
کرونا نباید موجب ترک تحصیل شود
یک فعال بخش خصوصی می گوید تحقیقی که بر 
روی شهروندان چند شهر بزرگ ایران انجام شده نشان 
می دهد که اقتصاد خانوار در چند حوزه مهم تغییراتی جدی 
را تجربه کرده است.ناصر پاشاپور در نشست خبری اظهار کرد: در 
این گزارش تحقیقاتی تغییرات رفتاری مصرف کنندگان در دوران 

کرونا نسبت به قبل از آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 
این شرکت از سال ۸۰ به طور مرتب رفتار و نگرش مصرف کنندگان 
را مورد پایش قرار داده است. چنین گزارشاتی برای تحلیل رفتارهای 
اجتماعی مخاطبان و الگوهای مصرفی بسیار حائز اهمیت هستند.

ادامه داد: گزارش مورد نظر نشان می دهد که تغییررفتار  وی 

و  تاثیرگذاشته  وکارها  کسب  بر  دومینو  بصورت  کنندگان  مصرف 
باعث تغییر آنها نیز شده است. گزارش با حضور ۱۰۰۰ نفر ساکن 
در شش شهر بزرگ ایران، تهران،  اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و 

اهواز تهیه شده است.
صفحه3

دولت به دنبال گشایش 
در اقتصادومعیشت مردم است

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: 
دولت با همکاری قوای دیگر، به دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم است.

و  ریزی  برنامه  گونه ای  به  باید  کرد:  تاکید  روحانی  حجت االسالم حسن 
ایران حس کنند مجموعه نظام برای حل مشکالت اقتصادی  اقدام کنیم تا مردم شریف 
و معیشت آنان در تالش هستند و این موضوع در شرایط خاص و پیچیده اقتصادی امروز 

کشور، بسیار حائز اهمیت است.
رئیس جمهور ادامه داد: عبور از شرایط پیچیده ای که شیوع بیماری کرونا و تحریم 
دشمنان بر کشور تحمیل کرده، نیازمند اتخاذ تدابیر و سیاست هایی است که بتواند گشایش هایی 
را در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد کند و در این راستا هر سه قوه در کنار هم با 

وفاق و همگرایی تالش می کنند.
صفحه 2

بی مسئولیتی سالمت کل افراد جامعه را 
به خطر می اندازد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که امروز 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای هر یک از شهروندان 
یک مسئولیت اجتماعی تلقی می شود که بی تفاوتی نسبت به آن سالمت کل 

افراد جامعه را به خطر می اندازد.
اسماعیل حسین زهی دبا اشاره به مسئولیت هر یک از شهروندان در مقابله با کرونا 
بیان کرد: اگر مردم در مقابله با کرونا همکاری نداشته باشند و مسئولیت اجتماعی خود را 
که استفاده از ماسک و رعایت فاصله  گذاری اجتماعی می باشد نادیده بگیرند ما نمی توانیم 

در مبارزه با این ویروس موفق شویم.
وی با تاکید بر اینکه امروز الزم است که مردم نسبت به توصیه های ستاد ملی مقابله 
با کرونا و دستورالعمل های وزارت بهداشت و درمان توجه داشته باشند، اظهار کرد: هر یک از 
شهروندان باید استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را یک مسئولیت اجتماعی 
برای خود تلقی کنند. همان طور که همه می دانند امروز ما راهی جز پیشگیری نداریم و برای 

موفقیت در مبارزه با این ویروس باید زنجیره ابتال را قطع کنیم.
صفحه 2

فرمانده مرزبانی استان خبر داد:

امنیتی پایدار و مثال زدنی
 در مرز ایالم برقرار است

روش عرضه دارا دوم تغییر کرد
دو تن از کارشناسان بازار سرمایه و عضو 
هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار به همراه 
معاونین وزیر اقتصاد و وزیر نفت در یک برنامه 
تلویزیونی به بررسی وضعیت بورس،  اختالالت 

هسته معامالت و دلیل لغو عرضه دارا دوم پرداختند.
در ابتدا این برنامه، مهدی سدیدی، عضو هیئت مدیره 
شرکت بورس اوراق بهادار درباره دلیل کاهش شاخص بورس 
پاالیشی  لغو عرضه سهام   تاثیر  در معامالت روز دوشنبه و 
دولت بر این موضوع، توضیح داد: بازار سرمایه در این شرایط 
یا سهام   اولیه ها  از عرضه  استقبال  به دلیل  اخبار  به  نسبت 
دولتی حساس است، اما روز دوشنبه در بورس معادل 3۰ هزار 
میلیارد تومان معامله انجام شده که جایی برای نگرانی کاهش 
۱3 هزار واحدی شاخص آن نیست. عرضه دارا یکم به دلیل 
اینکه متولی آن وزارت اقتصاد بود، به سرعت عملیاتی شد 

اما عرضه دارا دوم ممکن است که مقداری طوالنی شود.
صفحه3

بمناسبت گرامیداشت روزخبرنگار در بردسکن برگزار گردید؛

خبرنگاران باید کذب را 
در خبرها کمرنگ و صداقت را تقویت کنند
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فعالیت بوفه مدارس 
صفحه 2در سال تحصیلی جدید ممنوع است
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
حسن معجوني: 
کار با جوان ها 

برایم بسیار جذاب 
است

6ورزش
جایزه دالری شورای 
کشتی آسیا برای بنا و 

محمدی

هنگ 7فر

به  مالیی  کاظم  سینمایی  ساخته  تازه ترین  گورکن،  فیلم 
تهیه کنندگی سینا سعیدیان هفته گذشته برای نخستین بار در 
جشنواره فیلم شانگهای ۲۰۲۰ به نمایش درآمد. کاظم مالیی 
که سابقه فیلمسازی در حوزه سینمای کوتاه را نیز داشته است، 
پس از کوپال، با فیلم گورکن دومین تجربه فیلمسازی خود در 

سینمای بلند را نیز پشت سر گذاشته است. 

امروز  که  مراسمی  طی  محمدی  غالمرضا  و  بنا  محمد 
به  می شود  برگزار  اینترنتی  صورت  به  چهارشنبه 
عنوان مربیان برتر سال ۲۰۱۹ آسیا مورد تجلیل قرار 

می گیرند.

درویش«،  »محمود  درگذشت  سالگرد  دوازدهمین  امروز 
شاعر مشهور و پرآوازه فلسطینی است. محمود درویش در 
۱۳ مارس ۱۹۴۱ و در روستای »بروه« که بعدها اسرائیلی ها 
آن را به آتش کشیدند، متولد شد. وی نخستین مجموعه 
اشعارش را در سن ۱۹ سالگی منتشر کرد و در سال ۱۹۷۰ 

برای ادامه تحصیل به مسکو رفت.

بازخوانی سخنان 
محمود درویش 

درباره فلسطین

کرونا چه تغییری در رفتار اقتصادی مردم ایجاد کرد؟

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی 
مناقصه عمومی
 )نوبت دوم(

شماره 2099001403000097 مورخ 99/5/12 مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 79 سال 99
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از شبکه فاضالب مدرن، تصفیه خانه فاضالب، 
اصالح و توسعه شبکه و نصب انشعابات فاضالب شهر میانه را از محل اعتبارات غیر عمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه آب یا تأسیسات و تجهیزات یا دارای صالحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضالب 
www. کشور متناسب با ظرفیت کاری و رشته کاری واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شد بدیهی است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: ۱7754۸75۰۰۰ ریال
ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل: ۸۸774375۰ ریال می باشد.

د( مدت اجرای کار: ۱2 ماه
ه( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

و( پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد 
مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، 

سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfaazarbaijan.ir سایت

شناسنامه آگهی: 93۰377
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

مدیریت  اهداف  راستای  در  شهر  مهدی  شهرداری 
شهری مبنی بر هویت بخشی و ساماندهی بصری و ارتقای 
طراحی  فراخوان  برگزاری  به  اقدام  شهر  میادین  کیفی 
معماری میادین ولی عصر )عج ( ، نماز و جمهوری اسالمی 
نماید لذا کلیه معماران ، طراحان و هنرمندان محترم می 
توانند ، اثار خود را تا تاریخ بیست و پنجم شهریور سال 
۱۳۹۹ به دبیر خانه شهرداری مهدی شهر به نشانی : سمنان 
بلوار کارگر ساختمان شهرداری مهدیشهر   ، ، مهدی شهر 

ارسال نمایند .
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره : 

۳۳6۴۲۳۰۰-۰۲۳ تماس حاصل فرمائید.

محسن پاک آیین
نخستین  بناپارت  ناپلئون  به  منسوب  جمله ای 
امپراتور فرانسه در کتابها ثبت شده که می گوید: » 
احمق هادر فکر گذشته اند، دیوانگان در رویای آینده 
هستند و تنها انسان های عاقل در زمان حال زندگی 

می کنند«.
اینکه  بر  لبنان مبنی  اظهارات اخیر ماکرون در 
»خودم مسئولیت سیاسی تغییرات در لبنان را به عهده 
می گیرم« نشان داد که به گفته ناپلئون او هنوز در فکر گذشته و در رویای آینده 

است و از زمان حال، فاصله دارد.
ترامپ  با  از دوستی خود  زیاد،  با شیفتگی  زمانی که مکرون  قبل هم  سال 
صحبت می کرد، رییس جمهور آمریکا در صفحه توییت خود نوشت: » ماکرون 
احمق است«. با این وصف شواهد نشان می دهد که باید جمله قصار ناپلئون و 

توییت ترامپ را در مورد حماقت ماکرون، جدی گرفت.
رئیس جمهور فرانسه که هنوز زخم های شنبه های خشم در پاریس را بر تن 
دارد، ظاهرا کماکان در فکر گذشته است و فراموش کرده که لبنان دیگر مستعمره 
فرانسه نیست. او در بازدید از بیروت در کسوت ناپلئون و در اظهاراتی مداخله جویانه 

گفت: »  فرانسه هرگز اجازه نخواهد داد لبنان رها شود.«
او که همانند ترامپ عالقمند است افکار عمومی را از مشکالت فراوان داخلی 
منحرف کند، سعی دارد که فقدان قدرت خود در فرانسه را با قدرت نمائی در لبنان 
جبران نماید. به همین دلیل با برگزاری یک کنفرانس بین المللی، برای جمع آوری 
کمک های انسانی به لبنان سعی کرد تا ابراز وجود کند. برگزاری کنفرانس های 
بین المللی برای کمک به کشورهای نیازمند، ترفندی است که معموال مورد استفاده 
رهبران اروپا قرار می گیرد. در این نشست ها که چندبار برای افغانستان هم برگزار 
شده، کشورهای شرکت کننده با ژست های انساندوستانه ، وعده هایی می دهند 
که به همه آن هم عمل نمی کنند. فرانسه برای اعمال سلطه جدید بر لبنان، این 
اقدام را در دستورکار داشت در حالی که ارسال کمک به کشورهای دوست نیازی 
به نشست های ُپرسروصدا ندارد و می تواند از طریق ارتباطات دوجانبه اعمال شود.

در کنفرانس بین المللی فرانسه، کشورهای حاضر تنها 29۸ میلیون دالر به 
لبنان اختصاص دادند که سهم ۶5 دالری میلیونی اروپا، نشان از حقارت این اقدام 

داشت. فرانسه در کنار کشورهایی همچون آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی 
که خود به دنبال تشدید بحران در غرب آسیا هستند، قصد دارند رهبران لبنان را به 
ناتوانی برای اداره کشور و تامین امنیت متهم کرده و زمینه را برای نفوذ خود فراهم 
کنند. به همین دلیل کشورهای غربی در مسیر تضعیف دولت لبنان اعالم کردند 
که کمک های جمع آوری شده را به مردم لبنان پرداخت خواهند کرد. تحوالت 
جاری در لبنان بخصوص تحرکات آمریکا، فرانسه، رژیم صهیونیستی و عربستان 
این گمان را تقویت می کند که انفجار مهیب لبنان نیز در جهت اهداف کشورهای 
مذکور، طراحی و اجرا شده است. در واقع سئوال این است که آیا حادثه ای تصنعی 
همچون انفجار بمب های دوقلو در نیویورک که بهانه و سرآغازی برای دخالت 
های آمریکا و ناتو در افغانستان و عراق شد ، در بندر بیروت نیز تکرار شده است؟.  
حمایت سفارت آمریکا از تداوم آشوب و ناامنی در لبنان و این فراز از بیانیه آن 
سفارت که ملت لبنان الیق رهبرانی هستند که صدای شفافیت خواهی را می شنود، 

گمانه دخالت عوامل آمریکا در انفجار بندر بیروت را تقویت می کند.
تالش برای تحت فشار دادن دولت لبنان برای استعفا، تحریک اقوام مختلف 
برای تشدید اختالفات داخلی، حمایت از آشوب های خیابانی و سوار شدن بر موج 
تظاهرات مردمی، همه برای نمایش وجود ناکارآمدی در دولت لبنان و القای نیاز به 
نیروهای بیگانه برای مهار بحران است. اتهام زنی های همین کشورها به حزب اهلل 
و پیشنهاد انحالل پارلمان لبنان نیز در این مسیر است که حزب اهلل در آینده نتواند 

جایگاه مناسبی در پارلمان داشته باشد.
هدف نهایی غرب این است که با بی ثبات سازی لبنان و تضعیف جبهه مقاومت، 
به دنبال تامین امنیت پایدار برای رژیم صهیونیستی باشد. بخصوص در مقطع فعلی 
که نتانیاهو با مشکالت جدی داخلی مواجه شده و تظاهرات مردم علیه وی بطور 

روزانه برگزار می شود، تضعیف محورمقاومت اهمیت مضاعفی برای غرب دارد.
واقعیت های صحنه نشان می دهد که مردم لبنان به حفظ تمامیت ارضی و 
حاکمیت ملی کشور خود اعتقاد داشته و ترفندهای دولت های غربی ...عربی را 
به خوبی می شناسند. دولت لبنان نیز به حزب اهلل و محور مقاومت اعتقاد داشته و 
سناریوی موذیانه غرب برای ایجاد جنگ داخلی در لبنان را به خوبی می شناسد. 
نیز  برنامه ریزی جدید غربی ها  لبنان،  با هشیاری مردم و دولت  بنظر می رسد 
شکست خواهد خورد و منطقه شاهد همکاری های بیشتر کشورها، برای غلبه بر 

مشکالت غرب آسیا خواهد بود.

سرمقاله

رویاهای »ماکرون بناپارت«
از دالیل اصلی  افزایش فاصله گذاری اجتماعی از یک متر و ۶۰ سانت به 2 متر، یکی 

تعویق کنکور سراسری است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: آزمون سراسری دانشگاه ها به دلیل ضرورت افزایش 
فاصله گذاری اجتماعی و بسته بندی جدید دفترچه های کنکور بر اساس حوزه های جدید به تعویق 
افتاد.»منصور غالمی« شامگاه ضمن اشاره به خبر تعویق کنکور سراسری که قبال توسط وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم شده بود، اظهار داشت: سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا وزیر بهداشت است و در این زمینه، تصمیمات مرتبط را به دلیل عضویت در ستاد ملی 

مقابله با کرونا باید مطرح کند.
وی با تأیید اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا باید زمان برگزاری کنکور را اعالم کند، افزود: 
اظهار نظر امشب وزیر بهداشت بر اساس پروتکل های جدید است که برای اجرای آن نیاز به 

زمان بیشتری داریم.
غالمی به دالیل تعویق آزمون سراسری اشاره کرد و گفت: افزایش فاصله گذاری اجتماعی 

از یک متر و ۶۰ سانت به 2 متر، یکی از دالیل اصلی تعویق کنکور سراسری است و سازمان 
سنجش برای اعمال این فاصله گذاری نیازمند وقت بیشتری است.

