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گروه بین الملل - روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه و ساعاتی پیش از اعالم تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، خبری از سوی سازمان انرژی اتمی ایران اعالم شد که نشان داد تهران از 
قطعیت صدور این قطعنامه اطمینان یافته و در واکنش، اقدام به قطع فعالیت  دوربین های فرا پادمانی، دستگاه 
اندازه گیری بر خط سطح غنا OLEM و فلومتر آژانس در ایران کرده است. در بیانیه سازمان انرژی اتمی عنوان 
شد که »جمهوری اسالمی ایران تاکنون همکاری های گسترده ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است 
که متأسفانه آژانس بدون اینکه در نظر داشته باشد که این همکاری ها ناشی از ُحسن نیت ایران است نه تنها 

قدردان این همکاری ها نبوده بلکه به نوعی آن را وظیفه ایران نیز تلقی کرده است.«

سناریو های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱

این روزها بسیاری در مورد آینده اقتصاد ایران را 
دارند و دنبال بیشتر پیشگویی هستند اما اقتصاد 
علم سناریوسازی هم هست، داشتن سناریوهای 
مختلف و بررسی مداوم تغییرات و رصد تحوالت 

و ریسک ها.
در دنیای سرمایه گذاری و تصمیم گیری اقتصاد 
با رویکرد مدیریت ریسک ما یک پروسه مشخص 
داریم و این دیگر نمی تواند در قالب یک اقتصاد 
بومی شده تعریف شود، بلکه یک پروسه است، 
مثل پروسه چک کردن هواپیما قبل از برخاستن و 

یا …
مرحله اول شناسایی ریسک ها است و پروسه دوم 
ارزیاب آن ریسک ها بر ساختار سرمایه شرکت و یا 
فرد و در نهایت رسیدن به ابزارهای مدیریت این 

ریسک ها.
ریسک های اقتصادی مهم سال ۱۴۰۱ کدامند؟

اول: نرخ رشد نقدینگی
بر اساس سناریو های بدبینانه، میانه و خوشبینانه 
، در سناریو بدبینانه رشد نقدینگی ماهانه نزدیک به 
۴.۵ درصد خواهد بود و این یعنی در انتهای سال 
۲۵۰۰ هزار میلیارد نقدینگی جدید بر روی ۴۸۰۰ هزار 
میلیارد نقدینگی قبلی انباشت می شود، در سناریو 
میانه رشد متوسط ۳۹٪ ساالنه است همانند سال 
۱۴۰۰ و این هم رشد نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیاردی را 
ایجاد می کند و در سناریو خوشبینانه ما با رشدی 
۳۰٪ در سال ۱۴۰۱ روبرو خواهیم بود که آن هم 
می کند،  اضافه  کنونی  نقدینگی  به  میلیارد   ۱۴۰۰
به  اقتصاد تقریبا رشد نقدینگی  بدون درک رشد 

تنهایی نمی تواند مالک باشد.
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متئو کرونیگ معاون مرکز استراتژی و امنیت شورای آتالنتیک 
است. او به عنوان استراتژیست امنیت ملی و افسر سابق سیا 
نیز فعالیت کرده، کرونیگ هم اکنون استاد دانشگاه جورج تاون 
است. او بیش تر به دلیل پژوهش هایش در حوزه امنیت بین 
المللی و تسلیحات هسته ای شناخته شده است. کرونیگ کار 
خود را به عنوان یک تحلیلگر نظامی در گروه ارزیابی استراتژیک 

در آژانس اطالعات مرکزی آمریکا آغاز کرد.
او به عنوان یک افسر سیا واکنش های بین المللی به برنامه 
در  داده است.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  را مورد  ایران  هسته ای 
سال ۲۰۰۵ میالدی، او به عنوان استراتژیست در دفتر وزارت 
اصلی  نویسنده  که  جایی  شد  کار  به  مشغول  آمریکا  دفاع 
اولین استراتژی سراسری دولت ایاالت متحده برای بازدارندگی 
شبکه های تروریستی بود. او در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ 
میالدی در پنتاگون به عنوان مشاور ویژه در مورد سیاست ایران 
فعالیت کرد. کرونیگ به عنوان مشاور سیاست خارجی در 
مبارزات انتخاباتی میت رامنی در سال ۲۰۱۲ میالدی و مشاور 
ارشد کارزار انتخاباتی مارکو روبیو در انتخابات ۲۰۱۶ میالدی 
فعالیت کرد. نام او به عنوان یکی از ۲۵ دانشمند علوم سیاسی 
برتر آمریکایی در دوره کنونی مطرح شده است. به گزارش فرارو 
به نقل از فارین پالسی، »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا 
قصد دارد برای دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
سعودی به ریاض سفر کند. این یک تغییر رادیکال برای بایدن 
خواهد بود که پیش تر آشکارا ولیعهد عربستان سعودی را یک 

»یاغی« توصیف کرده و از مالقات با او خودداری ورزیده بود.
تمایل  به  موارد  این  همه  که  است  آن  از  حاکی  شایعات 
ناگهانی عربستان سعودی برای افزایش سقف تولید نفت اوپک 
مربوط می شود. با این وجود، واقعیت آن است که ما در مورد 
افزایش تولید به میزانی کامال متوسط تقریبا ۶۴۸ هزار بشکه در 
روز صحبت می کنیم. زمانی که شما در مورد جهانی صحبت 
روز مصرف  در  نفت  بشکه  میلیون  تقریبا ۱۰۰  که  می کنید 
می کند این افزایش تولید واقعا رقم ناچیزی محسوب می شود.

بایدن اگر بخواهد می تواند با »محمد بن سلمان« مالقات 
امریکا  بنزین در  باعث کاهش قیمت  این موضوع  اما  کند، 
نخواهد شد. در واقع، با کاستن بیش تر عرضه انرژی از سوی 
روسیه تعجب آور نیست که قیمت نفت به دنبال بیانیه اوپک 

افزایش یافت و با کاهش همراه نبود.
سیاست بایدن در قبال خلیج فارس از ابتدا نادرست بود. 

من به شخصه طرفدار همسویی با دوستان دموکرات امریکا 
در  که  این  اما  هستم،  خودکامه  رقبای  شکستن  هم  در  و 
مورد دوستان خودکامه آمریکا چه باید کرد موضوع مشکل 
دشوارتری است. مطمئنا کشور های حاشیه خلیج فارس نیازمند 
بهبود حقوق بشر هستند، اما فارغ از آن این کشور ها از امنیت 
و منافع اقتصادی ایاالت متحده حمایت می کنند و منزوی کردن 

آنان به گمانم اشتباه بود.
من پاییز گذشته در منطقه و در کشور های حوزه خلیج فارس 
حضور داشتم. تصور غالب در آنجا این بود که واشنگتن منطقه 
را رها کرده و در حال ترک آنجاست. روسیه و چین از خالء 
قدرت درک شده استفاده کردند و کشور های حاشیه خلیج 
فارس روابط اقتصادی، فناوری و امنیتی خود را با این دشمنان 
ایاالت متحده افزایش دادند. حتی گزارش هایی وجود داشت 
مبنی بر این که امارات به پکن اجازه ساخت یک پایگاه دریایی 
را پیش از آن که واشنگتن وارد عمل شده و آن را سرنگون کند 

وجود داشت.
با کشور های حاشیه خلیج  از شراکت خود  ایاالت متحده 
فارس بهره زیادی می برد. پنتاگون چندین پایگاه نظامی بزرگ 
در منطقه دارد. واشنگتن با شرکای محلی برای مقابله با ایران 
همکاری می کند. ثبات در منطقه تضمین کننده ادامه جریان 
منابع انرژی به بازار های جهانی است امری که که برای ایاالت 

متحده و اقتصاد جهانی خوب محسوب می شود.
بازار های انرژی جهانی هستند. صادرات انرژی خلیج فارس 
به آسیا به متحدان آمریکا در منطقه کمک می کند. آنان هم 
چنین به عرضه جهانی انرژی کمک می کنند و قیمت ها را در 

همه جا از جمله در ایاالت متحده پایین نگه می دارند.
امارات  و  سعودی  عربستان  چرا  که  پرسید  باید  اینجا  در 
متحده عربی باید بخواهند به بایدن برای مقابله با روسیه از 
طریق عرضه بیش تر انرژی کمک کند زمانی که بایدن از ساق 
پا به آنان لگد می زند؟ سلف او »دونالد ترامپ« شرکای سنتی 
آمریکا را در منطقه پذیرفت و این امر سازش اعراب و اسرائیل 

)در قالب توافق نامه ابراهیم( را به همراه داشت.
را  آن کشور ها  و  کرد  تحقیر  و  گرفت  نادیده  را  آن  بایدن 
جین  »شی  و  پوتین«  »والدیمیر  آغوش  سوی  به  مستقیما 
پینگ« هل داد. بهترین کار آن است که واشنگتن شرکای خود 
را در خاورمیانه در آغوش گیرد حتی در حالی که پشت در های 
بسته بر سر لزوم رعایت حقوق بشر آنان را تحت فشار قرار 
می دهد. کشور های حاشیه خلیج فارس از حضور نظامی ایاالت 
متحده سود می برند، اما واشنگتن نیز از آن بهره برده است. 
خاورمیانه در مرکز قرار دارد. وجود نیرو ها در آنجا به پنتاگون 
اجازه می دهد تا ایران را مهار کند، عملیات ضد تروریستی را در 

منطقه انجام دهد و بازار های انرژی را تثبیت کند.

تا  اجازه می دهد  ایاالت متحده  به  این حضور  هم چنین، 
قدرت خود را در سطح جهانی نشان دهد. برای مثال، بیش تر 
نیرو های نظامی ایاالت متحده در افغانستان از طریق پایگاه های 
خلیج فارس به این سو و آن سو می رفتند. در حالی که من 
فکر می کنم واشنگتن باید بخشی از موقعیت نیروی خود را 
از خاورمیانه به اقیانوس هند و اقیانوس آرام انتقال دهد باید 
حضور چشمگیری را در منطقه حفظ کند به ویژه اگر ایران به 
سالح های هسته ای دست یابد که از نظر ظاهری این موضوع 

تقریبا اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
شرکای خاورمیانه امریکا ترامپ را ترجیح دادند همان طور که 
متحدان اروپای غربی پنهان نکردند که بایدن را ترجیح می دهند. 
به گمان ام در شرایط فعلی دولت بایدن باید به ابوظبی تضمین 
امنیتی ارائه دهد تا امارات به فکر نزدیکی بیش تر به چین و 
روسیه نباشد. با امضای قرارداد های امنیتی جدید چین با جزایر 
سلیمان، کامبوج و یک کشور جدید دیگر در هر هفته واشنگتن 
باید در این فضا رقابت کند و حداقل شرکای تاریخی خود را 
حفظ کند. عالوه بر این، فرانسه پیش تر یک پیمان امنیتی با 
امارات امضا کرده است. اکنون قرن بیست و یکم است و نه 
قرن نوزدهم. این باید واشنگتن نه پاریس باشد که نقش تامین 

کننده امنیت ابر قدرت در خاورمیانه را ایفا می کند.
مهم  مناطق  بر  متخاصم  کشور های  تسلط  از  جلوگیری 
ژئوپولیتیکی ستون مرکزی سیاست خارجی ایاالت متحده از 
سال ۱۹۴۵ میالدی به این سو بوده است. این موضوع به دالیل 
روشن امنیتی و اقتصادی به نفع ایاالت متحده است. باید پرل 
هاربر را به خاطر آوریم. خاورمیانه یک منطقه مهم ژئوپلیتیکی 
است. ورود مسکو و پکن به این منطقه مورد مناقشه صورت 
در  میالدی  دهه ۱۹۷۰  از  کم  دست  واشنگتن  است.  گرفته 

منطقه پیشرو بوده است.
امریکا نباید بدون هیچ گونه توجیه و دلیلی این نفوذ و امنیت 
و رفاهی را که برای مردم آمریکا به ارمغان می آورد به کشور یا 

کشور هایی دیگر واگذار کند.
سال ها پیش، واشنگتن و مسکو برای نفوذ با یکدیگر رقابت 
کردند، اما واشنگتن نفوذ اقتصادی شوروی را تحت تاثیر قرار 
داد و مسکو را با توافق کمپ دیوید در سال ۱۹۷۸ میالدی از 
منطقه بیرون کرد. کمک امریکا به مصر تا امروز ادامه دارد. 
اقدام متهورانه مشابهی می تواند به جلوگیری از نفوذ دشمنان 

بزرگ آمریکا به منطقه کمک کند.

بایدن اعراب را به سوی پوتین و شی هل داد

سیاست بایدن در خلیج فارس چیست؟

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت

بحث و بررسی درباره اولویت های سیاستهای کلی برنامه هفتم

خبر
آمریکا و اسرائیل آتش بیار معرکه هستند

قطعنامه ای با هدف تاثیرگذاری بر مذاکرات وین 

هدف  با  حکام  شورای  قطعنامه  گفت:  آمریکا  مسائل  کارشناس  یک 
تاثیرگذاری بر مذاکرات وین و فشار حداکثری بر ایران صادر شده است.

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا در مورد تصویب قطعنامه 
علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با 
خبرنگار سیاست خارجی ایرنا گفت: مواضع آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در قبال ایران به روند مذاکرات بستگی دارد، به این معنی که هر زمانی 
که مناسبات و رویکرد ایران با کشورهای ۱+۴ رو به پیشرفت باشد و روند 
تعامل داشته و همکاری  ایران  با  آژانس  باشد،  امیدوار کننده ای داشته 
به  رو  غربی  کشورهای  با  ایران  مناسبات  که  زمانی  اما  دارد  دوستانه ای 
وخامت است و مذاکرات به خوبی پیش نمی رود، لحن آژانس هم تغییر 

کرده است.
دخالت رژیم صهیونیستی در فعالیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی
علیه  قطعنامه  تصویب  در  رژیم صهیونیستی  نقش  به  ادامه  در  وی 
ایران اشاره کرد و گفت: سفر دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
سرزمین های اشغالی و تحرکات اخیر این رژیم جعلی علیه ایران، نشانگر 
انرژی  بین المللی  آژانس  فعالیت های  در  آن  دخالت های  و  مانع تراشی 
اتمی است و به نظر میرسد رژیم صهیونیستی و آمریکا آتش بیار معرکه 

هستند.
این کارشناس مسائل آمریکا در مورد روند مذاکرات وین افزود: در حال 
حاضر آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ای را علیه ایران تصویب کرد 
که با رای اکثریت همراه بود، از طرفی به دنبال عدم تصمیم گیری آمریکا 
از فضای  این موارد حاکی  نیز متوقف شده است که  در وین، مذاکرات 

امیدوار کننده نیست.
تکرار ادعاهای واهی غرب علیه ایران 

ابوالفتح به ادعاهای مطرح شده از سوی کشورهای غربی به خصوص 
المللی انرژی اتمی ادعا  آمریکا اشاره کرد و گفت: آمریکا و آژانس بین 
میکنند که ذخایر اورانیوم ایران به حدی رسیده است که میتواند به ساخت 
سالح هسته ای دست پیدا کند. در صورتیکه جمهوری اسالمی ایران بارها 
تمامی  و  نیست  دنبال ساخت سالح هسته ای  به  که  است  کرده  اعالم 

فعالیت هایش صلح آمیز هست.
پاسخ ایران به اقدام آژانس الزم و قابل انتظار بود

وی تاکید کرد: هر فردی که رفتار ایران را بررسی می کند، متوجه خواهد 
شد که ایران هیچ گاه به دنبال ساخت سالح هسته ای نبوده است و همواره 
هر فشاری که طرف غربی به ایران وارد می کند، پاسخ متقابل میدهد لذا 
اقدام ایران در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی الزم و قابل انتظار بود و 

حتما تمام نکات فنی و دیپلماتیک بررسی شده است.
این کارشناس مسائل آمریکا تاکید کرد: کارکرد آژانس اثرگذاری بر روند 
مذاکرات است، به طور مثال زمانی بود که غنی سازی ما از ۳ درصد به ۲۰ 
درصد رسید و مذاکرات با غربی ها با مشکل روبرو شده بود، آن ها قطعنامه 
های متعددی علیه ما صادر کردند اما زمانی که با غنی سازی ۶۰ درصدی، 
را انجام دادیم و به این دلیل که مذاکرات به خوبی پیش میرفت؛ رابطه 
با  با ما خوب بود لذا نوع رفتار آژانس بستگی به روند مذاکرات  آژانس 

کشورهای غربی دارد و با هدف تاثیرگذاری بر مذاکرات صادر شد.
وی تاکید کرد: غربی ها به دنبال فشار حداکثری علیه ایران هستند تا 
بتوانند در مذاکرات وین، امتیازات بیشتری را از ایران بگیرند و در قبالش 

امتیازاتی کمتر از برجام را قبول کنند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ای فوق العاده که به ریاست آیت 
الله آملی الریجانی و با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی، نمایندگانی از 
دولت و مجلس، شورای عالی انقالب فرهنگی و دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، 
به بحث و بررسی پیرامون تعیین اولویت سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه 

کشور پرداخت.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، آیت الله آملی الریجانی در ابتدای این جلسه با تبریک ایام والدت با 
سعادت ثامن الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا)ع(، ائمه معصومین)ع( را 
حسب روایات متعدد »نورالله فی السموات و االرض« دانست و با اشاره به ذیل 
َّهُ لِنُورِهِ مَن یََشاءُ «، ابراز امیدواری کرد که همه مومنان  آیه شریفه نور » یَهْدِی الل
توفیق هدایت الهی به انوار نورانی ائمه هدی)ع( را بیابند و توسالت به ساحت 
ائمه)ع(، طریقی برای ترقی و استکمال روحی و معنوی و پیشرفت در امور شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعالم ورود به دستور جلسه مربوط 
به تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، بر لزوم دقت همراه با تسریع 
در بررسی ها برای تصویب و ارائه جهت تدوین الیحه برنامه هفتم و نهایتاً تهیه 

الیحه بودجه سال آینده کشور بر اساس قانون برنامه هفتم تاکید کرد.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به ارائه گزارشی از 
روند تهیه متن پیش نویس سیاستهای کلی بر اساس احصای مهم ترین چالش 
ها و مسائل کشور و همچنین آماری از میزان تحقق سیاست های کلی برنامه 
ششم توسعه در ابعاد گوناگون تقنینی و اجرایی پرداخت. همچنین دریابان علی 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ابتدای این جلسه، از وضعیت کشور 
و تالشهای نیروهای مسلح و ارکان گوناگون نظام در برقراری امنیت در داخل و 
منطقه خلیج فارس گزارشی داد و آزادسازی نفتکش حامل نفت ایران در آبهای 

یونان را مرهون ایستادگی ملت ایران در مقابل زیاده خواهی استکبار دانست.

و  تحریم ها  رفع  برای  مذاکرات  وضعیت  آخرین  از  گزارشی  همچنین  وی 
کارشکنی آمریکا را به  اعضای مجمع ارائه کرد. براساس این گزارش، بحث و 
بررسی پیرامون کلیات سیاست های کلی برنامه هفتم با اظهار نظر تعداد زیادی 
از اعضای مجمع و نمایندگان دولت و مجلس پایان یافت و با تصمیم اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد که از جلسه آینده، بندهای پیشنهادی 

متن سیاستهای کلی برنامه هفتم مورد بررسی قرار گیرد.
خاطرنشان می سازد سند سیاستی که از سوی مقام معظم رهبری برای اظهار 
نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شامل ۲۱ 
بند، در حوزه های اقتصادی و زیربنایی، علمی، آموزشی و فناوری، فرهنگی، 
اجتماعی، دفاعی و امنیتی و نیز حقوقی، قضائی و اداری می باشد که پس از 
اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب مقام معظم رهبری می 

رسد و مبنای تدوین الیحه برنامه هفتم توسعه کشور قرار خواهد گرفت. 3
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سناریو های اقتصاد ایران در سال 

۱۴۰۱

ادامه از صفحه یک
دوم: نرخ رشد اقتصادی

در سناریو بدبینانه رشد اقتصادی به زیر ٪۵ 
خواهد رفت و با پایین رفتن آن با عدم رسیدن به 
توافق برجامی شاهد تاثیر بسیار زیاد نقدینگی 
سناریو  در  بود،  خواهیم  سناریویی  هر  در 
را  باالی ٪۵  اقتصادی  ما رشد  نیز  خوشبینانه 
خواهیم دید که بدون برجام و برداشته شدن 
تحریم ها تقریبا خیالی خواهد بود این امر شتاب 

نقدینگی را متوازن می کند.
سوم: نرخ تورم

ریسک مهم اقتصاد ایران تورمی است که در 
صورت تحقق سناریو اول نقدینگی)بدبینانه( و 
رشد اقتصاد زیر ۵٪ شاهد رسیدن آن به بازه 
۶۰ الی ۷۰٪ خواهیم بود یعنی تورم ماهانه باالی 
۵٪ که زنگ خطر بسیار زیادی برای رسیدن تورم 
در سالهای بعد به یک عدد سه رقمی است، در 
سناریو میانه تورم در بازه ۴۵ الی۶۰ درصد در 

نوسان خواهد بود
چهارم: نرخ بهره حقیقی

در اقتصاد ایران رونق و رکود بازارهای موازی 
بسیار به نرخ بهره حقیقی مربوط است، نرخ 
بهره حقیقی امروز ۱۸٪ است و این امر یعنی 
برو بدهی ایجاد کن و دارایی روی زمین بخر و 
منتفع شو! بدون افزایش نرخ بهره در ایران و 
بدون سیاستی  انقباضی شاهد منفی تر شدن 
این نرخ خواهیم بود، در حال بر هکی با یک 
سیاست افزایش نرخ بهره و انقباضی می توانیم 
های  ریسک  با  اما  باشیم  کاهش  کمی  شاهد 
جدید و عدم حرکت نرخ بهره تقریبا دور از ذهن 

خواهد بود
ساختار  اساس  بر  باید  اقتصاد  فعال  هر 
سرمایه اش سناری های فوق را تحلیل و برنامه 

جایگزین داشته باشد.

خبر

خبر

با امضای معاون اول رئیس جمهوری

حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان 

کاهش یافت

با امضای معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه 
مربوط به تعیین کمک هزینه مسکن کارگران 

مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ ابالغ شد.
به گزارش »ابتکار«، هیئت وزیران در جلسه 
مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱، به پیشنهاد شورای عالی 
کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، کمک 
را  کار  قانون  مشمول  کارگران  مسکن  هزینه 
تعیین کرد. بر این اساس، کمک هزینه مسکن 
کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه 
سال ۱۴۰۱، ماهانه مبلغ ۵۵۰ هزار تومان تعیین 
شد. الزم به ذکر است در جلسه ۱9 اسفند سال 
گذشته شورایعالی کار، حق مسکن کارگران ۶۵۰ 

هزار تومان تعیین شده بود.
از سوی دیگر دولت مصوبه مربوط به تعیین 
ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ را اصالح 

و ابالغ کرد.
در همین رابطه اعالم شد:  هیات وزیران در 
جلسه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ به پیشنهاد سازمان اداری 
 )۱۳۸( اصل  استناد  به  و  کشور  استخدامی  و 
 )۳( بند   )۲( تبصره  اصالح  با  اساسی،  قانون 
مصوبه هیات وزیران درخصوص تعیین میزان 
ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ و الحاق یک 

تبصره به آن به عنوان تبصره )۳( موافقت کرد.
مزایا  اصالحیه، رشد حقوق،  این  به موجب 
و فوق العاده های مشموالن قانون کار که در 
کار هستند،  به  اجرایی مشغول  های  دستگاه 
بود.  خواهد  کار  قانون  در  مقرر  ضوابط  تابع 
همچنین براساس تبصره الحاقی یاد شده، تبصره 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   )۱۲۴( ماده 
الرعایه  الزم  تبصره  این  مشموالن  درخصوص 

است.
رئیس  اول  معاون  مخبر  محمد  همچنین 
کمیته  جلسه  دومین  در  دیروز  جمهوری 
هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از 
حقوق معلوالن، تاکید کرد که سهمیه ۳ درصدی 

استخدام معلوالن با جدیت اجرا شود.
اول  معاون  ابالغ  اساس  بر  این  بر  عالوه 
رئیس جمهوری، افزایش حقوق بازنشستگان و 
مستمری بگیران حداقلی بگیر نیز مطابق مصوبه 
برای سایر سطوح  و  شورایعالی کار ۵۷ درصد 
و  کشوری  های  صندوق  بازنشستگان  مانند 

لشکری ۱۰ درصد اعالم کرد. 
مصوبه  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
سطوح  سایر  حقوق  افزایش  کار  شورایعالی 
مستمری بگیران تامین اجتماعی ۳۸ درصد اعالم 

شده بود.

مقام معظم رهبری: 

تجربه ایران و ونزوئال نشان دادتنها 

راه مقابله دربرابر فشارهای 

آمریکامقاومت است

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب 
آقای  دیدار  در  )شنبه(  امروز  عصر  اسالمی 
نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال و هیئت 
همراه با اشاره به ایستادگی دو کشور ایران و 
جنگ  و  سنگین  فشارهای  مقابل  در  ونزوئال 
ترکیبی امریکا، تأکید کردند: تجربه موفقیت آمیز 
دو کشور نشان داد تنها راه مقابله با این فشارها 

مقاومت و ایستادگی است.
به گزارش ایسنا، رهبر انقالب اسالمی با اشاره 
مبارزه ای  در  ونزوئال  و ملت  پیروزی دولت  به 
سخت با امریکا و جنگ ترکیبی و همه جانبه ای 
که بر ضد ونزوئال به راه انداخته شده بود خطاب 
به آقای مادورو گفتند: مقاومت جنابعالی و ملت 
ونزوئال بسیار با ارزش است زیرا قدر و منزلت و 
لیاقت یک ملت و کشور و رهبران آن کشور را 
ارتقا می دهد و امروز قاعدتاً نگاه امریکا به ونزوئال 

متفاوت از گذشته است.
حضرت آیت الله خامنه ای هم چنین با اشاره به 
پیشرفتها و ابتکارهای علمی و فناوری جمهوری 
این  افزودند:  اخیر  سالهای  در  ایران  اسالمی 
گام های بلند در شرایطی برداشته شده است که 
سنگین ترین و بی سابقه ترین تحریم ها و فشارها 
بر ملت ایران تحمیل شد و امریکایی ها خودشان 

نام آن را »فشار حداکثری« گذاشتند.
ایشان تأکید کردند: مقاومت ملت ایران باعث 
شکست سیاست فشار حداکثری شد، به گونه ای 
امریکا  سیاسی  برجسته  مسئوالن  از  یکی  که 
را  مفتضحانه«  »شکست  تعبیر  پیش  چندی 

به کار بُرد.
کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
نتیجه ای که می توان از ایستادگی و موفقیت دو 
ملت ایران و ونزوئال گرفت، این است که تنها 
راه عالج در مقابل فشارها، ایستادگی و مقاومت 
ارتباطات  و  همکاری ها  باید  آنکه  ضمن  است 
میان جمهوری اسالمی ایران و دولت بولیواری 

ونزوئال بیش از پیش مستحکم و نزدیک شود.
حضرت آیت الله خامنه ای با استقبال از امضای 
ونزوئال  و  ایران  میان  ساله   ۲۰ همکاری  سند 
پیگیری  بلندمدت  همکاری های  الزمه  گفتند: 

توافقات و به سرانجام رساندن آنها است.
ایشان با اشاره به همکاری های صمیمانه ایران 
و ونزوئال، خاطرنشان کردند: دو کشور با هیچ 
کشوری اینگونه روابط نزدیک ندارند و جمهوری 
مواقع  در  که  است  داده  نشان  ایران  اسالمی 
را  خود  دوستان  و دست  می کند  خطر، خطر 

می گیرد.
مواضع  از  هم چنین  انقالب  رهبر 
آقای مادورو تجلیل کردند و  ضدصهیونیستی 
گفتند: موضع گیری های چندی قبل جنابعالی 
علیه رژیم صهیونیستی بسیار درست و شجاعانه 

بود.
رئیس جمهور  رئیسی  آقای  که  دیدار  این  در 
جمهور  رئیس  داشت،  حضور  نیز  کشورمان 
مبارزه سخت  در  ایران  از حمایت های  ونزوئال 
ملت ونزوئال با امریکا قدردانی کرد و گفت: شما 
در هنگامی که شرایط ونزوئال بسیار سخت بود و 
هیچ کشوری کمک نمی کرد به یاری ما آمدید و 

کمک کردید تا از آن شرایط خارج شویم.
رئیس جمهور ونزوئال با تشریح شرایط سخت 
افزود:  اخیر  سالهای  در  کشور  این  اقتصادی 
همان طور که جنابعالی گفتید امریکایی ها یک 
جنگ تدریجی و چند بُعدی را علیه کشور ما آغاز 
کردند ولی ما توانستیم با ایستادگی و استفاده از 
فرصت هایی که تحریم ها در اختیار ما قرار داد، 
مقابله همه جانبه را با تهاجم آمریکا آغاز کنیم 
و اکنون شرایط ونزوئال بهتر از چند سال قبل 

است.
آقای مادورو همچنین با اشاره به مذاکرات خود 
در تهران و امضای سند همکاری افزود: ما در 
حال طراحی یک نقشه راه دقیق برای همکاری با 
ایران در زمینه های مختلف به ویژه در بخش علم 

و فناوری هستیم.
بر  تأکید  با  هم چنین  ونزوئال  رئیس جمهور 
اینکه کشورش موضوع فلسطین را یک موضوع 
مقدس بشری می داند، گفت: به علت همین 
اعتقاد، رژیم صهیونیستی از طریق موساد در 

حال توطئه مستمر بر ضد ونزوئال است.

سفر مادورو به تهران در حالی صورت می گیرد 
تحریم های  تحت  اینکه  با  همزمان  کشور  دو  که 
اخیر  سال های  طول  در  اما  دارند،  قرار  آمریکا 

روابطی نزدیک و همسو با یکدیگر داشته اند.
دیپلمات  طباطبایی،  رضا  سید  رابطه  این  در 
پیشین با بیان اینکه با بیان این که معروف است 
ارزش  است، چنانکه  »ابرتورم«  دارای  ونزوئال  که 
از  می شود  استفاده  پول  انتشار  برای  که  کاغذی 
خود پول کاغذی در ونزوئال بیشتر است، تصریح 
می کند: براساس آمار و ارقام از حدود یکسال و 
نیم پیش ونزوئال تا حدود زیادی از این وضعیت 
خارج شده است و با استفاده از راهکارهایی تالش 
در  آید.  فائق  تا حدودی  این مشکل  بر  که  کرده 
این راستا تالش کرده که مرزهای خود را بر روی 
گمرکی  معافیت های  کند،  باز  خارجی  کاالهای 
از نفت خود را  را کاهش دهد و مقدار بیشتری 

بفروشد.
همچنین ونزوئال توانسته از بحران انرژی که در 
تا  نفع خود  به  آمده  وجود  به  اوکراین  پی جنگ 
صادرات  راستا  همین  در  کند.  استفاده  حدودی 
به  نفت  صادرات  و  داده  افزایش  را  خود  نفت 
کرده  آغاز  را  اسپانیا  و  ایتالیا  کشورهایی همچون 
است و با مقامات آمریکا نیز رایزنی هایی را انجام 
داده تا بتواند از طریق نفت خود، کمبود انرژی در 

جهان را تا حدودی جبران کند.
این دیپلمات پیشین کشورمان در بخشی دیگری 
از مصاحبه خود با ایسنا همچنین در مورد اهمیت  
سفر  گفت:  نیز   تهران  به  مادرو  سفر  سیاسی 
آقای مادورو رئیس جمهور  ونزوئال به ایران از نظر 
سیاسی نیز دارای اهمیت زیادی است، این اولین 
سفر منطقه ای رئیس جمهور ونزوئال به منطقه 
روسای  با  است  قرار  آن  در  که  سفری  است، 
جمهور ترکیه، روسیه و ایران مالقات و مذاکراتی 

انجام شود.
طباطبایی با بیان اینکه  طبیعتا در این موقعیت 
و  انرژی  های  بحران  وجود  با  تاریخی  حساس 
غالت، انتخاب کشور ایران برای سفر به نوبه خود 
نشان می دهد که ونزوئال حاضر به همکاری های 
بین المللی  تحریم های  خالف  بر  ایران  با  بیشتر 
حاضر  درحال  ونزوئال  کرد:  خاطرنشان  است، 
از  برخی  استقبال   مورد  نفت   موضوع  به خاطر 
که  امیدوارند  بسیار  و  است  ها  غربی  کشورهای 
به گونه ای در ترمیم بحران انرژی جهانی بتواند 

قدمی بردارد.
مقاومت جواب می دهد

با توجه به اهمیتی که برخی از ناظران نسبت 
هستند،  قائل  تهران  به  مادورو  ای  منطقه  سفر 
روز گذشته سیدابراهیم رئیسی در نشست خبری 
از  تمجدید  با  خود  ونزوئالیی  همتای  با  مشترک 
اعالم  امپریالیسم،  قبال  در  ونزوئال  ایستادگی 
کرد که  روابط راهبردی ما ادامه دار خواهد بود و 
امضای سند ۲۰ ساله بین دو کشور نشان دهنده 

این عزم است.
وی افزود: تحریم ها و تهدیدها علیه کشورمان 
ایران  ملت  و  بود  فراوان  اخیر  سال   ۴۲ این  در 
پیشرفت  جهت  در  را  تحریم ها  تا  گرفته  تصمیم 

کشور به فرصت تبدیل کند.
کرد:  خاطرنشان  حال  عین  در  رئیسی  آیت الله 
کرده،  اعالم  سفید  کاخ  سخنگوی  که  همان طور 
فشارهای حداکثری علیه ایران مفتضحانه شکست 
خورده است و این نقطه پیروزی برای ملت ایران و 

نقطه شکست آمریکا و دشمنان است.
ونزوئال سال های  را هم گفت که  نکته  این  وی 
این  اراده ملت و دولت  اما  سختی را سپری کرد 
دشمنان  با  مقابله  در  باید  که  بود  این  کشور 
ایستادگی کند و در همین مسیر هم حرکت کرده 

است.
دولت  مردم،  اراده  داد:  ادامه  رئیسی  آیت الله 
در  باید  که  بوده  این  ونزوئال  جمهور  رئیس  و 
امروز گزارش داریم  ایستاد و ما  مقابل تحریم ها 
و  گذاشته   پشت سر  را  ابرتورم ها  کشور  این  که 
نشانه  این  است؛  شده  آغاز  آن  اقتصادی  رشد 
مقاومت  می کند  ثابت  همه  به  که  است  خوبی 
به  وادار  را  و دشمن  ایستادگی جواب می دهد  و 

عقب نشینی می کند.
رئیس جمهوری امضای سند جامع همکاری های 
جلوه ای  را  ونزوئال  و  ایران  بین  ساله   ۲۰ راهبری 
توسعه  برای  کشور  دو  عالی  مسئوالن  اراده  از 
روابط در حوزه های مختلف دانست و تأکید کرد: 
همکاری های خوبی بین تهران و کاراکاس در حوزه 
پاالیشگاه ها،  تعمیر  حرارتی،  نیروگاه های  انرژی، 
صادرات خدمات فنی و مهندسی، روابط اقتصادی، 
دفاعی و نظامی وجود دارد که نشان دهنده ظرفیت 
باالی روابط دو کشور است و دولت سیزدهم به 
دنبال ارتقای این ارتباطات به باالترین سطح است.

به  فناوری  و  علم  حوزه  از  رئیسی  آیت الله 

و  تهران  که  کرد  یاد  از حوزه ها  دیگر  یکی  عنوان 
آن  در  خوبی  همکاری های  می توانند  کاراکاس 
حوزه داشته باشند و متذکر شد: گام های خوبی 
ونزوئال در  با  فناورانه  و  برای همکاری های علمی 
و  دانش بنیان  شرکت های  و  شده  برداشته  ایران 
پارک های علم و فناوری و کشاورزی آماده انتقال 

تجربیات خود در این زمینه  هستند.
وی همچنین با اشاره به راه اندازی قریب الوقوع 
خط مستقیم پروازی بین تهران - کاراکس توضیح 
داد: این اقدام زمینه خوبی برای تسهیل در رفت و 
آمد شهروندان دو کشور است که منجر به رونق 
روابط اقتصادی و تجاری می شود و روابط دو ملت 

را نزدیک تر خواهد کرد.  
نیکالس مادورو نیز در ادامه این نشست خبری 
و  گفت وگوها  از  دوره ای  امروز  ما  کرد:  اظهار 
دنبال  به  و  گذاشتیم  پشت سر  را  عمیق  مفاهمه 
آن هستیم از طریق امضای سند همکاری های ۲۰ 
ساله چشم انداز روشنی را در مسیر توسعه روابط 
سوی  به   ۲۰۲۲ سال  در  و  کرده  ترسیم  تهران  با 

گسترش همکاری ها گام برداریم.
در  را  سختی  دوران  ونزوئال  اینکه  بیان  با  وی 
مردم  و  داشته   ۲۰۲۰ تا   ۲۰۱۷ سال های  فاصله 
کرده اند  تحمل  را  امپریالیسم  فشارهای  کشورش 
دوره،  آن  از  عبور  و  ایستادگی  و  مقاومت  با  و 
آینده  برای  افزود: ما  رسیده اند،  خوبی  شرایط  به 
کشورمان اقداماتی را پیش بینی و با قدرت آنها را 
روابط  توسعه  سایه  در  بتوانیم  تا  می کنیم  دنبال 
را  موفقیت  مسیر  خود،  دوستان  با  اقتصادی  
بپیماییم و در این راه از تجربیات ایران هم استفاده 

خواهیم کرد.
همکاری در تمامی حوزه های انرژی

گفت  هم  را  نکته  این  ونزوئال  جمهور  رئیس 
کانون  در  را  تکنولوژی  و  فناوری  که کشورش 
و  داد  خواهد  قرار  ایران  با  خود  همکاری های 
انرژی،  توسعه همکاری ها در حوزه های  خواستار 
ایران  روابط  توسعه  بانک  طریق  از  مالی  تأمین 
و  شد  تهران  با  دفاعی  روابط  تحکیم  و  ونزوئال  و 
خاطرنشان کرد: ایران در این سال ها توانسته در 
حتماً  کاراکاس  و  کند  معجزه  کشاورزی  تولیدات 
استفاده  نیز  حوزه  این  در  ایرانی ها  تجربیات  از 

می کند.
همین  به  ونزوئال  که  گفت  ادامه  در  مادرور 
را ترسیم کرده که نخستین آن  اولویت  منظور ۲ 
توسعه فناوری و تکنولوژی در صنعت کشاورزی 
محصوالت  توسعه  و  تولید  اولویت،  دومین  و 

کشاورزی برای صادرات است.
پرواز مستقیم تهران - کاراکاس 

رئیس جمهور ونزوئال از برقراری پرواز مستقیم 
تهران - کاراکاس در جهت توسعه گردشگری دو 
کشور خبر داد و  زمان برقراری این پرواز را از ۲۷ 

تیر )۱۸ جوالی( امسال اعالم کرد.
مادورو گفت که کشورش از طبیعت بی نظیری 
برای  خوبی  مقصد  می تواند  و  است  برخوردار 

گردشگران ایرانی باشد.

