
 صفحه  4

اعتراف به شکست
صدا و سیما برای جذب مخاطب دست به دامن 

تبلیغات محیطی شد
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احیای برجام؛ واقعیتی در دسترس 
نگاهی گذرا به سیاست های ایاالت متحده از دهه هشتاد 
میالدی به این سو نسبت به ایران، بیانگر آن است که »سیاست 
مهار« در دولت های مختلف این کشور، همچنان بخش جدایی 
ناپذیری از استراتژی آنها در مقابل جمهوری اسالمی ایران بوده 
است. با این وجود، ایران با اتخاذ سیاست مستقل و متوازن در 
عرصه روابط بین الملل، تالش داشته است تا علیرغم فشارهای 
حداکثری و تحریم های آمریکا، فشارهای مختلف وارده را کم 
با تمرکز بر  با این حال، سیاستمداران آمریکایی،  اثر نماید. 
گذشته و عدم نگاه واقع بینانه به موقعیت و شرایط پیچیده 
ایران در منطقه و به خصوص رقابت های مختلف منطقه ای 
علیه ایران، همچنان سیاست هایی با »حاصل جمع صفر« را 
در مقابل ایران اتخاذ کرده اند، هرچند که جمهوری اسالمی 
فاصله  معدود،  تاکتیکی  سیاست های  برخی  از  جدای  ایران 
استراتژیک خود را با رقبای آمریکا )از جمله چین و روسیه( 
همچنان حفظ و از دادن هرگونه امتیاز و مزیت استراتژیک 
به آنها خودداری نموده است، مسئله ای که بر مبنای سیاست 
»مستقل ملی« بنا شده و به نظر می رسد مقامات آمریکایی، 
به آن توجه کافی نشان نداده و همچنان با سیاست های خود، 
ایران را به سمت شرق سوق می دهند. شاید این سخن رونالد 
ریگان رئیس جمهوری اسبق آمریکا در خصوص »عدم نیاز به 
تضاد دائمی بین منافع ملی ایران و آمریکا« و اذعان به اینکه 
»انقالب ایران، یک واقعیت تاریخی است«، قابل تامل باشد، 
با این حال چنین ادبیاتی به جز در دوره باراک اوباما نسبت به 
ایران، از دیگر روسای جمهوری آمریکا دیده یا شنیده نشده 
آمریکایی،  تندرو  گروههای  و  مقامات  از  برخی  همچنان  و 
جمهوری اسالمی ایران را نه یک »واقعیت سیاسی مستقل« 
در خاورمیانه، بلکه  همواره، در مسیر به شکست کشاندن آن 
حرکت کرده اند، مسیری که تاکنون نه تنها محقق نشده است، 
بلکه زمان رسیدن به یک رابطه عادی  بین دو کشور را طوالنی 

تر و دیوار بی اعتمادی را برافراشته تر کرده است.

شهاب زمانی  سرمقاله

یک کارشناس مسائل بین الملل با توجه به خبر از سرگیری 
مذاکرات وین به خبرآنالین گفت: اتفاقات نشان می دهد که 
طرف آمریکایی پاسخی به پیشنهادات طرف ایرانی داده که 
یا همه  نظر می رسد بخشی  به  بوده است.  احتماال مثبت 
پیشنهادات ایران پذیرفته شده و یا پیشنهاداتی ارائه داده اند که 

توانسته طرف ایرانی را راضی کند.
به گزارش خبرآنالین، سفر بورل به تهران در حالی صورت 
گرفت که امیدها برای از سرگیری مذاکرات برجام، به حداقل 
خود رسیده بود و بازگشت بر سر میز مذاکرات، امری بسیار 
دشوار به نظر می رسید. با همه اینها بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به تهران آمد و در پی سه ساعت گفت وگو 
با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران، خبر از بهبود اوضاع 
و عبور از بن بست را داد. این اتفاق در حالی رخ داد که او در 
میانه خرداد ماه خبر از کاهش امیدها برای بازگشت به گفتگوها 

با ایران داده بود.
پیش از اینکه بورل و انریکه مورا و معاون او به تهران برسند، 
تصویری از گفتگوی آنها بر سر میز شام با رابرت مالی نماینده 
ویژه آمریکا برای ایران، منتشر شده بود. انتشار این تصویر و 
اعالم این موضوع که آمریکا به مسیر دیپلماسی معنادار با ایران 
متعهد است، باعث شد تا گمانه زنی ها برای عبور از بحرانی که 

از زمستان امسال شروع شده بود، افزایش پیدا کند.
حاال قرار است این بار مذاکرات ایران با طرف های برجام، نه 

در وین که در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار شود. 
گمانه زنی هایی از برگزاری گفت وگوها در عمان یا قطر وجود 
دارد. در این گفت وگوها البته نقش میانجی را طرف اروپایی 
در بین ایران و آمریکا بازی می کند و کشور عربی که میزبان 
خواهد بود، نقش ویژه ای در پیشبرد مذاکرات ندارد. این در 
حالیست که بایدن قرار است به زودی به خاورمیانه سفر کند 
و کشورهای عربی خلیج فارس خود را برای ترمیم روابط خود با 
آمریکا، در غیاب ایران آماده می کردند. طرح میزبانی یکی از 
کشورهای عربی برای ادامه مذاکرات برجام، می تواند اهداف 

سفر بایدن را به حاشیه ببرد.
عبدالرضا فرجی راد استاد ژئوپلیتیک دانشگاه و سفیر اسبق 
میز  سر  بر  ایران  بازگشت  اهمیت  مورد  در  نروژ  در  ایران 
گفتگوهای برجامی می گوید: ایرانی ها قبال اعالم کرده بودند که 
ما پیشنهاداتی به آمریکایی ها داده ایم و آقای رابرت مالی هم 
در اروپا با بورل و مورا عکس انداخته و بورل روز بعد به تهران 
آمده، این اتفاقات نشان می دهد که طرف آمریکایی پاسخی 
به پیشنهادات طرف ایرانی داده که احتماال مثبت بوده است. 
لذا وقتی که بورل به ایران می آید هر دو طرف اعالم کرده اند 
که مذاکرات به زودی شروع می شود. این نشان می دهد که 
بخشی یا همه پیشنهادات ایران را پذیرفته یا پیشنهاداتی ارائه 
داده اند که توانسته ایرانی ها را راضی کند. آنچه که مسلم است 

اینکه جریانات دوباره به سمت مثبت حرکت خواهند کرد.

وی درخصوص اهمیت این سفر با توجه به سفر بایدن به 
منطقه برای شرکت در نشست ریاض گفت: دشمنان ایران در 
این مدت دنبال این بودند که حرکت های تندی انجام داده یا 
گروه امنیتی و دفاعی شکل دهند که هدفشان هم ایران بود. 
اگر تا قبل از سفر بایدن بتوانیم امیدواری ها را باال ببریم یا به 
توافق برسیم، طبعا سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه 

خیلی به ضرر ما نخواهد بود و خوشحالی های طرف های مقابل 
ما به ناامیدی تبدیل خواهد شد.

وی درخصوص اینکه ممکن است هر دو طرف بر سر شروطی 
که قبال اعالم کرده بودند، کوتاه آمده باشند گفت: این خبر 
چند بار پخش شده که ایران درخواست داده تا قرارگاه خاتم از 
فهرست تروریستی خارج شود. اگر این درست باشد نشان می 
دهد که ایران خواسته مدارا کند و طرف آمریکایی هم مجبور 
است که مدارا کند. با توجه به اینکه ما پیشنهاداتی داده و 
گرفته ایم، احتمال می دهم که هر دو به سمتی حرکت کنند 
که بتوانند در مذاکرات به جایی برسند. اخیرا نخست وزیر 
انگلیس تمایل خود را برای گسترش همکاری های اقتصادی با 
ایران اعالم کرده بود. این نشان می دهد که بوریس جانسون 
از محتوای پیام ها آگاهی داشته و چیزهای مثبتی را مشاهده 

کرده است.
فرجی راد در پایان درمورد ارتباط سفر الوروف به تهران و 
ارتباط آن با سفر بورل گفت: سفر الوروف، وزیر خارجه روسیه 
هم می تواند در راستای این اتفاقات باشد. وزیر خارجه ایران 
گفته که اگر بخواهد برجام عملی شود، منافع روس ها هم 
باید در نظر گرفته شود، می تواند این موضوع یکی از دالیل 
حضور الوروف در ایران باشد. روس ها تحریم هستند و انتظار 
دارند که با ایران بتوانند مانند دیگر کشورها روابط تجاری داشته 

باشند.

فرجی راد: پاسخ طرف آمریکایی به پیشنهادات ایران احتماال مثبت بوده است

بازگشت دیپلمات ها بر سر میز مذاکره
یادداشت

خبر

جغرافیا، زهداِن تاریخ 
سهیال پیربیگی

از میان درس هایی که تاریخ به بشر می دهد، یکی هم تاثیری است که 
جغرافیا بر حیاتِ او نهاده.

تردیدی نیست که تا پیش از عصر تکنولوژی، حیاتِ آدمی - در همه شئون - 
تا حدِ زیادی، متاثر از عوامل طبیعی و جغرافیا بوده است؛ چند مثال بیاوریم: 
تصور کنید اگر نیل در مصر جریان نداشت، یا دجله و فرات از عراق نمی 
گذشت یا مثالً تنگه ترموپیل در یونان نبود و کوه های فارس در مسیرِ اسکندر 
قرار نداشت، آیا باز می شد از تمدنِ مصر و بین النهرین سخن راند، یا حماسه 
لئونیداس و آریو برزن را شرح داد؟ بنابراین، چنانکه معلوم است، تاریخ در 
بستری از جغرافیا روی می دهد و تاریخ، بی جغرافیا، عمالً هستی نمی یابد. 
بدین روی معموالً از جغرافیا به عنوانِ جبرِ ماتریالیستیِ تاریخ یاد می کنند. به 
قولِ شاهرخِ مسکوب: تاریخ، نیاز به جغرافیا دارد. برای آنکه مردمی صاحب 
تاریخ شوند، نخست باید جایی از آنِ خود داشته باشند تا در آن گروهی، و با 
یکدیگر زندگی کنند که این زندگی مشترک، خود تاریخ آنهاست. حتی بیابان 
گردها، تا سرزمینی نداشته باشند که در آن بگردند، به صورتِ قومی با تاریخ 

و هویتی از آنِ خود در نمی آیند.
با این حال، تاثیر و جبری که جغرافیا- مستقیم و غیر مستقیم- بر تاریخ 
نهاده، در همه ادوار به یک میزان نبوده؛ در دوره هایی شدیداً تاریخ را در 
بر می گرفته و در دوره هایی دیگر، دچار اُفت و ضعف هایی می شده است. 
ناگفته معلوم است هر چه سابقه تاریخی ملت ها را عقب تر بکشانیم، 
قهاریت جغرافیا بر تاریخ، قوت می گیرد و برعکس، هرقدر به جهانِ معاصر،  
نزدیک تر شویم، با قوتِ گرفتنِ صنعت و قوام یافتنِ تکنولوژی، آن تاثیر رنگ 
می بازد و ضعیف تر می شود؛ تکنولوژی وابستگیِ عاجزانه بشر را به جغرافیا، 
تقلیل داده است. بشر، که تا چندی پیش، از جغرافیا، درس می گرفته و از 
پایه زندگی خود را با نبض تحوالتِ آن هماهنگ می کرده، امروزه در آن دخل 
و تصرف می کند؛ در کویر بوستان می سازد و آن طرف تر، جنگل را کویر می 
کند. در یک مهمانی، در کشوری مثلِ چین، همان میوه ای را بر سر میز می 
گذارند که در برزیل و کانادا و نیجریه و ایسلند می گذارند. این بار جغرافیا، 

مقهورِ آدمی شده. 
تکنولوژی، رخِت مشترکی بر پیکر شهرها پوشانده است؛ بناها، رو به شباهت 
گذاشته اند. در شهرها، تفاوتی، که منشعب از تاثیر جغرافیا و هماهنگی با آن 
باشد، جز در مواردی که در حکم گنجینه های کهن یا میراث فرهنگی به چشم 
نمی خورد.   شهرها دچارِ یک هماهنگی و همانندیِ نامانوس شده اند. عجبا 
که این هماهنگی و همانندی ها، به دل نمی نشیند و دلزدگی می آورد. به این 
علت، که به قولِ داریوش شایگان: این نوع معماریِ جدید، ظهوری ناگهانی 
داشته و ارتباطی با سلسله ملل قبلی ندارد و هیچ نظامِ فرهنگی و آرمانی هم 

بر آن فرمانروا نیست.

وزیر نفت خبر داد

ایران بر تحریم صادرات میعانات گازی غلبه کرد
وزیر نفت در تازه ترین مطلب خود در توئیتر از غلبه بر تحریم صادرات 
ظرفیت  از  استفاده  و  داخلی  توان  از  استفاده  با  کشور  گازی  میعانات 

مغفول مانده پاالیشگاه های کوچک کشور خبر داد.
انتشار مطلبی  با  به گزارش ایسنا، جواد اوجی یکشنبه )پنجم تیرماه( 
در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: »برای جلوگیری از خام فروشی، 
ایجاد ارزش افزوده بیشتر و نیز مدیریت میعانات گازی مازاد و پایداری 
تولید گاز کشور با تکیه بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت مغفول مانده 
پاالیشگاه های کوچک کشور، توانستیم بر تحریم صادرات میعانات گازی 

غلبه کنیم.«
وزیر نفت همچنین با انتشار مطلب دیگر در صفحه کاربری خود در توئیتر 
نوشت:»صنایع نظامی یکی از پیشران های فناوری در جهان هستند و بسیاری 
از فناوری ها برای نخستین بار در این صنایع توسعه پیدا کرده اند. با امضای 
تفاهم نامه با وزارت دفاع این ظرفیت را برای تولید تجهیزات پیچیده و تحریمی 

مورد نیاز صنعت نفت به خصوص در بخش high -  tech فعال کردیم.«

نشست محرمانه در شرم الشیخ علیه توانمندی های پهپادی و موشکی ایران
محرمانه  نشستی  مارس  ماه  در  واشنگتن  داد  گزارش  آمریکایی  روزنامه 
با مقامات ارشد نظامی اسرائیل و کشورهای عربی تشکیل داد تا چگونگی 
بررسی  را  ایران  پهپادهای  و  توانایی های موشکی  با  مقابله  برای  هماهنگی 

کنند.
از  نقل  به  ژورنال«   استریت  »وال  آمریکایی  روزنامه  فارس،  گزارش  به 
مقامات ایاالت متحده و منطقه گزارش داد، واشنگتن در ماه مارس نشستی 
محرمانه با مقامات ارشد نظامی اسرائیل و کشورهای عربی تشکیل داد تا 
بررسی کنند که چگونه می توانند علیه توانایی های موشکی و پهپادهای رو به 

رشد ایران هماهنگ شوند.
طبق این گزارش، این مذاکرات که قبالً فاش نشده بود در »شرم الشیخ 
عالی رتبه  نظامیان  از  طیفی  چنین  که  بود  بار  اولین  و  شد  برگزار  مصر« 
مورد  در  بحث  برای  متحده  ایاالت  ارتش  نظارت  تحت  عرب  و  اسرائیلی 

چگونگی دفاع در برابر یک »تهدید مشترک« دیدار کردند.
به گفته مقامات مورد ذکر این نشریه، این نشست مقامات ارشد نظامی 
اسرائیل، عربستان سعودی، قطر، مصر و اردن را گرد هم آورد و در حالی 
برگزار شد که اسرائیل و همسایگانش در مرحله اولیه بحث درباره همکاری 

نظامی احتمالی هستند.
طبق این گزارش، امارات و بحرین نیز مقاماتی را به این نشست اعزام کردند 
و ژنرال »فرانک مکنزی« فرمانده وقت نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه 

)سنتکام( هم به نمایندگی از ایاالت متحده در مذاکرات مذکور حضور داشت.
به ادعای وال استریت ژورنال، »برای چند دهه، چنین همکاری نظامی 
امکان پذیر تلقی نمی شد. فرماندهان آمریکایی در غرب آسیا به دنبال تشویق 
مشارکت  بدون  خود  هوایی  دفاع  کردن  هماهنگ  برای  عربی  کشورهای 
اسرائیل بودند که در بسیاری از کشورهای عربی به عنوان یک دشمن تلقی 
می شد. این گفت وگوها با تغییرات متعدد، از جمله ترس  مشترک از ایران، 
بهبود روابط سیاسی در پی توافق  ابراهیم و تصمیم دولت ترامپ در ژانویه 
۲۰۲۱ برای گسترش منطقه تحت پوشش فرماندهی مرکزی )سنتکام( برای 

شامل شدن اسرائیل، امکان پذیر شد«.
بر اساس این گزارش، یکی دیگر از عوامل افزایش همکاری نظامی، تمایل 
کشورهای عربی برای دسترسی به فناوری و تسلیحات دفاع هوایی اسرائیل 
در زمانی است که ایاالت متحده اولویت های نظامی خود را به سمت مقابله 

با چین و روسیه تغییر می دهد.
کشورهای  میان  بحث  حال،  این  با  آمریکایی،  روزنامه  این  نوشته  به 
خاورمیانه در مورد همکاری در زمینه دفاع هوایی، راه درازی در پیش دارد و 

هنوز از نظر دیپلماتیک حساس است.
بیانیه ای  این گزارش، سرهنگ »جو بوچینو« سخنگوی سنتکام در  طبق 
نشست شرم الشیخ را تایید نکرد، اما با بیان این که این »فرماندهی تعهد 
قاطع خود را به افزایش همکاری های منطقه ای و توسعه معماری یکپارچه 
دفاع هوایی و موشکی برای محافظت از نیروی ما و شرکای منطقه ای ما حفظ 

می کند«، مدعی شد: ایران عامل اصلی بی ثبات کننده در خاورمیانه است.
به گزارش وال استریت ژورنال، مقامات اسرائیل و کشورهای عربی به جز 
امارات از اظهارنظر درمورد این نشست خودداری کردند یا به درخواست ها 
برای اظهارنظر در مورد آن پاسخی ندادند. امارات در مورد مذاکرات اظهار 
نظر نکرد، اما به موضوع همکاری به طور گسترده پرداخت. دولت امارات 
اعالم کرد: امارات متحده عربی عضو هیچ اتحاد نظامی یا همکاری منطقه ای 
نیست که کشور خاصی را هدف قرار دهد. عالوه بر این، از هیچ بحث رسمی 

مربوط به چنین اتحاد نظامی منطقه ای آگاه نیست.
به گزارش این رسانه آمریکایی، مذاکرات شرم  الشیخ به دنبال گفت وگوهای 
محرمانه در یک گروه کاری سطح پایین میان نمایندگان کشورهای خاورمیانه 
که سناریوهای فرضی در مورد چگونگی همکاری برای شناسایی و دفاع در 
برابر تهدیدات هوایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند، برگزار شد. این گروه 
کاری شامل سرلشکر »اسکات بندیکت« افسر ارشد برنامه ریزی سنتکام بود.

وال استریت ژورنال به گفته افراد آشنا با این مذاکرات افزود »در مذاکرات 
سطح باال شرم الشیخ، شرکت کنندگان در مورد روش های اطالع رسانی سریع 

هنگام شناسایی تهدیدات هوایی به توافق اصولی دست یافتند«.
یا  تلفن  از طریق  این اطالع رسانی ها  افزود: در حال حاضر،  این گزارش 
رایانه انجام می شود، نه از طریق اشتراک گذاری اطالعات دیجیتالی پرسرعت 
به سبک ارتش ایاالت متحده. مقامات همچنین درباره چگونگی تصمیم گیری 
در مورد اینکه نیروهای کدام کشورها تهدیدات هوایی را رهگیری کنند، بحث 
کردند. افراد آشنا به مذاکرات گفتند، با این حال، این تفاهم ها الزام آور نبود 
و گام بعدی جلب حمایت رهبران سیاسی برای تدوین ترتیبات اطالع رسانی 

و تعیین منافع سران خاورمیانه در گسترش همکاری است.
به نوشته روزنامه آمریکایی، ایاالت متحده چند دهه است که امید دارد 
یک سپر دفاع هوایی یکپارچه در خاورمیانه بسازد؛ سپر دفاعی که رادارها، 
ماهواره ها و سایر حسگرها را بین کشورهای منطقه پیوند دهد. تالش ها برای 
تقویت چنین همکاری هایی از سوی کشورهای عرب خلیج فارس مدت هاست 
که به دلیل بی میلی آن ها برای به اشتراک گذاشتن داده های حساس که 
می تواند آسیب پذیری های آن ها را آشکار کند و ترس از تسلط عربستان بر 

چنین مشارکتی با مشکل مواجه شده است.
ایاالت  افزود: در حال حاضر،  این گزارش  ادامه  وال استریت ژورنال در 
متحده نقش اصلی را در ردیابی تهدیدات هوایی در سراسر منطقه از پایگاه 
برای  آن  هوایی  فرماندهی جنگ  مرکز  که  قطر جایی  در  »العدید«  هوایی 
ایران«،  افزایش »تهدید  با  این حال،  با  ایفا می کند.  دارد،  قرار  خاورمیانه 
با  برای مقابله  اهمیت همکاری گسترده تر  از  فزاینده ای در منطقه  آگاهی 
زرادخانه هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های بالستیک و کروز تهران 
به وجود آمده است. همکاری با اسرائیل در این زمینه نیز نسبت به گام های 
گسترده تر مانند تمرین های نظامی مشترک یا مانورهای مشترک نیروهای 

نظامی، حساسیت کمتری دارد«.
به ادعای این گزارش، »برای کشورهای خاورمیانه، ایران تنها خطر بالقوه 
نیست. گروه های شبه نظامی سنی نیز در حال توسعه استفاده از پهپادها 

برای انجام حمالت هستند«.

میانجی میانجی تهران و ریاضتهران و ریاض
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» ابتکار« ابعاد رمزارز ملی در اقتصاد ایران را بررسی می کند

بازار و سرمایه - مدیرعامل انجمن بالکچین می گوید: رمزریال همانند سایر رمزارزهای  گروه 

دیجیتال نیست بلکه یک استیبل کوین است که معادل یک ریال خواهد بود و توسط بانک مرکزی 

منتشر می شود نه یک شرکت خصوصی.

در اوایل پاییز ۱۴۰۰ از سوی مسئوالن دولتی راه اندازی رمز ارز ملی )رمزریال( بر پایه ریال مطرح 

شد و حاال خبرها از شمارش معکوس برای رونمایی از رمزریال یا همان رمزارز ملی حکایت دارد.

روز شنبه علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی از آغاز به کار رمزریال که با نام رمزارز ملی 

شناخته می شود، از شهریور خبر داد. علی صالح آبادی درباره زمان و نحوه اجرای »رمزریال« گفته 

است: »بررسی ها و اقدامات الزم برای رمزریال در حال انجام است و مقرر شده که از شهریورماه 

شروع شود. رمزریال به جای همین اسکناسی که در دست مردم است، خواهد بود. فرد به جای این 

که اسکناس داشته باشد، رمزریال دارد. رمزریال با تکمیل زیرساخت های الزم از شهریور عملیاتی 

می شود. پیش از اجرای این طرح حتما به میزان کافی آموزش ها و اطالع رسانی ها انجام می شود تا 

مردم با سازوکار آن آشنا شوند. تصمیم بر این است که استفاده از رمزارز ابتدا به صورت آزمایشی 

از یکی از مناطق شروع شود و بعد به سراسر کشور تسری یابد... اقدامات دولت و بانک مرکزی 

درباره رمزارز و نظارت بر این حوزه در دولت درحال جمع بندی است.

از وین تا دوحه!
» ابتکار« زمزمه های خروج از بن بست 

مذاکرات را بررسی می کند
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احیای برجام؛ واقعیتی در دسترس 

ادامه از صفحه یک
خلق  با  ایران  ملت  که  است  حالی  در  این 
فرصت های مختلف، تمایل به عادی بودن روابط 
خود با سایر ملل را در برهه  های مختلف نشان 
ایران   1376 جمهوری  ریاست   انتخابات  داده اند. 
جمهوری  رئیس  توسط  تمدن ها  گفتگوی  ایده  و 
محور  در  ایران  گرفتن  قرار  با  اصالحات،  دولت 
شرارت جرج بوش مواجه شد و یا بیانیه مشترک 
ایران و تروئیکای اروپایی در سعدآباد )1382( در 
حوزه هسته ای، با بی اعتنایی رئیس جمهوری وقت 
آمریکا بی اثر شد و در ادامه، تالش دولت های وقت 
ایران و آمریکا در کنار اجماع جهانی که به توافق 
بین المللی برجام منتهی شد، با لجاجت و زیاده 
وی، خروج  تندرو  جناح  و  ترامپ  دونالد  خواهی 
یکجانبه واشنگتن از این توافق بین المللی را رقم زد 
و با ترور سردار قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد، 

جدال و کشمکش دو کشور بیش از پیش شد.
با این حال، بیش از چهار دهه فشار و تنش های 
و  مقاومت  و  متحده  ایاالت  سوی  از  مختلف 
این واقعیت  بیانگر  ایران،  ایستادگی همه جانبه 
است  که آنچه  می تواند کشورها و ملت های بزرگ 
را مجاب کند، نه جنگ و فشارهای مختلف، بلکه 
دیپلماسی و احترام به حقوق آنها خواهد بود و 
در این بین، ایران نیز با جایگاه تمدنی، سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، نباید نادیده 
گرفته شود. لذا این یک استراتژی واقع بینانه و موثر 
نخواهد بود که برخی جناح ها در ایاالت متحده 
)و حتی ایران(، نگاهی فراگیر نسبت به واقعیات 
موجود و همپوشانی منافع جامعه ملل با یکدیگر 

نداشته و در مسیر برد_برد حرکت نکنند.
شاید یادآوری این سخن جرج واشنگتن )17۹6م( 
فایده  از  خالی  طرف،  دو  سیاستمداران  برای 
نیست  این  از  ضروری تر  چیز  »هیچ  که:  نباشد 
و  خاص  ملت های  علیه  دائمی  دشمنی های  که 
دلبستگی های پرشور به دیگران کنار گذاشته شود 
و باید به جای آنها، احساسات عادالنه و دوستانه 
نسبت به همه، پرورش یابد.« نگرشی که طی چهار 
دهه گذشته، توسط سیاستمداران آمریکایی، نه تنها 
درخصوص ایران، بلکه نسبت به برخی ملت های 
دیگر نیز رعایت نشده تا همچنان دشمنی ها ادامه 

و فرصت ها، یکی پس از دیگری از دست برود.
با این وجود اعتراف مقامات دولت جدید آمریکا 
از برجام، یک  به اشتباه دولت ترامپ در خروج 
حرکت روبه جلو محسوب می شود که می تواند 
در کنار اقدامات اعتمادساز، فضای ملتهب بین دو 
کشور را تلطیف کند، هرچند که مسائل مختلف 
و پیچیده ای، در این بین وجود دارد که نیازمند 

گفتگوهای بیشتر و در زمان مناسب خواهد بود.
لذا به نظر می رسد، آنچه پس از سفر آقای بورل 
به تهران به آن نیاز است، واقع بینی و انعطاف 
پذیری الزم از سوی هر دو کشور و به خصوص 
شرایط  مسبب   که  بود  خواهد  متحده  ایاالت 
فعلی حاکم بر توافق برجام و مسائل و مشکالت 
پیرامون آن است، تا بدون تاثیرپذیری از گروه ها 
و کشورهای مخالف برجام و با اتخاذ تصمیمات 
سیاسی موثر، فضای پیش روی »مذاکرات وین« 
را به سمت تفاهم و توافق نهایی سوق دهند. بدون 
شک، ادامه روند پرمناقشه گذشته، بدون اتخاذ 
تصمیمات درست و به موقع، می تواند در برهه ای 
خاص، به اتخاذ تصمیمات سخت تری منجر شود 
که نه تنها هر دو کشور، بلکه منطقه خاورمیانه را 
نیز از تبعات مختلف و زیانبار آن گریزی نخواهد 

بود.

خبر

اخبار

پاسخ قالیباف به نماینده منتقد

یکشنبه  روز  علنی  در جلسه  نیک بین  جواد 
مجلس و در جریان بررسی کلیات طرح تشکیل 
سازمان پدافند غیر عامل در تذکری به رئیس 
مجلس گفت: دستورکارهایی که طی چند وقت 
اخیر در مجلس بررسی شده را   نگاهی بیندازید 

که چه مواردی را ما در مجلس بررسی کردیم؟
مجلس  در  باید  کارهایی  دستور  افزود:  وی 
بررسی شود که گره ای از کارهای اساسی مردم 
وضعیت  آنها،  معیشت  وضعیت  همچون 
معلمان و کارگرهای ساختمانی باز کند. اگر نیاز 
به استیضاح و تذکر است بیان شده و یا این 
که اگر احتیاج به تنقیح قوانین و حذف قوانین 
زاید است؛ آنها در دستور کار قرار گیرد. حال 
اگر سازمان پدافند غیر عامل یک سال دیگر هم 
مجلس  وقت  افتد.  نمی  اتفاقی  شود  تشکیل 

صرف اینگونه موارد نشود.
قالیباف رئیس مجلس در پاسخ  باقر  محمد 
از  غیرعامل  پدافند  بین، گفت:  نیک  تذکر  به 
موضوعات حیاتی کشور است، چند وقت قبل 
مشکالتی در حوزه توزیع بنزین و کارتهای بنزین 
از  این  که  داد  رخ  آن  پی  در  فنی  و مشکالت 

موضوعات مربوط به پدافند غیر عامل بود.
وی افزود: حمله سایبری در شهرداری تهران 
هم از پدافند غیر عامل است یا این که خیلی 
یا  و  هستند  مشکل  دچار  که  ساختمان ها  از 
عامل  غیر  پدافند  از  دارد  وجود  که  تهدیداتی 
محسوب می شود. البته این حرف هم درست 
است که با توجه به عنایت رهبری، یک دهه 
است که موضوع پدافند غیر عامل به بهترین 
شکل انجام می شود اما به قانون هم نیاز دارد، 
به اضافه این که ما کلیاتی در موضوع کارگران 
ساختمانی تصویب کردیم که مجلس هم دغدغه 

معیشت دارد.
کلیات  تصویب  به  اشاره  با  مجلس  رئیس 
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: 
به  و  کرده  توافقی  و دولت  ان شاءالله مجلس 
سمتی روند که شرکت های واسطه حذف شده و 
امنیت شغلی آنها تبدیل به قرارداد معین شود. 
همه این موضوعات در حوزه پدافند غیر عامل 

مهم است.

سه رسانه رسمی دولت، کدام جمله 

رئیسی را تغییر دادند؟

شامل  دولت،  رسانی  اطالع  رسانه رسمی  سه 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ، پایگاه اطالع 
رسانی دولت و خبرگزاری ایرنا ، جمله ای از رئیسی 
در گفت و گوی زنده تلویزیونی دیشب را تغییر 

داده و منتشر کردند.  
در  جمهوری  رئیس  خبرآنالین،  گزارش  به 
تلویزیونی خود گفت:  ششمین گفت وگوی زنده 
»باز طرف های مقابل دست به اقداماتی می زنند 
که با صحبت هایشان همخوانی ندارد ولی ما میز 
مذاکرات را رها نخواهیم کرد«. این سخنان رئیسی 
جمهوری را همه تماشاگران گفت و گو دیدند و در 
رسانه ها نیز عینا، بازتاب یافت و حتی در برخی 
رسانه ها به عنوان تیتر یا یکی از تیترهای اصلی 

خبر منتشر شد.
اما سه رسانه پایگاه اطالع رسانی دولت، خبرگزاری 
ایرنا و پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در نشر 

متن گفت وگو، این جمله را تغییر داده اند.
در سه پایگاه مذکور، جمله رئیسی به شرح زیر 

منتشر شده است:
آیت الله  جمهوری:  ریاست  اطالع رسانی  پایگاه 
رئیسی در ارتباط با سفر آقای بورل با اشاره به اینکه 
بنای بر تعطیلی مذاکرات نداریم، تصریح کرد: بارها 
گفتیم که این قطعنامه ها نمی تواند ایران را نسبت 
به مواضعش وادار به عقب نشینی کند. مواضع 
پیگیری  برای  عزتمندانه  مذاکرات  و  عزتمندانه 
از حقوق  ایران که استفاده  خواست ملت بزرگ 
حقه خودش است، از سوی دولت پیگیری می شود 
و در نشست هایی که با آقای بورل داشتند هم مورد 

تأکید قرار گرفت.
پایگاه اطالع رسانی دولت : آیت الله رئیسی در 
بنای  اینکه  به  اشاره  با  بورل  آقای  با سفر  ارتباط 
بارها  کرد:  تصریح  نداریم،  مذاکرات  تعطیلی  بر 
گفتیم که این قطعنامه ها نمی تواند ایران را نسبت 
به مواضعش وادار به عقب نشینی کند. مواضع 
پیگیری  برای  عزتمندانه  مذاکرات  و  عزتمندانه 
از حقوق  ایران که استفاده  خواست ملت بزرگ 
حقه خودش است، از سوی دولت پیگیری می شود 
و در نشست هایی که با آقای بورل داشتند هم مورد 

تأکید قرار گرفت.
خبرگزاری دولتی ایرنا: آژانس بین المللی انرژی 
اتمی 1۵ بار تایید کرده بود که انحرافی در فعالیت 
سفر  در  مجموعا  ندارد.  وجود  ایران  هسته ای 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، 
کار مذاکرات دنبال می شود ما بنای تعطیلی مذاکره 
را نداریم اما ازمواضع خود عقب نشینی نمی کنیم.

انتشار اسامی ساختمان های ناایمن 

به صالح نیست

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در 
حاشیه هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر تهران جمع خبرنگاران با بیان اینکه مردم باید 
به گونه ای هدایت شوند که متناسب با امکانات 
درخواست داشته باشند گفت: ما محدودیت هایی 
در بخش های مختلف داریم و مردم باید بر اساس 
این محدودیت ها مطالبات خود را مطرح کنند و 
اگر این مطالبات به حق باشد وظیفه داریم آن را در 

دستور کار قرار دهیم.
وی با بیان اینکه تهران زندان دارد افزود: زندان 
باید در استان تهران باشد چرا که از لحاظ تردد و 

مشکالت حقوقی با مسائلی روبه رو هستیم.
به گزارش نور نیوز، منتظری با اشاره به انتشار 
انتشار  تاکید کرد:  ناایمن  اسامی ساختمان های 
این اسامی اقدام درستی نیست چون اینکه بگوییم 
چه تعداد ساختمان در حال ریزش هستند، باعث 
التهاب در جامعه می شود. انتشار هر چیزی به 

مصلحت نیست.
خوبی  اتفاق  سازی  شفاف  داد:  ادامه  وی 
است اما در شهر تهران مسائلی وجود دارد که 
مسئوالن باید بدانند و پیگیری کنند. مهم این 
است که مسئوالن بی تفاوت نباشند و مطالبات 

را دنبال کنند.
متروپل  حادثه  پرونده  به  اشاره  با  منتظری 
پرونده  خوزستان  دادگستری  در  کرد:  تصریح 
اتمام  آستانه  در  و  رسیدگی  حال  در  تخلفات 
است اما در خصوص خسارات وارده و تلفات 
انسانی، بررسی ها در حال انجام است و پیگیری 
می کنیم که حقوق افراد در این حادثه رسیدگی 

شود.

در شرایطی که نزدیک به دو هفته از خبر اعالم 
هیئت  به  امین  فاطمی  استیضاح سیدرضا  وصول 
رئیسه مجلس می گذرد و گمانه زنی ها نیز حکایت 
او مطرح می شد،  استعفای  یا  برکناری  احتمال  از 
طی روزهای اخیر عالوه بر حمایت دولت و برخی 
از نمایندگان مجلس از وزیر صمت، گفته می شود 
که برخی دیگر از نمایندگانی که نامه استیضاح او را 
امضاء کرده اند، منصرف شده و امضای خود را پس 

گرفته است.
در این راستا و در گیر و دار کشمکش ها بر سر 
باشگاه  وزیر صمت،  استیضاح  لزوم  عدم  یا  لزوم 
و  موثق  منابع  از  که  گزارشی  در  جوان  خبرنگاران 
مطمئن به دست آورده به ماجرای اعمال فشارهای 
متعدد 2 نفر از نمایندگان به فاطمی امین و به نتیجه 
نرسیدن آن اشاره و از ارسال پیامکی تهدیدآمیز به 
شرکت  در  خود  گزینه  انتصاب  برای  صمت  وزیر 

صنعتی و معدنی چادرملو پرده برداشت.
جلسه  در  دیروز  صمت  وزیر  است  گفتنی 
کمیسیون اصل نود مجلس با تایید خبر فارس مبنی 
بر اعمال فشارها و درخواست های برخی نمایندگان 
تاکید کرده که زیر بار فشارها برای انتصاب نامعقول 

نمی رود.
بر همین اساس جمعی از نمایندگان مجلس نیز 
خطاب به رئیس مجلس خواستار معرفی 2 نماینده 

متخلف شدند.
متن نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس 
شورای اسالمی

با سالم و احترام
پیرو انتشار خبر اعمال فشار خارج از قانون چند 
نماینده مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت 
درباره انتصاب برخی افراد در شرکتی خاص و ارتباط 
احتمالی این موضوع به مسئله پیگیری اعالم وصول 
و انجام استیضاح ایشان در هیئت رئیسه مجلس، 
خواهشمند است با قید فوریت دستور فرمایید هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان، جهت دفاع از کیان خانه 
ملت و حفظ انقالبی ماندن مجلس، بررسی صحت 
و سقم این ادعا را بررسی و نتیجه را در اسرع وقت 
و پیش از بررسی احتمالی استیضاح در صحن علنی 

اعالم نماید.
بدیهی است نتیجه بررسی ها، چه درصورت صحت 
خبر مذکور و برخورد با خاطیان و چه درصورت عدم 
صحت، برخورد با مدعیان و اطالع رسانی به افکار 
عمومی منجر به افزایش سرمایه اجتماعی قوه مقننه 

خواهد شد.
پای وزارت اطالعات به استیضاح باز شد

همزمان باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد، نایب 

معادن مجلس گفت:  و  کمیسیون صنایع  رئیس 
هیئت رئیسه مجلس به ادعای وزیر صمت مبنی 
نمایندگان  از سوی  تهدیدآمیز  پیامک  دریافت  بر 

رسیدگی می کند.
بررسی  از  پس  گفت:  کیا  حسینی  جواد  سید 
پیامک  دریافت  بر  مبنی  وزیر  ادعای  صحت  و 
تهدیدآمیز از سوی نمایندگان مجلس، این موضوع 
به شورای نگهبان و نیروهای اطالعاتی منتقل می شود 

و دستگاه های نظارتی به آن ورود خواهد کرد.
او می گوید: اگر ادعای وزیر صمت اشتباه بوده و 
نمایندگان چنین کاری انجام نداده باشند، باید درباره 
علت این ادعا پاسخ دهد؛ آقای فاطمی امین باید با 
نمایندگان  اسامی  اطالعات،  وزارت  به  نامه  ارسال 
نباید  هم  نمایندگان  و  کند  اعالم  را  تهدیدکننده 
مدیریتی  پست  برای  تهدیدآمیز  پیامک  وزیر  به 

دهند؛ زیرا بی توجهی به تذکر رهبر انقالب است 
و نمایندگان هم، معموال در حوزه اجرایی دخالت 

نمی کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفته، موضوع سرمایه گذاری در معادن و وضعیت 
برای  نمایندگان  اصلی  دلیل  دو  خودرو،  صنعت 

استیضاح وزیر صمت است.
عرضه خودرو در بورس کاال از 18 خرداد با دستور 
وزارت صمت متوقف شده؛ موضوعی که آقای امید 
قالیباف سخنگوی این وزارتخانه می گوید، علت آن 
تالش وزارت صمت برای متمرکز کردن عرضه خودرو 

از طریق سامانه یکپارچه است.
پیش تر احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه 
مجلس گفته بود که این هیئت رئیسه از نمایندگان 
خواسته تا برای استیضاح صبر کنند؛ چرا که شاید 

ترمیم  را  کابینه  بخواهد، خودش  رئیس جمهوری 
استیضاح  درخواست  بررسی  است  گفتنی  کند. 
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت 
شورای  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  سوی  از 
اسالمی، در راستای اجرای ماده 221 قانون آئین نامه 
داخلی، در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس قرار دارد که این جلسه، با حضور نمایندگان 

استیضاح کننده و وزیر صمت برگزار می شود.
همچنین از روز شنبه برخی رسانه ها مدعی شده 
طراحان  از  که  مجلس  نمایندگان  از  نفر  دو  اند، 
پشت صحنه استیضاح وزیر صمت هستند، پس از 
فشارهای متعدد، آخرین بار در قالب پیامکی تهدید 
آمیز، اتمام حجت کرده اند که باید گزینه آنها در 
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به عنوان مدیر 

منصوب شود.

سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد 
مخدر ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا و ایثارگران این عرصه، گفت: 
تقدیم 38۰۰ شهید و 12 هزار جانباز نشان صدقی است که برای مبارزه 

با مواد مخدر در ایران اسالمی وجود دارد.
رئیس جمهوری به اینکه مبارزه با مواد مخدر مسأله ای جدی و دارای 
اولویت در کشور است تاکید کرد و اظهار داشت: در روز جهانی مبارزه 
با مواد مخدر باید مسیر طی شده در مبارزه با مواد مخدر آسیب شناسی 

شود.
رئیسی به کارنامه خوب جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با مواد مخدر 
در سطح ملی و جهانی اشاره کرد و  با قدردانی از همه دست اندرکاران 
در ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، پلیس 

مرزبانی و بسیج گفت: تا وضعیت مطلوب فاصله داریم.
رئیسی مبارزه با مواد مخدر را با وجود سازمان های مافیایی، کاری 
پیچیده و با اهمیت دانست و ضمن تاکید بر لزوم بکارگیری خالقیت 
و ابتکار در این مبارزه گفت: باید تالش کرد روند مبارزه با مواد مخدر 
متحول شود و در این راه مسئولیت دستگاه های عضو ستاد مبارزه با 
مواد مخدر مضاعف است اما هیچ دستگاهی نباید در این مبارزه غایب 

باشد.
رئیس جمهوری معضل مواد مخدر و روانگردان ها را یکی از بحران های 
جدی برای کشورها و جامعه بشری عنوان کرد وگفت: هیچ کشوری 
نمی تواند به تنهایی وارد مبارزه با سوداگران شود و همه کشورها و 

سازمان های بین المللی باید نقش خود را به درستی ایفا کنند.
رئیسی با طرح پرسشی که آیا سازمان ملل سهم، میزان و جایگاهی که 
برای مبارزه با مواد مخدر بر عهده دارد، به همین میزانی است که عمل 
می شود؟ گفت: یعنی یک دفتر مبارزه با مواد مخدر در سازمان ملل 

برای این منظور کافی است؟
رئیس جمهوری ادامه داد: معتقدم کشورها و سازمان های بین المللی 
به میزان ادعا و مسئولیتی که بر عهده دارند، نقش شان را ایفا نمی کنند. 
آیا تنها قدردانی از جمهوری اسالمی ایران برای حضور موثر در عرصه 
مبارزه با مواد مخدر کافی است؟ نقش سازمان ملل متحد قطعاً باالتر 

از اینهاست.
رئیسی تأکید کرد: امروز 113 سال پس از امضای معاهده شانگهای 
توسط کشورهای مختلف برای مبارزه با مواد مخدر شاهدیم که این کاال 
در زمینه اینترنت سهل تر از بسیاری کاالهای دیگر در دسترس قرار دارد 

و مواد مخدر سنتی به صنعتی تبدیل شده و با دیگر جرائم سازمان یافته 
همچون پولشویی پیوند خورده است.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد ضعف جدی در شکل گیری یک 
عزم بین المللی در مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و تا این ضعف جبران 

نشود، اوضاع رو به بهبود نخواهد رفت.
امروز صداقت و جدیت جمهوری اسالمی در این زمینه بر همگان 

روشن است
رئیس جمهوری با تشریح اقدامات آمریکا و ناتو در افغانستان که 
منجر به توسعه کشت انواع مواد مخدر شده است، گفت: در دو دهه 
تسلط آمریکایی ها و ناتو در افغانستان، مواد مخدر تولید و از سنتی به 
صنعتی تبدیل و در سراسر جهان توزیع می شد. حال چرا جامعه جهانی 
به وظیفه قانونی، اخالقی و حقوق بشری خود در پاسخگو کردن آمریکا 

و ناتو در این زمینه عمل نمی کند؟
رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه جامعه جهانی در قبال وظایف 
خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر، می خواهد فقط با قدردانی و ارسال 
لوح تقدیر به ایران بسنده کند، افزود: پیام روز جهانی مبارزه با مواد 
مخدر باید پایش میزان ایفای نقش دولت ها و سازمانهای بین المللی 
مدعی حقوق بشر در این زمینه باشد که به اعتقاد بنده در این زمینه 

ضعف جدی وجود دارد.
رئیسی در ادامه در تشریح اقدامات جمهوری اسالمی ایران در مبارزه 
با مواد مخدر گفت: امروز صداقت و جدیت جمهوری اسالمی در این 
زمینه بر همگان روشن است و نیاز به استدالل نیست، زیرا ۴3 سال 
است به صورت جدی با مواد مخدر مبارزه کرده ایم و در این راه از 

همه ابزارها و ظرفیت ها از جمله تصویب قوانین الزم، تشدید مبارزه و 
اقدامات قضایی بهره گرفته ایم.

رئیس جمهوری گفت: اگر در این سال ها جامعه جهانی آن گونه که 
جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با مواد مخدر عمل کرده است، به 

وظایف خود عمل می کرد، وضع امروز جهان حتما متفاوت بود.
رئیسی با بیان اینکه همه اقدامات ارزشمند و اثرگذار جمهوری اسالمی 
در مبارزه مواد مخدر تحت تحریم های ظالمانه آمریکا صورت گرفته 
است، گفت: بسیاری از ابزارها و فناوری هایی که در مبارزه با مواد 
مخدر باید در اختیار ما باشد، به دلیل تحریم ها از دسترس خارج است.

گالیه رئیسی از سازمان ملل متحد
رئیسی در ادامه خطاب به نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان 
ملل متحد گفت: ما از سازمان ملل گله مندیم که چرا دستکم در راستای 
رفع تحریم های ظالمانه نسبت به فعاالن در میدان مبارزه با مواد مخدر 

اقدامی صورت نمی دهد.
رئیس جمهوری افزود: سازمان ملل امروز باید به این سوال پاسخ 
دهد که چرا جمهوری اسالمی به رغم ایستادگی پرهزینه در زمینه مبارزه 

با مواد مخدر، همچنان باید تحت تحریم های ظالمانه باشد؟
رئیسی در ادامه به برخورد با شبکه های قاچاق مواد مخدر در ایران 
اشاره کرد و گفت: در حالی که سازمان های اطالعاتی ما پیگیرانه در 
این زمینه فعالیت می کنند، باید سازمان های اطالعاتی منطقه و جهان 
گزارش دهند که چه میزان تبادل اطالعاتی در این زمینه با کشور ما 
داشته اند و چه میزان از شبکه های قاچاق مواد مخدر را شناسایی و با 

آنها برخورد کرده اند.
رئیس جمهوری گفت: یکی از رموز موفقیت در مبارزه با مواد مخدر 
تبادل اطالعات بین سرویس های اطالعاتی منطقه و جهان است و 
آنها باید در جلسات کارشناسی در این زمینه گزارش بدهند و دبیر کل 
سازمان ملل هم بررسی کند که نقش این سازمان ها در مبارزه با مواد 

مخدر چه میزان بوده است؟
شناسایی  در  اطالعاتی  کار  تقویت  بر  تاکید  با  پایان  در  رئیسی 
سرشبکه های قاچاق مواد مخدر و همچنین اقدامات پیشگیرانه نهادهای 
فرهنگی و آموزش و پرورش گفت: در زمینه جمع آوری معتادان متجاهر 
نیز اقدامات صورت گرفته کافی نیست و باید به گونه ای عمل شود که ما 
به هیچ عنوان و در هیچ بخشی از کشور معتادان متجاهری را که مزاحم 

زندگی مردم هستند، مشاهده نکنیم.

» ابتکار« ابعاد پیامک تهدیدآمیز به وزیر صمت را بررسی می کند

پایوزارتاطالعاتبهماجرابازمیشود؟
گروه سیاسی - جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به قالیباف خواستار بررسی صحت و سقم اعمال فشار خارج از قانون 2 نماینده مجلس به وزیر صمت 

درباره انتصاب برخی افراد در شرکتی خاص و ارتباط احتمالی این موضوع به مساله پیگیری استیضاح فاطمی امین شدند.

چرافناوریهایمبارزهموادمخدربرایایرانتحریماست!رئیسی خواستار پاسخگویی سازمان ملل شد

نایب رئیس 

کمیسیون 

صنایع مجلس 

گفت: آقای 

فاطمی امین 

باید با ارسال 

نامه به وزارت 

اطالعات، 

اسامی 

نمایندگان 

تهدیدکننده را 

اعالم کند

محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری، درباره 
مجلس  و  دولت  بین  می شود  مطرح  روزها  این  اینکه 
اختالفاتی وجود دارد و بیان کردن استیضاح برخی از وزرا از 
سوی نمایندگان هم به دلیل وجود همین اختالفات است و 
عنوان می شود نمایندگان نمی خواهند هزینه ای درخصوص 
اقدامات دولت بدهند، گفت: اگر نمایندگان سوال می کنند 
به  همگی  که  نیست  می کنند این طور  امضا  استیضاح  یا 
نوعی تقابل با دولت داشته باشند. غالباً می گویند ما در 
حمایت از دولت سوال می کنیم تا اگر اشکال و ایرادای وجود 

داشته باشد، برطرف شود.
معاون پارلمانی رئیس  جمهوری بیان کرد: غالب نمایندگان 
یک  که  دولت  از  و  جمهوری  رئیس   شخص  از  مجلس 
شخصیت پرکار، پویا و پرتالش است و اقدامات اساسی را 
شروع کرده است، راضی هستند و حمایت می کنند اما گاهی 
نیست؛  امکانات کشور  در حد  که  دارند  انتظاراتی  اوقات 
یعنی اینکه بسیاری از پروژه هایی که در  8 سال دولت های 
قبل متوقف شده همه اینها را می خواهند راه اندازی کنند؛ 
در صورتی که دولت به هر حال محدودیت هایی دارد. تا 
حدودی در سفرهای استانی، شهرستانی و منطقه ای کارهای 
خاصی می توان انجام داد. امروز بسیاری از پروژه هایی که 

در حال حاضر ناتمام مانده اند نیاز به زمان دارند اما برخی ها 
اصرار دارند در حوزه انتخابیه شان کاری انجام شود که از این 

جهت گاهی به نوعی اختالف تلقی می شود.
وی با بیان اینکه دولت بیشترین تعامل را با نمایندگان 
داشته است، عنوان کرد: به رئیس  جمهوری - بعد از اینکه 
مجامع استانی با نمایندگان داشتند - گفتم، گاهی اوقات 
نمایندگان به صورت تک تک پیشنهادات و حرف هایی دارند 
که می خواهند بازگو کنند ایشان گفتند هماهنگ کنید به 
صورت فردی اگر نماینده ای مطلبی داشت، بیاید و مطرح 

کند. 
معاون پارلمانی رئیس  جمهوری خاطرنشان کرد: به شخصه 
هنگامی که در مجلس هستم اگر نمایندگان کاری داشته 
باشند، نامه  و پیغامی بخواهند به دست رئیس  جمهوری 
برسانند، بالفاصله به ایشان منتقل می کنم. به طور مثال 
یکشنبه جلسه ای داشتیم موارد را به آقای رئیس  جمهوری 
منتقل کردم و یا در نشست هیئت دولت موارد متعدد را که 
در جلسه با نمایندگان مطرح می شود، به رئیس  جمهوری و 
وزرای مربوطه منتقل می کنم. قطعا اگر نمایندگان حرف و 

پیشنهادی داشته باشند، ما استقبال می کنیم.
حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مقام معظم 

رهبری بارها تاکید کردند نمایندگان به وظیفه نمایندگی شان 
مطرح  روزها  این  اما  نیست  وزارت  از  کمتر  که  بپردازند 
می شود برخی از آنان قصد ورود به دولت را دارند نظر دولت 
در این خصوص چیست، گفت: بنای دولت بر این بوده که 
از نمایندگان در دولت حضور نداشته باشند یا اگر هستند 

استثنا باشد.
وی یادآور شد: آقای ساداتی نژاد و خاندوزی و یک نفر 
دیگر را که در دولت داشتیم، استثنا بودند. بنا نیست ما از 
نمایندگان استفاده کنیم؛ چراکه مردم به آنها رای دادند و 
انتظار دارند در حوزه های انتخابیه خودشان کارها را پیش 

ببرند. 
یک  اگر  کرد:  تاکید  جمهوری  رئیس   پارلمانی  معاون 
ضرورت و مصلحت خاصی اقتضا کرد، شاید از نمایندگان 
به نظر نمی رسد چنین  اما در حال حاضر  استفاده کنیم 
برای  متعددی  افراد  چراکه  باشد،  داشته  وجود  ضرورتی 
حضور در وزارتخانه داریم. آقای زاهدی وفا که امروز به عنوان 
سرپرست معرفی شده اند از چهره های علمی کشور هستند 
و سابقه اجرایی در سطح معاون وزیر و معاونت معاون اول 
دارند و امثال ایشان و افرادی هستند که نخواهیم نمایندگان 

را وارد این مسئله کنیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری:

انتظاراتنمایندگاندرحدامکاناتدولتنیست
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 افزایش مبتالیاِن تب کریمه کنگو
به ۳۴ نفر

رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت از افزایش شمار مبتالیان 
به تب کریمه کنگو به ۳۴ نفر خبر داد و تاکید 
از مصرف  قبل  ذبح شده  دام  گوشت  که  کرد 
به مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه 
جگر  و  شود  داده  قرار  یخچال  در  سانتی گراد 
و سایر امعاء و احشاء دام، پس از ۴۸ ساعت 
گراد،  سانتی   درجه  چهار  دمای  در  نگهداری 

مصرف شوند.
به گزارش ایسنا، بهزاد امیری با اشاره به روند 
افزایشی ابتال به تب کریمه کنگو طی امسال، 
گفت: تا ظهر روز شنبه )۴ تیر ماه( تعداد ۳۴ 
مورد مثبت مبتال به تب کریمه کنگو در کشور 
متاسفانه  تعداد  این  از  که  شده اند  شناسایی 
این  داده اند.  از دست  را  نیز جان خود  نفر   ۲
درحالی است که طی کل سال ۱۴۰۰ تنها ۱۳ مورد 
مبتال به تب کریمه کنگو و دو مرگ ناشی از آن 

در سامانه ها به ثبت رسیده است.
وی افزود: افزایش موارد ابتال به تب کریمه 
کنگو می تواند دالیل گوناگونی داشته باشد و به 
نظر می رسد شرایطی فراهم شده باشد که انتقال 
ویروس مهیا باشد. مباحثی مانند عدم کنترل 
حال  در  که  است  مطرح  هم  بهداشتی  موارد 
حاضر نامه ای به امضای وزیر محترم بهداشت 
تا  است  شده  ابالغ  دانشگاه ها  به  و  رسیده 
مراقبت های خود را افزایش دهند و از تبادل دام 

بویژه در مناطق مرزی جلوگیری شود.
او با اشاره به اینکه راه های انتقال بیماری به سه 
روش است، بیان کرد: اول از طریق گزش نیش 
کنه است که یا ممکن است خود کنه انسان را 
نیش بزند یا اینکه کنه روی بدن باشد و انسان 
دانسته یا ندانسته آن را لِه کند. راه انتقال بعدی 
از طریق خون، مایعات و ترشحات آلوده دام به 
انسان است که این در زمان ذبح دام یا انتقال 
امعاء و احشاء دام اتفاق می افتد؛ البته اگر فرد 
گوشت و احشاء دام را به شکل خام یا درست 
پخته نشده مصرف کند هم احتمال ابتالیش به 
بیماری وجود دارد. راه انتقال سوم هم از بیمار 

آلوده به سایر انسان ها است.
او با تاکید بر لزوم خرید دام از مراکز مجاز 
از  را  دام  است،  بهتر  کرد:  اظهار  دام،  عرضه 
چراکه  کنند؛  خرید  دام  مجاز  عرضه  میادین 
این مراکز تحت نظر سازمان دامپزشکی است. 
ذبح دام باید در کشتارگاه ها انجام شود، چراکه 
در تمامی کشتارگاه های مجاز دام، دامپزشکان 
حضور دارند و دام را قبل و بعد از ذبح بررسی و 
معاینه می کنند. برخی از انواع بیماری در دام ها 
نظیر CCHF عالئم ظاهری مشخصی ندارند و 
فقط دامپزشکان و کارشناسان بهداشتی قادر به 

تشخیص آن هستند.
سعید  عید  ایام  به  نزدیکی  به  اشاره  با  وی 
قربان و انجام عمل قربانی کردن گوسفند در 
کشور، اظهار کرد: به هیچ عنوان مردم نباید دام 
را در منازل و معابر عمومی ذبح کنند؛ چراکه 
آلودگی  به  منجر  می تواند  جاری  خونابه های 
محیط و افزایش بروز و شیوع بیماری های منقله 
از دام به انسان شود. برای اعیاد اسالمی و یا 
می کنیم  توصیه  مذهبی  مناسبت های  سایر 
ذبح دام را به کشتارگاه ها واگذار کنند. افرادی 
که به ذبح دام مشغول هستند، باید از وسایل 
محافظت کننده مانند دستکش، چکمه و لباس 
مناسب استفاده کنند و ابزارشان را بعد از ذبح، 
به  نیز  خونابه ها  همچنین  و  کنند  ضدعفونی 

طریق بهداشتی دفع شود.
امیری تاکید کرد: گوشت دام ذبح شده نیز 
قبل از مصرف باید به مدت حداقل ۲۴ ساعت 
در دمای ۴ درجه سانتی گراد در یخچال قرار داده 
شود و جگر و سایر امعاء و احشاء دام، پس از 
۴۸ ساعت نگهداری در دمای چهار درجه سانتی  

گراد، مصرف شوند.

کجاها باید ماسک بزنیم

از  که  کشور  کرونایی  نقشه  که  روزها  این 
رنگ قرمز و نارنجی پاک شده و تعداد شهرهای 
رعایت  وضعیت  است،  کاهش  به  رو  نیز  زرد 
پروتکل ها و ازجمله ماسک زدن نیز دستخوش 

تغییراتی شده است.
وزارت  اعالم  اساس  بر  مهر،  گزارش  به 
بهداشت، تعداد شهرهای زرد کرونایی در کشور 
از ۱۰۶ به ۹۱ شهر کاهش و تعداد شهرهای آبی 
یافته  افزایش  شهر  به ۳۵۷  از ۳۴۳  نیز  رنگ 

است.
در چنین شرایطی، ستاد ملی مقابله با کرونا، 
تغییراتی را در رعایت پروتکل های بهداشتی و 
ازجمله استفاده از ماسک صورت داده است. به 
طوری که زدن ماسک در شهرهای زرد و آبی، 

دستخوش تغییراتی شده است.
عباس شیراوژن سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا ضمن تاکید بر استفاده از ماسک و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در اماکن مسقف شلوغ، 
و  نقلیه عمومی  ازدحام، وسایل  پر  و  تردد  پر 
بیمارستان ها، گفت: تزریق یک نوبت واکسن 
یادآور سال ۱۴۰۱ در تمامی گروه های سنی باالتر 
از ۱۲ سال که ۶ ماه از آخرین نوبت تزریق واکسن 
آنها گذشته، مورد تاکید ستاد ملی کرونا است. 
در شهرهای زرد و آبی و فضاهای باز الزامی به 

استفاده از ماسک وجود ندارد.
دوز  تزریق  است  بهتر  کرد:  تاکید  شیراوژن 
جاری  تابستان  اواسط  تا  کرونا  واکسن  یادآور 

انجام شود.
سخنگوی ستاد ملی کرونا افزود: دوز یادآور 
 ۱۲ باالی  سنی  گروه های  برای  کرونا  واکسن 
سال که ۶ ماه از تزریق دوز سوم آنها گذشته 
است، باعث خواهد شد تا ایمنی جامعه در سال 
تحصیلی جدید، سفر اربعین و فصل پاییز به 

سطح مطلوبی برسد.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 

۱۵۰ میلیون و ۳۰۵ هزار دوز رسیده است.
اما نکته حائز اهمیت برای افزایش سطح ایمنی 
جامعه، تزریق دوز یادآور یا همان نوبت چهارم 
واکسن کرونا است که وزارت بهداشت هنوز آمار 
دقیقی از کسانی که موفق به تزریق دوز یادآور 

شده اند، ارائه نداده است.
حاال که قرار شده ماسک ها را برداریم، باید نیم 
نگاهی نیز به وضعیت واکسیناسیون و ایمنی 
جامعه داشته باشیم. زیرا آمارهای رسمی وزارت 
از ۲۸  بهداشت نشان می دهد که هنوز کمتر 
میلیون نفر در کشور موفق شده اند سه دوز 
واکسن کرونا تزریق کنند. در واقع، هنوز با نقطه 
مطلوب ایمنی جامعه فاصله زیادی داریم. ضمن 
اینکه ۱۵ میلیون نفر نیز حتی یک دوز واکسن 

نزده اند.
این در حالی است که با آغاز سال تحصیلی 
مدارس و دانشگاه ها در فصل پاییز، تجمعات 
در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی افزایش 
باشد که شرایط دستخوش  اگر قرار  می یابد و 
تغییر نشود، وزارت بهداشت می بایست نسبت 
جامعه،  در  واکسیناسیون  روند  تکمیل  به 
اکثریت  زیرا  دهد.  انجام  بیشتری  سختگیری 
نقطه  به  زده اند،  واکسن  دوز  سه  که  افرادی 
پایانی ایمنی در مقابل ویروس کرونا رسیده اند 
واکسن  نیز  نفر  میلیون  دیگر، ۱۵  سوی  از  و 

نزده اند.
حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری 
کووید ۱۹، با تاکبد بر اهمیت تزریق دوز سوم و 
چهارم واکسن کرونا، گفت: تکمیل واکسیناسیون 
کودکان به ویژه در گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال، مورد 
تاکید کمیته علمی است چرا که ممکن است با 
توجه به شرایط ماه های آینده، بازهم با موجی از 
بیماری کرونا با جهش های جدید روبرو باشیم 
بنابراین باید از این فرصت طالیی برای تکمیل 

واکسیناسیون استفاده کنیم.
وی افزود: با عبور از مرحله حاد پاندمی کرونا، 
توصیه  و  داشته  کاهشی  روند  واکسیناسیون 
دنیا  در  سالمت  حوزه  نظران  صاحب  تمامی 
این است که مردم حتماً واکسیناسیون خود را 
به ویژه تزریق نوبت سوم و چهارم انجام دهند 
با  تا بتوانیم در آینده از ایجاد موج های جدید 

سویه ها و زیرسویه های جدید، پیشگیری کنیم.

به گزارش ایسنا، سردار حسین اشتری در همایش 
روسای پلیس آگاهی استان های سراسر کشور که 
برگزار  فراجا  مرکزی  ستاد  در  امروز  ظهر  از  پیش 
شد با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای واالمقام و 
معزز انقالب اسالمی، دفاع مقدس، شهدای عرصه 
نظم و امنیت و مدافعان حرم گفت: بر روح بلند 
و ملکوتی امام خمینی)ره( درود می فرستم و آرزوی 
سالمتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری 
دارم. این ایام، ایام سالگرد شهادت شهید مظلوم 
آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران با وفایشان 
است یاد این شهید واالمقام را که دو موضوع عدالت 
گستری و مسئولیت پذیری را سرلوحه کاری خود قرار 
داده بودند گرامی می دارم و هفته قوه قضاییه را نیز 

تبریک عرض می کنم.
وی با بیان اینکه ما نیز باید در مجموعه فراجا و به 
تبعیت از شهید مظلوم بهشتی، عدالت گستری را 
سرلوحه کاری خود قرار داده و ادامه دهنده راه این 
شهید واالمقام و معزز باشیم؛ گفت: امنیت موضوع 
مهمی است و به فرموده مقام معظم رهبری فراجا 
از ستون  های اصلی امنیت در کشور است. امروز 
نقش، سهم و تاثیرگذاری فراجا در برقراری امنیت در 
کشور بر کسی پوشیده نیست و در این میان قطعا 
پلیس آگاهی  نقش و تاثیرگذاری بیشتری در ارتقاء 

امنیت دارد.
سرقت باعث نگرانی مردم در جامعه شده است

اشتری ادامه داد: امروز جرایمی در کشور از جمله 
سرقت وجود دارد که باعث نگرانی مردم در سطح 
جامعه شده است، بنابراین پلیس آگاهی فراجا باید 
اتفاقات  برخی  وقوع  از  رویدادی  پیش  صورت  به 

پیشگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه مردم شریف ایران اسالمی 
قدردان اقدامات پلیس در تمامی حوزه ها هستند، 
تصریح کرد: باید با به کارگیری تمامی ظرفیت ها در 
کشف، مقابله با وقوع، استرداد اموال و... سرعت 
بیشتری داشته باشیم. الزم است که در این راستا 
سهم و نقش سایر دستگاه  ها را نیز مشخص و از آنها 
مطالبه گری کنیم. همچنین برای پیشگیری از سرقت 
و مقابله با آن باید بسیاری از خالء های قانونی مانند 
پایین بودن هزینه جرم و... مرتفع شود، از این  رو 
الزم است سایر دستگاه ها نیز برای مقابله با سرقت 

همراه و یاری رسان باشند.
فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید بر برگزاری 
دستگیری  به  سرقت  با  مقابله  قرارگاه  مستمر 
سارقان بانک ملی اشاره و تصریح کرد: دستگیری 
سارقان صندوق امانات بانک ملی در مدت زمان 
بسیار کم و حدود ۴۸ ساعت پس از وقوع سرقت 
هوشیاری  و  متعال  پروردگار  عنایت  و  لطف  با 
دستاوردهای  از  یکی  این  شد.  انجام  کارآگاهان 
برای  افتخار  و  عزت  باعث  که  است  فراجا  بزرگ 

ایران اسالمی شد.
وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری 
در خصوص دستگیری سارقان بانک ملی اظهار کرد: 
فرمایشات مقام معظم رهبری یک افتخار و دستاورد 
بزرگ برای مجموعه فراجا است از اینرو باید بیش از 
پیش با به کارگیری ظرفیت های موجود در راستای 

خدمت رسانی به مردم تالش کنیم.
ر اشتری تاکید کرد: الزم است که با متخلفان و 
مرتکبان جرائمی چون سرقت های مسلحانه، تجاوز 
به عنف و ...با سرعت هر چه بیشتر و با قاطعیت 
از وقوع جرم  باید  اینکه  تمام برخورد شود. ضمن 

پیشگیری کنیم و هزینه جرم را نیز افزایش دهیم.

فرمانده کل انتظامی کشور همچنین افزود: الزم 
است که در خصوص اقدامات بزرگی که در مجموعه 
انتظامی در راستای برخورد با مجرمان اتفاق می افتد 
سطح  در  آرامش  احساس  و  امنیت  ارتقاء  برای 
جامعه، به صورت شفاف و دقیق اطالع رسانی شود. 
داده  انتشار  مجازی  فضای  در  موضوعاتی  بعضا 
می شود که احساس امنیت مردم را خدشه دار می 
کند که در این خصوص معاونت فرهنگی و اجتماعی 
فراجا باید اهتمام بیشتری داشته باشد و اقدامات 
انجام شده را انعکاس دهد که این امر بسیار می تواند 

برای مردم امیدوارکننده و تاثیرگذار باشد.
اشتری به اهمیت هوشمندسازی پلیس اشاره کرد 
و گفت: بحمدالله در پلیس آگاهی فراجا در حوزه 
هوشمندسازی اقدامات بسیار مطلوبی انجام شده 
که باعث ایجاد تحول شده اما الزم است در محقق 
شدن این موضوع با سرعت بیشتری پیش برویم و 
از همه امکانات موجود بهره کافی ببریم. به کارگیری 
از  استفاده  روز،  به  تجهیزات  نوین،  فناوری های 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان و ... باید مورد توجه 

قرار بگیرد. 
هیچ محدودیتی برای خرید تجهیزات نوین نداریم

هوشمند،  آگاهی  پلیس  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
توانمند و حرفه ای است، خاطرنشان کرد: امروز با 
هیچ محدودیتی  دارد  وجود  که  امکاناتی  به  توجه 
برای خرید تجهیزات نوین نداریم؛ باید با به کارگیری 
در  روزبه روز  و  گذشته  از  بیش  نوین  فناوری های 
حوزه های مربوطه پیشرفت را شاهد باشیم و در واقع 
پلیس  واقعی در  به معنای  را  باید هوشمندسازی 

آگاهی پیگیری کنیم.
از  هوشمندسازی  اینکه  بر  تاکید  با  اشتری 
اولویت های مهم پلیس آگاهی در سال ۱۴۰۱ است، 
اظهار کرد: اگر در این حوزه کمبودی وجود دارد باید 
رفع شود ضمن اینکه آموزش ها نیز در این حوزه باید 

به صورت کامال حرفه ای دنبال شود.
ضرورت مشخص شدن اطلس جرائم در کشور

فرمانده فراجا با تاکید بر اینکه اطلس جرایم در کل 

کشور باید مشخص شود، گفت:باید با برنامه ریزی 
دقیق، اصولی و هدف گذاری، ظرفیت های خود را بر 
روی جرایم استان ها و شهرستان های خاص متمرکز 
کنیم؛ بحمدالله این ظرفیت در مجموعه آگاهی وجود 
دارد و می توانیم از وقوع بسیاری از جرایم پیشگیری 

و اقدامات الزم را نیز انجام دهیم.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از تاکیدات مقام 
معظم رهبری مطالبه مردم و استرداد اموال است، 
اظهار کرد: باید با یک برنامه ریزی دقیق در این حوزه 
ای  گونه  به  باید  زیرساخت ها  شویم.  میدان  وارد 
فراهم شود که بتوانیم اموال سرقت شده مردم را به 
آنها برگردانیم. قطعا این کار باعث ارتقاء امنیت در 

سطح جامعه خواهد شد.
پلیس  ماموران  زحمات  از  قدردانی  با  اشتری 
خاطرنشان کرد: براساس برآوردها، در آینده ای نه 
چندان دور به واسطه وجود ظرفیت ها و امکانات با 
لطف و عنایت پروردگار متعال بسیاری از مشکالت و 
نیازمندی ها مرتفع خواهد شد. اگر امروز از مجموعه 
انتظامی توسط مسئوالن مربوطه قدردانی می شود 
به واسطه تالش های شبانه روزی همه همکاران در 

مجموعه فراجا است.
بر اساس اعالم سایت پلیس، در ادامه این مراسم 
از دستاوردهای علمی پلیس آگاهی فراجا رونمایی 
شد. طرح تحقیقاتی تطبیق و مقایسه اصوات، پودر 
خون  تشخیص  لومینول  محلول  اثربرداری،  سیاه 
نامرئی )شناسایی خون شسته شده( و ... از جمله 
که  است  فراجا  آگاهی  پلیس  علمی  دستاوردهای 
امروز توسط فرمانده کل انتظامی کشور رونمایی شد. 
اشتری در این رابطه گفت: بحمدالله امروز مجموعه 
پلیس آگاهی و مرکز تحقیقات با کمک پژوهشگاه 
فراجا اقدامات خوبی انجام داده و نیازهای داخلی 
را مرتفع کرده است. ان شاء الله با تولید انبوه نیز 
بتوانیم در آینده ای نه چندان دور به سایر کشورهای 

متقاضی نیز صادرات داشته باشیم.
برای  قطعا  اثربردار  سیاه  پودر  داد:   ادامه  وی 
رسیدن به جرم و مجرم کمک شایانی به کارآگاهان 

خواهد کرد و ان شاءالله به صورت گسترده در اختیار 
تمامی همکاران در سراسر کشور قرار خواهد گرفت.  

۴ برابر شدن سرقت در ایران ظرف پنج سال!
پنج سال گذشته میزان سرقت در  همچنین در 
اساس  بر  است.  شده  برابر  چهار  از  بیشتر  ایران 
گزارش مرکز آمار ایران شمار سرقت ها در سال ۹۵ 
حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده که بنا به اعالم 
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
قضائیه در سال گذشته شمار سرقت ها به حدود یک 

میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است.
به گزارش شهرآرانیوز، عبور سرقت های ایران از یک 
میلیون فقره در سال در حالی است که حدود ۱۵ 
سال پیش شمار سرقت ها فقط حدود یک دهم میزان 

فعلی بوده است.
در پنج سال گذشته میزان سرقت در ایران بیشتر 
از چهار برابر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار 
ایران شمار سرقت ها در سال ۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و 
۴۲۵ فقره بوده که بنا به اعالم معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال گذشته 
شمار سرقت ها به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره 

رسیده است.
ایران با رشد  به نظر می رسد افزایش سرقت در 
نرخ تورم رابطه معنادار دارد. به طوری که در بازه 
پنج ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم ساالنه حدود ۴.۴ 

برابر شده است.
سازمان  که  می دهد  رخ  حالی  در  موضوع  این 
درصد   ۶۸ حدود  که  کرده  اعالم  ایران  زندان های 
زندانی های ایران به دلیل جرائم مواد مخدر و سرقت 
در زندان به سر می برند و پیش از این پلیس آگاهی 
تهران بزرگ اعالم کرده بود نیمی از سارقان ایران 

سرقت اولی هستند.
سرقت  از  متعددی  گزارش های  همچنین 
دریچه های فاضالب، پایه فلزی پل های عابر پیاده، 
عالئم راهنمایی و رانندگی، سیم های برق و کابل های 
شده  رسانه ای  گذشته  ماه های  در  و...  مخابراتی 

است.

مدیرحفاظت محیط زیست جاجرم گفت: ۲ قالده یوز در حاشیه 
شمالی میاندشت این شهرستان خراسان شمالی مشاهده شد که 
این نشان از پویا بودن زیستگاه این حیوان ارزشمند در این منطقه 

دارد.
به گزارش ایرنا، احمد صفرزاده اظهار کرد: مشاهده یکی از این 

یوزها سوم تیرماه و دیگر ظهر بعد گزارش شد. 
محور  در  بالغ  یوز  مردمی،  گزارش های  اساس  بر  گفت:  وی 

سنخواست -جاجرم مشاهده شد و نمایه های یوزپلنگ در اطراف 
جاده نشان از این دارد که این گونه وحشی و زیبا تردد زیادی در 

منطقه داشته است.  
مدیرحفاظت محیط زیست جاجرم با اشاره به مشاهده یک قالده 
توله یوزپلنگ در حاشیه شمالی میاندشت شهرستان جاجرم در 
سوم تیرماه جاری گفت: یکی از طبیعت دوستان هنگام گذر از 

محور سنخواست -جاجرم متوجه یک توله یوزپلنگ شد.
وی اظهار کرد: مشاهده توله خبر خوبی از زادآوری این گونه زیبا 
در این منطقه دارد و تالش داریم تا یک ماه دیگر ۱۶ دستگاه دوربین 
در منطقه نصب شود و بتوانیم تصاویری از حضور این گونه ثبت  

کنیم. 
توجه  با  کرد:  خاطرنشان  جاجرم  زیست  محیط  مدیرحفاظت 
به تردد و مشاهده چند باره یوز دراین مسیر در یکسال اخیر از 
شهروندان خواست در مسیر جاده جاجرم به سنخواست با احتیاط 

بیشتری رانندگی کنند.  

منطقه حفاظت شده میاندشت جاجرم با گستره ۸۵ هزار هکتار 
از امن ترین زیستگاه های یوز ایرانی است که در سال ۱۳۵۲ زیر 

حفاظت قرار گرفته است.
این منطقه پوشیده از دشت های وسیع با اقلیمی خشک، نیمه 
خشک و تراکم گیاهی نسبتا مطلوب است و عبور کالشور از آن 
سبب شده تا این منطقه حتی در خشکسالی ها چندان مشکل کم 

آبی را احساس نکند.
از  یکی  در شهرستان جاجرم  میاندشت  پناهگاه حیات وحش 
قدیمی ترین مناطق چهارگانه کشور به شمار می رود که دارای یکی 
از غنی ترین و متراکم ترین گونه های جانوری در بین زیستگاه های 

استپی کشور است.
پناهگاه میاندشت با پارک ملی گلستان ۱۰۰ کیلومتر، با منطقه 
حفاظت شده قرخود در شهرستان مانه و سملقان ۸۰ کیلومتر، با 
منطقه حفاظت شده خار توران شاهرود ۷۵ کیلومتر و با منطقه 

حفاظت شده سالوک اسفراین ۳۰ کیلومتر فاصله دارد.  

رئیس پلیس کشور:  سرقت باعث نگرانی مردم شده است

صعود موازی تورم و سرقت
فرمانده فراجا با بیان اینکه امروز جرایمی در کشور از جمله سرقت وجود دارد که باعث نگرانی مردم شده است، گفت: پلیس آگاهی فراجا باید به صورت 

پیش رویدادی از وقوع برخی اتفاقات و جرائم پیشگیری کند.

۲ قالده یوز در میاندشت جاجرم مشاهده شد 

به نظر می رسد 

افزایش سرقت 

در ایران با رشد 

نرخ تورم رابطه 

معنادار دارد. 

به طوری که در 

بازه پنج ساله 

1۳95 تا 1400 

نرخ تورم ساالنه 

حدود 4.4 برابر 

شده است

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به چالش انجام برخی اعمال درمانی 
از سوی پزشک نماها، گفت: در زمینه افرادی که پزشک نیستند، اما مداخالت غیر 
مجاز درمانی انجام می دهند، هم راهکار برخورد با آنها شفاف نیست و جایی برای 

مراجعه و شکایت وجود ندارد و هم قانون در این زمینه بسیار ضعیف است.
به گزارش ایسنا، محمد رئیس زاده درباره فعالیت پزشک نماها، گفت: باید توجه 
کرد که آسیب مداخالت غیر مجاز در درمان مردم، بیش از حوزه هایی است که 
پزشکان مرتکب قصور می شوند. یک نکته مثبتی که در جامعه پزشکی وجود دارد، 
این است که در جامعه پزشکی راهکار برای شکایت وجود دارد و شفاف است؛ به 
طوری که اگر کسی از پزشکی که درمانش را انجام داده، شکایت دارد، می تواند 
کارش را پیگیری کند، اما در خصوص کسانی که پزشک نیستند، اما در حوزه 
سالمت مداخالت غیر مجاز دارند، هم به مراتب آمار بیشتر است و هم راهکار 
شفاف نیست و جایی برای مراجعه و شکایت وجود ندارد و هم قانون در این زمینه 
بسیار ضعیف است. به عنوان مثال اگر فردی در حوزه سالمت مداخله غیرمجاز 
انجام دهد، هر آسیبی که به فرد بزند، حداکثر جریمه اش ۱۰ میلیون تومان است 
و جالب است که این جرایم از چندین سال قبل که مصوب شده، متناسب با تورم 
رشد هم نکرده و بنابراین اصال بازدارنده نیست. در این زمینه ما داریم کار را با وزیر 
دادگستری و رییس قوه قضاییه و مجلس، پیگیری می کنیم که مجازات مداخالت 
غیر مجاز در حوزه سالمت بازدارنده شود. آسیب های این بسیار زیادتر از قصور در 

حوزه پزشکی است.
لزوم اصالح قانون در برخورد با پزشک نماها

رئیس زاده گفت: بر این اساس گام اول اصالح قانون بوده و آگاهی دادن به 
مردم نیز گام دوم است. انتظار داریم که وقتی مردم به جایی برای اقدامات درمانی 
مراجعه می کنند. حتما مجوزهای مربوطه را ببینند و هوشیار باشند و بررسی کنند 
که آیا این کلینیک یا مطب مجوز انجام چنین اقدام درمانی را دارد یا خیر و اگر 
مجوز دارد، تاریخش نگذشته باشد، تاریخ پروانه مطب، کلینیک و آزمایشگاه و ... 
نگذشته باشد و فردی که می خواهد یک اقدام درمانی را انجام دهد، مجوز این کار را 
دارد یا خیر. بنابراین آگاهی دادن به مردم بسیار مهم است که آسیب کمتری ببینند 

و حتما هم باید قانون اصالح شود.
به نام پزشک به کام دستیار!

