
شلیک به نان یادداشت

علیرضا کارگر
حذف ارز 4200 تومانی با انواع کلید واژه ها کلید خورد. سردرگمی و 
سراسیمگی در انتخاب نام و تراشیدن دلیل برای حذف یارانه ها هم خود 
از ِسرهای درون خبر می داد. از جلوگیری از قاچاق کاال و سد بستن بر 
سیل کاالهای ارزان ایرانی به کشورهای همسایه )که در ادامه به افسانه 
بیرون  انبار  از  و  برقرار کردن عدالت  تا  اشاره خواهد شد(،  بودن آن 
کشیدن تابلوی زنگ زدۀ هدفمند کردن یارانه ها، هر چه بود، به جد و 
جهد بسیار کوشیده شد تا این داروی تلخ به انواع شیرین کاری¬ها به 

مردم تلخ کام خورانده شود.
این طرح  و خطرات  اما ضربه ها  دیده شد،  بودجه   جبران کسری 
ناپخته دیده نشد، تا قرص نان کوچک سفره مردم با تیغی نو باز بریده 
شده و کوچک تر شود. گران شدن ارزاق، فشار مالی بر مردم و نارضایتی 
عمومی تازه از مطالع سحر این جراحی ناشیانه است. خطرهای بزرگتر 
در کمین نشسته اند تا یک به یک بیرون جهند و گره ها بر معیشت 
و  خارجی  گذاری  کاهش سرمایه  از  خبر  که  حالی  در  اندازند.  مردم 
داخلی در صنعت، نگرانی ها را نسبت به آینده صنایع ایران می آشوبد، 
تری می  تیره  آن سایۀ  بر سر صنعت غذایی و شاغالن  تهدید رکود 

اندازد. اما اهمیت صنایع غذایی در چیست؟
مواد  عمر  کردن  طوالنی  با  دارد.  کلیدی  کارکرد  چند  غذا   صنعت 
غذایی و مدت زمان قابل نگهداری، از طریق فرآیند هایی مثل کنسرو 
را  تولید شده  دامی  و  کشاورزی  توان محصوالت  می  فریز،  و  سازی 
انبار داری و در بازه زمانی طوالنی تری به بازار عرضه کرد. در نتیجه 
با تعدیل جریان عرضه محصوالت خام به بازار، می توان قیمت مواد 
غذایی را در طول سال پایدار کرد و از سقوط قیمت در فصل برداشت 
و افزایش قیمت در فصل کمبود و تالطم قیمت ها در فصول مختلف 
اجتناب نمود. به عالوه، با افزایش زمان انبار داری می توان محصول 
خام بیشتری تولید و به راحتی آنها را جا به جا و صادر و بازار های 
جغرافیایی دورتری را تغذیه کرد. در نتیجه صنایع غذایی امکان تولید 
کشاورزی/دامی را افزایش داده و به کاهش قیمت تمام شده و تقویت 
بازار مواد غذایی کمک می¬کند. همچنین صنایع غذایی با تنوع بخشی 
به تولید محصوالت رنگارنگ از مواد خام محدود، هم کیفیت تغذیه، 
امنیت غذایی و سالمت عمومی را افزایش می دهد و هم به تولید ثروت 

و افزایش رفاه کمک می کند.
 با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد اولیه مثل آرد، روغن، شیر 
و پروتئین، قیمت نهایی محصوالت غذایی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
در حالی که وضعیت معیشتی مردم ایران از قبل هم نامطلوب بوده، 
انتظار می رود مصرف محصوالت غذایی در اقالمی مانند محصوالت 
لبنی کاهش پیدا کرده و کاالهای کم تر ضروری مانند کیک و شیرینی 
کاهش  شوند.با  حذف  خانواده ها  از  بسیاری  مصرف  سبد  از  حتی 
فروش، تولید و درآمد این صنایع نیز کاسته می شود. با ثابت ماندن 
بعضی هزینه ها مثل اقساط وام های دریافت شده و افزایش بسیاری 
از هزینه های سربار، همگام با تورم، تولید برای بسیاری از بنگاه ها غیر 
اقتصادی شده چاره ای به جز تعطیلی باقی نمی ماند. بیکاری نیروی 
افزایش نکول بانک ها و ورشکستگی به صنایع غذایی محدود  کار و 

نخواهد ماند.
صنایع باالدستی صنعت غذا، مثل صنعت چاپ و بسته بندی نیز 
صنایعی  به  وار  دومینو  صورت  به  را  ضربه  و  خورد  خواهند  ضربه 
باالدستی خود مثل پالستیک و پتروشیمی انتقال خواهند داد.بخش 
کشاورزی و دامداری نیز متالطم خواهد شد و با کوچک شدن حوض 
صنایع غذایی، جزر و مدهای قیمت  محصوالت کشاورزی و دامی، 

مستقیم به مصرف کننده نهایی منتقل خواهد شد.
ابعاد صنعت غذا کوچک نیست. صنایع غذایی در ایران با بیش از 
5300 واحد تولیدی سهم 12 درصدی از کل صنعت کشور را در اختیار 
دارند و بیش از 320 هزار نفر )درگاه ملی آمار 1398( در این بخش 
مشغولند. در نتیجه ضربه به این صنعت، ضربۀ گرانی بر تن اقتصاد 

ایران خواهد بود.

در  اندازی  راه  امکان  است.  عمدتا خصوصی  ایران  در  غذا  صنعت 
ابعاد کارگاه های کوچک و با سرمایه اولیه کم، ماشین آالت ساده تر و 
ارزان تر از سایر صنایع، تند مصرف بودن محصول، باال بودن فروش و 
تضمین شده بودن بازار، باعث شده صاحبان کسب کار در این صنعت 
سرمایه گذاری قابل مالحظه ای کنند. ضربه به این صنعت، بخش 
خصوصی را بسیار بیشتر از دولتیان خواهد آزرد. ِسرّ بی خیالی دولتیان 

به عوارض جراحی شان هم شاید در همین باشد.
نیست.  امان  در  ایران  اقتصاد  مزمن  های  رنج  از  غذا  صنعت 
دشواری های مربوط به واردات مواد اولیه و قطعات، مدت زمان و حجم 
انبار داری مواد اولیه و قطعات یدکی را افزایش داده و قیمت نهایی را 
افزایش می دهد. دردسرهای مربوط به کسب مجوزهای تاسیس و تولید 
و درگیری با نهاد های هزار سر دولتی هم قصۀ پرغصۀ مکرر است. اما 
از صادرات نیز صنعت غذا طرفی نمی بندد. به ویژه بر اثر تحریم ها 
نقل و انتقاالت بانکی و بیمه و ترانزیت بسیار دشوار شده چنان که 
برای صادرات دریایی به اروپا و آفریقا و آسیا، مجبور به بارگیری، تخلیه 
و بارگیری مجدد و صدور اسناد جدید در کشورهای حاشیه خلیج وجود 
دارد. در نتیجه بازار های در دسترس، عمدتا محدود به چند کشور 

همسایه با ترانزیت زمینی شده است.
آیا در همین کوره راه باقی مانده صادرات هم توفیقی حاصل  اما 
شده؟ به گواه آمار ظرفیت تولید ماکارونی در ایران حدود یک میلیون 
و دویست هزار تن است. حدود 750 هزار تن از این ظرفیت فعال 
است. در سال گذشته )1400( صادرات ماکارونی ایران در حدود سی 
هزار تن بوده که خود به نسبت به سال گذشته نصف شده است. در 
حالی که صادرات ماکارونی ایران در سال میالدی 2020، در حدود سه 
میلیون دالر از بازار حدود 12 میلیارد دالری صادرات ماکارونی جهانی 
بوده، کشور ایتالیا با 3.6 میلیارد دالر رتبۀ اول و همسایۀ ما ترکیه 
رتبۀ چهارصادرات ماکارونی جهان را به دست آورده و رتبۀ ایران بهتر 
از 75 نبوده است. در حالی که کمتر از 5 درصد تولیدی ماکارونی 
ایران و آن هم عمدتا به عراق صادر شده، طوری جار و جنجال درست 
شده که گویی ایران تامین کننده همه مواد غذایی کشور های همسایه 
خود است! ایران در گذشته به آفریقا و اروپا هم ماکارونی صادر می 
کرده که بر اثر مشکالت ناشی از تحریم ها از تمامی این بازارها هم جا 
مانده است )منبع: تسنیم، ایرانیکو و روستا نیوز(. با این وصف صنایع 
نخواهد  گریزگاهی  نه در صادرات  و  داخل  بازار  در  نه  ایران  غذایی 

یافت.
بر صنعت غذا صحبت  آمده  وارد  از مصیبت  اگر  بی انصافی است 
کنیم و از ضربه به صنف مواد غذایی سخن نگوییم. بسیاری از صاحبان 
سرمایه خرد و عمدتا هم جوان در بخش های خدماتی اصناف غذایی 
مشغول به کارند. سرمایه های خردی جمع شده و بیرون بر، آشپزخانه، 
شیرینی فروشی یا نانوایی به راه افتاده و افراد بسیاری را مشغول کرده. 
با گران شدن مواد غذایی، ضربه دوچندانی به صاحبان این اصناف وارد 
آمده، با کاهش درآمد، کوچک شدن و تعطیل شدن واحدهای اصناف 
و بیکاری کارگران آنها از پی خواهد آمد و سرمایه گذاران نیز متضرر 
خواهند شد. تا به این لحظه دولت هیچ برنامه ای برای جلوگیری از 
ضربه به این اصناف ارائه نکرده و در چنتۀ خالی دولت هم نشان امیدی 

برای حمایت از آنها وجود ندارد.
درنهایت بازندۀ بزرگ این طرح مردمند که بهای دولت حجیم و کم 
بازده ایران را می دهند. تامین کسری بودجه از نان شب مردم اقدامی 
هنوز  تهدید می کند.  را  مردم  آیندۀ  و  که سالمت  است  اخالقی  غیر 
توزیع رایگان یا سوبسید دار لبنیات و مواد غذایی در بین دانش آموزان 
از خاطره نسل جوان و قدیم پاک نشده. آیا مردم ایران به یکباره روئین 
تن شده و به تغذیه کامل نیاز ندارند؟ گران شدن مواد غذایی به ویژه 
لبنیات و پروتئین در کوتاه مدت اثراتی مثل بیکاری و فقر دارد و در 
است  بهتر  کند.  تهدید می  را  آینده  طوالنی مدت سالمت نسل های 
دولت ایران، دوای مذاکره نکردن و ریاضیت  های اقتصادی را در الغر 

کردن سازمان دولت و نه الغر کردن مردم بجوید.

فرصت هایفرصت های نفِت گران نفِت گران
افزایش قیمت نفت چه تاثیری بر بازار ایران می گذارد؟افزایش قیمت نفت چه تاثیری بر بازار ایران می گذارد؟
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 صفحه  6

پنجره بسته توافق؟

شرح در صفحه  2

» ابتکار« تازه ترین تحوالت برجام را بررسی می کند

گروه بین الملل - در حالی که در سفر اخیر مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به 

تهران، اروپایی ها، اعالم کردند، یک راه حل میانه به ایران برای احیای برجام پیشنهاد کرده اند و 

حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه وزیر خارجه کشورمان نیز اخیرا در اجالس داووس اعالم 

کرد که ابتکار جدیدی را درباره مذاکرات احیای برجام روی میز گذاشتیم، اما تحوالت میدانی در 

مسیر توافق هسته ای نشان می دهد که دولت ایاالت متحده آمریکا، علیرغم تمامی امیدواری هایی 

که در طول هفته های اخیر ایجاد شده بود، سیاست مبهم و مخربی را در قبال توافق هسته ای 

دنبال می کند.

در این رابطه و در شرایطی که سفر ابراهیم رئیسی به عمان و سفر امیر قطر به تهران از سوی 

کارشناسان به عنوان بخشی از تالش های میانجی گرایانه برای رسیدن به توافق نهایی در برجام 

عنوان شده بود، هفته گذشته اعالم رسمی تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای عدم 

خروج سپاه از لیست تروریستی و وضع تحریم های جدید علیه سپاه قدس، تمامی معادالت جاری 

را دستخوش تغییر و تحول کرد. این موضوع همچنین در حالی بحث برانگیزتر شد که رابرت مالی 

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در جلسه کنگره گفت که رسیدن به توافق بیش از هر زمان 

دیگری کم رنگ تر شده است.

در این راستا، حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اینکه حسین امیرعبداللهیان 

در اجالس داووس سعی کرد مواضع ایران در قبال برجام را توضیح دهد، اظهار داشت: به گفته وزیر 

امور خارجه خروج سپاه از لیست تروریستی آمریکا، تنها بخشی از بن بست های پیرامون برجام 

است و موضوعات دیگری وجود دارد که مانع از آن شده که توافق هسته ای احیا شود.

وضعیت شکننده 
»ساختمان آلومینیوم«

درس عبرتی که باید از »متروپل«

گرفته شود

 صفحه  2

 صفحه  10

ونی  توجه به ظرفیت های در
اسلحه تحریم را از کار می اندازد

رهبر معظم انقالب

در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان:

ادامه در صفحه  2

 انتظار آمریکایی ها

برآورده نشد

به پیشنهاد  مقتدا صدر  رهبر جریان  اخیرا  
از  باالتفاق  اکثریت  موافقت  و  عراق  در  صدر 
275  نماینده حاضر در صحن پارلمان این کشور،  
قانونی در پارلمان به تصویب رسید  مبنی بر اینکه 
هرگونه عادی سازی روابط  با رژیم صهیونیستی 
و همکاری های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، 
فرهنگی، ورزشی و علمی با اسرائیل  جرم است  
مجازات های سختی  برای خاطیان از قانون فوق 

در نظر گرفته شد 
این قانون با عکس العمل شدید مقامات آمریکائی 
روبرو شد به طوری که وزارت خارجه آمریکا طی 
العمل  عکس  فوق  قانون  تصویب  به  ای  بیانیه 
نشان داد آن را  شدیدا محکوم کرد در بیانیه وزارت 

خارجه ایاالت متحده آمده:
ما به شدت از تصویب قانون جرم شمردن عادی 
سازی روابط با اسرائیل نا خرسندیم و آن را با اقدام 
با  ارتباطی  پل  ایجاد  در  عراق  عرب  همسایگان 

اسرائیل مغایر می دانیم.
همانطور که انتظار می رفت و طبیعی هم است 
وزارت خارجه اسرائیل ساکت ننشست با صدور 
پی  در  آمریکا  خارجه  وزارت  مشابه  ای  بیانیه 

محکومیت بر آمد.
نظر  امعان  مورد  باید  است  حائزاهمیت  آنچه 
به  حمله  از  آمریکا  که  بود  انتظاری  بگیرد  قرار 
عراق در 29 اسفند سال 1381 مصادف با بیستم 
مارس 2003 و  درپی آن سرنگونی صدام حسین و 
حاکمیت حزب بعث در عراق داشتند  اکنون شاهد 

عکس آن هستند.

سرمقاله سیف الرضا شهابی
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انتظار آمریکایی ها برآورده نشد

ادامه از صفحه یک
را نمی پسندید  بعثی عراق  واشنگتن حکومت 
مزاحم اهداف خود در منطقه ارزیابی می کرد بعد 
از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در نیویورک و حمله 
و اشغال افغانستان، آمریکا  فرصتی برای خودش 
صدام  رابطه  واهی،  بهانه های  به  تا  دید  فراهم 
حسین با  القاعده  و  وجود سالح کشتار جمعی 
در عراق در حالی که مجوزی برای حمله و اشغال 
از سوی شورای امنیت سازمان ملل نداشت به این 
کشور لشکر کشی بکند به اشغال خود در آورد  
تعدادی از نیروهای خودش و چند برابر آن از مردم 
عادی عراقی کشته یا مجروح شدند  از آن سال تا 
کنون متجاوز از یک هزار میلیارد دالر هزینه کرد تا 
حکومتی مورد دلخواه واشنگتن در عراق بر سر کار 
آورد تا در جهت اهداف آمریکا در منطقه گام بردارد 
برای دستیابی به این هدف بزرگترین و مجهزترین 
سفارتخانه خود در منطقه را در عراق احداث و راه 
اندازی کرد بعد از حدود بیست سال،  نتیجه اش 
تصویب قانون فوق و بر افروختن خشم کاخ سفید 
است قانونی  که لرزه بر پیکره سیاسی واشنگتن 
در منطقه وارد ساخت تا جایی که وزارت خارجه 
آمریکا بالصراحه اعالم کند مصوبه پارلمان عراق 
اقدام همسایگان عرب عراق در ایجاد پل ارتباطی 
با اسرائیل یا همان  پیمان ابراهیم  را در مخاطره 

قرار می دهد.
حمله  از  آمریکا  اهداف  از  یکی  یقین  به  قطع 
به عراق وصل کردن بغداد به تل آویو بود اکنون 
کاخ سفید و وزارت خارجه ایاالت متحده مالحظه 
می کنند نه تنها حلقه وصل نشد حتی امکان دارد 
دیگر حلقه های وصل شده را قطع کند یا در معرض 
پایتخت های  اتصال  دیگر  از  قرار دهد  گسستن 

کشورهای عربی در آینده جلوگیری کند.
بگیرد  به عراق  از حمله  باید  آمریکا  درسی که 
خودداری از عملیات مشابه در کشورهای منطقه 
است امکان دارد وقوع چنین حمالت و عملیات در 
کوتاه مدت به ذائقه سیاسی آمریکایی ها شیرین 
بیاید ولی در دراز مدت عکس آن را شاهد خواهند 

بود.

خبر

اخبار

کریدور شمال به جنوب مهم ترین 
پروژه  مشترک با ایران است

دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه 
گفت: کریدور شمال به جنوب یکی از مهم ترین 
پروژه های مشترک ما با ایران است و زمانی که به 
بهره برداری برسد قادر خواهد بود تا حمل و نقل را 

در منطقه را تسهیل کند.
و  ایران   « نشست  حاشیه  در  کومانسکو  الزار 
سازمان سی ساله همکاری اقتصادی دریای سیاه« 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در سخنرانی 
خود ایران را یکی از اعضای فعال سازمان معرفی 
این  میزان  چه  تا  یکجانبه  تحریم های  کردید، 
همکاری را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: این 
یک داستان جداست؛ من از ایران به عنوان یکی 
از کشورهای طرف گفت وگو با سازمان نام بردم. 
این  کشور  این  همکاری  شیوه  می کنم  فکر  من 
امکان را ایجاد کرده تا بتوانیم همکاری هایمان را 
در آینده گسترش دهیم. ما باید مباحث را از هم 
جدا کنیم؛ تحریم موضوعی نیست که ما بتوانیم 
مورد بحث قرار دهیم. ما در مذاکرات مان با ایران 
به دنبال یافتن حوزه های مختلف برای گسترش 
برای  زیادی  پتانسیل  معتقدم  همکاری هستیم. 
افزایش سطح همکاری وجود دارد. من در سخنرانی 
امروز حوزه های همکاری با ایران را نام بردم و البته 
حوزه های دیگری هم وجود دارد که اشاره نکردم. 
یکی از مهم ترین حوزه های همکاری با ایران بحث 
حمل و نقل و کریدور است که ظرفیت باالیی برای 

افزایش سطح همکاری دارد. 
همکاری  سازمان  دبیرکل  ایلنا،  گزارش  به 
اقتصادی دریای سیاه همچنین در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی تشریح چشم انداز همکاری های ایران 
با این سازمان در آینده نزدیک گفت: ایران از سال 
ما  و  است  سازمان  این  گفت وگوی  طرف   ٢٠٠٩
بسیار استقبال می کنیم که این کشور مشتاق به 
گسترش سطح همکاری است. ما با هم در حال 
یافتن حوزه های مختلف همکاری هستیم و از این 

موضوع استقبال می کنیم. 
الزار کومانسکو در پاسخ به سوالی در خصوص 
کریدور شمال به جنوب گفت: این یکی از مهم ترین 
پروژه های مشترک ما با ایران است و زمانی که به 
بهره برداری برسد قادر خواهد بود تا حمل و نقل را 

در منطقه را تسهیل کند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
رئیس جمهور تاجیکستان:

توجه به ظرفیت های درونی اسلحه 
تحریم را از کار می اندازد

معظم  رهبر  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
 ۹ )دوشنبه،  امروز  عصر  اسالمی  انقالب 
خرداد( در دیدار آقای امامعلی رحمان رئیس 
تأکید  همراه،  هیأت  و  تاجیکستان  جمهور 
همکاری های  گسترش  ظرفیت های  کردند: 
فراتر  بسیار  مختلف  زمینه های  در  کشور  دو 
به  توجه  با  باید  و  است  کنونی  سطح  از 
روابط  تقویت  مبنی بر  ایران  دولت  سیاست 
تحول  دچار  کشور  دو  روابط  همسایگان،  با 

اساسی شود.
با  اسالمی  انقالب  رهبر  ایسنا،  گزارش  به 
دینی،  تاریخی،  عمیق  اشتراکات  به  اشاره 
فرهنگی و زبانیِ ایران و تاجیکستان، دو کشور 

را همچون خویشاوند و برادر خواندند.
حضرت آیت الله خامنه ای از اقدامات رئیس 
فارسی  زبان  تاجیکستان در گسترش  جمهور 
با اشاره به اولین سفر خارجی آقای  تقدیر و 
رئیسی به تاجیکستان، تأکید کردند: انجام این 
سفر نشان دهنده اهتمام دولت برای گسترش 
یک سال  در  و  است  تاجیکستان  با  روابط 
گذشته نیز سطح روابط افزایش یافته است اما 

با نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد.
ایشان، ظرفیت های فنی و مهندسی، صنعتی 
تاجیکستان  به  کمک  برای  را  ایران  علمی  و 
بسیار مستعد و مهم ارزیابی کردند و افزودند: 
برای استفاده از این ظرفیت ها و گسترش جدی 
همکاری ها، باید کمیسیون مشترک به صورت 
جدی برای همه اسناد امضاء شده برنامه ریزی 
و زمان بندی کند تا به مرحله عملیاتی برسند.

و  ایران  متنوع  اقلیم  اسالمی  انقالب  رهبر 
پیشرفت های  و  پهناور  دشت های  و  زمین ها 
شرکت های  و  صنعتی  و  فناوری  و  علمی 
دانش بنیان در ایران و همچنین آب فراوان و 
زمینه های  را  تاجیکستان  در  گسترده  معادن 
برشمردند  مشترک  همکاری های  ارتقاء 
تحریم ها،  وجود  با  کردند:  خاطرنشان  و 
جمهوری اسالمی ایران پیشرفت های خوبی در 
زمینه های مختلف داشته است و اگر تحریم ها 
زیرا  نمی آمد  دست  به  پیشرفت ها  این  نبود، 
نیرو و ظرفیت های  به  تا  باعث شد  تحریم ها 

داخلی خود اتکا کنیم.
اسلحه  را  آیت الله خامنه ای تحریم  حضرت 
تأکید  و  خواندند  مقابل کشورها  در  قدرت ها 
کار  از  را  اسلحه  این  که  آن چیزی  کردند: 
ظرفیت های  و  نیروها  به  توجه  می اندازد، 

درونی است.
ایشان با تأکید بر این که یکی از عرصه های 
همکاری و هم فکری میان ایران و تاجیکستان، 
افغانستان  به ویژه وضعیت  و  منطقه  مسائل 
است، گفتند: نگرانی های ایران و تاجیکستان 
درباره افغانستان مشترک است و هر دو کشور 
از گسترش تروریسم و رشد گروه های تکفیری 
معتقدیم  ما  و  هستند  نگران  کشور  این  در 
که آقایانی که اکنون در افغانستان برسر کار 
و  جامع  حکومت  یک  با  بتوانند  باید  هستند 

فراگیر از همه گروه ها استفاده کنند.
به  اشاره  با  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  اخیر  سفر 
کارخانه  افتتاح  و  تاجیکستان  به  کشورمان 
تولید پهپاد، این گونه همکاری ها را بسیار مهم 
ارزیابی و خاطرنشان کردند: پهپاد امروز عامل 

مهمی در امنیت کشورها است.
در این دیدار که آقای رئیسی رئیس جمهور 
با  رحمان  امامعلی  آقای  داشت،  حضور  نیز 
و  تهران  در  حضور  از  فراوان  خرسندی  ابراز 
دیدار با رهبر انقالب اسالمی، به گفت وگوهای 
خود با رئیس جمهور ایران اشاره کرد و گفت: 
مذاکرات خوبی در زمینه های مختلف از جمله 
روابط تجاری و اقتصادی و صنعتی انجام شد 
و با توجه به اسناد امضاء شده امید است با 
هدایت های جناب عالی، روابط دو کشور بیش 

از پیش گسترش یابد.
درباره  به ویژه  امنیتی  نگرانی های  وی 
افغانستان و گسترش تروریسم را از موضوعات 
ما  افزود:  و  برشمرد  کشور  دو  میان  مهم 
خواستار صلح و آرامش و حکومتی با حضور 
و  هستیم  افغانستان  در  قومیت ها،  همه 
امیدواریم با افزایش همکاری های امنیتی ایران 

و تاجیکستان، بتوان بر نگرانی ها غلبه کرد.

ماه  شهریور  که  گرفت  صورت  حالی  در  سفر  این 
سال گذشته ابراهیم رئیسی در نخستین سفر خارجی 
خود برای شرکت در اجالس سازمان همکاری شانگهای 
دوشنبه سفر کرده بود. عالوه بر این در آذر ماه سال 
گذشته نیز روسای دو دولت در اجالس همکاری های 
اقتصادی اکو در ترکمنستان با یکدیگر دیدار کرده بودند. 
الزم به ذکر است سه دیدار میان رئیسی و امامعلی 
رحمان در کمتر از یکسال در شرایطی صورت می گیرد 
که تهران و دوشنبه علیرغم تمامی اشتراکات فرهنگی، 
آنچنان  گذشته  سال های  طول  در  تاریخی  و  زبانی 
از ظرفیت های بالقوه خود برای تعمیق همکاری های 
سیاسی و اقتصادی بهره مند نشده و حتی در پاره ای از 

مواقع روابط دو کشور به سردی گراییده بود.
امضای ۱7 سند همکاری

گذشته   روز  رئیسی  ابراهیم  سید  رابطه  همین  در 
تاجیکستان   و  ایران  عالی رتبه  هیأت های  نشست  در 
تصریح کرد: پس از نشست شانگهای احساس می کنم 
قدم های خوبی در ارتقای سطح روابط دو کشور برداشته 

شده است.
نشست  این  در  هم  تاجیکستان  جمهوری  رئیس 
گفت: تحکیم و دوام مناسبت های همکاری بین ایران 
و تاجیکستان از آغاز دوران کاری جنابعالی، خواسته 
سیاست خارجی تاجیکستان بوده است. همچنین در 
حالی  گفت وگو و رایزنی هیأت های عالی دو کشور، 
اقتصادی،  حوزه های  در  همکاری  سند  چند  امضای 
برنامه های سفر  از جمله  فرهنگی  و  علمی، سیاسی 
است  تهران  به  تاجیکستان  جمهور  رئیس  روزه  دو 
که  در پی نشست  مشترک هیئت های عالی ایران و 
تاجیکستان، ۱7 سند همکاری در حوزه های مختلف در 

حضور رؤسای جمهوری دو کشور امضا شد.
تفاهم نامه هایی در حوزه کار و رفاه توسط سراج الدین 
حجت الله  و  تاجیکستان  خارجه  وزیر  الدین  محی 
عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری 
اسالمی ایران، موافقتنامه معاضدت قضایی در امور 
کیفری توسط »امین حسین رحیمی« وزیر دادگستری 
ایران و »یوسف رحمان« دادستان کل تاجیکستان و 
تفاهم نامه همکاری های بلندمدت تجاری اقتصادی دو 
کشور از سوی »علی اکبر محرابیان« وزیر نیرو و »ذوقی 
ذوقی زاده« وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان 

امضا شد.
همچنین یادداشت تفاهم  نفتی توسط »دلیر جمعه« 
وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان و »جواد اوجی« 
وزیر نفت ایران، یادداشت تفاهمی در حوزه حمل ونقل 
جاده ای توسط »رستم قاسمی« وزیر راه و شهرسازی 
کشورمان و »ابراهیم عظیم« وزیر نقلیات تاجیکستان به 
امضا رسید. یادداشت  تفاهم همکاری سازمان حفاظت 
محیط زیست و کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان، 
یادداشت تفاهم همکاری در زمینه گردشگری بین »سید 
رئیس  زاده«  »تاج الدین جوری  و  عزت الله ضرغامی« 
کمیته گردشگری تاجیکستان و یادداشت تفاهم علمی، 
فرهنگی، اقتصادی و گردشگری استان خراسان رضوی و 
ایالت خطالن توسط استاندار خراسان رضوی و »قربان 
حکیم زاده« استاندار خطالن از دیگر تفاهم نامه های 

امضا شده بین دو کشور بود.
دو کشور همچنین یادداشت تفاهمی در زمینه بورس 
و اوراق بهادار، یادداشت تفاهمی برای همکاری سازمان 
ژئولوزی  و  زمین  اداره  دولتی  کمیته  و  نقشه برداری 
و یادداشت تفاهمی نیز برای همکاری شورای مشترک 
کارآفرینان امضا کردند که این تفاهم نامه ها به ترتیب از 
سوی »مجید عشقی« رئیس بورس ایران و »فیض الدین 
جاویدانه«  »علی  تاجیکستان،  مالیه  وزیر  قهارزاده« 

رئیس سازمان نقشه برداری ایران و »عارف خواجه زاده« 
همتای تاجیک او و »غالمحسین شافعی« رئیس اتاق 
بازرگانی و صنایع ایران و »جمشید جمعه خان زاده« 
رئیس اتاق بازرگانی و صنعت تاجیکستان امضا شده 

است.
افزایش 4 برابری مبادالت تجاری

رئیسی همچنین در نشست مشترک خبری با همتای 
تاجیکستانی خود گفت: با کشور تاجیکستان به دالیل 
روابط  و  دینی  فرهنگی،  روابط  و  همسایگی  مختلف 
همزبانی و هم تمدنی ارتباطات خوبی به ویژه بعد از 

پیروزی انقالب اسالمی داریم.
وی ادامه داد: سفری که در آغاز کار دولت سیزدهم 
به دعوت رئیس جمهور تاجیکستان برای حضور در 
اجالس شانگهای و دیدار دوجانبه به این کشور داشتم، 

نقطه عطفی برای روابط دو کشور بود.
آیت الله رئیسی با اشاره به این که بعد از سفرش به 
دوشنبه روابط دو کشور به گونه ای متحول شد که امروز 
برابری در مبادالت  افزایشی 4  فقط در حوزه تجاری 
حوزه های  در  داشت:  اظهار  گرفته،  صورت  تجاری 
دیگر هم گام های خوبی برداشته و تفاهم نامه هایی در 

دوشنبه امضا شد.
با  امروز  کرد:  خاطرنشان  سیزدهم  دولت  رئیس 
امضای  و  تهران  به  تاجیکستان  جمهور  رئیس  سفر 
تفاهم نامه های جدید بین دو کشور تردیدی ندارم گام 
بلندی در روابط برداشته خواهد شد و مصمم هستیم 
کشور،  دو  بین  شده  انجام  گفت وگوهای  براساس 
روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تجاری و حوزه های 
مختلف انرژی، گردشگری، معدن و علم و فناوری به 
نحوی تداوم یابد که هر دو کشور و ملت شاهد روابط 

بهتر از گذشته و حال حاضر باشند.
آیت الله رئیسی افزود: این روابط دو جانبه را می توانیم 
به روابط خوب منطقه ای و جهانی و بین المللی تبدیل 

کنیم و این روابط بین دو کشور همسایه مسلمان برای 
دو ملت و منافع دو کشور می تواند بسیار امیدبخش 

باشد.
نظرات مشترک  به وجود  اشاره  با  رئیس جمهوری 
دو طرف نسبت به مسائل منطقه ای و همچنین عدم 
حضور بیگانگان در منطقه، گفت: نگاه این است که 
حضور بیگانگان به هیچ وجه امنیت ساز نبوده و نخواهد 
بود و مسائل منطقه باید با برگزاری نشست هایی با 
سران منطقه حل شود. وی درباره افغانستان اضافه 
کرد: نگاه مشترک در مسأله افغانستان این است که 
دولتی فراگیر به نمایندگی از همه احزاب، گروه ها و 

اقشار باید شکل بگیرد.
افغانستان برای  اینکه امنیت  بیان  با  رئیس جمهور 
مهم  بسیار  افغانستان  ملت  خود  و  تاجیکستان  ما، 
است، خاطرنشان کرد: نظر مشترک ما این است که 
در افغانستان باید آرامش، امنیت و ثبات برقرار شود و 
حضور تروریست ها در این کشور نگران کننده است. ما 

حضور تروریست ها را نمی پذیریم.
وی ادامه داد: معتقدیم بیگانگان و دست های پلیدی 
که داعش را می پرورد، به تنها چیزی که فکر نمی کند 
امنیت افغانستان است و تاکنون ۲۰ سال حضور آمریکا 
و ناتو امنیت ساز نبوده و این حضور نتیجه ای جز جنگ، 
خونریزی و تخریب نداشته است؛ پس آینده افغانستان 

باید به دست مردم این کشور رقم بخورد.
رئیسی در پایان تصریح کرد: ایران و تاجیکستان در 
مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته 

هم تأکید دارند.
افق همکاری های اقتصادی تا سال ۲۰3۰

امامعلی رحمان نیز در این نشست خبری  گفت: 
در آغاز سال 3۰ سالگی برقراری روابط دیپلماتیک بین 
دو کشور را جشن گرفتیم تاجیکستان و ایران در این 
دوره برای یافتن راه های تحکیم و توسعه مناسبت های 

فراگیر و تأمین گسترش آن به تدبیر عملی اندیشیده و 
به سطح باالیی رسیدند.

دو  پیوسته  تالش های  ادامه  ما  مالقات  افزود:  وی 
جانبه است و در دایره برنامه این سفر ما در فضای 
گفت و  همدیگر،  احترام  و  اعتماد  تفاهم،  حسن 
شنودهای مفیدی داشتیم و مسأله های مهم همکاری 
بسته  باوریم  براین  و  کردیم  بررسی  را  کشور  دو 
صنعت های نویی که در حاشیه این سفر در حوزه های 
اقتصاد، تجارت، نقلیات، انرژی و دیگر حوزه ها به امضا 
رسیده است، منفعت های طرفین را در برمی گیرد و برای 

تقویت روابط دو کشور بسیار مثمرثمر خواهد بود.
به  توجه  با  گفت:  تاجیکستان  جمهوری  رئیس  
همکاری های  درازمدت  برنامه های  و  قبلی  توافق های 
سندهایی  امروز   ،۲۰3۰ سال  تا  تجارتی  و  اقتصادی 
برای تشکیل شورا و کمیته مشترک سرمایه گذاری به 
با  امضا رسید. رحمان اظهار کرد: این تفاهم نامه ها 
همکاری های دو کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی، 
تجارتی و فرهنگی تکانی تازه خواهد بخشید و امیدواریم 
با توجه به ارزش های مشترک تاریخی و تمدنی، رشد 
روابط را شاهد باشیم. وی افزود: تقویت گفت وگوهای 
سازنده سیاسی بین دو دولت زیر سایه تحکیم فضای 
حس تفاهم و اعتماد نقش مهمی دارد و با منفعت 
همکاری ها،  گسترش  شد.  دانسته  سازگار  جانبه  دو 
زمینه های مساعد این روند ارزیابی می شود و به منظور 
گسترش همکاری ها تکمیل ساختار معامالت تجارتی دو 

جانبه، تالش های بیشتری را می طلبد.
در  کرد:  تصریح  تاجیکستان  جمهوری  رئیس  
شدن  فعال  سرمایه گذاری،  و  تجارت  ساحت های 
رابطه های بخش خصوصی دو کشور ایران و تاجیکستان 
در  گسترده  همکاری های  راه اندازی  و  می شود  تأکید 
منطقه های آزاد و شهرک های صنعتی دو کشور به نفع 

هر دو کشور  است.

متروپل  آتش نشانان  اظهارات  طبق  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
پیچیده تر از پالسکو است، گفت: مسأله پالسکو پس از تخریب 
تمام شد اما متروپل به دلیل نوع سازه ها و  و فروریختن، کامالً 
همچنین محدود بودن فضا، پیچیدگی بسیاری دارد که هنوز کار 

آن تمام نشده است.
»احمد وحیدی« در حاشیه جلسه هیئت دولت عصر روز یکشنبه 

با ارائه گزارشی از حضور ۶ روزه خود در محل ساختمان متروپل 
آبادان و روند امدادرسانی به حادثه دیدگان و برنامه های آتی برای 
بازسازی این سازه و جبران خسارت  حادثه دیدگان، گفت: ساختمان 
متروپل حدود 4۸ هزار متر مربع زیربنا دارد که با تخلف ساخته 

شده است.
 وی ادامه داد: این ساختمان قرار بوده در ۶ طبقه ساخته شود 
اما در دو مرحله تعداد واحدهای این ساختمان به ۱۰ طبقه اضافه 

شده است.
 وزیر کشور با بیان اینکه اشکاالتی در دوره های قبل نسبت به این 
ساختمان گزارش شده است، اظهار داشت: ساخت متروپل از سال 
۹۶ شروع شد و چند سال طول کشید؛ گزارش هایی مبنی بر تخلف 

در این زمان ارائه شده اما به این گزارش ها توجهی نشده است.
وحیدی با تأکید بر این که واقعاً تخلف بزرگی در ساخت متروپل 
انجام شده است، خاطرنشان کرد: حتی آتش نشانان معتقد بودند 
شرایط متروپل پیچیده تر از پالسکو است؛ چون در پالسکو بعد 
از تخریب و فروریختن کامل ساختمان اگر چه عزیزانمان شهید 
شده اند و داغ دیده ایم اما مسأله تمام شد اما ساختمان متروپل به 
دلیل نوع سازه ها و همچنین محدود بودن محیط، پیچیدگی بسیاری 

دارد که هنوز کار آن تمام نشده است.
وی تصریح کرد: به همین دلیل مجبور شدیم چند خانه مسکونی 
مردم را در اختیار بگیریم و آنها را تخریب کنیم تا محور و راه جدید 
برای دسترسی بهتر پیدا شود. از آنجا که فضای اطراف بسیار محدود 

بود مردم حدود ۱۵۰ متر که زندگی و امکانات شان در آنجا قرار 
داشت را تخلیه کردند که به نظرم روند کار خوب است و کار به 

خوبی دنبال می شود.
رئیس جمهور هم پس از ارائه گزارش وزیر کشور تأکید کرد: باید 
ناایمن بدون هیچ رودربایستی اقدام  برای مقاوم سازی سازه های 

کرد.
آیت الله رئیسی با بیان این که ممکن است هر دستگاهی مانع 
شود، خاطرنشان کرد: ممکن است جایی درمانگاه یا مدرسه باشد که 
اصولی ساخته نشده است همه را بررسی کنید اگر ساختمان هایی 
امکان ترمیم دارد بازسازی شود؛ نمی شود شاهد باشیم جان مردم 

به خطر بیفتد.
و  راه  وزارت  کشور،  وزارت  به ویژه  مسئوالن  از  جمهور  رئیس 
شهرسازی و همچنین شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی خواست 
تا این موضوع را با اولویت و جدیت دنبال کنند تا شاهد چنین 

حوادثی نباشیم.
رئیسی یادآور شد: از ابتدای دولت هم اعالم کردیم رسیدگی به 
مسائل استان خوزستان برای ما اولویت دارد و بر همین مبنا برای 

خوزستان استاندار ویژه انتخاب شده است.
گفتنی است با گذشت یک هفته از ریزش ساختمان متروپل در 
آبادان به گفته فرماندار این شهر، تعداد جانباختگان این حادثه 
دلخراش به 3۲ نفر رسیده و جست وجو برای پیدا کردن پیکرهای 

دیگر جانباختگان از زیر آوار ادامه دارد.

» ابتکار« تحوالت سفر امامعلی رحمان به تهران را بررسی می کند

وابط ایران و تاجیکستان در نقطه عطف ر
گروه سیاسی - امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز گذشته در سفری رسمی پس از ۹ سال وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی سیدابراهیم 

رئیسی قرار گرفت.

وپل پیچیده تر از پالسکووزیر کشور در هیات دولت گزارش داد متر

رئیسی روز 

گذشته با بیان 

اینکه ما حضور 

تروریست ها 

را نمی پذیریم، 

گفت:  نظر 

مشترک ما این 

است که در 

افغانستان باید 

آرامش، امنیت 

و ثبات برقرار 

شود و حضور 

تروریست ها در 

این کشور نگران 

کننده است

بیش از هفتاد روز است که هیچ خبری از معاون سیاسی وزیر کشور نیست 
و او در هیچ جلسه ای که رسانه ها هم حضور داشته باشند، شرکت نکرده است 
تا شایعه استعفایش قوت بگیرد. برخی رسانه ها حتی جایگزین خرمشاد را هم 

معرفی کرده اند.
خبر انتصاب محمدباقر خرمشاد عضو هیات علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه 
عالمه طباطبایی به معاونت سیاسی وزارت کشور در روز ۱4 شهریور رسانه ای شد. 
خرمشاد به عنوان چهره ای دانشگاهی و اصولگرای معتدل شناخته شده بود. احمد 
وحیدی وزیر کشور در حکم انتصاب خرمشاد به او چندین ماموریت داده بود. رصد 
و بررسی مستمر مسائل و رویدادهای سیاسی کشور، برقراری تعامل موثر و کارآمد 
با احزاب و تشکل ها و تالش در جهت حمایت و تقویت آنها، اجرای مطلوب و 
شایسته قانون احزاب و تشکل ها، سعی در جهت هم افزایی و تقویت همبستگی و 
انسجام میان همه اقوام، اقلیت ها و آحاد مردم عزیز و شریف، فراهم سازی زمینه 
و شرایط برگزاری قانونمند و هرچه باشکوه تر انتخابات با رویکرد مشارکت حداکثری 
مردم و توجه ویژه به امور مربوط به تقسیمات کشوری برابر قوانین موضوعه 
از جمله وظایف و ماموریت هایی است که وزیر کشور به خرمشاد محول کرد. 
خرمشاد هم در جلسه معارفه خود گفته بود که »مسیر کار در حوزه سیاسی را با 
رویکرد ارتقای وفاق و کارآمدی، مشارکت در عرصه سیاسی کشور دنبال می کنیم.«

به گزارش ایسنا، در آغاز دولت سیزدهم، مهمترین ماموریت معاونت سیاسی 

وزارت کشور یعنی روند تغییرات فرمانداران و استانداران سراسر کشور هم آغاز شد. 
با انتصابات استانداران این انتقاد به وزارت کشور وارد شد که چرا افراد با سابقه 
نظامی به استانداری منصوب شده اند؟ خرمشاد در پاسخ به این انتقاد اظهار کرد: 
»بعالوه تعداد کمی -کمتر از انگشتان یکدست-از استانداران، نظامی باشند. به رغم 
این که تقریباً در همه  فهرست ارسالی از سوی گروه های مرجع سیاسی حداقل یک 
نظامی،برای احراز این پست معرفی شده بود. شاید به این دلیل که وزیر محترم 

کشور خود زمانی وزیر دفاع بوده است .«
خرمشاد در تشریح معیارهای انتخابت استانداران و فرمانداران گفته بود: » مبنای 
انتخاب مدیران از جمله استانداران و فرمانداران؛ کارآمدی اقتصادی و عقالنیت 
ویژگی هایی چون سالمت  باید مجموعه  وزارت کشور  است. همچنین  انقالبی 
اقتصادی، عقالنیت انقالبی،کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی، 
تقویت مشارکت همه جانبه و فعال سازی ظرفیت های بومی، مردم داری، ایجاد 
وفاق، پرتحرکی و جوانی و پیشینه روشن مدیریتی به  ویژه درعرصه های اقتصادی و 

نیز سیاسی- اجتماعی را احراز کند.«
روز ۲3 اسفند آخرین خبر از خرمشاد توسط پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور 
در اختیار رسانه ها قرار گرفت که او از انتصاب ۸۰ درصد فرمانداران خبر داده 
بود و از آن پس دیگر هیچ خبری از معاون سیاسی وجود نداشت و او در هیچ 
جلسه ای که رسانه ها هم حضور داشته باشند، دیده نشد. همین غیبت موجب 

شد برخی رسانه ها از استعفای خرمشاد خبر بدهند. خبرگزاری تسنیم، بیستم 
فروردین امسال نوشت که »محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور طی 
روزهای گذشته در محل کار خود در این وزارتخانه حاضر نشده و شنیده ها حاکی 

از استعفای او از این سمت است.«
البته این خبر با واکنشی از سوی وزارت کشور  مواجه نشد.

