
دانشگاه ها و مدارس استان تعطیل نیست

قـرارگاه  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  سـپاه  فرمانـده کل 
سـازندگی خاتم االنبیاء)ص(نقطـه اعتمـاد و اتکای جامعه 
اسـت، گفـت: قـرارگاه امـروز بخـش مهمـی از آرایش ما 
برابـر دشـمن در جنـگ اقتصادی اسـت و این یک رسـالت تاریخی 
بـرای حفـظ حیات ملـی، سـرافرازی، اقتـدار، اعتبار جهانـی و حفظ 

دسـتاوردهای انقالب اسـت.
سرلشـکر پاسدار حسین سالمی با قدردانی از اقدامات کارکنان 
و متخصصـان قـرارگاه، میـدان اصلـی جنـگ امـروز با دشـمنان را 
عرصـه اقتصـاد توصیـف و تصریـح کـرد: بدخواهـان نظـام و ملـت 
ایـران بـه شـدت عالقه منـد هسـتند تـا مـا را بشـکنند، عقـب نگه 

دارنـد و وابسـته خـود سـازند.وی افزود: ایران اسـالمی کشـوری با 
فرهنـگ، غنـی و ثروتمند اسـت و دشـمنان مـا می دانند اگـر ایران 
قدرتمنـد شـود، از مـدار جاذبـه و تأثیر قدرت ها خـارج و خود صاحب 

تأثیـر شـده و میـدان جاذبه ایجـاد می کند.
صفحه 2

اداره کشور بدون اتکا به نفت
قدرت نمایی در جنگ اقتصادی است

بسیار سخت،  شرایط  این  در  کشور  مدیریت  و  اداره  گفت:  رئیس جمهور 
توانمندی ملت در برابر آمریکا در دستیابی به اهداف ضد ایرانی است.

حجت االسالم حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، با اشاره به اجرای سیاست ها و برنامه های ویژه از سوی دولت در حد مقدورات برای 
گذر از مشکالت کنونی، اظهار کرد: آمریکایی ها انتظار داشتند چندی پس از آغاز تحریم ها، 
اقتصاد کشور متوقف شود اما امروز توانسته ایم با برنامه ریزی و اتکا به اقتصاد بدون نفت کشور 
را اداره کنیم که این قدرت نمایی و پیروزی بزرگی برای ملت ایران در جنگ اقتصادی است.

اقتصاد همه  بلکه  ایران  اقتصاد  تنها  نه  عالم گیر کووید ۱۹ که  بیماری  وی مقابله با 
بزرگی کرده است، مرحله دیگر موفقیت دولت  را دچار اختالل و چالش  کشورهای جهان 
برشمرد و افزود: دولت در چنین شرایطی که حتی برخی کشورهای توسعه یافته نیز در تامین 
و توزیع نیازهای روزمره مردم با مشکل مواجه شدند، با تدابیر ویژه و آمادگی ساختارها و 

دستگاه ها با همکاری مردم از این فضا نیزعبور کرده و خواهد کرد.
صفحه 2

مجلس و دولت کار را به نفع مردم پیش ببرند
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسالمی گفت: نمایندگان علیرغم 
گالیه هایی که نسبت به دولت و عملکرد برخی دولتمردان دارند باید به دنبال 

تعامل باشند و از توهین و اهانت که مغایر نظر رهبری است بپرهیزند.
دیدار  در  انقالب  رهبر  یکشنبه  روز  بیانات  به  اشاره  با  علیزاده  محسن 
به  را  پیامی  یازدهم  به کار مجلس  ابتدای شروع  ایشان در  نمایندگان گفت:  با  ویدئویی 
مجلس داشتند که در دیدار روز یکشنبه به صورت جزئی تر به آن پرداختند. صحبت های 
بیشتر و  با طمانینه و خردورزی  باید  بود و گفتند که  پدرانه  نمایندگان  به  ایشان خطاب 

آرام تر کارها به پیش برد.
 این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به نقل قولی از رهبری مبنی بر این 
که مجلس جای گفت و گوی حکمیانه و خردمندانه است، اضافه کرد: ایشان در جلسه 
ما هوچی گری  نیست  قرار  نشوید.  زده  نمایندگان گفتند جو  به  روز یکشنبه هم خطاب 
دربیاوریم. متاسفانه در مجلس یازدهم که مجلس قوی و انقالبی است عده ای از یکدیگر 

برای فریاد زدن و گردن کشی سبقت می گیرند.
صفحه 2

وزیر نفت خبر داد؛

ریل گذاری آینده صنعت نفت 
با تدوین ۴ سند تا افق ۱۴۲۰

نکاتی درباره »هدایت تحصیلی«
آموز  دانش  میلیون  یک  حدود  هرساله 
درگیر انتخاب رشته و هدایت تحصیلی از پایه نهم 
به دهم هستند. هدایت تحصیلی مسیر تحصیلی 
و شغلی دانش آموزان را رقم می زند و از این حیث 

سرنوشت ساز است.
برای  تحصیلی  هدایت  غیرحضوری نتایج  دریافت 
آغاز  گذشته  روز  از  همگام  سامانه  طریق  از  آموزان  دانش 
بر مهمترین نکات ذکر  این گزارش مروری  شده است. در 
شده از سوی وزارت آموزش و پرورش درباره هدایت تحصیلی 

امسال خواهیم داشت.
این نکات عبارتند از:

ـ برگه هدایت تحصیلی بیشتر جنبه توصیه ای دارد که 
دانش آموز بداند صالحیت و توانمندی ورود به کدام شغل را 
دارد اما هدایت تحصیلی تابع امکانات و ظرفیت های آموزش و 

پرورش و دیگری سوابق تحصیلی دانش آموز است.
صفحه 2

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 

فرصت ایجاد درآمد پایدار
 برای خانواده های کم برخوردار

4

درخواست یک کارشناس اقتصادی:

صاحبخانه ها هوای مستاجران را داشته باشند
صفحه 3

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1506- چهارشنبه 25 تیر  ۱399- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
کاظمي: مدیریت 

یعنی ابتکار عمل و 
تصمیم درست  در 

شرایط خاص

6ورزش
ترابی: فاصله اجتماعی 

در صدر جدول 
رعایت می شود!

هنگ 7فر

متاسفانه بار ديگر شيوع كرونا و موج جديدي كه از اين بيماري 
در كشور راه افتاده باعث شد تا بسياري از فعاليت هاي هنري 
مجددا وارد تعطيلي اجباري شوند و اين در حاليست كه از 
ابتداي تيرماه كه دستور بازگشايي سالن هاي تئاتر و سينما 
صادر شده بود، بازهم استقبال چنداني از اين موضوع نشده 
و مخاطبان اندكي روانه سالن هاي سينما و تئاتر شده بودند 

دبيركل كميته ملی المپيک گفت: پرونده انفجار موتورخانه 
آكادمی ملی المپيک سير طبيعی خود را دنبال می كند و من 
هم به عنوان مسئول اجرايی بايد برای ارائه توضيحات به 
دادسرا می رفتم كه اين اتفاق افتاد و االن هم از دادسرا 

خارج شده ايم.

الهام  نوشته  »پناه«  رمان  امضای  و جشن  رونمايی  مراسم 
تيموری با حضور معصومه آباد به عنوان منتقد، ميثم نيلی 
رئيس هيئت مديره، ابراهيم شمشيری مديرعامل، سيدصادق 
رضايی عضو هيئت مديره انتشارات سروش و حجت االسالم 
كشوری دبير قرارگاه عفاف و حجاب بعد از ظهر ديروز دوشنبه 

۲۴ تير در فروشگاه ترنجستان سروش برگزار شد.

محاسن نویسندگی 
آنالین بیشتر از 
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روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

صفحه 2

سرمقاله
آسیب اجتماعی با تدبیر مدیریت می شود 

نه با داد  و بیداد
سیدحسن موسوی چلک*

جوامع در طول حیات خود با مسائل و مشکالت مختلفی مواجه شدند که از 
جمله آنها آسیب های اجتماعی است که به تناسب انواع آن، تمهیدات متعددی برای 

کنترل و کاهش آنها اتخاذ کرده اند.
جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود. به همین دلیل باوجود همه 
تمهیدات اتخاذشده و اقدامات انجام شده امروز شاهد شرایطی در کشور هستیم که 
ایجاب می کند به این موضوع توجه بیشتر شود. از جمله این شرایط می توان به تنوع 
آسیب های اجتماعی، کاهش سن افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، رشد 
آمار آسیب های اجتماعی، گسترش آسیب های اجتماعی ناشی از فضاهای مجازی و 
تکنولوژی، جلوتربودن آسیب های اجتماعی از برنامه ها، فراگیرنبودن برنامه های اجرائی 
در کشور، غالب بودن رویکردهای سیاسی – امنیتی نسبت به آسیب های اجتماعی، 
عدم توجه کافی به مسائل اجتماعی در کنار مسائل اقتصادی، سیاسی و... همه این 
شرایط و شرایط دیگر ایجاب می کند در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 

برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور به این مسئله توجه و اهتمام بیشتر داشته باشند.
اتخاذ سازوکارهای مناسب برای رصد مستمر آسیب های اجتماعی در کشور، 
سنجش مستمر وضعیت سالمت اجتماعی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، الزام 
به تهیه پیوست های اجتماعی و فرهنگی در برنامه ها و طرح های ملی، بهره گیری از 
ظرفیت های فرهنگی و دینی، افزایش سواد مجازی و رسانه ای آحاد جامعه به ویژه 
نوجوانان و جوانان، بهره گیری از دانش و تجارب جهانی و بومی سازی آنان، توجه 
به سطوح مختلف پیشگیری از آسیب های اجتماعی، تقویت رویکردهای اجتماعی 
در محالت ناکارآمد شهری، استفاده از ظرفیت های مدیریت شهری در این حوزه و 
تقویت هویت فرهنگی)دینی،ملی، قومی( به منظور مقابله با تهاجم و ناتوی فرهنگی 
و افزایش تعلق و انسجام اجتماعی از جمله مواردی است که توجه به آنها در کشور 

یک ضرورت است.
همچنین در کنار موضوعات باال نباید از سایر محورها غفلت شود؛ از جمله این 
محورها می توان به تسهیل دسترسی مردم به خدمات اجتماعی تخصصی مورد نیاز، 
تولید دانش بومی در حوزه آسیب های اجتماعی با لحاظ شرایط مذهبی و فرهنگی 
جامعه، توسعه برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس و دانشگاه ها، 
زمینه سازی برای افزایش مشارکت اجتماعی مردم و سازمان های غیردولتی، خیرین، 
انجمن های صنفی-علمی، فعاالن اجتماعی، هنرمندان، ورزشکاران و روحانیون در 
زمینه آسیب های اجتماعی، بازنگری در قوانین مرتبط با آسیب های اجتماعی به منظور 
قضازدایی، تقویت رویکردهای ایجابی به جای رویکردهای سلبی در زمینه آسیب های 
اجتماعی، سیاست گذاری های مناسب رسانه ای به منظور اطالع رسانی مناسب و افزایش 
آگاهی مردم در زمینه آسیب های اجتماعی، تقویت رویکردهای اجتماعی در حوزه 

کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد.
فراگیرکردن آموزش مهارت های زندگی در کشور با بهره گیری از ظرفیت های 
مدارس، دانشگاه ها، تشکل های دینی، فرهنگی و اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی 
با تقویت مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و آگاهی اجتماعی، تربیت کادر 
متخصص در حوزه آسیب های اجتماعی، حساس سازی مستمر مردم و مسئوالن در 
زمینه آسیب های اجتماعی، توسعه پژوهش ها، تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه 
آسیب های اجتماعی، تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی و مطالبه گری اجتماعی در 
حوزه آسیب های اجتماعی، تقویت مداخله های مددکاری اجتماعی قبل از مداخله های 
قضائی – انتظامی، ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی، 
تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروه های در معرض آسیب اجتماعی، 
بسط و گسترش روحیه نشاط و شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی و تعمیق ارزش های 
دینی و هنجارهای اجتماعی، پیشگیری اولیه از بروز آسیب های اجتماعی از طریق 
اصالح برنامه های درسی دوره  آموزشی عمومی و پیش بینی آموزش های اجتماعی 
و ارتقای مهارت های زندگی نیز موضوعات کلیدی در حوزه کنترل و کاهش 

آسیب های اجتماعی هستند.
محورهای مهم دیگری هم هستند که برخی از آنها خدمات رسانی به موقع به 
افراد در معرض آسیب های اجتماعی با مشارکت سازمان های غیردولتی، بازتوانی 
آسیب دیدگان اجتماعی و فراهم کردن زمینه بازگشت آنها به جامعه، توجه به 
آینده نگری و آینده پژوهی در حوزه آسیب های اجتماعی، تقویت هماهنگی میان 
قوای مختلف در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و استفاده از ظرفیت 
شبکه های اجتماعی در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی هستند. تقویت 
رویکردهای اجتماع محور در حوزه آسیب های اجتماعی: فراموش نکنیم که اگر 
می خواهیم آسیب های اجتماعی کنترل شود نه اینکه االن و در کوتاه مدت کاهش 
پیدا کند، تأکید می کنم الزم است تمرکزمان را روی کنترل روند رشد آسیب های 
اجتماعی بگذاریم و به نکاتی که در این یادداشت اشاره کردم، توجه کنیم. با 
دادوبیداد و سروصدا و دعواهای جناحی و سیاسی آسیب های اجتماعی مدیریت 
نمی شود. مراقب باشیم که دود آسیب های اجتماعی به چشم همه ما خواهد رفت 

و همه ما آسیب خواهیم داد.
* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

نگاه و نظر
پشت صحنه تبلیغات 

علیه برنامه راهبردی با چین
محسن پاک آیین

در تازه ترین اظهارنظر پیرامون برنامه راهبردی 25 ساله ایران و 
چین، سایمون واتکینس، نویسنده و خبرنگار اقتصادی انگلیسی، به نقل 
از منابع آگاه در ایران مفاد مخفیانۀ قرارداد بیست وپنج سالۀ جمهوری 
اسالمی ایران را با چین درزمینٔه های نفتی و به ویژه نظامی و اطالعاتی 

فاش کرده است.
این تحلیلگر انگلیسی که مشخص نیست از سوی کدام منبع آگاه 
ایرانی، کسب خبر کرده می گوید که مقام معظم رهبری با پیشنهاد فرماندهان 
سپاه پاسداران برای افزایش همکاری گسترده نظامی با چین موافقت 
کرده اند. سایمون واتکینس نوشته است که در این همکاری ها روسیه نیز 
نقش کلیدی ایفا خواهد کرد. وی سپس به خطرات همکاری های نظامی 
ایران، روسیه و چین برای منطقه و کشورهای خلیج فارس اشاره داشته و 
افزوده است که هم زمان با استقرار این تجهیزات، روسیه نیز سامانه های دفاع 
موشکی »اس ٤٠٠« را برای مقابله با حمالت احتمالی آمریکا و اسرائیل در 

همین مناطق مستقر خواهد ساخت.
نکته تازه و مهم نویسندۀ انگلیسی که از سوی رسانه های غرب 
برجسته شده این است که مجادالت جاری میان آمریکا، ازیک طرف 
و چین و روسیه، از طرف دیگر، برای تمدید تحریم های تسلیحاتی 
شورای امنیت علیه جمهوری اسالمی ایران ریشه در همین قرارداد 
بیست وپنج سالۀ همکاری های نظامی، امنیتی و اقتصادی میان تهران 

و پکن دارد.
حرف اصلی تحلیل نویسنده انگلیسی این است که اگر تحریم های 
ایران در چارچوب برجام در ماه آبان تمدید شود، آنگاه  تسلیحاتی 
ایران، روسیه و چین به یک خطر جدی نظامی و امنیتی برای کشورهای 
خلیج فارس و حتی ناتو تبدیل خواهند شد و تالش های آمریکا برای مقابله 

با لغو تحریم تسلیحاتی ایران، اقدامی موجه است.
اظهارات سایمون واتکینس که احتماالً توسط دیگر مقامات و 
رسانه های غربی تکرار خواهد شد، پرده از مخالفت جدی آمریکا با 
برنامه راهبردی 25 ساله ایران و چین برداشته و نشان می دهد هدف از 
اشاعه شایعات، فضاسازی برای جلوگیری از لغو تحریم تسلیحاتی ایران 
و آماده سازی کشورهای اروپایی و خلیج فارس برای حمایت از موضع 

آمریکاست.
آمریکا قصد دارد با بهره گیری از تحلیل های افرادی همچون این 
نویسنده انگلیسی، لغو تحریم تسلیحاتی ایران را موجب اتحاد نظامی ایران، 
روسیه و چین جلوه داده و آن را یک تهدید برای اروپا و منطقه القا کند.

این در حالی است که برنامه 25 ساله ایران و چین، دارای ماهیت 
اقتصادی بوده و تمام قراردادهای پیش بینی شده در این برنامه شفاف است 
و قبل از اجرا باید به تصویب مجلس شورای اسالمی و تائید شورای 

نگهبان برسد.
به عبارت دیگر طرح شایعات مضحک همچون فروش جزیره کیش 
به چینی ها و ارائه تحلیل های به ظاهر منطقی در مورد خطرات اتحاد نظامی 
ایران، روسیه و چین همه باهدف زمینه سازی برای ایجاد یک اجماع جهانی 

علیه لغو تحریم تسلیحاتی ایران دنبال می شود.
لغو تحریم تسلیحاتی ایران نه تنها تهدیدی علیه کشورهای منطقه 
و اروپا نیست بلکه یک فرصت کم نظیر برای تقویت امنیت و صلح و 
مصون سازی منطقه در مقابل زیاده خواهی های کشورهای سلطه طلب 

به ویژه ایاالت متحده آمریکا خواهد شد.
به نظر می رسد تا آبان ماه امسال، فضاسازی و تبلیغات آمریکا علیه لغو 
تحریم های تسلیحاتی ایران ادامه خواهد یافت و مسئولین سیاست خارجی و 
همچنین مجریان دیپلماسی عمومی باید هشیارانه، ترفندهای تبلیغاتی غرب 
را شناخته و آگاهانه با آن مقابله نمایند.هماهنگی میان ایران، روسیه و چین 

در این رابطه حائز اهمیت است.

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی
گرانی  به  نسبت  مردم  از  بسیاری  ایام،  این  در 
است،  شده  برابر  چندین  برخی  که  کاالها  روزافزون 

به شدت اعتراض دارند.
مایحتاج  و  جهیزیه  خرید  مسکن،  اجاره  دیگر، 
از سوی  نیست.  با وام های سنگین ممکن  زندگی جز 
در  تقلید  مراجع  چرا  که  می کنند  بیان  برخی  دیگر، 
سکوت  نه تنها  ما  کرده اند؟!  سکوت  وضع  این  برابر 
و  گفته ایم  سخن  دراین باره  بارها  بلکه  نکرده ایم، 

می گوییم. بازهم 
مساله مهم، خونسردی مسئوالن است! که با وعدۀ 

حل مشکالت و مسئولیتی که دارند، اکنون حتی اظهار 
شرمندگی هم نمی کنند! و غالباً با پرداختن به مسائلی 
کشف  پروژه ها،  افتتاح  یا  دستاوردها  برخی  همچون 
داروهای جدید، تأمین آب و برق برای برخی مناطق 
و غیره که در جای خود قابل تقدیر است، عماًل خود 
سرسام آور،  گرانی  سنگین  مسئولیت  بار  زیر  از  را 

می کشند. کنار 
گرانی های  این  که  است  این  دیگر  مهم  مشکل 
افزایش ها  همچنان  و  نمی شود  متوقف  لجام گسیخته 
انتقاد، چندان که  نیز جز  ادامه دارد و مجلسیان محترم 
حتی  و  نداده،  ارائه  عملی  راهکارهای  است،  الزم 

بعضاً به امور حاشیه ای می پردازند. در این میان، برخی 
سودجویان نیز از این وضع سوءاستفاده کرده و سیلی 

به روی هم وطنان ضعیف خود می زنند.
حل  انتقاد  و  اعتراض  با  تنها  مشکل  این  به یقین، 
را  گرانی  عوامل  سه گانه  قوای  باید  بلکه  نمی شود 
به محدودیت های موجود همچون  توجه  با  پیداکرده، 
تحریم های ظالمانه، با ارائۀ راهکارهای مناسب، جلوی 
این وضع نابسامان را بگیرند و تا آنجا که امکان دارد در 
حل این مساله اجتماعی که خدای نکرده ممکن است 
منشأ سوءاستفاده دشمنان و ضدانقالب گردد، بیندیشند 

و به جای سخن، بر عمل بیافزایند.

دیدگاه
 قوای سه گانه جلوی وضعیت نابسامان گرانی در کشور را بگیرند

فرزاد مظفری

آگهی های بازرگانی در حال پخش است، کودک 
از پدرش می پرسد:  »روغن زیرو ترانس یعنی چه؟« حاال 
ترانس به کنار، واقعا برای »زیرو« معادلی در فارسی نداریم!

که  هست  »مفاهیمی  بود:  نوشته  نجفی  ابوالحسن 
به ازای آنها لفظی در زبان یافت نمی شود؛ مانند اصطالحات 
مربوط به علوم و فنون جدید. این اصطالحات را باید یا 
از زبان های دیگر به وام گرفت یا، با توجه به روح زبان 
فارسی، لفظی برای آنها ساخت. اما مفاهیمی نیز هست 

که به یافته های جدید مربوط نمی شود و پیشاپیش مسلم 
است که زبان فارسی، با سابقٔه هزارساله اش، منطقاً نمی تواند 

لفظی یا تعبیری برای بیان آنها نداشته باشد.«
جا  است. هر  شده  کار وارونه  روند  روزها  این 
که نگاه می کنی واژه هایی می بینی که معادل  بیگانه اش 
رواج داده می شود. از منوهایی که خیار را »کیوکامبر« 
فرستادنشان  و  می شوند  »ِسند«   پیام هایی که  تا  کرده اند 

به صرفه نیست. 
زبان  باالی  دست  و  فناوری  پیشرفت  می گویند، 
انگلیسی در آن باعث ورود واژه هایش به زبان های دیگر 

از جمله فارسی می شود. باشد، اما واژه هایی که در فارسی 
نیست یا نمی توان مشابهش را پیدا کرد. نه اینکه واژه های 
بیگانه را با سالم و صلوات جایگزین واژه های پرکاربرد 

زبان خودمان کنیم. 
شاید برخی کسب وکارها برای جلب مشتری از این 
شیوه ناپسند استفاده می کنند. آن  هم مشخص نیست واقعا 
باعث رونق کارشان می شود یا آن ها نیز بدون آگاهی بر 

این موج ویرانگر سوار شده اند.
نوشته های  یا  روزمره  گفتگوهای  در  که  مردمی 
شخصی این کار را می کنیم، چطور؟ ما دنبال چه هستیم؟

یادداشت
وقتی »ِسند« می شود، فرستاده نمی شود!
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25۰۰ هکتار از حریم شهرها به ساخت مسکن اختصاص می یابد
شهرسازی  و  راه  وزرای  بین  گفت:  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
و جهاد کشاورزی توافقی صورت گرفته تا بیش از 2500 هکتار زمین در 
حریم شهرها در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن قرار گیرد.

محمدرضا رضایی کوچی در حاشیه جلسه کمیسیون عمران مجلس با 
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در این جلسه بحث پروژه های عمرانی 
بررسی شد و علیرغم محدودیت های مالی، این پروژه ها در اقصی نقاط کشور 

فعال هستند و وزارت راه و شهرسازی پای کار است.
وی افزود وزیر راه و شهرسازی توافق شد که برای سال آینده حتمًا 
پروژه های عمرانی انجام می شود از این رو منابع مالی را افزایش می دهیم 
تقویت  راستای  در  هم  کشور  نقدینگی  و  خصوصی  بخش  ظرفیت های  و 
پروژه های عمرانی به کار گرفته می شوند.رضایی کوچی با اشاره به اینکه 
مسکن یکی از اولویت های مجلس است، گفت: متاسفانه زمین در کشور ما 

بسیار گران است و به دنبال تامین زمین ارزان و مناسب هستیم.
وی افزود: همچنین با وزارت راه و شهرسازی توافقاتی صورت گرفته 
تا مصالح ارزان در اختیار تولیدکنندگان مسکن و مردم قرار گیرد و بسیار 
خوشبین هستیم که با تعامل مجلس و وزارت راه و شهرسازی شاهد تولید 

مسکن به صورت قابل توجه باشیم.

مجلس و دولت کار را به نفع مردم پیش ببرند
نمایندگان  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  سپیدان  مردم  نماینده 
دارند  دولتمردان  برخی  و عملکرد  به دولت  نسبت  علیرغم گالیه هایی که 
باید به دنبال تعامل باشند و از توهین و اهانت که مغایر نظر رهبری است 

بپرهیزند.
محسن علیزاده با اشاره به بیانات روز یکشنبه رهبر انقالب در دیدار 
ویدئویی با نمایندگان گفت: ایشان در ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم 
پیامی را به مجلس داشتند که در دیدار روز یکشنبه به صورت جزئی تر به 
آن پرداختند. صحبت های ایشان خطاب به نمایندگان پدرانه بود و گفتند که 

باید با طمانینه و خردورزی بیشتر و آرام تر کارها به پیش برد.
 این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به نقل قولی از رهبری 
است،  خردمندانه  و  حکمیانه  گوی  و  گفت  جای  مجلس  که  این  بر  مبنی 
گفتند  نمایندگان  به  هم خطاب  یکشنبه  روز  جلسه  در  ایشان  کرد:  اضافه 
جو زده نشوید. قرار نیست ما هوچی گری دربیاوریم. متاسفانه در مجلس 
یازدهم که مجلس قوی و انقالبی است عده ای از یکدیگر برای فریاد زدن 
و گردن کشی سبقت می گیرند. صحبت های رهبری تلنگری به ما بود که 
انجام  خوبی  به  فعالیت ها  دولت  عمر  از  مانده  باقی  مدت  در  کنیم  کمک 
شود. ایشان اشاره کردند که سال آخر خدمت دولت ها خصوصا در 4 ساله 
دوم سختی های دارند پس برای این که ما بتوانیم به نفع مردم کار کنیم 

الزم است تعامل به خرج دهیم.
این  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  این 
که مجلس و دولت باید در فضای دوستانه و برادرانه کار را به نفع مردم 
پیش ببرند، خاطرنشان کرد: طبیعا در جایی که ناکارآمدی وجود دارد باید 
از ابزارهای الزم استفاده شود. آن چه رهبری گفتند تکلیف سوال از رئیس 
جمهور  و استیضاح را هم مشخص کرد که باید به فکر مسائل و اولویت های 
دیگر باشیم البته من خودم به لحاظ دیدگاهی به عملکرد دولت خصوصا در 
انتقاد دارم که به وعده هایش عمل نکرده اما اگر خدای  مباحث اقتصادی 
نکرده به سمتی برویم که درگیر شویم این مردم هستند که آسیب می بینند 

به خصوص که مردم انتظار ویژه ای از این مجلس دارند.
علیزاده با بیان این که روابط نمایندگان با وزرا باید محترمانه و به دور از 
بددهنی و توهین باشد، تصریح کرد: ما ابزارهای نظارتی خود را داریم و اگر 
پاسخ نگرفتیم راهش مشخص است. باید محترمانه کار را دنبال کنیم توهین 
و اهانت صد درصد مغایر با نظر رهبری است و در شأن نماینده هم نیست.

اداره کشور بدون اتکا به نفت
قدرت نمایی در جنگ اقتصادی است

سخت،  بسیار  شرایط  این  در  کشور  مدیریت  و  اداره  گفت:  رئیس جمهور 
توانمندی ملت در برابر آمریکا در دستیابی به اهداف ضد ایرانی است.

حجت االسالم حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، با اشاره به اجرای سیاست ها و برنامه های ویژه از سوی دولت در حد مقدورات 
برای گذر از مشکالت کنونی، اظهار کرد: آمریکایی ها انتظار داشتند چندی پس از 
آغاز تحریم ها، اقتصاد کشور متوقف شود اما امروز توانسته ایم با برنامه ریزی و اتکا 
به اقتصاد بدون نفت کشور را اداره کنیم که این قدرت نمایی و پیروزی بزرگی 

برای ملت ایران در جنگ اقتصادی است.
بلکه  ایران  اقتصاد  تنها  نه  که  عالم گیر کووید ۱۹  بیماری  وی مقابله با 
است،  کرده  بزرگی  چالش  دچار اختالل و  را  جهان  کشورهای  همه  اقتصاد 
افزود: دولت در چنین شرایطی که حتی  مرحله دیگر موفقیت دولت برشمرد و 
مردم  روزمره  و توزیع نیازهای  تامین  در  نیز  کشورهای توسعه یافته  برخی 
با مشکل مواجه شدند، با تدابیر ویژه و آمادگی ساختارها و دستگاه ها با همکاری 

مردم از این فضا نیزعبور کرده و خواهد کرد.
رئیس جمهور تامین نیازهای ضروری مردم و تولید کنندگان را از اولویت های 
دولت عنوان کرد و با تاکید بر تالش همه جانبه مسئوالن در این زمینه، گفت: 
قطعًا  و  شده  تامین  تولیدکنندگان  و  نیازهای اساسی و ضروری مردم  تاکنون 
از  را کنترل و  قیمت ها  نظارتی،  نهادهای  همکاری  با  دستگاه های مرتبط باید 

نوسانات مقطعی و بدون دلیل جلوگیری کنند.
روحانی با اشاره به تامین ارز مورد نیاز تولید کنندگان، تصریح کرد: دولت 
در سال جهش تولید با همه ظرفیت ها و توان خود از بخش تولید حمایت می کند 
و به فعاالن اقتصادی اطمینان می دهد که چرخ تولید کشور با قوت و با تامین ارز 

و مواد اولیه مورد نیاز به حرکت خود ادامه خواهد داد.

بدخواهان عالقه مندند ما را عقب نگه دارند
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(نقطه 
اعتماد و اتکای جامعه است، گفت: قرارگاه امروز بخش مهمی از آرایش ما برابر 
دشمن در جنگ اقتصادی است و این یک رسالت تاریخی برای حفظ حیات ملی، 

سرافرازی، اقتدار، اعتبار جهانی و حفظ دستاوردهای انقالب است.
سرلشکر پاسدار حسین سالمی با قدردانی از اقدامات کارکنان و متخصصان 
قرارگاه، میدان اصلی جنگ امروز با دشمنان را عرصه اقتصاد توصیف و تصریح 
کرد: بدخواهان نظام و ملت ایران به شدت عالقه مند هستند تا ما را بشکنند، 
عقب نگه دارند و وابسته خود سازند.وی افزود: ایران اسالمی کشوری با فرهنگ، 
غنی و ثروتمند است و دشمنان ما می دانند اگر ایران قدرتمند شود، از مدار جاذبه 

و تأثیر قدرت ها خارج و خود صاحب تأثیر شده و میدان جاذبه ایجاد می کند.
سرلشکر سالمی با اشاره به حضور و نقش آفرینی مؤثر قرارگاه سازندگی 
قرارگاه  گفت:  کشور  خودکفایی  و  آبادانی  عمران،  عرصه  در  خاتم االنبیاء)ص( 
دشمن  با  ما  تقابل  میدان  مرکزی  نقطه  به  امروز  خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی 
نیست،  سازنده  اقتصادی  نهاد  یک  تنها  قرارگاه  رو  این  از  است؛  شده  تبدیل 
بلکه بخش مهمی از آرایش دفاعی و جنگی ما در برابر دشمن است و این یک 
رسالت تاریخی برای حفظ حیات ملی، سرافرازی، اقتدار، اعتبار جهانی و حفظ 

دستاوردهای انقالب است.
نیست  مهم  دارد  وجود  قرارگاه  وقتی  تا  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
خارجی ها کشور را ترک کنند، تصریح کرد: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( به 
دنبال سود و زیان اقتصادی نیست، بلکه به این دلیل که جنگ سیاسی امروز در 
فعالیت های اقتصادی تجلی پیدا می کند این مجموعه دارای یک حقیقت و هویت 
دفاعی، امنیتی و سیاسی بوده و باعث افتخار است که مشعل های قرارگاه ُپرفروغ 

و پرچم های آن در اقصی نقاط ایران اسالمی برافراشته هستند.

دانشگاه ها و مدارس استان تعطیل نیست
تاکید  با  تهران  استاندار 
ستاد  مصوبات  اخبار  اینکه  بر 
کرونا تنها باید از سوی ستاد و 
یا استانداری منتشر شود، اعالم کرد که 
دانشگاه ها و مدارس استان تعطیل نیستند.