وی افزود: اینکه کسی به عنوان دستیار پزشک و کنار پزشک کار کند، تخلف 
نیست، اما اگر دستیاری به نام یک پزشک کار کند، تخلف است. ما تعدادی 
پزشک نما داریم که با حوزه های مربوطه وضعیت این موضوع را پیگیری می کنیم. 
مثال فرد تکنیسین است و به نام یک جراح به صورت مستقل اقدام درمانی را 
انجام می دهد. این تخلف است و پیگیر آن هم هستیم، اما اگر پزشک ناظر باشد 
و کمک داشته باشد، موضوع روتینی بوده و تخلفی هم رخ نداده است. در حوزه 
پزشک نماها کشف هم به راحتی نیست. باید ناظر اتاق عمل در لحظه، وارد اتاق 
عمل شود تا متوجه شود که یک پزشک نما دارد عملی را انجام می دهد و اثبات هم 
شود که در آن لحظه پزشک اصلی نبوده است. این کار معاونت های درمان است 
و اگر گزارش کنند بررسی می شود. در این زمینه با دادسرای جرایم ویژه پزشکی هم 

جلساتی را داشتیم که برخوردها با این موارد تشدید شود.

چالش پزشک نماها و جریمه حداکثر ۱۰ میلیون تومانی
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مدیر شبکه جام جم تشریح کرد

چگونه می توان جلوی خطای مجری 

را گرفت؟

جم  جام  جهانی  شبکه  مدیر  ملکی،  حسن 
می گوید: مجری به دلیل اینکه چشم در چشم 
به  رسانه  ای  عنصر  نزدیک  ترین  و  مخاطب 
جامعه هدف است، نماد شبکه و رسانه ملی 

محسوب می  شود.
به گزارش ایسنا، ملکی در دیدار با مجریان 
شبکه تاکید کرد: مجریان، با قدرت و اعتقاد 
راسخ از مواضع نظام و آرمان ها و ارزش های 

فرهنگی جامعه حمایت کنند. 
او با اشاره بر اهمیت کار اجرا در برنامه  های 
تلویزیونی، گفت: همین حساسیت و اثرگذاری 
تا  ایجاب می  کند  و جایگاه مجریان است که 
وجود  مجریان  فعالیت  بر  جدی  نظارت  هم 
داشته باشد و هم جلسات هماهنگی به صورت 

مستمر و هدفمند برگزار شود.
مدیر شبکه جهانی جام  جم در ادامه ضمن 
سال  دو  طی  که  نظارتی  اشکاالت  برخی  بیان 
گذشته در اجرای برنامه  ها به چشم آمده، افزود: 
چنانچه در هر برنامه  ای به ویژه برنامه های زنده، 
تهیه کننده، سردبیر، نویسنده و در نهایت مجری 
با یکدیگر درخصوص موضوع، محورها، سواالت، 
شناخت ویژگی  های مهمان، توجیه مهمان و ... 
هماهنگ باشند، جلوی بسیاری از خطاها گرفته 

خواهد شد.
وی گفت: مجریان باید با اشراف به محتوا و 
موضوع، برنامه را در مسیر انتقال پیام غنی و 
امید بخش مبتنی بر گفتمان انقالب اسالمی 
نقاط  و  ایران  زیبایی  های  برجسته  سازی  و 
روشن آینده نظام اسالمی و بی اثر کردن ایران 
هراسی، هدایت کند و با قدرت و اعتقاد راسخ 
از مواضع نظام و آرمانها و ارزش  های فرهنگی، 

هویتی و دینی جامعه حمایت کنند.
در ابتدای این جلسه مجریان برنامه  های شبکه 
جام جم که در جلسه حاضر بودند برخی نکات 
و مالحظات خود را در راستای تقویت برنامه  ها 
و نیز افزایش کیفیت تولیدات شبکه بیان کردند 
که مهم ترین موضوعات مورد اشاره آنان عبارت 
بودند از: لزوم تشکیل گروه متشکل از مجریان 
و مدیران و تهیه کنندگان شبکه و انتقال سریع 
و به هنگام آخرین مالحظات سازمانی مرتبط با 
حوزه اجرا، لزوم تاکید بر فرم و شیوه  های نوین 
و جذاب برنامه  سازی در برنامه  های تلویزیونی 
و پرهیز از تولید برنامه  های مشابه از نظر قالب 
و محتوا در شبکه  های مختلف، لزوم بازتعریف 
و ارتقای نقش سردبیر و اتاق فکر برنامه  های 
تلویزیونی به منظور کاستن از خطاهای آنتن، 
توجه به پاالیش آنتن برنامه  ها از کارشناسان 
تکراری و همیشگی برنامه  های زنده شبکه  های 
مختلف سیما، دعوت از حضور غیرایرانیان مقیم 
در ایران در برنامه  های شبکه جام جم به عنوان 
مهمان، ضابطه  مند کردن برآورد هزینه لباس و 
پوشش مجریان شبکه با توجه به فضای رقابتی 
زبان،  فارسی  های  شبکه   مجریان  با  تنگاتنگ 
مجریان  مجازی  صفحات  ظرفیت  از  استفاده 
شبکه برای بازنشر محتوای برنامه  های تولیدی 
در فضای مجازی و کمک به انتشار حداکثری 
امکان  کردن  فراهم  برنامه  ها،  برگزیده  قطعات 
داخل  به  خودرو  با  ها  برنامه   مجریان  تردد 
سازمان برای حضور به موقع در استودیوی پخش 
و استفاده حداکثری از زمان آماده سازی قبل 
از پخش برای هماهنگی هرچه بیشتر با عوامل 
تولید، طراحی مکانیزم کنترل کارشناسان هنری 
و پزشکی و آشپزی شبکه  های مختلف سیما به 
منظور جلوگیری از حضور همزمان و چندباره 
آنان در برنامه  های مشابه و استفاده ابزاری از 

ظرفیت رسانه ملی.

آتش تقی پور:

من هم مثل خیلی ها در تلویزیون گم 

و گور شده ام

آتش تقی پورـ  بازیگر قدیمی که همیشه او را با 
لهجه شیرین آذری در فیلم و سریال ها می بینیم 
ـ این روزها از وضعیت صداوسیما گله مند است 
و می گوید: متاسفانه در تلویزیون کار به کاردان 

سپرده نمی شود.
سازمان  جوانسازی  درباره  بازیگر  این 
به  پیشرفت  گوید:  می  چنین  هم  صداوسیما 
جوان و پیر نیست. اگر به همان جوان ها میدان 
پیاده کنند همه چیز  بدهند که تفکراتشان را 
درست می شود اما متاسفانه نه به جوان ها و 
نه به باتجربه ها میدان داده نمی شود و نمی 

گذارند آزادانه عمل کنند.
ایسنا  با  گفت و گویی  در  پور  تقی  آتش 
در  گذشته  مثل  دیگر  چرا  اینکه  به  پاسخ  در 
تلویزیون حضور ندارد؟ اینگونه گفت: من هم 
تلویزیون  در  روزها  این  دیگر  خیلی های  مثل 
گم و گور شده ام. اگر خدا هم نخواهد بعضی 
بنده های خدا این کار را می کنند که ما دیگر مثل 
تلویزیون  در  من  کار  آخرین  نباشیم.  گذشته 
این  در  من  بود.  اول(  )موج  اپیدمی  سریال 
مجموعه نقش نگهبان بیمارستان را بازی کردم 
و از حضورم راضی بودم؛ چرا که به نظرم متن 
سریال خوب نوشته شده بود و از همکاری با 
گروه کامال رضایت داشتم. برای حضورم در یک 
چون  اما  شده  صحبت هایی  هم  دیگر  سریال 
هنوز قطعی نشده نمی توانم اعالم کنم. ما هم 
این روزها مثل خیلی های دیگر در انتظاریم تا 

ببینیم چه اتفاقاتی برایمان می افتد.
عاشق مردم کشورم هستم

بازیگر سریال های تنهاترین سردار، پهلوانان 
و  پر  سر  تفنگ  دهم،  شب  میرند،  نمی 
ستایش۲و۳ در پاسخ به اینکه آیا از تلویزیون 
راضی  دیگران  اگر  کرد:  اظهار  است؟  راضی 
هستند، من هم راضی ام که بعید می دانم راضی 
باشند. من عاشق مردم کشورم هستم. درباره 
جوانسازی این روزهای تلویزیون هم باید بگویم 
متاسفانه تفکر تغییر نمی کند. برخی دوستان 
به تصور خودشان کارشان ساختن است اما به 
هنر کشور آسیب می زنند. حاال جوان بیاید یا 
پیر، مگر به جوان ها میدان داده می شود که 

بخواهند به تفکراتشان عمل کنند؟
وی سپس در صحبت هایش به دوری عادل 
فردوسی پور از تلویزیون اشاره کرد و گفت: وقتی 
فردی مثل عادل فردوسی پور را برمی دارند و 
از فوتبال سررشته  فالنی را می آورند که اصالً 
ندارد، این یعنی کار به کاردان سپرد نمی شود؛ 
البته اخیرا اتفاقاتی افتاده که شاید خیر باشد اگر 
ثابت بماند؛ بنابراین جوان و پیر ندارد، مهم این 
است که دست و فکر باز باشد که اگر باز نباشد 
و سعه صدر وجود نداشته باشد به هیچ دردی 

نمی خورد.
منِ  شادی  کرد:  تصریح  همچنین  پور  تقی 
بازیگر قطعا وابسته به سالمتی و شادی مردم 
کشورم است. من خودم بازنشسته هستم که 
البته هر از گاهی هم از طریق همین بازیگری 
امرار معاش می کنم ولی گاهی فکر می کنم باید 
بازیگری را هم کنار گذاشت و انقدر سنگش را به 

سینه نزد چون گاهی واقعا آزار می بینم.
سریال  درباره  دیگر  بخشی  در  بازیگر  این 
فیلم  آی  از شبکه  ها  این شب  که  ستایش ۲ 
بازپخش می شود به حضورش در این مجموعه 
اشاره و خاطرنشان کرد: بازپخش ستایش را می 
بینم. همکاری با آقای سعید سلطانی و گروهش 
همیشه برای من خوب بوده و واقعا راضی بودم. 
برایم باعث افتخار و خوشحالی بود که در این 

کار در کنار هنرمندان خوبی ایفای نقش کردم.

به گزارش ایرنا، راسته کریمخان دربرگیرنده اصناف 
کریمخان  خیابان  شرق  است.  خود  در  متفاوتی 
به میدان هفت تیر و غرب آن به میدان ولیعصر 
می رسد. از طرف شرق در راسته کریمخان، مانتو 
فروشی ها، شال فروشی ها، بانک ها و اداره های زیادی 
وجود دارد. از همین قسمت، شروع به جمع آوری 
اطالعات درباره تبدیل این مسیر به راسته فرهنگی 

کردم.
در ابتدا وارد یکی از مانتو فروشی های قدیمی شدم. 
مانتو فروش مردی حدودا ۵۰ ساله است که همراه 
همسرش مغازه را اداره می کند. او به خبرنگار ایرنا 
گفت: تقریبا تمام مشتری ها را می شناسم، می دانم 
که هر کدام در کدام اداره کار می کنند. تعداد زیادی 
از این افراد، ماهی چند بار به مانتوفروشی می آیند و 

فقط به مدل های مختلف نگاه می کنند.
این فروشنده هیچ خبری از راسته فرهنگ و تعریف 
آن نداشت. موضوع را برایش توضیح دادم. برای او 
تفاوتی نداشت که کریمخان به حالت قبلی خود باقی 
بماند یا تبدیل به راسته فرهنگی شود. حتی معتقد 
است این اقدام بر فروش مانتو هم تاثیری ندارد، زیرا 
مردم از نظر اقتصادی در شرایطی نیستند که در 
ماه بتوانند مانتو بخرند، چند کتاب از کتاب فروشی 
تهیه کنند و حتی به کافه سری بزنند. به گفته این 
فروشنده برای بیشتر مردم انجام یکی از این اقدامات 

در ماه ممکن است.
به راه خود ادامه می دهم، مردی ۴۷ ساله از یکی از 
ادارات کریمخان بیرون می آید و به سمت اتومبیلش 
می رود، به نظر خسته است. اما صحبت با خبرنگار 
ایرنا را قبول می کند. او نیز با اینکه سال هاست در این 
اداره مشغول به کار است، هیچ وقت درباره راسته 
فرهنگی و امکان انتخاب کریمخان برای این منظور 

نشنیده است.
به  کریمخان  تبدیل  موافق  دارد،  نام  که رضا  او 
راسته فرهنگی است زیرا شاید در نتیجه این اقدام 
گاهی بعد از کار، شانس نشستن در فضای اجتماعی 

و آشنایی با مردم را پیدا کند.
انقالب برای تبدیل به راسته فرهنگی مناسب تر 

است
راسته کریمخان کافه های زیادی دارد، همچنین 
شاید  متفاوت  شمایل  و  در شکل  غذاخوری  چند 
نزدیک به شکل قهوه خانه ای که فقط سرویس غذا 
داشته باشد، در این محدوده فعالیت می کنند. وارد 
یکی از کافه ها می شوم که فقط سرویس بیرون بر 
دانشگاه  از  است،  ساله   ۳۲ پسری  شاهین  دارد. 
تهران فارغ التحصیل شده اما بعد از چند سال بیکاری 

پول هایش را جمع کرده و در کافه فعالیت می کند.
شاهین در مدت فعالیتش در کریمخان به مردم 
این منطقه بسیار توجه کرده است، او به خبرنگار ایرنا 
گفت: از زمانی که اینجا هستم تعامل زیادی با آدم ها 
دارم، این راسته جذابیت های خود را دارد، اما راسته 
انقالب تنوع آدم های بیشتری دارد. در انقالب افراد 
تحصیل کرده بیشتری حضور دارند، اینجا بیشتر 
افراد هنری و با دیدگاه های متفاوت تردد دارند، تنوع 
آدم ها اینجا خاص تر است. به نظرم راسته انقالب 

برای تبدیل به راسته فرهنگی مناسب تر است.
ناشران بزرگ می توانند ریسک های بزرگ کنند

کریمخان  پل  نزدیک  ثالث  کتاب فروشی  وارد 
می شوم. جواد رحیمی با اشاره به سابقه شکل گیری 
منطقه کریمخان و ناشرانی که برای نخستین بار 
در این منطقه سرمایه گذاری کردند به خبرنگار ایرنا 
توضیح داد: تقریبا ۲۰ سال پیش، چند ناشر مانند 
ثالث، چشمه، گویا و یساولی در ابتدا برای تاسیس 
کتاب فروشی در منطقه سرمایه گذاری کردند. بعد از 
آن بود که کم کم کتاب فروشی های دیگر به منطقه 

اضافه شدند.
به گفته مدیر داخلی شعبه کریمخانِ نشر ثالث 
مدیران نشرهای بزرگ به فرهنگ عالقه زیادی دارند 
و تالش کردند در این دو سال که همه اصناف درگیر 
همه گیری بیماری کرونا بودند، تنور نشر را داغ نگه 
دارند تا کارمندان نشر بتوانند به فعالیت خود ادامه 

بدهند.
او درباره کمکی که ناشران قدیمی می توانند در 
روند راسته فرهنگی شدن کریمخان انجام بدهند، 
توضیح داد: ناشران قدیمی می توانند اقداماتی انجام 
دهند تا کتاب فروشی ها را سر پا نگه دارند. همچنین 
کنند؛  بزرگ  ریسک های  می توانند  بزرگ  ناشران 

خیلی از آن ها دنبال سود و منافع نیستند.
دغدغه نبود فضای پارک برای اتومبیل ها

درباره  ثالث  نشر  کریمخان  داخلی شعبه  مدیر 
اقداماتی که توسط شهرداری در محدوده کریمخان 
انجام شده است و تاثیر آن بر روند فعالیت صنوف 
پیاده رو  کنار  گذشته  سال های  در  داد:  توضیح 
اما  برای دوچرخه سواری خط کشی شد،  کریمخان 
از  یکی  نداشت،  همراه  به  خوبی  نتایج  اقدام  این 
مهم ترین دالیل این مساله حضور پیک های موتوری 
زیاد در منطقه است. این اقدام موجب تنگ تر شدن 

خیابان شد. همچنین اگر فردی بخواهد کتابی را از 
کتاب فروشی های این منطقه خریداری کند، مجبور 
است برای پیدا کردن جای پارک تالش زیادی کند، 
این مسئله موجب کاهش فروش کتاب فروشی ها 

می شود.
او ادامه داد: بارها این مساله را با مسئوالن در 
میان گذاشتیم، اما تغییری داده نشد. موتورها جای 
دوچرخه ها را گرفتند. تعداد موتورهایی که در این 
خط ها عبور و مرور می کنند از دوچرخه ها بیشتر 

است.
پارک  فضای  نبود  دغدغه  بر  تاکید  با  رحیمی 
برای اتومبیل ها در کریمخان توضیح داد: اگر چند 
پارکینگ  مکانیزه طبقاتی را برای این منطقه در نظر 

بگیرند، در عبور و مرور تاثیر زیادی خواهد داشت.
حضور بساط گستران از نقاط ضعف راسته انقالب 

است
رحیمی حدود ۶ سال است که در کتاب فروشی 
ثالث مشغول به فعالیت است، به گفته او مخاطبان 
هستند،  کتاب شناس  افرادی  کریمخان  منطقه 
به  کتاب  به  دسترسی  برای  را  آنها  از  برخی  حتی 
راسته انقالب می فرستد. همچنین به دلیل فعالیت 
کالس های زبان در این منطقه، تعدادی از مخاطبان 

دنبال کتاب های آموزشی زبان هستند.
مدیر داخلی شعبه کریمخان نشر ثالث فعالیت 
بساط گستران در راسته انقالب را مشکل دیگر این 
خیابان اعالم کرد و ادامه داد: در راسته انقالب تعداد 
زیادی از بساط گستران فعالیت می کنند که کتاب 
ناشران اصلی را با اندکی تغییر و قیمت باال چاپ 
تخفیف ۵۰ درصد می فروشند.  با  بعد  و  می کنند 
در حالی که ناشران اصلی برای ترجمه، ویراستاری 
گستران  بساط  می کنند.  هزینه  کتاب  چاپ  و 
کتاب هایی را که چاپ و انتشار آن ها ممنوع است 
هم می فروشند. باید مشخص شود که انتشار این 

کتاب ها ممنوع است یا نه.
تجربه سی تیر ناموفق بود

جلوی کتاب فروشی ثالث چند دستفروش بساط 
که  دیگری  و  می فروشد  جوراب  یکی  کردند.  پهن 
موهایش را به شکل هیپی ها بافته است، گردن بند، 
دستمال سر و کاالهایی در این سبک می فروشد. 
آن ها می گویند هر کسی می تواند در این محدوده 
کار کند به شرط اینکه بساط مشابه نداشته باشد و 

همچنین بساطش زیبا باشد.
این دستفروشان عالقه ای به تبدیل شدن کریمخان 
به راسته فرهنگی ندارند، زیرا فکر می کنند در نتیجه 
آن مسئوالن بیشتری به این منطقه می آیند و آن ها 
مجبور می شوند بساط خود را جمع کنند. این دو 
دستفروش هنوز هم روزهایی که مسئوالن به بهانه 
کتابگردی در هفته کتاب، سری به کتاب فروشی ها 
می زدند به یاد دارند؛ زیرا مجبور شده بودند بساط 

خود را جمع کنند.

ساالر که بساط گردنبند، دستبند و ... دارد، به 
خبرنگار ایرنا گفت: این منطقه مخاطب های ارگانیک 
شود،  فرهنگی  راسته  به  تبدیل  اگر  دارد،  را  خود 
دیگری  جنس  از  که  شد  خواهند  آن  وارد  افرادی 
هستند. در خیابان سی تیر اقدامی مانند این انجام 

دادند و دیدیم که نتایج خوبی نداشت.
اصناف از راسته فرهنگی بی خبر هستند

کمی جلوتر از کتابفروشی ثالث چند لوام التحریر 
می شوم.  آن ها  از  یکی  وارد  دارد،  وجود  فروشی 
فروشنده ای پشت میز نشسته است، می توان گفت 
بیش از ۶۰ سال دارد. به نظر او به دلیل حجم تردد 
باال در انقالب ممکن نیست آن خیابان را به عنوان 
راسته فرهنگی انتخاب کنند. پسرش از طبقه باالی 
فروشگاه با تایید حرف پدرش بر این تاکید دارد که 
تغییر  را  آنها  فروش  شرایط  نمی تواند  چیزی  هیچ 
دهد. در یکی از خیابان هایی که به پل کریمخان 
را  یکی  هستند.  فعال  مارکت  سوپر  چند  می رسد 
انتخاب می کنم. این فروشندگان هم خبری از راسته 
فرهنگی ندارند. اما بر این موضوع تاکید داشتند که 
اگر کریمخان تبدیل به راسته فرهنگی شود، فروش 
آن ها در روزهای تعطیل افزایش خواهد یافت. زیرا 
ادارات  تعطیلی  دلیل  به  جمعه ها  و  پنج شنبه ها 

فروش سوپرمارکت ها کاهش پیدا می کند.
نیاز به سرمایه گذاری بیشتری است

چشمه  کتاب فروشی  وارد  کریمخان  پل  از  بعد 
می شوم. رضا بهرامی با اشاره به اینکه برنامه ریزی 
فرهنگی  راسته  عنوان  به  کریمخان  انتخاب  برای 
سابقه طوالنی دارد، به خبرنگار ایرنا گفت: این ایده ها 
در دوره های خاص و هم زمان با رویدادهایی فرهنگی 
مطرح می شود اما بعد از چند روز به فراموشی سپرده 
می شود. اعالم شده  بود که می خواستند این راسته 
را سنگ فرش کرده و آن را به عنوان نخستین محله 
کار  آن  برای  بار  چند  کنند.  اعالم  تهران  فرهنگی 

دورخیز کردند، اما به دالیلی انجام نشده است.
کریمخان  شعبه  کتاب فروشی  مسئول  گفته  به 
نشر چشمه صنوف مختلفی که در ابتدا و انتهای 
آن خیابان مشغول به فعالیت هستند هم از تبدیل 
نمی بینند.  آسیبی  فرهنگی  راسته  به  منطقه  این 
حتی طالفروش، ساعت فروش و فروشنده مانتو از 
اینکه می تواند در فضای فرهنگی و زیبای شهری به 
فعالیت های خود ادامه بدهد، ناراضی نخواهند بود.

او با بیان اینکه هم اکنون هم می توان کریمخان را 
به عنوان راسته فرهنگی در نظر گرفت، ادامه داد: 
شکل رفتار و فعالیت در کریمخان با انقالب متفاوت 
راسته  نخستین  کریمخان  است  قرار  اگر  است. 
فرهنگی تهران شود، نیاز است برنامه ریزی بهتر و 

سرمایه گذاری بیشتری روی آن انجام شود.
سنگ فرش کردن کریمخان نیاز فوری نیست

بهرامی با اشاره به خاص بودن مخاطبان راسته 
کریمخان نسبت به راسته انقالب که تنوع بیشتری 

از نظر مخاطب دارد، بیان کرد: می توان مخاطبان 
وسیع تری را به این منطقه دعوت کرد. برای مثال 
اقداماتی انجام شود تا دانشجویان به این منطقه 
بیایند. نوع دیگری از فعالیت فرهنگی در کریمخان 
شکل گرفته است. برای مثال خرید و فروش کتاب 
اما در  انجام می شود،  تندتری  ریتم  با  انقالب  در 
کریمخان فقط فروش تعداد کتاب مهم نیست و 

جنس مراوده متفاوت است.
به گفته مسئول کتاب فروشی شعبه کریمخان نشر 
چشمه در کل راسته کریمخان با ریتم مناسب تری 
برای فضای فرهنگی فعالیت می کند. راسته انقالب 
دارای دانشگاه، مراکز سینمایی و تئاتری است. در 
انقالب بیشتر کتاب آموزشی و درسی ارائه می شود 
کتاب  داشته باشند  نیاز  اگر  افراد  آن  کنار  در  و 
عمومی هم تهیه می کنند؛ اما در راسته کریمخان 
اگر  و  می شود  فروخته  عمومی  کتاب های  بیشتر 
و درسی داشته باشد،  آموزشی  کتاب  کتاب فروشی 
تعداد  در  فروش  و  درسی  کتاب  برای  مطالبه اش 
محدود خواهد بود. در حالی که اینجا افراد داوطلبانه 
درباره تاریخ، ادبیات و شعر، کتاب تهیه می کنند. 
این انتخاب متعالی تری به نظر می رسد نسبت به 
زمانی که دانشجو به سفارش معلم یا استاد خود 

کتاب تهیه می کند.
کریمخان  راسته  مخاطب  اینکه  بر  تاکید  با  او 
احساس نیازی برای سنگ فرش شدن زیر پایش 
به  اقدامات  از  دست  این  انجام  کرد:  بیان  ندارد، 
فوری  نیاز  اما  می دهد،  خوبی  وجهه  شهرداری 
تعداد  کریمخان  در  نیست.  منطقه  این  مخاطب 
کتاب فروشی کم تر از قبل شده است، اما اگر چهار 
یا پنج کتابفروشی دیگر در این منطقه وجود داشت، 
به راحتی می توانستیم بگوییم که اینجا بهترین راسته 

فرهنگی تهران است.
کتابخوانی،  و  کتاب  دیدگاه  از  بهرامی  گفته  به 
کریمخان دارای نقاط قوی تر برای تبدیل شدن به 
عنوان راسته فرهنگی است اما راسته انقالب به دلیل 
اینکه مجتمع های فرهنگی و آموزشی در آن است و 
تنوع سینماها و سالن های تئاتر آن منطقه در کل 

می تواند گزینه قوی تری باشد.
ایجاد  برای  ایده  ارائه  از  سال  چندین  گذشت 
راسته فرهنگی در یکی از خیابان های تهران، باعث 
از  برخی  خاص  اقدامات  انجام  بدون  شده است، 
مناطق رنگ و بوی فرهنگی به خود بگیرند. راسته 
انقالب از ابتدا جایگاه فروش کتاب، دیدار دانشجویان 
و برگزاری مراسم های دانشجویی، محل خرید کتاب، 
تماشای فیلم سینمایی و تئاتر بود. در سال های اخیر 
کریمخان هم بیش از گذشته شاهد اقدامات فرهنگی 
است، نشرهای بزرگ اقدام به احداث کتاب فروشی 
کردند و با اینکه چند کتاب فروشی در این راسته بر 
اثر فشار اقتصادی مجبور به تعطیلی شد، تعداد 
قابل توجهی از ناشران در این منطقه گردهم آمدند.

داغ شدن این ایده فرهنگی در رویدادهای خاص

چرا کریمخان راسته فرهنگی نشد؟
در انتخاب نخستین راسته فرهنگی تهران گزینه های انقالب و کریمخان مطرح هستند که هرکدام قابلیت هایی دارند، انقالب به دلیل فعالیت دانشگاه، 
سینما و تئاتر عالوه بر کتاب فروشی تنوع فرهنگی و کریمخان کتاب فروشی های بزرگ و باسابقه  بیشتری دارد، اما برای کریمخان راسته فرهنگی شدن در 

حد رویا باقی مانده است.

برای مثال خرید 

و فروش کتاب 

در انقالب با 

ریتم تندتری 

انجام می شود، 

اما در کریمخان 

فقط فروش 

تعداد کتاب 

مهم نیست و 

جنس مراوده 

متفاوت است

گروه فرهنگ و هنر: دهه ۷۰ و 8۰ شمسی اگر تیزر یک فیلم سینمایی به طور 
مکرر از سیما پخش می شد آن فیلم قطعاً جزو پرفروش ها می شد. کما اینکه 
تیزر متفاوت فیلم قرمز و پخش آن در سیما باعث فروش زیاد فیلم در آن سال 
ها شد. حاال اما بعد از گذشته دو دهه به نظر می رسد صدا و سیما با آن همه 

بودجه و امکانات قافیه را به چند پلتفرم شبکه نمایش خانگی باخته است.
نکته عجیب اینکه سیما برای دیده شدن سریال تلویزیونی خود در اقدامی 
عجیب به تبلیغ سریال مستوران در سطح شهر کرده است. موضوعی که از دید 
برخی کاربران تالش های صدا و سیما برای جذب مخاطب تعبیر شده است. 
شاید بتوان این اقدام را نوعی پذیرش شکست در جذب مخاطب از سوی صدا و 
سیما دانست چرا که پیش از این تلویزیون برای جذب مخاطب نیازی به تبلیغ 

در سطح شهر نداشت.
بیلبوردهای تبلیغاتی این سریال در سطح شهر مردم را دعوت به تماشای 
سریالی می کنند که خود منبع جذب آگهی های تبلیغاتی تلویزیونی است! این 
مسئله پارادوکس گونه که نوعی نقض غرض در آن مشاهده می شود نشان 
می دهد سیمایی که محل بروز و نمایش بسیاری از آگهی های تبلیغاتی است 
و زمانی حرف اول را در تبلیغات رسانه ای می زد حال به روزی افتاده که برای 
تبلیغات محیطی شهری شده  دیده شدن سریال خودش دست به دامان 
است. نتیجه این معضل این است که سیما توانایی سابق جذب مخاطب 
را ندارد و خود متوجه کاهش روزافزون مخاطبانش به دالیل مختلفی چون 
کمبود جذابیت، تکرار، نگاه های سنتی به مقوله رسانه و ماندن در وضعیت 

قبلی بدون توجه به تغییرات لحظه ای مؤثر بر مخاطب در رسانه های امروزی 
شده است.

سیما اکنون حکم کوزه گری را دارد که از کوزه شکسته رفع تشنگی می کند و از 
آنجا که رسانه ملی نام گرفته است دارد ملت خود را هر روز بیش از دیروز از 
دست می دهد و چنین تغییر رویه هایی نیز فقط مسکنی مقطعی برای این بیمار 

رو قبله است.
غیبت سریال های پلتفرمی

در حالی که اثری از بیلبوردهای تبلیغاتی هیچ کدام از سریال های تازه منتشر 
شده نمایش خانگی همچون »یاغی«، »شهرک کلیله و دمنه«، »جادوگر«، 
»ساخت ایران۳« و... در سطح شهر دیده نمی شود.بیلبورد سریال »مستوران«، 

محصول سازمان فرهنگی و هنری اوج که از پنجشنبه این هفته از شبکه یک 
تلویزیون پخش می شود در سطح شهر دیده می شود.

در ادامه ی این گزارش آمده: با توجه به روند تبلیغاتی پلتفرم های پخش 
آنالین بعید است که متولیان پخش سریال هایی چون »یاغی« و »شهرک کلیله 
و دمنه« که با هزینه قابل توجهی تولید شده اند؛ اقدام به نصب بیلبورد نکرده 
باشد.شاید در این راه مانعی سد راه پلتفرم ها برای تبلیغات است.باید دید 
مجموعه های آینده نمایش خانگی نیز از بیلبوردهای شهری محروم خواهند 
ماند و تنها به آثار تلویزیونی و ارگانی بیلبورد تعلق می گیرد یا همه این جریانات 

اتفاقی و تصادفی است.
سازمان هنری رسانه ای »اوج« قصد دارد در سال جاری ۱۰ پروژه سینمایی را با 

همکاری فیلمسازان جوان و باسابقه به سرانجام برساند.
به گزارش خبرنگار مهر، مهرماه سال گذشته بود که احسان محمدحسنی 
رئیس سازمان اوج طی نشستی عنوان کرد که ساخت چند فیلم سینمایی در 
دستور کار این سازمان است اما به دلیل شرایط کرونایی و بحث درآمدزایی 
ترجیح این مجموعه بر این بوده است که در عرصه سریال سازی فعال باشند. 
به طوری که سال گذشته تنها فیلم سینمایی »مسیح پسر مریم« به کارگردانی 
علی جعفرآبادی به عنوان محصول اوج ساخته شد اما به دلیل مشکالت پروانه 

نمایش از رقابت در جشنواره فیلم فجر بازماند.
محمدحسنی در همان نشست اعالم کرد که سازمان اوج در نظر دارد فیلمی 
درباره پیامبر اکرم با نام »خدیجه« به نویسندگی داوود میرباقری، فیلمی درباره 

امام حسین)ع( با محوریت زندگی یکی از شهدای کربال و… را سینمایی کند.
بر اساس پیگیری های خبرنگار مهر، حاال با فروکش کردن کرونا سازمان اوج 
قرار است در سال جاری ۱۰ پروژه سینمایی را با همکاری فیلمسازان جوان و 

باسابقه تولید کند که با برخی از آن ها پیش تر هم همکاری داشته است.
این فیلم ها عالوه بر موضوعاتی که احسان محمدحسنی در نشست رسانه ای 
خود مطرح کرد در حوزه دفاع مقدس، شهدای شاخص، تاریخ اسالم و تبیین 
وقایع انقالب هستند. فیلم سینمایی شهید بروجردی و شهید زین الدین نیز از 

جمله این آثار است.
محصوالت سازمان اوج در حال حاضر در مرحله نهایی کردن متن فیلمنامه، 

انتخاب بازیگر و البته تولید هستند.

صدا و سیما برای جذب مخاطب دست به دامن تبلیغات محیطی شد

اعتراف به شکست
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رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا

۲ طال و یک نقره دستاورد 

تکواندوکاران ایرانی

موفق  خدابنده  اکرم  و  اسماعیل  پور  زهرا 
شدند مدال طال و علیرضا نادعلیان مدال نقره 
رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا را کسب کنند.

در ادامه رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا زهرا 
برابر  کیلوگرم  وزن ۷۳-  فینال  در  پوراسماعیل 
»کنسل دنیز« تکواندوکار قزاقستان با نتیجه ۲ 
بر صفر و با نتایج ۷ بر ۴ و ۸ بر ۳ به پیروزی 

دست پیدا کرد و به نشان طال دست پیدا کرد.
کرم خدابنده نیز در فینال وزن ۷۳+ کیلوگرم 
برابر »ژائو« از چین به میدان رفت و با نتیجه ۲ 
بر صفر و با نتایج ۱۲ بر یک و ۹ بر ۴ به برتری 

دست یافت و مدال طال را از آن خود کرد.
در  کیلوگرم   +۸۷ وزن  در  نادعلیان  علیرضا 
مبارزه پایانی مقابل »سونگ ژائوژیانگ« چینی 
با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد و به مدال نقره 

بسنده کرد.

احتمال توافق استقالل با سیلوا قوت 

گرفت

با مسئوالن  »رافائل سیلوا« مذاکرات مثبتی 
این  ماندن  احتمال  و  داشته  استقالل  باشگاه 
زیاد  پایتخت  آبی های  در جمع  برزیلی  مدافع 

است.
برزیلی  باتجربه  مدافع  این  ایرنا،  گزارش  به 
به  برتر  لیگ  نیم فصل دوم فصل گذشته  در 
استقالل پیوست و عملکرد بسیار خوبی در تیم 
تحت هدایت فرهاد مجیدی داشت و در نهایت 
قهرمانی  جشن  پایتخت  آبی های  با  توانست 

بگیرد.
قرارداد وی تا پایان فصل بود و شنیده می شود 
که پیشنهادهای خوبی از کشورهای حوزه خلیج 
فارس دارد اما مدیران باشگاه استقالل در تالش 

برای تمدید قرارداد با این بازیکن هستند.
مذاکرات بین مسووالن باشگاه استقالل با این 
مدافع برزیلی ادامه داشته و شنیده می شود رقم 
پیشنهادی باشگاه به خواسته سیلوا نزدیک شده 
است. با این تفاسیر احتمال توافق استقالل با 
سیلوا قوت گرفته اما درصورتی که پیشنهاد تیم  
عربی وسوسه انگیز باشد، مرد برزیلی از استقالل 

دور خواهد شد.

کوچ غول دفاعی استقالل به لیگ 

فوتبال امارات

مدافع برزیلی تیم استقالل تهران قید حضور 
در این تیم را زده و قرار است در لیگ فوتبال 

امارات به میدان برود.
به گزارش ایرنا، استخدام رافائل سیلوا یکی از 
مهم ترین شاهکارهای مصطفی آجورلو و فرهاد 
مجیدی در نیم فصل دوم لیگ بیست و یکم 
فوتبال ایران بود. بازیکنی که در غیاب سیاوش 
یزدانی و محمدحسین مرادمند نقش مهمی در 
خط دفاعی استقالل بازی کرد و یکی از ارکان 
اساسی قهرمانی در نیم فصل دوم بود. سیلوا که 
پیشکسوتان  توجه  مورد  وی  درخشان  نمایش 
و هوداران استقالل قرار گرفته بود اکنون ساز 
جدایی را کوک کرده و به دنبال حضور در لیگ 

برتر فوتبال امارات است.
برخی از گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که وی 
در امارات شاگرد فرهاد مجیدی خواهد شد و با 

پیراهن تیم االتحاد کلباء به میدان خواهد رفت.
گفته می شود مبلغ پیشنهادی قرارداد سیلوا به 
استقالل، فصلی ۵۰۰ هزار دالر است که مورد 
موافقت مسووالن باشگاه قرار نگرفته است و این 
مخالفت موجب شد تا وی راهی فوتبال امارات 
شود. البته برخی از تیم های لیگ برتری نیز به 
دنبال جذب این بازیکن هستند. از تیم سپاهان 
اصفهان به عنوان یکی از مشتریان جدی سیلوا 

یاد می شود.
استقالل،  باشگاه  که  دالیلی  از  دیگر  یکی 
تصمیمی برای تمدید قرارداد این بازیکن ندارند 
احتمال بازگشت سیاوش یزدانی و محمدحسین 
به  اسفندماه  بازیکن   ۲ این  است.  مرادمند 
دلیل خدمت سربازی از استقالل جدا شدند. 
مردامند  به خاطر برخی از شرایط تیرماه کارت 
پایان خدمت را خواهد گرفت و یزدانی نیز در 
صورت پذیرفه شدن در آزمون دکترا ممکن است 
استقالل  به  تحصیلی  معافیت  از  استفاده  با 

بازگردد.

نایب قهرمانی تیم ملی »ب« بسکتبال 

ایران در مسابقات ارمنستان

تیم ملی بسکتبال نوین در دیدار پایانی خود 
در رقابت های چهارجانبه ارمنستان ، تیم آمریکا 

را مغلوب کرد .
به گزارش ایلنا، تیم ملی بسکتبال ایران نوین 
در رقابت های چهارجانبه ارمنستان، پیروزی ۱۰۸ 

– ۷۳ را در برابر تیم آمریکا بدست آورد.

دیدار تیم های ملی سوریه و ارمنستان عصر 
دیروز یکشنبه ۵ تیر ماه، برگزار خواهد شد، در 
صورت پیروزی تیم ملی سوریه، تیم ملی ایران 
پیروزی  در صورت  و  قهرمانی  عنوان  به  نوین 
ارمنستان، تیم ملی ایران نوین به عنوان نائب 

قهرمانی دست پیدا می کند.

