
به گفته منابع مطلع، حمله روسیه به اوکراین موجب 
بازنویسی اساسی استراتژی امنیت ملی دولت بایدن شده 

است.
بلومبرگ،  خبری  شبکه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
نسخه های اولیه متن، که هنوز در حال نهایی شدن است، 
نشان می دهد که چگونه اولویت های دولت در واکنش به 
جنگ پوتین در اوکراین و مشارکت رو به رشد بین پکن و 

مسکو تغییر می کند.
انتشار این سند که در ابتدا برای ژانویه گذشته برنامه ریزی 
باور  این  به  آمریکایی  مقامات  اینکه  از  پس  بود،  شده 
رسیدند که احتمال حمله روسیه به اوکراین وجود دارد، به 
تعویق افتاد. منابع گفتند که اکنون این سند به طور قابل 

راه هایی  منعکس کننده  تا  می شود  بازنویسی  مالحظه ای 
باشد که جهان از زمان شروع جنگ تغییر کرده است. هنوز 
مشخص نیست که سند مذکور چه زمانی منتشر می شود 
و یکی از افراد مطلع تاکید کرد که ممکن است همچنان 
تغییراتی در کار باشد. پیش نویس جدید سند بر اهمیت 
اروپا و آسیا برای منافع امنیت ملی ایاالت متحده تأکید 
بر  بیشتر  قبلی است که  از نسخه  تغییری  این  می کند؛ 
چین و آسیا متمرکز بود. به گفته منابع، این سند به جای 
کم اهمیت جلوه دادن اهمیت چین، استدالل می کند که 
رویدادهای اروپا و آسیا به طور پیچیده با هم مرتبط هستند.

استراتژی امنیت ملی آمریکا که به دست هر دولت از 
زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان تهیه شده است، یکی 

از مهم ترین روزنه ها به تفکر کاخ سفید در مورد مسائل 
سیاست خارجی را نمایش می دهد.

این سند که به دستور کنگره تهیه شده است، برای کمک 
بودجه  اولویت های  ارزیابی  در  آمریکایی  قانونگذاران  به 
برای روشن  است؛  ملی طراحی شده  امنیت  برای  دولت 
کردن روابط ایاالت متحده با متحدان، شرکا و دشمنان و 
اطمینان حاصل کردن از این است که نمایندگان سراسر 
دستگاه امنیت ملی ایاالت متحده با همتایان خارجی یک 
صدا صحبت می کنند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا 

در این رابطه اظهار نظری نکرده است.
سخنرانی اخیر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در 
مورد سیاست ایاالت متحده در قبال چین، یک فرمول بالقوه 

را برای روشی که این سند تهدیدات پکن و مسکو را ارزیابی 
می کند، پیشنهاد می کند. بلینکن گفت روسیه یک “تهدید 
آشکار و فعلی” است، در حالی که چین “جدی ترین چالش 

بلندمدت برای نظم بین المللی است.”
به طور اساسی تر، این استراتژی احتماالً استدالل می کند 
که نه با چالش روسیه در اروپا و نه با چالش چین در آسیا 

نمی توان به طور جداگانه برخورد کرد.
منابع مطلع در ادامه گفتند، تمرکز دولت بایدن بر ماهیت 
به هم پیوسته اروپا و آسیا همچنین ناشی از شناخت فزاینده 
مشارکت بین پکن و مسکو و همچنین تمایل کشورهای 
آسیایی مانند ژاپن و کره جنوبی برای تحریم مسکو به دلیل 

حمله به اوکراین بوده است.

اتحادیه کشورهای عرب درپی تشدید تنش ها و حمالت 
اشغالی  سرزمین های  در  صهیونیستی  اشغالگر  نیروهای 
با سالروز شکست  این حمالت که  به  باختری  کرانه رود 
کشورهای عربی مقابل رژیم صهیونیستی هم مصادف شده، 

واکنش نشان داد.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری قطر، اتحادیه عرب در بیانیه ای 
اشغالگران  تنش های  تشدید  کرد،  اعالم  یکشنبه  روز  در 
صهیونیستی موجودیت و مقدسات مردم فلسطین را هدف 

قرار می دهد.
اتحادیه عرب پیشتر نیز از شورای امنیت سازمان ملل 
خواسته بود تا اقدامات الزم را برای تحت فشار قرار دادن 
رژیم صهیونیستی جهت توقف حمالت این رژیم علیه مردم 

فلسطین انجام دهد.
این اتحادیه در بیانیه ای که به مناسبت پنجاه و پنجمین 
سالروز شکست کشورهای عربی از رژیم صهیونیستی در 
جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ صادر کرد، افزود: این روز با 
تشدید تجاوزات و وحشت آفرینی رژیم در بیت المقدس 
با تهاجم نظام مند به مسجد ابراهیمی و کلیسای قیامت 
مصادف شده که شهرک نشینان را قادر می سازد تا حمالت 
و یورش خود را به صحن های مسجد مبارک االقصی و هتک 

حرمت مقدسات اسالمی و مسیحی انجام دهند.
روز ۵ ژوئن ۱۹۶۷ سالروز شکست کشورهای عربی از رژیم 
صهیونیستی در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ که با آوارگی 

مردم فلسطین همراه شد، است.

اتحادیه عرب تاکید کرد اسرائیل طرح هایی را برای محو 
صدای  کردن  خاموش  و  درگیری  اصلی  واقعی  روایت 
حقیقت با هدف قرار دادن رسانه همانطور که با جنایت 

ترور شیرین ابوعاقله اتفاق افتاد، اتخاذ می کند.
سالروز  از  دهه  پنج  از  بیش  افزود: گذشت  بیانیه  این 
این شکست، این واقعیت را تغییر نداده و نخواهد کرد که 
سرزمین های فلسطینی و عربی که از سال ۱۹۶۷ توسط رژیم 
صهیونیستی تصرف شده، طبق قوانین بین المللی مربوط به 

سرزمین های اشغالی است.
اتحادیه عرب همچنین از شورای امنیت خواست تا به 
مسئولیت خود عمل، تصمیماتش را اجرا و وظایف خود در 
حفظ صلح و امنیت بین المللی را انجام داده و اسرائیل را 

به پایان دادن به اشغالگری و عقب نشینی کامل از تمامی 
اراضی فلسطینی و عربی اشغالی ملزم کند.

این بیانیه همچنین از جامعه جهانی خواستار پاسخگویی 
مقامات اسرائیلی در قبال تمامی جنایات مرتکب شده علیه 
مردم فلسطین و نیز تالش برای اجرای راه حل دو دولت به 
عنوان تنها راه دستیابی به امنیت، صلح و ثبات در منطقه از 

طریق ایجاد یک فلسطین مستقل شد.
اتحادیه عرب ضمنا از کشورهایی که هنوز کشور فلسطین 
را به رسمیت نشناخته اند خواست تا این گام را به گونه ای 
که چشم انداز دستیابی به صلح را مطابق با چشم انداز 
راه حل دو دولتی و پایان دادن به اشغال ۵۵ ساله رژیم 

صهیونیستی افزایش دهد، بردارند.

جنگ اوکراین، بایدن را مجبور به بازنویسی استراتژی امنیتی آمریکا کرد

واکنش اتحادیه عرب به تشدید حمالت صهیونیست ها

»انسان در جستجوی آرامش«  یادداشت

یادداشت

ایران و عربستان نیازمند بازنگری در روابط خارجی

کیکاووس پورایوبی 
پذیرش تئوری سلسله مراتب قدرت و توزیع ناعادالنه هسته اصلی آن در نظام 
بین الملل با توجه به وضع فعلی در جامعه جهانی این توهم خوشبینانه را از 
کشورها می گیرد که هیچ کدام دستی برتر از قدرت را در اختیار ندارند و قدرت 
رقیب مقابل را هم نباید نادیده گرفت، فارغ از هژمون بین الملل و ابرقدرت های 
موجود که دارای ضوابط و شرایطی در دایره امنیت بین المللی می باشند، برخوردار 

بودن از قدرت منطقه ای نیز لوازم و محدویت های خاص خود را می طلبد.
امروز حتی در بازی قدرت، ائتالف کشورهای کوچک و ذره ای با هژمون و 
ابرقدرت ها موقعیت ویژه ای به آنان می بخشد که بتوانند قواعد بازی را در نظام 
بین الملل عوض کنند، بنابراین قدرت منحصر به یک یا چند عنصر ثابت نیست. 
به عنوان نمونه از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی یعنی زمان بیانیه بالفور در 
سال ۱۹۱۷ میالدی که پس از سقوط امپراطوری عثمانی قیمومیت اسرائیل را به 
بریتانیا واگذار کرده است این رژیم اشغالگر با ائتالف ابرقدرت ها توانسته موازنه قوا 
را به نفع خود در منطقه و جهان تغییر دهد و علیرغم بیشترین فشارها و آسیب ها 
توانسته به قدرت خود بیفزاید و به یک رژیم هسته ای منطقه ای تبدیل شود، در 
حالیکه شاهد هستیم با این حجم از البی و ائتالف و نفوذ در بدنه دستگاه های 
سیاست گذاری آمریکا و جهان و سنخیت فرهنگی و نفوذ و تعهدی که آمریکا 
برای بقای آن دارد، اسرائیل دارای مشکالت عدیده ای است که موجودیتش را به 

خطر می اندازد.
نه عربستان توانایی آن را دارد که ائتالفی گسترده با آمریکا و غرب بر علیه ایران 
را تشکیل دهد که حاصل آن دست اندازی و هجوم به ایران باشد و نه با ائتالف 
کشورهای حاشیه خلیج فارس می تواند چنین سیاستی را دنبال کند زیرا راه قطر، 

عمان و حتی کویت از راه امارات و بحرین جدا است.
ایران نیز نمی تواند ائتالفی از کشورها دوست خود برای رویارویی مستقیم 
با عربستان را ترسیم کند، اکنون جنگ  و منازعه که تبدیل شده به جنگ های 
نیابتی، ائتالف عربستان از یک طرف و شبه نظامیان انصارالله، حوثی های زیدی 
که از طرف ایران حمایت می شوند، شاید با موشک های نقطه زن، پهپادهای 
بدون سرنشین و انتحاری و سالح های پیشرفته دیگر، پیروزی هایی برای هر دو 
طرف میسر شود لیکن با فرسایشی شدن جنگ در منطقه برای هیچ طرفی سودی 
حاصل نخواهد شد و فقط بر رنج و عذاب ملت بیچاره یمن افزوده خواهد گشت.

از سال ۲۰۱۵ میالدی تاکنون عالوه بر تخریب ساختارها، زیربناها و تاسیسات 
این کشور فقیر و عقب مانده از این جنگ حدود ۵۰ هزار نفر کشته و زخمی بر 
جای مانده است، کمیساریای پناهندگان سازمان ملل تعداد آوارگان را حدود چهار 

میلیون و دویست هزار نفر اعالم کرده این یعنی عمق فاجعه.
جنگ ها که ابتدا یا برای گسترش قلمرو یا برتری قدرت و یا بهم زدن وضع موجود 
صورت می گیرند اگر به جنگ های نژادی، قومی، قبیله ای و خصوصا مذهبی و 

مقدس تبدیل شوند بشدت به شکل بی رحمانه ای خود را نشان می دهند. 
در قرن بیستم فقط یک نمونه جنگ نژادی بالکان را نگاه کنید که چه تراژدی 

عظيمی در تاریخ به جا گذاشته است.
اکنون شش و نیم سال از جنگ یمن می گذرد آتش بس دائمی الزم و ضروری 

است و گفت وگوی رسمی و دیپلماتیک بین ایران و عربستان اجتناب ناپذیر. 
تاریخ اجازه تکرار دوباره را نمی دهد تا مثل اروپای قرن ۱۹ جنگ ویرانگر مذهبی 
که بین کاتولیک ها و پروتستان ها معروف به جنگهای سی ساله، از سال ۱۶۱۸ 
تا ۱۶۴۸ در اروپای مرکزی قلمروی امپراتوری روم غربی که بسیاری از قدرت های 
بزرگ دیگر را نیز در برگرفته بود و سپس با پیمان معروف وستفالی به دولت 
سازی منجر شد، دوباره شاهد باشیم زیرا که جابجایی مرزهای دولت ملت ها به 

سختی امکان پذیر شده است.
بلوغ فکری حکومت ها و اراده ملت ها بندرت اجازه چنین رویارویی را به قدرت 

ها می دهد.
بنابراین ایران و عربستان هیچکدام نمی توانند قدرت مقابل را نادیده بگیرند و 

بابت جنگ های نیابتی روابط خود را قطع و سیاست تخاصمی در پیش گیرند.
همانطور که در ایران ادیان مختلف آزادند و مذهب تسنن به عنوان دومین 
مذهب اسالمی با شاخه های اربعه آن به رسمیت شناخته شده است، عربستان 
سعودی نیز حقوق شیعیان در آن کشور را به رسمیت بشناسد و دو کشور خط 
بطالنی بکشند بر حاکم ساختن رفتار ایدئولوژیک بر سیاست خارجی شان، زیرا 

منافع ملی هر دو کشور بشدت بر روابط حسنه متقابل اقتضاء می کند.

محمدعلی نویدی
و  کنجکاوی ها  و  خواست ها  و  امیال  موثرترین  و  ترین  بنیادی  از  یکی 
جستجوگری های تاریخی و وجودی انسان در درازنای عمر بشریت، جستجو 
و کندوکاو در معنی و حقیقت »آرامش، peace « بوده است. در دوران 
باستان آرامش با آسایش »comfort« قرین و همراه بود، با ظهور تکنولوژی و 
روانشناسی و زندگی مدرن و کالن شهرها و دور افتادگی های مختلف، معنی 

و مفهوم و محتوای آسایش و آرامش متفاوت گشت. 
مراد نگارنده از مبحث آرامش و آسایش، یک نگرش تفکری و اثری و فلسفی 
و اندیشگی است نه نگاه سطحی و روزمره و مختص به یک جامعه،چون 
اصوالً مباحث فلسفی و وجودی چنین ویژگی دارند، الزم است مقوله آرامش 
را از سطح روانشناسی به ساحت اندیشگی بربکشیم  تا عمیق بفهمیم و بکار 
گیریم؛ چرا که، جستجوی ریشه ها سبب یافتن شاخ و برگ ها و سایه و ثمرها 
می شود. پرسش از آرامش، پرسش از یک امر و پدیده بنیادین و ریشه ای 
است که بسیاری از مقوالت و موضوعات و مسائل زندگی انسان به انکشاف 
و آشکارسازی آن بستگی دارد. روان شناسان بین آسایش و آرامش فرق ها 
گذاشته اند و با رویکرد دوالیستی و دوگانه پنداری پای مادیت و معنویت یا روح 

و جسم را بیان کشیده اند. »مثل، آلن دوباتو«. 
منظور از آرامش چیست؟ ریشه ناآرامی و ستیزه درونی آدمی و پریشانی 
بیرونی وی از کجا نشأت می گیرد؟ اضطراب روان شناسانه با استرس تفکری 
و اثری چه فرقی دارد؟ افسردگی وجودی و اثری با آرامش و آشتی حقیقی چه 

ارتباطی دارد؟ 
انسان در جستجوی آرامش یعنی انسان در جستجوی تعادل و توازن و 

هماهنگی و سازگاری وجودی و اثری. 

به تعبیر دیگر، انسان همواره در جست وجوی تعادل قوا و انرژی ها درونی 
و امکانات و شرایط بیرونی بوده است. ریشه عدم آرامش و ظهور نگرانی و 
ترس واقعی از این به هم خوردن تعادل اثرها پیش می آید »تفکراثربخش«. 
درواقع، آدمی با آرمان ها و ذهنیات و انتظارات از یک سو، و شرایط و اوضاع و 
امکانات موجود از سوی دیگر، و نیاز و حاجت عمیق و وثیق به توازن وجودی و 
وحدت شخصیتی از جانب سوم، مواجهه است. عدم تعادل و تناسب در این 
اضالع مثلث به ظهور نگرانی و ترس و استرس وجودی مبدل می گردد که از 
آن به عدم آرامش نام می بریم. به هم خوردن آرامش بشر موجب پریشانی 
و آشفتگی زندگانی وی می گردد و درد و رنج و تلخی و سختی ریشه در اینجا 

دارد. 
از منظر تفکراثربخش انسان موجود و اثر سیال و کشدار دارد؛ یعنی از 
سطح مایحتاج مادی تا ساحت بی کرانگی کشیده شده است، از کرانمندی 
تا بیکرانگی . این نگرش اندیشه ورزانه است که با دوئالیسم روانشناسان فرق 
ماهوی دارد. وجود و اثر سیال و منعطف و یکپارچه با موجود منقسم به جسم 
و روح فرق ها دارد و جست وجوی آرامش نیز متفاوت می شود. اثر امکانات 
راحتی و آسودگی و آسانی است و اثر تعادل و توازن ایجاد صلح و آشتی و غلبه 
بر ترس و نگرانی و استرس است. استرس از نیستی و اثرهای مخرب ناشی 
می شود. گویی، آدم مضطرب و نگران در وادی نیستی و برهوت افتاده باشد و 
سر در گم گردد. کانون فقدان آرامش همین است. این حالت را با وجدان سلیم 

و ساده می توان احساس و درک کرد و قدری توضیح داد. 
وقتی حافظ می گوید: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است،

با دوستان مروت با دشمنان مدارا. یعنی آسایش همان آرامش است. 
یا سعدی: خدا را بدان بنده بخشایش است، 

که خلق از وجودش در آسایش است. 
انسان در جستجوی آرامش، یعنی اندیشه و تالش انسان برای تأسیس 
و برقراری هماهنگی وجودی و اثری بین آن انتظارات، ایده ها و آرمان ها 
با واقعیات و امکانات و شرایط نرمال و طبیعی. مثالً، وقتی شرایط نرمال و 
طبیعی نیست، همین انسان دچار سوء تغذیه می شود، همین انسان از 
رهن و اجاره یک مسکن برای خود و خانواده اش دچار پریشانی می گردد. 
در همه جای دنیا چنین است. فقدان آرامش، با بحران در زندگی قرین و 
قریب است. آرامش بنیاد معنای زندگی است. در فضای آرامش، اندیشه 
قدرت رشد و پرواز پیدا می کند و فرهنگ و تمدن آغاز می گردد. پیداش 
توسعه و پیشرفت با معنای عمیق آرامش رابطه وثیق دارد. مراد نگاندره 
آرامش ثابت و صامت نیست، بلکه آرامش اثربخش و پویا و بالنده است. 
ستمگری، سفله پروری و لنگی اندیشه ها و پریشانی عمل ها و اثرها از جمله 

عوامل فقدان آرامش است. 
زخم و زحمت مردم و درد و رنج انسان ها با فقدان آرامش ارتباط عمیق و 
ناگسستنی دارد. انسانی که همواره نگران از دست دادن بخشی از هستی 
سیال خود می باشد، انسان نا آرام و مایل به نیستی است. آرامش به میزان 
میل به هستی و اثر بخشی قوام و دوام می یابد. گویی، انسان وقتی خود را به 
امر نامتناهی گره می زند به سمت و سوی آرامش مایل می گردد. » اال بذکر 

الله تطمئن قلوب«. 
چکیده مطلب اینکه، انسان در پیوسته تاریخ و خلقت در جست وجوی 
آرامش بوده است؛ زیرا، آرامش اساس بینادین بسیاری از امور زندگانی 
در  خردمندی  ارتقای  و  خردورزی  امکان  آرامش  بارز  نشانه  یک  است. 

جامعه است. 

وداع وداع با مرد اعتدال و مدارابا مرد اعتدال و مدارا
حجت االسالم سید محمود دعایی درگذشتحجت االسالم سید محمود دعایی درگذشت
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وزنه امید برای رشد  ر
دوباره بورس

شرح در صفحه  10

» ابتکار« راهکارهای موثر در بازگشت اعتماد به بازار سرمایه را بررسی کرد

گروه بازار و سرمایه - مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار سرمایه 
انتظاری باالتر باشد و یا توافق برجام صورت نگیرد جامعه منتظر افزایش  می گوید: اگر تورم 

سرسام آور تورم بوده و حتماً بازار سرمایه رشد خواهد کرد.
بازار سرمایه ابتدای سال 99 در شرایط ایده آلی قرار گرفت و رکوردهای بی سابقه ای را ثبت کرد. 
در آن زمان داشتن کد بورسی به معنای خوشبختی و شانس بود و سهام داران با فعالیت در این 
بازار رویای ثروتمند شدن را در سر می پروراندند اما روند بازار مثبت نماند و از نیمه دوم مردادماه، 
شاخص دچار ریزش شد و بازار خروج سرمایه چشمگیری را تجربه کرد. از آن پس بازار عالوه بر 
رکوردهای بی سابقه، اعتماد سهام داران را نیز از دست داد و تا کنون هم نتوانسته آن اعتماد از 
دست رفته را به دست بیاورد. در این میان برخی ها معتقدند که بازار دیگر نمی تواند همانند سال 
99 رشد شاخص و در کنار آن اعتماد جامعه را داشته باشد. این در حالی است که عده ای بر این 
باورند که بازار پتانسیل رشد و جلب اعتماد سرمایه گذاران را دارد. حسن کاظم زاده، کارشناس 
بازار سرمایه بر این باور است که هرچند به دلیل اخذ برخی تصمیمات اعتماد به بازار سرمایه از 
میان رفته است، اما پتانسلی رشد در این بازار وجود دارد و احتما دارد شاخص در نیمه دوم سال 

از سقف سال ۱۳99 نیز عبور کند.

پس لرزه های
پارتی گیت

» ابتکار« هفته سرنوشت ساز برای بوریس 
جانسون را بررسی می کند

 صفحه  2

گرایش مردم به انقالب و دین
وز اول انقالب یقینًا بیشتر است از ر

رهبر معظم انقالب
در مراسم سی وسومین سالگرد ارتحال امام خمینی:

ادامه در صفحه  2

چی زده عالیجناب سوسول!

بارها نوشته ام که فعالیت اپوزیسیون به خصوص 
رضا پهلوی محدود و معطوف به گسل های اجتماعی 
و نارضایتی های مدنی است. به عبارتی زیست این 
جماعت منحصر به شکاف های اجتماعی است. آنان 
بدون هیچگونه حرف و برنامه ایجابی، تنها می توانند 
در گسل ها و شکاف های اجتماعی امکان حیات داشته 
باشند. این عده از اختالف و شکاف های اجتماعی 
تغذیه می کنند. شکاف هایی که هر کسی که دلسوز 
ایران است )مستقل از موضعش درمورد جمهوری 
اسالمی( بیشتر به ترمیم آن می اندیشد تا تغذیه از آن. 
اینان در پیله رفاه غوطه ور هستند و با تب شکاف های 
اجتماعی از پیله بیرون می آیند و پروازنمایی می کنند. 
هیچ دلبری از ملت نکرده اند و فقط تالش می کنند بر 
موج خشم و عصبانیت ملت سوار شوند. البته سخت 
معتقدم دیگر چنین موج سواری هایی به مقصود 
نمی رسد. یعنی ملت سوار کشتی کسانی که نسخه 
نجات بخش ندارند و فقط فحاشی و حرافی می کنند 
نمی شوند. در میان اپوزیسیون رضا پهلوی معروف به 

ربع پهلوی نیز از همه مصنوعی تر است. 
روخوانی هفته گذشته او نشان داد که واقعاً از این 
و  فانتزی  و  درکی سطحی  آید.  نمی  در  آدم، رجل 
بدون هیچ طرح و ایده از تحوالت ایران در سخنرانی او 
موج میزد. او را مادرش به سیاست آوَرد و به زور می 
خواهد او را وارد رجال سیاسی کند. اما انگار از او رجل 

ساختن، رنجی به نتیجه است. 
از  ای  پاره  توسط  سفارشی  شعارهای  برخی 
سلطنت طلب ها از جمله »رضا شاه روحت شاد« در 
تجمعات صنفی و مدنی، باعث توهمات فانتزی در 

این عالیجناب سوسول شده است.

محمدعلی وکیلی سرمقاله
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چی زده عالیجناب سوسول!

ادامه از صفحه یک
او در این توهم در جایگاه رهبری اپوزیسیون 
بیانیه می خواند و البته با ناشی گری از نام لرها 
و بختیاری ها هم وام می گیرد تا به گمان خویش 

این قوم تاثیرگذار را با خود همراه سازد.
در همین خصوص نکاتی را بعرض می رسانم.

اول اینکه اعتراضات کنونی در بستر آرام و در 
فضای عقالنی حق مردم است و لرها نیز همچون 
معیشت  به وضعیت  نسبت  ایرانی  اقوام  دیگر 
معترض هستند. اما تاریخ ایران گواه است که لرها 
مهم ترین اپوزیسیون حاکمیت ناکارآمد پدربزرگ 
و پدر جناب ربع پهلوی بودند. پولتیک پدر رضا 
بختیاری ها  میان  از  همسر  انتخاب  در  پهلوی 
با رفتار غیر صادقانه و شیطنت های عمه جان 
و  نیز نقش آب شد.  اشرف  او،  شیطان صفت 
عجیب است که این گل پسرِ مدعی حتی زحمت 
شناسی  جامعه  و  تاریخی  کتاب  چهار  خواندن 
اقوام ایرانی را به خود نمی دهد تا مجبور به بازی 
در نقش های کمدین اینچنینی نشود و مایه خنده 

خلق را فراهم نکند.
دوم اینکه به نظرم بزرگترین شانس جمهوری 
و  غیرمردمی  اپوزیسیون  چنین  داشتن  اسالمی 
مصنوعی می باشد. اپوزیسیون سوسول که هیچ 
فهمی از مسئله ایران ندارند و اساساً چهار دهه 

است که از این کوتوله ها رجلی پا نگرفته است.
و سوم اینکه با این اپوزیسیون جای هیچ نگرانی 
نیست ولی با عملکرد برخی مسئوالن جای نگرانی 
جدی وجود دارد. مطمئنم که این اپوزیسیون کوتوله 
نمی توانند یک دهیاری را هم براندازند تا برسد به 
یک حکومت؛ اما قهر مردم در نتیجه عملکرد غیر 
مسئوالنه برخی مسئولین، توان هر کاری را دارد. 
لذا اصالً نباید نگران عملکرد اپوزیسیون بود بلکه از 

عملکرد خودی ها باید ترسید.

خبر

اخبار

سید ابراهیم رئیسی:

در حوزه اجرای عدالت 

عقب ماندگی داریم

در  ما  گفت:  جمهوری  رئیس  رئیسی  ابراهیم 
علمی،  های  حوزه  جمله  از  ها  حوزه  از  بسیاری 
صنایع هسته ای و نانو تکنولوژی پیشرفت داشتیم. 
من در سفرهای کوتاهی که به خارج از کشور می 
علمی  دستاوردهای  برخی  خودم  همراه  به  روم، 
جوانان را می برم. به عنوان مثال در تاجیکستان 
از پایان نامه ها حول همین مصنوعات  بسیاری 

اهدایی جوانان ایرانی بود. 
آستانه  ابراهیم رئیسی شامگاه جمعه در  سید 
۱۴ خرداد، سالروز رحلت امام خمینی )ره( در مرقد 
مطهر امام راحل ضمن گرامیداشت دهه کرامت، 
به توصیف جلوه های کرامت در مکتب امام خمینی 
اولین مرحله کرامت در  پرداخت و تصریح کرد: 

مکتب امام خمینی)ره( دلدادگی به خداست.
امام  تفکر  بنای  سنگ  افزود:  جمهوری  رئیس 
راحل این بود که عالم محضر خداست. امام)ره( در 
هیچ کجا مردم را دعوت به خود نکرد، بلکه همگان را 
دعوت به خدا کرد و خداباوری رمز اساسی موفقیت 
ایشان بود. رئیسی بیانیه گام دوم انقالب را بهترین 
سند برای ترسیم وضع موجود و مسیر حرکت آینده 
دانست و افزود: این وظیفه همگان است که یک 
بازنگری نسبت به ۴۰ سال گذشته داشته باشند. 
کارهای بسیار خوبی انجام شده اما در حوزه اجرای 
عدالت عقب ماندگی داریم و گام های بسیاری 
باید در حوزه عدالت اجتماعی و اقتصادی برداشت. 
به  تاکید کرد: هر جا در کشور  رئیس جمهوری 
حرف امام راحل و رهنمودهای رهبری توجه شد 
و مسئوالن به خودشان و داشته های شان اعتماد 
کرده و به بیگانگان بی اعتماد بودند و تالش کردند 
کشور را با نسخه انقالب اسالمی اداره کنند، آنجا 
عرصه موفقیت و پیروزی ما بود و هر جا که نگاه 
به دستان بیگانه شد و به چگونگی القا آنها توجه 
رئیس  و مشکل شدیم.  گرفتاری  دچار  آنجا  شد 
جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به موفقیت دولت در مقابله با شیوع کرونا، اظهار 
کرد: روزی که دولت کار خود را آغاز کرد روزی ۷۰۰ 
خانواده داغدار می شدند، اما امروز شاهد هستیم 
دیگر فوتی کرونایی نداریم. وی تاکید کرد: معلوم 
می شود با اتکا به خداوند و مشارکت مردم می توان 
گام های خوبی برداشت. آینده را بسیار درخشان و 
روشن میبینم و به رغم خواست دشمنان گام های 

خوبی بر خواهیم داشت.

حجت االسالم سید محمود دعایی درگذشت

وداع با مرد اعتدال و مدارا

محمود  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
دعایی، سرپرست موسسه اطالعات و نماینده 
شش دوره مجلس شورای اسالمی در سن ۸۱ 

سالگی به دیار باقی شتافت.
مرحوم دعایی که یکی از همراهان و نزدیکان 
امام خمینی)ره( در دوران اقامت ایشان در شهر 
نجف بود، سابقه سفارت ایران در بغداد بین 
سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ و مقطع پیش از آغاز 

جنگ تحمیلی را هم در کارنامه خود داشت.
وی در سال ۱۳۹۳ نشان افتخار جهادگر عرصه 

فرهنگ و هنر را کسب کرد.
مرحوم دعایی پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
در ایران و سایر کشورها فعالیت سیاسی داشته 
کشورهای  و  اروپا  به  راستا  همین  در  و  است 
خاورمیانه مانند لبنان، عربستان، سوریه، اردن، 

افغانستان و پاکستان سفر کرده است.

لزوم تغییر در کابینه و شرایط 

اقتصادی کشور

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: مسئوالن 
رفته  دست  از  اعتماد  جبران  دنبال  به  باید 
مردم بروند، بهترین و ابتدایی ترین راهش هم 

عذرخواهی مسئوالن از مردم است. 
علی محمد نمازی درباره اینکه امروز رئیس  
از گرفتن تصمیمات سخت صحبت  جمهوری 
به  منجر  می تواند  تصمیمات  این  آیا  می کند 
تغییر در کابینه شود یا خیر تصمیمات اقتصادی 
است  این  موضوع  اصل  گفت:  بود،  خواهد 
رئیس جمهوری که از ۲ دوره قبل هم کاندیدای 
از  حداقل باید  است  بوده  جمهوری  ریاست 
مسئولیت برخوردار  قبول  برای  کامل  آمادگی 
باشد نباید در عرض یک سال نیاز به تغییر در 

کابینه باشد.
به گزارش ایلنا، این فعال سیاسی اصالح طلب 
ادامه داد: اما هنگامی که به وعده های عملی 
بد  با  یکسال  و مشکالتی که در همین  نشده 
رشد  مخصوصاً  اقتصادی  شاخص های  شدن 
بیکاری،  نرخ  افزایش  تورم،  نقدینگی،  بی رویه 
بدتر شدن ضریب جینی، عدم تسهیل کسب 
اعتماد عمومی و کمرنگ شدن  و کار، کاهش 
امید در جامعه نگاه می کنیم تغییرات در کابینه 

و شرایط کشور به شدت احساس می شود.
وی بیان کرد: در باب وضعیت کشور می توان 
محسن  صحبت های آقای  به  نمونه  عنوان  به 
هاشمی اشاره کرد، ایشان گفتند تا قبل از دولت 
آقای رئیسی انتشار خاطرات هاشمی که سند 
و منبع دست اولی برای محققان و عالقمندان 
به تحقیق در این زمینه باشد، بی مشکل بود اما 

امروز مجبور به سانسور شده اند.
با  وزرا  از  اینکه بعضی  بیان  با  وی 
نظر  به  و  هستند  روبه رو  بیشتری  مشکالت 
می رسد تغییراتی در کابینه اتفاق بیفتد، عنوان 
کرد: مسئله اقتصادی یا تصمیمات سیاسی که 
مطرح می شود جای سوال دارد چه تصمیماتی 
می خواهند بگیرند؟ این تصمیات آیا اقتصادی 
بعضی  است برخوردهایی با  قرار  یا  است؟ 
افراد انجام دهند؟ آیا این تصمیمات سخت و 
آقای  به قول  که  است  مردم  برای  مشکل تنها 

رئیسی و مخبر تحمل داشته باشند. 
نمازی گفت: کشورهایی که تصمیمات مهم 
سرعت  به  دهند  انجام  درست  را  سخت  و 
پیشرفت می کنند الزمه هر پیشرفتی هم انجام 
تصمیمات  این  است اما  سخت  کارهای  دادن 
باید صحیح باشند! مردم و نخبگان می خواهند 
اطمینان پیدا کنند این کارهای سخت درست 
مسئوالن  رو  همین  از  خیر  یا  می گیرد  انجام 
رفته  دست  اعتماد از  جبران  دنبال  به  باید 
راهش  ابتدایی ترین  و  بهترین  بروند،  مردم 
این  است.  مردم  مسئوالن از  هم عذرخواهی 
فعال سیاسی خاطرنشان کرد: آقای رئیسی باید 
فوری به اصالح برخی امور بپردازد، مثل رسیدگی 
به ساختمان های معیوب و آسیب دار. گزارشی 
شورای شهر تهران داده و آمارش در شبکه های 
کدام  برای  این که  از  فارغ  شد  انجام  مجازی 
شورا است همین را مبنا قرار دهند و نمونه های 
ساختمان های ناایمن را بررسی کنند اگر درست 
بود اقدام کنند همین اقدامات عالوه بر دلگرمی 

مردم باعث می شود کارها پیش برود.

