
ممنوعیت برای صادرکنندگان متخلف

وزیر آموزش  و پرورش در آستانه ۱۷ مرداد و روز خبرنگار 
با صدور پیامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی، این 

روز را به فعاالن عرصه رسانه تبریک گفت.
در متن پیام وزیر آموزش و پرورش آمده است: »در جهان پیوسته و 
پیچیده امروز که از آن به عنوان دهکده جهانی یاد می شود، سرعت تحوالت 
و تغییرات چنان بر عرصه های زیستی انسان تأثیر گذاشته است که نقش 

مهم رسانه ها برای اطالع رسانی، آگاهی بخشی و شفافیت دو چندان شده 
است و برای آنکه رسانه ها به درستی این نقش را ایفا کنند، نیازمند حضور 
شایسته و بایسته خبرنگاران به عنوان نبض بیدار و دیده بانان جامعه هستیم.

خداوند بزرگ را شاکرم که جامعه آموزش و پرورش کشور افتخار دارد 
از همراهی و تعامل سازنده خبرنگارانی فهیم، مسؤولیت پذیر، ارزش گرا و 
حقیقت جو برخوردار باشد؛ اهالی رسانه در آموزش و پرورش عضو مهمی از 

خانواده تعلیم و تربیت هستند و امروز نسبت به توسعه ارتباطات دوسویه با 
رسانه ها و این عزیزان، مصمم تر هستیم. هفدهم مرداد ماه و فرارسیدن روز 
خبرنگار، فرصتی گران مایه برای قدردانی و تجلیل از تالش های صادقانه، 
منتقدانه و حقیقت طلبانه خبرنگاران و اصحاب رسانه در مسیر روشنگری، 

شفافیت و رهیافت دسترسی آزاد به اطالعات است.
صفحه 2

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: دولت باید اسامی صادر کنندگانی که 
ارز دولتی را بازنگرداندند به قوه قضائیه معرفی کند چرا که دولت با تعلل در 

این کار در آشفتگی بازار ارز مقصر است.
اعالم  قضائیه  قوه  گفت:  شفاهی،  تذکری  طی  سلیمی  علیرضا  حجت االسالم 
باید  بازنگشته است و دولت  به کشور  ارز صادراتی  میلیارد دالر  کرده است که 2۷ 
لیست صادر کنندگانی که این ارز را بازنگردانده اند، به قوه قضائیه ارائه کند.وی بیان 
کرد: ۷ میلیارد دالر از این ارز مربوط به شرکت های خصوصی است و 2۰ میلیارد 
دالر مابقی مربوط به شرکت های بزرگ دولتی است و این شرکت ها ارز دولتی را 

گرفتند اما تحویل ندادند.
صفحه 2

دولت مقصر آشفتگی در بازار ارز است

مجلس وقوه قضائیه
 دنبال زمین زدن دولت نیستند

رئیس جمهور گفت: آن هایی که می گویند مجلس یا قوه قضائیه به 
دنبال زمین زدن دولت است به دنبال اختالف افکنی هستند درحالی که ما در 

جلسات چنین چیزی را نمی بینیم و نظرات به هم نزدیک هستند.
انتخابات وجود دارد،  تا زمانی که صندوق رأی و  حجت االسالم حسن روحانی گفت 
جمهوری اسالمی ایران باقی خواهد ماند. البته دشمنان می توانند ما را اذیت کنند اما نمی توانند 

اصل این حکومت مردم ساالر را از مردم بگیرند.
وی افزود: ما وارد آخرین سال خدمت به مردم شدیم، ۸ سال خدا برای خدمت به مردم 
به ما توفیق داد و ۷ سال آن تمام شد و خدا به توفیق دهد که در این یکسال هم برای مردم 
خادم باشیم. برای ما افتخار آمیز است که ما بتوانیم گرهی از مشکالت زندگی مردم باز کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به فرمایشات رهبر انقالب در روز عید قربان اظهار کرد: رهبر انقالب 
غیر از بحث کرونا دو مشکل مهم تحریم و تحریف را مطرح کردند. تحریم بسیار زجرآور است ولی 
تحریف دردآور است. تحریم را دشمن انجام می دهد و ما آثار آن را لمس می کنیم و تحریف را 
گاهی دشمن انجام می دهد و گاهی تحریف در درون کشور رخ می دهد. این یکی درناک تر است. 
صفحه 2

رئیس پلیس تهران بزرگ:

 مدیران مدارس

مسئول ایمنی سرویس دانش آموزان هستند

عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دالر ارز صادراتی
طی روزهای اخیر با وجود جدیت بانک 
ارزهای  بازگشت  مساله  پیگیری  در  مرکزی 
در  توضیحاتی  ارائه  و  صادرات  از  حاصل 
متخلف،  صادرکنندگان  تنبیه  نحوه  خصوص 
ابهامات و گمانه هایی از سوی برخی چهره های سیاسی 
علیه اقدامات بانک مرکزی مطرح شده که ورود سیاست 
از گذشت مهلت  را هشدار می دهد.پس  این موضوع  به 
پایان تیرماه برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات 
خود را به کشور بانگردانده اند، همچنان حواشی مربوط به 
بود که  ماه  اولین روز مرداد  دارد. در  ادامه  این موضوع 
عبدالناصر همتی خبر از معرفی 2۵۰ صادرکننده حقیقی 
و حقوقی متخلف به دستگاه قضایی داد. طبق این خبر 
این صادرکنندگان علی رغم جلسات متعدد بانک مرکزی 

با آنان، از برگشت ارزهای خود اجتناب ورزیده اند.
صفحه 3

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی شازند:

بیش از ۲ هزار قطعه صنعتی
 در پتروشیمی شازند بومی سازی شد

4

تجلی غدیر در شعر فارسی

صفحه 7علی همیشه بزرگ است در تمام فصول

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1525- پنجشنبه 16 مرداد  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
شایان شكرابي: 

كرونا ضربه سنگیني 
به موسیقي زده 

است

6ورزش
رسول پناه: 

تالش ما، مبارزه با 
فساد است!

هنگ 7فر

در سال هاي اخير گروه هاي موسيقي متعددي شكل گرفتند 
كه برخي موفق و برخي ديگر شكست خوردند اما در اين بين 
گروه هايي موفق بودند كه عالوه بر تسلط موسيقيايي، از نوآوري 
نيز برخوردار بودند. گروه موسيقي دال )دال بند( يكي از همين 

گروه هاي موفق بود. 

ابتدای  از  اينكه  بيان  با  پرسپوليس  باشگاه  سرپرست 
حضورش در اين باشگاه در تالش برای مبارزه با فساد بوده 
است، گفت: حسن نيت مان را به برانكو ثابت كرده ايم و به 

طور حتم مطالبات او را پرداخت خواهيم كرد.

سعدی گل بيانی گفت: جايزه ادبی حياتش را از ادبيات می گيرد 
و ادبيات هم به نوبه خود حياتش را حتا از فاجعه، پس بيراه 
ادبی  به ضرورت وجود جايزه  نيست در همين شرايط هم 

مستقل رای بدهيم.

جایزه ادبی حیاتش 
را از ادبیات 

می گیرد

اهالی رسانه عضوی از خانواده تعلیم و تربیت هستند

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
شماره 823-99-013

کد فراخوان پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات 13324275
شماره مجوز اداره کل روابط عمومي وزارت نفت  )1399.2338 (

» نوبت دوم «
شرکت گاز استان اردبیل در نظر دارد بصورت مناقصه پروژه نصب و تعویض کنتور و رگوالتور گاز مشترکین خانگي ، تجاري و صنعتي در شهرستان پارس آباد ، بخشها و روستاهاي تابعه 

را مطابق مشخصات فني و استانداردهاي شرکت ملي گاز ایران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( برگزار و به پیمانکار حائز شرایط واگذار نماید.
بدین منظور از کلیه شرکتها و پیمانکاران متخصص واجد شرایط که  توانایي و ظرفیت خالي انجام کار را دارند با داشتن رتبه بندي و گواهي تائید صالحیت در رشته تأسیسات و تجهیزات 
با پایه ۵ ثبت شده در سامانه ساجار یا تایید صالحیت معتبر در زمینه ) کد فعالیت تعمیر و نگهداري یا کد فعالیت امور تأسیسات ( از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي به همراه گواهینامه تائید 
  IR ۱۰۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱۸۱۰4۰2۱۱2۷ صالحیت ایمني امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و ضمن واریز مبلغ 3۵۰/۰۰۰ ریال ) سیصد و پنجاه هزار ریال ( به حساب شبا
تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي دولتي- شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز 3۰۷۱۱۸۱۷۵2926۰۰۸4۱2۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰  از بابت خرید اسناد اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 

است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
پیشنهادهایي که در سامانه ستاد ثبت نشده باشند فاقد اعتبار بوده و غیر قابل بررسي مي باشند.

توجه : در اجراي ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي تولیدي و صنعتي و اجرائي کشور رعایت بخشنامه شماره  ۱۰6/2۸۷2۰6-۱3۸۱/۱۰/۱4 معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور الزامي است.

تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي )الف( ، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )4( آئین نامه تضمین معامالت دولتي هیأت 
وزیران به شماره ۱234۰2/ت ۵۰6۵9 هـ مورخ 94/9/22 بوده باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 3۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) سیصد و پنج میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي که براي 
مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا واریز به حساب شبا IR 32۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱۸۱۰63۷69۵۸  تمرکز وجوه سپرده - شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز 

  944۱۱۸۱۷۵2926۰۰929999۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 99/۵/2۵  از ساعت ۸/۰۰     

تاریخ پایان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 99/۵/29  قبل از ساعت ۱9/۰۰
تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت : روز یکشنبه مورخ 99/6/۱6 قبل از ساعت ۱2/۰۰       

تاریخ بازگشائي : روز یکشنبه مورخ 99/6/۱6 رأس ساعت ۱4/۰۰ در ساختمان مرکزي شرکت گاز استان اردبیل .
ضمنًا آگهي فوق در شبکه اطالع رساني نفت و انرژي » شانا «  در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس  WWW.SHANA.IR و شبکه اطالع رساني شرکت گاز استان اردبیل به آدرس 

WWW.NIGC-AR.IR    درج گردیده است .
تلفن تماس : 33۷43۷۸2 – ۰4۵         

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۰۵/۱4
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۰۵/۱6   

   روابط عمومي شركت گاز استان اردبیل 

)آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي(
مناقصه شماره : 14/عمران/99

موضوع مناقصه : احداث مسیر دسترسي به سايت VTS فارور
- مهلت و نحوه دریافت اسناد :  

     متقاضیان شرکت در مناقصه مي توانند  از تاریخ 99/۵/۱۵ تا پایان وقت اداری مورخ  99/۵/2۷ ساعت ۱4:۰۰ با مراجعه به سایت www.setadiran.ir  نسبت به دریافـت)خرید(
رایگان اسناد اقدام نمایند. 

 ضمنًا دریافت آگهی از سایت های  www.shahidrajaeeport.pmo.ir و  iets.mporg.ir نیز  امکان پذیر و رایگان مي باشد.
مهلت و محل تسلیم پاكات و بارگذاری اسناد: 

متقاضیان باید پیشنهـادات خود را  تا ساعت ۱4:۰۰ مـورخ 99/6/۱۰ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . 
تبصره ۱ : متقاضیان مکلفند عالوه بر بارگذاری اسناد خود در سایت مذکورنسبت به تحویل فیزیکی صرفًا پاکت الف محتوي ضمانتنامه شرکت در مناقصه تا مورخ 99/6/۱۵ ساعت ۱4:۰۰به 

دبیـرخانـه مرکزي اداره کل بنادر و دریانوردی استـان هرمزگان- مجتمع بندري شهید رجایي- ساختمان مرکزي- طبقه همکف اقدام نمایند. 
تبصره 2 :کلیه ی مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه ی پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکات الکترونیکي از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند بدیهي است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه ی مذکور پیشنهادات ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمی گردد.
- تضمین شركت در مناقصه: مناقصه گران مي بایست ضمانتنامه بانکي بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره 4۱۰۱۰64۵۷۱2۱4۸۵3 بنام 
تنخواه گردان پرداخت بندر شهید رجایي نزد بانک مرکزي به مبلغ 9۸۰ر293ر۷۵3ر4 )چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و سه میلیون و دویست و نود و سه هزار و نهصد و هشتاد(ریال ارائه نمایند.

- شماره اقتصادی كارفرما : ۷9۸6- ۱9۵۷- 4۱۱3
- شناسه ملی : ۱4۰۰۰۱۸۰6۱4 

IR 92۰۱۰۰۰۰4۱۰۱۰64۵۷۱2۱4۸۵3 : شماره شبا -
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- مجتمع بندري شهید رجایي – اداره کل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان – واحد مهندسي و عمران – امور پیمان و رسیدگي -  تلفن: ۰۷632۱236۰6

- برآورد اولیه مناقصه: 993ر69۸ر664ر۱۰2 )صد و دو میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون و ششصد و نود و هشت هزار و نهصد و نود و سه(ریال
-   مدت اجراي كار: ۱۸ ماه 

شرایط اختصاصي : 
دارا بودن گواهی رتبه بندی حداقل پایه ۵ راه و ترابري

اعالم وجود ظرفیت کاری آزاد براساس تعداد کارهای در دست انجام و ظرفیت مجاز براساس سایت http://sajar.mporg.ir  و تکمیل فرم خود اظهاری شرکت
کسب حداقل ۵۵ امتیاز ارزیابي کیفي طبق معیارهاي ارزیابي کیفي

زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: 
تاریخ 99/6/۱6 روز یکشنبه ساعت 9:۰۰ مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان مرکزی اداره کل – طبقه سوم -دفتر مدیرکل.

تبصره: دریافت اسناد ، مراحل ثبت نام و بارگذاري کلیه اسناد و مدارک مي بایست از طریق سامانه تداراکات الکترونیکي دولت )ستاد( انجام پذیرد .
اسناد باید با کیفیت باال و خوانا )4۰۰ یا dpi 3۰۰( اسکن و بارگذاري گردد . در صورت ناخوانا بودن، به اسناد مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد .                            

  روابط عمومي  اداره كل بنادر و دریانوردي هرمزگان

هرمز هوشمند راد
عید غدير نه فقط به عنوان واقعه يی تاريخي در 
فرهنگ شیعه جای دارد، بلكه بايد آن را روز اسالم 
خواند،  زيرا  در اين روز حضرت علی)ع( به عنوان 
جانشین پیامبر اکرم  تعیین شد، بلكه  رسول گرامی 
اسالم به امر الهی، اسامی جانشینان پس از خويش را 
نیز که همگی از نسل حضرت زهرا)س( و علی)ع( 
بودند، معرفی کرده و مژده ظهور حضرت مهدی)عج( 

را در آخر الزمان داد.
بدون شک واقعه غدير نقش سرنوشت سازی در تعیین مسیر آينده اسالم داشته 
است. واقعه يی که طی آن پیامبر اسالممهم ترين ماموريت خود را به انجام رساند. 
ماموريتی که انجام آن مساوی بود با تبلیغ رسالت، و کوتاهی از آن به منزله از بین رفتن 
زحمات چندين ساله  آن حضرت وبی نتیجه ماندن فداکاری های مسلمانان صدر 
اسالم، بود. ماموريتی که در آن پیامبر اکرم  به طور رسمی نه فقط جانشین خود که 
جانشینان پس از خويش را يک به يک به نام از امام علی و امام حسن و امام حسین 
علیهم السالم و ۹ امام ديگر که از نسل اباعبداهلل الحسین علیه السالم  بودند، معرفی 
کردند. اما جاه طلبی و کینه های جاهالنه عده يی از اطرافیان آن بزرگوار باعث شد 
به وصیت ايشان در آنچه خداوند برای امت اسالم تعیین فرموده بود، گردن ننهند و 
با شوراگری پس از رحلت پیامبر مسیر انحراف اسالم و مسلمین را پايه گذاری کنند.

خداوند متعال در آيه سوم سوره مائده فرموده: »امروز آيین شما را برای شما 
به کمال رساندم ونعمت خود را بر شما تمام کردم واسالم را برای شما پسنديدم 
وبرگزيدم« همچنین در آيه ۶7 سوره مائده نیز فرموده: »ای پیامبر! آنچه را که از 
سوی پروردگارت به تونازل شده ، تبلیغ کن واگر چنان نكنی، پیام و رسالت او را 

انجام نداده ای و خداوند تو را از مردم حفظ می فرمايد «
همه مفسران متفق القول هستند که اين آيه درباره فضیلت علی ابن ابیطالب نازل 
شده و چون اين آيه نازل شد، پیامبر دست علی )ع( را گرفت و فرمود:»هر که من 
موالی اويم، اين علی موالی اوست، خدايا! هر که او را دوست می دارد، دوست 
بدار و هر که او را دشمن می دارد، دشمن شمار«. در اين هنگام عمر و ابوبكر، 
علی)ع( را مالقات کرده و به او گفتند: ای پسر ابوطالب فرخنده و گوارايت باد که 

موالی من و موالی همه مردان و زنان مومن شدی.
پیامبر)ص( در عین حال نگرانی خود را از انحراف مسلمین از پیام غدير ابراز 
کرده و فرمود: خداوند مرا به انجام و ابالغ پیامی مامور فرموده که انجام آن بر من 
بسیار دشوار است، زيرا می دانم در مورد آن، مردم گفته ام را تكذيب می کنند. 
خداوند مرا بیم داد که يا بايد آن را تبلیغ کنم يا آماده عذاب باشم و اين آيه را 
نازل فرمود که: »هان! ای پیامبر! آنچه که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده 

است، تبلیغ کن.«

سرمقاله

روزی كه خداوند د نعمت را بر امت تمام كرد
پیامبراکرم  در روز غدير بعد از خطبه يک ساعته ای که ايراد فرمود، جمله 
معروف »هر که من موالی او هستم، علی موالی اوست« را سه بار تكرار کرد تا 
در گوش مسلمانان و تاريخ بماند. پس از آنحضرت علی را به عنوان  جانشین  خود 
تعیین کرد، در همان روز، را عید اعالم فرمود، مراسمش را به پا داشت، در خیمه 
اش نشست و با خوشحالی از تبريک گويندگان استقبال کرد و فرمود:»به من تبريک 
بگويید... زيرا خداوند مرا به نبوت و اهل بیتم را به امامت اختصاص داده است.« و 
در کالم ديگری فرمودند:»روز غدير خم، برترين اعیاد امت من است، روزی که 
خدای متعال به من فرمان داد تا برادرم علی پسر ابوطالب را به عنوان پرچمی هدايت 
گر برای امتم تعیین کنم که پس از من به وسیله او راهنمايی و هدايت شوند. غدير 
خم روزی است که خداوند در آن دين را کامل ساخت و نعمت را بر امتم تمام 

کرد و اسالم را به عنوان دين برای مردم پسنديد.«

صفحه 3
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سوال از رئیس جمهور نبايد منجر به تشديد مشکالت شود
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: سوال از رئیس جمهور منتفی 
قانونی به گونه ای دنبال شود که موجب تشدید  این وظیفه  اما  نشده است 

مشکالت نشود.
علی خضریان گفت: در صورتی که حداقل یک چهارم نمایندگان بخواهند 
باید سوال یا سواالت  درباره یک یا چند وظیفه رئیس جمهور سوال کنند، 
خود را به صورت صریح و مختصر تقدیم رئیس مجلس شورای اسالمی کنند 

و رئیس مجلس نیز باید موضوع را به کمیسیون های مربوطه ارجاع کند.
با  وی بیان کرد: هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته 
حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب 

سوال کنندگان تشکیل جلسه دهد و موضوع را بررسی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: نزدیک به 
2۰ روز است که جمع زیادی از نمایندگان مجلس سوال از رئیس جمهور را 

به رئیس مجلس تقدیم کرده اند که باید در دستور کار قرار گیرد.
خضریان تاکید کرد: درخواست ما این است که رئیس جمهور به مجلس 
بیاید و توضیح دهد که چه برنامه هایی برای برون رفت کشور از مشکالت 
اقتصادی دارد و اگر برنامه ای برای خروج از این وضعیت نداشته باشد، استیضاح 
وی را در دستور کار قرار می دهیم.سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در پاسخ به 
این تذکر، گفت: این حق مسلم در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس به 
وضوح قید شده است و مجلس می تواند از وزرا و رئیس جمهور در خصوص روند 
اجرایی کشور سوال کند.وی با بیان اینکه هیئت رئیسه در خدمت نمایندگان 
است و ما به دنبال سلب این حق قانونی و منتفی کردن سوال نیستیم، اظهار 
داشت: در چندین جلسه درباره این موضوع بحث صورت گرفت و مقرر شد 
نحوه انجام این وظیفه قانونی به گونه ای باشد که موجب تشدید مشکالت 

نشود تا این وظیفه قانونی مثمرثمر واقع شود.

دولت مقصر آشفتگی در بازار ارز است
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: دولت باید اسامی صادر کنندگانی که 
ارز دولتی را بازنگرداندند به قوه قضائیه معرفی کند چرا که دولت با تعلل در 

این کار در آشفتگی بازار ارز مقصر است.
حجت االسالم علیرضا سلیمی طی تذکری شفاهی، گفت: قوه قضائیه 
اعالم کرده است که 2۷ میلیارد دالر ارز صادراتی به کشور بازنگشته است و 
دولت باید لیست صادر کنندگانی که این ارز را بازنگردانده اند، به قوه قضائیه 
های  شرکت  به  مربوط  ارز  این  از  دالر  میلیارد   ۷ کرد:  بیان  کند.وی  ارائه 
خصوصی است و 2۰ میلیارد دالر مابقی مربوط به شرکت های بزرگ دولتی 

است و این شرکت ها ارز دولتی را گرفتند اما تحویل ندادند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: آقایان دولت 
مدام دم از شفافیت می زنند و باید در این زمینه به صورت شفاف عمل کنند 
اما به خوبی عمل نکردند و با این کار خود در آشفتگی بازار ارز مقصر هستند.

مالکان شهرهای باالی 100 هزار نفر جمعیت بايد امالک خود 
را ثبت کنند

نایب رئیس مجلس گفت: افرادی که در شهرهای باالی صد هزار نفر 
زندگی می کنند، باید امالک خود را ثبت کنند و اگر این اقدام را انجام ندهند، 
به  مربوط  این طرح  نیکزاد گفت:  استفاده می شود.علی  ابزارهای نظارتی  از 

شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.
وی با بیان اینکه مطابق با این طرح، مالکان در شهرهای باالی ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت باید امالک خود را ثبت کنند، گفت: در صورت تصویب این 
طرح، خانه های خالی یا باید به فروش برسند و یا اینکه اجاره و رهن داده شوند.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: افرادی که در شهرهای 
باالی صد هزار نفر زندگی می کنند باید امالک خود را ثبت کنند و اگر این 

اقدام را انجام ندهند، از ابزارهای نظارتی استفاده می شود.

مجلس وقوه قضائیه دنبال زمین زدن دولت نیستند
رئیس جمهور گفت: آن هایی که می گویند مجلس یا قوه قضائیه به دنبال 
زمین زدن دولت است به دنبال اختالف افکنی هستند درحالی که ما در جلسات چنین 

چیزی را نمی بینیم و نظرات به هم نزدیک هستند.
حجت االسالم حسن روحانی گفت تا زمانی که صندوق رأی و انتخابات وجود 
دارد، جمهوری اسالمی ایران باقی خواهد ماند. البته دشمنان می توانند ما را اذیت کنند 

اما نمی توانند اصل این حکومت مردم ساالر را از مردم بگیرند.
وی افزود: ما وارد آخرین سال خدمت به مردم شدیم، ۸ سال خدا برای خدمت 
به مردم به ما توفیق داد و ۷ سال آن تمام شد و خدا به توفیق دهد که در این یکسال 
هم برای مردم خادم باشیم. برای ما افتخار آمیز است که ما بتوانیم گرهی از مشکالت 

زندگی مردم باز کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به فرمایشات رهبر انقالب در روز عید قربان اظهار کرد: 
رهبر انقالب غیر از بحث کرونا دو مشکل مهم تحریم و تحریف را مطرح کردند. 
تحریم بسیار زجرآور است ولی تحریف دردآور است. تحریم را دشمن انجام می دهد و 
ما آثار آن را لمس می کنیم و تحریف را گاهی دشمن انجام می دهد و گاهی تحریف 
در درون کشور رخ می دهد. این یکی درناک تر است. اینکه ما در یک میدان جنگ 
باشیم و بجنگیم و کسی در بیرون بایستد و طعنه به زخمی بزند که در جنگ با دشمن 
بر ما وارد آمده است. آیا در میدان جنگ کسی می آید که به نیروی خودی لبخند بزند 
و بگوید دستت خون می آید؟ این آدم درک نمی کند که این سرباز در میدان جنگ 
است و با دشمنان میجنگد، میدان جنگ خیلی مشکالت و رنج دارد.روحانی افزود: اگر 
می خواهیم با دشمن نجنگیم و در برابر دشمن تسلیم شویم یک بحث دیگری است 
اما ملت ایران حاضر به تسلیم نیست. اگر حاضر به تسلیم نیستیم، زخم هم برمی داریم 
و مشکالت هم پیش پای ما ایجاد می شود. شما می بینید کشورهایی هستند که هیچ 
تحریمی ندارند و دشمنی این چنینی هم در کشور آنها وجو ندارد و در عین حال در رشد 
اقتصادی دارای 3۰ درصد کاهش هستند و اقتصاد جهانی نیز دچار ۵ درصد کاهش شده 
است. ما اگر امسال با همه توان تا پایان سال برویم شاید بتوانیمدر اقتصاد منفی نباشیم.

وی افزود: ما علیرغم اینکه تحریم و فشار داریم و مشکالت برای ما درست 
می کنند، اما قطعا منفی های باالیی در اقتصاد نخواهیم داشت. برخی می خواهند تحریم 
را نبینند، می گویند دولت چه کار کرده است چرا آن کار را نکرده است. مهم است که 
دولت در چه شرایطی کار را انجام می دهد باید میدان را تشخیص دهیم. این دولت در 

میدان جنگ تالش می کند یا در یک بیایان سبز در حال استراحت است؟
رئیس جمهور گفت: یک زمانی ما این دولت را در یک شرایط تحریمی بسیار 
سخت تحویل گرفتیم و اولین هدفی که به مردم اعالم کردیم این بود که ما می خواهیم 
تحریم را بشکنیم. دو کار باید در تحریم انجام داد، یک اینکه باید تحریم را نابود کنیم 
و دست تحریم کننده را ببریم و نباید بگذاریم دشمن شمشیر بزند و دست ما زخمی 
شود. ما توانستیم تحریم را به صورت موقت در دولت یازدهم صرف ۱۰۰ روز بشکنیم 
که این از جمله افتخارات دولت یازدهم است. ما ظرف ۱۰۰ روز به یک توافق کوتاه 

مدت رسیدیم و برای اولین بار بعد از ۱۰ سال تحریم را شکستیم.
روحانی گفت: بعد از اینکه تحریم موقت را شکاندیم رفتیم تحریم باالتر را بشکانیم 
و دنبال توافق دائم رفتیم. دو سال کار کردیم و در این دوسال دوران تنفس ما بود گرچه 
آنهایی که توافق را امضا کرده بودند به صورت ۱۰۰ درصد به توافق عمل نکردند ولی 
به طور معمول ما می توانستیم نفت و کاالهایمان را بفروشیم و بانک های ما کارهای 
خودشان را انجام می دادند و حتی درحال آماده شدن بودیم که از کشورهای مختلف 
بتوانیم اعتبار اخذ کنیم و کشورهایی صف بسته بودند که در ایران سرمایه گذاری کنند.

وی تصریح کرد: این دوسال دوران تنفس ما بود تا اینکه رسیدیم به اینکه این آدم 
های ناشی در کاخ سفید بر سر کار آمدند. همه فکرشان این بود که یک تحریم شدید 
برای ایران درست می کنیم تا نظام جمهوری اسالم نباشد. هیچ وقت با این صراحت کاخ 
سفید نگفته بود که من یک تحریم شدید را آغاز کردم تا این نظام را زمین بزنم تا در 
22 بهمن جشن پیروزی نداشته باشد. می گفتند ما در 22 بهمن ما به ایران بازمی گردیم.

روحانی گفت: ظاهر محاسبه این بود که شاید درست می گفتند زیرا کشوری که 
در محاصره قرار می گیرد و حتی دوستان ایران هم جرات نمی کنند به طرف ایران 

بیایند خب این کشور چطوری می خواهد خود را اداره کند؟

اهالی رسانه عضوی از خانواده تعلیم و تربیت هستند
وزیر آموزش  و پرورش 
روز  و  مرداد   ۱۷ آستانه  در 
با  پیامی  صدور  با  خبرنگار 
گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی، 
رسانه  عرصه  فعاالن  به  را  روز  این 

تبریک گفت.
در متن پیام وزیر آموزش و پرورش 
آمده است: »در جهان پیوسته و پیچیده 
امروز که از آن به عنوان دهکده جهانی 
یاد می شود، سرعت تحوالت و تغییرات 
چنان بر عرصه های زیستی انسان تأثیر 
رسانه ها  مهم  نقش  که  است  گذاشته 
و  بخشی  آگاهی  اطالع رسانی،  برای 
برای  و  است  چندان شده  دو  شفافیت 
را  نقش  این  درستی  به  رسانه ها  آنکه 
و  شایسته  حضور  نیازمند  کنند،  ایفا 
بایسته خبرنگاران به عنوان نبض بیدار 

و دیده بانان جامعه هستیم.
خداوند بزرگ را شاکرم که جامعه 
آموزش و پرورش کشور افتخار دارد از 
خبرنگارانی  سازنده  تعامل  و  همراهی 
و  ارزش گرا  مسؤولیت پذیر،  فهیم، 
حقیقت جو برخوردار باشد؛ اهالی رسانه 
از  مهمی  عضو  پرورش  و  آموزش  در 
خانواده تعلیم و تربیت هستند و امروز 
با  دوسویه  ارتباطات  توسعه  به  نسبت 
رسانه ها و این عزیزان، مصمم تر هستیم.

فرارسیدن  و  ماه  مرداد  هفدهم 

برای  روز خبرنگار، فرصتی گران مایه 
قدردانی و تجلیل از تالش های صادقانه، 
منتقدانه و حقیقت طلبانه خبرنگاران و 
روشنگری،  مسیر  در  رسانه  اصحاب 
به  آزاد  دسترسی  رهیافت  و  شفافیت 

اطالعات است.
است  مغتنمی  فرصت  همچنین 
فرهیخته  پیشکسوتان  خاطره  تا یاد و 
و شهیدان عرصه خبر و رسانه به ویژه 
شهید محمود صارمی که در راه تبیین 
ارائه  و  کشور  ارزش های  و  آرمان ها 
آگاهانه  اطالع رسانی  و  تصویر صحیح 
به جامعه، فردا کاری کرد، تبیین شود.

امروز  دنیای  در  خوب  حکمرانی 
بدون حضور و بروز رسانه ها و کنشگران 
بر  و  رتباطات دست یافتنی نیست  ا
همین اساس نقش رسانه و فعاالن آن 
عرصه  هدف گذاری  در  بیش ازپیش 
احساس  نافذ،  و  صادق  اطالع رسانی 

می شود.
به عنوان  آموزش وپرورش  وزارت 
آموزشی  و  اجرایی  دستگاه  بزرگ ترین 
نهادهای  مؤثرترین  از  یکی  و  کشور 
فرهنگی، در راستای ارتقای نظام تعلیم 
و تربیت و مدیریت تعارض منافع برای 
پیشبرد عدالت آموزشی و احقاق حقوق 

مخاطبان و ذی نفعان، مشتاقانه خواستار 
مجدانه  اهتمام  و  مؤثر  استمرار حضور 
مشارکت  با  و  است  عزیز  خبرنگاران 
آموزش  کالن  اهداف  تحقق  ایشان، 
و پرورش و اجرای کامل و موفق سند 

تحول بنیادین را شاهد خواهیم بود.
و  موزش  آ می کنم  ری  و آ د یا
پرورش در دولت تدبیر و امید با داشتن 
شبکه  چون  نه ای  رسا یی  عرصه ها
آن،  کاربر  میلیون ها  آموزشی شاد و 
خبرگزاری پانا، نشریات معتبر و متنوع 
جشنواره های  و  شمارگان  پر  مجالت 
رویکردی  آن  مانند  و  فیلم  مختلف 
کاماًل تعاملی و ارتباطی دارد. از فرصت 
استفاده می کنم و بر مطالبه جدی خود 
از خبرنگاران بر 3 محور شفاف سازی، 
حضور  و  قناع سازی  ا و  آگاه سازی 
به عنوان حلقه اتصال و ارتباط سازمانی 
با مخاطبان تأکید و یادآوری می نمایم.