ونزوئال  و  ایران  نزدیک  روابط  به  همچنین  وی 
شد: تهران  متذکر  و  کرد  اشاره  حوزه ها  همه  در 
عرصه  در  ویژه  به  حوزه ها  همه  در  کاراکاس  و 
پتروشیمی(  و  )نفت  انرژی  و  اقتصادی  دفاعی، 

همکاری های نزدیکی با هم دارند.
به زودی شاهد شکل گیری جهان جدید خواهیم بود

تصریح  پایان  در  ونزوئال  جمهوری  رئیس 
بسیار  ایران  با  ما  دوستی  آینده  معتقدم  کرد: 
مسرت بخش و غیرقابل خدشه خواهد بود و شاهد 
خواهیم بود که جهان جدید چگونه شکل می گیرد 
و ما در مقابله با مشکالت مقاومت می کنیم و به 

پیشرفت خواهیم رسید.
عشق بُعد مسافت نمی شناسد!

روسای  میان  دیدار  در  است  ذکر  به  الزم 
ایران و ونزوئال دو طرف عالوه بر سند  جمهوری 
را  اسنادی  ساله،   ۲۰ راهبری  همکاری های  جامع 
فرهنگی،  سیاسی،  زمینه های  در  همکاری  برای 
امضا  پتروشیمی  و  نفتی  اقتصادی،  گردشگری، 

کردند.
نیکالس مادورو، رئیس جمهوری  این  بر  عالوه 
با  اختصاصی  گفت وگوی  از  بخشی  در  ونزوئال  
سفر  این  از  اصلی  هدف  تی وی  هیسپان  شبکه 
را تالش برای ارتقاء راهبردی فرایند همکاری های 
دو کشور در سطوح عالی تر و در راستای پیشرفت 

ایران و ونزوئال عنوان کرد.
من  گفت:  همچنین  ونزوئال  جمهوری  رئیس 
همیشه گفته ام که وحدت ما ماهیت تاریخی دارد، 
حتی پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران. پیش 
از پیروزی انقالب اسالمی در ایران نیز بسیاری از 
مردم در مبارزاتشان علیه رژیم شاه، از انقالب ها 
در آمریکای التین الهام می گرفتند. به کسانی که 
چه  می گیرند،  انتقاد  باد  به  را  روابط مان  مرتب 
باید گفت؟ پاسخ من این است که روابط برادری 
مسافت  بُعد  عشق  نمی شناسد.  مسافت  بعد 
نمی شناسد. وحدت بُعد مسافت نمی شناسد. زیرا 
در مقاطعی از زمان که نه اینترنت وجود داشت 
و  امروزی  و رسانه های  اجتماعی  نه رسانه های  و 
سراسر  در  انقالبیون  چنانی،  آن  هوایی  سفرها 
ایران با رویایی مشترک در صحنه مبارزات حضور 

بهم می رساندند.
عزیمت نفت کش های ایرانی به ونزوئال، واقعه ای 

خارق العاده بود
مادورو همچنین از تحریم ها به عنوان تروریسم 
اقتصادی یاد کرد و گفت: پس از تحریم تابستان 
به  واکنش  در  گرفت  تصمیم  ایران  دولت   ،۲۰۲۰
تحریم های رئیس جمهور ترامپ، مقداری نفت 
او  اینکه در سال ۲۰۲۰  با  کند.  ارسال  ونزوئال  به 
تهدید کرده بود به کسانی که قصد ورود به حریم 
خودتان  می کند.  حمله  باشند  داشته  را  ونزوئال 
رئیس  مقام  در  بفهمید  تا  بگذارید  من  جای  را 
به  اینکه  داشتم.  احساسی  چه  ونزوئال  جمهوری 
رغم چنین تهدیداتی، شاهد عزیمت نفتکش های 
العاده. ونزوئالیی ها  واقعه ای خارق  باشم؛  ایرانی 
همه جشن گرفتند. آن زمان ما در قرنطینه محض 

قرار داشتیم. شرایطی بس دشوار که از ماه مارس 
تا مه بر ما تحمیل شده بود.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل محاصره اقتصادی، 
نفت  تولید  و  افتاد  فعالیت  از  ما  پاالیشگاه های 
قطع شد. ذخایر کشور بسیار محدود بود و در ماه 
مارس، که مصادف شد با آغاز همه گیری کرونا تا 
پرمخاطره  بسیار  ما  برای کشور  اوضاع  ژوئن  ماه 
گردید. در آن شرایط بود که با جمهوری اسالمی 
ایران وارد گفت وگو شدیم و آنان را از وضعیت مان 
طریق  از  موقتاً  گرفتیم  تصمیم  و  ساختیم  مطلع 

سواپ با اضطرار پیش آمده مقابله کنیم.
مشکل  برای  حلی  راه  گرفتیم  تصمیم  همچنین 
تالش  بیابیم.  ونزوئال  نفت  صنعت  کارگران 
بتوانیم  تا  کنیم  راه اندازی  را  پاالیشگاها  کردیم 
نیازهای کشور را مرتفع سازیم. آن زمان بود که 
مورد  و  رسیدند  ونزوئال  به  ایرانی  نفتکش های 

تهدید قرار گرفتند.
خدمه و کاپیتان نفتکش ها که اگر اشتباه نکنم 
سخت  بود،  سوخت  از  پر  نفتکش  فروند  سه 
بودند.  ترامپ  دولت  کشیدن  چالش  به  مشتاق 
مردی که اعالم کرد به هر کسی که قصد کمک 
کردن به این کشور نیازمند را داشته باشد حمله 
می کند. خوشبختانه همه چیز به خیر گذشت. 
نفتکش ها به سالمت به ونزوئال رسیدند و مردم 
دوباره  و  گرفتند  جشن  اجتماعی  رسانه های  در 
ثابت کردیم برادرانی هستیم که در شرایط دشوار 

همدیگر را رها نمی کنیم.
رئیس جمهوری ونزوئال در ادامه تاکید کرد: با 
این سه  از سختی های  توانستیم  نفتکش ها  ورود 
ماه بکاهیم و مجال یابیم فرایند پاالیش را در داخل 
پاالیشگاه ها،  از  خارج  کنیم.  اندازی  راه  ونزوئال 
تأثیر  توانستند  می  نیز  بنزین ها  پمپ  در  مردم 

کمک های ایران را لمس کنند. 
دوران سلطه گران به پایان رسیده است

تعداد  و  ونزوئال  و  ایران  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
این عرصه قرار  از کشورها در خط مقدم  دیگری 
دارند، بیان کرد: ما چراغ ها را روشن می کنیم. همه 
را از رویدادها مطلع می سازیم و عزم و مقاومت 
قدرت های  از  عاری  جهان  ایجاد  برای  را  خود 
سلطه گر و استعمار به نمایش می گذاریم. دنیایی 
که در آن مساوات و همکاری حرف اول را بزند. 
الجزایر گفت وگو داشتم.  با رییس جمهور  دیروز 
شش ساعت تمام با هم تبادل نظر کردیم. پریروز 
برای  کردم.  مالقات  ترکیه  جمهور  رییس  با  هم 
گفت وگو درباره نظام نوین. هر دو بر اهمیت درک 
این  باید در بطن  این مقوله اهتمام ورزیدیم. ما 
این جهان در حال  دوران نقش آفرینی کنیم. در 
تجلی باید همواره یک گام جلوتر باشیم. عصری 
دوران  بود.  خواهد  معاصر  دوران  پایان  خط  که 
و  نظامی  تازی های  یکه  و  اروپایی  گران  سلطه 
سیاسی و اقتصادی آمریکا به پایان رسیده است. 
و  نو شدیم  وارد عصری  است.  پیوسته  تاریخ  به 
ادامه  همکاری هایشان  به  باید  ونزوئال  و  ایران 

دهند.

»ابتکار« سفر نیکالس مادورو به ایران را بررسی می کند

نقشه راه 20 ساله!
گروه سیاسی - نیکالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال عصر روز جمعه همراه با هیئتی بلندپایه وارد تهران شد و امروز در کاخ سعدآباد مورد استقبال رسمی 

سید ابراهیم رئیسی قرار گرفت.

در دیدار میان 

روسای جمهوری 

ایران و ونزوئال، 

دو طرف عالوه 

بر سند جامع 

همکاری های 

راهبری 20 

ساله، اسنادی 

را برای همکاری 

در زمینه های 

سیاسی، 

فرهنگی، 

گردشگری، 

اقتصادی، نفتی و 

پتروشیمی امضا 

کردند

در پی صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، تعدادی از نمایندگان به این موضوع واکنش نشان دادند.

پیش نویس قطعنامه انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا علیه ایران روز سه شنبه 
هفته گذشته به نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده 
بود که طبق گزارش خبرگزاری رویترز، در پیش نویس این قطعنامه آمده است: 
شورای حکام از ایران می خواهد که هرچه فوری برای اجرای تعهدات قانونی اش 
اقدام و بدون اتالف وقت به پیشنهاد مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
برای همکاری بیشتر جهت شفاف سازی و حل وفصل مسائل باقی مانده پادمانی 

عمل کند.
به گزارش ایسنا، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز با انتشار 
مطالبی در صفحات شخصی خود در توییتر به صدور قطعنامه شورای حکام 

واکنش نشان دادند که در زیر می خوانید.
حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود:

غربگرایان به بهانه مردم، کشور را تسلیم غرب کردند نه زندگی مردم بهبود 
یافت، نه تسلیم انتهایی داشت. البته در این شرایط با احیای برجام موافقم، اما 
نه به هر قیمتی. احیای برجام اگر همراه حفظ عزت ملی نباشد حتما بی فرجام 

خواهد بود، آنچنان که در دولت غربگرایان بود. دوباره نسخه تسلیم نپیچید.
هادی بیگی نژاد نماینده مالیر:

غربی ها و صهیونیست ها آژانس انرژی اتمی را تشکیل داده اند تا زورگویی شان 
را در نظم ناعادالنه ای که ایجاد کرده اند، قانونی جلوه دهند! بدبخت آن ملتی که 

در مقابل قلدری این ها تواضع کند.

اردشیر مطهری نماینده گرمسار:
از  به برخی  فرآیند گازدهی  به قطعنامه مغرضانه شورای حکام،  پاسخ  در 
سانتریفیوژهای پیشرفته )ازجمله IR۲ و IR۶( آغاز و سرعت تولید انواع ماشین 
ها، سانتریفیوژها و قطعات موردنیاز در صنعت هسته ای کشور افزایش یافت. 

دوران زورگویی شما و عقب نشینی ما گذشت.«
زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی 

اتمی، شورای حکام  انرژی  آژانس  با  ایران  علی رغم حسن نیت و همکاری 
قطعنامه علیه ایران صادر کرد. ایران هم بخش عمده دوربین ها را قطع کرد 
و غنی سازی را افزایش داد. این اقدام مقتدرانه ایران هزینه را برای اینگونه 
تصمیمات سیاسی و مغرضانه آژانس تحت تاثیر صهیونیسم بین الملل زیاد 
خواهد کرد. کمیسیون امنیت مجلس تجدید نظر در مذاکرات هسته ای را 

ضروری می داند.
کیومرث سرمدی نماینده اسدآباد:

تصمیم اخیر شورای حکام سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی و به 
رویه  تغییر  اگر  شد.  اتخاذ  صهیونیست ها  نظر  تامین  راستای  در  نظر 
صورت نگیرد، در نحوه همکاری با آژانس تجدید نظر جدی خواهیم کرد. 
تروریست های بین المللی حق تصمیم سازی برای سازمان های بین المللی 

را ندارند.
جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

خاموش کردن تمام دوربین های آژانس اقدامی است حداقلی برای پاسداشت 
از عزت ملت قهرمان ایران.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود:
خطای راهبردی تروئیکای اروپاییجهت امتیازگیری بیشتر از ایران با استفاده از 
ابزار آژانس بین المللی انرژی اتمی، باید با اقدامات عملیاتی در توقف فعالیت های 
داوطلبانه هسته ای و اجرای دقیق قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها اصالح 

شود. پاسخ زیاده خواهی غرب را باید به موقع داد.
سیدناصر موسوی الرگانی نماینده فالورجان:

اگر چه دولت مجوز الزم را برای پاسخ به غرب و  آژانس سیاسی اتمی دارد اما 
مطمئنا مجلسهم آرام نخواهد ماند. سران اروپا با اینکه زیر فشار گرانی نفت، 
عین خر در باتالق اند اما نوکری صهیونیستها را بر منافع مردمشان مقدم دانسته 

و خیال می کنند ایران از قمپزهای آنها خم به ابرو می آورد.
۵ کشوری که به قطعنامه آژانس رای ندادند نیمی از اقتصاد و جمعیت دنیا را 
دارند. در عین حال شاهراه نفت جهان در اختیار ایران است و اگر منافع ایران 
ایجاب کند از تمام ابزارهای در اختیار با قدرت تمام استفاده خواهد کرد. توقیف 

کشتیهای یونانی که آنان را به غلط کردن انداخته، فقط یک نمونه است.
جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی 

ایران در  مذاکرات اخیر  اتمی  همچون همیشه؛ صادقانه با  آژانس همکاری 
نمود و همه موارد فنی، امنیتی و نظارتی حتی فراپادمانی را رعایت کرد اما آمریکا 
و کشورهای اروپایی و آژانس، به جای تالش در انجام تعهداتشان، با صدور 

قطعنامه؛ انصاف و عدالت را در روابط بین الملل به سخره گرفتند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس:

وقتی گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی قبل از تهیه گزارش به 

سرزمین های اشغالی سفر می کند و با هماهنگی سران رژیم  صهیونیستی گزارش 
تهیه می کند.  چه ضرورتی دارد ایران فراتر از پادمان با آژانس همکاری نماید. 

مجلس خواستار اجرای دقیق قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم هاست.

واکنش نمایندگان به قطعنامه شورای حکام
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به شایعات توجه نکنید

کارت سوخت جایگاه داران حذف 

نمی شود

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با تکذیب شایعات مطرح شده درباره حذف 
کارت سوخت جایگاهداران، گفت: هیچ ابالغیه ای 
درباره حذف کارت سوخت جایگاه داران از چرخه 
عرضه بنزین وجود ندارد و چنین طرحی در برنامه 

نیست.
به گزارش ایسنا، علی اکبر نژادعلی با بیان اینکه 
روال مانند گذشته بوده و هیچ تغییری در شرایط 
در  که  شایعاتی  کرد:  اظهار  است،  نشده  ایجاد 
نیست  قرار  و  نبوده  واقعی  شده  منتشر  این باره 
برای  جایگاه داران  سوخت  کارت  تیرماه،  از  که 

سوخت گیری با نرخ آزاد حذف شود.
وی با بیان اینکه تغییری در نحوه توزیع بنزین 
در جایگاه های عرضه سوخت ایجاد نخواهد شد، 
گفت: بنزین یارانه ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین 
آزاد نیز همچنان با قیمت لیتری ۳۰۰۰ تومان عرضه 
می شود. به گفته وی، سیستم سوخت رسانی مانند 
روال سابق بوده و هیچگونه تغییری حاصل نشده، 
شهروندان برای استفاده از سهمیه یارانه ای از کارت 
شخصی خودروی خود و برای استفاده از سهمیه 
از  هم  و  خود  شخصی  کارت  از  توانند  می  آزاد 
کارت جایگاهداران استفاده کنند. وی با بیان اینکه 
کارت سوخت شخصی هر فرد ٦٠ لیتر بنزین ١٥٠٠ 
تومانی و ٢٥٠ لیتر بنزین آزاد ٣٠٠٠ تومانی دارد، 
گفت: استفاده از کارت سوخت جایگاهداران الزامی 
نیست اما این کارت ها همچنان در جایگاه ها وجود 

دارند و برنامه ای برای حذف آن نیست.

۶ فوتی و شناسایی ۵۶ مبتالی 

جدید کرونا در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از جمعه تا شنبه 
شدند  شناسایی  کشور  در   ۱۹ کووید  بیمار   ۵۶
و متاسفانه ۶ بیمار نیز جان خود را به دلیل این 

بیماری از دست دادند.
به گزارش ایسنا، از جمعه تا شنبه ۲۱ خردادماه 
۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۶ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و 

۱۱ نفر از آنها بستری شدند.
در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۰ 
شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۱۳ شهرستان در 
وضعیت زرد و ۳۳۵ شهرستان در وضعیت آبی 

قرار دارند.

به گزارش ایرنا، علی سالجقه در نشست خبری به مناسبت روز 
محیط زیست و رسانه افزود: منابع آبی در کشور محدود است 
بنابراین باید از تمام ظرفیت هایی که وجود دارد در تامین آب 
شرب، صنعت ، کشاورزی و محیط زیست استفاده کنیم و البته در 
این مسیر باید نیازها اولویت بندی شوند. همچنین درباره استفاده 
از آبهای ژرف هم باید دقیق عمل کنیم و تمام زوایا سنجیده و حتی 

استفاده از این منبع هم باید اولویت بندی شود.
سالجقه درباره انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان 
گفت: در مجموع اگر قرار است انتقال بین حوضه ای صورت گیرد 
باید بر اساس مجوزهای محیط زیستی باشد ، همچنین حقابه 

محیط زیستی در مبداء و مسیر تامین شود.
با منابع آب کشور خوب برخورد نکرده ایم

وی در ادامه با اشاره به مسئله آب در کشور به عنوان یکی از 
دغدغه های دولت گفت: در بحث آب آن چیزی که امروز در محیط  
زیست می گذرد نتیجه یک روز یا ۱۰ سال نیست بلکه نتیجه سال ها 
عدم مدیریت صحیح منابع است به طوری که امروز منابع آبی ما به 
آستانه تحمل رسیده اند، در واقع همیشه با آب به عنوان سرمایه ای 
که همیشه ساری و جاری است برخورد کردیم اما دیدیم این سرمایه 
در حال کم شدن است و اکنون با مشکل روبه رو هستیم، زمان 
بارش در کشور جابه جا شده و کشور دچار خشکسالی شده است، 
در واقع با منابع آب چه آب های سطحی و چه آب های زیرزمینی 
خوب برخورد نکردیم، حتی امروزه هم باو جود اینکه مدام گفته 
می شود منابع آبی محدود است اما می بینیم که برخی خانواده ها 
از آب به درستی استفاده نمی کنند، بنابراین باید تالش کنیم تا 

آستانه ها در محیط زیست فاصله بگیریم.
وی تاکید کرد: به طور مداوم از وزارت نیرو پیگیر تامین حقابه 
محیط زیست هستیم البته این مسئله همواره مد نظر وزیر نیرو 
است، همچنین در زمینه کشاورزی هم از وزارت جهاد کشاورزی 
خواستیم تا در زمینه کشت های جایگزین یعنی کشت هایی که 

نسبت به کم آبی و خشکی مقاوم هستند اقدام کنند.
تهیه بسته کامل آب برای چهارمحال و بختیاری

سالجقه در ادامه با اشاره به سفر اخیر هیئت دولت به استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: این استان یکی از سرشاخه های رود 
کارون است و در سفر رئیس جمهوری نیز به موضوع آب در این 
استان اشاره شد، اینجا گره های آب زیاد است از این رو یک بسته 
محیط  و  کشاورزی، صنعت  آب شرب،  تامین  بخش  در  کامل 
زیست و گردشگری در چهارمحال و بختیاری تهیه شده است که 
به  زودی توسط وزارت نیرو رونمایی می شود تا بتوانیم داشته های 
فعلی را حفظ کنیم و چالش ها را با استفاده از ظرفیت دانش بنیانی 

به فرصت تبدیل کنیم و از این شرایط فاصله بگیریم.
از دغدغه های دولت مسئله آب است و  تاکید کرد: یکی  وی 
همواره این موضوع در هیئت دولت مطرح می شود، همچنین تامین 
حقابه هم پذیرفته شده است، خواسته مقام معظم رهبری همواره 
این بوده که محیط زیست به اولویت تبدیل شود و این خواسته در 
دولت پذیرفته شده است و بر این اساس کلنگ هیچ پروژه ای بدون 

مجوز محیط زیستی به زمین زده نمی شود.
آخرین اقدامات درخصوص احداث سد مارون ۲

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص احداث سد 
مارون ۲ و ارزیابی های صورت گرفته درخصوص احداث این سد 
، گفت: دفتر ارزیابی سازمان در حال بررسی این موضوع است. 
در استان هایی که به عنوان سرشاخه کارون محسوب می شوند 

زیادی  استخوان الی زخم های  و  دارد  زیادی وجود  آبی  گره های 
در بحث محیط زیست کشور داریم که آگاهانه یا ناآگاهانه درگیر 
شده  موجب  که  اند  داده  رخ  عوامل  سایر  یا  سیاسی  مسایل 
مشکالت زیادی ایجاد شود و باید سریعا حل شود، رئیس جمهوری 
نیز در اولین نشست شورای عالی محیط زیست از سازمان محیط 
زیست قاطعانه درخواست کرد که ذهنیت های دوگانه مردم را در 

زمینه مسائل محیط زیستی سامان دهد.
وی ادامه داد: دو استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر 
احمد سرچشمه کارون هستند. در استان چهارمحال و بختیاری 
فضای آب آشفته است و در بهره برداری از آب مسایل متعددی 
استان  در  دارد.  ادامه  تاکنون  انقالب  قبل  از  که  داشته  وجود 
کهگیلویه و بویر احمد نیز تاکنون هیچ نوع سازه ای که استحصال 
آب انجام شود، نداریم و هیچگونه سدی ساخته نشده است، از 
طرفی در پایین دست استان خوزستان و حوزه کرخه را داریم و 
تاالب شادگان که ۴ میلیارد متر مکعب آب را در شرایط سیالبی 
سال ۹۸ مدیریت کرد، در طول این مسیر ۹۰۰ میلیون متر مکعب 
آب مصرف می شود تا به شادگان برسد که بخشی از حقابه تاالب 
تامین شود،  باید  نفر  این مسیر آب شرب ۱۲۷ هزار  در  است، 
روش های متعددی مطرح شده و سعی می کنیم روش هایی که 
نرم افزاری است مورد استفاده قرار گیرد و دنبال روش های سخت 
افزاری نرویم و در عین حال هم هیچ مشکلی برای تاالب شادگان 

پیش نیاید.
سالجقه گفت:  در مدت ۲۵۰ روزی که در سازمان حفاظت 
محیط زیست حضور دارم در هیات دولت پذیرفته شد که حقابه 

محیط زیست بعد از تامین آب شرب اولویت دارد.

تاکید بر نشست های دو جانبه برای حل معضل گرد و غبار
درخصوص  ادامه  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
کشورهای  برخی  برای  غبار  و  گرد  مسئله  نداشتن  موضوعیت 
همسایه و ضرورت اهرم های حقوقی برای حل معضل گرد و غبار 
اظهار کرد: سال ۸۹ یا ۹۰ با وزرای ۴ کشور همسایه نشست داشتیم 
اما پدیده گرد و غباربرای آنها چندان اولویت نداشت و نسبت به 
این مسئله حساسیتی نبود، بحث گرد و غبار برای سه کشوری که 
در جلسات شرکت می کردند در اولویت نبود، اما در این ۱۰ سال 
شرایط خیلی متفاوت شد و رویکردها تغییر کرد ، ترکیه کشوری در 
باالدست است اما دیدیم که چندی پیش تحت تاثیر پدیده گرد و 
غبار قرار گرفت این نشان می دهد که اگر بخواهیم بی تفاوت از کنار 

این موضوع عبور کنیم مشکالت بزرگتری پیش خواهد آمد.
وی افزود: چندی پیش در نشستی که در کنیا برگزار شده بود، 
دیدم وزیر محیط زیست عراق با رویکرد جدی نسبت به مسئله گرد 
و غبار حساس شده است، همچنین در نشستی که اخیرا با سفرای 
کشورهای همسایه در زمینه گرد و غبار داشتیم نیز رویکرد مناسبی 
داشتند، در این زمینه دستگاه های مسئول بین المللی مکلف هستند 
کار خودشان را انجام دهند، ریاست جمهوری نیز در شورای عالی 
محیط زیست تاکید کرد که کنسرسیوم منطقه ای شکل بگیرد تا این 

معضل حل شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: البته در زمینه 
مقابله با گرد و غبار به مراودات دو جانبه تاکید داریم و نشست های 
دوجانبه را تقویت می کنیم تا همگرایی برای حل مشکالت صورت 
بگیرد و به نتایج خوبی برسیم، در منشاهای گرد و غباری که در دو 
کشور ایران و عراق وجود دارد اقداماتی انجام خواهیم داد حاال از 

طریق روش های مالچ پاشی و بادشکن ها و... باشد. همچنین از 
لحاظ حقوقی دستگاه های بین المللی مکلف هستند اقدامات خود 
را انجام دهند و ما هم از این ظرفیت نشست های دوجانبه در یک 

رویکرد تعاملی استفاده خواهیم کرد.
سالجقه در ادامه در خصوص اقدامات سازمان محیط زیست 
برای حل معضل گرد و غبار در کانون های داخلی کشور توضیح 
داد: در کانون های اصلی داخلی، اقدامات در حال انجام است و 
دستگاه های مسئول کارشان را انجام می دهند و محیط زیست نیز 
نظارت می کند. در بحث و گرد و غبار باید سازگاری صورت بگیرد. 
هیچ کشوری توان این را ندارد که مشکل گرد و غبار کشورش را 
به تنهایی و به طور کامل حل کند. در داخل کشور دستگاه های 
مسئول در مجموع ۲۷۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با گرد و غبار 
اینکه  ضمن  است،  افتاده  خوبی  اتفاقات  و  اند  داده  انجام  کار 
اینجا کشور خودمان است و قانون هم برای حل معضل گرد و 
غبار داریم، برای تمام دستگاه های مسوول برنامه عمل ۱۰ ساله 
مشخص شده است و اعتبار استانی بر این اساس تخصیص می یابد 
و استان ها هم کارشان را انجام می دهند تا گرد و غبار در یک بازه 

زمانی کاهش یابد.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش بارندگی 
در کشور و منطقه بدون شک کانون های گرد و غباری سال به 
سال افزایش می یابد ، بنابراین باید عالوه بر اقدامات برای مقابله با 
این پدیده نسبت به آن سازگاری پیدا کنیم چون تغییر اقلیم تاثیر 

زیادی بر مولفه های زیستی دارد.
پمپاژ آب از خزر به خلیج گرگان بعد از الیروبی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره الیروبی خلیج گرگان 
گفت: در زمینه الیروبی خلیج گرگان نظرات موافق و مخالف زیادی 
وجود دارد، برخی نگران این هستند که چون خزر در حال عقب 
نشینی است بنابراین با الیروبی همان میزان آب باقیمانده در خلیج 
به خزر تخلیه شود که از نظر علمی درست است به همین علت 
نظر من این بود که باید جنبه های مختلف الیروبی دیده شود تا 
همان ۱۵ هزار هکتار باقیمانده از خلیج گرگان هم خشک نشود. در 

واقع ۳ هزار هکتار از خلیج خشک شده است.
وی افزود: اما تمام دستگاه های حاضر در منطقه اعالم کردند که 
چنین اتفاقی نمی افتد چون بعد از الیروبی فاز دومی هم وجود 
دارد و آن پمپاژ آب از خزر به خلیج است که قرار است با دبی 
باالیی انجام شود، البته یادآوری کردیم که این کار هزینه زیادی 
دارد اما آنها هزینه را پذیرفتند، در واقع مجموعه ای از  دانشگاه ها و 
پژوهشگاه ها به این نتیجه رسیدند که باید الیروبی انجام شود و بعد 

از آن پمپاژ آب آن را پوشش دهد.
سالجقه همچنین درباره مباحث مطرح شده در زمینه احیای 
خلیج گرگان گفت: در واقع با توجه به اهمیت موضوع هم موسسه 
ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و هم دانشگاه های بومی منطقه، 
مسئله احیا و الیروبی خلیج گرگان را مطالعه کردند، با توجه به 
عقب نشینی دریای خزر که شکل گرفته، تاکید شد طرح به  گونه ای 
بین برود. همه  از  نباشد که منطقه در الیروبی خشک شود و 
دستگاه هایی که در این بخش محق بودند و همچنین ناظرین، 
تایید کردند که این اتفاق نمی افتد ضمن اینکه رئیس جمهوری هم 
تاکید کرد که کارهای بر زمین مانده در این بخش انجام شود و 
قرار نبود که طرح های جدید انجام شود. این طرح در ستاد تاالب 
میانکاله متشکل از استانداری های گلستان و مازندران، سمن ها و 

دستگاه های محق بودند در حال انجام است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

انتقال آب دریای خزر منتفی است
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: درباره انتقال آب دریای خزر به سمنان فعال خبری 

نیست و منتفی شده ، هیچ اتفاقی هم در این زمینه نیفتاده است.

سالجقه: درباره 

انتقال آب 

دریای خزر به 

سمنان فعال 

خبری نیست 

و منتفی شده ، 

هیچ اتفاقی هم 

در این زمینه 

نیفتاده است

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس:

در بخش خانگی خاموشی نخواهیم داشت اگر...

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، گفت: تمام تالش این است تا در تابستان در حوزه خانگی شاهد خاموشی نباشیم 
به شرطی که مردم همراهی الزم را در صرفه جویی داشته باشند و از سوی دیگر جلوی استفاده از برق خانگی برای استخراج رمز 

ارز گرفته شود.
به گزارش ایسنا، هادی بیگی نژاد درباره وضعیت تامین برق خانگی و صنایع در آستانه فصل تابستان، بیان کرد: واقعیت این 
است که ما با کمبود برق مواجه هستیم و امسال برای تیر و مرداد ماه و در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۵ بعد از ظهر که پیک مصرف 
برق است، حدود ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق داریم و خاموشی هم داده خواهد شد. اما تمام تالش این است که در بخش 

خانگی خاموشی نداشته باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در سه محور برنامه ریزی صورت گرفته است، اظهار کرد: در وهله اول هدف گذاری شده تا مردم را 
قانع کنیم تا مصرف خود را کاهش دهند و باید همکاری الزم از سوی مردم صورت گیرد. اگر خانواده ای سال گذشته ۵۰۰ کیلووات 
ساعت مصرف می کرد و امسال مصرف خود را به ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه کاهش دهد، مابه التفاوت مصرف را به مبلغ ۵۰۰ تومان از 

مشترک خریداری می کنند. این سیاستی برای تشویق خانواده ها در راستای کاهش مصرف است.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: محور بعدی برنامه ریزی در حوزه صنعت و کشاورزی کشور است. اگر مقداری قطعی در بخش 
صنایع و کشاورزی داشته باشیم می توانیم پاسخگوی نیاز در حوزه خانگی باشیم و در بخش خانگی خاموشی نداشته باشیم. از سوی دیگر اقداماتی در حال انجام 

است تا فرسودگی شبکه تا حدودی مرتفع شود که خود عاملی برای کاهش خاموشی ها خواهد بود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: اعالم شده که در حوزه صنعت و کشاورزی خاموشی خواهیم داشت. 

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای
 با ارزیابی کیفی به صورت فشرده

شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه تربــت حیدریــه در نظــر دارد تجدیــد مناقصــه عمومــی همزمــان بــا ارزیابــی )فشــرده( یــک مرحلــه ای"واگــذاری حجمی/زمانــی اداره امــور عملیــات انبــار نفــت و راهبــری و 
کاربــری ماشــین هــای اداری، امــور دفتــری، دبیرخانــه و خدمــات "را ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و 
بازگشــائی پاکــت هــا صرفــاً 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 امضــا الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند . 
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 1456 

لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه با در نظر داشتن مدارک مندرج در ذیل , به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند . 
مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران -  منطقه تربت حیدریه

موضــوع مناقصــه: واگــذاری حجمی/زمانــی اداره امــور عملیــات انبــار نفت)فنــی، عملیاتــی، ایمنــی و امــور خدماتــی( و راهبــری و کاربــری ماشــین هــای اداری، امــور دفتــری، دبیرخانــه و خدمــات شــامل )نظافــت، آبدارخانــه، 
باغبانــی و فضــای ســبز، امــور دفتــری و اداری واحــد ها(محــل اجــرای کار:منطقــه تربــت حیدریــه شــامل ســتاد منطقــه و نواحــی تابعه)تربــت حیدریه،کاشــمر،گناباد و خــواف(

مدت اجرای کارو مبلغ برآورد اولیه:یکسال شمسی به مبلغ  95،184،904،099بر مبنای قانون کار سال 1401(
تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار: ارائــه ضمانتنامــه معتبــر بانکــی بــه مبلــغ 4،752،000،000 ریــال وفــق ›› آییــن نامــه تضمیــن بــراي معامــالت دولتــي‹‹ ) بــا اعتبــار حداقــل 3 مــاه از تاریــخ تســلیم پیشــنهاد ( 
و یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب شــماره شــبا IR 550120000000009200071000 بانــک ملــت بــا شناســه پرداخــت 57471337 و ارائــه فیــش مذکــور بــه امــور مالــی منطقــه و دریافــت رســید وجــه کــه مي بایســتي 
ضمیمــه مــدارک و در پاکــت الــف ارائــه گــردد .ضمنــاً مناقصــه گــران مــی بایســت اصــل پاکــت "الــف" )تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار( را بــه صــورت الک و مهــر و امضــا شــده تــا تاریــخ 1401/04/08تــا ســاعت 
15 بــه دبیرخانــه کمیســیون مناقصــات شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه تربــت حیدریــه واقــع در تربــت حیدریــه ،خیابــان شــهید ســردار ســلیمانی، شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه تربــت 
حیدریــه طبقــه دوم اتــاق 210 تحویــل نماینــد. شــرکت هــای حاضــردر مناقصــه بایــد کلیــه اســناد و پــاکات تکمیــل شــده را در مهلــت مقــرر در ســامانه ســتاد بارگــذاری نماینــد . در غیــر اینصــورت ادعــای تحویــل اصــل 
مســتندات پاکــت "الــف" صرفــاً بــه صــورت فیزیکــی بــه دبیرخانــه کمیســیون مناقصــات مــورد پذیــرش نبــوده و بــه صالحدیــد مناقصــه گــذار از مناقصــه کنــار گذاشــته میشــوند و حــق هرگونــه اعتــراض در مراجــع اداری و 

قضایــی را از خــود ســلب مــی نماینــد.
محل , مهلت دریافت اسناد و تحویل و گشایش پیشنهاد ها :

محــل دریافــت اســناد: مناقصــه گــران صرفــاً بایســتی بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مراجعــه و نســبت بــه دانلــود اســناد اقــدام نمایند.)درصــورت دریافــت اســناد و مــدارک مناقصــه از ســایر منابــع , امــکان شــرکت 
در مناقصــه و بارگــذاری پاکــت هــا میســر نمــی باشــد (

مهلت دریافت اسناد: امکان دریافت ) دانلود( اسناد مناقصه از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/03/24 لغایت ساعت 19 روز دوشنبه  مورخ 1401/03/30
مهلــت تحویــل پیشــنهاد هــا : پیشــنهاد هــا )اســناد مناقصــه و کلیــه مــدارک ( بایــد از ســاعت 9 صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 1401/03/24 لغایــت ســاعت 19 روز پنــج شــنبه مــورخ 1401/04/09 از طریــق ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت توســط مناقصــه گــران بارگــذاری شــود.
ارزیابی کیفی : ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/04/11 در محل سالن جلسات منطقه به نشانی تربت حیدریه – خیابان شهید سردار سلیمانی

بازگشایی پاکات: ساعت  9 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 در محل سالن جلسات منطقه به نشانی تربت حیدریه – خیابان شهید سردار سلیمانی
)وفق بند )د( ماده 18 قانون برگزاری مناقصات، حضور مناقصه گران یا نماینده آنان با ارائه معرفی نامه دارای مهر و امضاء مجاز تعهدآور در جلسه بازگشایی پیشنهادها بالمانع می باشد.(

جلسه توجیهی و پاسخگویي به سواالت و ابهامات : ساعت 10 صبح روزشنبه  مورخ 1401/04/04 در محل سالن جلسات منطقه به نشانی تربت حیدریه – خیابان شهید سردار سلیمانی
مدت اعتبار پیشنهادها: به مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهادات است.