در این بین از استاندار تهران به عنوان معاون سیاسی جدید وزارت کشور نام برده 
شد. استاندار تهران البته این شایعه را نه رد کرد و نه تایید. منصوری در پاسخ به 
پرسشی که از سوی خبرنگار خبرگزاری فارس درباره انتصابش به عنوان معاونت 
سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: »درستی این شایعه را از شایعه سازان بپرسید. 
ما سرباز هستیم و هر کجا که بزرگترها تصمیم بگیرند، خدمت خواهیم کرد.« 
خبرگزاری منتشر کننده این خبر در ادامه نوشته است که »استاندار تهران از تأیید 

یا تکذیب کردن این شایعه خودداری کرد.«
از سویی گفته های تایید نشده ای وجود دارد که فشار به معاون سیاسی از 
خارج از وزارت کشور به خاطر نحوه انتصاب استانداران و فرمانداران وجود داشته 
و این فشارها بیشتر به خاطر سهم خواهی بوده است که البته نمی توان صحت این 
گفته ها را تایید یا رد کرد. برای پاسخ به این پرسش ها و ابهامات درباره صحت این 
استعفا و موضع وزیر کشور نسبت به آن باید منتظر پاسخ وزارت کشور ماند که 

البته فعال  مسئوالن این وزارتخانه ترجیح داده اند که سکوت کنند.

گفتنی است، پیگیری اولیه برای دسترسی به اطالعات تکمیلی این گزارش 
از مسوالن مربوطه به نتیجه نرسید ولی بر اساس اخبار غیر رسمی این روزها 
در  متروپل  ساختمان  ریزش  موضوع  بررسی  مشغول  کشور  وزیر  معاونان  

خوزستان هستند.

بیش از هفتاد روز بی خبری از معاون سیاسی وزیر کشور

خرمشاد کجاست؟
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شیوع اسهال ویروسی در کشور

 آماده باش وزارت بهداشت

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
اسهال  موارد  برابری  افزایش ۲.۷  از  بهداشت، 

ویروسی نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گزارش مهر، محمد مهدی گویا گفت: موارد 
اسهال ویروسی که به صورت طغیانی در بعضی 
به  نسبت  مناطق کشور مشاهده می شود،  از 

سال گذشته افزایش ۲.۷ برابری داشته است.
وی افزود: ظرف دو ماه گذشته حدود ۳۰ هزار 
نظام  اطالعات  ثبت  سیستم  در  اسهال  مورد 
سالمت کشور به ثبت رسیده که به نظر می رسد 
را  کشور  اسهال های  کل  از  درصد   ۶۵ حدود 

شامل می شود.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر با بیان 
اینکه تمام مواردی که ثبت شده از نظر بیماری 
وبا کنترل شده و همگی منفی بوده اند، بیان 
پایان مهر سیستم سالمت  تا  داشت: هرچند 
کشور برای تشخیص فوری و مراقبت از بیماری 
وبا و سایر بیماری های اسهالی در آماده باش قرار 
دارد و شاید هنوز زود باشد که در مورد سال 
اکنون مشاهده  آنچه  اما  جاری قضاوت شود، 
می شود افزایش موارد بیماری اسهالی ویروسی 

است.
بررسی  بیماران  موارد  عمده  داد:  ادامه  گویا 
شده مربوط به اسهال ویروسی بودند و اکنون 
نیز این بیماری شایع است و الزم است هموطنان 
این  از  پیشگیری  با  رابطه  در  بهداشتی  نکات 

بیماری را به دقت رعایت کنند.
وی با اشاره به اینکه انتهای فصل بهار، تابستان 
و حتی ماه مهر فصولی هستند که موارد مبتال به 
بیماری های اسهال افزایش می یابد، گفت: عمده 
این موارد ناشی از مصرف آب غیربهداشتی و 
لوله کشی نشده و همچنین میوه و سبزیجاتی 

که خوب ضدعفونی نشده اند، هستند.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر اظهار 
کرد: این موارد تقریباً در همه استان های کشور 
دیده می شود ولی در استان های گرمسیری به 

نسبت استان های دیگر شایع تر است.
بین  در  که  بیماری  مهم ترین  افزود:  گویا 
نظام سالمت کشور  برای  اسهالی  بیماری های 
اهمیت دارد اول بیماری وبا و بعد اسهال های 

خونی است که معموالً منشأ باکتریایی دارند.
سال ها  از  بعضی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سال های  از  بیشتر  اسهالی  بیماری های  موارد 
قبل است، گفت: یکی از عوامل تأثیرگذاری در 
افزایش موارد بیماری های اسهالی بارندگی های 
کم سال قبل و استفاده از آب های غیرمطمئن به 
دلیل کمبود منابع آب آشامیدنی تصفیه شده در 

آن سال خاص، است.
واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
موارد  که  شاهدیم  هم  جاری  سال  کرد:  بیان 
بیماری های اسهالی افزایش یافته است. بنابراین 
مردم عزیز در هنگام مسافرت و صرف غذا در 
بیرون از منزل از یکسو و از سوی دیگر رعایت 
و  دست  شستشوی  ویژه  به  فردی  بهداشت 
رعایت نکات ضدعفونی در هنگام مصرف میوه 

جات و سبزیجات دقت الزم را به عمل آورند.
پزشکی  علوم  دانشگاه های  تمام  افزود:  وی 
کشور که وظیفه کنترل این بیماری ها را به عهده 
ابتدای سال جاری در وضعیت آماده  از  دارند 
باش به سر می برند. اقدامات الزم صورت گرفته، 
نمونه های مدفوع بیماران بررسی شده و نکات 

الزم به دانشگاه ها اعالم شده است.
گویا ادامه داد: به نظر می رسد بر اساس آنچه 
بیماری های  با  رابطه  در  هستیم  شاهد  اکنون 
داشته  رو  پیش  در  سختی  تابستان  اسهالی 
عزیز  هموطنان  داریم  انتظار  بنابراین  باشیم. 
نهایت همکاری را با نظام سالمت کشور به عمل 

آورند.
وی یادآرو شد: تاکنون ۱۶۹۲ مورد بیماری در 
کشور از ابتدای سال جاری در رابطه با مسمویت 
غذایی به ثبت رسیده که همه موارد ناشی از مواد 

غذایی خوب نگهداری نشده بوده است.
اقدامات کنترلی توسط  پایان گفت:  گویا در 
دانشگاه های علوم پزشکی صورت گرفته و ۸۸ 
تا ۴۸ ساعت تشخیص  درصد موارد ظرف ۲۴ 
داده شده و منابع آلوده کننده نیز تحت کنترل 

قرار گرفته است.

دبیر کمیته علمی کشوری کووید 1۹ عنوان 
کرد

پیش بینی شرایط کرونایی کشور در 
۳ ماه آینده

بر  گفت:  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
نظر  به  متخصصان  های  بینی  پیش  اساس 
می رسد که تا سه ماه آینده موج جدیدی از کرونا 
بیماری  این  به  ابتال  در  افزایش چشمگیری  و 

نداشته باشیم.
به گزارش مهر، حمیدرضا جماعتی در حاشیه 
شصت و نهمین جلسه کمیته علمی کشوری 
کرونا گفت: آخرین وضعیت کرونا در جهان و 
ایران در جلسه کمیته علمی بررسی و مشخص 
شد که در حال حاضر در آسیا و اروپا، موارد 
ابتالء به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، ثابت 
برخی  در  که  حالی  در  است  کاهش  به  رو  و 
کشورهای آفریقایی و آمریکایی، شاهد افزایش 
ابتالء به زیرسویه های اومیکرون مانند BA۴ و 

BA۵ هستیم.
وی افزود: میزان مرگ و میر در سویه اومیکرون 
و زیرسویه های آن، نسبت به واریانت های قبلی، 
بیشتر نبوده است بلکه قدرت انتقال اومیکرون، 
باال رفته است. با توجه به افزایش اخیر کرونا در 
برخی کشورها، باید این وضعیت را تا یکی دو 

هفته آینده رصد کنیم.
 ،BA۲ جماعتی با بیان اینکه در ایران زیرسویه
غالب است، افزود: زیرسویه های دیگر اومیکرون 
و  آمریکا  در  که   BA.X و  BA۵ و  BA۴ مانند
آفریقایی غالب است، در کشور ما  کشورهای 

شیوع پیدا نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: مطالعات مختلف نشان 
داده اند که اثربخشی انواع واکسن ها در مقابله 
با اومیکرون نسبت به سایر واریانت های قبلی، 
اثر  بیشترین  اگرچه  یافته  کاهش  مقداری 
واکسیناسیون در کاهش مرگ و میر و بستری 
نیز  ما  هدف  و  بوده  بیمارستان ها  در  بیماران 

همین بوده است.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ادامه داد: در 
مطالعات مختلف مشخص شده که در سه ماهه 
اول بعد از تزریق دو نوبت واکسن، ۷۰ درصد و 
بعد از ۶ ماه، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اثربخشی 
دارد  وجود  آن  زیرسویه های  و  اومیکرون  علیه 

بنابراین تاکید ما بر تکمیل واکسیناسیون است.
عالوه  واکسیناسیون  کرد:  تاکید  جماعتی 
بر کاهش ابتال، بستری و فوت ناشی از کرونا 
که  پساکرونا  عوارض  کاهش  در  می تواند 
حتی ممکن است تا یک سال بعد از ابتالء نیز 
مشاهده شود، مؤثر باشد. کمیته علمی تکمیل 
توصیه  را  بزرگساالن  و  کودکان  واکسیناسیون 
می کند و نوبت چهارم نیز برای افراد پرخطر و 
دارای سیستم ایمنی ضعیف بر اساس تصمیمات 
کمیته ملی واکسن کووید ۱۹، قابل تزریق و مورد 

توصیه کمیته علمی کشوری کرونا است.
آبله  از  مواردی  گزارش  به  اشاره  با  جماعتی 
میمونی در چندین کشور دنیا، گفت: تا کنون 
حدود ۲۲۰ مورد از آبله میمونی در چندین کشور 
شناسایی شده اما در ایران هنوز هیچ مورد تأیید 
نشده ای از این بیماری، گزارش نشده که البته 
و  کشورها  سایر  از  بیشتر  گزارش های  منتظر 
پروتکل و روش های تشخیصی سازمان جهانی 

بهداشت هستیم.
آبله  که  نمی رسد  نظر  به  اینکه  بیان  با  وی 
باشد،  جدی  مسئله ای  و  مشکل  میمونی، 
وزارت  درمان  و  بهداشت  معاونت های  گفت: 
در  میمونی  آبله  احتمالی  بروز  برای  بهداشت 
کشور، آمادگی کامل دارند. از سوی دیگر، بر 
اساس اطالعات موجود، هیچ موردی از مبتالیان 
آبله میمونی، جان خود را از دست نداده اند و 
اکثر این بیماران بهبود یافته و نیازی به مداخله 

درمانی ویژه ای نداشته اند.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا تصریح کرد: 
بر اساس اطالعات و گزارش ها، ممکن است افراد 
دارای نقص سیستم ایمنی، کودکان و زنان باردار 
بیشتر در معرض آبله میمونی باشند و عالئم این 
بیماری هم خفیف گزارش شده که جای نگرانی 
نیست. از سوی دیگر سرعت انتقال آبله میمونی 

باال نیست.
هنوز  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  جماعتی 
وجود  دنیا  در  میمونی  آبله  از  کافی  اطالعات 
جهانی  سازمان  سوی  از  که  منتظریم  ندارد، 
کشورها،  سایر  علمی  سازمان های  و  بهداشت 

اطالعات بیشتری در این زمینه حاصل شود.

افزایش  درباره  روزها  این  خبرآنالین،  گزارش  به 
خشونت در جامعه ایرانی زیاد شنیده می شود، از 
مدرسه گرفته تا خانواده خشونت درحال خودنمایی 
توسط  مدرسه  در  دانش آموزان  زدن  کتک  است، 
با مدیران  اولیای دانش آموزان  یا درگیری  معلم ها 
مدرسه که تصاویر آن در فضای مجازی دست به 
دست می شود فقط نمونه ای از بخش عریان شده ی 
خشونت است، اگر از دعوا و درگیری های خیابانی 
بگذریم،  هم  کار  محل  در  خشونت  انواع  بروز  و 
که شاید  انواع خشونت ها هستند  از  دیگر  برخی 
کمتر دیده و شنیده شوند اما دلیلی بر نبودن شان 
نیست، مانند انواع خشونت  علیه همسر، والدین 

و کودک.
در این باره، تقی آزار ارمکی، جامعه شناس و استاد 
دانشگاه تهران با ما هم عقیده است، او می گوید: 
»جامعه ی ایرانی پر از جسارت و بد اخالقی شده 
ایران سراپا  است. ادعای من این است که کشور 
آسیب اجتماعی است، شما به من بگویید کجاها 
آسیب اجتماعی نمی بینید، نظام مطبوعات، نظام 
مدرسه، نظام خانواده، همگی به وضعیت آسیب 
آن  این که  برای  شده اند،  دچار  خطرناکی  خیلی 
عنصر اصلی که می توانست جلوی این آسیب ها را 

بگیرد خودش بیمار است.«
اما این جامعه شناس از کدام عنصر اصلی برای 
جلوگیری از بروز خشونت و آسیب های اجتماعی 

صحبت می کند؟
و  فرهنگی  نظام  »امروز  می دهد:  توضیح  او 
اخالقی ما نمی تواند نتیجه بخش باشد، آدم ها در 
این نظام احساس استیصال و درماندگی می کنند، 
احساس می کنند بیچاره هستند، این مسئله سبب 

می شود در افراد عصیان شکل بگیرد.«
است  معتقد  فردگرایی  افزایش  به  اشاره  با  او 
خلقیات اجتماعی در جامعه ایرانی تنزل پیدا کرده 
و همین مسئله به افزایش خشونت دامن می زند: 
اجتماعی  خلقیات  درباره  می توانستند  »کسانی 
ادبیات  فرهنگ،  آن ها  دستمایه  که  بزنند  حرف 
و تاریخ ایرانی بود، امروز این جامعه یک جامعه 
غیرتاریخی و ضد تاریخ است، همه آدم ها درباره 
فرهنگ ایرانی نگاه ضد تاریخی دارند، در رسانه ما 
فهمی از تاریخ ایران نداریم، بلکه تاریخ ما انتخابی 
و گزینشی شده است، فقط زندگی علما در رسانه 
گفته می شود اما درباره تاریخ اجتماعی، چیزی که 

پیوند زننده  است خبری نیست.«
شما می توانید ادامه این گفت وگو را بخوانید.

 آقای دکتر شما معتقدید خشونت در جامعه 
امروزی ایران از دل یک فرد گرایی بیرون می آید و 
این فرد گرایی محصول ضد تاریخی شدن جامعه 
ایرانی است، یعنی ما با یک گسست تاریخی مواجه 
تاریخ چطور می توانست مانع  این  شده ایم؟ اصالً 

ظهور و بروز خشونت شود؟
 ما داریم این گسست را ایجاد می کنیم، ببینید؛ 
تاریخ  درباره  تا  داشتند  صدایی  کسانی که  تعداد 
ادیبان، مورخان، مصلحان،  مانند شعرا،  بگویند، 
بود  ایران  فرهنگ  و  تاریخ  دغدغه شان  کسانی که 
در حال کم شدن هستند، ما داریم دچار میرایی 
می شویم، ما نه در دانشگاه، نه در حوزه عمومی 
و  فرهنگی  روایت های  که  افرادی  رسانه،  در  نه  و 
مجیز  باید  یا  نداریم،  می دادند،  ایران  از  تاریخی 
گوی یک عرصه ای باشند و یا علیه آن حرف بزنند. 
حافظ  ایرانی  مردمان  ایران  سخت  دوره های  در 
خوان، سعدی خوان، مولوی خوان، قرآن خوان و 
نهج البالغه خوان بودند، شما به من بگو االن کجای 

جامعه ایرانی این اتفاق می افتد؟
و  فردی  خشونت  رشد  در  تاثیری  چه  این   

اجتماعی دارد؟
لطافت  دارید  شما  که  است  این  تاثیرش   
با  باید  شما  می دهید،  دست  از  را  خود  فرهنگی 
دیگران زیست کنید و گزاره هایی که این فرهنگ، 
ادبیات، عرفان، فلسفه، دین و آئین به ما می داد 
یک  سازگاری  امروز  اما  بود،  دیگران  با  سازگاری 
ضرورت اجتناب ناپذیر شده است نه یک انتخاب، 
شما وقتی سازگاری را انتخاب می کنید زیبا است، 
زیر یک  فرزند  و  و مادر  پدر  با آن حظ می کنید، 
سقف زندگی می کنند، در آن خانه بیمار هم وجود 

دارد، ولیکن دارند با یکدیگر زندگی می کنند و این 
مشکالت را نمی بینند. دیروز تالش داشتیم آن چه 

موجب رنج می شد، نبینیم و پنهان کنیم.
 اما پنهان کردن رنج ایراد نیست؟

 ندیدن رنج توانایی فرهنگی است.
 واقعاً ندیدن رنج توانایی فرهنگی است، پس 

حل آن چه می شود؟
 بله، وقتی شما برای رنج هیچ راه حلی ندارید 
نباید دائم آن را مطرح کنید، رنج نباید تبدیل به 
خشونت شود، وقتی شما بر روی نداشتن و ناتوانی 

زیاد تاکید کنید تبدیل به یک بحران می شود.
 یعنی چون االن جامعه ایرانی در وضعیت حل 
خودش  به  باید  نیست،  رنج  موقعیت  یک  کردن 

بگوید تحمل می کنم؟
به  تن  به ضرورت  امروز  ما   مجبور هستیم، 
آن  هر  این ضرورت  سازگاری،  نه  داده ایم  سازش 
دلیل  به همین  می شویم،  عصیان گر  شود  برطرف 
شود  خوب  وضع اش  اگر  ایرانی  جامعه  که  است 
باز  شود  بد  هم  وضع اش  می کند،  ایجاد  بحران 
بحران تولید خواهد کرد، این جامعه ی ایرانی یک 

جامعه خطرناکی است.
 چرا، چون به تعبیر شما مجبور است سازگار 

باشد؟
 بله، چون االن مجبور است و انتخاب نکرده 
است، اگر به جامعه ایرانی آموزه های فرهنگی داده 
این طور  بودیم،  داده  سر  فرهنگی  نجوای  بودیم، 
بودیم سرزمین  آموخته  اگر  بزنم،  نمی شد، مثالی 
این  با  باید  و  است  خشک  سرزمین  یک  ایران 
سرزمین خشک سازگاز باشید و با او آشتی کنید، 
محیط  علیه  طلبی  خشونت  این  امروز  آن وقت 
زیست ایجاد نمی شد، این خشونتی که ما امروز 
علیه محیط زیست داریم از کجا آمده است، برای 
این که نمی پذیریم بخش زیادی از این سرزمین آب 
همه  که  نمی شد  این طور  می پذیرفتیم  اگر  ندارد، 
کنند،  جابه جا  را  آب  این سرزمین  در  می خواهند 
این خشونت بارترین کاری است که حاکمیت علیه 
سرزمین انجام می دهد، ما باید بپذیریم که سرزمین 
ما خشک است، اما نور و کویر خوبی دارد. درباره 
جابه جایی و سکونت هم همین است، این که همه 
تصمیم گرفتند در شهرها و تهران مستقر شوند یک 
خشونت علیه سرزمین است، این یک نوع خشونت 
را  آن  اجازه  دارد  سیاسی  نظام  که  است  طلبی 

درباره سبزه شعر  فقط  می دهد. درحالی که شعرا 
نگفته اند، درباره کوه، آفتاب و کویر هم شعر وجود 
دارد، می خواهم بگویم این گزاره ها تعطیل شده و 

همه داریم منافع فردی دنبال می کنیم.
 این فردگرایی خشونت طلب چطور در جامعه 

گسترده شده است؟
 برای این که امروز همه دارند به ما می گویند 
خودت مهم هستی، حوزه سیاست به ما می گوید 
می گوید  دارد  دین  حوزه  هستی،  مهم  خودت 
اجتماعی  نیروی  دو  امروز  هستی،  مهم  خودت 
فردگرایی  دارند  و  داده اند  ایران دست به دست  در 
است  روحانیت  یکی  می کنند،  تبلیغ  را  بنیادگرا 
مهم  تو  می گوید  دو  هر  روانشناسان،  دیگری  و 
هستی، درحالی که من با دیگران بهشت و جهنم 
به  هم  روانشناس  آن  تنهایی،  به  خودم  نه  دارم 
دارد فردگرایی  و دانشی که  اقتضای شغلی  دلیل 
را مطرح می کند، شما تلویزیون را نگاه کنید، نظام 
کارشناسی تلویزیون روحانی و روانشناسی است که 
در باب تبلیغ و اشاعه فردگرایی رادیکال دست به 
دست یکدیگر داده اند، آن ها دارند منفعت گرایی را 
اشاعه می دهند، وقتی چنین شد آدم ها به خودشان 
و  بمانم  کشور  حاشیه  در  باید  چرا  من  می گویند 
در  انتظامی  نیروی  امروز  کنم،  حفظ  را  سرزمین 
اما  دارد  وجود  کاال  قاچاق  و  است  مستقر  مرزها 
آن  و  زندگی وجود داشت  و  آن جا خانه  تا دیروز 
اجازه نمی داد هجوم بیگانه به سرزمین اتفاق بیفتد، 
می خواهم بگویم عنصر خدمت اجتماعی در جامعه 

حذف شده است.
 چرا نمی توانیم این خشونت طلبی را حل کنیم؟

 برای این که آن نجوای تاریخی و فرهنگی که 
ببینید، صفویه یک  گفتم دیگر وجود ندارد.  قبالً 
ایرانی  ایران است، مردمان  تاریخی در  دوره مهم 
تاریخی در دوره صفویه  از همه دوره های  بیشتر 
با  خوانی  شاهنامه  درحالی که  خواندند،  شاهنامه 
تشیع صفوی جور نیست، اما چون جامعه تصمیم 
گرفته بود در این سرزمین زیست کند متون فرهنگی 
داشته  وجود  انطباق پذیری  آن  در  که  می خواند 
باشد، هم ایران گرایی هست هم اسالم گرایی، حب 
وطن و سرزمین در آن وجود دارد، بنابراین جامعه 
در  نجوا  این   امروز  درحالی که  نمی رسد  بحران  به 
جامعه وجود ندارد، نجوا گرایان فرهنگی که بتوانند 
فهم تاریخی و هویتی ایرانی و اسالمی را از طریق 

کنند  بازخوانی  داستان  و  شعر  و  ادبیات  و  شعر 
وجود ندارند، امروز چقدر شعر و داستان خوانده 
می شود، در عوض عبارت های کوچک را داریم در 
می کنیم،  شلیک  یکدیگر  مغز  به  مجازی  فضای 
درحالی که خواندن و گوش دادن به داستان نیاز به 
آرامش دارد، باید جایی ایستاده یا نشسته مستقر 
شوی تا بتوانی با جان گوش کنی، در این وضعیت 

سازگاری ایجاد می شود.
 آقای دکتر این جامعه ای که شما تصویر کردید 

دارد ترسناک می شود، این طور نیست؟
امروز  می شود،  وحشتناک  دارد  جامعه  بله   
جامعه چاره ای جز خشونت ورزی ندارد، چراکه به 
فرد ایرانی آموزش داده ایم تو خودت مهم هستی و 
منافع خودت مهم است، وچون در شرایط امروزیِ 
ندارد  وجود  نیازها  به  دادن  پاسخ  امکان  جامعه 
مداخله گری در موقعیت های دیگر ایجاد می شود، 
اقتصاد،  در  خشونت  شاهد  ما  که  است  همین 

سیاست، فرهنگ، ترافیک، کوچه و خانه هستیم.
 راه حلی برای حل بحران خشونت وجود دارد؟

بحران  به نام  بحران  منشا  به  ما  چنانچه   

جامعه  نکنیم  توجه  سیاسی  نظام  ناکارآمدی 
گسسته می شود، جمهوری اسالمی نظامی است 
که تئوری خدمت را از بین برد، درحالی که جامعه 
ایرانی در بحران های تاریخی و اجتماعی براساس 
را  خشونت  است،  شده  ماندگار  خدمت  تئوری 
به  وقتی  داد،  سامان  می شود  خدمت  تئوری  با 
خانه  مرد  عنوان  به  من  دیگر  رسیدیم  خدمت 
و  می کند  پیدا  اهمیت  هم  دیگری  نیستم،  مهم 
جامعه  ببینید  می کند.  پیدا  کاهش  خشونت ها 
ایرانی وقتی دولت های ضعیفی داشته یا دولت های 
را  تصمیم ها  بهترین  داشته  غیرمداخله گر  قوی 
شده  واگذار  جامعه  خود  به  چون  است،  گرفته 
جا  همه  ناکارآمد  سیاسی  نظام  وقتی  اما  است، 
تصمیم گیری  اجازه  می کند  حکم  و  دارد  سیطره 
به جامعه نمی دهد، در چنین شرایطی آدم ها به 
تنهایی تصمیم می گیرند، وضعیتی که ما امروز با 
آن مواجه هستیم. درحالی که نظام سیاسی باید 
جامعه  بقیه  با  کار  چه  دهد،  سامان  را  خودش 
دارد، چه کار با خلوت مردم، خلقیات، اقتصاد و 
اگر نظام  خانه مردم دارد، چرا همه جا هستی، 
سیاسی این ها را رها کند، چون جامعه ظرفیت های 

بزرگی دارد خودش شرایط را بهبود می دهد.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از اولتیماتوم یک 
هفته ای شورا به شهرداری برای به روزرسانی اطالعات و اسامی 
ساختمان های ناایمن و انتشار لیست در سامانه شفافیت خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهدی عباسی با بیان اینکه روز گذشته نامه ای با 
امضای مشترک بنده به عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی و مهدی 
اقراریان به عنوان رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر خطاب به 
نامه که درمورد  این  زاکانی شهردار تهران ارسال شد، گفت: در 
ایمن سازی ساختمان های پرخطر و لزوم آگاهی شهروندان بود تأکید 
کردیم که لیست ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر شهر تهران در سامانه 

شفافیت ظرف مدت یک هفته منتشر شود.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ شورای شهر مصوبه ای داشت که 

شهرداری را ملزم به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان های 
موجود تهران کرده بود، گفت: از شهرداری خواستیم که ساختمان ها 
به  و موارد خطرآفرین  بنا  اهمیت  تعداد مراجعین،  اولویت  با  را 
روزرسانی کند و آخرین تدابیر ایمنی صورت گرفته قبل از انتشار 
مدنظر قرار گرفته شود. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه الزم 
است حتما سازمان آتش نشانی نسبت به به روزرسانی اطالعات 
ساختمان های ناایمن اقدام کند، گفت: انتشار اسامی ساختمان ها 
بدون به روزرسانی اطالعات ممکن است تبعاتی داشته باشد چرا 
اقدام کرده باشد و  ایمن سازی  که ممکن است مالک نسبت به 
درصورتی که اسم ساختمان در میان ساختمان های ناایمن منتشر 

شود پیگیری قضایی برای وی محفوظ است.

فرزندکشی و والدین کشی بیشتر خواهد شد؟

نهادینه شدن خشونت در جامعه
یک جامعه شناس گفت: جامعه دارد وحشتناک می شود، امروز جامعه چاره ای جز خشونت ورزی ندارد، چراکه به فرد ایرانی آموزش داده ایم تو خودت مهم 
هستی و منافع خودت مهم است، وچون در شرایط امروزیِ جامعه امکان پاسخ دادن به نیازها وجود ندارد مداخله گری در موقعیت های دیگر ایجاد می شود، 

همین است که ما شاهد خشونت در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، ترافیک، کوچه و خانه هستیم.

اولتیماتوم یک هفته ای شورا به شهرداری برای انتشار اسامی ساختمان های ناایمن تهران

جامعه دارد 

وحشتناک 

می شود، 

امروز جامعه 

چاره ای جز 

خشونت ورزی 

ندارد، چراکه 

به فرد ایرانی 

آموزش داده ایم 

تو خودت مهم 

هستی و منافع 

خودت مهم 

است

بــه اطــاع ســرمایه گــذاران محتــرم مــی رســاند در 
تاریــخ 1401/02/31 مجمع صندوق  ســرمایه گذاری

ــان  در محــل  ــی هوشــمند آب  اختصاصــی بازارگردان
ــه ارکان  ــور کلی ــا حض ــان ب ــزاری آب ــرکت کارگ ش
و دارنــدگان واحدهــای ســرمایه گــذاری ممتــاز 
تشــکیل و افزایــش ســقف هزینــه متولــی ، حســابرس 
و نــرم افــزار صنــدوق ، بــه تصویــب مجمــع رســید . 
بــه منظــور مشــاهده شــرح کامــل مصوبــات مجامــع  
بــه ســایت smart.aban.net مراجعــه فرماییــد. 

مصوبات مجمع صندوق      
سرمایه گذاری اختصاصی 

بازارگردانی هوشمند آبان   

بــه اطــاع ســرمایه گــذاران محتــرم مــی رســاند در 
تاریــخ 1401/03/04 مجمع صندوق  ســرمایه گذاری

 نیکــوکاری نــدای امیــد در محل شــرکت ســبدگردان 
آبــان بــا حضــور کلیــه ارکان و دارنــدگان واحدهــای 
ســرمایه گــذاری مدیریتــی تشــکیل گردیــد و افزایش 
ســقف کارمــزد حســابرس و نــرم افــزار صنــدوق بــه 

تصویــب مجمــع رســید.
بــه منظــور مشــاهده شــرح کامــل مصوبــات مجامــع 

بــه ســایت omid.aban.net  مراجعــه فرماییــد. 

مصوبات مجمع صندوق    
سرمایه گذاری مشترک 

نیکوکاری ندای امید
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یک مرگ دیگر و آثاری که موزه 
امانت داری نکرد!

حوزه  در  پیشکسوت  هنرمند  صوتی  اکبر 
مشبک بود که چندی قبل به دلیل مشکالت 
این  آثار  پرونده  را وداع گفت.  فانی  دار  ریوی 
هنرمند اما گویی تازه پس از رفتن او باز شده 

است.
یک  رفتن  دنیا  از  قصه ی  ایسنا،  گزارش  به 
هنرمند، سرنوشت آثار او و مشکالتش با موزه ها 
این بار درباره ی اکبر صوتی، هنرمند پیشکسوت 
مشبک تکرار شده است. او که تاکنون بیش از 
۱۵۰ نمایشگاه در داخل و خارج از کشور برگزار 
مراسم  شدن  برگزار  از  مدتی  که  حاال  کرده، 
خاکسپاری اش در شهر کرمان سپری می شود، 
به نظر می رسد که درباره آثار او با موزه هرندی 

اختالفاتی وجود دارد.
سیمین صوتی، فرزند این هنرمند پیشکسوت 
مشکالت  این  درباره  ایسنا  با  گفت وگویی  در 
آثار پدرم را گرفته  گفت: »موزه هرندی برخی 
خریداری  را  کارها  البته  کنند.  موزه  که  بودند 
کرده بودند. پدرم که برای بازدید رفتند، متوجه 
شدند که آثار را طبق پروتکل های موزه نگهداری 

نکرده اند و در انباری موزه قرار داده اند.«
نیز دچار  آثار  از  برخی  داد: »حتی  ادامه  او 
آسیب شده بودند. پدرم زمانی که زنده بودند، 
به  موزه  در  کارها  این  که  کردند  تالش  خیلی 
نمایش درآیند. االن اطالعی ندارم که آثار پدرم 
در چه وضعی هستند چون ما آخرین بار در 
تدارک  برای پدرم  برنامه ای که میراث فرهنگی 
دیده بود، آثار را در حیاط دیدیم. پدرم خیلی 
پیگیر بودند و باور داشتند که آثار درحال آسیب 

دیدن هستند.«
»پدرم  کرد:  خاطرنشان  آخر  در  صوتی 
خودشان کارها را پیگیری می کردند و از زمانی که 

مریض شدند، ما درگیر کارها شدیم.«
ماجرای سرنوشت آثار هنرمندان پس از فوت 
آنها، همواره از دغدغه های جدی عرصه فرهنگ 
و هنر است که نظارت برخی نهادهای فرهنگی، 
از جمله موسسه هنرمندان پیشکسوت در این 

مسیر بسیار می تواند راهگشا باشد.

خواننده هندی ُکشته شد

شناخته شده  خواننده  واال«  موسی  »سیدو 
هندی به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، پلیس هند 
در حال تحقیق درباره ی قتل »سیدهو موسی 
واال« خواننده رپ محبوب پنجابی یک روز پس 

از تیراندازی مرگبار به وی است.
»شوبدیپ سینگ سیدو« خواننده ۲۸ ساله که 
بیشتر با نام هنری خود »سیدهو موسی واال« 
شناخته می شود، عصر یکشنبه در حین رانندگی 
با ماشین خود در منطقه مانسا، منطقه ای در 
ایالت پنجاب، در شمال هند مورد اصابت گلوکه 
قرار گرفت و پس از انتقال بیمارستان درگذشت.
کرده  اعالم  پنجاب  ایالت  پلیس  ارشد  مقام 
تحقیقات اولیه نشان داده است که قتل نتیجه 

یک رقابت بین گروهی بوده است.
به گزارش رسانه های محلی، یک روز قبل از 
این حمله، دولت پنجاب پوشش امنیتی بیش از 
۴۰۰ نفر از جمله »موسی واال« را در تالش برای 

سرکوب فرهنگ سلبریتی برداشته بود.
بیشتر تک آهنگ های  این خواننده دارای عنوان 
انگلیسی هستند، اگرچه این آهنگ ها عمدتاً به 
زبان پنجابی خوانده می شوند. اولین آلبوم او در 
سال ۲۰۱۸ به جدول آلبوم های بیلبورد کانادا راه 

یافته بود.
این خواننده رپ سال گذشته به حزب کنگره 
انتخابات  در  ناموفقی  حضور  و  پیوست  هند 

مجلس این ایالت داشت.

»تاپ گان« صدرنشین گیشه آمریکا 
شد

با  ماوریک«  گان:  »تاپ  سینمایی  فیلم 
افتتاحیه،  اکران  در  فروش  دالر  میلیون   ۱۲۴
گیشه  در  هفته  آخر  این  فیلم  پرفروش ترین 

آمریکا شد. 
به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، تام کروز 
حرفه  نمایشی  حرکات  جسورانه ترین  از  یکی 
هنری خود را انجام داد و مخاطبان را در دوران 
کرونا برای فیلمی که در آن خبری از ابرقهرمان ها 
گان:  تاپ  فیلم  کشاند.  سینماها  به  نیست 
ماوریک در سه روز اول اکران خود در آمریکای 
شمالی، ۱۲۴ میلیون دالر فروش کرد. پیش بینی 
و  اکشن  فیلم  این  فروش  مجموع  می شود 
ماجراجویانه تا پایان امروز به ۱۵۱ میلیون دالر 

برسد، رقمی که فراتر از انتظار بود.
تاپ گان: ماوریک پرفروش ترین اکران افتتاحیه 
را در چهل سال فعالیت هنری تام کروز برای او 
رقم زد. این اولین بار است که فیلمی از این ستاره 
 ۱۰۰ از  بیش  اکران  اول  روز  سه  در  هالیوودی 
میلیون دالر فروش می کند. این رکورد پیش تر 
در اختیار فیلم جنگ دنیاها )۲۰۰۵( بود که در 
اکران افتتاحیه، تنها ۶۴ میلیون دالر فروش کرد.
افرادی که  تماشاچیان باالی ۴۰ سال، یعنی 
هنوز چراغ سبز استودیو پارامونت برای ساخت 
دنباله تاپ گان )۱۹۸۶( را به یاد دارند، بیشترین 
استقبال را از دنباله این فیلم به عمل آوردند؛ 
به  بازگشت  از  سایرین  از  بیش  که  گروهی 

سینماها در دوران کرونا مردد بودند.
تاپ گان ۲ قرار بود تابستان سال ۲۰۲۰ اکران 
شود که شیوع کرونا تمام معادالت را بهم ریخت 
تاخیر  پیداست،  نقدها  از  که  همانطور  اما، 
دوساله در اکران فیلم نتیجه بخش بوده است. 
این فیلم تاکنون در وبسایت راتن تومیتوز امتیاز 
۹۷ درصد و در سینمااسکور امتیاز +A را دریافت 

کرده است.
تاپ گان ماوریک با بودجه ۱۷۰ میلیون دالری 
و به کارگردانی جوزف کوزینسکی ساخته شده و 
ماجراهای آن چند دهه بعد از قسمت اول اتفاق 
می افتد. در این قسمت ماوریک مامور می شود 
تا گروهی از خلبانان تازه کار نیروی دریایی را 

تعلیم دهد. 
دکتر  ابرقهرمانی  ۲، فیلم  گان  تاپ  از  پس 
سه  از  پس  دیوانگی  جهانی  چند  در  استرنج 
هفته صدرنشینی متوالی در گیشه، با ۱۶ میلیون 
دالر فروش در رتبه دوم پرفروش ترین فیلم ها 
قرار گرفت و فیلم برگری باب با ۱۲ میلیون دالر 

فروش، سوم شد.
نیز نصیب فیلم  این فهرست  جایگاه چهارم 
 ۶۳ افت  با  که  شد  جدید  عصر  ابی:  دانتون 
درصدی نسبت به هفته اول اکران، بین جمعه 
تا یکشنبه ۵ میلیون و ۹۰۰ دالر فروخت و انتظار 
می رود فروش آن تا پایان امروز به ۷ میلیون و 
۵۰۰ هزار دالر برسد. فیلم سینمایی دانتون ابی: 
عصر جدید با گذشت دو هفته از اکران تاکنون 
۶۸ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر در گیشه جهانی 
فروش کرده که ۳۰ میلیون دالر آن مربوط به 

سینماهای آمریکا و کاناداست. 

موزه ها شنبه تعطیل اند

موزه ها و اماکن تاریخی زیرنظر وزارت میراث 
 ۱۴ شنبه  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی، 
امام  درگذشت  سالروز  با  همزمان  خردادماه 

خمینی )ره( تعطیل هستند.
وزارت  اطالعیه  بر  بنا  ایسنا،  گزارش  به 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تمام 
تاریخی  پایگاه های  و  موزه ها  سایت  و  موزه ها 
تحت پوشش این وزارتخانه در روز ۱۴ خردادماه 
خمینی)ره(  امام  رحلت  سالروز  با  مصادف 

تعطیل هستند.
ساعت  و  هستند  باز  خردادماه   ۱۵ موزه ها 

کارشان از ۹ صبح تا ۱۹ است.

برنامه  به  نگاهی  خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  به 
کنسرت های پیش رو تا پایان خرداد نشان می دهد نقطه 
اوج قیمت بلیت هم اکنون روی کنسرت »خوانندگان 
 ۵۰۰ به  را  سقف  و  شده  متمرکز  »تهران«  در  پاپ« 
هزار تومان رسانده است. افزایش مبلغی که با توجه 
صحبت های پیشین کنسرت گذارانی چون محمدحسین 
با  گفت وگو  در  و صدرالدین حسین خانی  توتونچیان 
تعرفه های  صددرصدی  افزایش  مورد  در  خبرآنالین 
نور، صدا،  پروداکشن؛  تامین  برای  بخش خصوصی 
ال ای دی ها و دستمزد کادر فنی در کنار افزایش ۵۰، ۶۰ 
درصدی اجاره بهای سالن پس از تعطیلی طوالنی مدتی 
که شیوع ویروس کرونا بر برگزاری کنسرت در ایران 

تحمیل کرد دور از انتظار هم نبود.
همین کنسرت های پاپ ۵۰۰ هزار تومانی اگرچه کف 
قیمت بلیت شان ۱۵۰ هزار تومان است اما این سوال 
را پیش می آورند که آیا باید پذیرفت تماشای کنسرت 
خوانندگان شناخته شده پاپ در سالن هایی چون برج 
میالد و سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران تنها 

تفریح ثروتمندان است؟
کنسرت های پاپ تهران

اشوان )اشکان خدابنده لو( روز پنجشنبه ۱۲ خرداد 
در دو نوبت ۱۸:۳۰ و ۲۲ با بهای بلیت ۱۳۵ تا ۴۶۵ 
هزار تومان در مرکز همایش های برج میالد کنسرت 
خواهد داد. بلیت کنسرت این خواننده پاپ همچنان 

قابل خریداری است.
محسن ابراهیم زاده نیز چهارشنبه ۱۸ خرداد در دو 
نوبت ۱۸ و ۲۲ با بهای بلیت ۱۵۰ تا ۴۲۵ هزار تومان در 
مرکز همایش های برج میالد روی صحنه خواهد رفت. 

امکان خرید بلیت کنسرت او نیز همچنان وجود دارد.
میثم ابراهیمی نیز که کنسرتش به علت عزای عمومیِ 
یکشنبه ۸ خرداد در پی فروریختن ساختمان متروپل 
آبادان، از ۸ به چهارشنبه، ۱۸ خرداد منتقل شد در این 
روز طی دو نوبت، ۱۸ و ۲۱:۳۰ با کف بلیت ۱۵۰ و سقف 
۵۰۰ هزار تومان در سالن میالد نمایشگاه بین المللی 

روی صحنه می رود.
امید حاجیلی، دیگر خواننده پاپ روز دوشنبه، ۲۳ 
خرداد در دو نوبت ۱۸:۳۰ و ۲۲ با بهای بلیتی بین ۱۷۰ تا 
۴۲۵ هزار تومان روی صحنه می رود. او در سالن میالد 
و همچنان  بین المللی روی صحنه می رود  نمایشگاه 
پوراستاد  علیرضا  خرید.  را  کنسرتش  بلیت  می توان 
هم چهارشنبه، ۲۵ خرداد با کف بلیت ۱۶۰ و سقف 
بلیت ۴۲۰ هزار تومان در دو نوبت ۱۸:۳۰ و ۲۲ در مرکز 

همایش های برج میالد روی صحنه می رود.
در ساعتی  اما هم  زنان(  )ویژه  نهال  گروه  کنسرت 
متفاوت برگزار می شود و هم با قیمت بلیت پایین تر. 
این کنسرت روز جمعه ۲۷ خرداد در ساعت نامتعارفی 
که ظاهرا برای برگزاری کنسرت زنان جاافتاده است؛ 

ساعت ۱۴ با بهای بلیتی بین ۱۱۰ تا ۳۵۰ هزار تومان 
گروه  این  خواننده  و  سرپرست  شد.  خواهد  برگزار 
لیال نجفی و رهبر ارکستر و نوازنده کمانچه آن نیوشا 
بریمانی است. همچنین فروغ فضلی )نوازنده پیانو(، 
مینو قاسم پور )نوازنده قانون(، رخساره رستمی )نوازنده 
عود(، نیلوفر ابراهیمی )نوازنده فلوت(، شیرین واعظی 
)نوازنده درامز(، کیمیا صرافی )نوازنده پرکاشن( و نگین 

سریر )نوازنده مهمان( این کنسرت هستند.
را  خردادماه  پاپ  کنسرت  آخرین  نیز  بانی  امین 
سی ویکمِ این ماه در دو نوبت ۱۸ و ۲۲ با بهای بلیت 
۱۰۵ تا ۴۰۰ هزار تومان در مرکز همایش های برج میالد 

برگزار خواهد کرد.
کنسرت های سنتی، کالسیک و تلفیقی در تهران

کنسرت گروه سینا ذکایی با عنوان »ِطهران، باران 
بهاری« دوشنبه ۹ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ در تاالر وحدت 
برگزار خواهد شد. بهای بلیت این کنسرت ۱۰۰ تا ۲۵۰ 

هزار تومان است.
سینا ذکایی )تنظیم کننده، رهبر ارکستر و نوازنده 
فلوت(، علی ضرابی و کامیار ماندگاریان )ترومپت(، 
زبردست  امیرحسام  )ترومبون(،  براتی  رامین 
)ساکسفون(، سهیل اباذری )پیانو(، سروش عمومی 
)درامز(، امین قیاسی و پانیذ شهرستانی )پرکاشن(، 
مازیار احمدپور )گیتار( و فرید الهی )گیتار باس( در 

این کنسرت قطعات منتخب را اجرا خواهند کرد.
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر 
حیدریان نیز طی دو روز چهارشنبه ۱۱ و پنجشنبه ۱۲ 
خرداد، هر روز طی یک نوبت، ساعت ۲۱:۳۰ با بهای 
برگزار  تاالر وحدت  در  تومان  هزار  تا ۲۵۰  بلیت ۱۰۰ 

می شود.
کنسرت هم نوازان حصار )علی قمصری( هم پنجشنبه 
۱۹ و جمعه ۲۰ خرداد، هر روز طی یک نوبت، ساعت 
۲۱:۳۰ در تاالر وحدت برگزار می شود. بهای بلیت این 
کنسرت ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است و علی قمصری 
)کارگردان  موسوی  رضا  تار(،  نوازنده  و  )سرپرست 
رضازاده  محمد  )خواننده(،  رجب  سهیل  هنری(، 
حمیدرضا  )پرکاشن(،  نصیری  همایون  )خواننده(، 
علیرضا  )کمانچه(،  مرادی  اشکان  )پرکاشن(،  یوسفی 
عقیقی )تار(، مهدی مرتضایی )سنتور(، پانیذ مجاهدنیا 
)بم تار(، تینا الجوردیان )عود(، فرزاد امیدی، محمد 
)کوارتت  صفدری  ماهگل  و  سروش  شیوا  حقیقی، 
مریم  و  حرکت(  )طراح  کریمی نژاد  سروش  کانتات(، 
یاستی )طراح لباس( برگزارکنندگان این کنسرت هستند.