به گزارش خبرآنالین، باالخره پروژه انتخاب سرمربی 
استقالل به پایان رسید و ساپینتو پرتغالی به صورت 
رسمی هدایت نیمکت آبی ها را بر عهده گرفت. بعد 
از جدایی فرهاد مجیدی کشمکش های زیادی بر سر 
داخلی یا خارجی بودن جایگزین او وجود داشت. 
درنهایت پس از منتفی شدن جواد نکونام مدیران 
باشگاه تیم را به یک پرتغالی سپردند تا هدایت آبی ها 
را در لیگ بیست و دوم بر عهده داشته باشد. اما 
با بررسی سابقه حضور مربیان خارجی روی نیمکت 
آبی ها متوجه می شویم که در کل نمره قابل قبولی 
نمی توان به سرمربی خارجی در استقالل داد و از 
زمان رایکوف تا به حال هیچ سرمربی خارجی موفق 
به کسب عنوان قهرمانی در لیگ با آبی های پایتخت 
نشده است. با هم عملکرد سرمربی های خارجی نیم 

قرن اخیر استقالل را مرور می کنیم.
اولین ستاره آسیایی با اولین سرمربی خارجی

سال ۴۸ نخستین سرمربی خارجی باشگاه استقالل 
با به دست آوردن  از یوگوسالوی آمد. رایکوف که 
این باشگاه  جام های مختلف نام خود را در تاریخ 
استقالل  پیراهن  روی  ستاره  کرد.اولین  جاودانه 
همان  در  و  می آید  حساب  به  رایکوف  دستاورد 
سال لیگ ایران را نیز با رایکوف به دست آوردند. 
به جز این سال های ۵۰ و ۵۱ استقالل تحت هدایت 
رایکوف قهرمان جام باشگاه های تهران شد و سال 
۵۳ قهرمانی اش در لیگ ایران را تکرار کرد. دوران 
رایکوف در استقالل در میانه دهه ۵۰ با قدرت گرفتن 

پرسپولیس به پایان رسید.
یک جام حذفی و یک بی ام دبلیو دستاورد جکیچ 

در ایران
کوتاهی  مدت  برای  رفت  ایران  از  رایکوف  وقتی 
افتاد،  فر  دانایی  علی  دست  به  استقالل  هدایت 
با والدمیر  استقالل  اما خیلی زود مسئوالن وقت 
 ۵۶ سال  در  او  رسیدند.  توافق  به  آلمانی  جکیچِ 
هدایت استقالل را در جام تخت جمشید برعهده 
گرفت. استقالل در این بازی ها مثل ۲ دوره قبلی 
به مقامی بهتر از چهارمی دست پیدا نکرد و سال 
اتفاقات  با  ایران  لیگ  فوتبال  مسابقات  هم  بعد 
انقالب اسالمی تداخل پیدا کرد و نیمه کاره ماند. 
تنها افتخاری که مربی آلمانی با استقالل به دست 
آورد جام حذفی ایران بود. این جام نخستین افتخار 
استقاللی ها در رقابت های حذفی محسوب می شود. 
اما جالب ترین اتفاق برای جکیچ در ایران هدیه ای 
بود که بازیکنان استقالل برای او در نظر گرفتند. یک 
اتومبیل بی ام دبلیو از طرف حسن روشن، آندرانیک 
اسکندریان، ایرج دانایی فرد، مصطفی مسلمی و 
حسن نظری به جکیچِ آلمانی به عنوان یادگاری داده 

شد.
سوکوموروخوف و ماموریت دشوار در دسته ۳

استقاللی ها دومین ستاره آسیایی خود را با منصور 
پورحیدری کسب کردند، اما به دلیل شرکت نکردن 

در بازی های داخلی کشور با رای فدراسیون فوتبال 
آن سال ها  در  کردند.  لیگ دسته سوم سقوط  به 
چیزی به نام لیگ دسته ۲ وجود نداشت. مدیران 
استقالل هم با یوگنی سوکوموروخوف روس به توافق 
رسیدند و او استقالل را در همان سال به لیگ دسته 
۱ بازگرداند، اما حاضر نشد در ایران بماند و رفت. 
یوگنی دوباره در سال ۷۸ به استقالل بازگشت، اما 
این بار نه تنها جامی برای استقالل به دست نیاورد 
بلکه شاهد اولین دبِل رقیب سنتی استقالل در لیگ 
ایران بود. دوران حضور این مربی روس در استقالل 
به پایان رسید و منصور پورحیدری به جای او روی 

نیمکت آبی ها نشست.
بیلفسکی و ثبت یک آمار ضعیف

به  سوکوموروخوف  توسط  آبی ها   ۷۲ سال  وقتی 
بر یک  را  تیم شان  بازگشتند هدایت  لیگ دسته ۱ 
مربی  این  حضور  دوران  اما  دادند.  روس  مربی 
بسیار کوتاه بود و بیلفسکی بیشتر از ۸ بازی فرصت 
نداشت تا روی نیمکت استقالل بنشیند. استقالل 
تحت هدایت دومین مربی روسیه ای خود ۵۰ درصد 

بازی هایش را باخت تا بیلفسکی از کار برکنار شود.
بدترین عملکرد خارجی ها توسط رولند کخ

استقاللی ها در دومین دوره رقابت های لیگ برتر 

ایران هدایت تیم شان را برعهده یک مربی آلمانی 
دیگر سپردند. اما روزهای رولند کخ در استقالل با 
پا به سن گذاشته در  بازیکنان  از  حضور بسیاری 
استقالل و بازی در زمین بی کیفیت ورزشگاه تختی 
کخ  نتیجه حضور  بود.  شده  همزمان   ۸۱ سال  در 
در استقالل فاجعه بود. فتح الله زاده مدیرعامل آن 
سال های استقالل وقتی قهرمانی استقالل را دور از 
دسترس دید حکم اخراج مربی آلمانی را صادر کرد 
تا استقالل پس از حذف از لیگ قهرمانان آسیا و 
جام حذفی کشور، عنوان نهمی در جدول لیگ را 

هم تجربه کند.
شفر، برکناری دوستانه

در  منصوریان  علیرضا  جایگزین  آلمانی  پیرمرد 
اما رفته رفته جایش را دل هواداران  استقالل شد، 
استقالل با ارائه بازی های خوب باز کرد. استقالل 
تحت هدایت وینفرد شفر از انتهای جدول جدا شد 
و خود را بعد از پرسپولیس و ذوب آهن در جایگاه 
سوم جدول دید. اما اوج کار شفر در لیگ قهرمانان 
آسیا بود. جایی که استقالل به جمع ۸ تیم برتر لیگ 
قهرمانان اضافه شد و آبی ها با هدایت شفر رقیب 
سنتی شان پرسپولیس را در دربی با شکست بدرقه 
و در جام حذفی نیز به عنوان قهرمانی دست پیدا 

کردند. اما سال بعد اوضاع برای شفر مناسب نبود. 
استقاللِ شفر هم از آسیا و هم جام حذفی کنار رفت 
و با شکست برابر رقبای اصلی اش در لیگ برتر هر 
روز از رسیدن به رتبه اول جدول دورتر می شد تا 
جایی که مدیران استقالل قید ادامه همکاری با شفر 

را زدند.
آندره آ استراماچونی؛ رفیق موفق نیمه راه

سابق  ساله   ۴۴ سرمربی  استراماچونی،  آ  آندره 
یونان  پاناتینایکوس  اودینزه،  اینترمیالن،  تیم های 
با   ۹۸ تابستان  چک  جمهوری  پراگ  اسپارتاگ  و 
مذاکرات گسترده علی خطیر، معاون سابق باشگاه 
استقالل حاضر شد به کشورمان بیاید و با این تیم 

قرارداد ۲ ساله امضاء کند.
اینکه  وجود  با  و  کرد  شروع  بد  را  فصل  استرا 
نمایش های برتری نسبت به رقیبان ارائه می کرد، در 
۵ هفته ابتدایی لیگ فقط ۳ امتیاز به دست آورد. 
برد، ۴ مساوی،  آمار ۹  بازی  در ۱۵  استراماچونی 
۲ باخت، ۳۳ گل زده، ۱۲ گل خورده، تفاضل گل 
مثبت ۲۱ و ۳۱ امتیاز را با استقالل به دست آورد. 
اما دوران خوش این مربی ایتالیایی برای هواداران 
استقالل خیلی زود به دلیل پرداخت نشدن مطالبات 

این مربی به اتمام رسید.

عملکرد مربیان خارجی در تاریخ استقالل

ساپینتو آمده تا طلسم بشکند!
ریکاردو ساپینتو نهمین سرمربی خارجی تاریخ استقالل نام گرفت.

باالخره پروژه 

انتخاب سرمربی 

استقالل به 

پایان رسید و 

ساپینتو پرتغالی 

به صورت 

رسمی هدایت 

نیمکت آبی ها را 

بر عهده گرفت

خط حمله پرسپولیس کامال خارجی می شود

گادوین منشا با پیراهن شماره 90 به پرسپولیس بازمی گردد

بعد از هفت خرید هیجان انگیز، اکنون باشگاه پرسپولیس هدف نقل و انتقاالتی خود را روی بازگرداندن مهاجم نیجریه ای قرار داده است.
به گزارش ورزش سه، نقل و انتقاالت داغ و تابستانی پرسپولیس با جذب علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، سروش رفیعی، دانیال اسماعیلی فر، گئورگی 
ولسیانی، محمدمهدی احمدی و سعید صادقی همراه شده و آنها اکنون مهمترین هدف خود را روی جذب مهاجم قرار داده اند. در این راستا باشگاه پرسپولیس 
مذاکرات موازی با دو مهاجم خارجی را در دستور کار قرار داده است و بعد از توافق ابتدایی با کاسیانو دیاز، اکنون در حال مذاکره با گادوین منشا نیز هستند. 
گادوین منشا، مهاجم نیجریه ای خاطره ساز پرسپولیس که بعد از درخشش در پیکان به عضویت این تیم در آمد، اکنون هدف نقل و انتقاالتی باشگاه پرسپولیس 
قرار گرفته است. این بازیکن، به عنوان زوج مهدی طارمی و در ادامه علی علیپور کار را در این تیم با پیراهن شماره ۹۰ سرخپوشان دنبال کرد و در ادامه نیز زننده 
یکی از خاطره انگیزترین گل های پرسپولیس لقب گرفت. مهاجم نیجریه ای در جدال برگشت مرحله یک چهارم و برابر الدحیل قطر در شرایطی که این تیم در آستانه 
حذف از لیگ قهرمانان آسیا قرار داشت، با حرکتی جالب توجه و فرار از نیمه زمین، دروازه حریف را گشود و تیمش را به دیدار نیمه نهایی رساند که آنجا نیز با برتری 
برابر شاگردان ژاوی برای اولین بار به فینال آسیا راه یافتند. منشا در ادامه در تصمیمی جنجالی راهی استقالل شد و به عنوان جدیدترین یاغی فوتبال ایران نام خود 
را مطرح کرد. حضور این مهاجم نیجریه ای در استقالل اما زیاد طول نکشید و او فصل بعد را راهی لیگ امارات شد. این مهاجم ماجراجو در ادامه بار دیگر به فوتبال 
ایران بازگشت و اینبار در تیم گل گهر سیرجان و زیر نظر امیر قلعه نویی کار را دنبال کرد و در شرایطی که در پایان فصل یکی از برترین گلزنان فصل لقب گرفت 
و رقابت آقای گلی را به شیخ دیاباته واگذار کرد، ترجیح داد چالش جدید دیگری را در فوتبال ایران تجربه کند و اینبار راهی مس رفسنجان شد. تیمی که با اعتماد 
کامل به او، زننده پنالتی  هایش نیز شد و به واسطه این توانست بار دیگر عنوان آقای گلی لیگ را به خود اختصاص دهد. مهاجم نیجریه ای در شرایطی که اکنون 
تعطیالت تابستانی را پشت سر می گذارد، بار دیگر مورد توجه باشگاه پرسپولیس قرار گرفته و در حالی که آنها با کاسیانو دیاز نیز به توافق ابتدایی دست یافته اند، 
او نیز قرار است راهی ایران شود و اینبار پای میز مذاکره با سرخپوشان قرار گیرد. مدیران پرسپولیس درصورتی که او در این مذاکرات از نظر مالی شرایط سختی را 

پیش پای آنها قرار ندهد، به توافق نهایی با وی خواهند رسید تا بار دیگر پیراهن شماره ۹۰ را به وی اهدا کنند.
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای بشماره2001005181000006
۱( نام دستگاه مناقصه گزار: شهرداری رضوانشهر 
2( شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده: 

رشتهپایهمدت اجرای پروژهمیزان سپرده شرکت در مناقصهبرآورد اولیه به ریالعنوان پروژه

خدماتی15سال46/168/292/4282/308/414/621عملیات رفت و روب تنظیف جمع آوری و حمل پسماند شهر رضوانشهر

۳( تاریخ چاپ آگهی: آگهی نوبت اول مورخ  ۱40۱/04/05 و آگهی نوبت دوم  مورخ۱40۱/04/۱2
4( مهلت خرید اسناد: از روزیکشنبه مورخ۱40۱/04/۱2الی روزشنبه مورخ  ۱40۱/04/۱8

5( محل خرید اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
6( مهلت بارگذاری اسنادتوسط مناقصه گر: تا ساعت ۱۳:۳0 روزسه شنبه مورخ ۱40۱/05/0۱از طریق سامانه ستاد

7( مهلت و محل تحویل پاکت الف: تا ساعت ۱۳:۳0 روزشنبه مورخ۱40۱/05/0۱دبیرخانه شهرداری رضوانشهر 
شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:

8( داشتن رتبه و ظرفیت مجاز کار و متناسب با ظرفیت مجاز بر اساس برآورد اولیه پروژه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری
9( مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه: سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت

۱0( ساعت، روز و محل قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۱:00روزیکشنبه مورخ۱40۱/05/02شهرداری رضوانشهر واقع در خیابان امام
۱۱( هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

۱2( شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.     
۱۳( بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط شهرداری است.

ــوان ســپرده شــرکت             ــران بعن ــی ای ــک مل ــزد بان ــبا IR7۳0۱70000000۱05585407005 ســپرده شــهرداری رضوانشــهر ن ــزی بحســاب 0۱05585407005- ش ــش واری ــا فی ــی ی ــه بانک ــه ضمانتنام ۱4( ارائ
در مناقصــه

۱5( چنانچه برندگان اول، دوم ، سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۱6( متقاضیان جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر شهرداری رضوانشهر به سامانه الکتریکی دولت )ستاد(مراجعه فرمایند.

6979
شهرداری رضوانشهر

نوبت اول

شركت ملی گاز ایران
 شركت گاز استان خوزستان
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای بشماره2001005181000005
۱( نام دستگاه مناقصه گزار: شهرداری رضوانشهر 
2( شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده: 

رشتهپایهمدت اجرای پروژهمیزان سپرده شرکت در مناقصهبرآورد اولیه به ریالعنوان پروژه

ابنیه65ماه1.468.806.000 ریال29.376.122.040عملیات پروژه جدول گذاری  و پیاده رو سازی چهارشنبه بازار محدوده شهر رضوانشهر

۳( تاریخ چاپ آگهی: آگهی نوبت اول مورخ  ۱40۱/04/05 و آگهی نوبت دوم  مورخ۱40۱/04/۱2
4( مهلت خرید اسناد: از روزیکشنبه مورخ۱40۱/04/۱2الی روزشنبه مورخ  ۱40۱/04/۱8

5( محل خرید اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
6( مهلت بارگذاری اسنادتوسط مناقصه گر: تا ساعت ۱۳:۳0 روزسه شنبه مورخ ۱40۱/05/0۱از طریق سامانه ستاد

7( مهلت و محل تحویل پاکت الف: تا ساعت ۱۳:۳0 روزشنبه مورخ۱40۱/05/0۱دبیرخانه شهرداری رضوانشهر 
شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:

8( داشتن رتبه و ظرفیت مجاز کار و متناسب با ظرفیت مجاز بر اساس برآورد اولیه پروژه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری
9( مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه: سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت

۱0( ساعت، روز و محل قرائت پیشنهادها: ساعت ۱2:00روزیکشنبه مورخ۱40۱/05/02شهرداری رضوانشهر واقع در خیابان امام
۱۱( هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

۱2( شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.     
۱۳( بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط شهرداری است.

۱4( ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی بحساب 0۱05585407005سپرده شهرداری رضوانشهر نزد بانک ملی ایران بعنوان سپرده شرکت در مناقصه
۱5( چنانچه برندگان اول، دوم ، سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۱6( متقاضیان جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر شهرداری رضوانشهر به سامانه الکتریکی دولت )ستاد(مراجعه فرمایند.
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شهرداری رضوانشهر

نوبت اول

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

آگهــی اصالحــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای اصالحــی شــماره ۱40۱60۳۱802200۱220 مــورخ ۱40۱/0۳/2۱ هیات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی 
حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای بــرات آذریــن شــال فرزندیحیــی  بشــماره 
شناســنامه ۱7 صــادره از شــاندرمن در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 528/66 متــر مربــع مشــتمل 
بــر یــک بــاب ســاختمان و یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت ۱90 متــر مربــع پــالک 9۳4 فرعــی از ۳2 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک 5۱ فرعــی از ۳2 اصلــی واقــع در قریــه بنــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق کرامــت 
رحیمــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی می شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شــد. م الــف:۱۱۳8/ 9۱5

 تاریخ انتشار نوبت اول :۱40۱/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱40۱/04/20
جعفر عبادی - رئیس ثبت اسناد و امالک 6981

آگهی فقدان سند مالكیت
چــون خانــم ســمانه آقائــی زوری بــه موجــب وکالت نامــه 58767مــورخ ۱400/۱0/29 تنظیمــی دفترخانــه 70 زاهدان 
و بــه اســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر اســناد رســمی شــماره 70 شــهر 
زاهــدان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان ملکــی امیــر حمــزه پاســفیده 
ــی  ــک بلوچســتان شــهر زاهــدان شــهرک صنعت ــع در بخــش ی ــی واق ــی 2847/۱8 - اصل ــالک ثبت ــه پ ــی ب براهوی
کامبوزیــا بــه شــماره چاپــی 994۳54 ســری الــف ســال 96 و دفتــر الکترونیکــی ۱۳9705۳2200۱008858 بعلــت 
اســباب کشــی منــزل مفقــود گردیــده اســت درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا مراتــب باســتناد 
تبصــره یــک مــاده ۱20 آئیــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت آگهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند 
مالکیــت نــزد خــود یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم می باشــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف ۱0 روز 
اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت نماینــد تــا 
مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل 

ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
حسینعلی مالیی  رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان   6985

میم الف ۳20

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

برابــر رای شــماره۱40۱60۳09068000405 مــورخ۱40۱/02/27 پرونــده کالســه۱400۱۱4409068000۳78 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــو  ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای احمــد رحیم ل واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  منطقــه دو قزویــن تصرفــات مالکان
ــش دانگ  ــه در ش ــد معرفت ال ــالن فرزن ــادره از ضیاءآباد-می ــی559902988۳ ص ــماره۱480  کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
یک بــاب ســاختمان بــه مســاحت۱58/9۱مترمربع )پــس از رعایــت بــر اصالحــی بــه مســاحت ۱58/50مترمربــع( پالک 
شــماره یــک فرعــی از ۳اصلــی واقــع در قزویــن بخــش5 حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو قزویــن خریــداری مع الواســطه از 
حاجــی رزاقــی تاییــد و محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه ۱5روز آگهی 
می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند، می تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید، ظــرف مدت 
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: ۱40۱/04/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/04/2۱

علی شهسواری- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه2 قزوین   6986

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

برابــر رای شــماره ۱40۱60۳۱802000۱072مــورخ ۱40۱/0۳/۱8 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد قنبــری شــاهراجی فرزنــد غالمعلــی بشــماره شناســنامه 264 صــادره از 
رحیــم آبــاد و کــد ملــی 6۳۱96۳9۱۳۱ بصــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت ۳۳6/60 متــر 
مربــع پــالک ۱252 فرعــی در قســمتی از قطعــات۱۳6و۱۳8 تفکیکــی واقــع در قریــه و اجــارگاه ســنگ ۱5۳ اصلــی  
بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک بنیــاد مســتضعفان اســتان گیــالن محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م الــف:۳59 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱40۱/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱40۱/04/2۱

علی نصرتی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای 6990

آگهی فقدان سند مالكیت
چــون آقــای یاســر ریگــی بــه موجــب وکالتنامــه شــماره 49294 مــورخ ۱40۱/0۳/28 تنظیمــی دفترخانــه اســناد 
رســمی 85۱ تهــران و باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر اســناد رســمی 
شــماره ۳۳ شــهر زاهــدان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت 26 ســهم مشــاع از 54 ســهم مشــاع ششــدانگ 
چهاردربنــد مغــازه پــالک)87۳-870( - اصلــی ملکــی محمــد رئوفــی واقــع در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان 
تقاطــع خیابانهــای امــام و طالقانــی مــورد ثبــت 66757 صفحــه ۱75 دفتــر ۳66 بعلــت اســباب کشــی منــزل مفقــود 
گردیــده درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا مراتــب باســتناد تبصــره یــک مــاده ۱20 آئیــن نامــه 
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی می شــودتا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود یــا انجــام معاملــه 
ــه ملــک مرقــوم می باشــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف ۱0 روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل  نســبت ب
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت نماینــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس 
از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور 

ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
حسینعلی مالیی  رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان   6998

میم الف ۳۱۱

مفقودی
ــه شــماره انتظامــی 297ب44 ایــران 9۳  ــه خــودرو ســواری ســمند ایکــس 7 ب شناســنامه مالکیــت و ســند کارخان
بــه شــماره موتــور ۱2490۱50226 و شــماره شاســی NAACN۱CM2BF7568۳2 مــدل ۱۳90 برنــگ ســفید 

روغنــی بنــام صمــد عســکری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 
)چابهار( 6995

مفقودی
عرصــه قــرارداد شــهرداری چابهــار بــه شــماره 640۳/الــف بــه تاریــخ 97/۳/2۱ بنــام بیتــا اربابــی مفقــود و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
)چابهار(  6996

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

اگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون مــاده ۱۳ اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیتی ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ۱40۱60۳24009000648مــورخ ۱40۱/0۳/0۱هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی بوشــهر تصرفــات مالکانه 
بالمعــارض متقاضــی خانــم معصومــه حاجــی زاده   فرزنــد  ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه   کــد ملــی ۳50۱0798۳4   
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت ۱42/25مترمربــع     پــالک 2759 فرعــی از ۳222 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک اصلــی واقــع در بخــش دو بوشــهر خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  م الــف : ۱42 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : ۱40۱/04/06 تاریخ انتشــار 

نوبــت دوم : ۱40۱/04/2۱ 
شكراله سعادتی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر 6982 

 
 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی 
و  ثبتــی  وضعیتــی  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه  اییــن   ۱۳ مــاده  قانــون   ۳ مــاده  موضــوع  اگهــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ۱40۱60۳24009000845مــورخ 
۱40۱/0۳/2۱هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــد   ــم لیــال لطفــی   فرزن ــه بالمعــارض متقاضــی خان رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی بوشــهر تصرفــات مالکان
ــک  ــی ۳5008807۳8   در ششــدانگ ی ــد مل ــه شــماره شناســنامه۱۳0۳ صــادره از بوشــهر   ک اســمعیل ب
بــاب خانــه      بــه مســاحت  ۱68   مترمربــع     پــالک 45 فرعــی از ۳۳99 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــالک اصلــی واقــع در بخــش دو بوشــهر خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور 
ــی کــه اشــخاص نســبت  ــه ۱5 روز اگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب اطــالع عمــوم مرات
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــس از اخــذ رســید ظــرف م ــه اداره تســلیم و پ ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م م
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــف : ۱60  ــد شــد  م ال ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک م

ــت دوم : ۱40۱/04/2۱  ــار نوب ــخ انتش ــت اول : ۱40۱/04/06 تاری ــار نوب ــخ انتش تاری
شكراله سعادتی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر 6978 

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

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ــورخ ۱40۱/0۳/09 هی ــماره ۱40۱60۳۱8020000964م ــر رای ش  براب
ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــد محمــد   ــی آرایشــگر شــلمانی   فرزن ــای مصطف ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان ــک کالچــای تصرف مل
بشــماره شناســنامه  و کــد ملــی 2680۱96457 صــادره از رودســر   بصــورت ســه دانــگ مشــاع از  شــش 
دانــگ یــک بــاب  خانــه و محوطــه  بــه مســاحت  250 متــر مربــع پــالک ۳۱74 فرعــی در قســمتی از قطعــه  
4 و 5 تفکیکــی از ســنگ ۳۱2 اصلــی  واقــع در چابکســر بخــش 29 گیــالن انتقالــی از مالــک ســازمان امــوال 
و امــالک اســتان گیــالن محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ۱5 روز آگهــی مــی شــود در صورت
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
ــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض  مراجــع قضایــی تقدی
ــت اول :۱40۱/04/06  ــخ انتشــار نوب ــف: ۳44  تاری طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م ال

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :۱40۱/04/2۱
علی نصرتی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کالچای  6991

مفقودی 
کارت خــودروی وانــت پیــکان مــدل ۱۳90 بــه رنــگ ســفید روغنــی شــماره پــالک 6۳5 ج 48 ایــران ۳0 و شــماره 
ــی  ــهرام کاوس ــای ش ــه اق ــق ب ــی NAAA46AAOBG205۱04 متعل ــماره شاس ــور ۱۱4900۳6854 و ش موت
قوســجین مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                                      6971 

 
مفقودی 

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری ســمند تیــپ LXEF7CNG مــدل ۱۳95 رنــگ ســفید شــماره انتظامــی 
548 ط 6۳ ایــران 72 و شــماره موتــور ۱47H02۱4682 و شــماره شاســی NAACJ۱JE4GF۳۱98۳۳ متعلــق بــه 
اقــای رامیــن ترخانــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                           6992 

اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب : آقای علی اکبر مردی کواریم فرزند لطفعلی شغل : 

آزاد اقامتگاه و آدرس : به نشانی مجهول المكان 
موضــوع : مخاطــب محتــرم بــا ســالم : نظــر بــه اینکــه همســر شــما خانــم فریبــا ســلیمانی فرزنــد اقبــال بــه اســتناد 
دادنامــه طــالق بــه شــماره 000۱۱۱8 مورخــه 28 / 0۱ / ۱40۱ صــادره از شــعبه 2۳0 دادگاه خانــواده یــک شهرســتان 
تهــران قصــد طــالق و جدائــی از شــما را دارد لــذا بدینوســیله بــه شــما اخطــار میگــردد ظــرف مــدت ۱0 روز پــس از 
رویــت ایــن اخطاریــه جهــت ثبــت طــالق بــه آدرس فردیــس بیــن فلکــه 4 و 5 بیــن فرعــی 42 و 44 شــرقی مجتمــع 
دیبــا طبقــه اول دفترخانــه شــماره ۳ طــالق شهرســتان فردیــس مراجعــه نماییــد. در غیــر ایــن صــورت برابــر مقــررات 

قانونــی اقــدام خواهــد شــد .
سردفتر طالق شماره 3 شهرستان فردیس- سید عیسی کاظمی 7000

تاریخ چاپ نوبت اول : 06 / 04 / ۱40۱      نوبت دوم : 2۱ / 04 / ۱40۱  

مفقودی
ــماره  ــه ش ــدل۱۳84 ب ــکی-متالیک، م ــگ مش ــپ206، رن ــژو تی ــواری پ ــودرو س ــبز خ ــرگ س ــی و ب ــند کمپان س
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــی مفق ــرف طاهرخان ــام اش ــه ن ــی۱08۱45۱4 ب ــماره شاس ــور۱0۱۳0840۱۱870 و ش موت

ــد. ــاقط می باش ــار س اعتب
قزوین 6987

مفقودی
شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز( خــودرو ســواری هــاچ بــک ســایپا  تیبــا 2بــه شــماره انتظامــی 822ط94 ایــران 67 
بــه شــماره موتــور M۱5/9۱26587 و شــماره شاســی NAS82۱۱00M۱29654۱ مــدل ۱400 برنــگ ســفید بنام 

ســجاد عبدالخانــی  مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
)چابهار(  6993

مفقودی
ــه شــماره انتظامــی  ــه و کارت مشــخصات خــودرو  ســواری پرایــد  ب شناســنامه مالکیــت )بــرگ سبز(،ســند کارخان
۱۳4ق8۱ ایــران 95 بــه شــماره موتــور 0۱۱490۱5 و شــماره ۱4۱22845۳6066  مــدل ۱۳84 برنــگ نقــره ای  بنــام 

عبدالحمیــد محمــودی نیــا  مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 
)چابهار( 6994



حوادثدوشنبه / 6 تیر 1401 / شماره 5129
اخبار اخبار

افزایش ۱۱۵ درصدی حقوق 

سربازان در سال گذشته

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: همه 
فرماندهان سربازان را مانند فرزندان خود می دانند 
آنها  امنیت  حفظ  برای  تالشی  هیچگونه  از  و 
دریغ نمی کنند. بنابراین الزم است که خانواده ها 
هیچگونه دغدغه ای در این خصوص نداشته باشند.

به گزارش ایسنا، سردار تقی  مهری با اشاره به 
دوره  به  اعزام سربازان مشمول خدمت سربازی 
اعزام  جدید  مرحله  کرد:  خاطرنشان  آموزشی 
مشموالن به پادگان های آموزش رزم مقدماتی در 
کشور آغاز شد و خوشبختانه روحیه بسیار خوبی 
میان سربازان مشاهده  در  این دوره  برای شروع 

شد.
وی با اشاره به نقش غیرقابل انکار سربازان در 
برقراری امنیت و ایجاد آرامش در کشور گفت: با 
تالش هایی که نیروهای مسلح در سطوح مختلف 
خوبی  امنیت  از  کشور  می دهند،  و  داده  انجام 
از  یکی  عنوان  به  منطقه  در  و  است  برخوردار 
کشورهای رده یک از لحاظ امنیت قرار دارد و به 

برکت این امنیت مردم با آرامش زندگی می کنند.
رییس سازمان وظیفه عمومی فراجا ضمن اشاره 
به تالش های صورت گرفته برای بهبود وضعیت 
معیشتی سربازان در سال های گذشته اظهار کرد: 
با تعامل خوب و مناسبی که میان نیروهای مسلح 
و دیگر نهادهای مرتبط  در کشور به وجود آمد، در 
سال گذشته حقوق سربازان به میزان ۱۱۵ درصد 
افزایش یافت تا گامی برای بهبود وضعیت زندگی 
و معیشت این افراد و تامین نیازهای آن ها برداشته 

شود.
مهری همچنین گفت: همه فرماندهان در این 
دوره های آموزشی، سربازان و افراد مشمول خدمت 
را مانند فرزندان خود می دانند و از هیچگونه تالشی 
برای حفظ امنیت آن ها دریغ نمی کنند. بنابراین 
الزم است که خانواده ها هیچگونه دغدغه ای در این 

خصوص نداشته باشند.

دستگیری ۲ عامل فروش 

خودروهای تصادفی به جای نو

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از 
بازسازی  با  که  و مردی کالهبردار  دستگیری زن 
خودروهای تصادفی آنها را به عنوان خودروی سالم 

فروخته بودند، خبرداد.
شریفی  علی  سید  سرهنگ  ایسنا،  گزارش  به 
پرونده ای  امسال  خردادماه  گفت:  دراین باره 
مبنی بر فروش خودرو پژو ۲۰۷ تصادفی به جای 
خودروی سالم و فاقد رنگ، در اختیار دایره مبارزه 
با جعل و کالهبرداری پایگاه دوم آگاهی این پلیس 
قرار گرفت و مالباخته که با فروشندگان خودرو از 
طریق سایت های اینترنتی خرید و فروش کاال آشنا 
شده بودند، پس از انجام معامله و واریز مبلغ سه 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، متوجه تصادفی بودن 
خودرو شده بود پس از تماس با فروشندگان، دیگر 
موفق به صحبت با آنها نشده و فهمیده که از وی 

کالهبرداری کرده اند. 
رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران با اشاره 
به اینکه هویت و مخفیگاه متهمان با استفاده از 
روش های پلیسی مورد شناسایی قرار گرفت، گفت: 
متهمان پس از دستگیری  در تحقیقات تکمیلی به 
پنج فقره کالهبرداری به همین شیوه اعتراف کردند.
براساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس تهران، 
وی با تاکید بر اینکه خریداران خودرو باید قبل از 
پرداخت هرگونه وجهی در ابتدا اصالت مدارک و 
سالم بودن مورد معامله را بررسی کنند، اضافه کرد: 
کارشناسان ارزش ریالی کالهبرداری این افراد را ۱۰ 

میلیارد ریال برآورد کردند.
به گفته شریفی تاکنون هر پنج مالباخته این افراد 
مورد شناسایی قرار گرفته و تحقیقات برای کشف 
جزئیات پرونده و سایر جرایم احتمالی متهمان در 

دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا 
خبرداد

امحا بیش از ۸۱ تن موادمخدر در 

کشور

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا از امحاء 
بیش از ۸۱ تن انواع مواد مخدر در چند استان 

کشور خبرداد.
به گزارش ایسنا، سردار مجید کریمی با اعالم 
این خبر گفت: بیش از ۸۱ تن انواع مواد مخدر 
که در عملیات های مختلف پلیس کشف و ضبط 
شده بود، امروز در مراسمی که به مناسبت روز 
جهانی مبارزه با مصرف و قاچاق مواد مخدر در 

چند استان کشور برگزار شد، امحاء شد.
کریمی  پلیس،  سایت  گزارش  اساس  بر 
همچنین پیامی را به مناسبت روز جهانی مبارزه 
با مصرف و قاچاق مواد مخدر صادر کرد که متن 
کامل آن به شرح زیر است: »روز جهانی مبارزه 
با مصرف و قاچاق مواد مخدر، فرصتی مغتنم 
برای گسترش آگاهی و جلب حمایت عمومی 
علیه آسیب های ویرانگر مواد مخدر و همچنین 
ارائه راهکارهای کارساز در پیکار بی امان و همه 

جانبه با این معضل بزرگ اجتماعی است.
متاسفانه جوانان که نیروی مولد و پشتوانه 
اولین  جزو  می آیند،  شمار  به  آینده  توسعه 
قربانیان و هدف این سوداگری هستند و کشور 
ما به واسطه همجواری با کشوری که اصلی ترین 
منشأ کشت، تولید و به تبع آن فعالیت مجرمان 
معرض  در  فرامرزی  و  یافته  سازمان  جرایم 
بیشترین خسارات انسانی و عواقب مخرب ناشی 
از قاچاق و اعتیاد قرار دارد. هم اکنون جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد 
مخدر، به موازات اقدامات و تدابیر مقابله ای، 
بهره گیری از ظرفیت های علمی، بومی و جلب 
در  فراگیر  برنامه های  و  مردمی  مشارکت های 
معضل  این  آسیب های  از  پیشگیری  و  مبارزه 
را در دست اجرا دارد. در این میان  فرماندهی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران و به ویژه پلیس 
مبارزه با موادمخدر، با بهره گیری از تمام ظرفیت 
و امکانات، گام های مطلوب و مثمر ثمری در 
فرآیند مبارزه با مواد مخدر برداشته و عزم و اراده 
این نیرو در مقابله با موادمخدر بر کسی پوشیده 
نیست و گواه این ادعا، تقدیم شهدای بسیاری 

در این عرصه است.
در پایان، پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای این عرصه و ادای احترام 
با  مبارزه  تالشگران عرصه  و  ایثارگران  به همه 
مواد مخدر، تاکید دارد که در مبارزه و مقابله 
با مواد مخدر مانند همیشه با جدیت و اقتدار 
به ویژه  از همه ظرفیت ها  و رویکردی جهادی 
همکاری و پشتیبانی مردمی بهره خواهد برد و 
مقتدر  دست  بدانند  قاچاقچیان  و  سوداگران 
پلیس آن ها را به قانون و مجازات خواهد سپرد.

حادثه تیراندازی در ایلینوی آمریکا 

کشته داد

به گفته مقامات پلیس محلی آمریکا در پی 
تیراندازی در منطقه بولینگ بروک واقع در ایالت 
ایلینوی این کشور، یک تن کشته و دو تن دیگر 

نیز زخمی شدند.
به گزارش ایسنا، این حادثه صبح روز شنبه رخ 

داده و در پی آن یک تن بازداشت شده است.
یکی از مقامات محلی در این باره گفت: بر اثر 
وقوع این حادثه یک تن کشته و دو تن دیگر نیز 
زخمی شدند که وضعیت جسمانی یکی از آنها 
وخیم است. همچنین مظنون این حادثه یک مرد 

۲۷ ساله است.
مقامات پلیس محلی اعالم کردند که حدود 
به منطقه  به وقت محلی  ساعت ۶:۲۵ صبح 
این  مظنون  و  شدند  اعزام  حادثه  این  وقوع 
تیراندازی نیز حدود سه ساعت بعد بازداشت 
شده است. گزارش ها حاکی است که این مرد به 

همکاران خود شلیک کرده است.
تاکنون جزئیاتی درباره  به گزارش سی ان ان، 
انگیزه این تیراندازی منتشر نشده اما مقامات 
محلی معتقدند که تیراندازی از پیش طراحی 
نشده بود و در جریان یک درگیری بین همکاران 

رخ داده است.

درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  بیت الهی  علی 
و  قوانین  در  ساختمان ها  ایمنی  توجه  ضرورت 
مقررات گفت:  همین ابتدا باید بگویم که ما قوانین 
و مقررات خوبی در زمینه ایمنی ساختمان داریم 
و مساله اصلی ما عدم رعایت کامل این مقررات 
است. البته ممکن است برخی از مقررات هم نیاز 
به اصالح و به روز شدن داشته باشد، اما نکته مهم 

اجرای درست قوانین و مقررات است.
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی ادامه داد: 
دارند  تفصیلی  مثال همه شهرها طرح  عنوان  به 
و  ساخت  زمین،  کاربری های  آن  اساس  بر  که 
در  و  شده  مشخص  شهرها  در  و...  معابر  ساز، 
واقع توسعه شهری بر مبنای آن صورت می گیرد. 
در واقع این طرح ها برنامه های ساخت و توسعه 
از  یکی  هم  ایمنی  که  می شوند  محسوب  شهرها 

مولفه های آن است.
وی ادامه داد: حاال ممکن است از تدوین برخی 
از این طرح های تفصیلی چند سال گذشته باشد، 
خب در این صورت این طرح های تفصیلی نیازمند 
بازنگری هستند و شورایعالی معماری و شهرسازی 
به عنوان مرجعی که طرح های تفصیلی را مصوب 
نظارت  هم  موارد  این  بر  باید  می کند،  ابالغ  و 
داشته باشد. گاهی ممکن است مخاطره جدیدی 
در منطقه ای مورد شناسایی قرار بگیرد که باید در 

طرح تفصیلی هم به آن توجه شود. 
نباید تخلف را با جریمه نادیده گرفت

نقص ایمنی ساختمان با جریمه جبران نمی شود
ایمنی  در  دیگر  مشکلی  به  اشاره  با  الهی  بیت 
ساخت و ساز گفت: متاسفانه در مواردی مشاهده 
در  ساختمان سازی  تخلفات  از  برخی  که  شده 
با اخذ جریمه برطرف می شود. مثال  شهرداری ها 
گاهی روی یک ساختمانی که باید پنج طبقه باشد 
دو طبقه یا یک طبقه اضافه ساخته می شود، این 
تخلف گاهی با اخذ جریمه نادیده گرفته شده و به 
ساختمان پایان کار داده می شود، در حالی که این 
امر ممکن است مشخصات ایمنی ساختمان ها را 
تحت شعاع خود قرار دهد. این نکته مهمی است 
که باید مورد توجه قرار بگیرد. الزم است که در 
واقع اصل تخلف که می تواند ایمنی را هم دچار 
اخالل کند، برطرف شود و جریمه برطرف کننده 

اصل تخلف نیست.
وی ادامه داد: به عبارت صریح تر نکته ای که از 
این  که  است  این  دارم  تاکید  آن  به  فنی  دیدگاه 
جریمه، نقص فنی و ایمنی را برطرف نمی کند، اما 
متاسفانه سال هاست که در برخی موارد این پدیده 
رایج است. می توان گفت که برخی از ناایمنی های 
در  تخلف  که  هستند  دسته  این  از  ساختمان ها 
با  کار  پایان  اخذ  اما  ساخت و ساز وجود داشته 

پرداخت جریمه انجام شده است.
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی درباره اینکه 
ایمنی  افزایش  بر  تاثیری  چه  مقررات  به  توجه 
ساختمان ها و کاهش وقوع حوادثی نظیر آنچه که 
در متروپل آبادان رخ داد، دارد، گفت: هر کجا که 
عدول از ضوابط و مقررات وجود داشته باشد در 
همان جا ضربه خوردیم و خسارت دیده ایم که این 
یا به صورت مالی بوده یا همزمان به صورت جانی 
و مالی بوده است. ابعاد حادثه با وجود اینکه گاه 
محدود به یک ساختمان است اما وضعیت آنچنان 
بحرانی می شود که توجه کل کشور به آن جلب 

می شود که یک نمونه آن ساختمان پالسکو بود.
از پالسکو درس نگرفتیم که حادثه متروپل رخ داد

ایمنی  شرایط  پالسکو  در  داد:  ادامه  بیت الهی 
ساختمان مساعد نبود و تجهیزات اطفا حریق هم 
در ساختمان وجود نداشت. به گفته مسئول وقت 
آتش نشانی تهران برای این ساختمان بارها تذکر 
ایمنی صادر شده بود و در نهایت هم یک حادثه 
آتش سوزی منجر به ریزش ساختمان شد و آن 
حادثه تلخ رخ داد. در متروپل هم به همین شکل 
بود و تخلف و عدم توجه به مقررات مشکالتی را 
ایجاد کرد.  ما از پالسکو درس نگرفتیم که حادثه 

متروپل آبادان رخ داد.
اساس  بر  اگر  متروپل حتی  در  داد:  ادامه  وی 
صورت  ساز  و  ساخت  موجود  مقررات  و  ضوابط 
گرفته بود، اوال که احتمال حادثه ای رخ نمی داد، 
اما اگر هم حادثه ای رخ می داد، قطعا ابعاد حادثه 
تا این حد نبود. دو مثال پالسکو و متروپل نشان 

طرح های  شهرسازی،  ضوابط  اگر  که  می دهد 
تفصیلی، آئین نامه های ساخت و ساز و آن چیزی 
که مصوب است در عمل نیز انجام شود، اوال از 
حادثه جلوگیری شده و ثانیا اگر حادثه ای هم رخ 
دهد تلفات جانی و خسارات مالی آن بسیار کمتر 

خواهد بود.
به گفته دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی این 
زلزله،  مثل  از حوادثی  ناشی  است  تلفات ممکن 
آتش سوزی و... باشد و حتی ممکن است حادثه 
به دلیل عدم اجرای الزامات اداری و سازوکارهای 

مقرراتی احداث یک ساختمان رخ دهد.
در ایمنی ساختمان ها کمبود قانون نداریم، دور زدن 

قانون داریم
بیت الهی با بیان اینکه اگر قوانین الزام آور باشد 
قطعا حوادث و خسارات ناشی از آن کاهش پیدا 
می کند گفت: ما در این خصوص کمبود قانون نداریم 
بازنگری  به  قوانین  از  برخی  است  ممکن  گرچه  و 
هم احتیاج داشته باشد، اما نکته مهم جلوگیری از 
راه هایی است که می شود با آن قانون را دور زد. نباید 
اجازه داد که در برابر مقررات تخلف صورت بگیرد و 
بعد با پرداخت جریمه آن تخلف توجیه شود و در 

نهایت مجوز و پایان کار صادر شود.
وی افزود: به عنوان مثال پیامد ساخت وسازهای 
بلند در معابر تنگی که امکان رفت و آمد در آن 
می تواند  که  است  متعددی  ناایمنی های  نیست، 
بحران زا شود، آیا می شود در هنگام بحران گفت 
که چون این ساختمان جریمه تخلفش را پرداخت 
باید ضوابط و  کرده، پس بحران رخ ندهد؟ پس 
مقررات برابر آنچه که وجود دارد انجام شود و اگر 

تخلفی هم رخ داد، اصل تخلف رفع شود. 
این متخصص ایمنی با بیان اینکه اخیرا در یکی 
تخلفات  اثر  رفع  با  خوبی  برخوردهای  مورد  دو 
موارد  از  بسیاری  در  گفت:  است،  گرفته  صورت 
کشور ما دارای قوانین بسیار خوب و پیشرفته ای 
است، اما در اجرا و رعایت قوانین ضعف داریم و 
یک قانون یا مقرره هر چقدر هم که خوب باشد، 

اما اجرا نشود، طبیعتا به دردی نمی خورد و ما را 
دچار مشکل می کند و سبب بروز حوادثی نظیر 

متروپل می شود.
ضعیف،  نظارت  بیت الهی  گفته  به 
و مقررات،  قوانین  به  توجه  سهل انگاری ها، عدم 
بکارگیری تکنسین های فنی و کارگران ماهر  عدم 
و... از مواردی است که دست به دست یکدیگر 
کنیم  توجه  باید  رخ دهد.  ای  تا حادثه  می دهند 
به  منجر  می تواند  گاهی  ضعیف  جوشکاری   که 
جوشکاری  این  خب  شود.  ساختمان  یک  ریزش 
آن  بر  کسی  چه  می دهد؟  انجام  کسی  چه  را 
نظارت دارد؟ درمورد جنس و کیفیت مصالح هم 
ماهر  کارگر  و  حرفه ای  تکنسین  یک  همینطور. 
اما گاهی  را می داند و رعایت می کند،  این موارد 
انجام می شود که  از سوی کارگرانی  اقدامات  این 
فاقد تجربه کافی هستند و نتیجه آن هم با ریزش 
ساختمان و حوادثی دیگر رخ می دهد. پس باید در 
ساخت و ساز به کوچکترین نکات هم توجه شود.

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی به خسارات 
ناشی از زلزله در سرپل ذهاب و ... اشاره کرد و 
افزود: زمانی که از خسارات زلزله کرمانشاه بازدید 
داشتیم، دیدم در ساختمان هایی که حتی درصدی 
از مقررات و ضوابط هم رعایت شده بود تخریب ها 
آنچنان نبود و افرادی که داخل ساختمان ها بودند 

نجات یافته بودند. 
هر ساختمان نوسازی الزاما ایمن نیست

وی افزود: گاهی وقتی صحبت از رعایت مقررات 
می شود، برخی تصور می کنند که چون ساختمان 
رعایت  آن  در  ضوابط  حتما  پس  است،  نوساز 
به  ما  مقررات  که  می گیرند  نتیجه  بعد  و  شده 
درد نمی خورد. قانون و مقررات باید به درستی و 
به طور کامل اجرا شود و ممکن است ساختمان 
را  مقررات  این  اصال  مختلف  دالیل  به  نوسازی 
معنای  به  این  پس  نباشد.  ایمن  و  نکند  رعایت 
ضعف قانون نیست. برخی از ساخت و سازها در 
کشور ما آنقدر از ضوابط و مقررات دور است که 

باورکردنی نیست و این موضوع گاه حین ساخت و 
گاه در سال های بعد خود را نشان می دهد.

نظر  به  شرایط  این  در  اینکه  درباره  بیت الهی 
می رسد نیازی به به روز کردن قوانین وجود نداشته 
صحبت هایم  ابتدای  در  من  گفت:  نیز  باشد 
به  نیاز  مقررات  از  برخی  است  ممکن  که  گفتم 
انجام  کار  این  باید  که  باشد  داشته  به روزرسانی 
شود، در واقع ما می توانیم مقررات را به روز کنیم 
به روز کردن اجرای همین مقررات  از  اما مهم تر 
است. در واقع همین قوانین و مقررات در دسترس 
نیز به راحتی می توانند ایمنی افراد را تامین کنند، 

اما الزم است که اجرا شوند.
تکرار حوادث  از  برای جلوگیری  داد:  ادامه  وی 
از حوادث رخ  باید   ... مشابه متروپل، پالسکو و 
داده درس عبرت بگیریم و یکی از درس های عبرت 

همین جدی گرفتن قوانین و مقررات است.
تخلفات متروپل آشکار بود

بیت الهی با اشاره به اینکه تخلفات صورت گرفته 
در مترول واضح و آشکار بود گفت: این تخلفات 
به قدری آشکار بود که مثل این است که فردی 
اسلحه ای را در مقابل چشمان دیگران بردارد و به 
فردی شلیک کند، چنین جرمی که دیگر نیاز به 
تحقیق ندارد. در متروپل هم همینطور بود و به 
از قوانین و مقررات عدول شده  قدری به راحتی 
نیازی  ساختمان  این  در  داده  رخ  حادثه  که  بود 
این  امیدوارم  من  ندارد.  آنچنانی  تحقیقات  به 
ایمنی  ارزیابی  و  بررسی  تا  باشد  تلنگری  حوادث 
بگیرد و متروپل های  ساختمان ها جدی تر صورت 

دیگری رخ ندهد.
در  داده  رخ  حادثه  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
برای  اثری  منشا  می توانست  پالسکو  ساختمان 
این  متاسفانه  گفت:  باشد،  ساختمان ها  ایمنی 
حادثه بعد از مدتی فراموش شد. من امیدواریم 
این  به  مدتی  که  نباشد  اینگونه  متروپل  حادثه 
فراموشی  دست  به  دیگر  بار  و  بپردازم  موضوع 

سپرده شود. 

جریمه ابزار کافی برای ایمنی خواهد بود؟

وپل هشدار برای جلوگیری از تکرار حادثه متر
بیش از یک ماه از حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان گذشت و به نظر می رسد که این حادثه نیز مانند حوادث قبلی درحال فراموشی است. در همین 
راستا یک متخصص ایمنی معتقد است که اگر از متروپل درس نگیریم شاهد تکرار حوادث دیگری خواهیم بود. او همچنین از رویه پرداخت جریمه برای 

جبران تخلفات در ساخت و ساز به شدت انتقاد کرد.

باید توجه کنیم 

که جوشکاری  

ضعیف گاهی 

می تواند منجر 

به ریزش یک 

ساختمان 

شود. خب این 

جوشکاری را 

چه کسی انجام 

می دهد؟ چه 

کسی بر آن 

نظارت دارد؟
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 طراح: مجتبی اردشیری

سودوکو
۲070

حل جدول
۲06

9

جدول
۲070

حل سودوکو
۲06

9

افقی:
۱-بالی خانمان برانداز این روزهای افغانستان – کوچک و 
ذلیل - بزغاله ۲- استفراغ – فرمانروایان – بزرگ ترین بازار 
سرپوشیده جهان در این شهر است  ۳- کافی - سازمان 
- کارآزموده و  فضانوردی آمریکا – غزال 4-  پیروی کردن 
ماهر – خزنده خوش خط و خال ۵- ساز شاکی – اشاره 
به مکانی دور – قلیل – معاون هیتلر ۶- »هنر« بیگانه – 
فیلسوف بعد از دکارت و قبل از هگل – نیمه »نپال« ۷- 
پسر قارن – بزرگ ترین تورنمنت بین المللی فوتبال که پائیز 
امسال در قطر برگزار می شود ۸- منقار پرنده – کالس بزرگان 
– مرواریدها 9- حیوان منقرض شده – منطقه استوایی ۱۰- 
سطح چیزی – پاکدامنی – امت ها ۱۱- الفبای موسیقی – عدد 
فوتبال – تعمیر کردن – لحظه کوتاه ۱۲-  اصطالحی در 
فوتبال - از انواع نان – پایتخت ازبکستان ۱۳- مزد و پاداش 
معنوی – رزق – نت چهارم ۱4- ترتیب و روند – باشکوه – 
دانه خوشبو ۱۵- روشن و درخشان - درون خودکار – سرما.

عمودی:
پایتخت   – الهی« ۲- شل  ۱-ناشناخته – خالق »کمدی 
آلبانی – یگانه - من و شما ۳- قشنگ - ریا و دورویی  –

خانه پرنده 4- سرزمین بلقیس – هم صدا – ستم و بیداد 
۵- نشانه جمع فارسی - سیمرغ - زندانیان ۶- نتیجه دادن  
–سوسن کوهی - کار بچه ها ۷- غار وحی - صدمه و آسیب 
– از کوزه شکسته آب می خورد  ۸- تقسیم کننده - کرایه بها 
– خانه روستایی کوچک 9- پرهیز کردن از انجام امری – 
زمینه – شتم دادن به کسی ۱۰- برهنه – کلمه ای توهین آمیز 
به معنای نشستن – از حیوانات سمی خطرناک ۱۱- نامی 
پسرانه - خدای هندو – از اجزای صورت ۱۲- از لبنیات – 
نابود کردن – از وسایل خوابیدن ۱۳- نویسنده »کاوشی در 
مبانی اخالق« – زاهد و عابد – از ملزومات ساالد ۱4- گل 
سرخ – کالم افسوس - پدر سام - دشمن سرسخت ۱۵- کاخ 

فرانسه-  حیوان گریزپای.
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استاندار یزد :

خط پدافندی آب یزد بزودی با 
حضور معاون اول رییس جمهور 

افتتاح می شود  

یزد- صادقی مقدم: استاندار یزد خط پدافندی 
آب را یاری رسان استان در مواقع اضطراری و 
پیک مصرف خواند و گفت: این خط به زودی با 
حضور معاون اول رییس جمهور به بهره برداری 

می رسد. 
به گزارش خبرنگار ما از یزد، مهران فاطمی در 
جریان بازدید از این خط با اشاره به تشکیل کمیته 
آب جهت کاهش تنش های آبی چهار استان 
و  اصفهان  بختیاری،  و  چهارمحال  خوزستان، 
یزد افزود: جلسات این کمیته به ریاست معاون 
و  استاندار  رییس جمهور در سطح چهار  اول 
وزرای مربوطه برگزار می شود که ماحصل آن 
ها تدوین و تصویب اجرای پروژه های آبی استان 
ها در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدت بوده است. وی یکی از مهمترین 
برنامه های کوتاه مدت آبی استان یزد را اجرای 
خط پدافندی بیان و اظهار کرد: این خط با هدف 
استفاده در مواقع اضطراری و زمان های پیک 

مصرف در حال اجراست.
سختی  از  بخشی  به  ادامه  در  یزد  استاندار 
و  سنگی  بستر  جمله  از  خط  این  اجرای  های 
دمای طاقت فرسا ذکر و گفت: اجرای این خط 
به صورت معمول ۱۸ ماه به طول می انجامید 
اما مجموعه آب و فاضالب استان این پروژه را 
به صورت جهادی و ظرف مدت ۲ ماه به اتمام 

می رساند.
فاطمی از افتتاح خط پدافندی آب یزد با حضور 
معاون اول رئیس جمهور خبرداد و خاطرنشان 
کرد: در پرتو اجرای این پروژه، بخشی از تنش 

موجود در تابستان حل می شود.
وی ساخت ۱۵۰ هزار متر مکعب مخزن ذخیره 
مدت مصوب  کوتاه  های  پروژه  دیگر  از  را  آب 
استان خواند و تصریح کرد: همزمان با اجرای 
پروژه خط پدافندی، پروژه های مخزن ذخیره آب 
در شهرهای استان در حال پیگیری و ساخت 

است.
با اجرای  امید است  ادامه داد:  یزد  استاندار 
پروژه های انتقال آب از خارج از حوزه مخصوصا 
از دریا، نیاز آب استان یک بار برای همیشه و در 

افق این دولت رفع شود.

پیشرفت فیزیکی بزرگراه شمالی به 
۷۵ درصد رسیده است

این  اینکه  بیان  با  کرج  شهرداری  سرپرست 
دوره از مدیریت شهری اهتمام ویژه ای بر تکمیل 
پروژه های نیمه تمام دارد، توضیح داد: با تزریق 
اعتبار مناسب، بخشی از مشکالت این پروژه از 
تامین مطالبات پیمانکار تا خرید تجهیزات باقی 
مانده رفع می شود و چند قدم به بهره برداری از 

آن نزدیک می شویم.
آخرین  بررسی  جلسه  در  غفاری  منوچهر 
کرد:  اظهار  شمالی  بزرگراه  پروژه  وضعیت 
پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی این پروژه نشان از 
عزم جدی برای تکمیل و بهره برداری از پروژه ای 

است که ابعاد ملی دارد.
وی با بیان اینکه این دوره از مدیریت شهری 
اهتمام ویژه ای بر تکمیل پروژه های نیمه تمام 
دارد، توضیح داد: با تزریق اعتبار مناسب، بخشی 
از مشکالت این پروژه از تامین مطالبات پیمانکار 
تا خرید تجهیزات باقی مانده رفع می شود و چند 

قدم به بهره برداری ازآن نزدیک می شویم.
به گفته غفاری، رفع مشکالت ترافیکی، کاهش 
آلودگی هوا و صرفه جویی در مصرف سوخت 
بخشی از نتایج بهره برداری از این بزرگراه است.

وی ضمن قدردانی از اقداماتی که در گذشته 
جهت تکمیل این بزرگراه صورت گرفته، گفت: 
در سفر اخیر ریاست جمهوری و اعضای هیئت 
دولت به استان البرز بر سهم ۵۰ درصدی وزارت 

راه برای تکمیل این پروژه تاکید شده است.
سرپرست شهرداری کرج با تاکید بر ضرورت 
برگزاری جلسات مستمر برای بررسی وضعیت 
به روز این پروژه افزود: بدون شک با تعامل و 
همکاری، موانع از میان برداشته می شود و در 
پروژه  این  از  برداری  بهره  شاهد  نزدیک  آینده 

خواهیم بود.

بازدید از محل احداث پست برق 
فوق توزیع صیدون

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از 
و  فوق توزیع صیدون  برق  احداث پست  محل 
ارتباطی آن بازدید و از شروع عملیات  خطوط 

اجرایی این پست در آینده نزدیک خبر داد.
و  معاونین  همراه  به  دشت بزرگ  محمود 
مدیران ارشد این شرکت از محل احداث پست 
خطوط  و  صیدون  کیلوولت   33 به   ۱3۲ برق 
ارتباطی آن بازدید کرد. پست برق ۱3۲ به 33 
کیلوولت صیدون که بنا است در چند کیلومتری 
این شهر )در منطقه پشت پر( احداث  ورودی 
با  اولین پست فوق توزیع بخش صیدون  شود 
ظرفیت 3۰ مگاولت آمپر در فاز اول خواهد بود 
که برای تقویت زیرساخت های برق این منطقه  

طراحی و برنامه ریزی شده است.
برای برقداری این پست نیز بنا است یک خط 
دو مداره ۱3۲ کیلوولت از پست 4۰۰ کیلوولت 

باغملک احداث شود.
کارهای مطالعاتی پست برق صیدون و خطوط 
ارتباطی آن انجام شده و بازدید مدیرعامل از زمین 
محل احداث پست که قبال شرکت برق منطقه ای 
خوزستان آن را به این مناسبت خریداری کرده، 
برای بررسی های اولیه احداث پست برق صیدون 
شهر  مرکزیت  به  صیدون  بخش  است.  بوده 
صیدون از توابع شهرستان باغملک و در امور 
بهره برداری ناحیه مارون شرکت برق منطقه ای 

خوزستان قرار دارد.

تامین برق پتروشیمی گچساران از 
پست ساران

خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
گفت: ۲ بی در پست برق ۲3۰ کیلوولت ساران 
این شرکت برای تامین برق پتروشیمی گچساران 

احداث و برق دار شد. 
این تجهیزات  بیان کرد:  محمود دشت بزرگ 
با مشارکت پتروشیمی گچساران با هدف تامین 
برق این پتروشیمی با دیماند ۵۰ مگاولت آمپر در 
پست برق ساران نصب و راه اندازی شده  است. 
ارزش سرمایه گذاری صورت  اینکه  بیان  با  وی 
بوده،  ریال  میلیارد   ۵۰۰ پروژه  این  در  گرفته 
با این اقدام زیرساخت الزم برای  تصریح کرد: 
تامین برق پتروشیمی در حال احداث گچساران 
منطقه ای  برق  شرکت  است.  شده  فراهم 
در  برق  انتقال  و  تامین  مسئولیت  خوزستان 
شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان 

و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

حضور مدیر عامل شرکت گاز استان 
گلستان در رزمایش مشترک صرفه 

جویی در مصرف انرژی استان

رزمایش مشترک صرفه جویی در مصرف آب و 
برق با نام علی بن موسی الرضا )ع(، همزمان با 
سراسر کشور در استان گلستان نیز آغاز شد.در 
این رزمایش  که با حضور دکتر زنگانه استاندار و 
همچنین مدیران دستگاههایی اجرایی و نظامی و 
همچنین علی طالبی مدیرعامل گاز استان برگزار 
شد پیرامون بررسی روند مصرف انرژی استان 
، راهکارهای مدیریت بهینه مصرف ، اقدامات 
انجام شده دستگاهها در خصوص صرفه جویی  
در مصرف انرژی  و همچنین میزان تحقق این 
امر و موضوعات  مرتبط دیگر بحث و تبادل نظر 
شد.در این رزمایش که با مشارکت وزارت نیرو 
و کشور تشکیل و تا پایان شهریور ادامه دارد 
استاندار گلستان و برخی از مدیران دستگاه های 
اجرایی استان  به بیان اقدامات انجام شده و ارائه 
نقطه نظرات و پیشنهادات مورد نظر خود در این 
حوزه  شدند.شایان ذکر است شرکت گاز استان 
گلستان همچون سایر سازمانها و نهادها برنامه 
ریزی و اقدامات خوبی در زمینه مدیریت مصرف 

انرژی انجام داده است.

علی سالجقه در مراسم افتتاح اولین دوره آموش 
محیط بانی  تربیت  مرکز  در  که  کشور  محیط بانی 
کرج برگزار شد، بیان داشت: حفاظت و پاسداری با 
به کارگیری تمامی ظرفیت ها و امکانات از جانداران و 
غیرجانداران از وظایف سازمان محیط زیست است و 
همچنین انجام وظایف محیط بانی نیازمند تجهیزات و 
امکانات در حد استاندارد است و باید این ظرفیت ها 

در حوزه محیط بانی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست گاهی 
اوقات به ظرفیت قهری نیاز دارد، تصریح کرد: رعایت 
اخالق در این شغل از اهمیت باالیی برخوردار است 
و اخالق خمیر مایه تمام تالش ها و جانبازی های 

محیط بانان است.
این مسئول با بیان اینکه متاسفانه محیط زیست 
ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد و در این شرایط 
وظیفه تک تک ماست که حساسیت بیشتری برای 
این حوزه داشته باشیم، اظهار داشت:  از  صیانت 
امیدواریم فرهنگ دوستی با طبیعت به فرهنگی غالب 
در کشور  تبدیل شود و هیچ تخلفی در این حوزه 
اتفاق نیفتد و برای اینکار نیاز به آموزش و اطالع 

رسانی عمومی داریم.
به  اشاره  با  زیست کشور  رئیس سازمان محیط 
اینکه گذراندن دورهای آموزشی به روز و در تراز ملی 
و بین المللی استاندارد و نظامی باشد، عنوان کرد: 
ارتقای وضعیت جسمانی و آشنایی با امور حقوقی 
برای برخورد با متخلفان از اهمیت زیادی در این 

شغل برخوردار است.
آموزش  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  معاون 
مستمر در ابعاد مختلف اخالقی، علمی، اعتقادی و 
جسمی محیط زیست را به روزهای خوبی می رساند، 
اذعان داشت: وظیفه سازمان محیط زیست قراردادن 
تجهیزات و امکانات در اختیار محیط بانان است تا 
انجام  برای  این ظرفیت ها  از  نیاز  زمان  در  بتوانید 

وظایف خود استفاده کنند.
سالجقه با بیان اینکه با توجه به اینکه حدود 3۰۰ 
نفر از همکاران ما در بخش محیط بانی تازه استخدام 
است،  شده  برگزار  آموزشی  دوره  این  شده اند، 
خاطرنشان کرد: همکاران در این دوره به گروه های 
۸۰ نفره تقسیم و آموزش آنها در بازه زمانی مختلف 

انجام می شود.
برای کاهش معضل  به هدفگذاری  اشاره  با  وی 
گرد و غبار در کشور، گفت: در این بحث هر هفته 

نشست  ستاد هماهنگی و سیاستگذاری گردوغبار با 
حضور دستگاه های ذی ربط برگزار می شود تا نگرانی 
مردم در این بحث کاهش پیدا کند و همچنین در 
بعد بین المللی مسیر پیمایش گردوغبار در منطقه 
خاورمیانه و غرب آسیا احصاء شده و در این خصوص 

نشست هایی با عراق و سوریه برگزار شده است.
این مسئول با تاکید بر اینکه سعی داریم با تقویم 
زمانی مشخص موضوع گرد و غبار در مبدا کشورهای 
مدیریت  بحث  در  افزود:  کنیم،  حل  را  همسایه 
مکلف  دستگاه ها  هم  داخلی  بعد  در  گردوغبار 
شده اند در بازه زمانی ۱۰ ساله اقداماتی انجام دهند و 
در نقاطی مثل خوزستان که منشا اصلی هستند هم 

بنا هم اقدامات ویژه تری صورت بگیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ادامه 
داد: در استان های البرز، قزوین و تهران جهت باد 

غالب از غرب به شرق است و در دشت های بویین 
زهرا و دشت هایی که در مسیر این استان ها قرار 
دارند که پوشش گیاهی مناسبی به دلیل کاهش 
بارندگی در چند سال وجود ندارد و از طرف دیگر 
مسیر  این  در  گسترده  کاربری های  تغییر  شاهد 
هستیم که همین امر استان های البرز و تهران را به 

شدت تحت تاثیر گرد و غبار قرار داده است.
با  باید  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس  معاون 
ایجاد پوشش گیاهی در  از جمله  برنامه های ویژه 
این مسیرها گرد و غبار را کنترل کنیم، بیان کرد: 
متاسفانه وضعیت مجموع تاالب های کشور از جمله 
تاالب صالحیه اصال خوب نیست و کاهش حق آبه 
و کاهش نزوالت آسمانی دلیل اصلی این وضعیت 

است.
سالجقه با بیان اینکه وزارت نیرو در بحث حق 

آبه همکاری مناسبی نداشته است، توضیح داد: در 
بحث نجات تاالب صالحیه استفاده از پساب های 
کارخانه های اطراف در دستور کار قرار گرفته و چند 
کارخانه مکلف به احداث تصفیه خانه شده اند و از 
طرف دیگر استفاده از ظرفیت مخازنی که در بستر 
رودخانه کردان  در حال احداث است هم برای نجات 

این تاالب استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت اصالح قانون استفاده از 
در  اقتصادی  شرایط  که  وقتی  داد:  تشریح  سالح، 
استفاده  سوء  متخلفان  بگیرد،  قرار  نوسان  حالت 
آسیب  زیست  محیط  پیکر  به  بیشتر  و  می کنند 
می رسانند، در این بحث سعی کرده ایم محیط بان ها 
را تجهیز کنیم و امیدواریم در قانون نحوه استفاده 
مناسبی                                              اصالحات  هم  آنها  توسط  سالح  از 

صورت بگیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور :

وز خوشی ندارند تاالب های کشور حال و ر
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه وضعیت مجموع تاالب های کشور از جمله تاالب صالحیه اصال خوب نیست، گفت: کاهش 

حق آبه و کاهش نزوالت آسمانی دلیل اصلی این وضعیت است.

حفاظت و 

پاسداری با 

به کارگیری 

تمامی 

ظرفیت ها و 

امکانات از 

جانداران و 

غیرجانداران از 

وظایف سازمان 

محیط زیست 

است

در اولین جلسه اجرایی بیمه اجتماعی اهالی فرهنگ و هنر و اصحاب رسانه مطرح شد:

 با تدابیر اتخاذ شده افرادی که شرایط بیمه شدن در صندوق هنر را ندارند بیمه  اجتماعی می شوند

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر استان البرز در جلسه اجرایی بیمه اجتماعی برای اهالی 
فرهنگ و هنر و اصحاب رسانه که با حضور بشیری مدیر صندوق در استان البرز، عباس زاده رئیس خانه مطبوعات، نوروزی معاون 
فرهنگی ارشاد در سالن گفتگوی اداره کل ارشاد برگزار شد، بشیری در خصوص بیمه ورزشکاران و اهالی رسانه گفت:  تدابیری 
اندیشه شده که افرادی که امکان ثبت نام در صندوق هنر  را ندارند بتوانند بیمه اجتماعی  اصحاب فرهنگ، ورزشکاران و  
هنرمندان را داشته باشند.  هادی بشیری ادامه داد:  این بیمه را به نام  بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز می شناسند، 
زیرا که تا کنون  بشترین اعضای آن را روستاییان، عشایر و کشاورزان زحمت کش کشورمان تشکیل می دادند.  بشیری گفت:  

تشکیل صندوق بیمه  روستایی و عشایر بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین در سال  ۱3۸3  تصویب  شد. 
این صندوق کنار تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری نیروهای مسلح جزو چهار صندوق بزرگ بیمه ای کشور است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی با اشاره به مبلغ حق بیمه حداکثر ۱33 هزار تومان در ماه گفت : بیمه شده در ماه حداکثر ۱33 
هزارتومان پرداخت می کند و مابقی مبلغ که حدود ۷۰ درصد است را دولت پرداخت می کند. 

وی گفت:خدمات صندوق سه دسته است شامل :
۱_ مستمری از کار افتادگی برای  افراد تحت پوشش بیمه روستایی که حداقل یک سال سابقه بیمه دارند، چنانچه در اثر کار یا بیماری دچار از کار افتادگی 
شوند، می توانند با مراجعه به کمیسیون پزشکی و پس از تأیید از کارافتادگی کلی توسط پزشک، مستمری از کار افتادگی دریافت کنند. البته شرط دیگر این است 

که بیمه شده تا پایان سالی که بیماری آن ها آغاز شده است یا حادثه ای که دلیل از کارافتادگی است رخ داده است، حق بیمه ۹۰ روز را پرداخت کرده باشند.
٢_مستمری پیری یا بازنشستگی

برای دریافت این مستمری شرط سنی وجود دارد. چنانچه بیمه شده ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و حداقل ۶۵ سال داشته باشد یا اگر سابقه 
بیمه فرد ۱۰ سال باشد و ۷۰ ساله باشد، این مستمری پرداخت خواهد شد.

3_مستمری بازماندگان افرادی که در تکفل بیمه شده هستند، پس از فوت او می توانند مستمری دریافت کنند.
وی گفت: به طور کلی، ۱۵ درصد از درآمد بیمه شده، به عنوان حق بیمه محاسبه می شود که از این ۱۵ درصد ۵ درصد سهم بیمه شده و ۱۰ درصد باقی مانده، 
سهم دولت است. بشیری در خصوص جا به جایی سابقه بیمه خود در صندوق های مختلف گفت: افرادی که تحت  سایر صندوقهای تأمین اجتماعی هستند، 

می توانند با انتقال سابقه خود به بیمه روستایی چنین تغییری را  انجام دهند، و بالعکس این موضوع هم امکان پذیر است

معاون امالک اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان :

حدنگاری در ۱۲۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زنجان انجام می شود

معاون امالک اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان گفت: عملیات حدنگاری در ۱۲۲ هزار و ۱۵۸ هکتار از اراضی کشاورزی زنجان 
انجام می شود. حسین کاظمی در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: در پایان سال گذشته مساحت حدنگاری شده اراضی ملی 

و موات به مساحت یک میلیون و ۱3 هزار و ۸۱۱ هکتار رسید.
وی اظهار کرد: بقیه اراضی ملی و موات حدنگاری نشده، ۵۷ هزار و ۱۸۷ هکتار است که طبق هماهنگی به عمل آمده با 
اداره کل منابع طبیعی استان ظرف یک ماه در صورت ارائه اطالعات الزم از سوی متولی امر میزان اراضی ملی وموات حدنگاری 

شده به یک میلیون و ۱3۲ هزار هکتار خواهد رسید.
معاون امالک اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان گفت: حدنگاری اراضی کشاورزی تا پایان سال ۱3۹۶ از میزان ۸۷۵ 

هزار هکتار اراضی کشاورزی استان، 4۵۰۰ هکتار حدنگاری شده بود.
کاظمی تاکید کرد: در سال گذشته اداره کل ثبت اسناد و امالک استان با همکاری سازمان جهادکشاورزی و اخذ اعتبارات الزم از 
سازمان ثبت نسبت به انعقاد قرارداد با دو شرکت بخش خصوصی برای اجرایی کردن عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی در 
شهرستان های زنجان، ایجرود و خدابنده اقدام کردیم. وی افزود: نزدیک به ۵3 هزار پرونده زمین به مساحت ۱۲۲ هزار و ۵۸۱ هکتار برای اجرایی شدن عملیات 
حدنگاری اراضی کشاورزی جمع آوری شد. معاون امالک اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان افزود: تاکنون از ۸۷۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی، ۱۲ هزار 

و ۱3۱ هکتار حدنگاری شده و برای حدنگاری مابقی اراضی کشاورزی حدنگاری نشده باید رفع موانعی انجام پذیرد.
کاظمی تصریح کرد: حدنگاری شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در سال ۹۶ به میزان ۱۲۸۵ قطعه به مساحت 4۱ هکتار حدنگاری انجام شده بود و در سال گذشته 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی نسبت به حدنگاری امالک شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر اقدام و در حال حاضر از امالک 

شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تعداد ۱3 هزار و ۱۸۱ قطعه به مساحت ۵۶۹ هکتار حدنگاری شده واست.
وی گفت: متقاضی محور بودن طرح و استقبال نکردن زارعان به دالیل مالی یکی دیگر از موانع موجود در راستای اجرایی شدن حدنگاری اراضی کشاورزی 
است و ۷۰ تا ۸۰ درصد متصرفان دارای قولنامه عادی است. معاون امالک اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان بیان داشت: با همکاری دستگاه های اجرایی 
تا پایان سال ۱3۹۶ از کل امالک و اراضی دستگاه های اجرایی استان تعداد ۱۷۵۶ قطعه به مساحت ۱۶ هزار و ۱۸۵ حدنگاری شد. کاظمی یاد آور شد: طی سال 
گذشته اداره کل ثبت با همکاری تعدادی از دستگاه های اجرایی استان و انعقاد قرارداد با بخش خصوصی نسبت به حدنگاری امالک و اراضی دستگاه های اجرایی 
در سطح استان اقدام و در حال حاضر از امالک و اراضی دستگاه های اجرایی استان تعداد ۶۷3۱ قطعه به مساحت 34 هزار و 4۲۲ هکتار حدنگاری شده است.

یزد- صادقی مقدم: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
یزد از بی تفاوتی نسبت به بروز آفتهای ناامیدی و بی انگیزگی در 
نظام اداری گالیه و تاکید کرد: کارگروه های ذیل مجمع بسیجیان 

باید بال تفکری شوراهای رسمی در استان شوند.
و  اقتصاد  کارگروه  نشست  نخستین  در  دهقانی زاده«  »مجید 
زیربنایی مجمع بسیجیان استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
مرحوم »غالمحسین دشتی« از فرماندهان و یادگاران دفاع مقدس 
و رئیس فقید شورای اسالمی شهر یزد، وی را پایه گذار بحث های 
تفکری در بسیج استان عنوان کرد و از درایت و تدبیر آن مرحوم 
سخن گفت. وی در ادامه با تاکید بر این که باید از فضا و ظرفیت 
تفکری  بال  عنوان  به  استان  بسیجیان  مجمع  ذیل  کارگروه های 
شوراهای رسمی در استان استفاده شود، افزود: اعضاء در کارگروه 

اقتصاد و زیربنایی مجمع بسیجیان استان باید فارغ از طیف سیاسی 
و تعصبات اداری و نهادی با تخصص های خود برای حل مشکل به 

ارایه ایده و نظر بپردازند.
در  را  بعدی  پیگیری های  و  گفتمان  ماحصل  دهقانی زاده 
امیدواری کرد که  ابراز  و  این کارگروه ها مهم خواند  نشست های 
تصمیمات این نشست ها منجر به خدمت بهتر به مردم شریف 
استان و به تبع آن در کشور ایران اسالمی شود. وی بر داشتن 
اعتقاد همراه با باور قلبی در انجام کارها و تصمیم گیری ها اشاره و 
اظهار کرد: اگر هر کسی به اندازه توانی که دارد، قدمی رو به جلو 

برای کشور بردارد قطعا کار بزرگی انجام خواهد شد.
در  که  این  بیان  با  استان  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  دبیر 
موضوع  مختلف  ابعاد  باید  بسیجی  و  جهادی  نشست های  این 
و  چالش ها  باید  کرد:  بیان  شود،  کارشناسی  گوناگون  زوایای  از 
مشکالت اقتصادی و زیربنایی استان، از سوی اعضای این کارگروه 
که از بهترین  صاحبان ایده در حوزه های مختلف هستند، پس از 

کارشناسی دقیق در سطح استان عملیاتی شود.
سیستم  آسیب شناسی  و  بررسی  به  اشاره  با  دهقانی زاده 
تصمیم سازی و تصمیم گیری در نهادهای اداری و دولتی، ناامیدی 
ارزشمندی  اقدامات  جان  بالی  و  بزرگ  آفت  دو  را  بی انگیزگی  و 
دانست که در نظام اداری انجام می شود اما با بی تفاوتی از کنار آن 
عبور می کنند. به عقیده وی، اقدامات جهادی و بسیجی در کشور 
کمرنگ شده است که با تشکیل این کارگروه ها باید جان تازه ای به 
این مهم بخشید. وی نزدیک کردن هرچه بیشتر ظرفیت نخبگان و 
آحاد جامعه را یکی از اهداف مهم کارگروه اقتصاد و زیربنایی مجمع 

بسیجیان استان برشمرد و گفت: تاکنون ایده های ارزشمندی از دل 
همین کارگروه ها به سطوح باالی تصمیم گیری در کشور رسیده و در 

حوزه های مختلف اجرایی و عملیاتی شده است.
رئیس کارگروه اقتصاد و زیربنایی مجمع بسیجیان استان با بیان 
را که  اقدامات دولت  این که برخی مشکالت در کشور شیرینی 
زحمات زیادی نیز برای اجرایی و عملیاتی شدن آن کشیده شده، 
برای مردم تلخ کرده است، اولویت بندی و تبیین این خدمات را 
وظیفه مدیران و مسئوالن استانی دانست تا این اقدامات مهم و 

حیاتی را برای مردم بهتر نمایان سازند.
دهقانی زاده با توجه به تدوین برنامه توسعه هفتم کشور که متولی 
آن در استان سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، بیان کرد: دو 
حوزه اساسی در این برنامه اقتصاد و زیربنایی بوده که باید با فکر 

کردن و ارایه ایده، احکامی را در این خصوص در آن لحاظ کرد.
 در پایان اعضای حاضر در نخستین نشست کارگروه اقتصاد و 
زیربنایی مجمع بسیجیان استان ضمن معرفی، به ارایه دیدگاه ها 
و نقطه نظرات خود در خصوص نحوه برگزاری، تصمیم گیری و 

عملیاتی کردن مصوبات این کارگروه پرداختند.
مسئول  صادقی«  »مجید  سرهنگ  همچنین  نشست  این  در 

سازمان بسیج سازندگی استان به عنوان نایب رییس معرفی شد.
یادآور می شود، کارگروه اقتصاد و زیربنایی مجمع بسیجیان استان 
یکی از گروه های یازده گانه ذیل مجموعه بسیجیان استان بوده که 
اعضای این گروه ها شامل صاحبنظران و نخبگان جامعه هستند 
که نسبت به احصاء مطالبات مردم در بخش های مختلف اقدام و 

جهت رفع آنها براساس اولویت راهکار ارائه می دهند.