و  خبرنگار  روز  مجدد  تبریک  با 
این  رسانه،  کرامت  و  قلم  نکوداشت 
روشنایی  منادیان  و  فعاالن  به  را  روز 
اطالع رسانی  عرصه های  در  حقیقت  و 
شنیداری،  دیداری،  از  اعم  ارتباطی  و 
شبکه های  و  لکترونیک  ا مکتوب، 
سالمت  و  می گویم  تبریک  اجتماعی 
تالشی پرقدم را  آگاهی قدم و  قلم، 

آرزومندم«.
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برای برگزاری کنکور از فضای ورزشگاه ها استفاده می شود
وزیر علوم گفت: برای برگزاری آزمون ورودی دانشگاه ها از فضاهای بزرگتر 

و احیانا ورزشگاه ها استفاده خواهیم کرد.
منصور غالمی اظهار داشت: از روز چهارشنبه )امروز(  تا روز شنبه آزمون 
ورود به دانشگاه ها برای مقطع کارشناسی ارشد پیش بینی شده و این آزمون ها در 
تاریخی که به تایید ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا تعیین شده بود انجام می شود.

به  که  آنچه  و  شده  اندیشیده  بهداشتی  تدابیر  همه  گفت:  همچنین  وی 
عنوان دستورالعمل از طرف وزارت بهداشت تعیین و اعالم شده بود، در همه 
سازمان سنجش  هم  است.  حال انجام  آزمون در  برگزاری  شعبه های  و  مراکز 
عنوان  به  بهداشت  وزارت  طرف  از  ناظرانی  هم  و  می کند  نظارت  امر  این  بر 
آزمون  در  که  آنچه  مثل  کرد.  خواهند  پیدا  حضور  بهداشتی  مسائل  بازرسان 

انجام گرفت. دکتری 
غالمی تاکید کرد: امیدواریم  با همکاری جدی از طرف داوطلبان عزیز که 
همه ما نگران سالمتی این عزیزان هستیم، این آزمون به خوبی و با رعایت اصول 
بهداشتی برگزار شود و ما بتوانیم در شروع سال تحصیلی آینده جمع زیادی از این 

عزیزان را در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه داشته باشیم.
و  کاردانی  مقطع  در  دانشگاه ها  ورودی  سراسری  آزمون  درباره  علوم  وزیر 
کارشناسی نیز گفت: تاریخی که برای این آزمون ها تعیین شده بود توسط ستاد ملی 
مقابله با بیماری کرونا اواخر مرداد ما تعیین شد که با یک تغییری در تاریخ اولیه 
یعنی تبدیل صبح و بعد از ظهرها به صبح های روزهای تعیین شده برگزار خواهد شد.

بین  بیشتر  بهتر و  برای فاصله  را  بیشتری  و  ما فضاهای بهتر  افزود:  وی 
صندلی ها الزم داشتیم. وزیر محترم ورزش پیشنهاد استفاده از ورزشگاه ها را دادند 
که کارشناسان ما در حال بررسی هستند و هر جا شرایط مناسب باشد و امکان 

استفاده از ورزشگاه ها باشد حتمًا استفاده خواهد شد.

دانشگاه تربیت مدرس در جستجوی افراد نخبه در سطح بین المللی
رئیس دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در این دانشگاه به همکاری با 
ایرانیان غیر مقیم توجه ویژه ای داریم گفت: دانشگاه در جستجو و کشف افراد 

نخبه در سطح جهانی و بین المللی است.
محمدتقی احمدی عنوان کرد: ما همواره در این دانشگاه به حرکت از دانشگاه 

آکادمیک به دانشگاه نوآور و فناور توجه ویژه داریم. 
وی اظهار داشت: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در راستای پشتیبانی 
از محققان پسا دکترا، همکاری های زیادی با دانشگاه داشته است به طوریکه در 

سال های گذشته این صندوق از 2۰ محقق پسادکتری حمایت کرده است.
وی با اشاره به تفاهم نامه ای که با صندوق حمایت از پژوهشگران منعقد 
شد، بیان کرد: انعقاد این تفاهم نامه نیز در راستای حمایت از محققان پسا دکتری 
است که تحقیقات خود را یک سال و نهایتا دو سال با تسهیالت اعطایی از سوی 

صندوق  انجام دهند و جذب دانشگاه تربیت مدرس شوند.
* همکاری با ایرانیان غیر مقیم در دانشگاه

رئیس دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه در دانشگاه سابقه همکاری با 
نخبگان غیرمقیم را داشته ایم، گفت: این فرصت همکاری با کمک صندوق فراهم 
شده که قرار است از نظر کیفیتی ارتقا پیدا کند و بیش از گذشته  با متخصصان 

غیر مقیم در دانشگاه داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه در دانشگاه در دوره تحصیالت تکمیلی به رشته های 
بین رشته ای توجه ویژه ای داریم، گفت: تمام رشته های پزشکی، فنی مهندسی، 

گروه پایه و ... همواره با یکدیگر در ارتباط هستند.
همگرا  های  فناوری  حوزه  در  فناوری  و  علم  آینده  اینکه  بیان  با  احمدی 
)بیو،نانو،آی تی، علوم شناختی( است، گفت: در این دانشگاه نیز توجه ویژه ای به 

این فناوری ها می شود. 
وی با تاکید بر اینکه فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی از کشور به صورت 
مختصر با دانشگاه تربیت مدرس ارتباط دارند، گفت: در این دانشگاه شرایطی را 
توسط اساتید به وجود آورده ایم که بتوانیم با آنها ارتباط داشته باشیم و تحقیقات 

را با همکاری یکدیگر انجام دهیم.

 

انفجار شیئی صوتی در زاهدان
بامداد روز چهارشنبه شیئی صوتی در منطقه »زیباشهر« زاهدان در اطراف 

یک خودروی انتظامی منفجر شد.
به گفته شاهدان عینی این حادثه ساعت 26 دقیقه بامداد اتفاق افتاد و بر 
اثر آن 4 نفر از پرسنل ناجا به طور سطحی آسیب دیدند و به یک دستگاه خودرو 

انتظامی هم خسارت وارد آمد.

رشوه 130میلیونی پدر و پسر موادفروش پذيرفته نشد
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران گفت: مأموران وظیفه شناس تیم 
عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران رشوه ۱3۰ میلیون ریالی پدر و 

پسر مواد فروش را در محله تهرانپارس رد کردند.
سرهنگ عبدالوهاب حسنوند اظهار داشت: مأموران انتظامی تیم عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران در پی شکایت های مردمی مبنی بر خرده فروش 
مواد مخدر در محدوده تهران پارس، شناسایی و دستگیری متهمان را در دستور 
کار قرار دادند و به دست آوردند که پدر و پسری در محدوده تهرانپارس با استفاده 
از یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما به خرده فروش مواد مخدر می پردازند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مخفیگاه متهمان شناسایی و با دستور 
قضائی نهم مرداد ماه تیمی از مأموران عملیات ویژه این پلیس برای دستگیری 
و بازرسی از آن مکان به مخفیگاه متهمان اعزام شدند، افزود: مأموران اعزامی 
موفق شدند هر دو متهم را در یک عملیات پلیسی دستگیر و در بازرسی از خودروی 
متهمان ۱۰۵ گرم مواد مخدر که به طرز ماهرانه ای در گلگیر خودروی ماکسیما 

جاسازی شده بود کشف کنند.

وی با بیان اینکه متهمان که هر دو سابقه دار و پیش تر با همین عنوان 
مجرمانه دستگیر شده بودند، برای تطمیع مأموران و فرار از مجازات قانونی به 
مأموران اعزامی پیشنهاد ۱3۰ میلیون ریال رشوه را کردند، اضافه کرد: متهمان 
با مواد مخدر تهران رو به رو  امتناع مأموران وظیفه شناس پلیس مبارزه  با 
شدند و طی صورتجلسه ای جرم پیشنهاد رشوه به جرم قبلی آنان اضافه شد.

سقوط خودرو از پل 2 کشته بر جای گذاشت
رییس جمعیت هالل احمر اللی از سقوط یک خودروی سواری از ارتفاع 

حدود ۷۰ متری پل اللی - مسجدسلیمان در آب خبر داد.
رضا رضایی گفت: این حادثه حوالی ساعت ۱4 روز سه شنبه اتفاق افتاد و 

بر اثر آن یک زن و مرد که سرنشینان خودرو بودند، جان باختند.

نزاع خانوادگی، جان دايی ۶4ساله را گرفت
دادستان سیرجان گفت: جوانی 26 ساله در جریان یک نزاع خانوادگی دایی 

64 ساله خود را به قتل رساند.
محسن نیک ورز افزود: این حادثه در روستای دارستان بر سر مالکیت یک 
ملک  اتفاق افتاد ودر پی یک بحث لفظی، کار به دعوا  و زد و خورد کشید و قاتل 
اما به محض اطالع  از محل گریخت،  به دایی خود  از وارد کردن جراحت  بعد 
یافتن از جان باختن دایی خود در بیمارستان، با اظهار ندامت خود را به پلیس 

آگاهی معرفی کرد.

نخستین تصادف مرگبار در آزادراه تهرانـ  شمال
جانشین پلیس راه تهران بزرگ از نخستین تصادف فوتی در آزادراه تهران 
ـ شمال خبر داد و گفت: در این حادثه راکب یک دستگاه موتوسیکلت سنگین 

جان باخت.
 ۰۱:۱۷ ساعت  حادثه  این  داشت:  اظهار  محمودوند  محمدرضا  سرهنگ 
آن  اثر  بر  و  افتاد  اتفاق   ۱6 شماره  تونل  از  بعد  ماه  مرداد  سیزدهم  روز  بامداد 
راکب موتوسیکلت سنگین پس از برخورد با دیواره سمت راست تونل ۱6 )جنوب 
به شمال( به علت شدت ضربه وارده، در صحنه تصادف قبل از رسیدن عوامل 

امدادی فوت کرد.
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سونی كارت حافظه های ۸0 و 1۶0 گیگابایتی 
CFexpress را معرفی كرد

 CFexpress Type A سونی دو کارت حافظه  جدید در خانواده ی
معرفی کرد که ترکیبی از بهترین مشخصات سرعت، دوام و پایداری را دارند و 
خصوصا برای تولیدکننده های محتوای تصویری، کاربری بسیار باالیی به همراه 
 CFexpress می آورند. کارت های حافظه ی جدید سونی، اولین نمونه های
Type A در جهان هستند که در دو ظرفیت ۸۰ و ۱6۰ گیگابایت به نام های 
CEA-C۸۰T و CEA-G۱6۰T معرفی شدند. این کارت های حافظه، 

در خانواده ی محصوالت TOUGH سونی قرار می گیرند.
سرعت باال در نوشتن و خواندن داده، مشخصه ی اصلی جدیدترین 
کارت  حافظه  سونی به شمار می رود. این کارت ها امکان نوشتن با سرعت ۷۰۰ 
مگابایت برثانیه و خواندن با سرعت ۸۰۰ مگابایت برثانیه رادارند. کاربرانی که 
به دنبال عکس برداری سریع در فرمت حجیم RAW هستند، کارایی زیادی 
از کارت های جدید سونی استخراج می کنند. این کارت ها برای ذخیره سازی 
تا هزار تصویر RAW فشرده نشده مناسب خواهند بود. ترکیب کارت های 
 CFexpress ۷ مجهز به دو درگاهs III Alpha جدید سونی با دوربین
Type A، ترکیبی عالی خواهد بود که امکان ذخیره ی فیلم های 4K را 
با بیت ریت و طول باال فراهم می کند. کارت های جدید سونی همچنین با 
استاندارد VPG4۰۰ هماهنگ هستند که امکان ضبط فیلم را با سرعت 

4۰۰ مگابایت برثانیه تضمین می کند.
یکی از قابلیت های جذاب محصوالت جدید سونی، امکان انتقال گرمای 
عالی در آن ها است. این کارت ها به خاطر سرعت و ظرفیت باال، گرمای زیادی 
تولید می کنند که سونی با پیاده سازی سیستمی شبیه به هیت سینک از آلومینیم 

مخصوص، انتقال گرما را با بازدهی مناسب در آن ها ممکن می کند.
این کارت حافظه کوچک به »هیت سینک« مجهز شده که گرما را از 
تراشه حافظه به سطح کارت انتقال داده و به گفته سونی »انتقال داده های 
حجیم در سرعت های باال برای مدت زمان طوالنی تر« را امکان پذیر می کند.

کارت های حافظه ی جدید شرکت ژاپنی در دسته ی TOUGH قرار 
می گیرند و از آنجا که این کارت جان سخت به شمار می رود، تا حدودی در 
برابر خمش و ضربه مقاوم بوده و از گواهی گرد و غبار IP۵۷ برخوردار است.

 CFexpress سونی کارت های جدید را نسبت به پیش نیازهای استاندارد 
Type A، پنج برابر مقاوم تر در برابر افتادن و ده برابر مقاوم تر در برابر خم 
شدن تولید کرده است تا دوام محصوالت خود را هرچه بیشتر افزایش دهد. 
به عالوه، سیستم عایق بندی پیشرفته ای هم در کارت های جدید شرکت ژاپنی 
پیاده شد که مقاومت IP۵۷ را در برابر نفوذ آب و گردوغبار به آن ها می دهد.

 Memory سونی برای ارائه ی خدمات هرچه بهتر به کاربران، نرم افزار
Card File Rescue را دراختیار آن ها قرار می دهد که امکان بازیابی 
ابزار  می کند. همچنین  فراهم  را  حافظه  کارت های  از  پاک شده  فایل های 
دیگری به نام Media Scan Utility دراختیار کاربران خواهد بود که 
 CFexpress برای بررسی و شناسایی مشکالت احتمالی در کارت های
Type A استفاده می شود و پیش از اتمام چرخه ی عمر نوشتن/خواندن 

کارت ها به کاربر هشدار می دهد.
کارت های حافظه ی جدید سونی با کارت خوان MRW-G2 عرضه 
 3.2 USB و بهره مندی از ارتباط USB-C می شوند که به لطف کانکتور
Gen2 سرعت ۱۰ گیگابیت برثانیه را در انتقال داده به کاربر ارائه می کند. 
 CFexpress Type A کارت خوان جدید سونی با کارت های حافظه ی

و SDXC/SDHC یا همان UHS-I و UHS-II هماهنگ است.

ابتدایی  آموزش  معاون 
به مدارس  اینکه  بر  تأکید  با 
اعالم شده زمان ثبت نام حق 
دریافت اجباری هزینه  را ندارند، گفت: از 
خانواده ها می خواهیم به محدودیت های 
آموزش وپرورش  و  مدارس  در  موجود 

توجه کنند.
رضوان حکیم زاده با اشاره به اینکه 
برای  جاری  سال  در  می شود  تالش 
ثبت نام با چالش کمتری مواجه شویم، 
افزود: به مدارس توصیه شده  در ارتباط 
با موضوع محل سکونت دانش آموزان و 

ثبت نام آن ها در مدارس انعطاف بیشتری 
داشته باشند و تا آنجا که امکان دارد با 

خانواده ها همکاری کنند.
معاون آموزش ابتدایی بابیان این که 
مشارکت خانواده ها در تأمین هزینه های 
مدارس باید داوطلبانه باشد و اجبار کردن 
آن ها برای پرداخت هزینه ممنوع است، 
افزود: بر اهمیت حفظ کرامت خانواده ها و 
دانش آموزان در هنگام ثبت نام در مدارس 

تأکید داریم.
حکیم زاده در پاسخ به این سؤال که 
در سال های گذشته نیز چنین تأکیداتی به 

عمل  در  ولی  می شد  اعالم  مدارس 
گفت:  نمی شد،  این توصیه ها اجرایی 
امسال برای اولین بار به صورت مکتوب 
این موارد را به مدارس اعالم کرده ایم 
و جزو معیارهای ارزیابی ما در بازدید از 
مدارس است، اگر خانواده ای در هنگام 
ثبت نام از عملکرد مدرسه ناراضی باشد، 
این  و  کند  شکایت  مدرسه  از  می تواند 
شکایت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

همچنین   : د ا د مه  ا د ا ی  و
تهران  شهر  سطح  تیم های میدانی در 
سرزده  بازدید  به  اقدام  تهران  استان  و 

از مدارس می کنند.
معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه 
بازدیدهای صورت گرفته به نظر  طبق 
سال های  به  نسبت  چالش ها  می رسد 
بیشتری  همدلی  و  است  کمتر  گذشته 
بین خانواده ها و مدارس وجود دارد، گفت: 
شکایت های  همین چارچوب تعداد  در 
ثبت شده نیز کمتر از سال های قبل است.

رئیس ستاد ثبت نام در پایان تصریح 
به  از خانواده ها می خواهیم که  کرد: ما 
و  مدارس  در  موجود  محدودیت های 

آموزش وپرورش هم توجه کنند.

مدارس حق دریافت هزینه اضافی را ندارند

و  بدنی  تربیت  معاون 
سالمت آموزش و پرورش از 
اجرای پروژه کنترل چاقی در 
میان ۱4 میلیون دانش اموز به عنوان یکی 
از مهمترین فعالیت های این معاونت در 

سال تحصیلی آینده خبر داد.
در  حمیدی توضیحاتی  مهرزاد 
برای  که  چاقی  کنترل  پروژه  خصوص 
شناسایی و مداخله به هنگام برای رفع آن 
در میان کودکان و نوجوانان است، ارائه داد 
و گفت این پروژه از طریق این معاونت در 

سال تحصیلی بعد پیگیری خواهد شد،.
این پروژه گفت:  وی در خصوص 
سال آینده ممکن است فعالیت های ما 
در کالس ها در حوزه تربیت بدنی کمی 
و  بگیرد  قرار  کرونا  شرایط  تاثیر  تحت 
را  خود  عمده  فعالیت  ما  همین  برای 
به سمت نتیجه محوری برده ایم به این 
معنا که می خواهیم کودکانی با تناسب 
برای  و  باشیم  داشته  سالمت  و  اندام 

تا  مهر  از  را  چاقی  کنترل  پروژه  همین 
اسفند اجرا می کنیم.

پروژه  این  در  داد:  ادامه  حمیدی 
مهر  در  دانش اموز را  میلیون   ۱4
و  قرار می دهیم  سنجش  و آبان مورد 
 BMI بدنی  توده  اندازه گیری شاخص 
دانش آموزان را می سنجیم و اگر عدد قرمز 
شد از طریق والدین آن را دنبال می کنیم. 
در اسفندماه نیز دوباره BMI ۱4 میلیون 
ببینیم  تا  دانش آموز را می سنجیم 

انجام  اسفند  از آذر تا  که  مداخله ای 
شده موثر بوده است.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  پرورش  و 
این سنجش و مداخالت خصوصاً با توجه 
به احتمال تعطیلی مدارس در ماه هایی از 
خواهد  رخ  چگونه  بعد  تحصیلی  سال 
داد، بیان کرد: آموزش والدین مهمترین 
انجام می دهیم. هم  کاری است که ما 
مربیان ورزش و سفیران سالمت و هم 

معلمان ابتدایی آموزش دیده اند که بتوانند 
این BMI را بسنجند و اعالم کنند. اگر 
کالسی تشکیل نشد هم ما کلیپ هایی را 
آماده کرده ایم تا به والدین و حتی خود 
که  را می دهد  امکان  دانش اموزان این 

BMI را بسنجند.
وی ادامه داد: ما برنامه های گروهی 
و انفرادی مداخله را پیش بینی کرده ایم. 
همه مربیان ما می شوند مشاوران در این 
حوزه و آموزش خانواده ها برای مداخله 
موثر مهمترین راهکار ما برای کنترل چاقی 
در میان بچه هاست. در نهایت پروژه را به 
گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که بتوانیم 
در اسفند نتیجه مطلوبی را به دست بیاوریم 
آسیب های جدی  از  یکی  چاقی  چون 
عزمی  باید  و  ماست  کودکان  میان  در 
همگانی برای کنترل آن داشته باشیم تا از 
آسیب های جدی جسمی و روانی که این 
موضوع به کودک و نوجوان وارد می کند 

جلوگیری کنیم.

پروژه كنترل چاقی در میان 1۴ میلیون دانش آموز اجرا می شود

مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی با اشاره به اینکه 
شروع سال تحصیلی از نیمه شهریور، تقریبا قطعی است از 
تدوین سناریوهای آغاز سال تحصیلی با اولویت سالمت 

دانش آموزان و عدم قطع چرخه آموزش خبر داد.
محمد محسن بیگی در خصوص تاریخ قطعی آغاز 
سال تحصیلی جدید اظهار کرد: شروع سال تحصیلی از 
نیمه شهریور، تقریباً قطعی است اما اینکه به چه شکل 
باشد موضوعی است که در استان های مختلف متفاوت 
است؛ در هرجایی که شرایط برای برگزاری کالس ها 
با  کالس ها  باشد،  داشته  صورت حضوری وجود  به 
رعایت پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل ها همچنین 
کاهش تراکم دانش آموزان و مدیریت رفت و آمد دانش 

آموزان به صورت حضوری تشکیل خواهد شد و در 
از  نباشد سال تحصیلی  جایی که این امکان فراهم 
طریق آموزش های مجازی و شبکه شاد و تلویزیونی 

خواهد بود.
وی افزود: بنا داریم تا جایی که امکان دارد آموزش 
به  آموزش  اثربخشی  زیرا  صورت حضوری باشد  به 
صورت حضوری بیشتر است اما ما در شرایطی هستیم 
که تصمیم گیری قطعی برای آینده را ناممکن می کند.

امکان  که  مناطقی  در  گفت:  بیگی  محسن 
حضوری و یا حضور یک روز در میان دانش آموزان 
پروتکل های بهداشتی،  رعایت  با  باشد  داشته  وجود 
گرفتن  نظر  در  آموزان،  دانش  سالمتی  اولویت 

تراکم نسبی برای کالس ها و ایجاد محیطی ایمن 
صورت  به  را  مدارس  و بهداشتی سعی می کنیم 
حضوری برگزار کنیم و در شرایط قرمز نیز آموزش های 

مجازی برای تداوم چرخش آموزش ادامه دارد.
مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی تصریح کرد: با 
توجه به اعالم نظر ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت 
در مورد شرایط قرمز، سفید و زرد استان یا شهرستان، 
وضعیت آموزشی را در هر منطقه اعالم خواهیم کرد 
ولی اکنون امکان اینکه وضعیت ثابتی را برای یک شهر 
و استان تعیین کنیم وجود ندارد و در تمام سناریوها 
قطع  عدم  و  دانش آموزان  ما سالمت  اصلی  اولویت 

چرخه آموزش است.

سناریوهای آغاز سال تحصیلی با اولویت سالمت دانش آموزان تدوین شد
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با  اخیر  روزهای  طی 
مرکزی  بانک  جدیت  وجود 
بازگشت  مساله  پیگیری  در 
ارائه  و  صادرات  از  حاصل  ارزهای 
تنبیه  نحوه  خصوص  در  توضیحاتی 
و  بهامات  ا متخلف،  صادرکنندگان 
چهره های  برخی  سوی  از  گمانه هایی 
مرکزی  بانک  اقدامات  علیه  سیاسی 
این  به  سیاست  ورود  که  شده  مطرح 

موضوع را هشدار می دهد.
پس از گذشت مهلت پایان تیرماه 
از  ارز حاصل  که  برای صادرکنندگانی 
صادرات خود را به کشور بانگردانده اند، 
همچنان حواشی مربوط به این موضوع 
ادامه دارد. در اولین روز مرداد ماه بود 
که عبدالناصر همتی خبر از معرفی 2۵۰ 
صادرکننده حقیقی و حقوقی متخلف به 
دستگاه قضایی داد. طبق این خبر این 
متعدد  جلسات  علی رغم  صادرکنندگان 
بانک مرکزی با آنان، از برگشت ارزهای 

خود اجتناب ورزیده اند.
معرفی متخلفین به دستگاه قضایی 
تنها اقدام تنبیهی صورت گرفته نبوده و 
روز سه شنبه گذشته، رئیس کل سازمان 
پایش  توسعه تجارت، مصوبه کارگروه 
سوء رفتار تجاری را مبنی بر ممنوعیت 
صدور کارت برای صادرکنندگان متخلف 
به دستگاه ذیربط ابالغ کرد. اما با وجود 
انجام این اقدامات همچنان درباره تعداد، 
اسامی و کیفیت این صادرکنندگان، میان 
صادرات  حوزه  فعالین  و  تحلیل گران 

اختالف نظرهایی وجود دارد.
در ادامه این حواشی شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز را 
در حکم قاچاق ارز معرفی کرد و تقاضای 
برخورد قضایی افرادی که به این اتهام از 
سوی بانک مرکزی معرفی می شوند را 
داشت. بانک مرکزی هم در واکنش به 
انتقادات مطرح شده، سیزدهم مردادماه 
اعالم  اطالعیه ای  صدور  با  )دوشنبه( 
کرد در حال پردازش و تهیه اطالعات 
و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات، 
تا پیش از مهلت پایان تیرماه است، تا 
در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب 
22 تیرماه ۱399، اقدامات تشویقی و یا 
تنبیهی در مورد صادرکنندگان متعهد یا 

متخلف انجام شود.
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات 
در  حضور  با  همزمان  مرکزی  بانک 
صداوسیما اعالم کرد 2۵۰ فردی که به 
قوه قضاییه معرفی شده اند، هیچ ارزی از 

صادراتشان را به کشور بازنگردانده اند و 
شرکت های تولیدی نیز نیستند.

به گفته کریمی، از دو هزار و 3۸6 
صادر کننده ای که از 22 فروردین 9۷ 
صادرات  به  جاری،  سال  خرداد   3۱ تا 
پرداخته اند، ۱۷.۷ میلیارد یورو به چرخه 
اقتصادی بازنگشته و بخشی از این مبلغ 
توسط 2۵۰ متخلف معرفی شده به قوه 
قضائیه بلوکه شده است. البته صمدی 
از  پس  کرده  اشاره  گفت وگو  این  در 
آنان  قضائیه،  قوه  به  متخلفین  معرفی 

44۰ میلیون یورو ارز را بازگردانده اند.
مرکزی  بانک  اقدامات  تنها  البته 
درخصوص ارزهای حاصل از صادرات، 
مربوط به اقدامات تنبیهی نبوده و مدیر 
اشاره  با  مرکزی  بانک  صادرات  اداره 
به نامه دوم مردادماه رئیس کل بانک 
 ۱۰۸ از   جمهوری،  رئِیس  به  مرکزی 
صادرکننده متعهدی هم صحبت کرده 
تشویق  برای  جمهوری  رییس  به  که 
در  مسوول  مقام  شده اند.این  معرفی 
بخشی از صحبت های خود همچنین 
اشاره ای به این مساله هم داشت که بر 
اساس بررسی ها تا 3۱ خرداد 99 گروه 
بیشترین  ایمیدرویی ها  و  پتروشیمی ها 
درصد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی 
ارزی   اند و 2۵۰ متخلف  داشته  کشور 
شده اند،  معرفی  قضاییه  قوه  به  که 
شرکت های بازرگانی خصوصی هستند 

که همه کارت بازرگانی دارند.
این  دولتی  یا  خصوصی  ماهیت 
از  روزها  این  متخلف  صادرکنندگان 
اختالف  مورد  مسائل  مهم ترین  جمله 
تحلیلگران و فعاالن بازارهای صادراتی 
بوده و تا جایی پیش رفته است که در 

روزهای اخیر حتی پای سیاست را هم 
به این مشکل اقتصادی باز کرده است.

تاق  ا رئیس  آل اسحاق،  یحیی 
حزب  عضو  و  عراق  و  ایران  بازرگانی 
گفت وگو  در  دوشنبه  اسالمی،  موتلفه 
ازهمین  از خبرگزاری اصولگرا  با یکی 
زاویه به انتقاد از بانک مرکزی پرداخته 
است. او مدعی شده 2۵۰ صادرکننده ای 
که به قوه قضائیه معرفی شده اند، تنها 
6 میلیارد دالر از 2۷ میلیارد دالری که 
نشده  برگردانده  داخلی  بازارهای  به 
است را شامل می شوند. بر این اساس 
عنوان  آمیز  کنایه  لحنی  با  آل اسحاق 
بخش  معتقدند  »برخی  است:  کرده 
عمده  صادرکنندگانی که هنوز ارزهای 
صادراتی خود را به کشور با نگردانده اند، 
به دولت هستند  وابسته  نهادهای  جزء 
و به همین دلیل نیز اسامی آنها اعالم 

نمی شود.«
این گفت وگو در حالی منتشر شده 
است که بانک مرکزی اعالم کرده در 
آمار  و  اطالعات  تهیه  و  پردازش  حال 
است  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت 
اداره  به گفته »صمد کریمی« مدیر  و 
صادرات بانک مرکزی به زودی لیست 
منتشر  متخلف  صادرکنندگان  تکمیلی 

خواهد شد.
اما این مصاحبه تنها کنش سیاسی 
نیست.  اقتصادی  معضل  این  پیرامون 
رئیس  نایب  زاده،  قاضی  حسین  امیر 
سه  روز  هم  اسالمی  شورای  مجلس 
از  پس  روز  یک  یعنی  گذشته،  شنبه 
ارائه  و  مرکزی  بانک  اطالعیه  صدور 
این  صادرات  اداره  مدیر  توضیحات 
توئیتر  حساب  در  در صداوسیما،  بانک 

خود نوشت: »اینکه صادرکنندگان ناچار 
را  ارزشان  تداوم صادرات،  برای  باشند 
زیر قیمت بازار به سامانه بانک مرکزی 
به  ناروا  ظلم  تنها  نه  دهند  تحویل 
صادرکننده است، بلکه موجب می شود 
ناچار  بانک  به  ارز  برای تحویل  نیز  او 
مقرر  سررسید  در  بازار  از  ارز  خرید  به 
اخیر  التهابات  عمده  دلیل  این  بشود. 

ارزی است.«
پیش از این برخی از بازرگانان و 
فعاالن حوزه صادرات نسبت به تعیین 
مهلت بانک مرکزی برای آن دسته از 
صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات 
خود را به کشور وارد نکرده اند، انتقاداتی 
را مطرح کرده بودند و خواهان در نظر 
گرفتن مهلت بیشتری شده بودند که گاه 
با پاسخ هایی از سوی بانک مرکزی در 
رد تقاضای آنها همراه بود، اما ورود طیف 
جدیدی از منتقدان به این موضوع در 
روزهای اخیر که ماهیت سیاسی دارند، 
ابعاد جدیدی به این مساله بخشیده که 
باعث  مشکل،  حل  جای  به  تواند  می 

پیچیدگی بیشتر این موضوع شود.
به نظر می رسد که بهترین راهکار 
برای مقابله با متخلفان ارزی و تامین  
ارز مورد نیاز بازار، حفظ نگاه تخصصی و 
پرهیز از سیاسی کاری است. تجربه نشان 
داده است که متخلفان، همواره از شکاف 
قانونی و اختالف دستگاه های مسوول، 
سوءاستفاده کرده و به حیات خود ادامه 
در  سیاسی کاری  بنابراین  دهند.  می 
نه  صادراتی  ارزهای  بازگشت  موضوع 
تنها، راهگشا نیست، بلکه باعث اخالل 
در عملکرد بانک مرکزی برای پیگیری 

این موضوع خواهد شد.

سفر مدیرعامل بانک سینا به خراسان شمالی و رضوی
رويکرد حمايتی بانك سینا 

در ارائه طرح های تسهیالتی و خدماتی
مدیرعامل بانک سینا با سفر به استان خراسان 
رضوی، ضمن اشاره به شرایط شیوع کرونا در کشور، 
و  تسهیالتی  های  ارائه طرح  را  بانک  این  رویکرد 
خدماتی متنوع در راستای حمایت از هموطنان عزیز 

اعالم کرد.
دکتر ایمانی در جمع همکاران منطقه خراسان 

با اشاره به تمهیدات بانک سینا در حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده 
ناشی از کرونا گفت: با توجه ضرر و زیانی که طی ماه های اخیر به صاحبان 
کسب و کارهای مختلف در کشور وارد شده، این بانک در اجرای وظایف خود 
مبنی بر حمایت از این عزیزان، با همکاری بنیاد علوی دو طرح مواسات و 
مهرآفرین را اجرایی کرده است که طی آن به واجدین شرایط، وام قرض 

الحسنه پرداخت می شود.
وی با بیان آنکه خدمت به مردم، جزو افتخارات بانک سیناست، افزود: 
این بانک همراستا با توسعه محصوالت و خدمات و همچنین تامین زیرساخت 
ها و بسترهای فناورانه و نوین به جهت تامین شرایط ایده آل خدمت رسانی 
به هموطنان، در بخش مسئولیت های اجتماعی نیز با ارائه تسهیالت متعدد 
اشتغالزایی جهت کمک به رونق اقتصاد در مناطق محروم، ساخت مدرسه، 
بانکی  عنوان  به  اقدامات،  دیگر  و  زندانیان  آزادسازی  آمبوالنس،  اهدای 
پیشگام، عملکرد مناسبی داشته که البته این کافی نیست و الزم است با 
همکاری، همدلی و همراهی بیشتر، در جهت ایفای وظایفی که به عنوان 
خدمتگزار مردم عزیز برعهده ما نهاده شده تالش مضاعفی داشته باشیم.

