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مشکالت و الزامات شکوفایی اقتصادی

ارتقا ی جایگاه آموزش  و پرورش، راه نجات کشور
منصور فرزامی 

پوشش زنان یک ســویه شرعی دارد یک سویه 
سیاسی. این دو به ظاهر همزاد به نظر می رسند اما 

هر کدام داستان جداگانه ای دارند. 
پوشش زنان هنگامی از قلمرو شریعت به حوزه 
سیاســت قدم می نهد که بود و نبود پوشش زنان با 
هویت و بقاء یک نظم سیاســی گره خورده باشــد. 
یکی از این ســو فریاد بر می آورد حجاب سنگر اول 
اســت، باید از آن حراست کنیم، اگر فروبریزد همه 
چیز از دســت می رود.  یکی از آن سو فریاد می زند 
ای زنان با کشــف حجاب راه را برای ساقط کردن 
نظام بگشائید. آنگاه آنچه در وهله نخست یک نزاع 
اجتماعی است، به یک نزاع پرحرارت سیاسی تبدیل 

می شود. 
تبدیل کــردن یک نزاع اجتماعــی به یک نزاع 
حاد سیاســی در ایران امروز نظائر دیگری هم دارد، 
اما عمیق ترین و پرحرارت ترین مصداق آن حجاب 
زنان اســت. ماجرا چندان عمیق است که می توان 
یکی از اساســی ترین عوامل برآمدن اسالم سیاسی 
در روایت محافظه کارانه اش را کنترل پوشش زنان 
دانست. زنان و پوشش آنها یکی از اهداف پنهان اما 
بنیادین شکل گیری انقالب بود. اگر روزی روزگاری 
عرصه سیاست به ماجرای پوشش زنان در ایران بی 
اعتنا شــود، یک رویداد عظیم فرهنگی و اجتماعی 

رخ داده است. 
ماجرا را از دو پنجره باید نگریست. از پنجره اول 
که بنگریم یک زن هنگامی که از ســوی یک مامور 
اخطار حجاب می گیرد، حس تحقیر شدگی و توهین 
همــه وجودش را در خود می فشــرد. گویی به زن 

بودگی اش اهانتی شده است. مساله از استانداردهای 
حکومتی برای پوشش یک زن فراتر می رود، زنان به 
واسطه زن بودگی شان قدرت تحمل این وضعیت را 
ندارند. شاهد بودم که یک دختر دارای پوشش کامل 
اســالمی هم با خشم می گفت وقتی به دوست من 
اخطار داده می شــود، ترغیب می شوم حجابم بکنم 

و آتش بزنم. 
امــا از پنجره دیگــری هم می تــوان به صحنه 
نگریســت. از منظر یک مرد یا زن متشــرع، وجود 
خانم های فاقد پوشش اسالمی، از فقدان یک جامعه 
دینی خبر می دهد. آنها تنها در یک جامعه دینی که 
اصلی ترین نشانگانش زنان محجبه  هستند، احساس 
امنیت می کنند. دقیقــاً همین حس جماعت های 
متشرع است که مســاله حجاب را به یک خواست 
عمیق سیاســی تبدیل می کند. نظام سیاســی با 
نمایــش قدرت در این حوزه اســت که می تواند از 
حمایت این جماعت متشرع بهره مند شود. حمایت 

گروه هایی که دار و ندار نظام در مواقع بحران اند. 
یک زن پیش از آنکه از خانه بیرون  رود با لباسی 
که انتخاب می کند، باید تصمیم بگیرد به کدام جبهه 
سیاســی تعلق دارد. در شمار مدافعان نظام است یا 
قرار است دســت به کار برکناری نظام شود. خوب 
اســت مردان یک لحظه خود را جای زنان بگذارند 
و احساس کنند وقتی از خانه بیرون می آیند کت و 
شــلوار مقتضی دفاع از نظام بپوشند یا کت و شلوار 
معارضه جو با نظــام را. آنگاه می توانند درک کنند 

زنان در چه وضعیتی قرار گرفته اند. 
سیاسی کردن پوشــش زنان، کارزاری است که 

جمهوری اســالمی از همان روز نخست گشود. این 
کارزار هر روز سیاسی تر می شود و هزینه های بیشتر 
و بیشــتری برای خود حکومت و برای مردم ایجاد 
می کند. گذر زمان نیز اثبات کرده که نظام سیاسی 
پیروز این کارزار خود ساخته نیست، و هر چه بیشتر 
شکست می خورد، زبانش خشونت بارتر و به همین 

دلیل ناکارآمدتر می شود. 
کاش بــه یــاد می آوردند اگــر روزی روزگاری 
بخشــی از دختران این ســرزمین به میل و رغبت 
به پوشش اسالمی روی آوردند، به خاطر وعده های 
تحقق عدالت و رفــاه و آزادی بود. جامعه ای را  در 
مخیلــه پرورده بودند که قرار بود یکی از نمونه های 
خوب زیســتن در دوران مدرن باشد. متشرعان این 
سرزمین اگر از همان روز نخست، خواست تاسیس 
یــک جامعه خوب را عزم کــرده بودند، در متقاعد 
کردن دختران برای پذیرش پوشــش مد نظرشان 
بیشــتر موفق بودند.    سیاســی کردن موضوعی 
که در بنیاد خود اجتماعی اســت، به شرط پذیرش 
فضیلت های حیات سیاسی که همانا آزادی و عدالت 
اســت، معنادار اســت. آنکه در جهــت تحقق این 
ارزش های برین سیاسی عمل می کند فاعل معتبری 
است برای آنکه در کارزارهای دیگر هم برنده باشد 
و اال در کارزاری که خود ساخته شکست می خورد. 
یکسو فرمان می دهد پوشش زنان باید اسالمی باشد، 
اما در تولید یک جامعه عادالنه و آزاد کامیاب نبوده 
است. سوی دیگر صرفاً با دفاع از پوشش آزاد زنان، 
وعده یک جامعــه آزاد و عادالنه می دهد. خودتان 

قضاوت کنید کدام پیروز میدان هستند؟

در شــرایط کنونی مشکالت متعددی در بخش 
صنعت وجود دارد. از جمله این مشــکالت و موانع 
می توان به قوانین کار، نرخ باالی بهره بانکی، تامین 
به  روزرسانی  ماشــین  آالت،  به  روزرسانی  نقدینگی، 
دانش فنی، کمبود مدیران مقتدر، کارآمد و کاردان 
و... اشــاره کرد که این مشــکالت و مسائل جلوی 

حرکت رو به رشد صنایع داخلی را گرفته است.
اما در ایــن میان یکی از مهم ترین و بزرگ ترین 
مشــکالت صنایع داخلی تحریم ها هستند. هرچند 
بسیاری از دولتمردان عنوان می کنند که تحریم ها 
تاثیرگذار نبوده و نقش آن را کمرنگ جلوه می دهند، 
اما واقعیت آن اســت که تحریم ها بسیار تاثیرگذار 
بوده و هســتند و صنایع را از مسیر اصلی خود دور 

کرده  اند. 
اگــر تاثیر تحریم ها را انــکار کنیم، به مثابه این 
اســت که مدت ها منتظر قطار بمانیم و زمانی که 
قطار از راه رســید، در آن بسته باشد و نتوانیم سوار 
شــویم و به مقصد خود برسیم. بنابراین تحریم در 
کشــور ما چنین شــرایطی را به وجود آورده است. 
راهکار برون  رفت از این معضل این اســت که نگاه 
خود را به روابط خارجی عوض کنیم. ما نمی توانیم 
با کشــورهای دنیا تعامل و رابطه نداشته باشیم، اما 

در عین حال بخواهیم اقتصاد کشــورمان را شکوفا 
کنیم و این امر شدنی نیست. اگر می خواهیم اقتصاد 
ما به طور واقعی شکوفا شــود، باید مطالعه دقیقی 
درباره اقتصاد کشورهای موفق داشته باشیم و تمام 
زمینه های پیشرفت آنها را مورد توجه قرار دهیم. در 
هیچ کشوری اقتصاد بدون تعامل با کشورهای دیگر 

رشد نکرده است.
برای دســتیابی به رشــد اقتصــادی، اقتصاد و 
سیاســت باید در کنار هم و با هم هماهنگ باشند. 
ما حتما باید روابط دوســتانه و در عین حال روابط 
بــا اقتدار، با افتخار و کارآمدی با کشــورهای دیگر 
داشته باشــیم. امروز ما حتی با کشور عراق مشکل 
داریم و هرچند به ظاهر ممکن است ادعای دوستی 
با ما داشــته باشــد، اما می  بینیم که دو کشور در 
سیاســت ها با هم دوســت و هماهنگ نیستند و 
در بســیاری از موارد در تصمیماتی که در سازمان 
جهانی گرفته می شــود، حتی کشور عراق هم نظر 
با تصمیم گیری  های ما نیســت. ما باید بتوانیم کار 
گروهی انجام داده و تعداد کشــورهای دوســت را 
افزایــش دهیم که بتوانیم با آنهــا همکاری کنیم. 
واقعیت آن اســت که کشورهای دوست سیاسی ما 
لزوما دوستان اقتصادی ما نیستند و ما نیازمند این 
هستیم که اقتصاد کشورمان را رشد و توسعه دهیم، 

اما در این مورد هم با مشکل مواجه می  شویم.
از این رو ما باید نوع روابط خود را با کشــورهای 
دنیا تغییر دهیم و بــرای این منظور ابتدا باید نگاه 

خــود را تغییر دهیم. امروز خوشــبختانه ما منابع 
عظیم و زمینه و ابزار رشد اقتصادی را در کشورمان 
داریــم و این تنها کلید برنده ماســت که می تواند 
درهای رشــد و شکوفایی اقتصادی را به روی ما باز 
کند؛ اما متاســفانه روش های کنونی ما روش هایی 
نیست که این ظرفیت  ها جهت پیدا کند. الزم است 
نگاه ها و روش های ما عوض شــود و دست دوستی 
و رفاقت با کشــورهای دیگــر می تواند به ما کمک 
کند تا از تجارب کشــورهای موفق استفاده کنیم، 
ضمن اینکه باید اقتــدار ایران را حفظ کنیم. بدون 
تردید مساله تحریم ها یک درد بزرگ برای صنعت، 
جامعه، اقتصاد و عموم مردم است. اگر واقعا تحریم ها 
برداشته شــود، به این معنا است که پس از سال ها 
توقف پشت در اقتصادی که بسته بوده، این در برای 
ما باز می شــود و می توانیم حرکت کنیم و شکوفا 
شــویم و اقتصاد و تولید در کشور مان رونق بگیرد. 
بایــد بدانیم که تنها راه نجات اقتصادی کشــور ما 
تقویت تولید به معنی واقعی اســت که می تواند به 
رشد درآمد سرانه مردم کمک کند. تحریم ها امروز 
به یکی از موانع بزرگ زندگی مردم و از جمله بخش 
صنعت و اقتصاد تبدیل شده و اگر تحریم ها برداشته 
شود، مانع بزرگی از سر راه همه ما برداشته خواهد 
شــد و درهای رشد و پیشــرفت برای بخش های 
صنعت، تجارت، تولید و پــرورش همه زمینه های 

فکری اقتصادی در کشورمان باز می شود.
* مديرعامل شرکت توليدي پالستيك کار

با توّجه به سخنان رئیس مجلس شورای اسالمی 
در نخســتین کنگره  معلّمان انقالب اســالمی به 
چندنکته اشاره می شود: نخست- به عنوان یک اصل 
منطقی، همان گونه که قالیباف تصریح کردند باید 
گفت: »اگر آموزش وپرورش، اولویت باشد، کشور به 
ریــل برمی گردد.« و  نیز در بــاور قلبی معرفتی هر 
ذهن هشیاری است که مشکل کشور »ناکارآمدی 
مدیریّتی اســت نه بی پولی« نگارنده در یادداشت 
هفته  پیش در همین ســتون بــه ضعف مدیریّتی 
در کشــور و تنازل مدیریت از آغاز انقالب تاکنون، 
اشــاره کرده بود و دلیل هم وضع موجود کشوری 
است که ۱۰ درصد ثروت جهان را داراست اما فقط 
یک درصد نفوس جهان در آن زندگی می کنند. آیا 
این وضع موجود، به غیر از ضعف شــدید و ناکارآمد 
مدیریّت کشــور چیز دیگری می تواند باشد؟ و  آیا 
نگاه  ما و هر که  از آموزش وپرورش سخن می گوید، 
شعاری و از نوع بگو و بگذر و درست همان حرف ها و 
نگاه ها به امثال روز معلّم نیست؟ ما اگر آلمان و ژاپن 
نمی شویم به دلیل آن که آن نگاهی که »مرکل« در 
پاســخ به پزشکان درباره معلمان گفت نداریم؛ و به 

دلیل آن که آن ثبــات مدیریت در آموزش وپرورش 
ژاپن، روال ما نیست وگرنه در یک روال باثبات مگر 
می شــود طی ۱۶ ســال به طور متّوسط هر ۲۰ ماه 
یک وزیر جابه جا شــده باشــد. آیا همین وزیران از 
خانه  ملّت رای اعتماد نگرفته اند؟ ســوال اینجاست 
که اگر اهلّیت نداشته اند چرا به آنان رای اعتماد داده 
 شده و اگر داشته اند به چه سبب می بایست جابجا 

شده باشند؟
پرســش این اســت که چرا باید معتقد به تفّکر 
مّخرب »یک بام و دو هوا« باشیم؛ گروهی را به عنوان 
معلمان انقالب اســالمی در کنگره بپذیریم اّما آن 
دیگران را به جرم خواست های صنفی و احقاق حق 
حقوقی خود، پیش چشم شاگردان شان روی زمین 
بکشیم و به زندان شان ببریم. چنین تناقضی چگونه 
قابل  توجیه اســت آن  هم معلّمانــی که قانع ترین، 
نجیب ترین، صبورترین وآگاه ترین طبقه اجتماعی اند 
و خود و اسالف شان حّقی عظیم در انقالب و حفظ 
آن داشته و دارند و درعین حال و درعین شخصّیت 
دین معرفتی، فقیرترین قشر جامعه اند. صاحب این 
نوشــتار نه سابقه  خدمتی ۴۰ ســاله، بلکه بیش  از 

نیم قرن از دبستان تا دانشگاه، تدریس کرده و سال ها 
در روزنامه های مختلف قلم زده و نیز محرومّیت ها 
را با تمامی وجود، خود و خانواده اش، ملموس تجربه 
کرده انــد! با ۱۰ درصدی که مزید لطف و امتنان از 

دولت سیزدهم است! 
جنــاب قالیبــاف در کشــوری که مــدارس و 
دانشگاه ها و مؤسســه های علمی اش، در بهترین و 
شایســته ترین و هنری ترین بناها مستقر نباشند و 
درصد بسیاری از مدرسه هایش قابل تخریب باشد و 
دانش آموزان سقف مطمئنی باالی سر نداشته باشند 
چگونه ممکن اســت که روزی در پی احراز مسند 

معلّم خود برآیند؟
در اینجا جای ســوال است از آن مسئوالنی که 
معلّمی را به عنوان شــغل انبیا بر زبان می آورند اّما 
فرزندان خود را به معلّمی نمی فرســتند در عوض 
آقازاده هــا، به جایی می روند که پــول و رفاه توامان 
باشد؟ اگر غیر از این اســت آمار بدهند که این به 
کسوت شریف معلّمی در آمده ها از چه سنخ، صنف 

و خانواده هایی هستند.
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عید سعید غدیر؛ 
روز اکمال دین و اتمام نعمت الهی 

بر همه مسلمانان مبارک باد
صفحه2
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هوشنگ پارسا *

تمدید عضویت 
سه  فقیه 

شورای نگهبان 

صفحه2

آمريکا و عربستان عليه ايران موضع گيری کردند

لفاظی بایدن
 دربـاره ایـران

 در جده
نشست جده به دنبال کاهش تعامالت عراق با ایران است

توئیت مصطفی کواکبیان 
خطاب به دست اندرکاران و صاحبان تریبون

دبیرکل حزب مردم ساالري در توئیتي خطاب به دست اندرکاران و صاحبان تریبون نوشت: مسأله اصلي جامعه، حل مشکالت معیشتي و مقابله با مفاسد اقتصادي است 
یا سرکوب بدحجابان!؟ به گزارش »مردم ساالری آنالین«، مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس در توئیتی نوشت: برخی از دست اندرکاران و صاحبان تریبون  در وضعیت 
نامطلوب  معیشت مردم به جای مقابله با  مفاسد اقتصادی، مسئله اصلی را برخورد سرکوبگرانه با بدحجابان و عدم ارائه خدمات عمومی به آنان دانسته و ناخواسته بهانه خوبی 

به طرفداران کشف حجاب داده و عمال امر به »منکر« و نهی از »معروف« می کنند.    

وريا غفوری، باز هم در مسابقه با صداوسيما برنده شد

قاتی بازی
 با اعتبار صدا و سیما!  

رئيس سازمان بهزيستی کشور:
۹0 درصد کودکان کار و خیابان از اتباع خارجی هستند

صفحه9

صفحه4

صفحه3

روزنامه دولت علی اکبر صالحی را تهدید کرد  
فرار از پاسخگویی

 این بار با انتشار شایعه دستگیری دولتمردان سابق
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گروه سیاسی - جواد ســازگار: اگر تیم تبلیغاتی و 
رســانه ای دولت تا به حال سعی داشت با آمارهای مختلف، 
ناتوانی خود در بهبود وضعیت معیشتی مردم را بپوشاند، حاال 
به نظر می رسد که وارد فاز تازه ای شده است و منتقدان را با 
تهدید می خواهد ساکت کند، رفتاری که مصداق واضح آن 
در برخورد روزنامه دولت با علی اکبر صالحی رئیس پیشین 

سازمان انرژی اتمی کامال مشهود است. 
چند روز قبل صالحی که اینک قائم مقام فرهنگســتان 
علوم است، در  در مراسم دومین سالگرد درگذشت ابوالقاسم 
ســرحدی زاده گفته بود: »این انقــالب عزیز یک عمری را 
پشت سر گذاشته است، نیمه خالی لیوان وجود دارد و نیمه 
پر لیوان، اما این ملت یک ملت بزرگ و تاریخ ســاز اســت 
که سه هزار سال تمدن مکتوب دارد، شأن این ملت بزرگ 
شرایط کنونی نیست« و این انتقاد مالیم و تلویحی گویا آن 
چنان برای دولت و دولتمردان ناگوار بوده که روزنامه ایران 
ادعا کرد که وی »احتماالً در آستانه دادگاهی شدن است«! 
این روزنامه البته به این ادعا بسنده نکرد و مسائل دیگری 
را هم پیش کشید که هیچ ربطی به این سخنان نداشت؛  از 
جمله اینکه مثل همیشه سعی کرد مشکالت فعلی اقتصاد 
کشور ار به طور کامل به گردن دولت قبل بیندازد و طبیعتا 
صالحی را هم در آن شــریک بداند! ایران نوشــت: صالحی 
درحالی از شــرایط غیرمطلوب کشــور گالیه می کند که 
پیش از این به عنوان یکی از اعضای مماشات گر تیم سابق 
مذاکره کننده هســته ای، خود به عنوان یکی از بانیان وضع 
موجود بویژه در زمینه تخریب دســتاورد های کشور قلمداد 
می شود. صالحی درحالی امروز و در هفتمین سالگرد انعقاد 
برجام نســبت به کارنامه خود ســکوت کرده است که در 
جریان قدردانی از عملکرد دست اندرکاران برجام در بهمن 
ســال ۹۴، ۱۰۰ سکه بهار آزادی جایزه دریافت کرده بود و 

هنوز آن را به بیت المال عودت نداده اســت. گفتنی اســت 
دولت روحانی وعده بهبود معیشــت مردم از طریق برجام 
را داده بود، اما آمار ها نشــان می دهد در شرایط پسابرجام و 
وابسته کردن اقتصاد به تکانه های بیرونی وضعیت اقتصادی 
کشــور به مراتب بدتر از شرایط قبل از آن شده بود و تورم، 

بزرگترین میراث به جا مانده برای دولت جدید شد.
چنیــن رفتاری در مقابل یک انتقاد بحق، البته عالوه بر 
اینکه نشان دهنده عصبانیت دولتمردان است، نشانه ای از 
استیصالی اســت که از افزایش انتقادات شکل گرفته است. 
دولتمردان در طول ماه های گذشــته دائما ســعی داشتند 
با اســتناد به آمار کاهش تورم، خــود را در کنترل گرانی و 

تورم موفق نشــان دهند اما وقتی آمار تورم خردادماه اعالم 
شــد که نشــان می داد در این ماه تورم در تاریخ جمهوری 
اسالمی رکورد زده، دولت سعی کرد آماری که از مرکز آمار 
اعالم می شــود زیر سوال ببرد و اعالم کند که آمار تورم در 
ماه های آخر دولت روحانی چیز دیگری بوده اســت و آمار 
بانــک مرکزی با آمار مرکز آمار فرق دارد. البته این موضوع 
رسما اعالم نشد زیرا اوال طبق قانون وظیفه مرکز آمار، اعالم 
آمار تورم اســت و ثانیا اگر بنا باشد آمارهای این مرکز زیر 
سوال برود دیگر خود این دولت هم نمی تواند به آن استناد 
کند و موفقیت خود را نشان دهد! این تناقض باعث شده که 

دولت نتواند جواب منتقدان را بدهد. 

 از ســوی دیگر موارد و مســائل متعدد دیگر هم نشان 
می دهد که دولتمــردان به آنچه وعده داده بودند بی توجه 
هســتند. ادعای ابراهیم رئیســی مبنی بر اینکه دارو هرگز 
گران نیم شــود، این روزها با افزایش کم سابقه قیمت دارو 
نقض شــده اســت؛ و این آخرین مورد از مواردی است که 
در آن مجموعه وعده های قبلی نقض می شود: حل مشکل 
بورس، رفع بی عدالتی در حقوق اقشــار مختلف، ساختن 
مسکن ارزان، کاهش بیکاری، پیوند نزدن معیشت مردم با 
مذاکرات هســته ای، گران نشــدن کاالها بعد از حذف ارز 
ترجیحی، بازگشت قمیت کاالهای اساسی به قیمت شهریور 
۱۴۰۰ و ... هیچ یک عملی نشده است. در مقابل رسانه ای 
دولت سعی دارد هرگونه انتقادی را با نسبت دادن مشکالت 
به دولت روحانی، از عهده خود خارج کند؛ در حالی که اگر 
این توجیه درســت باشد، باید پرسید اصوال چرا رئیسی در 
انتخابات شرکت کرده و آن شعارها و وعده های رنگارنگ را 

داده است؟! 
چنیــن توجیهاتی تا به اندازه ای غیر واقعی اســت که 
چندین بار کارشناســان مختلف به آن طعنه زده اند. مثال 
چندی قبل عباس عبدی روزنامه نگار برجسته اصالح طلب 
در یادداشــتی با اشــارخه به آمارهای افزایش بیکاری این 
ســوال را پرســید که » آیا افزایش نرخ بیکاری در ۱۲ ماه 

گذشته هم تقصیر روحانی است؟«
حاال رفتار روزنامه دولت در مقابل علی اکبر صالحی نشان 
می دهد که بعضی از اهالی دولت بدشان نمی آید که نه تنها 
مشکالت فعلی را به دولت قبل ارجاع دهند، بلکه با انتشار 
شایعاتی در خصوص مخاکمه دولتمردان سابق کمی خود 
را از زیر بار فشــار افکار عمومی خارج کننــد؛ اما نگر این 
نــوع رفتارها چند هفته یا چند مــاه می تواند نجات بخش 

آنها باشد؟!

روزنامه دولت علی اکبر صالحی را تهدید کرد  

فرار از پاسخگویی؛ این بار با انتشار شایعه دستگیری دولتمردان سابق

ماده واحــده »تکمیل و اصالح موادی از سیاســت ها و 
ضوابط ســاماندهی ســنجش و پذیرش متقاضیان ورود به 
آموزش عالی )پس از پایان متوســطه( که از سوی شورای 
عالی انقالب فرهنگی تصویب شده بود، توسط رئیس جمهور 
برای اجرا ابالغ شــد. به گزارش دولت ، سیدابراهیم رئیسی، 
رئیس شــورای عالی انقالب فرهنگی ماده واحده »تکمیل 
و اصالح موادی از سیاســت ها و ضوابط ساماندهی سنجش 
و پذیرش متقاضیــان ورود به آمــوزش عالی)پس از پایان 
متوســطه( مصوب ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ را که در جلسات ۸۵۵ 
و ۸۶۳ مــورخ پنجم بهمن مــاه ۱۴۰۰ و هفدهم خردادماه 
۱۴۰۱ شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ 
برای اجرا ابالغ کرد. ماده واحده »تکمیل و اصالح موادی از 
سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان 
ورود به آموزش عالی )پس از پایان متوســطه(« مصوب ۱۵ 

تیر ۱۴۰۰  به شرح ذیل است:
ماده واحده تکمیل و اصالح موادی از سیاست ها و ضوابط 
ســاماندهی ســنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش 
عالی )پس از پایان متوسطه( مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ » که در 
جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵  و ۱۴۰۱/۰۳/۱7 
شــورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رســیده است، به 

شرح ذیل برای اجرا ابالغ می شود:
ماده واحــده - مواد و بندهایی از مصوبه سیاســت ها و 

ضوابط ســاماندهی ســنجش و پذیرش متقاضیان ورود به 
آموزش عالی )پس از پایان متوسطه( مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۱۵  
شورای عالی انقالب فرهنگی، به شرح ذیل تکمیل و اصالح 

می شود:
۱- عبارت »ســال آخر« از بند ۱ ماده ۱ )تعریف سابقه 

تحصیلی(، حذف می شود.
۲- تبصره ۱ ماده ۲ به شرح زیر اصالح می شود:

عبارت »...که به ترتیب توسط سازمان و وزارت آموزش و 
پرورش پیشنهاد می شود، توسط شورای سنجش و پذیرش 
دانشــجو تعیین و هر سه ســال قابل بازنگری خواهد بود و 
تا قبل از شــروع ســال تحصیلی مربوطه )پایان شهریور(، 
اطالع رسانی شــود…« جایگزین عبارت »...توسط شورای 
سنجش و پذیرش دانشجو تعیین و هر سه سال قابل بازنگری 
خواهد بود و حداقل دو ســال قبل از اجرا باید اطالع رسانی 

عمومی شود ...« می شود.
۳- تبصــره ۳ و ۴ بــه ذیل ماده ۲ به شــرح زیر اضافه 

می شود:
تبصره ۳: وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری ظرف مدت 

شش ماه آیین نامه تفکیک ســنجش از پذیرش را تدوین و 
جهت تصویب به ســتاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی 
کشــور ارائه می نماید. »تبصره۴: دانشگاه آزاد اسالمی کما 
فی الســابق )به استثنای ۴ رشته؛ پزشــکی، دندانپزشکی، 
داروســازی، دامپزشکی( با هماهنگی شــورای سنجش و 
پذیرش دانشجو، نسبت به پذیرش دانشجو برای این دانشگاه 

اقدام می نماید.«
۴- بند ۳ ماده ۳ به صورت زیر اصالح می شود

»ســهم نمره ســابقه تحصیلی برای سنجش و  پذیرش 
متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته های پرمتقاضی در 
ســال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان 
۴۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ 
فقــط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی، برای 
سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به 
میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - 
۱۴۰۶ و بعد از آن پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان 

۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.«
۵- ماده ۴ به صورت زیر اصالح می شود:

»وزارت آموزش و پرورش موظف اســت نسبت به ایجاد 
سوابق تحصیلی دانش آموزان اقدام نماید، به گونه ای که برای 
سنجش و  پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی از سال 
تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ و به بعد همه فارغ التحصیالن دارای 

سوابق تحصیلی باشند.«
۶- تبصره ماده ۴ حذف می شود.

7- عبارت زیر به عنوان ماده ۹ جدید اضافه می شود:
ماده ۹- »ضوابط اجرایی و ســایر شرایط مربوط به این 
مصوبه مانند مفاد ایجاد ســوابق تحصیلی و تعداد تکرار آن 
و تاثیر آن و نحوه اعمال میزان تاثیر ســوابق تحصیلی برای 
پایه های مختلف تحصیلی در نظام آموزشی ۶-۳-۳ و دیپلم 
و پیش دانشــگاهی در نظام آموزشــی قبلی و متقاضیان از 
شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش و گروه های آزمایشی هنر 
و زبان، پس از تصویب در شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
با رعایت تبصره یک ماده ۲ این مصوبه و در راستای تحقق 
عدالت آموزشــی به اطالع ستاد راهبری اجرای نقشه جامع 

علمی کشور می رسد.«
۸- بند ذیل جایگزین ماده ۹ قبلی می شود:

ماده ۱۰- »این مصوبه مشتمل بر ۱۰ ماده و ۲ تبصره در 
جلســات ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ و ۱۴۰۱/۳/۱7 
شــورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رســید و از تاریخ 
تصویب، برای سازمان ها و دستگاه ها الزم االجرا خواهد بود.«

سخنگوی شورای نگهبان از دولت و مجلس 
خواســت تا در تهیه طرح ها و تصویب قوانین، 
نسبت به استفاده از واژگان فارسی، دقت داشته 

باشند.
به گزارش ایســنا، هادی طحــان نظیف در 
نشست خبری این هفته خود آخرین مصوبات 
دولــت و مجلس اعــم از  ۹ طرح و الیحه و ۲ 
اساسنامه و ۳۵ پاسخ به استعالمات ارسالی از  

دیوان عدالت اداری را  تشریح کرد.
وی ادامــه داد: دولت محترم در تهیه لوایح 
و مجلس محترم هــم در مورد تهیه طرح ها و 
تصویب قوانین، نسبت به اســتفاده از واژگان 
فارسی، دقت داشته باشند، در غیر این صورت 
ما طبق قانون موظفیم مصوباتی که در آنها از 

واژگان غیرفارسی استفاده شده را اعاده کنیم.
وی افزود: یکی از طرح ها، طرح اصالح قانون 
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت بود که 
در ۸ جلسه در شــورای نگهبان بررسی شد و 
چهارشنبه هفته گذشته به پایان رسید و متن 
نهایــی در حال نگارش اســت و طی روزهای 

آینده به مجلس ارسال خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در آستانه ۲۶ تیر، 
سالروز تأسیس شــورای نگهبان یاد و خاطره 
همه فقها، حقوقدانان و کســانی که در شورای 
نگهبان خدمــت کرده اند را گرامی داشــت و 
افزود: الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها 
و دهیاری ها چندین بار بین مجلس و شــورای 
نگهبان در رفت و آمد بود که چهارشنبه هفته 
گذشــته مصوبه مجلس مجدداً بررسی و تأیید 
شــد و این الیحه خالف موازین شرع و قانون 
اساسی شــناخته نشــد. هم چنین اساسنامه 
صندوق ملی مسکن هم  توسط شورای نگهبان 

واجد برخی اشکاالت و ابهامات شناخته شد.
وی تصریح کرد:  در یک ســال گذشته، ۶۰ 
مصوبه ارسالی مجلس را بررسی کردیم که ۱۴ 
مصوبه در مرحله اول تایید شدند و ۲۱ مصوبه 
در مراحل بعد و ۲۵ مصوبه هم در حال اصالح 
است. در این مدت ۱۱ اساسنامه هم به شورای 

نگهبان ارســال شده که ۹ اساسنامه تایید و ۲ 
اساسنامه مورد ایراد واقع شده است. همچنین 
در یک سال گذشته، ۱7۴ نامه از دیوان عدالت 
اداری دریافت کردیم که توسط فقهای محترم 
بررسی شده اســت.  شورای نگهبان از ۲۶ تیر 
سال ۱۴۰۰ تا امروز، ۱۳7 جلسه برای بررسی 

مصوبات داشته است.
وی در پاســخ به سوالی درباره اصالح قانون 
انتخابات مجلس گفت: این سوال را از مجلس 
بپرسید. درباره  اصالح قانون انتخابات مجلس، 
آخرین بار شورای نگهبان در سال ۹۸اظهارنظر 
و نسبت به متن اشکاالتی مطرح کرد و بعد از 
آن مجلس هنوز اصالحی نسبت به متن انجام 
نداده است. منتظریم اگر متنی جهت اظهارنظر 

به شورا فرستادند ان را بررسی کنیم.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی در خصوص 
موضع شورای نگهبان درباره نقش نمایندگان 
در انتصابات با توجه بــه دیدگاه رهبر انقالب 
گفت: تاکنون نسبت به این موضوع چندین بار 
صحبت شده و رهبر معظم انقالب هم تاکیداتی 
داشــتند. صالحیت و وظایف مجلس براساس 
قانون مشخص است. این وجهه را هم باید مورد 
توجه قــرار دهیم که نظارت و پیگیری قوانین 
دخالت در انتصابات نیست. مجلس این حق را 
دارد که قوانین وضع شــده را پیگیری کند که 

در این مورد هــم پیش بینی در قانون صورت 
گرفته اســت. ما همینطور که بر عدم دخالت 
تاکیــد می کنیم باید بر بحث نظارت هم توجه 

داشته باشیم.
وی در پاســخ به ســوالی دربــاره ماهیت 
ادغام یــا تفکیک وزراتخانه ها)همچون موضوع 
تشکیل وزارت بازرگانی( گفت: در مورد ادغام 
وزارت خانه ها ما ورود نمی کنیم؛ زیرا اساســا 
در صالحیت ما نیســت و  شورا صرفا مصوبات 
ارســالی را بر اســاس موازین شــرع و قانون 
بررسی می کند.  ما وارد بحث های محتوایی و 
کارشناسی نمی شویم و نخبگان و کارشناسان 
باید این بحث ها را دنبال کنند و این موضوع در 

صالحیت دولت و مجلس است.
وی افــزود: وظایف و صالحیت های مجلس 
براســاس قانون مشــخص اســت که شامل 
قانون گذاری و نظارت است؛ البته وظیفه نظارت 
و پیگیری امور، به معنای دخالت در امور اجرا 
نیســت و در عین حال، پیگیــری و نظارت بر 

قوانین وضع شده هم نباید دخالت تلقی شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
دربــاره نقاط ضعــف این نهاد گفــت: ارزیابی 
عملکرد شورای نگهبان برعهده مردم، نخبگان 
و رسانه هاســت. ما در شورای نگهبان اقدامات 
زیادی انجام می دهیم.  مثال در بررس مصوبات 

جلسات متعددی با نخبگان، دستگاه ها و افراد 
مختلف داریم و فکر می کنم در این جهت باید 

اطالع رسانی بیشتری داشته باشیم.
وی دربــاره مصوبه ســاماندهی ثبت نام ها 
گفت: این مصوبه  برای وزارت کشور الزم االجرا 
بوده و هســت البته دولت قبل به مصوبه عمل 
نکرد و مبنای عمل ما در شورای نگهبان همین 
مصوبه بوده و هســت.  اگرچه دولت قبل این 
مصوبــه را اجرا نکرد اما ما طبــق آمار و ارقام 
معتقدیم که این مصوبه اثر خودش را گذاشت و 

تعداد ثبت نام ها کاهش یافت.
وی در پاســخ به ســوالی درباره گمانه زنی 
برخی رســانه ها از تغییر آیت اهلل جنتی دبیر 
شــورای نگهبان نیــز گفت: بر اســاس قانون 
اساســی انتخاب فقهای شــورای نگهبان جزو 
وظایف رهبری است و به نظرم رسانه ها در این 
زمینه گمانی زنی نکنند و چون در آستانه ۲۶ 
تیر هستیم، به زودی ان شاهلل اعالم خواهد شد. 
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در 
خصوص طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس 
نیز گفت: تاکنون یک بار این کار انجام شــده 
و آن هم از طریق الیحــه بوده و رویه دیگری 
هم در این رابطه نداریم. موضوع هنوز تصویب 
نشده که شورای نگهبان اظهار نظر کند. تاکنون 
در شــورای نگهبــان بحثــی در این خصوص 

نداشته ایم  و باید تصویب شود و بعد نسبت به 
آن اظهار نظر می شود. طحان نظیف در پاسخ به 
سوالی درباره اظهار نظر یکی از اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مبنی بر این که برخی 
اعضای شــورای نگهبان به دلیل کهولت سن 
در جلســات حضور پیدا نمی کنند گفت: باید 
عرض کنم همه اعضای شــورای نگهبان عضو 
مجمع نیستند و تنها فقها عضو هستند.  گاهی 
همزمانی جلسات مجمع تشخیص با جلسات 
شورای نگهبان  موجب شــده تا اعضای شورا 
نتوانند در جلسات مجمع حضور داشته باشند 
اما باید اعالم کنم که جلســات شورای نگهبان 
همواره با حضور همه اعضا تشــکیل می شود و 
بنــدرت پیش می آید که حتی یک نفر از اعضا 

در جلسات غیبت داشته باشد.
وی درباره اصالحیه قانون انتخابات ریاست 
جمهوری نیز گفت: این موضوع با ایراد هیئت 
عالی نظارت مواجه شــد. با این حال شــرایط 
ثبت نام های انتخابات ســال ۱۴۰۰ نسبت به 

سال های گذشته بهتر شد.
سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به این 
سوال که چرا در سامانه نظرات شورای نگهبان 
مشروح مذاکرات منتشــر نشده است؟ گفت: 
انتشار مشروح مذاکرات فرآیندی را می طلبد؛ 
پیاده سازی و مطابقت زمان میبرد و ما همزمان 
در حال انتشار مشروح مذاکرات سال های قبل 
هستیم. همچنین دوســتان ما در حال انتشار 
استدالل ها هستند و برای مثال اگر در خصوص 
بحث شفافیت قوا همین حاال به سامانه مراجعه 

کنید استدالل ها را خواهید دید.
طحان نظیف در پاســخ به این ســوال که 
راه ارتباط نخبگان با شورای نگهبان چیست؟ 
گفت: به غیــر از اعضا که نامه و درخواســت 
دریافت می کنند پژوهشــکده شورای نگهبان 
ارتباط مستمر با نخبگان را دارد. البته صالحیت 
شــورای نگهبان این است که هرگاه مغایرت با 
شرع و قانون اساســی وجود داشت اعالم نظر 

کند.

جلســه ابالغ کیفرخواســت میالد حاتمی در شعبه ۱۵ 
دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گــزارش قوه قضاییه، صبح شــنبه ۲۵ تیر جلســه 
ابالغ کیفرخواســت و تعیین وکیل متهمان میالد حاتمی و 
محمدرضا زاهدی در شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب به ریاســت 

قاضی صلواتی برگزار شد.
رئیس شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب اســالمی تهران در این 
جلسه گفت: به اســتناد ماده ۳۴۲ آیین دادرسی کیفری، 
کیفرخواست به رویت متهمین رسیده و به آنان ابالغ شده 
اســت.وی افزود: به استناد ماده ۳۸۵ آیین دادرسی کیفری 

متهمین می توانند حداکثر ۳ وکیل به دادگاه معرفی کنند.
قاضی صلواتی تاکید کرد: به استناد ماده ۳۸7 قانون آیین 
دادرسی کیفری متهمین و وکالی آنان می توانند ظرف ۱۰ 
روز اعتراضات خود به کیفرخواست را به دادگاه اعالم نمایند.
براساس کیفرخواست صادره میالد حاتمی فرزند محسن، 
به افساد فی االرض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، 
اخــالل در نظام پولی و ارزی کشــور حداقل به مبلغ بیش 
از نیم میلیــون دالر )۵۵۰ هزار و ۲۹۰ دالر( و پولشــویی 

به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار و تشــویق به فساد 
) باتوجــه به اقدامات مخرب در فضای مجازی( و همچنین 

تشویق به بی بند و باری جنسی متهم است.
همچنیــن محمدرضا زاهدی فرزند بیــژن یکی دیگر از 
متهمان این پرونده، به اخالل در نظام پولی و ارزی کشــور 
از طریق خروج مبالغ عمده از طریق پول شــویی در مراکز 
قمــار و تبدیل آن به ارز و انتقال آن به خارج از کشــور )به 
 epay مبلغ یک هزارو ۱۶۱ میلیارد تومان( از طریق درگاه
و صادرات پی، معاونت در افســاد فــی االرض از طریق ارائه 
خدمات به کســانی که به گسترش بی بندوباری جنسی در 
فضای مجازی اقدام می کنند و پولشویی یک دستگاه پورشه 

و یک دستگاه آپارتمان متهم است.
نام ۲۰ متهم دیگر نیز در این کیفرخواســت ذکر شــده 
اســت. »میالد حاتمی« که از گردانندگان سایت های قمار 
و شــرط بندی در خارج از کشــور بود، پس از صدور اعالن 
قرمز اینترپل، در اســفند ماه سال ۱۳۹۹ و در کشور ترکیه 
شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد.  متهم با راه اندازی 
سایت های قمار و شرط بندی و با بدست آوردن اموالی از این 

طریق، در صفحات مجازی تبلیغات سبک زندگی اشرافی و 
تجمالتی را می کرد و مخاطبان خود را برای بدست آوردن 
چنین امکاناتی به انجام قمار و شرط بندی، تشویق می نمود
عمده ســایت های قمار و شــرط بندی پشتیبانی شده 

توســط شــبکه ای که میالد حاتمی هم عضوی از آن بوده، 
در واقع الگوریتم های کالهبرداری هستند و از افراد شرکت 
کننده در آنها توســط روش های پیچیده کالهبرداری مالی 

می شود.

با امضای رئیس جمهور صورت گرفت

ابالغ مصوبه تغییرات کنکور از سال آینده

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:

موظفیم مصوبات دارای واژگان غیرفارسی را اعاده کنیم

برگزاری جلسه ابالغ کیفرخواست میالد حاتمی 

هشدار نسبت به تعطیلی پلتفرم های خانگی 
رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شــورای اسالمی در 
نامه ای به رئیس ســازمان صدا و سیما نسبت به تعطیلی پلتفرم های خانگی 

هشدار داد.
به گزارش ایســنا، در نامه مجتبی توانگر نماینده تهران خطاب  به رئیس 
ســازمان صدا و سیما آمده اســت: انتشــار نامه ای از رئیس محترم ساترا به 
جنابعالی پیرامون مصوبه شورای فضای مجازی صدا و سیما درباره برخورد با 
رسانه های صوت و تصویر و اقدامات متعاقب ساترا موجب حیرت و تاسف برانگیز 

است.
همان طور که در نامه شــماره ۱۲۶۶۲7۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ اینجانب به 
محضر جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور و رئیس شورای عالی 
فضای مجازی نیز بیان شــده بود اگر پیشتر مســئولین امر -از جمله دولت 
محترم و شورای عالی فضای مجازی- در عمل به وظائف خود، تکالیف قانونی 
ســاترا و چارچوب فعالیت آن را معین می ساختند امروز شاهد آن نبودیم که 
رئیس این مجموعه به خود جرأت داده و نمایندگان محترم مجلس شــورای 
اسالمی و کمیسیون های آن را عامل پیگیری اعمال غیرقانونی و بی مبنای خود 
قلمداد کرده و جهت ایراد نطق پیش از دســتور و ایراد تذکر برای آن تعیین 

تکلیف نماید.
الزم به ذکر است مطابق با بررسی های کارشناسی صورت گرفته در مراجع 
مختلف از جمله مرکز ملی فضای مجازی اساسا اینکه صنعت نمایش سینمای 
خانگی مشــمول تعریف صوت و تصویر فراگیر باشد یا خیر محل بحث است 
و در آن صورت تنظیم گری این حوزه بر عهده آن ســازمان محترم نیست. به 
عالوه در شرایطی که با کم کاری و کج سلیقگی مدیران آن سازمان روز به روز 
از مخاطبان آن کاسته شده و اوقات فراغت هم وطنان با شبکه های ماهواره ای 
عمدتا معاند نظام پر می شود، افزایش فشار بر شرکت های دانش بنیان داخلی 
که در حوزه تولید و نشــر محتوای سینمای خانگی مشغولند جز ریختن آب 
به آسیاب دشمن نیست؛ چرا که مخاطب این پلتفرم ها در صورت محرومیت 
از این محتوا یقینا به ســوی صدا و ســیما چرخش نخواهند نمود و در میانه 
جنگ فرهنگی نظام با رقبا و دشــمنان منطقه ای و بین المللی، این کار معنی 
جز خلع ســالح کردن نظام از ابزارهایش ندارد. هر چند ضروری ســت تمام 
سرویس های پخش آنالین فیلم) VODها( توجه دقیق تری به فرهنگ و آداب 

مردم عزیزمان داشته باشند.
به اســتحضار می رسانم در آشفتگی ناشی از عملکرد بی قانون ساترا در این 
حوزه و با لحاظ ابهامات فوق الذکر، مجلس شورای اسالمی که عطف به فرموده 
حضرت امام)ره( و تأکیدات مقام معظم رهبری در رأس همه امور کشور است 
موظف به انجام اقدامات الزم جهت تدوین، تنظیم و تصویب قوانین مورد نیاز 
در زمینه صوت و تصویر فراگیر اســت که ان شــاء اهلل با همکاری همه ارکان 

تصمیم ساز و تصمیم گیر این حوزه در نظام این مهم به انجام خواهد رسید.
همچنین ضروری اســت تا اعالم کنم در صورتی که مجموعه های دولتی 
مخاطب نامه صدراالشــاره رئیس ســاترا – از جمله وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- به اعمال غیرقانونی بیان شده در 
نامه تمکین نمایند، مسئولین ارشد این وزارتخانه ها و معاونت علمی باید درباره 

آنها در مقابل مجلس شورای اسالمی پاسخگو باشند. 

برخی از موارد آیین نامه رتبه بندی معلمان
خالف قانون است

نماینده علی آباد کتول در مجلس شورای اسالمی گفت که آیین نامه دولت 
در برخی از موارد برای اجرای قانون رتبه بندی معلمان خالف قانون است و باید 

هیات تطبیق مصوبات به آن ورود کند.
به گزارش ایسنا، رحمت اهلل نوروزی در جلسه علنی دیروز در تذکری گفت: 
طبق مصوبه مجلس شــورای اسالمی برای اجرای قانون رتبه بندی معلمان از 
شهریورماه سال ۱۴۰۰، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای سال گذشته و ۲۵ 
هزار میلیارد تومان برای امســال در نظر گرفته شده است منتهی نفوذی های 

سند ۲۰۲۰ نمی گذارند این بودجه اعمال شود.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر ۱۵ آیتم در آیین نامه دولت برای اجرای قانون 
رتبه بندی معلمان خالف قانون اســت که بایــد هیات تطبیق مصوبات به آن 
ورود کند ۴۶۰ هزار معلم کد اســتخدامی نداشته و این قانون شامل حال آنها 

نمی شود.

دستگیری ۷ نفر دیگر از مسببان ریزش 
ساختمان متروپل

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خوزستان از دستگیری 7 نفر دیگر 
از مسببان ریزش ساختمان متروپل خبر داد.

صادق جعفری چگنی، اظهار کرد: با توجه به نظرات کارشناسان 7 نفر دیگر 
به عنوان مقصر در ریزش ساختمان متروپل دخیل بودند که بازداشت شدند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، وی افزود: تحقیقات مقدماتی آغاز شده 
و اصل این پرونده در حال رسیدگی است.

دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان خوزستان، اضافه کرد: تحقیقات 
تکمیلی در خصوص این پرونده در حال پایان است و در اسرع وقت کیفرخواست 

صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.
جعفری چگنــی همچنین در خصوص تفاضل دیــه بانوانی که در حادثه 
متروپل جان خود را از دســت دادند، گفت: با توجه به اینکه 7 نفر از متوفیان 
حادثه متروپل خانم بودند، به موجب قانون مجازات اســالمی امکان پرداخت 
مازاد دیه توســط صندوق تامین خســارات بدنی وجود دارد به همین منظور 
اقدامــات اولیه در جهت پرداخت دیه از این طریــق صورت گرفته و در حال 

انجام است.

۵۱ سال حبس برای شش پلیس  ساختمانی 
شهرداری شهریار

دادستان شــهریار گفت: حکم محکومیت به ۵۱ سال حبس، ضبط اموال، 
جزای نقدی، انفصال از مشاغل دولتی برای شش نفر از پلیس های ساختمانی 

شهرداری شهرستان شهریار به اتهام ارتشا، صادر شد.
به گزارش ایسنا، حمید عسکری پور در این باره بیان کرد: پس از صدور حکم 
محکومیت شهردار شهریار و سایر متهمان مرتبط با پرونده شهرداری شهریار، 
هفته گذشته نیز برای شــش نفر از کارمندان شهرداری شهریار که به عنوان 
مسوالن پلیس ســاختمانی فعالیت می کردند، پس از تعقیب متهمان، انجام 

تحقیقات مقدماتی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست متهمان صادر شد.
وی افــزود: دادگاه کیفری برای متهمان، ۵۱ ســال حبــس، ضبط اموال، 
پرداخت جزای نقدی معادل وجوه ارتشا، انفصال از مشاغل دولتی محکوم کرد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان شهریار تاکید کرد: حکم صادره مطابق 

قوانین قابل تجدید نظر خواهی در محاکم صالحه است.

اخبار کوتاه

سه  فقیه شورای نگهبان منصوب و عضویت آیت اهلل جنتی تمدید شد. با 
حکم رهبر معظم انقالب اســالمی سه تن از فقهای شورای نگهبان برای 

یک دوره جدید منصوب شدند. 
به گزارش ایســنا، با توجه به پایان یافتن دوره شــش ساله عضویت سه 
تن از فقهای شورای نگهبان، رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای اصل 

نود و یکم قانون اساســی و در احکامی جداگانه، عضویت آقایان آیت اهلل 
حاج شــیخ احمد جنتی، حجت االسالم والمسلمین حاج سّید محمدرضا 
مدرسی یزدی و حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ مهدی شب زنده دار 
را بــرای یک دوره جدید تمدید و آنان را به عنوان عضو فقهای شــورای 

نگهبان منصوب کردند.

با صدور احکام جداگانه از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی صورت گرفت 
تمدید عضویت سه  فقیه شورای نگهبان 

ارتقا ی جایگاه آموزش  و پرورش 
راه نجات کشور

ادامه از صفحه1
به هرحال آن آموزش و پرورشــی که موردنظر امثال قالیباف است چرا باید 
آن چنان تنّزل رتبه بدهد که معلمش جهت امرار معاش خود پیه شغل دوم و 
ســومی را هم بر تن خود بمالد؟ و رتبه بندی اش در همان مجلسی باال پایین 
شــود که در راس آن شما هســتید! در زمان وزارت دکترنجفی و در حاشیه  
کنگره  بین المللی حافظ در شیراز این قلم خطاب به ایشان نوشت. آرزو داریم 
ســعی تان این باشد که معلّم را در شغل اّول خود صیانت کنید تا بدین هّمت 

جامعه ای را آرزو کنیم که امروز قالیباف مطلوبش را می خواهد.
و تقاضا و ســخن پایانی اینکه جناب قالیباف حقوق معلّمی مثل شادروان 
احمد آرام را در جایگاه معلّمی دارالفنون در دوره پهلوی اّول با حقوق افسران 
آن زمــان مقایســه نمایند و نیز تأملّی داشــته باشــند در خدمات فرهنگی 
وزیــر معارف وقت، زنده یاد علی اصغر حکمت را و دیدگاه های ایشــان در امر 
آموزش وپرورش و جایگاه معلّمان خدوم، با آن نگاهی که متفاوت با نگاه امروز 
به منش و شأن معلّم داشته اند. تا امروز به جایی نرسیده باشیم که شعرمرحوم 

فریدون مشیری، ورد زبان ها باشد که:
چهل سال اگر خدمت بقال نمودی 

امروز بدین رنج  گرفتار نبودی!

