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رئیس جمهور در پیامی از اعضای پرتالش و باغیرت تیم ملی فوتبال 
که شــیرینی پیــروزی را به کام مردم کشــورمان نشــاندند صمیمانه 
تشکر کرد.پیام تبریک رئیسی به مناسبت پیروزی تیم ملی برابر ولز.
سید ابراهیم رئیســی در پیامی به مناسبت پیروزی تیم ملی فوتبال 
کشــورمان برابــر تیــم فوتبال ولــز آورده اســت: بچه های پــر تالش و 
بــا غیــرت تیم ملی فوتبال ایــران، از اینکه با همــه وجود جنگیدید و 
شیرینی پیروزی را به کام مردم کشورمان نشاندید، صمیمانه از شما 
و سرمربی و سایر دست اندرکاران تیم ملی تشکر می کنم. دعای خیر 

یک ملت در ادامه این راه نیز بدرقه راهتان است.

شــهردار بوشــهر با بیان اینکه احــداث جزیره 
مصنوعــی در آب هــای ایــن شــهر در دســتور 
کار اســت، گفت: با برنامــه ریزی های صورت 
گرفته همکاری های مشــترک این شهرداری 
و اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر 
توسعه می یابد. حســین حیدری  در نشست 
بــا مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر 
اظهــار کــرد: اداره بنــدر و شــهرداری جهــت 
توسعه اســتان مکمل یکدیگر بوده که در این 
راستا زیرساخت های شهری باید مورد بررسی 
مجدد قرار گیــرد.وی بیان کرد: در جهت رفع 
مشــکل ترافیکــی شــهر و تــردد خودروهــای 
ســنگین احداث مســیر فرعی از بزرگــراه امام 
علی به ســمت اداره بندر و همچنین تســریع 
در تکمیــل جــاده دسترســی جزیــره نگیــن 
اولویتی اجتناب ناپذیر است.شــهردار بوشهر 
ادامــه داد: همچنین با توجــه به برنامه ریزی 
صورت گرفته برای احداث دومین پالژ بانوان 

در شــهر بوشــهر بایــد دســتگاه هــای اجرایی 
ذیربــط همــکاری مورد نیاز را داشــته باشــند.

حیدری گفت: بوشهر با توجه به وجود منابع، 
امکانات، درآمد و منابع انسانی قوی می تواند 

با مشــارکت و همکاری و تعامل بین دستگاه 
هــا شــاهد پیشــرفت هــای خوبــی در کارهای 
عمرانی و جذب گردشــگر و خدمات رســانی 
به جمعیت باالی بانوان داشــته باشد.در این 
نشســت هاشمی،سرپرســت ســرمایه گذاری 
شهرداری بوشــهر نیز طرح جزیره مصنوعی 
برای کمک به جذب گردشگر را مطرح کردند 
که مــورد موافقت ضمنی مدیر کل اداره بندر 
قرار گرفت.در ادامه مدیرکل بنادر و دریانوردی 
اســتان بوشــهر نیــز ضمــن ابــالغ دســتور از 
معاونتهای خود خواست که با نگاهی مثبت، 
 بــه تعامــل پایدار بــا شــهرداری بندر بوشــهر

 دست بیابند.
محمد شــکیبی نســب افزود: تداوم همکاری 
شهرداری و اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بســیار حائــز اهمیــت اســت چراکه نداشــتن 
تعامل آســیب به ظرفیت ها و به ضرر مردم 

تمام خواهد شد.

از زمــان همه گیــری ویروس کرونــا در جهان و 
غفلت مسئوالن بهداشــتی کشورها از پیگیری 
برنامه هــای واکسیناســیون متــداول، بیمــاری 
ســرخک بــار دیگر در نقاط مختلــف جهان به 
شدت شــیوع پیدا کرده است. سازمان جهانی 
بهداشــت بــا اعــالم ایــن مطلــب هشــدار داد 
بیماری سرخک بار دیگر به تهدیدی جدی در 

جهان تبدیل شده است.
ســرخک یکــی از ویروس های به شــدت واگیر 

است اما با این حال در صورت واکسیناسیون به 
راحتی قابل کنترل و پیشگیری است.

ســازمان جهانی بهداشــت در گزارشــی جدید 
خــود هشــدار داد که طی ســال ۲۰۲۱ میالدی و 
به علت موانع و مشــکالت ناشی از همه گیری 
کرونــا، نزدیــک بــه ۴۰ میلیون کودک واکســن 

سرخک دریافت نکردند.
پاتریک اوکانر رئیس برنامه ســرخک سازمان 
جهانی بهداشــت گفــت باید هرچه ســریعتر 

از  و  اجرایــی  واکسیناســیون ســرخک  برنامــه 
وخامت بحران جلوگیری شود.

به گفته اوکانر این برنامه به یک تا دو سال زمان 
نیاز دارد.

بیشــترین موارد شــیوع ســرخک در کشورهای 
زیر صحرا در قاره آفریقا گزارش شــده است با 
این حال هفته گذشته وزارت بهداشت آمریکا 
از مشــاهده ۲۴ مورد ابتال به ســرخک در ایالت 

اوهایو خبر داد.

آنگال مــرکل ضمن دفاع از از سیاســت خود 
در قبال روســیه پیش از آغــاز جنگ اوکراین، 
تصریح کــرد که دیگــر قدرتی بــرای نفوذ در 

پوتین نداشت.
 آنــگال مــرکل، صدراعظــم ســابق آلمــان از 
تالش خود در تابســتان ۲۰۲۱ بــرای برقراری 
گفت وگوی »اروپایــی« میان والدیمیر پوتین 
و امانوئل ماکرون، رؤسای جمهوری روسیه و 

فرانسه صحبت کرد.
او ادامــه داد: امــا قــدرت کافی برای پیشــبرد 
اهدافم را نداشتم، چون همه می دانستند که 

در پاییز از قدرت کنار خواهم رفت.
مرکل در دســامبر سال گذشــته پس از چهار 
دوره صدراعظمــی آلمــان، از قــدرت کنــاره 
گرفت. او در ماه اوت همان سال برای آخرین 
بار به مســکو ســفر کرد و به روزنامــه آلمانی 
اشپیگل گفت: احساسم خیلی مشخص بود، 

از منظر سیاســت قدرت، عمرم به سر آمده 
بود. برای پوتین فقط قدرت مهم است.

او در مصاحبــه گفــت، موضع گیــری اش در 
توافــق صلــح مینســک بــرای کی یــف زمان 
خریــده تــا توانایی دفــاع در مقابل روســیه را 

کسب کند.
پس از الحاق شــبه جزیــره کریمه اوکراین به 
روسیه در سال ۲۰۱۴ و در جریان جنگ نیابتی 
در منطقه دونباس؛ در مینسک توافق آتش 
بس حاصل شــد. اما نــکات کلیدی از جمله 

خلع سالح و نظارت بین المللی اجرا نشد.
با این حال، مرکل گفت از کناره گیری در سال 
گذشــته پشیمان نیست، زیرا دولتش نه تنها 
در مــورد بحران اوکراین، بلکه در مناقشــات 
مولــداوی، گرجســتان، ســوریه و لیبــی هم - 
 که روســیه در آن ها حضــور دارد - راه بجایی

 نبرده بود.
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به بهانه پیروزی غرور آمیز تیم ملی ایران برابر ولز

 شیر مادر و نان پدر
 باعث خوشحالی مردم ایران، حالل!

مقتدرانه ترین پیروزی ایران
جام شروع شد!

صفحه 03

صفحه  15

بعد از بیشــتر از حدود دو ماه، لبخنــد روی چهره مردم 
شــریف و بصیر ایران دیده شــد. با چه کلماتی می شود 
از باعــث و بانــی ایــن اتفاق هیجان انگیز تشــکرد کــرد؟ مردم 
قدر شــناس و عزیز ایــران تا ابد کاری که روزبه چشــمی و رامین 
 رضاییان با قلبشــان کرد را فراموش نخواهنــد کرد. مردمی که 
مــی داننــد درســت اســت بازیکــن وظیفــه اش برد اســت و 
بابــت این کار پــول گرفتــه، اما چه بســیارند کســانی که بابت 

مسئولیتشان پول می گیرند و...

 یادداشت جمله درخصوص خبر دیدار اعضای
 جبهه اصالحات ایران با »محسنی اژه ای« و »شمخانی«؛

 یاسر احمدوند معاون وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی عنوان کرد 

  آیا  اصالح طلبان نماینده
معترضان هستند ؟

  قیمت کاغذ برای
کار فرهنگی باالست



مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین:
ایران رژیم های جنایتکار غربی را 

نادیده خواهد گرفت

مشــاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین در پیامی از 
صــدور قطعنامــه ای علیــه ایــران در شــورای حقــوق بشــر 

سازمان ملل انتقاد کرد.
ســید محمد مرندی، مشــاور تیم مذاکره کننده ایــران در مذاکرات 
وین، در پی تصویب قطعنامه ای علیه ایران در شورای حقوق بشر، 
در صفحه توییترش نوشــت: سازمان ملل تحت سلطه رژیم هایی 
غربی اســت که در  تســلیحات شیمیایی برای اســتفاده علیه ایران 
در اختیــار صــدام قرار دادند.مرندی در ادامــه گفت: رژیم هایی که 
میزبان گروهک های تروریســتی ضدایرانــی مانند مجاهدین خلق 
هستند. رژیم هایی که تحریم های فشار حداکثری علیه شهروندان 
ایرانــی اعمــال می کننــد. ایران ایــن جنایتــکاران را نادیــده خواهد 
گرفت.اظهارات مرندی در پی این مطرح می شــود شــب گذشته و 
در پی تشــکیل جلســه ویژه شــورای حقوق بشر ســازمان ملل برای 
بررســی »وضعیت حقوق بشــر« در ایران، قطعنامه ای علیه ایران 
در شورای حقوق بشر سازمان ملل با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف 
و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید.آرژانتین، بنین، جمهوری چک، 
فنالنــد، فرانســه، گابــن، گامبیــا، آلمــان، هنــدوراس، ژاپــن، لیبی، 
لیتوانی، لوکزامبورگ، جزایر مارشــال، مکزیــک، مونته نگرو، نپال، 
هلند، پاراگوئه، لهستان، جمهوری کره، سومالی، اوکراین، انگلیس 
و آمریــکا بــه قطعنامــه ضدایرانــی رای مثبــت دادند.کشــورهای 
بولیــوی، برزیل، کامرون، ســاحل عاج، هند، اندونزی، قزاقســتان، 
مــاالوی، مالــزی، موریتانی، نامبیا، قطر، ســنگال، ســودان، امارات 
متحــده عربــی و ازبســکتان رای ممتنع بــه این قطعنامــه دادند و 
ارمنســتان، چین، کوبا، اریتره، پاکســتان و ونزوئــال مخالفت خود با 

این قطعنامه را ابراز کردند.

 برنامه هسته ای ایران 
همیشه صلح آمیز بوده است

ناصــر کنعانــی، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه، اظهــارات 
متوهمانــه و مداخلــه جویانه وزیر خارجــه انگلیس در مورد 
تحــوالت داخلی ایران، حقوق ایــران در بهره برداری صلح آمیز از 
انــرژی هســته ای و نقــش منطقــه ای جمهــوری اســالمی ایــران را 

بشدت محکوم کرد و مردود دانست.
ســخنگوی وزارت امور خارجه بیان داشــت: این اظهــارات بی پایه 
و اســاس بخشــی از کارزار سیاســی دشمنانه ای اســت که این کشور 
و برخــی دیگر از کشــورهای اروپایی تالش می کنند علیه جمهوری 

اسالمی ایران به پیش ببرند.
 کنعانی افزود: انگلیس و برخی از کشورهای اروپایی که می بایست 
بواسطه اقدامات ضد بشری شان علیه ملت ایران پاسخگو بوده و 
در مجامع بین المللی مســئول شــناخته شــوند، بی شــک فاقد هر 
گونه صالحیت اخالقی برای طرح ادعاها و اتهامات حقوق بشری 

علیه جمهوری اسالمی ایران هستند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه اظهــار داشــت: لندن بجــای طرح 
اتهامــات تکــراری و بی اســاس در مــورد نقش جمهوری اســالمی 
ایــران در منطقــه، بهتــر اســت از تفرقــه افکنــی میــان کشــورهای 
منطقه و مشــارکت در جنایت علیه بشــریت بواســطه فروش های 
میلیاردی تســلیحات مرگبار به برخی مشــتریان منطقه ای، دست 
برداشــته و صلــح و ثبــات منطقــه ای را به خود کشــورهای منطقه 
بســپارد. برنامــه هســته ای جمهوری اســالمی ایران همــواره کامال 
شــفاف و صلــح آمیــز بــوده، فلــذا انگلیس کــه بواســطه همراهی 
بــا آمریکا در زمــره ناقضان برجام اســت، در جایگاهــی قرار ندارد 
کــه با اتهــام زنی های بی اســاس، ماهیــت برنامه هســته ای ایران 
را مــورد تردید قــرار دهد. این طرفهای غربی هســتند که با گســیل 
تســلیحات گســترده به میانــه این بحــران، مرتبا فضــا را برای حل 
 و فصــل سیاســی و مســالمت آمیــز منازعــه، تنــگ تــر مــی کننــد.

کنعانــی در پایــان تاکید کرد: ما به حاکمان لنــدن توصیه می کنیم 
تــوان خــود را بجای اتهام زنــی به جمهوری اســالمی ایران، صرف 
ایجــاد ثبــات در دولت خود، توجه به مطالبات گســترده مردم این 

کشور و رفع تبعیض و ستم علیه مهاجران و مسلمانان کنند.

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی:
 وقت آن است که 

ماراتن مذاکرات وین را کامل کنیم
در  ویــن  در  بین المللــی  ســازمان های  در  روســیه  نماینــده 
گفت وگویی با »نابهنگام« تلقی کردن قطعنامه اخیر شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران، گفت که این اقدام 
»حداقــل موقتا« رونــد مذاکرات وین را تضعیــف می کند.به گزارش 
ایســنا به نقل از خبرگزاری ریانووســتی، میخائیــل اولیانوف، نماینده 
روسیه در سازمان های بین المللی در وین در بخشی از گفت وگو با این 
خبرگزاری با انتقاد از قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی علیه ایران گفــت: این قطعنامه بســیار نابهنــگام بود. 
ماه هاســت کــه در مذاکرات احیــای برجام]توافق هســته ای[ در وین 
اتفاقی نیفتاده اســت و ایــن عمدتا به خاطر انتخابــات میان دوره ای 
آمریکاســت.اولیانوف در ادامه گفــت: با توجه به این که انتخابات به 
پایان رسیده، وقت آن است دوباره گرد هم بیاییم و ماراتن مذاکره را 
کامــل کنیــم، تمامــی شــرایط بــرای ایــن کار فراهــم اســت.او افزود: 
]رویکــرد[ ایــران ســازنده اســت و مذاکره کننــدگان غربی هــم این را 
می دانند اما به جای نهایی کردن توافق، قطعنامه ای را ارائه می کنند 
کــه حتما یــا حداقل موقتــا روند مذاکــرات وین را تضعیــف می کند.

اولیانــوف در همین راســتا گفــت: نکته ی متناقض این اســت که این 
قطعنامــه بــا حمایــت چهــار کشــور غربــی مذاکــرات احیــای توافق 
هســته ای انجــام شــد، از جمله آمریــکا که در گذشــته رویکــرد کمی 
مسئوالنه تری نسبت به اروپایی ها نشان داده بود.این دیپلمات روس 
با انتقاد از رویکرد تروئیکای اروپا] آلمان، انگلیس و فرانســه[ در این 
باره گفت: تروئیکای اروپا به دالیلی به این قطعنامه ها متکی اســت، 
اگرچه تجربه نشان داده است که غیرسازنده هستند.به گزارش ایسنا، 
اظهارات نماینده روســیه در وین در پی این مطرح می شــود که هفته 
گذشته، در جلسه شورای حکام پیش نویس قطعنامه ای انتقادی که 
از ســوی آمریــکا و تروئیکای اروپا]آلمان، فرانســه و انگلیــس[ درباره 
همکاری هــای ایــران با آژانس تهیه شــده بود، پــس از یک رای گیری 
صــادر شــد.محمد اســالمی، رییــس ســازمان انــرژی اتمی ایــران در 
حاشــیه جلســه هیــات دولت در ایــن باره گفته بود: فشــار سیاســی و 
قطعنامه راه حل موضوع نیســت و مالک و معیار برای حل و فصل 
موضوعات، این نوع رفتارها نیست که به موارد اتهامی دامن بزنند و 

رفتار حرفه ای آژانس را می طلبد.
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event

اخبــار

امروز در تقویم: رضاقلی هدايت )نيّرالملک( رئيس پيشين ديوان عالی كشور و رئيس شورای حزب اراده ملی درگذشت)1324 ش( l محمدعلی صفاری شهردار تهران شد. )1332 ش(

تولیت آســتان قــدس رضوی گفــت: تمام 
نقشــه ها و فتنه هایی که از ســوی دشــمنان 
نظــام  نابــودی  بــرای  جهانــی  اســتکبار  و 
در  و  طراحــی  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
امتحــان  پیاده ســازی می شــود،  کشــورمان 
اســت، بدون شک نظام مقدس مان از این 

وقایع سربلند بیرون می آید.
حجت االســالم والمســلمین احمد مروی، 
در دیدار با فرماندهــان نواحی و حوزه های 
مقاومت بسیج مشــهدالرضا)ع(، بسیج را 
از جمله یادگاران ارزشــمند امام راحل)ره( 
برشــمرد و اظهار کرد: بســیج مستضعفین 
بــار  نخســتین  بــرای  شــکل گیری  آغــاز  در 
در دوران دفــاع مقــدس و بــرای مبــارزه با 

متجاوزین جلوه گری کرد.
وی بــا تاکید بر اینکه بســیج متعلق به یک 
قشــر و گــروه خــاص نیســت، بلکــه بســیج 
یــک تفکر، فرهنگ و اندیشــه ای برخاســته 
از اســالم نــاب محمدی و از ابتــکارات امام 
خمینی)ره( اســت، افزود: بسیج به معنای 
ایثــار، تالش، اخــالص، خدمــت خالصانه 
بــه مــردم، از خودگذشــتگی بــرای نظــام، 

انقالب، مردم و والیت است.
حجت االســالم والمســلمین مروی، مقام 
معظــم رهبری را حامی سرســخت تفکر و 
فرهنــگ بســیج مســتضعفین معرفی کرد 
و ادامــه داد: رهبــر انقــالب پــس از پیروزی 
انقــالب اســالمی و پایــان جنــگ تحمیلــی 
بــا هوشــمندی و تیزبینــی تمــام از بســیج 
حمایــت کردنــد و بســیج را صرفــا نهــادی 
کارآمد برای جنگ ســخت ندانســتند بلکه 
ایــن فرهنــگ و نهــاد را گســترش دادند که 
امــروز شــاهد جلوه هایــی ارزشــمند از تفکر 
بســیج در حوزه تولید، علم و دانش و دیگر 

عرصه ها هستیم.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــا تاکید بر 
اینکــه بایــد شــاکر نعمــت امنیت باشــیم، 
گفــت: کســانی کــه بــرای ایجــاد امنیــت در 
جامعــه دینــی تــالش، همــت و فــداکاری 
می کنند، دســت خداوند هســتند و در واقع 
تامین امنیت از ســوی بسیجیان و نیروهای 
امنیتــی، امتــداد همــان امنیتــی اســت کــه 

خداوند متعال خواسته.
ســخنانش،  از  دیگــری  بخــش  در  مــروی 
گریــزی به وقایع کنونی کشــور زد و با اشــاره 
بــه اینکــه در طــول عمــر ۴۳ ســاله انقالب 
اســالمی شــاهد فتنه هــا و حوادث بســیاری 
بــه  منافقیــن  مســلحانه  حملــه  همچــون 
مردم و شــهادت ۱۷ هزار نفر از مردم بوده 
ایــم، اضافه کرد: فتنه اخیر که تحت عنوان 
»زن زندگــی آزادی« اتفــاق افتاد؛ به لحاظ 
عملیــات میدانــی و طراحی پشــت صحنه 
در طول تاریخ انقالب بی ســابقه و کم  نظیر 

بود.وی ادامه داد: در فتنه اخیر، اغتشــاش 
همــراه با کشــتن مردم و نیروهای بســیجی 
و امنیتی غیرمســلح توســط اغتشاشــگران 
بــا ســالح گــرم و ســرد را شــاهد بودیــم و 
اغتشاشــگران بــا نیــت کشــتن بــه میــدان 
می آمدند تا عالوه بر ایجاد رعب و وحشت 

جنگ داخلی راه  بیندازند.
مــروی عامالن ایجاد فتنه اخیر در کشــور را 
ســرویس های اطالعاتی انگلیــس، آمریکا، 
رژیــم صهیونیســتی و آل ســعود معرفــی 
طراحــی  اصلــی  محــور  کــرد:  تصریــح  و 
فتنــه  ایــن  در  تروریســتی  عملیات هــای 
 توســط ســرویس اطالعات انگلیــس انجام 

شده بود.
تبییــن  بــا  قــدس رضــوی  آســتان  تولیــت 
اهــداف دشــمنان در طراحــی و حمایت از 
اغتشاشــگران، اظهــار کــرد: نقشــه و طــرح 
عامــالن ایــن فتنــه ایــن بــود کــه بــا ایجــاد 
اغتشاشــات در کشور، هســته های اغتشاش 
را فعال و مردم ناراضی را برای پیوستن به 
این هسته ها تشویق و تحریک کنند تا مردم 
در مقابــل حکومت قرار گیرنــد تا بر فرض 
خودشــان نظــام و انقالب آســیب ببیند که 
خوشــبختانه مردم با بصیرت کشــورمان با 
آن ها همراهــی نکردند، اما در مرحله دوم 
بــه ســراغ پــروژه جنگ داخلــی رفتنــد تا با 
اســتمرار آن بخشی از کشور را تجزیه کنند و 

از قدرت حکومت بکاهند.
مروی خاطرنشــان کرد: ممکن است مردم 
نســبت بــه شــرایط کنونــی نارضایتی هایی 
داشــته باشــند امــا پــای انقــالب، اســالم و 
والیت شــان ایســتاده اند که حضور باشــکوه 
مردم در تشییع پیکرشهدای مدافع امنیت 

وفاداری ملت به نظام را نشان داد.

وی یادآور شــد: دشــمنان ما نادان و احمق 
هســتند و بــدون تحلیــل صحیــح نســبت 
بــه حقیقــت جامعه و کشــورمان بــه دنبال 
اســالمی  انقــالب  تنومنــد  شــجره  قطــع 
 هســتند که با خون بهترین فرزندان اســالم 

آبیاری شده است.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــا تاکید بر 
اینکــه ما بــه نصرت الهــی ایمــان و اعتقاد 
داریــم، گفــت: تمــام نقشــه ها و فتنه هایی 
از ســوی دشــمنان و اســتکبار جهانــی  کــه 
اســالمی  جمهــوری  نظــام  نابــودی  بــرای 
ایــران طراحــی و در کشــورمان پیاده ســازی 
می شــود، امتحان اســت، بدون شک نظام 
مقدس مــان از ایــن وقایــع ســربلند بیرون 
می آیــد و روز بــه روز قوی تر، مســتحکم تر و 

سرفرازتر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با تقدیر 
امــام  حــرم  امنیــت  مدافــع  بســیجیان  از 
رضا)ع( و حریم حرم مطهر، بر لزوم عمل 
بــه جهــاد تبییــن تاکید کــرد و گفــت: عمل 
بــه جهــاد تبییــن در ســطح جامعــه بــرای 
روشــنگری حقایق و معرفی دســتاوردهای 
کشــورمان الزامــی اســت تــا ان شــاءاهلل در 
آینده شــاهد اتفاقی همچــون فتنه اخیر در 

کشورمان نباشیم.
به گزارش ایســنا، بر اســاس گــزارش روابط 
عمومی آســتان قدس رضوی، مروی تاکید 
کرد: بسیج و مساجد در شرایط کرونا بسیار 
خوب درخشــیدند، لذا هیچوقــت فعالیت 
خــود را در حــوزه های اجتماعــی به عنوان 
پشــتوانه تعطیل نکنید و با تمام توان برای 
پیشــرفت کشــورمان در حوزه های مختلف 
تــالش کنیــد و از خدمت رســانی بــه مردم 

غفلت نکنید.

اخبار کوتاهخبـــر

کشورم از ایران نمی ترسد!
رییس جمهــور جمهوری آذربایجان در یک ســخنرانی، ادعاهایــی را درباره 
روابــط کشــورش بــا ایران مطــرح کرد.بــه گــزارش روزنامه جمله بــه نقل از 
خبرگزاری مدیامکس، رسانه های آذربایجانی امروز گزارش دادند که الهام علی اف، 
رییس جمهور جمهوری آذربایجان امروز در اظهاراتی تحریک آمیز گفت که کشورش 
»از ایران نمی ترسد.«علی اف که در کنفرانسی بین المللی سخنرانی می کرد، با بیان 
که من با ســه رییس جمهور ایران، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی کار کرده ام، ادعا 
کرد: سال هاست که وضعیت هیچ گاه مانند امروز نبوده است.علی اف مدعی شد: 
ایران هیچ گاه دو رزمایش نظامی متوالی در طی چند ماه در مرزهای ما انجام نداده 
است. هیچ گاه اظهاراتی پر از نفرت پراکنی و تهدید علیه آذربایجان مطرح نشده بود.

او گفت: ما همیشه به هرگونه اقدام ضدآذربایجانی پاسخ داده ایم و خواهیم داد، چه 
در کالم باشد چه در عمل. بنابراین، ما مجبور شدیم در مرزهایمان با ایران رزمایش 
نظامی دهیم تا نشــان دهیم که از ایران نمی ترســیم.رییس جمهور آذربایجان در 
ادامه گفت: ما نهایت تالشمان را خواهیم کرد تا از شیوه زندگی مان، از مسیر سکوالر 
توسعه و پیشرفت آذربایجان و آذربایجانی ها از جمله آذربایجانی هایی که در ایران 
زندگی  می کنند، صیانت کنیم. آن ها بخشــی از ملت ما هســتند.به گزارش ایســنا، 
اظهارات علی اف در حالی مطرح می شــود که حســین امیرعبداللهیان در نشست 
خبــری اخیــرش در پاســخ بــه ســوال ایســنا دربــاره تحــوالت و تعامــالت ایــران و 
آذربایجان اظهار کرد: ماه گذشــته من سفری به ارمنستان و متقابال آقای پاشینیان 
سفری به تهران داشتند که بخشی از محافل رسانه ای در اذربایجان نسبت به این سفر 
واکنش نشان دادند.رییس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: ما آذربایجان و ارمنستان را 
همســایه خود می دانیم و هیچ گاه روابط مان را با یک طرف به حســاب طرف دیگر 
تنظیم نمی کنیم و در راستای منافع متقابل و با اولویت نگاه به سیاست همسایگی 
این مساله را دنبال می کنیم و چشم داشتی به اراضی همسایه از جمله این دو کشور 
نداریــم. امــا به صراحــت به همه بازیگــران در حــوزه قفقاز گفتیم هــر گونه تغییر 
ژئوپلیتیک در منطقه با واکنش جدی ایران مواجه می شود. مقامات منطقه اطمینان 

دادند که این نگاه را ندارند پس چنین نگاهی هم در منطقه وجود ندارد.

 با »تحریم های 
 اتحادیه اروپا علیه ایران« 

همراهی نمی کنیم
سخنگوی وزارت اقتصاد دولت سوئیس اعالم کرد که این کشور همچون 
سابق از اعمال تحریم بر علیه ایران به تبعیت از اتحادیه اروپا خودداری 
می کند.بــه گــزارش روزنامــه جملــه بــه نقــل از خبرگــزاری اســپوتنیک، فابیان 
ماینفیش، ســخنگوی وزارت اقتصاد ســوئیس اعالم کرد که این کشــور همچون 
گذشــته به موضــع عدم اعمــال تحریم علیــه ایران بــه دلیل آن چه »ســرکوب 
اعتراضات« گفته می شود به تبعیت از اتحادیه اروپا ، پایبند است تا به سیاست 
»خدمات نیک« خود خسارتی وارد ننماید.او اظهار کرد: در رابطه با ایران موضع 
ســوئیس تغییری نکرده اســت؛ دپارتمان فدرال اقتصاد، تشکالت و تحقیقات، 
دپارتمان ذی صالح در مســائل تحریم ها، بصورت مشترک با دپارتمان فدرال 
امور خارجه تصمیم گرفتند تحریم های اعمال شــده توسط اتحادیه اروپا علیه 
ایران بدلیل ارسال پهپاد به روسیه را اجرا کنند. هر دو نهاد از طرف دیگر تصمیم 
گرفتنــد کــه تحریم هــای اعمال شــده توســط اتحادیه اروپــا علیه ایــران بدلیل 
اعتراضــات جــاری در ایران را اجــرا نکنند.ماینفیش تاکید کــرد که این تصمیم 
تمامی منافع ســوئیس در حوزه سیاســت داخلی و خارجی و از جمله سیاســت 
»خدمات نیک« سوئیس درباره ایران را در نظر دارد.سوئیس بعنوان میانجیگر 
حافــظ منافع ایــران در عربســتان و منافع عربســتان در ایــران اســت.او با تکرار 
اظهارات مداخله جویانه کشورهای غربی درباره اتفاقات اخیر ایران، مطرح کرد: 
سوئیس همچنین به شدت استفاده از خشونت توسط نیروهای امنیتی ایرانی در 
رابطه با تظاهرات در حال ادامه در ایران را محکوم کرده و مصرانه از این کشــور 
مــی خواهــد تا وظایــف خــود در زمینه حقوق بشــر در قالــب اصــول دوجانبه و 
چندجانبــه را اجرا نماید.اتحادیه اروپا تحریم هایی را به دلیل آن چه »ســرکوب 
اعتراضات و نقض حقوق شــهروندان« عنوان می کنــد، علیه ایران اعمال کرده 
اســت.دولت ایــران اما به نوبه خود ضمن رد این ادعاهــا، غرب را به حمایت از 

ناآرامی ها و نیز نشر اخبار ضد ایرانی در رسانه های خود محکوم می کند.

اعتراضات این روزها درحقیقت حاصل جمع 
بی تدبیری هــا،  ســوءمدیریت ها،  از  بســیاری 
حــذف  و  مردمــی  مطالبــات  نادیده گرفتــن 
مخالفان سیاســی و فعاالن حزبی داخل کشور 
کــه نــه برانــداز کــه از اقبــال عمومی برخــوردار 
بودند با مشــکالت اقتصادی و معیشتی است 
که جریان سیاســی اصولگرا ازجملــه دو دولت 
منتســب به این جریان یعنی دولت »محمود 
آن  در  رییســی«  »ابراهیــم  و  احمدی  نــژاد« 
بیشترین سهم را داشــتند، است و اصولگرایان 
بــرای مواجهــه با ریشــه ایــن اعتراضــات، الزم 
اســت تمرکــِز تحلیــل خــود را از خارج کشــور و 
دشمن، بر داخل کشور، شیوه حکمرانی خود و 

نقد درون گفتمانی تنظیم کنند.
اعتراضــات در خیابان هــا از ۷۰ روز عبــور کــرد، 
اعتراضاتی که همان گونه که مــورد انتظار بود، 
مــورد سوءاســتفاده دشــمنان و بدخواهــان نیز 
واقــع شــد اما بــه بســیاری از حوزه هــا در داخل 
کشور ازجمله ورزش نیز کشیده شد و گویا میل 
به توقف ندارد اما خبری از گفت وگو به معنای 
واقعــی نیســت و اصولگرایــان همان گونــه کــه 
خــود نیز می دانند گفت وگو بــا معترضان را به 
شــرطی برمی تابند که نتیجه آن، چیزی باشــد 
که آنان اراده کرده اند یعنی بازگشت همه امور 
به یک روز پیش از »مرگ مهســا امینی« و این 
رویکــرد را در دیدار و نتیجه گفت وگو با »مولوی 
عبدالحمیــد اســماعیل زهی« و واکنش برخی 

رسانه های اصولگرا به آن دیدیم. 
ایــن  اعتراضــات  کــه  اســت  ایــن  مــا  حــرف 
روزهــا درحقیقــت حاصــل جمــع بســیاری از 
ســوءمدیریت ها، بی تدبیری هــا، نادیده گرفتن 
مطالبــات مردمــی و حذف مخالفان سیاســی 
و فعــاالن حزبی داخل کشــور که نــه برانداز که 
از اقبــال عمومــی برخوردار بودند با مشــکالت 
اقتصادی و معیشــتی است که جریان سیاسی 
اصولگــرا ازجملــه دو دولــت منتســب بــه این 
جریــان یعنی دولــت »محمــود احمدی  نژاد« 
و »ابراهیم رییســی« در آن بیشــترین ســهم را 
داشــتند، اســت و اصولگرایان بــرای مواجهه با 
ریشه این اعتراضات، الزم است تمرکِز تحلیل 
خود را از خارج کشور و دشمن، بر داخل کشور، 
شــیوه حکمرانــی خــود و نقــد درون گفتمانــی 

تنظیم کنند هرچند چنین اقدامی از این جریان 
سیاســی که »نــگاه عاقــل اندر ســفیه« به دیگر 
جریانات سیاســی و گفتمان های رقیب داشته 
و خــود را نزدیک تر از همه بــه »خدا« می داند، 
بسیار بعید است و برای اثبات این مدعا، کافی 
اســت به ســطور »روزنامه کیهــان« پس از چند 
نکتــه اخیری کــه »رییــس دولــت اصالحات« 
درخصوص اعتراضات گفته، نگاهی بیندازیم 
تا متوجه شویم که اعضای اصلی اتاق فکر این 
جریان سیاسی و بزرگان رسانه ای آن، چه درکی 

از دنیای پیرامون خود دارند.  
درخصوص نشست اخیر برخی از اصالح طلبان 
بــا رییــس قــوه قضاییــه و دبیــر شــورای عالــی 
امنیت ملی، باید گفت ریشه آن به اوج گرفتن 
اعتراضات و استمرار آن برمی گردد که موجب 
شــد -احتمــاالً در پــی تصمیمــی بزرگ تــر در 
ساختار جریان سیاسی اصولگرا که امروز هر سه 
قوه را در اختیار دارد- »غالمحســین محســنی 
اژه ای« در تاریخ ۱9 مهرماه از ضرورت گفت وگو 

بیــن طیف هــای موثر سیاســی ســخن بگوید و 
بدیهی است هرگاه از این ضرورت سخن گفته 
شــود، یک پای جبهه اصالحات در میان است 
چــون حــدود دو دهــه قبــل، دو قــوه از ســه قوه 
کشــور را در دست داشــتند و همواره در کارهای 
رسانه ای و هدایت افکار عمومی، چندین گام از 

اصولگرایان پیشتر بودند. 
پــس از آن بــود کــه ایــن نشســت تقریبــاً بدون 
حضور رســانه ها و در ســکوت خبری برگزار شد 
و اخبــاری کــه از این نشســت بیرون آمــد نیز با 
تأخیر بسیار بود و آنچه که مستند است سخنان 
»شــکوری راد« اســت که همین دو روز گذشته، 
در برخــی خبرگزاری هــا گفته شــد کــه برابر آن 
نشســت هیات رئیســه جبهه اصالحــات ایران 
از جملــه بهــزاد نبوی، مرعشــی، شــکوری راد، 
راکعی، باقری و محمــود صادقی با رئیس قوه 

قضائیه و علی شمخانی منتشر شد. 
برابر همین اخبار می توان این گونه تحلیل کرد 
کــه  ناآرامی های اخیر در کشــور و ناتوانی جناح 

غالــب از کنتــرل و مهــار آن، اصولگرایــان را به 
این جمع بندی رساند که با سران اصالح طلب 
بنشــینند و پیشــنهادهای آنــان را دربــاره تدبیر 

اوضاع بخواهند. 
اگــر بخواهیم شــفاف بگوییــم شــناختی که ما 
از ســلوک سیاســی اصولگرایــان داریــم بــه مــا 
می گویــد این جریان سیاســی اصولگــرا تنها در 
شــرایط خاص و در برخی محذورات سیاسی و 
گیرافتادن در بن بســت ها، از نگاه سخت گیرانه 
بــه مدیریــت و »خــودی و غیرخــودی کــردن 
ساحت سیاست«  دست بر می دارد و اگر امروز 
با برخی اصالح طلبان نشســته اســت، نه از سِر 
اختیار که از ســر اجبار اســت و تردیــدی نداریم 
که هــدف اصلی آنــان، خروج از این بن بســت 
اســت و پس از رد شدن از این گردنه خطرناک، 
بــه بیــان طنزنویســان، بــه تنظیمــات کارخانه 
بازخواهند گشت و همان شیوه بسته مدیریت و 

حکمرانی را در پیش خواهند گرفت. 
نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه اصولگرایــان در 

مذاکــرات سیاســی خــود بــا احــزاب سیاســی 
داخلی، اصالح طلبان و کشورهای توسعه یافته، 
بــه هیــچ عنوان اهــل امتیــاز دادن نیســتند و از 
گفت وگو به عنوان یک تاکتیک بهره می برند تا 
به خیال خــود از وضعیت موجود به وضعیت 
مطلوب تغییــر مکان بدهند و نه بیشــتر و این 
موضوع را ما در گفت وگوهای برجامی به کّرات 
دیدیــم در حالی کــه مذاکــره و گفت وگــو یــک 
شــرط مهــم دارد و آن پذیرفتــن طــرف مقابل 
و اعتبــار و شــأن قائــل شــدن بــرای مطالبــات 
و نظراتــش اســت و در فراینــد گفت وگــو، بــه 
مــوازات این که حرف و مطالبات خــود را طرح 
می کنیــد الزم اســت مطالبات طــرف مقابل را 
گوش کنید و در نهایت بخشــی از آن مطالبات 
بدهیــد  چیزهایــی  اصطالحــاً  و  بپذیریــد   را 

و چیزهایی هم بگیرید.
تجربــه برجــام و بســیاری از مســائل سیاســی 
داخــل کشــور طــی دو دهه اخیــر، به ما نشــان 
داد اصولگرایــان به این شــرط گفتوگو و مذاکره 
می کننــد کــه نشــان دهنــد کــه اهــل تعامــل و 
تفاهم هســتند و افکار عمومــی را آرام کنند اما 
هرگز درخصوص کوتاه آمدن از مطالبات خود 
یــا پذیــرش نــگاه مخالــف و تحقــق مطالبات 
مخالفان خود، نمی توان امیدی به آنان داشت. 
 نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه اصولگرایــان در 
شــرایطی به ســمت گفت وگو با اصالح طلبان 
رفته انــد کــه هم بســیاری از رجــال نامــدار این 
جبهــه سیاســی را در بازداشــت دارنــد و هــم 
بــه برخورد تنــد بــا معترضانی که اغتشاشــگر 
و  فوتبالیســت  و  هنرپیشــه  از  اعــم  نیســتند 
 خبرنــگار اصــرار دارند و این با ســنت گفت وگو 

هماهنگی ندارد.  
نکتــه آخــر این کــه در شــرایط فعلــی جریــان 
اصالحــات نیــز نمی توانــد ادعــا کنــد نماینده 
معترضــاِن کــف خیابــان اســت و اساســاً ایــن 
جریان سیاسی ارتباط خود را با بخش اعظمی 
از بدنه خود بریده اســت و جوانان و نوجوانان و 
نسل جدید، شناختی از رجال نامدار این جریان 
سیاســی ندارند و خود اصالح طلبان نیز چنین 
ادعایــی ندارنــد و اصولگرایــان نیز بایــد بدانند 
مشــکالت اقتصادی و معیشــتی مردم، نقش 
محــوری در کنتــرل اعتراضــات دارد و اگر برای 
این بخش برنامه نداشــته باشــند -کــه به نظر 
می رسد ندارند-، نمی توانند شرایط را به قبل از 

آغاز اعتراضات بازگردانند. 

یادداشت »جمله« درخصوص خبر دیدار اعضای جبهه اصالحات ایران با »محسنی اژه ای« و »شمخانی«؛

جمله 
 سرویس سیاسی 

آیا »اصالح طلبان« نماینده معترضان هستند ؟
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تولیت آستان قدس رضوی: 

تمام نقشه های دشمنان برای نابودی 
جمهوری اسالمی امتحان است
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politics سیاست

خطیب نمــاز جمعه تهران گفت: بســیج امید 
کشور برای پیشرفت است و هم تفکر بسیجی و 
هم نهاد بسیج، امید ما برای رسیدن به آرزوهای 
ملت ایران اســت. حجت االســالم والمسلمین 
حــاج علــی اکبــری در خطبه های نمــاز جمعه 
تهران گفت: ما در آستانه یکی از روزهای خدایی 
انقالب یعنی روز ۵ آذرماه سالروز تاسیس بسیج 
مستضعفین هستیم. بسیجیان ســرافراز سپاه 
محمد رســول اهلل )ص( مجموعه خوش نامی 
در تهران هستند. وی افزود: معجزه و تفکر بسیج 
را در چلــه اول انقالب مشــاهد کردیــم و در چله 
دوم نیز  به این شــجره انقالب در پیشبرد آرمان 
های اســالمی امیــد داریم. هر چه درباره بســیج 
بگوییم کم است. حاج علی اکبری در خطبه های 
دوم نمــاز جمعه گفت:  شــما در هفته گذشــته 
تحلیــل ژرف و حکیمانــه ای را از رهبــر انقــالب 
درباره شرایط کشور دریافت کردید. جان کالم در 

سخن ایشان این بود که مساله بین ما و استکبار 
جهانــی مســاله پیشــرفت اســت و نمیخواهند 
جمهوری اسالمی پیشرفت کند. ایشان فرمودند 
وظیفه همه این است که برای پیشرفت ایران کار 
کنند لذا بســیج امید کشور برای پیشرفت است. 
هم تفکر بسیجی و هم نهاد بسیج، امید ما برای 
رسیدن به آرزوهای ملت ایران است. وی افزود: 
اکنون نوبت اعجاز بسیجی هســت و در گام دوم 
انقــالب باید بســیج قهرمــان در همــه زمینه ها 
بدرخشــد. اول در ســاخت انســان طــراز انقالب 
اسالمی که مهمترین هنر مکتب بسیج است و 
باید قوی تر از گذشــته ادامه یابد. در جهاد پیش 
رو و تمدن سازی و در پیشرفت باز چشم امید به 
بسیج است. در ترویج معنویت و اخالق مداری 
و مبــارزه با فقر و تبعیض ... چشــم امــام و امت 
به شــما دل های پاک و اراده  پوالدین شماست.
حاج علی اکبری ادامه داد: امیدواریم عزیزان ما 

در نهاد بسیج به بسیج دانش آموزی و معلمان 
و فرهنگیــان اولویــت دهند. اصلــی ترین جایی 
که ما باید برای بســیج سرمایه گذاری کنیم این 
حوزه است. به مسجد و پایگاه های بسیجی باید 
پیش از گذشــته اهمیت دهیم و باید این پایگاه 
ها تقویت شــوند. این فهرست شوق انگیزی که 
بسیج داشته باید منتشر شود و این ها مسیرهای 
پیــش روســت. وی گفــت: کاش مســئوالن مــا 
مســئوالن  فرهنــگ و دانشــگاهیان و معلمان و 
اصحاب رسانه و خطیبان نماز جمعه و مبلغان 
به ســیره پرنور رهبــری اقتدا کننــد. گاهی برخی 
مســایل از طرف ما بیان می شود که  احساسی و 
گاهــی برخی گفتارها نفرت انگیز اســت. باید به 
روش و حکمــت امام عزیز اقتدا کنیم.وی ادامه 
داد: در هفته گذشته هیاتی را رهبری به سیستان 
و بلوچستان اعزام کردند و بنده هم بودم.  با گروه 
های مختلف مردم به حمــداهلل دیدار کردیم و 

مطالب علما و نخبگان و بخــش های گوناگون 
را شــنیدیم و با توجه به حوادث اخیر در استان و 
در جریــان ناآرامی ها که در زاهــدان رخ داده بود 
بخشی ازهموطنان ما کشته شده بودند و  رهبری 
عالوه بر تدابیر استانی ایشان فرمود که  هیات به 
اســتان برود و مسایل را ببیند و تدابیر تکمیلی را 
ابالغ کند و طی یک هفته این کار انجام شد. ابراز 
شــوق و شــکر به درگاه خداوند را داریم به خاطر 
بلوغ سیاســی مردم در جریانــات اخیر که واقعا 
انسان  نمی داند  چه بگوید و شما مردم دوست 
و دشــمن را شگفت زده کردید. رهبر عزیز پایان 
بشــارت فتنه انگیزی را دادند و این فتنه انگیزی 
ها جمع خواهد شــد.وی ضمن تشــکر از رفتار و 
اقدامات دولت و دستگاه دیپلماسی و ... در برابر 
جریانات اخیر  گفت: رفتار مضحک و طنزهای 
تلخــی که در روزهای اخیر از آژانس می شــنویم 
و  مواضعــی که کشــورهای اروپایــی دارند خنده 

دار و  طنــز اســت و مســئوالن مــا در برابــر جبهه 
غربی و اروپایی و آمریکا ایســتادند و غنی ســازی 
۶۰ درصــد را شــروع کردنــد و اروپایــی ها بدانند 
حسابشــان  پیش ملت ما مفتو ح است و خیلی 
جفا کردند و  به وقتش حسابشان تسویه خواهد 
شــد.وی در پایان برای تیم ملی در  جام جهانی 
آرزوی موفقیــت کرد و گفت:  ان شــاءاهلل خوش 

بدرخشند و دل ملت را شاد کنند. 