مدیرعامل بانک سینا در ادامه با بررسی عملکرد شعب و قدردانی از 
همکاران در جهت تحقق اهداف، اظهار داشت: در بازدیدهایی که از شعب 
بانک صورت گرفت، شاهد تالش بی وقفه همکاران بودم. قطعا اگر قصد 
ما حرکت مستمر در مسیر تعالی و پیشرفت است باید تمام تالش خود را 

بر این موضوع یعنی ارائه خدمات بهتر به مشتریان عزیز متمرکز نماییم.
گفتنی است در جریان سفر مدیرعامل بانک سینا، معاونین شعب و 
مناطق، مهندسی و پشتیبانی و مدیر منطقه خراسان نیز حضور داشتند و از 
شعب بجنورد، آشخانه، ابوذر غفاری و بلوار سجاد مشهد، نیشابور، سبزوار و 
ساختمان جدید مدیریت منطقه بازدید به عمل آوردند. همچنین در بازدید 
از شرکت ایران خودرو خراسان، بر توسعه همکاری ها و افزایش تعامالت 

تاکید شد.

احتیاجات  رفع  تسهیالت  ريال  میلیارد   3 روزانه  پرداخت 
ضروری در بانك ملی ايران

بانک ملی ایران روزانه بیش از سه میلیارد ریال 
از  ضروری  احتیاجات  رفع  قرض الحسنه  تسهیالت 
محل منابع قرض الحسنه خود در چهار ماه نخست 

امسال به متقاضیان پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این 
بانک با هدف تقویت سنت پسندیده قرض الحسنه 

و همچنین رفع احتیاجات ضروری مشتریان در مدت مذکور هشت هزار 
و 6۷۵ فقره از این تسهیالت به ارزش 4۱۱ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال 

اعطا کرده است.
سهم تسهیالت رفع احتیاجات ضروری این بانک از مجموع تسهیالت 
پرداختی قرض الحسنه در سال گذشته بالغ بر دو هزار و ۵9۵ میلیارد و 

۸۰۸ میلیون ریال بوده است.
تسهیالت قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری با کارمزد 4 درصد و 
عموما برای تامین هزینه درمانی، کمک هزینه تحصیلی، تعمیر و تأمین 

مسکن و... به متقاضیان پرداخت می شود.
همچنین در چهار ماه ابتدای امسال همچنین مبلغ هشت میلیارد و 
۵3۰ میلیون ریال وام قرض الحسنه تعمیر مسکن از سوی بانک ملی ایران 

پرداخت شده است.

بانك آينده، پاسخ گوی تمامی متقاضیان حايز شرايط دريافت 
تسهیالت تبصره 18 در کشور است

خود  شعب  تمامی  ظرفیت  از  آینده،  بانک 
سال  در  داخلي  تولیدکنندگان  از  حمایت  به منظور 
به عنوان  بانک،  این  استفاده مي نماید؛  تولید  جهش 
از بانک های عامل بند الف تبصره ۱۸ قانون  یکی 
و  صنعت  از  اعم  تولید  حوزه  فعاالن  به  بودجه، 

گردشگری، تسهیالت پرداخت مي کند؛
بانک آینده در انطباق با ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ایران و از طریق ایجاد 
تعامل موثر با متقاضیان، پاسخ گوی واحدهاي تولیدي در سراسر کشور بوده، 
تاکنون، تمامی پرونده های معرفی شده از سوی کارگروه های استانی، بررسی 
کارشناسی شده، نتیجه به متقاضیان اعالم شده است؛ در مواردی که به دلیل 
نقص پرونده یا عدم توجیه پذیري طرح پیشنهادی، فرایند پرداخت تسهیالت، 
ناخواسته کند شده، مراتب در اسرع وقت به اطالع متقاضیان رسانده می شود. 
عملکرد مطلوب این بانک در تأمین مالی واحدهای تولیدی معتبر و 
تالش برای ایجاد یا تثبیت اشتغال در کشور، با رضایت مندی شماری از 
استانداری ها نیز توأم بوده که بعضًا با اهدای لوح سپاس از عملکرد این 

بانک، قدردانی نموده اند

رونق بازار امالک ترکیه به خاطر خريداران ايرانی!
یک روزنامه ترک از افزایش قیمت مسکن در شهر ازمیر به دلیل تمایل 

باالی اتباع ایرانی به خرید ملک در این شهر خبر داد.
روزنامه دیلی صباح در گزارشی نوشت: با افزایش تقاضا برای خرید 
ملک توسط سرمایه گذاران ایرانی، میزان فروش خانه به اتباع خارجی در 
شهر ساحلی ازمیر در حاشیه دریای اژه به اتباع خارجی برای نخستین بار از 
زمان شیوع بحران کرونا روندی صعودی پیدا کرده است. به گفته نمایندگان 
امالک، کسانی که برای سرمایه گذاری در بازار مسکن از ایران به ترکیه 

می آیند، نسبت به ازمیر از خود عالقه نشان داده اند.  
به گفته یک مشاور امالک در ازمیر که هشت سال پیش از ایران به 
این شهر آمده، تسهیالت جدید بانک های ترک در افزایش رغبت ایرانیان 
به خرید ملک در این کشور موثر بوده است. بانک های دولتی زراعت بانک، 
وکیف بانک و هالک بانک از اوایل ماه ژوین وام های رهنی کم سابقه ای 

را در اختیار مشتریان خود قرار می دهند.  
این مشاور مسکن با اشاره به اینکه یکی از دالیل اصلی خرید ملک در 
ترکیه توسط ایرانیان، کسب شهروندی این کشور است می افزاید: عالوه بر 
ایرانی ها، عراقی ها، افغانستانی ها و شهروندان برخی از کشورهای اروپایی، 

بیشترین عالقه را به خرید ملک در شهر ازمیر دارند.  
از سال 2۰۱3 و با تغییر در قوانین خرید ملک توسط اتباع خارجی در 
ترکیه، میزان فروش خانه به خارجی ها در این کشور افزایش محسوسی 
را تجربه کرد که بعدها این روند با تصویب قانون جدید شهروندی سرعت 
بیشتری هم پیدا کرد. طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه ای به 
ارزش 2۵۰ هزار دالر و بیشتر می توانند شهروندی ترکیه را به دست آورند.  
بازه زمانی ژانویه تا مارس امسال  طبق اعالم مرکز آمار ترکیه، در 
میزان فروش خانه به اتباع خارجی به ۱۱ هزار و 6۸ واحد رسید که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش نشان می دهد.  
در مجموع سال قبل نیز اتباع خارجی بیش از 4۵ هزار واحد خانه را 

در ترکیه خریداری کرده بودند.

وزیر نفت:
وضع شرکت های نفتی و پتروشیمی در بورس خوب است

وزیـر نفـت گفـت: شـرکت های نفتی و پتروشـیمی در بـورس فعال 
هسـتند و خیلـی خـوب سـهام آنها عرضه می شـود، در واقـع وضع خوب 

و قابل تأملـی دارند.
بـه گـزارش خانه ملت، بیژن زنگنه، وزیر نفت در پاسـخ به پرسشـی 
مبنـی بـر اینکـه وضـع صنعـت نفـت و گاز در بـورس چطور اسـت و آیا 
سـرمایه گذاری در ایـن بخـش را به مـردم توصیه می کند یـا خیر؟ گفت: 
شـرکت های نفتـی و پتروشـیمی در بـورس فعـال هسـتند و خیلی خوب 

سـهام آنهـا عرضـه می شـود، در واقع وضع خـوب و قابل تأملـی دارند.

افت 8 درصدی تقاضای جهانی نفت در سال 2020 
صنـدوق بین المللـی پـول اعـالم کرد کـه تقاضای جهانـی نفت در 

سـال 2۰2۰، ۸ درصـد کاهـش خواهد یافت.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری اویل پرایـس، صنـدوق بین المللـی پول 
)IMF( در گزارشـی جدیـد اعـالم کـرد کـه بحران ویروس کرونا سـبب 
کاهـش ۸ درصـدی تقاضـای جهانـی نفـت در سـال جاری میـالدی در 

مقایسـه با سـال گذشـته خواهد شـد.
صنـدوق بین المللـی پـول در گـزارش خـود بـا عنوان »عـدم توازن 
جهانـی و بحـران کرونـا« تصریـح کـرد: امسـال، قیمت نفـت 4۱ درصد 

پایین تـر از سـال 2۰۱9 خواهـد بود. 
براسـاس ایـن گـزارش، تأثیـر مسـتقیم قیمت هـای پاییـن نفت بر 
تـوازن تجـارت نفـت در کشـورهای مختلـف متفـاوت خواهد بـود و این 
مسـئله نشـان دهنده سـطح وابسـتگی آنهـا بـه صـادرات و واردات نفـت 

ست. ا
برآوردهـای ایـن صنـدوق دربـاره کاهـش تقاضـای جهانـی نفـت 
در سـال جـاری میـالدی همسـو بـا سـایر پیش بینی کننـدگان ماننـد 
)IEA( و سـازمان کشـورهای صادرکننـده  انـرژی  بین المللـی  آژانـس 

نفـت )اوپـک( اسـت.
مـاه گذشـته، آژانـس بین المللـی انرژی در گـزارش بـازار نفت خود 
اعـالم کـرد که قرار اسـت تقاضای جهانی نفت امسـال ۷ میلیون و 9۰۰ 
هـزار بشـکه در روز کاهـش یابـد، امـا ایـن بـرآورد کمـی خوش بینانه تر 
از بـرآورد مـاه پیـش از آن، مبنـی بـر افـت روزانه ۸ میلیـون و ۱۰۰ هزار 

بشـکه ای تقاضا بود.
این در حالی اسـت که این آژانس تأکید کرد افزایش دوباره شـیوع 
ویـروس کرونـا و اعمـال محدودیت هـای بیشـتر بـرای مهـار آن سـبب 
می شـود برآوردهای تقاضای جهانی نفت در سـال 2۰2۰ قطعی نباشـند.

اوپـک، بـه نوبـه خـود، انتظـار دارد سـطح تقاضای جهانـی نفت در 
سـال 2۰2۰ بـه ۸ میلیـون و 9۰۰ هـزار بشـکه در روز برسـد و در سـال 
2۰2۱، ۷ میلیون بشـکه در روز به این سـطح از تقاضا اضافه شـود، این 
در حالی اسـت که مقدار تقاضا همچنان از سـال 2۰۱9 کمتر خواهد بود.

صنـدوق بین المللـی پـول در تازه تریـن بـرآورد خـود اعـالم کـرد: 
سـقوط قیمـت نفـت و کاهـش تولیـد در پی همه گیـری ویـروس کرونا، 
برای صادرکنندگان نفت خاورمیانه و شـمال آفریقا )MENA( مشـکل زا 
خواهـد بـود و انتظـار مـی رود درآمد نفت مجموع این کشـورها در سـال 
جاری میالدی در مقایسـه با سـال 2۰۱9، 2۷۰ میلیارد دالر کاهش یابد.

قیمت نفت برنت به باالی 45 دالر رسید
قیمت شـاخص نفت خام برنت در معامالت روز گذشـته )چهارشنبه، 
۱۵ مردادمـاه( بـا 44یـک دالر و ۱3 سـنت افزایـش بـه 4۵ دالر و 49 
سـنت و قیمت شـاخص دبلیوتی آی آمریکا با یک دالر و 6 سـنت سـنت 

افزایش به 42 دالر و ۷۸ سـنت رسـید.
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز از لنـدن، قیمـت نهایـی شـاخص 
نفـت خـام برنت روز سه شـنبه )۱4 مردادماه( 44 دالر 43 سـنت و قیمت 

شـاخص دبلیوتـی آی آمریـکا 4۱ دالر و ۷۰ سـنت بـود.
قیمـت نفـت بـر خالف سـاعات اولیه معامـالت روز گذشـته و پس 
از آنکـه داده هـا حکایـت از افـت قابل توجه در سـطح ذخیره سـازی های 
نفـت خـام آمریـکا دارد، بـه سـمت افزایـش گام برداشـت، ایـن در حالی 
اسـت کـه نگرانـی از افزایـش تعـداد مبتالیـان بـه ویروس کرونـا که به 
کاهـش تقاضـا می انجامـد سـبب شـد این افزایـش قیمت محدود باشـد.

بیورنـار تونهاگـن، رئیـس بخـش پژوهـش بـازار نفـت در مؤسسـه 
ریسـتاد انـرژی در ایـن بـاره گفـت: رونـد صعـودی امـروز بـا اخبـار 
ذخیره سـازی نفـت ایـاالت متحده قابل توجیه اسـت، امـا معتقدیم مردم 
بایـد در روزهـای آینـده دوبـاره در منـازل خود پنـاه گیرند، زیـرا ویروس 

کرونـا دوبـاره مرکـز صحنـه را بـه خـود اختصاص خواهـد داد.

دريافت مصوبه ساخت پتروشیمی چهارم کرمانشاه
اسـتاندار کرمانشـاه از دریافـت مصوبـه کمیتـه تخصصـی شـورای 
اقتصـاد بـرای سـاخت پتروشـیمی چهـارم اسـتان در اسـالم آباد غـرب 

خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی اسـتانداری کرمانشـاه، هوشـنگ بازوند 
بـا بیـان اینکـه در دیدار بـا رئیس سـازمان برنامه و بودجـه آخرین وضع 
پروژه هـای عمرانـی و طرح هـای مهـم اقتصـادی پیگیـری شـد، گفـت: 
طـرح پتروشـیمی اسـالم آباد غـرب یـک پـروژه مهـم اقتصـادی بـرای 
اسـتان اسـت و بـرای راه اندازی و آغاز عملیات اجرایـی این پروژه نیازمند 
مصوبـه شـورای اقتصـاد بودیـم کـه موفـق بـه دریافـت ایـن مصوبه در 

کمیتـه تخصصی شـدیم.
وی سـرمایه گذاری دولـت در ایـن پروژه را اقدامی بسـیار ارزشـمند 
توصیـف کـرد و افـزود: قـرار اسـت دولـت در این پـروژه ۷ هـزار میلیارد 
تومـان سـرمایه گذاری کنـد که حجـم این سـرمایه گذاری معـادل حجم 
سـرمایه گذاری سـه پتروشـیمی دیگـر اسـتان بـوده و خـود ایـن مسـئله 
گویـای اهمیـت و بزرگـی ایـن پـروژه اسـت.بازوند تصریح کـرد: اکنون 
مبلغ مشخص شـده بـرای خرید زمین طرح پرداخـت و مناقصه های اولیه 
طراحـی آن نیـز انجـام شـده اسـت و بـا دریافت ایـن مصوبـه امیدواریم 

بـه زودی علمیـات اجرایی ایـن پروژه آغاز شـود.
اسـتاندار کرمانشـاه اظهـار کـرد: ایـن پـروژه بـرای اسـتان بسـیار 
ارزشـمند اسـت و بی شـک راه اندازی آن با توجه به حجم سـرمایه گذاری 
باالیـی کـه دارد می توانـد خیـر و برکت بسـیاری بـرای اسـتان و به ویژه 

شهرسـتان اسـالم آبادغـرب به همراه داشـته باشـد.

آرامکـو اعـالم قیمـت فـروش نفـت را به هفتـه آتی 
کرد موکـول 

یـک منبـع اعـالم کرد سـعودی آرامکو اعالم قیمت رسـمی فروش 
نفـت خـود برای ماه سـپتامبر را بـه هفته آتی موکـول خواهد کرد.

بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز از دوبـی، یـک منبع روز سه شـنبه 
گذشـته اظهـار کـرد: شـرکت دولتـی نفت سـعودی آرامکو اعـالم قیمت 
رسـمی فـروش نفـت خـام )OSP( خـود بـرای ماه سـپتامبر را تـا اوایل 

هفتـه آتـی بـه تأخیر می انـدازد.
تعطیالت مذهبی مسـلمانان به مناسـبت عید قربان روز شـنبه )۱۸ 

مردادماه( در عربسـتان سـعودی به پایان می رسـد.
آرامکـو به طـور معمول قیمت رسـمی فـروش نفت خـود را تا پنجم 
هـر مـاه میـالدی اعالم می کند که معیاری برای مشـخص شـدن قیمت 
نفـت خـام ایـران، کویـت و عـراق اسـت و بر قیمـت روزانـه ۱2 میلیون 

بشـکه نفت خام آسـیا تأثیـر می گذارد.

ابالغ ممنوعیت صدور كارت برای صادركنندگان متخلف؛

عدم بازگشت 27 میلیارد دالر ارز صادراتی توسط 250 نفر
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

یک کارشناس، سودهای 
سفته بازانه، انتظارات تورمی و 
ورود نقدینگی از بورس به بازار 
مسکن را در رشد قیمت خانه موثر دانست 
و گفت: با اجرای قانون مالیات بر خانه 
های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، 
روند رشد قیمت مسکن متوقف می شود.

عباس زینعلی اظهار کرد: از آغاز 
زمستان سال گذشته تا کنون چند عامل 
سودآوری  و  تورمی  انتظارات  جمله  از 
بازارهای موازی به شکل رشد تدریجی 

قیمت مسکن خود را نشان داد.
افزایش  با  که  افزود: کسانی  وی 
در  گذاری  سرمایه  یا  ارز  نرخ  یافتن 
دادند  افزایش  را  خود  سرمایه  بورس، 
اقدام به خرید مسکن کردند که به رونق 

نسبی بازار مسکن منجر شد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره 
به قول دولت برای ارسال اولین برگه 
خانه های  صاحبان  برای  مالیاتی  های 
شد:  مدعی  جاری  تابستان  در  خالی 
در همه جای دنیا با وضع مالیات های 

سوداگرانه  فعالیت های  هزینه  سنگین، 
و داللی را باال می برند اما طی حدود 
۵۰ سال گذشته برخی دست اندرکاران 
در ایران به دلیل منافعی که در بخش 
مسکن داشته اند مانع اجرای مالیات بر 
خانه های  بر  مالیات  و  امالک  عایدی 
خالی شده اند. این مسئله باعث شده تا 
متقاضیان مصرفی، توان خرید مسکن 

انتظار  را از دست بدهند و مدت زمان 
های  دهه  طی  مرتبًا  شدن  دار  خانه 

گذشته افزایش یابد.
زینعلی درباره پیش بینی از وضعیت 
گفت:  آینده  ماههای  در  مسکن  بازار 
روند رشد قیمت مسکن در شهر تهران 
بر  مالیات  اجرای  با  شهرها  کالن  و 
در  می شود.  متوقف  خالی  خانه های 

شهرهای اطراف نیز قیمتها تا ۵۰ درصد 
نرخ شهرهای اصلی باال می رود؛ کما 
اقماری  شهرهای  در  شاهدیم  اینکه 

تهران قیمت ها در حال افزایش است.
وی تاکید کرد: ضریب رشد قیمت 
متفاوت  تهران  با  اطراف  شهرهای  در 
قیمت  که  دلیل  این  به  اما  بود  خواهد 
خانه در شهرهای اقماری در استطاعت 
گروه اصلی متقاضیان بازار مسکن است 
رونق در این بخشها طی ماههای آینده 

ادامه خواهد داشت.
میانگین قیمت مسکن شهر تهران 
در تیرماه ۱399 به 2۰ میلیون و 9۱۰ 
هزار تومان رسیده که نسبت به خرداد 
امسال ۱۰.4 درصد و نسبت به تیرماه 
پارسال ۵6.6 درصد افزایش یافته است. 
از طرف دیگر طبق اعالم بانک مرکزی 
در تیر ماه تعداد معامالت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران به ۱4 هزار و 4۷ 
خرداد  با  مقایسه  در  که  رسیده  واحد 
امسال 3۰.3 درصد و نسبت به تیرماه 

پارسال ۱93 درصد رشد یافته است.

كارشناس بازار مسکن عنوان كرد؛

توقف رشد قیمت مسکن با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی 

سی ان جی  طرح  مدیر 
پخش  ملی  کت  شر
به  گفت:  نفتی  فرآورده های 
منظور افزایش ایمنی خودروها و جایگاه 
آینده  یکسال  حدود  تا  داریم  قصد  ها 
هوشمند  را  جی  ان  سی  های  جایگاه 
کنیم که با اجرای این طرح از سوخت 
صورت  به  که  خودروهایی  گیری 
غیرمجاز و غیر استاندارد گازسوز شده 

اند ممانعت خواهد شد.
محمدحسین باقری، با بیان اینکه 
خودرو  تردد  ایمنی  افزایش  منظور  به 
های سی ان جی سوز  و جایگاههای  
شده  اخذ  الزم  مصوبه  جی  ان  سی 
حادثه  هیچ  تاکنون  کرد:  اظهار  است، 
ای برای خودروهای دوگانه سوز در حال 
تردد و خارج از جایگاهها نداشته ایم و 
ناشی  دهد  می  رخ  که  اتفاقاتی  عموما 
از خودروهایی است که به صورت غیر 
استاندارد و غیر مجاز و زیرپله ای گازسوز 
شده اند یا تغییرات و دستکاری در ساختار  

مخازن یکپارچه آنها انجام شده است.
حوادث  این  تعداد  افزود:  وی 
با همین  برای مقابله  اما  محدود است 
هوشمندساذزی  طرح  محدود  حوادث 
جایگاه های سی ان جی را مدنظر قرار 
داده ایم تا حوادث را به صفر برسانیم 
که برای اجرایی شدن این طرح منتظر 
در  اجرا  برای  پیمانکار  انتخاب  فرآیند 

سراسر کشور هستیم.
شرکت  سی ان جی  طرح  مدیر 
تاکید  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
با  ها،  جایگاه  هوشمندسازی  با  کرد: 
ورودی  در  دوربین پالکخوان که  یک 
دار  جایگاه ها نصب می شود، جایگاه 
و  اصالت  و  شناسایی  را  خودرو  پالک 
صالحیت فنی خودرو جهت سوختگیری 
را کنترل کرده و از داشتن معاینه فنی و 
نحوه تبدیل خودرو به صورت استاندارد 
آگاه شده و در صورتی که خودرو شرایط  
الزم برای سوختگیری  را رعایت نکرده 
سوخت  برای  الزم  شرط  واجد  باشد، 

گیری نخواهد بود.
خودروهای  تبدیل  افزود:  باقری 

در  بایست  می  سوز  دوگانه  به  بنزینی 
کارگاه های معتبر که دارای استاندارد 
صنعت،  وزارت  از  الزم  مجوزهای  و 
معدن و تجارت )صمت( هستند، انجام 
و گواهی سالمت برای آنها صادر شود.

وی با بیان اینکه اگر این گواهی 
برای خودرو صادر شود در سیستم معاینه 
فنی ثبت می شود و  خودروی مذکور  
نخواهد  مشکلی  گیری   سوخت  برای 
داشت تصریح کرد: اما خودروهایی که به 
صورت غیر مجاز تبدیل شده باشند، پس 
از اجرای طرح هوشمند سازی جایگاه ها 
از سوختگیری آن ها ممانعت خواهد شد.

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی 
بر  تاکید  با  نفتی  فرآورده های  پخش 

ایمنی  افزایش  با هدف  کار  این  اینکه 
کار  شرح  گفت:   گیرد،  می  صورت 
نوشته  مشاور  توسط  هوشمندسازی 
شده است و در مرداد ماه فرایند انتخاب 
پیمانکار انجام می شود. پیش بینی می 
شود که از شهریورماه کار هوشمندسازی 
جایگاه ها آغاز شود و  حدود یکسال تمام 

جایگاه ها هوشمند شوند. 
خودروهای  رندگان  دا ز  ا وی 
بار  وانت  و  تاکسیها  شامل  عمومی 
و  مجاز  تبدیل  برای  که  خواست  ها 
سایت  به  رایگان  صورت  به  استاندارد 
و  مراجعه   www.gcr.niopdc.ir
دوگانه  به  بنزینی  از  تبدیل  منظور  به 

سوز ثبت نام کنند.

جایگاه های سی ان جی هوشمند می شود؛

ممانعت از سوختگیری خودروهای دوگانه سوز غیراستاندارد
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شرکت  عامل  مدیر 
گفت:  ایالم  استان  گاز 
به  گازرسانی  کار  اتمام  با 
این  بدره،  شهرستان  روستای  سه 
شهرستان به عنوان شهرستان سبز 

استان ایالم شناخته شده است.
»عباس شمس اللهی« اظهار 
شبکه  عملیات  م  تما ا با    : کرد
نصب  شروع  و  خلی  دا ری  گذا
باقیمانده،  روستای  سه  در  علمک 
شهرستان  سومین  عنوان  به  بدره 
نرژی  ا مصرف  در  ستان  ا سبز 

معرفی شده است.
مدیر عامل شرکت گاز استان 
ایالم گفت: با ابالغ پیمان و شروع 
عملیات اجرایی نصب علمک در سه 
بدره  شهرستان  باقیمانده  روستای 

انارهر و جابر، ۱۰۰  شامل موسی، 
قابل  روستاهای  و  شهرها  درصد 
شبکه  دارای  شهرستان  گازرسانی 
شهرستان  این  و  بوده  طبیعی  گاز 
سومین  نرژی  ا مصرف  نظر  ز  ا

شهرستان سبز استان است. 

وی یادآور شد: شهرستان های 
ایوان و مهران نیز با اتمام عملیات 
شهرستان  از  ها  آن  در  گازرسانی 
باشند که در  استان می  های سبز 
سالهای 9۷ و 9۸ عملیات اجرایی 
گازرسانی در آن ها به اتمام رسیده 

است و در زمره شهرستانهای سبز 
استان قرار دارند.

ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
تغذیه  شبکه  کیلومتر   26 گفت: 
و توزیع گاز امسال در این استان 
)ابتدای  این مدت  در  و  اجرا شده 
 2 و  انشعاب   69۰ کنون(  تا  سال 
گاز  جدید  اشتراک   ۱۰۰ و  هزار 
اجرا و نصب شده است.وی با بیان 
اینکه دولت تدبیر و امید با کمترین 
درآمد بر لزوم گاز رسانی به مردم 
تاکید دارد، خاطرنشان کرد: اکنون 
روستاهای  در  گاز  نفوذ  ضریب 
استان 93 درصد است که با اتمام 
گاز رسانی به ۵۷ روستای دیگر تا 
پایان سال جاری، ضریب نفوذ به 

99 درصد می رسد.

بدره سومین شهرستان سبز استان ايالم شناخته شد شناسايی ۶8 نقطه پرتصادف در استان ايالم!
رئیس پلیس راه استان از شناسایی 6۸ نقطه پرتصادف بر اساس 
فرآیند جدید شناسایی نقاط حادثه خیز خبر داد و گفت: تالش برای 
رفع این نقاط به صورت ویژه در دستور کار مسئوالن استان قرار 

گرفته است.
سرهنگ« رضا همتی زاده » با اعالم این خبر اظهار داشت: روز 
گذشته گروهی متشکل از جانشین دادستان و مدیرکل اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان از مسیرهای مختلف استان بازدید و 

نقاط مورد نظر اولویت بندی و شناسایی شدند.
وقوع  در  ای  جاده  نواقص  مهم  نقش  به  توجه  با  افزود:  وی 
تصادفات و همچنین مطالبات به حق مردمی، مقرر شد که این نواقص 

در کوتاهترین زمان ممکن رفع و آشکارسازی شوند.
رئیس پلیس راه استان ایالم با بیان اینکه شرایط اقلیمی سبب 
شده است که محورهای مواصالتی استان پرپیچ وخم و در بعضی 
از جاده ها با عرض کم باشد، از رانندگان خواست برای تردد ضمن 
رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب برای 

رسیدن به مقصد پرهیز کنند.!

تولید 31 هزار مگاوات انرژی الکتريکی
 در نـیروگـاه گـازی مجتمع فوالد سبا 

داریوش دریابار، مدیر خدمات فنی و پشتیبانی مجتمع فوالد سبا 
گفت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق 
شعار »جهش تولید« و همچنین بهمنظور دستیابی به اهداف کالن 
سازمان و رشد تولید در فوالد سبا، با حمایت مدیر مجتمع فوالد سبا 
و تالش مجدانۀ کارکنان قسمتهای مختلف، مجموعۀ خدمات فنی 
و پشتیبانی سبا فعالیتهای چشمگیری را برنامهریزی و اجرا نمود تا 
مشابه  زمان  به  نسبت  اول سال ۱399  در سهماهۀ  تولید  ظرفیت 

سـال گذشته افـزایش قـابل توجـهی داشته باشد. 
وی در ادامه از انجام برخی فعالیتها در این ناحیه برای اولین بار 
در فوالد سبا خبر داد و تصریح کرد: مهمترین این فعالیتها عبارتاند 
از: ساخت ۱۰ عدد قالب کناری ماشینهای ریختهگری سبا؛ سنگزنی 
تیغههای قیچی واحد ریختهگری و سرویس روتور موتور قفسۀ نورد 

و ساخت والوهای بالیند واحد احیای سبا.
دریابار افزود: در زمینۀ بازرسی فنی و در بخشهای مختلف شامل 
کامپیوتر،  و  الکترونیک  آزمایشگاه  کالیبراسیون،  اطفا،  و    اعالم   
مخابرات، خوردگی، ماشینهای دوار و جرثقیلهای سقفی، بیش از  ۸ 
هزار و 2۰۰ نفر ساعت در قالب 2 هزار و 26۰ استاندارد تعمیراتی و 
3۵۰ درخواست کار در سه ماه نخست سال انجام شده است. اهم این 
فعالیتها در این مدت شامل این موارد است: ساخت و بهرهبرداری تست 
بلوک کالیبره جهت دستگاه ضخامت سنج فلزات؛ مانیتور کردن پیشرفت 
عیوب سازه لدل تارت ریختهگری به کمک دستگاه پیشرفته و سهُبعدی 
)phase array(؛ انجام االیمنت لیزری وسافت فوت کمپرسور سیل 
گس واحد احیا مستقیم و غبارگیر شمارۀ 2؛ انجام تست آنالیز جریان 
موتورهای مهم خطوط تولید؛ بهینهسازی لولۀ جعبههای F طبقات 
سرند و سیلوهای قدیم؛ بازسازی باسکولهای محصول و درب غربی 
سبا؛ تعمیر سرو     ولوهای معیوب سبا؛ کنترل پروسس پینچ رول با لود 
سل؛ تعمیر و راهاندازی تجهیز متال دتکتور سایت انباشت و برداشت و 
تعمیر HMI کاردامپر با توجه به نبود تجهیز یدکی و نیاز مبرم به آن.

داد: در بخش  ادامه  پشتیبانی فوالد سبا  فنی و  مدیر خدمات 
حملونقل ریلی در سه ماه نخست امسال مقدار قابلمالحظهای مواد 
اولیه از سبا تخلیه شده که حدود 6۰ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزایش داشته است. همچنین حمل و ارسال ۱۸ هزار   و   
۵۰۰ تن محصول از سبا، حمل بیش از ۱2۰ هزار تن سربارۀ گرم 
جمعآوریشده، حدود 3۰۰ هزار تن خدمات محصوالت و ضایعات و 
همچنین در بخش مکانیسم نیز بیش از ۷۷ هزار ساعت خدمات از 
دیگر اقدامات انجامشده در این ناحیه در سهماهۀ  اول 99 بوده است.

به گفتۀ دریابار، در گروه فنی خدمات فنی و پشتیبانی سبا در 
سهماهه نخست بالغبر یک هزار و 2۰۰ استاندارد تعمیراتی تدوین و 
یا بازنگری شده و بیش از ۱۰۰ استاندارد و فعالیت تعمیراتی بهصورت 
میدانی کنترل و پایش شدهاند. همچنین در بخش برنامهریزی نیز 
بالغبر ۵ هزار و ۷۰۰ استاندارد تعمیراتی و درخواست کار در واحدهای 

مختلف برنامهریزی و اجرا شده است.