با توجه به اینکه مناقصه تجدید شده است پاکات با هر تعداد شرکت کننده بازگشایی خواهد شد.
شرایط عمومي و مدارك مورد نیاز براي شرکت در فراخوان :

1- درخواست کتبی حضور در مناقصه با امضا مدیر عامل به همراه تصاویر برابر اصل کارت ملی، شناسنامه،سوابق شغلی و تحصیلی مدیرعامل و امضا هیئت مدیره شرکت
2- ارائه فرم های ارزیابی تکمیل شده به همراه مدارک:

الف( ارائه تصویربرابر اصل کلیه صفحات تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز ،آگهی ثبتی )تاسیس شرکت(، آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و دارا بودن کد اقتصادی و شناسه ملی
ب( ارائه تصویر برابر اصل گواهینامه معتبر  صالحیت کار و ایمنی  از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ت( ارائه تصویر برابر اصل گواهینامه صالحیت و رتبه بندی شرکت خدماتی پشتیبانی با کد فعالیت خدمات عمومی
ث( ارائه هرگونه مدارک و سوابق کاری و تاییدیه از کارفرمایان قبلی همراه با کپی مستندات

ج( تصویر برابر اصل گواهی صاحبان امضا مجاز شرکت
ح( سوابق مالی از جمله صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1399

خ( در صورت معرفی کتبی نماینده شرکت ارائه گواهی محضریا امضا شخصمعرفی شده الزامی می باشد.
کلیه مدارک و مستندات فوق می بایست ممهور به تایید هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت رسیده باشد.

3- احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی )حداقل 60 امتیاز(
دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذکرشده در فرم های تحویلی و مدارک دریافت شده نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و بر اساس سامانه ستاد اقدامات مقتضی به عمل می آورد. 

HSE 4- احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی
5- عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت )در صورت محرز شدن،ضمانت/سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کاربه نفع مناقصه گر ضبط خواهد شد.(

6- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.)خرید کاالی خارجی که مشابه تولید داخلی دارند ممنوع می باشد(
7- کلیه پیمانکاران می بایست حداقل تا 48 ساعت قبل از بارگذاری پاکات ، صورتجلسه توجیهی را دریافت و با علم و آگاهی کامل اعالم نرخ نمایند.

 ضمناً جهت هرگونه هماهنگی شماره تلفن 52318045-051 آماده پاسخگویی در ساعات اداری می باشد.
این آگهي در سایت هايhttp://iets.mporg.ir  و www.monaghese.niopdc.ir  نیز درج گردیده است.

شماره مجوز : 
شناسه آگهی : 1330992 
نوبت اول : 1401/03/22  
روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حیدریهنوبت دوم : 1401/03/23

نوبت اول

کد فراخوان 2001091627000002 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
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شــرکت ملی پخش فرآورده اهی نفتی
 منطقه رتبت حیدرهی

فرماندهــی آمــاد و پشــتیبانی منطقــه شــیراز نزاجــا در نظــر دارد  تعــدادی تســت اســتند برقــی و 
بنزینــی، فلــود الیــت ، تراکتــور شــرام و لیالنــد ، تعــداد 16 دســتگاه ، رهــرو بــاری و مینــی بــوس 
309 ، تعــداد 4 دســتگاه کشــنده کالرک و لیفتــراک النســر ، تعــداد 6 دســتگاه موتــور بــرق 10 

ــپ اواز یکدســتگاه ،  ــور جی ــی ، موت ــی و دیزل ــی اورال بنزین ــور اوراق ــداد 4 دســتگاه موت ــات ، تع ــگا وام ــو م کیل
موتــور دوج و ریــو یکدســتگاه و تعــدادی اقــالم مهندســی ، سررشــته داری فرســوده موجــود در آمــادگاه اصفهــان 

را از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند . 
الــف : متقاضیــان شــرکت کننــده در مزایــده مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده ، از تاریــخ 1401/03/28  
ــه  ــهید داوری مراجع ــادگاه ش ــزی آم ــدان مرک ــب زن ــن جن ــان ذوب آه ــان اتوب ــه آدرس اصفه ــت اداری ب در وق

نماینــد .
ب : تاریــخ بازدیــد اقــالم از روز شــنبه مورخــه 1401/03/28 الــی روز دو شــنبه مورخــه 1401/03/30 و زمــان 

فــروش روز ســه شــنبه مورخــه 1401/03/31 بــدون حضــور شــرکت کننــدگان مــی باشــد . 
ج: محــل رویــت اقــام : اصفهــان ، ابتــدای اتوبــان ذوب آهــن ، جنــب زنــدان دســتگرد ، پــادگان شــهید داوری  

مــی باشــد.
ــه حســاب  ــده ب ــوان ســپرده شــرکت در مزای ــه عن ــد 10 درصــد قیمــت پیشــنهادی خــود را ب ــان بای د: متقاضی

ــه نماینــد .  ــزی را ارئ ــز و اصــل فیــش واری مربوطــه واری
ر: آخرین مهلت زمان دریافت قیمت های پیشنهادی روز دو شنبه مورخه 1401/03/30 می باشد . 

دستگاه مزایده گزار در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
ــای 09176064338-07137398082  ــن ه ــماره تلف ــا ش ــاعت اداری ب ــتر در س ــات بیش ــب اطالع ــت کس جه

ــد . ــاس حاصــل فرمائی تم
مزایده گزار: فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شیراز نزاجا6630

در واقع آن محور اصلی ارتش ما نیروی زمینی ماست ) امام خامنه ای مدظله العالی (

آگهی مزایده شماره 401/34
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سیامک گلشیری مطرح کرد

نگاه های نادرست به ژانر وحشت

سیامک گلشیری با بیان این که داستانی های 
فانتزی و وحشت به یک ذهن قصه گو نیاز دارد، 
می گوید: اگر فکر می کنید ژانر وحشت این طور 
شروع  و  کاغذ  روی  بگذارید  را  قلم  که  است 
کنید به نوشتن یک صحنه ی ترسناک و بعد هم 
نوجوان ها و جوان ها می خوانند و لذت می برند 
و بعد هم آن کار تبدیل می شود به یک داستان 

ماندگار، سخت در اشتباهید.
سیامک گلشیری، نویسنده که در کارنامه خود 
مجموعه  »گورشاه« شامل »دختران گمشده«، 
»به سوی قلمرو شاه یوناس«، »طلسم فرشته 
مرگ« و »یاران پادشاه« و مجموعه »خون آشام« 
اشباح«،  کوچه  »تهران،  کتاب های  شامل 
»مالقات با خون آشام«، »شبح مرگ«، »جنگل 
ابر« و »شب شکار« و رمان  نوجوان »خانه ای در 
تاریکی« در ژانر وحشت دارد در پاسخ مکتوب به 
سوال ایسنا درباره این که  چرا سراغ این ژانر  رفته 
است با توجه به اینکه به نظر می رسد، ژانرنویسی 
چندان مورد توجه نویسندگان نیست؟« نوشته 

است:
»احتماال منظور شما همین جاست در مملکت 
ما. چیزی که من می دانم همه جای دنیا به طور 
و  داریم  مختلف  ژانرهای  در  رمان هایی  جدی 
عین  در  آن هاست.  از  یکی  هم  وحشت  ژانر 
حال این طور نیست که من رفته باشم سراغ ژانر 
وحشت. بهتر است گفته شود این سوژه است 
که نویسنده را گیر می اندازد. به خصوص وقتی 
عالقه  بسیاری به آن داشته باشید. خواه ناخواه به 
سراغ شما می آید و بعد دست به کار می شوید. 
قرار هم نیست همه چنین کاری انجام بدهند. 
موضوع باید با نویسنده عجین شده باشد، وگرنه 
آن وقت فقط ادایش را درمی آورید. البته موضوع 
خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. کسی که به 
گمان من نمی تواند قصه های رازآمیز و معمایی 
تعریف کند، قطعا نباید برود سراغ رمان فانتزی 
و وحشت، چون بدون شک این داستان ها به 

یک ذهن به شدت قصه گو نیاز دارد.
نظرهایی  اظهار  آن طرف  و  این طرف  گاهی 
فکر  و  وحشت  ژانر  باره   در  می بینم  عجیبی 
می کنم عده ای دقیقاً نمی دانند دارند درباره چه 
با  احتماالً  عده  این  می کنند.  صحبت  چیزی 
یاد  یه  بی درنگ  ژانر وحشت،  کلمه ی  شنیدن 
»اره«  فیلم های چندش آوری شبیه چندگانه ی 
می افتند و یا فیلم های دیگری از این دست که 
در آن ها سعی شده با خون و جدا کردن اجزای 
بدن و صحنه هایی از این دست، وحشت را القا 
کنند، در حالی که احتماالً هیچ خبری از رمان 
»قلعه ی اوترانتو« ندارند. قطعا به دقت »ربکا« را 
نخوانده اند و یا »جین ایر« و یا حتی »آرزوهای 
بزرگ« دیکنز را. »گل سرخی برای امیلی« در 
پایان مو به تن آدم سیخ می کند و شاید بشود 
وحشت  ژانر  داستان های  در  نوعی  به  حتی 
جایش داد. »لیدی ال« همین طور و »درنده ی 
بسیاری  دویل.  کانن  آرتور  سر  از  باسکرویل« 
از آثار دیگر را می توانم نام ببرم که بدون ترس 

پیش نمی رفتند.
بسیاری از آثار جنایی حتی وحشت را درون 
خودشان دارند. حتی بعضی از آثار فانتزی کهن 
ما چنین ویژگی هایی دارند. سمک عیار در عین 
حال که فانتزی است، پر است از این صحنه ها 
که بدون تردید با وحشت همراهند. ترس یکی 
وقتی  و  انسان هاست  پررنگ  بسیار  از صفات 
به حالت یک اثر هنری در بیاید می تواند بسیار 
تاثیرگذار باشد. شما در رمان »فرانکنشتاین« و 
حتی »دراکوال« با درونمایه های نامألوف مواجهه 
می شوید. این ها فقط به قصد سرگرمی نوشته 
نشده اند، هرچند مو به تن تان سیخ می کنند. به 
گمان من این ژانر در ایران به تازگی به طور جدی 
دیده شده. حتی فانتزی هم همین طور و به طور 

کلی به قول شما ژانرنویسی.
آثار سخیف بسیاری هم در این ژانر نوشته 
بودم  مجبور  کارم  خاطر  به  زمانی  من  شده. 
بسیاری از این آثار را بخوانم. بسیاری از کارهای 
حتی  بودند.  سخیف  به شدت  شده،  ترجمه 
نوجوانان  بین  در  شدم  متوجه  پرس وجو  با 
جایگاهی پیدا نکرده اند و فقط به خاطر اسمشان 
و یا طرح جلدشان کمی فروش کرده بودند. اما 
یقیناً فراموش می شوند. اما محال است بشود 
بعضی از صحنه های سه گانه ی »کورنلیا فونکه« 

را فراموش کرد. 

شمشیر کمیاب وایکینگ ها مرمت شد

دو بخش از یک شمشیر تاریخی و پرنقش  و 
نگار متعلق به دوران وایکینگ ها پس از سال ها 

به یکدیگر متصل شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از الیوساینس، دو تکه 
از یک شمشیر پرنقش و نگار که حدود یک هزار 
و 200 سال از یکدیگر جدا شده بودند، دوباره به 
یکدیگر متصل شدند. این دو تیکه با فاصله یک 
سال توسط جویندگان گنج در نروژ کشف شدند.

گذشته  سال  شمشیر  این  از  تکه  نخستین 
یک  که  شد  کشف  گنج  جوینده  یک  توسط 
جست وجو  را  »استاوانگر«  در  واقع  مزرعه 
می کرد. جوینده گنج در حالی که نمی توانست 
تشخیص بدهد دقیقا چه چیزی کشف کرده،  
شهر  باستان شناسی  موزه  به  را  فلز  تکه  این 
دیگر  تکه  او  دوست  که  زمانی  داد.  تحویل 
را پیدا کرد،  مشخص شد این دو تکه فلز در 
بزرگ  شمشیر  یک  از  بخش هایی  حقیقت 

دوران وایکینگ ها است.
به گفته یکی از باستان شناسان دانشگاه اسلو، 
این شمشیر یکی از شمشیرهای نادری محسوب 
می شود که بیشتر به اسکاندیناوی تعلق دارند،  
اما در کشورهای اروپای غربی و شرقی نیز کشف 

شده  است.
تیغه این شمشیر هنوز کشف نشده است، 
اما نقش  و نگارهای حکاکی  شده و جزئیاتی از 
طالکاری و نقره کاری روی قبضه آن مشخص 

است.
می توان  قبضه  روی  طرح های  به  توجه  با 
نتیجه گرفت این شمشیر در امپراتوری فرانک 
یا انگلستان و در حوالی ۸00 میالدی تولید شده 
باشد. البته این احتمال وجود دارد که یک آهنگر 
از  الهام  با  را  شمشیر  این  استعداد  با  نروژیِ 

سالح های فرانک ها ساخته باشد.
که  وایکینگی  شمشیر   ۳000 حدود  بین  از 
تاکنون در نروژ کشف شده است فقط 20 مورد 
از آن ها با این شمشیر مشابهت دارند. هویت 

مالک این شمشیر نیز هنوز مشخص نیست.
روی تیغه بیشتر شمشیرهای متعلق به این 
شده  حکاکی  آن ها  صاحب  نام  تاریخ  از  دوره 
است،  اما با توجه به این که تیغه این شمشیر 
هنوز کشف نشده است،  باستان شناسان برای 
دیگری  سرنخ های  از  باید  آن  هویت  تعیین 

استفاده کنند.
ملکه  به یک  قبر متعلق  نیز  در سال ۱۸۸۳ 
ثروتمند وایکینگ در فاصله نه چندان دورتر از 

محل کشف این شمشیر پیدا شده بود.

تمایل »مسی« به ساخت سریالش در 

سکوت

طی روزهای اخیر ویدئویی منتشر شد که از 
ایفای نقش لیونل مسی، ستاره فوتبال جهان، 

در یک سریال آرژانتینی خبر می داد.
با  گزارشی  در  المیادین  ایسنا،  گزارش  به 
که  است  داده  توضیح  خبر،  این  به  پرداختن 
 the« آرژانتینی  سریال  دوم  فصل  در  مسی 
اما  کرد  خواهد  نقش  ایفای   »protectors

تعداد  و  می کند  بازی  را  آن  که  نقشی  هنوز 
قسمت هایی که در آن حضور خواهد داشت، 

مشخص نشده است.
این رسانه لبنانی همچنین به طرح این پرسش 
پرداخته که »مشخص نیست، این سریال آغازی 
برای حضور ستاره فوتبال در دنیای فیلم و سریال 

خواهد بود یا نه.«
نقشی که لیونل مسی ایفا خواهد کرد، هنوز 
درباره ی  سریال  موضوع  اما  نشده  مشخص 
مدیر برنامه های فوتبالیست های بزرگ جهان 

است.
با حضور مسی  در حال حاضر صحنه هایی 
در پاریس و بوئنوس آیرس ضبط شده اما هیچ 
بیانیه و اطالعاتی درباره آنها منتشر نشده است.

تلویزیون ملی آرژانتین نیز درباره ی این سریال 
سکوت کرده و اطالعاتی نداده است. گفته شده 
مسی تمایل دارد سریال در سکوت ساخته شود، 

تا سال آینده که به پخش خواهد رسید.

گروهی می گویند ما آن ها را نمی شناسیم و عکسی از 
آن ها نمی بینیم پس به آنها بی اعتماد هستیم. گروهی 
دیگر اما می گویند آن ها را نشان نمی دهیم چون اوال 
نمی خواهند شناخته شوند وگرنه اصال خرید نمی کنند و 
اینکه هیچ حراجی  در مقیاس جهانی مانند کریستیز و 

ساتبیز نیز چنین مکانیسمی ندارد!
گروهی می گویند چرا این رویداد حداقل برای اصحاب 
رسانه نشستی خبری برگزار نمی کند تا این انتقادهایی 
که همچون تفنگی حراج تهران را به باد گلوله  گرفته، 
مطرح و احتماال رفع شود. گروهی دیگر اما می گویند 
نشست خبری ندارد، چون اگر داشته باشد همه این 
رویداد را خواهند شناخت و می خواهند در آن حضور 

داشته باشند و نباید چنین باشد!
تمام مواردی که در باال به آن اشاره شد، جمالتی 
در نقد و تأیید رویداد حراج تهران است که از سوی 
موافقان و مخالفان در محافل مختلفی مطرح می شود. 
اگرچه در دوره های قبلی عموم مردم کمتر با این رویداد 
آشنایی داشتند، اما به فروش رسیدن اثری از آیدین 
آغداشلو در سیزدهمین دوره حراج تهران به قیمت ۱2 
میلیارد تومان و رکوردشکنی در سالی که این هنرمند با 
حاشیه هایی هم مواجه شده بود، بسیاری نگاه ها را به 
این رویداد معطوف کرد. در پی آن و در دوره پانزدهم 
)حراج هنر مدرن ایران( هم فروش مجسمه ای از پرویز 
تناولی با عنوان »شاعر نشسته« به قیمت ۱۴ میلیارد و 
۶00 میلیون تومان و شکستن رکورد ۱۴ دوره پیشین این 
حراج، در رسانه ها سر و صدایی به پا کرد؛ این جنجال 
تا جایی پیش رفت که مردمی که از هنر سررشته ای 

نداشتند هم چیستی این رویداد برایشان سوال شد.
با تمام این مسائل اما این روزها کاتالوگ مربوط به 
آثار شانزدهمین دوره حراج تهران به رسم سالهای اخیر 
در سکوت منتشر شده که در ادامه نگاهی به آثار حاضر 

در این دوره خواهیم داشت.
کدام هنرمندان آثارشان در شانزدهمین دوره حراج 

حضور دارد؟
اگرچه اسامی تکراری در مقایسه با دوره قبل کمتر 
به چشم می خورند اما فریده الشایی، مهدی سحابی و 
منیر فرمانفرمائیان از جمله هنرمندانی هستند که در 

این دوره از حراج نیز حضور دارند.
علیرضا آستانه، رضا آرامش، علیرضا آسانلو، علی 
آرمان  استپانیان،  آرمان  احمدی،  شهریار  اتحاد، 
یعقوب پور، ساناز البرزی، لیال پازوکی، ناصر پلنگی، 

کیارستمی  عباس  کاظم چلیپا،  ترقی جاه،  محمدعلی 
در  آثارشان  که  هستند  هنرمندی   ۱20 جمله  از  و... 

شانزدهمین دوره حراج تهران حضور خواهد داشت.
حسین شاه طاهری، سیما شاهمرادی، علی شیرازی، 
طباطبایی،  محمد  صادقی،  سعید  صبری،  کامبیز 
سیامک عزمی، محمد فدوی، ابراهیم فرجی، منصور 
برخی  و...  یونسی  عادل  هادی نژاد،  حمید  قندریز، 
دیگر از هنرمندانی هستند که اسامی آنان در کاتالوگ 

شانزدهمین دوره حراج تهران آمده است.
یکی از نکاتی که در مقایسه با دوره قبلی جالب به 
نظر می رسد حضور ۱20 اثر در شانزدهمین دوره است 
که در مقایسه با دوره قبلی که ۸0 اثر حضور داشت، 
رشد قابل توجهی از نظر افزایش کمی آثار را می رساند.

بیشترین قیمت؛ کدام هنرمند؟
طبق روال همیشگی، رویداد حراج تهران عالوه بر 
اینکه پیش از مراسم اسامی هنرمندان حاضر در حراج 

را منتشر می کند، قیمت های تخمینی  نیز برای آثار 
در نظر می گیرد که در مقایسه با دوره قبلی به نظر 
می رسد خبری از رقم های باالی ۷ میلیارد تومان نیست.

قیمت های  به  هنرمند   2۱ از  اثر   2۱ دوره  این  در 
میلیاردی و غالبا در محدوده ی ۱- ۱.۵ میلیارد تومان 
میان  این  در  که  گرفته شده اند  نظر  در  فروش  برای 
بیشترین قیمت به اثری بدون عنوان از منصور قندریز 
به قیمت ۶-۷ میلیارد تومان و اثری با عنوان »شکار 
سیمرغ« به قیمت ۶-۷ میلیارد تومان از رضا درخشانی 

اختصاص دارد.
محمدعلی ترقی جاه، فریده الشایی، فرهاد مشیری، 
عباس کیارستمی، قاسم حاجی زاده، رضا آرامش، واحد 
خاکدان، مهرداد محب علی، آویش خبره زاده، کامران 
فرمانفرمائیان،  منیر  احمدی،  شهریار  یوسف زاده، 
کوروش شیشه گران، افشین پیرهاشمی، امیرمسعود 
اخوان جم و فریده الشایی از جمله هنرمندانی هستند 

که آثارشان در این دوره به قیمت های میلیاردی تخمین 
زده شده اند.

از  دوره  این  کاتالوگ  در  که  جالب  نکات  دیگر  از 
حراج تهران به چشم می خورد حضور آثاری از کامبیز 
درمبخش و جمشید سماواتیان است؛ دو هنرمندی 
سماواتیان  رفتند. جمشید  دنیا  از  سال ۱۴00  در  که 
یکی از هنرمندانی بود که پس از درگذشتش پرسش 
هایی را درباره وضعیت آثارش از سوی مدیرعامل سابق 
موسسه هنرمندان پیشکسوت، نیک نام حسینی پور به 

همراه داشت.
طرح پرسشی پس از درگذشت یک هنرمند

به گزارش ایسنا، حراج شانزدهم تهران با تمرکز بر آثار 
هنر معاصر ایران دهم تیر ماه امسال ساعت ۱۸ در هتل 
پارسیان آزادی برگزار می شود. نمایش آثار این حراج هم 
چهارشنبه و پنجشنبهـ  ۸ و ۹ تیر ماهـ  از ساعت ۱۱ الی 

2۱ برپا خواهد بود.

دوستداران امام هشتم )ع( وقتی با موضوع معنویت »زیارت« 
مواجه می شوند موقعیت های معنوی جذابی را شکل می دهند که 
گیرد.  قرار  فیلمنامه نویسان  و  فیلمسازان  کار  دستمایه  می تواند 
فیلم  بهروز شعیبی جدیدترین  کارگردانی  به  قبلی«  قرار  »بدون 

ساخته شده در این حوزه است.
به گزارش ایرنا، ساالنه میلیون ها ایرانی مشتاق مهمان حرم امن 
رضوی می شوند و افتخار زیارت امام هشتم را پیدا می کنند. ایرانیان 
خاطرات شیرینی از سفر به مشهد دارند و هر زمان صحبت از 
مسافرت بشود سفر به این شهر معنوی حتما در ردیف اولویت های 
هموطنانمان قرار می گیرد. ضمن این که مسلمانان دیگر کشورها 
نیز شور و شوق زیادی برای زیارت امام رضا)ع( از خودشان نشان 

می دهند و همواره حضور پررنگی در شهر مشهد دارند.
سه گروه زائران ایرانی، مجاوران حضرت و زائران بین المللی وقتی 
با مساله معنوی »زیارت« مواجه می شوند موقعیت های معنوی 
جذابی را شکل می دهند که می تواند دستمایه کار فیلمسازان و 
فیلمنامه نویسان قرار گیرد. اما سینما و تلویزیون ما از این ظرفیت 

تمام نشدنی تا چه اندازه استفاده کرده است؟
برای پاسخ به این سوال تعدادی از فیلم های ساخته شده در 
رابطه با فرهنگ رضوی را مرور کرده ایم. در بین فیلم های امروزی 
می توان به آثاری چون بدون قرار قبلی، شب ، هر شب تنهایی، بیا 
از گذشته حرف بزنیم، شب های روشن، روز هشتم، زیارت و مسافر 

شبو مستندهای رضای رضوان و یا ضامن آهو اشاره کرد.
بیشتر سکانس های این فیلم ها در مشهد فیلمبرداری شده و 
مضمونشان در رابطه با جایگاه معنوی بارگاه مطهر رضوی است. 
مضمون اصلی همه این فیلم ها را می توان در چند زیر شاخه شفا، 

معجزه و شوق زیارت و برکات آن دسته بندی کرد.
»بدون قرار قبلی«؛ آرامش یک مهاجر

فیلم بدون قرار قبلی ساخته بهروز شعیبی؛ همان طور که از 
نامش پیداست درباره زیارتی است که بدون مقدمه و بی خبر اتفاق 
می افتد. در این فیلم حضور یک پسربچه اوتیسمی و تغییر تدریجی 
او انگیزه ای برای سفر به شهر مشهد می شود. این پسربچه زمانی 
که به مشهد می رسد تاثیر محیط معنوی را به وضوح می شود بر 

روحیات و رفتارش دید. الکس در دل آرامش آلمان بی قرار است، اما 
در هیاهوی شهر مشهد آرام می گیرد.

حضور معنوی حرم امام رضا)ع( در فیلم کامال به اندازه است. 
کیفیت و کمیت زیارت یاسی نیز کامال با شخصیتش همخوانی دارد 
و لحنی شعاری پیدا نمی کند. یاسی )پگاه آهنگرانی( از پیرمرد بیمار 
)با بازی رضا صابری( درباره دالیل حضورش در آن خانه می گوید و 

پیرمرد سکوت می کند.
در ادامه نمایی از گنبد طالیی حرم را می بینیم که با زبان بی زبانی 
دارد پاسخ یاسی را می دهد. آن پیرمرد بیمار در نقطه مقابل یاسی 
مهاجر قرار می گیرد. فردی که حاضر نمی شود تسلیم مدرنیته شود 

و هر جور شده می خواهد آب و خاکش را حفظ کند.
»والیت عشق«؛ یک مرور تاریخی

فخیم زاده  مهدی  عشق  والیت  تاریخی،  سریال  آثار  شاخه  در 
هشتم  امام  تاریخی  زندگی  درباره  که  است  اثری  شاخص ترین 
ساخته شده است. فخیم زاده با والیت عشق بخش های مهمی از 
تاریخ اسالم و تشیع را ورق زد و ابعاد مختلف زندگی آن حضرت 
را به بینندگان تلویزیونی شناساند. ساخت کارهای تاریخی همچون 
والیت عشق نیازمند صرف بودجه های سنگین در قالب پروژه های 

الف ویژه است.
داستان با مرگ هارون الرشید خلیفه عباسی و روی کار آمدن 
پسرش امین آغاز می شود. در ادامه جنگ امین و برادرش مامون، 
خالفت مأمون و حضور حضرت امام رضا)ع( در مرو روایت شده 
است. همچنین این سریال به بیان حوادث مهم این دوران از جمله 

نماز باران، نماز عید فطر و مناظرات بین ادیان می پردازد.
»شب« و آرزوی قلبی یک انسان زمینی

فیلم شب عطش یک متهم دستبند زده شده برای زیارت را نشان 
می دهد. شب بر خالف جریان متداول فیلم های دینی یک انسان 
برگزیده و متعالی را در مرکز ثقل داستانش قرار نمی دهد، بلکه سراغ 
یک آدم کامال معمولی می رود. انسانی که بشدت زمینی و قابل باور 
است، این امکان را می یابد تا در یک لحظه حس درونی اش را نسبت 

به امام مهربانی ها نشان دهد.
آنچه بر تمام لحظات فیلم سایه افکنده، حس شور و شوقی است 
که یک مجرم برای زیارت از خود نشان می دهد. این هیجان زیارت 
بیش از همه در لحظه ای که مجرم )با بازی عزت الله انتظامی( در 
زائر سرا چشمش به گنبد طالیی حرم می افتد، نمایان می شود. 
این گونه است که شوق رسیدن به حرم، تعلیق کمرنگ فیلم را رقم 

می زند.
در فیلم شب خبری از تحول های ناگهانی فیلم های دینی نیست. 
اصال قرار نیست قهرمان داستان به آدم دیگری تبدیل شود. قهرمان 
در پایان فیلم همان آدمی است که در ابتدا می شناختیمش؛ نه 
مقصدش تغییر کرده و نه جرمش پاک شده است، فقط آرزوی 
برای  با حضور در صحن حرم  توانسته  و  برآورده شده  قلبی اش 

لحظه ای به آرامش برسد. تحول او در این حد است که در یک لحظه 
پس از درک رحمت الهی دلش می گیرد و اشکش جاری می شود.

در فیلم شب نمایندگان سه نسل از بازیگران سینمای ایران گرد 
هم آمده اند و ضیافتی دیدنی را برپا کرده اند. امین حیایی و عزت الله 
انتظامی به عنوان دو بازیگر از نسل جدید و قدیم بده بستان های 

خوبی با هم دارند.
خسرو شکیبایی زمانی که برای بازی در فیلم شب )صدرعاملی( 
به مشهد آمده بود، می گفت: آرزو داشتم بعد از فیلم کیمیا یک 
بار دیگر هم افتخار بازی در فیلمی مربوط به مشهد و امام رضا )ع( 

را پیدا کنم.
در کیمیا یکی از حسی ترین لحظات بازی اش زمانی است که به 
گنبد طالیی امام مهربانی ها چشم دوخته و برای رهایی از بحرانی که 
در آن گرفتار شده، دعا می کند. او با شب به آرزویش رسید. اگر در 
کیمیا فقط چند سکانس مربوط به حرم امام رضا)ع( می شد، شب 
فیلمی بود که تمام لحظاتش حال و هوایی معنوی و مذهبی داشت 
و او نقش مدیر یک زائر سرا را چقدر دلنشین بازی کرد. همه می 
دیدند که در پشت صحنه از درد به خود می پیچد، اما به محض 
روشن شدن دوربین دوباره همان خسرو شکیبایی قبراق و سرحال 

و آماده می شد.
»هر شب تنهایی«؛ تحول مثبت زن پریشان

هر شب تنهایی ساخته رسول صدرعاملی بیانگر تحول مثبتی 
است که پس از زیارت در درون یک زن افسرده و پریشان اتفاق 

می افتد.
حامد بهداد و لیال حاتمی دو ستاره جوان سینمای ایران در این 
سریال با یکدیگر همبازی هستند. دیدن فیلم به آنهایی که دلشان 
برای حرم امام رضا)ع( تنگ شده به شدت توصیه می شود. چون در 
بیشتر سکانس های فیلم دوربین به داخل حرم می رود و صحن ها 
و رواق های این مکان معنوی را نمایش می دهد. در این فیلم لیال 
حاتمی نقش زنی بیمار و ناامید به نام »عطیه« را بازی می کند که به 
اصرار همسرش روانه شهر مقدس مشهد می شود. در تاثیرگذارترین 
سکانس فیلم حامد بهداد دنبال عطیه می گردد و او را درحرم رضوی 
پیدا می کند. عطیه کنار حوض بزرگ این صحن نشسته و غرق در 

افکار خودش شده است.
او که با بیماری العالج دست و پنجه نرم می کند به همسرش 
در  سکانس  این  زیارت«.  برم  می خوام  خوبه؛  »حالم  می گوید: 
سر  پشت  در  است.  شده  تصویربرداری  حرم  جمهوری  صحن 
عطیه فواره های رنگین حوض را می بینیم که زیبایی خاصی به قاب 
تصویر بخشیده است. در این فیلم نماهای شب و روز حرم در 
کنار هم دیده می شود. در نماهای روز چرخ زدن کبوترها در اطراف 
گلدسته ها جذابیت بصری خوبی دارد. در نماهای شب هم لحظه ای 
که زوج جوان از کنار فرش های پهن شده در صحن جمهوری عبور 

می کنند زیبا و خاطره انگیز است.

شانزدهمین دوره در هاله ای از ابهام برگزار می شود

حاشیه های حراجی جدید تهران
حراج تهران یکی از رویدادهایی است که علی رغم انتقادهایی که بعضا به آن وارد می شود اما همچنان بخشی از نبض اقتصادی هنر را در دست دارد و تیر 

ماه امسال نیز برای شانزدهمین بار در مکان همیشگی یعنی هتل پارسیان میزبان مجموعه داران هنری خواهد بود.

شوق زیارت از »یا ضامن آهو« تا »بدون قرار قبلی«فرهنگ رضوی در آینه سینما

از دیگر نکات 

جالب که در 

کاتالوگ این دوره 

از حراج تهران به 

چشم می خورد 

حضور آثاری از 

کامبیز درمبخش 

و جمشید 

سماواتیان است؛ 

دو هنرمندی که 

در سال 1400 از 

دنیا رفتند

پخش کننده فیلم »والدین امانتی« با تاکید براینکه دستگاه هایی که می توانند 
در تبلیغ سینما موثر باشند نباید ارتباط مردم و این هنر را قطع کنند، گفت:  
زمانی تبلیغ فیلم های سینمایی توسط شبکه های ماهواره ای تاثیر زیادی داشت 
اما باید از صدا و سیما پرسید آیا کار بدی است که فیلم ها را تبلیغ کند تا سینما 

رونق بگیرد؟
به گزارش ایسنا، محدودیت هایی که صدا و سیما برای تبلیغ فیلم های سینمایی 
در حال اکران اعمال می کند اتفاق تازه ای نیست و سال هاست که سینماگران از 
تصمیم های سلیقه ای و تبعیض  در تبلیغ فیلم ها و پخش تیزرها گله مند هستند 
اما در شرایط فعلی که پس از دو سال رکود ناشی از شیوع کرونا در سینما،  هنوز 
رونق نصف و نیمه ای هم به سالن ها برنگشته، اطالع رسانی از سوی تلویزیون 
تاثیر بسزایی می توانست داشته باشد. این همکاری  نکردن برخالف وعده های 
داده شده از سوی مدیران جدید، تصور دشمنی را برای برخی سینماگرها ایجاد 

کرده است.
حبیب اسماعیلی که این روزها فیلم »والدین امانتی« را روی پرده و »برای 
مرجان« را هم آماده اکران دارد، در گفت وگویی با ایسنا با اشاره به اینکه پیش از 
شروع اکران برای پخش تیزر از تلویزیون اقدام کرده ولی با شروع نمایش فیلم 
اتفاقی نیفتاد، اظهار کرد: اکران فیلم از ۱۸ خرداد آغاز شد ولی تیزر را از یک 

هفته زودتر در اختیار گذاشتیم تا مسئوالن تلویزیون ببینند که خبری نشد. کال 
در این چند وقت عملکرد خوبی از آن ها ندیده ایم در حالی که با توجه به شرایط 
کرونایی، صدا و سیما از سینمای داخلی و بخش خصوصی باید حمایت می کرد. 
متاسفانه پخش تبلیغات فیلم ها کم و اغلب به زمان های نامناسب محدود 
می شود در صورتی که تلویزیون متعلق به مردم است و جزو وظایف این رسانه 
است که با توجه به ضررهای وارد شده به سینما در دو سال گذشته حمایت کند.
وی در پاسخ به تصمیمی که برای اکران در این مقطع گرفته نیز گفت: حدود 
200 فیلم پشت اکران مانده اند و نیاز است که فیلم ها نمایش داده شوند. اگر 
بخواهیم بگوییم زمان مناسبی برای اکران نیست باید به این هم فکر کنیم که 
برای سینما چه اتفاقی می افتد. سالن های سینما به خوراک نیاز دارند و حاال که 
سینماها بعد از دو، سه سال هنوز پابرجاست هستند، وظیفه ما نیز است که 
حمایت و فیلم ها را اکران کنیم آن هم در شرایطی که می دانیم وضعیت اقتصادی 
مردم خوب نیست ولی به هر حال سینما هم یک تفریح است، اما با این وجود 
نمی دانم چه دشمنی و خصومتی با سینما وجود دارد که اینگونه برخورد می شود.
این تهیه کننده و پخش کننده سینما با بیان اینکه »همه در این مملکت مشغول 
کار هستند و فیلم هایی هم که اکران می شوند متعلق به همین مملکت هستند و 
این تلویزیون هم برای همین مردم است« گفت: زمانی شبکه ماهواره ای جم به 

صورت رایگان تیزر فیلم ها را پخش می کرد و چقدر تاثیر داشت، اما به دالیلی 
این ارتباط قطع شد و ما چشم انتظار هستیم که از طریق تلویزیون خودمان 
حمایت شویم که این اتفاق نمی افتد. در حال حاضر به غیر از همکاران خودمان 
و اهالی رسانه در حوزه سینما بیشتر مردم نمی دانند که فیلم های روی پرده 
چیست یا مثالً اکران فیلم های جدید شروع شده است، این در شرایطی است که 
در گذشته سینماها بیلبورد داشتند و االن که به مجتمع و پردیس تبدیل شدند 
دیگر به آن شکل، تبلیغی در خیابان و سر در سینما نیست و بعضی هم فقط 
مانیتور دارند که تیزری از فیلم ها را نمایش می دهند، به همین دلیل واقعا برای 
من سوال است که اگر یک فیلم تبلیغ شود، مردم سراغ تماشای آن بروند، سینما 
رونق پیدا کند و تهیه کننده تشویق شود که فیلم های دیگری بسازد چه اتفاقی 

می افتد؟ آیا این کار بدی است؟ آیا متعلق به دشمن است؟
می آید  که  سیما  و  صدا  جدید  رئیس  می کردیم  تصور  افزود:  اسماعیلی 
دیگر شرایط مثل سابق نیست و اتفاق های خوبی می افتد، مخصوصاً با توجه 
با مدیران جدید داشتند  به جلسه ای که خانه سینما و عوامل دیگر سینما 
اما متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد و تیزرها با نگاهی سلیقه ای و همراه 
با ممیزی بررسی می شوند، در حالی که فیلم ها توسط وزارتخانه ای ) فرهنگ 
و ارشاد اسالمی( مجوز می گیرند که در شورای پروانه نمایش آن نمایندگانی 

از دستگاه های مختلف با نگاه های متفاوت حضور دارند و درباره فیلم ها نظر 
می دهند پس دیگر احتیاج به بازبینی در جایی مثل تلویزیون نیست اما متاسفانه 

این اتفاق رخ می دهد.