خطیب نماز جمعه تهران:

فتنه انگیزی ها جمع خواهد شد

نماز جمعه

جمله / بعد از بیشتر از حدود دو ماه، لبخند روی چهره مردم 
شریف و بصیر ایران دیده شد. با چه کلماتی می شود از باعث 
و بانی این اتفاق هیجان انگیز تشکرد کرد؟ مردم قدر شناس 
و عزیز ایران تا ابد کاری که روزبه چشــمی و رامین رضاییان با 
قلبشــان کرد را فراموش نخواهند کــرد. مردمی که می دانند 
درســت اســت بازیکن وظیفه اش برد اســت و بابــت این کار 
پول گرفته، اما چه بسیارند کسانی که بابت مسئولیتشان پول 
مــی گیرنــد و وظیفه دارنــد دل یک ملت را شــاد کنند و نمی 
کنند. پس کاری که تیم ملی کرد، ســزاوار ایستاده دست زدن 

و تشکرات فراوان است.
شاید از نگاه حرفه ای این طور به نظر بیاید که هنوز کارمان را 
تمام نکرده ایم و یک بازی سرنوشــت ساز دیگر مانده که اگر 
خدای نکرده نتیجه اش را واگذار کنیم، تمام این خوشحالی 
هــا باد هواســت و باید مثل همیشــه برگردیم خانه مــان. اما 
دالیلی وجود دارد که باید حتی در صورت باخت در برابر تیم 
ملی آمریکا و بازگشــت به خانه، حق شــادی و خوشــحالی را 

برای خودمان محفوظ بدانیم.
اولین دلیل، دخالت آشکار سیاست در فوتبال است. جامعه 
ایران امروز از دو قطبی وحشــتناک و نگران کننده ای در تمام 
حوزه ها رنج می برد. فوتبال نیز یکی از این حوزه هاست. بسیار 
متاسفیم که باید بگوییم در بعضی از محالت، بعد از باخت 
تیم ایران برابر انگلیس، صدای شــادی به شــکل واضحی به 
گوش می رسید. البته صد درصد مطمئنیم و واقفیم که نباید 
مــردم را آمــاج تیر نقد قــرار داده و خدای نکــرده القابی مثل 
وطن فروش به آن ها ببندیم. مقصر این نگاه تاسف برانگیز 
در میان توده اندکی از مردم، فقط مردم نیستند. بررسی این 
اختالل اجتماعی نیازمند بررســی جامعه شناسی و سیاسی 
بسیار باریک و موشکافانه ای است که هدف این متن نیست. 
در هــر صورت مطمئنیم مردمی که بعد از باخت ایران برابر 
اسپانیا به خیابان ریختند و شادی کردند، وطن فروش نیستند. 
موضوع مورد بحث این متن، اقدامات مغرضانه و غیر حرفه 
ای، و با توجه به نتیجه ایران و انگلیس، فلج کننده دشمنان 

همیشگی ایران در حاشیه بازی های جام جهانی بود.
چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، وظیفه فوتبالیست، 
فوتبــال بــازی کردن اســت و تمام! فوتبالیســت سیاســتمدار 
نیست. تصمیم گیرنده نیست. فوتبالیست فقط فوتبالیست 
است. شاید مردم انتظار داشته باشند در خارج از تورنمنت و 
مسابقه صدایشان را به مسئولین برساند و کامال هم خواسته 
به حقی اســت، اما در خالل مســابقات، آن هم مسابقاتی به 
بزرگی جــام جهانی، بازیکن فوتبال تنها کاری که از دســتش 
ساخته است، گل زدن و شاد کردن دل مردم است. پس هیچ 
نــگاه مثبتی نمی توانیم به اقدامات خبرنگاران شــبکه هایی 
مثل اســکای، بی بی ســی، پرشیانا اســپرت و امثالهم داشته 
باشــیم. بزرگواران اگر سر ســوزنی هواخواه مردم ایران بودند، 
اگر به اندازه بند یک انگشــت ادعای حرفــه ای گری و حقوق 
بشــر و تمــدن دارنــد، حق نداشــتند از بازیکن فوتبال، ســوال 
سیاسی بپرســند. فوتبالیســت چه جوابی بدهد؟ مخصوصا 
 در جامعــه ایــران امــروز کــه گفتیــم از دو قطبی وحشــتناکی 

رنج می برد. 
هرچــه بگوید دل نصف مملکت را شکســته. آیا این عرصه، 
عرصه مبارزه اســت؟ شما که با سوال های نسنجیده و تنش 

زایتــان حال مــردم را بدتر از قبل میکنید، کجــا اقدام موثری 
جهــت بهبود حال مــردم ایران کــرده اید؟ کجا دلتــان واقعا 
برای ما ســوخته؟اما با توجه بــه ادعاهای عجیب و غریبتان، 
در خوشــبینانه تریــن حالت، حتی بــه ما ترحم هــم ندارید. 
 فقــط بــا ادا و اصــول و اطوار، ســعی در پــر بازدیدکــردن آمار 

شبکه هایتان دارید.
البته که نمی خواهیم بگوییم نتیجــه بازی قبلی فقط گردن 
آن ســوال های بی پایه و اســاس است. اما قطع به یقین یکی 
از دالیل مهمش محسوب می شد. سوال شما مهدی طارمی 

را امــروز مورد هجمه قرار داد. اگر نگران مردم بودید، بازیکن 
را در برابر ایرانی ها قرار نمی دادید.و حاال امروز ایران سومین 
بــرد خود در طــول ادوار حضورش در جام هــای جهانی را به 
دســت آورد. و از صمیم قلب خوشحالیم. تنها دلیلمان هم 
برای خوشحالی، دیدن لبخند روی صورت مردم ایران است. 
مردمــی قدرشــناس و فهیم کــه هر حکومتی آرزوی داشــتن 
چنیــن مردمــی دارد. مردمــی که یک قطره اشکشــان از روی 
خوشحالی به تمام دنیا می ارزد و وای به حال کسی که باعث 
آهشــان شــود. خدا از تمام باعث و بانی های سیاســی سازی 

فوتبــال ایران نگذرد. باید این نگاهی کــه در بین توده هایی از 
مردم هم جا افتاده ریشــه یابی شود و مسالمت آمیز اصالح 
شود. خطاب به دشمنان بزرگ مردم ایران، که شبکه هایشان 
با ســواالت احمقانه و خارج از حیطه فوتبالشــان نماینده آن 
ها بودند، فریاد می زنیم: ما را به خیر شــما امید نیســت، شر 
مرســانید! ما امروز مقتدرانه پیروز میدانیم و نقشه های شما 
بــرای از بین بردن تمرکز بازیکنــان، یک بار نتیجه داد و حاال، 
این ماییم که پیروزیم. نوش جان همه مردم ایران، که لبخند 

و شادی، طبیعی ترین و مسلم ترین حقشان است.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران:

 به سیاست مزدورانه خود 
در حوزه حقوق بشر پایان دهید

بسیج، پرچمدار گفتمان 
انقالب اسالمی است

سردارسرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج مستضعفین 
گفت: بسیج، پرچمدار گفتمان انقالب اسالمی است و تفکر بسیجی در کشور ما 
حکمراست و ما امروز دارای ملت بسیجی هستیم.به گزارش روزنامه جمله به نقل از 
خبرگزاری ایسنا، سردارسرتیپ پاسدار سلیمانی در سخنرانی پیش از  خطبه های نماز 
جمعه تهران با تبریک فرارسیدن ایام بسیج گفت: از ابتدای بسیج در ۵۸ تا امروز دنیا 
شاهد افتخارآفرینی فرزندان بسیجی ایران بوده است.وی با بیان اینکه امروز در دنیا ما  در 
حال گذر از پیچ تاریخی بزرگ هستیم، گفت:  قدرت از غرب عالم در حال انتقال به شرق 
عالم اســت و ایران عزیز در قلب آســیا با گفتمان تمدنی، پرچمدار تولید تمدن نوین 
اسالمی است . پیروزی انقالب اسالمی هندسه قدرت را در دنیا تغییر داد. امام راحل و 
ملت بزرگ در پیروزی انقالب مفهوم قدرت را تغییر دادند.سلیمانی تصریح کرد: امروز 
نظام سلطه و در راس آن امریکا با داشتن قدرت نظامی باال فاقد توانایی اعمال قدرت 
در منطقه خارج از امریکا هستند و به همین دلیل امریکا در مسیر فروپاشی قرار گرفته 
است و علت ان هم این است که تمدن غرب فاقد گفتمان جذاب و مورد استقبال ملت 
های دنیاست. آخرین گفتمان غرب گفتمان لیبرال دموکراسی بود و این گفتمان فاقد 
جذابیت برای دنیا شده است. با پیروزی انقالب یک گفتمان با پرچمداری انقالب در دنیا 
انتشــار یافت و آن گفتمان انقالب اســالمی بود.  گفتمانی که مورد استقبال ملت های 
مســلمان قرار گرفت.وی تاکید کرد: فتنه ای که این روزها ســازمان ســیا و موســاد آن را 
مدیریت کرد و با به کارگیری همه ظرفیت ها در دنیا و با بکارگیری سازمان های جاسوسی 
با تمرکز بر اغتشاش در مناطق غربی کشور، خواستند به زعم خود مسیر این گفتمان را 
مسدود کنند  وتصور می کردند با تالش های مذبوحانه جاسوسی خواهند توانست مسیر 
یک ملت بزرگ را متوقف کنند را دیدید و دیدید ملت ایران چگونه مقابل این توطئه 
ایستاد. فرزندان اسالم با دست خالی و  بدون سالح در مقابل این توطیه ایستادند و این 
توطئه شکســت خورد.رئیس ســازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: بسیج پرچمدار 
گفتمان انقالب اسالمی است و تفکر بسیجی در کشور ما حکمراســت و ما امروز دارای 
ملت بسیجی هستیم. بسبجیان پرچمداران تفکر بسیجی در بین ملت ایران و حامالن 
ارزشهای انقالب اسالمی هستند. دنیا باید بداند با وجود مردمی بسیجی و بسیجی فداکار 
و شکل گیری جبهه مقاومت و  در گام دوم انقالب، شاهد خلق پیروزی انقالب  و ساقط 

شدن رژیم منحوس  کودک کش  اسراییل خواهد بودیم.

و  قضائیــه  قــوه  بین الملــل  امــور  معــاون 
دبیــر ســتاد حقــوق بشــر جمهوری اســالمی 
ویــژه  نشســت  برگــزاری  بــه  نســبت  ایــران 
 شــورای حقــوق بشــر در مــورد ایــران واکنش 

نشان داد.
کاظــم غریب آبادی، معــاون امور بین الملل 
قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری 
اســالمی ایران در واکنش به برگزاری نشست 
ویــژه شــورای حقــوق بشــر در مــورد ایــران و 
اظهــارات وزیــر امــور خارجــه آلمــان در این 
نشســت، با انتشــار یک رشــته توییت نوشت: 
»وزیــر امــور خارجــه رژیــم آلمان امــروز یک 
بشــر   بیانیــه فریبکارانــه در شــورای حقــوق 

ارائه کرد. 
آلمان، همان کشوری است که رژیم صدام را 
به سالح شیمیایی مجهز کرد و موجب گردید 
۱۳ هــزار نفــر، از جملــه کــودکان و زنــان و از 
جمله در شهر کردنشین سردشت، جان خود 
 را از دست بدهند و بیش از یکصد هزار نفر نیز 

مجروح شوند.
رژیم آلمان که همچنان حقوق بشــر ایرانیان 
را از طریق تحریم های غیر انســانی یکجانبه 
نقــض مــی کنــد و بــا ســابقه ســیاه خــود در 

همدستی برای ترور شهید سلیمانی، باید به 
سیاســت فریبکارانه و مزورانه خــود در حوزه 

حقوق بشر پایان دهد.
در حالــی کــه حقــوق ایرانیان بطور گســترده 
توســط رژیم هــای آمریــکا، انگلیــس، آلمان 
اقدامــات  تحمیــل  طریــق  از  فرانســه  و 
میزبانــی  و  حمایــت  و  یکجانبــه  قهــری 
جــان  کــه  تروریســتی  هــای  گروهــک  از 

۱۷۰۰۰ایرانــی بــی گنــاه را گرفتــه انــد، نقض 
مــی شــود، برگــزاری نشســت ویــژه شــورای 
اقــدام  یــک  ایــران  مــورد  در  بشــر   حقــوق 

مزورانه است.«
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در نشســت 
ویژه شورای حقوق بشــر سازمان ملل درباره 
ایران کشــورمان را متهم کرد که معترضان را 

با حکم اعدامتهدید می کند.

خبر رسیده

اخبــار

بسیج
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 طعنه کنعانی به بایدن 
در حمایت از زنان ایران

اظهــارات  بــه  کشــورمان  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
مداخله جویانــه رئیس جمهــور آمریــکا دربــاره زنــان ایــران 
واکنــش نشــان داد.ناصرکنعانی ســخنگوی وزارت امــور خارجه روز 
پنجشنبه در صفحه توییتر خود در واکنش به طرح ادعای حمایت از 
حقــوق زنان نوشــت: »رئیس جمهور رژیمی که بیش از ۴۰ ســال در 
دشــمنی و بیرحمــی علیــه ملــت ایران ســنگ تمــام گذاشــت و در 
تروریســم اقتصادی و تحریم حتــی به کودکان بیمــار پروانه ای هم 
رحم  نکرد، مدعی است »ما در کنار زنان ایران هستیم«. براستی آیا 
در تحریــم حداکثری شــما علیه ملت ایــران، زنان و مــادران ایرانی 
مستثنی بودند!؟« رئیس جمهور آمریکا به بهانه حمایت از حقوق 
زنان بار دیگر از ناآرامی ها در ایران اعالم حمایت کرد و مدعی شــد 

که در کنار زنان ایرانی ایستاده است.

 اینستاگرام حساب کاربری 
بهادری جهرمی را مسدود کرد

مشاور سخنگوی دولت با رد ادعای هک کردن حساب کاربری 
بهادری جهرمی در اینستاگرام از مسدودشدن آن خبر داد.

به گزارش روزنامه جمله به نقل از ایسنا، محمود قائدی در حساب 
کاربری خود در توییتر نوشت:

طــی  کــه  اینســتاگرام  در  دولــت  ســخنگوی  کاربــری  »حســاب 
محدودیت هــای اخیــر، غیرفعال شــده بود توســط مدعیــان آزادی 
بیان مسدود شد.ادعای هک شدن صفحه  علی بهادری جهرمی در 
اینستاگرام که از سوی رسانه های دروغ گو منتشر شده، کذب است.«

امیر عبداللهیان:
آلمان سالهاست حقوق بشر را 

نقض می کند

حســین امیر عبداللهیــان وزیر امور خارجه ایــران به اظهارات 
وزیر خارجه آلمان در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان 
ملــل که امروز با موضوع بررســی تحوالت اخیر در ایران برگزار شــده 
بود، واکنش نشــان داد .به گزارش ایسنا ، حسین امیر عبداللهیان در 
صفحــه توییتر خــود در این ارتبــاط نوشــت:»رژیم برلیــن، به عنوان 
تامین کننده اصلی ســالح شــیمیایی صدام علیه مردم ایران و دیگر 
فرصــت طلبــان ، سالهاســت با تحریم هــای ناعادالنه و غیرانســانی 
خود، نقض گسترده حقوق بشر را انجام داده اند.  اکنون آنها ریاکارانه 
از ســازوکارهای »حقوق بشر« سوء اســتفاده می کنند تا بیشتر از قبل 
اقدامات ضدحقوق بشری را علیه مردم ما انجام دهند، و همه اینها 

به نام »همبستگی« دروغین با ایرانیان.«

دستیار وزیر امور خارجه:
 هنر آن است که تهدید را 

به فرصت تبدیل کنیم

دســتیار وزیر امور خارجه کشــورمان تصویــب قطعنامه ضد 
ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل را تهدیدی دانست که 
باید به فرصت تبدیل شود.ســید رســول موســوی در توییتی نوشت: 
این قطعنامه تهدیدی اســت برای ایران . هنر آن اســت تهدید را به 
فرصت تبدیل کنیم نه آنکه وقت خود را با به رخ کشیدن رفتارهای 
متضــاد تصویب کنندگان هــدر دهیم. تحقیــق و تفحص بیطرفانه 
کمیته ملی رسیدگی به حوادث اخیر که در وزارت کشور تشکیل شده 
و ارائــه صادقانه گزارش به مردم تهدیدات را به فرصت تبدیل می 
کند.شــب گذشــته و در پی تشــکیل جلســه ویژه شــورای حقوق بشر 
ســازمان ملــل بــرای بررســی »وضعیــت حقــوق بشــر« در ایــران، 
قطعنامه ای علیه ایران در شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل با ۲۵ 
رای موافــق، ۶ رای مخالــف و ۱۵ رای ممتنــع بــه تصویــب رســید.
تصویــب ایــن قطعنامه به معنای موافقت این شــورا بــا ایجاد یک 
»هیأت حقیقت یاب« درباره ادعاها در خصوص »نقض حقوق بشر 

توسط ایران« در اغتشاشات اخیر است. 

سایه برین
روزنامه نگار

!

به بهانه پیروزی غرور آمیز تیم ملی ایران برابر ولز

 شیر مادر و نان پدر باعث
خوشحالی مردم ایران، حالل



نماینده ویژه رئیس جمهور روســیه در سوریه 
گفت، احتمال بازگشــت ترکیــه از تصمیم به 

انجام عملیات زمینی در سوریه وجود دارد.
الکســاندر الورنتیــف، نماینــده ویــژه رئیــس 
جمهــوری روســیه در ســوریه در مصاحبــه بــا 
خبرگــزاری اســپوتنیک گفــت، ممکــن اســت 
ترکیــه از انجــام عملیــات زمینــی در ســوریه 
خــودداری کند.روســیه در جریــان مذاکــرات 
عملیــات  مــورد  در  چهارشــنبه  روز  آســتانه 
زمینــی ترکیه بــا هیئت هــای ترکیــه و ایران و 
همچنین با نمایندگان دمشق گفتگو کرد. این 
دیپلمــات گفــت، با ایــن حال، هیئت روســی 
هیچ تضمینی مبنی بــر عدم انجام عملیات 
زمینــی دریافت نکرد.الورنتیــف گفت: »اما با 
این وجود، به نظر می رسد این احتمال وجود 
دارد کــه آنهــا ]مقامــات ترکیه[ از انجــام این 
عملیات خودداری کنند. .وی تصریح کرد: به 
رغم عدم تاکید ترکیه مبنی بر انجام عملیات 
زمینــی، احتمــال بازگشــت از ایــن تصمیــم 
وجــود دارد و ایــن موضــوع تــا حد زیــادی به 
رفتارهای تشــکیالت مســتقر در شمال شرقی 
ســوریه، اقدامــات جدید احتمالــی و حمالت 
از  مــا  گفــت:  اســت.وی  وابســته  تروریســتی 
طریــق وزارتخانه هــای خود در تماس بســیار 
نزدیــک هســتیم و تــالش می کنیــم همــگان 
را در خصــوص ضــرورت امتنــاع از این گام ها 
متقاعــد ســازیم. امیدواریــم بــه درخواســت 
مــا گوش فــرا دهند؛ زیــرا هیچ کــس خواهان 
تشــدید تنش نیست نه تنها در منطقه شمال 

شرق سوریه بلکه در همه مناطق.

 روسیه آماده تدارک دیدار   
اسد-اردوغان است

الورنتیف گفت: روســیه آماده میانجیگری در 
ســازماندهی مذاکرات بین ســوریه و ترکیه در 
ســطوح مختلف است. مســاله نزدیک شدن 
ترکیــه و ســوریه و عادی ســازی روابط توســط 
رئیــس جمهور مــا والدیمیر پوتین بــه عنوان 
یــک اولویــت مشــخص شــده اســت - حل و 
فصــل مناقشــه ســوریه تا حــد زیادی بــه این 
بســتگی دارد. این موضوع بسیار مهم است و 
ما البته آمــاده ارائه هرگونه حمایت ممکن و 
کمک به میانجیگری برای سازماندهی چنین 

مذاکراتی در سطوح مختلف هستیم.
این دیپلمــات افزود: تماس هــای طرفین در 
سطوح مختلف باید ادامه یابد، زیرا بسیاری از 
مسائل وجود دارد که ترکیه و سوریه می توانند 
از طریق ارتباط مســتقیم با یکدیگر، از جمله 
در ســطح وزرای خارجــه، حل و فصــل کنند.
وی گفت: مسکو آماده است تا مکانی را برای 

دیــدار رجب طیــب اردوغــان، رئیس جمهور 
ترکیــه و بشــار اســد، رئیــس جمهــور ســوریه 
فراهــم کنــد. الورنتیــف گفت: »فکــر می کنم 
مســکو آماده خواهد بود تــا در صورت تمایل 
متقابــل دو طرف ]زمینه ای بــرای این دیدار[ 

فراهم کند. من حتی در آن شک ندارم«.
ایــن دیپلمات بــا بیــان اینکه چنین نشســتی 
بســیار مهم اســت، اما باید به درســتی آماده 
شــود، گفــت: بایــد شــرایط خاصی بــرای آن 
ایــن  نتایــج  گفــت،  شــود.الورنتیف  فراهــم 
نشســت بایــد »ســیگنال صحیحی« بــه همه 
طرف هــای درگیــری ارســال کنــد تــا در حل و 

فصل اوضاع سوریه سهیم باشد.

عملیات ویژه در اوکراین بر حضور   
نظامی روسیه در سوریه تأثیر نمی گذارد

فرستاده ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور 
ســوریه گفــت: عملیــات نظامی ویژه روســیه 
در اوکرایــن تأثیــری بــر مبــارزه با تروریســم و   
حضور مســکو در ســوریه نخواهد داشت. این 
قطعــاً تأثیــر مســتقیمی بــر اقدامــات مــا در 
رابطــه با ســوریه نخواهد داشــت. ما بــه آنجا 
]به ســوریه[ آمدیم تا در مبارزه با تروریســم و   
گروه های تروریســتی که اعضای آن مهاجران 
از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی 
بودنــد، از جملــه مناطــق قفقاز کمــک کنیم.
الورنتیــف گفــت کــه بــا وجــود عملیــات در 

اوکراین، روســیه بــه حمایت از دولت ســوریه 
ادامه خواهد داد. ما یک گروه نظامی محدود 
داریــم کــه در آنجا فعالیــت می کننــد، البته، 
نمی توانم تعداد دقیق را به شــما بگویم، اما 
پایــگاه حمیمیم نیز فعال اســت، فرماندهی 
انجــام  مرکــزی روســیه در دمشــق در حــال 
فعالیــت اســت و وظایــف محولــه را انجــام 
می دهــد.وی همچنین گفت: هیــچ ضرورتی 
برای انتقال نیروهای روسی مستقر در سوریه 
بــه منطقه جنگی عملیات نظامی روســیه در 
اوکرایــن وجود ندارد، زیرا نیروهای نظامی در 
سوریه محدود بوده و مستقیماً در عملیات ها 
شــرکت نمی کنند. نیروهای روســیه در سوریه 
به یگان های ســوریه کمک هــا و حمایت های 
مستشــاری ارائــه می کننــد و گاهــی از ســوی 

نیروی هوایی روسیه پشتیبانی می شوند.

آمریکا هدایت کننده فعالیت رو به   
افزایش کردها در سوریه و عراق است

الورنتیــف گفــت: افزایش فعالیــت کردها در 
ســوریه و عراق احتمااًل توســط ایاالت متحده 
هدایــت مــی شــود. ایــن واقعیــت کــه اخیــراً 
وضعیــت نــه تنهــا در شــمال شــرق ســوریه، 
بلکــه در کردســتان عراق بدتر شــده اســت - 
مــا معتقدیــم که بایــد دلیلی بــرای آن وجود 
داشته باشد.به گفته وی، پرونده سوریه توسط 
بــه اصطــالح غــرب جمعــی بــه عنــوان یک 

جبهه اضافی در مبارزه با روســیه در بحبوحه 
عملیات نظامی ویژه مســکو در اوکراین تلقی 
می شود.الورنتیف گفت: »و اخیراً این تشدید 
فعالیــت کردها علیه ایران و کردهای ســوریه 
علیه ترکیه احتمااًل بــه دالیلی اتفاق می افتد 
و احتمااًل یک رهبر باتجربه پشــت آن است«. 
در اینجــا بــدون هیــچ ابهامی می تــوان گفت 
که به احتمال زیاد آمریکا پشــت این موضوع 
ایــران  کردهــای  از  نیــز  آمریــکا  زیــرا  اســت. 
حمایــت می کند و آنها را به اعتراض تحریک 
می کند. البته آمریکایی ها شمال شرق سوریه 
را بــا ســالح و مــواد غذایــی تامین مــی کنند و 

البته کردها بسیار به آنها وابسته هستند.

 نیازی به بازنگری در توافق های سوریه   
با ترکیه نیست

وی همچنیــن گفــت: نیــازی بــه بازنگــری در 
یادداشــت تفاهــم روســیه و ترکیــه در مــورد 
ســوریه وجــود ندارد، زیــرا توافقــات همچنان 
پابرجا هســتند.اوایل این هفتــه، رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت که مسکو 
بــه تعهــدات خود مبنــی بر پاکســازی اراضی 
ســوریه از تشــکل های مســلح کــرد بر اســاس 
توافقنامــه ســال ۲۰۱9 بــا آنکارا عمــل نکرده 
اســت و در نتیجــه اقدامــات یکجانبــه آنــکارا 
علیــه تروریســت ها در منطقه را باعث شــده 
است. الورنتیف در اظهار نظر در مورد تجدید 

نظر احتمالی ســند پس از بیانیه آنکارا گفت: 
»نــه، نیازی بــه بازنگری نیســت. توافــق ها... 
معتبــر هســتند. همانطور که مــی گویند فقط 
به حســن نیت برای دستیابی به چنین نتایج 
صلح آمیزی نیاز دارید.« روســیه تمام تالش 
خــود را بــرای اجــرای تعهــدات خــود تحــت 
ایــن تفاهــم نامه انجام می دهــد که می گوید 
یگان های دفاع شــخصی کرد از خاک ســوریه 
نبایــد هیچ گونــه اقدام تحریــک آمیزی علیه 
ترکیــه انجام دهنــد.وی تصریح کرد، روســیه 
معتقد است روسای ســرویس های اطالعات 
ترکیه و ســوریه باید تماس ها را به رغم شدت 
یافتــن اوضــاع ادامــه دهنــد. آنکارا و دمشــق 
می توانند بسیاری از مسائل را از طریق تماس 

مستقیم با یکدیگر حل و فصل کنند.

روسیه ممکن است در صورت احیای   
تدارکات به پلتفرم ژنو برای مذاکرات 

سوریه بازگردد
فرســتاده ویژه ریاست جمهوری روســیه در امور 
سوریه به اسپوتنیک گفت: اگر مسائل لجستیکی 
حل شود، روسیه ممکن است بازگشت به پلتفرم 
ژنــو بــرای مذاکــرات در مــورد ســوریه را بررســی 
کند، زیرا مســکو قبالً از دولت سوئیس ضمانت 
هایــی بــرای تضمین عــدم تبعیض نســبت به 
نمایندگان روســیه در خارج دریافت کرده است.
الورنتیــف گفت: »اگــر ما موفق به حــل و فصل 
موضوع ترانزیت و دسترســی مســتقیم به ژنو با 
کمک ]نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه[ گیر 
پدرسن شویم، فکر می کنم رهبری ما بازگشت به 
پلتفرم ژنو را در نظر خواهد گرفت.«این دیپلمات 
همچنین گفت که مســکو قبــالً تضمین هایی از 
مقامات ســوئیس در مورد لغــو محدودیت ها و 
اقدامات تبعیض آمیز علیه نمایندگان روسیه در 
خارج از کشور دریافت کرده است. آنها ]سوئیس[ 
از نمایندگان ما حمایــت کامل و کمک خواهند 
کرد. بهتر اســت نشســت بعــدی کمیتــه قانون 
اساســی ســوریه نه در ژنو بلکه در مــکان دیگری 
برگــزار شــود. الورنتیف گفت که ژنــو دیگر نباید 
میزبــان جلســات کمیته قانون اساســی ســوریه 
باشــد، زیرا ســوئیس به دلیل رفتــار با دیپلمات 
های روســی دیگر بی طرف نیســت. پدرســن نیز 
به نوبــه خود گفت کــه برگزاری نشســت کمیته 
قانــون اساســی در ژنو در روزهــای ۲5 تا ۲9 ژوئیه 
»دیگر امکان پذیر نیست”.سوئیس در واکنش به 
عملیات نظامی مسکو در اوکراین به تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه روســیه پیوســته اســت، با این 
حــال، برن چندین درخواســت مقامات آلمانی 
برای صــادرات مجــدد مهمات و ماشــین آالت 

ساخت سوئیس به اوکراین را وتو کرده است.
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اخبـــاریادداشت

کوتاه در جهــان

 دستورالعمل 
نخست وزیر موقت لبنان 

برای خروج از بحران
نخســت وزیــر موقــت لبنــان گفــت، بحــران 
رئیــس  انتخــاب  بــا  تنهــا  لبنــان  اقتصــادی 
فصــل  و  حــل  دولــت  تشــکیل  و   جمهــور 

خواهد شد.
به گــزارش روزنامه جمله به نقــل از العهد، 
نجیب میقاتی، نخســت وزیــر موقت لبنان، 
و  لبنــان  اقتصــادی  تلــخ  واقعیــت  گفــت: 
بحــران مالی بزرگ، گواهی بر اهمیت ایجاد 
یک اســتراتژی و پروژه یکپارچــه برای اتخاذ 

اصالحات ساختاری است.
وی تصریــح کرد: ما بر ایــن باوریم که بدون 
تصویب توافق نهایی با صندوق بین المللی 
درآمدهــای  جریــان  تضمیــن  بــرای  پــول 
ارزی خارجــی بــه لبنــان، هیــچ راهــی بــرای 
 خــروج از بحــران اقتصــادی و پولــی کنونــی 

وجود ندارد. 
ناظــر  اگــر  کــرد:  خاطرنشــان   میقاتــی 
بین المللی بــرای اصالحات یعنی صندوق 
بیــن المللــی پــول نباشــد، کشــورهای اهــدا 

کننده دست یاری دراز نمی کنند.
وی افــزود: بخــش بانکی لبنان امــروز از یک 
بحــران شــدید و خطرنــاک رنج می بــرد، به 
طــوری کــه بایــد تالش هــای همــه مقامات 
اختالل هــای  مهــار  بــرای  پولــی  و  سیاســی 
بــه ســمت  ایــن بخــش  موجــود و پیشــبرد 

بهبودی بکار گرفته شود.
کــه  بحرانــی  عواقــب  کــرد:  تاکیــد  وی 
نیازمنــد  اســت،  آن  شــاهد  لبنــان  اقتصــاد 
تصمیم گیری های شجاعانه و اصالح قوانین 
برای بازســازی بخش بانکی اســت تا پس از 
دهه هــا سیاســت های نادرســت اقتصــادی، 

تصحیح شود.
برون رفــت  راه  کــرد،  خاطرنشــان  میقاتــی 
انتخــاب  بــه  هرچیــزی  از  پیــش  بحــران  از 
رئیس جمهور در ســریع ترین زمان ممکن، 
 تشــکیل دولت جدید و تسریع در اصالحات 

متکی است.

ژائو لیجیان: ناتو از 
حدود جغرافیایی خود 

تجاوز نکند
ژائــو لیجیــان، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
چیــن در یــک کنفرانــس خبری در پکــن گفت: 
»ناتــو بــه عنــوان یــک ســازمان منطقــه ای باید 
در پارامترهــای جغرافیایــی خــود باقــی بماند 
و تالشــی بــرای تحمیــل قوانینــی کــه مناســب 
خودش است یا اعمال فشار یا حتی عبور از مرز  

انجام ندهد.«
طیــف  در  »مداخلــه  افزایــش  بــه  را  ناتــو  او 
جملــه  از  مدنــی  حوزه هــای  از  گســترده ای 
تغییرات آب و هوا، زیرســاخت ها، نوآوری های 
فنــاوری، زنجیره های تامین، ســالمت و انرژی« 

متهم کرد.
این مقــام چینی افــزود: ناتو بنــد دفاع جمعی 
خــود را به حوزه هــای فضای ســایبری و فضای 
ماورای جو گســترش داده اســت که باید توسط 
ســازمان ملل و نهادهای تخصصی بین المللی 

رسیدگی شود.
ســخنان ژائــو پاســخی بــود بــه اظهــارات ینس 
و  شــصت  در  ناتــو  کل  دبیــر  اســتولتنبرگ، 
هشــتمین نشست ســاالنه مجمع پارلمانی ناتو 
)NPA( در اســپانیا در روز دوشــنبه. او گفته بود: 
متحــدان )ناتو( اکنــون در حال تنوع بخشــیدن 
بــه منابع خــود هســتند... ایــن بــرای امنیت ما 
خــوب اســت... امــا مــا بایــد مراقب باشــیم که 
وابســتگی های جدیــد ایجــاد نکنیــم؛ مهم تر از 

همه در مورد چین.
اســتولتنبرگ بــا اشــاره به مفهــوم اســتراتژیک 
جدیــد ائتــالف نظامــی کــه در نشســت ســران 
امســال  ژوئــن  مــاه  اوایــل  در  مادریــد  در  ناتــو 
رونمایــی شــد، گفــت: »تــاب آوری، حفاظت از 
 جوامــع، زیرســاخت های مــا، اکنــون در دســتور 

کار ناتو است.
ژائــو هشــدار داد: ایجــاد اختــالف ایدئولوژیــک 
در همکاری هــای اقتصــادی و تجاری و ترســیم 
خطــوط مبتنــی بــر ارزش ها به منافع مشــترک 
جامعــه بین المللــی خدمــت نمی کنــد و فقط 

نتیجه معکوس خواهد داشت.

سخنگوی اوالف 
شولتس جواب 
جانسون را داد

ســخنگوی اوالف شــولتس، صدراعظــم آلمــان 
بــه نشــریه دیلــی تلگــراف گفــت: می دانیــم که 
ایــن نخســت وزیر ســابق و بســیار ســرگرم کننده 
انگلیس، همیشــه تفســیر خــودش را از حقیقت 

دارد و در این مورد هم فرقی نمی کند.
بوریس جانســون، نخســت وزیر پیشین انگلیس 
را  مطالبــی  ســی ان ان  بــا  مصاحبــه   جریــان  در 
مطرح کرد که با اعتراضاتی مواجه شــده اســت. 
جانســون گفــت کــه آلمــان دلــش می خواســت 
کــه جنــگ اوکرایــن طوالنــی نشــود و در همــان 
تســلیم  کی یــف  جنــگ،  ابتدایــی   روزهــای 

روسیه شود. 
او همچنیــن واکنــش اولیــه بــه حملــه روســیه را 

»فاجعه بار« خواند.
وهلــه  در  آلمــان  دیــدگاه  جانســون،  گفتــه  بــه 
نخســت این بود کــه اگر این اتفــاق یعنی حمله 
به اوکراین اتفاق بیفتــد، یک فاجعه خواهد بود 
اما به ســرعت این نظر تغییــر کرد و جایش را به 
ایــن باور داد کــه اگر اوکراین تســلیم شــود، بهتر 
 اســت. ایــن رویکــرد از جانــب دالیــل اقتصادی 

حمایت می شد.
نخســت وزیــر ســابق انگلیــس همچنیــن گفت، 
لحظــه  آخریــن  تــا  فرانســه  جمهــوری  رئیــس 
برنامه های روســیه بــرای اعزام نیرو بــه اوکراین 
را انــکار می کــرد، در حالیکه مقام هــای ایتالیایی 
دیگــر  موضــع  از  نمی تواننــد  کــه  می گفتنــد 
کشورهای غربی به دلیل وابستگی شدیدشان به 

انرژی روسیه حمایت کنند.
از ســوی دیگر یک منبــع نزدیک به ماریو دراگی، 
نخســت وزیر پیشــین ایتالیــا گفــت که جانســون 
نظرش را در مورد مداخله رم تغییر داده است.

ایــن منبع گفت: بوریس جانســون در گذشــته از 
ایفای نقش ایتالیا و حمایت از اوکراین در مقابل 
حملــه روســیه بســیار سپاســگزار بود. جانســون 
روی  و  می کــرد  ســتایش  را  اروپایــی  کشــورهای 
تحریم هــای ســفت و ســخت ایــن بلــوک علیــه 

روسیه تاکید داشت.  

دولت ونزوئال مذاکرات 
با مخالفان سیاسی را 

از سر می گیرد
گوســتاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، در حساب 
توییتر خود نوشــت: در ۲۵ و ۲۶ نوامبر، مذاکرات 
بیــن دولت نیکوالس مــادورو، رئیــس جمهور و 

مخالفان ونزوئال از سر گرفته می شود.
اگرچه هنوز جزئیات این دیدار مشخص نیست، 
اما پترو چند روز پیش اعالم کرد که این مذاکرات 
شــامل آینده زندانیان سیاسی و لغو تحریم های 

آمریکا برای اهداف بشردوستانه می شود.
دولت جو بایدن، رئیس جمهــور ایاالت متحده، 
ونزوئــال  پایتخــت  کاراکاس،  بــه  را  هیئت هایــی 
اعزام کرده اســت تا در مورد کاهش تحریم های 
واشــنگتن گفتگو کنند، اقدامی کــه به غول نفتی 
آمریکایی شــورون کمک می کند تا فعالیت های 

خود را در ونزوئال گسترش دهد.
بــا این حال، واشــنگتن گفت که تنهــا در صورتی 
ایــن اتفــاق می افتــد کــه دو طــرف در مذاکــرات 
سیاســی پیشــرفت کننــد. ایــن گفتگوهــا کــه بــا 
میانجیگــری نــروژ در مکزیــک انجام می شــود، 
انتخابــات ریاســت جمهــوری ونزوئــال در ســال 
مخالفــان  کــه  می دهــد،  پوشــش  نیــز  را   ۲۰۲۴

گفته اند به آن اعتماد ندارند.
مــادورو قبــاًل اعالم کرده اســت که قصــد دارد تا 
ســال ۲۰۳۰ در قــدرت بمانــد. مــادورو در ســال 
۲۰۱۳ پــس از مــرگ هوگــو چــاوز، رئیس جمهور 
سابق،  انتخاب شد. او در سال ۲۰۱۸ در انتخاباتی 
که مخالفان و آمریکا به دلیل چندین بی نظمی 
آن را ســاختگی خواندند، بار دیگر نامزد ریاست 

جمهوری شد و دوباره پیروز شد.
اعالم از سرگیری مذاکرات چند روز پس از دیدار 
پترو با همتای فرانســوی خــود، امانوئل ماکرون، 
در  کلمبیــا  جمهــور  رئیــس  می گیــرد.  صــورت 
پاریس گفت: آنها تا حدودی ایست کرده بودند، 
اما من معتقدم که احیا شــده اند. توافق سیاسی 
در ونزوئال امکان پذیر اســت، همانطور که توافق 
صلــح در کلمبیــا امــکان پذیــر اســت. تاکنون نه 
دولــت و نــه اپوزیســیون در این مــورد اظهار نظر 

رسمی نکرده اند.

 اعتصاب دوباره کامیون داران 
در کره جنوبی

 بــا افزایــش قیمــت ســوخت، کامیــون داران از دولــت ســئول 
می خواهنــد تا یک سیســتم حداقــل پرداختی را کــه به عنوان 
»نرخ حمل و نقل ایمن« شــناخته می شود، دائمی کند. این سیستم 
پرداخت قرار اســت تا پایان سال منقضی شود، اما اعتصاب کنندگان 
می خواهند تا این مزایا برای کامیون داران در صنایع دیگر هم اعمال 
شــود، از جمله برای تانکرهای نفتی.دولت ســئول گفته است که این 
طرح را به مدت ســه ســال تمدید خواهد کرد اما ســایر خواســته های 
اتحادیــه کامیون داران را رد کرد. در ماه ژوئن، اعتصاب هشــت روزه و 
مســالمت آمیز کامیــون داران موجــب شــد تــا انتقــال محموله هــا در 
سراسر این چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا به تأخیر بیفتد و بیش از ۱.۲ 
میلیارد دالر به تولید لطمه زد و در نهایت با ادعای هر دو طرف مبنی 
پایــان رســید.اتحادیه  بــه  آوردنــد،  بــه دســت  امتیازاتــی  اینکــه  بــر 
ســازمان دهنده اعتصاب، صبح امروز پنجشــنبه ۱۶ تجمع در سراســر 
ایــن کشــور را اعالم کــرد، از جملــه در بندری در اولســان کــه کارخانه 
اصلــی تولید هیوندای موتور را در خود جای داده اســت. این اتحادیه 
تخمین زده اســت که حدود ۲۲۰۰۰ تن در این تجمع شــرکت کردند، 
در حالــی که وزارت حمل و نقل ســئول از مشــارکت حــدود 9۶۰۰ تن 
می گویــد. در جریــان تجمعات که بــا نظارت پلیس اســت، هیچ نوع 

درگیری  گزارش نشده است.

 گفت وگوی نظامی امارات 
و آمریکا در ابوظبی

امارات از برگزاری مذاکرات نظامی ساالنه مشترک با آمریکا 
در ابوظبــی خبــر داد.این رایزنی ها با ریاســت عیســی ســیف 
المزروعی، معاون رئیس ستاد مشترک ارتش امارات و کالین کال، 
معــاون سیاســی وزارت دفــاع آمریــکا طــی روزهــای ۲۰ و۲۱ نوامبر 
جاری انجام شــد.در این گفت وگوها موضوعاتی که در تقویت روند 
همکاری نظامی امارات و آمریکا سهیم است، مورد بحث و بررسی 
قــرار گرفت.بنا بــر این گــزارش، همچنین درباره تعداد بســیاری از 
زمینه های دفاعی دارای اهمیت و پرونده های مبارزه با تروریســم و 
امنیــت دریایی رایزنی صورت گرفــت. دو طرف بر پایبندی خود به 
تقویت روابط دفاعی دوجانبه و اهمیت شــراکت راهبردی میان دو 
کشــور تاکیــد کردند.منابــع اماراتــی روز چهارشــنبه از پایــان ایــن 
مذاکرات خبر دادند.امارات روابط دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی 
بسیار قوی با ایاالت متحده دارد و واشنگتن منبع اصلی تسلیحات 
ابوظبی است.مقامات دو کشور در فواصل زمانی مکرر مذاکراتی را 
در تمامــی ســطوح نظامــی، سیاســی و اقتصــادی برگــزار می کنند.
نیــروی دریایــی امــارات و آمریــکا ژوئــن گذشــته، در یــک رزمایش 
نظامــی به نام »مدافع آهنین ۲۲« شــرکت کردنــد که یک هفته به 

طول انجامید.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه:
امیدی به تمام شدن ذخایر 

تسلیحاتی روسیه  نبندید

معاون رئیس شــورای امنیت روســیه اعالم کرد که برخالف 
انتظار و امید دشمنان، سالح های روسی به اندازه کافی برای 
مهــار همــه وجود دارد.بــه گزارش روزنامــه جمله به نقل از روســیا 
الیــوم، »دیمیتری مدودف«، معاون رئیس شــورای امنیت روســیه 
امروز در کانال تلگرامی خود نوشت که دشمنان با اهتمام به رصد 
و شــمارش تعداد پرتاب موشــک های روســیه ادامــه می دهند و در 
تــالش هســتند وضعیــت ذخایــر تســلیحاتی، تجهیــزات نظامی و 
مهمات روســیه را مشــخص کنند.وی گفت: امیدی به تمام شــدن 
ذخایر تســلیحات روسیه نبندید، ما به حمالت خود ادامه خواهیم 

داد و برای مهار همه به اندازه کافی سالح داریم.

نشست چین و کشورهای عربی 
 ماه آینده در عربستان 

برگزار می شود
چین و کشورهای عربی اوایل ماه آینده میالدی نشستی را در 
عربســتان ســعودی برگزار می کنند و این احتمال وجود دارد 
که شــی جینپینگ، رئیس جمهور چین برای اولین بار در نزدیک به 
هفت ســال گذشــته به این کشور سفر کند.بر اســاس بیانیه ای که در 
وب ســایت کنســولگری چیــن در دبــی منتشــر شــد، لــی ژوانــگ، 
سرکنســول چین در دبی، گفت که این گردهمایی در اوایل دســامبر 
برگزار خواهد شد. در این بیانیه جزئیات دیگری ارائه نشده است.بر 
اســاس بیانیه جداگانه وزارت خارجه چیــن در مورخه 4 نوامبر، این 
نماینــده به یک روزنامه در امارات متحده عربی گفته اســت که این 
اجالس شامل تبادالت چهره به چهره بین رهبران چین و کشورهای 
عربی خواهد بود. شــی احتمااًل از ســفر به عربســتان ســعودی برای 
تقویــت روابط اســتفاده خواهد کــرد، آخرین ســفر او در ژانویه ۲۰۱6 
بود. بر اســاس داده های گمرکی از دومین اقتصاد جهان، عربســتان 
ســعودی در مــاه اکتبــر بزرگتریــن منبــع نفــت خارجــی چیــن بود.
گزارش هایی در ماه مارس منتشر شد مبنی بر اینکه چین و عربستان 
سعودی دوباره در حال مذاکره برای حل و فصل قراردادهای نفتی 
به یوان هســتند، موضوعی که دو کشــور به مدت شش سال در مورد 
آن بحث کرده اند. این تغییر، ارزش دالر را که مدت ها ارز پیش فرض 
برای قیمت گذاری قراردادهای انرژی در سراسر جهان بوده، کاهش 
می دهــد و اهمیت دالر آمریکا را افزایش می دهد و نفوذ ژئوپلیتیک 
واشــنگتن را تقویــت می کنــد. تحلیلگــران ارز در آن زمــان گفتند که 

توافق بین پکن و ریاض احتمااًل تا حدودی دور از ذهن است.

امروز در تقویم: رحلت عالم زاهد شيخ علی اكبر نهاوندی)1369 ق( l درگذشت "آدام ميتس  كيويچ" شاعر و نويسنده برجسته لهستانی )1855م( l  درگذشت "هنری ِهرْتْزْ" فيزيك دان و رياضی دان معروف آلمانی )1894م(

   شنبه    5 آذر 1٤01   1 جمادی االولی 1٤٤٤قمری   26 نوامبر 2022  سال ششم    شماره 1386



اقتصاد

صفحه07

صفحه06

 پیشرفت در زمینه
 الکترونیکی ساختن 

سرویس دهی ها
عبور تراکنش های 

گذرگاه عمومی 
 خدمات دولت از 

مرز دو میلیارد
طبق اعالم ســازمان فناوری اطالعات 
گذرگاه  تراکنش هــای  تعــداد  ایــران 
عمومی خدمات دولت در سال جاری 
از مــرز دو میلیارد تراکنــش عبور کرده 

است.
بــه گــزارش روزنامــه جمله بــه نقل از 
ایســنا، گذرگاه عمومی خدمات دولت 
یــا به اختصــار ) PGSB( بســتری برای 
ارائــه خدمــات ســازمان های دولتی و 
بنگاه های بخش خصوصی به یکدیگر 
 ۱۳9۸ ســال  اســت.  اینترنــت  بــرای 
اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  کــه  بــود 
ایــران به اســتناد مــواد ۶۷ و ۶۸ قانون 
برنامه ششــم توسعه، گذرگاه عمومی 
در  و  راه انــدازی  را  دولــت  خدمــات 
راســتای بــرون ســپاری و بهــره گیــری 
حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی 
پــروژه PGSB را بــا مشــارکت بخــش 
خصوصــی در قالب طرح )PPP ( و به 

شکل )BOT( اجرا کرد.
فنــاوری  ســازمان  اســاس،  ایــن  بــر 
اطالعــات ایــران از طریــق فراخــوان و 
رقابت عمومی پــروژه گذرگاه عمومی 
خدمات دولت را طی برنامه ای هفت 
ساله به بخش خصوصی واگذار کرد و 
در انتهای پروژه تمامی زیرساخت ها، 
حقــوق  و  امتیــازات  آوردهــا،  دســت 
مــادی و معنوی ناشــی از اجــرای این 
طــرح بــه ســازمان فنــاوری اطالعــات 
ایران منتقل خواهد شد؛ در این پروژه 
دریافــت خدمات و اســتعالمات مرکز 
ملــی تبــادل اطالعــات از طریــق ارائه 
تعــدادی از رابــط های برنامه نویســی 

)API ( فراهم می شود.
در همیــن رابطــه عضــو هیــات مدیره 
پــروژه  مجــری  شــرکت های  از  یکــی 
گفتــه بــود هــدف ما بــه عنــوان اپراتور 
اول گــذرگاه عمومــی خدمــات دولت 
تسهیل در ارائه این )API(ها در کسب 
و کارهــا البتــه بــا نــگاه ویــژه بــه حفظ 
امنیت ســازمان های ســرویس دهنده 
خصوصــی  حریــم  حفــظ  گیرنــده،  و 

کاربران و داده های حساس است.
اهــداف اصلــی در ایــن پروژه تســهیل 
و  دولتــی  ســرویس های  و  خدمــات 
عمومی به کســب و کار ها و شــرکت ها 
اعــالم شــده بــود. همچنیــن در نظــر 
گرفته شده بود که سرویس های دولت 
در یــک قالب یکپارچه به مــردم ارائه 
شود و از طریق ایجاد بازارچه خدمات 
ایــن  کــه  بتــوان  الکترونیکــی  دولــت 

استفاده را گسترش داد.
بنــا بــر اعــالم مســئوالن پــروژه، طــی 
ماه هــای گذشــته عمــده تمرکــز ایــن 
شــرکت بــر طراحــی، تدویــن و نهایی 
ایــن  نیــاز در  ســازی معمــاری مــورد 
طــرح )PGSB( بوده و بــه طبع تأمین 
زیرســاخت ها و نیازمندی های سخت 
افــزاری جهــت نصــب در دیتــا ســنتر 
اســت.  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان 
ایــن پــروژه در ابتــدا بــا چهار دســتگاه 
ســرویس دهنــده  و ۶۸ کســب و کار و 
دستگاه ســرویس گیرنده شروع به کار 
کــرد، اندکی بیش از یک و نیم میلیون 
تراکنــش داشــت، در ســال ۱۳99 با ۱۶ 
دستگاه ســرویس دهنده و ۲۷۲ کسب 
و کار و دســتگاه ســرویس گیرنــده بــه 
تعداد چشم گیر ۱9۳ میلیون تراکنش 

رسید.
تعــداد تراکنش هــای ایــن گــذرگاه در 
ســال گذشــته بالــغ بــر ۳9۴ میلیــون 
پیش بینــی  و  شــد  اعــالم  تراکنــش 
می شــود تا پایان ســال جاری این رقم 
از ۵۵۰ میلیــون تراکنــش گــذر کند که 
این امر نشــان دهنده رشــد روز افزون 
اقتصــاد دیجیتــال کشــور  اکوسیســتم 
بــا توجه به ایــن خدمات و بــازار رو به 

توسعه آن است.  
فنــاوری  ســازمان  اعــالم  طبــق  امــا 
اطالعات، براساس جدیدترین گزاش 
منتشــر شده از ســوی مرکز ملی تبادل 
اطالعــات ســازمان فنــاوری اطالعات 
گــذرگاه  وضعیــت  آخریــن  دربــاره 
عمومــی خدمــات دولــت مرکــز ملی 
تبــادل اطالعــات آمارهــا حاکــی از آن 
هســتند کــه  در نخســتین مــاه فصــل 
پاییــز بــا انجــام بیــش از ۵۰۰ میلیون 
تراکنــش، مجموع تراکنش هــا در این 
گــذرگاه از ابتدای راه انــدازی تا کنون از 
دو میلیــارد و ۳۳۵ میلیون عبور کرده 
اســت. این در حالی است که این رقم 
در فروردین ماه در حدود ۱۲۰ میلیون 

تراکنش بود.
دولــت  توســعه  مرکــز  مــاه،  ایــن  در 
الکترونیــک، فناوری اطالعــات و آمار 
هــزار   ۵۰۰ از  بیــش  بــا  کشــور  وزارت 
تراکنــش برترین ســرویس دهنده   این 
گــذرگاه  بــود و  بیــش از 9۷ درصــد از  
تراکنش هــا را به خــود اختصاص داد. 
از ابتدای ســال جــاری تاکنــون به طور 
معمــول صــدر برتریــن دســتگاه های 
ســرویس دهنده از میــان ۴۳ دســتگاه 
سرویس دهنده به ترتیب وزارت کشور 
الکترونیــک،  دولــت  توســعه  )مرکــز 
فنــاوری اطالعــات و آمــار(، ســازمان 
ســازمان  کشــور،  اســتخدامی  و  اداری 
تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی 

بوده اند.