کوثر  روز  بازارهای  بازسازی  و  نوسازی  از  مجیری 
اصفهان خبر داد

محمد مجیری با اشاره به اینکه نخستین مأموریت این سازمان 
ساماندهی مشاغل است و معتقد هستیم از ۱2۰ هزار واحد صنفی شهر 

تنها تعدادی از آنها باید ساماندهی شوند.
وی تاکید کرد: در موضوع ساماندهی مشاغل شهری به هیچ عنوان 
با جلب مشارکت این هدف محقق  بلکه  نمی توان سلبی عمل کرد 
خواهد شد.وی با اشاره به زمان کلنگ زنی مجتمع صنفی موتورسیکلت 
و دوچرخه برای رفع سد معبر واحدهای صنفی مربوطه در خیابان های 
سروش، الله و زینبیه، تصریح کرد: احداث این مجتمع دغدغه مدیران 
شهری است تا مردم در این خیابان ها تردد راحت تری داشته باشند؛ البته 
صنوف باید توجه داشته باشند که این مزاحمت ها برای تردد شهروندان 

نوعی حق الناس است.
فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
کشاورزی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: ۱6 هزار متر فضا در خیابان 
سروش برای احداث مجتمع صنفی موتورسیکلت و دوچرخه در نظر گرفته 
شده که از طریق مشارکت با بخش خصوصی اجرا خواهد شد، البته اکنون 
سرمایه گذار در حال مطالعه پروژه است تا بتوانیم کلنگ این پروژه را به 
زمین بزنیم. مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری اصفهان با اشاره به نوسازی و بازسازی بازارهای روز 
کوثر، گفت: به دلیل مساحت کم بازار و استقبال زیاد شهروندان از بازار 
کوثر سپاهان شهر و درخواست مدیر منطقه پنج، امام جمعه سپاهان شهر 
و مردم، زمینی به وسعت دو هزار مترمربع در مجاورت این فروشگاه فعلی 
با همکاری شهرداری منطقه پنج تملک شد که تا یک ماه آینده مناقصه 

آن برگزار و عملیات احداث را آغاز خواهیم کرد.
وی افزود: بازار کوثر جدید شماره دو سپاهان شهر می تواند با گسترش 

فضا، نیازهای مردم را در شرایط مطلوب تری تأمین کند.
مجیری با بیان اینکه بازار کوثر ۱۵ در شهرک زاینده رود به اتمام 
رسیده و در حال تجهیز است، گفت: این بازار تا یک ماه آینده تجهیز 
و مورد بهره برداری قرار می گیرد. وی ادامه داد: طرح نهایی فروشگاه 
کوثر ۱6 واقع در شهرک شهید کشوری نیز تأیید شده تا پس از انتخاب 

پیمانکار آغاز عملیات مجدد عمرانی آن را تا دو ماه آینده شاهد باشیم.
فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
کشاورزی شهرداری اصفهان در ارتباط با تعامل با فروشگاه رفاه، تصریح 
کرد: رفاه چند شعبه در شهر دارد به طوری که اخیراً یکی از شعب خود را 
در میدان امام علی )ع( دایر کرد، در صدد هستیم رابطه خوبی بین کوثر 
و رفاه داشته باشیم و زمین هایی را برای راه اندازی فروشگاه در اختیار آنها 
قرار دهیم زیرا معتقدیم هر چه توان سرمایه گذاری را در شهر افزایش 

دهیم به نفع شهروندان است.

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی شازند:
شازند  پتروشیمی  در  صنعتی  قطعه  هزار   2 از  بیش 

بومی سازی شد
مدیرعامل مجتمع پتروشیمی شازند گفت: بیش از 2 هزار قطعه 
صنعتی با طراحی واحد پژوهش و فناوری این مجتمع بومی سازی شد.

تعمیرات  عملیات  گذشته  سال  ولدخانی«افزود:  »ابراهیم   
اساسی پتروشیمی شازند بدون حتی یک کارشناس خارجی و تنها با 
ظرفیت های داخلی انجام شد که در طول عمر 2۷ ساله این واحد، 

بی سابقه است.
وی ادامه داد: تمامی تجهیزات مورد نیاز برنامه تعمیرات اساسی 

پتروشیمی شازند از واحدهای تولیدی داخلی تامین شده است.
مدیرعامل مجتمع پتروشیمی شازند بیان کرد: این واحد تولیدی 
در طول 2 سال گذشته بیش از ۷۰۰ میلیون دالر برای کشور ارزآوری 
داشته که تمام آن وارد سامانه نیما) نظام یکپارچه معامالت ارزی( 

شده است.
ولدخانی اظهار داشت: در یک سال گذشته پتروشیمی ها به صورت 
جدی هدف دشمن قرار گرفته اند و حتی کشورهای مدعی دوستی با 
ایران نیز در زمینه تامین تجهیزات و کاتالیست ها همکاری نداشته اند، 
در  و  یافته  افزایش  روز  پتروشیمی شازند هر  تولیدات  این وجود  با 
صورت تامین بازار داخلی امکان صادرات نیز در این واحد وجود دارد.

کمبود  دلیل  به  کرونا  ویروس  شیوع  از  پس  کرد:  اضافه  وی 
به  از مدافعان سالمت در خط مقدم  تعدادی  امکانات،  تجهیزات و 
در  انبوه  میزان  به  و سرنگ  گرید سرم  اکنون  اما  رسیدند  شهادت 
نیز  آن  امکان صادرات  و  رفع  نیاز کشور  و  تولید  پتروشیمی شازند 

وجود دارد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند کمک پنج میلیارد ریالی به 
بیمارستان آیت اهلل خوانساری اراک، توزیع تعداد قابل توجهی بسته های 
معیشتی در قالب رزمایش مومنانه، حمایت از اقشار کم درآمد شهرستان 
شازند، توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده را از دیگر 

از اقدامات پتروشیمی شازند در مقابله با ویروس کرونا عنوان کرد.
ولدخانی با اشاره به مسئولیت های اجتماعی این واحد صنعتی 
نیز گفت: ساالنه بیش از هزار میلیارد تومان از طریق پتروشیمی در 
استان مرکزی هزینه می شود که شاید بیش از بودجه دولت برای 
یک استان باشد و در واقع این مجموعه نقش اساسی در اقتصاد استان 
ایفا می کند و سال گذشته یک قرارداد ۱۰۰ میلیارد تومانی باشرکت 

ماشین سازی اراک منعقد شد.
در  مجموعه  این  سوی  از  بیمارستان  ساخت  خصوص  در  و 
شهرستان شازند اظهار کرد: مقرر بود که بیمارستان با صرف هزینه 
4۰ میلیارد تومان معادل یک میلیون دالر در سال ۱396 در شازند 
ساخته شود، اما به دالیلی این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است 
و مسئوالن استان نیز به این نتیجه رسیدند که ساخت بیمارستان در 
شرایط فعلی نیازمند بودجه بیشتر و زمان بر است و باتوجه به اینکه 
ظرفیت و سطح اشغال بیمارستان فعلی شهرستان شازند نیز به ۵۰ 
درصد نمی رسد پیشنهاد شد که پتروشیمی در تجهیز آن کمک کند 
چراکه اگر بیمارستان جدید ساخته شود در تامین تجهیزات و تامین 
نیروی انسانی و پزشک مشکالتی وجود دارد بنابراین فعال موضوع 

ساخت در هاله ای از ابهام قرار دارد

جمعیت  پشتیبانی  و  انسانی  منابع  معاونت  سرپرست 
هالل احمر استان گلستان منصوب شد

سرپرست جمعیت هالل احمر گلستان در حکمی آرش اسفندیاری 
را به سمت سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هالل 
احمر استان منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل 
اسفندیاری  آرش  به  خطاب  میقانی  فرهاد  حکم  در  گلستان،  احمر 
آمده است: احترامًا، نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب 
این ابالغ و با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی 
و پشتیبانی جمعیت هالل احمر استان منصوب می شوید. امید است 
در سایه الطاف الهی و با اتکال به خداوند متعال در نیل به اهداف 
انسانی و بشردوستانه جمعیت هالل احمر و با همفکری و مشاوره 
با افراد مطلع صاحب نظر ضمن هماهنگی با مراجع مربوط در انجام 
وظایف قانونی محوله موفق و مؤید باشید. توفیق و سالمتی شما را 

در انجام مسئولیت از درگاه ایزد متعال خواستارم.
شورای  مجلس  در  قال  آق  و  گرگان  های  شهرستان  نماینده 
اسالمی : تالش سازمان بیمه سالمت ایران در اجرای طرح مشوق 

های بیمه ای در استان گلستان قابل تقدیر است
یازدهم  مجلس  در  قال  آق  و  گرگان  های  شهرستان  نماینده 
اجرای طرح  با  ایران  بیمه سالمت  :سازمان  اسالمی گفت  شورای 
مشوق های بیمه ای به حفظ ارتقاء سالمت بیمه شدگان خود کمک 
می کند. رمضانعلی سنگدوینی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا با 
اشاره به خدمات سازمان بیمه سالمت ایران در جهت افزایش میزان 
رضایتمندی بیمه شدگان در حوزه سالمت گفت : اقداماتی که سازمان 
بیمه سالمت انجام می دهد سبب کاهش مشکالت اقتصادی بیمه 
شدگان در حوزه درمان شده که این امر خود منجر به افزایش اعتماد 
اهمیت  بر  تاکید  با  وی   . گردد  می  نظام سالمت  به  نسبت  مردم 
پیگیری و تداوم طرح حای الکترونیک در دست اجرای این سازمان 
از جمله طرح استحقاق سنجی در بخش خصوصی و نسخه نویسی 
الکترونیک گفت : امیدواریم با اجرای طرح های مذکور شاهد تسهیل 
در ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سازمان 
ایران باشیم . سنگدوینی با اشاره به پرداخت های منظم سازمان بیمه 
سالمت به موسسات طرف قرارداد خود گفت : این موضوع حکایت 
از وجود انضباط و مدیریت مالی قابل تحسین در این سازمان بوده 
و باعث افزایش رضایتمندی موسسات طرف قرارداد در ارائه خدمات 
سالمت  بیمه  سازمان  پوشش  تحت  شدگان  بیمه  به  بهتر  چه  هر 

ایران خواهد گردید .

بهره برداری از نخستین طرح انرژی خورشیدی بانك 
ملی شعبه مرکزی کرج

کرج-اکبری-به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان البرز بهنام بیات مدیرعامل در مراسم بهره برداری از این طرح 
گفت : در سال 9۵ هیئت دولت کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف 
کرده 2۰ درصد از میزان مصرف برق را از انرژی های تجدیدپذیر 
تامین نمایند که تا پایان سال 9۸  به کلیه دستگاه های اجرایی استان 
مهلت داده شد این امر اجرایی شود و اکثر دستگاه ها به این مهم 
اقدام ورزیده که تا پایان سال ۱4۰۰ این تکلیفی است که دولت بر 
رئیس  راد  ملکی  احمد  است.  گذاشته  اجرایی  های  دستگاه  عهده 
اداره امور شعب بانک ملی در ادامه افزود: این طرح با اعتباری بالغ 
بر ۱۸۸ میلیون تومان از طریق مناقصه و سامانه ستاد اجرایی شد و 
مدت یکماه بطول انجامید و به بهره برداری رسیدوی تصریح کرد: 
با انجام این طرح که با تولید انرژی ۵۰ پنل 32۵ واتی به میزان ۱6 
کیلووات مصرف برق شعبه مرکزی و جهانشهر را تامین می کند، 3۰ 

درصد در مصرف برق صرفه جویی می شود.

كریمی با اشاره به ضرورت معرفی هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی:

اداره وزارت صمت به عنوان متولی تنظیم بازار با سرپرست قابول قبول نیست
عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس می گوید 
در شرایط کنونی که التهاب 
بازار و گرانی کاالها از اصلی ترین 
مشکالت و دلنگرانی های مردم است 
اداره وزارت صمت به عنوان متولی 
اصلی تنظیم بازار با سرپرست قابل 
قبول نیست. علی اکبر کریمی عضو 
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
هرچه  معرفی  ضرورت  به  اشاره  با 
سریعتر وزیر پیشنهادی صمت، گفت: 
در شرایط کنونی التهاب بازار و گرانی 
اصلی  از  یکی  توان  می  را  کاالها 
دلنگرانی های  و  مشکالت  ترین 
مردم دانست و علیرغم اینکه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی 
اما  است  بازار  تنظیم  و  ساماندهی 
متاسفانه این وزارتخانه با سرپرست 
مردم  nنماینده  شود.  می  اداره 

اراک، خنداب و کمیجان در مجلس 
شورای اسالمی افزود: علیرغم اینکه 
نمایندگان در تذکرات شفاهی بارها 
ضرورت معرفی هرچه سریعتر وزیر 
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
را به رئیس جمهور گوشزده کردند 
اما دولت نسبت به این موضوع بی 

توجه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن 
که  پرسش  این  طرح  با  مجلس 
وزیر  معرفی  به  نسبت  دولت  چرا 
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
بی توجه بوده و اقدامی انجام نمی 
سرپرست  اگرچه  کرد:  اظهار  دهد، 
وزارتخانه تالش هایی انجام داده اما 

وجود وزیر متخصص می تواند زمینه 
ساماندهی بازار، کاهش قیمت ها و 
فراهم  را  وزارتخانه  اهداف  پیشبرد 
مجلس  در  مردم  نماینده  این  کند. 
مهلت  اگرچه  کرد:  اضافه  یازدهم 
دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی 
از نظر قانونی به اتمام نرسیده است 
اما رئیس جمهور باید فرد موردنظر 
زیرا  کند  معرفی  سریعتر  هرچه  را 
پیشنهادی  وزیر  های  برنامه  ارائه 
و... زمانبر است از سوی دیگر بازار 
قید  با  باید  و  ندارد  عادی  وضعیت 
فوریت پس از تعیین وزیر مربوطه، 
سیاست های جلوگیری از گرانی ها 

اجرایی شود.

گروه )استان خراسان 
ن  ستا شهر  ) ی ضو ر
رحمانی- عادله  بردسکن 

در راستای بررسی عملکرد واحدهای 
به  گیری  تصمیم  و  استان  ثبتی 
و  خدمات  ارائه  در  تسریع  منظور 
قانونی  راهکارهای  ارائه  و  بررسی 
جهت صدور اسناد امالک و اراضی 
و  ملی  اراضی   ، موقوفات   ، انفال 
امالک  تخصصی  کارگروه  دولتی 
با حضور مدیر کل ثبت  و کاداستر 
اسناد و امالک و نمایندگان دستگاه 
های متولی در محل سالن جلسات 

فرمانداری بردسکن برگزار گردید.
 مدیر کل ثبت اسناد و امالک 
استان در اولین جلسه که با محوریت 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
های بردسکن و خلیل آباد در سال 
اول  رتبه  کسب  به  برگزار  جاری 
اداره ثبت اسناد و امالک بردسکن 
در تثبیت منابع طبیعی با صدور سند 
برای ۱4۰ هزار هکتار از این اراضی 
در سال گذشته اشاره نمود و گفت: از 
۷6۰ هزار هکتار مساحت شهرستان 
اراضی  آباد ۷۱۰ هزار هکتار  خلیل 
ملی و مرتعی می باشد که قریب به 
9۰ درصد آن سند دار شده است و 
از این میزان حدود ۵۰ درصد اسناد 

تک برگ می باشد . 
و  تالش  بهادر  حسن  محمد 
طبیعی  منابع  اداره  بیشتر  پیگیری 
خلیل آباد را نیز به منظور تثبیت و 
صدور اسناد تک برگ اراضی تحت 
تولیت خود خواستار شد و گفت: از 
۱۷۵ هزار هکتار مساحت شهرستان 
۱4۵ هزار هکتار آن جزء اراضی ملی 
می باشد که فقط ۱۰ درصد دارای 
و  هزار   3 و  بوده  برگ  تک  سند 
624 هکتار از این اراضی فاقد سند 

مالکیت می باشد. 
بهادر در خصوص عملکرد اداره 

بنیاد مسکن بردسکن اذعان داشت: 
در سال گذشته از 24۰ سهمیه صدور 
سند مشخص شده، ۱23 سند تک 
برگ صادر گردید که شامل ۸۷ سند 
بوده  شهری  سند   36 و  روستایی 
پرونده   ۱64 برای  نیز  رای   ۷۸ و 
ارسالی به اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان صادر گردیده است.
مسکن  بنیاد  داد:  ادامه  وی 
بردسکن ماهانه ۸۰ پرونده تکمیل 
اداره ثبت برای صدور رای و  و به 
اسناد حدنگار تحویل نماید و صدور 
۵۰۰ سند مالکیت شهری و روستایی 
شهرستان  این  برای  سال  پایان  تا 

هدف گذاری گردید . 
وامالک  اسناد  ثبت  کل  مدیر 
در ادامه به صدور ۱69 سند در سال 
گذشته شامل ۱3۷ سند شهری و 32 
سند روستایی در خلیل آباد خبر داد 
و افزود: از ابتدای سال تا کنون 3۰ 
سند با همکاری بنیاد مسکن خلیل 
پرونده   ۱6۷ از  و  شده  صادر  آباد 
ارسالی به اداره ثبت اسناد و امالک 
این شهرستان برای 4۷ پرونده رای 
پیش  اقدامات  با  که  گردیده  صادر 
بینی شده سهمیه این شهرستان نیز 

تا پایان سال محقق گردد . 
به 2 هزارو ۱۵9  اشاره  با  وی 
گفت:  بردسکن  در  دار  سند  رقبه 
این  رقبات  از  درصد  به۷6  قریب 
شهرستان دارای سند مالکیت بوده 
 ۵22 شامل  که  دیگر  درصد   24 و 
دار نشده است که  رقبه هنوز سند 
باید  موقوفات  از  صیانت  منظور  به 
هر چه سریعتر نسبت به صدور اسناد 

آنها اقدام گردد . 
با اعالم 36۰ رقبه فاقد  بهادر 
سند در خلیل آباد تشریح کرد: ۱3 
سند از ۱۵ سند سهمیه سال جاری 
گردیده  صادر  کنون  تا  اباد  خلیل 
اداره  همکاری  با  میکنیم  تالش  و 
در  را  سند  فاقد  پالک   ۱۱ اوقاف 
اولویت کاری قرار داده که با تثبیت 
این ۱۱ پالک 2۵6 رقبه وقفی خلیل 

آباد سند دار خواهد شد.
 وی ادامه داد: 42۵ رقبه قریب 
به ۵4 درصد از مجموع ۷۸۵ رقبه 
وقفی خلیل آباد دارای سند مالکیت 
میزان  این  امیدواریم  که  باشد  می 
تا پایان سال به بیش از ۸۵ درصد 

برسد. 
بهادر با توجه به نقش آموزش و 

پرورش در تعلیم تربیت و در راستای 
کمک به بهبود ارائه خدمات به دانش 
آموزان ، سند دار نمودن مدارس و 
مهم  بسیار  را  دستگاه  این  امالک 
برشمرد و گفت: کل امالک و اراضی 
آموزش و پرورش در بردسکن 2۰۸ 
مورد می باشد که از این تعداد ۱22 
ملک دارای سند مالکیت بوده و ۸6 
ملک نیز شامل 6۰ ملک روستایی 
و 26 ملک شهری فاقد سند مالکیت 
از ۱23 ملک  . همچنین  باشد  می 
آموزش و پرورش در خلیل آباد 66 
مورد دارای سند مالکیت و ۵۷ ملک 
تالش  که  باشد  می  سند  فاقد  نیز 
میکنیم باراهکارهای قانونی موجود 
این اسناد را به سرعت صادر نماییم . 
مدیر کل ثبت اسناد و امالک 
در این سفر یک روزه ضمن دیدار 
و  بردسکن  شهرستان  فرماندار  با 
تاکید بر لزوم همکاری دستگاه های 
دولتی و متولیان انفال و موقوفات به 
منظور جانمایی و تثبیت این اراضی 
، تکمیل بانک جامع کاداستر کشور 
از  استعالمات  برای حذف  راهی  را 
در  تسریع  و  مختلف  های  دستگاه 
پیشگیری  همچنین  و  پاسخگویی 
از تعارض ، اختالفات ملکی و زمین 

خواری دانست. 
که  جلسات  این  نتهای  ا در 
گردید؛  برگزار  جداگانه  صورت  به 
جهاد  مسلح،  های  نیرو  نمایندگان 
نان،  ا جو و  ورزش  ورزی،  کشا
شرکت برق و مدیریت امور اراضی 
خلیل  و  بردسکن  های  شهرستان 
سالن  محل  در  حضور  با  نیز  آباد 
کارگروه  در  فرمانداری  جلسات 
پس  و  شرکت  کاداستر  و  امالک 
پرونده  مشکالت  و  موارد  بیان  از 
های مرتبط ، در خصوص راههای 
تثبیت و تسریع در صدور این اسناد 

تصمیم گیری شد.

مدیر كل ثبت اسناد وامالک در سفر به بردسکن؛   

تکمیل بانک جامع كاداستر كشور پایانی بر استعالمات بین دستگاهی 
در حوزه امالک

استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
ایالم گفت: جوایز ویژه توسط این 
مددجویی  دانش آموزان  برای  نهاد 
که موفق به کسب رتبه های برتر در کنکور 

امسال شوند در نظر گرفته خواهد شد.
قنبر موسی نژاد افزود: با توجه به اهمیت 
دانش اندوزی و ارتقای سطح علمی فرزندان 
تحت پوشش و کسب مدارج عالی و علمی 
دانشگاهی و به منظور توانمند سازی فکری 
دانش  از  یک  هر  به  افراد،  این  فرهنگی  و 
آزمون  امداد که در  آموزان مددجوی کمیته 
تک  برتر  های  رتبه  حائز  امسال  سراسری 
جوایز  بشوند  هزار  سه  رتبه  سقف  تا  رقمی 

ویژه ای اهدا خواهد شد.
وی یادآور شد: با توجه به فراهم شدن 
پایه  مددجوی  آموزان  دانش  آموزشی  بستر 
موسسات  طریق  از  امداد  کمیته  دوازدهم، 
و  نیکی  لکترو ا های  روش  به  موزشی  آ
غیرحضوری در جهت تشویق و ترغیب این 
سراسری  کنکور  در  بیشتر  موفقیت  به  افراد 
آمادگی  نهاد  این  دانشگاهها،  به  راهیابی  و 
را  ای  ارزنده  جوایز  برگزیده  نفرات  به  دارد 

اهدا کند.
بیان  ایالم  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
 9۰۰ و  هزار  از شش  بیش  اکنون  کرد: هم 
از  دانشجو   4۵۰ و  هزار  نیز  و  آموز  دانش 

برخوردار  ایالم  استان  امداد  کمیته  حمایت 
بوده که در طول سال خدمات گوناگونی را 

از این نهاد دریافت می کنند.
خت  ا پرد  : د کر تصریح  د  ا نژ موسی 
ین  ا به  تحصیلی  هزینه  کمک  و  شهریه 
ارائه خدمات  افراد در طول دوران تحصیل، 
آموزشی رایگان، اعزام به اردوهای تفریحی 
و زیارتی خارج از استان و حضور در برنامه 
جمله  از  فراغت  اوقات  سازی  غنی  های 
خدمات کمیته امداد به این دانش آموزان و 
دانشجویان است.۷۰ هزار نفر در استان ۵۸۰ 
هزار نفری ایالم زیر پوشش خدمات کمیته 

امداد قرار دارند.

مدیركل كمیته امداد ایالم:

مددجویان حائز رتبه های برتر كنکور جوایز ویژه دریافت می كنند
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شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان  منطقـه  ای  آب 
مرکـزی گفـت: بر اسـاس 
سـند سـازگاری کـم آبـی تـا پایان 
برنامـه هفتم توسـعه بایـد چاه های 
مرکـزی  اسـتان  در  پروانـه  فاقـد 
عـزت اهلل  شـوند.  تکلیـف  تعییـن 
حفاظـت،  کـرد:  اظهـار  آمـره ای  
بهـره بـرداری و برداشـت از منابـع 
شـرکت  از  مجـوز  کسـب  بـا  آب 
آب منطقـه ای امـکان پذیـر اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه وضعیـت مطلوب 
بارندگـی در 2 سـال اخیـر عنـوان 
سـدهای  مخـازن  ریـز  سـر  کـرد: 
اسـتان و جـاری شـدن رودخانه ها از 
وضعیـت مطلـوب بارندگـی حکایت 
دارد و سـفره های آب زیرزمینـی نیز 
بهبود نسـبی پیـدا کردند. مدیرعامل 

شرکت آب منطقه ای استان مرکزی 
در خصـوص آمـار سـال آبی اسـتان 
اظهـار کـرد: در سـال آبـی 9۷-9۸ 
 4۷۷ اسـتان  در  بارندگـی  میـزان 
میلیمتـر بـوده و این میزان در سـال 
آبـی 99-9۸ نیـز بـه 3۵6 میلیمتـر 

رسـید کـه نسـبت بـه سـال آبـی 
گذشـته 2۵ درصد کاهش و نسـبت 
را  رشـد  درصـد  درازمـدت 3۱  بـه 
نشـان می دهـد. به گفتـه وی حجم 
آب تجدیـد پذیـر در اسـتان مرکزی 
سـه میلیـارد متـر مکعب اسـت و از 

این میـزان ۷۰۰ میلیـون مترمکعب 
مربوط به جریان آب های سـطحی و 
2 میلیـارد و 3۰۰ میلیون مترمکعب، 
منابـع آب هـای زیرزمینی اسـت که 
کشـاورزی،  بخـش  در  درصـد   92
پنـج درصد در بخش شـرب و چهار 
درصـد در بخـش صنعـت مصـرف 
آب  شـرکت  می شـود.مدیرعامل 
منطقـه ای اسـتان مرکـزی اظهـار 
کـرد: طـول رودخانه هـای اصلـی و 
فرعـی در اسـتان مرکـزی بـه 29 
هـزار کیلومتـر مربـع می رسـد که 9 
هزار کیلومترمربع آن رودخانه اصلی 
اسـت که نیاز به تعیین حریم بسـتر 
و سـاماندهی دارد کـه در این راسـتا 
یـک هـزار و 4۰۰ کیلومتـر مربـع 
مطالعات تعیین حریم بسـتر صورت 

اسـت. گرفته 

مدیرعامل آب منطقه  ای استان مركزی تاكید كرد؛

تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه استان مرکزی
مدیر كل راه و شهرسازی استان مازندران خبر داد :

رفع تصرف 5/5 هکتار اراضی دولتی و اجرای حکم 
و تخريب بنا در شهرستان بهشهر

دنیای جوانان- گروه شهرستان مازندران- درخشنده
مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران از رفع تصرف زمین 

و قلع و قمع بنا در شهرستان بهشهر خبر داد .
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان 
مازندران، مهندس سید محمد نظری مدیر کل راه و شهرسازی ضمن 
اعالم این خبر افزود : حکم خلع ید و قلع قمع بنای احداثی که توسط 
متصرفین در زمینی به مساحت ۵/۵ هکتار احداث گردیده بود.، با 
پیگیری حقوقی موضوع ، به صدور حکم خلع ید و قلع قمع گردید و 
حکم صادره با پیگیری کارشناسان حقوقی و اداره راه و شهرسازی 
ساری و توسط فرماندهی یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن 
استان ، اجرا گردید که ارزش تقریبی آن حدود ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

ریال برآورد گردید.
مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران افزود : بر اساس قانون 
، هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز ، دخل و تصرف ، تعرض و تجاوز 
بر اراضی دولتی جرم ابوده و مامورین یگان حفاظت این اداره کل در 
صورت مشاهده چنین مواردی اقدام قانونی الزم را بعمل می آورند./.

مهندس نظری یادآور شد: یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه 
و شهرسازی استان مازندران به صورت 24 ساعته گشت زنی داشته 
زیاده خواه  افراد فرصت طلب و  با  و  اراضی دولتی محافظت  از  و 

برخورد قانونی خواهد نمود.
وی در پایان از هم استانی های عزیز درخواست داشت که در 
صورت مشاهده هر گونه تجاوز به حریم راه و اراضی دولتی و ساخت 
و ساز غیرقانونی مراتب را به شماره تلفن 333۷۵۱9۱-۰۱۱ فرماندهی 

یگان حفاظت استان اطالع رسانی نمایند.

نصب سايبان  در حرم رضوی؛ رفاه و آرامش خاطر 
زائران و مجاوران

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده-فعالیت عمرانی و رفاهی 
برای زائران و مجاوران حرم رضوی هیچگاه تعطیل بردار نیست در 
همین راستا عملیات اجرایی نصب سایبان در صحن های اصلی حرم 
مطهر رضوی صورت پذیرفت بخش زیادی از این اقدامات برای رفاه 
و تمدد خاطر زائران است تا تجربه زیارتی ناب و عارفانه را در حرم   

امام رضا )ع( داشته باشند.
اقدامی که قطعا قدمی مثبت به ویژه در این شرایط کرونایی 
است و زائران حاضر در حرم منور رضوی دیگر نیازی به جابجایی 
مداوم ندارند و می توانند با فاصله گذاری مناسب در سایه این سایبان ها 

به زیارت بپردازند.
نصب سایبان؛ مطالبه زائران

افزایش نصب  از  تولیت آستان قدس رضوی در همین زمینه 
سایبان ها در صحن های حرم مطهر رضوی خبر داده و افزود: یکی از 
مطالبات اصلی زائران حرم مطهر رضوی از گذشته تاکنون به ویژه در 
 ایام تابستان، ایجاد سایبان هایی به منظور حفظ رفاه حال ایشان جهت 

استفاده از صحن های حرم مطهر در روزهای گرم سال بوده است.
حجت االسالم و المسلمین احمد مروی ادامه داد: با مطالعات 
کشور،  از  خارج  و  داخل  مختلف  نمونه های  بررسی  و  شده  انجام 
تالش شد به این مطالبه به حق زائران جامۀ عمل پوشانده و سعی 
با در نظر گرفتن جمیع جوانب  شود سایبان هایی طراحی شود که 
و حفظ معماری حرم مطهر، تهیه آنها از سرعت، کیفیت و کارآیی 

الزم برخوردار باشد.
وی می گوید: باتوجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیت های 
حضور زائران در رواق های مسّقف، تمام تالش خادمان زائران این 
بوده و است که در کنار رعایت کامل اصول و فراهم سازی امکانات 
بهداشتی به منظور حفظ سالمتی زائران، از فکر ایجاد آسایش و رفاه 
حال بیشتر ایشان در حد مقدورات غافل نبوده و بحمدهلل، نخستین 
فاز عملیات اجرایی نصب سایبان ها در صحن های اصلی حرم مطهر 

آغاز و انشاءاهلل به مرور شاهد افزایش آنها خواهیم بود.
پاسخی به مطالبه چندین ساله زائران

 مدیر عالی حرم مطهر رضوی در زمینه نصب سایبان ها گفت: 
نصب سایه بان ها  در حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا)ع( پاسخی 

به مطالبه به حق و چندین ساله زائران این بوده است.
مهدی برادران می گوید: حجت االسالم و المسلمین مروی در 
بدو انتصاب به تولیت آستان قدس رضوی دستور تکمیل مطالعات 
مربوط به این موضوع را صادر کردند و طی یک و نیم سال گذشته 
متخصصان امر بررسی های گسترده ای را درباره امکان سنجی و 
انجام  طراحی احداث سایه بان در صحن های مختلف حرم مطهر 

دادند و به نتایج قابل توجهی دست یافتند.
وی با اشاره به بررسی طرح ها و ایده های مختلف داخلی و خارجی 
و نمونه های اجرا شده در مسجد النبی )ص( و عتبات عالیات در مرحله 
مطالعاتی، افزود: شیوع بیماری کرونا و شرایط اضطراری پیش آمده 
که منجر به محدودیت خدمت رسانی در رواق های حرم مطهر شده 
بود، مطالبه ایجاد سایه بان در اماکن متبرکه را تشدید کرد از همین 
رو مسئوالن آستان مقدس رضوی تصمیم گرفتند یکی از طرح های 
دریافت شده با قابلیت اجرای فوری را در مدت محدود اجرایی کنند.

برادران با اشاره به اینکه حفظ سالمتی زائران یکی از اولویت های 
حفظ  هدف  با  طرح  این  گفت:  است،  رضوی  قدس  آستان  اصلی 
سالمتی و ارتقای آسایش و رفاه زائران اجرا شد و براساس منویات 
و تأکیدات تولیت آستان، با تکمیل مطالعات و تحقیقات، طرح های 

دیگری نیز با ابعاد بزرگتر در این زمینه اجرا خواهد شد.
مدیرعالی حرم مطهر رضوی با تاکید بر اصل کیفیت و کارایی 
در اجرای این پروژه، عنوان کرد: اعمال کمترین آسیب بصری به 
تردد  فضای  اشغال  حداقل  مطهر رضوی،  معماری حرم  آرایه های 
زائران، مطابقت با شرایط اقلیمی مشهد مقدس در فصول مختلف 
و قابلیت اجرای فوری، مهم ترین مولفه های مورد توجه در انتخاب 

سایه بان های اجرا شده بودند.
برادران افزود: کارشناسان فنی حرم مطهر از ابتدا، الگوی مدینه 
منوره را در دستور کار قرار دادند، اما به دلیل معماري خاص حرم مطهر 
و نبود زیرساخت های الزم در صحن ها، نصب سایه بان هایی هم چون 
مسجد النبی)ص( مقدور نبود زیرا در طراحي معماری و تأسیسات 
حرم مطهر نصب چنین چادرهایی در نظر گرفته نشده و در حال 
حاضر ایجاد این زیر ساخت با توجه به توسعه فضاهای زیر سطحی 

حرم مطهر اعم از رواق ها، زیر گذر و بهشت ثامن ممکن نیست.
وی افزود: همچنین شاهکار معماری غنی اسالمی ایرانی که در 
صحن های متبرک رضوی به کار رفته در مدینه منوره وجود ندارد؛ لذا 
نصب سایه بان هایی به آن شکل می تواند از حس روحانی و زیبایی 

بصری فضای صحن های مطهر بکاهد.
وی با بیان اینکه در ابتدای کار هستیم و نصب سایه بان ها در 
صحن های مرکزی گام نخست ماست، تصریح کرد: تسریع در اتمام 
پروژه، استفاده از فناوری روز و افزایش بهره مندی از ظرفیت متخصصان 

داخلی در مراحل بعدی کار مورد نظر آستان قدس رضوی است.