ناامیدی و بی انگیزگی، بالی جان اقدامات ارزشمند نظام اداری است

امیر برومند معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان فارس در جلسه مشترک با حضور 
دکتر سنگی معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس بر لزوم 
مشارکت و همراهی برای تامین بودجه و اعتبارات طرح های عمران روستایی 
تاکید کرد و آن را نخستین گام برای تداوم فعالیت های عمرانی در روستاها 
دانست . به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس ، برومند معاون 
پشتیبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس در این نشست ابراز داشت 
اراده  نتوانسته است خللی در عزم و  : در عین حال محدودیت های بودجه 

خدمتگزاران این مرز و بوم برای توسعه و محرومیت زدایی ایجاد کند .
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان فارس اضافه کرد : بنیاد مسکن از نظم بودجه برخوردار است و 
تمام سامانه های مالی در این نهاد با دقت و ظرافت و زیر نظر کارشناسان و ذیحسابان برنامه ریزی و 

پایش می شود و بودجه و اعتبارات آن از نظم و ترتیب برخوردار است . وی در این نشست که با حضور 
دکتر حمیدی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، خانم دادور رئیس امور زیربنایی 
سازمان برنامه و بودجه ، کشکولی، کریمی رئیس امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن استان، 
شیعه زاده کارشناس مسئول برنامه ریزی و بودجه بنیاد مسکن استان برگزار شد خواستار تامین بودجه 

در زمان مقرر گردید.
برومند ادامه داد : با اعمال نظارت و تأمین هماهنگی الزم دراجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه 
مسئولیت معاونت پیشتیبانی ، نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها برطبق 
قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سالمت آنها و نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی و همچنین 
نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذكور بنیاد مسکن توانسته است از یک سامانه مالی 

معتبر و مورد وثوق برخوردار شود .

معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان فارس : 

تامین بودجه و اعتبارات ، نخستین گام برای تداوم فعالیت های عمرانی در روستاها است
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اجاره ماشین عروس الکچری شد

آن  گل آرایی  و  عروس  ماشین  اجاره  روزها  این 
بدل  تشریفاتی  اقدامی  به  عروسی  در شب های 
شده است و نرخ های باالی اجاره ماشین عروس، 
اسکورت  کرایه  موارد  برخی  در  حتی  و  گل آرایی 
کار  این  انجام  در  را  شهروندان  عروس،  ماشین 

ناتوان کرده است.
عروس  ماشین  گل آرایی  خبرآنالین،  گزارش  به 
رسمی به نسبت نوپا در ایران به حساب می آید که 
با نرخ های نجومی گل آرایی و اجاره خودرو به نظر 

نمی رسد برای مدت بیشتری دوام آورد.
در سال های اخیر دامنه خودروهای اجاره ای با 
توجه به تحریم ها محدودتر شده است و در عین 
به  سر  عروسی  ماشین های  اجاره  نرخ های  حال 
اجاره  در سال ۱۳۹۷ هزینه  است؛  فلک کشیده 
خودروهای ب ام و از ۸۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان متغیر بوده است اما امروزه هزینه 
اجاره خودروهای این برند از ۳ میلیون تومان تا ۸ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متغیر است.
بررسی ها حاکی از آن است که این روزها اجاره 
خودروهای ایتالیایی در بازار به نسبت کاری غیر 
ممکن است؛ اجاره خودرو مازراتی گرن توریسمو 
روزانه از ۱۵ میلیون تومان آغاز می شود و این رقم 
سال  در   ۱۱۱ پراید  خودرو  قیمت  نصف  از  بیش 

۱۳۹۷ است.
هزینه اجاره خودروهای پورشه نیز در سال های 
اخیر سر به فلک کشیده است به طوری که اجاره 
 ۱۰ راننده  بدون   ۲۰۱۷ مدل  ماکان  پورشه  روزانه 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و با راننده ۹ میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان است.
اجاره  نرخ  که  است  آن  از  حاکی  بررسی ها 
 ۶ تا  میلیون   ۲ روزانه  بنز  مرسدس  خودروهای 
 S۵۰۰ میلیون تومان است؛ هزینه اجاره روزانه بنز
با راننده این روزها ۵ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان 
است و هزینه اجاره روزانه این خودرو بدون راننده 

۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.
هزینه اجاره روزانه خودروهای تویوتا برای شب 
عروسی نیز این روزها سر به فلک کشیده است به 
طوری که خودروهای این برند در بازه قیمتی ۸۹۰ 
هزار تومان تا ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان اجاره 

می شوند.
خودروهای چینی نیز به بازار اجاره راه پیدا 

کردند
بازار  در  قیمت ها  گرفتن  اوج  با  زمان  هم 
خودروهای چینی این خودروها به بازار اجاره راه 
برای  اجاره خودروهای چینی  کردند؛ هزینه  پیدا 
شب های عروسی روزانه از ۶۰۰ هزار تا یک میلیون 

تومان متغیر است.
هزینه اجاره روزانه خودرو ام وی ام ۵۵۰ برای 
شب های عروسی ۸۹۰ هزار تومان است و هزینه 
اجاره چری تیگو ۷ برای شب های عروسی نیز یک 

میلیون و ۳۸۰ هزار تومان است.
هزینه اجاره خودروهای کالسیک چقدر است؟

هزینه اجاره خودروهای کالسیک نیز این روزها 
سر به فلک کشیده است به طوری که هزینه اجاره 
شورلت مدل ۱۹۵۶ روزانه ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار 
تومان است و مدل ۱۹۷۷ این خودرو نیز این روزها 

۳ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان اجاره می رود.
گران تر بودن گل آرایی از اجاره ماشین عروس

بررسی ها حاکی از آن است که پکیج های گل آرایی 
ماشین های عروسی این روزها از ۲ میلیون و ۹۵۰ تا 

۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان متغیر است.
در این بین گویا هزینه دسته گل عروسی نیز 
به طور جداگانه محاسبه می شود و از ۷۵۰ تا یک 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متغیر است.
هزینه اجاره اسکورت ماشین عروس چقدر 

است؟
اسکورت ماشین عروس، یکی از آپشن هایی است 
که به تازگی وارد برگزاری عروسی ها شده است و 
هنوز به دلیل تازگی خود، بسیاری از افراد، با آن 
آشنا نیستند. در اسکورت عروسی شما افرادی را 
می بینید که دور تا دور ماشین عروس قرار گرفته 
اند و نقش محافظتی دارند. هر چند که اصل این 
کار، برای محافظت نیست و بیشتر جنبه تشریفاتی 
دارد اما ظاهر قضیه، این را به بینندگان می رساند.

هزینه اسکورت عروسی بستگی به ساعت هایی 
 ۱۰ معموال  دارد.  می شود  داده  اجاره  خودرو  که 
ساعت، خودروها اجاره داده می شوند و اگر بیشتر 
از این ساعت باشد، به ازای هر ساعت باید، هزینه 

جداگانه ای پرداخت شود.
بررسی ها حاکی از آن است که هزینه اجاره هر 
موتورسیکلت برای اسکورت ماشین عروس از یک 

میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آغاز می شود.

عبداهلل سلطانی ثانی مدیرعامل 
بیمه سینا شد

تایید  و  مدیره  هیئت  اعضای  انتخاب  با 
به عنوان  ثانی  بیمه مرکزی، عبدالله سلطانی 
مدیرعامل شرکت سهامی بیمه سینا منصوب 

شد.
سلطانی،  حکم  در  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 
خواستار رشد و توسعه پرتفوی شرکت و طراحی 
سهم  کسب  جهت  بیمه ای  جدید  محصوالت 
بهینه  مدیریت  کشور؛  بیمه  بازار  از  مناسب 
پرتفوی شرکت و ایجاد تنوع در آن؛ مدیریت 
بهینه منابع مالی شرکت و هدایت آنها به سمت 
سرمایه گذاری های پربازده و برنامه ریزی جهت 
اجرای  پیگیری  شرکت؛  مالی  وضعیت  بهبود 
آیین نامه حاکمیت شرکتی و تقویت کنترل های 
داخلی به ویژه تشکیل کمیته های مربوط با فرایند 
بدهی های  موقع  به  پرداخت  مشخص؛  کاری 
خسارت  و  قانونی  بدهی های  ویژه  به  شرکت 
بیمه گذاران و زیان دیدگان و بازنگری در فرآیندها 
و توسعه به کارگیری فناوری اطالعات در شرکت 
بیمه سینا شد. گفتنی است، عبدالله سلطانی 
ثانی دانش آموخته دوره دکتری مدیریت زنجیره 
تامین از دانشگاه امیرکبیر بوده و پیش از این 
به عنوان مدیرعامل کارگزاری بیمه سایپا مشغول 

خدمت بوده است.

رشد فروش سه ماهه اول امسال 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته

براساس آمارهای منتشر شده، فروش بیمه در 
سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۹۶ درصد رشد داشته است.
ماه  خرداد  در  آمار،  این  براساس  همچنین 
امسال، ۱۱۳ درصد رشد فروش بیمه نسبت به 

خرداد ماه سال گذشته داشته است.
حمایت  حاصل  دستاورد  این  است،  گفتنی 
همه سهامداران شرکت بیمه حکمت و تالش 
مدیران، کارشناسان و شبکه فروش بوده است 
که خدمت شایسته را به مردم عزیز ایران در 

اولویت نخست کاری خود دانسته و می دانند.

بیمه نامه بخر، گوشی هوشمند جایزه 
بگیر

بیمه  تعاون در نظر دارد هرماه از بین همراهانی 
که پیج رو فالو دارند و از بیمه تعاون بیمه نامه 
تهیه کردند به قید قرعه یک گوشی هوشمند 

هدیه بدهد.
قرعه  شرکت،  این  همراهان  به  احترام  برای 
کشی ماهانه برای یک دستگاه گوشی هوشمند 

برگزار می شود.
بر این اساس خریداران بیمه نامه بیمه تعاون، 
پس از دنبال کردن صفحه اینستاگرامی شرکت 
کد  می توانند   taavonins_co@ نشانی  به 
شخصی  پیام های  قسمت  در  را  خود  بیمه ای 
قرعه کشی  در  اساس  این  بر  و  کرده  ارسال 

ماهیانه ثبت نام شوند.
شایان ذکر است که هر ۵۰۰ هزار تومان خرید 
بیمه ای یک امتیاز محسوب شده و می تواند 

شانس شما را در قرعه کشی افزایش دهد.
همچنین قرعه کشی در پایان هر ماه برگزار 
خواهد شد و نتایج آن نیز از طریق فضای مجازی 

و سایت بیمه تعاون، اطالع  رسانی خواهد شد.

دولتی  مسئوالن  سوی  از   ۱۴۰۰ پاییز  اوایل  در 
راه اندازی رمز ارز ملی )رمزریال( بر پایه ریال مطرح 
شد و حاال خبرها از شمارش معکوس برای رونمایی از 

رمزریال یا همان رمزارز ملی حکایت دارد.
بانک  کل  رئیس  صالح آبادی،  علی  شنبه  روز 
رمزارز  نام  با  که  رمزریال  کار  به  آغاز  از  مرکزی 
علی  داد.  خبر  شهریور  از  می شود،  شناخته  ملی 
اجرای »رمزریال«  نحوه  و  زمان  درباره  صالح آبادی 
گفته است: »بررسی ها و اقدامات الزم برای رمزریال 
در حال انجام است و مقرر شده که از شهریورماه 
شروع شود. رمزریال به جای همین اسکناسی که 
در دست مردم است، خواهد بود. فرد به جای این 
رمزریال  دارد.  رمزریال  باشد،  داشته  اسکناس  که 
عملیاتی  از شهریور  زیرساخت های الزم  تکمیل  با 
می شود. پیش از اجرای این طرح حتما به میزان کافی 
آموزش ها و اطالع رسانی ها انجام می شود تا مردم 
با سازوکار آن آشنا شوند. تصمیم بر این است که 
استفاده از رمزارز ابتدا به صورت آزمایشی از یکی از 
مناطق شروع شود و بعد به سراسر کشور تسری 
یابد... اقدامات دولت و بانک مرکزی درباره رمزارز 
و نظارت بر این حوزه در دولت درحال جمع بندی 
است. این مسئله در اختیار محسن رضایی، معاون 
اقتصادی رئیس جمهور است که دراین باره در حال 
بررسی است تا در سطح دولت تصمیم گیری شود.«

رمزریال چیست؟
بر اساس گزارشی از نبض بورس، رمزپول ایرانی یا 
همان رمزریال، شکل دیگری از اسکناس است که 
به صورت کامالً دیجیتال در اختیار مردم قرار خواهد 
گرفت. در رمزریال اصل پول به صورت الکترونیکی 
منتقل می شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست. 
وی همچنین گفت با تراکنشی هم که به واسطه 
رمزریال انجام می شود، کسبه بالفاصله می توانند 
وجه آن را دریافت کنند و پرداخت نیز برای مردم 
به صورت آنی انجام می شود. ویژگی های این ابزار 
جدید پولی، سرعت باالتر در انجام پرداخت از سوی 
مشتری و امنیت باالتر و فراهم شدن فضایی نوین 

برای توسعه تجارت الکترونیک، عنوان شده است.
مثبتی  اتفاق  ایران  اقتصاد  به  رمزریال  ورود  آیا 

خواهد بود؟
عباس آشیانی، مدیر عامل انجمن بالکچین با اشاره 
به ورود رمزریال به اقتصاد ایران به »ابتکار« گفت: 
همانگونه که یک روز ریال را به صورت سکه داشتیم، 
پس از آن اسکناس به میان آمد و بعد اسکناس را 
به صورت دیجیتال در کارت های عابربانک داشتیم 
توکن  و  کوین  به صورت  را  ریال  است  قرار  اکنون 
داشته باشیم. بنابراین از لحاظ اقتصادی ابعاد تازه ای 
به وجود نیامده و رمزریال همان ریال است اما قرار 
است شکل آن متفاوت باشد. طبیعتا این رمزریال 
در تمام زمینه ها و ابعاد تابع سیاست های پولی و 
بانکی کشور خواهد بود و تفاوتی بین ریال و رمزریال 

نخواهد بود.
از  نوع  این  در  تراکنش  تسویه  نوع  افزود:  وی 
ریال یک پیشرفت کرده است و تسویه و انتقال 
و  مستقیم  صورت  به  ریال  پول  رمز  در  ارزش 
همتا به همتا انجام خواهد شد. در این شرایط ما 
شاهد اتفاقات بزرگی در نظام های پرداخت کشور 
بود. در حال حاضر ما کسب و کارهای  خواهیم 
اتاق تسویه  یاری،  پرداخت  بزرگی همانند  بسیار 
پایاپای و انواع این روش ها را داریم که واسطه هایی 
از  ما  که  حالتی  در  هستند.  ارزش  تسویه  برای 
تکنولوژی بالکچین استفاده کنیم احتماال نیازی به 
این نوع از پرداخت یاری ها نخواهد بود و در سوی 
دیگر ماجرا کیف پول های رمزگذاری شده توسعه 

پیدا خواهند کرد. 
با  داد:  ادامه  رمزارزها  حوزه  کارشناس  این 
رمزریال ها جریان مالی شفاف تر خواهد شد و این 

مسئله برای بانک مرکزی زمینه های جدید از فعالیت 
را ایجاد می کند. 

ورود  اثرات  از  دیگر  یکی  کرد:  اظهار  آشتیانی 
با توجه به رشد  این است که  اقتصاد  به  رمزریال 
جنس  از  که  رمزریال  دیجیتال،  دیگر  دارایی های 
برای  دریچه ای  می تواند  است  بالکچین  فناوری 
جابه جایی ارزش و ثروت بین حوزه رمزارزها و ارز 

ملی باشد.
تاکید کرد: رمزریال همانند سایر رمزارزهای  وی 
که  است  استیبل کوین  یک  بلکه  نیست  دیجیتال 
معادل یک ریال خواهد بود و توسط بانک مرکزی 

منتشر می شود نه یک شرکت خصوصی.
مدیرعامل انجمن بالکچین گفت: من یک پیشنهاد 
دامنه  که  است  این  آن  و  دارم  مرکزی  بانک  برای 
متفاوت تری نسبت به ریال فعلی برای رمزریال ها 

قائل شود.

وی در پایان صحبت هایش به روند طوالنی برای 
پذیرش عابربانک ها به جای وجه نقد اشاره کرد و 
در این باره گفت: قرار نیست که رمزریال ها در ابتدا 
با یک ابعاد بزرگی وارد کشور ما شوند. همان روزی 
که عابربانک ها به وجود آمدند مردم عادت داشتند 
که اسکناس با خود حمل کنند و فرایند پذیرش عابر 
بانک مدتی طول کشید. درخصوص پذیرش و عادت 
بیشتری  زمان  است  ممکن  حتی  نیز  رمزریال  به 
باشیم.  داشته  نیاز  عابربانک ها  پذیرش  به  نسبت 
از  بیشتری  ابعاد  تا  دهد  اجازه  باید  مرکزی  بانک 
بالکچین در رمزارزها استفاده شود. فناوری بالکچین 
ویژگی های مختلفی دارد و با توجه به این مسئله که 
روند پذیرش رمزریال طوالنی خواهد بود پیشنهاد ما 
به بانک مرکزی این است که رمز پول ریال را محدود 
نکند و اجازه استفاده از ویژگی های فناوری بالکچین 

را بدهد. 

مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس اعالم کرد: تا پایان سال گذشته در 
مجموع ۲۹ مدرسه با عنوان کیمیای دانش در مناطق کمتربرخوردار 

کشور احداث و تحویل آموزش و پرورش شده است.
فائض فرخی گفت: برنامه ساخت ۱۰۰ مدرسه به ازای تعداد شعب 
بانک گردشگری ادامه دارد و در سال ۱۴۰۱ نیز سه مدرسه و مرکز 

آموزشی جدید احداث خواهد شد.
وی با بیان اینکه خدمات بنیاد یاس، متنوع بوده و به طور عمده 

مدرسه،  ساخت  افزود:  است،  کشور  برخوردار  کمتر  مناطق  در 
سرپرستی مراکز توانبخشی، تامین جهیزیه، آزادی زندانیان و توزیع 
بسته های کمک معیشتی، بخشی از فعالیت های بنیاد یاس به 

شمار می رود.
فرخی ادامه داد: بنیاد یاس همچنین سرپرستی ۲ مرکز توانبخشی 
جنوب کرمان و شهید فیاض بخش کرمان  را در شهرهای جیرفت 
و کرمان برعهده دارد که حدود ۲۰۰ کودک و نوجوان را سرپرستی 

می کند.
وی اضافه کرد: در مراکز یادشده عالوه بر نگهداری و مراقبت از 
معلوالن ذهنی و جسمی، خدمات دیگری همچون گفتار درمانی، 
کار درمانی، فیزیوتراپی، ارتوپد فنی، روانشناسی، مددکاری و پزشک 
متخصص به صورت تمام وقت زیرنظر مربیان و کارشناسان خبره این 

امور انجام می شود.
فرخی، توانمندسازی زنان از جمله زنان سرپرست خانوار را از دیگر 
از خدمات بنیاد یاس برشمرد و گفت: با همکاری بنیاد یاس حدود 
۵۰ نفر از زنان سرپرست خانوار، توانمند شده و مشغول به کار 
شده اند ضمن اینکه تحت پوشش بیمه درمانی هم قرار گرفته اند. 

مدیرعامل بنیاد یاس  از دیگر فعالیت های این بنیاد را تامین 

جهیزیه برای سر و سامان دادن به زندگی جوان ها و حفظ نظام 
خانواده در مناطق مختلف کشور از جمله مناطق محروم ذکر کرد و 
افزود: در سال گذشته بیش از ۲۶ میلیارد ریال برای تامین جهیزیه 

تخصیص یافت .
فرخی ادامه داد: همچنین با شیوع کرونا در کشور، بنیاد یاس 
در زمینه کمک به تامین امکانات درمانی و تجهیزات بیمارستانی 
استان های مختلف اقدام کرده و عالوه بر آن، هزاران بسته معیشتی 

را بین نیازمندان توزیع کرده است. 
نیازسنجی  یاس  بنیاد  های  کمک  تمام  که  است  ذکر  به  الزم 
می شود و این نیازسنجی ها از طریق بیش از ۳۰۰ نفر همرسان در 

سراسر کشور صورت می گیرد.
گردشگری  مالی  گروه  زیرنظر  که  یاس  نیکوکاری  خیریه  بنیاد 
و  حمایت  با  را  خیریه  امور  اجرای  مسئولیت  می کند،  فعالیت 

مشارکت بانک گردشگری برعهده دارد.
النبی)س( از سال ۱۳۹۳ تاسیس  بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه 
شده و وابسته به گروه مالی گردشگری است و تمام فعالیت های 
انجام شده در بنیاد یاس طبق سیاست های هیات امنا گروه مالی 

گردشگری و حمایت بانک گردشگری صورت می گیرد.

» ابتکار« ابعاد رمزارز ملی در اقتصاد ایران را بررسی می کند

جزئیات ریال دیجیتال

مدیرعامل انجمن بالکچین می گوید: رمزریال همانند سایر رمزارزهای دیجیتال نیست بلکه یک استیبل کوین است که معادل یک ریال خواهد بود و توسط 
بانک مرکزی منتشر می شود نه یک شرکت خصوصی.

احداث و تحویل 29 مدرسه تا پایان 1400 مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس اعالم کرد

آشتیانی: 

پیشنهاد ما به 

بانک مرکزی 

این است که 

رمز پول ریال را 

محدود نکند و 

اجازه استفاده 

از ویژگی های 

فناوری 

بالکچین را 

بدهد

باید  بانک  غیرحضوری  خدمات  کرد:  اعالم  گردشگری  بانک  جدید  مدیرعامل 
با تعریف خدمات جدید تا حدممکن بر اساس نیاز مشتریان حقیقی و حقوقی 

گسترش یابد.
محمدرضا فهمی در آیین معارفه اش که با حضور اعضای هیات مدیره گروه مالی 
گردشگری و بانک گردشگری و همچنین جمعی از مدیران گروه و بانک برگزار شد، 
گفت: صنعت بانکداری در جهان امروز با معیشت مردم پیوندی تنگاتنگ پیدا 
کرده و هیچ دسته و رسته ای از زندگی روزمره را نمی توان یافت که نیاز به خدمات 
بانکی نداشته باشد. وی افزود: توسعه خدمات دیجیتالی در دو دهه اخیر هر روز 
آدمی را به سمت سهولت بیشتر امور سوق می دهد و موسسات پولی و مالی از این 
خدمات جدا نیستند. زمان بانکداری سنتی سپری شده است از این رو همان گونه 
که از یک سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی گام برداشته ایم، ضمن 
تداوم و توسعه این خدمات، با مختصات نوین و ارائه خدمات جدید را تا حدممکن 
بر اساس نیاز مشتریان به صورت جدی مورد توجه قرار دهیم. فهمی ادامه داد: 
هرچه خدمات بر بستر سامانه های غیرحضوری بخصوص tobank حرکت کنیم، 
مسیر را کوتاه کرده ایم و در کنار آن خدمت رسانی به تجار و ارائه خدمات ارزی 
و بین المللی، توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مولد، مشارکت در پروژه های 
بزرگ ملی از اهداف مهمی است که با اهداف و برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت 
درصدد میل به آن خواهیم بود. وی با بیان اینکه توسعه خدمات بانکی با نگاه جامع 
نگر الزم است مورد توجه همه حوزه های فنی، مطالعاتی و عملیاتی باشد، تاکید کرد: 
باید با تسهیل شرایط برای خدماتی نظیر صدور ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی و 
توسعه تسهیالت خرد، سهم خود را از سهم دایره شبکه بانکی بزرگتر کنیم. فهمی 

گفت: اگر میخواهیم بانک را ارزانتر اداره کنیم، باید در یک سری از شاخص ها در 
نقطه مطلوب باشیم که از جمله آنها کاهش قیمت تمام شده پول، بهبود کفایت 
سرمایه، افزایش منابع ارزان قیمت و کاهش منابع بین بانکی است. وی افزود: در 
کنار ارائه خدمات نوین، سرلوحه قرار دادن اصول بانکداری نوین و اجرایی نمودن 
روش های سرمایه گذاری جدیدتر که بازدهی باالتری را دارد، بسیار مطلوب خواهد 
بود که از جمله اینها انواع مختلف سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. فهمی 
ادامه داد: از آنجا که گروه مالی گردشگری به عنوان مجموعه بالنده، که حوزه های 
مختلف تولیدی، صنعتی، سرمایه گذاری و کارآفرینی را شامل می شود، شرکت 
ها و پروژه های فاخر و بزرگی در سطح ملی و منطقه ای را داراست که با حمایت 
مناسب بانک و ارائه خدمات منطقی می تواند با سرعت مطلوبی به حرکت ادامه 
دهد. وی اظهار کرد: بانک گردشگری اکنون در دومین دهه از فعالیت به میزانی از 
بلوغ و کارآمدی رسیده که بتواند کادرسازی و توسعه منابع انسانی را بیش از گذشته 

در دستور کار قرار دهد. 
قائم مقام بانک گردشگری خبر داد؛ رشد چشمگیر منابع بانک گردشگری

عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک گردشگری اعالم کرد: منابع این 
بانک در مقایسه با دو سال گذشته به طور چشمگیری رشد کرده و اکنون به ۶۸۰ 
هزار میلیارد ریال رسیده است. حسین رحمتی در آیین معارفه محمدرضا فهمی 
مدیرعامل جدید بانک گردشگری گفت: با تالش و همکاری همه مدیران و کارکنان 
بانک، اکنون تعداد مشتریان بانک به حدود یک میلیون نفر رسیده که ۷۰ درصد 
آنها را مشتریان فعال تشکیل می دهد. وی افزود: امروز دیگر بانک گردشگری را 
به عنوان یک بانک برای جذب منابع نمی شناسند، بلکه این بانک اثرگذاری خود را 

در فعالیت های اقتصادی کشور نشان داده است. رحمتی تصریح کرد: امروز بانک 
گردشگری با وجود جوان بودن، به همت همه همکاران و خرد جمعی، در شبکه 
بانکی کشور رقابت می کند و با ایجاد فرهنگ کار و تالش، دوری از مقررات زائد 
اداری )بروکراسی( و توسعه خدمات نوین به موفقیت های زیادی دست یافته است.

وی گفت: بانک گردشگری از دو سال پیش در زمینه استفاده از فناوری های نوین 
گام های بلندی برداشته و امروز شعبه مجازی بانک ) tobank( برای ارائه خدمات 
غیرحضوری به خوبی در حال فعالیت است و به زودی از ۱۵ تیر ماه جاری نیز  

خدمات جدیدی به آن افزوده خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره بانک گردشگری: ایجاد مزیت های متنوع و جذب مشتریان 

جدید در دستور کار قرار گیرد
رئیس هیئت مدیره بانک گردشگری نیز در آیین معارفه مدیرعامل جدید 
این بانک گفت:  تهیه طرح های جدید با هدف جب مشتریان جدید، ایجاد 
مزیت های متنوع و تکریم مشتریان باید در دستور کار مدیرعامل بانک قرار گیرد. 
محمد بیگدلی افزود: مدیرعامل جدید بانک از مدیران نام آشنای بانکی است و 
تجارب و تخصص های الزم را هم در حوزه بانکی و هم بخش سرمایه گذاری 
دارد. وی ادامه داد: ایجاد تعامل بین بانک و ذی نفعان یک ضرورت است و 
داشتن تجربه و تخصص یکی از ویژگی های مهم مدیرعامل جدید است که می 

تواند به موفقیت ها در این زمینه کمک کند.
بیگدلی اظهار کرد: در شرایط اقتصادی امروز ایجاد رقابت بین بانک گردشگری و 
دیگر بانک ها نیازمند ایجاد مزیت های ویژه است و با توجه به خوشنامی و چابکی 

بانک گردشگری، سریع تر می توان به این مهم دست یافت.

نایب رئیس گروه مالی گردشگری: بانک گردشگری به بخش های مختلف اقتصادی 
کشور کمک کرده است

نایب رئیس گروه مالی گردشگری هم در آیین معارفه مدیرعامل جدید بانک 
گردشگری گفت: بانک گردشگری تاکنون در بخش های مختلف اقتصادی کشور 
از جمله بخش های معدن و هتلداری تاثیرگذار بوده و به این بخش ها کمک های 
شایانی کرده است. سیدبهاءالدین حسینی هاشمی افزود: همچنین با رفع محدویت 
های مرتبط با افزایش گردشگران به کشور، این بانک می تواند بیش از پیش در رونق 
هر چه بخش صنعت گردشگری موثر باشد. وی با بیان اینکه مدیرعامل جدید بانک 
)محمدرضا فهمی( در بخش های سرمایه گذاری و بانکداری دارای تجربه و تخصص 
است، گفت: در بانکداری آنچه عامل موفقیت خواهد بود، خالقیت و نوآوری است 
و آنچه ضربه می زند، مقررات زائد اداری )بروکراسی( است. حسینی هاشمی تصریح 
کرد: مردم اقتدار یک بانک را در شعبه می بینند و لذا بانک گردشگری باید با توجه به 

این مهم، خوشنامی و چابکی خود را حفظ کند.

آیین معارفه مدیرعامل جدید بانک گردشگری برگزار شد

مدیرعامل جدید بانک گردشگری: خدمات غیرحضوری با نگاه جامع نگر گسترش می یابد 

kimia.najafi.23@gmail.com
کیمیا نجفی

مدیرکل استاندارد استان تهران خبر داد

آغاز طرح سنجش وزن مواد غذایی برای جلوگیری از کم فروشی

مدیرکل استاندارد تهران از اجرای طرح سنجش وزن بسته بندی  فرآورده های صنعت غذایی و 
شوینده، در استان تهران بصورت آزمایشی، خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از اداره  کل استاندارد استان تهران، نوری در این خصوص تشریح کرد: 
در پی افزایش میزان کم فروشی در برخی از فرآورده ها، بویژه پس از اجرای طرح اصالح یارانه ها، 
سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اقدام به بازرسی مشترک از واحدهای تولیدی صنایع غذایی و 

شوینده و همچنین توزین محصوالت بسته بندی شده کرد.

وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف رعایت حقوق مصرف کنندگان و مقابله با کم فروشی و 
نیز نظارت دقیق تر بر بازار، در استان های تهران و البرز که سهم ۴۰ درصدی از عرضه کل کشور را 
دارند، به عنوان استان های منتخب در حال اجراست، افزود: کمیته اقدام ویژه، با تالش کارشناسان 
اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس های اداره  کل استاندارد استان تهران، از تاریخ ۲۴ خرداد ماه 
سال جاری، کار خود را آغاز کرد و در این راستا، از واحدهای تولیدی استان بازرسی انجام شده  

است.
گفتنی است، بازرسی ها همچنان ادامه دارد و نتایج آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
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مدیرعامل بیمه دانا در نشست هم اندیشی 

کارکنان و نمایندگان استان گلستان:

پرتفوی سه ماهه بیمه دانا به حدود 
هشت هزار میلیارد تومان رسید

مدیرعامل بیمه دانا به همراه جمعی از مدیران 
تیرماه  پنج شنبه دوم  این شرکت در روز  ارشد 
گلستان  استان  نمایندگان  و  همکاران  با   1401

دیدار و گفت وگو کرد. 
رضا جعفری در نشست هم اندیشی کارکنان 
شعب و نمایندگان استان گلستان با بیان اینکه 
حق بیمه تولیدی این شرکت در سه ماه گذشته 
است،  کرده  عبور  تومان  میلیارد  مرز 7800  از 
اظهار کرد: طی سه ماه اخیر، بالغ بر 400 میلیارد 
به حجم سرمایه گذاری های شرکت  نیز  تومان 
مناسب  بازدهی  با  میزان  این  که  افزوده شده 
همچنین  است.  افزایش  و  سوددهی  حال  در 
طی سه ماه ابتدای سال جاری نیز شاهد رشدی 
بالغ بر 330 درصدی شرکت در شاخص فروش 

بودیم.
وی با تأکید بر اینکه بهسازی و توانمندسازی 
سرمایه انسانی دو عنصر مهم و اثرگذار در هر 
جانشین پروری  بحث  به  است،  کسب وکاری 
اشاره کرد و از همه مدیران خواست ضمن اعتماد 
با هدف  را  آموزش های الزم  به همکاران خود، 
 جانشین پروری و مدیرپروری به آن ها ارائه دهند.

از  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ایشان 
عنصر  یک  عنوان  به  اطالعات  فناوری  حوزه 
مهم، اثرگذار و حیاتی در راستای بقای شرکت 
یاد کرد و گفت: امروزه بسیاری از سازمان ها در 
جهان فراتر از این حوزه گام برداشته و به سمت 
هوشمندسازی حرکت  کرده  اند. بنابراین، ضروری 
است صنعت بیمه به ویژه بیمه دانا در راستای 
 هوشمندسازی فعالیت های خود گام بردارد.  

مدیرعامل بیمه دانا، یکی از اهداف اصلی شرکت 
در کنار بُعد اجتماعی را توجه به بُعد اقتصادی 
نامیدند و در این راستا تأکید بر رعایت اصول 
بیمه گری  فعالیت های  در  ریسک  مدیریت 

داشتند.
به  بَزی  پرویز  نشست،  این  پایان  در 
نمایندگی از شبکه فروش بیمه دانا در استان 
و  مدیرعامل  به  خوشامدگویی  گلستان ضمن 
مشکالت  و  دغدغه ها  بیان  به  همراه،  هیئت 
پرداخت.   استان  این  در  فروش   شبکه 

سیدداوود  دکتر  نشست،  این  در  همچنین 
حسینی معاون فنی بیمه های اشخاص، فرشید 
جوان معاون مالی و اقتصادی، کاظم صفرزاد 
مدیر  سیف پور  محسن  حراست،  مدیرکل 
هماهنگی امور شعب و محمد شاهینی رئیس 

شعبه گرگان نیز حضور داشتند. 
در حاشیه این بازدید، رضا جعفری مدیرعامل 
نظری  سیدرضا  و  دانا  بیمه  سهامی  شرکت 
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان درخصوص 
ثبت نام،  اجرایی  روند  و  همکاری  تفاهم نامه 
تعهدات بیمه تکمیلی و ظرفیت مراکز درمانی 

فرهنگیان دیدار و تبادل نظر کردند.
در این نشست مدیرعامل بیمه دانا با اشاره 
به رسالت اجتماعی بیمه دانا گفت: ما خود را 
مدیون معلمان می دانیم و این رسالت اجتماعی 
و دینی ماست که باید در قبال جامعه فرهنگی 

ادا کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان نیز 
دانا در  بیمه  از حضور مسئوالن  ضمن تشکر 
این استان گفت: امیدواریم احیاء بیمه تکمیلی 
و  معلم  جایگاه  شان  حفظ  موجب  فرهنگیان 
مقام  تأکید  طبق  و  شده  آن ها  خانواده های 
معظم رهبری )مدظله العالی(  موجب توسعه، 
در  امیدآفرینی  و  انگیزه  افزایش  و  پیشرفت 

جامعه شود.

در جریان سفر رئیس جمهوری به 

چهارمحال و بختیاری صورت گرفت

تقدیر از اقدامات بانک مسکن برای 
کمک به قشر آسیب پذیر

و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاون 
شهرسازی و معاون حقوقی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی از اقدامات بانک مسکن برای کمک به 

قشر آسیب پذیر جامعه تقدیر کردند.
استانی  چهارمین سفر  و  بیست  با  همزمان 
رئیس جمهوری و هیئت دولت به چهارمحال 
و بختیاری، بانک مسکن طی اقداماتی جداگانه 
به میزبانی از مدیران اداره کل راه و شهرسازی 
کل  اداره  در  خدمت  میز  دو  برپایی  استان؛ 
راه و شهرسازی و اداره کل اقتصاد و دارایی و 
همچنین دیدارهای جداگانه با مسئوالن وزارت 
راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی 

پرداخت.
تقدیر معاون وزیر راه و شهرسازی از بانک 

مسکن برای اجرای طرح نهضت ملی
مدیریت  در  نشستی  در  مسکن  بانک 
محمودزاده،  محمود  میزبان  استان،  شعب 
و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاون 
اداره  مدیرکل  مقصودی  شهرسازی،حسینعلی 
راه و شهرسازی استان و جمعی از مدیران تابعه 

وزارت راه و شهرسازی استان شد.
از  میزبانی،  این  از  تشکر  محمودزاده ضمن 
خدمات و تالش محسن ربانی یکتا مدیر شعب 
استان و کارکنان بانک مسکن در راستای اجرای 

طرح نهضت ملی تقدیر و تشکر کرد.
زیرمجموعه  ادارات  روسای  نشست،  این  در 
وزارت راه و شهرسازی به بیان مسایل و مشکالت 
مجموعه خود پرداخته و محمود زاده نیز به بیان 
پاسخهایی در این خصوص پرداخت و مقرر شد 
موضوعاتی که نیاز به پیگیری بیشتری دارند، به 

پایتخت منعکس شود.
پاسخگویی بانک مسکن به مردم در ۲ میز 

خدمت
رئیس جمهوری و  استانی  با سفر  زمان  هم 
هیئت دولت به استان چهارمحال و بختیاری، 
میز خدمت  دو  برپایی  به  اقدام  بانک مسکن 
دراداره کل راه و شهرسازی و اداره کل اقتصاد و 
دارایی با حضور علی کشاورز عضو هیات عامل 
درامور  مدیرعامل  معاونت  سرپرست  و  بانک 
شعب و بازاریابی، سعیدرضا کوهی سرپرست 
اداره کل اعتبارات، مدیر شعب استان و فریبرز 

معصومی معاون مدیر استان کرد.

ششمین جشنواره حساب های 
قرض الحسنه بانک سینا آغاز شد

حساب های  جشنواره  دوره  ششمین 
قرض الحسنه بانک سینا با هدف ترویج سنت 

پسندیده قرض الحسنه آغاز شد.
در راستای قدردانی از نیت خیر سپرده گذاران 
و به منظور ایجاد زمینه های افزایش مشارکت 
عمومی در جهت گسترش سنت قرض الحسنه، 
قرض الحسنه  حساب های  جشنواره  ششمین 

پس انداز این بانک برگزار می شود.
سپرده گذاران  به  جوایزی  جشنواره،  این  در 
بازه  در  پس انداز  قرض الحسنه  حساب  دارای 
زمانی اول مهرماه 1400 تا پایان شهریور ماه سال 

1401 اهدا خواهد شد.
حساب های  جشنواره  ششمین  جوایز 
 37 شامل  سینا  بانک  پس انداز  قرض الحسنه 
جایزه کمک هزینه خرید خودرو ایرانی هر یک 
هزینه  کمک  ریال، 37  میلیارد  یک  ارزش  به 
خرید کاالی ایرانی هر یک به مبلغ 500 میلیون 
ریال، 137 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 
هر یک به مبلغ 100 میلیون ریال، چهار هزار و 
537 جایزه 10 میلیون ریالی و ۲۲ هزار و 637 

جایزه 5 میلیون ریالی است.
جشنواره  در  شرکت  برای  موجودی  حداقل 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا 
یک میلیون ریال است و به ازای هر 500 هزار 
ریال در پایان هر روز یک امتیاز برای صاحب 

حساب منظور می شود.