کنسرت های بیرون از تهران
و  نوبت ۱۸  دو  در  دوشنبه ۹ خرداد  آذری  افشین 
۲۱ با بهای بلیتی بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان در مرکز 
همایش های بین المللی شهر تبریز روی صحنه می رود.

ساالر عقیلی هم در همین روز، دوشنبه ۹ خرداد 
هزار   ۴۰۰ تا   ۲۰۰ میان  بلیتی  بهای  با  در   ۲۱ ساعت 
تومان در سالن پارمیس شاهرود روی صحنه می رود. 
او همچنین سه شنبه ۱۰ خرداد ساعت ۲۱ با بهای بلیت 
۱۳۵ تا ۲۸۵ هزار تومان در سالن سیتی سنتر اصفهان 

روی صحنه می رود.
علیرضا قربانی هم سه شنبه ۱۰ خرداد در دو نوبت 
۱۸ و ۲۱ با بهای بلیت ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در سالن 
تربیت معلم قزوین روی صحنه می رود. او همچنین 
چهارشنبه ۱۱ خرداد، در دو نوبت ۱۸ و ۲۱ با بهای بلیت 
۲۳۰ تا ۳۳۰ هزار تومان در فرهنگسرای بوعلی سینای 

همدان روی صحنه می رود.
پرواز همای و گروه مستان نیز دوشنبه ۱۶ خرداد در 
دو نوبت ۱۸ و ۲۱ با بهای بلیت ۱۳۵ تا ۲۸۵ هزار تومان 
در سالن سیتی سنتر اصفهان روی صحنه می رود. او 
همچنین سه شنبه ۱۷ خرداد در دو نوبت ۱۸ و ۲۱ در 

همین سالن با همان بلیت به اجرا می پردازد.
حجت اشرف زاده هم پنجشنبه ۱۹ خرداد ساعت ۲۱ 
با بهای بلیتی مابین ۱۱۰ تا ۳۲۰ هزار تومان در تاالر 
محسن  می رود.  صحنه  روی  کرج  نژادفالح  شهیدان 
ابراهیم زاده هم شنبه ۲۱ خرداد و یکشنبه ۲۲ خرداد در 
دو نوبت ۱۸ و ۲۱ با بهای بلیتی بین ۲۰۰ تا ۲۸۰ هزار 

تومان در سالن تربیت معلم یزد روی صحنه می رود.

جواد رضویان که در سریال »جادوگر« با احمد مهرانفر همبازی 
شده است، درباره ی این همکاری و زوج جدیدی که با او ساخته، 
توضیح داد: من االن نمی توانم این را تایید کنم زیرا نیاز داریم که 

مخاطب ما را تایید کند.
به گزارش ایسنا، رضویان ادامه می دهد: زوج سازی چه در سینما و 
چه در سریال، کار بسیار سختی است. امیدوارم باز هم بتوانم با احمد 
کار کنم و از صبوری و تکنیک و اخالق خوبش یاد بگیرم. برای من 
بسیار لذت بخش است که در آینده هم با او کار کنم و امیدوارم برای 

مخاطب هم جذاب باشد.
سیدجواد رضویان ـ بازیگر سینما و تلویزیون ـ درباره نقشش در 
من  سریال  این  در  کرد:  عنوان  »جادوگر«  خانگی  نمایش  سریال 
نقش یک کالهبردار را بازی می کنم. در کارهایی مثل »جادوگر« ما 
خودمان بانی خلق خنده نیستیم و موقعیت ها به ما کمدی می دهند. 
فضا جدی تر است و ما بیشتر درگیر موقعیت کمدی هستیم؛ به این 
صورت که پرسوناژ، خلق کمدی نمی کند و بیشتر، موقعیت هاست که 
بار کمدی را به دوش می کشد. کار ما کامال در بستر درام جلو می رود 

و در موقعیت های مختلف، کمدی خلق می شود.
او درباره همکاری با مسعود اطیابی ـ کارگردان سریال »جادوگر« 
ـ گفت: من قبال هم در فیلم سینمایی »اخالقتو خوب کن« افتخار 
همکاری با مسعود اطیابی را داشته ام و با ایشان یک رفاقت باالی 
۱۰ سال دارم. مثل برادر بزرگترم هستند و بسیار دوستشان دارم و 

سعادتی بود که در خدمتشان باشم.
فضای  تجربه  به  توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  رضویان 
کارگردانی، آیا در سریال »جادوگر« کامال در خدمت کارگردان بوده و 
یا نظر و پیشنهاد هم داده است؟ گفت: در هر برداشت، حکم نهایی 
نظرات مان  احساس می کنیم  که  لحظاتی  در  کارگردان می دهد.  را 
می تواند کمک کننده باشد پیشنهاد می دهیم اگر استفاده شد که 
بهتر و اگر هم استفاده نشد چنانچه در صحنه های دیگر نکته ای به 
ذهنمان برسد همچنان با انگیزه پیشنهاد می دهیم. ممکن است از ۱۰ 
پیشنهادی که مطرح می کنیم ۹ تای آنها رد بشود ولی به طور کلی ما 
اگر احساس کنیم می توانیم در راستای متن به بهتر شدن سکانس 

کمک کنیم حتما نظرمان را بیان می کنیم.
رضویان درباره ی  تفاوت محدودیت های تلویزیون و نمایش خانگی 
هم گفت: محدودیت همه جا هست. گاهی بعضی چیزهای دچار 
اشکال پخش می شود که باعث تعجب است. اما از این که حس یک 
بام و دو هوایی به ما دست می دهد متاسف می شویم؛ طوری که انگار 

این محدودیت ها برای بعضی ها اعمال می شود و برای برخی نیست.
توضیحاتی درباره »جوکر«

این هنرمند طنز درباره حضور پیدا نکردن در برنامه »جوکر« توضیح 
داد: علی مسعودی عزیز در الیو اینستاگرام شان توضیح داده بودند. 
من برای حضور در برنامه »جوکر« دعوت شدم اما مشکلی برایم پیش 

آمد که شرایط حضور در این برنامه برایم فراهم نشد.
در سریال های دهه ۷۰ چقدر مردم راحت تر می خندیدند

رضویان در پاسخ به این سوال که »در شرایط فعلی که شرایط زندگی 
مردم سخت شده است، ساخت آثار طنز در تزریق حال خوب به 
مردم چقدر کمک کننده و موثر است؟« عنوان کرد: در اصل، رسالت 
ما این بوده که مرهمی بر زخم ها و دردهای مردم باشیم که وقتی 
مردم، خسته از شرایط اقتصادی و معیشتی و خسته از یک روز کاری 
به خانه می آیند ما بتوانیم یک محصول ارائه کنیم که کمی به آنها 
انرژی و لبخند بدهد، اما متاسفانه به قدری شرایط دشوار شده که 
هم مردم بسیار سخت می خندند و هم کار ما و خنداندن مردم بسیار 
سخت شده است. ما هم در کنار مردم همین شرایط سخت و گرانی ها 
را تجربه می کنیم. من خودم مرغ و ماکارونی و اقالمی که این روزها 
گران شده را تحریم کرده ام و ترجیح می دهم حتی سر کار هم لب 
به این غذاها نزنم. ما وعده های دیگری به این مردم داده بودیم که 
امیدوارم به زودی عملی شود. قرار بود فقر را ریشه کن کنیم نه فقیر را.

این هنرمند افزود: من این روزها از دیدن شرایط مردم، حال بدی 
دارم. همین قدر که مردم سخت می خندند حال ما هم بد است و 
ما هم سخت می توانیم بخندانیم. ما به مردم وصلیم و همگی یک 
زنجیره ایم. ما از مردم انرژی می گیریم. وقتی به عقب برمی گردیم 
می بینیم که در سریال های دهه ۷۰ چقدر مردم راحت تر می خندیدند 

و چقدر حالشان بهتر بوده است.

بغض دارم وقتی می خواهم بروم سر صحنه و کمدی کار کنم
او با اشاره به دشواری خنداندن مردم در شرایط فعلی، خاطرنشان 
کرد: موانعی که االن جلوی راه ما است، کم نیست. هم محدودیت 
متاسفانه  و  می خندند  مردم سخت تر  هم  و  داریم  محتوا  ساخت 
از  و  هستند  باهوش  آنقدر  ما  مردم  که  کنیم  باور  نمی خواهیم 
رسانه های مختلف، فیلم های مختلفی می بینند که دلیلی ندارد که 
بخواهند کار ضعیف یا متوسط ما را تماشا کنند و تحمل کنند. کار ما 

امروز سخت تر از گذشته است.
رضویان اظهار کرد: من به شخصه دچار نگرانی شده ام. من بغض 
دارم وقتی می خواهم بروم سر صحنه و کمدی کار کنم. گاهی فکر 
می کنم شاید تاریخ مصرف من تمام شده است و دیگر نمی توانم مردم 

را بخندانم.
آیا هم و غم مدیران فعلی ما این است که سریال خیابان خلوت 

کن بسازند؟
بازیگر سریال های طنز تلویزیون درباره ی اینکه چرا دیگر تلویزیون 
سریال های طنز پرمخاطب تولید نمی کند؟ توضیح داد: آیا هم و غم 
این است که سریال خیابان خلوت کن بسازند؟  مدیران فعلی ما 
این محدودیت هایی که وجود دارد ما را له کرده است. من احساس 
می کنم شاید نمی خواهند این اتفاق بیفتد. شاید اگر هر شب یک 
سریال تلخ و غمگین پخش کنیم بیشتر به مذاق مدیران خوش بیاید 

تا اینکه سریال طنز بسازیم و مردم را بخندانیم.
رضویان افزود: ما جماعتی بودیم که نزدیک به سه دهه فعالیت 
کرده ایم و همیشه سعی کرده ایم که بهترین حالمان را با مردم به 
اشتراک بگذاریم و با حال خوب برایشان کار کنیم. من شرایط نیمه 
دوم دهه ۹۰ به بعد را درک نمی کنم. تیم ها و افراد دغدغه مند و 
پای کار که همچنان هستند و ما هم که تمام تالشمان این است که 
لحظاتی را خلق کنیم که مردم لذت ببرند اما من این سیاست ها را 
نمی فهمم. نمیدانم این چه روندی است که در کار دچارش شده ایم. 
اگر کار بد است بگویید بد است، اگر نیاز به اصالح دارد بگویید یک 
کار دیگر بسازید، اصال بگویید نپسندیدیم اما ما را از بالتکلیفی در 

بیاورید.
را  مسائل  خیلی  می دهم  ترجیح  گفت:  پایان  در  رضویان  جواد 
باز نکنم چون مردم بسیار باهوش تر از این هستند که من بخواهم 
فقط  بگویم.  تلویزیون  در  نبود سریال های خوب  دلیل  از  برایشان 
امیدوارم حال فردا از امروزمان بهتر باشد و نرسیم به جایی که بگوییم 

سال به سال دریغ از پارسال.

تماشای کنسرت خوانندگان پاپ در تهران، تفریح ثروتمندان است؟

بلیتنیممیلیونیکنسرت!
افزایش تعرفه های بخش خصوصی برای تامین پروداکشن؛ نور، صدا، ال ای دی ها و دستمزد کادر فنی در کنار افزایش اجاره بهای سالن، سقف قیمت بلیت 

کنسرت های پاپ در تهران را ۵۰۰ هزار تومان کرد.

زوجکمدیرضویانومهرانفرموفقمیشود؟جواد رضویان: مردم باید تایید کنند

 آیا باید پذیرفت 

تماشای کنسرت 

خوانندگان 

شناخته شده پاپ 

در سالن هایی 

چون برج 

میالد و سالن 

میالد نمایشگاه 

بین المللی تهران 

تنها تفریح 

ثروتمندان است؟

مجید رضائیان به رسانه ها در قبال خالی گذاشتن دو عنصر در حادثه پالسکو و 
متروپل هشدار داد و تاکید کرد: اگر رسانه های ما پاسخ این چگونگی و چرایی ها 
ـ دو عنصر آخر خبر را ندهند، این بی اعتمادی که مدام هم بین مخاطب و رسانه 

در حال افزایش است، بیشتر می شود.
مجید رضائیان ـ استاد ارتباطات ـ در گفت وگویی با ایسنا، درباره ی حادثه ی 
متروپل و خبرنگاری بحران، در پاسخ به اینکه رسانه های ما تا چه میزان از 
تجربیات کرونا و پالسکو درس گرفته اند؟ اظهار کرد: در حوادثی مثل پالسکو و 
حاال هم متروپل اتفاقی که افتاد این است که رسانه های ما در دو زمینه ضعف 
پوشش داشتند؛ ضعف در دو عناصر داینامیک روزنامه نگاری )چگونگی و چرایی( 
که آن را پوشش ندادیم، یا در این زمینه پاسخ هایی که داده ایم کافی نبوده است.  
وی ادامه داد: ما در جزئیات و چگونگی اتفاق و حادثه و بعد از حادثه چه در 
مسئله پالسکو و چه در مسئله متروپل نقص اطالعات داشته ایم که مخاطب 
ممکن است از رسانه های ما نشنود و از رسانه های دیگر یا از شبکه های اجتماعی 

بشنود و صحت و سقم آن هم محل تردید باشد.
اینکه »چگونگی و چرایی« دو عنصر خبری و بنیان  با بیان  مجید رضائیان 
روزنامه نگاری تحلیلی امروز دنیاست و از اهمیت باالیی برخوردار بوده است، 
درباره ی عنصر چرایی یادآور شد: اگر حادثه ای اتفاق افتاده، در چگونگی آن هم 
نقص بوده، مخاطب به دنبال چرایی مسئله است. االن فرض کنید مطرح می شود 

آقای عبدالباقیـ  مالک متروپلـ  از روابطی استفاده کرده است آیا این صحت دارد یا 
نه؟ خب رسانه ها به دنبال چرایی که می روند، سراغ این موضوع بروند، مهندسان 
ناظر قبل  از ساخت پروژه تذکراتی را داده اند و ضعف های بنا و حادثه را گفته اند. 
در مسئله پالسکو هم همین بود که آتشنشانی در ناحیه مورد نظر در ارتباط با 
میزان ایمنی پالسکو نامه داده بوده و تذکر داده بود اما چرا نامه ها عمل نشده و 
چه شد؟ ما هیچگاه بعد از حادثه دنبال چرایی نرفتیم. اما مخاطب انتظار همین 
را دارد. می خواهد به چرایی اتفاقاتی که در پالسکو افتاد و االن به نوع دیگری در 

متروپل می افتد، برسد. مخاطب در این عناصر نیاز دارد به پاسخ برسد.
به ۲ عنصر مهم خبری پاسخ ندهید، بی اعتمادی بین مخاطب و رسانه بیشتر 

می شود
این استاد دانشگاه هشدار داد: اگر رسانه های ما پاسخ این دو عناصر خبری را 
ندهند این بی اعتمادی که بین مخاطب و رسانه مدام هم در حال افزایش است، 
بیشتر می شود.   مدام مطرح می کنیم که مرجعیت رسانه در حال از بین رفتن 
است، خب همین دالیل رسانه ای است که ما باید در پوشش رسانه ای از آن 
درس بگیریم و به آن توجه داشته باشیم. اگر در زمینه پوشش رسانه ای درست 
عمل کنیم و دو عصر چرایی و چگونگی را درست پاسخ دهیم، مخاطب هم 
طبیعتا هم اعتمادش افزایش پیدا می کند و هم مرجعیت رسانه ای بهتر خواهد 

شد.

رسانه ها تحت هیچ شرایطی نباید کوتاه بیایند
این پژوهشگر ژورنالیسم با اشاره به حادثه متروپل و ابعاد جدیدی که هر 
لحظه از آن منتشر می شود، تاکید کرد: رسانه ها باید صحت و سقم این ابعاد را 
به دست بیاورند و به دو عنصر چگونگی و چرایی پاسخ دهند. وقتی خبرنگاران 
وارد چگونگی و چرایی شدند در برابرشان مانع ایجاد شده است. این نیست که 
ما رسانه ها را مقصر بدانیم. بخشی از مسئله این است که آموزش روزنامه نگاری 
و خبرنگاری در بحران باید بیشتر شود. اما می بینیم که رسانه های ما بابت این 
موضوع همه گله می کنند، چه رسانه های مکتوب و چه صداوسیما وچه رسانه 
های برخط؛ می گویند وقتی می خواهیم سراغ این دو عنصر برویم، موانع ایجاد 
می شود. اما توصیه من این است که رسانه ها در قبال این دو عنصر تحت هیچ 

شرایطی نباید کوتاه بیایند.
نویسنده کتاب شیوه نامه روزنامه نگاری در پایان با وجود موانع موجود در ارتباط 
با کسب اطالعات و عناصر مهم خبر در عرصه کار خبر، توصیه کرد: به هر 
حال موانعی برای عرصه کسب خبر جود دارد که هیچ وقت از بین نمی رود. 
ممکن است حد و اندازه آن تغییر کند اما نکته اینجاست که نباید ناامید شد و 
با آموزش و کار حرفه ای موانع را باید برداشت. نمی شود به خاطر موانع کار را 
رها کرد. هر اندازه که خبرنگار قدم بردارد باز هم به رسالت خودش عمل کرده 

است، حتی اندک.

رفتار رسانه ای در حادثه »متروپل« شفاف بود؟

پرسشهایبیپاسخدربارهمتروپل
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حدادی:

برخی به دوومیدانی پشت کرده اند

 ۲۰۱۲ المپیک  بازی های  نقره  مدال  دارنده 
لندن در ماده پرتاب دیسک گفت: دوومیدانی 
و  زیباترین  پرمدال ترین،  کیفیت ترین،  با 
پرطرفدارترین رشته ورزشی المپیک است و توقع 
داریم وقتی مسابقاتی برگزار می شود همه از آن 

حمایت کنند اما برخی به آن پشت کرده اند.
به گزارش ایرنا، احسان حدادی توانست در 
رکورد  رضا)ع(  امام  جام  بین المللی  رقابت های 
۶۱.۱۱ متر را به ثبت برساند. او روز دوشنبه در 
گفت وگو با ایرنا با اظهار کرد: جا دارد تا اتفاقات 
اخیر در خوزستان را به مردم ایران تسلیت بگویم 
و امیدوارم دیگر شاهد چنین رویدادهای تلخی 
امام رضا)ع( در  بین المللی  نباشیم. مسابقات 
سطح قابل قبولی برگزار شد و بعد از سه سال 
توانستم باالی ٦١ متر دوباره پرتاب کنم و این 
رکورد برای آغاز فصل خوب بود زیرا بازی های 
آسیایی به تعویق افتاده و تالش دارم تا پنجمین 
اولین  و  کنم  کسب  بازی ها  این  در  را  مدالم 
ورزشکاری باشم که در کل قاره آسیا پنج طالی 

بازی های آسیایی را دارد.
وی افزود: سال گذشته ایران نبودم و نتوانستم 
امام  جام  بین المللی  مسابقات  دوره  اولین  در 
دوره  دومین  سطح  اما  کنم؛  شرکت  رضا)ع( 
ترکیه  کار  دوومیدانی  و  بود  خوب  مسابقات 
هم دوم شد ولی هنوز خیلی جای کار داریم تا 
مسابقات بهتری را از لحاظ کیفی و دیگر جنبه ها 

برگزار کنیم.
ملی پوش المپیکی پرتاب دیسک عنوان کرد: 
و  بود  خالی  که  رضا)ع(  امام  ورزشگاه  حیف 
طرفداران  مشهد  شهر  و  خراسان  استان  در 
دوومیدانی زیادی حضور دارند و همواره گفتم 
مشهد تنها شهری است که مردم آن همیشه 
پیگیر رکوردهایم هستند و با برنامه ریزی بهتری 
باید این رقابت ها را در سال های آینده با حضور 

هواداران برگزار کنیم.
ورزشگاه  این  ورودی  در  داد:  ادامه  وی 
متاسفانه حتی یک تبلیغ برای دوومیدانی نبود 
فردی  از کجاست و چه  ببینیم مشکل  باید  و 
مسوول این کار است تا تبلیغات این مسابقات 
را بیشتر کند و شاهد این بودیم که پخش زنده 
هم قرار بود انجام شود؛ اما با ٤٥ دقیقه تاخیر 

این اتفاق افتاد.
حدادی خاطرنشان کرد: حیف رشته دوومیدانی 
است زیرا با کیفیت ترین، پرمدال ترین، زیباترین 
و  المپیک است  پرطرفدارترین رشته ورزشی  و 
برگزار  دوومیدانی  مسابقات  وقتی  داریم  توقع 
در  اینکه  و  کنند  حمایت  آن  از  همه  می شود 
را  یک  فرمول  اتومبیلرانی  مسابقات  تلویزیون 
نشان  را  دوومیدانی  مسابقات  و  دهیم  نشان 
ندهیم، درست نیست. در دوومیدانی ١٤٧ مدال 
با ادامه این شرایط خیلی به  توزیع می شود و 
دوومیدانی پشت می کنیم. امیدوارم سال آینده 

همه مسووالن کشور حضور داشته باشند.
وی عنوان کرد: از وزیر ورزش توقع دارم که به 
عنوان یک دوومیدانی کاری که سابقه حضور در 
المپیک را دارد، حمایت ویژه از دوومیدانی داشته 
نحو  این  به  مسابقات  که  ببینیم  اینکه  باشد. 
برگزار شده و خیلی اتفاقات دیگر در دوومیدانی 
در حال رخ دادن است، اصال خوشایند نیست و 
باید دوستان توضیح دهند که چرا مسابقات با 

این شرایط در حال برگزاری است.
ملی پوش دوومیدانی گفت: از وزیر ورزش به 
عنوان پیشکسوت دوومیدانی توقع زیادی دارم. 
دوست داشتیم وزیر ورزش را اینجا اینجا و در 
ورزشگاه امام رضا )ع( می دیدیم چرا که »دهالن« 
رئیس کنفدراسیون آسیا نیز در مشهد حضور 
دارد. امیدوارم این مسابقات به خوبی تمام شود. 
به  آیا سفر  این پرسش که  به  وی در پاسخ 
برای  آینده  هفته  گفت:  شد،  قطعی  آمریکا 

تمرین به آمریکا می روم.

سجادی:

تولید اعتبار ملی و بین المللی ایجاد 

می کند

از  رونمایی  مراسم  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
تجهیزات ورزشی تولید داخل گفت: تولید اعتبار 
ملی و بین المللی ایجاد می کند و به اقتدار ختم 

خواهد شد.
تجهیزات  از  رونمایی  مراسم  ایرنا،  گزارش  به 
ملی  کمیته  محل  در  دیروز  ملی  تولید  ورزشی 
ورزش  مسئوالن  از  شماری  حضور  با  پارالمپیک 
کشور برگزار شد. در این مراسم سیدحمید سجادی 
وزیر ورزش و جوانان، محمود خسروی وفا رییس 
اسبقیان  شروین  محمد  پارالمپیک،  ملی  کمیته 
رییس فدراسیون جانبازان و معلولین و شماری از 

شرکت های تولید کننده حضور داشتند.
وزیر ورزش در این مراسم گفت: برگزاری نشست 
شکل  راه  ادامه  ملی  دستاوردهای  از  رونمایی  و 
جدید و نوعی متفاوت از تولید ملی است. باید از 
مسئوالن کمیته ملی پارالمپیک و ورزش جانبازان 
تشکر کنم زیرا با حمایت از تولید ملی زمینه تولید 
محصوالت داخلی ورزش را فراهم کردند. از نمونه 
در  امیدوارم  و  می برم  لذت  داخلی  محصوالت 

فدراسیون های دیگر هم شاهد تولید ملی باشیم. 
بیشترین  فوتسال  و  فوتبال  داد:  ادامه  وی 
اقبال ورزشی را دارند و تولید ملی در زمینه توپ 
می تواند یک تحول باشد. در ورزش زورخانه ای نیز 
همین گونه است. تولید وسایل زورخانه ای می تواند 
توسعه  کند.  ایجاد  بحث  این  در  عظیمی  تحول 
ورزش نیاز به زیر ساخت و ملزوماتی دارد و باید 
همزمان توسعه رشته های ورزشی در دستور کار 

قرار گیرد تا لذت آن رشته چند برابر شود.
سجادی این را هم عنوان کرد: سال ۱۴۰۱ با نام 
تولید شروع شده و تولید با نگاه دانش بنیان کار 
ما را سنگین کرد و در وزارت ورزش نگاه ویژه به 
این مساله داریم. یاد گرفتم که تولید یعنی عشق 
و تا عشق نباشد تولیدی انجام نمی شود، چون 
و  مادی  نگاه  نباید  نرسد.  به سود  است  ممکن 
اعتبار  تولید  باشیم.  تولید داشته  به  حسابگرانه 
ملی و بین المللی ایجاد می کند و به اقتدار ختم 
خواهد شد. وی گفت: امیدوارم تولید ملی گامی 
در توسعه ورزش باشد. اگر تولید داخلی استاندارد 
داشته باشیم، می توانیم در بسیاری از محصوالت 
استقالل  کف پوش جشن  و  توپ  کفش،  مانند 

برگزار کنیم.

شرط عجیب بیرانوند، نیازمند را 

پرسپولیسی می کند؟

قبل  ماه  از  پرسپولیس  باشگاه  در شرایطی که 
اقدامات الزم را برای جذب دروازه بان تیم ملی انجام 
داده، اما حضور او در پرسپولیس با ابهاماتی مواجه 

شده است.
به گزارش ایرنا، علیرضا بیرانوند اولین بازیکنی 
بود که نامش در نقل و انتقاالت برای حضور در 

پرسپولیس قطعی شد.
این بازیکن دو فصل کابوس وار را در فوتبال اروپا 
پشت سر گذاشت و همین موضوع موجب شد تا 
هم در رسانه های بلژیکی و هم پرتغالی با انتقاداتی 

مواجه شود.
بیرانوند در پی این اتفاقات جایگاهش را در تیم 
ملی هم از دست داد. به همین خاطر او در سال 
منتهی به جام جهانی قصد دارد فوتبال اروپا را به 
مقصد ایران ترک کند تا بتواند بار دیگر جایگاهش 

را در تیم ملی پس بگیرد.
این دروازه بان در ابتدا توافقاتی را با مسئوالن 
باشگاه انجام داد تا خیلی زود خیال پرسپولیسی ها 
بابت خط دروازه راحت شود اما حاال حضور او در 

جمع سرخپوشان با ابهاماتی مواجه شده است.
پیشنهادات  وقتی  بیرانوند  خود  ابتدا  ظاهرا 
خواستار  هم  کرد،  دریافت  را  دیگر  تیم های 
اضافه شدن بندهای دیگری در قراردادش شد و 
پرسپولیس هم بندهایی را به قرارداد او اضافه کرد 
که حاال عقد قرارداد در این مقطع را با ابهاماتی 
مواجه کرده است. بند فسخ قرارداد از سوی بیرانوند 
پرسپولیسی ها را در جذب او مردد کرده است تا 
جایی که آنها مذاکرات خود را نیازمند آغاز کردند. 
گفته می شود نیازمند هم عالقه زیادی به حضور در 

پرسپولیس دارد.
راهی  نتوانند  نیازمند  و  بیرانوند  که  درصورتی 
پرسپولیس شوند مدیران باشگاه مذاکرات خود را با 

علیرضا حقیقی آغاز خواهند کرد.

به گزارش مهر، مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در 
حالی ساعت ۱۰ صبح  امروز در سالن هگمتانه هتل 
المپیک تهران برگزار می شود که بدون شک اتفاقات 
چند ماه اخیر پیرامون مدیران این نهاد حقوقی مستقل 
جلسات  مهم ترین  از  یکی  به  تبدیل  را  آن  می تواند 

فدراسیون در سال های گذشته کند.
فدراسیون فوتبال قرار است در نشستی که احتماال 
جنجال هایی را به همراه خواهد داشت درباره مسائل 

ریز و درشت تصمیم گیری کند.
شروع ابهام با یک عزل

طبق  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل  فر  کامرانی  حسن 
اساسنامه اقدام به ارسال نامه برای ۸۷ عضو قانونی 
مجمع در فاصله ۲۱ روز مانده به این تاریخ کرد. او که 
صندلی  خادم  عزیزی  شهاب الدین  ریاست  دوران  از 
از عزل  اختیار داشت پس  در  را  فدراسیون  دبیرکلی 
موقت رئیس در ۲۸ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نیز در جایگاه 

خود باقی ماند تا امور جاری را پیگیری کند.
عزل موقت رئیس فدراسیون فوتبال برای خداحافظی 
تأیید مجمع عمومی  به  نیاز  فوتبال  از  همیشگی اش 
مدیریت  آینده  درباره  آنها  تا  دارد  فوتبال  فدراسیون 
این مجموعه تصمیم  نهایی را اتخاذ کنند. با این حال 
شروع  باعث  رئیس  عزل  از  پس  فراوان  حاشیه های 
ابهامت درباره آینده مهم ترین فدراسیون ورزشی کشور 

شد.
اتحاد هیئت رئیسه شکسته شد

هشت عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که در 
برای عزل موقت رئیس،  بهمن ماه سال گذشته   ۲۸
متحد بودند پس از رفتن او علیه همدیگر شدید ترین 
مصاحبه ها را انجام دادند تا مجمع عمومی که از عزل 
رئیس شوکه شده بود خواستار برکناری مهرداد سراجی، 
طهمورث حیدری، احمدرضا براتی و احسان اصولی از 

هیئت رئیسه شوند.
نفوذ فرد خطرناک به تفکرات چند نفر!

رئیسه  هیئت  حقوقی  عضو  هشت  بین  درگیری 
در حالی ادامه پیدا کرد که میرشاد ماجدی در قامت 
سرپرست در دوراهی باند بازی های هم قطاران خود 
ماند. تنش در بین اعضای هیئت رئیسه در حالی هر 
روز بیشتر شد که شایعه حضور در سایه یکی از مدیران 
قبلی باشگاه پرطرفدار پایتخت باعث شد تا اهالی فوتبال 

نسبت به بازگشت او احساس خطر کنند.
تصمیم برای جلوگیری از ورود عزیزی خادم

نحوه  مشهد،  در  ایران  ملی  تیم  بازی  برگزاری 
در  عدم شفافیت  بزرگساالن،  ملی  تیم  سازی  آماده 
صورت های مالی و حقوقی باعث شد تا شانس بازگشت 
عزیزی خادم با رأی مجمع عمومی فدراسیون فوتبال 
افزایش پیدا کند. با این حال کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال روز ۲۵ اردیبهشت تصمیم به محرومیت دوساله 
عزیزی خادم از هرگونه پست مرتبط با فوتبال گرفت تا 
پرونده او برای بازبینی مجدد به کمیته استیناف ارسال 
شود. کمیته استیناف نیز هفتم خرداد ماه با تأیید رأی 
کمیته اخالق اعالم کرد عزیزی خادم حق حضور در 

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال را ندارد. 

قانونی یا غیر قانونی؟
جزئیات  درباره  مفصل  نامه ای  در  استیناف  کمیته 
تخلفات مالی و حقوقی دوران ریاست عزیزی خادم 
شفاف سازی کرد اما فدراسیون فوتبال این نامه را به 
طور کامل منتشر نکرد تا ابهامات در این باره مشخص 

شود.
عزل موقت شهاب الدین عزیزی خادم از سوی هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال نیاز به تأیید مجمع عمومی دارد 
اما کمیته استیناف رأی به عدم حضور او داده است تا 
وی برای دفاع از خود نتواند در جلسه فردا شرکت کند.

 ۳۸ ماده  به  استناد  با  خادم  عزیزی  حال  این  با 
اساسنامه قصد حضور در سالن محل برگزاری مجمع 
رئیس معزول  کند.  دفاع  وارده  اتهامات  از  تا  دارد  را 
فدراسیون فوتبال در حالی به این مکان می رود که از 

نظر فدراسیون فوتبال محروم است.
حق دفاع به رئیس معزول داده می شود؟

شهاب الدین عزیزی خادم که با حکم کمیته استیناف 
از حضور در فوتبال محروم شده است این حق را برای 
خود قایل است که با حضور در مجمع به ابهاماتی که 
در مورد عملکردش وجود دارد پاسخ بدهد. با این حال 
هنوز مشخص نیست این حق به او داده می شود که در 
مجمع حضور داشته باشد یا نه. شاید حضور نمایندگان 
فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا روزنه امید را برای رئیس 

معزول باز بگذارد که بدون مشکل وارد مجمع شود.
AFC تصمیم نهایی با ناظران فیفا و

بازرسان ویژه فدراسیون جهانی و کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در حالی عصر روز دوشنبه وارد تهران شده اند که 
دستور جلسه مجمع را مطابق با اساسنامه تشخیص 

داده اند اما هنوز درباره حضور یا عدم حضور عزیزی 
خادم اظهار نظر نکرده اند. آنها به عنوان ناظران ویژه 
می توانند با اعالم تذکرات خود در زمان برگزاری مجمع 

راجع به حضور عزیزی خادم تصمیم گیری کنند.
پیگیری های خبرنگار مهر، نشان می دهد نامه های 
امضای  که  عزیزی خادم  به  اخیر  روز  در ۲۱  ارسالی 
ناظران  را  دارد  دبیرکل  قامت  در  فر  کامرانی  حسن 
بین المللی مورد بررسی دقیق قرار داده اند و قرار است 
امشب در این خصوص جلسه ای را با کامرانی فر در 

هتل محل اقامت خود برگزار کنند.
ماجدی از برکناری خالص شد

امیر فرشاد تفکری رئیس هیئت فوتبال استان یزد پنج 
بار برای تأیید دستورات جلسه فردا با فدراسیون فوتبال 
مکاتبه داشته است. او در دو نامه ابتدایی خود که در 
مهلت قانونی )۵۰ روز مانده به تاریخ برگزاری مجمع( 
ارسال کرده است نظرات سایر اعضا برای عزل طهمورث 
حیدری، احسان اصولی، مهرداد سراجی و احمد رضا 
براتی را تأیید کرده است اما در نامه سوم خود شخصا 
خواهان عزل میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون نیز 
شده بود. این نامه ۴۵ روز مانده به شروع مجمع ارسال 
می شود و به همین خاطر کامرانی فر از قرار دادن او در 
دستورجلسه خودداری می کند. با این حال تفکری در 
نامه های چهارم و پنجم نه تنها درخواست خود برای 
عزل ماجدی را پس می گیرد بلکه اعالم می کند درباره 
چهار عضو دیگر نیز خواهان عزل نیست و مشکلی با 

آنها ندارد.
تعلیق با ورود رئیس مستعفی پیشین؟

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در صورت بررسی 

اسناد حقوقی و ابهام در این زمینه و همچنین تصمیم به 
عزل هر چهار عضو مورد بحث هیئت رئیسه همچنان با 
قانونی بودن اعضای هیئت رئیسه، عملکرد آنها را مورد 
نظارت خواهند داشت. در حقیقت با خروج چهار عضو 
هیچ مشکل حقوقی برای هیئت رئیسه اتفاق نمی افتد 
و آنها همچنان می توانند با اعضای باقیمانده به فعالیت 
خود ادامه دهند اما اگر اجازه ورود عزیزی خادم به 
مجمع داده نشود و او شکایت خود را به فیفا و دادگاه 
عالی ورزش ارسال کند احتمال اتفاقات دیگری نظیر 
ورود مستقیم فیفا برای تعیین تکلیف وضعیت جاری با 

استقرار کمیته انتقالی می تواند رقم بخورد.
خروج از دایره شهاب با میرشاد

در صورتی که عزیزی خادم بنا به هر دلیلی نتواند 
به صندلی ریاست فدراسیون باز گردد میرشاد ماجدی 
همچنان به عنوان سرپرست فعالیت خواهد داشت تا 
ظرف ۶ ماه بتواند امور مربوط به برگزاری مجمع عمومی 
فوق العاده انتخابی فدراسیون فوتبال را فراهم کند تا 
نیز تصمیم  برای هیئت رئیسه  انتخاب رئیس  ضمن 

گیری شود.
رژه مجمع روی جنازه فوتبال

اوضاع فوتبال در ماه های اخیر بر همگان مشخص 
نیست و نیاز نیست به اتفاقات ناامیدکننده اشاره کرد. 
از اتفاقاتی که در ورزشگاه مشهد رخ داد تا اختالفات 
تا  غیراخالقی  های  افشاگری  و  رئیسه  هیات  شدید 
بالتکلیفی تیم ملی و ناامیدی مردم از نتایج این تیم 
در جام جهانی همه و همه نشان می دهد که مجمع 
روز سه شنبه روی جنازه فوتبال رژه خواهد رفت که 

تصمیماتش می تواند مفید یا مضر باشد.

تیم فوتبال رئال مادرید به مدد درخشش تیبو کورتوآ، کریم بنزما 
و وینیسیوس جونیور توانست بعد از چهار سال دوباره بر بام فوتبال 

اروپا بایستد.
به گزارش ایرنا، پس از دوران باشکوه با زین الدین زیدان که به 
سه قهرمانی متوالی منجر شد؛ رئال وارد دوره ی غریبی شد. آنها 
نتوانستند جایگزین مناسبی برای زیزو پیدا کنند و حتی بازگشت این 
مرد فرانسوی هم برای موفقیت در فوتبال اروپا کافی نبود. آنها در 
سال های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به توفیقی دست پیدا نکردند تا سال 

۲۰۲۲ از راه برسد. 
رئال با سرمربیگری کارلو آنچلوتی به چهاردهمین قهرمانی در 
چمپیونزلیگ دست یافت تا بازهم ثابت کند پادشاه فوتبال اروپاست 
و رقیب و همتایی ندارد. آنها در این فصل تیم بی عیب و نقصی 
نبودند. اشتباهات زیادی را مرتکب شدند و با اقتدار عنوان قهرمانی 
را مال خود نکردند. آنها در دور گروهی مغلوب شریف تیراسپول 
مولداوی شدند. در سه مرحله یک هشتم، یک چهارم و نیمه نهایی 
نیز سه باخت را مقابل پاریسن ژرمن، چلسی و منچسترسیتی تحمل 
کردند و به واسطه کامبک های رویایی موفق شدند به بازی پایانی راه 

یابند و نهایتا قهرمانی را مال خود کنند.
تصمیمات  و  درست  تعویض های  و  بجا  تصمیمات  از  فارغ 

هوشمندانه آنچلوتی در جریان مسابقات، درخشش خارق العاده 
چند بازیکن خاص در ترکیب رئال در ثبت این افتخار بزرگ به چشم 
آمد. لوکا مودریچ، همیشه کیفیتی باثبات و باال داشته و نمایش 
خوب این فصلش در حوالی ۳۷ سالگی ماجرای جدیدی نبود اما 
تیبو کورتوآ، کریم بنزما و وینیسیوس جونیور فراتر از حد انتظار ظاهر 

شدند و مثل یک قهرمان به داد تیم شان رسیدند.
نکته عجیب درباره سه بازیکن مذکور این است که آنها پس از 
گذراندن دورانی کابوس وار در ترکیب رئال به این موفقیت رسیدند. 
فوتبالی ها معموال برای نشان دادن ضعف یک بازیکن در تیم های 
بزرگ به او لقب “لُرد” می دهند و دست بر قضا کورتوآ، بنزما و 

وینیسیوس در برهه ای با این پیشوند پا به مسابقات می گذاشتند.
کورتوآ در سال ۲۰۱۸ و پس از چهار سال حضور در چلسی به 
رئال پیوست. انتقال پرحرف و حدیثی بود و تیبو باید جانشین کیلور 
ناواس در درون دروازه می شد. ایام کابوس واری بود. دورانی که با 
اشتباهات متعدد در جام های مختلف از جمله لیگ قهرمانان اروپا 
همراه شد. تیبو حتی از سوی هواداران هو شد اما زیدان به او اعتماد 
کرد و این اعتماد بعد از حدود ۲ سال جواب داد. حاال این گلر ۳۰ 
ساله بلژیکی در بهترین فرم فوتبالی اش قرار دارد. دیگر مانند سال 
۲۰۱۴ در رویای کسب قهرمانی در چمپیونزلیگ باقی نماند و مرد اول 
فینال شد. با بیشترین مهار ممکن تیمش را در حساس ترین زمان ها 
نجات داد و به جام رساند. گرفتن پنالتی مسی، درخشش مقابل 
چلسی پس از سه بر صفر بودن بازی و پیش از گل رودریگو، سیو 
بی نظیر در مقابل ضربه گریلیش که اگر گل می شد بازی در برنابئو 
۲ بر صفر می شد و نهایتا مسابقه فینال و رفلکس های باورنکردنی 

گلری که تا صبح هم قصد گل خوردن نداشت.
نفر بعدی کریم بنزما است. ۲ سال اخیر را فراموش کنید. پیش از 
این، کریم متهم بود به حمایت عجیب از سوی زیدان و پرز. حتی 
شوخی هایی هم در این رابطه دست به دست می شد. بنزما به خاطر 
فرصت هایی که از دست می داد به شدت تحت فشار بود و مورد 

شماتت قرار می گرفت اما خروج رونالدو باعث شد، ستاره فرانسوی 
از زیر سایه بلند اَبَر ستاره پرتغالی دربیاید و تبدیل به ستاره اصلی 
تیم شود. کریم در خط حمله به تنهایی درخشید و پس از گذراندن 
فصلی فوق العاده، امسال تا حدی در دلبری کردن و نجات دادن 
تیمش پیشروی کرد تا مدعی اصلی کسب توپ طالی ۲۰۲۲ باشد. 
او با ۱۵ گل، آقای گل لیگ قهرمانان شد و در اللیگا نیز تمام عناوین 

را به خود اختصاص داد.
و در نهایت وینیسیوس جونیور. سال ۲۰۱۸ با آرزوهای فراوان از 
فالمینگو به رئال آمد. حضور او با دوران افت کهکشانی ها همراه شد 
و وینیسیوس که زود به تیم اصلی تزریق شده بود نتوانست خودش 
را با فضای جدید وفق دهد. همین مساله کار را برایش سخت کرد. 
او خوب پا به توپ می شد، اما در زدن ضربات نهایی ناکام بود. 
همین دست مایه ی  و  نبود  جالب  چندان  پایانی اش  تصمیم های 
هواداران افراطی و کم صبر و تحمل رئال شد تا بر او بتازند. با این 
وجود وینی کم کم به آن چیزی که استحقاقش را داشت؛ رسید. او 
به زوج بنزما تبدیل شد و بعد از رونالدو به سمت چپ خط حمله 
رئال، سروسامان داد؛ کاری که هازارد از پَسش برنیامد. وینی در 
این فصل ضربات نهایی خود را هم با هوشمندی فراوان به سمت 
دروازه ها روانه کرد تا بزرگان فوتبال اروپا از گزندش در امان نمانند. 
بزرگترین قربانیان منچسترسیتی و لیورپول بودند. حاال باید به گلزن 

۲۱ ساله فینال لیگ قهرمانان احترام گذاشت.
بله. سه لرد سابق حاال بازی کننده نقش اصلی قهرمانیِ چهاردهم 
رئال در چمپیونزلیگ هستند. آنها مثل یک ققنوس شاهد مرگ خود 
بودند و از خاکسترشان، دوباره متولد شدند و به همه اثبات کردند 
مستحق آن فشارها نبودند. خوش بین ترین هوادار رئال هم گمان 
نمی کرد کورتوآ، بنزما و وینیسیوس بتوانند با آن پیش زمینه تبدیل 
به فوق ستاره های تیم بزرگ مادریدی شوند؛ اما ایستادن، تحمل 
کردن و تالش فراوان می تواند معجزه کند. معجزه ای که مهمترین 
دستاوردش تبدیل کردن منتقدان قدیمی به تحسین کنندگان است.

کالف سردرگم چگونه باز می شود؟

وی جنازه فوتبال رژه مجمع ر
حضور نمایندگان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در تهران می تواند بخشی از ابهاماتی که در مورد برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال وجود دارد را برطرف 

کند. مجمعی که روی جنازه فوتبال بی جان قدم خواهد زد.

