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یک فاجعه با طرح »ما« و »آن ها«

مدت ها است که شکاف های متعدد و متکثر اجتماعی 
در  جامعه  این  رادیکالیزه شدن  زمینه ساز  ایران  در 
مواجهه با رخدادها و رویدادهای مختلف در عرصه های 
فرهنگی شده  و  اقتصادی  اجتماعی، سیاسی،  گوناگون 
است. شکاف هایی که برای بروز هر یک می توان دالیل 
این  از  یک  هر  به  اگر  داد.  ارائه  فراوانی  زمینه های  و 
شکاف ها در زمان مقتضی پرداخته می شد و امکان رفع 
آن ها فراهم می آمد، شاید حاکمیت امروز با چالش هایی 
به مراتب کمتر با بسامدی بسیار پایین تر مواجه بود. اما 
اصرار بخش های مختلف حاکمیت به بی توجهی نسبت 
به این شکاف ها، موجب شده تا شرایط به گونه ای دیگر 
رقم بخورد؛ تا جایی که به نظر می رسد جامعه ایران در 
حال گذار از این شکاف ها به نقطه ای بسیار ناپایدارتر و 
را می توان  خطرخیزتر است. نقطه ای که مختصات آن 
مطالبات  تجمیع  و  موصوف  شکاف های  هم پوشانی  از 
بخش های متکثر آن به دست آورد. در این نقطه است 
که هر کنش اجتماعی در هر یک از طبقات اجتماعی 
با بازخوردی به غایت منفی و سلبی از سوی گروه های 
دیگر روبه رو خواهد شد. البته افزون بر این متغیرها، باید 
متغیر بسیار مهمی به نام »متغیر حاکمیت« را هم افزود. 
متغیری که به تنهایی هم در ایجاد و هم در تعمیق این 

شکاف ها نقش بسزایی داشته و دارد.
به دیگر بیان، هر یک از شکاف های موجود در جامعه 

ایران سه کنش گر اصلی دارد.

در حسرت یک سقف!
وزیر راه و شهر سازی:

طرح مسکن ملی برای قشر متوسط به پایین نیست

سرمقاله
علیرضا صدقی

 صفحه  10

ادامه در صفحه  2

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به افزایش استفاده 
شهرهای  در  عمومی  حمل ونقل  وسایل  از  شهروندان 
حمل ونقل  ناوگان  تجهیز  و  تامین  ضرورت  بر  بزرگ، 

عمومی تهران و کالن شهرهای کشور تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، 
اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی نحوه نوسازی ناوگان 
حمل ونقل عمومی با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد برای 
تامین خودروهای جمعی در شهرهای بزرگ، تاکید کرد: 
ضرورت دارد همه دستگاه های ذی ربط برای اجرای مصوبه 
شورای اقتصاد در خصوص تامین ۳ هزار دستگاه اتوبوس 
جدید برای تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی تهران و ۳ 
هزار دستگاه اتوبوس دیگر برای سایر کالن شهرها اقدامات 
الزم را انجام دهند. وی تصریح کرد: دولت منابع مالی الزم 

برای نوسازی اتوبوس های فعلی تهران و شهرهای بزرگ را 
تامین می کند و باید بالفاصله کار بازسازی و نوسازی این 
اتوبوس ها آغاز شود. معاون اول رئیس جمهوری با بیان 
اینکه حدود ۸۰۰ میلیون دالر ارز برای تهیه ۶۳۰ واگن برای 
رفع نیاز مترو تهران تامین شده است، گفت: دولت از 
شهرداری تهران و شرکت های سازنده واگن و وزارت کشور 
و  واگن ها  به ساخت  نسبت  وقت  اسرع  در  می خواهد 

تحویل به متروی تهران اقدام کنند.
و  خودروسازی  شرکت های  از  حمایت  افزود:  وی 
واگن سازی عالوه بر راه اندازی مجدد خطوط تولید موجب 
اشتغال زایی از یکسو و کمک به افزایش رفاه مردم از سوی 
دیگر می شود. در این جلسه محسن هاشمی رفسنجانی 
رئیس شورای شهر تهران نیز با ارائه گزارشی از وضعیت 

فعلی ناوگان حمل ونقل عمومی تهران و افزایش تمایل 
توجه  اتوبوس، خواستار  و  مترو  از  استفاده  برای  مردم 
عمومی  حمل ونقل  ناوگان  تجهیز  برای  دولت  جدی تر 

کالن شهر تهران شد.
همچنین شهردار تهران با اشاره به افزایش ۱۱ درصدی 
افزایش  از  پس  عمومی  حمل ونقل  وسایل  از  استفاده 
حمل ونقل  ناوگان  وضعیت  از  گزارشی  بنزین،  قیمت 
عمومی پایتخت و ضرورت تجهیز و نوسازی آن در جهت 

خدمت بهتر به شهروندان ارائه داد.
همچنین معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی 
وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور در گزارش دیگری به وضعیت حمل ونقل عمومی 
در کالن شهرها پرداخت و اجرای مصوبه شورای اقتصاد 

را ضروری  جدید  اتوبوس  دستگاه  هزار  تامین ۱۹  برای 
خواند. در این جلسه که وزرای نفت، صنعت، معدن و 
تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، شهردار و رئیس شورای 
شهر تهران و برخی مدیران شرکت های خودروساز حضور 
داشتند، مقرر شد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه 
ظرف یک هفته اقدامات الزم را برای تامین منابع مورد نیاز 
منظور  به  جدید  اتوبوس  دستگاه  هزار   ۶ ساخت  برای 
انجام  و سایر کالن شهرها  تهران  به شهرداری  واگذاری 

دهند و نتیجه را گزارش کنند.
در این جلسه مقرر شد با توجه به تامین منابع مالی 
و امضای تفاهم نامه های الزم میان دستگاه های ذی ربط، 
 بازسازی و نوسازی هزار دستگاه اتوبوس در پایتخت آغاز 

شود و این برنامه در سایر شهرها نیز دنبال شود. 

معاون اول رئیس جمهوری:

وری است تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی پایتخت و کالن شهرها ضر

طاهر جمشیدزاده *
 درست۲روز پیش بود که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش 
مبسوط و میدانی خود قاطعانه اعالم کرد که کارشناسان سازمان ملل متحد بر 
اساس شواهد و مدارک ادعاهای آمریکا و عربستان درباره دست داشتن ایران در 
حمله به تأسیسات نفتی آرامکو را تأیید نمی کنند. این موضع و اعالم نظر رسمی 
دبیرکل هرچند به مذاق آمریکا و عربستان و حامیان منطقه ای، غربی و اروپایی 
آنها خوش نیامد، اما برای تنویر افکار عمومی مردم جهان و نظام بین الملل الزم 
و مفید بود که گذشته از اینکه یکبار دیگر حقانیت ایران و ملت نستوه آن برای 
جهانیان آشکار شد یک پیام واضح و یک فیدبک روشن به دنیا مخابره کرد که 
فشار حداکثری و تحریم ظالمانه و یکجانبه ایاالت متحده آمریکا در پی خارج 
شدن افراطی و یکجانبه این کشور در اردیبهشت۱۳۹۷هجری شمسی از توافق 
بین المللی برجام علیه ملت مقاوم و دولت قاطع جمهوری اسالمی ایران بی فایده 
و بی هدف است. همانگونه که صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی در 
دسامبر۲۰۱۹اعالم کرده اند ایران در حال گذر از بحران و عدم ثبات اقتصادی است 
و سال آینده تحریم ها اثر و  کارکرد خود را بر اقتصاد ایران از دست می دهند و تراز 
اقتصاد ایران مثبت و رشد آن از منحنی سینوسی به روند تصاعدی ارتقا خواهد 
یافت. یگان های پهپادی یمن در عملیات)توازن بازدارندگی( پاالیشگاه های »بقیق 
و خریص« وابسته به شرکت نفتی آرامکوی عربستان را هدف حمله قرار داد. در 
پی حمالت پهپادی یمن در شهریور امسال، حدود۵۰ درصد از صادرات نفت خام 

عربستان به بازارهای جهانی متوقف شد.
اهمیت ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی منطقه خاورمیانه به ویژه 
حوزه خلیج فارس بر کسی پوشیده نیست. توجه ویژه همه دولت های استعمارگر 
به این منطقه طی ادوار مختلف و  سده های اخیر، دلیلی بر این برهان و  ادعاست 
که یکی از راه های تسلط و سیادت بر جهان، تسلط و اعمال نفوذ بر این حوزه 
است. در این حوزه عالوه بر جمهوری اسالمی ایران، کشور عربستان سعودی 
به عنوان قدرتی تأثیرگذار بر تحوالت منطقه ای، نزد همه نظریه پردازان و فعاالن 
سپهر سیاست، امنیت و اقتصاد شناخته شده است. عربستان عالوه بر اهمیت 
خود،  جای  در  هریک  که  خویش  اقتصادی  و  فرهنگی  جغرافیایی،  تاریخی، 

پتانسیل و مزیتی بزرگ محسوب می شود، به عنوان یکی از بازیگران منطقه 
خاورمیانه، نقشی برجسته را در عرصه قدرت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حتی 
امنیتی به خود اختصاص داده است و به همین دلیل جایگاه مهمی در سیاست 
خارجی و دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران داشته است. روابط این دو کشور 
در دوران سازندگی و ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی فقید در اوج 
خویش بود و دوران طالیی روابط دیپلماتیک دو کشور در این برهه بود که به 
دولت اصالحات هم تعمیم و تسری یافت، اما در اوایل دولت نهم این رابطه دچار 
شیب سینوسی شد و کم کم از آن دوران فاصله گرفت و در دولت دهم بیشتر شد 
و با آغاز به کار دولت یازدهم،  گشایش بهتری حاصل شد و روابط بهتر از گذشته 
شد. سال۹۴ دو مسئله مهم رخ داد؛ نخست مداخله نظامی عربستان در یمن 
در۲۵ مارس۲۰۱۵میالدی برابر با ۶ فروردین۹۴هجری شمسی و سپس اعدام 
شیخ نمر روحانی شیعه مخالف دولت عربستان که این قضیه باعث جریحه دار 
شدن مسلمانان دیگر بالد و کشورهای اسالمی و  به ویژه ایران شد که حمله به 
سفارت عربستان در تهران در روز شنبه۱۲دی ماه۱۳۹۴ و پس از اعدام شیخ نمر از 
تبعات این مسئله بود. در پی حمله دولت ریاض به مردم مظلوم و مسلمان یمن 
و آپارتاید انسانی در صنعا در۵سال پیش تا کنون این روابط کاهش یافت و سردی 
روابط دیپلماتیک بیشتر و بیشتر شد و با حمله انصارالله یمن در شهریور امسال 
به قلب اقتصادی عربستان »پایگاه نفتی آرامکو« همچنان دو کشور بر حفظ مدار 
سینوسی روابط دیپلماتیک اصرار می ورزند. اگرچه تالش ها و واسطه گری نظیر 
»سلطان قابوس« پادشاه اردن و عمران خان نخست وزیر پاکستان و یکی دو 
کشور همسایه انجام شد، اما منجر به عادی سازی روابط فی ما  بین دیپلماتیک 
نشد. شناخت دقیق اهداف، نیازها و نقاط قوت و ضعف کشور و دولت عربستان 
در عرصه های مختلف به عنوان جدی ترین رقیب جمهوری اسالمی ایران در این 
منطقه به ویژه در حوزه خلیج فارس، برای هر پژوهشگر، محقق و کارشناس 

سیاست خارجی مبرهن و ضروری است.
نظام حاکم بر آل سعود؛ دولتی برخاسته از سنت ها و تاریخ قبایل نجد است 
که سعی می کند ضمن تطبیق خود با معیارهای قرن۲۱مشروعیتش را به کل 
عربستان تعمیم و تسری داده و چهره قابل قبولی از خود به دنیای خارج ارائه 

دهد. آل سعود با معرفی سیستم پادشاهی به عنوان جزء الینفک سنت و تاریخ 
دولت  نیز  خارجی  بعد  در  می دهد.  ادامه  حیات خود  به  عربستان همچنان 
عربستان با برقراری رابطه ویژه »نفت در برابر امنیت« به ویژه از سال۲۰۱۶میالدی 
و پس از جلوس دونالد ترامپ بر اریکه کاخ سفید این رابطه داغ تر شده است 
که ترامپ بارها و بارها عربستان را به گاو شیرده تشبیه و آن را متحد نزدیک 
منطقه ای قلمداد کرده است و عربستان در این راستا توانسته حمایت ایاالت 
متحده آمریکا را به عنوان منبع اتکا و پشتوانه خارجی برای خود به دست آورد. 
با ملک سلمان شاهزاده جوان و بی تجربه در  نظام حاضر و کنونی عربستان 
سیاست »نقش مستقیم و باواسطه وی در قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار 
منتقد دولت ریاض چندی پیش لو رفت و لکه ننگی برای او  و حامی اصلی اش 
آمریکا شد که اکنون رئیس جمهورش در کارزار استیضاح دموکرات های کنگره گیر 
افتاده است و استیضاح وی اعالم وصول شده و تا قبل از کریسمس و تعطیالت 
زمستانی قرار است فرجام آن به وسیله نمایندگان کنگره نهایی و مشخص شود.« 
کماکان به این سیاست چند دهه اخیر واشنگتن که »دفاع از ثبات سعودی برای 
آمریکا مسئله ای حیاتی به شمار می رود« تکیه دارد. با وجود این، تحوالت ژرف و 
گسترده دو دهه اخیر در ریاض گویای آن است که تداوم روند فعلی با مشکالتی 
در آینده مواجه خواهد شد که با توجه به تهدیدات و مسائل موجود، دولت 
عربستان در حال حاضر در مرحله »فرسایش مشروعیت و انفعال سیاسی« قرار 
دارد. گیر افتادن در مسلخ و باتالق یمن و قتل  عام زنان و کودکان بی سرپناه این 
کشور، انزجار جهانی، عدم کنترل اوضاع و تطبیق با شرایط، زمینه ورود به دوره 
»بحران« و درنهایت »فقدان مشروعیت« را ایجاد و فراهم خواهد کرد. در بعد 
داخلی، نزدیکی دو جریان اصلی لیبرالی و اهل صحوه و در بعد خارجی تغییر 
سیاست آمریکا در قبال عربستان و جایگزین کردن آلترناتیوی به جای ریاض در 
این خصوص بسیار حیاتی و حائز اهمیت به شمار می رود و اگر برنده انتخابات 
نوامبر۲۰۲۰میالدی در ایاالت متحده آمریکا دموکرات ها باشند عرصه بیش از پیش 
بر عربستان تنگ و تنگ تر خواهد شد و بی تردید عربستان باید منتظر جایگزین 

تازه ای برای خویش باشد. 
* روزنامه نگار

گزارش قاطع گوترش و سکوت عربستان

خبر
امیر سیاری:

ارتش خالء بودجه ای خود را با خالقیت، ابتکار و روحیه 
جهادی پر کرده است

امیر دریادار سیاری با مقایسه وضعیت نیروهای مسلح ما نسبت به پیش از 
انقالب گفت: اگر بخواهیم به اهم تفاوت های ارتش نسبت به دوران پیش از 
انقالب شکوهمند اسالمی بپردازیم بایستی مهم ترین دستاوردهای آن را خروج 

مستشاران نظامی، خوداتکایی در حوزه تجهیزات بدانیم.
به گزارش ایلنا، امیر دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده 
ارتش، در حاشیه جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس و در جمع خبرنگاران، 
خوداتکایی در زمینه تجهیزات را از مهم ترین دستاوردهای انقالب در حوزه 
دفاعی دانست و ادامه داد: از ابتدای انقالب تمام تالش ها چه در حوزه نیروی 
انسانی و چه در حوزه تجهیزات در این راستا بوده است که روی پای خود 
بایستیم. امیر دریادار سیاری گفت: با توجه به اینکه ما به دنبال ارتقای توان 
بازدارندگی کشور هستیم و باید توان دفاعی را باال ببریم، یکی از مؤلفه هایی که 

در ارتقای توان دفاعی کشور اثر دارد نیروی انسانی است.
وی افزود: متغیری که روی انسان تاثیر می گذارد مسائل فرهنگی است 
که ارتش جمهوری اسالمی ایران در مسائل فرهنگی برای ارتقای توان دفاعی 
کشور به آن اهمیت می دهد. معاون هماهنگ کننده ارتش افزود: در جلسه 
کمیسیون فرهنگی مجلس، مسائل مربوط به فعالیت های فرهنگی در سطح 
ارتش جمهوری اسالمی ایران که ابعاد مختلفی را به خود اختصاص می دهد 
را مطرح کردیم و همچنین در زمینه کمبودها هم مسائلی عنوان شد. رئیس 
ستاد ارتش گفت: دستگاه ها و نهادهای مختلف فرهنگی موجود در سطح 
کشور یک تکلیف و وظیفه ای هم نسبت به پشتیبانی ارتش دارند که ما در 
کمیسیون مطرح کردیم. مثالً در فضای مجازی، موضوعات هنری، ارزشی، 
فرهنگی، فیلم و سریال که الزم است نقش و جایگاه ارتش در این حوزه ها 
به خوبی دیده شود. وی با تأکید بر اینکه نگاه ما به درون است و تولیدات و 
تجهیزات را در داخل کشور می سازیم، افزود: با توجه به همت، غیرت، توان 
ایثارگری و از خود گذشتگی و مقاومت و مدیریت و عشق و عالقه ای که در 
جوانان و متخصصان و فرماندهان ما وجود دارد توانسته ایم با همین اعتبارات 
کم، کار را جلو ببریم و به دستاوردهای بزرگی در زمینه ساخت مدرن ترین و 
پیچیده ترین تجهیزات دفاعی در حوزه های مختلف اعم از زمین، دریا، زیر سطح 
و هوا شامل انواع ناوهای موشک انداز، ناوشکن ها، زیردریایی های کالس سبک 
و نیمه سنگین، جنگنده ها و انواع تانک ها و موشک ها و رادارها و اژدرها دست 
پیدا کنیم. امیر دریادار سیاری اذعان کرد: ارتش جمهوری اسالمی ایران، خالء 
بودجه ای خود را با خالقیت، ابتکار، روحیه جهادی و تجارب هشت سال دفاع 
مقدس پر کرده، ولی الزم است مسئوالن کشور از جمله نماینده های مجلس 
شورای اسالمی با جدیت و توجه ویژه به امنیت کشور برای تقویت نیروهای 

مسلح از جمله ارتش حمایت و پشتیبانی الزم را به عمل آورند.

شورای ضد همکاری
گروه ایران و جهان - چهلمین نشست شورای همکاری خلیج فارس در حالی روز سه شنبه 
در ریاض پایان یافت که علی رغم بیانیه  پایانی عریض و طویل آن، سایه سنگین واگرایی 

میان اعضای این شورا همچنان پررنگ بود.
در حالی که گفته می شد پادشاه عربستان از تمامی سران عرب برای حضور در این 
نشست دعوت کرده و چند روز قبل از شروع رسمی اجالس، وزیر خارجه قطر مذاکرات 

کشورش با عربستان بر سر رسیدن به یک توافق جامع را تایید کرده بود، سران کشورهای 
عمان، امارات و قطر در این نشست حضور نداشتند. در این میان و در حالی که برخی 
از ناظران معتقد بودند که چهلمین نشست شورای همکاری خلیج فارس احتماالً خروجی 

مثبتی درخصوص تنش زدایی با قطر به همراه خواهد داشت.
شرح در صفحه  11

»ابتکار« چهلمین نشست شورای همکاری خلیج فارس را بررسی می کند

آیا طرح جدید شهرداری پایتخت می تواند

رفتارهای موتورسواران را ساماندهی کند؟

بر اساس قانون های توسعه کشور، دولت ها  موظف

به اصالح قیمت حامل های انرژی هستند

لیگ قهرمانان برای شاگردان کالدرون بعد از دربی

آغاز می شود

»ابتکار« برخی از نمایشگاه های هنری هفته آینده را

مرور می کند

اما و اگرهای 
»موتورسوار خوب«

وز مردم مخالفان دیر
وز دولت مخالفان امر

زمستان سخت در انتظار پرسپولیس

رنگی از طبیعت بر بوم هنر

گروه جامعه – اگر از بسیاری عابران و رانندگان خودروها سوال 
کنید که موتورسیکلت ها و موتورسوارها را به چه می شناسند، اغلب به 
صفت ها و توصیف های مثبتی بر نمی خورید. انواع بی قانونی، احساس 
ناامنی، خطر، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ... برخی از اصلی ترین 

چیزهایی است که مترادف نام موتورسیکلت به ذهن می رسد.
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یک فاجعه با طرح »ما« و »آن ها«

ادامه از صفحه یک
است  اجتماعی ای  گروه  کنش گر  نخستین   
که مطالبه ای را مطرح می کند؛ دومین کنش گر 
را باید در برخورد، زاویه و منظر دیگر گروه های 
اجتماعی نسبت به این مطالبه دانست؛ سومین 
و آخرین کنش گر هم در رویکرد حاکمیت نسبت 

به نخستین کنش گر تعریف می شود.
هرچند وجود همان دو کنش گر نخست نوعی 
از بی نظمی را در بافتار اجتماعی موجب می شود، 
اما حضور مداخله جویانه و برخورد سلبی حاکمیت 
با هر یک از گروه های اجتماعی موازنه و حتی 
امکان برقراری موازنه در این فرآیند را از جامعه 
شکاف های  حقیقت،  در  می کند.  سلب  ایران 
اجتماعی در ایران عالوه بر ماهیت بحران آفرین 
خود، با عنصر تسریع کننده ، برهم زننده انتظام 
حاکمیت  عنوان  تحت  مداخله گری  و  موجود 
نیز روبه رو است. از این منظر باید دانست که 
شکاف های اجتماعی در ایران بیش از هر جامعه 

دیگری مخاطره آمیز و نگران کننده است.
این وضعیت، تیغ تند شکاف های اجتماعی در 
ایران را تیزتر و برندگی آن را چندین برابر می کند. 
با  قهرآمیز  برخورد  تیز  تیغ  این  سوی  یک  در 
مطالبات گروه های اجتماعی به وجود می آید و هر 
مطالبه، خواسته یا درخواستی با واکنشی حذفی، 
سلبی و انکاری روبه رو می شود و در سوی دیگر 
تقسیم بندی  نظیر  بنیادینی  و  رادیکال  مفاهیم 
جامعه به »ما« و »آن ها« را پدید می آورد. نتیجه 
با مداخله حاکمیت در برخورد  آن می شود که 
شکاف های اجتماعی و بر هم زدن موازنه موجود در 
مواجهه گروه های اجتماعی با یکدیگر و از آنجا که 
حاکمیت دسِت باال را در تبلیغات عمومی دارد، 
بسیاری از شکاف های طبیعی موجود هم از سوی 
نسبت  به حاکمیت  اجتماعی  گروه های  تمامی 
داده می شود. البته این نسبت چندان هم بیراه 
نیست؛ چرا که به هر طریق حاکمیت با حضور 
پررنگ در صحنه، نتیجه بسیاری از منازعات و 
تعارضات موجود را تغییر می دهد و له یا علیه یک 

گروه یا هر دو جریان وارد عرصه می شود.
و  »ما«  مخاطره آمیز  مفهوم  وصف،  این  با 
گروه های  و  طبقات  میان  ابتدا  که  »آن ها« 
اجتماعی شکل گرفته بود، پس از این مداخله های 
فراوان، به نسبت میان »بدنه جامعه« و »طبقه 
حکمران« تبدیل می شود. در این مرحله اجتماعی 
ـ که به نظر می رسد ایران امروز در آن قرار دارد 
ـ علی رغم وجود شکاف های پیش گفته، نوعی از 
»هم پوشانی مطالبات« میان گروه های اجتماعی 
به وجود می آید. در این هم پوشانی مطالباتـ  که 
ـ یک »وفاق  می تواند واقعی یا غیرواقعی باشد 
قشری« میان بدنه جامعه رخ می نماید. با بروز 
این وفاق قشری که امکان تبدیل شدن به »وفاق 
عمیق« را هم دارد، جامعه به نوعی همبستگی 
خواهد رسید. در این نقطه است که بسیاری از 
مفاهیم پایه ای نظیر منافع ملی، برابرنهادی چون 
منافع حاکمیت پیدا می کنند و این یعنی تعمیق 
مفهوم »ما« و »آن ها« میان جامعه و حکمرانان. 
وجود چنین شرایطی بدون شک بحرانی بزرگ 
برای هر حاکمیتی محسوب می شود، بحرانی که 
می تواند ارکان یک نظام مستقر را به لرزه بیندازد. 
سرعت  به  باید  حاکمه  دستگاه  آن که  نتیجه 
تدابیری برای برون رفت از این وضعیت بیندیشد. 
وضعیتی که به غایت ناپایدار است، این ناپایداری 
هم تیغی دو لبه است؛ به این معنی که می تواند 
به سرعت تبدیل به »موقعیت انقالبی« شود و یا 
در سوی دیگر به »موقعیت عادی« بازگردد. نکته 
بسیار حائز اهمیت این که جامعه در این مرحله 
هیچ نقشی ندارد و تنها حاکمان هستند که باید 
تالش کنند تا کشور به »موقعیت انقالبی« سالم 

نکند. 

تذکر آیت اهلل جنتی به هیئت های اجرایی

 در بررسی صالحیت ها

با دقت عمل کنند

دبیر شورای نگهبان در جلسه این شورا خطاب 
بررسی  تاکید کرد که در  اجرایی  به هیئت های 
صالحیت های داوطلبان انتخابات مجلس با دقت 
عمل کنند تا شاهد شکایت کمتری به هیئت های 

نظارت و شورای نگهبان باشیم.
آیت الله جنتی با اشاره به ثبت نام بیش از 
۱۶ هزار نفر برای نامزدی در انتخابات مجلس 
یازدهم و آغاز فرآیند بررسی صالحیت ها توسط 
اعضای محترم  از  اجرایی  گفت:  هیئت های 
هیئت های اجرایی در سراسر کشور می خواهیم 
که بررسی صالحیت های داوطلبان انتخابات 
مجلس را با دقت زیاد انجام دهند و مراقبت 
افزود:  وی  نشود.  ضایع  کسی  حق  تا  کنند 
در بررسی صالحیت ها، حق کاندیداها و حق 
مردم هر دو باید حفظ شود و داوطلبانی که 
دارای شرایط هستند، در هیئت های اجرایی رد 
صالحیت نشوند و افرادی که آلوده به فساد 
تأیید نشوند. وی  نیز  فاقد شرایط هستند  یا 
خطاب به هیئت های اجرایی متذکر شد: اگر 
دقت کافی در بررسی صالحیت ها صورت بگیرد 
و نسبت به فساد اقتصادی و فساد اخالقی و 
ضدیت با حاکمیت، مسامحه ای نشود، دیگر 
شاهد شکایت کمتر داوطلبان به شورای نگهبان 

در بررسی صالحیت هایشان خواهیم بود.

توضیحات واعظی درباره نیزارهای ماهشهر

به نیروی انتظامی و مردم 

تیراندازی می کردند 

رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره جزئیات 
اساس  بر  گفت:  ماهشهر  نیزارهای  اتفاقات 
است،  موجود  اتفاقات  این  از  که  تصاویری 
مردم  و  انتظامی  نیروی  به  مسلح  عده ای 
تیراندازی می کردند که این کار خیلی عجیبی 

است.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهوری در حاشیه جلسه هیئت وزیران 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره 
جزئیات اتفاقات نیزارهای ماهشهر گفت: بر 
موجود  اتفاقات  این  از  که  تصاویری  اساس 
است عده ای مسلح به نیروی انتظامی و مردم 
تیراندازی می کردند که این کار خیلی عجیبی 

است.
شاهد  عسلویه  و  ماهشهر  در  افزود:  وی 
بودیم که اینها سنگربندی کرده بودند و اسلحه 
داشتند که این موضوع عجیبی بود؛ عده ای از 

کشته ها هم توسط همین ها انجام شده است.
در  همچنین  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس 
پیشنهادی  گزینه  درباره  پرسشی  به  پاسخ 
کشاورزی  جهاد  وزارت  برای  رئیس جمهوری 
مشخص  هنوز  حجتی  جانشین  کرد:  اظهار 
بررسی  مختلف  افراد  بین  و  است  نشده 

می کنیم.
و  کشورها  از  برخی  حمایت  درباره  واعظی 
مقامات اتحادیه اروپا از حوادث اخیر در ایران 
اظهار کرد: بسیاری از کشورها از جمله آمریکا 
و نیز رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای 
اروپایی  از کشورهای  برخی  و  منطقه  ارتجاع 
برای اتفاقات آبان ماه ایران خیلی حساب باز 
کرده بودند، برنامه ویژه درست کرده بودند و 
مصاحبه کرده بودند و این که این حوادث ظرف 
۴۸ ساعت پایان پیدا کرد، آنها به هم ریختند؛ 
به  خود،  گذشته  حرف های  اصالح  برای  لذا 
از  مملو  که  شدند  متوسل  اظهارات  یکسری 
پراکنده گویی است و هیچ پایه و اساسی هم  

ندارد.
تبادل  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  واعظی 
به  آن  تکرار  و  آمریکا  و  ایران  بین  زندانی 
عنوان الگو در سایر مسائل، اظهار کرد: بحث 
دشمن تراشی  دنبال  به  اینکه  و  تنش زدایی 
بوده  ما  از سیاست های  یکی  همواره  نباشیم 
است و این سیاست را با حفظ اصول و منافع 
و امنیت ملی خود در رابطه با همه کشورها 

دنبال می کنیم.
وی با بیان این که »همیشه حساب مسائل 
انسان دوستانه با سایر مسائل متفاوت است«، 
با کشوری کار  ادامه داد: ممکن است وقتی 
این  می شود،  انجام  افراد  تبادل  و  انسانی 
موضوع بر افکار عمومی مردم دو کشور تاثیر 
داشته باشد، اما به مفهوم این نیست که این 
مسئله به سایر مشکالتی که وجود دارد تسری 

داده شود.
دکتر  گفت:  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس 
سلیمانی برای ما به عنوان دولت و هم برای 
دانشگاهیان و هم به دلیل خدماتی که به کشور 
آمادگی  ما  و  است  ارزش  با  بسیار  بود  کرده 
داشتیم از همه امکانات خود برای آزادی وی 
و بازگشت به کشور و نزد خانواده وی استفاده 
کنیم و این کار را هم انجام دادیم. اگر در آینده 
نیز زمینه ای وجود داشته باشد تا بتوانیم اتباع 
خودمان را که در کشورهای مختلف از جمله 
آمریکا هستند به کشور بازگردانیم، لحظه ای 

دریغ نمی کنیم.
واعظی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره 
بر  مبنی  فرانسه  جمهوری  رئیس  درخواست 
بازگرداندن دو تبعه این کشور اظهار کرد: اگر 
کسی از اتباع فرانسه در ایران باشد به طور 
طبیعی رئیس جمهوری آن کشور درخواست 
خود را انجام می دهد، اما قوه قضائیه ایران هم 
باید مراحل حقوقی و قضایی خود را انجام دهد 
که هر زمان نتیجه آن مشخص شد، به دولت 

فرانسه منعکس می کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در ادامه در پاسخ 
به پرسش خبرنگاری درباره مهلت باقی مانده 
ایران و طرح  به  اقدام مالی  از سوی کارگروه 
موضوع ایران در کمیسیون مشترک برجام با 
 FATF تاکید بر این که »برجام و لوایح مرتبط با
فرصت  گفت:  ندارد«،  هم  با  ارتباطی  هیچ 
یک ماهه که برای برجام باقی مانده، فرصتی 
نسبتا زیاد است و کارها در حال انجام است، 
اما درباره زمان باقی مانده برای لوایح FATF با 
مجلس شورای اسالمی در این زمینه در تعامل 
تشخیص  مجمع  در  هم  الیحه ای  و  هستیم 
که  است  بررسی  دست  در  نظام  مصلحت 
فعلی  خاص  شرایط  به  توجه  با  امیدواریم 
مجلس و مجمع به این مسئله نگاهی داشته 

باشند که مشکل حل شود.

این دو چهره شاخص اصولگرایی چهار  سال پیش 
در انتخابات خبرگان، با پیروزی قاطع فهرست مورد 
حمایت میانه روها و هاشمی رفسنجانی، از راهیابی به 
خبرگان بازماندند. یعنی در پنجمین دوره انتخابات 
مجلس خبرگان نبود نام ۲ چهره شاخص در میان 
منتخبان حوزه انتخابیه تهران بیش از نام منتخبان 
آن اهمیت یافت، آیات محمد یزدی و محمدتقی 
در  عضویت  دوره  چند  سابقه  که  یزدی  مصباح 
رای  کسب  به  موفق  داشتند،   را  خبرگان  مجلس 
کافی برای عضویت در این مجلس نشدند. درواقع 
علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه   ۹۴ سال  انتخابات 
قم، جامعه روحانیت و خبرگان مردم سه فهرست 
جداگانه انتخاباتی منتشر کرده بودند. نام ۹ نفر در 
فهرست ۱۶نفره هر سه جریان انتخاباتی برای استان 
مردم  خبرگان  فهرست  ولی  بود،  مشترک  تهران 
منتسب به آیت الله هاشمی رفسنجانی، تفاوت هایی 
فاقد چهره هایی  این که  و  داشت  در خود  اساسی 
آیت الله  و  مصباح  آیت الله  یزدی،  آیت الله  مانند 

جنتی بود.
 در آن دوره آیت الله محمد یزدی به عنوان رئیس 
آن  نتایج  به  واکنش  در  چهارم  خبرگان  مجلس 
انتخابات گفته بود: »خوشبختانه برای دوره پنجم 
خبرگان من رأی نیاوردم و در آینده در خدمتتان 
نیستم و از این اتفاق خوشحالم و خوشحالم که این 

بار از دوش من برداشته شد«.
پنجمین  اعضای  از  تعدادی  ارتحال  دنبال  به 
مجلس خبرگان رهبری از جمله آیات اکبر هاشمی 
رفسنجانی،  سید ابوالفضل میرمحمدی و نصرالله 
مومن  محمد  تهران،  مردم  نمایندگاه  شاه آبادی 
نماینده مردم  ایمانی  اسدالله  قم،  نماینده مردم 
فارس، حبیب الله مهمان نواز نماینده مردم خراسان 
شمالی و همچنین  سید محمود هاشمی شاهرودی 
میان  انتخابات  رضوی،  خراسان  مردم  نماینده 
جایگزینی  برای  رهبری  خبرگان  مجلس  دوره ای 
این علمای فقید در پنج استان در دستور کار قرار 

گرفت.
با ارتحال این علما،  نخستین انتخابات میان دوره ای 
با  همزمان  صورت  به  رهبری  خبرگان  مجلس 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در 
استان های تهران،  خراسان رضوی، خراسان شمالی، 
انتخابات  فارس و قم توسط وزارت کشور و ستاد 

کشور برنامه ریزی شده است.
بر اساس اطالعیه ستاد انتخابات کشور،  داوطلبان 
نمایندگی مجلس خبرگان رهبری شخصاً و یا به 
وسیله نماینده خود که به صورت کتبی معرفی شده  
باشد، می توانند از روز جمعه ۱۵ آذرماه تا پنجشنبه 
۲۱ آذرماه به مدت هفت روز اقدام به ثبت نام کنند.
به نظر می رسد اصولگرایان در این دوره تمام توان 
خود را به کار بسته اند که هم در انتخابات مجلس 
میان دوره ای  انتخابات  در  نیز  و  اسالمی  شورای 
مجلس خبرگان اکثریت کرسی ها را از آن خود کنند. 