یادداشت
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درخواست کردهای تحت حمایت آمریکا از ایران
فرمانده نیروهای کرد ســوریه از ایران و روســیه خواســت مانع انجام دادن 
حمالت جدید ترکیه به مناطق شــمالی ســوریه شوند. به گزارش ایسنا به نقل 
از خبرگزاری فرانسه، فرمانده نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا در سوریه، روز 
جمعه از روسیه و ایران خواست مانع از انجام دادن حمله ای جدید از سوی ترکیه 
در شمال این کشور شــوند. »رجب طیب اردوغان« رییس جمهوری ترکیه که 
قرار اســت با همتایان روســی و ایرانی خود در تهران در نشست آستانه درباره 
سوریه رایزنی کند، هشدار داده بود که ممکن است به زودی حمله ای جدید علیه 
نیروهای مبارز کرد در سوریه انجام دهد. مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای موسوم 
به »سوریه دموکراتیک« ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا را به اتخاذ موضعی 
»ضعیف« متهم کرد که »برای پایان دادن به این تهدیدها کافی نیست.«عبدی 
مدعی شــد، به دنبال مذاکرات با روسیه، نیروهای کرد به حکومت سوریه اجازه 
دادند نظامیان بیشــتری به مناطق تحت کنترل کردها مانند کوبانی و منبج در 
شمال این کشــور وارد کنند. روسیه، ترکیه و ایران در سال های اخیر مذاکراتی 
موسوم به »روند صلح آستانه« درباره سوریه برای پایان دادن به جنگ سوریه که 
بیش از یازده ســال طول کشیده، برگزار کرده اند. ترکیه از سال ۲۰۱۶ حمالتی 
علیه نیروهای کرد، داعش و نیروهای هم پیمان بشار اسد، رییس جمهور سوریه 
انجام داده است. دولت سوریه بارها تهدیدهای ترکیه را برای انجام دادن حمالت 
جدید محکوم کرده و طرح اردوغان برای ایجاد »منطقه امن« در سوریه را اقدامی 

علیه اتحاد و یکپارچگی این کشور تلقی کرده است.

ویژه

تذکرات سرکنسولگری ایران در آکتائو 
درباره سفر به قزاقستان

گروه سیاسی: در پی اعالم رسمی لغو ویزا برای ورود اتیاع جمهوری اسالمی 
ایران به قزاقســتان به مدت ۱4 روز، سرکنســولگری جمهوری اسالمی ایران در 
آکتائو طی اطالعیه ای از هموطنان عزیز خواســت تا به نکات زیر توجه داشــته 
باشند و همچنین به کسانی که مایل هستند از این فرصت برای بازدید از قزاقستان 
استفاده کنند، راهنمایی و مشــورت الزم را همرسانی کنند. در اطالعیه مشروح 
نمایندگی کشــورمان در اکتائو امده است: »پس از لغو روادید ۱4 روزه جمهوري 
قزاقســتان براي اتباع جمهوري اسالمي ایران که براي اهداف تجاري، خصوصي و 
گردشگري به این کشور سفر مي کنند؛ پیش بیني مي شود که در آینده نزدیک بر 
تعداد اتباع کشورمان که عازم قزاقستان خواهند شد، افزوده خواهد شد. به منظور 
پیشــگیري از برخي از حوادث احتمالی در آینده از هموطنان عزیز، شــرکتهاي 
توریستي و شرکت هاي هواپیمایي درخواست می شود تا به موارد زیر توجه فرموده 

و ضمن رعایت آنها به دیگر مسافران یادآوري کنند:
۱- مدت زمان اقامت بدون روادید ایرانیان در قزاقستان فقط ۱4 روز است و به 

هیچ وجه قابل تمدید نیست.
۲- در طول دوره ۱8۰ روزه، اتباع ایراني )در طي چند ســفر( مجموعا 4۲ روز 

مي توانند در قزاقستان اقامت کنند.) در ۶ ماه فقط 4۲ روز(؛
3- ایرانیان از مبادي ورودي و خروجي بین المللي مي توانند وارد و خارج شوند.

4- اگــر ایرانیان مایل به اقامت طوالني تر باشــند، حتما باید )از قبل( و وفق 
مقررات، روادید خاص سفر خود را دریافت کنند.

5- ۱5 اقامت روز بدون روادید فقط براي اهداف مذاکرات تجاري، ســفرهاي 
خصوصي و گردشگري اســت. در این ۱4 روز امکان کار، کسب درآمد و تحصیل 
ممکن نیست. ایرانیاني که مایل به سفر طوالني تر براي کار، تحصیل و ... هستند، 
باید روادید خاص خود را قبال دریافت کرده باشند. در صورتي که ایرانیان با وضعیت 
لغو روادید وارد قزاقســتان شده باشــند و در زمان ۱4 روز اقامت تصمیم به کار، 
تحصیل و ... گرفته باشــند و حتي مقدمات کار را هم فراهم کرده باشــند؛ در هر 
حال پس از انقضاي ۱4 روز باید از قزاقســتان خارج شوند و وفق مقررات روادید 

مخصوص دریافت کنند و دوباره با روادید خاص وارد قزاقستان شوند.
۶-  براي کساني که بیش از ۱4 روز مقرر در قزاقستان اقامت کنند، به ترتیب 

مجازاتها و جریمه هاي زیر تعیین شده است:
»هشدار، جریمه هاي نقدي پیش بیني شده در قانون ) که با توجه به شرایط و 
روزهاي توقف اضافي تعیین و افزایش مي یابد(، بازداشت تا ۱5 روز، اخراج از کشور 

و ممنوعیت 5 ساله از ورود دوباره به قزاقستان«
7- در فرودگاه ها و مبادي ورودي و خروجي قزاقستان، کنترل مسافر و بار براي 
کشف مواد مخدر حتي در مقادیر کم )با سگ، ایکس ري و ادوات دیگر( با شدت 
و وسواس بسیار زیاد انجام مي شود. مجازات کشف و قاچاق مواد مخدر نیز بسیار 
سنگین است. لذا بایسته است که مسافرین، شرکت هاي توریستي، تورگردان ها و 
دیگر دست اندرکاران آگاه باشــند و رعایت کنند. وارد کردن برخي داروهاي آرام 
بخش، روانگردان، کدئین دار و ... طبق لیســت هاي اعالمي نیز مانند بســیاري از 

کشورها ممنوع است و مجازات در پي دارد.
8- قوانین قزاقســتان درباره محدودیت هاي ورود و خروج ارز رعایت شــوند. 
مقادیر مازاد بر محدودیت هاي اعالمي باید حین ورود اظهار شوند. در حال حاضر، 
وارد و خارج ســاختن ارز به صورت نقد بیش از ۱۰ هزار دالر ممنوع است. دکتر 
»حبیب اهلل ملکوتی فر« سرکنســول کشورمان در آکتائو نیز ضمن ابراز این نکته 
که اولین پرواز پس از لغو ۱4 روزه روادید به آکتائو صورت گرفته و پرواز کامال پر 
بوده ، اظهار داشــت از آنجا که این اولیــن پرواز پس از لغو روادید بوده و احتمال 
برخــی ناهماهنگی ها را می دادیم، ضمن تماس با فرودگاه و اطمینان یابی از ابالغ 
شدن بخشنامه دولت قزاقستان به آنان، تیمی از سرکنسولگری را به فرودگاه اعزام 
نمودیم تا در احتمال بروز مشــکل یاری گر هموطنان ما باشند. دکتر ملکوتی فر 
ضمن اعالم اینکه نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در آکتائو آماده دادن هرگونه 
مشــاوره و همچنین کمک به عزیزان هموطــن در موارد پیش آمدهای احتمالی 
اســت، از همه آنها خواست با رعایت موارد یاد شده در اطالعیه و هنچنین رعایت 

قوانین کشور میزبان حافظ کرامت، ارزش ها و عزتمندی کشور خود باشند.

آزادی۴ ایرانی دستگیرشده در حج
سرپرست هیأت کنسولی وزارت امور خارجه در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
امور حج و زیارت درباره اقدامات کنسولی حج امسال و همچنین آزادسازی زائران 

ایرانی دستگیرشده در جریان حج امسال، گزارشی داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی حج، در این دیدار عبدالمجید کامجوـ  سرپرست 
هیأت کنســولی حج تمتع ۱4۰۱ـ صدور برگه عبور و تائید اســناد، شامل انواع 
گواهینامه، وکالت نامه و گواهی اقرارنامه را از جمله خدماتی برشــمرد که توسط 
اعضای هیأت کنســولی اعزامی به عربســتان، به زائران ایرانی ارائه شده است. 
پیگیری امور بازدداشــتی ها از دیگر اقدامات هیأت کنسولی ایران در حج امسال 
بود که کامجو درباره آن گفت: چهار نفر به دلیل بی اطالع و رعایت نکردن برخی 
دســتورالعمل ها در حین طواف، بازداشت شــده بودند که با پیگیری های انجام 
شــده، این افراد آزاد شــده و به کاروان خود بازگشتند. به گفته او، هیأت شش 
نفره کنسولی وزارت امور خارجه در شهرهای مکه و مدینه از دهه سوم خردادماه 
۱4۰۱، همزمان با ورود زائران به ســرزمین وحی، مستقر شده اند و تا بازگشت 

آخرین کاروان از زائران کشورمان نیز آماده ارائه خدمات کنسولی هستند.

کنسولی

رویداد

جــو بایــدن روز جمعــه پس از ســفر به 
سرزمین اشــغالی وارد جده شد و با مقام های 
ارشد عربستان دیدار و گفت وگو کرد. آمریکا 
و عربســتان ســعودی در بیانیه ای مشترک 
با تکــرار لفاظی های خود علیه کشــورمان بر 
لزوم جلوگیری از دســتیابی ایران به ســالح 
هسته ای تاکید کردند. به گزارش ایسنا، آمریکا 
و عربستان سعودی در جریان سفر جو بایدن 
رئیس جمهــور آمریکا به ریــاض یک بیانیه 
مشترک منتشر کردند و در بخش هایی از آن 
به تکرار ادعاهای بی اســاس خــود علیه ایران 
پرداختنــد. بنابر گزارش خبرگــزاری رویترز، 
دوکشور در این بیانیه ضد ایرانی بر لزوم توقف 
آنچه دخالت ایران در امور داخلی سایر کشورها 
و تالش های تهران برای برهم زدن ثبات  امنیت 
منطقه عنوان کردند و همچنین جلوگیری از 
دستیابی ایران به سالح هسته ای تاکید کردند.
همچنیــن در ایــن بیانیه آمده اســت که 
بایدن به عالوه بر تعهد مســتمر ایاالت متحده 
به حمایت از »امنیت و دفاع ارضی عربســتان 
ســعودی و تســهیل توانایی این کشور برای 
به دســت آوردن قابلیت های الزم برای دفاع 
از مــردم و ســرزمینش در برابــر تهدیدهای 

خارجی« تاکید کرده است.
»محمد بن ســلمان« ولیعهد عربستان در 
آغاز نشســت جده که با حضور رهبران آمریکا 
و کشورهای عرب منطقه برگزار می شود، گفت 
که ایران را به همکاری با کشورهای منطقه و 
پایبندی به قوانین بین المللی دعوت می کنیم.

وی همچنیــن گفت که جهــان اکنون با 
چالش هــای بزرگی مواجه اســت که نیازمند 

تالش های بین المللی است.
به گزارش ایسنا، ادعاهای مقامات سعودی و 
آمریکایی در حالی بار دیگر علیه ماهیت برنامه 
هسته ای و سیاســت های منطقه ای جمهوری 
اســالمی ایران تکرار شــده است که حقیقت 
نشان می دهد سیاســت های مداخله جویانه و 

مخرب واشــنگتن و هم پیمان منطقه ای اش، 
یعنی عربستان ســعودی در خاورمیانه عامل 
اصلی ایجاد نا امنــی، بی ثباتی و به ویژه ظهور 

و توسعه تروریسم در منطقه است.
اما این کشــورها همواره تــالش می کنند 
بــا فرافکنی و تکیــه بر این ادعاهــای واهی 
و خصمانــه خود علیــه ایــران، توجه جامعه 
بین الملل را از ایــن واقعیات منحرف کنند و 
برای مداخالت خود در امور داخلی کشورهای 

منطقه دلیل بتراشند.

رضایت واشنگتن از الکاظمی
رئیس جمهوری آمریکا و مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق در حاشیه نشست جده دیدار 
و رایزنــی کردند. در بیانیه ای که در خصوص 
این دیدار منتشر شد آمده است که جو بایدن 
از ابتکار عمل نخست وزیر عراق برای برگزاری 
مذاکرات میــان ایران و عربســتان در بغداد 
استقبال کرده اســت. رئیس جمهور آمریکا از 
»دیپلماسی مثبت« مصطفی الکاظمی که »در 
راســتای ایجاد منطقه ای امن و باثبات است« 

تمجیــد کرد. الکاظمی نیــز تاکید کرد که به 
چنین ابتکارعمل هایی که در راستای نزدیک 
کردن رویکردهای همسایگان و دوستان عراق 
است و به پایان دادن چالش های منطقه ای و 

تحقق ثبات کمک می کند، پایبند است.
نخست وزیر عراق همچنین در گفت و گو با 
اسوشیتدپرس ضمن ابراز تمایل کشورش برای 
تشــویق گفتگو ها بین ایران و عربستان گفت: 
عراق به نزدیکی ایران و عربستان کمک کرده 
و چندین جلسه موفق و ثمربخش برگزار شده 

و یک نزدیکی عالی صورت گرفته است.
آسوشــیتدپرس عنوان کرد: از زمان روی 
کار آمدن جو بایــدن رئیس جمهوری آمریکا، 
عراق میزبان پنج دور گفتگوی مســتقیم بین 
مقامات سعودی و ایرانی بوده است. الکاظمی 
در اینباره تصریح کرد: ما از ســوی طرف های 
ایرانی و سعودی و همچنین در سطح رهبران 
منطقه ای و بین المللی واکنش های مثبتی را 
درباره نقشی که عراق ایفا کرده، شاهد بوده ایم.  
الکاظمــی روز شــنبه در دیــدارش با جو 
بایدن در جده گفت که بر عالقه عراق به ادامه 
همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین 
عراق و آمریکا در چارچوب توافقنامه راهبردی 

امضا شده بین دو کشور تاکید خواهد کرد.
وی گفــت: عراق در این اجالس به چندین 
پرونده مرتبــط با تقویت صلــح و امنیت در 
منطقــه و همچنین همکاری هــای اقتصادی 
بین کشــورهای خاورمیانه اشاره خواهد کرد. 
از جملــه ایده هایی که عراق پیشــنهاد کرده، 
ایجــاد بانک توســعه خاورمیانه اســت که به 
گفته الکاظمی به ایجاد زمینه مشــترک برای 
همکاری اقتصادی و تامیــن مالی پروژه های 

بزرگ، به ویژه در زیرساخت ها کمک می کند.
از ســوی دیگر ، براســاس گزارش رسمی 
کاخ ســفید ،بایدن گفته که »پس از ســال ها 
تــالش ناموفق، اکنون توافقــی را برای اتصال 
شــبکه برق عراق به شــبکه های برق شورای 
همــکاری خلیج فــارس از طریــق کویت و 
عربســتان ســعودی و تعمیق ادغام عراق در 
منطقه و کاهش وابســتگی آن به ایران نهایی 
کرده ایم. من همچنین چارچوبی مثبت درمورد 
حضور آمریکا در خاورمیانه به منظور ایجاد این 
گام های مهم رو به جلو ارائه خواهم کرد. نتیجه 
این است: این سفر در مورد جایگاه آمریکا در 
این منطقه برای آینده اســت. ما نمی خواهیم 
بگذاریم خالء در خاورمیانه را روسیه یا چین را 

پر کنند. و داریم نتیجه میگیریم.«

آمریکا و عربستان علیه ایران موضع گیری کردند

لفاظی بایدن درباره ایران در جده
نشست جده به دنبال کاهش تعامالت عراق با ایران است

استراتژی اسرائیلی آمریکا در صورت شکست برجام

اصرار واشنگتن برای اثبات فروش پهپادهای ایرانی به روسیه

به گزارش دیپلماســی ایرانی ، اسکای نیوز در 
تحلیلی نوشت که مذاکرات غیرمستقیم دوجانبه 
بین ایران و آمریکا بر سر احیای توافق هسته ای 
سال ۲۰۱5 در دوحه، پایتخت قطر از سر گرفته 
شــد که جدا از مذاکرات گســترده تر با میانجی 
گری اتحادیه اروپا در وین بین ایران و قدرت های 
بزرگ است. این مسئله نشان می دهد طرف غربی 
اصلی مذاکــرات درباره برنامه هســته ای ایران، 
آمریکا است. به رغم آن که آمریکا و ایران باالخره 
مذاکرات غیرمســتقیم دوجانبه را برای بازتولید 
برجام آغــاز کردند، ولی نگرانی های جدی درباره 

شکست این مذاکرات وجود دارد که علت آن هم 
افزایش فشارها و دشوارتر شدن شروط آمریکا در 
سایه گزارش هایی اســت که نشان می دهد ایران 
محدودیت های ذکر شــده در برجــام را به طور 
جدی زیر پا گذاشته است. شکست مذکرات دوحه 
احتماال پافشــاری بیشتر آمریکا و ایران بر شروط 
خود را موجب خواهد شد چرا که تهران بر اولویت 
داشتن لغو تحریم های اقتصادی که آمریکا تحمیل 

کرده اســت و تضمین خارج نشدن مجدد آمریکا 
از توافق هســته ای تاکید می کند و دولت بایدن 
هم بر اهمیت عمل کردن ایران به همه تعهداتش 

طبق توافق هسته ای سال ۲۰۱5 تاکید دارد.
دولت جو بایدن بر فشــارها برای تسلیم ایران 
در پایان راه، افزوده اســت ولــی ایرانی ها که به 
قدرت نظامی خود فخر می فروشــند گوششــان 
به ایــن حرف ها بدهکار نیســت. به همین علت 

احتمال شکســت مذاکــرات بین واشــنگتن و 
تهران و بازگشــت دو طرف به جنگ رسانه ای و 
دیپلماتیک وجود دارد. تحلیل ها نشــان می دهد 
در صورت توقف مذاکرات آمریکا و ایران بر ســر 
برجام، واشنگتن آماده خواهد بود که خط مشی 
کنونی اسرائیل را برای مهار ایران در پیش بگیرد. 
تشدید فشــار اقتصادی بر تهران از طریق مجبور 
کردن آن به خــروج از بازار نفت و حمایت از تل 

آویو برای اجرای حمالت در داخل ایران و افزایش 
تالش ها برای ایجاد ائتالفی ضد ایران در منطقه، 
از جمله گزینه های آمریکا خواهد بود. به نظر من، 
واشــنگتن باید راهبرد متفاوتی را در پیش بگیرد 
که هدف آن پرهیز از کشــمکش باشــد. به این 
منظور، در کنار تالش برای تقویت امنیت منطقه 
ای، باید برقراری روابط دیپلماتیک قوی بین ایران 
و کشــورهای عربی که می توانند تهران و تل آویو 
را به پرهیز از اقدامات تحریک آمیز و خطرناک و 
تحت سیطره نگه داشتن جنگ زیرپوستی کنونی 

بین خود تشویق کنند، مد نظر قرار گیرد.

مشــاور امنیت ملی آمریکا در ادامه ادعاهای 
خود مبنی بر تالش مســکو بــرای خرید پهپاد 
ایرانی، مدعی شــد: روس ها تاکنون دو بار از یک 
پایــگاه هوایی در ایران و پهپادهای ســاخت این 

کشور با قابلیت حمل موشک بازدید کرده اند.
به گزارش ایسنا، شبکه سی ان ان در گزارشی 
به نقل از جیک ســالیوان مشاور امنیت ملی کاخ 
ســفید و تصاویر ماهواره ای به دست آمده توسط 
این شبکه خبری مدعی شد که یک هیئت روس 
در یک ماه گذشته دست کم دو بار از یک پایگاه 

هوایی در مرکز ایران بازدید کرده است.
ســی ان ان در ادامه گزارش ادعایی خود افزود: 

بــه گفته مقامات آمریکایی، ایران در ماه ژوئن در 
فرودگاه کاشان، پهپادهای شاهد-۱9۱ و شاهد-

۱۲9 را به روســیه نشان داده است که هر دو نوع 
پهپاد قادر به حمل موشــک های هدایت شونده 

دقیق هستند.
جیک ســالیوان، مشــاور امنیت ملی آمریکا 
به ســی ان ان گفت: ما اطالعاتی داریم که نشان 
می دهد دولت ایران در حال آماده سازی چند صد 
هواپیمای بدون سرنشــین، ازجمله پهپادهای با 

قابلیت حمل سالح برای روسیه است.
وی که پیشتر هم این ادعا را مطرح کرده بود 
در ادامــه افزود: ارزیابی ما این اســت که هیئت 

رسمی روسیه به تازگی از نمایشگاهی از پهپادهای 
رزمی ایرانی بازدید کرده است. ما در حال انتشار 
این تصاویر هســتیم که در ماه ژوئن گرفته شده 
و نشــان دهنده پهپادهای ایرانی است که هیئت 
روس در آن روز از آنهــا بازدید کرده اســت. این 
نشان دهنده عالقه مستمر روسیه به دستیابی به 

پهپادهای رزمی ایرانی است.
ســالیوان همچنین گفت کــه طبق اطالعات 
آمریکا، در ماه ژوئن اولین دیدار یک هیئت روسی 
از این فرودگاه برای بازدید از پهپادها انجام شده 
اســت. دیگر مقامات آمریکایی نیز مدعی شدند 
که یک هیئت روســی مجدداً در تاریخ پنج ژوئیه 
برای دیدن یک نمایشگاه مشابه از فرودگاه کاشان 
بازدید کرده است. یک مقام آمریکایی نیز در این 
باره به سی ان ان گفت که همکاری رو به گسترش 
ایران و روســیه نشان می دهد که چرا آمریکا باید 

حضور و نفوذ خود را در خاورمیانه حفظ کند.
به گزارش ایسنا، این ادعاها در حالی از سوی 
مقامات آمریکایی مطرح می شــود که جو بایدن 
در یک ســفر منطقه ای به سرزمین های اشغالی 
و ســپس عربســتان ســعودی رفته و با مقامات 
صهیونیســتی و ســعودی درباره امنیت منطقه 
گفت وگو کرده است. مشــاور امنیت ملی آمریکا 

هفته گذشته نیز در یک کنفرانس خبری مدعی 
شد که ایران برنامه حمایت نظامی از روسیه را در 
جنگ اوکراین دارد. ادعایی که از ســوی مقامات 
کشورمان رد شد. وی در این باره گفت: اطالعاتی 
در دست داریم که نشــان می دهد ایران در حال 
آماده شــدن برای آموزش نیروهای روس در این 

زمینه است.
این درحالی است که حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگوی تلفنی 
روز جمعه بــا دمیتری کولبا وزیــر امور خارجه 
اوکراین، ضمن رد اتهامات بی پایه و اساس مشاور 
امنیت ملی آمریکا علیه کشورمان، مبنی بر ارسال 
پهپاد ایرانی به روســیه برای برای بکارگیری در 
جنــگ علیه اوکراین، طرح این گونه ادعاها را هم 
زمان با ســفر بایدن به ســرزمین های فلسطین 
اشــغالی، در راســتای اهداف و اغراض سیاسی 
خاص خواند. وزیر امور خارجه کشــورمان اظهار 
داشــت: موضع اصولی و صریح جمهوری اسالمی 
در مخالفــت با جنگ و حمایــت از توقف جنگ، 
هماننــد رویکرد دوگانه برخی کشــورهای غربی 
مبتنی بر استاندارد دوگانه نیست. رئیس دستگاه 
دیپلماسی افزود: جمهوری اسالمی ایران کماکان 
به تالش و مســاعی جمیله خود در جهت پایان 

دادن به جنگ و حل سیاسی بحران اوکراین ادامه 
می دهد. امیرعبداللهیان اظهار داشت: تهران آماده 
توســعه و گسترش همه جانبه روابط از جمله در 
عرصه های اقتصادی و کشاورزی با کی یف است.  
ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ایــران نیز در پاســخ به ســوالی درخصوص این 
اظهارات مشــاور امنیت ملی آمریکا تصریح کرد: 
ســابقه همکاری ها میان جمهوری اسالمی ایران 
و فدراسیون روســیه در حوزه برخی فناوری های 
نوین به پیش از آغاز جنگ در اوکراین بازمی گردد 
و در مقطع اخیر هیچ تحول خاصی در این ارتباط 

رخ نداده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه افزود: موضع 
جمهوری اســالمی ایران در قبال جنگ اوکراین 
کامال روشــن است و بارها به صورت رسمی اعالم 
شــده اســت. کنعانی در ادامه خاطر نشان کرد: 
ادعای مقامات آمریکایی در حالی است که آمریکا 
و اروپایی ها سال هاســت کشــورهای اشغالگر و 
متجاوز، ازجمله در منطقه غرب آسیا را به انباری 
از ســالح های کشنده متنوع خود تبدیل کرده اند 
که قطعاً بدون این تسلیحات، تداوم بیش از هفت 
دهه تجاوز، جنایت و اشغالگری صهیونیست ها در 

سرزمین های اشغالی ممکن نبود.

یک مقام ارشــد اتحادیه اروپا روز جمعه گفت، مذاکرات 
بــرای احیای برجام در حال به پایان رســیدن اســت، اما 
مشــخص نیست که آیا این مذاکرات به توافق بین تهران و 
قدرت های جهانی منجر شود یا خیر. این مقام گفت: »ما در 
مرحله ای بسیار بسیار پیشرفته در مذاکرات هستیم.« وی 
افزود:»ما یک دور مذاکرات را در دوحه داشــته ایم اما هیچ 

نتیجه ای نداشــته اند و دلیل آن بسیار واضح است زیرا ما 
هر چیزی را که روی میز بوده بر ســرش مذاکره کرده ایم.«  
این مقام اتحادیه اروپا اضافه کــرد: »ما می توانیم در مورد 
برخی جزئیات که هنوز معلق هستند، دقیق تر شویم؛ اکنون 
منتظر نظراتی از سوی تهران و پاسخ آمریکایی ها هستیم ... 

نمی دانم به پایان این روند رسیده ایم.

معاونــان وزرای خارجه چین و ایران درباره مســائل 
هسته ای و برجام با یکدیگر گفت وگو کردند.

بــه گزارش ایرنا، »لیمینگ شــن« دیپلمات چینی در 
ســفارت این کشــور در تهران در توییتر خود نوشت: ما 
ژائوســو معاون وزیر خارجه چین در مکالمه تلفنی با علی 
باقری کنی معاون سیاســی وزارت امور خارجه کشورمان 

درباره مســائل هســته ای ایران به طور عمیق تبادل نظر 
کردند. وزیر امورخارجه کشــورمان همــواره تاکید کرده 
اســت که ایران برای رســیدن به توافقــی خوب، قوی و 
پایدار مصمم است برخالف برخی ادعاهای رسانه ای طرف 
آمریکایی مــا هیچگونه مطالبــه زیاده خواهانه ای نداریم، 
هیچ گونه مطالبه فرابرجامی مورد ادعای آمریکا را نداریم.

تماس برجامی باقری با پکنتاکید اروپا و آمریکا بر تعیین تکلیف برجام

دســتیار وزیر امور خارجه ایران با بیان این 
که ما رایزنی هایی با همسایگان خود داشته ایم 
و آنهــا تأکید کرده انــد در هیچ ائتالفی علیه 
ایران نخواهند بود در مــورد آخرین وضعیت 
روابط ایران و عربستان نیز گفت: در برخی از 
مجامع منطقه ای و بین المللی نوعی از آرامش 
بین ما و عربســتان ســعودی و شاید هم در 

جاهایی همکاری وجود دارد.
 مدیر کل اداره خلیج فارس وزارت خارجه 
ایــران در گفت وگو با خبرگزاری اســپوتنیک 
روسیه همچنین با بیان این که هنوز مذاکرات 
ایران و عربستان به سطح دیپلماتیک نرسیده 
اســت، گفت: هنوز تاریخی برای دیدار وزرای 
خارجه ایران و عربســتان تعیین نشده است. 
با ادامه گفت وگو می توان زمینه گفت وگوهای 
سیاســی بین وزارت خارجه دو کشور را پدید 
آورد. متــن کامل مصاحبــه علیرضا عنایتی، 
دســتیار وزیــر خارجــه و مدیــر کل اداره 
خلیج فارس وزارت خارجه ایران با اسپوتنیک 

روسیه به شرح زیر است :
منطقه  در  را  ایران  و  روسیه  همکاری 
و با کشورهای شــورای همکاری چگونه 
ارزیابی می کنید؟ و آیا سفر آتی پوتین به 

تهران در این زمینه کمک می کند؟
روابط ایران و روسیه روابط رو به توسعه و رو 
به گسترشی است و در چارچوب منافع متقابل 
دو کشور این روابط دنبال می شود، کما اینکه 
دولت روسیه روابط مستحکم و پویایی با سایر 
کشــورهای خلیج فارس دارد و این روابط در 
ابعاد مختلف وجود دارد و به چشم می خورد. 

طبیعتا ما از هر گونه شــرایطی که در جهت 
آرام سازی منطقه و توسعه دامنه همکاری های 
ایران و کشورهای خلیج فارس صورت بگیرد، 
از این اقدامات اســتقبال می کنیم. بنای ایران 
در چارچوب کار با همسایگان چه همسایگان 
جنوبــی در خلیــج فارس و چه همســایگان 
شمالی، شــرقی و غربی، برابر آنچه که رییس 
جمهور ایران درباره اولویت همسایگان تاکید 
کرده اند، توســعه مناسبات با این کشورها بر 
اساس حل و فصل مشکالت از طریق مفاهمه 

و گفتگو استوار است. 
امیدواریــم که ایران و کشــورهای منطقه 
بتواننــد دامنه همکاری های خــود را بیش از 

پیش گسترش دهند.
روز شــنبه هفته آینــده )۱۶ ژوئیه( 
شهر جده عربســتان قرار است میزبان 
نشســتی شاملی شش کشــور شورای 
همکاری خلیج فارس، مصر، اردن، عراق 
و آمریکا می شود. در ظاهر و همانطور که 
در رسانه ها اعالم شده است، این نشست 
ائتالف  تشــکیل  با هدف  و  ایران  علیه 
عربی علیه تهران است. آیا این نشست 
و نتایج آن بر مذاکرات شما با سعودی ها 
و برخی دیگر از کشــورهای عربی تأثیر 
اهداف  و  نشست  واین  گذاشت؟  خواهد 

آن را چگونه می بینید؟
 ما اخبار این نشست را دنبال می کنیم. در 
رســانه ها اهدافی برای این نشست بیان شده 
اســت. این ایده که ممکن اســت این نشست 
در جهــت مواجهه با ایران باشــد و یا ائتالفی 

علیه ایران شکل بگیرد، بیشتر موضوعی است 
که از طرف رســانه های رژیم صهیونیستی و 
یا بعضی از مســئوالن این رژیم به آن اشــاره 
شده اســت. تصور بر این اســت که مقامات 
رژیم صهیونیســتی در جهت شــکل دهی به 
این اجالس حرکت می کنند در جهت مواجهه 
با ایران و یا تشــکیل ائتالفــی علیه ایران. ما 
رایزنی هایی با همســایگان خود داشــته ایم و 
آنها تأکید کرده اند در هیچ ائتالفی علیه ایران 
نخواهنــد بود و چنین ائتالفــی را علیه ایران 
قبول ندارنــد و از اینکه این اجالس ســمت 
و ســوی ضدایرانی پیدا کند کامال با احتیاط 
برخــورد می کنند. ما بر این نکته تاکید داریم 
که رژیم صهیونیســتی نتواند مسیری را برای 
این اجالس در جهت مخالفت با ایران تعیین 
کند. عمال سابقه نشان داده است که هر گونه 
ائتالف، دســته بندی و یا محور بندی ای ضد 
ایران یک مبنای بیــرون منطقه ای دارد و از 
بیرون سازماندهی می شود، کشورهای منطقه 
نسبتا به این موضوع درایت کامل دارند و طبق 
فهم ما به دنبال چنین موضوعاتی نیستند. این 
محوربندی هایی که ممکن است از بیرون برای 
منطقه رقم بخورد در یک دوره ای در ســال 
۲۰۱7 هم مطرح شــد ولی کامال با شکست 
مواجه شد. ما نســبت به آنچه که در منطقه 
اســت، اولویــت را به همــکاری و نزدیکی با 
یکدیگــر می دهیم و انتظار ما این اســت که 
این اجالس تحت تاثیر القائات مسئولین رژیم 
صهیونیستی و یا رسانه های صهیونیستی و یا 
بعضی دیگر که در جاهایی در آمریکا و جاهای 

دیگر دیدگاه های ضدایران دارند قرار نگیرد. ما 
انتظار داریــم موضوعاتی در قالب ائتالف ضد 
ایــران و یا آنچه که به عنوان ناتوی خاورمیانه 
و اصطالحاتی کــه در برخی موارد علیه ایران 
استفاده شــده اســت، در اجالس جده دیده 

نشود.
وزیــر امور خارجه ایــران آقای امیر 
مشــترکات  که  کرد  اعالم  عبداللهیان 
زیادی بین ایران و مصــر وجود دارد و 
تقویت روابط بیــن آنها به نفع منطقه و 
گزارش های  برخی  و  است.  اسالم  جهان 
رســانه ها از گفت وگوهایی می گویند که 
بین شما و مصری ها و بین شما و اردنی ها 
در جریان اســت. آیا ایــن گزارش های 
رسانه ای صحت دارد و آیا در حال حاضر 
بین  غیرمستقیم  مســتقیمیا  مذاکرات 
حال  در  وعمان  تهــران  قاهره،  تهران، 
انجام اســت؟ و اگر گفت وگوهای صورت 

می گیرد، هدف و فواید آن چیست؟
 طبیعتا ایران عزم خود را بر توسعه روابط 
با کشــورهای عربی و اســالمی گذاشته است 

و ایــن یک راهبرد دائمــی از طرف جمهوری 
اســالمی اســت. اما در رابطه با مصر و اردن 
شــما قطعا می دانید کــه ما بــا اردن دارای 
روابط کامال رســمی هستیم، سفارتخانه اردن 
در اینجا فعالیت می کند و ســفارتخانه ما هم 
در اردن فعال است و مالقات های متعددی از 
طرف نمایندگان مــا و اردن به طور متقابل با 
مسئولین ذیربط صورت می گیرد. در رابطه با 
مصر هم علیرغم اینکه رابطه سیاســی برقرار 
نیست دفتر حفاظت منافع مصر در ایران فعال 
است و همچنین دفتر حفاظت منافع ایران در 
قاهره و روسای نمایندگی ها با مسئوالن ذیربط 
مالقات هایی را انجام می دهند یعنی ما با اردن 
دارای روابط سیاسی هستیم و با قاهره دارای 

ارتباطات دیپلماتیک.
بنابرایــن بین ما و اردن و بین ما و مصر در 
حقیقت هیچ وقــت انقطاعی به معنای فقدان 
گفت وگوهــا صورت نگرفته امــا این که چیز 
جدیدی حادث شــده باشد به نظر من بیشتر 
در چارچوب گزارش های رسانه ای قابل تفسیر 

است.

یک مقام وزارت خارجه در گفت وگو با اسپوتنیک:

تاریخ دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان مشخص نشده است

سفیر ایران در سوئد در اعتراض به محکومیت نوری تاکید کرد
حمایت دادگاه سوئدی از تروریسم 

ســفیر ایران در استکهلم خاطرنشــان کرد: سیستم حقوقی سوئد صالحیت 
رســیدگی به پرونده مرتبط با حمید نوری را ندارد. »احمد معصومی فر« سفیر 
جمهوری اســالمی ایران در سوئد در پاســخ به روزنامه اکسپرسن درباره حکم 
صادره از ســوی دادگاه استکهلم علیه حمید نوری که بر اساس آن به حبس ابد 
محکوم شده است، تاکید کرد که این حکم خصمانه بوده و در حمایت از تروریسم 
صادر شده است. وی تصریح کرد: نظام حقوقی سوئد اساسی ترین اصول حقوق 

بین الملل را زیر پا گذاشته است و حکم صادره را بی اساس و سیاسی می داند.
سفیر ایران افزود: نخســتین و مهم ترین نکته این است که سیستم حقوقی 
سوئد صالحیت رســیدگی به پرونده مذکور را ندارد، زیرا اعمال صالحیت بین 
المللــی به وجود جرم بین المللی بســتگی دارد. هیچ یــک از وکالی پرونده یا 
وکالی بین المللی در این مورد به جرم بین المللی اعتقاد ندارند. معصومی فر با 
بیان این که چگونه سیستم حقوقی سوئد اساسی ترین اصول حقوق بین الملل را 
نقض کرده، گفت: با توجه به تحقیقات کاماًل یک جانبه دادستان، عدم رسیدگی 
در محل مورد ادعای جنایت، عدم اجازه شهود متخصص معرفی شده توسط آقای 
نوری برای شــهادت در دادگاه و تناقضات فراوان در شهادت شهود، عدم اعتبار 
قانونی این حکم را بیان می نماید. ضمن این که تمامی شاهدانی که  صدای آنها 
در دادگاه شنیده شــد، از اعضای گروه مخالف ایرانی ]منافقین[ هستند که در 

ایران به عنوان تروریست شناخته می شوند. 

حقوق بشر
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۹ فوتی و شناسایی ۲۷۰۴ بیمار جدید کرونا 
در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت ۲۷۰۴ بیمار کووید-۱۹ در کشور 
شناسایی شدند و متاســفانه ۹ بیمار نیز به دلیل این بیماری جان خود را از 

دست دادند.
بــه گزارش ایســنا، از روز ۲۴ تیرمــاه تا روز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۷۰۴ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور 

شناسایی و ۵۳۲ نفر از آنها بستری شدند. 
مجموع بیماران کووید-۱۹در کشــور به ۷ میلیــون و ۲۷۲ هزار و ۷۲۷ نفر 
رسید. متاسفانه در طول ۲۴ ســاعت، ۹ بیمار مبتال به کووید-۱۹ در کشور 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار 

و ۴۸۶ نفر رسید.
خوشــبختانه تا روز ۲۵ تیرماه ۷ میلیون و ۶۷ هــزار و ۶۹۴ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.۴۴۸ نفر از بیماران مبتال 
به کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار 
دارند.تــا روز ۲۵ تیرماه ۵۲ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۱۵۶ آزمایش تشــخیص 

کووید-۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۱۵ شهرســتان در وضعیت قرمز، ۳۵ شهرســتان در وضعیت 
نارنجی، ۲۰۸ شهرســتان در وضعیت زرد و ۱۹۰ شهرستان در وضعیت آبی 
قرار دارند.همچنین تــا روز ۲۵ تیرماه ۶۴ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۹۳ نفر دوز 
اول، ۵۸ میلیــون و ۶۴ هزار و ۴۷۷ نفر دوز دوم و ۲۸ میلیون و ۳۴۰ هزار و 

۴۲۴ نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.
به این ترتیب مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به ۱۵۱ میلیون و 
۱۰۸ هزار و ۹۹۴ دوز رســید.در یک شــبانه روز نیــز ۱۲۴ هزار و ۵۰۷ دوز 

واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

نحوه ترمیم معدل پشت کنکوری ها
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش درباره 
نحوه و شــرایط ترمیم معدل داوطلبان کنکور توضیحاتی ارائه کرد.محســن 
زارعی در گفت وگو با ایســنا، در این باره اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای 
عالی آموزش وپرورش، دانش آموزان می توانند یک مرتبه درخواســت ترمیم 

نمره امتحانات نهایی داشته باشند.
وی افزود: متقاضیان درخواســت خود را به منطقــه ارائه می کنند و پس از 
تایید کمیسیون خاص منطقه، می توانند برای ترمیم اقدام و در ایام برگزاری 
امتحانات، خرداد، شــهریور یــا دی ماه و همزمان با ســایر دانش آموزان در 

امتحانات شرکت کنند.
زارعی با اشاره به تغییرات کنکوری در صورت ابالغ مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی، گفت که این مصوبه کماکان اجرا می شود، اما این شرایط مربوط به 
قبل از ابالغ و اجرای قطعی مصوبه کنکوری مذکور است و ممکن است نیاز به 

بازنگری داشته باشد که در صورت لزوم آن را انجام خواهیم داد. 
به گزارش ایســنا، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز اول تیرماه سال 
جاری دربــاره ترمیم نمرات داوطلبان کنکور گفته بــود اینکه فرد نیاز دارد 
ترمیم نمره داشــته باشــد، یکی از مسائلی اســت که در این زمینه مطرح 
اســت. درخصوص ترمیم معدل برای پشت کنکوری ها باید تاکید کرد که اگر 
مصوبه ابالغ شد بالفاصله شورای سنجش و پذیرش تشکیل جلسه می دهد و 

سیاست های کنکور ۱۴۰۲ را تعیین می کند.
این در حالی است که سازمان سنجش آموزش کشور دو روز گذشته و در روز 
۲۲ تیرماه با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که آزمون سراســری سال ۱۴۰۲ بر 
مبنای قانون ســنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
کشور مصوب ســال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسالمی، همانند آزمون سراسری 
ســال ۱۴۰۱ برگزار می شود و در صورت ابالغ هرگونه قانون یا مصوبه جدید، 

تغییرات برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و به بعد اعمال خواهد شد.

بزرگ ترین رویداد ملی نوآوری اجتماعی
 برگزار می شود

رویداد ملی نوآوری و پیشــرفت ایران با عنوان نوپیا با حضور فعاالن نوآوری 
اجتماعــی در قلب تهران کلیــد می خورد. این رویــداد در یک فرایند فعال 
توانســته است جمعیتی بالغ بر ۵۰ هزار نفر را با خود همراه نموده و این افراد 
در فرایندهــای مختلف این رویداد بزرگ ملی بــه صورت حضوری و آنالین 
شــرکت میکنند. این رویداد با همت ســتاد نوآوری  اجتماعی ستاد اجرایی 

فرمان امام حضرت )رضوان اهلل تعالی علیه( برگزار می شود.
برای رســیدن به رویداد بزرگ »نوپیا« که مخفف »نوآوری و پیشرفت ایران« 
اســت بسیاری از »نوآوران اجتماعی« آستین همت باال زدند و خودشان را به 

این میدان مهم رساندند.
 افرادی که با پرورش ایده های کوچک و تبدیل این ایده ها به الگوهای موفق، 
سعی کردند نه تنها جامعه را برای خودشان جای بهتری کنند بلکه این حال 
خوب و بیرون آمدن از تنگناها را برای آدم های اطرافشــان هم رقم بزنند، ولو 
تعداد این آدم ها زیاد نباشد اما قطره ها راه دریا را پیدا خواهند کرد. آن ها خوب 
می دانند چه کنند، فقط کافی است قدم اول را محکم بردارند چون در ابتدای 
همه صعودها همان قدم اول، حرف اول را می زند.در مورد رویداد نوپیا، از نوع 

فعالیت های نوآوری اجتماعی حرف می زنیم. 
فعالیت هایی که جنسشــان از مشــارکت و همراهی مردم با عصاره خالقیت 
و نوآوری اســت. اینجا از جریان های مردمی می گوییم که مســئله های بسیار 
بزرگی را می توانند حل کنند. اینجا از ایده هایی که ممکن اســت موفق بشود 

یا نشود حرف نمی زنیم! 
از الگوهایــی حــرف می زنیم که بــا درصد بســیار باالیی موفق شــده اند. 
 محســن دنیوی، دبیر رویداد نوآوری نوپیا می گوید: این واژه از حوالی ســال
۱۹۶۰ ـ ۱۹۷۰ در دنیا مطرح شــده و از ســال ۱۳۹۰ نیــز در بدنه مقاالت 
و نوشــته های دانشجویان و کارآفرین های کشــورمان جای گرفته است. یک 
معنایش »حل مسائل اجتماعی به نحو خالقانه و با روش های اجتماعی است«. 
رویداد بزرگ نوپیا با ســیل حضور نوآوران اجتماعی در پردیس ســینمایی 

چهارسو در قلب تهران و در ۳۰ تیرماه برگزار شود. 
دنیوی پیش بینی می کند: مخاطبان این رویداد ملی چه حضوری و چه آنالین 

بالغ بر ۵۰ هزار نفر خواهند بود.

جوابیه وزارت بهداشت به گزارش روزنامه مردم ساالری 
دارو زیر چتر بیمه ها

در پــی درج مطلبی با عنوان: »وزیر بهداشــت چه جوابی بــرای گرانی دارو 
دارد؟« در روزنامه مردم ساالری مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ روابط عمومی وزارت 
بهداشــت با ارسال جوابیه ای براین گزارش پاسخ داد. متن جوابیه این وزارت 

به شرح زیر است:
در دولت ســیزدهم راهکار های عملیاتی و هماهنگی های بین بخشــی برای 
جلوگیری از افزایش پرداختی مردم در خرید دارو در  نظر گرفته شده است.

 ســازمان غذا و دارو به عنوان متولی تامین دارو و نظارت بر سالمت داروهای 
مورد نیاز مردم  به گونه ای تدبیر کرده اســت که با هماهنگی ســازمان های 
مرتبط از جمله بیمه ها و با پوشــش حداکثــری بیمه ای از افزایش پرداختی 
از جیب مردم جلوگیری شــود. بنابراین دولت در نظر دارد با رویکرد حمایت 
از تولیــد داخلی و با نگاه حمایت از مردم در حوزه دارو تصمیم گیری کرده و 
زمینــه ای را فراهم کند که یارانه دارو از ابتدای زنجیره به انتهای آن )مردم( 
انتقال یافته و ضمن جلوگیری از فســاد، هدررفت منابع و حمایت از صنعت، 
پرداخت از جیب مردم ثابت بماند. نظر به اجرای سیاســت های کلی نظام در 
حوزه اقتصادی و افزایش تورم در تمامی اقالم مصرفی، حل چالش های صنعت 

داروسازی در گرو تصمیمات  همه جانبه نگر است.
براین اساس افزایش پوشــش بیمه ای دارو به منظور جلوگیری از آسیب به 
حوزه صنعت، قطع منافع سوء اســتفاده گران، مدیریت بهینه منابع، منطقی 
کــردن مصرف دارو و از همه مهمتر جلوگیــری از افزایش پرداختی از جیب 
بیمار در دستور کار دولت قرار گرفته است که در این میان سازمان غذا و دارو 
وظیفه اجرای این برنامه را به عهده داشــته، سازمان برنامه و بودجه و بیمه ها 
به عنوان دو بازوی عملیاتی و بســیار مهم تخصیص منابع مالی ایفای نقش 

خواهند کرد.
امید است با افزایش پوشــش بیمه ای دارو ضمن حل مشکالت این صنعت، 

شکوفایی هرچه بیشتر آن در آینده نیز رقم بخورد.