پی  بند محسنی  ن  ا و شیر نو ا
برخی مشاغل  فعالیت  توقف  درخصوص 
در استان تهران گفت: دانشگاه ها و مدارس 
تعطیل نیستند و جزء مصوبات ستاد کرونا 
نیست. بی تردید مصوبات ستاد تنها باید از 
طریق مراجع رسمی یعنی خود ستاد کرونا 

و یا استانداری اعالم شود.
وی افزود: بر اساس بررسی علمی 

در ستاد کرونای استان و تایید در کمیته 
برخی  ملی  ستاد  منیتی  ا و  اجتماعی 
به مدت یک  تهران  استان  فعالیت ها در 
فعالیت  جمله  از  است  ممنوع شده  هفته 
باشگاه های ورزشی به ویژه بدنسازی و 
ورزش های پر برخورد، شهربازی، مراکز 
سرپوشیده،  استخرهای  جمله  از  آبی 
مراسم  جمله  از  عمومی  تجمع  گونه  هر 

عروسی، ترحیم و همایش ها .
جدی  نظارت  کرد:  تاکید  بندپی 
مصوبات  این  اجرای  نحوه  به  نسبت 
رشد  به  رو  روند  تا  گیرد  می  صورت 
شیوع کرونا در استان تهران کنترل شود.
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زیر نظر: علی هوشمند

دانشجویان دانشگاه آزاد برای انتخاب محل آزمون دکتری فقط 
امروز فرصت دارند

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: دانشجویان 
برای ثبت نام در سامانه انتخاب محل آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 

اسالمی تا فردا مهلت دارند.
جواد علمایی گفت: دانشجویان برای ثبت نام در سامانه انتخاب محل آزمون 
جامع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی تا فردا )چهارشنبه 25 تیرماه( مهلت 

دارند.
معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به راه اندازی 
سامانه انتخاب محل آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجویان 
می توانند با مراجعه به آن، نزدیک ترین واحد به محل زندگی خود را به عنوان محل 

آزمون جامع انتخاب کنند.
وی ادامه داد: دانشجویان می توانند با شماره دانشجویی و کد ملی، وارد این 
سامانه شده و نزدیکترین واحد دانشگاهی به محل زندگی را انتخاب کنند. مهلت 
زمان ثبت نام تا چهارشنبه 25 تیرماه اعالم شده که پس از پایان زمان یادشده، 

گزینه برنامه امتحانی هر دانشجو فعال می شود.

نتایج اولیه دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران اعالم شد
در دوره دکتری  استعداد درخشان  دانشجویان  پذیرش  اولیه  بررسی  نتایج 

Ph.D. سال تحصیلی ۱400- ۱3۹۹ اعالم شد.
متقاضیان پذیرش دکتری بدون آزمون )استعدادهای درخشان( دانشگاه تهران 
در سال تحصیلی ۹۹ که فرم ثبت نام خود را از سامانه جامع آموزشی دانشگاه تهران 
تکمیل کرده اند، می توانند برای آگاهی از وضعیت بررسی اولیه پرونده الکترونیکی خود 
با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت نام در سامانه فوق دریافت 

کرده اند؛ وارد سامانه شده و از وضعیت بررسی مدارک ارسالی خود مطلع شوند.
براین اساس داوطلبانی که وضعیت بررسی اولیه مدارک آنها در سامانه جامع 
آموزشی دانشگاه مشروط اعالم شده است و برای مصاحبه دعوت شده اند، فرصت 
دارند نسبت به تکمیل مدارک تأیید شده تحصیلی و رفع نقص سایر مدارک ارسالی 

تا زمان مصاحبه اقدام کنند و آن را تحویل گروه های آموزشی مربوطه دهند.
همچنین داوطلبانی که وضعیت بررسی اولیه آنها در سامانه جامع آموزشی 
شده در  مقررات درج  و  اساس ضوابط  است، بر  اعالم شده  عدم تایید  دانشگاه 
شیوه نامه؛ حائز شرایط اولیه پذیرش نبوده اند و از فهرست داوطلبان واجد شرایط 

حذف شدند.
از طرفی با توجه به تعویق زمان برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی 
سال ۱3۹۹ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین شرایط خاص کشور 
به دلیل شیوع بیماری کرونا، جلسات مصاحبه کلیه رشته / گرایش ها همزمان با 
دکتری سازمان سنجش  متمرکز  نیمه  جلسات مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون 

خواهد بود.

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۱۶ و ۱۷ مرداد
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد: آزمون دکتری ۹ مرداد و آزمون 

کارشناسی ارشد ۱6 و ۱7 مرداد برگزار می شود.
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد: براساس اعالم 23 تیرماه ۹۹ وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمان برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکز، روز 
پنجشنبه ۹ مرداد سال ۹۹ و آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته روزهای پنجشنبه و 

جمعه ۱6 و ۱7 مردادماه ۹۹ تعیین شد.
بر این اساس، سایر آزمون های کشوری شامل آزمون سراسری، کاردانی به 
کارشناسی و کاردانی فنی و حرفه ای طبق برنامه زمانی قبلی اعالم شده برگزار 

خواهد شد.
به گزارش مهر، زمان آزمون دکتری تخصصی )نیمه متمرکز( سال ۹۹ برای 
سومین بار است که از زمان شیوع کرونا دستخوش تغییر می شود. همچنین آزمون 

کارشناسی ارشد هم برای دومین بار با تغییر مواجه شده است.

کودک ۸ساله در استان فارس قاتل شد
پسر 8 ساله با چاقوی برادر ۱2 ساله اش را به قتل شد. درگیری برادرها که بر سر 

موبایل با یکدیگر درگیر شده بودند، با قتل یکی از آن ها خاتمه یافت..
با  فارس  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون  محمدی  کاووس  سرهنگ 

اعالم این خبر گفت: 
در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 مبنی بر وقوع یک فقره چاقو خوردگی 
و انتقال فرد مجروح به بیمارستان، ماموران به بیمارستان اعزام و در بررسی های اولیه 
مطلع شدند کودکی 8 ساله به خاطر یک دستگاه گوشی موبایل با برادر خود بحث و جدل 
کرده و با چاقو وی را از ناحیه سینه مجروح کرده که مجروح پس از انتقال به بیمارستان 

به دلیل شدت جراحات وارده فوت کرده است.

عامل قتل مرد افغان دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: فردی که در شهرستان دشتستان با یک مرد 

42 ساله تبعه افغانستان درگیر و وی را به قتل رسانده بود دستگیر شد.
سردار خلیل واعظی گفت: در پی اعالم مرگ مشکوک مردی 42 ساله تبعه افغانستان 
در بیمارستان شهید گنجی برازجان، مأموران انتظامی با حضور در بیمارستان و بررسی 
موضوع به قتل متوفی مشکوک و با هماهنگی مقام قضائی جسد وی برای بررسی بیشتر 
انتقال یافت. با اعالم نظر پزشکی قانونی و مشخص شدن فوت بر  به پزشکی قانونی 
و  شناسائی  برای  تالش  قتل،  وقوع  محرز شدن  و  متوفی  سر  به  اصابت جسم سخت 

دستگیری قاتل آغاز شد.
وی عنوان کرد: با تحقیقات میدانی گسترده کارآگاهان پلیس آگاهی، تجزیه و تحلیل 
سرنخ های موجود، یک نفر مظنون به قتل شناسائی شد و پس از پیشرفت تحقیقات پلیسی 
و تنگ تر شدن عرصه بر متهم و بهره گیری از رویکرد جامعه محور پلیس، قاتل مجبور 
شد خود را به پلیس دشتستان تسلیم کند. متهم در بازجوئی های پلیس اعتراف کرد که 
مقتول کارگر کارگاه بلوک زنی برادرش بوده و بر اثر اختالفات شخصی و درگیری وی 

را به قتل رسانده است.

ناآشنایی با شنا جوان 22ساله را به کشتن داد
رئیس آتش نشانی شوشتر از کشف جسد یک جوان 22 ساله که به دلیل نا آشنایی 

با فنون شنا غرق شده بود، خبر داد.
مهدی ایوبی اظهار داشت: در ساعت یک بامداد روز دوشنبه خبری مبنی بر غرق شدن 
جوانی 22 ساله در محل پل آزادگان شوشتر دریافت شد و نیروهای امداد نجات غواصی 
سازمان آتش نشانی شوشتر به محل اعزام  و ساعت ۱۱ صبح  موفق به کشف جسد شدند.

دستگیری کالهبردار تحت تعقیب اینترپل در کرج
رییس پلیس فتا البرز گفت: فردی که با حضور در یکی از کشورهای همسایه اقدام 
اینترنتی کرده و به واسطه این موضوع تحت تعقیب پلیس  به کالهبرداری های متعدد 

بین الملل بود، در شهرستان کرج دستگیر شد.
سرهنگ محمد اقبالی گفت: در پی دریافت خبری مبنی تردد یک کالهبردار تحت 
تعقیب پلیس بین الملل در شهر کرج، بررسی موضوع در دستورکار پلیس فتا استان البرز 
قرار گرفت و ماموران در بررسی های اولیه متوجه شدند متهم با حضور در یکی از کشورهای 
همسایه با تشکیل یک باند کالهبرداری اینترنتی اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب 
شهروندان کرده بود و به واسطه این موضوع تحت تعقیب مراجع قضائی اکثر استان های 

کشور و پلیس بین الملل قرار گرفته است.
اقبالی افزود: ماموران انجام اقدامات اطالعاتی گسترده موفق به شناسایی مخفیگاه 
متهم در کرج شده و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه نامبرده را دستگیر 

و به پلیس فتا منتقل کردند.

کالهبرداری تحت عنوان موسسه امور خیریه
رئیس کالنتری ۱2۹ جامی از دستگیری دو نفر که با عنوان مامور موسسه امور 

خیریه ۱20 فقره کالهبرداری کرده بودند خبر داد.
اینکه 2 نفر  بر  بیرانوند  اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی  سرهنگ شمس 
تحت عنوان ماموران موسسه خیریه اقدام به گرفتن پول از شهروندان می کردند رسیدگی 

به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی های بیشتر مشخص شد متهمان هنگام مراجعه ، تعدادی کارت  
با عکس و مهر امضا شده حامیان تحت پوشش را برای دریافت پول ارائه کرده و با این 

شگرد اقدام به کالهبرداری می کردند.
رئیس کالنتری ۱2۹ جامی تصریح کرد: ماموران پس از بررسی و اقدامات فنی 
موفق شدند روز گذشته هر دو متهم را در یک عملیات ضربتی دستگیر و به کالنتری 

کنند. منتقل 
سرهنگ بیرانوند افزود متهمان به ۱20 فقره اخاذی و کالهبرداری اعتراف کرده اند.
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پردازنده های اختصاصی مبتنی بر آرم اپل؛
 نیروی محرکه برای پایان دادن به انحصار 

مایکروسافت و اینتل
یکی از مدیران سابق اپل اعتقاد دارد پردازنده ی اختصاصی آرم این شرکت، به 

پایان یافتن انحصار دوگانه مایکروسافت و اینتل کمک می کند.
تصمیم اپل به مهاجرت کامل از پردازنده های اینتل به پردازنده های اختصاصی 
مبتنی بر آرم، پیامدهای متعدد و بزرگی در دنیای کامپیوترهای شخصی خواهد داشت. 
کوپرتینویی ها تا دو سال آینده به طور کامل اینتل را از خانواده ی کامپیوترهای شخصی 
خود حذف می کنند و تصمیم دارند تا فقط از پردازنده ی اپل سیلیکون در انواع مک 
استفاده کنند. تصمیم اپل، به نوعی روی عملکرد مایکروسافت هم تأثیر می گذارد و 
ردموندی ها را به بهبود پلتفرم ویندوز روی آرم در سرفیس پرو ایکس و دیگر محصوالت، 
مجبور می کند. درنهایت، روند پیش آمده احتماال به پایان اتحاد مایکروسافت و اینتل 

در معماری x86 خواهد انجامید.
مدیران  از  یکی  و   Monday Note وبالگ  نویسنده ی  گاسه،  لویی  ژان 
اجرایی سابق اپل در دهه ی ۱۹80، یکی از افرادی است که سناریوی باال را برای 
بازار کامپیوترهای شخصی مطرح می کند. او در دورانی مدیر اپل بود که هم بنیان گذار 
افسانه ای، استیو جابز، در شرکت حضور نداشت. یکی از نکات جالبی که گاسه در 
اظهارنظر خود بیان می کند، توانایی پردازنده ی اختصاصی اپل در اجرای اپلیکیشن های 
مایکروسافت آفیس است که در رویداد WWDC تاحدودی به نمایش درآمد. چنین 
قابلیتی اکنون در سرفیس پرو ایکس دیده نمی شود و قطعا ردموندی ها برای بهبود آن 
تالش خواهند کرد. البته درنهایت مایکروسافت هم یک انتخاب بیشتر در پیش رو ندارد.

مدیر اجرایی سابق اپل می گوید مایکروسافت در یکی از انتخاب های استراتژیک 
بازار  ترک  به  که  فراموش  می کند  کل  به صورت  را  آرم  روی  ویندوز  پلتفرم  خود، 
کامپیوترهای شخصی و واگذار کردن رقابت به اپل می  انجامد. انتخاب دیگر، در توسعه ی 
شرایط کنونی و بهبود اپلیکیشن ها دیده می شود که درنهایت به ارائه ی جایگزین و 
 Apple رقیبی برای مک های جدید خواهد انجامید. اظهارنظر گاسه، در مقاله ای به نام
Silicon: The passing of Wintel منتشر شد که عبارت Wintel در آن، 

به انحصار دوطرفه ی ویندوز و اینتل در بازار کامپیوترهای شخصی اشاره می کند.
زیاد  احتمال  به  مایکروسافت  که  می کند  پیش بینی  مقاله  ادامه ی  در  گاسه 
گزینه ی دوم را انتخاب می کند که پیامدهایی بزرگ برای صنعت PC به همراه خواهد 
داشت. سؤال مهم این است که اگر اپل با آرم، استانداردهای کامپیوتر شخصی را فراتر 
ببرد و مایکروسافت هم دستگاه های سرفیس مبتنی بر آرم بهتر عرضه کند، دیگر 
تولیدکننده های کامپیوتر ویندوزی مانند ایسوس، دل، HP و لنوو چه واکنشی خواهند 
داشت؟ به هرحال گاسه پیش بینی می کند که نه تنها اپل سیلیکون منجر به ساختن 
مک های بهتر می شود، بلکه مایکروسافت را هم به بهبود پلتفرم ویندوز روی آرم مجبور 
می کند که در هر دو دسته ی سخت افزار و نرم افزار، نیاز به بهینه سازی دارد. او در ادامه 
می گوید: »تولیدکننده های کامپیوتر شخصی راهی به جز ادامه دادن مسیر ندارند و آن ها 
هم به معماری آرم روی خواهند آورد. به هرحال اپل و مایکروسافت کاری کرده اند که 

معماری x86 به وضعیت امروزی رسیده و پیر به نظر برسد«.
اینتل در وضعیت بسیار ناگواری قرار دارد. گاسه می گوید وضعیت تیم آبی از 
زمانی که آن ها بازار گوشی های هوشمند را از دست دادند هم بدتر است. در آن زمان، 
اینتل بازار گوشی های هوشمند را از دست داد؛ چون به خاطر  انحصار ویندوز-اینتل 
درآمدی بسیار عالی از x86 کسب می کرد. به هرحال اکنون آن مزیت رقابتی روز به روز 
کمتر می شود. اینتل به مرور، SoCهای مبتنی بر آرمی را می بیند که اپلیکیشن های 
متعددی را در پلتفرم ویندوز روی آرم اجرا می کنند. تعداد اپلیکیشن ها هم به مرور به 
اندازه ی تعداد آن ها در دنیای PC می شود. به عالوه، قیمت پایین محصوالت جدید، 

اینتل را به صورت جدی تهدید می کند.
در مقابل اظهرنظرهای مدیر سابق اپل، استیون سینوفکس که قبال به عنوان مدیر 
بخش ویندوز در مایکروسافت کار می کرد، پیش بینی متفاوتی ارائه می کند. او می گوید 
مایکروسافت در بهره بردن از پردازنده های مبتنی بر آرم در سیستم عامل دسکتاپ، در 
موقعیتی مشابه با اپل قرار ندارد. او می گوید اپل به  خاطر عرضه ی سیستم عامل موفق 
مبتنی بر آرم در بازار گوشی هوشمند و تبلت، می تواند با ارائه ی API اختصاصی در 
سیستم عامل مک، مزیت رقابتی باالیی را به پردازنده های مبتنی بر آرم ببخشد. درمقابل، 

مایکروسافت چنین پایه  ای ندارد و قطعا چالش هایی در پیش خواهد داشت.

و  آموزش  سخنگوی 
عدم  از  تهران  پرورش شهر 
اداری  فعالیت های  تعطیلی 
مدارس نظیر ثبت نام، هدایت تحصیلی 
و سنجش سالمت نوآموزان خبر داد و 
گفت: آزمون ورودی مدارس سمپاد نیز 

در موعد خود برگزار خواهد شد. 
مسعود ثقفی با اشاره به اطالعیه 

روز گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا و 
اعالم تعطیلی برخی فعالیت های شهری 
در  که  مباحثی  گفت:  کرونا  علت  به 
آموزش و پرورش در حال حاضر وجود 
دارد مانند ثبت نام، هدایت تحصیلی و 
فعالیت های  نوآموزان،  سنجش  مراکز 
عنوان  به  و  هستند  مدارس  اداری 
و  نمی شوند  آموزشی محسوب  فعالیت 

طبیعتا مشمول این تعطیلی نخواهند بود. 
وی افزود: مدارس به فعالیت خود 
با رعایت اصول بهداشتی و پروتکل های 
ادامه  شده  گفته  موارد  در  بهداشتی 
خواهند داد. سخنگوی آموزش و پرورش 
آزمون  البته  اینکه  بیان  با  تهران  شهر 
سمپاد هم این هفته با توجه به کشوری 
بودنش برگزار خواهد شد که توضیحات 

کامل مربوطه توسط رئیس مرکز سمپاد 
بنابراین  کرد:  تاکید  است  شده  ارائه 
چهارشنبه  و  دوشنبه  روز  های  فعالیت 
در مدارس، فعالیت های اداری هستند و 
تعطیلی های اعالم  نیز مشمول  ادارات 
اداری مدرسه  نیروهای  و  نیستند  شده 
و  تحصیلی  هدایت  نام،  ثبت  به  اقدام 

سنجش سالمت خواهند کرد.

تداوم ثبت نام، هدایت تحصیلی و سنجش سالمت دانش آموزان
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وضعیت سربازی متقاضیان کنکور ارشد و دکتری پس از تعویق کنکور
به دنبال اعالم تعویق در زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد و دکتری و برخی 
نگرانی های مطرح شده از سوی متقاضیان مشمول سربازی، رییس اداره سرمایه انسانی 

سرباز ستادکل نیروهای مسلح توضیحاتی را ارائه کرد.
امیر غالمرضا رحیمی پور درباره نگرانی مشموالن سربازی که متقاضی شرکت در 
کنکور کارشناسی ارشد و دکتری بودند، گفت: برابر قانون و مقررات وظیفه عمومی مهلت 

مقرر در قانون برای فارغ التحصیالن کارشناسی و ارشد یک سال است و این مدت تمدید 
نشده است. بنابراین در صورت سپری شدن این مدت مشموالن وظیفه باید خود را برای 

انجام خدمت وظیفه عمومی به دفاتر پلیس +۱0معرفی کنند.
ادامه داد: در مورد کنکور کارشناسی ارشد و دکتری نیز هماهنگی های الزم  وی 
انجام خواهد شد و مشکلی برای شرکت در کنکور برای متقاضیان وجود نخواهد داشت، اما 
اگر پس از شرکت در کنکور و تا قبل از اعالم نتایج مهلت یک ساله آنان به اتمام رسیده 
باشد، الزم است که اقدام به تعیین تکلیف خدمت سربازی خود کنند تا وارد غیبت نشوند.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح افزود: در صورت قبولی این 
افراد در دانشگاه امکان ادامه تحصیلشان وجود دارد و منعی برای آن نیست. 

جذب نیروی امریه در پژوهشکده گیاهان دارویی
مقطع  در  فارغ التحصیالن  میان  از  دانشگاهی  جهاد  دارویی  گیاهان  پژوهشکده 
کارشناسی ارشد و به خصوص دکتری تخصصی رشته های کشاورزی با گرایش زراعت، 
آگروتکنولوژی، علوم باغبانی، فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی، تکنولوژی بذر نیروی 

داوطلب امریه )سربازی( جذب می کند.

هرساله حدود یک میلیون 
دانش آموز درگیر انتخاب رشته و 
هدایت تحصیلی از پایه نهم به 
دهم هستند. هدایت تحصیلی مسیر تحصیلی 
و شغلی دانش آموزان را رقم می زند و از این 

حیث سرنوشت ساز است.
هدایت  غیرحضوری نتایج  دریافت 
تحصیلی برای دانش آموزان از طریق سامانه 
همگام از روز گذشته آغاز شده است. در این 
گزارش مروری بر مهمترین نکات ذکر شده از 
سوی وزارت آموزش و پرورش درباره هدایت 

تحصیلی امسال خواهیم داشت.
این نکات عبارتند از:

جنبه  بیشتر  تحصیلی  هدایت  برگه  ـ 
توصیه ای دارد که دانش آموز بداند صالحیت 
اما  دارد  را  به کدام شغل  ورود  توانمندی  و 
هدایت تحصیلی تابع امکانات و ظرفیت های 
آموزش و پرورش و دیگری سوابق تحصیلی 

دانش آموز است.
ـ دو فرم شماره 6 و 7 به منظور هدایت 
تحصیلی در اختیار دانش آموزان کالس نهم 
قرار می گیرد. فرم شماره 6 جنبه توصیه ای 
دارد و فرم شماره 7 براساس عملکرد تحصیلی 
دانش آموز و ظرفیت منطقه تعیین می شود.

هدایت   7 و   6 شماره  برگ  نمون  ـ 
سامانه  طریق  از  تیرماه   23 از  تحصیلی 
آموزان  دانش  و  است  دریافت  قابل  همگام 
مدرسه  در  حضور  به  نیازی  نهمی  کالس 
برای دریافت فرمهای هدایت تحصیلی ندارند.

درنظر  نمره   ۱00  ،  6 شماره  فرم  در 
گرفته شده که توصیه های مشاوران ۱0 نمره، 
نظر معلم در زمینه استعداد بچهها ۱0 نمره، 
نظر خود دانش آموز ۱0 نمره، نظر اولیاء 5 
نمره و آزمون رغبت و توانایی 30 نمره دارد. 

عملکرد تحصیلی هم 35 نمره دارد.
فت  یا ر د ی  برا ن  ا موز نش آ ا د  *

مشاوره چه کنند؟
به گفته معاون پرورشی وزارت آموزش 
عطف  نقطه  یک  رشته  انتخاب  پرورش  و 
دانش  لذا  است  دانش آموزان  زندگی  در 
توانمندی های  و  عالیق  اساس  آموزان بر 

خود رشته مورد نظرشان را انتخاب کنند و 
تحت تاثیر جو عمومی یک رشته، اقدام به 

انتخاب رشته نکنند. 
دارد  مشاوره  به  نیاز  دانش آموزی  اگر 
هر  در  مشاوره  مراکز  تلفن های  می تواند 
منطقه را از مدرسه خود دریافت کند. مشاوران 
پاسخگویی سواالت دانش آموزان در این حوزه 

خواهند بود.
رشته ها  و  شاخه ها  بندی   *اولویت 

چگونه است؟
در  رشته ها  و  شاخه ها  بندی  اولویت 
نمون برگ شماره 7 هدایت تحصیلی تنها 
بر اساس ظرفیت و عملکرد تحصیلی است.

تحصیلی  هدایت  برگ  نمونه     -
رشته های  کاردانش،  در شاخه  دانش آموزان 
بر  معارف اسالمی  و  فیزیک، علوم  ریاضی 

اساس اولویت »الف« صادر می شود.
تحصیلی  هدایت  برگ  نمونه    -
و  حرفه ای  و  فنی  شاخه  در  دانش آموزان 
علوم  و  ادبیات  و  تجربی  علوم  رشته های 
– ب«   اولویت های »الف  براساس  انسانی 

صادر می شود.
اگر  یعنی  »الف«  اولویت  از  منظور 
دانش آموزی کف نمره کتبی مورد نظر برای 
ورود به رشته یا زمینه ارائه شده را کسب کند؛ 
بدون در نظر گرفتن ظرفیت منطقه، اولویت 
الف در نمون برگ شماره 7 هدایت تحصیلی 

ثبت می شود و می تواند در رشته دلخواه در 
صورت وجود آن رشته یا زمینه در منطقه، 

ثبت نام کنند.
منظور از اولویت »ب« یعنی این که 
از  گروهی  منطقه،  ظرفیت  میزان  براساس 
دانش آموزان که نمرات کتبی تحصیلی شان 
باالتر از دانش آموز بوده، برابر ظرفیت اعالمی 
ثبت نام می کنند و در صورت انصراف آنان، 
دانش آموز با اولویت ب می تواند ثبت نام کند.

دارای  و حرفه ای  فنی  رشته های  چرا 
اولویت الف و ب است؟

هنرستان های کاردانش، اولویت »الف« 
را  نمره  کف  که  آموزی  دانش  و  هستند 
کسب کرده باشد می تواند ثبت نام کند اما 
هنرستانهای فنی و حرفه ای، دارای اولویت 
»الف« و »ب« هستند. علت انتخاب اولویت 
حرفهای  و  فنی  رشته های  برای  و ب  الف 
این است که متقاضی ورود به این دوره باال 
رفته است و تا زمانی که افراد دارای اولویت 
»الف« مهلت ثبت نام دارند، افراد در اولویت 

»ب« نمی توانند ثبت نام کنند.
نام  ثبت  و  رشته   انتخاب  امکان   *
اولویت های پایین تر در مناطق دیگر وجود 

دارد؟
تهران  متوسطه شهر  آموزش   معاون 
آیا دانش آموز در صورت  به این سوال که 
عدم کسب اولویت اول برای یک رشته، می 

تواند در مدرسه منطقه دیگری ثبت نام کند؟ 
خالی  ظرفیت  اگر  دهد:  می  پاسخ  اینگونه 
شود،  فراهم  امکان  این  شاید  باشیم  داشته 
اما محدوده جغرافیایی در ثبت نام موثر است. 
هدایت تحصیلی و ثبت نام دو مقوله هستند. 
وجود  پذیرش  شرایط  و  خالی  ظرفیت  اگر 
داشته باشد ستاد ثبت نام منطقه می تواند در 

این زمینه تصمیم بگیرد.
در  که  رشته ای  انتخاب  امکان  آیا   *

فرم هدایت تحصیلی ذکر نشده وجود دارد؟
دانش  جزو اولویتهای  رشته ای  وقتی 
کف  وی  که  معناست  این  به  نیست،  آموز 
نمره را کسب نکرده است و نمی تواند به آن 
رشته برود. به عنوان مثال کف نمره درس 
ریاضی برای ورود به رشته ریاضی ۱4 است.  

به  ورود  برای  نمره  حدنصاب   *
رشته های تحصیلی چند است؟

نمره سوابق تحصیلی برای رشته های 
ریاضی و تجربی به دروس هدِف ریاضی و 
دروس پایه هفتم و هشتم و نهم برمی گردد. 
برای رشته ریاضی حداقل نمره درس ریاضی 
۱4  و نمره علوم ۱3 است که برای تجربی 
برعکس می شود و حداقل نمره درس علوم 
بقیه رشته ها  برای  است.  ریاضی ۱3  و   ۱4
عربی،  ادبیات،  مانند  دروس  از  تنوعی  هم 

هنر و ... را داریم.
مهمترین تغییر هدایت تحصیلی امسال 
با سال گذشته، تغییر حدنصاب نمره در رشته 

علوم و معارف و کسب نمره ۱4 است.
درنظر  بدون  غیردولتی  مدارس   *  

گرفتن اولویت ها ثبت نام می کنند؟
تمام  برای  تحصیلی  هدایت   فرایند 
دولتی  مدارس  بین  تفاوتی  و  است  مدارس 
یک  از  همه  و  ندارد  وجود  غیردولتی  و 
الگو تبعیت می کنند. در مدارس غیردولتی 
اولویت الف و ب را رعایت نمی کنیم. دانش 
آموزان اگر بخواهند به اولویت ب هم بروند 
می توانند، زیرا تعداد صندلی های خالی ممکن 
است در مدارس غیردولتی بیشتر باشد و تنها 
تفاوت مدرسه دولتی و غیردولتی در همین 

مورد است.

کالس نهمی ها بخوانند

نکاتی درباره »هدایت تحصیلی«
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یک کارشناس اقتصادی از 
مالکان و صاحبخانه ها خواست تا 
در شرایط اقتصادی حاضر هوای 
از  باشند و پیشنهاد کرد  را داشته  کارگران 
زمین های خالی حاشیه شهرها و مجتمع های 
مسکونی  واحدهای  احداث  برای  صنعتی 

کارگران استفاده شود.
حمید نجف، درباره پرداخت وام های 
ودیعه مسکن برای خانه دار شدن کارگران 
ودیعه  وام  پرداخت  مثل  شیوه هایی  گفت: 
مسکن  قمیت  ارزان  تسهیالت  یا  مسکن 
موقتی است و کارگران با توجه به دریافتی 
اندکی که دارند، قادر به پرداخت این گونه 
کارگران  از  بسیاری  چون  نیستند  وام ها 
بر کرایه خانه  اجاره نشین هستند و عالوه 
و  بپردازند  هم  را  مسکن  ودیعه  وام  باید 
را  بیشتر  هزینه های  کفاف  آن ها  حقوق 

نمی دهد.
از زمین های خالی  پیشنهاد کرد  وی 
حاشیه شهرها و مجتمع های صنعتی برای 
احداث واحدهای مسکونی کارگران استفاده 
شود و گفت: دولت می تواند این زمین ها را 
به طور رایگان و به نسبت کارگران شاغل به 
کارخانه ها و شهرک های صنعتی واگذار کند 
تا مسکن کارگران از این طریق تامین شود.

اقتصادی،  کارشناس  این  اعتقاد  به 
رایگان  زمین های  دادن  جای  به  دولت 
است  ممکن  که  مسکن  تعاونی های  به 
 ، کنند د  یجا ا عضا  ا ی  ا بر تی  مشکال
و  کارخانه ها  اختیار  در  را  زمین ها  این 
نقش  و  د  ر ا بگذ صنعتی  شهرک های 
نتیجه  به  رسیدن  برای  را  خود  نظارتی 

مطلوب ایفا کند.
نجف با بیان اینکه بسیاری از دستگاه ها 
و سازمان ها می توانند از طریق زمین های 
رایگان و زمین های بایر و بالاستفاده برای 

کارکنان و نیروهای خود مسکن تهیه کنند، 
همین  در  را  کارگران  بخواهیم  اگر  گفت: 
فضای تحریم و کرونا صاحبخانه کنیم، در 
یک برنامه 5 تا ۱0 ساله می توانیم مشکل 

مسکن را ریشه کن کنیم.
بازار  آشفته  در  این که  بیان  با  وی 
طبقات  روی  بر  فشار  بیش ترین  مسکن 
کارگری است که توان پرداخت اجاره بهای 
سنگین را ندارند، گفت: اگر چه دولت اعالم 
بیش  بها  اجاره  افزایش  سقف  که  کرده 
بازار  در  قیمت ها  ولی  نباشد  درصد   25 از 

مالکان  برخی  که  می دهد  نشان  مسکن 
غیرمنصفانه مستاجران خود را بیرون می کنند 
و خانه هایشان را به کسانی که اجاره بیشتر 
بپردازند، اجاره می دهند پس انتظار می رود 
صاحبخانه ها هوای کارگران را داشته باشند 
کارگران  از  حاضر  اقتصادی  شرایط  در  و 

حمایت کنند.
اقتصادی،  کارشناس  این  گفته  به 
را  قیمت ها  افزایش  و  گرانی ها  انتقام  نباید 
از یکدیگر بگیریم و از هرگونه رفتاری که 
منجر به ناهنجاری های اجتماعی گسترده 
شود  می  جامعه  سطح  در  بزهکاری  و 

جلوگیری کنیم.
از  اعظمی  بخش  حاضر  حال  در 
دریافتی کارگران صرف پرداخت هزینه های 
مسکن و اجاره بها می شود و تامین مسکن به 
دغدغه ای اساسی برای خانوارهای کارگری 
تبدیل شده است. واگذاری زمین های رایگان 
کوچک  خانه های  ساخت  کارگران،  به 
مسکن،  ودیعه  وام های  اختصاص  مقیاس، 
تملیک  شرط  به  اجاره  خانه های  واگذاری 
جوار  در  مسکونی  مجتمع های  ساخت  و 
راهکارهایی  جمله  از  صنعتی  شهرک های 
کارگران  شدن  خانه دار  برای  که  است 

پیشنهاد می شود.

رئیس شعبه قم بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:
روند مطلوب بازگشت ارز صادراتی در استان قم

به گفته غالمرضا رومیانی نژاد صادرکنندگان استان قم طی سال 
۹8 بیش از 5 میلیون دالر ارز به صورت اسکناس به کشور برگردانده 

اند و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، رئیس شعبه 
قم این بانک در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: در راستای همراهی 
با سیاست های کالن اقتصادی کشور در موضوع برگشت ارز حاصل از 

صادرات، صادرکنندگان استان قم طی سال ۹8 بیش از 5 میلیون دالر ارز به صورت اسکناس 
به کشور برگردانده اند و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد.