ایشان همچنین با بیان توصیه هایی مهم، مردم و 
فعاالن انقالبی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را به 
جلوگیری از هویت زدایی از انقالب و تحریف امام، 
افشای دروغ و جنگ روانی دشمن، جلوگیری از نفوذ 
رگه های ارتجاع و سبک زندگی غربی، و قدرشناسی از 

مسئوالن انقالبی سفارش کردند.
رهبر انقالب در این مراسم که بعد از دو سال به 
صورت حضوری برگزار شد، با اشاره به ابعاد همچنان 
ناشناخته شخصیت امام خمینی گفتند: با وجود 
حرفها و نوشته های فراوان درباره آن حکیم هدایتگر، 
ناگفته ها درباره عظمت و قدرت شخصیتی و رهبری 
او بسیار است و نسل جوان که امام را به  درستی 
نمی شناسد، برای ایفای مسئولیت ملی و انقالبی و 
برداشتن گام دوم انقالب و اداره بهینه کشور، باید 
درس های پیش برنده و تعیین کننده مکتب امام را 
بیاموزد تا با اطمینان به سوی آینده درخشان کشور 

گام بردارد.
ایشان انقالب اسالمی را بزرگ ترین انقالبِ تاریخ 
انقالبها خواندند و با مقایسه روند دو انقالب مشهور 
معاصر یعنی انقالب کبیر فرانسه و انقالب شوروی 
با انقالب اسالمی گفتند: در این انقالبها معنویت 
کوتاه  مدتی  از  بعد  انقالب  دو  هر  و  بود  مغفول 
منحرف شدند و مردم را که باعث پیروزی آنها بودند 
به کنار زدند و عمالً به دوران گذشته برگشتند اما 
انقالب اسالمی بعد از پیروزی هم با انتخابات پی 
در پی، تکیه مستمر بر مردم و توجه همزمان به 
جنبه های مادی و معنوی انسان جلو رفته است که 
این واقعیات از جمله دالیل برجسته ی برتری انقالب 
ونشان دهنده  تاریخ،  انقالبهای  همه  بر  اسالمی 

عظمت رهبری امام است.
ایشان حضور ملت را عامل قطعی پیروزی انقالب 
برشمردند اما گفتند: آن دست قدرتمند، شخصیت 
فوالدین، دل مطمئن و زبان ذوالفقارگونه که توانست 
اقیانوس عظیم ملت را به میدان بکشاند و به تالطم 
بیاورد و بدون یأس ونا امیدی در میدان نگهدارد و 
جهت حرکت را به آنها تعلیم دهد، امام بزرگوار و 

خمینی عظیم بود.
حضرت آیت الله خامنه ای در تشریح جلوه هایی 
از رهبری پُر مغز و پُر معنای امام خمینی و قدرت 
ایشان در تعیین و تعلیم میدان مبارزه، به  نافذ 
حوادث خطیر دوران نهضت و جمهوری اسالمی 
بیانیه های سال  در  امام  افزودند:  و  کردند  اشاره 
آخر حیات شان و وصیت نامه خود، میدان مبارزه را 
حتی برای دوران بعد از خود نیز تعیین و مشخص 

کرده است.
امام)ره(  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
از نظر خصوصیات شخصی به معنی واقعی کلمه 
ممتاز بود، به بیان برخی ویژگی های ایشان پرداختند 
و گفتند: »پاکی و پرهیزگاری«، »معنویت و حاالت 
عقالنیت«،  و  »حکمت  »شجاعت«،  عرفانی«، 
»صداقت«،  آینده«،  به  »امید  گری«،  »محاسبه 
»وقت شناسی و نظم«، »توکل و اطمینان به وعده 
الهی« و »اهل مبارزه بودن« از جمله خصوصیات 

بارز امام راحل بود.
برخی  بیان  از  بعد  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
اصول  و  مبانی  تبیین  به  امام،  ممتاز  ویژگی های 
مکتب امام پرداختند و افزودند: زیربنای مکتب امام 
چه در دوران مبارزه و چه در دوران انقالب »قیام 

لله« بود و این زیربنا مبنای قرآنی داشت.
را  مراحل  همه  در  خدا  برای  قیام  هدف  ایشان 
»ترویج  و  قسط«  و  عدل  »اقامه  حق«،  »اقامه 
معنویت« برشمردند و خاطرنشان کردند: امام یک 
مبارز واقعی بود و در میدان قیام لله حضور دائمی 

داشت.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: حرکت امام در دوران 
از  عبارتند  که  داشت  برجسته  نقطه  چند  مبارزه 
نترسیدن، صراحت با مردم، اعتماد به مردم، قدردان 

مجاهدت مردم بودن و دمیدن امید به دلها.
نکات  بیان  به  آیت الله خامنه ای سپس  حضرت 
جمهوری  ایجاد  دوران  در  امام  حرکت  برجسته 
مهمترین  کردند:  خاطرنشان  و  پرداختند  اسالمی 
دغدغه و نقشه راه امام در این دوران، فاصله گذاری 
میان طرح »جمهوری اسالمی« با »فرهنگ و قاموس 
غربی« بود. بر همین اساس امام اصرار داشت که 
جمهوری اسالمی وام گرفته از »جمهوری« و »مردم 
ساالری« غربی نیست بلکه برگرفته از اصل اسالم 

است.
رهبر انقالب اسالمی یکی از ویژگی های بارز الگوی 
به ظاهر  را، هماهنگ سازی دوگانه های  امام  جدید 
متناقض دانستند و گفتند: در الگو و نظام سیاسی 
جدیدی که امام ارائه کرد، »هم معنویت است هم 
رأی مردم«، »هم اجرای احکام الهی است هم رعایت 
اصرار  »هم  عمومی«،  مصلحت های  و  اقتضائات 
بر عدالت اقتصادی و رعایت حال ضعفا است هم 
اصرار بر تولید ثروت«، »هم نفی ظلم است هم نفی 
ظلم پذیری«، »هم تقویت علم و اقتصاد است هم 

تقویت بنیه دفاعی کشور«، »هم انسجام و وحدت 
ملی است هم پذیرفتن تنوع آرا و گرایشهای مختلف 
تقوا و طهارت مسئوالن  بر  تأکید  سیاسی«، »هم 
است هم تأکید بر کارشناسی و کاربلدی مسئوالن«.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس سؤال مهمی را 
مطرح کردند و گفتند: این مکتب و الگویی که امام 
طراحی و پایه گذاری کردند تا چه میزان در زمان امام 

و بعد از ایشان تحقق پیدا کرده است؟
ایشان افزودند: پاسخ من با اطالع از حقایق کشور 
این است که »جمهوری اسالمی در همه سرفصل ها 
امور  علمی،  پیشرفت های  مردم ساالری،  همچون 
دیپلماسی، اقتصادی و خدمات عمومی موفقیت های 
بزرگی به دست آورده که انکار آنها بی انصافی است 
البته ناکامی ها نیز کم نبوده است یعنی هم پیشرفت 

داشتیم و هم ضعف و ناکامی.
ضعف ها  علت  بیان  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
ما  امام  علت،  یافتن  برای  افزودند:  ناکامی ها  و 
در  شما  »کارنامه  می گویند  و  کرده  راهنمایی  را 
گرو تالش و مجاهدت است«، یعنی هر جا ملت 
آنجا  شوند،  میدان  وارد  قوی  اراده  با  مسئولین  و 
در  سستی  جا  هر  و  است  پیشرفت ها  عرصه 
 اراده ها به وجود آید، موجب عقب ماندگی می شود.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند، البته 
پیروزی  ابتدای  از  دشمنان  گسترده  جبهه  نقش 

انقالب تا به امروز نیز نباید نادیده گرفته شود.
ایشان افزودند: این دشمنی را جمهوری اسالمی 
بلکه چون ذات جمهوری اسالمی،  نیاورد  به وجود 
مخالف ظلم و استکبار و منکرات و موافق معنویت 
است، طبیعتاً ظالمان و مستکبران و عامالن به منکر 

و مخالفان معنویت با آن دشمنی می کنند.
با  دشمنی  عوامل  از  دیگر  یکی  انقالب  رهبر 
با  امام  جدی  فاصله گذاری  را  اسالمی  جمهوری 
غربی ها دانستند و گفتند: حمایت از فلسطین و 
دادن سفارت رژیم غاصب به ملت فلسطین، انتقاد 
از ریاکاری ها و جنایتهای کشورهای اروپایی و امریکا 
نمونه های مهمی از فاصله گذاری امام میان تمدن و 

تفکر و نظام اسالمی با تمدن و تفکر غربی است.
را آشنا  امام  امتیاز بزرگ  انقالب همچنین  رهبر 
روح  تزریق  و  مقاومت  مفهوم  با  مردم  کردن 
ایستادگی در ملت خواندند و گفتند: به برکت امام 
امروز ملت ایران ملتی کامالً مقاوم و مستحکم است 
و مقاومت به یکی از واژه های برجسته در ادبیات 

سیاسی دنیا تبدیل شده است.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه از دو توطئه و 
خواب آشفته دشمنان برای ملت ایران پرده برداشتند 
و گفتند: جزء اول این نقشه، امید بستن دشمنان به 
اعتراضات مردمی برای ضربه زدن به کشور است که 
از طریق کار روانی و فعالیت در فضای مجازی و با 
پول، مزدورپروری و انواع حیله ها به دنبال قرار دادن 

مردم در مقابل نظام اسالمی هستند.
ایشان جزء دوم از این توطئه را القاء محاسبات غلط 
درباره رو به سقوط بودن جمهوری اسالمی دانستند 
می گفتند  انقالب  ابتدای  بدخواهان،  افزودند:  و 

شش ماه دیگر انقالب سقوط خواهد کرد و بعد که 
محاسبه آنها غلط از آب درمی آمد وعده شش ماه 
دیگر را می دادند در حالی که امروز بیش از هشتاد، 
به  باریک  نهال  آن  و  انقالب گذشته  از  ماه  شش 
درختی تناور و مقتدر تبدیل شده است، و محاسبات 

امروز آنها نیز همچون گذشته کامالً غلط است.
رهبر انقالب تأکید کردند: در جمهوری اسالمی، 
دشمنان  و  است  مهمی  بسیار  عامل  مردم  عاملِ 
نخواهند توانست ملت را در مقابل نظام اسالمی 

قرار دهند.
ایشان در تحلیل علت محاسبات پی در پی غلط 
دشمنان ایران، به نقش تعدادی از مشاوران ایرانیِ 
خائن در شکل دادن به این محاسبات اشاره کردند و 
گفتند: این مشاوران خیانتکار نه تنها به کشور خود 
بلکه حتی به آمریکایی ها هم خیانت می کنند چرا که 
با این مشورت های غلط موجب شکست خوردن آنها 

می شوند.
»رویگردان شدن مردم ایران از دین و روحانیت و 
نظام اسالمی« نمونه ای از مشورت ها و محاسبات 
آن  به  خامنه ای  آیت الله  حضرت  که  بود  غلطی 
اشاره و خاطرنشان کردند: عالوه بر بیان این حرفها 
از جانب آمریکایی ها که تحت تأثیر مشاوران ناآگاه 
در  نیز  ساده لوحی  افراد  معدود  است،  خائن  و 
داخل کشور این سخنان غلط را در رسانه ها بیان 

می کنند.
به  مردم  گرایش  امروز  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
دین و انقالب یقیناً بیش از ابتدای انقالب است، 
به نمونه هایی برجسته از حضور شکوهمند مردم در 
تجلیل از مقاومت و روحانیت اشاره کردند و گفتند: 
تشییع میلیونیِ بدنِ قطعه قطعه شهید سلیمانی و 
بزرگداشت آن مرد انقالبی، مبارز و مجاهد، و تشییع 
جنازه و ابراز احساسات مردم به درگذشت مراجع و 
فقهای عالی قدری همچون آیت الله صافی گلپایگانی 
شخصیت  هیچ  گرامیداشت  با  بهجت  آیت الله  و 
سیاسی و هنری دیگر در کشور قابل مقایسه نیست 
و نشان دهنده اعتقاد مردم به روحانیت، دین، جهاد 

و مقاومت است.
رهبر انقالب اسالمی، حضور مشتاقانه جوانان در 
مراکز اعتکاف و اجتماعات عظیم معنوی و همچنین 
را  قدس  روز  و  بهمن   ۲۲ شکوه  با  راهپیمایی های 
امام  از وفاداری ملت به به راه  نشانه های دیگری 
بزرگوار دانستند و افزودند: نمونه دیگری از ارادت 
دینی مردم، اظهار شوق و ارادت آحاد مردم از پیر و 
جوان و کودک در سراسر کشور به ساحت حضرت 
ولی  عصر)عج( در قالب سرودی است که این روزها 

پخش شده است.
پایانی  بخش  در  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
فعاالن  به  خطاب  مهم  توصیه  هفت  سخنانشان 
عرصه های انقالبی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

بیان کردند.
رهبر انقالب در توصیه اول به جوانان هوشمند 
و فرزانه تأکید کردند: نگذارید دشمن و ضدانقالب 
را  آن  حقیقیت  و  هویت زدایی  شما  انقالب  از 

وارونه نمایی کند.
امام که  یاد  اینکه »نگذارید  به  با توصیه  ایشان 
روح انقالب است در جامعه کمرنگ شود و امام را 
تحریف کنند«، توصیه سوم خود را به »جلوگیری 
از نفوذ ارتجاع «اختصاص دادند و گفتند: ارتجاع 
به معنی بازگشت به سیاست و سبک زندگی غربی 
است و نباید گذاشت با نفوذ سبک زندگی غربی که 
در دوران فاسد پهلوی موجود بود، کشور به سمت 

ارتجاع برود.
ایشان در توصیه چهارم بر »افشای دروغ و فریب 
و جنگ روانی دشمن« تأکید و با اشاره به نمونه ای 
تازه از این جنگ روانی خاطرنشان کردند: چندی قبل 
دولت یونان با دستور آمریکایی ها نفت کشورمان را 
جمهوری  جان گذشته   از  دالورانِ  وقتی  اما  دزدید 
در  کردند،  را ضبط  دشمن  نفتی  کشتی  اسالمی، 
تبلیغات فراگیر خود ایران را به دزدی متهم کردند، 
در حالی که آنها بودند که نفت ما را دزدیدند و پس 

گرفتن مال دزدی، دزدی نیست.
حضرت آیت الله خامنه ای با توصیه به »استفاده از 
سرمایه ایمان مردم برای تولید عمل صالح«، توصیه 
در  بن بست  القاء  از  »جلوگیری  به  را  خود  ششم 
کشور« اختصاص دادند و گفتند: در فضای مجازی 
عده ای یا از روی غفلت و یا بخاطر پول، کارشان القاء 
به بن بست رسیدن کشور است البته در زمان امام 
هم عده ای در روزنامه ها نوشتند کشور به بن بست 
رسیده است که امام فرمودند این شما هستید که به 

بن بست رسیده اید نه جمهوری اسالمی.
از  قدرشناسی  »وظیفه  آخر،  توصیه  در  ایشان 
خاطرنشان  و  شدند  یادآور  را  انقالبی«  مسئوالن 
کردند: امام بزرگوار همچنان که به مجریان نهیب 
قدردانی  آنها  از  صریحاً  نیز  مواردی  در  می زدند 
می کردند، بنابراین امروز که دشمن در صدد تخریب 
مسئوالن انقالبی است، وظیفه سنگین قدرشناسی 

باید ادا شود.
رهبر انقالب با اشاره به جلوه هایی از فعالیت های 
گفتند: چند  اخیر،  روزهای  در  ارزشمند مسئوالن 
و  آبادان  در  وزیر  یک  مستقیم  حضور  شبانه روز 
مالقات رئیس جمهور و معاون او با آسیب دیدگان 
حادثه و آرامش دادن به آنها، نمونه هایی با ارزش 
عامالن  باید  البته  است؛  قدرشناسی  درخور  و 
خرابکاری ها در قضیه آبادان و در قضایای دیگر نیز 

مجازات شوند.
به  اشاره  با  پایان  در  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
حجت االسالم  سخنرانی  زمان  در  حواشی  برخی 
زمان  در  کردند: شنیدم  تأکید  سیدحسن خمینی 
خمینی،  سیدحسن  حاج  آقای  جناب  سخنرانی 
من  که  بدانند  همه  کردند.  صدا  و  سر  کسانی 
هستم. مخالف  صداها  و  سر  و  کارها  این   با 
سیدحسن  حجت االسالم  مراسم،  این  ابتدای  در 
خمینی در سخنانی، امام بزرگوار را منادی استقالل 
و عزت ملت ایران خواند و گفت: امام یک حقیقت 
ناب و روح مطهر و نماد و مظهر آرمان های درخشان 

اسالمی و مردمی بود.

رهبر معظم انقالب در مراسم سی وسومین سالگرد ارتحال امام خمینی:

وز اول انقالب یقینًا بیشتر است گرایش مردم به انقالب و دین از ر
حضرت آیت الله خامنه ای صبح روز شنبه در اجتماع پرشور مردم در مرقد مطهر رهبر کبیر انقالب به مناسبت سی وسومین سالگرد عروج آن عزیز سفر 
کرده، امام خمینی را روح جمهوری اسالمی، شخصیتی حقیقتاً استثنایی وامامِ »دیروز و امروز و فردای ملت ایران« خواندند و تأکید کردند: نسل جوان و 
هوشمند کنونی برای اداره آینده کشور و رساندن ملت به قله های پر شکوه به نرم افزاری مطمئن، جامع، شتابدهنده وتحول آفرین یعنی درسها و گفتار و 

رفتار امام نیاز دارد.

حضرت آیت اهلل 

خامنه ای در 

پایان با اشاره به 

برخی حواشی در 

زمان سخنرانی 

حجت االسالم 

سیدحسن 

خمینی تأکید 

کردند: شنیدم در 

زمان سخنرانی 

جناب آقای 

حاج سیدحسن 

خمینی، کسانی 

سر و صدا کردند. 

همه بدانند که من 

با این کارها و سر 

و صداها مخالف 

هستم

یک تحلیلگر ارشد سیاست خارجی گفت: از دو ماه قبل شاهد بودیم که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برای وارد شدن به یک فاز جدیدی آماده می شود که یکی 
از مسیرهای این فاز جدید می تواند کشاندن پرونده ایران به شورای حکام و نهایتا 

شورای امنیت باشد. 
دیاکو ارزیابی سخنان اخیر وزیر امور خارجه مبنی بر حساسیت ایران برای اخذ 
تضمین از آمریکا در قبال احیای برجام و عدم تاکید روی موضوع خروج سپاه از 
لیست سیاه ایاالت متحده و در پاسخ به این سوال که آیا این همان ابتکار جدید 
است،  ایران  به  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  معاون  سفر  تهران در 
گفت: من فکر می کنم از ابتدای کار هم که مذاکرات در دولت جدید آغاز شد 
از نگاه طرف غربی بنا نبود که سپاه از لیست FTO خارج شود چراکه قرار گرفتن 
سپاه در لیست سیاه وزارت امور خارجه آمریکا اتفاق افتاده بود و خارج از برجام 
قلمداد می شد. بنابراین تا جاییکه ما می دانیم از دید دولت بایدن هیچگاه قرار بر 
این نبود که این موضوع مطرح شود و اگر طرف ایرانی از این خواسته چشم پوشی 
کند، نوعی عقب نشینی از موضعی است که خود این دولت جدید مطرح کرده، به 
نتیجه نرسیده و شکست خورده است. وی ادامه داد: اگر در این مقطع باز هم بر 
موضوع تضمین پافشاری شود سرنوشتی متفاوت از خواسته پیشین نخواهد داشت 
چرا که اساسا این امکان وجود ندارد که دولت آمریکا به ایران تضمین دهد که دولت 
آینده ایاالت متحده از برجام خارج نخواهد شد. نه تنها درخصوص این توافق و 
برجام بلکه اساسا در توافق های سیاسی بین الملی چیزی با عنوان ضمانت در این 
معنا وجود ندارد و من فکر نمی کنم که این مطالبه نیز به جایی برسد و به سرنوشتی 

بهتر از مطالبه مرتبط با سپاه بینجامد.  
به گزارش ایلنا، این تحلیلگر سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که گزارش 
اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشرفتی نسبت به پیش از امضای 
توافق میان این نهاد و سازمان انرژی اتمی ایران در خود نداشته و مجددا ابهامات 
مرتبط با مکان های ادعایی بازرسان آژانس در آن تکرار شده است، آیا باید در 
انتظار صدور قطعنامه از سوی شورای حکام باشیم و آیا این فرض که حل پرونده 
پادمانی ایران در گرو توافق در وین است را باید قابل قبول بدانیم، گفت: فضایی 
که امروز در مذاکرات و به تبع آن در بخش فنی ماجرا شاهد هستیم، یک فضای 
کامال منفی است و این دو فضا کامال با یکدیگر مرتبط هستند. به سابقه روابط 
ایران با آژانس هم اگر مراجعه کنید می بینید هرگاه گفت وگوهای سیاسی به نتیجه 
نمی رسد یا وارد بن بست می شود، به طور خود به خود نگرانی ها درخصوص 
ابعاد فنی برنامه هسته ای ایران افزایش پیدا می کند و همینطور از این اهرم برای 
چانه زنی در مذاکرات و یا طراحی راه حل های سیاسی جایگزین استفاده می شود. 
وی ادامه داد: این روند مجددا آغاز شده و ما از دو ماه قبل عالمت های آن را 
مشاهده می کردیم که صحبت از این بود که آژانس نگران مکان های اعالم نشده 
از طرف ایران است و صحبت های از این دست نشان دهنده این بود که آژانس 
برای وارد شدن به یک فاز جدیدی آماده می شود که یکی از مسیرهای این فاز 
جدید می تواند کشاندن پرونده ایران به شورای حکام و نهایتا شورای امنیت باشد. 
شاید این قطعنامه در نشست آتی شورای حکام صادر نشود اما قطعا مقدمه ای 
برای اعمال فشار بیشتر بر ایران خواهد بود تا در نهایت پرونده ایران را به شورای 

امنیت بکشاند و این یک تراژدی خواهد بود. 
برنامه  علیه  اسرائیل  نخست وزیر  جدید  رسانه ای  کارزار  ارزیابی  در  حسینی 
هسته ای کشورمان و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام نفتالی بنت در هماهنگ 
با گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و در نهایت در هماهنگی با تصمیم 
پرونده  از لیست FTO و بسته شدن  برای عدم خارج ساختن سپاه  بایدن  جو 
مذاکرات وین صورت گرفته است، گفت: معتقدم اسرائیلی ها به خوبی از فضای 
منفی که در خصوصش صحبت کردیم اطالع دارند و در شکل دادن به آن نیز نقش 
اساسی را ایفا کرده اند. در داخل اسرائیل دیدگاه های متفاوتی نسبت به برجام وجود 
دارد؛ بخشی از مقامات اسرائیلی معتقد هستند برجام می تواند یک راه حل خوب 
برای متوقف کردن برنامه  هسته ای ایران حداقل در کوتاه مدت باشد و بخش دیگری 
از جامعه سیاسی و امنیتی اسرائیل نگاه کامال متفاوتی دارد ولی صدای تل آویو در 
این رابطه بلند است که از فرصت های موجود برای متوقف کردن مذاکرات برجام 

بیشترین استفاده را داشته باشد. 
وی افزود: بنابراین من فکر می کنم این سخنانی که اخیرا در اسرائیل مطرح می شود 
کامال در جهت فرصت سازی هایی برای اسرائیل است که خود این فرصت سازی ها و 
تالش ها از سنجیدن فضای منفی موجود حاصل شده است و می.تواند بسیار موثر 
باشد همانطور که اقدامات پیشین اسرائیل در اعالم اسناد ادعایی به اصطالح ربوده 

شده از ایران این کار را انجام داد و فضای منفی سنگینی را علیه ایران فراهم کرد.
وی ادامه داد: تنها راه حل این است که ما به جای به دور خود چرخیدن و اعالم 
مطالباتی که می دانیم محقق نمی شود و در حالی که هیچ جایگزین بهتری هم برای 

برجام وجود ندارد، تالش کنیم تا این توافق نیم بند را حفظ کنیم و زمان را خریداری 
کنیم و امیدوار باشیم که بتوانیم در این زمان حاصل شده راه های بهتری را برای 
حل چالش های موجود پیدا کنیم و اگرنه در این مقطع زمانی و با وجود چالش های 
بین المللی که وجود دارد و چالش های اقتصادی داخلی که ایران با آن دست و پنجه 
نرم می کند، به بن بست کشاندن مذاکرات عواقب بدی برای همه طرف ها در پی 

خواهد داشت.

یک تحلیلگر ارشد سیاست خارجی مطرح کرد

ونده ایران به شورای حکام فاز جدید آژانس برای کشاندن پر
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وزیر بهداشت اعالم کرد

زائران اربعین باید ۳ دوز واکسن 

کرونا بزنند

وزیر بهداشت که به عراق سفر کرده است، در 
جلسه ستاد مرکزی اربعین که درمحل سفارت 
کشورمان در بغداد برگزار شد، از نهایی شدن 
امسال  اربعین  بهداشتی حماسه  دستورالعمل 

خبر داد.
به گزارش مهر، بهرام عین اللهی، با اشاره به 
شرط  عنوان  به  کرونا  واکسن  دوز  سه  تزریق 
افزود:  امسال  اربعین  مراسم  در  زائران  تشرف 
همه زائران قبل از تشرف باید نسبت به تزریق 

سه دوز واکسن اقدام کرده باشند.
وی با اشاره به لزوم ارائه خدمات کیفی سالمت 
به زائران اظهار کرد: برای پزشکانی که امسال به 
این سفر معنوی مشرف شوند، مأموریت منظور 

شده و نیاز به اخذ مرخصی نخواهند داشت.
عین اللهی با اشاره به برگزاری مراسم اربعین 
در فصل تابستان گفت: تمرکز ما در این مراسم 
بر مدیریت گرمازدگی است و وزارت بهداشت و 
ستاد مرکزی اربعین در این زمینه پیش بینی های 
الزم را انجام داده و خدمات رفاهی و بهداشتی 
از  تا  کرده اند  اتخاذ  را  هوا  دمای  با  متناسب 
گرمازدگی زائران پیشگیری شود. وزیر بهداشت، 
همچنین بر ضرورت تشکیل یک قرارگاه بهداشت 
و درمان در مجموعه ستاد اربعین سفارت ایران 
تاکید کرد و گفت: در این ستاد ضمن دعوت از 
خیرین، سفرا و تجار سایر کشورهای اسالمی، 
جلب مشارکت مردمی شاغالن مختلف حرف 
برای آموزش  باید  پزشکی و بسیج دانشگاه ها، 
تدابیر  نیز  و گروه های هدف  مدیران موکب ها 
جامعی به منظور پیشگیری از بیماری ها و ارائه 
به  سالمت  حوزه  جامع  و  هنگام  به  خدمات 
پیشنهاد  عین اللهی  کنیم.  اتخاذ  ایرانی  زائرین 
زائران  تردد  عبوری،  مرزهای  افزایش  با  تا  کرد 
با  اربعین  مدیریت شود. جلسه ستاد مرکزی 
حضور عین اللهی، وزیر بهداشت ، محمد کاظم 
اسالمی در عراق،  آل صادق، سفیر جمهوری 
حسن پالرک، رئیس کمیته مشارکت های مردمی 

و دیگر اعضای این ستاد برگزار شد.

تهران گرم تر می شود

هواشناسی استان تهران از روند افزایشی دمای 
این استان طی چهار روز آینده خبرداد.

و  داده ها  بررسی  براساس  ایسنا،  گزارش  به 
نقشه های پیش یابی هواشناسی آسمان استان 
ابری  تا نیمه  تهران طی پنج روز آینده، صاف 
و در بعضی ساعت ها همراه با وزش باد شدید 
پیش بینی شده است. این وضعیت در پاره ای از 
نقاط به ویژه در بخش های غربی و جنوبی استان 
و در بعضی ساعات به ویژه در ساعت عصر و 
با خیزش موقتی گرد و خاک و  شب دوشنبه 

امکان کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، حمید سوری درباره وضعیت کرونا در کشور، 
 گفت: اگر بخواهیم فقط بر پایه بستری و مرگ ومیر به وضعیت 
اپیدمی نگاه کنیم، اپیدمی نه  تنها در کشور ما، بلکه در همه 
را  آن  نام  من  که  است  داشته  معناداری  کاهشی  روند  جهان 

آتش بس یک طرفه ویروس علیه جامعه بشری گذاشته ام.
لزوم ادامه رعایت پروتکل های بهداشتی

وی افزود: البته معنایش این نیست که اپیدمی را تمام شده 
تلقی کنیم و معنایش این نیست که اپیدمی خاتمه یافته و تمام 
شده است. در حال حاضر ضمن ابراز امیدواری، باید برای هر 
سناریوی احتمالی دیگر هم هوشیار و آماده باشیم. همچنین باید 
رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک را ادامه دهیم 

که نقش محافظتی دارد.
روند خیزشی کرونا در ۵۰ کشور

سوری ادامه داد: درباره سرانجام اپیدمی کرونا هم سناریوهای 
سناریو  یک  است؛  مطرح  علمی  مجامع  سطح  در  مختلفی 
یافته  خاتمه  اپیدمی  که  کنیم  تصور  که خوشبینانه  است  این 
آندمیک و فصلی شدن  به سمت  تدریج  به  و  و ضعیف شده 
شده،  ضعیف  ویروس  که  است  این  دیگر  سناریوی  می رود. 
مرگ ومیر،  اوج  شاهد  دیگر  و  آمده   پایین  بیماری زایی  شدت 
ویروس  اما  بود،  نخواهیم  قبل  مانند  بیماری شدید  و  بستری 
همچنان در گردش است و بیماری به صورت خفیف یا بدون 
عالمت در موارد محدود ادامه خواهد داشت. هرچند که آمارهای 
موجود جهان نشان می دهد که حتی به لحاظ مرگ، بستری و 
ابتال  حدود ۵۰ کشور دنیا مجددا روند خیزشی و افزایشی پیدا 
کرده اند که این نگرانی را تشدید می کند و بعید به نظر می رسد 
که سناریوی دوم یا اول حاکم باشد. در چند هفته اخیر هم در 
کشور ما مرگ هایمان کاهش یافته، اما باید توجه کرد که ما هم 

فقط مرگ های تایید شده را در آمار رسمی می بیینم.
وی گفت: سناریوی دیگری هم مطرح می شود مبنی بر اینکه 
این اُفت بیماری را یک آتش بس موقت بدانیم. زیرا شواهد نشان 
می دهد که در دنیا خیزش موارد ابتال و مرگ در حال افزایش 
است. آمار در برخی کشورها رو به افزایش است و اکنون روند 
افزایشی در حدود ۵۰ کشور دنیا آغاز شده است و هیچ تضمینی 

نیست که این اتفاق برای کشور ما رخ ندهد.
کاهش بیماری کرونا؛ نتیجه واکسیناسیون

هنوز ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر در کشور واکسیناسیون شان را تکمیل 
نکردند

سوری گفت: معتقدم ضمن اینکه باید از کاهش مرگ ومیر، 
بستری و  ابتالی ناشی از کرونا خوشحال باشیم، اما باید توجه 
عنوان مهم ترین  به  واکسیناسیون  نتیجه  تغییرات  این  کرد که 
اقدام موثر در کشور بوده است. کمااینکه هنوز واکسیناسیون 
کشورمان  در  میلیون   ۳۰ تا   ۲۰ شامل حدود  انبوهی  جمعیت 
ابتال به کرونا حساس هستند.  کامل نشده و طبیعتا در برابر 
ویروس  تضعیف  روند  که  نیست  تضمینی  هیچ  حال  عین  در 
ادامه داشته باشد. کمااینکه بعد از واریانت گاما، بتا را داشتیم و 
بعد هم دلتا را داشتیم که نسبت به واریانت قبلی شان شدیدتر 
بودند. ویروس کرونا رویکرد و روند نامشخص و پنهان و غیرقابل 
پیش بینی دارد. باالخره ترجیح ویروس این است که زنده بماند و 

برای زنده ماندن نیاز به میزبان های حساس دارد.
۴ مرحله ریشه کنی کرونا

وی گفت: برای اینکه بیماری را به مرحله ریشه کنی برسانیم، 

بیماری،  کنترل  که شامل  مرحله طی شود  باید چهار  معموال 
حذف بیماری، ریشه کنی و خاموشی بیماری است. کنترل به 
این معناست که اپیدمی را به گونه ای مدیریت کنیم که تمام 
موارد ابتال و مرگ  قابل کنترل و پیگیری باشد. مرحله بعد این 
در  را  بروز  و  رسانده  به صفر  را  مرگ ومیرها  بتوانیم  که  است 
حداقل ممکن نگه داریم. مرحله سوم این است که دیگر پیک و 
نوسانی نداشته باشیم و طی دو دوره بیماری که بالغ بر ۲۸ روز 
است، پیک جدیدی نداشته باشیم و در مرحله آخر هم این است 
که در دو دوره بیماری هیچ مورد جدیدی از ابتال به بیماری را 
نداشته باشیم. ما هنوز در این فازها قرار نداریم و هنوز گسترش 
بیماری را در جامعه به صورت عمومی و اجتماعی شاهدیم. اگر 
موفق شویم که مرحله کنترل را طی کنیم، وارد مراحل بعدی 

می شویم.
کنترل  مرحله  وارد  ما  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  سوری 
نتوانسته ایم بیماری را به طور کامل کنترل  اما هنوز  شده ایم، 

آتش بس  یک  فعلی  شرایط  گفتم  که  همانطور  گفت:  کنیم، 
ما ضعیف است،  بیماری یابی  یک طرفه است. در حال حاضر 
بیماریابی فعال نداریم، بسیاری از افراد مبتال اصال ثبت و گزارش 
نمی شوند، میزان تست هایمان برای سنجش وضعیت بیماری 
بسیار کم است، نمی دانیم که سطح ایمنی جامعه چقدر است 
و ... بنابراین سواالت بدون جواب بسیاری داریم که می تواند 
موجب گمراهی در قضاوت شود. متاسفانه وزارت بهداشت هم 
اطالعات اپیدمی را در اختیار محققین قرار نمی دهد که بتوانیم 
بر اساس داده های موجود تحلیل منطقی تری انجام دهیم. در 
آنچه  و  اپیدمیولوژی  علمی  اصول  اساس  بر  مجبوریم  نتیجه 
اطالعات در  این  اگر  کنیم.  در سطح جهان می گذرد، قضاوت 
را  مناسب تری  تحلیل های  می شد  می شد،  گذاشته  اختیارمان 

درباره آینده اپیدمی در کشور ارائه داد.
چه زمانی کرونا آندمیک می شود؟

وی درباره آندمیک شدن بیماری و ویژگی های آن نیز گفت: 

وقتی می گوییم بیماری در جامعه آندمیک شده که بیماری شیوع 
نسبتا ثابت، با نوسانات جزئی در طی زمان و مکان مشخص 
و تعریف شده داشته باشد. این هم صرفا براساس مرگ ومیر 
نیست، بلکه بر پایه میزان ابتال است. زیرا مرگ ومیر به شدت 
بیماری وابسته است و نمی تواند درباره حضور عامل بیماری زا 
نسبتی  که چه  بدانیم  باید  بنابراین  کند.  اظهارنظر  در جامعه 
از جامعه ما هنوز نسبت به بیماری حساس هستند، وضعیت 
تغییرات ژنتیکی ویروس را پیگیری کنیم و بدانیم که وضعیت 
ابتالی در گردش در جامعه چقدر است. ما در کشورمان نظام 
مراقبت ژنومیک نداریم تا بدانیم که تغییرات ژنومیک در جامعه 
این موارد  از  بنابراین  ما به صورت سیستماتیک چگونه است. 

اطالعات نداریم.  
درصد  که  هستند  کشورها  از  بسیاری  گفت:  سوری 
پیک  خیزش  مجددا  اما  است،  باالتر  ما  از  واکسیناسیون شان 
اپیدمی داشتند. بنابراین وقتی می گوییم بیماری آندمیک می شود 
بعد  و  بگذارد  را پشت سر  پاندمیک  اپیدمی و پست  که دوره 
بیماری به آندمیک بدل شود. باید توجه کرد که در بیماری های 
پاندمیک، اگر کشوری جابجایی های جمعیتی را به میزان کافی 
کنترل نکند، با ترددهایی که انجام می شود، رسیدن به مرحله 
آندمیک سخت تر و بعیدتر است. اکنون کشوری مانند نیوزیلند 
به شدت مرزهایش را کنترل می کند و اگر یک مورد مشکوک 
کرونا وارد شود، سریع برخورد کرده و فرد را قرنطینه می کنند، 

اما ما هنوز نظام مراقبتی مان در حوزه اپیدمی کامل نیست.
موج  ظهور  عدم  بر  مبنی  پیش بینی ها  برخی  درباره  سوری 
اظهارات  این  برای  باید  گفت:  آینده،  ماه  سه  تا  کرونا  جدید 
پیش بینی  نمی توان  علمی  بدون مستند  ارائه شود.  مستندات 
کرد. در عین حال ما برای اپیدمی نیاز به آمادگی و هوشیاری 
داریم. هرچند احتمال بازگشت پیک اپیدمی به تابستان سال 
گذشته، کم است، اما علم اپیدمیولوژی و عقل حکم می کند که 
برای آن احتمال ضعیف هم باید آماده و هوشیار بود و باید آن را 
جدی گرفت. در غیر این صورت ممکن است جامعه مجددا دچار 

غافلگیری شود و آسیب آن را مردم می پردازند.
باید در مقابل کرونا هوشیار باشیم

که  آنجایی  از  گفت:  کرونا،  شدن  آندمیک  زمان  درباره  وی 
سیاست ها و اعمال مداخالت پیشگیرانه در کشورهای مختلف، 
متفاوت است، طبیعتا نمی توان تاریخ مشخصی را تعیین کرد 
تا پاندمی در کل دنیا به حالت ثابتی برسد، مگر اینکه ویروس 
کامال کوتاه آمده و تضعیف شود. پیش بینی زمان فرآیند آندمیک 
شدن بسیار سخت است و احتمال بروز هر یک از سناریوهایی 

که گفته شد، وجود دارد.
آنچه که مشخص است، این است که هنوز در مرحله پاندمی 
هستیم. در شرایط فعلی توصیه من این است که باید هوشیاری 
خودمان را حفظ کرده و اپیدمی را تمام شده تلقی نکنیم، دچار 
نیروی  به لحاظ تجهیزاتی،  باید  خوش بینی های کاذب نشویم. 
انسانی، رصد و رهگیری موارد ابتال، تحلیل های علمی، بیماریابی 
بلکه مولفه هایی  نیست،  به حرف  آمادگی  باشیم.  آماده   ... و 
دارد که باید از این نظر آماده باشیم. هرچند باید به مردم امید 
داد، اما نباید اعالم کنیم که پاندمی تمام شده یا سیگنال های 
و  تصمیم گیرنده  جامعه  در  یا  دهیم  ارائه  جامعه  به  اشتباه 
این  شد.  تمام  اپیدمی  که  شود  القا  تصور  این  سیاست گذران 

تصور کامال غلط است.

سناریوهایی درباره پایاِن همه گیری کرونا 

دچار خوش بینی کاذب نشویم
یک اپیدمیولوژیست با اشاره به لزوم طی کردن ۴ مرحله برای ریشه کنی کرونا، گفت: موضوع مشخص، این است که هنوز 
در مرحله پاندمی هستیم؛ در شرایط فعلی باید هوشیاری خودمان را حفظ کرده و اپیدمی را تمام شده تلقی نکنیم و دچار 

خوش بینی های کاذب نشویم.

