جوان بدون فرزند، 

زوج های صاحب فرزند و زنانی که در سن باروری )۱۵ تا ۴۹ سال( انتخاب شده اند.
مشارکت برای حصول نتیجه واقعی تر

برای دسترسی به آمار دقیق تر، نهادها و مراکز متعددی پای کار این تحقیق میدانی 
آمدند. پیمایش زندگی خانوادگی در ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
بهداشت، سازمان بهزیستی، شورای فرهنگ عمومی، معاونت زنان و خانواده نهاد 
ریاست جمهوری، معاونت پیشگیری از جرم و وزارت علوم انجام شده است. فصل 
ششم این پیمایش به طور ویژه به مسئله فرزندآوری می پردازد. داده های این تحقیق 
می تواند به مثابه مشاوری مجرب برای سیاستمداران و قانون گذاران فعال در حوزه 
خانواده باشد. برنامه ریزی برای از میان برداشتن موانع ازدیاد جمعیت در دستور کار 
دولت قرار گرفته است و دسترسی به داده های این نوع پیمایش ها برای مسئوالن 

ضروری به نظر می رسد.
اعداد فرزند دلخواه مجهول بود

تمایل به فرزندآوری، محدودیت ها و موانع بچه دار شدن، تعداد فرزند دلخواه و 
مسائلی در زمینه بارداری از جمله سرفصل هایی است که در این پیمایش به آن 
ها پرداخته شده است. پیش از این تعداد فرزندان دلخواه در خانواده های ایرانی 
مجهول بود. کارشناس مرکز آمار در این باره می گوید: »داده های به دست آمده در 
این پیمایش ها نسبی هستند اما عددی نزدیک به ۳ فرزند از بطن این پیمایش به طور 
تقریبی مطرح شده است. به طور میانگین و نسبی از جمعیت آماری مشارکت کننده 
در این پیمایش ۷/۸ دهم درصد ۵ فرزند و بیشتر را عنوان کرده اند و ۷/۲ دهم درصد 

یک فرزند را به عنوان تعداد دلخواه فرزند مطرح کرده اند.
وقتی هنوز ترکیب جنسیت فرزندان مهم است

برای بیشتر افراد نظر دهنده در این پیمایش مطلوب در این بوده است که داشتن فرزند 
دختر و پسر را تجربه کنند.۳۱ درصد از افراد حاضر در این جامعه آماری ترکیب یک 
پسر و یک دختر را انتخاب کرده اند و در بیشترین تعداد فرزندان دلخواه ۲۲ درصد از این 
جامعه آماری تعداد و ترکیب و جنسیت فرزندان دلخواه را ۲ پسر و ۲ دختر بیان کرده اند.

زیر ذره بین با سابقه ترین ها
داده های به دست آمده از این جامعه آماری که در بیش از ۲۰ استان پراکنده بوده اند 
زیر نظر با سابقه ترین کارشناسان مرکز آمار ایران تدوین و گردآوری شده است. مراکز 
و نهاد های بسیاری در این پیمایش مشارکت داشته اند. اما در نهایت این اطالعات 
در اختیار با سابقه ترین ناظران فنی مرکز آمار ایران قرار گرفته است. تدوینگر فنی این 
پیمایش به دقیق ترین شکل ممکن آمار خروجی این پیمایش را از دل نظرسنجی ها 
بیرون آورده و به این شکل منتشر کرده است. در همه کشورهای پیشرفته دنیا این 
نوع پیمایش ها سرآغازی برای حرکت در راستای مانع زدایی هستند و امید است که 
مسئوالن با تکیه بر این داده های میدانی اقدام به برنامه ریزی و اجرای برنامه های الزم 

برای دستیابی خانواده های ایرانی به تعداد دلخواه فرزندان کنند.
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»اپ«تکار
پردازنده های اینتل زیر ذره بین

زمانی که قصد تهیه یک لپ تاپ یا کامپیوتر را 
داشته باشیم یکی از مهم ترین المان هایی که باید 
در نظر بگیریم انتخاب پردازنده خواهد بود. یکی 
از محبوب ترین برند های تولید کننده پردازنده های 
کامپیوتری بدون شک کمپانی اینتل است، اما چه 
در دنیای کامپیوتر های شخصی و چه در دنیای 
لپ تاپ ها به قدری سری ها و مدل های متفاوتی 
را از این کمپانی می بینیم که ممکن است در زمان 
انتخاب دچار تردید و در نهایت اشتباه شویم. در 
این قسمت از برنامه سیلیکن تمامی پردازنده های 