پخش کننده »والدین امانتی«:

شبکه جم به سینما کمک می کرد اما صدا و سیما....
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نقل و انتقاالت پرسپولیس روی هوا

پنجره ایی که دوقفله شد

بعد از فیفا، فدراسیون فوتبال نیز پنجره نقل 
و انتقاالت باشگاه پرسپولیس را به دلیل شکایت 

باشگاه شهر خودرو بست.
فدراسیون  انضباطی  کمیته  ایرنا،  گزارش  به 
باشگاه  شکایت  پرونده  با  مرتبط  حکم  فوتبال 

شهرخودرو از پرسپولیس را اعالم کرد.
بر اساس اعالم کمیته انضباطی، پیرو نشست 
با  تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱  این کمیته در  اعضای 
الیحه  ارایه  و  حضور  فرصت  اعطای  به  توجه 
دفاعیه، کمیته پس از بررسی محتویات پرونده 
و تبادل نظر و با اعالم ختم رسیدگی اقدام به 

صدور رای کرد.
باشگاه  تخلف  درخصوص  اساس  این  بر 
اجرای  از  استنکاف  بر  تهران مبنی  پرسپولیس 
حکم کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، باتوجه 
اعالم  جمله  از  پرونده  محتویات  و  اوراق  به 
مفاد  اجرای  عدم  و  وضعیت  تعیین  کمیته 
دادنامه قطعی صادر شده و با توجه به دفاعیات 
غیرموجه باشگاه مذکور کمیته انضباطی علی رغم 
اعطای مهلت و انقضای مهلت یک ماهه از تاریخ 
اعمال مجازات و عدم جلب رضایت از محکوم 
بابت بدهکاری  باشگاه شهر خودرو  له پرونده 
در ظرف این مدت زمان تخلف باشگاه یاد شده 
محرز و مسلم تشخیص داده شد و باتوجه به 
مجازات های مقرر در بند ب ماده ۸۹ و مواد ۱۱۸ 
و ۱۱۹ از مقررات انضباطی، باشگاه پرسپولیس 
تهران از ثبت نام بازیکن جدید تا زمان تسویه 

حساب نهایی محروم می شود.
فقط  و  بوده  اجرا  قابل  و  قطعی  صادره  رای 
 )CAS( در نزد دادگاه بین المللی داوری ورزش
مستند به بند ۴ ماده ۸۹ مقررات انضباطی قابل 

اعتراض است.
این در حالی است که پنجره نقل و انتقاالتی 
مطالبات  پرداخت  عدم  دلیل  به  این  از  پیش 

آنتونی استوکس بسته شده بود.

کامرانی فر:

 منتظر نظر اسکوچیچ برای محل 

بعدی اردوی تیم ملی هستیم

محل  برای  گفت:  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل 
برپایی اردوی بعدی تیم ملی منتظر نظر اسکوچیچ 
هستیم و این مساله پس از بازگشت تیم ملی از 

اردوی قطر مشخص و نهایی می شود.
حاشیه  در  کامرانی فر  حسن  ایرنا،  گزارش  به 
برگزاری جلسه کمیته فنی فدراسیون فوتبال افزود: 
شرایط تیم ملی خوب است و ملی پوشان در حال 
تمرین در قطر هستند. ان شاءالله بازی خوبی نیز 
با الجزایر برگزار کنند. او در واکنش به حاشیه های 
ایجاد شده در خصوص عدم حضور بازیکنان اصلی 
الجزایر در دیدار برابر ایران تاکید کرد: در قراردادی 
اصلی  بازیکنان  حضور  با  بازی  کردیم  امضا  که 
الجزایر برگزار خواهد شد. در این بین ممکن است 
بازیکنی مصدوم باشد و نتواند بازی کند، ولی طبق 
قرارداد بازیکنان اصلی طبق لیست قبلی شان باید 

بازی کنند و این برای هر دو طرف است. 
این  به  واکنش  در  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل 
کرده  اعالم  ملی  تیم  رسانه ای  مدیر  که  موضوع 
وجود  قطر  در  ایران  دوم  اردوی  برگزاری  امکان 
ندارد، گفت: برای اردوی بعدی تیم ملی منتظر 
هستیم که اعضای تیم به ایران بازگردند و بعد از آن 

با سرمربی تیم ملی می نشینیم تا تصمیم بگیریم.
وی در پاسخ به این سؤال که فرآیند انتخابات 
می شود،  شروع  زمانی  چه  فوتبال  فدراسیون 
برای  و  شده  شروع  کار  این  فرآیند  کرد:  تصریح 
اینکه قسمت های مختلف نماینده های  خودشان 
نامه ها هم ارسال شده است.  را مشخص کنند، 
باید  طبق اساسنامه و مجامع قبلی ۷۰ روز قبل 
نامه ها ارسال و محل و تاریخ مجمع مشخص شود. 
تیم ها  باید ۷۰ روز قبل  موضوعی که مهم است 
و  فوتسال  لیگ  برتر،  لیگ  االن  مشخص شوند. 
... تمام شده و فقط لیگ دو مانده است که آنهم 
نماینده سال گذشته شرکت خواهد کرد. دبیرکل 
فدراسیون فوتبال درخصوص نارضایتی مهدوی کیا 
از  کم بودن بازی های تدارکاتی تیم فوتبال امید، 
گفت: ما در بحث بازی های دوستانه و آماده سازی 
نتوانستیم خوب عمل کنیم، چون تیم  امید  تیم 
امید هم باید در فیفادی بازی می کرد. ما در حال 
برنامه ریزی هستیم برای فیفادی بعدی و هم اینکه 
برنامه ریزی داشته  بتوانیم  تاریخ جام جهانی  در 
باشیم تا برای تیم امید بازی برگزار کنیم و با توجه 
به اینکه بازیکنان امید در آن زمان زمان آزاد دارند 
قابل انجام است. ما با بازیکنان زیر ۲۱ سال در 
مسابقات حاضر شدیم و این سیاست فدراسیون 
فوتبال بود، ان شاءالله بتوانیم برنامه ریزی مناسبی 

داشته باشیم.
کامرانی فر در واکنش به این سؤال که مهدوی کیا 
یا خیر،  ادامه خواهد داد  امید  به کارش در تیم 
گفت: بله تا این لحظه مهدوی کیا سرمربی تیم امید 
است و کمیته فنی هم در حال بررسی عملکرد فنی 

تیم امید است و نظرش را اعالم خواهد کرد.

به گزارش خبرآنالین، با پایان فصل و باز شدن 
پنجره نقل و انتقاالت بازار داغ شایعات و بمب های 
نقل و انتقاالتی حرف اول را در فوتبال می زنند. 
پس از پایان لیگ بیست و یکم تمام تیم ها در تکاپو 
هستند که به بهترین شکل خود را برای فصل بعد 
آماده کنند. از تیم های پایتخت، استقاللی ها بعد از 
قهرمانی حال و روز خوشی ندارند و بدون سرمربی 
در نامشخص ترین حالت ممکن برای فصل بعد 
به سر می برند برخالف آنها پرسپولیسی ها پر قدرت 
کار را در نقل و انتقاالت شروع کرده اند و هر روز 
هواداران خود را غافلگیر می کنند. از سوی دیگر دو 
از سرخابی ها  نمی خواهند  برتر  لیگ  فوالدی  تیم 
عقب بمانند و در فکر تقویت کردن هر چه بهتر 
تیم های خود برای رقابت در لیگ و آسیا هستند. با 
هم نگاهی به شایعات و خریدهای لیگ برتری ها تا 

این جای فصل می اندازیم:
استقالل؛ قهرمان بی باخت، آینده مبهم!

لیگ  در  قهرمانی  از  بعد  استقالل  هواداران 
برتر چندان فرصت شادی نداشتند و خیلی زود 
و با رفتن مجیدی کام آنها تلخ شد. در شرایطی 
تا  هستند  تالش  حال  در  استقالل  مدیران  که 
انتخاب  را  تیم  جدید  سرمربی  سریعتر  هرچه 
داشتند  موفقی  پرسپولیسی ها خرید های  کنند، 
استقالل  مبادا  این هستند که  نگران  و هواداران 
در نقل و انتقاالت عملکرد خوبی نداشته باشد و 
تاخیر در انتخاب سرمربی باعث شود که قهرمان 
لیگ بیست و یکم نتواند تیم خوبی را برای فصل 
آینده ببندد. استقاللی ها تمدید با بازیکنان و خرید 
بازیکن جدید را به بعد از مشخص شدن سرمربی 
موکول کرده اند و مدیریت هم از بازیکنان خواسته 
با نظر سرمربی جدید در مورد آینده خود تصمیم 
بگیرند. با این وجود اما شایعاتی در مورد پیوستن 
بازیکنانی مثل سعید صادقی، کاوه رضایی، محمد 
یاسین  کوشکی،  علیرضا  کریمی،  علی  نادری، 
سلمانی و محمد محبی به جمع آبی پوشان مطرح 
است اما نکته نگران کننده برای هواداران، مساله 
بازیکنانی مانند وریا غفوری، سیلوا، عارف غالمی، 
رمضانی،  آرمان  مهری،  سعید  چشمی،  روزبه 
مهدی مهدی پور، محمد دانشگر و حسین حسین 
زاده هستند که قراردادشان رو به پایان است و از 
آنجایی که از بازیکنان اصلی فصل گذشته به شمار 
می روند تمدید با آنها از خرید بازیکن نیز مهم تر 
است. آبی پوشان همچنین انتظار دارند که مرادمند 
و یزدانی دو سر باز این تیم بتوانند در شروع فصل 

تیم را همراهی کنند.
پرسپولیس؛ به دنبال احیای شکوه

قهرمانی  فصل  پنج  از  پس  که  پرسپولیسی ها 
طناب قهرمانی هایشان توسط رقیب هم شهری 
پاره شد برخالف آبی ها با قدرت نقل و انتقاالت را 
شروع کردند و تا اینجای کار پس از تمدید با مهدی 
ترابی با علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی و 

دانیال اسماعیلی فر قرارداد امضا کردند و شنیده 
همچون  بازیکنانی  با  زودی  به  تیم  این  می شود 
سروش رفیعی، سجاد شهباززاده و گولسیانی از 
سپاهان و میالد زکی پور از گل گهر به توافق خواهد 
رسید.حتی قرمزها در تالش هستند تا یک مهاجم 
و مدافع خارجی با کیفیت جذب کنند. از سوی 
دیگر به نظر می رسد باشگاه با بازیکنان جدیدش 
درهای خروج را به روی دو بازیکن خود باز کرده 
است. حامد لک و رامین رضاییان، هرچند مدیران 
باشگاه پرسپولیس در روزهای اخیر تاکید کرده اند 
هنوز لیست خروجی این تیم مشخص نیست اما 
شرایط حاظر نشان می دهد رامین رضاییان از این 
تیم جدا شده است و دیگر جایی در لیست فصل 

آینده نخواهد داشت.
همچنین شرایط حامد لک دروازه بان پرسپولیس 
با وجود جذب علیرضا بیرانوند مشخص نیست. او 
یک فصل دیگر نیز با سرخپوشان قرارداد دارد و تنها 
در صورتیکه خودش بخواهد می تواند از این تیم 
جدا شود در غیر این صورت فصل آینده نیز در 
این تیم باقی می ماند. آن طور که به نظر می رسد، 
پرسپولیس در تابستان حداقل ۸ خروجی خواهد 
داشت و البته این احتمال وجود دارد که در صورت 
جذب نفرات جایگزین مناسب، این تعداد افزایش 

پیدا کند. به این ترتیب تابستان بسیار شلوغی در 
انتظار قهرمان ۵ دوره اخیر لیگ برتر خواهد بود و 
باید منتظر ادامه نقل و انتقاالت پرسپولیس برای 
فصل آینده باشیم. آنطور که شنیدیم در لیست 
خروجی پرسپولیس حداقل یک گلر، یک مدافع 
راست، یک مدافع چپ، ۲ مدافع میانی، یک هافبک 
و ۲ مهاجم قرار دارند و قرار است، گل محمدی به 
زودی با برگزاری جلسه با درویش، لیست مازاد را 

هم به مدیرعامل پرسپولیس بدهد.
فوالد خوزستان؛ لیگ قهرمانان آسیا با نیم نگاهی 

به لیگ
پس از اینکه ماندن نکونام در خوزستان قطعی 
شد، حاال این تیم با توجه به صعود تیم به مرحله 
خود  خوبی  به  باید  آسیا  قهرمانان  لیگ  حذفی 
لیگ بیست و  این رقابت ها و  برای حضور در  را 
دوم آماده کند. قطعاً نکونام برنامه بسیار ویژه ای 
برای فصل پیش رو خواهد داشت. تا این لحظه 
جدایی احسان مرادیان از فوالدی ها قطعی شده و 
علیرضا کوشکی نیز در رادار آبی های پایتخت قرار 
دارد. همچنین گفته می شود سعید آقایی که فصل 
موفقی را در پرسپولیس سپری نکرد با پیشنهاد 
فوالد خوزستان مواجه شده است. آقایی که قرارداد 
با پرسپولیس در پایان لیگ بیست و  ۲ساله اش 

یکم به پایان رسید گفته می شود جایی در لیست 
یحیی گل محمدی برای فصل آینده ندارد و او یکی 
از بازیکنانی است که از جمع قرمزها جدا خواهد 
شد تا فصل آینده را در تیمی غیر از پرسپولیس 
به میدان برود. آقایی در صورت پیوستن به فوالد 
و ماندن مهدی شیری در این تیم همبازی مدافع 

راست قرمزها در این تیم خواهد شد.
سپاهان؛ سبد خرید پرسپولیس

زرد پوشان اصفهان نیز مانند استقاللی ها بدون 
شروع  انتقاالت  و  نقل  در  را  خود  کار  سرمربی 
کرده اند. برخالف آبی ها بازیکنان سپاهان منتظر 
مشخص شدن تکلیف سرمربی نشده اند و تا این 
شده  جدا  تیم  از  را  فر  اسماعیلی  دانیال  لحظه 
است. اما پرسپولیسی ها به جز اسماعیلی فر به 
دنبال به خدمت گرفتن سروش رفیعی، گولسیانی، 
هستند.  نیز  افکن  نور  امید  و  شهباززاده  سجاد 
یاسین سلمانی بازیکن جوان سپاهان )کاپیتان تیم 
ملی امید( نیز در رادار قلعه نویی و استقالل قرار 
دارد. تنها شایعه هایی که برای ورودی زرد پوشان 
به گوش می رسد جذب رامین رضاییان و گادوین 
منشا آقای گل فصل گذشته لیگ است که به نظر 
می رسد تنها در صورتی که شهباززاده از تیم جدا 

شود این انتقال صورت خواهد گرفت.

لیگ بیست و دوم را قدرتمند شروع کن

تابستان داِغ نقل و انتقاالت 
با شروع فصل نقل و انتقاالت، شایعات نقل و انتقاالتی هم شروع شدند.

پس از پایان 

لیگ بیست 

و یکم تمام 

تیم ها در تکاپو 

هستند که به 

بهترین شکل 

خود را برای 

فصل بعد آماده 

کنند

اگهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس یاسوج

احتراما آقای قربان  مردای  فرزند غریب   با شماره شناسنامه 921با تسلیم 

دو برگ استشهاد گواهی شده از دفتر خانه اسناد رسمی شماره  20یاسوج 

ويك برگ تقاضاي كتبي مدعي هستند كه سند مالكيت ششدانگ  يك  

باب خانه )طبق سند( به مساحت 1129.5مترمربع  به پالک  331.579  به 

شماره چاپی 951829سری ج  سال97   مورخ 98/6/13 دفتر الکترونیک 

139820320001003999به نام  ولی اهلل حبیبی گنجه   به ثبت رسیده کی طی 

خالصه معامله  شماره 108279 مورخ 99/4/22  بنام قربان مرادی  انتقال قطعی  

یافته  و سند مالکیت آن بعلت جابجایی  مفقود  گردید ضمنا پالک  فوق دارای  

دو مورد رهنی شماره 108280 مورخ 99/4/22 به نفع بانک ملی  یاسوج شعبه  

مرکزی  دفتر خانه اسناد رسمی  شماره83 یاسوج  به مبلغ 131.301.000 و 

شماره 108283 مورخ 99/4/22 به نفع بانک ملی  یاسوج شعبه  مرکزی  دفتر 

خانه اسناد رسمی  شماره 83  یاسوج به مبلغ 1.430.000.000  است لذا مراتب 

طبق اصالحيه تبصره يك اصالحي ماده ١٢٠آئين نامه قانون ثبت جهت اطالع 

عموم يك نوبت آگهي ميشود كه هركس مدعي انجام معامله ويا وجود سند 

مالكيت فوق الذكر نزد خود ميباشد ميتواند ظرف مدت ١٠روز از تاريخ انتشار 

اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله را به 

اين اداره تسليم نمايد.وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي به اين اداره واصل 

نشودو يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت ارائه نگردد اداره ثبت المثني 

سند مالكيت پالك مذكور را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد 

نمود.

حسين فرخي-رئيس ثبت اسناد و امالك ياسوج

اگهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس یاسوج

با شماره شناسنامه 921با  احتراما آقای قربان  مردای  فرزند غریب   

تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفتر خانه اسناد رسمی شماره  

مالكيت  سند  كه  هستند  مدعي  كتبي  تقاضاي  برگ  ويك  20یاسوج 

ششدانگ  يك  باب خانه )طبق سند( به مساحت 1129.5مترمربع  به پالک  

331.579  به شماره چاپی 951829سری ج  سال97   مورخ 98/6/13 

گنجه    حبیبی  اهلل  ولی  نام   139820320001003999به  الکترونیک  دفتر 

به ثبت رسیده کی طی خالصه معامله  شماره 108279 مورخ 99/4/22  

بنام قربان مرادی  انتقال قطعی  یافته  و سند مالکیت آن بعلت جابجایی  

رهنی شماره 108280  مورد  دو  دارای   فوق  پالک   گردید ضمنا  مفقود  

مورخ 99/4/22 به نفع بانک ملی  یاسوج شعبه  مرکزی  دفتر خانه اسناد 

رسمی  شماره83 یاسوج  به مبلغ 131.301.000 و شماره 108283 مورخ 

99/4/22 به نفع بانک ملی  یاسوج شعبه  مرکزی  دفتر خانه اسناد رسمی  

شماره 83  یاسوج به مبلغ 1.430.000.000  است لذا مراتب طبق اصالحيه 

تبصره يك اصالحي ماده ١٢٠آئين نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم يك 

نوبت آگهي ميشود كه هركس مدعي انجام معامله ويا وجود سند مالكيت 

فوق الذكر نزد خود ميباشد ميتواند ظرف مدت ١٠روز از تاريخ انتشار اين 

آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله را 

به اين اداره تسليم نمايد.وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي به اين اداره 

اداره  ارائه نگردد  اعتراض اصل سند مالکيت  يا در صورت  واصل نشودو 

ثبت المثني سند مالكيت پالك مذكور را طبق مقررات صادر و به متقاضي 

تسليم خواهد نمود.

حسين فرخي-رئيس ثبت اسناد و امالك ياسوج

شاکی آقای غالم رضا نبی زاده شکایتی علیه اقای عبدالقادر صدری دائر 

برمطالبه ثمن معامله مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 

ثبت  دیشموک  بخش  عمومی  دادگاه  بدوی  شعبه   140141920000312817

ووقت رسیدگی 1401/04/26ساعت10الی11تعیین که حسب دستور دادگاه 

طبق موضوع ماده344 قانون ائین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان 

بودن متهم در سامانه اگهی الکترونیک قرار گرفته است تا دروقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد

دائر  قربانی  راضیه  خانم  علیه  زاده شکایتی  نبی  رضا  آقای غالم  شاکی 

برمطالبه ثمن معامله مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 

ثبت  دیشموک  بخش  عمومی  دادگاه  بدوی  شعبه   140141920000312817

ووقت رسیدگی 1401/04/26ساعت10الی11تعیین که حسب دستور دادگاه 

طبق موضوع مادهه344 قانون ائین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان 

بودن متهم در سامانه اگهی الکترونیک قرار گرفته است تا دروقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060320002001060 مورخ 1400/11/10 هیات اول موضوع قانون 

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

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمود 

نظری فرزند شیرخان بشماره شناسنامه 1633صادره از باشت در یک باب مغازه به 

مساحت 16.08 مترمربع پالک 10896 فرعی از 21اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 

780 فرعی از 21اصلی بخش 5دوگنبدان واقع در خیابان بالدیان 4راه صاحب الزمان 

پاساژ قدیمی شماره 1خریداری از شهرداری دوگنبدان محرز گردیده است . لذا به 

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 

از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 

 از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به

 مراجع قضایی تقدیم نموده . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

م الف : 1401/31

تاریخ انتشار نوبت 1401/03/22

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/04/07

علیدوست یاری زاده 

رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

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

رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 

تعیین تکلیف وضعیت  قانون  اول/دوم موضوع  140160320001001116هیات 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک یاسوج و تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم مریم سلطانی  

فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 34 صادره از بویراحمد در یک باب خانه 

به مساحت 813.40متر مربع پالک  فرعی406از 831 اصلی مفروز  ومجزی 

شده از پالک 831 اصلی واقع  در بخش 6 خریداری از مالک  رسمی آقای 

حسنقلی معصومی و فردین معصومی 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 انقضا مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/7

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/22

حسین فرخی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

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

شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 

140160320001000011هیات 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 محمد علیزاده  فرزند مصطفی  

به شماره شناسنامه 8861صادره از گچساران در یک باب خانه / یک قطعه 

زمین مزروعی/ یک قطعه باغ به مساحت 21038متر مربع پالک  فرعی215از 

829اصلی مفروز  ومجزی شده از پالک 829 اصلی واقع  در بخش 6 خریداری از 

مالک  رسمی آقای بهرام 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 انقضاءمدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/7

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/22

حسین فرخی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد
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۱۵ قبضه سالح غیرمجاز در 
قصرشیرین کشف شد

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از انهدام یک 
باند قاچاق اسلحه و کشف ۱۵ قبضه کلت کمری 

در شهرستان قصرشیرین خبر داد.
سردار »علی اکبر جاویدان« روز جمعه به ایرنا 
گفت: پس از اطالع ماموران انتظامی قصرشیرین 
مبنی بر ورود یک محموله اسلحه قاچاق از مرزهای 
شهرستان به داخل کشور، رسیدگی به موضوع در 

دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطالعاتی 
های  اسلحه  حامل  کامیون  شناسایی  به  موفق 
قاچاق در حوالی مرز پرویزخان شده و در عملیاتی 

غافلگیرانه ان را متوقف کردند.
های  بازرسی  در  کرد:  تصریح  جاویدان  سردار 
انجام گرفته ۱۵ قبضه کلت کمری غیرمجاز که به 
شکل حرفه ای در داخل کامیون جاساز شده بود، 

کشف شد.
از دستگیری  پایان  استان در  انتظامی  فرمانده 
یک نفر در این راستا خبر داد و گفت: با شناسایی 
دیگر اعضای این باند، تالش برای دستگیری آنها 

ادامه دارد.
۱۴ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از انهدام 
کیلوگرم  کشف ۱۴  مخدر،  مواد  قاچاق  باند  یک 
مواد مخدر، ۲ قبضه سالح و ۹۵ عدد فشنگ در 

کرمانشاه خبر داد.
سرهنگ »سمین فالحی« اظهار داشت: پس از 
اطالع ماموران مبنی بر فعالیت اعضای یک باند 
توزیع مواد مخدر در شهر کرمانشاه، رسیدگی به 

موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطالعاتی 
موفق به شناسایی مخفیگاه اعضای باند در یکی 
از نقاط حاشیه ای شهر کرمانشاه شده و پس از 
هماهنگی با مقام قضائی بازرسی های الزم را به 

عمل آوردند.
انجام  های  بازرسی  در  افزود:  فالحی  سرهنگ 
گرفته ۱۴ کیلوگرم تریاک، ۲ قبضه اسلحه جنگی و 

شکاری و ۹۵ عدد فشنگ کشف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پایان 
از دستگیری چهار نفر در این راستا و معرفی به 

دستگاه قضائی جهت صدور احکام الزم خبر داد.

حدود ۳۰ هکتار از عرصه  طبیعی 
میانکاله در آتش سوخت

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت 
در  پنجشنبه  شامگاه  که  سوزی  آتش  براثر  که 
میانکاله اتفاق افتاد و حدود یک شبانه روز به طول 
انجامید، ۳۰ هکتار از عرصه  طبیعی میانکاله طعمه 

حریق شد.
عطاالله کاویان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
نوار  در  شب  شنبه  پنج  آتش سوزی  افزود:  ایرنا 
ساحلی پناهگاه حیات وحش میانکاله آغاز شد که 
بالفاصله مامورین اجرایی محیط زیست مستقر در 
این پناهگاه به محل حریق اعزام شدند و پس از 
چند ساعت تالش موفق به اطفاء حریق شدند، اما 
بدلیل باد وزش شدید، آتش مجددا شعله ور شد.

روز جمعه  در  نهایتا  آتش  این  داد:  ادامه  وی 
سوی  از  احمر  هالل  بالگرد  فروند  یک  اعزام  با 
استانداری مازندران و پس از ۱۸ بار آبگیری از دریا 
به طور کامل اطفا شد. مدیرکل حفاظت محیط 
زیست مازندران با بیان این که عوامل انسانی علت 
آتش سوزی در میانکاله بوده است، گفت: در اثر 
این آتش سوزی عمدی حدود ۳۰ هکتار از عرصه 

های میانکاله طعمه حریق شدند.
اطفاء  مرکز  احداث  در خصوص  همچنین  وی 
حریق در میانکاله توضیح داد: با توجه به تامین 
اعتبار صورت گرفته از محل سفر ریاست جمهوری 
برای احداث این مرکز، خرید تجهیزات اطفاء حریق 

در میانکاله در حال انجام است.

سازمان ملل متحد:

دریای مدیترانه برای پناهجویان 
مرگبارتر شده است

برای  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای 
پناهندگان )UNHCR( روز جمعه اعالم کرد که با 
وجود تعداد نسبتاً کمتر پناهجویان و مهاجرانی که 
در سال های اخیر از دریای مدیترانه به سمت اروپا 
رفته اند اما تعداد کشته ها در بین این افراد به 

شدت افزایش یافته است.
عالی  کمیساریای  سخنگوی  ایسنا،  گزارش  به 
سازمان ملل متحد برای پناهندگان گفت: در حالی 
که تعداد گزارش شده پناهجویان و مهاجرانی که از 
دریای مدیترانه به سمت اروپا عبور می کنند کمتر 
از سال ۲۰۱۵ میالدی بود اما این سفرها مرگبارتر 

شده است.
تعداد  گفت:  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  او 
پناهجویان وارد شده به اروپا در سال ۲۰۱۵ میالدی 
بیش از یک میلیون نفر بوده و این تعداد سال های 
بعد روند نزولی داشته به طوری که در سال ۲۰۱۸ 
به ۱۴۱ هزار و ۵۰۰ نفر، در سال ۲۰۱۹ به ۱۲۳ هزار و 
۷۰۰ نفر، در سال ۲۰۲۰ به ۹۵ هزار و ۸۰۰ نفر و در 

سال ۲۰۲۱ به ۱۲۳ هزار و ۳۰۰ نفر رسید.
وی همچنین تصریح کرد: در سال ۲۰۱۸ میالدی 
۲۲۷۷ مهاجر غیرقانونی در دریای مدیترانه جان 
خود را از دست داده یا ناپدید شده اند. این رقم 
در سال ۲۰۱۹ میالدی به ۱۵۱۰ نفر، در سال ۲۰۲۰ 
به ۱۸۸۱ نفر و در نهایت در سال گذشته به ۳۲۳۱ 

مهاجر رسید.
به گزارش شینهوا، در سال های اخیر کمیساریای 
عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان به طور 
مداوم در مورد تجارب و خطرات وحشتناکی که 
پناهندگان و مهاجرانی که به این سفرها متوسل 

شده اند، هشدار داده است.

کشف ۴۳۸ تن کاالی اساسی 
احتکار شده در کشور طی چند روز 

اخیر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف 
بیش از ۴۳۸ تن کاالی اساسی احتکار شده و 
پلمب ۳۳ مرکز متخلف طی چند روز گذشته 

خبرداد.
به گزارش ایسنا، سردار غالمرضا رضائیان در  
تشریح جزئیات این خبر گفت: با توجه به اینکه 
دستیابی  برای  اقتصادی  از سوداگران  تعدادی 
به سودهای کالن و نامشروع اقدام به احتکار 
اساسی  و کاالهای  اقالم  از عرضه  و خودداری 
مورد نیاز مردم کرده اند، تشدید اجرای طرح های 
و  تولید  در  اخالل  و  احتکار  قاچاق،  با  مقابله 
در  محور  معیشت  و  اساسی  کاالهای  توزیع 
کشور به صورت جدی در دستورکار قرار گرفته 

و همچنان ادامه دارد.
میدانی  و  اسنادی  پایش های  به  اشاره  با  وی 
روند فعالیت های اقتصادی و نظام عرضه و تقاضا 
کاالهای اساسی و معیشت محور در کشور افزود: 
عزم و اراده پلیس امنیت اقتصادی برای برخورد و 
مقابله با متخلفان و سوداگران اقتصادی بیشتر از 
هر زمانی است و کارآگاهان این پلیس با تشکیل دو 
هزار و ۵۰ گروه مشترک در ۴۸ ساعت گذشته از ۳ 
هزار و ۳۹۶ مرکز و انبار نگهداری و توزیع اقالم و 

کاالهای اساسی بازدید و بازرسی کردند.
فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی فراجا 
تصریح کرد: در این مدت کارآگاهان پلیس امنیت 
اقتصادی، با اقدامات تخصصی پلیسی، محل دپو 
و احتکار کاالهای اساسی و ضروری را شناسایی و 
در بازدید و بازرسی از آن ها ۴۳۸ تن انواع کاالی 
اساسی از قبیل برنج، گندم و آرد، ماکارونی، روغن 
خوراکی، گوشت قرمز و مرغ، نهاده های دامی و 
کشاورزی، بیش از ۵۰ هزار عدد انواع دارو، بیش 
از ۳۷ هزار لیتر انواع مواد شوینده و ... را کشف و 

ضبط کردند.
بر اساس اعالم سایت پلیس، رضاییان با اشاره 
به اینکه کارشناسان در برآوردهای اولیه ارزش 
اقالم و کاالهای مکشوفه را ۵۷۲ میلیارد ریال 
برآورد کرده اند، اظهارکرد: در این خصوص ۱۴۶ 
دستگاه خودرو توقیف و ۳۳ باب اماکن مرتبط با 
این امر پلمب و ۲۷۶ متهم پس از تشکیل پرونده 
برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی 
شده و تعدادی خودرو نیز روانه پارکینگ شدند.

به گزارش ایسنا، صبح روز دوشنبه ۱۶ خرداد ماه 
امسال بود که خبر یکی از پیچیده ترین و بزرگترین 
سرقت های بانک به پلیس اطالع داده شد. سرقتی 
که از صندوق امانات شعبه دانشگاه بانک ملی ایران 
و در جریان  انجام شده  تهران  انقالب  در خیابان 
در  واقع  امانت  صندوق   ۱۰۰۰ از  صندوق   ۱۶۲ آن 
این شعبه از سوی سارقان تخلیه شده و محتویات 
آن شامل طال، جواهرات، سکه، دالر، یورو و ... به 

سرقت رفته بود.
دارندگان  و  مالباختگان  خبر  این  انتشار  با 
صندوق های امانات نیز خیلی زود خود را به محل 
این شعبه از بانک ملی رسانده و خواستار برخورد 
با عامالن این سرقت شدند. اما در آن زمان و به 
گفته رییس پلیس پایتخت، پلیس سرنخ چندانی 
از سارقان نداشت. ۴۸ ساعت اولیه از وقوع سرقت 
گذشت؛ حجم اخبار منتشر شده و شایعات درباره 
سرقت از بانک افزایش یافته بود و مالباختگان نیز با 
ثبت شکایات خود خواستار جبران خسارات از سوی 
بانک ملی بودند. رییس شعبه نیز به گفته پلیس 
به دلیل سهل انگاری بازداشت و از سمت خود عزل 
شده بود، اما هیچ ارتباطی میان او و سارقان به دست 

نیامد.
ماموران در حالی وارد دومین روز از رسیدگی به 
این پرونده شده بودند که اولین سرنخ ها از سارقان به 
دست آمد. سرنخ هایی که نشان می داد چند نفر از 
اعضای این باند سرقت، حدود دو ساعت قبل از آنکه 
موضوع به پلیس اطالع داده شود، از کشور خارج 
شده اند.  متواری  همسایه  کشورهای  از  یکی  به  و 
سرنخ هایی دیگری نیز به دست آمد. همزمان اینترپل 
ایران خواستار صدور اعالم قرمز برای دستگیری سه 
جهانی  سازمان  و  شد  خارج  به  شده  متواری  فرد 
اینترپل نیز با آن موافقت کرد. ۱۰ نفر از جمله یک 
زن در داخل و سه نفر نیز در خارج از کشور دستگیر 
شدند و به این ترتیب پرونده یکی از پیچیده ترین 
از بانک در سال های اخیر  سرقت های انجام شده 
بعد از گذشت کمتر از پنج روز از اعالم آن به پلیس 

مختومه شد.
اما این سرقت، زنگ خطری جدی برای امنیت در 
بانک هاست، به ویژه آنکه سردار حسین رحیمی، 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در نشستی خبری 
متخصص  ماموران  که  بود  گفته  خبرنگاران  به 
پلیس حدود یک ماه پیش از وقوع سرقت نسبت 
به عدم رعایت نکات امنیتی در این شعبه از بانک 
به مسئوالن آن هشدار داده بودند. هشداری که 
نه تنها جدی گرفته نشده بود، بلکه در همان ایام 
نگهبان شعبه را نیز ترخیص کرده و از آن عجیب تر 
اینکه این شعبه  هیچ ارتباطی نه با مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰، نه با کالنتری و نه با سامانه مهام پلیس 

داشت.

البته صندوق امانات شعبه دانشگاه بانک ملی، 
تنها شعبه ای نبود که این سارقان به آن دستبرد زده 
بودند، آنها حدود یک ماه پیش و در میانه اردیبهشت 
ماه نیز قصد سرقت از صندوق امانات یکی از شعب 
بانک تجارت در خیابان فلسطین تهران را نیز داشتند 
که البته به دلیل شرایط امنیتی بانک قادر به سرقت 

از آن نشده و ناکام مانده بودند.
اولتیماتوم پلیس به بانک ها

امنیت  موضوع  تا  شد  بهانه ای  موضوع  همین 
بانک ها در تهران را از رییس پلیس پایتخت جویا 
شویم، سردار حسین رحیمی، در گفت وگو با ایسنا، 
درباره امنیت شعب بانک ها و اینکه آیا ممکن است 
فهرستی از شعب ناامن بانک ها در تهران اعالم شود، 
گفت: ابتدا الزم است بگویم که زبده ترین ماموران 
پلیس در هر فصل یک بار اقدام به بازدید امنیتی 
از تمام شعب بانک ها در سطح شهر تهران کرده و 
نکات امنیتی، ایمنی و خألهای موجود را به مسئوالن 
بانک اعالم می کنند. در اینجا روسای بانک ها مکلف 
بازدیدها  در  ما  که  را  ضعف هایی  که  موظفند  و 
تشخیص داده ایم، در زمان تعیین شده رفع کنند، اما 

متاسفانه در موارد قابل توجهی دیده شده که توجه 
کافی به این هشدارها نمی شود.

بانک داریم که موارد  ادامه داد: ما تعدادی  وی 
ایمنی را رعایت نکردند، دوربین هایشان دچار مشکل 
و  حفاظتی  و  ایمنی  مشکالت  از  بعضی  و  است 
مراقبتی را دارند. در همین بانکی که مورد سرقت 
قرار گرفت، سارقان با پریدن از باالی در پارکینگ 
توانستند وارد ساختمان شوند و ۱۰ تا ۱۲ ساعت هم 

آنجا حضور داشتند.  
هیچ  داد:  ادامه  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
فردی هم برای نگهبانی آنجا نبود، این سارقان حوالی 
ساعت ۲ بامداد روز سیزدهم خردادماه وارد شعبه 
شده بودند، اما هیچ فرد نگهبانی آنجا نبود، وقتی 
هم که پرسیدیم چرا نگهبانی آنجا حضور نداشت، 
گفتند تشخیص اینطور بوده است. خب این را دیگر 
هر انسانی می داند که باید در چنین بانکی نکات ویژه 

امنیتی رعایت شود.
رحیمی ادامه داد: در این بانک اموال مردم قرار 
داشت، هزار صندوق امانت وجود داشت و حتما 

باید نکات امنیتی را رعایت می کردند. 