یک  دچار  همچنان  اصالح طلبان  که  شرایطی  در 
سردرگمی نسبت به انتخابات به سر می برند و فضا 
چندان برای آنها مهیا نیست این رقیب آنهاست که 
میدان داری می کند و از همین االن با تمام قوا وارد 
عرصه انتخابات شده است. البته میدان رقابتی که 
رقیبی چندان سرسخت را در مقابل خود ندارد. چون 
نه شرایط برای شان فراهم است نه پایگاه اجتماعی 
آنها از عملکردشان راضی هستند و حمایت گذشته 
را پشت سر خود ندارد. شاید یکی از دالیل حضور 
دقیقه نودی آنها همین نبود استراتژی و راهکار بود.

 اما حاال حضور دقیقه نودی چهره های شاخص 
که به یک رویه در فضای سیاسی کشور تبدیل شده 
است به انتخابات مجلس خبرگان نیز سرایت کرده 
است، با این تفاوت که در اینجا چهره های شاخص 
عرصه  در  حضور  برای  را  خود  عزم  اصولگرایان 
انتخابات خبرگان جزم کرده اند. نام نویسی آیت الله 

محمدتقی مصباح یزدی از حوزه انتخابیه خراسان 
رضوی و آیت الله محمد یزدی از حوزه انتخابیه قم 
برخالف  ثبت نام  روزهای  آخرین  می دهد،  نشان 
روزهای نخست شاهد حضور چهره های شاخص در 

این عرصه انتخاباتی است.
به گفته حسین جاللی، مسئول دفتر آیت الله 
نخبگان مشهد  و  علما  از  یزدی، جمعی  مصباح 
مقدس از آیت الله مصباح یزدی درخواست کردند 
تا برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه 
انتخابیه خراسان رضوی حضور یابند که در نهایت 
ایشان این درخواست را پذیرفتند. همچنین منابع 
نزدیک به آیت الله محمد یزدی نیز گفته اند که وی 
بعد از دعوت ها و درخواست متعدد علما  و فضالی 
حوزه علمیه قم، دانشجویان، تشکل های انقالبی و 
اقشار مختلف مردم شریف استان قم، تصمیم به 

مشارکت در این انتخابات گرفت.

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
اسفندماه ۱۳۹۴ همزمان با انتخابات دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی در سراسر کشور برگزار و ۸۸ 
نماینده مردم در این مجلس برای یک دوره هشت 

ساله انتخاب شد.
به گفته اسماعیل موسوی، دبیر ستاد انتخابات 
نام  نفر  تاکنون ۲۰۸  که  خبر  این  اعالم  با  کشور 
نویسی کرده اند، گفته است: به تفکیک استانی از 
استان  نفر،  تهران ۷۱  استان  نفر،  قم ۱۰۵  استان 
خراسان رضوی ۱۳ نفر، استان خراسان شمالی ۱۳ 
نفر و استان فارس ۶ نفر ثبت نام کرده اند. درواقع 
استان قم در مقایسه با چهار استان دیگر بیشترین 

تعداد ثبت نام کرده را دارا است. 
پنجمین  دوره ای  میان  اولین  انتخابات  نام  ثبت 
دوره مجلس خبرگان رهبری  که در ۵ استان برگزار 

می شود، تا امروز ۲۱ آذرماه ادامه دارد.

رئیس جمهوری، ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر مطلق را دو هدف 
مهم دولت دوازدهم توصیف کرد و با تأکید بر این که دولت تمام 
توان خود را برای تحقق آن به کار گرفته است، اظهار کرد: در 
شرایط خاص منطقه ای و جهانی که در آن قرار گرفته ایم از همه 
دستگاه ها و رسانه ملی، روزنامه ها و فضای حقیقی و مجازی، 
درخواست می کنم که واقعیت  را به درستی به مردم اطالع رسانی 

کنند.
به گزارش ایسنا،  حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت 
دولت با اشاره به اینکه در آغاز دولت دوازدهم ۲ تعهد اساسی به 
مردم دادم که بر روی آنها بیش از سایر موارد تالش و ایستادگی 
کرده ایم، گفت: در راستای تحقق وعده اشتغال، تقویت تولید و 
شرکت های دانش بنیان در دستور کار جدی قرار گرفته است و 
برای جذب سرمایه گذاری در این زمینه اقدامات بزرگی انجام شده 

است و تا امروز به وعده خود در این زمینه وفادار بوده ایم.
رئیس جمهوری گفت: در این ایام موفق شدیم با اصالح قیمت 
پایین  به  و متوسط  اقشار کم درآمد  برای  بنزین کمک جدیدی 
کارت  که  داشتیم  قصد  خصوص  این  در  البته  باشیم،  داشته 
اعتباری بدهیم تا مردم اجناس ایرانی خریداری کنند، اما از آنجا 
که اجرای آن با دشواری هایی همراه بود، به تأخیر انداختیم و فعالً 

کمک نقدی در حساب مردم واریز می شود.
روحانی با تأکید بر این که کمک های معیشتی دولت به مردم در 
راستای اصالح قیمت بنزین همچنان ادامه خواهد داشت، اظهار 
کرد: مردم نسبت به تبلیغات هدفدار که در این زمینه انجام 
می شود، مبنی بر اینکه دولت برای یک الی دو ماه کمک های 
نقدی را ادامه داده و سپس آن را قطع خواهد کرد، توجه نداشته 
باشند و این صحیح نیست و مطمئن باشند که از طرف دولت این 

پوشش حمایتی همچنان انجام خواهد گرفت.
از جانب  که  مبلغی  تمام  کرد:  نشان  رئیس جمهوری خاطر 
اصالح قیمت بنزین به دست می آید که حدود ۳۰ هزار میلیارد 
موجب  این  و  می شود  برگردانده  مردم  خود  به  است  تومان 

خوشحالی است.
روحانی با تأکید بر این که دولت حتی یک لحظه از برهم زدن 
نقشه دشمن و تحریم ها غافل نبوده است، اظهار کرد: باید یا 
تحریم ها را دور بزنیم و یا دشمنان را وادار کنیم تا توبه کنند و 
دولت مصمم است، هم با تقویت تولید داخلی و هم از طرق 
مختلف از جمله مذاکره این توطئه را در هم بشکند و در این راستا 
دولت در چارچوب خطوط قرمز نظام حرکت کرده و از آن عبور 

نخواهیم کرد.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه مردم به شایعات نباید توجه 
داشته باشند، گفت: اگر اعالم کنیم که به دنبال تقویت شبکه 
ملی اطالعات هستیم، دشمنان چنین تبلیغ می کنند که دولت 
قصد دارد اینترنت خارجی را قطع کند در حالی که اصالً چنین 
نیست، بلکه قصد داریم در کنار اینترنت خارجی، شبکه ملی 
اطالعات  قوی و توانمند داشته باشیم تا مردم بتوانند از هر دو 

استفاده کنند.
روحانی با تأکید بر این که یکی از دستاوردهای دولت یازدهم و 
دوازدهم توسعه شبکه اطالعات بوده است، گفت: در این دولت 
پهنای باند افزایش پیدا کرده و توسعه اینترنت، نسل های جدید 
امروز  نیست.  مقایسه  قابل  با گذشته  و گوشی های هوشمند 
بسیاری از مشاغل و خدمات رفاهی مردم از طریق فضای مجازی 

انجام می شود.
نباید هیچ چیزی از مردم  با تأکید بر این که  رئیس جمهوری 
مخفی بماند و باید هرکاری که انجام می شود، برای مردم توضیح 
داده شود، اظهار کرد: اگر مشکل تحریم داریم باید خیلی صریح 
ابعاد آن برای مردم شرح داده شود و دروغ نگوییم که همه چیز 
گل و بلبل است و باید واقعیت ها را هر آنچه است و هر چه 

درست است، به مردم بگوییم.
روحانی خاطر نشان کرد: اگر تصمیمی گرفته شده و هر سه قوه 
آن را پذیرفته اند، صراحتاً بگوییم که همه نسبت به این تصمیم 
یکی بودیم، البته ممکن است، کسی مطرح کند که با شیوه بهتری 
نیز امکان اجرای این تصمیم وجود داشت و این هیچ اشکالی 

ندارد.
رئیس جمهوری تصریح کرد: دولت به وعده هایی که به مردم 
در زمینه های مختلف از جمله آزادی مردم، فضای مجازی، علم و 
فناوری، شرکت های دانش بنیان، خودکفایی در زمینه کشاورزی و 
انرژی، توسعه رفاه مردم و افزایش خطوط ریلی داده است در حد 

توان عمل کرده است و چنانچه تحریم نبود و شرایط سال های ۹۵ 
و ۹۶ وجود داشت، بی تردید، سرعت اقدامات دولت نیز بیشتر 

بود
روحانی با تأکید بر این که توطئه های آمریکا نسب به ایران، 
عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، پاکستان، یمن و سایر کشورهای 
منطقه با حضور ملت ها، شکست خواهد خورد، اظهار کرد: بدون 
مقابل  در  می توانند  ایران  و  لبنان  سوریه،  عراق،  ملت  تردید 
توطئه های آنان ایستادگی کنند و ملت ایران نیز در این زمینه 

همواره پیشتاز بوده و پیشتاز خواهد بود.
وی تأکید کرد: مبارزه با فساد و توسعه سالمت در جامعه را 
باید از زیربنا آغاز کنیم و لوایحی که دولت ارائه داده همه زیربنایی 

است.
رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: لوایح ۴ گانه ای هم که قبالً به 
مجلس ارائه کردیم که برخی از آنها تصویب شده و برخی هنوز 
در پیچ و خم های اداری است و همچنین برای مبارزه با پولشویی 
و تأمین مالی تروریسم بوده و جایگاه ایران را در دنیا برای همه 
روشن می کند که این کشور ضد تروریسم و قربانی تروریسم 

است و کشور ضد فساد هستیم.
روحانی با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم روز ۱۶ آذر به 
روز بیان مطالبات و نقادی دانشجویان تبدیل شده است و این 
اقدامی پسندیده و ارزشمند محسوب می شود، اظهار کرد: نقادی 
بسیار ارزشمند است، اما باید بدانیم که همه مسئول هستیم 
و تنها دولت مجلس و نیروهای مسلح، مسئول نیستند، بلکه 
همه جامعه باید احساس مسئولیت کنند در این زمینه حوزه ها و 
دانشگاه ها هم بار سنگینی بر دوش دارند و باید با بیان صریح و 

بدون لکنت نقادی کنند.
روحانی با بیان این که در ۷ سال گذشته، ۷ بار به مناسبت ۱۶ 
آذر در دانشگاه های مختلف در جمع دانشجویان حضور یافته 
است، گفت: برایم بسیار خوشحال کننده است که دختر و پسر 
جوان، نظرات خود را بدون هیچ دغدغه ای بیان می کند و این 
حد از آزادی بیان و انتقاد در کشورهای دیگر بویژه در کشورهای 

منطقه سراغ نداریم.
رئیس جمهوری با تأکید بر این که صداقت، صراحت و دلسوزی 
دانشجو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، گفت: تنها چیزی 
که از دانشجو می خواهیم این است که به لشکر حزب و یا جناحی 
تبدیل نشوند، دانشجو باید استقالل خود را حفظ کند و جنبش 
دانشجویی و نهاد دانشجویی بایستی مستقل باشند و از دریچه 
علم، نه از دریچه حزب و سیاست، پرسشگری و نقدهای خود را 
مطرح کند و مسئول بایستی به دانشجو احترام و اعتماد کند و 

نسبت به دانشگاه و دانشجو پاسخگو باشد.

آیات یزدی و مصباح برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نام نویسی کردند

شیخین در سودای خبرگان
el.barkhordar13@gmail.com

الهام برخوردار

اصولگرایان که در انتخابات مجلس یازدهم شورای اسالمی با همه توان و نیروهای خود وارد عرصه انتخابات شدند حاال  در انتخابات میان دوره ای 
مجلس خبرگان نیز همان رویه را در پیش گرفته اند و با تمام توان از خراسان رضوی و قم آمده اند. این را می توان از حضور دو چهره  ارشد اصولگرایان 
و نماینده  چندین  دوره خبرگان، یعنی آیت الله محمد یزدی و محمد تقی مصباح  یزدی فهمید. البته مصباح یزدی از خراسان و آیت الله یزدی دبیرجامعه 
مدرسین حوزه  علمیه قم، از شهر قم نامزد انتخابات میان دوره ای شده اند. این در حالی است که پیش تر هر دوی این چهره ها همیشه از تهران به مجلس 

خبرگان راه  یافته  بودند. اما گویا قرار نیست در این دوره آنها حضور خود در مجلس خبرگان را به رأی مردم تهران بسپارند.

هیچ چیزی از مردم مخفی نماندرئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت:

اصولگرایان 

تمام توان 

خود را به کار 

بسته اند که هم 

در انتخابات 

مجلس و نیز 

در انتخابات 

میان دوره ای 

خبرگان اکثریت 

کرسی ها را از 

آن خود کنند
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از روزگاری که گوتلیب دایملر و ویلهلم مایباخ، دو مخترع آلمانی در سال 
1885 دوچرخه موتوردارشان به نام »ریت واگن« با معنای نامتناسب »ماشین 
سواری« را به عنوان جد موتورسیکلت های امروزی در اشتوتگارت ساختند، 
تاکنون 135 سال گذشته است. موتورسیکلت ها در این سال ها تغییرات بسیار 
کرده اند، انواع گوناگونی از آن ها ساخته شده است و کاربری های فراوانی دارند. 
موتورسیکلت ها در دهه 20 شمسی به ایران رسیدند. موتورهای انگلیسی و بعدتر 
آلمانی و ایتالیایی و سپس ژاپنی بسیاری به ایران سرازیر شدند. کارخانه های 
داخلی مثل ایران دو چرخ و نیرو محرکه هم باعث شدند که موتورسیکلت های 
ارزانتری به دست ایرانی ها برسد. هر چند پای موتورسیکلت های فراوانی هم 
به ایران باز نشد، اما ایرانی ها به جز هوندا 125 و البته مدل های کپی آن که 
با اسامی گوناگون از سوی کارخانه های مونتاژی تولید می شوند، مدل های به 
یادماندنی مختلفی را به خاطر دارند. وسپا، موتورگازی، هوندا 70 و ... از این 
جمله اند. گروه موتورهای به اصطالح سنگین هم که نام شان با »موتور 1000« 
و ترور سعید حجاریان و البته بعد از آن قانون ممنوعیت تردد موتورهای باالی 
250 سی سی گره خورده است، همچنان به طور غیرقانونی و زیرزمینی و البته 

پیست ها محبوبیت خاص خود را دارند.
این روزها به جز کپی های مدل 125، موتورهایی با برندهایی مثل آپاچی، باجاج و 

بنلی و البته بسیاری نام های دیگر در خیابان های ایران تردد می کنند. 
رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا در پایان نیمه اول 
امسال خبر داد که از 32 میلیون و ۹00 هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه در کشور، 
11 میلیون و ۶50 هزار دستگاه یعنی معادل ٣5 درصد را موتورسیکلت ها شامل 
می شوند که بنا بر آمارها، 5۶ درصد این موتورسیکلت ها تنها در 5 استان تردد 
می کنند. تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان استان هایی هستند 
که به ترتیب با 2 میلیون، 1.3 میلیون، 1.2 میلیون، ۹1۶ هزار و 5۶۴ هزار دستگاه 
موتورسیکلت این 5 استان را تشکیل می دهند. در مقابل این استان ها، استان های 
کهگیلویه و بویراحمد با 25 هزار دستگاه موتورسیکلت، ایالم 3۴ هزار دستگاه، 
اردبیل 50 هزار دستگاه، چهارمحال و بختیاری ۶5 هزار دستگاه و خراسان جنوبی 
با 8۴ هزار دستگاه موتورسیکلت کمترین موتورسیکلت های کشور را در خود جای 
داده اند. بر اساس آمارها امسال شماره گذاری موتورسیکلت های نوشماره ٣5 درصد 
و نقل و انتقال آنها نیز ٣٨ درصد افزایش داشته است. شهرهایی مثل کاشمر در 
خراسان رضوی، رامهرمز و بهبهان در خوزستان و قم هم به شهرهای موتورسیکلت 
در ایران مشهورند و حتی با اغراق گفته می شود که تعداد موتورها در این شهرها از 

جمعیت شان هم بیشتر است!
این عددها نشان می دهد که موتورسیکلت علی رغم محدودیت ها در مدل های 
انتخابی برای کاربرانش، وسیله نقلیه بسیار محبوبی است. در گذشته قیمت نسبتا 
ارزان، سهل انگاری در رعایت قوانین گوناگون مربوط به موتورسیکلت ها، توانایی 
عبور از ترافیک در شهرهای بزرگ و به طور خاص، اجازه ورود به طرح ترافیک 
در تهران، باعث شد که این وسیله بسیار محبوب باشد. امروز هر چند با گرانی 
خودرو، قیمت موتورسیکلت ها هم به طرز قابل توجهی باال رفته است، اما همچنان 
وسیله ای بسیار ارزان تر از خودرو است که هزینه های پایین تری هم دارد. موتورهای 
برقی هم با توجه به عدم نیاز به شماره گذاری و گواهینامه و البته بی نیازی از 
بنزین، محبوبیت ویژه ای دارند. با این حال سخت گیری های بیشتری هم درباره 

شماره گذاری، گواهینامه و البته گاه به گاه رعایت استفاده از کاله ایمنی به عنوان 
حداقل اصول ایمنی استفاده از موتور مطرح شده است. از سوی دیگر، به عنوان 
مثال طبق گفته معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران 10 درصد آلودگی هوای 
تهران به علت خروجی اگزوز موتورسیکلت ها است. نتیجه این مسائل، طرح هایی 
مثل تغییر موتورهای کاربراتوری به انژکتوری، مقابله با موتورهای دودزا و البته 

طرح های مقطعی مقابله با تخلف های موتورسیکلت ها است.
گاه به گاه، کفی هایی در خیابان ظاهر می شود و مامورانی در خیابان به دنبال 
شکار موتورسیکلت ها می گردند تا اگر راکب شان کارت موتور، بیمه، گواهینامه یا 
کاله ایمنی ندارند، پالک موتورشان مخدوش و پنهان است و ... احتماال آن ها را 
توقیف کنند. با این حال این توقیف اغلب شامل تخلف های فراوان موتورسیکلت ها 
نمی شود و شاید تنها به عبور آن ها از خطوط ویژه محدود باشد. در عین حال 
با موتورسواران  نباید  به دلیل برخی حوادث پیش آمده  این قاعده که ماموران 
درگیر شوند، باعث شده است که خود این مسئله گاه باعث افزایش تخلف های 

موتورسواران برای فرار از کفی ها و ماموران پلیس شود.

مالی  پارکینگ ها، شرایط  در  رها شده  توقیفی  موتورسیکلت های  باالی  تعداد 
ضعیف بسیاری از راکبان موتورهایی که از آن به عنوان وسیله امرار معاش به 
عنوان پیک، باربری و مسافربری استفاده می کنند و البته شیوه اجرایی مقطعی 
چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی و نبود کنترل یا اقدام بازدارنده مناسب برای 
برخورد با تخلفات موتورسواران، این طرح ها را کم فایده، بی فایده و حتی گاه آسیب زا 

کرده است.
شاید همین مسئله باعث شده است که شهرداری تهران به فکر کار فرهنگی 
فرهنگی شهرداری  و  اجتماعی  امور  معاون  دیروز  است.  افتاده  این مسئله  در 
تهران با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در حوزه موتورسواران شهر، از آغاز به 
کار کمپین »موتورسوار خوب« خبر داد. محمدرضا جوادی یگانه با اشاره به آغاز 
کمپین موتورسوار خوب، تصریح کرد: 1.5 میلیون موتورسوار در تهران وجود دارد 
که بسیاری از آن ها با رفتارهایی ضمن ایجاد حس ناامنی برای شهروندان، بر اثر 
سوانح مختلف آسیب های جبران ناپذیری را به خود، خانواده و جامعه وارد می کنند. 
وی با بیان این که موتورسواران عامل بیشترین آمار مرگ و میر در ایران و جهان به 

شمار می روند، عنوان کرد: آمارها میزان نارضایتی از شیوه های موتورسواری را حدود 
70 درصد، نارضایتی از میزان دزدی و سرقت را 3۴ درصد، رضایت از موتورسیکلت 
به عنوان وسیله کار را  5۶ درصد و رضایت از موتورسیکلت به عنوان وسیله نقلیه 
را 8۴ درصد بازگو می کند که نشان می دهد باید برای این قشر از جامعه برنامه 
جدی در حوزه فرهنگی در نظر گرفته شود. معاون شهردار تهران اظهار کرد: بر این 
اساس »کمپین موتورسوار خوب« به همت اداره کل آموزش های شهروندی معاونت 
امور اجتماعی و فرهنگی شهر تهران با همکاری معاونت حمل و نقل ترافیک و 
راهور تهران بزرگ، به منظور پیدا کردن راه حلی برای مسائلی چون ایجاد حس 
ناامنی برای شهروندان به دلیل تردد موتورسواران در پیاده روها، آمار باالی مرگ 
و میر و جراحت موتورسواران در تصادفات شهری، نارضایتی عمومی شهروندان 
از رفتارهای پرخطر موتورسواران، سهم باالی خودمراقبتی مانند استفاده از کاله 
ایمنی در کاهش  دادن سوانح مربوط به موتورسواران و کمبود آموزش های الزم به 
موتورسواران را طراحی کرده است. جوادی یگانه اهداف این کمپین را تشخص دادن 
و هویت دادن به موتورسواران از طریق تعریف موتورسوار خوب، اطالع رسانی و 
آگاهی بخشی دربارۀ بی نظمی ها و قانون شکنی های موتورسواران با رویکرد ایجابی و 
تاکید بر خانوادۀ موتورسواران و افراد پیرامون آن ها عنوان کرد. معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی شهرداری تهران خاطرنشان کرد:  هویت بخشی به موتورسوار باید به 
عنوان قانون و در زیرساخت اجتماعی و عمومی محقق شود که این کمپین در 
سطح شهر تهران و با همکاری سازمان های مرتبط در شهرداری، تالشی نو برای 

ایجاد فرهنگ سازی برای این جامعه بزرگ است.
بدون شک این نیاز فرهنگی هر چند دیر جدی گرفته شده، اما نکته ای الزم است. 
با این حال مشاهدات نشان می دهد که اگر کار فرهنگی به صرف پیام های تبلیغی 
اثر چندانی  یا در صداوسیما و نشریات باشد،  اتوبوس ها  بیلبوردی، روی بدنه 
نخواهد داشت. بسیاری از مردم پایتخت، این تصویر مشابه را بارها دیده اند که 
پشت اتوبوس بی آرتی که در خط ویژه حرکت می کرده و پشت آن پیامی درباره 
توصیه به موتورسواران برای عدم عبور و مرور از این خطوط و خطرهای آن درج 
شده، چندین موتورسیکلت در حال حرکت بوده اند. در نتیجه می توان گفت که 
کانال ارسال این پیام های فرهنگی و نیز نوع آن ها بر اثرگذاری شان بسیار مهم است. 
از سوی دیگر، این نگاه فکری نه فقط درباره رانندگی که در بسیاری آسیب های 
دیگر در بسیاری ایرانی ها وجود دارد که چرا رعایت قانون و مقررات، باید به صورت 
یک طرفه توسط مسئوالن از مردم مطالبه شود؟ در واقع در شرایطی که مشکالت 
فراوانی در حوزه های بسیار دیگر و حتی گاه با اهمیت تر با ضعف تصمیم یا اجرایی 
مسئوالن وجود دارد، قانع کردن شهروندان به همراهی بسیار سخت تر خواهد بود 
و باید برای این زاویه نگاه که باعث ایجاد مقاومت به اثرگذاری پیام می شود، فکری 

کرد.
نباید فراموش کرد که در حالی که وضعیت رانندگی ایرانی ها با خودرو نیز چندان 
مطلوب نیست، اما تغییر برخی رفتارهای رانندگی و ترافیکی مثل بستن کمربند 
ایمنی، با حرکت موازی کار فرهنگی و سخت گیری قانونی انجام شده است. درنتیجه 
می توان گفت که هیچ کدام از این دو بخش بدون حرکت موازی مستمر نتیجه بخش 
نخواهد بود. درنتیجه اگر قرار است برای بهبود رفتار موتورسیکلت سواران و کاهش 
آسیب های این وسیله نقلیه فکری شود، فکری همه جانبه، اجرایی و مستمر باشد، 

نه بخشی نگر، نامتناسب با شرایط و امکانات و البته مقطعی!

آیا طرح جدید شهرداری پایتخت می تواند رفتارهای موتورسواران را ساماندهی کند؟

اما و اگرهای »موتورسوار خوب« 
گروه جامعه – محمد طحانی: اگر از بسیاری عابران و رانندگان خودروها سوال کنید که موتورسیکلت ها و موتورسوارها را به چه می شناسند، اغلب به صفت ها 
و توصیف های مثبتی بر نمی خورید. انواع بی قانونی، احساس ناامنی، خطر، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ... برخی از اصلی ترین چیزهایی است که مترادف نام 
موتورسیکلت به ذهن می رسد. در شرایطی که رفتارهای ترافیکی ایرانی ها به طور کلی برای هر بازدیدکننده خارجی عجیب و خطرناک است، آیا می توان امیدی 

به بهبود رفتارهای موتورسیکلت سواران و کاهش معضالت مربوط به آن ها داشت، آن هم در شرایطی که به دلیل شرایط مختلف کنترل آن سخت تر است؟
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 مخاطب ۲۶ میلیونی

»مرد ایرلندی« در ۷ روز

 ۲۶ از  بیش  کرد  اعالم  نتفلیکس  کمپانی 
میلیون نفر از کاربران این سایت به تماشای 
فیلم »مرد ایرلندی« در هفته نخست نمایش 

نشسته اند.
فیلم  ورایتی،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
»مرد ایرلندی« پس از چند روز اکران محدود 
سایت  روی  بر  نوامبر  تاریخ ۲۷  از  سینمایی 
نتفلیکس عرضه شد و حاال این شبکه خبر داده 
است که در ۷ روز اول نمایش ۲۶.۴ میلیون 
نفر به تماشای ساخته »مارتین اسکورسیزی« 
نشسته اند . این آمار تنها مربوط به کاربرانی 
است که به صورت رسمی فیلم »مرد ایرلندی« 

را از طریق شبکه نتفلیکس تماشا کرده اند.
کمپانی نتفلیکس پیش بینی کرده در ۲۸ روز 
میلیون   ۴۰ حدود  فیلم  این  نمایش  نخست 
این  کنند.  تماشا  را  فیلم  این  کاربران  از  نفر 
هیئت  سوی  از  تاکنون  دقیقه ای   ۲۰۹ فیلم 
ملی نقد آمریکا و حلقه منتقدان نیویورک به 
در  و  انتخاب شده  فیلم سال  بهترین  عنوان 
شاخه  پنج  در  نیز   ۲۰۲۰ گلوب  گلدن  جوایز 
بازیگر  و  فیلمنامه  کارگردانی،  فیلم،  بهترین 
نقش مکمل مرد )آل پاچینو و جو پشی( نامزد 
کسب جایزه است. »مرد ایرلندی« که با هزینه 
۱۶۰ میلیون دالری ساخته شده است، یکی  از 
شانس های اصلی درخشش در فصل جوایز 

سینمایی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ محسوب می شود.
»مرد ایرلندی« داستان یک قاتل تبهکار اهل 
فیالدلفیا به نام »فرانک شیرن« )مرد ایرلندی( 
هوفا«  »جیمی  قتل  در  او  مرموز  نقش  و 
سال ۱۹۷۵  در  آمریکا  کارگران  اتحادیه  رهبر 
پیش  که  زایلیان«  »استیو  می کند.  روایت  را 
نیویورکی«  فیلم »دار و دسته های  این در  از 
فیلمنامه  داشته،  همکاری  »اسکورسیزی«  با 
»مرد ایرلندی« را با اقتباس از رمان پرفروش 
»شنیدم خانه ها را رنگ کردی« نوشته »چالز 

برنت« نوشته است.

در هفته آتی بیش از 3۰ نمایشگاه هنری در تهران فعالیت 
خواهند کرد. در بررسی نمایشگاه های هنری این هفته نگاهی به 

برخی از این رویدادها خواهیم داشت.
روز«   ۴۴« عنوان  با  برنت  دیوید  عکس های  از  نمایشگاهی 
از ۸ آذر ماه در گالری »آب/انبار« کار خود را آغاز کرده است. 
برنت، عکاسی است باسابقه در عکاسی مستند که از سوی مجله 
امریکن فتوگرافر به عنوان یکی از صد فرد تاثیرگذار در تاریخ 
از جنگ ویتنام، کودتای  انتخاب شد. سابقه عکاسی  عکاسی 
شیلی، پرتاب آپولو ۱۱ به فضا و بسیاری از اتفاقات مهم پنجاه 
سال گذشته در جهان را در کارنامه خود دارد. در بحبوحه  انقالب 
اسالمی ایران در سال ۵۷ برای ۴۴ روز برای اولین بار به ایران سفر 
کرد و عکس های کم نظیری از انقالب ثبت کرد. عکس هایی که 
از منظر یک تازه وارد و یک غریبه که شاهد یکی از بزرگ ترین 
انقالب های قرن بود. این عکس ها سال ها بعد در کتابی با عنوان 
۴۴ روز در آمریکا چاپ شد. این نمایشگاه گزیده ای از عکس های 

بی شمار آن سفر است.
عاطفه  نقاشی های  نمایشگاه  گالری »شلمان«  در  همچنین 
حیدری با عنوان »اسارت زمان« از ۲۲ آذر ماه کار خود را آغاز 
خواهد کرد. در بیانیه این نمایشگاه نوشته است: »روایت یک 
زندگی مانند نمایش یک فیلم ساختاری سلسله وار از هزاران 
فریم دارد تا در نهایت مخاطب درکی شخصی از فضا، زمان و 
کاراکتر بیابد. کار من نقاشی این فریم ها در »خود اکنون« است. 
به زبان شیوا روایت یک سرگذشت در یک نقاشی. چنین حالتی 
مفاهیم نقطه، خط، سطح و حجم را بسیار سنگین تر می کند. 
گویی یک نقطه یا خط می تواند راوی حوادث و دگرگونی های 
سوژه هایم طی سال ها باشد. لکن اسارت زمان این پیچیده ترین 
واژه پویا، در قالب بوم چگونه ممکن است؟ در این فرجام آیا 
مخاطب می تواند رازهای نهفته را درک و برداشتی شخصی داشته 
باشد؟ شاید نزدیک ترین وجه، تصویری در آیینه باشد که هر روز 
آن را می بیند!« این نمایشگاه تا ۲۷ آذر در گالری مذکور واقع 
در خیابان میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی )جنوبی(، 
کوچه کاووسی، پالک ۲۷ هر روز به جز پنجشنبه ها از ساعت ۱۶ 

تا ۲۰ به تماشا است.
نمایشگاه زهرا  میزبان  آذر ماه  از جمعه ۱۵  گالری »دلگشا« 
محمودخانی با عنوان »گره فارسی« است. در بیانیه این نمایشگاه 
آمده است: »نقاشی های محمودخانی ضرب آهنگ آرامی دارد. 
درست همانند دونده ماراتون که بدنش در حالتی که می دود قرار 
گرفته ولی تقریبا راه می رود. فقط و فقط ادامه می دهد و گاهی 

ایست کامل و شروع مجدد.
خط ها را به هم گره می زند، در کنار هم قرار می دهد، آنها را به 
هم می رساند، انگار وجودشان در پیوست است. تکرار هنوز هم 
نوعی مکاشفه است. شاید به نوعی به بازی شبیه باشد. اشکالی 

هم ندارد. بزرگ ترین امتیاز یا ضعف هنر همین است؛ که اشکالی 
ندارد. در ترکیب بندی با کلمه ها حرف دیگری می زند. قبل از زبان 
حرکت می کند. کلمه ها از یک طرف مانند چرخ نقاله یک کارخانه 
وارد تصویر می شوند و از سمت دیگر خارج. کلمه ها و حروف های 
فارسی محصولی ایرانی است. محصولی خطرناک که تولید آن 
هیچوقت از سمت دیگری تحریم نمی شود. محصولی ترسناک 
برای هنرمند و فرصتی کم نظیر برای بی هنر. محمودخانی حتی 
روی این لبه هم راه نرفته است. محصول او با خط پول ساز پارسی 
فاصله دارد. او هم مشاهده گر است و هم تولید کننده و مانند 
کتاب ساز عمل می کند. تصاویر ادامه یکدیگرند. یک کتاب در 
مورد ادامه دادن... «. این نمایشگاه در گالری »دلگشا« واقع در 
خیابان مفتح جنوبی، خیابان سمیه، نبش رامسر، پالک ۶3 هر 

روز به جز شنبه ها از ساعت ۱3 تا ۲۰ برپا خواهد بود.
»نقاشی های دهه پنجاه شمسی« عنوان نمایشگاه نقاشی است 
که محمد فاسونکی آن را اجرا کرده و از ۱۵ آذر در نگارخانه »هور« 

برپا است. او درباره  این مجموعه می گوید: »اغلب مشغولیت های 
مردم،  اجتماعی،  حرکت های  خودم،  محیط  تاثیر  تحت  من 
افسردگی ها، زشتی ها و زیبایی هایی که می بینم قرار دارد. کوچه 
با روح مردم  بازار جاهایی است که من خیلی آنجا رفته ام.  و 
رابطه دارم. من فرهنگ مردم، بگو مگوها و همه مسائل شان را 
لمس کرده ام. بعد سعی می کنم که آنها را روی بوم پیدا کنم و با 
احساسم آنها را بیان کنم. وقتی کار می کنم احساس می کنم که 
من هنوز با آنها زندگی می کنم، احساس می کنم همراه فرهنگ 
آنها، مثل آنها و در درون آنها هستم. این ها باعث می شود که 
فکرها،  از همه  کار  هنگام  می کشم.  را  کنم جوهره  من حس 
چارچوب ها و پدیده های هنری که دور و بر من پیش می آید 
دیده می شود و یا می شنوم، دوری نمی کنم، بلکه آنها را فراموش 
می کنم. رنگ های من تمایالتی است با مضامین مذهبی یا خرافی 
و حتی عروسی. کالً روی آداب و رسوم زیاد دقت می کنم. من 
با رنگ شروع می کنم و با فرم بیانم را تکمیل می کنم. احساس 

می کنم زندگی کردن با رنگ بهتر است. بافت هم به من لذت 
می دهد. کارگاه من یک البراتوار است. از مواد گوناگون استفاده 
می کنم و بافت به وجود می آورم. یک دوره با این بافت ها کار 
می کنم و بعد فکر می کنم باید چیزهای دیگری به دست آورم«. 
این نمایشگاه تا 3 دی هر روز به جز شنبه ها، از ساعت ۱۵ تا 
۲۰ در خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی شمالی، کوچه 

نعیمی، شماره ۱۲ برپا خواهد بود.
همچنین نمایشگاه »جعبه افکار« از جمعه ۱۵ آذر در گالری 
»محسن« کار خود را آغاز خواهد. در بیانیه این نمایشگاه چنین 
آمده: »تخیل در غیاب شکل می گیرد. »جعبه  افکار« صورت 
عینی تخیل و حالتی از یگانگی و وحدت میان فرم های متضاد 
در کیهان است که مرز را میان وجود و عدم، آلی و غیرآلی، 
خواب و بیداری و یاد و نسیان »ناتعریف« می کند. امیرنصر 
کم گویان با ریزبینی پیرامون و ابزارها و گیاهان، یکپارچگی را در 
عین تصادف گونگی به تصویر می کشد و آدم های مکانیکی را در 
تقارنی نامتقارن در میان انبوه گیاهان و پرندگان و موجودات 
ریز و درشت می نشاند. این چاپ های دستی که در شکل های 
گوناگون ارائه شده اند، همچون مطالعه ای تصویری، انسانیِت 
با ماشین ها  رابطه   ارگانیک در  به عنوان موجوداتی  را  انسان ها 
به عنوان موجوداتی غیرارگانیک  بررسی می کنند؛ در این میان 
موجودی با هردو وجه انسانی و مکانیکی زاده شده که عالوه بر 

اعضای طبیعی بدن ارگان های مصنوعی هم دارد.
در نمایش »جعبه  افکار« مجموعه ای از طراحی های جدید در 
کنار جزئیات طراحی های پیشین با الیه بندی و مفصل بندی نو 
در کنار هم تصویر تازه ای ارائه می دهند و در آن هر عنصر منفرد 
معنایش را به سهم خود در نسبت با کل می یابد. موجودات و 
آفریدگان کم گویان در نمایش »جعبه افکار« در چند شکل و 
به تصویر کشیده شده اند: در بخشی جعبه های سبک،  فرم 
شده اند  گذاشته  نمایش  به  سرهم بندی شده ای  و  حمل  قابل 
که همچون فکر و خیال، سبک، همه جایی و متغیر ند و در 
نمایی  ابزارها  و  گیاهان  و  موجودات  مختلف  الیه های  آن ها 
چندبعدی پدید آورده اند؛ این احجام فاصله ی میان هوشیاری 
و ناهوشیاری را به مویی رسانده  و زبان روایی جدیدی را در 
کارهای کم گویان شکل داده اند. از طرف دیگر، هم نشینی این 
موجودات متضاد اما همگن که عموما از کتاب های قدیمی گرفته 
شده  در ترکیب بندی های دیگری با برش های جدید قاب شده اند 
نمایشگاه  است«.  رفته  کار  به  نیز  رنگ  آن ها  در  این بار  که 
برپا  گالری »محسن«  تا ۴ دی ماه هر روز در  افکار«  »جعبه 
همه  نمایشگاه  از  بازدید  عالقه مندان می توانند جهت  است. 
روزه به جز پنجشنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ به این گالری واقع 
در خیابان ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، 

بلوار مینای شرقی، پالک ۴۲ مراجعه کنند.