اما نباید اعالم 
کنیم که پاندمی 

تمام شده یا 
سیگنال های 

اشتباه به جامعه 
ارائه دهیم 

یا در جامعه 
تصمیم گیرنده و 
سیاست گذران 

این تصور القا 
شود که اپیدمی 

تمام شد



آگهیدوشنبه / 16 خرداد 1401 / شماره 5111
www.ebtekarnews.com

4
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

آگهی موضوع ماده قانون3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 140160320001001582هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج و تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 

عبداهلل علی زاده فرزند جهرم  به شماره شناسنامه 525 صادره از بویراحمد در 

یک باب خانه/ یک قطعه زمین مزروعی/ یک قطعه باغ  به مساحت 3560/49 

متر مربع پالک  فرعی222 از829 اصلی مفروز  ومجزی شده از پالک 829 

اصلی واقع  در بخش 6 فارس  خریداری از مالک  رسمی آقای جهرم علیزاده 

محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 

روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/16

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/04/01

حسین فرخی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

آگهی موضوع ماده قانون3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 140060320001007656هیات اول/دوم موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج و تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

آقای محسن طاهریان فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 28 صادره از 

یاسوج دریک قطعه باغ  به مساحت 2664/37متر مربع پالک  فرعی203 

از829صلی مفروز ومجزی شده از پالک 829 اصلی واقع  در بخش 6 فارس  

خریداری از مالک  رسمی آقای علی طاهریان محرز گردیده است.لذا به 

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 

صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود 

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/16

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/04/01

حسین فرخی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

آگهی موضوع ماده قانون3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 140060320001007657هیات اول/دوم موضوع قانون 

رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج و تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای محسن طاهریان فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 28 

به مساحت 1139/52 مترمربع پالک   باغ   از یاسوج دریک قطعه  صادره 

واقع   اصلی   829 پالک  از  شده  ومجزی  مفروز  اصلی  از829  فرعی207 

در بخش 6 فارس  خریداری از مالک  رسمی آقای علی طاهریان محرز 

گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 

آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 

ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/16

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/04/01

حسین فرخی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

آگهی موضوع ماده قانون3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 140160320001001583هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج و تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 

عبداهلل علی زاده فرزند جهرم  به شماره شناسنامه 525 صادره از بویراحمد 

در یک باب خانه/ یک قطعه زمین مزروعی/ یک قطعه باغ  به مساحت 4502 

متر مربع پالک  فرعی225 از829 اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 829 

اصلی واقع  در بخش 6 فارس  خریداری از مالک  رسمی آقای جهرم علیزاده 

محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 

روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/16

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/04/01

حسین فرخی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

آگهی موضوع ماده قانون3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  اول/دوم  140060320001007648هیات  شماره  رای  برابر   

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج و تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

آقای محسن طاهریان فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 28 صادره از 

یاسوج در یک باب خانه/ یک قطعه زمین مزروعی/ یک قطعه باغ  به مساحت 

845/77مترمربع پالک  فرعی204 از829 اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 

829 اصلی واقع  در بخش 6 فارس  خریداری از مالک  رسمی آقای علی 

طاهریان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 

به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 

به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 

مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/16

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/04/01

حسین فرخی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد

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

رسمی

آگهی موضوع ماده قانون3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  اول/دوم موضوع  برابر رای شماره 140160320001001636هیات   

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک یاسوج و تصرفات مالکانه بالمعارض 

به شماره  محمد  فرزند  منصورخانی  زاده  محمدی  اصغر  علی  آقای  متقاضی 

شناسنامه 13 صادره از بویراحمد در یک باب خانه/ یک قطعه زمین مزروعی/ یک 

قطعه باغ  به مساحت 13134مترمربع پالک  فرعی407 از831 اصلی مفروز ومجزی 

شده از پالک831اصلی واقع  در بخش 6 فارس  خریداری از مالک  رسمی آقای 

محمد محمدزاده منصورخانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 

به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/16

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/04/01

حسین فرخی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد

آگهی ماده3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160320001001110هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقر  در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم 

مرادعلی مرادیان  فرزند  کبوتر بشماره شناسنامه 966 صادره از  در یک باب 

خانه /یک قطعه زمین مزروعی/ یک قطعه باغ به مساحت  3523.25 مترمربع 

پالک فرعی 182از 829 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 829 اصلی واقع 

دربخش 6فارس خریداری از مالک رسمی آقای /خانم )وارث(کبوتر مرادیان 

خلف آباد  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 

به فاصله 15 روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 

به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/16

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/4/1

 حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ماده3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160320001001342هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقر  در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم 

فرهمند حبیبی   فرزند  دهراب  بشماره شناسنامه 1169صادره از بویراحمد 

در یک باب خانه /یک قطعه زمین مزروعی/ یک قطعه باغ به مساحت  4486 

مترمربع پالک فرعی 410از 831اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 829 اصلی 

بهروزی    زریر  آقای /خانم  مالک رسمی  از  واقع دربخش 6فارس خریداری 

محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 

روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/16

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/4/1

 حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ماده3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060320001007654هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقر  در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم 

محسن طاهریان  فرزند  حبیب اهلل بشماره شناسنامه 28صادره از در یک باب 

خانه /یک قطعه زمین مزروعی/ یک قطعه باغ به مساحت  1964 مترمربع 

پالک فرعی 205از 829 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 829 اصلی واقع 

دربخش 6فارس خریداری از مالک رسمی آقای /خانم علی طاهریان  محرز 

گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 

آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/16

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/4/1

 حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ماده3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160320001001584هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقر  در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم 

محمد علیزاده  فرزند  مصطفی بشماره شناسنامه 8861 صادره از گچساران  در 

یک باب خانه /یک قطعه زمین مزروعی/ یک قطعه باغ به مساحت  4502.25 

مترمربع پالک فرعی 223از 829 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 829 

بهرام  /خانم  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  دربخش 6فارس  واقع  اصلی 

علیزاده محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 

به فاصله 15 روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 

به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/16

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/4/1

 حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ماده3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060320001007658هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقر  در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم 

محسن طاهریان  فرزند  حبیب اهلل بشماره شناسنامه 28صادره از در یک باب 

خانه /یک قطعه زمین مزروعی/ یک قطعه باغ به مساحت  15387.40 مترمربع 

پالک فرعی 199از 829 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 829 اصلی واقع 

دربخش 6فارس خریداری از مالک رسمی آقای /خانم علی طاهریان  محرز 

گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 

آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/16

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/4/1

 حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ماده3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060320001008822هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقر  در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم 

اسالم محمدیان فرزند  علی بشماره شناسنامه 958 صادره از  در یک باب 

خانه /یک قطعه زمین مزروعی/ یک قطعه باغ به مساحت  16306.21 مترمربع 

پالک فرعی 217از 829 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 829 اصلی واقع در 

6بخش فارس خریداری از مالک رسمی آقای علی محمدیان قوام آباد سفلی  

محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 

روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/16

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/4/1

 حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ماده3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060320001007653هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقر  در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم 

محسن طاهریان  فرزند  حبیب اهلل بشماره شناسنامه 28صادره از در یک باب 

خانه /یک قطعه زمین مزروعی/ یک قطعه باغ به مساحت  8409.8 مترمربع 

پالک فرعی 200از 829 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 829 اصلی واقع 

دربخش 6فارس خریداری از مالک رسمی آقای /خانم علی طاهریان  محرز 

گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 

آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/16

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/4/1

 حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

آگهی موضوع ماده قانون3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 140060320001007655هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج و تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای محسن طاهریان فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 28 

صادره از یاسوج در یک باب خانه/ یک قطعه زمین مزروعی/ یک قطعه باغ  به 

مساحت 14049مترمربع پالک  فرعی202 از829 اصلی مفروز ومجزی شده از 

پالک 829 اصلی واقع  در بخش 6 فارس  خریداری از مالک  رسمی آقای علی 

طاهریان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 

فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 

2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/16

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/04/01

حسین فرخی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد

سند سواری پژو 206مدل 1388رنگ سفید روغنی شماره پالک شماره 

شاسی  13587007707شماره  موتور  49شماره  ایران  793ب51  پالک 

NAAP23FG99J153178 به نام روح اله پردار مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد

سند و شناسنامه سواری پژو پارس TU5مدل 1398رنگ سفید روغنی 

شماره پالک 876ب74 ایران 49شماره موتور 164B0248044شماره شاسی

فاقد  و  گردیده  مفقود  باقری  بهمن  نام  NAAN11FE9KH002578به 

اعتبار می باشد

برگ سبز سواری پژو 206هاچ بک مدل 1394رنگ سفید روغنی شماره 

شاسی 163B0112934شماره  موتور  49شماره  ایران  792ص77  پالک 

NAAP13FE9EJ504220به نام سید علیرضا موسوی مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد

شماره  به  مدل94  سفید  رنگ  به  پارس  پژو  سواری  خودروی  کارت 

شاسی شماره  موتور124k0586306و  شماره  و  953-49ص79  پالک 

NAANO1CAOFH161182به نام رضا ذوالفقاری مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

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

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 140060318019002965 - 1400/06/01 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــد  ــرا  فرزن ــه س ــری خطب ــم فخ ــای کاظ ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
حســین بــه شــماره شناســنامه 3947 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 
159/63  مترمربــع پــالک فرعــی 707 از 5 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 389 واقــع در قریــه   
ــذا  ــا مختــاری محــرز گردیــده اســت ل دیــزگاه  بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای باب
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ب
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ــه ای ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب انتشــار اولیــن آگهــی ب
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد .  907/165 م الــف  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1401/03/16 تاریــخ انتشــار نوبــت 

ــورخ 1401/03/30  دوم : م
رئیس ثبت اسناد و امالک  6485 
  

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

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــن و  ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــورخ 1401/10/17 هی ــماره 140160318603000404 م ــر رای ش براب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ملــک 
ــه  ناحیــه 2 رشــت ، تصرفــات مالکانــه بالمعــارض حمیــد رضــا کریمــی احمــد گورابــی فرزنــد محمــد  ب
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــوراب در شش ــد گ ــه احم ــت  در قری ــادره از رش ــنامه 614 ص ــماره شناس ش
مشــتمل بــر بنــای احداثــی  بــه مســاحت 358/32 مترمربــع پــالک  فرعــی  1183 از اصلــی 45 مفــروز 
مجــزی از پــالک 61    از اصلــی 45 واقــع در بخــش چهاررشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای جعفــر 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ــده اســت ل ــی محــرز گردی احمــدی احمــد گوراب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  ــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت فاصل
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 
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .   م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 

ــت دوم : 1401/03/31 ــخ انتشــار نوب 16 /1401/03 تاری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت – سعید بدوی   
از طرف غفار فرزانه 6484 

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

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

برابــر رای شــماره 140160318019000286 - 1401/01/23 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی النقــی شــریفی قوســجین  فرزنــد ســفر 
ــه مســاحت  ــه و محوطــه ب ــه شــماره شناســنامه 302 صــادره از خلخــال در ششــدانگ یکبابخان ــی  ب عل
79/57  مترمربــع پــالک فرعــی 12711 از 9 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 370 واقــع در قریــه   
ــه  ــذا ب ــده اســت ل ــی محــرز گردی ــک رســمی مهــدی باالخان ــداری از مال ــک  بخــش 28 گیــالن خری ری
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
ــی اســت  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری م
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
شــد . م الــف  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1401/03/16 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 1401/03/30  
رئیس ثبت اسناد و امالک   6483 

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

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

برابــر رای شــماره 140160318019000422 - 1400/01/24 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــه  ــد خلیــل ب ــا جعفــری جولنــدان  فرزن ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای پوری ملــک تالــش تصرفــات مالکان
شــماره شناســنامه 2620252881 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبــاب ســوله و محوطــه بــه مســاحت 
ــع در  ــالک 319 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 1/758 از 8 اصل ــالک فرع ــع پ 244/96  مترمرب
ــده  ــرات یوســفی محــرز گردی ــای ب ــک رســمی آق ــداری از مال ــه   طــوالرود  بخــش 28 گیــالن خری قری
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ــه ای ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب انتشــار اولیــن آگهــی ب
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 
ــت  ــخ انتشــار نوب ــت اول : 1401/03/16 تاری ــخ انتشــار نوب ــف  907/174تاری ــد شــد . م ال صــادر خواه

ــورخ 1401/03/30   دوم : م
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

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

برابــر رای شــماره 140160318019000416 - 1401/01/24 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــد  ــی  فرزن ــژاد آالالن ــرز داداش ن ــای فریب ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
ــه  ــه و محوط ــش در ششــدانگ یکبابخان ــادره از تال ــنامه 2620158885 ص ــماره شناس ــه ش ــم اهلل ب رحی
بــه مســاحت 155/45  مترمربــع پــالک فرعــی 406 از 89 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 200 
ــرز  ــوری مح ــین کش ــمی حس ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 27 گی ــده  بخ ــه   گیالن ــع در قری واق
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 907/172 م الــف  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1401/03/16 تاریــخ انتشــار 

ــورخ 1401/03/30  ــت دوم : م نوب
رئیس ثبت اسناد و امالک  6481  
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پس از جدایی قطعی از استقالل

فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال 

»االتحادکلبا« امارات شد

استقالل  فوتبال  تیم  گذشته  فصل  سرمربی 
سرمربی تیم االتحاد کلبا امارات شد.

به گزارش مهر، فرهاد مجیدی سرمربی فصل 
گذشته تیم فوتبال استقالل که با این تیم قهرمان 
بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال 
ایران شده بود با امضای قرارداد یکساله هدایت تیم 
فوتبال التحاد کلبا امارات را برعهده گرفت. مجیدی 
پس از برگزاری جشن قهرمانی تیم فوتبال استقالل 
صفحه  در  پستی  صدور  با  و  شد  امارات  راهی 
شخصی خود از هواداران این تیم خداحافظی کرد.

پس از شکست برابر ترکمنستان

مهدوی کیا: کارمان برای صعود 

سخت شد

فردی  اشتباهات  امید  فوتبال  تیم  سرمربی 
در  ترکمنستان  برابر  تیمش  شکست  عامل  را 

رقابتهای قهرمانی آسیا عنوان کرد.
به گزارش مهر، مهدی مهدوی کیا، سرمربی 
از  پس  کشورمان  سال   ۲۳ زیر  فوتبال  تیم 
شکست مقابل ترکمنستان در نشست خبری 
اظهار داشت: به خودمان باختیم. بازی را خیلی 
خوب شروع کردیم و ۳۰ دقیقه کامل بازی برای 
ما بود. گل اول را روی اشتباه خودمان پذیرفتیم. 
نیمه دوم سعی کردیم گل دوم را بزنیم. بعد 
از دریافت کارت قرمز روی یک حرکت بچگانه 
بازی را واگذار کردیم. وی در ادامه بیان کرد: 
تیم ترکمنستان را خیلی خوب آنالیز کرده بودیم 
و در نیم ساعت اول همه چیز طبق آنچه که 
پیش بینی کرده بودیم پیش رفت. همان طور که 
گفتم روی اشتباه خودمان گل اول را دریافت 
کردیم و در نیمه دوم با توجه به این که ۱۰ نفره 
درباره  مهدوی کیا  شد.  سخت  کارمان  شدیم 
شرایط صعود عنوان کرد: اول باید بازی بعدی 
را ببریم و منتظر نتایج تیم های دیگر باشیم.کار 
خودمان را در گروه سخت کردیم. باید در این 
بازی برنده شویم و منتظر نتایج بازی های دیگر 
باشیم. یاسین سلمانی، کاپیتان تیم فوتبال امید 
هم تصریح داشت: تالش مان را کردیم، اما نشد. 

آنچه می خواستیم نشد و شرمنده ایم.

قائدی در تیم جدید مجیدی

فرهاد مهاجم اسبق استقالل را 

می خواهد؟

یک رسانه اماراتی از احتمال حضور »مهدی 
قائدی« در تیم جدید »فرهاد مجیدی« در لیگ 

کشور امارات متحده عربی خبر داد.
به گزارش ایرنا، فرهاد مجیدی به تازگی و پس 
از قهرمانی با استقالل در لیگ برتر فوتبال ایران 
راهی امارات شد تا هدایت تیم اتحاد کلباء را بر 
عهده بگیرد. مجیدی که سابقه کار و فعالیت در 
فوتبال امارات را دارد شناخت خوبی از فوتبال این 
کشور دارد و درصدد است تا موفقیت های خود 

را در فوتبال امارات ادامه دهد.
یک رسانه اماراتی در مطلبی مدعی شد این 
احتمال می رود که فرهاد مجیدی در صدد جذب 
مهاجم اسبق استقالل و بازیکن کنونی شباب 
االهلی باشد و طی روزهای گذشته اخبار جدیدی 

در این خصوص شنیده می شود.
قائدی در ۲۷ بازی خود برای شباب االهلی ۵ 
گل زده و سه پاس گل را به نام خود ثبت کرده 
و تا سال ۲۰۲۶ با این تیم قرارداد دارد. باید دید 
در روزهای آینده فرهاد و مهدی به هم خواهند 
رسید یا قائدی ترجیح می دهد در باشگاه شباب 

االهلی به کار خود ادامه دهد.

 چرا برانکو بازی با ایران را

لغو کرد؟

پس از لغو دیدار دوستانه ایران و عمان، دالیل 
لغو این بازی مشخص شد.

به گزارش ایرنا، پس از آنکه اردوی تیم ملی 
فوتبال ایران در کانادا لغو شد، شاگردان دراگان 
اسکوچیچ ۱۲ خرداد راهی دوحه شدند تا اردوی 
خود را در کشور قطر برپا کنند. با ورود تیم ملی 
فوتبال ایران به این کشور صحبت هایی از تعامل 
و رایزنی با چند کشور به گوش رسید اما هنوز 

هیچ قرارداد رسمی امضا نشده است.
همچنین اعالم شد یکی از تیم هایی که قرار بود 
ایران با آن دیداری دوستانه داشته باشد، تیم 
عمان با هدایت برانکو است. هر چند مخالفت 
وی باعث شد تا این بازی نیز لغو شود، اما چرا 

برانکو چنین تصمیمی را گرفت؟
طبق برنامه ریزی های قبلی شاگردان برانکو قرار 
است ۱۹ خرداد سال جاری به مصاف نیوزلند 
بروند،  همان تیمی که پیش از این به عنوان یکی 
از گزینه های تیم ملی فوتبال ایران هم مطرح 
شده بود اما با نظر اسکوچیچ این بازی برگزار 

نشد.
برانکو در نظر دارد تا تیم خود را قبل از این 
بازی تحت فشار قرار ندهد و با آرامش برنامه های 
تمرینی خود را ادامه دهد و به همین دلیل با 
برگزاری مسابقه با تیم ملی ایران مخالفت کرد. 

این اتفاقات در شرایطی رقم خورد که مسئوالن 
ایران و عمان برای دیدار دوستانه در دوحه به 
توافق هایی رسیده بودند اما با مخالفت برانکو این 
بازی از دستور کار خارج شد. تالش  مسئوالن 
فدراسیون فوتبال برای برپایی دیدارهای دوستانه 
همچنان ادامه دارد و از تیم فوتبال الجزایر به 

عنوان حریفی تدارکاتی نام برده می شود.

واکنش سرمربی الجزایر به بازی مقابل ایران

هنوز رسمی نیست!

سرمربی تیم ملی فوتبال الجزایر با تایید انجام 
مذاکرات برای انجام بازی دوستانه با تیم ملی 
خوب  آزمون  یک  مسابقه  این  گفت:  ایران، 

خواهد بود اما هنوز چیزی رسمی نیست.
به گزارش مهر، تیم ملی فوتبال الجزایر روز 
مرحله  در  خود  مسابقه  نخستین  در  گذشته 
مقدماتی جام ملت های آفریقا به مصاف اوگاندا 
رفت و با دو گل پیروز شد. الجزایر روز چهارشنبه 
هم با تیم تانزانیا بازی می کند و پس از آن یک 

بازی دوستانه مقابل ایران خواهد داشت.
برگزاری بازی دوستانه ایران و الجزایر از سوی 
فدراسیون  ارتباطات  مدیر  بی عبود«  »صالح 
الجزایر تایید شده بود. وی گفته بود که الجزایر 
در  ایران  را  دیداری  خرداد   ۲۲ روز  دارد  قصد 

دوحه برگزار کند.
در  الجزایر  تیم  سرمربی  بالماضی«  »جمال 
اوگاندا به سئوال  برابر  بازی روز گذشته  پایان 
یکی از خبرنگاران در خصوص احتمال رویارویی 

با ایران پاسخ داد.
وی ایران را تیمی قدرتمند توصیف و تاکید کرد 

که تاکنون چیزی رسمی نیست.
سرمربی الجزایر گفت: احتمال بازی با ایران 

بسیار زیاد است. هنوز چیزی رسمی نیست.
بسیار خوب،  تیم  ایران  داد:  ادامه  بالماضی 
سازمان یافته و قدرتمند است. آنها به حضور 
در جام جهانی عادت کرده اند. این بازی آزمون 

خوبی خواهد بود.
سرمربی الجزایر همچنین با اشاره به سختی 
برگزاری بازی های دوستانه در این مدت، گفت: 
ما می خواهیم تا جایی که ممکن است بازیکنان 

بیشتری را در این اردو ببینیم.

روز  از چند  که  گزارش ورزش سه، همانطور  به 
پیش نیز شایعات آن به دست خبرنگاران رسیده بود، 
سرانجام فرهاد مجیدی با انتشار پستی در صفحه 
اینستاگرامش از حضور در استقالل کناره گیری کرد 

و مدیران باشگاه iهم با جدایی او موافقت کردند.
در حالی  که مصطفی آجورلو و فرشید سمیعی 
خود را برای یک سفر خارج از کشور آماده می کردند، 
پس از این استعفا مجبور به تشکیل جلسه ای فوری 
شدند تا به همراه سایر اعضای هیئت مدیره باشگاه 
سرمربی  انتخاب  و  مجیدی  استعفای  درخصوص 

بعدی تصمیم گیری به عمل بیاید.
طی این مدت، اخبار و شایعات متعددی درباره 
نیمکت  روی  بر  نشستن  برای  مختلف  گزینه های 
از  برخی  حضور  که  می رسد  گوش  به  استقالل 
این اسامی در استقالل غیرممکن به نظر می رسد 
احتمال  و  اسامی مطرح شده  به تمامی  بااین حال، 
پایتخت  آبی های  سرمربی  به عنوان  انتخابشان 

می پردازیم:
استراماچونی؛ نامی همیشه جذاب و پرطرفدار

مجیدی،  اینستاگرامی  پست  انتشار  محض  به  
نام استراماچونی باز هم به  عنوان یک آلترناتیو برای 
نشستن روی نیمکت آبی ها شنیده شد. سرمربی 
محبوب و ایتالیایی سابق آبی ها همیشه به عنوان یک 
گزینه برای مدیران استقالل خواهد بود و این بار نیز 
او را یکی از مربیانی می دانند که شانس نشستن روی 

نیمکت آبی ها را دارد.
البته استراماچونی با الغرافه قرارداد دارد و مشخص 
نیست که واقعاً آجورلو قصد دارد با او وارد مذاکره 
ایتالیایی  این  احتمالی  بازگشت  اما  خیر  یا  شود 
می تواند باعث رضایت خاطر هواداران شود هرچند 
که عملی کردن این پروژه کمی سخت و دشوار به 

نظر می رسد.
 رازوان لوچسکیو؛ حضور او در ایران صفر درصد 

است
حوزه  خبرنگاران  به  اخباری  گذشته  روز  چند  از 
اینکه مدیران باشگاه  بر  استقالل داده شده مبنی 
قصد دارند در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس با 
لوچسکیو وارد مذاکره شوند. سرمربی سابق الهالل که 
این تیم را به عنوان قهرمانی لیگ و حذفی عربستان 
و همچنین قهرمانی آسیا رساند، این روزها به عنوان 

سرمربی پائوک یونان مشغول فعالیت است.
این سرمربی که فرزند لوچسکیوی بزرگ است، 
چند روز پیش و در گفت وگو با رسانه پلی اسپورت 
به  دوباره  بازگشت  بابت  خود  رضایت  از  رومانی 
پائوک و حضور در شهر تسالونیکی سخن به زبان 
آورد و حتی وب سایت SDNA یونان نیز از فهرست 

۹ نفره لوچسکیو برای جذب نفرات جدید خبر داد.
همچنین این رسانه معتبر یونانی نوشت که  خوزه 
بوتو مدیر ورزشی پائوک در حال مذاکره با بازیکنان 
مدنظر سرمربی تیم است و اردوی پیش فصل پائوک 
بدین ترتیب  تا  می شود  آغاز  به زودی  نیز  هلند  در 
شایعه  یک  در حد  استقالل  در  لوچسکیو  حضور 

جذاب رسانه ای باقی بماند.
 ژاردیم به آسیا برمی گردد اما نه به استقالل!

اخباری تأیید نشده مبنی بر پرتغالی بودن گزینه 

موردنظر مدیران استقالل به گوش می رسد. همین 
خبر باعث شد تا نام لئوناردو ژاردیم سرمربی سابق 
الهالل به  عنوان یکی از گزینه ها در فضای مجازی 
مطرح شود اما حقیقت این است که سران شباب 
علی،  انتخاب جانشین مهدی  برای  امارات  االهلی 
قصد دارند ژاردیم را به امارات ببرند و احتمال توافق 

طرفین نیز زیاد است.
درنتیجه به نظر می رسد که رؤیای حضور ژاردیم در 
استقالل نیز تنها یک خبر برای گمراه کردن رسانه ها 

و تمرکز مدیران آبی ها روی گزینه اصلی باشد.
 دستیار مورینیو دیگر شایعه جذاب مجازی!

ژوزه مورایس که در مقطعی و در پایان فصل قبل 
هدایت الهالل را برعهده گرفت و اتفاقاً این تیم را 
نیز به مقام قهرمانی عربستان رساند نیز دیگر مربی 
پرتغالی است که به عنوان گزینه مدیران مطرح شده 
است. او در حال حاضر بدون تیم است و باید دید 
استقاللی ها با دستیار سابق ژوزه مورینیو در پورتو و 

چلسی وارد مذاکره می شوند یا خیر.
 کروات همیشه قهرمان به تهران می آید؟

از فصل ۲۰۱۳ – ۲۰۱۴ تاکنون که ۹ فصل فوتبالی 
را سپری کرده ایم، زوران مامیچ ۷ عنوان قهرمانی را با 
تیم های دینامو زاگرب و العین کسب کرده که البته 
در یک فصل به طور کامل مربیگری نکرده و در فصل 
۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ نیز از میانه های راه هدایت الهالل را 

برعهده گرفت.
این سرمربی پرافتخار کروات نیز به عنوان گزینه ای 
برای هدایت استقالل معرفی شده است. البته در 

بازار نقل و انتقاالت تابستانی، بازار شایعات داغ و پر 
خبر است و قرارگرفتن نام مامیچ در میان گزینه های 
هدایت استقالل نیز می تواند تنها یک شایعه شیرین 

باشد.
 کی روش؛ گزینه  موردعالقه هواداران!

البته که نام کارلوس کی روش در میان گزینه های 
فضای  در  اما  است  نگرفته  قرار  استقالل  مدیران 
مجازی بسیاری از هواداران این تیم ابراز امیدواری 
می کنند که مذاکرات با این سرمربی پرتغالی نیز آغاز 
شود. کی روش به خوبی از جو حاکم بر فوتبال ایران 
این سرمربی درخواست های  آگاه است اما معموالً 
سنگین مالی برای پذیرش هدایت تیم ها را مطرح 
می کند ضمن اینکه او سال هاست که تنها هدایت 

تیم های ملی را برعهده می گیرد.
 نکونام در صدر گزینه های ایرانی

هرچند که جواد نکونام در نشست خبری اعالم 
کرد از حضور در فوالد رضایت دارد و پیش  از این 
نیز پیشنهاد نشستن بر روی نیمکت استقالل را رد 
کرده است اما لحن صحبت های او به نوعی بود که 
اگر خواسته های او برای تمدید و جذب بازیکنان مورد 
نظرش انجام نشود، احتمال جدایی او از فوالد نیز 

وجود دارد.
نکونام که پیش از این یک عنوان قهرمانی جام 
حذفی و یک قهرمانی سوپرجام را به دست آورده و 
سابقه قهرمانی با استقالل در لیگ برتر را نیز دارد، 
نسبت به تمامی گزینه های ایرانی جلوتر است و به 
دلیل سابقه همکاری آجورلو با نکو در زمان حضور 

در پاس تهران، سرمربی فوالد از بخت باالیی برای 
نشستن بر روی نیمکت آبی ها برخوردار است.

هرچند که نزدیکان استقالل از مذاکره با مربیان 
خارجی صحبت می کنند اما هواداران استقالل نیز به 
این مسئله واقف هستند که میان گزینه های ایرانی، 
جواد نکونام با افتخاراتی که در فوالد کسب کرده 
است، جلوتر از تمامی مربیان ایرانی دیگر کاندیدای 
حضور بر روی نیمکت آبی ها خواهد بود. سرمربی 
که حتی سابقه غلبه بر استقالل و پرسپولیس را در 
کارنامه دارد و توانست به عنوان صدرنشین گروه 
خود در لیگ قهرمانان آسیا راهی مرحله یک هشتم 

نهایی شود.
عالوه بر نکو، از رضا عنایتی که ظاهراً قراردادش با 
هوادار به پایان رسیده نیز به عنوان یک گزینه ایرانی 
برای هدایت استقالل نام برده می شود که البته او 
در برابر نکونام شانس بسیار کمتری برای هدایت 
آبی ها دارد. برخالف برخی شایعات، امیر قلعه نویی 
با گل گهر قرارداد دارد و به استقالل برنمی گردد.البته 
نباید از سیدمهدی رحمتی هم غافل شد. سرمربی 
آلومینیوم اراک که توانست این تیم را به فینال جام 
سالها  سابقه  که  فردی  عنوان  به  برساند،  حذفی 
حضور در استقالل را داشته، می تواند از دیگران 

افراد مورد نظر باشد.
باید دید در روزهایی که استقالل باید کار خود در 
بازار نقل و انتقاالت تابستانی را آغاز کند، سرانجام 
چه کسی به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی 

خواهد شد.

عضویت  به  ساله  سه  قراردادی  با  ایران  فوتبال  ملی پوش  گلر 
پرسپولیس درآمد.

به گزارش ورزش سه، در شرایطی که از چندی پیش بحث حضور 
بیرانوند در پرسپوليس شدت گرفته بود، اکنون تصاویر رسمی از این 
انتقال منتشر شده تا گلر ملی پوش و لژیونر فوتبال ایران بار دیگر 
به این تیم بازگردد و کار را در لیگ بیست و دوم با شماره پیراهن 

یک دنبال کند.
علیرضا بیرانوند در نقل و انتقاالت لیگ شانزدهم نیز به عنوان 

نخستین خرید پنجره تابستانی به پرسپولیس پیوسته بود.
بیرانوند که در دوران مدیریت محمدحسن انصاریفرد راهی لیگ 
برتر بلژیک شده بود و نتوانسته بود روزهای پایانی لیگ نوزدهم 
را در جمع هم تیمی هایش دنبال کند، به واسطه همین موضوع با 
مشکالتی از حیث قراردادی با پرسپولیس مواجه و حتی منجر به 
شکایتش از این باشگاه شده بود. بیرانوند مدعی بود تعجیل باشگاه 
پرسپوليس برای این انتقال و دریافت مبلغ رضایتنامه باعث شد تا او 
عالوه بر اینکه شانس قهرمانی با این تیم را در فاصله ۴ هفته مانده 
به پایان فصل از دست بدهد که برخی آپشن های او نیز نادیده 
گرفته شده است. ادعایی به حق که در ادامه در مذاکراتی که داشت 
نیز بعد از تغییر مدیریت در این باشگاه، منجر به تعامل دو طرف 

شد.
اکنون در آستانه جام جهانی قطر و در شرایطی که بیرانوند نیز به 
دنبال مستحکم کردن جایگاه خود در تیم ملی برای تجربه دومین 
حضور در این رقابت و حتی حضوری فیکس در آن، او به پیشنهاد 

پرسپوليس برای بازگشت پاسخ مثبت داده است.
این در حالی است که از چندی قبل بحث حضور و عقد قراردادش 
با پرسپوليس شکل گرفته بود که هر بار به دالیلی از رونمایی رسمی 
آن خودداری شد. با این حال در نهایت در شرایطی که تیم ملی برای 
آماده سازی راهی دوحه شده است، از قرارداد رسمی و سه ساله او 
با پرسپوليس رونمایی شد تا شماره یک بار دیگر به خانه اش بازگردد.

بیرانوند اولین بار در فصل شانزدهم به پرسپوليس پیوست. او در 

آن فصل نیز بالفاصله بعد از پایان لیگ قبلی و در شرایطی که در 
نفت تهران روزهای فوق العاده ای را پشت سر گذاشته بود، به عنوان 
اولین خرید پرسپوليس رونمایی شد. اتفاقی که اکنون در لیگ برتر 
فصل بیست و دوم نیز رقم خورد و شماره یک کنونی تیم ملی به 
عنوان اولین انتقال رسمی این فصل رونمایی شد و قرار است کار را 

بار دیگر با پیراهن پرسپوليس استارت بزند.
خط دروازه پرسپولیس پس از دو سال گلر شماره یک خود را 
خواهد داشت. در این مدت حامد لک با پیراهن شماره۸۱ حضور 

داشت.
در شرایطی که پرسپوليس فصل گذشته مشکالت زیادی را چه 
در خط دفاعی و چه در دروازه پشت سر گذاشت، هواداران خواهان 
جذب گلر و مدافعان مطمئنی بودند که حضور بیرانوند در راستای 
همین اقدام است، البته قرار است به زودی از مرتضی پورعلی گنجی 
نیز رونمایی شود. دو ملی پوشی که در فاز دفاعی به عضویت این 
تیم در آمده و باید دید در فصل آینده و در آستانه جام جهانی چه 

عملکردی از خود به جا خواهند گذاشت.
با اضافه شدن علیرضا بیرانوند البته بحث مربی دروازه بانان و 
همچنین حضور یکی از بین حامد لک و احمد گوهری نیز وجود 
خواهد داشت. باید دید در ادامه این باشگاه چه تصمیمی در راستای 
امنیت فصل آتی در خط دروازه اش خواهد داشت و بیرانوند در 
بازگشت خود قادر خواهد بود شرایط را آنطور که کادرفنی و هواداران 

انتظار دارند، پیش ببرد یا خیر؟

داغ ترین شایعات مجازی پیرامون نیمکت استقالل

نکونام یا یک خارجی اسم و رسم دار؟
پس از اعالم خبر استعفای فرهاد مجیدی از هدایت استقالل، گزینه های متعدد و بعضاً عجیبی پیرامون این باشگاه شنیده می شود.

علیرضا بیرانوند رسما به پرسپولیس پیوستبا امضای قرارداد سه ساله

 اخبار و شایعات 

متعددی درباره 

گزینه های 

مختلف برای 

نشستن بر 

روی نیمکت 

استقالل به 

گوش می رسد 

که حضور برخی 

از این اسامی 

در استقالل 

غیرممکن به 

نظر می رسد

تیم کشتی فرنگی ایران با کسب ۴ مدال طال، ۴ نقره و ۲ برنز و کسب عنوان 
قهرمانی به کار خود در رقابت های رنکینگ جام تورلیخانوف قزاقستان پایان 

داد.
به گزارش ایسنا، در ادامه رقابت های روز پایانی کشتی فرنگی جام بوالت 
تورلیخانوف در آلماتی قزاقستان، پژمان پشتام آخرین نماینده ایران در این 
رقابت ها و دارنده مدال برنز جهان، در دیدار فینال وزن ۸۲ کیلوگرم مقابل 
آکژول محموداف دارنده مدال نقره المپیک از قرقیزستان به روی تشک رفت و 
در مدت زمان کمتر از ۲ دقیقه با نتیجه ۹ بر صفر شکست خورد و به مدال 
نقره بسنده کرد. کشتی گیر قرقیز دو فن فیتوی ۴ امتیازی را پشت سر هم 

اجرا کرد.
پشتام پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس با نتیجه ۴ بر ۴ 
از سد کالیدین آسیکیف از قرقیزستان گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. 
پشتام در این مرحله نیز با نتیجه ۱۰ بر ۱ شامیل باتیروف از قزاقستان را مغلوب 

کرد و به دیدار فینال راه یافت.

به این ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران که با ۱۲ فرنگی کار و با هدایت 
محمد بنا عازم این رقابت ها شده بود در مجموع با کسب ۱۰ مدال شامل ۴ 

مدال طال، ۴ نقره و ۲ برنز به کار خود در این رقابت ها پایان داد.
در این رقابت ها، پویا دادمرز در ۵۵، علیرضا نجاتی در ۶۰، محمدرضا گرایی 
در ۷۲ و رامین طاهری در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال طال رسیدند، پویا ناصرپور 
در ۶۰ ، پژمان پشتام در ۸۲، مهدی فالح در ۸۷ و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ 
کیلوگرم مدال نقره را از آن خود کردند و محمدرضا مختاری در ۷۷ کیلوگرم و 

علی اکبر یوسفی در سنگین وزن نیز به مدال برنز رسیدند.
میثم دلخانی در ۶۷ و علی شریفی در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز از رسیدن به 

مدال بازماندند.
با وجود اینکه روس ها از حضور در رویدادهای کشتی محروم هستند، گوگی 
کوگواشویلی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی روسیه به این مسابقات دعوت شد 

و جوایز قهرمانان را اهدا کرد.

شکست سنگین پشتام مقابل نایب قهرمان المپیک

قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جام تورلیخانوف با ۱۰ مدال
آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 140160318008000906 -  1401/02/24 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک رودســر تصرفــات مالکانه 
ــر  در  ــادره از رودس ــنامه 2680080653  ص ــماره شناس ــر  بش ــد قنب ــرود فرزن ــوروزی کل ــم آزاده ن ــارض خان بالمع
ششــدانگ  عرصــه یکبــاب خانــه و محوطــه  بــه  مســاحت 508/61  مترمربــع قســمتی از قطعــه 480 تفکیکــی  بــه 
پــالک 1 فرعــی از   251 اصلــی  واقــع در قریــه شــهر رودســر بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد 

علــوی  محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهــی به مــدت 2 ماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ظرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
سرپرست اداره ثبت  اسناد رودسر- قربانی  

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/16
تاریخ انتشار نوبت  دوم 1401/03/31

م الف 285

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

برابــر رای شــماره 140160318008001009 -  1401/02/31 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک رودســر تصرفــات مالکانه 
بالمعــارض  علــی نــوروزی دریــا کنــاری  فرزنــد موســی  بشــماره شناســنامه 236  صــادره از رودســر  در ششــدانگ  
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی  بــه  مســاحت 171  مترمربــع بــه شــماره پــالک 6180 فرعی قســمتی 
از 59 فرعــی از   84 اصلــی  واقــع در قریــه چافجیــر بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالکیــن رســمی نــوروز علــی نوروز 

پنــاه چافجیــری  محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهــی به مــدت 2 ماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ظرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
سرپرست اداره ثبت  اسناد رودسر- قربانی  

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/16
تاریخ انتشار نوبت  دوم 1401/03/31
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اخبار خبر

دستبرد به تپه تاریخی داراب!