وزیر علوم، دلیل دیگر تعویق کنکور سراسری را باز کردن دفترچه های سئوال کنکور 99 
در قرنطینه اعالم کرد و گفت: به دلیل افزایش حوزه های کنکور سراسری، دفترچه سؤاالت باید 
در قرنطینه، باز و دوباره بر اساس حوزه های جدید بسته شود که سازمان سنجش در این فاصله، 
قادر به انجام چنین کاری نبود.غالمی خاطرنشان کرد: سازمان سنجش برای این موضوع، حداقل 
وقتی را به ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد داده است که ابتدا باید در این ستاد به تأیید برسد که 

فکر می کنم تا شنبه به طول انجامد.
کنکور سراسری 99 تعداد یک میلیون و 393 هزار و 3۱ نفر داوطلب دارد و قرار بود این 
آزمون در روزهای 29، 3۰ و 3۱ مردادماه و اول شهریورماه در سه هزار حوزه امتحانی برگزار شود. 
وزیر بهداشت در حساب کاربری اینستاگرام خود اعالم کرد؛ پیشنهاد وزارت علوم، تعویق یک ماهه 

برگزاری کنکور سراسری بود که قرار شد در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شود.

آگهی
 تجدید مناقصات

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
 استان آذربایجان غربی

آدرس: ارومیه – خیابان والفجر 2- نرسیده به پل میثم – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

تضمینبرآورد اولیهشماره مناقصهنام پروژهردیف

لکه گیری و روکش ماسه آسفالت ۱
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مردم در محرم امسال برای کمک به مستضعفین 
دست به دست هم خواهند داد

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم گفت: طبیعتا ملت خداجو و حسین 
دوست ایران در ماه محرم امسال دست به دست هم خواهند داد و با رعایت 
اطعام  و  احسان  محرومان  و  مستضعفین  به  بهداشتی  های  پروتکل  و  نکات 

دهی خواهند داشت.
حجت االسالم حسن نوروزی درباره اینکه با توجه به فرارسیدن ماه محرم 
و درگیری کشور با کرونا چقدر الزم است برای عزاداری ماه محرم اطعام دهی و 
ادای نذرها در قالب کمک مومنانه و کمک به نیازمندان در دستور کار قرار گیرد؟ 
اظهار داشت: ماه محرم ضمن اینکه ماه عزاداری بر امام حسین)ع(است ماه اطعام 
دهی برای امام حسین)ع( و کمک به نیازمندان هم است واز آن جا که ستاد ملی 
مقابله با کرونا شرایط خاصی را برای امر اطعام دهی در نظر گرفته طبیعتا ملت 
خداجو و حسین دوست ایران دست به دست هم خواهند داد و به یاد و نام امام 
حسین )ع( و به یاد گرسنگی و تشنگی فرزندان ایشان با رعایت نکات و پروتکل 
ها به مستضعفین و محرومان احسان و اطعام دهی خواهند داشت، طبیعتا این 

احسان، پسندیده حضرت فاطمه زهرا)س(است.

بی مسئولیتی سالمت کل افراد جامعه را به خطر می اندازد
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که امروز 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای هر یک از شهروندان 
یک مسئولیت اجتماعی تلقی می شود که بی تفاوتی نسبت به آن سالمت کل افراد 

جامعه را به خطر می اندازد.
اسماعیل حسین زهی دبا اشاره به مسئولیت هر یک از شهروندان در مقابله 
با کرونا بیان کرد: اگر مردم در مقابله با کرونا همکاری نداشته باشند و مسئولیت 
اجتماعی خود را که استفاده از ماسک و رعایت فاصله  گذاری اجتماعی می باشد 

نادیده بگیرند ما نمی توانیم در مبارزه با این ویروس موفق شویم.
وی با تاکید بر اینکه امروز الزم است که مردم نسبت به توصیه های ستاد 
داشته  توجه  درمان  و  بهداشت  وزارت  دستورالعمل های  و  کرونا  با  مقابله  ملی 
باشند، اظهار کرد: هر یک از شهروندان باید استفاده از ماسک و رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی را یک مسئولیت اجتماعی برای خود تلقی کنند. همان طور که 
همه می دانند امروز ما راهی جز پیشگیری نداریم و برای موفقیت در مبارزه با این 

ویروس باید زنجیره ابتال را قطع کنیم.
با  مقابله  در  توانسته اند  که  کشورهایی  کرد:  تصریح  خاش  مردم  نماینده 
این ویروس گام های مثبتی بردارند تنها با همکاری مردم و آگاهی آنان نسبت 
به استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی که امروز برای هر یک از 

شهروندان یک مسئولیت تلقی می شود موفق شده اند.
وی افزود: مسئوالن نیز با تامین امکانات و اقالم بهداشتی با قیمت مناسب 

می توانند زمینه  استفاده مردم از ماسک را فراهم کنند. 

ناکارآمدی تحریم، بر اثر مقابله با تحریف آشکار می شود
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر این که باید جلوی تحریف واقعیات را گرفت گفت: بخشی از نابسامانی ها 
به دلیل سوء برنامه ریزی ها است؛ نباید همه چیز را به تحریم گره زد؛ اگر جلوی 

تحریف گرفته شود ناکارآمدی تحریم بیشتر آشکار می شود.
عباس مقتدایی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در باره تحریف 
واقعیات گفت: بزرگترین تحریف در اذهان عمومی وقتی شکل می گیرد که همه 
مشکالت کشور به گونه ای وانمود شده که در اثر تحریم رخ داده است؛ حال این 
که بسیاری از موانع و مشکالت ناشی از بی برنامه بودن، غیر فعال بودن و آینده 

نگر نبودن دولت ها،  مدیران و  وزرا است.
وی افزود: مثال در موضوع مشکالت آب تنها به خاطر خشکسالی است که به 
موضوع برنامه ریزی و مدیریت هم برمی گردد. در صورت وجود مدیریت هوشمند 
بسیاری از مشکالت برای بخش کشاورزی و تولیدی به وجود نمی آمد پس نباید 
به گونه ای وانمود کرد که همه مشکالت به خاطر تحریم های آمریکاست. این 
یک جریان تحریف است که ناکارآمدی مدیریتی را به گونه ای وانمود کنیم که 

گویی مسائل به خاطر تحریم ها رخ داده است.

دولت به دنبال گشایش در اقتصادومعیشت مردم است
قوا، گفت:  اقتصادی سران  رئیس جمهور در جلسه شورای عالی هماهنگی 

دولت با همکاری قوای دیگر، به دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم است.
حجت االسالم حسن روحانی تاکید کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام 
کنیم تا مردم شریف ایران حس کنند مجموعه نظام برای حل مشکالت اقتصادی 
و معیشت آنان در تالش هستند و این موضوع در شرایط خاص و پیچیده اقتصادی 

امروز کشور، بسیار حائز اهمیت است.
رئیس جمهور ادامه داد: عبور از شرایط پیچیده ای که شیوع بیماری کرونا و 
تحریم دشمنان بر کشور تحمیل کرده، نیازمند اتخاذ تدابیر و سیاست هایی است 
که بتواند گشایش هایی را در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد کند و در این 

راستا هر سه قوه در کنار هم با وفاق و همگرایی تالش می کنند.
روحانی با بیان اینکه امروز دشمنان عالوه بر تحریم و اعمال فشار، به دنبال 
سیاه نمایی و ایجاد یأس، ناامیدی و دلسردی نسبت به آینده در میان مردم بوده و 
می خواهند با شایعه پراکنی، اختالف و چنددستگی میان مسؤوالن را به جامعه القا 
کنند، اظهار داشت: همه مسؤوالن باید در گفتار و رفتار خود مراقب و هوشیار باشند 
تا بتوانیم توطئه دشمنان را خنثی کرده و امید و نشاط را در جامعه گسترش دهیم.

پیشنهادها،  از  مسؤوالن  ودیگر  قوه  سه  سران  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
انتقادات و راهکارهای همه متخصصین، کارشناسان و فعاالن اقتصادی در مسیر 
بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم استقبال می کنند، خاطرنشان کرد: بر اساس 
تجربه سال های گذشته بویژه دو سال و نیم اخیر مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی 
دشمن، مطمئنًا با اتکا به توانایی ها وظرفیت های موجود در کشور و حفظ انسجام و 

وحدت می توانیم از این مشکالت عبور کنیم.

ایران به هر اقدام تحریک آمیز و غیرقانونی آمریکا
 پاسخ قاطع می دهد

سخنگوی دولت گفت: هر نوع قطعنامه ای در نقض قطعنامه 223۱ شورای 
امنیت سازمان ملل متحد غیرقابل قبول بوده و به استهزا گرفتن قوانین بین المللی 

است.
علی ربیعی در پاسخ به سئوالی درباره درباره پیامدهای ارائه قطعنامه آمریکا 
به شورای امنیت برای تداوم تحریم تسلیحاتی ایران تصریح کرد: آمریکا به اعتراف 
رهبرانش از برجام خارج شده و تا زمان بازگشت کامل به آن و انجام تمامی تعهداتش، 
هیچ حقی چه در ارتباط با متن توافق و چه مرتبط با قطعنامه شورای امنیت ملل 
متحد در حمایت از آن ندارد.سخنگوی دولت افزود: رژیم آمریکا به خوبی می داند 
که این تالش مخرب، قانون گریزانه و بدخواهانه، به ناکامی فاجعه آمیز و منزوی 
کننده دیگری تبدیل خواهد شد و اصرار آمریکایی ها به تداوم این مسیر از پیش 
شکست خورده نمی تواند معنایی جز سماجت در برابر پذیرش واقعیت ها داشته باشد.

ربیعی اظهار داشت: واقعیت این است که جامعه بین المللی مصمم در پاسداری 
از قوانین، توافقات و مقررات حاکم میان کشورها و سدی بلند و غیرقابل عبور برای 
آمریکا در متزلزل کردن پایه های ثبات و امنیت جهانی است.سخنگوی دولت تصریح 
کرد: به نظر می رسد که سیاست گذاران گمراه در آمریکا حاضرند پافشاری به ناتوانی 
خود در درک حقایق بین المللی را تا جایی ادامه دهند که آمریکا و نحوه رهبری آن 
را بی اعتبارتر از همیشه کنند.سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: جمهوری اسالمی 
ایران آماده اثبات این موضوع است که کمترین مسامحه ای در ارائه پاسخی متناسب 

و قاطع به هرگونه اقدام تحریک آمیز و غیرقانونی نشان نخواهد داد.

چند کشور مقداری از پول  ما را بازگردانده اند
وزیر امور خارجه با بیان اینکه روش های مختلفی برای بازگرداندن پول ایران 
از طریق تهاتر یا خرید از کشورهای مورد نظر وجود دارد، گفت: اکنون چند کشور 
وزارت  اقدامات  به  اشاره  با  بازگردانده اند.محمد جواد ظریف  را  ما  پول  از  مقداری 
مختلف،  کشورهای  بانک های  در  ایران  شده  بلوکه  ارزهای  استرداد  برای  خارجه 
گفت: ما برای استرداد پول های بلوکه شده کشورمان مذاکره انجام می دهیم و در 
صورت لزوم از طریق شکایت در دادگاه ها هم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

کرونا نباید موجب ترک تحصیل هیچ دانش آموزی شود
وزیر آموزش و پرورش 
درباره نحوه آموزش به دانش 
آموزانی که به نرم افزار شاد 
دسترسی ندارند، گفت: آموزش و پرورش 
در قبال دانش آموزانی که به این شبکه 

دسترسی ندارند، مسئول است.
اظهار  میرزایی  حاجی  محسن 
داشت: ما در قبال تک تک دانش آموزان 
و همه کسانی که دسترسی به نرم افزار 

شاد ندارند مسئول هستیم.
تصریح  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کرد: اطمینان می دهیم در سال تحصیلی 
به شبکه شاد  آموزی  دانش  اگر  جدید 
اگر  و  طریق  این  از  داشت  دسترسی 

نداشت هم به طرق دیگر آموزش را به 
او ارائه خواهیم داد.

وی تأکید کرد: آموزش ها در سال 
تحصیلی جدید به صورت حضوری، از 
از طریق بسته های  تلویزیون و  طریق 

آموزشی به دانش آموزان خواهد بود.
حاجی میرزایی درباره سه میلیون 
به  دسترسی  امکان  که  آموزی  دانش 
شاد ندارند، گفت: تالش داریم با تفاهم 
با نهادهای خیریه امکاناتی برای دانش 
ندارند،  دسترسی  شاد  به  که  آموزانی 
نخواهیم  اجازه  افزود:  کنیم.وی  ارائه 
هیچ  تحصیل  ترک  موجب  کرونا  داد 

دانش آموزی شود.

ث
واد

ح
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برگزاری کنکور باالخره به تعویق می افتد؟
معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه مدت زمان تعویق برگزاری کنکور 

یک ماهه است، گفت: داوطلبان خونسردی خود را حفظ کنند.
زمان  تعویق  علت  توضیح  به  مطلب  این  بیان  ضمن  حریرچی  ایرج  دکتر 
برگزاری کنکور اشاره کرد و گفت: ما قبال تصویب کردیم کنکور با رعایت پروتکل 
های بهداشتی)که قرار شد اعالم کنیم( در موعد مقرر برگزار شود، در واقع پروتکل 
های ما برای استان ها و مناطق مختلف اختصاصی تدوین شده است مثال در استان 

های جنوبی که گرم تر هستند باید فاصله بیشتری را رعایت کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: مواردی را که ما در خصوص اجرای پروتکل های 
بهداشتی کنکور اعالم کرده بودیم مسئوالن وزارت علوم عنوان کردند اجرای این 
پروتکل ها در این فاصله قابل اجرا در بسیاری از مناطق است ولی اجرای آن در 

تمامی مناطق امکان پذیر نمی باشد.
دکتر حریرچی تاکید کرد: قرار شد در ستاد ملی مقابله با کرونا موضوع تعویق 
کنکور مطرح شود. بنابراین بر اساس توافق صورت گرفته تعویق زمان برگزاری 
کنکور یک ماهه است که البته اگر در ستاد تصویب شود، اجرایی خواهد شد. تا 

بتوانیم کنکور را با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار کنیم.

افزایش احتمال لو رفتن سواالت کنکور 
درصورت اجرای پروتکل های جدید وزارت بهداشت

می خواستیم  که  صورتی  در  گفت:  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
اتفاقی می افتاد که خط قرمز ما  موارد موردنظر وزارت بهداشت را اجرایی کنیم، 
بود و آن این بود که حتی در صورت تامین فضای کافی و ایجاد فاصله دو متری 
بین داوطلبان، باید سواالت کنکور به 39۰ شهر ارسال می شد و در آنجا بر اساس 
فاصله گذاری جدید پلمب سواالت باز می شد و دفترچه ها مجددا مرتب می شدند که 

در این صورت احتمال لو رفتن سواالت کنکور افزایش می یافت.
دکتر ابراهیم خدایی گفت: تصمیم گیری درخصوص تعویق یک ماهه برگزاری 

کنکور برعهده ستاد مقابله با کرونا گذاشته شد.
وی ادامه داد: طی چند روز گذشته پروتکل های بهداشتی تغییر کرد و وزارت 
بهداشت برای برگزاری کنکور سراسری دو شرط گذاشت. این در حالی بود که سازمان 
سنجش بسته بندی سواالت کنکور  را تمام کرده بود و در مرحله  ارسال آن به استان 

ها و شهرهای محل برگزاری کنکور براساس پروتکل های کارشناسی ارشد بود.
رئیس سازمان سنجش درخصوص شروط وزارت بهداشت برای برگزاری کنکور 
سراسری گفت: اولین شرط وزارت بهداشت این بود که فاصله صندلی ها باید به 
دو متر افزایش یابد که امکان فراهم کردن فضای با این شرایط برای ما مقدور 
نبود. شرط دوم وزارت بهداشت این بود که در استان های گرمسیری سالن ها باید 
سطح اشغال 2۰ درصدی داشته باشند، که این مورد نیز با توجه به ظرفیت مراکز 
برگزاری کنکور برای ما مقدور نبود.خدایی با بیان اینکه اگر پروتکل های بهداشتی 
همان پروتکل های آزمون ارشد که سواالت کنکور نیز براساس آن بسته بندی شده 
است، باشد و امکان فاصله گذاری تا دو متری بین صندلی ها تا حد مقدور فراهم 
باشد، امکان برگزاری کنکور  وجود دارد که وزیر بهداشت با این امر موافقت نکرد.