ُلردهای قهرمان؛ رستاخیز رئال به مدد سه ققنوس

ناظران ویژه 

ناظران فیفا و 

AFC می توانند 

با اعالم تذکرات 

خود در زمان 

برگزاری مجمع 

راجع به حضور 

عزیزی خادم 

تصمیم گیری 

کنند

پول نفت مزیت ها و معایب زیادی را به فوتبال اروپا وارد کرده است.
به گزارش خبر آنالین؛ این روزها ثروتمندان نفتی در فوتبال، پول خود را به رخ 
جهانیان می کشند. با خرید نیوکاسل توسط سران عربستان سعودی، تزریق پول 
از خاورمیانه به فوتبال جهان مخصوصا انگلیس ادامه دارد. ایده خرید باشگاه های 
فوتبال به  عنوان فرصت های سرمایه گذاری دیگر غیرعادی نیست و به  ویژه ثروتمندان 
خاورمیانه که عمدتا ثروت خود را از نفت به دست می آورند، هیچ یک این فرصت 

را از دست نداده اند.
گروه فوتبال سیتی )منچستر سیتی، نیویورک سیتی اف سی، ملبورن سیتی، 

یوکوهاما اف. مارینوس، خیرونا اف سی(
خرید منچستر سیتی توسط شیخ منصور بن زاید آل نهیان تنها شروع یک پروژه 
بلندپروازانه بود که فوتبال جهان را متحول کرد. قرارداد ۲۰۰۸ سیتی را به ثروتمندترین 
باشگاه جهان تبدیل کرد و آنها را در مسیر سلطه قرار داد. این باشگاه در سال ۲۰۰۲ 
در سطح دوم فوتبال انگلیس بازی کرده بود اما در سال های ۲۰۱۲، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸، 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ قهرمان لیگ برتر شد. تزریق پول در انگلیس باعث شد تا سیتی 
بازیکنان مورد نظر خود را جذب کند، به ویژه سرخیو آگوئرو. این مهاجم با مبلغی 
در حدود ۳۸ میلیون پوند به تیم پیوست که در آن زمان یک رکورد باشگاهی بود 
و از زمانی که در وقت اضافه در آخرین روز فصل ۲۰۱۲ گل به یاد ماندنی قهرمانی 
لیگ برتر را به ثمر رساند، تا فصل آخر حضورش هر فصل بهترین گلزن باشگاه بوده 
است. اما گروه ابوظبی یونایتد منصور نفوذی بسیار فراتر از منچستر سیتی پیدا کرد. 
این گروه باشگاه نیویورک سیتی را راه اندازی کرد و در باشگاه هایی در استرالیا، ژاپن 
و اسپانیا سهام خریداری کرده است. این سرمایه گذاری بدون حاشیه و بحث نبوده 

است. ادعاهایی مبنی بر اینکه سیتی قوانین فیرپلی مالی را زیر پا گذاشته است 
همیشه مطرح بوده است و عفو بین الملل نیز اتهاماتی مبنی بر سوء استفاده شرکای 
تجاری باشگاه از حقوق بشر اضافه کرده است. اما علی رغم جنجال ها، موفقیت در 
زمین همراه با توسعه زیرساخت های باشگاه نکته قابل توجه سرمایه گذاران اماراتی 
سیتی بوده است. هواداران خوشحال تر از همیشه هستند و برند جهانی و جذابیت 

سیتی، به خصوص تحت هدایت پپ گواردیوال، باالتر از همیشه احساس می شود.
سرمایه گذاری ورزشی قطر )پاریسن ژرمن(

در سال ۲۰۱۱، پاریسن ژرمن تیمی ضعیف و با سابقه تاریخی موفق لیگ فرانسه 
به حساب می آمد. با این حال، خرید باشگاه توسط سرمایه گذاری ورزشی قطر، آنها 
را به سرعت به اوج رساند و از آن زمان تا کنون هر فصل در جمع دو تیم برتر لیگ 

۱ قرار گرفته اند و در لیگ قهرمانان اروپا به رقابت با قدرت های اروپایی پرداخته اند.
این باشگاه ۲۲۲ میلیون یورو هزینه کرد و رکوردهای نقل و انتقاالت را در سال ۲۰۱۷ 
شکست تا نیمار را از بارسلونا به خدمت بگیرد. با پیوستن بازیکنانی مانند کیلیان 
امباپه، مسی و سرخیو راموس به PSG، این باشگاه خود را به عنوان یکی از تیم های 
برجسته اروپا تثبیت کرده است. درواقع، همین سرمایه گذاری روی بازیکنان است 
که باعث شده پی اس جی به دلیل نقض فیرپلی مالی توسط یوفا مورد بررسی قرار 
گیرد. در همین حال، سرمایه گذاری ورزشی قطر )QSI ( روابط دیگری با فوتبال اروپا 
ایجاد کرده است. این شرکت از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ اسپانسر پیراهن بارسلونا بود، در 
حالی که ناصر الخلیفی، مالک QSI ، PSG و همچنین beIN Sport که حقوق 
رسانه ای لیگ ۱ است، اداره می کند. تاثیر پول نفت در فوتبال شمشیر دو لبه است. 
تاثیرات مثبت و منفی زیادی روی این بازی زیبا گذاشته است. واقعیت این است که 

پول نفتی باعث پیشرفت زیادی در فوتبال شده، اما تغییر قدرت در میان باشگاه های 
سنتی و ریشه دار اروپایی با باشگاه های »کوچک« ناشناخته ای که میراث فوتبالی 
کمی دارند رخ داده است. که دلیل آن هجوم پول نقد به آن هاست. پول نفت به 
طور کلی ثروتی است که از طریق نفت به دست آمده است. فوتبال یک ورزش 
سودآور است که همواره مورد توجه میلیونرها، میلیاردرها، تاجران ثروتمند بزرگ و 
سرمایه گذاران بوده است. این ورزش دسترسی به بازار جهانی ویژه ای را فراهم می 
کند و سطح خاصی از اعتبار را به همراه دارد، به ویژه در مورد باشگاه های موفق. 
از آغاز قرن جدید، هجوم به اصطالح “پول نفت” به فوتبال با تعدادی باشگاه در 
سراسر جهان وجود داشته است. نمونه هایی از باشگاه های تحت مالکیت غول های 
نفتی منچسترسیتی و پاری سن ژرمن هستند، باشگاه دیگری که متعلق به یک مالک 
ثروتمند است، چلسی است. همه ما می توانیم ببینیم که چگونه ثروت، این باشگاه 
ها را تغییر داده است، هر سه باشگاه به فینال معتبر لیگ قهرمانان رسیده اند و 
چلسی دو جام لیگ قهرمانان اروپا دارد. تأثیر منفی »پول نفت« در فوتبال اروپا این 
است که باشگاه های دارای میراث فوتبال را به باشگاه های کوچک، تبدیل کرده است. 
باشگاه های تحت حمایت غول های نفت راهی برای دور زدن قانون فیرپلی مالی پیدا 
کرده اند که پیشنهادات غیر معقولی برای بازیکنان ارائه می دهد و وزنه های سنگین 
اروپایی را ناتوان می کند. باید مقرراتی از سوی هیئت حاکمه برای مهار تهدید این 
باشگاه های نفت خیز به خاطر عشق بازی بوجود بیاید. اگر کاری برای تنظیم هجوم 
»پول نفت« به فوتبال اروپا انجام نشود، باشگاه های بیشتری که میراث و شجره 
فوتبالی دارند از بین می روند. تا زمانی که صنعت نفت درگیر یک وضعیت اجتماعی-

اقتصادی و ورزشی است، مناقشات همیشه با باشگاه های نفتی همراه خواهد بود.

نفت ایران متفاوت از نفت جهان!
با توجه به شرایط حال حاضر تیم های نفتی جهان شاید انتظار می رود که شرایط 
تیم های نفتی ایرانی نیز خوب باشد و به رقابت با تیم های بزرگ لیگ برتر بپردازند، 
اما این قضیه کامالً برعکس است. تیم های نفتی ایران هیچ وقت در دسته ی تیم های 
مدعی قرار نمی گیرند. این تیم ها به ماندن درلیگ بسنده می کنند و یا در خوش بینانه 
ترین حالت اگر منحل نشوند به لیگ آزادگان می روند. پولی که تیم های جهان را 
متحول کرده است در ایران قادر به پرداخت کمترین حق بازیکنان و کادر فنی نیست 
و در نهایت کار به انحالل تیم ها کشیده می شود. نفت آبادان، نفت مسجد سلیمان 
از تیم های نفتی لیگ بیست و یکم بودند که هر دو تیم به جای رقابت برای قهرمانی 
برای بقا جنگیدند و ماندند. چیزی که واضح است این است که هیچ وقت نمی توان 

از اصالح “پول نفت” برای تیم های ایرانی استفاده کرد!

طالی سیاه روز به روز خود را به باشگاه های بزرگ جهان نزدیک تر می کند

پول نفت، حاکم فوتبال جهان!
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یک نماینده مجلس: 

باید قانون افزایش حقوق سربازان 

اجرا شود

شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  یک 
اجرای  مجلس  در  حتما  کرد:  تاکید  اسالمی 
قانون افزایش حقوق سربازان را پیگیری می کنیم 
و  دارد  وجود  مصوبه ای  وقتی  که  معتقدیم  و 
هزینه های مالی آن نیز تامین شده است، دلیلی 

وجود ندارد که قانون اجرا نشود.
علی اصغر عنابستانی در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به عدم اعمال افزایش حقوق مصوب مجلس 
طی  مجلس  در  کرد:  اظهار  سربازان  همه  برای 
و  تصویب  را  سربازان  حقوق  افزایش  مصوبه ای 

منابع مالی آن را نیز تعیین کردیم.
وی با تاکید بر اینکه قاعدتاً ستاد کل نیروهای 
مسلح موظف به اجرای قانون مجلس است، گفت: 
وقتی پول، مصوبه و قانون افزایش حقوق سربازان 
وجود دارد، ستاد کل نیروهای مسلح باید آن را اجرا 

کند.
خاطر  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  این 
نشان کرد: حتما در مجلس اجرای قانون افزایش 
حقوق سربازان را پیگیری می کنیم و معتقدیم که 
وقتی مصوبه ای وجود دارد و هزینه های مالی آن 
نیز تامین شده است، دلیلی وجود ندارد که قانون 

اجرا نشود.
عنابستانی در ادامه با بیان اینکه »معتقدم اصوالً 
نگاه ساختار نظامی کشور به مسأله سربازی باید 
تغییر کند«، تاکید کرد: متأسفانه شرایط به گونه ای 
مطرح  حرفه ای«  »سرباز  موضوع  تا  که  است 
اظهار  مسلح  نیروهای  ستادکل  سریعاً  می شود، 
مخالفت می کند چون تصور می کنند با سربازی 

حرفه ای، کشور از سرباز خالی می شود.
عزیزان  ذهنی  زمینه  پیش  داد:  ادامه  وی 
فرماندهان و ستاد کل نیروهای مسلح به گونه ای 
به سربازی حرفه ای حساسیت  که نسبت  است 
می تواند  سربازی  که  حالی  در  می دهند،  نشان 
با نگاه های دیگری نیز انجام شود؛ مثالً جوان ما 
می تواند فرد دیگری را برای خدمت سربازی جای 
خود معرفی کند؛ اشکال چیست؟ امروز ۳ میلیون 
نفر مشمول سربازی غایب داریم که اینها گرفتارند 
را  اینها  توانیم  می  محرومند؛  خود  زندگی  از  و 
بیاوریم و مبالغی از آنها بگیریم و مشکل شان را حل 
کنیم و با آن مبالغ کالنی که گیر ستاد کل می آید 
سربازی  هزینه های  گذاری،  سرمایه  با  می تواند 

حرفه ای را تامین کند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: در اینکه همه 
آحاد جامعه را بفرستیم آموزش ببینند حرفی 
نیست، اما بعد از آن هر کسی که دوست دارد، 
در تخصص مشخصی کار کند و حقوق بگیرد. 
طبیعی است که جوان ما بعد از گذراندن دوران 
تحصیل در دانشگاه تا زمان پیدا کردن شغل و 
کسب مهارت ترجیح دهد تا به سربازی برود و 
هم مهارت بگیرد و هم حقوق بگیرد اما ممکن 
است جوانی پس از پایان تحصیالت دانشگاهی، 

شغل داشته باشد.

کشف بیش از ۱۰۰۰ تن کاالی اساسی 

احتکار شده در کشور طی شبانه روز 

گذشته

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی 
کاالهای  تن  هزار  از  بیش  کشف  از  کشور  کل 
اساسی و معیشت محور احتکاری طی چند روز 

گذشته در کشور خبرداد.
رضاییان  غالمرضا  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای 
اقتصادی  با جرایم  اجرای طرح تشدید برخورد 
با اولویت مقابله با قاچاق، احتکار و اختالل در 
تولید و توزیع کاالهای اساسی و معیشت محور، 
بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی و انبارهای 
کاالهای اساسی به صورت روزانه در دستور کار 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور 

قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در همین راستا و طی ۲۴ ساعت 
گذشته ماموران پلیس امنیت اقتصادی با تشکیل 
۶۹۸ گروه مشترک بازرسی، در بازدید از هزار و ۱۷۴ 
مرکز نگهداری و توزیع کاالهای اساسی و معیشت 
محور ۱۴ مرکز متخلف احتکار کاالهای اساسی را 

مورد شناسایی قراردادند.

جریمه در انتظار »زرنگ بازی« برخی 

رانندگان

 برخورد پلیس با عدم رعایت 

حق تقدم در خروجی معابر

و  راهنمایی  پلیس  اطالع رسانی  مرکز  رییس 
با عدم رعایت  از برخورد  رانندگی تهران بزرگ 
حق تقدم در خروجی یا همان جناغی بزرگراه ها 

و معابر خبرداد.
با  سرهنگ علی اصغر شریفی در گفت وگو 
با اشاره به آن دسته از رانندگانی که با  ایسنا، 
و  خروجی ها  در  عبور  تقدم  حق  رعایت  عدم 
اقدام  بزرگراه ها  خصوص  به  و  معابر  جناغی 
اخالل  نیز  و  رانندگان  دیگر  تضییع حقوق  به 
در ترافیک می کنند، گفت: این افراد اصطالحا 
تصور می کنند که زرنگ هستند و زرنگ بازی در 
می آورند. چنین رانندگانی به جای آن  که در الین 
مربوط به خود برای خروج از معابر و بزرگراه ها 
حرکت کنند از الین های مجاور وارد مسیر شده 
و عالوه بر اینکه در روند ترافیک اخالل ایجاد 
می کنند، احتمال وقوع تصادفات را نیز افزایش 

می دهند.
پلیس  طرح  نیز  راستا  همین  در  افزود:   وی 
در خروجی بزرگراه ها یا همان جناغی ها به اجرا 
با  نیز  و  فیزیکی  حضور  با  ماموران  و  درآمده 
استفاده از دوربین ها نسبت به اعمال قانون و 

جریمه متخلفان اقدام خواهند کرد.  
و  راهنمایی  پلیس  اطالع رسانی  مرکز  رییس 
این  جریمه  مبلغ  درباره  بزرگ  تهران  رانندگی 
هزار  جریمه ۵۲  این  مبلغ  کرد:  اظهار  تخلف 
پرداخت  راننده  سوی  از  باید  که  است  تومان 
شود. شریفی از رانندگان خواست که از انجام 
حرکاتی که در حین رانندگی منجر به تضییع 
حقوق دیگر رانندگان شده و ایمنی ترافیک را نیز 
به مخاطره می اندازد پرهیز کنند. پیش از این 
سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور - جانشین 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ - 
از نصب دوربین هایی جدید برای برخورد با این 
تخلف خبر داده و به ایسنا گفته بود: در این 
خصوص هماهنگی هایی با معاونت حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری تهران انجام شد و بر این 
اساس از چند روز آینده تعدادی دوربین در سر 
جناغی بزرگراه ها نصب می شود. وی درباره اینکه 
این دوربین ها در کدام مناطق نصب خواهد شد 
نیز گفته بود: این موضوع را بررسی کردیم و قرار 
شد تا در فاز نخست این دوربین ها در جاهایی 
که هم در صبح و هم در ساعات بعدازظهر تردد 
باالیی دارند و حجم ترافیک در آن ها باالست، 
نصب شوند. این مناطق شناسایی شده است 
آینده دوربین ها در آن نصب  و طی چند روز 
خواهند شد.   جانشین رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه اقدام برخی 
از رانندگان در جناغی بزرگراه ها به طور آشکار 
قانونمند  و  منضبط  رانندگان  حقوق  تضییع 
است، گفت:  متاسفانه برخی تصور می کنند که 
چنین رفتاری نوعی زرنگی است و بدون آنکه 
در الین مربوطه تردد کنند، در نزدیکی خروجی 
به اصطالح راه را می بُرند و از الین سوم و چهارم 
خالف  هم  اقدام  این  می شوند.  خروجی  وارد 

قانون و هم بسیار خطرناک است.  

کشف ۷ قبضه کلت از قاچاقچیان 

سالح در مرز سردشت

هفت  کشف  از  کشورمان  مرزبانی  فرمانده 
قبضه کلت از قاچاقچیان سالح در مرز سردشت 

خبرداد.
گودرزی  احمدعلی  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
اطالعاتی  اجرای طرح های  در  دراین باره گفت: 
برای  و عملیاتی در مرزهای شمال غرب کشور 
مبارزه با قاچاقچیان سالح، مرزبانان هنگ مرزی 
به  مرزی  نوار  پایش  و  کنترل  حین  سردشت 
تعدادی قاچاقچی سالح و مهمات قبل از ورود 

به داخل کشور برخورد کردند.
اقدامات  انجام  با  مرزبانان  کرد:  تصریح  وی 
افراد  این  با  مقابله  برای  رزمی  و  عملیاتی 
کردن  زمین گیر  با  توانستند  و  وارد عمل شده 
را  کلت  جنگی  قبضه سالح  هفت  قاچاقچیان 
به همراه ۱۴تیغه خشاب و ۵۵۰ عدد تیرجنگی 

مربوطه کشف و ضبط کنند.

به گزارش ایسنا، »آلومینیوم«؛ ساختمانی معروف 
با متراژ ۴۳۰۰ مترمربع در خیابان جمهوری تهران که 
در سال ۱۳۴۳ با استانداردهای مربوط به آن دوره 
احداث شد، اما همچنان فاقد پایان کار است. این 
ساختمان ۱۵ طبقه که ۱۳ طبقه آن روی زمین بنا 

شده، دارای  ۷۲۸ واحد می باشد.
هرچند اسکلت ساختمان آلومینیوم بتنی و برابر 
نظر کارشناسان کماکان دارای استحکام نسبی خوبی 
است و پنج دستگاه آسانسور دارد اما فاقد راه پله 
فرار، گاز شهری و با آنکه دارای بیمه آتش سوزی 
و حوادث و مسئولیت است اما فاقد سیستم اعالم 
و اطفای حریق بوده و تأسیسات برقی فرسوده و 

مستهلک، زنگ های خطر را به صدا درآورده است.
موضوع ناایمن بودن این ساختمان آنقدر جدی 
است که بنیاد مستضعفان ناگزیر شد آتش نشانانی 
را در سه شیفت آنجا مستقر نماید و حال با گذشت 
۵۸ سال از عمرش در لیست ساختمان های ناایمن 

تهران دیده می شود.
امالک  و  اموال  سازمان  رئیس  پیرعلی،  محمد 
بنیاد مستضعفان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در پی اخطار سازمان آتش نشانی مبنی بر تجهیز 
»ساختمان آلومینیوم« به سیستم های اعالم و اطفای 
حریق و ایمن  سازی آن، مذاکرات با کسبه و صاحبان 
سرقفلی داشته و اخطارهای الزم را نسبت به ایمن 
هرگونه  از  پیشگیری  برای  ساختمان  این  سازی 
به  شهروندان،  و  کسبه  برای  احتمالی  مخاطرات 

شورای کسبه ساختمان آلومینیوم داده است.
وی ضمن تاکید بر لزوم به روز شدن ایمنی این 
ساختمان پس از گذشت ۵۸ سال از عمرش در حالی 
که دچار حریق گسترده ای در سال ۹۴ شده بود، 
گفت: موضوع عدم ایمنی در این مجتمع تجاری 
آنقدر جدی بوده که برای جلوگیری از هرگونه حادثه 
 ۲۴ تیم های  استقرار  به  اقدام  ساختمان،  این  در 
ساعته آتش  نشانی در این مجتمع کرده تا از هرگونه 

حریق و حادثه احتمالی اجتناب شود.
وی با تاکید بر درک شرایط کسب و کار کسبه، 
گفت: ادامه فعالیت این ساختمان در شرایط فعلی 
ممکن نیست و علی رغم تمامی تذکرات و اخطارهای 
اجرای  برای  کسبـه،  همراهی  نیازمند  شده  داده 
و  پرتردد  تجاری  مرکز  این  در  ایمن  سازی  عملیات 

ناایمن هستیم.
بنیاد  اساس  همین  بر  داد:  ادامه  پیرعلی 
با  مستضعفان بدنبال چند مرحله مکاتبات قبلی 
بار درخواست جدی خود را  این  دادستانی تهران، 
برای توقف موقت فعالیت این مجتمع تجاری با هدف 
حفاظت از جان کسبه و همچنین شهروندان مراجعه 
قلب  در  که  پرتردد  تجاری  مجتمع  این  به  کننده 
پایتخت قرار دارد، ارائه داده تا با همراهی دستگاه 
قضائی و بکارگیری کارشناسان خبره حوزه ایمنی، 
عملیات ایمن  سازی این ساختمان قدیمی پایتخت 
پیش از هرگونه خطر و حادثه با سرعت انجام شود.

رئیس سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان 
ادامه داد: این انتظار نیز از کسبه این مجتمع تجاری 
وجود دارد تا با درک مخاطرات احتمالی در شرایط 
سازی   ایمن  شروع  برای  را  الزم  همراهی  فعلی، 

آلومینیوم تا اتمام عملیات ایمنی آن داشته باشند.
پیرعلی همچنین با تاکیدی دوباره گفت: ساختمان 
تجربه  یک  از  پیشگیری  نیست.  ایمن  آلومینیوم 
تلخ، همراهی کسبه در »تخلیه مقطعی« واحدها و 

همراهی سایر دستگاه  های ذیربط را می  طلبد.
 ۹۶ سال  از  مستضعفان  بنیاد  وی،  گفته  به 
طی مکاتباتی با شهرداری منطقه و شورای کسبه 
آلومینیوم، بارها تاکید بر ایمن سازی این ساختمان 

داشته است.
وجود ساختمان های مشابه »متروپل« در کشور 

کشور  بحران  مدیریت  سازمان  پیشین  رییس 
معتقد است که ساختمان های دیگری مشابه متروپل 
در کشور وجود دارد که باید تمام ارکان کشور برای 

ایمن سازی و حل مشکالت آن ها وارد عمل شود.
با اشاره به  با ایسنا  اسماعیل نجار در گفت وگو 
این  دالیل  و  آبادان  در  متروپل  ساختمان  ریزش 
حادثه گفت: به صراحت باید بگویم که اگر نظارت 
دقیق بود و تمام دستگاه های مسئول وظیفه خود را 

به درستی انجام داده بودند، این اتفاق رخ نمی داد.
وی با بیان اینکه نظارت ابعاد مختلفی دارد که باید 
در تمام ابعاد اجرا شود، اظهارکرد:  وقتی می گوییم 
شهرداری،  مهندسی،  نظام  اینکه  یعنی  نظارت 
دستگاه قضایی و ... از مرحله اخذ مجوز  و تایید 
نقشه ها کار نظارتی خود را آغاز کنند و تا زمان پایان 
کار آن را ادامه دهند. حتی با توجه به اینکه این 
ساختمان از نوع تجمعی است الزم است که پس از 
بهره برداری هم بازدیدهای ایمنی دوره ای از آن انجام 
شود. اما متاسفانه آنطور که دستگاه های مسئول 
گفته اند، نظارت درست و دقیقی بر ساخت متروپل 

انجام نشده و رد تخلفات زیادی در آن وجود دارد.
نجار با بیان اینکه نتیجه آن تخلفات و فرار از قانون 
و مقررات، حادثه تلخی است که امروز شاهد آن 

هستیم، اظهارکرد: ما در کشورمان آیین نامه ۲۸۰۰ را 
داریم. معتقدم این آیین نامه حداقل آن چیزی است 
که باید در مورد ایمنی ساختمان ها رعایت شود و 
نظارت ها نیز دست کم باید بر همین اساس باشد، 
اما شاهد آن هستیم که این اتفاق رخ نمی دهد و 

نظارت ها حتی بر اساس این آیین نامه هم نیست.
رئیس سابق سازمان مدیریت بحران کشور با بیان 
متروپل  ساختمان  ریزش  موضوع  در  نباید  اینکه 
فقط به ایمنی سازه توجه کنیم، اظهارکرد: نه فقط 
باید  ساختمان ها  تمام  در  بلکه  متروپل،  مورد  در 
توجه داشته باشیم که کیفیت مصالح چگونه است؟   
ترکیبات بتن چیست؟ گاهی تاخیر در رساندن بتن، 
تغییر دمای بتن و ... کیفیت آن را کاهش می دهد. 
نوع جوشکاری سازه ها بسیار مهم است. باید حتما 
را  اقدامات  این  دیده  آموزش  و  حرفه ای  کارگری 
جوشکاری  یا  نامرغوب  مصالح  گاهی  دهد.  انجام 
غیراستاندارد می تواند موجب ریزش ساختمان شود.

پیشنهاد نگارش گزارش ملی از حادثه متروپل
گزارشی  که  می کنم  پیشنهاد  اینکه  بیان  با  وی 
ملی در مورد تمام ابعاد ریزش ساختمان پالسکو با 
محوریت گروهی از چهره های علمی و اجرایی در این 
مورد تهیه و به مردم اعالم شود، گفت: آیا مقصر 
فقط همان مالک و پیمانکار بوده است؟   آیا در مورد 
این ساختمان افراد دیگری قصور نداشته اند؟  این ها 
مواردی است که باید در یک گزارش ملی روشن و 
مشخص شود. آنطور که من شنیده ام و در خبرها 
ساختمان  ایمنی  درباره  ناظر  مهندس  بود،  آمده 
متروپل تذکر داده بود، چرا شهرداری آن را متوقف 

نکرد؟   این موارد حتما باید مورد بررسی قرار گرفته 
برای  هم  و  مردم  اطالع  برای  هم  آن  پاسخ های  و 

تجربه اندوزی از حوادث منتشر شود.
پایان  تا  باید  نیز  قضایی  دستگاه  افزود:   نجار 
قاطعانه با متخلفان برخورد کند. اگر با متخلفان 
مطمئن  شود،  برخورد  متروپل  ساختمان  ریزش 
باشید که درس عبرتی برای دیگر افرادی خواهد شد 
به دنبال ساخت و ساز  ایمنی  به  که بدون توجه 
هستند. اما اگر خدای نکردی با مقصران این حادثه 
برخورد نشود، جسارت متخلفان هم بیشتر خواهد 
شد و چه بسا متروپل های دیگری هم تکرار شود که 
البته امیدوارم هیچگاه شاهد چنین حوادثی نباشیم.

با  بحران کشور  مدیریت  پیشین سازمان  رئیس 
بیان اینکه از پالسکو آنطور که باید درس گرفته نشد، 
تصریح کرد: البته جنس و نوع حادثه ریزش ساختمان 
متروپل با آنچه که در پالسکو رخ داد، تفاوت هایی 
دارد. اما در مورد ساختمان های نا ایمن مردم حق 
دارند که بپرسند بعد از پالسکو چه اقداماتی انجام 
شده و امروز وضعیت ایمنی ساختمان ها چه تغییری 
کرده است؟   حل این مشکل نیازمند یک اراده ملی 

و جمعی است.
نجار درباره اینکه آیا ساختمان هایی مانند متروپل 
در کشور وجود دارد یا خیر، گفـت: به نظر می رسد 
که ساختمان هایی مانند متروپل در کشور وجود دارد 
و البته که برای حل و ایمن سازی آن باید تمام ارکان 
کشور توجه ویژه داشته باشند. وگرنه شاید سال ها 
بعد خدای نکرده ساختمانی دیگر ریزش کند و آن 

وقت بگوییم چرا از متروپل درس نگرفتیم.

رئیس پلیس پیشگیری کشور از برقراری ارتباط الکترونیکی حدود 
۱۰۰۰ کالنتری و پاسگاه با دادسراها خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار مهدی معصوم بیگی در کارگاه آموزشی 
آنالین هوشمندسازی پلیس که با حضور روسای پلیس پیشگیری، 
رخدادهای  کاربران سامانه  و  قضایی  ادارات خدمات  کارشناسان 
انتظامی ۴۲۰ کالنتری برگزار شد، گفت: از تالش های مجاهدان 
خط مقدم نظم و امنیت که در راه خدمت رسانی به مردم عزیز 
کوشا، فعال و پویا هستند قدردانی می کنم و به آنان خسته نباشید 
می گویم. ضرورت های ماموریتی ایجاب می کند، همچنان که کارکنان 
کالنتری و پاسگاه ها در خط مقدم نظم آفرینی، ایثار و مجاهدت قرار 
دارند، بنا به اقتضا در امر خدمات رسانی هوشمندانه نیز در صف 

اول و پیشتاز باشند و این مهم از الزامات پلیس هوشمند که اولویت 
اول انتظامی کشور است، محسوب می شود. معصوم بیگی با بیان 
اینکه پلیس پیشگیری سوار بر ریل هوشمندسازی، اقدامات موثری 
با طراحی و اجرای پنج پروژه هوشمندسازی در دست اجرا و تکمیل 
دارد، گفت: در حال حاضر ارتباط الکترونیکی حدود ۱۰۰۰ کالنتری 
و پاسگاه با دادسراها برقرار و حدود ۶۰ درصد پرونده ها از این طریق 

تبادل و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
لزوم  بر  تاکید  با  کشور  انتظامی  پیشگیری  پلیس  رئیس 
پاسگاه ها  و  کالنتری ها  در  خدمات رسانی  فرآیند  هوشمند سازی 
گفت: قرارگاه هوشمندسازی پلیس پیشگیری با تشکیل تیم های 
غیر حضوری  و  برخط  تحقیق  پروژه های  مجدانه   پیگیری  خبره، 

متهمان، نظارت و پایش هوشمند، کالنتری مجازی، گشت انتظامی 
هوشمند و تبادل الکترونیکی پرونده بین دادسرا و کالنتری و پاسگاه 

را در دستور کار قرار داده است. 
اینکه  به  اشاره  با  پلیس، معصوم بیگی  اعالم سایت  بر اساس 
اتصال نزدیک به ۴۰۰۰ گشت انتظامی کالنتری و پاسگاه به سامانه 
دست  از  انتظامی  گشت   ۱۵۰۰ برخورداری  و   AVLS هوشمند 
افزارهای هوشمندِ مدیریت انتظامی، بخشی از عملیات هوشمند 
سازی در پلیس پیشگیری است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی از 
هوشمندسازی ماموریت های کالنتری و پاسگاه ها، افزایش میزان 
افزایش  انتظامی،  خدمات  ارائه  در  تسریع  مردم،  رضایتمندی 

بهره وری و صیانت از سرمایه های انسانی پلیس کشور است.

درس عبرتی که باید از »متروپل« گرفته شود

وضعیت شکننده »ساختمان آلومینیوم« 
با توجه به شرایط ناایمن ادامه فعالیت ساختمان آلومینیوم در قلب پایتخت، بنیاد مستضعفان به عنوان مالک این ساختمان می گوید که برای ایمنی کسبه 
)سرقفلی داران( و شهروندان و پیشگیری از خطرات احتمالی، بهترین راه مطمئن برای ایمن سازی این ساختمان قدیمی و پرتردد، تعطیلی موقت است تا 

عملیات ایمن سازی آلومینیوم هرچه سریعتر آغاز شود.

ونیک ۱۰۰۰ کالنتری با دادسراهارئیس پلیس پیشگیری کشور خبر داد ارتباط الکتر

دستگاه قضایی 

نیز باید تا 

پایان قاطعانه 

با متخلفان 

برخورد 

کند. اگر با 

متخلفان ریزش 

ساختمان 

متروپل برخورد 

شود، مطمئن 

باشید که درس 

عبرتی برای 

دیگر افرادی 

خواهد شد
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 طراح: مجتبی اردشیری

سودوکو
2۰53

حل جدول
2۰5

2

جدول
2۰53

حل سودوکو
2۰5

2

افقی:
۱-شهری که این روزها، عزادار است – آسمان – ورزشی برای 
تمدد اعصاب ۲- جوشش و غلیان – نخستین بار توسط مسعود 
زائوترسان   – تزویر   – ترن  - جهت ۳-  سعدسلمان سروده شد 
– شهری در استان سیستان و بلوچستان ۴- عدد نخست – از 
هله هوله های کودکان – پایان نامه – برخی میوه ها دارند ۵- بندگی 
– بالکن – سقف فرو ریخته ۶- کم ال – فوق دکترایی که چندین مقاله 
بین المللی دارد ۷- فعال – از آن سو، »زمان« فرنگی معنا می دهد - 
طعنه ۸- »زنبور« فرنگی – ساده ترین آلکان – نقشه کش – ویتامین 
انعقاد خون ۹- خوردنی فرد متعجب – فیلمی از هیچکاک - کاریز 
۱۰- زینت و تزئین کردن – موسس مادها ۱۱- قطعه پرتاب شده 
در یک انفجار – کوهی در شمال شرقی ترکیه – صفحه اینترنتی 
۱۲- کابیله – رود ناشنوا - »شب« تازی - ناسیونالیست ۱۳- شیمی 
کربن – ورزش مادر – پسر نوح )ع( – نامی پسرانه ۱۴- ساز شکوه گر 
– ماهی کنسروی – حقه و فریب ۱۵- پهلوان نامی توران – مخترع 

ماشین حساب.
عمودی:

۱-محل تالقی زمین و آسمان – عالم خداوندی – نامی دخترانه 
۲- فن شعر – عدد اول – نگارش کتاب ۳- مرکز استان مرکزی – 
صریح – کاشف گردش خون ۴- درخت اعدام – روزگار – ستون – 
پسوند شباهت ۵- لحظه کوتاه – مجسمه ساز – ابزار درو ۶- ترمیم 
لباس پاره – خشک و لم یزرع – کتاب معروف ساراماگو ۷- هنر 
گریم – کنسانتره میوه – تصدیق روسی ۸- شهری در استان فارس 
– لطیف – از ادات شرط – میوه بهشتی ۹- سیلی – سوره هشتاد و 
یکم - »دروغ« آذری ۱۰- تتانوس – انسان بدکار – چرک جامه ۱۱- 
حرکت اسب در شطرنج – نویسنده »سرخ و سیاه« - بوی ماندگی 
تیروئید – وسنی – حشره ای ریز که گاز می گیرد –  ۱۲- عنصر 
دلداده رامین ۱۳- ضرر – لنگه در – تحریک کننده ۱۴- از شایع ترین 
اختالالت تیروئید – تردید – مشهورترین داور دو دهه اخیر فوتبال 

جهان ۱۵- چوب نواختن ویولن – از توابع استان اصفهان.
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مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان :

در سال گذشته 51 مورد  پرونده 
حقوقی در مراجع قضایی مورد 
بررسی و مختومه گردیده  است

در  کردستان  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
جلسه ای که برای بررسی عملکرد واحد حقوقی 
برگزار گردید گفت: در سال 1400 تعداد 51  مورد  
پرونده حقوقی در مراجع قضایی مورد بررسی و 
مختومه گردیده  است احمد فعله گری ضمن 
تشکر و قدردانی از زحمات رئیس و کارشناسان 
پرونده  بیشتر    : داشت  ،اظهار  حقوقی  واحد 
های مطروحه توسط شرکت گاز استان در مراجع 
قضایی بابت شکایت استفاده غیر مجاز از گاز 
انشعاب غیر مجاز بوده و بیشترین  طبیعی و 
دعاوی علیه این شرکت نیز مطالبه خسارت ناشی 
از اجرای طرح های گازرسانی است . وی  با بیان 
اینکه در سال 1400 نمایندگان حقوقی این شرکت 
در 68 جلسه دادرسی در مراجع قضایی  شرکت 
کرده اند ادامه داد : تعداد جلسات رسیدگی به 
شکایات کیفری 264 مورد بوده که کارشناسان این 
شرکت به دفاع از حقوق شرکت پرداخته که نتایج 
قابل قبول در حوزه حقوقی حاصل شده است  
.فعله گری  همچنین به خرید و تحصیل اراضی 
مختلف از سوی واحد حقوقی طی سال گذشته  
اشاره کرد و گفت: در سال 1400 یکی از فعالیت 
های مهم و حساس در حوزه حقوقی تحصیل 
اراضی مورد نیاز برای اجرای پروژه های گازرسانی 
بوده که در مجموع به 821 نفر از مالکین اراضی 
مسیر اجرای پروژه های گازرسانی در سطح استان 
شده  پرداخت  خسارت  ریال  میلیارد   52 مبلغ 
است . مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان 
در مورد طرح دعوای حقوقی صاحبان اراضی در 
مراجع قضایی گفت : در سال گذشته فقط 20 
نفر در دادگاه در اعتراض به مبالغ محاسبه شده 
تحصیل اراضی در دادگاه علیه شرکت گاز استان 
کردستان طرح دعاوی نموده اند که این عملکرد 
نشانگر رضایت ذینفعان از اقدامات صورت در 
حوزه حقوقی دارد.   در پایان این جلسه محمد 
گاز  واحد حقوقی شرکت  گرشاسبی سرپرست 
عملکرد  از  مبسوطی  گزارش  کردستان  استان 
سال گذشته و اهداف و برنامه های سال 1401 به 

حاضرین در جلسه ارائه دادند.

امکان بهره مندی شرکت های 
دانش بنیان از تسهیالت ارزان قیمت

مدیریت  سازمان  رئیس  مقدم:  صادقی  یزد- 
شرکت های  گفت:  یزد  استان  ریزی  برنامه  و 
دانش بنیان می توانند از تسهیالت ارزان قیمِت 
تبصره 16 و 18 قانون بودجه 1401 بهره مند شوند.
مجید دهقانی زاده در نشست کار گروه آموزش، 
است  ضروری  افزود:  استان  ونوآوری  فناوری 
شرکت های دانش بنیان با توجه به شعار سال و 
حمایت های دولت در این خصوص به پیشرفت 
حوزه اقتصاد دانش بنیان و کاهش نرخ بیکاری 
اهتمام  استان  در  دانشگاهی  دانش آموختگان 
ورزند. وی اضافه کرد اکثر پژوهش ها حول محور 
در سامانه ای  و  انجام شده  پیشرفت  و  توسعه 
http://research.yazdmporg. آدرس  به 

اکرم  است.  گرفته  قرار  عموم  دسترس  در   ir
اقتصاد  حوزه  ویژه  پیگیری های  مسئول  فداکار 
دانش بنیان یزد هم ، به تبیین ابعاد برنامه های 
تحولی این حوزه پرداخت و گزارشی از اقدامات 
وی  داد.  ارائه  حوزه  این  پیرامون  گرفته  صورت 
گفت: نقش معاونت های پژوهشی دانشگاه ها در 
حوزه اقتصاد دانش بنیان کلیدی و تاثیرگذار است. 
وی افزود: انتظار می رود تمام دانشگاه های استان 
با تهیه نقشه راه مناسب اقدامات قابل توجهی 
آموزش  ارائه کنند. فداکار  نقش  این حوزه  در 
را برای دانش آموختگان دانشگاهی مهم دانست 
حوزه  مسئوالن  تعامل  و  پیگیری  خواستار  و 
دانش بنیان با مقامات ارشد استانی وکشوری شد.

خسارت 11 میلیارد ریالی طوفان به 
شبكه های برق گلستان

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
گفت : بر آورد اولیه خسارت طوفان شدید چند 
روز اخیر به شبکه توزیع برق این استان بیش از 
یازده میلیارد ریال بوده است.سید احمد موسوی 
گفت : شبکه های برق تمام شهرستانهای استان 
در طوفان اخیر تحت تاثیر قرار گرفت .سرپرست 
شرکت توزیع نیروی برق استان بیان کرد : با 
توجه به اعالم اماده باش و آمادگی کامل اکیپ 
های عملیاتی تعمیرات و اتفاقات شبکه و گروه 
در  پیمانکاران  و  داخلی شرکت  گرم  های خط 
سطح استان ، بالفاصله نقاط آسیب دیده ترمیم 

و شبکه برق استان پایدار و برقدار شد .

رویکرد برنامه های هفته قوه 
قضاییه،مردمی و امید آفرین باشد

دادگستری  کل  رئیس  مقدم:  صادقی  یزد- 
فرصت  قضاییه  قوه  هفته  گفت:   یزد،  استان 
بسیار خوبی برای ارتباط بیشتر با مردم است و 

باید از آن برای امید آفرینی استفاده شود.
ستاد  نشست  اولین  در  دهشیری  غالمعلی 
بزرگداشت هفته قوه قضاییه استان یزد، اظهار 
داشت:  رسالت امروز همه مدیران و مسئوالن، 
حضور فعاالنه و اثر بخش در جهاد تبیین است 
که باید با استفاده از  ظرفیت روابط عمومی و 

ابزار رسانه، محقق گردد.
وی تصریح کرد: هفته قوه قضاییه که فرصتی 
عنوان  به  بهشتی،  شهید  به  دین  ادای  برای 
سیدالشهدای انقالب اسالمی است باید خدمات 
دستگاه های مرتبط و اقدامات مهم و اثر گذار 

یک سال گذشته به سمع و نظر مردم برسد.
این مقام قضایی، بر اجتناب از پمپاژ مسائل 
که  زمانی  داشت: در  بیان  و  کرد  تأکید  منفی 
دشمن با اخبار واهی و جهت دهی برخی مسائل 
به دنبال ایجاد یأس و نا امیدی در مردم است 
بدون  مجموعه  اقدامات  و   آمار  انتشار  نباید 
که دشمن  گیرد  ای صورت  گونه  به  و  تحلیل 

بتواند از آن سوء استفاده کند.
قوه  به  مردم  اعتماد  و  امید  افزایش  به  وی 
اقدامات  با  داشت:  ابراز  و  کرد  اشاره  قضاییه 
و  اعتماد  اخیر،  سنوات  در  قضاییه  قوه  خوب 
بارقه امید مردم به این قوه افزایش یافته است 
که این موضوع باعث افتخار همه کارگزاران در 

این مجموعه است.
رئیس کل دادگستری استان یزد، حضور در 
میدان عمل و اثر گذاری قوه قضاییه در تحقق 
شعار سال را مایه مباهات ذکر کرد و گفت: در 
سالهایی که عناوین سال با موضوعات اقتصادی، 
اشتغال آفرینی و  تولید، گره خورده است، قوه 
قضاییه با تشکیل مستمر جلسات ستاد اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، بازدید از کارخانه 
ها و ارتباط مضاعف با صاحبان ِحرف و صنایع، 
تا آنجا که امکان داشته در میدان عمل بوده و  
سعی در گره گشایی و کمک به سرداران جبهه 

جنگ اقتصادی را داشته است.
وی با اشاره به جراحی اقتصادی صورت گرفته 
در دولت سیزدهم، گفت:  یک جراحی ضروری 
در اقتصاد این کشور با توجه به شرایط روز و 
جهان نیاز بوده که دولت سیزدهم آن را انجام 
داده است و حال همه باید در اجرای سیاست 
های در نظر گرفته شده متحد و منسجم انجام 

وظیفه نمایند.
امروز  را ضرورت  دهشیری، دشمن شناسی 
جنگ  در  داشت:  اظهار  و  دانست  جامعه 
سخت، هر منطقه ای را که دشمن بیشتر زیر 
آتش حمالت خود قرار می داد، نشان از اهمیت 
و استراتژیک بودن آن داشت و حال این موضوع 
نیز صدق می  ترکیبی  و  ادراکی  نرم  در جنگ 
کشور  این  بدخواهان  و  دشمنان  چراکه  کند، 
و کفتارهای رسانه ای که فهمیدند این جراحی 
اقتصادی به نفع این مردم و نظام است با موج 
سواری بر روی برخی حواشی به دنبال مقاصد 

شوم خویش و نا امید کردن مردم می باشند.
مدیران  نشست،  این  در  است  ذکر  شایان 
تبیین  به  عمومی  روابط  مدیران  و  ها  دستگاه 
برنامه های مد نظر خویش در هفته قوه قضاییه 

پرداختند.

مدیریت اضطراری بار در شرایط 
پیك تابستان در گلستان با نصب كلید 

هوشمند كنترل پذیر از راه دور

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
جهت  توانیر  شرکت  تاکید  به  :باتوجه  گفت 
شرکت  متوسط  فشار  فیدرهای  پذیری  کنترل 
منظور  به  گلستان  استان  برق  نیروی  توزیع 
مدیریت اضطراری بار در شرایط پیک تابستان 
،کلید های هوشمند کنترل پذیر از راه دور در 
شهرستانهای گرگان، آق قال، بندرگز، کردکوی، 
رامیان، گنبد و کالله نصب و بهره برداری گردید.

افزود:  این مطلب  بیان  با  سید احمد موسوی 
با همت و تالش همکاران بهره برداری شرکت 
توزیع برق استان و با استفاده از خط گرم داخلی 
و ظرفیت پیمانکاران خط گرم، تعداد 15 دستگاه 
کلید هوشمند کنترل پذیر از راه دور با برگزاری 
مانور سراسری استانی در روز پنج شنبه نصب و 
بهره برداری گردید.وی افزود :پیک مصرف برق 
در گلستان در سال 1400 برابر یک هزار 546مگا 
وات بوده که امسال مردم با همراهی کردن و 
انرژی مورد  بتوانیم  مدیریت کردن مصرفشان 
انتظار آنها را فراهم کنیم.استان گلستان بیش 
از۷۹2 هزار مشترک دارد که بیش از 82 درصد 

آن را مشترکین خانگی تشکیل می دهد.