از دستبرد و تعرض  یک فعال میراث فرهنگی 
گسترده سوداگران گنج به یکی از تپه های تاریخی 

داراب خبر داد.
به گزارش ایسنا، سیاوش آریا کنشگر و پژوهشگر 
میراث فرهنگی در استان فارس گفت: تپه تاریخی 
در  داراب  روستاهای شهر  از  یکی  در  »مهره ای« 
استان فارس مورد دستبرد گسترده سوداگران اموال 
تاریخی و فرهنگی به بهانه های پوچ و خیال انگیز 
یافتن گنج قرار گرفته است. شوربختانه سودجویان 
غیرمجاز  کاوهای  و  کند  با  نابخرد  و  فرومایه 
باستان شناسانه  الیه های  به  خود  توهم آمیز  و 
آسیب های  فرهنگی،  و  تاریخی  محوطه  این 

برگشت ناپذیری وارد و آن را زیر و رو کرده اند.
این فعال میراث فرهنگی ادامه داد: تپه تاریخی 
شرایط  بدترین  در  داراب  شهر  در  »مهره ای« 
سوی  از  و  می برد  سر  به  حفاظتی  و  نگهداری 
غارت  فرهنگی  و  تاریخی  یادمان های  تاراج گران 
شده و در چندین بخش از تپه، گودال های بزرگ 

و کوچکی پدید آورده و به آن آسیب رسانده اند.
گذر خودروهای سنگین و رد الستیک آن ها از 
سوی زمین داران و کشاورزان از دیگر چالش های 
این تپه تاریخی است که آریا به آن اشاره کرد و 
افزود: رد لوله ها برای آبیاری زمین های کشاورزی 
از روی عرصه تپه »مهره ای« از دیگر مشکالت آن 
است. این کنشگر میراث فرهنگی همچنین گفت: 
اداره  مسئوالن  سوی  از  »مهره ای«  تاریخی  تپه 
قرار  بی مهری  مورد  داراب  شهر  فرهنگی  میراث 
گرفته و تا کنون ثبت ملی نشده است. همچنین 
تا کنون هیچ گونه بررسی و کاوش و پژوهش های 
باستان شناختی در این محوطه انجام نشده است 
تعرض  و  ناشناختگی  سبب  موضوع  همین  که 
و  فرهنگی  و  تاریخی  اموال  سودجویان  بیشتر 
اهمیت  در  آریا  می شود.  دیگر  آسیب های  وقوع 
شهرستان داراب بیان کرد: داراب یکی از شهرهای 
مهم تاریخی و باستانی جنوب استان فارس و کشور 
غنای  دارای  باستان شناسان  گفته  به  که  است 
فرهنگی ویژه ای بوده و از اهمیت ویژه ای در زمینه 
مطالعات تاریخی و باستان شناختی برخوردار است، 
اما دوری از مرکز استان و رسیدگی نکردن مسئوالن 
و بی توجهی به این شهر باستانی و تاریخی، انگیزه 
نابودی و آسیب های پیاپی به یادمان های تاریخی و 

ملی آن شده است.

انفجار مرگبار پژو ۲۰۷ در یوسف آباد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهر تهران از مرگ یک تن درپی انفجار سواری پژو 
۲۰۷ در یک مکانیکی واقع در یوسف آباد خبر داد.

سید جالل ملکی در گفت وگو با ایسنا، در این باره 
در  مکانیکی  مغازه  یک  در  انفجار  حادثه  گفت:  
داده  اطالع  به سامانه ۱۲۵  امروز  ساعت ۱۳:۴۵ 
شد که درپی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان دو 
ایستگاه را به محل حادثه واقع در محله یوسف آباد، 

خیابان جهان آرا اعزام کرد.
وی با بیان اینکه آتش نشانان در عرض حدود 
اظهار کرد:   چهار دقیقه در محل حاضر شدند، 
پس از حضور عوامل آتش نشانی در محل مشاهده 
شد که حادثه در یک ساختمان دو طبقه مسکونی 
رخ داده که طبقه همکف آن یک مغازه مکانیکی به 
مساحت حدود ۱۲ متر مربع قرار داشت و کانون 

وقوع حادثه نیز همین مغازه بوده است.
سخنگوی آتش نشانی تهران با بیان اینکه ظاهرا 
این مغازه مکانیکی قبال پارکینگ این ساختمان بوده 
که به مکانیکی تغییر کاربری داده شده بود، افزود:  
یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ داخل این مکانیکی 
قرار داشت که ناگهان دچار انفجار و آتش سوزی 
شده بود، به طوری که شعله های آتش به بخشی 
از نمای این ساختمان نیز سرایت کرده و در حال 

گسترش به داخل ساختمان بود.
اطفای  با  همزمان  آتش نشانان  افزود:   ملکی 
حریق عملیات نجات را نیز آغاز کردند و با توجه به 
اینکه دو نفر در زمان وقوع حادثه در مغازه حضور 
داشتند، به سرعت وارد این مغازه شده و دو نفر 
را از داخل آن خارج کردند که متاسفانه یک تن با 
تایید عوامل اورژانس جان خود را از دست داده و 
یک تن دیگر نیز به شدت دچار مصدومیت شده 
بود که از سوی امدادگران به مرکز درمانی منتقل 

شد.

رئیس پلیس فتای پایتخت خبر داد

تخلیه حساب بیش از ۱۰۰ نفر در 
مقابل خودپردازهای غیرنقدی

باند  انهدام  از  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس 
چهار نفره که اقدام به خالی کردن حساب بیش 
دستگاه های  به  مراجعه کنندگان  از  نفر   ۱۰۰ از 

خودپرداز غیرنقدی کرده بودند، خبر داد.
گفت وگو  در  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
با ایسنا، درباره جزئیات این خبر گفت: از مدتی 
از شهروندان به پلیس فتای تهران  قبل شماری 
بزرگ مراجعه و در اظهاراتی مشابه اعالم کردند 
که مبالغی به  طور غیرمجاز از حساب آنان برداشت 
از  ویژه  تیمی  نیز  راستا  همین  در  است.  شده 
ماموران پلیس فتا رسیدگی به موضوع را دستورکار 
خود قرار دادند و با توجه به اینکه شیوه و نوع اقدام 
مجرمانه در تمام پرونده ها مشابه بود، این ظن نیز 
تقویت شد که احتماال تمامی این اقدامات از سوی 

یک نفر یا اعضای یک باند انجام شده است.
از  تکمیلی  تحقیقات  انجام  به  اشاره  با  وی 
مالباختگان گفت: در تحقیقات ماموران مشخص 
پایانه های  از  استفاده  از  پس  شکات  همه  شد 
خودپرداز غیرنقدی در نقاط مختلف تهران مورد 
نیز  اطالعات  همین  گرفته اند.  قرار  کالهبرداری 

تحقیقات ماموران را وارد فاز جدیدی کرد.
پرونده  این  به  رسیدگی  داد:  ادامه  گودرزی 
ادامه داشت تا اینکه ماموران پلیس فتا در جریان 
تحقیقات خود متوجه شدند مجرمان با پرسه زنی 
در نزدیکی پایانه های خودپرداز غیرنقدی اقدام به 
شناسایی افرادی کرده اند که آشنایی زیادی با نحوه 
کار با این دستگاه ها نداشتند. این افراد پس از آنکه 
مالباختگان کارت بانکی خود را در دستگاه کشیدند 
به آنها نزدیک شده و با پوشش دلسوزی و کمک 
از  باید  و  ادعا می کردند که دستگاه خراب است 
دستگاه دیگری استفاده کنند. درواقع بخشی از 
این اقدام نیز ناشی از نواقص امنیتی برخی از این 

دستگاه ها بود.
اینکه  بیان  با  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس 
افراد،  این  دستگیری  برای  تحقیقات  با  همزمان 
مکاتبه با نهادهای مربوطه برای رفع نواقص امنیتی 
واقع  در  گفت:  شد،  انجام  نیز  دستگاه ها  این 
مجرمان با سوءاستفاده از ضعف امنیتی نرم افزاری 
این دستگاه های خودپرداز غیرنقدی وارد عمل شده 
و پس از آنکه شکات با تصور خراب بودن دستگاه از 
آن فاصله می گرفتند، این افراد به دستگاه مراجعه 
کرده و تمام موجودی حساب بانکی آنان را سرقت 

کرده و به کارتی دیگر منتقل می کردند.  
وی با بیان اینکه سرانجام با تحقیقات انجام شده 
محل اختفای این افراد در یکی از مناطق حاشیه ای 
شهر تهران مورد  شناسایی قرار گرفت، اظهار کرد: 
هماهنگی الزم با مقام قضایی انجام شده و چهار 
متهم در عملیاتی پلیس دستگیر و به مقر پلیس 

فتای تهران بزرگ منتقل شدند .
معظمی گودرزی با اشاره به انجام بازجویی از 
متهمان دستگیر شده، گفت: این افراد گرچه تالش 
داشتند خود را بی اطالع از موضوع نشان دهند اما 
پس از مشاهده ادله دیجیتال، تصاویر به دست 
با  مواجهه  نیز  و  مداربسته  دوربین های  از  آمده 
برخی از شکات ناگزیر به جرم خود اعتراف کردند 
و گفتند که در پوشش کمک به افرادی که کار با 
دستگاه را بلد نبودند، به آنان نزدیک شده و زمانی 
که فرد با تصور خراب بودن دستگاه از آن فاصله 
می گرفت این افراد اقدام به خالی کردن حساب وی 

کرده اند.
اینکه  بیان  با  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس 
تاکنون بیش از ۱۰۰ شاکی در این پرونده به پلیس 
فتا تهران بزرگ مراجعه و شکایت خود از این افراد 
روال  پیگیری  به  باتوجه  گفت:  کرده اند،  ثبت  را 
قانونی پرونده تعداد شکات نیز در حال افزایش 
به شکات  نیز  استان همجوار  از چندین  و  است 
پرونده اضافه شده است، از این رو تحقیقات و 

پیگیری ها همچنان در حال انجام است.

اخبار و گزارشات  به  با توجه  ایسنا،  به گزارش 
و  متروپل  مورد وضعیت ساختمان  در  مسئوالن 
چرایی ریزش آن، می توان متروپل آبادان را نماد 
بی قانونی و چشم بستن در برابر رشد ساختمانی 
نامید که به یکباره چند طبقه اضافه بنا می سازد 
و به یکباره ستون ها را حذف می کند هرچند که 
پنجم  شورای  معماری  کمیته  رئیس  و  سخنگو 
گسترده  فساد  محصول  را  متروپل  تهران،  شهر 
دیگری  ابعاد  افشای  با  و  می داند  دستگاه ها  بین 
از روند ساخت متروپل، خواهان انتشار اطالعات 

ساختمان است.
درمورد  ایسنا،  با   گفت وگو  در  اعطا  علی 
حادثه متروپل و هشدار به همه دست اندرکاران 
ساختمان سازی می گوید: حادثه متروپل را هشدار 
تلقی نمی کنم. هشدارها پیش از این، بارها و بارها 
داده شده بود تا فاجعه ای مثل متروپل رقم نخورد. 
حتی اگر خیلی دور نرویم، حداقل از زمستان ۹۵ 
یعنی زمان حریق پالسکو تاکنون دائما هشدارها 
ملی  سطح  در  موضوعی  وقتی  بود.  شده  داده 
و  جمهوری  ریاست  سطح  در  و  شود  می  مطرح 
دولت و مجلس موضوع را دنبال می کنند و بعد 
کمیته  گزارش  مثل  ملی،  در سطح  هایی  گزارش 
هم  راهکارهایی  و  شود  می  تهیه  پالسکو  ملی 
که  نمانده  هشداری  یعنی  می دهند،  پیشنهاد 

مطرح نشده باشد.
وی عنوان می کند: اما این هشدارها، اقدامات و 
گزارش ها، در ساختاری می تواند راهگشا باشد که 
ما با فساد گسترده مواجه نباشیم. مساله متروپل 
به نظر من، محصول فساد گسترده میان بخشی 
بین دستگاه های ذی مدخل بود. در چنین شرایطی 
چه  باشید،  داده  فنی  هشدار  هم  هرچقدر  شما 
کسی گوشش بدهکار خواهد بود؟ شما می پرسید 
چرا به تذکرات مهندس ناظر توجه نشد؟ یا چرا 
سازمان نظام مهندسی فقط به ابالغ اکتفا کرد؟. 
این  اسناد  به  آیا  این است که  از شما  سوال من 
رسانه،  عنوان  به  شما  داریم؟  دسترسی  پرونده 
اول از این افراد مطالبه کنید که همه اسناد فنی 
و حقوقی متروپل را منتشر کنند. اینها که دیگر 
اسناد طبقه بندی و محرمانه نیست. چرا منتشر 
نمی کنند؟ من با یکی از افراد مسئول در سازمان 
گرفتم.  تماس  خوزستان  استان  مهندسی  نظام 
در مورد سابقه و اسناد پروژه سوال کردم. واقعا 
سازمان  در  که  ما  می گفت  که  بود  آور  شگفت 
از  اطالعات مان  هستیم،  استان  مهندسی  نظام 
همین رسانه ها و شبکه های اجتماعی است. گفتم 
چطور؟ باالخره این ساختمان آنجا پرونده دارد و 
طراح و ناظر دارد که در جواب به من گفت هیچ 

سابقه ای از ساختمان موجود نیست.
اعطا می افزاید: من نمی دانم االن شهرداری و 
اما شهرداری  کنند؟.  آبادان چه می  شورای شهر 
نباید  این اطالعات را منتشر کند. کسی هم  باید 
مانع شود. این ها اطالعات محرمانه و دارای طبقه 
بندی نیست. چیزی هم که نباید اتفاق می افتاد، 
اتفاق افتاده است. چه امر پنهانی وجود دارد که 
مثال، پروانه، گواهی ها و نقشه های فنی ساختمان 
را منتشر نمی کنند؟ شما می توانید باور کنید یک 
آبادان ساخته شد،  در  این وسعت  با  ساختمانی 
سازه  به  مستقیما  که  داده  رخ  آن  در  ای  فاجعه 
ساختمان مربوط است، اما هیچ اطالعی در دست 
نیست که اصال چه کسانی این ساختمان را طراحی 
کرده اند؟ مهندسین چه کسانی بوده اند؟ مهندس 
یا ناظرین آن چه  سازه آن چه کسی بوده؟ ناظر 
کسانی بوده اند؟ اگر هم ناظری در کار بوده، چه 
گزارش یا گزارش هایی به شهرداری داده و بر اثر 
این گزارش ها، چه اتفاقی افتاده است؟ تنها چیزی 
که می شود گفت، گزارشی مربوط به دی ماه ۹۹ 
البته درباره سندیت و اعتبار آن  منتشر شده که 
نمی شود با اطمینان اظهارنظر کرد و این گزارش 
می گوید شهرداری حداقل از دی ۹۹ در رابطه با 
تهدیدهای آشکار این ساختمان مطلع بوده است. 
دست  در  اطالعی  می افتد،  اتفاقی  چه  بعد  اما 

نیست.
مسئله متروپل و نقش کمیسیون ماده ۱۰۰

بروز  در   ۱۰۰ ماده  کمیسیون  نقش  درمورد  وی 
متفاوت  متروپل  مسئله  می گوید:  تخلفی  چنین 
است و به نظرم موضوع ارتباطی با کمیسیون ماده 

۱۰۰ ندارد. اگر این پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ 
تا صدور  بایست  می  بود، شهرداری  ارجاع شده 
برداری  بهره  از  یا  و  ساختمانی  عملیات  از  رأی، 
که  است  حالی  در  این  و  کرد  می  جلوگیری  آن 
استاندار خوزستان در مصاحبه ای اظهارکرده که 
و  بوده،  طبقه  شش  برای  ساختمان  این  پروانه 
بعد طی دو مرحله ۲ و ۳ طبقه یعنی در مجموع 
پنج طبقه به آن اضافه شده است. من ۴ سال در 
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر تهران عضویت داشته ام 
قانون و تبصره  این  از  با توجه به شناختی که  و 
های آن دارم، قاعدتا رأی کمیسیون نمی توانسته 
اگر  باشد.  مازاد  طبقات  تخریب  و  قلع  از  غیر 
پرونده تخلف توسط شهرداری به کمیسیون ماده 
۱۰۰ ارجاع نشده است، اینجا اشکال بزرگی در کار 
بزرگی صرف  تخلف  چنین  از  که  بوده  شهرداری 
نظر کرده است. اگر این پرونده به کمیسیون ماده 
۱۰۰ ارجاع شده اما رأی بی خاصیتی مثل جریمه 
صادر شده، به نظرم باید اعضای کمیسیون را مورد 
بوده  چه  رأی  این  منطق  که  داد  قرار  بازخواست 
است؟ اینها فرضیات مختلف است. ما حتی امروز 
ساختمان،  تخریب  از  مدت  این  گذشت  از  بعد 
مطلع نیستیم که اساسا این تخلف به کمیسیون 
ماده ۱۰۰ ارجاع شده یا نه؟ البته مطلع نیستیم، اما 

حدس هایی می زنیم.
عضو سابق شورای شهر تهران می افزاید: ببینید، 
به صورت مشارکتی  پروژه متروپل  گفته می شود 
ساخته شده و شهرداری در آن سهیم بوده است. 
به  که  زمانی  ما  بزنم:  مثال  تهران  مورد  در  من 
شورای شهر پنجم تهران وارد شدیم، با ساختمان 
آنها  در  شهرداری  که  شدیم  مواجه  زیادی  های 
شراکت داشت و هیچ کدام از آنها پروانه ساخت 
بودند.  شده  ساخته  پروانه  بدون  یعنی  نداشتند 
مرجع  شهرداری ها  قانون،  طبق  که  دانید  می 
صدور پروانه هستند. شهرداری با این توجیه غلط 
می گفته است که من خودم مرجع صدور پروانه 
هستم و برای ساختمان خودم که الزم نیست به 
همین  متروپل  با  رابطه  در  بدهم!  پروانه  خودم 
اتفاق افتاده است. حاال این اتفاق می تواند زمینه 
را فراهم کند تا ساختمان طراح و ناظر ذی صالح 
که مسئولیت فنی و حقوقی آن را برعهده بگیرند، 
نداشته باشد. گویا ابتدا برای ۶ طبقه اول پروانه 

مازاد  طبقه های  برای  بعد  اما  است.  شده  صادر 
که استاندار عنوان کرده است، این پروانه اصالح 
نشده و قاعدتا نقشه های سازه اصالح و ساختمان 

مقاوم سازی نشده است.
اعطا با تاکید بر اینکه خیلی مشکل را در عدم 
تدقیق وظایف ارکان و عوامل مختلف نمی دانم، 
اظهار می کند: باالخره قوانین اشکاالتی دارد. می 
شود در ساحت کارشناسی، در رابطه با آنها گفتگو 
کرد که مثال چه تغییری حاصل شود بهتر خواهد 
شد. اما مگر این همه ساختمان های خوب، دقیق 
و با کیفیت در کشور توسط مهندسان و با همین 
مختلف ساخته  عوامل  میان  قانونی  فعلی  روابط 
شما  نیست؟  قوانین  همین  براساس  می شود، 
وقتی  باشید،  داشته  دقیقی  قوانین  هم  هرچقدر 
یک مجموعه ای این فرصت و امکان را پیدا می کند 
در چارچوب یک فساد گسترده اینگونه عمل کند، 
مسئله شما ضعف و قوت قوانین و وظایف میان 

این ارکان نیست.
شهرداری در متروپل فرآیندها را نادیده گرفته است

وی با اشاره به اینکه برخی متروپل و پالسکو را 
با هم مقایسه می کنند، می گوید: مساله پالسکو 
و متروپل متفاوت است. در پالسکو، اوال مساله 
مربوط به ایجاد تغییرات در کاربری بنا و استقرار 
کاربری های نامناسب و نبود تجهیزات الزم آتش 
ثانیا،  است.  بوده  برداری  بهره  دوره  در  نشانی 
افتاده  اتفاق  حریق  دلیل  به  پالسکو  تخریب 
ناکارایی  دلیل  به  متروپل  تخریب  که  درصورتی 
ثالثا، مسئولیت شهرداری در  و  بوده است  سازه 
رابطه با پالسکو مربوط به بند ۱۴ قانون شهرداری 
ها از حیث رفع خطر بوده اما در رابطه با متروپل، 
به نظر میرسد شهرداری وظایف پیشینی از جمله 
فرایند دریافت و تایید نقشه ها به منظور صدور 
پروانه را نادیده گرفته است، هرچند که به گمانم 
عالوه بر این موضوع، بعد از اخطار مهندس ناظر 
شهرداری آبادان از حیث بند ۱۴ ماده ۵۵ نیز برای 
به مسئولیت خود  و  داشته  رفع خطر مسئولیت 

عمل نکرده است.
وی می افزاید: شهرداری می بایست برای اجرای 
وظایف مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵، اگر رأسا موفق 
به رفع خطر از بنا نمی شد، از طریق قضایی اقدام 
می کرد. هرچند، همانطور که در ابتدا توضیح دادم، 

شهرداری ها عموما با توجیه غلط، ساختمان هایی را 
که خود در آن مشارکت دارند از هرگونه ضوابط و 
مقررات قانونی مستثنی می کنند و متاسفانه این 
نیز وجود داشته است.  تهران  رویه در شهرداری 
ما برای جلوگیری از این رویه غلط در دوره پنجم 
که  کردیم  مصوب  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
ساختمان  فالن  در  شهرداری  که  ندارد  تفاوتی 
ذینفع است و مشارکت دارد. این ساختمان ها هم 
باید فرایند صدور پروانه را طی کنند. البته به لحاظ 
قانونی نیازی به مصوبه شورای شهر نبود. اما چون 
این تبدیل به یک رویه غیرقانونی تثبیت شده در 
شهرداری شده بود، به نظر می رسید برای اصالح 

آن حتما مصوبه ای الزم است.
ایمن سازی ساختمان ها نیاز به برنامه ملی دارد
اعطا با طرح این سوال که در ساختمان سازی 
ما  که  دارد  وجود  چیزی  چه  خالی  جای  هایمان 
می افزاید:  روبرو می شویم؟  گونه حوادث  این  با 
طبیعتا بخشی از موضوع مربوط به اصالح رویه ها 
و یا برخی قوانین و آیین نامه هاست. اما من می 
مدتی  تشکل های  و  شهروندی  نظارت  بر  خواهم 
چنین  تخلفاتی  در  ویژه  به  نظرم  به  کنم.  تاکید 
نظارت شهروندی  اندازه  به  گسترده، هیچ عاملی 
نمی تواند جنبه بازدارنده و اثربخش داشته باشد. 
سال های  ما  کشور  در  که  است  این  واقعیت 
به  اینها  نداشت.  قبح  ساختمانی  تخلفات  سال، 
به  نسبت  مردم  و  می کند  پیدا  قبح  دارد  تدریج 
واقعیت  البته  می دهند.  نشان  عکس العمل  آن 
این است که ما در حال حاضر در کشور با تعداد 
مواجهیم.  ناایمن  ساختمان های  زیادی  بسیار 
آتش  منظر  از  چه  ساختمان ها  این  سازی  ایمن 
نشانی و چه از منظر سازه ای کار ساده ای نیست. 
بانک اطالعاتی دقیق و قابل  مطمئن باشید هیچ 
اتکایی هم در این رابطه وجود ندارد. شما ببینید 
چقدر  اخیر  هفته  دو  یکی  در  تهران  همین  در 
تعداد  با  رابطه  در  متناقض  و  متفاوت  آمارهای 
شما  شد.  ارائه  پایتخت  ناایمن  ساختمان های 
حتی اگر از کسانی که این آمارها را ارائه می کنند 
سوال کنید که معیارهای آماری که ارائه می کنید 
چیست؟، جواب روشنی ندارند. به نظر من مسئله 
ایمن سازی ساختمان های ناایمن، یک برنامه ملی 

نیاز دارد.

لزوم شفافیت در انتشار اطالعات ساختمان

متروپلمحصولفسادگستردهبیندستگاهها
متروپل فرو ریخت و حاال با سرعت گرفتن آواربرداری و کشف اجساد نگاه ها به چرایی و عوامل شکل گیری ساختمانی معطوف شده که از ابتدا رویه غلطی 

داشته و مدیران شهری در مقابل این تخلف سکوت کردند.

در متروپل 

فاجعه ای در 

آن رخ داده 

که مستقیما به 

سازه ساختمان 

مربوط است، اما 

هیچ اطالعی در 

دست نیست که 

اصال چه کسانی 

این ساختمان 

را طراحی 

کرده اند؟
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 طراح: مجتبی اردشیری

سودوکو
۲۰55

حل جدول
۲۰5

4

جدول
۲۰55

حل سودوکو
۲۰5

4

افقی:
۱-زبانه آتش – خاور – بی دین ۲- »آب« تازی – دورنما - 
زائوترسان ۳- تعجب خانمانه – روز گذشته – شن و ماسه 
- حیوان دریایی با پوست گران بها - معاون هیتلر ۴- پابرجا 
– رعایت یکدیگر کردن ۵- پایتخت پرو – علم گذشتگان – 
تیرانداز ۶- تیر پیکاندار – چهره – میان بدن – شراب شاعرانه 
– بی  رمق ندارد ۷- فرصت دادن – خراش و شکاف باریک 
بیماری »رابرت کخ« ۹-   - اپیلپسی   - 8- قنطره – خوردن 
گدا – حکمران مغول ۱۰- واحد سطح – زدنی بچه – شرایط 
و فرهنگ جامعه – ابر بلند - آب منجمد ۱۱- پراکندگی – 
مقیاسی معادل ۳۰۰ کیلوگرم - خاک ۱۲- نمای بوتیک – سال 
گذشته ۱۳- قبول نشده – صدای درد - لوس – حرف فاصله 
– حرف همراهی ۱۴- تردید – خستگی ناپذیر - قورباغه درختی 
۱۵- کشت زار – تنگی نفس – شعری که تمام مصراع های آن 

به جز مصراع آخر، هم قافیه است.
عمودی:

۱-میزان زاد و ولد - خدای کشاورزی و برداشت محصول  
۲- صدمه – قامتی بلند دارد ۳- کوشش – زمینه – ترش و 
شیرین – عید ویتنامی  ها – بدی ۴- مجلس گرامی  داشت - 
استراحت بین دو نیمه نمایش ۵- حرف گزینش – مخلوقات 
– آب منجمد ۶- عریان – حرکتی در فوتبال - اتاقکی در 
انتهای بدنه کشتی ۷- ملعون کربال – جنس سربه مهر – نیم 
صدای خر – سوره زنان 8- شهری در استان خوزستان - خالق 
»دن کیشوت« ۹- پیش - برابر – نت چهارم – روزگاری، 
امپراطوری بزرگ جهان بود ۱۰- مغز – از جهات جغرافیایی – 
نوعی موسیقی غربی ۱۱- درازگوش – تبدیل گاز یا فاز گازی 
به مایع - »گوشت« آذری ۱۲- غذای پرطرفدار ایتالیایی – 
موسیقیدان بزرگ تاریخ اتریش ۱۳- غایت هر جدول – هنوز 
»عار« نشده ! - طناب – خاک صنعتی – ناپیدا ۱۴- کابیله 
– خراب و ویران ۱۵- از ملزومات خوردن چای – برداشت 

غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی.
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بازدید از پروژه های در حال 
احداث ناحیه شمال خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از 
پروژه های در حال احداث امور بهره برداری ناحیه 
شمال این شرکت با هدف رفع موانع و تسریع در 
بهره برداری از آنها بازدید کرد. محمود دشت  بزرگ 
پروژه های  از  این شرکت  ارشد  به همراه مدیران 
در حال احداث این شرکت در شهرهای دزفول، 
اندیمشک، شوش و کرخه بازدید کردند. در بازدید 
از پست برق 132 به 33 کیلوولت آهودشت در 
شهرستان کرخه مقرر شد برای تعدیل بار ترانس 
این پست، یک ترانس موبیل 12 مگاولت آمپری 
 33 به   132 پست  از  بازدید  در  شود.   اضافه 
کیلوولت عبدالخان نیز بنا شد که یک فیدر 33 
کیلوولت برای تعدیل بار ترانس این پست احداث 
شود و در پست برق اصلی هفت تپه نیز افزایش 
ظرفیت یکی از ترانس های آن در دستور کار قرار 
گرفت. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
از پروژه پست  این شرکت همچنین  و معاونین 
در حال احداث 230 به 132 کیلوولت سبزآب در 
اندیمشک بازدید و با بررسی موانع و مشکالت 
موجود بر تسریع در اجرای این پروژه تاکید کردند.
بازدید از خطوط نیروگاه دوکوهه اندیمشک به 
پست برق سبزآب و نیروگاه دوکوهه به خطوط 
برق هفت تپه و شوش، از دیگر محورهای سفر 
محمود دشت بزرگ به شوش بوده است. هدف 
نواحی  از  به صورت دوره ای  بازدیدها که  این  از 
شبکه  آماده سازی  می شود،  انجام  بهره برداری 
انتقال و فوق توزیع برای عبور موفق و بدون تنش 

از تابستان پیش رو است.

دیدار مدیرعامل مجمع خیرین 
سالمت استان با معاون توسعه 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیرین  مجمع  مدیرعامل    - رییسی  ساری، 
سالمت استان با حضور در دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران با معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه 
ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دیدار و گفت 
و گو کردند. در این جلسه هم اندیشی که دکتر 
محمودیان مدیر سازمان های مردم نهاد وخیرین 
خیرین  شورای  اجرایی  مدیر  دانشگاه،  سالمت 
سالمت شهرستان ساری و مدیر شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان نکا نیز حضور داشتند، دکتر سید 
حبیب کاظمی معاون توسعه مدیریت، منابع و 
برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این 
دیدار ، مجمع خیرین سالمت استان مازندران را 
یکی از موفق ترین تشکل های مردم نهاد دانست 
که تاکنون گام های عظیمی در راستای خدمت 
 رسانی به مردم استان در حوزه سالمت بردارد.

خیرین  بین  سازی  اعتماد  فضای  ایجاد  بر   وی 
سالمت و دانشگاه علوم پزشکی در راستای بهره 
خیرین  کامل  مشارکت  و  ها  ظرفیت  از  مندی 
مجمع  طهماسبی مدیرعامل  کرد.  تاکید  استان 
خیرین سالمت استان نیز در این دیدار گزارشی 
اجمالی از کلیات عملکرد مجمع خیرین سالمت 
نقش  به  اشاره  با  و  کرد  ارائه  مازندران  استان 
شاخص و موثر خیرین در ارتقای سطح سالمت 
استان بر تکریم و تجلیل خیرین سالمت استان 
تاکید کرد و  خواستار تشکیل کمیته ای مشترک 
از  برداری  بهره  و  ساماندهی  جانبه جهت  چند 

پروژه های ناتمام عمرانی حوزه سالمت  شد.

افزایش نظارت نظام مهندسی 
ساختمان بر ساخت و ساز

امور  فنی،  دفتر  مدیرکل  مقدم:  صادقی  یزد- 
استانداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  و  عمرانی 
یزدگفت: جلوگیری از ساخت و ساز های ناایمن 
را به صورت جدی در دستورکار قرار می دهیم تا 
ضوابط فنی به صورت حداکثر رعایت شود. شیشه 
بری افزود: بر اساس نامه وزیر کشور به استانداران 
سراسر کشور مکاتبه ای با دست اندرکاران ساخت 
و ساز در استان داشتیم ومقرر شد اقدامات اجرایی 
برای جلوگیری از ساخت و ساز ناایمن و غیرفنی 
در استان را به ما گزارش کنند. وی ادامه داد: با 
برگزاری سلسه جلسات،  و  هماهنگی شهرداری 
جلوگیری از ساخت و ساز های ناایمن را به صورت 
جدی در دستورکار قرار می دهیم تا ضوابط فنی به 

صورت حداکثر رعایت شود.

احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ 
مگاواتی در بهاباد

یزد- صادقی مقدم: عملیات اجرایی ساخت 
بهاباد  غدیر  مگاواتی   20 خورشیدی  نیروگاه 
حضور  با  یورو  میلیون   12 گذاری  سرمایه  با 
از  جمعی  و  یزد  استاندار  اقتصادی  معاون 
 ، ما  ر  خبرنگا  گزارش  به  شد.  آغاز  مسئوالن 
در  غدیر  انرژی  و  برق  سرمایه گذاری  شرکت 
طبق  و  سیزدهم  دولت  سیاست های  راستای 
با ۴۵  را  نیروگاه  این  است  قرار  برنامه ریزی ها 
اینورتر   1۶۸ خورشیدی،  صفحه   ۴۵۵ و  هزار 
و هشت دستگاه ترانسفورماتور 2 هزار و ۵00 
کیلووات آمپرتولید داخل نصب و راه اندازی کند. 
این نیروگاه که طی ۶ ماه آینده به بهره برداری 
می رسد، نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و 
ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان بهابادی 
صرفه جویی  داشت.  خواهد  یزد  استان  کل  و 
هشت  آب،  مصرف  لیتر  میلیون   1۵ ساالنه 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی و کاهش هفت 
میلیون کیلوگرم گاز های آالینده از جمله مزایای 
ساخت و آغاز بکار نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی 
در شهرستان بهاباد است. تأمین برق منطقه و 
از جمله  پذیر  تجدید  انرژی های  از  برق  تولید 
مهمترین اهداف ساخت این نیروگاه است که با 
اعتباری 100 درصدی شرکت سرمایه گذاری برق 
و انرژی غدیر در مساحتی بالغ بر 30 هکتار ایجاد 
می شود. ساخت نیروگاه خورشیدی غدیر بهاباد 
به طور مستقیم برای 1۵ نفر و غیرمستقیم برای 

بیش از 2۶0 نفر اشتغال پایدار ایجاد می کند.

شروع آموزش کارکنان بدو 
استخدام شرکت گاز استان گلستان

    مدیر عامل شرکت گازاستان گلستان از 
آغاز دوره آموزشی ویژه کارکنان بدو استخدام و 
مشمولین تبدیل وضعیت به رسمی قانون تفسیر 
بند "و" ماده ۴۴  خبر داد.علی طالبی در مراسم 
به  تبریک  ضمن  آموزشی  های  کالس  شروع 
کارکنان جدید االستخدام، دراین خصوص گفت: 
کارکنان منابع ضروری برای سازمان ها بوده و 
از  عملکرد سازمان منوط به چگونگی استفاده 
شایستگی های کارکنان در محیط کار می شود.

وی با ابیان اینکه مدیریت شایستگی و توسعه 
کارکنان در سطوح سازمانی، تیمی و فردی برای 
موفقیت هر سازمانی ضروری و الزم می باشد بر 
ایجاد ، پیاده سازی ، نگهداری و بهبود سیستم 
های مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان تاکید 
کرد.در همین رابطه رئیس منابع انسانی شرکت 
گازاستان گلستان نیزبا تشریح جزئیات و اهداف 
نیروهای  گفت:آموزش  ها  دوره  این  برگزاری 
معلومات  افزایش  هدف  با  جدیداالستخدام 
ماه  به مدت 3  آنان حداکثر  توانمند سازی  و 
استخدام مشتمل  بدو  آموزش  برنامه های  در 
و حسب  دوره  در 10  عمومی  های  آموزش  بر 
ضرورت بازدید از تاسیسات شرکت انجام می 
دوره  داد:برگزاری  ادامه  گروسی  شود.علیرضا 
های آموزشی تخصصی برای نیروها نیز بالفاصله 
پس از اتمام دوره 3 ماهه در چهارچوب نظام 
آموزش و توسعه منابع انسانی کارکنان توسط 
این شرکت برنامه ریزی و اجرا می شود.رئیس 
منابع انسانی شرکت گازاستان گلستان اظهار 
شماره 732- ابالغیه   ۶ بند  راستای  داشت:در 

20/2 مورخ 1۴00/9/2۵ و اطالعیه شماره ت م 
/3۸۶۵11 اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات 
اداری و استخدامی این دوره ها به منظور آشنایی 
هر چه بیشتر نیروهای بدو استخدام با فعالیت 
های صنعت نفت و آگاهی آنان از مقررات و 
ضوابط جاری در حوزه منابع انسانی و همچنین 
و  محوله  های  مسئولیت  و  وظایف  از  اطالع 
ارزیابی توانمندی و  آمادگی کارکنان برای تداوم 

خدمت در صنعت نفت اجرا می شود.

بهره برداری از تنها سد استان یزد 
تا پایان امسال

آب  شرکت  مدیرعامل  مقدم:  صادقی  یزد- 
منطقه ای یزد دربازدید ازسد هرات گفت: این 
برداری می رسد.  بهره  به  امسال  پایان  تا  سد 
محمدمهدی جوادیان زاده در جریان ۸بازدید از 
سد هرات که با حضور مشاور فنی و مدیر پروژه 
همراه بود، از نزدیک در جریان فرآیند اجرایی 
نهایت  در  و  گرفت  قرار  زمانبندی طرح  و  کار 
مقرر شد طی برنامه ریزی انجام شده تا پایان 
امسال این سد به بهره برداری برسد. سد هرات 
در مجاورت روستای خوانسار از توابع شهرستان 
هرات و در مرز استان های فارس و یزد واقع شده 
و نقش مهمی در مدیریت توزیع و مصرف آب 

ایفا خواهد کرد.