وزیر  و  اول  معاون  از  رئیس جمهوری  تازگی  به 
اطالعات خواسته که به سرعت اخبار مبنی بر تخلف 
احتمالی در واردات نهاده های دامی را بررسی و نتیجه 
را به وی گزارش کنند. اما ماجرای تخلف احتمالی 

چیست؟
سازمان  رئیس  تیرماه،  سوم  ایسنا،  گزارش  به 
بازرسی کل کشور با اشاره به گالیه مندی تعدادی از 
کشاورزان و اتحادیه ها در رابطه با خرید نهاده های 
دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهاده ها 
اعالم کرد که براساس پیگیری های به عمل آمده 
مشخص شده که سازمان تعاونی روستایی در تاریخ 
10 فروردین امسال اقدام به انعقاد قراردادی تحت 
عنوان تفاهم نامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی 
کرده و به موجب این قرارداد، شرکت مذکور متعهد 
به تامین 13 میلیون و 700 هزار تن نهاده دامی از 
جمله گندم، جو، روغن و … شده است و در حالی 
که تاکنون حدود 40 روز از موعد وارد کردن محموله 
نهاده های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته 

اما هنوز این نهاده ها تامین نشده  است.
طبق اعالم سازمان بازرسی، ساخت کوتاژ صوری 
در حالی که هنوز محموله نهاده های دامی وارد بندر 
نشده بود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، 
سبب شد که 800 هزار تن نهاده دامی در سامانه 
به مردم، کشاورزان و اتحادیه ها ارائه شود و مردم 
نیز بدون آنکه نهاده ها وارد شده باشد، با مشاهده 
ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، 500 هزار تن از این 
نهاده ها را با مبلغ 1100 میلیارد تومان خریداری و 
این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره 

واریز کنند.
کوتاژ صوری اتفاق افتاده است

خداییان همچنین اضافه کرد که طبق رسیدگی های 
ایجاد  که  شده  مشخص  بازرسی،  سازمان  بدوی 
کوتاژ صوری و قرار دادن کوتاژ در سامانه بازارگاه و 
عرضه شدن نهاده ها در میان مشتریان، کشاورزان 
و اتحادیه ها در حالی  که نهاده ای وارد کشور نشده، 
از جمله تخلفات رخ داده در خصوص واردات این 
از سوی دیگر، برخی  بوده است.  نهاده های دامی 
بانک  به  نامه ای  از مسئوالن جهاد کشاورزی طی 
مرکزی خواستار آن شده بودند که 735 میلیون دالر 
در اختیار شرکت مورد اشاره قرار گیرد و در این نامه 
قید کرده بودند که نهاده های دامی وارد کشور شده 
است؛ در حالی  که اصال نهاده ای به کشور وارد نشده 

بود.
براساس اعالم سازمان بازرسی کشور، بعد از آنکه 
مشخص شد شرکت خصوصی مورد اشاره توانایی 
به کشور  نهاده های دامی  این محموله  وارد کردن 
تعاونی  به سازمان  این شرکت  ندارد 4۹ درصد  را 
روستایی منتقل شد؛ در حالی که بر اساس قانون، 
بخش های دولتی نمی توانند هبه  )هدیه( را بپذیرند و 
عواقب این انتقال آن است که اگر شرکت نتواند به 
تعهدات خودش در زمینه وارد کردن نهاده های دامی 
این خسارت  از  باید حداقل 50 درصد  کند،  عمل 

توسط دولت جبران شود.
دریافت شماره کوتاژ، قبل از وارد شدن کاال به بندر
سازمان  توسط  شده  ارائه  گزارش های  از  بعد 
بازرسی، محسنی اژه ای_ رئیس قوه قضاییه  نیز اعالم 
کرد که یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این 
محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کاالی 
مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام 
شده است و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه 
بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار 
گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام 

به خرید کاال کردند.

هیچ کاالیی به کشور وارد نشده بود
وی با اشاره به نامه نگاری برخی مسئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی با بانک مرکزی در جریان امور مربوط 
به واردات این محموله نیز گفت که طی نامه ای از 
بانک مرکزی خواسته شده بود که دالر بابت کاالیی 
که وارد شده در اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره 
قرار اده شود؛ در حالی  که اساساً هیچگونه کاالیی 

وارد کشور نشده بود.
واگذاری بخشی از سهام این شرکت خصوصی به 

تعاون روستایی تخلف است
از سهام  واگذاری 4۹ درصد  قضاییه  قوه  رئیس 
شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی 
را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات 

اخیر محموله نهاده های دامی عنوان کرد.
که  خواست  بازرسی  سازمان  از  عدلیه  رئیس 
واردات  زمینه  در  گرفته  صورت  تخلفات  موضوع 
نهاده های دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری 
قرار دهد و در همین زمینه تصریح کرد: اینکه یک 
دستگاه که از متولیان واردات کاال به کشور است 
به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد 

موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است.
این اظهارات در حالی است که چندی  پیش یعنی  
31 خرداد ماه، ایسنا درباره فعالیت این شرکت از 
محمد قربانی، معاون وزارت جهاد کشاورزی، سوال 
این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی  کرد و 
غذایی  امنیت  تامین  چارچوب  در  که  داد  پاسخ 
مردم، از همه ابزارها و ظرفیت های قانونی در این 
زمینه استفاده می کنیم و یکی از همین ابزارها شرکت 
مذکور است. بر اساس ماده 3 اساسنامه سازمان 
مرکزی تعاون روستایی بند 13 و 15، سازمان تعاون 
معامالت  وارد  نیاز  صورت  در  می تواند  روستایی 

بازرگانی شود و ما نیز از این ظرفیت قانونی استفاده 
کردیم. 

شبکه حمل و نقلی شرکت واردکننده کند بود
به  اقدام  شرکت  این  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
تامین نهاده مورد نیاز دام و طیور کرد. تعدادی از 
تولیدکنندگان دام و طیور از محموله های وارد شده 
شد.  انجام  بسیاری  خریدهای  و  کردند  استفاده 
شمال  از  را  طیور  و  دام  نهاده های  مذکور  شرکت 
کشور به وسیله کشتی وارد می کرد اما شبکه حمل 
و نقلی آن سرعت الزم را نداشت و به همین منظور 
از مدیرعامل اتحادیه دامداران درخواست کردیم که 

بر فرآیند بارگیری و ارسال آن نظارت داشته باشد.
کاال  جهادکشاورزی،  وزیر  معاون  گفته  بر  بنا 
به کشور وارد شده، دپو شده و در حال انتقال به 
تولیدکنندگان است. بر اساس ارزیابی هایی که انجام 
دادیم هفته گذشته نیز برای این شرکت جایگزین 
تعیین کردیم و همه تعهدات و وظایف آن به شرکت 
پشتیبانی امور دام واگذار شد تا فرآیند تامین نهاده 
دچار مشکل نشود. شرکت پشتیبانی امور دام نیز 
به این کار سرعت داده و به زودی نهاده های معوقه 

تولیدکنندگان تامین می شود.
بار مجازی نداشیم

که  مدعی شد  مجازی   بار  فروش  رد  با  قربانی 
کوتاژ صوری اتفاق نیفتاده است زیرا حتما باید بار 
در سامانه بارگذاری شده باشد تا برای تولید قابل 

خریداری باشد.
پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه شده

عسکرزاده،  عباس  گذشته  روز  رابطه  همین  در 
با  بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی،  معاون توسعه 
شرکت  توسط  نهاده ها  تحویل  در  تأخیر  به  اشاره 
بانک  پول دریافتی در  الف ت س، گفت: مجموعه 

کشاورزی بلوکه شده و موجود است، حتی یک دالر 
پرداخت نشده  به شرکت  بانک مرکزی  از حساب 

است.
وی با اشاره به تامین حدود 104 هزار و 500 تن 
شرکت  این  توسط  اعالمی  تن  هزار   4۹0 از  نهاده 
افزود: مابقی نهاده ها نیز تا آخر تیر ماه تامین و 

تحویل دامداران و مرغداران خواهد شد.
تا آخر تیرماه نهاده ها تحویل داده می شود

عسکرزاده با اشاره به این که تاکنون در مجموع 
یک میلیون و 300 هزار تن نهاده توسط این شرکت ها 
تامین شده است، گفت: تقریباً 300 هزار تن از این 
میزان باقی مانده است که برای تخصیص کیفیت 
ارزی با بانک مرکزی هماهنگ شده که هماهنگی، 
همدلی و همراهی می طلبد که تا آخر تیر ماه این 

نهاده ها به دامداران و مرغداران تحویل داده شود.
وی با تاکید بر این که یکی از مشکالت در تحویل 
از  یکی  شد:  یادآور  است،  نقل  و  حمل  نهاده ها، 
محدودیت های گمرکهای شمال بحث حمل و نقل 
است و تمام تالشمان را خواهیم کرد که بخشی از 
نهاده ها را از جنوب تامین کنیم و تا آخر تیرماه تمامی 

نهاده ها به دست مرغداران و دامداران برسد.
با این حال سوال اینجاست اگر بنابر گفته معاونان 
وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات این شرکت قانونی 
بوده و مرتکب تخلفی نشده و تنها کندی حمل و 
و  دامداران  دست  به  نهاده  که  شده  باعث  نقل 
مرغداران نرسد، پس چرا دستگاه های قضایی کشور 
به کوتاژ صوری اشاره و اعالم کرده اند که با توجه به 
وارد نشدن نهاده، شرکت فوق تخلف کرده است؟ یا 
اینکه چرا باید تعهدات و وظایف شرکتی که مرتکب 
تخلف نشده سریعا به شرکت پشتیبانی امور دام 

واگذار شود؟

گرم  تابستان  در  برق  شبکه  از  مراقبت  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر 
امسال، گفت: ۹ ماه برنامه ریزی و تالش صنعت برق موجب شد 

که خردادماه را با کمترین مشکالت سپری کنیم.
به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان در نشست تخصصی مدیران 
عامل شرکت های برق منطقه ای و توزیع سراسر کشور، به کارگیری 
تمامی ظرفیت ها را برای موفقیت در این برنامه ریزی مهم دانست 
و گفت: امروز شاهد همکاری و حمایت ارزشمند دستگاه ها هستیم 

که نتایج مثبتی را  در کنترل مصرف برق کشور به همراه دارد.
او با بیان اینکه بخش قابل توجهی از شرکت های توزیع، برنامه 
مدیریت مصرف را به خوبی اجرا کردند، افزود: نظم و انضباط در کار 
و برنامه ریزی مدیریت مصرف کشور، بسیار مهم و ضروری است.

وی مدیریت مصرف اعمال شده امسال را با سال های گذشته 
متفاوت دانست و عنوان کرد: این برنامه دقیق با محدودیت کمتر 

بوده که رضایتمندی و سود مشترک را به همراه دارد و این مهم در 
کاهش مصرف مشهود است.

وزیر نیرو با اشاره به آمار مشترکان صنعتی کشور گفت: با توجه 
به برنامه ریزی انجام شده بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از 630 هزار مشترک صنعتی در کشور، 580 هزار مشترک 
بدون هیچ محدودیت و برنامه مدیریت مصرفی از انرژی کامل در 
اوج بار سال 1401 استفاده می کنند و امیدواریم بدون مشکل، برق 

این بخش را تامین کنیم.
طبق اعالم وزارت نیرو، او در ادامه، دلیل رضایتمندی مشترکان 
و  دقیق  برنامه  داشتن  را  نیرو  وزارت  مصرف  مدیریت  برنامه  از 

اطالع رسانی مناسب در کشور عنوان کرد.
وزیر نیرو با بیان اینکه خوشبختانه بر اساس آمار تعداد زیادی 
از مشترکان شامل پاداش مصرف شده اند، بر جدیت شرکت ها در 

ماجرای تخلف احتمالی در واردات نهاده های دامی

یک شرکت و صدها ابهام!
طبق رسیدگی های بدوی سازمان بازرسی، مشخص شده که ایجاد کوتاژ صوری و قرار دادن کوتاژ در سامانه بازارگاه و عرضه شدن نهاده ها در میان 

مشتریان، کشاورزان و اتحادیه ها در حالی  که نهاده ای وارد کشور نشده، از جمله تخلفات رخ داده درخصوص واردات این نهاده های دامی بوده است.

تعداد زیادی از مشترکان شامل پاداش مصرف برق شدندوزیر نیرو:

قربانی با رد 

فروش بار 

مجازی  مدعی 

شد که کوتاژ 

صوری اتفاق 

نیفتاده است 

زیرا حتما باید 

بار در سامانه 

بارگذاری شده 

باشد تا برای 

تولید قابل 

خریداری باشد

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: شناسایی ریسک های 
بانک بر اساس آمار و اطالعات در اولویت قرار خواهد گرفت 
و در حوزه سودآوری، روند سودآوری گذشته تقویت خواهد 

شد.
و  مدیران ستاد  نخستین هم اندیشی  در  ایمانی  سید ضیاء 
صف بانک در سال ١٤٠١ که با حضور وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، مسئوالن این وزارتخانه، اعضای هیئت مدیره و مدیران 
استانی و ستادی بانک برگزار شد، مهم ترین اولویت های این 

بانک در سال ١٤٠١ را اعالم کرد.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت شاخص های عملکردی بانک 
زیان،  و  سود  مطالبات،  مصارف،  سپرده ای،  منابع  مورد  در 
شاخص های  سایر  و  کشور  نقدینگی  از  سهم  بازار،  از  سهم 
عملکردی بانک در سال ١٤٠٠، از برنامه های خود برای تداوم 
سودآوری گفت و افزود: این موارد نشان می دهد که شناسایی 
اولویت  در  اطالعات  و  آمار  اساس  بر  باید  بانک  ریسک های 

قرار بگیرد.
ایمانی در تشریح اهمیت ریسک های مترتب بر شاخص های 
بهبود  برای  برنامه ریزی  و  شناخت  لزوم  بانک ها،  عملکردی 
فرآیندها و دستیابی به نتایج بهتر فعالیت واحدهای مختلف 
صف و ستاد بانک را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به انواع 
و  پذیرندگی  حوزه  در  ویژه  به  اطالعات  فناوری  ریسک های 
صادرکنندگی، ریسک ناشی از تمرکز حساب مشتریان کالن، 
سهم  ریسک  مصارف،  به  نسبت  معوق  مطالبات  ریسک 
مطالبات مشکوک الوصول نسبت به کل مطالبات، ریسک های 
تاکید کرد:  بندهای حسابرسی،  و  عملیاتی و کفایت سرمایه 

بانک صادرات ایران در حوزه سودآوری، روند سودآوری گذشته 
از  نباید نسبت سودآوری سال ١٤٠١  و  تقویت خواهد کرد  را 

١٤٠٠ کمتر باشد.
وی در این نشست بر افزایش درآمدهای کارمزدی، مدیریت 
صحیح هزینه ها، تالش برای جبران منابع از دست رفته، فروش 
امالک مازاد را نیز به عنوان اهداف مورد نظر در سال جاری 
برشمرد و افزود: جلوگیری از رشد مطالبات معوق، توجه ویژه 
به نیروی انسانی، مدیریت و متوازن سازی مصارف و افزایش 
تعداد شعب سود ده از دیگر برنامه های بانک صادرات ایران در 

سال جاری خواهد بود.
ایران چهار حوزه اعتباری، کسب  مدیرعامل بانک صادرات 
وصول  و  حقوقی  اطالعات،  فناوری  از  کارمزدی  درآمدهای 
مورد  را  زیرمجموعه  بیشتر شرکت های  و سودآوری  مطالبات 
انتظارات  برآورده کردن  هزینه ها،  کنترل  و  داد  قرار  تاکید 
رفع  و  بانکی  رقبای  تکلیفی،  تسهیالت  مدیریت  ذی نفعان، 
برنامه های  مهمترین  جمله  از  حقوقی  و  قضایی  دغدغه های 

بانک نام برد.
در نخستین همایش مدیران ستاد و صف بانک سال ١٤٠١ 
مهمترین دغدغه ها و نظرات در چهار گروه اصلی با ریاست 
اعضای هیئت مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مدیران 
و  میان مدت  کوتاه مدت،  دوره های  در  مربوطه  مسئوالن  و 
بلندمدت اقدامات الزم برای حل و فصل آنها را در دستور کار 
خواهند داشت. طی سه ماه آینده دوباره این همایش برگزار و 
نتایج مصوبات و ابالغیه های این همایش گزارش داده خواهد 

شد.

سیدضیاء ایمانی در نخستین هم اندیشی مدیران ستاد و صف بانک:

وند سودآوری گذشته بانک صادرات ایران تقویت می شود ر
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رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای حبیب اله دست افکن دارای شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست به کالسه 67.4001 از این 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین دست افکن به شماره 

شناسنامه 240 در تاریخ 1400/5/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :

1-متقاضی گواهی حصر وراثت فرزند حسین ش ش 22 ت ت 1364 صادره از بویراحمد فرزند متوفی

2-رحمت اهلل نامداری پور فرزند حسین ش ش 725 ت ت 1361 صادره از بویراحمد فرزند متوفی

3-سعید نامداری پور فرزند حسین ش ش 4220126325 ت ت 1369 صادره از بویراحمد فرزند متوفی

4-فاطمه دست افکن فرزند حسین ش ش 166 ت ت 1366صادره از بویراحمد فرزند متوفی

5-زهرا دست افکن فرزند حسین ش ش 4220330615 ت ت 1371 صادره از بویراحمد فرزند متوفی

6-تاجماه داشته فرزند رشید ش ش 345 ت ت 1340 صادره از بویراحمد همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد.

 رئیس شورای حل اختالف پاتاوه

سند سبز پراید 141 مدل 13۸6 نقره ای متالیک به مالکیت نوید سبزی اوغانی به 

موتور  شماره  22به  ایران   975 65م  شهربانی  شماره  0061590665به  ملی  شماره 

2116541شماره شاسی S14۸22۸6223977 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

گهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس یاسوج

احتراما آقای کاوس حسن زاده حسین آباد  فرزند عبداهلل  با شماره شناسنامه 789 

صادره از بویراحمد طبق وکالت نامه شماره 6882 مورخ 15/9/1394 دفترخانه اسناد رسمی 

شماره 40 مارگون از طرف مالک آقای نصیب اهلل فرجی فرزند عوض  با شماره شناسنامه 

265 صادره از بویراحمد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفتر خانه اسناد رسمی 

شماره  83 یاسوج ويك برگ تقاضاي كتبي مدعي هستند كه سند مالكيت شش دانگ  

اعیانی یک آپارتمان )طبق سند( به  مساحت 89.5مترمربع  به پالک  315.5679 ذیل دفتر 

ثبتی 291 صفحه 336 بخش 26 فارس یاسوج به شماره چاپی 029244 سری ب سال 90 

مورخ 29/9/1390 به ثبت رسیده و سند مالکیت آن  بعلت جابجایی  مفقود گردیده است  . 

ضمنا پالک مذکور دارای محدودیت فروش اقساطی  شماره 4931 مورخ 14/10/1391 به مبلغ 

378468950 به نفع بانک مسکن می باشد،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

مساحتشماره پالکردیف
 )متر مربع(

 قیمت هر متر مربعنوع کاربری
)ریال(

 مبلغ ضمانت نامه بانکیقیمت کل )ریال(
)ریال(

آدرس ملک

 تجاری )خدمات11.673048.3
محله(

یاسوج – بر بلوار باهنر300،000،00014،490،000،000724،500،000

 تجاری )خدمات21.673180.32
محله(

یاسوج – بر بلوار باهنر360،000،00028،915،200،0001،445،760،000

 دوگنبدان – روبروی میدان میوه و تره بار – انتهای43،000،0001،606،050،00080،302،500صنعتی کارگاهی35.194437.35
شهرک صنعتی مکانتیکها

 دوگنبدان – ابتدای 180 دستگاه روبروی منازل25،000،00025،000،000،0001،250،000،000ورزشی421.103291000
آپارتمانی

دوگنبدان- فلکه سه راهی – )خیابان ثبت قدیم(70،000،00028،560،000،0001،428،000،000مسکونی522.106408

دوگنبدان – کوی سه راهی – انتهای کوچه چهارم30،000،0006،414،000،000320،700،000مسکونی622.8934213.8

بدین وسیله به اطالع عموم می رساند اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد بر اساس برنامه اجرایی سال 1401 در 

خصوص فروش و واگذاری اراضی و همچنین استناد به بند 11 موارد تفویض اختیار ابالغی از سوی سازمان ملی زمین ومسکن شش قطعه زمین با  

مشخصات ذیل  به صورت نقد از طریق مزایده عمومی تحت پالک وکروکی پیوست بر اساس ضوابط ومقررات قانونی به قیمت پایه کارشناسی  رسمی 

دادگستری با رعایت قوانین و مقررات به فروش برساند.لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 1401/04/5لغایت 1401/04/20 به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایند.

-مزایده گزار و نشانی:یاسوج-ضلع جنوبی میدان شهید حسین فهمیده-ساختمان شماره 1-اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه وبویراحمد

-مزایده گران می بایست پاکت مهر و موم شده حاوی ضمانت نامه بانکی دارای مشخصات کامل بابت سپرده به مبلغ 5درصد قیمت پایه دارای سه ماه 

اعتبار از تاریخ  صدور در وجه اداره کل راه وشهرسازی استان را در وقت اداری از تاریخ 1401/04/5 لغایت 1401/04/20ساعت 13:00 به دبیرخانه 

حراست اداره کل راه وشهرسازی استان واقع در یاسوج- ضلع جنوبی میدان شهید حسین فهمیده ساختمان شماره یک تحویل و رسید اخذ نمایند.

-به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه یا ضمانت نامه کمتر از 5 درصد مبلغ پایه،مبهم،ناخوانا ،مشروط دارای خط خوردگی یا تحویل در خارج از موعد مقرر 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-اداره کل راه وشهرسازی در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-کلیه هزینه های نقل و انتقال)دارایی،ثبت،شهرداری وهزینه های دفترخانه سندنویسی(نشر آگهی به اضافه هزینه کارشناسی رسمی دادگستری و سایر 

هزینه ها به عهده برنده مزایده است.

-جلسه کمیسیون بازگشایی مزایده مورخ 1401/4/21ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان شماره 1 برگزار می گردد.

-برنده مزایده ظرف مدت 20روز از تاریخ اعالم نظر کمیسیون مزایده مهلت دارد نسبت به واریز وجه به حسابی که این اداره کل کتبا اعالم می 

دارد اقدام نماید ودر صورت عدم مراجعه برنده اول،سپرده وی به نفع خزانه دولت ضبط  ونفر دوم برنده مزایده اعالم خواهد شد و در صورت عدم 

مراجعه )نفر دوم(مزایده تجدید خواهد شد.

- برنده مزایده توجه داشته باشد در صورت بروز هرگونه مشکل از نظر حقوقی یا ثبتی وموارد پیش بینی نشده بهای واریزی عینا به متقاضی مسترد و 

هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

*توضیحا کلیه ردیف ها در سامانه ستاد حتما مطالعه گردد.

آگهی مزایده اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه وبویراحمد

اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد 

نوبت اول

مفقودی
ــد ل 1392   ــفید م ــگ س ــی cc 180 رن ــیکلت آپاچ ــی و کارت موتورس ــند کمپان ــبز و س ــرگ س ب
ــه ــماره تن ــور 0E6AD2184994 و ش ــماره موت ــران 123 – 55678 و ش ــاک  ای ــماره پ ــه ش ب

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  N2G***180P9210283 مفق
قم 6997

فقدان مدارک
ــژو 405 جــی ال ایکــس آی مــدل 1387  ــرگ ســبز( خــودرو ســواری – سیســتم پ مــدرک خــودرو ، ) ب
ــیله  ــه وس ــی : NAAM01CA08K904778،  شناس ــماره شاس ــور : 12487105178،  ش ــماره موت ش
نقلیــه   VIN ( : IRFC7871V30B904778( و شــماره پــاک :  88 – 488 ج 38 ، بــه نــام حســین پــور 
داودی بــه شــماره ملــی : 0075516616 مفقــود گردیــده و از درجــه ی اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 6999

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  ) فشرده ( 
شماره 2001001032000011 

مورخ 1401/04/04  

6966

ــه ای مرکــز داده بــه منظــور  شــرکت آب  و فاضــاب شــیراز در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای ) موضــوع : ایمــن ســازی و ارتقــای تجهیــزات رایان
حفاظــت از داده هــا و زیــر ســاخت فنــاوری اطاعــات شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان شــیراز  ) الــف ( از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 
ــه تامیــن کننــدگان و شــرکت هــای واجــد شــرایط  ــر اســاس شــرایط فنــی اعــام شــده در اســناد مناقصــه ب ــه آدرس www.setadiran.ir  برگــزار و  ب ب
واگــذار نمایــد. 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 .
1- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 

2- محل تحویل :   شهر شیراز 
3- مدت تحویل : 7 ماه شمسی 

4- محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات : سامانه ستاد ) تدارکات الکترونیکی دولت ( 
پاکــت الــف عــاوه بــر بارگــذاری در ســامانه بــه صــورت فیزیکــی تحویــل دبیرخانــه شــرکت بــه ادرس : شــیراز –  بلــوار آیــت الــه ربانــی – نبــش کوچــه 17 - 

اداره مرکــزی تلفــن : 8-2281156-0713  مــی گــردد .
5- برآورد اولیه : اعام نمی گردد . 

6- تاریخ شروع فروش اسناد : ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ  1401/04/05
7- تاریخ نهائی اخذ اسناد : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/04/07  

8-  تاریخ نهائی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر : تا 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22  
9- تاریخ بازگشایی پاکات :   ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 1401/04/22 در محل سالن کنفرانس شرکت 

ــناد آدرس :      ــودت اس ــه و ع ــناد مناقص ــوص اس ــتر در خص ــات بیش ــت اطالع ــت دریاف ــزار جه ــه گ ــتگاه مناقص ــاس دس ــات تم 10- اطالع
ــن : 0713-2281156-8  ــرکت (   تلف ــه ش ــزی   ) دبیرخان ــه 17 - اداره مرک ــش کوچ ــی – نب ــه ربان ــت ال ــوار آی ــیراز –  بل ش

11- بــه مدارکــی کــه فاقــد امضــاء ، مشــروط ، مخــدوش و مدارکــی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در ایــن آگهــی واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده 
نخواهــد شــد . 

12- مناقصه به صورت  دو مرحله ای کیفی و فنی  برگزار و اعتبار آن از محل بودجه عمرانی شرکت می باشد. 
13- دستگاه نظارت : مدیر امور بازرگانی 

14 - اعتبار پیشنهادها : سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر 
15- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 000/000/ 6/750 ریال 

16- قیمت اسناد : 2/000/000   ریال   واریز به حساب شماره 0105699022004 بانک ملی  شعبه مرکزی بنام شرکت آب و فاضاب شیراز . 
16- نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی – واریز نقدی به حساب شرکت آب و فاضاب شیراز  

17- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است .  
 متقاضیــان مــی تواننــد قبــل از خریــد اســناد و شــرکت در مناقصــه از طریــق ســایت هــای زیــر اطاعــات مناقصــه را دریافــت نمــوده و اقــدام بــه خــود ارزیابــی 

نمــوده و چنانچــه امتیــاز مناســبی در خــود ارزیابــی کســب مــی نماینــد ، اســناد را خریــداری کننــد . 
*وب سایت جهت بازبینی آگهی مناقصه www.setadiran.ir, https://iets.mporg.ir,nww.co.ir, www.abfa-shiraz.ir می باشد .  

* باتوجــه بــه الــزام ثبــت اطاعــات مناقصــات در پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات کلیــه شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت در پایــگاه مذکــور بــه 
آدرس ذیــل ثبــت نــام و کــد کاربــری دریافــت نماینــد و همــراه بــا پــاکات پیشــنهاد خــود کــد کاربــری را تحویــل نماینــد . 

https://iets.mporg.ir
نوبت اول : 1401/04/05 
شرکت آب و فاضالب شیرازنوبت دوم : 1401/04/06 

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب
شیراز

ــه طورفــوق العــاده در  ــا در جلســه مجمــع عــادی ب بدیــن وســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت مــی شــود ت
ســاعت 09:00  مــورخ 1401/04/21 در شــهر مشــهد ، بلــوار دانشــجو ، دانشــجو 30 ، پــاک 92 واحــد 3  و کــد پســتی 

9188354691  و تلفــن  05138696051 تشــکیل مــی گــردد حضــور بهمــراه رســانند. 
دستور جلسه: 

اتخاذ تصمیم در خصوص: 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1401/04/21   و ساعت 09:00

1- تعیین اعضا و سمت هیئت مدیره 
2- تعیین بازرسین 

هیئت مدیره شرکت 3- تعیین وضعیت حق امضا 

آگهی دعوت سهامدارن شرکت  پزشک یاران طب کیهان 
) سهامی خاص ( 

ثبت شده به شماره 14269 و شناسه ملی 14009236796
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گفت وگوی سران گروه هفت درمورد 

برجام

روز  فرانسه  جمهوری  ریاست  مقام  یک 
یکشنبه از گفت وگوی سران کشورهای گروه ۷ 

درباره احیای برجام خبر داد. 
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، یک مقام 
ریاست جمهوری فرانسه گفت: پس از دیدار 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقامات 
برجام،  احیای  درمورد  تهران  در  ایران  ارشد 
رهبران گروه ۷ درباره چشم انداز احیای مذاکرات 

هسته ای ایران گفتگو خواهند کرد. 
این مقام فرانسوی گفت که گفت وگوها روز 
یکشنبه در ضیافت شام بین رهبران کشورهای 
و  جدی   مذاکرات  ولی  شده  آغاز  هفت  گروه 
مفصل تر صبح سه شنبه بین فرانسه، انگلیس، 

آلمان و ایاالت متحده انجام خواهد شد.
وی همچنین ضمن اشاره به اینکه مذاکرات 
میان تیم ها در این راستا افزایش یافته، افزود: 
تسلیحات  گسترش  منع  برای  برجام  احیای 
مسئله  همچنین  و  منطقه  امنیت  هسته ای، 
قیمت های باالی نفت امری حیاتی و بسیار مهم 

است.
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که 
به ایران سفر کرده بود، روز گذشته طی توییتی 
اعالم کرد: بن بست مذاکرات وین را حل کردیم.

توئیتر  در  خود  کاربری  حساب  در   بورل 
نوشت: نتیجه مهم سفر من به ایران این است 
که ما بن بست اخیر را حل کردیم و مذاکرات 

برجام از سر گرفته خواهد شد. 

یونان نفتکش ایرانی را آزاد کرد

منابع محلی گزارش کردند که مقام های یونان، 
نفتکش روسی حامل نفت ایران را که دو ماه 
پیش به درخواست ایاالت متحده توقیف کرده 

بود، آزاد کرد.
خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که روز یکشنبه 
از پلیس بندر یونان مطلع شده ایم که نفتکش 
روسی حامل نفت ایران که در اواسط آوریل در 
یونان به درخواست دادگستری آمریکا توقیف 
شده بود، می تواند کشتیرانی خود را از سر بگیرد.

بر اساس این گزارش، مقام های یونان در تاریخ 
۱۹ آوریل )۳۰ فروردین ماه( نفتکش پگاس که 
سپس به »النا« تغییر نام پیدا کرد را در امتداد 
هزار   ۱۱۵ حامل  حالیکه  در  »ائوبویا«  جزیره 
به  و سپس  کردند  توقیف  بود  ایران  نفت  تن 
درخواست وزارت دادگستری آمریکا، نفت این 

نفتکش به ایاالت متحده منتقل خواهد شد.
واکنش  آمریکا  اقدام  این  فارس،  گزارش  به 
همراه  به  را  ایران  اسالمی  جمهوری  مقام های 
داشت و تهران از سازمان بین المللی دریانوردی 
درخواست کرد که تا در این تصمیم دادگاه یونان 

مداخله کند.
در پی اعتراض های ایران، یک دادگاه منطقه ای 
یونان دستور بازگشت نفت توقیف شده به ایران 
را در تاریخ ۹ ژوئن )۱۹ خرداد ماه( صادر کرد اما 
چند روز بعد یک دادگاه جدید به طور موقت در 
پی درخواست یک شرکت قطعات یدکی یونانی 
خدمات  ارائه  برای  پول  دریافت  خواستار  که 
این  عزیمت  بود،  نفتکش شده  این  به  خاص 

نفتکش را ممنوع کرد.
روز ۱۹ خرداد ماه سه منبع آگاه گزارش کردند 
که یک دادگاه در یونان حکم اولیه دادگاه مبنی 
به  آمریکا  ایاالت متحده  برای  بر صدور مجوز 
منظور مصادره بخشی از محموله نفت ایران در 
نفتکش ایرانی در امتداد ساحل یونان را لغو کرد.

طبق گزارش یورونیوز، نفتکش النا روز یکشنبه 
از بندر کاریستوس در جنوب جزیره ائوبویا به 
سوی بندر پیرئاس حرکت کرده است. ناخدا و 
پرئاس  بندر  قرار است در  این نفتکش  خدمه 

مجوز دریانوردی  خود را به پلیس ارائه کنند.
بر اساس این گزارش، طبق گفته یک منبع 
شرکت  به  بدهی  بازپرداخت  دیپلماتیک، 
ابراز  آتن  و  است  شده  انجام  نیز  یدک کش 
امیدواری کرده است که در پی آزاد شدن این 
آب های  در  که  یونانی  نفتکش  دو  نفتکش، 

خلیج فارس توقیف شده نیز آزاد شود.
سفارت ایران در آتن نیز با اشاره به لغو حکم 
مصادره نفت ایران از سوی دادگاه تجدیدنظر 
یونان اعالم کرد که تا اطمینان از اجرای کامل 
حکم، موضوع در دستورکار رایزنی های فشرده دو 

کشور باقی می ماند.

عذرخواهی امیرعبداللهیان از 

خبرنگاران

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه پس از دیدار 
با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران 
خبرنگاران  از  دیدار  جزئیات  از  گزارشی  ارائه  با 

عذرخواهی کرد. 
در این گزارش آمده است: در تهران میزبان آقای 
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
بودم. آقای بورل متعاقب تماس تلفنی با بنده که 
به دنبال راه  حل برای خروج مذاکرات از بن بست 
بود، با هدف روی ریل قرار دادن مذاکرات به تهران 

آمد.
مثبت  اما  ساعته  چهار  حدود  دیدار  در 
درخصوص همکاری های جامع جمهوری اسالمی 
ایران و اتحادیه اروپا تبادل نظر کردیم. به آقای بورل 
گفتم جمهوری اسالمی ایران به دنبال روابط متوازن 
با جهان است و در یک سیاست خارجی متوازن 
قاره اروپا برای ما از جایگاه مهمی برخوردار است. 
حفظ و گسترش روابط با قاره اروپا به شمول تمام 
کشورهای این قاره، چه کشورهای عضو اتحادیه 
از  اروپا  اتحادیه  از  خارج  کشورهای  چه  و  اروپا 
جمله اولویت های ما در پیگیری مناسبات با این 

قاره است.
مورد  در  ثمربخشی  گفت وگوی  دیدار  این  در 
طیفی از مسائل دو جانبه، منطقه ای و بین المللی 
تحریم ها  لغو  و  مذاکرات  مزیت  آخرین  شامل 
نقاط  و  مشکالت  بر  می کنیم  سعی  داشتیم. 
اختالف در مسیر گفت وگوهایی که از سر گرفته 
خواهد شد، فائق آییم. ما همواره به تعهداتمان در 
برجام عمل کرده ایم و هیچ گاه از میز مذاکره خارج 
نشده ایم. اکنون نیز بدون عقب نشینی از حقوق 

مردم عزیز ایران به مذاکرات ادامه خواهیم داد.
آمریکایی  طرف  مشخص  به صورت  امیدواریم 
این بار واقع بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات 
و رسیدن به نقطه پایانی توافق اقدامات مسئوالنه 
و متعهدانه ای را انجام دهد. اگر سایر طرف ها اراده 
الزم را داشته باشند ایران مصمم به میل به توافق 

خوب، قوی و پایدار است.
به گزارش خبرآنالین، امیرعبداللهیان همچنین 
افراد  و  خبرنگاران  از  است  الزم  انتها  در  گفت: 
و  تشکر  خبری  کنفرانس  در  حاضر  رسانه ای 
عذرخواهی کنم. در خبرها خوانده بودم مذاکرات 

طوالنی آنها را کالفه کرده بود.

هشدار جانسون به ماکرون

به هرگونه تالش  بریتانیا نسبت  وزیر  نخست 
رئیس جمهور فرانسه برای دست یافتن به یک راه 
حل در مناقشه اوکراین از طریق مذاکره با روسیه 

هشدار داد. 
به گزارش لوموند، سخنگوی دولت بریتانیا روز 
گذشته اعالم کرد: در جریان دیدار امانوئل مکرون 
و بوریس جانسون در حاشیه نشست سران گروه 
هفت ) G۷ ( در آلمان، دو رهبر توافق داشتند که 
این یک لحظه بحرانی برای تحول درگیری است و 

امکان معکوس کردن روند جنگ وجود دارد.
این گزارش می افزاید: همچنین رهبران فرانسه و 
بریتانیا با تقویت حمایت نظامی از کی یف موافقت 

کردند.
به گفته سخنگوی دولت بریتانیا، جانسون تاکید 
دارد که در حال حاضر هرگونه تالش برای حل و 
فصل مناقشه تنها باعث بی ثباتی پایدار می شود و 
به رئیس فدراسیون روسیه این توان را می دهد که 
کشورهای مستقل و بازارهای بین المللی را همواره 

تحت تاثیر قرار دهد.
لوموند یادآوری می کند که نخست وزیر بریتانیا 
بر خالف رئیس جمهوری فرانسه، از آغاز تهاجم 
نظامی روسیه به اوکراین، از هرگونه گفت وگو با 
والدیمیر پوتین، رئیس فدراسیون روسیه که او را 

دیکتاتور خطاب می کند، امتناع کرده است.
در همین راستا نخست وزیر بریتانیا چندی پیش 
در مصاحبه با رسانه های کشورش، اعالم کرد که 
غربی ها باید در اجالس گروه هفت در آلمان و پس 
از آن در نشست سران ناتو در مادرید، بحث های 
بسیار صریحی درمورد پیامدهای جنگ و تحریم ها 
داشته باشند. نخست  وزیر انگلیس همچنین در 
بدو ورود به آلمان خبر داد که چهار کشور عضو 
گروه هفت واردات طال از روسیه را ممنوع می کنند.

گفتنی است اجالس گروه هفت از روز یکشنبه به 
مدت سه روز به میزبانی اوالف شولتس صدراعظم 
آلمان زیر سایه جنگ اوکراین و رکود اقتصادی آغاز 

به کار کرده است.

بورل نوشت: نتیجه مهم سفر من به ایران این است 
که بن بست اخیر را رفع کردیم و مذاکرات متوقف شده 
بر سر احیای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( از سر 

گرفته خواهد شد. 
وی همچنین در پیامی دیگر به دیدار خود با علی 
و  اشاره  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  شمخانی 
گفت وگوهای خود را مهم ارزیابی کرد. بورل در ادامه 
خاطر نشان کرد که آنها در این دیدار درباره چگونگی 

بازگرداندن برجام به مسیر خود رایزنی کرده اند.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
امورخارجه  وزیر  امیرعبدللهیان  حسین  با  شنبه  روز 

کشورمان نیز دیدار و گفت وگو کرد.
وی پس از این دیدار در صفحه توئیترش نوشت: 
نیروی  دادن  دارد؛  عمده  هدف  یک  تهران  به  سفرم 
توافق  بازگرداندن  و  مذاکرات  به  جدید  محرکه ای 

هسته ای )برجام( به مسیر خود.
بورل همچنین درباره دیدار با امیرعبدللهیان تصریح 
کرد: در دیدار با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور 
خارجه ایران، توافق کردیم که مذاکرات میان ایران و 
آمریکا در روزهای آتی با تسهیل گری تیم من از سر 

گرفته شود تا آخرین مسائل باقی مانده را حل کنیم.
وی افزود: روابط دوجانبه ما پتانسیل شگرفی دارند اما 
بدون یک برجام فعال نمی توانیم روابطمان را گسترش 
مطبوعاتی  نشست  در  نیز  عبداللهیان  امیر  دهیم. 
مشترک با بورل گفت: مسیر گفت وگوهای وین بزودی 
از سر گرفته می شود و امیدواریم که طرف آمریکایی این 
بار واقع بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات و رسیدن 

به نقطه پایانی توافق اقدامات مسووالنه انجام دهد.
انتقال محل مذاکرات به قطر

در این رابطه و در حالی که پیش از این نیز برخی از 
رسانه ها بورل را حامل پیامی از آمریکا در سفرش به 
تهران دانسته بودند، سایت نور نیوز، رسانه نزدیک به 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در توئیتی خبر داد: 
پس از پایان سفر بورل به تهران، نگاه ها متوجه محل، 
روز و شکل برگزاری مذاکرات آتی شده است. بورل در 
این باره گفته بود مذاکرات در وین برگزار نخواهد شد. 