غالمرضا رومیانی نژاد اعالم کرد: در سال گذشته بالغ بر ۱.0۱3 میلیارد ریال تسهیالت به 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات محور استان پرداخت شده که باالترین میزان تسهیالت 
اعطایی این شعبه از بدو تاسیس تاکنون بوده است و 85 درصد از صادرکنندگان نمونه استان 

از مشتریان این بانک هستند.
و  نفتی  پایه  صنایع  از  برخورداری  با  قم  استان  کرد:  تصریح  نژاد  رومیانی  غالمرضا 
پالستیکی، صنایع دستی، فرش دستبافت، صنایع سرب، صنایع کفش ماشینی و صنایع چسب 

و شیمیایی، ارزآوری قابل توجهی را در حوزه صادرات غیر نفتی دارد.
به اعطای  بانک توسعه صادرات محدود  از  این شعبه  نژاد، خدمات  به گفته رومیانی 
تسهیالت نبوده و کلیه خدمات بانکی را شامل می شود. همچنین به منظور اطالع رسانی 
نحوه دریافت خدمات تخصصی بانک به صادرکنندگان، جلسات مختلفی با استانداری، اتاق 
به صورت  مرتبط  نهادهای  و سایر  تجارت  و  معدن  ها، سازمان صنعت،  اتحادیه  بازرگانی، 

مستمر برگزار می شود.
وی در ادامه این گفتگو برخی از پروژه های صادراتی تامین مالی شده از سوی بانک 
را معرفی کرد و گفت: تامین مالی ایجاد طرح و به دنبال آن تامین سرمایه در گردش مورد 
نیاز یک شرکت تولیدی صادرکننده انواع خرما و فراورده های آن با اشتغالزایی 240 نفر و نیز 
تامین مالی شرکت قم آلیاژ، صادرکننده انواع مفتول و کابل هوایی آلومینیومی و شمش سرب 
از جمله پروژه هایی است که توسط شعبه قم بانک توسعه صادرات ایران به انجام رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، شعبه قم بانک توسعه صادرات ایران تامین مالی 
طرح توسعه و تامین سرمایه در گردش یکی از صادرکنندگان نمونه کشوری در حوزه فرش 
ماشینی با اشتغالزایی برای 220 نفر و نیز شرکت تولید کننده لوازم خانگی با اشتغالزایی برای 

300 نفر را بر عهده داشته است.
رومیانی نژاد در ادامه این گفتگو به تامین مالی صادرات صنعت فرش دستباف استان 
قم با اشتغال بیش از ۱000 نفر اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع تداوم تولید و 
حفظ اشتغالزایی در شرابط تحریم، بانک توسعه صادرات در شرایط دشوار فعلی، اولویت اعطای 
تسهیالت را به پروژه های با ظرفیت اشتغالزایی مطلوب متمرکز کرده و در مسیر رفع چالش 

های مالی این شرکت ها گام برداشته است.

بازنشستگان به عنوان سرمایه انسانی سازمان حائز تجارب ارزنده ای 
می باشند

تجارب  حائز  سازمان  انسانی  سرمایه  به عنوان  بازنشستگان 
ارزنده ای می باشندحجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در 
مراسم تجلیل از سه نفر از بازنشستگان این بانک گفت: بازنشستگان 

دارای تجارب ارزنده ای هستند.
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون پیش از ظهر 
امروز در این مراسم اظهار داشت: فعالیت تخصصی در نظام بانکی از 

مشاغل دشوار و پراسترس می باشد که عالوه بر آمادگی ذهنی و دانش و مهارت فراوان، 
نیازمند اتخاذ تصمیمات صحیح در فرآیندهای بانکی و مالی می باشد.

مهدیان با اشاره به این که اعتبار بانک و کارمند بانک از رابطه دوطرفه نشأت می 
اعتماد و اطمینان جامعه  نهاد مالی که مورد  بانک به عنوان  گرد اظهار داشت: اشتغال در 
است باعث شخصیت و اعتبار همکار بانک می شود و از سوی دیگر نیز برآیند عملکردی 
ایجاد  و  اعتبار  مالی و چرخش  کارآمدی سیستم  است که موجب  بانک  کارکنان  تک تک 
ارزش افزوده در اقتصاد می گردد. وی با اشاره به مسائل و حساسیت های موجود فعالیت در 
بنگاه مالی گفت: همکاری که با تالش فراوان و حفظ آمادگی ذهنی و جسمی و با تسلط 
به عموم مردم و  آیین نامه های در حال خدمت رسانی در شعبه و ستاد و  بر بخشنامه ها و 
دوران  موفقیت  و  با سرفرازی  و  نموده  اقتصادی کشور خدمت  و  اجتماعی  اعتالی  درراه 
این جایگاه و موقعیت  نائل می شود  بازنشستگی  به افتخار  خدمت را به سرانجام رسانده و 

جای تبریک و شادمانی دارد و شایسته تجلیل و تقدیر می باشد.
مهدیان با اشاره به تجارب ارزنده و اعتبار اجتماعی همکاران بازنشسته در حوزه های 
از تجارب و آموزه های این  تخصصی گفت: مطابق ظرفیت های قانونی امکان بهره مندی 
عزیزان در حوزه های تخصصی وجود دارد و بانک توسعه تعاون نیز در راستای ارتقای کارآمدی 
جامعه  و  مشتریان  به  بهینه  خدمات  راستای  در  عزیزان  این  مهارت  و  تجربه  و  دانش  از 
هدف بهره جویی می نماید. مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به خدمات ارزنده آقایان 
مصطفی سهیلی، حسین کمیجانی و داود آرامش در این بانک و همچنین صندوق تعاون 
کشور تصریح نمود: این عزیزان از همکاران اخالق مدار، کارآمد و ارزشمند بانک و صندوق 
بوده و در حوزه های تخصصی خود، موجب پایه گذاری بسیاری از فرآیندهای خدمات رسانی 

بانک گردیده و با عملکرد مناسب، باعث افزایش اعتبار سازمان متبوع خود گردیده اند.
مقام  از  تجلیل  ضمن  تعاون  توسعه  بانک  بازاریابی  و  شعب  معاون  معادی  سعید 
بازنشستگان جدید بانک گفت: سازمان با اجرای برنامه های توسعه منابع انسانی و آموزش 
و مهارت افزایی موجب رشد و اعتال و کارآمدی همکاران می گردد و همکاران نیز با انتقال 
تجارب به نیروهای جدید چرخه حفظ و انتقال و ارتقای دانش و کارآمدی را فراهم می نمایند 

و ارزش بازنشسته ها نیز در این فرآیند بسیار حائز اهمیت است.

یک اقتصاددان درباره آنچه این روزها تحت عنوان عملکرد بی 
اثر صندوق پس انداز مسکن یکم مطرح می شود موضع گیری کرد.

بخش  خبره  کارشناس  و  اقتصاددان  تبریزی،  عبده  حسین 
بانک مسکن-هیبنا،  پایگاه خبری  با خبرنگار  گو  و  در گفت  مسکن 
گفت: طرح راه  اندازی صندوق پس  انداز مسکن یکم که در سال ۹4 
اجرایی شد تصمیمی درست و منطبق با شرایط وقت بازار معامالت 
مسکن بود اما در حال حاضر که بازارها به لحاظ نوسان قیمتی بسیار 
ناپایدار هستند باید از ابزارهای دیگری برای کمک به خانه دار شدن 

اقشار هدف استفاده کرد.
وی با اشاره به اتمام دوره 5 ساله اولیه امکان ثبت نام و سپرده گذاری خانه اولی 
ها در صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: صندوق پس انداز مسکن یکم در زمان تاسیس 
اندازی نسخه و راهکار بسیار خوبی برای خانه دار شدن خانه اولی ها و متقاضیان  و راه 
مسکن بود. چرا که در آن زمان به دلیل شرایط بازار مسکن و نبود تورم ها و جهش های 
شدید قیمتی، بازار مسکن با ثبات نسبی همراه بود و در سال های اول راه اندازی صندوق 
یکم، این صندوق، نقش موثری در خانه دار شدن خانه اولی ها و سپرده گذاران ایفا می کرد.

وی افزود: در واقع در آن زمان صندوق یکم یک عده زیادی بالغ بر ۱50 هزار نفر 
را صاحب خانه کرد هر چند این تعداد می توانست بیش از آن چیزی باشد که در نهایت 
تحقق یافت اما بیش از یک سوم سپرده گذاران این صندوق در نهایت موفق به استفاده 

از تسهیالت یکم برای خرید مسکن با استفاده از رژیم پس انداز و سپرده گذاری شدند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم سیاست گذاران پولی و متولی بخش مسکن 
برای عدم تمدید مهلت سپرده گذاری و ثبت نام در صندوق پس انداز مسکن که تسهیالت 
آن ارزان ترین شکل تسهیالت مسکن در شبکه بانکی است، تصمیم درستی بوده است یا 
خیر خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در شرایط فعلی که تورم مسکن بسیار باال و پیش 
رونده است و قیمت واحدهای مسکونی به دلیل تورم باال در کوتاه مدت با رشد قابل توجه 
همراه می شود، نظام پس انداز را روش مناسبی برای تامین مالی معرفی کرد. در واقع نمی 
شود این صندوق را در شرایط تورم حاد پیشنهاد داد چون تورم حاد فعلی، میزان پس انداز 
افراد در صندوق پس انداز مسکن را از بین می برد. یعنی پس انداز افراد برای خرید مسکن 
به لحاظ ارزش برای خرید مسکن بعد از طی دوره حداقل یکساله سپرده گذاری به دنبال 
افزایش محسوس قیمت مسکن و تورم باال، بسیار افت خواهد کرد و شکاف ایجاد شده بین 

قدرت خرید و قیمت مسکن عمال مانع از خرید مسکن از سوی فرد متقاضی خواهد شد.
عبده تبریزی تاکید کرد: نظام پس انداز برای خرید مسکن، عمدتا در شرایط ثبات 
باید همیشه سبدی  بازار مسکن  باال پیشنهاد می شود. هر چند در  نبود تورم  اقتصادی و 
از انواع ابزارها، تسهیالت و نهادها برای تامین مالی دو سمت عرضه و تقاضا وجود داشته 
باشد تا به فراخور شرایط کالن، شرایط درونی بازار و همچنین اوضاع خریدار و سازنده و 

فروشنده، از یک یا چند جز این سبد استفاده شود.
با  تسهیالت  پرداخت  را  فعلی  در شرایط  مالی مسکن  تامین  راهکار  موثرترین  وی 
نرخ سود کم و سقف موثر و همچنین با اندیشیدن تدابیری برای کاهش رقم اقساط ماهانه 
عنوان کرد. به گفته وی در شرایط فعلی سایر اشکال دریافت تسهیالت مسکن که نیاز به 
سپرده گذاری نداشته و به صورت آنی پرداخت می شوند موثرتر از روش پس انداز خواهد بود.

این کارشناس برجسته بخش مسکن همچنین ایجاد ثبات و آرامش در بازار مسکن 
را وابسته به ایجاد ثبات و آرامش در همه بازارهای اقتصادی اعالم کرد.

بانک آینده سقف کارت به کارت را به ۶  میلیون تومان افزایش داد
کرونا  ویروس  گیری  دوم همه  موج  و  روند صعودی  به  نظر 
تأکید  به شعب، ضمن  مراجعات حضوری  کاهش  لزوم  و  کشور  در 
وطنان  هم  به  خط  بر  و  غیرحضوری  خدمات  بیشتر  هرچه  ارائه  بر 
دوشنبه  روز  از  کارت  بر  مبتنی  خدمات  سقف  بانکی،  شبکه  توسط 
وجه  انتقال  مجاز  سقف  اساس،  براین  یافت.  افزایش  تیرماه   23
کارت به کارت )شتابی و درون بانکی( از طریق درگاه های اینترنتی، 

به  مبدأ هر کارت  از  روز  در هر شبانه   ریال  میلیون  مبلغ سی  از  و کیوسک  خودپردازها 
یافت. افزایش  ریال  میلیون  شصت 

همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون 
ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره 

ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است.
همچنین در همین راستا، تاریخ انقضاء کارت های بانکی آینده بدون نیاز به مراجعه 
گردد  می  نشان  شد.خاطر  تمدید  ثانوی  اطالع  تا  و  سال  یک  مدت  به  مشتری  حضوری 

این ابالغ تا اطالع بعدی اجرا می گردد و بازگشت به وضعیت عادی اعالم خواهد شد.

وزیر نفت خبر داد؛
ریل گذاری آینده صنعت نفت با تدوین 4 سند تا افق ۱42۰

شامل  گاز  و  نفت  مختلف  بخش های  در  سند  چهار  تدوین  از  نفت  وزیر 
چشم انداز تولید نفت، گاز،  پتروشیمی و مصرف سوخت تا افق ۱420 خبرداد و 

گفت:  این اسناد، ریل گذاری صنعت نفت برای آینده است.
اعضای  با  نشست  از  پس  تیرماه(   24 )سه شنبه،  گذشته  روز  زنگنه  بیژن 
کمیسیون انرژی مجلس در جمع خبرنگاران این نشست را با ارزش توصیف و 
اظهار کرد: دوستان در این نشست با دقت به گزارش ها گوش کردند و دیدگاه هایی 

که هم ارائه دادند  مفید،  پخته و حرفه ای بود.
وی با بیان اینکه  پایه خوبی برای همکاری های مؤثر در کشور در زمینه 
انرژی در این  بنا شد، تصریح کرد: نمایندگان کمیسیون  انرژی در این نشست 
نشست حساسیت خود را نسبت به بعضی از موارد اعالم کردند که تصمیم بر آن 

شد موارد بر اساس همکاری و نظر کمیسیون انرژی تنظیم شود.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه حل بعضی از موارد حتی نیازمند قانون نیست و 
حمایت های سیاسی و همدلی می تواند کارها را در کشور پیش ببرد، افزود: برای 
نمونه نمایندگان کمیسیون انرژی در موضوع پتروپاالیشگاه ها از فعالیت هایی که 
وزارت نفت انجام داده، استقبال کردند و قرار شد حمایت سیاسی انجام شود که 

بسیار ارزشمند است.
بهینه سازی مصرف سوخت

بهینه سازی  را  انرژی  کمیسیون  اعضای  دغدغه های  از  یکی  زنگنه 
مصرف انرژی در مصرف سوخت های مایع و گاز دانست و افزود: قرار شد در 
این زمینه چهار سند تنظیم شده از سوی وزارت نفت به دوستان در کمیسیون 

انرژی تقدیم شود.
به عنوان   ۱420 افق  تا  حمل ونقل  سوخت  مصرف  به  مربوط  سند  از  وی 
بهینه سازی  شامل  و  است  بین بخشی  سند  این  گفت:  و  برد  نام  سند  نخستین 
نوع  و  کشور  برون شهری  و  درون شهری  حمل ونقل  ساختار  اصالح  خودروها، 

خودروهایی که ساخته می شود، خواهد بود.
وزیر نفت ادامه داد: سندهای بعدی به ترتیب مربوط به عرضه و تقاضای 

گاز تا افق ۱420، سند تولید نفت تا ۱420 و سند مربوط به پتروشیمی است.
وی از این سندها به عنوان ریل گذاری برای آینده صنعت نفت یاد کرد و 
گفت: درست است که این موارد در یک سال به انجام نمی رسد، اما در تالشیم 

تجربه خودمان را با تجربه و خواست نمایندگان همراستا کنیم.
ضرورت توجه به حقوق کارکنان نفت

زنگنه با بیان اینکه حقوق کارکنان صنعت نفت دیگر موضوع مطرح شده 
در نشست امروز بود که ارزیابی شد، اظهار کرد: همیشه صنعت نفت زیر فشار 
بود که چرا حقوق کارکنان آن باال است، اما در این نشست برای نخستین بار بود 
که گفتند شما باید به کارکنان و مسائل رفاهی آنها توجه کنید و فاصله حقوق 

کارکنان کم شود.
وی از کمک نفت به توسعه مناطق نفت خیز به عنوان دیگر موضوع مطرح شده 
در این نشست یاد کرد و گفت: اگرچه کارهایی از سوی نفت انجام می شود، اما  

منابع شرکت ملی نفت کافی نیست و به طور حتم باید فکر جدیدی شود.  
وزیر نفت ادامه داد:  همچنین کمک به صنایع پایین دستی، توجه به ساخت 
داخل، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و مشکالت دانشگاه نفت نیز 

ارزیابی شد.
زنگنه با تأکید بر اینکه کمک برای تأمین منابع نفت برای سرمایه گذاری ها 
اگر  افزود:  است،  اقتصاد  پیشران  نفت  صنعت  زیرا  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید 
منابع مورد نیاز برای توسعه تأمین شود،  بخش های دیگر صنعت کشور و بخش 

پیمانکاری فعال خواهد شد.
وی با قدردانی از رئیس کمیسیون انرژی مجلس، برای کنترل مطلوب جلسه 
 گفت: فضای خوب و صمیمانه ای وجود داشت که مایه دلگرمی است و آثارش را 

در آینده مشاهده می کنیم.

پاسخ وزارت نفت به ادعای کیهان؛
اجرایی  نظارتی  نهادهای  تایید  با  و  قانون  برابر  نفتی  جدید  قراردادهای 

شده است
مسیر  بر  نفت  وزارت  »اصرار  عنوان  با  مطلبی  انتشار  پی  در  نفت  وزارت 
تنویر  هدف  با  توضیحاتی  کیهان،  روزنامه  در  نفتی«  جدید  قراردادهای  اشتباه 
افکار عمومی ارائه داد و یادآور شد: قراردادهای جدید نفتی برابر قانون و با تایید 

نهادهای نظارتی اجرایی شده است.
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به این مطلب  توضیحات 

به شرح زیر است:
با  یاران  نفتی  مشترک  میدان   2 فاز  توسعه  قرارداد  امضای  پی  »در 
انرژی وابسته  شرکت نفت و گاز پرشیا به عنوان زیرمجموعه هلدینگ تدبیر 
به ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در روز شنبه )2۱ تیرماه(، روزنامه کیهان در 
و  نفتی  قراردادهای جدید  به  نسبت  به طرح شبهه  مناسبت،  این  به  گزارشی 
طرح ایراد نسبت به برخی قراردادهای منعقده با این شیوه از جمله سرانجام 
توتال فرانسه، شاخه  با کنسرسیوم  پارس جنوبی   ۱۱ فاز  قرارداد طرح توسعه 
پرداخت  ایران  پتروپارس  و  )سی ان پی سی(  نفت چین  ملی  بین المللی شرکت 
که برای اطالع نویسنده گزارش و مخاطبان روزنامه کیهان به اطالع می رساند 
پس از خروج آمریکا از توافق برجام و پیرو آن اعمال تحریم های ظالمانه و 
همه جانبه علیه کشور که به تعبیر خود آمریکایی ها در تاریخ بی سابقه بوده و 
یک جنگ تمام عیار اقتصادی به شمار می رود، بسیاری از شرکت های خارجی 
در حوزه های مختلف اقتصادی، از ترس مجازات های آمریکا، فعالیت های خود 

را در ایران تعلیق یا متوقف کردند
. از این جمله شرکت توتال و در پی آن شرکت بین المللی شرکت ملی نفت 
چین نیز از ادامه حضور در طرح توسعه فاز ۱۱ کناره گیری کردند و هم اکنون 
شرکت  عاملیت  با  منعقده  قرارداد  برابر  فاز  این  توسعه  به  مربوط  فعالیت های 
پتروپارس و با بهره مندی از توان فنی و مهندسی شرکت های داخلی با قدرت 
این  سرانجام  کیهان  روزنامه  تعبیر  به  شاید  بنابراین  می رود.  پیش  و  پیگیری 
قرارداد »تلخ« تلقی شود اما مجاهدت کارکنان و جوانان برومند ایران اسالمی 
به  هرچند  و  نمانده  تحریم  سنگالخ  در  فاز  این  توسعه  که  است  کرده  کاری 

دشواری، اما در حال پیشرفت است.
درباره محرمانگی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، این موضوع به لحاظ اصول 
مذاکرات تجاری و به مانند همه قراردادهای دیگر کشوری و بین المللی محرمانه 
آن  جزئیات  به  نسبت  کشوری  ذیصالح  و  نظارتی  نهادهای  همه  وگرنه  است 
اشراف داشته و با تایید نهایی این مراجع قرارداد نهایی امضا شده است و هیچ 

نکته پنهانی نداشته و  ندارد.
درباره دریافت خسارت ناشی از فسخ یک طرفه قرارداد از سوی طرف خارجی 
نیز طبق قرارداد، کلیه سرمایه گذاری انجام شده از سوی طرف خارجی تا لحظه 
خروج از قرارداد به میزان دست کم یکصد میلیون دالر به نفع جمهوری اسالمی 

ایران ضبط شده است و عودت نخواهد شد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد
ضرورت تشکیل کمیته های کاری مشترک کمیسیون انرژی مجلس 

و وزارت نفت 
فضای  بر  تاکید  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس 
مؤدت، دوستی و کارشناسی خوبی میان کمیسیون انرژی مجلس و وزارت نفت، 
انرژی  کمیسیون  بین  مشترکی  کاری  کمیته های  تشکیل  برای  برنامه ریزی  از 

مجلس و وزارت نفت خبرداد.
به گزارش دنیای جوانان از خانه ملت، فریدون عباسی، روز گذشته )سه شنبه، 
24 تیرماه( پس از نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی که با حضور 
بیژن زنگنه، وزیر نفت برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: مباحث بسیاری در 
این نشست مطرح شد که یکی از آنها مربوط به حقوق کارکنان و سرمایه انسانی 
دستمزدهای  یکسان سازی  بر  آنکه  می شود، ضمن  آنها  دستمزد  و  نفت  وزارت 

کارکنان وزارت نفت تأکید شد.
وی با بیان اینکه قرار شد کمیته های کاری مشترکی بین کمیسیون انرژی 
مجلس و وزارت نفت شکل گیرد، افزود: دانشگاه صنعت نفت تجارب طوالنی در 
این صنعت دارد که باید فعالیت خود را در زمینه جذب دانشجوی خارجی برای 
صدور خدمات فنی مهندسی و صنعتی آغاز کند، زیرا جمهوری اسالمی باید نقش 

الزم را برای صدور علم و دانش به جهان ایفا کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: فضای مؤدت، 
انرژی مجلس و وزارت نفت وجود  دوستی و کارشناسی خوبی میان کمیسیون 
دارد هرچند معتقد به استقالل قوا هستیم، این در حالی است که مجلس قانون گذار 

و ریل گذار است.
عباسی اظهار امیدواری کرد که بودجه سال ۱400 که امسال در مجلس 

مصوب می شود بتواند مشکالت کشور را حل وفصل کند.

درخواست یک کارشناس اقتصادی:

صاحبخانه ها هوای مستاجران را داشته باشند
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

 ، رها ما آ خرین  آ بق  مطا
برای  واحد  هزار   407 تاکنون 
سامانه  در  کرونا  وام  دریافت 
کارا ثبت نام کرده، 50 هزار میلیارد تومان 
و  شده  پرداخت  کرونا  حمایتی  تسهیالت 
بیشترین آمار متقاضیان دریافت تسهیالت 

مربوط به رانندگان بوده است.
به دنبال شیوع ویروس کرونا فعالیت 
بسیاری از صنوف و کسب و کارها به ویژه 
مشاغل خدماتی مختل و دچار مشکل شد بر 
این اساس دولت با هدف حفظ اشتغال موجود 
در بنگاهها و حمایت از کارگران مصوب کرد 
مبلغ 75 هزار میلیارد تومان تسهیالت با نرخ 
سود ترجیحی ۱2 درصد در اختیار بنگاههای 
خدماتی و تولیدی آسیب دیده از کرونا قرار 
گیرد.در ابتدا تصویب شد که این تسهیالت 
به شرط حفظ کارگران به بنگاههای متقاضی 
و در صورت حفظ ۹0 درصد اشتغال پرداخت 
شود ولی مدتی بعد این شرط برداشته شد تا 
بنگاههایی که حتی یک یا چند نیروی کار 
را در شرایط کرونا حفظ کرده اند بتوانند به 
ازای هر نیروی کار شاغل از این تسهیالت 

بهره مند شوند.
پرداخت  نوع  سه  اساس  ین  ا بر 
میلیون   6 و   ۱2  ،۱6 مبالغ  با  تسهیالت 
تومان پیش بینی شد؛ وام ۱6 میلیون تومانی 
در اختیار متقاضیان و کارفرمایان بنگاههایی 
اجبار  به  قرار گرفت که به دستور دولت و 
به  تومانی  میلیون   ۱2 وام  شده اند،  تعطیل 
کسب و کارهایی تعلق گرفت که در بحران 
کرونا فعال بوده و تعطیل نشده اند و برای 
رانندگان مسافربر درون شهری و برون شهری 
امکان  نیز  هستند  خویش فرمایی  بیمه  که 
ثبت نام در سامانه کارا فراهم شد تا بتوانند 

وام شش میلیون تومانی بگیرند.
پس از آن شناسایی متقاضیان و کسب 
قرار  کار  دستور  در  بیمه  فاقد  کارهای  و 
گرفت و وزارت کار با جدیت روند پرداخت 
تسهیالت  پرداخت  مبنای  بر  را  تسهیالت 
بیمه  فاقد  متقاضیان  رسمی،  بنگاههای  به 

همکاری  با  فرمایی  خویش  متقاضیان  و 
دستگاههای مختلف در پیش گرفت.

پرداخت تسهیالت حمایتی به شاغلین 
و  کرونا  از  دیده  آسیب  کارهای  و  کسب 
فعاالن اقتصادی ۱4 رسته از ۱3 خرداد ماه 
آغاز شده و مشموالن برای گرفتن وام به 

بانکها معرفی شده اند.
کنون  تا  ، ها ر ما آ ه ترین  ز تا بر  ا بر
نشانی    به  کارا  سامانه  در  واحد  هزار   407
https://kara.mcls.gov.ir  ثبت نام 
هزار   ۱65 پرونده  تعداد،  این  از  که  کردند 
تومان  میلیارد  و 800  هزار   7 معادل  واحد 
به  پرداخت  جهت  و  تکمیل  تسهیالت  از 
شده  ارسال  عامل  های  بانک  و  مؤسسات 
است.پیش از این و تا ۱۹ خرداد ماه 228 هزار 
نفر از افراد و بنگاهها در سامانه کارا ثبت نام 
کرده بودند که از این تعداد ۱26 هزار بنگاه 
واجد شرایط بوده و 238 هزار نفر مشمول 

حمایت از طریق تسهیالت قرار گرفتند.
وزارت  اشتغال  معاونت  اعالم  مطابق 
کار، بیش از ۱0 پرونده معادل ۱۹7 میلیارد 
و  مصوب  بانکی  سیستم  توسط  تومان 
تاکنون 50 هزار میلیارد تومان تحت عنوان 

تسهیالت کرونا پرداخت شده است.
رانندگان بیشترین متقاضی تسهیالت 

حمایتی کرونا 
بررسی ثبت نام متقاضیان در سامانه 

پرداختی  بیشترین  که  می دهد  نشان  کارا 
به  مربوط  متقاضیان  به  کرونا  تسهیالت 
است  تومان  میلیارد   27 حدود  با  رانندگان 
و دریافت تسهیالت بدون ضامن و وثایق 
بانکی با استقبال بیشتری از سوی متقاضیان 

همراه بوده است.
در خصوص رانندگان بیشترین سهم 
 730 تعداد  با  کشور  وزارت  به  مربوط 
شرکتهای  بخش  در  و  است  نفر  ر  هزا
تعاونی مسافربری نیز شرایط برای ثبت نام 
متقاضیان به طور جداگانه فراهم شده است.

فرمایی  خویش  متقاضیان  بخش  در 
که  آنطور  نیز  آزاد  مشاغل  شدگان  بیمه  و 
وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون 
کار گفته همکاری خوبی از سوی وزارتخانه 
و  صمت  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  های 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در  شدگان  بیمه  وضعیت  و  گرفته  صورت 

زیررسته ها شناسایی شده است.
افزایش تسهیالت رسته گردشگری به 

۱6میلیون تومان
در زمینه کارگاههای بیش از ۱0 نفر 
کارکن نیز مقرر شد که تسهیالت در اختیار 
بنگاه قرار گیرد و عالوه بر این رقم تسهیالت 
برای رسته گردشگری از ۱2 میلیون تومان 

به ۱6 میلیون تومان افزایش یافت.
وزارت  اشتغال  معاونت  اعالم  برابر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد بنگاههای 
سه  منتخب  رسته   ۱4 ذیل  دیده  آسیب 
میلیون واحد شناسایی شده که ۱.3 میلیون 
واحد دارای کد کارگاهی و ۱.7 میلیون واحد 
فاقد بیمه و کدکارگاهی بودند که این تعداد 
2.8 میلیون نفر بیمه شده و 3 میلیون نفر 

فاقد بیمه را شامل می شود.
هماهنگی با دستگاهها برای شناسایی 

کسب و کار فاقد بیمه
به  تسهیالت  پرداخت  خصوص  در 
فاقد کد  کار  و  واحدهای کسب  و  شاغلین 
کارگاهی تأمین اجتماعی نیز، هماهنگی های 
الزم برای شناسایی این افراد با وزارتخانه 
ها و دستگاههای مربوطه از جمله صنعت، 
معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، ورزش و جوانان، فرهنگ 
و شهرسازی، کشور،  راه  اسالمی،  ارشاد  و 
و  گرفته  انجام   ... و  پرورش  و  آموزش 
هزار   500 و  میلیون  یک  از  بیش  تاکنون 
و  شده  احراز  و  شناسایی  شاغالن  از  نفر 
برای 580 هزار نفر پیامک دعوت و اطالع 

رسانی ارسال شده است.
پیامک،  ارسال  ز  ا اطمینان  برای 
اصناف،  اتاق  ها،  استانداری  طریق  از 
زیرمجموعه ها و روابط عمومی سازمان های 
انجام  الزم  اقدامات  و  مذاکرات  مختلف 
فراخوان  خاص  طور  به  و  شده  پیشنهاد  و 
عمومی داده شده تا تمام مشموالن بتوانند 
از تسهیالت حمایتی کرونا برخوردار شوند.

بیمه  فاقد  شاغالن  تعداد  بیشترین 
متعلق به وزارت صمت

آمارها نشان می دهد که وزارت صنعت، 
تعداد  در  را  رقم  بیشترین  تجارت  و  معدن 
اختصاص  خود  به  بیمه  کد  فاقد  شاغالن 

داده است.
فرصت ثبت نام واحدهای کسب و کار 
و متقاضیان دریافت وام کرونا تا پایان تیرماه 
اعالم شده و افراد برای بهره مندی از این 
تسهیالت می توانند به سامانه کارا مراجعه 

و ثبت نام کنند.

فرصت ثبت نام وام کرونا تا پایان تیرماه؛

بیشترین متقاضی دریافت وام کرونا، رانندگان هستند!

تجارت  توسعه  زمان  سا
چهار  صادرکنندگان  می گوید 
از  ارز حاصل  تا  دارند  زمان  ماه 

صادرات خود را به کشور بازگردانند.
بر اساس اعالم این سازمان، پس از 
صدور پروانه صادراتی، صادرکنندگان چهار 
ماه زمان دارند تا ارز حاصل از صادرات خود 
را به کشور بازگردانند و در غیر این صورت 
بر اساس سیاست های اعالمی وزارت صمت 
چرایی  پاسخگویی  باید  مرکزی،  بانک  و 

دیرکرد خود باشند.
کرده  اعالم  همچنین  سازمان  این 
در صورتی که صادرکنندگان بتوانند ظرف 
مدت سه ماه ارز خود را به کشور بازگردانند، 
از ۱0 درصد معافیت در بازگشت ارز برخوردار 

خواهند شد.
این سیاست در حالی اعالم شده که 
بانک مرکزی در روزهای گذشته اعالم کرده، 
ارزی سال ۱3۹8 که  تعهدات  ایفای  زمان 
پایان تیر ماه اعالم شده بود، تمدید نمی شود 
روزهای  در  موظفند  صادرکنندگان  کلیه  و 
آینده تعهدات ارزی خود را اجرایی کنند یا 
در غیر این صورت، گزینه هایی مانند تعلیق 
کارت های بازرگانی آنها روی میز خواهد بود.

پس از بازگشت تحریم های اقتصادی 

ارزی  منابع  تامین  به منظور  آمریکا، دولت 
صادرکنندگان  کرد  اعالم  کشور،  الزم 
از  حاصل  ارز  از  بخشی  موظفند  غیرنفتی 
به  ارزی  تعهد  عنوان  به  را  خود  صادرات 

کشور بازگردانند
سال  از  نیما،  سامانه  اندازی  راه  با 
گذشته، صادرکنندگان 50 درصد از ارز خود 

باید در این سامانه به فروش برسانند و  را 
30 درصد نیز می تواند به عنوان واردات در 

ازای صادرات انجام شود.
بر اساس اعالم گمرک، ایران در سال 
صادرات  دالر  میلیارد   40 از  بیش  گذشته 
ماه های  در  آمار  این  اما  داشته  غیرنفتی 
کرونا،  ویروس  شیوع  تاثیر  تحت  گذشته 

کاهشی جدی را نشان می دهد.
کاهش منابع درآمد ارزی تحت تاثیر 
شیوع کرونا،  باعث شده در هفته های گذشته 

نرخ دالر در بازار آزاد ایران، افزایش یابد.
***

مهلت بازگشت ارز صادرات 4 ماه پس 
از صدور پروانه صادراتی شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرد: مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
چهار ماه بوده و چنانچه صادرکنندگان ظرف 
سه ماه ارز خود را به کشور برگردانند، از ۱0 
برخوردار  ارز  بازگشت  در  معافیت  درصد 

خواهند شد.
و  معدن  صنعت،  وزارت  گزارش  به 
ارز  بازگشت  ضرورت  به  توجه  با  تجارت، 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور 
و با توجه به ضرورت تامین نیازهای ارزی 
از  ناشی  ارزی  درآمدهای  طریق  از  کشور 
صادرکنندگان  تمامی  غیرنفتی،  صادرات 
خود  صادرات  از  حاصل  ارز  تا  مکلفند 
پروانه  صدور  از  ماه   4 ظرف  حداکثر  را 
صادراتی به کشور برگردانند. صادرکنندگانی 
که در سال های۹7 و ۹8 اقدام به صادرات 
را  خود  ارز  تیرماه  پایان  تا  باید  اند،  کرده 

بازگردانند.