حصارک منطقه ای در شمال غرب کرج واقع شده 
البرز به شمار  است و جزو مناطق قدیمی استان 
غیراصولی  گودبرداری  یک  پیش  سال ها  می رود؛ 
پنج  از سوی مالک یک زمین در حصارک منطقه 
شهرداری کرج انجام شد که موجب آسیب دیدن و 
ترک برداشتن منازل مسکونی مجاور این گودبرداری 
شد. این گودبرداری که گفته می شود برای احداث 
یک فروشگاه به یکی از برندهای کشور واگذار شده 
ایمنی ساختمان های مجاور را دچار بحران  است، 

کرده است جان شهروندان را تهدید می کند.
غیراصولی  گودبرداری  از  سال   20 حدود  امروز 
زمینی در منطقه حصارک کرج و رها شدن آن به 
منازل  از  زیادی  تعداد  مدت طوالنی موحب شده 
محله در معرض آسیب جدی قرار بگیرند پیش از این 
اختالف شهرداری با صاحب زمین گودبرداری شده 
مانع از ساماندهی زمین شده و در این میان مردم 

محله متضرر اصلی این ماجرا هستند.
محمد اسدیان، عضو شورای شهر کرج، در این 
خصوص به خبرنگار فارس با اشاره به اینکه در این 
پروژه تخلفاتی انجام شده است، گفت: دو جلسه 
ویژه در فرمانداری برگزار شد و مصوب کردیم سه 
کارشناس از سوی ساکنین، مالک پروژه و دادگستری 
را  بررسی 72 خانه خسارت  تا ضمن  معرفی شود 

بررسی کرده و ارزش فعلی ملک را اعالم کنند.
پرداختی  میزان  اینکه  بیان  با  مقام مسؤول  این 
مالک پروژه در صورت تخریب منازل نیز بررسی شده 
است، ادامه داد: برای هر خانواده مبلغ 1۵0 میلیون 
تومان به عنوان ودیعه مسکن تخصیص پیدا کرد؛ 
همچنین ۵ میلیون تومان هزینه اساس کشی برای 
ساکنین منازل اطراف گودبرداری حصارک در نظر 
گرفته شد. وی تأکید کرد: طبق حواشی ایجاد شده 
گروهی موجب شدند تا افکار مردم دچار گمراهی 
شود و پس از آن همکاری مردم با ما کاهش یافت، 
به مردم می گویند اگر خانه ها را تخلیه کنید هیچ 

مدرکی برای بازگشت ندارید.
حضور  با  جلسه  صورت  کرد:  تصریح  اسدیان 
آن  طبق  و  شد  انجام  قضایی  دستگاه  نماینده 
شهروندان این منطقه با برطرف شدن خطر و انجام 

پروژه می توانند به خانه های خود برگردند.
این عضو شورای شهر مالک باید ظرف یک سال 
گودبرداری را به حد صفر برساند، یادآور شد: طبق 
نظام  اعالم  طبق  منازل  از  مورد   12 اعالمی  آمار 
مهندسی در وضعیت کامال قرمز است؛ یعنی حتی 
حین پر کردن گودال و حرکت غلتک نیز احتمال 

ریزش و بروز حادثه وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه نهاد ریاست جمهوری وارد 
شده است و نماینده آقای رییسی در این خصوص 
پیگیر هستند، افزود: در خصوص موعد اجرایی شدن 

این پروژه صحبت ها مبنی بر این است که مالک طی 
۶ ماه ابتدایی سال جاری دستور نقشه و طراحی را 

داشته باشد و از اول مهر اجرای پروژه آغاز شود.
این در حالی است که روز گذشته مریم قهرمانی، 
دستور  از  پیش  نطق  در  کرج،  عضو شورای شهر 
صحن علنی شورای شهر، به این موضوع اشاره کرده 
و خواستار تسریع به رسیدگی در این خصوص شده 
است. بنا بر این گزارش، عضو شورای شهر ضمن 
پرداختن به این سوال که چرا پیگیری برای هزینه 
اسکان اضطراری از سوی شورای شهر صورت نگرفته 
است، گفته است که در این خصوص ترک فعل 
صورت گرفته و باید هر چه زودتر به این موضوع 
رسیدگی شود تا شاهد بروز حوادثی همچون متروپل 

در حصارک کرج نباشیم.
با  کرج،  شهردار  سیرایی،  سعیدی  مصطفی 
برای  ظرفیت  تمام  با  شهری  مدیریت  اینکه  بیان 
ساماندهی 72 خانوار در معرض خطر گودبرداری 
در منطقه حصارک کرج پای کار آمده است، گفت 
: انتظار می رود مالک این گودبرداری هر چه سریع 
تر به قانون تمکین کند. وی با اشاره  به حادثه تلخ 

به  پرداختن  اهمیت  و  آبادان  ریزش ساختمان در 
موضوع تعیین تکلیف 72 خانوار منطقه حصارک 
کرج بیان داشت: این گودبرداری مربوط به سال ها 
پیش است که به یکی از دغدغه های شورای ششم 
و مدیریت شهری کرج تبدیل شده است. وی ادامه 
داد: در بحث گود حصارک از روزی که شهرداری در 
شورای ششم فعالیت خود را آغاز کرد این موضوع 
مدیریت  میز  روی  حساس  پرونده  یک  عنوان  به 
شهری قرار گرفت و در این زمینه الیحه به شورای 
شهر ارائه دادیم . شهردار کرج بیان داشت: آخرین 
اقدامات مدیریت شهری کرج این بود که طبق این 
مصوبه به هریک از خانوارهای  محدوده خطر ریزش 
گودبرداری مبلغ ۵0 میلیون تومان تسهیالت برای 
پرداخت شود که  از سوی شهرداری  اجاره مسکن 
این اقدام مورد استقبال ساکنان قرار نگرفت.  وی 
در ادامه داد: در سفر 1۸ فروردین ماه  سال جاری 
رییس جمهور به استان البرز موضوع مخاطره 72 
واحد مسکونی حصارک مورد واکاوی قرار گرفت و 
دو نشست ویژه در استانداری البرز و نهاد ریاست 
جمهوری با حضور  مسووالن مدیریت شهری کرج، 

مالک گودبرداری ، اداره کل راه وشهرسازی، سازمان 
کرج  فرمانداری  و  البرز  ساختمان  مهندسی  نظام 
برگزار شد. شهردار کرج بیان کرد: در این نشست 
ها ، مالک گودبرداری متعهد شد افزون بر پرداخت 
مبالغی برای اضافه شدن به مبلغ پرداختی شهرداری 
کرج  به ساکنان 72 واحد مسکونی، ظرف مدت دو 
سال نسبت به ساماندهی محل گودبرداری اقدام 
این نشست  از  افزود: پس  کند. سعیدی سیرایی 
متاسفانه مالک گودبرداری به بهانه واهی از انجام 
تعهدات خودداری می کند که باید طبق قانون با این 

موضوع برخورد شود.
شهردار کرج بیان داشت: متاسفانه تاکنون  مالک 
مجموعه همکاری نکرده و شهرداری این آمادگی را 
دارد بر اساس نظر نظام مهندسی و تصمیم کالن 
واحد   72 سازی  مقاوم  و  ساماندهی  به  نسبت 
مسکونی در معرض خطر ریزش در حصارک کرج 
اقدام کند. وی یادآور شد: البته اقدامات موقت برای 
ایمنی واحدهای در معرض خطر انجام شده اما عمر 
مفید این واحدهای مسکونی از نظر کارشناسی تمام 

شده و باید هر سریع تر ساماندهی شوند.

گودبرداری کرج در انتظار اقدام عاجل مسؤوالن

 ۱۲ ملک در وضعیت قرمز قرار دارند 

گودبرداری حصارک در حوالی کالنشهر کرج و بیخ گوش پایتخت انجام شد که پس از گذشت نزدیک به 2 دهه در حالی مسکوت مانده است که خطر 
72 ساختمان مسکونی و ساکنان آن را تهدید می کند؛ به گفته یکی از اعضای شورای شهر، 12 مورد از این امالک طبق گزارش نظام مهندسی در وضعیت 

قرمز قرار دارند. 
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آسیب جدی 

قرار بگیرند

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان :

پست برق GIS کیانشهر در اهواز وارد مدار شد

به 33  پست 132  گفت:  خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  عامل  مدیر 
کیلوولت GIS کیانشهر در اهواز برق دار و وارد مدار شد.

محمود دشت  بزرگ اظهار کرد: عملیات احداث پست 132 به 33 
کیلوولت GIS کیانشهر به ظرفیت ۵0 مگاولت آمپر به پایان رسید و 
برق دار شده است. وی با بیان اینکه ارزش سرمایه گذاری این پست 
برق فوق توزیع یک هزار و ۶30 میلیارد ریال بوده، تصریح کرد: 
 GIS کیانشهر، اولین پست از مجموعه  پست های GIS پست برق
طرح مقابله با ریزگردها در استان خوزستان بوده که به بهره برداری 
این  افزود:  رسیده است. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
پست یکی از 1۵ پست GIS این شرکت است که برای توسعه شبکه برق استان 
طراحی و برنامه ریزی شده )طرح توسعه و پایداری( و در مقابل شرایط نامساعد جوی مانند گرد و 
غبار و آلودگی های صنعتی مقاوم هستند. دشت بزرگ تصریح کرد: بهره برداری از پست 132 به 33 
کیلوولت GIS کیانشهر، باعث ایجاد ظرفیت جدید جهت کاهش محدودیت و جلوگیری از خاموشی 
گسترده و متعادل سازی و کاهش بارگیری از پست های پربار کیان آباد، کیانپارس و توحید در شهر 
 GIS اهواز خواهد شد. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: تجهیزات این پست های
تحت لیسانس شرکت ABB سوئیس است که برای اولین بار در کشور توسط شرکت سرو نیروی 
شیراز ساخته شده و اولین پست های آن توسط برق منطقه ای خوزستان خریداری و در حال نصب و 
راه اندازی هستند. بر اساس این گزارش، از مهرماه 1۴00 تاکنون با احتساب ظرفیت فوق ۶0۵ مگاولت 
آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت در استان های خوزستان 
و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شد. گفتنی است، شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت تامین و 
انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

فرماندار چهارباغ:

توزیع کاالهای اساسی و پخت نان در چهارباغ تحت نظارت مستمر قراردارد

فرماندار چهارباغ گفت: توزیع کاالهای اساسی در این شهرستان و پخت 
نان در نانوایی ها به صورت دقیق و مستمر تحت نظارت قرار دارد. داود 
جعفری اسکندرلو در جلسه کمیته اقدام مشترک و ستاد تنظیم بازار 
چهارباغ که با حضور اعضای ستاد به منظور نظارت بر توزیع کاالهای 
اساسی و عملکرد نانوایی ها در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد، 
اظهار کرد: هماهنگی بین جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، صمت 
و بسیج اصناف برای نظارت بر عملکرد نانوایی ها صورت گیرد و با 
نظارت مستمر و دقیق بر پخت نانوایی ها نسبت به پیشگیری از وقوع 
تخلفات بپردازند. وی بیان کرد: با پیگیری بخشداران و دهیاری ها نحوه 
توزیع کاالهای اساسی و پخت نانوایی ها در روستاها به طور مستمر انجام شود 
و گزارش عملکرد به صورت روزانه به فرمانداری ارسال شود. فرماندار چهارباغ تصریح کرد: با نانوایی های 
متخلف به صورت قاطع برخورد می شود و از سهمیه آرد واحدهای متخلف کسر می شود. وی خاطرنشان 
کرد: با توجه به ضرورت نظارت بر بازار، جلسات ستاد تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک به صورت 
هفتگی تشکیل شود. جعفری اسکندرلو با بیان اینکه به منظور نظارت بر بازار جلسه ستاد تنظیم بازار هر 
هفته تشکیل شود، گفت: نانوایی ها موظف به استفاده از دستگاه پوز هستند و قبض گاز آنها چک شود. 
وی اظهار کرد: با نانوایی ها دارای تخلف برخورد قاطع صورت گیرد و از سهمیه آرد آنها کم شود. فرماندار 
چهارباغ بیان کرد: در مناطق روستایی با پیگیری بخشداران و دهیاری ها نظارت مستمر بر توزیع کاالهای 
اساسی و نانوایی ها داشته باشند و گزارش روزانه را به فرمانداری اعالم کنند. وی تصریح کرد: بخشداران 
ظرف 2۴ ساعت برای روستاهای زیر پنج هزار نفر یک نفر و روستاهای باالی ۵ هزار نفر دو نفر را به 
عنوان عامل فروش اقالم تنظیم بازار معرفی کنند.جعفری اسکندرلو متذکر شد: تیم های مشترک از اعضا 

اقدام مشترک تشکیل شود و بر بازار و نانوایی های مناطق مختلف شهرستان نظارت شود.

مدیر دفتر کنترل طرحها و مدیریت پروژه شرکت آبفا مازندران اعالم کرد:

۹ هزار میلیارد ریال مجموع اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۰ آبفا مازندران

مدیر دفتر کنترل طرحها و مدیریت پروژه شرکت آبفا مازندران مجموع 
اعتبارات مصوب سال 1۴00 در بخشهای ملی، متمرکز کشوری و استانی 
را 903۶ میلیارد ریال اعالم کرد. احمد رنجبر مجموع اعتبارات شرکت 
در بخش طرحهای ملی را ۵۸20 میلیارد ریال بیان کرد وگفت: این 
اعتبارات نسبت به سال 99 بیش از 1۵0 درصد رشد داشته است 
.وی افزود: بخش طرحهای متمرکز کشوری شامل کاهش آب به 
حساب نیامده ، مدیریت مصرف آب شهری ، آبرسانی به شهرهای 
دارای تنش آبی و آبرسانی مسکن مهر است که با توجه به731 میلیارد 
ریال اعتبار مصوب نسبت به سال مالی گذشته ۶70 درصد افزایش یافت.

مهندس رنجبر، اعتبار بخش استانی را با ۴90 پروژه 2۴۸۵ میلیارد ریال اعالم 
کرد که این مقدار بیانگر رشد 1۵۸ درصدی است وی ادامه داد: سال گذشته ۶2۵۶ میلیارد ریال اعتبار 
تخصیص یافت که سهم بخش ملی ۴372 میلیارد ریال بوده است و این رقم در مقایسه با سال ماقبل 
آن 19۵ درصد افزایش را نشان می دهد. مدیر دفتر کنترل طرحها و مدیریت پروژه شرکت مجموع 
اعتبار تخصیص در بخش متمرکز کشوری را ۵02 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: 331 میلیارد ریال از 
این اعتبارات سهم تنش آبی است که ۴2۸ درصد نسبت به سال 99 افزایش داشته است. وی افزود: در 
بخش استانی تاکنون 13۸1 میلیارد ریال اعتبار به شرکت تخصیص یافت که از رشد 12۸ درصدی نسبت 
به سال گذشته برخوردار بوده است . مهندس رنجبر با بیان اینکه به منظور هماهنگی بیشتر برای حضور 
مدیران امور و همکاران در جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستانها، پیش جلساتی در ستاد با حضور 
همکاران معاونت بهره برداری و توسعه آب، برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری، مدیران امور و روسای 
بهره برداری مناطق در ستاد در حال برگزاری است، افزود: در این جلسات نسبت به بررسی پروژه ها و 

احجام موافقت نامه ای و اولویت بندی عملیات پیشنهادی در سال مالی 1۴01 تصمیم گیری می شود.

بصورت آنالین با مدیران ارشد صنعت برق برگزار شد: 

طی جلسه ای با حضور آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر، مدیران 
ارشد صنعت برق و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و کلیه 
شرکت های توزیع و برق منطقه ای کشور، به بررسی راهکارهای 

همکاری برای گذر از پیک مصرف برق 1۴01 پرداخته شد. 
دراین جلسه کردی گفت: بر اساس الگو های آب و هوایی پیش بینی 
شده و برنامه ریزی انجام شده، تمامی برنامه های در نظر گرفته به 
منظور مدیریت بار شبکه های توزیع برق از هفته آینده وارد مرحله 
اجرایی شده و همه ظرفیت ها به منظور عبور ایمن و بی دغدغه از 

تابستان پیش رو به کار گرفته خواهد شد.
وی افزود: میان تولید و مصرف ناترازی وجود دارد، اما این ناترازی 
سال گذشته حدود 1۵ هزار مگاوات بود و اکنون با توجه به اقدامات 

انجام گرفته، رقم این ناترازی ۴ تا ۵ مگاوات کاهش پیدا کرده است.
کردی تاکید کرد: مشارکت مشترکین صنعتی در کل کشور در برنامه 
های کاهش پیک، یک اصل مهم و تاثیرگذار در موفقیت صنعت برق 

کشور در تامین برق پایدار است بنابراین ضروری است بیشترین و 
بهترین همکاری ممکن صورت پذیرد تا همگان از نتایج مثبت آن بهره 
مند شویم. آرش کردی افزود: برای تامین برق پایدار صنایع ضروری 
است که برنامه ها به دقت اجرایی شود و صنایعی که برای تعمیرات 
تا 90  باید  می شوند،  خارج  مدار  از  تابستانی  تعطیالت  یا  ساالنه 
درصد بار مصرفی خود را کاهش دهند. وی بیان داشت: همکاری 
دو وزارتخانه برای گذر از اوج مصرف برق تاکنون بی نظیر بوده است.

مدیرعامل شرکت توانیر افزود: روز های شنبه و یکشنبه 1۴ و 1۵ 
خرداد برنامه های مدون شده تمام شرکت های برق در سراسر کشور را 
برای گذر از اوج مصرف مرور می کنیم و از ساعت صفر روز 1۶ خرداد 
طرح راهبری گذر از اوج مصرف برق به مدت 3 ماه تا 1۵ شهریور اجرا 
خواهد شد که امیدواریم کاهش محسوسی در مصرف برق در مقایسه 

با مدت مشابه پارسال داشته باشیم.
وی گفت: بر اساس برنامه ریزی با وزارت صمت، برای ماه نخست 

این طرح، کاهش ۴ هزار مگاوات، برای ماه دوم ۶ هزار و برای ماه سوم 
کاهش ۴ هزار مگاواتی برق در نظر گرفته شده است.

همچنین حمیدرضا پیرپیران معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر 
نیز در این نشست با اشاره به این که علیرغم افزایش قابل توجه 
مصرف انرژی، تاکید شخص وزیر نیرو بر جلوگیری از بروز هرگونه 
اختالل در تامین برق مشترکان است و به همین منظور ضروری است 
تمامی امکانات در بخش های تولید، انتقال و توزیع نیرو به منظور گذر 

ایمن از تابستان 1۴01 به کار گرفته شود.
بنیان،  دانش  شرکت های  ظرفیت  از  استفاده  همچنین  وی 
و  برق  صنعت  در  شاغل  خبره  کارشناسان  داخلی،  متخصصان 
دانشگاهیان را راهکاری موثر در افزایش بهره وری و استفاده بهینه 
از امکانات فعلی و جلوگیری از هدررفت سرمایه های ملی دانست و 
یادآور شد: در حال حاضر، ظرفیت و تاسیسات قابل قبولی در کشور 
وجود دارد که می توان با استفاده از راهکار های خالقانه و ارتباط موثر 
تمامی شرکت های توزیع برق کشور با یکدیگر از این تاسیسات، حداکثر 
استفاده را برد. در این نشست همچنین مدیرکل دفتر امور بهداشت، 
ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صمت با اشاره به آغاز فصل گرما 
و ضرورت هماهنگی برای تامین برق کشور گفت: برنامه های تعیین 
شده بر اساس نیاز های کشور طراحی شده است و امیدواریم این 
کار ها در آرامش و گذر از دوران اوج بار تاثیرگذار باشد. کتایون نعمت 
پور افزود: در تدوین برنامه ها سعی شده است از ظرفیت ها به درستی 
استفاده شود. وی اظهار کرد: در این طرح صنایع فوالد، سیمان، 
مس، آلومینیوم، سرب، روی، کاشی، سرامیک و صنایع موجود در 
همکاری  بار  جابجائی  و  مصرف  کاهش  برای  صنعتی  شهرک های 
خواهند کرد. در ادامه به راهکارهای جلب همکاری مشترکین صنعتی 
در ایام پیک پرداخته شد و حاضرین به طرح مسائل و چالش های 
موجود پرداختند.   گفتنی است در این جلسه محمدتقی مهدیزاده 
بهمراه جمعی از معاونین شرکت، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای، 
مدیرکل سازمان صنعت،معدن و تجارت استان و مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی گیالن نیز حضور داشتند و ضمن استماع طرح 
های جلسه به ارائه مطالب در زمینه همکاری مشترک برای گذر از 

پیک 1۴01 پرداختند.

جلسه جلب همكاری صنایع جهت گذر از پیك بار سال ۱40۱ 
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صنعتی  شهرکهای  شرکت  عامل  یاسوج-مدیر  قربانی،خبرنگار  مریم 
فراهم  صنعتی  شهرکهای  شرکت  اصلی  رسالت  بویراحمد  و  کهگیلویه 
نمودن زمین و زیرساختهای مناسب سرمایه گذاری به منظور استقرار و 

احداث واحدهای تولیدی دانست.
و  کهگیلویه  استان  سطح  در   : گفت  جهان آباد  موسوی  هاشم  سید 
بویراحمد ۱۴ شهرک و ناحیه صنعتی عملیاتی جود دارد که واگذاری در 
۱3 شهرک انجام  یا در حال می باشد که 352 واحد تولیدی را که عمدتا 

کوچک و متوسط هستند را شامل می شود.
وی یادآور شد: همه ۱3 شهرک و ناحیه صنعتی که عملیات واگذاری 
در آنها انجام شده زیرساختهای مناسب سرمایه گذاری اعم آب برق گاز 
خیابان کشی و جدول کشی و ... را دارا هستند؛ به گونه ای هیچ واحد 

تولیدی به دلیل نداشتن زیرساخت تا کنون تعطیل نشده است.
به  توجه  با  کرد:  عنوان  استان  عامل شرکت شهرکهای صنعتی  مدیر 
های  اختیار شهرک  در  اراضی  وضعیت  و  استان  کوهستانی  توپوگرافی 
نواحی صنعتی، نیاز مبرم به تملک اراضی جدید و الحاق به شهرک و 
و جذب سرمایه گذاران  استقرار صنایع  با  تا  دارد  وجود  نواحی صنعتی 

بستر های الزم برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار ایجاد شود.
وی، با اشاره به ماهیت و ماموریت شرکت شهرکهای صنعتی  گفت: 
آن متعلق  کلیه سهام  بویراحمد  و  شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه 
از دستگاههای اجرائی  ایران می باشد یکی  به دولت جمهوری اسالمی 
استان که فعالیت ساالنه آن در قالب بودجه مصوب مجمع عمومی پس 
از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ می گردد و این شرکت موظف 
به انجام فعالیت های مصوب ومشخص ساالنه بوده  که در پایان سال 
کلیه رویداد های مالی و فعالیت های انجام شده توسط بازرس قانونی ) 
سازمان حسابرسی زیرمجموعه وزارت اموراقتصادی و دارائی ( حسابرسی 
و گزارش آن به مجمع عمومی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی 

و ... ارسال می گردد 
موسوی در ادامه بیان نمود : روند اجرائی فعالیت های این شرکت در 
طول سال توسط معاونت های ذیربط در مجمع عمومی شرکت ) سازمان 
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ( رصد و جهت پیشبرد اهداف 
مکاتباتی نیز صورت می گیرد که شاخص توسعه شهرکها پس از اصالح 

در پایان سال۱۴00،  80 درصد محقق گردید 
برای  بلندمدت  بینی  پیش  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
امر سرمایه  از  و حمایت  منظور جذب  به  های صنعتی  عرصه  تعریف 
گذاری در استان به عنوان راهکار رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دربستر 
و  این شرکت  پیگیریهای  با   : دانست گفت  را ضروری  توسعه صنعتی 
همکاری بی شائبه معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
و سایر دستگاههای ذیربط نسبت به اخذ موافقت کمیته استعدادیابی 
استان جهت احداث شهرک صنعتی بلیسک به میزان 350 هکتار ، ناحیه 

ناحیه  و  به میزان 50 هکتار در شهرستان گچساران  صنعتی گچساران 
صنعتی دنا در منطقه کتا به میزان 50 هکتار در شهرستان دنا و ناحیه 
نموده  اقدام  کهگیلویه  در شهرستان  هکتار   ۴0 میزان  به  دزک  صنعتی 

است .
موسوی افزود : برنامه ریزی و هدفگذاری خوبی در این زمینه انجام 
شده که در حال پیگیری و اجرا می باشد و البته تحقق این مهم ورسیدن 
به مطلوب مستلزم هم افزایی، همکاری و همراهی تمامی متولیان امر علی 
الخصوص دستگاههای مرتبط همچون فرمانداریها، منابع طبیعی و جهاد 

کشاورزی و دستگاه های خدمات رسان است.
از دیگر برنامه های در حال اجرا و عملیاتی شرکت شهرکهای صنعتی 
کهگیلویه و بویراحمد که مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان به 
آن اشاره کرد  :  ایجاد زیرساخت در ناحیه صنعتی باشت به دلیل مجاور 
بودن با شهرک صنعتی خان احمد و جلوگیری از استهالک زیرساخت 
ها و صرفه و صالح شرکت با هماهنگی مجمع عمومی شرکت ) سازمان 
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ( در سالهای آتی انجام می پذیرد 
و متقاضیان سرمایه گذاری در این ناحیه صنعتی به شهرک صنعتی خان 
احمد که دارای کلیه زیرساخت های الزم و در فاصله حدود 28 کیلومتر 
و دارای موقعیت بهتری نسبت به آن ناحیه صنعتی می باشد استقرار 
می یابند و پس از واگذاری اراضی شهرک صنعتی خان احمد در حداقل 
مدت زمان ممکن زیرساخت های ناحیه صنعتی باشت جهت استقرار 

متقاضیان مهیا می گردد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویداحمد:

راهکار رشد اقتصادی و اشتغال، پیش بینی عرصه های صنعتی جدید است

شناسنامه و پالک سواری چری هاچ بک به شماره پالک ۷5۲ج46 ایران 4۹مدل 

1۳۹5رنگ قهوه ای متالیک شماره موتور MVM484FTAG009968شماره 

شاسیNATGBATL4G1006769به نام فاطمه پردال مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ــماره ۱۴0۱۶0۳۱80۱۹000۴۱۷ - ۱۴0۱/0۱/۲۴ هی ــر رای ش براب
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی نــدا ابراهیــم 
زاده  فرزنــد بــاب الــه بــه شــماره شناســنامه ۹۶ صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت ۲0۱/۳۷  مترمربع پاک 
فرعــی ۱۴۵۶ از ۱۶ اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ۴۱ واقــع در قریــه   لیســار   بخــش ۲8 گیــان خریــداری از مالــک رســمی 
حــاج علــی طاهــری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  ۹0۷/۱۷۶ م الــف  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : ۱۴0۱/0۳/۱۶ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ ۱۴0۱/0۳/۳0 
رئيس ثبت اسناد و امالک   6480 

اگهی موضوع ماده 13 قانون وماده 13 ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
در اجــرای مــواد مذکــور بدینوســیله اماکــی کــه برابــر اراء هیاتهــای حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ماهــان تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه وادامــه عملیــات ثبتــی انهــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز گردیــده 
اســت بــه ترتیــب شــماره پــاک فرعــی از یــک اصلــی وبخــش محــل وقــوع ملــک ومشــخصات مالــک یــا مالکیــن متقاضیــان ثبــت واقــع در بخشــهای 
ــراض داشــته  ــت متقاضــی اعت ــه صــدور ســند مالکی ــا اشــخا صــی نســبت ب ــه شــخص ی ــی ک ــادر صورت ــی میشــود ت ــل اگه ــان بشــرح ذی ــی ماه 5و6 حــوزه ثبت
باشــند بتوانــد از تارریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند  ــی تقدی ــه مراجــه قضای اعتــراض دادخواســت خــودرا ب

مالکیــت براســاس قانــون مذکــور مانــع مراجــع متضــر ر بــه دادگاه نخواهــد بــود 
فرعیات ذیل از پاک یک اصلی واقع در ماهان بخش 5 کرمان

پــاک 541 فرعــی: خانــم زینــب ادیبــان بــه ش ش 1269 وکــد ملــی 3031379624 فرزنــد حســین در ششــدانگ بــاغ بــه مســاحت 536 متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان 
امــام کوچــه 27 بعــد از چهــار کوچــه خریــداری از مــع الواســطه از اقــای علــی شــفیعی زاده ماهانــی ردیــف پرونــده 19 -99

پــاک 6086فرعــی مجــزی شــده از پــاک 325 فرعــی : خانــم فرشــته بلــوچ میــرزا بیگــی بــه ش ش 63 وکــد ملــی 6079719924فزنــد حســن در ششــدانگ مغازه به مســاحت 
20.6 متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام کوچــه پاســاژ خریــداری مع الواســطه از اقــای ماشــااله دوده ردیــف پرونــده 62 -1400

پــاک 10641فرعــی مجــزی شــده از پــاک 1355 فرعــی خانــم معصومــه معیــن الدینــی بــه ش ش 80وکــد ملــی 0062443186 فرزنــد عبــاس صــادره از تهــران در ششــدانگ 
ســاختمان نیمــه تمــام بــه مســاحت 198 متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان والیــت شــهرک همایــون خریــداری از شــرکت تعاونــی مســکن فرهنگیــان ماهــان ردیــف پرونــده 

1400- 249
پــاک 10645 فرعــی مجــزی شــده از پــاک 325 فرعــی اقــای حســن بلــوچ میــرزا بیگــی بــه ش ش 176 وکــد ملــی 6079639777فرزنــد غامرضــا در ششــدانگ مغــازه بــه 

مســاحت 21.2 متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام کوچــه پاســاژ خریــداری مــع الواســطه از اقــای ماشــا الــه دوده ردیــف پرونــده 60 -1400
پــاک 10646 فرعــی مجــزی شــده از پــاک 2072 فرعــی  - خانــم مهدیــه تــرک زاده ماهانــی بــه ش ش 114 وکــد ملــی 6079751801 فرزنــد محمــد در ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 132 متــر مربــع واقــع در ماهــان بلــوار مشــکینی کوچــه 22 خریــداری مــع الواســطه از بــی بــی فاطمــه وبــی بــی صدیقــه رضــوی طهماســبی ردیــف 

پرونــده 143 -99 
پاک10648فرعــی مجــزی شــده از پــاک 715 فرعــی از یــک اصلــی . خانــم صدیقــه ابوالحســن زاده ماهانــی بــه ش ش 323 وکــد ملــی 6079694964 فرزند اکبر در ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان نیمــه ســاز مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 1052متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان رجائــی غربــی طبــق تقســیم نامــه ورثــه علــی کاراموزیــان 

.ردیــف پرونــده 273 -1400
پــاک10650 فرعــی مجــزی شــده از پــاک 1613 فرعــی . خانــم صدیقــه مهــدی ابــاد مــه چــاری بــه ش ش 173 وکدملــی فرزنــد صفــر 6079697165 در ششــدانگ یــک بــاب 

ســاختمان گنبــدی بــه مســاحت 115 مترمربــع واقــع در ماهــان خیابــان صاحــب الزمــان حاضــر خریــداری از ورثه مرحــوم اکبــر خالقی ردیــف پرونــده 70 -1400 
پاک10651فرعــی مجــزی شــده از پــاک 2652فرعــی . خانــم مریــم مــددی ماهانــی بــه ش ش 6070009207 فرزنــد ایــرج در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
ــان امــام محلــه ابــوذر روبــروی تکیــه ســید الشــهدا خریــداری مــع الواســطه از ورثــه مرحــوم حاجــی برزگــر  بــه مســاحت 337 متــر مربــع واقــع در ماهــان خیاب

نرمگانــی ردیــف پرونــده 30 -99
پــاک 10652 فرعــی مجــزی شــده از پــاک 1968 فرعــی . اقــای مهــدی قاســم شــیرازی بــه ش ش 316 وکــد ملــی 6079762943 فرزنــد ابوالقاســم در ششــدانگ خانــه بــه 

مســاحت 264 متــر مربــع واقــع در ماهــان بلــوار مشــکینی کوچــه 4 کــه طبــق تقســیم نامــه از ورثــه اقــای ابوالقاســم شــیرازی ردیــف پرونــده 220 -99
پــاک 10655 فرعــی مجــزی شــده از 2398فرعــی خانــم هاجــر درویــش ماهانــی بــه ش ش 6070024230 فرزنــد غامحســین در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 282 متر 

مربــع واقــع در ماهــان علــی ابــاد کــه جــز مالکیــن رســمی مشــاعی مــی باشــد ردیــف پرونــده 1400.291
پــاک 10656فرعــی مجــزی شــده از پــاک 2633مکــرر فرعــی از یــک اصلــی . اقــای حســین مــرادی ســیرچی بــه ش ش 74وکــد ملــی 3199936180 فرزنــد ذبیــح اهلل در 

ششــدانگ خانــه مشــتمل بــر باغچــه بــه مســاحت 592 متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام کوچــه 60 شــمالی 3شــرقی 2 مالــک مشــاعی ردیــف پرونــده 297 -98
پــاک 10657 فرعــی مجــزی شــده از پــاک 891 فرعــی . اقــای روح الــه حمــزه پــور ماهانــی بــه ش ش 492 وکــد ملــی 6079956659 فرزنــد صفــر در ششــدانگ ســاختمان 

بــه مســاحت 718متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام کوچــه 42 خریــداری از طاهــره فــوالدی ردیــف پرونــده 310 -99 
پــاک 10658 فرعــی مجــزی شــده از پــاک 193فرعــی . خانــم مهنــاز معیــن الدینــی بــه ش ش 910 وکــد ملــی 6079960834 فرزنــد محمــود در ششــدانگ خانه به مســاحت 

204 متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام کوچــه 8 خریــداری از صفر معیــن الدینــی ردیف ثبتــی 83 -1400
10661فرعــی مجــزی شــده از پــاک 9 فرعــی اقــای حســین ســخنور ماهانــی بــه ش ش 20وکــد ملــی 6079671549فرزنــد اصغــر در ششــدانگ مغــازه بــه مســاحت 27.5 متــر 

مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام مالــک رســمی . ردیــف پرونــده 1400-296
پــاک 10662 فرعــی مجــزی شــده از پــاک 521 فرعــی . خانــم حمیــده یوســف زاده ماهانــی بــه ش ش 323 وکــد ملــی 6079772930 در ششــدانگ مغــازه بــه مســاحت 22 

متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام نبــش کوچــه 25 خریــداری از مــع الواســطه از خانــم ملــوک شــفیعی زاده ماهانــی ردیــف 99-334
فرعیات ذیل از پاک یک اصلی واقع در جوپار بخش 6کرمان:

پــاک 73 فرعــی . اقــای رســول زنــدی گوهرریــزی بــه ش ش 65 وکــد ملــی 6079880105 فرزنــد ابراهیــم در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 241 متــر مربــع 
واقــع در جوپــار کوچــه مطهــری کــه ســه دانــگ مشــاع متقاضــی ثبــت مالــک رســمی بــوده وســه دانــگ دیگــر از اقــای حســین پــور جوپــاری خریــداری نمــوده اســت ردیــف 

پرونــده 88 -1400 
پــاک 3207 فرعــی مجــزی شــده از پــاک 1846 فرعــی . خانــم نســرین شــهیدی زنــدی بــه ش ش 1500 وکــد ملــی 2992615471فرزنــد محمــد در ششــدانگ ســاختمان 

گنبــدی بــه مســاحت 427 متــر مربــع واقــع در جوپــار خیابــان شــریعتی خریــداری از اکبــر کریمــی منــش ردیــف پرونــده 1400-185 
پــاک 3209 فرعــی مجــزی شــده از پــاک 357مکــرر فرعــی کــه تبدیــل بــه پــاک 3114 فرعــی شــده اســت . اقــای محمــد علــی هــوش اوری بــه ش ش 590وکــد ملــی 
2992895755فرزنــد اصغــر در ششــدانگ ســاختمان مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 752 متــر مربــع واقــع در جوپــار خیایــان توحیــد کوچــه مالــک رســمی ردیــف 

ــده 1400-24  پرون
فرعیات ذیل از پاک 6 اصلی بخش 6 کرمان واقع در محی اباد 

 پــاک 1278 فرعــی مجــزی شــده از پــاک 96 فرعــی . اقــای حســین معینــی مجــد بــه ش ش 32 وکــد ملــی 6079932245 فرزنــد محمــد در ششــداگ یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 220 متــر مربــع واقــع در محــی ابــاد خیابــان ولــی عصــر کوچــه 18 خریــداری از حبیبــه کــد خدائــی محــی ابــادی خریــداری نمــوده اســت ردیــف پرونــده 99-118 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1 /3 /1400
تاریخ انشار نوبت دوم 16 /3 /1401 
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مفقودی 
ــه  ــدل 1386 ب ــد CDI125 م ــور ســیکلت سیســتم پرن ــت موت ــی و شناســنامه مالکی ســند کمپان
رنــگ نقــره ای شــماره انتظامــی 22885 تهــران 37 و شــماره موتــور 13100781 و شــماره شاســی 
8642197 متعلــق بــه اقــای محســن روشــنگر مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 6173 

مفقودی 
شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــگ جــی تــی ایکــس ای بــه رنــگ ســورمه ای متالیک 
مــدل 1385 بشــماره انتظامــی 791 ص16 ایــران 56 و شــماره موتــور 01367112 و شــماره شاســی 
S1412284714334 متعلــق بــه اقــای محمــود خداشــناس رودســری مفقــود و ازدرجه اعتبار ســاقط 

می باشد                                                                                                         6174

آگهی اختصاصی قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس

ــاختمان  ــت اراضــی و س ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــواد ۱ و ۳ قان ــتور م ــه دس ــر ب نظ
هــای فاقــد ســند رســمی مصــوب ۱۳۹0/0۹/۲0 امــاک و متقاضیانــی کــه در هیــأت 
موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی چالــوس مــورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانــه و بامعــارض آنــان محــرز و رأی الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع 

عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد:
۵۱۲ فرعــی قســمتی از پــاک شــماره ۵۴ فرعــی از ۱0 اصلــی واقــع در قریــه 
دوجمــان بخــش کارســتاق حــوزه ثبــت ملــک چالــوس مربــوط بــه شــراره خوشــحال 
ــری  ــی) کارب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــی نس طوالزده

ــاعی. ــمی مش ــت رس ــع مالکی ــاحت ۲۷۵/۳8 مترمرب ــه مس ــی( ب زراع
لــذا بــه موجــب مــاده ۳- قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ۱۳- آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت 
بــه فاصلــه ۱۵ روز از طریــق روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در 
روســتاها رأی هیــأت الصــاق تــا در صورتکیــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده 
ــق  ــن آگهــی در روســتاها از طری ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــراض داشــته باشــند بای اعت
الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــرض بای ــد. معت ــذ نماین ــید اخ و رس
ــم  ــد و گواهــی تقدی ــه دادگاه عمومــی محــل نمای ــم دادخواســت ب ــه تقدی ــادرت ب مب
ــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت  دادخواســت ب
ــت  ــراض در مهل ــه اعت ــی ک ــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورت ــه ارائ موکــول ب
ــه دادگاه عمومــی  ــم دادخواســت ب ــا معتــرض، گواهــی تقدی ــی واصــل نگــردد ی قانون
محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور 
ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت. بدیهــی اســت برابــر مــاده 
ــی  ــه ثبت ــًا اظهارنام ــه قب ــی ک ــمتی از اماک ــورد قس ــور در م ــه مذک ــن نام ۱۳ آئی
پذیرفتــه نشــده، واحــد ثبتــی بــا رأی هیــأت پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد 
حــدود، مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان بــه 
اطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد 
ــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی  ــد حــدود را ب ــی آگهــی تحدی حــدود، واحــد ثبت