وی ادامه داد: در صورتی که می خواستیم موارد مورد نظر وزارت بهداشت را 
اجرایی کنیم، اتفاقی می افتاد که خط قرمز ما بود و آن این بود که حتی در صورت 
تامین فضای کافی و ایجاد فاصله دو متری بین داوطلبان باید سواالت کنکور به 
39۰ شهر ارسال می شد و در آنجا بر اساس فاصله گذاری جدید پلمب سواالت 
باز می شد و دفترچه ها مجددا مرتب می شدند که در این صورت احتمال لو رفتن 

سواالت کنکور افزایش می یافت.
وی گفت: در این شرایط سازمان سنجش نمی تواند از معیارهای خود کوتاه 
بیاید. بنابراین درخواست کردیم یا پروتکل های کنکور سراسری هم مانند آزمون 
ارشد باشد. یا سازمان سنجش با شرایط جدید وزارت بهداشت نمی تواند کنکور 
را در موعد مقرر برگزار کند و این موضوع طی نامه ای به استحضار دکتر غالمی 
وزیر علوم نیز رسید و اعالم کردم که حفاظت آزمون و لو رفتن سواالت را تضمین 
نمی کنم.لذا پیشنهاد کردیم ازمون سراسری با این وضعیت قابل برگزاری نیست 

و باید به تعویق بیفتد.

مرگ زن کوهنورد بر اثر سقوط از سبالن 
یک بانوی کوهنورد از ارتفاع 5۰ متری در کوه سبالن سقوط کرد و جان 

خود را از دست داد. 
دلیل  به  داشت،  قوتورسویی  مسیر  از  را  سبالن  به  صعود  قصد  که  وی 
بی احتیاطی از باالی کوه و به ارتفاع 5۰ متر به پائین صخره پرتاب شد و جان 

خود را از دست داد.
به گفته رئیس مرکز فوریت های پزشکی مشگین شهر بانوی کوهنورد متوفی 
که به همراه 4۱ نفر دیگر قصد صعود به سبالن را داشت از ارتفاع 5۰ متری به 

داخل دره سقوط کرده و در همان لحظه اولیه جان باخت.

واژگونی اتوبوس در محور سیرجان به شیراز 
مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱5 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
از واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت گهر زمین در 5۰ کیلومتری محور سیرجان 

به منطقه گل گهر خبر داد. 
 2۰ دوشنبه  دقیقه   22:25 ساعت  حادثه  این  باسفهرجانی گفت:   مهدی 
مردادماه بر اثر واژگونی اتوبوسی از کارکنان معدن شماره 3 شرکت گهرزمین در 
محور سیرجان به  شیراز اتفاق افتاد و۱۱ نفر مصدوم ا حادثه به بیمارستان های 

امام رضا)ع( و دکتر غرضی سیرجان منتقل شدند.

یک مسافرخانه در تهران آتش گرفت
از وقوع  ایمنی شهرداری تهران  سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 

آتش سوزی در یک ساختمان چهارطبقه در خیابان کارگر خبر داد. 
اطالع  این حادثه ساعت 2۱:۰2  دوشنبه  داشت:  اظهار  ملکی  سیدجالل 
رسانی شد  و بالفاصله  عوامل سه ایستگاه به محل حادثه واقع در خیابان کارگر 

بعد از خیابان جمهوری اعزام شدند.
آتش سوزی در طبقه دوم یک ساختمان که مسافرخانه بود و 32 واحد داشت 

اتفاق افتاده بود، اما اکثر واحدهای ساختمان خالی بود.
وی افزود: یکی از واحدهای طبقه دوم دچار حریق شده و دود بسیاری طبقات 
را فرا گرفته بود و شش نفر که در آن طبقه و طبقات باالیی حضور داشتند خود را 
به سطح پشت بام رسانده و خوشبختانه خود را از دود و حرارت نجات داده بودند. 

آتش نشانان همزمان با اطفای حریق، از طریق نردبان هیدرولیکی یک زن و پنج 
مرد را که به سطح پشت بام رفته بودند به سالمت به سطح زمین انتقال دادند. 

سردسته سارقان مسلح اراک دستگیر شد
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از دستگیری سرکرده 
باند سارقان احشام در عملیات کارآگاهان این پلیس در یکی از استان های همجوار 
خبر داد و گفت:  فرد دستگیر شده به سه فقره سرقت احشام و یک فقره سرقت 

خودرو اعتراف کرد. 
در  احشام  فقره سرقت  چند  وقوع  پی  در  افزود:  کامیار چهری  سرهنگ  
کارآگاهان  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  موضوع  اراک  شهرستان  روستاهای 
پلیس آگاهی استان قرار گرفت و  از زمان وقوع نخستین سرقت تا دستگیری 
اداره  از سوی کارآگاهان  اقدامات گسترده ای  و  پیگیری ها  سارقان، تالش و 

مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان انجام شد که خوشبختانه به ثمر نشست.
 وی ادامه داد: پس از بررسی دقیق صحنه های سرقت و سرنخ های احتمالی 
موجود، سرانجام سر باند سرقت که فردی ساکن یکی از استان های همجوار بود 

شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، عملیات دستگیری وی اجرا شد.
 رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی اظهار داشت: متهم پس از دستگیری به 
سه فقره سرقت از روستاهای شهسواران و نمک کوه و یک فقره سرقت خودرو 

در روستای شانق اعتراف کرد.

واژگونی دو کامیون در بزرگراه 
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از تصادف 

دو دستگاه کامیونت در اتوبان شهید باقری و نشت گازوییل بر اثر آن خبر داد.
سید جالل ملکی اظهار داشت: ساعت ۱4:۱۸ دقیقه روز دوشنبه یک مورد 
حادثه تصادف در مسیر شمال به جنوب خیابان شهید باقری پایین تر از بزرگراه 
زین الدین، به سامانه ۱25 سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطالع داده شد 

که عولمل دو ایستگاه به محل اعزام شدند. 
وی ادامه داد: آتش نشانان پس از رسیدن به محل مشاهده کردند دو دستگاه 
کامیونت از جمله یک دستگاه خاور که در حال حمل وسایل دامپزشکی بوده با 
یک دستگاه خودرو کامیونت فوتون که در حال حمل وسایل منزل بوده برخورد 

کرده و هر دو خودرو واژگون شده بودند. 
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: تصادف این دو خودرو موجب 
ترافیک سنگینی شده بود و نشت گازوییلی که در محل ایجاد شده بود باعث 
لغزندگی معبر شده بود ضمن اینکه در اثر این حادثه با نرده های میانی خیابان 

شکسته شده بود.
وی گفت: بر اثر این حادثه پنج سرنشین خودرو ها دچار مصدومیت شده 

بودند که به عوامل اورژانس تحویل داده شدند. 
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،7۶۰ دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان 
تمدید  از  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش 
تا  درسی  های  کتاب  سفارش  ثبت  مهلت 

3۱ مرداد ماه خبر داد.
دکتر اسداله مرتضایی اظهارداشت: ثبت سفارش 
فردی و گروهی پایه های ورودی مقاطع تحصیلی نظیر 
آمادگی مقدماتی پیش دبستانی استثنایی، پایه های اول، 
هفتم و دهم دانش آموزان عادی و استثنایی که از هشتم 
تیرماه شروع  شده تا آخر مردادماه  ادامه خواهد داشت 
سفارش  ثبت  به  اقدام  تاکنون  که  دانش آموزانی  و 
سامانه  طریق  از  می توانند  نکرده اند  درسی  کتاب 
irtextbook.ir نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش 
سفارش  اصالح  در خصوص  آموزشی  برنامه ریزی  و 
ادامه  کتاب های درسی سفارش داده شده در سامانه 

یا  رشته  تغییر  پایه،  تکرار  دلیل  به  که  افرادی  داد: 
سفارش  اصالح  به  نیاز  زندگی  یا  تحصیل  محل 
کتاب های درسی دارند از چهارم مرداد تا دوم شهریور 
ماه می توانند اقدام به اصالح ثبت سفارش کتاب های 
درسی خود کنند.مرتضایی در خصوص تقویم زمانی 
توزیع کتاب های درسی از منطقه به مدرسه گفت: توزیع 
کتاب های درسی تمامی دوره های تحصیلی از منطقه 

به مدرسه در بازه زمانی 2۰ مرداد تا  ۱4 شهریور ماه 
صورت خواهد پذیرفت.

وی همچنین در خصوص توزیع کتاب های درسی 
از مدارس به دانش آموزان بیان کرد: با توجه به اینکه در 
سال تحصیلی آینده تمامی کتاب های درسی دوره های 
تحصیلی توسط مدارس به دانش آموزان توزیع خواهد 
شد، بر اساس تقویم زمانی مقرر است با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی توزیع کتاب های درسی دوره اول 
متوسطه از تاریخ 25 مرداد ماه شروع و سایر مقاطع 
تحصیلی اعم از عادی و استثنایی از ۱۰ شهریور ماه 

شروع و تا ۱5 شهریور ماه به اتمام برسد.
وی تاکید کرد: انتظار می رود با توجه به فرصت 
باقی مانده، تمامی دانش آموزان در اسرع وقت نسبت 
به ثبت نام و ثبت سفارش کتاب درسی اقدام کنند تا 

کتاب درسی به موقع در اختیار آنها قرار گیرد.

مهلت ثبت سفارش کتاب های درسی تا 31 مرداد تمدید شد

معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت 
بر امور استان های سازمان دانش آموزی از 
بازنگری در دستورالعمل بازگشایی پایگاه 
و  داد  خبر  مدارس  در  سالم  تغذیه  های 
فروش  آینده  تحصیلی  سال  برای  گفت: 
غذاهای  و  ها  لقمه  انواع  گرم،  غذاهای 
ها  بوفه  در  عنوان  هیچ  به  را  شده  پخته 

داشت. نخواهیم 
سید هادی دلبری در این باره اظهار 
مسئولیت  آموزی  دانش  سازمان  داشت: 

تغذیه  های  پایگاه  بر  نظارت  و  مدیریت 
برعهده  را  مدارس  های  بوفه  یا  سالم 
بازگشایی  با  همزمان  ساله  همه  دارد. 
فعالیت  نیز  تغذیه  های  پایگاه  مدارس، 
با  امسال  اما  اند،  کرده  می  آغاز  را  خود 
کرونا  ویروس  بحرانی  شرایط  به  توجه 
مورد  را  ها  پایگاه  بهداشتی  دستورالعمل 

بازنگری قرار دادیم.
وزارت  با  ای  مکاتبه  افزود:  وی 
و  اجرایی  دستورالعمل  و  داشتیم  بهداشت 

بهداشتی برای ابالغ به کل کشور در نیمه 
اساس  این  بر  آماده شده است.  دوم مرداد 
در ایامی که مدارس فعال هستند؛ فقط یک 
مجوز برای مدارسی که پایگاه تغذیه سالم 
فروش  آن هم  و  کرد  دارند صادر خواهیم 
تاریخ  دارای  شده  بندی  بسته  غذایی  مواد 
سازمان  از  ساخت  پروانه  و  انقضاء  تولید، 

غذا ودارو است.
معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت 
آموزی  دانش  سازمان  استان های  امور  بر 

گرم  غذای  آینده  سال  برای  اینکه  بیان  با 
گفت:  نیست  مجاز  ها  بوفه  در  فروشی 
غذاهای  و  ها  لقمه  انواع  فروش  همچنین 
پخته شده را به هیچ عنوان نخواهیم داشت 
و فقط مواد غذایی بسته بندی شده دارای 

مجوز قابل فروش است.
رعایت  همچنین  کرد:  اضافه  دلبری 
فاصله گذاری برای خرید، نحوه خرید بچه 
ها، استفاده از مواد ضدعفونی کننده و سایر 

موارد بهداشتی باید حتما لحاظ شود.

فعالیت بوفه مدارس در سال تحصیلی جدید ممنوع است

نماینده مردم اراک در مجلس به نقل از 
وزیر آموزش و پرورش خبر از جذب 25 هزار 
نفر از معلمان حق التدریسی، پیش دبستانی 
و نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش 

تا قبل از شروع سال تحصیلی داد. 
محمد حسن آصفری با اشاره به جلسه 
وزیر  حضور  با  مجلس  آموزش  کمیسیون 
آموزش و پرورش گفت: بنده از وزیر آموزش 
و پرورش پیرو تجمعاتی که معلمان در مقابل 
مجلس داشتند سئوال کردم که علت تاخیر در 
جذب و تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی، 
پیش دبستانی و نهضتی ها چیست. ایشان نیز 
امروز در جلسه کمیسیون آموزش حاضر شده 

و به سوال بنده پاسخ دادند.

وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس 
گفته آقای وزیر تا شروع سال تحصیلی 25 
جذب  التدریسی  حق  معلمین  از  نفر  هزار 
هزار   27 و  شد  خواهند  پرورش  و  آموزش 
نفر دیگر نیز از معلمانی که مشمول ماده 2۸ 
قانون می شوند را جذب شده و به دانشگاه 
فرهنگیان رفته و آموزش های الزم را دیده 

تا جذب آموزش و پرورش شوند.
نماینده مردم اراک در مجلس تصریح 
کرد: آقای وزیر قول داد تا پایان برنامه ششم 
5۰ هزار نفر دیگر از معلمان باقی مانده حق 
التدریسی، پیش دبستانی و نهضتی ها را در 
آموزش و پرورش جذب کنند تا امنیت شغلی 

برای معلمان ایجاد شود.

امسال25 هزار نفر از معلمان حق التدریسی جذب آموزش و پرورش می شوند

نماینده مردم ایذه در مجلس با بیان اینکه کمبود امکانات 
آموزشی و نامناسب بودن آب و هوای خوزستان باعث شده هر 
ساله تعداد زیادی از فرهنگیان متقاضی خروج از این استان 
باشند تاکید کرد: الزم است با توجه به این موارد مشوق های 
مالی و رفاهی برای فرهنگیان خوزستان در نظر گرفته شود.