پلمب شعب نا امن بانک ها از سوی پلیس
وی درباره اینکه به نظر می رسد دستوران پلیس 
الزام آور نبوده اند، گفت: اجرای دستورات پلیس الزام 
آور است و بانک ها باید آن را در موعد مقرر رعایت 
کنند. اگر این اتفاق رخ ندهد، مسئوالن بانک طی 
به دلیل  با دادستانی به عمل آمده  هماهنگی که 
ترک فعل تحت پیگرد و تعقیب قرار خواهند گرفت. 
با دادستانی امکان  همچنین در صورت هماهنگی 
اعالم اسامی شعب نا امن نیز وجود دارد و در واقع 
ترک فعل کنندگان افرادی هستند که با عدم انجام 
یکسری اقدامات امنیتی و توجه به هشدارها، بانک 

را نا امن کرده اند.
رییس پلیس تهران با تاکید بر اینکه برابر قانون اگر 
این موارد رعایت نشود، مدیران بانک حتما باید به 
عنوان ترک فعل پاسخگو باشند، درباره پلمب شعب 
نا امن بانک ها نیز به ایسنا گفت: اتفاقا ابالغ کردم تا 
درمورد بانک هایی که دو سه بار تذکر از سوی پلیس 
دریافت کرده اما به آن توجه نکرده و موارد گفته 
این دستور  از  بعد  نکرده اند، حتما  رعایت  را  شده 

پلمب صادر شود.  

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سوداگر مرگ و 
کشف ۱۶۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه در شهرک ولیعصر)عج( 
خبر داد و گفت: متهم در پوشش تعمیرکار خودرو با لباس کار مواد 

فروشی می کرد.
به گزارش ایرنا از پلیس تهران، سرهنگ جلیل موقوفه ای با اشاره 
به دستگیری سوداگر مرگ اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی 
در  فردی  توسط  ولیعصر)عج(  شهرک  در  مخدر  مواد  فروش  بر 
پوشش لباس تعمیرکاران خودرو، دستگیری متهم در دستور کار 
تیم عملیات کالنتری این محل قرار گرفت و گشت زنی های هدفمند 

افزایش یافت.
وی با بیان اینکه ماموران با تحقیقات و پی جویی های انتظامی 
ساعات حضور متهم را شناسایی کردند افزود: با درایت و هوشیاری 
ماموران، محل تردد متهم شناسایی و او که در ساعت همیشگی با 
همان پوشش لباس در حال تبادل مواد مخدر بود در یک عملیات 
ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و در بررسی اولیه از متهم ۱۶۰ گرم مواد 
مخدر از نوع شیشه در بسته هایی با اندازه های مختلف کشف شد.

در  ساله   ۵۰ متهم  داد:  ادامه  تهران  پیشگیری  پلیس  رئیس 
تحقیقات اولیه به جرم خود و فروش مواد مخدر در شهرک ولیعصر 

در پوشش لباس تعمیرکاران خودرو اعتراف کرد.
دستگیری سارق زورگیر

سرهنگ علی عزیزخانی رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی پایتخت 
از دستگیری زورگیر و کشف اموال سرقتی خبر داد و افزود: بیست 

و چهارم اردیبهشت سال جاری یک شهروند با مراجعه به کالنتری 
۱۰۸ نواب دادخواهی کرد که حین عبور از خیابان آذربایجان یک 
دستگاه خودرو پژو پارس سفید با دو نفر سرنشین راه وی را مسدود 
و با ایجاد رعب و وحشت و تهدید چاقو اقدام به سرقت گوشی 
همراه و گردنبند طال در مجموع به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان کرده 

و متواری شدند.
وی اضافه کرد: با وصول پرونده به پایگاه هشتم پلیس آگاهی، 
اقدامات الزم انجام شد و با عنایت به اینکه شکل سرقت انجام 
شده متفاوت با موارد دیگر بود و احتمال اینکه سرقت با نقشه 
اظهارات  دریافت  با  ادامه  در  بنابراین  بود  متصور  باشد  قبلی 
فرضیه  وی  ارائه شده  نقیض  و  پاسخ های ضد  و  مجدد شاکی 
اینکه علت سرقت وجود اختالف حساب شاکی با سارقان بود، 

قوت گرفت.
به  عنایت  با  افزود:  تهران  آگاهی  پلیس  هشتم  پایگاه  رئیس 
نام  به  سارقان  از  یکی  هویت  شاکی،  از  شده  کسب  اطالعات 
»حسین« شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی و دریافت 
در  متهم  تهران   ۱۰ ناحیه  دادسرای  چهار  شعبه  بازپرس  دستور 

خیابان قزوین در عملیات ضربتی دستگیر شد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازجویی های اولیه متهم منکر 
بزه انتسابی بود بنابراین با ارائه مستندات موجود از سوی کارآگاهان 
و مواجهه حضوری با شاکی پرونده نسبت به بزه ارتکابی اعتراف 

کرد.

پلیس اولتیماتوم داد

پلمب شعب بانکی ناامن
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از پلمب شعب بانکی ناامن خبر داد.

و دستگیری سوداگر مرگ در پوشش تعمیرکار خودر

درمورد 

بانک هایی 

که دو سه بار 

تذکر از سوی 

پلیس دریافت 

کرده اما به آن 

توجه نکرده 

و موارد گفته 

شده را رعایت 

نکرده اند، حتما 

بعد از این 

دستور پلمب 

صادر شود
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 طراح: مجتبی اردشیری

سودوکو
2۰۵9

حل جدول
2۰۵

۸

جدول
2۰۵9

حل سودوکو
2۰۵

۸

افقی:
و خالص – شیطان – ضرباهنگ ۲- معموال حاوی نصف  ۱-ناب 
کروموزوم های جانداری که از آن ایجاد شده اند، است - توهین کردن 
– آرام و آهسته  ۳- زمانی از بنادر اصلی ایران و خاورمیانه بود - تیرگی 
دل - سیلی زدن ۴- زن باردار – مجموعه نامه ها ۵- دریاچه ای در ترکیه 
– پارچه کت و شلوار – پیش ۶- پژمرده – ویتامین انعقاد خون – عدد 
– صدای درد – پول قدرتمند آسیا ۷- پنهان کردن - باران اندک – بلبل  
۸- قسمتی  از ترکستان که  مشک  و آهوی  مشک آن  معروف  بوده است 
- پهلوان – خداوند – شایسته ۹- عناونی برای »عنکبوت« – بلندی 
قامت – مته ۱۰- واحدی برای سطح – بی رمق ندارد – از زیراندازهای 
خانه – »سفید« آذری – سوسن زرد ۱۱- ستاره ای نورانی - طالیی باشد 
که از حدیده کشیده ریسمان های باریک ساخته باشند - دهمین برج 
خورشید ۱۲- مخالف و متضاد - آخرین خلیفه اموی در دمشق ۱۳- عدد 
اول – سهل انگاری – سومین قله بلند ایران ۱۴- خوابیده – فواره و شبه 
آبشار – از قبائل صدر اسالم ۱۵- زمان گذشته – سوره قلب قرآن – راه 

راست نمودن
عمودی:

۱-حیوان باوفا – فلس – دریای مازندران ۲- کله و نوک – فال تسبیح 
– آرزو ۳- کیسه زر – مقیاس  طول  مطابق ۱۴ گره  و ربع  گره  از ذرع  
ایرانی - عزیز همه – حرف گزینش ۴- گیاهی یک ساله که ارتفاع ساقه 
آن تا یک متر و برگ های آن پهن است – بوی گند - کالم پیچیده ۵- 
کتاب مالصدرا – به صورت یک باره و ناگهانی ۶- جایزه اسکار انگلستان 
– خوش پوش – پایتخت پرو ۷- زیر پا مانده – کرکس – معلم ثانی 
۸- اولین هواپیمای جنگنده عمودپرواز جهان - پرهیزگار – گال – رودی 
در روسیه ۹- آمیزه ای از عالئم و نشانه ها که حاکی از اختاللی خاص 
است - شکنجه – نوعی فلز ۱۰- اسب سرکش - ماده آلی به رنگ سیاه 
که در حقیقت یک زغال سنگ قیر است - کاخ فرانسه ۱۱- آبراهه - از 
بزرگ ترین رودهای اروپا که از شش کشور اروپایی می گذرد ۱۲- موجود 
افسانه ای اسپیلبرگ – یار گل – الی آخر ۱۳- درون – دندان  شل - نام 
پیامبر قوم عاد - جسد ۱۴- سرمایه - مشهورترین کوه خراسان – نام بازی 
قدیمی ۱۵- استخوان پاشنه پا - صفتی برای شیطان – »اصفهان« قدیم.
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استاندار همدان:

بانک ها  در حوزه سرمایه گذاری 
تولید دانش بنیان ها  اقدام عملی کنند

دانش  های  شرکت  گفت:  همدان  استاندار 
بنیان بهترین گزینه برای سرمایه گذاری هستند 
منظور  به  استان  بانک های  اساس  برهمین  و 
حمایت از تولید و ایجاد اشتغال باید به سمت 
سرمایه گذاری در این حوزه )تولید دانش بنیان( 
حرکت کنند. علیرضا قاسمی فرزاد  در شورای 
افزود:  همدان،  استان  بانک های  هماهنگی 
سیاست دولت و مدیریت اجرایی استان به تاسی 
اشتغال آفرین«  دانش بنیان،  »تولید؛  شعار  از 
هدایت امور به سمت کارهای خالقانه و دانش 
استان  در  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  بنیان 
همدان همه حمایت های مادی و معنوی در 
راستای تولید دانش بنیان است، اظهار داشت: 
واحدهای اقتصادی و بانک ها با نگاه حمایت از 
شرکت های دانش بنیان امور خود را پیش ببرند.

استاندار همدان با اشاره به اینکه فعالیت های 
دانش بنیان خیلی زود به بازدهی مطلوب می 
با  بنیان  دانش  های  کرد: شرکت  تاکید  رسد، 
حمایت های مالی می توانند به سرعت دانش 
فنی را به محصول تبدیل کنند که در نهایت هم 
محصول به کاالی اقتصادی و ایجاد اشتغال ختم 
می شود. قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه تعامل 
بانک بسیار  و همکاری پارک علم و فناوری و 
شرایط  موضوع  این  کرد:  تصریح  است،  مهم 
شرکت های  جانبه  سه  همکاری  برای  مناسب 
دانش بنیان، بانک ها و پارک علم و فناوری را 
فراهم می کند. استاندار همدان با بیان اینکه در 
راه رشد، توسعه و پیشرفت استان هیچ مانعی 
ریزی  برنامه  برای  کرد:  تاکید  نیست،  اثرگذار 
بهتر در راستای رونق تولید و پیشرفت استان 
باید از میزان منابع بانک های خصوصی و دولتی 
مطلع باشیم  تا بر اساس آن سیاست های رشد 

اقتصادی برنامه ریزی شود.

مشعل شماره یک طرح تصفیه 
گازوئیل پاالیشگاه اصفهان در 

سرویس قرار گرفت

با  گازوئیل  تصفیه  طرح  یک  شماره  مشعل 
پاالیش نفت  ظرفیت یک هزار تن در شرکت 
)پاالیشگاه( اصفهان با هدف تولید گازوئیل یورو 

۵، در سرویس قرار گرفت.
با درایت مدیریت جدید در پاالیشگاه اصفهان 
و حضور محسن قدیری در سمت مدیر عامل 
این شرکت ، حرکت به سوی فراهم آوری شرایط 
سازی  بهینه  واحدهای  اندازی  راه  برای  الزم 
شتاب   RHU و  گازوئیل  تصفیه  پروژه  مانند 
شبانه  تالش  و  همت  با  ترتیب  بدین  گرفت. 
روزی کارکنان این شرکت و پیمانکاران حاضر در 
پروژه، مقدمات ورود گاز طبیعی شبکه سراسری 
به پاالیشگاه جنوبی انجام شد و مشعل شماره 
یک این مجموعه ، به عنوان پیش نیاز راه اندازی 

واحد در سرویس قرار گرفت. 
اتاق  نیز  این  از  پیش  گزارش  همین  بنابر 
کنترل مرکزی طرح تصفیه گازوئیل به عنوان 
گام اساسی شروع عملیات پیش راه اندازی این 
پروژه، افتتاح شده بود. با اجرای این ۲ طرح و 
گاز طبیعی شبکه  فراهم شدن مقدمات ورود 
سراسری به پاالیشگاه جنوبی تا ۲ ماه آینده طرح 
تصفیه گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان به 

صورت کامل اجرایی می شود.
پاالیش نفت اصفهان در  مدیرعامل شرکت 
مراسم راه اندازی مشعل شماره یک این مجموعه 
بدخواهی دشمنان جمهوری  برغم  اظهار کرد: 
اسالمی و تالش در جهت سیاه نمایی، کارکنان 
خالق شرکت پاالیش نفت اصفهان و پیمانکاران 
حاضر در این مجموعه، با همدلی و همکاری 

پروژه تصفیه گازوئیل را سرعت بخشیدند.
محسن قدیری افزود: ان شاالله با توجه به 
و  اندازی  راه  پیش  های  فعالیت  یافتن  پایان 
متعاقب آن تکمیل فرآیندهای راه اندازی، سایر 
واحدهای یوتیلیتی مورد نیاز نیز تا اواسط مرداد 

ماه سال جاری در سرویس قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی جدید 
صورت گرفته ، نخستین محموله گازوئیل تصفیه 
شده طبق استاندارد یورو۵ در آینده نزدیک در 

واحد های تصفیه گازوئیل تولید خواهد شد.

با نصب گاردریل؛

جاده های همجوار تاسیسات شركت 
نفت و گاز آغاجاری ایمن سازی 

می شوند

گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت  سرپرست 
خیز  حادثه  نقاط  ایمن سازی  از  آغاجاری 
آغاجاری،  امیدیه،  شهرهای  عبوری  جاده های 
و  بهبهان-رامهرمز  هندیجان،  دیلم،  ماهشهر، 

جایزان خبر داد.
جواد تقی زاده با اعالم این خبر بیان کرد: در 
راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، افزایش 
ایمنی و کاهش تصادفات، جاده های عبوری بین 
با  آغاجاری  تاسیسات شرکت  همجوار  شهری 

استفاده از گاردریل ایمن سازی می شوند.
تقی زاده افزود: این پروژه با توجه به تعدد، 
و  نفت  جریانی  لوله های  تراکم  و  پراکندگی 
عبور این خطوط از جاده های اصلی بین شهری 
برای  مالی  و  جانی  خطرات  ایجاد  احتمال  و 
همشهریان و همچنین کاهش آثار مخرب محیط  
زیستی ناشی از نفت ریزی در اثر انحراف خودرو 
های عبوری با اعتباری بالغ بر ۸۸ میلیارد ریال 

اجرایی می شود.
گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت  عامل  مدیر 
آغاجاری با اشاره به گستردگی جغرافیایی این 
شرکت عنوان کرد: مدت اجرای این پروژه یک 
سال و محدوده جغرافیایی آن شامل نقاط حادثه 
خیز  واقع در جاده های اصلی امیدیه-آغاجاری-
بهبهان، امیدیه-ماهشهر، امیدیه-اهواز، امیدیه-
و  امیدیه-جایزان  امیدیه-دیلم،  هندیجان، 

بهبهان-رامهرمز می باشد.

نفت محور و دولت محور بودن 
معضل بزرگ اقتصاد کشوراست 

 یزد- صادقی مقدم: استاندار یزد گفت: نفت 
محور ودولت محور بودن معضل بزرگ اقتصاد 

کشور است.
مهران فاطمی در نشست ستاد درآمد استان 
یزد که به منظور تشریح سند عملیاتی تحقق 
استان)1404-1401(  این  مالیاتی  درآمدهای 
برگزار شد، افزود: بخشی از نوسانات و چالش 
ناپایداری  از  ناشی  اقتصادی کشور  های حوزه 
درآمدهای نفتی و پر هزینه بودن سرمایه گذاری 
های دولتی است که رویکرد اقتصاد مالیات محور 

می تواند در ثبات اقتصادی کشور موثر باشد.
وی با بیان اینکه وصول مالیات تکلیفی شرعی 
مالیات  پرداخت  اظهارداشت:  است،  قانونی  و 
باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و همه 
افراد و مجموعه ها مشمول مالیات خود را موظف 

به پرداخت سهم مالیات برآورده شده بدانند.
استاندار یزد ادامه داد: اقدامات و فعالیت های 
الزم به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی در سطح 

جامعه انجام شود.
اهمیت  تشریح  ضرورت  به  اشاره  با  فاطمی 
پرداخت مالیات و تاثیر آن بر توسعه حوزه های 
مختلف، گفت: با تبیین درست منافع پرداخت 
که  شوند  می  متوجه  مشمول  افراد  مالیات، 
مالیات وصولی، مجددا صرف تقویت زیرساخت 
ها و افزایش خدمات رسانی به مردم، کارآفرینان 
به  مهم  این  لذا  شود  می  اقتصادی  جامعه  و 

صورت ویژه در دستورکار قرار گیرد.
وی در ادامه بر شفاف سازی محل های هزینه 
کرد مالیات و توزیع آن در بدنه شهرداری ها و 
دهیاری ها جهت اجرای پروژه های اساسی و 

سرمایه گذاری در هر منطقه تاکید کرد.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش به 
سند عملیاتی تحقق درآمدهای مالیاتی استان در 
چهار سال آینده اشاره و خاطرنشان کرد: تکالیف 
قانونی هر دستگاه در قبال این سند استخراج 
شود تا پس از رونمایی از سند در شورای برنامه 
ریزی و توسعه استان، به دستگاه های مربوطه 

ابالغ شود.
فاطمی همچنین با اشاره به ضرورت تدوین 
سند نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه ها مبتنی 
به  اظهارداشت:  و  پرداخت  ها  آن  تکالیف  بر 
دنبال تدوین این سند هستیم و عملکرد دستگاه 
ها را مطابق آن و به صورت دقیق ارزیابی خواهیم 
کرد. استاندار یزد در پایان اضافه کرد: باید زمینه 
های اخذ مالیات از خانه های خالی فراهم و این 
بها  اجاره  تا شاهد کاهش  فرایند تسریع شود 

باشیم. 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس 
، شاملو در بازدید از سایت اسکان عشایر روستای 
چاه پهن  وضعیت بهسازی روستایی در این روستا 
را مورد بررسی قرار داد و گفت : اسکان عشایر جلوه 
کاملی از محرومیت زدایی و بهره گیری از فرصت 
بنیاد  روستایی  عمران  معاون  است.  توسعه  های 
مسکن کشور بر لزوم  ساماندهی معابر این منطقه 
و افزایش سهم ساکنان از مواهب توسعه تاکید کرد 
و افزود: یکجانشینی و تهیه طرح های اسکان برای 
عشایر  ارایه خدمت رسانی مناسب و مطلوب به آنان 
را آسانتر خواهد کرد ،  با توجه به صعب العبور بودن 
منطقه و عدم دسترسی به راههای ارتباطی دستگاه 
به  ارایه خدمات رسانی مناسب  برای  اجرایی  های 
عشایر با مشکالت عدیده ای مواجه هستند  از این 

رو بحث اسکان عشایر نیاز به فرهنگ سازی دارد.
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن در مناطق مختلف 
افزود:  است  کرده  فراهم  را  عشایر  اسکان  زمینه 
معموال بحث اسکان عشایر داوطلبانه صورت می 
گیرد و اجرای طرح های اسکان توانسته است بسیاری 

از مشکالت محرومیت را از این مناطق بزداید.
چاه پهن کجاست و طرح اسکان چگونه در آن 

اجرایی شد 
چاه پهن نام روستایی نوبنیاد در همسایگی شهر 
فسا دراستان فارس است که عشایر ایل خمسه در 
آن اسکان یافته اند. این روستا که با الگوی روستاهای 
مقاوم، در حال ایجاد و ساخت است به امکانات 

زیربنایی بیشتری برای اسکان عشایر نیاز دارد. 
در سال هایی نه چندان دور چاه پهن منطقه ای 
فرا محروم بود ، جایی که نه آب داشت و نه برق ، 
پهنه ای که دام و انسان در کنار هم می زیستند و 
خاک و خاشاک هر دو را می آزرد ، محرومیت در این 
روستای عشایری به قدری آزار دهنده بود که عشایر 

را فقط برای چند ماه قشالق در آن نگه می داشت.
هنوز کپرهایی که آغل گوسفندان است در این 
روستا زیاد به چشم می خورد و چه بسا با سیل و 
زلزله و طوفان در یک لحظه همه زندگی عشایری 
یک خانواده تخریب شود ، روستاییان برای تامین آب 
و علوفه مشکالت فراوان دارند و تامین حداقل های 
هزینه زندگی برای مردم دشوار است. اکنون با بهره 
گیری از وام های رایگان بنیاد مسکن و تسهیالت 

کم بهره طرح اسکان در چاه پهن کلید خورده است 
، خانه های نیم ساخته در آن در حال شکل گیری 
است ، برخی از خانه ها سقف خورده اند و برخی در 
مرحله زیر ساخت و شکل گیری اولیه است ، نمای 
کلی روستای چاه پهن که با الگوی روستاهای مقاوم 
سازی شده در حال ساخت است کم کم بارقه امید 
را برای ماندگاری عشایر دراین روستا رقم زده است.
چاه پهن روستایی مقاوم سازی شده برای اسکان 

عشایر شهرستان فسا
با تفکیک اراضی واگذاری ،  روستای چاه پهن برای 
اسکان عشایر ایل عرب خمسه در شهرستان فسا با 
الگوی مقاوم سازی شده و با بهره گیری از تسهیالت 

و وام های رایگان بنیاد مسکن این  شهرستان شکل 
مسکن  بنیاد  مدیر  جابری  انصاری  محمد  گرفت. 
شهرستان فسا با تشریح اقدامات انجام شده برای 
سایت اسکان چاه پهن  گفت: طرح اسکان عشایر 
ایل عرب خمسه شجاعی شیری در شهرستان فسا 
و در روستای چاه پهن کلید خورده است و  بعد از 
تصویب طرح از سال 1۳۹۹ عملیات اجرایی اسکان  
در این روستا توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
آغاز شد. مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا از برخی 
مشکالت حقوقی در اسکان و واگذاری اراضی در این 
روستا نام برد و گفت: نزدیکی چاه پهن به حریم 
کمک  با  که  بوده   مشکالت  این  جمله  از  شهری 

بخشداری و فرمانداری و نماینده مجلس ، مشکالت 
یک  بزودی  و  است  شده  رفع  حدودی  تا  حقوقی 
روستای مقاوم سازی شده در اینجا ایجاد می شود 
. مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا اظهارداشت : 
تا قبل از شکل گیری روستای چاه پهن عشایر این 
منطقه در کومه ها و آلونک هایی بسیار نا مناسب 
زندگی می کردند که از خدمات روستایی ، آب و برق 
بی بهره بود ، دام های عشایر در وضعیتی بسیار 
بد زیست می کردند و هر جایی می نگریستیم غبار 
محرومیت بر چهره منطقه نشسته بود. شهرستان 
فسا در فاصله 14۵ کیلومتری شرق شیراز در استان 

فارس قرار دارد.

 بازدید معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور از سایت اسکان عشایر چاه پهن فسا :

ومیت زدایی است اسکان عشایر جلوه کاملی از محر
محمد رضا شاملو معاون  عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور به همراه مدیرکل  بنیاد مسکن فارس، فرماندار فسا و جمعی از مسووالن 

محلی از سایت اسکان عشایر چاه پهن در شهرستان فسا بازدید کردند .

چاه پهن نام 

روستایی نوبنیاد 

در همسایگی 

شهر فسا 

دراستان فارس 

است که عشایر 

ایل خمسه 

در آن اسکان 

یافته اند

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران  مطرح کرد :

آغاز برنامه های اجرایی قرارگاه گذر از اوج بار 1401 در شركت توزیع برق مازندران

سید کاظم حسینی گفت : با توجه به ضرورت مدیریت پیک بار تابستان 1401 ، در راستای مصوبه هیئت محترم وزیران و سیاست 
های ابالغی وزارت نیرو و شرکت توانیر ،  برنامه های این شرکت در ۳۳ سرفصل تدوین و ابالغ گردید .

وی پیگیری مدیریت مصرف برق در ادارات ، بانکها ، صنایع ، کشاورزی، خانگی ، مرغداری ، مجتمع های تجاری ، پالژهای 
ساحلی ، تابلوهای تبلیغاتی ، رمز ارزها ، تغییر ساعات کاری ادارات ، پیاده سازی بستر IOT ،  استفاده از ظرفیت نیروگاههای 
تولید پراکنده ،اقدامات فرهنگسازی اطالع رسانی و آگاهسازی عمومی مردم ، پیگیری و هماهنگی با صدا و سیما جهت پخش 
برنامه های مدیریت مصرف از شبکه استانی ، انعقاد تفاهم نامه با نیروهای مسلح ، شناسایی و پیگیری مشترکان پرمصرف 
، جلب مشارکت مشترکین صنعتی با دیماند باالتر از ۵00 کیلووات خارج از شهرک های صنعتی ،به کارگیری مولدهای دیزلی 
خود تامین ، پیگیری انشعابات مربوط به چاههای کشاورزی ، پیگیری استفاده از پتانسیل جایگاههای CNG و....  را از جمله 

برنامه های شرکت در گذر از پیک تابستان 1401 برشمرد .
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران افزود : شرکت توزیع برق مازندران حدود یک میلیون و ۵00 هزار مشترک  دارد که از این تعداد 

7۵ درصد ان خانگی ، 6 درصد کشاورزی ، و کمتر از یک درصد را مشترکین صنعتی تشکیل  می دهند .
حسینی به برنامه ریزی شرکت در خصوص مدیریت مصرف در بخش صنعتی اشاره کرد و ادامه داد : تعداد مشترکین شهرک های صنعتی استان 1۵۹۲ 
مشترک با 1۳۳ مگاوات مصرف ، مشترکین خارج از شهرک صنعتی با قدرت باالتر از ۵00 کیلووات 110 مشترک با ۵۳ مگاوات مصرف ، مشترکین صنعتی خارج 
از شهرک ۲16۵ مشترک با ۲۲ مگاوات مصرف می باشد که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر گردید برای هر روز مشترکین صنعتی مدیریت مصرف برق 
را براساس تفاهم نامه منعقده داشته باشند . وی گفت : طبق تفاهم نامه ای که با شرکت آبفای مازندران بسته شد مقرر گردید 1۵0 دیزل ژنراتور در ساعات 

پیک وارد مدار گردد .
مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران در خصوص بخش کشاورزی نیز یاداور شد : با توجه به مشوق های تعریف شده و برنامه های تدوین شده ، مشترکان 
می توانند در صورت عدم استفاده از برق چاههای کشاورزی به مدت ۵ ساعت در بازه زمانی 11 تا 1۸ )که در تفاهم نامه همکاری درج می شود (و انتقال زمان 
ابیاری به ساعات دیگر ، از برق رایگان در 1۹ ساعت باقیمانده شبانه روز استفاده نمایند . رئیس هیئت مدیره  و مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران تصریح کرد 
: تمام تالش همکاران ما در بخشهای مختلف  بر این است که هیچ خاموشی به بخش خانگی و تجاری اعمال نگردد و این امر مستلزم این است که مشترکین 

محترم مدیریت مصرف برق را در ایام گرم سال به خصوص در ساعات 1۲تا 17 و ۲0 تا ۲۳ رعایت نمایند . 

1۸لغایت 22 خرداد ماه جاری؛

نصف جهان، میزبان بزرگ ترین دورهمی فعاالن صنعت طال و فلزات گرانبها 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت طال، فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت  و صنایع وابسته اصفهان از هجدهم 
خردادماه جاری به مدت ۵ روز و با حضور 1۲0 شرکت از پنج استان کشور در سایت نمایشگاهی اصفهان برگزار می گردد.

به گزارش صمت از اصفهان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان  در نشست هم اندیشی خبرنگاران 
رسانه های گروهی با  رئیس و نائب رئیس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر استان اصفهان و مجری برگزار 
کننده این رویداد در سخنانی با تاکید بر جایگاه اصفهان در صنعت طال و فلزات گرانبها، بر برگزاری هر چه بهتر و اعتالی 

کیفی و کمی این رویداد تاکید کرد.
علیرضا مرتضوی افزود: با وجود تحریم ها، نمایشگاه طالی اصفهان با کیفیت و سطح باالیی برگزار می گردد.

 مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اشاره به کیفیت باالی نمایشگاه امسال نسبت به سال های 
گذشته گفت: این نمایشگاه با وجود فشارهای اقتصادی، تحریم ها و مشکالت از نظر حجم و کیفیت، باالترین سطح را در بین 
نمایشگاه های پیشین دارد که ترجمه اقتصاد مقاومتی است. مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان گفت: چشم انداز ما در ادامه، 
برگزاری نمایشگاه های تخصصی و فوق تخصصی خواهد بود به نحوی که بازدیدکنندگان بتوانند از آن بهره مند شوند؛ نمایشگاههایی که در آن شاهد دستاوردهای 
جدید و حضور هیات های خارجی باشیم. وی  افزود: اصفهان مفاخر زیادی در هنر، صنعت و صنایع مختلف دارد که طال یکی از آنها به شمار می رود. اصفهان 

با وجود معادن متعدد، یکی از قطب های استخراج طال و ماشین آالت مرتبط با طالمحسوب می شود.
استقرار 70درصد تولیدکنندگان ماشین آالت و صنایع طال در استان اصفهان

 حسین سیدمعلمی، مجری برگزاری چهاردهمین نمایشگاه طال، فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت  و صنایع وابسته اصفهان در این نشست ضمن 
تبریک دهه کرامت، گفت: نمایشگاه طالی اصفهان، تنها نمایشگاه تخصصی طال در ایران است.

مجری برگزاری پانزدهمین نمایشگاه طال، فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت  و صنایع وابسته اصفهان با اشاره به اینکه 1۲0 شرکت در این نمایشگاه 
حضور خواهند داشت، افزود:  مشارکت کنندگان از استان های تهران، اصفهان، شیراز، مشهد ویزد خواهند بود که 60درصد غرفه ها ماشین آالت و ابزارآالت 
طالسازی و 40درصد مصنوعات طال، گوهرسنگ ها و محصوالت وابسته می باشند. وی گفت: بعد از چندسال بازدیدکنندگان و مشارکت کنندگان خارجی در 
این نمایشگاه حضور دارند و متاسفانه به دلیل شرایط تحریم ها حضور کشورهای چین، ژاپن و ایتالیا میسر نمی باشد اما  از کشورهای هند، ترکیه، عراق، امارات 

و افغانستان بازدیدکنندگان حضور دارند.

زاهدان - حسین  شکوهی  فر : شهردار زاهدان دومشکل مهم 
فضای  سبز  شهری را نگهداری و تامین آب  در این شهرستان بر 
شمردوافزود : زاهدان هم اینک پایین ترین سرانه فضای سبز را در 
بین مراکز استان های کشور دارد. محمد امیر براهویی در نشست 
شهرداری  امید  تنها  اظهارداشت:  رسانه  اصحاب  با  اندیشی  هم 
که  است  شهری  پساب  شهری  سبز  فضای  ایجاد  برای  زاهدان 
متاسفانه میزان تولید پساب در این شهر پایین است. وی ادامه 
داد: برای استفاده از پساب شهری در زاهدان باید میزان تولید آن 
4۵0 لیتر بر ثانیه باشد که این میزان هم اینک ۸0 لیتر بر ثانیه است.

شهردار زاهدان گفت: تا کنون ۲۵ درصد از سطح شهر زاهدان به 
فاضالب شهری متصل است. وی بیان کرد: شهرداری زاهدان در 
حال ساخت ۲00 هزار متر مربع پارک به غیر از میادین و بلوارها در 
سطح این شهر است که این امر نقش مهمی در بهبود سرانه فضای 
سبز دارد. براهویی اظهارداشت: هفته آینده ۵0 هزار متر مربع پارک 

در محالت مختلف شهر زاهدان افتتاح می شود و این روند همچنان 
تا پایان سال ادامه دارد. وی با بیان اینکه 1۲ پارک محله در سطح 
شهر زاهدان آماده افتتاح است گفت: شهرداری زاهدان هم اینک 

۲00 میلیارد تومان طرح در سطح این شهر در حال اجرا دارد.
شهردار زاهدان تصریح کرد: این شهرداری پارسال ۵60 میلیارد 
تومان درآمد داشته که تنها 400 میلیارد تومان آن صرف هزینه های 
جاری شهرداری شده است و با این اعتبار نمی توانیم به توسعه 
برسیم. وی بیان کرد: یکی از مهترین ضعف های ما در مدیریت 
شهری در زاهدان ایجاد سرمایه گذاری به منظور ایجاد درآمد برای 
برجسته کشوری  با مشاور  داد:  ادامه  براهویی  است.  شهرداری 
تفاهم نامه ای امضا شده تا اطلس سرمایه گذاری شهری در زاهدان 
را تهیه کند تا بر اساس این سند به ایجاد درآمد پایدار برسیم. وی 
افزود: ساالنه باید بیش از چهار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در 

شهر زاهدان انجام شود تا شهرداری به درآمد پایدار برسد.

شهردار زاهدان گفت: این شهرداری ساالنه تنها بیش از ۲ میلیارد 
تومان از محل ارزش افزوده درآمد داشته در حالی که شهر کرمان 
با جمعیت کمتر از زاهدان ۸0 میلیارد تومان از محل ارزش افزوده 

درآمده کسب کرده است.
وی تاکید کرد: باید اقتصاد ملی به کمک شهرداری زاهدان بیاید تا 
این شهرداری بتواند در حوزه خدمات شهری و بهبود سرانه فضای 

سبز و آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر تحول ایجاد کند.
براهویی تصریح کرد: 44 درصد جمعیت زاهدان حاشیه نشین 
هستند و به تبع این افراد نمی توانند عوارض شهرداری را پرداخت 
کنند و این مساله خود از منابع درآمدی شهرداری می کاهد. وی 
افزود: برای نخستین بار شورای توسعه شهر زاهدان تشکیل شده 
و از ظرفیت سایر دستگاه های دولتی برای توسعه شهری استفاده 
می شود. شهردار زاهدان گفت: هفت میدان اصلی شهر زاهدان بین 
هفت دستگاه دولتی تقسیم شده تا کارهای زیباسازی این میادین 
را بر عهده گیرند. وی با بیان اینکه زاهدان بیشترین رشد جمعیت 
بعد از کرج را در کشور دارد اظهارداشت: ۲ دهه خشکسالی در 
سیستان و بلوچستان باعث گسترش بیش از حد حاشیه نشینی 
در زاهدان و چابهار شده است. براهویی تاکید کرد: تنها راه نجات 
از معضل حاشیه نشینی در زاهدان و سایر شهرها ایجاد مشوق 
و اشتغالزایی در روستاهاست تا مهاجرت معکوس رخ دهد. وی 
بیان کرد: ۹ محله حاشیه نشین در سطح شهر زاهدان داریم که 
در تالشیم با اقدامات در حال انجام چهار محله را از معضل حاشیه 
نشینی نجات دهیم. شهردار زاهدان با اشاره به کنده کاری های 
شرکت گاز در این شهر گفت: با توجه به اینکه چهار استان بجز 
سیستان و بلوچستان به عنوان استان معین در زاهدان به طور 
همزمان مشغول گازرسانی بودند این حجم از کنده کاری ایجاد شده 
است. وی ادامه داد: یک هزار و 4۵0 کیلومتر عملیات حفاری برای 
گازرسانی در شهر زاهدان انجام شده بود که تنها 16۵ کیلومتر آن 
هنوز آسفالت نشده است. براهویی بیان کرد: 17.۵ میلیون متر 
مربع معابر و خیابان در سطح شهر زاهدان وجود دارد که ۵0 درصد 
آن نیازمند روکش آسفالت است. وی اظهارداشت: تا پایان تیرماه 
امسال 600 هزار متر مربع آسفالت در شهر زاهدان افتتاح می شود.

زاهدان پایین ترین سرانه فضای سبز در بین مراکز استان های کشور را دارد

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: به دنبال اخطارهای داده شده، از روز سه شنبه، انشعاب 
ادارات مستقر در گلستان که مصرف برق خود را بر اساس مصوبه ابالغی هیئت وزیران به شرکتهای توزیع و 

استانداران کاهش نداده اند براساس این مصوبه قطع خواهد شد.
سید احمد موسوی در گفتگوی با خبرنگاران با اشاره به رشد ۵0درصدی در مصرف برق در استان گفت : 
جهت رفاه حال مشترکین ، براساس مصوبه استانداری؛ ساعات کار ادارات یک ساعت زودتر از حالت عادی 

شروع و همچنین به پایان می رسد تا در مصرف انرژی برق مدیریت شود که مشکلی برای مشترکین پیش 
نیاید.