»ابتکار« برخی از نمایشگاه های هنری هفته آینده را مرور می کند

رنگی از طبیعت بر بوم هنر
گروه فرهنگ و هنر - روزهای پاییزی هم در حال تمام شدن هستند و حاال کم  کم تابلوی طبیعت شکل دیگری به خود می گیرد. 

برگ های زرد و نارنجی تابلویی هنرمندانه هستند که شاید بتوانیم مشابه اش را در تابلوهای نقاشی پیدا کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: بخش وسیعی از اصحاب فرهنگ و 
هنر که کمتر از حقوق کارمندان درآمد داشته و حقوق های آنان به صورت 

منقطع است، می توانند مشمول معافیت مالیاتی شوند.
به گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی در حاشیه جلسه هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران درباره معافیت مالیاتی برخی هنرمندان، اظهار کرد: در این 
زمینه دو بحث را باید به صورت متفاوت پیش ببریم. یکی بحث قانون مالیاتی 
است که مجلس شورای اسالمی تصویب کرده و اصالح آن در فضای وزارت 

اقتصادی و دارایی است که بعدا مسیر خود را طی می کند.
وی ادامه داد: در مسیر بودجه تبصره ای آمده بود که می توانست برای 
جامعه وسیعی از اهالی فرهنگ و هنر خیلی خطرناک باشد. طبق بودجه 
سال ۹۹، کارمندانی که کمتر از سه میلیون تومان حقوق می گیرند، معاف 
از مالیات هستند. بخش وسیعی از اهالی فرهنگ و هنر یعنی چند صد 

هزار نفر داریم؛ چهار هزار ناشر فعال داریم، چند هزار موسسه قرآنی داریم 
و بخش وسیعی از هنرمندان و اصحاب رسانه را داریم که چند صد هزار 
نفر هستند و برآورد ما این است که درآمد اهالی فرهنگ و هنر و رسانه بر 
اساس پیمایشی که در سال های اخیر داشتیم در سال متوسط و میانگین 
۲.۵ میلیون تومان در ماه است در حالی که حقوق کارمندان به طور میانگین 
باالی سه میلیون تومان است. آنچه در بودجه آمده بود و به نظر می رسید 
قابل دفاع نیست، این است که یکباره ۵۰ درصد تمام این معافیت ها لغو 
شود. وزیر فرهنگ تاکید کرد: تعداد قابل توجهی از هنرمندان، اصحاب 
فرهنگ،  اهالی رسانه و مجموعه هایی که در حوزه های فرهنگ و هنر کار 
می کنند گرفتار مسئله می شدند. فضای چنین پیشنهادهای انقالبی و تندی 
مناسب فضای بودجه نیست و باید در مسیر قانون اصالح مالیاتی بحث شود 
و کارشناسی کاملی در آن صورت گیرد. این اتفاق می تواند تاثیر وسیعی را 
بر اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه داشته باشد. صالحی اضافه کرد: بر همین 
اساس گفت وگوهایی که در مقدمات الیحه و بعد در داخل دولت مطرح شد، 
دوستان متقاعد شدند که فعال جای این بحث در الیحه بودجه نیست. اگر 
بخواهد بحثی صورت بگیرد در بحث اصالح  قانون مالیاتی است. آنجا باید به 
شکل کارشناسی اتفاق های وسیع تری صورت گیرد. حتما برخی که صاحب 
درآمدهای باالتری هستند می توانند مورد بازبینی جدی تری قرار بگیرند اما 
بخش وسیعی از اصحاب فرهنگ و هنر که زیر حقوق کارمندان درآمد دارند 
و حقوق های آنان به صورت منقطع است می توانند مشمول معافیت مالیاتی 

شوند. چون گاهی کار می کنند و گاهی کار نمی کنند.

تعداد زیادی از هنرمندان درآمدی کمتر از کارمندان دارندوزیر ارشاد در حاشیه جلسه هیئت دولت:

در هفته پیش 

رو بیش از 

30 نمایشگاه 

در شاخه های 

گوناگون هنری 

در تهران به 

تماشا خواهند 

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

برابــر رای شــماره 139860301051002830 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک قرچــک تصرفــات مالکانــه بامعارض 
متقاضــی خانــم خانــم ســارا میرزائــی پوئینــک فرزنــد مصطفــی بشــماره شناســنامه 9431 صــادره از تهــران در 
عرصــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در ان بــه مســاحت 661/50 متــر مربــع پــاک 5668 فرعی 
از 24 اصلــی واقــع در قرچــک خریــداری از مالــک رســمی آقــای مصطفــی میرزائــی پوئینــک محــرز گردیده اســت . 
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صورت انقضــای مــدت مذکور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 9435 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/06  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/21 

رضا النچری - رئیس ثبت اسناد و امالک  8373

مفقودی 
مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب قــدرت الــه کاظمــی تکمیلــی فرزند علی پاشــا بــه شــماره شناســنامه 758 صــادره از 
رودبــار در مقطــع کارشناســی پیوســته رشــته حقــوق صــادره از واحــد دانشــگاهی آزاد بنــدر انزلــی بــا شــماره 1/4249-

14-17 مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد بنــدر انزلــی بــه نشــانی بنــدر انزلــی – دانشــگاه آزاد بنــدر انزلــی طالــب آبــاد  ارســال نمایــد . 8491

 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/09/07 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/09/21   تاریخ انتشار نوبت سوم : 98/10/05

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

برابــر آراء صــادره هیــات / هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضی ذیــل محرز گردیده اســت 
لــذا مشــخصات متقاضــی و امــاک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز در روزنامــه 
هــای محلــی و سراســری آگهــی مــی شــود . در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
ــه مراجــع  ــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را ب ــاه از تاری تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک م
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد . صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجــع متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قضائــی نمی باشــد .

برابــر رای شــماره 5710 مــورخ 1398/09/03 تصرفــات آقــای امیــر حســین طاهــری دریــا ســری فرزنــد محســن 
شــماره شناســنامه – کــد ملــی 2581200537 بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان به 
مســاحت ششــدانگ 177/24 متــر مربــع بــه پــاک 5769 فرعــی از 51 اصلــی مفــروز از پــاک فرعــی 730 واقــع 

در قریــه دریاســر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان از مالکیــت مرحومــه فاطمــه آیتــی محــرز گردیــده اســت .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/07 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/21

محمد رضا فروهی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان لنگرود  8489

آگهی  دعوت مجمع عمومی  عادی  بطور  فوق  العاده نوبت  اول شرکت  
تعاونی توسعه منابع  طبیعی  ائل  سون بیله  سوار

تاریخ  انتشار :98/9/21
جلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق  العــاده نوبــت  اول شــرکت  تعاونــی توســعه منابــع  طبیعی ائل  ســون 
بیلــه  ســوار در  ســاعت 10 روز  پنجشــنبه مــورخ 98/10/5 در  محــل  صاحــب الزمــان )عــج( محلــه  بابــاش شــهر  
بیلــه  ســوار برگــزار میشــود از  کلیــه اعضــاء یــا  نماینــدگان تــام  االختیــار آنهــا  دعــوت  میشــود  جهــت  اتخــاذ 

تصمیــم نســبت  بــه  موضوعــات ذیــل  در ایــن  جلســه  حضــور بهــم رســانند.
دستور  جلسه :

1-استماع گزارش هیات مدیره و  بازرس
2-بررسی و  تصویب صورتهای مالی  سال 94-95-96-97 شرکت  تعاونی

3-بررسی و  تصویب بودجه جاری سال  98 شرکت  تعاونی
4-انتخاب اعضای اصلی  و  علی  البدل هیات مدیره طبق اساسنامه تصویبی 

5-انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی  البدل طبق اساسنامه تصویبی
6-تصمیم گیری در خصوص افزایش اعضاء و سرمایه تعاونی

7-تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی
حسین پروانه 

رئیس هیات مدیره شر شرکت  تعاونی توسعه منابع  طبیعی  ائل  سون بیله  سوار    9001      

آگهی  حصروراثت
ــن   ــه  کاســه 98/9از  ای ــه  شــرح دادخــواس ب ــق دارای  شناســنامه 94274ب ــان  ئیانجی ــروز  دهق ــای  به آق
شــورا  درخــواس گواهــی  حصروراثــت نمــوده و  چنیــن توضیــح داده  کــه شــادروان عمــران دهقــان ئیانجیــق 
بــه  شناســنامه  شــماره 8در  تاریــخ 1377/9/26در  اقامتــگاه  دائمــی  خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن  
مرحــوم منحصــر اس بــه :1- عزیــزه  خاکپــور فرزندعــوض  شــماره  شناســنامه :1009 تاریــخ  تولــد :1326/6/4 
زوجــه2- پریمــا دهقــان  ئیانجیــق فرزنــد عمــران شــماره  شناســنامه :1207 تاریــخ  تولــد :1356/1/1 فرزنــد3- 
پرســتو دهقــان  ئیانجیــق فرزنــد عمران شــماره  شناســنامه :557تاریــخ  تولــد :1364/10/2 فرزند4-الهــام دهقان  
ئیانجیــق فرزنــد عمــران شــماره  شناســنامه :966تاریــخ  تولــد :1362/9/1 فرزنــد5- رقیــه دهقــان  ئیانجیــق 
فرزنــد عمــران شــماره  شناســنامه :1450272495تاریــخ  تولــد :1369/4/4 فرزنــد6- بهروزدهقــان  ئیانجیــق 
فرزنــد عمــران شــماره  شناســنامه :94274 تاریــخ  تولــد :1343/11/10 فرزنــد7- احمــد دهقــان  ئیانجیق فرزند 
عمــران شــماره  شناســنامه :222 تاریــخ  تولــد :1359/11/16 فرزند8-عــوض دهقــان  ئیانجیــق فرزنــد عمــران 
شــماره  شناســنامه :1449تاریــخ  تولــد :1349/6/25 فرزند9-ســرخوش دهقــان  ئیانجیــق فرزنــد عمران شــماره  
شناســنامه :1626تاریــخ  تولــد :1353/12/20 فرزند.اینــک  بــا  انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  مزبــور را  
دریــک  نوبــت یــک  ماهــه آگهــی مینمایــد تــا  هــر کســی  اعتراضــی دارد و  یــا  وصیتنامــه ای از  متوفــی نــزد  

او باشــد از  تاریــخ نشــر  آگهــی ظــرف یــک  مــاه بــه شــورا تقدیــم  دارد و  اال گواهــی  صــادر  مــی  گــردد .
9003 رئیس  شعبه  اول  شورای  حل  اختالف شهرستان  نیر  

آگهی  حصروراثت
آقــای  بهــروز  دهقــان  ئیانجیــق دارای  شناســنامه 94274بــه  شــرح دادخــواس بــه  کاســه 98/9از  ایــن  شــورا  
ــه  شناســنامه   درخــواس گواهــی  حصروراثــت نمــوده و  چنیــن توضیــح داده  کــه شــادروان فیــروز  دهقــان ب
شــماره 453در  تاریــخ 68/8/10در  اقامتــگاه  دائمــی  خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن  مرحــوم منحصــر 
اس بــه :1- لیــا لقــا خانــم دانــش ئیانجیــق فرزنــد رضــا  شــماره  شناســنامه :500 تاریــخ  تولــد :1295/12/9 
زوجــه2- ســارا دهقــان  ئیانجیــق فرزنــد فیــروز  شــماره  شناســنامه :916تاریــخ  تولــد :1318/11/25 فرزنــد3- 
عمــران دهقــان  ئیانجیــق فرزنــد فیــروز  شــماره  شناســنامه :8تاریــخ  تولــد :1315/5/10 فرزنداینــک  بــا  انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت  مزبــور را  دریــک  نوبــت یــک  ماهــه آگهــی مینمایــد تــا  هــر کســی  اعتراضــی 
دارد و  یــا  وصیتنامــه ای از  متوفــی نــزد  او باشــد از  تاریــخ نشــر  آگهــی ظــرف یــک  مــاه بــه شــورا تقدیــم  دارد 

و  اال گواهــی  صــادر  مــی  گــردد .
رئیس  شعبه  اول  شورای  حل  اختالف شهرستان  نیر  9002

آگهی  حصروراثت
ــن  شــورا   ــه  کاســه 98/9از  ای ــه  شــرح دادخــواس ب ــم  زاده دارای  شناســنامه 364ب ــای  ابوالفضــل ابراهی آق
درخــواس گواهــی  حصروراثــت نمــوده و  چنیــن توضیــح داده  کــه شــادروان اســد ابراهیــم  زاده بــه  شناســنامه  
شــماره 31در  تاریــخ 96/7/8در  اقامتــگاه  دائمــی  خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن  مرحــوم منحصــر اس 
بــه :1- زلیخــا صحــت فرزنــد فرهــاد شــماره  شناســنامه :13تاریــخ  تولــد :1322/1/3زوجــه2- مهناز ابراهیــم  زاده 
فرزنداســد  شــماره  شناســنامه :2974تاریــخ  تولــد :1343/5/10 دختــر3- لیلــی ابراهیــم  زاده فرزنداســد  شــماره  
ــم  زاده فرزنداســد  شــماره  شناســنامه  ــر ابراهی ــر4- منوچه ــد :1350/3/29 دخت ــخ  تول شناســنامه :2306تاری
:448تاریــخ  تولــد :1342/1/1 پســر5- مجتبــی ابراهیــم  زاده فرزنداســد  شــماره  شناســنامه :1224تاریــخ  تولــد 
ــد :1347/1/3 پســر7-  :1360/2/3 پســر6- ایــرج ابراهیــم  زاده فرزنداســد  شــماره  شناســنامه :137تاریــخ  تول
ابوالفضــل ابراهیــم  زاده فرزنداســد  شــماره  شناســنامه :364تاریــخ  تولــد :1355/1/16 پســر8- محمدابراهیم  زاده 
فرزنداســد  شــماره  شناســنامه :740تاریــخ  تولــد :1352/2/7 پســراینک  بــا  انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت  
مزبــور را  دریــک  نوبــت یــک  ماهــه آگهــی مینمایــد تــا  هر کســی  اعتراضــی دارد و  یــا  وصیتنامــه ای از  متوفی 
نــزد  او باشــد از  تاریــخ نشــر  آگهــی ظــرف یــک  مــاه بــه شــورا تقدیــم  دارد و  اال گواهــی  صــادر  مــی  گــردد .
رئیس  شعبه  اول  شورای  حل  اختالف شهرستان  نیر  9004

آگهی  حصروراثت
آقــای  ســید محمــود  شــهبازی دارای  شناســنامه 1074بــه  شــرح دادخــواس بــه  کاســه 98/9از  ایــن  شــورا  
درخــواس گواهــی  حصروراثــت نمــوده و  چنیــن توضیــح داده  کــه شــادروان یوســف شــهبازی بــه  شناســنامه  
شــماره 248در  تاریــخ 73/11/1در  اقامتــگاه  دائمــی  خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن  مرحــوم منحصر اس 
بــه :1- فرحنــاز شــهبازی اوجقــاز فرزند یوســف شــماره  شناســنامه :1080تاریــخ  تولــد :1342/9/1 دختــر2- علی 
شــهبازی اوجقــاز فرزنــد یوســف شــماره  شناســنامه :2تاریــخ  تولــد :1331/1/5پســر3- ســید قربــان شــهبازی 
فرزنــد میریوســف شــماره  شناســنامه :12تاریــخ  تولــد :1333/8/1پسر4-ســروناز شــهبازی اوجقــاز فرزنــد یوســف 
ــد یوســف شــماره   ــد :1336/1/7 دختــر5- مرواریــد شــهبازی اوجقــاز فرزن شــماره  شناســنامه :953تاریــخ  تول
شناســنامه :28تاریــخ  تولــد :1323/7/10 دختــر6- میــر اســمعیل فرزنــد یوســف شــماره  شناســنامه :796تاریــخ  
تولــد :1321/10/2پســر.اینک  بــا  انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  مزبــور را  دریــک  نوبــت یــک  ماهــه 
آگهــی مینمایــد تــا  هــر کســی  اعتراضــی دارد و  یــا  وصیتنامــه ای از  متوفــی نــزد  او باشــد از  تاریخ نشــر  آگهی 

ظــرف یــک  مــاه بــه شــورا تقدیــم  دارد و  اال گواهــی  صــادر  مــی  گــردد .
رئیس  شعبه  اول  شورای  حل  اختالف شهرستان  نیر  9005

آگهی  حصروراثت
ــن   ــه 98/9از  ای ــه  کاس ــواس ب ــرح دادخ ــه  ش ــنامه 1074ب ــهبازی دارای  شناس ــود  ش ــید محم ــای  س آق
شــورا  درخــواس گواهــی  حصروراثــت نمــوده و  چنیــن توضیــح داده  کــه شــادروان مرواریدشــهبازی اوجقــاز 
ــه آن   ــه و ورث ــدرود زندگــی گفت ــگاه  دائمــی  خــود ب ــخ 77/9/21در  اقامت ــه  شناســنامه  شــماره 28در  تاری ب
مرحــوم منحصــر اس بــه :1-ســعید شــهبازی فرزنــد پرویــز شــماره  شناســنامه :1061تاریــخ  تولــد :1353/6/6 
ــه  ــر3- راضی ــد :1343/1/1 دخت ــخ  تول ــنامه :921تاری ــز شــماره  شناس ــد پروی ــوره شــهبازی فرزن پســر2- صب
شــهبازی فرزنــد پرویــز شــماره  شناســنامه :920تاریــخ  تولــد :1340/1/1 دختــر4- راضیــه شــهبازی فرزنــد پرویز 
شــماره  شناســنامه :1040تاریــخ  تولــد :1349/12/5 دختــر5- زهــرا شــهبازی فرزنــد پرویــز شــماره  شناســنامه 
:1140تاریــخ  تولــد :1360/1/20 دختــر6- مرضیــه شــهبازی فرزنــد پرویــز شــماره  شناســنامه :1039تاریــخ  تولد 
ــد :1363/9/1 پســر8-  ــد پرویــز شــماره  شناســنامه :5تاریــخ  تول :1348/11/1 دختــر7- حســن شــهبازی فرزن
ــز  ــر9- پروی ــد :1355/12/1 پس ــخ  تول ــنامه :1074تاری ــماره  شناس ــز ش ــد پروی ــهبازی فرزن ــود ش ــید محم س
ــا  انجــام  ــد :1317/3/1 شــوهر.اینک  ب ــخ  تول ــد یونــس شــماره  شناســنامه :6039800763تاری شــهبازی فرزن
تشــریفات مقدماتــی درخواســت  مزبــور را  دریــک  نوبــت یــک  ماهــه آگهــی مینمایــد تــا  هــر کســی  اعتراضــی 
دارد و  یــا  وصیتنامــه ای از  متوفــی نــزد  او باشــد از  تاریــخ نشــر  آگهــی ظــرف یــک  مــاه بــه شــورا تقدیــم  دارد 

و  اال گواهــی  صــادر  مــی  گــردد .
رئیس  شعبه  اول  شورای  حل  اختالف شهرستان  نیر  9006

آگهی  حصروراثت
ــن  شــورا   ــه  کاســه 98/9از  ای ــه  شــرح دادخــواس ب ــو دارای  شناســنامه 662 ب ــی دابانل ــای  رشــید خرم آق
درخــواس گواهــی  حصروراثــت نمــوده و  چنیــن توضیــح داده  کــه شــادروان تیمــور خرمــی دابانلــو به  شناســنامه  
شــماره 60در  تاریــخ 85/11/16در  اقامتــگاه  دائمــی  خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن  مرحــوم منحصــر 
اس بــه :1-الزمــه باقــری دابانلــو فرزنــد عبــداهلل شــماره  شناســنامه :310 تاریــخ  تولــد 1314/2/1 زوجه2- رشــید 
خرمــی دابانلــو فرزنــد تیمورشــماره  شناســنامه :662 تاریــخ  تولــد 1354/1/1 فرزند3-رقیــه خرمــی دابانلــو فرزند 
تیمورشــماره  شناســنامه :503تاریــخ  تولــد 1344/10/1 فرزنــد4- لطیفــه خرمــی دابانلــو فرزنــد تیمورشــماره  
ــنامه  ــماره  شناس ــد تیمورش ــو فرزن ــی دابانل ــه خرم ــد5- عاطف ــد 1343/4/1 فرزن ــخ  تول ــنامه :502 تاری شناس
:419تاریــخ  تولــد 1337/7/4 فرزنــد6- اخترخرمــی دابانلــو فرزنــد تیمورشــماره  شناســنامه :394 تاریــخ  تولــد 
ــد 1349/7/4  ــخ  تول ــنامه :579 تاری ــماره  شناس ــد تیمورش ــو فرزن ــی دابانل ــا خرم ــد7- زلیخ 1330/7/20 فرزن
فرزنــد8- عالیــه خرمــی دابانلــو فرزنــد تیمورشــماره  شناســنامه :3تاریــخ  تولــد 1334/1/19 فرزند9-خــرم خرمی 
دابانلــو فرزنــد تیمورشــماره  شناســنامه :578 تاریــخ  تولــد 1348/8/3 فرزنــد10- عبــاس خرمــی دابانلــو فرزنــد 
تیمورشــماره  شناســنامه :473 تاریــخ  تولــد 1342/7/2 فرزند.اینــک  بــا  انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  
مزبــور را  دریــک  نوبــت یــک  ماهــه آگهــی مینمایــد تــا  هر کســی  اعتراضــی دارد و  یــا  وصیتنامــه ای از  متوفی 
نــزد  او باشــد از  تاریــخ نشــر  آگهــی ظــرف یــک  مــاه بــه شــورا تقدیــم  دارد و  اال گواهــی  صــادر  مــی  گــردد .
9007 رئیس  شعبه  اول  شورای  حل  اختالف شهرستان  نیر  

مفقودی 
ــواز  ــماره ج ــه ش ــه ب ــاخت ترکی ــه س ــدل کوس ــر 12 م ــی کالیب ــاچکه زن ــول س ــاح دو ل ــل س ــوز حم مج
ــود وازدرجــه  ــره مفق ــل شــش به ــر جلی ــب منوچه ــه اینجات ــق ب ــخ صدور1392/2/1متعل UO8A2835   تاری

ــی باشــد  ــار ســاقط م اعتب
9048 لردگان  

مفقودی
بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد جــی تــی ایکــس مــدل 1383 بــه شــماره موتور00692758وشــماره شاســی 
s1412283231212  وشــماره انتظامــی 34ایــران 236 ط 11 متعلــق بــه اقــای عبداالمــام البوغبیــش به ش ملی 

1950066762فرزنــد کاظــم  مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 
9049 شهرکرد 

نوبت سوم

کارشناسی-مهندسی  دوره   0673847 شماره  به  تحصیالت  پایان  نامه  دانش 

کشاورزی- علوم دامی آقای ایمان محمدی زاده منصورخانی فارغ التحصیل از واحد 

دانشگاهی –دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

نوبت دوم

ملی  شماره  به  خسرو  فرزند  باقری  شهرام  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 

واحد  از  صادره  –عمران  عمران  رشته  کارشناسی  مقطع  در   4231634521

میباشد.از  اعتبار  وفاقد  مفقود   2396312 سریال  شماره  به  یاسوج  دانشگاهی 

یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال 

نماید.

سند و برگ سبز سواری پراید به رنگ نقره ای – متالیک مدل 1385 به شماره پالک 

49-361ب41 و شماره موتور1573084 و شماره شاسی S1412285873139 به نام 

فرشاد محمدیان کریک مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

آگهی مزایده نوبت دوم 

.  به موجب پرونده اجرایی 970376  شعبه 3  اجرای احکام حقوقی  دادگستری 

یاسوج  محکوم له  عباس رئیسی  تقاضای فروش اموال توقیفی  محکوم علیه  

به شرح ذیل  مزایده   قیمت مورد  و  و مشخصات   نوع  که  زواره کرمیان   آقای 

میباشد  و معادل 3102765560 ریال  ریال بابت اصل خواسته  در حق محکوم 

له و مبلغ 15514000 ریال  بابت حق اال اجرا  در صندوق دولت  از طریق آگهی 

مزایده  و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر اال انتشار  را نموده  به همین 

سبب در مورخ 98.10.7  از ساعت 10 صبح الی 11  در محل شعبه سوم  اجرای 

. متقاضیان میتوانند  در  احکام دادگستری یاسوج  مزایده  برگزار خواهد شد 

مدت 5 روز  قبل از تاریخ مزایده  اموال را به آدرس یاسوج  معصوم آباد مالحظه 

نمایند  و قیمتی که مزایده از آن شروع میشود  بر اساس نظریه  کارشناس رسمی 

دادگستری  مبلغ 1329187500  ریال بوده  و برنده مزایده کسی است  که باالترین 

قیمت را پیشنهاد  و ده درصد بها را  فی المجلس  بعنوان سپرده  به قسمت اجرا 

تسلیم  و بقیه بهای اموال را  ظرف 30 روز  از تاریخ انجام مزایده  پرداخت نماید  

در صورت عدم پرداخت  مابقی بهای اموال  سپرده تودیعی  پس از کسر هزینه 

و  نوع   ..... میباشد  نوبت دوم  مزایده   ... نفع دولت ضبط خو اهد شد  به  مزایده  

مشخصات  و قیمت اموال مورد مزایده  به شرح زیر میباشد ....  ملک مورد نظر  

با عنایت به نظریه کارشناس رسمی  مقدار 156.375  متر مربع  از سند .. ثبتی 

1200 متر مربع . به مالکیت خانم  ترنج معصوم  روشن  که در دفتر خانه 34 صفحه 

1  تحت شماره ثبت 5003  مجزا شده از سند ثبتی  شماره  809.730  متعلق به 

آقای ساالر  قاعدی از اراضی معصوم اباد . این ملک طی وکالت نامه 17506  مورخ 

25.7.89 دفتر خانه  شماره 11  یاسوج  به نام خانم  ترنج معصوم روشن  واگزار 

گردید ...مدیر دفتر شعبه  سوم اجرای احکام  حقوقی یاسوج   مسعود نورانی.. 

عمومی  دادگاه    3 شعبه  احکام   اجرای  مدنی  احکام  اجرای  واحد   دفتر  مدیر 

حقوقی  شهرستان یاسوج . مسعود نورانی
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نحوه برگزاری جام جهانی کشتی 

تغییر کرد

کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی، در مورد 
جهانی  جام  رقابت های  برگزاری  جدید  قالب 

کشتی تصمیم گیری کرد.
به گزارش ایسنا، جلسه کمیته اجرایی اتحادیه 
جهانی کشتی روز سه شنبه در سوئیس برگزار 
فنی  کمیسیون  پیشنهاد  جلسه  این  در  شد. 
اتحادیه جهانی کشتی د رمورد اینکه رقابت های 
جام جهانی در سال های غیر المپیکی و در روزهای 
اوایل دسامبر  و  نوامبر  ما ه های  جمعه و شنبه 
میالدی )آبان و آذرماه( برگزار شود، مورد بررسی 

قرار گرفت.
همچنین مقرر شد که رقابت های جام جهانی 
از ۸ تیم به ۶ تیم کاهش یابد و این مسابقات 
با حضور ۵ تیم برتر رقابت های جهانی آن سال 
و همچنین یک تیم به عنوان ستارگان با حضور 
قهرمانانی که کشورهای آن ها جزو پنج تیم برتر 

قرار نگرفتند، برگزار شود.
اجرایی  کمیته  تأیید  مورد  پیشنهادات  این 

اتحادیه جهانی قرار گرفته است.
کشتی  جهانی  اتحادیه  رئیس  اللوویچ  نناد 
در این باره گفت: اضافه شدن تیم ستارگان در این 
مسابقات بی نظیر است. ما کامال انتظار داریم 
نحوه جدید برگزاری رقابت های جام جهانی مورد 
عالقه و توجه طرفداران کشتی در جهان قرار گیرد 
هیجان زده  رویداد  این  در  آنها  تأثیرگذاری  از  و 

هستیم.
تغییر در نحوه قرعه کشی تیم ها

خبر دیگر این که در اجرای فرآیند قرعه کشی 
جدید برای مسابقات کشتی، از فناوری بالکچین 
)Blockchain( برای اطمینان از تصادفی بودن 
قرعه کشی  جداول  در  ورزشکاران  چینش  نحوه 
مسابقات استفاده خواهد شد. این سیستم که 
برای اولین بار و در راستای جنبش المپیک انجام 
می شود، توسط کمیته بین المللی المپیک مورد 

تصویب و تشویق قرار گرفته است.
سباستین گونات مدیر فناوری اطالعات اتحادیه 
همیشه  ما  گفت:  باره  این  در  کشتی  جهانی 
را  کشی  قرعه  عملیات  که  هستیم  تالش  در 
بهبود بخشیم و در راستای شفافیت کامل در 
روند اجرای کار حرکت می کنیم. خوشحالم که 
می توانیم بالکچین را معرفی کنیم زیرا این کار 
موجب صرفه جویی در زمان قرعه کشی و اطمینان 

از تصادفی بودن کامل آن می شود.
وی ادامه داد: این قرعه کشی فقط برای یک بار 
برای هر رشته انجام می شود )در تمامی اوزان( و 
ورزشکاران، مربیان و هواداران می توانند سه روز 
را مشاهده  از جداول  از مسابقات برخی  پیش 

کنند.
جهانی  اتحادیه  ورزش  مدیر  ری  دانیل  ژان 
کشتی در مورد نحوه جدید قرعه کشی تصریح 
می  ما محسوب  برای  بزرگ  گام  یک  این  کرد: 
شود، زیرا به مربیان این دسترسی را می دهد که 
از قبل حریفان کشتی گیران خود را بشناسند تا 
روند آماده سازی آن ها را بهتر انجام دهند. روند 
اجرای کار همیشه در دست بررسی است و این 
تغییرات نشان می دهد که ما آماده انطباق با نیاز 

مربیان، ورزشکاران و هواداران خود هستیم.
یک  رشته  هر  مسابقات  آغاز  در  افزود:  وی 
برگزار می شود، در حالی که پیش  فنی  جلسه 
از این قبل از شروع مسابقات یک جلسه فنی 
برگزار می شد و شرکت در این جلسه همچنان 

الزامی است.
اتحادیه جهانی تصمیم گرفته است که برای 
مسابقات انتخابی المپیک در قاره اروپا و رقابت 
های انتخابی المپیک در سطح جهان فقط یک بار 
قرعه کشی را انجام دهد )برای کل مسابقات( و در 
بازی های المپیک 2020 نیز قرعه کشی برای هر 

روز از مسابقات انجام خواهد شد.

 گل به خودی عجیب آزمون

برای حذف زنیت!