جلسه  خود  دستور  میان  نطق  در    ایزدپناه  عبداهلل 
علنی مجلس گفت: هر نوع کم کاری از سوی ما و مسئولین 
اعتماد عمومی وارد  به نظام و  را  ناپذیری  صدمات جبران 
می کند. نگاه مثبت رهبر معظم انقالب به مجلس یازدهم 
و ترکیب مجلس از جوانان تحصیلکرده و انقالبی، مدیران 
انقالبی و اجرایی و با سابقه قوه مقننه مسئولیت نمایندگان 

را دو چندان کرده است.
وی افزود: راه توفیق مجلس را نصب العین قرار دادن 

وصیت حضرت امام، بیانیه گام دوم انقالب، فرمایشات مقام 
ایشان  اخیر  و سخنان  مجلس  بکار  آغاز  در  رهبری  معظم 

می دانم.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: نظام 
سلطه و در راس آن آمریکا دست از سر ملت های آزادی خواه بر 
نخواهد داشت. قطعنامه اخیر شورای حکام بیانگر این دشمنی 
غربی ها است. این در حالیست که هنوز چشمان برخی به 

یاری آمریکا و غرب است.
ایزدپناه با انتقاد و بیان اینکه اخیرا فردی که ردپایش در 
اکثر فتنه ها دیده می شود به خود اجازه داده به رهبری معظم 
انقالب نامه بنویسد در بخش دیگر از اظهارات خود گفت: از 
ضروریات امروز کشور برخورد جدی با فساد از جمله فساد 
مالی است. در یک سال اخیر قوه قضائیه و در راس آن آیت 

اهلل رئیسی در حوزه مبارزه با فساد گام های مهمی برداشتند. 
ادامه این روند با سرعت بیشتر مطالبه عمومی است. فساد فقط 
در کالنشهرها به چشم نمی خورد بلکه به مناطق کوچک نیز 
کشیده شده است. در سال جهش تولید می طلبد همه ارکان 
نظام پای کار بیایند و با حذف موانع تولید زمینه را برای رشد 
تولید و اشتغال فراهم کنند؛ چرا که تاکید رهبر معظم انقالب 

بر رفع موانع تولید باید مورد توجه جدی ما باشد.
این  شاهد  متاسفانه  کرد:  اضافه  ایذه  مردم  نماینده 
موضوع هستیم در هر کجا که بخش خصوصی و یا سرمایه 
گذاری قصد ایجاد اشتغال و تولید را دارد با موانع همچون 
بروکراسی  روند  در  و  شده  روبرو  چندگانه  های  استعالم 
اداری بی انگیزه می شود. الزم است مسئولین به این مهم 

رسیدگی کنند.

برای فرهنگیان خوزستان مشوق های مالی و رفاهی در نظر گرفته شود
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یک فعال بخش خصوصی 
روی  بر  که  تحقیقی  می گوید 
شهروندان چند شهر بزرگ ایران 
انجام شده نشان می دهد که اقتصاد خانوار 
در چند حوزه مهم تغییراتی جدی را تجربه 

کرده است.
ناصر پاشاپور در نشست خبری اظهار 
تغییرات  تحقیقاتی  گزارش  این  در  کرد: 
کرونا  دوران  در  کنندگان  مصرف  رفتاری 
نسبت به قبل از آن مورد بررسی و تحلیل 
از سال ۸۰  این شرکت  است.  قرار گرفته 
مصرف  نگرش  و  رفتار  مرتب  طور  به 
است.  داده  قرار  پایش  مورد  را  کنندگان 
رفتارهای  تحلیل  برای  گزارشاتی  چنین 
مصرفی  الگوهای  و  مخاطبان  اجتماعی 

بسیار حائز اهمیت هستند.
وی ادامه داد: گزارش مورد نظر نشان 
کنندگان  مصرف  تغییررفتار  که  می دهد 
بصورت دومینو بر کسب وکارها تاثیرگذاشته 
و باعث تغییر آنها نیز شده است. گزارش با 
حضور ۱۰۰۰ نفر ساکن در شش شهر بزرگ 
ایران، تهران،  اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد 

و اهواز تهیه شده است.
به  اشاره  با  قتصادی  ا فعال  ین  ا
رفتار  در  شده  ایجاد  تغییرات  اصلی ترین 
اقتصادی جامعه، بیان کرد: در این گزارش 
نگرانی، تاثیربحران، توجه افراد به ایمنی ها 
خانه  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  و... 
نشینی و بیکاری جزو اولین تاثیراتی هستند 
که کرونا برخانوارهای ایرانی گذاشته است. 
کاهش درآمد و تاخیر در پرداخت ها سومین 
به  پاسخ  در  مخاطبان  که  است  تاثیری 
اشاره  به آن  افراد  بر زندگی  تاثیرات کرونا 
خانواده،  اعضای  با  نشینی  هم  کرده اند. 
شبکه های  در  حضور  تلویزیون،  تماشای 
از  و...  مجالت  و  کتاب  مطالعه  اجتماعی، 
که  بوده  شده ای  انجام  فعالیت های  جمله 

افراد در دوران خانه نشینی داشته اند.
پاشاپور با بیان اینکه در این پژوهش 
است،  سئوال شده  نیز  افراد  نگرانی  درباره 
خود  ابتالی  پژوهش  در  افراد  داد:  توضیح 
نگرانی  بزرگترین  را  کرونا  به  خانواده  و 
خود دانستند. کاهش درآمد و نیافتن وسایل 
بهداشتی جهت حفاظت نگرانی های دیگری 
افراد  آنها اشاره کرده اند.  به  افراد  است که 
چنین نگرانی را با شستشوی مرتب دست ها، 
ضدعفونی کردن بسته بندی وسایل، کاهش 
رفت و آمدها، تقویت سیستم ایمنی بد و... 
تغییر  چنین  می دهند.  کاهش  حدودی  تا 
تاثیر  نیز  افراد  خرید  رفتار  بر  رفتارهایی 

گذاشته است.
وی ادامه داد:  در دوران کرونا حجم 
کرده  پیدا  کاهش  سیگار  و  تنقالت  خرید 
کرونا  که  داد  نشان  تحقیقات  البته  است. 
کسی را سیگاری نکرده است اما به دالیلی 
افزایش  را  خود  مصرف  سیگاری  افراد 
خرید  حجم  درصد   34 طرفی  از  داده اند. 
وسایل بهداشت فردی و خانوادگی افزایش 
و  موادغذایی  خرید  است. حجم  کرده  پیدا 
نداشته اند.   قابل توجه ای  تغییرات  نوشیدنی 
پژوهش  در  که  سئواالتی  از  دیگر  یکی 

داده اند،  پاسخ  آن  به  کنندگان  مصرف 
دوران  در  خرید  روش های  تغییرات  درباره 
آمده  دست  به  اطالعات  است.  بوده  کرونا 
درصد   ۱2 متوسط  طور  به  که  داد  نشان 
کرونا  دوران  در  سوپرمارکتی  خریدهای  از 
تلفنی  یا  )9درصد(   غیرحضوری  بصورت 
) 3درصد( انجام می شود. این میزان خرید 
توسط حدود 2۰درصد از پاسخگویان انجام 
آنها  از  نیمی  که  درصدی   2۰ است.  شده 
خرید  افزایش  باعث  بحران  کردند:  عنوان 
نیمی  است.  شده  آنها  خرید  رفتار  تغییر  یا 
از  ماندن  مصون  را  آن  علت  افراد  این  از 
از  ویروس  اگر  اما  می دانند.  کرونا  ویروس 
بین برود روش خرید آنالین را تغییر داده و 
دوباره خرید حضوری را از سر خواهند گرفت.

به گفته این فعال اقتصادی، نیمه دیگر 
آنالین  خرید  مزیتهای  آنالین،  خریداران 
گستردگی  وقت،  در  جویی  صرفه  مانند 
تغییر  علت  را  خرید  در  راحتی  و  انتخاب 
انتخاب خود می دانند و عنوان می کنند که 
خرید  به  همچنان  نیز  پساکرونا  دوران  در 

آنالین ادامه خواهند داد.
پاشاپور در ادامه افزود: بازار تبلیغات و 
ادعاهای مطرح شده توسط شرکتها و برندها 

در دوران کرونا داغ داغ شد. برندهایی که 
ادعا کردند برای ایمن نگه داشتن مصرف 
چنین  داده اند.  انجام  را  اقداماتی  کنندگان 
سهم  و  مخاطبان  جذب  برای  روش های 
داده های  اما  است.  شده  انجام  بیشتر  بازار 
اقداماتی  چنین  که  می دهد  نشان  پژوهش 
نتیجه بخش نبوده و در تمامی گروه های 
این  نفر   2 حداکثر  نفر   ۱۰ از  محصولی 
تغییر  البته  شنیده اند.  را  برندها  ادعاهای 
برند یا تمایل به آن تحت تاثیر این ادعاها 
در گروه های محصولی مختلف، متفاوت و 
از مصرف کنندگان نسبت  حداکثر 3درصد 
به ادعاهای مطرح شده واکنش نشان داده اند.

از  مردم  انتظارات  به  اشاره  با  وی 
برندها گفت: در مجموع؛ مصرف کنندگان 
از برندها به جای ادعا انتظارات دیگری دارند. 
از هر ۱۰ نفر چهار نفر از پاسخگویان انتظار 
کاهش یا ثبات قیمتی را از برندهای فعال 
در بازار دارند. همچنین رعایت پروتکل های 
از  محصوالت  کیفیت  افزایش  و  بهداشتی 
جمله انتظارات دیگر مصرف کنندگان است.

پاشاپور در پاسخ به این سئوال، با اینکه 
کرونا مردم را خانه نشین کرده اما گرایش 
افزایش  آنالین  خریدهای  به  نسبت  آنها 
قابل توجه ای نداشته گفت: خرید آنالین و 
استفاده از تکنولوژی های آنالین در دوران 
این  عدد  گرچه  است.  داشته  جهش  کرونا 
اهمیت  با  اما  است  کوچک  هنوز  جهش 
است و ما نباید جهش را فراموش کنیم. طبق 
تحقیقات کرونا جهشی را در روند حرکتی 
کسب وکارهای آنالین ایجاد کرده است. اگر 
برندهای مانند علی بابا دچار افت شده اند به 
خاطر اتفاقاتی است که در صنعت گردشگری 
شاهد آن بودیم. بقیه کسب وکارهای آنالین 
توسعه داشته اند. جهشی که از آن صحبت 
اما  پنج سال زمانی می برد  تا  می کنیم سه 

کرونا چنین زمانی را کاهش داده است.

پذیرش بدون کنکور دانشجو در مقطع کارشناسی و کاردانی
 در مرکز آموزش علمی کاربردی کاراد 

مرکز آموزش علمی کاربردی تالشگران اندیشه 
کاراد یکی از مراکز تحت نظارت دانشگاه جامع علمی 
کاربردی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

در ۱4 رشته تحصیلی دانشجو می پذیرد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، 

عالقه مندان می توانند بدون کنکور برای مقطع کاردانی در 9 رشته و برای 
مقطع کارشناسی در پنج رشته تحصیل کنند.

رشته های تحصیلی در مقطع کاردانی شامل امور بانکی، گردشگری، 
حسابداری  مالی، هتلداری، مدیریت کسب و کار، آشپزی، بازاریابی، تشریفات 
بانکی،  حسابداری  های  رشته  شامل  کارشناسی  درمقطع  و  بیمه  امور  و 
مدیریت  و  هتلداری  مدیریت  گردشگری،  مدیریت  بانک،  شعب  مدیریت 
کسب و کار   است. متقاضیان می توانند برای ثبت نام در مقطع کاردانی 
از 4 تا ۱۱ شهریور ماه و برای مقطع کارشناسی از ۱۱ تا ۱7 شهریور ماه 
99 با شماره 95-۸۸3۸۱593 تماس بگیرند و یا به آدرس میدان هفت تیر 
جنب مسجد الجواد کوچه بهارمستیان پالک 47 مراجعه کنند. اولویت با 

افرادی است که در موعد مقرر موفق به ثبت نام شوند.
بر اساس این گزارش، مرکز علمی کاربردی تالشگران اندیشه کاراد 
فعالیت خود را از سال ۱39۱با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغالن بخش 
های مختلف اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر به ویژه در سه حوزه 
 ۱4 با  اکنون  هم  و  کرد  آغاز  »بانکداری«  و  »هتلداری«  »گردشگری«، 
عنوان رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی و بکارگیری مدرسان مجرب و 

متخصص و مشاوره رایگان به فعالیت خود ادامه می دهد.

زمان عرضه دارا دوم اعالم شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در اولین چهارشنبه شهریورماه نسبت به 
عرضه صندوق دارا دوم اقدام می شود که در این خصوص هماهنگی الزم با وزارت 

نفت انجام شده است.
صندوق  دومین  پذیره نویسی  که  بود  شده  اعالم  این  از  پیش  درحالیکه   
سهام های دولتی )شامل چهار پاالیشگاه( در مرداد یا شهریورماه انجام می شود اما 
روش واگذاری باقیمانده سهام دولت در پاالیشگاه ها از طریق ETF  پاالیشی به 
نتیجه نرسید و رئیس سازمان خصوصی سازی در این زمینه توضیح داد: به دلیل 
مخالفت وزارت نفت با عرضه دارا دوم در ETF، سهام  پاالیشی دولت تا سه هفته 

آینده به صورت بلوکی عرضه می شود.
به گفته وی،  در صورتی که متقاضی خرید وجود نداشت، کلیه سهام متعلق به 
دولت در پاالیشگاه های تهران، بندرعباس، اصفهان و تبریز به صورت خرد،  تدریجی 
و شناور عرضه می شود. همچنین، عرضه پاالیشگاه های فوق هم اکنون آگهی شده 

و در شرف عرضه توسط بازار سرمایه است.
پس از طرح این موضوع،  ناظر مجلس در شورای عالی بورس از توقف عرضه 
سهام شرکت های نفتی به صورت بلوکی خبر داد و گفت که دولت موظف است 
سهام خود را در شرکت های پاالیشی به صورت صندوق پذیره نویسی کنند. در 
این زمینه، وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد که در اولین چهارشنبه 
شهریور )پنجم شهریورماه( در هفته دولت نسبت به عرضه صندوق دارا دوم اقدام 

خواهد شد که در این خصوص هماهنگی الزم با وزارت نفت انجام شده است.

علل افت شاخص بورس
روش عرضه دارا دوم تغییر کرد

در پی اختالف نظرها بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت برای عرضه دومین 
صندوق ETF )سهام پاالیشگاهی(، رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرده 
ETF، سهام  پاالیشی  با عرضه دارا دوم در  به دلیل مخالفت وزارت نفت  که 

دولت تا سه هفته آینده به صورت بلوکی عرضه می شود.
دو تن از کارشناسان بازار سرمایه و عضو هیئت مدیره شرکت بورس اوراق 
بهادار به همراه معاونین وزیر اقتصاد و وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی به بررسی 
وضعیت بورس،  اختالالت هسته معامالت و دلیل لغو عرضه دارا دوم پرداختند.