وی افزود : با این وجود باتوجه به رصد های صورت گرفته از طریق کنتورهای فهام، مشخص گردید که 
برخی ادارات مصرف برق خود را مدیریت نکرده، ؛ ضمن اعالم هشدار ،به آنها اعالم می گردد که درصورت 

عدم مدیریت ، براساس مصوبه هیئت وزیران برق آنها قطع خواهد شد.

برق ادارات پرمصرف گلستان قطع می شود
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ــماره  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
قانــون  موضــوع  هیــات   140160306271000202
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــه  ــات مالکان ــج تصرف ــه پن ــهد منطق ــک مش ــت مل ثب
اقــای محمــود میــر جلیلــی  بامعــارض متقاضــی 
ــاب  فرزنــد حاجــی محمــد در ششــدانگ اعیــان یــک ب
انبــاری  بــه مســاحت 500 متــر مربــع قســمتی از 
ــیمان  ــاده س ــع در ج ــش 9 واق ــی بخ ــاک 153 اصل پ
ــمت  ــه س ــای کوچ ــم 2/1 انته ــمیری4 قائ ــهید کش ش
ــه  ــی و عرص ــود متقاض ــه خ ــق ب ــان متعل ــت   اعی راس
موقوفــه میــرزا  جعفــر ســرو قــدی محــرز گردیده اســت 
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب . ل
ــه  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب اولیــن آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
ــت  ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج را ب
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
ــخ  ــت اول : 1401/03/07 تاری ــار نوب ــخ انتش ــد. تاری ش

انتشــار نوبــت دوم : 1401/03/22 م الــف : 658
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد  
 بشیر پاشائی 6288  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ــماره  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
قانــون  موضــوع  هیــات   140160306271000348
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــه  ــات مالکان ــج تصرف ــه پن ــهد منطق ــک مش ــت مل ثب
ــی  ــی گوجک ــن کرم ــای حس ــی اق ــارض متقاض بامع
ــاب  ــک ب ــان ی ــم در ششــدانگ اعی ــد محمــد کری فرزن
خانــه   بــه مســاحت 124 متــر مربــع قســمتی از 
ــن  ــج ت ــوار پن ــع در بل ــش 9 واق ــی بخ ــاک 68 اصل پ
بیــن 5 تــن 54 و 56    ســمت راســت   اعیــان متعلــق 
ــه  ــر الدول ــه ظهی ــه موقوف ــی و عرص ــود متقاض ــه خ ب
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ش
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری توانن
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس اعت
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ــار  ــخ انتش ــد. تاری ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
ــت دوم  ــار نوب ــخ انتش ــت اول : 1401/03/21 تاری نوب

: 1401/04/05 م الــف :  706
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد  
 بشیر پاشائی  6632  

مفقودی 
تیــپ  ارشــیا  ایــران دو چــرخ  ، ســند کمپانــی و کارت موتورســیکلت سیســتم  مالکیــت  شناســنامه 
CDI 150 بــه رنــگ قرمــز مــدل 1391 بــه شــماره انتظامــی 84535 ایــران 579 و شــماره موتــور 
NBD162FMY80404484 بــه شــماره تنــه NBD150A9100406 متعلــق بــه آقــای نــوراهلل صادقــی 
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                                           6639

مفقودی 
ســند کمپانــی خــودروی ســواری ســپند تیــپ پــی کــی آی بــه رنــگ کــرم ســیر متالیــک مــدل 1383 بــه شــماره 
انتظامــی 176 ل 32 ایــران 56 بــه شــماره موتــورM13-921328   و شــماره شاســی 3037581 متعلــق بــه آقــای 
احمــد اکبــر پــور ماســرائی  مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                             6640

  MT4A2W0688D بــرگ ســبز خــودروی تراکتــور بــا شــماره انتظامــی 15 ایــران 897 ک18  بــه شــماره موتــور
ــار  ــازاده قزقپــان مفقــود و از درجــه اعتب ــردی باب ــام الهوی ــه ن و شــماره شاســی N3HKTADICFEQ13428  ب
ســاقط اســت.                                                                                                                              6646

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودروی ســواری پــژو هــاچ بــک بــه شــماره انتظامــی 26 ایــران 818 ج 99 و شــماره 
موتــور 179B0016177 و شــماره شاســی NAAR03FE7JJ624362 بــه نــام علــی رضــا رحیــم زاده اصــل مفقــود 
و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.                                                                                                    6647

مفقودی 
ــی  ــره ای شــماره انتظام ــگ نق ــه رن ــدل 1394 ب ــپ 125CCCDI م ــور ســیکلت سیســتم پیشــرو تی ــاک موت پ
  NCR***125P9401282ــی ــماره شاس ــور NCR12581552053 وش ــاره موت ــران 582 وش م 88719- ای
متعلــق بــه اقــای یدالــه غامــی کاکــرودی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                         6641 
 

مفقودی 
ــگ مشــکی متالیــک شــماره  ــه رن ــارس تیــپ XU7 مــدل 1401 ب ــژو پ شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پ
 NAAN01CE4NK904229 124 و شــماره شاســیK1677661 انتظامــی 153 ق 86 ایــران 35 و شــماره موتــور

متعلــق بــه خانــم رویــا رحمانــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                    6442 

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

پرونــده  مــورخ1400/11/30  شــماره140060309068003106  رای  برابــر 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  هیــات  کاســه1400114409068000211 
اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه 
دو قزویــن تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حســن ترکمــن بــه شناســنامه شــماره4  
ــاختمان  ــاب س ــش دانگ یک ب ــین در ش ــد عبدالحس ــد فرزن ــادره از قزوین-تاکن ــی4391749653 ص کدمل
بــه مســاحت120/28مترمربع )پــس از رعایــت بــر اصاحــی 120/45متــر مربــع( پــاک شــماره 5 اصلــی 
واقــع در قزویــن بخــش5 حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو قزویــن خریــداری مع الواســطه از اصغــر حنیفــی 
تائیــد و محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  ــی کــه اشــخاص نســبت ب می شــود در صورت
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری می توانن
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 

ــد.   ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/22

علی شهسواری- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه2 قزوین  6292

مفقودی 
اینجانــب شــهاب زمانــی مالک خــودروی پژو پــارس به شــماره شاســی 83814792 و شــماره موتــور 12483123006 

بــه علــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را نموده اســت.
لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی شــرکت ایــران خودرو 
واقــع در کیلومتــر 14 جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1 مراجعــه نمایــد. 
بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مذکــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد.                              6638

ــی   ــماره شاس ــه ش ــک ب ــدادی متالی ــوک م ــگ ن ــدل 1391 رن ــواری ام وی ام 530 م ــوردو س ــی خ ــند کمپان س
NATGCAVF1A1016445و شــماره موتــور MVM484FFFA016499 بــه شــماره پــاک 751 ی 56ایــران  

74 بــه نــام علیرضــا ماکــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی گــردد.                             6644

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابــر رای شــماره 1401۶0۳1۸00۸000۹40 – 1401/02/27هیــأت 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 رضــا قاســمی فرزنــد محمــد علــی بشــماره شناســنامه  24۶4 صــادره از شــمیران در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 200 متــر مربــع بــه شــماره پــالک ۶17۶ فرعــی قســمتی از 
پــالک ۶07 فرعــی از ۸4 اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر بخــش 2۹ گیــالن خریــداری از بنیــاد علــوی محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی بــه مدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســیه و پــس از اخــذ رســید، طــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض. 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز شنبه 1401/0۳/07

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یکشنبه 1401/0۳/22
سرپرست ثبت اسناد و امالک رودسر 

م الف 24۸

مفقودی
  شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز( خــودرو ســواری پرایــد 1۳2 بــه شــماره انتظامــی ۵۶۵ص24 ایــران ۸۵ بــه شــماره 
شاســی 14222۸۸1242۳7 و شــماره موتــور  ۳1۹۵۹1۶ برنــگ ســفید روغنــی مــدل 1۳۸۸ بنــام ثنــا گلندرزهــی   

مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
)زاهدان(

مفقودی
ســند کمپانــی خــودری ســواری پــژو پــارس مــدل 1۳۹0 بــه رنــگ ســفید بــه شــماره انتظامــی ۵4۹ص7۹ایــران۵۶ 
و شــماره موتــور 124۹01۹21۳۹ بــه شــماره شاســیNAAN21CA۶BK12۸4۳۶متعلق بــه آقــای بهــرام فاتــح 

مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان هــای 
فاقــد ســند رســمی مصــوب 1390/09/20 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 عموم به شــرح 

ذیــل آگهــی مــی گــردد:
4071 فرعــی قســمتی از پــاک شــماره 29 و 36 فرعــی از 8 و 9 اصلــی واقــع در قریــه 
پالــوژده و شــریعت آبــاد بخــش کــران حــوزه ثبــت ملــک چالــوس مربــوط بــه معصومــه 
ســادات میــر حمیــدی خراســانی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا ســاختمان 
بــه مســاحت 159/60 مترمربــع خریــداری مــع الواســطه از فیــض الــه ابراهیم پــور مالکیت 

. سمی ر
لــذا بــه موجــب مــاده 3- قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های 
فاقــد ســند رســمی و مــاده 13- آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 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 اعتــراض داشــته 
باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی در روســتاها از طریــق الصــاق در محــل تــا دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت 
بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبت محــل تحویل 
دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و 
در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض، گواهــی تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند 
مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت. 
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برگزاری جلسه کارگروه روابط عمومی 

سندیکای بیمه گران به میزبانی سرمد

مهدوی: فضای دیجیتال اثرگذاری 

تبلیغات را بیشتر می کند

مدیرعامل  مقام  قائم  و  مدیره  هیئت  عضو 
بیمه سرمد گفت: استفاده از فضاهای دیجیتال 
می تواند به افزایش گستره مخاطبان و باال رفتن 

اثرگذاری تبلیغات کمک کند.
سندیکای  عمومی  روابط  کارگروه  جلسه 
عمومی  روابط  مدیر  با حضور  ایران  بیمه گران 
سندیکا و مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه 

به میزبانی بیمه سرمد برگزار شد.
مهدی مهدوی در این جلسه ضمن خیر مقدم 
به مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه، گفت: 
روابط عمومی، جایگاه  و  ارتباطات  امروز حوزه 
ویژه ای در سازمان ها پیدا کرده که نشان دهنده 

اهمیت این بخش است.
عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بیمه 
ایجاب  دیجیتال،  دنیای  تحوالت  افزود:  سرمد 
تبلیغات  می کند که در حوزه روابط عمومی و 
تغییراتی ایجاد شود و روابط عمومی ها بیش از 
پیش از ظرفیت فضای دیجیتال، برای پیشبرد 

اهداف سازمان خود بهره ببرند.
فضا  این  از  استفاده  کرد:  خاطرنشان  وی 
می تواند به افزایش گستره مخاطبان و باال رفتن 

اثرگذاری تبلیغات کمک کند.
مهدوی با اشاره به اهمیت روابط عمومی در 
تنها  نه  عمومی  روابط  حوزه  گفت:  سازمان ها 
هزینه بر نیست، بلکه جنبه سرمایه گذاری دارد 
و باید نقش این حوزه در سازمان ها و جامعه 

بهتر تبیین شود.
از وظایف روابط عمومی در  افزود: یکی  وی 
کنار فعالیت تبلیغاتی، ایجاد آگاهی در جامعه 
بیمه  در صنعت  می تواند  حوزه  این  که  است 
کشور با هم افزایی میان همه شرکت های بیمه 
اتفاق بیفتد و ما می توانیم در کنار هم، اقدامات 
مناسب تری را رقم بزنیم و بر محدودیت ها غلبه 

کنیم.
مدیران  از  هم چنین  سرمد  بیمه  مقام  قائم 
خواست،  بیمه  شرکت های  عمومی  روابط 
خدمات  برخی  از  مردم  نارضایتی  ریشه های 
بیمه ای را شناسایی کرده و راهکارهای رفع آن را 

به مدیران ارشد ارائه کنند.
روابط  کارگروه  اعضای  این جلسه،  ادامه  در 
فضای  درباره  بیمه گران  سندیکای  عمومی 
نمایشگاه  در  حضور  بیمه،  صنعت  رسانه ای 
نیاز  مورد  اولویت های  و  بیمه  بورس،  بانک، 
مدیریت روابط عمومی نوین به بحث و تبادل 

نظر پرداختند.

 اعالم ساعت کار جدید شعب

بانک صادرات ایران

صادرات  بانک  شعب  جدید  کار  ساعت   
ایران با توجه به تداوم شرایط جوی و ضرورت 
برای  انرژی،  مصرف  مدیریت  و  صرفه جویی 

خدمت رسانی به هموطنان عزیز اعالم شد.
بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک ها، 
ساعت کار جدید شعب این بانک از روز شنبه 
شهریورماه   ٣ پنج شنبه  روز  تا  خردادماه   ٢١
جاری اعالم و بر این اساس در روزهای شنبه 
و   ١٣:١٥ الی   ٧:١٥ ساعت  از  چهارشنبه  تا 
روزهای پنج شنبه از ساعت ٧:١٥ الی ١٢:٣٠، 
و هموطنان عزیز خدمت رسانی  به مشتریان 

می شود.
سپهر  مجازی  شعبه  سامانه  است  گفتنی 
 ،https://shams.bsi.ir :نشانی به  )شمس( 
پرداخت  اپلیکیشن  اینترنت بانک،  همراه بانک، 
بانکداری  درگاه های  سایر  و  صاپ  اینترنتی 
غیرحضوری بانک صادرات ایران خدمات متنوع 
این بانک را بدون نیاز مراجعه به شعب برای 
بیش از ٤٥ میلیون مشتری بانک صادرات ایران 

فراهم کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

ایجاد بخت آزمایی و کنار گذاشتن 

بازار سرمایه مورد قبول مجلس 

نیست

لغو  درخصوص  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
عرضه خودرو در بورس کاال گفت: وقتی ظرفیت 
به  کمک  برای  سرمایه  بازار  زیرساخت های  و 
صنعت خودرو فراهم است چرا از بخت آزمایی 

استفاده می شود.
لغو  درخصوص  پورابراهیمی  محمدرضا 
عرضه خودرو در بورس کاال با اقدامات وزارت 
زیرساخت های  و  وقتی ظرفیت  صمت گفت: 
خودرو  صنعت  به  کمک  برای  سرمایه  بازار 
فراهم است و وزارت صمت به جای استفاده 
آزمایی  بخت  داخلی  از سیستم  روش  این  از 
در  هدف گذاری ها  از  عمالً  می کند،  استفاده 
کمیسیون  و  می گیرد  فاصله  خودرو  صنعت 
اقتصادی در این زمینه از شخص وزیر سوال 

خواهد پرسید.
بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اینکه بحث فعالیت های بازار سرمایه در ابعاد و 
حوزه های مختلف در چارچوب قانون یعنی هم 
قانون بازار سرمایه و هم توسعه ابزارها تعریف 
شده، گفت: در این قانون دقیقاً به این موضوع 
اشاره شده که در کشور مکانیزمی که شفافیت 
اطالعات را به همراه داشته و باعث می شود که 
در حوزه عرضه و تقاضا هم یک رقابت منطقی 
و هم یک شفافیت اطالعات شکل بگیرد و از 
بازارهای غیر شفاف، فسادآور و رانت زا جلوگیری 

گردد، بازار سرمایه است.
وی افزود: خروج از قاعده بازار سرمایه در حوزه 
بازار  آن در  پذیری  امکان  بازارها درصورتی که 
سرمایه نباشد قابل قبول است در غیر این صورت 
به نظر می رسد یک کار کامالً مغایر با قوانین و 
مقررات کشور است و طبیعتاً این موضوع شرایط 
خاصی را در حوزه اقتصادی کشور بسته به وزن 
و حجم فعالیت اقتصادی آن حوزه مأموریتی یا 

فعالیتی فراهم می کند.
پورابراهیمی ادامه داد: اگرچه پذیرش چه در 
حوزه اوراق بهادار و چه کاالیی در بازار سرمایه 
اختیاری است و اجباری در کار نیست اما این 
اطالعات  شفافیت  بروز  زمینه  حتماً  موضوع 

اقتصادی در کشور را فراهم می کند.
وی تاکید کرد: آن چیزی که در بخش خودرو 
زیرساخت های  که  است  این  افتاده،  اتفاق 
و  شده  ایجاد  کاال  بورس  در  خودرو  عرضه 
نیازمند تصمیم یا اقدام جدیدی نیست. اینکه 
وزارت صمت علیرغم این زیرساخت ها اقدام به 
طراحی سامانه یکپارچه با آن همه ایرادات کرده 
و ظرفیت قانونی و شفاف بازار سرمایه را کنار 
می گذارد، قابل قبول نیست و مسلماً مجلس به 

این موضوع ورود جدی خواهد کرد.
وی با تاکید دوباره این موضوع که از وزارت 
توضیح  باره  این  در  وزیر  شخص  و  صمت 
خواهیم خواست گفت: چنانچه زیرساخت ها 
از  می توانست  صمت  وزارت  نبود  موجود 
که  اکنون  اما  کند  استفاده  خود  ابزارهای 
زیرساخت ها فراهم است، دلیل عدم استفاده 
از سازوکار شفاف بورس و روی آوردن به یک 
سیستم داخلی در وزارت صمت جهت عرضه 
آن هم به روش های بخت آزمایی که عمالً مانع 
است  خودرو  صنعت  حوزه  در  گذاری  هدف 

قابل قوبل نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: خارج از 
موضوع عدم استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه 
درصورت وجود زیرساخت ها و الزامات قانونی، به 
نظر می رسد اساس موضوع بخت آزمایی و قرعه 
کشی مخالف همه قواعد اقتصادی در دنیاست 
و روش عرضه و ورود خودروهای خارجی باید به 
گونه ای باشد که مکانیزم عرضه و تقاضا بتواند 

بازار را به تعادل برساند.
به گفته پورابراهیمی با سیاست دستوری در 
قیمت خودرو و شیوه بخش آزمایی و جدایی از 
بازار سرمایه که شفافیت الزم را برخوردار است 
اهداف اقتصادی دنبال نخواهد شد و مجلس و 
کمیسیون اقتصادی با جدیت این مساله را دنبال 

خواهد کرد.

به گزارش خبرآنالین، در حالی هنوز وزارت صمت 
از آیین نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده که 
برخی خبرهای درگوشی حاکی از آن است که یک سری 
واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت های 
خودروساز خارجی وارد مذاکره شده اند تا به مجرد رفع 

موانع قانونی، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
دیداری  در  رئیس جمهور  گذشته  سال  اسفندماه 
سرزده از ایران خودرو، هشت فرمان خودرویی صادر 
تا  کشور  به  خودرو  واردات  تعیین تکلیف  که  کرد 
خردادماه سال جاری یکی از فرامین ابراهیم رئیسی بود. 
بعد از چراغ سبز دولت مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو 
ارتباط  این  در  را  پیشنهادی  وزارت صمت  کشور،  به 
آماده کرد و آن را به هیات دولت فرستاد و به گفته وزیر 
صمت، بعد از طی مراحل قانونی کلیات آن در هیات 

دولت تصویب شده است.
در حال حاضر شرکت های چینی به مونتاژ خودرو 
بازار محصوالت  در  ایران می پردازند و سهم خود  در 
باالی یک میلیاردتومانی را تثبیت کرده اند. حاال اگر طبق 
شنیده ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا 
۲۵  هزار  دالری باشد، به نظر می رسد محصوالت چینی 
در اولویت قرار داشته باشند؛ تاکید بر ورود خودروی 
اقتصادی یا ارزان قیمت از سوی وزیر صمت و معاونان 

وی می تواند این گزینه را محتمل کند.
از تولید ملی باید حمایت شود، اما نه از جیب مردم

انجمن  دبیر  دادفر،  مهدی  رابطه،  همین  در 
واردکنندگان خودرو گفت: ما فقط اشتغال را در تولید و 
جاده مخصوص می دانیم. خیر، تجارت یک علم است و 

در دانشگاه ها تدریس می شود.
وی با بیان این که گفته شد که واردات خودرو به دلیل 
تحریم ها ممنوع شد، افزود: چنین چیزی نیست و این 
خالف واقع است. مردم به اطالعات دسترسی دارند. 

واردات خودرو پیش از تحریم ها ممنوع شد.
ما  کرد:  تصریح  خودرو  واردکنندگان  انجمن  دبیر 
اخیر  نمایشگاه  در  که  زدیم  رقم  به گونه ای  را  شرایط 
خودرو، گوش تا گوش چینی ها در نمایشگاه مستقر 

بودند. این چه شیوه غلط سیاست گذاری است.
دادفر با اشاره به اظهارات در خصوص کسری ارزی، 
عنوان کرد: ما کسری ارز برای خودرو داریم، اما برای 
نداریم. خودرو  ارزی  کمبود  اسب  زین  و  اسب  نعل 
که همه زندگی مردم است و خانواده ها را تحت تاثیر 
قرار می دهد، عجیب است که بگوییم برای خودرو فقط 

کسری ارزی داریم.
وی متذکر شد: قیمت خودرو سی کی دی از قیمت 
سی بی یو بیشتر است. به چند دلیل؟ دلیل اول این که 
آن جا  در  چون  می شوند،  قایل  تخفیفاتی  شما  برای 
پکینگ  هزینه  دیگر،  سوی  از  داشتید.  اشتغالزایی 
این که  برای  کشورها  است.  زیاد  خیلی  سی کی دی 
شما خودرو سی بی یو را خریداری کنید، هزینه خودرو 

سی کی دی را باال می برند.
این که  بیان  با  خودرو  واردکنندگان  انجمن  دبیر 
گفته  افزود:  داریم،  خودرو  تولید  در  مطلق  انحصار 
می شود خودروهایی که وارد شود، لوکس است. ما ۱۰۰ 
مدل قانون نوشتیم و یک خودرو ۵۰۰ میلیون تومانی را 
تبدیل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می کنیم، بعد 
می گوییم لوکس است. ما خودمان این کار را کردیم. این 

کارها را نکنیم تا همه سوار خودرو لوکس شوند.
دادفر تصریح کرد: این که گفته می شود می خواهند 
خودرو لوکس بیاورند که خودشان سوار شوند، عنوان 
انتظار داریم که مردم هنوز خودرو ۴۰۵  کرد: چطور 

سوار شوند و خودرو به روز سوار نشوند.
واردات  مخالف  که  کسانی  همه  شد:  متذکر  وی 
خودرو هستند، می بینیم خودشان سوار بنز می شوند، 
نشد.  رسم  این که  می روند.  کانادا  هم  بار   ۳۰ سالی 
تفکرات مطلق گرایانه و زیان خودروسازان را، هزینه اش 

را مردم نباید بدهند.
اظهاراتی  به  اشاره  با  خودرو  واردات  انجمن  دبیر 
درباره این که به جای واردات خودرو، خودروساز وارد 
کنیم، گفت: خب شما خودروساز وارد کنید. ما امنیت 

اقتصادی داریم؟
دادفر تصریح کرد: من متوجه نمی شوم که می گویند 
خودرو  دارند  عالقه  که  عده ای  مشکل  واردات،  با 
خارجی سوار شوند، حل می شود. من هیچ وقت جان 
زن و بچه ام را به خطر نمی اندازم که سوار پراید شوند. 
حاکمیت این وظیفه را دارد که شرایطی را فراهم کند که 

مردم سوار بهترین خودرو شوند.
وی گفت: از تولید ملی باید حمایت شود، اما نه از 
جیب مردم. قطعه ساز باید تقویت شود، اما دستش را 
از جیب مردم و خودروساز باید در بیاورد و روی پای 

خود بایستد.
این که ما  بیان  با  انجمن واردکنندگان خودرو  دبیر 
تاکید  انحصار واردات خودرو هم مخالف هستیم.  با 
کرد: دامن زدن به اختالف طبقاتی و تشویف مردم به 
نداری و نخوردن و مصرف نکردن و الگوسازی نکردن 
برای مردم به سمت تعالی و استفاده از امکانات بهتر 
که خداوند برای آنها قرار داده، کار به شدت خطرناکی 
است. این گونه می شود که یک جوان زورگیری می کند. 
می زند.  دامن  مسایل  این  به  اشتباه  محدودیت های 
ما نباید بنزسوار را هونداسوار مقایسه کنیم. دود این 

قیاس ها به چشم همه کشور می رود.
خودرو را دونرخی کردیم

خودرو  صنعت  کارشناس  کریمی سنجری،  حسن 
در  و  است  تنظیم گری  ابزار  یک  واردات  گفت:  نیز 
مجلس  در  بحث  این  وجود  است.  دولت  اختیار 
شورای اسالمی، شورای نگهبان و فراتر از آن در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام همواره ابهام آمیز است که چرا 
باید تمام نهادهای سیاسی کشور درگیر موضوعی شوند 
که به فضای اجرایی کشور مربوط می شود و در نهایت 
به مصوبه ضعیفی برسیم و دوباره دولت مصوبه واردات 
را در هیات دولت بگذراند، مصوبه ای که هیچ ربطی به 
مصوبه ای که در مجلس تصویب شده، ندارد و دولت 
به این نتیجه رسیده است که برای این که بتواند بازار 
خودرو را به یک توازن درست برساند، طبیعتا باید از 

واردات خودرو کمک بگیرد.
و  میلیون  یک  حدود   ۱۳۹۶ سال  در  افزود:  وی 
و  شماره  ایران  بازار  در  خودرو  دستگاه  هزار   ۵۰۰
جذب بازار شده است و در طول ۴ سال گذشته نیز 
که  است  کرده  اصرار  همواره سیاست گذار خودرویی 
و ۲۰۰ هزار دستگاه  خودروسازها ساالنه یک میلیون 

خودرو تولید کنند.

به زعم  کرد:  تصریح  خودرو  کارشناس صنعت  این 
و  میلیون  یک  این  کشور  خودرویی  سیاست گذار 
می شد،  تولید  ساالنه  اگر  خودرو  دستگاه  هزار   ۲۰۰
اما  کند،  ایجاد  بازار خودرو  در  را  توازنی  می توانست 
ما شاهد بودیم که همواره خودروسازها نتوانسته اند با 
تمام ظرفیت خود در بهترین حالت بیشتر از ۹۰۰ هزار 

دستگاه خودرو تولید کنند.
کریمی سنجری عنوان کرد: اگر بپذیریم یک میلیون 
براساس  که  بوده  متوازنی  عدد  دستگاه  هزار   ۲۰۰ و 
مطالعات بازار استخراج شده است، طبیعتا ما در هر 
سال ۳۰۰ هزار اختالف تولید و نیاز بازار داشته ایم و در 
چنین شرایطی وظیفه تنظیم گری دولت ایجاب می کند 

که کمبود تولید را از طریق واردات تامین کند.
اتفاق  این  افزود:  خودرو  کارشناس صنعت  این 
سال  هر  خودرو  بازار  در  تقاضا  و  نیفتاد  هیچ گاه 
سرریز شد به سال بعد و به شکل یک فشار مضاعف 
تقاضایی بر روی خودروسازها سوار شده است. این 
اشتباهی بوده که سیاست گذار خودرویی در طول ۴ 
سال گذشته مرتکب شده و حاال به هر دلیل مضیقه 
ارزی بوده است و یا حمایت از خودروسازی، این 

اشتباه رخ داده است.
وی در ادامه گفت: به این دلیل که ما نتواسته ایم 
نرخی  دو  را  خودرو  قیمت  کنیم،  مدیریت  را  تقاضا 
شرکت های  به  را  دستوری  گذاری  قیمت  کرده ایم. 
خودروساز تکلیف کردیم و از آنجایی که این شرکت ها 
مجبور بوده اند خودرو خود را به قیمت دستوری عرضه 
کنند، طبیعتا ممکن است دچار زیان نیز شوند و از آنجا 
که بازار سطح قیمت خود را از شاخص های اقتصادی 
مانند تورم و نرخ ارز می گیرد و در آنجا دیگر نمی شود 
به صورت دستوری قیمت را تعیین کرد، طبیعتا قیمت 
خودرو دونرخی و این دو نرخی باعث شده است فشار 

مضاعفی به تولید وارد شود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دولت به 
دلیل تمام سیاست گذاری های غلطی که مرتکب شده 
فروش  می خواهد  قرعه کشی  نام  با  روشی  با  است، 
خودرو به نرخ کارخانه را مدیریت کند و یک اشتباه و 
یک خطای راهبردی در سیاست گذاری برای تنظیم گری 

بازار، این خطاهای متعدد بعدی را به وجود می آورد.
در  ما  اگر  که  صورتی  در  افزود:  کریمی سنجری 
سال های گذشته ساالنه ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو را وارد 
می کردیم و برای مضیقه ارزی فکر دیگری می کردیم، 

مجبور نبودیم به خودروساز تکلیف کنیم تا خودرو را به 
قیمت دستوری به بازار عرضه کند. در عین حال، یک 
روش بلیط بخت آزمایی به نام قرعه کشی راه بیاندزیم و 
انقدر صدمه به زیرساخت های شرکت های خودروساز 
بزنیم و این همه استرس را به بازار تحمیل کنیم. گفتنی 
رشد  بسیار  داللی  تظام  فضایی  چنین  در  که  است 

خواهد کرد.
وی تصریح کرد: طرف عرضه تضعیف می شود و با 
روشی به نام قرعه کشی طرف تقاضا که باید مدیریت 
شود، تحریک شده است و حتی افرادی که متقاضی 
نبوده اند نیز برای استفاده از مزیت قرعه کشی وارد این 
چرخه شده اند. در این چرخه صنعت خودرویی داریم 
که هزاران میلیارد تومان زیان دیده و بخشی از بدنه 
خود را صرف روزمرگی خود کرده است و در کنار آن، 
نظام داللی را توسعه داده ایم تنها به این دلیل که ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد نکنیم و این همه حجمه 
را هم روی خودروساز و هم بر روی سیاست گذار وارد 

کنیم و مردم را نیز ناراضی کنیم.
نظر  به  کرد:  عنوان  کارشناس صنعت خودرو  این 
این  که  دارد  تصمیم  سیزدهم  دولت  که  می رسد 
بازی های غیرمنطقی را تمام کند. مصوبه بحث واردات 
را هیات دولت بیرون داده است و در حال حاضر وزارت 
صمت باید در اسرع وقت ساز و کار واردات را مشخص 

کند.
کریمی سنجری افزود: این که خودرو چینی و اروپایی 
در چه بازه قیمتی می خواهند وارد شوند، تماما گمانه زنی 
است و کماکان سازوکار واردات به طور دقیق مشخص 
نشده، اما با توجه به این که در حال حاضر عدم توازن 
بازار  پایین  روی خودروهای سطح  بر  بازار  در  قیمت 
است و از طرفی خودروسازها به اندازه کافی و به اندازه 
نیاز بازار توان تولید ندارند، بهتر است خودروهایی که 
می خواهند وارد شوند، در این بازه قیمتی وارد شوند 
و اشتباه سال های گذشته تکرار نشود و خودروهایی 
وارد شوند که با تمام عوارضی که مشمول آن می شود، 
خودرویی باشد که طبقه متوسط بتواند آن را خریداری 
کند تا کمک بشود به کنترل بازار و اگر خودروهای باالی 
۲۵ هزار تا ۳۰ هزار دالر وارد کشور شوند، نمی توانند در 
مدیریت بازار نقش داشته باشند. هدف این نیست که 
همه سطوح مشتری رضایت داشته باشند و فعال باید 
سطحی از مشتری ها رضایتشان جمع شود که فراوانی 

بیشتری دارند.

گروه بازرگانی گردشگری دانا از توسعه فعالیت در زمینه واردات 
تجهیزات  و  اولیه  مواد  تامین  برای  آمادگی  و  اساسی  کاالهای 

شرکت های فوالدی کشور در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
با اشاره به نامگذاری امسال به تولید، دانش بنیان و اشتغال 
آفرین، گروه بازرگانی گردشگری دانا آماده همکاری با شرکت های 

دانش بنیان و اشتغال آفرین در سال جاری است.
توسعه فعالیت شرکت در زمینه بازرگانی محصوالت فوالدی از 
قبیل ورق و  میلگرد، گسترش فعالیت در زمینه واردات کاالهای 
اساسی و همچنین تسهیل در روند زنجیره تولید فوالد شامل تهاتر 
سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی و شمش از دیگر برنامه های 

سال۱۴۰۱ این شرکت است.
از  دانا در سال ۱۴۰۰ عملکرد موفقی  بازرگانی گردشگری  گروه 
خود نشان داد و توانست با ایجاد زیرساخت های الزم، مواد اولیه 

و تجهیزات مورد نیاز شرکت های تابعه گروه مالی گردشگری را از 
داخل و خارج تامین کند. اکنون نیز با داشتن نیروی انسانی مجرب 
آمادگی دارد برای تامین تجهیزات و مواد اولیه صنایع فوالدی کشور 
اقدام کند.  گروه بازرگانی دانا عالوه بر اینکه دارای گواهینامه های 
ایزو از کشورهای اروپایی است، در سال گذشته نیز موفق شد رتبه 
دوازدهمین شرکت بزرگ بازرگانی کشور در رتبه بندی شرکت های 

برتر ایران در سال ۱۴۰۰ را کسب کند.
گروه بازرگانی گردشگری دانا در حوزه خرید و فروش، واردات و 
صادرات کاالها فعالیت می کند و قادر به وارد کردن تمام کاالهای 

مجاز بازرگانی در حوزه خود است. 
گروه بازرگانی گردشگری دانا یکی از زیرمجموعه های هلدینگ 
بازرگانی  امور  کلیه  و  می شود  محسوب  گردشگری  مالی  گروه 

شرکت های تابعه هلدینگ را برعهده دارد.

قیمت خودرو پس از تحقق واردات چگونه خواهد بود؟

از تولید ملی حمایت شود، اما نه از جیب مردم
برخی کارشناسان صنعت خودرو پیش بینی کردند که در صورت اجرایی شدن سیاست واردات خودرو، یک سری خودرو بین ۱۵ تا ۲۵ هزار دالر وارد کشور 
خواهند شد و برای مدت کوتاهی بازار به سمت نزولی خواهد رفت، اما از آنجا که این روند پشتوانه ندارد، دوباره کمتر از ۶ ماه روند قیمت ها به شدت 

صعودی خواهد شد.

همکاری با شرکت های دانش بنیان و اشتغال آفرین در سال 1401گروه بازرگانی گردشگری دانا خبر داد

دادفر: ما شرایط 

را به گونه ای 

رقم زدیم که در 

نمایشگاه اخیر 

خودرو، گوش تا 

گوش چینی ها 

در نمایشگاه 

مستقر بودند. 