شب  در  سن پترزبورگ  زنیت  ایرانی  مهاجم 
شکست تلخ و حذف تیمش از لیگ قهرمانان اروپا 

گل به خودی زد.
به گزارش ورزش سه، تیم زنیت سن پترزبورگ 
روسیه که مثل همیشه سردار آزمون را به عنوان 
مهاجم نوک در ترکیب داشت، از ساعت 2۳:۳0 
سه شنبه شب در چارچوب بازی های هفته ششم 
گروه G لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه دا لوز 
لیسبون مقابل بنفیکا ۴ امتیازی قرار گرفت که در 

قعر جدول قرار داشت.
تا قبل از این مسابقه زنیت سن پترزبورگ به 
آزمون  یاران  ولی  بودند  امتیازی   ۷ لیون  همراه 
بخاطر عملکرد بهتر در دو تقابل رو در رو با تیم 
فرانسوی در جایگاه دوم گروه قرار گرفته و شانس 
باالیی برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان 
داشتند که تا پایان نیمه اول نیز این اتفاق برای 
آنها افتاده بود ولی در ۴۵ دقیقه دوم سرنوشت 

آنها کامال تغییر کرد.
در حالی که دو تیم بدون گل زده به رختکن 
رفته بودند، تنها با گذشت ۶۱ ثانیه از شروع نیمه 
دوم تیم بنفیکا توانست روی پاس در عرض پیزی 
و ضربه تمام کننده امانوئل ِسروی به گل برسد 

و امیدهای صعودش از این مرحله را زنده کند.
بنفیکا بخاطر باخت ۳ بر یکِ دور رفت در خانه 
زنیت سن پترزبورگ نیاز به یک گل دیگر داشت تا 
در جدول گروهی باالتر از تیم روسی قرار بگیرد که 
در دقیقه ۵۸ با ضربه پنالتی پیزی موفق به انجام 
این کار شد. تیم بنفیکا با این 2 گل امتیازاتش 
را در عدد ۷ با لیون که در دیدار همزمان با یک 
گل از الیپزیش آلمان عقب بود را برابر کرد، اما 
بخاطر عملکرد ضعیف تر در دیدارهای مقابل هم 
با لیون، در جایگاه سوم ایستاده تا یاران آزمون 

فعال قعرنشین شده باشند.
زنیت  که  حالی  در  و  نبود  کار  پایان  این  اما 
برای  تساوی  کسب  به  امیدوار  سن پترزبورگ 
قطعی کردن صعودش به مرحله یک شانزدهم 
نهایی لیگ قهرمانان را داشت، در دقیقه ۷۹ توپ 
ارسالی از کرنر سمت چپ زمین را سردار آزمون 
با ضربه  ایستاده بود،  که در مقابل تیرک اول 
نمایشی فوق العاده و البته عجیب به اشتباه وارد 
دروازه خودی کرد تا امید روسی ها برای بازگشت 

به این مسابقه کمتر از همیشه شود.
در نهایت با توجه به گلی که لیون در دقیقه 
۸2 توسط ممفیس دیپای زد و به تساوی 2 بر 2 
مقابل الیپزیش آلمان رسید، توانست ۸ امتیازی 
شود و با سه امتیاز کمتر نسبت به تیم صدرنشین 
لیگ   G گروه  جدول  دوم  جایگاه  در  آلمانی، 

قهرمانان قرار بگیرد و از این مرحله صعود کند.
زنیت سن پترزبورگ هم نتوانست باخت ۳ بر 
صفر مقابل بنفیکا را جبران کند تا در نهایت با 
وجود ۷ امتیازی ماندن به همراه تیم پرتغالی، 
بخاطر این شکست سنگین در قعر جدول این 
گروه بایستد و در شبی که می توانست در لیگ 
قهرمانان بماند، حتی نتواند سهمیه لیگ اروپا را 
هم بگیرد. سردار آزمون که با دو گل در دو هفته 
ابتدایی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا برابر 
لیون و بنفیکا توانسته بود رکورد گلزنی بازینکان 
ایرانی ازجمله علی دایی و مهدی مهدوی کیا را 
بشکند و در تاریخ این رقابت ها ۴ گله شود، در 
بازی برابر بنفیکا گل به خودی زیبا، عجیب و 
تلخی زد تا در شبی که امیدهای اول تیمش برای 
گلزنی و صعود بود، این کار را به شکل عکس 
انجام دهد. سردار آزمون در دیدار با بنفیکا عالوه 
یک  داشت،  توپ  لمس  به خودی، ۴۹  گل  بر 
به  و دو شوت  شوت خطرناک داخل چارچوب 
بیرون زد، 2۴ پاس دقیق داد، دو بار برای سانتر 
اقدام کرد و در ۱0 نبرد هوایی و زمینی برنده شد تا 

نمره متوسطی با این عملکرد بگیرد.

زمستان سخت مقابل شاگردان کالدرون
که  پرسپولیسی ها  نود،  سایت  وب  گزارش  به 
دربی رفت را از رقیب سنتی خود برده اند، هفدهم 
به میدان می روند.  ماه در دربی برگشت  بهمن 
قطر  در  دربی  از  بعد  روز   ۵ کالدرون  شاگردان 
کار خود را در لیگ قهرمان آسیا آغاز می کنند و 
خانگی  بازی  اولین  می روند.  الدحیل  مصاف  به 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان این فصل، یک هفته 
امارات  شارجه  مقابل  و  آزادی  ورزشگاه  در  بعد 
الدحیل  مقابل  بازی  دو  از  بعد  می شود.  برگزار 
و  چهارم  روزهای  در  پرسپولیسی ها  شارجه،  و 
هشتم اسفندماه دو بازی حساس در لیگ برتر 
در  شهرخودرو  و  اصفهان  در  سپاهان  مقابل 
ورزشگاه آزادی برگزار می کنند. شاگردان کالدرون 
با گذشتن از دو بازی سخت در لیگ برتر که کمتر 
از پنج روز با هم فاصله دارند، باید در آخرین بازی 
دور رفت مرحله گروهی خود در بازی ای که در 
پرسپولیسی ها  اما  می شود  برگزار  بی طرف  زمین 
میزبان هستند به مصاف شاگردان پائولو سرجیو 

در تیم التعاون عربستان بروند.
با توجه به برنامه ای که پرسپولیسی ها دارند، 
شاگردان کالدرون در 2۵ روز ۶ بازی مهم مقابل 
استقالل، الدحیل، شارجه، سپاهان، شهرخودرو 
زمستانی  تا  می گذارند  سر  پشت  را  التعاون  و 

سخت را پیش روی خود ببینند.
تقابل با السد و پرسپولیس در ۵ روز

شاگردان امیر قلعه نویی در تیم سپاهان بعد از 
بازی هایشان  سلیمان  مسجد  نفت  مقابل  بازی 
زردپوشان  می شود.  آغاز  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
نفت  خانه  به  ماه  بهمن  شانزدهم  که  اصفهانی 
مسجد سلیمان می روند،  ۶ روز بعد کار خود در 
آغاز می کنند. سپاهانی ها  را  لیگ قهرمانان آسیا 
روز  را  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  بازی خود  دومین 
بیست و نهم بهمن ماه در قطر مقابل السد برگزار 
می کنند. ۵ روز بعد از جدال سخت مقابل السد 
قطر، شاگردان امیر قلعه نویی باید یک بازی حساس 
را مقابل پرسپولیس در اصفهان برگزار کنند. بعد 
از بازی حساس مقابل پرسپولیس، در روز هشتم 
به مصاف همشهری خود  اسفندماه سپاهانی ها 
سیزدهم  می روند.  اصفهان  دربی  در  ذوب آهن 
اسفندماه هم آخرین بازی سپاهان در دور رفت 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مقابل النصر 
عربستان در زمین بی طرف که میزبان آن سپاهان 
است، برگزار می شود. سپاهانی ها در 2۷ روز ۶ بار 

باید به میدان بروند. 
راه راحت تر استقاللی ها در صورت صعود به مرحله 

گروهی 
استقاللی ها که قبل از مرحله گروهی باید در 
پلی آف لیگ قهرمانان آسیا به میدان بروند اگر 

بتوانند از سد حریف خود در پلی آف بگذرند و 
خود را به مرحله گروهی برسانند، بعد از دربی 
که در روز هفدهم بهمن ماه برگزار می شود اولین 
بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا را ۴ روز بعد در 
آزادی  روز بیست و یکم بهمن ماه در ورزشگاه 
مقابل الشرطه عراق برگزار می کنند. استقاللی ها 
لیگ  در  خود  بازی  دومین  در  بعد  هفته  یک 
آبی پوشان  می روند.  میدان  به  آسیا  قهرمانان 
پایتخت بعد از دو بازی در لیگ قهرمانان آسیا، 
در روزهای سوم و هفتم اسفندماه در دو بازی 
خود در لیگ برتر به مصاف تیم های ذوب آهن در 
و گل گهر در سیرجان می روند.  آزادی  ورزشگاه 
بازی آخر استقالل در دور رفت مرحله گروهی 

در  اسفندماه  دوازهم  روز  آسیا،  قهرمانان  لیگ 
امارات مقابل الوحده برگزار می شود. استقاللی ها 
به  باید  بار  روز ۶  پرسپولیس در 2۵  مانند  هم 
میدان بروند. البته آبی پوشان پایتخت به دلیل 
برنامه   کنند،  بازی  هم  پلی آف  در  باید  اینکه 
فشرده تری قبل از شروع مرحله گروهی خواهند 

داشت. 
۶ بازی در 2۶ روز برای شاگردان گل محمدی

شاگردان یحیی گل محمدی در تیم شهرخودرو 
لیگ  گروهی  مرحله  به  را  خود  بتوانند  اگر 
قهرمانان آسیا برسانند، ۴ روز بعد از بازی مقابل 
فوالد باید اولین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا 
الهالل عربستان در زمین بی  طرف در  را مقابل 

یک  کنند.  برگزار  هستند،  میهمان  که  بازی ای 
اولین میزبانی  الهالل در  با  از جدال  هفته بعد 
شهرخودرو در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
شاگردان گل محمدی روز بیست و هشتم بهمن 
از  بعد  ازبکستان هستند.  پاختاکور  پذیرای  ماه 
دو بازی در لیگ قهرمانان آسیا، شهرخودرویی ها 
در روزهای سوم و هشتم اسفند ماه به مصاف 
می روند.  پرسپولیس  و  سلیمان  مسجد  نفت 
بازی آخر شهرخودرو در دور رفت مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا روز سیزدهم اسفند ماه در 
مشهد مقابل شباب االهلی امارات برگزار می شود 
بازی  تا شاگردان گل محمدی هم در 2۶ روز ۶ 

انجام دهند.

آندره آ استراماچونی، سرمربی ایتالیایی استقالل در تازه ترین 
اظهار نظر خود عنوان کرده است که تا ۴۸ ساعت دیگر تکلیف او 

با استقالل مشخص می شود.
به گزارش سایت نود، سرمربی استقالل پس از کسب نتایج 
پیکان-  دیدار  از  پیش  یکباره  به  ایران  لیگ  در  تحسین برانگیز 

استقالل با ارسال نامه فسخ قرارداد به باشگاه، ایران را ترک کرد.
برگرداندن  برای  زیادی  تالش های  گذشته  روزهای  در 
اظهارنظر خود  در چند  استراماچونی  انجام شد.  استراماچونی 
عنوان کرده که اگر مشکالتش حل شود حاضر است بالفاصله 
به تهران برگردد. به نظر می رسد برخی شروط استرا برای استقالل 

شروط سختی است.
الف- شرط اصلی استراماچونی این است که از این به بعد حقوق 
او به صورت مستقیم از سوی باشگاه به حسابش واریز شود. 
باشگاه استقالل باتوجه به تحریم ها امکان واریز مستقیم پول را 
نداشت و مبالغی توسط اشخاص ثالث به حساب مربی ایتالیایی 
انتقال های  این  ضدپولشویی  قوانین  دلیل  به  می شد.  واریز 
مالی انجام نشد و این امر حتی منجر به بسته شدن حساب 
استراماچونی شد. به نظر می رسد این شرط سخت ترین شرط 
برای استقالل خواهد بود. استقالل با توجه تحریم ها توانایی واریز 

پول به حسابی خارج از ایران را ندارد و این مشکل شاید با کمک 
نهادهای باالدستی مانند وزارت امورخارجه حل شود. 

ب- پرداخت شدن مطالبات قبلی یکی دیگر از شروط آندره آ 
استراماچونی است که این شرط را استقاللی ها پذیرفتند و انجام 

دادند.
باشگاه  مدیره  هیئت  عضو  منزوی،  کامران  که  همانطور  ج- 
استقالل عنوان کرده استراماچونی خواهان تغییر مفاد قراردادش 
است و تاکید دارد مدت قراردادش از دو به یک سال تغییر کند. 
ظاهرا مسئوالن باشگاه استقالل چاره ای ندارند به غیر از اینکه برای 

رضایت هواداران به این خواسته استراماچونی تن دهند.
د- گفته می شود مربی ایتالیایی با برخی افراد حاضر در باشگاه 
هم مشکل داشته که با رفتن امیرحسین فتحی این خواسته او هم 

تا حدودی برآورده شده است.
در این چهار شرط سخت ترین، شرط اول است. مطمئنا اگر 
باشگاه استقالل نتواند به استراماچونی تضمین دهد که پرداخت ها 
طبق خواسته او انجام خواهد شد، این مربی از مواضع خود کوتاه 
نخواهد آمد. صحبت های مسئوالن وزارت ورزش نشان می دهد 
آنها راه حلی برای این مشکل پیدا کردند و احتمال بازگشت مرد 

ایتالیایی زیاد است.

لیگ قهرمانان برای شاگردان کالدرون بعد از دربی آغاز می شود

زمستان سخت در انتظار پرسپولیس
پرسپولیسی ها بازی های حساسی در زمستان دارند. روز سه شنبه  قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد و تیم ها حریفان خود را شناختند. پرسپولیس 
و سپاهان دو نماینده ایران هستند که مستقیما به این رقابت ها صعود کرده اند و استقالل و شهرخودرو هم این شانس را دارند که بعد از برتری مقابل 
دو حریف خود در پلی آف، به مرحله گروهی صعود کنند. پرسپولیسی ها کار سختی در زمستان و آغاز لیگ قهرمانان دارند. در این گزارش برنامه 

نمایندگان ایران در مرحله رفت این رقابت ها را بررسی کرده ایم.

امیدوار به بازگشت مرد ایتالیاییآیا استقالل می تواند شروط استراماچونی را برآورده کند؟

با توجه به 

برنامه ای که 

پرسپولیسی ها 

دارند، شاگردان 

کالدرون در 25 

روز 6 بازی مهم 

مقابل استقالل، 

الدحیل،شارجه، 

سپاهان، 

شهرخودرو و 

التعاون را پشت 

سر می گذارند تا 

زمستانی سخت 

را پیش روی 

خود ببینند

سرمربی ایتالیایی استقالل تاکید کرد در صورت حل مشکالت خود 
به این تیم برمی گردد.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت fcinter۱۹0۸، آندره آ استراماچونی 
چند روز است که ایران را ترک کرده و فعال هدایت آبی پوشان را بر 

عهده ندارد. تیم او در غیابش برابر پیکان به تساوی 2 - 2 رسید.
این مربی ایتالیایی درباره بازگشت خود به ایتالیا یک بار دیگر در 
مصاحبه ای از آمادگی برای بازگشت به این تیم خبر داد که در زیر 

می خوانیم: 
  می توانید توضیح دهید که چه اتفاقی افتاده است؟

 متأسفانه پس از تالش های ناموفق متعدد، این قرارداد به دلیل 
علنی که به باشگاه گفته شده است به طور یک جانبه فسخ شد.

  چرا تصمیم به بازگشت به ایتالیا گرفتید؟

 من فکر نمی کردم که با این تیم در صدر جدول رده بندی قرار 
بگیریم و تقریباً با حضور ۱00 هزار تماشاگر جشن پیروزی بزرگی را 
در خانه تجربه کنیم اما تصمیم قانونی، اجتناب ناپذیر بود و ناامیدی 
عظیمی را برای من در پی داشت. دیگر معنی نداشت که در آنجا 

بمانیم بدون اینکه بتوانم کار کنیم.
  آیا انتظار داشتید که رفتن شما به یک موضوع دولتی تبدیل شود؟

خیر! هرچند محبت مردم بسیار گرم بود، من تصور نمی کردم چنین 
تظاهراتی رخ دهد و باعث احساساتی شدن من شود.

  آیا می توانید توضیح دهید که سیاست ورزش ایران چگونه است؟

 گفتن این مسئله دشوار است اما فوتبال از اهمیت زیادی در ایران 
برخوردار است. تیم ما متعلق به دولت است و به طور موثق توسط 

رهبران سیاسی اداره می شود.
  هواداران حتی برای دفاع از شما به خیابان ها رفتند.

 در ایران، رسانه های اجتماعی به طور گسترده استفاده می شوند، 
بسیار باالتر از آنچه ما در ایتالیا عادت کرده ایم. هواداران قدم به قدم 
همه دشواری هایی را که تیم، به خصوص خودم به عنوان مربی تجربه 
کردم را دنبال کرده اند. بعد از چهار هفته تنها دو امتیاز داشتیم که در 
جدول رده بندی در رده های پایین قرار داشتیم و د ربی تهران را برابر 
پرسپولیس از دست دادیم. به همین دلیل است که بازگشت ما با ابزار 

فنی و اقتصادی محدود، همه را مجذوب خود کرده است.
  آیا این درست است که حتی زنان ایران نیز درگیر فوتبال هستند؟

 این چیزی است که مرا به شدت تحت تأثیر قرار داد. با وجود 
محدودیت ها، زنان بسیار نزدیک به فوتبال هستند و در هر فرصتی 
برای دسترسی به تمرین همیشه با اشتیاق جمع می شوند. حیف که 

آنها نمی توانند در مسابقات رسمی شرکت کنند اما من نمی خواهم وارد 
موضوعات بزرگ تر شوم.

  قوی ترین احساسی که در این ماه ها تجربه کرده اید چه بود؟

 شاید پیروزی در تبریز برابر تراکتور که از رقیبان سخت ما بود 
در زمانی که تنش زیاد برای حمله ترکیه به سوریه وجود داشت. آنها 
۱2 سال در آنجا برنده نشده بودند و هرگز استقالل چهار گل به ثمر 
نرسانده بود. یک محیط غیرقابل توصیف بود. در فرودگاه، در راه 
بازگشت، جمعیت دیوانه وار بودند. در آن لحظه تیم متوجه شد که 

می توانیم به صدر جدول صعود کنیم.
  اگر قرار بود اوضاع رو به راه شود، آیا به استقالل برمی گردید؟ 

امشب هم می توانم  بودم، همین  گفته  نیز  بازیکنانم  به  قبال   
برگردم. 

  فراتر از فوتبال، ایران چه احساسی به شما داده است؟

 فقط با رفتن به آنجا می توانید زیبایی آن را ببینید. میراث امپراتوری 
پارس با شکوه است. دریا، کوه های پوشیده از برف، غذای عالی و ... 
وجود دارد. زندگی روزمره ایرانی ها آنطور که از بیرون تصور می کنید 
نیست. با این حال مهم تر از همه برخورد خوب مردم با خارجی هاست. 

هر اتفاقی رخ دهد قسمتی از قلب من همیشه در ایران خواهد بود.

جدیدترین حرف های استراماچونی درباره بازگشت به استقالل
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تعداد فوتی های آتش سوزی تاالر 
عروسی سقز به ۱۲ نفر رسید

پزشکی،  علوم  دانشگاه  روابط عمومی  مدیر 
خدمات درمانی و بهداشتی کردستان گفت: 
با فوت یکی از مصدومان حادثه آتش سوزی 
تاالر عروسی مانگه شه در شهر سقز، تعداد 

جانباختگان این حادثه به ۱۲ نفر رسید.
این  ایرنا، شهرام شریفی گفت:  به گزارش 
از  آذربایجان غربی  استان  در  بوکان  اهل  فرد 
زمان وقوع این حادثه، به دلیل شدت جراحات 
)آی سی یو(  ویژه  مراقبت های  در بخش  وارده 
بیمارستان امام خمینی )ره( این شهر بستری 
بود که امروز درگذشت. حادثه دردناک تاالر 
نشت  اثر  بر  پنجشنبه  شامگاه  در  مانگه  شه 
شلنگ گاز متصل به بخاری رخ داد و باعث 
کشته شدن ۱۱ نفر و مجروح شدن ۴۹ نفر 
از مهمانان مراسم عروسی شد در این حادثه 
پنج کودک و پنج زن همراه با یک مرد جان 
باختند. در این حادثه اسفناک مونا حسن پور 
)۳ ساله(، منیجه رحمانی )۴۵ ساله(، ماهان 
ساله(،   ۴( رسولی  آرشام   ساله(،   ۵( بهرامی 
شریف رضایی )۷۰ ساله(، سوژین قادرزاده )۵ 
ساله(، هژین )۴سالە(، سعادت علیزاده، عایشه 
محمودی، هاجر پسندی جان خود را از دست 
نشده  شناسایی  نیز  نفر  یک  و جسد  دادند 
و مجهول الهویه است و ۴۹ نفر نیز مصدوم 
شدند که در بیمارستان های سقز تحت درمان 
هستند. سقز با بیش از ۲۲۶ هزار نفر جمعیت 
دومین شهرستان پر جمعیت استان کردستان 
است که در ۱۹۰ کیلومتری شمال سنندج مرکز 

این استان قرار دارد.

نجات کودک سه ساله از شهربازی 
پس از قطعی برق

کودک سه  ساله ای که در کابین وسیله بازی 
شهربازی قیامدشت گرفتار شده بود، از سوی 

آتش نشانان نجات یافت.
به گزارش ایسنا، ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه روز 
گذشته سه  شنبه پدر یک کودک سه ساله طی 
خدمات  و  ۱۲۵آتش نشانی  سامانه  با  تماس 
ایمنی شهرداری تهران اعالم کرد که کودکش، 
گرفتار  شهربازی  در  بازی  وسیله  کابین  در 
شده است. بر همین اساس ، ستاد فرماندهی 
همراه  به  را   ۶۶ ایستگاه  تهران،  آتش  نشانی 
باالبر هیدرولیکی و  از جمله  تجهیزات کامل 
تشک نجات به محل شهربازی قیامدشت واقع 

در جاده خاوران اعزام کرد.
که  کردند  مشاهده  محل  در  آتش نشانان 
داشته  نام  باران  که  سه ساله  دختر بچه  این 
است و پدرش نیز در همین شهربازی مشغول 
به کار بوده است، سوار بر یکی از کابین های 
با قطع  از مدتی  اما پس  بازی شده،  وسیله 
ناگهانی برق در ارتفاق هشت متری از سطح 
زمین معلق می ماند. با توجه به شرایط موجود 
فاصله  در  سه ساله  »باران«  بودن  معلق  و 
هشت متری از سطح زمین، نیروهای عملیات 
ایمن سازی های الزم را با باز کردن تشک نجات 
و راه اندازی باالبر انجام دادند تا عوامل اداره 
با  نیز  بعد  مدتی  اعزام شوند.  به محل  برق 
رسیدن یکی از عوامل فنی شهربازی و از رده 
صورت  به  کنترل  و  چرخ و فلک  کردن  خارج 
را  دستگاه  این  کابین  آتش نشانان  مکانیکی، 
جابه جا کرده و با کم کردن ارتفاع آن، کودک را 

که بسیار ترسیده بود نجات دادند.

قرار منع تعقیب همسر و خواهر 
مدیرعامل سکه ثامن نقض شد

شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری ۲ تهران، قرار منع 
تعقیب همسر و خواهر مدیرعامل سکه ثامن و 
همچنین طراحان سایت این مجموعه را نقض 
کرد. به گزارش تسنیم، رسول کوهپایه زاده وکیل 
شاکیان پرونده سکه ثامن با اعالم این خبر اظهار 
ثامن  سکه  پرونده  در  دادسرا،  مرحله  در  کرد: 
فقط برای یک نفر کیفرخواست صادر شده بود 
که آن هم متهم اصلی پرونده یعنی مدیرعامل 
این مجموعه بود و شعبه بازپرسی سایر متهمان 
را از تعقیب کیفری، تبرئه کرده بود. وی ادامه 
داد: با توجه به اینکه اصوال چنین کالهبرداری 
بزرگی بدون همدستی و همکاری سایر متهمان 
صادره  قرار  به  نسبت  است،  نبوده  امکان پذیر 
اعتراض کردیم که موضوع در شعبه ۱۰۶۴ دادگاه 
کیفری ۲ تهران مطرح شد و دادگاه پس از بررسی 
خواهر،  تعقیب  منع  قرار  پرونده،  در  مداقه  و 
همسر و طراحان سایت سکه ثامن را نقض کرد 
و از دادسرا خواست با صدور قرار تأمین مناسب، 

نسبت به این افراد نیز کیفرخواست صادر کند.

یک کشته و ۳ مصدوم بر اثر تصادف 
اتوبوس با ۷ خودرو در ولنجک  

سخنگوی آتش نشانی تهران از تصادف مرگبار یک 
دستگاه اتوبوس با هفت دستگاه خودرو در محله 
ولنجک خبر داد.  به گزارش تسنیم، سید جالل 
ملکی با اعالم خبر تصادف مرگبار اتوبوس با چند 
دستگاه خودرو در شمال پایتخت، درباره جزئیات 
این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۴:۴۲ ظهر دیروز 
یک مورد حادثه تصادف در محله ولنجک، بلوار 
سرعت  به  که  شد  اعالم   ۱۲۵ سامانه  به  دانش 
آتش نشانان دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه 
اعزام شدند. او گفت: در این حادثه، یک دستگاه 
اتوبوس شخصی که راننده تنها سرنشین آن بود، 
حین حرکت به علل نامعلومی با هفت دستگاه 
خودرو پارک شده کنار خیابان برخورد کرده که بر 
اثر این حادثه مردی حدوداً ۶۰ ساله بر اثر شدت 

جراحات وارد فوت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

 دستگیری مردی که فرزندش را
در شکم همسرش کشت

را  همسرش  جنین،  سقط  برای  که  مردی 
مورد ضرب و شتم قرار داده بود، دستگیر شد. 
پیشگیری  پلیس  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
تهران بزرگ، در ساعت ۲۰:۳۰ دوشنبه گذشته 
زنی با مراجعه به بیمارستان مهدیه از درد شدید 
در ناحیه شکم و روده گالیه کرده و از پزشکان 
درخواست کمک کرد. پس از انجام معاینات اولیه، 
کادر درمانی متوجه شد که درد نواحی شکمی این 
زن ناشی از سقط جنین غیرمجاز است. با حضور 
ماموران کالنتری زن جوان که تحت نظر پزشکان 
قرار داشت گفت: سه ماه و نیمه باردار بودم و 
همسرم که با این موضوع مشکل داشت، هر روز 
تاکید می کرد که باید سقط جنین کنم. به خاطر 
تهیه  اصرارهایی که داشت خودش چند قرص 
کرده و به خورد من می داد و روز گذشته بعد از 
خوردن قرص ها مرا مورد هدف ضرب و شتم قرار 
داد و همین باعث شد تا سقط جنین کنم. در پی 
این اطالعات، ماموران پس از هماهنگی با مقام 
قضائی، بازداشت شوهر این زن را در دستور کار 
خود قرار دادند و صبح روز سه شنبه موفق شدند 
این مرد را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کنند. 

حکم  گفت:  گودرزی  حمید  ایسنا،  گزارش  به 
پرونده موکلم صادر شده، ولی هنوز به ما ابالغ 
نشده است. گودرزی افزود: در سامانه ثنا دیدم 
دادگاه قتل عمد را احراز کرده و در این خصوص 
حکم موکلم صادر شده است. وی ضمن بی اطالعی 
باید  گفت:  موکلش  حبس  محکومیت  میزان  از 

حکم ابالغ شود.
بر اساس این گزارش، میترا استاد، همسر دوم 
محمدعلی نجفی  شهردار سابق تهران صبح روز 
سه شنبه ۷ خردادماه با شلیک گلوله به قتل رسید 
و عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف 
اختالفات خانوادگی عنوان کرد.  را  انگیزه خود  و 
سه جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در 
دور اول در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به 

ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.
قضاییه  قوه  سخنگوی  اسماعیلی  غالمحسین 
در نشست خبری هشتم مردادماه ۹۸ از صدور 
رای پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: در 
کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان 
و  قتل  در  غیرموثر  ایراد صدمه  عمد،  قتل  شده 
همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز. دادگاه در دو 
موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ »قتل عمد« 
را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم 
به  بر قصاص چون حق الناس است حکم  مبنی 
قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد »ایراد 
صدمه غیرموثر در قتل« رای برائت صادر کرده، 
چون دادگاه برخالف دادسرا به این نتیجه رسید که 
صدمات وارده به مقتول »یک صدمه« بوده، دو 
تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر در ابتدا به 
کف دست اصابت کرده، از دست عبور کرده و در 
قفسه سینه مقتوله جای گرفته است. به موجب 
باشد هرچند  واحدی  قانون هرگاه ضربه، ضربه 
جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می شود و 
چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان 
حکم اشد که »قصاص« است مورد حکم دادگاه 
قرار گرفته است. محمدعلی نجفی از اتهام دیگر 
تبرئه شده و در مورد »نگهداری سالح غیرمجاز« 
محکوم  حبس  سال  دو  به  را  ایشان  دادگاه  هم 
کرده است. پس از اعالم رای، گودرزی وکیل مدافع 

نجفی گفت که به رای صادره مبنی بر قصاص و 
حبس موکلش اعتراض خواهد کرد.

۲۳ مردادماه برادر میترا استاد نیز با انتشار پستی 
از  رضایت  اعالم  از  خود  اینستاگرام  صفحه  در 
قصاص نجفی خبر داد. چند روز بعد، محمدعلی 
از  وثیقه  تودیع  با  بود  بازداشت  در  که  نجفی 
کل  رئیس  حشمتی  محمدجواد  شد.  آزاد  اوین 
دادگستری استان تهران ۸ شهریورماه با بیان اینکه 
محمدعلی نجفی به زندان بازگشت، گفت: برابر 
ضوابط و مقررات قانونی هرچند با گذشت اولیای 
دم قصاص منتفی می شود، ولی در مورد جنبه 
مقتضی  حکم  دادگاه،  توسط  قتل  جرم  عمومی 

صادر خواهد شد.

نهم  حکم شعبه  که  اعالم شد  شهریورماه   ۳۰
محمدعلی  پرونده  در  تهران  یک  کیفری  دادگاه 
برای  که  استاد  میترا  قتل  اتهام  با  نجفی 
تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده 
بود، از سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای  
رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی 
رسیدگی کننده به پرونده - شعبه ۹ دادگاه کیفری 
یک استان تهران-  اعاده شد. با حضور کارشناسان 
اسلحه و پزشکی قانونی و موکلم صحنه جرم مجددا 

بررسی شد.
 قاضی محمدی کشکولی رئیس شعبه ۹ دادگاه 
کیفری یک استان تهران ۱۲ آبان ماه درباره آخرین 
وضعیت پرونده نجفی گفته بود: نظریه کارشناسی 

ابالغ شد و وکال ۷ روز  پرونده  به وکالی طرفین 
فرصت دارند که نظر کتبی خود را به ما اعالم کنند. 
اگر وکال به نظریه کارشناسی اعتراضی داشتند باید 
هیئت قضایی بررسی کند که آیا این اعتراضات قابل 
اجابت است یا نیست. بعد از طی این مراحل وقت 
دادرسی مجدد تعیین و به پرونده رسیدگی می شود 
و  دادگاه علنی خواهد بود. گودرزی ۱۸ آبان ماه از 
رسیدگی مجدد به پرونده موکلش در ۶ آذرماه خبر 

داده بود.
 درنهایت دو جلسه دادگاه در رسیدگی مجدد 
در روزهای ۶ و ۹ آذرماه سال جاری در شعبه نهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی 

محمدی کشکولی برگزار شد.

مردی که در پوشش سرگرد پلیس راهنمایی و رانندگی اقدام به 
اخاذی بیش از یک میلیارد ریال از شهروندان کرده بود، دستگیر 

شد.
 ۲۴ تاریخ  در  آگاهی،  پلیس  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
خیابان های  از  یکی  در  ناجا  دژبان  ماموران  امسال  شهریورماه 
جنوب تهران متوجه فردی که لباس کارکنان پلیس راهور را با 
درجه سرگردی بر تن کرده بود، شده و رفتار این فرد را تحت 

نظر قرار داده و متوجه شدند که این فرد در حال جریمه کردن 
خودروی شهروندان است اما جریمه را نقدا دریافت می کند. در 
همین راستا نیز به این فرد نزدیک شده و مدارک شناسایی اش را 
درخواست کردند. با نزدیک شدن ماموران به این فرد، مشاهده 
شد که لباس او با لباس فرم کارکنان پلیس راهور نیز تفاوت 
داشته و یک پیراهن مردانه سفید است. پس از تقاضای مدارک 
نیز این فرد اعالم کرد که مدارکش را به همراه نداشته که در همین 
راستا او دستگیر شد، اما در حین انتقال به کالنتری فرار کرد، اما 
خودروی این فرد توقیف شده و به  کالنتری ۱۷۹ خلیج تحویل و 
پس از تشکیل پرونده برای شناسایی به پلیس آگاهی ارجاع شد.

در ادامه در بازرسی از خودروی متهم تعداد زیادی گواهینامه 
این  که  آنان مشخص شد  از  با دعوت  و  افراد مختلف کشف 
رانندگان وجوه مختلفی را به متهم پرداخت کرده اند تا کار آن ها 
را در راهور انجام دهد. کارآگاهان هویت این فرد به نام »سعید« 
را شناسایی کردند و در تحقیقات پلیسی مشخص شد که متهم 
پیش از این نیز با به جرم های سرقت مسلحانه، غصب عناوین و 

کالهبرداری دستگیر شده است.
به  پنجم  اداره  کارآگاهان  از  تیمی  قضائی  هماهنگی های  با 

مخفیگاه وی اعزام شدند و او را دستگیر کردند. متهم در همان 
بدو ورود به پلیس آگاهی به جرم خود اعتراف کرد و مدعی شد که 
در تهران و قم با پوشش افسر راهور تردد می کرده و خود را رئیس 
ستاد ترخیص، کارشناس ایران خودرو از راهور یا سرگرد شاغل 
در پلیس راهور معرفی می کرده و به بهانه هایی از جمله فروش 
خودروی سهمیه ای، استخدام در ستاد ترخیص، کم کردن جریمه 
و اخذ گواهینامه و جواز ساخت منزل و ... از مردم مبالغ زیادی 
پول دریافت می کرده است. متهم در ادامه اظهاراتش نیز گفت 
با وجود داشتن همسر و سه فرزند، چند ماه پیش تحت عنوان 
سرگرد راهور با خانم جوانی ازدواج کرده و وی و خانواده اش را 
فریب داده و از باجناق، خواهر همسر و همسایه ها و هر فردی که 
احساس  می کرده می شود با کالهبرداری مبالغی پول از او گرفت 

پول دریافت می کرده است.
براساس این گزارش، تا کنون ۱۰ تن از شاکیان به پلیس آگاهی 
دعوت و در مواجهه حضوری متهم را شناسایی کرده اند. همچنین 
متهم از مال باختگان بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اخاذی 
کرده است و با دستور بازپرس شعبه ۷دادسرای ناحیه ۳۴ روانه 

زندان شده است.