اطالع رسانی شهرداری شیراز،  پایگاه  گزارش  به 
در  شیراز  کالنشهر  شهردار  اصنافی  احسان  سید 
مازوی  ویکا  پذیرای  شهرداری  مرکزی  ساختمان 

کومالو سفیر آفریقای جنوبی در ایران بود.
شهردار شیراز با تصریح بر زمینه ها و سرفصل های 
همکاری  برای  شهری  مدیریت  در  که  مشترکی 
شیراز  خواهرخواندگی  به  دارد،  وجود  دوطرفه، 
از  و  کرد  تاکید  جنوبی  آفریقای  مهم  شهرهای  با 
ایران مبنی بر  پیشنهاد سفیر آفریقای جنوبی در 
خواهرخواندگی ژوهانسبورگ با شیراز استقبال کرد.

گردشگری  صنعت  توسعه  بر  تاکید  با  اصنافی 
به عنوان شاخصی مهم، به قدمت بیش از هفت هزار 
ساله شیراز اشاره و بیان کرد: شیراز از لحاظ ادبی، 
برترین شاعران جهان را در خود دارد. وی از طبیعت 
چهار فصل شیراز و مناطق گردشگری آن به عنوان 
یک مزیت نام برد و خاطرنشان کرد: اینها زمینه و 
فرصت خوبی برای سفر به شیراز و سرمایه گذاری در 

حوزه گردشگری است.
نسبت  خود  سخنان  ادامه  در  شیراز  شهردار 
از  جنوبی  آفریقای  سفیر  توصیف  و  تحلیل  به 
ظرفیت هایی  اینها  همه  کرد:  اظهار  ژوهانسبورگ 
هست که کارشناسان دو طرف برآیندهایی را انجام 

دهند و قدم های اجرایی برداریم.
مربوطه  موارد  کنار  در  کرد:  تصریح  اصنافی 
ونقل  حمل  هوشمند،  شهر  مباحث  به  همچنین 
درون شهری و ریلی، مدیریت هوشمند شهری در 
زمینه های جمع آوری پسماندهای شهری و نحوه 
مدیریت آن ها فصل مشترک هایی هست که می توان 

اشاره کرد.
زیباسازی  مبحث  به  شیراز  شهری  ارشد  مدیر 
کرد:  بیان  و  اشاره  ظرفیت  یک  عنوان  به  شهری 
ژوهانسبورگ در مرحله توسعه قرار دارد و شیراز نیز 
طی 10 سال گذشته رشد جمعیتی 50 درصدی داشته 
و شهر به سرعت در حال رشد است که باید در این 

حوزه مهم به تبادل تجربه پرداخت.
جهانی  جام  برگزاری  به  اشاره  با  شیراز  شهردار 
قطر نیز گفت: این جام  به دلیل نزدیکی مسافت 
با شهرهای جنوبی ایران به خصوص شیراز، فرصت 
خوبی است تا تماشاگران مسابقات برای تکمیل سفر 
توریستی خود به شیراز آمده و از اماکن گردشگری 
آن بازدید کنند و از این نمادهای فرهنگی، تاریخی و 

باستانی لذت بیشتری در کنار ورزش ببرند.
اصنافی تصریح کرد: ما در این مورد از برنامه های 
استقبال  باشیم،  داشته  می توانیم  که  کوتاه مدتی 
می کنیم. مدیر ارشد شهری شیراز بیان کرد: از وزیر 
خارجه و نخست وزیر آفریقای جنوبی نیز در صورت 

سفر به ایران، دعوت می کنیم تا شیراز را مقصد خود 
قرار دهند.

شهردار شیراز همچنین به نوع دوستی و فرهنگ 
بهشت  شیراز  کرد:  بیان  و  اشاره  نیز  شیراز  مردم 
مردم  هنرهای  همه  کنار  در  و  است  زمین  ایران 
شیراز، اخالق و فرهنگ، دوستی و مهربانی مردم 
شیراز مثال زدنی است که در سیل ۹8 مهمان  نوازی 
و دعوت و اسکان آسیب دیده ها در خانه های مردم 

نشانه  این مهربانی بود.
اصنافی تصریح کرد: مهمان نوازی مردم شیراز از 
خاطرات خوب گردشگرانی است که به  شیراز سفر 

می کنند.
ارائه پیشنهاد "ژوهانسبورگ" به عنوان شهر 

خواهرخوانده شیراز
ویکا مازوی کومالو سفیر آفریقای جنوبی نیز در 
این دیدار با قدردانی از استقبال گرم شهردار شیراز 
با احصای مسائل  را  در دفتر خود، همراهی خود 
کاری سفر سه سال پیش خود به شیراز اعالم کرد تا 

زمینه کاری ایجاد شود.
وی با ارائه پیشنهاد "ژوهانسبورگ" به عنوان شهر 
خواهرخوانده شیراز افزود: این شهر در حال پیشرفت 
هست و منابع طبیعی خیلی خوبی دارد که می تواند 

همراه با شیراز یکدیگر را تکمیل کنند.
در  زندگی  آزادی  به  اشاره  با  کومالو  مازوی 
ژوهانسبورگ برای همه و رشد سه برابری جمعیت 
بیان کرد: این موضوع مشکالتی را ایجاد کرد، چون 
امکانات  و مسکن الزم برای این جمعیت پیش بینی 
با سرعت  بود، پس نمی توانستند متناسب  نشده 

افزایش جمعیت، خانه سازی کنند.
مازوی کومالو تصریح کرد: این موضوع باعث شد 
که شهر مسیر و راه های خالقانه و برنامه ریزی بهتری 
در پیش گیرد تا بتواند همه مشکالت را هدایت کند.

ژوهانسبورگ،  شهرسازی  نظر  از  گفت:  وی 
شهرک هایی در اطراف هسته مرکزی شهر ساخته 
جمعیت  افزایش  بار  خوب،  امکانات  با  که  شده 

شهری را برعهده  دارد.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران بیان کرد: وقتی 
که شیراز را با ژوهانسبورگ در نظر می گیرم، تجارب 
تجارب،  این  می تواند  که  دارد  وجود  زیادی  عملی 
تبادل شود و از نظر سیستم مدیریتی نیز خیلی از 

دانسته هایشان را در اختیار هم قرار دهند.
این دیپلمات ارشد تصریح کرد: باید مواردی که 
برای  هر دو طرف مثبت و مفید است، شناسایی و 
عملی کنیم تا هم شهروندان و هم دو شهر از این 

دانسته ها و تجارب استفاده کرده و بهره ببرند.
از  قدردانی  با  ایران  در  جنوبی  آفریقای  سفیر 
تصریح  مهم  محورهای  طرح  برای  شیراز  شهردار 
کرد:  از آنجا که ژوهانسبورگ شهری صنعتی است 
که زباله زیادی تولید می کند و این حجم زیاد تولید 
پسماندها مشکل بزرگی است که می توان در این 

مسیر از تجارب شیراز استفاده  داشت.
سفیر آفریقای جنوبی همچنین به مهمان نوازی و 
رفتار گرم مردم شیراز نسبت به مهمانان خود اشاره 

و از این روحیه مهربانی تقدیر کرد.

در دیدار شهردار شیراز با سفیر آفریقای جنوبی در ایران صورت گرفت؛

وهانسبورگ با شیراز استقبال از ارائه پیشنهاد خواهرخواندگی ژ
شهردار شیراز از ارائه پیشتهاد سفیر آفریقای جنوبی در ایران مبنی بر خواهرخواندگی ژوهانسبورگ با شیراز استقبال و بر مدیریت زمینه های مشترک 

همکاری دو طرفه تاکید کرد.

 این شهر در 

حال پیشرفت 

هست و منابع 

طبیعی خیلی 

خوبی دارد 

که می تواند 

همراه با شیراز 

یکدیگر را 

تکمیل کنند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تعامل و هم افزایی مدیران 
عامل شركت شهرک های صنعتی با مدیران ارشد استان ها در راستای 
تحقق تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش صنعت تأکید 
کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران، علی رسولیان با بیان این مطلب در بخش پایانی 
نشست اجرایی و تخصصی مدیران ستادی و استانی این سازمان 
در بندر انزلی اظهار داشت: مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره 
شرکت شهرک های صنعتی استان ها به منظور نیل به اهداف دولت 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز به همراهی نمایندگان ولی 
فقیه، استانداران، نمایندگان، ائمه جمعه، مقامات نظامی و قضایی 
و ... دارند؛ از این رو شایسته است تعامل بسیار خوبی با مسئوالن 

استانی داشته باشند.
انعکاس دستاوردها و تالش  و  وی همچنین همراهی رسانه ها 
شهرک های  شرکت  موفقیت  الزامات  از  دیگر  یکی  را  مدیران 
صنعتی در استان ها عنوان کرد و با تأکید بر سیاست های مردمی 
دولت سیزدهم افزود: شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران با توجه به تالش های صورت گرفته و 
درحال انجام و به منظور بیان اقدامات و تبیین دستاوردها، باید 
فضای همکاری خوبی با رسانه ها ایجاد و نسبت به پاسخگویی و 

تنویر افکار عمومی همواره کوشا باشند.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك های 
صنعتی ایران برگزاری تورهای صنعتی راهیان پیشرفت برای گروه ها 
و اقشار خاص جامعه همچون اصحاب رسانه، دانشگاهیان، ائمه 
عملیاتی  راهکارهای  دیگر  از  را   ... و  دادگستری  قضات  جمعه، 
برای معرفی ظرفیت ها و زیرساخت های صنعتی استان ها عنوان 

و اضافه کرد: در حوزه دانش بنیان شدن شرکت ها نیز شایسته 
است تعامل مستمری با دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری در 
استان ها انجام شود. رسولیان در بخش دیگری از سخنان خود بر 
ارائه مدل و الگویی مشخص و کارآ به منظور احیاء مجدد واحدهای 
راکد صنعتی تأکید کرد و ادامه داد: بخش اعظمی از عارضه یابی ها 
با همت همکاران صنایع كوچك و مشاوران كلینیك های كسب و كار 
در سراسر کشور انجام شده است و هم اکنون نیازمند ارائه مدلی 

کاربردی برای بازفعال سازی صنایع غیرفعال هستیم.
بین  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو درخصوص تولید برق 
خورشیدی در كشور بیان کرد: دستورالعمل های الزم در این راستا تا 

هفته آینده به استان ها ابالغ می شود.
طی  کرد:  خاطرنشان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
با وزارت نیرو  فراخوان جذب سرمایه گذار که به صورت مشترک 
خواهیم داشت و نیز با شرط پذیرش خرید تضمینی برق توسط 
وزارت نیرو، قطعاً با استقبال بسیار خوبی از سوی سرمایه گذاران 
مواجه خواهیم بود. رسولیان همچنین با اشاره به تأکید وزیر صنعت، 
معدن و تجارت مبنی بر مسئولیت شرکت شهرک های صنعتی در 
تأمین زیرساخت های صنایع مستقر در داخل یا خارج شهرک های 
صنعتی گفت: اطالع رسانی و تبیین مجموعه حمایت های دولت 
و مشوق های وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر راه اندازی 
نیروگاه های مقیاس کوچک CHP و DG، نقش به سزایی در تأمین 

برق پایدار و امید بخشی به صاحبان صنایع ایفا می کند.
بدنه  و متعهد در  افراد متخصص  به کارگیری  بر  ادامه  وی در 
مدیریتی شرکت شهرک های صنعتی در استان ها تأکید کرد و افزود: 
نتیجه فعالیت ها و تالش های شما مدیران توسط مردم، دولت، 
نمایندگان مردم و وزارت صنعت، معدن و تجارت رصد می شود. 
بنابراین به کارگیری افراد شایسته و متخصص در ایجاد کارنامه موفق 

از عملکرد نهایی شما تأثیر به سزایی خواهد داشت.
و  كوچك  صنایع  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس 
شهرك های صنعتی ایران در بخش دیگر سخنان خود به 50 ردیف 
برنامه عملیاتی سازمان و شركت های تابعه استانی اشاره و اضافه 
کرد: این برنامه ها باید به طور هفتگی پیگیری و گزارش اقدامات و 
نتایج آن واصل شود. رسولیان همچنین بر ارائه مدلی برای ایجاد 
شهرک های فناوری و نیز پردیس های دانش بنیان در شهرك های 

صنعتی تأکید کرد و ادامه داد: اعتباراتی نیز از سوی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری به این امر می تواند اختصاص یابد که 
الزمه آن، تدوین و ارائه مدل از سوی شرکت شهرک های صنعتی 

استان هاست.
وی ایجاد کارگروه دانش بنیان در استان ها با محوریت شرکت 
شهرک های صنعتی و اخذ اعتبارات از استانداری ها در قالب صندوق 
توسعه استانی را از دیگر اقدامات مهمی عنوان کرد که باید توسط 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  شود.  پیگیری  استان ها 
همچنین از تالش برای احداث مسکن کارگری توسط سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شركت عمران شهرهای جدید 
خبر داد و گفت: برای این موضوع جلسات تخصصی برگزار خواهیم 

کرد تا بتوانیم کار و خدمتی ماندگار از خود به جا بگذاریم.
رسولیان ایجاد درآمدهای پایدار برای شرکت شهرک های صنعتی 
استان ها را یک ضرورت دانست و یادآور شد: پیشنهاداتی از قبیل 
انبارهای عمومی و طبقاتی در سطح شهرک ها و نواحی  ساخت 
صنعتی به منظور اجاره به مالکان و صاحبان کاال را داشته ایم که 
الزم است در این زمینه و همچنین روش های تأمین مالی پیوسته، 
بررسی های بیشتری صورت بگیرد. وی همچنین بر لزوم همگرایی و 
تعامل شركت های تابعه با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری 
صنعتی و ویژه اقتصادی تأکید کرد و اظهار داشت: مقرر است 
کارگروهی به دستور دبیر این شورا به منظور اختصاص مناطق ویژه 
به شركت شهرک های صنعتی استان ها تشکیل شود، كه شایسته 

است همكاری های مناسبی در این راستا به عمل آید.
و  كوچك  صنایع  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس 
شهرك های صنعتی ایران با تأکید بر محوریت برگزاری گردهمایی 
مدیران ستادی و استانی حول کارگروه های اجرایی و تخصصی، از 
مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی استان ها خواست تنگناها، 
چالش ها، مشكالت، نظرات و پیشنهادات خود را در راستای اجرای 
دقیق ضوابط و دستورالعمل های ابالغی در قالب كارگروه های مذكور 

در گردهمایی های بعدی مورد بررسی كارشناسی قرار دهند.
را  تخصصی  نشست  این  از  حاصل  نتایج  پایان  در  رسولیان 
و  اجرایی سازمان صنایع كوچك  فرآیندهای  و  روندها  در اصالح 
شهرك های صنعتی ایران در دو بخش تأمین و تكمیل زیرساخت ها 
اجرای  بر  و  دانست  مؤثر  كوچك  صنایع  حمایتی  برنامه های  و 

تصمیمات و مصوبات این گردهمایی تأكید كرد.

به كارگیری افراد شایسته و متخصص در بدنه مدیریتی شركت  شهرك های صنعتی

در محوطه نخستین چاه نفت خاورمیانه؛

از كتاب »ادبیات نفتی« رونمایی شد

با برگزاری آیینی در محوطه چاه نفت شماره یك مسجدسلیمان ، از كتاب 
ادبیات نفتی جدیدترین تألیف دكتر اردشیر صالح پور كه به چگونگی 

نقش و تأثیر نفت در ادبیات جنوب ایران می پردازد رونمایی شد .
در این آیین كه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مسجدسلیمان 
و همكاری شركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد 
دكتر ورناصری نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی - حجت 
االسالم والمسلمین رضا كاله كج مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 - فكری خوزستان  پرورش  كانون  مدیركل  كیانی  - وحید  خوزستان 
رضا رضایی فاضل فرماندار مسجدسلیمان - علیرضا هیهاوند مدیرعامل 
شركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان – روح الله جلیلی سرپرست 
شهرداری و اعضای شورای شهر - ایوب سلطانی مدیر اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
مسجدسلیمان و جمعی از ادبا ، شعرا و هنرمندان شهرستان مسجدسلیمان حضور داشتند . نماینده 
مردم در مجلس شورای اسالمی طی سخنانی گفت : 114 سال پیش، كشف نفت تكانه شدیدی بود 
كه بر مناسبت های فرهنگی،اقتصادی ، اجتماعی كشور خصوصاً جنوب و جنوبی ها وارد كرد . دكتر 
علیرضا ورناصری افزود : اكتشاف نفت در مسجدسلیمان اتفاقی بود میمون كه موجب ظهور و حضور 
تكنولو ژی و مواهب دیگر در این خطه شد و با افول و كم فروغ شدن تولید نفت شرایط زندگی در اینجا 
تغییر كرد از این رو این كتاب می تواند به آگاه سازی نسل جوان از چگونگی شكل گیری تاریخ صنعتی 
این شهر كمك شایانی  بنماید. نویسنده كتاب » ادبیات نفتی« نیز طی سخنانی گفت : در 5 خرداد 
128۷ در مستأصل ترین شرایط اقتصادی، زمین سخاوتمندانه خون رگهایش را به دنیا هدیه داد تا با 
انرژی ناشی از آن زندگی برای انسان ها شكلی مطلوب تر پیدا كند . در خاتمه با حضور مسئولین از 

كتاب مذكور در كنار نخستین چاه نفت خاورمیانه و كشورمان رونمایی شد .

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد

پر و مسدود شدن 7866حلقه چاه غیر مجاز در استان اصفهان

 به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، ساسانی در حاشیه بازدید از سامانه 3848 
یگان حفاظت شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: از سال 1384 تا کنون 
۷866 حلقه چاه غیرمجاز در این استان پرومسلوب المنفعه شده است.

همچنین از ابتدای سال جاری نیز ،62 حلقه چاه غیر مجاز پر شده است 
که حجم صرفه جویی از محل پر کردن این چاه ها از سال 84 تاکنون 

233 میلیون متر مکعب است.
هوشمند  حجمی  کنتور   3242 کنون  تا   13۹6 سال  از  افزود:  وی 
الکترومغناطیس بر روی چاه های کشاورزی، صنعت و خدمات دولتی 

نصب شده است.
وی با تأکید بر اقدامات انجام شده خاطر نشان کرد: تا کنون 3803 دستگاه و 

ادوات حفاری غیرمجاز در استان اصفهان توقیف شده است.
ساسانی با ابراز رضایت از عملکرد عوامل 3848 یادآور شد: یکی از راههای ارتباط مردم استان اصفهان با 
شرکت آب منطقه ای اصفهانمرکز سامانه 3848  می باشد که  مردم می توانند در سراسر استان از طریق 
تماس با این سامانه در تمام طول شبانه روز گزارش تخلفاتی از قبیل حفاری، الیروبی و کف شکنی غیر مجاز 

چاه، بهره برداری از چاههای فاقد پروانه را مطرح کنند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خاطر نشان کرد: ثبت و رسیدگی به تخلفات  برداشت پساب 
از فاضالب شهری، برداشت غیر مجاز از کانال ها و شبکه های آبیاری، تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز 
در حریم و بستر رودخانه ها و ساخت، نگهداری، حمل و تردد انواع دستگاه های حفاری غیر مجاز از 

دیگرخدمات سامانه تلفنی 3848  است.
در این بازدید عالوه بر مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان، معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 

و رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان حضور داشتند.

استاندار یزد:

 آغاز فعالیت شرکت هواپیمایی یزد از مهرماه امسال

یزد- صادقی مقدم: استاندار یزد یکی از پروژه های مورد پیگیری جدی را 
تاسیس شرکت پروازی ویژه استان اعالم کرد و گفت: پیش بینی می شود 

پروازهای این شرکت از ابتدای مهرماه امسال برقرار شود.
مهران فاطمی در حاشیه نشست شورای توسعه گردشگری استان 
افزود: این برنامه تا حد بسیار خوبی پیش رفته به طوریکه شرکت 

پروازی تشکیل شده و در مرحله نهایی قرار دارد.
استاندار یزد با بیان اینکه بخشی از تجهیزات مورد نیاز جهت تحقق 
کامل این برنامه، خریداری شده است، افزود: در صورت عدم بروز 
مشکلی در این حوزه، پروازهای این شرکت از ابتدای مهرماه، برقرار خواهد 
شد. وی با اشاره به تهیه برنامه های تحولی حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان ذیل برنامه یزد نوین گفت: در حال حاضر برای هر یک از اهداف و راهبردهای این 
حوزه، پروژه اقدامی تعریف شده؛ که آخرین وضعیت پیشرفت هر پروژه به صورت مستمر بررسی و 
تصمیمات الزم جهت تسریع در اجرای آن ها اتخاذ می شود. فاطمی در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به وضعیت نابسامان وضعیت حمل و نقل ریلی استان، خاطرنشان کرد: درصدد بازگشت قطار 
سریع السیر یزد_ تهران به حالت اولیه، همه روزه شدن قطار مسیر یزدمشهد و شروع به فعالیت مجدد 
قطار یزدبندرعباس در نوبت های بهتر و متناوب تر هستیم. وی در ادامه به لزوم برگزاری جشنواره 
های تابستانی جهت بهره مندی از ظرفیت گردشگری در فصل تابستان اشاره کرد و گفت:  از طرفی 
مقرر شد یزد به عنوان پایلوت سفرهای اعتباری کشور معرفی شود به گونه ای که مسافران از سراسر 
کشور بتوانند از جاذبه های گردشگری یزد استفاده کنند و طی 10 ماه هزینه ها پرداخت شود. استاندار 
یزد همچنین به مباحث مطرح شده در جلسه پیرامون خوشه گردشگری اشاره و تصریح کرد: ریز پروژه 

ها و اقدامات این خوشه مشخص شده و برنامه سه ماه اول آن تا حد ۹0 درصد اجرایی شده است.
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به اطالع عموم می رساندپروانه اشتغال به کار مهندس مسعود خردمند 

پروانه  شماره  4251177533به  وکدملی   6958 شناسنامه  شماره  به 

00067_100_29رشته لیسانس معماری مفقود وازدرجه اعتبار ساقط است 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه وبویراحمد

برگ سبز سواری پراید رنگ سفید روغنی مدل 1۳8۹ به شماره موتور 

4۹- پالک  شماره  و   s1412289800299 شاسی  شماره  ۳۷80۳۷۹به 

81۹ب8۲  به نام رقیه پناه پور مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

پارس   200CC تیپ پیشرو   موتور سیکلت سیستم  برگ سبز  و  سند 

 NCR20092250667 اسپرت.  به رنگ مشکی  مدل 1۳8۹ به شماره موتور

به شماره تنه NCR***200X8945420 به  شماره پالک814 _ ۳111۲ به 

نام مصطفی ثمره غالمرضایی فرسنگی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

به  رحیم  محمد  فرزند  ذکاوت  زهره  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 

شماره ملی 4۲۲04۷۳۲4۶در مقطع کارشناسی رشته ژنتیک صادر از واحد 

دانشگاهی آزاد کازرون به شماره سریال ۹8410۲1۶۲مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهران آقایی حبیب آباد فرزند بازعلی به 

شماره ملی 4۲۲0۲5۶8۶5صادر از بویراحمد در مقطع کارشناسی پیوسته  

رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار صادر از واحد دانشگاهی آزاد یاسوج به 

شماره سریال ۳4۳81۳۶مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

آگهی سند

جلسه مرحله اول مجمع عمومی عادی تعاونی مسکن کارکنان دادگستری 

گچساران به شناسه 10۶800۲۳8۹0 و به شماره ثبت 15۶8 جهت انتخابات 

دادگستری  اجتماعات  سالن  در   1401/04/05 مورخ  تعاونی  مدیره  هیئت 

شهرستان گچساران رای ساعت 10 صبح برگزار میگردد.

لذا از همه ی اعضای تعاونی جهت شرکت در این انتخابات هیئت مدیره 

دعوت بعمل می آید .

م الف 1401/۲۷

مفقودی 
شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری ســمند تیــپ LX بــه نــرگ ســفید روغنــی مــدل 1389 شــماره انتظامــی 
162ص 35 ایــران 56 و شــماره شاســی NAACA1CB6AF225287 و شــماره موتــور 12489116536 متعلــق 
بــه اقــای محســن حســین پــور چایجانــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                              6407 

 
مفقودی 

شناســنامه مالکیــت  و کارت خــودروی ســواری ســمند ایکــس 7 مــدل 1384 بــه رنــگ نقــره ای متالیــک شــماره 
ــه اقــای  انتظامــی 425 ق 69 ایــران 55 و شــماره شاســی 14533773 و شــماره موتــور 12484175851 متعلــق ب
ــان برزگــر میاندهــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                   6404  قرب

 
مفقودی 

اینجانــب قربــان برزگــر میاندهــی مالــک خــودروی ســواری ســمند ایکــس 7 شــماره شاســی 14533773 و شــماره 
ــذا  ــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام ل ــت فقــدان اســناد ف ــور 12484175851 بعل موت
چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت 
ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر 14 جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1 
مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابط مقــرر اقــدام خواهــد شــد.                 6405  

 
مفقودی  

شناســنامه مالکیــت  و کارت خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل 1388 بــه رنــگ ســفید روغنــی شــماره انتظامــی 
386 ه 45 ایــران 20 و شــماره شاســی NAAN1CA5AE658786 و شــماره موتــور 12488156311 متعلــق بــه 

اقــای علیرضــا کاظمــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                   6410 

آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات بــرق رســانی و فنــی ایــده ال 
ــی  ــه مل ــت 239 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ــقز ش س
10610019389 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فوق 
العــاده مــورخ 1400،11،13 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1 - اعضــاء هیئت 
مدیــره و ســمت هــای ایشــان بــه قــرار ذیــل و بــرای مــدت دو ســال انتخــاب 
گردیدنــد: آقــای ســامان محمــدی به شــماره ملــی 3762289441 به ســمت 
مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره ، آقــای حســن محمــدی بــه شــماره ملــی 
3760541267 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای ادریــس نعمتــی 
ــره  ــب رئیــس هیئــت مدی ــه ســمت نائ ــه شــماره ملــی 3750075107 ب ب
2 - بازرســان شــرکت بــه شــرح ذیــل وبــرای مــدت یکســال مالــی برگزیــده 
شــدند :آقــای ســلیمان هاشــمی بــه شــماره ملــی 3760358675 بــه ســمت 
ــه شــماره ملــی 3762319502  ــازرس اصلــی و آقــای هیــرش احمــدی ب ب
بــه ســمت بــازرس علــی البــدل 3 - تعییــن دارنــدگان حــق امضــاء مجــاز 
در شــرکت : کلیــه اوراق بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک، ســفته 
، بــروات و اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء آقــای ســامان محمــدی یــا آقــای 

حســن محمــدی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز 
6401   )1327270(

آگهــی تغییــرات شــرکت ایمــن شــبکه ماداکتــو شــرکت ســهامی خــاص 
ــتناد  ــه اس ــی 10300084523 ب ــه مل ــت 5671 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1399،02،16 تصمیمات 
ــخ  ــا تاری ــا ت ــمت انه ــره و س ــت مدی ــاء هیئ ــد : -1 اعض ــاذ ش ــل اتخ ذی
ــه  ــان ب ــر جابری ــی اصغ ــد: عل ــن گردیدن ــل تعیی ــرار ذی ــه ق 1401،02،16ب
شــماره ملــی 5349784137 بــه ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره 
مرضیــه ســاده میــری نــژاد بــه شــماره ملــی 4500883738 بــه ســمت نائب 
رئیــس هیئــت مدیــره علــی صفــر جابریــان بــه شــماره ملــی 5349784242 
ــی  ــه شــماره مل ــا ب ــی نی ــره -2 احمــد گالب ــت مدی ــه ســمت عضــو هیئ ب
4500800565 بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای امیــد نظــری بــه شــماره 
ملــی 4490172699 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال 
مالــی تعییــن گردیدنــد 3-روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت نشــر آگهی 
هــای شــرکت تعییــن گردیــد. -4 کلیــه اوراق واســناد بهاداربانکــی وتعهــد 
آورازقبیــل چــک وســفته وبــرات وعقــود اســالمی و ســایر نامــه هــای اداری 
بامضــاء مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. 5- ترازنامــه وحســاب 

ســودوزیان مالــی شــرکت ســال1398 موردتصویــب قرارگرفــت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم
6402   )1327438( 

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

ــر رای شــماره140160309030000047 مــورخ1401/01/30 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  براب
ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان البــرز-

قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای فرهــاد مقــدم زآبــادی فرزنــد فرج الــه بــه شــماره شناســنامه467 
صــادره از طــارم ســفلی در شــش دانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل بــر مغــازه بــه مســاحت 88/28مترمربــع احداثــی 
در قســمتی از قطعــه اول افــرازی باقیمانــده پــالک 13اصلــی واقــع در بخــش5 حــوزه ثبــت البــرز قزویــن خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای عبــاس شــهرآبادی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــررات ســند  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای م ــم نماین تقدی

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

سید هاشم حسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز    6403

مفقودی
  شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز( خــودرو ســواری پــژو 405  بــه شــماره انتظامــی 768د47 ایــران 95 بــه شــماره 
شاســی NAAM11VE6GR660552 و شــماره موتــور  124K0795971 برنــگ نقــره ای متالیــک  مــدل 1395 

بنــام آســیه شــیرانی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
)زاهدان( 6408

مفقودی 
ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت و کارت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ صبــا جــی تــی ایکــس 
ــور  ــماره موت ــران 56 و ش ــی 367 ص 98 ای ــماره انتظام ــک ش ــمی متالی ــبز یش ــگ س ــه رن ــدل 1378 ب م
ــتانی  ــور سرمس ــد پ ــدی محم ــای مه ــه اق ــق ب ــی S1412278602431 متعل ــماره شاس 00123127 و ش
مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                             6406 

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص عمــران ایــکاد ســازه آمایــش درتاریــخ 
1399،05،02 بــه شــماره ثبــت 53151 به شناســه ملــی 14009311940 
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر 
ــور  ــام ام ــت :نج ــوع فعالی ــردد. موض ــی میگ ــوم آگه ــالع عم ــت اط جه
ــور  ــام ام ــات و انج ــاختمان و تاسیس ــه س ــه راه ابنی ــوط ب ــکاری مرب پیمان
نفشــه کشــی و ســاخت ســوله نقشــه بــرداری انبــوه ســازی بهینــه ســازی 
ــرا  ــارکت در اج ــر شهری،مش ــهری و غی ــوده ش ــای فرس ــازی بافته و بازس
و خریــد و فــروش کلیــه مصالــح ســاختمانی انجــام کلیــه امــور خدماتــی 
شــامل تنظیفات،محوطــه ســازی فضــای ســبز،اجرای کلیــه خدمات شــهری 
اعــم از مبلمانهــای شــهری رنــگ آمیــزی جــداول و جــدول کشی،تســطیح 
ــر  اراضــی،راه ســازی،خدمات مهندسی-طراحی-محاسبه-مشــاوره-نظارت ب
اجــرای ســاختمان هــا مســکونی و غیــر مسکونی-ســاختمان هــای پیــش 
ســاخته نقشــه کشــی و نقشــه برداری-تســطیح اراضــی و معماری-مقــاوم 
ــی  ــیون داخل ــکونی و غیرمسکونی-دکوراس ــای مس ــاختمان ه ــازی س س
ــرآورده هــای بتنــی و  ــع تیرچه-تهیــه و تولیــد و پخــش ف ســاخت و توزی
ســاختمانی و مصالــح وابســته- اجرای تاسیســات و تجهیزات ســاختمان)آب 
ــال آب  ــع آوری و انتق ــا و جم ــه ه ــه خان ــالب و تصفی ــرق، گاز و فاض و ب
ــا،  ــل ه ــل ها-پ ــازی تون ــرویس ، راهس ــلف س ــپزخانه و س و فاضالب(-آش
ــده  ــات مزای ــرکت درمناقص ــن ش ــفالتی،و همچنی ــات آس ــداری عملی راه
هــا در رابطــه بــا موضوعــات شــرکت تمامــا بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات 
موضوعــه کشــور درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع 
ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : 
اســتان فــارس ، شهرســتان شــیراز ، بخــش مرکــزی ، شــهر شــیراز، محلــه 
همــت جنوبــی ، کوچــه 21،5 ایمــان جنوبــی ، بــن بســت ب 21،5 ایمــان 
جنوبــی ، پــالک 0 ، ســاختمان یاســین ، طبقــه اول ، واحــد 4 کدپســتی 
7185997193 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 
ــداد  ــی تع ــهم 10000 ریال ــه 100 س ــم ب ــدی منقس ــال نق 1000000 ری
ــین  ــط موسس ــال توس ــغ 350000 ری ــادی مبل ــام ع ــا ن ــهم آن ب 100 س
ــزد  ــورخ 1399،02،23 ن ــماره 2400-98-026 م ــی ش ــی بانک ــی گواه ط
ــده  ــت گردی ــد 2400 پرداخ ــا ک ــزی ب ــعبه مرک ــاون ش ــعه تع ــک توس بان
اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره 
آقــای هاشــم ظرافــت بــه شــماره ملــی 2491323001 و بــه ســمت رئیــس 
هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای محســن ظرافــت بــه شــماره ملــی 
ــدت 2  ــه م ــره ب ــت مدی ــس هیئ ــب رئی ــمت نای ــه س 2491391074 و ب
ســال آقــای احســان نیــک منــش بــه شــماره ملــی 2491599971 و بــه 
ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه 
مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد 
آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا عقــود اســالمی و 
همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیــر عامــل همــراه بــا 
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه 
ــه  ــی 2490065149 ب ــه شــماره مل ــز خالصــی ب ــم مهرانگی بازرســان خان
ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی خانــم ســاناز حــق جــو 
بــه شــماره ملــی 2491213788 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت 
یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای 
شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و 

صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 
6400    )1327255(

آکهی ابالغ وقت رسیدگی به دادخواست 
نظــر باینکــه اقــای مــاکان مهــران فرزنــد عبــاس دارای کارت ملــی بشــماره 2580320415 
ــت  ــلیم مدیری ــایر تس ــته س ــه خواس ــو ب ــم موالل ــیامک ندی ــای س ــت اق ــود را بطرفی ــت خ دادخواس
ــه همیــن منظــور راس  ــاه اجتماعــی شهرســتان رشــت نمــوده اســت و جلســه ای ب تعــاون کار و رف
ــاره  ــوق االش ــت تشــخیص اداره ف ــعبه 7 هیئ ــورخ 1401/04/11 در ش ــنبه م ــاعت 10:30 روز ش س
ــاده 73  ــه م ــم مواللوب ــای ســیامک ندی ــودن اق ــه مجهــول المــکان ب ــذا باتوجــه ب برگــزار میگــردد ل
ائیــن دادرســی مدنــی و مــاده 48 ائیــن دادرســی کار آگهــی دعــوت بــه جلســه فــوق را یــک نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار درج تــا خوانــده موصــوف قبــل از حلــول جلســه رســیدگی جهــت 
اعــالم ادرس و دریافــت نســخه دعوتنامــه و دادخواســت مربوطــه بــه دبیرخانــه مدیریــت تعــاون کار 
ــع در اســتان گیــالن رشــت چهــارراه گلســار پشــت اداره امــور شــعب  ــاه اجتماعــی رشــت واق و رف

ــا در جلســه موصــوف حضــور بهــم رســاند.  ــی مراجعــه ت ــک مل بان
مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی رشت 6411

ــخ  ــدار درتاری ــا مســئولیت محــدود ابنیــه خــاک پای تاســیس شــرکت ب
۱۴۰۱،۰۳،۰۷ بــه شــماره ثبــت ۱۷5۷5 بــه شناســه ملــی ۱۴۰۱۱۱۸۳۷55 
ــر  ــه شــرح زی ــده کــه خاصــه آن ب ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردی
ــه  ــرای کلی ــت : اج ــوع فعالی ــردد. موض ــی میگ ــوم آگه ــاع عم ــت اط جه
پــروژه هــای عمرانــی اعــم از فلــزی و بتنــی ابنیــه ســبک و ســنگین ، احداث 
کارخانجــات صنعتــی و نیروگاههــا ،شــهرک هــای مســکونی، ســا لــن هــای 
ــاخت  ــاختمانها ،س ــه س ــی کلی ــی و مکانیک ــرای تاسیســات برق ورزشــی اج
ــا ،  ــذاری وایجادفضــای ســبزوپارک ه راه وباند،محوطــه ســازی وجــدول گ
ــذ  ــس ازاخ ــزوم پ ــورت ل ــی، درص ــی وخارج ــات داخل ــازی ابنیه،تزئین بازس
مجوزهــای الزم ازمراجــع ذیربــط درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای 
الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 
مرکــز اصلــی : اســتان قزویــن ، شهرســتان قزویــن ، بخــش مرکــزی ، شــهر 
قزویــن، محلــه بــاغ دبیــر ، کوچــه شــهیدداودرحیمی ، کوچــه دبیرســیاقی ، 
پــاک ۱۸9 ، طبقــه همکــف کدپســتی ۳۴۱۸69۴6۷۳ ســرمایه شــخصیت 
ــهم  ــزان س ــدی می ــال نق ــغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ری ــت از مبل ــارت اس ــی عب حقوق
ــی  ــماره مل ــه ش ــزدی ب ــی ی ــه ثقف ــم رقی ــرکا خان ــک از ش ــر ی ــرکه ه الش
۴۳۲۰۷۱۷۷۴۰ دارنــده ۲۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه آقــای علیرضــا 
ــهم  ــال س ــده ۱۸۰۰۰۰۰ ری ــی ۴۳۲۳۳5۱۷۲۰ دارن ــماره مل ــه ش ــی ب بابائ
ــه شــماره ملــی  ــم رقیــه ثقفــی یــزدی ب الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره خان
۴۳۲۰۷۱۷۷۴۰ بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ۱ ســال آقــای 
ــه ســمت عضــو اصلــی  ــه شــماره ملــی ۴۳۲۳۳5۱۷۲۰ ب ــی ب علیرضــا بابائ
ــدت ۱  ــه م ــل ب ــمت مدیرعام ــه س ــال و ب ــدت ۱ س ــه م ــره ب ــت مدی هیئ
ــد آور  ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس ــا : کلی ــق امض ــدگان ح ــال دارن س
ــامی و  ــود اس ــا، عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ــک ، س ــل چ ــرکت از قبی ش
ــس  ــل ورئی ــاء مدیرعام ــادی و اداری باامض ــای ع ــه ه ــه نام ــن کلی همچنی
هیــات مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر 
عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی 
ــه  ــه منزل ــور ب ــت مذک ــت موضــوع فعالی ــد. ثب ــن گردی ــای شــرکت تعیی ه

ــه فعالیــت نمــی باشــد. اخــذ و صــدور پروان
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )۱326637(  6392

آگهــی تغییــرات شــرکت اســکان میــاد پردیــس 
شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۲9۳۷6 
و شناســه ملــی ۱۴۰۰۴559۱۳9 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 
ــم  ــد : - خان ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ۱۴۰۰،۰6،۰۷ تصمیم
ــمت  ــه س ــی ۲۸۰۱۳۰۸۲69 ب ــی باکدمل ــکینه کریم س
ــژاد  ــی ن ــل عل ــای جبرائی ــره و آق ــت مدی ــس هیئ رئی
باکدملــی ۲۸۰۱۳۰۲6۰۰ بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو 
هیئــت مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد. 
ــادار از قبیــل چــک و  ــه اســناد تعهــدآور و اوراق به -کلی
ــامی و  ــود اس ــا و عق ــاء قرارداده ــروات و امض ــفته و ب س
نامــه هــای عــادی و مکاتبــات اداری بــا مدیرعامــل منفردا 

ــر مــی باشــد. ــا مهــر شــرکت معتب همــراه ب
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )۱32689۱(  639۵

اخطاریه دفترخانه
نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب : آقــای مــراد علــی لندرانــی فرزنــد محمــد حســین شــغل : آزاد اقامتــگاه و 

آدرس : بــه نشــانی مجهــول المــکان
موضــوع : مخاطــب محتــرم بــا ســام : نظــر بــه اینکــه همســر شــما خانــم معصومــه جمــال آبــادی 
فرزنــد عبــاس بــه اســتناد دادنامــه طــاق بــه شــماره ۰۰۰۰۱۰۸ مورخــه ۲۴ / ۰9 / ۱۴۰۰ صــادره 
از شــعبه دوم دادگاه خانــواده شهرســتان فردیــس قصــد طــاق و جدائــی از شــما را دارد لــذا 
ــه  ــه شــما اخطــار میگــردد ظــرف مــدت ۷ روز پــس از دریافــت و رویــت ایــن اخطاری بدینوســیله ب
جهــت ثبــت طــاق بــه آدرس فردیــس بیــن فلکــه ۴ و 5 بیــن فرعــی ۴۲ و ۴۴ شــرقی مجتمــع دیبــا 
ــن صــورت  ــر ای ــد. در غی ــه نمایی ــس مراجع ــه شــماره ۳ طــاق شهرســتان فردی ــه اول دفترخان طبق

ــر مقــررات قانونــی اقــدام خواهــد شــد. براب
سردفتر طالق شماره 3 شهرستان فردیس- سید عیسی کاظمی  6047

چاپ نوبت اول : ۲5 /۱۴۰۱/۰۲    نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۰9   

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

برابــر رای شــماره ۱۴۰۰6۰۳۱۸۰۱۷۰۰5۳۴5 مورخــه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رضوانشــهر تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی قربانعلــی رمضانــی چــم علیشــاهی  فرزنــد علــی اصغــر  بــه شــماره شناســنامه ۸ کــد 
ملــی 6۲۰9۸5۷۷95 صــادره از بــاغ بهــادران  در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر قســمتی از یکبابخانه فاقد 
مجــوز  بــه مســاحت ۲6۴ مترمربــع پــاک ۷۳۲ فرعــی از 5۱ اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ۷  فرعــی از 5۱ 
اصلــی واقــع در قریــه چلیمــان    بخــش ۲۷ گیــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای شــاهین امیــری  محــرز گردیده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 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 ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .   م الــف 9۱۳/۴۲  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۲5  تاریــخ 

انتشــار نوبــت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۰9
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آرمان کاظمی  603۵ 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمــد ســعیدی نیــا بشــماره وکالتنامــه شــماره ۳9۳۸5 مــورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰6 ،وکیــل خانــم عایشــه غــام زاده 
باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر اســناد رســمی شــماره ۱۷ نیکشــهر 
رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور پــاک ۸۲۱ فرعــی از ۱- اصلــی واقع 
در بخــش ۱5 بلوچســتان شــهر نیکشــهر مــورد ثبت ۸۰۱6 صفحــه ۱۸۱ دفتــر 6۱ بعلت جابجایــی اثاثیه منــزل از بین 
رفتــه اســت درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا مراتــب باســتناد تبصره یــک مــاده ۱۲۰ آییــن نامه 
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود یــا انجــام معاملــه 
ــه ملــک مرقــوم می باشــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف ۱۰ روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل  نســبت ب
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بایــن اداره اعــام و رســید دریافــت نمایــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از 
انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صدور ســند 

مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
ابراهیم میری رئیس ثبت و اسناد و امالک شهرستان نیکشهر    6360

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰9

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن مســاحت ۱5۱/۲۰مترمربــع قطعــه۴۰ تحــت پــاک۱۴6۲ فرعــی از 
۱5اصلــی واقــع در بخــش5 قزویــن ذیــل ثبــت۷۱۴95 صفحــه۲5۳ دفتــر جلــد۳۷۰ بــه شــماره چاپــی6۱9۰۲۱ بــه 
ــام حســین مــرادی صــادر و تســلیم گردیــده اســت. ســپس خانــم ام البنیــن عربلــو مع الواســطه برابــر وکالت نامــه  ن
شــماره۴۸۷۲۲ مــورخ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ دفترخانــه اســناد رســمی شــماره9۴ الونــد اســتان قزویــن بــه وکالــت از مالــک 
فوق الذکــر بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود از پــاک مدعــی فقــدان ســند مالکیــت گردیــده و تقاضــای صــدور 
ســند المثنــی را نمــوده اســت مراتــب بــه اســتناد مــاده۱۲۰ آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد تــا 
هرکــس بنحــوی از انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود 
ســند در 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 در 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 و ایــن آگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهد شــد. 