اخبار رسیده به »نورنیوز« حاکی است با توجه به 
تالش های مستمر قطر در این خصوص، شانس دوحه 

برای میزبانی مذاکرات آتی بیشتر است.
مسائل  کارشناس  نصری،  رضا  راستا  همین  در 
تغییر  درمورد  انتخاب  با  گفت و گو  در  بین الملل 
محل مذاکرات برجام از وین به دوحه گفت: از ابتدا 
کشور های منطقه به دو دلیل مخالف برجام بودند؛ 
اول اینکه تصور می کردند عادی سازی روابط اقتصادی و 
تجاری ایران با جهان موجب خواهد شد مولفه »قدرت 
اقتصادی« نیز به سایر مولفه های قدرت ایران اضافه 
شود و ایران عمالً در میان مدت بر منطقه استیال پیدا 
کند؛ دوم اینکه تصور می کردند تنش زدایی میان تهران 
و واشنگتن در بلندمدت به عادی سازی روابط میان دو 
کشور یا دست کم به »مدیریت تنش« میان آن ها منجر 
خواهد شد و الجرم کشور های منطقه را به تدریج به 
اولین کارکرد نمادین  نتیجه،  حاشیه خواهد راند. در 
این دغدغه و  برگزاری مذاکرات در فُرمت جدید رفع 

اطمینان بخشی به کشور های عربی منطقه است.«
افزود:  فرمت،  تغییر  اهداف  درباره  همچنین  وی 
»درواقع ابتکار جدید، این پیام را به کشور های همسایه 
ایران قرار نیست به  بُرد راهبردی  مخابره می کند که 
باخت آن ها منتهی شود و ایران بیش از اینکه دنبال 
هژمونی بر منطقه باشد، خواستار یک »منطقه قوی« 
است. دومین کارکرد این است که فُرمت جدید به مثابه 
یک »حلقه پیوند« میان مذاکرات منطقه ای بین ایران و 
کشور های همسایه و مذاکرات هسته ای عمل می کند؛ 
در  اجازه می دهد  نیز  آمریکا  و  ایران  به  اینکه  ضمن 
چارچوب جدیدی بدون واسطه - یا با واسطه کمتری - با 

یکدیگر به رایزنی بپردازند.«
نصری در پاسخ به پرسشی مبنی اینکه پیشنهاد های 
ایران و امریکا به یکدیگر چه می تواند باشد و اینکه آیا 
قرارگاه خاتم النبیا  پیشهادی مثل رفع تحریم  امریکا 
که  است  این  »حقیقت  گفت:  خیر،  یا  می پذیرد  را 
اختالفات باقی مانده، اختالفات قابل حلی است و صرفاً 
یک اراده سیاسی می طلبد. کما اینکه در تابستان سال 
گذشته - پیش از انتقال دولت در ایران - طرفین عمالً 
به آستانه توافق رسیده بودند. یعنی اگر اراده سیاسی به 
وجود بیاید، پیدا کردن فرمول های مختلف و ابتکارات 
رفع  موضوع  همین  قبیل  از   - حقوقی  و  دیپلماتیک 

تحریم خاتم االنبیا - یک بحث ثانویه است.«
سرگیری  از  می توان  آیا  اینکه  درباره  همچنین  او 

فصل  و  حل  و  شدن  نزدیک  معنای  به  را  مذاکرات 
اختالفات تلقی کرد، گفت: »طبیعتاً، وقتی بعد از یک 
وقفه طوالنی دو طرف به این نتیجه می رسند که باید 
به میز مذاکرات بازگردند، می توان استنباط کرد که یک 
اراده سیاسی بوجود آمده است. »اراده سیاسی« هم 

کلید حل وفصل اختالفات در مذاکرات است.«
جزئیات جدید دور تازه مذاکرات 

از سوی دیگر حشمت الله فالحت پیشه، رئیس اسبق 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز  
در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تحوالت و وقفه چند 
ماهه در مذاکرات وین را باید از دو دید تحلیل کرد، 
اظهار داشت: به اعتقاد بنده، در این رابطه ما با یک راه 
و یک بی راهه روبه رو بودیم، بی راهه مذاکرات وین بود 
که باعث شد وضعیت برجام به این روز برسد، زیرا با 
توجه به اینکه اختالف اصلی در موضوع هسته ای بین 
ایران و آمریکا بود، باید منافع این دو کشور با سایر 

شرکای برجامی را جدا کرد.
وی افزود: در این زمینه کشور های اروپایی با توجه 
به منافع خود، برجام را معطل نگه داشتند، تا برخی 
از آنها صدای برخی از مرتجعین عرب و حتی اسراییل 
باشند و از این طریق قرارداد هایی را با این کشور های 
عربی منعقد کردند، روسیه نیز به نوعی با توجه به 
جنگ اوکراین مذاکرات وین را به گروگان گرفت و یکی 

از عوامل اصلی در به بن بست کشیدن مذاکرات بود.

نجات  راه  بنده  اعتقاد  به  اما  گفت:  فالحت پیشه 
برجام، تشکیل مثلث قطر، عمان و اتحادیه اروپا برای 
میانجیگری بین ایران و آمریکا به منظور آغاز مذاکرات 
دوجانبه با واسطه گری این کشور ها است، میز شام 
کاری بین بورل، مورا و مالی نشان داد که میز مذاکره 
باید خلوت باشد و به اعتقاد بنده دور جدید مذاکرات 
در قطر و یا عمان و با حضور نمایندگان ایران، آمریکا 
و اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد، زیرا منافع ایران و 
آمریکا با منافع سایر طرف های برجامی متفاوت است 
و اگر قرار باشد، برجام به نتیجه برسد، این ایران و 
آمریکا هستند که باید اختالفات را کنار بگذارند. این 
استاد دانشگاه اضافه کرد: احیای برجام نیاز به اراده 
و تصمیم سیاسی ایران و آمریکا دارد که با توجه به 
پیامی که بورل به تهران آورد، نشان دهنده این است 
که دولت بایدن خواهان توافق است و ایران نیز با توجه 
به موضع گیری هایی که در داخل انجام شد، این پیام را 
جدی گرفت، بنابراین در مرحله فعلی آنچه که مشخص 
است، دو طرف می توانند موارد اختالفی را حل و فصل 
کنند و حداقل در موضوع هسته ای یک تفاهمی حاصل 
شود. این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: دو 
طرف می توانند، در این مرحله متعهد به رفع اختالفات 
شوند و به سوی تنش زدایی حرکت کنند، که البته این 
منافع سایر طرف های  این است که  موضوع در گرو 

برجامی، دوباره اخاللی در مذاکرات به وجود نیاورد.

مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز گذشته به تهران سفر 
سیدابراهیم  رسمی  استقبال  مورد  مجموعه سعدآباد  در  و  کرده 
رئیسی قرار گرفت. دو طرف پس از گفت وگو و رایزنی دو جانبه در 

یک نشست خبری نیز شرکت کردند.
در همین راستا، ابراهیم رئیسی در نشست خبری با نخست وزیر 
عراق،  اظهار کرد: روابط دو کشور ایران و عراق ریشه در باورهای 
مشترک دو ملت دارد. اراده مسئوالن دو کشور برای توسعه روابط 

در همه حوزه ها وجود دارد.
وی ادامه داد: در راستای گسترش روابط با همسایگان، ما عراق را 

نزدیک ترین ملت به ملت ایران می دانیم و نزدیک ترین روابط را با 
کشور عراق رقم می زنیم. ما در حال حاضر نزدیک ترین روابط در 

میان کشورهای همسایه را با عراق داریم.
وی در ادامه با بیان اینکه در این دیدار درباره روابط سیاسی، 
اقتصادی و تجاری دو کشور مذاکره شد، تصریح کرد: قرار شد روابط 
دو کشور در زمنیه های اقتصادی و تجاری گسترش یابد. همچنین 
قرار شد اتصال ریلی شلمچه و بصره سریعتر انجام شود. در زمینه 
روابط پولی و بانکی نیز قرار شد گام های جدیدی برداشته شود تا 

این روابط تسهیل شود.
رئیس جمهوری با قدردانی از دولت عراق  جهت تسهیل سفر 
زائران ایران به این کشور، گفت: قرار شد برای زیارت زائران اربعین 
تسهیالت بیشتری توسط دولت عراق در نظر گرفته شود تا زائران با 
سهولت بیشتری از مرزهای زمینی و هوایی به عراق رفته و مشکالت 

سال های قبل دیگر وجود نداشته باشد.
رئیسی در ادامه با اشاره به اینکه ارتباط کشورهای منطقه مورد 
تاکید طرفین بود، اظهار کرد: ما بر این باوریم که گفت وگوهای 
مسئوالن منطقه می تواند مشکالت منطقه را حل کند. ما معتقدیم 
دخالت بیگانگان مشکل گشا نیست، بلکه مشکل زاست. ما بر لزوم 
گفت وگوهای مسئوالن منطقه برای حل مشکالت منطقه تاکید 

کردیم.
و گفت وگوهای  یمن  رفع محاصره  و  آتش بس  کرد:  تاکید  وی 
یمنی_ یمنی مورد تاکید ماست. بدون تردید ادامه این جنگ بی 
حاصل بوده و جز رنج مردم یمن حاصل دیگری ندارد و هرچه زودتر 

باید این جنگ خاتمه یافته و آتش بس برقرار شود.
رئیس جمهوری همچنین اظهار کرد: تالش رژیم صهیونیستی 
برای عادی سازی روابط با کشورهای منطقه به هیچ عنوان برای این 
رژیم امنیت ساز نخواهد بود. ما و عراق بر صلح و آرامش در منطقه 
تاکید داریم و این هدف در پرتو نقش آفرینی همه مسئوالن منطقه 

یا حضور  رژیم صهیونیستی  روابط  عادی سازی  حاصل می شود. 
بیگانگان در منطقه، مشکلی از منطقه را حل نخواهد کرد.

مسائل  در  عراق  و  ایران  روابط  اینکه  بیان  با  پایان  در  رئیسی 
منطقه ای و بین المللی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد، گفت: ما 
در روزهای سخت عراق در کنار این کشور بودیم و همواره در کنار 
یکدیگر خواهیم بود و هرگز این روابط به سردی نمی گراید. ما روابط 
دو کشور را رو به گسترش می دانیم.  سفر آقای الکاظمی به تهران، 

نقطه عطفی برای توسعه روابط دو کشور است.
میانجی گری میان ایران و عربستان

گفتنی است: نخست وزیر عراق پیش از سفر به ایران در جده 
با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد.  در این رابطه و در حالی 
که برخی از تحلیل گران هدف از سفر الکاظمی به ایران را بحث 
مذاکرات میان ایران و عربستان دانسته اندف یک مقام ارشد عراقی 
به العربی الجدید در این باره گفته بود که الکاظمی در سفر به ایران 
پرونده های مهمی را مورد بررسی قرار خواهد داد که مهمترین آنها، 
توضیح مشارکت عراق در نشست ریاض با حضور جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا به طرف ایرانی و تاکید بر این موضوع است که عراق 

در کنار هیچ اتحاد و یا محوری علیه ایران نخواهد بود.
به گفته این مقام آگاه، الکاظمی قرار است به طرف ایرانی اطمینان 
روابط  تقویت  هدف  با  نشست  این  در  عراق  که مشارکت  دهد 
بین المللی و موضوع پرونده های اقتصادی است و نه قرار گرفتن در 

کنار هیچ گونه محوری علیه محور دیگری.
خبرگزاری رسمی عراق به نقل از دفتر نخست وزیر این کشور با 
اعالم خبر سفر الکاظمی به ایران و عربستان سعودی، نوشت که 
این دو سفر در راستای نشست های دوجانبه گفت وگو میان ایران و 
عربستان است که اخیرا در بغداد برگزار شوده بود و الکاظمی در این 
سفرها، پرونده های متعددی از جمله روابط دیپلماتیمک میان ایران 

و عربستان سعودی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

» ابتکار« زمزمه های خروج از بن بست مذاکرات را بررسی می کند

از وین تا دوحه!
گروه بین الملل - جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر و با مقامات کشورمان دیدار کرده بود، پس از ترک کشورمان با انتشار 

یک پیام توئیتری از رفع بن بست در مذاکرات وین به عنوان دستاورد مهم سفرش خبر داد.

میانجی تهران و ریاض»ابتکار« سفر نخست وزیر عراق به ایران را بررسی می کند

در حالی پس 

از سفر مسئول 

سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا به 

تهران، اعالم شد 

که قفل مذاکرات 

شکسته شده 

و قرار است به 

زودی از سر 

گرفته شود، منابع 

نزدیک به شورای 

عالی امنیت ملی 

ایران اعالم کردند 

که به احتمال 

زیاد دور جدید 

مذاکرات از وین 

به دوحه برگزار 

می شود

دیاکو حسینی تحلیلگر مسائل بین الملل در ارزیابی نتایج سفر هماهنگ کننده 
برجام به ایران و در پاسخ به این سوال که با توجه به توافق تهران و مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر ازسرگیری مذاکرات برای احیای برجام 
تا چه میزان امیدواری برای موفقیت مذاکرات وجود دارد، گفت: معتقدم حتی 
پیش از سفر وزیر امور خارجه روسیه به ایران کامال روشن بود که یک اراده ای 
برای از سرگیری گفت وگوها وجود دارد؛ چراکه به رغم گذشت زمان و توقفی که 
ایجاد شده بود، به نظر نمی رسید کسی فکر کند راه حل بهتری جز بازگشت به 
میز مذاکره نه برای ایران و نه برای طرفین دیگر وجود دارد؛ بنابراین تقریبا این 

اطمینان وجود داشت که چنین تصمیمی اتخاذ خواهد شد.
وی افزود: اخیرا نیز سفر آقای الوروف و گفت وگوی تلفنی وزیر امور خارجه 
کشورمان با همتای چینی و همچنین رفت وآمدهای طرف عمانی همه حکایت 
از ازسرگیری مذاکرات داشت و همه طرف ها منافع زیادی را در این تصمیم 
دارند. بنابراین من تصور می کنم که این دور، دور پایانی مذاکرات است؛ چراکه 
همه پیشنهادها مطرح شده و در نهایت دو طرف ایران و آمریکا هستند که 
باید تصمیم سیاسی بگیرند. معتقدم این محتمل ترین سناریویی است که ما در 

روزهای آینده شاهد هستیم. 
این تحلیلگر سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که به نظر نمی رسد آمریکا 
تصمیم جدیدی برای درخواست ایران در خصوص خروج نام سپاه پاسداران 
از لیست FTO گرفته باشد، آیا این تهران است که این موضوع را از روی میز 
اتخاذ شده است، گفت: دو طرف  رابطه  این  یا تصمیم دیگری در  برداشته 
اختالفاتی دارند که باقی مانده و موضوع خروج نام سپاه از لیست سیاه یکی از 

آن اختالفات است؛ این احتمال وجود دارد که برای جلوگیری از فرصت سوزی 
و تعمیق تنش، طرفین توافق کنند تا برجام طبق آنچه در سال ۲۰۱۵ به امضا 
رسید، اجرا شود اما در عین حال همه طرف ها متعهد شوند که درباره موارد 
باقیمانده در همین لیست مذاکراتی، بالفاصله پس از ازسرگیری اجرای توافق 
هسته ای تا رسیدن به یک نتیجه مرضی الطرفین به مذاکرات ادامه دهند و یک 

بازه زمانی را برای این امر مشخص کنند.
وی ادامه داد: معتقدم اگر اراده برای حصول توافق وجود داشته باشد، می توان 
به چنین فرمول هایی دست پیدا کرد و موارد باقیمانده مانعی جدی در مسیر 
احیای برجام نخواهد بود. طبیعتا اگر اجرای برجام با وجود اختالفات اتفاق 
بیفتد، باید طرفین تعهدی را داشته باشند که به این گفت وگوها تا حل کامل 

اختالفات ادامه دهند. 
حسینی همچنین در پاسخ به این سوال که جوزپ بورل در بخشی از نشست 
خبری مشترک با حسین امیرعبداللهیان از پتانسیل عظیم ایران در حوزه انرژی 
سخن به میان آورد، آیا این امکان وجود دارد که اروپا در غیاب ایاالت متحده 
تضمین های اقتصادی را به ایران ارائه کرده باشد، گفت: من فکر نمی کنم اساسا 
چنین تضمینی وجود داشته باشد؛ ممکن است مشوق هایی داده شود تا ایران 
بپذیرد اندکی انعطاف به خرج دهد اما معتقد نیستم بتوان نام چنین ابتکاراتی 
را تضمین گذاشت. این پیشنهادات می تواند تنها مشوق هایی برای تامین منافع 
مشترک باشد؛ چراکه می دانیم اروپا امروز بیش از گذشته به نفت نیاز دارد 
همانطور دورنمای اروپا به این سمت است که از انرژی وارداتی روسیه مستقل 

شود و منابع انرژی خودش را متنوع کند.

وی افزود: درنتیجه اروپا انگیزه زیادی دارد که بدون ترس از تحریم ها بتواند از 
ایران نفت و گاز بخرد. ایران نیز این انگیزه را دارد که پس از رهایی از تحریم هایی 
که به اقتصاد کشور آسیب زده است، به تدریج در همکاری با کشورهای مختلف 

ازجمله اروپایی ها این عقب ماندگی را جبران کند.  
به گزارش ایلنا، این کارشناس ارشد مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که 
ایران در واکنش به صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
دست به اقداماتی زد که باعث ابراز نگرانی ایاالت متحده و تروئیکای اروپایی 
شد، توافق روز گذشته در تهران برای از سرگیری مذاکرات تا چه میزان در ارتباط 
با تحوالت مرتبط با این حوزه است، گفت: معتقدم امروز تصویر کلی که برای 
همه طرفین از اهمیت برخوردار است این است که در صورت شکست مذاکرات، 
همه توافقات پیشین از بین خواهد رفت و طبیعتا برجام به عنوان یک ساختاری 
که می توانست از طرفی به لغو تحریم های ایران بینجامد و از سوی دیگر برنامه 
هسته ای ایران را تحت یک نظارت شفاف قرار دهد، از بین می رود و این ترس به 
مراتب بزرگ تر از نگرانی های کوچکی ست که ممکن است به دلیل چانه زنی هایی 

که طی این سال ها رخ داده به وجود بیاید. 
وی ادامه داد: من نمی توانم انکار کنم که ممکن است آنها مقداری تردید پیدا 
کرده باشند اما در نهایت آن چیزی که مشوق از سرگیری مذاکرات بوده این 
اقدامات نیست همانطور که برای ایران نیز قطعنامه شورای حکام به تنهایی 
مشوق نیست و موضوع مهم برای ایران این نکته است که احیای برجام تنها 
شانس واقع بینانه برای لغو تحریم های هسته ای و جلوگیری از تعمیق تنش میان 

ایران و غرب است.

دور پایانی مذاکرات برجام
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 سبک
۶ نکته برای جلوگیری از ناخن جویدنزندگی

افراد به دالیل زیادی ناخن های خود را می 
آگاه  آن  انجام  از  است  ممکن  و  جوند 
ناخن  جویدن  که  حالی  در  نباشند. 
است  ضرر  بی  ظاهر  به  عادت  یک 
با  مرتبط  پیامدهای  می تواند  اما 
عفونت های  جمله  از  سالمتی 
باکتریایی و تغییر شکل ناخن ها را 

به دنبال داشته باشد.
اعتقاد بر این است که حدود ۲۰ 
تا ۳۰ درصد از جمعیت عمومی بطور 
مزمن ناخن های خود را می جوند. این 
عادت بعد از ۱۰ سالگی، در مردان شایع تر 
از زنان است. در حالی که علت دقیق جویدن 
ناخن توسط افراد مشخص نیست، اما برخی عوامل از 
جمله اضطراب، ژنتیک و کسالت احتمال ابتالی افراد به این عادت را افزایش می دهد.

در این گزارش به شش روش برای جلوگیری از ناخن جویدن اشاره شده است.
مانیکور منظم داشته باشید

زمانیکه ناخن جویدن به قیمت از بین رفتن مانیکور زیبا و جدید شما تمام شود، این 
عادت می تواند کمتر جذاب شود. عالوه بر این، طعم شیمیایی الک ناخن می تواند به 

عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند.
مانیکورهای سنتی می توانند میل به جویدن را کاهش دهند، اما استفاده از ژل یا 
ناخن های مصنوعی عمل جویدن ناخن را بیشتر کاهش دهد. بسیار مهم است که 
اندکی پس از ترک خوردن  مانیکور قبلی، مجدداً مانیکور خود را انجام دهید تا به ترک 

عادت ادامه دهید.
محصولی با طعم تلخ به ناخن ها بزنید

استفاده از یک طعم بد یا شوک آور برای ناخن های می تواند به شما در پیشگیری از 
جویدن ناخن ها کمک کند. الک با طعم تلخ به طور زیادی در اکثر داروخانه ها برای 

افرادی که به دنبال ترک ناخن جویدن هستند، در دسترس است.
ناخن های خود را مرتب کوتاه کنید

»گان انج سرن«، جراح گوش، حلق و بینی در سنگاپور، می گوید: ناخن های خود 
را کوتاه نگه دارید تا کمتر ناخنی برای جویدن داشته باشید. با این ترفند، به سختی 
می توانید با دندان هایتان به ناخن ها برسید و احتمال زیادی وجود دارد که به جویدن 

ناخن هایتان بی عالقه شوید.
البته، با وجود کوتاه بودن ناخن ها باز هم ممکن است ناخن های خود را با دندان 
بکنید اما جویدن ناخن ها در زمانی که ناخن ها اینقدر کوتاه هستند می تواند باعث 

تحریک پوست، خونریزی و رشد نامناسب ناخن شود.
تمرین تغییر عادت را امتحان کنید

روش دیگر برای متوقف کردن جویدن ناخن ها، آموزش تغییر عادت است؛ در این 
رویه یک عادت ناسالم با فعالیتی متفاوت و سالم تر جایگزین می شود. وقتی عادت 

شما شکسته شد، دیگر نیازی به ادامه تمرین جدید نیست.
عادات زیادی وجود دارد، چه کوتاه مدت و چه درازمدت، که می توانید به جای 
جویدن ناخن، آنها را انجام دهید. هنگامی که میل به جویدن ناخن دارید، متخصصان 

توصیه می کنند به جای آن یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
- یک تکه آدامس بجوید؛ گان می گوید: این کار دهان شما را مشغول نگه می دارد 

و از جویدن انگشتانتان جلوگیری می کند.
- با چیزی مانند حلقه یا توپ استرس در دستان خود بازی کنید.

- حرکت کنید؛ »پل گرین«، دکترا، روانشناس در منهتن، نیویورک، می گوید: 
وقتی متوجه شدید که ناخن هایتان را می جوید، به خودتان سخت نگیرید - در 
کار دیگری  به  را  تا توجه خود  انجام دهید  بلند شوید و کاری متفاوت  عوض، 

جلب کنید.
دستکش بپوشید

برای  می گوید:  نیویورک،  بروکلین،  در  پوست  متخصص  پزشک  بارد«،  »سوزان 
جلوگیری از جویدن ناخن، ناخن های خود را با روکش انگشت یا دستکش بپوشانید. 
زمانی که می خواهید این مانع را برای جویدن ناخن های خود بردارید، بیشتر از این 

عادت آگاه می شوید و جلوی خود را می گیرید.

آخر ابتکار
www.ebtekarnews.com
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»اپ«تکار
هدفون ایرپادز پرو 2 به قابلیت 

پایشگر ضربان قلب و بهبود شنوایی 
مجهز خواهد بود!

به تازگی گزارشی منتشر شده است که خبر 
از امکانات منحصر به فرد نسل جدید هدفون 

پرمیوم اپل می دهد.
ایرپادز  به  موسوم  اپل  هدفون  جدید  نسل 
پرو ۲ به احتمال زیاد قرار است در اواخر سال 
امروز  به  تا  ولی  شود  معرفی  جاری  میالدی 
نگرفته  قرار  در دسترس  آن  از  زیادی  جزئیات 
است. در همین راستا، گزارشی از طرف وبسایت 
5۲Audio در اختیار کاربران قرار گرفته است که 
نشان می دهد اپل  ایرپادز پرو ۲ با قابلیت های 
و  بود  خواهد  همراه  جذابی  و  کاربری  بسیار 

می تواند عملکرد موفقی را از خود نشان دهد.
به   ۲ پرو  ایرپادز  هدفون  گزارش،  این  طبق 
SiP جدیدی برای تراشه H۱ مجهز خواهد بود 
که قابلیت حذف نویز فعال تطبیق پذیر را برای 
 SiP ،کاربران به ارمغان خواهد آورد. به عالوه
فناوری  لطف  به  اپل  پرمیوم  هدفون  جدید 
مصرف  و  بهتر  عملکرد  از  پیشرفته تر  ساخت 

انرژی بهنیه تر بهره خواهد برد.
 USB-C درگاه  از   ۲ پرو  ایرپادز  شارژ  کیس 
نیز  سریع  شارژ  از  که  بود  خواهد  برخوردار 
طراحی،  نظر  نقطه  از  کرد.  خواهد  پشتیبانی 
پرو  ایرپادز  مشابه  اپل  جدید  نسل  هدفون 
و ایرپادز ۳ خواهد بود و به مانند نسل قبلی 
این  در  برد.  بهره خواهد  لمسی  کنترل های  از 
گزارش همچنین اشاره شده است که ایرپادز پرو 
۲ به ویژگی پایشگر ضربان قلب مجهز خواهد 
بود که مستقیما از گوش کاربر کنترل خواهد 
شد. به عالوه، ایرپادز پرو ۲ احتماال قادر خواهد 
بود تا دمای بدن کاربران را با استفاده از پایشگر 

ضربان قلب بسنجد.
قابلیت  برجسته ترین  که  است  ذکر  شایان 
شنوایی  بهبود  فناوری  احتماال   ۲ پرو  ایرپادز 
آن خواهد بود که براساس آن، یک میکروفون 
و  هدفون  به  را  محیط  صدای  می تواند  جدید 
به گوش کاربران دارای اختالل شنوایی منتقل 
کند. به عالوه، کیس شارژ نیز به یک اسپیکر 
 Find My مجهز خواهد بود که برای قابلیت
)پیدا کردن دستگاه( بسیار کاربری خواهد بود 
و ردیایی آن را آسان تر می کند. البته نمی توان 
چندان به وجود این قابلیت در هدفون جدید اپل 
امیدوار بود و احتماال همراه با نسل های بعدی 

عرضه خواهد شد.
در نهایت، از دیگر مشخصات فنی احتمالی 
درایورهای  به  می توان  اپل   ۲ پرو  ایرپادز 
اختصاصی، آمپلی فایرهای با رنج دینامیکی باال، 

اکوالیزر تطبیق پذیر و صدای فراگیر اشاره کرد.
هدفون های دارای قابلیت حذف صدای محیط 
)Noise Cancelling( در سال های اخیر بسیار 
محبوب شده اند. برندهای معتبری مانند سونی 
و بوز شانه به شانه ی هم در رقابت هدفون های 
روی گوشی با قابلیت حذف صدای محیط حرکت 
محصول   ۱۰۰۰XM۳-WH هدفون  می کنند. 
سونی، به یکی از بهترین هدفون های حال حاضر 
بازار با این قابلیت تبدیل شده است و بوز هم با 
محصول جدید خود به  نام Bose 7۰۰ سعی دارد 
 Noise Cancelling بازار هدفون های با قابلیت

را کامال در اختیار خود درآورد.

ماشین 
بازی

تازه های
علمی

به نظر می رسد طی دهه های گذشته اولویت های ب ام و M تغییر کرده 
است. در سال های نه چندان دور یعنی حتی در زمان خودروهایی مثل 
M۳ نسل E9۲، بخش M پاور صرفاً روی ارائهٔ یک تجربهٔ احساس جذاب 
و هیجان انگیز تمرکز داشت. در آن خودروها، بخش M می خواست از 

طرق مختلفی از حس فرمان گرفته تا صدای هیجان انگیز پیشرانه، راننده 
را تحریک و هیجان زده کند. هم اکنون اما به نظر می رسد این اولویت ها 
تغییر کرده اند و حاال خوب یا بد، ب ام وهای M به شتاب خیره کننده 
مشهور شده اند تا جایی که xDrive M4 در آزمایش کارانددرایور موفق 

به ثبت شتاب صفر تا 9۶ کیلومتر بر ساعت ۲.۸ ثانیه ای شده است.
M4 چهارچرخ محرک فقط در نسخهٔ کامپتیشن ارائه می شود که این 
یعنی پیشرانهٔ ۳ لیتری شش سیلندر خطی توئین توربوی آن 5۱۰ اسب 
این موتور  تولید می کند. وقتی  نیوتن متر گشتاور  بخار قدرت و ۶5۰ 
اتوماتیک و سامانهٔ چهارچرخ محرک  در کنار گیربکس هشت سرعتهٔ 
xDrive قرار می گیرد، سریع ترین M۳/M4 تاریخ را خلق می کند. البته 
بااین وجود هرگز انتظار نداشتیم که این کوپهٔ باواریایی بتواند در شتاب 

همپای سوپراسپرت های پورشه و مک الرن پیش برود.
شتاب ۲.۸ ثانیه ای xDrive M4 مشابه برخی از بهترین سوپراسپرت های 
جهان مثل آئودی R۸ پرفورمنس، مک الرن 57۰S، فراری 4۸۸ و پورشه 
9۱۱ توربو است. البته شتاب های کارانددرایور با رول اوت ۳۰ سانتی متری 
ثبت می شود که معادل دودهم ثانیه است. این یعنی شتاب واقعی کوپهٔ 
ب ام و حدود ۳ ثانیه است ولی شتاب همهٔ آن سوپراسپرت های مذکور 
هم با همین رول اوت ثبت شده و بنابراین مقایسهٔ آن ها درست خواهد 
بود. همچنین حاال xDrive M4 به یکی از دو خودروی زیر ۱۰۰ هزار دالر 
تبدیل شده که توانسته شتاب ۲.۸ ثانیه ای ثبت کند. تنها خودروی دیگری 

که موفق به انجام این کار شده شورلت کوروت استینگری Z5۱ است.
 M همهٔ این ها بسیار چشمگیر هستند ولی تغییر اولویت های ب ام و
را نشان می دهند. محصوالت M هیچ گاه سریع ترین خودروها در کالس 
خود نبودند و معموالً محصوالت AMG و حتی برخی مدل های آئودی 
اسپرت سریع تر عمل می کردند. از سوی دیگر، محصوالت M مثل چاقوی 
جراحی بودند و رانندگی آنها چنان دقتی داشت که راننده سرعت را به 
فراموشی می سپرد. مدل های کنونی این شرکت اما کامالً تغییر کرده اند. 
به عنوان مثال، همین xDrive M4 هرچند پرفورمنس فوق العاده ای را ارائه 
می کند اما هیجانی که در برخی خودروهای هم قیمت یافت می شود را 
ندارد. به همین دلیل، اگر قرار بود بین این کوپهٔ آلمانی و دیگر خودروی 
 Z5۱ ۲.۸ ثانیه ای زیر ۱۰۰ هزار دالر یکی را انتخاب کنیم، کوروت استینگری

را برمی گزیدیم.

اپلیکیشن های  می دهد  نشان  انگلیسی  پژوهشگران  جدید  بررسی 
هوشمندی که برای تشخیص سرطان پوست به کار می روند، می توانند 

خطراتی را برای سالمتی مردم به همراه داشته باشند.
از نیوز مدیکال نت، کارشناسان انجمن  به گزارش ایسنا و به نقل 
متخصصان پوست بریتانیا )BAD( هشدار داده اند که اپلیکیشن های 
نصب  شده روی تلفن های همراه هوشمند که از هوش مصنوعی برای 
خطر  به  را  مردم  عموم  می کنند،  استفاده  پوست  سرطان  تشخیص 
می اندازند. این در حالی است که بسیاری از مردم باور دارند که استفاده 
از این اپلیکیشن ها ایمن است. همراهی اطمینان مردم با عدم رعایت 
استانداردهای نظارتی مناسب در بسیاری از این اپلیکیشن ها، کاربران را 

در معرض خطر قرار می دهد.
این هشدار، از سوی گروه موسوم به BAD AI و به دنبال نظرسنجی 
اخیری انجام شده است که نشان می دهد 4۱ درصد از مردم بریتانیا، به 
یک اپلیکیشن تلفن همراه هوشمند اعتماد می کنند که هوش مصنوعی را 

برای شناسایی سرطان های پوست به کار می برد.
بسیاری از مردم به اپلیکیشن هایی که برای تشخیص سرطان پوست 
بر هوش مصنوعی مبتنی هستند، اعتماد می کنند و تنها چهار درصد از 
پاسخ دهندگان گفتند که به توانایی خود در قضاوت کردن این موضوع 
اطمینان دارند که آیا اپلیکیشن ها می توانند آنچه را که ادعا می کنند انجام 
دهند یا خیر. بیش از نیمی از شرکت کنندگان گفتند که به توانایی خود 

برای قضاوت کردن در مورد این موضوع اطمینان ندارند.
پیرامون  شده  منتشر  شواهد  که  است  این   BAD AI گروه موضع 

حمایت از این موضوع که هوش مصنوعی را می توان به طور ایمن و مؤثر 
برای تشخیص سرطان پوست استفاده کرد، ضعیف است و افراد را در 
معرض خطر تشخیص اشتباه یا تشخیص  ندادن سرطان قرار می دهد. 
درمان  یا  تشخیص  برای  مصنوعی  هوش  از  که  اپلیکیشن هایی  همه 
استفاده می کنند، توسط نهادهای نظارتی مانند “آژانس نظارتی داروها 
و محصوالت بهداشتی بریتانیا”)MHRA( به عنوان دستگاه های پزشکی 
طبقه بندی می شوند. این بدان معناست که آنها باید یک فرآیند دریافت 
مجوز را پشت سر بگذارند تا اطمینان حاصل شود که ایمن هستند و با 
 BAD دقتی که ادعا دارند به آن دست می یابند، عمل می کنند. گروه
AI، راهنمایی برای استفاده از اپلیکیشن های تشخیص سرطان پوست 
ایجاد کرده است تا به عموم مردم در تشخیص عالئم هشدار دهنده 
احتمالی کمک کند. نتایج این نظرسنجی، نگران کننده هستند. عموم 
مردم باور دارند که استفاده از اپلیکیشن های تشخیص سرطان پوست 
مبتنی بر هوش مصنوعی، بی خطر است. واقعیت این است که بسیاری 
از این اپلیکیشن ها، استانداردهای الزم را برای تشخیص بیماری رعایت 
به  بریتانیا،  بهداشتی  محصوالت  و  داروها  نظارتی  آژانس  نمی کنند. 
صراحت اعالم کرده است که تنها اپلیکیشن های هوشمندی که برای 
اهداف تشخیصی مناسب به شمار می روند، دستگاه های پزشکی سطح 
IIa یا باالتر هستند و باید دارای عالمت های CE، UKNI یا UKCA باشند 
که نشان می دهند این دستگاه ها، الزامات ضروری مربوط به مقررات 

دستگاه های پزشکی را برآورده می کنند.
بخشی از مشکل این است که اپلیکیشن های مبتنی بر هوش مصنوعی 

که الزامات قانونی تایید شده در سراسر جهان را برآورده نمی کنند، در 
مقایسه با اپلیکیشن های کامال قانونی، سطوح بسیار متفاوتی از تخصص 
و تجربه را ارائه می دهند. این اپلیکیشن ها اغلب شواهد کمی مبنی بر 

اثربخشی را شامل می شوند.
گروه BAD AI گفت:  )Rubeta Matin(، مدیر  متین  روبتا  دکتر 
اگرچه هوش مصنوعی، قابلیت بسیار زیادی برای بهبود مراقبت های 
بهداشتی دارد اما مهم است که هوش مصنوعی به گونه ای عرضه شود 

که برای عموم مردم ایمن باشد.
گروه BAD AI از نزدیک با نهادهای نظارتی بریتانیا همکاری دارد تا به 

این نگرانی ها رسیدگی کند.

خ محرک شتاب ۲.۸ ثانیه ای ثبت کرد بی ام و xDrive M4 چهارچر

اپلیکیشن های تشخیص سرطان پوست، جان مردم را به خطر می اندازند!

ویترین

انتشار »شناخت شریعت« و 
»ابوُسلیمان دارانی«

نوشته  شریعت«  »شناخت  کتاب های  ترجمه 
»ابوسلیمان  و  عبدالله  رفیق  و  کشاوجی  محمد 

دارانی« نوشته ریشارد گراملیش منتشر شده اند.
به گزارش ایسنا، کتاب »شناخت شریعت؛ فقه 
اسالمی در دهکده جهانی« نوشته محمد کشاوجی 
و رفیق عبدالله با ترجمه نورالدین الله دینی  در 44۰ 
صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۱4۰ هزار 

تومان در نشر نامک عرضه شده است.
»شریعت؛ خاستگاه وحیانی و تحول و تطور آن 
در سیر تاریخ«، »قضاوت در حکومت امویان )4۰-

۱۳۲ ق /-75۰م(، تثبیت مکاتب فقهی در حکومت 
»تحوالت  )۱۳۲-۶5۶ق/75۰-۱۲5۸م(«،  عباسیان 
بعد از شافعی«، »صالی اصالحات- از تنظیمات 
تا بهار عربی«، »تشیع و نظریه فقهی«، »جلوه های 
گوناگون شریعت«، »اجتهاد نوین«، »شریعت و 
حقوق بشر«، »عدالت کیفری در اسالمـ و »اسالم 

و اخالق« فصل های این کتاب هستند.
می خوانیم:  مترجم  پیش گفتار  از  بخشی  در 
فارسی  ترجمه  دارید،  رو  پیش  اینک  که  کتابی 
فصل  در  که  است  مسلمان  وکیل  دو  پژوهش 
را چنین معرفی می کنند: »ما  پایانی کتاب خود 
هر دو وکیل و تحصیل  کرده غرب هستیم و در 
که  شده ایم  متولد  انگلیس  مستعمره  جامعه  
خودِ این جامعه به واسطه نژادپرستی و استعمار 
لطمه خورده است. ما اکنون به عنوان بخشی از 
جمعیت مسلمانان مهاجر این کشور در انگلستان 
و  تردید در چنین محیط  بدون  زندگی می کنیم. 
بستر اجتماعی، تعلیم و تربیت، نقش خانواده، 
طبقه و تمایل شخصی، برخی هنجارهای  فرهنگی 
را القا می کند. تحصیالت خود ما بخشی از میراث 
است  غربی  اروپای  و کالسیک  یهودی- مسیحی 
که در طول سده ها به عنوان جهان معاصر غرب 
توسعه یافته است؛ جهانی با ارزش ها و شیوه های 
از جله  و فن آوری خود،  سکوالر، تجربی، علمی 
مفاهیم مربوط به حقوق افراد که بیشتر تئوری ها 
و عملکردهای حقوقی غربی را دربرمی گیرد. ما از 
این ارزش ها به عنوان مظهر کمال و رشد یافتگی 
حمایت نمی کنیم، بلکه به دور از آن، سرمایه داری 
معاصر، با دل مشغولی خود با بازار، استثمار مردم 
و سیاره زمین، نوشدارویی برای بالهای ماندگاری 

که به جامعه بشری روی می دهد، نیست.«
از  عارفی  دارانی؛  ُسلیمان  »ابو  کتاب  همچنین 
شام« نوشته ریشارد گراملیش با ترجمه شیرین 
با شمارگان ۸۸۰ نسخه و  شادفر در ۱۱۲ صفحه 
قیمت 5۰ هزار تومان در نشر یاد شده در اختیار 

عالقه مندان قرار گرفته است.