معاون وزیر صنعت:
سیاست وزارت صنعت، منطقی سازی قیمت خودرو است

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیاست این 
وزارتخانه منطقی سازی و واقعی سازی قیمت خودرو است، تاکید کرد: ما به دنبال 
حاشیه  در  آن  تعیین  همچون  هایی  طرح  و  خودرو  قیمت  آزادسازی  و  رهاسازی 

بازار نیستیم.
مهدی صادقی نیارکی روز گذشته)چهارشنبه( در جمع خبرنگاران افزود: اکنون 
قیمت های جدید کارخانه ای خودروها مشخص بوده و به خودروسازان ابالغ شده 
است، با این حال قیمت ها در بازار متأثر از نوسانات اقتصادی، بازارهای موازی، نرخ 

ارز و غیره است که قیمت هایی منطقی نیستند.
اخیر  پیش فروش های  و  فوری  در موضوع فروش  اینکه  با وجود  وی گفت: 
خودروسازان محدودیت های زیادی اعمال شد، اما برخی در جامعه روی خودرو به 
عنوان یک کاالی سرمایه ای و مصرفی حساب می کنند و همین موضوع تشدید 

قیمت ها را به دنبال داشته است.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت به دنبال آن است تا خودروساز 
بدون زیان به تولید بپردازد، زیرا اگر قیمت خودرو واقعی و منطقی نباشد زیان به 
دیگر خودرویی  این صورت  و  نیز سرایت خواهد کرد  و قطعه سازان  تامین  شبکه 

تولید نخواهد شد.
وی ادامه داد: در این صورت باید به واردات خودروهای دست دوم اقدام کنیم 
که عالوه بر ارزبری فراوان، زیبنده کشوری که سالیان سال خودروساز بوده و زمانی 

در رتبه پانزدهم تولید کنندگان خودرو قرار داشته، نیست.
این مقام مسوول تاکید کرد: با منطقی و واقعی سازی قیمت خودرو می توان 
در نوآوری و تحقیقات نیز سرمایه گذاری کرد و استانداردهای خودرویی را ارتقا داد.

وی از برگزاری جلسات متعدد با رئیس شورای رقابت و سایر اعضای این شورا 
خبر داد و گفت: تالش کردیم تا در یک فضای تعاملی و با ارائه مدارک و مستندات، 

افزایش قیمت کارخانه ای خودروها را دنبال کنیم.
صادقی نیارکی در عین حال بیان داشت: ورودی صنعت خودرو یک ورودی 
آزاد است، در ماه های گذشته نرخ ارز از ۱۱ هزار به 22 هزار تومان افزایش یافته و 

سایر مواد اولیه آن نیز در بورس قیمت گذاری می شود.
وی اضافه کرد: قیمت موادی همچون مس، سرب، روی، فوالد، ورق، مواد 
پلیمری و پتروشیمی که با نرخ روزانه ارز تغییر می کند، یک ورودی متغیر از این 

صنعت ساخته است و باید خروجی آن نیز انعطاف پذیر باشد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت تاکید کرد: اگر قیمت محصوالت خروجی 
صنعت خودرو در مدت زمان طوالنی بخواهد ثابت بماند و متناسب با افزایش قیمت 

نهاده های تولید تغییر نکند، منجر به زیان خودروساز خواهد شد.
به گفته این مقام مسوول، وزارت صنعت در یکی دو ماهه گذشته پیگیری هایی 
از جمله مقرر شد اسلب، ورق گرم و حتی شمش زمانی به  این زمینه داشته،  در 
مطابق  یا  کرده  عرضه  بورس  در  را  خود  محصوالت  که  شود  داده  نوردکاران 
سیاست های وزارتخانه عمل کنند که این اقدام در راستای تنظیم شبکه عرضه است.

ساخت پلتفرم مشترک
وی خاطرنشان کرد: طراحی و ساخت پلتفرم مشترک در دستور کار وزارتخانه، 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و خودروسازان است.
صادقی نیارکی گفت: اکنون اولویت خودروسازان، پلتفرم ها و خودروهای موجود 
همچنین پلتفرم ها و خودروهایی است که با شروع تحریم ها و خروج شرکت های 

خارجی رها شده اند تا بتوانند آنها را به صورت مشترک تولید کنند.
تا 6۰ درصد داخلی سازی  بین ۵۰  پلتفرم ها و خودروها  این  یادآور شد:  وی 
شده بودند، قطعه سازی و شبکه تأمین آنها نیز وجود دارد و امروز به عنوان اولویت 

در دستور کار است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت ادامه داد: پس از آن ساخت قوای محرکه، 
اکسل و غیره به صورت مشترک از سوی خودروسازان اجرایی می شود و در این 
زمینه تقسیم کار انجام شده تا یکی از خودروسازان تمرکز خود را روی گیربکس 

گذاشته و دیگری روی موتور متمرکز شود.
تا  پایه  از طراحی  است که  پلتفرم مشترک  بعدی ساخت  مرحله  وی گفت: 
رسیدن به شبکه تامین در دستور کار خواهد بود و این پروژه بلند مدتی است که هر 

دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور روی آن کار می کنند.
صادقی نیارکی افزود: اکنون هر یک از شرکت های ایران خودرو و سایپا سه 
پلتفرم دارند که البته پلتفرم ایکس ۱۰۰ )پراید( کنار گذاشته شده است، هر یک از 

این پلتفرم ها قابلیت تعریف پروژه و ارتقا داشته و به مرور رونمایی خواهند شد .
تولید خودروهای سنگین

وی همچنین درخصوص تولید خودروهای سنگین و تجاری در کشور اظهار 
داشت: امسال وضعیت بهتری در تولید این خودروها در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
شاهدیم، اما تقویت تولید آنها مستلزم اجرایی شدن طرح نوسازی ناوگان تجاری 

است که هنوز مشکالت بانکی و پولی آنها به صورت کامل برطرف نشده است.
این مقام مسوول گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به دنبال حل 
و فصل مسائل مربوط به واردات قطعات سی.کی.دی مورد نیاز است تا خودروها 
تولید و تحویل شوند و در جلسات دو ماه اخیر ستاد اقتصادی دولت تکلیف شده که 

از روش های جدید تامین مالی برای تولید خودروهای تجاری استفاده شود

خرتبه برتر شهرداری گرگان در كشور در مقابله با كرونا
معاون وزیر کشور با اعالم رتبه 
مقابله  در  گرگان  شهرداری  برتر 
کشور  شهرداری های  بین  کرونا  با 
تقدیر  شهرداری  این  اقدامات  از 
کرد. به گزارش مرکز اطالع رسانی 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط 
شهرداری گرگان، مهدی جمالی نژاد 
معاون عمران، توسعه امور شهری و 
روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان 
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
عملکرد  از  سپاس  لوح  ارسال  با 
شهرداری گرگان و سازمان حمل و 
نقل بار و مسافر شهرداری گرگان در 
اقدامات موثر در مقابله و پیشگیری 
از شیوع کرونا تقدیر و این سازمان 
را جزء سازمان های برتر در این حوزه 
لوح  این  از  معرفی کرد. در بخشی 
مبارزه  ایام  در  است:  آمده  سپاس 
مجاهدانه با ویروس منحوس کرونا 
در  مبتالیان  آمار  بودن  پایین  که 
پایانه  های  حساس  و  پرتردد  حوزه 
مسافربری شهرداری، نشانه تالش 
مجموعه  آن  خالصانه  و  صادقانه 
خدوم و تالش گر می باشد،نویدبخش 
شکوفایی توسعه دوباره صنعت حمل 
و نقل و صنعت گردشگری توامان 
همت  از  صمیمانه  لذا  بود،  خواهد 
این  در  شما  هوشمندانه  مساعی  و 
عرصه تشکر نموده و این لوح سپاس 

را تقدیم می نمایم.
لیات  ما لعمل  ا ر دستو بالغ  ا
مقطوع مشاغل برای عملکرد ۱39۸

استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
اردبیل از ابالغ دستورالعمل مالیات 
مقطوع مشاغل برای عملکرد ۱39۸ 
گفت:  زاده  قلی  ابراهیم  داد  خبر 
مندی  بهره  و  استفاده  اصلی  شرط 
سال  در  مقطوع  مالیات  ظرفیت  از 
مودیان  اواًل  که  است  این   ۱39۸
محترم مشاغل جزء گروه دوم و سوم 
ق.م.م   9۵ ماده  اجرایی  نامه  آیین 
و  کاال  فروش  مجموع  ثانیًا  باشند. 
خدمات آنها در سال ۱39۸ حداکثر 
9،9۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل نهصد 

و نود میلیون تومان باشد.
وی افزود: نحوه تعیین مالیات 
مبنای  بر  مشاغل  صاحبان  مقطوع 
مالیات قطعی عملکرد سال 9۷ آنها 

به شرح زیر است.
ن  میزا با  مشاغل  حبان  صا

مالیات قطعی تا مبلغ 2۵،۰۰۰،۰۰۰ 
پانصد  و  میلیون  دو  معادل  ریال 
عملکرد  افزایش  بدون  تومان  هزار 

سال ۱39۷
میزان  با  مشاغل  حبان  صا
مالیات قطعی از مبلغ 2۵،۰۰۰،۰۰۱ 
 4 ریال    ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تا  ریال 
عملکرد  به  نسبت  افزایش  درصد 

سال ۱39۷ 
میزان  با  مشاغل  حبان  صا
مالیات قطعی از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۱ 
 ۸ ریال    ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا  ریال 
عملکرد  به  نسبت  افزایش  درصد 

سال ۱39۷ 
صاحبان مشاغل با میزان مالیات 
قطعی بیشتر از ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال  
۱2 درصد افزایش نسبت به عملکرد 

سال ۱39۷

اظهار  مالیاتی  امور  کل  مدیر 
ز  ا ده  ستفا ا یای  مزا ز  ا داشت: 
عدم  مقطوع  لیات  ما تسهیالت 
و  مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  به  نیاز 
موضوع  مدارک  و  اسناد  نگهداری 
قانون مالیات های مستقیم است و 
مودیان مالیاتی صرفًا فرم مربوطه را 
باید تا پایان مرداد ماه تکمیل و به 

سازمان مالیاتی ارسال کنند.
مربوطه  فرم  گفت:  زاده  قلی 
در سامانه سازمان مالیاتی به آدرس 
داده  قرار    www.tax.gov.ir 
مودیان  صورتیکه  در  است.  شده 
نداشته  را  یکجا  پرداخت  امکان 
باشند می توانند در ۵ قسط مساوی 
این که  نکته مهم  نمایند.  پرداخت 
سال  عملکرد  مشاغل  مالیات  اگر 
۱39۷ مودیان محترم قطعی نشده 
باشد درصدهای فوق االشاره نسبت 
اعمال  قابل  تشخیص  مالیات  به 
فرم  ارسال  با  توانند  می  و  بوده 
استفاده  تسهیالت  این  از  مربوطه 
نمایند. وی افزود: بر طبق آمار، 9۷ 
درصد مشاغل استان جزء مودیانی 
از  کمتر  آنها  مالیات  که  هستند 
2۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده و نیازی به 
افزایش ندارند. ضمنًا مودیان محترم 
از  استفاده  شرایط  حائز  که  مالیاتی 
نیستند  تسهیالت  و  ظرفیتها  این 
را  مالیاتی خود  اظهارنامه  می توانند 
ارائه درآمد واقعی تا پایان مرداد  با 

ماه تسلیم نمایند.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امید ساره ای با ارائه تقاضانامه و استشهادیه محلی مصدق و اعالم اینکه سند 
مالکیت تک برگ مقدار 4/۵ سهم مشاع از 36 سهم شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
۱۰3 مترمربع دارای پالک ۱۵۵ فرعی از ۱9۵۷ اصلی واقع در بخش ۱۵ مهاباد به شماره 
چاپی ۱۵۰694 ب 94 که ذیل ثبت 4226۱ صفحه 33۱ دفتر جلد 2۷۵ به نام ایشان صادر 
و تسلیم گردیده، در اثر سهل انگاری مفقود شده، درخواست صدور المثنی آن را نموده، لذا 
در اجرای تبصره یک ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی می شود تا 
هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت دز نرد خود باشد ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به اداره ثبت مهاباد تسلیم نموده و رسید دریافت 
نماید بدیهی است که پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی، برابر مقررات 

سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
صدیق رنجبر

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد
تاریخ انتشار: روز پنجشنبه مورخه 99/۵/۱6

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/محکوم لهم 

ابوذر حیدر نژاد نام پدر امیر علی  استان ایالم – ایالم- خ- پاسداران – ک  ساعی 
ساعی۱ 

مشخصات محکوم علیه /مجکوم علیهم 
۱ – قاسم انوشه  مجهول المکان

محکوم به:
بسمه تعالی

مربوطه  دادنامه   ۱۱/9۸/۵۰۷ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
99۰99۷۸422۱۰۰۱93  محکوم علیه است. به پرداخت مبلغ 9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی بابت 
اصل خواسته و مبلغ ۱۸۱/۷۰۰ ریال هزینه دادرسی تاخیر در تادیه از تاریخ 9۸/۱۰/2 لغایت 

زمان اجرای حکم و 6۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه اجراییه . 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

 ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ) ماده قانون 34 قانون اجرای احکام مدنی 
( 2- ترتیبی برای پرداخت محوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ]، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری با 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از  اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
به  اعسار  از طرح دعوی  قبل  زمان یک سال  از  اموال مذکور  در  تغییر دیگر  نوع  و هر 
ضممیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محوم له بازداشت 
می شود ) مواد  ۸و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394 ( 4- خود داری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعیزیری درجه 
هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق. م ا ماده ۱6 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود . ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱94 (. 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 کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. ) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱394( 
 قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان ایالم-  محمد 

امرائی  

اصالحیه آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( بانک پاسارگاد چاپ شده مورخ 
۱399/۵/۸ مربوط به کالسه 92۰۰۷۱2

به موجب پرونده اجرایی کالسه 92۰۰۷۱2 له بانک پاسارگاد شعبه سمنان به نشانی 
سمنان بلوار قائم علیه آقای کامران کاشفی فرزند ناصر به شماره شناسنامه 464 متولد 
۱34۵ صادره از گنبد کاووس شماره ملی 2۰3۱۵۰۵432 ساکن سمنان میدان مطهری 
بلوار معلم روبروی بنیاد مسکن کوچه بنیاد مسکن ضلع شمالی فضای سبز ساختمان نان 

فانتزی کاشفی طبقه دوم )به عنوان بدهکار و راهن( به موجب سند رهنی شماره 6۸3۷ 
مالکیت  به  که   3۵6۱ ثبت  شماره  به  ملک  سمنان   9 شماره  دفترخانه   ۸۷/۱/۱9 مورخ 
کامران کاشفی می باشد در قبال الزم االجرا ۱.392.۵93.42۵ ریال و بابت اصل طلب 
۵4۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ ۸۵2.۵93.42۵ ریال خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 92/2/2۰ 
و از تاریخ 92/2/2۱ تا زمان تسویه کامل بدهی روزانه مبلغ 4۵۸.63۰ ریال بستانکار طی 
نامه شماره 99.46۷ ص. 34۰۱ مورخ 99/4/3۱ اعالم نموده که هیچ گونه وجهی بعد از 
صدور اجرائیه از بدهکار دریافت نشده است و ملک مورد نظر در حال حاضر بیمه نمی 
باشد و تقاضای مزایده ملک مورد رهن را دارد که به شرح گزارش دفتر بازداشتی می باشد.
احترامًا عطف شماره 93/۱۱/۱9-42۷9-۱393 و کالسه 92۰۰۷۱2 اشعار می دارد.

مساحت 99.۸4  به   2 طبقه  در  واقع  واحد خدماتی  دانگ یک  مالکیت شش  سند 
مترمربع ق 3 تفکیکی پالک ثبتی باقیمانده 3۵6۱ فرعی از 2.۱۵و 3۵۷۵ اصلی بخش ۱ 
سمنان با قدرالحصه از مشاعات و مشترکات انتقالی از سازمان ملی زمین و مسکن سمنان 
که هر گونه نقل و انتقاالت بعدی بایستی با نظر شورای ارد و نان سازمان ملی زمین و 
مسکن صورت پذیرد )که طی نامه شماره ۱23.۸2۱۷۷ مورخ 9۸/۱2/۱۵ سازمان صنعت 
و معدن و تجارت استان سمنان پروانه بهره برداری آقای کامران کاشفی به شماره ۱4۰9 
مورخ ۷۷/3/۱۱ در زمینه تولید نان فانتزی ابطال گردیده است(. ذیل ثبت 6۵92۵ ج 4۱9 
به موجب سند رهنی  و  و تسلیم  ناصر صادر  فرزند  آقای کامران کاشفی  بنام  ص ۱2۵ 
6۸3۷-۱9 . ۱ . ۸۷ دفتر 9 سمنان در رهن بانک پاسارگاد قرار داشته و بازداشت نمی باشد.

حدود ملک شمااًل اول به طول 6 متر دیواری است به قطعه یک تفکیکی سابق دوم 
که شرقی است به طول 2.۷۵ متر و سوم به طول ۵ متر درب و دیواری است به راه پله 
مشاعی شرقًا به طول ۷.3۷ متر دیواری است به فضای کوچه 4 متری جنوبًا به طول ۱۱ 
متر دیواری است به فضای خیابان ۸ متری غربا به طول ۱۰.۵۵ متر دیواری است به قطعه 
۵ تفکیکی ضمنًا کف این واحد با سقف طبقه ۱ و سقف آن باب بام مشاعی مشترک می 
باشد در ضمن این واحد فاقد انباری می باشد حقوق ارتفاعی به شرح قانون تملک آپارتمان 

ها و آیین نامه اجرایی آن است.
و ملک فوق پس از ارجاع به کارشناس دادگستری ارزیابی قطعی گردید که در گزارش 

کارشناسی تشریح گردیده است.
احترامًا در اجرای قرارکارشناسی پرونده اجرایی کالسه 92۰۰۷۱2 به طرفیت آقای 
کامران کاشفی )بدهکار( از بانک پاسارگاد موضوع ارزیابی شش دانگ یک باب آپارتمان 
به پالک ثبتی 3۵6۱ . ۱۵ . 2 . 3۵۷۵ بخش ۱ سمنان به شماره ثبت 6۵92۵ دفتر جلد 
4۱9 صفحه ۱2۵ به مالکیت آقای کامران کاشفی به آدرس سمنان بلوار معلم شرقی خیابان 
آیت اله غفاری خیابان شهید رمضان گچ پزیان دهم ضلع فضای سبز ساختمان نان فانتزی 
کاشفی آپارتمان طبقه دوم به محل مراجعه و با توجه به اینکه مستاجر در آن سکونت 
داشت امکان ورود به داخل آپارتمان میسر نگردید لذا با بررسی محل و اسناد و تحقیق از 

تعالی محل به شرح زیرگزارش تقدیم می نماید.
شش دانگ آپارتمان مذکور به صورت خدماتی به مساحت 99.۸4 مترمربع با نمای 
سنگ گرانیت و به صورت دو نبض ورودی از کوچه 4 متری دارای هال و پذیرایی و 2 
اطاق خواب با کف سرامیک دیوارهای سفید کاری و کاغذ دیواری و سرویس آشپزخانه 
یا کف سرامیک و دیوارهای کاشیکاری و کابینت ام دی اف و آبگرمکن گازی و سرویس 
حمام و توالتبا دیوارهای کاشیکاری – اسکلت بتونی و سقف تیرچه و بلوک و بام ایزوگام 
سرمایش یا اسپلیت و گرمایش بخاری گازی و شومینه و دارای انشعابات آب و برق و گاز 
شهری و قدمت حدود ۱2 سال می باشد آپارتمان مذکور فاقد پارکینگ و انباری و آسانسور 
می باشد همچنین طبق وضعیت ثبتی مذکور هر گونه نقل و انتقال بعدی بایستی با نظر 

شورای آرد و نان صورت پذیرد.
نتیجه کارشناسی:

با توجه به موارد فوق الذکر و صرف نظر از بدهی های احتمالی به اشخاص حقیقی 
پایه  قیمت  به  مذکور  آپارتمان  دانگ  شش  غیره  و  مؤسسات  و  ها  بانک  و  حقوقی  و 

3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )سه میلیارد ریال( ارزیابی می گردد.
مزایده از مبلغ پایه ارزیابی 3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل سه میلیارد ریال 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 4۰ آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی الزم 
االجرا نقدا 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 در روز 
یک شنبه مورخ ۱399/۰۵/26 از ساعت 9 الی ۱2 ظهر در محل شعبه اجرای ثبت سمنان 
اداره اسناد و امالک شهرستان شعبه اجرا برگزار  بلوار مدرس  به نشانی میدان مطهری 
می گردد. فروش نقدی بوده و خریداران می توانند د روقت 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.
داوود دهباشی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سمنان

برگ سبز
نوع هاچ بک سیستم ام.وی.ام مدل ۱39۵ رنگ سفید – روغنی

MVM4۷۷FJAG۰۵362۰ شماره موتور
NATFBAMD۰G۱۰42۰9۰ شماره شاسی

پالک ایران ۷2-2۵6 ل ۵9
متعلق به شعبان ذکاوتیان

برگ سبز
سواری پراید مدل ۱3۸۷
شماره موتور 24۵94۵۷

S۱4۱22۸۷4۸۱۱6۱ شماره شاسی
 پالک ایران ۸2-642 ن ۵2

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱3996۰329۰۱2۰۰99۵9 هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض آقای تقی ایازی فرزند ایاز به شماره شناسنامه 
۱۰9 صادره از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با حقابه پالک – فرعی 
از 2۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از 2۱ اصلی قطعه 4۵3 تفکیکی واقع در 
کوشک شهرستان گرمسار خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبر ابولی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی 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 و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۵/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۵/۱6
حسن رامه

رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهي حصروراثت
این  از  قدرت  فرزند  به شماره شناسنامه 466۵   قاضیانی  اصلی  تقی سیاح  آقای 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حوا بام زد 
تاریخ 4/۱۸/  در شهرستان سنگر فوت نموده است و ورثه ان مرحوم  فرزند غالم در 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-تقی سیاح اصلی قاضیانی به ش ش 466۵ فرزند قدرت 
لیال سیاح اصلی قاضیانی به ش ش 4663 فرزند قدرت نسبت فرزند  نسبت فرزند2- 
امنه   -4 فرزند  نسبت  قدرت  فرزند  به ش ش 4664  قاضیانی  اصلی  3- سهیال سیاح 
سیاح اصلی قاضیانی به ش ش ۱4 فرزند قدرت نسبت فرزند  به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان 
به شماره 99۰۰2۷9-99/4/3۱  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر- رضا مسلمی
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کاپ عنوان سومی پیکارهای جهانی کشتی آزاد به ايران اهدا می شود
در  کشتی  جهانی  تحادیه  ا
نامه ای به فدراسیون در خصوص اهدا 
کاپ عنوان سومی پیکارهای کشتی 
قزاقستان   2۰۱9 سال  قهرمانی  آزاد 

توضیحاتی را ارایه داد.
سایت   9۸ سال  اسفند  اوایل 
گزارشی  در  کشتی  جهانی  اتحادیه 
در  کشتی گیران  برخی  دوپینگ  از 
رقابت های جهانی سال 2۰۱9 قزاقستان 
خبر داد. 2 ورزشکار از ازبکستان و سوریه 

در وزن ۱2۵ کیلوگرم کشتی آزاد دوپینگ کرده بودند به همین دلیل »یداهلل محبی« که ابتدا 
در رده هشتم مسابقات قرار گرفته بود، با 2 پله صعود به رتبه ششم رسید.

قرار گرفتن محبی در رده ششم باعث شد که هم ایران به سهمیه المپیک در این 
وزن برسد و هم با کسب 3 امتیاز دیگر، به جای آمریکا در مکان سوم رده بندی تیمی 
نیز قرار بگیرد. همچنین در وزن ۷4 کیلوگرم مسابقات نیز آزمایش دوپینگ خادجیف از 
فرانسه مثبت اعالم شده و به جای وی کشتی گیر لهستانی سهمیه المپیک را به دست آورد.

مسابقات  کشتی آزاد قهرمانی جهان و گزینشی المپیک روزهای 2۸ تا 3۱ شهریور 
در سالن باریس شهر نورسلطان قزاقستان برگزار شد و در پایان تیم ایران با یک مدال 
طالی »حسن یزدانی« در وزن ۸6 کیلوگرم، یک مدال نقره »علیرضا کریمی« در وزن 
92 کیلوگرم و 2 مدال برنز »بهنام احسان پور« و »یونس امامی« در وزن های 6۱ و ۷۰ 
کیلوگرم و تنها با یک امتیاز اختالف با تیم سوم، با 93 امتیاز به عنوان چهارمی رسیده بود.

به این ترتیب تیم ملی ایران با کسب 96 امتیاز بعد از روسیه ۱9۰ امتیازی و قزاقستان 
۱۰3 امتیازی به جای آمریکا عنوان سوم را کسب کرد.

برهمین اساس اتحادیه جهانی کشتی در نامه ای پاسخ فدراسیون کشتی کشورمان 
در مورد چگونگی دریافت کاپ سوم تیمی رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان در 
سال 2۰۱9 قزاقستان را داد.فدراسیون کشتی در نامه ای به اتحادیه جهانی کشتی پیگیر 
چگونگی دریافت کاپ سومی تیم ایران شد که اتحادیه جهانی در پاسخ ضمن اعالم 
تأیید این موضوع و اصالح نتایج مسابقات در وبسایت خود از پیگیری این اتحادیه برای 
انتخاب بهترین گزینه به جهت نحوه اهدای این کاپ به فدراسیون کشتی ایران خبر داد.

تیم ایران در سال های 2۰۱۷ و 2۰۱۸ و در پیکارهای جهانی کشتی آزاد در جایگاه 
های نهم و ششم قرار گرفته بود که در سال 2۰۱9 توانست کاپ سومی رقابت های 

جهان را از آن خود کند.

تاكید ژاپنی ها:
المپیك توکیو حتی با وجود کرونا برگزار می شود

برگزاری  پنی  ژا مسووالن 
برگزاری  از  توکیو  المپیک  بازی های 

قطعی این رویداد مهم خبر دادند.
کمیته  رئیس  موتو«  »توشیرو 
برگزاری بازی های المپیک توکیو در 
توکیو  المپیک  گفت:  خصوص،  این 
آینده  سال  کرونا،  ویروس  وجود  با 
برگزار خواهد شد.بازی های المپیک 
و پارالمپیک قرار بود تابستان امسال 
برگزار شود که به دلیل شیوع گسترده 

ویروس کرونا با موافقت کمیته بین المللی المپیک و نخست وزیر ژاپن، یکسال به تعویق 
افتاد.در ادامه این گفت وگو، رئیس کمیته برگزاری بازی های المپیک، اظهار داشت: 
نمی دانم وضعیت ویروس کرونا تا تابستان سال آینده به چه صورت باشد اما احتمال 
اینکه شمار مبتالیان از گذشته بیشتر شود، وجود ندارد.وی افزود: بحران سالمت جهانی 

با وجود تعویق بازی های المپیک توکیو تا سال 2۰2۱ از بین نمی رود.
این مقام ارشد ژاپنی، عنوان کرد: نکته مهم، برگزاری بازی های المپیک برای 

مردمی است که مجبور هستند با ویروس کرونا زندگی کنند.

پديده 8 ساله بوکس ايران مورد توجه کنفدراسیون آسیا
کنفدراسیون بوکس آسیا در گزارشی به ستایش پدیده ۸ ساله بوکس ایران پرداخت.

کنفدراسیون بوکس آسیا با انتشار فیلمی از علی خدادادی، بوکسور ۸ ساله ایرانی که 
در شهر اصفهان زندگی می کند، از او به عنوان ستاره آینده بوکس آسیا نام برده است.

در عنوان پست صفحه رسمیasbc  آمده: »شور و نشاط جدید بوکسوِر ۸ ساله 
ایرانی علی خدادادی- ستاره آینده بوکس آسیا«.

در ادامه هم درباره این پسر ۸ ساله اصفهانی نوشته شده:
زندگی بوکس ایران در حال پیشرفت است تا راهی برای بازگشت به دهه های 
گذشته باشکوه خود پیدا کند.  استعداد فوق العاده جدید، علی خدادادی بوکسور ۸ ساله، 
با تمرینات فوق العادِه خود کل کشور را تحت تاثیر قرار داد که ما در کانال های مختلف 

کنفدراسیون بوکس آسیا ویدیویی از تمرین ایشان را برای شما به اشتراک می گذاریم.
علی خدادادی در سال 2۰۱2 در ایران متولد شد که فقط ۸ سال دارد اما او می 
تواند یکی از ستاره های بوکس آسیا شود. علی خدادادی در شهر اصفهان زندگی می 
کند و در همان شهر بوکس تمرین می کند. اصفهان از شهرهای بخش مرکزی ایران 

هست که با معماری اصیل ایرانی معروف می باشد.
مربی ایشان آقای علی علیزاده می باشد که یک مربی باتجربه از آغاز فعالیت 
بوکِس این بوکسور می باشد. سرعت و تکنیک علی خدادادی در این سن باورنکردنی 
است. مهارت هاش از بسیاری از بوکسورهای نونهال و بچه ها خیلی بهتر است. ایران ، 
بوکسورهای مستعد نونهال و بوکسورهای سنین پایین زیادی دارد که می توانند ستاره 
های آینده بوکس این کشور و قاره آسیا باشند. رئیس فدراسیون بوکس ایران حسین 
ثوری  به توسعه و پیشرفت بسیار زیاد بوکس این کشور اعتقاد دارد. هدف و ماموریت او 

دو برابر کردن تعداد کل بوکسورهای ایران و افزایش محبوبیت بوکس در کشور است.

ساختمان »فیبا آسیا« منهدم شد!
انفجار مهیب رخ داده در بیروت باعث تخریب کامل ساختمان کنفدراسیون بسکتبال 

آسیا)فیبا آسیا( در این شهر شده است.
در پی انفجار مهیب روز سه شنبه گذشته در شهر بیروت، پایتخت لبنان که باعث 
کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از ساکنان این شهر شده و تخریب خیلی از ساختمان 
ها را در چی داشته، ساختمان کنفدراسیون بسکتبال آسیا که در شهر بیروت واقع شده 

بود نیز به طور کامل تخریب شده است. 
ایمان فرزین مدیر اجرایی کنفدراسیون بسکتبال آسیا )فیبا آسیا( در ایران این خبر 
را در گفت و گو با مهر تایید کرد. او تاکید کرده ساختمان فیبا آسیا به قدری از بین رفته 

که در حال حاضر امکان هیچ گونه فعالیتی در این نهاد بین المللی وجود ندارد.
باید دید در روزهای آینده مسئوالن فیبا آسیا به این اتفاق چه واکنشی خواهند 
داشت و از بین رفتن چه اسناد و وسایلی را در مقر کنفدراسیون بسکتبال آسیا در شهر 

بیروت تایید خواهند کرد.

پرويز هادی: ورزش ايران بايد با کرونا کنار بیايد
ملی پوش سنگین وزن کشتی آزاد گفت: کشتی گیران به جز لیگ درآمد دیگری 

ندارند و امیدوارند این مسابقات برگزار شود. 
پرویز هادی در حاشیه مراسم کمک مومنانه اهالی کشتی به افراد نیازمند در خانه 
کشتی درباره این مراسم گفت: مراسم خوبی برگزار شد. کار خداپسندانه ای با همت 
فدراسیون انجام شد و جا دارد از آقای دبیر تشکر کنم که کار بزرگی کردند. البته همه 
ورزشکاران می توانند در شهر و محله خودشان از این دست کارها انجام دهند چون خیلی 
از مردم در حال حاضر نیازمند چنین کمک هایی هستند. وی افزود: از اسفندماه کال اردوها 
تعطیل شده و سالن های کشتی هم بسته است. کشتی گیران در شهر خودشان به هر 
طریقی، آمادگی نسبی خود را حفظ می کنند. از فدراسیون درخواست می کنم لیگ برتر 
را با رعایت پروتکل های بهداشتی هر طور شده برگزار کند چون درآمد کشتی گیران فقط 
از همین لیگ است. امیدوارم لیگ برگزار شود و پشت سر آن هم اردوها را برگزار کنند. 