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰9
سید هاشم حسینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز   6364

آگهی فقدان سند مالکیت
اســناد مالکیــت شــش دانگ پــاک 56۸فرعــی از ۷فرعــی از ۲۱9۷اصلــی بخــش یــک قزویــن ذیــل ثبــت۱۰۲۷5 و 
ــام معصومــه خــدا و  ــه ن ــه شــماره های چاپــی۷۴۸۱۲۴ و ۷۴۸۱۲۳ ب ۱۰۲۷۴ صفحــات۳۸6 و ۳۸۴ دفتــر جلــد۴9 ب
فاطمــه خان محمــدی بالســویه صــادر و تســلیم شــده اســت. تمامــی آن طبــق ســند۱6۰6۲9 تاریــخ۱۳۸6/۰6/۰6 
ــی تمامــی ســهم خــود  ــی انتقــال یافتــه اســت. عــارف مصائ ــه ســید آرمــان و عــارف مصائ دفتــر یــک قزویــن ب
ــی انتقــال داده اســت. ســپس  ــه ســید آرمــان مصائ را طبــق ســند995۸۴ تاریــخ۱۳95/۰۳/۱9 دفتــر۱۱ قزویــن ب
ــه علــت ســهل انگاری گردیــده و تقاضــای  ــرگ فــرم شــهادت شــهود مدعــی فقــدان ســند ب ــه دو ب ــا ارائ نامبــرده ب
صــدور ســند مالکیــت المثنــی خــود را نمــوده کــه   مراتــب بــه اســتناد مــاده۱۲۰ 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 و ایــن آگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح 

ذیــل منتشــر خواهــد شــد. 
شعبان عسگری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین 636۵

آگهی مزایده مال غیر منقول
بــه اطــاع عمــوم مــی رســاند :بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه 99۰۲۱5۳  مقــدار ۲5 ســهم مشــاع از ۱۰۰ ســهم 
بــه اســتثنای ثمنیــه اعیانــی بابــت ســهم االرث آقــای میثــم طرفــی زاده از پــاک ثبتــی شــماره ۲5۴/۱ مفــروز و مجزا 
شــده )یــک فرعــی از دویســت و پنجــاه و چهــار اصلــی( واقــع در حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک اهــواز بــه آدرس اهــواز 
خیابــان وهابــی بیــن خیابانهــای ۴ و 5 کیــان آبــاد پــاک 6۲ کــه ششــدانگ دارای ســند مالکیــت اصلــی بــه شــماره 
چاپــی ۴۱۸۸۸۰ ســری- ســال  کــه در صفحــه ۴5۱ دفتــر امــاک جلــد 5۳ ذیــل شــماره ۸۲۷6 ثبــت گردیــده 
اســت و وفــق گــزارش کارشــناس ارزیــاب عبــارت اســت از ششــدانگ خانــه ای دو طبقــه شــامل دو واحــد مســکونی 
ــی دو  ــه همکــف شــامل:هال و پذیرای ــر اســت طبق ــر ۸ مت ــه مســاحت ۲۱۱/۲۰ و ب ــک واحــد تجــاری اســت ب و ی
اتــاق خــواب- آشــپزخانه- حمــام- ســرویس بهداشــتی- حیــاط جلویــی- حیــاط خلــوت-راه پلــه و یــک واحــد مغــازه 
تجــاری بــا تابلــو دیجــی شــاپ )فــروش لــوازم جانبــی موبایــل( اســت و طبقــه اول نیــز شــامل هــال و پذیرایــی دو اتاق 
خــواب آشــپزخانه حمــام ســرویس بهداشــتی و تــراس جلویــی اســت ملــک دارای ســازه ســنتی و نمــای ســنگی بــا 
موقعیــت مطلــوب تجــاری اســت و محــل برخــوردار از خدمــات شــهری اســت ایــن ارزیابــی بــدون توجــه بــه بدهــی 
احتمالــی بــه شــهرداری و ســایر ارگانهــا و وضــع موجــود ملــک اعــام گردیــده و بموجــب گــزارش مامــور ابــاغ ،ملــک 
در حــال بهــره بــرداری ورثــه میباشــد محــدود  بــه حــدود  اربعــه :شــماال پــی اســت بطــول )۲6/9۰(بیســت و شــش 
متــر و نــود ســانتیمتر بــه باقیمانــده دویســت و پنجــاه و ســه اصلــی ،شــرقا پــی اســت بطــول)۸/۰۰( هشــت متــر بــه 
خیابــان ،جنوبــا پــی اســت بطــول )۲5/9۰(بیســت و پنــج متــر و  نــود ســانتیمتر بــه شــماره یــک فرعــی از دویســت 
و پنجــاه و ســه اصلــی ،غربــا پــی اســت بطــول )۸/۰۰( هشــت متــر بــه دویســت و پنجــاه و دو اصلی،کــه بــه علــت 
عــدم پرداخــت بدهــی بابــت طلــب مهریــه بــه خانــم نادیــا ضیغمــی منجــر بــه صــدور اجرائیــه شــده و طبــق نظــر 
کارشــناس رســمی دادگســتری ششــدانگ پاک ثبتــی بــه مبلــغ ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)ســیصد و بیســت میلیارد 
ریــال( ارزیابــی شــده اســت کــه مقــدار ۲5 ســهم مشــاع از ۱۰۰ ســهم عرصــه و اعیــان بــه اســتثنای ثمنیــه اعیانــی 
معــادل ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )هشــتاد میلیــارد ریــال( ســهم االرث مدیــون پرونــده میثــم طرفــی زاده ارزیابــی و 
مقــدار مذکــور از پــاک موصــوف از ســاعت 9 الــی ۱۲ روز یکشــنبه مــورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ در اهــواز کــوی نبــوت بلــوار 
دعبــل خزاعــی جنــب مجتمــع قضایــی شــهید باهنــر طبقــه دوم ســازمان ثبــت اســناد و امــاک ناحیــه دو اهــواز،اداره 
اجــرای اســناد رســمی اهــواز از طــرق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ پایــه ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال 
)هشــتاد میلیــارد ریــال( شــروع  و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بذکر اســت پرداخت 
بدهــی هــای مربــوط بــه آب ،بــرق،گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
مزایــده دارای آنهــا باشــد  و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره  تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه 
رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده است.درخواســت کننــدگان جهــت شــرکت 
در مزایــده مــی بایســت ۱۰ درصــد از مبلــغ پایــه مزایــده را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نمایند.تاریــخ انتشــار 

آگهــی:۱۴۰۱/۰۳/۰9 شــماره م/الــف:5/55۰
مسئول واحد مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اهواز- مریم آهنی6389

ــخ  ــدار درتاری ــا مســئولیت محــدود ابنیــه خــاک پای تاســیس شــرکت ب
۱۴۰۱،۰۳،۰۷ بــه شــماره ثبــت ۱۷5۷5 بــه شناســه ملــی ۱۴۰۱۱۱۸۳۷55 
ــر  ــه شــرح زی ــده کــه خاصــه آن ب ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردی
ــه  ــرای کلی ــت : اج ــوع فعالی ــردد. موض ــی میگ ــوم آگه ــاع عم ــت اط جه
پــروژه هــای عمرانــی اعــم از فلــزی و بتنــی ابنیــه ســبک و ســنگین ، احداث 
کارخانجــات صنعتــی و نیروگاههــا ،شــهرک هــای مســکونی، ســا لــن هــای 
ــاخت  ــاختمانها ،س ــه س ــی کلی ــی و مکانیک ــرای تاسیســات برق ورزشــی اج
ــا ،  ــذاری وایجادفضــای ســبزوپارک ه راه وباند،محوطــه ســازی وجــدول گ
ــذ  ــس ازاخ ــزوم پ ــورت ل ــی، درص ــی وخارج ــات داخل ــازی ابنیه،تزئین بازس
مجوزهــای الزم ازمراجــع ذیربــط درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای 
الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 
مرکــز اصلــی : اســتان قزویــن ، شهرســتان قزویــن ، بخــش مرکــزی ، شــهر 
قزویــن، محلــه بــاغ دبیــر ، کوچــه شــهیدداودرحیمی ، کوچــه دبیرســیاقی ، 
پــاک ۱۸9 ، طبقــه همکــف کدپســتی ۳۴۱۸69۴6۷۳ ســرمایه شــخصیت 
ــهم  ــزان س ــدی می ــال نق ــغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ری ــت از مبل ــارت اس ــی عب حقوق
ــی  ــماره مل ــه ش ــزدی ب ــی ی ــه ثقف ــم رقی ــرکا خان ــک از ش ــر ی ــرکه ه الش
۴۳۲۰۷۱۷۷۴۰ دارنــده ۲۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه آقــای علیرضــا 
ــهم  ــال س ــده ۱۸۰۰۰۰۰ ری ــی ۴۳۲۳۳5۱۷۲۰ دارن ــماره مل ــه ش ــی ب بابائ
ــه شــماره ملــی  ــم رقیــه ثقفــی یــزدی ب الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره خان
۴۳۲۰۷۱۷۷۴۰ بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ۱ ســال آقــای 
ــه ســمت عضــو اصلــی  ــه شــماره ملــی ۴۳۲۳۳5۱۷۲۰ ب ــی ب علیرضــا بابائ
ــدت ۱  ــه م ــل ب ــمت مدیرعام ــه س ــال و ب ــدت ۱ س ــه م ــره ب ــت مدی هیئ
ــد آور  ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس ــا : کلی ــق امض ــدگان ح ــال دارن س
ــامی و  ــود اس ــا، عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ــک ، س ــل چ ــرکت از قبی ش
ــس  ــل ورئی ــاء مدیرعام ــادی و اداری باامض ــای ع ــه ه ــه نام ــن کلی همچنی
هیــات مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر 
عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی 
ــه  ــه منزل ــور ب ــت مذک ــت موضــوع فعالی ــد. ثب ــن گردی ــای شــرکت تعیی ه

ــه فعالیــت نمــی باشــد. اخــذ و صــدور پروان
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )۱326637(  6392

آگهــی تغییــرات شــرکت اســکان میــاد پردیــس 
شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۲9۳۷6 
و شناســه ملــی ۱۴۰۰۴559۱۳9 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 
ــم  ــد : - خان ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ۱۴۰۰،۰6،۰۷ تصمیم
ــمت  ــه س ــی ۲۸۰۱۳۰۸۲69 ب ــی باکدمل ــکینه کریم س
ــژاد  ــی ن ــل عل ــای جبرائی ــره و آق ــت مدی ــس هیئ رئی
باکدملــی ۲۸۰۱۳۰۲6۰۰ بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو 
هیئــت مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد. 
ــادار از قبیــل چــک و  ــه اســناد تعهــدآور و اوراق به -کلی
ــامی و  ــود اس ــا و عق ــاء قرارداده ــروات و امض ــفته و ب س
نامــه هــای عــادی و مکاتبــات اداری بــا مدیرعامــل منفردا 

ــر مــی باشــد. ــا مهــر شــرکت معتب همــراه ب
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )۱32689۱(  639۵

اخطاریه دفترخانه
نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب : آقــای مــراد علــی لندرانــی فرزنــد محمــد حســین شــغل : آزاد اقامتــگاه و 

آدرس : بــه نشــانی مجهــول المــکان
موضــوع : مخاطــب محتــرم بــا ســام : نظــر بــه اینکــه همســر شــما خانــم معصومــه جمــال آبــادی 
فرزنــد عبــاس بــه اســتناد دادنامــه طــاق بــه شــماره ۰۰۰۰۱۰۸ مورخــه ۲۴ / ۰9 / ۱۴۰۰ صــادره 
از شــعبه دوم دادگاه خانــواده شهرســتان فردیــس قصــد طــاق و جدائــی از شــما را دارد لــذا 
ــه  ــه شــما اخطــار میگــردد ظــرف مــدت ۷ روز پــس از دریافــت و رویــت ایــن اخطاری بدینوســیله ب
جهــت ثبــت طــاق بــه آدرس فردیــس بیــن فلکــه ۴ و 5 بیــن فرعــی ۴۲ و ۴۴ شــرقی مجتمــع دیبــا 
ــن صــورت  ــر ای ــد. در غی ــه نمایی ــس مراجع ــه شــماره ۳ طــاق شهرســتان فردی ــه اول دفترخان طبق

ــر مقــررات قانونــی اقــدام خواهــد شــد. براب
سردفتر طالق شماره 3 شهرستان فردیس- سید عیسی کاظمی  6047

چاپ نوبت اول : ۲5 /۱۴۰۱/۰۲    نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۰9   

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

برابــر رای شــماره ۱۴۰۰6۰۳۱۸۰۱۷۰۰5۳۴5 مورخــه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رضوانشــهر تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی قربانعلــی رمضانــی چــم علیشــاهی  فرزنــد علــی اصغــر  بــه شــماره شناســنامه ۸ کــد 
ملــی 6۲۰9۸5۷۷95 صــادره از بــاغ بهــادران  در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر قســمتی از یکبابخانه فاقد 
مجــوز  بــه مســاحت ۲6۴ مترمربــع پــاک ۷۳۲ فرعــی از 5۱ اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ۷  فرعــی از 5۱ 
اصلــی واقــع در قریــه چلیمــان    بخــش ۲۷ گیــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای شــاهین امیــری  محــرز گردیده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 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 ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .   م الــف 9۱۳/۴۲  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۲5  تاریــخ 

انتشــار نوبــت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۰9
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آرمان کاظمی  603۵ 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمــد ســعیدی نیــا بشــماره وکالتنامــه شــماره ۳9۳۸5 مــورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰6 ،وکیــل خانــم عایشــه غــام زاده 
باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر اســناد رســمی شــماره ۱۷ نیکشــهر 
رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور پــاک ۸۲۱ فرعــی از ۱- اصلــی واقع 
در بخــش ۱5 بلوچســتان شــهر نیکشــهر مــورد ثبت ۸۰۱6 صفحــه ۱۸۱ دفتــر 6۱ بعلت جابجایــی اثاثیه منــزل از بین 
رفتــه اســت درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا مراتــب باســتناد تبصره یــک مــاده ۱۲۰ آییــن نامه 
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود یــا انجــام معاملــه 
ــه ملــک مرقــوم می باشــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف ۱۰ روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل  نســبت ب
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بایــن اداره اعــام و رســید دریافــت نمایــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از 
انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صدور ســند 

مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
ابراهیم میری رئیس ثبت و اسناد و امالک شهرستان نیکشهر    6360

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰9

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن مســاحت ۱5۱/۲۰مترمربــع قطعــه۴۰ تحــت پــاک۱۴6۲ فرعــی از 
۱5اصلــی واقــع در بخــش5 قزویــن ذیــل ثبــت۷۱۴95 صفحــه۲5۳ دفتــر جلــد۳۷۰ بــه شــماره چاپــی6۱9۰۲۱ بــه 
ــام حســین مــرادی صــادر و تســلیم گردیــده اســت. ســپس خانــم ام البنیــن عربلــو مع الواســطه برابــر وکالت نامــه  ن
شــماره۴۸۷۲۲ مــورخ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ دفترخانــه اســناد رســمی شــماره9۴ الونــد اســتان قزویــن بــه وکالــت از مالــک 
فوق الذکــر بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود از پــاک مدعــی فقــدان ســند مالکیــت گردیــده و تقاضــای صــدور 
ســند المثنــی را نمــوده اســت مراتــب بــه اســتناد مــاده۱۲۰ آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد تــا 
هرکــس بنحــوی از انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود 
ســند در 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 در 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 و ایــن آگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهد شــد. 

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰9
سید هاشم حسینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز   6364

آگهی فقدان سند مالکیت
اســناد مالکیــت شــش دانگ پــاک 56۸فرعــی از ۷فرعــی از ۲۱9۷اصلــی بخــش یــک قزویــن ذیــل ثبــت۱۰۲۷5 و 
ــام معصومــه خــدا و  ــه ن ــه شــماره های چاپــی۷۴۸۱۲۴ و ۷۴۸۱۲۳ ب ۱۰۲۷۴ صفحــات۳۸6 و ۳۸۴ دفتــر جلــد۴9 ب
فاطمــه خان محمــدی بالســویه صــادر و تســلیم شــده اســت. تمامــی آن طبــق ســند۱6۰6۲9 تاریــخ۱۳۸6/۰6/۰6 
ــی تمامــی ســهم خــود  ــی انتقــال یافتــه اســت. عــارف مصائ ــه ســید آرمــان و عــارف مصائ دفتــر یــک قزویــن ب
ــی انتقــال داده اســت. ســپس  ــه ســید آرمــان مصائ را طبــق ســند995۸۴ تاریــخ۱۳95/۰۳/۱9 دفتــر۱۱ قزویــن ب
ــه علــت ســهل انگاری گردیــده و تقاضــای  ــرگ فــرم شــهادت شــهود مدعــی فقــدان ســند ب ــه دو ب ــا ارائ نامبــرده ب
صــدور ســند مالکیــت المثنــی خــود را نمــوده کــه   مراتــب بــه اســتناد مــاده۱۲۰ 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 و ایــن آگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح 

ذیــل منتشــر خواهــد شــد. 
شعبان عسگری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین 636۵

آگهی مزایده مال غیر منقول
بــه اطــاع عمــوم مــی رســاند :بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه 99۰۲۱5۳  مقــدار ۲5 ســهم مشــاع از ۱۰۰ ســهم 
بــه اســتثنای ثمنیــه اعیانــی بابــت ســهم االرث آقــای میثــم طرفــی زاده از پــاک ثبتــی شــماره ۲5۴/۱ مفــروز و مجزا 
شــده )یــک فرعــی از دویســت و پنجــاه و چهــار اصلــی( واقــع در حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک اهــواز بــه آدرس اهــواز 
خیابــان وهابــی بیــن خیابانهــای ۴ و 5 کیــان آبــاد پــاک 6۲ کــه ششــدانگ دارای ســند مالکیــت اصلــی بــه شــماره 
چاپــی ۴۱۸۸۸۰ ســری- ســال  کــه در صفحــه ۴5۱ دفتــر امــاک جلــد 5۳ ذیــل شــماره ۸۲۷6 ثبــت گردیــده 
اســت و وفــق گــزارش کارشــناس ارزیــاب عبــارت اســت از ششــدانگ خانــه ای دو طبقــه شــامل دو واحــد مســکونی 
ــی دو  ــه همکــف شــامل:هال و پذیرای ــر اســت طبق ــر ۸ مت ــه مســاحت ۲۱۱/۲۰ و ب ــک واحــد تجــاری اســت ب و ی
اتــاق خــواب- آشــپزخانه- حمــام- ســرویس بهداشــتی- حیــاط جلویــی- حیــاط خلــوت-راه پلــه و یــک واحــد مغــازه 
تجــاری بــا تابلــو دیجــی شــاپ )فــروش لــوازم جانبــی موبایــل( اســت و طبقــه اول نیــز شــامل هــال و پذیرایــی دو اتاق 
خــواب آشــپزخانه حمــام ســرویس بهداشــتی و تــراس جلویــی اســت ملــک دارای ســازه ســنتی و نمــای ســنگی بــا 
موقعیــت مطلــوب تجــاری اســت و محــل برخــوردار از خدمــات شــهری اســت ایــن ارزیابــی بــدون توجــه بــه بدهــی 
احتمالــی بــه شــهرداری و ســایر ارگانهــا و وضــع موجــود ملــک اعــام گردیــده و بموجــب گــزارش مامــور ابــاغ ،ملــک 
در حــال بهــره بــرداری ورثــه میباشــد محــدود  بــه حــدود  اربعــه :شــماال پــی اســت بطــول )۲6/9۰(بیســت و شــش 
متــر و نــود ســانتیمتر بــه باقیمانــده دویســت و پنجــاه و ســه اصلــی ،شــرقا پــی اســت بطــول)۸/۰۰( هشــت متــر بــه 
خیابــان ،جنوبــا پــی اســت بطــول )۲5/9۰(بیســت و پنــج متــر و  نــود ســانتیمتر بــه شــماره یــک فرعــی از دویســت 
و پنجــاه و ســه اصلــی ،غربــا پــی اســت بطــول )۸/۰۰( هشــت متــر بــه دویســت و پنجــاه و دو اصلی،کــه بــه علــت 
عــدم پرداخــت بدهــی بابــت طلــب مهریــه بــه خانــم نادیــا ضیغمــی منجــر بــه صــدور اجرائیــه شــده و طبــق نظــر 
کارشــناس رســمی دادگســتری ششــدانگ پاک ثبتــی بــه مبلــغ ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)ســیصد و بیســت میلیارد 
ریــال( ارزیابــی شــده اســت کــه مقــدار ۲5 ســهم مشــاع از ۱۰۰ ســهم عرصــه و اعیــان بــه اســتثنای ثمنیــه اعیانــی 
معــادل ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )هشــتاد میلیــارد ریــال( ســهم االرث مدیــون پرونــده میثــم طرفــی زاده ارزیابــی و 
مقــدار مذکــور از پــاک موصــوف از ســاعت 9 الــی ۱۲ روز یکشــنبه مــورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ در اهــواز کــوی نبــوت بلــوار 
دعبــل خزاعــی جنــب مجتمــع قضایــی شــهید باهنــر طبقــه دوم ســازمان ثبــت اســناد و امــاک ناحیــه دو اهــواز،اداره 
اجــرای اســناد رســمی اهــواز از طــرق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ پایــه ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال 
)هشــتاد میلیــارد ریــال( شــروع  و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بذکر اســت پرداخت 
بدهــی هــای مربــوط بــه آب ،بــرق،گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
مزایــده دارای آنهــا باشــد  و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره  تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه 
رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده است.درخواســت کننــدگان جهــت شــرکت 
در مزایــده مــی بایســت ۱۰ درصــد از مبلــغ پایــه مزایــده را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نمایند.تاریــخ انتشــار 

آگهــی:۱۴۰۱/۰۳/۰9 شــماره م/الــف:5/55۰
مسئول واحد مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اهواز- مریم آهنی6389

مفقودی 
شناســنامه مالکیــت  و ســند  فــروش خــودروی ســواری ســمند مــدل ۱۳۸9 شــماره انتظامــی ۸65 د 5۴ ایــران 56 و 
شــماره شاســی NAACA۱CB۲AF۲۲۴۴۷5 و شــماره موتــور ۱۲۴۸9۱۰۷۲۷۱  متعلــق بــه عهدیــه تنومدیــان 
مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                                                    6384 

 
مفقودی 

شناســنامه مالکیــت  و ســند  فــروش خــودروی ســواری پــژو ۴۰5 مــدل ۱۳۸۳ بشــماره انتظامــی ۳66 د ۳9 ایــران 
56 و شــماره شاســی ۸۳۰۴۲9۴6 و شــماره شاســی ۱۲۴۸۳۰9۰۱9۷ متعلــق بــه اقــای محمــد تقــی زاده دافچاهــی 
مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                                                         638۵ 

  
مفقودی 

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری مــزدا N۳ مــدل ۱۳9۷ بــه رنــگ مشــکی متالیــک شــماره 
انتظامــی ۳9۱ د ۳۸ ایــران 56 و شــماره شاســی NAGS۷CC6۲5۰6۳ و شــماره موتــور LF۱۱6۰۳5۸6 متعلــق 
بــه خانــم فرحنــاز عبدلــی مقــدم مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                             6382

 
مفقودی 

ــران 5۷۸  ــرواز ۱5۰ مــدل ۱۳۸9 شــماره انتظامــی 99566 ای ــور ســیکلت ســوپر پ شناســنامه مالکیــت موت
ــود و  ــرا مفق ــه س ــود کندوجــی خطب ــای فره ــه اق ــق ب ــماره شاســی N۲N***۱5۰S۸9۲۳9۴۸ متعل و ش
ــد                                                                            6383  ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ازدرج

 
مفقودی 

اینجانــب علیرضــا کاظمــی مالــک خــودرو پــژو پــارس شــماره شاســی NAAN۱CA5AE65۸۷۸6 وشــماره موتور  
۱۲۴۸۸۱56۳۱۱ بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچــه 
هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران خودرو 
واقــع در کیلومتــر ۱۴ جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه ۱ مراجعــه نمایــد 
بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد                              6380 

 
مفقودی 

شناســنامه مالکیــت و کارت خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل ۱۳۸۸ بــه رنــگ ســفید روغنــی شــماره انتظامــی 
۳۸6 ه ۴5 ایــران ۲۰ و شــماره شاســی NAAN۱CA5AE65۸۷۸6 متعلــق بــه اقــای علیرضــا کاظمــی مفقــود و 
ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                                                                     638۱ 

 
مفقودی 

بــرگ ســبز موتــور ســیکلت سیســتم پیشــرو تیــپ XL۱5۰ تریــل مــدل ۱۳9۳ رنگ قرمــز شــماره انتظامــی ۷۸5۷۴ 
ــه اقــای  ایــران 5۸۱ و شــماره موتــور ۰۱۴۴NCR9۴۸5۳۴ و شــماره تنــه  NCR***۱5۰E9۳۱9۳56متعلــق ب
فیــاض پــور قربانــی مریــان مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                  6386 

 
مفقودی 

ســند کمپانــی خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل ۱۳9۰ بــه رنــگ ســفید شــماره انتظامــی 5۴9 ص ۷9 ایــران 56 و 
شــماره موتــور ۱۲۴9۰۱9۲۱۳9  و شــماره شاســی NAAN۲۱CA6BK۱۲۸۴۳6 متعلــق بــه اقــای بهــرام فاتحــی 
مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                                                      6393 

 
مفقودی 

بــرگ ســهام شــرکت تعاونــی تاکســیرانی شهرســتان رشــت بــه شــماره ســهام ۱۳۰6 متعلــق بــه اقــای علــی بشــارتی 
حشــکوائی بشــماره ملــی ۲59۱۳۳۲۳۰۴ مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                              6394

مفقودی 
ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت همــرو تیــپ ۱۲5CC مــدل ۱۳95 بــه رنــگ قرمــز شــماره 
  NBF***۱۲5B95۴5۳۷۸ــه ــماره تن ــور ۰۱۲۴NBF۲۱9۰۱9 و ش ــماره موت ــران 5۸۲ و ش ــی ۲۷۲۷۳ ای انتظام
متعلــق بــه اقــای محمــد علــی محمدیــان مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                           6367

مفقودی
  شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز( و ســند کارخانــه خــودرو ســواری پرایــد هــاچ بــک بــه شــماره انتظامــی ۸69ج۴۴ 
ایــران ۱۲ بــه شــماره شاســی ۱۴۴۲۲۸۷۱9۷۳۸۳ و شــماره موتــور  ۲5۸۲9۲۲ برنــگ مشــکی متالیــک  مــدل ۱۳۸۷ 

بنــام ثریــا زلفــی   مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
)زاهدان(    6368

6370

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره: ۱۴۰۱۴۳
شرکت آب و فاضالب استان ایالم

ــق  ــل را از طری ــا مشــخصات ذی ــروژه هــای ب شــرکت آب و فاضــاب اســتان ایــام در نظــر دارد انجــام پ
ــکاران دارای گواهــی صاحیــت صــادره از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی در رشــته مــورد نیــاز  ــه پیمان مناقصــه عمومــی ب
بشــرح جــدول ذیــل و همچنیــن دارنــده گواهینامــه صاحیــت ایمنــی صــادره از اداره تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی واگــذار نماید. 
لــذا از پیمانــکاران واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد و شــرکت در مناقصــه و ارائــه پیشــنهاد قیمــت 
بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس setadiran.ir مراجعــه نمایــد. جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــا 
شــماره تلفــن ۷- ۰۸۴۳۲۲۳۰۱۲۰ داخلــی ۳۱۳ گــروه قراردادهــا تمــاس حاصــل فرماییــد. در ضمــن مبالــغ تضمیــن بــر اســاس 

آییــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی مــی باشــد.
تذکر: پرداخت هزینه آگهی های این مناقصه به عهده برنده می باشد.

مبلغ تضمین )ریال(برآورد اولیه )ریال(رشته کاری مدت پیمانعنوان مناقصهشهرستان

احداث مخزن ۱۵0 مترمکعبی مهران
8/446/660/۵44422/333/027آب" پایه" 2۵روستای چم آب

ــه  ــه دبیــر خان ــار گــذاری در ســامانه ســتاد بصــورت فیزیکــی ب ــر ب ــف( عــاوه ب ــت نامــه )پاکــت ال ــه اصــل ضمان ــر: ارائ تذک
ــد. ــی باش ــی م ــت الزام ــر حراس ــام ، دفت ــتان ای ــاب اس ــرکت آب و فاض ــدس ، ش ــاع مق ــدان دف ــع در می ــت واق حراس

مهلت دریافت )دانلود( اسناد از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ساعت ۱۳ ب.ظ 
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ : تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳ ب.ظ

زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه: تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰ ق.ظ
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

نوبت اول

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
  استان مازندران

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب
استان ایالم
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در نشست هم اندیشی مدیرعامل و اعضای 

هیئت مدیره بانک مسکن با گروه مالی 

مطرح شد

نقش مهم شرکت ها در پیشبرد 

اهداف بانک

که  روندی  گفت:  مسکن  بانک  مدیرعامل 
نشان  گرفته اند  پیش  در  شرکت ها  امروز 
 4 ساخت  مساله  در  می توانیم  که  می دهد 
دولت  هدف  به  سال   4 طی  مسکن  میلیون 

محترم دست یابیم.
مسکن در  عامل بانک  مدیر  شایان  محمود 
اعضای  و  مدیرعامل  اندیشی  هم  نشست 
به  مالی،  گروه  مسکن با  مدیره بانک  هیات 
گروه  مجموعه  در  تصمیم گیری ها  آثار  بیان 
و گفت:  کرد  اشاره  آتی  های  مالی طی سال 
امروز  برنامه ریزی های  و  تصمیم گیری  نتیجه 
بر  آتی  سال های  مسکن در  مالی بانک  گروه 
ترازنامه و شاخص های عملیاتی بروز و ظهور 
تصمیماتی  در  باید  بنابراین  می کند،  پیدا 
اتخاذ  مالی  فعالیت های  حوزه  در  امروز  که 
مجموعه  فردای  و  آینده  به  نگاهی  می کنیم 

داشته باشیم.
تشریح  مسکن در  عامل بانک  مدیر 
توصیه های خود به گروه مالی، از لزوم تعریف 
گفت  سخن  شرکت ها  برای  اختیارات  حدود 
اصلی  موضوعات  و  چالش ها  کرد:  تصریح  و 
باید مورد بررسی جدی قرار گرفته و نتایج به 
صورت شیوه نامه و دستورالعمل به شرکت ها 

ابالغ شود. 
مرکزی  بانک  از سوی  بانک ها  که  همانطور 
حدود اختیار دارند، گروه مالی نیز باید برای 
شرکت های خود حدود اختیارات تعیین کند. 
آسیب  هرگونه  از  می شود  باعث  اقدام  این 
مالی بانک  گروه  تجاری  عنوان  به  احتمالی 

مسکن جلوگیری شود.
جدید  روش های  از  استفاده  ادامه  در  وی 
و نوآورانه در ساخت مسکن را الزمه فعالیت 
جدی شرکت ها دانست و افزود: با بهره گیری 
هم  ساختمان ها،  در  بنیان  دانش  علوم  از 
می توان هزینه انرژی و ساخت را تا حد قابل 
قبولی کاهش داد و هم سرعت پروژه ها را باال 

برد.
و  مالی  گروه  سودآوری  ادامه  در  شایان 
و  کرد  قلمداد  مهم  اصل  یک  را  شرکت ها 
گفت: در سال جاری بعد از سال ها توانستیم 
را  بانک  ترازنامه  و  عملیاتی  فعالیت های 
سودآور کنیم و از سوی دیگر نیز سود تلفیقی 
موجب شده تا سود بانک نیز افزایش داشته 
باشد. بنابراین شرکت ها باید به سمت خدماتی 
حرکت کنند که سودآوری بیشتری برای آن ها 

داشته باشد.
مدیر عامل بانک مسکن با تاکید بر تقویت 
خاطرنشان  شرکت ها،  در  نظارتی  کمیته های 
کرد: کمیته های نظارتی موجب می شوند کارها 
بادقت بیشتر، زمان مناسب تر، ریسک کمتر، 
انجام  اقتصادی  توجیه  و  بهتر  مالی  بررسی 
شود. در کمیته انتصابات نیز باید دقت شود 

که بهترین نیروها مورد استفاده قرار گیرند.
الزمه های  از  یکی  را  نظارت  مساله  وی 
فعالیت های اقتصادی برشمرد و افزود: بازرسی 
کل کشور، نهادهای نظارتی بانک، حسابرسی 
مجموعه های  سایر  و  محاسبات  دیوان  و 
نظارتی، ناظر بر فعالیت و اقدامات شرکت ها 
قرار  را مورد بررسی  بوده و عملکرد شرکت ها 

می دهند. 
کنیم، قطعا  تقویت  را  بتوانیم کمیته ها  اگر 
شاهد سالمت فعالیت های گروه مالی در بدنه 
بانک و میان دستگاه های نظارتی خواهیم بود.

پروژه ها  صندوق  در  اینکه  بیان  با  شایان 
نهضت  در  دولت  که  مسوولیتی  در  ویژه  به 
باید  گذاشته  بانک  عهده  بر  مسکن  ملی 
در  داشت:  اظهار  شود،  عمل  دقت  با  کامال 
که  هستیم  بانکی  تنها  تقریبا  بانکی  سیستم 
کردیم. بانک  دریافت  پروژه  صندوق  مجوز 
بودن  توسعه ای  و  تخصصی  دلیل  مسکن به 
حوزه فعالیت، در این قضیه مستثنی بوده و 
بانک مرکزی برای تمام مواردی که نیاز داشته 
باشیم به ما مجوز صندوق پروژه می دهد. در 
این مسیر ما باید به نحوی عمل کنیم که به 

سودآوری و رضایت مندی مردم دست یابیم.
در  شرکت ها  امروز  که  روندی  افزود:  وی 
پیش گرفته اند نشان می دهد که می توانیم در 
مساله ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال به 

هدف دولت محترم دست یابیم.
خاطر  مسکن همچنین  مدیرعامل بانک 
باید  مزایده ها  و  مناقصه ها  در  کرد:  نشان 
چارچوب مشخصی داشته باشیم و شرکت ها 
از این اصول پیروی کنند تا از هرگونه اتهامی 
این  وقتی  باشند.  مبرا  می شود  آن ها  به  که 
چارچوب و استاندارد در تمام امور رعایت شود 

هیچ اتهامی به شرکت ها وارد نخواهد بود.
مالی بانک  گروه  مدیران  به  خطاب  وی 
رفع  برای  کارگروهی  تشکیل  مسکن خواستار 
مشکالت موجود شد و عنوان کرد: باید برای 
کردیم  سرمایه گذاری  آنها  در  که  بخش هایی 
کارگروهی تشکیل شود تا بدین ترتیب از وقوع 
عمل  به  جلوگیری  اشتباهی  و  خطا  هرگونه 

آوریم.
در  خود  اظهارات  پایانی  بخش  در  شایان 
تشریح اهمیت همراه کردن مدیران شرکت ها 
با  اظهار داشت: الزم است  و زیرمجموعه ها، 
بهره گیری  و  برنامه ریزی منسجم  و  همفکری 
مسووالن  و  شرکت ها  مدیران  نظرات  از 
مجموعه های مختلف، بهترین راهکار برای حل 
پیدا  موجود  چالش های  و  مشکالت  فصل  و 

شود.

تمرکز اصلی شعبه کرمانشاه بیمه 

تجارت نو بر خرده فروشی

در  تجارت  نو  بیمه  کرمانشاه  شعبه  مدیر 
خصوص عملکرد شعبه تحت مدیریت خود در 
سال گذشته گفت: شعبه کرمانشاه در سال 1400 
موفق به جذب 21167 میلیارد تومان حق بیمه 
شد. صدور بیمه نامه  آنالین با تمرکز بر خرده 
شبکه  رهبری  و  دیجیتال  بیمه گری  و  فروشی 
فروش جهت بهره مندی حداکثری از مزایای بنو 
تجارت نوجز  بیمه  اختصاصی  آنالین  اپلیکشن 

برنامه های عملیاتی بوده است.
الزامات  از  یکی  گفت:  حاصلی  سعید 
شرکت های بیمه در آینده دیجیتالی شدن مارکت 
آنها می باشد اگر هر شرکتی در این زمینه سرمایه 
گذاری نکرده باشد قطعا در آینده با چالش های 

فراوانی روبرو خواهد شد.
اذعان  تجارت نو  بیمه  کرمانشاه  شعبه  مدیر 
کرد: بالطبع شرکت بیمه تجارت نو با توجه نگاه 
شرکت  عالی  سطوح  در  قضیه  این  به  مثبت 
ماحصل  که  کرده  آغاز  رو  رشدی  به  رو  روند 
اینکار تولید نرم افزاری در حوزه صدور و خسارت 
آینده  در  قطعا  که  بنو می باشد  بنام اپلیکشن 
تحول بسیار چشمگیری در صنعت بیمه ایجاد 
شعبه  در  بارها  راستا  همین  در  کرد  خواهد 
کرمانشاه اهمیت موضوع جهت شبکه فروش و 
کارکنان تشریح و در برلزوم استفاده از آن تاکید 
گردیده است ونتایج مثبت آن نیز به مرور زمان 
در  حاصلی  بود.  خواهد  موضوع  این  نمایانگر 
تشریح اهداف شعبه در ماه  های پیش رو برای 
افزایش فروش، اظهار کرد: باتوجه به سیاست 
شعبه کرمانشاه در زمینه خرده فروشی و اهمیت 
ماندگار،  پرتفوی  جذب  در  موضوع  این  باالی 
ارتباط مستمر با شبکه فروش بسیار حائز اهمیت 
خوب  نمایندگان  و  کارکنان  لطف  به  و  است 
شعبه این ارتباط بسیار عمیق شکل گرفته به 
گونه ای که حتی خارج از ساعات اداری کارکنان 
شعبه مجوزهای الزم را جهت صدور بیمه نامه 
در اختیار نمایندگان قرار می دهند. به طور کل 
باالترین جایگاه در شرکت متعلق به شبکه فروش 
و نمایندگان می باشد چراکه دربازار رقابتی امروز 
نیازمند یاری کارکنان شعب و ستاد می باشند 
و وظیفه ما در شعب و ستاد حمایت کامل از 
این عزیزان است. مدیر شعبه کرمانشاه بیمه 
با استراتژی خود در جذب  تجارت نو در رابطه 
پرتفوی گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی، 
اجتماعی وفرهنگی استان کرمانشاه و رتبه های 
پایین اقتصادی و آمار باالی بیکاری بهترین راه 
جهت جذب پرتفو خرده فروشی می باشد در 
این راستا رشته بیمه های زندگی بدلیل بکربودن 
و وسعت بازار آن می تواند مورد توجه بیشتری 
عراق  کشور  با  همجواری  همچنین  گیرد.  قرار 
تمرکز بر فروش بیمه های باربری و مسافرتی در 

دستور کار است.

 سخنرانی اعضای هیئت  مدیره

بانک سامان در همایش سیاست های 

پولی و ارزی 

ارزی  و  پولی  سیاست های  ساالنه  همایش 
و   ۹ مالی«  ثبات  و  تورم  »کنترل  موضوع  با 
10 خردادماه سال جاری با سخنرانی دو تن از 
اعضای هیئت مدیره بانک سامان برگزار می شود.

در این همایش قرار است، چارچوب سیاست 
پولی برای کنترل تورم، تقویت ثبات مالی، الزامات 
و راهکارها، سازگاری و هماهنگی سیاست های 
مقاوم سازی  و  ساختار  اصالح  و  مالی  و  پولی 
نظام بانکی بررسی شود. سخنران های کلیدی 
و اعضای شرکت کننده در نشست های علمی و 
تخصصی برحسب موضوع اصلی و محورهای 
اندیشمندان  از میان صاحب نظران و  همایش 
برجسته انتخاب شده و عالوه بر کارشناسان و 
متخصصین امر، از مقامات کشوری و مراجع 
و  همایش  در  حضور  جهت  نیز  گیر  تصمیم 
شرکت در مباحث دعوت به عمل آمده است. بنا 
به برنامه ریزی های انجام شده، در این همایش 
حسین قضاوی عضو هیئت  مدیره بانک سامان 
در پنل چارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم 
همچنین  داشت.  خواهند  گفتگو  و  سخنرانی 
بانک  مدیره  هیئت   عضو  دیگر  سوری  داوود 
سامان هم به عنوان در پنل تقویت ثبات پولی 
و مالی؛ الزامات و راهکارها سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی 
در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه حمل و نقل ریلی 
بر برنامه وزارت راه و شرکت راه آهن برای خرید هزار 

دستگاه لوکوموتیو تأکید کرد.
دستگاه  هزار  امروز  همین  اگر  کرد:  تصریح  وی 
لوکوموتیو را داشتیم می توانستیم با تکمیل واگن های 
مورد نیاز 20 میلیون تن بار از ریل کشور عبور دهیم 
و یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور از یک سو 
و به عنوان مزیت سیاسی-امنیتی محسوب می شد 

چون مرجع ترانزیت منطقه می شدیم.
بابک احمدی نیز  درباره برنامه خرید هزار دستگاه 
و  راه  وزارت  و  آهن  راه  از سوی شرکت  لوکوموتیو 
شهرسازی اظهار کرد: دو موضوع جدید وجود دارد؛ 
اول اینکه رقم هزار دستگاه از کجا آمده است؟ به 
نظر می رسد این رقم از پیش نویس های اولیه اهداف 
کمّی قانون برنامه ششم که به صورت غیر رسمی 
اعالم و هیچ گاه هم به صورت رسمی منتشر نشد 
آمده باشد که در آن ذکر شده بود راه آهن به هزار 
و ۸6 دستگاه لوکوموتیو نیاز دارد، 14 هزار کیلومتر 
خط ریلی جدید به همراه ۵۸ هزار دستگاه واگن باری 
جدید و ۳۵00 دستگاه واگن مسافری جدید نیاز دارد.