معــاون برنامــه ریــزی و ســرمایه گذاری ســتاد کل 
نیروهــای مســلح بــا اشــاره به برنامــه ریــزی تولید 
مشــترک ۵ میلیون دســتگاه خودرو با روسیه گفت: 
هرچند وزیر صمت پیشنهاد واگذاری خودروسازها 
بــه ســتاد کل را مطــرح کرد امــا به دلیل دســتورات 

باالدستی این موضوع را نپذیرفتیم.
بــه گــزارش روزنامــه جملــه بــه نقــل از خبرنــگار 
اقتصــادی خبرگزاری تســنیم، حســین قربــان زاده 
در یک نشســت هم اندیشی با بیان اینکه دو جلسه 
دیگــر در خصــوص واگــذاری خودروســازی هــا در 
دانشــگاه عالمه و صنعتی شریف برگزار شد، گفت: 
امیدواریــم در ایــن جلســه که در دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیر برگزار می شــود، به جمع بندی درباره این 

چالش حوزه خصوصی سازی و واگذاری برسیم.
وی افزود: یکی از نکاتی که همواره ذکر می شود این 
است که به جای برگزاری جلسه عمل کنید، تالش 
ما این اســت که پس از این جلســه مدل واگذاری را 

نهایی کنیم.
در این جلســه به عنــوان اولین ســخنران از جامعه 
دانشــگاهی، قدســی پور رییــس دانشــکده مدیریت 
دانشــگاه امیرکبیــر گفــت: در یــک پــروژه خارجــی 
شــاهد بودیم کــه کار مطالعاتی ســه ســال به طول 
انجامیــد امــا اجرای پــروژه چهــار ماه بیشــتر طول 
نمی کشــید. این بدین معنا نیســت که کار مطالعه 
آنقدر طول بکشــد که پــروژه از ظرفیت بیافتد. باید 

به اهمیت مطالب کارشناسی بیشتر توجه شود.
وی ادامــه داد: خصوصیــت مالکیــت اهمیت دارد 
امــا کمتــر شــاهد بودیــم که آســیب شناســی دقیق 
علمی بر روی واگذاری ها انجام شــده باشد. حدود 
۱5 هــزار مهنــدس داریــم کــه در حــال تســهیالت 
تکمیلی هســتند و باید از این پتانســیل ها اســتفاده 
کــرد. تشــکیل کنسرســیوم هــای دانشــگاهی بــرای 
کمــک به صنعت خــودرو را متحــول خواهیم کرد. 
در این نشســت اکبرپور استاد دانشگاه با بیان اینکه 
خــودرو به عنــوان یکی از اســتراتژی های دانشــگاه 
امیرکبیــر انتخــاب شــده اســت، گفــت: ایــن را قول 
می دهیــم کــه در آینده اگر اســم خودرو بیاید اســم 
دانشــگاه امیرکبیــر نیــز در کنــار آن خواهــد آمــد. 
اعتقاد سیاست گذاری ما این است که زمانی برنده 
می شــویم که جامعه دانشــگاهی دســت به دســت 
هــم حرکت کند. ما در مســیر تشــکیل کنسرســیوم 

های دانشگاهی هستیم تا به صنعت کمک کنیم.
وی تاکیــد کــرد: بــه این ترتیــب امکان خلــق ثروت 
بخــش خصوصــی وجــود خواهــد داشــت. مــا بــه 
ســمتی حرکــت می کنیم تا  برای کشــور ثروت زایی 
داشــته باشــیم . خصولتــی شــدن صنایــع نتیجــه 

خصوصی سازی خارج قاعده گذاری است.
اکبرپور با اشــاره به طرحی که در خصوص سازمان 
گســترش و نوســازی در دهــه هفتــاد انجــام شــد، 
گفت: یکــی از دالیلی که صنعت خــودرو برای این 
منظور انتخاب شد بحث اشــتغال و رقابت پذیری 
بیــن المللــی بود. قــرار بر این بــود که بــا واگذاری، 
صنعت خودرو بتواند به رشــد برســد. قــرار نبود در 
اجــرا، قواعد علمی را زیر پــا بگذاریم. همچنان نیز 
اگــر تیراژ تولید به زیر نقطه ســر به ســر برســد زیان 
خواهــد داد. در برهه ای نه تنهــا این زیان را در نظر 
نگرفتیم بلکه به همان شرایط ادامه دادیم و حتی 

به قیمت دست زدیم.

 واگذاری شــرکتهای زیــان ده، اولین گام غلط   
برای عبور از قواعد خصوصی سازی است

وی افــزود: قــرار بــود خودروســازی اقتصــاد مــا را 
حرکت دهد و زنجیره کارخانجات بخش تولیدی را 
فعــال کند و هنوز هم ایــن امکان را دارد. وقتی یک 
شــرکت زیانده اســت و بخواهیم آن را واگذار کنیم، 
در حقیقــت قواعــد اولیه خصوصی ســازی را زیر پا 
گذاشــته ایم که نتیجه آن خصولتی شــدن صنعت 

است. خصوصی سازی باید در قالب برنامه توسعه 
صنعتــی انجــام شــود. در ادامه نشســت مجید پور 
رییس دانشــکده مدیریت و علم و فناوری دانشگاه 
امیرکبیــر گفــت: در بحث یارانه بنزیــن که در کیش 
اجرا شــد ما نقش خوبی داشتیم. موضوع واگذاری 
ســهام را بایــد در قالــب کلــی ببینیــم. آیا مــا امروز 
بــه پســا واگذاری فکــر کرده ایــم؟ ما تجــارب موفق 
و شکســت خــورده در ایــن حــوزه داریــم. در دوره 
تاچر در انگلیس شــاهد شکســت پــروژه خصوصی 
ســازی در حوزه صنعــت برق این کشــور بودیم. ما 
اول بایــد نقشــه راه صنعت داشــتیم باشــیم که در 
آن خصوصی ســازی به عنوان بخشــی از این مسیر 
اســتفاده شــود. وی ادامــه داد: ادامــه یــک رونــد و 
سیاست گذاری نامطلوب در صنعت خودروسازی 
سبب شــده تا ما خصوصی ســازی را به عنوان یک 
راه حــل احساســی در نظــر بگیریــم.  بایــد اقتصاد 
خــودرو و صنعــت خــودرو را در کنــار هــم ببینیم و 
این موارد باید در پازل توســعه صنعتی کشــور قرار 
بگیــرد. تولید خودرو را به عنــوان جایگزین واردات 
می بینیــم امــا باید بــا رویکــرد صادراتی ایــن کار را 
انجــام دهیــم. مجیدپــور تاکید کرد، سیاســت های 
حمایتــی و رقابتــی بایــد هــم زمان باشــد گفــت: تا 
امروز ما تنها سیاســت های حمایتی داشــته ایم. در 
حوزه واردات خودرو شــاهد یک فرآیند بروکراتیک 
هســتیم. مســائل کلیــدی وزارت اقتصــاد را دســته 
بنــدی و بــه دانشــگاه ها واگــذار کنید. ایــن موضوع 
ســبب خواهد شد تا به صورت هدفمند دانشگاه ها 
در مســیر کمک به اقتصاد کشــور قرار بگیرند. ابتدا 

باید خصوصی سازی را تمرین کنیم.
شجاعی نماینده مرکز پژوهش های مجلس گفت: 
ما استراتژی مشــخصی در صنعت خودرو نداریم. 
یــک ســتون اصلی اســتراتژی این اســت کــه هدف 
گذاری مشــخص باشــد اما نداریم. بین سیاست ها 
نیز انســجامی وجــود ندارد. سیاســت تعرفه با یک 
ســاز و کار جلــو مــی رود در حالــی صنعــت بــا یــک 
سیاســت دیگــر. آخریــن ســتون نیــز بحــث نگاش 
نهایی اســت که در حوزه خودرو ســازی وجود ندارد 
و نمی داریــم شــرح وظایــف هــر دســتگاه در ایــن 
صنعــت چگونه اســت. تــا زمانی که یک ســاز و کار 
درستی وجود نداشــته باشد، هر کدام از قالب های 

که تعیین می شود ممکن است به نتیجه نرسد.
وی گفت: اگر بحث های برون بنگاهی مانند قیمت 
گــذاری و تعرفه گذاری مورد توجه قرار نگیرد، پس 

از پاگذاری نیز دچار چالش خواهیم شد. نکته دیگر 
الزامات درون بنگاهی مانند ســهام های چرخه ای 
اســت. آخرین الزامــی که مهم اســت و باید قبل از 
واگذاری از سوی حاکمیت در نظر گرفته شود، الزم 
اســت تمریــن هایــی بــرای دوران گــذار خصوصی 
ســازی خودروسازی ها انجام شــود. باید ببینیم که 
آیــا تحمــل دخالت نکــردن در تصمیمــات بخش 

خصوصی را داریم یا خیر.

برنامه ریزی تولید مشترک پنج میلیون خودرو   
بین ایران و روسیه/ تولید قطعات "های تک" با 

همکاری سه کشور
ابراهیمــی اصــل معــاون برنامــه ریــزی و ســرمایه 
گذاری ستاد کل نیروهای مسلح هم در این نشست 
گفت: مقام معظم رهبری منشــوری را به ما اعالم 
کردند که براســاس آن امکان ورود اقتصادی وجود 
داشــت. انضباط، عدم رقابت بــا بخش خصوصی 
و همــکاری بــا نیازهای دولــت از جمله ایــن موارد 
اســت. در ابتدای ســال روســیه از ایــران دعوت کرد 
کــه با توجه به تحریــم ها به ما کمــک کنید. بند دو 
آنهــا مربوط به قطعــات یدکی خودرو بوده اســت. 
9۳ قلــم لوازم به مــا اعالم کردند. ســه هفته پیش 
در اجالس مشترک ایران و روسیه، مجددا روسها از 
ما پرسیدند که نتیجه نمایشگاهی که برگزار کردیم 
چــه شــد. طرحی کــه نــواک معــاون نخســت وزیر 
روســیه در خصوص آن صحبت کــرد. با "صاایران" 
قــراردادی بســته شــده و در حــال ارســال قطعــه 
هســتیم. اعــالم کردیــم کــه می توانیــم ظــرف یک 
ســال قطعات مورد نیاز را تامین کنیــم. نکته دیگر 
در خصوص قطعات با تکنولوژی باال اســت که قرار 
اســت با همکاری بخــش خصوصی ایــران، چین و 
روسیه انجام شود. وی افزود: در میان مدت برنامه 
ریــزی برای تولید ســه میلیــون و در بلند مدت پنج 
میلیون که دو میلیون دســتگاه ســهم ایران است و 
یــک میلیون برای  کشــورهای عضو بریکــس. البته 
گفتــه شــده که شــرط همــکاری بخــش خصوصی، 

است چرا که ایران خودرو و سایپا زیان ده هستند.
ابراهیمــی اصــل گفت: چنــدی قبل وزیــر صنعت  
اعــالم کــرد کــه خودروســازها را به ســتاد کل واگذار 
کنیم. پاســخ داده شد که حتی با یک ریال نیز قبول 
نمی کنیــم چــرا که خالف دســتورات مقــام معظم 
رهبری اســت، ضمن اینکه بهره وری بخش دولتی 

از بخش خصوصی باالتر است.
ابراهیمی اصل گفت: مدیریت حوزه خودرو دولت  
را زیــر ســوال برده اســت و بایــد یک گام شــجاعانه 

برای خصوصی سازی بردارید.

طبیعت رشد صنایع بزرگ از بین رفتن صنایع   
کوچک است

در ادامــه ایــن نشســت کاکایــی با اشــاره بــه اینکه 
مــا صــادرات نمایشــی نمی خواهیم، گفــت: باید 
تولیــد رقابت پذیر داشــته باشــیم. صــادرات باید 
سود داشــته باشــد. اجرای قوانین درست اهمیت 
دارد. دو خودروســازی از نظر حقوقی همین امروز 
خصوصــی هســتند امروز می تــوان مدیریــت آنها 
را بــه بخــش خصوصــی داد و باید دیــد آیا تحمل 

پذیرش مدیریت خصوصی را داریم یا خیر.
وی افزود: ما سیاست گذاری جدیدی برای رقابت 
ســال نیاز داریم. بر این اساس تنظیم گری تازه در 
کل بــازار و مرزها نیاز داریــم. تعرفه ها باید در کل 
زنجیره تعریف شــود و توازن وجود داشــته باشــد. 
وقتــی حضــور بــزرگان در یــک صنعــت به شــکل 
میگیــرد صنایــع کوچک تــر از بیــن خواهند رفت. 
بایــد نظامــی تعریــف کنیــم کــه امــکان همکاری 
صنایــع کوچــک بــا بــزرگ فراهــم شــود، شــورای 

رقابت باید این نقش را بازی کند.

بــرق  تخصصــی  مــادر  شــرکت  مدیرعامــل 
حرارتی گفت: تامین برق مشــترکان در الویت 
قــرار دارد، بنابراین باهرســوختی که در اختیار 
وزارت نیــرو قــرار بگیــرد، هیــچ نیروگاهــی بــه 

دلیل نوع سوخت خود خاموش نخواهد شد.
عبدالرســول  جملــه،  روزنامــه  گــزارش  بــه 
پیشــاهنگ در گفت وگو با ایســنا، بــا بیان اینکه 
نیروگاهی به دلیل عــدم دریافت گاز خاموش 
نخواهــد شــد چراکه تامیــن بــرق در الویت ما 
قــرار دارد، اظهار کــرد: تاکنون تعامالت خوبی 
بــا وزارت نفــت بــرای تامین ســوخت صورت 
گرفتــه اســت و این مذاکرات نیــز ادامه خواهد 

داشت.
بــه گفتــه وی هیــچ خاموشــی بــرای زمســتان 
تعریف نشــده اســت و تمــام تمهیــدات برای 

تامین برق در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروگاه های 
بــرق حرارتــی روز گذشــته در نشســتی خبــری 
در پاســخ به ســوال ایســنا در خصــوص میزان 
مصــرف ســوخت نیروگاه ها نیز گفــت: از ۱۳۲ 
 ۱۴ دوم  ســوخت  کشــور،  در  موجــود  نیــروگاه 
نیــروگاه مــازوت اســت و مابقــی نیروگاه هــا از 
و  می کننــد  اســتفاده  گازوئیــل  دوم  ســوخت 
بایــد گفت کــه کمتــر از ۱۰ درصــد نیروگاه های 
کشــور قابلیــت اســتفاده از مــازوت را دارند. بر 
اســاس آمــار روزانــه ۷۷ میلیون متــر مکعب 
گاز در نیروگاه هــا مصرف شــده، هفت میلیون 
لیتــر گازوئیــل و ۲۰ میلیــون لیتر مــازوت مورد 

استفاده قرار گرفته است.
پیشــاهنگ با تاکید بــر این که اکنون نســبت به 
ســال گذشــته مقدار گازی کــه تحویــل نیروگاه  
می شــود بیشــتر اســت، اظهار کرد: در سال 9۰ 
درصــد گاز و حــدود ۱۰ درصــد ســوخت مایــع 
بــه نیروگاه هــا بــه طــور میانگین تحویــل داده 

می شود.
به گزارش ایسنا، به تازگی،  محمدرضا جوالیی 

مدیر دیســپچینگ ملی گاز ایران در خصوص 
بــه  ســوخت  تخصیــص  وضعیــت  آخریــن 
نیروگاه های کشور گفت: دو سوم نیاز نیروگاه ها 
از طریق گاز و یک ســوم از طریق سوخت مایع 
تامین می شــود، باتوجه به ذخایــری که داریم 
میزان ســوخت مایع را بــرای نیروگاه ها کنترل 

می کنیم.
وی بــا بیان اینکه ایــن احتمال وجــود دارد که 
مصرف ســوخت مایع نیروگاه ها افزایش یابد، 
اظهــار کــرد: باتوجه بــه میزان مصــرف بخش 
خانگــی بــرای ایــن مســاله نیــز تصمیم گیری 
خانگــی  مصــرف  حاضــر  درحــال  می شــود، 
حــدود ۴۶۰ میلیــون مترمکعــب اســت یعنی 
بیــش از ۵۰ درصد به بخــش خانگی و تجاری 
اختصاص می یابد، طبیعتا اگر میزان مصرف 
اعمــال  محدودیــت  رود  فراتــر  رقــم  ایــن  از 

می شود.
بــه گفتــه مدیــر دیســپچینگ ملــی گاز ایــران، 
اینکه چقدر مازوت در نیروگاه ها مصرف شــود 
را شــرکت گاز تعییــن نمی کنــد، بلکــه وزارت 
نیــرو بر حســب نیــاز خود بــه بــرق می تواند یا 
از نیروگاه هــای دیگــر بــرای جبــران کاهش گاز 
اســتفاده کنــد و یــا اینکــه گازوئیل و مــازوت را 
به عنوان سوخت نیروگاه در نظر بگیرد. شرکت 
ملــی گاز تاکیــدی ندارد که حتما نیــروگاه ها از 
مازوت اســتفاده کنند، وزارت نیرو باید حسب 
نیــاز خود تصمیم بگیرد، مــا فقط محدودیت 
گاز اعمــال می کنیــم و هیــچ محدودیتــی در 
شــرایط فعلی برای تخصیــص گازوییل وجود 
نــدارد. بــرای مــازوت هــم مــا نگرانــی نداریم 
خودشــان باید تصمیم بگیرند که می خواهند 
از مازوت اســتفاده کنند و یا خیر، ممکن است 
وزارت نیــرو به ســوخت دیگری به جــز  گاز که 
وزارت نفــت اختصــاص می دهد نیاز نداشــته 
باشــد و نیروگاه را تعطیل کند اگر الزم داشــته 

باشد نیز باید از فراورده مصرف کند.

خبــر/
 افزایش استقبال جویندگان کار

 از یارانه دستمزد

W W W . J O M L E H O N L I N E . I R

    شنبــه
    5 آذر 1401 
  سال ششم 
   شماره 1386

0606

انرژی

0607

تازه ترین گزارش عملکرد یارانه دستمزد، از افزایش تعداد داوطلبان جویای کار و 
استقبال کارفرمایان از این طرح حکایت دارد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی:

 زمستان، خاموشی 
در کار نیست

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری ستاد کل نیروهای مسلح :

پیشنهاد واگذاری خودروسازی ها 
به نیروهای مسلح رد شد

مشکالت دریافت تسهیالت اشتغالزایی از بانک ها

 سنگ بانک ها 
جلوی پای بهزیستی

 در گفت وگو با اعضای کانون های بازنشستگان
 تامین اجتماعی مطرح شد؛

 واکنش مسئوالن 
به شکایت بازنشستگان از 

بیمه چیست؟

در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
کلید خورد

 افزایش سرمایه 
 بانک های ملی و سپه 
برای حمایت از تولید

 معاون سازمان بیمه سالمت
 عنوان کرد؛

 خبر خوب
  برای پزشکان خانواده 

و داروخانه ها

اعتقاد سیاست گذاری 
ما این است که زمانی 

برنده می شویم که جامعه 
دانشگاهی دست به دست 

هم حرکت کند. ما در مسیر 
تشکیل کنسرسیوم های 
دانشگاهی هستیم تا به 

صنعت کمک کنیم. به این 
ترتیب امکان خلق ثروت 

بخش خصوصی وجود خواهد 
داشت. ما به سمتی حرکت 

می کنیم تا  برای کشور 
ثروت زایی داشته باشیم 
. خصولتی شدن صنایع 

نتیجه خصوصی سازی خارج 
قاعده گذاری است.
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Insurance-Bank

بــا هــدف توســعه خدمــات نوآورانه، شــخصی 
سازی و برآوردن نیازهای خاص هر مشتری

ارائه سرویس های بانکداری باز
 و VIP Channelدر بانک کشاورزی

بانک کشــاورزی با هدف توســعه خدمات نوآورانه، شــخصی ســازی و 
بــرآوردن نیازهــای خاص هر مشــتری در کوتاه ترین زمــان و با کمترین 
هزینه، ســرویس های بانکی خود را از طریق زیرساخت های بانکداری 
باز در اختیار متقاضیان قرار می دهد. به گزارش روزنامه جمله به نقل 
از روابــط عمومی بانک کشــاورزی، پیشــرفت فنــاوری و تغییر نیازهای 
 Open( مشــتریان منجر به ارائه خدمات بانکی در بســتر بانکــداری باز
Banking( شــده و بــه همیــن منظور بانک کشــاورزی با ارائه ســرویس 
هــای بانکی مبتنی بــر API به پلتفرم هــای بانکداری بــاز، فین تک ها 
و مشــتریان حقوقی، جهت اشــتراک گذاری ســرویس هــای مالی برای 

سهولت استفاده از خدمات بانکی اقدام کرده است.
ایــن گــزارش مــی افزایــد: ارائــه این خدمــت، امکان شــخصی ســازی 
محصوالت و خدمات بانکی، ایجاد ســبد محصــوالت متنوع و افزایش 
سرویس های نوآورانه، امکان مدیریت تمام امور مالی در یک نرم افزار 

و … را برای مشتریان فراهم کرده است.
بر اساس این گزارش، مشتریان نهایی می توانند با نصب نرم افزارهای 
تولیــد شــده توســط فینتــک هــا و افتتــاح حســاب در بانک کشــاورزی، 
از ســرویس هــای مــورد نظر خود بــه راحتی اســتفاده کننــد. همچنین 
مشــتریان حقوقــی بــا جانمایــی API های بانکــی )VIPC( در ســامانه 
های خود، امکان رســیدگی به امور بانکی را نیز از طریق همان ســامانه 
خواهند داشــت. برای کســب اطالعات بیشــتر و دانلود فرم درخواست 

می توانید به شعب بانک کشاورزی مراجعه کنید.

مدیر اداره نظام های پرداخت 
بانک مرکزی بازنشسته شد

داود محمدبیگــی بعــد از حــدود 9 ســال فعالیت در ســمت مدیریت 
اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی بازنشسته شد و با بانک مرکزی 

خداحافظی کرد.
محمدبیگــی دو مــاه قبــل از بازنشســتگی خــود در میزگــردی دربــاره 
ضوابط جدید تأســیس شــرکت های پی اس پی به »راه پرداخت« گفته 
بــود: »معتقــدم بلــوغ شــبکه پرداخــت در گــرو همکاری شــرکت های 
فین تک با بانک هاســت. اینکه در ضوابط جدید آمده که شــرکت برای 
دریافت مجوز تأســیس باید چهار ســال در صنعــت پرداخت  کار کرده 
باشــد، در واقع دعوت از بخش خصوصی اســت. این ضوابط بر اساس 
واقعیت های موجود شــبکه پرداخت نوشته شــده؛ بنابراین این مقرره 
طوری تنظیم شــده که بانک به تنهایی نتواند شرکت پرداخت تأسیس 
کند و از طرفی شــرکت های پرداخت بتوانند با الحاق به بانک از منابع 
و ثروت اســتفاده کنند و در مقابل نوآوری و خالقیت بیاورند. این نقطه 

مشترکی است که در تمام دنیا نیز پیگیری شده است.«
او در ســال پایانــی فعالیتش بــه نمایندگی از بانک مرکــزی اعالم کرده 
بود که این بانک با پیشبرد پروژه رمزریال به دنبال کارآمدترکردن ابزار 
پرداختش است. همچنین گفته بود: »به نظر بنده موضوع قراردادهای 
هوشــمند در حــوزه بانکــی و پرداخــت یکــی از مــواردی اســت کــه هم 
می تواند مورد نظر بانک مرکزی به عنوان نهاد رگوالتور باشد و هم برای 
فناوران نوین پولی و پرداخت، عرصه جدیدی برای فعالیت، نوآوری و 

شکوفایی است.«
شــنیده های راه پرداخــت حاکــی از آن اســت که محمدرضــا مانی یکتا 
جانشین محمدبیگی در اداره نظام های پرداخت شده است. او پیش از 
این معاونت اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی را برعهده داشت.

بانک کشاورزی بانک مرکزی

اخبــاریادداشت

چگونه شماره اقتصادی 
دریافت کنیم؟

ســازمان امور مالیاتی اقدام به تخصیص شــماره اقتصادی 
جدید بــه فعاالن اقتصادی کرده و مودیان مکلف شــدند از 
یکم مهر ســال جــاری برای فعالیت های اقتصادی خود از شــماره 

اقتصادی جدید استفاده کنند.
طبــق مــاده ۱۶9 قانــون مالیات های مســتقیم اشــخاص حقوقی و 
صاحبــان مشــاغل موضــوع ایــن قانون که حســب اعالم ســازمان 
امور مالیاتی کشــور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شــوند، 
مکلفنــد برای انجام معامالت خود صورتحســاب صادر و شــماره 
اقتصــادی خود و طــرف معاملــه را در صورتحســاب ها، قراردادها 
و ســایر اسناد مشــابه درج و فهرســت معامالت خود را به سازمان 

مذکور ارائه کنند.
طبــق این قانــون عدم صــدور صورتحســاب یــا عدم درج شــماره 
اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود 
برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت 
خود، حسب  مورد مشمول جریمه ای معادل دودرصد  مبلغ مورد 
معامله  می ¬شــود. همچنین عدم ارائه فهرست معامالت انجام 
شــده به سازمان امور مالیاتی کشــور از طریق روش هایی که تعیین 
می شــود مشــمول جریمــه ای معــادل یک درصــد معامالتــی کــه 

فهرست آنها ارائه نشده است، می شود.
بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره 
بــرداری از شــماره اقتصادی و مــاده )۶( آئین نامــه اجرایی تبصره 
)۳( مــاده ۱۶9 قانــون مالیات هــای مســتقیم اقــدام بــه تخصیص 
شــماره اقتصــادی جدید به فعــاالن اقتصادی کرده اســت. در این 
راســتا مؤدیان مالیاتی مکلفند از تاریخ یکم مهر ســال جاری برای 
صدور صورتحســاب های فروش کاال و عرضه خدمات، قراردادها و 

سایر اسناد مشابه از شماره اقتصادی جدید استفاده کنند.
بنابراین برای تمامی مؤدیانی که ثبت نام خود را در نظام مالیاتی 
تکمیــل کرده باشــند شــماره اقتصادی منحصر بــه فرد تخصیص 
می یابــد. البته شــماره اقتصادی اشــخاص حقوقی همان شناســه 
ملــی ایــن اشــخاص اســت کــه از اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳99 بــه 
عنوان شــماره اقتصادی در نظر گرفته شــده اســت. برای اشخاص 
حقیقــی نیــز بــه ازای هــر ثبت نــام و پرونــده مالیاتــی یک شــماره 
اقتصادی صادر می شــود. فعاالن اقتصــادی می توانند با مراجعه 
 به درگاه ملی خدمات الکترونیک ســازمان امور مالیاتی به نشــانی
 my.tax.gov.ir  شــماره  اقتصــادی صــادره بــرای خود را مشــاهده 
کننــد.   پیــش از این داوود منظور، رئیس ســازمان امــور مالیاتی در 
مــورد کارکــرد این کد به ایســنا گفته بود که زمانــی فردی حقیقی یا 
حقوقی کاالیی را خریداری می کند و به نام او ثبت می شــود او را با 

کد اقتصادی می شناسیم.

افزایش استقبال جویندگان کار از 
یارانه دستمزد

تازه ترین گزارش عملکرد یارانه دســتمزد، از افزایش تعداد 
داوطلبــان جویــای کار و اســتقبال کارفرمایــان از ایــن طــرح 

حکایت دارد.
وزارت کار طــرح یارانــه دســتمزد را بــا هــدف کاهــش هزینه هــای 
اشتغال نیروی کار جدید برای کارفرما و به منظور پایداری و توسعه 
تولید و اشتغال، افزایش فرصت های شغلی در بازار کار و حمایت 

از بنگاه های بخش تعاونی و خصوصی دنبال می کند.
بــه اعتقاد کارشناســان و فعــاالن اقتصادی، اجــرای این طرح موثر 
موجــب رونــق بازار کار و اشــتغالزایی برای جویندگان کار در کشــور 
مــی شــود. جامعــه هــدف این طــرح شــامل شــغل اولی هــا، فارغ 
التحصیــالن و جوانــان بیــکار جویــای کار در مناطــق محــروم و کم 
برخوردار از اشتغال و همچنین بنگاه¬ های اقتصادی رسمی فعال 
در شهرســتان های کــم برخوردار اســت و به موجــب آن ۳۰ درصد 
مبلغ دستمزد نیروی کار به صورت یارانه از طرف دولت و به مدت 
یک سال به کارفرمایانی پرداخت می شود که نیروی کار شغل اولی 
را در بنگاه جذب کنند. تازه ترین نتایج گزارش عملکرد طرح یارانه 
دســتمزد از افزایش تعداد داوطلبان و اســتقبال کارفرمایان از این 
طــرح حکایــت دارد، به نحوی کــه طبق آمــار وزارت کار تاکنون ۳9 
هــزار و ۲۲9 نفر از متقاضیــان کار در این طرح ثبت نام کرده اند که 
از این تعداد ۳۳ هزار و ۵۵۵ نفر موفق به انعقاد قرارداد کار شــده 
و به بازار کار راه یافته اند.۶۸۲۳ کارفرما نیز در این طرح مشــارکت 
کرده انــد کــه آمارهــا از افزایــش تعــداد بنگاه های پذیرنده نســبت 
بــه دومــاه قبل حکایــت دارد. بــه موجب ایــن گزارش، خوزســتان 
بیشــترین تعــداد جوینــدگان کار ثبــت نــام کــرده و جــذب شــده و 
همچنین بیشترین کارفرمای مشارکت کننده را به خود اختصاص 
داده اســت. داوطلبان متقاضی کار جهــت بهره مندی از این طرح 
باید مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر داشته باشند و سن آنها از ۳۷ 
ســال تمام بیشــتر نباشد؛ شــرط ســنی برای زنان سرپرست خانوار 
جوینده کار نیز تا سقف ۴۵ سال تعیین شده است. به گزارش ایسنا، 
داوطلبــان و کارفرمایــان به منظور بهره منــدی از مزایای این طرح 
می توانند به ســامانه https://pyd.mcls.gov.ir وزارت کار مراجعه 

و ثبت نام کنند.

سومین اقتصاد بزرگ جهان زیر 
سوال رفت

یک نظرســنجی تجاری نشــان داد که فعالیت های تولیدی 
ژاپــن در مــاه نوامبر با بدتر شــدن تقاضا به دلیل فشــارهای 

تورمی قوی، با سریع ترین سرعت در دو سال اخیر کاهش یافت.
انقبــاض در فعالیت کارخانه ها همچنین اولیــن کاهش ماهانه در 
۲۲ مــاه گذشــته را رقم زد و چشــم انداز اقتصادی ژاپــن را به عنوان 
عالمــت ســوال برانگیخت زیرا این کشــور برای رشــد به شــدت به 

تجارت با چین و سایر کشورها متکی است.
شــاخص مدیران خریــد در نوامبر از ۵۰.۷ نهایی مــاه قبل به ۴9.۴ 
تعدیــل فصلــی کاهش یافــت. ایــن بدان معناســت کــه فعالیت 
شــدیدترین انقبــاض را از زمان ثبــت ۴9 در نوامبــر ۲۰۲۰ ثبت کرد 
و بــرای اولین بار از ژانویه ســال گذشــته بــه زیر ۵۰ که انقبــاض را از 

انبساط جدا می کند، سقوط کرد.
لورا دنمــن، اقتصاددان می گوید اوضاع نامناســب شــرایط تقاضا 
و فشــارهای تورمی حــاد همچنان به کاهش تولید و ســفارش های 
جدیــد ادامــه می دهــد. به نظر می رســد شــرکت های تولیــدی نیز 
بــه طور فزاینده ای نســبت بــه آینده خود محتاط هســتند زیرا افت 
احساسات تجاری نشان می دهد که شاخص را در پایین ترین سطح 

خود از ماه می قرار داده است.
نتایج نظرســنجی نشــان داد که تولید با ســریع ترین سرعت در ۲۶ 
ماه گذشته کاهش یافت و برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت.   
سفارشــات صادراتــی جدیــد و بــه طور کلــی سفارشــات جدید نیز 
کاهــش قابل توجهی داشــتند. داده ها نشــان می دهــد که فعالیت 
در بخش خدمات حتی با رشــد  کسب وکار جدید برای سومین ماه 

متوالی متوقف شد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، داده هــای هفته گذشــته نشــان داد که 
اقتصــاد ژاپن به طور غیرمنتظره ای برای اولین بار در یک ســال در 
سه ماهه سوم کوچک شده است که به دلیل خطرات رکود جهانی، 
ین ضعیف و هزینه های واردات باالتر، مصرف خانوارها و مشاغل 

را تحت تاثیر قرار داده است.

تقویم تاریخ: سربازان انگلیسی خلیج فارس را تخلیله کردند.)1349ش(   l  اوتانت دبیر کل سازمان ملل متحد بر اثر بیماری سرطان در 67 سالگی درگذشت)1353ش(

دکتــر آیــت الــه ابراهیمــی در دومین روز 
از ســفر کاری خود به اســتان قــم ، ضمن 
افتتــاح نیروگاه خورشــیدی خانگــی که با 
حضــور ســردار زهرایــی رئیــس ســازمان 
بســیج سازندگی کشــور صورت گرفت ، از 
اختصــاص ۱۲ هــزار میلیارد ریــال اعتبار 
توســط بانک ســپه برای ایجــاد و احداث 

نیروگاه های خورشیدی خبر داد.
دکتر ابراهیمی گفت: بانک سپه همچون 
گذشته به عنوان بازوی توانمند دولت در 
اجــرای پروژه ها و طرح های ملی، ضمن 
همکاری با ســازمان بسیج ســازندگی،در 
ســاخت نیــروگاه هــای خورشــیدی پنــج 
کیلوواتی در اقصی نقاط کشــور مشــارکت 

می کند.
اظهارداشــت:  ســپه  بانــک  مدیرعامــل 
تســهیالت  دریافــت  متقاضیــان 
هــای  نیــروگاه  احــداث  قرض الحســنه 
تضامیــن،  حداقــل  بــا  خورشــیدی 
می توانند با ارائه معرفی نامه از ســازمان 

امــام  امــداد  کمیتــه  ســازندگی،  بســیج 
اداره  بهزیســتی،  خمینی)ره(،ســازمان 
کل امور روســتایی و شــوراهای استانداری 
در قالــب انعقــاد قــرارداد بــا وزارت نیرو 
بــه شــعب بانــک ســپه در سراســر کشــور 

کنند. مراجعه 
وی افزود: با توجــه به مفاد ابالغیه بانک 
مرکــزی هر فــرد واجد شــرایط مــی تواند 
این تســهیالت با نرخ ســود چهــار درصد 
 ۲۰۰ و  هــزار  یــک  مبلــغ  بــه  حداکثــر  را 
میلیــون ریال بــا بازپرداخــت حداکثر ۸۰ 
مــاه بــرای راه اندازی نیروگاه خورشــیدی 
دریافت کند و در این راســتا اعتبار سنجی 
و  ضوابــط  طبــق  تســهیالت  متقاضیــان 
مقــررات جــاری و آخرین دســتورالعمل 
هــای ابالغــی بانــک مرکــزی انجــام مــی 

شود.
ســردار محمــد زهرایــی رئیــس ســازمان 
بسیج سازندگی کشــور نیز در این مراسم 
ضمــن تبریک فــرا رســیدن هفته بســیج 

بــا اشــاره بــه مصوبــه مجلــس و دولــت 
هــای  نیــروگاه  ســاخت  خصــوص  در 
خورشــیدی خانگــی گفــت:در آغــاز ایــن 
طرح،یکصــد و ده هــزار نیــروگاه کوچــک 
خانگــی پنــج کیلوواتــی در اســتان هــای 
مختلــف کشــور ســاخته می شــود کــه هــر 
اســتان به تناسب جغرافیا و میزان تابش 
آفتاب ســهمیه دارد و ســهم استان قم ۳ 

هزارنیروگاه است.
رئیس ســازمان بســیج ســازندگی کشور با 
قدردانی از مشارکت مطلوب و پیشگامی 
بانــک ســپه در تأمیــن اعتبــار ایــن طــرح 
خاطرنشــان کرد: بانک ســپه اولین بانکی 
ایــن  در  را  اســتانها  ســهمیه  کــه  اســت 
طــرح ابالغ کــرده و با اختصــاص ۱۲ هزار 
میلیارد ریال و کاهــش تضامین ، همگام 
با سیاست های دولت و مجلس در حوزه 
توســعه روســتایی ، توجــه بــه مناطق کم 
برخوردار و کمک به حفظ محیط زیســت 

گام برداشته است.

برای حمایت از ایجاد نیروگاه های خورشیدی

تخصیص اعتبار 12 هزار میلیارد ریالی از سوی بانک سپه

کارآفرینــی  و  اشــتغال  دبیرخانــه  رییــس 
ســازمان بهزیســتی کشور با اشــاره به اینکه از 
محل بند ب تبصـره ۱۶ قانون بودجه امسال، 
تســهیالت  بــرای  تومــان  میلیـــارد  هــزار   ۱۰
اشــتغال بــه ســازمان بهزیســتی اختصــاص 
یافته اســت، گفــت: بانک هــا می گویند منبع 
و  نیســت  اشــتغال  مختــص  فقــط  مذکــور 
و  ازدواج  تســهیالت  پرداخــت  بابــت  ابتــدا 
فرزنــدآوری و ســپس اشــتغال اســت، لذا در 
دریافت تسهیالت اشــتغال از سوی بانکها با 

مشکل مواجه هستیم.
به گزارش روزنامه جمله، سید محمد حسن 
صافــی در گفت وگو با خبرنگار ایســنا، با بیان 
اینکــه بــرای تســهیالت اشــتغال از محل بند 

ب تبصـــره ۱۶ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ مبلغ 
۱۰ هزار میلیـــارد تومان تسهیالت به سازمان 
بهزیســتی اختصــاص و بــرای پرداخــت بــه 
بانک ها ابالغ شــده است، گفت: این مبلغ در 
سال گذشته برابر با ۳۰۰۰ میلیارد تومان بود. 
اینکــه  بــه دلیــل  البتــه بانک هــا  افــزود:  وی 
می گوینــد منابــع بنــد ب تبصــره ۱۶ فقــط به 
موضوع اشــتغال اختصاص نــدارد و در ابتدا 
بــرای موضوع ازدواج و فرزندآوری و پس آن 
برای اشتغال است، در پرداخت تسهیالت از 

سوی بانکها با مشکل مواجه هستیم.
کارآفرینــی  و  اشــتغال  دبیرخانــه  رییــس 
ســازمان بهزیســتی کشــور با اشــاره بــه اینکه 
ســهم بانک ملی در ارائه این ۱۰ هزار میلیارد 

تســهیالت ۱۵ درصد، معــادل ۱۵۰۰ میلیارد 
تومان اســت، خاطرنشــان کرد: تــا این لحظه 
بانــک ملــی یک ریال تســهیالت به ســازمان 
ســال  و  اســت  نکــرده  پرداخــت  بهزیســتی 
گذشته نیز از کل منابع، ۲۰ درصد را آزاد کرد 

که بهزیستی توانست آن را دریافت کند. 
ســازمان  راســتا  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  وی 
کمیســیون  بــا  را  خــود  مکاتبــات  بهزیســتی 
اقتصــادی مجلــس، وزارت کار، وزیــر کشــور 
و وزیــر اقتصاد، دیوان محاســبات و ســازمان 
اکنــون منتظــر  اســت.  انجــام داده  بازرســی 
هستیم که اگر تعهدی برای ایجاد بیش از ۶۴ 
هزار اشــتغال در برنامه ششــم توســعه برای 
ســازمان بهزیســتی تکلیف شــده، پس سهم 

علی الخصــوص  منابــع  تامیــن  در  بانک هــا 
بیــان  بــا  صافــی  کجاســت؟.   ملــی  بانــک 
اینکــه طبق برنامه ششــم توســعه، ســازمان 
بهزیســتی در ســال ۱۴۰۱ برای ایجاد ۶۳ هزار 
و ۷۲۶ شــغل برای افراد تحت پوشــش خود 
هدف گــذاری کــرده اســت، یادآور شــد: طبق 
و  کار  وزارت  رصــد  ســامانه  در  خــود  تعهــد 
 ۴۵ توانســته ایم  تاکنــون  بهزیســتی  ســامانه 

درصــد از تعهدات مــان را ایجاد کنیــم. البته 
بهزیستی تنها از طریق پرداخت وام، اشتغال 
ایجاد نمی کند بلکه مدل های دیگر همچون 
جذب سه درصد از افراد دارای معلولیت، به 
کارگیری افراد در مراکزی که ســازمان به آنها 
مجوز می دهند، توانبخشی مبتنی بر جامعه، 
گروه های مالی خرد زنان و معلوالن، راه های 

دیگری برای ایجاد اشتغال هستند.

مشکالت دریافت تسهیالت اشتغالزایی از بانک ها

سنگ بانک ها جلوی پای بهزیستی

دبیــرکل کانــون صرافــان گفــت: دالر ۳۲ 
هــزار تومــان بــود و اکنــون بــه قیمت ۳۵ 
هــزار تومان رســیده اســت. یعنــی تقریبا 
۱۰ درصــد در یک مــاه افزایش پیــدا کرده 
اســت. ایــن تغییــر در مــدت کوتاهــی رخ 

داده است.
به گــزارش روزنامه جمله به نقل از بازار، 
را گذرانــد،  پرنوســان  مــاه  یــک  ارز  بــازار 
ماهــی کــه حتــی بــا وجود پلیســی شــدن 
بــازار و اعمــال چنــد تصمیم بــرای بازار، 
آن چنان نتوانســت روند بازار را معکوس 

و قیمت ها را کاهشی کند.
بررســی رونــد بــازار ارز نشــان می دهد که 
دالر طی یک ماه گذشــته ۳ کانال جهش 
پیــدا کرده و در نهایت به قیمت ۳۵ هزار 

و ۳۲۱ تومان رسیده است.
البتــه در ایــن مــاه، دالر آمریــکا کانال ۳۶ 
هــزار تومــان را هم رد کرد و بــه مرز کانال 
۳۷ هزار تومان رســید، امــا پس از اعمال 
سیاســت های جدیــد ارزی، رونــد بــازار تا 
حدی ریزشی شد، اما کاهش قیمت ها به 

حدی نبود که قیمت ها به روزهای پایانی 
مهرماه برگردد.

شاید این نکته جالب توجه و محل سوتال 
باشــد که چــرا بازار چــرا به سیاســت های 
ارزی بی حــس اســت؟ آیا این بی حســی، 
پیامدهــای منفــی هم بــه دنبــال خواهد 

داشت یا خیر؟
بنا بــه این گزارش، هــر دالر آمریکا دیروز 
در بــازار صاهد افــت ۲۷۴ تومانی قیمت 
بــود، امــا مقایســه قیمت ها حاکــی از آن 
اســت کــه در طول یــک ماه آبــان هر دالر 
آمریــکا بــا افزایــش ۲ هــزار و ۵۵۰ تومان 

روبه رو شد.
بــه عبارتــی، در حالــی که قیمــت دالر در 
اولیــن روز آبان ماه ۳۲ هزار و ۸۱۵ تومان 
بود، حــاال در بازار ۳۵ هــزار و ۳۲۱ تومان 

قیمت دارد.
بنا به ایــن گزارش، بانک مرکزی در طول 
یــک ماه گذشــته تــالش کــرد تا با انتشــار 
اخبــاری مبنــی بــر فــروش اوراق ارزی و 
تزریق ســنگین ارز در بازار توافقی و پیشی  

گرفتــن میــزان عرضــه از تقاضــا ور عیــن 
حــال فــروش آنالیــن ارز از صدافی هــه، 
ســیگنال کاهشــی بــرای نــرخ دالر ارســال 

کند.
اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند دولت 
نمی تواند در درازمدت به این روند ادامه 
دهــد، چراکــه شــرایط تورمــی در اقتصاد 
کشــور، تعیین کننده مسیر قیمتی در بازار 

ارز است.
به بــاور آن ها، با وجود تــورم ۴۰ درصدی 
در اقتصاد کشــور، هر سیاستی هم دولت 
در بــازار ارز اجــرا کنــد، تــورم آن را خنثی 

خواهد کرد.
در اینجا سوال اساسی که مطرح می شود 
و نقــش تعییــن کننــده ای در سرنوشــت 
بازار و معامالت دارد این است که دالر به 

چه سمتی می رود؟
در همین خصوص، کامران سلطانی زاده، 
دبیــرکل کانــون صرافــان در گفت وگویــی 
با اشــاره به عــدم تــوان پیش بینی قیمت 
دالر، گفته بود: به طور کلی قیمت دالر بر 
اساس فاکتورهای عرضه و تقاضا تعریف 
می شــود. اگــر تقاضای بیشــتری در آینده 
وجود داشته باشد و عرضه افزایش نیابد، 
طبیعتــا قیمــت باال مــی رود امــا چنانچه 
عرضه زیادی داشــته باشــیم و تقاضا کم 

باشد، قیمت سقوط می کند.
بــه گفته او، از ســویی دیگر تورمــی به نام 

تــورم ســالیانه نیــز در کشــور وجــود دارد 
کــه آن هــم بــر نــرخ دالر و تمامــی ارزهــا 
اجتماعــی،  فاکتورهــای  اســت.  اثرگــذار 
سیاســی و بین الملــل ماننــد؛ تحریم هــا، 
روابط خارجی با کشــورهای دیگر، کاهش 
تاثیــر  نیــز  مالــی  تبــادالت  و  صــادرات 

کانــون صرافــان  بســیاری دارد. دبیــرکل 
یادآور شــده بــود: دالر ۳۲ هزار تومان بود 
و اکنون به قیمت ۳۵ هزار تومان رســیده 
اســت. یعنی تقریبا ۱۰ درصــد در یک ماه 
افزایــش پیــدا کرده اســت. ایــن تغییر در 

مدت کوتاهی رخ داده است.

ارز

دبیرکل کانون صرافان توضیح داد

دالیل تغییر قیمت ارز

در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
 کلید خورد

افزایش ســرمایه بانک های ملی و ســپه 
برای حمایت از تولید

ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت بــا افزایش اعطــای تســهیالت به 
بخش هــای تولیــدی و خانوارها توســط بانک هــای دولتــی و همچنین 
تداوم اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بدون افزایش قیمت 
موافقــت کرد. به گزارش روزنامه جمله به نقل از خبرنگار دولت ایران 
اکونومیســت، در جلسه ای که طی هفته گذشته توسط ستاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت و به ریاســت آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی، ریاســت 
جمهوری ایران برگزار شــد، موضوع افزایش سرمایه بانک های دولتی 
مطــرح و مقرر شــد به منظور افزایش اعطای تســهیالت به بخش های 
تولیدی و خانوارها تمهیدات الزم برای تقویت سرمایه و بنیه مالی این 
بانک هــا بــا اولویت بانک های ملی و ســپه صورت گیرد. در این جلســه 
همچنین گزارشی از عملکرد و دستاوردهای طرح هوشمندسازی یارانه 
آرد و نــان مطرح و بر ضرورت ادامه اجرای آن بدون هیچ گونه افزایش 

قیمت تاکید شد.

سرمایه
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Fundسرمایه

معــاون بیمــه و خدمات ســالمت ســازمان بیمه 
سالمت ایران گفت: سهم داروی تجویزی سطح 
اول پزشــکان خانــواده روســتایی از اول آذر ۱۴۰۱ 
توســط ســازمان بیمــه ســالمت ایــران پرداخــت 
مــی شــود. به گــزارش روزنامــه جمله بــه نقل از 
خبرگــزاری مهــر، مهــدی رضایــی، در خصــوص 
انتقــال ســهم دارو از محــل اعتبــار یــک درصــد 
مالیــات بــر ارزش افــزوده از وزارت بهداشــت به 
سازمان بیمه سالمت ایران، اظهار  داشت: از اول 
آذر  ۱۴۰۱  ســهم ســازمان بیمه  سالمت  در  تمامی  
ایــن ســازمان بــه  صندوق هــای تحــت پوشــش 
داروخانه هــای ملکی و غیر ملکــی طرف قرارداد 
شــبکه  یا مرکز بهداشــت شهرســتان ارائه دهنده 
داروهــای ســطح اول بابــت اســناد الکترونیک و 

بیمه الکترونیک قابل پرداخت است.
وی افزود: ســهم ســازمان از داروهای سطح اول 
در داروخانه هــای ملکــی مراکــز خدمــات جامع 
ســالمت مجری طرح، به شبکه یا مرکز بهداشت 
شهرســتان پرداخت می گردد، لذا ضروری است 
ادارات کل اســتانی موضوع را به نحو مقتضی به 
اطالع دانشــگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی 

برسانند.
معــاون بیمــه و خدمات ســالمت ســازمان بیمه 
ســالمت ایــران تصریــح کــرد: ســهم ســازمان از 

داروهای ســطح اول در داروخانه های غیر ملکی 
همــکار طرح، بــه داروخانه و بر اســاس قــرارداد 
همــکاری آنــان بــا ادارات کل اســتانی پرداخــت 
می گــردد. بنابرایــن، ادارات کل اســتانی بایــد بــا 
داروخانه هــای غیر طرف قــرار داد، تأمین کننده 
در ســطح مراکــز خدمات جامع ســالمت مجری 
طرح با رعایت ضوابط مربوطه قرار داد همکاری 

کارانه منعقد نمایند.
رضایــی با بیان اینکه پرداخت ســهم ارز و ســهم 
ســازمان بــه داروخانه هــای غیر طرف قــرارداد با 
ســازمان ممکــن نیســت، اظهار داشــت: اولویت 

انعقــاد قــرار داد همــکاری کارانــه در توافق نامه 
مورد ذکر، داروخانه های بخش خصوصی است. 
البته تمامی داروخانه های طرف قرارداد سازمان 
می توانند بــدون محدودیت جغرافیایی نســبت 
بــه نســخه پیچی بــا رعایت مفــاد این بخشــنامه 

اقدام نمایند.
پزشــکان  آذر  اول  از  همچنیــن  کــرد:  تاکیــد  وی 
خانواده شــاغل در مراکز خدمات جامع سالمت 
مجــری طرح مجاز به تجویــز تمامی داروهای در 

تعهد سازمان بیمه سالمت هستند.
معــاون بیمــه و خدمات ســالمت ســازمان بیمه 
ســالمت ایــران گفــت: از ســوی دیگــر پزشــکان 
خانواده شــاغل در مراکز خدمات جامع سالمت 
مجــری طرح ملــزم به تجویــز الکترونیک نســخ 
دارویی سطح اول در بستر سامانه های سطح اول 
وزارت بهداشــت و یا ســامانه نســخه الکترونیک 

سازمان )ERX( هستند.
رضایــی افــزود: در صورت نبود زیر ســاخت الزم 
بــا تصمیــم  الکترونیــک،  بــرای نســخه نویســی 
مشترک اداره کل بیمه سالمت استان و معاونت 
بهداشــتی دانشــگاه یا دانشــکده علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی، مراکز خدمات جامع 
ســالمت مجــری طــرح مجــاز به نســخه نویســی 

کاغذی هستند.