ــف: ۱۳۱۲8۱۹ ــد./ م ال نمای
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴0۱/0۳/0۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴0۱/0۳/۱۶
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آگهی تاسيس شرکت نگين صنعت پيشخوان ارتباطات 
راسپينا

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود نگیــن صنعت پیشــخوان ارتباطات راســپینا 
درتاریــخ ۱۴00،0۳،0۲ بــه شــماره ثبــت ۹۱۶۴ به شناســه ملــی ۱۴0۱00۴۳۶۳۹ 
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت 
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت: ارائــه خدمــات پیشــخوان دولــت 
الکترونیــک از قبیــل ایجــاد و بهــره بــرداری و انجــام کلیــه خدمــات مرتبــط و قابل 
ارائــه در دفاتــر پیشــخوان دولــت و بخــش عمومــی غیــر دولتــی بــه شــرط اخــذ 
مجــوز از اداره ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی درصــورت لــزوم پس 
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت: از تاریــخ ثبــت بــه مــدت 
ــل، بخــش مرکــزی ،  ــدران ، شهرســتان باب ــی : اســتان مازن نامحــدود مرکــز اصل
دهســتان فیضیــه، آبــادی گرجــی آبــاد، محلــه گرجــی آبــاد ، کوچــه هتــک پشــت 
، خیابــان قائــم شــهر، پــاک 0، طبقــه همکــف کدپســتی ۴۷۴۷۱۳8۶۶۶ ســرمایه 
ــزان  ــدی می ــال نق ــغ ۱,000,000 ری ــت از مبل ــارت اس ــی عب ــخصیت حقوق ش
ــی  ــه شــماره مل ــور ب ــه پ ــه عبدال ــم فاضل ــک از شــرکا خان ســهم الشــرکه هــر ی
۲0۵0۲۷۲8۱۲ دارنــده ۱0000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم حمیــده عبدالــه پــور 
ــهم الشــرکه اعضــا  ــال س ــده ۹۹0000 ری ــی ۲0۶۴۹۶0۷۵۹ دارن ــماره مل ــه ش ب
هیئــت مدیــره خانــم فاضلــه عبدالــه پــور بــه شــماره ملــی ۲0۵0۲۷۲8۱۲ و بــه 
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم حمیــده عبدالــه 
پــور بــه شــماره ملــی ۲0۶۴۹۶0۷۵۹ و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود 
و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارندگان حــق امضــا: کلیه 
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک، ســفته، بــروات، قراردادها، 
عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء خانــم حمیده 
عبدالــه پــور بعنــوان مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره یــا خانــم فاضلــه عبدالــه 
پــور بعنــوان نایــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر می باشــد 
اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت 
درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکور بــه منزله 

اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری بابل )1329133( 6490

مفقودی 
دانشــنامه مــدرک تحصیلــی اینجانــب مریــم منظــری توکلــی فرزنــد حســین علــی بــه شــماره 
کشــاورزی-گیاه  مهندســی  رشــته  کارشناســی  مقطــع  در  بافــت  از  صــادره   ۷0۴۵ شناســنامه 
 ۱۳۹۶ /0۲ /۱۳ 0۳۱۹۶۳0۷8 و تاریــخ  پزشــکی صــادره از واحــد دانشــگاهی کرمــان بــه شــماره 
ــگاه  ــوزش دانش ــز آم ــه مرک ــدرک را ب ــل م ــردد اص ــا میگ ــده تقاض ــت. از یابن ــده اس ــود گردی مفق
پژوهــش            میــدان   ، خمینــی  امــام  بزرگــراه  کرمــان،  نشــانی  بــه  کرمــان  واحــد  باهنــر  شــهید 
5243 تحویــل دهــد.                                                                                 

۳ نوبت – تاریخ چاپ نوبت اول ۱۴00/۱۲/۱۱-نوبت دوم ۱۴0۱/0۱/۱۶-نوبت سوم ۱۴0۱/0۲/۱۶

مفقودی 
مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب نینــا دریــا کار فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه ۱۳ و کــد ملــی 
ــی  ــان انگلیس ــی زب ــی آموزش ــته تحصیل ــی در رش ــع کاردان ــتارا در مقط ــادره از آس ۲۶۱۹88۶۷۶۷ ص
ــود  ــورخ ۱۳8۴/0۹/۲۹ مفق ــت 8۴۱۶۴۶۷۴۵۹0 م ــماره ثب ــا ش ــتارا ب ــگاهی اس ــد دانش ــادره از واح ص
گردیــده و فاقــد اعتبــار میباشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی 
ــر  ــک دفت ــماره ی ــی ش ــع آموزش ــش مجتم ــه تال ــتارا ب ــدی آس ــتارا کمربن ــانی آس ــه نش ــتارا ب ــد آس واح

ــد.  ــان ارســال نمای ــارغ التحصی ــور ف ام

مفقودی 
مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب پویــان هوشــمند پــور فرزنــد حســین شــماره شناسشــنامه / ملــی ۲۶۲0۱0۱۴0۹ 
صــادره از تالــش در مقطــع دکتــرای حرفــه ای رشــته دامپزشــکی صــادره از واحــد دانشــکاهی تبریــز بشــماره و تاریــخ 
ثبــت در ســازمان ۱۳۹۶/۹/۲۶ -۳0۴۱۹۲ مفقــود گرددیــه اســت وفاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود 
اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه ازاد اســامی واحــد تبریــز واقــع در دو کیلومتــری جــاده تبریــز تهــران مجتمــع اموزشــی 
دانشــگاه ازاد اســامی تبریــز ســاختمان اداری ادارخ امــور فــارغ التحصیــان ارســال نمایــد نوبــت اول : ۱۴0۱/0۳/0۲ 
نوبــت دوم : ۱۴0۱/0۳/۱۶ نوبــت ســوم : ۱۴0۱/0۳/۳۱                                                                       6202 

مفقودی
ــاخت  ــاح 0۴۲00۱۹۳۶ س ــماره س ــه ش ــر ۱۲  ب ــی کالیب ــاچمه زن ــکاری س ــاح ش ــل س ــوز حم   مج
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــود و از درج ــی ۳۶۵۱0۶۱۶۹8   مفق ــماره مل ــه ش ــی     ب ــد افضل ــام خال ــران بن ای

ــد.  ــی باش م
)نوبت دوم(6451

مفقودی
گواهینامــه موقــت پایــان تحصیــات اینجانــب واحــد بخــش بالــود بــه شــماره ۲۲8۱-۹۵-۱-۱۷-۱۴ تاریــخ ۹۵/8/8 از 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد چابهــار در مقطــع کاردانــی ناپیوســته رشــته تربیــت معلــم آمــوزش و پــرورش ابتدایــی 
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار میباشــد. از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه نشــانی چابهــار دانشــگاه آزاد 

ــل نمایند. اســامی تحوی
)نوبت دوم -چابهار(6452

مفقودی
گواهینامــه موقــت پایــان تحصیــات اینجانــب واحــد بخش بالــود بــه شــماره ۲۶۱۶8 تاریــخ ۱۳۹8/0۲/0۱ از دانشــگاه 
آزاد اســامی واحــد چابهــار در مقطــع کارشناســی ناپیوســته رشــته آمــوزش و پــرورش ابتدایــی مفقــود و از درجــه 
ــار  ــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد چابه ــدرک را ب ــی شــود اصــل م ــده تقاضــا م ــی باشــد. از یابن ــار ســاقط م اعتب

تحویــل نماینــد.
)چابهار(6453

ــا  ــان راس ــان داران کی ــدود پیم ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش تاس
ملــی  بــه شناســه  ثبــت ۴۷۶۷  بــه شــماره  درتاریــخ ۱۴0۱،0۳،0۹ 
۱۴0۱۱۱۹۲۹8۷ ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن 
بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :انجام 
ــل راه  ــی از قبی ــکاری انجــام پروژه هــای عمران ــات مشــاوره ای و پیمان خدم
ســازی و ســاخت کلیــه ابنیــه مســکونی، اداری، تجــاری و صنعتــی همچنین 
انجــام امــور جــدول کشــی و انجــام کلیــه عملیــات آپارتمان ســازی، ایــزوگام، 
اســکلت ســازی، ســقف، مقــاوم ســازی، حفــاری و شــرکت در کلیــه مناقصات 
و مزایــدات دولتــی و خصوصــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم 
از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز 
اصلــی : اســتان مرکــزی ، شهرســتان ســاوه ، بخــش مرکــزی ، شــهر ســاوه، 
محلــه میــدان ســرداران ، بلــوار معصومیــه ، کوچــه صاحــب الزمــان ۲ ، پاک 
0 ، طبقــه همکــف کدپســتی ۳۹۱۶۶۴۷8۶۵ ســرمایه شــخصیت حقوقــی 
ــرکه  ــهم الش ــزان س ــدی می ــال نق ــغ ۱,000,000 ری ــت از مبل ــارت اس عب
ــه شــماره ملــی 0۵۹008۱0۳۹  ــم بهــاره الیاســی ب هــر یــک از شــرکا خان
دارنــده ۹00000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم مریــم خالقــی بــه شــماره ملــی 
۵0۲۹۳۴0۹۵۵ دارنــده ۱00000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره 
ــه ســمت عضــو  ــی 0۵۹008۱0۳۹ ب ــماره مل ــه ش ــاره الیاســی ب ــم به خان
اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 
نامحــدود خانــم مریــم خالقــی بــه شــماره ملــی ۵0۲۹۳۴0۹۵۵ بــه ســمت 
ــه  ــدگان حــق امضــا : کلی ــه مــدت نامحــدود دارن ــره ب رئیــس هیئــت مدی
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات 
ــادی و اداری  ــه هــای ع ــه نام ــن کلی ــود اســامی و همچنی ــا، عق ، قرارداده
باامضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات 
مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج 
ــه  ــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور ب آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردی

منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری ساوه )1329364(   6473

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی برابــر رای شــماره ۱۴00۶0۳0۶۲۷۱00۱۵۴0 
و ۱۴00۶0۳0۶۲۷۱00۱۵۴۱   هیــات موضــوع قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد 
ــای  ــه بامعــارض متقاضــی اق ــات مالکان ــه پنــج تصرف منطق
جــواد خوشــخوقرقی فرزنــد محمــد   در ششــدانگ   یــک باب 
ــه مســاحت ۱۶۷/۶۷ متــر مربــع قســمتی از پــاک  ــه  ب خان
۱۴8 اصلــی بخــش ۹ کــه مقــدار ۴۶/۵۷ متر مربــع ان بصورت 
اعیــان ) اعیــان متعلــق بــه خــود متقاضــی و عرصــه موقوفــه 
ــان  ــه و اعی ــورت عرص ــی بص ــوی ( مابق ــح رض ــرزا ابوصال می
خریــداری از مالــک ثبتــی حســینعلی مختــاری عاقــه جمعــا 
تشــکیل یکبــاب منــزل را میدهــد  واقــع در جــاده ســیمان 
حکمــت ۶۹ درب ســوم ســمت چــپ    محــرز گردیــده اســت 
. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله 
۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــم نماینــد. بدیهــی اســت  ــی تقدی ــه مراجــع قضای خــود را ب
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ــخ  ــد شــد. تاری ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق طب
انتشــار نوبــت اول : ۱۴0۱/0۳/۱۶ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : 

ــف :  ۶۹۲  ۱۴0۱/0۳/۳۱  م ال
حميد رضا افشار 
 رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد  

ســند موتــور ســیکلت تــی وی اس  ۱۲۵ راکــز مشــکی بــه شــماره پــاک ۹۵۳۴۲ ایــران۷۷۶ بــه شــماره 
موتــور OHMDJJ00۴۲8۹ و شــماره شاســی N۱۴۱MRMERK۱A۱۴۵۴0 بــه نــام ســید  مجتبــی 

عزیــزی مفقــود و از درجــه عتبــار ســاقط میباشــد .
مشهد

مفقودی 
ســند کمپانــی وشناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ ۱۴۱DLX۱ بــه رنــگ 
نقــره ای متالیــک مــدل ۱۳۷8 و شــماره انتظامــی ۳۹۳ ص ۳۳ ایــران ۵۶ و شــماره شاســی 
ــتی  ــی گش ــوره میرزائ ــم منص ــه خان ــق ب ــور  ۲۵۱008۳ متعل ــماره موت s۱۴8۲۲8۷۲۶۱۲0۴ وش
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                  6478 
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مفقودی
-۱۱0SQR۷۱۱۱  ــی  خــودرو ام وی ام مــدل ۱۳۹0تیــپ ــرگ ســبز( و ســند کمپان شناســنامه مالکیت)ب
شاســی  شــماره  و    MVM۴۷۲FGA0۱۶۶۹۳ موتــور  شــماره  و  روغنــی  ســفید-  S۱۱رنــگ 
ــود  ــام  ســیدرضا ابراهیمــی مفق ــران 8۵ بن ــی ۱۴۶د۲۳ ای NATEBAEB۱۹۱000۹۶۱ و شــماره انتظام

ــردد. ــاقط میگ ــار س ــه اعتب ــده و درج گردی

مفقودی
شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( کامیونــت –یخچالــدار ایســوزو مــدل ۱۳۹۵تیــپ  NKR۷۷رنــگ ســفید- 
روغنــی و شــماره موتــور ۲V0808  و شــماره شاســی NAGNKR۷۷EGT00۱۱8۴ بــه شــماره انتظامی 

۳۱۱ع۶۷ ایــران 8۵ بنــام  فیصــل دهقانــی مفقــود گردیــده و درجــه اعتبــار ســاقط میگــردد.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
ــه  ــن نام ــاده ۱۳ آئی ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض آگه
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 
۱۴0۱۶0۳0۶۲۷۱000۲00  هیــات موضــوع قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد 
منطقــه پنــج تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی اقــای 
محمــود میــر جلیلــی فرزنــد حــاج محمــد   در ششــدانگ 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت ۵00 مت ــاب ســوله  ب ــک ب ــان ی اعی
ــاده  ــع در ج ــی بخــش ۹ واق ــاک ۱۵۳ اصل قســمتی از پ
ســیمان کشــمیری ۴ اولیــن ســه راهــی ســمت راســت اول 
میــان ســمت چــپ قائــم ۲/۱ اخریــن خانــه بــاغ  ســمت 
راســت درب ابــی رنــگ    اعیــان متعلــق بــه خــود متقاضی 
و عرصــه موقوفــه قهــار قلــی میــرزا محــرز گردیــده اســت 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــاع عمــوم مرات ــذا ب . ل
فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
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 یک مــاه از تاریخ 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 صادر 
خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول : ۱۴0۱/0۳/۱۶ 
ــف :  ۶۹۴  ــت دوم : ۱۴0۱/0۳/۳۱  م ال ــار نوب ــخ انتش تاری
حميد رضا افشار 
 رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد  6476 

سند سواری پژو ۲06مدل 1۳۸۸رنگ سفید روغنی شماره پالک شماره 

شاسی  1۳5۸۷00۷۷0۷شماره  موتور  4۹شماره  ایران  ۷۹۳ب51  پالک 

NAAP23FG99J153178 به نام روح اله پردار مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد

سند و شناسنامه سواری پژو پارس TU5مدل 1۳۹۸رنگ سفید روغنی 

شماره پالک ۸۷6ب۷4 ایران 4۹شماره موتور 164B0۲4۸044شماره شاسی

فاقد  و  گردیده  مفقود  باقری  بهمن  نام  NAAN11FE9KH002578به 

اعتبار می باشد

برگ سبز سواری پژو ۲06هاچ بک مدل 1۳۹4رنگ سفید روغنی شماره 

شاسی 16۳B011۲۹۳4شماره  موتور  4۹شماره  ایران  ۷۹۲ص۷۷  پالک 

NAAP13FE9EJ504220به نام سید علیرضا موسوی مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد

شماره  به  مدل94  سفید  رنگ  به  پارس  پژو  سواری  خودروی  کارت 

شاسی شماره  موتور124k0586306و  شماره  و  953-49ص79  پالک 

NAANO1CAOFH161182به نام رضا ذوالفقاری مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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پوشش بیماری های خاص بیمه های 
زندگی تعاون افزایش یافت

تعداد بیماری های خاص تحت پوشش بیمه های 
زندگی بیمه تعاون از 5 بیماری به 30 بیماری افزایش 
یافت. محمد حسین یوسفی، سرپرست مدیریت 
»بیمه  کرد:  مطرح  شرکت  این  زندگی  بیمه های 
نامه زندگی بیمه تعاون، جزو جامع ترین و کامل 
ترین بیمه های بازار بوده و بر این اساس ضرورت 
به روزرسانی مداوم خدمات آن دیده می شود«. 
پوشش  تعداد  اساس،  این  »بر  کرد:  تصریح  او 
بیماری های خاص در 4 گروه اصلی از 5 بیماری به 
30 بیماری رسانده شده و در این طرح تا حداکثر 50 
میلیون تومان نیز به صورت سرمایه ای پوشش داده 
خواهد شد«.یوسفی در ادامه تشریح کرد: »گروه 
اول این دسته به سرطان و پیوند مغز استخوان؛ 
گروه دوم به بیماری های قلبی شامل سکته مغزی، 
اولین سکته قلبی، جراحی آئورت و...؛ گروه سوم 
...و گروه  و  تومور  اعصاب شامل  بیماری های  به 
چهارم به سایر بیماری ها شامل بیماری های وخیم 
مدیریت  سرپرست  دارد«.  اختصاص  و...  کبدی 
بیمه های زندگی بیمه تعاون همچنین توضیح داد: 
»دوره انتظار پیش بینی شده برای گروه های اشاره 
شده 90 روز و برای بیماری ام اس، 180 روز خواهد 
بود«. او همچنین بیان کرد: »حداکثر سن پوشش 
اشاره شده 60 سال  بیماری های  برای  داده شده 
بوده و هر فرد می تواند از هر گروه اشاره شده، یکبار 
را دریافت کند«.  استفاده کرده و سقف سرمایه 

اشاره  موارد  بر  »مضاف  گفت:  ادامه  در  یوسفی 
شده، برای بیماری های پاندمیک نیز با ارائه مدارک 
مستدل، به صورت هزینه ای، خسارت ها پرداخت 

خواهد شد«.

بازدید مدیرعامل از مجتمع خدمات 
بیمه ای غرب بیمه ملت

داود قاسم پور مدیرعامل بیمه ملت، از مجتمع 
خدمات بیمه ای غرب تهران بازدید کرد.

مدیرعامل بیمه ملت به همراه تنی چند از اعضای 
هیئت مدیره آقایان: بهشتی نژاد نایب  رئیس هیئت  
مدیره، کشاورز بهادری عضو هیئت  مدیره بیمه 
ملت و همچنین آقای قاضی سرپرست مدیریت 
بیمه ای  خدمات  مجتمع  از  امالک،  و  پشتیبانی 
غرب تهران بازدید به عمل آورد. این بازدید با هدف 
آشنایی، دیدار و گفت  وگو با کارکنان و بررسی و 
ارزیابی وضعیت و عملکرد مجتمع صورت گرفت. 
گفت وگوی  و  دیدار  در  ملت  بیمه  مدیرعامل 
قدردانی  آنان  تالش های  از  کارکنان،  با  صمیمی 
پیشبرد  و  بهبود  برای  را  الزم  رهنمودهای  و  کرد 
امور شرکت ارائه داد. در جریان این بازدید، بهزاد 
حسنی رئیس مجتمع خدمات بیمه ای غرب تهران، 

گزارشی از فعالیت ها و عملکرد مجتمع ارائه کرد.

تودیع و معارفه مدیر حراست و 
بازرسی بیمه آسیا

مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست و بازرسی 
بیمه آسیا با حضور مدیرعامل، معاونان مدیرعامل 
و مشاور مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برگزار شد. در این مراسم مسعود بادین، نایب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا از عملکرد شایسته 
نعمت الله قیاسوند مدیر سابق بازرسی و حراست 
قدردانی کرد. وی همچنین رضا غالمی را به عنوان 
 مدیر جدید معرفی و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

تاکید  با  مراسم  این  در  آسیا  بیمه  عامل  مدیر 
آسیا  بیمه  بی نظیر  ویژگی های  و  توانمندی ها  بر 
نیاز  آسیا،  بیمه  موفقیت های  تداوم  کرد:  تصریح 
به همدلی و همیاری بیش از پیش اجزای آن دارد 
 که در فضایی آرام و به دور تنش محقق می شود.

 در ادامه این مراسم، عباسی، مشاور مرکز حراست 
نیز ضمن تقدیر و  اقتصادی و دارایی  امور  وزارت 
تشکر از مدیر سابق حراست و بازرسی بیمه آسیا، 
در سخنانی ،اخالق محور بودن و ایجاد آرامش در 

سازمان ها را از اهداف حراست ها برشمرد.

زائران مراسم سالگرد ارتحال 
حضرت امام )ره( تحت پوشش بیمه 

البرز قرار می گیرند

در  کننده  شرکت  خارجی  و  داخلی  زائران 
ارتحال حضرت  سالگرد  و سومین  مراسم سی 
امام خمینی)ره( در سال 1401 تحت پوشش بیمه 

البرز قرار می گیرند.
در سال  امام خمینی)ره(  زائران حرم  تمامی 
1401 تحت پوشش خدمات بیمه حوادث، عمر 

و مسئولیت بیمه البرز قرار دارند.
براین اساس، تمامی زائران ارگان ها، نهادهای 
رسمی و غیررسمی، هیئت های مذهبی و مردمی 
مرکزی  ستاد  تایید  با  و  کاروان  به صورت  که 
بزرگداشت مراسم ارتحال در این رویداد مذهبی 
تحت  خرداد،  بیستم  تا  دهم  از  دارند  شرکت 

پوشش خدمات بیمه ای خواهند بود.

سودآوری و افزایش بهره وری؛ 
استراتژی جدید بیمه تجارت نو

شرکت بیمه تجارت نو در سال 1401 استراتژی 
فروش بیمه های خرد را در دستور کار قرار داده و 
از ابزارهای نوین کسب و کار برای بهبود مستمر 
فضای کسب و کار بهره خواهد برد. همچنین 
در حوزه پرداخت خسارت در سال جاری برنامه 

ریزی های ویژه ای انجام شده است .
بیان  با  تجارت نو  بیمه  مقام  قائم  حسینی، 
مطلب فوق اظهار کرد: یکی از اهداف شرکت 
تحول دیجیتال است که در ماه های اخیر تاکید 
ویژه ای روی آن شده و در سال جاری نیز ادامه 
خواهد داشت. ابزارهای نوینی درحوزه ارزیابی و 
پرداخت خسارت ایجاد گردیده که با بهینه سازی 
آن ها بر اساس اصل رضایت مشتری از تحول 
دیجیتال بهره بردیم . همچنین استفاده از هوش 
از دیگر اهداف شرکت  مصنوعی در این حوزه 

است.
او در ادامه افزود: به میزان اهمیت اپلیکشن 
بنو و سامانه بنو شاپ تاکید و اذعان داشت با 
توسعه  بر  پلتفرم ها عالوه  این  از  برداری  بهره 
فروش بیمه نامه های خرد ، رضایت مشتریان 

نیز به میزان محسوسی افزایش خواهد یافت.
قائم مقام شرکت بیمه تجارت نو در خصوص 
کرد:  اظهار  بیمه  شرکت های  کلی  وضعیت 
خوبی  سودآوری  گذشته  سال  سه  در  شرکت 
داشته ، لیکن در سال 1400 وضعیت شرکت های 
بیمه به دلیل فضای اقتصادی شرایط خاصی را 
بیمه  این وجود شرکت های  با  نمودند؛  تجریه 
تالش زیادی را برای سودآوری داشتند و عملکرد 
ارائه  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  را  مناسبی 

کردند.
همچنین قائم مقام بیمه تجارت نو در خصوص 
وضعیت بیمه درمان در صنعت بیمه تصریح 
کرد: رشته درمان به دلیل افزایش غیرقابل پیش 
بینی تعرفه با افزایش قابل توجه نسبت خسارت 
مواجه گردید و بیش از هر زمان دیگری تأثیر 
مخرب دامپینگ و نرخ شکنی های غیرفنی را 
تجربه نمود. وی افزود با توجه به ادامه شرایط 
حاکم بر فضای رشته درمان به نظر می رسد می 
تعرفه ها  بیشتری در خصوص  نظارت  بایست 
سوی سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی انجام 
شود. در حال حاضر بیمه گذاران نرخ و شرایط 
خویش را صنعت بیمه تحمیل می نمایند که با 
ایجاد نظام تعرفه ای در این رشته، قدرت چانه 
زنی شرکت های بیمه گر افزایش یافته و نرخ های 

غیرفنی به حداقل کاهش خواهد یافت.
حسینی در پایان درخصوص وضعیت شرکت 
در سال  در سال جاری گفت:  تجارت نو  بیمه 
قابل  تالش های  واسطه  به  است  امید   1401
تقدیر همکاران بیمه تجارت نو در ارائه ابزارهای 
نوین و تعیین استراتژی مناسب، شرایط شرکت 
به مراتب بهتر از گذشته خواهد بود و با بهینه 
مناسبی  سودآوری  به  پرتفوی  ترکیب  سازی 

دست یابیم.

ریاست  گذشته  هفته  سفر  در  مهر،  گزارش  به 
عمان،  کشور  به  وی  همراه  هیئت  و  جمهوری 
تنها  یکپارچه  توسعه  توافق،  مورد  محور  مهم ترین 
میدان مشترک نفتی دو کشور، یعنی میدان هنگام 

بود.
به  گفت:  باره  این  در  نفت  وزیر  اوجی،  جواد 
فازهای  توسعه  برای  شد  توافق  اول  محور  عنوان 
بعدی میدان نفتی هنگام که تنها میدان مشترک دو 
کشور است کمیته ای فنی مشترک تشکیل شود تا در 
قالب کارگروهی مشترک و تیم مشترک، این میدان 

به صورت یکپارچه توسعه داده شود.
وزیر نفت افزود: بهره برداری یکپارچه که در منطقه 
رقابتی  بهره برداری  برخالف  و  است  بی سابقه  ما 
سبب می شود مخزن میدان مشترک آسیب نبیند 

و برداشت از مخزن به صورت صیانتی اتفاق بیفتد.
بهره برداری یکپارچه و مشارکتی در مقابل 

بهره برداری رقابتی
یکپارچه سازی توسعه میدان یعنی کل میدانی که 
حدفاصل قلمرو مرزی دو یا چند کشور قرار دارد، 
به صورت یک واحد در نظر گرفته شود و به جای آنکه 
هریک از کشورهای ذی نفع به طور جداگانه از بخشی 
از میدان در محدوده قلمرو مرزی خویش به صورت 
مستقل بهره برداری کنند، با هم توافق می کنند که 
کل میدان را به صورت یک واحد و توسط یک شرکت 
بهره بردار واحد که مورد تأیید طرفین است توسعه 
آن، همچنین هزینه های  از  منافع حاصل  و  دهند 
قدرالسهم  نسبت  به  میدان  توسعه  و  بهره برداری 

توافق شده بین آنها توزیع شود.
این شیوه توسعه در مقابل قرارداد توسعه مشترک 
کشور  چند  یا  دو  بین  توافق  نوعی  در  که  است 
برای توسعه و بهره برداری مشترک به نسبت سهم 
توافق شده از منابع نفت و گاز کشف شده در یک 
منطقه مشخص است که دولت های ذی نفع نسبت 

به آن حق مالکیت دارند.
خاورمیانه  در  مشترک  میادین  یکپارچه  توسعه 
موضوعی است که با وجود حجم باالی ذخایر نفت 
و گاز در این جغرافیا از جهان، هیچگاه انجام نشده 
و این موضوع باعث شده تا برداشت غیر صیانتی از 
میادین مشترک، منجر به حبس منابع زیرزمینی و 
از دست رفتن آن برای همیشه شود. این موضوع 
با ۲8 میدان مشترک هیدروکربوری  ایران که  برای 
جزو کشورهای دارای بیشترین میدان مشترک است 
اهمیت دو چندانی پیدا می کند. غفلت از توسعه 
یکپارچه منابع مشترک در خاورمیانه در حالی است 
اروپایی  کشورهای  در  مشترک  میادین  اغلب  که 
در دریای شمال همواره  میادین مشترک  از جمله 
به صورت یکپارچه توسعه پیدا می کند که این موضوع 
عالوه بر کاهش هزینه های تولید از میادین، باعث 

برداشت حداکثری نفت و گاز نیز شده است.
تأکید چندساله کارشناسان بر توسعه یکپارچه 

میادین
در سال های گذشته نیز کارشناسان و پژوهشگران 
مشترک  میادین  یکپارچه  برداری  بهره  بر  مکرراً 
»بررسی  مقاله  در  مثال  طور  به  کرده اند.  تأکید 

امکان همکاری با همسایگان جهت یکپارچه سازی 
عراق«  کشور  به  نگاهی  با  نفتی:  مشترک  میادین 
که با مشارکت جمعی از اساتید دانشگاه های عالمه 
و تهران نوشته شده است ضمن تعریف این شیوع 
توسعه ای و مزایای آن، تحلیل وضعیت فعلی میادین 
مشترک و بررسی قوانین و مقررات فعلی شرکت ملی 
نفت در توسعه میادین بر لزوم میادین مشترک با 
ایران مشخص  با  آنها  مرزی  که حدود  کشورهایی 
است )مثل عراق و قطر( و با در نظر داشتن نگاه بلند 
مدت تأکید می کند.  همچنین فریدون برکشلی، مدیر 
مؤسسه مطالعات انرژی وین در مصاحبه ای با تأکید 
بر اینکه برای تحقق بهره برداری یکپارچه از میادین 
جذب  جهت  بین المللی  دسترسی  نفتی،  مشترک 
خوشبختانه  گفت:  است،  الزم  فن آوری  و  سرمایه 
قواعد و پروتکل های بین المللی و رسمی هم برای این 
منظور طراحی و تدوین شده است. در هر حال تردید 
ندارم که منابع نفتی متعارف خلیج فارس در کمتر از 
۲0 سال، کفاف تقاضای جهانی را نمی دهد. منطقه 
ما دیر یا زود الزم است به فکر بهره برداری از نفت 
شیل در خشکی و فالت قاره باشد. در این صورت 
بهره برداری یکپارچه، از جهات مختلف بایستی که 

توسط کشورهای منطقه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اکنون روابط دو کشور در پارس جنوبی 
که موفق ترین نمونه استفاده ذخایر مشترک را ما 
تجربه می کنیم، سالمت مخازن را تأمین نمی کند، 
بلکه مسابقه برداشت بیشتر مابین ایران و قطر در 
جریان است. در این مسابقه ناسالم، در دراز مدت 

هر دو کشور ممکن است متضرر شوند.

میدان نفتی هنگام؛ میدانی با ویژگی های فنی 
منحصر به فرد

ایران  بین  مشترک  میدان  هنگام  نفتی  میدان 
و عمان است، این میدان در تنگه هرمز در بخش 
شرقی خلیج فارس و 45 کیلومتری جزیره قشم واقع 
شده که حدود 80 درصد در آب های ایران و ۲0 درصد 
دیگر آن در آب های کشور عمان قرار گرفته است. 
از ۷00 میلیون  این میدان بیش  نفت خام درجای 
بشکه و گاز طبیعی درجای آن حدود ۲ تریلیون فوت 

مکعب است.
میدان نفتی هنگام در طرف عمانی به نام بخاء 
غربی شناخته می شود، میدان مشترک هنگام در 
سال 19۷۲ میالدی کشف و حضور هیدروکربن توسط 
حفاری اولین چاه هنگام از سوی ایران در سال 19۷5 
میالدی اثبات شد. این میدان نفتی یکی از مرغوب 
ترین میادین نفتی جهان است و نفت تولید شده در 
این میدان با درجه چگالی API 4۲ سفید رنگ است 

که به دلیل سبک بودن فوق العاده آن است.
طرح توسعه بهره برداری این میدان در تیرماه سال 
9۲ افتتاح شد و به گفته مدیرعامل شرکت نفت فالت 
قاره ایران تولید این میدان تا 30 هزار بشکه در روز 
ارتقا یافت. در حال حاضر اکنون تولید این میدان 
حدود روزانه 14 الی 16 هزار بشکه نفت خام و 40 

میلیون فوت مکعب گاز همراه است.
هنگام؛ دروازه ورود به تولید صیانتی در میادین 

مشترک می شود؟
توسعه یکپارچه میدان نفتی گام بسیار بلندی برای 
تحقق تولید صیانتی نفت است. تولید صیانتی در 

از  که پس  است  و شعاری  رویکرد  نفت،  صنعت 
انقالب اسالمی و با نگاه به بین نسلی بودن سرمایه 
نفت به صورت متعددی میان مسئولین نفتی تکرار 
تولید  مخزن،  مهندسی  مفاهیم  نظر  بهاز  و  شد 
صیانتی به تولیدی گفته می شود که باالترین میزان 
باشد؛  داشته  خود  در  ویژگی  دو  با حفظ  را  تولید 
نخست آنکه این تولید باید قابل برنامه ریزی برای 
بلندمدت و در مرحله بعد، دارای قابلیت بازیافت 

حداکثری از مخازن نفتی باشد.
افزایش ضریب بازیافت نهایی، جلوگیری از چند 
برابر شدن هزینه های توسعه، جلوگیری از حفاری 
رقابتی غیرضرور و تولید صیانتی از مخزن یا میدان 
مناسبات  تقویت  برای  الزم  زمینه  شدن  فراهم  و 
بین  فنی  تبادالت  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی، 

طرفین ازجمله فواید یکپارچه سازی میادین است.
برای  پیچیدگی هایی هم  و  در مقابل چالش های 
استفاده از این شیوه وجود دارد از جمله اینکه تعیین 
سهم طرفین در هزینه های سرمایه ای و عملیاتی و 
همچنین سهم دو طرف در درآمدهای ناشی از فروش 

باید به طور دقیق در قرارداد مشخص شود.
همچنین دو کشوری که بنای انعقاد چنین توافقی 
اقتصادی  و  سیاسی  مناسبات  دارای  باید  دارند 
مستحکمی باشند که به نظر می رسید از این حیث 
مشکلی میان ایران و عمان وجود ندارد. در صورت 
امید  می توان  قرارداد  نوع  این  بودن  آمیز  موفقیت 
یکپارچه  توسعه  شاهد  نزدیک  آینده ای  در  داشت 
میادین مشترک با کشور عراق )که بیشترین میادین 

مشترک ایران با این کشور است( و قطر باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعالم خبر اعمال و پرداخت 
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از خرداد ماه، درباره 
زمان پرداخت معوقات دو ماه فروردین و اردیبهشت نیز گفت: 
خرداد ماه احکام جدید صادر می شود و در تیر معوقه فروردین و در 

مرداد ماه معوقه اردیبهشت پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایسنا، حجت عبدالملکی جزئیاتی از افزایش حقوق 
بازنشستگان را اعالم و اظهار کرد: خوشبختانه مصوبه دولت درباره 
افزایش حقوق و مستمری صادر شد و یک علت تاخیر این بود 
که دولت درگیر طرح مردمی سازی یارانه ها بود و دستورجلسات 
بسیاری داشت. معیار و مبنای اصلی دولت، خدمات رسانی به 
مردم و افزایش رفاه توده مردم با رویکرد عدالت است و در ادامه 
افزایش بی سابقه حقوق کارگران و مردمی سازی یارانه ها، مصوبه 

افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی هم صادر شد.
عبدالملکی ادامه داد:  درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
می گوید  که  داریم  را  اجتماعی  تامین  قانون   111 و   96 ماده  دو 
مستمری باید هر سال به تصویب هیئت وزیران برسد، با این قید 

که از حداقل مصوبه کارگران نباید کمتر باشد. با مصوبه  دولت، 
این اتفاق خوب افتاد و برای کسانی که حداقلی بگیر هستند 5۷.4 
درصد افزایش داریم به نحوی که دریافتی شان از پنج میلیون و 580 

هزار تومان کمتر نخواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر این اساس مستمری 

بگیری نخواهیم داشت که حقوقش از رقم اعالم شده کمتر باشد.
عبدالملکی با بیان اینکه برای حقوق سایر سطوح درآمدی، قرار 
شد همه صندوق ها یک هماهنگی داشته باشند گفت: بر این اساس 
برای آن دسته از بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از حداقل 
حقوق دریافت می کنند، 10 درصد افزایش خواهیم داشت که البته 
اگر حقوقشان تا سقف 10 میلیون تومان باشد یک مبلغ ثابت 650 

هزار تومان نیز دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه یک معیار “عدالت” داریم که توجه 
ویژه به نرخ تورم و حفظ قدرت خرید دارد، گفت: امسال کسانی که 
حقوقشان کمتر است افزایش بیشتری در حقوق خواهند داشت. به 
عنوان مثال اگر شخصی در سال 1400، سه میلیون و ۷00 هزار تومان 
حقوق دریافت می کرده، امسال حقوقش به شش میلیون تومان 
خواهد رسید و دو میلیون و 300 هزار تومان افزایش خواهد داشت. 
یا مثال شخصی که سال گذشته 9 میلیون تومان دریافتی داشته به 
حقوقش یک میلیون و ۷00 هزار تومان افزوده خواهد شد. همچنین 
کسی که ۲0 میلیون تومان دریافتی داشته دو میلیون تومان یعنی 

همان 10 درصد به حقوقش افزوده خواهد شد.  
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از خرداد ماه اعمال و 

پرداخت خواهد شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعالم این خبر که افزایش 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از خرداد ماه اعمال و پرداخت 
و  فروردین  دوماه  معوقات  پرداخت  زمان  درباره  شد،  خواهد 

اردیبهشت ماه نیز گفت: خرداد ماه احکام جدید صادر می شود و 
در تیر، معوقه فروردین و در مرداد، معوقه اردیبهشت را پرداخت 

خواهیم کرد.
عبدالملکی در ادامه به مقایسه روند افزایش حقوق ها در سنوات 
گذشته پرداخت و گفت: در سال های گذشته رعایت عدالت در 
به عنوان مثال حقوق فردی که ۲0  حقوق ها رخ نمی داده است 
میلیون تومان بوده دریافتی اش با افزایش سنواتی به ۲5 میلیون 
تومان می رسیده، اما حقوق فردی که سه میلیون تومان دریافتی 
داشته کمتر از یک میلیون و 500هزار تومان افزایش پیدا می کرده 

است.
وی درباره افزایش مبلغ ثابت 650 هزار تومان توضیحات بیشتری 
ارائه کرد و گفت: آنهایی که حداقل بگیر هستند که مشخص شد 
و 5۷.4 درصد افزایش می یابد و حق عائله مندی و غیره هم به آن 
افزوده می شود. اما برای کسانی که از حداقل باالتر هستند عدد 10 
درصد افزایش را داریم، اما چون بازنشستگان تامین اجتماعی میزان 
دریافتی شان از صندوق های دیگر کمتر است دولت تصویب کرد 
عالوه بر آن 10 درصد، یک مبلغ ثابت 650 هزار تومان نیز درنظر 
گرفته شود که مختص کسانی است که زیر 10 میلیون تومان حقوق 
دریافت می کنند. مثال کسی که حقوقش با افزایش 10 درصدی به 
9 میلیون و 850 هزارتومان رسیده، 150 هزار تومان دیگر افزوده 

می شود تا به 10 میلیون تومان برسد.
وزیر رفاه درباره سایر آیتم های حقوقی و پرداخت های جانبی نیز 
گفت: حداقل حقوق همان پنج میلیون و 800 هزار تومان خواهد 
تامین  امنای  هیئت  جانبی،  پرداخت های  سایر  درباره  اما  بود، 
اجتماعی ممکن است تصمیمات دیگری بگیرد که بر اساس مصوبه 
مذکور دولت، بودجه بندی تامین اجتماعی باید مجدد بازنگری و 

بررسی و در این باره در جلسات مربوط تصمیم گیری شود.