 پس از به اجرا درآمدن دوباره دادگاه

محمدعلی نجفی دوباره به قتل عمد محکوم شد
وکیل مدافع محمدعلی نجفی از صدور حکم پرونده موکلش خبر داد.

دستگیری مردی که با لباس پلیس میلیونر شد

دادگاه قتل 

عمد محمدعلی 

نجفی را احراز 

کرده و در این 

خصوص حکم 

وی صادر شده 

است 
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 طراح: مجتبی اردشیری
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افقی:
۱-بزرگترین موتور جستجوی اینترنتی – بزرگترین شهر ایالت تنسی 
آمریکا – گوناگونی  ۲- از توابع کاشان – شیمی کربن - جسمی است از 
جنس بلور یا پالستیک شفاف که نور پس از عبور از آن تجزیه می  شود 
۳- ندا دهنده – نشانه مفعول در جمله – پارچه ابریشمی ۴- رود ناشنوا 
– از بالیای طبیعی – فلز گرانبها ۵- زندانیان – فرهنگ لغت فرانسه – 
درخت زبان گنجشک  ۶- بیماری مهلک – به اندازه – ضرباهنگ 
۷- از ادوات نقاشی – گسترده – نیروی دفاعی یک کشور در برابر تهدید 
خارجی ۸- پسوند آلودگی – سبزی زودهضمی که فشار خون را پايين 
می آورد  ۹- سخنان نامربوط – فریاد - هال ۱۰- جامه – تصدیق آلمانی 
– چه زمان؟ ۱۱- پسوند شباهت – از اپراتورهای تلفن همراه در کشور – 
به سن تکلیف رسیده ۱۲- بربط – از نسبت  های مثلثاتی است – نیمه 
»اژدر« ! ۱۳- واحد سنجش طالی جهانی – خرس آسمانی – قرون ۱۴- 
بندر شبه جزیره کریمه – ماهی که در آن هستیم – مربایش طرفداران 

بسیاری دارد ۱۵- الستیک – دشمنی – یار پیچ.
عمودی:

۱-سرد نیست – تیم فوتبال قائمشهر – سخن چینی ۲- کلیسای مهم 
اصفهان – از اعضای صورت – زبانه آتش - یازده ۳- مهنا – الیه بستن 
– نقاش »تداوم حافظه« ۴- »سرزمین« بیگانه – رژه – »داغ« انگلیسی 
– زه کمان ۵- سرزمین – شکم بند طبی – در اصطالح بانکداری به 
سامانه تسویه ناخالص آنی اطالق می شود ۶- تمام و کامل – مایع 
حیات – ابریشم پست ۷- آهنگ نظامی – از افیون ها – پوشش طبق 
قاعده روز ۸- از غذاهای جنوبی – هیوالی آتشین ۹- حرف دهن کجی - 
لیاقت – عضو کمانی صورت ۱۰- درخت اعدام – نیم صدای خر – جای 
بی خطر ۱۱- تاالسمی خفیف – معاون هیتلر – یار خاموش ۱۲- کوچک 
و بزرگ خلیج فارس – سازمان جاسوسی آمریکا – جاده آهنی - عمومی 
۱۳- سرزندگی – بهارخواب – دوری و مسافت ۱۴- تکرار حرفی از الفبا 
– کارگردان »دوازده مرد خشمگین« – سخن صریح – گونه سینمایی 

۱۵- برهنه – گلی خوشبو – پیش درآمد معدن.



پنجشنبه / 21 آذر 1398 / شماره 4427 ایرانزمین
www.ebtekarnews.com

7
اخبار اخبار

خط مسافری »چابهار-مسقط« بعد 
از دو سال وقفه راه اندازی می شود

دریانوردی  و  بنادر  اداره کل  دریایی  معاون 
مسافری  خط  گفت:  بلوچستان  و  سیستان 
راه اندازی  دوباره  »چابهار-مسقط«  دریایی 
می شود.به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر 
بلوچستان،  و  سیستان  استان  دریانوردی  و 
طبق  داشت:  اظهار  ابراهیمی  سیدحسن 
دریایی  مسافری  خط  شده  انجام  برنامه ریزی 
»چابهار- مسقط« پس از دو سال وقفه بار دیگر 
راه اندازی می شود.معاون دریایی اداره کل بنادر و 
دریانوردی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این 
خط دریایی در دو سال اخیر متوقف شده بود اما 
از اواسط دی ماه  دوباره با کشتی های با ظرفیت 
۲۴۰ نفر و حمل ۴۰ خودرو راه اندازی خواهد شد. 
این تصمیم در راستای استفاده از ظرفیت بندر 
چابهار در امر جابه جایی مسافر بین کشورهای 
همسایه است و موجب می شود مسافرت دریایی 
بین بندر چابهار و بنادر اطراف رونق گیرد.وی 
پنج  کالنتری  شهید  بندر  اکنون  کرد:  تصریح 
برای  پست اسکله دارد که چهار پست اسکله 
ارائه خدمات به شناورهای سنتی و اسکله شماره 
پنج مخصوص کشتی هایی با ظرفیت ۳۰ هزار 
پهلوگیری  بندر  این  تن است که می توانند در 
کنند. بیشتر حجم ظرفیت بندر چابهار نه در 
بندر شهید کالنتری بلکه در بندر شهید بهشتی 
وجود دارد. در طرح توسعه بندر شهید بهشتی 
قرار است این بندر به بندر شهید کالنتری متصل 
شهید  بندر  در  کشتی ها  تردد  شرایط  تا  شود 
تاثیر  مورد  در  شود.ابراهیمی  آسان  کالنتری 
افرایش نرخ بنزین بر حمل و نقل دریایی، گفت: 
سهمیه بندی بنزین بر نرخ تردد کشتی های بزرگ 
دیزلی تاثیری نداشت و تنها قایق های صیادی که 
از بنزین استفاده می کنند مشمول نرخ های جدید 
شدند که سازمان شیالت در طرحی در پی دیزلی 

کردن قایق های صیادی است.

رفع خطر از گنبد مرکزی کاخ 
جهانی سروستان در دست     

اقدام است

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی فارس از انجام اقدامات الزم مرمتی با هدف 
گنبد مرکزی کاخ جهانی ساسان  از  رفع خطر 
سروستان خبرداد.مصیب امیری در این زمینه 
گفت: عملیات اجرایی در قالب تثبیت، مرمت 
و استحکام بخشی این گنبد به منظور رفع خطر 
از گنبد مرکزی این کاخ جهانی تا اواسط آذرماه 
از  انجام شده است و مرحله بعدی مرمتپس 
تخصیص اعتبار الزم، مجددا آغاز خواهد شد.این 
مسئول افزود: این فاز از طرح مرمت با اعتبار 
۵۰۰ میلیون ریال، توسط استادکاران متخصص 
و با استفاده از مصالح کامال  سنتی متناسب با 
بنا صورت پذیرفته است.کاخ ساسانی سروستان 
در ۹ کیلومتری جنوب غربی سروستان، در میان 
دشتی وسیع و در مسیر روستای نظر آباد قرار 
دارد. این بنا شامل یک ایوان ورودی و گنبدی 
در مرکز و حیاط است و نسبت به بناهای دیگر 
دوره ساسانی از فن معماری و پالن پیچیده و 
کامل تری استفاده شده است. نمای اصلی بنا 
در ضلع جنوبی قرار دارد که شامل یک ایوان 
مرکزی و دو ایوان کوچکتر در دو طرف است. 
برخی از پژوهشگران معماری ساسانی، بر این 
عقیده اند که بنا با توجه به تکنیک پیشرفته تر 
در طراحی کلی و جزئیات آن، متعلق به اواخر 
دوران ساسانی است.این کاخ تیر ماه سال ۹۷ در 
قالب پرونده »منظر باستان شناسی ساسانیان 

فارس« در یونسکو به ثبت جهانی رسید.

ایمان طاهر در جمع خبرنگاران در اداره کل راه و 
شهرسازی استان با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی 
این طرح را ابداع کرد، افزود: هدف از نامگذاری این 
طرح تحت عنوان اقدام ملی مسکن به این منظور 

بود که ساخت مسکن نیاز به همت ملی دارد.
وی با بیان اینکه طرح اقدام ملی مسکن با احداث 
۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال های ۹۸ و ۹۹ آغاز 
شد، تصریح کرد: سهمیه اصفهان از این تعداد ۷۰ 
هزار و ۷۸۰ واحد است که ۱۸ درصد سهمیه کل 

کشور به این استان اختصاص دارد.
است ۴۱  قرار  استان  از کل سهمیه  داد:  ادامه 
هزار و ۵۰۰ واحد در سه شهر بهارستان، مجلسی و 

فوالدشهر ساخته شود.
وی اضافه کرد: چون شهرهای جدید مسئولیت 
سرریز کالنشهرها را دارند و ما در اصفهان زمین 
دولتی نداشته و قادر به ساختمان سازی نیستیم 
این ظرفیت شهر اصفهان به سه شهر جدید واگذار 

شده است.
طاهر بیان کرد: از مجموع ۴۱ هزارو ۵۰۰ واحد که 
در سه شهر بهارستان، فوالدشهر و مجلسی احداث 
می شود ۱۶ هزار واحد فوالدشهر، ۲۲ هزار و ۵۰۰ 
واحد بهارستان و سه هزار واحد در مجلسی و ۲۹ 
هزار و ۲۸۰ واحد در دیگر شهرهای استان ساخته 

می شود.
هر  در  حداقل  کردیم  سعی  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان یک شهر طرح اقدام ملی مسکن اجرا 
شود، اظهارداشت: تفاوت این طرح با مسکن مهر 
در این است که ساختمان در مکانی احداث شود 
که زیرساخت ها موجود است همچنین تسهیالت 
به ازای هر واحد حدود ۱۰۰ میلیون تومان با سود 

۱۸ درصد است.  
و  راه  اداره  مسکن  و  شهری  بازآفرینی  معاون 
شهرسازی اصفهان با بیان این که برنامه طرح اقدام 
ملی مسکن ۲ ساله است، گفت: ۷۰ هزار واحد قرار 
است از طریق هفت بند در راستای واگذاری به 
ایثارگران، تفاهمنامه با ارتش، بنیاد مستضعفان، 
و  پرورش  و  آموزش  و  امام  اجرایی  فرمان  ستاد 
قسمتی در بافت فرسوده منعقد شده و ما زمین را 

در اختیار آن ها قرار می دهیم.
بافت  تسهیالت  تفاوت  کرد:  خاطرنشان  وی 
فرسوده با طرح اقدام ملی مسکن در این است که 
تسهیالت ۵۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد صورت 
می گیرد و مقداری هم در قالب واگذاری زمین ۹۹ 

ساله و مقداری هم تسهیالت صندوق یکم است.
طاهر با بیان اینکه از ۷۰ هزار واحد سهمیه اقدام 
ملی مسکن استان ۶ هزار و ۲۱۳ واحد در سایر 
جدید  شهر  در  کرد:  بیان  می شود،  اجرا  شهرها 
هزار   ۱۰ فوالدشهر  واحد،  هزار  هشت  بهارستان 
واحد و مجلسی ۶۰۰ واحد از شنبه ۲۳ آذرماه آغاز 
ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط صورت می گیرد.

به گفته وی فرآیند ثبت نام به مدت سه روز از 
۲۳ تا ۲۶ آذرماه آغاز و سامانه بالفاصله شروع به 
ارزیابی و یک ماه به طول می انجامد که واجدان 

شرایط جهت انعقاد قرارداد مراجعه کنند.
و  راه  اداره  مسکن  و  شهری  بازآفرینی  معاون 
شهرسازی اصفهان یادآور شد، ۲ گروه متقاضیان 
واقعی طرح اقدام ملی تولید مسکن نیستند آن ها 
که دهک پایین جامعه بوده و امکان پرداخت ندارند 

نام  ثبت  داللی  و  سوداگری  برای  که  گروهی  و 
می کنند و از آن ها می خواهیم تحت هیچ شرایطی 
در این سامانه ثبت نام نکنند زیرا با مشکل برخورده 

و مهر عدم انتقال بر روی این واحدها می خورد.
مسکن  اقدام  طرح  ساخت  هزینه  افزود:  وی 
بین ۲ تا سه میلیون به ازای هر مترمربع است که 

بستگی به نوع ساخت و تجهیزات دارد.
و  راه  اداره  مسکن  و  شهری  بازآفرینی  معاون 
استان  این  در  اینکه  بیان  با  اصفهان  شهرسازی 
بیش از ۱۴ هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد 
و  کردیم  سنجی  امکان  را  فرسوده  بافت  گفت: 
طرح  دارای  شهرها  تمام  و  شده  مصوب  طرح ها 

محدوده بافت فرسوده مصوب است.
جمله  از  تسهیالت  پرداخت  داد:  ادامه  وی 
خدماتی است که بابت مساکن موجود در بافت 

فرسوده ارائه می شود، از این رو تخریب مسکن در 
بافت فرسوده و اخذ پروانه از شهرداری به ازای هر 
واحد ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان تسهیالت با سود ۹ 
درصد و ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد 
پرداخت می کنیم، همچنین هزینه صدور پروانه 

بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف دارد.
متاهل و سرپرست خانوار بودن، سابقه پنج سال 
پرداخت  توانایی  تقاضا،  مورد  شهر  در  سکونت 
فاقد  نیز  و  تامین هزینه ساخت  توانایی  اقساط، 
مالکیت مسکونی از سال ۱۳۸۴ به بعد از جمله 
شرایط مورد نیاز برای متقاضیان دریافت مسکن 

ملی است.
ملی  اقدام  طرح  در  نام  ثبت  متقاضیان  همه 
سایت  به  می توانند  یادشده  تاریخ  از  مسکن 

isfahan.mrud.ir مراجعه کنند.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی اصفهان خبر داد 

ح اقدام ملی مسکن در اصفهان از۲۳ آذر آغاز ثبت نام طر
اصفهان –راعی : معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی اصفهان گفت: واجدان شرایط طرح اقدام ملی مسکن از ۲۳ ماه 

آذر به مدت سه روز در سامانه اقدام ثبت نام کنند.

هدف از 

نامگذاری این 

طرح تحت 

عنوان اقدام 

ملی مسکن 

به این منظور 

بود که ساخت 

مسکن نیاز به 

همت ملی دارد

نشست کارگروه ایثارگران دستگاه 
های اجرایی استان در شرکت گاز 

مازندران تشکیل شد

 در این نشست که با هدف ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت و نیز تکریم و پاسداری از حقوق 
از  اعم  استان،  اجرایی  های  دستگاه  ایثارگران 
شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانواده 
های آنان برگزار شد، اعضای کارگروه ضمن طرح 
موضوعات مربوط به این حوزه، راهکارهایی را نیز 

برای رفع موانع و مشکالت موجود ارائه کردند.
  عبدا... ریاحی  مشاور استاندار و مسئول 
هماهنگی امور ایثارگران مازندران اظهار داشت: 
تالش و فعالیت در حوزه ایثار و شهادت می 
تواند موجب ماندگاری و حفظ روحیه ایثارگری 
در بین کارکنان دستگاه های اجرایی استان شود.
وی با تاكید بر اینكه باید از دل و جان در 
خدمت ایثارگران باشیم، افزود: تكریم، توجه و 
رسیدگی به مسائل و مشكالت ایثارگران از اصلی 
ترین وظایف مدیران و مسئوالن در هر رده و 
مسئولیتی است.ریاحی با تقدیر از حمایت ها 
و توجه مدیرعامل شرکت گاز مازندران به قشر 
ایثارگر گفت: عزتمندی و اقتدار نظام جمهوری 
اسالمی ایران، مرهون مجاهدت ها و رشادت 
های شهدا، رزمندگان و ایثارگران است و امروز 
بر همه ما فرض است كه به این قشر فرهیخته، 
بیش از پیش ارج نهیم و احترام گذاریم.پیش 
از سخنان مشاور استاندار و مسئول هماهنگی 
امور ایثارگران ، سیدحمزه عمادی مسئول امور 
ایثارگران شرکت گاز مازندران و عضو کارگروه ، 
گزارشی اجمالی از خدمات و اقدامات انجام شده 
در حوزه های اداری و رفاهی به ایثارگران گاز 

استان ارائه کرد.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
ایالم خبر داد

آغاز طرح زمستانی راهداری در 
استان ایالم

ایالم - مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده 
ای ایالم از آغاز طرح زمستانی راهداری در استان 
ایالم خبر داد.مانور راهداری زمستانی ایالم با 
حضور مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای ، فرماندهی راهور، فرماندهی نیروی انتظامی، 
مدیر جمعیت هالل احمر و فوریت های پزشکی 
شد.نورالله  برگزار  چوار  راه  پلیس  محل  در 
نقل جاده  و  و حمل  راهداری  مدیرکل  دلخواه 
رسیدن  فرا  آستانه  در  گفت:  ایالم  استان  ای 
فصل بارندگی و سرما و همچنین درپیش بودن 
ایام گرامیداشت هفته حمل و نقل،رانندگان و 
و  تجهیزات  نیروها،  زمستانی  مانور  راهداری، 
ماشین آالت راهداری و حمل و نقل جاده ای در 
استان ایالم برگزار شد.وی گفت: در همین راستا 
بیستم آذر ماه ، مانور آمادگی نیروهای راهداری 
استان به با اجرای رژه نمادین ۳۴ اکیپ راهداری 
و  و ۲۲۳ دستگاه ماشین آالت سبک، سنگین 
اسالم   – ایالم  راه  پلیس  نیمه سنگین درمحل 
با بیان این  آباد بخش چوار برگزار شد.دلخواه 
که طرح زمستانی در این استان از ۲۰ آذر آغاز 
شده و تا ۲۰ اسفند ادامه خواهد داشت و پس 
از آن طرح نوروزی آغاز می شود، تصریح کرد: 
مانور طرح راهداری زمستانی با هدف نشان دادن 
همکاری،افزایش ایمنی تردد و هماهنگی بیشتر 
بین مجموعه های مستقر در این محورها شامل 

پلیس راه،هالل احمر و راهداری اجرا می شود.

مصرف  معیار  گواهینامه  کسب  به  موفق  خوزستان  فوالد 
انرژی بر اساس استاندارد ۹۶۵۳ شد.

سیدمسعود معصوم نتاج مدیر دفتر فنی انرژی و سیاالت 
با توجه به جایگاه و اهمیت انرژی  با اعالم این خبر افزود: 
در ایران و جهان، بتدریج رویکرد استراتژیک کشور به سوی 
حفظ و صیانت از منابع انرژی سوق یافت. ردپای این مسائل 
و مباحث مدیریت انرژی را در قانون پنج ساله سوم توسعه 
و پس از آن به صورت توسعه یافته و دقیق در قانون اصالح 
الگوی مصرف در سال ۱۳۸۹ می توان یافت. بر اساس ماده 
۱۱ قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، سازمان ملی استاندارد 
اقدام به مشخص نمودن استانداردهای انرژی جهت تجهیزات 
و  معدنی  صنعتی،  فرآیندهای  و  بر  انرژی  آالت  ماشین  و 
کشاورزی، تولیدکنندگان و واردکنندگان سوخت های مصرفی 
سوی  از  استانداردها  و  قوانین  این  رعایت  و  نموده  برق  و 

صنایع و سایر مشموالن، الزامی است.
وی در ادامه گفت: پس از تالیف اولین نسخه از استاندارد 
۹۶۵۳ ، با در نظر گرفتن معیار مصرف انرژی در فرآیندهای 
بازنگری  و  اصالح  به  اقدام   ۸۶ در سال  فوالد،  و  آهن  تولید 
محوریت  به  فوالدی  شرکت های  کمک  با  استاندارد  این  در 
سازمان ملی استاندارد شد. بر این اساس بازرسی های انرژی 
فرآیندهای  در  انرژی  مصرف  )معیار   ۹۶۵۳ استاندارد  طبق 
تولید آهن و فوالد( هر ساله از سوی شرکت هایی به نمایندگی 
از سازمان ملی استاندارد صورت می گیرد. در سال ۹۶ شرکت 
به  اقدام  استاندارد  ملی  سازمان  از  نمایندگی  به  کو  تکین 
انطباق  گواهینامه  و  نموده  خوزستان  فوالد  شرکت  بازرسی 

فوالد  شرکت  به  سازمان  آن  سوی  از   ۹۶۵۳ استاندارد  با 
خوزستان اعطا شد.

مدیر دفتر فنی انرژی و سیاالت روند بازرسی ها را اینگونه 
و  انرژی  مصارف  به  مربوط  مستندات  دریافت  کرد:  بیان 
تولیدات، دریافت اطالعات از وزارت خانه های نیرو و نفت، 
احیا  گندله سازی،  فرآیندهای  کالن  بررسی  و  ویزیت  سایت 
 ۲۴ ماده  طبق  انرژی  مدیریت  بخش  بررسی  فوالدسازی،  و 
و  مستندات  و  شواهد  بررسی  مصرف،  الگوی  اصالح  قانون 
بازرسی،  گزارش  تهیه  استاندارد۹۶۵۳،  معیارهای  با  انطباق 
استاندارد  ملی  سازمان  به  گزارش  ارائه  و  پیش نویس  ارائه 
این  نظر  مورد  معیارهای  مهم ترین  از  گواهینامه  صدور  و 

استاندارد است.
نکردن  رعایت  پیامد  را  ریالی  سنگین  جرائم  پایان  در  نتاج 
استاندارد۹۶۵۳ اعالم کرد و افزود: شرکت ها و صنایع انرژی 
بَر در صورت رعایت نکردن استانداردهای معیار مصرف انرژی، 
براساس ماده ۲۶ قانون اصالح الگوی و آیین نامه اجرایی آن، 
چنانچه نرخ مصارف واحدهای صنعتی منطبق با استانداردهای 
ملی )مانند ۹۶۵۳ جهت فرآیندهای تولید آهن و فوالد( نباشد، 

مشمول جرائم سنگین ریالی این قانون می شوند.
خوشبختانه شرکت فوالد خوزستان تاکنون موفق به دریافت 
گواهینامه های انطباق با معیارهای مصرف انرژی شده است و 
هر ساله روند بهبود مستمر عملکرد انرژی و سیستم مدیریت 

انرژی را در دستور کار داشته است.

فوالد خوزستان موفق به کسب گواهینامه معیار مصرف انرژی شد

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس

تفاهمنامه همکاری امضاء کردند

بوشهر  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداراه 
 ، علمی  زمینه  در  فارس  خلیج  دانشگاه  و 
نامه همکاری  تفاهم  آموزشی  و  تحقیقاتی 

امضا کردند.
و  بنادر  مدیرکل  ارجمندزاده  سیاوش 
گفت:  اینباره  در  بوشهر  استان  دریانوردی 
و  علمی  های  ظرفیت  از  گیری  بهره  منظور 
امور  گسترش  و  توسعه  راستای  در  و  پژوهشی 
پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه های حمل ونقل دریایی، بندری و زمینه 
سازی مناسب برای ایجاد ارتباط موثر حوزه صنعت با مراکز فناور ، 
تفاهم نامه همکاری در زمینه علمی ، تحقیقاتی و آموزشی با دانشگاه 

خلیج فارس به امضاء رسید. 
گفتنی است، دانشگاه خلیج فارس با حدود هفت هزار دانشجو در 
۲۹ رشته کارشناسی، ۴۸ رشته کارشناسی ارشد و ۱۳ رشته دکترا، جهت 
گیری خود را در حوزه کار آفرینی قرار داده و این دانشگاه از طرف وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان پایلوت دانشگاه کار آفرین انتخاب 

شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اعالم کرد

تکمیل خط ۱۳۲ کیلو ولت سبزآب- حسینیه

خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
گفت: با تکمیل خط ۱۳۲ کیلو ولت سبزآب- 
غرب  شمال  و  شمال  مناطق  حسینیه، 
شهرستان اندیمشک از برق مطمئن و پایدار 

برخوردار شدند.
تکمیل  کرد:  اظهار  بزرگ  دشت  محمود 
خط سبزآب – حسینیه در راستای پروژه های 
ماموریت ویژه این شرکت بوده و طول مدار آن 
۲ کیلومتر است.وی ارزش سرمایه گذاری این پروژه را ۲۰ میلیارد ریال 
کرد:  تصریح  ای خوزستان  منطقه  برق  کرد.مدیرعامل شرکت  اعالم 
های  خروجی  اتصال  امکان  حسینیه،  دوستی-  سبزآب-  خط  تکمیل 
سبزآب به شبکه و تقویت ولتاژ پست های ۱۳۲ کیلو ولت حسینیه و 
دوستی پس از برقداری پست ۲۳۰ کیلو ولت سبزآب از اهداف بهره 
برداری این پروژه بوده است.دشت بزرگ بیان کرد: از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۸۶ کیلومتر مدار خط و ۳۶ کیلومتر مدار هادی پرظرفیت به 
بخش انتقال و فوق توزیع شبکه تحت نظارت این شرکت در استان های 

خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان :

80 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد ۲ کارخانه نوآوری در گلستان مصوب شد

رئیس پارک علم و فناوری گلستان گفت: برای ایجاد ۲ کارخانه نوآوری در گرگان و گنبدکاووس ۸۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شده 
است.مهدی غفاری در نشست خبری با بیان اینکه ۸۰ میلیارد ریال برای ایجاد ۲ کارخانه نوآوری در استان مصوب شده است، 

اظهارداشت: این دو کارخانه در شهرستان های گرگان و گنبدکاووس ایجاد خواهدشد.
وی افزود: ۵۰ میلیادریال اعتبار برای گرگان و ۳۰ میلیارد ریال نیز برای گنبدکاووس مصوب شده که در گرگان به علت 
حمایت شهرداری و شورای شهر روند کار با سرعت خوبی در حال انجام بوده و مبادله موافقت نامه نیز در حال انجام است. در 
گنبدکاووس هنوز تعاون روستایی و جهادکشاورزی زمینی که برای ایجاد این کارخانه قول داده بودند را به پارک علم و فناوری 

واگذار نکردند.
رئیس پارک علم و فناوری استان خاطرنشان کرد: با ایجاد کارخانه های نوآوری، بخشی از مشکالت مربوط به فضای فیزیکی موردنیاز 
برای شرکت ها برطرف خواهدشد. ضمن اینکه در این کارخانه ها، بخش خصوصی و سرمایه گذاران نیز مستقر می شوند که می تواند زمینه را برای تجاری سازی 

ایده ها و محصوالت خالقانه تسهیل کند.
وی درباره حمایت های پارک علم و فناوری از طرح ها و شرکت های فعال بیان داشت: شرکت هایی که در مرحله رشد قرار دارند تا چند ده میلیون تومان 
می توانند از حمایت های پارک برخوردار شوند و برای تجاری سازی ایده ها و تولیدات آنها نیز تا ۲۵۰ میلیون تسهیالت پرداخت می شود.غفاری گفت: بخشی 
از حمایت های پارک در قالب معرفی شرکت ها به سازمان ها و بنیادهای مختلف است. برای نمونه یکی از شرکت های استان برای دریافت کمک مالی ۱.۵ 

میلیارد تومانی به بنیاد برکت معرفی شده و اقدامات الزم نیز در حال انجام است.
وی افزود: در سفر ماه های اخیر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به استان قول کمک ۲۰ میلیاردتومانی به شرکت های دانش بنیان استان از محل 
صندوق نوآوری و شکوفایی گرفته شد و برخی از شرکت ها برای دریافت تسهیالت به این صندوق معرفی شده اند.رئیس پارک علم و فناوری استان یادآور شد: 
در حال حاضر ۲۸ شرکت مرکز رشدی و ۷۳ شرکت دانش بنیان در گرگان و گنبدکاووس بر روی کاغذ داریم که هدف ما حمایت از شرکت های فعال است.
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شماره  وبه  سفید  رنگ  139۰به  مدل  پیکان  وانت  خودروی  وسند  سبز  برگ 

پالک  NAAA46AAXBG187193وشماره  شاسی  1149۰۰۰7416وشماره  موتور 

63ط979ایران 49به نام عباس نعمتی اصل مفقود وازدرجه اعتبارساقط گردید

جوازحمل سالح شکاری برنو گلوله زنی ساخت ایران  مدل ۵تیرگلنگدنی به کالیبر 

92/7وشماره بدنه ۰971۵ به نام محسن آریایی نسب کدملی 42۵1۰۰۵6۰۰مفقود 

وازدرجه اعتبارساقت گردید تاریخ اولین آگهی 1398/9/2۰

مجوز حمل سالح شکاری گلوله زنی ۵تیر گلنگدنی کالیبر 92/7به شماره 4۰۰۰ساخت 

ایران نمونه 1317بنام سید حسن سعیدیان مقدم به شماره شناسنامه66مفقود واز 

درجه اعتبار ساقط است

نوبت سوم

کارشناسی-مهندسی  دوره   ۰673847 شماره  به  تحصیالت  پایان  نامه  دانش 

کشاورزی- علوم دامی آقای ایمان محمدی زاده منصورخانی فارغ التحصیل از واحد 

دانشگاهی –دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

نوبت دوم

ملی  شماره  به  خسرو  فرزند  باقری  شهرام  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 

واحد  از  صادره  –عمران  عمران  رشته  کارشناسی  مقطع  در   4231634۵21

میباشد.از  اعتبار  وفاقد  مفقود   2396312 سریال  شماره  به  یاسوج  دانشگاهی 

یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال 

نماید.

شــهرداری گــرگان بــا اســتناد بــه مــاده 30 آئیــن نامــه معامــات شــهرداری هــا در نظــر دارد نســبت بــه 
واگــذاری جایــگاه هــای ســامانه هوشــمند پارکومتــر در ســطح شــهر بصــورت اجــاره بــرای مــدت یــک 
ســال بــر مبنــای پایــه قیمــت کارشناســی از طریــق مزایــده عمومــی بــه شــرکت هــای فعــال و مرتبــط 

بــا زمینــه کاری مربــوط واگــذار نمایــد. لــذا شــرکت هــای واجــد شــرایط مــی تواننــد از تاریــخ 98/9/28 لغایــت پایــان وقــت 
ــوع  ــذاری موض ــوه واگ ــرایط و نح ــه واز ش ــی		WWW.GORGAN.IR	 مراجع ــه آدرس اینترنت ــورخ 98/10/7 ب اداری م
ــا رعایــت شــرایط ،اســناد و مــدارک مــورد نیــاز  آگهــی اطــاع حاصــل نمــوده  و در صــورت تمایــل بــه شــرکت در مزایــده ب
مزایــده نســبت بــه ارائــه )تضمیــن شــرکت در مزایــده( در پاکــت الــف )اســناد و مــدارک شــرکت شــامل، اساســنامه، آگهــی 
ــه صــورت کتبــی و الک و مهــر شــده  ــن تغییــرات و رزومــه( در پاکــت ب )پیشــنهاد قیمــت( در پاکــت ج ب تاســیس و آخری
لغایــت 98/10/7 بــه واحــد دبیرخانــه شــهرداری بــه آدرس: گــرگان - میــدان شــهرداری- شــهرداری گــرگان اقــدام نماینــد.