این کمپانی را زیر ذره بین خواهم برد.
در حال حاضر ۶ سری پردازنده اینتل  مختلف 
 ،Xeon سری   ،  Xeon Scalable سری  دارد. 
 Celeron سری ،Pentium سری ،Core سری
سری  مثال  برای   .Atom سری  نهایت  در  و 
Scalable به چهار دسته  پالتینیوم، گلد، سیلور 

و برنز تقسیم می شود که هرکدام از این دسته ها 
دارای پردازنده های مختلفی با مشخصات بسیار 

متفاوت هستند.
به طور مثال سری محبوب و مشهور Core که 
بیشتر از تمام پردازنده های اینتل نام این سری را 
شنیده ایم، مانند دیگر سری پردازنده های اینتل 
طبیعتا دارای دسته ها و مدل های بسیار متفاوتی 
است. اما اگر این بخواهیم یک پردازنده از بین 
این یک دنیا مدل انتخاب کنیم به جز تفاوت در 
بسیار  فرمول  با  مدل ها،  و  سری ها  مشخصات 
پیچیده ای به اسم فرمول نام گذاری پردازنده های 
اینتل روبرو می شویم که ممکن است کاربر را در 
لپ تاپ  یا  کامپیوتر  برای  پردازنده  انتخاب  حین 

جدیدش به اشتباه بیندازد.

 Close Friends توییتر در

به نظر می رسد توییتر در حال کار روی ویژگی 
جدیدی مانند قابلیت Close Friends اینستاگرام 
است تا کاربران بتوانند توییت های خود را با گروه 

خاصی از افراد به اشتراک بگذارند.
این  از  تابستان، شواهدی  اوایل  در  بار  اولین 
قابل  »دوستان  عنوان  تحت  توییتر  قابلیت 
اعتماد« )Trusted Friends( کشف شده بود. 
اکنون »الساندرو پالوزی«، توسعه دهنده موبایل 
پیشرفت های توییتر را بررسی کرده و به شواهد 

جدیدی از این قابلیت دست پیدا کرده است.
همانطور که او توضیح می دهد، قابلیت جدید 
این شبکه اجتماعی »Twitter Flock« نامیده 
گذاشته  اشتراک  به  تصویر  طبق  و  شد  خواهد 
کاربران  اینستاگرام،  ویژگی  مانند  درست  شده، 
می توانند حداکثر ۱۵۰ کاربر را به لیست دلخواه 
توییت های  برخی  بتوانند  تا  کنند  اضافه  خود 

مشخص شده را مشاهده و به آن ها پاسخ دهند.
عالوه بر این، کاربران در هر زمانی می توانند 
لیست خود را ویرایش کرده و اعضای آن را اضافه 
یا حذف کنند. نکته مهم دیگر اینکه توییتر حذف 
یا اضافه شدن کاربران را از طریق نوتیفیکشن به 

آ ن ها اعالم نخواهد کرد.
از  یکی   Flock لیست  در  اگر  حال،  این  با 
نشان  با  توییتر  باشید،  داشته  کاربران حضور 
دادن یک برچسب با مضمون »شما می توانید 
به  را  شما  نویسنده  زیرا  ببینید  را  توییت  این 
Flock خود اضافه کرده است« این موضوع را به 

شما اطالع خواهد شد. از طرفی دیگر، در هنگام 
ارسال توییت جدید، با وجود این قابلیت، گزینه 
کاربران  تا  زیر(  )تصویر  می شود  ارائه  جدیدی 
بتوانند تصمیم بگیرند که قصد دارند آن را با تمام 
اعضا یا فقط دوستان انتخابی خود به اشتراک 

بگذارند.
 Twitter در نهایت باید اشاره کرد که قابلیت
توسعه است و مشخص  Flock هنوز در حال 

نیست چه زمانی در دسترس کاربران قرار خواهد 
گرفت.