این چه 

شیوه غلط 

سیاست گذاری 

است

کارشناس اقتصادی اظهار کرد: سه سرفصل اصلی از جمله قاچاق کاال و 
تقاضای خروج سرمایه، سرمایه گذاری روی ارز و تقاضای احتیاطی ۴۵ درصد 
منابع ارزی را تحت اثر می گذارند که قابل کنترل هم نیستند مگر اینکه اصالحاتی 

مانند پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و جلوگیری از قاچاق صورت بگیرد.
به گزارش ایلنا، سید کمال سیدعلی درباره روند افزایش نرخ ارز و اقدامات 
دولت برای کنترل بازار ارز اظهار کرد: نرخ ارز و تورم رابطه دو سویه  دارند و بر 
روی هم اثر می گذارند. از ریشه های افزایش نرخ ارز بحث نقدینگی و تورم است 

و افزایش نرخ ارز بر روی کاالهای وارداتی هم اثرگذار است.
وی افزود: عمده این افزایش نرخ ارز ریشه تورمی دارد و نرخ تورم هم روند 

افزایشی داشته  است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مداخله دولت در بازار ارز گفت: مداخله 
دولت در بازار ارز شرایط خاص خود را دارد؛ مبلغ، میزان و زمان مداخله بسیار 
مهم بوده و نحوه مداخله دولت برای مدیریت و کنترل نرخ ارز تعیین کننده  است 
که در این میان یکی از ابزارها، افزایش نرخ سود محسوب می شود. اما همواره اثر 
تورمی آن و بازگشت این تسهیالت به سیستم بانکی مسئله بوده، چراکه فاصله 

نرخ سود و تورم منفی است.
سیدعلی ادامه داد: سیاست های پولی هم در کنترل بازار ارز اثر گذار است 
فروش اوراق و فروش اوراق ارزی می تواند ابزار دیگری باشد به شرطی که تضمین 

وجود داشته باشد برای بازگشت بازپرداخت ارزی. 
وی با تاکید بر اینکه از دیگر دالیل مهم در افزایش نرخ ارز، مسائل سیاسی 

از جمله موضوع برجام و تنش های مرتبط با موضوع هسته ای و FATF است، 
اظهار داشت: همه این عوامل، عالمتی به فعاالن اقتصادی برای کارکرد منفی و 
چشم انداز اقتصادی است. در این شرایط این موضوع که مقررات بانک مرکزی 
چقدر می تواند کنترل گر باشد، موضوعات فرعی است و اساسا بگیر ببندها هم 

اثر موقتی خواهند داشت. 
این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به نقدینگی زیادی که در جامعه وجود 
دارد و سایر پدیده های موجود در اقتصاد، بانک مرکزی نمی تواند نرخ ارز را کامال 
کنترل کند مگر اینکه عالمت های پیش بینی پذیر بودن اقتصاد یا عالمت مثبت 

در کاهش تنش های بین المللی دیده شود. 
وی با اشاره به وضعیت بازار ارز، گفت: همواره روند بازار این گونه بوده که 
وقتی عرضه کم می شود تقاضا افزایش می یابد و االن هم تقاضای ارز بیشتر 
شده که این تقاضا معموال برای خروج سرمایه از کشور، برای تقاضای واردات 
احتیاطی است چراکه تجار نگران هستند که نرخ ارز افزایش پیدا کند، از دیگر 
عوامل تقاضا برای سفته بازی است. از سوی دیگر واردات کاالی قاچاق کاال یک 
سرفصل بزرگی در این حوزه محسوب می شود که خارج از حیطه بانک مرکزی، 

نرخ ارز را تعیین می کند.
سیدعلی تاکید کرد: تقاضای احتیاطی، تقاضای سرمایه گذاری بر روی ارز، 
تقاضای خروج سرمایه و واردات قاچاق نرخ ارز را تعیین می کنند و بانک مرکزی 
باید حوزه ها را کنترل کند که با توجه به شرایط فعلی و تنش های بین المللی 

بعید است. 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آیا این روند افزایش نرخ ارز ادامه دار 
خواهد بود، گفت: موضوعی که در این رابطه مطرح می شود این است که کشش 
کاالی وارداتی آیا با نرخ باالی ارز باز هم امکان پذیر است؟ که احتماال روند 
واردات کاهشی می شود چراکه وقتی نرخ دالر به ٣٨ هزار تومان برسد واردات 
برخی از کاالها به صرفه نخواهد بود، مگر کاالهای اساسی و مواد اولیه، واردات 
بقیه کاال کاهش پیدا می کند و به دنبال آن کمبود در داخل کشور ایجاد می شود. 
از سوی دیگر در این شرایط فاصله نرخ نیمایی با نرخ آزاد بیشتر می شود که خود 

این عامل کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهد بود. 
وی گفت: اگر دولت بخواهد با نرخ ارز نیمایی باالتری کاالها را به فروش 
برساند شاید در تأمین کسری بودجه تاثیری داشته باشد اما در نهایت به ضرر 

کشور خواهد بود .
وی با اشاره به اعالم مکرر بانک مرکزی درباره شرایط خوب ذخایر ارزی کشور، 
اظهار داشت: در سال های گذشته هم این پیام به سیستم داده شده اما عمل 
نکرده  است.اگر تقاضاهای ثبت سفارش در بانک مرکزی راهبری شوند و به 
تقاضا پاسخ دهند در این موقع است که نشان می دهند ذخایر ارزی نیازهای 
کشور را تامین می دهد اما سه سرفصل اصلی از جمله قاچاق کاال و تقاضای 
خروج سرمایه، سرمایه گذاری روی ارز و تقاضای احتیاطی ۴۵ درصد منابع ارزی 
را تحت اثر می گذارند که قابل کنترل هم نیستند مگر اینکه اصالحاتی مانند 

پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و جلوگیری از قاچاق صورت بگیرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد : در این شرایط راه حل اصلی احیای برجام و 

توافق های بین المللی است که به نظر می رسد در این شرایط نرخ دالر تا ٢۵ هزار 
تومان کاهش پیدا می کند.

کارشناس اقتصادی:

با احیای برجام دالر به ٢۵ هزار تومان برمی گردد
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ساعت کار شعبه های بانک  پاسارگاد از تاریخ 21 خرداد

بانک  پاسارگاد ساعت کار واحدهای خود را از تاریخ 21 
خرداد 1401 تا 3 شهریور 1401 اعالم کرد. بر اساس 
مصوبه  هیئت محترم دولت، با هدف مديريت 
مصرف برق در ایام گرم سال، کلیه  واحدهای 
این بانک اعم از شعبه ها و واحدهای ستادی 
)به جز استان های خراسان جنوبی، بوشهر، 
فارس، گلستان و قزوین(، از تاریخ 21 خرداد 
تا  شنبه  روزهای   ،1401 شهریور   3 تا   1401
چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 13:30 و روزهای 
ارائه  آماده   12:30 الی   07:15 ساعت  از  پنجشنبه 
خدمات بانکی به مشتریان هستند. هم میهنان گرامی می توانند با بهره مندی 
از خدمات بانکداری الکترونیک اعم از بانکداری مجازی، همراه بانک پاسارگاد، 
پی پاد، ویپاد، تلفن بانک و سامانه #720* خدمات بانکی را به صورت غیرحضوری 
دریافت کنند. مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد به شماره 82890 و 
https://www.bpi.ir/ در سایت این بانک به آدرس CRM همچنین سامانه

crm به  صورت شبانه روزی آماده ی پاسخگویی به سؤاالت هم  وطنان هستند.

خبراخبار
بازدید از شعبه مشهد و جلسه 

هم اندیشی با کارکنان شعبه توسط 
معاونت بازاریابی و فروش 

معاونت  سرپرست  الذاکرین،  رئیس  هادی 
فروش و بازاریابی روز دوشنبه 9 خرداد ماه از 

شعبه مشهد بازدید کرد.
جلسه ای  در  شعبه  از  بازدید  ضمن  وی 
درخصوص بررسی نیازها و مسائل کارکنان شعبه 

به گفت وگو نشست.
تولید  عملکرد  وضعیت  بررسی  همچنین 
ترکیب  و  بیمه ای  گروه  اساس  بر  بیمه  حق 
در  شعبه  اجرایی  برنامه های  بررسی  پرتفوی،  
حوزه توسعه فروش بیمه نامه خرد در جامعه 
بیمه گذاران بزرگ، تدوین طرح های ویژه فروش 
برای مشتریان بزرگ، بررسی وضعیت و عملکرد 
شبکه فروش نمایندگان استان، تاکید بر وصول 
مطالبات جاری شعبه از بیمه گذاران، تاکید بر 
ارتباط با کارگزاران استان خراسان رضوی از جمله 
موضوعات و اقدامات مهم و مطرح شده در این 

جلسه بود.

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت 
بیمه تعاون در شش ماهه 1۴۰۰

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت بیمه تعاون 
در شش ماهه 1400 بررسی شد.

هر چند حدود 45 درصد از سبد سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  سپرده های  به  تعاون  بیمه 
درصدی   21 تا   18 بازدهی  نرخ  )با  کوتاه مدت 
دیگر  ترکیب  به  توجه  با  اما  یافته  اختصاص 
گفت  می توان  شرکت،  این  سرمایه گذاری های 
اتکای بیمه تعاون نیز به نوسانات بازار سرمایه 

بسیار باالست.
سبد  از  درصد   26 حدود  اساس  این  بر 
سهام  خرید  به  تعاون  بیمه  سرمایه گذاری 
توجه  با  که  یافته  اختصاص  ملل  مؤسسه 
مؤسسه،  این  باالی  چندان  نه  سوددهی  به 
سودآوری این سرمایه گذاری صرفاً از محل رشد 

قیمت سهام محقق خواهد شد.
این  در  موجود  سهام  دیگر  وجود  این  با 
بنیادی و سودده هستند.  سبد سهامی عمدتاً 
سرمایه گذاری در بخش صندوق ها نیز تنها بر 
بازارگردانی  صندوق  سرمایه گذاری  واحدهای 

پاداش پشتیبان پارس تمرکز دارد.
بنابراین می توان گفت سرمایه گذاری های بیمه 
تعاون به گونه ای است که تحوالت بازار سرمایه 

می تواند آن را تحت تأثیر قرار دهد.

 پرداخت وام ازدواج
در بانک قرض الحسنه مهر ایران 

1۸۰ درصد رشد داشته است

سیزدهم  دولت  ابالغی  سیاست های  پیرو 
بانک  در  ازدواج  وام  پرداخت  مرکزی،  بانک  و 
قرض الحسنه مهر ایران نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، 180 درصد رشد داشته است.
مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( همواره 
بر ازدواج جوانان و افزایش جمعیت جوان کشور 
در   1395 مرداد   11 جمله  از  داشته اند.  تأکید 
دیدار با اقشار مختلف مردم فرمودند: »کشور 
ابتکار  ]ظرفیت [  دارد،  زیادی  ظرفیت های 
البته  -که  میلیونی  کشور 80  این  دارد،  زیادی 
جمعیت آن می تواند به 150 میلیون هم برسد 
و ان شاءالله مسئولین همان طور که بارها تکرار 
جمعیت  تکثیر  این  که  کنند  کمک  کرده ایم، 
جوان که امروز خوشبختانه وجود دارد از بین 
نرود؛ نسل را متوقف نکنند؛ جمعیت کشور را 
به  تدریج در طول سال ها به پیری منتهی نکنند، 
این جمعیت، این کشور، با این ظرفیت، با این 
امکانات چهارفصلی که کشور ما دارد، می تواند 
از لحاظ مادّی پیشرفت کند، مشکالت معیشت 

مردم برطرف بشود؛ راهش این است.«
بانک  مشخص  طور  به  و  سیزدهم  دولت 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  و  مرکزی 
و  ازدواج  تسهیل  برای  را  مختلفی  برنامه های 
فرزندآوری جوانان اجرایی کرده اند. بانک قرض 
الحسنه مهر ایران نیز به عنوان اصلی ترین نهاد 
متولی قرض الحسنه در کشور، در چنین مواقعی 
همواره به عنوان بازوی اجرایی در کنار مجموعه 

دولت بوده است.
بر همین اساس بانک قرض الحسنه مهر ایران 
از ابتدای سال 1401 تا روز 20 خرداد، 6966 فقره 
وام ازدواج به مبلغ 9219 میلیارد ریال پرداخت 

کرده است.
این بانک در بازه مشابه سال گذشته 4058 
ریال  میلیارد   3296 مبلغ  به  ازدواج  وام  فقره 
پرداخته است. وام ازدواج پرداخت شده از سوی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از نظر تعدادی 72 درصد و 
از نظر مبلغ وام پرداخت شده حدود 180 درصد 

افزایش یافته است.
در  همچنین  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک 
راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت، در سال جاری 4663 فقره به مبلغ 
1768 میلیارد ریال وام فرزندآوری به مشموالن 

پرداخت کرده است.
حمایت از زوج های جوان برای مستقل شدن 
رویکردهای  از  یکی  همواره  خانواده  تشکیل  و 
بزرگ ترین بانک قرض الحسنه کشور بوده است. 
تا کنون مجموعاً  بانک  این  بر همین اساس 
بیش از 381هزار فقره وام ازدواج پرداخته است.

افت  با  بورس  کل  روز شنبه 21 خرداد شاخص 
بیش از دو هزار واحدی به محدوده یک میلیون و 
518 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز در حدود 
0٫3 درصد کاهش داشت و به محدوده 419 هزار 
و 864 واحدی رسید. معامله گران در این روز 395 
هزار و 475 معامله به ارزش 33 هزار و 452 میلیارد 
تومان انجام دادند. برخی از کارشناسان بر این باورند 
برای  منفی  یک شوک  حکام  شورای  قطعنامه  که 
بورس به حساب می آید و پس از این ماجرا نوسانی 
شدن شاخص کامال طبیعی است. اما برخی دیگر از 
کارشناسان معتقدند قطعنامه نمی تواند شوکی برای 
بازار باشد. به گفته آنها اثرپذیری بازار از جو روانی به 
وجود آمده موقتی بوده و پس گذشت یک هفته الی 

10 روز بازار به روند عادی خود باز می گردد.
کارشناسان چه می گویند؟

مریم محبی، کارشناس بازار های مالی در گفت وگو 
با تجارت نیوز  به قطعنامه شورای حکام اشاره می کند 
توضیح  مالی  بازارهای  بر  آن  اثر  خصوص  در  و 
تصویب  به  ایرانی،  متن ضد  این  »اخیرا  می دهد: 
اجماع،  این  رسید.  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
اجرایی  ضمانت  نداشتن  یا  داشتن  از  صرف نظر 
مختلف  بازار های  در  نوسان  ایجاد  باعث  می تواند 
مالی شود. در بازار ارز، طال و متعاقبا مسکن این 
احتمال وجود دارد که قیمت ها دچار نوسان شود. 
در بورس به دلیل واهمه سهامداران احتمال خروج 
سایر  به  ورود  برای  سرمایه  بازار  از  پول  مقطعی 
و  دارد  وجود  امن تر  دارایی های  و  موازی  بازار های 
می توانیم انتظار کاهش هیجانی را داشته باشیم. این 
اوضاع بسیار مقطعی و کوتاه مدت است. پیش بینی 
می شود که بازار ها در کوتاه مدت به آرامش دست 
اثرات  از  مالی  بازار های  اثرپذیری  اما  کنند.  پیدا 
موفقیت در گسترش روابط تجاری بین الملل امری 

اجتناب ناپذیر است.«
بر اساس گزارش دیگری از تجارت نیوز، سیاوش 
این  درباره  نیز  سرمایه  بازار  کارشناس  وکیلی، 
قعطنامه نوشت: »این اتفاق عامل افزایش ریسک 
بر همین اساس ممکن است  بازار است.  سیاسی 
در برخی نمادها شاهد خروج سهامداران حقیقی 
باشیم.« برزو حق شناس، کارشناس بازار سرمایه نیز 
عقیده دارد که بورس هفته جاری روند نوسانی به 
سمت منفی خواهد شد. همچنین اغلب سرمایه های 

درحال گردش به سمت تک  سهم های بازار می رود.
شوک های سیاسی اثر کوتاه مدتی بر بازار سرمایه 

دارد
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره 
بازار سرمایه به »ابتکار«  بر  اثر آن  به قطعنامه و 
گفت: شوک سیاسی و شوک اقتصادی هر دو بر 
بازار سرمایه اثرگذار است. اما اثر شوک های سیاسی 
کوتاه مدت و اثر شوک های اقتصادی بلندمدت است. 
اگر شوک قطعنامه سیاسی باشد و منجربه پیچیده 

شدن متغیرهای اقتصادی نشود قطعا اثر کوتاه مدتی 
بر بازار خواهد داشت.

اقتصادی  متغیرهای  قطعنامه  اگر  افزود:  وی 
همانند نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد آن موقع شوک 

این اتفاق اثر بلندمدت در بازار خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت وگو با 
بررسی وضعیت بورس در هفته جاری ادامه داد: 
وضعیت بازار سرمایه در هفته جاری مثبت خواهد 
بود چراکه اثر شوک های سیاسی دو سه روزه تمام 
می شود و این در حالی است که ما فصل مجامع و 
تقسیم سود را داریم به همین دلیل از لحاظ اقتصادی 
وضعیت مناسب بوده و بازار پتانسیل رشد را دارد. 

مالی  بازارهای  روند  بررسی  با  پایان  در  صفاری 
تاکید کرد: من معتقدم امسال، سال بورس و طال 
بوده این دو بازار گوی سبقت را از فرصت های دیگر 

می ربایند.

اتفاقات سیاسی اخیر اثری در بازار سرمایه نخواهد 
داشت

معتقد  سرمایه  بازار  کارشناس  دارابی،  همایون 
است که قطعنامه شورای حکام نمی تواند بورس را 
تحت تاثیر قرار بدهد. وی در این باره به »ابتکار« 
گفت: ما با یک مصوبه روبه رو هستیم که این مصوبه 
به خودی خو ارزش اجرایی ندارد. به بیانی واضح تر 
این مصوبه ابزار تنبیه به معنای واقعی کلمه نبوده 
بنابراین نمی تواند اثری بر بازار سرمایه بگذارد. البته 
اگر این قطعنامه به شورای امنیت برسد می تواند 
دردسرساز باشد اما در حال حاضر این تصمیم تاثیر 

خاصی بر بازار سرمایه ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: باید تاکید 
کنم که اتفاقات اخیر حتی از لحاظ روانی نیز تاثیر 

بر بازار ندارد.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش با بررسی 

وضعیت بازار سرمایه افزود: اکنون بخشی از بازار 
سرمایه با نگرانی به وضعیت فاصله گرفتن ارز نیما با 
ارز آزاد نگاه می کنند. دولت سعی کرد که ارز 4200 
تومانی را حذف کند و حاال ارز نیمایی دردسرساز شده 
است.  اکنون 30 درصد اختالف میان ارز نیمایی و 
ارز بازار آزاد به وجود آمده که این مسئله به زیان 
شرکت های صادراتی بورس است. این مسئله باعث 
شده است که بازار بورس با حجم کمی از معامالت 

روبه رو باشد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: امیدواریم 
دولت با اصالح ارز نیمایی راه را برای بهبود وضعیت 

بازار باز کند. 
نگرانی  با  اکنون  افزود: سهام داران  پایان  در  وی 
می بینند که عایدی شرکت ها نصیب دالالن می شود 
و این نگاه اصال برای بازار خوب نیست و باید هرچه 

سریع تر چالش های در بازار از بین برود.

» ابتکار« متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه در سال جاری را بررسی کرد

اوج گیری دوباره بورس؟

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر قطعنامه بر بازار بورس می گوید: اثر شوک های سیاسی کوتاه مدت و اثر شوک های اقتصادی 
بلندمدت است. اگر شوک قطعنامه سیاسی باشد و منجربه پیچیده شدن متغیرهای اقتصادی نشود قطعا اثر کوتاه مدتی بر بازار خواهد داشت.

دارابی: البته اگر 

این قطعنامه به 

شورای امنیت 

برسد می تواند 

دردسرساز 

باشد اما در 

حال حاضر این 

تصمیم تاثیر 

خاصی بر بازار 

سرمایه ندارد

kimia.najafi.23@gmail.com
کیمیا نجفی

افزایش قیمت نان در دستور کار دولت نیست

طرح توزیع کیلویی نان بررسی می شود

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالی اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعالم  کرد: با همکاری شرکت خدمات 
بازرگانی تامین آرد استان ها تا چهار ماه آینده انجام شده و هیچ افزایش قیمتی هم در دستور کار دولت نخواهد بود.
به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، »مسعود امرالهی« در زمینه طرح عرضه کیلویی نان، افزود: طرح توزیع 
کیلویی نان در جلسه اخیر شورای آرد و نان مطرح شده و در حال بررسی است. مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت 
بر کاالی اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: این طرح در جلسه اخیر شورای آرد و نان مطرح شده است و 

بخش خصوصی، دولتی، اصناف و دستگاه های ذی ربط عضو در شورا در حال بررسی طرح هستند. وی با اشاره به 
مهم بودن مسئله کیفیت و عرضه مناسب تصریح کرد: انتظار دولت بر این است که مردم نان را با کیفیت و عرضه 
مناسب دریافت کنند و فروش کیلویی نان جلوی کم فروشی و گران فروشی را خواهد گرفت. مدیرکل دفتر بازرسی 
و نظارت بر کاالی اساسی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان  کرد: احتمال دارد در حوزه نان بربری و سنگک، نان 

توسط نانوایان خام تر پخته شود که مردم به سمت واحدهای صنفی با کیفیت تر متمایل می شوند.

صدور  230درصدی  رشد  از  رازی  بیمه  زندگی  بیمه های  فنی  معاون 
بیمه نامه های زندگی بیمه رازی در سال 1401 خبر داد و گفت: طرح های 
آموزشی و بازاریابی همچون لیگ ستارگان با جدیت بیشتر در سال 1401 

اجرایی خواهد شد.
محمدرضا موحد، معاون فنی بیمه های زندگی بیمه رازی که میهمان سی 
و نهمین رویداد سه شنبه های پاسخگویی بود، با اشاره به رشد 230 درصدی 
صدور بیمه نامه های زندگی در 70 روز سال جاری نسبت به سال گذشته 
گفت: در سال گذشته طرح بسیار موفق لیگ ستارگان طراحی و اجرایی شد 

که خروجی قابل قبولی را برای شرکت به همراه داشته است.
او ادامه داد: لیگ ستارگان 1400 موجب افزایش تعامل با بیمه گذاران در 
سنوات گذشته شد و در کنار آن جذب حق بیمه این رشته در سال 1400 با 

رشد قابل توجه ای روبرو بود.

موحد لیگ ستارگان را محرک خوبی برای فعالیت نمایندگان دانسته و 
یادآور شد: بنابر آمار و اطالعات تائید شده در سال جدید رشدخوبی را به 

ثبت رسانده است.
معاون فنی بیمه های زندگی بیمه رازی یادآور شد: عملکرد بیمه رازی در 
زمینه معرفی و فروش بیمه نامه های عمر در 70 روز ابتدایی سال جاری به 
نحوی بوده که نسبت به سال 1400 ، تعداد بیمه گذاران با رشد 230 درصدی 
همراه بوده است و در این زمینه لیگ ستارگان در سال جاری ادامه خواهد 
داشت و در کنار آن لیگ برتر بیمه نامه های زندگی نیز اجرایی خواهد شد.

او در پاسخ به سوالی در زمینه طرح امید بیمه رازی، گفت: در سنوات 
گذشته بیمه نامه طرح امید طراحی و اجرایی شده که در دل آن بیمه 
درمان انفرادی وجود داشته اما حق بیمه ای دریافت نشده و بیمه نامه ای 
هم در این زمینه صادر نشده است اما در راستای مشتری مداری در قالب 

چارچوب های اعالمی هزینه های درمان قابل پرداخت خواهد بود.
در سال  با جدیت  زندگی  بیمه های  آموزشی  برنامه های  موحد گفت: 
1400 پیگیری شد و در مجموع به طور متوسط ، هر ماه 84 کالس آموزشی 
حضوری در سال گذشته در رشته بیمه های زندگی برگزار شد ؛ همچنین 
در سال 1401 برنامه های آموزشی ادامه خواهد داشت اما روند برگزاری و 

مباحث طرح شده متفاوت از گذشته خواهد بود.
معاون فنی بیمه های زندگی بیمه رازی تاکید کرد: در راستای ارتقا سیستم 
صدور و پیگیری بیمه های زندگی، با سامانه فناوران مذاکراتی صورت گرفته 

تا خدمات به روزتر و به صورت بر خط به مشتریان ارائه شود.
او خبر از پرداخت برخط از درگاه های مختلف برای پرداخت اقساط بیمه 
نامه های زندگی خبر داد و در انتها بیان کرد: بررسی عملکرد شرکت در 
رشته بیمه زندگی نشان از اعتماد و اقبال عمومی در این رشته به شرکت 
بیمه رازی و از رشد قابل توجهی نسبت به سنوات گذشته برخوردار شده 
و هدف نهایی تحقق بودجه ابالغی از سوی مقام محترم مدیر عامل جناب 

آقای دکتر جباری است.

رشد 230 درصدی صدور بیمه نامه های زندگی بیمه رازی در سال 1401معاون فنی بیمه های زندگی بیمه رازی:
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دیدار امیرعبداللهیان با وزیر مشاور 
نیجریه

وزیر  با  نیجریه  خارجی  امور  در  مشاور  وزیر 
امورخارجه کشورمان دیدار کرد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه کشورمان 
در رایزنی های سیاسی با زبیرو دادا وزیر مشاور 
در امور خارجی نیجریه که برای برگزاری اجالس 
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و نیجریه، به 
از  ابراز خرسندی  تهران سفر کرده است، ضمن 
توسعه روابط فیمابین به ویژه در زمینه اقتصادی 
و تجاری طی دو سال اخیر،  اظهارداشت، حجم 
فعلی تعامالت بین دو کشور متناسب با ظرفیت 
های موجود در دو کشور نبوده و با نقطه مطلوب 

فاصله زیادی دارد.
وزیر امور خارجه کشورمان  با اشاره به عزم و 
اراده دولت جمهوری اسالمی ایران برای تعامل و 
همکاری با کشورهای آفریقایی به ویژه نیجریه در 
چارچوب سیاست خارجی دولت سیزدهم ، تصریح 
کرد،  جمهوری اسالمی ایران برای توسعه روابط و 
مناسبات با نیجریه هیچ محدودیتی قائل نمی باشد 
و برگزاری این اجالس به عنوان گام مهمی برای 

توسعه روابط دوجانبه قلمداد می شود.
رئیس  گرم  های  ابالغ سالم  با  امیرعبداللهیان 
همتای  محمدبوهاری   به  کشورمان  جمهور 
نیجریه ای، از رئیس جمهوری نیجریه برای سفر به 

تهران به طور رسمی دعوت به عمل آورد.
با  نیز  نیجریه  امورخارجی  در  مشاور  وزیر 
ابراز خرسندی از سفر به تهران و برگزاری موفق 
اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، از 
طرف ایرانی برای هماهنگی های انجام شده جهت 
برگزاری موفق این اجالس سپاسگزاری کرد و افزود 
با برنامه ریزی خوب، فرصت های زیادی در روابط 
دو کشور وجود دارد  و ابراز امیدواری کرد اجرای 
توافقات حاصل در این اجالس، کمک شایانی به 

افزایش سطح تعامالت تجاری دو کشور کند.
وی همچنین آمادگی طرف نیجریه ای را برای 
جمهوری  دولت  با  تعامل  و  همکاری  افزایش 
اسالمی ایران اعالم و عنوان کرد انتظار داریم در 
آینده شاهد گسترش هرچه بیشتر همکاری ها در 

زمینه های مختلف بین دو کشور باشیم.

هشدار اوباما در مورد جنگ اوکراین

جنگ به این زودی ها تمام نمی شود

رئیس جمهور اسبق آمریکا در اظهاراتی هشدار 
این  به  اوکراین  علیه  فعلی روسیه  داد که جنگ 
زودی ها پایان نخواهد یافت و هشدار داد که این 

جنگ پیامدهای گسترده ای خواهد داشت.
بیزینس  پایگاه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
اینسایدر، باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا 
اجالس  به  موسوم  اجالس  در  یک سخنرانی  در 
این  نکنید،  اشتباه  گفت:  کپنهاگ  دموکراسی 
جنگ هنوز به پایان نرسیده است. هزینه های آن 

همچنان افزایش خواهد یافت.
جنگ  این  مسیر  داشت،  اظهار  ادامه  در  او 
جهان  از  و  ماند  می  باقی  بینی  پیش  غیرقابل 
خواست در زمینه حمایتش از اوکراین تا زمانی که 
این جنگ پایان یابد “قدرتمند، پایدار و استوار” 
باشد. اوباما در ادامه این صحبتهایش به تحسین 
از مقاومت شدید نیروها و غیرنظامیان اوکراینی در 
برابر حمله روسیه پرداخت و گفت شجاعت آنها 
فدراسیون  رئیس  پوتین،  والدیمیر  ناتوانی  دلیل 
روسیه در دستیابی به اهداف استراتژیک مورد نظر 

خود در این کشور حوزه اروپای شرقی بوده است.
از  دفاع  برای  تنها  نه  آنها  کرد:  خاطرنشان  او 
دموکراتیک  هویت  از  دفاع  برای  بلکه  حاکمیت، 
خود متحد شده اند. اقدامات آنها باعث شده که 
بسیاری در جهان در حمایت از ارزش های حق 
تعیین سرنوشت و کرامت انسانی متحد شوند. این 
الهام بخش است. به گفته اوباما، جنگ، روسیه را 
به یک مطرود بین المللی تبدیل و دسترسی کشور 
را به منابع قطع کرده و بهترین و باهوش ترین افراد 

آن را مجبور به ترک آن کرده است.
این هشدار اوباما وضعیت کنونی ۱۵ هفته جنگ 
در اوکراین که به یک کمپین کند، همراه با سیاست 
زمین سوخته و خونین در منطقه دونباس شرقی 

اوکراین تبدیل شده برجسته می کند.
از  بیش  که  کرد  اعالم  پیش  روز  چند  اوکراین 
۴۰۰۰۰ غیرنظامی در این کشور از زمان حمله ۲۴ 
فوریه روسیه کشته یا مجروح شده اند که این رقم 
بسیار بیشتر از آخرین آمار سازمان ملل متحد با 

حدود ۹۵۰۰  است.

عملیات آزمایشی حمل کاال از 
کریدور شمال-جنوب را آغاز شد

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران برای 
نخستین بار با اولین محموله ترانزیت چندوجهی 
از روسیه به هند، مسیر خود را از طریق کریدور 
کرده  آغاز   INSTC به  موسوم  شمال-جنوب 

است.
 رئیس بندر ایرانی - روسی سالیانکا در بندر 
به  این مطلب  اعالم  با  گذشته  روز  آستراخان 
ایرنا خاطر نشان کرد، این محموله ها در گذشته 
بصورت موردی و مقطعی  شکل گرفته بود ولی 
با تالشهای تیم کشتیرانی موفق شدیم بصورت 
سراسری و البته پایلوت سازوکاری را ایجاد کنیم 
که کانتینرها از روسیه به هند و یا آسیای دور 
فقط با یک بارنامه سراسری حمل شود که این 
مهم دقیقا هدف و روح اصلی راهگذر شمال – 

جنوب خواهد بود.
جمالی کاهش هزینه های حمل شامل هزینه 
بنادر و گمرک،  کاهش مدت زمان ماندگاری 
کانتینرها،  سرعت در تحویل کاال،  حذف خطر 
و  پر  کانتینر  داخلی  حمل  در  کاال  صاحبان 
خالی،  سند حمل معتبر جهت مسائل حقوقی  
و جبران خسارت احتمالی،  تسریع در عملیات 
بانکی و افزایش اعتبار تجاری را ازمزایای بارنامه 

سراسری اعالم کرد.
عملیات  کرد،  نشان  خاطر  جمالی  داریوش 
ای  منطقه  دفتر  توسط  شده  ذکر  ترانزیتی 
نمایندگی کشتیرانی  جمهوری اسالمی ایران در 
کشور روسیه )شرکت حمل و نقل بین المللی 
زیر  لجستیکی  شرکتهای  همکاری  ITS (  با 

مجموعه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در 
هند، در حال انجام است.

یک  تحت  شده  یاد  کانتینرهای  گفت:  وی 
بارنامه سراسری وارد منطقه آزاد انزلی می شوند 
و سپس توسط حمل زمینی بوسیله کامیون به 
توسط  آنجا  از  و  یابند  می  انتقال  عباس  بندر 
کشتی های کانتینر بر به  بندر ناواشیوا هند که 
انتقال پیدا می کنند.  مقصد نهایی می باشد 
پیش بینی زمانی که برای ترانزیت این محموله 

در نظر گرفته شده، کمتر از ۲۵ روز است.

فرصت احیای توافق همچنان وجود 
دارد

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در 
که  این  به  اشاره  با  توییترش  صفحه  در  وین 
تصویب قطعنامه ای علیه ایران در شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بر طوالنی تر شدن 
بود،  نخواهد  بی تاثیر  وین  مذاکرات  در  وقفه 
گفت که فرصت احیای توافق هسته ای همچنان 

وجود دارد.
به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف، نماینده 
در  وین  در  بین المللی  سازمان های  در  روسیه 
صفحه توییترش درباره وقفه چند ماهه ای که 
در مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین ایجاد 
ماه  چهارمین  آغاز  امروز  نوشت:  است،  شده 
وقفه در مذاکرات وین درباره برجام است. بسیار 

طوالنی است.
او درباره احتمال احیای توافق با وجود تصویب 
آژانس  حکام  شورای  در  سرزنشی  قطعنامه ای 
و  آمریکا  سوی  از  که  اتمی  انرژی  بین المللی 
ارائه شد، در  وین  اروپایی مذاکرات  کشورهای 
وجود  همواره  فرصت ها  نوشت:  دیگری  پیام 
دارند. خیلی زود است که بگوییم توافق از بین 
بست  بن  در  توافق[  درباره  ]مذاکرات  رفته. 
است که به احتمال زیاد مدتی پس از تصویب 
قطعنامه ای نسنجیده و غیرسازنده علیه ایران در 

شورای حکام ادامه خواهد یافت.

گفت و گوی  آمریکا و کره با 
محوریت ایران

امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده  مالی«  رابرت 
جونگ کون«  »چویی  با  گفت وگو  از  ایران 
محوریت  با  جنوبی  کره  خارجه  وزیر  معاون 

ایران خبر داد. 
وی در پیامی توئیتری نوشت: »گفت وگویی 
عالی با چویی جونگ کون، معاون وزیر خارجه 
کره جنوبی داشتم. ما به هماهنگی در تالش ها 
در طیف گسترده ای از منافع مشترک در مورد 

ایران متعهد هستیم«.
این گفت وگو پس از آن انجام شد که مالی 
با استقبال از اقدام سیاسی شورای حکام آژانس 
قطعنامه  تصویب  در  اتمی  انرژی  بین المللی 
ضدایرانی، آن را »پیامی روشن به تهران« خواند.
کشور  این  از  قطعنامه  این  که  گفت  وی 
می خواهد به تعهدات پادمانی خود در چارچوب 

ان پی تی عمل کند.
مالی در ادامه ادعاهای خود افزود: »این یک 
مسأله سیاسی نیست: به محض اینکه آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اطالعات معتبر مورد نیاز 
را دریافت کند، شورای حکام نیازی به اقدام های 

بیشتر دراین مورد نخواهد داشت«.
در  کشورش  بدعهدی  به  اشاره  بدون  وی 
قبال برجام، گفت: »ایران هنوز امکان خروج 
آورده  وجود  به  خود  که  هسته ای  بحران  از 

است را دارد«.