عبدالرضا دادبود- شهردار گرگانتلفن تماس: 01732240752 9036

آگهی مزایده عمومی 

مبلغ	سپرده	شرکت	مشخصات	مورد	مزایدهشرحردیف
در	مزایده	)	ریال(

مدت	
اجاره

جایگاه	سامانه	1
هوشمند	پارکومتر

پارکومتر	های	موجود	در	خیابان	های	
مندرج	در	متن	آگهی	جمعا	به	تعداد	
800	عدد	که	هر	پارکومتر	در	ابعاد	

5*2	می	باشد.
2	سال200/000/000

آگهــی تغییــرات شــرکت خــاک و پــی آزمــون ســاواالن ســهامی خــاص به شــماره 
ــع  ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 14008421891 ب ــه مل ــت 14533 و شناس ثب
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ1398/07/03  تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 
: * همــت روحــی بــه کدملــی 1466216387 ، شــاهین فــوالدی اصــل بــه کدملــی 
1467325074 ، رئــوف ابــش ونــد بــه کــد ملــی 1450106803،ســیامک شــایگان نــو 
بــه کــد ملــی 1467191000 ، فرمیــن پرنیــان محمودی به کــد ملــی 1467161969، 
محمــد قلــی ونــد عیســی لــو بــه کــد ملــی 1450026291 ، آرمیــن ابراهیمیــان به کد 
ملــی 1465888489 ، بهنــام حســین شــاهی روشــنق بــه کــد ملــی 1463376413 
، کیــوان عائــی راد بــه کــد ملــی 1450009468 ، رونــاس یوســفیان بــه کــد ملــی 
ــه کــد ملــی 1450494358،مهســا ذبیحــی نظــام  1450795110 ،رامیــن فتحــی ب
بــه کــد ملــی 1467336009،یاشــار فاخــری بــه کــد ملــی 1450830226 بــه ســمت 
اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره بــرای بقیــه مــدت 2 ســال وا قــای ابراهیــم ملــک پــور 
بــه کدملــی 1461819245 بــه ســمت بــازرس اصلــی وخانــم ســکینه باقرپورجــدی به 
کدملــی 1460849027 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای بقیــه مــدت یکســال 
انتخــاب گردیدنــد* *روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار بــرای درج آگهــی هــای شــرکت 

انتخــاب شــدند*
	اداره	کل	ثبت	اسناد	و	امالک	استان	اردبیل

9011		 	اداره	ثبت	شرکت	ها	و	موسسات	غیرتجاری	اردبیل	)693449(		

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص فنی مهندســی فرتاک بنــای آدریــن درتاریخ 
1398/09/17 بــه شــماره ثبــت 70500 بــه شناســه ملــی 14008823029 ثبــت 
و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع 
عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه پــروژه هــای پیمانــکاری از 
قبیــل عمران-ابنیــه –راه وآب-تاسیســات و بــرق- کشــاورزی – نفــت و گاز–تهیــه 
ــای مجــاز  ــه کااله ــروش –واردات وصــادرات کلی ــد و ف ــد و پخــش و خری و تولی
بازرگانــی و قطعــات و ماشــین آالت ساختمانی-شــرکت در مناقصــات و مزایــدات 
دولتــی و خصوصــی – اخــذ وام و تســهیات از بانکهــا و موسســات مالــی واعتباری 
جهــت شــرکت پــس از اخــذ مجــوز هــای الزم و ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور 
ــس  ــزوم پ ــی باشــد . درصــورت ل ــت نم ــه فعالی ــه اخــذ و صــدور پروان ــه منزل ب
ــه  ــت ب ــخ ثب ــت : از تاری ــدت فعالی ــط م ــع ذیرب ــای الزم از مراج ــذ مجوزه از اخ
ــی : اســتان خراســان رضــوی ، شهرســتان مشــهد ،  مــدت نامحــدود مرکــز اصل
بخــش مرکــزی ، شــهر مشــهد، محلــه /فرامرزعباســی ، خیابــان فارابــی ، خیابــان 
ــتی  ــف کدپس ــه همک ــاک 18 ، طبق ــی 18( ، پ ــهیدفرامرز عباس آزادی 49 )ش
ــغ 1000000  ــارت اســت از مبل ــی عب 9197934959 ســرمایه شــخصیت حقوق
ــا  ــی تعــداد 100 ســهم آن ب ــه 100 ســهم 10000 ریال ــال نقــدی منقســم ب ری
نــام عــادی مبلــغ 1000000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکی شــماره 
1842779 مــورخ 1398/09/10 نــزد بانــک صــادرات شــعبه فرامــرز عباســی بــا 
کــد 3360 پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت مدیــره خانــم مــاه رخ جهانســوز 
ــه  ــره ب ــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدی ــه شــماره ملــی 0870230867و ب ب
مــدت 2 ســال آقــای حســین عطائــی بــه شــماره ملــی 0940534460و به ســمت 
عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مدت 2 ســال 
آقــای آرش طالبــی بــه شــماره ملــی 0943286654و بــه ســمت رئیــس هیئــت 
ــه  ــادی و اداری و کلی ــدگان حــق امضــا : اوراق ع ــه مــدت 2 ســال دارن ــره ب مدی
ــروات و عقــود  اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چک،ســفته، ب
اســامی و بطــور کلــی هرگونــه قــراردادی کــه بــرای شــرکت وایجــاد تعهــد بانکی 
بــا امضــاء رییــس هیــات بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود. 
اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان خانــم شــقایق ابوطالبی شــکور 
بــه شــماره ملــی 2064695591 بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال 
مالــی آقــای شــعبان ابوطالبــی شــکور بــه شــماره ملــی 2064740007 به ســمت 
بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار 
جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور 

بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
	اداره	کل	ثبت	اسناد	و	امالک	استان	خراسان	رضوی	

9010	 	اداره	ثبت	شرکت	ها	و	موسسات	غیرتجاری	مشهد	)692872(	

آگهــی تغییــرات شــرکت مســکن فــاز چهــار اداره کل راه و ترابــری خراســان 
رضــوی شــرکت تعاونی به شــماره ثبــت 45177 و شناســه ملــی 10380613109 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1396/05/12 و نامــه 
شــماره 217946 مــورخ 1397/8/9 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان 
مشــهد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : - مــدت فعالیــت تعاونــی تــا پایــان ســال 

1396 مــورد تصویــب قــرار گرفــت . 
اداره	کل	ثبت	اسناد	و	امالک	استان	خراسان	رضوی

9024 	اداره	ثبت	شرکت	ها	و	موسسات	غیرتجاری	مشهد	)693566(			

ــا مســئولیت  ــرکت ب ــان ش ــان مجــری خراس ــرکت آرم ــرات ش ــی تغیی آگه
محــدود بــه شــماره ثبــت 45701 و شناســه ملــی 10380618988 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1398/07/30تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 
ــفته و  ــل : چــک ،س ــدآور شــرکت از قبی ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس 1 - کلی
ــا امضــاء مشــترک مدیرعامــل و رئیــس هیئــت  ــروات و عقــد عقــود اســامی ب ب

مدیــره همــراه مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود
	اداره	کل	ثبت	اسناد	و	امالک	استان	خراسان	رضوی

9025	 	اداره	ثبت	شرکت	ها	و	موسسات	غیرتجاری	مشهد	)693567(		

ــدس  ــتان ق ــرش آس ــران ف ــکن کارگ ــرکت مس ــه ش ــم تصفی ــی خت آگه
رضــوی شــماره دو شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 23420 و شناســه ملــی 
10380388748 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت تصفیــه مــورخ1398/09/02  
ــون  ــاده 225 الیحــه اصاحــی قان ــق م ــل اتخــاذ شــد : -1طب ــات ذی تصمیم
ــم  ــدس، خت ــمی و ق ــای رس ــه ه ــره در روزنام ــای منتش ــی ه ــارت و آگه تج

تصفیــه شــرکت مذکــور اعــام میگــردد.
	اداره	کل	ثبت	اسناد	و	امالک	استان	خراسان	رضوی

9026		 	اداره	ثبت	شرکت	ها	و	موسسات	غیرتجاری	مشهد	)693568(	

مکانیــزه  شــماره  پیروآگهــی  اصاحــی  آگهــی 
شــرکت  مــورخ 1398/07/21 درخصــوص   139830406185016654
ــت  ــه شــماره ثب ــی ب ــوس شــرکت تعاون ــه پخــت ت ــی آردین ــع غذای صنای
14618 و شناســه ملــی 10380302503 در ســطر چهــارم عبــارت » 
محســن میــرزاده کدملــی 0749364432 » صحیــح مــی باشــد کــه 

گــردد. مــی  اصــاح  بدیــن وســیله 
	اداره	کل	ثبت	اسناد	و	امالک	استان	خراسان	رضوی

9027	 	اداره	ثبت	شرکت	ها	و	موسسات	غیرتجاری	مشهد	)693569(		

آگهــی تغییــرات شــرکت فنــاوری نویــن آیتــک ســرور شــرکت 
ثبــت 46253 و شناســه ملــی  بــه شــماره  بــا مســئولیت محــدود 
ــاده  ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه اســتناد صورتجلســه مجم 10380625293 ب
ــرکت  ــام ش ــد : 1 - ن ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ  1398/01/17تصمیم م
ــه در  ــاده مربوط ــت و م ــر یاف ــرور » تغیی ــک س ــردازی آیت ــه » داده پ ب

ــد. ــاح گردی ــنامه اص اساس
	اداره	کل	ثبت	اسناد	و	امالک	استان	خراسان	رضوی

9028	 	اداره	ثبت	شرکت	ها	و	موسسات	غیرتجاری	مشهد	)693570(		

آگهــی تغییــرات شــرکت خــاک و پــی آزمــون ســاواالن ســهامی خاص 
ــه اســتناد  ــی 14008421891 ب ــت 14533 و شناســه مل ــه شــماره ثب ب
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1398/07/03 تصمیمات 
ذیــل اتخــاذ شــد : * اعضــای هیئــت مدیــره از 3 نفــر بــه 13 نفــر افزایــش 

یافــت ودر نتیجــه مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد*
	اداره	کل	ثبت	اسناد	و	امالک	استان	اردبیل

9012	 	اداره	ثبت	شرکت	ها	و	موسسات	غیرتجاری	اردبیل	)693450(				

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

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان ــورخ 98/8/23 هی ــماره 139860318014000851 م ــر رای ش براب
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
املــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای وحیــد طاهــر زاده املشــی فرزنــد قاســمعلی بــه شــماره 
شناســنامه 7 صــادره از املــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکیــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــع در  ــی واق ــی از 25 اصل ــاک 14فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــاک 7098 فرع ــع پ 234/61 مترمرب
ــذا  بخــش 29 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای عیســی پیشــوازی املشــی محــرز گردیــده اســت ل
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م ــه صــدور ســند مالکی نســبت ب
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 

انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 375
تاریخ انتشار نوبت اول : روز پنجشنبه مورخ 98/9/21 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ 98/10/5

9021	 رئیس	ثبت	اسناد	و	امالک	–	جعفر	اسدی	
 

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

برابــر رای شــماره 139760318020002531 –1398/8/8 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاچــای تصرفــات 
ــه شــماره شناســنامه 1592  ــد اســماعیل ب ــی فرزن ــه بامعــارض متقاضــی اقــای محمــد احمــدی کیوان مالکان
صــادره از رودســر و کدملــی 2690670992 بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 
217/95 مترمربــع پــاک 3164 فرعــی از 142 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه 
نــوده بخــش 29 گیــان خریــداری از مالــک رســمی رضــا مهــدی زاده لطرئــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را ب

مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : پنج شنبه 98/9/21 تاریخ انتشار نوبت دوم : پنج شنبه 98/10/5

9022 		رئیس	اداره	ثبت	اسناد	و	امالک	کالچای	–	حسین	میرشکار	

اجرائیه	
مشــخصات محکــوم لــه : نــام و نــام خانوادگــی : زیــن العابدیــن خلیــل زاده نــام پــدر : طاهــر شــغل آزاد نشــانی 
محــل اقامــت : قــره ضیــاء الدیــن روبــروی دادگســتری دفتــر وکالــت روح الــه حســینی محکــوم بــه : بــه موجــب 
دادنامــه شــماره 443/96/06/19 مــورخ 96/06/19 شــورا شــعبه دوم کــه وفــق دادنامــه شــماره – شــعبه – دادگاه 
تجدیــد نظــر اســتان قطعیــن حاصــل کــرده اســت . محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت 58/000/000 
ریــال پنجــاه و هشــت میلیــون ریــال از بابــت بدهــی ســه فقــره چــک مــورد دعــوی و هزنیــه هــای دادرســی و 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت و زمــان مطالبــه تــا یــوم الوصــول و حــق الوکالــه وکیــل در 
حــق خواهــان پرداخــت نمایــد . مشــخصات محکــوم عیلــه : نــام و نــام خانوادگــی :ســجاد لطــف اهلل زاده نــام پــدر 

اروجعلــی نشــانی : مجهــول المــکان ، ابــاغ از طریــق نشــر آگهــی .
9052	 شعبه	دوم	شورای	حل	اختالف	چایپاره	

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

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان ــماره 139760318020002502 –1398/8/1 هی ــر رای ش براب
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک کاچــای تصرفــات مالکانــه بامعارض 
متقاضــی اقــای مرتضــی حســینی فرزنــد یحیــی بــه شــماره شناســنامه 711 صــادره از رودســر و کدملــی 2690575876 به 
صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 572/70 مترمربــع پــاک 399 فرعــی از 225 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از قطعــه 328 تفکیکــی ازاصلــی مذکــور واقــع در قریــه چایخانســر بخــش 29 گیــان خریــداری از مالــک 
رســمی ســازمان امــوال و امــاک بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایــی تقدیــم نمایند 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد .

تاریخ انتشار نوبت اول : پنج شنبه 98/9/21 تاریخ انتشار نوبت دوم : پنج شنبه 98/10/5
9020		 		رئیس	اداره	ثبت	اسناد	و	امالک	کالچای	–	حسین	میرشکار					

اجرائیه	
مشخصات محکوم له / محکوم لهم 

ــان –  ــان – شــهر کرم ــد احمــد بنشــانی اســتان کرمــان شهرســتان کرم ــادی فرزن ــزی یوســف آب 1امیــن عزی
ــاک 16 ــان نمــاز کوچــه 8 پ خیاب

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
احمد عنبریان زاده فرزند جواد بنشانی استان خوزستان – شهرستان بندر ماهشهر 

ــدان  ــان سرچشــمه زارچ – می ــزد –زارچ خیاب ــزد – شهرســتان ی ــم بنشــانی اســتان ی ــد کری رضــا مطــور فرزن
وحــدت پشــت بیمــه 

بسمعه تعالی 
ــه 9809973449100289  ــه مربوط ــه شــماره و شــماره دادنام ــه ب ــم مربوط ــرای حک بموجــب درخواســت اج

ــه  در خصــوص اقــای عنبریــان  محکــوم علیــه محکــوم اســت ب
1- ملزم به حضور در دفتر ثبت پاک و خدمات خودرویی و انتقال پاک موتور سیکلت بنام خواهان 

2- حضــور در یکــی از دفاتــر اســناد رســمی و تنظیــم و انتقــال و ســند رســمی موتــور ســیکلت پــرواز 125 ســی 
ســی مــدل 1390بــه رنــگ نقــره ی بــه شــماره پــاک 565/34694 بنــام خواهــان 

در خصوص خوانده آقای مطور 
1- ملــزم بــه تکلیــف انجــام تعهــد و فراهــم نمــودن مقدمــات – تمهیــدات و ملزومــات جهــت تظیــم و انتقــال 

ســند موتــور ســیکلت 
2- محکوم به پرداخت مبلغ 655/100 ریال بابت هزینه دادرسی 

- پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت قابل محاسبه در اجرای احکام حقوقی 
محوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه:

1-ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنی(2.ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
ــه  ــه از آن میســر باشــد.چنانچه خــود را قــادر ب ــه بدهد3-مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفا محکــوم ب ب
اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال 
منقــول و غیــر منقــول بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر 
نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
ــام  ــه مق ــه ضمیمــه دادخواســت اعســار ب ــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای اعســار ب ــوال مذکــور از زم دیگــر در ام
قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه درخواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی شــود)مواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
1394(4-خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم حبــس تعزیــری درجه 
هفــت را در پــی دارد)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی 1394(5-انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 
پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
هــر دو مجــازات مــی شــود.)ماده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(6-چنانچــه صــورت امــوال پــس از 
مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع و ثیقــه یــا معرفــی 
کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بود.)تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومکیــت مالــی 1394(م.الــف 303  

متصدی	امور	دفتری	شورای	حل	اختالف	شماره	2		حوزه	قضایی	
9050	 شهرستان	راور		زکیه	آبادی	جوراوری	

آگهی	حصروراثت	
ــوت و فتوکپــی  ــه اســتناد گواهــی ف ــد 1354 ب ــه ش ش 486 متول ــد ابراهیــم ب ــزی فرزن تقــی محمــدی گودی
شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره بایگانــی 980218 تقدیــم شــورای حــل اختــاف نمــوده چنیــن اشــعار 
داشــته اســت کــه شــادروان ابراهیــم محمــدی گودیزی بــه شناســنامه شــماره 75 در تاریــخ 97/07/02 در اقامتگاه 

دائمــی خــود در گذشــته و ورثــه حیــن الفــوت وی عبارتمنــد:
ــاس  ــی (  2- عب ــر متوف ــی 3199718787 ) پس ــماره مل ــه ش ــم ب ــد ابراهی ــزی فرزن ــدی گودی ــی محم 1- نق
محمــدی گودیــزی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره ملــی 3199717462 )پســر متوفــی ( 3- علــی محمــدی گودیــزی 
فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره ملــی 3199717772 )پســر متوفــی( 4- قنبــر  محمــدی گودیــزی فرزنــد ابراهیــم بــه 
شــماره ملــی 3199867278 )پســر متوفــی( 5- فاطمــه  محمــدی گودیــزی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره ملــی 
3199899110 )دختــر متوفــی( 6- زهــرا  محمــدی گودیــزی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره ملــی 3199762476 
)دختــر  متوفــی( 7-  پــری  محمــدی گودیــزی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره ملــی 3199863345 )دختــر  متوفی( 

8- زینــب عســکری گودیــزی  فرزنــد عبــاس  بــه شــماره ملــی 3199778364 )همســر متوفــی(
لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یا 
وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاص باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــاف 
تقدیــم نمایــد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد و هــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی و ســری کــه بعــد از ایــن موعد 

ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
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	مفقودی	
مجــوز حمــل ســاح شــکاری ســاچمه زنــی تــک لــول تــه پــر مــدل کوســه کالیبــر 12 بــه شــماره ســاح 
ــار  ــد ســاالر مفقــود و از درجــه اعتب ــی فرزن ــای عنایــت آقای ــه اق ــق ب ــران متعل 75001101-96 ســاخت ای
ــی باشــد .                                                                                               9019 ســاقط م

آگهي	رای	هیات	قانون	تعیین	تکلیف	وضعیت	ثبتی	اراضی	
وساختمانهای	فاقد	سند	رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبت اســناد و اماک شهرســتان ســنندج 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده، لــذا بدین وســیله مشــخصات 
ــزده روز جهــت اطــاع عمــوم در روزنامــه کثیراالنتشــار  ــه پان ــه فاصل ــت ب امــاک دردونوب
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــردد در صورت ــی میگ ــی آگه و محل
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهــی ودر روســتاها 
از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد 
وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمــوده و گواهــی اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد. بدهــی اســت 
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات 

صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.
))بخش	3((

ــماره  ــق ش ــد صدی ــدی فرزن ــاه محم ــام آرش ش ــاختمان بن ــاب س ــک ب ــدانگ ی 1ـ شش
شناســنامه 1102 صــادره ســنندج کدملــی 3732582450 تحــت پــاک 2059 فرعــی از 
ــه آدرس ســنندج نایســر  ــع ب ــه مســاحت 89/08 مترمرب 2748اصلــی بخــش 3 ســنندج ب

ــاد 10 کوچــه مهاب
2ـ ششــدانگ یــک درب بــاغ بنــام جمیــل صلواتــی فرزنــد محمدصدیــق شــماره شناســنامه 
2955 کدملــی 3731643537 صــادره ســنندج تحــت پــاک 1449 فرعــی از 365 فرعــی 
از 2742 اصلــی بخــش 3 بــه مســاحت 5537 مترمربــع بــه آدرس ســنندج روســتای صلــوات 

آبــاد جــاده خیــاره بــاغ مشــهور بــه کانــی ژاژ
تاریخ انتشار نوبت اول:98/09/06 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/09/21

8460 رئیس	ثبت	منطقه	یک	سنندج	ـ	بهنام	قباد	

مفقودی
کارت شناســایی فرهنگــی خانــم زری پیرســیری فرزنــد راهــی بــه شــماره پرســنلی 82541321 و شــماره ملــی 
3719868699 مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .                                                         9014

مفقودی
ســند کمپانــی موتــور ســیکلت زیگمــا 125 ســی ســی مــدل 95 رنــگ بنفــش بــه شــماره موتــور 
125 و شــماره پــاک 614  67643 مفقــود گردیــده و  0125 و شــماهر تنــه 9505738 205985

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب از درج
9041 قم	

مفقودی	
بــه شــماره شاســی  پــژو 5 206  مالــک خــودرو  اینجانــب ســیده فاطمــه هاشــمی کنارســری 
13 و شــماره موتــور 17480015007 بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت  4 121967
المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف ده روز 
بــه دفــت رحقوقــی ســازمان شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر 14 جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک 
پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1 مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابط 
مقــرر اقــدام خواهــد شــد .                                                                                                  9018

مفقودی
ــور  ــماره موت ــاک 31796-762 ش ــماره پ ــه ش ــارس 150  ب ــرو پ ــیکلت پیش ــور س ــند موت ــرگ س ــه ب س
150*** مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار  شــماره تنــه  8949336 150*30910136 
ــد.                                                                                                             9045 ــي باش ــاقط م س

مفقودی
شاســي  شــماره  بــه   5 تیــپ   206 پــژو  خــودرو  مالــک  مهاجــر  ظهوریــان  مهــدي  اینجانــب 
163  بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــاي رونوشــت  13 شــماره موتــور 0295343 2 104245
المثنــي اســناد مذکــور را نمــوده اســت.لذا چنانچــه هرکــس ادعایــي در مــورد خــودرو مذکــور دارد ظــرف 10 
روز بــه دفتــر حقوقــي ســازمان فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع در پیــکان شــهر ســاختمان ســمند مراجعــه 
نماید.بدیهــي اســت پــس از انقضــاي مهلــت مذبــور طبــق ظوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد.                9046

مفقودی
ســند موتــور ســیکلت احســان 125 ســي ســي بــه شــماره پــاک 57383- 776 بــه شــماره موتــور 444333 
شــماره شاســي 9576915 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.                             9047

آگهــی تغییــرات شــرکت خــاک و پــی آزمــون ســاواالن ســهامی خــاص 
ــتناد  ــه اس ــی 14008421891 ب ــه مل ــت 14533 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ1398/07/03  تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : آقــای همــت روحــی بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره و 
آقــای شــاهین فــوالدی اصــل به ســمت رئیــس هیئت مدیــره و آقــای رئوف 
ابــش ونــد بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و آقای ســیامک شــایگان 
نــو بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و آقــای فرمیــن پرنیــان محمــودی بــه 
ــه  ــو ب ــد عیســی ل ــی ون ــای محمــد قل ــره و آق ــت مدی ســمت عضــو هیئ
ســمت عضــو هیئــت مدیــره و آقــای آرمیــن ابراهیمیــان بــه ســمت عضــو 
هیئــت مدیــره و آقــای بهنــام حســین شــاهی روشــنق بــه ســمت عضــو 
هیئــت مدیــره و آقــای کیــوان عائــی راد بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره 
و خانــم رونــاس یوســفیان بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و آقــای رامیــن 
فتحــی بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره وخانــم مهســا ذبیحــی نظــام بــه 
ســمت عضــو هیئــت مدیــره و آقــای یاشــار فاخــری به ســمت عضــو هیئت 
مدیــره بــرای بقیــه مــدت 2 ســال انتخــاب شــدند و کلیــه اســناد و اوراق 
بهــادار و تعهــدآور بانکــی شــرکت از قبیــل چــک ســفته و بــروات و عقــود 
ــان همــت روحــی و شــاهین  ــا امضــاء آقای اســامی اوراق عــادی و اداری ب
فــوالدی اصــل بــه ترتیــب مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره هــردو باهــم 
ــود* *محــل شــرکت از آدرس  ــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد ب همــراه ب
ــدان کاج  ــه شــهرک ســاحلی ، می ــل، محل ــد: اردبی ــه آدرس جدی ــی ب قبل
، خیابــان کاج ، پــاک 0 ، طبقــه همکــف بــه کــد پســتی:5615899885 
انتقــال یافــت و در نتیجــه مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح مــی گــردد*

	اداره	کل	ثبت	اسناد	و	امالک	استان	اردبیل
9013	 	اداره	ثبت	شرکت	ها	و	موسسات	غیرتجاری	اردبیل	)693451	(	

مفقودی
کارت شناســایی فرهنگــی خانــم زری پیرســیری فرزنــد راهــی بــه شــماره پرســنلی 82541321 و شــماره ملــی 
3719868699 مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .                                                         9014

مفقودی
ســند کمپانــی موتــور ســیکلت زیگمــا 125 ســی ســی مــدل 95 رنــگ بنفــش بــه شــماره موتــور 
0125NID205985 و شــماهر تنــه NID125A9505738 و شــماره پــاک 614 – 67643 مفقــود گردیــده و 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب از درج
9041 قم	

مفقودی	
بــه شــماره شاســی   206 TU5 پــژو مالــک خــودرو  اینجانــب ســیده فاطمــه هاشــمی کنارســری 
NAAP13FE4HJ121967 و شــماره موتــور 17480015007 بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت 
المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف ده روز 
بــه دفــت رحقوقــی ســازمان شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر 14 جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک 
پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1 مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابط 
مقــرر اقــدام خواهــد شــد .                                                                                                  9018

مفقودی
ــور  ــماره موت ــاک 31796-762 ش ــماره پ ــه ش ــارس CC 150 ب ــرو پ ــیکلت پیش ــور س ــند موت ــرگ س ــه ب س
 NCR150*30910136شــماره تنــه  NCR***150A8949336 مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار 
ــد.                                                                                                             9045 ــي باش ــاقط م س

مفقودی
شاســي  شــماره  بــه   5 تیــپ   206 پــژو  خــودرو  مالــک  مهاجــر  ظهوریــان  مهــدي  اینجانــب 
NAAP13FE2HJ104245 شــماره موتــور 163B0295343  بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــاي رونوشــت 
المثنــي اســناد مذکــور را نمــوده اســت.لذا چنانچــه هرکــس ادعایــي در مــورد خــودرو مذکــور دارد ظــرف 10 
روز بــه دفتــر حقوقــي ســازمان فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع در پیــکان شــهر ســاختمان ســمند مراجعــه 
نماید.بدیهــي اســت پــس از انقضــاي مهلــت مذبــور طبــق ظوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد.                9046

مفقودی
ســند موتــور ســیکلت احســان 125 ســي ســي بــه شــماره پــاک 57383- 776 بــه شــماره موتــور 444333 
شــماره شاســي 9576915 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.                             9047

آگهــی تغییــرات شــرکت خــاک و پــی آزمــون ســاواالن ســهامی خــاص 
ــتناد  ــه اس ــی 14008421891 ب ــه مل ــت 14533 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ1398/07/03  تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : آقــای همــت روحــی بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره و 
آقــای شــاهین فــوالدی اصــل به ســمت رئیــس هیئت مدیــره و آقــای رئوف 
ابــش ونــد بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و آقای ســیامک شــایگان 
نــو بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و آقــای فرمیــن پرنیــان محمــودی بــه 
ــه  ــو ب ــد عیســی ل ــی ون ــای محمــد قل ــره و آق ــت مدی ســمت عضــو هیئ
ســمت عضــو هیئــت مدیــره و آقــای آرمیــن ابراهیمیــان بــه ســمت عضــو 
هیئــت مدیــره و آقــای بهنــام حســین شــاهی روشــنق بــه ســمت عضــو 
هیئــت مدیــره و آقــای کیــوان عائــی راد بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره 
و خانــم رونــاس یوســفیان بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و آقــای رامیــن 
فتحــی بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره وخانــم مهســا ذبیحــی نظــام بــه 
ســمت عضــو هیئــت مدیــره و آقــای یاشــار فاخــری به ســمت عضــو هیئت 
مدیــره بــرای بقیــه مــدت 2 ســال انتخــاب شــدند و کلیــه اســناد و اوراق 
بهــادار و تعهــدآور بانکــی شــرکت از قبیــل چــک ســفته و بــروات و عقــود 
ــان همــت روحــی و شــاهین  ــا امضــاء آقای اســامی اوراق عــادی و اداری ب
فــوالدی اصــل بــه ترتیــب مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره هــردو باهــم 
ــود* *محــل شــرکت از آدرس  ــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد ب همــراه ب
ــدان کاج  ــه شــهرک ســاحلی ، می ــل، محل ــد: اردبی ــه آدرس جدی ــی ب قبل
، خیابــان کاج ، پــاک 0 ، طبقــه همکــف بــه کــد پســتی:5615899885 
انتقــال یافــت و در نتیجــه مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح مــی گــردد*

	اداره	کل	ثبت	اسناد	و	امالک	استان	اردبیل
9013	 	اداره	ثبت	شرکت	ها	و	موسسات	غیرتجاری	اردبیل	)693451	(	
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اخبارخبر

 تمرکز بیمه کوثر برای

 دریافت مجوز قبولی اتکایی

در شش ماهه دوم سال

قبولی  مجوز  دریافت  کوثر،  بیمه  شرکت 
دریافت  منظور  به  را  مرکزی  بیمه  از  اتکایی 
اتکایی بیمه نامه های سایر شرکت های بیمه گر، 
در شش ماهه دوم سال در دستور کار خود قرار 

داده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، معاون 
با  اختصاصی  گفت وگوی  در  شرکت  فنی 
»صنعت بانکداری« درباره عملکرد و فعالیت 
این شرکت در  امسال گفت:  این شرکت در 
ماه  های اخیر سعي کرده است تا روند فعالیت 
در حوزه بيمه گری را از حالت عمليات زیان ده 
خارج کند. در این راستا؛ برنامه ما این بود که 
دهیم  سوق  سمتی  به  را  شرکت  پرتفوی  که 
حاصل  سودی  نیز  بیمه گری  عمليات  از  که 
مجموعه شود که البته این کار بسیار سختی 

است.
اين  هم  دنيا  در  افزود:  اعلمی فر  فرهاد 
موضوع به سختي اتفاق افتاده است و بسیاری 
از شركت هاي بيمه گر خارجی بين المللي هم 
از بابت حوزه های بیمه گری زيان ده می شوند. 
بر اساس همین در شرکت بيمه كوثر اصالح 
پرتفوی صورت گرفت که با همکاری بخش فنی 
و سایر واحدها توانسته ایم عملیات بیمه گری را 

با یک مدل جدید، از حالت زيان خارج کنیم.
وی در خصوص پرتفوی شرکت بیمه کوثر 
گفت: حدود 18درصد از پرتفوی این شرکت را 
بیمه درمان تکمیلی و 34درصد دیگر متعلق 
آن  مابقي  و  بدنه  و  ثالث  بیمه نامه های  به 
در  است.  شده  تقسيم  رشته ها  دیگر  میان 
پرتفوی بيمه های عمر و سرمايه گذاری؛ چون 
در ماهيت ذاتي فروش اين بيمه نامه ها زيان 
عملياتي وجود دارد بايستي به حدي رعايت 
شود كه سطح زياني كه ايجاد مي كند باعث 
از بين رفتن سود بيمه گري در سایر رشته های 

بیمه ای نشود.
کوثر  بیمه  داد:  ادامه  شرکت  فنی  معاون 
در حوزه درمان هم، شيوه ای را به  کار خواهد 
گرفت که هزينه هاي داخلي اجراي عمليات تا 
این کاهش  توجهی کاهش  یابد.  قابل  اندازه 
به واسطه استفاده از ابزارها و توسعه عمليات 
اجرايي بيمه، استفاده از نرم  افزارها و استفاده 
از فناوری در عمليات، حرکت در مسیر فضاي 
انجام  سربار  هزينه هاي  کاهش  و  مجازي 
می شود. همچنین با صدور بيمه هايی همچون 
آتش سوزي و حوادث )زلزله و سيل( می توان 
ضريب نفوذ بيمه را در جامعه باال برد و سهم 
افزايش  قدري  به  اين بخش ها  در  را  پرتفوی 
چارچوب(  رعايت  )با  زيادي  اندازه  تا  که  داد 
زیان ناشی از رشته هایی مثل بیمه های عمر و 
سرمایه گذاری و حتی شاید بخشی از بیمه های 

ثالث خودرو را جبران کرد.  
براي  کوثر  بیمه  شرکت  افزود:  اعلمی فر 
در  را  خاصی  راهبرد  امسال  دوم  شش ماهه 
پیش گرفته است. این راهبرد بر اساس این 
برنامه ریزی شده است که شرکت ابتدا بتواند 
سهم فروش  خود را در 6 ماهه اول ثبت كند؛ 
به خصوص  مالي  صورت هاي  وضعیت  چون 
خاصي  ارزش  سهام داران  حقوق  حفظ  برای 
دارد. در شش ماهه دوم سال 98 نیز برنامه 
قبول اتکایی از ساير بیمه گران را در دستور کار 

خود قرار داده است.

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع 
سازمان بیمه سالمت ایران:

حفظ سالمت اداری و اعتالی 

فرهنگ سازمانی از وظایف گزینش 

سازمان است

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع 
سازمان بیمه سالمت ایران به اهمیت نقش 
سالمت  حفظ  گفت:  و  کرد  اشاره  گزینش 
اداری، ایجاد و اعتالی فرهنگ و توجه سازمانی 

از جمله وظایف گزینش است.
به گزارش خبرنگار آي هينا، شاهرخ رامزی 
در مراسم معارفه مدیر هسته مركزي گزینش 
سازمان بيمه سالمت ايران بیان کرد: گزینش 
در تمام عرصه های رفتاری کارکنان و اصالح 
صیانت  و  حفظ  جهت  در  روش ها  بهبود  و 

سازمان نقش مهمی دارد.
وی ادامه داد: ما در تصمیم گیری ها در ابتدا 
باید رضای خداوند را در نظر بگیریم و از خرد 
کنیم.  استفاده  این سازمان  جمعی مشاوران 
می تواند  قضاوت  یک  با  افراد  زندگی  اساس 
دگرگون شود و کسانی که در این مسئولیت 
برخوردار  رفیعی  بسیار  جایگاه  از  دارند  قرار 

هستند.
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع 
در   : کرد  تاکید  ایران  سالمت  بیمه  سازمان 
جایگاه قضاوت باید به سیره نبوی توجه کنیم 
تا در نهایت در سالمت جامعه و دستگاه های 

اجرایی تاثیر گذار باشیم.
معرفی  رامزی ضمن  مراسم،  این  پایان  در 
محمود صداقت گویان به عنوان مدیر هسته 
مرکزی گزینش سازمان بيمه سالمت ايران، از 
زحمات مهدی نوروزیان در مدت تصدی این 

پست به عنوان سرپرست تشکر کرد.

نرخ حق الوکاله بانک توسعه 

صادرات در سال 1398 اعالم شد

نرخ حق الوکاله سال 1398 برای سپرده های 
مختلف بانک توسعه صادرات ایران 2.5 درصد 

تعیین شد.
توسعه  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
توسعه  بانک  حق الوکاله  نرخ  ایران،  صادرات 
این  از سوی هیئت مدیره  که  ایران  صادرات 
بانک تصویب و به شعب ابالغ شده، همانند 

سال گذشته تعیین شده است.
بانک ها  که  است  مبلغی  حق الوکاله 
می توانند در قبال به کارگیری منابع سپرده شده 
کنند. دریافت  آنان  از  سپرده گذاران،   توسط 
این گزارش می افزاید، بدیهی است در صورت 
کمتر شدن سود حاصله از سود علی الحساب 
پرداختی هیچ گونه وجهی به عنوان حق الوکاله 
از سپرده گذاران دریافت نخواهد شد و با هزینه 
بانک سود علی الحساب از سوی بانک تضمین 

شده است.