در اقدامی مشابه، این شبکه اجتماعی ماه ها 
با  رقابت  برای   Communities ویژگی  از  قبل 
گروه های فیسبوک رونمایی کرد که کاربران در 
درباره  نظر  تبادل  برای  را  فضایی  می توانند  آن 
نوعی  به  و  کنند  ایجاد  مختلف  موضوعات 

انجمن های خاص خود را تشکیل دهند.
منبع: دیجیاتو

ماشین 
بازی

تازه های
علمی

اکثر ما این کار را انجام داده ایم. ما به طور لحظه ای با نگاه کردن 
به گوشی هوشمند یا تنظیم رادیو و موزیک موردعالقه از جاده چشم 
برداشته ایم و به اصطالح حواسمان پرت شده است. همه این اتفاقات 
در حالی رخ داده است که راننده همیشه باید چشم به جاده بدوزد تا 

از دست اندازها، خودروهای دیگر، عابران پیاده و… دوری کند.
کارشناسان ایمنی می گویند صنعت خودرو با استفاده روزافزون 
از تکنولوژی های پیچیده تر در خودروها باعث افزایش حواس پرتی 
راننده ها می شوند. این تکنولوژی ها باعث ارائه کوهی از اطالعات به 
رانندگان می شوند و این در حالی است که راننده باید تمامی حواس 

خود را معطوف جاده و شرایط رانندگی بکند.
یان جک، مدیر انجمن خودروی کانادا که در حال برنامه ریزی برای 
راه اندازی کمپین هشدار به رانندگان در خصوص حواس پرتی است 
است. موضوع وجود  روزافزون  و  این یک مشکل عمده  می گوید: 

تکنولوژی های زیاد به چالشی مهم تبدیل شده است و رانندگان باید 
این موارد را در خودرو مدیریت کنند.

تست های مستقل نشان داده اند حتی فعالیت هایی همچون غذا 
باعث حواس پرتی  با سرنشینان می تواند  خوردن و صحبت کردن 
رانندگان و تأثیر روی توانایی آن ها در تشخیص و پاسخ به شرایط 
خطرناک شود؛ اما انجمن خودروی کانادا به طور ویژه درباره نصب 
سیستم های اطالعات سرگرمی پیشرفته در خودروها نگران است. یکی 
از مثال های بارز دراین باره توانایی بازی کردن رانندگان در خودروهای 
تسال بوده است که خبرساز شد و پس از آن نیز تسال اقدامات الزم 

درباره جلوگیری از این کار را انجام داد.
اما سیر تکامل سیستم های اطالعات سرگرمی چگونه بوده است؟ به 
چگونگی برهم کنش ما با خودروها در عصر حاضر و مقایسه آن با ۲۰ 
سال پیش فکر کنید. خودروی روزمره نگارنده این گزارش یک دستگاه 

هوندا CR-V ۲۰۰۴ است اما در کنار آن یک فورد کوگا ۲۰۲۱ پالگین 
هیبریدی نیز استفاده می شود. هوندا فاقد نمایشگر لمسی یا سیستم 
ناوبری است و تنها یک سی دی پلیر ساده دارد. کولر این خودرو 
دستی است و از سه کلید چرخان ساده استفاده می کند. برای تنظیم 

این موارد نیازی به چشم برداشتن از جاده نیست.
از خودروهای مدرن، کوگا هم دارای کلیدهای  برخالف بسیاری 
چرخشی برای سیستم تهویه مطبوع است هرچند این کلیدها خیلی 
از  بسیاری  اما  نصب شده اند؛  پایین  ارتفاع  در  و  هستند  کوچک 
ویژگی های فورد و منوهای زیاد آن در داخل نمایشگر لمسی پنهان 

شده اند و این امر باعث حواس پرتی می شود.
مطالعات دانشگاه یوتا و موسسه ترافیک و ایمنی نشان می دهد 
برخی عملکردها در خودروهای مدرن نیازمند ۴۸ ثانیه صرف زمان 
هستند. به همین خاطر است که یکی از مؤسسات ایمنی خودرویی 
کانادا در سال ۲۰۱۸ مدعی شد ۲۵ درصد تلفات تصادفات خودرویی 