که  شد  عنوان  اتمی  انرژی  سازمان  بیانیه  در 
همکاری های  تاکنون  ایران  اسالمی  »جمهوری 
گسترده ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته 
نظر  در  اینکه  بدون  آژانس  متأسفانه  که  است 
حُسن  از  ناشی  همکاری ها  این  که  باشد  داشته 
همکاری ها  این  قدردان  تنها  نه  است  ایران  نیت 
نبوده بلکه به نوعی آن را وظیفه ایران نیز تلقی 

کرده است.«
انرژی  سازمان  سخنگوی  کمالوندی،  بهروز 
آن  تشریح  در  خبر،  این  از  پس  ساعتی  اتمی 
گفت: »۸۰درصد دوربین های آژانس، دوربین های 
و  هستیم  پادمان  به  متعهد  ما  و  است  پادمانی 
انجام  را  فعالیت خودشان  کماکان  دوربین ها  آن 
فعالیتش  است  قرار  که  دوربین هایی  می دهند. 
قطع شود که امروز از برخی سایت ها شروع کردیم 
دوربین های فراپادمانی است و اطالعاتی را ضبط 
مورد  آژانس  توسط  می توانست  بعداً  که  می کرد 
استفاده قرار بگیرد ما این اطالعات را هم دیگر در 

اختیار آژانس نمی گذاریم.«
متوقف  نقطه  همین  در  اما  تهران  اقدامات 
سانتریفیوژهای  برخی  به  گازدهی  و  شد  نخواهد 
سانتریفیوژها  انواع  تولید  سرعت  افزایش  و   IR۱
به آنچه »عدم  قدم های بعدی تهران در واکنش 
نامیده  ایران«  همکاری های  از  آژانس  قدردانی 

شده، خواده بود.    
و  آمریکا  پیشنهادی  قطعنامه  ایلنا،  گزارش  به 
پایانی روز  اروپایی سرانجام در ساعات  تروئیکای 
عضو  کشور   ۳۵ از  کشور   ۳۰ رای  با  چهارشنبه 
شورای حکام به تصویب رسید تا فصل تازه ای از 
با آژانس بین المللی انرژی  تنش در روابط تهران 
اتمی و غرب رقم بخورد؛ فصلی که شاید پس از 

تل آویو، ساکنان کرملین را خوشحال کرده است.
در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
دوربین های  فعالیت   توقف  به  واکنش  نخستین 
از  پس  که  دوربین  هایی  همان  یا  فراپادمانی 
شده  نصب  ایران  سایت های  در  برجام  امضای 
حاضر  خبرنگاران  جمع  در  پنجشنبه  روز  بودند، 
الی ۴ هفته ای تداوم  شد و گفت: اگر فرصت ٣ 
بگذرد،  ایران  هسته ای  فعالیت های  راستی آزمایی 
بود. اگر  خواهد  برجام  به  مهلک«  ضربه  »یک 
در  ارائه خدمات  امکان  آژانس  احیا شود،  برجام 
طرف های  به  ایران  هسته ای  فعالیت های  زمینه 
امضاکننده را ندارد و نمی تواند به آن ها بگوید که 

ایران در چه نقطه ای قرار دارد.
مصاحبه  در  نیز  جمعه  روز  گروسی  رافائل 
توقف  در  ایران  »اقدام  گفت:  الجزیره  شبکه  با 
فعالیت برخی از دوربین های آژانس اقدامی منفی 
ایران  به  بازرسی  فعالیت های  می آید.  شمار  به 
کمک کرده و به این کشور فرصت اثبات این گفته 
را که چیری برای مخفی کردن در برنامه هسته ای 
خود ندارد، می دهد.« وی همچنین ابراز امیدواری 
کرده که در نزدیک ترین زمان ممکن بتواند به ایران 

سفر کرده و با مقامات ایرانی گفت وگو کند. 
مدیرکل آژانس در حالی اسفندماه سال گذشته 
به ایران سفر کرده بود که توافق بر متنی ۴ بندی 
این  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  و  آژانس  میان 
امیدواری را به وجود آورد که در پروسه ای ۳ ماهه 
ایران  پادمانی  پرونده  با نقشه راهی مشخص،  و 
همیشه  برای  حکام  شورای  ژوئن  ماه  اجالس  در 
بسته شود. امروز اما نه تنها حل و فصل پرونده 
پادمانی بلکه آینده برجام نیز در هاله ای از ابهام 

فرو رفته است.
یادآور  حکام  شورای  در  قطعنامه  تصویب 
روزهایی است که پس از صدور ۹ قطعنامه علیه 
برنامه هسته ای در این نهاد، پرونده کشورمان به 

شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد.
روزهای دشواری پیش روست

در  مذاکرات  توقف  از  ماه   ۳ از  پس  که  حال 
پس  تهران  فعالیت های  که  دوربین هایی  وین، 
می کردند  ثبت  خود  در  را  هسته ای  توافق  از 
پیچیده تر  معکوس  شمارش  شده اند،  خاموش 
شدن معادالت آغاز شده است. در این رابطه رضا 
نصری کارشناس ارشد روابط بین الملل در گفت 
و گو با انتخاب، درباره تاثیر این قطعنامه بر روند 
مذاکرات احیای برجام، بیان می کند: اینکه از این 
پرونده  برای  و  برجام  برای  اتفاقاتی  چه  بعد  به 
به  حدودی  تا  خورد،  خواهد  رقم  ایران  هسته ای 
واکنش ایران به تصویب این قطعنامه و متعاقباً به 
واکنش طرف مقابل به واکنش ایران بستگی دارد. 
یعنی اگر این اتفاق منجر شود ایران و طرف مقابل 
با یکدیگر وارد یک دینامیک »لج و لج بازی« و یک 
احیای  فزاینده شوند، طبیعتاً  چرخه تنش آفرینی 
برجام نیز با مشکالت بیش تر و پیجیده تری مواجه 

خواهد شد.
این  تصویب  حال  هر  »در  کرد:  اظهار  وی 
در  منفی  اتفاق  یک  حکام  شورای  در  قطعنامه 

فرایند دیپلماسی بود. متن قطعنامه هم - ولو با 
زبانی کمی دیپلماتیک  - راه را برای ارجاع ایران به 
شورای امنیت به خاطر مسائل پادمانی باز کرده 
است. در واقع، در متن قطعنامه آورده اند که ارائه 
»اطالعات فنی معتبر« از جانب ایران به مدیرکل 
آژانس او را در موقعیتی قرار خواهد که دفعه بعد 
»موضوع حل نشده ای گزارش نکند« و متعاقباً ما 
بعدی  اقدامات  اتخاذ  نیازمند  نیز  )شورای حکام( 
نشویم.  امنیت(  شورای  به  ایران  ارجاع  )یعنی 
احیای  از مسئله برجام و بحث  - جدا  این یعنی 
صورت  در  قبلی  هفتمی  فصل  قطعنامه های 
شکست مذاکرات وین - شورای حکام آژانس عمالً 
شورای  به  ایران  ارجاع  برای  جدیدی  مسیر  یک 
امنیت به بهانه تعهدات پادمانی باز کرده است که 
از نظر حقوقی و سیاسی برای ایران اتفاق خوبی 
نیست. همچنین از نظر موقعیت مذاکراتی ایران 
نیز اتفاق خوبی نیست چرا که طرف مقابل را به 

این اهرم  جدید نیز مسلح کرده است.«
چنین  به  ورود  با  کلی  طور  »به  افزود:  نصری 
که  برجام«  احیای  »پرونده  فقط  نه  چرخه ای 
»پرونده برنامه هسته ای« و از آن باالتر »پرونده 
ایران« در صحنه بین المللی با مشکالت عدیده ای 
برای  هم  خاطر  همین  به  شد.  خواهد  روبرو 
اسرائيل  سناریویی  چنین  تحقق  و  بسترسازی 
نیز جریان  بعد  به  این  از  و  تمام گذاشت  سنگ 
تالش  به شدت  تل آویو  و  واشنگتن  در  متخاصم 
خواهد کرد پای ایران را به شورای امنیت بکشاند تا 
در آنجا موضوعاتی به مراتب فراتر از برجام، مانند 
موشک های  موضوع  غنی سازی«،   »حق  موضوع 
و  منطقه ای  سیاست های  موضوع  بالستیک، 
بسیاری از موضوعات دیگر  را روی میز شورا قرار 

دهند.«
تعهدات  توقف  تاثیر  درخصوص  حقوقدان  این 
اظهار  آینده،  بر شرایط  ایران  از سوی  فراپادمانی 
تاکتیک  از  مواقع  بعضی  در  ایران  »اینکه  کرد: 
در  فشار  اِعمال  برای  یا  کند  استفاده  اهرم سازی 
خواسته  خالف  امتیاز  کسب  و  مذاکرات  فرایند 
طرف مقابل رفتار کند، فی نفسه اشکالی ندارد و 
در بعضی مواقع نیز می تواند بسیار مفید و موثر 
به  اما در عین حال، الزم است که دولت  باشد. 
در  چنان  نباید  اینکه  اول  کند؛  توجه  نکته  دو 
نهایی  هدف  و  استراتژی  که  شویم  غرق  تاکتیک 
را فراموش کنیم یا چنان در توجیه اقدامات خود 
ضعیف عمل کنیم و از اصطالحات و واژگان پُر بار 
استفاده کنیم که طرف مقابل بتواند برای پیش برد 
اهداف خودش از آن بهره برداری سیاسی، حقوقی 

و تبلیغاتی کند.«
این کارشناس سیاست خارجی همچنین در پاسخ 
امیرعبداللهیان عنوان  اینکه بسته سیاسی که  به 
کرده است که به طرف مقابل داده است، ممکن 
کرد:  مطرح  باشد،  پیشنهاداتی  چه  شامل  است 

»از جزئیات چنین بسته ای مطلع نیستم. اما هر 
نقشه راه یا بسته  پیشنهادی از جانب ایران که در 
مقابل »نقشه راهی« قرار بگیرد که ناگزیر بواسطه 
تصویب قطعنامه آژانس ترسیم شده اقدام درست 
اقدام  بهترین  مرحله،  این  در  سنجیده  ایست.  و 
همین است که نقشه راه، ادامه مسیر و جدول های 
زمانی را ایران تعیین کند تا مجبور نباشد گام در 
مسیری بگذارد و اسیر ضرب االجل هایی شود که 

طرف مقابل تعریف کرده است.«
این  کار  »بهترین  کرد:  تاکید  ادامه  در  نصری 
و  اسرائيل  که  تصویری  برخالف  ایران  که  است 
جریان ایران ستیز تالش می کند از آن ترسیم کند، 
ابتکارات دیپلماتیک خود را مبتکر و  این قبیل  با 
تا در صورت  ادامه دیپماسی نشان دهد  مسبب 
در  و  کند  را وصول  آن  اعتبار  مذاکرات  موفقیت 
صورت شکست مذاکرات نیز طرف مقابل نتواند به 

راحتی ایران را مقصر اصلی جلوه دهد.«
نصری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه امریکا 
عنوان کرده بود که اگر اعالم ایران مبنی بر کاهش 
شفافیت به دنبال صدور قطعنامه عملی شود، اثر 
معکوس خواهد داشت، به چه معناست، گفت: 
داخلی  بعد سیاست  در  که  است  این  »حقیقت 
انتخابات میان دوره ای کنگره  آمریکا هر چقدر به 
احیای  به  بایدن  دولت  تمایل  شویم،  نزدیک تر 
نیز  به همان نسبت  نیز کم تر می شود؛ و  برجام 
اقدامات  قبال  در  آن  تندروی های  و  سختگیری 
خواهد  بیش تر   - انتخاباتی  دالیل  به  -ولو  ایران 
بایدن  دولت  امروز  نیز  بین المللی  بعد  در  شد. 
هم قدرت های اروپایی و اتحادیه اروپا را در قضیه 
را مجهز  برجام در کنار خود می بیند و هم خود 
آن،  در  مستتر  ظرفیت های  و  »آژانس«  اهرم  به 
از جمله ظرفیت ارجاع ایران به شورای امنیت از 
مسیر یک سازوکار چندجانبه، می داند. به همین 
خاطر نیز دلیلی نمی بیند در قبال فشارهای ایران 
فراپادمانی  نظارت های  و  »شفافیت«  حوزه  در 
تصور  ایران  در  جریان ها  برخی  در  که  آنطور 
می شود کوتاه بیاید یا امتیازی واگذار کند که هم 
برایش در داخل از لحاظ انتخاباتی و هم در برایش 
در خارج از منظر روابطش با اسرائيل و متحدین 
منطقه ای عرب  هزینه ایجاد کند. موضع اخیر آن 
نیز می توان در همین  را  اخیر  گزارشات  قبال  در 

راستا بررسی و ارزیابی کرد.«
چرا لحن آژانس تغییر کرد؟

کارشناس  ابوالفتح،  امیرعلی  دیگر   سوی  از 
علیه  قطعنامه  تصویب  مورد  در  آمریکا  مسائل 
انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای  در  ایران 
انرژی  بین المللی  آژانس  مواضع  می گوید:  اتمی 
بستگی  مذاکرات  روند  به  ایران  قبال  در  اتمی 
این معنی که هر زمانی که مناسبات و  دارد، به 
رویکرد ایران با کشورهای ۱+۴ رو به پیشرفت باشد 
با  آژانس  باشد،  داشته  کننده ای  امیدوار  روند  و 

ایران تعامل داشته و همکاری دوستانه ای دارد اما 
زمانی که مناسبات ایران با کشورهای غربی رو به 
وخامت است و مذاکرات به خوبی پیش نمی رود، 

لحن آژانس هم تغییر کرده است.
در  صهیونیستی  رژیم  نقش  به  ادامه  در  وی 
اشاره کرد و گفت:  ایران  تصویب قطعنامه علیه 
به  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  دبیرکل  سفر 
رژیم  این  اخیر  تحرکات  و  اشغالی  سرزمین های 
جعلی علیه ایران، نشانگر مانع تراشی و دخالت های 
آن در فعالیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
است و به نظر میرسد رژیم صهیونیستی و آمریکا 

آتش بیار معرکه هستند.
آمریکا  مسائل  کارشناس  این  ایرنا،  گزارش  به 
در مورد روند مذاکرات وین افزود: در حال حاضر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ای را علیه 
با رای اکثریت همراه بود،  ایران تصویب کرد که 
در  آمریکا  تصمیم گیری  عدم  دنبال  به  طرفی  از 
وین، مذاکرات نیز متوقف شده است که این موارد 

حاکی از فضای امیدوار کننده نیست.
سوی  از  شده  مطرح  ادعاهای  به  ابوالفتح 
و  اشاره کرد  آمریکا  به خصوص  کشورهای غربی 
گفت: آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعا 
به حدی رسیده  ایران  اورانیوم  که دخایر  میکنند 
است که میتواند به ساخت سالح هسته ای دست 
ایران  اسالمی  جمهوری  صورتیکه  در  کند.  پیدا 
بارها اعالم کرده است که به دنبال ساخت سالح 
هسته ای نیست و تمامی فعالیت هایش صلح آمیز 

هست.
وی تاکید کرد: هر فردی که رفتار ایران را بررسی 
به  هیچ گاه  ایران  که  شد  خواهد  متوجه  می کند، 
دنبال ساخت سالح هسته ای نبوده است و همواره 
هر فشاری که طرف غربی به ایران وارد می کند، 
قبال  در  ایران  اقدام  لذا  میدهد  متقابل  پاسخ 
آژانس بین المللی انرژی اتمی الزم و قابل انتظار 
بود و حتما تمام نکات فنی و دیپلماتیک بررسی 

شده است.
این کارشناس مسائل آمریکا تاکید کرد: کارکرد 
آژانس اثرگذاری بر روند مذاکرات است، به طور 
مثال زمانی بود که غنی سازی ما از ۳ درصد به ۲۰ 
درصد رسید و مذاکرات با غربی ها با مشکل روبرو 
ما  علیه  آن ها قطعنامه های متعددی  بود،  شده 
صادر کردند اما زمانی که با غنی سازی 6۰درصدی 
را انجام دادیم و به این دلیل که مذاکرات به خوبی 
پیش میرفت؛ رابطه آژانس با ما خوب بود لذا نوع 
رفتار آژانس بستگی به روند مذاکرات با کشورهای 
غربی دارد و با هدف تاثیرگذاری بر مذاکرات صادر 

شد.
وی تاکید کرد: غربی ها به دنبال فشار حداکثری 
وین،  مذاکرات  در  بتوانند  تا  هستند  ایران  علیه 
قبالش  بگیرند و در  ایران  از  را  امتیازات بیشتری 

امتیازاتی کمتر از برجام را قبول کنند. 

گروسی می خواهد به ایران سفر کند

یک گام تا مرگ برجام
گروه بین الملل - روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه و ساعاتی پیش از اعالم تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، خبری از 
سوی سازمان انرژی اتمی ایران اعالم شد که نشان داد تهران از قطعیت صدور این قطعنامه اطمینان یافته و در واکنش، اقدام به قطع فعالیت  دوربین های 

فرا پادمانی، دستگاه اندازه گیری بر خط سطح غنا OLEM و فلومتر آژانس در ایران کرده است. 

برخی 
کارشناسان 

معتقدند: آژانس 
عمالً یک مسیر 

جدیدی برای 
ارجاع ایران به 
شورای امنیت 

به بهانه تعهدات 
پادمانی باز 

کرده است که 
از نظر حقوقی 

و سیاسی برای 
ایران اتفاق 

خوبی نیست

معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع پیشین وزارت امور خارجه و سفیر 
پیشین در هند گفت: در ارزیابی سفر امیرعبداللهیان به هند باید به این نکته 
توجه داشته باشیم که هندی ها در حال جایگزین کردن نفت روسیه با نفت ما 
هستند. بخشی از پول های ما در این کشور بلوکه است،  دهلی نو روابط بسیار 
نزدیکی را با اسرائیل برقرار کرده و البته اینکه در مقطع کنونی سفرها در شرایط 

ضعف صورت می گیرد هم برای وجهه کشور خوب نیست.
ابراهیم رحیم پور در ارزیابی اهداف سفر وزیر امور خارجه به هند در این 
مقطع زمانی و در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط تحریم سطح مناسبات 
و در  باشد  مانده  دارد که مغفول  توسعه  برای  نو ظرفیتی  و دهلی  تهران 
سفر اخیر به منصه ظهور برسد، گفت: معتقدم که سفرهای اخیر متاسفانه 
سفرهای خوب و با برنامه ای نیستند. همچنین این سفر در مقطعی صورت 
پیامبر  به  هند  حاکم  حزب  اعضای  از  یکی  توهین  موضوع  که  می گیرد 
اسالم)ص( مطرح شده است. به عبارت دیگر زمان بندی این سفر چندان 
مناسب نبود؛ باید در ارزیابی این سفر به این نکته نیز توجه داشته باشیم 
که هندی ها در حال جایگزین کردن نفت روسیه با نفت ما هستند. بخشی 
از پول های ما در این کشور بلوکه است،  دهلی نو روابط بسیار نزدیکی را با 
اسرائیل برقرار کرده و البته اینکه در مقطع کنونی سفرها در شرایط ضعف 

صورت می گیرد هم برای وجهه کشور خوب نیست. 
وی ادامه داد: تنها موضوعی که هند عالقمند به همکاری با ایران است مساله 
طالبانی  است که از زمان روی کار آمدن شان دهلی نو در موضع ضعف قرار 

گرفت و حتما می خواهند و عالقه مند هستند که ایران به آن ها کمک کند.  هند 
در حوزه موضوع چابهار هم دیگر مانند گذشته فعال نیست. باید بگویم که روابط 

امروز ایران و هند در شرایط خوبی قرار ندارد. 
به گزارش ایلنا، این دیپلمات پیشین در پاسخ به این سوال که چه موضوعی 
باعث می شود که کشوری مانند هند، نفت روسیه را به ایران ترجیح دهد، گفت: 
همانطور که می دانید همه موضوعات امروز تحت الشعاع قطعنامه شورای حکام 
قرار گرفته است و کشورها به این مساله واقف هستند؛ ما امروز دست باال را در 
مناسبات نداریم. در خصوص موضوع هند هم ما قرارداد نفتی معتبری با این 
کشور نبسته ایم؛ چراکه شرایط تحریم موجب شده هیچ طرفی به امضای قرارداد 
رسمی با ایران تن ندهد و همین امر موجب شده آن ها تعهدی نداشته باشند و 
تنها بحث اخالقی مطرح است که در حوزه منافع ملی دیگر اخالق جایی ندارد.

وی افزود: باید در این بعد به موضوع بحران اوکراین هم توجه کنیم که موجب 
شده روسیه به بازارهای نفت ایران نگاه داشته باشد و کشوری مانند هند به دلیل 
روابط بهتری که با روسیه دارد، در شرایط تحریم مسکو را به تهران ترجیح داده 
است. می توان گفت از هر جهتی مساله بحران اوکراین بیشتر به ضرر تهران 

تمام شده تا خود روسیه و باید به تبعات این موضوع توجه شود.
وی ادامه داد: در روزهایی که ما در حال مذاکرات برجام بودیم و پس از آن،  
در منطقه دست باال را داشتیم و این امر کشورهایی مانند عربستان سعودی را 
به شدت ناراحت کرده بود. امروز اما شرایط متفاوت شده که ما دیپلمات ها تنها 

حسرت می خوریم.

معاون سابق وزارت خارجه:

وسیه به ضرر ما تمام شد بحران اوکراین بیش از ر
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 سبک
پای کودکان را به این بحران باز نکنیدزندگی

چند  کرایه خانه،  افزایش  شغل،  دادن  دست  از 
و...  بدهی  انباشت  اجناس،  قیمت  شدن  برابر 
واقعیت های دنیایی هستند که ما در آن زندگی 
می کنیم آیا  در میان گذاشتن مشکالت مالی با 
کودکان درست است یا تبعاتی جبران ناپذیر 

دارد؟
به گزارش ایرنا کودکان به طور باورنکردنی 
استرس  می توانند  آن ها  هستند،  ادراکی 
درک  را  آن ها  خلق وخوی  تغییر  و  والدین 
از طرف  بدون توضیح  این نشانه ها  کنند. درک 
والدین می تواند منجر به سردرگمی، ناامنی، استرس، 
اضطراب و مشکالت فیزیولوژیکی در کودک شود. اگر شما 
والدینی هستید که به افراد زیادی بدهکارید یا دخل وخرجتان با هم همخوانی ندارد، 
احتماالً فرزندتان متوجه تغییر در نحوه خرج کردن شما شده است اما اینکه آیا باید 
این مسئله را مستقیماً با کودکتان در میان بگذارید یا نه موضوعی است که درباره 
آن با دکتر زیبا ایرانی روانشناس کودک، عضو هیئت علمی دانشگاه و مؤسس مرکز 
او نکات و  ایرانی به گفت وگو پرداختیم.  تخصصی روانشناسی و مشاوره خانواده 

دستورالعمل های کاربردی مهمی درباره این موضوع برای ما دارد.
بیان مشکالت مالی باعث اضطراب کودک می شود

غالباً روانشناسان معتقدند که بهتر است مسائل و مشکالت مالی با کودکان در میان 
گذاشته نشود زیرا طرح مشکالت مالی در حدود و اختیارات کودک نیست و باعث 
تولید استرس و نگرانی در کودک می شود. همچنین ممکن است در کودک باورهای 
غلطی درباره پول و مسائل مربوط به آن ها شکل بگیرد که این مسئله در بزرگ سالی 
مشکل ساز خواهد شد؛ به طور مثال، ممکن است کودک دچار مادی گرایی شود و 
این گونه فکر کند که پول حالل تمام مشکالت است و وقتی کسی پول نداشته باشد 
مشکالت زیادی برایش ایجاد می شود. واقعیت این است که مشکالت اقتصادی و مالی 
در تمام خانواده ها وجود دارد و مشکالت اقتصادی به نوعی جهانی شده است؛ ممکن 
است در یک  شب تغییرات زیادی در قیمت ها ایجاد شود اما ما باید این را در نظر 
داشته باشیم که کودکان متوجه استرس والدین می شوند و این استرس به آن ها منتقل 
خواهد شد لذا بهتر است حتی در زبان بدن هم این مشکالت را خیلی ابراز نکنیم؛ مثالً 

دائماً اخبار بد اقتصادی و سیاسی را در منزل و در حضور کودک بازگو نکنیم.
متناسب با سن کودکتان با او صحبت کنید

بهتر است با توجه به سن کودک، با او بحث های مناسبی را به صورت صادقانه داشته 
باشیم. برای انجام این کار الزم نیست درباره مشکالت اقتصادی و باال رفتن قیمت ها 
صحبت کنید بلکه می توانید با همدلی اعضای خانواده درباره مدیریت خرج کردن پول 
و غلبه بر رفع مشکالت مالی صحبت کنید. گاهی اوقات مطرح کردن مشکالت مالی 
و گرانی برای افراد باعث تخلیه هیجانی و سبک شدن می شود اما بدون آنکه متوجه 

باشیم با این کار به فرزندمان لطمه وارد می کنیم.
از ادبیات مثبت استفاده کنید

ممکن است ما دچار مشکالتی مثل از دست دادن شغل، نحوه کاهش هزینه ها و 
تغییر محل زندگی به دلیل مشکالت مالی شویم که در این صورت باید بدانیم چگونه 

این مسائل را با فرزندمان در میان بگذاریم.
چنانچه شغل خود را از دست دادید بهتر است به فرزندانتان بگویید که در حال 
حاضر دنبال شغل جدید هستید و ممکن است پیدا کردن آن شغل کمی زمان بر 
باشد؛ همچنین اگر کسب وکاری دارید که رونق چندانی ندارد یا کساد شده، می توانید 
به فرزندتان بگویید که دنبال پیدا کردن راه هایی برای بهبود کسب وکارتان هستید. 
درهرحال نیازی به توضیح جزئیات نیست و فقط کافی است که به آن ها این اطمینان 

را بدهید که در حال رفع مشکالت هستید.
به طور کل این طور نتیجه می گیریم که نباید مدام در برابر کودکان از نداشته ها 
گالیه کرد. باور کنیم که کودکان نمی توانند مشکالت ما را تسکین دهند و اگر آن ها 
یک بسته کمتر خوراکی بخرند، مشکالت ما حل نخواهد شد. تا جایی که می توانیم 
باید تالش کنیم با وجود مشکالت اقتصادی و مالی، نیازهای اولیه و کوچک بچه ها را 
برآورده کنیم و آن ها را دچار تنش نکنیم. به آن ها بگوییم که مقدار و مبلغ پول خیلی 
مهم نیست بلکه مهم نحوه خرج کردن و مدیریت آن است و هرکس باید با توجه به 

توان مالی خود هزینه کند.
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»اپ«تکار
تلگرام رسما تایید کرد

نسخه پولی این پیام رسان در طی 

ماه جاری عرضه خواهد شد

اعالم  تازگی  به  تلگرام  موسس  و  مدیرعامل 
قابلیت های  با  پرمیوم  تلگرام  که  است  کرده 
جذاب تا پایان ماه جاری میالدی از راه خواهد 

رسید.
فضای  ناگهان شایعه ای  که  بود  ماه گذشته 
اینترنت را در بر گرفت که خبر می داد تلگرام 
در حال کار روی نسخه پرمیوم پیام رسان خود 
است که در ازای پرداخت مبلغی مشخص از 
طرف کاربران، امکانات و قابلیت های بیشتری 
را در اختیار آن ها قرار خواهد داد. حاال امروز 
براساس جدیدترین گزارش منتشر شده، مدیر 
عامل و موسس تلگرام سرانجام رسما تایید کرد 
میالدی  جاری  ماه  طی  در  پرمیوم  تلگرام  که 
عرضه خواهد شد و کاربران می توانند از خدمات 

آن بهره مند شوند.
طبق اعالمیه رسمی پاول دورف، تلگرام پرمیوم 
منابع  به  تا  می دهد  کاربران  به  را  امکان  این 
مختلف  ویژگی های  و  قابلیت ها  از  بیشتری 
دسترسی پیدا کنند. به عالوه، با استفاده از این 
نسخه ویژه کاربران قادر خواهند بود تا از تلگرام 
حمایت کنند و عضو باشگاهی شوند که در آن 
دریافت  را  جدید  قابلیت های  زودتر  می توانند 

کنند.
البته باید اشاره کرد که حتی کاربرانی که عضو 
طور  به  می توانند  نیز  نیستند  پرمیوم  نسخه 
غیرمستقیم از قابلیت های آن برخوردار شوند. به 
این صورت که آنها اجازه دارند تا فایل های فوق 
حجیم، استیکرهای خاص و سایر فایل هایی که 
کاربران پرمیوم ارسال می کنند را مشاهده کنند. 
همچنین نمایش و اضافه کردن ری اکشن های 

کاربران پرمیوم نیز در دسترس خواهد بود.
پاول دورف در انتهای اعالمیه خود ادعا کرده 
است که پروژه تبلیغات در کانال های عمومی 
تلگرامی فراتر از حد انتظار آن ها عمل کرده است 
و موفیقت های زیادی را کسب کرده است. البته 
در ضمن این پیام آقای دورف بار دیگر اذعان 
کرد که تلگرام نه به وسیله تبلیغ کنندگان بلکه 
باید به وسیله کاربران باید حمایت شود تا بتوان 
همیشه  برای  کاربران  که  کرد  اطمینان کسب 

اولویت اصلی این پیام رسان بمانند.
درنهایت باید اشاره کرد که قابلیت های رایگان 
تلگرام که در حال حاضر در دسترس هستند 
استفاده  قابل  مبلغی  پرداخت  بدون  همچنان 
هستند و حتی در آینده نیز چندین ویژگی رایگان 

به این پیام رسان محبوب اضافه خواهد شد.
شبکه اجتماعی تلگرام در اکتبر ۲۰۱۳ تلگرام 
روزانه صد هزار کاربر فعال داشت که در ۲۴ 

مارس ۲۰۱۴ این شمار به ۱۵ میلیون رسید.
در دسامبر ۲۰۱۴، تلگرام اعالم کرد که بیش 
از ۵۰ میلیون کاربر فعال دارد که روزانه بیش 
از یک میلیارد پیام هم رسانی می کنند. میزان 
دو  پنج ماهه  زمانی  بازه  در  پیام ها  رسانی  هم 
برابر شد و به ۲ میلیارد پیام در روز رسید. در 
سپتامبر ۲۰۱۵، اعالم شد که تلگرام بیش از ۶۰ 
میلیون کاربر فعال دارد که روزانه ۱۲ میلیارد پیام 
با یکدیگر هم رسانی می کنند. در فوریه ۲۰۱۵، 
ُشمار ثبت نام کنندگان در تلگرام به ۳۵۰ هزار 
کاربر در روز رسید و در مجموع روزانه بیش از 
۱۵ میلیارد پیام در بستر این پیام رسان فرستاده 

شد.
میلیون  با حدود ۱۸۰  تلگرام  سال ۲۰۱۷،  در 
کاربر هفتمین پیام رسان پرکاربرد شناخته شد. 
در این فهرست، تلگرام با پیام رسان فیس بوک و 

واتس اپ در جایگاه نخست هستند.
در ۱۳ فوریه سال ۲۰۲۰، تلگرام کاربران فعال 

خود را بیش از ۴۰۰ میلیون اعالم کرد.
و  بنیانگذار  دوروف  پاول   ۲۰۲۱ ژانویه  در 
مدیرعامل پیام رسان تلگرام اعالم کرد که تعداد 
کاربران فعال این پیام رسان از مرز ۵۰۰ میلیون 

عبور کرده است.

ماشین 
بازی

تازه های
علمی

محققان باز هم یک نقص امنیتی دیگر در محصوالت تسال را کشف 
کردند، نقصی که باعث می شود سرقت خودروهای این خودروساز 
راحت تر صورت گیرد. این بار سارقان بالقوه می توانند با ساخت کلید 
دیجیتال خود اقدام به سرعت خودرو در عرض ۱۳۰ ثانیه بکنند. این 
حفره امنیتی را مارتین هرفورت محقق امنیتی اهل اتریش پیدا کرده 

است. او قبالً نیز برخی نقص های امنیتی دیگر محصوالت تسال را 
کشف کرده بود. هرفورت این بار ضعفی را پیدا کرده که ظاهراً پس 
از به روزرسانی آگوست سال پیش به وجود می آید. این به روزرسانی 
به رانندگان اجازه می دهد تا خودروی خود را سریعاً پس از باز کردن 
درب با استفاده از کلید NFC و بدون قرار دادن کارت کلید در کنسول 

مرکزی استارت بزنند.
این بسته به روزرسانی باعث راحت تر شدن کار رانندگان می شود 
زیرا راننده ۱۳۰ ثانیه فرصت دارد بدون هرگونه اقدام اضافی اقدام 
به استارت زدن خودروی خود کند. البته مشکل این است که طی 
این بازه زمانی خودروها در حالتی قرار می گیرد که بدون تایید هویت 
مالک پذیرای کلیدهای جدید خواهد بود. همچنین در صورتی که کلید 
جدیدی با استفاده از این روش ثبت شود خودرو به مالک هشداری 
نخواهد داد. اگرچه برنامه موبایلی تسال تا زمانی که کلید به اکانت 
مالک متصل نشود اجازه ثبت کلید جدید را نخواهد داد اما هرفورت 
فهمیده است خودرو با هر دستگاه BLE موجود در محدوده خود 
ارتباط برقرار خواهد کرد. به همین خاطر او یک برنامه ای ساخته که 
با همان زبان برنامه رسمی تسال صحبت می کند و از آن برای ارتباط 

با خودرو سود می برد.
این محقق امنیتی می گوید: فرایند تایید هویت در بازه زمانی ۱۳۰ 
ثانیه ای بسیار کلی بوده و فقط برای رانندگی نیست. ارتباطی بین 
دنیای اکانت آنالین و دنیای BLE آفالین وجود ندارد. هر مهاجمی 
که بتواند تبلیغات LE بلوتوث خودرو را ببیند شاید پیام هایی را به 
آن بفرستد در یک ویدئو هکر نشان می دهد اگر زمان باز کردن درب 
خودرو با کلید کارت NFC نزدیک آن باشد توانایی استفاده از برنامه 
موبایلی برای ساخت کلید خود و سرقت خودرو در آینده را خواهد 
داشت. او اذعان می کند شاید وقوع این رویداد در دنیای واقعی خیلی 
نادر باشد اما در صورت استفاده از چنین روشی سارق توانایی باز 
کردن خودرو، استارت و توقف آن را با برنامه خودش خواهد داشت 
و در این بین مالک اصالً از چیزی مطلع نخواهد شد. هرفورت اظهار 
می دارد این روش را روی تسال مدل ۳ و مدل Y امتحان کرده است. 
اگرچه او جدیدترین نسخه های تسال مدل S و مدل X را تست نکرده 
اما انتظار دارد این خودروها نیز آسیب پذیر باشند. چند ماه پیش 
نیز اخباری درباره آسیب پذیری محصوالت تسال منتشر شد اما این 
خودروساز فعالً واکنشی به گفته های هرفورت نشان نداده است. به 
همین خاطر این محقق امنیتی توصیه می کند مالکان در چگونگی 

استفاده از کلید کارت NFC خود بسیار دقت به خرج دهند.

حققان دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو و مؤسسه مطالعات بیولوژیکی 
سالک یک کاوشگر عصبی کوچک ساخته اند که می تواند برای مدت 
زمان طوالنی  در بدن قرار بگیرد و به ثبت و تحریک فعالیت عصبی 

بپردازد، در حالی که آسیب به بافت ها را به حداقل می رساند.
به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، مقاله مربوط به 
این کاوشگر عصبی جدید با جزئیات در روز ۷ ژوئن )۱۷ خرداد( 
در مجله Nature Communications منتشر شده است. این 
کاوشگر بسیار نازک است و تقریباً یک پنجم عرض یک تار موی 
انسان قطر دارد و مشابه موی انسان انعطاف پذیر است. این تیم 
می گویند که این نوع کاوشگر عصبی برای مطالعه نواحی کوچک و 
پویا از سیستم عصبی مانند اعصاب محیطی یا نخاع، گزینه  ایده 

آلی است.
این  ارشد  نویسنده  و  استادیار مؤسسه سالک  نیمرجان،  اکسل 
مقاله می گوید: اینجاست که شما به یک کاوشگر بسیار کوچک و 
انعطاف پذیر نیاز دارید که بتواند بین مهره ها قرار گیرد تا با نورون ها 

ارتباط برقرار کند و با حرکت نخاع خم شود.
این ویژگی ها همچنین باعث سازگاری بیشتر آن با بافت بیولوژیکی 
بدن می شود که به دنبال آن این کاوشگر کمتر در معرض پاسخ 
سیستم ایمنی بدن قرار می گیرد و از این رو برای استفاده طوالنی 

مدت،   مناسب خواهد بود.
دونالد سیربولی، نویسنده ارشد این مطالعه، پروفسور مهندسی نانو 
در دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو جاکوبز، می گوید: شما به یک کاوشگر 
نیاز دارید که مخفیانه عمل کند، طوری که بدن حتی از وجود آن 

بی خبر باشد، اما همچنان بتواند با اعصاب ارتباط برقرار کند.
در حالی که کاوشگرهای بسیار نازک و انعطاف پذیر دیگری نیز 
وجود دارد، چیزی که این کاوشگر کوچک را متمایز می کند، عملکرد 
دوگانه آن است که هم می تواند فعالیت الکتریکی نورون ها را ثبت کند 

و هم مجموعه خاصی از نورون ها را با استفاده از نور تحریک کند.
نوری  کانال  یک  و  الکتریکی  کانال  یک  از  عصبی  کاوشگر  این 
تشکیل شده است. کانال الکتریکی حاوی یک الکترود پلیمری بسیار 
نازک و کانال نوری حاوی یک فیبر نوری بسیار نازک است. قرار 
دادن این دو کانال در کنار هم نیاز به مهندسی هوشمندانه داشت. 
محققان باید چگونگی عایق بندی کانال ها را می فهمیدند تا از تداخل 
آن ها با یکدیگر جلوگیری کنند و هر دوی آن ها را در یک کاوشگر 
کوچک با قطر فقط ۸ تا ۱۴ میکرومتر قرار می دادند و در عین حال 
مطمئن می شدند که دستگاه از نظر مکانیکی انعطاف پذیر، قوی، 
زیست سازگار و قادر به انجام عملکردی همتراز با پیشرفته ترین 

کاوشگرهای عصبی است.

برای سرقت محصوالت تسال چند ثانیه زمان نیاز است؟

توسعه یک کاوشگر عصبی نازک تر از موی انسان

ویترین

رونمایی از کتاب جدید عماد افروغ

مراسم معرفی کتاب جدیدِ عماد افروغ با عنوان 
در  که  تنهایی«  روزنگاشت  خاموش  »فریادهای 
جامعه شناس  این  روزانه  یادداشت های  برگیرنده 

است، برگزار می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان 
این  ایران، مراسم معرفی  کتابخانه ملی  و  اسناد 
کتاب، روز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه از ساعت ۱۰ تا 
۱۲ در مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد 

و کتابخانه ملی سالن فرهنگ برگزار خواهد شد.
است:  آمده  نشست  این  برگزاری  خبر  در 
تنهایی«  روزنگاشت  خاموش  »فریادهای  کتاب 
در برگیرنده مجموعه یادداشت های روزانه افروغ 
مولف  است.   ۱۳۹۷ تا   ۱۳۹۰ سال های  بین  در 
وقایع،   روزنگاشت، خاطرات، شرح  کتاب  این  در 
و  فرهنگی  اخالقی،  معرفتی،  فکری،  دغدغه های 

غیره را به رشته تحریر درآورده است.
عماد افروغ از نخبگان سیاسی، اجتماعی و عضو 
آموخته  دانش  و  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای 
است.  شیراز  دانشگاه  از  جامعه شناسی  رشته 
یادداشت های افروغ از جهت حضور او در حوزه 
در  کنشگری  و  انسانی  علوم  تولید  و  اندیشه ای 
از منابع مهم در  عرصه های سیاسی و اجتماعی 
حوزه یادداشت نویسی شخصی محسوب می شود.

جلد اول کتاب »فریادهای خاموش روزنگاشت 
انتشارات سوره  از سوی  در سال ۱۳۹۶  تنهایی« 
مهر در ۶۹۸ صفحه منتشر شده و آخرین مجلد 
این مجموعه نیز در سال ۱۴۰۱ روانه بازار نشر شده 

است.
نویسنده،  شیراز(  در   ۱۳۳۵ )زاده  افروغ  عماد 
او  است.  ایرانی  سیاست مدار  و  جامعه شناس 
نمایندهٔ مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در 
دورهٔ هفتم و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بود.

شیراز  دانشگاه  از   ۱۳۶۵ سال  در  افروغ 
کارشناسی جامعه شناسی و در سال ۱۳۶۹از همین 
دکترای  وی  گرفت.  را  ارشد  کارشناسی  دانشگاه 
از دانشگاه تربیت مدرس  جامعه شناسی خود را 
به  و در سال ۱۳۷۳  در سال ۱۳۷۶ دریافت کرد 
نمونه کشور در مقطع دکتری  عنوان دانشجوی 
شناخته شد. از سال ۱۳۷۶ به مدت ۶ سال عضو 
هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بود. از سال 
علوم  پژوهشگاه  علمی  هیئت  عنوان  به   ۱۳۸۲
انسانی و مطالعات فرهنگی فعالیتش را آغاز کرد 
و هم اکنون مدیر گروه علم و دین این پژوهشگاه 
است. همچنین در حال حاضر عضو پژوهشگاه 
علوم انسانی، استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت 
دانشگاه  جامعه شناسی  گروه  رئیس  و  مدرس 

باقرالعلوم است.