وی افزود: آن 14 هزار کیلومتر خط ریلی ایجاد نشد 
و ۵۸ هزار واگن باری و ۳۵00 واگن مسافری هم، 
تأمین یا تولید یا خریداری نشده است ولی مسئوالن 
ریلی کشور بر تهیه هزار دستگاه لوکوموتیو تأکید 
دارند که به تنهایی معنایی ندارد؛ این لوکوموتیو باید 
واگنی را همراه داشته باشد تا آن را بکشد یا خطوطی 
ایجاد شده باشد که روی آن حرکت کند که هیچکدام 
باید  ارقام  و  اعداد  روی  بنابراین  نیستند؛  موجود 
کارشناسانه تر تمرکز یا اظهار کنیم. این اظهار نظر 
مسئوالن ریلی مثل این می ماند که برای ساختمانی 
که هنوز ساخته نشده و مصالح نداریم، شیرآالت 

خریداری و برخی تجهیزات تبعی را کنیم.
نقل  و  حمل  شرکت های  صنفی  انجمن  رئیس 
ریلی ادامه داد: به نظر می رسد که اوالً در تقاضا 
آیا  بزرگ نمایی شدیدی صورت گرفته است؛ ثانیاً 
به لوکوموتیو نیاز داریم؟ که باید پاسخ داد بله نیاز 
داریم ولی در رقم آن بزرگ نمایی می شود. طی 2 
سال گذشته 140 تا 1۵0 دستگاه لوکوموتیو از مجموع 
لوکوموتیوهای موجود دولتی متعلق به شرکت راه 
آهن جمهوری اسالمی ایران متوقف شده اند؛ از سوی 
دیگر 2۵0 دستگاه لوکوموتیو دیگر هم داریم که سال 
هاست متوقفند و امکان بازسازی با هزینه مناسب و 
اقتصادی را دارند؛ هزینه راه اندازی این 2۵0 دستگاه 
لوکوموتیو زیاد است ولی بخش خصوصی ای داریم 
که برای بازسازی آنها اعالم آمادگی کرده است اما 

اجرای آن زمان بر است.
مدیرکل بازرگانی داخلی راه آهن: با 1۵0 لوکوموتیو 

مشکل ما حل می شود
وی تأکید کرد: با این حال 1۵0 دستگاه لوکوموتیوی 
که طی 2 سال اخیر متوقف شده اند، طی کمتر از 
یک سال و حداکثر 40 تا ۵0 میلیون یورو سرمایه 
همینکه  بنابراین  هستند؛  بازسازی  قابل  گذاری 
متولی  شرکت های  به  خود  بدهی های  آهن  راه 
تعمیر و نگهداری لوکوموتیوها را پرداخت کند، این 
لوکوموتیوها تجهیز و مجدداً راه اندازی می شوند و 
به سرعت به چرخه حمل و نقل باز می گردند؛ در 
میزگردی که در حاشیه نمایشگاه حمل و نقل ریلی 

برگزار شد مدیرکل بازرگانی داخل راه آهن اعالم کرد 
که راه آهن امروز تنها ۵0 دستگاه لوکوموتیو کم دارد 
لذا از ایشان سوال شد پس این رقم هزار دستگاه چرا 
اعالم می شود؟ ولی وی اعالم کرد: اگر ۵0 دستگاه 
لوکوموتیو به ما اختصاص بدهند، مشکل فعلی ما 
حل می شود. اگر طی چند ماه آینده این تعداد به 
100 دستگاه لوکوموتیو برسد، فعالً مشکلی نخواهیم 
داشت. احمدی یادآور شد: بنابراین اگر 1۵0 دستگاه 
لوکوموتیوی که طی 2 سال گذشته متوقف شده اند، 
بار دیگر راه اندازی شوند، نیاز امروز ما مرتفع خواهد 
شد. ولی برای میان مدت و بلند مدت به لوکوموتیو 
نیاز داریم اما با عدد هزار دستگاهی که اعالم شده، 
بسیار متفاوت است که نشان می دهد در نیاز هزار 
دستگاه لوکوموتیو بزرگ نمایی شده است؛ به نظر 
آتی  برای ۵ سال  نیاز  مورد  واقعی  تعداد  می رسد 
اگر 2۵0 دستگاه لوکوموتیو به ناوگان اضافه کنیم، 
مشکل ما حل می شود؛ یعنی ظرفیت جذب بیش از 
سالی ۵0 دستگاه لوکوموتیو را نداریم به شرط اینکه 
لوکوموتیوهای فعال هم متوقف نشوند اما اگر قرار 
لوکوموتیوی که اضافه می شود،  باشد هر دستگاه 
یک دستگاه متوقف شود که اتفاق جدیدی نمی افتد. 
ضمن اینکه این رقم لوکوموتیو مورد نیاز نه با شرایط 
توسعه ای  برنامه های  اجرای  که در صورت  موجود 

شبکه با ترند موجود است.
با افزوده شدن سالی ۵0 لوکوموتیو می توانیم حمل 

بار شبکه را توسعه دهیم
وی خاطرنشان کرد: حتی اگر قرار باشد ترند موجود 

تغییر کرده و رشد تندی داشته باشد، نهایتاً نیاز ما به 
لوکوموتیو به 100 دستگاه در سال افزایش می یابد نه 
هزار دستگاه؛ تولیدکننده های داخلی می توانند همین 
100 دستگاه لوکوموتیو در سال را هم به راحتی بسازند 
و هیچ مشکلی نخواهند داشت به شرط اینکه پول آن 
پرداخت شود؛ این در حالی است که اگر بخواهند 
سراغ تأمین کننده های خارجی لوکوموتیو بروند، تا 
پول را نقد پرداخت نکنند که محصولی را تحویل 
می  داخلی  سازنده های  سراغ  وقتی  اما  نمی دهند 
آیند، توقع دارند که آنها بدون پیش پرداخت، اقدام 
به تولید کنند؛ ما این را قبول نداریم، تولیدکننده های 

داخلی قرار نیست بدون پول کار کنند.
داشتن  درباره  مپنا  گروه  ریلی  مدیرعامل بخش 
سازندگان  از سوی  لوکوموتیو  تولید  روز  تکنولوژی 
داخلی گفت: ما هیچ مشکلی در زمینه داشتن آخرین 
نداریم؛  را  دنیا  روز  لوکوموتیوهای  تولید  تکنولوژی 
 Euro( رانر  لوکوموتیوهای »یورو  در همین کشور 
تولید  را  دنیاست  روز  لوکوموتیو  که   »)Runner

کرده ایم و در حال حاضر در شبکه ریلی در حال 
فعالیت است؛ موتور این لوکوموتیوها با یورو 4 و یورو 
۵ جمع شدند؛ همه این لوکوموتیوها، بازمهندسی و 
بازطراحی در داخل شده اند که نشان می دهد هیچ 
مشکلی از نظر تکنولوژی تولید لوکوموتیو نداریم اما 
به شرط آنکه تقاضایی برای تولید وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: شرکت فوالد مبارکه با مجموعه مپنا 
قرارداد تولید ۵0 دستگاه لوکوموتیو برای تحویل در 
خرداد امسال را به امضا رسانده بود که این قرارداد 

دستگاه   ۸ اردیبهشت  در  و  اجرا  موعد،  از  زودتر 
)جلوتر از برنامه زمان بندی قرارداد( به فوالد مبارکه 
تحویل شد؛ از یک طرف می گویند خیلی لوکوموتیو 
نیاز است و از سوی دیگر مطالبات معوق پیمانکاران 
پرداخت نمی شود؛ معلوم است که بدون پرداخت 

هزینه محصولی تحویل نخواهد شد.
نقلی  و  انجمن صنفی شرکت های حمل  رئیس 
در  ناوگان  سازندگان  از  کنسرسیومی  شد:  یادآور 
کشور  نیاز  تمام  می تواند  و  شده  تشکیل  داخل 
با  تأمین کند؛ حتی حاضریم  را  لکوموتیو  انواع  به 
روش های تهاتری از جمله تهاتر نفت هم استفاده 
مختلف  روش های  از  استفاده  در  بنابراین  کنیم؛ 

پرداخت اعتبار یا تأمین منابع، مشکلی نداریم.
امکان تهاتر تولید داخل لوکوموتیو با نفت را هم 

داریم
مشکل  با  هم  حاضر  حال  در  گرد:  بیان  وی 
جدی کمبود لوکوموتیوران مواجهیم؛ تعداد زیادی 
سن های  با  فراخوان  و  بازنشسته  لوکوموتیوران 
باالی 70 سال هم با اخذ مجوزهای ارفاقی در حال 
فعالیت در شبکه ریلی هستند. ما ظرفیت تأمین 
شرط  به  اما  داریم  هم  را  لیزینگی  فروش  و  مالی 
آنکه ال سی مدت دار اعم از ارزی یا ریالی به ما 
داده شود تا مطمئن شویم که در موعد وعده داده 
باید  بنابراین  را دریافت می کنیم  شده مطالباتمان 
برای بازپرداخت تضامین الزم داده شود؛ کما اینکه 
خودمان برای ارقام سنگین قراردادهای داخلی هم 

فاینانس کرده ایم ولی تضامین الزم را گرفته ایم.

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه رمز ریال شهریورماه سال جاری 
متولد خواهد شد، گفت: برای کنترل تورم به راه حل های خوبی نیز 

رسیده ایم.
به گزارش خبرآنالین، علی صالح آبادی امروز در همایش سیاست های 
پولی و بانکی اظهار کرد: کمیته های نقدینگی، پایه پولی و اصالح نظام 
مرکزی  بانک  مقام  قائم  ریاست  با  مرکزی  بانک  ساختار  در  بانکی 
تشکیل شده است و جلسات آن برگزار می شود. در حوزه کنترل تورم 
سیاست های خوبی پیش بینی شده است و در حال گفت وگو با هیات 
دولت هستیم. وی محورهای اصالح نظام بانکی و سیاست های پولی را 
نام برد و گفت: اصالح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی یکی 
از محورهای الزم برای نظام بانکی است که تکالیف بودجه ای یکی از 

موضوعات مهم در این زمینه است.
منتشر  زودی  به  ارزی  اوراق  زودی  به  کرد:  تصریح  آبادی  صالح 

می کنیم که هم به این وسیله ارز را از بازار جمع آوری کنیم و هم سود و 
بازپرداخت آن به شکل ارزی خواهد بود.

وی همچنین گفت: با توجه به اینکه امسال ارز موردنیاز کاالهای 
اساسی از طریق سامانه نیما تامین می شود، بنابراین مصرف ارز برای 
کاالهای اساسی کاهش پیدا کرده و هم اکنون میزان عرضه ارز در 

سامانه نیما بیش از تقاضای آن شده است.
به گفته صالح آبادی سال گذشته ۵7 میلیارد دالر ارز در سامانه نیما 
ارائه شد که شامل ارز کاالهای اساسی هم بود و امسال در دو ماه اول 
سال 7.۵ میلیارد دالر ارز در سامانه نیما ارائه شده است، در حالی که 
سال قبل در این مدت 4.۵ میلیارد دالر ارائه شده بود و بنابراین از رشد 

67 درصدی برخوردار شده است
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در راستای سیاست اصالح 
رابطه بین دولت و بانک مرکزی قرار شده است تنخواهی که دولت از 
خزانه دریافت می کند در آخرین مرحله باشد و به جای آن دولت از 
مانده حساب های خود در خزانه استفاده کند، به گونه ای که در دو ماه 
اول امسال دولت هنوز از تنخواه بانک مرکزی در خزانه استفاده نکرده 
است. وی به بحث اجرای قانون جدید چک اشاره کرد و گفت: از روز 
شنبه این هفته قرار شد کسری مبالغ چک از سایر حساب های فرد در 
سایر بانک ها مسدود شود که این مسئله گام مهمی در اجرای قانون 

چک به شمار می رود.
مرکزی  بانک  سیاست های  از  دیگر  یکی  کرد:  اظهار  آبادی  صالح 
استفاده از اوراق بانک مرکزی است، سال گذشته ۹۵ هزار میلیارد 
تومان حجم اوراق بانک مرکزی شامل اوراق بدهی و اسناد خزانه منتشر 

شد و در حال حاضر این رقم به 7۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، 
یعنی 20 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه و فروخته شده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین یکی از سیاست های کنترل تورم را 
کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی دانست که به عنوان یک خط 
قرمز به شمار می رود و گفت: یکی دیگر از سیاست ها اصالح ساختار 
حکمرانی بانک مرکزی و اصالح ساختار بانک ها و بانک مرکزی به شمار 

می رود.
اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف کاهش 

یافت
رئیس کل  بانک مرکزی با برشمردن پایه های اصلی اصالح نظام بانکی: 
گفت: استقراض دولت از بانک مرکزی  خط قرمزی که رعایت شده و 

همچنان در دستور کار است.
وی افزود: اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، خرداد 1401 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به کمتر از نصف کاهش یافت. وی با بیان 
اینکه بانک های دولتی مطالبات قابل توجهی از دولت دارند، گفت: 
دیروز در جلسه هیات دولت مصوب شد که تا آخر امسال بدهی دولت 
به بانک ها و بانک مرکزی از روش های غیر از چاپ پول پرداخت شود.

صالح آبادی گفت: امکان انتشار گواهی سپرده بانکی و سایر اسناد 
بانکی توسط بانک ها به جای اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک 

مرکزی در دستورکار قرار گرفته است.
را  تورم  از سیاست های کنترل  بانک مرکزی یکی دیگر  رئیس کل 
کاهش معوقات در شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: با اصالح کاهش 

معوقات شبکه بانکی، به اصالح ترازنامه بانک ها کمک می کنیم.

رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی اعالم کرد

لوکوموتیو کم داریم اما نه هزار دستگاه
رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی اعالم کرد که هیچ مشکلی برای تولید ساالنه 100 لوکوموتیو در داخل نداریم و رقم نیاز به هزار دستگاه 

لوکوموتیو، بزرگ نمایی است.

برای کنترل تورم به راه حل های خوبی رسیده ایمخبر مهم رییس کل بانک مرکزی درباره پول جدید ایران

هیچ مشکلی 

برای تولید 

ساالنه 100 

لوکوموتیو در 

داخل نداریم 

و رقم نیاز به 

هزار دستگاه 

لوکوموتیو، 

بزرگ نمایی 

است

وجیه اله جعفری که عصر امروز در مراسمی با حضور مدیران 
عامل بانک ملت، بورس رئیس هیات عامل ایمیدرو در مراسم 
امضای قرارداد خزانه داری شمش طال با بانک ملت به منظور 
ارایه نخستین گواهی سپرده شمش طال در بورس کاال، اظهار 
امیدواری کرد که ارایه گواهی سپرده شمش طال در بورس کاال 
منجر به افزایش سرمایه گذاری مردمی در این بازار و همچنین 

جذب بخشی از نقدینگی شود.
کاالی ایران و شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی زرشوران 
در بانک ملت سخن می گفت، تصریح کرد: در حال حاضر شمش 
معدن طالی زرشوران به عنوان پشتوانه انتشار گواهی سپرده طال 
عرضه می شود اما مقرر شده معادن دیگر تولیدکننده شمش 

نیز با این روش، اقدام به عرضه طالی خود در بورس کاال کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که سرمایه مردمی بیشتری برای خرید 
گواهی سپرده طال جذب بورس کاال شود، افزود: همکاری این 
سازمان با بانک ملت و بورس کاال به منظور توسعه این روش، 

در برنامه قرار دارد.
ذخایر طال افزایش می یابد

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اشاره به برنامه اکتشاف 
ایمیدرو گفت: میزان ذخایر محتوا طال در کشور حدود ۳60تن 
است اما به زودی و با مشخص شدن نتایج اکتشافات، ذخایر 

جدید طال اعالم خواهد شد.
جعفری همچنین خبر داد: یک واحد جدید تولید شمش طال 
به ظرفیت تولید حدود 200 کیلوگرم در خراسان جنوبی در آستانه 

ورود به مدار تولید است.
وی تصریح کرد: ذخایر جدید در استان هایی همچون آذربایجان 
شرقی و غربی، کردستان، مرکزی، اصفهان، سیستان و بلوچستان 
و خراسان جنوبی قرار گرفته است که با برنامه های این سازمان، 

شاهد افزایش استخراج، تولید و فراوری خواهیم شد.
اقدام بزرگ ایمیدرو، بانک ملت و بورس کاال

در این برنامه رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک ملت با یادآوری 
اینکه تاکنون تنها سکه طال در بورس کاال عرضه شده است، گفت: 
این قرارداد فعالیت جدید و بزرگی است که با همکاری ایمیدرو و 

بورس کاال عملی شده است.
-شرکت  کیلوگرم شمش  نخست 2۵0  گام  در  گفته وی،  به 
گسترش معادن و صنایع معدنی طال زرشوران- در بورس کاال 

عرضه می شود که دارای عیار ۹۹7 است.
دولت آبادی با تاکید بر اینکه وثیقه گذاری موضوعی مهم در 
ارایه تسهیالت بانکی است، تصریح کرد: تاکنون ساز و کاری برای 
دریافت گواهی سپرده طال به عنوان وثیقه تعریف نشده بود، اما با 
امضای این قرارداد و اجرایی شدن معامالت “گواهی سپرده کاالیی 

شمش طال”، می توان از آن گواهی به عنوان وثیقه نزد بانک 
استفاده کرد.

وی همچنین به نبود ریسک گواهی سپرده شمش طال اشاره 
کرد و گفت: پیش تر، مردم طال را به صورت فیزیکی نگهداری می 
کردند که آن امر ریسک هایی به همراه داشت اما با روش کنونی 
نه تنها ریسکی ندارد که قدرت نقدشوندگی گواهی مربوطه، باال و 

معادل ریالی آن به سرعت در اختیار خریدار قرار داده می شود.
مدیر عامل بانک ملت ادامه داد: جذب نقدینگی در بورس و 
هدایت آن به سمت تولید و توسعه و نیز معافیت از پرداخت 
مالیات و عوارض از اثرات ابزار جدید بورس کاال به شمار می آید.

به گفته وی، به زودی استان های دیگر نیز امکان استفاده از این 
ابزار جدید مالی خواهند داشت.

سوابق شکل گیری گواهی سپرده شمش طال
آبان ۹۹ طبق تفاهم نامه ای که بین ایمیدرو، بانک ملت، بورس 
و شرکت طالی زرشوران کاال به امضا رسید، که بر اساس آن 
مقدمات عرضه گواهی سپرده کاالیی بر مبنای شمش طال )24 
عیار( فراهم شد. طبق این قرارداد امکان صدور گواهی سپرده 
کاالیی شمش طال حتی در مقادیر پایین نیز فراهم است. بر این 
اساس پس از قرار دادن شمش طالی زرشوران نزد خزانه بانک 
ملت و احراز هویت آنها، مورد پذیرش خزانه بانک قرار می گیرد 

و طی فرایندی با همکاری بورس کاال، وارد سامانه گواهی سپرده 
کاالیی و در نهایت تابلو بورس کاال می شود.

خریداران از یک دهم گرم می توانند گواهی سپرده طال خریداری 
کنند و چنانچه میزان خرید به یک کیلوگرم برسد، خریدار قادر 
به دریافت شمش از خزانه داری بانک ملت خواهد شد. قدرت 
نقد شوندگی باال، امنیت نگهداری، معافیت از پرداخت مالیات 
و عوارض، کارمزد پایین نسبت به بازار فیزیکی، شفافیت قیمت 
بر اساس عرضه و تقاضا و قابلیت دسترسی برای تمامی مردم از 

ویژگی های این اوراق است.

در مراسم امضای قرارداد خزانه داری شمش طال با بانک ملت با هدف ارائه نخستین گواهی سپرده شمش طال در بورس کاال عنوان شد

و: نقدینگی به تولید و توسعه طال هدایت می شود رئیس هیئت عامل ایمیدر
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بیانیه مهم روابط عمومی بیمه رازی 
در خصوص شایعات بازار سرمایه

از منظر میزان،  بیمه رازی که در افق 1404 
کیفیت و پایداری سود در گروه سه شرکت برتر 
بیمه ای کشور خواهد بود، به تازگی برای ورود به 

پرتفوهای مهمی برنامه ریزی کرده است.
همگام با این برنامه ریزی، همراهی و هماهنگی 
میان تیم مدیریتی فعلی و سهام داران حقیقی 
»رازی«  که  این شرکت سبب شده  و حقوقی 
در روزهای گذشته در سایه اعتماد کلیه سهام 
داران در مسیر افزایش سرمایه به منظور ارتقا 
ظرفیت نگهداری ریسک در کشور و همچنین 
افزایش سود آوری با انتخاب پرتفوهای منطقی 

قدم بردارد.
شفاف سازی  با  گذشته  سال  در  »رازی« 
که  هرچند  خود  مالی  صورت های  حداکثری 
تعهدات اقدامات گذشته این شرکت را به صورت 
کامل به روزرسانی کرد، اما این اقدام سبب ایجاد 

اعتماد و اطمینان میان کلیه ذی نفعان شد.
بر این اساس بیمه رازی در سال جاری با توسعه 
راهبردهای بازاریابی در کنار اخذ مجدد مجوزهای 
قبولی اتکایی از سوی نهاد ناظر صنعت بیمه، 
 می رود تا به افق 1404 خود جامه عمل بپوشاند.

اما در این مسیر مهم شایعات غیررسمی و شائبه 
برانگیز در خصوص ترکیب سهام داری شرکت به 
وجود آمده است که این شایعات خود دلیلی بر 
جایگاه ویژه بیمه رازی در عرصه پیش رو دارد، 
چرا که تنها در سایه افزایش جایگاه و توسعه 
نفوذ شرکت در بازار است که ابهاماتی بی اساس 
در خصوص وضعیت هر شرکتی خلق می شود.

سازی  شفاف  و  روشنگری  که  آنجا  از  اما 
شمار  به  ارزش های شرکت  در  بنیادین  اصلی 
می آید، روابط عمومی بیمه رازی ضمن تکذیب 
شایعات و گمانه زنی ها مبنی بر تغییرات بلوکی 
منظور  به  را  توضیحاتی  این شرکت  سهام  در 
اطمینان وابهام زدایی مضاعف تقدیم مخاطبان 
سهامداری  و  مدیریتی  تیم  امروز   « کند:  می 
بیمه رازی بیش از پیش هماهنگ و هم سو در 
جهت راهبردهای صنعت بیمه کشور و تحقق 
آرمان های این شرکت هم سو شده و به عنوان 
الزامات  به  عام«  »سهامی  پسوند  با  شرکتی 
سازمان بورس در خصوص وجود سهم شناور در 

بازار التزام دارد. 
بنابراین واگذاری بلوکی سهم این شرکت نه 
تنها در دستور کار نبوده، بلکه راهبردهای نوید 
بخش آینده احتمال آنرا نیز منتفی می داند. الزم 
به اشاره است که رازی ضمن التزام به قوانین 
در صورت وجود اطالعات با اهمیت بر اساس 
دستورالعمل های صریح و شفاف بورس اطالعات 
را از طریق سایت کدال به اطالع کلیه ذی نفعان 

خواهد رساند«.

انتصاب سرپرست مدیریت مالی 
بیمه ملت

داود حسین پور با حکم مدیرعامل، سرپرست 
مدیریت مالی بیمه ملت شد.

با حکم مدیرعامل بیمه ملت داود حسین پور 
سرپرست مدیریت مالی شد.

و  کارشناسی  مدرک  دارای  حسین پور 
کارشناسی ارشد حسابداری، دانشجوی دکتری 
حسابدار  حرفهای  مدرک  و  حسابداری  رشته 
مدیریت خبره )CIMA( است که فعالیت خود 
را از سال 1386 با شرکت های تولیدی به عنوان 
کارشناس و سرپرست حسابداری آغاز کرد و در 

اردیبهشت 1393 وارد صنعت بیمه شد.
وی در صنعت بیمه سابقه کارشناس مسئولی 
در شرکت بیمه نوین، رئیس حسابداری شرکت 
بیمه ملت و مدیر حسابرسی داخلی شرکت بیمه 

زندگی باران، را در سابقه خود دارد.
شهریور  تا   1397 ماه  دی  از  حسین پور 
1399 به عنوان رئیس حسابداری در شرکت 
همواره  که  بود  کرده  فعالیت  ملت  بیمه 
و  گزارشگری  کیفیت  ارتقای  موضوعات  در 
حضوری  مالی،  مدیریت  اجرایی  فرآیندهای 

بسیار تاثیرگذار داشته است.

بانک پارسیان پیشگام در ارائه خدمات 

غیرحضوری

آنالین حساب بازکرده و خدمات 
دریافت کنید

الزم  ابزارهای  و  زیرساخت ها  پارسیان  بانک 
شامل  بانکی  خدمات  غیرحضوری  ارائه  برای 
افتتاح حساب و دریافت تسهیالت قرض الحسنه 

را به صورت آنالین فراهم ساخته است.
بانک مرکزی باهدف کاهش مراجعه حضوری 
مردم به بانک ها ضوابط اجرایی »دستورالعمل 
حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به 
ارباب رجوع« را به بانک ها ابالغ کرد. بر اساس این 
بخشنامه، بانک ها موظف شده اند زیرساخت ها 
و ابزارهای الزم برای ارائه غیرحضوری خدمات 
بانکی شامل افتتاح حساب و دریافت تسهیالت 
را به صورت آنالین فراهم سازند. در همین راستا؛ 
دسترسی  سهولت  به منظور  پارسیان  بانک 
مشتریان و متقاضیان به خدمات و صرفه جویی 
در زمان و هزینه و همچنین جلوگیری از شیوع 
غیر  خدمات  ارایه  بر  عالوه  کرونا،  بیماری 
موبایل  بانک،  اینترنت  بسترهای  در  حضوری 
حساب  افتتاح  امکان   … و  بانک  تلفن  بانک، 
پارسیان  بانک  همراه   « بستر  در  غیرحضوری 
من« با قابلیت دریافت کارت بانکی درب منزل 
را فراهم کرده و همچنین سامانه ارائه خدمات 
غیرحضوری دریافت تسهیالت قرض الحسنه را 
نیز در بستر تلفن همراه، طراحی، پیاده سازی 
از  نیز  این خدمت  که  است  راه اندازی کرده  و 
طریق » اپلیکیشن تاپ« قابل  دسترسی است. با 
راه اندازی سامانه خدمات غیرحضوری تسهیالت 
موردنیاز  مدارک  دریافت  پارسیان،  بانک 
غیرحضوری  به صورت  تسهیالت  پرداخت 
و  مدارک  می توانند  متقاضیان  و  شده  فراهم 
تسهیالت  دریافت  جهت  موردنیاز  مستندات 
را از طریق تلفن  همراه و استفاده از اپلیکیشن 
تاپ بارگذاری و برای شعبه ارسال کنند. پس 
از تائید مستندات بارگذاری شده توسط شعبه 
مربوطه، متقاضیان فقط یکبارجهت احراز هویت 
و دریافت تسهیالت به شعبه مراجعه می کنند. 
این سامانه در فاز نخست به منظور ارائه خدمت 
و  شده  اجرا  ازدواج  تسهیالت  متقاضیان  به 
تصمیم  پارسیان  بانک  قرض الحسنه  صندوق 
دارد در راستای تکمیل سبد محصوالت خود طی 
فازهای بعدی که در حال پیاده سازی و عملیاتی 
شدن است، امکان استفاده غیرحضوری از تمام 
عزیز  هم وطنان  برای  بستر  این  در  را  خدمات 

فراهم سازد.

محمد امین؛ هوادار کوچک 
استقالل، همراه جدید بیمه تعاون

تیم  از هواداران خردسال  امین رفیعی  محمد 
استقالل، با دستور مدیرعامل این باشگاه تحت 
پوشش خدمات بیمه تکمیلی بیمه تعاون قرار 

گرفت.
محمد امین رفیعی از هواداران شمالی باشگاه 
با  تازگی  به  استقالل است که  فرهنگی ورزشی 
این تیم دیدار داشته است. در دیدار  بازیکنان 
صورت گرفته، مصطفی آجرلو، مدیرعامل باشگاه 
فرهنگی ورزشی استقالل دستور داد تا با توجه 
تعاون،  بیمه  و  باشگاه  فی مابین  تفاهم نامه  به 
این هوادار خردسال نیز از خدمات بیمه تکمیلی 
بهره مند شوند. گفتنی است که طبق این قرارداد 
اعضای باشگاه استقالل شامل بازیکنان، مربیان، 
و  تیم  تدارکات  و  رسانه  پزشکی،  اجرایی،  کادر 
همراه  به  استقالل  باشگاه  اداری  کارکنان  تمام 
درمان  بیمه های  پوشش  تحت  خانواده   هایشان 
تکمیلی، عمر و حوادث بیمه تعاون قرار می گیرند.

معامله گران  انتظار  پی  در  نفت  جهانی  قیمت 
اروپا درباره  اتحادیه  برای مشخص شدن تصمیم 
تحریم نفت روسیه به باالترین سطح در دو ماه 
هر  قیمت  می شود  گفته  که  آنطور  رسید.  اخیر 
بشکه نفت برنت دریای شمال روز گذشته با 1دالر 
و 6سنت معادل 0.89درصد افزایش به 1۲0دالر و 

49سنت رسید.
روز  نفت  قیمت  تسنیم،  از  گزارشی  اساس  بر 
گذشته به باالترین رقم طی ۲ ماه گذشته رسید. 
اروپا  اتحادیه  آیا  ببینند  منتظرند  نفت  تاجران 
می تواند به یک توافق درمورد تحریم نفت روسیه 
در ششمین بسته تحریم ها علیه مسکو برسد یا نه. 
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 
1 دالر و 6 سنت معادل 0.89 درصد افزایش به 
1۲0 دالر و 49 سنت رسید. هر بشکه نفت وست 
تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با 1 دالر و ۲1 سنت 
معادل 1.05 درصد افزایش 116 دالر و ۲8 سنت 

معامله می شود.
حال باید دید که افزایش قیمت نفت چه تاثیری 
مرادی،  حسن  گذاشت؟  خواهد  ایران  بازار  بر 
این  به  پاسخ  در  انرژی  و  نفت  حوزه  کارشناس 
قیمت  افزایش  قطعا  گفت:  »ابتکار«  به  پرسش 
نفت  بازار  برای  را  مثبتی  تاثیرات  می تواند  نفت 
ایران به همراه داشته باشد. البته باید اشاره کنم 
که اکنون قیمت نفت از لحاظ اقتصادی متفاوت  
بوده و یک قیمت ثابت نداریم. به عبارتی واضح تر 
 ،119 دالری،   1۲0 نفت  ما  قیمت ها  جدول  در 
دالیلی  به  ماهم  بنابراین  داریم.  را  و...  دالر   110
نمی توانیم نفت مان را با قیمت جهانی در بازار به 
فروش برسانیم به همین دلیل در شرایطی که ما 
با قیمت جهانی نفت مان را بفروشیم  نمی توانیم 
به  را  تمام ظرفیت خود  که  دولت تالش می کند 
کار بگیرد تا درآمدهای صادراتی خود را باال ببرد تا 

بتواند هزینه های خود را تامین کند. 
وی در ادامه صحبت هایش به ضرورت داشتن 
و  کرد  تاکید  شرایط  مدیریت  برای  برنامه هایی 
باید  بوده و دولت  باال  اکنون قیمت نفت  افزود: 
شرایط را مدیریت کند تا بتواند میزان فروش را باال 
ببرد. البته باز هم نمی توان میزان دقیق درآمدها را 
گفت اما دولت باید از این فرصت استفاده کند تا 

حیات مان تضمین شود.
بر  تاکید  با  انرژی  و  نفت  حوزه  کارشناس  این 
این مسئله که افزایش درآمدهای ناشی از فروش 
نفت سبب رونق بخش های مختلف اقتصاد ایران 
بازار  بر  نفت  قیمت  افزایش  داد:  ادامه  می شود 
دولت  درآمد  که  وقتی  و  داشت  خواهد  تاثیر  ما 
از فروش نفت افزایش پیدا کند بخش های دیگر 
اقتصاد نیز به حرکت در می آید. بنابراین افزایش 
قیمت نفت می تواند برای اقتصاد ما مفید باشد و 

سبب رونق بخش های مختلف در اقتصاد شود.

روسیه بر اساس منفعت خود حرکت می کند
وی در ادامه صحبت هایش با اشاره به وضعیت 
بازار نفت روسیه گفت: روسیه در شرایط خاصی 
خود  نفت  فروش  دنبال  به  اکنون  و  گرفته  قرار 
به فکر فروش  بیانی دیگر روسیه فقط  به  است. 
نفت خود بوده و دیگر مراعات کشورهای دیگر را 
نمی کند. روسیه شرایط نامناسبی داشته و مجبور 
کند  منطبق  بین الملل  فضای  با  را  خود  است 
بنابراین نمی توان گفت چرا رفتار روسیه این چنین 

است.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: روسیه بر 
اساس منفعت خود حرکت می کند فارغ از اینکه 
وارد  دیگر  کشورهای  به  آسیبی  چه  حرکت  این 

می شود. 

قیمت نفت در ماه های آتی بستگی به برخی 
عوامل دارد

به  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  مرادی 
بررسی وضعیت قیمت نفت در روزهای آتی پرداخت 
و در این باره گفت: اکنون قیمت نفت در بازار، روند 
تصاعدی داشته است. اما اینکه تا چه مرزی قیمت 

نفت افزایش یابد بستگی به برخی عوامل دارد.
وی با اشاره عوامل موثر بر قیمت نفت افزود: 
اوکراین به چه سمت وسویی خواهد  اینکه بحران 
حل  دنیا  سراسر  در  دیگر  تنش های  یا  و  رفت 
که  است  عواملی  جمله  از  خیر  یا  شد  خواهد 
تاثیر  آتی  ماه های  و  روزها  در  نفت  قیمت  بر 
مستقیمی خواهد داشت. بنابراین باید منتظر ماند 
و دید که عوامل موثر چگونه پیش خواهد رفت 

اما در مجموع می توان گفت روند افزایش قیمت 
نفت تدریجی خواهد بود و به نظر می رسد که این 

شرایط ادامه داشته باشد.
ایران می تواند از فرصت به دست آمده استفاده 

کند؟ 
قیمت  افزایش  مثبت  تاثیر  برای  امیدواری 
از  عده ای  که  است  حالی  در  ایران  بازار  بر  نفت 
کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت نفت 
فرصتی است که ایران به دالیل مختلف نمی تواند 
از این فرصت آنطور که باید و شاید استفاده کند. 
حال با توجه به برخی پیش بینی ها برای ادامه روند 
صعودی قیمت نفت باید منتظر ماند و دید که چه 
روزهای  در  ایران  نفت  بازار  انتظار  در  سرنوشتی 

آتی خواهد بود.

فرنام خجسته فر در جلسه شورای فنی ستاد مرکزی معاینه 
فنی ساختمان که در روز یکشنبه در تهران برگزار شد، ضمن ابراز 
تاسف از حادثه متروپل آبادان گفت: واقع تلخ متروپل آبادان 
به  همکارانم  و  بنده  ایران،  مردم شریف  بر  است  سنگینی  غم 
و  و صبر  نموده  تسلیت عرض  حادثه  این  داغدار  خانواده های 
شکیبایی برای بازماندگان آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت 
می نماییم و امیدواریم که دیگر شاهد تکرار این چنین حوادثی 

در کشور نباشیم. 
مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان با اعالم آمادگی به 
منظور اعزام گروه های عملیات بازرسی ویژه تعیین وضعیت پایداری 
ساختمان های همجوار و اطراف منطقه حادثه دیده گفت : ما آمادگی 
داریم جهت بازرسی ساختمانهای اطراف محل حادثه تیم های فنی 
با تجهیزات ابزار دقیق پیشرفته مهندسی و یک واحد آزمایشگاه فنی 

سیار به همراه گروه عملیات بازرسی را به آبادان اعزام کنیم. 
خجسته فر در خصوص نقش بازدارندگی بازرسی های دوره ای از 

حوادث ناگوار و افزایش تاب آوری ساختمان های در حال بهره بردای 
افزود: رسالت ما حفظ جان مردم و صیانت از سرمایه های ملی 
کاربری  نوع  هر  با  بهره برداری  حال  در  ساختمان های  لذا  است 
حتما نیازمند بازدید های دوره ای هستند که عدم رعایت آن موجب 

خسارات جبران ناپذیری می شود. 
وی افزود: اساس کار معاینه فنی ساختمان ها در چهار بخش 
به  ساختمان  برق  و  مکانیکی  تاسیسات  معماری،  سازه،  اصلی 
گونه ای برنامه ریزی و اجرا شود که درصد اطمینان بازرسی ها به 

حداکثر و ضریب خطای آن به حداقل کاهش یابد.
مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان در ادامه گفت: 
فنی گروه های چهارگانه مستقر در ستاد  است مدیران  ضروری 
مرکزی با اهتمام بیشتر و موثرتر در کنار گروه های عملیات بازرسی 
فنی در تمامی استان های سراسر کشور که می تواند دقت حداکثری 
را به دنبال داشته باشد و در میدان عمل نقش بسزایی حضور 

مستمر داشته باشند.

افزایش قیمت نفت چه تاثیری بر بازار ایران می گذارد؟ 

فرصت های نفِت گران

حسن مرادی، کارشناس حوزه نفت و انرژی درخصوص تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازار نفت ایران و همچنین اقتصاد گفت: افزایش قیمت نفت بر بازار 
ما تاثیر خواهد داشت و وقتی که درآمد دولت از فروش نفت افزایش پیدا کند بخش های دیگر اقتصاد نیز به حرکت در می آید. بنابراین افزایش قیمت نفت 

می تواند برای اقتصاد ما مفید باشد و سبب رونق بخش های مختلف در اقتصاد شود.

انجام معاینه فنی ساختمان های در حال بهره برداری نقش موثری در پیشگیری از حوادث داردمدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان: 

حسن مرادی: 

روند افزایش 

قیمت نفت 

تدریجی خواهد 

بود و به نظر 

می رسد که این 

شرایط ادامه 

داشته باشد

kimia.najafi.23@gmail.com
کیمیا نجفی

تفاهم نامه ملی بین بانک توسعه تعاون و صندوق ملی محیط زیست امضا شد

7500 میلیارد ریال تسهیالت اعتباری از محل تفاهم نامه ملی کمک به اقتصاد سبز با رویکرد ایجادی، توسعه ای و تکمیلی با بهره گیری 
از ظرفیت های موجود بین بانک توسعه تعاون و صندوق ملی محیط زیست امضا شد.

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه انعقاد این تفاهم نامه اظهار کرد: هر پروژه تولیدی و عمرانی در 
کشور با پیوست محیط زیستی زمینه ساز بهره برداری صحیح از قابلیت های موجود است.

وی افزود: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک بنگاه های کوچک، متوسط و زودبازده در حوزه های تولید و اشتغال مطرح 
است و از جمله کارکردهای اصلی بانک، هدایت نقدینگی به سمت و سوی بخش واقعی اقتصاد در قالب مولد است.

سرپرست بانک توسعه تعاون با اشاره به اهمیت پروژه های محیط زیست در برنامه های این بانک گفت: حمایت از این 
پروژه ها و تخصیص منابع به سمت فعالیت هایی با رویکرد زیست محیطی می تواند در زمره راهبردهای اصلی بانک تلقی گردد.
شیخ حسینی تفاهم متقابل میان بانک و صندوق را رویدادی مهم و ارزشمند توصیف کرد و گفت: بانک به عنوان عامل واسطه 
وجوه و مدیریت منابع به سمت فعالیت های تولیدی و ارزش آفرین، با اجرای این تفاهم نامه موقعیتی را ایجاد می کند تا با هم افزایی 
میان دو دستگاه، امکان تحقق تکالیف طرفین و ایفای مسئولیت های اجتماعی فراهم آید. سجاد انجم شعاع مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست گفت: بروز 

مسائل متنوع محیط زیست در جهان و کشور ایجاب می کند تا بسیاری از سیاست ها و اقدامات در این حوزه اجرایی شور.
وی در همین رابطه افزود: کمبود منابع موثر و نبود مکانیزم ها، موجب شده بود تا فعالیت این صندوق در حد انتظار نباشد. انجم شعاع گفت: در حالی که 
استفاده از منابع تلفیقی بانکها در حمایت از فعالیت های زیست محیطی راهکاری مهم و اجرایی را فراهم می سازد، با بررسی به عمل آمده در میان شبکه بانکی 
به دنبال بانکی بوده ایم که دغدغه محیط زیستی داشته باشد و ضمن چابکی و پوشش جغرافیایی گسترده از یک رویکرد و کارکرد توسعه ای برخوردار باشد. 

این تفاهم نامه به عنوان سند کاربردی و با بیان دقیق فرآیندها و جزئیات با توافق دو دستگاه به تدوین درآمده است.
سید باقر فتاحی رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون گفت: این بانک در اجرای تفاهم نامه ها و قراردادهای عاملیت منعقده همواره در تالش بوده است تا 

تعهدات به صورت صد در صدی ایفا گردیده و اهداف و آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی تفاهم نامه ها به نحو مناسبی محقق شود.
وی افزود: شرایط و رویدادهایی که در حوزه محیط زیست به وقوع می پیوندد در همه شئون زندگی انسان در حال حاضر و در نسل های آینده تاثیرگذار 
است و از این رو تدابیر موثر برای حفظ و ارتقاء وضعیت محیط زیست از اهمیتی ویژه برخوردار است. فتاحی خاطر نشان کرد: کارگروه هایی مشترک برای 
بررسی وضعیت و نحوه پیشرفت مراحل اجرایی تفاهم نامه تشکیل خواهد شد و با مکانیزم و فرآیندهایی چابک و موثر، این تفاهم در مسیر کارآمدی به اجرا 
درخواهد آمد. سعید معادی معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون در امور استان ها و بازاریابی در خصوص ظرفیت و قابلیت سازمان توسعه ای بانک توسعه 
تعاون اظهار داشت: نقاط مشترک و اهداف توسعه ای این دو دستگاه اجرایی باعث هم افزایی با بهره گیری از منابع تلفیقی شرایطی را فراهم خواهد ساخت تا 
در قالب سیاست گذاری صندوق، شناسایی و معرفی طرحهای اقتصادی به صورت ایجادی، توسعه ای و تکمیلی از منابع 7500 میلیارد ریالی با نرخ ترجیحی و 
بازگشت 60 ماهه بهره مند شود. وی افزود: انعقاد این تفاهم نامه ملی یک ظرفیت بی بدیل و یک فرصت مناسب برای حفظ و نگهداشت اکوسیستم و زیست 
محیط و کمک به بنگاه های اقتصادی دانش بنیان و مولد که حرکت در مسیر اثربخشی و بازدهی است را متبلور می سازد. در این جلسه اعضای هیئت مدیره، 
حمیدرضا البرزی مدیر امور اعتباری، احمد محمدی مدیر امور استان ها و شعب، یونس کالنتری رئیس اداره کل امور مشتریان و توسعه بازار و مدیران صندوق 

ملی محیط زیست حضور داشتند.

مجلس قول می دهد خودروی باالی ۲۵ هزار دالر وارد کشور نشود

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم گفت: ممنوعیت واردات خودروهای الکچری کیفیت 
خودروی ایرانی را باال می برد.

به گزارش ایسنا، سید علی موسوی درباره ضرورت برابر بودن قیمت  خودروهای وارداتی با خودروهای ایرانی 
اظهار کرد: نباید بگذاریم مافیای واردات که در کاالهای دیگر وجود دارد، به واردات آتی خودرو بیاید. باید جلوی 

سلطان های بالقوه خودرویی را گرفت. ابدا نباید اجازه دهیم که خودروهای باالی ۲5 هزار دالر وارد کشور شود.
ممنوعیت واردات خودروهای الکچری کیفیت خودروی ایرانی را باال می برد

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: واردات خودرو رقابت کیفی بین خودروساز 

داخلی و خارجی را ایجاد خواهد کرد. تولیدکننده ایرانی باید در رقابت با خودروی مشابه خارجی کیفیت را 
باال ببرد تا بتواند با آن کاال رقابت و در نهایت سود کند. بنابراین ممنوعیت واردات خودروهای الکچری کیفیت 

خودروی ایرانی را باال می برد.
این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در پایان از قول مجلس مبنی بر وارد نکردن خودروهای 
باالی ۲5 هزار دالر خبر داد و گفت: مجلس قول می دهد که در راستای حمایت از دهک های متوسط و 
پایین در برابر مافیای خودرو بایستد و نگذارد قشر خاصی خودروی باالی ۲5 هزار دالر وارد کنند و بخواهند 
ضمن سودهای کالنی که می برند، مانع ایجاد رقابت بین خودروی ایرانی و خودروی هم قیمت خارجی شوند.
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چرا چهار عضو اتحادیه اروپا زیر 

چتر ناتو نمی روند؟ 

برای  فنالند  و  درخواست رسمی سوئد  از  پس 
عضویت در پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(، در حال 
حاضر تنها چهار کشور عضو اتحادیه اروپا در ناتو 
حضور ندارند: جمهوری ایرلند، قبرس، اتریش و 
مالت. چرا این کشورها با وجود بحران امنیتی ناشی 

از حمله روسیه به اوکراین به ناتو نمی پیوندند؟
کشور  دو  برای  پرسش  این  به  پاسخ  احتماال 
در  حاکمیت  چالش  ایرلند،  جمهوری  و  قبرس 
یک  عبارتی  به  و  معین  جغرافیایی  منطقه  یک 
مساله رسما ژئوپلیتیک باشد. جزیره ایرلند که به 
دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده، از یک 
قرن پیش حاکمیت واحد ندارد. شمال در اختیار 
سلطنت طلبان پروتستان حامی اتحاد با بریتانیا، 
و طبیعتا بخشی از ناتو است و جنوب، جمهوری 
ایرلند، تحت حاکمیت جمهوریخواهان »کاتولیک«. 
جمهوری ایرلند تمایلی به طبعیت از سیاست های 

دفاعی همسایه شمالی ندارد. 
به گزارش یورونیوز، وضعیت در قبرس از این هم 
پیچیده تر است. بخش شمالی و ترک نشین، تنها 
از سوی ترکیه به رسمیت شناخته شده، در حالیکه 
جامعه  سوی  از  همچنان  نشین،  یونانی  جنوب 
و  ترکیه  است.  قبرس  مستقل  حاکمیت  جهانی 
)عملی(  به صورت دوفاکتو  یونان، دو دولتی که 
حاکمیت قبرس را دوپاره کرده اند، هر دو عضو ناتو 
هستند. با این حال چالش اعمال حاکمیت به این 
جزیره مدیترانه، امکان اجماع سیاسی و درخواست 
عضویت در ناتو را نمی دهد. قبرس یکی از مقاصد 
و  کارآفرینان« پرشمار  و  »سرمایه گذاران  اصلی 

نه چندان خوشنام روسی و اوکراینی است. 
و  موقعیت جغرافیایی  مالت،  و  اتریش  درباره 
اتریش  دارد.  بیشتری  اهمیت  احتماال  تاریخی، 
همسایه مجارستان است. کشوری که در بیش از 
یک دهه گذشته از سوی حکومتی حامی روسیه 
اداره شده است. تاریخ جنگ جهانی دوم و حتی 
پیش از آن، تاریخ امپراتوری اتریش-مجارستان هم 
در تردید این کشور آلمانی زبان محصور در خشکی 
اروپای مرکزی برای پیوستن به ناتو بی تاثیر نیست. 
بحث  در پارلمان اتریش برای خروج از بی طرفی و 
پیوستن به ناتو، برخالف فتالند و سوئٔ به نتیجه 

نرسیده است. 
مالت که در دوره جنگ سرد بهشت جاسوسان 
نظامی  حمایت  می رفت،  شمار  به  مدیترانه  در 
دوفاکتوی بریتانیا و اسپانیا را دارد. دو کشوری که 

هر دو عضو ناتو هستند.
هرزگوین،  بوسنی  کشور،  چهار  این  بر  عالوه 
صربستان، کوزوو و مولداوی چهار دولت اروپایی 

دیگر هستند که به عضویت ناتو در نیامده اند. 
 ۱۹۹۱ سال  در  ورشو  پیمان  انحالل  زمان  از 
میالدی، عدم تعهد معنایی دیگر یافته و ناظر به 
مسلحانه  مخاصمات  جریان  در  صرف  بی طرفی 
ناتو به  است. در دوره حاضر و در پی گسترش 
شرق، بی طرفی در عدم عضویت در این پیمان و 

همچنین اتحاد رسمی با روسیه معنا می شود.