پیام اختصاصی »مسی« برای »ایکر«؛ 
اعتراف می کنم، رقیب سرسختی بودی!

»لیونل مسی« در گفت وگو با نشریه 
آ.اس اسپانیا در پیامی اختصاصی از »ایکر 
کاسیاس« که روز سه شنبه گذشته به طور 
رسمی کفش های خود را آویخت، تعریف و 

تمجید کرد.
فوق ستاره آرژانتینی آبی اناری ها نیز 
به خیل  ایکر مقدس  برای  تمجید  پیام  با 
شخصیت های بزرگ فوتبالی جهان پیوست 
که به مرد افسانه ای رئال و تیم ملی اسپانیا 
ادای احترام می کند.گلر اسبق کهکشانی ها 

که بازوبند کاپیتانی تیم ملی اسپانیا را در قهرمانی الروخا در جام جهانی 2۰۱۰ بر 
بازو داشت، روز گذشته بعد از 2۱ سال فعالیت حرفه ای با دنیای فوتبال خداحافظی 
کرد.در این بین، مسی در این گفت وگو اظهار داشت: ایکر بازنشسته شد اما جایگاه 
وی به عنوان افسانه فوتبال مدت ها پیش تثبیت شد؛ نه به این دلیل که او یکی از 
بهترین های اللیگا است بلکه به این خاطر که او در عرصه ملی تمام جام ها را فتح 
کرده است.مرد آرژانتینی در پیامی برای کاسیاس گفت: تو دروازه بانی شگفت انگیز 
و رقیبی سخت بودی. باید اعتراف کنم ه وقتی به گذشته نگاه می کنم، فکر می کنم 
رقابتی خاص بین ما وجود داشت که هربار مقابل یکدیگر قرار می گرفتیم، ما را به 

سمت سطوح جدید و باالتر حرکت می داد.
تمجید مرد آرژانتینی به طور مسلم از سوی کاسیاس بدون جواب نماند؛ کسی 
که همواره از این موضوع حرف می زد که مواجهه با »کنه« دوست داشتنی فوتبال 
چقدر سخت بوده است.او پس از کوچ از مادرید در سال 2۰۱۵ گفت: بهترین مهاجمی 
که تاکنون برابر او بازی کرده ام؟ مسلما مسی؛ چندین بار با او مواجه شده ام و هیچ 

شکی در این مورد وجود ندارد.

پاسخ مبهم ستاره محبوب زيدان به تمديد با رئال
بازیکن  اعتمادترین  قابل  کاسیمیرو 
می  محسوب  زیدان  الدین  زین  نزد  رئال 
شود و تمام فصل هر زمان در دسترس بود، 

برای رئال به میدان رفته است.
از  که  بود   2۰۱3 سال  کاسیمیرو 
سائوپائولو جذب رئال مادرید شد و در ابتدا 
به تیم دوم رئال انتقال پیدا کرد. سرنوشت 
از او  او زمانی تغییر کرد که ژوزه مورینیو 
به  و  بتیس دعوت کرد  مقابل  بازی  برای 

وی میدان داد.
ستاره برزیلی در همان بازی ثابت کرد که الیق حضور در رئال مادرید است و 
اوج درخشش او به بازی برگشت برابر دورتموند در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
فصل ۱4-2۰۱3 بر می گردد؛ زمانی که کارلو آنچلوتی ترجیح داد به کاسیمیرو در 
وست فالن میدان بدهد و او یکی از عوامل ناکامی زردها در جبران شکست ۰-3 
بازی رفت بود. دیداری که در نهایت با برتری دو گله دورتموند تمام شد ولی رئال به 
نیمه نهایی رفت.ستاره برزیلی فصل بعد به پورتو قرض داده شد ولی سپس به رئال 
برگشت و تبدیل به مهره ثابت کهکشانی ها زیر نظر زین الدین زیدان شد. در حال 
حاضر نمی توان ترکیب رئال را بدون کاسیمیرو تصور کرد و فصل جاری از حیث 

دقایق بازی نیز شماره یک رئال محسوب می شود.
در حالی که قرارداد کاسیمیرو تا پایان فصل بعد اعتبار دارد، بسیاری از هواداران 
نگران وضعیت آینده او هستند و هرچند  دو ماه پیش مارکا ادعا کرد که دو طرف به 
توافق نهایی رسیده اند و قرارداد کاسیمیرو تا 2۰23 تمدید شده ولی این اتفاق هنوز 

رخ نداده و ستاره برزیلی با رئال تمدید نکرده است.
کاسیمیرو در مصاحبه اسپورته اینتراتیوو و در پاسخ به سوالی در مورد تمدید 
قرارداد گفت:» این سوالی پیچیده است و معتقدم االن زمان صحبت در مورد آن 
نیست. فعال تمرکز من روی بازی با سیتی دوخته شده و هیچ چیز مهمتر از بازی 
روز جمعه نیست. باشگاه به خاطر کرونا در شرایط اقتصادی خاصی است و زمانش 

که برسد، مدیر برنامه هایم با سران باشگاه در مورد تمدید صحبت خواهد کرد.«

کاسمیرو: گرت بیل يکی از سه فوتبالیست برتر دنیاست
کاسمیرو ستاره رئال مادرید می گوید گرت بیل برای این تیم بازیکن بسیار 

مهمی است و در حال حاضر یکی از سه فوتبالیست برتر دنیا است.
کاسمیرو ستاره برزیلی رئال مادرید با ستایش از هم تیمی ولزی اش گرت 
بیل از او به عنوان بازیکنی بسیار مهم برای رئال یاد کرده و می گوید این ستاره 
ولزی در حال حاضر یکی از سه فوتبالیست برتر دنیا است و در اوج آمادگی قرار دارد.

از زمان بازگشت زیدان به نیمکت برنابئو در مارس 2۰۱9 آینده گرت بیل در 
این تیم با شایعات و گمانه زنی های متعدد همراه بوده. بیل تابستان گذشته تا انتقال 
به لیگ چین تنها یک قدم فاصله داشت ولی زیدان در نهایت در آخرین لحظات از 

نظر خود برگشت و بیل در مادرید ماندگار شد.

علیرغم تکذیب های پیاپی 
از سوی مدیران پرسپولیس و در 
ادامه اعالم آنها مبنی بر دستیابی 
به راهکاری برای تعامل با برانکو، آنها تنها 
ساعاتی برای بستن این پرونده فرصت دارند.

کروات  سرمربی  ایوانکوویچ،  برانکو 
سابق پرسپولیس که به دلیل عدم پرداختن 
مطالباتش از سوی این باشگاه، پرونده آن 
را در فیفا دنبال کرد اکنون رای نهایی در 
است. طبق  کرده  دریافت  را  این خصوص 
این رای باشگاه پرسپولیس ملزم به پرداخت 
یک میلیون و پنجاه هزار یورو بعالوه سود 
تاخیر آن شده است و طبق آخرین مکاتبه 
یا رای صادر شده از سوی فیفا آنها تا تاریخ 
خواهند  را  آن  پرداخت  فرصت  آگوست   ۵
داشت و در غیر این صورت با بسته شدن 

پنجره نقل و انتقاالتی همراه خواهند شد.
خبری که دو هفته قبل و همزمان با 
و  بود  شده  منتشر  فیفا  از سوی  آن  اعالم 
بالفاصله با موضع باشگاه و تکذیب آن همراه 
شد. در ادامه نیز رسول پناه و دیگر مدیران 
تیم ضمن تکذیب قطعی شدن رای، اعالم 
کردند که به زودی پرونده برانکو ایوانکوویچ 
را خواهند بست تا نگرانی از این بابت وجود 
نداشته باشد. اکنون در فاصله کمتر از 24 
ساعت به نهایی شدن این رای اما بعید به 
نظر می رسد راهکار باشگاه به نتیجه رسیده 
باشد، خصوصا اینکه حساب ویژه آنها روی 
پول رضایتنامه علیرضا بیرانوند نیز با دردسر 

مواجه شده است.
طبق پیش بینی پرسپولیسی ها، مبلغ 
۵۱۵ هزار یورو از رضایتنامه این دروازه بان 
قرار بود از سوی انتورپ بلژیک به حساب 
آنها واریز شود اما موضوع مربوط به تغییر 
حساب از سوی باشگاه باعث شد این پول 
وضعیت نامشخصی داشته باشد. انتورپ 4۸ 
ساعت قبل و طبق قرار این مبلغ را واریز 
کرده بود اما به حساب قبلی که در قرارداد با 
این باشگاه به توافق رسیده بود و قبل از این 
نیز مبلغی واریز کرده بود. با این حال بعد از 

استعفای انصاریفرد، مدیران باشگاه اقدام به 
تغییر شماره حساب کرده بودند، موضوعی که 
مورد توافق انتورپ قرار نگرفت و آنها به دنبال 
پرداخت طبق قرارداد به همان شماره قبلی 
اعالم شده بودند! باید دید اکنون سرنوشت این 
۵۱۵ هزار یورو چه خواهد شد و آیا به موقع 
به دست مدیران تیم خواهد رسید یا خیر. هر 
چند روز گذشته، رضا یلوه، معاون اقتصادی 
باشگاه پرسپولیس مدعی شد که در مذاکره 
با انتورپ، نسبت به تغییر شماره و پرداخت 

مبلغ مدنظرشان به توافق رسیده اند.
پرداخت  دنبال  به  همچنان  باشگاه 

اقساطی!
باشگاه پرسپولیس در فاصله ساعاتی 

کوتاه به پرداخت این مبلغ همچنان به دنبال 
راهی برای مذاکره با برانکو و وکیل او برای 
است.  اقساطی  پرداخت  توافق  به  دستیابی 
آنها مدعی هستند مبلغی در فیفا دارند که 
در کنار ۵۱۵ هزار یوروی رضایتنامه بیرانوند، 
قادر به پرداخت بیش از ۷۰ درصد مطالبات 
صورت  در  را  الباقی  و  بود  خواهند  برانکو 
توافق طی ماه های آتی به این مربی پرداخت 
خواهند کرد. موضوعی که مورد توافق برانکو 
قرار نگرفته و او به وکیلش اعالم کرده که 
مذاکرات پیش از این به شکلی پیش نرفته 
که نسبت به حسن نیت مدیران تیم برای 

انجام این تعهد خوش بین باشد.
موضوعی که اکنون کامال عیان است 

یلوه  گذشته  چهارشنبه  روز  گفتگوی  در  و 
به هیچ  »باشگاه  بود،  هم کامال مشخص 
عنوان نتوانسته مبلغ کامل )یک میلیون و 
پنجاه هزار یورو + سود ( را کامل کند. این 
در حالیست که آنها مدعی هستند برخالف 
نامه ای که از فیفا در خصوص ضرب االجل 
رسیده،  مرداد(  )شانزدهم  آگوست   6 تاریخ 
در صورت عدم پرداخت مبلغ با محرومیت 
پنجره نقل و انتقاالتی مواجه نخواهند شد.

می دهد  نشان  فیفا  رای  انتشار  اما 
تنها  آنها  باشگاه  مدیران  نظر  برخالف  که 
ساعاتی برای به سرانجام رساندن این پرونده 

و پرداخت مطالبات برانکو فرصت دارند.
طبق این نامه با عنوان »پیامی برای 
باز شدن پرونده انضباطی«، فیفا در تاریخ 
۸جوالی به باشگاه پرسپولیس اعالم کرده 
برای  روزه ای  شش  فرصت  تاریخ  این  از 
پرداخت پول برانکو فرصت دارد و در صورت 
تاریخ  در  آنها  موعد،  این  در  پرداخت  عدم 
به کمیته  را  پرونده  مرداد(   ۱6( آگوست   6

انضباطی فیفا ارجاع خواهد شد.
با این حال علیرضا اشرف، سرپرست 
شده  مدعی  پرسپولیس  عمومی  روابط 
با  پرسپولیس  محرومیت  احتمال  :«درباره 
با  و  شده  مشورت  حقوقی  کارشناس  چند 
توجه به ماده ۱۵ آیین نامه کمیته انضباطی 
فیفا، در تاریخ ۱6 مرداد یک ماه به باشگاه 
فرصت نهایی داده می شود تا پرداخت برانکو 

و دستیارانش را کامل کند.”
داشته  که  گفتگویی  در  نیز  برانکو 
اقساطی  و  تخفیف  برای  مذاکره  هرگونه 
کردن مطالباتش را رد کرده و در پاسخ به 
اینکه آیا این اقدام او منتهی به محرومیت 
پرسپولیس خواهد شد به این جمالت بسنده 
کرد:« من پرسپولیس را محروم نمی کنم، 
تمام  هواداران  و  بازیکنانم  کنار  در  من 
تالشم را برای موفقیت تیم انجام دادم و 
از آن جایی که به آن رسیدیم خوشحالم. 
این مدیران هستند که پرسپولیس را محروم 

می کنند!«

۲۴ ساعت استرس در باشگاه پرسپولیس؛

بدهکاری با دستان کامال بسته!

ه  شگا با ست  پر سر
پرسپولیس با بیان اینکه از ابتدای 
حضورش در این باشگاه در تالش 
برای مبارزه با فساد بوده است، گفت: حسن 
نیت مان را به برانکو ثابت کرده ایم و به طور 

حتم مطالبات او را پرداخت خواهیم کرد.
ز  و ر ه  ل پنا سو ر ی  مهد
گذشته)چهارشنبه(در گفت وگویی تلویزیونی 
در مورد تامین بودجه برای پرداخت مطالبات 
برانکو، اظهار داشت: در این رابطه اقداماتی 
انجام دادیم و پنج درصد مطالبات زالتکو را 
ایگور  مطالبات  همچنین  کردیم.  پرداخت 
پانادیچ و برانکو را هم پرداخت کردیم. به 
باال بود  برانکو  اینکه هجم مطالبات  خاطر 
بخشی از آن پرداخت شد و در همین راستا 
نامه ای به کمیته انضباطی فیفا ارسال کردیم.

وی افزود: کشور عمان به خاطر ایام 
بالفاصله  و  است  تعطیل  یکشنبه  تا  عید 
پس از اینکه پول انتقال بیرانوند به باشگاه 
آنتورپ بلژیک پرداخت شود، آن را به برانکو 
می دهیم. روز یکشنبه هم بخش دیگری از 

مطالبات پرداخت خواهد شد.
سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد 
اینکه آیا فیفا تعطیلی عمان را می پذیرد یا 
خیر، گفت: یکی از بحث های اصلی درآمدی 
انتقال  حق  برانکو،  پول  پرداخت  برای  ما 
بیرانوند به باشگاه بلژیکی بود اما تا دیشب 
پول به حساب واسطه ما نشسته بود که امروز 
انجام شد. به طور حتم در چند روز آینده پول 

برانکو پرداخت خواهد شد.
برانکو  وکیل  اینکه  مورد  در  وی 

کرده،  تکذیب  را  و  ا به  پول  پرداخت 
از  پول  این  از  بخشی  کرد:  خاطرنشان 
شده  پرداخت  فیفا  در  ما  مطالبات  طریق 
استعالم  نامه  است.  بر  زمان  آن  انتقال  اما 
ما به کمیته انضباطی فیفا ارسال شده است.

حدود  کرد:  خاطرنشان  رسول پناه 
را  دستیاران  و  برانکو  مطالبات  درصد   6۰
سریعا  هم  را  پول  باقی  کردیم.  پرداخت 
پرداخت خواهیم کرد.یک ماه زمان داریم و 
مشکلی در این باره نیست. هفته آینده بخش 

دیگری از مطالبات را می دهیم. ما حسن نیت 
پرداخت را به برانکو و دستیاران نشان دادیم.

شنبه  سه  روز  که  پولی  گفت:  وی 
ریال  به  تبدیل  یورو  شد،  پرداخت  گذشته 
عمان شد و ما حتی کارمزد تبدیل پول به 
ریال را هم پرداخت کردیم تا حسن نیت مان 

را به برانکو نشان دهیم.
وی در مورد ماجرای دستگیری یکی 
پایتخت  باشگاه های  از  یکی  مدیران  از 
خاطرنشان کرد: از روز اولی که در پرسپولیس 
آمدم، بحث اصلی ام مبارزه با فساد بود. حتی 
به  گزارشی  آمدم،  باشگاه  به  که  اول  روز 
سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی 
دادیم و از آنها خواستیم که ورود پیدا کنند. 
چون این یک نیاز است. آنها تمام مدیران 
قبل و مدیران جدید هم بررسی کردند و باید 

پاسخگو باشند.
سرپرست باشگاه پرسپولیس در پاسخ 
مربوط  دستگیری  این  که  پرسش  این  به 
اضافه  خیر،  یا  است  پرسپولیس  باشگاه  به 

کرد: بله.
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محمدرضا هاشمی كهندانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مصوب ۱39۰/۰9/2۰ و برابر رأی شماره ۱3996۰3۰6۰۰۵۰۰2۵96 
مورخ 99/۰4/23 هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور 
تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا قاسمی فرزند محمدحسین نسبت به شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۸/6۷ مترمربع از پالک شماره 294۸ فرعی مجزی 
از ۱۵ اصلی واقع در اراضی فاروب زمان بخش ۵ حوزه ثبت ملک  از 3 فرعی  شده 
نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای حیدر پارسا فرزند محمدعلی محرز گردیده است.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیأت 
الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.م/الف 22۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۵/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۵/۱6 
علی امینی

رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

بدینوسیله به خانم رویا جاویدان فرزند احد شناسنامه شماره ۱6۸ با 
کدملی 26۱9۷۰4۵6۱ صادره از آستارا ساکن رشت گلسار ح ۱۷۸ غربی 
جنب مجتمع آریا آپارتمان نسترن واحد ۱۰ ابالغ می شود که بانک ملت 
بانکی شماره 93۸49۱2۱/33- به استناد قرارداد  شعبه مرکزی رشت 

93/6/3۱ جهت وصول مبلغ چهارمیلیارد و پانصد و شصت و دو میلیون 
تاریخ  تا  ریال  پنج  و  نود  و  دویست  و  هزار  پنج  و  هفتاد  و  نهصد  و 
9۸/۸/6 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده وپرونده اجرائی 
به کالسه 9۸۰234۵ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
99/۵/۷ مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت اخطار جداگانه دیگری صادر نخواهد شد.
مسئول شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی رشت- شهرام دریا

مفقودی
  شناسنامه مالکیت کفی به شماره 
حسین  بنام   ۱2 ع   93۱ ایران   ۷۱
درجه  واز  گردیده  مفقود  میرزاییان 

اعتبار شاقط می باشد  

آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی )مرحله دوم( شركت تعاونی 
توسعه و عمران شهرستان قائمشهر )در شرف تأسیس( 

اولین جلسه مجمع عمومی عادی مرحله دوم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان 
قائمشهر )در شرف تأسیس( رأس ساعت ۱۰ صبح دوشنبه 99/6/3 در محل خیابان بابل 

مسجد قائمیه تشکیل می گردد
لذا از کلیه اعضای تعاونی دعوت می شود با در دست داشتن برگه ورود به جلسه، جهت 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
توضیحات:

هر یک از سهامداران غیر عضو می تواند استفاده از حق خود برای حضور و اعمال 
رأی در مجمع عمومی را به سهامدار غیر عضو و یا شخص ثالث با وکالت واگذار کند، در 

این صورت به اسثنای سهامدار غیر عضوی که اصالتاً حداقل ده درصد کل آرای تعاونی را 
دارد و یا وکیل وی که هیچ یک از آنها نمی تواند وکیل دیگری هم باشد، در سایر موارد 

قبول وکالت و اعمال رأی وکیل تا ده درصد کل آرا مجاز است.

دستور جلسه:
بررسی و تصویب اساسنامه

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره وفق اساسنامه تصویبی
انتخاب بازرس یا بازرسان علی البدل وفق اساسنامه تصویبی

دادن مأموریت به اعضای هیأت مدیره جهت ثبت تعاونی
تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی

نماینده هیأت مؤسس: عبدالسعید نجفی اندر گلی

بخشی از مطالبات برانکو پرداخت شد؛

رسول پناه: تالش ما، مبارزه با فساد است!

باشگاه پرسپولیس تا پایان 
تا  دارد  مهلت  مرداد   ۱6 امروز 
ایوانکوویچ  برانکو  کلیه مطالبات 
و دستیارانش را به حساب آنها در 

عمان واریز کند.
اما مهمترین بحث این روزها این است 
که اگر باشگاه پرسپولیس موفق به پرداخت 
نشود  خود  سابق  فنی  کادر  مطالبات  کامل 
این پرونده در فیفا چه عواقبی برای باشگاه 
پرسپولیس به همراه خواهد داشت. با احتساب 
نوسانات ارزی، رقم پرداختی آن قدر سنگین 
یک میلیون و  باشد،  داشته  ترس  که  است 
پنجاه هزار یورو. در آن زمان با یوروی ۱۵ 
پانزده  بایست  می  پرسپولیس  تومانی  هزار 
میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان به 
برانکو داده می شد اما حاال با یوروی 2۷ هزار 
تومانی، پرسپولیس باید 2۸ میلیارد و سیصد 
و پنجاه میلیون تومان به برانکو بدهد که ۵ 
درصد جریمه دیرکرد هم باید داده شود که 
مبلغ یک میلیارد و ششصد و بیست میلیون 
تومان )6۰ هزار یورو( هم به این رقم اضافه 
می شود. حاال پرسپولیسی ها دوباره ترس را به 
جان خریده اند. برانکو بعد از آنکه پرسپولیس 
را سه سال متوالی قهرمان لیگ کرد، به دلیل 
دریافت  نکردن مطالباتش، راهی عربستان شد 
و قید ماندن در ایران و باشگاه پرسپولیس را 
زد. مدیریت باشگاه هم به راحتی اجازه دادند 
برانکو برود.  برانکو در این مدت چشم انتظار 
وعده مسئوالن باشگاه پرسپولیس بوده است. 
وعده ای که امروز و فردا شده و دوشنبه ای 
که هرگز از راه نرسید و هر روز سود بیشتری 

را عاید برانکو کرده است. 
حاال وضعیت به جایی رسیده که شفاف 
و واضح است اگر پرسپولیس تا پایان امروز کل 
پول برانکو را یک جا ندهد، باید منتظر تصمیم 
عواقب  باشد.  فیفا  انضباطی  کمیته  جدید 
پنجره های  بسته شدن  می تواند  مساله  این 
نقل وانتقاالتی باشد یا کسر امتیاز. این تاوانی 
پرسپولیس  باشگاه  است  ممکن  که  است 
بدهد. پرسپولیسی ها برای اولین بار نیست که 
خطر کسر امتیاز و بسته شدن پنجره را حس 

می کنند و آخرین بار نیز نخواهد بود. وضعیت 
مدیریت این باشگاه که زیر مجموعه وزارت 
ورزش است، با توجه به مشکالتی که در این 
باشگاه وجود دارد نمی توان آینده روشنی برای 
آن متصور بود. اختالفات در هیئت مدیره این 
باشگاه هر روز شعله ور تر خواهد شد و مسئله 
انتخاب کارگزار در کنار بدهی های سنگین 
این باشگاه به خارجی ها یکی از بزرگترین 
چالش های باشگاه پرسپولیس در هیئت مدیره 
است. مصاحبه شب گذشته مهرداد هاشمی 
با خبرگزاری ایسنا گویای این واقعیت است. 
اضافه  باید  هم  را  این  مسائل  این  همه  به 
کرد که باشگاه همچنان مدیرعامل ندارد و 

با سرپرست اداره می شود.
اتفاقی که به شدت در این روزها جای 
باشگاه  ارکان  که  است  این  دارد  بسیار  نقد 
به جای اینکه با اطالع رسانی صحیح و دادن 
آرامش و روحیه به هواداران فضا را عوض 
به  دادن  پاسخ  از  به شکلی  کنند، هر کدام 
خبرنگاران فراری شده اند و تالش خبرنگاران 
و اهالی رسانه برای اینکه خبر جدیدی برای 
هواداران سرخ به دست بیاورند تقریبا بی نتیجه 
ماند. از یک طرف خبر می رسد که یکی دو 

بنابر  باشگاه  در  رسول پناه  معاونان  از  نفر 
دالیل نامشخصی در بازداشت به سر می برند. 
عدم پاسخگویی این نفرات که این روزها هم 
نقش مهمی را در پرونده های فیفا و تامین 
شایعات  این  به  کنند  می  ایفا  مالی  منابع 

دامن زده است.
مهدی رسول پناه صبح روز گذشته در 
پرداخت مطالبات  خصوص آخرین وضعیت 
برانکو اظهار داشت: این پرونده ها تعدادشان 
و  مارکو  ایگور،  زالتکو،  است.  پرونده  چهار 
برانکو از ما شکایت کرده اند که طلب سه نفر 
از آنها پرداخت شده است. البته چون رقم خود 
آقای برانکو سنگین است، یک بخش از آن را 
پرداخت کردیم. نامه ای تهیه شده و به کمیته 

انضباطی فیفا ارسال شده است.
وی افزود: همانطور که می دانید، عمان 
به دلیل عید قربان، ۱2 روز تعطیل بوده و قرار 
است روز یکشنبه بخش دیگری از مطالبات 

سرمربی سابق پرسپولیس پرداخت شود.
در  پرسپولیس  ه  باشگا سرپرست 
را  باشگاه  که  برانکو  جدید  نامه  خصوص 
تهدید کرده است، عنوان کرد: یکی از منابع 
درآمدی ما پول بیرانوند بوده و تا دیشب هنوز 

این پول به حساب واسطه ما ننشسته بود. 
باشگاه  از  باید  رقمی حدود ۵۱۵ هزار دالر 
آن  تا  می شد  منتقل  ما  حساب  به  بلژیکی 
را به برانکو بدهیم که صبح روز گذشته به 

حساب ما واریز شده است.
بخش  آتی  هفته  ما  کرد:  تاکید  وی 
و  می دهیم  را  برانکو  مطالبات  از  دیگری 
را  پول  می توانیم  هم  دیگر  محل های  از 
بدهیم. نیت ما این است که طلب این مربی 
را پرداخت کنیم چون یکی از مربیان خوب 
حاضر در کشور ما محسوب می شود. این را 
بگویم که حاضر شدیم کارمزد مبلغ از یورو 
به پول کشور عمان را که رقم سنگینی بود 

را هم پرداخت کنیم.
وکیل سرمربی پیشین پرسپولیس در 
واکنش به آخرین صحبت های رسول پناه 
اعالم  پرسپولیس،  مدیرعاملی  سرپرست 
باشگاه  آینده  هفته  فیفا  حتم  طور  به  کرد: 
تنها  و  کرد  خواهد  جریمه  را  پرسپولیس 
چه  به  جریمه  این  که  اینجاست  پرسش 
شکل خواهد بود. فکر می کنم بخشی از این 
جریمه ها، هفته آینده توسط کمیته انضباطی 

فیفا اعالم می شود.

جشن قهرمانی تحت تاثیر شکایت برانکو از پرسپولیس
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از راست  دکتر فریدون جنیدی، مهری شاه حسینی
اختصاصی دنیای جوانان

عشق ابالغ شد و
حلقه مستان ُگل كرد

پروانه نجاتي

دشت تا خیمه زد آهنگ خروشیدن را
چاه هم تجربه کرد آتش جوشیدن را

دست خورشید در آفاق رسالت چرخید
چنگ زد گیسوي تردید پریشیدن را

و بیابان چه تبي داشت از انبوه سکوت
تا مبارک کند این آینه پوشیدن را

عشق ابالغ شد و حلقه مستان ُگل کرد
تازه کرد آن ُخم نو، چشمه نوشیدن را

» پر شد آغوش غدیر از دم »بخٍّ بخٍّ
تا بکوبد هیجانات نیوشیدن را

عطر »من کنُت...« و غوغاي »علي مواله«
قافله قافله راند این همه کوشیدن را

هوشنگ مرادی کرمانی که مجموعه آثار نیم قرن او موجب 
دریافت گواهی ثبت کمیته حافظه جهانی شده است، گفت که یک 
سالی است از دنیای نویسندگی خداحافظی کرده و به سختی زندگی و 

معیشت نویسندگی در ایران اشاره کرد.
این نویسنده در تشریح مجموعه آثار خود که به ثبت گواهی 
کمیته حافظه جهانی رسیده است، گفت: این آثار که بالغ بر ۱۷ - ۱۸ 
کتاب بنده از سال ۱349 تا ۱39۸ است، حاصل نیم قرن نویسندگی ام 
است که مورد ارزیابی داوران قرار گرفته و مفتخر به دریافت این گواهی 

معتبر جهانی شد.
او با اشاره به این که یک سالی است که از دنیای نویسندگی 
خداحافظی کرده است تا فضای رویش برای قلم های جدید و جوان 
شکل بگیرد، افزود: معتقدم زیاد نوشتن و داشتن کتاب های زیاد 
نمی تواند معیار نویسندگی کامل باشد زیرا بنده در طول این سال ها، 
تالش کردم به صورتی بنویسم که متن و قلم هر کتابم با کتاب دیگر 
کامال متفاوت باشد و حتی یک پاراگراف از کتاب هایم شبیه یکدیگر 
نباشد و در طول این نیم قرن نویسندگی به طور میانگین هر چهار 

سال یک کتاب نوشتم.

مرادی کرمانی در ادامه به سختی زندگی و معیشت نویسندگی در 
ایران اشاره کرد و گفت: فرهیختگان و نویسندگان بزرگی در ایران زندگی 
می کردند که مجبور بودند تا آخرین روز عمر بنویسند تا بتوانند معیشت 
خود را تامین کنند ولی بنده به همان حقوق بازنشستگی از بهداری سابق 
و حق التالیف  کتاب های خود که اتفاقاً از سنین ۷ - ۸ ساله تا ۸۰ - 9۰ 

ساله خواننده دارد و به 3۰ زبان ترجمه شده است، راضی هستم.
نویسنده »قصه های مجید« با تقدیر از اقدام کمیته حافظه جهانی 
و کتابخانه ملی که در زمان حیات نویسندگان به آن ها احترام گذاشته 
و آثارشان را مورد توجه بین المللی قرار می دهد، افزود: همیشه رسم بود 
از بزرگان فرهنگی ایران از جمله حافظ، سعدی، خیام و فردوسی در 
مقیاس جهانی یاد شود ولی این اقدام کمیته حافظه جهانی و کتابخانه 

ملی در زمان حیات نویسندگان، کاری شایسته و قابل تقدیر است.
مرادی  کرمانی خاطرنشان کرد: ثبت گواهی آثار نویسندگان 
معاصر در کمیته حافظه جهانی خبری بسیار خوب در این روزهای 
مملو از خبرهای سخت بیماری کرونا است و این رویدادها چراغ امید و 
الگویی برای نویسندگان جوان خواهد بود که با همت و موفقیت کتابخانه 

ملی حاصل شده است.