خبر گرانی ساده، اما تصمیم سخت 
پخش  ملی  شرکت  اطالعیه  با  بود.  کوتاه  خبر 
فرآورده های نفتی و با مصوبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران سه قوه، قرار شد که بنزین آزاد 3 هزار 
تومان به فروش برسد. بر اساس قانون های توسعه 
کشور، دولت ها   موظف به اصالح قیمت حامل های 
انرژی هستند. بر اساس همین قانون  هدفمند كردن 
يارانه ها مصوب سال 1388 كه از سال 1389 اجرايي 
شد، دولت به اصالح قيمت حامل هاي انرژي مكلف 
شد. در این قانون آماده است که قيمت فروش داخلي 
بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع 
و ساير مشتقات نفت تا پايان برنامه پنج ساله پنجم 
توسعه كشور نبايد كمتر از 90 درصد و بيشتر از قيمت 
فوب خلیج فارس باشد. اين قانون اجازه افزايش قيمت 
منابع حاصل  به دولت داده است  که  را  فرآورده ها 
از اجراي قانون به پرداخت يارانه نقدي و غیر نقدی 
اجتماعي،  تأمين  جامع  نظام  اجراي  و  خانوارها  به 
كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن 
و اشتغال، توانمندسازي و اجراي برنامه هاي حمايت 
اجتماعي و... شود. همچنین در قانون برنامه ششم 
توسعه كشور به دولت اجازه داده شد كه قيمت آب 
و حامل هاي انرژي و ساير كاالها و خدمات يارانه اي را 
با رعايت قانون هدفمندي تا پايان سال 1400 اصالح 
كند. در این میان با گزارشی که شركت ملي پااليش 
و پخش ايران منتشر کرد که مصرف بنزین در 6 ماه 
اول سال 1397 حدود 88 ميليون ليتر در روز است 
و با اتمام فاز يك و دو پااليشگاه ستاره خلیج فارس، 
ميانگين توليد شش ماهه 1397 در حدود 88 ميليون 
ليتر در روز است که با سرعت 10 درصدي افزايش 
مصرف بنزين، حتي با اتمام فاز سوم پااليشگاه ستاره 
نخواهد  جوابگوي مصرف  داخل  توليد  خلیج فارس، 
بود و سرعت افزايش مصرف قطعاً بيشتر از سرعت 
احداث پااليشگاه ها خواهد بود. به طوری که پيش بيني 
مي شد در دو سال آينده، مصرف بنزين بيش از 120 
ميليون ليتر در روز و ظرفيت توليد داخل حدود 105 
ميليون ليتر در روز خواهد بود. در چنین شرایطی، 
پافشاری  بنزین  قیمت  افزایش  بر  دولت  طبیعتاً 
می کند، اما پافشاری بر افزایش تدریجی قیمت بنزین 

و نه افزایش ناگهانی آن.
مخالفان مردم در پوشش حامیان مردم

به  تومان   1 قیمت  به  بنزین  که   1357 سال  از 
افزایش نرخ اخیر، قیمت  تا همین  فروش می رفت 
افزایش پیدا کرده است،  بنزین به صورت مرحله ای 
و  به سال 1389  قیمت ها  ناگهانی  افزایش  اوج  اما 
دولت محمود احمدی نژاد برمی گردد که قیمت بنزین 
سهمیه ای 300 درصد و بنزین آزاد 600 درصد افزایش 
پیدا کرد. دولت روحانی در چند سال اخیر طبق قانون 
و عرف موجود افزایش قیمت پلکانی و تدریجی بنزین 
را در برنامه خود داشت. در سال 1393، قیمت بنزین 
آزاد نیز به هزار تومان رسید. در سال 1394، قیمت 
 300 قیمت  افزایش  بنزین  و  شد  تک نرخی  بنزین 
تومانی داشت. در سال 1395 درحالی که دولت طبق 

بنزین  قیمت  تدریجی  افزایش  پیشین قصد  برنامه 
داشت اما به علت اینکه مجلس این اختیار را از دولت 
سلب کرد، نرخ بنزین افزایش پیدا نکرد. در سال 96 
دولت قصد داشت نرخ بنزین را به 1500 تومان برساند 
که باز هم با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس 
روبه رو شد، اما مخالفت با تصمیم دولت تنها ختم 
به مجلس نشد و حتی سخنگوی شورای نگهبان نیز 
در مورد تعیین نرخ بنزین اظهارنظر کرد. کدخدایی در 
آن زمان به خبرگزاری »ایسنا« گفته بود: »باید نظرات 
کارشناسی را مورد بررسی قرار داده، اینکه نظر دولت 
برای افزایش قیمت چیست و چرا به دنبال این کار 
است. از طرف دیگر باید این موضوع نیز بررسی شود 
که اگر افزایش قیمت رخ ندهد چه اتفاقی می افتد، 
باشیم وضعیت  افزایش ها  این  اگر شاهد  همچنین 
جامعه چه خواهد شد. درنهایت اگر شورای نگهبان 
تشخیص دهد که وضع قانون یا مالیات جدید عسر 
و حرج ایجاد می کند، ممکن است که نظر شورا نیز 
تغییر کند البته این موضوعات را باید به جمع بندی 
نظرات موکول کرد.« او در ادامه این مصاحبه، در 
ممکن  اساس  این  بر  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ 
مجلس  احتمالی  مصوبات  با  نگهبان  شورای  است 
که نتیجه آن افزایش هزینه به مردم و تحمیل بار 

»چنین  بود:  گفته  کند،  مخالفت  است،  اقتصادی 
سابقه ای وجود داشته و شورای نگهبان در گذشته 
چنین نظراتی را داشته است.« سال 97 نیز دولت 
اعتراضات  از  بعد  روبه رو شد.  مخالفت مجلس  با 
دی ماه آن سال، مجلس تصمیم گرفت که با وجود 
پیشنهاد صریح دولت در الیحه بودجه سال 1397، 
با افزایش قیمت بنزین موافقت نکند. درنتیجه چند 
سال پیاپی که دولت باید طبق قانون و برنامه، قیمت 
بنزین را افزایش می داد با مخالفت سرسخت مجلس 

و مخالفان خود روبه رو شد.
تناقض گویی هایی که مردم را متضرر کرد

تاکنون  بنزین  گرانی  از  پیش  مجلس  نمایندگان 
زمانی  در  و  داشته اند  بسیاری  متناقض  گفتارهای 
که باید مسئولیت خود را نسبت به افزایش ناگهانی 
قیمت بنزین بپذیرند، راه آسان تری را انتخاب کرده اند 
در  می کنند.  مُبرا  را  خود  دولت  کردن  متهم  با  و 
درصدی  برافزایش 50  قرار  سال 96  بودجه  تدوین 
نرخ بنزین بود که نمایندگان به صورت یک دست با 
این موضوع مخالفت کردند تا آنجا که پورابراهیمی 
که  گفت  زمان  آن  در  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
دولت در نظر دارد از تفاوت قیمت حامل های انرژی 
کند،  هزینه  اشتغال زایی  در  فقر  کاهش  هدف  با 

تفاوت  تحقق  امکان  که  است  مطرح  نکته  این  اما 
و  مجلس  که  موضعی  با  انرژی  حامل های  قیمت 
کمیسیون ها گرفته است امکان پذیر نیست. درآمد 
حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به حوزه 
تخصصی اشتغال زایی واریز نمی شود و حسن روحانی 
در برابر مخالفت دولت در جلسه ای با حضور روسای 
کمیسیون های تخصصی مجلس گفت: »مگر شما در 
قانون نگفتید که حامل های انرژی چگونه باید اصالح 
شود، قانون خودتان است. به نظر من اگر مجلس، 
فکر می کند منبع بهتری دارد، در تبصره ١٨ بیاید از 
اشتغال  برای  ما  اگر  ولی  کند،  استفاده  بهتر  منبع 
سال های آینده، امسال تصمیم گیری درستی نداشته 
باشیم، نمی توانیم. شما بدانید، هیچ مسئله ای باالتر از 
مسئله اشتغال نیست و هیچ خطری باالتر از بیکاری 
نیست.« با نگاهی به روند افزایش قیمت بنزین از 
سال 1357 تاکنون به این نکته پی می بریم که در 
تمامی این سال ها جز یک دوره، افزایش قیمت بنزین 
اگر در چند  انجام  شده است و  به صورت تدریجی 
سال گذشته همان رویه سابق پیش  گرفته می شد و 
مجلس و دیگر نهادها خود را در مقابل مردم و دولت 
تعریف نمی کردند، اکنون گرانی بنزین این حجم از 

مخالفت و فشار بر مردم را، همراه خود نداشت.

 امکان ثبت درخواست درگاه پرداخت اینترنتی )IPG  ( متصل به 
حساب های بانک صادرات ایران مستقیماً از طریق سایت مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی ) سامانه نماد اعتماد الکترونیکی( برای 

مشتریان این بانک فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای 
بسترسازی و تقویت زیرساخت های بانکداری الکترونیک و تسهیل 

معامالت مشتریان دارای فروشگاه های اینترنتی ضمن پشتیبانی 
بیش از ٢٠ میلیون کارت سپهری، امکان ثبت درخواست درگاه 
پرداخت اینترنتی  )IPG  ( به طور مستقیم از طریق سایت مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی برای مشتریان بانک را فراهم کرد و 
  www.enamad.ir :متقاضیان می توانند با مراجعه به نشانی

)صادرکننده نماد اعتماد الکترونیکی( مراجعه و نسبت به ثبت 
درخواست درگاه پرداخت اینترنتی  )IPG  ( متصل به حساب های 

بانک صادرات ایران در این سایت اقدام کنند.
متقاضیان با مراجعه به سایت مذکور و ورود به پورتال نماد 
اعتماد الکترونیکی و ورود به سامانه از قسمت »ثبت نام و دریافت 
نماد« و »ایجاد حساب کاربری« )در صورت لزوم(، به صفحه 
ثبت نام هدایت شده و برای دریافت مجوز کسب و کارهای اینترنتی 

)ای نماد( اقدام کنند.
متقاضیان در صورتی که پیش تر  نماد الکترونیکی دریافت 
کرده و پنل کاربری ساخته اند، به منظور ثبت درگاه پرداخت 
اینترنتی با استفاده از همان کد کاربری و رمز عبور که در زمان 

دریافت مجوز ای نماد به سامانه وارد شده اند، می توانند به پنل 
منوی  از  »کسب وکار«  گزینه  انتخاب  با  و  شده  وارد  کاربری 
سمت راست  و انتخاب زیرمنوی »مدیریت کسب و کار« در این 
بخش،  بر روی گزینه »درخواست درگاه پرداخت« در صفحه 

جدید کلیک کنند. 
تمامی کسب و کارهای درخواست دهنده درگاه پرداخت اینترنتی 
یا  اینترنتی  پرداخت  درگاه  فاقد  اینترنتی  فروشگاه های  )شامل 
دارای درگاه پرداخت اینترنتی متصل به حساب سایر بانک ها( 
می توانند درخواست ثبت درگاه پرداخت متصل به حساب های 
نام  ارسال کنند. در صفحه جدید  و  انتخاب  را  بانک صادرات 
درگاه »پرداخت الکترونیک سپهر« و نام بانک صادرات ایران را 
از جمله  فرم درخواست  اطالعات مورد نیاز در  و  انتخاب کرده 
و شماره شبای  ایران  بانک صادرات  رقمی  »شماره حساب ١٣ 
مربوطه« را تکمیل کنند.  با ذخیره کردن این اطالعات در پایان 
مراحل ثبت نام، درخواست متقاضی به صورت سیستمی جهت 
فعال سازی درگاه متصل به حساب بانک صادرات ارسال می شود.

بر اساس قانون های توسعه کشور، دولت ها  موظف به اصالح قیمت حامل های انرژی هستند

وز دولت وز مردم، مخالفان امر مخالفان دیر
روزهای عجیبی در کشور می گذرد، روزهایی که مردم از گرانی بنزین ناراضی هستند و پس از گذشت سال سخت اقتصادی، با افزایش ناگهانی بنزین 
روبه رو شدند و می دانند که باز هم سالی سخت تر را باید بگذرانند؛ اما آنچه این روزها را عجیب تر می کند نارضایتی مسئوالن نیز هست. مسئوالن و 
نهادهایی که اکنون بر موج نارضایتی مردم سوار شده اند و نوک حمله خود را به سمت دولت گرفته اند و از مسئولیتی که بر دوش آن ها نیز قرار گرفته 
سر باز می زنند و می توان گفت دیواری کوتاه تر از دولت اکنون وجود ندارد. سياست گذاري درباره بنزين در کشور ما همیشه موضوعي پر چالش بوده 
و تبدیل شدن بنزين به كااليي شاخص در نگاه شهروندان باعث شده قيمت گذاري بنزین، ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي گسترده  و وسیعی پيدا 

كند و ازآنجا   که دولت تنها عرضه کننده بنزين است، بنابراین در باور عموم مسئولیت بیشتری را نیز بر دوش دارد.

ثبت مستقیم درخواست درگاه پرداخت اینترنتی متصل به حساب های سپهری از سامانه »ای نماد« عملیاتی شد

با اطالعیه 

شرکت 

ملی پخش 

فرآورده های 

نفتی و با مصوبه 

شورای عالی 

هماهنگی 

اقتصادی سران 

سه قوه، قرار 

شد که بنزین 

آزاد 3 هزار 

تومان به فروش 

برسد

عضو اتاق بازرگانی تهران:

تصدی گری اقتصادی دولت باید تمام شود

عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است یکی از اصلی ترین دالیل کاهش رشد اقتصادی و مشکالتی که برای تولیدکنندگان ایرانی به 
وجود آمده، حضور دولت در تصدی گری اقتصادی و قیمت گذاری دستوری است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در یکی دو سالِ گذشته، تولیدکنندگان ایرانی با 
فشارهای جدیدی مواجه شدند که افزایش قیمت ارز، دشوارشدن واردات مواد اولیه و تالطم های اقتصادی همچون تورم، بخشی 

از این مشکالت بود.
وی همچنین با اشاره به بهبود نسبی شرایط در برخی حوزه ها ادامه داد: هرچند در ماه های گذشته با بهبود نسبی شرایط در 
برخی حوزه ها و ثبات در بازارهایی همچون ارز، تولیدکنندگان از شوک های سال قبل فاصله گرفته اند، اما درنهایت برای رونق تولید 

و بهبود قطعی شرایط باید در برخی سیاست گذاری ها تجدیدنظر کرد.
او با اشاره به مشکالتی که در برخی حوزه های صنعتی برای تولیدکنندگان به وجود آمده است، اظهار کرد: با وجود افزایش نرخ تورم در ماه های اخیر، یکی 
از بخش هایی که دولت با تصدی گری خود اجازه نداد قیمت ها در آن افزایش پیدا کند، حوزه خودرو بود. با حفظ قیمت ها، ضرر خودروسازان تشدید شد و 
این ضرر به کاهش آورده های مالی و بدهی به قطعه سازان منجر شد. عضو اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت هایش افزود: در چنین شرایطی 
اگر سیاست های قیمت گذاری دستوری کنار برود، بازار خود بهترین تصمیم گیر برای قیمت ها خواهد بود و به این ترتیب، تولید تکلیف خود را برای آینده 
خواهد دانست. نجفی منش با بیان اینکه سرمایه گذاران نیاز به درکی دقیق از آینده دارند، خاطرنشان کرد: ثبات و شفافیت اقتصادی دو رکن مهم افزایش 
سرمایه گذاری و رونق تولید است. مسائل غیرقابل پیش بینی همچون قطعی اینترنت یا دستورالعمل های متغیر می تواند به ضرر تولید ملی منجر شود و با 

کاهش تصدی گری اقتصادی دولت باید این مشکالت و دغدغه ها را برطرف کرد.
بر اساس این گزارش، دولت اعالم کرده در شرایط تحریم با تمام توان خود از فعالیت های تولیدی کشور دفاع خواهد کرد تا در کنار تامین نیازهای داخلی، 
بازار صادرات غیرنفتی کشور گسترش یابد. جدیدترین آمارها نشان می دهد که صادرات غیرنفتی ایران در هفت ماهه ابتدایی امسال از نظر وزنی رشدِ 17 

درصدی داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی: 

ثبات به زودی به بازار ارز بازمی گردد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مشکالتی که در یکی دو هفته اخیر در بازار ارز ایجاد شده به خاطر مسائل سیاسی و جو روانی که 
ایجاد شد، بوده و ان شاءالله به زودی رفع می شود.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره 
افزایش قیمت ارز، اظهار کرد: بازار ارز در کنترل است. چرا نباشد؟ من همیشه دو پیام را به مردم و کسانی که دالل بازی 
می کنند گفته ام. یکی اینکه توانایی بانک مرکزی را دست کم نگیرند چرا که ما توانایی الزم را داریم که هر زمان اراده کنیم 
در بازار حضور داشته باشیم و به عرضه و تقاضا سامان بخشیم. من همیشه به مردم عزیز عرض کرده ام که دارایی شان 
را در ریسک خریدوفروش ارز قرار ندهند. کمااینکه می بینید در یک روز هزار تومان افزایش دارد و در روز دیگر هزار تومان 

کاهش.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی در بازار حضور محکم دارد و توانایی هم دارد. ذخایر ارزی هم موجود است. این موضوع هیچ ربطی هم به بحث تورم ندارد 

و در توان ملی ما تاثیر نمی گذارد.
همتی با بیان اینکه به زودی ثبات در بازار ارز ایجاد می شود، گفت: مشکالتی هم که در یکی دو هفته اخیر در بازار ارز ایجاد شده به خاطر مسائل سیاسی 

و جو روانی که ایجاد شد، بوده و انشاءالله به زودی هم رفع می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی االن در مرحله آزمون قرار دارد، گفت: نگران تشکیل این بازار نباشید که به زودی کارهایش انجام 

می شود، ولی نمی توانم زمان مشخصی را هم برای این موضوع مطرح کنم، اما تا پیش از پایان امسال تشکیل می شود.
همتی در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بانک مرکزی بر سایت های قماربازی و استفاده آنها از درگاه های بانکی، تصریح کرد: ما برنامه ریزی های 
خیلی قوی و جدی در معاونت فناوری بانک مرکزی داریم. هم قمار و هم فیشینگ را به تدریج به سمتی می بریم که محدودتر و بسته تر شود. 
این نوع فناوری ها و سیستم ها در همه جای دنیا هک می شود و مورد سوءاستفاده قرار می گیرد که ما تالش داریم درصد آن را به حداقل 

برسانیم.
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در حاشیه جلسه هیئت دولت

رحمانی: آمار تولید داخل کشور 

افزایش یافته است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جواز 
تأسیس واحدهای تولیدی ۱۶ درصد و پروانه 
رشد  درصد   ۸ تولیدی  واحدهای  بهره برداری 
داشته است و در مجموع تولیدات داخل کشور 

رو به رشد است.
حاشیه  در  رحمانی  رضا  ایسنا،  گزارش  به 
اینکه  به  با اشاره  جلسه دیروز هیئت دولت 
درصد   ۱۶ تولیدی  واحدهای  تأسیس  جواز 
تولیدی  واحدهای  از  بهره برداری  پروانه  و 
کرد:  اظهار  است،  داشته  افزایش  درصد   ۸
است.  داشته  افزایش  نیز  داخل  تولید  آمار 
فوالد، مس،  تولید  امسال  اول  در هشت ماه 
سیمان، سرامیک، دارو، منابع غذایی، پوشاک، 
افزایش  پتروشیمی  تولیدات  روغن و مجموع 
یافته است. تقاضای ایجاد واحدهای تولیدی 
این  برق  مصرف  است.  داشته  افزایش  نیز 
است.  داشته  رشد  درصد  شش  نیز  واحدها 
تولید  کاهش  کاالهای خاص  برخی  در  البته 
هم داشته ایم اما در مجموع تولید ما افزایش 

داشته است.
درباره  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
قیمت ها  کنترل  برای  وزارتخانه  این  اقدامات 
پس از افزایش قیمت بنزین خاطر نشان کرد: 
بنزین  افزایش نرخ  این بود که  پیش بینی ما 
و  باشد  داشته  روانی  همچنین  و  واقعی  اثر 
عده ای هم دنبال سوءاستفاده باشند. البته اثر 
واقعی در اکثر کاالها یا وجود ندارد یا آن قدر 
ناچیز است که می توان آن را نادیده گرفت، 
اما در حوزه خدمات اثر واقعی وجود داشته 
است که ما هم نظارت داشته ایم و تا جایی که 

توانسته ایم مانع افزایش قیمت ها شده ایم.
مدت  همین  در  داد:  ادامه  همچنین  وی 
پرونده هایی که به تعزیرات فرستاده ایم رشد 
چند صد درصدی داشته است. کنترل و نظارت 

ما تداوم دارد.

طی یک سال گذشته بازار مسکن با شوک های بسیاری روبه رو 
بود و در پی افزایش قیمت در این حوزه، خرید و یا اجاره مسکن 
برای بسیاری از خانوارها به عنوان چالش مهمی در زندگی تبدیل 
شده است. هنگامی که درخصوص علت مشکالت پیش آمده و 
همچنین راه حل آن در بازار مسکن از کارشناسان و صاحب نظران 
پرسیده می شد، آنها از کمبود عرضه مسکن می گویند و راه حل 
را افزایش عرضه می دانند. البته در این میان، بحث عدم عرضه 
از سوی برخی مالکان هم صحبتی بود که بارها مورد بررسی قرار 
گرفت و مالیات بر خانه های خالی هم از جمله راهکارهایی برای 
ترغیب مالکان به عرضه امالک خود بود. با توجه به این مسائل، 
مسئوالن مربوطه برای جبران عدم عرضه و برای رفع موانع در 
این بخش از طرح اقدام ملی مسکن رونمایی کردند و معتقد 
بودند که با اجرا شدن این طرح، بسیاری از مشکالت کاهش 
پیدا خواهد کرد. آنها می گفتند که برای ایجاد تعادل عرضه و 
تقاضا در بازار مسکن چند برنامه اساسی در دستور کار قرار 
گرفته که افزایش تولید، یکی از مهم ترین برنامه ها خواهد بود. 
مسئوالن مربوطه به دلیل اهمیت این موضوع در مسیر حرکت 
به دنبال راه حل های برای به حداقل رساندن چالش ها در این 
حوزه بوده اند و طرح مسکن ملی یکی از راهکارهای پیشنهادی 
از سوی آنها بود. البته این طرح از همان ابتدا مخالفان خود را 
داشت. آنها بر این باور بودند که طرح مسکن ملی همانند طرح 
مسکن مهر بوده و تکرار طرح  های تکراری در این حوزه دردی را 
دوا نمی کند، البته از سوی دیگر موافقان چنین اقداماتی معتقد 
بودند که طرح مسکن ملی می تواند در متعادل ساختن عرضه 
و تقاضا تاثیر مثبتی داشته باشد و باید به آن امیدوار بود. با 
وجود همه اما و اگرها، ثبت نام برای این طرح آغاز شد و بنا بر 
گفته های محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی ثبت نام در طرح 
اقدام ملی مسکن در ۱۷ استان و ۲۱۸ شهر صورت گرفته است 
و در سایر شهر ها همچنان ادامه دارد. البته در این میان باید 
اشاره کرد که وزیر راه و شهرسازی در جلسه هیئت دولت گفته 
است به طور متوسط فرم )ج( ۴۰ درصد از ثبت نام  کنندگان در 
طرح اقدام ملی مسکن )قرمز( است، یعنی قبال از تسهیالت 
یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده کرده اند و 
اقدام ملی مسکن نمی شوند. آن طور که گفته  مشمول طرح 
می شود باید متقاضیان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن باید 
از  استفاده  عدم  تاهل،  یعنی  طرح  این  اصلی  شرط  چهار 
امکانات و تسهیالت دولتی، سابقه سکونت پنج ساله در شهر 
مورد تقاضا، نداشتن سابقه استفاده از تسهیالت دولتی برای 
خرید یا ساخت مسکن را رعایت کنند. البته از همان ابتدا شرایط 
ثبت نام طرح را اعالم کرده بودند که طبق آن متقاضیان نباید از 
سال ۸۴ به بعد مالکیت یا سابقه مالکیت داشته باشند که این 
موضوع هم از طریق ثبت قابل پیگیری و پاالیش است، باید 

سابقه سکونت ۵ ساله در شهر مورد تقاضا داشته باشند یا برای 
زادگاه مادری تقاضا کنند. تاهل از جمله دیگر شرایط مورد نیاز 
برای ثبت نام در این طرح است؛ در غیر این صورت برای زنان 
سرپرست خانوار و با شرایط سنی ۳۵ سال به باال، این طرح با 

لحاظ سایر شرایط مورد استفاده قرار بگیرد. 

وعده ها در حد وعده ماند
صحبت ها  آمد،  میان  به  ملی  مسکن  از  صحبت  وقتی 
رنگ و روی حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و یا به عبارتی 
روشن تر خانه دار کردن خانوارهایی که توانایی تامین مسکن را 
نداشتند، داشت. اما حاال ماجرا کمی متفاوت تر شده و جهت 

است.  کرده  انتخاب  برای حرکت  را  دیگری  مسیر  صحبت ها 
را  این وضعیت  که  بودند صاحب نظرانی  ابتدا  از همان  البته 
پیش بینی می کردند و معتقد بودند که طرح مسکن ملی مشکل 
کم درآمدها یا به عبارتی دیگر طبقه متوسط و پایین جامعه را 
حل نخواهد کرد. اما در مقابل تمام این نظرها، بودند افرادی 
که از تاثیر مثبت آن در بخش مسکن می گفتند و کم و بیش 
ثبت نام  استان،  یک  روزانه  که  اکنون  می کردند.  دفاع  آن  از 
این طرح را شروع می کند، صحبِت آن می شود که اگر توانایی 
پرداخت ماهانه ۲ میلیون تومان قسط ر ا ندارید در این طرح 
ثبت نام نکنید. تسنیم در گزارشی این مسئله را مطرح می کند. 
رضا نگهبان مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان این که 
کسانی که فاقد شرایط ثبت نام هستند در ثبت نام طرح ملی 
مسکن شرکت نکنند، اظهار کرد: »افرادی که صاحب زمین یا 
از  تا کنون  از سال ۵۷  یا  بوده اند  از سال ۸۴  واحد مسکونی 
امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مثل واحد مسکونی، زمین 
و تسهیالت یارانه ای استفاده کرده اند به اصطالح فرم »ج« شان 
قرمز است، در ثبت نام اقدام ملی مسکن توسط سامانه حذف 

می شوند«.
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی گفت: »افرادی که 
توانایی پرداخت اقساط وام با سود ۱۸ درصدی را ندارند در طرح 

ملی مسکن ثبت نام نکنند«.
این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی نیز اعتراف کرده 
طرح مسکن ملی برای قشر متوسط به پایین نیست. با مطرح 
شدن این مسئله ابهامات زیادی به وجودمی آید، طرحی که تا 
دیروز برای اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شده بود، امروز 
نشان می دهد که جایی برای این افراد ندارد. گویا پیش بینی 
بسیاری از صاحب نظران درخصوص اینکه اینگونه طرح ها دردی 
است.  بوده  درست  نمی کند  دوا  جامعه  ضعیف  اقشار  از  را 
پیش از این، بسیاری از کارشناسان می گفتند که اگر قرار بود 
قیمت مسکن با چنین طرح هایی کنترل شود، مسکن مهر با 
ابعاد بسیار گسترده تر از این طرح باید اثرگذار می شد، از سوی 
دیگر عده ای نیز معتقد بودند که این طرح مقیاس محدودی 
داشته بنابراین اثرات آن هم محدود خواهد بود و نباید انتظاری 
بیش از آن را داشت. حاال بعد از تمام این گمانه زنی ها از نبود 
این طرح برای کم درآمدها صحبت می شود و آنطور که معلوم 
است، رویای خانه دار شدن برای اقشار ضعیف جامعه همچنان 
تنها  میان  این  در  و  مانده است  باقی  بر جای خود  با قدرت 
وعده ای به کم درآمدها داده شد که در حد همان وعده ماند. 
با توجه به این مسائل، باز هم دولت باید به فکر راه حلی برای 
پایین جامعه  تامین مسکن برای دهک های  کاهش مشکالت 
باشد، راهکاری متفاوت با راه حل های پیشنهادی که تا کنون به 

نتیجه ای نرسیده است.

وزیر راه و شهر سازی: طرح مسکن ملی برای قشر متوسط به پایین نیست

در حسرت یک سقف!
kimia.najafi.23@gmail.com

کیمیا نجفی

خانه دار شدن این روزها به رؤیای دور از دسترسی تبدیل شده است. این در حالی است که حتی اجاره مسکن هم به کابوسی برای 
مستاجران بوده و هر لحظه دغدغه خانه   به دوشی را به دوش می کشند. اگر بخواهیم یک نگاه دقیق به این مسئله داشته باشیم 
در می یابیم که اصل تامین مسکن یکی از مهم ترین و در عین حال پر چالش ترین مسائلی است که امروز کشور با آن روبه رو است. 
البته هر از چندگاهی پیشنهادهای برای تحقق خانه دار شدن ارائه می دهند، اما اینکه راه حل ها تا چه میزان بتواند رویای خانه دار 

شدن را به واقعیت نزدیک کند سوالی است بی پاسخ!

بسیاری از 

کارشناسان 

می گفتند که 

اگر قرار بود 

قیمت مسکن 

با چنین 

طرح هایی 

کنترل شود، 

مسکن مهر 

با ابعاد بسیار 

گسترده تر از 

این طرح باید 

اثرگذار می شد
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نوبت اول
اداره كل راهــداري وحمــل ونقــل جــاده اي اســتان يــزد در نظــر دارد اجــراي پروژههــای ذيــل را از طريــق درگاه ســامانه الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 

برگزار نمايد:

■ نوع تضمین شركت در مناقصه مطابق با آئین نامه تضمین معامالت دولتی تهیه و ارائه گردد.
■ بــرای مــورد شــماره 1 گواهــی صالحیــت فعالیــت در رشــته  ارتباطــات يــا فنــاوری اطالعــات از ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزی و يــا مجــوز فعالیــت از شــورای انفورماتیــک بــه صــورت مصــدق شــده 

)كپــی برابــر اصــل( و بــرای مــورد شــماره 2 گواهــي صالحیــت رشــته راه و تايیديــه اداره كل ايمنــي وحريــم راههــا ســازمان راهــداري الزامــی اســت
■ تاريخ و مهلت دريافت اسناد مناقصه : از ساعت 9 تاريخ 1398/09/21 لغايت ساعت 19تاريخ 1398/09/25  به آدرس سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند. 

■ تاريخ و مهلت تحويل اسناد : مناقصه گران بايد پس از دريافت اسناد ، اسناد دريافتي را تکمیل و تا زمان مقرر در سايت ستاد بارگذاري  نمايند . 
ــاكات مناقصــه ســاعت 8 صبــح همــان روز در كمیســیون مناقصــه در محــل ســالن جلســات اداره كل مــي باشــد.  ــخ 1398/10/10 و زمــان بازگشــايي پ ــل اســناد ســاعت 8 صبــح تاري ■ مهلــت تحوي

ــه دو روز در روزنامــه چــاپ خواهــد شــد(. ــت ، بفاصل ــا معرفــي كتبــي از طــرف شــركت ، در جلســه افتتــاح پیشــنهادها آزاد اســت.)آگهي در دو نوب حضوريــک نفــر نماينــده ب

اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان يزد

ارزيابی کيفیمبلغ  تضمين )ريال(برآورد اوليه )ريال(مدت پيمان )ماه(نام پروژهنوع مناقصهرديف

تهيه و نصب، راه اندازی، آموزش، مستند سازی سامانه  دو مرحله ای1
دارد632.000.000.0001.600.000.000نظارت تصويری پايانه باريزد

ندارد95.107.107.001255.500.000خط کشی سرد راهها ) حوزه استحفاظی خاتم و ابرکوه(يک مرحله ای2

ري وحمل ونقل جاده اي سازمان راهدا
ري وحمل ونقل جاده اي استان زيد اداره كل راهدا
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واکنش ایران به سخنان ماکرون

وزارت  سخنگوی  موسوی  سید عباس 
حساب  در  گذشته  روز  عصر  امور خارجه 
فرانسوی ها  نوشت:  توئیتر  در  خود  شخصی 
فراموش نکنند که ایران یک حاکمیت مستقل 
است؛ نه دولت و نه قوه قضائیه ما از هیچ کسی 

حتی توصیه هم نمی پذیرند.
وی ادامه داد: دخالت در امور داخلی ایران 
گفتنی  است.   تحمل  غیر قابل  ما  برای  هم 
رئیس جمهوری  ماکرون  »امانوئل  است، 
فوری  آزادی  خواستار  سخنانی  در  فرانسه 
تبعه  دو  مارشال،  روالند  و  عادل خواه  فریبا 
فرانسوی بازداشت شده در ایران شد. وی در 
توئیتی نوشته است: »در روز حقوق بشر من به 
فریبا عادل خواه و روالند مارشال، دو هموطن 
زندانی در ایران و خانواده های آنان فکر می کنم. 
زندانی کردن آنها قابل تحمل نیست. آنها باید 
بی درنگ آزاد شوند. به رئیس جمهور روحانی 

این را گفته ام و اینجا هم تکرار می کنم«.

درخواست برایان هوک برای 
گفت وگوهای کنسولی با ایران

نماینده دولت آمریکا در امور ایران با بیان 
نشان  کشور  دو  میان  زندانیان  تبادل  اینکه 
توافق  به  می توانند  واشنگتن  و  تهران  داد 
دست یابند، گفت: من خواهان گفت وگوهای 

کنسولی با ایران هستم.
ویژه  نماینده  برایان هوک  ایسنا،  گزارش  به 
دولت آمریکا در امور ایران در گفت وگو رادیو 
ملی آمریکا )ان پی آر( در پاسخ به سوالی درباره 
آزادی ژیو وانگ شهروند چینی- آمریکایی که به 
جرم جاسوسی در ایران زندانی بود همزمان با 
آزادی دانشمند ایرانی بازداشت شده در آمریکا با 
بیان اینکه با وانگ پس از آزدی در زوریخ آلمان 
مالقات کرد، گفت: این تبادل زندانیان نشان 
داد که ما می توانیم با یکدیگر به توافق دست 
یابیم. بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی ان پی آر، هوک 
افزود: گفت وگوها در این زمینه و پشتیبانی ها 
به خوبی انجام گرفت و ما امیدواریم که این 
میان  مذاکرات  برای  گام  اولین  نشان دهنده 
ایران و ایاالت متحده باشد که به آزادی سایر 

آمریکایی های زندانی در ایران بینجامد.

اروپا هیچ پیشنهادی را برای تحریم 
ایران بررسی نکرده است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس 
گفت  فرانسه  امورخارجه  وزیر  خود  دیدار  از 
که آنها درباره ایران و برجام رایزنی کرده اند و 
حفظ این توافق بین المللی برای اروپا بسیار حائز 

اهمیت است.
صفحه  در  پیامی  انتشار  با  بورل،  جوزف 
توئیتر خود نوشت که دیدار خوبی با ژان ایو 
و  داشته  فرانسه  خارجه  امور  وزیر  لودریان، 
ایران،  ازجمله  موضوعات   یک سری  درباره 
اوکراین و ونزوئال رایزنی داشته است. دو طرف 
در این دیدار بر لزوم حفظ برنامه جامع اقدام 
گزارش  بر  بنا  کردند.  تاکید  مشترک)برجام( 
پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا، جوزف بورل پس 
با  مشترک  خبری  نشست  در  دیدار  این  از 
لودریان، در پاسخ به سوالی درباره برجام گفت: 
الزم است که در اینجا رضایت خود را از نشست 
اخیر )کمیسیون مشترک برجام( در وین اعالم 
کنم چراکه این جلسه نشان داد هنوز شانس 
حفظ توافق هسته ای وجود دارد. ما امیدواریم 
بتوانیم مقامات ایرانی را متقاعد کنیم که حفظ 
ما  برای  که  نیندازد، چیزی  به خطر  را  توافق 
اروپایی ها بسیار حائز اهمیت است. بورل در 
ادامه گفت: در حال حاضر در شورای روابط 
خارجی هیچ پیشنهادی برای تحریم ایران ارائه 
نشده است اما این، بدان معنی نیست که این 

موضوع در آینده مورد بررسی قرار نمی گیرد.