اسرائیل اتباع خود خواست به ترکیه 

و کشورهای همسایه نروند

حاال  صیادخدایی،  سرهنگ  ناجوانمردانه  ترور 
برای صهیونیست ها و مقام های رژیم صهیونیستی 
به یک کابوس تبدیل شده است، بطوری که روز 
به  اکیدا  خواسته اند  خود  شهروندان  از  گذشته 

کشورهای منطقه بخصوص ترکیه سفر نکنند.
تایمز  صهیونیستی  روزنامه  ایرنا،  گزارش  به 
خصوص  در  گزارشی  در  دوشنبه  روز   اسرائیل، 
ابالغ جدید رژیم صهیونیستی خطاب به شهروندان 
اسرائیلی  شهروندان  از  اسرائیل  نوشت:  خود، 
ترور  از  پس  ایران  تهدیدهای  دلیل  به  خواست 
یکی از فرماندهان ارشد سپاه به ترکیه و کشورهای 

همسایه سفر نکنند.
امنیت  بیانیه شورای  انتشار  با  اسرائیل،  تایمز 
»از  است  کرده  گزارش  صهیونیستی  رژیم  ملی 
چند هفته گذشته و حتی بیشتر از آن، از زمانی 
که ایران، اسرائیل را در کشته شدن افسر سپاه در 
هفته گذشته مقصر دانست، نگرانی فزاینده ای در 
سیستم دفاعی در خصوص تالش های ایران برای 
آسیب رساندن به اهداف اسرائیل در سراسر جهان 

وجود دارد.«

نفت روسیه را تحریم می کنیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رغم 
اختالفات و بی نتیجه ماندن تالش ها برای تحریم 
نفت روسیه در این اتحادیه، وعده توافق درباره 

این موضوع داد.
به  ناکام ماندن تحریم نفتی روسیه  به رغم 
دلیل اختالفات در درون کشورهای عضو اتحادیه 
خارجی  سیاست  مسئول  بورل  جوزپ  اروپا، 
اروپا اعالم کرد که در بسته تحریمی  اتحادیه 

بعدی قطعا نفت روسیه تحریم خواهد شد.
با تداوم اختالف میان کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا، تالش این نهاد غربی برای ایجاد توافق بر 
سر تحریم نفت روسیه به خاطر حمله به اوکراین 

بار دیگر بی نتیجه ماند.
طبق گزارش ها، اعضای اتحادیه اروپا روز دیروز 
نتوانستند بر سر تحریم نفت روسیه به توافق 
برسند اما همچنان قصد دارند آن را در جلسات 

روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش ببرند.
از  آسوشیتدپرس، جوزپ  به گزارش به نقل 
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 
دوشنبه وعده داد که اختالفات داخلی کشورهای 
عضو برای تحریم نفت روسیه رفع خواهد شد. به 
گفته او، »ما در تحریم نفتی در بسته تحریمی 

بعدی علیه روسیه شکست نخواهیم خورد«.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: 
»در پایان )درباره تحریم نفت روسیه در اتحادیه 
اروپا( یک توافق خواهد بود. ما تا بعد از ظهر 
توافق  تحریم ها  بعدی  بسته  درباره  دوشنبه 

خواهیم کرد«.
وعده جوزپ بورل درباره تحریم نفتی روسیه در 
شرایطی مطرح شده که پیشتر برخی کشورهای 
و  اسلوواکی  مجارستان،  جمله  از  اروپا  شرق 
جمهوری چک اعالم کرده بودند با این تحریم 
مخالف هستند زیرا مانند دیگر کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا نمی توانند نفت جایگزین را از طریق 

دریا تأمین کنند.
از سوی دیگر برخی رسانه ها از قبیل رویترز خبر 
دادند که حامیان تصویب تحریم نفتی روسیه در 
اتحادیه اروپا امیدوار هستند با مستثنی کردن 
تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به 
دریا راه ندارند، بتوانند پیشرفتی در این زمینه 

حاصل کنند.
به دنبال آغاز بحران اوکراین با حمله روسیه، 
اتحادیه اروپا در اقدامی هماهنگ با آمریکا دست 
به اقدامات بی سابقه ای از قبیل تحریم مقام های 
ارشد مسکو شامل رئیس جمهور زده و دارایی های 
اتباع و شرکت های روسیه را توقیف کرده است. 
روسیه هم به اقدامات کشورهای اروپایی واکنش 

تالفی جویانه نشان داده است.

سئول رسما کره شمالی را »دشمن« 

نامید

سئول در محتویات آموزشی جدید دانشجویان 
ارتش، پیونگ یانگ را “دشمن” نامید؛ اقدامی که 
به گفته رئیس جمهوری کره جنوبی قرار است 
آزمایش های موشکی  علیه  را  “موضع سختی” 

اخیر کره شمالی نشان دهد.
در  اسپوتنیک،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
جنوبی  کره  ارتش  جدید  آموزشی  کتاب های 
آمده است: »از آنجایی که تحریکات کره شمالی 
این  همچنان  و  می اندازد  خطر  به  را  امنیت 
تهدیدها ادامه دارد، ارتش کره شمالی و رژیم 

این کشور برای ما دشمن تلقی می شوند.«
درنظر  از  جنوبی  کره  سابق  رئیس جمهوری 
گرفتن پیونگ یانگ به عنوان “دشمن” خودداری 
کرده بود تا به این کشور )کره شمالی( فرصتی 
رئیس جمهوری  اما  بدهد  گفت وگوها  جهت 
کره  علیه  را  سختی  موضع  جنوبی  کره  جدید 
شمالی اتخاذ کرده و رسما این کشور را “دشمن” 
محتویات  و  کتاب ها  در  سئول  است.  نامیده 
به  پیونگ یانگ  از   ،۲۰۱۹ سال  ارتش  آموزشی 

عنوان یک “تهدید واقعی” نامبرده بود.
کره شمالی در هفته گذشته سه موشک که 
احتماال یکی از آنها یک موشک بالستیک قاره پیما 
بوده از منطقه سونان در پیونگ یانگ به سمت 
دریای ژاپن شلیک کرد. این هفدهمین آزمایش 
موشکی این کشور از ابتدای سال جاری تاکنون 

بوده است.

در این رابطه و در شرایطی که سفر ابراهیم رئیسی 
به عمان و سفر امیر قطر به تهران از سوی کارشناسان 
به عنوان بخشی از تالش های میانجی گرایانه برای 
رسیدن به توافق نهایی در برجام عنوان شده بود، 
هفته گذشته اعالم رسمی تصمیم جو بایدن رئیس 
لیست  از  سپاه  عدم خروج  برای  آمریکا  جمهوری 
سپاه  علیه  جدید  های  تحریم  وضع  و  تروریستی 
قدس، تمامی معادالت جاری را دستخوش تغییر 
و تحول کرد. این موضوع همچنین در حالی بحث 
برانگیزتر شد که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران در جلسه کنگره گفت که رسیدن به توافق 

بیش از هر زمان دیگری کم رنگ تر شده است.
مذاکرات در حال تعلیق

در این راستا، حسن بهشتی پور کارشناس مسائل 
بین الملل با اشاره به اینکه حسین امیرعبداللهیان 
در اجالس داووس سعی کرد مواضع ایران در قبال 
برجام را توضیح دهد، اظهار داشت: به گفته وزیر 
امور خارجه خروج سپاه از لیست تروریستی آمریکا، 
تنها بخشی از بن بست های پیرامون برجام است و 
موضوعات دیگری وجود دارد که مانع از آن شده که 

توافق هسته ای احیا شود.
انتظار از مقامات دولتی این است که درباره  مواضع 
ایران در قبال برجام اعالم موضع کنند، اما چنین 
چیزی تاکنون رخ نداده، از سویی با توجه به طرح 
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحایه اروپا، 
درباره ی یک راه حل میانه در مورد برجام، وزیر امور 
خارجه ایران از یک طرح جدید سخن به میان  آورد 
این  در  داده نشده،  آن  درباره ی  نیز  توضیحی  که 
حالی است که کشورمان منتظر اعالم نظر آمریکا 

درباره این طرح است.
تیم  بنده  اعتقاد  به  گفت:  بهشتی پور 
رسانه ای  پیوست  یک  باید  ایران  سیاست خارجی 
در مورد مذاکرات داشته باشد، اینکه تمامی اخبار 
تاکنون از طریق منابع غرب بوده، به هیچ وجه به 
قبلی که ظریف  نیست، در دولت  نفع کشورمان 
فعلی  دولت  مسئوالن  می داد،  انجام  را  مذاکرات 
که آن زمان منتقد برجام بودند، مدام از اینکه در 
جریان مذاکرات قرار نمی گیرند، انتقاد می کردند، اما 
حال خود که مذاکرات را در دست دارند، هیچ گونه 
اخباری را به بیرون درز نمی دهند؛ بنابراین تا زمانی 
که ما جزییاتی از مذاکرات در اختیار نداشته باشیم، 
نمی توانیم به اظهار نظر دقیقی در این باره دست 

بزنیم.
علی رغم  کرد:  فرارو،  وی خاطرنشان  گزارش  به 
اینکه بر اساس اخبار دو طرف بر سر برخی از مسائل 
اختالفات  اما هنوز  پیدا کرده اند،  تفاهم دست  به 
دیگر به قوت خود باقیست، از طرف دیگر ایران و 
آمریکا سعی دارند، از یکدیگر امتیازات بیشتری را 
بگیرند، اما در مقابل امتیاز کمتری را بدهند، قدر 
مسلم این روند اگر همچنان بخواهد ادامه پیدا کند، 

مذاکرات در حالت تعلیق باقی خواهد ماند.
امیدها هر روز کاهش می یابد

از سوی دیگر دکتر علی بیگدلی استاد دانشگاه 
با  گفت و گو  در  الملل  بین  مسائل  گر  تحلیل  و 
خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این سوال که در راستای 
ماجرای توقیف کشتی ایرانی توسط یونان و اقدام 

مقابل ایران در قبال کشتی های این کشور در خلیج 
آمریکا بسته  برای  برجام  احیای  پرونده  آیا  فارس، 
دارد  امکان  آمریکا  می دهد:  توضیح  است؟  شده 
این اقدام را در راستای مجوزهایی که قطعنامه های 
شورای امنیت به این کشور داده، صورت داده باشد 
که البته مدتی واشنگتن چشمش را روی فروش نفت 
ایران بست و عمدتا ممانعتی برای فروش نفت ایران 
مخصوصا به چین ایجاد نمی کرد. البته معتقدم این 
اقدام اخیر منطبق با ضوابط و حقوق بین الملل نبود و 
واسطه گری یونان هم موضوع را اندکی پیچیده کرده 
است. این احتمال وجود دارد که آمریکا خواسته به 
ایران اخطار بدهد که در صورتیکه بخواهد می تواند 

مانع صادرات نفت شود.
ایاالت  اقدام  این  به  واکنش  در  داد:  ادامه  وی 
متحده، ایران هم به سرعت دو نفتکش متعلق به 
نفت  محموله های  حجم  که  کرد  توقیف  را  یونان 
این دو نفتکش به مراتب بیشتر از نفتکش ایرانی 
است و این اقدام متقابل هم بر پیچیدگی موضوع 
افزوده است. امید به گشایش در مذاکرات برجام هر 
روز کاهش پیدا می کند و مشخص نیست سرنوشت 

می رسد  نظر  به  رسید.  خواهد  کجا  به  توافق  این 
بایدن و تیم سیاست خارجی او در آستانه انتخابات 
کنگره نسبت به احیای برجام عقب نشینی کرده و 

خوش بینی سابق را ندارند.
وی افزود: آقای امیرعبداللهیان در جریان مصاحبه 
با فرید زکریا در اجالس داووس اما تالش کرد تا با 
صبر و شکیبایی بیشتری نسبت به موضوع برجام 
توافق  احیای  پنجره  که  کرد  اعالم  و  کند  صحبت 
هسته ای باز است اما در طرف آمریکایی این پنجره 

در حال بسته شدن است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که شاهد 
ایران  در  اسرائیل  تروریستی  فعالیت های  افزایش 
هستیم، آیا این تحرکات با چراغ سبز آمریکا صورت 
گرفته است، گفت: اسرائیل، عربستان سعودی و آن 
حلقه ای که بصورت غیرعلنی و شامل ترکیه، امارات، 
اردن و مصر در حوزه امنیتی ما شکل گرفته است و 
رهبری این اتحاد را هم اسرائیل به عهده دارد و در 
تالش هستند تا موضوع خروج ایران از لیست سیاه 

رخ ندهد.
افزود: پیش تر هم گفته ام و االن هم تاکید  وی 

می کنم که گفت وگوهای ایران و عربستان به نتیجه 
نخواهد رسید. برجام هم خیلی مشکل گشا نخواهد 
بود و ما مشکالت فراوان تر و عمیق تری با کشورهای 
منطقه و آمریکا خواهیم داشت. ایران باید در نوع 
جهان بینی خود تجدیدنظر کند. البته اسرائیل بارها 
اعالم کرده مستقال دست به اقدام علیه ایران می زند 
اما قطعا این اقدامات با اطالع و به اصطالح چراغ 

سبز کاخ سفید صورت می گیرد.
این تحلیلگر روابط بین الملل در پاسخ به این سوال 
که امروز روسیه در حال به دست گرفتن بازارهای 
نفتی در شرایط تحریم ایران است و این مساله در 
به  را  ایران  نفت  فروش  متحده  ایاالت  اقدام  کنار 
در  تهران  داد،  توجهی کاهش خواهد  قابل  میزان 
واکنش باید چه اقدامی را در دستور کار قرار دهد، 
گفت: بارها گفته ایم که این نگاه به شرق یک نگاه 
یکسویه است و سوابق شرق نشان می دهد نسبت 
رویه  برخالف  این  و  نیست  وفادار  طرفدارانش  به 
کشوری همچون آمریکاست که پشت هم پیمانانش 
می ایستد. ما درحال دریافت نتایج منفی این نگاه به 

شرق هستیم.

از همان اواخر فوریه ۲۰۲۲ که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد، 
کامالً احساس می شد که دو کانون اصلی امنیت جهانی، یکی در 
اروپا و دیگری در آسیا، به طور غیر قابل انتظاری به یکدیگر مرتبط 
هستند، جنگ در اوکراین به راستی تفکر راهبردی در مورد تایوان 

را تغییر داد.
برخی کارشناسان معتقدند که جنگ روسیه و اوکراین با تحریک 
آمریکا آغاز شد و پس از آنکه به نگرانی های امنیتی مسکو درقبال 
پیشروی های ناتو در نزدیکی مرزهای غربی روسیه پاسخی داده 
شود،  عمل  وارد  خود  که  گرفت  تصمیم  مسکو  سرانجام  نشد، 
تصمیمی که هنوز پس از 3 ماه نشانه ای از پایان درگیری مشاهده 

نمی شود.
باور رسیده اند که سیاستهای  این  به  اینکه بسیاری  به  باتوجه 
واشنگتن باعث جسارت و تهور اوکراین و ورود به باتالق کنونی 
بود، از سوی دیگر در هوای شرجی جنوب شرق آسیا نیز جزیره ای 
کوچک نقش مشابه اوکراین را برای آمریکا بازی می کند، مسئولیتی 
که این بار نقش مقابل وی را پکن بازی می کند. در دو دولت ترامپ 
و به خصوص بایدن حمایتهای آمریکا از تایوان شدت گرفت و مرور 
اتفاقات سالهای اخیر به خوبی نشان می دهد که آمریکا برای افزایش 

فشار به چین حسابی ویژه به روی تایوان باز کرده است.
سفر چندین هیئت سیاسی و نظامی آمریکا که آخرین مورد آن 
حضور 5 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در تایوان و گفتگو با تسای 
اینگ ون، رئیس و مقام های وزارت دفاع تایوان از جمله اقدامات 
تحریک آمیز آمریکاست و دعوت دولت بایدن از تایوان برای شرکت 
در نشست دموکراسی، حمایت متحدان آمریکا ازجمله لیتوانی در 

افتتاح سفارتخانه تایوان هم در همین راستا انجام شد.
امروز اوکراین؛ فردا تایوان؟

به گزارش تسنیم، از زمان آغاز جنگ اوکراین تاکنون عبارت امروز 
اوکراین، فردا تایوان اغلب در تایوان شنیده می شود. هرچند رئیس 
این جزیره درباره متفاوت بودن شرایط اوکراین و تایوان صحبت 
کرد اما شرایط جغرافیایی تایوان و وجود اقیانوس به عنوان یک مانع 
طبیعی در اطراف آن به آن معنی است که آنها برای دفاع احتمالی 

از خود در برابر چین به حمایت آمریکا نیاز دارند.
اتفاقات اوکراین نیز ثابت کرد که فاصله زیادی بین قول و وعده 
و عمل وجود دارد و در همین رابطه 7۰ درصد از شرکت کنندگان 
تایوانی در یک نظرسنجی نسبت به سیاست مقاومت در برابر چین 
ابراز نگرانی کردند و از تسای اینگ ون خواستند که تالش بیشتری 
در راستای تثبیت روابط با پکن و جلوگیری از کشیده شدن تایوان 
به سرنوشتی مشابه با اوکراین انجام دهد. در یک نظرسنجی مشابه 
در نشریه چاینا فوکس نیز از میزان تمایل مردم برای اعزام نیروهای 
آمریکایی به تایوان برای کمک به آنها در جنگ احتمالی با چین 

کاسته شده است.
خیز دولت تایوان برای تکرار سناریوی اوکراین

با این حال به نظر می رسد دولت و بخش سیاسی تایوان مسیر 
بسیار خطرناکی را پیش گرفته اند و به دنبال پیوستن به ائتالف آمریکا 
علیه چین هستند. آنها در این مسیر در تالش برای گرفتن وعده 
حمایت از سوی کاخ سفید هستند و با خرید تجهیزات آمریکایی 
قدم زدن به روی لبه تیغ را برگزیده اند، دعوت از مایک پامپئو، وزیر 
خارجه سابق آمریکا و انجام رزمایش های نظامی مشترک با این 

هدف در دستور کار قرار گرفته است.
دولت آمریکا نیز پس از تجربه جنگ اوکراین و مشخص شدن 
نقش آمریکا در وقوع این تنش که باعث نابودی زندگی میلیون ها 
نفر شد، تا اندازه ای نگران وجهه بین المللی خود است و تکرار تجربه 
مشابهی در تایوان می تواند بیش از گذشته باعث ضربه خوردن به 

اعتبار این کشور شود، شاید به همین دلیل است که جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا پس از اظهار نظر جنجالی خود در ژاپن 
مبنی بر کمک آمریکا به تایوان درصورت تهاجم نظامی به چین، 
به سرعت حرف خود را پس گرفت. بایدن در تغییر موضعی سریع 
گفت؛ تغییری در سیاست ابهام راهبردی آمریکا در قبال تایوان 
ایجاد نشده است. حتی لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا نیز گفت 
تصور نمی کند بایدن تغییری در سیاست آمریکا در قبال کمک 

نظامی به تایوان را اعالم کرده باشد.
بااین حال برخی کارشناسان دیگر معتقدند باوجود تالش مشاوران 
بایدن برای اصالح صحبت های وی، اما آمریکا در مقایسه با اوکراین 
همواره عالقه بیشتری به دفاع از تایوان داشته است. اوکراین در 
منطقه ای قرار دارد که برای آمریکا از لحاظ ژئوپولیتیک اهمیت بسیار 
کمتری به نسبت تایوان دارد. بررسی  صحبت های بایدن از نکات 
جالبی رمزگشایی می کند. رئیس  جمهوری آمریکا در قبال اوکراین 
به صورت علنی اعالم کرد که قصد اعزام نیروی نظامی برای کمک 
به این کشور را ندارد اما در ژاپن از تعهد واشنگتن برای استقرار 
نظامیان آمریکایی در تایوان خبر داده بود. هرچند باتوجه به کم 
شدن فاصله قدرت نظامی آمریکا و چین و فاصله بسیاری که آمریکا 
و تایوان با یکدیگر دارند، نتیجه جنگ احتمالی می تواند به سود چین 

تمام شود.
احتمال دیگری که باتوجه به واقعیت میدانی اخیر در اوکراین 
مطرح است تالش آمریکا برای جلوگیری از ایجاد یک دشمن علنی 
برای خود و حضور در دو جبهه جنگ است، البته واشنگتن برای 
حفظ فشار به چین می تواند تنش در این منطقه را حفظ کند و 
بدون عالقه برای دامن زدن به آن و نزدیک شدن به جنگی علنی، 

تهدید و احتمال جدایی تایوان از چین را همچنان زنده نگه دارد.
این روزها در حالی بحث درباره حمله چین به تایوان جدی شده 
است که تجربه اوکراین ثابت کرد وعده های متحدان قدیمی چندان 
معتبر نیست اما شاید غیرقابل مقایسه بودن اهمیت اوکراین و 
تایوان برای ایاالت متحده باعث حضور دوباره نظامیان آمریکایی در 

جنگی غیرقابل پیش بینی پس از جنگ ویتنام شود.

» ابتکار« تازه ترین تحوالت برجام را بررسی می کند

پنجره بسته توافق؟
گروه بین الملل - در حالی که در سفر اخیر مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، اروپایی ها، اعالم کردند، یک راه حل میانه به ایران 
برای احیای برجام پیشنهاد کرده اند و حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه وزیر خارجه کشورمان نیز اخیرا در اجالس داووس اعالم کرد که ابتکار جدیدی 
را درباره مذاکرات احیای برجام روی میز گذاشتیم، اما تحوالت میدانی در مسیر توافق هسته ای نشان می دهد که دولت ایاالت متحده آمریکا، علیرغم تمامی 

امیدواری هایی که در طول هفته های اخیر ایجاد شده بود، سیاست مبهم و مخربی را در قبال توافق هسته ای دنبال می کند.

آیا تایوان هم به سرنوشت اوکراین دچار می شود؟گمانه زنی ها درباره تقابل نظامی آمریکا و چین

یک استاد 

دانشگاه گفت: 

امید به گشایش 

در مذاکرات 

برجام هر 

روز کاهش پیدا 

می کند. به نظر 

می رسد بایدن 

و تیم سیاست 

خارجی او در 

آستانه انتخابات 

کنگره نسبت 

به احیای برجام 

عقب نشینی 

کرده اند

روسیه که به علت حمله به اوکراین تحت تحریم کشورهای غربی قرار گرفته، 
فروش تخفیفی نفت و گاز مایع را شروع کرده و به این ترتیب مشتریان بزرگ 
ایران از جمله افغانستان و پاکستان را به سوی خود جذب کرده است. روسیه در 
مذاکره بازیابی توافق هسته ای در آخرین لحظات شرایط جدیدی را مطرح کرده 
و لغو تحریم های ایران را به تاخیر انداخته و به این ترتیب روابط میان ایران و 

روسیه متزلزل و شکننده شده است. 
غربی  کشورهای  تحریم  هدف  هسته ای  برنامه های  توسعه  علت  به  ایران 
قرار گرفته و تجارت این کشور محدود شده است. صادرت گاز مایع نه تنها 
برای گرمایش و پخت و پز بلکه برای سوخت خودروها هم استفاده می شود 
و یکی از منابع مهم کسب درآمد ارزی به شمار می آید. رئیس صنایع نفت 
ایران در مصاحبه با رسانه های محلی در این زمینه گفت: »ما گاز مایع تنی 
حدود ششصد تا هفتصد دالر به افغانستان می فروختیم. اما به تازگی این کشور 

درخواست کاهش قیمت به مبلغ تنی چهارصد و پنجاه دالر را کرده است.« 
از جمله  گاز  تولید کننده  ارزان قیمت روسیه، سایر کشورهای  گاز  عرضه 

قزاقستان و ازبکستان را مجبور به کاهش قیمت کرده است. 
به گزارش دیپلماسی ایرانی به نقل از سایت آماری ورد متر، ایران ساالنه نه 
تریلیون فوت مکعب ) بیست و پنج صدم متر مکعب( گاز طبیعی خشک ) پر 
از متان و بدون مایع( تولید می کند. این کشور پس از آمریکا و روسیه سومین 
کشور بزرگ تولید کننده گاز در جهان است. حدود یک سوم تولیدات گاز طبیعی 
ایران صادر می شود. ایران برای فروش گاز با عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان 
قرارداد دارد. تحلیلگران بر این باورند که فقط عراق مشتری بلند مدت گاز ایران 
خواهد بود. رئیس شرکت ملی گاز ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی که اواسط 
ماه اردیبهشت صورت گرفت، گفت: »عراق در تالش است که قرارداد خرید گاز 
از ایران را تمدید کند.«  وی همچنین تصریح کرد: »با ترکیه بر سر قرارداد جدید 
ساالنه در حال مذاکره هستیم. قرارداد فعلی ترکیه به زودی به پایان می رسد.« 
روزنامه نگاران ایرانی به تازگی خبر دادند که روسیه با فرض صادرات گاز به 
ترکیه قراردادی برای اجاره مخزن گاز طبیعی این کشور برای مدت سه سال امضا 
کرده است. چنانچه صادرات گاز روسیه به ترکیه صورت گیرد، صادرات گاز ایران 

آسیب جدی خواهد دید. 
ایران امیدوار است که با اعمال تحریم های نفتی و گازی کشورهای غربی علیه 
روسیه،  مذاکره برای احیای توافق هسته ای پیشرفت کند. انتظار می رود آمریکا 
در ازای بازگشت ایران به چارچوب توافق هسته ای، تحریم های اعمال شده علیه 
این کشور را لغو کند. اما روسیه ماه مارس از آمریکا خواست برای لغو تحریم ها 
علیه ایران در جریان مذاکرات احیای توافق هسته ای، به روسیه تضمین های الزم 
دهد. روسیه می گوید برای ادامه همکاری هایش به ویژه در مسائل اقتصادی با 
ایران به تضمین کتبی ایاالت متحده نیاز دارد. پس از پایان مذاکره ایران انتظار 
دارد که برخی از تحریم ها از جمله تحریم صادرات انرژی ایران لغو شوند. اما 
مذاکرات تا کنون به دلیل عدم پاسخ امریکا به خواسته ها و پیشنهادهای ایران 
برای تداوم و به نتیجه رسیدن مذاکرات، معلق مانده است. ایران در مجامع 
بین الملل به روسیه متکی و روی سیاست های آن در طرفداری از خود حساب 
کرده ولی اکنون و در پی کش مکش های انرژی و بحران اوکراین از این کشور 

سرخورده و ناامیده شده است.

تخفیف های ویژه برای صادرات نفت و گاز مایع

وسیه مشتریان ایران را می قاپد ر
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طرح: محمد طحانی ارابه های مرگ

انتهای خیابان...داستانک

علی رزاقی بهار

فقط تا انتهای همین خیابان تحمل کن این آخرین جایی ست که با او می روی. این 
جمله را چند بار با خودم تکرار کردم و نفسم را از دهان دادم بیرون توی صبح آذرماه 

آه ام رد شد از جلوی چشمام.
به خودم گفتم اصال نمی بینمش. فکر می کنم حضور ندارد. مثل تمام وقت هایی که 
باید کنارم می دیدمش و نبود. نه اینکه دیر برسد، اصال حضور نداشت. یک روز دیگر 

هم این حضور نمادین را تحمل می کنم و دیگر تمام.
از پله های دفتر مشاوره رفتیم باال. پشت در منتظر شدیم تا منشی اسممان را گفت.

مشاور مثل همه ی مشاور ها بود از این مشاوره های اجباری طالق...
نشستیم می خواهید اول تنها حرف بزنید؟

او گفت)نه(
من هم نمی خواستم همه چیزهایی را که باید می گفتم تا امروز هزار بار به خودش 

گفته بودم.
مشاور زنی بود جا افتاده، جای خط لبخند روی صورتش مانده بود با اینکه حاال 
نمی خندید مثل این بود که یک لبخند دائمی دارد. گوشه چشم هاش چین خورد وقتی 
پرسید )چرا می خواهید جدا شوید؟( یک نفر گفت: تفاهم نداریم. من بودم که گفتم 
این را بی اختیار به زبان آوردم. انگار که جمله ای باشد روی دیوار رو به رویم و من 

فقط بلند بخوانمش. جمله ای که معموال همه موقع طالق می گویند.
خانم مشاور گوشه ی مقنعه اش را صاف کرد و گفت خب توضیح بده سر چه تفاهم 

ندارید؟ بچه هم دارید؟
هم زمان گفتیم نه بچه نداریم.

خانم مشاور با خودکار چند خط روی کاغذی که روی میز جلویش گذاشته بود 
نوشت و گفت خب نگفتید دقیقا سر چه تفاهم ندارید؟

گفتم خب تفاهم نداریم دیگر. مثل یک نوار ضبط شده اینبار گفتم. انگار کسی 
دکمه را زده بود هیچ چیز بیشتری نمی توانستم بگویم. او هم فقط نگاهم کرد. همه اش 
همین توی این دو سالی که ازدواج کرده بودیم. نه دعوای بزرگی کرده بودیم و نه.... 
از سوال های بعدی مشاور ترسیدم می دانستم چه می خواهد بپرسد و من هیچ جواب 

جدیدی نداشتم.
پرسید خب معتاد هست؟ دست بزن دارد؟ خرجی نمی دهد؟ تفاوت طبقاتی 

دارید؟ برای داشتن بچه مشکل دارید؟ من باید توی این برگه یک چیزی بنویسم.
ترسم درست بود من هیچ جواب دیگری نداشتم تنها چیزی که حفظ کرده بودم 
همین جمله ی کیلیشه ای تفاهم نداریم بود. در مخمصه گیر کرده بودم. او رو کرد به 
خانم مشاور و گفت هر چه که خوشحالش می کند بنویسید. و از اتاق رفت بیرون. 
من ماندم و مشاور. با جدیت و مهربانی گفت فکر می کنم هنوز می تونی درستش 

کنی. مشکلت چیه؟
گفتم هیچ چیز جوری که فکر می کردم نیست. همه چیز خیلی معمولی است. 
بعضی وقت ها حتی تکراری هم هست. فکر می کردم ازدواج می کنم و قرار زندگی 

خیلی فرق کنه مثل توی فیلم هایی که همیشه می دیدم.
اینبار واقعا لبخند زد خط لبخندش عمیق تر شد.)قرار نیست چیز عجیبی اتفاق 
بیفتد گاهی همین معمولی بودن آرزوی آدم هاست. یک بار دیگر برو و این بار جور 
دیگری نگاهش کن. جوری بسازش که بشود از رویش همان فیلم هایی را ساخت که 
دوست داری. من همیشه اینجا هستم وقت داری هر وقت خواستی برگردی و تمامش 

کنی ولی فرصت اینکه بخواهی بسازی اش تمام می شود.
این ها رو که گفت یخ کردم، دستانم را گرفت و فشار داد. هردو سکوت کردیم 
همسرم  جز  کی هست  یه  حاال  کردم  اما حس  گذشت  قدر  چه  دقیقا  نمی دانم 

حرف هایم را بشنود. حاال مطمئن بودم نباید عجله کرد.
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»اپ«تکار
پلن پریمیوم تلگرام در دست توسعه 

است!

روی  کار  حال  در  تلگرام  دهندگان  توسعه 
پلن پریمیوم این اپلیکیشن هستند که امکانات 

ویژه ای را در اختیار کاربران قرار می دهد.
می توان  را  تلگرام  می دانید،  که  طور  همان 
دنیا  در  رسان  پیام  بهترین  و  ترین  محبوب 
به  منحصر  ویژگی های  با  که  آورد  به حساب 
فردش، حرفی برای رقبای خود باقی نگذاشته 
است. حاال مسئوالن و توسعه دهندگان این 
اپلیکیشن در حال توسعه پلن پریمیوم هستند 
تا به کمک آن، برخی امکانات ویژه را در اختیار 

کاربران خود قرار دهند.
برای  که  رسان  پیام  این   ۸.۷.۲ نسخه  در 
مسئوالن  یافته،  توسعه   iOS عامل  سیستم 
وب سایت Telegram Beta موفق به کشف 
تلگرام  پریمیوم  اشتراک  پیرامون  کدهایی 
نیست  باقی  شکی  هیچ  جای  البته  شده اند. 
اندرویدی  کاربران  اختیار  در  ویژگی  این  که 
با  اما  گرفت.  خواهد  قرار  نیز  اپلیکیشن  این 
و  امکانات  چه  تلگرام  پریمیوم  اشتراک  تهیه 

قابلیت هایی در انتظارتان خواهد بود؟
امکانات  و  استیکرها  به  این طریق، شما  از 
پیام ها  به  واکنش  دادن  نشان  برای  اضافه 
که  عادی  کاربران  داشت.  خواهید  دسترسی 
بخواهند از این استیکر یا ری اکشن ها استفاده 
پلن  برای  اشتراک  خرید  صفحه  به  کنند، 

پریمیوم هدایت خواهند شد.
برای  روش ها  بهترین  از  یکی  موضوع  این 
حساب  به  اپلیکیشن  یک  از  درآمد  کسب 
قابلیت های  و  امکانات  مسلما  اما  می آید. 
بیشتری باید به این پلن اضافه شود تا کاربران 
از  برخورداری  برای  هزینه  پرداخت  به  تمایل 
آن ها از خود نشان دهند. از آن جا که رقبای 
از  دیسکورد  و  توییچ  مانند  اپلیکیشن  این 
پلن های اشتراکی برای امکانات بیشتر استفاده 
دنیای  به  تلگرام  شدن  وارد  لذا  می کنند، 
اشتراک ها و دریافت هزینه از کاربران آنچنان 
که باید و شاید برای کاربران تعجب آور نخواهد 
بود و حتی ممکن است خیل عظیمی از آن ها، 
از این موضوع استقبال کرده و با کمال میل 

حاضر به پرداخت هزینه باشند.
پیش بینی می شود که امکانات و قابلیت های 
در  رایگان  صورت  به  همچنان  تلگرام  جذاب 
نظر  به  بعید  لذا  گیرد.  قرار  کاربران  اختیار 
می رسد که ویژگی هایی مانند تماس گروهی، 
ارسال  یا  باال  حجم  با  فایل ها  آپلود  امکان 
ویدئوها با نهایت کیفیت محدود به مشترکین 

پریمیوم شود.
ثابت  را  چیز  همه  زمان  گذشت  درنهایت 
که  ببینیم  و  بمانیم  منتظر  باید  کرد.  خواهد 
اشتراک پریمیوم تلگرام با خود چه قابلیت ها 

و امکاناتی را به همراه خواهد داشت.
تلگرام به صورت کلی توسط دو فرد اصلی 
 )Nikolai Durov( نام های نیکالی دورف با 
و  پشتیبانی   )Pavel Durov( دورف  پاول  و 
هدایت می شود. نیکالی دورف از نظر مسائل 
فنی و تکنیکی مجموعه توسعه دهنده برنامه 
تلگرام را هدایت می کند و پاول دورف حمایت 
دارد.  عهده  بر  را  مجموعه  ایدئولوژیک  مالی 
آقای نیکوالی دورف پروتکل داده های سفارشی 
کرده  ایجاد  تلگرام  برای  را  فرد  به  منحصر  و 
بهینه  و  امن  فوق العاده  باز،  متن  که  است 
سازی شده به منظور ارتباط همزمان با مراکز 
داده مختلف محسوب می شود. جالب است 
رایگان عرضه  به طور کامال  تلگرام  بدانید که 
شده و تمام نیازهای مالی آن توسط آقای پاول 

دورف تامین می شود.

ماشین 
بازی

تازه های
علمی

قضاوت در مورد آکورا اینتگرای جدید به نحوه نگرش شما بستگی 
خواهد داشت. اگر به گذشته نگاه داشته باشید ممکن است اینتگرای 
خودرو  این  قبلی  نسل های  زیرا  برسد  نظر  به  ناامیدکننده  جدید 
اینتگرای  از سوی دیگر،  اما  بسیار مورداحترام عالقه مندان بودند؛ 
جدید بهترین ویژگی های سیویک یعنی پیشرانهٔ ۲۰۰ اسب بخاری 
Si، گیربکس شش سرعتهٔ دستی و فرم بدنهٔ هاچ بک را در پکیجی 

کمی لوکس تر ارائه کرده است که همهٔ این ها برای خودرویی که قرار 
است جایگزین ILX بی ادعا باشد بسیار جذاب خواهند بود. البته آکورا 
زمانی که تصمیم گرفت بجای نام های سه حرفی معمول محصوالت 
خود نام اینتگرا را احیا کند، خطر همهٔ این انتقادات را به جان خرید.

همچنین هرچند شاید این کار فقط ترفندی برای جلب توجه بوده اما 
به نظر می رسد نتیجه داده است زیرا ماه ها است که در اینترنت در 

مورد این خودرو غوغایی به راه افتاده است. آکورا نیز از این موضوع 
این شرکت، تعداد پیش سفارش های  به گفتهٔ  خرسند است زیرا 
اینتگرا بیش از انتظارات بوده و نیمی از خریداران نیز گیربکس دستی 
را انتخاب کرده اند. بااین همه، اینتگرای جدید نقطهٔ عطفی برای آکورا 
محسوب نمی شود زیرا این خودرو هم از همان فرمول دیگر محصوالت 
چند دههٔ اخیر آکورا استفاده می کند یعنی پوشاندن لباسی شیک بر 
تن قطعات آشنای هوندا و چسباندن یک لوگوی متفاوت روی آن. به 
 A3 همین دلیل، اینتگرا در برابر سدان های لوکس آلمانی مثل آئودی
و مرسدس بنز CLA که آکورا آن ها را هدف قرار داده است، رقیبی 

ارزان تر و با پرستیژ کمتر به حساب می آید.
خوشبختانه اما استخوان بندی و معماری اینتگرا کامالً تازه است 
خصوصاً در مقایسه با ILX که از پلت فرم قدیمی و پیشرانه های تاریخ 
گذشتهٔ سیویک استفاده می کرد. اینتگرا روی همان پلت فرم نسل 
یازدهم سیویک ساخته شده و پیشرانهٔ ۱.۵ لیتری توربوشارژ آن هم 
از سیویک جدید گرفته شده است. در اینتگرا، این موتور همان ۲۰۰ 
اسب بخار قدرت و ۲۶۰ نیوتن متر گشتاوری را تولید می کند که در 
سیویک Si ارائه می دهد. البته به گفتهٔ آکورا، بدنهٔ اینتگرا مستحکم تر 
از سیویک بوده و از تنظیمات متفاوتی برای نرم افزار پیشرانه، سیستم 
تعلیق و گیربکس ها بهره می برد که شامل یک نمونهٔ CVT و یک 

شش سرعتهٔ دستی می شود.
که  شده  مجهز  هم  تطبیقی  کمک فنرهای  به  همچنین  اینتگرا 
سیویک Si از آن ها بی بهره است. به نظر می رسد هوندا عمداً این 
اینتگرا  از  آپشن را از نسل جدید سیویک Si حذف کرده تا کمی 
فاصله بگیرد. صرف نظر از این موضوع، این کمک فنرها در اینتگرا 
ویژگی خیلی خوبی هستند زیرا وقتی روی حالت معمولی یا راحت 
قرار می گیرند، سواری باکیفیت تری را نسبت به Si فراهم می کنند 
همان  به  اینتگرا  می شوند  موجب  اسپرت  حالت  در  درحالی که 
اندازهٔ سیویک سرزنده و چابک شود. تنظیم مناسب وزن فرمان، 
پاسخگویی باالی پدال گاز و دسته دندهٔ نرم نیز حس بازیگوشی به 

سدان جدید آکورا می دهند.

تا  دهد  امکان  فضاپیماها  به  می تواند  بادبان خورشیدی  فناوری 
خورشید را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیجیتال ترندز، برای عبور کردن یک 
فضاپیما از جو زمین و خارج شدن از گرانش آن، نیروی زیادی الزم 
است اما هنگامی که یک فضاپیما به مدار می رسد، به نیروی نسبتا 
کمی برای حرکت کردن در فضا نیاز دارد. در واقع، حتی مقادیر 
ناچیزی از نیروی ثابت می تواند به یک فضاپیما امکان دهد تا به 
این همان اصل ورای  دورترین اعماق منظومه شمسی سفر کند. 
عملکرد بادبان خورشیدی)Solar sail( است. این فناوری، صفحات 

نازک و بزرگی از مواد بازتابنده را به فضاپیما متصل می کند.
فوتون های کوچک نور خورشید از این ماده منعکس می شوند و 
فشار کوچکی را به فضاپیما وارد می کنند تا به آن امکان دهند که در 

فضا حرکت کند.
پروژه های مربوط به بادبان خورشیدی مانند پروژه الیت سیل ۲ 
)LightSail ۲( ثابت کرده اند که این فناوری کاربرد دارد. با وجود 
این، محدودیت هایی نیز وجود دارد. نخست این که فضاپیماهای 
خود  همتایان  از  آهسته تر  بسیار  خورشیدی،  بادبان های  دارای 
هستند که با رانشگرها کار می کنند اما مشکل بزرگتر، مربوط به 
مسیریابی است. بادبان های خورشیدی باید با جهت نور خورشید در 
دسترس کار کنند و حرکت دادن آنها دشوار است. ناسا اکنون به 

دنبال طرح های جدیدی برای بادبان های خورشیدی است که بتوانند 
قابلیت های مسیریابی آنها را بهبود ببخشند.

بادبان های  نام  به  از نوعی فناوری  این است که  ایده مورد نظر 
این  استفاده شود.   )diffractive solar sails( پراش  خورشیدی 
نوع بادبان ها دارای توری های کوچکی هستند که نور را از خود عبور 
می کند،  عبور  دهانه کوچک  یک  از  نور  که  می دهند. همان طور 
طی فرآیندی به نام پراش نور، گسترش می یابد اما به دلیل وجود 
توری ها، نور ورودی را می توان با دقت بیشتری کنترل کرد و بدین 

ترتیب می توان آن را با دقت بیشتری حرکت داد.
فیزیک  آزمایشگاه  پژوهشگر   ،)Amber Dubill(دوبیل امبر 
کاربردی )APL( در دانشگاه جانز هاپکینز )JHU( و سرپرست این 
پروژه گفت: پراش نور اساسا به شما امکان می دهد تا زاویه ای را که 
در آن نور ورودی تغییر جهت می دهد، تنظیم کنید. همچنین، این 
امکان را فراهم می کند تا بادبان مورد استفاده، کوچک تر از بادبان های 

بزرگ کنونی باشد که اکنون استفاده می شوند.
این گروه پژوهشی، در حال توسعه این فناوری هستند و هدف 
بازدید  از قطب های خورشید  ماموریتی است که  دادن  انجام  آنها 
می کند. دسترسی به این قطب ها با استفاده از سیستم های پیش ران 
فضاپیماهای سنتی دشوار است اما از بادبان های خورشیدی می توان 

برای قرار دادن یک فضاپیما در مدار اطراف آنها استفاده کرد.

اولینتجربهرانندگیباآکورااینتگرایجدید،یکسیویکبالباسشیکتر!

بادبانهایخورشیدی،ممکناستسفربهقطبهایخورشیدراممکنکنند

ویترین

 بزرگ ترین نمایشگاه
»توماس هاردی« در ۴ موزه

»توماس  به  متعلق  اشیاء  از  مجموعه ی 
هاردی« رمان نویس و شاعر مطرح انگلیسی در 
چهار موزه با مضامین مختلف به نمایش گذاشته 

شده است.
موزه  بی بی سی،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
موزه  و  سالزبری  موزه  پول،  موزه  دورست، 
ویلتشایر هرکدام به عنوان بخشی از نمایشگاه 
از  گروهی  نمایش  به  هاردی«  »توماس  بزرگ 

اشیاء متعلق به این نویسنده مطرح می پردازند.
این رویداد  نمایشگاه گردان  »هریت استیل« 
در این باره توضیح داد: این مجموعه ای »کامالً 
باورنکردنی« است که امیدوارم با افراد در سطوح 

مختلف ارتباط برقرار کند.
این  در  که  نویسنده  این  متعلقات  از جمله 
نمایشگاه بزرگ به نمایش گذاشته شده می توان 
کستربریج«،  »شهردار  رمان  خطی  نسخه  به 
یک کتری که زمانی متعلق به مادربزرگ هاردی 
بود و یک سنگ قبر که نویسنده برای سگش 
ساخته بود، اشاره کرد. این نمایشگاه با مشارکت 
موزه های وسکس برپا شده و بیش از پنج هزار 
کمک مردمی برای برپایی آن که تا 3۰ اکتبر ادامه 

خواهد داشت، جمع آوری شده است.
موزه دورست چشم انداز روستایی - تنش های 
اجتماعی،  موزه پول: چشم انداز ساحلی - عشق 
زنان   - منظر شهری  سالزبری:  موزه  جنگ،  و 
 - باستانی  منظره  ویلتشایر:  موزه  و  مذهب  و 
خرافات، چهار موزه ای هستند که به مضامین 

مختلف از زندگی »توماس هاردی« می پردازند.
»توماس هاردی« رمان نویس و شاعر جنبش 
ناتورالیستی اهل انگلستان بود که در سال ۱۸۴۰ 
در حوالی دورچستر انگلستان به دنیا آمد. او در 
ابتدا حرفه  معماری را انتخاب کرد، اما کمی بعد 
به نوشتن و سرودن شعر روی آورد. »هاردی« 
عنوان  به  امروزه  و  نوشت  شعر  و  رمان  ده ها 
یکی از شاعران و نویسندگان مطرح قرن بیستم 

شناخته می شود.
از جمله آثار او که شهرت جهانی دارند می توان 
»تس« و »دور از اجتماع خشمگین« را نام برد 
که براساس هر دو آن ها نیز فیلم ساخته شده 
داستان   ۱۸۷3 سال  هاردی«  »توماس  است. 
»یک جفت چشم آبی« را با نام خودش منتشر 
کرد. رمان »دور از اجتماع خشمگین« در سال 
۱۸۷۴ منتشر شد و به حدی موفق بود که هاردی 
کار معماری را رها کرد و به صورت تمام وقت به 
ادبیات پرداخت. در طی ۲۵ سال بعد »هاردی« 

بیش از ۱۰ رمان نوشت.