هشدار سازمان تجارت؛

صادرکنندگانی که ارز خود را نیاورند باید پاسخگو باشند

معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
گفت: برنامه امسال دستیابی به استخراج 35 هزار و 600 
تن سنگ طال با عیار ppm 3.4 از 22 معدن فعال است 
به خود  در سطح جهان  تولید  0.2 درصد  با  را  رتبه 46  و 

اختصاص داده ایم.
بزرگترین معدن طالی  امروز  افزود:  محمدباقر دری 
غربی  آذربایجان  تکاب  منطقه  در  زرشوران  نام  به  کشور 

واقع شده است.
وی اضافه کرد: اکنون سازمان در حال اکتشافات طالی 
نخیله)شمال غرب زاهدان(، بزمان )سیستان و بلوچستان- 
ایرانشهر(، آلچه قشالق )ورزقان آذربایجان شرقی( و گلپایگان 
)اصفهان(  و چند ذخیره دیگر است که احتمال می رود تا 

پایان سال با ذخیره مشخص، کار به اتمام برسد.  
اکتشافات  و  شناسی  زمین  سازمان  اکتشاف  معاون 
اکتشافات  جمله  از  زیربنایی  اقدامات  گفت:  کشور  معدنی 
اندیس های جدید  به معرفی  روز منجر  ژئوشیمیایی،  هر 
ذخایر  معرفی  به  منجر  تفصیلی  اکتشافات  کارهای  نیز  و 

جدید طال شد.
انک های مرکزی جهان در سال 20۱8  بیش از 65۱.5 
تن طال خریداری کردند  که در مقایسه با سال 20۱7 رشد 

74 درصدی را نشان می دهد، ضمن اینکه آمریکا، فرانسه، 
آلمان، ایتالیا و روسیه دارنده بزرگ ترین ذخایر طال در جهان 
ایران  ارتباط جایگاه  به شمار می روند.آمارهای مختلفی در 
از لحاظ مصرف و تولید طال وجود دارد، ارقام منتشر شده 
وزارت صنعت حاکی از آن است که جمهوری اسالمی ایران 
در بین بیش از یکصد کشور جهان، رتبه چهل و ششم را از 
آن خود ساخته و در عین حال در بین آسیایی ها کشورمان 

جایگاه دوازدهم را دارد.
غیر  آمار  براساس  شده  سبب  طال  مصرف  موضوع 
گیرند  جای  شاخص  کشور   ۱0 بین  در  ها  ایرانی  رسمی 
این  کننده  پنجمین مصرف  ایران  دیگر  گزارش های  در  و 
فلز خوشرنگ است.جمهوری اسالمی ایران ایران به سبب 

قرار گرفتن روی کمربند کانی سازی طال، پتانسیل باالیی 
برای افزایش ظرفیت تولید این ماده معدنی در اختیار دارد و 
اکنون 74 کانسار طال در ایران شناخته شده که زرشوران و 
آق دره در آذربایجان غربی، داشکسن در کرستان، موته در 
استان اصفهان، کوه زر در استان خراسان رضوی و خارونا 
در استان آذربایجان شرقی مهمترین کانسارهای این فلز در 

ایران به شمار می آیند.
براساس آمار سال 20۱8 آمریکا دارا ی هشت هزار 
و 407 تن طال، بیشترین ذخایر این فلز قیمتی را در جهان 
دارد، »دویچه بوندس بانک« آلمان )بانک مرکزی آلمان( 
سه هزار و 483 تن طال در اختیار دارد،  ایتالیا با دو هزار و 
534 تن طال، ضمن اینکه ذخایر طال در فرانسه دو هزار و 
5۱8 تن طال برآورد شده و رتبه روسیه، پنجم با دو هزار و 

۱4۹ تن طال قید شده بود.
سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( به تازگی آمار داد: تولید شمش طال در سال گذشته 
در واحدهای مورد بررسی به رقم یکهزار و ۱28 کیلو گرم 
رسید که نسبت به عملکرد در سال ۹7 رشد ۱3 درصدی 
داشت، تولید شمش طال در سال ۹7 برابر با یکهزار و یک 

کیلوگرم بود.   

معاون سازمان زمین شناسی:

ایران چهل و ششمین تولیدکننده طال در جهان



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1506- چهارشنبه 25 تیر 41399 زمین ایران 

مشهد  شهرستان  گروه 
سمیه باقرزاده

حضور  با  مراسمي  طي 
جمعي از مدیران ارشد شرکت پاالیش 
تجلیل  مراسم  نژاد  هاشمي  شهید  گاز 
از کارگران نمونه سال ۱3۹8 با فاصله 
ویدئو  صورت  به  و  اجتماعي  گذاري 

کنفرانس برگزار شد.
گاز  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر 
هاشمی نژاد در مراسم تقدیر از کارگران 
نمونه این مجتمع گازي طي سخناني 
صنایع  در  کارگران  جایگاه  اهمیت  به 
کشور به خصوص صنعت عظیم نفت و 
گاز پرداخت و گفت: کارگران همواره در 
تحقق اهداف نظام جمهوري اسالمي، 
آباداني و پیشرفت اقتصادي کشور نقش 
اصلي  ارکان  و  دارند  انکاري  غیرقابل 
رونق تولید و پیشگامان جهش تولید در 

بازار کسب و کار هستند.
مجید منبتی اظهار داشت: توسعه 
کشور در گرو مسئولیت پذیري و تعهد 
کار  چرخه  حرکت  و  است  کارگران 
کارگري  توانمند  نیروي  با  تالش  و 
معنا پیدا مي کند و این عزیزان نقش 
بسزایي در زمینه تولید، روش و بهبود 
تولید، سرمایه گذاري، بازار کسب و کار 

و مواد اولیه دارند.
 : د کر تصریح  منبتي  مهندس 
ادعاي  بي  تالشگران  این  کارگران 
پاالیشگاه  در  طبیعي  گاز  تولید  عرصه 

به  بزرگي  خدمات  منشا  خانگیران 
هزاران مشترک خانگي و صنایع هستند 
و موفقیت هاي کسب شده در تمامي 
حوزه ها طول سالیان گذشته، مرهون 
زحمات و تالش هاي کلیه کارکنان و 

کارگران در این مجتمع گازي است.
وی ادامه داد: وجود ذخایر عظیم 
خدادادي در دل زمین و وجود تاسیسات 
پاالیشگاهي فرصت اشتغال و کسب و 
کسب  و  نفر  هزار  دو  تعداد  براي  کار 
بوجود  را  منطقه  این  در  حالل  روزي 
آورده است که از این بابت باید شکرگزار 

خداوند متعال باشیم.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 

شهید هاشمي نژاد همچنین به وضعیت 
شیوع کرونا اشاره کرده و خاطر نشان 
نمود: خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده، 
تصمیمات مهمي در زمینه جلوگیري از 
شیوع و فراگیري ویروس، حفظ فاصله 
گذاري اجتماعي، رعایت موارد بهداشتي 
عملیاتي  سایت  ضدعفوني  جمله  از 
معابر  ضدعفوني  اداري،  واحدهاي  و 
شهرستان ، روستاهاي پیرامون و مجتمع 
هاي مسکوني و همچنین توزیع ماسک 

در بین کارکنان انجام شد.
وي در ادامه رعایت موارد بهداشتي 
از سوي کارکنان در خارج از مجموعه 
را مورد تاکید قرار داد و گفت: شرایط 

بحراني کشور در مواجهه با بیماري کرونا 
در سطح جامعه  ما  مي طلبد که همه 
تامین  براي  بازار  به  مراجعه  هنگام  و 
بهداشتي  موارد  کلیه  زندگي،  مایحتاج 
مدافعان  پشتیبان  و  نماییم  رعایت  را 
سالمت و کادر پزشکي در مراکز درماني 

و بیمارستاني باشیم.
منبتی در پایان یادآور شد: جنگ 
باید  ما  و  است  اقتصاد  مسئله  امروز  
بیانات  به  اقتصادي  سنگر  از  دفاع  در 
مقاومتي  اقتصاد  حوزه  در  آقا  حضرت 
و جهش تولید توجه نماییم تا منویات 
مقام معظم رهبري محقق گردد و در 

این مسیر قدم برداریم.

در راستاي ارج نهادن به تعهد و تعلق سازماني و قدرداني 
از تالش جمعي کارگران انجام شد

استاندار البرز : 
نگرانم؛ وضعیت تلفات ناشی از کرونا در البرز دردناک است 

استان  مدیران  عملکرد  کرج-اکبری- 
باید  با کرونا  و اجرای مصوبات ستاد مقابله 
بیماران  مراجعه  نفر  باشد/۱083  محسوس 
یک  در  البرز  های  بیمارستان  به  کرونایی 
شب/50 نفر در البرز ظرف 48 ساعت گذشته 
جان خود را از دست دادند/چرا حضور دستگاه 
های نظارتی بر توزیع و فروش دارو و اقالم 
با  استان  است/مدیران  کمرنگ  بهداشتی 

جدیت وارد میدان شوند، پیگیری قضایی بدنبال مدیران کمکار است/اگر 
مصوبات اجرایی نشوند با مدیر مربوطه برخورد می شود 

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: نگذارید تمامی موارد جزئی 
به استاندار ختم شود، هر کدام از معاونین استاندار، فرمانداران و مدیران 
انها را به  نتیجه عملکرد  باید  بنابراین  کل در حوزه خود اختیار تام دارند 

صورت ملموس ببینیم. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، 
شهبازی در ستاد استانی مقابله با کرونا که روز سه شنبه در سالن شهدای 
دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه در 72 ساعت اخیر بسیاری از 
البرزی ها عزیزان خود را به دلیل ابتال به کرونا از دست دادند، افزود: این 
سوگواری بسیار دردناک است و حرف ها و گفتگوهای کلیشه ای، تکراری 

و شعاری فایده ای ندارد. 
وی با بیان اینکه در 48 ساعت گذشته بیش از 50 نفر جان خود را 
به دلیل کرونا از دست دادند، ادامه داد: اکنون دیگر باید به این باور برسیم 
که هر کدام از معاونت ها و مدیران کل مسئولیت سنگینی دارند و نباید 
به ماموریت ها به صورت گذرا اکتفا کنند، ضرورت دارد به صورت میدانی 

درصدد اجرای مصوبات باشند. 
شهبازی گفت: ما مسئول هستیم و باید در نظر داشته باشیم که تمامی 
کسانی که بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند مانند اقوام 

درجه یک ما هستند. 
وی با تاکید بر اینکه سن ابتال و تلفات کرونا کاهش یافته است، افزود: 
راه اندازی نقاهتگاه ها مصوب شده و باید گزارش دقیقی از این امر ارائه شود. 
استاندار البرز اضافه کرد: اولویت اول ما سالمت مردم است و کادر 
بیمارستان ها خسته هستند باید نیروهای آموزش دیده سایر ادارات و ارگان 
ها هر چه سریع تر وارد میدان شوند و به کمک بهداشت و درمان بروند.وی 
گفت: روز یکشنبه هزار و 83 نفر و دیروز 800 نفر مراجعه کننده مشکوک 

به کرونا در بیمارستان ها داشتیم. 
شهبازی افزود: امروز بازدید سرزده ای از داروخانه های کرج داشتم 
پزشکی  داشنگاه علوم  رییس  انسولین گالیه کردند، چرا  نبود  از  و مردم 
گزارشی در این رابطه ارائه نداده است که تدبیری اتخاذ کنیم.وی عنوان 
کرد: ۱3 هزار بیمار خاص در البرز داریم که می توانند آسیب پذیر باشند 
بیان  با  البرز  را اعالم نکردیم که کرونایی هستند.استاندار  افراد  این  ولی 
اینکه بزرگترین مرکز ماسک کشور در اشتهارد است، گفت: چند داروخانه 
را بازدید کردیم و از قیمت مصوب ماسک خبری نبود، مسئوالن مربوطه 

در این بخش چه می کنند؟
وی افزود: چرا دستگاه های نظارتی بر این روند نظارت جدی ندارند؟ 
تمامی نیروها بسیج شوند و به نظارت بر روند خدمات و توزیع ماسک و 
اقالم بهداشتی نظارت کنند.شهبازی ادامه داد: اکنون مامور به وظیفه نیستیم 
مامور به نتیجه هستیم باید نتایج و خروجی جلسات و مصوبات مشخص 
باشد، اینکه مردم جان خود را از دست می دهند بسیار دردناک است.وی 
گفت: طبق بیانات رییس جمهور محترم و رییس محرتم قوه قضائیه، از 
مدیر جسور و بی باک حمایت می شود، پس باید با جدیت برای سالمت و 

رضایتمندی مردم وارد میدان شویم.
استاندار البرز افزود: نگذارید تمامی موارد جزئی به استاندار ختم شود، 
هر کدام از معاونین استاندار، فرمانداران و مدیران کل در حوزه خود اختیار 

تام دارند بنابراین باید نتیجه عملکرد انها را به صورت ملموس ببینیم.
وی اضافه کرد: باید سری به بیمارستان ها بزنید تا متوجه بشوید اوضاع 
چگونه است.شهبازی گفت: چرا سینماها و باغ موزه ها در البرز فعالیت می 
کنند؟ مدیرکل ارشاد البرز باید این روند را مورد نظارت قرار دهد.وی افزود: 
البرز به وضعیت قرمز رسیده اند در صورتی  چرا شهرستان های کوچک 
که فرمانداران برای مقابله با کرونا دارای اختیارات بسیاری هستند.استاندار 
البرز با تاکید بر اینکه هالل احمر باید به دانشگاه علوم پزشکی کمک کند، 
عنوان کرد: راه اندازی تخت های نقاهتگاهی در سریع ترین زمان ممکن 

ضرورت دارد.
وی گفت: اینکه مدیران در دفاتر کار خود حضور داشته باشند و خبری 
از بطن جامعه نداشته باشند به هیچ عنوان قابل قبول نیست.شهبازی افزود: 
فرزندان شهدا و ایثارگران همواره اعالم آمادگی کرده اند که در این شرایط 
کمک کنند، از این رو این عزیزان با مدیریت آقای یاسر نژاد فالح برای 

نظارت بر خدمات داروخانه ها طی حکمی مامور می شوند.

تشکیل کمپین ماه و صندوق خیریه در شرکت گاز هرمزگان

دومین نشست کمیته مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز هرمزگان 
جهت تشکیل کمپین ماه و صندوق خیریه، در راستای تحقق مسئولیت 

های اجتماعی این شرکت، تشکیل شد.
دومین نشست کمیته مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز هرمزگان 
در سال جاری با حضور اعضا این جلسه و بمنظور تشکیل کمپین ماه و 
صندوق خیریه در بین کارکنان و در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی 

شرکت گاز استان هرمزگان،تشکیل شد.
گاز  شرکت  اجتماعی  های  مسئولیت  کمیته  رئیس  بازگیر،  بهمن 
هرمزگان، اظهار کرد: کمیته مسئولیت های اجتماعی در راستای عمل به 
سند جامع برنامه های مسئولیت های اجتماعی است و می بایست با برنامه 
ریزی و اجرای برنامه های خالقانه از جمله تشکیل کمپین ماه و صندوق 

خیریه در بین کارکنان، گامی موثر در تحقق اهداف این کمیته، برداشت.
وی افزود:در سال جاری کلیه برنامه های شرکت گاز هرمزگان  در 
زمینه مسئولیت های اجتماعی تحت عنوان کمپین ماه و با مشارکت داوطلبانه 

کارکنان دراین کمپین، عملیاتی خواهد شد.

متبرکه  بقاع  در  اشتغالزایی  زودبازده  نوین  های  طرح 
ایالم اجرا می شود

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان ایالم گفت: با تفاهم با جهاد دانشگاهی 
ایالم طرح های نوین زود بازده اشتغالزایی با استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه در 

سطح استان اجرا می شود.
حجه االسالم مرتضی عزیزی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان ایالم  عنوان 
کرد : در سال جهش تولید اوقاف استان به دنبال سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال است.

حجت االسالم عزیزی بیان کرد: بر همین اساس با دکتر حسینی رئیس جهاد 
دانشگاهی واحد ایالم تفاهم شده است که با اجرای طرح مطالعاتی، طرح های جدید 
و نوین متناسب بقاع متبرکه و امالک موقوفه در مناطق مختلف استان شناسایی و 
مطرح شود.مدیر کل اوقاف ایالم افزود : با رویکرد جدید ، از ظرفیت بقاع متبرکه 
شاخص استان و موقوفات در راستای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده استفاده خواهد بود.

وی با بیان اینکه به زودی نیز نیروگاه خورشیدی در امامزاده سید حسن)ع( شهر 
مهران افتتاح و بهره برداری می رسد، تصریح کرد:در حال حاضر 54 امامزاده و  بقعه 
متبرکه در استان ایالم وجود دارد که اکثر این بقاع متبرکه دارای سند مالکیت هستند.

 امروز بقاع متبرکه استان به عنوان قطب فرهنگی، نقش مهمی در تقویت 
بنیه دینی مردم دارند.

 

در حوزه اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها؛
نخست  سکوی  بر  سمنان  دانشگاه  عمومی  روابط 

جشنواره روابط عمومی های وزارت علوم ایستاد
روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان موفق شــد، رتبه نخســت شــاخص 
اطالع رســانی و ارتبــاط بــا رســانه ها را در جشــنواره روابــط عمومی هــای 
برتــر دانشــگاه ها ، مراکــز پژوهشــی و فنــاوری وزارت علــوم ، تحقیقــات 

و فنــاوری به دســت آورد .
ــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ رئیــس دانشــگاه  ــه گــزارش رواب ب
ــای  ــط عمومی ه ــنواره رواب ــت : جش ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــمنان ب س
برتــر دانشــگاه ها ، مراکــز پژوهشــی و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری بــا ســه محــور اطالع رســانی و ارتبــاط بــا رســانه ها ، تبلیغــات و 
انتشــارات در راســتای اجــرای مدیریــت ســبز و روابط عمومــی الکترونیک 

برگــزار شــد .
دکتــر مســعود نصیــری افــزود : در مجمــوع پنــج هــزار اثــر از ۱05 
دانشــگاه ، پژوهشــگاه و پــارک علــم و فناوری سراســر کشــور بــه دبیرخانه 
ایــن جشــنواره ارســال شــده بــود کــه پــس از داوری آثــار از ســوی هیــأت 
داوران ، روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان موفــق شــد در محــور اطــالع 
رســانی و ارتبــاط بــا رســانه ها مقــام نخســت را بــا ۱4۱ امتیــاز در بیــن 
ــا  ــد ب ــگاه های بیرجن ــت آورد و دانش ــروه » ب » به دس ــگاه های گ دانش
۱38 امتیــاز و کاشــان بــا ۱35 امتیــاز بــه ترتیــب در رده هــای دوم و ســوم 

ایــن گــروه قــرار گرفتنــد .
دکتــر نصیــری اظهــار داشــت : بر اســاس دســتور العمل هــای موجود 
،دانشــگاه های سراســر کشــور در ایــن جشــنواره بــه چهــار گروه الــف ، ب، 
ج و د تفکیــک شــدند و در هــر گــروه در ســه محــور عمومــی رتبه هــای 

اول تا ســوم مشــخص شــدند .
وی اضافــه کــرد : مقــام نخســت محــور اطــالع رســانی و ارتبــاط 
ــه دانشــگاه تهــران  ــق ب ــف متعل ــا رســانه ها در دانشــگاه های گــروه ال ب
ــگاه  ــه دانش ــق ب ــروه ج متعل ــگاه های گ ــن دانش ــاز، در بی ــا ۱۱6 امتی ب
ــا ۱22 امتیــاز و در گــروه د دانشــگاه کوثــر بجنــورد  حکیــم ســبزواری ب

ــا ۱۱8 امتیــاز اســت . ب
ــط  ــکاران اداره رواب ــس دانشــگاه ســمنان ضمــن تشــکر از هم رئی
عمومــی دانشــگاه و تبریــک ایــن موفقیــت بــه آنــان خاطــر نشــان کــرد 
ــای  ــر برنامه ه ــال های اخی ــمنان در س ــگاه س ــی دانش ــط عموم : رواب
ــرد  ــا رویک ــانه ها ب ــا رس ــاط ب ــانی و ارتب ــوزه اطــالع رس ــددی در ح متع
ــی  ــط عموم ــد رواب ــوان نســل جدی ــه عن ــک ب ــی الکترونی ــط عموم رواب

اجرایــی کــرده اســت .
شــایان ذکــر اســت؛ اختتامیــه جشــنواره روابــط عمومــی هــای برتــر 
ــات و  ــوم ، تحقیق ــاوری وزارت عل ــز پژوهشــی و فن ــا ، مراک دانشــگاه ه
ــات و  ــوم ، تحقیق ــر عل ــی وزی ــر منصــور غالم ــا حضــور دکت ــاوری ب فن

ــه صــورت مجــازی برگــزار شــد . ــاوری ب فن

بازدید مدیرکل دفتر فنی سازمان راهداری کشور از 
پروژه های در دست اجرای استان مرکزی

مدیرکل دفتر فنی و امور پیمانها ی سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور،از پروژه های در حال اجرای استان با اعتباری بالغ بر ۹ هزار 

و 780 میلیون ریال بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای، مهندس 
طالبی مدیرکل دفتر فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
در سفر یک روزه به استان مرکزی از پروژه های در حال ساخت راهداری 
استان مرکزی همچون پروژه اصالح هندسی ورودی و راه دسترسی شهر 
توره، ساختمان پلیس راه جدید شهرستان شازند و پارکینگ پایانه بار اراک 

بازدید کرد.
زندی فر با اشاره به پروژه در دست اجرای در حوزه احداث و بهسازی 
واحد های راهداری مستقر در راه های استان مرکزی در سال ۹۹ اظهار کرد: 
در حال حاضر پروژه تعمیر و نگهداری راهدارخانه مرکزی استان با اعتبار 
3 هزار میلیون ریال، تعمیر و نگهداری ساختمان راهداری به اعتبار ۱500 
میلیون ریال و تعمیر و نگهداری قرارگاه و پاسگاه های پلیس راه در سطح 

استان با اعتبار 2 هزار میلیون ریال در دست اجرا هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی اضافه کرد: در 
حال حاضر تکمیل راهدارخانه دوراهی شازند و راهدارخانه زالیان در محور 
اراک-بروجرد با اعتبار ۱800 میلیون ریال، تکمیل راهداری خانه فراهان در 
محوری اراک-فراهان با اعتبار هزار میلیون ریال و تکمیل راهدارخانه گلدشت 
در محور اراک-سلفچگان با اعتبار 480 میلیون ریال نیز در دست اجراست.

 زندی فر مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان، در ادامه 
گفت :براساس مجوز صادر شده از سوی دفتر فنی و امور پیمانها، نسبت 
به عقد قرارداد با پیمانکار جهت مرمت و بهسازی پارکینگ پایانه بار اراک 

اقدام شده است. 

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه خبر داد:
سطح  باالترین  در  مبارکه  فوالد  ایمنی  شاخصهای   

جهانی 
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه گفت: خوشبختانه 
با عملکرد بسیار خوبی که طی فرایند آموزش و ارتقای دانش نیــــروی 
به کارگیــــــــری  با  همچنـــــــین  و  دســت  آمده  به   انــسانی 
در  همکاران  همۀ  همکاری  و  ایمنی  دستورالعمل های  حداکثـــــــری 
ازجـــــمله  زمیــــنه ها  از  بسیـــــــاری  در  مبارکه  فوالد  زمینه،  این 
بهبـــود شاخــــص های ضـــریب تـــکرار و شـــدت حوادث، نسبت به 
سایر فوالدسازان جهان عملکرد درخشانی داشته است و در باالترین سطح 

قرار دارد.
حســین مدرســی فر    در همیــن خصــوص افــزود: خوشــبختانه تأکیــد 
و راهبــرد مدیریــت شــرکت در خصــوص ارتقــای هرچــه بیشــتر ضریــب 
ایمنــی کارکنــان و تجهیــزات شــرکت مؤثــر واقــع شــده و طبــق آنچــه 

ــی نمودارهــا و گزارش هــای جهان
 )WORLD  STEEL( نشــان می دهنــد، شــرکت فــوالد 
ــا »ضریــب  ــدای ســال جــاری ب مبارکــه در ســال ۹8 و طــی 3 مــاه ابت
تکــرار« 0.8 نســبت بــه ســایر فوالدســازان بهتریــن عملکــرد را داشــته 

اســت.
وی در تشــریح وضعیــت شــرکت در زمینــۀ »ضریب شــدت حوادث« 
ــه  ــن زمین ــح کــرد: در ای کــه بزرگــی حــوادث را نشــان می دهــد، تصری
نیــز شــرکت بــه عــدد 0.0۱ دســت یافتــه اســت و از ایــن حیــث نیــز در 

ــر   اســت. ــا   بی نظی دنی
ــروس  ــت وی ــۀ مدیری ــرکت در زمین ــرد ش ــح عملک وی در توضی
ــرای  ــور ب ــت مح ــه در هف ــوالد مبارک ــت: ف ــز گف ــرکت نی ــا در ش کرون
ــکیل  ــت: تش ــرده اس ــدام ک ــزی و اق ــروس برنامه ری ــن وی ــا ای ــه ب مقابل
ــانی  ــازی و اطالع رس ــرکت؛ فرهنگ س ــل ش ــتور مدیرعام ــه دس ــتاد ب س
ــوان رمــز موفقیــت  ــی به عن و آمــوزش؛ شناســایی، غربالگــری و بیماریاب
ــات پیشــگیرانه و بهداشــتی،  ســازمان نســبت به ســایر ســازمان ها؛ اقدام
بازرســی و کنتــرل اقدامــات در حــال انجــام؛ نظــارت بــر حســن انجــام 
ــی کــه در حــوزۀ  کارهــای بهداشــتی و مددکاری هــای اجتماعــی و روان
ــگام  ــه هن ــی ک ــان و کنترل های ــرم ایش ــای محت ــان و خانواده ه کارکن
ورود و خــروج میهمانــان، بازدیدکننــدگان و راننــدگان نــاوگان حمــل بــار 

ــود. ــام می ش ــرکت انج ش
 مدرســی فر بــا اشــاره بــه این کــه بــا شــیوع مجــدد ویــروس کرونــا 
در جامعــه، در شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز تدابیــر بــه روز و کارآمدتــری در 
نظــر گرفتــه شــده اســت، اظهــار داشــت: از  آنجــا    کــه ایمنــی کارکنــان 
بــرای مدیریــت شــرکت از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت، راهنمــای 
ــی اســت و همــواره از  شــرکت در ایــن مســیر، ســازمان بهداشــت جهان
ــبختانه در  ــبب خوش ــن س ــه همی ــده ایم. ب ــد ش ــای آن بهره من رهنموده
ــایر  ــا س ــاس ب ــرکت قابل قی ــت ش ــا، وضعی ــن پروتکل ه ــرای ای ــر اج اث
ــداوم  ــتمرار و ت ــن اس ــته ایم ضم ــت و توانس ــابه نیس ــازمان های مش س
تولیــد از نیــروی انســانی شــرکت هــم بــه نحــو مطلــوب محافظــت کنیم. 

طی مراسمی صورت گرفت؛

آغاز عملیات احداث اردوگاه نگهداری و درمان معتادان متجاهر در مشهد
مشهد  شهرستان  گروه 

سمیه باقرزاده
حضور  با  مراسمی  طی 
عملیات  شهری  و  استانی  مسئوالن 
درمان  و  داری  نگه  اردوگاه  احداث 
مشهد  آباد  حسن  در  متجاهر  معتادان 

آغاز شد.
در این مراسم علیرضا رزم حسینی 
محمدرضا  رضوی،  خراسان  استاندار 
محمدرضا  و  مشهد  شهردار  کالئی 
شهر  اسالمی  شورای  رییس  حیدری 

مشهد حضور داشتند.
برای این پروژه ۱0 میلیارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته که تامین اعتبار آن 
توسط شهرداری و با همکاری شورای 
نداری  استا و  مشهد  شهر  اسالمی 

خراسان رضوی انجام شده است.
در ادامه معاون عمران، حمل و نقل 

و ترافیک شهرداری مشهد از تفویض 
احداث  برای  تومانی  میلیارد  اعتبار ۱0 
معتادان  درمان  و  نگهداری  اردوگاه 

متجاهر در حسن آباد خبرداد.
خلیل اهلل کاظمی در مراسم آغاز 
و  داری  نگه  اردوگاه  احداث  عملیات 

درمان معتادین متجاهر در حسن آباد، 
اظهار کرد: مساحت این مکان حدود 3.2 
فاز یک آن محوطه  هکتار است و در 
انجام  را  آن  هکتار   2.2 حدود  سازی 
خواهیم داد.وی افزود: در این فضا سه 
و  بازسازی  کامل  که  دارد  وجود  سوله 

دو  حدود  و  کرد  خواهیم  سازی  بهینه 
هکتار از محوطه 3.2 هکتار آسفالت و 

جدول گذاری خواهیم کرد.
و  نقل  و  حمل  عمران،  معاون 
کرد:  بیان  مشهد  شهرداری  ترافیک 
میلیارد   ۱0 پروژه  این  ریالی  برآورد 
با همکاری  آن  اعتبار  که  است  تومان 
استانداری، شهرداری و شورای اسالمی 

شهر مشهد تامین خواهد شد.
کاظمی خاطرنشان کرد: روزشمار 
پروژه از امروز آغاز و تا اتمام آن ۱35 
روز باقی خواهد ماند.  پیمانکار این پروژه 

همیار سازه است.
وی با اشاره به تمایز این پروژه با 
اضافه  آن،  با  مرتبط  های  پروژه  سایر 
زیادی  تاکید  پروژه  این  اتمام  بر  کرد: 
بهره  به  مقرر  زمان  ظرف  تا  شده 

برداری برسد.

درباره  صالحی   سارا 
جایگاه انرژی های تجدید پذیر 
در  کرد:  اظهار  اصفهان،  در 
حال حاضر بالغ بر 2۱33 کیلووات از برق 
سامانه های  توسط  اصفهان  شهرستان 
متغیر  ظرفیت های  با  خورشیدی  برق 
یک تا ۱50 کیلوواتی تأمین می شود که 
در قالب طرح ها و شرایط مختلف نصب 
و در حال بهره برداری است. عالوه بر 
این، نیروگاه خورشیدی غدیر با ظرفیت 
تولیدی ۱0 مگاوات در مجاورت شهرک 
حال  در  و  تأسیس  جرقویه  صنعتی 

بهره برداری است.
وی افزود: از 2۱33 کیلووات برق 
تجدید  انرژی  منابع  طریق  از  تولیدی 
پذیر، 627 کیلووات از طریق سامانه های 
سال  تسهیالتی  طرح  خورشیدی  برق 
۹2، 223 کیلووات از ظرفیت سامانه های 
و  و سازمان ها  ادارات  طرح 20 درصد 
از ظرفیت سامانه های  ۱۱33 کیلووات 
قرارداد خرید تضمینی، تأمین می شود.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: 
کل ظرفیت در حال بهره برداری تولید 
برق خورشیدی در محدوده شهرستان 
اصفهان، بالغ بر ۱2.33 مگاوات است که 
با در نظر گرفتن پیک بار ۱۱63 مگاواتی 
 ۱.06 شهرستان،  برق  توزیع  شرکت 
طریق  از  اصفهان  مصرفی  بار  درصد 
انرژی های تجدید پذیر تأمین می شود.

صالحی درباره مشوق های موجود 
برای ترویج استفاده از انرژی های پاک 
گفت: در حال حاضر تنها مشوق وزارت 
نیرو به منظور توسعه سامانه های برق 
خرید  قراردادهای  انعقاد  خورشیدی، 
برق  باالی  نرخ  با  ساله   20 تضمینی 
نرخ  تعدیل  ضرایب  وجود  که  است 
دوره ای تا حد قابل قبولی جذابیت الزم 

برای سرمایه گذاران را فراهم می آورد.
خرید  پایه  نرخ  کرد:  اضافه  وی 
برق  لید  تو یی  نه ها ما سا تضمینی 
با ۱0  برابر  کیلووات  تا 20  خورشیدی 

هزار و400 ریال و سامانه هایی با ظرفیت 
2۱ تا ۱00 کیلووات معادل ۹.۱00 ریال 
انرژی  ساعت  کیلووات  هر  ازای  به 
تولیدی است که این مقدار در هر دوره 
پرداخت مشمول ضریب تعدیل می شود.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع 
داد:  ادامه  اصفهان  شهرستان  برق 
ماهه(  )دو  دوره ای  درآمد  نمونه،  برای 
خورشیدی  برق  سامانه های  مالکان 
خرید  قرارداد  دارای  کیلوواتی  پنج 
تضمینی با نرخ پایه هشت هزار تومان، 
تقریبًا معادل ۱2 میلیون ریال و درآمد 
سنواتی معادل 72 میلیون ریال برآورد 
شده است که امروز با گذشت تقریبًا سه 
سال از بهره برداری نیروگاه درآمدی بالغ 
بر 36 میلیون ریال در دوره )دو ماهه( 
مطلوبیت  از  نشان  که  کرده اند  کسب 
قراردادهای  شرایط  مناسب  اقتصادی 

خرید تضمینی دارد.
شرکت  برنامه  درباره  صالحی 
جدید  نیروگاه های  ایجاد  برای  برق 

در این حوزه گفت: استراتژی و برنامه 
اصفهان  برق شهرستان  توزیع  شرکت 
در این حوزه بر فرایند توسعه پایدار و 
ویژه  به  ذی نفعان  تمامی  منافع  حفظ 
سرمایه گذاران متمرکز است. همچنین 
توجه و اهتمام جدی به استفاده از این 
ایجاد  برای  موجود  پتانسیل  و  فرصت 
درآمد پایدار برای اقشار و خانواده های 

کم درآمد نیز وجود دارد.
وی افزود: یکی از ایده های مطرح 
شده در این بخش، صرف مبالغ نذورات 
و خیرات خیرین برای احداث سامانه های 
برق خورشیدی و ایجاد فرصت کسب 
درآمد برای اماکن مرتبط است. در این 
را  نذورات خود  می توانند  خیرین  طرح 
برق  سامانه  احداث  و  مالی  تأمین  با 
مسجد  مدرسه،  یک  برای  خورشیدی 
و یا حتی خانوار بی سرپرست یا دارای 
فرزند معلول ادا کنند. این نذر و انتفاع 
حاصل از آن پایدار بوده و تا 20 سال 
درآمد حاصل از آن ادامه خواهد داشت.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 

فرصت ایجاد درآمد پایدار برای خانواده های کم برخوردار

باغی- قدس-زهرا قره 
دنیای جوانان:مهندس علیرضا 
شرکت  مدیرعامل  پور  فنی 
نشست  در  گستر  تاسیسات  یمن  ا
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  مطبوعاتی 
بخش  به  کشور  گاز  سپاری  برون 
اجرای اصل 44  راستای  در  خصوصی 
قانون اساسی گامی نو در جهت بهبود 
وضعیت خدمات رسانی گاز به مشترکین 
این طرح در شهرستان  بوده است که 
پایلوت  بعنوان  بار  اولین  برای  قدس 

درسطح کشوراجرا شده است.
در  ایران  گاز  سپاری  برون  پدر 
برای  تالش شرکت  تمام  افزود:  ادامه 
به  مطلوب  دهی  خدمات  موانع  رفع 

مشترکین است .
همین  در  داشت:  اظهار  پور  فنی 
راستا در بدو کار با مناسب سازی فضا 
باجه  ایجاد  و  و شکل ظاهری شرکت 
های خدمات مشترکین از اتالف وقت 
کم  در  رجوع  ارباب  تا  شد  جلوگیری 
ترین زمان خدمات خود را دریافت کند.