در ابتدا این برنامه، مهدی سدیدی، عضو هیئت مدیره شرکت بورس اوراق 
بهادار درباره دلیل کاهش شاخص بورس در معامالت روز دوشنبه و تاثیر لغو عرضه 
سهام  پاالیشی دولت بر این موضوع، توضیح داد: بازار سرمایه در این شرایط نسبت 
به اخبار به دلیل استقبال از عرضه اولیه ها یا سهام  دولتی حساس است، اما روز 
دوشنبه در بورس معادل 3۰ هزار میلیارد تومان معامله انجام شده که جایی برای 
نگرانی کاهش ۱3 هزار واحدی شاخص آن نیست. عرضه دارا یکم به دلیل اینکه 
متولی آن وزارت اقتصاد بود، به سرعت عملیاتی شد اما عرضه دارا دوم ممکن 

است که مقداری طوالنی شود.
وی افزود: بورس در حال حاضر بازار بزرگی شده که نوسانات زیادی هم در 
آن رخ می دهد و باید در عرضه صندوق ها دقت بیشتری شود. همچنین، خبر لغو 

عرضه دارا دوم موجب شد که بازار سرمایه خود را اصالح کند.
وزارت نفت آماده عرضه سهام  پاالیشی است

در بخش دیگری از این برنامه هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نفت اعالم 
کرد که این وزارتخانه در سال های گذشته همکاری های زیادی با وزارت اقتصاد 
برای عرضه سهام پاالیشگاه ها انجام داده و اکنون کامال آماده است تا باقی مانده 

سهام پاالیشگاهی را طبق روشی که مدنظر وزارت اقتصاد است، عرضه کند.
بهروز خدارحمی، کارشناس بازار سرمایه نیز گفت: صرف نظر از اینکه بورس 
نوسان دارد، با توجه به اتفاقی که روز دوشنبه رخ داد باید برای پذیرش 5۰ میلیون 

نفر در این بازار تدابیر بیشتری صورت گیرد.
لغو عرضه دارا دوم به بورس سیگنال منفی داد

وی با بیان اینکه لغو عرضه دارا دوم سیگنال منفی به بورس منتقل کرد، 
افزود: در این زمینه، یک سوال مطرح می شود و آن این است که چرا زمانی که 
از آن منفی  صندوقی حامل سهام پاالیشی دولت عرضه نمی شود، سهام متاثر 
می شود. این باور وجود دارد که از سهام  دولتی حمایت می شود تا با قیمت باالیی 

به مردم واگذار شود، درحالیکه در ارزش واقعی این نوع سهام  تردید وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همچنین لغو عرضه دارا دوم و کاهش ۱3 
هزار واحدی شاخص بورس، با موضوع گشایش اقتصادی و عرضه اوراق سلف )فروش 
نفت( همزمان شد که این امر منجر شد تا از باقی منابع تامین مالی استقبال نشود.

بررسی علل استقبال از بازار سرمایه
در ادامه این برنامه، مهدی رباطی، یک کارشناس بازار سرمایه علت استقبال 
از بورس را در مجموعه ای عوامل دانست و گفت: این موضوع به دلیل تغییر ماهوی 
در بورس است که بخشی از آن متاثر از تحول در اقتصاد کالن و اقتصاد سیاسی 
بوده و دولت نیز با کاهش نقش نفت در اقتصاد، ناگزیر شد که به سمت مردمی 

کردن اقتصاد حرکت کند.
سهام پاالیشی دولت بلوکی عرضه می شود

همچنین، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در این برنامه 
 ETF اعالم کرد که وزارت نفت با عرضه سهام  پاالیشگاهی در صندوق های
پاالیشی  باقی سهام   واگذاری،  هیئت  از طریق  که  دارد  تمایل  و  نکرد  موافقت 

واگذار شود.

کرونا چه تغییری در رفتار اقتصادی مردم ایجاد کرد؟
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برگزاری مزایده امالک مازاد بانک
 شماره ردیف

سامانه
اعیان متر عرصه متر مربعکاربریپالک ثبتیآدرس

مربع
 نرخ قرارداد اجارهنحوه فروشقیمت پایهوضعیت تصرفوضعیت ملک

 به شرط تملیک
توضیحات 2توضیحات ۱

%20نقد مابقی اقساط3۶ 2,000,000,000در تصرف غیرششدانگ۱2222هکتارمرغداری9ایرانشهر-بمپور11605
ماهه

نرخ سود شورای پول 
و اعتبار

 مشتمل بر دو واحد سالن پرورش،استخر ذخیره 
آب،کارخانه و انباردان،اتاق کارگری،موتورخانه

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی ایرانشهر مراجعه گردد

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است__نقدی2,650,000,000در تصرف غیرششدانگ240190مسکونی325/13ایرانشهر -خیابان امام خمینی امام خمینی 4۸ فرعی 216063
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی ایرانشهر مراجعه گردد

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است__نقدی650,000,000در تصرف غیرششدانگ243/5970مسکونی410/358ایرانشهر-خیابان کارگر،کارگر 2۶ 33475
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی ایرانشهر مراجعه گردد

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است__نقدی2,250,000,000در تصرف غیرششدانگ329/61150مسکونی414/2479ایرانشهر-خیابان گندمکان،گندمکان 2 کوچه 432382
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی ایرانشهر مراجعه گردد

ایرانشهر-جاده ایرانشهر بمپور-شرکت شهرکهای 53126
 صنعتی ایرانشهر

-خیابان وحید،خیابان کارگر،خیابان ابتکار،قطعه دوم 
سمت راست 

20 %نقد مابقی اقساط3۶ 650,000,000در تصرف غیرششدانگ100004350کارخانه صنعتی207/4
ماهه

نرخ سود شورای پول 
و اعتبار

 مشتمل برسوله اصلی ،بچه سوله،ساختمان اداری،
تاسیسات،سرایداری و نگهبانی و ماشین آالت

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی ایرانشهر مراجعه گردد

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار استمشتمل بر دو طبقه همکف و اول _نقدی2,250,000,000در تصرف غیرمشاع417_مسکونی1061/1004چابهار-خیابان قدس ،تقاطع قدس و مدرس63049
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی چابهارمراجعه گردد

چابهار-خیابان فردوسی ،خیابان فلسطین پشت دکه 74388
بازار فجر

 ملک مسکونی ولیکن با موقعیت تجاری واقع گردیده است _نقدی77,800,000,000در تصرف غیر53۰سهم مشاع از 1253/18993۱253مسکونی1210/47
بازدید برای عموم آزاد می باشد در صورت برنده شدن فرد هیچ 
گونه ادعایی قابل پذیرش نمی باشد و کلیه هزینه های دارایی 

،تامین اجتماعی و شهرداری و...بر عهده خریدار می باشد

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی چابهارمراجعه گردد

سرباز-راسک خیابان زکریای رازی جنب اداره 84755
پست راسک

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است__نقدی39,500,000,000در تصرف غیرششدانگ4210/22894مسکونی31/648
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی چابهارمراجعه گردد

20 %نقد مابقی اقساط3۶ 80,030,000,000در تصرف غیرششدانگ3500003120پرواربندی1/1051خاش-منطقه دشت آبخوان،روستای چاه شهی94745
ماهه

نرخ سود شورای پول 
و اعتبار

مشتمل بریک قطعه زمین مزروعی ،اصطبل و بهاربند،منزل 
کارگری،حلقه چاه آب ،موتورخانه،درمانگاه دامپزشکی ،مخزن 

شستشوی کاه و سرایداری

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی خاش مراجعه گردد

20 %نقد مابقی اقساط3۶ 1,050,000,000در تصرف بانکدو دانگ مشاع از ۶دانگ_170565زمین واستخر93/747زابل-منطقه دهنو کرباسک103186
ماهه

نرخ سود شورای پول 
و اعتبار

مشتمل بر یک قطعه زمین مشاع با کاربری کشاورزی و استخر 
پرورش ماهی

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی زابل مراجعه گردد

20 %نقد مابقی اقساط3۶ 150,000,000در تصرف غیرششدانگ_2390زمین مزروعی737/5زابل-روستای اله آباد از توابع شهرستان نیمروز114784
ماهه

نرخ سود شورای پول 
و اعتبار

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است_
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی زابل مراجعه گردد

4۸353سهم مشاع از 29۰۱2۰از _47542زمین  مزروعی18/53زابل-منطقه پشت آب روستای نراقی125351
سهم ششدانگ

20 %نقد مابقی اقساط3۶ 1,850,000,000در تصرف غیر
ماهه

نرخ سود شورای پول 
و اعتبار

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است_
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی زابل مراجعه گردد

20 %نقد مابقی اقساط3۶ 150,000,000در تصرف غیرششدانگ116/51148هکتارکشاورزی308مسیر زاهدان -بم ،روستای گرگ حیدرآباد134857
ماهه

نرخ سود شورای پول 
و اعتبار

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار استمشتمل بر مزرعه ،انبار علوفه،هانکار ماشین آالت  ،منزل کارگری
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی زاهدان مراجعه گردد

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است__نقدی920,000,000در تصرف غیرششدانگ264/2065مسکونی24/92نصرت آباد-خیابان امام خمینی 143158
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی زاهدان مراجعه گردد

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است__نقدی6,300,000,000در تصرف غیرششدانگ3159277مسکونی3088/59چابهار-روستای نوبندیان،بخش دشتیاری151159
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی نوبندیان مراجعه گردد

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است__نقدی1,650,000,000در تصرف غیرششدانگ_1010/75مسکونی127/263هیرمند-جنب اداره پست روستای کندو سفلی 164812
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی هیرمند مراجعه گردد

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است__نقدی1,500,000,000در تصرف غیرششدانگ466175مسکونی132/419هیرمند-خیابان هیرمند174813
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی هیرمند مراجعه گردد

 232سهم مشاع _76250زمین مزروعی5/293زاهدان-میرجاوه،روستای نوک آباد،دیزوک الدیز185355
از 3۰۰سهم مشاع 

20 %نقد مابقی اقساط3۶ 3,317,600,000در تصرف بانک
ماهه

نرخ سود شورای پول 
و اعتبار

مشتمل بر یک واحد گلخانه ،تجهیزات آبیاری ،استخر ذخیره آب 
و منزل کارگری

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است
جهت بازدید امالک به شعبه سه راه دانش مراجعه گردد

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است__نقدی360,000,000در تصرف غیرششدانگ2424تجاری 15/638محمدآباد-نیمروز194535
جهت بازدید امالک به شعبه محمدآباد مراجعه گردد

20 %نقد مابقی اقساط3۶ 5,900,000,000در تصرف غیرششدانگ1391003432زمین مزروعی102/159محمدآباد -شهرک صنعتی محمدآباد203103
ماهه

نرخ سود شورای پول 
و اعتبار

مشتمل بر یک قطعه زمین مزروعی،یک واحد مرغداری،منزل 
کارگری،سرایداری موتورخانه

بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است
جهت بازدید امالک به شعبه محمدآباد مراجعه گردد

%20نقد مابقی اقساط3۶ 5,536,800,000در تصرف بانکششدانگ1033037472زمین مزروعی1932زاهدان-روستای حسن آباد مینویی213085
ماهه

نرخ سود شورای پول 
و اعتبار

مشتمل بر یک واحد دامداری،استخر ذخیره آب ،منزل کارگری 
،ساختمان مدیریت و انبار

 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است
جهت بازدید امالک به شعبه امام خمینی زاهدان مراجعه گردد

        

از طریق  را  مازاد خود  امالک  بلوچستان در نظر دارد  و  بانک کشاورزی در استان سیستان  مدیریت شعب 
مزایده عمومی به فروش رساند:

متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر بازدید از امالک دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات 
خود همه روزه )از تاریخ 1399/05/22 لغایت 1399/06/02( به جز جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 
12 به محل این مدیریت به نشانی زاهدان سه راه دانش بلوار شهید قلنبر خیابان هفت تیر مدیریت بانک کشاورزی 

)واحد پشتیبانی( مراجعه نمایند.

پاکتهای پیشنهادات ارائه شده در روز سه شنبه مورخ 1399/06/04 راس 9 صبح در محل مدیریت در حضور 
اعضا کمیسیون معامالت مدیریت مفتوح و قرائت خواهد شد. همچنین حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی 
اختیاری و منوط به ارائه رسید تسلیم اسناد به بانک می باشد. بدیهی است عدم حضور متقاضی در روز موعد مانع 

بازگشایی پاکات مزایده نخواهد بود.
شرایط:

سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مندرج در آگهی مزایده می باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده 

می بایست نزد شعبه سه راه دانش واریز و رسید آن ارائه و یا معادل مبلغ مذکور چک تضمین شده بانکی ارائه گردد.

-بازدید از امالک و مطالعه سوابق مربوط قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری می باشد.
-بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است.

- کلیه امالک با وضع موجود به فروش میرسد و در صورت داشتن متصرف تخلیه ملک به عهده خریدار است.
- هزینه نقل و انتقال اسناد بر عهده خریدار می باشد.

مدیریت شعب بانک در استان سیستان و بلوچستانثص

موضوع: مزایده امالک مازاد بانک در مرداد ماه سال 99
نوبت اول 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
به  در مجلس  تهیه طرحی  از  تازگی  به  اسالمی 
منظور تغییر در شیوه سهمیه بندی بنزین خبر داد 
که طبق اعالم شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی تا کنون این طرح مصوب و ابالغ نشده است.

است،  کرده  طراحی  مجلس  که  طرحی  در 
پیشنهاد شده که سهمیه بنزین به جای خودروها 
این  در  داده شود.  تخصیص  ها  خانواده  افراد  به 
طرح پیش بینی شده به هر فرد از جامعه ماهیانه 
2۰ لیتر بنزین تعلق گیرد. همچنین پیش بینی شده 
که سامانه ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو 

ندارند، تهیه شود.
 از سوی دیگر در این طرح دیده شده که دولت 
در  هستند،  خودرو  فاقد  که  را  افرادی  بنزین  سهمیه 

آخر ماه بردارد و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ 
کند تا آنها بتوانند کاال خریداری کنند که طبق گفته 
مجلس  کمسیون  سخنگوی   نیاسر،  شریعتی  مالک 

اکنون در نوبت اعالم وصول قرار دارد؛  این طرح 
چراکه بر اساس شیوه سهمیه بندی جدید حدود 5۰ 
درصد خانواده ها که خودرو ندارند از یارانه انرژی 
نیز بی بهره اند و در واقع نحوه توزیع یارانه سوخت 

ناعادالنه است و الزم است که اصالح شود.
در این راستا فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی گفت: در حال حاضر 
گذشته  همچون  بنزین  سهمیه  تخصیص  شرایط 
این  در  جدیدی  تصمیم  دولت  هیات  اگر  و  است 
اجرای  به  ملزم  از تصویب،  اتخاذ کند پس  رابطه 

آن هستیم.
وی افزود: تا کنون مصوبه ای ابالغ نشده و 
باید جزییات و روند پیشرفت این طرح را از کمیسیون 

انرژی مجلس شورای اسالمی جویا شد.