هوشنگ مرادی كرمانی؛ یک سال پس از خداحافظی

اهمیت واقعه غدیر خم، از نظر 
شیعیان در حدی ست که به 
تقریبا  گفت  می توان  جرات 
اظهار  هایشان،  سروده  با  شعرا  تمام 
ادب و ارادت خود را به ساحت حضرت 

علی علیه السالم کرده اند 
که به مناسبت تقارن انتشار این شماره 
با عید سعید غدیر خم به تعدادی از آن ها 

اشاره می شود:

* عطار نیشابوری 
گفت پیغمبر به یارای سخن

پیک رب العالمین آمد به من
گفت حیدر را خدا این تحفه داد
بر همه خلق جهان فضلش نهاد
گشت داخل از یقین زوج بتول

در والیت با خداوند و رسول

* قاآنی شیرازی
قرن  توانمند  و  شهیر  شعرای  از  قاآنی 
علی  مدح حضرت  در  قمری  سیزدهم 

سروده:
رستگاری جو تا در حشر گردی رستگار

حیدر  مهر  دل  در  چیست؟  رستگاری 
داشتن

همچو احمد پای تا سر گوش باید شد ترا
تا توانی امتثال حکم داور داشتن

ذات حیدر افسر لوالک را زیبد گهر
تاج را نتوان شبه بر جای گوهر داشتن

* ابن یمین فریومدی 
ابن یمین از جمله شاعرانی بود که در 
حادثه نهضت سربداران به آنها پیوست 
جنبش  این  معتقد  پیروان  سلک  در  و 
ایشان  قصاید  درآمد.  اجتماعی  وسیع 
السالم  اطهارعلیهم  ائمه  ستایش  در 
مشهورترین  از  امیرالمؤمنین  خصوصا 

قصاید است.
از  گذشت  چون  عالم  اهل  مقتدای 

مصطفی
ابن عم مصطفی را دان علی مرتضی
بهر اثبات امامت گر بود قاضی عدل

بس  مردیش  و  عفت  و  جود  و  علم 
باشد گواه

خاص  تشریف  از  که  شاهی  وارث 
مصطفی

اوست  قد  به  مواله  کنت  من  کسوت 
راست

* محیط قمی
به  ملقب  قمی،  محیط  میرزا محمد 
شمس الفصحاء، از شعرای نامدار اواخر 
چهاردهم  قرن  اوایل  و  سیزدهم  قرن 
ه. ق است. بهترین ویژگی و بارزترین 
به  او  خصیصه شعر قمی آن است که 
تمام  بلکه در  ندارد،  غزل مجرد چشم 
می  وحی  خاندان  مدح  به  غزل هایش 
پردازد و کمتر غزلی است که الاقل در 
الهی  اولیای  به مدح  پایان آن گریزی 
نزده باشد و آن غزل را با مدح یکی از 
ائمه معصومین علیهم السالم به پایان 

نبرده باشد.
گرفت عهد ز اشیا، در دو روز رب قدیر

یکی بروز الست و یکی به روز غدیر
گرفت عهد ز ذرات بر خدایی خویش

نخست روز و دویم روز بر خالفت میر
اکرم  نبی  انتصاب  مدح  به  سپس  وی 
صلی اهلل علیه وآله توجه کرده و سروده:

بگفتا هر که منش مقتدا و موالیم
علی است او را موال، علی است بر او امیر
چنان که هارون از بهر موسی عمران

علی مراست وصی و علی مراست وزیر

* سوزنی سمرقندی
سوزنی سمرقندی، ملقب به تاج الشعرا، 
از بزرگترین شعرای قرن ششم هجری 
فارسی  سلمان  به  نسبش  که  است 
سیمای  خود،  دیوان  در  او  رسد.  می 
تصویر  به  گونه  این  را  امیرالمومنین 

کشیده:
ایا مخالف اسالم و راه دین هدی
کشیده گردن از بیعت اولواالرحام

عمری  به  دل  کور  ای  ندانی  همی 
خویش

که احمد قرشی را وصی که بود و کدام؟
نگر که پای بر کتف مصطفی که نهاد
بتان ز کعبه که افکند و پاک کرد مقام

* سنایی غزنوی 
سنایی حکیمی توانا با اندیشه های بسیار 
واالی عرفانی و انسانی بود که قصیده 
ای غرا با ۱۸6 بیت در وصف و منزلت 
زوج بتول و ابن عم رسول سروده است 

که در بخشی از آن آمده:
مر نبی را وصی و هم داماد
جان پیغمبر از جمالش شاد
نائب مصطفی به روز غدیر

کرده در شرع، مر او را به امیر
خوانده در دل و ملک، مختارش

هم در علم و هم علمدارش

* ابواحسن میرزا
ابوالحسن میرزا، معروف به شیخ الرئیس 
را  خود  هایش  سروده  در  که  قاجار 
نامی  شاعران  از  می نامد   » »حیرت 
قاجار محسوب می شود.  دوران  اواخر 
ائمه  عاشق  شاعر  این  ادبی  میراث 
نوشته های  السالم دست  اطهارعلیهم 
اوصاف  در  که  است  شیوایی  و  متعدد 

امامان همام سروده است.
در ملک والیت ولی و والی و واالست
هر گونه تصرف کند او از همه باالست

بایست بداند که علی سید و موالست
آن کس که مرا مولی، می داند و ساالر

وی در معرفی وصایت امیرالمومنین در 
روز غدیر خم،  سروده

اعالن وصایت کن و فرمای که الیوم
اکملت لکم دینکم، ای زمره انصار

فرموده نبی کاین حکم از عالم باالست
امروز چو در رتبه، علی از همه اعلی ست

* محمدحسین شهریار 
سید محمدحسین شهریار که در شاعری 
سراسر  در  داشت.  درخشانی  استعداد 
اشعاری وی، احساس، عشق و شیفتگی 
به اهلبیت علیهم السالم موج می زند. 
سروده معروف و شیرین او که به یمن 
الهام شده، برگ  به وی  کالم معصوم 

زرینی در کارنامه ی زندگی اوست:
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
وی در وصف امام  علی سروده است:

و  ماند  غمی  نه  بردم،  تو  نام  علی  یا 
نه همی

گوئیا هیچ، نه همی به دلم بوده نه غمی
بابی انت و امی

مخالف  که  کسانی  مقابل  در  شهریار 
بر می آشفت  بودند، سخت  عید غدیر 

و نهیب می زد که:
منکر عید غدیر خم و آن خطبه تنزیل

کر و کور است و عزازیل
و  غدیری  چه  و  عید  چه  کور  کرو  با 

چه خمی؟
بابی انت و امی

بی والی علی و آل، چه فقهی و چه 
شمی؟

بابی انت و امی

* صفی اصفهانی 
لهی،  نعمت ا محمدحسن  میرزا  شیخ 
از بزرگترین  ملقب به صفی اصفهانی، 
هجری  سیزدهم  قرن  شعرای  و  عرفا 
معصومین  ئمه  ا به  عشق  که  است 
شوریده  و  شیفته  را  او  السالم  علیهم 
نمود و همواره فکر و ذکر و گفتارش را 
بر محور تبلیغ و گسترش مبانی مذهب 
تشیع قرار داد و از هیچ تالشی در این 

مسیر فروگذارد ننمود:
چون به خم غدیر از ایزد

بر نبی شد خطاب کی احمد

سر برآر از گلیم و کن بر خلق
فاش اسرار شاه لم یولد

هین نترس از خان و کن ظاهر
آنچه از اسالم باشد آن مقصد

گو بر اسالمیان ندارد سود
بی توالی حیدر این اشهد

* حکیم ناصر خسرو 
ناصرخسرو از جمله شعرایی بود که در 
شعر خویش به جاللت و مقام علوی آن 
حضرت در واقعه غدیر خم پرداخت. بهار 

دل دوستدار علی
همیشه پر است از نگار علی

علی از تبار رسول است و نبی ات
مگر شیعت حق تبار علی

شریعت کجا یافت نصرت مگر
ز بازوی خنجر گزار علی

ناصر  جان  در  امیرالمؤمنین  به  عشق 
خسرو، شعله ای بر افروخته بود که به 
او حیات و هستی و امید می داد و او را 

به تحرک و تکاپو وا می داشت:
تن گور تست، خشم مگیر از حدیث من

زیرا که خشم گیر نباشد سخن پذیر
بهتر رهی بگیر که دو راه پیش تست

سوی بینه راه طلب کن یکی خفیر
بنگر که خلق را به که داد و چگونه گفت
روزی که خطبه کرد نبی بر سر غدیر

دست علی گرفت و بدو داد جای خویش
گر دست او گرفت، از دست او مگیر

جالل الدین مولوی 
به  الدین مولوی، مشهور  موالنا جالل 
رومی و مالی روم از دیگر شعرایی است 
مقدس  ساحت  به  عشق  اقالیم  در  که 
ادب  عرض  و  شده  وارد  امیرالمومنین 

کرده است .
راز بگشا ای علی مرتضی

ای پس از سوء القضا، حسن القضا
چون تو بابی آن مدینه علم را

تو شعاعی آفتاب حلم را
مولوی از حضرت امیر و فرزندانش در 
به  موسوم  خود،  کبیر  دیوان  و  مثنوی 
عارف  فراق  در  که   » شمس  »دیوان 
است،  سروده  تبریزی(  )شمس  بزرگ 
با  و  نموده  سرایی  سخن  تفصیل  به 

احترام سروده است:
از علی آموز اخالص عمل

شیر حق را دان منزه از دغل
ای علی که جمله عقل و دیده ای

شمه ای واگو از آن چه دیده ای
در مروت ابر موسایی به تیه

کآمد از وی خوان و نان بی شبیه
او همچو باقی شیفتگان دربار عصمت 
با خلوص تمام به این قبله عشق ورزی 

نموده و سروده است:
ای شاه شاهان جهان، اهلل موالنا علی
ای نور چشم عاشقان، اهلل موالنا علی

فرخ  نور  ای  تو،  نام  گفتی  است  حمد 
نام تو

خورشید و مه هندوی تو، اهلل موالنا علی
آن نور چشم انبیا احمد که بد، بدر دجا
می گفت در قرب دنی، اهلل موالنا علی

حسن  بعدش  مرتضی،  علی  شاهم 
نجم سماء

خوانم حسین کربال، اهلل موالنا علی

تجلی غدیر در شعر فارسی

علی همیشه بزرگ است در تمام فصول

سفر دوباره هنری جیمز به ايران با »تصوير يك زن«
فرهنگی  و  علمی  انتشارات 
رمان »تصویر یک زن« اثر هنری 
با  نوبت  چهارمین  برای  را  جیمز 
ترجمه مجید مسعودی منتشر کرد. 
این رمان در زمره برترین رمان های 
زبان  انگلیسی  ادبیات  و  نویسنده 

شناخته شده است.
انگلستان  این داستان که در 
است  تصویری  می گذرد،  ایتالیا  و 
جوان  زنی  ماجرای  پر  زندگی  از 
در  ثروت  این  ثروت.  صاحب  و 
را  خود  صاحب  داستان  این  طول 

به واسطه دو مرد که نمادی از ماکیاولیسم آمریکایی هستند گرفتار می کند 
و به دام سوداگری آمریکایی می اندازد.

منتقدان ادبی این رمان و داستانش را بیانگر دیدگاه های هنری جیمز 
درباره کشمکش و ستیز دو دنیای مدرن و قدیم آمریکا و اروپا می دانند.

ادبیات  در  بیستم  و  نوزدهم  قرن  نویسندگان مطرح  از  هنری جیمز 
تابعیت  نهایت  در  اما  بود  متحده  ایاالت  زاده  وی  است.  زبان  انگلیسی 
انگلستان را پذیرفت. جیمز از سویی با حس میهن پرستانه با ایاالت متحده 
پیونده داشت و از سوی دیگر روح و فکرش او را به سمت اروپا سوق می داد 
و به همین دلیل همواره در آثارش به بررسی تضاد میان زندگی اروپایی و 

آمریکایی می پرداخت.
این رمان برای نخستین بار در سال ۱34۸ از سوی انتشارات علمی 
و فرهنگی و با ترجمه مجید مسعودی منتشر و به تازگی برای چهارمین 
نوبت تجدید چاپ شده است. چاپ تازه این کتاب در ۷3۸ صفحه با قیمت 

6۰ هزار تومان منتشر شده است.

»پنجاه سال با دکتر مهدی بیانی« منتشر شد
دکتر  با  سال  »پنجاه  کتاب 
زندگی  بر  )شرحی  بیانی«  مهدی 
ملی  نه  بخا کتا ئیس  ر نخستین 
قلیچ خانی  حمیدرضا  نوشته  ایران( 

منتشر شد.
بر  شرحی  که   کتاب  این 
احوال مهدی بیانی نخستین رییس 
کتابخانه ملی ایران از سال ۱346 تا 
۱396 است در  انتشارات سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران عرضه 

شده است.
ن  ندا خا ز  ا نی  بیا مهدی 
 ۱2۸۷ سال  در  فراهان  مستوفیان 
ز  ا وی  شد.  متولد  همدان  در 
مقطع  فارغ التحصیالن  نخستین 

دکترای ادبیات فارسی دانشگاه تهران و از نخستین نسل فهرست نویسان 
و نسخه شناسان عصر معاصر است.

اشرف بروجردی - رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران -  در 
حیات  در  بیانی  مهدی  دکتر  حضور  نوشته به  کتاب  این  بر  که  شرحی 
هشتادساله کتابخانه ملی اشاره کرده و معتقد است نام دکتر مهدی بیانی 
نخستین  وی  چراکه  است،  توجه  قابل  و  پررنگ  ایران  ملی  کتابخانه  در 

رییس کتابخانه ملی بود.
در کتاب »پنجاه سال با دکتر مهدی بیانی« عالوه بر شرحی بر احوال 
و آثار این هنرمند و هنرشناس فرهیخته به نقد و بررسی کتاب »احوال 
بر  این کتاب عالوه  دلیل  به همین  پرداخته شده و  آثار خوشنویسان«  و 
زندگی نامه دکتر بیانی، مرجعی برای پژوهشگران و به ویژه محققان عرصه 

خط و خوشنویسی به شمار می رود.
پنجاهمین  آستانه  در  بیانی« که  با دکتر مهدی  کتاب »پنجاه سال 
سال درگذشت مهدی بیانی منتشر شده شامل تصاویری از اسناد، احکام و 
مکاتبات و تصاویر رقعه ها و نسخه های کمتر دیده شده است که در دوره او 

امکان نشر رنگی و با کیفیت آن ها فراهم نبوده است.
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زهرا ثقفی الریجانی

جایزه ادبی حیاتش را از ادبیات می گیرد
جایزه  گفت:  گل بیانی  سعدی 
ادبی حیاتش را از ادبیات می گیرد و 
ادبیات هم به نوبه خود حیاتش را حتا 
از فاجعه، پس بیراه نیست در همین 
شرایط هم به ضرورت وجود جایزه 

ادبی مستقل رای بدهیم.
داور  و  برگزیده  و  شاعر  این 
تجربه  درباره  شاملو  جایزه  پیشین 
از  گفت:  جایزه  این  داوری  از  خود 
همزمان  و  یکباره  مواجهه  جهت 
در یک سال  آثار چاپ شده  با کل 
گذشته آن زمان تجربه جذابی بود. 
از جمله عیب هایش این است که باید 
این عرصه  وارد  زره  و  با کالهخود 
شوی، بار سنگینی است. رای داورهای دیگر اگر به دالیل هیجان انگیز افشا شود، 
رای های شما هم مشخص خواهد شد و به این ترتیب نوازش های جانگدازی در 
انتظارت خواهد بود. داوری را پذیرفتم البته، چون ترویج شعر مستقل و به هر 
حال ارج گزاری آن بود. توجه داشته باشید که جایزه شعر مستقل غیر از جایزه 

شاملو نداریم و من به نوبه خود سپاسگزار اهالی این جایزه ام.
قالب  به یک  به صورت تخصصی  اینکه جایزه شاملو  به  پاسخ  وی در 
خاص یعنی شعر نو اختصاص دارد، این امر چه تاثیری در جریان شعر معاصر 
دارد، بیان کرد: من بین شعر نو با آنچه شعر حقیقی و جدید ایران محسوب 
قالب  به  پرسش تان  طرح  در  شما  آنچه  نمی بینم.  تفاوتی  و  فاصله  می شود 
خاص تعبیر می کنید برای من قالبی خاص نیست. شعر جدید فارسی همین 
البته نکته قابل اشاره در خصوص جایزه شاملو این است که  است و الغیر. 
این  باشند.  منتشر شده  و  گرفته  قرار می گیرد که مجوز  داوری  مورد  آثاری 
دوره،  این  طی  بودم  جایزه  معرکه  دل  در  من  اما  نیست!  فارسی  شعر  همه 
دسِت دست اندرکاران بسته است؛ یا جایزه به زندگی خود ادامه می دهد یا آثار 
زیرزمینی را هم راه می دهد و بعد درش تخته می شود. قال ها اما پس از هر 

جایزه ای همیشه چاق می شوند، چه چاره است؟
گل بیانی درباره ارزیابی خود از سطح آثاری که در دوره های قبل بررسی 
کرده و به طور کلی جریان شعر نو در میان جوانان گفت: شما البته دو سوال 
پرسیدید که دومی نتیجه تعمیم اولی نیست. می توانم بگویم که شعر فارسی 
از ابتدای دهه هفتاد درگیر یک مفهوم اساسی است که درباره اش هم بسیار 
قلم فرسوده اند. ما با چه مواجهیم؟ بحران مخاطب در شعر فارسی؟ کلیت سازی 
تا منتهاالیه  از مفاهیمی مانند همین بحران شعر؟ تخریب وجوه ژنریک شعر 
منطقی اش، نظیر آنچه در مشروطه دیدیم؟ سلطه و تاثیر کج و کوله رسانه هایی 
مانند تلگرام و اینستاگرام و در عین حال غیاب نهاد نقد و حاصلش که آش در 
هم جوش شعر امروز فارسی شده است؟ تبلیِغ یک طور شعر دستگاهی و ارزشی 
را هم بگذارید کنار این ها. برای پاسخ به پرسش شما باید اما یک رساله نوشت، 

چرا که دقیق ترین سوال در خصوص شعر امروز فارسی است.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که بیشتر مردم درگیر 
مشکالت معیشتی و اقتصادی هستند آیا به نظر شما لزومی بر برگزاری یک 
جایزه ادبی هست؟ اشاره کرد: دهان فرخی یزدی را دادند که بدوزند. پسر آنا 
آخماتوا را که زندانی کردند، در سرمای طاقت فرسای زمستان شوروی، صف 
طویلی از نزدیکان زندانی ها تشکیل می شد، بلکه مجال دیدار با کسان زندانیان 
پیش بیاید. زنی که چهره اش دیگر به چهره انسان نمی برد از آنا آخماتوا که برای 
دیدار پسرش، لف، انتظار می کشد می پرسد: آیا می توانی این وضع را توصیف 
کنی؟ البته سوال شما بجاست، آدورنو درباره شعر در دوران فاجعه می نویسد: 
»شعر سرودن پس از آشویتس وحشیانه و به دور از فرهنگ و تمدن است. اما 
می بینید که فوگ مرگ پل سالن نوشته می شود، و البته پیش از آنکه خود را 
در آوریل ۱9۷۰ در پاریس به رود سن بیندازد. می بینید نلی ساکس که از جمله 
جان به دربردگان یهودی معدود است به نوشتن خود ادامه می دهد، هرچند که 
دچار جنون می شود. اسماعیل شاهرودی هم چنین سرنوشتی داشت، اما نوشت. 
یا شاید هم کم نوشت یا با جنونش به نوشتن ادامه داد. باید به بهرام صادقی ها 
بعد  نیما یوشیج می گفت من شهید شده ام به نسل های  اندیشید.  و هدایت ها 
بگویید انتقام مرا بگیرند. به هر حال می توان با ژیژک همدل بود آنجا که وظیفه 
شعر را در این شرایط، پیشگیری از »فراموشی فاجعه و ویرانی« می داند. و اما 
جایزه ادبی حیاتش را از ادبیات می گیرد و ادبیات هم به نوبه خود حیاتش را حتا 
از فاجعه، هرچند که این لزومًا به معنای تبدیل کردن فروبستگی ها و انسداد 
و امر فاجعه بار به زیبایی شناسی نیست. پس بیراه نیست اگر به ضرورت جایزه 

ادبی مستقل رای بدهیم.

نویسنده »یادداشت های یک فرشته« و »در جیب 
باد« در مراسم رونمایی این کتاب ها گفت: امروزه توجه 
خانواده ها نسبت به مسائل و آثار مذهبی کمرنگ شده 
و این وظیفۀ ما است که با این آثار به بچه ها تلنگر زده 

و به سمت مذهب برشان گردانیم.
پدیدآورندگان  از  تجلیل  و  رونمایی  مراسم 
مجموعه های »یادداشت های یک فرشته« و »در جیب 
باد« نوشته سعیده اصالحی  در کتاب فروشی چاپ و 

نشر بین الملل برگزار شد.
کودک  بخش  مدیر   - بغالنی  مراسم   این  در 
و نوجوان مؤسسه فرهنگی هنری قدر والیت - به 
رویکرد این مؤسسه در تولیدات حوزه کودک و نوجوان 
اشاره کرد و گفت: موسسه قدر والیت چندین سال 
با  است که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت دارد. 
توجه به شرایط خاص انقالب و شرایطی که جامعه 
این  در  شده  منتشر  آثار  امسال  گرفته،  قرار  آن  در 
حوزه را کمتر و در عوض تخصصی تر انتخاب کردیم. 
اسالمی  زندگی  بر  روی سبک  بیشتر  گذشته  سال 
می شوند  رونمایی  امروز  که  کتاب هایی  کردیم.  کار 

در همین زمینه هستند.
او افزود: »یادداشت های یک فرشته« برای گروه 
سنی کودکان تهیه و تدوین شده است. در این مجموعه 

سعی شده که از زبان فرشته ها اعمال نیک و بد به 
دوره  همان  در  کودک  و  شود  داده  آموزش  کودکان 
کودکی متوجه شود که اعمال او چه آثاری می تواند 
داشته باشد. »در جیب باد« هم برای نوجوانان تولید 
شده و در واقع در قالب سلسله نامه هایی که بر روی 
درخت  آن  و  شده  نوشته  درختی  پاییزی  برگ های 
نامه ها را برای دوستان خودش ارسال می کند، یک سری 
اعمال نیک را در جامعه منتشر می کند. نوجوانان در 
زمان مطالعه این کتاب متوجه می شوند که در روابط 

اجتماعی خود چگونه گام بردارند.
سال  در  که  آثاری  کرد:  بیان  ادامه  بغالنی در 
با تمرکز  از این موسسه منتشر خواهد شد،  پیش  رو 
بر موضوعاتی همچون: فلسفه و تاریخ معاصر و دفاع 

مقدس هستند که در قالب رمان تولید خواهند شد.
در ادامه سعیده اصالحی نویسنده این آثار  اظهار 
کرد: سال هاست به شغل شریف معلمی مشغول و با نیاز 
و دغدغه های بچه ها آشنا هستم. امروزه توجه خانواده ها 
نسبت به مسائل و آثار مذهبی کمرنگ شده است و 
این وظیفه ما است که با این آثار به بچه ها تلنگر زده 
و به سمت مذهب برشان گردانیم. یکی از دالیلی که 
انگیزه اصلی من شده برای نوشتن این مجموعه سوال 
خود بچه ها بود و این که از من می پرسیدند: فرشته های 

انجام می دهند؟ عالوه  روی شونه های ما چه کاری 
نگارنده  فرشته های  درباره  متعددی  سواالت  این،  بر 
می پرسیدند. احساس کردم که باید این مسئله را در 
ابعاد کودکانه، ساده کرد و توضیح داد تا متوجه شوند 
که این ها تخیلی نیست و توسط فرشتگان الهی کنترل 

و رصد می شوند.
مجموعه  این  در  اصلی  شخصیت  افزود:  او 

دختری است به نام ریحانه که در هر داستان اتفاقات 
اتفاقات  این  براساس  و  می افتد  برایش  ساده  خیلی 
کودکان متوجه می شوند که چه اعمالی انجام دهند 
تا مورد عنایت خداوند و فرشتگان قرار بگیرند.برای 
فرشتگان  این که  و  کودکان  ذهن  به  شدن  نزدیک 
نگارنده چه چیزهایی می نویسند مثالی شبیه به نوشتن 
را به خاطره  آورده ام، اعمال  را  بد  خاطرات خوب و 

تشبیه کرده ام. خاطراتی که در دفترچه های طالیی 
و نقره ای نوشته می شود. »یادداشت های یک فرشته« 
را یک فرشته می نویسد و معموال اعمال خوب را در 
دفترچه طالیی یادداشت می کند. در این اثر فرشته 
ناشایست  اعمال  نوشتن  مسئول  که  نقره ای رنگ 
است، دفتری سفید دارد و این به خاطر پاکی بچه ها 
سریع  شوند  مرتکب  را  اشتباهی  سهوا  اگر  و  است 

عذرخواهی می کنند.
اصالحی در پاسخ به این سوال که آیا علت خاصی 
برای انتخاب رنگ ها و نمادهای فرشتگان داشتید یا نه، 
گفت: دلیل انتخاب رنگ طالیی به خاطر درخشش و 
اینکه نور درخشندگی دارد، بوده است. انتخاب رنگ 
در  است که کودکان  بوده  این خاطر  به  نقره ای هم 
با یک رنگ سیاه روبه رو نشوند. ضمن  مواجهه اول 
این که بدانند در آن سن اعمال بدی در دفترشان ثبت 
نمی شوند چون هنوز به سن تکلیف نرسیده اند. ضمن 
توبه  مهلت  احادیث هفت ساعت  بر طبق  ما  این که 
انسان  ناشایست  اعمال  در آن هفت ساعت  و  داریم 

ثبت نمی شود.
اصالحی در ادامه بیان کرد : نام اولیه مجموعه 
»در جیب باد«، »نامه های برگی برگی« بوده و علت 
از  برگی  براساس حدیث »هیچ  نام هم  این  انتخاب 

درخت نمی افتد مگر به اجازه خداوند« و همچنین شعر 
سعدی که می گوید: »برگ درختان سبز در نظر هوشیار 
/ هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار« انتخاب شده 
بود. هدف از انتخاب این نام این بوده که نوجوانان به 
پیرامون خود توجه کنند و متوجه باشند که هیچ برگی 
بدون اجازه خداوند جابه جا نمی شود، که با اتفاق نظر 

نام »در جیب باد« انتخاب شد.
در بخش دیگری از این مراسم بغالنی خاطرنشان 
کرد: که دوره مستقیم گویی به پایان رسیده و باید با 
غیرمستقیم  صورت  به  تکنولوژی  پیشرفت  به  توجه 
نویسنده  داد.  مخاطب  خورد  به  را  دینی  آموزه های 
جهان بینی  جمله:  از  خاصی  نکات  بر  آثار  این  در 
مبتنی بر جهان بینی اسالمی، مسائل توحیدی، مسئلۀ 
رستاخیز، خداجویی و مسائل اخالقی  و فطری دست 

گذاشته است.
طراحی شده  همگی  آثار  این  تصاویر  افزود:  او 
است.  استفاده  نشده  اینترنتی  طرح های  از  و  هستند 
خانم ها سمیه روح اللهی و راحیل تقی پور تصویرگران 

این آثار بوده اند.
در انتهای مراسم هم نامه سوم از مجموعه »در 
جیب باد«، توسط اصالحی خوانده شد و ازپدیدآورندگان 

این آثار تجلیل به عمل آمد.

توجه خانواده ها به آثار مذهبی كمرنگ شده است
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محمد حسین زاده

در سال هاي اخیر گروه هاي موسیقي 
و  موفق  برخي  که  گرفتند  شکل  متعددي 
این  در  اما  خوردند  شکست  دیگر  برخي 
بر  عالوه  که  بودند  موفق  گروه هایي  بین 
برخوردار  نیز  نوآوري  از  موسیقیایي،  تسلط 
بودند. گروه موسیقي دال )دال بند( یکي از 
همین گروه هاي موفق بود. شایان شکرابی 
گروه  این  سرپرست  و  نوازنده  آهنگساز، 
این  است،  پزشک  یک  خود  که  موسیقی 
روزها روی یک پروژه شخصی کار می کند 
دانشجویی  دوران  به  خودش  گفته  به  که 
ریتم  و  تلفیق صدا  آن  در  و  بازمی گردد  او 
ایرانی  اصیل  موسیقی  و  قلب  بیماری های 
تا  او همراه شدیم  با  مورد توجه قرار دارد! 
درباره گروه دال و همینطور این پروژه عجیب 

بیشتر بدانیم...

-در ابتدا برایمان از فعالیت های دال بند 
در این روزها بگویید؟

میکس  مشغول  حاضر  حال  در  *ما 
و مستر نهایی تک آهنگ جدید گروه دال 
تنها  و  کردیم  اخذ  را  ترانه  مجوز  هستیم. 
امید  به  که  مانده  باقی  آن  موسیقی  مجوز 
خدا پس از اخذ مجوز از سوی دفتر موسیقی، 
این قطعه منتشر خواهد شد. در نظر داریم 
روی این قطعه که فعال نمی توانم نام آن را 
دهیم  انجام  تیزینگ  کار  یک  کنم،  اعالم 
و  من  است.  گرافیکی  بازی  یکجور  یعنی 
امین هدایتی این کار را به صورت دو صدایی 
خواندیم. به نسبت کارهای قبلی گروه دال 
ارکسترال دارد  اثری متفاوت است. فضای 
و در آن از سازهای الکترونیک مانند سینتی 
سایزر نیز استفاده شده است. به نظر خودم 

یکی از کارهای متفاوت گروه ما است.

-قصد انتشار آلبوم هم دارید؟
فکر  آلبوم  تولید  به  حاضر  حال  *در 
نمی کنیم، به دلیل این که شرایط موسیقی 
کشور به لحاظ اقتصادی و اجتماعی طوری 
نیست که بشود به پروژه های بزرگی مانند 
ضبط آلبوم فکر کرد، اما فعالیت گروه دال 
همچنان ادامه دارد. به هر حال موزیک کار 

ما است و حذف شدنی نیست.

-آلبومی که قرار بود منتشر کنید، قرار 
است به صورت یک به یک در فضای مجازی 

منتشر شود؟
*ضبط آلبوم کار بزرگی است و معموال 
پروژه های بزرگ نیازمند پشتیبانی مالی و یا 
سوی  از  هستند.  بسیار  هزینه های  صرف 
فیزیکی  حضور  نیازمند  آلبوم  ضبط  دیگر 
همانطور  است.  استودیو  در  گروه  اعضای 
که در جریان هستید، استودیوهای ضبط به 
دلیل فضای کوچکی که دارند مکان مناسبی 
و  نیستند  کشور  حاضر  حال  شرایط  برای 
یا  ممکن است در همین استودیوها فرد و 
افرادی به کرونا مبتال شوند. به همین دلیل 
آلبوم  برای ضبط  تصمیمی  در حال حاضر 
نداریم و فکر می کنم اگر حتی این آلبوم را 
ضبط کنیم، بازهم در انتشار آن با مشکالتی 
مواجه خواهیم شد. شرایط اقتصادی کشور 
نیز به گونه ای است که موانع زیادی را برای 
به خصوص  بزرگ  تولید  یک  به  رسیدن 
برای کار موسیقی در پیش خواهیم داشت. 
تمام  و  است  مستقل  ما  گروه  حال  هر  به 
هزینه های گروه را از طریق صندوق گروه 
تهیه کننده،  متاسفانه  و  می کنیم  پرداخت 
اسپانسر یا جریان مالی نیز پشت ما نیست. 
ما از روز اول با وجود پیشنهادهای مختلف 
با خواست خودمان استقالل مالی و فکری 
خودمان را حفظ کردیم و حفظ خواهیم کرد، 
اما شرایط اجتماعی ما را به این سمت می برد 
که فعالیت گروه ناخودآگاه کم شود. همانطور 
که مستحضر هستید، اکثر اعضای گروه ما 
حال  در  می کنم  فکر  دارند.  دیگری  شغل 
حاضر بهتر باشد که کمی به سمت مشاغل 
دیگری روی بیاوریم که کمی از این بحران 
عبور کنیم. در هر صورت موسیقی همیشه 
شرایط  در  به خصوص  است  نجات بخش 
سخت که قاعدتا از زندگی ما حذف نخواهد 
شد، اما می شود پیش بینی کرد که آن فعالیت 
قبل را نداشته باشیم. فکر می کنم در 6ماه 
گذشته با وجود تمام مشکالت و همچنین 
شیوع ویروس کرونا فعالیت کمی نداشتیم. 
دال بند در ماه فروردین یک تک آهنگ منتشر 
آینده دومین تک آهنگ  تا چند روز  و  کرد 

گروه در سال 99 نیز منتشر می شود.

-شیوع ویروس کرونا به شما نیز مثل 
خیلی های دیگر لطمه وارد کرده است...

لطمه های  کرونا  ویروس  *متاسفانه 
زیادی به گروه زد. به هر حال این موضوع 
به  نیز  دنیا  نقاط  تمام  در  و  است  طبیعی 
شرایطی  چنین  در  است.  صورت  همین 
مشاغل هنری و مشاغلی که نیازهای ثانویه 
مردم را فراهم می کنند، اول از همه ضربه 
می خورند. امیدوارم که هرچه زودتر از این 

شرایط عبور کنیم.

ری  ا برگز ز  مجو که  نی  ما ز -تا 
بر  تنها  دارید  قصد  شود،  صادر  کنسرت ها 
تمرکز  آهنگ  تک  انتشار  و  ساخت  روی 

کنید؟
تمام  فعال  حاضر  حال  در  *بله، 

انتشار تک  تمرکزمان را بر روی ساخت و 
مناسب  شرایط  اگر  و  گذاشته ایم  آهنگ 
ویدئو  موزیک  یک  دارد  احتمال  باشد، 
برنامه  حاضر  حال  در  اما  کنیم،  ضبط  نیز 
شیوع  دلیل  به  متاسفانه  نداریم.  مشخصی 
ویروس کرونا حضور فیزیکی مانند برگزاری 
برنامه های  در  حضور  همچنین  و  کنسرت 
تلویزیونی امکان پذیر نیست و فکر می کنم 
کنار  واقعیت  این  با  باید  نیز  گروه  اعضای 
گذشته  ماه  چند  در  اینکه  وجود  با  بیایند. 
در  حضور  برای  زیادی  درخواست های 
دلیل  به  اما  داشتیم،  تلویزیونی  برنامه های 
همچنین  و  گروه  اعضای  سالمت  حفظ 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  مردم 
تصمیم گرفتیم تا جایی که امکان دارد در 
این برنامه ها شرکت نکنیم، به خصوص که 
در حال حاضر در پیک دوم بیماری هستیم. 
همه ما می دانیم که در حال حاضر در شرایط 

خاصی به سر می بریم.