وی از دیگر اقدامات این شرکت 
به  مطلوب  دهی  خدمات  راستای  در 
خوانی  کنتور  بخش  در  را  مشترکین 
پوشش  با  افراد  افزود:  و  کرد  عنوان 
عمومی  روابط  با  مناسب  و  مشخص 
باال در مراجعه به درب منازل و صدور 

آنی قبض و حتی پرداخت آن در همان 
لحظه از مراجعه دوباره و اتالف هزینه 

و وقت جلوگیری می شد.
مدیر شرکت ایمن تاسیسات گستر 
شرکت  امور  کلیه  اینکه  به  اشاره  با 
می  انجام  روز  به  و  بصورت سیستمی 
شود، در ادامه افزود: در محله جدید به 
دلیل حذف قبوض کاغذی این شرکت 
پیامکی کنتور خوانی  تعریف سامانه  با 

را بصورت غیر حضوری انجام میداد.
زمان  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 

دولت  سوی  از  کرونا  ویروس  شیوع 
ابالغ شد مامورین کنتورخوان به درب 
این  بیان داشت:  منازل مراجعه نکنند، 
در حالی بود که مامورین کنتورخوان در 
مراجعه به درب منازل اصال با مالک یا 

ساکنین مواجه نمی شدند. 
در  ایران  گاز  سپاری  برون  پدر 
ادامه افزود: گاز استان برای مشترکین 
کارکردهایی را به صورت رندوم ارسال 
صدور  هم  اقدام  این  نتیجه  که  کرد 
قبوض ناهماهنگ با رقم کنتور و بعضا 

رقم باال بود.                        فنی 
در  مشترکین  تجمع  علل  از  یکی  پور 
یک ماه اخیر در شرکت گاز شهرستان 
را همین اختالف رقم کنتور با قبوض 

صادر شده خواند.
از  همچنین  پور  فنی  مهندس 
دوماه  طی  رایگان  قبوض  پرداخت 
و  شاهد  جانباز،  مشترکین  به  مربوط 
این  تکریم  های  مناسبت  در  آزاده 

عزیزان خبر داد.
وی با اشاره به راه اندازی اورژانس 
داشت:  ابراز  شهرستان  سطح  در  گاز 
از  زمان  هر  در  گاز  شرکت  امدادگران 
تماس   ۱۹4 شماره  با  که  روز  شبانه 
را  مشکل  و  اعزام  محل  به  بگیرند 

مرتفع می کنند.
ارائه  خصوص  در  مسئول  این 
گفت:  مشترکین  به  مطلوب  خدمات 
پیشخوان  دفاتر  با  متعدد  جلسات  طی 
دولت در سطح شهرستان قدس تفاهم 
این  دهی  خدمات  بر  مبنی  ای  نامه 
دفاتر به صورت اداره گاز کوچک در هر 
محله امضاء شد تا مشترکین با مراجعه 
پیشخوان محل  دفتر  ترین  نزدیک  به 
سکونت از خدمات گاز بهره مند شوند.

پدر برون سپار گاز ایران در خاتمه 
به  رسانی  اطالع  در  رسانه  اصحاب  از 
ارتباطی مردم و  مردم و به عنوان پل 

علیرضا فنی پور:
تالش شرکت ایمن تاسیسات گستر در راستای رفع موانع خدمات دهی مطلوب 

به مشترکین شهرستان قدس
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تـي  ما مقد حلـه  مر
مسـابقات قرآن کریـم »بهار 
کارکنـان  ویـژه  بهـار«  در 
شـرکت گاز اسـتان آذربایجـان شـرقي 
صبح روز پنجشنبه تاریخ ۹۹.04.26 در 
محل نمازخانه سـاختمان اداره مرکزي 
برگزارخواهـد شـد.به گـزارش روابـط 
عمومی شـرکت گاز اسـتان آذربایجان 
شـرقی، سـخنگوی این شـرکت گفت: 
قـرآن  مسـابقات  مقدماتـي  مرحلـه 
کریـم »بهـار در بهـار« ویـژه کارکنان 
شـرکت گاز اسـتان آذربایجـان شـرقي 
دررشـته هاي حفظ و قرائت  )تحقیق/ 
بـه  نیـاز  کـه  کریـم  قـرآن  ترتیـل( 
حضور متسـابقین دارد، سـاعت 0۹:00 
صبح روز پنجشـنبه تاریـخ  ۹۹.04.26  

اداره  سـاختمان  نمازخانـه  محـل  در 
مرکـزي و با رعایت دسـتورالعمل هاي 

بهداشـتي و فاصلـه گـذاري اجتماعـي 
سـایر  برگـزاری  و  شـد  برگزارخواهـد 

رشـته هـای مسـابقه بصـورت مجازی 
انجـام خواهـد گردیـد.

غالمرضـا قنبری افـزود: هدف از 
برگزاری سـاالنه این مسـابقات، ترویج 
فرهنـگ قرآنـی و انـس هر چه بیشـتر 
بـا کتاب مقدس آسـمانی و بهره مندی 
از مفاهیم انسـان سـاز کالم الهی، این 
ودیعه ارزشـمند نبی مکرم اسـالم)ص( 

و سـیره ائمه هدی)ع( می باشـد.
رئیس روابط عمومی شـرکت گاز 
اسـتان تصریـح کـرد: بـا توجه بـه آثار 
منفـی روحـی و روانـی جامعـه در ایام 
همـه گیـری ویـروس کرونـا، انـس با 
قـرآن و یـاد خـدا یکـی از مهـم ترین 
ایـن  در  آرامـش  حفـظ  راهکارهـای 

شـرایط بحرانـی خواهـد بود.

دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم 
در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد؛
ــانی در  ــروی انس ــود نی ــکل کمب ــع مش ــزوم رف ل

ــزی ــتان مرک ــالمت اس ــوزه س ح
ــع  ــزوم رف ــد کرد؛ل ــوم پزشــکی اراک تاکی رئیــس دانشــگاه عل
مشــکل کمبــود نیــروی انســانی در حــوزه ســالمت اســتان مرکــزی. 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک گفــت: جــدی تریــن معضــل 
پیــش رو دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک کمبــود نیــروی انســانی در 
ــورد توجــه  ــن مشــکل م ــع ای ــد رف حــوزه ســالمت اســت کــه بای

متولیــان امــر قــرار گیــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســید محمــد جمالیــان  در حاشــیه 
ــار  ــالت اظه ــزی در مح ــتان مرک ــدگان اس ــع نماین ــت مجم نشس
ــاختی  ــر س ــا مشــکالت زی ــوم پزشــکی اراک ب ــرد: دانشــگاه عل ک
مواجــه اســت کــه بــرای حــل ســریع تر آن نیازمنــد حمایــت مجمــع 

نماینــدگان اســتان اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه جــدی تریــن معضــل پیــش رو دانشــگاه 
کمبــود نیــروی انســانی اســت، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 866 نیرو 
در حــوزه ســالمت اســتان مرکــزی بازنشســته و از کارافتــاده شــدند 
ــا  ــر مجوزه ــت. و اکث ــده اس ــا نیام ــرای آن ه ــی ب ــرد جایگزین و ف
شــرکتی هســتند و خــارج از بنــد )و( حقــوق آن هــا پرداخــت شــده 
ــازد و  ــگاه وارد می س ــه دانش ــادی ب ــی زی ــار مال ــاله فش ــن مس ای

ــود. ــران نمی ش ــی جب ــای تخصص نیروه
ــع  ــوم پزشــکی عنــوان کــرد: کمبــود مناب رئیــس دانشــگاه عل
ــای  ــود نیروه ــت و کمب ــا اس ــن هزینه ه ــران ای ــرای جب ــی ب مال
ــه خصــوص در شهرســتان های کم برخــوردار از دیگــر  تخصصــی ب
ــداب  ــان و خن ــل کمیج ــتان هایی مث ــت و در شهرس ــکالت اس مش

ــود. ــاد ش ــن کار ایج ــام ای ــرای انج ــای الزم ب ــد انگیزه ه بای
ــه خصــوص  ــتان ب ــی اس ــای عمران ــل پروژه ه ــان تکمی جمالی
بیمارســتان حضــرت ولیعصــر را مهــم برشــمرد و افــزود: امیدواریــم 
ــن مشــکالت  ــتان ای ــدگان اس ــع نماین ــت مجم ــا کمــک و حمای ب

برطــرف شــوند.

اخــذ و تمدیــد ۷ گواهینامــه مدیریتــی )ISO( در 
شــرکت گاز اســتان ایــالم

ــد 7  ــذ و تمدی ــالم از اخ ــتان ای ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
ــر داد. ــرکت خب ــن ش ــی )ISO( در ای ــه مدیریت گواهینام

ــزی  ــی و ممی ــه ارزیاب ــی” در اختتامی ــمس الله ــاس ش  “عب
سیســتم هــای مدیریتــی شــرکت گاز اســتان ایــالم کــه بصــورت 
آنالیــن و از طریــق ویدئــو کنفرانــس برگــزار گردیــد، اظهــار داشــت: 
در ایــن ارزیابــی کــه در دو روز صــورت پذیرفــت کلیــه مــدارک و 
ــی  ــده و در روز ارزیاب ــال گردی ــزان ارس ــرای ممی ــتندات الزم ب مس

ــد. ــن پایــش و کنتــرل گردی بصــورت آنالی
 شــمس اللهــی افــزود:  شــرکت گاز اســتان ایــالم در راســتای 
ــد  ــرای فرآین ــز اج ــود و نی ــف خ ــات و وظای ــازی اقدام ــه س بهین
بهبــود مســتمر در کلیــه امــورات، در زمینــه  پیــاده ســازی اســتاندارد 
و سیســتم هــای مدیریتــی نویــن جهانــی )ISO( گام بــر مــی دارد 
و نیــز بــا شــرکت در آخریــن جشــنواره ســرآمدی و بهبــود مســتمر 
ــه دریافــت گواهینامــه تعالــی 4 ســتاره  ــی گاز موفــق ب شــرکت ملّ

گردیــده اســت.
 وی اخــذ گواهینامــه مدیریت ISO 4500۱  )مدیریت سیســتم 
هــای ایمنــی و بهداشــت شــغلی( را جدیدتریــن اســتاندارد مدیریتــی 
جــاری ســازی شــده عنــوان کــرد و گفــت: تمدیــد گواهینامــه هــای 
ــز در  HSE-MS، ISO۹00۱،۱400۱،5000۱،۱0002، ۱0004نی

ایــن ارزیابــی مــورد پایــش و بررســی قــرار گرفــت.
ــا در شــرکت گاز  ــکاران م ــرد: هم ــح  ک شــمس اللهــی تصری
ــازی  ــاده س ــرا و پی ــال اج ــتمر در ح ــورت مس ــالم بص ــتان ای اس
ــروز  ــا ب ــند و ب ــی باش ــه م ــتقرار یافت ــی اس ــتانداردهای مدیریت اس
رســانی و بازنگــری دســتورالعمل هــا و روش هــای اجرایــی ، 
ــی ،  ــاق هــای ســنوات قبل خــط مشــی ســازمان ، رفــع عــدم انطب
برگــزاری جلســات بازنگــری مدیریــت و فرهنــگ ســازی رعایــت 
ــدی  ــن اســتانداردها در بطــن شــرکت درجهــت کســب رضایتمن ای
حداکثــری ذینفعــان و پیشــبرد اهــداف متعالــی شــرکت بــر اســاس 

ــد. ــی نماین ــالش م ــی گاز ت ــط مشــی شــرکت ملّ ــداف و خ اه
ــراز رضایــت  ــا اب در پایــان جلســه دو روزه ارزیابــی، ممیــزان ب
ــا بررســی  ــد ب ــد نمودن ــالم تأکی از عملکــرد شــرکت گاز اســتان ای
مســتندات مربوطــه، بهبــود مســتمر در عملکــرد اجرائــی شــرکت بــه 
وضــوح قابــل مشــاهده مــی باشــد و 6 اســتاندارد مدیریتــی مذکــور 
 ISO4500۱ تمدیــد و  minor  یــا  major بــدون عــدم انطبــاق

نیــز جهــت صــدور گواهینامــه معرفــی و توصیــه گردیــد.

شهردار سمنان مطرح کرد
ــات  ــه خدم ــا ارائ ــهروندی ب ــوق ش ــاء حق ارتق

ــی الکترونیک
ــه  ــمنان ب ــهرداری س ــان ش ــورای معاون ــه ش ــمین جلس شش
ریاســت ســید محمــد ناظــم رضــوی شــهردار ســمنان و بــا حضــور 
اعضــای کارگــروه میــز خدمــت بــا هــدف ارزیابــی و بررســی آخریــن 
وضعیــت ارائــه خدمــات شــهرداری از طریــق میــز خدمــت برگــزار 

شــد.
ناظــم رضــوی گفــت: شــهرداری بــه عنــوان اولیــن و مهمترین 
نهــاد خدماتــی کــه مســتقیما بــا مــردم در ارتباط اســت بایــد خدمات 
بهینــه و در دســترس بــه شــهروندان بــا ارائــه راهــکار هــای عملیاتی 
و اجرایــی، ارائــه نمایــد . ارائــه خدمــات در قالــب میــز خدمــت یکــی 

از این راهکارهاســت. 
شــهردار ســمنان بــا بیــان اینکــه هــدف از ایجــاد میــز خدمــت 
ــاب رجــوع و رعایــت حقــوق شــهروندی  ــم ارب در شــهرداری تکری
اســت گفــت : مــی بایســت اجــرای طــرح میز خدمــت در شــهرداری 
ــار و  ــا اســتفاده از آم ــا اســتفاده از سیســتم هــای نظرســنجی و ب ب

مســتندات مــورد آســیب شناســی قــرار گیــرد .
ــک  ــات الکترونی ــدن خدم ــل ش ــزوم کام ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــرای ارائ ــبی ب ــتر مناس ــزود : بس ــهروندان اف ــه ش ــهرداری ب ش
ــاوری  ــازمان فن ــط س ــهروندان توس ــه ش ــک ب ــات الکترونی خدم
اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری فراهــم شــده کــه مــی بایســت 
ــا، در راســتای حفــظ ســالمت  ــه شــیوع ویــروس کرون ــا توجــه ب ب
کارکنــان و شــهروندان و همچنیــن کاهــش تــردد و حضــور اربــاب 

ــد.  ــاء یاب ــک ارتق ــت الکترونی ــز خدم ــب می ــوع، در قال رج
ــورد  ــهروندی م ــات ش ــه خدم ــهروندان ب ــان ش ــی آس دسترس
نیــاز  و بهــره گیــری از برنامــه هــای موبایلــی و ســایت شــهرداری 
از مطالــب مــورد تاکیــد شــهردار بــود و گفــت : میــز خدمــت فقــط 
در زمینــه ارائــه خدمــات شهرســازی نیســت و بایــد تمــام خدمــات 

مــورد نیــاز شــهروندان را در بــر گیــرد.
ــفافیت و پاســخگویی مشــکالت  ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مــردم آثــار مثبتــی را در جامعــه بــه دنبــال خواهــد داشــت ، افــزود: 
بــا بــرون ســپاری فعالیــت هــا و ارائــه خدمــات الکترونیــک ، افزایش 
اعتمــاد اجتماعــی بــه مجموعــه مدیریــت شــهری و جلــب مشــارکت 
هــای مردمــی را بــه دنبــال  داشــته و ســبب ارتقاء حقوق شــهروندی 

خواهــد شــد.

ــع؛  ــد صنای ــش از 9۰ درص ــه بی ــانی ب گازرس
ــق  ــالن در تحق ــتان گی ــرکت گاز اس ــد ش گام بلن

ــد ــش تولی جه
بــه گــزارش روابــط عمومــی گاز گیــالن  حســین اکبــر مدیرعامــل 
شــرکت گاز اســتان گیالن در حاشــیه نشســت مجمع ســالیانه این شــرکت 
کــه در ســالن کنفرانــس شــهید رجایــی ســتاد شــرکت ملــی گاز ایــران 
برگــزار شــد، بــا بیــان ایــن مطلــب، اظهار کــرد: ســال گذشــته 53 صنعت 
ــا حجــم جایگزینــي 25 هــزار و ۹80 مترمکعــب در  از صنایــع اســتان، ب

ــد شــدند. ســاعت از گاز بهره من
ــت گاز  ــتا از نعم ــته 48 روس ــال گذش ــه س ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
بهره منــد شــدند، افــزود: در ایــن بــازه زمانــی، ۱8430 مشــترک شــهري 
و ۱7072 مشــترک روســتایي جــذب شــدند کــه مجمــوع اشــتراک پذیري 
صــورت گرفتــه در ســال گذشــته، 35 هــزار و 502 مشــترک بــوده اســت.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گیــالن در ادامــه بــا بیــان این که در ســال 
رونــق تولیــد بــه طــور میانگیــن 78 درصــد از اهداف شــرکت محقق شــده 
اســت، افــزود: ایــن میــزان تحقــق شــامل ۹0 درصــد در حــوزه گازرســاني 
بــه شــهرها، 63 درصــد گازرســاني بــه روســتاها، ۱0۹ درصــد گازرســاني 
بــه صنایــع، 8۹ درصــد خریــد کنتــرل و رگوالتــور، 8۹ درصــد تحویــل 
گاز )حجــم گاز ( و 2۹ درصــد در بخــش کنتورهــاي ارتقــاء یافتــه اســت.

اکبــر در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه اقــدام ویــژه شــرکت 
ــتم  ــاي سیس ــروژه ه ــام پ ــزود: انج ــرد و اف ــاره ک ــته اش ــال گذش در س
اطالعــات مکانــي )GIS( بــا پیشــرفت 5۱ درصــدی، حضــور در ســومین 
ــس  ــب تندی ــي گاز و کس ــرکت مل ــتمر ش ــود مس ــرآمدي و بهب دوره س
بلوریــن بــراي دومیــن ســال متوالــي، گازرســاني بــه شهرســتان زابــل بــا 
ــه  ــن برنام ــه و پیشــرفت 80 درصــدی و همچنی ــر خــط تغذی ۹۱ کیلومت
ریــزي الزم جهــت گازرســاني بــه فــاز 2 و 3 زابــل بــه عنــوان شــرکت 
معیــن، از اقدامــات ویــژه ای بــود کــه از ســوی شــرکت گاز اســتان گیــالن 

در ســال گذشــته صــورت پذیرفــت.
وی در پایــان ســخنان خــود بــه برنامــه هــای شــرکت گاز اســتان 
ــد اشــاره کــرد و افــزود: نصــب ۱6 هــزار  گیــالن در ســال جهــش تولی
ــهری و  ــترک ش ــزار مش ــذب 35 ه ــتایی، ج ــهري و روس ــعاب ش انش
ــی  ــه، جایگزین ــاء یافت روســتایی، نصــب ۹0 هــزار عــدد کنتورهــاي ارتق
ــع و  ــوخت های مای ــا س ــی ب ــاعت گاز طبیع ــب در س ــزار مترمکع 35 ه
تحویــل 6 میلیــارد و ۹00 میلیــون مترمکعــب گاز بــه تمامــی مشــترکین 
در حوزه هــای مختلــف مصــرف، از برنامــه و اهــداف ســال ۹۹ شــرکت 

گاز اســتان گیــالن اســت

عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای اســالمی تاکید 
د کر

حوزه سالمت گیالن در تخصیص بودجه
 باید ویژه دیده شود

ــوم پزشــکی  ــگاه اطــالع رســانی دانشــگاه عل ــه گــزارش پای .ب
گیــالن دکتــر محمدرضــا احمــدی، نماینــده مــردم رشــت و عضــو 
ــا  ــس شــورای اســالمی ب ــات در مجل ــوزش و تحقیق کمیســیون آم
حضــور در دانشــکده دندانپزشــکی ضمــن دیــدار  با رئیــس و کارکنان، 

در جریــان مشــکالت و چالــش هــای دانشــکده قــرار گرفــت.
دکتــر احمــدی، نماینــده رشــت در مجلــس یازدهــم، همچنیــن 
ــوم  ــف دانشــکده دندانپزشــکی دانشــگاه عل ــای مختل از بخــش ه
پزشــکی گیــالن از جملــه بخــش هــای درمانــی آن بازدیــد کــرد.

عضــو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اســالمی 
در نشســت خــود بــا رئیس و مجموعه دانشــکده دندانپزشــکی گیالن 
بــا ابــراز نگرانــی از وضعیت زیرســاختهای زیســت محیطی و مســائل 
امنیتــی ســایت الکان، توجــه بــه تصفیــه خانــه فاضــالب و وضعیــت 
بیمــه پیــش از اجــرای پــروژه ه هــا را حایــز اهمیــت دانســت.دکتر 
احمــدی بــا گالیــه از رهاشــدن پــروژه هــای عمرانــی در مجموعــه 
تاسیســات ســایت الکان گفــت: زیرســاختهای عمرانــی جــز ســرمایه 
هــای کشــور محســوب میشــوند امــا ایــن هزینــه کردهــا در ســایت 

الکان در حــال مســتهلک و نابــود شــدن اســت.
ــه اســتان های همجــوار  ــه توســعه همــه جانب ــا اشــاره ب وی ب
نســبت بــه گیالن، خاطرنشــان کــرد: زیرســاخت های گیالن توســعه 
نیافتــه و در بخشــی از جملــه در حــوزه پســماند و ســالمت بســیار 
عقــب مانــده اســت.نماینده مــردم رشــت در خانــه ملت، بــر ضرورت 
ارایــه راهــکار بــرای بــرون رفــت چالــش هــا تأکید کــرد و گفــت: در 
ایــن زمینــه بایــد از ظرفیــت کلــی مجمــع نماینــدگان در جهــت رفع 

مشــکالت و چالــش هــای حــوزه ســالمت گیــالن بهــره گرفــت.
ــان  ــا بی ــت، ب ــه مل ــالن در خان ــدگان گی ــع نماین عضــو مجم
اینکــه رشــت مرکــز اســتان اســت و کل مــردم اســتان ازخدمــات 
ــوند،  ــع می ش ــان منتف ــش درم ــه در بخ ــتان از جمل ــن شهرس ای
تصریــح کــرد: در تخصیــص بودجــه اســتان بایــد حــوزه ســالمت 
ویــژه دیــده شــود و ایــن مهــم در تقســیم بودجــه آینــده اســتان در 

نظــر گرفتــه خواهــد شــد.
طوالنــی بــودن مســافت دانشــکده بــا مرکــز شــهر، دسترســی 
ســخت بیمــاران بــه  دانشــکده دندانپزشــکی، غیــر ایمن بــودن جاده 
ترانزیتــی منتهــی بــه دانشــکده و مخاطــره آمیــز بودن ســایت الکان 
ــه دغدغــه هــای  ــه آن از جمل ــت و ورود احشــام ب ــه لحــاظ امنی ب
رئیــس دانشــکده دندانپزشــکی گیــالن بــود کــه در دیــدار بــا عضــو 

کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس مطــرح شــد

کارشناس شرکت توزیع برق استان سمنان:

بیش از 75 درصد برق ماشین لباسشویی صرف گرم کردن آب می شود
در نهمین قسمت برنامه 
صدای  از  که  پرتو  رادیویی 
شد،  پخش  سمنان  مرکز 
مصرف  بهینه  مدیریت  خصوص  در 
مطالب  پرمصرف،  برقی  لوارم  در  برق 

آموزشی ارائه شد.
کارشناس شرکت توزیع برق استان 
در بخش کارشناسی این برنامه با اعالم 
این که ساعات پیک روز از ۱2 ظهر تا ۱6 
بعداز ظهر و ساعات پیک شب از 20 الی 
24 می باشد بیان داشت: در این ساعات 
همزمان  نمودن  روشن  از  بایست  می 
و  کرده  اجتناب  پرمصرف  برقی  لوازم 
برای بهره گیری از این لوازم، استفاده از 

آنها را به ساعات غیر پیک موکول کنیم. 
علی جهانشاهی با اشاره به این که ساده 
ترین راه صرفه جویی، خاموش نمودن 
شد:  یادآور  است  اضافی  های  المپ 
کم  و  دی  ای  ال  های  نصب  المپ 
مصرف به جای المپ های پرمصرف، 
آنها،  حباب  و  ها  المپ  تمیزکردن 
چیدمان  برای  روشن  رنگ  از  استفاده 
محیط و بهره گیری از نور طبیعی روز، 
سازی  بهینه  در  موثر  عوامل  جمله  از 

مصرف برق به شمار می روند.
وی تصریح کرد: توجه به برچسب 
انرژی یخچال و فریزر با رده باال، عدم 
های  مکان  در  لوازم  این  قرارگیری 

فاصله  متری  سانتی   20 رعایت  گرم، 
گردش  جهت  دیوار  با  دستگاه  این 
کردن  بسته  و  باز  از  خودداری  هوا، 
مداوم درب یخچال و فریزر و تعویض 
الستیک های دور درب آنها در صورت 
نیاز، به عنوان مهم ترین موارد مدیریت 
بهینه مصرف برق در یخچال و فریزر 

محسوب می شوند.
وی با عنوان این که بیش از 75 
صرف  لباسشویی  ماشین  برق  درصد 
کرد:  اعالم  شود  می  آب  کردن  گرم 
لوله کشی آب گرم برای این دستگاه، 
مصرفی  برق  های  هزینه  کاهش  به 

کمک قابل توجهی می کند.

گفتنی است: در بخش نمایشی” آقا 
و خانم پیک” در خصوص بهره گیری به 
اندازه، به جا و به موقع از لوازم برقی، 
میان پرده ای توسط عوامل صدای مرکز 

سمنان به روی آنتن رفت. 
آقای   « است:  ذکر  به  الزم 
خرقان  نو  قلعه  روستای  از  قاسمی« 
شهرستان شاهرود با ارسال متنی تحت 
برقی  لوازم  از  استفاده  »با  مضمون  
کم مصرف و توجه به زمان پیک بار، 
کنیم«  جویی  صرفه  برق  مصرف  در 
جمله  بهترین  مسابقه  برنده  عنوان  به 
برق  مصرف  بهینه  مدیریت  پیرامون 

معرفی شد.

حضور  با  مراسمی  در 
وزیر  معاون  حائری  مهندس 
نیرو، مدیرعامل جدید شرکت 
توزیع نیروی برق هرمزگان معرفی شد.

مهندس  انتصاب  با  آیین  این  در 
هاجر عبدی به عنوان مدیرعامل توزیع 
مهندس  تالشهای  از  هرمزگان  برق 
و  سابق   مدیرعامل  ذاکری  محمد 
این  سرپرست  رنجبر  علیرضا  مهندس 

شرکت قدردانی شد. 
بانوی  نخستین  عبدی  مهندس 
سوی  از  که  است  کشور  برق  صنعت 
مدیرعامل شرکت توانیر به این سمت 

منصوب شده است.
برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
استان  گفت:  آیین  این  در  انرژی  و 
خاص  یط  شرا لحاظ  به  هرمزگان 
یر  سا با  وتی  متفا وضعیف  قلیمی  ا
انتقال  تولید،  های  بخش  در  استانها 
تولید  بخش  در  دارد.  برق  توزیع  و 
همگام  را  خود  نیروگاههای  توانستیم 

با نیروگاههای روز دنیا تجهیز نماییم. 
در بخشهای انتقال و توزیع و بویژه در 
اقدامات  برق  پیک  مدیریت  و  تلفات 
قابل توجهی در استان هرمزگان انجام 

شده است.
افزود:  حائری  همایون  مهندس 
کاهش  و  بار  پیک  در  مصرف  کاهش 
شرکت  مهم  اقدامات  از  انرژی  تلفات 
هرمزگان  استان  برق  نیروی  توزیع 

بود.  وی ادامه داد: با تالش کارکنان 
تلفات  برق  نیروی  توزیع  شرکتهای 
شبکه برای نخستین بار در کشور تک 
زیر ۱0 درصد کاهش  به  و  رقمی شد 
به  میزان  این  گذشته  سال  در  یافت. 
۹.8 درصد کاهش یافت که با توجه با 
شرایط اقتصادی گام مهمی در افزایش 

بهره وری شبکه بود.
وی اظهار داشت: سال گذشته با 

مدیریت صحیح مصرف برق در کشور، 
بار شبکه 3 هزارو 800 مگاوات  پیک 
کاهش  میزان  این  که  یافت  کاهش 
یک  احداث  در  جویی  صرفه  معادل 
به  بود.  مگاواتی   200 هزار   5 نیروگاه 
مصرف  مدیریت  از  هدف  وی،  گفته 
عالوه برق حفظ پایداری شبکه ، افزایش 

رفاه مردم و توسعه اجتماعی است.
در  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر  معاون 
شبکه  کیلومتر  هزار   360 حاضر  حال 
فشار ضعیف در کشور وجود دارد که ۱20 
هزار کیلومتر آن تبدیل به شبکه کابلی 
کاهش  بر  عالوه  که  شده  خودنگهدار 
تلفات انرژی در زیبا سازی مبلمان شهری 
تاثیر بسزایی دارد. به گفته مهندس حائری، 
استان هرمزگان بخاطر قرار گرفتن اکثر 
و  آب  دارای  نوار ساحلی  در  آن  مناطق 
هوایی شرجی با رطوبت بسیار باالست 
که اجرای شبکه خودنگهدر توانسته ضریب 
اطمینان شبکه را به طور قابل مالحظه ای 

افزایش دهد.

مدیرعامل جدید شرکت توزیع برق هرمزگان معرفی شد

آبفا  مدیر عامل شرکت 
به  اشاره  با  اصفهان  استان 
فاضالب  طرح  اولین  اجرای 
روستایی پس از یکپارچه سازی شرکت 
های آبفای شهری و روستایی، در استان 
اصفهان گفت: نخستین پروژه تاسیسات 
تیرانچی  روستای  در  استان،  فاضالب 
شهرستان خمینی شهر تا دو ماه آینده 

عملیاتی می شود. 
لعات  مطا فزود:  ا مینی  ا هاشم 
سیستم  اجرایی  های  نقشه   و  اولیه 
تهیه  نچی  ا تیر ی  ستا و ر فاضالب 
بالغ  اعتباری  با  پروژه  این  و  شده 
بهره  هدف  با  تومان،  میلیارد   2/5 بر 
از  تیرانچی  روستای  ساکنان  مندی 
می  اجرایی  فاضالب  شبکه  خدمات 
با  امر،  ابتدای  در  است  گفتنی  گردد، 
 5 اجرای  جاری،  اعتبارات  تخصیص 

این  فاضالب  کیلومتر   ۱8 از  کیلومتر 
  . روستا عملیاتی می گردد 

استان  آبفا  مدیره  هیات  رییس 
اجرای  دلیل  به  اشاره   با  اصفهان  
تاسیسات  فاضالب در روستای تیرانچی 
تصریح کرد: روستای تیرانچی از جمله 
از  که  آید  می  شمار  به  روستاهایی 
از سوی  به خمینی شهر و  یک طرف 
دیگر به شهر کوشک چسبیده است و 
مجاورت این روستا به شهر ها یکی از 

دالیل اجرای تاسیسات فاضالب در این 
منطقه است.

اکنون  هم  ینکه  ا بیان  با  وی 
مشترکین  به  آب  انشعاب  فقره   ۱620
گردیده  واگذار  تیرانچی  روستای  در 
است اعالم کرد: جمعیت این روستا بالغ 
بر 3500 نفر است و با اجرای تاسیسات 
فاضالب در آینده، به متقاضیان، انشعاب 

فاضالب واگذار می شود.
هاشم امینی با بیان اینکه روستای 

آبرسانی  طرح  پوشش  تحت  تیرانچی 
با  داشت:  اظهار  است  بزرگ  اصفهان 
همکاری فرمانداری و شهرداری خمینی  
شهر، منابع و سرمایه الزم برای پروژه  
حل  منظور  به  آبرسانی  شبکه  اصالح 
مشکل کم آبی و افت فشار آب، جذب 

شده  است.
استان  آبفا  شرکت  عامل  مدیر 
فشار  افت  داشت:  اظهار  اصفهان 
در  آب  مصرف  افزایش  از  ناشی  آب  
تابستان و همچنین رعایت پروتکل های 
از  است.  کرونا  با  مبارزه  در  بهداشتی 
توجه  با  داریم  انتظار  مصرف  کنندگان 
و  تابستان  در  آب  باالی  مصرف  به 
کمبود منابع آبی کشور و با در نظرگرفتن 
مدیریت  حداکثر  با  بهداشتی  موازین 
بحران  این  از  گذر  به  آب،  در مصرف 

کمک کنند.

تا دو ماه آینده عملیاتی می شود؛

نخستین پروژه تاسیسات  فاضالب روستایی استان اصفهان در خمینی شهر

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

برابر رأی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان سرعین تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
بخش سرعین:

ملی  شناسنامه  به  اردبیل  استان  گاز  – شرکت  ایران  گاز  ملی  ردیف ۱- شرکت 
ایستگاه گاز به مساحت ۹۹47/۱2  ۱0۱0۱8۹2۱55 در شش دانگ یک باب ساختمان 
ثبتی سرعین  اردبیل حوزه  واقع در بخش سه  از 83 اصلی  مترمربع پالک 34۱ فرعی 

خریداری از مالک رسمی خود متقاضی
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه ۹۹/04/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز پنج شنبه ۹۹/05/0۹

بهبود محمدی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرعین 

اجرائیه 
 مشخصات محکوم له / محکوم لهم

محمد رضا حیدری فرزند داقر  نشانی استان ایالم – شهرستان اسالم – شهر   -۱
ایالم –  جمهوری - خ زراعتی 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم ۱- محمد حسین  محمدی زالنی – نشانی 
ایالم – روبروی هتل خالش 

محکوم به:  
 بسمه تعالی 

علیه  محکوم  مربوطه  دادنامه  شماره  به  مروطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   
محکوم است به پرداخت اصل خواسته به مبلغ ۱50/000/000 ریال و مبلغ 2/086/700 
بابت هزینه دادرسی و 60/000 ریال بابت هزینه اجراییه و خسارت تاخیر و تادیه از زمان 

در  مابین  فی  قرارداد  مطابق  اجرای حکم  لغایت  دادخواست  تقدیم  تریخ ۱3۹8/۱۱/۱2 
حق محکوم له.

 محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرایه: 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی    -۱
( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ریال ، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور کلیه اموالی که 
او به نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار  مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت    می شود ) مواد 8 و3 قانون نحو اجرای محکومیت مالی ۱3۹4( 4- خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای  حکم ، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد . ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
انتقال مال به دیگری به هر نحو  ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4(  5- 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانه اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هر دو مجازات می 
شود . ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4 (. 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی فیل توسط محکوم علیه خواهد بود. ) تبصره ۱ ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ( 
     قاضی شورای حل اختالف هشت شورای حل واختالف شهرستان ایالم مهدی 

ولی پور

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱3۹7603۱۹0۱4004682،۱33۹8603۱۹۱4005084- ۹8/۱۱/7 
و ۹8/۱۱/2۹هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در شهر جیرفت خانم نسرین ناصری کرا فرزند حبیب اهلل بشماره 
شناسنامه 20  صادره از جیرفت درششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر دو باب ساختمان 

محل گردشگری به مساحت 280۹ متر مربع پالک-فرعی از ۱6۱7-اصلی مفروز و مجزا 
شده از پالک-فرعی از ۱6۱7-اصلی قطعه 6 واقع در اراضی کرا دلفارد جیرفت بخش 
34 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اهلل ناصری محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱5 روز آگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/4/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/4/25

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱3۹۹603۱۹0۱4000344- ۹۹/2/22هیات دوم موضوع قانون 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سامان نادری 
کلرود  فرزند علی بشماره شناسنامه ۱7767 صادره از جیرفت درششدانگ کارگاه مصالح 
از 564-اصلی مفروز ومجزی  به مساحت 3۹5/5۹ متر مربع پالک-فرعی  ساختمانی 
شده از پالک -فرعی از564-اصلی قطعه دو واقع در اراضی کهوروییه جیرفت بخش 
45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسینعلی پارسامطلق محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱5 روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/4/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/4/25

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1506- چهارشنبه 25 تیر 61399 ورزش دنیای 

بهمن عسگری: هدفی جز طالی المپیک ندارم
بیان  با  ایران  کاراته  المپیکی  چهره 
تیم  فنی  کادر  اجازه  با  است  امیدوار  اینکه 
ملی در مسابقات مراکش که ۱0 ماه دیگر 
برگزار می شود، شرکت کند، گفت: امیدوارم 
همه چیز به خوبی پیش برود تا در المپیک 
ایران  افتخارآفرینی مردم  با  حاضر شویم و 

را شاد کنیم.
پیگیری  ه  ر با ر د عسگری،  بهمن 
کرد:  اظهار  انفرادی  بصورت  تمریناتش 
نزدیک به 40روز است که تمریناتم را شروع 
کرده ام و هر روز یک مرتبه تمرین میکنم 

تا بتوانم آمادگیم را در سطح قابل قبولی حفظ کنم. خدا را شکر با توجه به شرایط 
موجود تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته ام و به لحاظ تمرینی در وضعیت مناسبی 
به سر می برم.از اداره ورزش و جوانان استان قزوین و حاج آقا اعالیی وهمکارانشان 

که پایگاه قهرمانی را با محیطی بهداشتی در اختیارم گذاستند قدردانی می کنم.
به  کشورمان  وضعیت  و  شرایط  انشااهلل  افزود:  ایران  کاراته  المپیکی  چهره 
لحاظ شیوع کرونا بهتر شود و شاهد از بین رفتن این ویروس باشیم تا مجوز برای 
ازسرگیری تمرینات تیم ملی صادر شود. قطعا با حضور در اردو می توانیم با جدیت 
از مردم  بپردازیم و به سمت رسیدن به اهدافمان حرکت کنیم.  بیشتر به تمرین 
عزیزمان می خواهم مقابله با این ویروس را جدی بگیرند تا شاهد بهبود اوضاع باشیم.

وی درباره تعطیلی غیر منتظره تمامی رویدادهای ورزش جهان بواسطه شیوع 
ویروس کرونا، گفت: واقعا این موضوع ناگهانی و غیر قابل انتظار بود. من همیشه به 
مسائل مختلف مثبت نگاه می کنم و در این مورد نیز سعی کردم انگیزه ام را حفظ 
کنم.  زمانیکه ویروس کرونا همه گیر شد، من و دیگر ملی پوشان کاراته خیلی در 
فشار تمرینات و مسابقات بودیم. در مسابقات زیادی در سراسر جهان طی مدت 
زمان طوالنی شرکت کردیم تا بتوانیم سهمیه المپیک بگیریم. تعطیلی مسابقات 
و تمرینات بهترین زمان برای استراحت ورزشکاران کاراته بود و تعطیلی مسابقات 

بهترین فرصت برای این کار بود.
عسگری درباره برنامه های خود تا زمان برگزاری المپیک گفت: اولین مسابقه 
ما ۱0 ماه دیگر در مراکش است که سایر بچه ها باید برای کسب سهمیه المپیک 
تالش کنند. من هم دوست دارم در این مسابقات شرکت کنم چرا که آخرین مسابقه 
ما اسفند سال گذشته بود و مدت زمان زیادی است که از مسابقات دور بوده ام. 
البته باید ببینیم  نظر سرمربی تیم چیست و آیا اجازه این موضوع را خواهد داد با 
خیر. امیدوارم با حضورم در مسابقات مراکش موافقت کنند تا خودم را محک بزنم.

CAS مخالفت ایران با برگزاری غیرحضوری دادگاه جودو در
رییس فدراسیون جودو گفت: به دنبال 
شیوع ویروس کرونا، سفارت سوییس تاکنون 
مراحل اداری برای صدور روادید برای هیات 
اعزامی ایران به دادگاه حکمیت ورزش را آغاز 

نکرده است.
آرش میراسماعیلی، درباره ایمیل ارسال 
شده از سوی ایران برای آگاهی از قطعیت 
برگزاری دادگاه شکایت ایران از فدراسیون 
و  ماه  شهریور   26 تاریخ  در  جودو  جهانی 
جودوی  فدراسیون  ایمیل  به   CAS پاسخ 
ایران، اظهار کرد: لیست برنامه های 6 ماه 
آینده دادگاه حکمیت ورزش چند روز پیش 

منتشر شد که در آن اشاره ای به برگزاری دادگاه شکایت ایران از فدراسیون جهانی 
جودو برای تعلیق ناعادالنه جودوی ایران نشده بود. این در حالی بود که مکاتبات 
ما با CAS در اینباره مستند است و ابتدا قرار بود دادگاه 20 فروردین ماه برگزار 

شود که به 26 شهریور موکول شد.
رییس فدراسیون جودو افزود: از سوی دیگر در ایمیل ارسال شده این موضوع 
را به اطالع CAS رساندیم که متاسفانه به دلیل مشکالت شیوع کرونا، علی رغم 
داشتن دعوتنامه برای حضور در دادگاه اما سفارت سوییس هنوز هیچ اقدامی برای 
آغاز مراحل اداری مربوط به صدور ویزا نداشته که این موضوع باعث نگرانی نمایندگان 

اعزامی ایران به دادگاه CAS شده است.
وی با اشاره به پاسخ داده شده از سوی CAS گفت: CAS در پاسخ خود تاکید 
کرده دادگاه در همان تاریخ 26 شهریور و در موعد مقرر برگزار خواهد شد و جای 
نگرانی از این بابت وجود ندارد. دادگاه حکمیت ورزش همچنین درباره موضوع دوم 
که نگرانی ما بابت صدور ویزا بود، اعالم کرد اگر شرایط برای گرفتن ویزای هیات 
ایرانی مهیا نشد، هیات ایرانی بصورت غیر حضوری 26 شهریور در دادگاه حاضر 
خواهد شد.میراسماعیلی ادامه داد: به دنبال این موضوع و پس از چند ساعت مذاکره 
با دکتر علی نژاد و وکیل پرونده، از یک سو قرار شد طبق هماهنگی و رایزنی وزارت 
ورزش با وزارت امور خارجه، تمهیدات الزم برای صدور ویزا انجام شود و از سوی 
دیگر نیز تا چند ساعت آینده ایمیلی را به CAS ارسال خواهیم کرد تا مخالفت خود 

را با برگزاری دادگاه بصورت غیرحضوری اعالم کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت برگزاری غیر حضوری دادگاه آیا 
طرف مقابل نیز بصورت غیر حضوری در دادگاه حاضر می شود یا خیر، گفت: در 
این ایمیل فعال اشاره ای به این موضوع نخواهیم کرد و منتظر پاسخ CAS می 
مانیم. اگر قرار بر برگزاری دادگاه بصورت غیر حضوری باشد، قطعا طرف مقابل 
نیز باید مانند ما بصورت غیر حضوری در دادگاه حاضر شود، در غیر اینصورت ما 
اعتراض خود را اعالم می کنیم و خواستار برگزاری دادگاه بصورت حضوری از سوی 

دو طرف و پس از بهبود اوضاع شیوع کرونا خواهیم شد.

ورزش سالم ترین راهکار برای پیشگری از کرونا
مجدالدین مستعان - روان شناس ورزش و خانواده

ورزش به عنوان یک کنش اجتماعی و فردی می تواند در بروز برخی از کج 
خلقی های روانی ناشی از بازگشت موج دوم کرونا به جامعه، موثر واقع شود.

کرونا ویروسی است که این روزها در قالب یک بیماری فراگیر، به  جزیی از 
زندگی مردم دنیا تبدیل شده و شیوه زندگی  افراد مختلف را به شکل محسوسی تغییر 
داده است. بیماری که با 2 روی متفاوت، ابعاد گوناگونی را در بر گرفته است. روی 
ناخوشی چون، از دست دادن عزیزان، آسیب های جدی جسمانی و روان شناختی، 
تحت تأثیر قرار گرفتن شغل و درآمد است و روی دیگر که به خود آمدن انسان ها 
و پیدا کردن آگاهی از ضعیف بودن بشر در مقابل یک بیماری می باشد. روی دوم 
سکه شیوع و گسترش ویروس کرونا در جامعه مولفه هایی مانند باال بردن احتیاط 
در این امر، در کنار هم بودن، باال بردن تعامل، رسیدگی بیش از پیش به نظم، 

نظافت و رعایت نکات بهداشتی، شناخت اطرافیان و ... را در بر گرفته می گیرد.
اما در میان این آشفتگی ناشی از کرونا، آنچه موجب شده تا بار دیگر شهروندان 
جامعه دچار یک استرس پنهان شوند، بازگشت موج دوم کرونا است. موضوعی که در 
موج دوم شیوع این بیماری به چشم می خورد، اُفت خلق، کالفگی، بهم ریختگی و 
در واقع خستگی ذهنی ناشی از ابهامات آینده بیماری  میان جامعه است که موجب 
گشته موارد بهداشتی و پیشگیری از سوی افراد جامعه، همچون گذشته جدی گرفته 

نشده و با اهمیت کم و یا بدون اهمیت تلقی شود.
همچنین بروز اختالفات خانوادگی میان زن و شوهر، والدین و فرزندان و ... از 
تبعات ادامه این بیماری در موج دوم است. اگرچه سطح فعالیت های اجتماعی چون 
ادامه مشاغل انجام گرفته اما فعالیت بدنی و پویش ورزش در خانه میان خانواده ها 
کم رنگ تر شده است. در این میان می توان گفت که هنوز هم کم خطرترین، کم 
خرج ترین، سالم ترین تمهید مبارزه و پیشگیری با این بیماری، انجام فعالیت بدنی و 
ورزش است که از لحاظ فیزیولوژیک با تولید و تنظیم هورمون هایی چون، سروتونین، 
دوپامین، اندروفین، مالتونین و ... موجب شادی بخشی، آرامش و سبکی، هوشیاری، 
ضد درد، تنظیم خواب و ... می شود. انجام تمرین و فعالیت بدنی همراه با خانواده 
به مدت 30 الی 45 دقیقه در روز )در منزل و یا محل های مطمئن( ضمن بهبود 
استرس گوناگون،  منابع  از  فکر  نیز موجب دوری  اعضای خانواده،  روابط  کیفیت 
افزایش امیدبخشی، تخلیه افکار و هیجان منفی، پیشنهادات مؤثر ناشی از بارش 

فکری خانواده در خصوص حل مشکالت و ... خواهد شد.
باید گفت که لزوم توجه به سالمت روان جامعه از سوی سازمان های ذی ربط 
در زمان شیوع این بیماری می تواند حمایت و عالقه اجتماعی افراد یک جامعه را باال 
برد و آستانه تحمل در زمان شیوع بیماری و تبعات ناشی از آن را میان خانواده ها باال 
برد تا بتوان بحران را بخوبی پشت سر گذاشت. وظیفه نهاد های دولتی و غیر دولتی 
مربوطه جهت حمایت مادی و معنوی افراد و اقشار آسیب پذیر اجتماع در این زمان 
دوچندان بوده و نیاز به تصمیمات جدی در این زمینه می باشد تا از پیامدهای جبران 
ناپذیر بعدی جلوگیری گردد. در کنار آن سازمان ها و مسووالن وظیفه مهمی جهت 
آموزش های حیطه سالمت جسم و روان را دارند تا با ایجاد سبک جدید زندگی در 

زمان شیوع بیماری، موجبات حفظ و ارتقای سالمت را فراهم آورند.

مورد عجیب زیزو؛
هر ۱9 بازی یک جام

پنج شنبه  می تواند  زیدان  زین الدین 
فوق العاده  رکورد  یک  اللیگا  فتح  با  شب 

به نام خود ثبت کند.
به گزارش بی ساکر، این رئال مادرید 
در مسیر تاریخ سازی در مدت کمی بیش تر 
جریان  در  سفیدپوشان  است.  ماه  یک  از 
بحران کرونا تنها یک گام با قهرمانی در 

اللیگا فاصله دارند. 
این اتفاق خوب برای رئال مادرید به 
خاطر حضور زین الدین زیدان رخ خواهد 
داد. سرمربی فرانسوی توانست تیمش را 

متحول کند که پیش از توقف فوتبال به خاطر همه گیری کووید ۱۹ صدرنشینی را 
از دست داده بود. ۹ برد پیاپی موجب خواهد شد سرمربی رئال مادرید پس از پیروزی 
در دیدار پنج شنبه شب مقابل ویارئال در ورزشگاه آلفردو دی استفانو به افتخاراتش 
بیفزاید. زیدان در دیدار برابر زیردریایی های زرد به دنبال یازدهمین قهرمانی اش 
با مادرید خواهد بود. این اتفاق در حالی رخ می دهد که سرمربی فرانسوی تنها در 

20۹ بازی هدایت سفیدپوشان را بر عهده داشته است. 
او پیش از این یک قهرمانی در اللیگا، دو سوپرجام اسپانیا، سه لیگ قهرمانان 
اروپا، دو سوپرجام اروپا و دو جام جهانی باشگاه ها به دست آورده بود و اکنون در 
آستانه فتح دومین اللیگای خود است. اگر پنج شنبه قهرمانی مادرید قطعی شود 
زیدان یک رکورد فوق العاده به نام خود ثبت می کند. او در هر ۱۹ بازی یک جام 

را برای سفیدپوشان به ارمغان آورده است. 
اگر سرمربی فرانسوی با پپ گواردیوال مقایسه شود برتری سرمربی رئال 

مادرید آشکار است. گواردیوال در هر 22 بازی یک جام را فتح کرده است. 
این آمار نشان می دهد زیدان در مسیر تاریخ سازی قرار دارد.

لیگ قهرمانان اروپا، تنها امید بارسلونا
است  خورده  روحی  ضربه  بارسلونا 

و تنها امیدش لیگ قهرمانان اروپا است.
بارسلونا  باشگاه  آس،  گزارش  به 
رقابت در اللیگا را از دست داده است هر 
به صورت  را  موضوع  این  هرگز  که  چند 
علنی عنوان نخواهد کرد. این تیم از لحاظ 
روحی ضربه خورده است. مگر معجزه رخ 
دهد که رئال مادرید یک شکست و یک 
لگانس  و  ویارئال  تیم های  برابر  تساوی 
تجربه کند و بارسلونا هر دو بازی آخرش 
را مقابل اوساسونا و آالوس با پیروزی به 
پایان برساند. اگر رئال مادرید از دو بازی 

پایانی دو امتیاز کسب کند قهرمانی را در اللیگا به دست خواهد آورد و تیم کاتاالنی 
دوم خواهد شد. بارسا عنوانی را از دست می دهد که در دو فصل گذشته با ارنستو 
والورده فتح کرده بود، سرمربی که دیگر در این تیم حضور ندارد و پس از شکست 

مقابل اتلتیکو مادرید در سوپرجام اسپانیا از سمتش برکنار شد. 
اکنون تقریبا اللیگایی وجود ندارد و آبی اناری ها فصل را برای لیگ قهرمانان 
اروپا بازی می کنند. آن ها باید ابتدا در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی از 
سد ناپولی عبور کنند. سپس به »هشت فینال« در لیسبون بروند. اکنون زمان 
نگاه به اروپا است. این موضوع روی حضور بازیکنان در میدان در دو بازی آخر 
تاثیر خواهد گذاشت. البته برابر اوساسونا این چنین نخواهد بود چون تیم کاتاالنی 
محکوم به برد است اما اگر رئال مادرید پنج شنبه شب قهرمانی اش را در اللیگا 
جشن بگیرد بارسا مقابل آالوس تغییراتی خواهد داشت. بازیکنانی هم چون جرارد 
پیکه، جوردی آلبا، آرتورو ویدال، سرخیو بوسکتس، لیونل مسی و لوییس سوارس 

می توانند استراحت کنند. 
بر موضوع شرایط جسمانی، مشکالت روحی و ذهنی  این حال عالوه  با 
هم وجود دارد. بارسا در حالی رقابت در اللیگا را مقابل رئال مادرید از دست داد 
که انرژی زیادی از لحاظ جسمانی از دست داده بود اما از لحاظ روحی هم دچار 
مشکل شده بود. قرنطینه با شکست مقابل سفیدپوشان منجر به این اتفاق شد 

که باید از آن عبور کنند. 

برتری رونالدو نسبت به مسی در پنالتی زدن 
دو ستاره پرتغالی و آرژانتینی بخشی 
از گل های خود را از طریق ضربه پنالتی 

به ثمر رسانده اند.
به گزارش ا ESPN، یوونتوس شنبه 
با دو پنالتی که کریستیانو رونالدو آن را به 
گل تبدیل کرد توانست برابر آتاالنتا 2 بر 

2 مساوی کند و یک امتیاز کسب کند. 
ستاره پرتغالی یازده پنالتی پیاپی خود را در این فصل سری آ به گل تبدیل 
کرد. این یک رکورد برای مهاجم یوونتوس محسوب می شود که پیش از این روبرتو 

باجو در فصل ۹8-۱۹۹7 با پیراهن بولونیا آن را به ثبت رسانده بود. 
رونالدو در مجموع همه پنالتی هایش را در لیگ ایتالیا به گل تبدیل کرده 
است، یعنی ۱00 درصد. باید دید این بازیکن چند درصد گل هایش از فاصله یازده 
بار   732 حرفه ای اش  دوران  در  پرتغالی  ستاره  است.  بوده  پنالتی(  )نقطه  متری 
گلزنی کرده است )با همه تیم های باشگاهی و تیم ملی پرتغال(. از این تعداد ۱25 
گل را از طریق ضربه پنالتی به ثمر رسانده است. یعنی ۱7.۱ درصد گل هایش از 
فاصله یازده متری وارد دروازه حریفان شده است. مهاجم یوونتوس ۱56 پنالتی 
در دوران ورزشی اش زده که ۱25 ضربه اش به گل تبدیل شده است. او آمار 83 

درصد را به ثبت رسانده است. 
اگر آمار بازیکن پرتغالی با لیونل مسی مقایسه شود مشخص می شود ستاره 
آرژانتینی پنالتی های کم تری زده است. مسی 700 گل با پیراهن بارسلونا و تیم ملی 
آرژانتین به ثمر رسانده است که 8۹ گل از فاصله یازده متری بوده است. مهاجم 
آبی اناری ها تنها ۱2.7 درصد گل هایش از طریق پنالتی به گل تبدیل شده است.

حاشیه جدید جرارد پیکه؛
از دوچرخه سواری در نوکمپ تا اسکی روی آب

جرارد پیکه ستاره بارسلونا ویدیویی از خود در حال اسکی روی آب منتشر 
کرد که واکنش هایی منفی را به دنبال داشت.

جرارد پیکه هفته گذشته برای بازی مقابل اسپانیول با دوچرخه برقی خود 
وارد نوکمپ شد تا شگفتی زیای را باعث شود.

او در خیابان های منتهی به نوکمپ حتی از یک چراغ قرمز هم عبور کرد 
استفاده  بارسلونا  باشگاه  قوانین  باعث شد. طبق  را  زیادی  انتقادات  او  و حرکت 
بازیکنان از دوچرخه به خاطر خطر مصدومیت، ممنوع است. طبق گزارش رسانه 

های اسپانیایی، در این مورد از سوی باشگاه هیچ تذکری به پیکه داده نشد. 
اما دوشنبه شب گذشته پیکه ویدیویی از خود در حال اسکی روی آب در 
منطقه پانتانو دی سائو منتشر کرد که این قضیه هم بازخوردهای منفی داشت. 
اسکی روی آب از جمله تفریحات خطرناک برای ورزشکاران حرفه ای است و 

باشگاه بارسلونا آن را برای فوتبالیست هایش قدغن کرده است.
جرارد پیکه در شروع مجدد اللیگا یکی از خوب های بارسلونا بوده و اکنون 

باید دید واکنش به این قانون شکنی پیکه چه خواهد بود. 

وستهام، مشتری جدید سردار آزمون
طبق گزارش های منتشر شده در رسانه های اروپایی، باشگاه وستهام انگلیس 
برای خرید سردار آزمون، مهاجم ایرانی تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ ابراز عالقه 
کرده است.در زمستان سال گذشته آزمون به تیم ولورهمپتون نزدیک شده بود، اما 
او تصمیم گرفت به فوتبالش در روسیه و زنیت ادامه دهد. این بازیکن برای زنیت 
45 بازی انجام داده و موفق به زدن 26 گل شده است. همین امر باعث شده تا 

او اکنون در رادار تیم های بزرگی در سراسر اروپا قرار بگیرد.
غیر از وستهام، باشگاه ناپولی ایتالیا هم یکی از مشتریان جدی این ستاره 25 
ساله ایرانی است. با این حال، گفته می شود وستهام آمادگی خود برای پرداخت 22 

میلیون پوند بابت خرید آزمون را به باشگاه زنیت اعالم کرده است.
از طرفی، شنیده می شود آرسنال هم وضعیت آزمون را زیرنظر گرفته، اما هنوز 
تصمیم شان برای خرید او را علنی نکرده است. اگرچه ناپولی هم یک رقیب جدی 
برای وستهام در راه جذب آزمون به شمار می رود، اما این باشگاه ایتالیایی تنها در 
صورتی می تواند رسما خواهان جذب آزمون شود که یکی از بازیکنان گران قیمت 

خود را بفروشد و درآمدزایی داشته باشد تا هزینه این انتقال را فراهم کند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک 
موتورخانه  انفجار  پرونده  گفت: 
آکادمی ملی المپیک سیر طبیعی 
را دنبال می کند و من هم  خود 
ارائه  برای  باید  اجرایی  مسئول  عنوان  به 
توضیحات به دادسرا می رفتم که این اتفاق 

افتاد و االن هم از دادسرا خارج شده ایم.
ملی  دبیرکل کمیته  شاهرخ شهنازی 
روز  که  بود  مدیرانی  از  یکی  لمپیک  ا
انفجار  پرونده  درباره  توضیح  برای  گذشته 
که  المپیک  ملی  آکادمی  موتورخانه  در 
منجر به فوت سه نفر شده بود، به دادسرا 

ونک رفته بود.
شاهرخ شهنازی، درباره دلیل حضورش 
گفت:  و  کرد  ارائه  توضیحاتی  دادسرا  در 
پرونده انفجار موتورخانه آکادمی ملی المپیک 
سیر طبیعی خود را دنبال می کند و من باید به 
عنوان مسئول اجرایی باید به دادسرا می رفتم 
و توضیحاتی را ارائه می کردم که این کار را 
انجام دادم. پرونده هم در مسیر قانونی است 
و به آن رسیدگی خواهد شد. االن هم در دفتر 
کارم هستم، حاال در این میان شایعه می شود 
که بازداشت شده ایم، من چه کار باید کنم؟

او ادامه داد: سه نفر بی گناه در این 
دیه  باید  قانون  طبق  باختند،  جان  حادثه 
بگیرند و ما هم موافق هستیم. از این رو 
المپیک  ملی  کمیته  که  شد  گفته  ما  به 
معادل دیه پول بگذارد و ما هم آن را به 
صندوق دادگستری واریز کردیم تا زمانی 
دیه  آن  از محل  رسیدگی شد  پرونده  که 
پرداخت شود و همه چیز سیر طبیعی خود 

را طی می کند.
شهنازی در مورد انتخاب پسر عارف 
به عنوان مسئول کمیسیون صلح و ورزش 
کمیته ملی المپیک نیز توضیح درباره آن را 

به آینده موکول کرد.
کمیته ملی المپیک نیر رسما با انتشار 
اطالعیه ای در این باره نوشت: »در پی انتشار 
ورزشی  ارشد  مدیر  »دو  عنوان  با  خبری 
این  المپیک  ملی  کمیته  شدند«  بازداشت 

خبر را تکذیب و اعالم می دارد هیچ کدام از 
مدیران ارشد کمیته ملی المپیک و آکادمی 
ملی المپیک بازداشت نیستند و در محل کار 

خود حاضر هستند”.
ستاره پرسپولیس طی فصل جاری با 
اشاره به اختالف امتیازی جالب توجه تیمش، 
با  اجتماعی  فاصله  رعایت  به عنوان  آن  از 

رقبا یاد کرد.
مهدی ترابی با گل سه امتیازی خود 
پررنگی  نقش  دیگر  بار  توانست  تبریز  در 
در موفقیت این تیم به جا بگذارد. هافبک 
بازگشت  در  خود  وضعیت  درباره  سرخ ها 
نه  خوشبختا گفت:  تیم  ین  ا ترکیب  به 
شرایط خیلی خوبی دارم و از طرفی شرایط 
پرسپولیس هم خوب است که ما بازی به 
تالش  بازیکنان  همه  شدیم.  بهتر  بازی 
هم  این  از  بهتر  تیم  وضعیت  تا  می کنند 
بشود. ما باید نماینده خوبی برای هواداران 
که این روزها نمی توانند به استادیوم بیایند 
باشیم. درست است که آنها کنار ما نیستند 
اما ما باید در هر بازی سه امتیاز را کسب 

کنیم تا آنها را خوشحال کنیم.
ترابی در واکنش به نقش پررنگی که 
در ثبت گل های سه امتیازی برای این تیم 
به جا گذاشته گفت: اول اینکه خدا را  شکر 
در  من  برای  خوبی  خیلی  سال  امسال  که 

پرسپولیس بود اما اینطور نیست که فقط من 
برای تیم امتیاز گرفته باشم. در پرسپولیس 
همه  و  دارد  وجود  خوبی  خیلی  تیمی  کار 
شاد  هواداران  تا  می کنند  تالش  بازیکنان 
شوند. می بینید که ما در هر بازی تا آخرین 
تالش ها  این  همه  اما  می جنگیم  لحظات 
برای شادی هواداران است چرا که آنها به 

ما انگیزه می دهند.
درباره  پرسپولیس  گله   ۱0 هافبک 
با  گل   2 گفت:  گلی اش  آقای  شانس 
اما  دارم  فاصله  جدول  این  صدرنشین 
همچنان علی علیپور شانس اول آقای گلی 
در تیم ماست. مطمئنًا او تالش بسیار زیادی 
می کند تا برای پرسپولیس موثر بوده و گل 
از  بازیکنان می دانند که قبل  اما همه  بزند 
آقای  است.  مهمتر  تیم  موفقیت  چیز  هر 
گلی مثل قهرمانی نیست که در تاریخ بماند 
و این قهرمانی است که از هر چیز دیگری 

مهم تر است.
تیمش  هفته  این  تقابل  درباره  ترابی 
خوبی  خیلی  تیم  فوالد  گفت:  نیز  فوالد  با 
دو  هر  برای  بازی سختی  مطمئن  و  است 
تیم خواهد بود. از طرف دیگر آقای نکونام 
تالش زیادی برای این تیم کرده و واقعًا تیم 
خوبی ساخته اما ما برای 3 امتیاز به میدان 
می رویم و فکر می کنم اگر با برد از زمین 

رقبای  با  خوبی  خیلی  فاصله  بیاییم  بیرون 
دیگر داشته باشیم. نمی خواهم در خصوص 
اما درباره تیم خودمان  فوالد صحبت کنم 
باید بگویم که مطمئنًا اعضای کادرفنی نقاط 
ضعف و قوت حریف را می شناسند و ماهم 
تدابیر آنها را در زمین پیاده می کنیم تا سه 

امتیاز را بگیریم تا هواداران شاد شوند.
هافبک سرخ ها در پاسخ به اینکه در 
صورت برد برابر فوالد باید قهرمانی شان را 
قطعی دانست نیز گفت: به هر حال وضعیت 
جدول به گونه ای است که اگر برنده شویم 
80 درصد راه قهرمانی را رفته ایم. ما برای 
برد به زمین می رویم و اگر این بازی را هم 
ببریم در سایر بازی ها هم همین روند را ادامه 
همیشه  پرسپولیس  هواداران  داد.  خواهیم 
دوست دارند که تیم شان برنده باشد. ما هم 

برای این مسئله تالش می کنیم.
پرسپولیس  رکوردشکنی   درباره  وی 
نیستیم  زدن  رکورد  دنبال  االن  گفت:  نیز 
چرا که بازی به بازی پیش می رویم و در 
اما  می جنگیم  امتیاز  سه  برای  بازی  هر 
هم  ما  قهرمانی  اگر  حتی  باشید  مطمئن 
با  همچنان  بازی ها  سایر  در  شود  مسجل 
کامل  امتیازات  گرفتن  برای  و  توان  همه 
در  که  بگویم  هم  را  این  می کنیم.  بازی 
پرسپولیس وضعیت به شکلی است که بازی 
به بازی پیش می رویم و تالش می کنیم تا 

سه امتیاز را بگیریم.
در  که  شوخی هایی  درباره  ترابی 
فضای مجازی تحت عنوان فاصله اجتماعی 
پرسپولیس با دیگر رقبا نام برده شده گفت: 
بله! من هم این شوخی ها و کری ها را که 
بین هواداران وجود دارد دیده ام. به هر حال 
فاصله  ما  چراکه  دارند  حق  ما  هواداران 
در  کردیم.  رعایت  جدول  در  را  خودمان 
آرزوی  ورزشکاران  و  مردم  برای همه  کل 
هیچ  که  رم  میدوا ا و  می کنم  سالمتی 
کرونا  بیماری  دچار  تیمی  هیچ  از  بازیکنی 
نشود. امیدوارم که فصل را بدون مشکل و 

با سالمتی کامل به پایان برسانیم.

شرایط پرسپولیس خوب است؛ 

ترابی: فاصله اجتماعی در صدر جدول رعایت می شود!

پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشین  سرمربی 
گفت: حاضر هستم با پرسپولیس توافق کنم چرا 
که رابطه خوبی با اعضای هیات مدیره این باشگاه 
دارم و از طرفی دوست ندارم مشکلی برای این تیم 
به وجود بیاید.گابریل کالدرون پس از پایان نیم فصل اول 
رقابت های لیگ برتر، پرسپولیس را در صدر جدول تحویل 
یحیی گل محمدی داد و به کشورش آرژانتین بازگشت. او 
پس از جدایی برای دریافت مطالباتش به فیفا رفت و باشگاه 

پرسپولیس به پرداخت 580 هزار یور محکوم شد.
سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس، در مورد مسائل 
مختلف مانند محکومیت باشگاه پرسپولیس در این پرونده، 
جایگاه مستحکم پرسپولیس در صدر جدول و ... صحبت هایی 

انجام داد که در زیر می خوانید:
فیفا  حکم  صدور  از  پس  پرسپولیس  باشگاه  مدیران 
اعالم کردند کالدرون گفته می خواهم با این باشگاه توافق 
آیا کالدرون قرار است به پرسپولیس تخفیف دهد یا  کنم. 
اینکه به این باشگاه برای پرداخت پول زمان بیشتری دهد؟

وکیلم مذاکرات را پیگیری می کند، چون در تخصص 
ایشان است، او به من توصیه کرد مذاکره نکنید، چون اگر 
مذاکره کنید و به توافق حاصله عمل نشود، باید دوباره یک 
دادگاه جدید تشکیل شود و همه چیز به مدت  2 سال دیگر 
طول خواهد کشید. من حاضر به صحبت با باشگاه پرسپولیس 

هستم، زیرا با اعضای هیات مدیره رابطه خوبی دارم و تا جایی 
که به برخی شرایط عمل شود، من مشکلی برای مذاکره ندارم

نظر شما در مورد  دارد.  قرار  آستانه قهرمانی  در  تیم 
این موضوع چیست؟

دور از انتظار نبود، خیلی خوشحالم که پرسپولیس در 
آستانه کسب قهرمانی است، فکر می کنم یک جاهایی خوب 
عمل کردیم، من این چالش را قبول کردم چون می دانستم 

تیم خوبی خواهیم شد و بازیکنان هم این را نشان دادند، 
ما روز به روز پیشرفت کردیم و تیمی بهتر از قبل ساختیم. 
بازیکنان نشان دادند که بی نظیر هستند و من فقط می توانم 
از زحماتشان تشکر کنم. ما از کیفیت و توانایی آنها استفاده 
و  رساندیم،  بهره وری  نهایت  به  را  آنها  تک تک  و  کردیم 
سعی کردیم با دید فوتبالی خودمان به پیشرفت آنها کمک 
کنیم. آنها نشان دادند که با همه مربی ها اول هستند. من 
چهارمین  کسب  مثل  دهم  انجام  مشکلی  کار  می خواستم 
همچنین  می خواستم،  هم  را  حذفی  جام  اما  قهرمانی، 
می خواستم در لیگ قهرمانان |آسیا هم به موفقیت بزرگی 
دست پیدا کنیم.ابتدای فصل خیلی ها به عملکرد تیم انتقاد 
کردند اما زمانی که شما رفتید تیم را در صدر جدول قرار دادید.

ایجاد تغییر در یک تیم قهرمان ساده نیست، اما تیم در 
زمان من داشت پیشرفت می کرد و زمانیکه من رفتم پویایی 

خیلی خوبی داشت. 
علیرضا بیرانوند ایران را برای حضور در تیم آنتورپ 
بلژیک ترک کرد. او می تواند در فوتبال اروپا موفق عمل کند؟

علی همه خصوصیات برای موفقیت در اروپا را دارد. 
من خیلی خوشحالم و این گام باعث پیشرفت دو چندان او 
ایرانی ویژگی های موفقیت در  فوتبالیست های  خواهد شد. 
اروپا را دارند، در گذشته دیگران این را ثابت کردند و علی 

هم نشان خواهد داد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی کالسه های ۹600۱۹۱ له بانک پاسارگاد سمنان به نشانی 
سمنان بلوار قائم علیه آقای مهدی سقائیان فرزند محمد به شماره شناسنامه 2876 به 
نشانی مهدیشهر – خیابان امام خیایان علوی خیابان الغدیر پ ۱2 و یا مهدیشهر ناحیه 
صنعتی گل رودبار موجب چک شماره ۱00۱/۱۱۹6460 مورخ ۱387/۱۱/23 عهد بانک 
پاسارگاد سمنان به مبلغ 800.000.000 )هشتصد میلیون ریال( مورخ صادر گردیده است 
و به انضمام کلیه خسارت و هزینه های اجرایی درخواست صدور اجرائیه نموده است که 
اجرائیه صادره در مورخه ۱3۹3/2/۱0 ابالغ گردیده و صحت آن توسط مسئول مربوطه 
گواهی گردیده که پس از طی تشریفات قانونی و عدم ایفای تعهدات توسط بدهکار و با 
درخواست بستانکار جهت وصول مطالبات خود درخواست بازداشت و ارزیابی شش دانگ 
پالک ۱042 )یک هزار و چهل و دو( واقع در بخش سه مهدیشهر به مالکیت مهدی 
سقائیان به موضع مهدیشهر – خیابان صاحب الزمان – خیابان استعالمی – باالتر از 
تعمیرات ساعت خداد نموده است که پس از استعالم از شعبه امالک نسبت به بازداشت 
شش دانگ پالک مذکور اقدام نموده است که سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 3۱42۹3 
سری د سال ۹7 صادر با حدود و مشخصات شمااًل: به طول 2/70 متر دیوار اشتراکی به 
پالک ۱040 و شرقًا: به طول ۱2/40 متر به خیابان و جنوبًا: به طول 2/70 متر دیواریست 
اشتراکی به پالک ۱043 و غربًا: به طول ۱2/40 متر به پالک های ۱044 و ۱03۹ که به 
دلیل عدم پرداخت دیون منجر به صدور اجرائیه گردیده پالک ۱042 بخش سه برابر نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری به شماره وارده ۱3۹۹0502۹۱۱6000۱5۱ مورخ ۱3۹۹/2/3 
که در محل به صورت یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 23/50 مترمربع 
که فاقد اعیانی و دارای پروانه ساختمانی از شهرداری مهدیشهر به شماره 226۹3 مورخ 
۱377/2/۱6 به مساحت کل ۱3۱/45 مترمربع مشتمل بر زیرزمین به مساحت 33/48 
مترمربع با کاربری انباری طبقه همکف به مساحت 45/88 مترمربع با کاربری تجاری 
و طبقه اول به مساحت 45/88 مترمربع با کاربری مسکونی و سرسر به مساحت 6/2۱ 
مترمربع می باشد که ارزیابی شش دانگ پالک مذکور با توجه به موقعیت، مساحت، مشاع 
بودن و کاربری ملک و دیگر عوامل مؤثر در قضیه بر مبنای قیمت به مبلغ ۹20.000.000 
)نهصد و بیست میلیون( ریال برآورد گردیده است و مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. ضمنًا در روز مزایده نیم عشر اجرائی و حق مزایده 
و سایر هزینه های مربوطه طبق ماده 40 آئین نامه اجرگا مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 

نقداً وصول و همچنین بدهی های مالیاتی و حق انشعاب آب و برق و کلیه بدهی های 
ملک فوق به دولت که مشخص نبوده بر عهده برنده مزایده است. مزایده و برابر ماده 
۱36 اصالحی آئین نامه اجراء شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. 
در روز یکشنبه مورخ ۹۹/05/۱2 از ساعت ۹ الی ۱2 ظهر در محل اجرای ثبت مهدیشهر 
به نشانی خیابان ملت، اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان – شعبه اجرا برگزار می گردد. 
فروش نقدی بوده و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل حضور یافته و در جلسه 
شرکت نمایند در صورتی که ملک باالتر از مبلغ مندرج در آگهی فروخته شود از خریدار بر 
اساس مبلغ پیشنهادی نسبت به وصول حق مزایده )مازاد مبلغ پایه ارزیابی( و سایر هزینه 
های مربوطه قانونی و حقوق دولتی نقداً اقدام می گردد و در صورت عدم شرکت خریداران 
ملک به بستانکار واگذار و هزینه های قانونی اخذ و وصول خواهد شد. ضمنًا شرکت در 
جلسه برای عموم آزاد است و چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد 
روز بعد از تعطیل، جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد.م/الف 378

تاریخ انتشار: ۱3۹۹/4/25
روحانی

رئیس ثبت اسناد و امالک مهدیشهر

موضوع : حضور جهت اجرای صیغه طالق 
متولد   3325 شماره  شناسنامه  دارای  محمد  فرزند  فیضی  فرزاد  آقای  سالم  با 
مورخ   ۹۹0۹۹78728600۱۹8 شماره  دادنامه  استناد  به  مریوان  از  صادره   ۱352/3/5
۱3۹۹/2/27 صادره از دادگستری شهرستان مریوان به اجرای صیغه طالق و ثبت آن در 
حق زوجه خانم چنور حیدری محکوم شده اید .لذا از تاریخ نشر این آگهی به مدت یک 
هفته فرصت دارید به دفتر طالق شماره 75 مریوان مراجعه فرمایید . در غیر اینصورت 

مطابق مقررات اقدام می گردد .
مرادی سر دفتر طالق 75 مریوان .

سردفتر ازدواج شماره 207 و طالق 75 مریوان – فرهاد مرادی 

بیرانوند در اروپا موفق می شود

کالدرون: حاضرم با پرسپولیس مذاکره و توافق کنم

آخرین حضور جواد نکونام 
تقابل  برای  آزادی  ورزشگاه  در 
با پرسپولیس با یک تنش تمام 

عیار همراه بود.
شنبه  پنج  فردا  فوالد  و  پرسپولیس 
دیدار حساسی را برگزار خواهند کرد که برای 
فوالدی ها از اهمیت باالیی برخوردار است. 
این دیدار تقابل کاپیتان سابق استقالل و تیم 
سرخپوش پایتخت است که از زمان بازی جواد 
نکونام در تیم آبی پوش همواره جنجالی بوده 

و حتی در دوره مربیگری او نیز از جنجالش 
کاسته نشده. سال پیش در بازی پرسپولیس 
و نساجی، جواد نکونام در حالی وارد ورزشگاه 
استادیوم  شمالی  ضلع  در  که  شد  آزادی 
هواداران پرتعداد قائمشهری با پیراهن سرخ 
از او حمایت می کردند و بازیکنانش نیز آماده 
ایوانکوویچ  برانکو  شاگردان  برابر  درخشش 
بودند. یک ساعت ابتدایی بازی بدون جنجال 
دنبال شد اما تکل شدید علی شجاعی روی 
پای کمال کامیابی نیا و کارت زرد دوم برای 

مهاجم نساجی، آغازگر یک درگیری بزرگ 
بود.جواد  تیم  دو  کادرفنی  و  بازیکنان  بین 
نکونام ابتدا برای خروج بازیکن از زمین وارد 
این  ادامه خودش هم در  اما در  معرکه شد 
جنجال مشارکت داشت و به شدت نسبت به 
داور بازی اعتراض کرد؛ اعتراض هایی که 
در 30 دقیقه پایانی مسابقه هم ادامه داشتند 
و حتی بعد از سوت پایان نیز آتش این ماجرا 
فروکش نکرد. نکونام که در مقابل سرمربی 
سابقش قرار داشت، بعد از سوت حتی با ایگور 

پیدا کرد و در نشست  پانادیچ هم درگیری 
مطبوعاتی نیز به تیم برانکو کنایه زد.

حاال او در حالی به مصاف پرسپولیس 
خواهد رفت که شاید استادیوم خالی آزادی 
عاملی برای آرامش و جلوگیری از درگیری 
در این دوئل حساس باشد. کاپیتان نکوی 
و  تیمی  هم  مقابل  بار  این  ها  استقاللی 
یحیی گل محمدی  یعنی  کاپیتان سابقش 
جذابیت  دوئل  این  و  گرفت  خواهد  قرار 

مسابقه را باال خواهد برد.

پرسپولیس – فوالد؛ کاپیتان در مقابل کاپیتان!

بازیکنان  اگر  گفت:  فوالد  تیم  سرپرست 
کرونایی ما سالمت خود را بدست بیاورند، برای 

بازی با پرسپولیس به شرایط ایده آل می رسیم.
محمد علوی، در ارتباط با دیدار پیش روی 
تیم فوتبال فوالد خوزستان مقابل پرسپولیس در چارچوب 
هفته بیست و پنجم لیگ نوزدهم در ورزشگاه آزادی، اظهار 
را  خود  کامل  سالمت  ما  کرونایی  بازیکنان  اگر  داشت: 
ایده آل  با پرسپولیس به شرایط  بازی  بیاورند، برای  بدست 
خود می رسیم. پرسپولیس اگر در این دیدار به پیروزی برسد، 

قهرمان لیگ نوزدهم می شود.
فوالد  بازیکنان  شرایط  خصوص  در  ادامه  در  وی   
زیادی  انگیزه  هم  ما  سو  آن  در  کرد:  تصریح  خوزستان 
قهرمانان  لیگ  سهیمه  کسب  اصلی  مدعی  چون  داریم، 
آسیا هستیم و می توانیم نایب قهرمان هم شویم. امیدوارم 
لطف  به  شود.  خوبی  بازی  حاشیه،  از  دور  به  دیدار  این 
خدا با حمایت های فوالد خوزستان و کادر فنی خوبی که 
نکونام است،  از آن زحمات جواد  داریم که بخش زیادی 

شرایط خوبی داریم.

پیرامون  خوزستان  فوالد  فوتبال  تیم  سرپرست   
افزود:  پرسپولیس  مقابل  تیم  این  دیدار  از  پیش بینی اش 
وارد  اینکه  جای  به  پرسپولیس  مقابل  دیدار  در  امیدوارم 
حاشیه شویم، هر دو تیم داشته ها و توانایی های فنی خود 

را نشان دهند.
فوالد  معقوق  بازی های  مورد  در  پایان  در  علوی   
خاطرنشان کرد: االن همه بازی ها سخت است و دیدار های 
عقب افتاده ما با تیم فوتبال نساجی در مازندران و نفت مسجد 

سلیمان، بازی های دشواری است.

علوی: فوالد مدعی اصلی نایب قهرمانی است
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از راست برند اریل، میرجالل الدین کزازی و علی اصغر محمدخانی 
اختصاصی دنیای جوانان

عیان کن گنج حسنت ای پری
ویرانه اش با من

حمید نقوی

پریشان کن سر زلف سیاهت شانه اَش بامن
سیه زنجیر گیسو باز کن دیوانه اش با من

که می گوید که می نتوان زدن بی جام و پیمانه
شراب از لعل گلگونت بده پیمانه اش با من

مگر نشنیده ای گنجینه در ویرانه دارد جای
عیان کن گنج حسنت ای پری ویرانه اش با من

زسوزعشق لیلی درجهان مجنون شد افسانه
تو مجنونم بکن در عشق خود افسانه اش بامن

بگفتم صید کردی مرغ دل نیکو نگه دارش
سر زلفش نشانم داد و گفتا النه اش با من

ز ترک می اگر رنجید از من پیر میخانه
نمودم توبه زین پس رونق میخانه اش با من

پی صید دل آن بلبل دستان سرا »حامد«
به گلزار از غزل دامی بگستر، دانه اش با من

مدیر  علمی،  ن  ندا خا عضای  ا ز  ا علمی  موسی 
علمی  علم،  نشرهای  دست اندرکاران  از  و  علمی  کتابفروشی 
بیماری  اثر  تیر ۱3۹۹ در  شنبه 24  و سخن، صبح امروز سه 

درگذشت.
او فرزند محمدعلی علمی بزرگترین پسر محمداسماعیل 
علمی و بنیانگذار شرکت تضامنی چاپ علمی بود که همراه با 
برادرانش 8 انتشارات و چندین کتابفروشی را اداره می کردند. 
موسی علمی، کتابفروشی علمی را که کهن ترین میراث خاندان 
بود، در اختیار داشت، کتابفروشی کهن سالی که از جنگ جهانی 

دوم بر جا بود اما در سال های اخیر، تعطیل شده بود.
او عضو خانواده علمی بود، خاندانی که بیش از ۱00 سال 
است در کار چاپ هستند و انتشارات زیادی را مدیریت کرده و 
می کنند، خاندان علمی یکی از مهم ترین خاندان های نشر در 
انتشار کتاب فعال بوده اند،  ایران هستند که در حیطه چاپ و 
خاندانی که بخش مهمی از تاریخ صنعت نشر با نام آنان پیوند 

خورده است.

موسس انتشارات علمی درگذشت

در  »پناه«  رمان  نویسنده 
مراسم رونمایی از این کتاب گفت: 
نوشتن داستان در فضای مجازی 
محاسن و معایب خود را دارد اما محاسن آن 

بیشتر است.
امضای  جشن  و  رونمایی  مراسم 
رمان »پناه« نوشته الهام تیموری با حضور 
نیلی  میثم  منتقد،  به عنوان  آباد  معصومه 
شمشیری  ابراهیم  مدیره،  هیئت  رئیس 
مدیرعامل، سیدصادق رضایی عضو هیئت 
حجت االسالم  و  سروش  انتشارات  مدیره 
بعد  حجاب  و  عفاف  قرارگاه  دبیر  کشوری 
از ظهر دیروز دوشنبه 24 تیر در فروشگاه 

ترنجستان سروش برگزار شد.
تیموری  این مراسم  اول  بخش  در 
به عنوان نویسنده کتاب گفت: »پناه« سومین 
رمان من است که نوشتم و بعد از آن سه رمان 
دیگر هم کار کردم. ایده پناه مدت ها در ذهن 
من بود. اما قسمت نشده بود آن را قلم بزنم تا 
اینکه سایت با حجاب، سفارش این کار را به 
من داد. پس دست به قلم شدم و به صورت 

روزنویس شروع به نوشتن کردم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا چاپ 
کارهای  گفت:  انجامید،  طول  به  اثر  این 
کار،  برای  خودم  سخت گیری  و  سفارشی 

باعث شد کار به طول بکشد.
در  خود  تجربه  به  اشاره  با  تیموری 
گفت:  مجازی  فضای  در  داستان نویسی 
شاید یکی از دالیلی که در فضای مجازی 
بود که خودم  این  نوشتن کردم،  به  شروع 
کتاب خوان حرفه ای بودم و از جایی به بعد، 
احساس کردم کتابخانه ها آن کتابی را که 
من دوست دارم ندارند. پس رو به نسخه های 
آوردم و متوجه شدم که در  مجازی کتاب 
این کار نظارت خاصی وجود ندارد و هر کسی 
این مساله  می تواند دست به  قلم شود. که 
جامعه  سازی  الگو  و  فرهنگ  به  می تواند 
آسیب وارد کند. من سعی می کنم دغدغه مند 
باشم و هدف دار کار کنم. از روز اولی هم که 
شروع به نوشتن کردم سعی کردم کارهای 
ارزشی انجام  دهم. قضاوت این  را که چه قدر 

موفق بودم، به مخاطب می سپارم.
نوشتن  گفت:  ادامه  در  این نویسنده 
از  را  دارد،  مجازی محاسن و معایب خود 
این نظر که مخاطبین به صورت آنالین منتظر 
هستند سر ساعت خاصی کار را منتشر کنید، 
ممکن است نویسنده را دچار اضطراب کند. 
اما از نظر دیگر، مدام با مخاطب در تماس 
هستید؛ نظرات را می گیرید و مطالعه می کند 
داستان تان  ادامه  نوشتن  در  شما  به  این  و 
کمک خواهد کرد. به این ترتیب، نقاط قوت و 
ضعف خود را در نوشتن پیدا کنید. من معتقدم 
محاسن کار آنالین بیشتر از معایب آن است. 

اما نکته مهم سطح فاصله صبر دو مخاطب 
آنالین و کتابهای چاپی است. اگر می خواستم 
پناه را از ابتدا کاغذی بنویسم 500 صفحه 
می شد. اما به نوع مجازی به این حجم اکتفا 
کردم و پس از 3 بار بازنویسی به این نتیجه 

رسیدم که نباید به شالوده کار دست بزنم.
تیموری در پاسخ به این سوال که رمان 
»پناه« چه قدر می تواند در جامعه امروز تاثیر 
به عنوان  می کنم  فکر  گفت:  باشد،  داشته 
و  باشم  آرامان گرا  خیلی  نباید  یک نویسند 
باید وظیفه ای را که احساس می کنم روی 
امیدوارم نظر  انجام دهم.  دوش من است، 
مثبت و نیتی که عنوان نویسند دارد، باعث 
شود این موفقیت به دست بیاید؛ حتی اگر هر 
تا مخاطب داشته باشد که شما  کتابی ۱0 

بتوانید به آن تلنگر بزنید.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
کرد  اشاره  کتاب  نوشتاری  سبک  به  خود 
را  خود  نویسنده سبک خاص  هر  گفت:  و 
دارد. این مدل نوشتن شاید سبک من باشد 
باشد.  مشهود  هم  دیگرم  آثار  در  شاید  و 
نداشتم. چرا  تمرکز خاصی  آن  خیلی روی 
که از ابتدای نوجوانی مخاطب خوبی بودم 
و کتاب های  مختلف را از ناشران مختلف 

را مطالعه کرده ام.
االسالم  این مراسم حجت  ادامه  در 
کشوری دبیر قرارگاه عفاف و حجاب گفت: 
حضرت  سپاه  در  حجاب  و  عفاف  قرارگاه 
محمد رسول اهلل )ص( تهران در عرصه های 
عرصه ها  برخی  در  اما  است  فعال  مختلف 
حضور برجسته و پررنگ تری دارد. یکی از 
آنها سایت باحجاب است که به همت تعدادی 
از بانوان، از سال ۹2 راه اندازی شد و اهدافی 
را نیز در سرلوحه تولیدات خود قرار داد که 
از آن جمله می توان به مجموعه رمان های 
سریالی اشاره کرد که در این راستا تاکنون 
یکی  »پناه«  رمان  و  است  کار شده  اثر   6

از آن هاست.
حوزه  درگیر   85 سال  از  افزود:  وی 
ایجابی  فعالیت های  و  حجاب  و  عفاف 

چندین  بودیم.  این بخش  در  فرهنگی  و 
کتاب نیز بنده تألیف کرده ام که از آن جمله 
با حجاب  فرشته  به حجاب چرا؟،  می توان 
اشاره   ... و  زیبایی  برای  استانداردی  و 
تولیدات در حوزه  کرد. همیشه جای خالی 
و  عفاف  حوزه  در  رمان  و  داستانی  ادبیات 
که  جلساتی  در  می شد.  احساس  حجاب 
مقام  خدمت  در  این حوزه  فعاالن  همراه 
معظم رهبری توفیق حضور داشتیم، ایشان 
همچنان بر حوزه عفاف و حجاب تاکید داشته 
و به ویژه به وجه فیلم سریال و داستان اشاره 
داشتند.از این رو به این فکر افتادیم در حوزه 
زیرا  باشیم.  اثربخش  نیز  داستان نویسی 
صحبت  اندیشه ورز  هیأت  با  که  هنگامی 
می کردیم، یکی از تهدیدات فضای مجازی 
که باید با آن مقابله جدی داشته باشیم، بحث 
رمان های سریالی آنالین بود که در فضای 
منافی عفت متنشر می شد و نسبتا مخاطب 
قابل توجهی داشت. از این رو به این نتیجه 
رسیدیم برای مقابله کارهایی ناظر به مسائل 
ارزشی و عفیفانه منتشر کنیم. خصوصا در 

بحث حجاب که جای کار بسیاری دارد.
دبیر قرارگاه عفاف و حجاب گفت در 
زیبانو  جشنواره  برگزاری  به  اشاره  با  ادامه 
با  این جشنواره  در  گفت:  گذشته  سال  در 
بخش  در  حجاب،  و  عفاف  موضوعیت 
جوانی  نویسندگان  با  داستانی  تولیدات 
از  می توانیم  راه  ادامه  در  که  شدیم  آشنا 
از  دیگری  بخش  بگیریم.در  بهره  آنها 
کتاب  آباد نویسنده  این مراسم، معصومه 
برای  کتاب ها  گفت:  هستم«،  زنده  »من 
خوانده شدن، نقد و گفتگو نوشته می شوند. 
کتاب  یک  اما  نیستم،  کتاب  منتقد  من 
درباره اش  و  نقد  خوانده،  می شود،  نوشته 
گفتگو می شود. اگر بخواهم از این اثر بسیار 
ارزشمند صحبت کنم، آنچه که من برداشت 
کردم دو سبک زندگی بود؛ یکی سبکی است 
که بدون هیچ الگو و آموزه  و تربیت خاصی، 
از گروه های  متاسفانه در بعضی  یله و رها 
و  گرفته  شکل  ما  جوانان  میان  اجتماعی 

تالش می کند او را به سمت بی هویتی ببرد. 
چون آنچه هویت، رفتار و کنش های ما را 
شکل می دهد در واقع متاثر از تربیت ماست 
و این کتاب شخصیت هایی را انتخاب کرده 
با  متناسب  دارد که  نشانه هایی  نمادها و  و 

رفتار و گفتمان هایی امروز جامعه هستند.
برای  پناه تجربه ای  رمان  افزود:   وی 
افرادی است که از این مسیر عبور می کنند. 
پناه به وسیله کتاب در مسیر قرار گرفت و 
این، از امتیازات کتاب است. اگرچه ابتدا با 
ادبیات ناموزون و خیلی نامربوط و نامبارک و 
احساس شادی زودگذر اما، سوال مهم توسط 
همان شهاب الدین که کتاب را به او داد، در 

ذهنش شکل گرفت.
به عنوان  رضایی هم  صادق  سید 
سخنران بعدی این مراسم گفت: با توجه به 
این کتاب  کتاب،  در  موجود  شخصیت های 
جنسیت ندارد. 4 شخصیت آن زن هستند 
مرد  تاثیرگذار  شخصیت   ۱6 از  بیش  و 
است  کتاب هایی  ازجمله  این اثر  اما  دارد. 
نیست.  جنسیت بردار  و  ندارد  جنسیت  که 
منفی  و  مثبت  بخش های  در  حتی  آقایان 
کتاب  این  شبیه  دارند.  تاثیر  بیشتر  کتاب 
منتشر  و  نوشته  ترکیه  در  پیش  سال  چند 
فرار  از خانواده  اینجا فردی  در  است.  شده 
می کند و دوباره برمی گردد. اما در آن کتاب 
زنی حدود 40 ساله فرار می کند و آن کتاب 
در کشور خود با شمارگان باالی یک میلیون 

نسخه منتشر شد.
وی افزود: در اینجا ناشرانی هستند که 
دنبال ترویج بی حیایی و بی عفتی، و صرفا 
دنبال جیب خود اند. این را به خودم و ناشران 
دولتی و حوزه های دینی و والیی، متذکر 
منتشر  »پناه«  رمان  به  شبیه  که  می شوم 
نشده بود. اما سروش با جرات این کتاب را 
چاپ کرده و اسم آن را هم رمان گذاشته 
کتاب،  کارشناس  به عنوان  هم  بنده  است. 
ببینیم  باید  دفاع می کنم.  آن  رمان بودن  از 
چه  این کتاب  با  می خواهند  هم سو  ناشرین 
کنند. می توانند همت کنند و تیراژ آن را به 

یک میلیون برسانند یانه؟
وی در پاسخ به این سوال که برنامه ای 
برای تدوام چاپ این نوع کتاب ها دارید، گفت: 
این کتاب به صورت خودجوش نوشته شده و 
باال آمده است. اگر ما سبک زندگی ایرانی و 
اسالمی را در کار داشته باشیم، و اگر همه 
جنبه های زندگی قرآنی وجود داشته باشد، 
تاثیرگذارتر خواهد بود. ما بیشتر دنبال این نوع 
کار هستیم. عفاف، شبیه اصول دین است 
و حجاب فروع دین است. یکی از تجلیات 
عفاف، ظواهر است و عفت، عفاف و حیا شبیه 
عقل است که اگر زائل شود، آدمی دست به 

هر کاری خواهد زد.

محاسن نویسندگی آنالین بیشتر از معایب آن است

گذر »طوفان خورشیدی« به کتابفروشی ها افتاد
رمان »طوفان خورشیدی« نوشته آرتور سی کالرک و استیون بکستر 
به تازگی با ترجمه مشترک شادی حامدی خواه و پوریا ناظمی توسط انتشارات 
از  این کتاب یکی  بازار نشر شده است.  کتابسرای تندیس منتشر و راهی 
عناوین مجموعه »شاهکارهای ادبیات علمی و تخیلی« این ناشر و جلد دوم 

کتاب »ادیسه زمان« است.
آرتور سی کالرک یکی از اسالف داستان های علمی تخیلی است و 
جایزه ای نیز برای انتخاب آثار برگزیده این ژانر به نام او وجود دارد. نسخه 

اصلی کتاب موردنظر سال 2005 منتشر شده است.
قصه جلد اول »ادیسه زمان« درباره ماجراجویی های سه  فضانورد روس 
و آمریکایی، چند سرباز سازمان ملل و یک لشگر از سربازان انگلیسی قرن 
نوزدهمی با همکاران هندی شان بود. »نخست زادگان« موجوداتی هستند 
از وجود  انسان  اما  را زیر نظر دارند.  به پیرِی کیهان، زمین  که کمابیش 
نخست زادگان آگاه نیست تا آن که در لحظه ای کوتاه، زمین تکه تکه می شود 
و دوباره مثِل یک جورچیِن عظیم به هم متصل می شود. ناگهان سیاره و 
تمام موجوداِت زنده  ساکن بر آن، دیگر از یک روزگاِر واحد نیستند. دنیا به 
چل تکه ای از دوران های مختلف تبدیل می شود؛ از دوراِن پیش از تاریخ تا 
سال 2037. از هر کدام از زمان ها هم ساکنانی حاضر هستند که حاال باید 

در کنار یکدیگر زندگی کنند.
این قرار است  از  اما داستان »طوفان خورشیدی« به عنوان جلد دوم 
که ذهن بیِسسا دات به عنوان شخصیت اصلی، درگیر یادآوری خاطراتش 
از پنج سال زندگی در دنیای جانشین زمین، به نام میر، است. میر، دنیایی 
دوره های  از  که  بوده  و سرزمین هایی  مردمان  از  و ساخته شده  پازل مانند 
مختلف تاریخ کره زمین گرد هم آمده بوده اند. اما در زمان حال که داستان 
جریان دارد، نخست زادگان یعنی موجودات اسرارآمیز با قابلیت های فناورانه 
نامحدود، او را از میر به زمین برگردانده اند؛ زمینی که معلوم نیست در چه 

سالی به سر می برد.
در ادامه داستان بیسسا دات متوجه می شود گویی دوهزار سال گذشته و 
نقشه هایی که قبال توسط تماشاگران مرموز چندسال نوری آن طرف تر جریان 
داشت، حاال خود را به شکل طوفان  خورشیدی نشان می دهند. این طوفان  
برای از بین بردن شکل های مختلف زندگی در کره زمین طراحی شده بودند و 
از طریق بمباران پرتوهای مرگبار عمل می کردند. سواالتی که این میان ذهن 
شخصیت اصلی داستان را آزار می دهند، از این قرارند که چرا نخست زادگان، 
میر را به وجود آوردند یا چرا او را به آن جا بردند و سپس فقط یک روز پس 

از نخستین ناپدیدشدنش او را به زمین برگرداندند.
با جلوتر رفتن داستان بیسسا زمانی که دانشمندان نوعی نابه هنجاری 
را در مرکز خورشید کشف می کنند، به پاسخ سواالتش می رسد و پاسخ ها 
هم ترسناک هستند؛ ازجمله این که نابه هنجاری چون علت طبیعی ندارد پس 
نتیجه مداخله بیگانگان است. حاال بیسسا باید برابر بمب ساعتی خورشیدی 
بایستد و در دوره ای که شبیه آخرالزمان است و تفاوت های اعتقادی و سیاسی 

خود را با قدرت نشان می دهند، مردم را با یکدیگر متحد کند...
این کتاب با 448 صفحه و قیمت 68 هزار تومان منتشر شده است.
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فرناز میرزالو

کشف راه های ابتکاری برای رونمایی 
کتاب ها در دوران کرونا

به  را  کتاب ها  رونمایی  برنامه های  امکان  کرونا  ویروس  که شیوع  حالی  در 
شکل قبل مختل کرده، اما نویسندگان دست و پا بسته نمانده اند و به سراغ راه های 

مبتکرانه رفته اند.
پاندمی کووید -۱۹  انترتینمنت ویکلی، نویسنده ها که به خاطر  به گزارش  
نمی توانند در کتاب فروشی ها رخدادهای حضوری برگزار کنند، دارند در زمینه راه های 

رونمایی و معرفی کتاب های شان خالقانه تر و گروهی تر برخورد می کنند.
برای رونمایی نخستین رمان مالنی کانروی-گلدمن که »دنیای محتمل« نام 
دارد و توسط »رد هن« منتشر می شود، راه حل نوآورانه برای مراسم رونمایی کتاب 
این نخستین رونمایی  باید  انتخاب شده است. احتمااًل  اتومبیل  با  حضور مدعوین 

کتاب به شکل ورود با خودرو باشد.
این برنامه قرار است چهارم آگوست در سالن ورود با خودرو فینگرلیکس واقع 
در آبرن نیویورک سیتی برگزار شود. آنجا کانروی-گلدمن گفت وگویی با باب پرول 
نویسنده خواهد داشت و شرکت کنندگان می توانند پاپ کورن رایگان دریافت کنند 

و فیلم سال ۱۹8۹ »چیزی بگو« را هم تماشا کنند.
کانروی-گلدمن می گوید: من 48 سال صرف نوشتن این رمان کردم و کووید 
برنامه تور من ۱0 توقف  نابود کرد. در  را  برنامه های من برای رونمایی آن   ۱۹-
مجازی وجود دارد که خوشحالم می توانم چنین کاری بکنم اما می خواستم تولد کتاب 
را با تمام افرادی جشن بگیرم که در به دنیا آوردن آن به من کمک کردند و چنین 

چیزی بدون داشتن فعل وانفعال حضوری امن ممکن نبود.
او اضافه کرد: این رخداد فرصتی فوق العاده برای انجام دادن این کار است. 
ژانر داستانی همیشه درباره واقعیت های جایگزین و اتفاق های ممکن است. حاال 
اینجا در تابستانی هستیم که هرگز پیش بینی آن را نمی کردیم. پس کمی از آن 

لذت ببریم؟
این نویسنده امیدوار است فروش کتاب را از طریق وبسایت انجام دهد. وی 
چند انتخاب هم برای امضای کتاب در نظر دارد که از جمله آن ها می توان به این 
اشاره کرد که شرکت کنندگان حاضر با ماشین در مراسم رونمایی، راهنما بزنند و 
نشان بدهند که می خواهند کپی کتاب شان امضا شود. این رخداد رایگان در رسانه های 

اجتماعی با هشتگ »پارک کنید و بخوانید« تبلیغ می شود.
کتاب  برای  کردن  تبلیغ  تریلر،  ژانر  کارکشته  نویسنده  سیلوا  دانیل  برای 
جدیدش با عنوان »نظم« از هارپرکالینز به این معنی بوده که یک تور مجازی 
گسترده راه بیندازد. او با ۱8 کتابفروشی مستقل شریک شده تا مراسم رونمایی 
کتابش را روز چهاردهم جوالی به صورت الیو استریم کنند. در این مراسم نویسنده 
یک تور مجازی از فضایی به مخاطبان ارایه می دهد که در آن می نویسد و بعد 
از سی ان ان خواهد داشت و به سوال های  با جیمی گنگل  یک مصاحبه مجازی 

مخاطبان پاسخ می دهد.
که  است  مجازی  مراسم   40 از  یکی  تنها  سیلوا  کتاب  از  رونمایی  مراسم 
کتاب فروشی »پویزوند پن« در ماه جوالی برگزار می کند. باربارا پیترز مالک این 
کتاب فروشی گفت با وجود اینکه این مغازه دو سال است رخدادهای بزرگ را الیو 
استریم می کند، انجام دادن آن ها در این مقیاس که امروز مد نظر است، نیازمند 

کمی یادگیری بود.
او گفت: هر روز ما داریم چیزهای جدید یاد می گیریم و از فرصت های جدید 

استقبال می کنیم.

کتابخانه ملی ۱۰ روز تعطیل شد
کتابخانه ملی ایران برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به مدت 

۱0 روز تعطیل شد.
پیرو ابالغیه استانداری تهران و به منظور جلوگیری از شیوع ویروس 
 3 جمعه  تا  تیرماه   25 چهارشنبه  امروز  از  ملی  کتابخانه  تاالرهای  کرونا، 
مردادماه به مدت ۱0 روز تعطیل اعالم شد و تاالرهای کتابخانه ملی در این 
مدت هیچ گونه خدماتی ارائه نخواهند داد. بدیهی است بازگشایی کتابخانه 

ملی ایران در اطالعیه هی دیگری اعالم خواهد شد.

ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  نامه  آئین  آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱3۹8603۱۹0۱40048۱7- ۹۹/۱۱/23هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرنگیس مالیی  فرزند 
دادعباس بشماره شناسنامه 25 صادره از رابر درششدانگ یک باب خانه  به مساحت 3۱3 
متر مربع پالک-فرعی از 345-اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 2۱3-فرعی از345-اصلی 
قطعه دو واقع در اراضی بلوک جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی 
سیدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱5 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/4/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/4/25

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  نامه  آئین  آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱3۹۹603۱۹0۱4000۱۱6- ۹۹/2/25هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی پای برجا  فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 5۱0 صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت 26۹ متر 
مربع پالک-فرعی از 574-اصلی مفروز ومجزی شده از پالک۱۱۹3 -فرعی از574-اصلی 
قطعه دو واقع در اراضی جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
شریفی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱5 روز 
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/4/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/4/25

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  نامه  آئین  آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱3۹۹603۱۹0۱4000343  ۹۹/2/22 شماره  برابررای   
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینت کمالی زیرکی  
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه ۱۱8۹5 صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه 
مشتمل بر باغچه سردسیری به مساحت 635 متر مربع پالک-فرعی از 33-اصلی مفروز 
ومجزی شده از پالک۱0 -فرعی از33-اصلی قطعه یک واقع در اراضی اسبی)روستای 
شهید سعیدی(جبالبارز جیرفت بخش 34 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
سعیدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱5 

روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/4/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/4/25

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  نامه  آئین  آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  دوم  ۹۹/2/22هیات   -۱3۹۹603۱۹0۱4000345 شماره  برابررای   
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه بهرآسمانی 
کهنوج  فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 80۱ صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 303 متر مربع پالک-فرعی از 574-اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 65-

فرعی از574-اصلی قطعه دو واقع در اراضی کالغ آباد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری 
از مالک رسمی آقای غالمحسین نخعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله۱5 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/4/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/4/25

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  نامه  آئین  آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  اول  ۹۹/2/27هیات   -۱3۹۹603۱۹0۱4000443 شماره  برابررای   
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر لورگی پور  فرزند 
عزت اله بشماره شناسنامه 88۹7 صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
465/58 متر مربع پالک-فرعی از 57۱-اصلی مفروز ومجزی شده از پالک ۹4-فرعی 
از57۱-اصلی قطعه دو واقع در اراضی سرجاز جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای دادعباس ساالری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
به صدور سند  به فاصله۱5 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت  نوبت  دو 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/4/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/4/25

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  نامه  آئین  آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابررای شماره ۱3۹8603۱۹0۱4005223- ۹8/۱2/3هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال مشایخی  فرزند حسن بشماره 
شناسنامه ۱۱4۹0 صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه  به مساحت 30۱/۹5 متر 
مربع پالک-فرعی از 546-اصلی مفروز ومجزی شده از پالک -فرعی از546-اصلی قطعه 
دو واقع در اراضی پشت لرجیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی خانم مرضیه 
شریفی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱5 روز 
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/4/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/4/25

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  نامه  آئین  آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  دوم  ۹8/۱۱/۱هیات   -۱3۹8603۱۹0۱4004630 شماره  برابررای   
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
فرزند  مهنی  نعیمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه 
جهانگیر بشماره شناسنامه 3020047۹86 صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۱60 متر مربع پالک-فرعی از 574-اصلی مفروز ومجزی شده از پالک۱۱۹۱ 
-فرعی از574-اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای حاج نجف افشارمنش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله۱5 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/4/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/4/25

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی ناحیه یک شهرکرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاری 

به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیات مندرج در 
قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرکرد مورد رسیدگی و رأی 

آن صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک واقع در قریه شهرکرد شماره پالک 2- اصلی 

۹023 فرعی آقای اسداهلل خدری غریب وند ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱80 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از میرزاقلی حبیبیان دهکردی 

امالک واقع در قریه چالشتر به شماره پالک 53- اصلی 
۱208 فرعی آقای کریم فتاحی چالشتری ششدانگ یک باب خانه به مساحت 263/۹6 

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از غالمحسین اسحقی چالشتری
امالک واقع در مزرعه هرز آب از مزارع بن پالک ۱۱0- اصلی 

2۱5 فرعی آقای یعقوب نادری بنی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 224/56 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از شهرداری بن 

امالک واقع در قریه سورشجان به شماره پالک 2۱2- اصلی 
8۹۱ فرعی آقای فرشاد عبداهلل زاده سورشجانی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

327/43 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از عیدی محمد عبداله زاده سورشجانی 
25۹5 فرعی خانم توران اسفندیاری گله ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱87/5 

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از علی ضامن حیدری سورشجانی 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
از  ۱5 روز  الذکر در دو نوبت به فاصله  این آگهی نسبت به امالک فوق  سند رسمی 
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی در شهرها و از 
تاریخ الصاق آگهی در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد ناحیه یک شهرکرد 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به  را  دادخواست  تقدیم  و گواهی  نماید  دادگاه عمومی محل  به  دادخواست  تقدیم  به 
به  موکول  ثبت،  اقدامات  این صورت  در  تحویل دهد.  ناحیه یک شهرکرد  ثبت  اداره 
ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت 
از مراجعه  نماید و صدور سند مالکیت مانع  محل مبادرت به صدور سند مالکیت می 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه ۹۹/4/۱0

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۹۹/4/25
علی رحیمی

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرستان شهرکرد 

آگهی حصروراثت
استنادشهادتنامه  /شناسنامه323064۱043به  ملی  شماره  به  محمدسبحانی  اقای 
وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۹00405تقدیم این شورانموده 

وچنین اشعارداشته که شادروان سرکوسبحانی به شماره ملی/شناسنامه323065۹775در
تاریخ ۹۹/4/۱0دراقامتگاه دائمی خوددرگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتنداز:

۱-ژیکال سبحانی فرزندسرکو به شماره شناسنامه /ملی38۱08۹4257 )دخترمتوفی(
2-افسانه فتاحی فرزند محمدبه شماره شناسنامه/ملی32308۱650۱)همسرمتوفی(
3- محمدسبحانی فرزندمحمدسعید به شماره شناسنامه/ملی323064۱043)پدرمتوفی(

4- فاطمه ربانی فرزندقادربه شماره شناسنامه/ملی3230632346)مادرمتوفی(
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبوررادریک نوبت یک مرتبه اگهی  با  اینک 
مینمایدتاهرکس اعتراض داردویاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشر نخستین اگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف مریوان- رفیق عبدی م الف 65

–اف جی 75 مدل  لندکروز  تویوتا  وانت  و برگ سبز  مالکیت برگ کمپانی  اسناد 
۹86 به رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک 6۱- ۱۹7 ص ۹۹ موتور3F00۹5۹00  به 
شماره شاسیFJ75003۱386 شناسهJPXA86۱X۱LZ03۱386 مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
مریوان



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیک: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

چهارشنبه 25 تیر ۱399  قیمت ۱۰۰۰ تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1506

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲75، طبقه پنجم، واحد ۱7

 تلفن: 6656۲8۰۱-669۱73۱۲ -669۱5۲68      
فکس:66۱۲6۱39

دولت، فکری به حال هنرمندان تئاتر بکند

ز  ا ر  حسین پو ین  لد ب ا شها
نمایش  اجرای  برای  خود  انصراف 
اشاره  با  و  داد  خبر  گالیله«  »زندگی 
به اجرای این اثر در پاییز سال ۱400 
ابراز امیدواری کرد دولت، فکری به 
هنرمندان  اقتصادی  وضعیت  حال 

تئاتر بکند.
وی گفت: نمایش »زندگی گالیله« قرار بود بعد از سه سال در نوبت 
اجرا ماندن در تاریخ خرداد و تیر ۱3۹۹ در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر 
را به شکل جدی  آذرماه تمرینات نمایش  ابتدای  از  برود.  روی صحنه 
در پالتوی خصوصی و با هزینه شخصی آغاز کردیم که به دلیل بحران 
کرونا کار در نیمه اول اسفند تعطیل شد. ما برنامه ای 5 ماهه برای آماده 
سازی نمایش در نظر گرفته بودیم که با تعطیلی اجباری که پیش آمد 

تنها 45 درصد از نمایش آماده شده بود.

مجری و داوران مسابقه »77 ساعت« معرفی شدند

زیگر  با چند  معرفی  ز  ا پس 
تلویزیونی  مسابقه  در  شرکت کننده 
سعید  کارگردانی  به  ساعت«   77«
ابوطالب حاال نام داوران این مسابقه 
به همراه دو تن از بازیگران جدید آن 

نیز رسانه ای شد.
به  خداشناس  کاوه  از  گذشته  هفته 
قاسمی  ارسالن  و  برده شد  ساعت« نام   77« بازیگر  مجری  عنوان 
معرفی  پروژه  این  در  کننده  بازیگران شرکت  سلیمانی نیز  و سپند امیر 
شدند. مسابقه »77 ساعت« شامل بخش های میدانی و استودیویی است 
و تابستان امسال توسط یک گروه بزرگ در شبکه آموزش تولید می شود تا 
پاییز به آنتن برسد.در کنار کاوه خداشناس، شهرزاد کمال زاده نیز اجرای 
این مسابقه را برعهده دارد و لیال اوتادی و رامتین خداپناهی نیز به عنوان 

داور در پروژه خواهند بود.

زکریا یوسفی تک آهنگ کردی »ریبوار« را 
منتشر کرد

ر«  ا یبو »ر کردی  تک آهنگ 
اسکندری،  فرهنگ  امیر  تنظیم  با 
و  سفی  یو یا  کر ز گی  نند ا خو
بر  اسکندری  میر فرهنگ  ا تنظیم 

کردنشین  مناطق  نواحی  موسیقی  اساس 
کشور در فضای مجازی منتشر شد.

در عرصه  است  نوازنده سازهای کوبه ای که مدتی  یوسفی  زکریا 
خوانندگی نیز فعالیت می کند، درباره این قطعه گفت: » ریبوار برداشت من 
اصالتش  و  حال  که  است،  از نغمه ای  قدیمی  و امیرفرهنگ اسکندری 
هویداست. »ریُبوار« در زبان کردی به معنی »رهگذر« است، و اصل آن 
در بیات ترک بوده که در این جا به فضای شور انتقال داده شده است. در 
این مجال تالشمان برای حفظ حال و هوای موسیقی ناب ُکردی و تأمین 

نیروی عاطفی آن با تمرکز بر معانی کالم ِ آن بوده است. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

چشم انداز مثبتی در برابر  سینما نیست

سینما  تهیه کننده  خانی  سعید 
در حال حاضر هیچ  که  است  معتقد 
وجود  سینما  برای  مثبتی  چشم انداز 

ندارد.
سینمایی  پروژه های  وی درباره 
که در دست دارد، گفت: دو فیلمنامه 

سینمایی در دست دارم که کارگردانی یکی 
تقی زاده  مصطفی  را  دیگری  و  کاهانی  عبدالرضا  را  فیلمنامه ها  این  از 

برعهده دارند.
وی افزود: کاهانی در حال بازنویسی این فیلمنامه اجتماعی است 
و قرار بود بعد از پایان بازنویسی برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنیم، 
همچنین فیلمنامه دیگر نیز که یک اثر کمدی است برای دریافت پروانه 
ساخت آماده بود که به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور تصمیم گرفتیم 

در چنین شرایطی برای پروانه ساخت اقدام نکنیم.
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چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲۱ - پ. ۱5

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک ۱۰8- واحد9 
تلفن: ۲63۰58۲۴- فکس: ۲63۰58۲۴ صندوق پستی: ۱۱5- ۱9558 

سازمان شهرستان ها:  ۰9۱۲۲75۲۱9۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 
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-روزهاي عجيب و غريبي را سپري 
مي كنيم... شما در اين روزها چه مي كنيد؟

*این روزها سعی در حفظ سالمتی خودمان داریم تا اگر 
شد در آینده به کاری مشغول شویم. کار به معنایی که منظور 
سوال شماست و من هم از خودم انتظار دارم خیر! درحال 
حاضر کاری نمی کنم. برنامه هایی را که از سال گذشته شروع 
کرده بودم و به نوبت در حال انجام آن بودم، از دوم اسفندماه 
۹8 متوقف شد. از ادامه اجراهای نمایش کلوچه دارچینی و 
تمرین نمایش ماه پیشونی به منظور اجرا در بهار ۹۹ و فینال 
ترم هنرجویان گروه مستقل که باید اجراهای نهایی آنها از 
اول تیر تا اول شهریور انجام می شد. همچنین برنامه ریزی 
همه این کارها از پشت صحنه و روی صحنه، تبلیغات و 
آماده سازی و تدارکات کارها، وقت زیادی از ما گرفته بود 
و منتظر به بار نشستن آن بودیم که متاسفانه نشد. در حال 
حاضر سعی دارم ارتباطم با هنرجویان کودک و نوجوان قطع 
نشود و از طریق کالس های آنالین فعال پیش می رویم.

-نمايش كلوچه دارچيني استفبال خوبي را 
هم به همراه داشت...

*بله، این نمایش تقریبا نیمی از اجراهای خود را طی 
کرده بود و ما انتظار داشتیم این نمایش تا 23 اسفند روي 
صحنه باشد. از زمان توقف اجراها روزی نیست که به امکان 

بازگشت و ادامه اجراها فکر نکنم اما در شرایط جدید و 
غیرمنتظره ای که چند ماهی است درگیر آن هستیم، هیچکس 
نمی تواند به تنهایی تصمیمی بگیرد که روی زندگی و کار 
دیگران تاثیر نداشته باشد. این شرایط در پی شیوع ویروس 
کرونا یک درد جمعی است بنابراین باید جمعی فکر کنیم و به 
هم کمک کنیم. ما همه احتیاج به کمک داریم. چه شاغالن 
تئاتر و چه حامیان و تهیه کننده های دولتی و خصوصی و چه 
صاحبان سالن ها و مکان های تئاتری. هرشخصی در این میان 
تنها به مختصات و کارکرد سیستم خودش فکر کند بازنده 
است. مگر باالتر از ارزش سالمتی هم چیزی می شناسیم؟  
مگر می شود بدون در نظر گرفتن آنچه به ما آرامش خیال 
می دهد روی صحنه برویم. من نمی توانم به تنهایی برای 
اجرای نمایش ها قصدی داشته باشم. این خواست ها باید 
باهم جمع شود، مشورت شود و با رایزنی درست به نتیجه ای 
قابل قبول برسیم که همه منتفع شوند، زیرا نمایش غیر از اتکا 
به اعضای گروه نمایشی و کیفیت اجراها، کامال به حضور 
تماشاگر متکی است، بنابراین اشتباه بزرگی است که به جای 
احساسات تماشاگران تصمیم بگیریم و رویاپردازی کنیم که 
دیگر مردم از خانه نشینی خسته شده اند و به تئاتر خواهند آمد.

-نظرتان درباره بازگشايی سالن های تئاتر 
در اين شرايط چه بود؟

*من با بازگشایی سالن ها صددرصد مخالف بودم. 
اینکه ما در اخبار می خوانیم یا می فهمیم تئاترهای ملی یا 
کمپانی تئاتری یا سازمان تئاتری در بعضی کشورها شروع 
به بازگشایی خواهند کرد یا با دیدن عکسی بپنداریم، پس 
موقع برگشتن به کسب و کارمان رسیده است، خام فکری 
است. بازگشایی سالن ها فقط برداشتن چند صندلی و 
ضدعفونی کردن نیست. این موضوع یک رویکرد عمیق و 
یک برنامه ریزی مدرن و جدید می خواهد و زیربنای همه 
اقدامات ما اقتصاد سالم است که در کسب و کار تئاتری ما 
غیر واقع بینانه است و خوراک آن کلمات، نداریم و نمی توانیم 

و بودجه نمی رسد و همین که هست و اگر می خواهی 

بخواه و اگر نمی خواهی گروه دیگری جایگزین می شود و منع 
قانونی برای بازگشایی نداریم و.... نظایر اینهاست. قانون برای 
کمک به مناسبات و منافع اجتماعی ما وضع می شود. حمایت 
از قانون به معنای نداشتن تفکر و نقطه دید نیست. با فکر و 
اندیشه غلط، اتفاقا قوانین را به سخره می گیریم. اگر مدیران 
سالن ها و مدیران دولتی به این تصمیم رسیده اند که قانون 
آنها را مجاز به بازکردن درهای سالن ها کرده است، فوری به 
این نتیجه می رسم که واقع بین نیستند و نمی توانند مخالف 
تصمیمات غلط باشند زیرا ابتدا او باید درک درستی داشته 
باشد تا در جلسات و مشاوره ها بتواند روسای باالدستی خود 
را قانع کند که الزاما دستورالعمل بدون درک شرایط واقعی 
هرشغل، کارکردی ندارد.

-اين درک شرايط واقعی يعنی چه؟
*یعنی شرایط قرنطینه و پیشگیری بیماری در محیط 
ما سیستماتیک و منظم پیش نرفته که جامعه سفید داشته 
باشیم. دستورالعمل ها و تصمیمات پشت میزی و ابالغیات 
که وضعیت قرمز را تبدیل به سفید نخواهد کرد. ضمن اینکه 
هرحرکتی نیاز به تامین مالی دارد. درصورتی که من مدیر 
سالمی باشم باید بدانم که نمی توانم دستورالعمل ام را بر دوش 
شاغلین تئاتر بگذارم و از جیب آنها هزینه کنم. موضوع سوم 
اینکه هر دستورالعمل و شیوه نامه باید به صورت دقیق و 

شفاف تعریف مالی و اقتصادی مشخصی داشته باشد. چهارم 
اینکه وقتی هنوز جبران خسارت ها را انجام نداده ایم با چه 
جراتی وارد فاز بعدی می شویم و پنج اینکه هرگروه نمایشی 
که بخواهد روی صحنه برود غیر از تامین مایحتاج همیشگی 
اجراها، مخارج دیگری هم از اساس در این شرایط به او 
تحمیل خواهد شد. مخارج ایمنی و ضدعفونی و بیمه های 
افراد و استفاده از وسایل یکبار مصرف و تبلیغات جبران 
کسری تعداد صندلی ها که باید به صورت دقیق در شیوه نامه ها 
نوشته شود که به عهده سالن ها و مدیران است.

-قطعا مديران به برخي از حواشي بازگشايي 
سالن ها فكر نكرده و همانطور كه اشاره كرديد 
غيركارشناسي نظر داده اند!

*متاسفانه مدیران میانی ما که باید راهکارهای درست 
پیش پای مدیران باالتر خود بگذارند و آنها را به رعایت 
شیوه های درست تشویق کنند و شکل سالمی از شرایط 
واقعی برای آنها تشریح کنند، معموال سعی دارند فقط و فقط 
دستورالعمل اداری را انجام داده و معموال روی چند گروه 
دوست و آشنای همیشگی حساب می کنند که وانمود کنند 
اوضاع عادی است و می توانند اجراها را شروع کنند. مدیران 
باالتر که نه جزئیات را می دانند و نه تحقیق کافی می کنند 
معموال به سرعت تحت تاثیر قرار می گیرند و فکر می کنند 
با چند گزارش دریافتی از سالن ها و مذاکرات اجراها و مثال 
کارهای تک نفره بی خطر کارشان را درست انجام داده اند و 

مسئله پایان می یابد تا دستوالعمل بعدی که به 
ما بگوید اوضاع قرمز است، تعطیل کنید. 

بر همین اساس معتقدم ما طبق 
بخشنامه حرکت می کنیم 

محمد حسین زاده

متاسفانه بار ديگر شيوع كرونا و موج جديدي كه از اين بيماري در كشور راه افتاده باعث شد تا بسياري 
از فعاليت هاي هنري مجددا وارد تعطيلي اجباري شوند و اين در حاليست كه از ابتداي تيرماه كه دستور 
بازگشايي سالن هاي تئاتر و سينما صادر شده بود، بازهم استقبال چنداني از اين موضوع نشده و مخاطبان 
اندكي روانه سالن هاي سينما و تئاتر شده بودند و حتي اهالي تئاتر به واسطه شرايط خاص تر اجراهاي خود در 
بسياري موارد نتوانسته بودند در همين مدت زمان هم روي صحنه بروند. مريم كاظمی نويسنده، كارگردان و 
بازيگر تئاتر يكي از هنرمنداني است كه برنامه هاي متعددي براي سال 99 داشت و حتي در ايام قرطينه نيز 
فعاليت هاي خود را متوقف نكرده و مشغول آماده سازي كارهايش براي ايام پساكرونا بود ولي موج جديد اين 
بيماري بار ديگر برنامه ها را برهم زد. با او همراه شديم تا درباره برنامه هايش براي سال جديد، كرونا و تاثير 
آن روي فعاليت هاي هنري و همچنين آثاري كه قرار است در آينده ارائه بدهد، بيشتر بدانيم...

نه طبق شرایط واقعی محیط شغلی مان. در این میان طبیعتا 
واقعیت ها نادیده گرفته می شود. چطور می توان در این شرایط 
غیرواقعی به کار برگشت؟ من نمی توانم به تصمیم کسانی 
که هرشرایطی پیش بیاید حقوق شان را خواهند گرفت، اعتماد 
کنم. در شرایط فعلی شیوع بیماری، من به اشخاصی اعتماد 
می کنم که در منافع یکدیگر سهیم باشیم. در این صورت 
می توانیم درست فکر کنیم و راه حل درست را بیابیم.

-پيشنهاد شما به مديران و مسئوالن 
فرهنگی چيست؟

*در شرایطی که فعاالن حوزه تئاتر هنوز امنیت شغلی 
فراگیر ندارند و طبق قوانین کار کشور، امکان برخورداری 
از حقوق ایام بیکاری را هم ندارند، از دیگر کشورها مثال 
آوردن و از  شرایط بین المللی مدیریت تئاترها صحبت کردن 
ایده آلیستی و رمانتیک است. بنابراین ما شرایط خودمان را 
داریم و باید تکه های پازل خود را بچینیم. بنابراین به اشخاص 
فکر کردن غلط است باید به جریان و سیستم فکر کرد. 
صرف نظر از اینکه چه کسانی در چه موقعیت حرفه ای هستند 
همه عضو خانواده تئاتر هستند. حرفه ای به معنای کیفیت 
نیست. حرفه ای کسی است که باید از تئاتر بتواند درآمد 
داشته باشد و چون اکنون هیچکس در هر سطحی درآمدی 
ندارد پس همه مساوی هستند. بنابراین مدیران و مسئوالن 
دست از نگران بودن برای حرفه ای ها و مذاکرات و توافقات 
خصوصی بردارند و بدانند اختیاراتی که سمت آنها دارد ربطی 
به شخص خودشان ندارد. این سمت است که امکاناتی با 
خود می آورد. امکاناتی که متعلق به همگان است. پیشنهاد 
من برای مدیریت سالن هایی که با بودجه های دولتی اداره 
می شوند این است که تبدیل به بازار بزرگی برای محصوالت 
فرهنگی باشند. باید غرفه های نمایشگاهی تاسیس شود و مواد 
ضدعفونی به نوبت در اختیار هنرمندان قرار گیرد تا بتوانند 
فیلم تئاترها، کتاب ها، صنایع دستی، عروسک، لباس ها و 
دکور نمایش ها و امکانات آنالین مثل کالس های آموزشی و 
سخنرانی، گفتگو و نوآوری های دیگرشان را در یک مجتمع 
عرضه کنند و بفروشند. ممکن است فقط محصوالت فرهنگی 
هم عرضه نشود. زیرا بسیاری از فعاالن تئاتر در زمینه 
عطر، طال و جواهر، پوشاک، خوراک و یا سرامیک و کاشی، 
بلور و کریستال و.... برای کمک به معیشت تئاتری فعالیت 
دارند. ضمن آنکه همه به طور کامل و بدون استثناپذیری از 
مستمری مساوی تامین شده از بودجه تئاتر و جشنواره ها و 
بسته های حمایتی بهره مند شوند. باید شرکت ها و کسانی که 
توانسته اند در روزهای اپیدمی کرونا، درآمدشان را چند برابر 
کنند به بخش هنری کمک کنند.

-شما دبير بيست و پنجمين جشنواره 
بين المللی تئاتر كودک و نوجوان همدان هم 
بوديد... درخصوص برگزاری بيست و هفتمين 
دوره اين جشنواره برايمان بيشتر توضيح 
دهيد؟

*به نظرم در شرایط خاص باید به اولویت ها توجه کرد. 
چه چیز اکنون اهمیت بیشتری دارد؟ آیا به روی خودمان 
نیاوریم و گویا هیچ چیز تغییر نکرده؟ جشن مان را بگیریم و 
دست بزنیم؟ جشنواره برآیند تولید محصوالت یک ساالنه 
یا دوساالنه هر صنف کاری است. به دلیل اپیدمی کرونا، 
دوسوم فرصت های تولید اجراهای جدید کودک و نوجوان 
در سراسر ایران از بین رفته است. یاس و ناامیدی ناشی از 
بی تکلیفی توام با بی درآمدی و عدم توان پیش بینی آینده، 
روح و روان همه را به هم ریخته است. کمک نداریم. انتظار 
داشتیم قیمت ها در شرایط کرونا پایین بیاید و متعاقب 
آن هزینه های مان کاهش یابد و بتوانیم دوام 
آوریم و به آینده خوش بین باشیم. ولی 
می دانید که اینطور نیست. هیچ 
دلیلی نمی بینم که حتما 

باید جشنواره کودک و نوجوان و دیگر جشنواره ها برگزار شوند. 
هیچ اندیشه ای پشت آن پیدا نمی کنم. اگر کسانی اصرار دارند، 
فقط می توانم تصور کنم برای بودجه جشنواره نگرانند و راهی 
برای خرج آن می خواهند پیدا کنند. زیرا فقط طبق بخشنامه ها 
می توانند کاری انجام دهند نه نیاز واقعی در شرایط واقعی. 
پیشنهاد من برگزار نشدن جشنواره است. باید بودجه همه 
جشنواره ها و بودجه همه تولیدات تئاتر در سال ۹۹ یکپارچه 
شود و در صندوق حمایتی جمع شود و بودجه های افزون 
دیگری از کمک هایی که دولت تصویب کرده است برای 
حمایت از کسب و کارها جمع آوری شود و به طور عادالنه با 
یک هیئت امنای سالم و غیراداری میان همه خانواده تئاتر 
به صورت مساوی تقسیم شود. این وظیفه پدر خانواده است 
که از خانواده خود صیانت کند. آنها را دور هم جمع کند و 
نگذارد پراکنده شوند. آنها را سالم نگه دارد تا حفظ شوند زیرا 
آینده به آنها نیاز دارد. هر پولی که وارد تئاتر می شود متعلق 
به همه است. من از مدیران مشخص دولتی انتظار دارم 
تحت تاثیر مشاوران ناآگاه قرار نگیرند. آسان ترین راه پیشنهادی 
و بی دغدغه ترین همیشه بهترین گزینه نیست. تصمیم درست 
مخالفت هایی دارد زیرا هنجار موجود را که عده ای زیر چتر آن 
قدم می زنند تغییر می دهد. باید چترها را بیشتر کرد. نمی توان 
در حاشیه امن بود و برای دیگران در خطر، تعیین مشی کرد. 
مدیریت و مسئولیت یعنی ابتکار عمل و تصمیم شگفت انگیز 
در شرایط خاص. وقتی همه چیز خوب است و بودجه فراوان 
و همه صبور و تامین، مدیریت یعنی پشت میز نشستن و 
زیرنامه ها را امضا کردن. این جنبه خیلی زیبا و رویایی از شغل 
آینده مان است اما متاسفانه مدتی است اولین کاری که مدیران 
ما می کنند به دلیل عدم امنیت کاری و ترس از ناشناخته ها، 
بعد از تصدی شغل، شروع به یارگزینی کرده و حامیانی در 
داخل بدنه اداری و بیرون از آن جمع می کنند و سپس حامیان 
وظیفه دارند تا آنجا که ممکن است کاری کنند تا شخصی 
به مدیر به صورت مستقیم کاری نداشته باشد. در اتاقش را 
نزند، شکایت نکند و اعتراضی به گوشش نرسد. زیرمجموعه 
دسترسی مستقیم به مدیر نداشته باشد و حامیان نقش 
کاتالیزور را بازی کنند. تا اینجا می تواند یک شگرد باشد ولی 
مدیر و مسئول عزیز آیا مطمئنی همه چیز را در مورد مجموعه 
تحت مدیریت خود می دانی؟ آیا مطمئنی اخباری که توسط 
مدیران پایین تر به شما می رسد درست و حقیقت است؟ آیا 
می توانی به تحلیل های آنها از شرایط اعتماد کنی و آن را تنها 
گزینه فرض کنی؟ در یک صورت می توانی و آن این است که 
بخواهی همه چیز قانونی انجام گیرد. پس مدیران زیرمجموعه 
شما از این راه نزدیک می شوند که فالن موضوع قانونی است 
و فالن موضوع قانونی نیست و بخشنامه داریم و بخشنامه 
نداریم. از لحاظ اداری مجاز هستیم و یا مجاز نیستیم. به نظر 
من اینها همه برای یک مدیر نقطه ضعف است. قانون برای 
نجات عملکرد و روابط ماست اما اگر با عدالت کاری و شغلی 
منافات داشته باشد وظیفه شماست که اول به عدالت فکر کنید 
و سپس راهی یافته و آن را به گوش مدیران باالتر برسانید 
و سلسله مراتب درست رعایت شود. ولی همواره می بینیم 
که همه به گزارش اکتفا می کنند. گزارشی که کسی نتواند 
ایراد قانونی بگیرد. طبعا چنین مدیری زیرمجموعه خوبی هم 
نخواهد داشت و مدیران پایین تر فقط وظیفه دارند، شاغلین 
تئاتری را آرام کنند و تصمیمات نادرست را موجه جلوه دهند. 
همه حقیقت را می    دانند ولی به روی خودشان نمی آورند زیرا 
حقوق شان پایمال خواهد شد. لطفا به حوزه مسئولیت خودتان 
درست فکر کنید و متوجه مسئولیتی که این سمت به شما اهدا 
کرده است باشید. لطفا به فکر بازگشایی نباشید. فقط به عنوان 
رئیس خانواده، پول تهیه کنید و از خانواده تان حمایت کنید.

-صحبت پاياني شما...
*در ابتدا امیدوارم که شرایط در ایران و سراسر جهان به 
حالت عادي خود برگردد چون واقعا این بیماري زندگي همه 
انسان ها را تحت تاثیر قرارداده است. سپس امیدوارم که مدیران 
بیش از پیش به فکر اهالي خانواده خود باشند و تصمیماتي 
که اتخاذ مي کنند نه تنها بر اساس میزهاي مدیریتي بلکه بر 
اساس واقعیت ها و شرایط هنرمندان باشد.