آمریکا تحریم های جدیدی علیه 
ایران اعمال کرد

وزارت  خارجی  دارایی های  کنترل  دفتر 
خزانه داری آمریکا اعالم کرد یک فرد، 5 نهاد و 
دو کشتی مرتبط با ایران را در فهرست تحریم ها 

قرار داده است. 
به گزارش فارس، وزارت خزانه داری آمریکا در 
بیانیه ای مدعی شده یک شبکه دخیل در انتقال 
تسلیحات از ایران به یمن را تحت تحریم قرار 
داده است.  در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا 
آقای »عبدالحسین خدری« به بهانه ارتباط با 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در فهرست 
همچنین  آمریکا  است.   گرفته  قرار  تحریم 
گیت ویک«،  هوایی  »خدمات  شرکت های 
گومی«،  هوایی  امارات، »خدمات  در  مستقر 
مستقر در چین و شرکت »شرکت گردشگری 
در  مستقر  دستینیشنز«،  جهان  مسافرتی  و 
هواپیمایی  شرکت  با  ارتباط  بهانه  به  را  دبی 
داده  قرار  تحریم  فهرست  در  »ماهان ایر« 
است . شرکت کشتی رانی »خدری جهان دریا«، 
مستقر در تهران و »راه ابریشم دریایی خدری 
جهان دریا«، مستقر در عمان دو شرکت دیگر 
هستند که به اتهام ارتباط با آقای خدری تحریم 
شده اند. به عالوه دو کشتی تحت پرچم ایران به 
نام های »ژنو ۱۱« و »ژنو ۱۲« نیز به اتهام ارتباط 
شده اند.   تحریم  جهان دریا  خدری  شرکت  با 
»مایک پامپئو«، وزیر امور خارجه آمریکا با اعالم 
»کارزار  گفت:  ایران  علیه  جدید  تحریم های 
فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد یافت.«

با الوروف در مورد ایران گفت و گو 
کردم

رئیس جمهوری آمریکا گفت که در دیدار با 
وزیر امور خارجه روسیه درباره ایران نیز مذاکره 

کرده است.
در  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد 
سرگئی  با  دیدارش  درباره  توئیتری  پیامی 
نوشت:  روسیه  امورخارجه  وزیر  الوروف، 
وزیر  الوروف  سرگئی  با  خوبی  بسیار  دیدار 
داشتم.  روسیه  نمایندگان  و  خارجه  امور 
درباره بسیاری از موارد از جمله تجارت، ایران، 
تسلیحات  اشاعه  منع  معاهده  کره شمالی، 
و  تسلیحات هسته ای  کنترل  معاهده  اتمی، 
مداخله در انتخابات گفت وگو کردیم. امیدوارم 

مذاکرات مان در آینده نزدیک ادامه پیدا کند.

سازمان ملل نمی تواند اثبات کند 
تسلیحات حمله به آرامکو منشاء 

ایرانی داشته اند

کرد  اذعان  گزارشی  در  ملل  سازمان  دبیرکل 
تحقیقات  از  پس  و  تاکنون  سازمان  این  که 
درباره منشاء تسلیحات مورد استفاده در حمله 
به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، قادر به 
اثبات این نبوده که این تسلیحات منشائی ایرانی 
از رویترز،  ایسنا، به نقل  داشته اند. به گزارش 
آنتونیو گوترش، در جلسه شورای امنیت سازمان 
ملل گفت که این سازمان »قادر نیست به طور 
اثبات کند« که  موشک ها و پهپادهای  مستقل 
نفتی  تاسیسات  به  حمله  در  استفاده شده 
سپتامبر،  ماه  در  سعودی]آرامکو[،  عربستان 
»منشاء ایرانی داشته اند«. گوترش همچنین بیان 
کرد که سازمان ملل بقایای تسلیحاتی را که در 
حمله به تاسیسات نفتی سعودی در عفیف در 
ماه می، در حمله به فرودگاه بین المللی ابها در 
آرامکو  نفتی   تاسیسات  و  ماه ژوئن و آگوست 
در خوریس و ابقیس در ماه سپتامبر استفاده 
شده بودند را بررسی کرده است.  »در این مقطع 
زمانی، ]سازمان ملل[ قادر به اثبات مستقل این 
نیست که موشک های کروز و هواپیماهای بدون 
شدند،  استفاده  حمالت  این  در  که  سرنشینی 

منشائی ایرانی داشته باشند«. 

از  پادشاه عربستان  در حالی که گفته می شد 
نشست  این  در  حضور  برای  عرب  سران  تمامی 
رسمی  شروع  از  قبل  روز  چند  و  کرده  دعوت 
با  کشورش  مذاکرات  قطر  خارجه  وزیر  اجالس، 
عربستان بر سر رسیدن به یک توافق جامع را تایید 
کرده بود، سران کشورهای عمان، امارات و قطر در 
این نشست حضور نداشتند. در این میان و در 
حالی که برخی از ناظران معتقد بودند که چهلمین 
احتماالً  فارس  خلیج  همکاری  شورای  نشست 
خروجی مثبتی درخصوص تنش زدایی با قطر به 
همراه خواهد داشت، سخنان وزیر خارجه بحرین 
درمورد این کشور آب سردی بر برون رفت شورا از 
واگرایی های موجود بود. خالد بن احمد آل خلیفه 
با بیان این که عدم حضور امیر قطر در این اجالس 
نشان دهنده ساز مخالف قطر با همسایگان خود 
است، گفت که دوحه برای حل و فصل اختالفات 

جدی به نظر نمی رسد. 
هرچند هفته گذشته وزیر خارجه قطر گفته که 
با گشایش های صورت گرفته دیگر شروط ۱3 گانه 
چهار کشور عربی امارات، عربستان، مصر و بحرین 
در قبال دوحه مطرح نیست، در نشست ریاض و 
طبق اظهارات وزیر خارجه بحرین مشخص شد که 
این چهار کشور همچنان به شروط ۱3 گانه خود 

اصرار دارند.
در همان زمان محاصره قطر توسط چهار کشور 
عربی، بسیاری از ناظران معتقد بودند که این امر 
باعث افتراق و مقدمه ای جهت فروپاشی شورای 
همکاری خلیج فارس است؛ موضوعی که پس از 
نشست ریاض مشخص شد که این شورا تا چه 
میزان از اهداف اولیه خود دور مانده و تنها بحث 
و جدل و یارکشی همراه با سکوت کشورهایی نظیر 
عمان و کویت در آن دخیل شده است. شاهد این 
مسئله عدم حضور سران امارات و عمان به همراه 
قطر در نشست چهلم شورای همکاری خلیج فارس 
بود:  کرده  تاکید  پایان  در  نیز  کویت  امیر  و  بود 
امیدوارم نشست های بعدی بهتر از این نشست 

باشد.
میان  اختالفات  بحث  موضوع  این  با  همزمان 
امارات و عربستان نیز در این نشست مطرح بود. 
هرچند اماراتی ها در بیانیه پایانی و صحبت های 
ضد ایرانی و قطری با سعودی ها هم راستا بودند، 
اما اختالفات این دو کشور در یمن و واگرایی های 
یمن،  جنگ  در  مهاجم  عربی  ائتالف  در  موجود 
موضوعی ملموس در نشست اخیر شورای همکاری 
را  آن  وجود  نفس  که  بود؛ شورایی  فارس  خلیج 
مسائل امنیتی تشکیل می داد اما افتراق های موجود 
نشان از یک خالء راهبردی در روند ساختاری این 
شورا دارد. همین موضوع سبب شده تا بحث های 
مطرح شده مانند سپر دفاع موشکی، امنیت جزیره 
و نیز پول واحد عربی امکان تحققش در شرایط 
کنونی بسیار بعید به نظر رسیده و تنها جنبه ای 

شعارگونه پیدا کند.
پاسخ گوترش به ادعاهای ضد ایرانی

اما یکی دیگر از بحث های مطرح شده در نشست 
امسال ریاض، موضوع ایران و تالش جهت ایجاد 
روندی ایران هراسانه بود؛ امری که طی چند سال 
اخیر پای ثابت اغلب نشست های عربی از جمله 
عرب  اتحادیه  و  فارس  خلیج  همکاری  شورای 
پادشاه  سلمان  ملک  رابطه  این  در  است.  بوده 
خواستار  خود  افتتاحیه  سخنرانی  در  عربستان 
اتحاد کشورهای عربی در مقابل ایران شد و گفت 
که جامعه جهانی باید نسبت به برنامه موشکی و 

هسته ای ایران واکنش نشان دهد.
این در حالی است که پس از اختالفات شدید 
میان ایران و عربستان و برخی کشورهای منطقه، 
مقامات کشورمان بارها اعالم کرده اند که حاضر 
به گفت و گو و تنش زدایی همه جانبه هستند. در 
گفت و گوهای  مجمع  ایجاد  طرح  سه  رابطه  این 
نیز طرح صلح  و  تعرض  عدم  پیمان  منطقه ای، 
هرمز از سوی ایران مطرح شده، اما هیچ کدام از 
این مسائل به واسطه نگاه خصمانه عربستان و 

متحدانش به ایران مورد استقبال آنها جهت عبور 
این  در  است.  نگرفته  قرار  کنونی  چالش های  از 
میان رویکرد همیشگی عربستان مظلوم نمایی و 
الپوشانی کردن نقش خود در بحران های منطقه 
است. آنها در طول چند سال گذشته همواره در پی 
ایجاد یک برخورد از نوع نزدیک از سوی آمریکا با 
ایران بوده اند؛ امری که در بیانیه پایانی نشست 
مشاهده  قابل  نیز  فارس  خلیج  همکاری  شورای 
بار  بندی خود  بیانیه 9۱  از  بخشی  در  آنها  بود. 
دیگر ضمن بزرگنمایی و ژست ایران هراسی، حمله 
به تاسیسات نفتی آرامکو را به ایران نسبت داده 
و مدعی شدند: ایران به اصول منشور ملل متحد 
و قوانین بین المللی، حسن همجواری، احترام به 
در  دخالت  عدم  دیگر،  حاکمیت کشورهای  حق 
امور کشورهای دیگر و عدم استفاده از قوای نظامی 
متعهد باشد. آنها از جامعه بین المللی خواسته اند 
هسته ای  توانمندی های  به  ایران  دستیابی  از 
جلوگیری کرده و محدودیت های شدیدتری علیه 

برنامه موشکی ایران به کار بگیرند.
دولت  راهبرد  از  کشورها  این  رابطه  این  در 
آمریکا علیه ایران حمایت کرده  و در بیانیه خود 
آورده اند: شورا حمایت خود را از راهبرد آمریکا در 
قبال ایران از جمله مقابله با برنامه های موشکی 
بی ثبات کننده  فعالیت های  ایران،  هسته ای  و 
تروریسم،  از  آن  منطقه، حمایت  در  کشور  این 
پاسداران،  فعالیت های حزب الله، سپاه  با  مبارزه 
تروریستی  شبه نظامیان حوثی و سایر گروه های 
آمریکا  توسط  انجام شده  اقدامات  و  ابراز می دارد 

برای مقابله با آنها را مورد تمجید قرار داد.
شکست  نشانه های  از  یکی  راستا  همین  در 
روز  فارس سخنان  خلیج  همکاری  شورای  بیانیه 
گذشته آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد 
درخصوص حمله به تاسیسات نفتی آرامکو بود: او 
در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت که این 
سازمان قادر نیست به طور مستقل اثبات کند که  
موشک ها و پهپادهای استفاده شده در حمله به 

تاسیسات نفتی آرامکو منشاء ایرانی داشته اند.
ملل  سازمان  که  کرد  بیان  همچنین  گوترش 
بقایای تسلیحاتی را که در حمله به تاسیسات نفتی 
سعودی در عفیف در ماه مه، در حمله به فرودگاه 
بین المللی ابها در ماه ژوئن و آگوست و تاسیسات 
نفتی آرامکو در خوریس و ابقیس در ماه سپتامبر 

استفاده شده بودند را بررسی کرده است و در این 
مقطع زمانی، قادر به اثبات مستقل این نیست که 
موشک های کروز و هواپیماهای بدون سرنشینی که 
در این حمالت استفاده شدند، منشاء ایرانی داشته 

باشند«.
سیاستی متناقض با حسن همجواری

در  سعودی ها  ایرانی  ضد  راهبرد  حال  این  با 
این  متحدان  توسط  اخیر  سال  چند  طی  حالی 
در  بحران  که  شده  اتخاذ  ایران  قبال  در  کشور 
خود  به  پیچیده تری  ابعاد  روز  هر  خاورمیانه 
به  منطقه  کشورهای  برای  آن  نتایج  و  می گیرد 
است.  بوده  واضح  و  مشخص  اعراب  خصوص 
با  فاحشی  نظر  اختالف  چنین  نشانه  کمترین 
خارج  منطقه،  قدرت های  و  همسایگان  از  یکی 
از دست  بحران  مدیریت  در  عمل  ابتکار  شدن 
کشورهای خاورمیانه و گره خوردن آن به دست 
نیروهای فرامنطقه ای است. به همین دلیل است 
خارجه  وزارت  موسوی سخنگوی  که سیدعباس 
کشورمان در بیانیه ای شدید اللحن در واکنش به 
این سخنان آورده است: تکرار ادعاهای بی اساس 
در این بیانیه حاصل فشار سیاسی معدودی از 
اعضای این شورا است که در چند دهه گذشته 
توسعه  از  جلوگیری  صرف  را  خود  تالش  تمام 

همکاری های چندجانبه کردند.
تنها  نه  سال ها  این  در  خود  کوته نظری  با  آنان 
موجب تاراج ثروت های کشورهای همسایه شده اند 
بلکه زمینه مداخله هرچه بیشتر بیگانگان را در این 
منطقه حساس فراهم کرده اند. سخنگوی وزارت امور 
خارجه به رویکردی برخی از اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس اشاره کرده و گفت: معدودی از اعضای 
سیاست های  استمرار  با  دارند  تمایل  شورا  این 
سوی  از  که  همکاری  فرصت های  خود  نابخردانه 
ایران با هدف ایجاد امنیت و ثبات در منطقه ارائه 
شده است را از بین ببرند که شایسته است دیگر 

کشورهای منطقه این اجازه را به آنها ندهند.
جمهوری  مسئوالنه  رفتار  به  اشاره  با  موسوی 
تصریح  گذشته  سالیان  طول  در  ایران  اسالمی 
مجمع  تعرض،  عدم  پیمان  پیشنهاد  ارائه  کرد: 
گفت وگوهای منطقه ای و نهایتا پویش صلح هرمز 
از جمله تالش های ایران برای تحقق همکاری های 

منطقه ای بوده است.
استمرار  حامی  کشورهای  معدود  از  وی 

تا  خواست  منطقه  در  نابخردانه  سیاست های 
به افکارعمومی منطقه پاسخ دهند که جز ایجاد 
در  تکفیری  و  تروریستی  گروه های  تقویت  و 
پای  کردن  باز  و  یمن  و  عراق، سوریه  کشورهای 
بیگانگان به خلیج فارس، چه اقدامی برای کاهش 
تنش ها در منطقه انجام داده اند؟ کشورهایی که 
دیگر  در  آنان  غیرمسئوالنه  مداخله جویی های 
کشورها موجب کشتار وسیع شهروندان بی گناه 
و  سالخوردگان شده  تا  گرفته  کودکان  و  زنان  از 
به گسترش ناامنی و تروریسم در منطقه منجر 
شده است، تالش دارند با فرافکنی، از عواقب و 
فاحش حقوق  نقض  در  بین المللی  مجازات های 
بین المللی و ارتکاب جنایت های جنگی خود فرار 

کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جزایر سه گانه ایرانی 
ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را جزو الینفک 
و  دانست  ایران  اسالمی  ابدی خاک جمهوری  و 
خاطرنشان کرد: کشورمان هرگونه ادعایی بر این 
جزایر را دخالت در امور داخلی و قلمرو سرزمینی 
خود دانسته و آن را به شدت محکوم می کند. به 
اسالمی  جمهوری  اقدامات  کلیه  موسوی،  گفته 
ایران در جزایر در راستای حقوق مسلم و منطبق 
انجام  ارضی کشور  تمامیت  و  ملی  بر حاکمیت 
گرفته است و تکرار این مواضع مداخله جویانه به 
هر شکلی کامال مردود است و هیچ گونه تاثیری 
بر واقعیت های موجود حقوقی و تاریخی نداشته 

و نخواهد داشت. 
وی واکنش این شورا به کاهش تعهدات برجامی 
را طنزی تاریخی خواند و گفت: کشورهایی که تمام 
تالش و سرمایه خود را برای ناکام گذاشتن برجام 
به کار بستند، هم اکنون نسبت به اقدامات مشروع 
ایران معترض شده اند. سخنگوی وزارت امور خارجه 
اقتصادی  تروریسم  از  آشکار  و حمایت  همراهی 
آمریکا علیه مردم بزرگ ایران در این بیانیه را به 
شدت محکوم کرده و آن را متناقض با سیاست 
تاکید  با  حسن همجواری توصیف کرد. موسوی 
بر این که بسیاری از ادعاهای واهی و تکراری این 
بیانیه ارزش پاسخگویی ندارد، ابراز امیدواری کرد 
این کشورها به جای چنین اظهارات تحریک آمیزی 
که نتیجه ای جز تداوم روند مخرب کنونی و سوق 
دادن منطقه به آینده ای مجهول ندارد، تغییر رویه 

داده و راه همکاری را در پیش گیرند.

»ابتکار« چهلمین نشست شورای همکاری خلیج فارس را بررسی می کند

شورای ضد همکاری
گروه ایران و جهان - چهلمین نشست شورای همکاری خلیج فارس در حالی روز سه شنبه در ریاض پایان یافت که علی رغم بیانیه  پایانی عریض و طویل 

آن، سایه سنگین واگرایی میان اعضای این شورا همچنان پررنگ بود.

چهلمین نشست 

شورای همکاری 

خلیج فارس در 

حالی با ادعاهای 

ضد ایرانی برگزار 

شد که آنتونیو 

گوترش دبیرکل 

سازمان ملل 

تاکید کرده این 

سازمان قادر 

نیست تایید کند 

که سالح های 

استفاده شده در 

حمله به آرامکو 

منشاء ایرانی 

داشته است

در  امور خارجه  وزارت  افغانستان  پیشین ستاد  رئیس  پاک آیین،  محسن 
یادداشتی برای شورای راهبردی روابط خارجی می نویسد:  اگرچه در ماه های 
اخیر اخبار مذاکرات ایران با طالبان منتشر شده، اما واقعیت این است که 
مذاکرات ایران با طالبان از اوایل سال ۱395 و با سفر مال اختر منصور از 

مقامات ارشد طالبان به تهران شکل گرفته بود.
در آن مقطع هدف اصلی این مذاکرات، یادآوری خطر داعش برای آینده 
افغانستان و ممانعت از انتقال این گروه تروریستی به افغانستان و ادغام با 
طالبان بود. در این سفر به مال اختر منصور گفته شد که داعش دست پرورده 
آمریکاست و به نیابت از واشنگتن، اهداف کاخ سفید در افغانستان را دنبال 

می کند.
با این مقدمه، در رابطه با مالحظات ایران برای مذاکره با طالبان نکات زیر 

قابل توجه است:
از سال ۲00۱ که نیروهای ناتو در افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم 
وارد افغانستان شدند، یکی از اهداف جدی آمریکا، حذف جمهوری اسالمی 
ایران از روند تحوالت سیاسی و امنیتی افغانستان بود. این هدف در مذاکره 
آمریکا با طالبان نیز دنبال می شود؛ با این تفاوت که واشنگتن سعی دارد نقش 
عربستان و امارات را در گفت وگو با طالبان افزایش دهد. در ماه های اخیر 
عربستان و امارات به نیابت از آمریکا، با دعوت از طالبان به دنبال ایجاد یک 
روند جدید در مذاکرات هستند، روندی که به زعم آنان، کشورهایی چون ایران، 

روسیه و چین را به حاشیه خواهد برد. در روند جدید، طالبان باید بپذیرد که 
منافع آمریکا را حفظ کرده و از ضربه زدن به نیروهای آمریکایی اجتناب ورزد.
آمریکا رویکرد روشن و شفافی برای گفت و گو با طالبان نداشته و به دنبال 
بهره برداری ابزاری از مذاکرات به اصطالح صلح است. مقامات طالبان به درستی 
معتقدند که وجود نیروها و پایگاه های آمریکایی عامل بی ثباتی و جنگ در 
افغانستان است و تا وقتی نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور دارند این 
کشور روی آرامش را نخواهد دید. واقعیت این است که در حال حاضر، 
داعش بخش هایی از افغانستان را ناامن کرده است و طالبان به خوبی می داند 
که داعش با کمک آمریکا به افغانستان منتقل شده است. در عین حال، 
دولت ترامپ قصد دارد با اعالم خروج نیروهای خود از افغانستان و توافق با 
طالبان، دستاوردی برای سیاست خارجی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
ایجاد کند. در واقع مذاکره با طالبان، یک تاکتیک برای موفقیت ترامپ در 
باخبر  نیز  آمریکا  تاکتیک  این  از  انتخابات ریاست جمهوری است. طالبان 
است. بنابراین دیوار بی اعتمادی بین طالبان و آمریکا بلند است و بعید به 

نظر می رسد در سایه مذاکرات آمریکا با طالبان، شاهد استقرار صلح باشیم.
آمریکا اگرچه ظاهرا از ضرورت حضور دولت افغانستان در مذاکرات صلح 
استقبال می کند، اما در پیش نویس متن توافقنامه از عبارت امارت اسالمی 
افغانستان استفاده کرده است. این اقدام به معنای مشروعیت بخشیدن 
به دولت مورد نظر طالبان و نقض حاکمیت دولت قانونی افغانستان است. 

حضور ترامپ در پایگاه نظامی بگرام و عدم ورود به پایتخت افغانستان، موید 
این نظریه است. بی اعتنایی های سیاسی آمریکا به دولت اشرف غنی نیز در 

همین رابطه تحلیل می شود.
تحوالت  به  نسبت  شفافی  رویکرد  و  سیاست  ایران  اسالمی  جمهوری 
افغانستان داشته و حاکمیت دولت افغانستان و نهادهای قانونی در این کشور 
را به رسمیت می شناسد. تهران طرفدار انجام گفت و گوهای افغانی- افغانی، 
بدون دخالت کشورهای خارجی است و راهبرد اصلی خود از مذاکره با طالبان 
را تشویق این گروه برای پیوستن به این گفت وگوها می داند. به همین دلیل 
است که مذاکرات ایران با طالبان همواره با اطالع دولت افغانستان بوده و 
ایران برخالف  از نتایج مذاکرات مطلع شده اند.  مقامات رسمی این کشور 
آمریکا و متحدان عرب آن، به دنبال برقراری صلح عادالنه در افغانستان است 

و اعتقاد دارد صلح بدون عدالت، پایدار نخواهد بود.
ایران انتقال داعش از سوریه و عراق به افغانستان را از سیاست های آمریکا 
برای تامین منافع خود می داند و پیوند داعش با طالبان را نه تنها در جهت 
تامین امنیت افغانستان نمی داند، بلکه آن را موجب ایجاد ناامنی در منطقه 
تحمل  پیرامون خود  در  را  داعش  به هیچ وجه حضور  ایران  می کند.  تلقی 
نمی کند و ترجیح می دهد در افغانستان بدون رویکرد نظامی و از طریق مذاکره 

با دولت و گروه طالبان، مانع قدرت گرفتن داعش شود.
موارد فوق الذکر از مهم ترین عناصر محاسبات ایران برای گفت وگو با طالبان 

است. ایران نمی تواند نسبت به آینده همسایۀ همزبان خود بی تفاوت بماند. 
در عین حال، استقرار صلح عادالنه و پایدار در افغانستان بدون همکاری 
ایران محقق نخواهد شد. راهبرد ایران باید بر تداوم مذاکرات با دولت قانونی 
افغانستان و گروه طالبان و با در نظر گرفتن دیدگاه دیگر گروه های موثر 
استوار باشد. جمهوری اسالمی ایران در سایه این راهبرد می تواند نقشی 
کلیدی برای کمک به تحقق بزرگ ترین آرزوی مردم افغانستان، یعنی استقرار 

صلح و ثبات در این کشور ایفا کند. 

رئیس پیشین ستاد افغانستان وزارت امور خارجه  تشریح کرد

مالحظات ایران برای مذاکره با طالبان
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آخر ابتکار

طرح: محمد طحانی شهرام ناظری کنسرت در قونیه را لغو کرد

 سبک
زندگی

»اپ«تکار

ماشین
بازی

خودسازی به سبک قوی ترها

کسانی که از نظر روحی قوی هستند، با این قدرت روحی پا به دنیا نمی گذارند، یعنی 
همان ویژگی ای که به آن ها کمک می کند با ترس های خود رو به رو شوند، با تردیدهایی 
که درباره خود دارند مقابله کنند و قدم های مثبتی در زندگی شان بردارند. آن ها 
با تمرین دادن خود از مهارت هایی برخوردار شده اند که به آن ها کمک می کند 
افکار، احساسات و رفتار خود را مدیریت کنند. این تمرینات روزانه به آن ها 
کمک می کند قوی ترین نسخه خودشان باشند. همه این تمرین ها طاقت فرسا 
نیستند، اما به ممارست نیاز دارند. شما با قوی تر کردن روحیه خود می توانید 
به چالش های زندگی غلبه کنید، بعد از شکست از جای خود بلند شوید و از 
حاشیه امن خود خارج شوید، یعنی همه آن عواملی که برای برخوردار شدن از 
بهترین زندگی ضروری هستند. در ادامه با عادت های کسانی آشنا خواهیم شد که 

از نظر روحی انسان های قوی ای هستند.
هدف گذاری می کنند

کسانی که از روحیه قوی ای برخوردارند منفعالنه در مسیر زندگی پیش نمی روند. فرقی نمی کند قصد یادگیری یک زبان 
جدید راداشته باشند یا رسیدن به تناسب اندام، آن ها دائماً خود را به چالش می کشند تا چیزهای جدیدی یاد بگیرند و 
دستاوردها و موفقیت های خود را به سطح جدیدی برسانند. این به چالش کشیدن خود   فرصت زیادی در اختیار آن ها 

می گذارد تا مهارت های خود را ارتقا دهند. حتی اگر موفق هم نشوند، این توانایی را دارند که از این فرآیند درس بگیرند.
شکرگزار هستند

انسان های قوی به جای آنکه فکر کنند لیاقت شان بیشتر از آنی است که نصیب شان شده، معتقدند بیشتر از 
لیاقت شان برخوردار شده اند. آن ها بابت هر چیزی شکرگزار هستند – از آب تمیزی که می نوشند گرفته تا دوستانی 
که غمخوار آن ها هستند. شکرگزار بودن این افراد به آن ها کمک می کند هم احساس تندرستی کنند و هم هر چه در 

توان دارند انجام دهند.
از خودشان مراقبت می کنند

بعضی آدم ها مراقبت کردن از خود را نشانه ضعیف و نازک نارنجی بودن می دانند. آن ها اعتقاد دارند این آدم های 
ضعیف هستند که شب ها ۸ ساعت می خوابند و استراحت کردن در طبیعت مخصوص تنبل ها است.

اما کسانی که روحی قوی ای می دانند برای اینکه بتوانند تمام تالش شان را بکنند، باید باتری خود را دوباره شارژ 
کنند. آن ها متوجه اند که تفریح و سرگرمی نه تنها دشمنان موفقیت نیستند؛ بلکه نشانه یک زندگی خوب محسوب 
می شوند. آن ها پر مشغله بودن را افتخار نمی دانند و در عوض، مراقبت از خود یکی از اولویت های زندگی آن ها است.

مرزبندی های خودشان را دارند
کسانی که از نظر روحی انسان های قوی ای هستند می دانند که باید شرایطی در زندگی خود به وجود آورند که به 
آن ها کمک کند روحیه قوی ای داشته باشند و بهترین کار برای این منظور، داشتن مرزبندهایی سالم و مناسب است. 
آن ها از دیگران به خاطر حفظ وقت، پول و سالمت روانی شان عذرخواهی نمی کنند. این افراد بر اساس چیزهایی که 
در زندگی آن ها ارزش محسوب می شود عمل می کنند، خواه رد کردن مؤدبانه کاری باشد که اولویت آن ها نیست و 

خواه نه گفتن به درخواست پول یکی از اعضای خانواده شان.
زمانی را به خلوت کردن با خودشان اختصاص می دهند

انسان های قوی به طور قطع ترسی از تجربه های اجتماعی ندارند، اما آن ها برای تنهایی و خلوت خودشان هم وقت 
می گذارند. آن ها از اینکه با افکارشان تنها بمانند ترسی ندارند. اما این بدان معنی نیست که آن ها بیش از حد درباره 
مسائل فکر می کنند. به جای این کار، آن ها از وقت خود برای حل مبتکرانه مسائل، تعمق و تفکر و برنامه ریزی 
استفاده می کنند. این خلوت کردن ها به آن ها کمک می کند در روند رشد و تغییرشان، خودشان را بشناسند و به این 

ترتیب بتوانند همیشه اعتماد به نفس داشته و درک درستی از خود و توانایی های شان داشته باشند.
به خودشان ثابت می کنند طرز فکر اشتباهی در مورد خود دارند

انسان های قوی هم مثل هر کس دیگری گاهی نسبت به خود دچار شک و تردید می شوند. اما آن ها همه افکارشان 
را باور ندارند. حتی زمانی که مغزشان به آن ها می گوید از پس کاری برنمی آیند، آن ها اغلب خود درستی یا نادرستی 
این افکار را می سنجند. کسی که از روحیه قوی ای برخوردار است وقتی متوجه می شود که فکر می کند نمی تواند به 
موفقیت برسد، خود را وادار می کند هر راهی را امتحان کند. هر بار که او به خود ثابت می کند طرز فکر اشتباهی در 

مورد خودش داشته، به مغز خود یاد می دهد او را ماهرتر و توانمندتر از قبل ببیند.
منبع: روزیاتو

آثاری از استاین بک و کامو منتشر شد

با  استاین بک  جان  نوشته  »جنایت«  کتاب  
ترجمه مهرداد وثوقی و »تابستان« نوشته آلبر 

کامو با ترجمه بنفشه فریس آبادی منتشر شد.
به گزارش ایسنا، کتاب  »جنایت« چهار داستان 
نوشته جان استاین بک با ترجمه مهرداد وثوقی 
است که در ۷۱ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و 
قیمت ۹۰۰۰ تومان توسط انتشارات ققنوس و در 

مجموعه »پانوراما« منتشر شده است.
ضرباهنگ  به رغم  کتاب:  جلد  پشت   نوشته 
از  است  پر  ما  اوقات  امروز،  زندگی  سریع 
فراغت های کوتاه و فرصت های طالیی. اتاق انتظار 
پزشک و صف بانک و وقت هایی که توی تاکسی 
و مترو می گذرانیم، می تواند وقف سرک کشیدن 
از پنجره های کوچک به جهان عجیب شاهکارهای 
تالش  که  افتاده  اتفاق  بارها  نیز،  شود.  ادبی 
آغاز  را  شاهکارها  این  از  یکی  مطالعه  کرده ایم 
کنیم، اما به دلیل هیبت اثر، نداشتن زمان کافی 
یا همگام نشدن با حال و هوای داستان از این کار 
بازمانده ایم. در این مواقع، دسترسی به گزیده ای 
نویسنده می تواند  آثار  از  و مناسب  خوشخوان 
جرئت و شوق مطالعه نوشته ای را که خواندنش 
کاری شاق به نظر می رسید در ما برانگیزد. پانوراما 
همین هدف را دنبال می کند: جهان نمایی وسیع 
که به آسانی در دسترس عموم مخاطبان قرار 
پراکنده  نوشته های  »تابستان«  کتاب  می گیرد. 
نیز  فریس آبادی  بنفشه  ترجمه  با  کامو  آلبر  از 
در ۱۱۸ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قیمت 
۱۲ هزار تومان توسط نشر یادشده و در مجموعه 

»پانوراما« به چاپ رسیده است.

نسل فعلی نیسان GT-R ملقب به گودزیال از سال ۲۰۰۷ تاکنون در بازار 
حضور دارد و بنابراین ما با خودرویی ۱۲ ساله روبه رو هستیم که سال آینده 
به صورت رسمی یک نوجوان رعنا خواهد بود! اگرچه فعالً خبری از نسل جدید 
باعث   GT-R5۰ همچون آن  انحصاری  نسخه های  اما  نیست،  خودرو  این 
جلب توجه دوباره به این خودروی اسپورت ژاپنی شده اند. این پروژه با همکاری 
خانه طراحی ایتال دیزاین به سرانجام رسیده است؛ اما اخیراً یکی از طراحان 
خوش ذوق دنیای خودرو رندری برجسته از GT-R5۰ پیشرانه وسط را منتشر 
کرده است. با دیدن این رندر، آرزو می کنیم که ای کاش نسل بعدی گودزیال با 
قرار گرفتن پیشرانه در پشت صندلی های خود به یک سوپرکار کامل تر تبدیل 

شود.
نمای جلوی این رندر کامالً شبیه مدل GT-R5۰ واقعی بوده و چراغ های نازک 
و دیفیوزر بزرگ ادغام شده در سپر خودنمایی می کنند. تغییرات قابل توجهی 
در پروفایل جانبی خودرو رخ داده و شاهد ورودی های هوای بزرگ در بخش 

پایینی خودرو و کنار در ها هستیم تا هوای تازه به پیشرانه برسد.

البته تناسبات کلی یک خودروی پیشرانه وسط تفاوت های زیادی با نسخه  
استاندارد داشته و طراح نیز طرح کلی روان تر خودرو را با رینگ های بزرگ تر و 
قوس های چرخ متفاوت ترکیب کرده است. تصور کنید که پیشرانه  6 سیلندر 
3.۸ لیتری توئین توربوی پشت صندلی ها با قدرت ۷۱۰ اسبی و گشتاور ۷۸۰ 

نیوتون متر غرش کند تا راننده معنی لذت واقعی را بفهمد.
متأسفانه خبرهای اخیر نشان می دهد نیسان برنامه ای فوری برای جایگزینی 
GT-R فعلی با نمونه ای جدید ندارد. در واقع باور بر این است نسل بعدی 

گودزیال شاید تا سال ۲۰۲۷ تولید نشود؛ زیرا ژاپنی ها فعالً درباره استفاده از 
قوای محرکه هیبریدی یا تمام الکتریکی تصمیم نگرفته اند. تیم GT-R نیسان 
با رهبری هیروشی تامورا تصور می کند پلتفرم فعلی این خودرو تا ۲۰ سال 
می تواند بدون تغییرات بزرگ به حیات خود ادامه دهد و بنابراین نسل فعلی 
این خودرو می تواند با اصالحات کوچک به مدت حداقل ۸ سال در بازار حضور 

داشته باشد.
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