می تواند با حواس پرتی رانندگان در ارتباط باشد.
از  ایمن تر  هم  امروزی  خودروهای  که  است  این  واقعیت  ولی 
قبل هستند. CR-V نگارنده فاقد ارتباط بلوتوث است اما کوگا با 
این ویژگی امکان برقراری تماس ها بدون لمس گوشی را می دهد. 
این خودرو همچنین به هدایت بین خطوط، کروز کنترل تطبیقی، 
تشخیص محدودیت سرعت و ترمز خودکار مجهز شده است؛ و 
اگرچه شما برای رسیدن به برخی عملکردها باید منوها را بگردید 
اما برخی سیستم های رقیب امکان شخصی سازی صفحه نمایش 
و دسترسی راحت تر به برخی برنامه های پرکاربرد را می دهند؛ اما 
شکی وجود ندارد که خودروهای جدید باعث حواس پرتی بیشتر 

می شوند.
در نهایت باید گفت تکنولوژی خودران به حدی پیشرفت خواهد 
کرد که خواهد توانست پیام ها را تایپ کرده، ویدئوها را پخش کند و 
محتواهای گوناگون را به نمایش بگذارد؛ اما خودروسازان باید تا آن 
زمان تالش زیادی را در کاهش حواس پرتی رانندگان و تمرکز روی این 

موضوع انجام دهند.
)pedal.ir( منبع: پدال

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی که روی موش ها انجام 
شد، نشان داده اند که ورزش کردن می تواند عضالت را تا ۱۰ درصد 

جوان تر کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، پژوهش هایی که در سال های 
اخیر انجام شده اند، به روشن کردن راه های سودمندی کمک می کنند 
که ورزش به واسطه آنها می تواند بر روند پیری تأثیر بگذارد و به 
مقابله با از دست دادن بینایی، آسیب قلبی و همچنین، ترمیم عضله 
بپردازد. یک پژوهش جدید از طریق آزمایش هایی که روی موش های 
مسن انجام شده اند، داده هایی را به این مجموعه اطالعات اضافه 
کرده است. این اطالعات پس از یک رژیم شدید تناسب اندام، ویژگی  
موش هایی را که هشت هفته جوان تر بودند، در مقایسه با گروه 

کنترل شده غیرفعال نشان دادند.
این پژوهش، روی یک فرآیند بیولوژیکی موسوم به متیالسیون 
DNA متمرکز است که طی آن، خوشه هایی از اتم های موسوم به 

گروه های متیل با مولکول DNA تعامل می یابند و بیان ژن های ما 
را تغییر می دهند. این فرآیند، تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل 
محیطی مانند رژیم غذایی و استرس قرار می گیرد و به همین دلیل، 
می شود.  گرفته  نظر  در  پیری  با  مرتبط  اپی ژنتیک  مکانیسم  یک 

متیالسیون DNA با باال رفتن سن، افزایش می یابد.

اعضای  از  و  آمریکا  آرکانزاس  دانشگاه  پژوهشگر  موراک،  کوین 
این گروه پژوهشی گفت: تغییرات متیالسیون DNA طی عمر، به 
شیوه ای سیستماتیک اتفاق می افتد. این تغییرات تا جایی است که 
می توان DNA یک شخص را از یک نمونه بافت مشخص شده به 

دست آورد و با درجه ای از دقت، سن تقویمی او را پیش بینی کرد.
این پژوهش، موش های نزدیک به پایان عمر را در ۲۲ ماهگی در بر 
داشت که طی دو ماه، تحت یک رژیم ورزشی قرار گرفتند. این برنامه 
به یک سرباز انسانی تشبیه شده است که یک کوله پشتی سنگین را 
طی چندین مایل حمل می کند و برای اطمینان از ساخت عضله در 

موش ها طراحی شده است.
این  بررسی  برای  را  بیشتری  بررسی های  دارند  دانشمندان قصد 
ارتباط انجام دهند تا بفهمند که آیا متیالسیون تغییر یافته می تواند 
به واسطه ورزش، تغییراتی را در عملکرد و سالمت عضالت ایجاد کند 
یا خیر. موراک گفت: اگر چنین موضوعی درست باشد، پیامدهای 
این کار چیست؟ آیا تغییرات در این نواحی متیالسیون بسیار ویژه، 
فنوتیپ واقعی دارند که از آن پدید می آید؟ آیا این عاملی است که 
به بروز پیری منجر می شود یا فقط با آن مرتبط است؟ آیا این فقط 
عاملی است که در هماهنگی با سایر عوامل گوناگون طی فرآیند پیری 

رخ می دهد؟ این چیزی است که ما نمی دانیم.