توسعه یکپارچه میدان نفتی هنگام؛ قدم جدیدی در تولید از میادین مشترک است

کید چندساله کارشناسان بر توسعه یکپارچه میادین تأ
در صورتی که توافق ایران و عمان به منظور توسعه یکپارچه میدان نفتی هنگام به نتیجه برسد، می توان امید داشت این شیوه در سایر میادین مشترک و 

به منظور جلوگیری از رقابت های مخرب به کار گرفته شود.

زمان پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگانتوضیحات وزیر رفاه درباره افزایش حقوق ها

یکپارچه سازی 

توسعه میدان 

یعنی کل 

میدانی که 

حدفاصل قلمرو 

مرزی دو یا چند 

کشور قرار دارد، 

به صورت یک 

واحد در نظر 

گرفته شود

تجربه  را  مدیریت  از  دوران جدیدی  -که  فارس  پتروشیمی خلیج  گروه صنایع 
می کند- در مسیر تحولی خود با نگاه بر افزایش تولید، سودآوری و پیشرفت بیش 
از پیش در عرصه جهانی، چهار مدیرعامل جدید شرکت های تابعه خود را شناخت. 

علی عسکری در احکام جداگانه ای، »رشید قانعی« را به عنوان مدیرعامل پترول، 
»سپهدار انصاری نیک« را به عنوان مدیرعامل پتروشیمی بندر امام، »محمدرضا 
کریمی« را به عنوان مدیرعامل پتروشیمی اروند و »حامد تجلی زاده« را به عنوان 
مدیرعامل شرکت ان. پی. سی اینترنشنال منصوب کرد؛ چهره هایی که در صنعت 

پتروشیمی و مجامع دانشگاهی شناخته شده هستند. 
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این احکام، با قدردانی از زحمات 
و تالش های خالصانه مدیران سابق این مجموعه ها، ابراز امیدواری کرده مدیران 
جدید به پشتوانه نخبگی، نیروی جوانی و داشتن تخصص و تجربه مفید و موفق 
مرتبط با حوزه مأموریت، در زمینه تحقق شعار سال و ارتباط سازنده و مناسب با 
شرکت های دانش بنیان، استفاده از فناوری های نوین در افزایش کمیت و کیفیت 
محصوالت تولیدی و نیز به کارگیری نیروهای نخبه جوان و جهادی و استعدادها و 

ظرفیت های درون زا اهتمام جدی داشته باشند. 
سپهدار انصاری، تبلور تجربه اجرایی و جهاد

مدیر عامل جدید پتروشیمی بندر امام - که ۲8سال پیش به عنوان مهندس 
بهره برداری شرکت پتروشیمی بندر امام )واحد کلر آلکالی( فعالیت خود را در این 
صنعت آغاز کرد - دارای دکترای مدیریت دولتی رفتار سازمانی از دانشگاه علوم 
تحقیقات تهران، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشکده فنی دانشگاه تهران و 
کارشناسی مهندسی شیمی صنایع و فرآیندهای گاز از دانشگاه صنعتی شریف است. 

انصاری که پیش از این، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مرجان 
بوده، در سمت هایی چون مشاور مدیر عامل و معاون مدیر عامل شرکت پتروشیمی 
شازند، عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی نوری، مدیر عامل شرکت پتروشیمی 
جم، رئیس مجتمع و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی تندگویان، عضو هیئت 
مدیره شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، رئیس بهره برداری و مدیر نصب و راه اندازی 
شرکت پتروشیمی تندگویان )فاز دوم(، رئیس راه اندازی و رئیس کارخانه شرکت 
پتروشیمی تندگویان )کارخانه PET فاز اول(، مهندس ارشد فرآیند شرکت پتروشیمی 
بندر امام )کارخانه پلی اتیلن سنگین(، مهندس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت 
بهره برداری شرکت  مهندس  اتیلن سنگین(،  پلی  )کارخانه  امام  بندر  پتروشیمی 

پتروشیمی بندر امام )واحد کلر آلکالی( فعالیت داشته است. 
وی در دوران دفاع مقدس رزمنده نمونه تیپ 48 فتح بوده است. 

سکان »پترول« در دست مدیر نخبه جوان و فعال در حوزه دانش بنیان ها
صنایع  گروه  در  عسکری  علی  انتصاب های  نخستین  از  که   - قانعی«  »رشید 
پتروشیمی به عنوان دستیار در توسعه صنایع دانش بنیان و پایین دستی پتروشیمی 
به شمار می رود - از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف و جزو نخبگان کشوری 
است.  در کارنامه علمی و اجرایی این مدیر جوان و نخبه، حضور فعال در حوزه 
دانش بنیان ها و استارتاپ ها به چشم می خورد.  وی طی سال های گذشته در کنار 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک های فناوری، تالش فراوانی را 
برای داخلی سازی صنایع پتروشیمی و توسعه و حمایت از استارتاپ ها داشته است.  
قانعی پیشتر مشاور برخی از هلدینگ های بزرگ صنعتی بوده و آشنایی خوبی با 
صنعت نفت و گاز کشور دارد.  قانعی مدیر پروژه چند اقدام بزرگ کشور در زمینه 

خودکفایی و اقتصاد دانش بنیان در صنایع نفت و گاز بوده است و حاال سکان پترول 
که بر صنایع تکمیلی و پایین دست متمرکز شده را در دست گرفته است. 

»اروند« در دستان کریمی باتجربه و نام آشنا
حالی  در  دارد-  سابقه  پتروشیمی  در صنعت  سال  -که 19  کریمی  محمدرضا 
مدیرعامل جدید پتروشیمی اروند شده است که از ابتدای سال 1389 تاکنون مدیر 
بازرگانی و در سه سال گذشته نیز دبیر هیأت مدیره این شرکت بوده است.  وی که 
در حال تدوین و دفاع از پایان نامه دکتری در رشته مدیریت بازرگانی است، مدرک 
فوق لیسانس مهندسی صنایع را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مهندسی شیمی را از 
دانشگاه آزاد اسالمی اخذ کرده است.  او که در دستاوردهای سال های اخیر اروند از 
جمله تبدیل بدهی های ارزی زمان پروژه به ریال و تسویه آنها، پیگیری اخذ تسهیالت 
و تسویه بدهی های ارزی و ریالی سال های گذشته، به ظرفیت رسانی پتروشیمی 
اروند و فروش محصوالت به قیمت جهانی در بازارهای هدف شناسایی شده نقش 
داشته، کار خود را در این صنعت از سال 138۲در پتروشیمی شهید تندگویان به 
عنوان معاون واحد و سرپرست شیفت بهره برداری آغاز کرد و در 1۲ سال گذشته در 

رده های مختلف مدیریتی پتروشیمی اروند، منشأ اثر و تحول بوده است. 
دوران جدید »ان پی سی اینترنشنال« با تجلی زاده نخبه و مجرب

بلژیک،  لیژ  دانشگاه  از  بازرگانی  و  مدیریت  آموخته  دانش  تجلی زاده،  حامد 
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علم و صنعت و مهندسی مکانیک از 
دانشگاه شیراز در حالی مدیرعامل جدید شرکت ان پی سی اینترنشنال شد که با 
توجه به دانش و سوابق بین المللی او می توان انتظار دوران جدیدی از فعالیت این 
شرکت را داشت.  او عالوه بر اینکه در هلدینگ توسعه سرمایه گذاری قدر مشاور 

مدیرعامل بوده، در هلدینگ های عقیق پارسیان و شیمی پایدار به عنوان معاون 
سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار و در شرکت تاسیسات دریایی به عنوان مهندس 
مکانیک مشغول فعالیت بوده و در دانشگاه های معتبر بلژیک و هلند به عنوان 
محقق، مدیر پروژه و طراح فرایند توسعه کسب و کار فعالیت داشته است. وی 
همچنین برنده بورس ملی تحقیقات کشور بلژیک شده و درحوزه مدیریت سرمایه 
گذاری، مدیریت توسعه کسب و کار، ایجاد و مدیریت بنگاه اقتصادی، برنامه ریزی 
و مدیریت توسعه سازمان و پروژه، مدیریت سرمایه گذاری خطرپذیر، کارآفرینی در 
تکنولوژیهای نوین و مدیریت نوآوری و برنامه ریزی و مدیریت توسعه بازار دارای 
سوابق ارزنده ای است.  امید است این انتصابات، سرآغاز جهش و منشأ تحوالت 
بزرگ در صنعت پتروشیمی به ویژه گروه موفق صنایع پتروشیمی خلیج فارس باشد.

مدیران عامل جدید 4 شرکت تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب شدند

تلفیق جوانی، نخبگی، تجربه اجرایی و جهادی
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حضور بیمه سینا در نمایشگاه بزرگ 
شرکت های دانش بنیان

بیمه سینا با حضور در نخستین نمایشگاه ملی 
گام دوم در کنار مجموعه های علمی و دانش بنیان 
به ارائه و معرفی محصوالت و خدمات بیمه ای خود 

به کارآفرینان و صاحبان صنایع می پردازد.
دوم  گام  ملی  رویداد  و  نمایشگاه  نخستین 
امید«  »عصر  عنوان  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
مسئوالن  و  مدیران  از  کثیری  جمع  حضور  با 
صنایع  صاحبان  گذاران،  سرمایه  دانشگاهی، 
امام  بزرگ  مصلی  دانش بنیان در  و شرکت های 

خمینی)ره( تهران برگزاری شد.
بیمه سینا به عنوان یکی از شرکت های بیمه ای 
با  متناسب  بیمه  مختلف  انواع  ارائه  در  پیشرو 
نیاز صنایع، بنگاه های اقتصادی و کسب و کارها 
با برپایی غرفه در این رویداد ملی در کنار معرفی 
خدمات جدید بیمه ای، پاسخگوی سواالت فعاالن 
اقتصادی و مدیران مجموعه های دانش بنیان است.

رویداد »عصر امید« که به دنبال فراهم سازی 
بستری برای تولیدات دانش بنیان و اشتغال آفرینی 
ایده  ها  شناسایی  برای  فرصتی  است،  جوانان 
ظرفیت های  شرکت ها،  برتر  استعدادهای  و 
نیز  و  فناوری  مختلف  حوزه های  آزمایشگاهی 
توسعه  و  رشد  در  مشارکت  و  سرمایه گذاری 

ظرفیت ها و محصوالت دانش بنیان است.

پارسال چقدر وام تولیدی داده شد؟

آمار ساالنه منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد سال قبل 
بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید 
به واحدهای تولیدی پرداخت شده و ۳۱.۵ درصد 
از متقاضیان این تسهیالت موفق به دریافت آن 
شدند. البته با این وجود آماری از میزان پرداخت 
استغال در کل سال ۱۴۰۰ در  تولید و  تسهیالت 

دسترس نیست.
به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در ۱۱ ماهه 
سال قبل ۲۴ هزار و ۳۱ میلیارد تومان در قالب ۵۴۱۰ 
فقره تسهیالت برای تامین مالی بنگاه های تولیدی 
کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت 
باالی ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی و از ۲۴ 
آبان تا پایان بهمن سال قبل، بیش از ۲۰۲۵ میلیارد 
تومان تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱۸( 
در قالب ۱۸۶ فقره به استان های مختلف پرداخت 
شده است. در این مدت ۱۷ هزار و ۱۵۸ مورد ثبت 
نام برای استفاده از تسهیالت رونق تولید انجام 
شده که ۹۵۰۰ مورد برای دریافت بیش از ۵۵ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت به بانک ها معرفی شدند و 
در نهایت ۵۴۱۰ فقره تسهیالت به ارزش بیش از 
۲۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است؛ یعنی 
حدود ۳۱.۵ درصد از کل ثبت نام کنندگان سال 

قبل موفق به دریافت این تسهیالت شدند.
در این میان آماری از میزان پرداخت تسهیالت 
دسترس  در   ۱۴۰۰ سال  کل  در  استغال  و  تولید 
قبل ۵۰۴۲  پایان سال  تا  آبان  از ۲۴  اما  نیست. 
برنامه  از تسهیالت  استفاده  برای  نام  ثبت  مورد 
برای  انجام شده که ۱۳۴۰ مورد  اشتغال  و  تولید 
دریافت تسهیالت ۱۲ هزار و ۸۰۶ میلیارد تومانی 
مورد   ۱۸۶ نهایت  در  شده اند.  معرفی  بانک  به 
پرداخت تسهیالت به ارزش ۲۰۲۵ میلیارد تومان 
صورت گرفته است؛ یعنی حدود ۳.۷ درصد از کل 
ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیالت 
شدند. الزم به یادآوری است که تسهیالت تبصره 
۱۸ قانون بودجه با بهره ۱۴ درصد پرداخت می شود 
که متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه بهین 
یاب از این ظرفیت در راستای تامین سرمایه در 
گردش، نوسازی و بازسازی و یا تکمیل واحدهای 
تولیدی باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی استفاده 

کنند.

شرکت بیمه حکمت صبا با دانشگاه 
علمی کاربردی سبا تفاهم نامه 

همکاری امضاء کرد

دکتر  و  مدیرعامل  زاده  مومنی  نیما  حضور  با 
معینی رئیس دانشگاه علمی کاربردی سبا )سرمایه 
گذاری بیمه ایران( در محل سالن کنفرانس شرکت 
در خصوص  همکاری  نامه  تفاهم  حکمت،  بیمه 
مسائل مختلف آموزشی امضاء شد. برهمین اساس، 
شرکت بیمه حکمت، در راستای افزایش مهارت های 
فنی کارکنان خود و آموزش نمایندگان فروش در 
بدو ورود به شرکت و در طول خدمت و هم چنین 
بهره گیری حداکثری از ظرفیت های علمی دوجانبه، 
تفاهم نامه همکاری با دانشگاه علمی کاربردی سبا 
امضاء کرد. گفتنی است دانشگاه علمی کاربردی 
بیمه ایران باهدف رشد و توسعه اقتصادی کشور 
ظرفیت های  و  ها  توانمندی  توسعه  منظور  به  و 
علمی متخصصان و جلوگیری از موجبات شکست 
و ناکامی این صنعت در سال ۱۳۹۰ تاسیس  و از 
سال ۱۳۹۶ با نام دانشگاه علمی کاربردی سبا به 

فعالیت های حرفه ای خود ادامه می دهد.

قائم مقام شرکت بیمه دی منصوب شد

حکمی  طی  دی  بیمه  شرکت  مدیرعامل 
شرکت  مقامی  قائم  سمت  به  را  صالحی نژاد 
با  کرد.  نظرعلی صالحی نژاد  منصوب  دی  بیمه 
و  کسب  مدیریت  حرفه ای  دکترای  تحصیالت 
کار، در حالی حکم قائم مقامی شرکت بیمه دی 
را از مهندس محمدرضا کشاورز مدیرعامل شرکت 
دریافت کرد، که سابقه چندین سال فعالیت در 

صنعت بیمه را در کارنامه شغلی خود داراست.
در بخشی از متن این حکم آمده است: »نظر به 
تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب 
این حکم به سمت قائم مقام مدیرعامل منصوب 
می شوید.  امیدوارم با استعانت از پروردگار یکتا 
اصول  و  برنامه ها  راهبردها،  قراردادن  سرلوحه  و 
تبیین شده شرکت شامل شفافیت، اخالق حرفه ای 
و دلبستگی سازمانی و نیز بهره گیری از نیروهای 
کاردان و استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع 
در اختیار، در پیشبرد امور محوله و تحقق اهداف 
موفق و سربلند باشید« روابط عمومی شرکت بیمه 
دی ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت روز 

افزون را دارد.

رشنوادی: افزایش سرمایه شرکت 
بیمه سرمد به ثبت رسید

افزایش  گفت:  سرمد  بیمه  شرکت  مدیرعامل 
دارایی سهامداران  به  و  ثبت  این شرکت  سرمایه 
اضافه شد. یعقوب رشنوادی با اعالم این خبر گفت: 
شرکت  فوق العاده  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
بیمه سرمد و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار 
و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سرمایه این 
شرکت از مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۸۰۰ 
میلیارد ریال افزایش یافت. مدیرعامل بیمه سرمد 
افزود: این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی 
سازمان  در  و  گرفته  صورت  شرکت  دارایی های 
ثبت اسناد و امالک کشور به ثبت رسیده است. 
رشنوادی درباره روند افزایش سرمایه این شرکت نیز 
گفت: در مجمع فوق العاده شرکت، افزایش سرمایه 
از مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال به ۷۵۰۰ میلیارد ریال، از 
محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، مطالبات حال 
شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته، در 
دو مرحله مورد موافقت صاحبان سهام قرار گرفت. 
وی افزود: مراحل اجرایی بخش اول افزایش سرمایه 
و  انجام  ریال  میلیارد  مبلغ ۴۸۰۰  به  بیمه سرمد 
به ثبت رسیده است و در مرحله بعدی نیز از از 
محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و 
سود انباشته، سرمایه شرکت به ۷۵۰۰ میلیارد ریال 

افزایش پیدا خواهد کرد.

بازار سرمایه ابتدای سال ۹۹ در شرایط ایده آلی قرار 
گرفت و رکوردهای بی سابقه ای را ثبت کرد. در آن زمان 
داشتن کد بورسی به معنای خوشبختی و شانس بود و 
سهام داران با فعالیت در این بازار رویای ثروتمند شدن 
را در سر می پروراندند اما روند بازار مثبت نماند و از 
نیمه دوم مردادماه، شاخص دچار ریزش شد و بازار 
خروج سرمایه چشمگیری را تجربه کرد. از آن پس 
بازار عالوه بر رکوردهای بی سابقه، اعتماد سهام داران 
را نیز از دست داد و تا کنون هم نتوانسته آن اعتماد 
از دست رفته را به دست بیاورد. در این میان برخی ها 
معتقدند که بازار دیگر نمی تواند همانند سال ۹۹ رشد 
شاخص و در کنار آن اعتماد جامعه را داشته باشد. 
این در حالی است که عده ای بر این باورند که بازار 
پتانسیل رشد و جلب اعتماد سرمایه گذاران را دارد. 
حسن کاظم زاده، کارشناس بازار سرمایه بر این باور 
است که هرچند به دلیل اخذ برخی تصمیمات اعتماد 
به بازار سرمایه از میان رفته است، اما پتانسلی رشد 
در این بازار وجود دارد و احتما دارد شاخص در نیمه 
دوم سال از سقف سال ۱۳۹۹ نیز عبور کند. وی در 
گفت وگو با ایسنا درمورد وضعیت بازار سرمایه گفته 
است: »با توجه به اینکه انتظار می رفت قیمت های 
جهانی تثبیت شود، نرخ دالر کمی رشد پیدا کند و 
از  حاکی  برآوردها  است،  نزدیک  نیز  مجامع  فصل 
آن بود که بازار وضعیت مثبت تری داشته باشد زیرا 
قیمت سهم ها همچنان در مقایسه با سایر بازارهای 
مالی رقیب جذاب تر است. اما عدم اطمینان نسبت به 
سیاست های کنترلی مخصوصا دخالت در نرخ فروش 
شرکت ها، وضع عوارض مختلف، هزینه های شرکت ها 
بدبینی  باعث  و...  مالیات و عوارض صادرات  مانند 
سهامداران نسبت به بازار شده است. به طوریکه با 
وجود آنکه پتانسیل رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی در بازار 
نهفته است، حتی افرادی که حرفه ای هستند ناامید 

شده اند.«
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه پتانسیل 
رشد در بازار سرمایه وجود دارد، اظهار کرد: »با توجه 
به وجود این پتانسیل بازار رشد خواهد کرد. البته فراز و 
نشیب دارد اما هرچقدر هم بی اعتمادی وجود داشته 
اقتصادی  فاکتور  تغییرات  از  ناشی  که  باشد رشدی 
است روی بازار تاثیر می گذارد اما به مرور و با نوسان 

و تاخیر زمانی.«
امید برای بهبود وضعیت بازار سرمایه 

در  نیز  سرمایه  بازار  کارشناس  سالمی،  غالمرضا 
خصوص وضعیت بازار بورس به »ابتکار« گفت: اکنون 
وضعیت شرکت ها به نسبت قبل بهتر شده است و 
این امید وجود دارد که آینده بهتری در انتظار بازار 
سرمایه باشد اما چند مسئله تاثیرگذار وجود دارد که 
باید آنها را مورد توجه قرار بدهیم. اولین مسئله این 
است که رشد بازار سرمایه تابع تورم است به عبارت 
روشن تر اگر تورم انتظاری باالتر باشد و یا توافق برجام 

صورت نگیرد جامعه منتظر افزایش سرسام آور تورم 
بوده و حتماً بازار سرمایه رشد خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل موثر 
در رشد واقعی شاخص بورس اظهار کرد: آنچه باعث 
رشد واقعی بازار سرمایه می شود رشد اقتصادی کشور 
است یعنی اگر ما می خواهیم بازار سرمایه رشد داشته 
باشد باید رشد اقتصادی در کشور باال برود برای رشد 
آنها  سوددهی  و  شرکت ها  تولید  باید  سرمایه  بازار 
افزایش یابد. این در حالی است که روند سرمایه گذاری 
مناسبی وجود ندارد به گونه ای که رشد سرمایه گذاری 
در اکثر صنایع منفی است از سوی دیگر در اقتصاد نیز 
رشد نداشته ایم بنابراین از لحاظ اقتصادی هیچ دلیلی 
برای رشد بازار سرمایه وجود ندارد مگر این که تحولی 

در تولید، بهره وری و سرمایه گذاری رخ دهد.
اگر برجام به نتیجه نرسد، بازار سرمایه شاهد رشد 

کاذب خواهد بود
با  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  سالمی 
بررسی روند بازار ادامه داد: اگر برجام تصویب نشود، 
سیاست های اشتباه دولت تکرار شود و پیش بینی ها 
بازار  آن  با  متناسب  قطعاً  باشد  تورم  افزایش  برای 
سرمایه رشد خواهد کرد اما این یک رشد کاذب خواهد 

بود.
راهی برای بازگشت اعتماد

می توان  چگونه  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
گفت:  کرد،  جلب  دوباره  را  سرمایه گذاران  اعتماد 
شفافیت مهم ترین مسئله برای بازگشت اعتماد به بازار 

سرمایه است به عبارتی روشن تر ما در بازار سرمایه 
هرچه بیشتر شفاف عمل کنیم، هر قدر که اطالعات 
رانت  شود،  منتشر  شفاف تر  شرکت ها  به  مربوط 
اطالعاتی وجود نداشته باشد و عده ای از این رانت های 
اطالعاتی استفاده نکنند در کوتاه مدت می تواند اعتماد 
از دست رفته سهامداران را جلب کند. این کارشناس 
بازگشت  در  که  بعدی  مسئله  افزود:  سرمایه  بازار 
اعتماد سرمایه گذاران موثر است این خواهد بود که 
نباید توقع زیادی از بازار سرمایه ایجاد کرد. هنگامی 
می کنند  ایجاد  سرمایه  بازار  از  زیادی  انتظارات  که 
مردم به دنبال سود هایی مثل سال ۹۹ خواهند بود 
و می خواهند یک ساله سرمایه شان چندین برابر شود 
بنابراین باید یک انتظار غیر واقعی در بازار ایجاد کرد.

و  وزارت جهادکشاورزی  گفت:  برنج  واردکنندگان  انجمن  دبیر 
سازمان حمایت وعده  داده اند که در سال جاری دوره ممنوعیت وارد 

برنج لغو شود.
به گزارش ایسنا، مسیح کشاورز با بیان اینکه به دولت اعالم کردیم 
واردات ۲۷۰ هزار تن برنج برای دو ماه فروردین و اردیبهشت  بسیار  
رقم کمی است، گفت: حدود ۴۰۰ هزار تن برنج ثبت سفارش شده 
ولی از برنامه عقب هستیم زیرا باید بین یک تا یک و نیم میلیون تن 
ثبت سفارش برنج انجام  می شد که بر اساس سوابق تنها ۲۵ درصد 

برنامه محقق شد.
اگر لغو دوره ممنوعیت واردات دیر اعالم شود فایده ای برای کشور 

ندارد
دوره  شروع  یعنی  مردادماه  در  باشد  قرار  اگر  داد:  ادامه  وی 

ممنوعیت، ممنوعیت واردات فصلی برداشته و همان زمان اعالم 
شود قطعا هیچ نفعی برای کشور نخواهد داشت؛ زیرا طرف خارجی 
تصور می کند که ما در زمان باقی مانده محدودیت خرید داریم و 
قیمت برنج را افزایش می دهند. از طرفی وقتی هم اعالم شود آنقدر 
زمان خرید نداریم و همین امر باعث کمبود و افزایش قیمت برنج 

خارجی خواهد شد.
قرارگاه  اضافه کرد: در جلسه  برنج  واردکنندگان  انجمن  دبیر 
امنیت غذایی با حضور معاونین وزیر، سازمان حمایت و اعضای 
مطرح  را  موضوعاتی  برنج  واردکنندگان  انجمن  مدیره  هیئت 

کردیم.
مثال اینکه تا هفته قبل هنوز قانون بودجه در گمرکات کشور 
اجرایی نشده بود و هیچ یک از واردکنندگان این ریسک را نمی 
کردند که بر مبنای محاسبات سال ۱۴۰۰ برنج وارد کشور کنند و 

بفروشند و پس از آن مابه التفاوت دریافت کنند.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر مطرح شده در جلسه، قیمت گذاری 
دستوری در سال ۱۴۰۰ بود. یعنی شرایط به اینگونه شده بود که 
واردکننده هر کیلو برنج را با قیمت ۳۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ 
ترخیص می کرد ولی مجبور بود با قیمت هر کیلو ۳۰ تا ۳۱ هزار 
تومان به فروش برساند. این اتفاق برای بسیاری از شرکت ها افتاد 
از ترس  و تعزیراتی شدند. به همین دلیل بسیاری از شرکت ها 

تعزیراتی شدن ترخیص را متوقف کردند.
قیمت جهانی برنج افزایش یافته

کشاورز در ادامه گفت: موضوع دیگر تغییر ارزش های جهانی 
با  که  کردند  اعالم  و  گرفتند  را  سفارش ها  ثبت  جلوی  است. 
قیمت های قدیم برنج خریداری شود در حالی که تغییرات جهانی 
مانند جنگ روسیه و اوکراین و خشکسالی باعث تغییر قیمت شده 

است و ما نیز باید تابع آن باشیم. 

به گفته وی حذف دوره ممنوعیت واردات برنج خارجی باید هرچه 
سریع تر اعالم شود تا تولیدکننده داخلی و خارجی تکلیف خود را 

بدانند.
 آغاز ثبت سفارش ها؛ به زودی

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در ادامه گفت: وزارت جهادکشاورزی 
و سازمان حمایت از مصرف کنندگان موافقت کردند تا قیمت های 
جدید را اعمال کنند و دولت نیز وارد بحث قیمت گذاری دستوری 

نشود. همچنین قرار است ثبت سفارش ها نیز به زودی آغاز شود.
دولت مداخله نکند

وی تصریح  کرد: در جلسه با وزارت جهادکشاورزی به حضور 
شرکت بازرگانی دولتی در بازار برنج نیز اشاره شد. شرکت بازرگانی 
دولتی تجربه خوبی در این بازار ندارد و سال ۱۴۰۰ با استفاده از 
ذخایر احتیاطی کشور وارد بازار شد و نه تنها نتوانست بازار را تنظیم 
کند و جلوی افزایش قیمت برنج ایرانی را بگیرد بلکه حتی باعث 
شد در ذخایر احتیاطی کشور با کاهش مواجه شویم. وزارت جهاد 
کشاورزی وعده داد که شرکت بازرگانی دولتی وارد بحث تنظیم بازار 
برنج نشود. همچنین موضوع ممنوعیت واردات برنج از تایلند نیز 

لغو شود.
به گفته این فعال بخش خصوصی اگر دولت به تعهدات خود 
عمل کند می توانیم تا پایان سال یک میلیون و ۳۰۰  هزار تن برنج 

وارد کشور کنیم.
اینکه وزارت جهاد و سازمان حمایت  با بیان  پایان  کشاورز در 
وعده داده اند که دوره ممنوعیت واردات برنج برداشته خواهد شد، 
مکاتبات در حال انجام است و منتظر نتیجه آن هستیم، گفت: 
امیدواریم تجربه تلخ سال ۱۴۰۰ در کمبود و گرانی برنج خارجی و غیر 
قابل کنترل بودن برنج ایرانی با بهره مندی از نظرات بخش خصوصی 

تکرار نشود.

» ابتکار« راهکارهای موثر در بازگشت اعتماد به بازار سرمایه را بررسی کرد

وزنه امید برای رشد دوباره بورس ر

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار سرمایه می گوید: اگر تورم انتظاری باالتر باشد و یا توافق برجام صورت نگیرد جامعه 
منتظر افزایش سرسام آور تورم بوده و حتماً بازار سرمایه رشد خواهد کرد.

وزارت جهادکشاورزی وعده داده دوره ممنوعیت واردات برنج لغو شوددبیر انجمن واردکنندگان برنج:

سالمی: نباید 

توقع زیادی از 

بازار سرمایه 

ایجاد کرد. 

هنگامی که 

انتظارات زیادی 

از بازار سرمایه 

ایجاد می کنند 

مردم به دنبال 

سود هایی 

مثل سال ۹۹ 

خواهند بود

kimia.najafi.23@gmail.com
کیمیا نجفی

آگهي ارزیابی کیفی•
مناقصه شماره 1401-14 

یک مرحله ای

۶4۱۸

نوبت دوم

موضــوع مناقصــه : ترمیــم و اصــاح کارهــای محوطــه ســازی و هدایــت آبهــای ســطحی 
ــد طبــق  و کارهــای ســاختمانی ایســتگاه تقلیــل فشــار روســتای وســج شهرســتان نهاون

فهرســت بهــای ابنیــه ســال 1401
شرح مختصر کار:

۱- مبلــغ بــرآورد اولیــه پــروژه   13/567/033/000 )ســیزده میلیــارد و پانصــد و شــصت 
و هفــت میلیــون و ســی و ســه هــزار( ریــال مــي باشــد.

ــت  ــاد و هش ــصد و هفت ــه 678/352/000  )شش ــرکت در مناقص ــن ش ــغ تضمی ۲- مبل
ــد. ــي باش ــال م ــزار ( ری ــاه و دو ه ــیصد و پنج ــون و س میلی

۳- مدت اجراي پروژه 180 روز مي باشد .
آدرس بــه  دولــت  الكترونیكــي  تــدارکات  ســامانه  عضــو  بایــد  متقاضیــان   -4

www.setadiran.ir باشند.
۵- متقاضیان حداقل باید داراي رتبه 5 ساختمان باشند.

۶- حداقل امتیاز ارزیابي کیفي مناقصه گران 65 مي باشد.
۷- حــد نصــاب تعــداد مناقصــه گــران جهــت برگــزاري مناقصــه ، حداقــل  ســه             

ــد. ــي باش ــر م ــه گ مناقص
ــي و  ــي مال ــتورالعمل ارزیاب ــاس دس ــر اس ــدگان ب ــنهاد دهن ــب پیش ــت متناس ۸- قیم

ــردد. ــي گ ــن م ــه قیمت(، تعیی ــد دامن ــت ) فراین ــت نف ــب صنع ــت متناس قیم
۹- در صــورت عــدم ارائــه گواهــی ایمنــی توســط پیمانــكاران، امــكان تاییــد صاحیــت آن 

شــرکت در مناقصــه فــوق، میســر نمــی باشــد.
متقاضیــان شــرکت در مناقصــه از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت 5 روز از مــورخ 
ــه  ــي کیفــي ب ــه دریافــت اســناد ارزیاب ــد نســبت ب 1401/03/03 ســاعت 15 مهلــت دارن
ســایت ســامانه تدارکاتــي الكترونیكــي دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir  مراجعــه 

ــد. نماین
مهلــت بارگــذاري اســناد ارزیابــی کیفــی حداکثــر تــا ســاعت 09/00 روزدوشــنبه مــورخ 

ــود.  1401/03/23 از طریــق ســامانه ســتاد خواهــد ب
تلفن : 4- 8260571 3 ،  8 – 8261075 3   ، دورنویس :  38256207   - 081

WWW. nigc-hm . ir        : آدرس اینترنت
شناسه اگهی : 1326770   م الف : 388  

نوبت اول : 1401/03/11 نوبت دوم :  1401/03/16 
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روابط  عمومي شرکت گاز استان همدان 

آگهی تجدید مناقصه
عملیات  دارد  نظر  در  فجر  موسسه 
بتنی۵،۰۰۰  مخزن  ساخت  تکمیل 
مترمکعبی شماره ۲ بصورت دستمزدی 
به  دهدشت  شهرستان  محدوده  در 
نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار 
جهت اطالعات بیشتر و گرفتن اسناد 
 ۰۷۳-۳۲۲۷۹۹۶۱ شماره  با  مناقصه 
-۰۹۹۰۳۶۰۵۸۹۸ شماره  با  یا  و 

۰۹۱۶۳۷۱۶۶۲۳ تماس گرفته شود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره ب/52- 1401/27   مرحله دوم

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد لولــه چــدن داکتیــل 800 بــا واشــر مربوطــه  را از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره 2001005963000049  برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 
بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت 
نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند تاریــخ انتشــار مناقصــه در 

ســامانه تاریــخ 1401/03/16 مــی باشــد.
مبلغ برآورد : 58.360.000.000 ریال

مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه : 2.918.000.000 ریــال بــه صــورت ضمانــت بانکــی )فراینــد ارجــاع کار( در وجــه شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان کرمــان

ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1401.03.16 لغایت 1401.03.19

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز  سه شنبه تاریخ 1401.03.31
آخریــن مهلــت تحویــل پاکــت )الــف( : بــه صــورت حضــوری ســاعت 14 روز  ســه شــنبه مــورخ 1401.03.31 بــه دبیرخانــه 

شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
زمان بازگشایی پاکات : ساعت 10:30 روز  چهار شنبه تاریخ 1401.04.01

محل تامین اعتبار : عمرانی اسناد خرانه اسامی به سررسید 1403.05.22 و 1403.11.15 با حفظ قدرت خرید و مابقی نقد 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضاب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934 

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/16
شرکت آب و فاضالب استان کرمانتاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/17

نوبت اول

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمان
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امیرعبداللهیان به ترکیه می رود

خارجه  وزیر  که  کرد  اعالم  آناتولی  خبرگزاری 
کشورمان به ترکیه سفر خواهد کرد. 

حسین  که  کرد  اعالم  آناتولی  خبرگزاری 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران امروز به ترکیه 
خواهد رفت. این خبرگزاری نوشت که این سفر، 
اولین سفر رسمی امیرعبداللهیان به ترکیه به شمار 

می رود.
 بر اساس این گزارش، در سایه بحران جهانی غذا 
به دلیل جنگ اوکراین و روسیه، ترکیه در دو هفته 

آتی میزبان وزرای خارجه ۹ کشور خواهد بود.
وزرای  میان  جانبه  نشستی سه  روز  همان  در 
خارجه ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان برگزار می 
شود. وزرای خارجه مقدونیه، هلند، روسیه ، آلمان، 

نروژ و ایرلند نیز در این مدت به ترکیه می روند.

 انتقال بایدن و همسرش
به یک مکان امن

در پی نزدیک شدن یک هواپیمای خصوصی به 
حریم هوایی ممنوعه نزدیک محل اقامت رئیس  
جمهوری آمریکا، وی و همسرش به یک مکان امن 

منتقل شدند. 
به گزارش سی ان بی سی، در پی نزدیک شدن یک 
هواپیمای خصوصی به حریم هوایی ممنوعه نزدیک 
محل اقامت »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا 
در ایالت دالور، وی و همسرش به یک مکان امن 

منتقل شدند.
بر اساس این گزارش، بعد از ورود این هواپیما 
به حریم هوایی ممنوعه، نیروهای سرویس مخفی 
کاخ سفید، بایدن و همسرش را به یک مکان امن 

منتقل کردند.
رسانه های آمریکا اعالم کرده اند که این هوایپمای 
خصوصی به اشتباه وارد این منطقه ممنوعه شده 

بود.
کاخ سفید اعالم کرد که تهدیدی برای بایدن و 
خانواده وی وجود ندارد و انتقال آنها به یک مکان 
گرفته  پیشگیرانه صورت  اقدامی  اساس  بر  امن، 

است.
و  بایدن  امنیتی،  بررسی های  انجام  از  پس 

همسرش جیل به خانه ساحلی خود بازگشتند.