اخبار کوتاه

جوابیه

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

۹۰ درصد کودکان کار و خیابان از اتباع خارجی هستند

بیمارستان ها در آماده باش
بدن درد و گلودرد، کرونا محسوب می شود 

جزئیاتی از اجرای طرح »دارویاری«
کاهش پرداختی مردم در برخی اقالم پرمصرف

ورود وزارت کشور به ساماندهی »ون کافه ها«

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تشریح کرد

اهمیت آموزش مدیریت آکادمیک بحران در مواجهه با بالیا

رئیس ســازمان بهزیستی کشــور گفت: استیفای حقوق 
افــراد دارای معلولیــت و تحقق مفاد قانــون حمایت از 
حقوق معلــوالن مدت زیادی اســت که در دســتور کار 
ســازمان بهزیستی اســت. علی محمد قادری در نشستی 
خبری که به مناســبت هفته بهزیســتی برگزار شد، بیان 
کرد: توسعه پایدار کشور، رشد و ارتقاء شاخص های رفاه و 
سالمت اجتماعی و تالش برای بهزیستی آحاد جامعه یک 
وظیفه ملی است. وی اظهار کرد: بازمهندسی فرآیندهای 
ســاختاری سازمان در دســتور کار ماست و کیفی سازی 
روند ارائه خدمات شروع شده است. این سازمان، امدادی، 
تخصصی و حمایتی است و بر این باوریم که در این مدت 
بتوانیم از افرادی که به عنــوان خدمت گیرنده در جامعه 
بزرگ سازمان بهزیستی مطرح هستند، گره گشایی کنیم. 
قادری افزود: استیفای حقوق افراد دارای معلولیت و تحقق 
مفاد قانون حمایت از حقوق معلوالن مدت زیادی اســت 
که در دســتور کار ماست. قادری با بیان اینکه در سازمان 
بهزیســتی حدود ۱۹ هزار پرســنل دربخش های مختلف 
مشغول انجام وظیفه هستند، گفت: ۷ میلیون نفر مخاطب 
سازمان بهزیستی هستند که امید است بتوانیم به صورت 
برنامه های کوتاه مدت و میان مدت تا پایان ســال ۱۴۰۱ 
اهــداف خود را اجرایی کنیم.رئیس ســازمان بهزیســتی 
کشور در پاسخ به ســوالی درخصوص اقدامات سازمان در 
حوزه کودکان کار و خیابان بیان کرد: بهزیســتی به عنوان 
ســازمانی که موضوع تمشــیت امور کودکان را دارد، جزو 
مهمترین ســازمانهای درگیر با این موضوع است اما بخش 
زیادی از کودکان کار و خیابان جزو اتباع خارجی هستند. 
به دلیل جنگ در یکی از کشورهای همسایه، عده ای وارد 
کشور شــده اند که بخشی از این خانواده ها کودکانی دارند 
که در شــهرهای متعدد کشورمان حضور دارند به طوریکه 
که حــدود ۸۷ تا ۹۰ درصد از کــودکان کار و خیابان ما 
اتباع هســتند؛ لذا برنامه خاصی را قبل از اینکه یک نظام 
جامع رهگیری برای شناسنامه دار کردن، با هویت حداقلی 
و پیشنهادی را برای کودکان نداشــته باشیم، نمی توانیم 
شــروع کنیم.قادری ادامه داد: اگر درخصوص کودکان کار 
و خیابان ایرانی بخواهیم صحبت کنیم به راحتی ســازمان 
بهزیستی تکلیف دارد و برنامه هم دارد و تا چند ماه آینده 
فاز اولیه این برنامه مشخص و از کالن شهرهایی که درگیر 

کودک کار و خیابان است، شروع خواهد شد.
قادری در بخش دیگری از ســخنان خود درخصوص عدم 

شــمولیت برخی از مددجویان بهزیســتی در طرح توزیع 
عادالنــه یارانه گفت: نظام پرداخت مســتمری ســازمان 
بهزیســتی کشــور مربوط به دهک یک تا ۷ اســت. آنچه 
که مردم شــریف در این چند دهک قرار دارند از امتیازات 
مستمری براساس بعد خانوار بهره مند می شوند، اما باتوجه 
به شرایط جدیدی که ســازمان هدفمندی یارانه ها اعالم 
کرده است ظاهرا دهک ۱۰ حذف شده و برخی از افرادی 
که خدمت گیرنده سازمان بهزیستی هستند ممکن است 
خیلی محدود در دهک ۱۰ بوده باشــند و براین اســاس 
یارانه دولت ممکن اســت برایشــان قطع شده باشد که با 
این اعتراضاتی که در ســامانه ای که مربوط به وزارت رفاه 
و تامین اجتماعی است، می توانند اعتراضات خود را اعالم 

کنند. 
قــادری تاکید کرد: ما در ســازمان بهزیســتی مشــغول 
پیگیــری دهک بنــدی داخلی خودمان هســتیم.رییس 
سازمان بهزیستی کشــور در خصوص سالمندی جمعیت 
کشــور و برنامه این ســازمان در این راستا گفت: شورای 
ملــی ســالمندان کشــور در وزارت رفاه شــکل گرفته و 
سازمان بهزیستی نیز مسئولیت دبیرخانه این شورای ملی 
را برعهــده دارد. در ایام ابتدای حضور خود شــورای ملی 
سالمندان را با حضور وزیر برگزار کردیم که چند ابالغیه و 
مصوبه داشته و باید توسط وزارت پیگیری شود. مهمترین 

موضوع آن در خصوص ســند جامع ملی سالمندان کشور 
اســت که باید مطابق سیاســتهای آمایش ســرزمینی و 
جمعیتی و سازمانهای درگیر موضوع، این موضوع را رصد 
کنند. وی در ادامه با اشــاره به اینکه سازمان بهزیستی در 
حوزه توانبخشــی، مراکز ســالمندان را دارد گفت: در ۲۴ 
سال آینده وضعیت بســیار وخیمی را در حوزه سالمندی 
و بســته شــدن پنجره جمعیتی کشــور خواهیم داشت. 
قادری در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به اینکه 
ســالمندی موضوعی است که در دنیا شایع و مرسوم است 
گفت: سالمندی موضوعی مرتبط  با مناسب سازی شهری 
است. دستگاه هایی که وظیفه مناسب سازی شهری را دارند 
باید امکانات مناسب برای سالمندان، نابینایان و همچنین 
زنان باردار فراهم کنند.رییس ســازمان بهزیستی کشور با 
بیان اینکه ما موضوع ســالمندان را جــدی گرفته ایم، در 
ادامه گفت: از ســتاد کل نیروهای مســلح و سازمان نظام 
وظیفه کشور می خواهیم، سربازان دارای تحصیالت مرتبط 
با موضوعات بهزیســتی، دوره خدمت خود را در فضاهای 
مرتبط بگذرانند.رییس ســازمان بهزیســتی کشور با بیان 
اینکــه در جامعه آماری ما حــدود ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار 
خانــوار زندگی می کنند، گفت: بخش زیــادی از برنامه ها 
به عنوان تبصره ۱۴ به ســازمان حمایتی بهزیســتی ابالغ 
می شــود. وی افزود: منابع بســیار اقلی برای سیاست های 

توانمندسازی وجود دارد که فرد را از چرخه مستمری بگیر 
خارج کنیم و او را توانمنــد کنیم. این موضوع همواره در 

سازمان بهزیستی در حال گفت وگو است. 
قادری خاطرنشــان کرد: حدود ســه ســال بود که پشت 
نوبتی های ســازمان منتظر بودند. همه پشت نوبتی ها که 
منتظر دریافت مستمری بودند تعدادشان صفر شده است. 
وی همچنیــن درخصوص موضوع مســکن گفت: موضوع 
مســکن به عنوان موضوعی مهم است. مسکن در سازمان 
بهزیستی رشد بســیار فزاینده ای داشته است و در هفته 
بهزیســتی ۲۸۰۰ واحد مسکونی افتتاح خواهد شد.قادری 
تصریح کرد: در برنامه ملی که به عنوان طرح نهضت ملی 
مسکن بیان شده، قرار است احداث عملیات ۴۰ هزار واحد 
مسکونی آغاز شــود.قادری گفت: تالش می کنیم تا پایان 
سال ۱۴۰۱ پشت نوبتی های جهیزیه هم صفر شود. رئیس 
سازمان بهزیستی کشور همچنین به موضوع مناسب سازی 
اشاره کرد و افزود: درخصوص مناسب سازی، سازمان برای 
اولین بار ۲۰۰ میلیاردتومان بودجه تســهیل گری کرده و 
درخصوص تجهیزات توانبخشی هم این رقم به دو برابر در 
سازمان بهزیستی رســیده است. رییس سازمان بهزیستی 
گفــت: همچنین برای اولین بار اولیــن هتل در تراز افراد 
دارای معلولیت توســط خیرین در مشــهد تا دو ماه دیگر 
به بهره برداری خواهد رســید.رئیس ســازمان بهزیســتی 
با اشــاره به ارز ترجیحی نیز گفت: دولــت در این زمینه 
بســته های حمایتی را پیش بینی اســت. در این چند ماه 
گفت و گوهایی را با ســازمان برنامه و بودجه داشــته ایم. 
رییس ســازمان بهزیســتی در ادامه گفت: برای اولین بار 
توانستیم ردیف بودجه برای اورژانس اجتماعی بگیریم. وی 
در پاسخ به ســوالی درخصوص تامین اقالم توانبخشی از 
جملــه »ویلچر« نیز به ارائــه توضیحاتی پرداخت و اظهار 
کرد: حوزه توانبخشی کارهایی را انجام داده اند و از طریق 
شــرکتهای دانش بنیان پیگیــری می کنند تا این موضوع 
به صورت حرفه ای بومی ســازی شود. هیچ کسی در هیچ 
اقلیمی نباید به دلیل نداشــتن »ویلچر« نتواند در جامعه 
تردد کند.وی درباره صندوق حمایت از فرصتهای شــغلی 
افــراد دارای معلولیت گفت: این صندوق براســاس ماده 
قانونی تشــکیل شده اما مشــکالتی وجود دارد که باید از 
جهت ســاختار به روزرسانی شــود و کارهای این صندوق 
انجام شــده است. انشاهلل تبدیل به یک صندوق غیردولتی 

خواهد شد.

فرمانده عملیــات مقابله با کرونا در اســتان تهران ضمن 
تاکید بر لزوم تکمیل واکسیناســیون کرونا از سوی مردم، 
گفت: برخی از افراد ممکن اســت با وجود زدن واکســن، 
مبتال شــوند؛ لذا باید بدانیم واکســن ایمنی کامل ایجاد 

نمی کند، اما در کاهش مرگ و میر بسیار اثربخش است.
به  گزارش ایســنا، علیرضا زالی در جلســه ستاد مقابله با 
کرونا اســتان تهران گفت: به دلیل این که  سهم تست ها 
نه تنها در تهران بلکه در سایر  شهرها نیز کم شده ممکن 
است با کاهش کاذب بیماری مواجه شویم؛ بنابراین بهترین 
مدل عالئم سندرومیک است و هر کسی با عالئم بدن درد 
و گلو درد مراجعه کند برای ما کرونا محسوب می شود.وی 
درباره مرگ آفرینی سوش جدید این بیماری گفت: هنوز 

آمار مشخصی در دنیا نســبت به میزان بیماری زایی این 
ویروس و همچنین مرگ و میر ناشی از  آن وجود ندارد و 
به اجماع نرسیدند اما باید جانب  احتیاط را در نظر گرفت 
و این سویه را مانند آنفلوآنزا ندانیم. بیمارستان ها نیز مانند 
مراکز واکسیناســیون در آ مادگی کامل هستند. وی ادامه 
داد: ما باید قبل از استقرار کامل بیماری، واکسیناسیون را 

به شکل کامل انجام دهیم. 
ممکن اســت روزهای آینده برای ما بسیار مهم باشد و در 
این روزها که هنوز ویروس به طور کامل در جامعه چرخش 
نداشته، از این فرصت طالیی برای واکسیناسیون دز یادآور 
استفاده کنیم و اگر کســی دو دز زده برای دز سوم و اگر 
کســی ۳ دز  زده برای دریافت دز  چهارم واکســن اقدام 

کند.فرمانده عملیات مقا بله با کرونا در استان تهران تاکید 
کرد: ســبد واکسن در حال حاضر متنوع است و بیشترین 
میزان واکسن ســینوفارم و آسترازنکا و پاستوکوک است. 
واکســن برکت پالس هم مجوز الزم را دریافت کرده و به 
زودی وارد چرخه واکسیناسیون می شود و مردم می توانند 
به طور خاص از این واکسن برای این سویه استفاده کنند.
زالی با اشــاره به بازگشــت حجاج نیز گفــت: با توجه به 
بازگشــت حجاج و زائرین از عراق و سفرهای بین شهری 

باید تمهیدات الزم اندیشیده شود. 
دو هفته اســتمرار  بیماران سرپایی نشان از ورود به پیک 
جدید اســت. برخی از افراد نیز ممکن است حتی با وجود 
زدن  واکســن، مبتال شوند؛ لذا باید بدانیم واکسن  ایمنی 

کامــل ایجاد نمی کنــد اما در کاهش مرگ و میر بســیار 
اثربخش است.زالی در خصوص آبله میمونی نیز گفت: هیچ 
موردی از آبله میمونی در کشــور نداشته ایم اما در ترکیه، 

افغانستان و ریاض گزارش شده لذا باید آماده باشیم.
وی در خصوص  بیماری وبا نیز گفت: تست های غربالگری 
مــا در مراکز بهداشــتی در خصوص افــرادی که با عالئم 
اســهال مراجعه کرده اند منفی است، اما با توجه به شیوع 

وبا در استانهای غربی باید مراقب باشیم. 
همچنیــن در مورد تب  کریمه کنگو ما نگران بودیم اما  با 
نظارت خوب و رعایت شیوه نامه های بهداشت خطر بالقوه 
در عید قربان نداشتیم و موردی از مرگ و میر تب کریمه 

مشاهده نشد.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: با اجرای طرح »دارویاری«، 
توزیع یارانه دارو متناســب با نیاز بیماران فارغ از ســطح 
درآمد آنها انجام می شــود؛ به گونه ای که همه دهک های 
درآمــدی جامعه با »دارویــاری« از یارانــه دارو، بهره مند 
می شوند.به گزارش ایســنا، پدرام پاک آیین با بیان اینکه 
با اجرای دارویــار، پرداخت از جیب بیماران ثابت می ماند، 
افزود: در مواردی با توجه به افزایش پوشــش بیمه ای دارو 
و پرداخت یارانه ســالمت، شاهد کاهش پرداختی از جیب 

مردم خواهیم بود.
وی ادامه داد: قبــل از اجرای طرح »دارویار«، ۶ میلیون از 
افراد فاقد بیمه، شناسایی شــده و به صورت رایگان تحت 
پوشــش بیمه همگانی ســالمت قرار گرفتند. در این طرح 
برای داروهایی که پیش از این تحت شــمول حمایت های 
بیمه ای نبودند، پوشش بیمه ای برقرار شد.دستیار رسانه ای 
وزیر بهداشــت تصریح کرد: بنا به نظر صاحبنظران حوزه 

دارو، بــا اجرای دارویار کمبودهای دارویی کشــور به طور 
چشــمگیری کاهش می یابد، الگوی مصرف دارو اصالح و 
تقاضای القایی دارو کمتر می شــود.پاک آیین با بیان اینکه 
تغییر قیمت دارو فقط برای دولت و بیمه ها اعمال می شود 
و متوجه بیمار نخواهد بود، یادآور شــد: در صورت مراجعه 
بیمار با نســخه پزشک، میزان پرداختی وی نسبت به قبل 
تغییــری نمی کنــد. در واقع در این طــرح، قیمت داروها 
افزایش می یابد ولی ساز و کار حمایتی به گونه ای طراحی 
شــده که این افزایش قیمت تماما توســط بیمه ها پوشش 

داده می شود.
وی گفــت: وضعیت پرداخت از جیب مــردم در داروهایی 
که در حال حاضر تحت پوشش بیمه هستند، تماما توسط 
بیمه ها جبران خواهد شد. همچنین برای اولین بار، مبنای 
پوشــش بیمه که تا پیش از این حداقل قیمت دارو در بازار 
بود، به قیمتی که بیشــترین سهم بازار را دارد، تغییر کرده 

اســت که در نتیجه پرداخت از جیب مردم برای این دسته 
از داروها ثابت مانده و در برخی اقالم، کاهشــی می شود. به 
عنوان مثال در داروی تراستوزومب یا در داروی کپسیتابین 
که برای بیماران شیمی درمانی استفاده می شوند، پرداختی 
بیمــار به صورت قابل توجهی نســبت به قبل کاهش پیدا 
کرده اســت. سخنگوی وزارت بهداشــت خاطرنشان کرد: 
در حوزه داروهایی که در حال حاضر تحت پوشــش بیمه 
نیســتند هم  برای ۳۶۶ قلم داروی ضــروری و پرمصرف، 
پوشش بیمه ای طوری تعیین شد که پرداختی بیماران در 
هنگام تهیه این داروها پس از اجرای طرح نســبت به قبل 
از اجرای آن، ثابت بماند.بنابر اعالم وزارت بهداشــت، پاک 
آیین ادامه داد: در مورد داروهایی که تهیه آن نیاز به نسخه 
پزشــک ندارد )OTC( هم با توجه به اینکه از قبل هم ارز 
دولتی به این داروها تخصیص داده نمی شــد، بنابراین این 
داروها افزایش قیمتی نخواهند داشت. از سوی دیگر، ۱۱۹ 

قلم از این داروها که مصرف بیشتری دارند، با تایید شورای 
عالی بیمه، تحت پوشــش بیمه قــرار می گیرند؛ بنابراین 
پرداخت از جیب مردم برای این داروها با ارائه نسخه پزشک 

و در مسیر بیمه ای، کاهش پیدا می کند.
همچنین بنابر اعالم سازمان غذا و دارو، امکان تمدید نسخه 
بیمــاران مزمن تا دوبار بدون نیــاز به تجویز مجدد نیز در 
قالــب این طرح وجود خواهد داشــت و در عین حال همه 
مردم تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.با توجه به ضرورت  
تجویز و مصــرف منطقی دارو و مدیریــت منابع عمومی، 
یارانه دارو عموما به افرادی تعلق خواهد گرفت که نســخه 
پزشک داشته باشــند. بنابراین خریدهای آزاد از داروخانه 
صرفا در مورد بیماران مزمن، مشمول دریافت یارانه خواهد 
شــد.بنابراین باید توجه کرد که تمام مزیت های این طرح 
منوط به ارائه نسخه پزشک است و در این صورت پرداختی 

از جیب بیمار افزایش پیدا نمی کند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران 
درباره راهکارهای الزم برای فعال شدن »زیست شبانه« در 
شهر تهران و همچنین اقدامات صورت گرفته در این  راستا، 

توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، سعید بیگی ضمن تأکید بر اهمیت موضوع 
»زیست شبانه« عنوان کرد: شهردار و شورای اسالمی شهر 
تهــران به این موضــوع ورود پیدا کرده انــد؛ مهم ترین اثر 
»زیست شبانه«، تزریق شــادابی و نشاط در شهر است؛ با 
توجه به آغاز تابستان و گرمی هوا در روز، می توان از خنکی 
هوای شب برای ایجاد سرزندگی در شهر از طریق »زیست 
شبانه« استفاده کرد.مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و 
مشاغل شــهر تهران با بیان اینکه اهداف »زیست شبانه« 

نبایــد مزاحمتی برای موضوعات دیگر ایجــاد کند، افزود: 
اجرای زیســت شبانه نیاز به پیوســت اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصــادی دارد و ایــن موضوع تنها مربوط به شــرکت 
ساماندهی نمی شود و باید بخش های دیگر شهرداری تهران 
در این باره به ما کمک کنند.بیگی در تشریح اقدامات الزم 
برای فعال کردن »زیست شبانه« گفت: بازارچه های موقتی 
توسط شرکت ســاماندهی در نقاط مختلف شهر تهران در 
حال اجراست؛ برگزاری این بازارچه های موقت از لحاظ عدم 
ایجاد معضالت ترافیکی و عدم آســیب رساندن به اصناف 
بررسی می شود؛ رسته ای که سالیانه به شهرداری مالیات و 
عوارض پرداخت می کند نباید بخاطر بازارهای موقت دچار 
آسیب شــود.وی در ادامه عنوان کرد: پس از بررسی تمام 

شاخص های تخصصی، امکان ایجاد بازارچه موقت طی دو تا 
سه ماه وجود دارد؛ عمده این بازارچه های موقت در ساعات 
شــب هم فعالیت می کنند و این موضــوع به فعال کردن 

زیست شبانه کمک می کند. 
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران 
ون کافه ها را یکی دیگر از عوامل فعال کردن زیست شبانه 
دانســت و گفت: در حال حاضر ۲۵۰ ون کافه در ســطح 
شــهر تهران وجود دارد که از این تعــداد، حدود ۱۰۰ ون 
کافه مجوز دریافت کرده اند؛ ارائه مجوز به ون کافه ها همراه 
با یک ســری مالحظات بهداشتی، نمای بصری ون و شهر، 
عــدم مزاحمت ترافیکی و ... اســت.بیگی در ادامه از ابالغ 
سندباالدستی برای ســاماندهی ون کافه ها و مشاغل سیار 

بی کانون موتوری توسط سازمان همیاری ها و دهیاری های 
کشور خبر داد و افزود: وزارت کشور به موضوع ساماندهی 
ون کافه هــا ورود پیدا کرده و با کمک مجمع شــهرداران 
کالنشهرها ســند باالدستی برای این موضوع را تهیه کرده 
است؛ زمینه بهبود خدمت رســانی به شهر، افزایش شادی 
افزایی و سرزندگی، ایجاد اشــتغال و ... از طریق ابالغ این 

سند باالدستی فراهم می شود.
بنا براعالم سایت شــهر، وی در بخش پایانی سخنان خود 
عنوان کرد: حدود ۱۱۴ بوســتان در ســطح شــهر تهران 
شناســایی شــدند تا مناطق ۲۲ گانه به همراه شــرکت 
ســاماندهی از ظرفیت بوســتان ها به صورت موقتی برای 

ایجاد ساختارهای زیست شبانه استفاده کنند.

گروه اجتماعی - طاهره دوست محمدی: دکتر »زهره 
قمیان« دکتــرای تخصصی مدیریت خدمات بهداشــتی 
درمانــی در گفت و گو بــا روزنامه مردم \ســاالری ضمن 
بیان این که هیچ کشــوری در دنیــا از بالیای طبیعی در 
امان نیســت،  گفت: زلزله،  ســیل،  آتش سوزی،  طوفان،  
خشکسالی اتفاقاتی هســتند که ممکن است هر زمان در 
هر کشوری رخ بدهد. جوامع مختلف در سراسر دنیا تالش 
کرده اند تا بتوانند به نوعی تا جایی که امکان پذیر اســت 
از این بالیا پیشــگیری کنند و اگر قابل پیشگیری نیست 
کمتر آسیب ببینند.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی گفت: در ادامه گفت: ایران کشوری است که 
با بالیای طبیعی متعددی مواجه شــده است. بنا به تجربه 
مدیریت بحران،  مردم و دولت هرکدام وظایف خاص خود 
را در مواجهه با بالیای طبیعی دارند. قمیان  ضمن تاکید بر 
نقش مردم در مدیریت بحران بالیا گفت: براساس الگوهای 
مدیریت بحران،  هر خانواده با توجه به شــرایط و امکاناتی 

که دارد؛ دقیقا مشــخص شده است که چه اقداماتی انجام 
دهد تا اگــر حادثه ای رخ داد،  کمتر آســیب ببیند و این 
مهم مشــارکت مردم را به صورت فعال می طلبد.وی تاکید 
کرد: تهیه کیف اضطراری یا کیف اورژانس برای هر خانواده 
یک اقدام مهم اســت که بتوانند در شرایط بعد از زلزله یا 
سیل از آن اســتفاده کنند. مساله آنچنان حیاتی است که 
ممکن است ادامه زندگی اعضای یک خانواده را در مواجهه 
با بالیای طبیعی تحت الشعاع قرار دهد.دکترای تخصصی 
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در ادامه گفت: از آنجایی 
که در طول روز خانواده مشــغول بــه کار یا تحصیل و یا 
کارهای روزمره در موقعیت های مکانی مختلفی هستند باید 
مکانی مشخص برای خود و خانواده تعیین کنند که بتوانند 

در شرایط سخت یکدیگر را پیدا کنند. 
وی تصریــح کرد: برای اینکــه این اقدام عملیاتی شــود 
جمعیت های هالل احمر، وزارت بهداشت و سایر وزارتخانه ها 
بر حسب رسالتی که دارند  بخشی از آموزش های همگانی 

را به عهده گرفته اند.قمیان گفت: متاســفانه باور اشتباهی 
در عمــق جامعه ایران وجود دارد که همه چیز را وابســته 
به سرنوشــت می دانند؛ یعنی حتــی کوتاهی،  بی توجهی 
و اهمــال کاری خود را به گــردن تقدیر می اندازند اما علم 
می گوید در شرایطی که قبل از مرگ قرار می گیریم اقداماتی 
انجام دهیم که کمتر آســیب ببینیم و برای خود و خانواده 
در زمان حیات شــرایط بهتری را فراهم کنیم.این مدرس 
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: آموزش و 
پژوهشی که مبتنی بر نیاز ســنجی باشد بسیار در عملی 
شدن این اقدام موثر است.وی گفت: تجربه میدانی مواجهه 
با بالیا و بحران در حوزه آکادمیک و دانشــگاهی مدیریت 
بحران در بالیا،  نقش بنیادین دارد. امروز می توانیم بگوییم 
که زلزله بم،  یک تجربه شــگرف ایجاد کرد تا مسئولین به 
این ســمت بروند که به صورت آکادمیک متخصصین را در 
این زمینه تربیت کنند.دکترای تخصصی مدیریت خدمات 
بهداشــتی درمانی در ادامه گفت:  از ســال ۸۹ در مقطع 

دکترای رشــته مدیریت بحران در بالیای طبیعی توســط 
وزارت بهداشــت تاسیس شــد.  همچنین در وزارت علوم 
در ارتباط با این رشــته در شاخه های دیگر دانشجو تربیت 
می شود؛ خوشبختانه از این بابت با کمبود متخصص مواجه 

نیستیم. 
وی با ابــراز امیدواری به اســتقاده از متخصصان مدیریت 
بحــران در بالیــای طبیعــی در برنامه ریزی هــا،  گفت: 
افرادی که تربیت شــده این رشــته هستند و تخصص این 
رشــته را دارند می توانند با رویکرد علمی و آشــنایی که به 
فرهنگ،  امکانات و شــرایط و پتانسیل کشور دارند بتوانند 
اقدامات اثربخشــی را انجام دهند.قمیان در انتها گفت: در 
حیطه جامعه محور و مشــارکت های جامعه باید فرهنگ 
ســازی صورت پذیرد و در افراد ایجاد انگیزه شــود و البته 
حمایت هایی هم از طرف دولت الزم اســت مبنی بر اینکه 
بتوانــد بخشــی از هزینه ها مثل در نظرگیــری وام ها و یا 

برنامه های ترویجی را تامین کند.
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ایجاد منطقه آزاد مشترک بین ایران و روسیه
شــورای  عالی مناطق آزاد ضمن اشاره به محتوای توافقنامه منطقه آزاد بین 
اوراسیا و ایران تاکید کرد که در آینده ای نزدیک، یک منطقه آزاد مشترک بین 
ایران و روسیه ایجاد خواهد شد.به گزارش ایسنا، آن طور که شورای عالی مناطق 
آزاد تجــاری و صنعتی گزارش داده اســت،  در اواخر بهار امســال،  نواف - عضو 
مجلس دومای روســیه و نماینده ویژه پوتین، سرگئی میلوشکین - مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آســتراخان روسیه، الک ساو چنک و - نائب رئیس 
دومای روسیه و هیات همراه در جلساتی متفاوت با سعید محمد -مشاور رئیس 
جمهور و دبیر شورای  عالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی- دیدار 
و بر گسترش همکاری های دو و چند جانبه ایران و روسیه با تکیه بر ظرفیت های 
در مناطق آزاد ایران تاکید کرده بودند. این در حالی است که اخیرا در گزارشی 
اعالم شــد که والدیمیر پوتین - رئیس جمهور روســیه، قانونی را برای تصویب 
پروتکل الحاقی توافقنامه منطقه آزاد بین اتحادیه اوراسیا و ایران امضا کرده است.

ممنوعیت فروش چارتری بلیت هواپیما به مقصد ۷ شهر 
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت فروش چارتری بلیت 
هواپیما به مقصد هفت شهر خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و 
سیما، حسن خوشخو اظهار داشت: با توجه به تأکیدات وزیر راه و شهرسازی برای 
نظم دهی به پروازها مقرر شد ۷ شهر از فروش چارتری بلیت هواپیما منع شوند 
که این شــهرها شامل تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز و بندر عباس 
هستند و بهای بلیت در پروازهای چارتری یا سیستمی نباید خارج از سقف تعیین 
شده باشد.وی با بیان اینکه جلساتی در شورایعالی هواپیمایی در یک ماه گذشته 
برگزار شد، افزود: مهمترین دســتورالعمل های این شورا درباره برگزاری مراسم 

اربعین بود که باید به صورت منظم عملیات پروازها صورت گیرد.

خرید گندم در کشور از مرز ۵ میلیون تن گذشت
 

خرید تضمینی گندم از کشــاورزان گندمکار از ابتدای سال  جاری تاکنون در 
۳۱ استان کشور از مرز ۵ میلیون تن گذشت.به گزارش شرکت بازرگانی دولتی 
ایران ؛ خرید تضمینی گندم از چهارم فروردین در مناطق جنوبی کشور آغاز شده 
و در حال حاضر که تمام اســتان ها درگیر عملیات خرید این محصول شده اند، 
میزان خرید گندم از ۵ میلیون تن عبور کرده است.این گزارش می افزاید، ارزش 
گندم های خریداری شــده به بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که با 
احتســاب ۱۱ هزار میلیارد تومان واریزی در روزهای اخیر، تاکنون بیش از ۴۵ 
هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.این گزارش 
می افزاید، در میزان خرید تضمینی گندم، استان خوزستان با خرید بیش از یک 
میلیون و ۳۵۶ هزار تن پیشــتاز اســت و پس از آن به ترتیب، استان گلستان با 
۷۴۳ هزار تن و استان فارس با ۴۲۸ هزار تن در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

رنگ قرمز همچنان مهمان تابلوی بورس
رنگ قرمز همچنان مهمان تابلوی معامالت بورس است بطوری که امروز همه 
شاخص های بورسی سقوط کردند.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز شنبه 
با ۱۰ هزار و یک واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد ســقوط کرد. 
شــاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۴۳۵ واحد کاهش یافت و رقم ۴۰۵ هزار و 
۵۷۶ واحــد را ثبت کرد. در این بازار ۳۲۲ هزار معامله به ارزش ۳۰ هزار و ۳۷۸ 
میلیارد ریال انجام شــده، فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
ملــی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی چادرملو و ســرمایه گذاری نفت، گاز 
و پتروشــیمی تامین نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی بورس 
گذاشتند.شاخص کل فرابورس هم روزگذشته ۵۵ واحد کاهش یافت و در رقم ۱۹ 
هزار و ۷۵۱ واحد ایستاد. در این بازار ۱۹۸ هزار معامله به ارزش ۱۸۶ هزار و ۹۲۷ 
میلیارد ریال انجام شد. پتروشیمی زاگرس، صنعتی مینو و پتروشیمی تندگویان 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پاالیش نفت الوان و پلیمر 
آریاساسول نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

اخبار کوتاه

بورس

مالیات از خانه و خودروهــای لوکس پایه های جدیدی 
در نظام مالیاتی ایران هســتند که در این زمینه، انتقاداتی 
از پایین بودن نرخ های تعیین شــده تا کند بودن روند اخذ 
مالیات به این دو پایه و ســازمان امور مالیاتی مطرح شده 

است.
به گزارش ایســنا، در سال های اخیر اخذ مالیات از خانه 
و خودروهای لوکس وارد نظام مالیاتی کشور شده است که 
براساس قانون بودجه، خانه های باالی ۱۰ میلیارد تومان و 
خودروهای باالی یک میلیارد تومان مشمول مالیات شدند.

از زمان تصویــب این ارقام برای اخذ مالیــات از این خانه 
و خودورهــا تاکنــون، همواره یکــی از موضوعات انتقادی 
مهمی که از سوی کارشــناس مطرح می شود، پایین بودن 
نرخ های تعیین شــده برای این خانه ها و خودروهاست که 
به اعتقاد کارشناسان، این نرخ ها همه لوکس نشین ها را در 
تور مالیات قرار نمی دهد. اما به این نکته کارشناســی توجه 
نشده بود تا اینکه ارقام ثبت شده از مالیات های اخذ از این 
دو پایه مالیاتی نشــان داد که مالیات قابل توجهی تاکنون 
از خانه و خودروهای لوکس دریافت نشده است.اینگونه که 
از ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مســکونی لوکس شناســایی شده 
در ســال گذشته، معادل ۲۰۰ میلیون تومان مالیات گرفته 
شــد و در دو ماهه سال جاری نیز، فقط ۲۷ میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان از این خانه ها مالیات دریافت شــده است.البته، 
اوضاع مالیات گرفتن از خودروهای گران قیمت به نســبت 
خانه های لوکس بهتر است، اینگونه که آمارها نشان می دهد، 
حــدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان مالیات از محل خودروهای 
لوکس شناسایی شده در سال گذشته وصول شده است.در 
دو ماهه ســال جاری نیز، معادل ۵ میلیارد و ۵۵ میلیون و 
۹۰۰ هزار تومان از محل مالیات بر انواع خودروهای سواری 

و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت 
مالیات اخذ شده است.از سوی دیگر، گزارش تفریغ بودجه 
در دو ماهه سال جاری نیز نشان می دهد که کمترین تحقق 
به ردیف های درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، 
خودروهای لوکــس با صفر درصد اختصاص یافته اســت.
در شــرایطی که روند کند اخذ مالیات از لوکس نشــین ها 
به خصوص صاحبان خانه های گران قیمت، صدای بسیاری 
از مســئوالن و مجلسی ها را بلند کرده بود، وزیر اقتصاد نیز 

از نبود ضمانت اجرایی برای اخذ مالیات از خانه های لوکس 
گله کرد و خواستار کمک مجلس به منظور تعیین ضمانت 
اجرایی برای اخذ این مالیات شــد.طبق گفته خاندوزی، تا 
زمانی که صاحب خانه لوکســی که شناســایی شده است، 
قصد خرید و فروش نداشــته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا 
حساب مالیاتی نباشد، نمی توان از وی مالیات گرفت؛ یعنی 
اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری برای 
وصول آن وجود دارد.این اظهارات خاندوزی در حالی است 

که بر اساس اعالم مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای 
مالیاتی، در راستای اخذ مالیات از خانه های لوکس و مطالبه 
حق دولت، کســانی که نسبت به پرداخت این مالیات اقدام 
نکنند، طبق مقررات ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم 
اموالشــان برای وصــول مالیات با رعایت مقــررات قانونی 
مربوطه توقیف خواهد شد.اکنون، جهانگیر رحیمی - مدیر 
کل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی در گفت وگو 
با ایســنا درباره انتقادات مطرح شده درباره مالیات از خانه 
و خودروهــای لوکس گفت: این قبیل انتقادات غیرمنطقی 
است زیرا سازمان امور مالیاتی باید به مشموالن این مالیات 
فرصت اعتراض نسبت به مالیات تعیین شده بدهد و نباید 
مشموالن هر مالیاتی که سازمان تعیین می کند را در مدت 
کوتاهی پرداخت کنند. وی افزود: اگر به این ســمت برویم، 
باز هم ســازمان امور مالیاتی مــورد انتقاد قرار می گیرد که 
چرا بدون دادن مهلت و امکان اعتراض، مشــموالن را تحت 
فشار قرار می دهد؟ رحیمی ادامه داد: اولین سال اجرا و اخذ 
مالیات خانه و خودروهای لوکس است و در مقایسه با سایر  
پایه های مالیاتی که سالیان سال است در حال اجرا هستند، 
نباید برخورد با مشموالن آن با باقی مالیات ها یکسان باشد 
بلکه باید در جامعه نسبت به این مالیات فرهنگ سازی شکل 
بگیرد تا نهادینه شــود.این مقام مسئول در سازمان مالیاتی 
تاکید کرد که در زمان نقل و انتقال این واحدهای مسکونی 
حتما مالیات وصول می شــود و در کل، مالیاتی اســت که 
دیر و زود دارد اما ســوخت و سوز ندارد و باید برای وصول 
این مالیــات صبر کرد.وی در پایان بیان کرد: کســانی که 
مالیات خانه و خودروهای لوکس را نپرداخته اند، در سامانه 
بدهکاران مالیاتی ثبت شده اند و برای آنها برگه مالیاتی صادر 

شده است.

زور مالیات به لوکس ها نمی رسد؟

دریافت فقط 200 میلیون تومان مالیات از 12 هزار و پانصد خانه لوکس

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، از تکمیل ۱۲ طرح نیم  
تمام در بخش معدن و صنایع معدنی تا پایان اســفند 
امسال، خبر داد. وجیه اهلل جعفری با بیان اینکه ایمیدرو 
تا پایان سال جاری، طرح هایی را در زمینه مس، فوالد، 
سرب و روی، فروکروم، زیرساختی، زغال سنگ، آهک 

هیدراته و فسفات به بهره برداری می رساند.
طبق اعالم ایمیدرو، رئیس هیات عامل این سازمان 
میزان ســرمایه گذاری پیش بینی شده برای طرح های 
مذکور را یک میلیارد و ۴۰۳ میلیون دالر اعالم کرده که 
منجر به اشتغال زایی برای ۲۸۷۷ نفر بصورت مستقیم 
و برای بیش از ۷۵۰۰ نفر بصورت غیر مستقیم خواهد 
شد.وی به راه اندازی چهار طرح در زنجیره مس در سال 
۱۴۰۱، اشاره کرده و گفت: این طرح شامل »تجهیز و 
بهره برداری از معدن دره آلو با ظرفیت هفت میلیون تن 
خاک سولفوری و تولید ۱۱۰ هزار تن کنسانتره مس«، 
»احداث کارخانه لیچینگ با ظرفیت ساالنه ۳۰۰۰ تن 
مس کاتدی« بخشی از طرح های قابل راه اندازی امسال 

است. 
همچنیــن راه انــدازی کارخانه فلوتاســیون مس 

سرچشمه با تولید ۷۰ هزار تن کنسانتره مس و تجهیز 
و بهره برداری از معدن دره زار با ظرفیت ۱۱ میلیون تن 
خاک سولفوری و تولید ۱۵۰ هزار تن کنسانتره مس، 
از دیگر طرح های قابل راه اندازی در حوزه مس اســت. 
معــاون وزیر صمت افزود: در ســال جاری دو طرح در 
زنجیره فوالد تکمیل می شود. این طرح ها شامل واحد 
فوالدســازی استانی سفیددشت با ظرفیت تولید ۸۰۰ 
هزار تن اسلب و پرعیارسازی باطله چادرملو با ظرفیت 

۵۰۰ هزار تن سنگ آهن فرآوری  شده، است. 
ضمــن اینکه در حــوزه ســرب  و روی نیز فاز یک 
تجهیــز معدن و احداث کارخانه ســرب و روی مهدی 
آباد با ظرفیت ۲۰۰ هــزار تن و احداث کارخانه تولید 
آهک هیدراته کوه الر با تولید ۳۰ هزار تندر برنامه های 
ایمیدرو در سال جاری است.رئیس هیات عامل ایمیدرو 
خاطرنشــان کــرد: طرح های دیگر قابــل بهره برداری 
تا پایان اسفند امسال، مشــتمل بر احداث یک پست 
اســکله بندر پارسیان، طرح احداث کارخانه تولید کود 
فسفاته با ظرفیت ۶۰۰۰ و۲۰۰۰۰ تن است. طرح تولید 
ســیلیکومتال مجتمع فروکروم جغتای، نیروگاه ۳۶۰ 

مگاوات برق در استان سمنان است. 

وزیر صنعــت، معدن و تجارت )صمــت( از نوقف 
تولید تیبا تا آخر ماه جاری خبر داد و گفت: رتبه بندی 
واحدهای تولیدی برای ارائه مشوق به آن ها در دستور 

کار است.
به گزارش ایسنا، ســیدرضا فاطمی امین در جلسه 
هم اندیشی با برگزیدگان روز صنعت و معدن گفت: تا 
اآلن مســائل و چالش های بنگاه های کوچک از طریق 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به اطالع وزارت صمت 
رســیده، اما در این جلسات مســیر دوم باز شده که 
چالش هــای بنگاه های برتر هم مشــخص شــود.این 
مقام مســئول همچنین در حاشــیه جلسه در جمع 
خبرنگاران، گفت: طرح مقابله بــا قاچاق با همکاری 
ســتاد مقابله با قاچاق کاال و ارز در بخش های قطعات 
یدکی، لوازم خانگی و دخانیات آغاز شــده و به تدریج 
به بخش های دیگر از جمله پوشــاک و لوازم آرایشی 

بهداشتی هم خواهد رسید.
 ایــن طرح نیاز به تداوم دارد و از زیرســاخت های 
ســامانه جامع تجارت در آن استفاده شده است.وی با 
بیان اینکه عمده چالــش در بخش مواد اولیه مربوط 
به مواد پتروشیمی است، تصریح کرد: در این رابطه با 

همکاران وزارت نفت جلســاتی برگزار و مقرر شده از 
همان روش هایی که برای مدیریت بازار فوالد استفاده 
شــده در بازار این مواد هم استفاده شود.فاطمی امین 
در ادامه درباره خودروهای ناقص گفت: امروز ۲۲ هزار 
خودروی کف داریم، اما این رقم زمان مشــابه ســال 

گذشته ۱۷۰ هزار دستگاه بود. 
یعنی هم خودروهای کف قبلی جمع شــدند و هم 
چند ماه اســت در شرکت های بزرگ، خودروی ناقص 
تولید نمی شــود.وی با اشاره به ابالغ توقف تولید تیبا، 
ســاینا ساده، ســمند و ۴۰۵، اظهار کرد: پلتفرم این 
خودروها قدیمی است و امکان ارتقای کیفیت در این 

خودروها وجود ندارد.
 بنابراین باید به ســمت توقف تولید برویم. توافق 
وزارت صمت و ســازمان اســتاندارد هم این است که 
برای خودروهایی که از قبل سفارش وجود دارد، تعداد 
مشخصی تولید شود تا تعهدات قبلی اجرا شود و بعد 
از آن تولیــد این خودروها متوقف شــود؛ برای مثال 
تولید تیبا از اواخر تیرماه دیگر تولید و ثبت نام جدید 
نخواهد شد. تولید دو خودروی دیگر هم یک تا دو ماه 

دیگر متوقف می شود.

توقف تولید تیبا تا آخر تیرماهتکمیل ۱۲ طرح نیمه تمام معدنی تا پایان سال

بانک و بیمه

جدول تغییرات نرخ ســود بین بانکی نشــان 
می دهد که نرخ سود در این بازار از ۲۰.۳۶ درصد 
در ابتدای سال جاری به ۲۱.۱۴ درصد در اواسط 
تیرماه رســیده است.به گزارش ایســنا، نرخ بهره 
بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در 
بازار پول به نرخ های ســود یا بهره در سایر بازارها 
جهــت می دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر 
بانک هاســت و زمانی که آن ها در پایان دوره مالی 
کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کســری 
ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی 
یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.کارشناسان، 
افزایش ســود بین بانکی را عامل مهمی برای مهار 

تورم و کاهش انتظارات تورمی می دانند اما شــرط 
آن را تداوم افزایش های چمشــگیر نرخ ســود در 
بازار بین بانکی بیــان می کنند که این موضوع به 
سیاســت های بانک مرکزی وابســته است زیرا به 
اعتقاد آن ها سیاست انبساطی بانک مرکزی مانع از 
روند صعودی نرخ سود در بازار بین بانکی می شود 
و در پــی آن نیز تاثیــری در کاهش یا مهار تورم 

نخواهد داشت.
اینکه چگونه افزایش نــرخ بهره بین بانکی به 
کاهش تورم ختم می شود به این صورت است که 
افزایش این نرخ، افزایش ســود سپرده ها و اوراق 
دولتی را در پی خواهد داشت که این امر، مردم را 

به ســپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق دولتی 
تشــویق می کند و به اعتقاد کارشناســان موجب 
می شــود که مردم به ســمت ســرمایه گذاری در 
بازارهای طال، ارز، خودرو و ... نروند تا این موضوع 
تقاضا برای خرید ایــن دارایی ها و قیمت آن ها را 
کاهــش  دهد و بدین ترتیب بــا کاهش انتظارات 
تورمی، تورم نیز کنترل شــود.در این بین، بررسی 
روند سود بین بانکی از ابتدای سال جاری تا بیست 
و سوم تیرماه نشــان می دهد که نرخ این سود از 
۲۰.۳۶ به ۲۱.۱۴ درصد رســیده اســت.تغییرات 
جــدول نرخ بازار بین بانکی بیانگر این اســت که 
این نرخ در اولین ماه ســال جاری معادل ۲۰.۳۶ 
درصــد بوده و در انتهــای فروردین ماه به ۲۰.۲۹ 

درصد رسیده است.

سود بین بانکی از ۲۱ درصد گذشت

ارز دیجیتال

نخســتین کیف پول و رمزارز غیرمتمرکز و امن 
بین المللی ایرانی همزمان با عید غدیر خم رونمایی 
میشود. بنابر این گزارش، کیف پول دیجیتالی ایرانی 
برای تبادل و نگهداری واحد دارایی دیجیتال »َزر«، 
»طالن« و سایر رمزارزهای جهان در بستر فناوری 
بالکچین ارایه میشــود. به گزارش مردم ســاالری، 
عباس جم زر مجری طرح دارایی دیجیتال » زر « در 
معرفی این واحد رمزپایه بین المللی، با ارائه گزارش 
کاملی از مراحل اجرایی و فرآیندهای عملیاتی پیاده 
سازی شبکه بالکچین غیرمتمرکز طالن و رمزداریی 
ایرانی » زر « گفت: با تالش شبانه روزی نخبگان و 
متخصصان ایرانــی و بهره مندی از تجربیات موفق 
سایر کشورهای پیشرو در حوزه این فناوری نوین و 
پیشرفته، با حمایت های ویژه شوایعالی مناطق آزاد 
کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، سازمان منطقه 

آزاد کیش و مرکز نوآوری کیش نسبت به تأمین و 
پیاده سازی زیرساختهای الزم و اخذ استانداردهای 
معتبر بین المللی بر پایه واحد ZAR بر اساس نقشه 
راه مبتنی بر سپیدنامه اختصاصی فناوری هوشمند 
شبکه زر در بستر بالکچین غیرمتمرکز طالن اقدام 
گردید و برای نخســتین بار در دنیا ایران توانســت 
با پشــتوانه توثیق دارایی و بیمه اعتبــاری و ارائه 
راهکاری ارزشمند در عرصه فناوری های نوین مالی، 
واحــد دارایی دیجیتال » زر « را عرصه بین المللی 
عرضه و تبادل نماید. وی افزود: با همکاری شــبکه 
دانش بنیان کشوری پشتیبان و اخذ مجوز پرداخت 
یاری از بانــک مرکزی جمهوری اســالمی ایران و 
موافقت اصولــی تأمین مالی جمعــی از فرابورس 
ایران و صدور بیمه های اعتباری و زندگی با پشتوانه 
ســهام فناوری هوشمند شبکه زر در قالب واحد زر 
نسبت به انتشار رسمی گواهی اوراق مشارکت )گام( 

در بســتر فناوری بالکچین طالن و عرضه از طریق 
کیف پول غیرمتمرکز زرسواپ و سامانه تبادالت ملی 
چنج نموده ایم .وی  افزود: واحد زر با افزایش قدرت 
خرید مردم و ســهولت در تبادالت و مبادالت بین 
المللی به زودی یکی از معتبرترین واحدهای تبادلی 
در جهان می شــود و » زر « نخستین واحد رمزپایه 
بین المللی ایرانی با پشتوانه دارایی است که برخالف 
سایر واحدهای پول رایج جهانی و ارزهای دیجیتال 
نوظهور نظیر بیت کوین ارزش آن اعتباری نبوده و با 
کاهش تقاضا یا نوسانات بازار از اعتبار، مالّیت و ارزش 
آن کاسته نمی شود بلکه عالوه بر اینکه ارزش اصل 
و سود علی الحساب آن تضمین گردیده، با افزایش 
کاربری آن قابلیت تبادالت بین المللی با انواع ارز و 
رمزارزی دیگری را خواهد داشت و حتی می تواند به 
عنوان پشتوانه سایر دارایی های دیجیتال قرار گیرد 
و حتی بدون تأثیرپذیری از شرایط تحریم، تبادالت 
مالــی بین المللی تجار و بازرگان را برای صادرات و 

واردات تسهیل نماید.

اقتصادنیوز نوشت: عده ای از معامله گران با توجه 
به تنش ایجاد شــده در منطقه و پیام صعودی نرخ 
درهم و دالر ســلیمانیه به تهــران در انتظار افزایش 
قیمت دالر در بازار امروز هستند با این حال عده ای 
دیگر از مداخله ارزی بازار ساز می ترسند. موتور دالر 
چند وقتی به دلیل اعمال سیاســت های جدید ارزی 
در تهران خاموش شــد و اسکناس آمریکایی در یک 
محدوده خاص توقف کرد.از روز پنجشنبه گذشته با 
سفر بایدن به تل آویو زمزمه های درباره امضای یک 
بیانیه مشترک بین آمریکا و اسرائیل در بین معامله 
گران دالر پیچید و به تبع آن نرخ دالر شتاب گرفت 
و به ســمت کانال جدید حرکت کرد.رئیس جمهور 
ایاالت متحده و نخست وزیر اسرائیل »بیانیه مشترک 
بیت المقدس« را امضا کردند که در آن بر لزوم توسعه 
روابط بیشتر رژیم اسرائیل با کشورهای منطقه تأکید 
کردند.در این بیانیه آمده است که واشنگتن به امنیت 
و حفظ برتری نظامی اســرائیل در منطقه همچنان 

پایبند است و اجازه دستیابی ایران به سالح هسته ای 
را نخواهد داد و آمریکا آماده اســت تا از تمام عناصر 
قدرت ملی خود برای اطمینان از این نتیجه استفاده 
کند و همچنین خود را متعهد به مقابله با فعالیت های 
مستقیم ایران یا فعالیت هایی که از طریق گروه های 
همســو با خود همچون حزب اهلل لبنــان، حماس و 
جهاد اســالمی  انجام می دهد، می داند.روز جمعه این 
بیانیه پس لرزه هایی را تجربه کرد. عربستان سعودی 
آســمان خودش را به روی »همه وسیله های حمل و 
نقل هوایی« باز کــرد. مهم ترین تبعات این تصمیم 
این اســت که از این پس هواپیماهای اسرائیل اجازه 
خواهند داشت از آسمان عربستان سعودی برای پرواز 
به سمت هند و چین اســتفاده کنند. جوبایدن هم 
دیروز رسما از تل آویو وارد خاک عربستان شد. البته 

این موضوع با واکنش تند مقامات ایرانی روبرو شد.
ارسال اخبار منفی برجام به بازار دالر

از ســوی دیگر اخبار مثبتی از برجام به هســته 

مرکزی بــازار مخابره نشــد. الرا روزن روزنامه نگار 
آمریکایی بــه نقل از دیپلمات های اروپایی نوشــت: 
تحرکات قابل توجهی برای نهایی کردن توافق احیای 
برجام وجود ندارد و متاسفانه چیزی نیست که باعث 

خوش بینی شود.
 ایــن مقام ارشــد اروپایی مدعی شــد که پایان 
مذاکــرات احیای برجام نزدیک اســت و شــاید به 
نتیجه نرســد.علی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه 
بین المللی بحران هم در مصاحبه ای گفت: »صادقانه 
بگویم، دارم فکــر می کنم که توافق دیگر امکان پذیر 
نیست.«مشاور امنیت ملی آمریکا هم گفته همزمان با 
کار در میز مذاکره برای بازگشت به برجام، به تحمیل 
فشار اقتصادی بیشتر به ایران ادامه خواهیم داد و به 
صورت نامحدود برای مذاکره آماده نخواهیم بود و دور 
تاریخی هم روی تقویم خط نکشیده ایم.مجموع این 
اخبار باعث شده که نرخ دالر در معامالت پشت خطی 

باالی کانال جدید معامله شود

سیگنال عربستان به بازار ارز ایران
پیش بینی جالب از قیمت دالر در بازار

آگهی
مشیریه  تهران  ملی 4590675226 ساکن  به شماره  محمد حسین  فرزند  بیاری  خانم صدیقه  به  بدینوسیله 

چهارراه دوم کوچه بروند شرقی پالک 28 ابالغ می شود که پالک 137/1911 واقع در بخش 12 حوزه ثبتی خاوران 
تهران متعلق به مورث شما در قبال طلب خانم سیده الهه هاشمی فندقلوئی بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 
آئین نامه اجر ای مراتب به شما اخطار می شود ضمنا هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت 
ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود ضمنا ششدانگ قطعه 4 تفکیکی پالک ثبتی 1911 فرعی از 137 اصلی 
مفروز و باقیمانه از 1911 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران حوزه ثبتی خاوران طبق نظر یه کارشناس 
رسمی به مبلغ 12/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک ثبتی مذکور معترض می 
باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیات 
کارشناسی به مبلغ39/060/000 ریال به شماره حساب 0103134800001 به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
 919 پالک  مظفر  برادران شهید  خیابان  نبش  ولیعصر  چهارراه  تهران  نشانی  به  اجرا  این  دفتر  به  ملی  بانک  نزد 
ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی ادار اول تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش 

بانکی دستمزد هیات کارشناسی باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد. 
11748 رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم ها مریم اخباری ومحبوبه اخباری با اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی 
امضا شده ذیل شماره 291377 مورخ 1401/3/22 دفترخانه 222 تهران طی درخواست وارده 1401/12/24-6774 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر 
آگهی می گردد: 1- نام ونام خانوادگی : خانم ها مریم اخباری ومحبوبه اخباری ) هریک نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ (2- شماره پالک :2 فرعی از 3010 اصلی واقع در بخش 6 تهران 3- علت مفقودی اسباب کشی 4- 
خالصه وضعیت مالکیت : سند مالکیت ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی به شماره 2 فرعی از 3010 اصلی 
مفروز و مجزی شده از شماره 0 فرعی از 3010 اصلی به مساحت 72/71 واقع در طبقه اول که مقدار 3 مترمربع 
آن بالکن است ذیل ثبت 802413 امالک به شماره چاپی 970347 به نام فاطمه آقا مهدی صراف ثبت وسند صادر 
گردیده سپس برابر سند قطعی 54317-87/9/25 دفتر 270 تهران به خانم فخری رضوی منتقل شده وسپس برابر 
سند صلح عمری شماره 65403 -91/9/30 به خانم ها مریم اخباری ومحبوبه اخباری)هریک نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ( منتقل گردیده است. پالک فوق با عنایت به گواهی دفتر امالک و دفتر بازداشتی در قید رهن  
وبازداشت نمی باشد لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب 
اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزدخود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایدو اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند  مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادرو به متقاضی تسلیم 
خواهد کرد نشانی ثبت محل: خیابان شیخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب بیگی پالک 366 

اداره ثبت اسناد و امالک مولوی 
11747 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت
گاراژ  باب  از 6دانگ یک  دانگ  اعیانی 3  003753421مالک  ملی  کد  به  مرتضی چهارمحالی  آقای  اینکه  به  نظر 
از 2395 اصلی واقع در بخش 10 تهران که ذیل 92609  به مساحت 325/75 مترمربع به شماره 79871 فرعی 
دفتر690 صفحه 374 ثبت وسند 156042صادر گردیده واکنون اعالم نموده است  که سند مالکیت پالک مورد 
تقاضا به علت جا به جایی مفقود گردیده است  و مراتب به موجب درخواست وارده7272-15/04/1401 توسط مالک 
و شماره 6572-06/04/1401 دفترخانه 1389تهران به شهادت شهود رسیده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق می باشد 
و یا سند مالکیت نزد وی می باشد از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم ارائه اعتراض یا اصل سند مالکیت 
یا سند خریداری اقدام جهت صدور سند المثنی وفق مقررات انجام خواهد شد. ضمنا عرصه ملک وقف می باشد. 
11746 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر آرا تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره  به  یکتا  شناسه  طی  شده  مصدق  محلی  استشهادیه  دوبرگ  تسلیم  با  میری  آقا  خدیجه  خانم  اینکه  به  نظر 

توسط دفترخانه  مورخ 1401/2/18  به شماره 554072و 983889  رمز تصدیق  و 140102156706000048   140102156706000047
اسناد رسمی شماره 968 حوزه ثبتی تهران برگ تقاضا به شماره وارده 1078008556 مورخ 1401/3/17 مدعی فقدان سند مالکیت 
ششدانگ قطعه آپارتمان نوع ملک به پالک ثبتی 79570 فرعی از 3 اصلی مفروز ومجزا شده از 19752 فرعی از اصلی مذکور قطعه 
3 در طبقه 01 و واقع در بخش 12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران استان تهران به مساحت 56/81 مترمربع به انضمام 
انباری قطعه 3 واقع در زیر زمین به مساحت 5/06 مترمربع و پارکینگ  قطعه 2 به مساحت  12 واقع در طبقه زیر زمین با قدرالسهم 
از عرصه وسایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها وآئین نامه اجرائی آن که به نام خدیجه / آقامیری فرزند سید 
حسن شماره شناسنامه 3629 تاریخ تولد 1332/5/12 صادره از سلطانیه دارای شماره ملی 5899286326 با جز سهم 6 از کل 
سهم 6 به عنوان مالک ششدانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 16493 تاریخ 98/5/31 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
752 شهر تهران استان تهران موضوع سند  مالکیت اصلی به شماره چاپی 027156 سری الف سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 
139820301078027811 ثبت گردیده است و نامبرده با اعالم مفقودی به علت سرقت) برابرنامه کالنتری به شماره 6084/153/1 
مورخ 1401/4/11 درخواست المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده است . لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
فقط دریک نوبت در یک روزنامه کثیر االنتشار آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت  به ملک مذکور و یا وجود 
اصل سند مالکیت نزد خود ر ا داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت 
به این منطقه  ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده 
خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر 

قانونی المثنی سند مالکیت پالکمرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
11741 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران 

آگهی 
درخصوص پرونده اجرایی کالسه فوق برابر نظریه وارده 39531-1400/11/09 کارشناس رسمی خودرو پراید به شماره 
انتظامی 239/م22 ایران 11 به مبلغ 450/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی خودرو معترض می 
باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطایه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیات کارشناسی 
سه نفره به مبلغ 12/600/000 ریال به حساب شماره 0103134800001 به نام کانون کارشناسان دادگستری به دفتر این 
اجرا واقع در چهارراه ولیعصر نبش خیابان برادران مظفر پالک 919 تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا 

فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناسی باشد ترتیب اثرد اده نخواهد شد.
11740اداره اول اجرای اسناد رسمی 

آگهی  
درخصوص پرونده اجرایی کالسه فوق برابر نظریه وارده 32044-1400/09/6 کارشناس رسمی حق امتیاز تلفن همراه 
به شماره 09123387858 متعلق به مورث شما به مبلغ 105/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطایه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
هیات کارشناسی به مبلغ 6/930/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم  نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد.
11739 اداره اول اجرای اسناد رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانونی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد 
سند رسمی 

اول  هیات  کالسه 13981174401079000162  پرونده  به  مربوط  مورخ 1401/3/8  رای شماره 14016030179000145  برابر 
ثبت  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی  مستقر درواحد  اراضی وساختمان های  ثبت  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
ملی  کد  به شماره شناسنامه شماره 1564  امینیان  آقای هاشم  متقاضیان  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تهرانپارس  ملک 
0828351171 متولد 1351 صادره از شیروان فرزند غریب در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
175 مترمربع از پالک شماره 6296 فرعی از 92 اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 17 فرعی از اصلی مذکور واقع در تهران 
بخش 11 خریداری در ازای سهم مشاعی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشا ر اولین اگهی  به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور  وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/26 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/10  

11745 رئیس ثبت اسناد وامالک تهرانپارس

آگهی فقدان سندمالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 114/45 مترمربع قطعه 8 تفکیکی به پالک ثبتی 7191 فرعی از 4678 اصلی 

مفروز و مجزا شده از 1293 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 حوزه ثبت ملک خاوران تهران مشخصات مالکیت 
: مالکیت اسکندر/رحیمی فرزند احمد شماره شناسنامه 4 با جز سهم 1/5 از کل سهم 6 به عنوان مالک یک ممیز پنج 
دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت  529تاریخ 1377/6/8 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 501 شهر تهران موضوع سند مالکیت المثنی  ببه شماره چاپی 649130 سری الف سری سال 97 با شماره دفتر 
الکترونیکی 139720301054032649 ثبت صادر وتسلیم گردیده است.سپس آقای علیرضا عبدلی طبق وکالت شماره 
122677 مورخ 1401/16 دفترخانه 359 تهران از مالک با ارائه 2 برگ استشهادیه  شماره 48963 مورخ 1400/10/25 
دفترخانه 163 تهران گواهی امضا که به امضا شهود رسیده است مدعی است که اصل سند مالکیت به جا به جایی مفقود 
گردیده و تقاضای صدور المثنی دوم سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب به استناد ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار  این آگهی به این منطقه مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
اقدام نماید بدیهی است دراین صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد 
و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هرگونه اعتراض به این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود. 
11744 رئیس ثبت اسناد وامالک خاوران تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سید فتاح سجادی وکالتا طی وارده شماره 1045008064 مورخ 1401/3/16 برابر وکالتنامه 26850 مورخه 1401/3/16 
ری  شهر   17 1401/3/11دفترخانه  مورخ    24053 شماره  به  امضا  گواهی  استشهادیه  تسلیم  با  تهران   1056 دفترخانه 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده  ومدعی است سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به پالک ثبتی 
104965 فرعی از 2395 اصلی مفروز ومجزا شده از 30704 فرعی از اصلی مذکور قطعه 4 واقع در طبقه سوم بخش10 
ناحیه00 حوزه ثبت ملک رودکی تهران استان تهران به مساحت 85/2 مترمربع که مقدار یک مترمربع آن بالکن است 
به انضمام ششدانگ پارکینگ قطعه دوم به مساحت 10/80 مترمربع واقع در طبقه زیر زمین  و به انضمام ششدانگ یک 
باب انباری قطعه چهارم تفکیکی به مساحت 2 مترمربع واقع در طبقه زیر زمین به شماره چاپی سند 666832 دردفتر 
2442 صفحه 438 به نام حسین اسماعیلی صادرو تسلیم گردیده است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی به شماره 
4009 دفترخانه 957 تهران به میر رشید جعفری منتقل گردیده است سپس برابر سند قطعی به شماره 1878 مورخه 
88/8/19 دفترخانه 1056 تهران تمامی ششدانگ مجددا به حسین اسمعیلی انتقال قطعی یافته است.  محدودیت دفتر 
امالک : رهنی شماره 17153 مورخ 1400/7/6 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1193 شهر تهران استان تهران که به نفع 
بانک دی به مبلغ11/200/010/000 ریال به مدت 10 سال ثبت شده به علت جا به جایی مفقود گردیده لذا مراتب در اجرای 
تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به آن 
ویا وجود سند مالکیت مزبورنزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله  به این اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است چنانچه در مهلت مقرر 

اعتراضی واصل نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم میگردد
11743 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای جالل الدین نظری مفرد اصالتا  و با تسلیم استشهادیه گواهی شده به شماره های 55981 و 55982 مورخ 1401/3/18 دفترخانه 
252 تهران طی درخواست وارده به شماره 49005750 مورخ 1401/3/2 و با اعالم اینکه : سند مالکیت کاداستری ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان واقع در سمت شمالی طبقه چهارم به مساحت 103 مترمربع که مقدار 18/54 دسیمترمربع آن پیشرفتگی به فضای 
خیابان است قطعه 6 تفکیکی به پالک ثبتی 1599 فرعی از 3996 اصلی مفروز ومجزا شده از 146 فرعی از اصلی مذکور واقع در 
بخش 3 تهران به انضمام ششدانگ پارکینگ قطعه 3 تفکیکی به مساحت 10/80 دسیمترمربع واقع در طبقه همکف وبا قدرالسهم 
از عرصه وسایر مشاعات ذیل ثبت شماره 186343 صفحه173 دفتر جلد 1236امالک به نام عباس فالحتی ثبت و به شماره چاپی 
746274 صادروتسلیم  گردیده است و به موجب سند قطعی شماره 116257 مورخ 1390/9/30 دفترخانه شماره 111 تهران به آقای 
جالل الدین نظری مفردمنتقل و سند مالکیت کاداستری به شماره چاپی 579956 سری ج سال 99 به شماره دفتر الکترونیکی 
140020301049007105 صادر و تسلیم گردیده  است و ایشان ادعای مفقودی سند مالکیت فوق االشعار را به علت سهل انگاری 
نموده  وتقاضای  صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است علیهذا  دراجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اصالحی 
80/11/8 مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید آگهی می شود تا چنانچه  شخص یا اشخاصی مدعی  انجام معامله نسبت  به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خو د باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار  این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سن معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت  مقرر وعدم وصول اعتراض یا در صورت 

اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نگردد طبق مقررات وتشریفات اداری المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم مالک خواهد شد.
11742 مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر
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ســرکالنتر دهــم پلیــس پیشــگیری پایتخت از 
دســتگیری جیب بر بهشت زهرا حین سرقت خبر داد 
و گفت : تا کنون 5 مال باخته شناســایی شــده اند.به 
گزارش رکنا، ســرهنگ رســول بهرامی گفت: در پی 
افزایش ســرقت لوازم شخصی شــهروندان و خصوصا 
مســافران در محل بهشــت زهرا )س( و اطراف صحن 
مطهر امام خمینی)ره( رسیدگی به موضوع و دستگیری 
ســارق یا ســارقان را تیمی از ماموران کالنتری 205 
صحن مطهر بر عهده گرفتند و گشت زنی های هدفمند 
افزایش داده شد.وی با بیان اینکه مأموران در تحقیقات 
و پی جویی های انتظامی مشخصات سارق را شناسایی 
کردند افزود: در حال گشت زنی و با اطالعات به دست 

آمده به فردی که به صورت پیاده در حال پرسه زنی در 
اطراف حرم مطهر امام خمینی بوده مشکوک می شوند 
و متهم را زیر نظر گرفته که مشــاهده کردند با غفلت 
یکی از شــهروندان اقدام به جیب بری کرده که سریعا 

وارد عمل شده و متهم غافلگیر و دستگیر شد.
سرکالنتر دهم پلیس پیشگیری تصریح کرد: متهم 
45 ســاله در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت از 
شــهروندان در بهشــت زهرا)س( و اطــراف حرم امام 
خمینی )ره( از شــهروندان و خصوصا مسافران اعتراف 
که تا کنون 5 مال باخته شناســایی شده اند.سرهنگ 
بهرامی خاطرنشان کرد: پرونده و متهم به مرجع قضائی 

معرفی شد.

ســرکالنتر چهــارم پلیس پیشــگیری پایتخت از 
دستگیری 3 زورگیر که با تهدید سالح قالبی اقدام به 
زورگیری می کردند خبر داد. به گزارش رکنا، سرهنگ 
اردشــیر نادری گفت: در پی اعالم یک فقره سرقت و 
زورگیری در محله »سید خندان« عملیات کالنتری این 
محل سریعا در محل حاضر و تحقیقات ابتدایی را آغاز 
کردند. وی با بیان اینکه بررسی های اولیه نشان از این 
داشت، راننده و 2 سرنشین یک دستگاه خودرو سواری 
در محل مراجعه و با تهدید ســالح گرم اموال با ارزش 
مال باخته را ســرقت کرده بودند افزود: بالفاصله طرح 
مهار ســارقان اجرا و با توجه به گذشت زمان کمی از 
سرقت مشخصات به کلیه واحدها اعالم و سارقان که در 

یکی از خیابان ها اطراف محل جرم در حال پرسه زنی 
بودند با هوشــیاری و در یک عملیات منسجم پلیسی 

زمین گیر و دستگیر شدند.
ســرکالنتر چهارم پلیس پیشگیری تصریح کرد: در 
بررسی اولیه از داخل خودرو متهمان یک قبضه سالح 
کلت کمری کشف و  مشخص شد سالح تقلبی می باشد 
و متهمان 36 الی 41 ساله در تحقیقات پلیسی به جرم 
انتســابی و سرقت با تهدید سالح قالبی معترف شدند 
.ســرهنگ نادری در پایان با اشاره به اینکه تحقیقات 
بیشتر برای کشف جرائم احتمالی متهمان و شناسایی 
مال باختگان ادامه دارد خاطرنشــان کــرد: پرونده و 

متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند.

زورگیری مسلحانه 3 جوان موتورسوار در سیدخندان بازداشت جیب بر حرفه ای بهشت زهرا)س( 

رئیــس پلیس فتــای پایتخت بازداشــت دو کالهبردار 
اینترنتی که با عنوان اپراتور پشــتیبان در شبکه آموزشی 
شــاد اقدام به کالهبرداری از کاربران کرده بودند، خبرداد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی دراین باره 
گفت: به دنبال مراجعه چندین نفر از شــهروندان به پلیس 
فتــای تهران بزرگ و اعالم شــکایتی مبنی بر دسترســی 
غیرمجاز به حساب کاربریشان در شبکه اجتماعی تلگرام و 
کالهبرداری از دوستان آنان، رسیدگی به موضوع به صورت 
ویژه در دســتورکار کارآگاهان پلیس فتــای تهران بزرگ 
قرار گرفــت.وی با بیان اینکه کارآگاهان پلیس فتا اقدامات 
تخصصی خود در این زمینه را آغــاز کردند، اظهارکرد: در 
تحقیقات اولیه ماموران مشــخص شد که مجرمان با ایجاد 
چندین اکانت در شبکه شــاد با نام اپراتور پشتیبان پیامی 
تحت عنوان حذف حساب کاربری برای کاربران ارسال کرده 
و افــراد را ترغیب کرده اند بــرای تایید هویت خود کد پنج 
رقمی که از طریق پیامک برای آنها ارســال شــده را برای 
پشتیبان ارسال کنند. غافل از اینکه این کد، همان رمز تایید 
ورود به تلگرام این افراد بوده و افراد ســودجو از این طریق 

اقدام به هک حساب تلگرام این افراد کرده بودند.
گودرزی افزود: پس از ارســال کد برای ســارقان توسط 
کاربران شــبکه آموزشی شاد که عموما قشر نوجوان بودند، 
این افراد شــیادان با دسترسی غیرمجاز به شبکه اجتماعی 
تلگرام شاکیان، اقدام به سوءاستفاده از شماره تلفن و هویت 
آنها کرده و با ارسال پیام اقدام به کالهبرداری از مخاطبین 

و دوستان این افراد کرده اند.رئیس پلیس فتای تهران بزرگ 
با بیان اینکه تاکنون بیش از 100 نفر شاکی در این پرونده 
مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت:  البته همچنان تعداد 
شاکیان این پرونده که عمدتا کاربران شبکه شاد هستند، در 
حال افزایش است.وی درباره شناسایی و دستگیری عامالن 

این اقدام مجرمانه نیز گفت: ماموران پلیس فتا با بررســی 
همه جوانب پرونده و به کارگیــری روش های فنی و علمی 
موفق شــدند دو متهم را که دست به این کار زده بودند، در 
فضای مجازی مورد شناسایی قرار دهند. در ادامه مخفیگاه 
این افراد نیز مورد شناسایی قرار گرفت و درپی آن هماهنگی 

الزم با مقام قضایی انجام شــده و دو متهم در عملیاتی در 
حاشیه شهر تهران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس فتای تهران بزرگ، 
گودرزی با اشــاره به به انجام بازجویی از دو متهم دستگیر 
شــده، گفت: این دو نفر پس از رویارویی با ادله دیجیتال به 
جرم خود اعتراف کردند. همچنین در جریان بررســی های 
انجام شده مشخص شــد که این افراد پس از هک حساب 
تلگرام شاکیان به دوستان آنان پیام داده و درخواست وجه 
نقــد کرده اند کــه از این طریق بیــش از 20 میلیارد ریال 
کالهبرداری کرده بودند.رئیس پلیــس فتای تهران بزرگ 
گفت: برای دو متهم دســتگیر شده پرونده ای تشکیل شد و 
این افراد برای ادامه روند رســیدگی به جرم روانه دادســرا 
شــدند. همچنین تحقیقات برای کشف دیگر مالباختگان و 
جرائم احتمالی از سوی این دو متهم در حال انجام است.وی 
با اشــاره به این پرونده به شهروندان هشدار داد:  مجرمان با 
سوءاستفاده از عدم آگاهی برخی از کاربران شبکه آموزشی 
شــاد که بیشــتر از طیف ســنی نوجوانان بودند اقدامات 
مجرمانه خود را پیش برده بودند. در همین راستا الزم است 
فعالســازی تایید رمز دومرحله ای برای حساب های کاربری 
شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد.  همچنین الزم 
است شــهروندان در هنگام فعالیت در شبکه های اجتماعی 
تنظیمــات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در 
اختیار گذاشتن اطالعات حســاب کاربری خود به دیگران 

خودداری کنند.

معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
از توقیــف ســاعتی خودروهای متخلــف در محل تخلف 
خبرداد.به گزارش ایســنا، ســرهنگ محمد رازقی درباره 
اجرای طرح توقیف ساعتی خودروهای متخلف در پایتخت 
گفت:  یکی از وظایف پلیس برخورد با تخلفات راهنمایی و 
رانندگی است و در همین راستا نیز برابر قوانین و مقررات 
با تخلفات مرتکب شــده از سوی این افراد برخورد خواهد 
شد.وی با بیان اینکه بسته به نوع تخلف، مجازاتی نیز برای 
متخلفان اعمال خواهد شــد، گفت: برخی جرائم رانندگی 
با جریمه، برخی دیگر از جرائم مانند دســتکاری در ارقام 

پالک با جریمه و معرفی به مقام قضایی و برخی دیگر نیز 
با جریمه و توقیف همراه خواهــد بود.رازقی با بیان اینکه 
توقیف وســایل نقلیه متخلف به دو شکل توقیف موقت در 
محل و انتقال به پارکینگ انجام خواهد شــد، گفـــت: در 
همین راســتا نیز طرح توقیف ساعتی خودروهای متخلف 

در تهران به اجرا درآمده است. 
در این طرح خوردوها به شــکل ساعتی به مدت دو تا 
پنج ساعت در محل توقیف می شود.معاون عملیات پلیس 
راهنمایــی و رانندگی تهران بزرگ با بیــان اینکه توقیف 
برخی از خودروها ممکن اســت تا 12 ســاعت نیز طول 

بکشــد، گفت:  یکی از موارد اثرگذار بــر مدت توقیف نوع 
تخلفی است که انجام می شود. 

راننــده خودروی متخلــف در طول این مــدت اجازه 
حرکت دادن خودرو را نداشــته و بعد از زمان مشــخص 
شــده راننده می تواند خودروی خود را تحویل بگیرد.وی 
با بیان اینکه تخلفات حادثه ســاز یکی از مواردی است که 
منجر به توقیف ساعتی خودروها می شود، گفـت: برخورد 
با تخلفات حادثه ســاز بیشتر در بزرگراه ها صورت می گیرد 
و برخورد با این تخلفات با خودروهایی اســت که مرتکب 
تخلف سرعت و سبقت می شوند. بخش دیگری از برخورد 

با تخلفات خودرو، در محل هایی اســت که تردد خودرو در 
آن غیرمجاز است.

رازقی با بیان اینکه در محل توقف خودروهای متخلف 
بنــری بر روی این خودرو نصب می شــود تــا برای دیگر 
راننــدگان نیز عبرت آموز باشــد، گفــت:  همچنین برای 
جلوگیری از اخــالل در ترافیک ایــن خودروها در محل 
مناسب و حاشیه امن راه توقیف می شوند. به گفته معاون 
عملیــات پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه رانندگان این 
خودروها نیز انجام شــده و توقیف ساعتی به معنای عدم 

جریمه این رانندگان متخلف نیست.

هک تلگرام و کالهبرداری در پوشش پشتیبان »شاد«

اجرای طرح توقیف ساعتی خودروهای متخلف در پایتخت

تصادف مرگبار پژو با نیوجرسی در بزرگراه آزادگان
رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از تصادف 
مرگبار سواری پژو با نیوجرسی های بزرگراه  آزادگان خبرداد.سرهنگ علی اصغر 
شریفی در گفت وگو با ایســنا، درباره جزئیات این تصادف اظهار کرد: یک مورد 
حادثه تصادف در مســیر غرب به شــرق بزرگراه آزادگان به پلیس راهنمایی و 
رانندگی اطالع داده شــد که بالفاصله پس از اعالم آن تیم کارشناســی منطقه 
26 پلیس بزرگراه های پلیس راهور تهران بزرگ در محل حادثه واقع در بزرگراه 
آزادگان، بعد از بروجردی نرســیده به خروجی نجفی رستگار حضور پیدا کردند. 
وی درباره جزییات وقوع حادثه گفت: یک دستگاه خودرو پژو 405 در مسیر غرب 
به شرق بزرگراه آزادگان در حال حرکت بود که به دالیل نامشخصی از مسیر خود 
منحرف شده و به شــدت با نیوجرسی های این مسیر برخورد کرده بود. پس از 
آن نیز خودرو پژو دیگری که در این مسیر در حال تردد بود از سمت چپ با آن 
برخورد کرد.رئیس مرکز اطالع رســانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
ادامه داد: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی با حضور در محل بالفاصله نسبت 
به ایمن سازی محل حادثه و مدیریت ترافیک اقدام کرده و کارشناسان این پلیس 
نیز صحنه تصادف را بررسی کردند. همچنین سایر عوامل امدادی از جمله عوامل 
اورژانس نیز در محل حاضر شــدند. وی افزود: متاسفانه با تایید عوامل اورژانس، 
راننده این خودرو که مردی حدودا 60 تا ۷0 ســاله بود به دلیل شدت جراحات 
جان خود را از دست داد، اما سرنشین این خودرو به عوامل اورژانس تحویل داده 

شد تا به مراکز درمانی منتقل شود. 

ماجرای درگیری در مسابقه ووشو بانوان
یک منبع آگاه گفت: عامل اصلی دعوای مسابقه ووشو بانوان مادر فرد بازنده بود 
که به باخت فرزندش اعتراض داشت. صبح روز بیست و چهارم تیرماه در مسابقه 
ووشو بانوان به میزبانی آکادمی ملی ووشو در مجموعه آزادی آغاز شد که به دلیل 
نتایج حاصل شده در جریان مبارزات بخش ساندا، درگیری شدیدی میان یکی از 
شــاگردان و مربیان تیم ملی دختران به وجود آمد.یک منبع آگاه گفت: خانواده 
فرد بازنده به دلیل باخت به اعتراض پرداختند و مادر فرد بازنده با مادر فرد برنده 
درگیری لفظی پیدا کردند و منجر به درگیری لفظی و فیزیکی میان خانواده آنها 
شــد، که با حضور تیم حراست دعوا به اتمام رسیده و فرد بازنده به خاطر دعوا از 
تیم اخراج شــده است و هیچ گونه دستگیری اتفاق نیفتاده است.فدراسیون ووشو 
در واکنش به اتفاقات رخ داده در حاشــیه رقابت های ووشو قهرمانی جوانان دختر 
کشــور، در بیانیه ای عنوان کرده بود:در حاشیه رقابت های قهرمانی جوانان دختر 
کشــور و انتخابی تیم ملی در این رده سنی، پدر یکی از ووشوکاران پس از اطالع 
شکســت فرزندش، با حضور غیرمجاز و غیرقانونی در ســالن وارم آپ )محل گرم 
کردن ورزشــکاران( به حریف و مربی حریفش حمله ور شــد، شروع به هتاکی و 
فحاشی کرد و نسبت به نتیجه رقابت فرزندش اعتراض داشت که این مسئله باعث 
ایجاد درگیری و تنش در ســالن مربوطه شد. شاهدان عینی شهادت داده اند هیچ 
ورزشکاری مرتکب تخلف نشــده و فقط دختران ووشوکار در قبال این مهاجم از 
خودشان دفاع کردند. شهیدی، مدیر کل حراست ورزش و جوانان هم در این رابطه 
گفته بود پدر یکی از ورزشکاران دختر نسبت به نتیجه مسابقه فرزندش اعتراض 
داشت و به همین خاطر به زور وارد محل گرم کردن شد و در این حین با عوامل 
اجرایی درگیر شــد و بدنبال آن نیز تعدادی از ورزشکاران هم واکنش نشان دادند 
و غیر اســتاندارد بودن محل گرم کردن و تمرین ورزشکاران به مسئول برگزاری 

مسابقات اعالم شده بود، اما متاسفانه به این موضوع توجه نکردند.

دستگیري 7 سارق در طرح امنیت محله محور اصفهان
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان از دستگیري ۷ سارق سابقه دار در طرح 
امنیت محله محور خبر داد.سرهنگ حسین بساطي در گفت  و گو با پایگاه خبری 
پلیس بیان داشــت: به منظور برقراري نظــم و امنیت عمومي، مقابله با عامالن 
افیوني، سارقان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومي، طرح امنیت محله محور 
با برنامه ریزي هاي صورت گرفته در سطح حوزه کالنتري هاي 19، 20، 24 و 34 
فرماندهی انتظامي شهرستان اصفهان به اجرا در آمد.وی ادامه داد: در اجراي این 
طرح ماموران موفق به شناســایي و دستگیري ۷ نفر از سارقان سابقه دار، 4 نفر 
توزیع کننده موادمخدر و جمع آوري ۷ معتاد شدند.فرمانده انتظامي شهرستان 
اصفهان با گفت: در این طرح عالوه بر دستگیري مجرمان، 11 دستگاه خودرو و 

موتورسیکلت متخلف توقیف و یک دستگاه خودرو مسروقه کشف شد.

بازداشت عضو شورای شهر چهاردانگه 
به همراه ۲ دالل و یک پیمانکار 

یک منبع آگاه از دستگیری عضو شورای شهر چهاردانگه به همراه 2 دالل و 
یک پیمانکار خبر داد.به گزارش رکنا، بر اساس این گزارش در راستای مبارزه با 
مفاسد اداری، یکی از اعضای شورای اسالمی چهاردانگه را به همراه دو نفر دالل و 
یک نفر پیمانکار و احدی از کارکنان سد معبر به اتهام ارتشاء توسط پلیس امنیت 
غرب استان تهران با دستور قضائی بازداشت شدند.گفتنی است پیش از این نیز 
دو نفر از پرســنل شهرداری چهاردانگه در این رابطه دستگیر و روانه زندان شده 

اند و دستگیری در این پرونده فساد همچنان ادامه دارد.

کشف بیش از ۱۱۰۰ کیلوگرم موادمخدر در درگیری 
مسلحانه مرزبانان و قاچاقچیان

فرمانده مرزبانی کشــورمان از کشــف بیش از یک تن و 192 کیلوگرم انواع 
موادمخدر توسط مرزداران استان سیستان و بلوچستان خبرداد.به گزارش ایسنا، 
ســردار احمدعلی گودرزی دراین باره گفت: در راستای کنترل و مراقبت از نوار 
مرزی و برخورد با قاچاق موادمخدر در مرزهای کشورمان، مرزداران هنگ مرزی 
میرجاوه از فعالیت یک باند قاچاق در منطقه مرزی مطلع شــده و با برنامه ریزی 
عملیاتی و تشدید اقدامات کنترلی رسیدگی به این موضوع را در دستورکار خود 
قرار دادند. وی با بیان اینکه با تایید گزارش واصله انهدام این باند و کشف محموله 
موادمخدر در دستورکار مرزبانان قرارگرفت، گفت: با پشتیبانی اطالعاتی و هدایت 
عملیاتی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، مسیرهای تردد قاچاقچیان و زمان 
برنامه ریزی شــده برای انتقال محموله موادمخدر به عمق کشور به دست آمد و 
چندین تیم پوششی و عملیاتی از مرزداران هنگ مرزی میرجاوه با اجرای طرح 
مهــار، منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار داده و توانســتند محموله بزرگ 

موادمخدر را کشف و ضبط کنند.

اخبار کوتاه

پایان اسارت دختر مشهدی در تهران 
رئیــس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری عامل آدم ربایی که دختر 
جوانی را در مشــهد ربوده بود خبر داد و گفــت: با تالش بی وقفه کارآگاهان 

اداره چهارم فرد ربوده شده به آغوش خانواده بازگردانده شد.
به گزارش رکنا، سرهنگ کارآگاه »علی ولیپور گودرزی« اظهار کرد: تیرماه 
ســال جاری، وقوع آدم ربایی دختر جوانی از مشــهد به تهران در دستور کار 
تیمــی از کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قــرار گرفت.وی ادامه داد: در 
تحقیقات ابتدایی کارآگاهان مشخص شــد، دختری جوان توسط یک مرد با 
خودرو در مشــهد ربوده شده و به مکان نامعلومی در تهران منتقل شده است.
ســرهنگ ولیپور گورزی اظهار کرد: در ادامه مشخص شد، دختر ربوده شده 
پس از تحت فشــار قرار گرفتن از سوی مرد جوان از دوستان خود در مشهد 
درخواست پول کرده اســت.رئیس پلیس آگاهی تهران افزود: بنابرحساسیت 
موضوع کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی وارد عمل شــدند و با رصد های 
گسترده اطالعاتی هویت متهم را شناسایی کردند و در ادامه متوجه شدند وی 

در یکی از قهوه خانه های جنوب تهران حضور دارد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی پس از 
دریافت این اطالعات مهم، با هماهنگی های قضائی راهی محل مورد نظر شدند 
و در یک عملیات منسجم وی را دستگیر کردند.وی افزود: متهم پس از انتقال 
بــه اداره چهارم پلیس آگاهی در ابتدا منکر ارتباط خود با دختر جوان بود اما 
با ارائه شواهد و مدارک موجود توسط کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی به 
جرم آدم ربایی اعتراف و نشــانی خانه ای که فرد مفقود در آن حضور داشت را 
در اختیــار کارآگاهان قرار داد  . رئیس پلیس آگاهی تهران با بیان اینکه متهم 
دارای سوابق متعدد کیفری اســت تصریح کرد: کارآگاهان پس از مراجعه به 
خانه مورد نظر دختر مفقود شــده را شناسایی و وی را به خانواده اش تحویل 
دادند .سرهنگ گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: با دستور قضائی متهم برای 
کشــف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهــان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار 

گرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

آگهی
مشیریه  تهران  ملی 4590675226 ساکن  به شماره  محمد حسین  فرزند  بیاری  خانم صدیقه  به  بدینوسیله 

چهارراه دوم کوچه بروند شرقی پالک 28 ابالغ می شود که پالک 137/1911 واقع در بخش 12 حوزه ثبتی خاوران 
تهران متعلق به مورث شما در قبال طلب خانم سیده الهه هاشمی فندقلوئی بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 
آئین نامه اجر ای مراتب به شما اخطار می شود ضمنا هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت 
ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود ضمنا ششدانگ قطعه 4 تفکیکی پالک ثبتی 1911 فرعی از 137 اصلی 
مفروز و باقیمانه از 1911 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران حوزه ثبتی خاوران طبق نظر یه کارشناس 
رسمی به مبلغ 12/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک ثبتی مذکور معترض می 
باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیات 
کارشناسی به مبلغ39/060/000 ریال به شماره حساب 0103134800001 به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
 919 پالک  مظفر  برادران شهید  خیابان  نبش  ولیعصر  چهارراه  تهران  نشانی  به  اجرا  این  دفتر  به  ملی  بانک  نزد 
ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی ادار اول تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش 

بانکی دستمزد هیات کارشناسی باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد. 
11748 رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم ها مریم اخباری ومحبوبه اخباری با اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی 
امضا شده ذیل شماره 291377 مورخ 1401/3/22 دفترخانه 222 تهران طی درخواست وارده 1401/12/24-6774 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر 
آگهی می گردد: 1- نام ونام خانوادگی : خانم ها مریم اخباری ومحبوبه اخباری ) هریک نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ (2- شماره پالک :2 فرعی از 3010 اصلی واقع در بخش 6 تهران 3- علت مفقودی اسباب کشی 4- 
خالصه وضعیت مالکیت : سند مالکیت ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی به شماره 2 فرعی از 3010 اصلی 
مفروز و مجزی شده از شماره 0 فرعی از 3010 اصلی به مساحت 72/71 واقع در طبقه اول که مقدار 3 مترمربع 
آن بالکن است ذیل ثبت 802413 امالک به شماره چاپی 970347 به نام فاطمه آقا مهدی صراف ثبت وسند صادر 
گردیده سپس برابر سند قطعی 54317-87/9/25 دفتر 270 تهران به خانم فخری رضوی منتقل شده وسپس برابر 
سند صلح عمری شماره 65403 -91/9/30 به خانم ها مریم اخباری ومحبوبه اخباری)هریک نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ( منتقل گردیده است. پالک فوق با عنایت به گواهی دفتر امالک و دفتر بازداشتی در قید رهن  
وبازداشت نمی باشد لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب 
اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزدخود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایدو اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند  مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادرو به متقاضی تسلیم 
خواهد کرد نشانی ثبت محل: خیابان شیخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب بیگی پالک 366 

اداره ثبت اسناد و امالک مولوی 
11747 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت
گاراژ  باب  از 6دانگ یک  دانگ  اعیانی 3  003753421مالک  ملی  کد  به  مرتضی چهارمحالی  آقای  اینکه  به  نظر 
از 2395 اصلی واقع در بخش 10 تهران که ذیل 92609  به مساحت 325/75 مترمربع به شماره 79871 فرعی 
دفتر690 صفحه 374 ثبت وسند 156042صادر گردیده واکنون اعالم نموده است  که سند مالکیت پالک مورد 
تقاضا به علت جا به جایی مفقود گردیده است  و مراتب به موجب درخواست وارده7272-15/04/1401 توسط مالک 
و شماره 6572-06/04/1401 دفترخانه 1389تهران به شهادت شهود رسیده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق می باشد 
و یا سند مالکیت نزد وی می باشد از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم ارائه اعتراض یا اصل سند مالکیت 
یا سند خریداری اقدام جهت صدور سند المثنی وفق مقررات انجام خواهد شد. ضمنا عرصه ملک وقف می باشد. 
11746 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر آرا تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره  به  یکتا  شناسه  طی  شده  مصدق  محلی  استشهادیه  دوبرگ  تسلیم  با  میری  آقا  خدیجه  خانم  اینکه  به  نظر 

توسط دفترخانه  مورخ 1401/2/18  به شماره 554072و 983889  رمز تصدیق  و 140102156706000048   140102156706000047
اسناد رسمی شماره 968 حوزه ثبتی تهران برگ تقاضا به شماره وارده 1078008556 مورخ 1401/3/17 مدعی فقدان سند مالکیت 
ششدانگ قطعه آپارتمان نوع ملک به پالک ثبتی 79570 فرعی از 3 اصلی مفروز ومجزا شده از 19752 فرعی از اصلی مذکور قطعه 
3 در طبقه 01 و واقع در بخش 12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران استان تهران به مساحت 56/81 مترمربع به انضمام 
انباری قطعه 3 واقع در زیر زمین به مساحت 5/06 مترمربع و پارکینگ  قطعه 2 به مساحت  12 واقع در طبقه زیر زمین با قدرالسهم 
از عرصه وسایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها وآئین نامه اجرائی آن که به نام خدیجه / آقامیری فرزند سید 
حسن شماره شناسنامه 3629 تاریخ تولد 1332/5/12 صادره از سلطانیه دارای شماره ملی 5899286326 با جز سهم 6 از کل 
سهم 6 به عنوان مالک ششدانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 16493 تاریخ 98/5/31 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
752 شهر تهران استان تهران موضوع سند  مالکیت اصلی به شماره چاپی 027156 سری الف سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 
139820301078027811 ثبت گردیده است و نامبرده با اعالم مفقودی به علت سرقت) برابرنامه کالنتری به شماره 6084/153/1 
مورخ 1401/4/11 درخواست المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده است . لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
فقط دریک نوبت در یک روزنامه کثیر االنتشار آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت  به ملک مذکور و یا وجود 
اصل سند مالکیت نزد خود ر ا داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت 
به این منطقه  ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده 
خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر 

قانونی المثنی سند مالکیت پالکمرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
11741 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران 

آگهی 
درخصوص پرونده اجرایی کالسه فوق برابر نظریه وارده 39531-1400/11/09 کارشناس رسمی خودرو پراید به شماره 
انتظامی 239/م22 ایران 11 به مبلغ 450/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی خودرو معترض می 
باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطایه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیات کارشناسی 
سه نفره به مبلغ 12/600/000 ریال به حساب شماره 0103134800001 به نام کانون کارشناسان دادگستری به دفتر این 
اجرا واقع در چهارراه ولیعصر نبش خیابان برادران مظفر پالک 919 تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا 

فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناسی باشد ترتیب اثرد اده نخواهد شد.
11740اداره اول اجرای اسناد رسمی 

آگهی  
درخصوص پرونده اجرایی کالسه فوق برابر نظریه وارده 32044-1400/09/6 کارشناس رسمی حق امتیاز تلفن همراه 
به شماره 09123387858 متعلق به مورث شما به مبلغ 105/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطایه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
هیات کارشناسی به مبلغ 6/930/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم  نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد.
11739 اداره اول اجرای اسناد رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانونی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد 
سند رسمی 

اول  هیات  کالسه 13981174401079000162  پرونده  به  مربوط  مورخ 1401/3/8  رای شماره 14016030179000145  برابر 
ثبت  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی  مستقر درواحد  اراضی وساختمان های  ثبت  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
ملی  کد  به شماره شناسنامه شماره 1564  امینیان  آقای هاشم  متقاضیان  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تهرانپارس  ملک 
0828351171 متولد 1351 صادره از شیروان فرزند غریب در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
175 مترمربع از پالک شماره 6296 فرعی از 92 اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 17 فرعی از اصلی مذکور واقع در تهران 
بخش 11 خریداری در ازای سهم مشاعی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشا ر اولین اگهی  به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور  وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/26 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/10  

11745 رئیس ثبت اسناد وامالک تهرانپارس

آگهی فقدان سندمالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 114/45 مترمربع قطعه 8 تفکیکی به پالک ثبتی 7191 فرعی از 4678 اصلی 

مفروز و مجزا شده از 1293 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 حوزه ثبت ملک خاوران تهران مشخصات مالکیت 
: مالکیت اسکندر/رحیمی فرزند احمد شماره شناسنامه 4 با جز سهم 1/5 از کل سهم 6 به عنوان مالک یک ممیز پنج 
دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت  529تاریخ 1377/6/8 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 501 شهر تهران موضوع سند مالکیت المثنی  ببه شماره چاپی 649130 سری الف سری سال 97 با شماره دفتر 
الکترونیکی 139720301054032649 ثبت صادر وتسلیم گردیده است.سپس آقای علیرضا عبدلی طبق وکالت شماره 
122677 مورخ 1401/16 دفترخانه 359 تهران از مالک با ارائه 2 برگ استشهادیه  شماره 48963 مورخ 1400/10/25 
دفترخانه 163 تهران گواهی امضا که به امضا شهود رسیده است مدعی است که اصل سند مالکیت به جا به جایی مفقود 
گردیده و تقاضای صدور المثنی دوم سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب به استناد ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار  این آگهی به این منطقه مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
اقدام نماید بدیهی است دراین صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد 
و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هرگونه اعتراض به این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود. 
11744 رئیس ثبت اسناد وامالک خاوران تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سید فتاح سجادی وکالتا طی وارده شماره 1045008064 مورخ 1401/3/16 برابر وکالتنامه 26850 مورخه 1401/3/16 
ری  شهر   17 1401/3/11دفترخانه  مورخ    24053 شماره  به  امضا  گواهی  استشهادیه  تسلیم  با  تهران   1056 دفترخانه 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده  ومدعی است سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به پالک ثبتی 
104965 فرعی از 2395 اصلی مفروز ومجزا شده از 30704 فرعی از اصلی مذکور قطعه 4 واقع در طبقه سوم بخش10 
ناحیه00 حوزه ثبت ملک رودکی تهران استان تهران به مساحت 85/2 مترمربع که مقدار یک مترمربع آن بالکن است 
به انضمام ششدانگ پارکینگ قطعه دوم به مساحت 10/80 مترمربع واقع در طبقه زیر زمین  و به انضمام ششدانگ یک 
باب انباری قطعه چهارم تفکیکی به مساحت 2 مترمربع واقع در طبقه زیر زمین به شماره چاپی سند 666832 دردفتر 
2442 صفحه 438 به نام حسین اسماعیلی صادرو تسلیم گردیده است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی به شماره 
4009 دفترخانه 957 تهران به میر رشید جعفری منتقل گردیده است سپس برابر سند قطعی به شماره 1878 مورخه 
88/8/19 دفترخانه 1056 تهران تمامی ششدانگ مجددا به حسین اسمعیلی انتقال قطعی یافته است.  محدودیت دفتر 
امالک : رهنی شماره 17153 مورخ 1400/7/6 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1193 شهر تهران استان تهران که به نفع 
بانک دی به مبلغ11/200/010/000 ریال به مدت 10 سال ثبت شده به علت جا به جایی مفقود گردیده لذا مراتب در اجرای 
تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به آن 
ویا وجود سند مالکیت مزبورنزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله  به این اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است چنانچه در مهلت مقرر 

اعتراضی واصل نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم میگردد
11743 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای جالل الدین نظری مفرد اصالتا  و با تسلیم استشهادیه گواهی شده به شماره های 55981 و 55982 مورخ 1401/3/18 دفترخانه 
252 تهران طی درخواست وارده به شماره 49005750 مورخ 1401/3/2 و با اعالم اینکه : سند مالکیت کاداستری ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان واقع در سمت شمالی طبقه چهارم به مساحت 103 مترمربع که مقدار 18/54 دسیمترمربع آن پیشرفتگی به فضای 
خیابان است قطعه 6 تفکیکی به پالک ثبتی 1599 فرعی از 3996 اصلی مفروز ومجزا شده از 146 فرعی از اصلی مذکور واقع در 
بخش 3 تهران به انضمام ششدانگ پارکینگ قطعه 3 تفکیکی به مساحت 10/80 دسیمترمربع واقع در طبقه همکف وبا قدرالسهم 
از عرصه وسایر مشاعات ذیل ثبت شماره 186343 صفحه173 دفتر جلد 1236امالک به نام عباس فالحتی ثبت و به شماره چاپی 
746274 صادروتسلیم  گردیده است و به موجب سند قطعی شماره 116257 مورخ 1390/9/30 دفترخانه شماره 111 تهران به آقای 
جالل الدین نظری مفردمنتقل و سند مالکیت کاداستری به شماره چاپی 579956 سری ج سال 99 به شماره دفتر الکترونیکی 
140020301049007105 صادر و تسلیم گردیده  است و ایشان ادعای مفقودی سند مالکیت فوق االشعار را به علت سهل انگاری 
نموده  وتقاضای  صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است علیهذا  دراجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اصالحی 
80/11/8 مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید آگهی می شود تا چنانچه  شخص یا اشخاصی مدعی  انجام معامله نسبت  به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خو د باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار  این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سن معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت  مقرر وعدم وصول اعتراض یا در صورت 

اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نگردد طبق مقررات وتشریفات اداری المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم مالک خواهد شد.
11742 مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر

شناسه آگهی: 1351761
م. الف: 1576

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد وامالک شهرستان سنندج، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل 
تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نمایند و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خــود را به مرجع قضائــی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج
1- مقدار چهل و شــش شعیر و شش صدم شعیر مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ بنام آقای اسعد قادری فرزند محمد صادره 
دیواندره پالک 189 فرعی از 4۷ اصلی بخش ده منطقه 2 ســنندج به مســاحت ششدانگ ۷591/84 مترمربع نسق زارعانه به شماره 

35463 دفتر ده سنندج بنام عباس گویلی به آدرس سنندج روستای ملکشان  م الف: 1788
     هیوا احمدیان 
)رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 140160318012000۷4۷ – 09/ 03/ 1401 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رمضانعلی 
طوافی قصبه فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 826 صادره از شفت در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به صورت 
انباری با کاربری مسکونی به مساحت 1۷3/26 متر مربع که به شماره پالک ثبتی 26۷۷ مجزی شده از پالک شماره 1۷8 واقع در قریه 
قصبه شفت سنگ اصلی 21 بخش 21 گیالن خریداری از مالکیت رسمی آقایان غالمحسین و رضا شهرت جملگی سقراطی عثماوندانی 
و علیرضا ثقتی و زینب خانم سقراطی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات نسبت 

به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت صادر اقدام خواهد شد. م الف 282

ایرج حیدرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک شفت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140160318012000801 – 10/ 03/ 1401 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای صادق خیرخواه صیقالنی فرزند قدرت به شماره 
شناســنامه 882 صادره از شــفت در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیانی احداثی به مساحت 1196/26 متر مربع که از این مقدار مساحت 
805/54 متر مربع دارای کاربری مسکونی و به مقدار مساحت 390/۷2 متر مربع در حریم راه 10 متری قرار داردکه به شماره پالک ثبتی 54۷ مجزی 
شده از پالک شماره 124 واقع در قریه صیقالن شفت سنگ اصلی 26 بخش 21 گیالن خریداری از مالکیت رسمی اسماعیل میرزائی صیقالنی )زارع 
صاحب نسق( محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت صادر اقدام خواهد شد. م الف 267

ایرج حیدرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک شفت
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/26
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/26

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره 14016031800300188۷5- 1401/04/13 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهرداد ابدی خواه 
ماســوله فرزند خلیل به شــماره ملی 259083۷356 در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و محوطه به مساحت 
221/1۷ متر مربع به شماره پالک 1065 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره 43 فرعی از 2 اصلی واقع در شکالگوراب 
بخش24 گیالن از مالکیت رسمی مظفرجهاندیده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود و در صورتی که اشــخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی 

اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 324

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره 1401603180030016۷4- 1401/04/01 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سجاد علیزاده فرزند 
توکل به شماره ملی 16۷1996283 در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان احداثی به مساحت 232/53 متر 
مربع به شماره پالک ۷15 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۷ فرعی از 88 اصلی واقع در قلعه کل بخش 24 گیالن 
ازمالکیت رسمی جالل حاجتی قلعه کلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه 

دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 351
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن
شیرزاد عزیزی جوکندان

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن
شیرزاد عزیزی جوکندان

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/09

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/09

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/10

اعالم مفقودی 
برگ ســبز پرایــد 131 مدل 1393 رنگ ســفید 
شــماره پالک ایران 30-52۷ ب 22 شــماره شاسی 
NAS411100E1025936 شماره موتور 5119888 
متعلق به مرتضی محمودی جمال آباد مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.
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وعده ثبت »فلک االفالک« دولت به دولت تمدید می شود 
تا همچنان شاهکار معماری جهان چشم انتظار باقی بماند؛ 
حاال به دنبال تاکید رئیس جمهور، معاون وزیر قول جهانی 
شــدن این قلعه را داده است.به گزارش مهر، قلعه باستانی 
فلک االفالک یکی از شــاخص ترین آثــار تاریخی ایران و 
جهان است، بنای عظیم آجری که مربوط به دوره ساسانی 
که همچنان اســتوار بر روی تپه ای باستانی در مرکز شهر 
خرم آباد میزبان دوســتداران میــراث فرهنگی این مرز و 

بوم است.
زیبایی و معماری شگفت انگیز قلعه فلک االفالک موجب 
شــده که این قلعه تاریخی و باســتانی لرســتان از سوی 
بســیاری از کارشناســان به عنوان یکی از شــاهکارهای 
مهندســی و معماری دنیا لقب گیرد.ایــن قلعه به لحاظ 
موقعیت اســتراتژیکی خود در قرن چهارم هجری قمری 
به عنوان مقر حکومت آل حســنویه و گنجور در زمان آل 
بویه درآمد و از قرن ششــم هجری پس از ســاخته شدن 
شــهر جدید خرم آباد این قلعه نیز بنام خرم آباد معروف 
شد و احتماالً نام فلک االفالک در دوره قاجار به آن اطالق 

شده است.
این بنای کم نظیر مربوط به دوره ساسانی است و به شماره 
۸۸۳ در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.طی 
سالهای گذشته همواره موضوع ثبت جهانی فلک االفالک 
به عنوان شــاهکار معماری جهان مطرح بوده است تا این 
اثر تاریخی در فهرســت موقت ثبت جهانی قرار گیرد ولی 
به رغم گذشت سال ها با فراهم نشدن زمینه ثبت جهانی، 
فلک االفالک در فهرســت موقت خــاک می خورد.به نظر 
می رســد موارد مختلفی در عدم ثبت جهانی قلعه تاریخی 
فلک االفالک مؤثر باشد، عواملی که شاید تنها بخشی از آن 
به عدم آزادسازی حریم این بنای تاریخی بازگردد و عوامل 
دیگری نیز وجــود دارد که می تواند روند ثبت جهانی این 

اثر تاریخی را تحت تأثیر قرار دهد.

در جریان یازدهمین سفر استانی رئیس جمهور به استان 
لرســتان، حجت االسالم ســید ابراهیم رئیســی از قلعه 
باســتانی »فلک االفــالک« بازدید کــرد و در جریان این 
بازدید از تأمیــن اعتبارات الزم برای مرمت و اجرای طرح 
اســتحکام بخشــی بنای تاریخی قلعه فلک االفالک خبر 
داد.وی همچنین بر فراهم کردن شــرایط ثبت جهانی این 
قلعه تاکید کرد.رئیس جمهور بر ضرورت آزادسازی حریم 
قلعه فلک االفالک به عنوان یکی از مشکالت این مجموعه 
تاریخی- فرهنگی تاکید کرد و گفت: قلعه فلک االفالک از 
آثار تمدنی و مدنیت مردم این خطه است و باید به خوبی 
نگهداری و معرفی شود.رئیســی خاطرنشــان کرد: دولت 

برای ترمیم و نگهداری آثار تاریخی اعتبار مناسبی در نظر 
گرفته اســت و با توجه به اینکه میراث تاریخی و فرهنگی 
گنجینه های پرارزشــی هســتند، لذا باید برای نسل های 

آینده به خوبی نگهداری شوند.
فرهاد زیویار استاندار لرســتان در دیدار با »علی دارابی« 
قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشــور با اشــاره به 
اقداماتی که برای گره گشــایی از مشــکالت قلعه تاریخی 
فلک االفالک خرم آباد پس از ســفر رئیس جمهوری انجام 
شده است، از آمادگی استان برای فراهم کردن زمینه های 
ثبــت جهانی آن خبر داد.وی در این مالقات با اشــاره به 
جاذبه های ســیاحتی، زیارتی، گردشــگری استان و وجود 

آثار متعدد تاریخی و میراثی خواســتار توجه بیشتر وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی به لرستان 
شــد.علی دارابی قائم مقام وزیر و معــاون میراث فرهنگی 
کشــور نیز در این دیدار با تشــکر از اقدامات انجام شده 
برای ثبت جهانی قلعــه فلک االفالک خرم آباد گفت: ثبت 
جهانی این قلعه مطالبه مردم و تأکید ویژه رئیس جمهوری 
محترم اســت.وی از آمادگی معاونت میراث فرهنگی برای 
تشکیل پرونده ثبت جهانی و دعوت از کارشناسان یونسکو 
برای بازدید و مشــاهده میدانی ایــن اثر کم نظیر تاریخی 
خبر داد.قائم مقــام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشــور، 
اســتان لرستان را از جمله قطب های مهم میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی کشور برشــمرد و بر توسعه 

کمی و کیفی استان در این سه حوزه تأکید کرد.
بنا بر این گزارش، بخش عمده ای از حریم بنای باســتانی 
فلک االفالک طی سالهای گذشــته آزادسازی شده است 
ولی متأســفانه بعد از آزادسازی، ســاماندهی این حریم از 
ســوی متولیان امر مورد غفلت قرار گرفته تا تبدیل حریم 
این بنای تاریخی به یک ســایت گردشــگری مغفول واقع 

شود.
از ســوی دیگر طرح استحکام بخشــی و لرزه خیزی قلعه 
تاریخی فلک االفالک سالهاســت که بــه دالیل مختلفی 
عملیاتی نشــده و امروز شــاهد مشــکالتی در این بنای 
تاریخی هستیم، مشــکالتی که با هشدار مسئوالن ملی و 

استانی نیز مواجه بوده است.
نم زدگــی دیواره های قلعه باســتانی قلعــه فلک االفالک، 
گلســنگ هایی که روی دیواره دیده می شــود، احداث راه 
پله های نوساز بدون توجه به همخوانی با این بنای تاریخی، 
وجود موزه های مردم شناســی و باستان شناسی در داخل 
این بنای منحصر به فرد و آسیب های ناشی از این فعالیت 
این موزه هاو … همه و همه مشــکالتی است که این بنای 

تاریخی با آن دست در گریبان است.

 رشد ۵۲ درصدی اعتبارات ملی»فلک االفالک« همچنان در انتظار ثبت جهانی
 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

گروه شهرســتانها - عصمت صادقیان: رئیس اداره برنامه، بودجه، جذب 
سرمایه و تجهیز منابع اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در یکسال 
گذشته اعتبارات ملی این اداره کل بیش از ۵۲ درصد افزایش و اعتبارات استانی 
نیز حدود ۲۱۲ درصد رشــد داشته است. مهدی ســینایی رئیس اداره برنامه، 
بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با 
بیان اینکه بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاست های دولت و سازمان ها فراهم 
می کند اظهار کرد: بودجه اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از منابع ملی 
و استانی تامین می شود، که اعتبارات ملی آن از طریق وزارت راه و شهرسازی با 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله موافقتنامه و به استان ابالغ می شود 
و برای اعتبارات اســتانی نیز مبادله موافقتنامه از طریق این اداره کل با سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان انجام می پذیرد. وی اذعان داشت: طی سال های 
گذشته بودجه اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان کامال متاثر از شرایط 
کشــور تغییر کرده است به نحوی که از ســال ۱۳۹۴ اعتبارات عمرانی روندی 
نزولی داشته اما خوشبختانه از سال ۱۳۹۸ با پیگیری بیشتر مسئولین این روند 
تغییر و رو به افزایش بوده اســت.  رئیس اداره برنامه، بودجه، جذب ســرمایه و 
تجهیز منابع اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان با اشاره به افزایش بیش 
از ۵۲ درصدی اعتبارات ملی این اداره کل در یکســال گذشته، گفت: اعتبارات 
ملی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از افزون بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ریال در ســال ۱۳۹۹ به بیش از ســه هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ 
رســیده است این در حالی است که تخصیص از افزون بر یکهزا و ۷۹۳ میلیارد 
ریال به بیش از یکهزار و ۷۳۲ میلیارد ریال رسیده است.   وی با بیان اینکه روند 
اعتبارات استانی در یکسال گذشته از افزایش قابل توجه بر خوردار بوده و حدود 
۲۱۳ درصد رشــد داشته است، عنوان کرد: خوشبختانه تخصیص اعتبار نیز در 
این بخش رشد قابل مالحظه ای داشته و از بالغ بر ۱۸۹ میلیارد ریال به بیش 
از ۵۲۲ میلیارد ریال افزایش داشــته است که حدود ۱۷۵ درصد رشد را نشان 
می دهد.   ســینایی در خصوص توزیع اعتبار و تخصیص در بخش های مختلف 
اذعان داشــت: در سال ۱۴۰۰ در اعتبارات استانی، بخش سه درصد نفت و گاز 
حدود ۳۳.۳۴ درصد تخصیص دارد علی رغم اینکه این بخش در سنوات گذشته 
بیشترین تخصیص را داشته است.   وی با بیان اینکه اعتبارات استانی و اعتبارت 
ترمیمی نمایندگان مجلس هر کدام بیشتر از ۷۰ درصد تخصیص داشته اند گفت: 
در مجموع اعتبارات استانی در سال گذشته از مبلغ بالغ بر ۲۷۳ میلیارد ریال به 
بیش از ۸۵۱ میلیارد ریال افزایش قابل توجهی داشته است.   رئیس اداره برنامه، 
بودجه، جذب ســرمایه و تجهیز منابع اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
عنوان کرد: در بخش اعتبارات ملی نیز ســاخت و توسعه راهها بیش از یکهزار 
و ۲۵۹ میلیــارد ریال اعتبار و افزون بر ۷۹۴ میلیارد ریال تخصیص، ســازمان 
راهــداری و حمل و نقل جاده ای در مجموع بیش از ۶۹۵ میلیارد ریال اعتبار و 
بالغ بر ۱۱۵ میلیارد ریال تخصیص و توســعه راه های کویری ۳۵ میلیارد ریال 

اعتبار و ۳۵ میلیارد ریال تخصیص را به خود اختصاص داده اند.  

30 هزار شغل جدید برکت برای خوزستانی ها
بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام امسال ۳۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و 
غیرمستقیم را برای مردم خوزستان ایجاد می کند.مرتضی نیازی، معاون توسعه 
اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت با اعالم این خبر افزود: برای امسال راه اندازی 
۱۰ هزار طرح اشــتغال زایی اجتماع محور در مناطق محروم و روستایی استان 
خوزســتان در دستور کار است که ایجاد فرصت های کسب و کار برای ۳۰ هزار 
نفر را به شــکل مستقیم و غیرمســتقیم در این مناطق به دنبال دارد.نیازی از 
حضور بنیاد برکت در تمامی شهرستان های خوزستان خبر داد و تاکید کرد: ۲۹ 
شهرستان و یک هزار و ۲۵۵ روستای استان خوزستان تحت پوشش فعالیت های 
اشــتغال زایی بنیاد قرار دارند.به گفته معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد 
برکت، ۵۹ مجری و تســهیل گر اشتغال این بنیاد در مناطق محروم و روستایی 
استان خوزستان مشغول به فعالیت هستند.وی درباره اشتغال زایی بنیاد برکت 
در خوزســتان تا پایان سال گذشــته نیز توضیح داد: تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش 
از ۱۹ هزار طرح اشــتغال زایی با ظرفیت ۵۸ هزار فرصت شــغلی مســتقیم و 

غیرمستقیم در مناطق کم برخوردار استان به بهره برداری کامل رسیده است.

اخبار کوتاه

اهالی ۱۹ روســتای بخش الله آباد بابل در گرمای تابســتان به مدت یک هفته 
از بی آبی در رنج و عذاب هســتند و متولیان امر دلیل این قطعی آب را سرقت 
تجهیزات بیان می کنند اما واقعیت چیز دیگری اســت.به گزارش مهر، غصه پر 
قصــه بحران آب شهرســتان بابل این بار گریبان اللــه آبادی ها را گرفت و آب 
۱۹ روســتای این شهرستان حدود یک هفته قطع است و قطره چکانی به آنها 
آبرسانی می شود.گرمای شدید هوا و افت فشار و قطعی آب در روزهای گذشته 
مایه اعتراض و گالیه اهالی روســتای بخش الله آباد بابل شــد و ســاکنان این 
روستاها را به ستوه آورده است. خاله مرضیه از ساکنین منطقه الله آباد است که 
مانند دیگر اهالی این منطقه در چند روز گذشــته با مشکل قطعی آب مواجه و 
مجبور شده برای تأمین آب پارچ به دست بگیرد و از چاه های مزارع و خانه های 

دیگر اهالی آب تأمین کند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با فرا رسیدن فصل گرما و نیاز بیشتر 
مردم به آب شرب، متأســفانه چند روز اخیر آب این منطقه قطع و باعث شده 
است که ما از زندگی ساقط شویم.وی با انتقاد از کم توجهی مسئوالن به قطعی 
آب چند روزه در این منطقه بیان کرد: کاش مســئوالن خودشــان را جای ما 

می گذاشتند که در چند روز اخیر چقدر شرمنده خانواده مان شدیم.
این بانوی روســتایی با بیان اینکه به دلیل قطعی آب روال عادی زندگی برهم 
خورده است و از زندگی ساقط شدیم خواستار رفع مشکالت از سوی مسئوالن 
شد.سیده خانم از اهالی روستای پهناور بخش الله آباد نیز با انتقاد از بی توجهی 
متولیان امر اذعان کرد: خوشــحال بودیم که خانه هایمان لوله کشــی شد و از 
نعمت آب شــرب برخوردار شدیم اما نمی دانستیم که وضعیت ما نسبت به قبل 

بدتر می شــود زیرا قباًل آب را از چاه منزل می گرفتیم اما حاال مجبوریم با قلب 
جراحی شــده آب را از سر زمین برای مصارف شــخصی به خانه بیاوریم.سید 
حمید حسینی کاســب محله نیز با اشاره به تعطیلی چند روزه مرغ فروشی به 
دلیل قطع آب گفت: این چه وضعی است که هر روز دبه به دست به طرف چاه 
برویم و برای مصارف شخصی سطل با سطل آب به خانه بیاوریم.وی در گفتگو با 
خبرنگار مهر تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر از آبی استفاده می کنیم که با 
سموم کشاورزی آلوده شده است.حسینی با اشاره به بیماری کودک خردسالش 
براثر نوشیدن آب آلوده، گفت: که کودک ۵ ساله ام به خاطر آب غیر آشامیدنی 

آلوده در بستر بیماری افتاده است.
دهیار روستای پهناور شهرستان بابل نیز با اشاره به قطعی چند روزه آب گفت: 
با توجه به پیگیری های صورت گرفته در روزهای اخیر مسئوالن امر علت قطعی 
آب را ســرقت تجهیزات عنوان کردند وبا این بهانــه تا به حال اقدامات خاصی 
برای رفع مشکل صورت نگرفته است.وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه 
قطعاً اعتراضات به حق مردم الله آباد باید توســط مسئوالن شهرستان شنیده 
شود، گفت: مســئوالن مربوطه برای حل مشــکالت و موانع موجود در بحران 
چندین ساله این شهرستان تمام توان خود را به کار بگیرند تا مشکل بحران این 

شهرستان به صورت زیر بنایی حل شود.
مهدی ســعادتی نماینده مردم بابل نیز با اشــاره به برپایی جلسه ای مشترک 
بین مردم الله آباد و مســئوالن شــهری و اســتانی ضمن انتقاد از رفع نشدن 
مشکل چندین ســاله بحران آب در این شهرستان گفت: امیدواریم در روزهای 
آتــی در ابتدا به صورت مقطعی شــاهد حفر چاه مجزا بــرای منطقه الله آباد 
برای رفع معضل کمبود آب باشــیم و با تخصیص اعتبــار و بودجه ملی، اقدام 
اساسی برای حل معضل چندین ساله صورت گیرد.وی در گفتگو با خبرنگار مهر 
اظهار داشت: بحران آب در شهرستان بابل و استان مازندران از جمله مشکالت 
دیرینه ی است که متأسفانه در دولت های قبلی به این موضوع توجه نشده است 
در حالی که میانگین بهره برداری از آب های ســطحی در کل کشور ۵۰ درصد 
ولی در اســتان مازندران ۸ تا ۱۰ در صد اســت.وی بیان کرد: در حال حاضر با 
مکاتبــات صورت گرفته با وزیر نیرو مقرر شــد در آینــده ای نزدیک نظارت بر 
ســدهای استان مازندران افزایش یابد تا مسئله رفع شود زیرا در سال های اخیر 
به علت برداشت بی رویه از سفره های زیر زمینی این منابع طبیعی دچار مشکل 
شــدند و پاسخگوی مردم این شهرستان نیست.این نماینده مجلس گفت: برای 
حل مشــکل زیر بنایی آب در این شهرســتان در حال حاضر دو مخزن ۴۰۰۰ 
متر مکعبی آب برای این شهرســتان در نظر گرفته شده که در قالب طرح های 
شهید سلیمانی اجرا شده است و از طریق قرار گاه خاتم االنبیا به مرحله اجرایی 

خواهد رسید.
مشــکل بحران کم آبی در شهرستان بابل ریشه دیرینه ای دارد و به علت نگاه 

ضعیف مســئوالن دولت قبل در حال تبدیل شــدن به فاجعه است و برای حل 
مشکالت آبرســانی منطقه، طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف در دست اجرا 

است اما در این طرح، بخش هایی نظیر الله آباد مورد توجه قرار نگرفته است.
حمید رضا خدابخشــی معاون بهره برداری و توسعه آبفا مازندران نیز در گفتگو 
بــا خبرنگار مهر با بیان اینکــه در روزهای اخیر با افزایش گرما و کمبود آب در 
ســفره های زیر زمینی و افت فشار با بحران آب در شهرستان آمل و بابل مواجه 
بودیم، گفت: در بخش الله آباد با کمبود مخازن روبرو هستیم و در آینده نزدیک 
با احداث مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی ذخایر آبی این بخش را به ۴۰۰۰ متر مکعب 

خواهیم رساند.
وی تصریــح کرد: در حال حاضر این مشــکل به صورت مقطعــی با حفر چاه 
مجزایی برای این منطقه مرتفع خواهد شــد.وی با اشــاره به طرح آبرسانی به 
شــهرهای گروه الف ابراز کرد: با اجرایی شــدن فاز نهایی شــهرهای گروه الف 
مشکل شهرستان بابل برای همیشه حل خواهد شد.معاون بهره برداری و توسعه 
مازندران گفت: با توجه به حجم دو برابری بارندگی در اســتان مازندران نسبت 
به اســتان های دیگر اما متأسفانه سهم برخوردی این استان از آب های سطحی 
۱۲ درصد و از سفرهای آب زیرزمینی ۸۸ درصد است.با اوج گیری گرمای دما، 
مشــکل کمبود آب و قطعی آن در مناطق مختلــف مازندران از جمله الله آباد 
حادتر شــده و رفع عطش تشــنگی اهالی نیازمند تالش جهادی دولت انقالبی 

است تا عقب ماندگی های گذشته در این منطقه رفع شود.

قطعی یک هفته ای آب ۱۹ روستای بابل

 شیوع سویه جدید کرونا در کرمان در حالی شتاب 
گرفتــه و ۷ شهرســتان را قرمز کــرده که رعایت 
پروتکل های بهداشتی در کمترین میزان قرار گرفته 
است.به گزارش مهر، در حالی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان از بازگشت رنگ قرمز به نقشه کرونایی کرمان 
خبر داد که در آغاز موج هفتم کرونا هیچ گونه آمار 
روزانه ای منتشر نشد و در نهایت روز گذشته تعداد 
شهرســتان های قرمز استان از ۲ شهرستان جیرفت 
و منوجان به ۷ شهرســتان کرمان، کوهبنان، زرند، 
جیرفــت، عنبرآبــاد، منوجان و قلعه گنج رســید.
شهرســتان های رودبار و رابر نیز در وضعیت نارنجی 
قرار گرفتند و به جز شهرستان فهرج که در موقعیت 
آبی قرار دارد ســایر شهرســتان ها به رنگ زرد در 
آمده اند.به این ترتیب به نظر می رسد پس از ماه ها به 
دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی رنگ آبی از 
صفحه کرونایی کرمان در حال رخت بر بستن است.
نکته نگران کننده اینکه با وجود شیوع سویه جدید 
BA۵  وBA۴  اما رعایت پروتکل های بهداشــتی 
در هیچ ســطحی رعایت نمی شود و شاهد برگزاری 
همایش هــا و نمایشــگاه های مختلــف و برگزاری 

کنفرانس های گوناگون هستیم.
رعایت پروتکل های بهداشتی نیز در کمترین سطح 
قرار گرفته اســت، این در حالی ست که ۲۵۰ هزار 
کرمانی فقط یک دز واکسن کرونا را تزریق کرده اند 
و ۲۵۰ هزار نفر نیز که اکثراً دانش آموز هستند هیچ 
واکسنی تزریق نکرده اند.تمام اینها در حالی ست که 
باشگاههای ورزشی، اســتخرها، سالن های عروسی 
بدون رعایت پروتکل های بهداشتی در حال فعالیت 
هستند و سالن های ادارات کرمان نیز مملو از ارباب 
رجوع اســت و حتی اغلب کارمندان نیز ماسک های 
خود را برداشته اند. مسافرت های در حال انجام است 
و استفاده از ماسک تقریباً فراموش شده و در بهترین 
حالت ۱۰ تا ۱۵ مردم از ماســک استفاده می کنند.

هر چند تا زمان انتشــار این گزارش آماری از میزان 
بستری و مراجعه ســرپایی بیماران کرونایی منتشر 
نشده اســت اما بررســی های میدانی خبرنگار مهر 
نشان از افزایش بیماران بستری و شلوغی بخش های 
کرونایــی دارد.همچنین میــزان مراجعات بیماران 

ســرپایی نیز افزایش قابل توجه یافته است.این در 
حالی است که هیچ گونه محدودیت و یا اجباری در 
خصوص استفاده از ماسک در ادارات و اصناف وجود 
ندارد. دکتر حســن عبــاس زاده متخصص بیماری 
عفونی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به وضوح 
شاهد افزایش آمار بیماران مبتال به کرونا هستیم اما 
آنچه که خوشــبختانه تا کنون روی داده است کم 
شدن تعداد بستری ها با توجه به حجم ابتالء است به 
واقع تعداد بیمارسان سرپایی افزایش یافته اما تعداد 
بستری و در نتیجه فوتی افزایش قابل توجهی ندارد.
وی افزود: آنچه که هم اکنون به شدت نگران کننده 
اســت عدم استفاده از ماسک در مکان های سربسته 
و رو باز اســت و با توجه به واکسن گریز بودن سویه 
جدید و ابتالء بیشــتر مردم در صــورت ادامه روند 
فعلی به زودی شــاهد بیمار شــدن تعداد زیادی از 
افرادی خواهیم بود که از ماسک استفاده نمی کنند.

وی از مردم خواســت از دور همی های غیر ضروری 
جدا خودداری کنند و اســتفاده از ماسک را مجدداً 
آغاز کنند.وی گفــت: اینکه ۲۵۰ هزار کرمانی هیچ 
واکســنی دریافت نکرده اند نیز نگران کننده است و 
باید برای توســعه تزریق واکسن در مناطق مختلف 

فرهنگ سازی شود.
عباس زاده افزود: اســتفاده از ماسک و ایجاد تهویه 
مناسب در مکان های شــلوغ و حتی خانه ها امکان 
ابتــالء را ۷۰ درصد کاهش می دهــد، ضمن اینکه 
مردم باید به خاطر داشــته باشــند ســویه جدید 
همچنان بــرای گروه های در معرض خطر شــامل 
بیماران زمینه ای نوزادان، کودکان و سالمندان خطر 

مضاعفی را به همراه دارد.
وی با اشــاره به برخی سیاست های مانند برداشتن 
ماســک در یک برنامه تلویزیونــی و یا عدم اطالع 
رســانی به موقع در خصوص آمار بیماران گفت: این 
اقدامات منجر به عادی انگاری در جامعه شده است 
به طوری که در برخی از جلســات رسمی هم کسی 
ماســک بر چهره ندارد.ایــن متخصص بیماری های 
عفونی از مردم خواســت نســبت به تزریق واکسن 
یادآور و یا تکمیل واکسیناســیون خود اقدام کنند 
و گفت: مردم باید بدانند بهترین واکســن واکسنی 

اســت که در دسترس آنها قرار دارد و بهترین رفتار 
برای جلوگیری از ابتالء اســتفاده از ماســک است.
مریم حمیدی از شــهروندان کرمانی اســت که به 
کرونا مبتال شــده اســت، وی می گوید: برای انجام 
کاری اداری هفته گذشــته به یکی از ادارات کرمان 
مراجعه کردم که اکثر مردم در یک سالن کوچک از 
ماسک استفاده نکرده بودند و حتی متصدیان اداره 
نیز ماسک نداشتند و هیچ فاصله گذاری هم رعایت 
نمی شد.وی افزود: شب بعد در یک مهمانی شرکت 
کردم و متأسفانه نه تنها خودم بلکه تعداد زیادی از 
اعضای خانواده گرفتار بیماری شدیم که با بدن درد 
بسیار شــدید، نفس تنگی، اسهال و استفراغ همراه 
است.وی گفت: وقتی مردم می بینند نه اجباری برای 
استفاده از ماسک وجود دارد و نه کارمندان از ماسک 

استفاده می کنند تصور می کنند اوضاع عادی است.
زهرا نیازمند دیگر شهروند کرمانی می گوید: وقتی در 
رسانه ماسک ها را بر می دارند چرا فکر می کنند مردم 
روز بعد همین کار را انجام نمی دهند؟ در حال حاضر 
در اصناف کرمان نیز که قبل از این فروشــنده ها با 
پالستیک کاور درست کرده بودند، کاورها برداشته 
شده و ماســک هم به ندرت استفاده می شود اما با 
وجود اینکه کرونا شیوع پیدا کرده و چند شهرستان 
قرمز شــده اند هیچ نظارتی بــر فعالیت مردم وجود 
ندارد و حتی در ادارات نیز کاری انجام نمی شــود و 
دقیقاً در همین زمان مدیران استان اقدام به برگزاری 
همایش و کنفرانس می کنند و در نهایت وقتی کرونا 
شــیوع می یابد از مردم می خواهند رعایت کنند!وی 
می گوید: سالن های ورزشی بدون تهویه و با جمعیت 
زیاد در زیر زمین و مناطق مســقف در حال فعالیت 
هستند و بازار مملو از مردم است و این بار همه کرونا 
را شــوخی گرفته اند و از دید علمی به این بیمار نگاه 
نمی کنند.محدود کــردن فعالیت مراکزی که بدون 
ماســک و با ازدحام زیاد در حال فعالیت هســتند، 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی توسط مسئوالن و 
الگو قرار گرفتن آنها توسط مردم، اجبار به استفاده 
از ماســک و توصیه مردم برای تزریق واکسن کرونا 
می تواند موج هفتم کرونــا را زودتر مهار و از تلفات 

سنگین جلوگیری کند.

اینجا کسی پروتکل ها را رعایت نمی کند
کرمان قرمز شد

آگهی
مشیریه  تهران  ملی 4590675226 ساکن  به شماره  محمد حسین  فرزند  بیاری  خانم صدیقه  به  بدینوسیله 

چهارراه دوم کوچه بروند شرقی پالک 28 ابالغ می شود که پالک 137/1911 واقع در بخش 12 حوزه ثبتی خاوران 
تهران متعلق به مورث شما در قبال طلب خانم سیده الهه هاشمی فندقلوئی بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 
آئین نامه اجر ای مراتب به شما اخطار می شود ضمنا هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت 
ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود ضمنا ششدانگ قطعه 4 تفکیکی پالک ثبتی 1911 فرعی از 137 اصلی 
مفروز و باقیمانه از 1911 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران حوزه ثبتی خاوران طبق نظر یه کارشناس 
رسمی به مبلغ 12/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک ثبتی مذکور معترض می 
باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیات 
کارشناسی به مبلغ39/060/000 ریال به شماره حساب 0103134800001 به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
 919 پالک  مظفر  برادران شهید  خیابان  نبش  ولیعصر  چهارراه  تهران  نشانی  به  اجرا  این  دفتر  به  ملی  بانک  نزد 
ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی ادار اول تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش 

بانکی دستمزد هیات کارشناسی باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد. 
11748 رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم ها مریم اخباری ومحبوبه اخباری با اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی 
امضا شده ذیل شماره 291377 مورخ 1401/3/22 دفترخانه 222 تهران طی درخواست وارده 1401/12/24-6774 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر 
آگهی می گردد: 1- نام ونام خانوادگی : خانم ها مریم اخباری ومحبوبه اخباری ) هریک نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ (2- شماره پالک :2 فرعی از 3010 اصلی واقع در بخش 6 تهران 3- علت مفقودی اسباب کشی 4- 
خالصه وضعیت مالکیت : سند مالکیت ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی به شماره 2 فرعی از 3010 اصلی 
مفروز و مجزی شده از شماره 0 فرعی از 3010 اصلی به مساحت 72/71 واقع در طبقه اول که مقدار 3 مترمربع 
آن بالکن است ذیل ثبت 802413 امالک به شماره چاپی 970347 به نام فاطمه آقا مهدی صراف ثبت وسند صادر 
گردیده سپس برابر سند قطعی 54317-87/9/25 دفتر 270 تهران به خانم فخری رضوی منتقل شده وسپس برابر 
سند صلح عمری شماره 65403 -91/9/30 به خانم ها مریم اخباری ومحبوبه اخباری)هریک نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ( منتقل گردیده است. پالک فوق با عنایت به گواهی دفتر امالک و دفتر بازداشتی در قید رهن  
وبازداشت نمی باشد لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب 
اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزدخود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایدو اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند  مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادرو به متقاضی تسلیم 
خواهد کرد نشانی ثبت محل: خیابان شیخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب بیگی پالک 366 

اداره ثبت اسناد و امالک مولوی 
11747 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت
گاراژ  باب  از 6دانگ یک  دانگ  اعیانی 3  003753421مالک  ملی  کد  به  مرتضی چهارمحالی  آقای  اینکه  به  نظر 
از 2395 اصلی واقع در بخش 10 تهران که ذیل 92609  به مساحت 325/75 مترمربع به شماره 79871 فرعی 
دفتر690 صفحه 374 ثبت وسند 156042صادر گردیده واکنون اعالم نموده است  که سند مالکیت پالک مورد 
تقاضا به علت جا به جایی مفقود گردیده است  و مراتب به موجب درخواست وارده7272-15/04/1401 توسط مالک 
و شماره 6572-06/04/1401 دفترخانه 1389تهران به شهادت شهود رسیده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق می باشد 
و یا سند مالکیت نزد وی می باشد از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم ارائه اعتراض یا اصل سند مالکیت 
یا سند خریداری اقدام جهت صدور سند المثنی وفق مقررات انجام خواهد شد. ضمنا عرصه ملک وقف می باشد. 
11746 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر آرا تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره  به  یکتا  شناسه  طی  شده  مصدق  محلی  استشهادیه  دوبرگ  تسلیم  با  میری  آقا  خدیجه  خانم  اینکه  به  نظر 

توسط دفترخانه  مورخ 1401/2/18  به شماره 554072و 983889  رمز تصدیق  و 140102156706000048   140102156706000047
اسناد رسمی شماره 968 حوزه ثبتی تهران برگ تقاضا به شماره وارده 1078008556 مورخ 1401/3/17 مدعی فقدان سند مالکیت 
ششدانگ قطعه آپارتمان نوع ملک به پالک ثبتی 79570 فرعی از 3 اصلی مفروز ومجزا شده از 19752 فرعی از اصلی مذکور قطعه 
3 در طبقه 01 و واقع در بخش 12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران استان تهران به مساحت 56/81 مترمربع به انضمام 
انباری قطعه 3 واقع در زیر زمین به مساحت 5/06 مترمربع و پارکینگ  قطعه 2 به مساحت  12 واقع در طبقه زیر زمین با قدرالسهم 
از عرصه وسایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها وآئین نامه اجرائی آن که به نام خدیجه / آقامیری فرزند سید 
حسن شماره شناسنامه 3629 تاریخ تولد 1332/5/12 صادره از سلطانیه دارای شماره ملی 5899286326 با جز سهم 6 از کل 
سهم 6 به عنوان مالک ششدانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 16493 تاریخ 98/5/31 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
752 شهر تهران استان تهران موضوع سند  مالکیت اصلی به شماره چاپی 027156 سری الف سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 
139820301078027811 ثبت گردیده است و نامبرده با اعالم مفقودی به علت سرقت) برابرنامه کالنتری به شماره 6084/153/1 
مورخ 1401/4/11 درخواست المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده است . لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
فقط دریک نوبت در یک روزنامه کثیر االنتشار آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت  به ملک مذکور و یا وجود 
اصل سند مالکیت نزد خود ر ا داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت 
به این منطقه  ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده 
خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر 

قانونی المثنی سند مالکیت پالکمرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
11741 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران 

آگهی 
درخصوص پرونده اجرایی کالسه فوق برابر نظریه وارده 39531-1400/11/09 کارشناس رسمی خودرو پراید به شماره 
انتظامی 239/م22 ایران 11 به مبلغ 450/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی خودرو معترض می 
باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطایه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیات کارشناسی 
سه نفره به مبلغ 12/600/000 ریال به حساب شماره 0103134800001 به نام کانون کارشناسان دادگستری به دفتر این 
اجرا واقع در چهارراه ولیعصر نبش خیابان برادران مظفر پالک 919 تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا 

فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناسی باشد ترتیب اثرد اده نخواهد شد.
11740اداره اول اجرای اسناد رسمی 

آگهی  
درخصوص پرونده اجرایی کالسه فوق برابر نظریه وارده 32044-1400/09/6 کارشناس رسمی حق امتیاز تلفن همراه 
به شماره 09123387858 متعلق به مورث شما به مبلغ 105/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطایه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
هیات کارشناسی به مبلغ 6/930/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم  نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد.
11739 اداره اول اجرای اسناد رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانونی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد 
سند رسمی 

اول  هیات  کالسه 13981174401079000162  پرونده  به  مربوط  مورخ 1401/3/8  رای شماره 14016030179000145  برابر 
ثبت  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی  مستقر درواحد  اراضی وساختمان های  ثبت  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
ملی  کد  به شماره شناسنامه شماره 1564  امینیان  آقای هاشم  متقاضیان  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تهرانپارس  ملک 
0828351171 متولد 1351 صادره از شیروان فرزند غریب در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
175 مترمربع از پالک شماره 6296 فرعی از 92 اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 17 فرعی از اصلی مذکور واقع در تهران 
بخش 11 خریداری در ازای سهم مشاعی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشا ر اولین اگهی  به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور  وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/26 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/10  

11745 رئیس ثبت اسناد وامالک تهرانپارس

آگهی فقدان سندمالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 114/45 مترمربع قطعه 8 تفکیکی به پالک ثبتی 7191 فرعی از 4678 اصلی 

مفروز و مجزا شده از 1293 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 حوزه ثبت ملک خاوران تهران مشخصات مالکیت 
: مالکیت اسکندر/رحیمی فرزند احمد شماره شناسنامه 4 با جز سهم 1/5 از کل سهم 6 به عنوان مالک یک ممیز پنج 
دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت  529تاریخ 1377/6/8 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 501 شهر تهران موضوع سند مالکیت المثنی  ببه شماره چاپی 649130 سری الف سری سال 97 با شماره دفتر 
الکترونیکی 139720301054032649 ثبت صادر وتسلیم گردیده است.سپس آقای علیرضا عبدلی طبق وکالت شماره 
122677 مورخ 1401/16 دفترخانه 359 تهران از مالک با ارائه 2 برگ استشهادیه  شماره 48963 مورخ 1400/10/25 
دفترخانه 163 تهران گواهی امضا که به امضا شهود رسیده است مدعی است که اصل سند مالکیت به جا به جایی مفقود 
گردیده و تقاضای صدور المثنی دوم سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب به استناد ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار  این آگهی به این منطقه مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
اقدام نماید بدیهی است دراین صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد 
و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هرگونه اعتراض به این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود. 
11744 رئیس ثبت اسناد وامالک خاوران تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سید فتاح سجادی وکالتا طی وارده شماره 1045008064 مورخ 1401/3/16 برابر وکالتنامه 26850 مورخه 1401/3/16 
ری  شهر   17 1401/3/11دفترخانه  مورخ    24053 شماره  به  امضا  گواهی  استشهادیه  تسلیم  با  تهران   1056 دفترخانه 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده  ومدعی است سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به پالک ثبتی 
104965 فرعی از 2395 اصلی مفروز ومجزا شده از 30704 فرعی از اصلی مذکور قطعه 4 واقع در طبقه سوم بخش10 
ناحیه00 حوزه ثبت ملک رودکی تهران استان تهران به مساحت 85/2 مترمربع که مقدار یک مترمربع آن بالکن است 
به انضمام ششدانگ پارکینگ قطعه دوم به مساحت 10/80 مترمربع واقع در طبقه زیر زمین  و به انضمام ششدانگ یک 
باب انباری قطعه چهارم تفکیکی به مساحت 2 مترمربع واقع در طبقه زیر زمین به شماره چاپی سند 666832 دردفتر 
2442 صفحه 438 به نام حسین اسماعیلی صادرو تسلیم گردیده است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی به شماره 
4009 دفترخانه 957 تهران به میر رشید جعفری منتقل گردیده است سپس برابر سند قطعی به شماره 1878 مورخه 
88/8/19 دفترخانه 1056 تهران تمامی ششدانگ مجددا به حسین اسمعیلی انتقال قطعی یافته است.  محدودیت دفتر 
امالک : رهنی شماره 17153 مورخ 1400/7/6 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1193 شهر تهران استان تهران که به نفع 
بانک دی به مبلغ11/200/010/000 ریال به مدت 10 سال ثبت شده به علت جا به جایی مفقود گردیده لذا مراتب در اجرای 
تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به آن 
ویا وجود سند مالکیت مزبورنزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله  به این اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است چنانچه در مهلت مقرر 

اعتراضی واصل نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم میگردد
11743 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای جالل الدین نظری مفرد اصالتا  و با تسلیم استشهادیه گواهی شده به شماره های 55981 و 55982 مورخ 1401/3/18 دفترخانه 
252 تهران طی درخواست وارده به شماره 49005750 مورخ 1401/3/2 و با اعالم اینکه : سند مالکیت کاداستری ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان واقع در سمت شمالی طبقه چهارم به مساحت 103 مترمربع که مقدار 18/54 دسیمترمربع آن پیشرفتگی به فضای 
خیابان است قطعه 6 تفکیکی به پالک ثبتی 1599 فرعی از 3996 اصلی مفروز ومجزا شده از 146 فرعی از اصلی مذکور واقع در 
بخش 3 تهران به انضمام ششدانگ پارکینگ قطعه 3 تفکیکی به مساحت 10/80 دسیمترمربع واقع در طبقه همکف وبا قدرالسهم 
از عرصه وسایر مشاعات ذیل ثبت شماره 186343 صفحه173 دفتر جلد 1236امالک به نام عباس فالحتی ثبت و به شماره چاپی 
746274 صادروتسلیم  گردیده است و به موجب سند قطعی شماره 116257 مورخ 1390/9/30 دفترخانه شماره 111 تهران به آقای 
جالل الدین نظری مفردمنتقل و سند مالکیت کاداستری به شماره چاپی 579956 سری ج سال 99 به شماره دفتر الکترونیکی 
140020301049007105 صادر و تسلیم گردیده  است و ایشان ادعای مفقودی سند مالکیت فوق االشعار را به علت سهل انگاری 
نموده  وتقاضای  صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است علیهذا  دراجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اصالحی 
80/11/8 مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید آگهی می شود تا چنانچه  شخص یا اشخاصی مدعی  انجام معامله نسبت  به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خو د باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار  این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سن معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت  مقرر وعدم وصول اعتراض یا در صورت 

اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نگردد طبق مقررات وتشریفات اداری المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم مالک خواهد شد.
11742 مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر

شناسه آگهی: 1351761
م. الف: 1576
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بررسی عملکرد محمد بنا
در چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی

نفرات  بــه  نگاهی 
اعزامی کشتی فرنگی 
ایران بــه رویدادهای 
و  آســیا  قهرمانــی 
کشورهای  بازی های 
اســامی و همچنین 
ی  نمنت هــا ر تو
نشــان  بین المللــی 
می دهد، محمد بنا هر 
اوزان  بیشتر  در  چند 
براســاس نتایج بدست آمده در جام تختی، نســبت به اعزام نفرات برتر اقدام 
کرده اســت، اما در برخی اوزان نیز براساس سلیقه عمل کرده و باید دید آیا 
در فرصــت باقیمانده تا رقابت های جهانی، به نفــرات جامانده فرصت حضور 
در مســابقات بین المللی را خواهد داد یا خیر و در نهایت چه ترکیبی را برای 

مسابقات جهانی انتخاب می کند؟
به گزارش ایســنا، بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی که آبان 
سال گذشته اعام شد، ۳ نفر از مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی جام تختی، 
اعضای تیم ملی جوانان، امید و بزرگســاالن در مســابقات جهانی و دارندگان 
مدال طای ارتش های جهان، ســهمیه حضور مســتقیم در رقابت های جام 
تختی را بدســت آوردند که در این میــان، محمدرضا گرایی قهرمان المپیک 
توکیو و محمدهادی ســاروی نفر سوم المپیک توکیو، به همراه میثم دلخانی، 
محمدرضا گرایی، محمدهادی ســاروی و علی اکبر یوســفی ۴ طایی کشتی 
فرنگی ایران در مسابقات جهانی نروژ و محمدعلی گرایی و پژمان پشتام نفرات 
ســوم رقابت های قهرمانی جهان و امین میرزازاده تنها طایی کشتی فرنگی 
زیر ۲۳ ســال ایران در رقابت های جهانی صربســتان، از حضور در جام تختی 

به عنوان یکی از مراحل مهم انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی معاف شدند.
پــس از برگزاری رقابت های قهرمانی کشــور و انتخابی جام تختی، نفرات 
حاضــر در جام تختی ۶ اســفند در اهواز به روی تشــک رفتند که نتایج زیر 

بدست آمد:
۵۵ کیلوگرم: ۱- علی نوربخش ۲- محمد حسینوند پناهی ۳- پویا دادمرز 

و مهدی جواهری
۶۰ کیلوگرم: ۱- مهدی محســن نژاد ۲- علیرضا نجاتی ۳- امید آرامی و 

محمد نوربخش ۵- پویا ناصرپور
۶۳ کیلوگــرم: ۱- ایمان محمدی ۲- شــیرزاد بهشــتی طــا ۳- هراچیا 

پوقوسیان )ارمنستان( و آرمن میلیکیان )ارمنستان(
۶۷ کیلوگرم: ۱- دانیال ســهرابی ۲- سجاد ایمن طلب ۳- سعید ارجمند 

و شاهین بداغی
۷۲ کیلوگرم: ۱- محمدرضا مختاری ۲- اشکان سعادتی فر ۳- امیر عبدی 

و محمد غامی
۷۷ کیلوگرم: ۱- عارف حبیب اللهی ۲- امین کاویانی نژاد ۳- محمدحسین 

آذرم دخت و هادی علیزاده پورنیا
۸۲ کیلوگرم: ۱- رســول گرمسیری  ۲- محمدحسین محمودی ۳- جمال 

اسماعیلی و عباس مهدی زاده
۸۷ کیلوگــرم: ۱- ناصر علیزاده ۲- علی شــریفی ۳- حمیدرضا بادکان و 

حسین نوری
۹۷ کیلوگــرم: ۱- مهدی بالی ۲- مهدی فاح ۳- مرتضی الغوثی و مهدی 

خانی چگینی
۱۳۰ کیلوگرم: ۱- امیر قاســمی منجزی ۲- داوید اواســپیان )ارمنستان( 

۳- علیرضا حسنوند و پارسا نظری
اما در چرخه انتخابی کشــتی فرنگی بر خاف کشــتی آزاد که صراحتا در 
آن اعام شــد نفرات نخست قهرمانی کشور به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام 
می شــوند، تیم اعزامی به رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا با نظر کادر 

فنی و پس از  پایان رقابت های جام تختی معرفی شد. 
بر اســاس تصمیم محمد بنا، از ۱۰ فرنگــی کار اعزامی ایران به رقابت های 
قهرمانی آســیا، ۹ فرنگی کار به عنوان نخســت جام تختی رسیدند و تنها در 
وزن ۶۷ کیلوگرم، نه ســجاد ایمن طلب قهرمان رقابت های کشــوری و نایب 
قهرمان جام تختی به رقابت های قهرمانی آســیا اعزام شد و نه دانیال سهرابی 
نفر نخســت جام تختی. در این وزن شــاهین بداغی نفر ســوم جام تختی به 
رقابت های قهرمانی آســیا اعزام شــد که در نهایت با ۲ شکســت سنگین از 

رسیدن به مدال بازماند و پنجم شد.
همچنین در چرخه انتخابی اعام شــده از ســوی محمد بنا، بر این نکته 
تاکید شــد که بعد از مسابقات قهرمانی آســیا، تمامی کشتی گیران منتخب 
در تورنمنت های بین المللی حاضر می شــوند تا در نهایت شایسته ترین افراد 
جهت حضور در مسابقات جهانی صربستان که از ۱۹ تا ۲۷ شهریور در بلگراد 

صربستان برگزار می شود، معرفی شوند.
۳۱ فروردین: نایب قهرمانی کشتی فرنگی ایران در آسیا

۹ نفر برتر جام تختی به همراه شاهین بداغی نفر سوم جام تختی در وزن 
۶۷ کیلوگرم، عازم رقابت های قهرمانی آسیا در مغولستان شدند که در پایان، 
محمدرضا مختاری در ۷۲، رســول گرمســیری در ۸۲،ناصر علیزاده در ۸۷ و 
مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال طا رســیدند، مهدی محسن نژاد در 
۶۰ کیلوگرم نقره گرفت و ایمان محمدی در ۶۳ و عارف حبیب اللهی در وزن 

۷۷ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.
علی نوربخش در ۵۵، شــاهین بداغی در ۶۷ و امیر قاسمی منجزی در وزن 

۱۳۰ کیلوگرم نیز از رسیدن به مدال بازماندند.
۲۵ اردیبهشت: اعزام ۸ فرنگی کار به تورنمنت بلغارستان

امید آرامی)نفر سوم جام تختی( و امیررضا ده بزرگی در ۶۰ )بدون عنوان 
در جام تختی(، محمدرضا رســتمی در ۷۲، محمدحسین آذرم دخت در ۷۷ 
)نفر ســوم جام تختی(، محمدحســین محمودی در ۸۲  )نایب قهرمان جام 
تختی( ، حمیدرضا بادکان در ۸۷ )نفر ســوم جام تختی(، مرتضی الغوثی در 
۹۷ )نفر سوم جام تختی( و علیرضا حسنوند در وزن ۱۳۰ کیلوگرم )نفر سوم 
جام تختی(، نفرات اعزامی ایران به تورنمنت زیر ۲۳ سال سیراکوف بلغارستان 
بودند که در پایان این مســابقات امید آرامی در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدرضا 
رستمی در وزن ۷۲ کیلوگرم، محمدحسین آذرم دخت در وزن ۷۷ کیلوگرم، 
حمیدرضــا بادکان در وزن ۸۷ کیلوگرم بــه مدال طا، امیررضا ده بزرگی در 
وزن ۶۰ کیلوگرم و مرتضی الغوثی در وزن ۹۷ کیلوگرم و علیرضا حسنوند در 

وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.
در وزن ۶۰ کیلوگرم، امید آرامی در جام تختی سوم شد و ده بزرگی نیز به 
عنوانی نرسید اما این دو برای محک کادر فنی راهی بلغارستان شدند. این دو 
کشتی گیر در فینال این مسابقات به مصاف هم رفتند که آرامی با نتیجه ۲ بر 

یک پیروز شد و به مدال طا رسید.
۱۲ خرداد: بنا با ۱۲ فرنگی کار عازم قزاقستان شد

 ۱۲ فرنگــی کار ایــران عــازم تورنمنــت بین المللی کشــتی فرنگی جام 
تورلیخانوف به عنــوان یکی از رقابت های موثــر در رنکینگ اتحادیه جهانی 
کشــتی در آلماتی قزاقستان شدند که در پایان، پویا دادمرز در ۵۵ )نفر سوم 
جــام تختی(، علیرضــا نجاتی در ۶۰ )نایب قهرمان جــام تختی(، محمدرضا 
گرایی در ۷۲ )قهرمان جهان و المپیک ومعاف از جام تختی( و رامین طاهری 
در وزن ۸۷ کیلوگــرم )نفــر پنجم جــام تختی( به مدال طا رســیدند، پویا 
ناصرپور در۶۰ )نفر پنجم جام تختی(، پژمان پشــتام در ۸۲  )نفر سوم جهان 
و معاف از جام تختی(، مهدی فاح در ۹۷ )نایب قهرمان جام تختی( و امین 
میرزازاده)نفــر ســوم المپیک و معاف از جام تختــی( در وزن ۱۳۰ کیلوگرم 
مدال نقره را از آن خود کردند و محمدرضا مختاری در ۷۷ کیلوگرم) قهرمان 
جام تختی و رقابت های آســیایی در وزن ۷۲ کیلوگرم( و علی اکبر یوسفی در 
ســنگین وزن )قهرمان جهان و معاف از جام تختی( نیز به مدال برنز رسیدند. 
میثم دلخانی در ۶۷ )قهرمان جهان و معاف از جام تختی( و علی شــریفی در 
وزن ۸۷ کیلوگرم)نایب قهرمان جام تختی( نیز از رسیدن به مدال بازماندند.

۲۱ خرداد: اعزام ۱۰ فرنگی کار جوان به جام ساساری ایتالیا
تیم منتخب کشــتی فرنگی جوانان ایران در این رقابت ها که در رده سنی 
بزرگســاالن برگزار شد، با ۱۰ کشتی گیر در ۸ وزن به میدان رفت که مهدی 
جواهری در وزن ۵۵ کیلوگرم)نفر سوم جام تختی(، سعید اسماعیلی در وزن 
۶۳ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۲ کیلوگرم)نفر ســوم جام تختی(، مسعود 
کاووسی در وزن ۷۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در وزن ۸۲ کیلو گرم ، امیررضا 
اکبــری در وزن ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال 
طا، مهدی احــدی در وزن ۵۵ کیلوگرم و شــاهرخ میکائیلی در وزن ۱۳۰ 
کیلوگرم به مدال نقره و شــایان حبیــب زارع در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال 

برنز دست یافتند.

نگاه

فدراسیون فوتبال پس از پاســخ منفی علی دایی برای 
نیمکت تیم ملی به جای دراگان اســکوچیچ، هنوز تصمیم 
قطعی برای ســرمربیگری ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
نگرفته است. به گزارش مهر، جلسه هیأت رئیسه فدراسیون 
فوتبال با دراگان اســکوچیچ که هفته گذشته برگزار شد، 
خروج رســمی دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات از جایگاه 
ســرمربیگری تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۲ را به 
همراه نداشت تا آینده بهترین تیم آسیا در رنکینگ فیفا در 

هاله ای از ابهام قرار بگیرد.
اسکوچیچ همچنان مخالف دارد اما…

صحبت های دراگان اسکوچیچ در نشست عصر سه شنبه 
با تعدادی از اعضای هیأت رئیســه باعث شــد تا آنها برای 
قطع همکاری با ســرمربی کروات کمی مردد بشوند اما باز 
هم اکثریت آنها با توجه به فشــار برخی بازیکنان تیم ملی 

و مقامات وزارت ورزش اصرار به برکناری اسکوچیچ دارند.
با این حال ســرمربی فعلی تیم ملی ایران نامه اخراج را 
دریافت نکرد تا گزینه های داخلی بررسی شده و در صورت 
عدم دســتیابی به مربی مورد نظر به همکاری با اسکوچیچ 

توجه شود.
فقط »علی دایی«

سرمربی پیشــین تیم ملی ایران گزینه اول و آخر فعلی 
برای جانشینی اسکوچیچ است. میرشاد ماجدی سرپرست 

فدراســیون فوتبال نیز با حضور دایی موافق اســت تا روند 
مذاکره با وی به صورت منطقی پیش برود اما همچنان پاسخ 

علی دایی همان »نه« تکراری است.
دایی باوجود اصرار فدراســیون، راضــی به پذیرش این 
پیشنهاد نشده است و نمی خواهد در کوتاه ترین زمان ممکن 

خودش را جزئی از پروژه عدم نتیجه گیری تیم بداند.
البی سرمربی قبلی تیم ملی فعاًل بی ثمر

در این بین یکی از ســرمربیان داخلی پیشین تیم ملی 
ایران هم تاش گســترده ای را از ســوی اطرافیانش برای 
بازگشــت به تیم ملی ایران آغاز کرده اســت اما مجموعه 

مدیریتی فدراســیون فوتبــال و وزارت ورزش موافق با او 
نیســت. او که در ابتدا قرار بود جزو گزینه های بعد از علی 
دایی برای مذاکره شود با مخالفت ارکان ورزش مواجه شد تا 
اقبال خود را از سوی چند فرد پر قدرت عرصه صنعت برای 

پیشنهاد شدن به فدراسیون فوتبال دنبال کند.
محبوب باتجربه های رختکن تیم ملی شانسی ندارد

فدراسیون فوتبال تاکنون مذاکره ای با هیچ گزینه داخلی 
جز علی دایی نداشــته است. دایی تنها گزینه داخلی فعلی 
فدراســیون فوتبال اســت تا بتواند اتحاد را در بین اعضای 
تیم ملی ایران بار دیگر بــه وجود آورد. بنابراین تاش های 
ســرمربی جوان لیگ برتری با حمایت تعدادی از بازیکنان 

قدیمی تیم ملی ایران تا االن ناکام مانده است.
مأموریت تکراری برای علی دایی؟

تنها گزینه فعلی فدراســیون فوتبال علی دایی است که 
پاســخ او هم منفی است. فدراســیون فوتبال حاضر نیست 
سراغ گزینه های دیگر غیر از علی دایی برود از این رو شاید 

این گزینه تنها گزینه ممکن داخلی باشد.
با این حــال هنوز معلوم نیســت در روزهای آینده چه 
تصمیمــی در ین زمینه گرفته خواهد شــد. ابهامی که در 
داخل راهروهای فدراســیون فوتبال نیز مورد ســوال قرار 
گرفته و کسی از سرنوشت نیمکت تیم ملی ایران برای جام 

جهانی آگاهی ندارد.

به نظر می رسد که فوالد ۰۲-۱۴۰۱ حرف های زیادی در 
فصل جدید لیگ خواهد داشت؛ این تیم یکی از بهترین های 
مارکت تابستانی است. به گزارش »ورزش سه«، صعود از دور 
گروهی لیگ قهرمانان آســیا و پنجمی لیگ برتر، پایان کار 
شــاگردان نکو در فصل گذشته بود بود. اما آنها به این مقدار 
راضی نیستند و در فصل جدید می خواهند، مدعی هر دو جام 
داخلی بوده و در دور حذفی لیگ قهرمانان، حرفی برای گفتن 
داشته باشند؛ این را می توان از روند نقل و انتقاالتی فوالدی ها 
حدس زدند؛ ســرخ پوشان خوزستان، در مارکت امسال قدم 
به قدم و هوشمندانه پیش رفته اند تا یکی از بهترین ها بوده و 

برای رسیدن به هدفی که گفتیم، خود را تجهیز کنند.
مارکت تابستانی برای فوالد با جدایی چند مهره سرشناس 
شروع و ادامه یافت؛ بازیکنانی چون احسان مرادیان، احمدرضا 
جالی، شیمبا، مهران موسوی، ساسان حسینی، سینا مریدی 
و چند نفــر دیگر جدا شــدند ولی این تیم لیســت خرید 
هوشمندانه ای داشت که نه تنها جای خالی جدا شده ها را به 
بهترین شکل پر کرده، بلکه تیم ۰۲-۱۴۰۱ را تیمی منجسم 
تر و متعادل تر از تیم فصل گذشته کرده است. در تیم فصل 
آینده فوالد، قرارداد مهره هایی که  باید تمدید می شد، تمدید 
شده و نفراتی به تیم اضافه شده اند که بسیاری از آنها، ستاره 
تیم های ســابق خود بودند. در این شــرایط و با توجه حفظ 
نکونام در میان چند پیشــنهاد وسوســه کننده، حمیدرضا 
گرشاســبی و فــوالد را به یکی از برنده هــای اصلی مارکت 

تابستانی تبدیل کرده است.
پس به این ترتیب باید پروســه تشکیل فوالدی که نوید 
رقم زدن یکــی از بهترین فصل های خود را می دهد را به دو 

بخش تقسیم کنیم:
لیست پرستاره/ کارآمد

لیست خرید فوالد در عین حال که پرستاره است، نفراتی 
را تشــکیل می دهد که نیاز برای حضــور آنها در اهواز کاما 
احساس می شد و قرار اســت، گوشه ای از کار در فصلی که 
فوالد می خواهد میان بزرگان فوتبال ایران دوباره خودنمایی 
کند را بگیرند. سرخ پوشان برای اینکه در میدان های بزرگ 

دچار مشکل نشــوند، خریدهای ویژه ای انجام داده اند. آنها 
ستاره هایی از استقال و پرسپولیس به همراه، چند ستاره از 
تیم های دیگر از جمله مجید علیاری که مشتری های زیادی 

داشت و محمدرضا غبیشاوی را به خدمت گرفتند.
وریا معرفی می شود؟ 

کاپیتان استقال خیلی زود بعد از باال بردن جام قهرمانی 
لیگ برتر که ســال ها برای آن انتظار کشیده بود، مجبور به 
ترک تیم محبوب خود شد. او بعد از دریافت چند پیشنهاد، 
تصمیم گرفته در کنار نکونام و چند استقالی دیگر، فوتبال 
خــود را با پیراهن فوالد ادامه دهد؛ او تا این لحظه از ســوی 
فوالدی ها به عنوان خرید جدید معرفی نشــده و مشــخص 
نیســت که این انتقال قطعی خواهد شــد یا خیر. تحت هر 
شرایطی، غفوری کوهی از انگیزه است و با توجه به اتفاقاتی 
که رخ داد، قطعا امسال تاش خواهد کرد تا بهترین نمایش 
ممکن را از خود به نمایش گذاشته و شاید خیلی ها را پشیمان 

کند!
جمِع سرخابی ها اینجا، جمع است

عاوه بــر وریا غفوری کــه تا این لحظــه حضورش در 
فوالد رسمی نشــده. این تیم چند بازیکن دیگر از استقال 
و پرســپولیس را هم جذب  کرد تا محلی برای دور هم جمع 
شدن سرخابی های سابق باشد. سعید آقایی و احسان پهلوان، 
دو خرید فوالد از پرســپولیس بودند و علی قربانی و فرشید 
اسماعیلی به عنوان دو استقالی ســابق، راهی اهواز شدند. 
فوالد در مارکت زمســتانی لیگ بیست و دوم هم رضاوند و 
آقاســی را از استقال و مهدی شیری را از پرسپولیس جذب 
کرده بود که البته آرش در پایان فصل دوباره به جمع آبی ها 
برگشت. به ترکیب فوالد اگر دقیق تر نگاه کنیم، سرخابی های 
ســابق بیشــتری خواهیم دید؛ پاتوســی، انصاری، گردان، 
خلعتبــری و حیدریه از دیگر بازیکنان این تیم هســتند که 

سابقه بازی در تیم های بزرگ پایتخت را داشته اند.
ماجراجویی با دو دروازه بان ششدانگ 

فوالد فصل گذشــته پس از جدا شــدن محسن فروزان، 
شهاب گردان را جانشین او کرد. جواد نکونام برای فصل آینده 

که مسابقات فشرده ای انتظار تیمش را می کشد، تصمیم به 
داشــتن دو دروازه بان ششــدانگ گرفته است. حفظ شهاب 
گــردان و جذب یک گلــر خارجی، خروجی ایــن تیم بود. 
کریســتوفر کنت، دروازه بان اتریشی سپاهان پس از جدایی 
از این تیم با مدیران فوالد به توافق رسید تا همراه با این تیم 
در لیگ بیســت و دوم حضور یابد. او فصل گذشته در رقابت 
با مظاهری ،معموال نیمکت نشــین بود ولی باید دید در این 
فصــل نکونام چه تصمیمی در مورد مقــدار بازی کردن این 

بازیکن خواهد گرفت.
تمدید، مقوله ای موازی با خرید

باشگاه فوالد در مارکت تابستانی این فصل موازی با خرید 
بازیکنــان جدید، تمدید با نفرات مورد نظر ســرمربی را هم 
پیش می برد. معموال هر بار که در فوالد بازیکنی جدید جذب 
می شــود، قبل یا بعد از آن، خبری هم از تمدید قرارداد یک 

بازیکن این تیم را شاهد هستیم.
تمدید با آبشک یکی از بهترین های فوالد در آسیا، آخرین 
مورد در این زمینه بود. مهدی شیری هم که در نیم فصل از 
پرسپولیس راهی فوالد شده بود هم هفته گذشته قرارداد خود 
را تمدید کرد. ایوب والی، احمد عبداهلل زاده، حمید بوحمدان 
و وحید حیدریه از دیگــر بازیکنان مهمی بودند که فوالد با 
تمدید قرارداد آنها، به نوعی شاکله اصلی ترکیب خود را حفظ 

کــرد تا با افزودن خریدهای جدید به آن، ترکیبی مخوف به 
وجــود بیاید؛ ترکیبی که در این فصــل پر از مدعی، یکی از 
مدعیان اصلی خواهد بود. البته از باشگاه  فوالد خبر می رسد 
که طی روزهای آینده قرارداد پاتوســی و موسی کولی بالی 
نیز به احتمال زیاد تمدید خواهد شــد. البته بازیکن برزیلی 
فوالد به توافقاتی با باشــگاه دســت یافته و در اردوی ترکیه 
حضور می یابد. تاش برای بازگشــت رضاوند هم که یکی از 
خریدها زمستانی موفق نکو بود ادامه دارد؛ پیشنهاد فوالد به 
استقال برای رضاوند، معاوضه او با کوشکی است که باید دید 
با موافقت آبی ها همراه  می شــود یا خیر. در صورتی که این 
اتفاق رخ ندهد، جذب یک بازیکن در پست او در دستور کار 

سرخ پوشان اهوازی قرار خواهد گرفت.
 مهره های مهمی که قرارداد دارند و ماندنی هستند

از لیســت ورودی و خروجی و تمدیدی هــا که بگذریم، 
می رســیم به بازیکنانی که به واســطه داشتن قرارداد، فصل 
آینــده نیز با فوالد خواهند بود. در میــان این نفرات، چهره 
سرشناس کم نیست. خلعتبری، باویه، حزباوی، کوشکی، شاه 
عباسی، ساسان انصاری و عارف آقاسی که یکی از گزینه های 
جدی برای حضور در جام جهانی به شــمار می رود، از جمله 
بازیکنانی هستند که این فصل هم با پیراهن فوالد به میدان 

خواهند رفت.

۷ بازیکن اســتقال در تمرین دیــروز این تیم حضور 
پیدا نکردند و به نظر می رسد در لیست خروجی ریکاردو 

ساپینتو قرار گرفته اند.
بــه گزارش »ورزش ســه«، بعد از انجــام بازی درون 
تیمی استقال در روز پنجشنبه، ریکاردو ساپینتو آخرین 
ارزیابی های خود را از شــرایط بازیکنان حاضر در اردوی 

تیم انجام داد و تمرین روز جمعه را تعطیل اعام کرد.
بر اســاس برنامه از پیش تعیین شده، استقالی ها در 
دو نوبت تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد. نکته مهم 
اینکه در پایان بازی درون تیمی روز پنجشــنبه به نفرات 
اعام شــد با هر بازیکنی که تماس گرفته شــد در محل 
تمرین حضور یابد تا به نوعی لیســت مــازاد آبی ها برای 

فصل جدید مشخص شود.
حاال تمرین صبح شنبه استقال در شرایطی شروع شد 
که ۷ بازیکن در این تیم تمرین حضور نداشــتند و به نظر 
می رسد ساپینتو آنها را در لیست خروجی قرار داده است.

رضا آذری، امین قاســمی نژاد، آرش داجلیری، ســینا 
خادم پــور، متین کریم زاده ، زکریــا مرادی و فردین رابط 
۷ بازیکنی هســتند که به محل تمرین نرفتند. این نفرات 
حاال در اختیار مدیریت باشــگاه استقال قرار گرفته اند و 

بایــد دید مقصد جدید آنها بــرای ادامه فوتبال کدام تیم 
خواهد بود.

نکته مهم این است که این بازیکنان با استقال قرارداد 
دارند و بازیکنی مثل رضا آذری قراردادش را دو سال دیگر 
هم تمدید کرده اســت. در این شــرایط با توجه به عاقه 
اســتقال برای انتقال قرضی این نفرات احتماال شــاهد 
جدایی قرضی آنها باشــیم. البته که شــاید درباره برخی 
بازیکنــان انتقال آنها به صــورت قطعی به تیم های دیگر 

صورت بگیرد.
با وجود اینکه تا این لحظه جدایی ۷ بازیکن از استقال 
قطعی به نظر می رســد اما ممکن است تعداد این نفرات 

بیشتر هم بشود.
 ساپینتو قصد دارد تیمش را برای رسیدن به قهرمانی 
مجدد با استفاده از باتجربه ترین ها و آماده ترین ها ببندد و 
به همین خاطر اگر او احســاس نیاز به به بازیکن جدیدی 
بکند، شاید تعداد بازیکنانی که اضافه می شوند بیشتر هم 

شود. 
خصوصا اینکه همیــن حاال او برای جذب یک هافبک 
تهاجمی خارجی نیز اقداماتی انجام داده اســت. شاید هم 
یک مدافع راست جدید به جمع استقالی ها اضافه شود.

عملیات سه باره برای علی دایی

ورود بدون نوبت دو سرمربی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی 

ترکیبی مخوف از خریدهای جذاب و تمدیدی های ضروری

این فوالد برای قهرمانی بسته شده است؟

این 7 بازیکن به محل تمرین نرفتند
رونمایی از لیست مازاد ساپینتو در استقالل

پرســپولیس با بیشترین تغییرات ممکن در خط دفاعی 
پای به فصل جدید فوتبال ایران می گذارد.

به گــزارش »ورزش ســه«، کنار گذاشــتن حامد لک، 
رامین رضاییان و ســعید آقایی، خداحافظی با ســیدجال 
حســینی و فــروش علیرضا ابراهیمی از یک ســو و جذب 
علیرضا بیرانوند، مرتضی پور علی گنجی، گئورگی گولسیانی 
و دانیال اســماعیلی فر از سوی دیگر، نمایانگر نگرش یحیی 
گل محمدی به وضعیت تیمش برای فصل جدید رقابت های 

لیگ برتر بود.
پرسپولیس در حالی لیگ بیست و یکم را به رقیب سنتی 
واگذار کرد که ۵۰% گل خورده بیشــتری نسبت به فصل 
گذشته داشت و حتی بهبود وضعیت تهاجمی تیم و کسب 
عنوان بهترین خط حمله نیز نتوانســت پرســپولیس را به 

عنوان قهرمانی برساند.
آنچه یحیی با خط دفاعی تیمش انجام داد یک تسویه کم 
نظیر در تمام این سالهای پرسپولیس بود؛ چیزی شبیه به 

تابستان ۱۳۹۵ که برانکو دو کاپیتان تیمش را کنار گذاشت 
و زوج خط دفاعی را با سیدجال حسینی و محمد انصاری 
تشکیل داد؛ زمانی که محسن ربیع خواه به سمت چپ رفت 

و صادق محرمی در جناح راست قرار گرفت.
این بار اتفاق شــدید تری هم رخ داده و گل محمدی پنج 
عنصر دفاعی تیمش را کنار گذاشته تا میزان نارضایتی اش 
را به شکلی واضح نشان دهد. اما نگاهی به وضعیت سرمربی 
پرسپولیس، نشان می دهد که نگرانی اش هنوز مرتفع نشده و 
احتماال تا زمانی که خط دفاعی تیمش به کیفیت، هماهنگی 
و استحکام موردنظر برسد، همچنان این نگرانی ادامه خواهد 
داشــت. یحیی گل محمدی در ایــن فصل قصد دارد تیمی 

متفاوت با فصل گذشته، با خط دفاعی مستحکم بسازد.
علیرضا بیرانوند در حالی به پرســپولیس منتقل شد که 
احتماال انتخاب اول ســرمربی تیم ملــی برای جام جهانی 
خواهد بود. او تجارب ویژه از سال ها حضور در تیم ملی )جام 
ملت ها و جام جهانی(، بازی در سطح اول لیگ برتر ایران و 

نقش آفرینی در ترکیب آنتورپ بلژیک و بوآویشتای پرتغال 
دارد و طبیعتا امضای قــرارداد با او، اتفاق مثبتی در نقل و 
انتقاالت پرسپولیس است. اگرچه بیرانوند در دو فصل اخیر 
تنهــا ۱۸ بازی انجام داده اما بــا این حال یکی از امیدهای 
اصلی پرسپولیس برای کسب قهرمانی، حضور او خواهد بود.
خط دفاعی چهار نفره پرسپولیس در حالی در چهار نیمه 
مختلف برابر تیم امید سرخپوشان و سپس پیکان تشکیل 
شده که هنوز عملکردی رضایت بخش در نمایش آنها دیده 
نشده است. دانیال اسماعیلی فر شاید آماده ترین بازیکن خط 
دفاعی پرسپولیس است که عملکرد خوبی را از خود نشان 
داده امــا با این حال او باید خــود را با تاکتیک های جدید 

پرسپولیس وفق بدهد.
پرسپولیس نیازمند عملکردی بی نقص از مدافعان کناری 

در فرآیند دفاعی خواهد بود.
محمدمهدی احمدی مدافع چپ ۲۱ ســاله پرسپولیس 
است که در غیاب وحید امیری که احتماال از اوایل پاییز در 
دســترس خواهد بود، به عنوان مدافع چپ به میدان رفته، 
رضایت بخش ظاهر شده و شاید پدیده فصل سرخپوشان هم 
باشــد اما درباره این بازیکن کم تجربه نیز باید صبر کرد و 
منتظر ماند چرا که در فصول گذشته نیز برخی بازیکنان در 
پیش فصل پرسپولیس درخشان ظاهر شدند ولی در طول 

فصل، فروغ موردانتظار را نداشتند.
ابهام اصلی البته در دفاع مرکزی است؛ جایی که دو خرید 
جدید به همراه علی نعمتی و فرشاد فرجی جزو گزینه های 
موجود هستند. مرتضی پورعلی گنجی که در بازی با پیکان 
روی یک ارســال موفق شد گل دوم تیمش را بزند و خوش 
بدرخشــد، در شرایطی پرسپولیسی شــده که دوره سخت 
مصدومیت را پشــت سر گذاشته و طبیعتا برای رسیدن به 

آمادگی به زمان نیاز دارد.
در غیاب ســیدجال حســینی، همه منتظر درخشش 

مرتضی پورعلی گنجی خواهند بود.
او البته کاما شرایط بازی را دارد اما مسئله اصلی آمادگی 
کامل و هماهنگی است که کادرفنی قرمزها امیدوار است تا 

اواخر مرداد این آمادگی حداکثری ایجاد شود. پورعلی گنجی 
یکی از امیدهای اصلی پرســپولیس در خط دفاعی است و 

آمادگی او می تواند وجه تمایز سرخپوشان باشد.
درباره گولســیانی اما هنوز نتایج چندان مثبت نیستند. 
این مدافع بلندقامت روی آسمان مطمئن است اما در زمین 
فعا به آنچه پرسپولیس نیاز دارد نرسیده. در دیدار با پیکان 
علی نعمتی کنار او قرار گرفت و احتماال برابر نساجی، مس 
کرمان و ذوب آهن یحیی تست های بیشتری را انجام خواهد 
داد. گولسیانی هرگز در فوتبال ایران یک ستاره نبوده و حاال 
شــاید فرصت خوبی دارد تا ثابت کند در زمره خارجی های 

کارآمد پرسپولیس است.
گئورگی گولســیانی، مهمترین عامت ســوال در بین 

خریدهای بزرگسال یحیی گل محمدی خواهد بود.
در دیدار با پیــکان به خصوص در نیمه اول و زمانی که 
مجتبی حسینی از بازیکنان اصلی استفاده کرد، ضعف خط 
دفاعی پرسپولیس آشکار شد و پیکان موقعیت های زیادی 
را به دســت آورد که با کم دقتی مهاجمان این تیم و چند 

واکنش خوب گلر سرخپوشان، تبدیل به گل نشد.
نکتــه مهم اینکه در ســال های اخیر بــار اصلی فرآیند 
دفاعی پرســپولیس روی دوش سیدجال حسینی بوده و 
اغراق نیست اگر او برترین مدافع پرسپولیس در شش سال 
اخیر نامیده شــود و حاال در چنین شرایطی، خداحافظی او 
و جستجو برای یافتن جانشینش بزرگترین چالش سرمربی 
پرســپولیس خواهد بود؛ بازیکنی که بتواند در نقش رهبر 
خط دفاعی، کیفیتی متفاوت را ارائه کند و در این درخشش 
استمرار داشته باشد. علیرضا بیرانوند می تواند معادالت لیگ 

برتر را به سود قهرمانی پرسپولیس تغییر دهد.
اگرچه چالش اصلی پرسپولیس باتوجه به ناکامی در جذب 
سجاد شهباززاده و مهاجمین خارجی در خط حمله خواهد 
بود اما تغییرات زیاد و خداحافظی سیدجال حسینی، باعث 
می شود تا نگاه ها در ابتدا به خط دفاعی پرسپولیس معطوف 
شود؛ جایی که بیرانوند، دانیال و پورعلی در نقش ستاره های 

نقل و انتقاالت، باید تفاوت موردنظر را رقم بزنند.

پرسپولیس و نیاز مبرم در مسیر قهرمانی

بیرانوند، پیراهن سیدجالل را می پوشد!



فرهنگی   9 یکشنبه  26 تیر  1401- 17 ذی الحجه 1443 - 17جوالی 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5762

اسماعیل شنگله، کارگردان، بازیگر، مترجم 
و از اســاتید برجســته بازیگری در دانشکده 
هنرهای دراماتیک، شامگاه 25 تیرماه و در سن 
86 سالگی  بر اثر ابتال به کرونا درگذشت.  او از 
دهه 8۰ دیگر در سینما بازی نکرده بود اما در 
کارنامه کاری اش فیلم های »عروسک فرنگی«، 
»گاهی به آسمان نگاه کن«، »بانوی کوچک«، 
»آبی«، »پارتی«، »ســام و نرگس«، »ســگ 

کشی« و »دایره مینا« ثبت کرده است.
اگرچــه در برخی منابع »دایــره مینا« به 
کارگردانی داریوش مهرجویی نخســتین فیلم 
سینمایی او معرفی می شود، اما خودش تعریف 
کرده بود که ســال ۱۳۳8 اولیــن فیلمش با 
کارگردانی یک جوان فرانسوی بر اساس یکی 
از داستان های صادق هدایت و با همراهی رفیع 

حالتی ساخته شد ولی این فیلم را نه خودش 
دید و نه هیچ کس دیگر.

او سال ۱۳۱5 در تهران متولد شد و تئاتر را 
از ســال ۱۳۳2 آغاز کرد و در سال ۱۳۳5 وارد 
هنرستان هنرپیشگی شد. شنگله که تحصیالت 
خود را در دبیرســتان های ناصرخسرو، اقبال، 
دارالفنون و رشدیه گذرانده بود، از سال ۱۳۳2 
و با عضویت در جامعــه باربد کار تئاتر را آغاز 
کــرد و بعد در ســال ۱۳۳5 وارد هنرســتان 
هنرپیشگی شد. او لیسانس کارگردانی خود را 

از آکادمی هنرهای نمایشی وین دریافت کرد.
از این هنرمنــد ســریال ها و نمایش های 
تلویزیونــی زیادی باقی مانــده که او به عنوان 
بازیگر، کارگردان یا تهیه کننده در آن ها حضور 

داشته است.

برخــی از تلــه تئاترهای او مثــل »غرور 
زندگی«، »پزشــک دهکده کوکونیان«، »بعد 
از ســی ســال«، »ماه پنهان اســت«، »قضیه 
رابــرت اپنهایمر« و »قضیــه رابرت اپنهایمر« 
به کارگردانی علی نصیریان، خســرو شایسته، 

محمود عزیزی و تاجبخش فنائیان بوده است.
رضا بابک و مرضیه برومند از شنگله گفتند

مرضیــه برومنــد و رضا بابــک همزمان با 
درگذشت اسماعیل شنگله از این بازیگر قدیمی 

سخن گفتند.
ایــن دو هنرمند که ســال ها قبل در تئاتر 
و تئاترهــای تلویزیونــی با شــنگله همکاری 
داشته اند، از او به عنوان هنرمندی تالش گر یاد 
کردنــد که همواره در کنار فرهنگ و هنر بوده 
است. درگذشت شنگله در ســالروز تولد داود 
رشیدی و همکاری های متعدد این دو هنرمند 
ســبب شــد که برومند و بابک از رشیدی هم 

یاد کنند.
برومند در جمالت کوتاهی به ایسنا می گوید: 
اسماعیل شنگله، انسانی بسیار خوب و همیشه 
یاری گر فعالیت هــای فرهنگ و هنری بود. در 
زمینه تله تئاتر بســیار فعال بود و متاسفم که 
جایش در فعالیت های فرهنگ و هنر ما خالی 

شد.  
او که خواهر همســر داود رشــیدی است، 

از دوســتی دیرین شنگله و رشــیدی هم یاد 
می کند: دوســتی بسیار همراه و همدل بود. تا 
آخرین روزهای زندگی آقای رشــیدی در کنار 
خانواده ما بود. شــگفت انگیز که روز تولد آقای 
رشیدی هم از دنیا رفت. امیدوارم در آن جهان 
هم کنار هم باشند، باز هم با هم نمایشنامه های 

تازه ترجمه کنند و باز هم با هم کار کنند.
اما رضا بابک که زمانی دانشــجوی شنگله 
بوده و بعدتر با او دوســتی و رفاقت پیدا کرده 
است، نیز ســال های آغازین آشنایی خود را با 
او یادآوری می کند: دانشجو بودم که در سالن 
تئاتر موزه ایران باســتان، نمایش »کلمپ« را 
دیدم که آقای شــنگله کارگردانی کرده بود و 
بزرگانی همچون آقایان نصیریان و انتظامی و 
خانم عصمت صفوی در آن بازی می کردند. کار 

درخشانی بود.
او که در دوره طالیی دانشکده هنرهای زیبا 
در این دانشکده درس تئاتر خوانده است، ادامه 
می دهد: فکر می کنم ایشــان یک ترم استاد ما 
بودند اما بعدتر با هم دوست و همکار شدیم و 
دوســتی عمیقی بین ما شکل گرفت و بسیار 
به هم عالقه مند بودیم. او نمایشنامه های بسیار 
خوبی را ترجمه کرده بود. بســیار باسواد و بر 
رشته هنری خود مسلط بود. یادم می آید زمانی 
هر دو ما در کاری بازی می کردیم. آقای شنگله 

آنچنــان اطالعات دقیقی از آن نمایشــنامه و 
اجراهایش داشــت و مدام تصاویر متعددی از 
اجراهای مختلف آن نمایــش در اختیار گروه 
می گذاشت که شناخت همه ما را نسبت به آن 
کار بیشتر کرد. اصوال در زمینه سینما و تئاتر 

تشخیص بسیار خوبی داشت.
رضا بابک که همراه تعدادی دیگر از دوستان 
خود در دوره مدیریت داود رشــیدی در واحد 
نمایش تلویزیون ، فعالیت خویش را در حوزه 
تله تئاتر آغاز کرده است، یادآوری می کند: آقای 
شنگله با آقای رشیدی ارتباطی نزدیک داشت 
و در زمینه ســاخت تله تئاتر بسیار همراه بود. 
او یکی از بانیان ساخت تئاترهای تلویزیونی بود 
و خودش هم در این زمینه فعالیت تاثیرگذاری 
داشــت. این هنرمند که می گویــد همواره به 
همکاری با شــنگله عالقه مند بوده اســت، در 
ایــن باره توضیح می دهد: او بســیار دانا بود و 
شــناخت وسیعی از زندگی و هنر داشت و این 
ویژگی سبب می شد که همکاری و دوستی با 

او لذت بخش باشد.
رضا بابک که از درگذشــت شــنگله بسیار 
غمگین اســت، می گوید: بســیار متاســفم و 
از همیــن جا بــه خانــواده ایشــان، خانواده 
 تئاتــر و ســینما تســلیت می گویــم. یادش 

همواره خوش باشد.

اسماعیل شنگله، کارگردان و  بازیگر پیشکسوت سینما درگذشت

خداحافظی با رفیق داود رشیدی 

گروه فرهنگی – فخری سادات مسچی: حذف نام 
کوچک »وریــا غفوری« در برنامه خندوانــه آن چنان کار 
احمقانه ای بود که هیچکس حاضر به پذیرش آن نیســت 
و همه سعی دارند به نوعی مســئولیت آن را از دوش خود 
بردارند. اینکه یک رسانه پرمدعا این چنین گرفتار رفتارهای 
دور از شــان و غیــر منطقی می شــود و تا به ایــن اندازه 
»مخاطب« را به هیچ می گیرد، بازگو کننده معضلی اســت 
که صدا و سیما سالهاست به آن مبتالست و به مرو آن چنان 
مرجعیت رســانه ای خود را از دست داده است که در حال 
حاضر با همه بودجه، امکانات و ســابقه خود در حد صفحه 

یک سلبریتی در اینستاگرام هم اعتبار ندارد! 
سوء مدیریت در صدا و سیما بیداد می کند. سالهاست که 
مدیران این رســانه اصوال درکی از مدیریت رسانه ندارند. از 
سوی دیگر نگاه جناحی و سیاست زده در سطح باالی این 
رسانه باعث شــده که عموم مردم با روگردانی از این رسانه 
انحصاری در داخل کشور، به سوی شبکه های بیرون کشور 
یا فضــای مجازی رو بیاورند و اخبــار و تحلیل های صدا و 
ســیما حتی نتواند اقلیتی را که هنوز به صداو سیما توجه 
دارند، راضی کند. داستان حذف نام وریا غفوری البته پیش 
از خندوانه نیز باعث شــده بود صدا و ســیما مورد تمسخر 
مردم واقع شود؛ زمانی که عکس کاپیتان استقالل از دکور 
یکی از برنامه های صدا و سیما حذف شد و پس از آن فرهاد 
مجیدی به این رفتار اعتراض کرد، مردم نکته سنج کلیپی را 
برای هم می فرستادند که در آن صحنه های بازی وریا غفوری 
در تلویزیون را به شــوخی گرفته بود؛ اینکه به جای وریا در 
زمین فوتبال یک آباژور قرار داده شده بود که می دوید و گل 
می زد! همه گیری این قبیل شوخی ها نشان می داد که آنکه 
برنده دوئل وریا و صدا و سیماست مسلما وریا غفوری است. 
حــاال ولی آبروریزی تغییر نام کوچــک »وریا« در خندوانه 
نشــان داد که عبرت و عقالنیتی وجود ندارد. رفتار مدیران 
و تجربه برنامه سازان و ناظران پخش از ایرادهای عجیب به 
اندازه ای است که آنها ترجیح می هند خود دست به اقداماتی 
بزنند که باعث بی اعتباری بیشــتر می شــود. در میان باید 
این را هم در نظر داشــت که صداو سیما آنقدر که بر حذف 

نــام وریا غفوری اصرار دارد، بر گاف هایی که به بی اعتباری 
این ســازمان می افزاید کاری ندارد. در همین ماه های اخیر 
دو مورد عجیب در برنامه های این سازمان وجود داشته که 
در هر رســانه دیگری چنین می شد، باعث تغییر و تحوالت 
بسیار برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی می شد اما صدا 
و ســیما فقط به توجیه آن پرداخت: اولین موضوع فارسی 
صحبت کردن مهمانی بود که او را به عنوان یک کارشناس 
هندی دعوت شده بود؛ و مورد دوم صداگذاری بر روی یک 
فیلم قدیمــی مربوط به کریس رونالدو بود. علی رغم اینکه 
این موارد باعث شــد که رفتار سازمانی عریض و طویل به 

شدت زیر سوال برود اما در این سازمان کسی به فکر تغییر 
نیفتاد و همین است که خیال بقه اهالی این رسانه را راحت 
کرده که هر گونه رفتاری – مثل همین آبروریزی خندوانه – 

اصال برای مدیران این سازمان اهمیتی ندارد!
بــا این حال رامبد جــوان – که احتمــاال فکر می کند 
می تواند هم مردم را داشــته باشد و هم مدیران سازمان را 
– بعد از افشــای این خطای بزرگ، در کلیپی ســعی کرد 
موضوع را به نوعی ماســت مالی کند؛ غافل از اینکه با این 
گونــه عذرهای بدتر از گناه، دقیقــا همچون مدیران صدا و 
ســیما در قبال گاف های سابق عمل می کند. اینکه از ترس 

واکنش های بعدی، خود دست به کار شوی و چنین توهین 
بزرگی به مخاطبان بکنی، نشان می دهد که متاسفانه طرز 
فکــر تهیه کننــده و کارگردان برنامه خندوانه هم دســت 
کمی از مدیران ســازمان ندارد و خداوند، در و تخته را بهم 
خوب جفت کرده است. رامبد جوان در ویدیوی خود گفت: 
»دیشــب در مســابقه قاطی بازی خندوانه اسم وریای عزیز 
توسط کامران عزیز نوشته شد و من همان جا به شک افتادم 
که اگر قرار باشــد که در پخش دچار اشــکال شده و مجوز 
پخش نگیرد، امتیازها در مســابقه به هم می ریزد و مسابقه 
را تحت تاثیر قرار می دهد. با مشورت خود شرکت کننده ها 
به این نتیجه رســیدیم نام وریای عزیز را پاک کنیم، اســم 
دیگری بنویسیم تا مســابقه دچار اشکال نشود وگرنه وریا 
عزیز ماســت. همه فوتبالیست ها عزیز ما هستند و ما هیچ 
قصد توهین و بی حرمتی به هیچ کسی نداریم. از طرفداران 

وریا عذر می خواهیم، هم چنین خود وریای عزیز.«
جالب اینجاست که بعد از توضیحات رامبد جوان،  شبکه 
نسیم با انتشــار اطالعیه ای این رویکرد را به »سلیقه و نظر 
تیم تولید برنامه« مربوط دانســت. در متن این اطالعیه که 
توسط روابط عمومی شبکه آمده است: »در پی رویداد پخش 
شده در مسابقه »قاتی بازی« در برنامه خندوانه شب گذشته 
، پنجشــنبه 2۳ تیرماه، به اطالع مخاطبان گرامی و فهیم 
شبکه نسیم می رسانیم که این شبکه هیچ گونه محدودیت 
و ممنوعیتی در پخش اسامی فرد خاصی نداشته و تصمیم 
اتخاذ شــده، سلیقه و نظر تیم تولید برنامه »خندوانه« بوده 
و هیچ گونه ارتباطی با سیاســت های سیما و شبکه نسیم 
ندارد.« نکته مهم دیگر این اســت که وریا غفوری واکنشی 
در خصوص این رفتار بچگانه نداشته است و همین نشان از 
پختگی او می دهد. این داستان فقط باعث توجه بیشتر افکار 
عمومی به او و چرایی رویارویی او با صدا و سیماست. بدون 
شــک یکبار دیگر در بازی تازه صداو سیما یا خندوانه، وریا 
غفوری پیروز شد؛ و حاال هم رامبد جوان باید با سرافکندگی 
با خندوانه خداحافظی کند و هم صدا و ســیما یکبار دیگر 
تجربه تلخ گذشته خود را مزمزه کند و بالندگی وریا غفوری 

را تماشا کند. 

وریا غفوری، باز هم در مسابقه با صداوسیما برنده شد

قاتی بازی با اعتبار صدا و سیما!  
 تخریب در دانشکده ادبیات تهران!

گچ دیوار را شکافته اند، به آجرهای قدیمی رسیده اند. در سقف، الیه چوبی آشکار 
شده اســت، در گوشه ای از ســاختمان الوارهای چوبی، المپ ها و بقایا و دیگر 
ضایعات این خرابی رها شده است. در سمت دیگری میلگردها علم شده اند؛ این 
اوضاِع بخشی از ساختمان تاریخی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 
اســت. به گزارش ایسنا، هفته گذشته تعدادی از دانشجویان و اساتید دانشکده 
ادبیات دانشــگاه تهران عکــس معترضانه ای را در فضای مجازی به اشــتراک 
گذاشتند که از تخریب بخشی از فضای این ساختمان حکایت می کند، از ظواهر 
امر برمی آید انگیزه این خرابی، مقاوم یا استحکام سازی بنا باشد، آنچنان که قبال 
هم در دانشــگاه تهران سابقه داشته است. پیگیری از دانشجویان و اساتیدی که 
در ساختمان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران آمدوشد دارند نیز به این اظهارات 
رسید که مدتی است بخش پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی به این وضع 
و حال افتاده اســت. گمان آن ها بر این است که این بخش از ساختمان درحال 
بازسازی است. یکی از دانشــجویان مقطع دکتری از همین دانشکده می گوید: 
مشکالت دانشــکده ادبیات و علوم انســانی به قدری زیاد است که بازسازی و 

نوسازی، آن هم به این شکل، شاید آخرین نیازی باشد که باید به آن بپردازیم.
مجموعه دانشــگاه تهران در ۱8 آبان ماه ۱۳۷8 در فهرســت آثار ملی ایران به 
ثبت رســیده است، دانشکده ادبیات و علوم انســانی نیز یکی از قدیمی ترین 
دانشــکده های دانشگاه تهران است که تاریخ فعالیت آن به سال ۱2۹6 مستند 
شده است. بنابراین هرگونه تغییر، مرمت، ساخت وساز، بازسازی، استحکام بخشی 
و هر اقدام دیگری در آن، به اســتعالم میراث فرهنگی و نظارت این بخش نیاز 
دارد. در غیر این صورت، خالِف قانون اقدام شده است و جرم محسوب می شود.  
دانشــگاه تهران در سال های گذشته بارها بدون استعالم و نظر میراث فرهنگی 
به تخریب، ساخت وساز و بازسازی در این مجموعه دست زده است؛ در زمستان 
سال ۱۳۹۷ در زیر پلکان جنوبی دانشکده پزشکی، جایی که لوح بنای دانشگاه 
تهران قرار داشــت به نام مرمت، گودبرداری شد. یک سال قبل از آن هم بخش 
جنوبی دانشکده پزشکی درحال مرمت بود که اداره میراث فرهنگی تهران اعالم 
کرد: پیمانکار بدون دریافت مجوز از میراث استان تهران وغیرقانونی این مرمت 
را انجام داده اســت. روزهای پایانی سال ۱۳۹5 نیز بخشی از خیابان ۱6 آذر در 
تهران بســته شد تا جرثقیل ها بدون مزاحم کار کنند و یک طبقه به ساختمان 
دانشــکده داروسازی دانشگاه تهران اضافه شود. ناصر پازوکی - باستان شناس و 
مدیر اســبق اداره میراث فرهنگی اســتان تهرانـ  آن روزها، در واکنش به این 
اقدام متذکر شــده بود که دانشگاه تهران به عنوان یک بنای تاریخی در فهرست 
آثار ملی به ثبت رســیده اســت و هرگونه مداخله در این بنای تاریخی باید با 
نظارت و هماهنگی ســازمان میراث فرهنگی باشد، چون هر نوع مداخله حتی 
جزیی،  ساخت وســاز و اضافه کردن یک بخش کوچک بــه این بنای تاریخی، 
ممنوع و کامال خالف قانون اســت. این باستان شناس همچنین یادآوری کرده 
بود: زمانی  در بخشــی از فضای داخلی دانشــگاه و پشت مسجد را گودبرداری 
کردند، ســازمان وقت میراث فرهنگی از مسؤوالن دانشگاه شکایت کرد و آن ها 
تعهد دادند که دیگر هیچ ساخت وســازی در محدوده این بنای تاریخی با ارزش 
انجام نشــود. دانشــگاه تهران یک بار دیگر هم بدون مجوز میراث فرهنگی به 
استحکام بخشی ســاختمان یکی دیگر از دانشکده های خود دست زده بود، در 
پاییز ســال ۱۳۹5  در طبقه اول دانشــکده حقوق و علوم سیاسی تابلوی ورود 
ممنوع نصب شــده بود و کارگران مشغول کار بودند. وضعیت آن جا هم تاحدی 
شبیه حال امروز دانشکده ادبیات و علوم انسانی است. کارگران با کلنگ به جان 
گچ دیوارها و ســقف افتاده بودند، الیه اول سقف برداشته شده و تیرهای چوبی 
نمایان بود که میراث فرهنگی اعالم کرد عملیات استحکام بخشی در دانشکده 
حقوق بدون تایید و اســتعالم میراث فرهنگی بــوده و بعد هم پروژه را متوقف 
کرده بودند تا ناظر میراث فرهنگی مســتقر شود. وضعیت ساختمان دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی نیز اکنون مبهم است، اگرچه دانشگاه تهران بارها بر لزوم 
استحکام بخشــی ساختمان های این دانشگاه تاریخی تاکید کرده، اما با توجه به 
آن که این مجموعه در فهرســت آثار تاریخی ثبت ملی شده است، ضرورت دارد 
آنچنان که در ماده 558 تا 56۹ قانون مجازات اســالمی تاکید شده« هر گونه 
ساخت وساز در حریم بناهای متعلق به میراث فرهنگی و تاریخی کشور با مجوز 
سازمان میراث فرهنگی و تحت نظارت کارشناسان آن انجام شود، » پیش از هر 
اقدامی دانشگاه تهران از میراث فرهنگی استعالم گرفته و نقشه های پروژه را باید 

در شورای فنی اداره کل به بررسی رسانده باشد.

طنین موسیقی آذربایجان در تاالر وحدت 
ارکستر آلنام به همراه گروه کر باریش، سوم 
مرداد ماه با نواختن موسیقی آذربایجانی در 
تــاالر وحدت روی صحنه می رود. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، 
موســیقی آذربایجانی، توسط گروه ارکستر 
آلنام به همراه گروه کر باریش، ســوم مرداد 
ماه ساعت 2۱:۳۰ به رهبری وحید علی پور و 
خوانندگی ودود موذن و مسعود امیرسپهر در 
تاالر وحدت اجرا می شــود. در این کنسرت، 
محمدرضا عرفانی سولیست کمانچه و دانیال 
جورابچی کنسرت مایستر هستند و تنظیم 

قطعات را ذاکر اســد اف و جواد آبراهان برعهــده دارند. همچنین رضا نباهت، 
نوازنده ناقارا و فرهاد دلشــادی، نوازنده ســازکوبه ای این اجرا هســتند.  دیگر 
نوازندگان گروه آلنام عبارتند از جواد آبراهان )پیانو(، مینلی دانلیان )کالرینت(، 
غزاله میرزازاده )فلوت(، دانیال جورابچی، مونیکا لران، عرفان شــریف زاده، آذین 
نصرتی، ســارا نادری، کیانا آرامش، سنا معزز و غزاله صحرانورد )ویلن ۱(، بهراد 
سوخکیان، احسان شــامی، موژان میرزائی، ساناز نوربخش، محمدعلی غریبی، 
مهرنوش جوادزاده، محمد سیفید و ژنوس عزت پناه )ویلن 2(، الهام عادلی زاده، 
اشــکان نظر، منیژه ســاده و نیاز الهرودی )ویلن آلتو(،  محمدحسین غریبی، 
کورش کشــاورز، شهرزاد مجد، زهرا ساجدی و محیا نامداری مقدم )ویلن سل(، 

پروانه انارکی و عادل اصغرزاده )کنترباس(.
عالقه مندان می توانند بلیت این کنسرت را از سایت ایران کنسرت تهیه کنند.

کوین اسپیسی تبرئه شد
کوین اسپیسی در دادگاهی 
از اتهامات مرتبــط با تجاوز 
جنســی مربوط به ۱۷ سال 
پیش تبرئه شــد. به گزارش 
ایسنا به نقل از گاردین، این 
بازیگــر 62 ســاله روز برای 
بررســی چهار مــورد اتهام 
تجاوز جنســی  در دادگاهی 

در شــهر لندن شرکت کرد و در همه موارد از سوی دادگاه بی گناه شناخته شد. 
این برنده دو جایزه اســکار قبالً گفته بود که اتهامات این ســه مرد را که اکنون 
در ســنین ۳۰ و ۴۰ ســالگی قرار دارند، به شدت رد می کند. پس از انتشار خبر 
مطرح شــدن اتهامات اخالقی جدیدی از سوی سه مرد در بریتانیا علیه »کوین 
اسپیسی« که مربوط به سال های 2۰۰5 و 2۰۱۳ است، این بازیگر اعالم کرد که 
برای دفاع از خود به صورت داوطلبانه در دادگاه حاضر می شود. »کوین اسپیسی« 
در حالی در دادگاه حضور یافت و ســرانجام از اتهامات تبرئه شد که اخیرا از بازی 
در نقش اصلی فیلمی درباره چنگیز خان کنار گذاشته شد. این بازیگر قرار بود در 
فیلــم »۱2۴2: دروازه ای به غرب« نقش آفرینی کند اما اخیرا ورایتی گزارش داده 
که بازیگر دیگری جایگزین »اسپیسی« شده است. نخستین بار در سال 2۰۱۷، 
»آنتونی رپ« بازیگر فیلم  »پیشتازان فضا« مدعی شد »کوین اسپیسی« در سن 
۱۴ سالگی او را مورد تعرض قرار داده و »کوین اسپیسی« بازیگر برنده دو جایزه 
»اسکار« برای فیلم های »مظنونین همیشگی« و »زیبای آمریکایی« به همراه یک 
جایــزه تونی و ۱2 نامزدی جایزه امی را در کارنامه دارد، در نتیجه این اتهامات به 
بی کارترین بازیگر هالیوود تبدیل شد و کمپانی »MRC« سازنده سریال معروف 
»خانه پوشالی« نیز همکاری خود را با این بازیگر برنده اسکار قطع کرد و از ساخت 
فصل جدید این سریال هم منصرف شد. پس از آن 2۰ مرد دیگر نیز اتهاماتی علیه 
»اسپیســی« در زمان فعالیت او در تئاتر اولدویک لندن بین سال های ۱۹۹5 تا 
2۰۱۳ مطرح کردند و یک زن نیز در ایالت ماساچوست آمریکا، از او شکایت کرد 
که در نهایت »اسپیســی« از سوی دادگاه بی گناه شناخته شد. پس از چند سال 
دوری از سینما، »کوین اسپیسی« اخیرا در فیلم اکشن »پیتر پنج هشت« بازی 
کرده که این فیلم در بازار جشنواره فیلم کن 2۰22 به خریداران بین المللی معرفی 
شد. پیش از این نیز اعالم شده بود او قرار است در فیلم ایتالیایی »مردی که خدا 

کشید« ساخته »فرانکو نرو« بازیگر سرشناس سینمای ایتالیا، نقش آفرینی کند.

گزارش

اخبارکوتاه

پانته آبهرام، رضا کیانیان، غزاله صدر، عباس 
یاری و... از جمله ســخنران های بزرگداشــت 
زنده یــاد حمیدرضا صدر )نویســنده، منتقد 

سینما و مفسر فوتبال( بودند.
بــه گزارش خانه  هنرمندان ایران، مراســم 
سالگرد درگذشــت حمیدرضا صدر نویسنده، 
منتقد سینما و مفسر فوتبال شامگاه جمعه 2۴ 
تیر در سالن استاد شهناز خانه  هنرمندان ایران 
برگزار شــد. در ابتدای این مراسم پانته آ بهرام 
بازیگر روی صحنه آمــد و بیان کرد: صحبت 
کردن درباره حمیدرضا صدر هم ســخت و هم 
آسان اســت. حمیدرضا صدر شبیه موجودی 
بود که دســت های زیادی داشت؛ با یک دست 
نقد، با یک دست رمان، با یک دست کتاب و... 
می نوشــت. قبل از اینکه به اینجا بیایم به این 
فکر می کردم که چه بگویم؟ نمی دانم شــما به 
نشانه ها اعتقاد دارید یا نه، اما در همان لحظات 
پیش، خــودم از حمیدرضا می خواســتم که 
خودش به من بگوید امروز در این مراســم چه 
بگویم؟ ناگهان به کوچه ای رســیدم که نامش 
شــهید حمید صدر بود و فکر کردم حمیدرضا 
نشانه را به من داد؛ اولین تصویری که از ذهنم 
گذشــت پاره ای در فیه ما فیه موالنا بود که در 
آن آمده بود »حقیقت آینه ای بود که از آسمان 
افتاد، به تکه های مختلف تقسیم شد، هر کسی 
تکه ای از آن را برداشــت، خودش را در آن تکه 
آینه دید و فکر کرد حقیقت را دیده اســت، در 
حالــی که هر تکه از حقیقت دســت هر کدام 
از ماســت« ماهیت حمید چیزی شبیه همین 
اســت که در ذهن من نقش بســته؛ انگار یک 
تکه از عشق روی زمین افتاد، هر کدام پاره ای 
از وجــود او را دریافت کردیم و به همان اندازه 

از او می دانیم.
حمید و تجربه »زیستن« با چگالی باال

بهــرام در ادامه مطرح کرد: آشــنایی من 
با حمید به سبب ســینما بود ما درباره فیلم، 
بازیگــری و... با یکدیگر صحبــت می کردیم، 
بنابراین می توانم بگویــم آن پاره ای از حمید 
که دســت من اســت، آنقدر عشق و مهر دارد 
که گفتنی نیست. او هیچ وقت از کلمات منفی 
و خشــن اســتفاده نمی کرد، او برای من یک 
فیلســوف بی ادعا بود، گرچــه مرگ اندیش اما 
مثبت اندیش هم بود. حمیدرضا صدر مرگ را 
در پیش می دید و همین باعث می شــد همه 
توجه مــا را به خود جلب کنــد. فکر می کنم 
انتخاب هــای او فوتبال و ســینما بــود؛ این 
انتخاب ها جمعی ترین هنرها هســتند. از نظر 
من فوتبال هنر است. او ضمن اینکه تنهایی را 
دوست داشت عاشق جمع هم بود و این تضاد 

از حمیدرضا صدر موجود ویژه ای می ســاخت. 
من به حمیدرضا خیلی حسادت می کردم چون 
اینکه بتوانی از جمیع جهات این همه محبوب 
باشی، حسادت برانگیز است، اینکه زیستن را با 
چگالی باال تجربه کنی، حسادت برانگیز است. 
من هیچ پرســونای دیگری در زندگی ندیده ام 
که همزمان هم معروف و هم دوست داشــتنی 
باشد. حداقل من کسی را تا این اندازه عمیق و 
جاری نمی شناسم. او آنقدر به مرگ پیله کرد 
که در نهایت مرگ را شکست داد. فقط می توانم 

بگویم حمید نمرد.
کتاب صدر غم نامه نیست 

فتح نامه است
سپس رضا کیانیان روی صحنه آمد و اظهار 
کرد: من فکر می کنم حمیدرضا صدر هنوز زنده 
است، باور نمی کنم رفته باشد. آن روزهایی که 
داشــتم کتاب »از قیطریه تا اورنج کانتی« را 
می خواندم درســت زمانی بود که نزدیک ترین 
دوستم در کنارم همین مراحل را طی می کرد، 
من می خواندم و شبش همان  اتفاقات موجود 
در کتاب را می دیدم، تمــام مراحلی که آقای 
صدر با جناب کارســینوما طی کرد ما دیدیم. 
کارسینوما همان غده ای است که در همه جای 
بدن پخش می شــود، ایــن را در طول زندگی 

دوستم؛ داوود امیری هم دیدم. 
وی افــزود: این کتاب اصاًل شــبیه غم نامه 
نیست بلکه شبیه فتح نامه است، به نظرم حمید 
و داوود امیری کارســینوما را با مرگ شکست 
دادند  و مسخره اش کردند. چه کسی می تواند 
وقتی ســرطان تمام وجودش را گرفته است، 
غمگین نباشــد؟ ولی چرا یک نفر تا آن لحظه 
آخر مقاومت می کند؟ داوود دوســت من تا دو 
روز آخر داشت ورزش می کرد. راستش با دیدن 
این دو نفر یاد بابــک خرمدین هم افتادم که 
به دار شــد، آنقدر آنجا ماند که تمام پرندگان 
بدن او را خوردند. سوال این است که آیا بابک 
خرمدین شکست خورد یا خلیفه عباسی که او 
را به دار کرد؟ به نظرم خلیفه عباسی شکست 
خورد. کارسینوما شبیه خلیفه شد و صدر شبیه 
خرمدین. من هیچ وقت فکر نمی کنم حمیدرضا 
صدر مرده است، برای داوود هم، چنین تصوری 
دارم. هر کجا می روم نشانه های این عزیزان را 

می بینم.
۳۶۵ روز است که دستان گرمت را 

نگرفته ایم
ســپس غزاله صدر فرزند حمیدرضا صدر 
پشــت تریبون قرار گرفت و بــه قرائت متنی 
بــرای حاضران در مراســم پرداخت: »برای تو 
می نویســم پدر که حاال یک ســال است کنار 

ما نیســتی، بــرای تو کــه ۳65 روز پیش تن 
خسته ات را رها کردی و به آسمان پر کشیدی، 
برای تو که ســه سال با دل و جان با دشمنت 
جنگیدی و آن همه ســوزن و شــیمی درمانی 
را به جــان خریدی. حاال ۳65 روز اســت ما 
دســتان گرمت را نگرفته ایم و صورت ماهت را 
نبوسیده ایم، حاال یک ســال است میان نور و 
ستارگان و ابرها به دور از رنج و بیماری هستی 
ولی ما دلتنگت هســتیم. من و مامان در جای 
جای خانه تو را می بینیم، هر کجا می رویم تو به 
فکر ما می آیی، ما روزها و شب ها را با خاطرات 
تو ســر می کنیم و ســاعتی نیست از تو حرف 
نزنیم، ما هنوز با تو زندگی می کنیم. از تو برای 
همه چیز ممنونم، برای تمام زحماتی که برای 
ما کشیدی برای همه چیزهایی که به من یاد 
دادی، بــرای تصمیماتی که گرفتی، برای آنکه 
سه ســال با هیوال جنگیدی. از تو ممنونم که 
بهترین پدر دنیا بودی گرچه خودت می گفتی 
پدر خوبی نبوده ای اما برای من سراسر خوبی 
بودی. خانواده سه نفره ما با وجود تو خوشبخت 
بود حــاال اما خانواده ما بدون تو کوچک تر هم 
شــده اســت، ما بدون تو دیگر شکلی نداریم. 
مــن هرگز رهایت نخواهم کرد. ما به تو افتخار 
می کنیم که سراسر خوبی بودی، هرگز منافع 
شخصی را ترجیح ندادی، به تو افتخار می کنیم 
به تو که تنها وصیتت این بود که پس از مرگ 
بدنت را بــه تحقیقات پزشــکی تقدیم کنی، 
گفتی می خواهی به درمان سرطان کمک کنی. 
درســت است که این کار متاسفانه انجام نشد، 
اما مــا به همین تصمیمت افتخار می کنیم. تو 
نمرده ای، تو از هر زنده ای زنده تری و همیشــه 

در قلب ما می مانی.«
وقتی صدر مقابل

فردوسی پور می نشست
در ادامــه این مراســم امیر حــاج رضایی 
کارشــناس فوتبال به صحنه آمــد و گفت: با 
آقای صدر از طریق نوشــته های او آشنا شدم، 
همواره دوست داشــتم او را ببینم و وقتی در 
هفته نامه »تماشاگران« مطلبی از او خواندم از 
طریق همکارانش متوجه شدم حمیدرضا صدر 
با فوتبال هم آشناست، پس مثل گمشده ای در 
جســت وجوی او بودم. خوشبختانه حمیدرضا 
صدر بــه تلویزیون آمد، وقتی بــرای اولین بار 
حمیدرضا صدر را دیدم به او گفتم چقدر خوب 

شد به تلویزیون آمدی. 
وی اظهار کــرد: در دوره های مختلف جام 
جهانی، در مســابقات، در رونمایی از کتاب ها 
و... کنار ایشــان بودم. روزی آقای صدر به من 
گفت مــن عمر زیادی نمی کنم کــه من او را 

ســرزنش کردم، اما نمی دانســتم چه چیزی 
در کمیــن زندگــی اوســت. حمیدرضا صدر 
مرگ اندیــش بود در حالی که زندگی را عمیقاً 
دوست داشت، گاهی در میان صحبت ها به این 
پایان اشاره و درباره آن صحبت می کرد. زمانی 
که در تلویزیون مقابل فردوسی پور می نشست 
یک پینگ پنگ کالمــی جریان پیدا می کرد و 

مخاطبان فوتبال واقعی را می دیدند.
این کارشناس فوتبال عنوان کرد: حمیدرضا 
صدر تســلط زیادی به فوتبال به ویژه فوتبال 
بازیکنان  به طوری کــه  انگلســتان داشــت؛ 
همه تیم ها حتی تیم هــای گمنام انگلیس را 
می شــناخت و ما در حیــرت می ماندیم. او در 
برنامه های تلویزیونی آن شــوریدگی اش را به 
میلیون هــا ایرانی که پای تلویزیون نشســته 
بودند، منتقل می کرد. آقــای صدر تو حاال در 
آســمان ها هستی از یک جای خوب با آن روح 
بلندت ما را می بینی. تو به من گفتی تا فوتبال 
هست می شــود ادامه داد، پس چگونه شد که 

ادامه ندادی؟ اندوه سفرت هنوز با من هست.
حــاج رضایی اظهــار کرد: آقــای صدر در 
برنامه های ما نقش اساســی داشــت. ادبیات، 
دانش گســترده، صداقت و مردم دوستی او به 
ما کمک کرد، او به مفهوم واقعی عاشــق بود و 
همیشه می گفت طرفدار تیم های ضعیف است 
و دوست دارد آنها ببرند. بعدها در ماهنامه فیلم 
امروز مطلب آقای طالبی نژاد را خواندم که گفته 
بود حمیدرضا صدر ورای تسلط به حوزه فوتبال 
و سینما، یک نویسنده واقعی بود. آن قلم شیوا 
و آن واپســین کتابش برای من دردناک بود. 
میــراث آقای صدر باقی مانده و آن کتاب هایی 
است که در حوزه فوتبال نوشته و از این طریق 

به فرهنگ فوتبال ایران کمک کرده است.
ادبیاتی که صدر به تلویزیون اضافه کرد

رضا جاودانی مجری برنامه تلویزیونی دیگر 
سخنرانی بود که به صحبت درباره حمیدرضا 
صدر پرداخت، وی گفت: هنوز باورم نمی شود 
استاد صدر در کنار ما نیست. آشنایی من با او 

از ســال 2۰۰۴ آغاز شد، حمیدرضا صدر مرد 
فوق العاده ای بود، آنقدر در برنامه های تلویزیونی 
پرشــور بود که هنوز مردم به ما پیام می دهند 
و می گویند جای دکتر صدر خالی اســت، او با 

کالم شیرین خود جادو می کرد.
او مطرح کرد: حمیدرضا صدر تاریخ دیگری 
را بــرای مــا آورد مثاًل همه چیــز را با تاریخ 
یــادآوری می کرد. ضمن  رویدادهای فوتبالی 
اینکه ادبیات دیگری را به تلویزیون اضافه کرد، 
یک شیرینی و یک هیجان را به تلویزیون آورد؛ 
به طوری که همیشــه عادت داشتیم با هیجان 
و روحیه فوق العاده اش او را ببینیم. حمیدرضا 
صدر فوتبال را خوِد زندگی می دانست، من اما 
از او گله دارم که زود ما را رها کرد و رفت و این 

گله همیشه باقی می ماند.
او وقار و شأن را به فوتبال و سینما داد

در پایان این مراســم عباس یاری پشــت 
تریبــون قرار گرفت و گفــت: حمیدرضا صدر 
کسی بود که وقار و شان را به فوتبال و سینما 
داد و جایگاه برجسته ای را با قلم خود به همراه 
آورد. من هر وقت به تحریریه مجله، به سینما 
و به تئاتــر می روم، نشــانه های او را می بینم. 
پیاده روهای این شــهر گواهی می دهند که او 
چقدر به مخاطب و کســانی که می دید انرژی 
می داد. حمیدرضا صدر آنقدر از خودش انرژی 
به جا گذاشته است که هنوز در کنار ما هست، 
با روح و منش و کالم خود در کنارمان هست. او 
گرفتار بدترین نوع سرطان شده بود اما به خاطر 
این انرژی مثبتی که داشت سه سال دوام آورد، 
حمیــد در قلب همه ما هســت. رضا کیانیان، 
محســن امیر یوســفی، هوشــنگ گلمکانی، 
عباس یاری، پانته آ بهــرام، امیر حاج رضایی، 
تهمینه میالنی، مجتبی میرطهماســب، امید 
روحانی، احمد امینی، ابوالحسن داوودی، رضا 
جاودانی، پژمان راهبر و جمعی از دوستداران و 
عالقه مندان به زنده یاد حمیدرضا صدر در این 
مراسم حضور داشتند. حمیدرضا صدر روز 25 

تیر ۱۴۰۰ بر اثر بیماری سرطان درگذشت.

رضا کیانیان: 
حمیدرضا صدر هنوز زنده است!
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اخذ پایان کار با طعم حریق در برج های پر زرق و برق
درس های گرفته نشده از حادثه متروپل

گروه اقتصادی- شــهرام صدوقی: نزدیک به دو مــاه از ریزش غمبار 
ساختمان متروپل میگذرد و اگرچه در همان ایام اولیه پس از حادثه مسئولین و 
دســت اندرکاران حوزه ساخت و ساز در کشور بازرسی و جدیت در رسیدگی به 
تخلفات بلندمرتبه سازی را در دستور کار خود قرار دادند و در همان روزها لیست 
نزدیک به 130 سازه بلندمرتبه نا ایمن در تنها شهر تهران منتشر شد، اما آنطور 
که از گزارشهای مردمی به گوش میرسد متاسفانه همچون خیلی از مسائل حاد 
دیگر بعد از مدتی به فراموشــی سپرده شده است.جالب اینجاست که یکی از پر 
زرق و برق ترین پروژه های بلندمرتبه ایران که در جزیره زیبای کیش واقع شده 
از این قائده مستثنی نیست و در حالی چند هفته پیش هیات مدیره برج های دو 
قلوی کیش پیام تبریکی با این مضمون که اخذ صدور پایانکار را تبریک می گوییم 
منتشر کردند که برخی ساکنان این برج در واکنش به این واقعه اعالم می کنند 
که صدور پایانکار در حالی صورت گرفته است که این برج هنوز دارای مشکالت 
حریق است و ایرادات گرفته شده از سوی برخی نهادها مثل سازمان آتش نشانی 

ما را نگران کرده است. 
به گزارش مردم ســاالری، ریزش متروپل آبادان در حالی هنوز از اذهان پاک 
نشده و به عنوان یک نقطه تاریک در امر مهندسی ساختمان محسوب می شود 
که ساکنان برج های دو قلوی کیش می گویند آیا به تذکرات حریق قبل از پایانکار 
توجه شده است.ظاهرا حادثه متروپل باعث شده است تا برخی از ساکنان و حتی 
شرکت همای تهران به عنوان سرمایه گذار و سازنده که پیشتر نسبت به برخی 
ایرادات و مشــکالت ساخت و ســاز بی تفاوت بودند نسبت به آینده پروژه های 
خود تعصب داشــته و واکنش نشــان دهند.برج های دوقلــوی کیش بلندترین 
ساختمان های جزیره کیش هســتند که در نزدیکی ساحل مرجانی در جنوب 
شرقی کیش و در مدار ساحلی واقع شده اند، پروژه برج های دوقلو توسط شرکت 
انبوه سازان همای تهران اجرا و احداث شده است. زرق و برق تبلیغات این برج ها 
به حدی است که در بسیاری سایت ها از آن به عنوان مجهزترین و استاندارترین 
برج های کشور یاد می شود که دارای امکانات خاص و سازه های بسیار محکم است 
و طبق همین موضوع قیمت هر یک از واحد های آن سربه فلک میکشد.از همان 
روزها احداث برج های دوقلوی کیش با اما و اگرهایی همراه شــد و در آذر سال 
13۹۷ شرکت سازنده به دلیل تغییرات ایجاد شده در برجها که ناشی از آسیب 
به سازه و سیستمهای مجموعه از جمله آتش نشان میشد، تذکر گرفت.سپس در 
بازدید معاونت شهرسازی منطقه آزاد کیش در فرودین سال 13۹۸ ، مهر تایید 
بر تغییرات خارج از چارچوب و مقررات این برج ها خورد و رســما دریافت مجوز 
پایان کار به بعد از رفع و اصالحات مغایرت ها موکول شــد.برخی از ساکنان در 
گفتگویی اعالم می کنند که دو بار پای کارشناسان دادگستری به این سناریو باز 
شد. یک بار در سال 13۹۸ و بار دیگر در سال 1۴00 و مشخص شد که تغییرات 
و دســتکاری صورت گرفته توســط برخی مالکان در برج اساســی بوده و سازه 
اصلی برج در معرض خطر جدی اســت.برخی از ساکنان در تکمیل این گزارش 
در گفتگو می افزایند: بعد از اتفاق رخ داده در متروپل آبادان و ریزش ســاختمان 
به شــدت ترسیده ایم. چرا که در متن کارشناسی 1۶ شهریور سال 1۴00 آمده 
است: تغییرات انجام شده خطرات جدی را به همراه خواهد داشت، در این اعالم 
نظر به صراحت ذکر شده تغییرات در بخش رستوران تویین کافه و سالن ورزشی 
ســبب نشــتی آب به طبقه زیرین (پارکینگ برج) میشود که استحکام بنا را با 
خطر جدی مواجه می ســازد.»علیرضا سلیمی« در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت به دالیل بروز پدیده کارچاق کنی در اقتصاد اشــاره کرده و گفته بود 
که این مســئله عوامل متعددی دارد اما اصلی ترین آن نداشتن مقررات شفاف 
است، در واقع در برخی مواقع توصیه ها جای قانون را گرفته و روابط جای ضوابط 
نشســته اند به همین دلیل نخستین اقدام در راستای کاهش این مسئله حرکت 
در مسیر شفافیت اســت که البته مجلس یازدهم قدم های خوبی در این زمینه 
برداشته است.نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
عامل دوم که سبب بروز این مشکل شده ارتباط خاص برخی افراد صاحب نفوذ 
با برخی از مسئوالن است چراکه سوءاستفاده از این ارتباط منشاء کارچاق کنی 
شده متاسفانه این ارتباط خاص و محفل های اختصاصی سبب شده گاها قانون 
در ارتباط با این افراد نادیده گرفته شود.از سوی دیگر »هادی بیگی نژاد« درباره 
علل بروز پدیده کارچاق کنی در کشور و راه های مقابله با این پدیده به خبرگزاری 
ملت می گوید: راهی جزء بهینه سازی نظام حکمرانی وجود ندارد، به عنوان مثال 
اصالح ســاختار نظام بانک مرکزی ضروری است چراکه عده ای با البی اقدام به 
احداث بانک می کنند و سپس از بانک خودشان به شرکت خودشان چندصد هزار 
میلیــارد تومان وام می دهند! و از این طریق کار اقتصادی انجام می دهند و گاها 
ســرمایه مردم را نیز به یغما می برند لذا این نوع از اتفاق ها به دلیل خالء قانونی 
در حوزه بانکداری است که منجر به سوءاستفاده برخی ها می شود.نماینده مردم 
مالیر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به البی گری ها در حوزه ساختمان سازی 
که منجر به بروز اتفاقاتی همچون متروپل شد، افزود: در این حوزه نیز خالءهای 
قانونی بســیاری وجود دارد و باید بخش قضایــی نیز جزء ناظران در ارائه مجوز 
به ساختمان ســازی دقت کند.وی ادامه داد: در حالی افزایش بی ضابطه طبقات 
یک ساختمان مانند متروپل در کمیســیون ماده 100 بررسی می شود که قوه 
قضاییه نیز در این کمیسیون نماینده دارد. متاسفانه افزایش غیرمجاز طبقات به 
طور دائم و متعدد در کشور اتفاق می افتد.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی معتقد اســت باید برای مبارزه با پدیده کارچاق کنی در کشور عالوه بر 
نظارت صحیح بر اجرای قوانین، وجدان کاری نیز در سطح جامعه وجود داشته 
باشد، ضمن آنکه باید مدل حکمرانی یعنی شیوه اجرای قانون و نظارت بر قانون 
تغییر کند.با صدور مجوز پایان کار موقت و عدم رفع نقص و تغییرات جدی، این 
نظریه قوت می گیرد که آیا این موارد نیاز به حضور دستگاه قضایی دارد تا مردم 
ایران شاهد حوادث تلخ و ناگوار مثل »متروپل« نباشند و جلوی فسادگران حوزه 

شهرسازی و مدیران متخلف گرفته شود؟

تاکید مدیرعامل گروه بهمن
 بر امنیت اجرای فروش اینترنتی خودرو

محمد ضرابیان عضو هیات مدیره گروه بهمن و مدیرعامل بهمن موتور بیان 
کرد: علی رغم تمام سخنان و فشارهایی که برای شفافیت مطرح می شود، بحث 
ســند در رهن خودرو را برداشته و موجب شده اند تا یک فضای داللی از مرحله 
فروش کارخانه تا رســیدن به دست مصرف کننده شکل بگیرد.او با بیان اینکه 
لغو در رهن بودن ســند خودرو که موجب حذف داللی می شد را ضوابط اعالم 
شــده عنوان کرده اند، گفت: اگر ما با تعصب و شــدت از سالمت کار در عرصه 
فروش ســخن می گوییم به این علت است که تمام روند عرضه خودرو از درب 
کارخانه را راست آزمایی و رصد کرده ایم.مدیرعامل بهمن موتور با تاکید بر اینکه 
هیچ عاملیت و کارگزار گروه بهمن امکان ثبت نام در سامانه خرید خودرو ندارد، 
گفت: امنیت اجرای فروش اینترنتی خودرو نیز از طریق روش متمرکز فروش و 
استفاده از پلتفرم فروش اینترنتی خودروها دنبال می شود.ضرابیان گفت: برای 
اینکــه اختالف قیمت کارخانه با بازار را به حداقل رســانده و مصرف کننده با 
قیمت عادالنه تری خودرو خریداری کند، تیراژ را باال برده ایم تا عالوه بر تسهیل 
فرآیند فروش، قیمت های بازار هم کنترل شــود.او با تاکید بر اینکه تا زمانی که 
باالنس قیمت در بازار عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد، نارضایتی وجود خواهد 
داشــت، گفت: اگر اطالعات درســت و دقیق انتقال پیدا کند مصرف کننده به 
راحتــی می تواند خودرو را به قیمت کارخانه خریــداری کند.این فعال صنعت 
خودرو با بیان اینکه براساس قانون حمایت از مصرف کننده و آیین نامه فروش، 
خودروســازان ملزم به فروش ٢0 درصد از تولیدات خــود به صورت اینترنتی 
هســتند، افزود: این الزام در راستای ایجاد شرایط دسترسی آسان و امکان ثبت 

نام برای همه تعریف شده است.

گزارش

خودرو

ایران و روســیه توافقاتی بــرای دالر زدایی 
داشته اند رویکردی که گفته می شود با اجرایی 
شــدن آن و تحقق تســویه مبادالت تجاری با 
روبل و ریال بستر الزم برای کاهش تقاضا برای 
دالر ایجاد خواهد شد.به گزارش خبرنگار مهر 
چهارم تیرماه بود که رئیس کل بانک مرکزی از 
اجرایی شدن پیمان های پولی دو یا چند جانبه 
خبــر داد پیمان های پولی دو یا چند جانبه ای 
که بتوان از طریق آن با ارزهای ملی تسویه های 
تجــار را با طرف های خارجی انجام دهند او در 
این مصاحبه وعده داد که در همین راســتا به 
یکی از کشورهای مورد نظر برای عملیاتی شدن 

این طرح سفر خواهد کرد.
صالح آبادی اواســط تیرماه بود که در رأس 
یک هیئت اقتصادی راهی مســکو شد سفری 
کــه در آن با دو معاون نخســت وزیر و رئیس 
کل بانک مرکزی این کشور دیدار و گفتگو کرد 
دیدارهایی که یک خروجی مشــخص داشت و 
آن گام بلند دو کشور در جهت توسعه و تعمیق 
روابط بانکی تهران و مســکو داشت.رئیس کل 
بانک مرکــزی ایران در پایــان دیدارهایش با 
مقامات روسی از حصول توافق برای گسترش 
همکاری های بانکی و پولی بین دو کشور خبر 
داد؛ دیدارهایی کــه در جریان آن راهکارهای 
افزایــش ســرمایه گذاری های  و  رفع موانــع 
مشترک بین مسکو و تهران بررسی شد.صالح 
آبادی همچنین تاکید کرد: » ایجاد بسترهای 
مالی، یکــی از مهمترین محورهای توســعه 
اقتصادی به شــمار می رود و هم اکنون ایران 
برای جایگزینی ســوئیفت، از سامانه های پیام 
رسان بین بانکی بومی استفاده می کند و روسیه 
نیز پیام رسان های بومی و مالی خود را دارد که 
می تواند مبنایی بــرای همکاری بانکی بین دو 

کشور باشد.«
چشم انداز کاهش تقاضا برای دالر

حاال برخی رسانه ها از توافق دو کشور برای 
دالر زدایــی از روابط تجاری تهران – مســکو 
خبرمی دهنــد رویکردی که گفته می شــود با 
اجرایی شــدن آن و تحقق تســویه مبادالت 
تجاری با روبل و ریال بســتر الزم برای کاسته 
شــدن تقاضا برای دالر دســت کم به میزان 
ساالنه 3 میلیارد دالر خواهد بود.در پیمان پولی 

دوجانبه، تجارت با اســتفاده از پول های محلی 
انجام می شــود؛ یعنی به جای استفاده از یک 
پول واسط مانند دالر و یورو، از پول کشورهای 
مبدا و مقصد تجارت اســتفاده می شود و دالر 
واسط تجاری نیست.بروز بحران مالی در سال 
٢00۷ در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای 
مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت 
بین المللی شــد به نحوی که نقش دالر و یورو 
را کمرنگ کنند. در واقع کشــورهایی که قباًل 
از پول هــای رایج مانند دالر و یورو در مبادالت 
خــود اســتفاده می کردنــد، روش جدیدی را 
انتخاب کردنــد که به پیمان پولــی دوجانبه 
معروف شده استدر این رویکرد جدید، تجارت با 
استفاده از پول های محلی انجام می شود؛ یعنی 
به جای اســتفاده از یک پول واسط مانند دالر 
و یورو، از پول کشورهای مبدا و مقصد تجارت 
استفاده می شــود و دالر واسط تجاری نیست.
پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین 
دو کشــور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. 
در شــرایط اعمال تحریم بانکــی، پیمان های 
پولی می توانند به عنوان یک کانال امن و بدون 
ارتبــاط با نظام های مالــی تحت کنترل غرب 
عمل کنند.برای انتقال پول بین دو کشور )برای 
مثال ایران و روسیه(، باید دو مرحله تبدیل ارز 
صــورت گیرد. ابتدا ریال بــه دالر تبدیل و در 

نهایت دالر به روبل تبدیل می شود که در این 
حالت، دو مرحله پرداخت کارمزد الزم اســت. 
چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، 
تجارت دو کشور ارزان تر خواهد بود.پیمان پولی 
مسیر جدیدی در کنار سایر روش ها برای انتقال 
پول بین دو کشور است. با استفاده از این روش، 
تجار بدون نیاز به ارزهای ســخت )مانند دالر 
/ یورو( تجارت خود را انجام می دهند.بنابراین 
پیمان پولی می تواند باعث کاهش تقاضا برای 
دالر و بــه تبــع آن کنترل نــرخ دالر در برابر 
ریال در بازارهای داخلی شــود. تنوع گرایی در 
روش های پرداخت تجــارت خارجی و کاهش 
ریسک کشــور از دیگر دســتاوردهای انعقاد 
پیمان های پولی اســت به گونه ای که پیمان 
پولی دوجانبه، روشــی جدید است و در کنار 
سایر روش های ســنتی، پرداخت های خارجی 
کشــور را مدیریــت خواهــد کرد.تاکنون ۴۷ 
»پیمان پولی دوجانبه« بین کشورهای مختلف 
امضا شده است. در این رویکرد جدید، تجارت با 

استفاده از پول های محلی انجام می شود. 
یعنی به جای اســتفاده از یک پول واســط 
ماننــد دالر و یورو، از پول کشــورهای مبدأ و 
مقصد تجارت اســتفاده می شــود و دیگر دالر 
واســط تجاری نیســت.البته علیرغم مزایای 
بســیاری که برای انعقاد ایــن قراردادها برای 

طرفیــن پیمان بــه دنبــال دارد، برقراری آن 
مستلزم پیش شــرط هایی همچون اراده ملی 
کشورها و بانک های مرکزی آنها جهت تحقق 
این امر، وجود رابطه سیاسی مناسب میان دو 
کشــور و هم ترازی کالن اقتصادی دو کشــور 
بــه ویژه متعادل بودن تــراز تجاری به منظور 
حداقل شــدن میزان پرداختهای تسویه نشده 
است.همچنین طرف های این پیمان پولی باید 
محدودیت های ناشی از تحریم کشور مقابل را 
بپذیرنــد به گونه ای که آن کشــور با اطالع از 
آن که به واســطه تحریم ها، با محدودیت های 
زیــادی در روابط مالی و بانکی در ســطح بین 
المللی مواجه خواهد شــد، انگیزه کافی برای 
رویارویی با آمریکا و اروپا را داشته باشد.عالوه 
براین کشورهای طرف قرارداد باید دارای قدرت 
و پشتوانه اقتصادی مناســب باشند تا بتوانند 
نسبت به تعهدات خود پایبند بمانند، طراحی 
مکانیــزم اجرایی، تدوین مقــررات مربوطه و 
تدوین زیرساختهای فنی، وجود مکانیزم روشن 
مناســب برای تبدیل نرخ هــای متقاطع ارز و 
توافق بر ســر ارز واســط جهت تسویه ارزهای 
محلی از دیگر الزامات پیمان های ارزی اســت.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیمان دوجانبه 
پولی آغاز پایان امپراطوری دالر قلمداد می کنند 
اما با توجه تحوالت این روزهای بازار یورو رشد 

شــتابان ارزهای همچون یوان چین باید گفت 
شرایط برای سیطره ارزهای پرقدرت بر اقتصاد 

جهانی را خاتمه یافته تلقی کرد
تحریم ابزار اصلی جنگ اقتصادی

در شــرایط کنونی حربه اقتصادی به اصلی 
ترین ابــزار بــرای درهم شکســتن مقاومت 
کشورهای مســتقل از ســوی نظام سلطه به 
کار گرفته می شود به گونه ای که طی سالهای 
اخیــر به ابزار اصلی ایجاد آشــوب و نارضایتی 
در جوامع و ســرنگون کردن نظام های سیاسی 
مستقل از نظام سلطه تبدیل شده است.تجربه 
تشــدید تحریم های ظالمانه برعلیه جمهوری 
اســالمی ایران ٰ، تحریم سوریه، لبنان، ونزوئال و 
تحریم های اخیر غرب برعلیه روسیه از مصادیق 
عینی جنگ اقتصادی است جنگی که ابزار آن 
روابط پولی و مالی و سو استفاده از سیطره دالر 
بر روابط اقتصادی اســتهم اکنون بســیاری از 
بانک ها و فعاالن اقتصادی برجسته که تابعیت 
یا ارتباط مستقیم با کشــورهای مورد تحریم 
آمریکا قرار گرفته اند در فهرســت تحریم های 
اقتصادی گنجانده شــده اند و مدام این لیست 

به روز رسانی می شود. 
مرکز فرماندهی غرب در این جنگ، وزارت 
خزانه داری آمریکا اســت که طی بیش از یک 
دهه بــه طور خاص روی ایــران تمرکز نموده 
است.در شرایط کنونی که ایران و روسیه تحت 
تحریم های ظالمانه غرب هستند طبعاً استفاده 
از ارزهای غیر دالر و یورو و ســایر موضوعاتی 
که تجار و فعاالن اقتصادی بتوانند از بسترهای 
جدیدی برای مبادالت تجاری استفاده کنند از 
اولویت های نخســت و توسعه روابط اقتصادی 
است. اما ریشــه اصلی روی آوردن کشورها به 
سوی توافق های پولی دو و چند جانبه را باید در 
رویکرد سالهای اخیر قدرتهای بزرگ اقتصادی 
بــه حربه تحریم برای وادار کردن کشــورهای 
مســتقل از سیاســتهای تحمیلی نظام سلطه 
جســتجو کرد و باید گفت ظهــور راهکارهای 
نوین و انســجام کشــورها تنها مولود فشــار 
حداکثری و جنگ اقتصادی که از سوی آمریکا 
بر اقتصاد جهانی تحمیل شد و فشارهایی قرار 
بود کشورهای مستقل را منزولی کند حاال بالی 

جان »دالر« شده است.

رئیس کل بانک مرکزی از گسترش همکاری های پولی و بانکی ایران و روسیه خبر داد

دالر زدایی در مبادالت تجاری، عزم ایران و روسیه

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی گفت: احتمال اینکه در فصل تابستان با کمبود 
مواجه و مجبور شویم بنزین پاالیشگاهی را با شناسایی نقاط 
آسیب دوباره فعال کنیم و یا شروع به واردات فرآورده های 
نفتی بکنیم، وجود دارد.سیدحمید حسینی در گفت وگو با 
ایلنا، درباره امکان صادرات بنزین اظهار داشــت: با توجه به 
اینکه مصرف بنزین به 1٢0 میلیون لیتر در روز هم رسیده و 
پاالیشگاه ها نیز توانی برای صادرات بنزین ندارند، در نتیجه 
کسی انتظار صادرات بنزین از پاالیشگاه ها ندارد، اما برخی 
پتروپاالیشگاه ها مثل شــازند، بوعلی و نوری که واحدهای 
پتروشیمی دارند و برخی واحدهای مینی ریفاینری که بنزین 
و یا هیدروکربن سبک تولید می کنند. بعضا امکان صادرات 
دارند و عمده نیاز بازار افغانســتان که ماهانه حدود 100 تا 
150 هزار تن است از این محل تامین می شود و بخشی هم 

به بازارر عراق ارسال می شود و بخشی از مینی ریفاینری ها 
هم که کیفیت بهتری دارند بنزین و هیدروکربور ســبک و 
سنگین خود را به امارات ارسال می کنند.  وی افزود: قطعا 
اکنون پاالیشگاه ها با تمام ظرفیت کار می کنند ولی احتمال 
اینکه در فصل تابســتان با کمبود مواجه شــویم و مجبور 
شویم بنزین پاالیشگاهی را با شناسایی نقاط آسیب دوباره 
فعال کنیم و یا شــروع به واردات فراورده های نفتی بکنیم، 
وجود دارد. دبیر کل اتحادیــه صادرکنندگان فراورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: قاعدتا اکنون پاالیشگاه ها 
در بهترین وضعیت هســتند و در صورتی که بتوانند بنزین 

و گازوئیل بیشــتری تولید کنند، ایــن کار را خواهند کرد. 
قاعدتا برای هیچ پاالیشــگاهی صرفه نــدارد که نفتا تولید 
کند و با قیمــت ۷00 تا ۸00 دالر در هر تن را بفروشــد 
در حالــی که می تواند گازوئیــل را 1150 دالر و بنزین را 
هر بشــکه 150 دالر بفروشــد بنابراین ممکن است برخی 
پاالیشگاه به ریفرمیت رغبت داشته باشند، اما غیر از ستاره 
خلیج فارس هیچ پاالیشگاهی توان صادرات حجم باالیی از 
نفتــا و یا ریفرمیت را نــدارد.وی در ادامه گفت: باتوجه به 
قیمت مناســی که شرکت نفت برای تامین میعانات گازی 
پاالیشــگاه ها در نظر گرفته وضعیت فراورده های نفتی بد 

نیست ولی مشکل اصلی ورود فراورده های روسی است که 
می تواند بازارها را تحت تاثیر قرار دهد، بعبارت دیگر اکنون 
بخشی از بازارها تحت تاثیر فراورده های روسی قرار گرفته اند. 
حســینی تصریح کرد: اکنون عالوه بر اینکه هند نفت خام 
روسیه را با قیمت ارزان تر می خرد، قیر ایران را نیز که عمده 
صادراتش به بازار هند است با مشکل مواجه کرده است، به 
طوری که طی ســه ماه گذشته ماهانه حدود 100 هزار تن 
صادرات قیر ما کاهش یافته یعنی از ۴30 هزار تن سال ۹۹ 
به 3۶0 هزار تن در ســال 1۴00 رسیدیم و این رقم در سه 
ماهه ســال جاری هم به 330 هــزار تن کاهش پیدا کرده 
اســت، همچنین برخی محصوالت دیگــر هم چالش هایی 
دارند، در مجموع صــادرات فراورده های نفتی ایران باتوجه 
به رشد قیمت و ارزش جهانی تنها به لحاظ ارزشی افزایش 

صادرات داشته است.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی وزارت نیرو را مکلف 
به هوشمندسازی کنتورهای برق با اولویت مشترکینی که 
بیش از دوبرابر الگوی مصرف از برق استفاده دارند، کردند.

به گزارش ایســنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جریان جلسه علنی روزگذشــته ) شنبه( مجلس، گزارش 
کمیســیون انرژی در خصوص طرح مانع زدایی و توســعه 
صنعت برق کشــور را بررســی کرده و ماده ٢0 این طرح 
را به تصویب رســاندند.بر اساس ماده ٢0 این طرح؛ وزارت 
نیرو مکلف است از طریق شــرکت مادر تخصصی توانیر و 
شــرکت های ذی ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت 
داخل از جملــه شمارشگرهای)کنتورهای(هوشــمند و با 
رعایت مالحظات پدافندی و رایانیکی )ســایبری( در بستر 
تبــادل داده امن اقدام به هوشمندســازی شــبکه توزیع، 
رویت پذیری و کنترل پذیری با اولویت پســت های توزیع، 
مشترکین پرمصرف با مصرف بیش از دوبرابر الگوی مصرف 
و سپس سایر مشــترکین کند.منابع الزم برای اجرای این 
مــاده از محل منابع موضوع مــواد 3 و ۶ این قانون تامین 

می شود.
مسکوت ماندن 12 ساله طرح فهام 

به دلیل نبود اعتبارات 
طرح فهام )طرح ملی فراســامانه هوشمند اندازه گیری 
و مدیریت انرژی( از ســال 13۸۹ با اخذ مجوز از شــورای 
اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان طرح ملی 
تعریف شد، در ابتدا مباحث اولیه برای ٢0 میلیون مشترک 
صورت گرفت تا کنتورهای برق آن ها هوشــمند شود، اما با 

محدودیت منابع شــورای اقتصاد و سازمان مدیریت اعالم 
کردند که این طرح در فاز نخســت با تعویض یک میلیون 
کنتور و هوشمند شدن آن ها کار آغاز شود.به گزارش ایسنا، 
نگرانی از نبود زیرساخت ها، بحث بومی شدن و عدم تجربه 
باعث شد در فاز نخست تعویض یک میلیون کنتور مطرح 
شود. با این وجود، قرار بود این طرح در سال 13۹3 به پایان 
برسد و این یک میلیون کنتور تعویض شود، اما محدودیت 
منابع مالی باعث شد تنها 300 هزار کنتور هوشمند نصب 

شود.
اکنون نیز بعد از گذشت هشت سال این طرح پیشرفت 
چندانــی نداشــته و آنطور که مصطفی رجبی مشــهدی 
- ســخنگوی صنعت برق - به ایســنا گفته اســت تمام 
بخش های اداری، صنعتی، عمومی و کشــاورزی کشــور با 
مصرف 30 کیلوولت آمپر به باال که حدود ۷00 هزار کنتور 
برآورد می شود هم اکنون به کنتورهای هوشمند برق، مجهز 
و رویت پذیر شــده اند.وی با بیان اینکــه 300 هزار  کنتور 
هوشمند در بخش خانگی و تجاری نصب شده است، اظهار 
کرد: این بخش ها حدود 50 درصد مصرف برق کشــور را 
به خود اختصاص می دهند، بیش از 30 میلیون دســتگاه 
کنتور برق نیز در بخش خانگی و تجاری کشــور داریم که 
۶0 درصــد آن ها کنتورهای دیجیتــال و مابقی مکانیکی 
هســتند و در مجموع حدود 300 هزار کنتور هوشمند در 
بخش خانگی و تجاری نصب شده  است.به گفته سخنگوی 
صنعت برق با احتســاب بخش خانگی و تجاری هم اکنون 
یک میلیون دســتگاه کنتور برق هوشمند در کشور نصب 

شده است.گذر زمان و آمار رقام موجود در این بخش گویای 
این مســاله اســت که این طرح به هدف تعیین شده خود 
دســت نیافته است که علت آن نیز نبود منابع مالی عنوان 
می شود، امروز اما نمایندگان مجلس شورای اسالمی وزارت 
نیرو را مکلف به هوشمندســازی کنتورهای برق با اولویت 
مشترکینی که بیش از دوبرابر الگوی مصرف از برق استفاده 

دارند، کردند.
بر اســاس ماده ٢0 این طرح؛ وزارت نیرو مکلف اســت 
از طریق شــرکت مادر تخصصی توانیر و شــرکت های ذی 
ربط با نصب تجهیزات هوشــمند ســاخت داخل از جمله 
شمارشگرهای)کنتورهای( هوشمند و با رعایت مالحظات 
پدافندی و رایانیکی )ســایبری( در بســتر تبادل داده امن 
اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع، رویت پذیری و کنترل 
پذیری با اولویت پســت های توزیع، مشــترکین پرمصرف 
با مصرف بیش از دو برابر الگوی مصرف و ســپس ســایر 
مشــترکین کند. منابع الزم برای اجرای این ماده از محل 
منابع موضوع مواد 3 و ۶ این قانون تامین می شــود.هادی 
مدقق- مدیر کل دفتر هوشمندســازی و فناوری های نوین 
شــرکت توانیر - درباره آخرین جزئیات اجرای این طرح به 
ایســنا گفت: این طرح در قانون بودجــه 1۴00 و 1۴01 
مطرح شد اما علت اینکه تاکنون اجرایی نشده این بود که 

با بن بست مالی مواجه بوده است.
وی افزود: منابع این طرح در قانون 1۴00 اینگونه دیده 
شد که هزینه ها از مشترکان اخذ شود اما قرار شد در سال 
1۴01 این مســاله تغییر یابد. اکنون قرار شده است که در 

قالب یک قانون دائمی حمایت از صنعت برق این مساله اجرا 
و منابع آن نیز دیده شــود.مدیر کل دفتر هوشمندسازی و 
فناوری های نوین شرکت توانیر با بیان اینکه با تعیین منابع 
قطعا سرعت کار افزایش پیدا می کند، گفت: در حال حاضر 
بیش از ۷00 هزار مشــترک دیمانــدی را مجهز کرده ایم 
و بیــش از 50 درصد بار را پایش می کنیــم و نتیجه این 
مســاله نیز مدیریت بیش از 5000 مگاوات برق بوده است.
مدقق افزود: از این طریق توانســته ایم تا به بخش عمده ای 
از ناترازی ها پاسخ دهیم و مدیریت را در بخش های صنعت، 
کشاورزی، ادارات و مشترکان بزرگ تجاری مدیریت کنیم.
وی با اشــاره به اقدامات و برنامه های در نظر گرفته شــده 
برای تجهیز مشــترکان پرمصرف خانگی، گفت: اگر منابع 
تامین شود، می توانیم این طرح را به طور کامل اجرا کنیم؛ 
بر اساس اولویت پیش می رویم و هرچه منابع بیشتر باشد با 

سرعت بیشتری طرح را پیش خواهیم برد.
مدیــر کل دفتــر هوشمندســازی و فناوری های نوین 
شرکت توانیر با بیان اینکه اکنون قرار شده طرح را از محل 
افزایش قیمتی که برای صنایع انرژی  بر لحاظ و مقرر شده 
اســت قیمت تمام شده از این مشترکان اخذ شود، اجرایی 
کنیم، گفت: همچنین از طریق افزایش تعرفه مشــترکان 
خانگی پرمصــرف نیز منابع اجرای این طرح تامین خواهد 
شد.مشــترکان با جایگزینی کنتورهای هوشمند می توانند 
ساعت به ســاعت و دقیقه به دقیقه، میزان مصرف خود را 
بررسی و از آن اطالع پیدا کنند. بنابراین با نصب کنتورهای 
هوشمند به راحتی می توان به مدیریت بار شبکه اقدام کرد.

احتمال واردات بنزین قوت گرفت
خیز روس ها برای تصاحب بازار قیر ایران

با تصویب مجلس

وزارت نیرو مکلف به هوشمندسازی کنتورهای برق شد

اخبار انرژی

ریزش قیمت نفت
 رکورد هفتگی زد

قیمــت نفت روز جمعه پس از این که یک مقام آمریکایی اعالم کرد انتظار 
نمی رود تولید نفت عربستان سعودی فوری افزایش پیدا کند، ٢.5 درصد صعود 
کرد اما نهایتا به افت شــدید هفتگی تن داد.به گزارش ایسنا، این اظهارات در 
جریان ســفر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به خاورمیانه و در شــرایطی 
مطرح شد که تصور می رود ظرفیت مازاد تولید کشورهای عضو اوپک به رکورد 
پایینی نزول کرده است.بهای معامالت نفت برنت با دو دالر و شش سنت معادل 
٢.1 درصد افزایش، در 101 دالر و 1۶ ســنت در هر بشــکه بسته شد. بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و ۸1 سنت معادل 1.۹ 
درصد افزایش، در ۹۷ دالر و 5۹ ســنت در هر بشکه بسته شد.هر دو شاخص 
با بزرگترین کاهش هفتگی در حدود یک ماه گذشته روبرو شدند که به دلیل 
نگرانی از رکود و آســیب دیدن تقاضا برای ســوخت روی داد. نفت برنت 5.5 
درصد و وســت تگزاس اینترمدیت ۶.۹ درصد کاهش هفتگی به ثبت رســاند.
طبق گزارش بیکر هیوز، شــمار دکلهای حفاری نفت آمریکا هفته گذشته دو 
حلقه افزایش یافت و به 5۹۹ حلقه رســید که باالترین میزان از مارس ســال 
٢0٢0 است.در بخش اقتصادی، سیاستگذاران موافق افزایش نرخهای بهره روز 
پنج شــنبه گفتند موافق افزایش ۷5 واحدی نرخهای بهره در نشست سیاست 
پولی ماه جاری بانک مرکزی آمریکا خواهند بود. انتشــار آمار تورم آمریکا در 
روز چهارشنبه باعث شده بود معامله گران افزایش 100 واحدی نرخهای بهره 

از ســوی بانک مرکزی این کشور را پیش بینی کنند.بر اساس گزارش رویترز، 
تحلیلگران انتظار دارد فشــارهای نزولی بر نفت تحت تاثیر نگرانیها نسبت به 

چشم انداز اقتصاد جهانی، ادامه پیدا کند.

ثبت رکورد جدید
 در حفاری میادین مشترک غرب کارون

مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی از عملیات حفاری و تکمیل 
چــاه 1۹0 آزادگان جنوبی طی ۷۶ روز خبــر داد و گفت: حفاری باید در ۸۸ 
روز به عمق ٢۷50 متر می رســید که با کاهش 1٢ روزه زمان حفاری، رکورد 
جدیدی در میادین غرب کارون ثبت شد.به گزارش شرکت مهندسی و توسعه 
نفت، اسمعیل باقری با تاکید بر اینکه حفاری چاه 1۹0 میدان آزادگان جنوبی 
که از چاه های سروکی است، افزود: باید طبق برنامه پیش بینی شده ظرف مدت 
۸۸ روز با عمق ٢۷50 متر MD به اتمام می رســید که با همت کارشناســان 
شرکت متن در کنار تالش بی وقفه حفارمردان شرکت حفاری تدبیر، با 1٢ روز 
جلوافتادگــی از برنامه، طی ۷۶ روز، رکورد جدیدی را در میادین غرب کارون 
ثبت کردند.مجری طرح آزادگان جنوبی با اشاره به تکمیل چاه یاد شده توسط 
دستگاه اســتیجاری ٢01 شرکت عملیات اکتشاف گفت: این دکل حفاری در 
حال جابه جایی به پد ۶۴ برای شــروع عملیات حفاری جدید است.به گزارش 
ایرنا،میدان نفتی آزادگان جنوبی در مجاورت مرز عراق، واقع در ۸0 کیلومتری 
جنوب غرب اهواز، بین دو میدان نفتی یادآوران و آزادگان شمالی قرار دارد که 

ظرفیت برداشت از آن در فاز دوم توسعه با سرمایه گذاری داخلی و با بکارگیری 
ظرفیت پیمانکاران ایرانی بطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

عبور مصرف برق 
از مرز ۶۵ هزار مگاوات 

سخنگوی صنعت برق گفت: تا ظهر روز شنبه ٢5 تیر، مصرف برق در کشور 
مرز ۶5 هزار مگاوات را پشت سر گذاشته است.به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت شبکه برق ایران، »مصطفی رجبی مشهدی« افزود: روزگذشته نسبت 
به شنبه گذشته مصرف برق ٢ هزار و 500 مگاوات بیشتر شده است.وی ادامه 
داد: این هفته پیش بینی شــده که دمای هوا بسیار گرم باشد به خصوص برای 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه روزهای خیلی داغی خواهیم داشت که مصرف 
برق را بیشــتر خواهد کرد و رکورد تازه ای داشته باشیم.رجبی مشهدی ادامه 
داد: مردم همراهی خوبی با صنعت برق داشتند به گونه ای که حدود 3۸ درصد 
مشــترکان خانگی در قبض خردادماه خود مشــمول پاداش مدیریت مصرفی 
شدند.وی افزود: این هفته که هفته گرمی است اگر مردم همچنان به همراهی 
خود با صنعت برق ادامه دهند برای تأمین برق پایدار مشکلی نخواهیم داشت.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشــان کرد: نوار شمالی کشور هوا گرم تر از هفته 
گذشته شــده اســت، به طوری که 500 تا ۶00 مگاوات مصرف بیشتر شده و 
مســافرت مردم به این مناطق هم عاملی در افزایش مصرف اســت که انتظار 

می رود مردم مدیریت مصرف الزم را داشته باشند.
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ناوهای آمریکایی در مرز دریایی چین
نیروی دریایی آمریکا اعالم کرد یک فروند ناوشــکن نیروی دریایی ایاالت 
متحده روز شــنبه در نزدیکی جزایر مورد مناقشــه اسپراتلی ناوبری کرد که 
دومین عملیات »آزادی ناوبــری« در طول یک هفته در دریای چین جنوبی 

محسوب می شود.
به گزارش رویترز، روز چهارشــنبه ارتش چین خبر داد که ناو یو اس اس 
بنفولد را به هنگام ناوبری در نزدیکی جزایر مورد مناقشــه پاراسل دور کرده 

است.
آمریکا به طور معمول آنچه را عملیات آزادی ناوبری در دریای چین جنوبی 
می داند، انجام می دهد. نیروی دریایی آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد: روز 
۱۶ ژوئیــه )۲۵ تیر(، یــو اس اس ینفولد حق ناوبری و آزادی در دریای چین 
جنوبی در نزدیکی جزایر اســپراتلی را مطابق بــا قانون بین المللی به نمایش 
گذاشــت. چین ضمن متهم کردن آمریکا به ایجاد تنش های عمدی، می گوید 
مانعی در راه آزادی ناوبری یا عبور با هواپیما از فراز این منطقه ایجاد نمی کند.

چین کل دریای چین جنوبی را متعلق به خود می داند، اما ویتنام، فیلیپین، 
مالزی، تایوان و برونئی نیز بر سر این منطقه با هم رقابت دارند.

دریای چین جنوبی، دریایی حاشــیه ای اســت که بخشی از اقیانوس آرام 
به شــمار می آیــد و ناحیه ای در حدود ســه و نیم میلیــون کیلومتر مربع از 
ســنگاپور تا تنگه تایوان را دربر می گیرد. پس از پنج اقیانوس جهان این دریا 
بزرگ ترین ناحیه دریایی جهان اســت. جزیره های واقع در این دریا که با هم 
یک مجمع الجزایر را تشــکیل می دهنــد، بالغ بر صدها عدد و  عمدتاً خالی از 

سکنه هستند.

ویژه

دردسر وابستگی آمریکا به هوآوی و زد تی
مرجع مخابراتی آمریکا به ۳ میلیارد دالر دیگر برای سرمایه گذاری در زمینه 
حذف تجهیزات ساخت غول های چینی هوآوی و زدتی ای از شبکه های آمریکایی 
نیاز دارد که با احتســاب این رقم، هزینه های کلی برای این کار به ۴.۹ میلیارد 

دالر می رسد.
به گزارش رویترز، »جســیکا روزنفورسل« رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال 
آمریکا در قالب نامه ای به ســناتور »ماریا کانتول« که ریاست کمیته بازرگانی، 
علــم و حمل و نقل آمریکا را برعهده دارد، تاکید کرد که برای تامین مالی همه 
برآوردهای هزینه ای معقول و حمایت شده، برنامه بازپرداخت به ۴.۹۸ میلیارد 
دالر نیاز دارد که منعکس کننده کســری فعلی ۳.۰۸ میلیارد دالری است. وی 
یادآور شد از آنجا که کنگره آمریکا تنها با اختصاص ۱.۹ میلیارد دالر برای سرمایه 
گذاری در فرآیند حذف موافقت کرده است، به شرکت ها فقط حدود ۴۰ درصد 

از هزینه ها بازپرداخت می شود.
در ســال ۲۰۱۹ کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که کمیسیون ارتباطات 
فــدرال را موظف می کند تا اوپراتورهــای مخابراتی ایاالت متحده که یارانه های 
فدرال دریافت می کنند، وارد کند شبکه هایشان را از تجهیزات مخابراتی که خطر 
امنیت ملی را به همراه دارد، با وعده به بازپرداخت پاکســازی کنند. کمیسیون 
ارتباطات فدرال، هوآوی و زد تی  ای را تهدید نامیده و از شــرکت های آمریکایی 
خواســته است شــبکه های خود را از تجهیزات این دو شرکت خارج کنند یا از 

بودجه دولتی ۸.۳ میلیارد دالری برای خرید تجهیزات جدید محروم شوند.
با این حال، کنگره تنها بــا اختصاص ۱.۹ میلیارد دالر موافقت کرده و نحوه 
اثرگذاری برنامه حذف تجهیزات را زیر سوال برده است. واشنگتن مدعی است که 
شرکت هوآوی به دنبال گریز از محدودیت های صادراتی آمریکا است و می کوشد 

تا فناوری ها و تولیدات الکترونیکی ساخت آمریکا را از منابع ثالث بدست آورد.

اعتبار 100 میلیون دالری آمریکا
برای خلبانان اوکراینی

یک روزنامه آمریکایی از اختصاص ۱۰۰ میلیون دالر برای آموزش اســتفاده 
از جنگنده های ســاخت آمریکا توســط خلبانــان اوکراینــی، در پیش نویس 
الیحــه اختیارات دفاع ملی این کشــور خبر داد. به گــزارش روزنامه آمریکایی 
»دیفنس نیوز«، مجلس نمایندگان آمریکا به عنوان بخشــی از الیحه اختیارات 
دفاع ملی، این هفته تصویب کرد تا ۱۰۰ میلیون دالر برای آموزش اســتفاده از 

هواپیماهای آمریکایی، به خلبانان اوکراینی اختصاص داده شود.
»آدام کینزینگر« نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در گفت وگو 
با »دیفنس نیوز« تصریح کرد: بودجه ۱۰۰ میلیون دالری برای آموزش خلبانان 
اوکراینی، بخشــی از اصالحیه الیحه اختیارات دفاعی اســت تا فناوری سخت 
افزارهای نظامی اوکراین را از فناوری های دوران شــوروی به فناوری های غربی 
تغییر دهد. وی گفت: وقتی جنگ تمام شود دیگر اوکراین جنگنده میگی نخواهد 
داشت و باید خلبانان اوکراینی از هم اکنون برای استفاده از تجهیزات نظامی غربی 
آموزش داده شوند.  این مقام آمریکایی از آمادگی واشنگتن برای آموزش خلبانان 
اوکراینی در پایگاه های هوایی کلمبوس، می سی سی پی و احتماال تگزاس خبر داد 
و افزود: خلبانان اوکراینی باید حداقل سه ماه برای استفاده اولیه از جنگنده های 

آمریکایی اف-۱۵ و اف-۱۶ آموزش ببینند.

آماده باش آمریکا برای مقابله با آبله میمون
مدیر مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های آمریکا )CDC( نســبت به 
کمبود واکسن آبله میمون در این کشور با توجه به رشد روز افزون مبتالیان به 

این بیماری ابراز نگرانی کرد.
به گزارش پولیتیکو، »روشل والنسکی« ضمن ابراز ناامیدی از محدودیت در 
تامین واکسن مورد نیاز برای مقابله با شیوع ویروس آبله میمون در آمریکا اعالم 
کرد تعداد مبتالیان به این بیماری در این کشــور از ۴۵ مورد شناسایی شده در 
تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ ) ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲(، به یک  هزار و ۴۷۰ نفر افزایش پیدا 
کرده اســت. وی همچنین خاطرنشان کرد با توجه به سرعت شیوع بیماری آبله 
میمون انتظار می رود طی هفته های آتــی بر تعداد مبتالیان به این بیماری در 

آمریکا افزوده شود.
بنا بر اعالم اداره بهداشت و خدمات انسانی آمریکا )HHS(، تاکنون ۱۵۶ هزار 
ُدز واکســن آبله میمون موسوم به جینیوس )Jynneos( که تزریق ۲ ُدز از آن 
برای مقابله با این بیماری مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( قرار 
گرفته، توزیع شده است و ۱۳۱ هزار ُدز دیگر از این واکسن نیز آماده توزیع است.

این ســازمان افزود بــا توجه به محدودیت های اخیــر در تامین و به منظور 
دسترســی به واکســن مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع گسترده ویروس آبله 
میمون در آمریکا، پنج میلیون ُدز از واکســن »جینیوس« را سفارش داده و قرار 

است طی سال آینده میالدی تحویل آن آغاز شود.
براساس این گزارش، اداره بهداشت و خدمات انسانی آمریکا )HHS( پیشتر 
اعالم کرده بود که بیش از ۱۰۰ میلیون ُدز از واکســن ACAM۲۰۰۰ که نوع 
قدیمی تر واکسن بیماری آبله میمون است را در اختیار دارد اما به نظر می رسد 
اســتفاده از آن به دلیل عوارض جانبی قابل توجهی که دارد مورد استقبال قرار 

نگرفته است.
طی هفته های اخیر نحوه واکنش دولت فدرال آمریکا به شــیوع بی ســابقه 
ویروس آبله میمون  در این کشور مورد انتقاد پزشکان و فعاالن حوزه سالمت قرار 
گرفته است. آن ها به روند کند توزیع واکسن این بیماری و همچنین نبود امکانات 
برای انجام سریع و آسان آزمایش های تشخیص این بیماری نادر اعتراض کرده اند.
به گزارش ایرنا، از آغاز ماه ِمی ۲۰۲۲ )اردیبهشــت ۱۴۰۱( تاکنون سازمان 
جهانی بهداشــت بیــش از ۱۰ هزار ابتال به آبله میمون را در ۶۰ کشــور خارج 
از آفریقا ثبت کرده اســت. نخستین مورد ابتال به آبله میمون در میان نظامیان 

آمریکایی واقع در پایگاه ارتش آمریکا در اشتوتگارت آلمان گزارش شد.
تدروس آدهانوم مدیرکل ســازمان جهانی بهداشت، ۱۹ خردادماه ۱۴۰۱  در 
نشست خبری این سازمان در شهر ژنو هشدار داد ممکن است مهار شیوع جهانی 
ویروس آبله میمون به سادگی امکان پذیر نباشد و خطر این بیماری در کشورهای 
غیر بومی ویروس جدی و واقعی است. عالئم اولیه آبله میمون شامل تب، سردرد، 
درد عضالت، کمردرد، تورم غدد لنفاوی، لرز و خستگی است. التهابات پوستی نیز 
ممکن است ایجاد شود که معموالً روی صورت قبل از انتشار به سایر قسمت های 

بدن شروع می شود. در نهایت یک دلمه تشکیل می دهد و می افتد.
افرادی که مشــکوک به ابتال به ویروس هستند بهتر است در یک اتاق فشار 
منفی )فضاهایی مورد استفاده برای ایزوله کردن بیماران( نگهداری شوند و توسط 
متخصصان مراقبت های بهداشــتی با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی تحت 
نظر قرار گیرند. هرچند این بیماری باعث نگرانی در سراسر جهان شده است، اما 
دانشمندان معتقدند که شیوع این بیماری به مانند همه گیری کرونا نخواهد بود 

زیرا انتقال این بیماری به راحتی سارس-کوو-۲ نیست.

پولیتیک

رویداد

رویداد

در پایــان هفته نخســت از رقابت ها برای 
تعیین جانشــین »بوریس جانسون« نمودارها 
از میان پنج نامزد باقی مانده، ســه نفر را دارای 
بیشترین شــانس برای پیروزی در انتخابات و 
تصاحب کرسی نخست وزیری معرفی می کنند.

»ریشی سوناک« وزیر پیشین دارایی، پنی 
موردانت وزیر اســبق دفاع، »تام توگندهات« 
رئیس کمیتــه پارلمانی امــور خارجی، »لیز 
تراس« وزیر امور خارجــه و »کامی بادنوک« 
معاون پیشــین نخســت وزیر در امــور زنان 
گزینه های اصلی جانشــینی بوریس جانسون 
هســتند که موفق شــده اند با حمایت ســایر 
نماینــدگان حــزب محافظــه کار از ســد دو 
رای گیری به عمل آمده در روزهای چهارشنبه 
و پنجشنبه هفته گذشته عبور کنند. آن ها در 
روزهای آینده به تشریح برنامه های خود برای 
اداره کشــور خواهند پرداخت تــا در دورهای 
بعدی رای گیری که گفته می شود روز سه شنبه 
ازسرگرفته خواهد شد شــمار نامزدها ریزش 
کند. انتخابــات برای تعیین رهبر جدید حزب 
محافظه کار پس از کناره گیری بوریس جانسون 
از قــدرت آغاز شــد. در رای گیــری دو دور 
اخیر ناظم زهاوی وزیر دارایی بریتانیا، جرمی 
هانت رئیس کمیته پارلمانی بهداشت و سوئال 
بریورمن دادستان پیشین از دور رقابت ها حذف 

شدند. طبق رویه حزب محافظه کار، انتخابات 
در دو مرحله انجام می شــود. نخست نامزدها 
برای کســب تائید نمایندگان حزب رقابت می 
کنند. بر همین اساس چندین دور رای گیری 
انجام می شــود تا زمانی کــه تنها دو نفر باقی 
بمانند. ســپس نام آنها برابــر ۱۸۰ هزار عضو 
عمومی حزب محافظه کار قرار می گیرد تا رهبر 
جدید را انتخاب کنند. با توجه به اینکه حزب 
محافظه کار دارای اکثریت قاطع کرســی های 
پارلمان اســت، پیروز انتخابات، نخســت وزیر 
خواهد شــد. دو نامزد نهایــی پایان این هفته 
مشخص خواهد شد و ســپس تصمیم گیری 
به اعضای عمومی حزب محافظه کار ســپرده 
می شــود تا ۱۴ شهریور نخســت وزیر جدید 

کشور را تعیین کنند.
نتایجرایگیری

در رای گیری دو دور اخیر، ریشی سوناک و 
پنی موردانت موفق شدند تا بیشترین آراء را از 
سوی نمایندگان حزب محافظه کار کسب کنند. 
پس از آن لیز تراس در مقام ســوم قرار دارد و 
مابقی نامزدها با فاصله زیادی نســبت به آراء 
نفرات اول تا سوم، از سد رقابت ها عبور کردند.

در رای گیری روز چهارشنبه، سوناک موفق 
شد ۸۸ رای، موردانت ۶۷ رای، تراس ۵۰ رای، 
کامــی بادنوک ۴۰ رای، ســوئال بریورمن ۳۲ 

رای و توگندهات ۳۷ رای، کســب کنند. روز 
پنجشنبه سوناک با کســب حمایت ۱۳ رای 
بیشــتر موفق شــد تا در مجموع ۱۰۱ رای و 
موردانت هم با ۱۶ رای بیشــتر ۸۳ رای کسب 
کند. ســایر رقبا هم به ترتیــب ۶۴ رای برای 
تراس، ۴۹ رای بــرای بادنوک و ۳۲ رای برای 
توگندهات اختصاص یافت. بیشتر شرط بندی ها 
در بریتانیا نشان می دهد که خانم موردانت در 
انتخابات درونی حزب محافظه کار پیروز خواهد 
شــد. این درحالیست که شمار قابل توجهی از 
اعضای حزب معتقدند که او گزینه مناســبی 

برای این کار نیست.
نظراعضایعمومیحزبمحافظهکار

نتایج تازه ترین نظرسنجی صورت گرفته از 
اعضای حزب حاکم محافظه کار بریتانیا نشان 
می دهد که خانم »پنــی موردانت« وزیر دفاع 
اسبق بریتانیا از شانس باالتری به نسبت سایر 
رقبا، برای پیروزی در انتخابات رهبری حزب و 
تصاحب کرسی نخست وزیری برخوردار است.

بــر اســاس نظرســنجی موسســه یوگاو 
)YouGov( پنــی موردانت ۲۷ درصد آراء را 
بلحاظ محبوبیت کســب کرده است. پس از او 
کامی بادنوچ معاون پیشــین بوریس جانسون 
در امــور زنان قرار دارد که ۱۵ درصد آراء را به 
خود اختصاص داده است. بر اساس نظر سنجی 

یادشده، اگر خانم موردانت به مرحله نهایی راه 
پیدا کند، او باز هم از شانس باالتری نسبت به 
دیگر رقبا برای پیروزی در انتخابات برخوردار 
اســت. یافته های موسسه یوگاو نشان می دهد 
که بخت پیــروزی خانم موردانت دربرابر خانم 
تراس ۵۵ بــه ۳۷ درصد، خانم بادنوک ۵۹ به 
۳۰ درصد، اقــای توگندهات ۶۴ به ۲۶ درصد 
و آقای سوناک ۶۷ به ۲۸ درصد است. در نظر 
ســنجی اخیر، پیش بینی مثبتــی از احتمال 
پیروزی سوناک ارائه نشــده و او فقط در برابر 
جرمی هانت که در دور نخست رقابت ها حذف 
شد از شانس باالتری برای پیروزی در انتخابات 
برخوردار است. ناظران معتقدند ریشی سوناک، 
لیز تــراس و پنی موردانت از شــانس باالیی 
برای پیروزی در انتخابات برخوردار هســتند 

و تا تصاحب کرســی نخست وزیری فقط یک 
قدم فاصله دارند. یک منبع نزدیک به بوریس 
جانسون به روزنامه تایمز چاپ لندن گفته است 
نخست وزیر از ریشی سوناک متنفر است و به 
هم حزبی های خود توصیه کرده، به هر کدام از 
نامزدها بغیر از ســوناک رای دهند. وی افزود 
کــه لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا، گزینه 
مورد نظر جانسون برای تصدی کرسی نخست 
وزیری اســت. »لیز تراس« در کارزار تبلیغاتی 
خود از ادامه سیاســت های بوریس جانســون 
سخن می راند، در حالی که ریشی سوناک که 
با استعفا از وزارت دارایی )بعنوان دومین مقام 
ارشد دولت( زلزله ای به جان کابینه انداخت تا 
جانسون را از قدرت کنار بزند بدنبال تحول در 

سیاست های اقتصادی کشور است.

رقابت سنگین محافظه کاران برای تعیین نخست وزیر بریتانیا

جــو بایدن رئیــس جمهــوری آمریکا که 
در صــدر هیاتی از مقامات کشــورش به جده 
عربستان سعودی سفر کرده است، با محمد بن 
ســلمان ولیعهد سعودی دیدار و گفتگو کردند.  
بر اســاس تصاویر و ویدئوهای منتشــر شــده  
بایدن پس از از پیاده شدن از خودروی خود در 
برابر کاخ سلطنتی پادشاه عربستان در جده، با 
محمد بن سلمان که به استقبالش آمده روبه رو 
می شود. بایدن تا اینجای کار در سفر خاورمیانه  
با همه متحدین واشــنگتن دست داده است و 
تنها ولیعهد عربســتان بود که با پروتکل های 

کرونایی مواجه شد.
ولیعهد عربستان ســعودی از بایدن در کاخ 
پادشاهی السالم در جده استقبال کرد و رئیس 
جمهوری آمریکا  در نخستین دیدار رو در روی 
خود با محمد بن سلمان با وی دست نداد بلکه 
در مقابل، دســت مشت کرده خود را به دست 

او زد.
فاکس نیــوز عنوان کرده کــه مدیر اجرایی 
روزنامه واشنگتن پســت اولین دیدار بایدن با 

محمد بن سلمان را »شرم آور« توصیف کرد و 
نوشت این دیدار بدتر از دست دادن بود.

این رسانه افزود: احوالپرسی  بایدن با ولیعهد 
عربستان در روز جمعه، توئیتر را از مدیر عامل 
واشنگتن پســت گرفته تا آدام شیف، نماینده 
مجلس نمایندگان  از ایالت کالیفرنیا کالیفرنیا، 
به شدت عصبانی کرد و آنها از این حرکت شرم 

آور انتقاد کردند.
دولت بایدن سال گذشته گزارشی را از طبقه 
بندی خارج کرد که در آن ولیعهد عربستان به 
دلیل تایید عملیات دســتگیری یا قتل روزنامه 
نــگار و مخالف عــرب و از همــکاران روزنامه 
واشنگتن پست مقصر شناخته شد. در نتیجه، 
بســیاری از حامیان بایدن نگران این بودند که 
دســت دادن با رهبر عربستان سعودی  چشم 

اندازی وحشتناک برای دولت او ترسیم کند.
آدام شیف در توئیتی نوشت: اگر به یادآوری 
بصری تداوم سلطه نیروهای مستبد کشورهای 
غنی از نفت بر سیاســت خارجــی آمریکا در 
خاورمیانه نیاز داشــته باشــیم ما امروز به آن 

دســت یافتیم. اولین دیدار بایــدن و ولیعهد 
عربستان بدتر از هزار کلمه بود.

اشلی پارکر خبرنگار روزنامه واشنگتن پست 
نیز نوشــت: این اولین برخورد به جای دســت 
دادن بود اما بایدن با کســی دیــدار کرده که 
دســتور قتل و مثله کردن روزنامه آمریکایی را 

داده است.
مهدی حسن مجری شبکه ام اس ان بی سی 
توئیت کرد: در ۶ ماه گذشــته بایدن و آمریکا 
پوتین و روســیه را به خاطر حقوق بشر، جنگ 
غیرقانونی و استبدادگری مورد انتقاد شدید قرار 
داده اند . آمریکا اکنون شــاهد سیاست دوگانه 
خارجی آمریکا است که به طور کامل به نمایش 

گذاشته شده است.
پوزخندمغرورانهبنسلمان

خبرنگار شبکه خبری ان بی سی نیوز آمریکا 
نیــز که بایدن را در ســفرهمراهی می کند، در 
حساب توئیتری اش درباره سوالش در خصوص 
قتل جمال خاشقچی و واکنش ولیعهد سعودی 
نوشــت. این خبرنگار آمریکایی نوشــت که در 

پایــان این دیدار از محمد بن ســلمان ولیعهد 
ســعودی ســوال کردم آیا از خانــواده جمال 

خاشقچی عذرخواهی خواهید کرد؟
محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی قبل از 
آنکه یکی دســتیاران سعودی بازویم را محکم 

بگیرد، لبخند مغرورانه مالیمی زد.
جمال خاشــقچی روزنامه نــگار مخالف بن 
ســلمان که در واشنگتن پست قلم می زد مهر 
ماه ســال ۹۷ پس از مراجعه به کنســولگری 
عربستان در استانبول ترکیه ربوده شد و به طرز 

فجیعی به قتل رسید.
این روزنامه نگار ۵۹ ســاله به عنوان منتقد 
هیأت حاکمه ســعودی، دوم اکتبر ۲۰۱۸ )۱۰ 
مهــر ۹۸( یک هفته پــس از آنکه از مقام های 
سعودی به خاطر ســکوت در برابر اهانت های 
ریییس  جمهــوری آمریکا انتقاد کرده بود، در 
کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسید.

خاشقچی پیش تر نیز در سلسله مقاالتی در 
روزنامه واشنگتن پست آمریکا، از سیاست های 
عربســتان در خصوص بحران قطر، قطع روابط 

بــا کانادا، جنگ علیه یمــن و برخورد مقامات 
ســعودی با رســانه های و فعاالن مدنی به ویژه 

مدافعان حقوق بشر انتقاد کرده بود.
جــو بایدن رئیــس جمهــوری آمریکا روز 
پنجشنبه حاضر نشــد مستقیما اعالم کند که 
مســاله قتل جمال خاشقچی ســتون نویس 
واشنگتن پست را در ســفر  خود به عربستان 

سعودی مطرح خواهد کرد.
کاخ ســفید از شــراکت»راهبردی« دولت 
بایدن با عربستان ســعودی دفاع کرده و گفته 
اســت که رئیس جمهور خواهان »دستیابی به 

صلح« با این کشور است.  
بایدنچشمانتظارنفتعربستان

صاحب نظران سیاســی با توجه به درپیش 
بودن انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا و سهم 
انکارناپذیر بهای سوخت در میزان رضایتمندی 
رای دهندگان آمریکایی، پیش بینی می کردند 
کــه افزایش تولیــد نفت عربســتان و کاهش 
متعاقب بهای بنزین در دســتورکار سفر بایدن 

به جده باشد.
با این حال، اظهارات دیشب )۲۴ تیر( جیک 
سالیوان از ناامیدی واشنگتن در ترغیب شریک 

عرب خود حکایت می کرد.
سالیوان پیش از آغاز کنفرانس خبری رئیس 
خود بــه خبرنگاران گفته بود که آمریکا انتظار 
ندارد عربستان سعودی فوری تولید نفت خود 
را افزایش دهد و منتظر نتیجه نشســت بعدی 

اوپک پالس در سوم اوت )۱۲ مرداد( است.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان نیز 
دیروز به روزنامه انگلیسی فایننشیال تایمز گفته 
بود: نفت سالح سیاسی نیست. تانک نیست که 
آن را به سمت کسی نشانه رفته و شلیک کنیم. 

نفت یک کاالست.
به گفته این مقام عربســتانی، ریاض تولید 
خــود را به دفعات و بر اســاس میــزان تقاضا 
افزایش داده و به ارزیابی های خود ادامه خواهد 
داد. وی افزود: اگر شــاهد کمبود نفت باشیم، 

نفت بیشتری تولید خواهد شد.
با این حال کاخ ســفید از نتایج دیدار مقام 
های آمریکایی عربســتانی ادعای دیگری دارد 
که نشان می دهد که ریاض تولید نفت ماه های 

ژوئیه و اوت را ۵۰ درصد افزایش خواهد داد.
در این ســند کــه در تارنمای کاخ ســفید 
منتشر شده آمده اســت: عربستان سعودی به 
حمایت از توازن بازار جهانی نفت برای رشــد 
اقتصادی پایدار متعهد شــده اســت. آمریکا از 
افزایش تولید ۵۰ درصد بیش از ســطوح پیش 
بینی شده ماه های ژوئیه و اوت استقبال کرده 

است. 
این گام ها و گام های آتی هفته های آینده 
به ثبات قابل توجه بازارها کمک کرده و خواهند 

کرد.

قتل خاشقچی روی سفر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سنگینی  می کند

لبخند مغرورانه بن سلمان به بایدن

»بن ون بوردون« مدیرعامل شرکت نفتی شل در اظهاراتی 
ضمن هشدار نسبت به کمبود گاز در زمستان پیش رو تاکید 
کرد با روند کنونی احتماال اروپا مجبور به جیره بندی مصرف 
انرژی می شود. بهای نفت خام در اروپا در سال جاری به میزان 
قابل توجهی افزایش یافته به گونه ای که از آغاز ســال جاری 
میالدی تاکنون ۴۸.۴۱ درصد رشــد یافته اســت. بهای گاز 
طبیعی نیز از ژانویه سالجاری )دی ۱۴۰۰( تاکنون بیش از ۹۸ 
درصد افزایش یافته است. همزمان مدیرعامل هلندی شرکت 
نفتی شل هشدار داده است که زمستان سختی در انتظار اروپا 
است.   مدیرعامل شل با بیان اینکه بهای گاز همچنان به رشد 
خود ادامه خواهد داد می گوید: در بدترین حالت اروپا ممکن 
اســت مجبور به جیره بندی مصرف انرژی شود. وی در عین 
حال تاکید کرد که اگرچه ممکن است برخی کشورها نسبت 
به ســایر اروپا عملکرد بهتری در این خصوص داشته باشند، 

اما در نهایت همه ما با تشدید بسیار زیاد قیمت انرژی مواجه 
خواهیم بود. ون بوردون مقصر اصلی وضعیت کنونی را وخامت 
روابط با روسیه دانست. اروپا نزدیک به ۴۰ درصد انرژی خود 
را از روســیه وارد می کنــد و در مقابل انگلیس تنها ۴ درصد 
انرژی مورد نیاز خود را از مســکو می خرد. در این میان خط 
لوله گاز »نورد استریم ۱« که گاز را از روسیه و از مسیر دریای 
بالتیک به آلمان می رســاند، به دلیل تعمیر و نگهداری که به 
مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت، تعطیل شده است. هرچند 
بســیاری نگران هستند که این خط لوله بار دیگر شروع بکار 
نکند. به گفته ناظران چنانچه این اتفاق بیفتد، اروپا در مسیر 
رسیدن به اهداف انرژی خود با مشکل روبرو می شود. اتحادیه 
اروپا قصد دارد تا ماه نوامبر )آبان( ۸۰ درصد از ظرفیت ذخیره 
ســازی خود را پر کند، اما بدون بازگشایی خط لوله، چنین 

چیزی بعید به نظر می رسد. 

افزایش بی سابقه تورم، تراز تجاری منفی، افزایش قیمت 
انرژی و چالش های مرتبط با حوزه تولید موجب شده است 
که آلمان به عنوان الگوی اقتصادی اروپا برای نخستی بار در 

طی ۳۰ سال اخیر شرایط سخت و تاریکی را تجربه کند.
به گزارش فرانس ۲۴، سپهر اقتصادی آلمان در هفته های 
اخیر ابری و مدل پایدار اقتصاد این کشــور مخدوش شده 
است. برای نخستین بار در ۳۰ سال اخیر تورم در این کشور 
اتحادیه اروپا به ســطح رکورد هشــت درصد نزدیک شده، 
رشــد اقتصادی کاهش یافته و تراز تجــاری در مدار قرمز 
قرار گرفته است. بر اساس آخرین پیش بینی های کمیسیون 
اروپا که روز پنج شنبه هفته گذشته )۱۴ ژوئیه( منتشر شد، 
رشــد اقتصادی آلمان که مدت ها لوکوموتیو اقتصادی ۲۷ 
کشور اتحادیه اروپا شــناخته می شد، در سال ۲۰۲۳ فقط 
۱.۳ درصــد خواهد بود و این در حالی اســت که میانگین 

این نمودار برای منطقه یورو ۱.۵ درصد را نشــان می دهد. 
شــبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ با اشــاره به کسری تجاری 
یــک میلیارد یورویی آلمان در ماه می که از ســال ۱۹۹۱ 
بی سابقه ارزیابی شــده است، این شرایط را نشانه مولفه ای 
نادرســت برای کشــور قدرتمند جهان در عرصه صادرات 
ارزیابی می کند. بر اساس این گزارش، صنعت آلمان که یک 
چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد، 
پس از چندین دهه ســود بردن از انرژی ارزان، حال هزینه 
وابســتگی بیش از حــد خود به گاز روســیه را می پردازد. 
 فرانس ۲۴ با اشــاره بــه گزارش روزنامه اقتصــادی لِ زِکو 
)Les Échos( به افزایش بهای انرژی در این کشور اشاره 
و اضافه می کند که ارزش واردات گاز طبیعی به آلمان بین 
آوریــل ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۲ بیش از ۲ برابر و این رقم در 
حوزه واردات نفت در مدت مشابه ۵۵ درصد افزایش یافت.

افزایش بی سابقه تورم در آلمانهشدار جیره بندی انرژی در اروپا

مجلس نمایندگان آمریــکا دو طرح را برای 
مقابله با حکم دیوان عالی این کشور به منظور 

حفظ دسترسی به سقط جنین تصویب کرد.
دیوان عالی آمریکا ســوم تیرماه ۱۴۰۱ در 
دومین تصمیم جنجالی و در اقدامی بی سابقه  
قانون »رو وی وید« تصویب شده در سال ۱۹۷۳ 
که حق زنان برای سقط جنین را به رسمیت می 

شناخت، لغو کرد.
مجلس نمایندگان امریکا روز جمعه دو طرح 
را تصویب کرد تا از دسترســی به سقط جنین 
در این کشور محافظت کند. این نخستین اقدام 
قانونــی مجلس نمایندگان آمریــکا پس از لغو 
قانون موسوم به »رو ی وید« توسط دیوان عالی 

این کشور است.
طرح اول که »قانون حمایت از سالمت زنان« 
نام دارد بــا ۲۱۹ رای موافق در برابر ۲۱۰ رای  
مخالف به تصویب رسید. این دومین بار است که 
این الیحه در مجلس نمایندگان آمریکا در سال 
جاری مطرح می شود. مجلس نمایندگان در ماه 

سپتامبر این الیحه را تایید کرده بود اما سنای 
آمریکا با آن مخالفت کــرد. تمام قانون گذاران 
جمهوری خــواه حاضر در مجلس نمایندگان با 

این طرح مخالفت کردند.
طرح دوم با عنوان تضمین دسترسی به سقط 
جنیــن  با ۲۲۳ رای موافــق در برابر ۲۰۵ رای 
مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب 
رسید. این طرح از سفر زنان در ایالت هایی که 
سقط جنین قانونی اســت به ایالتی دیگر برای 
استفاده از خدمات سقط جنین حمایت می کند. 
این طرح همچنین محدود کردن ارائه خدمات 
سقط جنین به افراد غیر بومی در ایالت هایی را 

که این فرایند مجاز است، غیرقانونی می کند.
هر دو مصوبه شــانس کمی برای تصویب در 

مجلس سنا دارند.
دیوان عالی آمریــکا پس از صدور حکم روز 

دوم تیرمــاه به آزادی حمل ســالح در اماکن 
عمومی این کشور به رغم افزایش خشونت های 
مسلحانه که واکنش های فراوانی را برانگیحت، 
روز جمعه سوم تیرماه ۱۴۰۱ در دومین تصمیم 
جنجالی و در اقدامی بی ســابقه  قانون »رو وی 
وید« تصویب شده در سال ۱۹۷۳ که حق زنان 
برای ســقط جنین را به رسمیت می شناخت، 

لغو کرد.
حکم جنجالی و البته نه چندان دور از انتظار 
دیــوان عالی آمریکا در روز جمعه - آخرین روز 
کاری هفته میالدی - مبنی بر لغو قانونی بودن 
سقط جنین، میلیون ها آمریکایی را در شهرهای 

مختلف ایاالت متحده به خیابان ها کشاند.
بر اساس گزارش شبکه های مختلف خبری 
آمریکا، میلیون ها آمریکایی در شــهرها و ایالت 
های مختلــف همچون نیویورک، واشــنگتن، 

میامی، آتالنتا، تگزاس، شیکاگو، سانفرانسیسکو، 
بوســتون، لس آنجلس، هیوستون  به خیابان ها 
آمدند؛ مخالفــان این حکم دیوان عالی را نقض 
حقــوق زنــان و موافقان آن را یــک پیروزی و 

حمایت از حق حیات می دانند.
جــو بایدن رئیس جمهــوری آمریکا در پی 
حکــم دیوان عالی آمریــکا از معترضان به این 
تصمیم خواست از خشونت دوری کنند و گفت: 
»من از همه می خواهم هــر چقدر هم که این 
تصمیم برای آنها مهم است  همه اعتراض ها را 
به شکل مسالمت آمیز حفظ کنند. این اعتراضات 
باید بدون ارعاب باشد. خشونت هرگز قابل قبول 
نیست. تهدید و ارعاب گفتار نیست«. جو بایدن 
رئیس جمهوری آمریکا فرمانی اجرایی در مقابله 
با حکم دیوان عالی کشــورش امضا کرد که بر 
اساس آن دسترسی به سقط جنین امکان پذیر 

می شود و گفت: اقدام دیوان عالی در لغو قانون 
»رو وی ویــد« یک حکم قانونــی نبود و تنها 

استفاده از قدرت خشک سیاسی بود.
وی همچنین افــزود: این دیوان به صراحت 
اعالم کرده اســت که از حقوق زنان محافظت 
نخواهد کرد. اما من از این حقوق محافظت می 
کنم و به همین دلیل امروز یک دستور اجرایی 
به منظور محافظت از دسترسی به مراقبت های 
ســالمت باروری امضا کردم کاخ سفید نیز در 
بیانیه ای اعالم کرد: هدف این دستور محافظت 
از دسترســی به خدمات مراقبت های سالمت 
باروری، از جمله ســقط جنین و پیشگیری از 
بــارداری، حفاظت از حریم خصوصی بیماران و 
دسترســی به اطالعات دقیق و ایمنی و امنیت 
بیماران، ارائــه دهندگان خدمات و کلینیک ها 
است. کاخ سفید افزود که اقدام بایدن در حالی 
صــورت می گیرد که تعداد فزاینده ای از ایالت 
های آمریکا در حال تصویب قوانین برای محدود 

کردن خدمات سقط جنین هستند.

جدال مجلس نمایندگان با دیوان عالی درباره حق سقط جنین



روزنامه آیندگان – 26 تیر 1355 
»برنامه خاموشی برق خانه ها در سراسر کشور 
لغو شد«؛ تیتر اول آیندگان از سخنان رئیس 
شــرکت توانیر انتخاب شد. وی اعالم کرد که 
از سال آینده خاموشــی در کشور نداریم و با 
خاموش کــردن چراغ های خیابان ها، پارک ها 
و ادارات دولتــی در ســاعات اولیــه شــب، 
خاموشــی های موقتی خانه هــا و محالت در 

سارسر کشور به ویژه تهران لغو شده است. 
تیتردیگر این روزنامه چنیــن بود: آمریکا به 
اردن سیستم دفاع موشکی می فروشد. عکس 
روز آیندگان هم به بازگشت امیرعباس هویدا 
نخست وزیر از ســفر به مغولستان و شوروی 

اختصاص داشت.  
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اسب جنگی
»اســب جنگی« نام فیلمــی درام جنگی 
بــه کارگردانی و تهیه کنندگی اســتیون 
اسپیلبرگ و نویسندگی لی هال و ریچارد 
کرتیس محصول ســال ۲۰۱۱ است. این 
فیلم در اسکار موفق به نامزدی در ۶ رشته 
از جمله بهترین فیلم شــد. همچنین این 
فیلم نامزد ۲ جایزه گلدن گلوب و ۵ جایزه 

بفتا شد.
فیلم درباره جوانی اســت که وقتی اسب 
محبوبش به ســواره نظام فروخته می شود 
تصمیم می گیرد به خدمت سربازی برود. 
او از انگلســتان خارج شده و به اروپای در 

جنگ پا می گذارد. دو سرباز دشمن یکی از انگلیس و دیگری از آلمان زیر آتش دوطرف می باشد که برای نجات جان یک 
اســب جان خود را به خطر می اندازند. نهایتاً پس از نجات اســب برای تصاحب اسب تنها با یک شیر یا خط غائله را پایان 
می دهند و هیچ درگیری فیزیکی بین آن دو رخ نمی دهد. با اینکه سرباز آلمانی شرط تصاحب اسب را کشتی گرفتن بین 
آن دو قرار می دهد، اما سرباز انگلیسی شرط شیر یا خط را پیشنهاد می کند و نهایتاً مشکلشان مسالمت آمیز حل می شود 
و با دست دادن با یکدیگر به سران و دولت جنگ افروز خود پیغامی را می دهند که شاید در هیچ کتاب آسمانی نمی توان 

آن را به این سادگی پیدا کرد.

فناوری
ربات های نواری که می توانند زخم معده را درمان کنند

پژوهشگران چینی، ربات هایی به شکل نوار ابداع کرده اند که می توانند 
به بدن وارد شوند و به درمان مشکالتی مانند زخم معده بپردازند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیو ساینتیست، ربات های ساخته شده از نوار 
چســبنده و نوعی پودر می توانند تحت هدایت یک میدان مغناطیسی، 
شــکل های مختلفی به خود بگیرند. آنها ممکن است روزی بتوانند به 
درون رایانه ها بخزند تا مدارهای شکسته را تعمیر کنند یا حتی به معده 

انسان وارد شوند تا برچسب های درمانی را روی زخم معده قرار دهند.
ربات هــای نرمی که باتری، موتور یا تجهیــزات الکترونیکی ندارند و از 
فاصله دور توســط نور یا آهن ربا تغذیه و کنترل می شــوند، یک زمینه 

تحقیقاتی محبوب هســتند اما موانعــی نیز وجود دارند که پیش از به کارگیری ربات هــا در حوزه های عملی باید بر آنها 
غلبه کرد. از جمله این موانع می توان نیاز به فرآیند تولید ارزان را نام برد. ژانگ لی، پژوهشگر دانشگاه چینی هنگ کنگ 
)CUHK( و همکارانش، در پژوهش خود دریافتند که یک ربات کنترل  شده با آهن ربا را می توان به راحتی و با هزینه کم 
و تنها با استفاده از نوار چسبی که موم غیرچسبنده با الگوی خاصی روی آن چاپ شده است، ابداع کرد. هنگامی که پودر 
حاوی ریزذرات نئودیمیم-آهن-بور مغناطیسی روی نوار چسب ریخته می شود، به قسمت های در معرض دید می چسبد اما 
به روکش مومی که کمی شبیه یک شابلون است، نمی چسبد. سپس، موم در محلول اتیل استات حل می شود تا یک ربات 

مغناطیسی باقی بماند که به صورت دقیقی شکل گرفته است.
لی گفت: این فرآیند می تواند به راحتی خودکارسازی شود و ربات های کوچک را در نهایت می توان در رول های بلندی چاپ 

کرد؛ درست مانند روزنامه هایی که از ماشین چاپ بیرون می آیند.
لی و گروهش در آزمایش ها، ربات های چسبنده ای را با شکل های مختلف و در عرض یک سانتی متر ساختند که هندسه 
آنها با توجه به حضور و جهت میدان مغناطیسی تغییر می کند. برخی از ربات ها توانستند در آب یا در امتداد سطوح صاف 
حرکت کنند و یکی از ربات ها نیز توانســت در آزمایشــگاه، روی سطح بافت معده خوک بخزد و پیش از این که از چسب 
جدا شود، یک برچسب درمانی کوچک را روی زخم معده قرار دهد. لی ادامه داد: این دستگاه ها را می توان در آینده برای 
دارورسانی یا انجام دادن اقدامات پزشکی ساده، در معده یا روده مورد استفاده قرار داد. می توان ربات را در مقیاس کوچک 

ساخت تا هنگامی که به یک حفره بزرگ می رسد، باز شود. 
این کار، بسیار شبیه یک ماهواره است که صفحات خورشیدی آن پس از پرتاب به فضا باز می شوند. بنابراین، برای این که 

بتوان ربات را قورت داد، باید اندازه بسیار کوچکی داشته باشد.
وی افزود: با وجود این، موانعی وجود دارند که باید پیش از آزمایشات بالینی، بر آنها غلبه کرد. نخستین مورد، ایمنی است 
زیرا ما در حال حاضر از آهن ربایی بســیار قوی به نام آهن ربای نئودیمیم-آهن-بور استفاده می کنیم. این آهن ربا در واقع 

آنقدر هم امن نیست و به نوعی برای سلول ها سمی است.

چهرهها

سرجو مارکیونه؛ بازرگان ایتالیایی
ســرجو مارکیونــه  در  ۱۷ ژوئــن ۱۹۵۲ در کیتی، ایتالیا به دنیا امــد. این بازرگان، 
کارآفرین و مدیر ارشــد اجرایــی ایتالیایی- کانادایی  که در حــال حاضر مدیرعامل 
شرکت خودروسازی فیات است. او همچنین مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت 
خودروســازی کرایســلر اســت و به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع فیات و 

مدیرعامل فیات پروفشنال نیز فعالیت می کند.
در پی نجات سریع کمپانی ایتالیایی فیات از ورشکستگی، سپس آغاز سودآوری، پس 
از گذشــت تنها ۲ سال رهبری وی بر این شرکت، در سال ۲۰۰۶ مارکیونه به یکی از 

مشهورترین مدیران صنعت خودروسازی تبدیل شد.
سپس در سال ۲۰۰۹ گروه خودروسازی آمریکایی کرایسلر نیز در آستانه ورشکستگی 
به مارکیونه واگذار شــد. با حمایت مالی دولت فدرال ایاالت متحده و دولت کانادا، باز 
هم در کمتر از ۲ سال، نه تنها کرایسلر از ورشکستگی رهایی یافت، بلکه تا پایان ماه 

مه ۲۰۱۱ بسیاری از بدهی های شرکت  را نیز بازپس داد.
سرجو مارکیونه در حال حاضر عالوه بر شرکت های خودروسازی زیرمجموعه گروه فیات، در چندین شرکت و سازمان معتبر 

نیز به عنوان مدیر ارشد عملیاتی فعالیت می کند.

شاه اسماعیل؛ پایه گذار سلسله صفوی 
اسماعیل بن شیخ حیدر بن شیخ جنید ملقب به ابوالمظفر بهادرخان حسینی معروف 
به شــاه اســماعیل  در ۲۶ تیر ۸۶۶ معادل  ۱۷ ژوئیه ۱۴۸۷  به دنیا آمد. او پایه گذار 
سلسله پادشاهی صفوی  اســت. حکم رانی شاه اسماعیل به دو دلیل نقطه عطفی در 
تاریخ ایران اســت. دلیل نخست این است که پس از تازش اعراب به ایران، به مدت ۸ 
و نیم قرن هیچ خاندان ایرانی بر ایران به صورت مستقل حکم رانی نداشت، بلکه ایران 
توسط خلفای عرب، سالطین ترک، خان های مغول اداره می شد؛ اگر چه در این مدت 
آل بویه  ، حکم  رانی می کرده اند، اما آن ها بر بخشی از ایران چیره بوده اند. دلیل دوم، 
اعالم رسمی مذهب شیعه دوازده امامی بود.  شاه اسماعیل شاعری پرکار بود. او عالوه 
بر ترکی آذربایجانی به زبان فارســی نیز شعر می ســرود که تنها چند نمونه از اشعار 
پارســی وی به جا مانده است. شاه اسماعیل یکم در خالل ۱۰ سال، پس از حرکت از 
الهیجان، سراســر ایران را از کرمان و فارس و خراسان تا خوزستان و عراق عرب زیر 

پرچم دولت واحدی درآورد و ملوک الطوایفی را از ایران برانداخت و سیاست تمرکز را مستقر ساخت.
شیوه کشورداری شاه اسماعیل و ترویج مذهب شیعه احتماالً مانع تجزیه ایران آشوب زده میان دو قدرت بزرگ عثمانی و 
خان های ازبک آســیای میانه شد. وی برای تعدیل سیاست های افراطی سران قزلباش، صوفیان و مریدان حیدری، علمای 
ایرانــی و نیز جبل عامل، کوفه و بحرین را به تدوین کتاب های فقهی در زمینه شــیعه دوازده امامی دعوت کرد. از جمله 
اقدامات شاه صفوی برای تجلیل از امامان شیعه ضرب سکه با نام ائمه اثنی عشری؛  قرار دادن نام ۱۲ امام شیعه به عنوان 
ســجع مهر شاهی؛  تعمیر و توسعه آرامگاه امامان در شهرهای عراق و مشهد و نیز ایجاد ساختمان مقبره برای امام زاده ها 
در شــهرهای ایران بود.  شــاه اسماعیل کلیه وظایف اداری و کشوری را به ایرانیانی سپرد که در اعتقادشان به تشیع جای 
شک و شبهه نبود و بسیاری از آنان پیشینه طوالنی در کارهای دیوانی داشتند. شاه اسماعیل به رسوم و آیین های مذهبی 
و ملی بسیار عالقه نشان می داد و به ایجاد آبادانی و بناهای یادبود اهتمام داشت. مهم ترین آثاری که از دوران وی به یادگار 
مانده، عبارتند از ۴ بازار دور میدان قدیم اصفهان؛ مدرسه هارونیه و بقعه امامزاده هارون در اصفهان. وی بناهای یادبودی 
هم در اوجان فارس و شیراز و آبادانی و ساختمان های متعددی در خوی و تبریز بنیاد کرد. او در ۲ خرداد ۹۰۳ معادل ۲۳ 

مه ۱۵۲۴ دار فانی را وداع گفت.

فیلمبازی

عکاسی در سفر
این کتاب برای کسانی ترجمه شده است که در هر شرایطی پای در راه می نهند و با چشمانی باز سفر 
کرده و با گذشــتن از مرزهای جغرافیایی به ساحت زندگی همنوعان خود وارد می شوند؛ به سرشت و 
سرنوشــت دیگر افراد جوامع بشــر با دقت نگریسته و با ثبت آن در اندیشه و دوربین خود در لحظاتی 
شــریک می شوند که دیگران از آن غافل و دورند، و از این راه به تعالی زندگی و درک دیگران و تعامل 

با هستی نائل می شوند.
از آنجا که زیبایی در حرکت است و جا به جا شدن، حرکت و سفر به تعالی انسان کمک می کند، این 
مجموعه می تواند در ارتقای این مفاهیم موثر تر باشــد. این کتاب در هشــت بخش تدوین شده است. 
»چهره هــا و مکان ها«، »طبیعت و حیــات وحش«، »نور، آب و هوا و پدیده هــای طبیعی«، »عوامل 
تأثیرگــذار در عکس«، »نور فالش و نور محیط«، »جلوه هــای ویژه، روش ها و ابزار ها«، »تهیه گزارش 

سفر« و »یادداشت های مترجم/ فهرست نام عکاسان« عنوان بخش های کتاب است. 
کتاب حاضر را انتشــارات »ترانه« با صفحه های گالســه مصور و به صورت رنگی منتشر کرده و در اختیار هنردوستان قرار داده است. 
عکاسی در سفر کتابی است از جف ویگنال با ترجمه هاشم جوادزاده که در ۲۵۲ صفحه و توسط انتشارات ترانه  به چاپ رسیده است.

برباد رفته، رمانی بینظیر و جاودان
بربادرفته، یک رمان عاشقانه بی نظیر و تنها اثر مارگارت میچل است که در سال ۱۹۳۷ جایزه نوبل گرفت 
و در ســال ۱۹۳۹ پرفروش ترین کتاب جهان شــد.همان زمان فیلمی با همین نام به کارگردانی ویکتور 
فلمینگ و بازی کالرک گیبل و ویویان لی براساس این کتاب ساخته شد که رکورد فروش را شکست و 

جوایز اسکار ۱۹۴۰ را درو کرد. 
داســتان بربادرفته درباره  دختری به نام اسکارلت اوهارا است؛ دختری با ظاهر جذاب و مغرور که برای 
رســیدن به خواســته های خود هیچ مرزی ندارد، اما زندگی و عشقش به جنگ آمریکا پیوند می خورد 
و داستانی پرکشــش خلق میکند. نقطه قوت رمان، حضور شخصیتهای متعدد و پرداخت مناسب این 

شخصیتهاست.
مارگارت میچل، نویســنده داستان، تحصیالتش را در رشته پزشکی نیمه کاره رها کرد و به روزنامه نگاری روآورد. اما به علت شکستگی 

قوزک  پا خانه نشین شد و شروع به نگارش رمان بر باد رفته کرد.
بعدها دو رمان دیگر به عنوان ادامه بربادرفته منتشر شد: »خویشان رت باتلر » نوشته ی دونالد مک کیج و »اسکارلت« نوشته  الکساندر 

ریبلی. اما هیچکدام موفقیت چندانی کسب نکردند.

بدون شرح 

خشک شدن دریاچه ِهنسلی در ایالت کالیفرنیا آمریکا

طرحروز

قاب

پیشنهاد

پورونو بارو

رویترز

درمان آلزایمر با عوض کردن خون!
بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که ممکن 
است با عوض کردن خون بتوان به درمان آلزایمر کمک کرد.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از نوروســاینس نیوز، پژوهش 
جدیدی کــه در مرکز علــوم درمانی دانشــگاه تگزاس در 
هیوســتون انجام شده است، نشــان می دهد که یک درمان 
جدید و اصالح کننده برای بیماری آلزایمر ممکن است عوض 
کردن کل خون باشــد که تشکیل پالک آمیلوئید را در مغز 

موش ها به طور موثری کاهش می دهد.
این گروه پژوهشــی به سرپرستی دکتر کلودیو سوتو، استاد 
بخش عصب شناســی مرکز علوم درمانی دانشگاه تگزاس در 
هیوســتون، مجموعه ای از درمان های تعویض کامل خون را 
انجام دادند تا خون موش هایی را که پروتئین های پیش ساز 

آمیلوئید عامل بیماری آلزایمر را در خود دارند، تا اندازه ای با خون موش های سالم با زمینه ژنتیکی مشابه جایگزین کنند.
ســوتو گفت: این پژوهش، به اثبات مفهوم اســتفاده از فناوری هایی می پردازد که معموال در آزمایش های پزشکی مورد استفاده قرار 
می گیرند؛ از جمله پالســمافرزیس یا دیالیز خون که به پاکســازی خون بیماران مبتال به آلزایمر و کاهش تجمع مواد سمی در مغز 

می پردازد.
وی افزود: روش ما، این مزیت را دارد که بیماری را می توان به جای مغز، در گردش خون درمان کرد.

بررســی های پیشــین سوتو و سایر پژوهشگران مرکز علوم درمانی دانشــگاه تگزاس در هیوستون نشان داده اند که تاشدگی و تجمع 
پروتئین های آمیلوئید بتا در مغز، نقش اصلی را در بیماری آلزایمر بر عهده دارند. بنابراین، پیشگیری و حذف توده های پروتئینی که 

به اشتباه تا شده اند، به عنوان یک درمان امیدوارکننده  برای این بیماری در نظر گرفته می شود.
با وجود این، درمان بیماری آلزایمر به دلیل دشواری در رساندن عوامل درمانی از طریق سد خونی مغز، تا مدت ها پیچیده بوده است. 
سوتو و دیگران از طریق جدیدترین پژوهش های خود دریافتند که دستکاری اجزای در حال گردش در خون بیماران مبتال به آلزایمر 

می تواند کلید حل این مشکل باشد.
آکیهیکو اورایاما، پژوهشــگر ارشد این پروژه گفت: رگ های خونی مغز معموال به عنوان غیرقابل نفوذترین مانع در بدن در نظر گرفته 

می شوند. ما می دانستیم که این مانع در عین حال، یک رابط بسیار تخصصی بین مغز و گردش خون سیستمیک است.
پژوهشــگران پس از چند بار تزریق خون دریافتند که ایجاد پالک های آمیلوئیدی مغز در موش های مبتال به آلزایمر، بین ۴۰ تا ۸۰ 

درصد کاهش یافته است.
همچنین این کاهش، به بهبود عملکرد حافظه فضایی در موش های مســن مبتال به آســیب ناشی از تجمع آمیلوئید انجامید و میزان 

رشد پالک را به مرور زمان کاهش داد.
اگرچه مکانیســم دقیقی که توســط این تبادل خون باعث کاهش آسیب شناســی آمیلوئید و بهبود حافظه می شود، در حال حاضر 

ناشناخته است اما احتماالت متعددی در مورد این موضوع وجود دارد.
یک توضیح احتمالی این است که کاهش پروتئین آمیلوئید بتا در جریان خون ممکن است به سهولت در توزیع مجدد پپتید کمک 
کند. نظریه دیگر این است که تبادل خون، به نحوی از هجوم آمیلوئید بتا جلوگیری می کند یا به جلوگیری از جذب مجدد آمیلوئید 

بتای پاکسازی  شده می پردازد.
با وجود این، صرف نظر از مکانیســم های مرتبط با درمان تبادل خون، این پژوهش نشــان می دهد که هدف مورد نظر برای درمان 

بیماری آلزایمر ممکن است در محیط نهفته باشد.

دانستنیها

قصه تلسکوپ جیمز وب و یافته هایش
محمد فاضلی*

تصاویر تلســکوپ جیمز وب چشــم ها را خیره کرده اســت. 
فضای مجازی پر از موعظه های دینی و اخالقی تا تحلیل های 
کیهان شــناختی بر مبنای تصاویر ارســالی از جیمزوب است. 
گویی همه دارند از نگاه جیمز وب به جهان می نگرند اما بیایید 
از نگاهی دیگر به خود جیمز وب نگاه کنیم، از نگاه قصه. پیش 
از هر چیز بگویم من می فهمم که علم برای علم مهم اســت، 
ســرریز فناوری تحقیقات فضایی در سایر صنایع اهمیت دارد 
و کاربــرد یافته های مطالعات فضایی در ســایر عرصه ها مهم 
اســت. بنابراین این نوشته، نفی اهمیت جیمز وب و تصاویرش 
نیست، بلکه موضوع دیگری را مطرح می کند و به همین دلیل 
عنوانش هســت »به بهانه تصاویر جیمز وب«. حرفم این است 
که سازندگان تلسکوپ جیمز وب، پیش از آن که تصاویر ارسالی 
از آن را به جهان ارائه کنند، قصه این تلسکوپ و یافته هایش را 
به مردم فروخته اند. چرا؟ چون ناســا مثل هر سازمان دیگری 
بایــد هزینه کردن پول برای کارهایــش را توجیه کند. هزینه 
کردن ده ها میلیارد دالر برای تهیه تصاویری از پدیده ای متعلق 
به چند میلیارد ســال پیش، توجیه الزم دارد. جیمز وب قبل 
از این که تلسکوپ باشد )بخش واقعی قضیه(، یک قصه است. 
قصه، روایتی از جیمز وب اســت. ناسا موفق شده این قصه را 
به مردم جهان بفروشــد و آن را مهم جلوه دهد. نه این که برای 
علم، فناوری یا قدرت نرم آمریکا مهم نیست، هست، اما مهم تر 
این اســت که این مهم بودن باور شود. صدها میلیون یا شاید 
میلیاردها انسان تصاویر را به هم نشان می دهند و بدون آن که 
چیزی از اهمیت کیهان شــناختی و فیزیکی آن بدانند، در این 
تصاویر غرق می شوند، درس های اخالقی و مذهبی می گیرند، یا 
مدهوش پیشرفت فناوری ناسا می شوند و داستان ها حول قصه 
جیمز وب گفته می شــود و حتی منازعات اندیشه ای بر سر آن 
شــکل می گیرد. ناسا توانسته است نقطه الگرانژ )جایی از فضا 
که تلسکوپ در آن مستقر شــده(، کیفیت آینه تلسکوپ، باز 
شدن سپر گرمایی تلسکوپ، لنز گرانشی، نوردهی به تلسکوپ 
برای تصویربرداری و خیلی چیزهای دیگر که احتماالً ۹۹ درصد 
مردم جهان هیچ چیزی از آن ها نمی دانند را به ذهن ها بفروشد. 
این کاری اســت که برای گرفتن بودجه بیشتر، توجیه کردن 
وجود یک سازمان، جلب حمایت اجتماعی از تحقیقات فضایی 

و بسیاری کارهای دیگر ضروری است.
نتیجه گیری

قصه نقش مهمی در زندگی آدمی دارد. هر کنش تأثیرگذاری، 
هر حرکت اجتماعی مؤثری، بسیج شــدن برای انجام هر کار 
مهمی یا جلب توجه کردن بــرای انجام هر کاری که نیازمند 
کمــک و همیاری هزاران یا میلیون ها نفر اســت به قصه نیاز 
دارد. آدم ها، شرکت ها، سازمان ها، سیاستمداران و حکومت ها به 
دیگران عالوه بر محصوالت یا سیاســت ها و اقدامات شان، قصه 
می فروشند. بزرگ ترین نویسندگان تاریخ به مردم قصه تحویل 
داده اند. فردوســی بزرگ، هومر، گوته، سروانتس؛ فیلم سازان؛ 
اســتیو جابز، وارن بافت و ایالن ماسک؛ کارل مارکس یا جان 
الک؛ همــه و همه بــرای دیگران قصــه ای باورکردنی تعریف 
کرده اند. مســأله واقعی یــا غیرواقعی بودن قصه ها نیســت. 
قصه های واقعی هم زیاد هستند. #قصه های_مجید اثر هوشنگ 
مرادی کرمانی یکی از هزاران هزار قصه واقعی جهان است، اما 
مهم این است که مرادی کرمانی این قصه ها را باورپذیر و جذاب 
بیان کرده اســت. موالنای بزرگ هم استاد این قصه گفتن ها و 
اســتخراج گوهرهایی از درون آن هاست. نکته مهم این است 
که در هر کاری هســتید، تا وقتی قصه ای جذاب و باورکردنی 
نگفته اید، و تا وقتی قصه تان را جمع زیادی یا آن ها که باید باور 
کنند، باور نکرده اند، ظرفیت مهمی برای کنش نخواهید داشت 
و به هدف تان نخواهید رســید. نقش قصه در زندگی آدمیزاد 
آن قدر هســت که بشود گفت ما آدم ها هر چه هستیم، حیوان 
قصه گو هم هستیم. داستان آدم با قصه شروع می شود، قصه به 
زندگی و کنش های آدمــی معنا می دهند، و هر موجودیتی از 
زندگی آدمی وقتی پایان می گیرد و زوال می یابد که جذابیت و 
باورکردنی بودن قصه اش پایان بگیرد. شاید سؤال مهم زندگی 
هر آدمی، شرکتی، سیاست مداری، حزبی و حتی کشوری این 
باشــد که چه قصه ای برای جهانیان تعریف می کند. شاید هم 
برای هر آدمی که قصه ها را می شنود این پرسش کلیدی است 
که »چه قصه ای را باور می کنم و بر اســاس آن چه کنشــی را 
انجام می دهم؟« چه قصــه ای تعریف می کنید؟ چه قصه ای را 

باور می کنید؟ مسأله این است.
* جامعه شناس
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