رشــد 57 درصــدی درآمد حق بیمه 
ناخالص بیمه آسیا

شــرکت بیمه آســیا اطالعات و صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه 
منتهی به پایان شــهریورماه امســال را منتشــر کرد که بر اساس آن، این 
شــرکت بیمه ای موفق شــده اســت درآمد حق بیمه ناخالــص خود را 
5۷ درصد افزایش دهد.  بیمه آسیا که با نماد آسیا و سرمایه ای حدود 
۲4.۱۳۲ میلیارد ریال از شــرکت های بیمه فعال در بازار ســرمایه کشور 
اســت، در پایان شهریورماه پاسال درآمد حق بیمه ای بیش از 4۲.۰۰6 
میلیارد را به ثبت رسانده که این رقم در پایان نیمه اول امسال به بیش 

از 65.94۸ میلیارد ریال رسیده است.
در عین حال، حق بیمه خالص آسیا هم رشدی 56 درصدی را تجربه 
کرده و در یک ساله منتهی به پایان نیمه اول امسال، از بیش از ۳۷.9۱۳ 

میلیارد ریال به بالغ بر 59.۲۳4 میلیارد ریال افزایش یافته است.
درآمد بیمه ای شــرکت بیمه آسیا هم در پایان تابستان پارسال، حدود 
4۳.66۱ میلیارد ریال بوده که در مقطع مشابه سال جاری با رشدی 55 

درصدی رقمی حدود 6۷.۷46 میلیارد ریال گزارش شده است.
بر اســاس ایــن گزارش، درآمد ســرمایه گذاری از محــل منابع بیمه ای 
آسیا هم رشدی 56 درصدی داشته و به ۷.45۳ میلیارد ریال رسیده در 
حالی که این رقم در مقطع مشابه سال گذشته، حدود 4.۷۸9 میلیارد 
ریال بوده است. رشد ۲5 درصدی سود خالص فعالیت های بیمه ای، 
از دیگر نکات عملکردی بیمه آســیا در پایان شــهریورماه ۱4۰۱ است که 
رقــم آن از بیش از ۸.۸۸4 میلیــارد ریال به حدود ۱۱.۰69 میلیارد ریال 
رســیده است. ســایر درآمدهای بیمه ای شرکت بیمه آسیا هم با ۳۸۳ 

درصد رشد به بیش از 6۰۱ میلیارد ریال افزایش یافته است.
گــزارش عملکــرد شــش ماهه بیمه آســیا، ســود خالص هر ســهم این 

شرکت را ۱۷۲ ریال نشان می دهد. 

بیمه آسیا بیمه سالمت

اخبــار

تقویم تاریخ: تقي خواجه نوری كفيل شهرداري تهران شد. )1317ش(    l   وينستون چرچيل نخست وزير انگليس به اتفاق ايدن وزير امور خارجه و هفتاد نفر از كارشناسان نظامي و سياسي انگليس وارد تهران شدند. )1322 ش(

تکمیلــی  بیمــه  قــرارداد  امســال،  مــاه  آبــان  پایــان  در 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعی به پایان خود می رســد و 
این بازنشســتگان باید قرارداد جدیدی را با شرکت ارائه 

خدمت بیمه تکمیلی منعقد کنند.
حســن ایزدان )بازرس کانون کارگران بازنشسته تهران( 
بــا اعــالم این خبــر که توافــق اولیه برای بســتن قــرارداد 
دوباره با شرکت »آتیه سازان حافظ« برای ارائه خدمات 
بیمه تکمیلی به بازنشســتگان صندوق تامین اجتماعی 
انجام شــده اســت، اعالم کــرد: پس از اعــالم مناقصه و 
مذاکــرات اولیــه با شــرکت آتیه ســازان حافــظ توافقات 
اولیــه بــرای ادامــه همــکاری با این شــرکت بــرای بحث 

بیمه تکمیلی بازنشستگان انجام شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: اکنون شک و تردیدهایی نسبت 
به زمان و میزان تعهدات اعالم شــده از ســوی شرکت و 
همچنین ســهم ســازمان تامین اجتماعــی در پرداخت 
حــق بیمــه تکمیلــی وجــود دارد کــه همچنــان درحــال 

مذاکره است.
در ادامــه محمــد اســدی )رئیــس کانــون عالــی کارگران 
بازنشسته تامین اجتماعی( با اعالم این خبر که قرارداد 
با شــرکت آتیه ســازان حافظ با کانون عالی بازنشستگان 
تامیــن اجتماعــی دوبــاره منعقــد شــده اســت، اظهــار 
کــرد: فعالیت و خدمــات بیمه تکمیلی بازنشســتگان با 
همکاری شــرکت آتیه سازان حافظ در حال انجام است 
و باوجــود مذاکــرات ۱۰ روزه اخیــر ما با طرفین ســازمان 
کمــاکان  تکمیلــی،  بیمــه  شــرکت  و  اجتماعــی  تامیــن 

خدمت رسانی در حوزه بیمه تکمیلی ادامه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه »هنــوز جزییات قــرارداد و ســهم هر 
طــرف از میــزان حــق بیمــه مشــخص نشــده و درحــال 
مذاکــره اســت« اظهار کرد: ســازمان تامیــن اجتماعی و 
بازنشســتگان هرکــدام ســهمی در حــق بیمــه دارنــد که 
چــون هنوز جزییات قرارداد قطعی نشــده و تنها توافقی 
با شــرکت آتیه سازان حافظ -برمبنای آنچه در اطالعیه 
مناقصه کانون عالی بازنشســتگان صــورت گرفته اعالم 
شده بود- منعقد شــده است، لذا هنوز جزییات قرارداد 
قطعــی نشــده و در صورت قطعــی شــدن آن جزییات، 

اطالع رسانی الزم صورت خواهد گرفت.

اســدی با بیان اینکه در رابطه با ســهم مشارکت سازمان 
تامیــن اجتماعــی و ســایر جزییــات انــدک هنــوز نتیجه 
نهایی صورت نگرفته اســت، اظهــار کرد: تعهدات بیمه 
تکمیلی بازنشســتگان با این وجود حتی یک پله بیشــتر 
از گذشــته درحــال انجام اســت؛ این یک پلــه تقریبا ۸۰ 
درصد بیشــتر از تعهدات گذشــته است که این تعهدات 
بطورکلــی بــه صــورت برخــط و )آنالین( ارائه می شــود. 
البته در گذشــته نیز خدمات آنالین بیمه تکمیلی وجود 
داشــت اما از امروز به منظور رفاه حال بازنشســتگان، به 
بعد به صورت گســترده و شــامل تقریبا تمامی خدمات 
بیمــه تکمیلی خواهد بــود. این خدمات بــه همراه ارائه 
معرفی نامه هــای برخط تا ســاعت ۱۲ شــب پاســخگوی 
نیازهــای بیمــه تکمیلــی بازنشســتگان صنــدوق تامین 
اجتماعــی اســت. رئیس کانون عالی کارگران بازنشســته 
تامیــن اجتماعــی در پایــان اظهــار کــرد: تعــداد قابــل 
توجهی از بازنشســتگان معرفی نامه آنالین خود را برای 
بحث بیمه تکمیلی به صورت برخط دریافت کردند که 

آمار دقیق آن نیز متعاقبا اعالم خواهد شد.
تهــران  اجتماعــی  تامیــن  بازنشســتگان  کانــون  عضــو 
پیرامــون نحوه انعقاد قــرارداد با شــرکت بیمه تکمیلی 
در کانــون عالــی بازنشســتگان اظهــار کرد: یکــی از نقاط 
ضعــف مــا ایــن اســت کــه مــا بــرای انعقــاد قــرارداد با 
طرف هــای بیمــه تکمیلی در کانــون بازنشســتگان فاقد 
»آییــن نامه معامالتی« هســتیم. قاعدتــا روال باید این 
باشــد که یک مناقصــه عمومی برگزار شــود و باتوجه به 
شــرایط مطرح شــده از ســوی کانون عالی بازنشستگان، 
یک شــرکت برنده مناقصه شــده و قرارداد بســته شــود؛ 
اما با همه این توصیف ها ما برای شــفاف تر شدن و بهتر 
شــدن قراردادها در این زمینــه حتما نیازمند تدوین یک 
»آیین نامه معامالتی« هستیم که بسیاری از موسسات، 
شــرکت ها و نهادها که نیازمند بســتن قــرارداد با نهادها 
و شــرکت های مختلف هســتند، بایــد به ایــن آیین نامه 

رجوع کرده و در چهارچوب آن عمل کنند.
حیدری اضافه کرد: باید مشــخص شود شرکت هایی که 
وارد مناقصــات می شــوند، تــوان تحمل بــار مالی چنین 
را دارنــد و ســابقه مناســبی  معامــالت و قراردادهایــی 

در ایــن زمینــه داشــتند یــا خیــر. در ایــن زمینه مــا انواع 
مناقصات در چهارچوب هایی چون »مناقصه عمومی«، 
»مناقصــه محــدود«، »مناقصــه تــرک تشــریفات« و… 
داریــم که همــه این مــوارد در آیین نامه هــای معامالتی 
قیــد می شــود. وجــود ســازوکارهای این چنینــی موجب 
حــذف هرگونه شــائبه ترک فعــل، تعــارض منافع و هر 
خطای محاســباتی غیرعمــدی و حتی عمدی از طرفین 
یک قرارداد می شود. مکانیزم برقراری قرارداد می تواند 
در کمیته هــای مربوط به بیمه تکمیلی در کانون ها مورد 

استفاده قرار گیرد.
بــرای  تکمیلــی  بیمــه  قــرارداد  کــرد:  تصریــح  وی 
بازنشســتگان بســیار پرریسک اســت و معموال شرکت ها 
بــرای کاهــش تقاضــای موثــر خــود در این زمینــه اقدام 
می کننــد. در مقابــل امــا کاهــش تقاضــا بــه کاهش حق 
و  می انجامــد  تعرفه هــا  در  موردنظــر  پرداختــی  بیمــه 
شــرکت ها معموال می توانند از طریق اســناد مــا به ازای 
پرداخــت خســارات متفرقــه، هزینــه کاهــش خدمات را 
پرداخــت کننــد. وقتــی شــرایط بیمه هــای تکمیلــی این 
باشــد که حق بیمه پرداز به امیــد پرداخت هزینه درمان 
شــش ماه بعــد از تقبل هزینــه مراکز درمانــی و دارویی، 
تــازه با کســورات مختلف مابــه ازای خدمــات را دریافت 
می کنــد، قاعدتــا تقاضــای بازنشســتگان در ایــن حــوزه 
کاهــش می یابــد و حتی تمایل به ســایر شــرکت هایی که 

این چنین نیســتند بیشتر می شــود. نایب رئیس اتحادیه 
پیشکســوتان جامعــه کارگــری بــا اشــاره به ایــن مطلب 
کــه »پیچیدگی هــای کار قــرارداد بیمــه تکمیلــی بــرای 
بازنشســتگان آن هــم با چنین جمعیتی چنان اســت که 
تنها بــا محاســبات اکچوئری نمی تــوان شــرایط قرارداد 
را احصــا کــرد«، اظهــار کرد: ایــن تصور که با محاســبات 
اکچوئری پیش بینی افزایش هزینه های درمان را بکنیم، 
تصــور نادرســتی اســت و بســیاری از چیزهــا در قــرارداد 
واقعــی و در زمیــن واقعــی بیــرون از محاســبات رقــم 
می خــورد. افــراد در قراردادها و مناقصات، شــروط خود 
را برای عقد قرارداد بیان می کنند. شرکت های وارد شده 
به قرارداد معموال شــرایط شرکت قبلی و خسارات وارد 
شــده به آنها را بررســی می کنند و شرکت آتیه سازان نیز 

همین مسیر را می رود.
حیــدری در پایــان بــا اشــاره به اینکــه »حجم قــرارداد با 
تعرفــه ۲۰۵ هزارتومان بــرای بیمه تکمیلی یک قرارداد 
بســیار بــزرگ بــه میزان حــدود ۱۲ هــزار میلیــارد تومان 
اســت کــه رقــم بســیار بزرگــی اســت« افــزود: باتوجه به 
بزرگی این مبلغ، بســیار باید حســاس بود که چه کسانی 
اســناد شرکت ها را بررســی می کنند و باید دید توان فنی 
الزم در تیم هایی که قرار اســت برای بازنشستگان تامین 
اجتماعــی چنین قــرارداد بزرگــی را برای مدت یکســال 

ببندند، وجود دارد یا خیر.

در گفت وگو با اعضای کانون های بازنشستگان
 تامین اجتماعی مطرح شد؛

واکنش مسئوالن به 
شکایت بازنشستگان 

از بیمه چیست؟

معاون سازمان بیمه سالمت عنوان کرد؛

خبر خوب برای پزشکان خانواده و داروخانه ها

لینک مراکز طرف قرارداد بیمه فرهنگیان
چگونه خسارت خود را از بیمه 

تکمیلی فرهنگیان بگیریم؟

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش  و پرورش درباره نحوه 
پیگیری دریافت خســارت فرهنگیــان و دانش آموزان از بیمه 
تکمیلی توضیح داد. به گزارش روزنامه جمله به نقل از همشــهری 
آنالین، ســعید مقدم زاده مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش  و 
پرورش اظهار کرد: سامانه رفاپ )رفاه فرهنگیان آموزش و پرورش( 
خدمــات رایگان آنالیــن بیمه ای به معلمــان و دانش آمــوزان ارائه 
می دهد که امکان ارزیابی خســارت، ثبت اعتراض نســبت به میزان 
و نحــوه پرداخــت خســارات درمــان، اطــالع از مراکــز درمانی طرف 
قرارداد شــرکت بیمه گر، نشانی میز پذیرش اسناد و اعالم خسارت، 
نشــانی شــعب بیمه گــر طرف قــرارداد و مشــاوره خســارت در تمام 

رشته های بیمه ای از جمله آنهاست.
وی افزود: هم معلمان و هم دانش آموزان می توانند از طریق ورود 
بــه ســامانه رفــاپ بــه نشــانی www.rfap.ir ، ضمن اطالع از شــرح 
خدماتــی کــه می توانند از بیمه دریافت کنند، از نشــانی مراکز طرف 
قــرارداد نیز مطلع شــوند و از این طریق به صــورت رایگان و صرفا با 

پرداخت فرانشیز از خدمات درمانی مورد نیاز استفاده کنند.
مدیرکل رفاه و پشــتیبانی وزارت آموزش وپرورش درباره نحوه ثبت 
اعتراض نســبت به میزان و نحــوه پرداخت خســارات نیز گفت: اگر 
فرهنگیان راجع به پرداخت خسارت خود اعتراض دارند، می توانند 
مدارک خود را به صورت آنالین یا آفالین در سامانه مذکور بارگذاری 
کنند تا همکاران ارزیاب بررســی کرده و پاســخ افراد را در سریع ترین 
زمان ممکن بدهند. شــرکت بیمه گر نیز ملــزم به تمکین از نظرات 
و داوری عملکرد ارزیابان اســت. اپلیکیشــن این سامانه نیز قابلیت 

بارگیری و نصب روی گوشی های تلفن همراه را دارد.
مقــدم زاده اضافه کرد: شــماره تلفــن ۱۴۰۱ )بدون پیش شــماره( به 
صــورت شــبانه روزی جهــت پاســخگویی به ســواالت بیمه شــدگان 

درنظر گرفته شده است.

جهش در سود خالص
 بیمه کار آفرین

شــرکت بیمــه کارآفرین در ۳ ماهه نخســت ســود خالص 9۰ 
میلیارد تومانی شناســایی نمود و در ۳ ماهه دوم سود مذکور 
بــه رقــم ۱۸۰ میلیارد تومــان افزایش داشــت. به این ترتیب شــاهد 
تحقق ســود ۲۷۰ میلیارد تومانی در نیمه اول بودیم که با رشــد 4۳ 

درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱4۰۰ همراه بود.
بــه گــزارش روزنامــه جملــه بــه نقــل از اقتصــاد ۱۰۰، شــرکت بیمه 

کارآفرین از عملکرد نیمه نخست خود در سال ۱4۰۱ گزارش داد.
ایــن شــرکت بیمه ای در ۳ ماهه نخســت ســود خالــص 9۰ میلیارد 
تومانــی شناســایی نمــود و در ۳ ماهه دوم ســود مذکور بــه رقم ۱۸۰ 
میلیارد تومان افزایش داشت. به این ترتیب شاهد تحقق سود ۲۷۰ 
میلیارد تومانی در نیمه اول بودیم که با رشد 4۳ درصدی نسبت به 
دوره مشــابه سال ۱4۰۰ همراه بود. درآمدهای بیمه ای شرکت رشد 
4۳ درصدی داشت و به ۱4۰۰ میلیارد تومان بالغ گردید. هم چنین 
حق بیمه خالص با افزایش 96 درصدی همراه شــد. این شرکت در 
بازه مورد بررسی 46۷ میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده که با 
افزایش 9۸ درصدی نســبت به دوره مشــابه قبل همراه بوده است. 
بیمــه کارآفرین در پایان شــهریور مــاه حدود حدود 5 هــزار میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری  در اوراق بهادار وســپرده های بانکی داشته که 

نسبت به پایان اسفند ۱4۰۰ با رشد ۱۲ درصدی همراه بوده است.

برگزاری کنفرانس ملی تحول 
دیجیتال، بیمه و بانک

کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه برگزار می شود. 
ایــن کنفرانس ملی با مشــارکت وزارت امور اقتصاد و دارایی، 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی، پژوهشــکده امــور 
اقتصادی، مجمع تشــخیص مصلحت نظام و تعدادی از نهادهای 

علمی و تخصصی حوزه بانک و بیمه برگزار می شود.
به گزارش ستاد خبری کنفرانس، تبیین وضعیت فعلی نظام بانک 
و بیمــه کشــور در عرصــه تحول دیجیتال، بررســی نقــش حکمرانی 
دیجیتالی در نظام بانک و بیمه کشور، ارائه راهکارهای چابک سازی 
اکوسیــــستم دیجیتــال و تعیــــین  بانــک کشــور در  نظــام بیمــه و 
راهبردهای آینده نگر از نظام بانک و بیمه کشور در مواجهه با تحول 

دیجیتال از اهداف برگزاری این کنفرانس است.
کمیتــه علمــی این کنفرانــس برعهده مرکــز مطالعــات مدیریت و 
توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس است و مقاالت پذیرفته شده 
این کنفرانس در پایگاه اســتنادی علوم جهان اســالم )ISC( و پایگاه 

مرجع دانش سیویلیکا، نمایه خواهد شد.

سهام یار

طــرح بیمــه ســبد ســهام زیــر ۱۰۰ میلیون 
تومان ســهامداران حقیقــی در حالی اجرا 
شــد که روز چهارشنبه دوم آذر ماه آخرین 
فرصــت برای خرید »ســهام یــار« بود و بر 
اســاس آمار اعالم شــده ۵۸۰ هزار نفر در 

این طرح مشارکت کردند.
طــرح بیمــه ســبد ســهام یــا همــان اوراق 
تبعــی کــه جــزو بندهــای بســته ۱۰ بنــدی 
حمایت از بازار ســرمایه اســت و تا ســقف 
از ســبد ســهامداران  ۱۰۰ میلیــون تومــان 
حقیقی را پوشــش می دهــد در حالی اجرا 
شــد که روز گذشــته )چهارشنبه ۲ آذر ماه( 
آخریــن مهلــت شــرکت در ایــن طــرح و 

خرید »سهام یار« بود.
اســتفاده از طــرح »بیمــه ســبد ســهام« از 
جملــه اقداماتــی بود که مســووالن حاضر 
در دولــت و نیز ســازمان بــورس به منظور 
تغییر روند معامالت بورس و نیز هدایت 
ایــن بازار در مســیر صعــود در دســتور کار 

قرار دادند.
اعــالم جزییــات این طــرح که با اســتقبال 
فعــاالن بــازار همــراه شــده بــود منجــر به 

انتظار ســهامداران برای مشــارکت در این 
طرح شــد که در این راســتا شــرکت بورس 
اوراق بهــادار تهــران روز چهارشــنبه )۱۸ 
آبــان مــاه( در اطالعیــه ای از آغــاز عرضه 
اوراق از روز شــنبه ۲۱ آبان مــاه ۱۴۰۱ تا روز 
شــنبه ۲۸ آبــان ماه ۱۴۰۱ خبــر داد و اعالم 
کرد: صندوق تثبیت بازار ســرمایه در نظر 
دارد اوراق اختیار فروش تبعی سبد سهام 
را در نماد »ســهام یار« با هدف حمایت از 

سهامداران حقیقی منتشر کند.
در تاریخ ۲۸ آبان ماه که به عنوان آخرین 
مهلــت ســهامداران بــرای خریــد ســهام 
یــار اعــالم شــده بــود، قــرار بــر این شــد تا 
بــه منظــور مشــارکت بیشــتر ســهامداران 
مذاکراتی در بین مســووالن حاضر در بازار 
ســرمایه بــرای تمدیــد مهلــت خریــد این 
طرح انجــام و فرصــت برای ســهامداران 
به منظور استفاده از این طرح فراهم شد.

اکنــون بــا توجــه بــه تاریــخ اعالم شــده از 
سوی مسووالن، امروز فرصت سهامداران 
بــرای خرید »ســهام یار« به پایان رســید و 
تاکنــون هیــچ تصمیمــی مبنی بــر تمدید 

این فرصت برای خرید »سهام یار« اتخاذ 
نشــده است. همچنین پیگیری های انجام 
شده حاکی از آن است که تعداد ۵۸۰ هزار 

نفر در خرید سهام یار مشارکت داشتند.
طرح »بیمه ســبد ســهام« یا همــان اوراق 
تبعــی که مــورد تاییــد مقامــات رده عالی 
اقتصادی کشــور قرار گرفت، تا ســقف ۱۰۰ 
میلیون تومان اســت، 9۶ درصد از ســهام 

سهامداران حقیقی را پوشش می دهد.
سررســید اعمال این اوراق یک ساله بوده 
و مبلــغ تعهــد خریــد ۲۰ درصــد باالتــر از 
ارزش ترکیــب ســبد افــراد در آخریــن روز 
معامالتی چهارشــنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ اســت 
و »امیرمهــدی صبایی«، مدیــر نظارت بر 
بورس های ســازمان بورس و اوراق بهادار 
با اشــاره به جزییات اســتفاده از این طرح 
پرتفــوی  دارای  ســهامداران  کــرد:  اعــالم 
کمتــر از ۱۰۰ میلیــون تومــان می تواننــد با 
خریــد یک ریالی این نماد پرتفوی ســهام 
خــود را بیمــه کننــد و تــا زمــان سررســید 
بازدهــی حداقــل ۲۰ درصــدی بــرای آنها 

تضمین شود.

٥٨٠ هزار سهامدار سبد سهام خود را بیمه کردند



راهومسکن
خاندوزی:

بانک مسکن تقریبا 1۰۰ درصد 
تکالیف خود در طرح نهضت ملی 

مسکن را عملیاتی کرده است

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه های کشور:

کشورهای خارجی عالقه  زیادی 
برای سرمایه گذاری در بازار 

فرودگاهی ایران دارند

سرپرســت مرکز ارتباطات و اطالع رســانی وزارت راه 
و شهرســازی با ســفر به مشهد در شــورای هماهنگی 
روابط عمومــی زیر مجموعه وزارت راه و شهرســازی 
شرکت و با مدیران روابط عمومی سازمان های تابعه 

دیدار و گفت وگو کرد.
وحیــد قربانــی در نشســت صمیمــی مدیــران روابط 
عمومــی عنــوان کــرد: نقــاط قــوت و ضعــف روابــط 
بــه  را  خانــه  وزارت  تابعــه  ســازمان های  عمومــی 
صــورت کلــی و با نگاهــی عادالنه خواهیم ســنجید و 
 در بــازه ۳ ماهــه واحدهای برتر و پرتــالش را معرفی 

خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در یک جنگ رسانه ای هستیم و این 
جنــگ نیــاز دارد تا همه پــای کار بایســتیم و از برخی 
مالحظات دوری کنیم تا در این جنگ بازنده نشویم.
قربانــی بــا بیــان اینکــه رصــد و پایش عملکــرد همه 
استان ها به صورت جدی و تخصصی صورت خواهد 
گرفت، گفت: عملکرد هر اســتان و سازمان را با توجه 
بــه بضاعــت و ظرفیت های موجــود در اختیارشــات 

ارزیابی خواهیم کرد.
سرپرست اداره روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
راه و شهرســازی افــزود: عملکــرد شــورای هماهنگی 
روابط عمومی های استان برای ما ارزش بسیار باالیی 
دارد و عملکرد صحیح و دقیق آن می تواند بار بزرگی 

را از دوش وزارت خانه بردارد.
وی با بیان اینکه باید تالش کرد تا ظرفیت های ذهنی 
مردم اقناع شــود، ادامــه داد: این شــورا زمانی موفق 
خواهد شــد که به صورت جدی به آن اهتمام ورزیده 
شود و همه مدیران ذیل آن ظرفیت های خود را برای 

استفاده سایر سازمان ها در اختیار آنها قرار دهند.
سرپرست اداره روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه موضــوع نهضت ملی 
مســکن خاطرنشــان کــرد: بــا توجه بــه تاکیــد رئیس 
جمهــور در خصــوص مســکن مــا تکلیــف بزرگــی در 
ایــن حــوزه داریــم؛ بخــش عظیمــی از ایــن تکالیــف 
اســیر  و  بــوده  وزارت خانــه  فنــی  بــر عهــده بخــش 
 فعالیت هــای در حــوزه اقناع افــکار عمومی بر عهده 

روابط عمومی ها است.
قربانی با اشــاره به جلسه اخیر شــورای اطالع رسانی 
آتــی  روزهــای  در  کــرد:  خاطرنشــان  دولــت  هیــأت 
بخشــنامه ای از ســوی اطالع رســانی هیأت دولت به 
روابــط عمومــی وزارت خانه هــا ابــالغ خواهد شــد تا 
بــه ایــن منظــور وزارت خانه ها مکلف شــوند بخشــی 
از بودجــه تعییــن شــده بــرای پــروژه را تحــت عنوان 
پیوست رســانه ای جهت بهره برداری روابط عمومی 

در نظر بگیرند.
وی با اشــاره بــه تاکید رئیس جمهور مبنــی بر ارتباط 
بــودن تکلیــف و وظیفــه  بــا مــردم گفــت: مردمــی 
 ماســت و بایــد در ایــن خصــوص از تمامــی امکانات 

خود استفاده کنیم.

ضــرورت ایجاد زمینه برای بهبود فعالیت های   
رسانه ای و روابط عمومی

راه  مدیــرکل  زاده  یوســف  نشســت  ایــن  جریــان  در 
و شهرســازی خراســان رضــوی بــا تقدیــر و تشــکر از 
فعالیــت روابط عمومی هــای ســازمان های تابعه در 
ســطح استان گفت: دغدغه های روابط عمومی ها در 
خصوص ایجاد بسترهای الزم برای سرعت بخشیدن 
به فعالیت هایشــان کاماًل درست و قابل قبول است و 
ما نیــز به عنوان مدیــران مجموعه های اســتانی باید 
زمینــه را بــرای بهبود فعالیت های رســانه ای و روابط 

عمومی ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکــه روابط عمومی ها باید فعالیت های 
ســازمان های خود را نشــان دهند بیان داشت: ایجاد 
بارقه هــای امیــد در دل مردم با انتشــار فعالیت های 
سازمان های مختلف توسط روابط عمومی ها صورت 
می گیرد به شرطی که آن سازمان کاری کرده و حرفی 

برای گفتن داشته باشد.
یوسف زاده ادامه داد: ما و همکارانمان در حوزه فنی 
در تالشــیم تا ماموریت هایی که به ما محول می شود 
را بــه گونــه ای انجــام دهیم کــه مــردم از عملکرد ما 

ناامید نشوند.
مدیــرکل اداره راه و شهرســازی خراســان رضــوی بــا 
تاکید بر اینکه تخصص در حوزه ارتباط با مردم بسیار 
مــورد اهمیت اســت، تصریح کــرد: افرادی که ســواد 
گفتمــان با مردم را بلد نیســتند نبایــد در نوک پیکان 

خدمت قرار بگیرند.

آموزش نیروی انسانی در حوزه روابط عمومی   
باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرد

در ادامه این نشســت نصر سرپرســت اداره ارتباطات 
و اطــالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی خراســان 
رضــوی اظهــار داشــت: در حــوزه تجهیــزات دغدغه 
همــکاران قابــل درک اســت کــه در ایــن خصــوص 
اقداماتــی بــا پیگیری مدیرکل اســتان در حــال انجام 

است.
وی بابیــان اینکــه آمــوزش نیــروی انســانی در حــوزه 
مدنظــر  جــدی  صــورت  بــه  بایــد  عمومــی  روابــط 
آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  گفــت:  بگیــرد،  قــرار 
تخصصــی برای همــکاران در حــوزه روابــط عمومی 
عمومــی  روابــط  حــوزه  از  مــا  خواســته های  از   یکــی 

وزارت خانه است.
نصر با اشاره به مقوله بودجه خاطرنشان کرد: تعیین 
و تعریــف ردیــف بودجــه در برنامه هــای کلــی که در 
وزارت خانــه مــورد تصویــب قــرار می گیــرد از جمله 

مهم ترین مسائل حوزه کاری ما برشمرده می شود.
سرپرســت اداره ارتباطــات و اطــالع رســانی اداره کل 
راه و شهرســازی خراســان رضوی ادامه داد: ســرعت 
یکی از اساســی ترین مقوله های کار رســانه بر شمرده 
می شــود بنابرایــن باید پیــش نیازهــای ابتدایی برای 
ســرعت بخشــیدن بــه فعالیت هــای روابــط عمومی 

ایجاد شود.

روابط عمومی ها نیازمند پشتیبانی و حمایت   
کامل هستند

در این نشســت جعفری مدیرروابط عمومی فرودگاه 
هاشــمی نــژاد مشــهد بــا بیــان اینکــه امــروز روابــط 
عمومی ها نیازمند پشــتیبانی و حمایت کامل هستند 
گفــت: بــرای تولید یک محتــوای رســانه ای با کیفیت 
نیازمند تجهیزاتی هستیم که بتواند نیازهای ابتدایی 

ما را در زمینه تولیدات رسانه ای برآورده کند.
مدیرروابــط عمومــی فــرودگاه هاشــمی نژاد مشــهد 
با اشــاره بــه ظرفیت هــای موجود در فرودگاه مشــهد 
تمامــی  بــه  توجــه  بایــد  قطعــاً  کــرد:  خاطرنشــان 
بگیــرد  صــورت  کشــور  ســطح  عمومی هــای  روابــط 
امــا قطعــاً فــرودگاه مشــهد با توجــه بــه ظرفیت ها و 
 پتانســیل های بالفعل و بالقــوه موجود در آن نیازمند 

توجه جدی است.
کار  مــوارد فضــای  از  برخــی  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
موجــود امــا بودجه کافــی در اختیار نیســت گفت: در 
حــوزه فرهنگی میــزان بودجه به قدری کم اســت که 
نمی تــوان بــا آن به تمامــی وظایف محولــه در حوزه 

فرهنگی به صورت کامل پرداخت.

روابــط  از  بســیاری  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  جعفــری 
عمومی هــا با اســتفاده از هنر و مهــارت خود معضل 
کمبــود بودجه را پشــت ســر می گذارند گفــت: روابط 
عمومی هــا خــود را موظــف بــه اطالع رســانی دقیق، 
 شــفاف و ســریع می دانند اما برای انجــام این وظیفه 

نیاز به امکاناتی دارند.

از    برخــی  در  غیرمتخصــص  افــراد  حضــور 
رنجــش  ســبب  عمومــی  روابــط  بخش هــای 

نیروهای متخصص است
در ادامه این نشست حسین نژاد مدیر روابط عمومی 
شــهر جدیــد بینالــود اظهــار داشــت: فعالیت هــای 
بســیاری خوبی توســط ســازمان های تابعه وزارت راه 
و شهرســازی در حــوزه عمرانی شــکل می گیرد اما در 
نظر نگرفتــن بودجه خاص برای به تصویر کشــاندن 
عملیــات اجرایی و پروژه های در دســت ســبب شــده 
تــا مردم با بخش کمتــری از فعالیت های این وزارت 

خانه آشنا شوند.
وی عنــوان کــرد: مدیران ما در حوزه هــای عمرانی به 
دنبال فعالیت هایی هستند که به صورت فیزیکی رخ 
داده و قابل مشــاهده باشــد در صورتــی که اگر صدها 
ساختمان نیز ساخته شود اما نتوانیم آنها را به مردم 

نشان دهیم عماًل در این کار شکست خورده ایم.
وی بــا بیان اینکــه جایگاه ســازمانی برای بســیاری از 
مدیران روابط عمومی همچنان در نظر گرفته نشــده 
اســت گفــت: امــروز حضــور افــراد غیرمتخصص در 
برخــی از بخش هــای روابــط عمومــی ســبب رنجش 
نیروهــای متخصصــی اســت کــه تــالش می کننــد تــا 

فعالیت حرفه ای از خود برجای بگذارند.
وی بــا انتقــاد از نــگاه برخــی مدیــران به شــهر جدید 
بینالود گفت: در بســیاری از سفرهای مدیران کشوری 
بــه اســتان خراســان رضوی ما شــاهد آن هســتیم که 
تمامی توجهات به ســوی ســایر مناطق می باشد این 
در صورتــی اســت که در شــهر جدید بینالــود نیز ما از 
تمامــی ظرفیت هــای خود برای پیشــرفت و توســعه 

استفاده کرده ایم.

بســیاری از مدیــران و وزرا در خصــوص بهبود   
وضعیــت روابــط عمومی هــا قول هایــی دادنــد و 

هیچ خبری نشد
در ادامــه ایــن نشســت فرهــی مدیــر روابــط عمومی 
در  داشــت:  اظهــار  خــاک  مکانیــک  آزمایشــگاه 
 روابــط عمومــی دارای مســئولیت هســتیم امــا هنوز 

جایگاه نداریم.
وی با بیان اینکه روابط عمومی بازوی اصلی مدیران 
ســازمان ها هستند گفت: بســیاری از مدیران و وزرا در 
خصوص بهبود وضعیت روابط عمومی ها قول هایی 
دادنــد و هیــچ خبــری نشــد امــا امیدواریــم مدیــران 
 کنونی در خصوص بودجه روابط عمومی ها تصمیم 

جدی بگیرند.
در ادامــه ایــن نشســت طــی حکمــی از ســوی وحیــد 
قربانــی سرپرســت مرکــز ارتباطــات و اطالع رســانی 
رئیــس  عنــوان  بــه  نصــر  شهرســازی،  و  راه  وزارت 
قــرارگاه  و  رســانی  اطــالع  و  ارتباطــات  هماهنگــی 
رســانه ای نهضت ملی مسکن راه و شهرسازی استان 

خراسان رضوی منصوب شد.
در پایــان سرپرســت مرکــز ارتباطات و اطالع رســانی 
اســتانداری  محــل  در  شهرســازی  و  راه  وزارت 
خراســان رضوی حضور و با مصطفــی حافظی مدیر 
رضــوی  خراســان  اســتانداری  عمومــی  روابــط   کل 

دیدار کرد.

عضــو هیــات مدیــره شــرکت فرودگاه ها و 
ناوبــری هوایــی ایران گفت: چندین کشــور 
خارجــی از جمله چین عالقه مندی زیادی برای 

سرمایه گذاری در بازار فرودگاهی کشور دارند.
حسن امجدی در نشست با مدیرکل فرودگاه های 
از  یکــی  ارتبــاط  ایــن  در  افــزود:  بوشــهر  اســتان 
پروژه هــای معرفــی شــده بــرای ســرمایه گذاری 

خارجی فرودگاه جدید بوشهر است.
وی دربــاره پیشــنهاد احداث فرودگاه شهرســتان 
گنــاوه بیان کرد: شــهردار این بنــدر در این زمینه 
ورود کرده است که با کلیات کار موافقیم و هر جا 

نیاز به کمک باشد، آمادگی وجود دارد.
عضــو هیات مدیره شــرکت فرودگاه هــا و ناوبری 
هوایی ایران اظهارداشــت: در ایــن ارتباط تفاهم 
نامه ای آماده شــده اســت که فرســتاده می شود 
تــا ۲ طــرف پس از امضــا، مجوز مجمــع را اخذ و 

سپس طرح پیشنهادی بررسی شود.
امجــدی بیان کــرد: کارهای ســرمایه گــذاری و یا 
ورود بهره بردار و مشارکتی در قضیه فرودگاه ها، 
نظــام و قوانیــن خــاص خــود را در قالــب قانون 
تحــت عنوان هیات تشــخیص دارد که پیشــنهاد 
احــداث فــرودگاه گناوه، بســتگی به ضــرورت کار 
و صرفــه و صــالح نظــام و سیســتم و وزارتخانــه 

تصمیم گیری خواهد شد.
عضــو هیات مدیره شــرکت فرودگاه هــا و ناوبری 
هوایــی ایــران گفت: پس از ارســال تفاهــم نامه، 
مراحــل مبادله و اخذ مجــوز از مجمع این هیات 

باید انجام شود تا به مرحله اجرایی برسد.
شــهردار بندرگنــاوه گفت: این شــهرداری در یک 
سال اخیر پیگیری های فروانی برای به سرانجام 
رســاندن احداث فرودگاه در گناوه به عمل آورده 

است و به نتایج خوبی نایل شده است و سازمان 
هواپیمایــی کشــور نیز نــگاه مثبتی در ایــن زمینه 

دارد.
جواد رستمی افزود: شــهرداری طرح مطالعاتی 
جامعــی برای مکان درنظرگرفته شــده با گرفتن 
مشــاور تهیه کرده است که احداث آن با توجه به 
صحبت های به عمل آمده مشکل خاصی ندارد 

و در اختیار این مجموعه قرار می گیرد.
وی اظهارکــرد: رونــد احداث فــرودگاه به مرحله 
تفاهــم نامه رســیده که پس از امضا با مشــارکت 

سرمایه گذار اجرایی خواهد شد.
شــهردار گنــاوه گفــت: کارشناســان مربوطــه در 
بــرای ســاخت  انتخــاب شــده  زمیــن  از  بازدیــد 
فرودگاه گناوه که دارای ســند است آن را مناسب 

دانستند.
فرمانــدار گنــاوه گفــت: احــداث فــرودگاه یکی از 
مطالبه و خواســته های دیرینــه و بحق مردم این 
منطقــه اســت که با آغــاز عملیات اجرایــی، باید 
همه جوانــب آن تا زمان بهره برداری به صورت 

ریشه ای مدنظر قرار گیرد و مشخص باشد.
محمدتقــی صفــری افــزود: باتوجــه بــه پیگیری 
هایــی کــه در فعال شــدن احداث فــرودگاه گناوه 
صورت گرفته است باید مشخص شود که در چه 
سطحی اجرایی و دارای چه کاربردی خواهد بود.
وی اظهارداشــت: درصورتی که عملیات اجرایی 
فــرودگاه آغاز شــد نباید در حد محصــور کردن و 
یــا کارهای زیرســاختی باشــد بلکــه باید تــا بهره 

برداری تداوم داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از ابزارهای گسترش و توسعه 
این شهرســتان احداث فرودگاه است که قابلیت 

آن را با توجه به ظرفیت های موجود دارد.

سرپرست مرکز ارتباطات و اطالع رسانی وزارت راه و شهرسازی:

ضرورت ایجاد زمینه برای بهبود 
فعالیت های رسانه ای و روابط عمومی
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طی ۷ ماهه امسال؛
 عملیات کانتینری 

در بنادر شمالی کشور 
۵۲ درصد افزایش 

داشته است 
بررســی عملکرد بنادر شــمالی کشــور 
طــی ۷ مــاه امســال نشــان می دهــد 
عملیات کانتینری و تخلیه و بارگیری انواع کاال 
در ۶ بندر به ترتیب ۵۲ درصد رشد و ۷ درصد 
کاهش یافته اســت.از ابتدای امســال تا پایان 
مهرماه ۳ میلیون و ۳9۱ هزار و ۷۴۶ تن انواع 
کاال در بنادر شــمالی کشــور تخلیه و بارگیری 
شده اســت. این عملکرد در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته با ۳ میلیون و ۶۵۶ هزار و 
۵۱۶ تــن حکایــت از رشــد منفــی ۷ درصدی 
دارد.بر این اساس طی مدت یاد شده در بندر 
آســتارا ۱۲۵ هزار و ۷99 تن کاال، در بندر انزلی 
۸۴۳ هــزار و ۵۷۱ تــن، در بندر کاســپین ۲9۳ 
هزار تن، در بندر نوشــهر ۳۴۶ هزار و ۶۶۶ تن، 
در فریدون کنــار ۷9 هزار و ۵۱ تن و در امیرآباد 
یک میلیــون و ۷۰۳ هــزار و ۶۵9 تن انواع کاال 
تخلیه و بارگیری شده است.بیشترین کاهش 
عملکــرد برای بنــدر فریدون کنار بــوده که در 
مقایسه با هفته ماه سال گذشته ۶۲.۴ درصد 
رشــد منفی داشته اســت.در بخش عملیات 
کانتینــری در ۷ مــاه امســال عملکــرد بنــادر 
تجاری شــمال کشــور ۵۲ درصد رشــد داشته 
است. از ابتدای امسال عملکرد کانتینری بنادر 
مذکور TEU ۱۰۲۶۱ بوده اســت. در ۷ ماه سال 
گذشــته مجمــوع عملیــات کانتینــری بنادر 

شمالی کشور ۶ هزار و TEU ۷۴۲ بوده است.

تمهیدات الزم راهداری 
برای ورود به فصل 
سرد سال اجرا شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه از اجرای تمهیدات الزم 
به منظور مواجه با حوادث احتمالی همزمان با 
آغاز فصل ســرد ســال خبر داد.فریبــرز کرمی 
اظهار کرد: آمادگی نیروها و تجهیزات راهداری 
بــرای فصــل بارندگی و ســرما از ۱۵ آبــان آغاز 
شده، گفت: اما شروع اصلی طرح زمستانی از 
ابتــدای دی مــاه اســت.وی افــزود: ســازه های 
تابستانی و زمستانی را در دستور کار داریم که در 
سازه تابستانی لکه گیری آسفالت، خط کشی 
راه ها، نصب عالئم راه ها، ایمن ســازی، شانه 
و  راه هــا  شــیروانی  شــیب  اصــالح  و  ســازی 
جایگزینــی نیوجرســی بــه جــای گارد ریل که 
امنیت بیشــتری دارد، انجام شده است.مدیر 
کل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای اســتان 
کرمانشاه در ادامه یادآور شد: با توجه به اتمام 
تابستان آمادگی برای فصول سرد سال صورت 
می گیرد و با توجه بــه نوع بارش ها، وضعیت 
استان و چیدمان نیروها، ۴۶ اکیپ  راهداری در 
۳۵ راهدارخانه که آمادگی الزم را دارند تجهیز 
و محل اسکان برای در راه ماندگان و نیرو ها در 
نظر گرفته شــده اســت.وی گفت: بیــش از ۴۰ 
هزار تن نمک و شــن خریداری شــده، مناطق 
برفگیر دپو شده و تمامی ماشین آالت راهداری 
و سیستم های زمستانی و تیغه های برف روب 
به روز رســانی شــدند، همچنین نصب نمک 
پاش های موقت و سیار بر روی کامیون ها انجام 
شده و ۴۳۰ دستگاه ناوگان سبک و سنگین به 
صورت مســتقیم و غیر مستقیم و آماده باش 
۶۰۰ نفر نیر که ۴۵۰ نفر نیرو بصورت مستقیم 
درگیر عملیات برف روبی هستند و باقی نیروها 
بصورت پشتیبانی فعال هستند.وی یادآور شد: 
پیــش از آغاز ســفر از طریق تماس با ســامانه 
گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه ها که بصورت ۲۴ 
ســاعته آمــاده پاســخگویی اســت، اطالعــات 
آخریــن وضعیــت راه هــای کشــور را دریافــت 
کنندکرمی تاکید کرد: توصیه ما به رانندگان این 
اســت که هنــگام بارش هــا مســافرت نکنند و 
درصورت سفر رفتن استفاده از تجهیزات الزم 
نظیر زنجیــر چرخ، الســتیک های آج دار و یخ 
شکن، اطالع از سیستم های گرمایشی خودرو را 
انجام دهند و حتما به دستورات و رهنمود های 

پلیس راه عمل کنند.

کمیته مقدماتی 
بیستمین اجالس 

مشترک همکاری های 
اقتصادی ایران و 

بلغارستان برگزار شد 
نشســت مقدماتی بیستمین اجالس 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران 
و بلغارستان به میزبانی وزارت راه و شهرسازی 
و به ریاست امین ترفع، مدیر کل تجاری سازی 
و امــور تشــکل های وزارت راه و شهرســازی و 
نادژدا بوهوا، رئیس مدیر کل هماهنگی اروپا و 
همکاری های بین المللی، وزارت حمل ونقل 
هــدف  بــا  بلغارســتان  کشــور  ارتباطــات  و 
هماهنگــی برای تنظیم ســند ایــن اجالس، 
صبــح سه شــنبه اول آذر مــاه در محــل ایــن 
وزارتخانه و در قالب چهار کارگروه تخصصی 
برگــزار شــد.وزارت راه و شهرســازی به عنوان 
مســئول این اجالس بــا جمــع آوری نظرات 
وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط پیش نویس 
ســند را تهیه کــرد که این پیش نویس توســط 
نمایندگان دو کشور در چهار کارگروه تجارت، 
صنعــت و امــور بانکی و بیمه ای، کشــاورزی، 
حمل ونقل، ارتباطات و امور گمرکی و انرژی و 
ســایر موضوعات مورد بررســی قــرار گرفت.

همچنین در این نشست نادژدا بوهوا، رئیس 
مدیــر کل هماهنگــی اروپــا و همکاری هــای 
بین المللی، وزارت حمــل و نقل و ارتباطات 
کشور بلغارستان ریاست هیات بلغاری را بر 
عهده داشــت.مقرر شد در ادامه این نشست 
صورت جلسه ای تنظیم و به امضای طرفین 
برسد تا به عنوان مالک تدوین سند بیستمین 
اجــالس مشــترک همکاری هــای اقتصادی 
ایران و بلغارســتان مورد استفاده قرار گیرد تا 
پــس از هماهنگی دو کشــور اجالس بیســتم 
کمیسیون مشترک اقتصادی به ریاست وزرای 
دو کشور برگزار و سند اجالس به امضا برسد.

نوزدهمیــن اجالس مشــترک همکاری های 
اقتصادی ایران و بلغارستان نیز در سال ۲۰۱۸ 
برگزار شد و قرار است دور بیستم این اجالس 

نیز در آینده نزدیک بین دو کشور برگزار شود.
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شهردار تهران:

 یک میلیون خانه 
در تهران کم داریم

طی ۷ ماهه امسال؛

عملیات کانتینری در بنادر شمالی 
کشور ۵2 درصد افزایش داشته است

مدیرعامل راه آهن ایران خبر داد: 

 برنامه ریزی ترانزیت 
ریلی ۱۲ میلیون تن بار 
روسیه از مسیر ایران

مدیرعامل راه آهن ایران در حاشــیه اجالس CCTT در مسکو، از تفاهم با روسیه 
جهــت ترانزیــت ۱۲ میلیون تن بار از مســیر ایــران خبر داد. ســید میعاد صالحی، 
مدیرعامــل راه آهــن، در پایــان ســفر دو روزه خــود بــه مســکو و پــس از دیــدار بــا 
مدیرعامــل راه آهــن روســیه، اظهار داشــت:   در اجالس ریلی CCTT در مســکو، 

در خصــوص توانمندی ها و عــزم ایران برای جهش ترانزیت ریلی در کریدور 
شــمال-جنوب ســخنرانی کردم.وی افزود: با هدفگــذاری ۱۲ میلیون تنی 

در  تفاهمــات  با  بالزروف، مدیر عامل راه آهن روســیه، انشــااهلل صفحه 
جدیدی در روابط ریلی بین المللی ایران گشوده می شود.