وها، یک چاقوی دو لبه… تکنولوژی های مدرن خودر

ورزش کردن می تواند عضالت را تا ۱۰ درصد جوان تر کند

ویترین

»افالطون« در بازار کتاب

چاپ تازه کتاب »افالطون« از مجموعه »راهنمای 
سرگشتگان« منتشر شد.

پژوهش  و  نوشته  کتاب  این  ایسنا،  گزارش  به 
 ۳۸۳ در  آذرفزا  ایرج  ترجمه  با  و  پرس  ا.  جرالد 
صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۶۰ هزار 
تومان از سوی انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ 
دوم رسیده و در دسترس عالقه مندان فلسفه و 
اندیشه قرار گرفته است. در معرفی ناشر از این 
کتاب آمده است: »افالطون فیلسوف کبیر و نامور 
آنچه  بنیان گذاریِ  به دلیل جایگاهش در  یونانی 
امروزه به دانش فلسفی می شناسیم و موقعیتی که 
نقطه اتصال جهان اسطوره و فلسفه است، در همه 
قرن هایی که از حیاتش گذشته است محلّ توجه و 
اهتمام آیندگان خود بوده است؛ این اهتمام فراوان 
و مراجعات متعدد و متکثر باعث شده است که 
آیندگانِ افالطون آرا و دیالوگ های او را مثل بسیاری 
اَبَرمتن های انسانی دیگر، با رویکردها و تفسیرهای 
مختلفی بخوانند؛ تفسیرهایی که شاید هر کدام 
در دوره های خود سخن آخر فرض شده اند، ولی با 
گذشت زمان مشخص شده که دریچه تفسیرهای 
نو و رویکردهای تازه در افالطون پژوهی  همچنان 
گشوده است. کتاب افالطون از مجموعه راهنمای 
نمونه های گشودن  از  پرس  ا.  جرالد  سرگشتگانِ 
افق های تازه در تفسیر و فهم از افالطون است. 
 ۳۰ از  بیش  با  مجموعه ای  سرگشتگان  راهنمای 
مجلد است که انتشارات کونتینیوم در دو دهه اخیر 
به زبان انگلیسی منتشر و در سال های گذشته نیز 
انتشارات علمی و فرهنگی آن را برای فارسی زبانان 
این  مجلدهای  از  یک  هر  در  است.  کرده  مهیا 
مجموعه فیلسوف برجسته ای از دوران کالسیک تا 
معاصر معرفی می شود. نام این مجموعه از کتاب 
ابن میمون،  سرگشتگان(  )راهنمای  دالله الحائرین 
فیلسوف و الهی دان یهودی، اقتباس شده است. 
که  است  این  هدف  سرگشتگان  راهنماهای  در 
با  مواجهه  حیرتِ  در  پژوهشگران  و  دانشجویان 
و  مهم  فیلسوفان  به  مربوط  داده های  از  دریایی 
خارج  سرگشتگی  از  فلسفی،  بزرگ  مکتب های 
شوند و در یک جلد معین، اطالعاتی ُشسته رُفته 
به  او  کلیدیِ  اصطالحات  و  مفاهیم  توضیح  در 
نوسفران،  مناسبِ  حال  عین  در  و  فنی  زبانی 
دریافت کنند.« کتاب در یک مقدمه، چهار بخش 
بخش  در  است.  شده  تدوین  پایانی  واژه نامه  و 
نخست پس زمینه حیات افالطون، در بخش دوم 
عناصر متغیر در دیالوگ های برجای مانده از او، در 
بخش سوم عناصر ثابت در فلسفه او و در بخش 
پایانی توصیه ها و رهنمودهایی برای خواندن بهتر و 

دقیق تر دیالوگ های افالطون عرضه می شود.
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