فرانسه دست به دامن امارات شد

وزیر دارایی فرانسه اعالم کرد که کشورش قصد 
دارد با خرید نفت از امارات، قطع واردات از روسیه 

را جبران کند.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، دولت فرانسه 
در جهت تأمین منابع نفت و انرژی خود در غیاب 

واردات از روسیه، به دنبال توافق با امارات است.
»برونو لومر« وزیر دارایی فرانسه روز یکشنبه در 
گفت وگو با رادیو اروپا اعالم کرد: پاریس به منظور 
جایگزینی نفت روسیه، در حال مذاکره با امارات 
متحده است. مذاکرات با امارات متحده در جریان 

است. باید جایگزینی برای نفت روسیه پیدا کنیم.
رسمی  طور  به  اروپا  اتحادیه  شورای  تازگی   به 
ششمین بسته تحریمی را علیه روسیه در ارتباط با 
عملیات نظامی این کشور در اوکراین تصویب کرد. 
در متن بیانیه شورای اتحادیه اروپا که امروز جمعه 
صادر شد، یک دوره شش ماهه برای ممنوعیت 
واردات نفت خام و دوره هشت ماهه برای واردات 

فرآورده های نفتی روسیه تعیین شده است.

شلیک 8 موشک در 4 جهت!

کره شمالی روز گذشته به طور متوالی چندین 
موشک بالستیک کوتاه برد را از مکان های مختلف 

به سمت دریا پرتاب کرد.
این آزمایش در نوع خود کم سابقه بوده است 
به  متوالی  موشک  روز، هشت  یک  در  چراکه 
فاصله زمانی ۳۵ دقیقه به چهار جهت مختلف، 
از مناطق ساحلی غربی و شرقی و دو منطقه در 
شمال و نزدیک پیونگ یانگ پایتخت این کشور 

شلیک شد.
به گزارش یورونیوز، این اقدام کره شمالی تنها یک 
روز پس از پایان رزمایش دریایی سه روزه آمریکا و 
کره جنوبی با شرکت ناو هواپیمابر آمریکایی رونالد 
ریگان در دریای فیلیپین انجام شد. این اولین باری 
بود که پس از پنج سال در رزمایش مشترک آمریکا 
با کره جنوبی، آمریکا ناو جنگی خود را فرستاده بود.

آماری از افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی

روزهای بدتر در راهند

مجبور  آینده  ماه های  در  احتماالً  آلمان  مردم 
خواهند بود هزینه قابل توجهی برای خرید مواد 
غذایی بپردازند. اورلین دوتویت، کارشناس تجارت 
از شرکت بیمه اعتباری Allianz Trade، با جمع 
آلمان،  در  گفت:  اخیر  مطالعه  یک  نتایج  بندی 
قیمت خرده فروشی مواد غذایی احتماالً بیش از 
یافت.  خواهد  افزایش   2022 سال  در  درصد   10
این مقدار معادل 2۵0 یورو هزینه اضافی به طور 

متوسط برای هر نفر در سال است.
به رغم افزایش قیمت های اخیر، قیمت خرده 
فروشی مواد غذایی منعکس کننده افزایش واقعی 
قیمت مواد غذایی در 18 ماه گذشته نیست. دوتوآ 
هشدار داد: »وضعیت بدتر هنوز در راه است.« 
بر اساس این مطالعه، تولیدکنندگان مواد غذایی 
و نوشیدنی از ابتدای سال 2021 قیمت خود را در 
آلمان به طور متوسط 16.6 درصد افزایش داده اند. 
قیمت بیشتر محصوالت روزمره، از جمله روغن ها 
و چربی ها )افزایش ۵۳ درصدی(، آرد )افزایش 28 
درصدی( و ماکارونی )افزایش 1۹ درصدی( عمدتا 

ناشی از حمله روسیه به اوکراین است.
بر اساس این مطالعه، قیمت های خرده فروشی 
مواد غذایی در مجموع فقط حدود 6 درصد افزایش 
قیمت  افزایش  امکان  هنوز  بنابراین  است.  یافته 
کاهش  و  باال  »تورم  گفت:  دوتویت  دارد.  وجود 
فروش مواد غذایی در فروشگاه ها پس از پاندمی، 
تاثیر  غذایی  مواد  بر سودآوری خرده فروشی های 
احتماال  قیمت ها  افزایش  نظر،  این  از  می گذارد. 
مصرف کننده  قیمت های  بر  قابل توجهی  تأثیر 
اخیر  نظرسنجی  در  واقع،  به  داشت.«  خواهد 
موسسه تحقیقات اقتصادی Ifo، از هر ده شرکت 
نوشیدنی، ۹ شرکت  و  غذایی  مواد  خرده فروشی 
اعالم کردند که در حال برنامه ریزی برای افزایش 
بیشتر قیمت ها هستند. به گفته Ifo، دلیل اصلی 
افزایش قیمت ها هزینه های باالتر انرژی، مواد خام، 

سایر محصوالت اولیه و کاالها است.
حال،  همین  در  ایرانی،  دیپلماسی  گزارش  به 
فروشگاه  های زنجیره ای بزرگ در تالش هستند تا 
حداقل از افزایش قیمت ها جلوگیری کنند. در چند 
هفته گذشته، مارکوس موسا، رئیس فروشگاههای 
بزرگ  برندهای  تولیدکنندگان  از  بارها   Edeka

ها  قیمت  افزایش  در  که  است  کرده  درخواست 
زیاده روی نکنند.

تهدید جدید پوتین علیه آمریکا و 
اوکراین

والدیمیر پوتین گفت، اگر واشنگتن موشک های 
دوربرد به کی یف تحویل دهد، مسکو اهداف نظامی 

که تاکنون هدف گرفته نشده را هدف می گیرد. 
به گزارش ایسنا، والدیمیر پوتین،  رئیس جمهور 
با شبکه »روسیه 1«  گفت:  روسیه در مصاحبه 
بله، موشک ها در این مورد ضروری هستند. اما 
اگر به کی یف تحویل داده شوند، ما نتیجه گیری 
های مناسبی خواهیم گرفت و سالح های خود را به 
اندازه کافی برای حمله به آن اهدافی که هنوز هدف 

نگرفته ایم، مستقر خواهیم کرد.
موشکی  سامانه  ارسال  کرد:  تاکید  پوتین 
چندپرتابی )MLRS( آمریکا به اوکراین با بازگرداندن 
تلفات تجهیزات نظامی اوکراین مرتبط است و در 
واقع این چیزی را تغییر نمی دهد. در آغاز عملیات 
ویژه روسیه، ارتش اوکراین حدود ۵1۵ موشک انداز 
چندگانه داشت که ۳80 فروند از آنها منهدم شد، 
انبار خارج شدند  از  اما برخی از آنها بازسازی یا 
و در حال حاضر کی یف حدود ۳60 واحد از این 

تجهیزات دارد.
شناسایی  پهپادهای  افزود:  همچنین  پوتین 
اوکراینی که از ابتدای عملیات ویژه در آنجا پرواز 
می کردند، همگی ساخت خارجی هستند. تحویل 
با هدف  تنها  اوکراین  به  بیشتر غربی  تسلیحات 
طوالنی شدن درگیری تا حد امکان انجام می شود.

روسیه  که  کرد  تاکید  روسیه  جمهور  رئیس 
برنامه ای برای اشغال خاک اوکراین ندارد. او توضیح 
داد که هدف روسیه حفاظت از افرادی است که به 
مدت 8 سال مورد آزار و اذیت و نسل کشی رژیم 

کی یف قرار داشتند.
مقابل  در  روسیه  نظامی  برتری  به  اشاره  با  او 
نیروهای اوکراینی گفت: نیروهای ضد هوایی ما 
ده ها سامانه تسلیحاتی اوکراینی را به راحتی نابود 

کرده و آنها را مانند آجیل خرد می کنند.
ده ها  انهدام  تایید  با  روسیه  فدراسیون  رئیس  
فروند از تسلیحات ارسالی آمریکا به اوکراین گفت: 
مسکو به راحتی با این موضوع کنار آمده و تا همین 
حاال هم موفق شده ده ها سامانه غربی که تحویل 

اوکراین داده شده را نابود کند.
پوتین هشدار داد که نیروهای روسیه هر سالحی 
را که واشنگتن به اوکراین ارسال کند، نابود خواهند 

کرد.

تاکنون بیش از 2۵ قانونگذار محافظه کار نامه های 
ارسالی خود را به رئیس کمیته 1۹22 حزب، به طور 
علنی منتشر کرده اند. آنها بخشی از هم حزبی های 
ابعاد  انتشار  از  پس  که  هستند  جانسون  آقای 
بیشتری از رسوایی »پارتی گیت« اعتماد خود را به 
کمیته  رئیس  از  و  داده اند  دست  از  دولتش  و  او 
اعضای خصوصی حزب محافظه کار که فراکسیونی 
در مجلس عوام بریتانیا است، خواسته اند تا جلسه 

رای اعتماد دوباره به رئیس حزب را برگزار کند.
کارکنان دفتر آقای جانسون در دسامبر 2020 و 
در بحبوحه اجرای قوانین قرنطینه عمومی برای مهار 
شیوع ویروس کرونا یک مهمانی  و جشن و سروری 
کرونایی  محدودیت های  هیچ گونه  لحاظ  بدون 
رسوایی  به  آن  تصاویر  انتشار  با  که  کردند  برگزار 
با  کنون  تا  جانسون  یافت.  شهرت  »پارتی گیت« 
اکتفا به اعالم عذرخواهی های مکرر از مردم بریتانیا 
در مقابل فشارهای عمومی و احزاب سیاسی برای 
استعفا از مقام نخست وزیری مقاومت کرده ولی 
شدن  فراگیر  از  نگرانی  اعالم  با  او  حزبی های  هم 
بی اعتمادی عمومی به حزب محافظه کار تالش تازه ای 

را برای حذف آقای جانسون آغاز کرده اند. 
سه سناریوی احتمالی

رای  جلسه  برگزاری  البته  نیوز،  یورو  گزارش  به 
اعتماد اعضای حزب محافظه کار نیازمند ارائه رسمی 
درخواست حداقل ۵۴ نماینده این حزب است. در 
چنین شرایطی، طی هفته آینده سه سناریو پیشِ رویِ 

نخست وزیر محافظه کار بریتانیا خواهد بود:
1- در حالی که بریتانیا در حال برگزاری جشن های 
بوریس  است،  الیزابت  ملکه  سلطنت  سالگی   ۷0
نمایندگان  کردن  متقاعد  برای  تالش  در  جانسون 
مخالف خود در حزب محافظه کار است تا بتواند دوره 
نخست وزیری خود را به بیش از ۳ سال برساند. 
هستند،  او  برکناری  خواهان  که  اما نمایندگانی 
مدعی اند که شمار آنها به حدنصاب ۵۴ تَن رسیده 

است.  
اما با توجه به این که شمار نامه های رسیده به 
رئیس کمیته 1۹22 محرمانه است، این امیدواری 
برای جانسون وجود دارد که از برگزاری جلسه رای 
همچنین  او  یابد.  نجات  آینده  هفته  طی  اعتماد 
این خوش بینی را دارد که نتایج شکست احتمالی 
حزبش در انتخابات میان دوره ای 2۳ ژوئن در در 
فاجعه بار  خیلی  ویکفیلد  و  هونیتون  و  تیورتون 
نباشد تا ریاست او بر حزب محافظه کار و حضورش 
تا رخداد بحران بعدی  در کسوت نخست وزیری 

برقرار بماند.  
که  شده  مدعی  تایمز  ساندی  روزنامه   -2
که  محافظه کار  حزب  در  جانسون  شمار مخالفان 
درخواست رسمی برگزاری جلسه رای اعتماد را به 
کمیته 1۹22 ارائه کرده اند از مرز ۵۴ نفر گذشته و 

حتی این کمیته روز چهارشنبه آینده را برای برگزاری 
این جلسه در نظر گرفته است. البته برخی تحلیلگران 
این  برگزاری  بریتانیا معتقدند که  مسائل سیاسی 
جلسه در هفته آینده به نفع آقای جانسون خواهد 
بود چرا که پیش از مشخص شدن نتایج انتخابات 
رسوایی  تاثیر  زیاد  احتمال  به  که  میان دوره ای 
پارتی گیت بر اعتماد عمومی به حزی محافظه کار را 
بیش از پیش عیان خواهد کرد، کار آقای جانسون 
حزب  نمایندگان  اکثریت  دوباره  نظر  جلب  برای 
محافظه کار ساده تر خواهد بود و او همچنان شانس 

باقی مانده در سمت خود را خواهد داشت.
۳- اما به هر حال این احتمال نیز وجود دارد که 
اعتماد  رای  دوباره  کسب  به  موفق  جانسون  آقای 
اکثریت نمایندگان هم حزبی خود نشود که در این 
صورت از رهبری حزب کنار گذاشته می شود و رقابت 
تازه ای در تابستان آینده برای تعیین رئیس جدید 
حزب محافظه کار و نخست وزیر جدید بریتانیا شکل 

خواهد گرفت.

نخست وزیر خوش شانس؟
کرده  منتشر  اخیراٌ  بی بی سی  که  گزارشی  طبق 
سیاستمداری  را  جانسون  بوریس  خیلی ها  است، 
خوش شانس می دانند که استعداد ویژه ای در جان 
سالم به در بردن از انواع و اقسام جنجال ها دارد. 
می توان زمان انتشار گزارش تحقیق درباره رسوایی 
»پارتی گیت« را یک مثال خوب از این خوش اقبالی ها 

دانست.
اگر پلیس لندن وارد ماجرا نمی شد و انتشار گزارش 
کامل سوگری درباره مهمانی های »غیرقانونی« در 
دفتر نخست وزیر بریتانیا در دوران قرنطینه کرونا 
چهار ماه به تأخیر نمی افتاد، این گزارش ممکن بود 
موقعیت نخست وزیر را به طور جدی به لرزه بیندازد.

از سوی دیگر در این چهار ماه، حمله روسیه به 
اوکراین از یک طرف و افزایش بی سابقه نرخ تورم در 
بریتانیا از طرف دیگر، اهمیت رسوایی پارتی گیت را 

کاهش داد.
از طرف دیگر، اگرچه جانسون در شش مهمانی 

شرکت کرده بود، ولی پلیس فقط بابت حضور او 
در دو تا از آن ها تحقیق کرد و فقط به خاطر یک 
مهمانی او را جریمه کرد؛ آن هم جشن تولد کوتاهی 
دفتر  در  برایش   2020 ژوئن   1۹ دستیارانش  که 
نخست وزیری ترتیب داده بودند. این جریمه او را 
به اولین نخست وزیر تاریخ بریتانیا تبدیل کرد که 
در دوران زمامداری اش بابت قانون شکنی، مجازات 
می شود. ولی این امکان را به جانسون داد که در 
دفاع از خودش بگوید که حضور شخص او در بقیه 

مهمانی ها خالف قانون نبوده است.
می توانست  که  پارتی گیت  رسوایی  مجموع،  در 
سیلی به راه بیندازد و بوریس جانسون را از مقامش 
به پایین بکشد، به رودخانه ای پرآب تبدیل شد که او 
در این چند ماه توانست در برابر جریانش مقاومت 
دست  در  جانسون  بوریس  سرنوشت  فعالً  کند. 
نمایندگان حزبش در مجلس بریتانیاست و تا وقتی 
آن ها نخواهند او را تغییر بدهند، در مقامش باقی 

می ماند.

کارشناس مسائل آمریکا گفت: اینکه وزیر خارجه ایاالت متحده 
در اثنای اعالم تاریخ سفر بایدن به عربستان و سرزمین های اشغالی 
اعالم می کند حقوق بشر در عربستان با مشکل جدی روبه رو است، 
نشان می دهد واشنگتن همچنان به دنبال آن است که عربستان 
را مورد تهدید ضمنی قرار دهد و از سوی دیگر به دنبال جلب 

حمایت های مادی این کشور بوده است. 
»فریدون مجلسی« کارشناس مسائل آمریکا در تشریح دالیل و 
ابعاد سفر آتی رئیس جمهوری آمریکا به عربستان و سرزمین های 
اشغالی که مدتی به تعویق افتاده است، در گفت وگو با خبرگزاری 

ایلنا اظهار کرد: قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که عموماً 
کشورهایی که روی خط توسعه قرار می گیرند، سیاست های آنها 
را منافع اقتصادی و توسعه ملی تشکیل می دهد. به عنوان مثال 
کشوری مانند عربستان سعودی که در فقر، جهالت و تعصب دینی 
شهره عام و خاص بود، حاال به دنبال آن است که اقتصادش را روی 
ریل توسعه قرار دهد. امروزه عربستان در صدد است از کشاورزی 
گرفته تا اقتصاد را به نوعی تغییر داده و  همانند امارات و سایر 
همسایگان خود به دنبال توسعه فراگیر ملی برود. ریاض تصمیم 
گرفته که از حقوق خود کنار رفته و خط توسعه را جلو ببرد که این 

نشان از یک پوست اندازی در عرصه سیاسی - اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: در این بین ولیعهد جوان عربستان در خط فکری 
توسعه میان خود با کویت، عمان، قطر و امارات همخوانی ایجاد 
کرده و به نوعی بحث توسعه اقتصادی و سیاسی را در جهان مطرح 
کرده است. بن سلمان اگرچه مشکالتی را در مسیر خود می بیند اما 
سعی می کند این مشکالت را با جبهه گیری های واحد در منطقه و 
در داخل عربستان حل و فصل کند. در این میان ایاالت متحده هم 
نقش موازنه کننده را برای عربستان و سایر کشورهای منطقه بازی 
می کند و به همین جهت معتقدم که واشنگتن در حال تقویت این 
مسیر و همراهی ریاض است. آمریکا به دنبال آن است تا بتواند 
در منطقه حاشیه خلیج فارس دولت های عرب را از جنگ و نزاع با 
یکدیگر دور کند. ایاالت متحده به دنبال آن است که این کشورها 
را از تاریخ و هویت خود دور کند اما در این میان هنوز زمان آن فرا 
نرسیده که عربستان سعودی رویکردهای جدید اجتماعی و فکری 

خود را به دنیا معرفی کند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: همین چند سال پیش 
بود که پرونده قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان واقع 
در استانبول یک موج بین المللی را علیه ریاضی به پا کرد اما پس از 
آن اتفاقات دیگری رخ داد که اوضاع را تغییر داد. به همین جهت 
معتقدم که عربستان در مسیر پوست اندازی گام برمی دارد. بر 
همین اساس برجسته شدن سفر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان 
و اسرائیل در حقیقت به ما نشان می دهد که ایاالت متحده به 

دنبال معامله گری و برجسته کردن اوضاع و احوال خود در منطقه 
حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه است. به عنوان مثال، این که وزیر 
خارجه ایاالت متحده در اثنای اعالم تاریخ سفر بایدن به عربستان و 
سرزمین های اشغالی اعالم می کند حقوق بشر در عربستان با مشکل 
جدی روبه رو است، نشان می دهد واشنگتن همچنان به دنبال آن 
است که عربستان را مورد تهدید ضمنی قرار دهد و از سوی دیگر به 

دنبال جلب حمایت های مادی این کشور بوده است.
مجلسی افزود: بر همین اساس معتقدم سفر بایدن به عربستان 
و اسرائیل می تواند در نهایت یک حلقه وصل بین دو طرف در 
قالب توافق ابراهیم به وجود بیاورد. در این میان باید توجه داشت 
به  آمریکا  رئیس جمهوری  که سفر  است  گذشته  زمان  آن  دیگر 
سرزمین های اشغالی خون اعراب را به جوش بیاورد و این دقیقاً 
همان سناریوی مهم است که باید مورد توجه قرار بگیرد. به عنوان 
مثال اگر رئیس جمهوری آمریکا به تایوان سفر کند، بدون شک 
مقام های چین خشمگین می شوند اما در مورد اسرائیل به صورت 
مشهود می بینیم هیچکدام از کشورهای عربی دیگر در مورد روابط با 

اسرائیل اعتراض خاصی ندارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کلیت این فرآیند یک هشدار جدی 
به حساب می آید و به همین جهت سناریوهای مختلفی علیه تهران 
در دستور کار قرار گرفته است. توجه داشته باشید که رویارویی 
اسرائیل با ایران صرفاً به مسئله نظامی یا هسته ای معطوف نمی شود، 
بلکه همه شاهد آن هستیم که اقتصاد و تکنولوژی کشورمان طی 
یک فرایند و ائتالف سازی مشخص مورد هدف قرار گرفته است. بر 
همین اساس سفر بایدن به اسرائیل و عربستان بدون تردید جنبه 
نمایشی نخواهد داشت اما در این میان باید توجه کرد که آنها در 
روابط پشت پرده خود، ایران را در دستور کار می گذارند. به عبارت 
روشن تر ایاالت متحده می خواهد آنچه »ضلع جنوبی دیوار انزوای 
ایران« می نامد را تقویت کند و هماهنگی هایی را برای این موضوع 
با کشورهای منطقه انجام خواهد داد. به همین جهت فقط قضیه 
عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان در سفر آتی جو بایدن مطرح 

نیست، بلکه اهداف دیگری هم از حیث منطقه ای دنبال می شود.

» ابتکار« هفته سرنوشت ساز برای بوریس جانسون را بررسی می کند

پسلرزههایپارتیگیت
گروه بین الملل - بوریس جانسون، نخست وزیر بریتاینا هفته سختی را پیشِ رو دارد؛ هفته ای که می تواند با برکناری او از ریاست حزب محافظه کار و آغاز 

رایزنی ها برای یافتن جانشین او به پایان برسد. 

سیاستدوگانهبایدندرقبالعربستانیک کارشناس مسائل آمریکا مطرح کرد
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نجات یابد

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در پیامی مطرح کرد که موضوع 
ایران به احتمال زیاد، اواخر هفته جاری در شورای حکام بررسی خواهد شد. 

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در صفحه 
توییترش در واکنش به اظهارات تحلیل گری که گفته بود موضوع ایران در شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه با آغاز دور جدید نشست شورا 
بررسی خواهد شد، نوشت: در واقع مسئله ایران توسط شورای حکام آژانس، به 

احتمال زیاد روز چهارشنبه بررسی خواهد شد.
چهارشنبه  رویترز  خبرگزاری  که  می شود  مطرح  این  پی  در  اولیانوف  اظهارات 
گذشته گزارش داد، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان]تروئیکای اروپا[ پیش نویس 
یک قطعنامه برای ارائه به نشست هفته بعد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی را تهیه کرده اند که از ایران می خواهد به سواالت باقی مانده آژانس درباره ذرات 
اورانیوم پیدا شده در سه محل توضیح دهد. رویترز نوشت: در پیش نویس این 
قطعنامه که روز چهارشنبه رویترز آن را رویت کرده، آمده است، شورای حکام 
»از ایران می خواهد فورا برای اجرای تعهدات قانونی اش اقدام کرده و بدون اتالف 
وقت به پیشنهاد مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای همکاری بیشتر جهت 

شفاف سازی و حل و فصل مسائل باقی مانده پادمانی عمل کند.«
خبر تهیه این پیش نویس در پی این منتشر شد که اخیرا آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در گزارشی مدعی شد، ایران همچنان به سواالت در خصوص منشاء ذرات 

اورانیوم یافت شده در سه سایت هسته ای اعالم نشده پاسخ نداده است.
خبرگزاری رویترز در این باره نوشته بود: در گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی 

اتمی که روز دوشنبه)۹ خرداد( به رصد رویترز رسیده است، آمده که ایران همچنان 
نتوانسته که توضیحاتی که اعتبار فنی داشته باشند در خصوص یافته ها در این 

سایت های هسته ای ارائه دهد.
به گزارش ایسنا، رویترز ادامه داد: در این گزارش آمده است، »مشکالت پادمانی 

درخصوص این سه مکان همچنان برجسته است.«
این خبرگزاری همچینن نوشت: در گزارش فصلی جداگانه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی که آن نیز به رصد رویترز رسیده است، آمده که ذخایر اورانیوم با غنای 60 

درصد ایران با رشد تقریبی ۹.۹ کیلوگرم به میزان ۴۳.1 کیلوگرم رسیده است.
عرب نیوز نیز گزارش داد که میزان ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران به 18 
برابر حدود تعیین شده در توافق هسته ای 201۵ رسیده است. سعید خطیب زاده، 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری اخیرش درباره گزارش آژانس 
آژانس  و  ایران  واقعیت گفت وگوهای  بازتاب دهنده  گزارش  این  متأسفانه  گفت:  
نیست. بعد از توافقی که بین ایران و آژانس در تهران انجام شد به صورت مکتوب 
ایران پاسخ هایی را به آژانس ارائه کرد و چند دور نشست های مفصل به صورت 

حضوری برگزار شد که پاسخ های فنی و ارائه مستندات از سوی ایران صورت بگیرد.
خطیب زاده با بیان اینکه این گزارش همانی است که آقای گروسی در پارلمان اروپا 
پیش از دور سوم گفت وگوهای ایران و آژانس به صورت شتابزده اعالم کرد، گفت:  
این گزارش از همان موقع و حتی قبل از نشست ایران و آژانس جمع بندی شده بود 

و به نظر می رسد که شتابزدگی در این جمع بندی وجود دارد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با تأکید بر اینکه بنابراین آنچه که در این گزارش دیده 

می شود چیز جدیدی نیست، افزود: گزارش ارائه شده منصفانه و متوازن نیست و 
بیم آن می رود که فشار صهیونیست ها و برخی کنشگرها باعث شده باشد مسیر 
گزارش معمول آژانس از فضای فنی به سیاسی منتقل شود و انتظار ما این است که 

این مسیر اصالح شود.
به دنبال انتشار خبر تهیه پیش نویس قطعنامه ای درباره ایران توسط آمریکا و 
تروئیکای اروپا، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری 
در پاسخ به سوالی در این باره گفت: ما در چند روز اخیر در این باره صحبت کرده ایم 
اما نگرانی بسیار جدی ما این است که ایران نتوانسته است به طور باورپذیری به 
سواالت آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مواد و فعالیت های هسته ای اعالم نشده 
احتمالی اش پاسخ دهد. و ما هم زمان با دنبال کردن تحقیقات توسط آژانس درباره 
مسائل پادمانی در ایران، به همکاری نزدیک با آژانس، با مدیر کل، همچنین با 

متحدان و شرکایمان در شورای حکام ادامه می دهیم.
پرایس افزود: ما در حال حاضر، در حال رایزنی دقیق درباره گزارش هایی هستیم 
که اخیرا توسط مدیرکل آژانس پیش از نشست شورای حکام در هفته آتی منتشر 
شده است و می توانیم تایید کنیم که برنامه داریم در پیگیری برای قطعنامه ای 
متمرکز بر ضرورت همکاری کامل ایران با آژانس به انگلیس، فرانسه و آلمان ملحق 
شویم. این ضرورت وجود دارد که ایران بدون تاخیر بیشتر، کامال به تعهدات قانونی 
الزام آورش تحت معاهده ان پی تی و جدا از این، بر توافق جامعه پادمانی اش با آژانس 
پایبند باشد. آژانس و مدیر کل آن در انجام دادن مسئولیت های مهمش در زمینه 

راستی آزمایی و نظارت بر ایران، از حمایت کامل ما برخوردار است.

خطیب زاده نیز در واکنش به تهیه پیش نویس قطعنامه ای توسط آمریکا و تروئیکای 
اروپا درباره ایران در صفحه توییترش نوشت: رژیم اسراییل، به عنوان دشمن شماره 
یک برجام، نفی کننده ان پی تی و تنها دارنده تسلیحات اتمی در خاورمیانه و شمال 
آفریقاست. ما این را می دانیم. جهان هم می داند. زمان آن است که سه کشور 
اروپایی و آمریکا از به خواب زدن تعمدی خود دست بردارند. آن ها یا می توانند گزینه 
دیپلماسی را دنبال کنند و یا در جهت مخالف اقدام کنند. ما برای هر دو  آماده ایم.

نماینده روسیه در مذاکرات هسته ای اعالم کرد

بررسیموضوعایراندرشورایحکامدراواخرهفته
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سبک
زندگی فیبرهایی که جایگزین عضالت می شوند

پژوهشگران آمریکایی، انواعی از فیبر را ابداع کرده اند که می توانند 
حرکت عضالت بدن را کنترل کنند و اندام های مصنوعی را بهبود 

ببخشند.
به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، تقلید از بدن 
را  عضالت  حرکت  که  محرک هایی  توسط  به ویژه  انسان 
کنترل می کنند، در سراسر جهان بسیار مورد توجه است. 
در سال های اخیر، نوآوری های بسیاری برای بهبود فناوری 
رباتیک، اندام های مصنوعی و موارد دیگر انجام شده  است اما 
ایجاد این محرک ها معموال فرآیندهای پیچیده ای را با استفاده از 

مواد گران قیمت شامل می شود.
پژوهشگران دانشگاه تگزاس در آستین )UT Austin( و دانشگاه 
ایالتی پنسیلوانیا )Penn State(، نوع جدیدی از فیبر را ابداع کرده اند که 
می تواند مانند یک محرک عضالنی عمل کند و از بسیاری جهات بهتر از سایر گزینه های موجود 

باشد. مهم تر از همه این که ساختن و بازیافت این فیبرهای شبیه به عضله، ساده است.
این گروه پژوهشی در یک پروژه جدید نشان دادند که این فیبر در مقایسه با گزینه های موجود، 
کارآمدتر و انعطاف پذیرتر است و می تواند فشار بیشتری را تحمل کند. از این فیبر می توان در 

حوزه های گوناگونی از جمله پزشکی و رباتیک استفاده کرد.
مانیش کومار )Manish Kumar(، از پژوهشگران این پروژه گفت: می توان به جای استفاده از 
موتور مکانیکی، اندامی را از این فیبرها ساخت که به محرک ها پاسخ می دهد و به بازیابی قدرت کمک 

می کند.
بازوی رباتیک ساخته شده از این فیبر را می توان در یک اسکلت بیرونی به کار برد تا کمکی برای 
افراد دارای بازوهای ضعیف باشد و به بازیابی حرکت و قدرت آنها کمک کند. به گفته پژوهشگران، 
یکی دیگر از کاربردهای بالقوه این فیبر می تواند ارائه نوعی بانداژ باشد که قابلیت بسته شدن خودکار 
دارد و می توان از آن در جراحی استفاده کرد. این بانداژ به طور طبیعی پس از بهبود زخم، در بدن 

از بین می رود.
رابرت هیکی )Robert Hickey(، از پژوهشگران این پروژه گفت: عملگرهای مکانیکی، موادی 
هستند که تحت تاثیر هر محرک بیرونی، تغییر شکل می دهند. از جمله آنها می توان به قطعاتی از 
یک دستگاه اشاره کرد که منقبض یا منبسط می شوند. برای فناوری هایی مانند فناوری های رباتیک، 
باید نسخه های نرم و سبک وزن این مواد را توسعه دهیم که می توانند مانند عضالت مصنوعی عمل 

کنند. کار ما در واقع یافتن روش جدیدی برای انجام دادن این کار است.
فیبرهای موجود برای تحریک واکنش هایی که قطعات را به یکدیگر متصل می کنند، به جریان 
الکتریکی نیاز دارند. این اتصال در مقایسه با اتصال فیبر جدید این گروه پژوهشی، دشوارتر است. 
این بدان معناست که در این فناوری جدید، بیشتر کار را خود قطعات انجام می دهند. یکی دیگر از 
مزایای مورد توجه این است که به راحتی می توان فرآیند را معکوس کرد و قطعات فیبر را به حالت 

اولیه خود بازگرداند. این پژوهش، در مجله Nature Nano به چاپ رسید.

چند ورزش خطرناک برای دختران 

از آنجایی که ورزش های گروهی فواید زیادی دارند و اغلب آنها سرگرم کننده و خوب هستند والدین اغلب فراموش می کنند 
که برخی از این ورزش چقدر می تواند برای فرزندانشان به ویژه دختران خطرناک باشد.

به گزارش ایرنا،  تفاوت های آشکاری بین مردان و زنان وجود دارد که برخی از این تفاوت ها می تواند منجر به افزایش 
خطر آسیب شود. والدین و مربیان تصور می کنند که دختران نیز مانند پسران با زندگی ورزشی سازگار هستند اما 
نظر پزشکان این است که دختران از نظر خلق و خو آنقدر با پسران متفاوتند که هرچند انجام مقدار متوسطی از 
ورزش آن هم از نوع درست و تحت شرایط مناسب برای دختران بسیار مفید است، اما تمرین بیش از حد، تالش 

بیش از حد برای سالمت جسمی و روحی آنها مضر است. 
در این گزارش تالش شده است تا والدین را با ۵ ورزشی آشنا کنیم که به ویژه برای دختران آسیب زا هستند.

بسکتبال
کشیدگی یا پارگی رباط صلیبی قدامی در مفصل زانو یکی از عوارض بازی های بسکتبال است که این عارضه در زنان 
نسبت به مردان واضحا شایعتر است. دلیل اصلی این امر، یک علت آناتومیک است به این صورت که خانم ها دارای لگن 
پهن تر و به عبارتی بیومکانیک زانو متفاوت نسبت به آقایان هستند که خود باعث افزایش زاویه بین استخوان ران و استخوان ساق پا 
)زاویه Q( می شود. میانگین  زاویه Q در زنان تا ۵ درجه بیشتر از مردان است که می تواند منجر به کنترل ضعیف زانو و افزایش خطر نیروهای والگوس  یا 

نیروهای جانبی در زانو، به ویژه هنگام فرود از پرش یا چرخیدن شود.
در حالی که رگ به رگ شدن و کشیدگی شایع ترین آسیب های ناشی از ورزش بسکتبال هستند،آسیب های تروماتیک مغزی )TBIs( ناشی از این ورزش 
نیز در حال افزایش است. به تازگی یک مطالعه نشان داد که تعداد آسیب های تروماتیک مغزی در بازیکنان زن ۷۰ درصد در یک دوره ۱۰ ساله افزایش یافته 
و به تقریبا ۱۲ هزار آسیب در سال رسیده است. در واقع، این بدان معناست که تعداد بروز آسیب های تروماتیک مغزی برای دختران بسکتبالیست سه 
برابر شده است. در حالی که آسیب های تروماتیک مغزی )TBIs( می تواند از خفیف تا شدید متغیر باشد اما همه این آسیب ها باید جدی گرفته شوند. 
اکثر آسیب های تروماتیک مغزی )TBIs( ضربه مغزی هستند؛ ضربه مغزی زمانی بروز می کند که مغز در داخل جمجمه حرکت می کند و حتی می تواند 

به استخوان جمجمه ضربه بزند. این ضربه مغزی می تواند باعث گیجی، تاری دید و از دست دادن حافظه شود.
اسب سواری

در حالی که یورتمه سواری در اطراف حلقه به نظر یک ورزش زیبا و حتی صلح آمیز به نظر می رسد، اما خطرات جدی نیز به دنبال دارد.  به گفته محققان، 
اسب سواری بیش از ۲۰ برابر خطرناک تر از موتور سواری است.

در حالی که موتورسواران به طور میانگین در هر ۷۰۰۰ ساعت سواری تصادف می کنند، سوارکاران به طور متوسط هر ۳۵۰ ساعت سواری تصادف می 
کنند.  بیشتر تصادفات بر اثر افتادن از اسب اتفاق می افتد که باعث آسیب های جدی و ضربه ای به سر و ناحیه نخاع می شود و می تواند منجر به فلج شود.

فوتبال
آمار منتشر شده توسط »اتحادیه ملی ورزش دانشگاهی« )NCAA( نشان می دهد که ضربه های مغزی عامل ۱۱ درصد از آسیب ها در فوتبال زنان است. 

اتحادیه ملی ورزش دانشگاهی، یک سازمان ناسودبر است که فعالیت های ورزشی دانشگاه های آمریکا و کانادا را سازمان دهی می کند.
فقط نیمی از این میزان در فوتبال مردان رخ می دهد - ورزشی که به طور سنتی پیشرو در آسیب های ضربه مغزی است.در حالی که ضربه های مغزی 
اغلب در اثر ضربه زدن به توپ اتفاق می افتد، اما احتمال بیشتری نیز وجود دارد که این ضربه ها بر اثر برخورد با سایر بازیکنان و یا زمین خوردن نیز ایجاد 

شود.
هاکی روی چمن

اگرچه بازیکنان هاکی روی چمن از وسایل چشمی و محافظ دهان استفاده می کنند، اما این ابزار برای جلوگیری از آسیب کافی نیست. بازیکنان زن هاکی 
روی چمن با خطر ۶۲ درصدی ابتال به سه مورد و یا موارد بیشتر آسیب دیدگی قرار دارند. و این باعث می شود که بازیکنان بیشتر آسیب ببینند یا دوباره 

خود را مجروح کنند.
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره ب/52- 1401/26   مرحله دوم  

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد لولــه چــدن داکتیــل 800 بــا واشــر مربوطــه  را از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره 2001005963000051  برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 
بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت 
نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند تاریــخ انتشــار مناقصــه در 

ســامانه تاریــخ 1401/03/16 مــی باشــد.
مبلغ برآورد : 79.525.600.000 ریال

مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه : 3.976.280.000 ریــال بــه صــورت ضمانــت بانکــی )فراینــد ارجــاع کار( در وجــه شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان کرمــان

ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1401.03.16 لغایت 1401.03.19

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز  سه شنبه تاریخ 1401.03.31
آخریــن مهلــت تحویــل پاکــت )الــف( : بــه صــورت حضــوری ســاعت 15 روز  ســه شــنبه مــورخ 1401.03.31 بــه دبیرخانــه 

شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
زمان بازگشایی پاکات : ساعت 10:15 روز  چهار شنبه تاریخ 1401.04.01

محل تامین اعتبار : عمرانی اسناد خرانه اسامی به سررسید 1403.05.24 و 1403.11.15 با حفظ قدرت خرید و مابقی نقد 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضاب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934 

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/16
شرکت آب و فاضالب استان کرمانتاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/17

نوبت اول

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمان