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه های کشور:

کشورهای خارجی عالقه  زیادی 
برای سرمایه گذاری در بازار 

فرودگاهی ایران دارند



09  J O M L E H O N L I N E . I R

Fundراهومسکن

اخبــار کوتاه

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان تهــران 
از پیشــنهاد افزایــش وام ســاخت مســکن 
طــرح نهضــت ملــی در شــهرهای اســتان 
تهــران بــه ۴۵۰ میلیــون تومــان بــه آقــای 
رئیس جمهور خبر داد.خلیل محبت خواه 
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان تهران با 
بیــان اینکه در شــهر جدید پردیــس تا عید 
حداقــل ۲۰ هزار واحد آماده تحویل اســت 
افزود:تا پاســان ســال ۱۴۰۱ تمام واحدهای 
 مســکن مهــر شــهر جدیــد پردیــس قابــل 

بهره برداری است.
وی افــزود: مســکن مهــر در شــهرهای زیــر 
صدهــزار نفــر حــدود دو هــزار و ۱۴۸ واحد 
مانــده بــود کــه ظاهــرا ۸۰۰ واحــد مشــکل 

حــل شــده اســت. در شــهر پرنــد ۷ هــزار و 
۸۰۳واحــد باقی مانده بود، در پردیس هم 
حــدود ۳۱ هزار و ۷۰۴ واحــد، از این تعداد 
در شــهر پرنــد ۳ هــزار واحــد مشــکل حــل 
شده بقیه هم در حال اجرا هستند.به گفته 
وی، قرار شــد که شهر جدید پردیس تا عید 
حداقــل ۲۰ هزار واحد را آماده تحویل کند، 
مدیرعامــل شــهر جدید پردیــس هم قول 

دادند که این کار را انجام بدهند
محبت خواه گفت: تا پایان بهمن ماه دیگر 
واحد مســکونی مســکن مهر در شــهرهای 
جدید باقی نخواهد ماند که تعیین تکلیف 

نشده باشد.
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان تهــران 

درباره طرح نهضت ملی افزود: خانه هایی 
که ســاخت آنهــا االن در شــهرهای اســتان 
تهــران شــروع شــده، مــواردی کــه زیرنظر 
وزارت راه و شهرســازی هســتند بــاالی ۵۰ 
درصــد ۵۳، ۵۴ درصــد پیشــرفت فیزیکی 
دارند، آقای رئیس جمهور هم که دو هفته 
قبــل تشــریف آوردند پیشــنهاد دادیم، وام 
ســاخت در اســتان تهــران را ۴۵۰ میلیــون 
شــهر  بــرای  میلیــون   ۴۵۰ چــون  کننــد، 
 تهــران مصوب شــده و برای ســایر شــهرها

 ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون هست.
وی افــزود: قبــول کردنــد کــه این پیشــنهاد 
انشــااهلل  و  بررســی  مســکن  شــورای   در 

مصوب شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد

پیشنهاد وام ۴۵۰ میلیونی ساخت مسکن به رئیس جمهور

تسهیالت

خاندوزی:
بانک مسکن تقریبا ۱۰۰ درصد 

تکالیف خود در طرح نهضت ملی 
مسکن را عملیاتی کرده است

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی گفــت: با جمــع قراردادهای 
منعقــد شــده و در حــال انعقــاد بانــک مســکن ذیــل طرح 
نهضت ملی مسکن، می توان گفت این بانک قریب به ۱۰۰ درصد 

از تکالیف خود را عملیاتی کرده است.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بانــک مســکن – هیبنــا ، ســید احســان 
خبــری  نشســت  در  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر  خانــدوزی 
بــا خبرنــگاران دربــاره اقدامــات انجــام شــده توســط بانک هــای 
گفــت:  ملــی مســکن  طــرح نهضــت  مالــی  تامیــن  بــرای  کشــور 
بخشــی از بانک هــای کشــور بــه تعهــدات خــود عمــل نکردنــد که 
 امیدواریــم بــا اهرم هــای نظارتــی بانــک مرکــزی ایــن اتفــاق هم 

رخ دهد.
وی افزود: بخشــی از بانک ها بویژه بانک  هایی که در بخش مسکن 
موثر هستند عملکرد بسیار قابل دفاعی داشته اند. در همین راستا 
4۲5 هــزار واحــد بــه بانک هــا در حوزه مســکن معرفی شــده که از 
این تعداد توســط بانک مســکن کــه مهمترین اهرم شــبکه بانکی 
در تامین مالی مســکن اســت ۱۸5 هزار واحد بــه مرحله عقد قرار 
داد رســیده و ۱5 هــزار واحــد نیــز در شــرف عقــد قرارداد اســت که 
در روزهــای آینــده انعقاد قراردادهــای آنان نیز صــورت می گیرد. 
جمع این موارد حدود ۲۰۰ هزار واحد مســکونی می شــود که نشان 
می دهد این تعداد واحد در بانک مســکن به مرحله عقد قرار داد 

رسیده است.
مبلــغ  تومــان  میلیــارد  هــزار   6۲ تقریبــا  داد:  ادامــه  خانــدوزی 
قراردادهایی اســت که از سمت بانک مسکن در این زمینه منعقد 
شــده و می تــوان گفــت کــه بانــک مســکن قریــب بــه ۱۰۰ درصــد 
تکالیف خود را عملیاتی کرده و ما کمتر پرونده تســهیالت مسکنی 
داریــم )درحد انگشــت شــمار( کــه مدارکش تکمیل شــده و آورده 
 متقاضــی انجام شــده باشــد امــا بانک مســکن تامین مالــی آن را 

انجام نداده باشد.

بسيج کشور را از شرارت استکبار 
جهانی حفظ کرده است

معــاون وزیــر، رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت 
فــرودگاه هــا و ناوبري هوایي ایران با اشــاره به نقش بســیج 
مســتضعفین در اقتــدار ایــران گفــت: بســیج کشــور را از شــرارت 

استکبار جهاني و لوث وجود داعش حفظ کرده است.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت فــرودگاه هــا و ناوبــری هوایی 
ایران؛ حمیدرضا ســیدی در مراســم گرامیداشــت هفته بســیج که 
بــا حضــور رئیس ســازمان هواپیمایــی کشــوری، فرماندهی پلیس 
فرودگاه های کشــور، نماینده ولی فقیه در بسیج اقشار و وزارتخانه 
هــا و مدیــران ارشــد شــرکت فــرودگاه هــا در ســالن اجتماعــات 
شــهید ســلیمانی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایــران برگزار 
 شــد، اظهــار کــرد: بســیجیان تفکــر شــیعه را در دنیا بــه درجه اعال 

خواهند رساند.
وی خطــاب به دشــمنان ایران گفت: دشــمن فکر نکنــد که روحیه 

بسیجی در ایران کمرنگ شده، این تنها یک خواب و خیال است.
معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
تصریح کرد: بســیجیان با فرماندهی شــهید حاج قاسم سلیمانی، 
عراق و ســوریه را نجات دادند و هرگز اجازه تعرض به خاک ایران 

را نخواهند داد.
همچنیــن نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه محمــد رســول اهلل تهران 
بزرگ طی سخنانی در مراسم گرامیداشت هفته بسیج با اشاره به 
سخنان حضرت امام خمینی)ره( که اولین بسیجی عالم حضرت 
علــی)ع( بــود، اظهــار داشــت: 4۳ ســال از آزادی ایــران اســالمی 
 مــی گــذرد و امــروز هیــچ کس نمــی توانــد بــرای مــا آزادی کاذب 

به ارمغان بیاورد.
حجت االسالم ابوالقاســم علیزاده با بیان اینکه بسیجیان حامیان 
مردم هستند گفت: در حوادث اخیر، بسیجی ها خودشان را فدای 

ملت و نقشه های شوم دشمنان را در نطفه خفه کردند.
نماینــده ولــی فقیه با اشــاره به شــعار حــوادث اخیر گفــت: آزادی 
واقعی را انقالب اســالمی به زنان داد چراکه امروز بانوان ایرانی به 

دستاوردهای قابل توجهی رسیده اند.
در این مراســم که با استقبال کارکنان شــرکت فرودگاهها و ناوبری 
هوایــی ایران صورت گرفت، دو تــن از راویان دفاع مقدس به بیان 
خاطــرات خــود پرداختنــد و همچنین گروه ســرود ســیدالکریم به 

اجرای قطعه هنری پرداخت.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم از خانواده شهیدان امیراحمدی، 

هاشمی و صفویه تجلیل به عمل آمد.

 راه اندازی خط مستقیم دریایی 
به مقصد بنادر ونزوئال

مدیرعامــل شــرکت کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایــران از 
برنامه ریزی این شرکت برای ایجاد خط مستقیم حمل کاال 

از مبدا ایران به بنادر ونزوئال و بالعکس، خبر داد.
محمدرضا مدرس خیابانی طی نامه ای به رئیس سازمان توسعه 
تجارت، با اعالم اینکه شــرکت کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
تاکنــون بــا اعــزام دو فروند شــناور تانکر حمل ســوخت، اقــدام به 
انتقال فرآورده های نفتی به کشــور ونزوئال کرده اســت، از مشارکت 
ایــن شــرکت کشــتیرانی در ایجاد پــل دریایی برای حمــل کاالهای 
تجاری میان دو کشور و در راستای امضای سند جامه همکاری های 

راهبردی ۲۰ ساله ایران و ونزوئال خبر داد.
مــدرس خیابانــی بــا اعــالم اینکــه کشــتی گلســان طــی هفتــه اول 
آذرمــاه امســال بــه مقصــد ونزوئــال بنــادر جنوبــی ایــران را تــرک 
می کنــد و طبــق برنامه ریزی هــا، دیگر شــناورهای این شــرکت نیز 
در صــف اعــزام بــه ایــن کشــور بــرای حمــل کاالهــای ایرانــی قرار 
دارنــد، تصریح کرد کــه اعزام منظــم شــناورهای اقیانوس پیما به 
مســیرهای دوردست از جمله ونزوئال مستلزم وجود بار کامل روی 
ایــن شــناورها اســت، از این رو وی تاکید کرده اســت کــه در صورت 
عــدم اســتقبال تجــار ایــران در مــراودات کاال بــا وتزوئــال، امــکان 
 تداوم ســفر کشــتی های حمل کاال این شــرکت به این کشور، از بین 

خواهد رفت.
مــدرس خیابانی طــی این نامه، اعالم کرد که شــناورهای شــرکت 
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران بــرای حمــل و جابه جایــی 
کاالهــای تجــار ایرانی به مقصد بنــادر ونزوئال در بــازه زمانی هفته 

پایانی بهمن ماه امسال، آماده هستند.

شــهردار تهــران گفــت: در تهران حــدود یک 
میلیــون خانــه کم داریــم و بهتریــن جا برای 
ســاخت و ســاز ایمن و تامین مســکن مردم، 

بافت های فرسوده شهر است.
علیرضــا زاکانــی در مراســم امضــای تفاهــم 
نامــه همــکاری بــا وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی کــه به منظور نوســازی و بهســازی 
واحدهــای مســکونی مســتقر در بافت هــای 
فرســوده شــهر تهران برگزار شــد، اظهارکرد: 
مساحت تهران ۷۰هزار هکتار است و ۱۲هزار 
هکتــار بافــت ناپایــدار دارد کــه ۴۵۶۰ هکتــار 
آن بافــت فرســوده اســت. طبعــا بــا توجه به 
شــرایط مخاطــرات طبیعــی پیرامــون تهران 
از لحــاظ ســیل و زلزلــه، ضــرورت نوســازی و 
 ایمنــی بخشــی به این بافت هــا بیش از پیش 

احساس می شود.

مســکن  تامیــن  بعــدی  مســأله  افــزود:  وی 
حــدود  تهــران  کالنشــهر  در  امــروز  و  اســت 
یــک میلیــون خانــه کــم داریــم و بهترین جا 
 بــرای ســاخت و ســاز بافــت هــای فرســوده 

شهر است.
شــهردار تهــران با اشــاره بــه امضــای تفاهم 
و  کار  تعــاون،  وزارت  بــا  مشــترک  نامــه 
نوســازی  خصــوص  در  اجتماعــی  رفــاه 
بافــت فرســوده اظهــار کــرد: به موجــب این 
بــرای  تفاهــم نامــه تعاونــی هــای محــالت 
مســکونی  واحدهــای  نوســازی  و  بهســازی 
مســتقر در بافت هــای فرســوده تشــکیل و از 
 ظرفیــت تعاونی هــا به ایــن منظور اســتفاده 

خواهد شد.
زاکانــی افزود: در حال حاضــر نوع فعالیت و 
اقداماتــی کــه در مجموعــه مدیریت شــهری 

بــا  جــدی  پیوســتگی های  می دهیــم  انجــام 
حــوزه  در  مثــال  عنــوان  بــه  دارد  کار  وزارت 
آســیب های اجتماعــی همکاری و پیوســتگی 
نزدیکــی با یکدیگر داریم و در حوزه اشــتغال 
و مشــاغل خانگی مــی توان بسترســازی کرد 
که در حوزه مســکن امروز در خصوص ایجاد 
زیرســاخت در توســعه تعاونــی هــا در شــهر 
تهــران توافقی میــان وزارت کار و شــهرداری 

تهران صورت گرفت.
شــهردار تهــران تاکیــد کــرد: امروز دشــمنان 
تالش می کنند مردم را ناامید کنند و افق های 
تیــره و تــاری مقابــل جوانــان و مــردم قــرار 
بدهند در حالی که این پیوســتگی دســتگاهی 
مــی تواند بســتری را فراهم کند که بخشــی از 

افق روشن آینده را رونمایی کنیم.
وی افــزود: امیدواریــم ایــن تفاهــم نامــه بــه 
توســعه فعالیت ها ســرعت بخشــد و اسباب 
و  آبادانــی  و  مــردم  بــه  شایســته  خدمــت 
پیشــرفت بــرای کشــور را فراهم کنــد و ایجاد 
ســرمایه هــای اجتماعی و مشــارکت مردمی 

را رقــم بزند.زاکانــی در حاشــیه ایــن مراســم 
نیز در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسشی 
مبنی بــر اینکه طرح نوســازی در کدام یک از 
محــالت تهران به اجرا درخواهد آمد؟ گفت: 
هسته مرکزی شهر بیشترین بافت فرسوده را 
به خود اختصاص داده است و مناطق 9، ۱۰، 
۱۱ الی ۱۶ جزو مناطقی اســت کــه بافت های 

آن عمدتاً فرسوده است. 
برخــی از بافتهای فرســوده در تهران پراکنده 
اســت و در منطقــه ۲۰، ده کــن یــا فرحــزاد و 
بریانــک محدودیتــی بــرای تاســیس تعاونی 

های محالت نداریم.
بــه گفتــه وی، ســال گذشــته قرارگاهــی بــه 
بافت هــای  بازســازی  و  نوســازی  منظــور 
فرســوده ایجاد شد و تا امروز برای بازسازی 
و نوســازی ۴۰۰هــزار واحــد تفاهــم کردیم؛ 
و  اســت  متفــاوت  امــروز  تفاهم نامــه  امــا 
بهتریــن بخــش ماجــرا ایجاد بســتر شــکل 
گیــری تعاونی هایــی اســت کــه در محــالت 
کوشــش مــی کنند تــا بــا تجمیع و نوســازی 

و  کننــد  حفــظ  را  محلــه  شــاکله  محلــی 
تعاونــی  اشــتغال  ضریــب  باالرفتــن  بــه 
نیازهــای  تامیــن  و  اقتصــاد  چرخــه  و   هــا 

مردم منجر شوند.
شهردار تهران بیان کرد: تشکیل تعاونی ها به 
اقتضای نیاز مردم برای ما با اهمیت بود و این 
پیام امیدوار کننده را به متن جامعه منعکس 
کنیم. امیدواریم با همکاری مشــترک وزارت 
کار و شــهرداری و فراهــم شــدن زیرســاخت 
 ایــن طــرح، در گام اول۵۰۰۰ واحــد فرســوده 

نوسازی شوند. 
مهمترین بستر اجرا، شکل گیری تعاونی های 
محله محور اســت کــه بافت های فرســوده به 
وســیله تجمیع و نوســازی و با مشارکت خود 
مردم و با تسهیالت بانکی نوسازی می شوند.
عرضــه  بــرای  گفــت:  پایــان  در  زاکانــی 
محصــوالت تولیــد شــده در مشــاغل خانگی 
و  برگــزار می شــود  نمایشــگاه های محلــه ای 
بــرای صــادرات دســترنج صاحبان مشــاغل 

خانگی نیز تالش می کنیم.
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
ــوب  ــمی مص ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی وس ــت اراض ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــواد 1 و 3 قان ــتور م ــه دس ــر ب نظ
1390/9/20  امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد 

رســیدگی و تصرفــات مالکانــه وبــا معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد.
اماک متقاضیان واقع در قریه لتینگان پاک 28 اصلی بخش 2 قشاقی

1121 فرعــی آقــای غامرضــا خزائــی فرزنــد نظرعلــی  نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی / بــه مســاحت 549.3 
متــر مربــع خریــداری بــدون واســطه/ بــا واســطه از نظرعلــی خزائی.لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آئیــن نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق ایــن روزنامــه و 
محلــی / کثیــر االنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی رای هیــات  الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع 
بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی  و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایند. معتــرض باید ظــرف یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد که در 
ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یا 
معتــرض، گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد 
وصــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت. بدیهــی اســت برابــر مــاده 13 آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی 
از اماکــی کــه قبــا اظهارنامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده واحــد ثبتــی را بــا رای هیات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدید حــدود مراتب 
را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد 

ســابقه تحدیــد حــدود، واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/21     

صفر رضوانی /رئیس اداره ثبت اسناد واماک نوشهرتاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/05

 شناسه آگهی  
1408134

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مصــوب 1390/9/20  و برابــر رای شــماره 140160310013010306 مــورخ 1401/06/29 هیــات 

قانــون تعییــن تکلیــف موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی چمســتان تصرفــات مالکانــه وبــا 
معــارض متقاضــی آقــای منصــور ابراهیــم  فرزنــد احمــد  نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعه زمیــن با بنــای احداثــی / به 
مســاحت 220.15 متــر مربــع کــه ششــدانگ عرصــه وقــف مــی باشــد بــه شــماره پــاک 14 فرعــی از 7 اصلــی واقع در 
قریــه بنفشــه ده  بخــش یــک خریــداری شــده از آقــای محســن اســماعیلی  مالــک رســمی محــرز گردیده اســت. لــذا به 
موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و مــاده 13 آئیــن نامه 
مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلی / کثیر االنتشــار در شــهرها منتشــر 
و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند باید 
از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی  و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبت محل 
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معتــرض باید ظــرف یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض مبــادرت بــه تقدیم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در 
ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونی 
واصــل نگــردد یــا معتــرض، گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبت مبــادرت به 

صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد وصــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضرر بــه دادگاه نیســت. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/21
عین اله تیموری /رئیس اداره ثبت اسناد واماک چمستانتاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/05

 شناسه آگهی  
1408227

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان گلوگاه
پیــرو آگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
ــر الذکــر  ــون اخی ــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قان ــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 قان و ب

تحدیــد حــدود پــاک 1293 فرعــی از 3- اصلــی واقــع در اراضــی خورشــیدکا بخــش 19 بــه نــام عمــاد 
رجبــی فرزنــد علــی جــان نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 78625 
ــن  ــون تعیی ــت قان ــورخ 1401/07/10 هیئ ــماره 140160310020000099 م ــق رای ش ــع طب مترمرب
تکلیــف هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف در ســاعت 9 صبــح روز یکشــنبه مــورخ 1401/09/26 در محــل 

وقــوع ملــک بــه عمــل خواهــد امــد.
لــذا از متقاضــی و مالکیــن امــاک مجــاور و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی دعــوت مــی شــود در وقــت مقــرر در 
محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند. بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور متقاضــی و یــا نماینــده 
قانونــی آنــان طبــق مــاده 15 قانــون ثبــت ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن 
تحدیــد خواهــد شــد. معترضیــن مــی تواننــد به اســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت و مــواد 74 و 86 آییــن نامه 
قانــون ثبــت ظــرف مــدت 30 روز از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبا به 
ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه واحــد ثبتــی مبــادرت بــه تقدیــم 
دادخواســت بــه مرجــع قضائــی نماینــد. در غیــر اینصــورت بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت 
توســط متقاضــی و یــا نماینــده قانونــی وی و بــدون توجــه بــه اعتــراض واصلــه عملیــات ثبتــی بــا رعایــت 

مقــررات ادامــه مــی یابــد.
جعفر رسولی /رئیس اداره ثبت اسناد واماک  شهرستان گلوگاهتاریخ انتشار : 1401/09/05

 شناسه آگهی  
1416098

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  حوزه ثبتی شهرستان ساری
برابــر رای شــماره 140160310001001982 مورخــه 1401/07/18 کــه در 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه یــک ســاری تصرفــات مالکانــه خانــم صغــرا باقــری 
پــور فرزنــد محمــد اســمعیل  نســبت بــه  ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بــر بنــای احداثی 
بــه مســاحت 201 متــر مربــع قســمتی از پــاک 3442- اصلــی واقــع در قریــه مشــهدیکا بخــش 

یــک ثبــت ســاری خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت.  
ــود در   ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب  در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی  بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــوت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/21   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/05

سید کاظم موسوی بشلی /سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک  منطقه یک شهرستان ساری

 شناسه آگهی  
1408179

شهردار تهران:

 یک میلیون
 خانه در تهران
کم داریم

مساحت تهران ۷۰ هزار هکتار است و ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار دارد که 
۴۵۶۰ هکتار آن بافت فرسوده است. طبعا با توجه به شرایط مخاطرات طبیعی 

پیرامون تهران از لحاظ سیل و زلزله، ضرورت نوسازی و ایمنی بخشی به این 
بافت ها بیش از پیش احساس می شود
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اخبــاریادداشت

 سری که درد می کند 
به چاپ سوم رسید

مجموعه داســتان ســری کــه درد … مــی کند به چاپ ســوم 
خــودش رســید. ایــن اثر ســید مهدی شــجاعی متشــکل از ۸ 
داســتان است که به تصرح خود نویســنده در مقدمه »داستان های 
این مجموعه هر کدام حال و هوای خودش را دارد« و نویسنده امید 
دارد که داستان ها به جای ارتباط با یکدیگر بتوانند با مخاطب رابطه 

برقرار کنند.
داستان های این مجموعه عبارتند از: لوطی گری، حلقه ی مفقوده، 
نیازمند آبرومند، سری که درد … می کند، جام جهان بین، قصه ی 
َو ِقس …، دســت کج، زبان راســت، آخر مرام. در این داســتان ها از 
نقد اجتماعی و مدیریتی میبینیم تا کرامات امام رضا )ع( و حضرت 
زهرا )س( :متن زیر از دســت کج، زبان راســت انتخاب شــده اســت 
بعضی از آدم ها ســعی می کنند که دزدی را کار زشــت و ناپســندی 

جلوه دهند.
البته کاش فقط ســعی می کردند. عده ای واقعاً باورشــان شــده که 
امرار معاش از طریق دزدی کاری ناشایســت اســت. نگاه این قبیل 
آدم ها به یک دزد یا سارق، شبیه نگاه به یک فرد خالفکار است. این 
ها حتی نسبت به رشوه و اختالس هم نظر مثبتی ندارند و اگر زمانی 
در معرض داد و ســتد رشــوه یا انجام اختالس قرار بگیرند، به انحاء 
مختلف سعی می کنند که اسم دیگری روی آن بگذارند و شانه از زیر 
بار مسئولیت خالی کنند؛ از ترس این که مبادا مورد سرزنش دیگران 

واقع شوند یا وجدان درد بگیرند.
این کتاب با طرح جدیدی از فرزاد ادیبی توسط نشر نیستان به چاپ 

رسیده است.

 اعالم آخرین مهلت ارسال آثار 
به جشنواره ابوذر

مســئول سازمان بســیج رســانه استان خوزســتان با اشــاره به 
برگزاری هفتمین جشــنواره رســانه ای ابوذر خاطرنشــان کرد: 
این جشــنواره یکی از مهم ترین برنامه های بســیج رســانه در اســتان 
خوزســتان اســت که با هدف حمایــت از تولیدات رســانه ای اصحاب 
رســانه و تشــویق اصحــاب رســانه در جهــت تولیــد آثار فاخــر برگزار 
می شود.وی گفت: هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر با ۱۳ محور و در 
۱۱ قالب برگزار می شود که محور های اصلی این جشنواره شعار سال 
»تولیــد، دانش بنیان و اشــتغال آفرین«، جهاد تبیین، پیوند رســانه و 
صنعــت، مقابلــه بــا آســیب های اجتماعــی، دســتاورد های انقالب 
اســالمی، بســیج و حوزه های اقدام، بیانیه گام دوم انقالب اســالمی، 
مکتــب شــهید ســلیمانی، امید و نشــاط آفرینــی، خانــواده، جامعه 
و  تعهــدات  _اســالمی،  ایرانــی  زندگــی  ســبک  وفرزنــدآوری، 
مســئولیت های اجتماعــی شــرکت های صنعتــی خوزســتان، دفــاع 

مقدس وکنگره شهدای خوزستان، سواد رسانه ای وجنگ نرم است.

مســئول سازمان بسیج رســانه استان خوزســتان افزود: عالقه مندان 
می تواننــد آثــار خــود را بــا ایــن موضوعــات و محور هــا بــه دبیرخانه 
جشنواره به آدرس http://khuzestan.basijrasaneh.ir ارسال کنند.

 جایزه یک عمر دستاورد 
برای نیکول کیدمن

نیکــول کیدمــن بازیگر ســینما و تلویزیون با جایــزه یک عمر 
دستاورد هنری از موسسه فیلم آمریکا تجلیل می شود.

این جایزه در مراســم بزرگداشــتی که ۱۰ ژوئــن ۲۰۲۳ در دالبی تئاتر 
لس آنجلس برگزار می شود به کیدمن اهدا خواهد شد.

وی چهل و نهمین فرد دریافت کننده و نخســتین اســترالیایی است 
که این افتخار نصیبش می شود.

ایــن بازیگــر ۵۵ ســاله یکــی از بهترین بازیگران نســل خود اســت و 
برای »ســاعت ها« برنده جایزه اســکار و بفتا شــده و برای ۶ فیلم از 
جملــه »مولــن روژ«، »النــه خرگــوش«، »شــیر«، »ریــکاردو بودن« 
نامــزدی اســکار را کســب کرده اســت. کیدمــن همچنیــن دو جایزه 
امــی برای »دروغ هــای کوچک بــزرگ« و ۶ جایزه گلــدن گلوب و ۱۱ 
نامــزدی گلــدن گلوب از جملــه برای ســریال »فروپاشــی« دریافت 
»اســترالیا«،  »داگویــل«،  بســته«،  کامــاًل  »چشــمان  اســت.  کــرده 
 »دیگــران« و »کوهســتان ســرد« از دیگــر فیلم هــای به یــاد ماندنی 

وی هستند.
نیکــول کیدمــن در طــول دوران کاری اش بــا فیلم ســازان مطرحــی 
چون جین کمپیون، سوفیا کاپوال، باز لورمن، آنتونی مینگال، سیدنی 

پوالک، الرس فون تریر و استنلی کوبریک همکاری کرده است.
ایــن بازیگــر در تئاتــر هــم ســابقه کار دارد و اولین بار ســال ۱99۸ در 
لنــدن بــا »اتاق آبــی« روی صحنــه رفت. وی بــرای این اجــرا برنده 
جایزه ایوینینگ استاندارد لندن شد و نامزدی جایزه الرنس اولیویه 
را کســب کرد. وی ســال ۲۰۱۵ برای »عکــس ۵۱« بار دیگر به صحنه 

وست اِند بازگشت.
بــازی در درام »مــرد  از  از نقش آفرینی هــای جدیــد وی می تــوان 
شمالی« به کارگردانی رابرت ایگرز و بازی در مینی سریال اچ بی او با 

عنوان »9 غریبه کامل« یاد کرد.
در کنــار ایــن فعالیت هــا کیدمــن در تالش هــای بشردوســتانه نیــز 
فعــال اســت و نزدیــک بــه ۲ دهــه، بــه عنــوان ســفیر حســن نیــت 
بــا  اســت. وی همــراه  کــرده  زنــان ســازمان ملــل خدمــت  بــرای 
همســرش، کیــت اوربــان، میلیون هــا دالر بــرای برنامــه ســرطان 
 زنــان اســتنفورد جمع و بــه پیشــبرد تحقیقاتی در ایــن زمینه کمک 

کرده است.
جــورج کلونــی، جــان ویلیامــز، جیــن فونــدا و مــل بروکــس دیگــر 
برگزیدگان این جایزه در ســال های پیشــتر هســتند. جان فورد اولین 
دریافت کننده جایزه یک عمر دستاورد موسسه فیلم آمریکا بود که 

سال ۱9۷۳ تاسیس شد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

 قیمت کاغذ برای 
کار فرهنگی باالست

نشســت اهالی نشــر و مطبوعات پیــروان ادیان 
وزارت  فرهنگــی  امــور  معاونــت  بــا  توحیــدی 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در کتابخانه عمومی 

پارک شهر برگزار شد.
یاسر احمدوند در این نشست بیان کرد: جامعه 
مــا، جامعــه متکثــری اســت و تنــوع فرهنگــی 
خوبــی در ایــران وجــود دارد کــه این تنــوع یک 
نعمت اســت. همینطور که می گوییم کشــوری 
چهارفصل داریم، تنــوع در حوزه های فرهنگی 
نیــز بســیار جــذاب اســت. یکــی از زمینه هــای 
پایداری ایران، همین تنوع و تکثر اســت. کشــور 
ایــران اگر پایدار و پرقدرت اســت بــه دلیل تنوع 
و تکثر اســت. همه باید قدردان این ظرفیت در 
کشــور باشیم. حتی در قانون نیز ظرفیت هایش 

دیده شده است.
 وی افــزود: باالتر از همــه این ها، فرهنگ ایرانی 
اســت که همــه را به هــم پیوند زده اســت. ما در 
کنار هم پرقدرت و ماندگار هســتیم. مشــکالتی 
هم وجــود دارد کــه باید با گفت وگــو حل کنیم. 
مسائلی که شــما دارید، مسائلی عمومی است 

که همه ناشران با آن مواجه هستند. 
معــاون امــور فرهنگــی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی همچنین با اشــاره به موضــوع ارزیابی 
و ممیــزی آثــار، گفــت: در ایــن زمینه افــزون بر 
ضوابــط قانونی که همه باید رعایت کنند، هیچ 
محدودیتــی وجــود نــدارد؛ چه برای ناشــری در 
تهــران یا قم یــا برای هر کــدام از پیــروان ادیان 
توحیدی. حوزه ارزیابی گاهی دچار ســلیقه های 
مختلــف می شــود. هــر جایــی کــه کارشناســان 
بــر اســاس اصولــی بایــد آثــار را قضــاوت کننــد 
ایــن اختــالف ســلیقه ها وجــود دارد. مثــل داور 
کــه تصمیــم می گیــرد و کارشناســی کــه آن را 
نمی پذیــرد. در حوزه متــن به ویژه متون دینی و 
سنتی حتما اختالف نظر پیش می آید. این یک 
امر طبیعی است و ما اصرار غیرخردورزانه روی 

یک موضوع نداریم. 
احمدونــد دربــاره وضعیــت کاغــذ نیــز اظهــار 
کــرد: گاهی تصور می َشــود حجــم قابل توجهی 
کاغــذ با قیمــت دولتــی در اختیار وزارت ارشــاد 
اســت و ایــن نهــاد کاغــذ را در اختیــار هرکســی 
مســئله  اکنــون  می دهــد.  قــرار  بخواهــد  کــه 
قیمــت  مســئله  بلکــه  نیســت،  کاغــذ  کمبــود 
 کاغــذ بــوده کــه بــرای کار فرهنگــی باالســت. 
محمدحســین ظریفیــان یگانه، مدیــرکل دفتر 
توســعه کتــاب و کتابخوانــی وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی نیــز در بخــش دیگــری از ایــن 
نشســت، با اظهار خرســندی از حضور در جمع 
فعــاالن، ناشــران و روزنامه نــگاران پیــرو ادیــان 
توحیدی، گفت: بدون شــک نکاتی که دوســتان 
بیــان می کننــد بــرای مــا ارزشــمند و مــورد نیاز 
اســت. به عنــوان کســانی کــه در حــوزه اجــرا و 
عملیــات فعالیــت می کنیــم، تــالش داریم که 
خدمت شایسته ای به مردم داشته باشیم؛ نباید 

هیچ تفاوتــی بین بخش هــای مختلف جامعه 
قائل بــود. پیروان محترم ادیــان توحیدی همه 
شــهروندان ایران، برادران و خواهران ما هستند 

و از حقوق یکسان برخوردارند. 
وی ادامه داد: شأن و جایگاه اهالی فرهنگ باید 
مورد پاســداری قرار گیرد. آنجا که احیانا نقصی 
نیز وجود دارد را باید طبیعی دانست و نباید به 
حساب تفاوت ها گذاشت. به هر صورت بخشی 
از ضعف ها به مدیران برمی گردد. این جلسات 
یکــی از بهترین روش ها بــرای انتقال مطالبات 
اســت. این نشست ها نباید برای مدیران حالت 
فرمایشــی داشــته باشد. این جلســات به دنبال 
فهــم و حل مســئله اســت. امیــدوارم بهتــر و با 
نگاه دقیق تر درباره مصادیق و جزئیات مسائل 

پیگیری صورت گیرد.
ظریفیان با اشــاره به موضوع ممیزی بیان کرد: 
در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی، گفت وگو های زیــادی داریم و 
جــزء به جــزء مطالب را مــرور می کنیم. ضوابط 
نشــر چارچوبــی دارد و مصوبــه ای و قانونــی که 
بایــد از آن پیروی کرد. موضوع ممیزی با عنوان 
ارزیابــی کتــاب، مســئله ای اســت کــه در عمده 
 کشــورها به شــکل های مختلف انجام می شود.
اســماعیل جانعلی پور؛ مدیــرکل دفتر مجامع، 
تشکل ها و فعالیت  های فرهنگی معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیز در 
این جلســه گفــت: ۴۳ ســال از پیــروزی انقالب 
اســالمی ایــران می گــذرد و هنــوز دسیســه ها و 

توطئه هایی ناظر به اســتقالل کشــور ماست. هر 
روز یاد رشــادت ها و شجاعت های شهدای عزیز 
می افتیــم. همچنیــن قــدردان شــهدای بزرگ 
جامعــه اقلیت دینی در ایران هســتیم. جامعه 
اقلیت هــای دینــی نزدیــک بــه ۵۰ شــهید و ۱۱۰ 
جانبــاز دارند که حتی بعد از ســربازی نیز راهی 

جبهه ها شدند. 
وی با اشــاره به حضور نویســندگان، اهالی نشــر 
و فعــاالن مطبوعــات در ایــن نشســت، دربــاره 
روزنامه آلیک، افزود: بعد از روزنامه اطالعات، 
در ســال ۱۳۱۰ ایــن نشــریه در قالــب ماهنامــه 
یــا فصلنامه منتشــر می شــد، اما در ســال ۱۳۴۱ 
آلیک به صورت روزنامه به چاپ رسید. روزنامه 
جامعه اســت و به نوعی در حال انتشــار اســت. 
اولیــن ســرمقاله ایــن روزنامــه به تــالش اهالی 
فرهنــگ برای اعتالی ایران عزیز اشــاره دارد. از 
ابتدا نیز این نشــریه به مسائل فرهنگی اهمیت 
داده و 9۱ ســال اســت کــه در عرصــه مطبوعات 

مشغول فعالیت است. 
مخاطبانــی  جامعــه  کــرد:  بیــان  جانعلی پــور 
کــه امــروز در ایــن جلســه اینجــا حضــور دارند، 
حتمــا  کــه  هســتند  پویایــی  و  فعــال  بخــش 
ویژه انــد. ســعی  توجــه  و  نیازمنــد حمایت هــا 
کردیــم ایــن جلســه بــا توجــه بــه ماهیــت آن، 
نزدیــک به هفته کتــاب برگزار شــود. امیدواریم 
بتوانیــم به شــکل اساســی و زیربنایی بخشــی از 
 مطالبــات را مورد بررســی قــرار داده و خدمات 

مورد نیاز را ارائه دهیم.

 ترجمه کردی کتاب 
»خون دلی که لعل شد« 

رونمایی شد 

آییــن رونمایــی از ترجمــه کردی کتــاب »خون دلــی که لعل شــد« پنج 
شنبه)ســوم آذر مــاه ۱4۰۱(  بــا حضور داود حســن پور )وابســته فرهنگی 
کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در سلیمانیه(، جمعی از مدیران موسسات 
فرهنگی و ناشــران برگزار شد.داود حســن پور با بیان اینکه کتاب »خون دلی که 
لعل شــد« خاطرات مقام معظم رهبری)مدظله العالــی( از زندان ها و دوران 
تبعید مبارزات انقالب اسالمی ایران به زبان عربی به چاپ رسیده است، گفت: 
ایــن کتــاب بــه قلــم محمدعلی آذرشــب بــه زبــان عربی گــردآوری و از ســوی 
محمدحسین باتمان غلیچ به زبان فارسی ترجمه شد و در نهایت کریم کالشی 
فــرد آن را بــه زبان کردی ترجمه کرد. وابســته فرهنگی کنســول گری جمهوری 
اسالمی ایران در سلیمانیه گفت:  با وجود این که کتاب »خون دلی که لعل شد« 
عمدتــا بــه دوران تبعید و اســارت های مقام معظم رهبری پرداخته اســت اما 
جزییات دلپذیر و روشنگری افکار و سیره ایشان در زندگی را نیز به همراه دارد.

حســن پور در پایان، نمایشــگاه بین المللی کتاب سلیمانیه را فرصت مغتنمی 
بــرای عرضه کتاب های ناشــران ایرانــی به عالقمندان دانســت و گفت: عرضه 
ترجمه کتاب های شــاخص به ویژه در حوزه انقالب اســالمی، ادبیات پایداری و 
دفــاع مقــدس به مخاطبان در اقلیم کردســتان محســوس اســت و امیدواریم 
ناشران ایرانی با همت خود پاسخگوی نیازهای عالقمندان باشند.در ادامه این 
نشست، ترجمه کتاب »پیامبر رحمت« اثر مقام معظم رهبری به زبان کردی 
نیز معرفی شــد. کتاب »پیامبر رحمت« شــامل مجموعه بیانات مقام معظم 
رهبری)مدظلــه العالی( درباره  پیامبر)ص( از والدت تا بعثت، دوران زندگانی 
آن حضرت در مکه و مدینه و پایه گذاری تمدن اســالمی اســت که توسط اسعد 

خوشگوار به زبان کردی ترجمه شده است.

معرفی کتاب

اخبار کوتاه

از  روایتــی  بکشــید«  را  »بادبان هــا  کتــاب 
خانــواده های ایرانی توســط انتشــارات راه یار 
بــه کتابفروشــی هــا آمــد. کتــاب »بادبان ها را 
بکشــید«؛ یازده روایــت از خانواده های ایرانی 
به قلم جمعی از نویســندگان به تازگی توسط 
انتشارات »راه یار« چاپ و روانه بازار نشر شده 

است.
بیــش از صــد ســال از پیشــرفت و گســترش 
گوناگــون  عرصه هــای  در  روانشناســی  علــم 
می گــذرد و این رشــته همــواره تالش کــرده تا 
پژوهش هــا و نظریــات خــود را در زمره علوم 
تجربــی جا بدهــد. بنابراین هــر روز نظریات و 
رویکردهــای مختلفی ســر بر آورده اند و دیگر 
روز به فراموشی سپرده شده و رویکرد جدیدی 

جایگزین آن شده است.
امــا برخــی مؤلفه هــا همیشــه بوده اند و هیچ 
آنهــا  اســت  نتوانســته  رویکــردی  و  پژوهــش 
بیــرون  انســان  رشــد  از گردونه عوامــل  را 
بگــذارد. یکــی از این هــا، موضــوع ارتباطــات 
 خانوادگی در درون خانواده و تأثیر آن بر رشد 

فرد است.
همیشه روابط خرده نظام »خواهر و برادری« 
و تعامــل آن با والدین در صدر توجه نظریات 
بــوده اســت. تجربــه تبدیــل  رشــدی انســان 
خانواده های گســترده به خانواده  های هســته 
 ای و خانواده های هســته ای چند فرزندی بــه 
فرزندی وضعیــت  خانواده های تــک 
و  اجتماعــی  عرصه هــای  در  را  جدیــدی 
خانوادگــی و فــردی بــه وجــود آورده اســت. 
نتایــج پژوهش هــا هــم در بــرآورد وضعیــت 
جدیــد در مقایســه با مــدل قبلــی، همواره به 
نفع تعامــالت خانوادگی چنــد فرزندی بوده 
اســت؛ امــا وضعیت موجــود چگونه اســت؟ 
بــه  یــا  خانواده هــا دیگر بچــه دار نمی شــوند 

یــک یا دو فرزند اکتفا می کنند و بدیهی اســت 
این وضعیت در کشــور ایران، از آثار سیاســت 
محصــول  و  بهتــر«  زندگــی  کمتــر،  »فرزنــد 
 ویژگی هــای فرهنگی و اقتصــادی و اجتماعی 

جاری است.
طبیعتاً همه خانــواده  هــا در مســیری همــوار 
حرکــت نمی کننــد؛ امــا تصویــری کــه حتــی 
آمارهــای کشــور نشــان می دهــد، بیانگــر آن 
اســت که افراد در دلشــان این سبک زندگی را 
دوست دارند و تکریم می کنند و همین باعث 
شــده اســت کــه مــا به ایده لذت بخش چنــد 
تماشــای  بــه  و  بشــویم  فرزندی نزدیک تــر 
بــرای  اول  گام  حــق،  بــه  بنشــینیم.  آن 
کارکــرد  بــا  ســمت خانواده ای  حرکت بــه 
مطلــوب در همه جوامــع، همین بــه تصویــر 
کشیدن اســت و این مهــم، یکــی از اهداف ما 
 در جلد اول از مجموعه کتاب های »محیا« در 

»خانه همبازی« است. 

در ایــن کتاب از هر طیف مــادر و پدری داریم: 
خانــواده ای کــه در روســتا زندگــی می کنــد یــا 
دیگری که پایتخت   نشــین اســت. خانواده ای 
که در موقعیتی دســت بــه انتخاب زده اند که 
را  زمانــی  مقطــع  آن  در  بــارداری  عــرف، 
نمی پســندد تــا کســی کــه پــس از گذشــت ده 
ســال از انتخــاب ســبک زندگی بــدون فرزند، 
خانــواده خود را گســترده کرده  و بــرای تأمین 
وطــن  بــه  مطلوب تــر  تربیتــی   موقعیــت 

برگشته است.
فرزنــد  دلیل مانع دیــدن  که بــه  مــادری 
مــرز  تــا  شــخصی  پیشــرفت  بــرای  بیشــتر 
ســقط جنیــن پیــش رفتــه یا مــادری کــه بعد 
کاری،  ســبک  تغییــر  بــا  فرزنــدان؛  ورود  از 
و  اجتماعــی  فعالیــت  مســیر  منــزل،  در 
خانــواده ای  می دهــد.  ادامــه  را  شــغلی اش 
کــه بــا وجود مهاجرت های متعــدد ناشــی از 
کار پــدر خانــواده، زندگــی را متوقــف نکرده و 
مســیر را بــا پویایــی و پشــتکار بیشــتری ادامه 
خانواده ای  می دهد. وجه اشتراک همه یازده 
کــه در ایــن فرصــت، دور هم جمع شــده اند، 
رضایت و خوشحالی شــان از تصمیمی  است 
کــه گرفته انــد. راویان کتاب، زندگــی را فانتزی 
و بــه دور از ســختی نمی بینند؛ اما این ســبک 
زندگی را با همه ســختی و آسانی اش دوست 
 دارنــد و از بــودن اعضــای خانواده شــان کنــار 

هم لذت می برند.
کتــاب »بادبان هــا را بکشــید« کــه تحقیــق آن 
برعهــده زینــب ناجــی  جمــال و مریــم حالج 
بــوده و تدویــن آن توســط فاطمه شــایان پویا، 
طاهــره مشــایخ، ســعیده تیمــورزاده و فریده 
الیاســی   فرد صــورت گرفتــه، در ۲۴۸ صفحه، 
شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۷۰ هزار تومان 

عرضه شده است.

توسط انتشارات راه یار؛

»بادبان ها را بکشید« به بازار آمد

انتشارات

 هنرمند ایرانی در بین
 ۱۰ آهنگساز برتر جهان 

محمدرضا اژدری آهنگساز، رهبر ارکستر و پیانیست ایرانی، امسال 
 Hollywood music awards  بــا آهنگ بی کالم »نیل« در مســابقه
۲۰۲۲ شــرکت کــرده بود. با اعــالم نتایج اولیــه نام او در میــان نامزدهای 

رسمی این مسابقه بین المللی برای دریافت جایزه نهایی دیده می شد.
این مســابقه اواخر آبان ســال جاری برندگان نهایی خــود را اعالم کرد که 
این نتایج نشــان می دهد که محمدرضا اژدری در میان ۱۰ آهنگســاز برتر 

دنیا در بخش موسیقی بی کالم قرار گرفته است.
در این مسابقه ناتالی بونین توانسته رتبه نخست را کسب کند.

The Hollywood Music In Media Awards نخستین مجموعه ای است 
کــه از موســیقی اورجینال در تمام رســانه های تصویری در سراســر جهان 
از جملــه فیلــم، تلویزیون، بازی هــای ویدیویی، تریلر، تبلیغــات تجاری، 

مستندات و برنامه های خاص؛ بهترین های جهان را انتخاب می کند.
اژدری همچنین در مســابقه ی بین المللِی fmcontest ۲۰۲۲ هم شــرکت 

کرده و در این مسابقه هم به مراحل پایانی راه یافته است.
سال گذشته آهنگ »رقص باران« از آلبوم »معجزه عشق« با آهنگسازی 
محمدرضــا اژدری توانســته بــود بــا ســعود بــه مراحــل نهایــی مســابقه 

بین المللِی fmcontest ۲۰۲۱ رتبه پانزدهم را در جهان کسب کند.

 بازیگر سرشناس سینما
خداحافظی می کند

کریس همســورث بازیگر سرشــناس ســینما می گوید پس از باخبر 
شدن از خطر ابتال به بیماری آلزایمر برای مدتی از بازیگری فاصله 
می گیرد.ستاره »ثور« پس از انجام چندین آزمایش که به عنوان بخشی از 
ایــن حقیقــت  بــه  بــود،   مجموعــه مســتند »بی نهایــت« دیزنی پــالس 

دست یافت.
همســورث به نشــریه ونیتی فر گفت کــه آزمایش هــا »بزرگ ترین ترس« 
او را تاییــد کردنــد و افــزود کــه او در حال حاضر در تالش اســت »گام های 

پیشگیرانه« را در این مورد بردارد.
آلزایمــر شــایع ترین شــکل بیمــاری زوال عقل اســت و باعث مشــکالت 

حافظه، سردرگمی و مشکالت ارتباطی می شود.
همســورث در این آزمایش  هــا دریافت که دو نســخه از ژن ApoE۴ دارد؛ 
یکــی از مــادرش و دیگری از پدرش، که احتمال ابتــالی او به این بیماری 
را بیــن ۸ تــا ۱۰ برابر بیشــتر از کســانی می کند کــه هر دو نســخه از این ژن 
را ندارند.ایــن بازیگــر ۳9 ســاله تاکیــد کرد که پــس از پایان تــور تبلیغاتی 
 سریال مستند »بی نهایت« و همینطور سایر کارهایی که قرارداد دارد برای 

دوره ای از بازیگری دور می شود و استراحت می کند.
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سد حضور نجاتگران زن در 
عملیات های امداد و نجات 

شکسته  می شود

رئیــس جمعیت هالل احمر بــا تاکید بر اینکه 
برای به کارگیری زنان در عملیات های پاســخ 
به ســوانح مصمم هستیم، گفت: هم  امدادگر 
زن و هم مرد باید در آموزش و عملیات سهیم 
باشــند. بــه گــزارش ایلنــا، پیرحســین کولیوند 
با حضــور در اردوگاه ســازمان جوانان در دلند 
و مراســم اختتامیــه طــرح دادرس پیشــرفته 
دختران در منطقه شــمال شــرق کشــور گفت: 
دختــران هــالل احمر یــک قدم عقب نشــینی 
نکننــد. در به کارگیــری زنــان در عملیات های 

پاسخ به سوانح مصمم هستیم. 
و  آمــوزش  در  مــرد  هــم  و  زن  امدادگــر  هــم  

عملیات سهیم باشند. 
بــا امیــد به خــدا این ســد کــه در برابــر حضور 
نجاتگــران زن در عملیات هــای امداد و نجات 

وجود دارد را خواهیم شکست. 
را  امســال  احمــر  هــالل  جمعیــت  رئیــس 
ســال عضــو پذیــری فراگیــر دانســت و دربــاره 
برنامه ریــزی  بــرای آینــده ی اعضای ســازمان 
جوانان گفت: تا پایان سال بر عضوگیری تاکید 
داریم. ســال آینده را به سامان دهی و آموزش 
می پردازیــم و بــا ایــن امید در ۱۴۰۳ مشــغول 
جــذب و بــه کارگیری ایــن اعضــا خواهیم بود. 
رئیس جمعیت هالل احمر عالوه بر قدردانی 
دادرس  مربــی  تربیــت  دوره هــای  ایجــاد  از 
پیشــرفته برای حضــور در عملیات های امداد 
و نجــات از فعالیــت تیم هــای ســحر ســازمان 
تیم هــای  گفــت:  و  کــرد  قدردانــی  جوانــان 
حمایــت روانــی ســحر تاثیــر بســیار مهمی در 
کمــک بــه آســیب دیدگان در حــوادث دارنــد. 
بــه عنوان نمونــه مــن تأثیرگذاری آن هــا را در 

متروپل دیدم. 
در آنجــا روح بازمانــدگان فرســوده شــده بود. 
داغــداران گاهی حاضر به نوشــیدن یک قطره 

بازمانــدگان قصــد  از  نفــر  نبودنــد. چنــد  آب 
خودکشی داشتند. 

اما تیم های ســحر توانســتند به همه این افراد 
کمک  کنند. امسال دوره های پیشرفته آموزش 
تخصصی برای اعضای سازمان جوانان هالل 
احمر برای نخســتین بار در سال های فعالیت 
ایــن جمعیت پــس از انقــالب اســالمی ایران 

برگزار می شود. 
جوانــان  ســازمان  رئیــس  گلفشــان  محمــد 
جمعیــت هــالل احمــر نیــز در اختتامیه طرح 
دلنــد  اردوگاه  در  دختــران  پیشــرفته  دادرس 
گفــت: دوره هــای ســه روزه تربیــت مربی تیم 
های سحر برای دختران عضو سازمان جوانان 
در چهار منطقه کشــور برنامه ریزی شده است. 
این دوره برای اســتان های شــمال غرب کشور 
ماه گذشــته در شــهر مرند، آذربایجان شــرقی 

برگزار شد. 
امــروز دوره منطقه ای شــمال شــرق با حضور 
اســتان های قــم، ســمنان، خراســان شــمالی، 
در  گلســتان  و  مازنــدران  رضــوی،  خراســان 
پایــان  بــه  رامیــان  شهرســتان  دلنــد  اردوگاه 
می رسد و در ماه آینده نیز دوره منطقه جنوب 
غــرب کشــور در شــیراز و منطقه جنوب شــرق 

کشور در کرمان برگزار خواهد شد. 
بر اســاس اعالم پایگاه اطالع رسانی جمعیت 
هــالل احمــر، او افــزود: ایــن دوره در مناطــق 
چهارگانــه کشــور همچون دوره دختــران برای 
فرماندهان پســر تیم های دادرس هم از هفته 

آینده آغاز خواهد شد. 
پس از پایان این دوره ها در مجموع ۳۰۰ دختر 
و پسر به شــعب هالل احمر در شهرهای خود 
بــر می گردند تــا در مجمــوع کشــوری ۲۰ هزار 
جوانان آموزش دیده در حوزه اسکان و تغذیه 

اضطراری داشته باشیم.
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طــرح ســد و نیــروگاه ۱۷۶ مگاواتــی چمشــیر قــرار 
اســت کــه در ۲۵ کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر 
دوگنبدان )گچســاران( مرکز شهرســتان گچســاران 
پیوســتن  از  قبــل  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  اســتان 
رودخانــه خیرآبــاد به رودخانــه زهــره در مجاورت 
محلــی به نام تنگه چمشــیر نزدیک به مرز اســتان 
بوشــهر احداث شود.  ســازندگان این سد می گویند 

»چمشیر« پنجمین سد بزرگ کشور خواهد بود.
مخالفان ســد چمشــیر از جنبه زیســت محیطی به 
موضــوع نگاه کرده و می گویند به دلیل ســازندهای 
منطقه و شــوری آب احتمال تکرار تجربه تلخ ســد 
گتونــد پــس  از آبگیری ســد چم شــیر وجــود دارد و 

نسبت به آینده این سد هشدار می دهند.
اما موافقان با اشــاره به اینکه برای احداث این ســد 
بیش از ۲۰ ســال پژوهش های کارشناســی از ســوی 
محققــان دانشــگاه هــای بزرگ کشــور انجام شــده 
تاکید می کنند که بررســی ها نشــان مــی دهد که نه 
تنهــا گنبد نمکی بلکــه حتی بیرون زدگی نمک هم 

در آب این منطقه وجود ندارد.
موافقان بهره برداری از این سد می گویند: براساس 
بررسی های انجام شده خسارت های سیل در سال 
های ۱۳۷۰ تا ۸۵ تنها در استان خوزستان به ارزش 
پول آن ســال ها ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است و از 
آنجــا که بخش عمــده ای از باران هــای حوزه آبریز 
رودخانه زهره سیالبی اســت بنابراین بهره برداری 
از ســد چم شــیر برای به حداقل رســاندن خسارت 
های ســیالب ها البته با مالحظات زیســت محیطی 
ضروری اســت.  در حالی که کارشناســان سازه های 
آبی با یادآوری اینکه در ۵۴ ســال گذشــته ۳۲ دوره 
کمتــر از بارندگی هــای نرمال در کشــورمان و حوزه 
رودخانــه زهره خشکســالی هــای زیادی را در ســال 
هــای اخیر تجربــه کرده اعتقــاد دارند: تکمیل ســد 
چمشیر کمک بزرگی به تامین آب مورد نیاز استان 
هــای جنوبــی کشــور  مــی کنــد امــا مخالفــان هم با 
استناد به تجربه دیگر سدهای گچساران مانند کوثر 
کــه  ec آب پس از آبگیری افزایش یافت نســبت به 

انجام تحقیقات بیشتر تاکید می کنند. 
کارشناســان و صاحــب نظــران مذکــور بر ایــن باور 
هســتند کــه آلودگی هــای زیســت محیطی نیــروگاه 
هــای غیربرق آبــی ۱۶۰ برابــر کمتر از نیــروگاه های 
بــرق آبــی اســت. آنان بــا یــادآوری خاموشــی های 
ناخواسته برق تابستان امسال تاکید دارند که میزان 
تولید برق در کشورمان کمتر از نیاز هموطنان است 
بــه همیــن دلیــل تولید بــرق بــا اســتفاده از نیروگاه 
های برق آبی کم هزینه ترین راهکار برای دســتیابی 

مطلوب به این انرژی است. 
محمد درویش فعال برجســته محیط زیست کشور 
در ایــن بــاره طــی روزهــای اخیــر در صفحــه توییتر 
خود نوشــته اســت:» اگر سد چمشــیر آبگیری شود 
یعنــی دســت کم 5۰۰ هزار تن نمک حل شــده و از 
طریــق مخزن ســد بــه رودخانه زهره پمپــاژ خواهد 
معنــی  بــه  ســد  مخــزن  آبگیــری  همچنیــن  شــد. 
نابودی رویشــگاهی با وســعت 5۰۰ هکتار مرکب از 
گونه هایــی چــون پده، گز، کنار و انواع نی اســت؛ آن 
هم در منطقه ای که هر درخت، حکم کیمیا را دارد.

حســین آخانی عضو هیئت علمی دانشکده زیست 
شناســی دانشگاه تهران یک ســال پیش در روزنامه 
شــرق نوشــته بود:»یــک ســال و نیــم پیش بــود که 
مهندســی از یکی از شــرکت های مشــاور سدســازی 
پشــت اتاق کارم منتظر نشســته و خواستار گفتگو با 
مــن بــود. او خــودش را معرفی نکرد؛ بــه من گفت 
برویــد جلــوی ســاخت ســد  یــک خواهــش دارم، 
چم شیر را بگیرید. من تا آن زمان حتی نام چم شیر 
را نشــنیده بودم. او مدارکی به من نشان داد که این 
ســد هم در یک بســتر گچی -نمکی در حال احداث 

اســت و از ایــن نظــر بــا گتونــد تفاوتــی نــدارد. یک 
ســال گذشــت و بــاز ســروکله اش پیدا شــد، مدارک 
بیشــتری آورده بود، هرچه التماسش کردم مدارک 
و عکس هــا را به مــن نداد و نامــش را نیز نگفت. او 
گفت همه این اســناد در وزارت نیرو موجود اســت. 
ایــن بــار جدی تر به آن فکر کــردم و تصمیم گرفتم 
موضوع را با چند نفر از دوستانی که در صنعت آب 

می شناختم در میان بگذارم. 
برایــم عجیب بود که بســیاری از آن خبر نداشــتند. 
بــا مطالعــات اولیه ای که انجام دادم، مســئله را در 

رسانه ها مطرح کردم.
به محض انتشار اولین یادداشت، در های زیادی به 
روی من گشوده شد. بسیاری با من تماس گرفتند و 

مقاالت و گزارشاتشان را برایم فرستادند.
حرفــه ای،  متخصــص  چندیــن  کــه  دانســتم   
باتجربــه و دلســوز پیگیــر ایــن ســد بوده انــد، ولــی 
بــا وجــود تالش هایشــان، حتــی بــا نامه نــگاری بــه 
کننــد.  کاری  نتوانســته اند  وقــت  ریاســت جمهوری 
کم کــم ســیل اســناد و مــدارک علمی به ســویم راه 
افتــاد و عزم کردم ماجرا را پیگیری کنم. این اســناد 
را بــرای بعضــی از مدیران وزارت نیرو فرســتادم تا 
شــاید قبل از آبگیری ســد، عقالنیت بر پنهان کاری 
پیروز شــود. تا آنجا که می دانم مکاتباتی در آخرین 
روز هــای دولــت روحانی انجــام شــد. تقریبا بخش 
عمده عمر کاری من مطالعه اکوسیستم های شور، 

بیابانی و شبه بیابانی ایران بوده است. 
چند سالی است که بر تحقیقات رویشگاه های گچی 
متمرکز هستم. رویشــگاه های گچی ایران در جهان 
بی نظیرنــد و تابه حال تحقیقات جدی درباره آن ها 
انجام نشــده اســت. باالخره برای زدن یک تیر و دو 
نشــان عازم مناطق گچی سازند گچساران و حوضه 
رودخانه های زهره و مارون شدم. ابتدا در چهارم و 
پنجم آبان ماه به منطقه لنده و برم الوان در استان 
کهگیلویه و بویر احمــد رفتــم. با وجود خشک ســالی 
و اتمــام فصــل رویــش، به حــدی از دیــدن مناظر و 
عجایــب گیاهــی و زمین شــناختی منطقه متعجب 
شدم که افسوس خوردم چرا تابه حال این بخش از 

سرزمین ایران را کمتر پژوهش کرده ام. 
هــم  نفتــی  چاه هــای  بیشــترین  منطقــه  ایــن  در 
بــا  کــه معمــوال ســفر های علمــی  اســت  متمرکــز 
محدودیت هایــی مواجــه اســت. در تاریخ ششــم و 
هفتم آبان در محدوده مخزن سد چم شیر و امتداد 
رودخانــه زهــره در قبــل و بعــد ســد مشــاهدات و 
مطالعات خود را انجام دادم. خوشبختانه حتی در 
محدوده ســد کسی مزاحم ما نشــد و من با آرامش 
توانســتم آنچــه می خواســتم به دســت بیــاورم. ما 
گیاه شــناس ها، گاهی خیلی بهتر از زمین شــناس ها 
از جنــس زمیــن و  و هیدرولوژیســت ها می توانیــم 
شــرایط آبی اطالعات کســب کنیم. رویــش هر گیاه 

برای ما مانند یک آزمایشگاه تحقیقاتی است. 
به محض آنکه پایم به محدوده مخزن رسید مانند 
فیثاغورس فریادم به هوا شــد؛ یافتم! یافتم! اولین 
گیاهــی کــه دیــدم برایم بســیار آشــنا بود. ایــن گیاه 
گونه ای از جنس َپَرند بود که سال گذشته از نزدیکی 
آن منطقــه به عنــوان گونــه ای جدیــد بــرای علــم 
 Pteropyrum( گیاه شناســی بــه نــام َپَرنــد زاگــرس
zagricum( نام گــذاری کــرده و در ژورنــال معتبــر 
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منتشر کرده بودیم. 
کمی جلوتر رفتم بــه یک فروچاله بزرگ برخوردم 
کــه زمیــن گچــی توســط آب هــای ســطحی شســته 
و ســوراخ های عمیقــی در زمیــن ایجــاد کــرده بود. 
کمــی آن طرف تــر پر بــود از گونه هــای گیاهی بومی 
و انحصــاری و جنــگل زیبایــی از کنــار. بــه رودخانه 
زهره که رســیدم اشک در چشمانم جاری شد؛ مگر 
می شــود کوچک تریــن عالقه ای به ایــن آب و خاک 
داشــت و ارزیابی زیست محیطی سدی را تأیید کرد 
کــه بــدون شــک میلیون هــا درخت گــز و پــده برای 

همیشــه نابود خواهد کرد. با دستگاه هداست سنج 
شــوری آب رودخانــه را در فاصلــه دو کیلومتــری از 
ســازه اندازه گرفتم که عدد ۲۰۷۲ میکروزیمنس بر 

سانتی متر را نشان می داد. 
ایــن میــزان شــوری، در لبــه آب لب شــور و شــیرین 
اســت. دانــش زیادی نیــاز نــدارد که با جمع شــدن 
به شــدت  بســتر های  بــا  مســتقیم  تمــاس  و  آب 
فرسایش پذیر و قابل انحالل سازند، شوری افزایش 
می یابــد. اتفاقا یک روز قبل در تاالب برم الوان یک 
مــورد کامال طبیعی در بســتری حتی صخره ای تر با 
قابلیــت انحالل کمتر را بــا هدایت الکتریکی حدود 
هشــت هزار میکروزیمنس اندازه گیری کرده بودم. 
امــا اوج یافته هــای ایــن ســفر در حــدود ۵۰۰ متری 
پشت سد و محل هایی بود که قبال کارشناسان آن ها 

را دیده و در گزارش هایشان آورده بودند. 
چشــمه کامال شــوری را دیدم که شوری آب چشمه 
۷۲ هزار میکروزیمنس )هدایت الکتریکی آب دریا 
۵۰ هزار اســت(، یعنــی ۳۵ برابر شــوری روردخانه 
زهــره در داخــل مخــزن بــود و حتــی در یــک نقطه 
هدایــت الکتریکــی ۲۰۰ هــزار میکرو زیمنس یعنی 
صــد برابــر شــوری رودخانــه را اندازه گیــری کــردم. 
چنــدان تعجب آور نیســت که شــوری آب رودخانه 
زهــره بــا عبــور از ایــن چشــمه ۴۰۰ میکروزیمنــس 

افزایش پیدا می کند.
دوران  در   ،۱۳9۳ ســال  در  چم شــیر  ســد  ســاخت 
در  درســت  روحانــی،  آقــای  ریاســت جمهوری 
زمانــی کلیــد خورد که رســانه ها پــر بــود از انتقاد به 
بزرگ تریــن رســوایی تاریخ مهندســی ایــران که به 

قولی موزه عبرت سدسازی است. 
تــاج ســد چم شــیر در تــراز ارتفاعــی ۶۰۴ قــرار دارد 
و ارتفــاع آن ۱۵۵ متــر اســت. قعــر ســد ۴۵۰ متــر 
ارتفــاع از ســطح دریــا دارد. ظرفیــت ســد در تــراز 
نرمــال دومیلیاردو ۳۰۰ میلیون متر معکب اســت. 
صرف نظر از اثرات وحشــتناک محیط زیستی ای که 
با احــداث این ســد -مانند دیگر ســدها- بــه وجود 

خواهــد آمــد، ایــن ســد بدتریــن و خطرناک تریــن 
جایگزینــی را داشــته اســت. ۷۰ درصد مخزن ســد 
در ســازند گچی-نمکــی گچســاران اســت. مخــزن 
ســد پر بــود از گیاهــان ژیپســوفیت و تعــداد زیادی 
عمــق  آن هــا  از  بعضــی  کــه  گچــی   فروچاله هــای 

زیادی داشتند.
فراتــی  پــده  انبــوه  جنــگل  یــک  ســد  مخــزن  در 
به ویــژه  گــز،  گونه هــای  و   Populus euphratica
گونــه شورپســند Tamarix pycnocaroa مشــاهده 
بــا دســتگاه  را  شــد. در محــل مخــزن شــوری آب 
هدایت سنج الکتریکی اندازه گرفتیم که عدد ۲۰۷۲ 

میکروزیمنس بر سانتی متر را نشان می داد.
این شــوری در حد آب شــیرین و لب شــور است؛ اما 
وقتی به ســمت دیگر سد رفتیم عمق فاجعه عیان 
شــد. درســت در فاصله ۵۰۰ متری سد یک چشمه 
شــور وجــود دارد کــه حجــم باالیــی آب شــور وارد 

رودخانه زهره می کند.
 در محــل چشــمه که به مــواد نفتی هم آلــوده بود، 
بــر  میکروزیمنــس  هــزار   ۷۲ الکتریکــی  هدایــت 
ســانتی متر اندازه گیــری شــد. معنای ایــن عدد این 
اســت که شــوری ایــن چشــمه ۳۵ برابر شــوری آب 
رودخانــه اســت. حتــی در یکــی از فرورفتگی هــای 
حاشــیه رودخانــه شــوری ۲۰۰ هزار میکــرو زیمنس 
-یعنــی صــد برابــر شــوری آب در رودخانــه قبل از 

سد- را ثبت کردیم. 
تعجبــی نبــود کــه شــوری آب رودخانه بعــد از این 
چشــمه بــا افزایــش ۴۰۰ میکروزیمنــس بــه حدود 
دوهــزارو ۵۰۰ رســیده بــود. آنچــه مــن با چشــمان 
خود ثبــت و اندازه گیــری کردم چیز جدیــدی نبود. 
قبال هم کارشناســان این مشــاهدات را داشــته اند و 
براســاس نامه شــماره ۱۱۶۵۴۷/۱۲۰۰ مــورخ ۴ دی 
۱۳9۵ توســط مدیریت طرح های مطالعاتی ســد و 
نیروگاه آب و برق خوزســتان به مدیرعامل سازمان 

منعکس شده است. 
همچنیــن براســاس گــزارش مطالعاتــی مفصلــی 
که توســط دانشــگاه تهــران )آقایان دکتــر منتظری 
و دکتر بهلولی( به ســفارش شــرکت توســعه منابع 
آب و نیروی ایران تهیه شــده اســت به طور دقیق و 
با ادله علمی نتیجه گیری شــده است که در صورت 
آبگیری ســاالنه ۵۰۰ هــزار تن نمک در مخزن ســد 
حل خواهد شد. برای آنکه درک درستی از این عدد 
نجومی داشــته باشید، اگر بنا باشــد با کامیون هایی 
۱۰ تنــی به داخل ســد نمــک بریزند هر ســال به ۵۰ 

هزار کامیون نمک نیاز است.
اگر هر کامیون پنج متر طول داشــته باشد باید ۵۰۰ 
کیلومتــر کامیــون منتظر باشــند تا بار خــود را خالی 
کننــد. تنها جمله ای کــه می توان به کســانی که این 
ســد را طراحــی و ســاخته اند بگوییم این اســت که: 
دســتتان درد نکنــد، خســته نباشــید کــه گتونــد را از 

تنهایی نجات دادید. 
در  را  خــود  نــان  اصولگرایــان  دولــت  امیــدوارم 
شــورابه های سد چم شــیر ساخته شده توسط دولت 
قبل آلوده نکند و با اشــتباه بزرگی که با آبگیری سد 
گتونــد انجام شــد -کــه شــوربختانه آن هــم میراث 
اصالح طلبان بود- برای خود بدنامی به جا نگذارد. 
ســدی کــه بــا بودجــه ۲۳۰ میلیــون یورویــی یعنــی 
نزدیک هفت هزار میلیارد تومان به عالوه فاینانس 
کشــور چین )کــه از رقم دقیق آن اطالعــی نداریم( 
آخرین مراحل ســاخت خــود را می گذراند، این قدر 
برای سازندگانش جذاب بوده است که چشمانشان 
و  منطقــه  زمین شناســی  واقعیت هــای  روی  را 
گزارش های علمــی ببندند و با توجه به تجربه های 
قبلی که هیچ وقت چنین ولخرجی هایی از صندوق 
دولت و آســیب های جبران ناپذیر به محیط زیست 
و منابــع آبی مورد بازخواســت قرار نگرفته و کســی 
هــم به خاطــر آن بــه دســت عدالت ســپرده نشــده 
اســت، همچنــان روش ویرانگر خــود را با طراحی و 

ساخت سد های مشابه یا انتقال آب ادامه دهند.

ساخت سد چم شیر 
در سال ۱۳۹۳، در 

ریاست جمهوری  دوران 
آقای روحانی، درست 

در زمانــی کلید خورد 
که رســانه ها پر بود از 
انتقاد به بزرگ ترین 

تاریخ  رسوایی 
مهندسی ایران که 

بــه قولی موزه عبرت 
سدسازی است. 

تاج ســد چم شیر در 
تراز ارتفاعی ۶۰۴ 

قــرار دارد و ارتفاع آن 
۱۵۵ متر اســت. قعر 
ســد ۴۵۰ متر ارتفاع 
از سطح دریا دارد. 
ظرفیت ســد در تراز 

نرمال دومیلیاردو ۳۰۰ 
متر   میلیون 

معکب است. 
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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم:

سوءاستفاده از قانون اعطای »تابعیت« 
به فرزندانِ زنان ایرانی

سیاســت  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
خارجــی مجلــس یازدهــم دربــاره اصــالح 
قانــون اعطــای تابعیت از مادر بــه فرزندان 
بــا مــردان  ایرانــی  زنــان  ازدواج  از  حاصــل 

خارجی توضیحاتی را ارائه کرد.
»شــهریار حیــدری« نماینــده ســرپل ذهاب 
و  یازدهــم  مجلــس  در  شــیرین  قصــر  و 
سیاســت  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
خارجــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایلنــا در 
پاســخ به این ســوال که با توجــه به تصویب 
طــرح کلیــات قانــون تشــکیل ســازمان ملی 
اعطــای  قانــون  آیــا  مجلــس  در  مهاجــرت 
تابعیت بــا تصویب و اجرای قانون تشــکیل 
ســازمان ملی مهاجرت ملغی خواهد شــد؟ 
گفــت: یکــی از ضروری تریــن اقداماتــی کــه 
 بایــد در کشــور انجــام شــود، همیــن قانــون 

مهاجرت است. 
در حــال حاضــر تعــداد قابل توجهــی اتباع 
آن هــا  درصــد   9۸ از  بیــش  کــه  خارجــی 
مــا  کشــور  در  هســتند  افغانســتانی   اتبــاع 

حضور دارند.
وی ادامــه داد: بســیاری از ایــن افــراد کارت 
ســبز دریافــت کرده انــد، امــا واقعیــت ایــن 
است که بســیاری از این ها، اصال هویت شان 
مشــخص نیست، بنابراین ضروری است که 

قانون مهاجرین به تصویب برسد.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلــس یازدهم با اشــاره به قانون 
اعطــای تابعیــت از طریق مادر بــه فرزندان 
بــا مــردان  ایرانــی  زنــان  ازدواج  از  حاصــل 
یــک  در  ضــرورت  بــه  بنــا  گفــت:  خارجــی 
مقطعــی تابعیــت بــرای فرزنــدان مــادران 

ایرانی صادر شد.
باعــث  قانــون  ایــن  تاســف  کمــال  بــا   
سوءاســتفاده بســیار زیــادی در ایــن موضوع 
شــد و تقریبا حق و حقــوق مادران ایرانی به 

گونه ای زیر سوال رفت.
حیــدری بــا اینکــه قانــون اعطــای تابعیــت 
جــواب نــداد، تصریح کرد: این گونه نیســت 
که ایــن قانون حذف یــا لغو شــود بلکه باید 
اصالح شــود بــه گونه ای کــه مــادران ایرانی 

دچار ضرر و زیان نشوند.
 دلیلش هم این بود که عده ای از اتباع سایر 
کشــورها از این قانون سوءاستفاده کردند و با 
زنــان ایرانــی ازدواج کردنــد به دلیــل اینکه 
حقــوق  امــا  شــوند،  ایرانــی  فرزندان شــان 

مادران ایرانی در نظر گرفته نشد.
وی ادامــه داد: ایــن موضوع باعث شــکایت 
بســیاری از مــادران شــد، چراکــه وقتــی این 
افــراد احســاس کردند کــه فرزندان شــان در 
ایــران بــه تبع مــادر تبعیــت گرفته انــد، رها 

کردند و رفتند و دیگر بازنگشــتند.
یــک  قانــون  ایــن  اصــالح  جهــت  ایــن  از   
ضرورت اســت. در حــال حاضــر نیز اصالح 
ایــن قانــون در دســت اقــدام اســت و بایــد 

تکلیــف هــر تبعه خارجــی که به کشــور وارد 
می شود، مشــخص شود. سال هاســت اتباع 
کار می کننــد، در  مــا  افغانســتانی در کشــور 
حالی که بیشترشان شناسنامه ندارند، حتی 

برخی کارت اقامت هم ندارند. 
برای کشــوری که برنامه ریزی برای معیشت 
ســرمایه گذاری  و  می کنــد  خــود  اقتصــاد  و 
می کنــد، قطع بــه یقین اگر فکــری برای این 
افراد نکند دچار ضرر و زیان می شــود و یا در 

آن قانون اخالل ایجاد می شود.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: از 
ایــن جهت اصالح قانــون اتباع خارجی یک 
ضرورت اســت و بنا به ضرورت این کار باید 

انجام شود. 
مــا یــک قانــون جامــع نیــاز داریم نــه اینکه 
انجــام دهیــم و  را  بــا عجلــه کاری  مجــددا 
مانند قانون اعطای تابعیت دچار مشکالت 

جدی شویم.
حیــدری با اشــاره بــه تصویب طــرح کلیات 
مهاجــرت  ملــی  ســازمان  تشــکیل  قانــون 
تصریــح کــرد: در قانــون جدید همــه موارد 
دیــده شــده اســت، تالش شــده یــک قانون 

جامع و کامل باشد. 
ایــن قانون اعطای تابعیت کامال یک تجربه 
شــد البته تجربه موفقی نبــود، دلیل آن هم 
سوءاســتفاده ای بــود کــه از ایــن قانون شــد. 
مــا یــک بررســی میدانــی انجــام دادیــم در 
اســتان های هــدف واقعیتش به ایــن نتیجه 
رســیدیم کــه ایــن قانــون اعطــای تابعیــت 

جواب نداده است .
 امیدواریــم بــا ایــن قانــون جامع مــا به یک 
نتیجــه و جمع بنــدی برای همیشــه برســیم 
ضابطه منــد  صــورت  بــه  مســائل  ایــن  و 
کشــور  وارد  کــه  خارجــی  اتبــاع  و  آیــد  در 

می شــوند و مانــدگاری دارنــد، ماننــد اتبــاع 
و  قانــون  یــک  مشــمول  افغانســتان  کشــور 
 ضابطــه شــوند تــا در آینــده دچار اشــکال و 

ضرر و زیان نشویم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا اجرای 
قانون اعطای تابعیت متوقف خواهد شــد؟ 
قانــون  در  تابعیــت  اعطــای  قانــون  گفــت: 
ســازمان ملی مهاجرت تجمیع شــده است 
و ایــن قانــون در خصــوص اعطــای تابعیت 
و همچنیــن تعییــن تکلیف اتبــاع بیگانه در 
کشور هم به لحاظ ماندگاری و هم به لحاظ 
طــرد این افراد یــک قانون جامع اســت و با 
اســتفاده از قوانینی که در گذشته داشته ایم، 

یک قانون جامع را تدوین کرده ایم.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلــس یازدهــم تصریح کــرد: در 
حال حاضر از مهاجرانی که در کشور حضور 

دارند، آمار دقیقی نداریم. 
هر تبعه غیرایرانی که وارد کشــور می شود از 
امکانــات بهداشــتی و… بهره مند می شــود، 
بهره منــد  بین المللــی  خدمــات  از  امــا 
نمی شــود به دلیل اینکه ما آمار نمی توانیم 
بدهیــم و آمــار دقیقــی هــم نداریــم و ایــن 
را حداقــل  مــا  اقتصــادی  برنامه ریزی هــای 
دچــار اخــالل می کنــد. حیدری در پاســخ به 
ایــن ســوال که آیــا با اصــالح قانــون اعطای 
تابعیــت، تابعیــت افــرادی که پیــش از این 
موفــق بــه دریافت شناســنامه شــده  بودند، 
لغــو می شــود و همچنیــن تکلیــف افــرادی 
کــه تشــکیل پرونــده داده انــد چه می شــود؟ 
گفت: افــرادی که موفق به دریافت تابعیت 
شــده اند، این افراد تعیین تکلیف شــده اند.  
تعــداد زیــادی هم پرونــده تشــکیل داده اند 
کــه تعیین تکلیف می شــوند، اما بــا ضوابط 

جدید و کارآمد.

یادداشت
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سالجقه:

محیط زیست  تخریب کنندگان 
باید تاوان بدهند

معــاون رییــس جمهــوری و رییس ســازمان حفاظــت محیط زیســت گفت: 
محیط زیســت کشــور بسیار شکننده اســت بنابراین تخریب کنندگان آن باید 

تاوان پرداخت کنند.
به گــزارش ایرنــا، علی ســالجقه در مراســم اختتامیه بیســتمین نمایشــگاه 
محیط زیســت افــزود: ســه کشــور چیــن، هنــد و آمریــکا ۸۰ درصــد گازهــای 
گلخانه ای دنیا را تولید می کنند و ایران رتبه دهم را دارد؛ شــاید سهم ما کم 

باشــد اما اکوسیستم کشور بسیار شکننده است.
وی اظهــار داشــت: چندی پیــش از یکی از معادن کشــور بازدید داشــتم که 
حجم انبوهی از خاک را زیر و رو می کرد این در حالی است که بخش زیادی 
از محیــط زیســت منطقــه آســیب دیده بــود و گونه هــای جانوری بســیاری از 

منطقه متواری شده بودند.
وی ادامه داد: با یک برآورد سرانگشــتی، می توان متوجه شــد که ارزش این 
گونه هــا چقــدر زیاد اســت؛ بــه طوری کــه قیمت یک عــدد از ایــن گونه های 
 جانــوری در ایــران ۱۷ هــزار دالر، پاکســتان ۶۵ هــزار دالر و اروپــا ۱۱۰ هــزار

 دالر است.
ســالجقه بــه کاپ ۲۷ اشــاره کــرد و گفــت: دنیــا بــه ایــن ســمت رفتــه که در 
 ســال ۲۰۲۶ مالیــات کربــن را در مرزهــا بگیــرد و تــا ســال ۲۰۵۰ کربــن را به 

صفر برساند.
وی اظهار داشــت: قرار بود کشــورهای توسعه یافته ســاالنه ۱۰۰ میلیارد دالر 
بــه صنــدوق ســبز واریز کننــد اما در مدت ۶ ســال گذشــته فقــط ۴۰ میلیارد 
دالر واریز شــده اســت. ســالجقه تاکیــد کرد: اکنــون دیگر زمان آلــوده کردن 
محیط زیســت و در رفتن، گذشــته اســت دیگر مردم  با امضــای تفاهم نامه 
و نشســت قانــع نمی شــوند می خواهنــد نتیجــه را ببیننــد. معــاون رییــس 
جمهــوری و رییــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت گفت: اکنــون در حال 
ارزش گذاری محیط زیســت در کشــور هســتیم و این اقدام در ۶ اســتان آغاز 
شــده اســت. وی با اشــاره به اســتقبال خوب صنعتگران از نمایشــگاه گفت: 
صنایــع اعــالم کردنــد که در حــال گــذر از مرحله ســنتی به مرحلــه فناورانه 
هســتند کــه عبــور از آن مرحله، به طور قطــع به حفظ محیط زیســت کمک 
خواهد کرد.  ســازمان محیط زیســت هــم در بخش پایش مناطــق چهارگانه 
مصمــم اســت. وی تاکیــد کــرد: هــر کجــا علــم و فنــاوری وارد بحــث شــد، 
محیط زیســت ارتقــا یافــت. می توانیم با علم، مشــکل کم آبــی و گرد وغبار 
را حل کنیم. ســالجقه به پسماند در کشور اشــاره کرد و گفت: اکنون پسماند 
در ســراوان بــا 9۰ متــر ارتفــاع به کــوه زباله تبدیل شــده که باید ســاماندهی 
شــود. وی دربــاره قانــون هــوای پــاک گفــت: از دســتگاه ها خواســتیم بــرای 
اجــرای قانــون هــوای پــاک در ســال ۱۴۰۲ اعتبــاری در نظر گیرند. ســالجقه 
اظهــار داشــت: مبلغ هــزار میلیارد تومان در ســال های گذشــته در صندوق 
ملی محیط زیســت جمع آوری شــد امــا در خدمت محیط زیســت نبود. این 
مبلــغ از یــک ســال گذشــته در اختیار ســازمان محیط زیســت قــرار گرفت و 
بــرای محیط زیســت هزینه شــد. وی تاکید کرد: تعهد کردیم محیط زیســت 
به دور از مســائل سیاســی به مســأله درجه یک کشــور تبدیل شــود. سالجقه 
بــرای  بزرگــی  علمــی  دســتاورد  اســارت،  در  توله یــوز  پیــروز  تولــد  گفــت: 
 کشــور اســت کــه می توانــد برای کشــور نقطــه اتصالــی به علــم دنیــا در این 
زمینه باشــد. در پایان این مراســم از انیمیشــن های محیط زیســتی رونمایی 
شد و سالجقه در مراسم رونمایی گفت: در تالش هستیم تا فرهنگ محیط 

زیســتی را ارتقا دهیم، این روحیه در دولت وجود دارد.

اخبــار
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ایران رتبه چهارم دنیا در تولید 
دانش طب سنتی

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی گفت: جمهوری اســالمی ایران در تولید 

دانش در حوزه طب ســنتی، رتبه چهارم دنیا را دارد.
نفیســه حســینی یکتا در نشســت »طــرح ادغام آمــوزه های طب 
ایرانــی در نظــام ســالمت کشــور« افــزود: از ســال ۲۰۰۰ تــا ۲۰۱۵ 
میالدی شــاهد رشــد ۴۰۰ درصدی روند انتشــار مقــاالت ایران در 
حــوزه طــب ســنتی در ســطح جهــان بودیم؛ بــه نحوی کــه اکنون 
ایــران رتبه چهــارم علمی دنیا پس از چین، هند و آمریکا را دارد.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه جمهــوری اســالمی ایــران در زمینه طب 
ســنتی و مکمــل دارای مرجعیــت علمی در جهان اســت، اظهار 
داشــت: درس ۲ واحــدی طــب ســنتی برای رشــته های پزشــکی، 
دندانپزشــکی، مامایی، پرســتاری، داروســازی و تغذیه در هشــت 
گــروه آموزشــی علــوم پزشــکی در ســطح کشــور  ۱۳  دانشــگاه و 

 ارائه می شود. 
بــه گــزارش ایرنــا، مدیــرکل دفتــر طــب ایرانــی و مکمــل وزارت 
در   9۳ از ســال  کــه  برنامه هــای خوبــی  بــه  اشــاره  بــا  بهداشــت 
شهرســتان اردکان اســتان یــزد در زمینه طب ســنتی انجام شــده 
اســت، ادامه داد: این برنامه ها موجب ارتقای ۳۰ تا 9۰ درصدی 

در شــاخص های سطح زندگی مردم منطقه شده است. 
حســینی یادآور شــد: هدف کلــی از ادغام آموزه هــای طب ایرانی 
در ســطح یک نظام سالمت کشــور، افزایش سطح سواد سالمت 
مردم و توســعه سبک زندگی ســالم برای کاهش بار بیماری های 
غیرواگیر است و آموزش سبک زندگی مطابق آموزه های ششگانه 
طب سنتی در گروه هدف که جمعیت باالی ۶ سال کشور را شامل 
می شود، انجام خواهد گرفت. وی تصریح کرد: روش های عجیب 
و غریب که گاهی ارائه می شــود در چارچوب طب ایرانی و ســنتی 
نمی گنجد.  طب ســنتی ایرانی بر اســاس منابع نوشتاری و انتقال 
نســل به نسل در چارچوب تعریف سازمان بهداشت جهانی یک 
 مکتب اســت که این مکتب از طرف این ســازمان نیز به رســمیت 
شــناخته شــده اســت.  وی تصریح کــرد: مطابق دیدگاه ســازمان 
بهداشت جهانی، طب سنتی مجموعه علوم و تجربیات نظری و 
عملی اســت که به اشکال مختلف دارویی، برای حفظ سالمتی و 
پیشــگیری، تشخیص و درمان بیماری ها بکار می رود و به صورت 
گفتاری یا نوشتاری از نسلی به نسل دیگر در یک منطقه جغرافیایی 
 انتقــال می یابــد و قابلیــت روزآمد شــدن با حفــظ چارچوب های

 اساســی را دارد.  مدیــرکل دفتــر طــب ایرانــی و مکمــل وزارت 
بهداشــت خاطرنشــان کرد: برنامــه ادغام در مرحله نخســت در 
ســطح یــک و ۱۴ دانشــکده و دانشــگاه علوم پزشــکی کشــور اجرا 
خواهــد شــد .  در مراحــل بعدی طرح ادغــام در ســطوح باالتر و 
حــوزه درمــان نیــز اجرا می شــود.  حســینی بــا بیــان اینکه اســناد 
باالدســتی و برنامه های پنجم و ششــم توسعه کشور بر این ادغام 
تصریــح دارند، گفت: اکنون ۴۰ پســت ســازمانی در معاونت های 
غــذا و دارو، بهداشــت و درمان ۶۱ دانشــگاه  علوم پزشــکی کشــور 
وجــود دارد کــه تعــداد کمــی از آنهــا فعال هســتند و بایــد پس از 

ادغام فعال شوند.

داروی بیهوشی کتامین ایرانی
 وارد بازار شد

مشــاور عالی قــرارگاه مرکــزی مهارت آمــوزی گفت: ثبت 
نــام بــرای دریافت وام اعطای تســهیالت اشــتغال از یک 
 آذر متوقــف می شــود و افــراد واجد شــرایط فعاًل بــرای ثبت نام 

نکنند. مراجعه 
 ســردار موســی کمالــی در گفــت و گو بــا خبرنــگار مهــر گفت: با 
توجــه بــه اســتقبال قابل توجــه کارکنــان وظیفــه ماهــر منقضی 
خدمــت و ثبت نام بالــغ بر ۵۵ هزار نفر در مرحله اول ثبت نام 
اعطــای تســهیالت طــرح »مهارت آموزی تــا اشــتغال« و نیاز به 
زمان مناســب جهت بررســی، تکمیل و ارسال پرونده به مبادی 
ذی ربــط از جملــه بانک هــای عامل بــرای پرداخت تســهیالت، 
ثبــت نــام برای دریافــت وام از یــک آذر متوقف می شــود. افراد 
واجــد شــرایط فعــاًل برای ثبت نــام مراجعــه نکننــد. وی افزود: 
شــروع مجــدد فرآینــد ثبــت نــام درخواســت های متقاضیان در 
مرحلــه دوم، پــس از تعییــن و تکلیــف پرونده هــای ثبــت شــده 
 در مرحلــه اول، حداکثــر تــا تاریخ ۳۰ آذرماه ســال جاری اعالم 
خواهد شــد.  مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان 
اشــتغال زایی  تســهیالت  کــرد:  بیــان  مســلح  نیروهــای  وظیفــه 
ســربازان ماهــر در دو نــوع خود اشــتغالی به مبلــغ حداکثر ۱۵۰ 
میلیــون تومــان و کارآفرینــی به مبلــغ حداکثر ۴ میلیــارد تومان 
به ســربازان منقضی خدمتی که تاریــخ ترخیص آنان کمتر از ۵ 

اعطا می گردد. باشد،  سال 

تقویم تاریخ: مرگ "محمدعلي فروغي" سياستمدار و نخست وزير رژيم پهلوي )1321ش(  l تشكيل بسيج مستضعفين به فرمان "امام خميني")ره( و روز بسيج )1358ش( l شهادت شهید غالمرضا کارگر )1360ش(

محیط زیست

سرپرست اداره کل مستمری های سازمان تأمین  اجتماعی خبر داد:

جزئیات شرایط برخورداری بازماندگان متوفی 
از حمایت های تامین اجتماعی

اداره کل مســتمری های ســازمان  سرپرســت 
تأمین  اجتماعی جزئیات شرایط برخورداری 
بازمانــدگان از مســتمری متوفــی را تشــریح 
کــرد و گفــت: ورود اطالعــات ناقــص علــت 
اصلی رد درخواست تعهدنامه غیرحضوری 
بازماندگان متوفی در ســامانه ســازمان است 
ولی در هر صورت علت رد درخواســت ها به 

متقاضیان اعالم می شود.
به گزارش ایرنا، بر اســاس بند »و« ماده »۳« 
قانــون تامیــن اجتماعی پرداخت مســتمری 
ایــن  بلندمــدت  تعهــدات  از  بازمانــدگان 
ســازمان بیمه گر اجتماعی اســت کــه با فوت 
بیمه شــده )مســتمری بگیر( بــه بازمانــدگان 

واجد شرایط پرداخت می شود.
همسر دائم بیمه شــده و شوهر بیمه شده زن 
متوفــی از بازمانــدگان واجد شــرایط دریافت 
این مســتمری محســوب می شــوند؛ مشروط 
بر اینکه نخســت مرد تحــت تکفل زن بوده و 
دوم ســن او از شــصت ســال متجاوز )بیشتر( 
باشد؛ یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع 
ماده 9۱ قانــون تامین اجتماعــی از کارافتاده 

بوده و از سازمان مستمری دریافت نکند.
فرزنــد انــاث متوفی نیــز در صورتی کــه فاقد 
ایــن  از  می تواننــد  باشــد،  همســر  و  شــغل 
بــه  کننــد. فرزنــد ذکــور  اســتفاده  مســتمری 
موجــب مفاد بنــد )۲( مــاده ۸۱ قانون تامین 
اجتماعــی در صورتــی کــه کمتــر از ۱۸ ســال 
تمام بــوده یا منحصــراً به تحصیل اشــتغال 
داشــته و یــا به علــت بیماری یــا نقص عضو 
طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 
9۱ قانون تأمین اجتماعی قادر به کار شناخته 
نشود، استحقاق دریافت مستمری را خواهد 
داشــت. حداکثــر ســن فرزنــد ذکور تا بیســت 
ســالگی )حداکثر ۱9 سال تمام( تغییر کرده و 
پس از آن در صورت اشــتغال به تحصیل در 
مقاطع دانشــگاهی تعیین می شود و یا اینکه 
باید معلول و در حقیقت ازکارافتاده نیازمند 

شناخته شود.
ازدواج  ســازمان تأمین اجتماعــی اطالعــات 
و طــالق مســتمری بگیران را از ســازمان ثبت 

احــوال کشــور دریافــت می کنــد؛ ارتبــاط بین 
ســامانه این ســازمان و اطالعات ثبت احوال 
کشــور به سبب شرایط و مقررات این سازمان 
و  نیســت  )آنالیــن(  برخــط  احــوال(  )ثبــت 
ماهانــه  به صــورت  مربوطــه  گزارش هــای 

دریافت می شود.
تأمین اجتماعــی  شــعب  اســاس  ایــن  بــر 
به صــورت منظــم و ماهانه، لیســت فرزندان 
اناث بازمانده را به منظور پرداخت مستمری 
و از حیث اســتمرار شرایط دریافت، بررسی و 
کنترل می کنند. از ســال گذشــته بــه این گروه 
از مســتمری بگیران در موعــد مقــرر جهــت 
تکمیــل مجــدد فــرم تعهدنامــه، پیامکــی از 
سوی ســازمان تأمین اجتماعی ارسال شده و 
از این گروه خواســته می شود که برای تکمیل 
تعهدنامه به ســامانه خدمــات غیرحضوری 

مراجعه کنند.
دختــران بازمانــده هم با لحاظ شــرایط مقرر 
مســتمری  از  تأمین اجتماعــی  قانــون  در 
تأمین اجتماعــی برخــوردار شــده و به منظور 
اســتمرار پرداخــت مســتمری، ســالیانه باید 

فــرم تعهدنامه فرزنــدان اناث را در ســامانه 
اجتماعــی  تأمیــن   غیرحضــوری  خدمــات 

تکمیل کنند.
همچنیــن باتوجه به بند یــک ماده ۴۸ قانون 
مانــع  را  »ازدواج  کــه  خانــواده  از  حمایــت 
بازمانــده  همســران  مســتمری  دریافــت  از 
نمی داند« ازدواج همســران بیمه شــدگان یا 
مســتمری بگیران متوفی نیز مانع از دریافت 

این مستمری نخواهد شد.
»مجتبــی طهماســبی آشــتیانی« سرپرســت 
تأمیــن   ســازمان  مســتمری های  اداره کل 
اجتماعــی در گفت وگو بــا خبرنگار اجتماعی 
ایرنــا در رابطه با جزئیات دریافت تعهدنامه 
بازمانــدگان  انــاث  فرزنــدان  غیرحضــوری 
اظهار داشت: این خدمت برای بیمه شدگان 
متوفــی که »شــماره تأمین اجتماعی داشــته 
باشــند« تعبیــه شــده اســت و عــدم امــکان 
بهره مندی از این فرصت ناشــی از عدم ثبت 
فــوت در ســازمان ثبت احــوال کشــور یا عدم 
تخصیص شــماره تأمیــن اجتماعی "ssn" به 

مرحوم است.

وی تصریــح کرد: پس از تکمیل مشــخصات 
اعم از آدرس، دانلود مشــخصات و مشاهده 
فــرم مربوطــه قســمتی بــا عنــوان »مراتب را 
مطالعه کردم و مورد تایید است« به صفحه 
اضافــه می شــود کــه متقاضــی بایــد بــر روی 
 این قســمت کلیک کــرده و تیک تاییــد را نیز 

قید کند.
طهماســبی آشــتیانی افــزود: بــا ایــن اقــدام 
سیســتم پیغــام می دهــد کــه تعهدنامــه بــا 
موفقیت ثبت شد و درخواست نیز در قسمت 
»درخواســت های من« قابل مشــاهده است. 
همچنیــن یــک پیامک بــه تلفن همــراه فرد 
نیز ارسال می شــود که مخاطب تعهدنامه را 

تکمیل کرده است.
وی تاکیــد کرد: بــرای بهره منــدی از خدمات 
مقرر همچنین فرزندان اناث باید از اطالعات 
معتبر در نام نویســی متمرکز ســازمان تامین 
اجتماعی اســتفاده کنند. بــه عبارت دیگر، در 
صورتی که سیستم سازمان قابلیت شناسایی 
اطالعات را نداشــته باشــد؛ پیغامی با عنوان 
نمایــش  نیســت«  کامــل  فــرم  »اطالعــات 

می دهد کــه حاکــی از عدم وجود نامنویســی 
متمرکــز فرزنــد انــاث بــه عنــوان فــرد تبعی 
مرحــوم بــوده و باید بــه متقاضی هــم اعالم 
شــود که ابتــدا جزو افــراد تبعی مرحــوم قرار 
متمرکــز  نام نویســی  دارای  ســپس  و  گرفتــه 

فعال باشند.
ادامــه داد: همچنیــن  طهماســبی آشــتیانی 
وجــود  عــدم  دلیــل  بــه  ثبت نــام  پروســه 
بــرای  غیرحضــوری  متمرکــز  نام نویســی 
افــراد تبعــی بازمانــدگان در همــه واحدهای 
نام نویســی شــعب ایــن ســازمان بــه صورت 

حضوری انجام می پذیرد.
اداره کل مســتمری های ســازمان  سرپرســت 
تأمیــن  اجتماعی اضافه کــرد: وضعیت ارائه 
در  دختــر  فرزنــد  غیرحضــوری  تعهدنامــه 
منوی تأمین اجتماعی من/ درخواســت های 

من ثبت است. 
طهماســبی آشــتیانی همچنین در پاســخ به 
پرسشــی مبنی بر چگونگی تشــخیص شــمار 
تعهــدات ارائه داده شــده توســط متقاضیان 
گفت: پاسخ شعبه به تعهدنامه غیرحضوری 
ایــن بخــش  و تعــداد درخواســت ها نیــز در 
)منوی تأمین اجتماعی من/ درخواست های 
مــن( بــرای متقاضی قابــل مشــاهده خواهد 
بــود. وی دربــاره نحــوه اطالع رســانی مراتب 
ارائه درخواست تعهدنامه نیز اظهار داشت: 
در ارائــه اولیــه فــرم غیرحضــوری تعهدنامه 
دریافــت  عنــوان  بــا  پیامکــی  انــاث  فرزنــد 
تعهدنامــه و کــد پیگیــری مربوطــه بــه تلفن 

همراه متقاضی ارسال می شود. 
طهماســبی آشــتیانی در رابطــه بــا علــل رد 
درخواســت متقاضیان هم یادآور شــد: علل 
اصلی رد درخواست تعهدنامه غیرحضوری، 
ورود اطالعات ناقص آدرس و تماس اســت 
و در هــر صــورت علت رد بــه متقاضی اعالم 
می شــود. وی افزود: در صورت رد درخواست 
توســط واحد اجرایی مربوطــه متقاضی پس 
از گذشــت ۴۸ ســاعت می تواند مجــددا فرم 
تعهدنامــه را تکمیل کند. اکنــون این فرم هر 

۶ ماه یکبار باید تکمیل شود.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 

شهرستان ساری منطقه سه

 برابر رای شماره 140160310457002170 مورخه 
1401/08/02 کــه در هیــات موضــوع قانــون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات 
مالکانه احمد رمضانی وناجمی فرزند علی اکبر به شماره 
ملــی 5769738261 بشــماره پرونــده 1401-175 
نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت 133.80 )یکصد و سی و ســه متر و هشتاد ( 
متر مربع قســمتی از پالک شــماره 143 اصلی واقع در 
بخــش 3 ثبت ســاری خریداری مــع الواســطه  از مالک 
رســمی محرز گردیده اســت . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتــب  در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در  صورتیکه اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضــی اعتراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ 
انتشــار اولیــن اگهی  بــه مدت دو ماه اعتــراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صوت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
شناسه آگهی- 1407274

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/21
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/05

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری 
منطقه 3- فریبرز یوسفیان حمیدی



کیفیــت  پایــش  و  ســنجش  مرکــز  رئیــس 
آموزشــی گفــت: زیرگروه هــا حــذف  شــده 
اســت چراکــه داوطلبی برای کســب رشــته 
مورد نظر در زیرگروه خاص تمرکز می کرد 
خــراب  آزمــون  در  را  درس  اگــر  احیانــاً  و 
شانســی  دیگــر  زیرگروه هــای  در  می کــرد، 
نداشــت و باعث می شــد که فرصت ها را از 

دست دهد.
محســن زارعــی در گردهمایی کارشناســان 
اســتان  تحصیلــی  ارزشــیابی  و  ســنجش 
اصفهان با اشــاره به تغییرات حاصل شده 
در آزمون سراســری توســط مصوبه شورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی گفــت: تغییراتــی 
در آزمــون سراســری اتفاق افتــاده و خیلی 
تغییــرات  جزئیــات  از  دانش آمــوزان   از 

مطلع نیستند . 
وی افزود: در مصوبات ۸۴۵، ۸۵۵ و ۸۶۳ 
چند اتفاق مهم افتاده اســت؛ اینکه آزمون 

سراســری دو نوبت شــده نــه دومرحله ای؛ 
دو نوبتــه شــده اســت و بــه هــر دلیلــی اگر 
داوطلــب آزمون را خراب کند، این فرصت 
کمک می کند تا اســترس دانش آموز پایین 
بیایــد تــا در دو نوبــت و در زمــان کوتاه تر از 

یک سال بتواند آزمون دهد. 
زارعــی تصریــح کــرد: دانش آموز ۱۲ ســال 
درس می خوانــد و همه را کنــار می گذارد و 
به دنبال تســت می رود و تمرکز او می شود 
آموزشــگاه ها  در  کــه  افــرادی  و  امــر  ایــن 
تدریــس می کننــد و بعضــاً در صداوســیما 
هــم حضــور دارنــد افــرادی هســتند که در 
رشــته دیگــری تحصیل کرده انــد و در حال 
حاضر معلمی می کنند و موضوع نامرتبط 
با رشــته تحصیلی خــود را تدریس می کند. 
گــزارش مرکــز اطالع رســانی و روابــط  بــه 
عمومــی وزارت آموزش وپــرورش، رئیــس 
مرکــز ســنجش وپایــش کیفیــت آموزشــی 

گفت: دروس عمومی حذف نشــده اســت؛ 
ســهم دروس عمومی در آزمون سراســری 
سال های گذشته بین ۱۷ تا ۲۳ درصد بوده 
و االن ســهم آن به ۲۶ درصد افزایش یافته 
اســت و به جای آنکه در یک آزمون تســتی 
بســنجیم به صــورت تشــریحی و باتوجه به 
اهــداف تعریــف شــده آن را می ســنجیم، 
تضعیــف هم نشــده و تقویت شــده و از ۴۰ 
درصــد ۲۶ درصــد ســهم دروس عمومــی 
اســت و ۱۴ درصد سهم دروس اختصاصی 
اســت که ســهم دروس عمومــی از دروس 

اختصاصی بیشتر است. 
شــده  حــذف  زیرگروه هــا  داد:  ادامــه  وی 
اســت چرا که داوطلبی برای کســب رشــته 
موردنظــر در زیرگروه خاص تمرکز می کرد 
خــراب  آزمــون  در  را  درس  اگــر  احیانــاً  و 
شانســی  دیگــر  زیرگروه هــای  در  می کــرد، 
نداشــت و باعــث می شــد کــه فرصت ها را 

از دســت دهــد؛ در مــواردی هــم تعــدادی 
از دانش آمــوزان بعضــی از دروس را برای 

آزمون کاماًل کنار می گذاشتند.
پایــش کیفیــت  و  رئیــس مرکــز ســنجش   
آموزشی یادآور شد: تغییراتی که بر اساس 
مصوبــه ۸۶۱ اتفــاق افتــاده ایــن اســت که 
برای سال ۱۴۰۲ یعنی سالی که پذیرش آن 
می شــود ۱۴۰۲-۱۴۰۳ باید کنکــور دومرتبه 
یک مرتبــه  آن  رشــته  انتخــاب  و   برگــزار 

اتفاق می افتد.
آزمــون  در  دی مــاه  در  کــه  دانش آمــوزی 
سراســری شــرکت می کند می توانــد تیرماه 
هــم در آزمــون سراســری شــرکت کنــد و یا 
می توانــد دی مــاه را مــالک انتخــاب خــود 
قــرار دهــد و اگــر در هــر دو آزمون شــرکت 
کــرد آزمونــی که تــراز باالتــری دارد برای او 

محاسبه می شود .
 اگر در دو گروه آزمایشی شرکت کرد باز هم 

انتخاب بــا داوطلب اســت چگونه انتخاب 
رشته کند.

وی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری آزمون 
تیرماه و کارنامه های صادر شده در خرداد، 
نــه  می شــود،  گــزارش  تحصیلــی  ســابقه 
به صورت نمره خام بلکه صورت نمره کل 
و این نمره کل را به عنوان ســابقه تحصیلی 
ارائــه می دهیــم و تــراز باالتر آزمــون را هم 
محاســبه می کنیــم و بدیــن صــورت رتبــه 
داوطلب تعیین می شود و انتخاب رشته بر 

اساس آن انجام می گیرد .
در  داوطلبــان  کل  نمــرات  اینکــه  ضمــن 
تــا ۲ ســال  آزمــون سراســری هــر مرحلــه 
ســال  در  می شــود،  ذخیــره  آنهــا  بــرای 
۱۴۰۲ امتحانــات نهایــی را فقــط بــرای پایه 
دوازدهــم داریــم مثل ســابق که ســهم آن 
بــرای پذیرش در دانشــگاه از طریق آزمون 

سراسری ۴۰ درصد است.

معاون پیشین حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از طرح توسعه شهرهای زیرزمینی خبر داد؛

حرکت از »خودرومحوری« 
به سمت »انسان محوری« در کالنشهر تهران

معاون سازمان نوسازی مدارس:

 ممنوعیت استفاده از بخاری های 
نفتی چکه ای در مدارس

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی خبر داد:

کنکور دو نوبته شده نه دو مرحله ای

اخبــار
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Society

آموزش

بیمه آموزش و پرورش

»مجیــد عبداللهــی« معاون فنــی و نظارت 
سازمان نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس 
در  ایلنــا  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  کشــور 
خصوص رســیدگی و ایمن ســازی تجهیزات 
گرمایشــی مــدارس در فصل ســرما توضیح 
داد: مــا تعــدادی مدرســه نوســاز داریــم که 
ساالنه ســاخته می شــوند که مطابق ضوابط 
طراحی و ســاخت، بــرای آن ها از ابتدای امر 
امکانــات و سیســتم سرمایشــی و گرمایشــی 
معمــوال  و  می شــود  تعبیــه  اســتاندارد 
ایــن  بــرای  اســتانداردی  موتورخانه هــای 
مدارس نوســاز طراحــی می کنند. بــه عنوان 
نمونــه در تعــداد مدارســی که در شــش ماه 
اول ســال جاری آماده ســازی و تحویل داده 
شــد که شــامل ۱۶۰۰ مدرســه پروژه مهر بود 
و پروژه هــای گذشــته کــه در طراحــی جدیــد 
قــرار گرفتند، بــرای همه آن ها سیســتم های 
اســتاندارد گرمایشــی و سرمایشــی طراحــی 
و نصــب شــده اســت. عبداللهــی در ادامــه 
ســاماندهی  بــه  رســیدگی  خصــوص  در 
سیســتم های گرمایشــی مــدارس موجــود و 
قدیمی تر، یادآور شــد: مدارس قدیمی باید 
به روزرســانی شــوند و نوسازی ســامانه های 
کار  دســتور  در  آن  گرمایشــی  و  سرمایشــی 
قرار بگیرد. در مدارس ســطح کشــور، از ســه 

نــوع سیســتم گرمایشــی اســتفاده می کنیم؛ 
سیســتم های موتورخانه، پکیج های حرارتی 
که با گاز کار می کنند و بخاری های استاندارد 
هرمیتــک. معــاون فنــی و نظــارت ســازمان 
نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس ضمن 
اشــاره بــه آغــاز فصــل ســرما و آماده ســازی 
وســایل گرمایشــی از حدود آبان ماه توضیح 
داد: آموزش و پرورش هرســال بخشنامه ای 
بــرای  مــدارس  آمادگــی  عنــوان  تحــت  را 
نــکات  اجــرای  و  ســرما  فصــل  بــا  مواجهــه 
سیســتم های  انــدازی  راه  در  پیشــگیرانه 
گرمایشــی مدارس ارســال می کند که امسال 
نیز به روال ســالهای قبل ابالغ شــد و از کلیه 
مدیــران کل آمــوزش و پــرورش و نوســازی، 
توســعه و تجهیــز مــدارس خواســته شــد تــا 
برنامه ریزی الزم را برای ساماندهی و آماده 
بــه کار کــردن و بــه روزرســانی سیســتم های 
گرمایشــی در مدارس انجــام دهند تا دانش 
آموزان در بستر حرارتی مناسب و استاندارد 

کنند.  تحصیل 
او در مــورد این قانون که نباید گاز به صورت 
مســتقیم داخــل کالس های درس اســتفاده 
شــود و رعایــت و نظــارت بــر آن در مدارس 
کشــور نیز اظهار کرد: استفاده از بخاری های 
نفتــی چکــه ای در مــدارس بــه کلــی ممنوع 

اســت و در دســتورالعمل های ابالغــی تاکید 
جــدی شــده اســت که بــه هیــچ وجــه از این 
وســایل گرمایشــی اســتفاده نشــود. در مورد 
بخاری هــای گازی توصیــه اکیــد ما اســتفاده 
بخــاری  مــورد  در  و  هرمتیــک  بخــاری  از 
کاربراتــوری نیــز فقــط مجــاز بــه اســتفاده از 
بخاری های اســتاندارد هســتند. ضوابط فنی 
و نحــوه اســتفاده و چارچوب هــای اســتفاده 
از هــر کــدام از ایــن وســایل نیــز اعالم شــده 
اســت. بخاری هــای اســتاندارد گازی هم که 
بــه اســم هرمتیک شــناخته می شــوند، بدنه 
ســرد هســتند و ایمنــی و آســایش حرارتــی 
 خوبی دارند و گزینه ای اســت که مورد تاکید

 قرار دارد. 

مالقات دادستان تهران با
  خانواده های معترضان 

دادستان عمومی و انقالب تهران در برنامه هفتگی مالقات 
مردمی دادسرا، به درخواست ها و مشکالت حقوقی و قضایی 

۱۱۵ نفر از شهروندان به ویژه خانواده های معترضان ۲ ماه اخیر 
رسیدگی کرد.

بــه گــزارش ایرنــا از مرکــز رســانه قــوه قضایــی، علــی صالحــی و 
بــا  بــه چهــره  معاونــان ســتادی و قضایــی وی در دیــدار چهــره 
متقاضیــان، از نزدیــک در جریان درخواســت ها و مشــکالت مردم 
به ویــژه خانواده هــای معترضــان ۲ ماه اخیــر قرار گرفت و دســتور 

رسیدگی های الزم را صادر کرد. 
برنامه مالقات مردمی دادســتانی تهران، در راستای سیاست های 
قــوه قضاییــه و برنامه هــای عملیاتــی دادســرا مبنــی بــر کاهــش 
فاصله مســئوالن قضایی با مــردم و تکریم ارباب رجوع، صبح روز 
چهارشنبه هر هفته با حضور دادستان و معاونان وی در ساختمان 
مرکــزی دادســرای عمومــی و انقــالب تهــران برگــزار می شــود. به 
گــزارش ایرنا، مســعود ستایشــی ســخنگوی قــوه قضاییــه یکم آذر 
در نشســت خبــری گفت کــه تاکنون یکهــزار و ۱۱۸ فقــره پرونده در 
دادســرای عمومــی و انقالب تهــران به صدور کیفرخواســت منتج 

شده و در جریان رسیدگی قرار دارد.

 دستگیری ۲ عامل انتحاری
 در غرب تهران

از  تهــران  اســتان  غــرب  ویــژه  انتظامــی  فرمانــده 
دســتگیری دو عامــل انتحاری قبل از هــر گونه اقدام 

تروریستی در شهرستان قدس خبرداد.
بــه گــزارش ایلنا، ســردار کیوان ظهیری بــا اعالم این 
خبــر گفــت: »در تاریــخ  ۲۵ آبان ماه ســال جاری خبــری به پلیس 
آگاهــی شهرســتان قــدس واصــل و در آن اعــالم شــد کــه تیمــی 
انتحــاری قصــد عملیات انفجــاری در یکــی از اماکــن مذهبی این 
شهرســتان را دارد لذا تیم های مشــترک از پلیــس آگاهی و امنیت 
عمومی بررســی موضوع را به صورت ویژه در دســتورکار خود قرار 
دادنــد و با بررســی های میدانــی و تحقیقــات مقدماتــی مخفیگاه 
ایــن افــراد را در شهرســتان قــدس شناســایی کردند.« وی بــا بیان 
اینکــه برای دســتگیری این افراد با مراجــع قضایی هماهنگی الزم 
انجــام شــد، گفــت:  » بــا هماهنگی مرجــع قضائی حوالی ســاعت 
چهــار صبــح روز ۲۶ آبــان مــاه، مامــوران در عملیاتــی غافلگیرانه 
و بــا رعایــت اصــل غافلگیری عامــل اصلی ایــن تیم را دســتگیر و 
بــه مقــر انتظامــی منتقل کردنــد.  بر اســاس اعالم ســایت پلیس، 
فرمانــده انتظامی ویــژه غرب اســتان تهران اظهارکــرد: » ماموران 
انتظامــی، در عملیاتــی دیگر عصر همــان روز، عامل دوم را نیز در 

مخفیگاهش در شهرستان قدس دستگیر کردند.«

۴۰۰ میلیارد تومان به 
زیرساخت های شهری خسارت 

وارد شده است
شــهردار تهران با بیان اینکه در اغتشاشــات اخیر بالغ 
بــر ۴۰۰ میلیــارد تومــان بــه زیرســاخت های شــهری 
آســیب رســیده اســت، گفــت: موضــوع دردناک تــر؛ 
خادمــان کــردن  زخمــی  و  زدن  آســیب   تعــرض، 

 مردم است.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، علیرضــا زاکانی در حاشــیه مراســم 
گردهمایــی بــزرگ دانشــجویان بســیجی اســتان تهــران در جمــع 
زیــر  بــه  شــده  وارد  خســارات  آخریــن  تشــریح  در  و  خبرنــگاران 
ســاخت های شهری در اغتشاشات اخیر گفت: برآورد ما این است 
در اغتشاشــات اخیر بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان به زیر ســاخت های 
شــهری آســیب رســیده اســت، امــا موضــوع دردناک تــر؛ تعرض، 
آســیب زدن و زخمی کردن خادمان مردم از جمله آتش نشــانان، 

پاکبانان و نیروهای خدمتگزار به مردم در مترو است. 
وی دربــاره موضــوع مطــرح شــده مبنــی بــر تعییــن مکان هایی از 
ســوی دولــت بــرای تجمــع معترضــان و نقــش شــهرداری تهران 
در ایــن پیشــنهاد گفت: هــرکاری که از عهده ما بــر می آید تا قواعد 
چهارچوب مند قانون اساســی اجرا شــود که یــک بخش آن همین 
حق شنیدن اعتراض مردم است تا این موضوعات در سینه نماند 

و بیان شود دریغ نمی کنیم.

در ســال های اخیــر و همزمــان بــا گســترش 
خطــوط متــرو در کالنشــهر تهــران، موضــوع 
لــزوم راه اندازی شــهر زیرزمینــی در پایتخت 
مــورد توجــه مســئوالن شــهری قــرار گرفته و 
بارها این نکته مطرح شــده است که می توان 
با توسعه مجتمع های ایســتگاهی در متروی 
تهــران، بخشــی از خدمــات شــهری، رفاهی، 
تفریحــی، تجــاری و حتــی پارکینــگ عمومی 
مورد نیــاز شــهروندان را به زیرزمیــن منتقل 
کــرد تا بــه این صــورت مقــداری از ترافیک و 

آلودگی هوا در تهران کاسته شود.
ایــن ایــده روز ۳۰ آبــان در مراســم معرفــی 
مدیرعامل جدید شــرکت بهره برداری مترو، 
بار دیگر توسط معاون حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری تهران مطرح شد و جالل بهرامی 
در ایــن باره گفــت که ظرفیت هــای بالقوه ای 
در  ایســتگاهی  مجتمع هــای  توســعه  بــرای 
تهران وجــود دارد که تا کنون به طور بایســته 
از آن بهره برداری نشــده اســت و مــا تا کنون 
ایده شــکل گیــری شــهر زیرزمینــی در تهران 
را محقــق نکــرده ایم. این در حالی اســت که 
توســعه این طــرح می تواند برخی مشــکالت 
روی ســطح زمین از جملــه ترافیک تهران را 

کمتر کند.
مهــرداد تقــی زاده، معــاون پیشــین حمل و 
نقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران و معــاون 
ســابق حمــل و نقــل وزارت راه و شهرســازی 
در گفت وگــو بــا ایلنــا اظهار داشــت: توســعه 
جهــان  ســطح  در  زیرزمینــی  شــهرهای 
متــداول اســت و در برخی کشــورها، بخشــی 
از فعالیت هــای تجــاری و خدماتــی را به زیر 
مجتمع هایــی  در  و  کرده انــد  منتقــل  زمیــن 
کــه در زیــر ســطح زمیــن تاســیس کــرده اند، 
فروشگاه، کافی شاپ، رستوران، فضای بازی 
و… ایجــاد کــرده و بخشــی از فعالیت هــای 
خدماتــی، رفاهی و تجاری شــهر را به صورت 

یکپارچه در زیر زمین متمرکز کرده اند.
وی افــزود: در حــال حاضــر در شــهر تهــران، 
مجموعه های یکپارچه ای که شامل امکانات 
خدماتی، رفاهی و گردشگری مختلفی باشد، 
ماننــد مجموعه بــام لند، ایران مــال و موارد 

مشــابه وجــود دارد کــه البته عمــده امکانات 
ایــن مجموعه هــا روی زمیــن قــرار دارد؛ امــا 
ضعف مهم مجموعه هــای یکپارچه تهران، 
این اســت که اغلب آن ها دسترســی مناسبی 
به سیســتم حمل و نقــل عمومی یعنی مترو 
باعــث  و همیــن مســاله  ندارنــد  اتوبــوس  و 
می شــود که توســعه چنین مجموعه هایی به 
جای ایــن که بــه کاهش ترافیــک کمک کند، 

عمال به تشدید این معضل منجر شود.
ایــن کارشــناس حــوزه حمــل و نقــل تاکیــد 
کــرد: اگــر مســئوالن مدیریــت شــهری تهران 
به دنبال آن هســتند که با توســعه شــهرهای 
زیرزمینــی بــه کاهــش ترافیــک کمــک کنند، 
شــرط مهمی که باید رعایت کنند، این است 
کــه مجتمع هایــی که برای این منظــور در زیر 
دسترســی  می شــوند،  ایجــاد  زمیــن  ســطح 
مناســبی بــه خطــوط حمــل و نقــل عمومی 
نظیــر متــرو و اتوبــوس داشــته باشــند، یعنی 
عالوه بر این که مجتمع های شــهر زیرزمینی 
باید در کنار یک ایســتگاه مترو یا BRT افتتاح 

شــوند، حتما بایــد به تعداد کافــی اتوبوس و 
قطار شــهری برای جابه جایی شــهروندان به 

این مجتمع ها در نظر گرفته شود.

ایده توســعه شــهر زیرزمینــی مانند یک   
شمشیر دولبه است

تقــی زاده بــا بیــان اینکــه ایده توســعه شــهر 
یــک  شــبیه  می توانــد  تهــران  در  زیرزمینــی 
شمشــیر دولبــه عمــل کنــد و نتایــج مثبت و 
منفی مختلفی به همراه داشته باشد، عنوان 
کــرد: معمــوال وقتی پروژه ای بزرگ در کشــور 
ما آغاز می شــود، اگر بررســی های کارشناسی 
نگیــرد،  صــورت  آن  شــروع  از  پیــش  دقیــق 
می تواند آثار منفی زیادی را به همراه داشــته 
باشــد و حتی شــهروندان را نسبت به طرحی 
باشــد،  داشــته  مثبتــی  نتایــج  می توانــد  کــه 
بدبیــن کنــد، بنابرایــن پیــش از ایــن که طرح 
توســعه شهر زیرزمینی تهران آغاز شود، باید 
این طــرح از تمــام جنبه ها بخصــوص ابعاد 

اجتماعی آن بررسی شود.

ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  پیشــین  معــاون 
شــهرداری تهران ادامه داد: پیچیدگی اصلی 
مســاله توســعه شــهر زیرزمینی تهران، جنبه 
فنی و مهندســی آن نیســت، بلکــه آنچه این 
مســاله را پیچیــده می کنــد، ابعــاد اجتماعی 
این طرح اســت؛ یعنی شــهرداری باید دقیق 
بررســی کنــد کــه در کــدام محل هــای تهــران 
ظرفیــت ایجــاد مجتمع های شــهر زیرزمینی 
وجــود دارد، این مجتمع ها دقیقا چه نقشــی 
خدمــات  و  شهرســازی  نقــل،  و  حمــل  در 
شــهری پایتخــت ایفــا خواهند کــرد و چگونه 
می تــوان بــا توســعه شــهرهای زیرزمینــی، از 
»خودرومحوری« به سمت »انسان محوری« 

در کالنشهر تهران حرکت کرد.

احتمال افزایش ترافیک با بی توجهی به   
 اصل انسان محوری در توسعه 

شهر زیرزمینی
تقــی زاده دربــاره مهمتریــن عــوارض منفی 
طرح توسعه شــهر زیرزمینی در صورت اجرا 
نشــدن صحیــح این ایــده در تهــران توضیح 
داد: اگــر مجتمع های شــهر زیرزمینی ارتباط 
مناســبی بــا حمــل و نقــل عمومــی نداشــته 
باشــند و ظرفیت کافی وسایل نقلیه عمومی 
نیز برای دسترســی بــه این مجتمع ها در نظر 
گرفتــه نشــود، قطعا راه انــدازی مجتمع های 
در  خودرومحــوری  افزایــش  بــه  زیرزمینــی، 
سطح شهر و در نتیجه، تشدید ترافیک منجر 
خواهــد شــد. بنابرایــن فضاهــای مربــوط به 
شــهر زیرزمینی بایــد از نظر جانمایــی، متراژ 
و امکانــات دسترســی بــه آن هــا بــه گونــه ای 
محــوری  انســان  اصــل  کــه  شــوند  طراحــی 
کامــل رعایــت شــود.  بــه صــورت  در آن هــا 
لــزوم رفــع فرســودگی نــاوگان حمــل و نقــل 
عمومــی همزمان با توســعه شــهر زیرزمینی 
ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  پیشــین  معــاون 
شــهرداری تهــران ادامــه داد: شــهرداری اگر 
می خواهــد طــرح شــهر زیرزمینــی تهــران به 
انســان  بــا  بایــد همزمــان  موفقیــت برســد، 
محــور پیــش بردن اصــول اجرای ایــن طرح، 
از ســایر برنامه های خودرومحور مانند ایجاد 

تقاطع هــای غیرهمســطح کــه می توانــد بــه 
افزایش ترافیک منجر شــود، دســت بکشــد؛ 
زیــرا نمی شــود که مــا همزمــان هــم بزرگراه 
و تقاطــع غیرهمســطح ایجــاد کنیــم و هــم 
شــهر زیرزمینی را توســعه دهیــم و قطعا اگر 
اقدامات خودرومحور را متوقف نکنیم، طرح 
شهرزیرزمینی شکســت خواهد خورد. وی در 
پایــان تصریــح کرد: توســعه شــهر زیرزمینی 
پایتخــت تنهــا زمانــی می توانــد بــه کاهــش 
آلودگــی هــوا و ترافیــک تهران کمــک کند که 
ابعــاد اجتماعــی این طــرح، پیــش از اجرای 
آن، بــه صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد 
و طرح توسعه شهر زیرزمینی به شکلی کامال 
انسان محور اجرایی شود و به موازات اجرای 
ایــن طــرح، نــاوگان و خطــوط حمــل و نقــل 

عمومی تهران توسعه پیدا کند.

ارائه خدمات رایگان آنالین 
 بیمه ای به معلمان 

و دانش آموزان
مدیــرکل رفــاه و پشــتیبانی وزارت آموزش وپرورش از راه اندازی ســامانه ای 
تحــت عنــوان »رفاپ« جهــت ارتقای رضایــت و جلوگیــری از تضییع حق و 

حقــوق بیمه ای فرهنگیان و دانش آموزان خبر داد.
ایــن ســامانه رفــاپ )رفــاه فرهنگیان آمــوزش و پــرورش( خدمــات رایگان 
آنالیــن بیمه ای به معلمان و دانش آمــوزان ارائه می دهد که امکان ارزیابی 
خســارت، ثبت اعتراض نســبت به میزان و نحوه پرداخت خسارات درمان، 
اطــالع از مراکــز درمانی طرف قرارداد شــرکت بیمه گر، نشــانی میز پذیرش 
اســناد و اعــالم خســارت، نشــانی شــعب بیمه گــر طرف قــرارداد و مشــاوره 

خســارت در تمام رشته های بیمه ای از جمله آنهاست.
 ســعید مقــدم زاده در ایــن بــاره گفت: هــم معلمــان و هم دانــش آموزان 
می تواننــد از طریــق ورود به ســامانه رفاپ به نشــانی www.rfap.ir، ضمن 
اطالع از شــرح خدماتی که می توانند از بیمه دریافت کنند، از نشــانی مراکز 

طرف قرارداد نیز مطلع شوند .
 از ایــن طریــق به صــورت رایــگان و صرفا بــا پرداخــت فرانشــیز از خدمات 

درمانی مورد نیاز استفاده کنند. 
مقــدم زاده دربــاره نحــوه ثبت اعتراض نســبت بــه میزان و نحــوه پرداخت 
خســارات نیز گفت: اگر فرهنگیان راجع به پرداخت خســارت خود اعتراض 
دارنــد، می تواننــد مــدارک خــود را به صــورت آنالین یــا آفالین در  ســامانه 
مذکــور بارگــذاری کنند تا همکاران ارزیاب بررســی کرده و پاســخ افراد را در 
ســریع ترین زمــان ممکــن بدهنــد. شــرکت بیمه گر نیــز  ملزم بــه تمکین از 

نظرات و داوری عملکرد ارزیابان است. 
اپلیکیشــن این ســامانه نیز قابلیت بارگیری و نصب روی گوشــی های تلفن 

همراه را دارد. 
صــورت  بــه  پیش شــماره(  )بــدون   ۱۴۰۱ تلفــن  شــماره  کــرد:  اضافــه  وی 
درنظــر  شــدگان  بیمــه  ســواالت  بــه  پاســخگویی  جهــت   شــبانه روزی 

گرفته شده است.

قطعا راه اندازی 
مجتمع های زیرزمینی، 

به افزایش خودرومحوری 
در سطح شهر و در 

نتیجه، تشدید ترافیک 
منجر خواهد شد. 

بنابراین فضاهای مربوط 
به شهر زیرزمینی باید 
از نظر جانمایی، متراژ 

و امکانات دسترسی 
به آن ها به گونه ای 

طراحی شوند که اصل 
انسان محوری در آن ها 
به صورت کامل رعایت 

شود. 

تقویم تاریخ: درگذشت "سيدحسن ميرخاني" استاد خوشنويسي معروف به "سراج الُكتّاب" )1369ش( l  آغاز هفته روشن دالن  l پاپ پل ششم رهبر کاتولیک های جهان وارد تهران شدند.)1349ش(
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آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه  
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابر رای شــماره 9250 تاریخ 1401/07/26  هیات 
موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
بهشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی به نام اقای 
وحید جعفری فرزند ســراله نسبت به  ششدانگ زمین 
با بنای احداثی به مســاحت 104.95  متر مربع قسمتی 
از پالک 19 - اصلی واقع به شماره کالسه 1401/466  
واقــع در اراضــی گرایــل محله  بخش 18 ثبت بهشــهر 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در 
دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی می شود در  صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی  
بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواســت اعتراض بر ثبت خــود را به مراجع قضایی 
تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

شناسه آگهی- 1407106
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/21

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/05
 محمــد مهــدی قلیــان- سرپرســت اداره ثبــت 

اسناد و امالک بهشهر

جامعه



14 J O M L E H O N L I N E . I R    شنبه    5 آذر 1٤01   1 جمادی االول1٤٤٤قمری   26 نوامبر 2022  سال ششم    شماره 1386

City سهرستان
تقویم تاریخ:  محمدعلي فروغي ذكاء الملك وزير دربار و نخست وزير سابق در سن 67 سالگی درگذشت. )1321 ش(   l روزولت رئيس جمهور آمريكا در معيت عده زيادي از مقامات سياسی و نظامی آمريكا به تهران ورود نمودند. )1322 ش(

اخبــاریادداشت

نماینــده مردم اردبیل، نیر، نمین و ســرعین در 
مجلس شــورای اســالمی گفــت: بــرای راه آهن 
اردبیل- میانه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
نیــاز اســت کــه دســتور پرداخــت آن را از رئیس 

جمهور گرفته ایم.
حجت االسالم سید کاظم موسوی اظهار کرد: از 
ایــن میزان اعتبار یک هــزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
بدهــی پیمانکاران و مابقی تأمین مصالح برای 
ادامــه اجرای این پروژه اســت که رئیس جمهور 
دســتور پرداخــت این اعتبــارات را تا پایان ســال 
داده است. وی در مورد آخرین وضعیت منطقه 
آزاد تصریح کرد: قرار اســت در هفته های آینده 
مصوبه تعییــن محدوده منطقه آزاد به اســتان 
ابالغ شــود تا بعد از گذشت ســال های طوالنی، 

روند اجرایی منطقه آزاد را شاهد باشیم.
نماینــده مردم اردبیل، نیر، نمین و ســرعین در 
مجلس شورای اسالمی گفت: بنده اعتقادی به 
بازدیدهای بی نتیجه ندارم بلکه سعی می کنم 
از طریــق وزارتخانه ها و نهاد ریاســت جمهوری 
اعتباراتی را برای شــهرها، روســتاها و پروژه های 
در حــال اجــرا بگیــرم. حجت االســالم موســوی 
در مــورد آخرین وضعیت بیمارســتان یک هزار 
تختخوابــی اردبیــل افــزود: بــرای احــداث ایــن 
بیمارســتان ۲ هــزار و ۳۰۰ میلیــارد تومان اعتبار 
نیاز است که قرار شده این پروژه نیز از محل تهاتر 

نفت تأمین اعتبار شده و شاهد اجرای سریع آن 
باشیم. وی به سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به استان و تأمین اعتبار ۲۱ میلیارد تومانی برای 
فرهنگسراهای نمین و عنبران اشاره کرد و ادامه 
داد: اســتان اردبیل در ردیف استان های محروم 
کشور است که به عمران و آبادانی بیشتر نیاز دارد 

تا بخشی از این محرومیت ها برطرف شود.
اعتبــار  اختصــاص  از  موســوی  حجت االســالم 
۱۵۰ میلیــارد تومــان بــرای تکمیل طــرح هادی 
روستایی، ۲۰ میلیارد تومان برای احداث مدرسه 
حیات طیبه در محالت ســیزده گانه اردبیل خبر 
داد و خاطرنشــان کــرد: ۳۰ میلیارد تومــان برای 
شــبکه فاضالب شــام اســبی و ۴۰ میلیارد تومان 
نیــز برای شــبکه فاضــالب نیــار از طریــق وزارت 
نیرو تخصیص یافته است. وی از سرعت گرفتن 
اجرای شــبکه فاضالب شــهر اردبیل در محالت 
مختلف خبر داد و اضافه کرد: ۱۳۵ میلیارد تومان 
برای تکمیل این شبکه در نظر گرفته شده است 
تا از هاشم آباد اردبیل گرفته تا محالت سیزده گانه 
بــا تــالش مدیــران جهــادی، پــروژه عمرانــی در 
این حوزه ســرعت گیرد. حجت االســالم موسوی 
در مــورد بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی نمین و 
اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای این پروژه بیان 
کرد: این پروژه بهداشــتی- درمانی بــا ۶۰ درصد 
پیشــرفت در حــال اجــرا اســت. وی بــا اشــاره به 

اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای فاضالب 
شــهری و تأمیــن ۵ هــزار تــن قیــر رایــگان بــرای 
آسفالت جاده های روستایی ادامه داد: در برنامه 
هفتم توســعه تــالش می کنیــم تا بــرای تقویت 
زیرساخت های عمرانی و آبادانی روستاها منابع 
مورد نیاز تأمین شود. نماینده مردم اردبیل، نیر، 
نمین و ســرعین در مجلس شــورای اســالمی در 
مورد تبدیل وضعیت نیروهای فصلی، حجمی 
و قراردادی به وضعیت استخدامی باثبات اظهار 
کــرد: بــه ســرعت این طــرح در مجلس بررســی 
خواهد شــد اما امیدواریم شــوراها و شهرداری ها 
در تبدیــل وضعیــت کارگــران فصلــی درایــت 
و دوراندیشــی بــه خــرج دهنــد. حجت االســالم 
موســوی بــا انتقــاد از رفتــار یــک بــام و ۲ هــوای 
شهرداری ها و حرکت گزینشی جذب نیرو در این 
نهادهای مدنی تصریح کرد: امیدواریم با اجرایی 
شدن قانون ســاماندهی نیروی انسانی، دغدغه 
این افراد نیز رفع شــود. نماینده مــردم اردبیل، 
نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی 
از پیگیــری برای همسان ســازی حقــوق کارکنان 
خبــر داد و گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در 
ســال آینده مطلوب ما نیست و قطعاً در برنامه 
هفتم توسعه به دنبال راهکاری مناسب هستیم 
تا شرایط معیشــتی کارکنان دولت، فرهنگیان و 

دیگر اقشار ارتقا یابد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبر داد؛

 پرداخت 2۵۰۰ میلیارد تومان
 برای راه آهن اردبیل

 اختصاص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی 
برای محرومیت زدایی به گیالن

مدیــرکل بنیاد مســکن گیــالن با اشــاره به تخصیــص اعتبار 
بــرای محرومیــت زدایــی از محــل تبصــره ۱۴ قانــون بودجه 
گفــت: ۱۰۰ میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در گیالن به بنیاد 

مسکن استان اختصاص یافته است.
حامد دائمی با اشــاره به رویکرد بنیاد مسکن در بخش محرومیت 
زدایی اظهار کرد: از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ اعتبار ویژه 
ای برای محرومیت زدایی در راستای تهیه و بازنگری و ایجاد طرح 

هادی روستایی در نظر گرفته شده است.
وی از اختصــاص ۳,۱۰۰ میلیارد تومان در بخش محرومیت زدایی 
در حــوزه بنیاد مســکن خبــر داد و افــزود: از این میــزان اعتبار، ۱۰۰ 
میلیــارد تومان بــرای محرومیت زدایی در گیــالن اختصاص یافته 
اســت. مدیرکل بنیاد مسکن گیالن با اشاره به میزان محرومیت ها 
و مناطق کم برخوردار اســتان، به تشــریح اهداف تشــکیل شــورای 
برنامه ریزی و توســعه به ریاست اســتاندار برای محرومیت زدایی 
پرداخت و بیان کرد: نگاه مجموعه اســتان در راســتای محرومیت 
زدایــی مثبــت اســت و در ایــن خصــوص اقدامــات خوبــی هم در 

بخش های مختلف انجام شده است.
دائمــی بــا بیان اینکه تشــکیل شــورای برنامه ریزی و توســعه روند 
تخصیــص اعتبارات را تند تر می کند، گفــت: با توجه به جمعیت، 
تعــداد روســتاها و میــزان کــم برخورداری از شــاخص ها، ســرعت 
بخشــی در تخصیــص اعتبــارات محرومیــت زدایــی بنیاد مســکن 

می تواند در راستای توسعه استان مؤثر باشد.

سفره های زیرزمینی تشنه هستند

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای گلســتان بــا اشــاره بــه 
شــیوه آبگیری ســدهای اســتان، گفت: دو ســال خشکســالی 
 را پشــت ســر گذاشــته ایم و زمین و ســفره های زیرزمینی گلســتان

 تشنه هستند.
سیدمحســن حســینی اظهارکرد: سدهای استان جز ســد کوثر که از 
گرمابدشت و نومل آبگیری می کند و سد نگارستان علی آبادکتول 
که از کبودوال و زرین گل آبگیری می شــود، بقیه منتظر آبی هستند 

که از شرق استان وارد خواهد شد.
مدیرعامــل آب شــرکت منطقه ای گلســتان توضیح داد: از ســمت 
رودخانــه ســیاه جو )شــیرآباد( بــه این طــرف هر چه بــارش اتفاق 
بیفتد، وارد هیچ ســدی نمی شــود، مگر بخشــی از آن، که در داخل 

دو سد مذکور می ریزد.
وی بیان کرد: ســدهای گلستان، بوســتان، چمران، وشمگیر، شهید 
ایمری، شــهید قربانی و شــهید دســتغیب که در حوضــه گرگانرود 
هســتند، همه متکی بر آب و باران شرق استان یعنی رودخانه های 
قره چای، نیلبرگ، نرماب، چهل چای، خرمارود، ساری سو، آجی 

سو و غیره بوده و اگر بارانی ببارد وارد این سدها می شود.
حســینی گفت: بارندگی های اخیر عمدتاً در غرب اســتان روی داد 

در نتیجه اتفاق خاصی برای این سدها نیفتاد.
مدیرعامل آب شــرکت منطقه ای گلستان ادامه داد: برای آبگیری 
ســدهای حوضه اترک مانند آالگل، آلماگل و آجی گل، ســد اینچه 
برون و دانشــمند هم اصــواًل بارندگی باید در مراوه تپه و خراســان 
شــمالی روی دهــد کــه آبــی وارد آنها شــود کــه در ایــن حوضه هم 
بارش هــا قابــل مالحظه نبوده اســت. وی با توضیــح اینکه چرا در 
رودخانه هــا هــم روانــاب زیادی جــاری نمی شــود، گفــت: اواًل این 
مســأله بــه بارش های برمــی گــردد؛ در مهرمــاه ۳۰ درصد کاهش 
نزوالت جوی را نســبت بــه میانگین دوره بلندمدت شــاهد بودیم 
ولــی در آبــان مــاه بارش هــا مطلوب تر بــود و رواناب اندکــی ایجاد 
کــرد. حســینی اضافه کــرد: امــا نباید فرامــوش کرد که ما دو ســال 
خشکســالی را پشت سر گذاشــته ایم و زمین و سفره های زیرزمینی 
تشنه هستند و خلل و فرج زمین نیازمند آب بوده و بخشی از باران 

وارد آنها می شود.

اســتاندار  اقتصــادی  امــور  معــاون 
آذربایجان شــرقی اعــالم کــرد: بــر اســاس 
آخریــن آمارهــای موجود که بــه تایید نهاد 
راســت جمهوری رسیده اســت، این استان 
حائز رتبه دوم کشوری در احیای واحدهای 

تولیدی راکد و تعطیل در سالجاری است.
محمــد کالمی در آیین تجلیل از واحدهای 
نمونــه کیفــی ملــی و اســتانی آذربایجــان 
شــرقی، افــزود: طی ایــن مدت تعــداد ۱۱۰ 
واحــد کوچــک، بــزرگ و متوســط تولیدی، 
صنعتــی و معدنــی آذربایجــان شــرقی که 
بنــا به دالیلی فعالیت های خود را تعطیل 
کــرده بودند، بــه چرخــه تولیدی بازگشــته 
و احیــا شــدند. وی همــت و هــدف اصلــی 
و مهــم تیــم اقتصــادی آذربایجان شــرقی 
را توجــه و حمایــت جــدی از تولیــد عنوان 
و اضافــه کــرد: بــر همیــن اســاس وام های 
پرداختــی در اســتان طــی یــک ســال اخیر 
نسبت به ســال گذشــته معادل ۲۵ درصد 
رشــد داشــته است که ســهم صنایع در این 
بخــش نیز از ۴۰ به ۴9 درصد افزایش یافته 
است. کالمی از آذربایجان شرقی به عنوان 
استان پیشگام در کشاورزی مدرن و توسعه 

و گســترش واحدهای گلخانــه ای نام برد و 
اظهار داشت: در این بخش نیز آذربایجان 
شرقی با داشتن ۷۵۰ هکتار باغات گلخانه 

ای رتبه اول کشوری را در اختیار دارد.
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  تــوان  وی 
شــرقی در عرصه تولید و صنعت را بســیار 
وســیع خواند و با بیان اینکه دولت و بخش 
خصوصــی باید دســت در دســت هم داده 
تــالش  منطقــه  ترقــی  و  توســعه  بــرای  و 
کننــد، ابــراز امیــدواری کرد رتبــه افتصادی 
آذربایجــان کــه از دهــه ۷۰ ســیر نزولــی به 
خود گرفته است، ارتقا یافته و به روند دهه 
های گذشــته باز گردد. کالمی، برخورداری 
از واحدهــای مختلــف و متنــوع صنعتــی و 
تولیدی و خدماتــی با برخورداری از نیروی 
ویژگــی  از  را  کارآزمــوده  و  خــالق  انســانی 
های بســیار بارز و ممتاز آذربایجان شــرقی 
برشــمرد و ادامه داد: با ایــن همه امکانات 
و توانمنــدی هــا بایــد رتبه هــای اقتصادی 
اســتان با تــالش هــای شــبانه روزی دولت 
و مــردم ارتقــا یابد. وی موضوع اســتاندارد 
و  صنایــع  پیشــرفت  و  توســعه  الزمــه  را 
واحدهــای تولیــدی دانســت و بــا تاکیــد بر 

کل  اداره  بیــن  تنگاتنــگ  هــای  همــکاری 
اســتاندارد با کارفرماهــا و صاحبان صنایع، 
یادآور شــد: باید توجه داشت که استاندارد 
از نیازهای اصلی و مهم فردی و اقتصادی 

مصــرف کنندگان اســت که بــی توجهی به 
آن ضررهــای جبــران ناپذیــر در پــی دارد. 
و  کاالهــا  استانداردســازی  گفــت:  کالمــی 
تولیدات داخلی، باعث کاهش هزینه های 
تولیــد، افزایــش کیفیت، امــکان رقابت در 
بازارهــای داخلــی و خارجــی و در نهایــت 
مایه اطمینان خاطــر مصرف کنندگان می 
شــود کــه باید نســبت بــه توســعه و ترویج 
ان فرهنــگ ســازی الزم بــه انجــام برســد. 
رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
مراســم  ایــن  در  نیــز  شــرقی  آذربایجــان 
خــوب  بســیار  را  اســتان  تولیــد  وضعیــت 
توصیــف و اضافــه کــرد: روز به روز شــرایط 
تولید و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی 
و معدنــی اســتان در حال گســترش اســت 
و در خالیکــه تا ۱۰ ســال قبل در بســیاری از 
کاالها واردکننده بودیم، امروز در این حوزه 
هــا بــه کشــور و اســتان صادرکننــده تبدیل 
شــده ایم. صابر چرنیان اظهار داشت: طی 
یازده ماه اخیر ۲ هزار و ۱۰۰ مجوز تاســیس 
در بخش صنعت آذربایجان شــرقی صادر 
شــده است که نشان می دهد در این استان 
تمایل به ســرمایه گــذاری هنوز زنــده بوده 

و رغبــت در ایــن زمینــه روز بــه روز در حال 
افزایــش اســت. وی از در دســت ســاخت 
بــودن تعداد ۲ هــزار و ۵۶۰ واحــد تولیدی 
و صنعتــی در آذربایجان شــرقی خبر داد و 
افــزود: از مجموع ایــن واحدها تعداد ۸۰۰ 
واحد بــاالی ۸۰ درصــد پیشــرفت فیزیکی 
دارنــد که بــا ورود آنهــا به چرخــه فعالیت 
و تولیــد، بخــش بزرگی از معضــل بیکاری 

استان رفع می شود.
پرنیان، توســعه شــرکت های دانش بنیان 
در آذربایجــان شــرقی را یکی از موضوعات 
مهــم و محــوری ســازمان صمــت اســتان 
دانســت و با تاکید بر اینکه در این زمینه هر 
چــه در توان داریم به کار می بندیم، گفت: 
هــم اکنون تعداد ۸۵ طرح صنعتی دانش 
بنیــان در ســطح اســتان وجــود دارد که ۲۷ 
مورد از آنها جزو مگاپروژه ها به شــمار می 
رونــد کــه از جمله آنهــا می توان بــه تامین 
مواد پروتئنی و روغن خوراکی کشــور اشاره 
کــرد. در آییــن تجلیــل از واحدهــای نمونه 
کیفــی ملــی و اســتانی آذربایجــان شــرقی 
تعداد ۱۲ شــرکت با اهدای جوایزی تجلیل 

شدند.

صنعت

آذربایجان شرقی رتبه دوم احیای واحدهای تولیدی را کسب کرد

امضای تفاهمنامه ساخت بیمارستان 
۵۰۰ تخت خوابی در اصفهان

تفاهمنامه بیمارستان ۵۰۰ تخت خوابی اصفهان با حضور استاندار 
ایــن اســتان و مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعی کشــور به امضا 

رسید.
روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل اســتانداری اصفهان بــه نقل از 
ســیدرضا مرتضوی اســتاندار اصفهان اعالم کرد: براساس توافقات 
گذشــته مقرر شــده بود این بیمارســتان به عنوان مکمــل و جایگزین 
بیمارســتان شریعتی اصفهان ساخته شــود اما به رغم گذشت زمان 
طوالنی این مطالبه به حق مردم اصفهان بر زمین مانده و عملیات 

کلنگ زنی این پروژه مدت ها به تعویق افتاده بود.
وی ادامــه داد: براســاس نارســایی هایــی کــه اغلب از گذشــته وجود 
دارد، در چنیــن جلســاتی بایــد مــواردی کــه باعــث نارضایتــی بیمه 
شــدگان شده را بحث و بررســی قرار دهیم تا بتوانیم خدمت رسانی 

مناسب تری به مردم داشته باشیم.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه ســازمان تأمیــن اجتماعی یکی 
از بخش های اصلی حوزه درمان کشــور اســت، تصریح کرد: اســتان 
اصفهــان یکی از اســتان هایی اســت که به دلیل نســبت بــاالی بیمه 
شــدگانی که دارد )رتبه نخست نسبت بیمه شــدگان سازمان تأمین 
اجتماعــی به جمعیت در کشــور متعلق به اســتان اصفهان اســت( 
اما به میزانی که این نســبت می طلبد سرمایه گذاری و پشتیبانی در 

استان اتفاق نمی افتد.
مرتضوی افزود: در جلســات مختلف و مراجعاتی که به اســتانداری 
اصفهان می شود بیمه شدگان از نوع خدمات و نبود برخی امکانات 
در شهرســتان هایی که جمعیت قابل توجهی از بیمه شدگان تأمین 
اجتماعی در آنها حضور دارند گالیه مند هســتند که این انتقادات به 

حق است و نگاه ویژه تری را به استان می طلبد.
وی خاطرنشــان کرد: نســبت پزشــکان، متخصصان، دندانپزشــکان 
و کادر درمــان تأمیــن اجتماعــی بــه دلیــل نبــود در شــرایط ایده آل 
مطلــوب ارزیابــی نمی شــود و مــردم را با چالش هایــی مواجه کرده 

است.
اســتاندار اصفهان با اشاره به تالش های انجام شده در حوزه تأمین 
اجتماعی اظهار کرد: به رغم تالش های انجام شده به دلیل رعایت 
نشــدن برخــی حداقل هــا، شــاهد نارضایتی مــردم و بیمه شــدگان 
هســتیم کــه الزم اســت در این بخــش نیز بازنگری شــود تــا افزایش 

رضایت بیمه شدگان را به همراه داشته باشیم.
مرتضــوی افــزود: بــرای تعامــالت بیشــتر اســتانداری و شــهرداری 
اصفهان متحد و پشتیبان یکدیگر هستند و شهردار اصفهان با تمام 
قــوا پــای این کار اســت تــا به یکــی از نیازهــای مردم پاســخ مطلوب 

دهیم.
اســتاندار در خصــوص برخــی پــروژه های ســرمایه گذاری در اســتان 
اظهــار کرد: مقرر بــوده هتلی در جوار پارک صفه)حســب زمینی که 
مجموعه اســتان در اختیار ســازمان تأمین اجتماعــی قرار می دهد( 

کلنگ زنی شود که انجام نشده است.
مرتضوی افــزود: همچنین هتل ایرانگــردی جهانگردی نیز تخریب 
شــده کــه نیازمنــد بازســازی اســت و عملیــات بازســازی آن متوقف 
مانــده؛ از این رو درخواســت ما از ســازمان تأمین اجتماعی ســامان 

دهی به اینگونه پروژه ها برای جلب رضایت عمومی است.

استانداری اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای منصــور داورپنــاه ضمــن تســلیم دو برگ 
استشــهادیه تصدیــق شــده اعالم نموده اســت 
کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ 
تفکیکی  اول  قطعــه  بمســاحت2393/5مترمربع 
بشــماره پــالک 555فرعــی از 353 اصلــی واقع 
در اراضــی حوزه ثبتی شهرســتان کرج مورد ثبت 
96545 صفحــه 274 دفتــر 396 بنــام متقاضی 
ثبت و ســند بشــماره چاپــی 584514 صــادر و 
تســلیم شــد ســند مالکیــت بعلت ســهل انگاری 
مفقود گردیده اســت، لــذا تقاضای صدور ســند 
مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی میشــود تا چنانچه کســی 
مدعــی وجود ســند مالکیت نــزد خود و یــا انجام 
معامله نســبت به ملک مذکور باشــد از تاریخ این 
آگهــی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت به این اداره تســلیم تا 
وفق مقــررات عمل گــردد. بدیهی اســت چنانچه 
ظرف مدت مقــرر اعتراضی واصل نشــود و یا در 
صــورت اعتــراض اصل ســند ارائه نگردد ســند 
مالکیــت المثنی طبق مقررات به متقاضی تســلیم 
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 مسلم مرزآرا
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج

آگهی فقدان سند مالکیّت

اقــاي برومنــد ظفري  فرزنــد امامقلي بــه موجب 
درخواست کتبي منضم به دو برگ استشهاد محلّی 
مصّدق ، مّدعي هســتند ســند مالکیّت به شــماره 
ســریال  152277 الف  87 مربوط به ششــدانگ 
یــک بــاب خانه واقــع در ناغان تحــت پالک342- 
فرعــي باقیمانــده از 2- اصلــي در اثــر ســرقت 
مفقودگردیده و تقاضاي صدور سند المثني نموده 
اســت مراتب مطابق مــاّده120 اییــن نامه قانون 
ثبت اگهي مي گردد .  هر کس مّدعي   انجام معامله 
به غیر از انچــه در این اگهي ذکر گردیده یامدعي 
وجود ســند مالکیت نزد خود مي باشــد مي تواند 
از تاریخ انتشــار این اگهي تا ده روز با ارایه اصل 
سند مالکیّت و یا سند معامله به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان کیار مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً تســلیم نماید . بدیهي اســت پس از انقضاي 
مهلت مذکور چنانچه اعتراضي واصل نگردد یا در 
صورت وجود اعتراض اصل ســند یا ســند معامله 
ارائه نشــود المثني ســند مالکیّت مرقوم صادر و 

تسلیم خواهد شد .
م الف 1

محمدرضا توکلي
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کیار

آگهی فقدان سند مالکیّت

اقاي ســید البرز عزیزي جوزســتاني   فرزندسید 
ابل به موجب درخواســت کتبي منضم به دو برگ 
استشــهاد محلّــی مصّدق ، مّدعي هســتند ســند 
مالکیّــت به شــماره ســریال  550695 الف  89 
مربوط به ششدانگ یک باب خانه واقع درروستاي 
جوزستان تحت پالک92- فرعي از 57- اصلي در 
اثر ســهل انگاري مفقودگردیده و تقاضاي صدور 
ســند المثني نموده است مراتب مطابق ماّده120 
ایین نامــه قانون ثبت اگهي مي گــردد .  هر کس 
مّدعي   انجــام معامله به غیر از انچه در این اگهي 
ذکر گردیده یامدعي وجود ســند مالکیت نزد خود 
مي باشد مي تواند از تاریخ انتشار این اگهي تا ده 
روز با ارایه اصل سند مالکیّت و یا سند معامله به 
اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان کیار مراجعه 
و اعتراض خود را کتباً تسلیم نماید . بدیهي است 
پــس از انقضاي مهلــت مذکور چنانچــه اعتراضي 
واصل نگــردد یا در صورت وجــود اعتراض اصل 
ســند یا ســند معامله ارائه نشــود المثني ســند 

مالکیّت مرقوم صادر و تسلیم خواهد شد . 

 م الف1
محمدرضا توکلي
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کیار

شناسه آگهی: 1415253شناسه آگهی: 1415247 شناسه آگهی 1415235 

آگهی فقدان سند مالکیت

      نظــر باینکــه آقــاي رضــا عندلیــب دزفولي با 
ارائــه دو بــرگ استشــهاد محلــی گواهی شــده 
اعــالم نموده ســند تــک برگي بــه شــماره چاپي 
544075 – الف1400 و شماره دفتر الکترونیک 
بــه  140020314492007227مربــوط 
ششدانگ پالک 42 فرعي از 1577  اصلي در اثر 
سهل انگاري مفقودگردیده و تقاضاي صدور سند 
مالکیت المثني نموده لــذا مطابق ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس 
مدعــي انجام معاملــه )غیر از آنچــه در این آگهي 
ذکر شــده( نســبت به آن یا وجود ســند مالکیت 
مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهي 
تــا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
بــه ارائه کننده مســترد گردد ، اگــر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نرســد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود سند المثني صادر و به متقاضي 

تسلیم خواهند شد. 
م الف1         

مهرعلي هیبتي
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو 
شهرستان شهرکرد  
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Sportورزس

مسی به این رکورد نمی رسد

 بایکوت عجیب 
 کره شمالی 

در جام جهانی
وبســایت رادیــو بین المللــی کــره جنوبــی 
گــزارش داد کــه کره شــمالی بازی های کره 
جنوبــی، آمریکا و ژاپن را از پوشــش خبری 
جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر حذف کرده 
است.اولین بازی گروهی کره جنوبی مقابل 
اروگوئه که پنجشنبه شب به وقت کره برگزار 
شــد، در فهرســت پخش پیش ضبط شده 
جــام جهانــی از تلویزیــون کره شــمالی در 
روز جمعــه قــرار نگرفت.به گــزارش رادیو 
کــره، بــازی ســوئیس و کامــرون که قبــل از 
مســابقه کره جنوبی و اروگوئه برگزار شــد و 
بازی بعدی پرتغال و غنا در این فهرســت 
گنجانده شــده اســت. تلویزیون دولتی کره 
شــمالی همچنیــن کلیپ هــای بــازی بین 
آمریــکا و ولــز و ژاپن و آلمــان را حذف کرد.
پیونگ یانگ پیشــتر بازی های کره جنوبی 
را در طول جام جهانی در ســال های ۲۰۰۲، 

۲۰۰6 و ۲۰۱۰ پخش می کرد.

دختر هندبالیست 
ایران باز هم بهترین 

بازیکن زمین شد
تیــم ملی هندبــال زنان ایــران در دومین 
دیــدارش از رقابت هــای قهرمانــی آســیا 
مقابل ازبکســتان با نتیجــه ۳۵ بر ۳۲ به 
پیروزی رسید. در پایان این رقابت فاطمه 
مریخ عنوان برتریــن بازیکن میدان را به 
خــود اختصــاص داد.او روز گذشــته نیــز 
در دیــدار مقابــل هند که بــا نتیجه ۴۳ بر 
۳۵ به ســود ایــران به پایان رســید عنوان 
برترین بازیکن زمین را کســب کرده بود.
فاطمــه مریــخ از رده نوجوانــان بــه تیــم 
اســت.  شــده  دعــوت  بزرگســاالن  ملــی 
تیم ملــی هندبال زنان ایــران با حمایت 
باشــگاه  فرهنگــی ورزشــی ســنگ آهــن 
 بافــق عــازم رقابت هــای قهرمانی آســیا 
شــده اســت.نوزدهمین دوره مســابقات 
هندبــال قهرمانی زنــان آســیا و انتخابی 
قهرمانــی جهان ۲۰۲۳ از ۳ تــا ۱۳ آذر به 
میزبانــی اینچئــون کــره جنوبــی در حال 
برگــزاری اســت.در ایــن مســابقات پنــج 

سهمیه قهرمانی جهان توزیع می شود. 

 توضیح پزشک 
برزیل درباره 

آسیب دیدگی نیمار
تیــم ملــی فوتبــال برزیــل در دیــدار برابــر 
 صربســتان بــا دو گل بــه پیــروزی دســت 
پیدا کرد.در این بــازی نیمار از ناحیه مچ پا 
مصدوم شد و در دقیقه ۸۱ از بازی تعویض 
شــد.رودریگو الســمار، پزشــک تیــم ملــی 
فوتبــال برزیل درباره آســیب دیدگی نیمار 
گفت: آسیب دیدگی نیمار پیچ خوردگی از 
ناحیه مچ پا است و به همین خاطر شاهد 
تــورم زیاد هســتیم. مــا مرحله درمــان را از 
داخــل زمین آغاز کردیم و باید دید که مچ 
پــای او چگونــه بــه درمان پاســخ می دهد.

او ادامــه داد: هنوز زود اســت کــه درباره این 
آســیب دیدگــی و حجــم آن توضیــح داد. 
اجــازه بدهید که منتظــر بمانیم تا ببینیم 
وضعیت او چه خواهد شد.تیم ملی فوتبال 
برزیــل در دومیــن بــازی خــود در مرحلــه 
گروهــی جــام جهانی به مصاف ســوئیس 
خواهــد رفــت کــه در بــازی نخســت برابــر 

کامرون به پیروزی دست پیدا کرد.

داربی دوستانه 
اصفهان برنده نداشت

تقابــل دو تیــم ســپاهان و ذوب آهــن در 
دیــداری دوســتانه برنده نداشــت.دو تیم 
سپاهان و ذوب آهن که رونده آماده سازی 
خــود را پیگیری می کنند،  )پنج شــنبه( در 
دیداری دوستانه در ورزشگاه نقش جهان 
به مصاف هم رفتند.این دیدار با تســاوی 
بدون گل به پایان رسید.حاشیه قابل توجه 
این دیدار، مراسم استقبال از امید نورافکن 
بــود. ســپاهانی ها از بازگشــت نورافکن به 
تمرینات این تیم استقبال ویژه ای داشتند.

به استقالل بیا!
ریکاردو ساپینتو سرمربی استقالل با انتشار 
از کشــورش  بــه حمایــت  یــک اســتوری، 
پرداخــت. ســاپینتو در ایــن اســتوری، برای 
تیــم ملــی پرتغــال آرزوی موفقیــت کرد و 
مســابقه اول تیم ملی کشــورش را شــروع 
راه موفقیــت در جــام جهانــی و قهرمانــی 
دانست.نکته قابل توجه این که ساپینتو در 
ادامه به تمجید از کریستیانو رونالدو، کاپیتان 
و ستاره تیم ملی پرتغال پرداخت و نوشت 
بزرگترین باشگاه آسیا، با آغوش باز پذیرای 
تو خواهــد بود.البته که رونالدو از منچســتر 
یونایتــد جدا شــده و ایموجی چشــمک در 
پایان این جمله، نشــان میدهد که ساپینتو 
با رونالدو شــوخی کرده و مشــخص اســت 
کــه رونالــدو به اســتقالل نخواهد آمــد، اما 
بازتاب گســترده اســتوری ساپینتو در رسانه 
های پرتغالی، حرکتی هوشــمندانه اســت 
که ســاپینتو انجام داده و به بیشتر شناخته 
شدن استقالل در رسانه های اروپایی منجر 

شده است.

باشگاه

گلزنی

گزینه های داخلی و خارجی تراکتور برای جانشینی بردیف

درحالیکه تیم ملی پرتغال پنجشــنبه 
شــب اولین بازی خود در جام جهانی 
۲۰۲۲ قطــر را در مقابل غنــا آغاز کرد، 
بــزرگ  ســتاره  رونالــدو،  کریســتیانو 
پرتغال، در این بازی اولین گل مسابقه 
و تیمــش را به ثمر رســاند. اما این گل 

برای رونالدو گلی تاریخساز بود.
کریستیانو رونالدو با این گل که از روی 
نقطــه پنالتــی بــه ثمر رســید بــه تنها 
فوتبالیست در تاریخ جامهای جهانی 
تبدیــل شــد کــه در پنــج جــام جهانی 

موفق به گلزنی شده است.
کاپیتــان ۳۷ســاله تیــم ملــی پرتغال 
اولین حضور خود در جامهای جهانی 
را در ســال ۲۰۰6 تجربــه کــرد. جالــب 
اینجا اســت که اولین مســابقه رونالدو 
در آن جــام جهانــی در دیــدار پرتغال 
مقابــل ایــران بــود کــه بــا برتــری ۰-۲ 
سلســائو بــه پایــان رســید. رونالــدو در 
جــام جهانــی ۲۰۱۰ آفریقــای جنوبــی 
هم برای کشورش به میدان رفت و در 
جریان برتری ۷-۰ پرتغال مقابل کره 

شمالی یک گل به ثمر رساند.
رونالدو در جام جهانی ۲۰۱4 برزیل در 
اوج دوران فوتبالــی خــود قرار داشــت 

ولــی در ایــن رقابتها هــم تنها یک گل 
به ثمر رســاند و در جریان پیروزی ۱-۲ 
تیم ملی کشورش مقابل غنا موفق به 
گلزنی شد. بهترین آمار گلزنی رونالدو 
در جامهــای جهانــی تا ایــن لحظه در 
تورنمنت ۲۰۱۸ روســیه به دســت آمد 
که او موفق شد چهار گل برای پرتغال 

به ثمر برساند.
رونالــدو بــا گلزنــی در بازی پنجشــنبه 
اولیــن  عنــوان  بــه  را  نامــش  شــب 
فوتبالیســتی ثبت کرد که در پنج دوره 
جــام جهانــی گلزنی کرده اســت. پله، 
اوه زیلر، میروسالو کلوزه و لیونل مسی 
تنها بازیکنانی هستند که در چهار دوره 

جام جهانی گلزنی کرده اند.
لیونل مســی هــم در اولین بــازی تیم 
ملی کشــورش در جام جهانــی ۲۰۲۲ 
قطــر با اینکــه در جریان شکســت ۱-۲ 
آلبی سلســته مقابل عربستان تنها گل 
آرژانتیــن را به ثمر رســاند ولــی با این 
وجود نتوانســت به رکوردی برســد که 
رقیب ازلی او کریستیانو رونالدو امشب 
بــه آن دســت یافت. مســی هــم مثل 
رونالــدو اولین حضــورش در جامهای 
جهانــی را در تورنمنــت ۲۰۰6 تجربــه 

کــرد و موفق شــد در آن رقابتها گلزنی 
کنــد. مســی در دومین بــازی آرژانتین 
در مرحله گروهی مقابل صربستان از 
روی نیمکت به زمین آمد و در دقیقه 
۸۸ اولیــن گل خود در جــام جهانی و 
چهارمیــن گل آرژانتیــن در آن بازی را 

به ثمر رساند.
اما مســی در جــام جهانــی ۲۰۱۰ یکی 
از بدتریــن جامهــای جهانــی خــود را 
تجربــه کــرد و نتوانســت گلی بــه ثمر 
برساند. مســی با اینکه در این دوره در 
پنج مســابقه حضور داشــت ولی تنها 
نزدیــک شــدن او بــه گل زدن در بازی 
مرحلــه یک هشــتم نهایی بــود که در 
جریــان پیــروزی ۳-۱ آرژانتین مقابل 
مکزیــک بــه کارلــوس ته وز یــک پاس 
از  ایــن دوره  امــا رونالــدو در  گل داد. 
جــام جهانــی در جریان پیــروزی ۰-۷ 
پرتغــال مقابل کره شــمالی هم پاس 
گل داد و هم گل ششــم کشورش را به 
ثمر رســاند تــا بتواند به رکــورد گلزنی 
در پنــج جــام جهانــی پیاپــی دســت 
پیــدا کند. رکوردی که مســی بــه دلیل 
 ناکامــی در جــام جهانــی ۲۰۱۰ بــه آن 

نخواهد رسید. 

خبر کوتاه: تیم ملی کشورمان درحالی مقابل ولز به پیروزی رسید که این پیروزی، مقتدرانه ترین برد تیم ایران در ادوار جام جهانی لقب می گیرد تا شاگردان کی روش شگفتی آفرین باقی بمانند.

تراکتور اولین تیــم لیگ برتری بود که تکلیف 
کــرد  تعییــن  تعطیــالت  در  را  خــود  اردوی 
و راهــی ترکیــه شــد. ایــن تیم کــه با 4 بــرد، ۳ 
مســاوی، 4 باخت، ۱5 امتیــاز و رتبه پانزدهم 
بــه پایان رســاند، حــاال در پایــان اردوی ترکیه 
خود با چالشی بزرگ به نام انتخاب سرمربی 
جدید مواجه شــده اســت؛ این چالش بعد از 
اعــالم جدایــی ناگهانــی بردیف ایجاد شــد و 
باشگاه تبریز در تالش است تا هر چه سریع تر 

جانشین سرمربی روس را انتخاب کند.
جدایــی مرمــوز بردیــف در حالی بــا موافقت 
باشــگاه تراکتــور مواجــه شــد کــه از قــرارداد 
همــکاری طوالنی مدت بین طرفین صحبت 
می شــد. بردیــف امــا بــه دلیــل آن چــه کــه 
پیشــنهادی از کشــورش اعالم شــد، از باشگاه 
تراکتور درخواســت جدایی کرد و این باشــگاه 
نیــز درخواســت ســرمربی خــود را پذیرفت و 
طرفین روز گذشته در آنتالیا از هم جدا شدند.

بــا قطعــی شــدن جدایــی بردیــف، باشــگاه 
تراکتور پروژه انتخاب ســرمربی جدید را کلید 
زده اســت. این باشــگاه قرار اســت جلســه ای 

تشــکیل داده و گزینه های مورد نظر را بررسی 
کند. البته در کشور ترکیه نیز مذاکراتی در حال 
انجــام اســت و برخــی از منابــع حتــی خبر از 

توافق با ارطئرول ساغالم می دهند. 
این مربی ترکیه ای که بعد از جدایی از تراکتور 
هدایت تیــم دیگــری را به عهــده نگرفته، در 
صــورت قبــول پیشــنهاد سرخ پوشــان، بــرای 
ســومین بار از میانه های راه ســرمربی تراکتور 
می شود و بازهم باید تیمی را پیش ببرد که با 

تفکرات مربی دیگری بسته شده است.
البته هنوز ساغالم پاسخی به پیشنهاد تراکتور 
نــداده اســت. او در پایــان فصــل گذشــته در 
حالی کــه برای دومین بار تراکتور را از ســقوط 
نجات داده بود، ایران را به مقصد ترکیه ترک 
کــرد. به غیر از این مربی تــرک تبار، تراکتوری 
هــا دو گزینــه داخلی نیــز مدنظر دارنــد. البته 
بــا توجــه بــه اینکه هنــوز تا شــروع مســابقات 
فرصــت باقیســت، مدیــران باشــگاه تبریزی 
احتمــاال اگــر بــا گزینــه هــای فعلی بــه توافق 
 نرسند، سراغ بررسی گزینه های خارجی دیگر 

خواهند رفت.

 در دومیــن دیــدار مرحلــه گروهــی جام 
جهانــی قطــر ۲۰۲۲ ایران روز گذشــته به 

مصاف ولز رفت.
 ایــران در ایــن دیــدار بــه صــورت کامــاًل 
متفــاوت از دیدار قبلی ظاهر شــد و نکته 
جالب توجه این جا بود که ســید حســین 
حسینی همچنان مرد شماره یک دروازه 
ایــران بود.  کارلوس کی روش نشــان داد 
کــه زمانی که گفــت دیدار برابــر انگلیس 
برای مــا یک دیــدار تمرینی خــوب بوده 
است واقعاً اینطور بوده است و با ترکیب 
و چیدمان متفاوت ای برابر ول ظاهر شد 
تا شــگفتی را رقــم بزند. از همــان دقایق 
ابتدایی شروع نیمه اول ایران با حمالت 
پیاپی دروازه ولز را بارها و بارها تهدید کرد 
و در این میان چند توپ نیز به تیر دروازه 
برخورد کــرد تا بازیکنان از جمله ســردار 
آزمون در گلزنی ناکام باشند. هر توپی که 
به سمت دروازه ولز زده می شد، حسرت 
ایرانیــان را نیــز بــه همراه داشــت چراکه 

در ایــن دیــدار و بخصــوص در نیمه دوم 
ایــران و تیم برتــر میدان بود بــه صورتی 
که ولز حرف زیادی برای گفتن نداشــت. 
همانطــور کــه بــازی را دیدیــم در نیمــه 
اول ایــران با این که شــانس هــای زیادی 
بــرای بــاز کــردن دروازه ولــز داشــت  امــا 
این اتفاق نیفتــاد و البته ناگفته نماند که 
سید حسین حسینی با سیو های به موقع 
مانــع از بــه گل رســیدن ولــز در این بازی 
شــد و همچنان تیم ملــی را در بازی نگه 
داشــت. گویی همه چیز دســت به دست 
هم داده بود تا ایران نیمه اول را با نتیجه 
تســاوی بــه رختکن بــرود و همــه منتظر 
نیمه دوم این بازی هیجان انگیز باشــند. 
با شــروع نیمه دوم به نظر می رســید که 
در نیمــه مربیان کارلوس کی روش تمام 
تالش خــود را کرده اســت تــا بازیکنان را 
با انگیزه بیشــتری به زمین بفرســتد چرا 
کــه حمالت تیم ملــی کشــورمان زهردار 
تر شــده بــود و همچنان تیــر دروازه مانع 

از عبــور تــوپ از خــط دروازه می شــد. در 
این میان نیز برخی حمالت تیم ملی به 
دلیــل کمبــود بازیکن در نیمــه زمین ولز 
و یــا ناهماهنگــی نیز نــاکام مانــد. زمانی 
کــه گلــر ولــز،  پــس از برخــورد بــا مهدی 
طارمی، که البته در ابتدا کارت زرد گرفت 
و در ادامــه نیز var مشــخص کرد که این 
بازیکن باید از زمین اخراج شــود، اخراج 
شد، بازیکنان تیم ملی با انگیزه بیشتری 
بــه حمــالت خــود روی دروازه ولــز ادامه 
دادنــد. حمــالت پی درپی تیــم ملی نیز، 
تــا دقایــق پایانــی راه بــه جایی نبــرد و به 
در بســته خــورد تــا اینکه لحظــه هم هم 
از راه رســید.  بــه نظر می رســد لحظه ای 
که توپ بلوکه شــده زیر پایه چشمی قرار 
گرفتــه و تصمیــم بــه شــوت زدن گرفت 
شــاید کمتر کســی فکر می کرد که شــوت 
 زاویــه دار روزبــه چشــمی گوشــه دروازه 
ولز بشیند. هنوز شور و شوق و خوشحالی 
گل اول روزبــه چشــمی در دلمــان بــود 

کــه رامیــن رضاییــان بــا گلــی زیبا 
بــرای دومین بــار دروازه ولز را باز 
کــرد. ایــران با پیــروزی برابــر تیم 
سرســخت ولــز، بذر امیــد صعود 

بــه مرحلــه بعــد 
بــرای اولین بار 
جــام  ادوار  در 

جهانی را در دل 
هواداران کاشت. 
آخــر  دیــدار  در 
گروهــی  مرحلــه 
جهانــی،  جــام 
اســت  قرار  ایــران 

روز ســه شــنبه بــه 
مصاف آمریکا برود 

و دور از ذهن نیســت 
که برای اولین بار شــاگردان 
کارلوس کی روش به توانند 
به مرحله بعد جام جهانی 

صعود کنند.

 رد استعفا

 تست مثبت

محروم شد!

وساطت یحیی

هیــات مدیــره باشــگاه فــوالد خوزســتان بــا 
اســتعفای حمیدرضــا گرشاســبی مخالفت 
کرد. سایت باشــگاه فوالد خوزستان نوشت: 
»در خصــوص خبــر منتشــر شــده مربــوط 
ســمت  از  گرشاســبی  آقــای  اســتعفای  بــه 
مدیرعاملــی باشــگاه فــوالد خوزســتان کــه 
در برخــی از رســانه ها و شــبکه های مجــازی 
منتشر گردیده است، به اطالع می رساند که 
اعضای هیات مدیره باشــگاه مخالفت خود 
را با اســتعفای آقای گرشاسبی اعالم نموده 
 و همچنیــن پیگیر حل مشــکل پیــش آمده

نیز می باشند.«
این در حالی است که اعالم شد وریا غفوری 
بازداشــت  خوزســتان  فــوالد  تیــم   مدافــع 

شده است.

تســت کرونای رونالدو نازاریو برزیلی مثبت 
در  قطــر  در  خــود  هتــل  اتــاق  در  او  و  شــد 
قرنطینه به ســر می برد. رونالدو چهارشــنبه 
احســاس ناخوشــایندی داشــت و در ابتــدا 
»خیلــی نگــران« نبــود امــا صبح پنجشــنبه 
تصمیــم گرفــت آزمایــش کرونــا بدهــد که 
تســت او مثبت شــد.او باید تا پنج روز آینده 
در قرنطینه بماند. رونالدو گفت که عالئمی 
شــبیه آنفوالنــزا دارد امــا به طــور کلی خوب 
است.به گفته خودش قرار بود در دیدار تیم 
های ملی برزیل و صربستان حاضر شود اما 

حاال باید در اتاق بماند.
رونالــدو ۴۶ ســاله اســت، او در جــام جهانی 
۱99۴ و ۲۰۰۲ بــا برزیلی ها قهرمان شــد و در 

جام جهانی ۱99۸ نیز نایب قهرمان شد.

کریستیانو رونالدو به دلیل کوبیدن تلفن همراه 
یکی از هواداران به زمین، دو جلسه محروم شد 
و فدراسیون فوتبال انگلیس ۵۰ هزار پوند جریمه 
نیز بــرای او در نظر گرفت.در مــاه آوریل، پس از 
پایان بــازی تیمش مقابل اورتون در گودیســون 
پارک، بازیکن سابق منچستریونایتد گوشی یکی 
از هوادارانش را روی زمین کوبید.اتحادیه فوتبال 
انگلیس مجازات رونالدو را روز چهارشنبه تعیین 
کــرد و در عین حــال توضیحات کامل و مکتوبی 
بــرای محرومیــت ایــن بازیکــن ۳۷ ســاله ارائه 
خواهد کرد.محرومیت رونالدو به این معنا است 
کــه اگر این بازیکن با یک تیم دیگر در لیگ برتر 
انگلیــس قــرارداد امضا کند، دو جلســه محروم 
خواهد شد.رونالدو سه شنبه شب به طور توافقی 

قرارداد خود را با این باشگاه انگلیسی فسخ کرد.

در شرایطی که با رای کمیته انضباطی باشگاه 
پرسپولیس کمال کامیابی نیا و امید عالیشاه از 
حضور در دو تمرین این تیم منع شده بودند، 
وساطت یحیی باعث بازگشت آنها شد.کاپیتان 
های پرسپولیس که نســبت به عدم پرداخت 
مطالبات شــان معترض بودند و این موضوع 
باعث شد تا دو روز تمرین این تیم با تعطیلی 
همــراه شــود، در ادامــه طــی جلســه کمیتــه 
انضباطی کامیابی نیا و عالیشاه با محرومیت 
و جریمه مواجه شدند.ســرمربی سرخپوشان 
امــا بــه واســطه شــرایط ایــن تیم کــه خــود را 
مهیای دیدار حســاس دربی بعد از بازگشــت 
ملی پوشــان از جام جهانی می کند، وساطت 
بازگشت این دو بازیکن را کرده تا آنها به جمع 

دیگر بازیکنان برای ادامه تمرینات بازگردند.
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نگـــاهیادداشتیادداشت

خرس طالی 
 افتخاری برلین 

برای »اسپیلبرگ«
جدیدتریــن فیلــم اســپیلبرگ بــا عنوان 
»فبلمنز« در جشــنواره برلین به نمایش 
گذاشته می شود که هفتاد و سومین دوره 
آن از ۱۶ تا ۲۶ فوریه ۲۰۲۳ )۲۷ بهمن تا ۷ 
اسفند( در آلمان برگزار می شود.»استیون 
اسپیلبرگ« در هفتاد و سومین جشنواره 
بین المللی فیلم برلین با دریافت جایزه 
افتخاری خــرس طالیی جشــنواره، برای 
افتخــاری، تقدیــر  یــک عمــر دســتاورد 
می شود.به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، 
جدیدتریــن فیلــم اســپیلبرگ بــا عنوان 
»فبلمنز« که نگاهی به زندگی و به بزرگ 
شــدن او بــه عنوان یــک نوجوان شــیفته 
ســینما در آریزونــا و کالیفرنیای شــمالی 
دارد،نیــز در جشــنواره برلیــن به نمایش 
گذاشته می شود که هفتاد و سومین دوره 
آن از ۱۶ تا ۲۶ فوریه ۲۰۲۳ )۲۷ بهمن تا ۷ 
اسفند( در آلمان برگزار می شود.»ماریت 
ریســنبیک« و »کارلــو شــاتریان« مدیران 
برلیناله در بیانیه ای اعالم کردند: »استیون 
اسپیلبرگ با حرفه ای باورنکردنی، نه تنها 
نســل های مخاطبان را در سراســر جهان 
مســحور کرد، بلکــه معنای جدیــدی به 
ســینما به عنوان کارخانه رویاها بخشیده 
اســت. چــه در دنیــای جــادوی و ابــدی 
نوجوانان و چه در واقعیتی که تاریخ برای 
همیشه حک کرده است، فیلم های او ما 
را به ســطحی متفاوت می بــرد، جایی که 
صفحه نمایش بزرگ به سطح کافی برای 
تحقــق احساســات مان تبدیل می شــود. 
برلینالــه ۲۰۲۳ نمایانگــر شــروعی  اگــر 
جدیــد باشــد، نمی توان شــروعی بهتر با 
اثر اسپیلبرگ متصور بود«.»اسپیلبرگ« 
در طول یک حرفه طوالنی و باشــکوه، در 
مجموع ۱9 بار نامزد جایزه اســکار شــد و 
سه جایزه اسکار شامل دو جایزه بهترین 
فیلم برای »رنگ ارغوانی« و »فهرســت 
شیندلر« و یک جایزه بهترین کارگردانی 

برای »نجات سرباز رایان« می شود.
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جام جهانی

ایستگاه 16Station

نشریه ایندی وایر به بهانه فیلم جدید »ارواح 
مک دونــا«  »مارتیــن  ســاخته  اینیشــرین« 
فهرستی از برترین فیلم های غم انگیز سینما 
را منتشــر کرده است. از عشــق های نافرجام 

و روایت هایــی از جنــگ، مرگ و بقا 
تا داســتان های غم انگیــز خانوادگی 
و تراژدی ها همواره نقشــی اساســی 
در دوست داشــتنی ترین فیلم هــای 

سینمایی ایفا کرده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از ایندی وایر، 
»تایتانیک«، »ســتاره ای متولد شده 
»کوهســتان  »مهتــاب«،  اســت«، 
و  »بــاال«  انیمیشــن  بروکبــک«، 
عناویــن بی شــماری دیگــری از آثار 
ســینمایی زوج ها را چنــان باورپذیر 
به تصویر کشــیده اند که وصال های  

شــادی بخــش و جدایی های دردناک شــان، 
شــباهت های زیــادی به زندگی هــای واقعی 

داشته است.
داســتان های حماسی جنگ و بقا نیز به طور 
مشابهی غم و فقدان همه گیر را به مخاطب 
»اســب  فیلم هــای  هماننــد  می کنــد،  القــا 
جنگی«، »به ســوی خانه: سفر باورنکردنی« 
»درخشــش ابدی یک ذهن پاک« و »من به 

پایان دادن به این اوضاع فکر می کنم« و ...
در مقیاس کوچک تر، تراژدی های خانوادگی 
ناتوانــی  از  دقیــق  پرتره هــای  الهام بخــش 
انســان های  از  کافــی  حمایــت  در  جامعــه 
دردمنــد ارائــه می دهــد، مثــل فیلــم »هنوز 
آلیس« که به بررسی تنهایی حیرت انگیز زنی 
میانســال می پردازد کــه به بیمــاری آلزایمر 
تســلیم می شــود یا »تکه هــای یــک زن« که 
پرتره ای با جزئیات بسیار عالی از مادر جوانی  
است که برای از دست دادن دختر تازه متولد 

شده اش غمگین است.
غم انگیزترین فیلم ها زیبایی های بی شمار 
زندگــی را از منظــر رنجــی غیــر قابــل تصور 
بــه تصویــر می کشــند، بســیاری از بهتریــن 
طنزهــای  از  ســینما  غم انگیــز  فیلم هــای 
غافلگیرکننــده کمــدی اســتفاده می کنند تا 

تاثیرات عمیق تــری در مخاطب ایجاد کنند 
کــه از آن جمله می توان بــه کمدی درام های 
»وداع«، »مگنولیاهــای فوالدی« یا »انجمن 

شاعران مرده« اشاره کرد.

نشریه ایندی وایر به بهانه فیلم جدید »ارواح 
مک دونــا«  »مارتیــن  ســاخته  اینیشــرین« 
فهرستی از برترین فیلم های غم انگیز سینما 
را منتشــر کرده است. این فیلم که امسال در 
جشــنواره ونیز رونمایی شــد و جایزه بهترین 
بازیگر مرد )کالین فارل( و بهترین فیلمنامه 
را کســب کــرد. »ارواح اینیشــرین« روایتگــر 
داســتان دو دوســت اســت کــه یکــی پــس از 
دیگری، به طور ناگهانی به دوستی شان پایان 
می دهد و این موضوع عواقب نگران کننده ای 

را برای هر دوی آن ها به همراه دارد.
از  نــادر  »جدایــی  فیلــم  فهرســت  ایــن  در 
سیمین« ساخته برنده اسکار اصغر فرهادی، 
در صــدر قرار گرفته اســت. ایــن فیلم روایت 
داســتان زندگی سیمین )لیال حاتمی( است 
که قصد دارد به همراه دخترش ترمه )سارینا 
فرهادی( ایران را ترک کند اما همسرش نادر 
)پیمــان معــادی( به ایــن مهاجــرت راضی 
نیست و در نتیجه سیمین تصمیم می گیرد 
بــه ازدواجشــان پایــان دهد. نــادر تالش می 
کنــد تــا زندگی خــود را متعــادل نگــه دارد و 
در نهایــت باید زنــی جوان و مذهبــی به نام 
 راضیه )ســاره بیــات( را برای مراقبــت از پدر 
ســال خــورده اش که آلزایمر دارد اســتخدام 

کند. راضیه این کار را بســیار سخت می یابد، 
زیرا او چند ماهه باردار اســت و مکانی بسیار 
دور زندگــی می کند. یک روز بعدازظهر، نادر 
بــه خانه می آیــد و پدرش را تنهــا و بیهوش 
روی زمیــن مــی بیند که دســتش را 
به تخت بســته اســت. وقتی راضیه 
نــادر  بــه  برمی گــردد، نمی خواهــد 
بگویــد که به مطب دکتر اســت و در 

نتیجه با هم دعوا می کنند و ...
از جملــه دیگــر فیلم هــای مهــم 
حاضــر در ایــن فهرســت می توان 
»عشق« ساخته »میشائیل هانکه«، 
»تاوان« به کارگردانی »جو رایت«، 
»ماهــی بــزرگ« از »تیــم برتون«، 
»درک  از  غمگیــن«  »ولنتایــن 
سیانفرانس«، »کوهستان بروکبک« 
از »آنــگ لــی«، »یــک ســتاره متولــد شــده 
اســت« ســاخته »بردلی کوپــر«، »رقصنده 
در تاریکــی« ســاخته »الرس فــون تریــه«، 
»انجمن شاعران مرده« به کارگردانی »پیتر 
وی یر«، »درخشــش ابدی یک ذهن پاک« 
از »چارلــی کافمــن«، »ایســتگاه فروتویل« 
از »رایــان کوگلــر«، »او« ســاخته »اســپایک 
جونــز«، »زنان کوچک« به کارگردانی »گرتا 
گرویگ«، »منچستر کنار دریا« ساخته »کنت 
لونــرگان«، »داســتان ازدواج« ســاخته »نوآ 
بائومبــاک«، »مالیخولیــا« ســاخته »الرس 
فون تریه«، »عزیز میلیون دالری« ســاخته 
»کلینــت ایســتوود«، »مولــن روژ« از »بــاز 
لورمن«، »تکه های یک زن« ساخته »کورنل 
موندروتسو«، »اسپنسر« به کارگردانی »پابلو 
الریــن«، »هنــوز آلیــس« بــه نویســندگی و 
کارگردانی مشترک »ریچارد گلتزر« و »واش 
وستمورلند«، »وداع« ساخته »لولو وانگ«، 
»خدمتکار« ساخته »تیت تیلور«، »دفترچه 
خاطــرات« ســاخته »نیــک کاســاوتیس«، 
»کشتی گیر« از »دارن آرونوفسکی«، »اسب 
جنگــی« ســاخته »اســتیون اســپیلبرگ« و 
انیمیشــن »باال« محصول استودیو پیکسار 

کمپانی دیزنی اشاره کرد.

  جدایی نادر از سیمین
در صدر برترین فیلم های غم انگیز سینما

بعضــی چیزهــا در جهــان خیلــی مهم تــر از دارایی 
هستند

یکی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده 
است…

دیل کارنگی

در این رکوردگیری، ورزشکار پیشکسوت سمنانی در مدت زمان هفت دقیقه 
و ۳۳ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه تعداد ۹۵۳ ضربه روپایی با دو پا را ثبت کرد.

رکــورد روپایــی در یــک دقیقه نیز با تعداد ۱۴۶ ضربه در اســتان ســمنان به نام 
داود کردیان ثبت شد.

 پیرمرد ایرانی 
رکورد ۹۵۳ روپایی را 
به نام خود ثبت کرد  وز

ه ر
وژ

س

وز
ن ر

سخ

 صاحب امتیاز: مؤسسه کلبه امید
 مدیرعامل و مدیرمسئول: مهدی روحی

 سردبیر و قائم مقام مدیرمسئول: ملیحه منوری
 دبیر هیئت مدیره و دستیار ویژه مدیرعامل: احمد شیرازیان

W W W . J O M L E H O N L I N E . I R
@ J O M L E H . N E W S P A P E R

 جانشین سردبیر: عالین نجـاتی 
 معاونت حقوقی و امور بین الملل: داریوش علیخانی      

 معاونت مالی و پشتیبانی: قنبر علی فــالح
 معاونت امور شهرستـان ها: امیر زارع پور
 سرپرست گروه طراحی: هـادی کاظـمی

 مشاور عالی مدیر مسئول: مسعود سلیمی  
 مشاور هنری: سیدحسین جعفری

 مشاور بازرگانی: کانون آگهی و تبلیغاتی تصویر فارس
 صفحه آرایی: بیتا حسن نژاد، حسین تقوی، مریم فضل اله نژاد

jomleh2018

نشــانی: تهــران، خیابــان شــهید بهشــتی 
نبش خیابان حسینی، جنب بانک مسکن 

پــالک252، طبقــه اول
تلفن: 88746613
نشانی الکترونیک:

@gmail.com

لیتوگرافی و چاپ: ریحان 02165586801
توزیع : نشر گستر امروز

   شنبه    5 آذر 1٤01   1 جمادی االولی 1٤٤٤قمری   26 نوامبر 2022  سال ششم    شماره 1386

شهرداری بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های بیمه واجد شرایط واگذار نماید:

ــن  ــرکت در ای ــه ش ــادر ب ــدران ق ــتان مازن ــای اس ــتی ه ــعب و سرپرس ــا ش ــوع ، تنه ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ــره 1: ب  تبص
مناقصه می باشند.

تبصره2: تنها یک شعبه یا سرپرستی از هر شرکت بیمه میتواند در این مناقصه شرکت نماید.
تبصره 3: شرکت های بیمه ای می بایست دارای شعبه مستقر در سطح شهر بابل باشند.

ــورخ  ــنبه م ــاعت 12 روز دوش ــا س ــورخ 1401/09/05 ت ــنبه م ــح روز ش ــاعت 8 صب ــد از س ــی توانن ــرم م ــان محت متقاضی
1401/09/14 بــا مراجعــه بــه ســامانه ســتاد، اســناد را دریافــت و پــس از بررســی ، پیشــنهاد خــود را بــه همــراه ضمانتنامــه 
بانکــی بــه مبلــغ منــدرج در جــدول فــوق و یــا فیــش واریــزی بــه همیــن مبــغ بــه حســاب 0105707039007 نــزد بانــک ملــی 

واریــز و بــه همــراه برگــه پیشــنهاد قیمــت از ســاعت 12 روز دوشــنبه مــورخ 1401/09/14 لغایــت ســاعت 12 روز پنــج شــنبه 
مــورخ 1401/09/24 بــه ســامانه ســتاد ارســال نماینــد.

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد: ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 1401/09/24 می باشد. 
بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 1401/09/26 روز شنبه راس ساعت 12 می باشد. 

به پیشنهادت مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

Htpp;//www.babolcity.ir       .تلفن تماس جهت اخذ اطاعات 35156225-011 می باشد

آگهی مناقصه عمومی - چاپ اول

شهرداری بابل

مهدی کیانی امیری/شهرداری بابل

 برآورد اولیهپروژه
)ریال(

سپرده شرکت در مناقصه 
مدت اجرا صالحیت)ریال(

)ماه(

بیمه تکمیلی کارکنان )رسمی، 
 پیمانی،قراردادی،شرکتی،حجمی(

  و سایر بیمه های شهرداری 
 و سازمان های تابعه به شرح 

جدول ذیل

265.100.000.00013.260.000.000

دارا بودن سطح 1 و 2 
توانگری بر اساس آخرین 

بخشنامه بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران

یک سال

تعدادعنوان بیمه نامهردیف

 بیمه نامه درمانی تکمیلی کارکنان )طرح 1(1
بیمه نامه درمانی تکمیلی کارکنان )طرح 2(

1 
1

1بیمه نامه عمر و حوادث گروهی کارکنان2
1بیمه نامه مسئولیت جامع شهرداری3
8بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان4
34بیمه نامه آتش سوزی5
154بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل6
30بیمه نامه بدنه اتومبیل7

آگهی مناقصه عمومی شهرداری مشکین دشت از طریق سامانه الکترونیکی دولت  

شناسه: 1412939 

شهرداری مشکین دشت

ــورخ  ــماره 562 م ــت بش ــکین دش ــهر مش ــامی ش ــورای اس ــوز ش ــاس مج ــر اس ــردارد ب ــت در نظ ــکین دش ــهرداری مش ش
1401/5/6و1330 مــورخ1401/8/11 نســبت بــه برگــزاری مناقصــه هــای ذیــل از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت اقــدام 
نمایــد . کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصه تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریق 
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد(به آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران 
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهی امضــای الکترونیکــی را جهت شــرکت در 

مناقصــه محقــق ســازند . از تاریــخ چــاپ اول اســناد آمــاده ارائــه از طریــق ســامانه الکترونیکــی مــی باشــد .

علیرضا صفرخانلو/شهردار مشكین دشت

نوبت دومنوبت دوم

توضیحاتسپرده شرکت در مناقصه به ریالمبلغ پروژه به ریالنوع پروژهردیف

خریدیک دستگاه ماشین نمک 1
-8.000.000.000400.000.000پاش مکانیزه بازو غلطان

2

خرید 3 دستگاه پرس زباله 
8مترمکعبی و یک دستگاه 
چند منظوره مخزن شوی و 

جدول شوی مجهز به کارواش 
فشار قوی و خیابان شوی

18.500.000.000925.000.000-

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ازساعت 8صبح روز شنبه 1401/8/28لغایت روز شنبه 1401/9/5
مهلت زمان ارائه پیشنهاد : از روز یک شنبه  1401/9/6  لغایت ساعت 14:00 روز چهارشنبه 1401/9/13

زمان بازگشایی پیشنهادها : ساعت 14:30 روز چهارشنبه 1401/9/13 
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود . شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد .

مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی کــه بــه مــدت 90 روز حداقــل دارای اعتبــار و قابــل تمدیــد باشــد و یــا واریــز نقدی 
بــه شــماره حســاب 0107195292009 نــزد بانــک ملــی ایران شــعبه مشــکین دشــت .

برندگان نفر اول تا سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد . 
به پیشنهادهای مخدوش، ناخوانا. مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد .

بارگزاری تصویر ضمانت نامه شرکت در مناقصه در سامانه تدارکات الزامی می باشد .
سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است .

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه شهرداری مشکین دشت
تلفن : 36204407-026 داخلی 218-217-216

اطاعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام اســتان هــا، در ســایت ســامانه ) www.setadiran.ir( بخــش " ثبــت نــام /پرفایــل تامیــن کننــده / مناقصــه گــر " 
موجــود اســت .  

موضــوع مناقصــه : جمــع آوری و نگهــداری 
چــرخ هــای دســتی حمــل بــار مســافر )بــدون 
باربــری( فــرودگاه بین المللــی مهرآبــاد- نوبت 
دوم  از طریــق اشــخاص حقوقــي واجــد شــرایط 

مهلــت فــروش اســناد: از روز شــنبه مــورخ 1401/9/5 لغایــت  روز   
پنــج شــنبه   مــورخ  1401/9/10

ــامانه  ــه س ــناد ب ــت اس ــور دریاف ــه منظ ــناد: ب ــت اس ــوه دریاف نح
 www.setadiran.ir تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس

ــود. ــه ش مراجع
ــت ارســال پیشــنهادات در ســایت : روز  ســه شــنبه  ــن مهل آخری

ــد. ــی باش ــح م ــاعت 9:00 صب ــورخ 1401/9/22 س م
ــورخ 1401/9/22  ــنبه م ــه ش ــاكات : روز س ــایي پ ــان بازگش زم

ــد. ــی باش ــح  م ــاعت 10:00 صب س
مبلــغ ســپرده شــركت در مناقصــه : 4.083.000.000 ریــال مــی 

باشــد.
ــد صاحیــت از وزارت  ــه تائی ــد دارای گواهینام ــران بای مناقصــه گ
رفــاه و همچنیــن گواهــی صاحیــت ایمنــی و شناســه ملــی و 

ــند. ــادی باش کداقتص

100 T-MA-401-8-18 مناقصه عمومي 
)یک مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی فشرده( 

نوبت اولنوبت اول

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآبادشناسه: 1415116   م الف 3312            

شــركت مجتمــع گاز پــارس جنوبــي )پاالیشــگاه نهم)فــاز 12(( در نظــر دارد اقــام مورد نیــاز خود 
را بــا شــرایط ذیــل بصــورت برگــزاری مناقصــة عمومــي دو مرحلــه ای از طریــق ســامانه تــدارکات 

الکترونیکــی دولــت )ســامانه ســتاد( تامیــن نماید:

نوبت اولنوبت اولآگهي فراخوان ارزیابي کیفي مناقصه عمومي دو مرحله ای

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبيشناسه: 1415526   م الف 1            

2001097587000021شامره فراخوان در سامانه ستاد ایران:

0149020شامره تقاضاوR9/401/11 شامره مناقصه شامره مناقصه و تقاضا :

موضوع و رشح مخترص اقالم 

درخواستی:
”P/F: PLC “SIEMENS

ريال45.000.000.000مبلغ برآوردي مناقصه :

مبلغ تضمني رشكت در فرايند 

ارجاع كار:
ريال2.250.000.000

نوع تضمني رشكت در فرايند ارجاع 

كار:

تضمني رشكت در فرايند ارجاع كار بصورت ييك از تضامني قابل قبول وفق آيني نامه تضمني شامره 123402/ت50659 ه 

مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد.

تاريخ هاي مهم در فرآيند برگزاري 

مناقصه از طريق سامانه ستادايران:

1401/08/30زمان اولني انتشار آگهی/ارسال به صفحه اعالن عمومی:

12/ 09 /1401مهلت بارگريي و دريافت اسناد ارزيابی کيفی از سامانه ستادايران:

26/ 09 /1401مهلت بارگذاري و ارسال پاسخ استعالم و مدارک ارزيابی کيفی در سامانه ستادايران:

آخرين مهلت بارگذاری پيشنهادات 

فنی و مالی در سامانه ستادايران:

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال 

می گردد.

آدرس مناقصه گذار:

استان بوشهر- كنگان- كيلومرت 15 جاده عسلويه- مجتمع گاز پارس جنويب- پااليشگاه نهم)فاز12( - كد پستي: 

 7539171057

تلفن : 07731463913 - 07731463728-  فكس: 07731463327 -07731463351

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکرتونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکرتونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد وبه 

پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکرتونیکی اقدام منایند. 

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشرت به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شامره تلفن های 07731463728 - 07731463913  متاس حاصل فرمايند. 

 گاز پارس جنوبی 

نوبت سومنوبت سوم