-در خبرها آمده بود که پروژه ای در 
دست دارید که بیشتر جنبه پژوهشی دارد! 
در مورد این قطعه بیشتر توضیح می دهید؟

از پروژه های  *این روزها روی یکی 
قدیمی خودم مربوط به دوران دانشجویی کار 
می کنم. یک پروژه میان رشته ای است که در 
آن روی تلفیق صداهای بیماری های قلب و 
موسیقی اصیل ایرانی کار شده است. درواقع 
پزشکی و موسیقی را با هم ترکیب کرده ام. 
در دوران دانشجویی، استادان ما صداهای 
و  می کردند  پخش  را  قلب  بیماری های 
هیچ  بدون  را  صداها  آن  باید  دانشجویان 
که  پروژه ای  در  می گرفتند.  یاد  کمکی 
روی آن کار می کنم موسیقی به یادگیری 
صداها و ریتم های قلب کمک می کند، به 
 طوری که با استفاده از ملودی های ایرانی، 
دانشجویان پزشکی با کمک موسیقی امکان 
یادگیری صدا و ریتم  بیماری های قلب را پیدا 
می کنند. در روزهای گذشته، یکی از قطعات 
 Mid-Systolic این مجموعه را به نام
Click منتشر کردم. این قطعه بر اساس 
و  مشکاتیان  پرویز  استاد  از  خزان،  ملودی 
روی یکی از ریتم های قلب کار شده است. 
درواقع، صدایی با فرکانس باال است که در 
قلب  بطن ها شنیده می شود.  انقباض  میان 
دارد، شما صدای  به صورت عادی دو صدا 
اول را می شنوید و قبل از اینکه صدای دوم 
را بشنوید، یک صدای کلیک می شنوید. این 
صدا به دریچه میترال مربوط می شود که در 
این قطعه می شنوید. این صدای قلبی، صدایی 
با فرکانس باال است که توسط استتوسکوپ 
بطن ها  انقباض  میانه   در  پزشکی(  )گوشی 
دوم  و   )S۱( اول  صدای  می شود.  شنیده 
می شود  سمع  طبیعی  به صورت  قلب   )S2(
و صدای کلیک در میانه  انقباض بطن ها به 
علت افتادگی دریچه میترال به گوش می رسد.

-این اثر در قالب گروه دال است؟
*خیر، این یک کار شخصی خارج از 
فعالیت های گروه دال است. در مورد دیگر 
بیماری های قلب نیز کارهایی در دست دارم 

که به زودی منتشر خواهد شد.

W W W . Y O U T H W O R L D . I R

برای پیشگیری از کرونا هم ماسك بزنیم، هم بهداشت را رعايت کنیم
می خواهید كرونا نگیرید، این دو اصل را رعایت 

كنید
زدن ماسک  و رعایت توصیه های بهداشتی 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 
راستای اطالع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مردم دیار 
همیشه سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی خود و 
حفظ این گوهر ارزشمند دست به امری مهم زده و با 
ترویج فرهنگ خود مراقبتی سعی بر باال بردن سطح 
سالمت مردم مازندران دارد. در گزارشی كه می خوانید 
در باره راهکارهای آسان برای جلوگیری از ابتال به كرونا 

را  مورد بررسی قرار گرفته است. 
مازندران این روزها وضعیت قرمز کرونا را در شرایطی پشت 
سر می گذارد که موج جدید بیماران کرونایی اکثر تخت های اختصاص 

داده شده به این بیماری در استان را اشغال کرده است.
با قدرت انتقال عجیبش، چالشی جهانی ایجاد کرده است، 
ولی راهکار جلوگیری از شیوع آن پرهیز از عادی انگاری شرایط و 
رعایت نکات فردی و ساده بهداشتی است، توصیه اکید مسووالن 
به شهروندان، در استانی که رنگ بندی کرونا در آن به قرمز گرایش 
اواخر  نوپدید  بیماری  پیدا کرده، است.شیوع کرونا به عنوان یک 
دسامبر گذشته از چین آغاز شد و تاکنون حدود ۱۰ میلیون نفر در 
دنیا به این ویروس مبتال شده اند و مازندران جزو اولین استان هایی 
بود که اسفند 9۸ دوره اوج اول شیوع کرونا را تجربه کرد و در 
با همکاری  را  فروردین ماه موفق شد روند شیوع ویروس کرونا 
مردم و تالش درمانگران به شکل نزولی تبدیل کند.اما از چند روز 
قبل استان شاهد افزایشی شدن شیوع بیماری و بستری بیماران 
بود به طوریکه برخی از شهرهای مازندران از سوی مقامات مسئول 

در ردیف مناطق قرمز قرار گرفت. 

پايداری وضعیت تنها در گرو رعايت فاصله گذاری 
با ویروسی به نام کرونا با همان قدرت اولیه رو به رو هستیم، 
درست است که در دوره ای بستری و مرگ و میر ناشی از این ویروس 
کاهش یافت، ولی باید توجه داشت که ویرس با شیوع باال ، تاخت 
و تاز خود را دارد.نباید فراموش کرد وظایف همه پس از طی کردن 
دوره اوج، سنگین تر است، اکنون در شرایطی که به غلط نگرانی 
مردم نسبت به ویروس کمتر شد، باید توجه شهروندان به مراقبت ها 

در برابر ویروس افزایش یابد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران  هشدار داد که رنگ 
قرمز کرونا پس از آن که بر هفت شهرستان استان حاکم شد ، 
اکنون به آستانه دروازه سه شهرستان دیگر رسیده است که یکی 

از آنها قائمشهر است.
از اواسط خرداد ماه گذشته ، زمانی که به رغم تاکید کارشناسان 
و کادر درمان ، پروتکل های بهداشتی در بسیاری از اماکن استان 
رعایت نمی شد ، زمزمه حسرت آمیز افراد میانسال و سالخورده بابت 
کم رنگ شدن نظم و انضباط در این شهر و عدم پایبندی شهروندان 
به پروتکل های بهداشتی برای بسیاری قابل درک نبود ، ولی اکنون 
که آژیر قرمز کرونا به صدا درآمد ، آن زمزمه ها معنی دار شده است.

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل ، آمار بیماران 
بستری در بیمارستان های استان به حدود یکهزار و 2۰۰ نفر رسیده 

است که پنج برابر اواخر خرداد و اوایل تیر ماه است.
قائمشهر  ولیعصر  بیمارستان  عمومی  پزشک  کیانی،  زهرا 

با اشاره به اینکه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فقط باید 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کرد ، گفت: استفاده از ماسک و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی به طول حداقل 2 متر را باید همه 

رعایت کنند.
وی افزود : پرهیز از روبوسی و دست دادن ، شست و شوی 
مداوم دست ها با آب و صابون ، استفاده از غذاهای کامال پخته ، 
استراحت در خانه هنگام بروز سرماخوردگی هم از دیگر توصیه های 

مهم بهداشتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این پزشک عمومی با توصیه تمامی شهروندان به حفظ آرامش 
و خونسردی و نداشتن استرس و اضطراب ، گفت : امیدواریم با رعایت 

بهداشت فردی این بیماری ریشه کن شود.
وی با اعالم اینکه عالئم بالینی که این ویروس ایجاد کرده 
با قبل متفاوت است ، افزود : این  ویروس جهش  ژنتیکی پیدا 
کرده و عالئم بالینی آن هم متنوع تر شده یعنی عالوه بر تب و 
سرفه که در زمستان دیده می شد ، اسهال و استفراغ و درد شکم 

هم در بعضی از افراد ایجاد می کند.

کرونا در کمین رفتارهای خودسرانه 
به اعتقاد کارشناسان بهداشت و درمان ، احتمال وجود ویروس 
کرونا در هر جایی امکان پذیر است ، مخصوصا در مکان های پر 
رفت و آمد که نیازمند رعایت و جدی گرفتن آن از سوی مردم است.

بررسی های حکایت از آن دارد که بسیاری از کسبه و حتی 
مردم عادی هنوز این بیماری را جدی نگرفته اند و پروتکل های 
زدن  بدون  از شهروندان  بسیاری  کنند.  نمی  رعایت  را  بهداشتی 
ماسک سوار اتوبوس و تاکسی و مسافربرهای شخصی می شوند و 
در بازارهای پرتردد حضور می یابند. این در حالی است که بر اساس 
اعالم مسئوالن بهداشتی ، بسیاری از تخت های بیمارستان ها مملو 
از بیماران کرونایی. مسئوالن کشوری و استانی هم هشدار داده اند 
که اگر قرار است به دلیل شرایط اقتصادی قرنطینه خانگی برقرار 

نشود ، همه باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.
گذشته از مجموعه مشکالتی که روند افزایشی بیماری کرونا 
ایجاد می کند ، خستگی کادر درمان پس از پنج ماه فعالیت در زیر 
پوشش سنگینی از لوازم پیشگیرانه ، توان آنان را فرسوده کرده است 
و به همین خاطر هم دانشگاه علوم پزشکی مازندران هفته پیش برای 
جذب پرستاران جدید همزمان با اوج گیری کرونا فراخوان داد. واقعیت 

این است که پرستاران و پزشکان و سایر نیروهای درمانی و بهداشتی 
در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند. هرگونه بی توجهی در رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی هر شهروندی ، عالوه بر خودزنی ، 
نوعی بی توجهی و بی مباالتی نسبت به وضعیت سالمتی و زندگی 
این سربازان خط مقدم جبهه مقابله با کرونا هم محسوب می شود.

ناقل کرونا گاهی عالمت ندارد
المیرا غفاری، یکی از پرستاران بخش کرونایی بیمارستان های 
قائمشهر می گوید:حتما باید دستانمان را ضد عفونی کنیم و یا با آب 
و صابون به خوبی شست و شو دهیم. در اماکن عمومی بخصوص 
در اتوبوس ها رو به روی یکدیگر نایستیم . همیشه فاصله یک و 
نیم تا 2 متری را با دیگران رعایت کنیم ، زیرا اگر فرد مبتال سرفه 
کرد ، ذرات آن بر روی صورت طرف مقابل می پاشد . در بازار و 
محل کسب و کار هم در فروشگاه ها یا مغازه ها هم نباید تجمع 

کرد و باید به نوبت برای خرید وارد فروشگاهها شد.
این پرستا توصیه کرد : هرکسی که صبح به محل کار خود می 
رود اول باید محیط اطرافش را با محلول های ضدعفونی از هرگونه 
ویروسی پاک کند. شهروندان به هیچ وجه بدون ماسک وارد مغازه یا 
فروشگاه ها نشوند. هم فروشندگان و هم خریداران باید از رد و بدل 
کردن پول نقد خودداری کنند و چنانچه این کار ضرروی بود ، هر دو 

طرف باید دستانشان را بالفاصله ضد عفونی کنند.
غفاری با اشاره به اینکه کسبه بازار در هنگام ناهار حتما قبل 
از خوردن غذا دست های خود را شست و شو دهند و هرگز با دستان 
آلوده غذا نخورند، گفت : نان های سنتی که با دست درست شده 
حتما قبل از استفاده گرم شود. اگر شهرودان امکانش را دارند حتما 
غذای خود را گرم میل کنند. مردم وارد مغازه های شلوغ نشوند. اگر 
به عنوان مشتری وارد مغازه شدند و به وسایلی دست زدند ، حتما 
بعد از آن دستان خود را ضد عفونی کنند. اگر سرفه و عطسه کردند 
حتما دستان خود را جلوی صورتشان بگیرند و یا داخل لباسشان 

عطسه کنیم تا به دیگران آسیب نرسد.
بازاریان قائمشهر هم درباره رعایت پروتکل های  از  یکی 
بهداشتی در هنگام شیوع ویروس کرونا، گفت: گوشی هایی که 
برای تعمیر می آیند. ابتدا ضدعفونی می کنیم و بعد تعمیرات مورد 
نیاز را بر روی آن انجام می دهیم. حد امکان سعی می کنیم از 
مشتری حضوری اجنتاب کنیم و از طریق تلفن، گوشی هایی که 
نیاز به تعمیرات دارند را با پیک به کلینیک تعمیرات اعزام می کنیم. 
اگر هم مشتری حضوری داشته باشیم، بدون ماسک حق ورود ندارند 

و باید ابتدا دست های خود را ضد عفونی کنند.

رعايت بهداشت تنها راهکار بازگشت به دوره ثبات 
وضعیت پایدار کرونا در استان تنها با رعایت شیوه نامه های 
ابتال به این  بهداشتی از سوی تمام اقشار حفظ می شود.وضعیت 
ویروس در استان پایدار نیست و شهروندان باید نسبت به رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی حساس باشند.

خطرآفرينی مراسم های کوچك خانوادگی
مراسم عروسی و عزاداری و جشن تولدها در خانه هایی با 
فضای کوچک و بسته برگزار می شود که محل نگرانی است.در این 
آیین ها ابتالی حتی یک نفر باعث ابتالی تعداد زیادی از افراد خانواده 
می شود، خانواده ها برای سالمت همدیگر و بدون توجه به رنگ بندی 

مناطق از برگزاری این مراسم ها خودداری کنند.

پذيرش زندگی با رعايت بهداشت در دوران کرونا
با رعایت بهداشت و فاصله گذاری اجتماعی می توانیم به 
زندگی عادی بازگردیم. مسافرت ها باید در حد سفرهای ضروری 

انجام شود، سفر به عنوان تفریح و سیاحت ابدا توصیه نمی شود.

عادی انگاری چالش اساسی در مهار کرونا
عادی انگاری یک چالش اساسی در مهار کرونا است. مردم از 
حضور در اجتماعات، مراسم های تجمعی مانند عروسی، عزا و جشن  
تولد خودداری کنند.از هفته های گذشته روند شیوع کرونا بعد از اوج 
اولیه آن در اسفند 9۸ در استان شدت گرفت که باید با تمام  توان 
برای مقابله با این ویروس با تالش مردم و مسئوالن و با قدرت 
بیشتر اقدام  کرد.بیشتر پیش بینی هایی که از ماه های قبل در ارتباط 
با کاهش یا افزایش کرونا در شرایط دمایی انجام شد،  نادرست بود 
و این ویروس با وجود افزایش دمای هوا فروکش  نکرده است. روند 
مراجعه بیماران سرپایی مشکوک به کرونا به بیمارستان های تحت 

پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در روزهای گذشته افزایش 
یافته است.باتوجه به افزایش  مراجعه سرپایی، احتمال افزایش بستری  
افراد در تخت های معمولی و ویژه بیمارستان ها و احتمال جان باختن 
افراد مبتال و بستری شده در هفته های آینده دور از انتظار نیست. 

 رعايت نکات بهداشتی در پیشگیری از کرونا 
فرهنگسازی شود

رعایت نکات بهداشتی به منظور پیشگیری از شیوع کرونا 
یک اصل مهم است که باید از طریق اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
رعایت  تا  دارد  ضرورت  شود.  نهادینه  جامعه  در  رسانه  کمک  با 
دستورالعمل های بهداشتی در مکان های پرتردد ، محیط های کارگری 
و اداری با جدیت تمام به منظور پیشگیری از شیوع کرونا در دستور 

کار دستگاه های اجرایی مربوط قرار گیرد.
آحاد جامعه باید نکات بهداشتی مانند پرهیز از روبوسی، ماسک 
زدن، رعایت فاصله حداقل یک متر از دیگران و پرهیز از ترددهای 

غیرضروری را مدنظر قرار دهند.
باید بپذیریم که کرونا یک چالش جهانی ایجاد کرده است و 
تنها راه مقابله و قطع زنجیره انتقال به رفتار ما و رعایت نکات بهداشتی 
از روبوسی و دست دادن، رعایت  از ماسک، پرهیز  مانند استفاده 
حداقل یک متر فاصله از دیگران، پرهیز از ترددهای غیرضروری و 
پرهیز از حضور در مکان های شلوغ وابسته است و ضرورت دارد اگر 
خودمان و عزیزانمان را دوست داریم این توصیه ها را جدی بگیریم.

ماسك سپری برای سالمت در برابر کرونا
مهمترین ویژگی ویروس کرونا قدرت انتقال و سرایت باالی 
آن بین افراد است و اکنون با افزایش دوباره شیوع کووید ۱9 همزمان 
با روند بازگشایی ها، به نظر می رسد تنها راهکار برای مقابله با این 
بیماری جلوگیری از انتقال آن با استفاده از ماسک است، سپری که 

از امروز استفاده از آن در مکان های عمومی الزامی شد.
 این روزها واژگانی همچون ماسک زدن در کنار شست وشوی 
مکرر دست ها و نیز شست وشوی دقیق و ضدعفونی کردن سطوح 
و وسایل خریداری شده به کلیدواژه های سالمت شهروندان استان 
نیازمند  اقدامی که  تبدیل شده،  از ویروس کرونا  آنان  و حفاظت 

مشارکت عمومی است.
شهروندان استان همچون مردم سراسر دنیا در  چند ماه گذشته 

در مقابله با ویروسی ناشناخته و پیچیده به نام کرونا هستند که به 
باور کارشناسان و متخصصان بهداشتی هیچ راهکاری جز رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی سپری ایمن برابر 

این ویروس موثر نخواهد بود.
کرونا، ویروسی که به هنگام جان گرفتن پیر و جوان، بزرگ 
و کوچک، ضعیف و غنی نمی شناسد، گویی تنها یک هدف را دنبال 
می کند و آن هم ستاندن جان عزیران هر کدام از انسانها در هر 

نقطه از جهان است.

توصیه های معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
درباره کروناويروس

دکتر حامد روحانی زاده معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تدابیر  و  توصیه های پزشکی  باید  این که مردم  بیان  با  مازندران 
بهداشتی را رعایت کنند، تاکید کرد:این ویروس عالئمی همانند 
سرماخوردگی و انفلوانزا داشته که همراه با گلو درد ، کوفتگی و 

بدن درد، تب، عالئم تنفسی و سرفه های خشک است.
کردن  لمس  از  تا  مردم خواست  از  زاده همچنین  روحانی 
مشترک  بهداشتی  لوازم  از  استفاده  و  روبوسی  دادن،  دست  و 

خودداری کنند.
به گفته او استفاده از ظروف غذای مشترک نیز اکیدا منع می 

شود و بهتر است که فعال مردم تدابیر بهداشتی را رعایت نمایند.
معاون بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، خاطر 
نشان کرد: کرونا ویروس از طریق ترشحات به افراد منتقل می شود 

پس همه باید در این شرایط از ماسک استفاده کنند.
انتقال  آلوده  دست  طریق  از  ویروس  این  کرد:  بیان  وی 

می یابد،شایع ترین راه انتقال ویروس کرونا دستان آلوده است.
روحانی زاده ادامه داد: شستشو مرتب دست ها با آب و صابون 
و یا مواد ضد عفونی کننده و حتی اگر این مواد هم در دسترس 

نبود با آب با مدت زمان بیشتر آلودگی ویروس را از بین می برد.
وی یادآور شد: بیش از اینکه گرفتن آلودگی از طریق هوا 
باشیم نسبت به از بین بردن دستان آلوده اقدام کنیم، افرادی هستند 
که ماسک می زنند اما به اینکه دستشان آلوده است ، توجه نمی کنند 

و ماسک هم در مدت کوتاهی آلوده می شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطر نشان کرد: 
البته ضرورتاستفاده از ماسک برای افرادی است که بیمار هستند یا 
اینکه برای کادر پزشکی و درمانی و برای حفاظت از خودشان است. اما 
در صورت استفاده درست مردم از ماسک آلودگی ها کاهش می یابد.

می توان  آیا  گفت:  دستکش،  از  استفاده  با  ارتباط  در  وی 
دستکش را دائم استفاده کرد، دست شسته می شود اما دستکش 

خودش ناقل آلودگی است.
قائم مقام ستاد استانی مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی 
استان مازندران گفت : کم توجهی مردم به فاصله گذاری اجتماعی 
و پروتکل های بهداشت با تغییر تصورات ناشی از بین رفتن خطر 
کرونا می تواند خطر ابتال را افزایش و حتی موج جدید کرونایی 

را افزایش دهد.

مراقب های ساده برای جلوگیری از ابتال به کرونا:
جدیدترین اطالعات درباره طغیان بیماری کووید-۱9 را از 
بهداشت  مسئولین  و  بهداشت   جهانی  سازمان  وب سایت  طریق 
کنید.مراقبت های  پیگیری  زندگیتان،  محل  یا  کشور  عمومی 

ساده ای وجود دارند که با انجام آن ها می توانید احتمال ابتالی خود 
به کووید-۱9را کاهش داده و مانع از انتشار آن شوید:

 دست هایتان را بطور مرتب و کامل با آب و صابون بشویید یا با 
محلول های ضدعفونی کننده حاوی الکل تمیز کنید.زیرا ویروس هایی 
که ممکن است روی دستهایتان باشند با شستشوی )صحیح( دستها 
با آب و صابون و یا استفاده از محلول های ضدعفونی کننده حاوی 

الکل، از بین میروند.
از فردی که سرفه یا عطسه می کند، حداقل ۱ متر )3 فوت( 
فاصله بگیرید.زیرا افراد با عطسه یا سرفه  حجم زیادی از قطرک ها ی 
ریز را از دهان و بینی شان به اطراف پخش می کنند. این قطرک ها 
ممکن است حامل ویروس باشند.اگر در نزدیکی یک فرد مبتال به 
کووید-۱9 باشید و  آن فرد سرفه کند، شما از طریق تنفس این 
قطرک های حامل ویروس ممکن است به این بیماری مبتال شوید.

به چشم ها، دهان و بینی    تان دست نزنید.چون دست های ما 
با سطوح زیادی در تماس هستند و ممکن است آلوده به ویروس 
باشند.با لمس چشم ها، دهان و بینی با دست های آلوده، ویروس 
به آنها منتقل شده، از طریق این نواحی به بدن شما وارد میشود و 

می تواند شما را بیمار کند.
مطمئن شوید که هم شما و هم اطرافیانتان بهداشت تنفسی 
را رعایت می کنید.بهداشت تنفسی به معنای پوشاندن دهان و بینی 
با آرنج خم شده یا دستمال کاغذی در هنگام عطسه و سرفه است. 
بالفاصله بعد از سرفه و عطسه، دستمال کاغذی خود را دور بیاندازید.

اگر احساس بیماری می کنید در خانه بمانید.
اگر تب دارید، سرفه می کنید و به سختی نفس می کشید، به 

پزشک مراجعه کنید و قبل از مراجعه حتماً تماس بگیرید.
به توصیه های مسئولین بهداشت و سالمت در محل زندگی 

خود، عمل کنید.
چرا قبل از مراجعه زنگ بزنیم؟ چون مسئولین بهداشت و 
سالمت کشور و محل زندگی شما، تازه  ترین اطالعات مربوط به 
وضعیت بیماری در منطقه شما را در دست دارند. اگر پیش از مراجعه 
زنگ بزنید، این امکان را به ارائه دهندگان خدمات بهداشتی می دهید 

تا سریعاً شما را به مراکز درمانی مناسب ارجاع دهند.
از  جلوگیری  خودتان،  از  حفاظت  برای  همچنین  کار  این 

گسترش ویروس و ابتالی دیگران مؤثر است.
کنید؛  خودداری  مناطق  این  به  سفر  از  امکان  صورت  در 
به خصوص اگر سالمند هستید یا دیابت، ناراحتی قلبی یا کلیوی دارید.
زیرا احتمال ابتالی شما به کووید-۱9 در این مناطق بیشتر است.

عالئم کوويد-19 چیست؟
تب، خستگی و سرفه های خشک رایج ترین عالئم ابتال به 
بیماری کووید-۱9 هستند. بعضی از بیماران ممکن است عالئم 
دیگری مثل درد و کوفتگی، گرفتگی بینی، آبریزش بینی، گلودرد 

یا اسهال داشته باشند.
این عالئم معموال خفیف هستند و شروع آن ها تدریجی است. 
برخی از افراد مبتال ممکن است هیچ یک از عالئم بیماری را تجربه 

نکرده و احساس ناخوشی نکنند.
بیشتر مبتالیان )حدود ۸۰ درصد( بدون نیاز به درمان خاصی 

بهبود پیدا می کنند.
تقریباً از هر 6 نفر مبتال به کووید-۱9، یک نفر به شدت بیمار 

شده و دچار تنگی نفس می شود.
در سالمندان و افرادی که بیماری های زمینه ای مثل فشار 
خون باال، بیماریهای قلبی یا دیابت دارند، احتمال وخامت بیماری 

بیشتر است.
چرا قبل از مراجعه اول تماس بگیریم؟ تماس با این مراکز 
به ارائه دهنذگان خدمات سالمت کمک میکند تا را سرعت شما 
را به مناسب ترین مراکز هدایت کنند.  همین موضوع از گسترش 

احتمالی کووید-۱9 و سایر ویروس ها جلوگیری می کند.
چگونه از دیگران در برابر ویروس کرونا محافظت کنیم ؟

اگر عالئمی مانند سرماخوردگی دارید ، با انجام موارد زیر می 
توانید از دیگران محافظت کنید

• در حالی که بیمار هستید در خانه بمانید.
• از تماس نزدیک با دیگران خودداری کنید.

یک  با  را  خود  بینی  و  دهان   ، عطسه  یا  سرفه  هنگام   •
دستمال بپوشانید ، سپس دستمال را درون سطل زباله ریخته و 

دستان خود را بشویید.
• اشیاء و سطوح را تمیز و ضد عفونی کنید.

محمد حسین زاده
این روزها و با اینکه بسیاري از اهالي تئاتر تمایل چنداني به 
اجراي نمایش در سالن هاي تئاتري ندارند، اما هستند هنرمنداني که 
دست از تالش برنداشته و به کار خود ادامه مي دهند. نمایش الف کاف 
شین، به نویسندگی، طراحی و کارگردانی روزبه حسینی از ۱2 مرداد در 
عمارت روبرو روی صحنه است و بازیگران این نمایش سیما شکری، 

نازنین زنگنه و زهرا صحبتی هستند.
و  موضوع  درباره  جوانان  دنیاي  با  گفتگو  در  حسینی  روزبه 
مضمون نمایش الف کاف شین، گفت: موضوع این نمایش درباره سیر 
و چگونگی اوضاع اجتماعی و خانوادگی زن در ایران از دهه 3۰ تا به 
امروز است. داستان این نمایش کنکاش در ذهن زنی از گذشته تا به 
امروز است. این زن، خود و همسرش هر دو از نویسندگان مشهور بودند 
که یکی از این دو به قتل می رسد... نمایش فضایی انتزاعی دارد که 
در واقع شعر و ادبیت در آن نقش واالیی دارد. نورپردازی های نمایش 
مینی مال و در دستان بازیگران است به این معنی که بازیگران خود 
نور صحنه را تغییر می دهند. همچنین صدا، نریشن و شعر از اهمیت 
بسیاری در شکل اجرایی نمایش برخوردار است. در نگارش این اثر 
کار تازه ای در نمایشنامه نویسی و ارتباط تئاتر و شعر نکرده ام بلکه به 
دوران ارسطویی رجعت داشته ام. این نمایش 3 شخصیت زن دارد که 
زن یک و زن دو به نوعی خلق شده ذهن زن اصلی نمایش و در واقع 
وجه دیگری از او هستند. نقش اصلی نمایش سرآهنگ و 2 نقش 

دیگر همسرایان او هستند.
نگارش  اینکه  بیان  با  تئاتري  جوان  و  مستعد  کارگردان  این 
طول  به  مکرر  بازنویسی های  با  ماه   ۷ شین،  کاف  الف  نمایشنامه 
انجامید، تصریح کرد: این نمایش حدود 3 ماه تمرینات مداوم داشت 
و باالخره 2 روز ابتدایی اسفندماه به صحنه آمد و پس از آن به دلیل 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، فعالیت های فرهنگی هنری متوقف 
شد. در آن زمان 4 بازیگر دو به دو به صورت یک روز در میان در کنار 
سیما شکری ایفای نقش داشتند که طی این مدت تعطیالت به دلیل 
مشغله هایی که برایشان پیش آمد امکان ادامه همکاری با نمایش را 
در اجراهای مجدد نداشتند و از این رو 2 بازیگر جدید از همکاران من 
در کارگاه های گروه وناگهان جایگزین شدند. با تغییر کست بازیگری 
حدود 2 هفته تمرینات ما به صورت مجازی برگزار شد و 3 تا 4 روز نیز 
به صورت حضوری. در شرایط کنونی در ابتدا ما بسیار منتظر کمک های 
بالعوض دولت به گروه های نمایشی بودیم که اجرای آنها در پی شیوع 
ویروس کرونا متوقف شد. جبران این خسارت از طرق مختلفی مصوب 
شد و با تغییر مدیریت در اداره کل هنرهای نمایشی امیدوار به تسریع 
اما کسر بودجه در دولت جبران خسران گروه های  این روند شدیم 
آسیب دیده را به تعویق انداخت. ماجرای تعطیلی فعالیت فرهنگی هنری 
تنها نمایش الف کاف شین را دچار خسارت نکرد بلکه من کارگاه نه 
ماهه ای را برگزار کرده بودم که قرار بود خروجی آن اجرای نمایشی با 
عنوان مجنون آن بوسه بریده گلو که لیال سر دار کرد، شهریور ماه در 
تماشاخانه ایرانشهر باشد که متاسفانه در پی تعطیلی ایجاد شده بچه های 
گروه پراکنده شدند. همچنین قرار بر این بود تا نمایشی را آذر ماه در 

تماشاخانه استاد جوانمرد خانه تئاتر به صحنه آورم.

به  تئاتر  وناگهان،  تئاتر  گروه  در  اینکه  بیان  با  روزبه حسینی 
احساس کردم  در حد شعار، گفت:  نه  و  است  زندگی  معنای جدی 
آنچه که می تواند همه ما را به زندگی بازگرداند تمرین و اجرای مجدد 
نمایش است. از سویی نیز شهامتی به خرج دادیم و ظرفیت سالن را 
به ۱2 نفر رساندیم تا مخاطبان در امنیت بیشتری به تماشای نمایش 
بنشینند. دولت در برادوی 3 هفته و در لندن 6 هفته توانسته است 
هزینه خانه نشینی هنرمندان را پرداخت کند و مابقی کمک ها از سوی 
هنرمندانی همچون اسپیلبرگ طی قراردادی با انجمن تئاتر لندن تامین 
امضاکنندگان  تنها  که  سینماگرانی  که  اینجاست  است. سوال  شده 
با  می توانند  تنها  آنها  کرده اند؟  چه  شرایط  این  در  هستند  بیانیه ها 
در  و  می آیند  تئاتر  به  فقط  سلبریتی ها  بگیرند؟  تئاتری های عکس 
نمایشی بازی می کنند تا اوضاع تئاتر را برای چند سال دگرگون کنند؟ 
هرچند در این میان هنرمندانی چون ستاره اسکندری هم هستند که 
پس از یافتن جایگاهی، تهیه کننده نمایش استادش علی رفیعی می شود 
و حرکت او قابل تقدیر است. تئاتر ما حدود صد و اندی سال سابقه 
دارد و آنقدر قدرت ندارد که در کنار بی توجهی دولتمردان، نبود بودجه، 
سانسور نهادهای موازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اکنون نیز 
با ویروس کرونا کنار آید. در شرایطی که هنرمندان تئاتر همچون دیگر 
مشاغل از حمایت بیمه ای برخوردار بودند امکان آن را داشتند تا در این 
وضعیت از بیمه بیکاری استفاده کنند. خوشبختانه با شرایط ایجاد شده 
هیات مدیره خانه تئاتر و در راس آنها شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه 
تئاتر به جنب و جوش افتادند تا با استفاده از روابط خود طی سالیان 
سال امکان بهره مندی هنرمندان را از حمایت های وزارت کار فراهم 
کند و امیدوارم در این مسیر ایستادگی کنند تا به نتیجه کامل برسند.

این کارگردان در پایان صحبت هایش عنوان کرد: از هنرمندان، 
خارج  منزل  از  شرایطی  هیچ  تحت  که  دانشجویانی  و  تئاتربین ها 
نمی شوند، انتظار آن را ندارم که به تماشای تعداد محدودی نمایشی 
که به صحنه است، بنشینند اما در صورتی که از همین افراد، کسانی 
در این روزها به سفر، رستوران، سر کار و... می روند می خواهم که 
تماشاگر نمایش های روی صحنه باشند چراکه پروتکل های بهداشتی 
در تئاتر سفت و سخت اجرا و نظارت می شود. در پایان ضمن احترام 
به تمام هنرمندانی که در این شرایط تئاتر خود را به صحنه نمی آورند 
باید بگویم عالقمند نبودم که بیشتر از این مدت تئاتر تعطیل باشد و از 

این رو تصمیم به اجرای نمایش الف کاف شین، گرفتم.

مسیر اجتماعي بانوان در ایران...

روزبه حسیني: تئاتر ایران قدمت دارد ولي قدرت ندارد!