تازه ترین اخبار از تغییر نحوه سهمیه بندی بنزین
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استان  مرزبانی  فرمانده 
و  تالش  با  گفت:  یالم  ا
مرزبانی  نیروهای  مجاهدت 
نظامی،  قضایی،  های  مجموعه  و 
انتظامی، امنیتی، سپاه و بسیج مردمی؛ 
خوشبختانه امنیتی پایدار و مثال زدنی 
در پهنه 43۰ کیلومتر مرز استان ایالم 

حاکم و برقرار است.
در  سپهری«  کیاست  »سرهنگ 
مصاحبه با جمعی از رسانه های دیداری 
و  خبرنگار  روز  تبریک  با  شنیداری  و 
تیزبینی  و  هوشیاری  با  اینکه  بیان  با 
خادمان ملت در مرزبانی، تمام نوار مرزی 
استان تحت نظارت و رصد اطالعاتی 
است، اظهار داشت: تمام تالش ما این 
است که زمینه و امنیت کامل را برای 
فعالیت قانونی تجار و بازرگانان دو کشور 
ایران و عراق در مرز بین المللی »سپهبد 

شهید قاسم سلیمانی« فراهم کنیم.
وی با اشاره با اینکه بین مرزبانان 
دو کشور ایران و عراق تعامل، همکاری 
افزود:  است،  برقرار  خوبی  همراهی  و 
گونه  هر  با  امان  بی  و  جدی  مبارزه 
قاچاق کاال و ارز، از اولویت های اصلی 

مرزبانان استان است.
به  ایالم  استان  مرزبانی  فرمانده 
قاچاق  بزرگ  محموله  ضبط  و  کشف 
۱۸ میلیاردی کاال قبل خروج از کشور 
در مرز مهران اشاره کرد و یادآور شد: 
کامل  اشراف  و  هوشیاري  تالش،  با 
تجاری  محوطه  در  مستقر  مرزبانان 
با هماهنگی  و  المللی مهران  بین  مرز 
دستگاه  دو  خروج  از  قضایی  دستگاه 

تریلر حامل بار قاچاق ۱۸ میلیارد ریالی 
شامل: کاالی پزشکی و دارویی، قطعات 
خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد 
به سمت  قیمتی  غذایی و سنگ های 

کشور مقابل جلوگیری شد.
»سرهنگ سپهری« با بیان اینکه 
این بار قاچاق فاقد هرگونه اظهار نامه 
کاال و یا مجوز تجاری الزم بوده است، 
قاچاق  بار  و  اقالم  ساخت:  خاطرنشان 
یابی  عیب  وسایل  قلم   42۸ شامل؛ 
انواع  قلم   ۱3۰۰ خودروی،  قطعات  و 
قلم   ۱۰۰۰ دارویی،  و  پزشکی  اقالم 

انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، نزدیک 
به پنج تن اقالم خوراکی شامل زعفران، 
عسل و پسته به همراه سه کیلو و 35۰ 
گرم سنگ قیمتی و ارزشی فیروزه بود 
و  کشف  کشور،  از  خروج  از  قبل  که 

ضبط شدند.
وی تصریح کرد: در این رابطه فعاًل 
دو نفر راننده تریلرها و یک نفر تاجر با 
هویت معلوم به عنوان متهم شناسایی و 
با هماهنگی مرجع قضائي موضوع تحت 

رسیدگی است.
ایالم  استان  مرزبانی  فرمانده 

کامل  اشرافیت  با  مرزبانان  تاکید کرد: 
استان و کنترل دقیق  این  بر مرزهای 
مرز بین المللی مهران، از قاچاق هرگونه 
کاال جلوگیري کرده و با مخالن امنیت 

مرزی برخورد قاطع بعمل خواهد آمد.
»سرهنگ کیاست سپهری« اضافه 
کرد: مردم عزیز استان و بویژه عشایر 
تردد  گونه  هر  از  باید  مرزنشینان،  و 
در  قانونی  مجوز  بدون  و  غیرقانونی 
کنند  خودداری  مرزی  ممنوعه  مناطق 
تا با خطرات و مشکالت عدیده مواجه 

نشوند.

فرمانده مرزبانی استان خبر داد:

امنیتی پایدار و مثال زدنی در مرز ایالم برقرار است
آرا  جهان  شهید  پایگاه  شوراي  اعضاي  با  دیدار  در  مدیرعامل 

عنوان کرد:
دیدگاه های عملیاتی بسیج باید همسو و همگام با توسعه 

پاالیشگاه گاز ایالم باشد

اینکه بسیج به هر  با اشاره به  مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
کاری ورود کند، موفق خواهد بود، گفت: دیدگاه هاي عملیاتي بسیج باید 
تا در همه زمینه ها  باشد  با توسعه پاالیشگاه گاز ایالم  همسو و همگام 

پیشرفت حاصل شود.
” روح اله نوریان” در دیدار با اعضای شورای پایگاه مقاومت شهید 
جهان آرا شرکت پاالیش گاز ایالم رویکرد این پایگاه مقاومت را رویکردی 
فرهنگی و ورزشی عنوان کرد و افزود: بسیج یک تفکر و فرهنگ است و 

هر جا نیاز باشد باید حضوری فعال داشته باشد .
وی به حضور بسیجیان در زمان جنگ تحمیلی و همچنین سیل سال 
بعنوان  تحمیلی  زمان جنگ  در  بسیج  داشت:  اظهار  و  اشاره کرد  گذشته 
پیشقراوالن عرصه نبرد خوب درخشیدند و امروزه در عرصه های مختلف 

از جمله اقتصادی تالش می کند تا کشور به جایگاه واقعی خود برسد.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه بسیج در هر 
جایی ورود کرده توانسته نقشه های دشمنان را در زمینه های مختلف به 
یاس و ناامیدی تبدیل کند،گفت: بسیجیان پاالیشگاه گاز ایالم با تکیه بر 
توان داخلی و به منظورعدم وابستگی به خارج، اقدامات قابل توجهی در 
زمینه های تخصصی پاالیشگاه انجام داده اند که خروجی آن حمایت از 

تولیدات داخلی بوده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به با اشاره به فرمایش مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه هر کسی در دل خود برای سرنوشت خود و سرنوشت 
ملت و آینده ایران اسالمی ارزش قائل باشد، او یک بسیجی است، تصریح 
کرد: بسیج و نخبگان می بایست در عرصه های مختلف علمی پژوهشی، 
پدافند غیرعامل و غیره حضوری فعال داشته باشند تا این واحد صنعتی بتواند 

در زمینه های مختلف روز به روز قله های ترقی را طی کند.
در ابتدای این دیدار” سید سعید موسوی” فرمانده پایگاه مقاومت شهید 
پایگاه  این  انجام شده  اقدامات  از  آرا پاالیشگاه گاز ایالم گزارشی  جهان 

در حوزه های مختلف فرهنگی ،ورزشی و غیره سال گذشته ارائه نمود.

ابالغ دستورالعمل مالیات مقطوع مشاغل برای عملکرد 1398

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل از ابالغ دستورالعمل مالیات مقطوع مشاغل 
برای عملکرد ۱39۸ خبر داد ابراهیم قلی زاده گفت: شرط اصلی استفاده و بهره 
مندی از ظرفیت مالیات مقطوع در سال ۱39۸ این است که اواًل مودیان محترم 
مشاغل جزء گروه دوم و سوم آیین نامه اجرایی ماده 95 ق.م.م باشند. ثانیًا مجموع 
آنها در سال ۱39۸ حداکثر 9.9۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل  فروش کاال و خدمات 

نهصد و نود میلیون تومان باشد.
وی افزود: نحوه تعیین مالیات مقطوع صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی 

عملکرد سال 97 آنها به شرح زیر است.
صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا مبلغ 25.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل دو 

میلیون و پانصد هزار تومان بدون افزایش عملکرد سال ۱397
تا  25.۰۰۰.۰۰۱ریال  مبلغ  از  قطعی  مالیات  میزان  با  مشاغل  صاحبان 

5۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال 4 درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱397 
تا  ریال   5۰.۰۰۰.۰۰۱ مبلغ  از  قطعی  مالیات  میزان  با  مشاغل  صاحبان 

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  ۸ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱397 
صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  ۱2 

درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱397
مدیر کل امور مالیاتی اظهار داشت: از مزایای استفاده از تسهیالت مالیات 
مقطوع عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک موضوع 
قانون مالیات های مستقیم است و مودیان مالیاتی صرفًا فرم مربوطه را باید تا پایان 

مرداد ماه تکمیل و به سازمان مالیاتی ارسال کنند.
www.  قلی زاده گفت: فرم مربوطه در سامانه سازمان مالیاتی به آدرس

tax.gov.ir  قرار داده شده است. در صورتیکه مودیان امکان پرداخت یکجا را 
نداشته باشند می توانند در 5 قسط مساوی پرداخت نمایند. نکته مهم این که اگر 
مالیات مشاغل عملکرد سال ۱397 مودیان محترم قطعی نشده باشد درصدهای 
فوق االشاره نسبت به مالیات تشخیص قابل اعمال بوده و می توانند با ارسال 

فرم مربوطه از این تسهیالت استفاده نمایند.
 وی افزود: بر طبق آمار، 97 درصد مشاغل استان جزء مودیانی هستند که 
مالیات آنها کمتر از 25.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و نیازی به افزایش ندارند. ضمنًا مودیان 
محترم مالیاتی که حائز شرایط استفاده از این ظرفیتها و تسهیالت نیستند می توانند 

اظهارنامه مالیاتی خود را با ارائه درآمد واقعی تا پایان مرداد ماه تسلیم نمایند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی:
عملیات تکمیلی پروژه محور توره- بروجرد با ۴۴۰ 

میلیارد ریال اعتبار انجام می شود
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: عملیات تکمیلی پروژه محور 

توره- بروجرد با 44۰ میلیارد ریال اعتبار انجام می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم 
درباره وضعیت پروژه محور توره-بروجرد اظهار داشت: 24 کیلومتر از محور توره 
- بروجرد در حوزه استان مرکزی قراردارد که از کیلومتر ۰ تا 7.5 در حال انجام 
عملیات خاکی است.احمد مرزبان بیان کرد: از کیلومتر 7.5 تا کیلومتر ۱۰ یک الیه 
آسفالت  انجام شده و از کیلومتر ۱۰ تا ۱4 در حال عملیات تثبیت بوده و از کیلومتر 
۱4 تا 2۰ عملیات زیر اساس انجام شده و از کیلومتر 2۰تا 24 هم پیمانکار مربوطه 

درحال عملیات تثبیت بستر است.
 وی افزود: قرارداد این پروژه در مرحله نخست مبلغ 9 میلیارد ریال بوده که  
قرارداد باقیمانده عملیات تکمیلی از محل اعتبارات ملی به مبلغ 44۰ میلیارد ریال 

دردست مناقصه است.

اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع
گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده-به گزارش روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی: تحویل سیلندر 
گاز مایع در این منطقه از هفته آینده به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

رئیس تامین و توزیع این شرکت افزود: توزیع گاز مایع پیش از این 
به صورت حواله دستی و از طریق عوامل توزیع انجام می شد که این کار 

مشکالت بسیار برای شهروندان داشت. 
وی ادامه داد: یکی از اهداف این طرح که از 2۰ مرداد اجرا می شود 
توسعه دولت الکترونیک و لغو مبادالت کاغذی و پولی با توجه به شیوع 
کرونا و از طرفی امکان نظارت بیشتر بر توزیع و مشخص شدن مصرف 

کننده های واقعی است.  
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  توزیع  و  تامین  رئیس 
سامانه  در  نام  ثبت  با  می توانند  شهروندان  گفت:  رضوی  خراسان  منطقه 
احراز  و  مشخصات  ثبت  به  نسبت   newtejaratasan. niopdc.ir

هویت در این سامانه اقدام نمایند.
تایید ارگان متولی مربوطه اطالعات  با  اقدام  از این  وی افزود: پس 
شهروندان به دستگاه کارت خوان عامل توزیع مورد نظر منتقل می شود و 

می توانند سیلندر گاز مایع خود را تحویل بگیرند. 
قلی زاده ادامه داد: در این طرح دو گروه عمده خانوارهای روستایی 
و حاشیه شهرها همچنین اصناف و کارخانه ها مورد توجه هستند اما گروه 
اول نیاز به ثبت نام ندارند زیرا اطالعات آن ها پیش از این در سامانه ثبت 

شده است. 
وی گفت: گروه اصناف و کارخانجات یک ماه فرصت دارند اطالعات 

مربوط به پروانه کسب و دیگر مشخصات خود را ثبت نمایند.
منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  توزیع شرکت  و  تامین  رییس 
با تعامل صورت  این طرح   افزود: در ماه نخست اجرای  خراسان رضوی 
گرفته دارا بودن پروانه کسب معتبر اجباری نیست اما از ماه های آتی باید از 

اتحادیه یا انجمن صنفی مربوطه مجوزهای الزم را کسب نمایند. 
وی با بیان اینکه هیچ مشکلی برای تامین گاز مایع متقاضیان وجود 
ندارد ادامه داد: در هر ماه چهار هزار تا 47۰۰ تن گاز مایع در منطقه خراسان 

رضوی توزیع می شود. 
طریق  از  و  دولتی  مصوب  قیمت  با  مایع  گاز  خرید  گفت:  زاده  قلی 
دستگاه های کارت خوان با دریافت رسید از عاملین توزیع امکان پذیر است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان مطرح کرد:
 استقبال وزارت ورزش از سرمایه گذاری شرکت فوالد 

مبارکه در احداث دهکدۀ المپیک
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در جریان بازدید از خطوط تولید 
و اماکن ورزشی فوالد مبارکه، در خصوص پروژه های بزرگ ورزشی استان 
و همچنین عملکرد این شرکت در زمیـــنۀ ورزش با مهندس عظیـــمیان 

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت وگو و تبادل نظر کرد.
در این دیدار مهندس عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، ضمن 
به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان  انتصاب سید محمد طباطبایی  تبریک 
استان اصفهان، اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان به منظور عمل 
به مسئولیت های اجتماعی خود این آمادگی را دارد تا برای احداث دهکدۀ 
المپیک در حاشیۀ ورزشگاه نقش جهان اقدام کند؛ چراکه اساسا این رویکرد 
را در راستای غنی سازی ساختار ورزش استان و کشور و خدمت به جوانان 

به عنوان باارزش ترین سرمایۀ کشور می داند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این مطلب که رویکرد شرکت 
فوالد مبارکه توسعۀ همۀ رشته های ورزشی تحت پوشش باشگاه است، افزود: 
در توسعۀ رشته فوتبال که بخش بیشتری از مخاطبان را به خود اختصاص 
داده است، برنامۀ خاصی تدوین کرده ایم؛ اما سایر رشته ها را نیز به دست 
فراموشی نخواهیم سپرد و برای رشد آن ها در سطح قهرمانی برنامه های 
منسجم و منظمی داریم. این برنامه ریزی ها به زودی به بار خواهد نشست و 

همگی شاهد این رشد در سطح ورزش استان و کشور خواهیم بود.
وی در پایان از همۀ مسئولین درخواست کرد فوالد مبارکه را برای 

ساخت دهکدۀ المپیک اصفهان و توسعۀ ورزش استان یاری دهند.
المپیک  دهکدۀ  احداث  کرد:  تأکید  طباطبایی  محمد  سید  ادامه،  در 
بزرگ  ورزشگاه  هکتاری   3۰۰ طرح  برای  مبارکه  فوالد  سرمایه گذاری  و 
نقش جهان در حضور وزیر ورزش و جوانان مطرح شده و مورد استقبال نیز 
قرار گرفته است. وی با اشاره به دیدگاه مثبت وزارت ورزش و جوانان برای 
اجرای فازهای بعدی ورزشگاه نقش جهان تصریح کرد: استفادۀ بهینه از کل 
فضای ورزشی موجود در ورزشگاه نقش جهان و متعاقب آن احداث دهکدۀ 
المپیک خواستۀ مشترک وزارت ورزش و جوانان و فوالد مبارکه است، بنابراین 
این آمادگی را داریم که با حضور نمایندۀ حقوقی فوالد مبارکه و نمایندۀ 
طرح و برنامۀ وزارت ورزش و جوانان، بازدید میدانی از مجموعۀ ورزشگاه 
نقش جهان انجام گیرد و مراحل قانونی واگذاری زمین و نهایتا ساخت دهکدۀ 
المپیک آغاز شود.در ادامۀ این دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان 
با مجتبی لطفی رئیس امور ورزش فوالد مبارکه دیدار و با دستاوردهای این 

واحد در توسعۀ ورزش همگانی و خانوادۀ کارکنان آشنا شد.

بازدید سرپرست شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي 
از برخي واحدهاي تولیدي

مرکزی- همزمان با فرارسیدن 2۱ مرداد روز ملي حمایت از صنایع 
و  مرکزي  استان  سرپرست شرکت شهرکهاي صنعتي  متوسط  و  کوچک 

معاونین و مدیران این شرکت از برخي واحدهاي تولید بازدید نمودند .
استان مرکزی  روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی  گزارش  به 
همزمان با فرارسیدن 2۱ مرداد روز ملي حمایت از صنایع کوچک ، سرپرست 
و معاونین ومدیران این شرکت  با حضور در برخي واحدهاي تولیدی مستقر 
در  شهرک صنعتي خیرآباد از نزدیک در جریان تنوع تولید و مشکالت صنایع 
مستقر در این شهرک قرار گرفتند و با اهداء لوح از آنان تقدیر بعمل آمد. 
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در حاشیه این بازدید 
گفت: در شرایط کنوني  و در سالي که به نام جهش تولید نام گذاري شده 
است رفع موانع تولید و حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ایجاد شرایط 

مناسب جهت تولید ضروري است .
وي افزد : بهره گیري از صنایع کوچک و متوسط مي تواند تکیه گاه 
مطمئني براي توسعه اشتغال زایي باشد وبا توسعه صنایع تولیدي در بخش 
هاي مختلف شاهد سطح اشتغال و فعال شدن فضاي کسب و کار و توسعه 
صنعتي خواهیم بود. گفتني است واحد تولیدي زرین شیشه مرکزی در شهرک 
صنعتی خیر آباد اراک که بمناسبت روز حمایت از صنایع کوچک بازدید شد 
شیشه های سکوریت ، لمینت و دکوراتیو   به کانادا ، قطر، عمان ، عراق و 
افغانستان صادر مي کند. این  واحد تولیدي تولید حدود5۰ نفر نیروی ماهردارد 
و در سال گذشته بیش از 2۰ هزار مترمربع انواع شیشه های سکوریت و 
چند الیه ضد گلوله تولید داشته است. شرکت فوالد برق اراک  یکي دیگر 
واحد صنعتي که بازدید شد با تعداد 3۰ نفر نیروی فنی تولید تابلو های برق 
اعم از توزیع ، کنترل ، اتوماسیون ، خازنی و 2۰کیلو ولت  و صادرات 5۰ 
میلیارد ریالی را دارد. واحد تولیدي منسوجات زند طب دیگر واحد تولیدي 
با مساحت 2۰۰۰ مترمربع تولید تقریبی بیش از 25۰۰  دست  لباس های 
یک بار مصرف بیمارستانی در روز  را  دارد و براي ۱5 نفر بطور مسقتم و 

3۰ نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد نموده است.

پانزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان؛

روابط عمومی آبفا استان اصفهان به عنوان روابط عمومی خالق شناخته شد
روابط عمومی آبفا استان 
دوره  پانزدهمین  در  اصفهان 
عملکرد  رزیابی  ا ره  جشنوا
روابط عمومی های استان اصفهان، حائز 

رتبه »روابط عمومی خالق« گردید. 
آموزش  و  عمومی  روابط  مدیر 
اصفهان  استان  آبفا  شرکت  همگانی 
با اعالم این خبر افزود: روابط عمومی 
آبفا با شرکت در هشت محور نوآوری 
ریزی  برنامه  پیشرو،  های  فعالیت  و 
و  یابی  اطالع  اثربخشی،  ارزیابی  و 
افکار سنجی، روابط عمومی دیجیتال، 
ارتباطات رسانه ای، محتواسازی، رویداد 
پردازی و مسئولیت اجتماعی حایز رتبه 

خالق گردید. 
به  اشاره  با  طبا  بنی  اکبر  سید 
شرکت  عمومی  روابط  های  فعالیت 
گذشته،  سال  در  اصفهان  استان  آبفا 
در  رویدادهای تخصصی  کرد:  اعالم 
بانوی  پویش های  مانند  این شرکت 
زیباست،  تو  لبخند  به  یران  ا آب، 

همچنین  و  است  خطر  در  آب  جان 
بقه  مسا و  ژه  ا و نخستین  ه  ر ا جشنو
بسیاری  و  زندگی«  »آب=  نقاشی 
رسانه  بخش  در  دیگر  های  فعالیت 
و افکار سنجی، موجب شد تا داوران 
استان  آبفا  عمومی  روابط  جشنواره، 
اصفهان  را به عنوان روابط عمومی 

کنند.   شناسایی  خالق 
مراسم  این  است  ذکر  شایان 
معاون  حضور  با  ماه   مرداد  شانزدهم 
استانداری  اجتماعی  امنیتی  سیاسی 
برگزار  استانداری   محل  در  اصفهان 
های  دستگاه  عمومی  روابط  و  شد 
به  و  از طریق ویدئو کنفرانس  اجرایی 

صورت مجازی مراسم را رصد کردند. 
گفتی است روابط عمومی های استان در 
رتبه های خالق، عالی، برتر و پویا رتبه 
بندی شدند که روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان با کسب 
در جشنواره  رتبه  باالترین  رتبه خالق 

را اخذ نمود.

طبق   4۰ سایز  آجدار  میلگرد  بار  اولین  برای 
استاندارد ملی INSO 3۱32 و مطابق گرید آج 4۰۰ 
در کارگاه نورد 3۰۰ ذوب آهن اصفهان تولید شد و 

سبد محصول میلگرد این شرکت را کامل تر کرد.
علیرضا مهرابی سرپرست خدمات فنی تولید نورد  
در این خصوص گفت : با توجه به خط تولید کارگاه نورد 
3۰۰ و نیروی نوردی باال برای تولید محصول آجدار 
N4۰، امکان تولید این محصول در گروه نهایی وجود 
نداشت که در این راستا نیروی نوردی و گشتاور با توجه 
به قدرت موتور و ضریب گیربکس های قفسه میانی 
محاسبه گردید و با بررسی های به عمل آمده و صحت 
سنجی انجام شده، تولید محصول در قفسه های میانی 
امکان سنجی گردید . بدین منظور کارشناسان طراحی 

کالیبر  بررسی و طراحی  این مجموعه، مراحل  کالیبر 
 N4۰ بیضی ماقبل آخر و کالیبر قفسه آخر میلگرد آجدار
را در قفسه های ۱3 و ۱4 گروه میانی انجام دادند.وی 
افزود: مشکل تولید محصول در گروه میانی فاصله زیاد 
آخرین قفسه با راهگاه های رولیک دار انتقال محصول 
به بستر خنک کننده می باشد. لذا جهت جلوگیری از 
جا ماندن شاخه آخر در محدوده بین قفسه آخر و قفسه 
های نهایی، مراحل طراحی و ساخت 4 عدد میز رولیک 
دار در دستور کار قرار گرفت و پس از تهیه نقشه های 
اجرایی توسط دفتر فنی، توسط بخش مکانیک کارگاه، 
سفارش ساخت آن به کارگاه های ساخت ارسال گردید 
و مراحل ساخت آن در کارگاه های ساخت مهندسی نت 

به پایان رسید و به نورد 3۰۰ تحویل داده شد.   

 N3۶ علیرضا مهرابی اضافه کرد: سابقه تولید 
با وجود آمپر باال در قفسه های  در کارگاه نورد3۰۰ 
این  تولید  نقیصه در  این  نبود که  پذیر  امکان  نهایی 
محصول برطرف گردید و نکته دیگر اینکه در پروفیل 
های سنگین امکان حصول به خواص مکانیکی طبق 
خواص  مرحله  این  در  که  نداشت  وجود  استاندارد 

مکانیکی قابل قبولی بدست آمد.
وی گفت: این نوع میلگرد قابلیت تولید مطابق 
 ISO ، DIN ، Cares ، Gost کلیه استانداردها
این  آتی  برنامه  و  دارد  را   .، BS .ISO ASTM
نورد  کارگاه  در   N5۰آجدار میلگرد  تولید  مدیریت  
3۰۰ مطابق استاندارد INSO3۱32 با کلیه گریدها 

می باشد. 

تولید میلگرد آجدار N40 ،سبد محصوالت فوالدی ذوب آهن را تکمیل تر کرد

و  اموربندری  معاون  حضور  با 
دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  اقتصادی 
در  فعال  نیروهای   ، بوشهر  استان 
بوشهر،  بندر  در  کرونا  با  مبارزه  بخش 

تقدیر شدند.
،صبح  عمومی  روابط  گزارش  به 
نسب  شکیبی  محمد  حضور  با  امروز  
معاون اموربندری و اقتصادی، عباسی 
رئیس  علیپور  و  بندری  امور  رئیس 
و  بحران  مدیریت  ای،  اس  اچ  اداره 
و  بنادر  کل  اداره  عامل  غیر  پدافند 
کارکنان   ، بوشهر  استان  دریانوردی 
با  مقابله  بخش  در  شاغل  نیروهای  و 
کرونا و اختصاصا نیروهای ضدعفونی 
به  ورودی  خودروهای  گندزدایی  و 
بوشهر  بندر  عملیاتی  های  محوطه 

،تقدیر شدند.
شکیبی نسب  در اینباره گفت: با 
توجه به شیوع ویروس کرونا و بمنظور 
رعایت پروتکل های  بهداشتی نسبت 
به تمامی ورودی ها به اداره کل  اعم از 
عابر پیاده و خودرو ،از روز اول حضور این 
ویروس تیم هایی در مبادی ورودی اداره 

کل نسبت به انجام مراحل ضد عفونی و 
گندزدایی مستقر شدند .

ترین  از حساس  :یکی  افزود  وی 

بندر  در  ویروس  این  با  مقابله  نقاط 
بوشهر مبادی ورودی  خودروهای حمل 
بارمیباشد که این اداره کل باایجاد یک 

و  عملیاتی  محوطه  ورودی  در  کانتر 
استقرار تیم  ضد عفونی و گندزدایی در 

این خصوص اقدام نموده است.

تقدیر از نیروهای فعال در بخش مقابله باکرونا در بندر بوشهر  

مرکزی- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: 24 نقطه حادثه 
خیز این استان در دولت یازدهم و دوازدهم ایمن سازی شد. علی زندی فر در نشست مطبوعاتی 
با خبرنگاران افزود: سال 92 براساس آمار موجود، 32 نقطه حادثه خیز در جاده های این استان 
وجود داشت که تعداد این نقاط در راستای افزایش ایمنی جاده های استان و کاهش حوادث 

جاده ای به هشت نقطه کاهش یافته است.
وی ادامه داد: هشت نقطه حادثه خیز باقی مانده در جاده های استان مرکزی نیز برای 
جلوگیری از بروز حوادث احتمالی آشکار سازی شده  است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی گفت: سال ۸۶، ۱۱7 نقطه حادثه خیز در جاده های این استان وجود 

داشت که سال ۸9 تعداد این نقاط به ۶9 و در سال 92 به 32 نقطه کاهش یافت.
زندی فر ایمن سازی جاده های استان مرکزی را از برنامه های اولویت دار اداره کل 

۶۰۰ دستگاه  تا   5۰۰ افزود:  و  استان عنوان کرد  این  نقل جاده ای  و  راهداری و حمل 
روزهای  در  این خودروها  تعداد  که  دارند  تردد  استان  جاده های  در  روزانه  نقلیه  وسیله 
 ۱32 شیروانی  شیب  داد:  ادامه  وی  می یابد.  افزایش  نقلیه  وسیله  میلیون  یک  تا  پیک 
واژگونی  از  جلوگیری  و  سازی  ایمن  راستای  در  مرکزی  استان  جاده های  از  کیلومتر 

خودروها اصالح شده  است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: اصالح شیب شیروانی 
جاده های این استان در سال جاری کاهش ۱۰ درصدی واژگونی خودروها را به همراه داشته  
است. زندی فر، از بهره برداری ۱3 طرح اداره کل راهداری و حمل و نقل استان مرکزی در 
هفته دولت خبرداد و افزود: بهره برداری از این طرح ها با اعتباری بالغ بر 35۰ میلیارد ریال 

در جاده های استان آغاز می شود.

وی خاطرنشان کرد: اعتبارات مورد نیاز نگهداری و بازسازی راه های روستای استان 
مرکزی از محل اعتبارات استانی بوده و اعتبارات استانی این اداره کل در سال جاری 2۶ 
درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته  است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی افزود: اعتبارات ملی این اداره کل از ابتدای سال جاری تاکنون 4۰ درصد 
افزایش یافته و افزایش جذب این اعتبارات تا پایان امسال در دستور کار قرار دارد. زندی 
فر تحقق اقتصاد مقاومتی در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی را از 
دیگر برنامه های این اداره کل عنوان کرد و گفت: در راستای تحقق این شعار سال گذشته 
4۰ دستگاه بیل برفروب توسط کارکنان این اداره کل تعمیر و مورد استفاده قرار گرفت. وی 
ادامه داد: تعمیر این دستگاه ها، ۱۶ میلیارد ریال صرفه جویی در هزینه های اداره کل راهداری 

و حمل نقل جاده ای استان مرکزی به همراه داشت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی: 24 نقطه حادثه خیز جاده های مرکزی در دولت تدبیر و امید ایمن سازی شد

مفقودی 
برگ سبز

سواری پراید مدل نسیم سفری DM مدل ۱375 رنگ سفید – روغنی
شماره موتور 392۸۶۶

S ۱442274۱۱4343 شماره شاسی
پالک ایران 2۱-947 ی 39

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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استان  خبری  گروه   
شهرستان  رضوی  خراسان 

بردسکن عادله رحمانی
شورای  ریاست  و  جمعه  مام  ا
فرهنگ عمومی شهرستان بردسکن با 
بیان اینکه در حوزه خبرنگاری احتمال 
گفت:  دارد  وجود  خبر  کذب  و  صدق 
رادر  کذب  احتمال  باید   خبرنگاران 
خبرها کمرنگ و صداقت را تقویت کنند.  
به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار 
در اداره فرهنگ وارشاد اسالمی بردسکن 
با حضور فرماندار و امام جمعه شهرستان 

برگزار گردید. 
حجت االسالم و المسلمین امینی 
دانست  ارزشمند  کاری  را  خبرنگاری 
باعث  خبر  عرصه  در  رقابت  گفت:  و 
رقابت ها زمانی می  پیشرفت  شود و 
تواند تاثیر خود را بگذارد که منجر به 

انتقام نشود. 
در  خواست   خبرنگاران  از  وی 
عرصه خبر صداقت و امانت دار خوبی 
باشند و  همه جوانب را در نظر بگیرند. 
حجت االسالم امینی با بیان اینکه 
کار  ابزار  و  زبان   ائمه جمعه  کار  ابزار 
خبرنگاران قلم است گفت:  خبرنگاری 
کار ارزشمندی است  و باید  ابعاد انتقاد 
رعایت شود تا باعث  یاس و ناامیدی 
مردم نشود و همچنین مدیران باید از 
استقبال  خبرنگاران  منصفانه  نقدهای 
یک  انتقاد   بی  جامعه  که   چرا  کنند 

جامعه مرده است. 
در این مراسم که با توجه به شیوع 

ویروس کرونا به صورت محدود برنامه 
با  بردسکن  فرماندار  بود،  شده  ریزی 
گرامی داشت دهه امامت ووالیت و روز 
خبرنگار و یاد و خاطره شهدای عرصه 
خبر و خبررسانی به ویژه شهید محمود 
نورمحمد  مرحوم  همچنین  و  صارمی 
خبر  عرصه  پیشکسوت  اولین  نوری 
اظهارداشت:  بردسکن  شهرستان  در 
مدیران ادارات باید ارتباط تنگاتنگی با 
گوی  پاسخ  و  باشند  داشته  خبرنگاران 

سئواالت آنها باشند.  
ینکه  ا بیان  با  شاکری  مجتبی 
خبرنگاران نباید از روی احساسات اخبار 
را منعکس کنند گفت:  یک خبرنگار باید 

سرعت  صداقت،  تقوا،  خبر  ارسال  در 
ودقت را سرلوحه کار خود قرار دهد و 

بی طرفانه  عمل کند .
و  فرهنگ  اداره  رئیس  درادامه 
ارشاد اسالمی بردسکن با گرامی داشت 
۱7 مردادماه روز خبرنگار از زحمات و 
و  کرد  تقدیر  خبرنگاران  های  تالش 
گفت: خبرنگاران  سربازان گمنام عرصه 
اطالع رسانی هستند و در همه حوزه ها 

حضور چشمگیری  دارند. 
کرد:  عنوان  مفتوحی  مجید   
اطالع  و  بخشی  آگاهی  در  خبرنگاران 
مقابله  و  پیشگیری  حوزه  در  رسانی  
با ویروس کرونا و رزمایش مواسات و 

همدلی  به خوبی نقش خود را ایفا کردند 
و در شهرستان بردسکن با ایجاد پویش 
مردمی مقابله با ویروس کرونا با کمک 
خیرین  مجمع  همیاری  و  خبرنگاران 
بیش از ۱۶۰ میلیون تومان  کمک نقدی 
جمع آوری شد و توانستیم  در تمامی 
نقاط شهری و روستایی شهرستان پک 

بهداشتی توزیع کنیم. 
سم  ا مر ین  ا ر د  : ست گفتنی 
و  یل  مسا ن  ا ر نگا خبر ز  ا یک  هر
بیان  را  خود  کاری  حوزه  مشکالت 
کردند و درپایان  با اهداء لوح سپاس 
خبرنگاران  های  تالش  و  زحمات  از 

آمد. عمل  به  تجلیل 

بمناسبت گرامیداشت روزخبرنگار در بردسکن برگزار گردید؛

خبرنگاران باید کذب را در خبرها کمرنگ و صداقت را تقویت کنند
درجلسه شورای مهارت شهرستان بردسکن عنوان شد؛

به  جوانان  مهاجرت  از  آموزی  مهارت  گسترش  با   
شهرستان های همجوار جلوگیری می شود

گروه استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن عادله رحمانی
فرمانــدار بردســکن بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای خــوب معیــن هــای 
اقتصــادی، فرهنگــی گفــت: اســتفاده ازظرفیــت معیــن هــای اقتصــادی 
فرهنگــی یــک فرصــت خــوب اســت ولــی متاســفانه امــروزه خیلــی از 
جوانــان بعــد از اتمــام دوران تحصیلــی از مهــارت خاصــی برخــوردار نمــی 
باشــند کــه مــی تــوان بــا گســترش آموزشــگاههای مهارت آمــوزی ضمن 
ایجــاد زمینــه اشــتغال درحرفــه مــورد نظــر از مهاجــرت جوانان به اســتان 

هــا و شهرســتان هــای همجــوار جلــو گیــری کــرد.
ــوزی در  ــارت آم ــزوم مه ــر ل ــه ب ــن جلس ــاکری در ای ــی ش مجتب
جهــت افزایــش ایجــاد اشــتغال در حــوزه هــای اقتصــادی تاکیــد کــرد: 
شهرســتان بردســکن دارای معــادن غنــی مــی باشــد کــه بــرای ایجــاد 
اشــتغال مولــد و پایــدار نیازمنــد حرفــه آمــوزی و مهــارت اســت. یکــی 
ازبرنامــه هــا و اهــداف معیــن هــای اقتصــادی توانمنــد ســازی جوامــع 

روســتایی و توســعه مهــارت اســت.
فرمانــدار بردســکن بــه ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای شهرســتان 
بردســکن درحــوزه کشــاورزی و معــادن اشــاره کــرد و گفــت: 9۰ درصــد 
اشــتغال بردســکن در بخــش کشــاورزی اســت کــه گــردش مالی ســاالنه 

آن بالــغ بــر هــزار میلیــارد تومــان اســت.
ــتان  ــادن در اس ــوزه مع ــکن در ح ــتان بردس ــه داد: شهرس وی ادام
ــن  ــران ای ــی مــس ای ــا ســرمایه گــذاری شــرکت مل ســرآمد اســت و ب
ــد شــد. ــل خواه ــی در کشــور تبدی ــزرگ معدن ــه قطــب ب ــتان ب شهرس

ــان کــرد: تعهــد اشــتغال بردســکن در ســال جــاری هــزار   وی بی
و 79 نفــر اســت کــه تاکنــون ۱9 درصــد آن معــادل 2۰5 نفــر محقــق 

شــده اســت.
 در ادامــه مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان رضــوی 
گفــت: در ســطح اســتان خراســان رضــوی بیــش از هــزار و 55 مرکــز 
دولتــی و آموزشــگاههای خصوصــی وجــوددارد کــه هــدف گــذاری اداره 
کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــرای آمــوزش افــراد ۱4۰ هــزار نفر اســت 

کــه معــادل 23 میلیــون نفــر ســاعت مــی باشــد. 
ــه  ــد مراجع ــرد: 5۰ درص ــوان ک ــدان عن ــی گل خن ــین رحیم افش
کننــدگان بــه مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای در اســتان جــز دانــش 
آموختــگان دانشــگاه هــا هســتند و اکنــون اســتان بــا کمبــود مربــی در 
حــوزه هــای مختلــف مواجــه اســت کــه البتــه بــا بــکار گیــری مربیــان 

افتخــاری ایــن کمبــود را نیزجبــران مــی کنیــم.
ــی و  ــوزش فن ــز آم ــدازی مراک ــرای راه ان ــه ب ــان اینک ــا بی  وی ب
حرفــه ای در شهرســتان هــای تــازه تاســیس هیــچ برنامــه ای نداریــم 
تاکیــد کــرد: بایــد بــه دنبــال ایجــاد مهــارت و اشــتغال پایــدار باشــیم. 
ــزود:  ــوی اف ــان رض ــه ای خراس ــی و حرف ــوزش فن ــرکل آم مدی
متاســفانه کرونــا آموزشــگاههای آزاد تحــت حمایــت ایــن اداره کل را 4 
مــاه تعطیــل کــرد کــه بــا پیگیــری هــای انجــام شــده و ثبــت نــام در 

ــوردار شــدند.  ــز برخ ــت نی ــی دول ــامانه کارا از تســهیالت کرونای س
رحیمــی گل خنــدان بــه پــروژه نیمــه تمام ســاختمان مرکــز آموزش 
فنــی و حرفــه ای بردســکن اشــاره و تصریــح کــرد: امســال 7 میلیــارد 
ریــال اعتبــار بــرای ایــن پــروژه در نظــر گرفتــه شــده اســت ولــی بــرای 
تکمیــل ایــن پــروژه ۱5 میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت کــه درصــورت 

تخصیــص اعتبــار، ســال آینــده ســال پایانــی ایــن پــروژه مــی باشــد.
 وی از آمادگــی ایــن اداره کل بــرای راه انــدازی مرکــز آمــوزش فنی 
و حرفــه ای ویــژه بانــوان درایــن شهرســتان خبــرداد و گفت: خوشــبختانه 
شهرســتان بردســکن در حــوزه کشــاورزی و معــادن از ظرفیت و پتانســیل 
بســیار خوبــی برخــوردار اســت، برنامــه داریــم چنــد مرکــز تخصصــی از 

جملــه مرکــز تخصصــی فــرش را در ایــن شهرســتان ایجــاد کنیــم. 
ــتر مناســب  ــه ای بس ــی و حرف ــای فن ــوزش ه ــزود: آم ــی اف رحیم
تحقــق جهــش تولیــد مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــالب در نام گــذاری 
ــر  ــه ب ــا تکی ــانی ب ــروی انس ــه نی ــر چ ــد و ه ــق می کن ــال را محق امس
آمــوزش هــا از توانایــی و کارآمــدی بهتــری برخــوردار باشــند، مــی توانند 

در حــوزه خــود بســتر ایــن امــر را همــوار کنــد. 
وی ادامــه داد: تولیــدی منجــر بــه جهــش مــی شــود کــه متکــی 
ــر  ــی ب ــد مبتن ــی می توان ــر محصول ــد و ه ــر درخواســت و تقاضــا باش ب
تقاضــای جامعــه و بــازار هــدف تولیــد شــود کــه نیــروی انســانی ماهــر 
ــهای  ــتا آموزش ــن راس ــد و در ای ــن باش ــد آن نقش آفری ــد تولی در فرآین

ــه ســزایی دارد. کیفــی اهمیــت ب
رحیمــی افــزود: شــوراهای مهــارت افزایــی بایــد پرچمــدار آمــوزش 
هــای کیفــی بــرای افزایــش مهارتهــای متقاضیــان جویــای کار باشــند 
و از ظرفیــت هــای دســتگاههای اجرایــی و بخــش خصوصــی در ایــن 

ارتبــاط اســتفاده کننــد. 
ــه ای خراســان رضــوی از تشــکیل  ــرکل آمــوزش فنــی و حرف مدی
شــورای مهــارت در شهرســتان های ایــن اســتان خبــر داد و گفــت: یکــی 
از مأموریت هــای شــورای مهــارت اجرایــی کــردن ســند مهارتــی اســت تا 
بدانیــم در هــر شهرســتان بــه چــه میــزان نیــروی کار نیــاز اســت و بــرای 

آینــده بــازار کار در چــه حوزه هایــی بایــد نیــرو آمــوزش داد. 
ــداف تشــکیل  ــره ای را از اه ــت به صــورت جزی ــز از فعالی وی پرهی
ــوزی  ــای مهارت آم ــت: ایجــاد کارگاه ه ــارت برشــمرد و گف ــورای مه ش
در شــهرهای مختلــف بــر اســاس ظرفیــت هــای آن منطقــه از ماموریــت 
هــای ســازمان فنــی و حرفــه ای در خصــوص آمــوزش بــه افــراد جویــای 
کار و شــاغالنی ســت کــه شــغل دارنــد امــا بــه دلیــل تغییــر فنــاوری در 

معــرض از دســت دادن شغلشــان هســتند.
 رحیمــی بــر اســتفاده از ظرفیــت  خیریــن و واقفــان در حــوزه مهارت 
ــن در اداره  ــوان خیری ــزود: بســتر اســتفاده از ت ــد کــرد و اف ــی تأکی افزای
کل فنــی و حرفــه ای اســتان ایجــاد و نخســتین مجمــع خیریــن توســعه 

و ترویــج تشــکیل شــده اســت.
وی ادامــه داد: در کل کشــور فقــط در خراســان رضــوی طــرح وقف، 
مهــارت، آمــوزش و اشــتغال اجــرا شــده اســت کــه در همیــن راســتا در 

شهرســتان بردســکن دو زمیــن اهــدا شــد.

توسعه شهرکهای صنعتی تقاضا محور اولویت اصلی در 
سال جهش تولید 

مازندران، سید  روابط عمومي شرکت شهرکهای صنعتي  به گزارش 
متقاضیان ساخت  به  واگذاری زمین  اظهار داشت: رشد  مصطفی موسوی 
واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی، در سال 99 نسبت به سال 9۸ نشان 
از رونق تولید و اشتیاق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران حمایتهای بیشتر شرکت 
شهرکهاي صنعتي از حضور واحدهای تولیدی در نمایشگاههای داخلی و 
خارجی در سال جاری، با هدف حمایت از کاالی ایرانی و کمک به رونق تولید 
بویژه در بخش صنایع کوچک و متوسط و انتقال تجارب بین تولیدکنندگان 
دانست و خاطرنشان کرد: تنها راه نجات اقتصاد در وضعیت حساس کنونی، 

رونق تولید و حمایت از ظرفیتهای داخلی است.
موسوی بیان داشت: توسعه سرمایه گذاری و بدنبال آن بهبود اقتصادی 

استان، از دیگر نتایج توسعه شهرکهای صنعتی است.
توسعه شهرکهاي  و  ارتقاء  با  بینی می شود  پیش  کرد:  تصریح  وی 
صنعتي، در آینده نزدیک تعداد زیادی واحد تولیدي، در این شهرکها مستقر 
می شوند و با فعالیت خود، زمینه توسعه همه جانبه استان را فراهم مي کنند.

با هدف کمک به توسعه و رونق گردشگری انجام شد:
امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرداری کرج و اداره 

کل میراث فرهنگی استان
کرج- تفاهم نامه همکاری بین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری و شهرداری و شورای اسالمی شهر کرج با هدف کمک به 
امروز؛  پایگاه خبری کرج  امضا شد.به گزارش  توسعه و رونق گردشگری 
علی کمالی زاده شهردار کرج در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با اداره 
کل میراث فرهنگی استان البرز با بیان اینکه محور برنامه های شهرداری 
و شورای شهر کرج حمایت از بخش گردشگری است، گفت: استان البرز 
از ظرفیت های بزرگی در زمینه توسعه و جذب گردشگر برخوردار است، بر 
این اساس ایجاد ساز و کارهای مناسب برای حمایت از این بخش همچنین 
استفاده از مکان های علمی و تاریخی همچون پردیس کشاورزی ضروری 
است. وی با اشاره به اینکه حفاظت از میراث فرهنگی و بناهای تاریخی 
جز مسئولیت های خطیر مسئولین است، افزود: شهر کرج دارای گنجینه 
را  توان حصار دور آن  با حمایت مسئولین می  ارزشمندی است که  های 
برای استفاده شهروندان شکافت.شهردار کالنشهر کرج خاطرنشان کرد: با 
حمایت اعضای شورا تالش می کنیم تا از هدر رفت سرمایه های شهر در 
زمینه گردشگری و بناهای تاریخی جلوگیری کنیم.حفظ و حراست از بناهای 
تاریخی ضروری است .مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان البرز نیز در این مراسم گفت: با همکاری همه دستگاه ها باید بتوانیم 
ضمن معرفی آثار باستانی و فرهنگ غنی این شهر، در جذب گردشگر تالش 
کنیم.فریدون محمدی افزود:  امیدوارم با امضای این تفاهنامه بتوانیم در حفظ 
و حراست از بناهای تاریخی شهرمان موفق عمل کنیم.به گفته وی؛ امضای 
این تفاهم نامه عالوه بر استفاده مناسب از ظرفیتها و پتانسیِل ابنیه تاریخی، 
سبب رونق گردشگری نیز خواهد شد. این مسئول بر رعایت بند بند مفاد 
این تفاهم نامه از سوی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان البرز تاکید کرد و افزود: آماده هر گونه تفاهم نامه بین شهرداری و 
شورا در جهت تقویت صنعت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی 
هستیم.گفتنی است در این تفاهم نامه اهدافی، چون تقویت نقش و جایگاه 
مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری، مدیریت بافت های تاریخی و 
فرهنگی از جمله کاروان سرای شاه عباسی و دانشکده کشاورزی پردیس 
و ترویج و توسعه صنایع گردشگری، حفظ و احیای بافت و عناصر ارزشمند 
تاریخی، فرهنگی، طبیعی در شهر، استفاده از منابع و ظرفیت های موجود 
برای تحقق اهداف مورد نظر، دنبال می شود.این مراسم با حضور شهردار کرج، 
رییس و نایب رییس شورای اسالمی شهر کرج، مدیرکل میراث فرهنگی 

استان البرز و رییس دانشکده پردیس کشاورزی برگزار شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای/ خانم زبیده اروانه فرزند تارگه  دارای شناسنامه شماره ۱۰4 به شرح دادخواست  به 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی  حصر  درخواست  شورا  این  392/99/5از  کالسه 
تاریخ ۱39۸/۸/5 در  به شناسنامه شماره 32۰۸ در  ایل در و نشمیه  آبید فرزند  شادروان عباس 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
زبیده اروانه فرزند تارگه به شماره شناسنامه ۱۰4 متولد ۱34۱همسر متوفی

 فاطمه آبید فرزند عباس و زبیده به شماره شناسنامه ۱۰۸9 متولد ۱3۶۱ فرزند متوفی
حسن آبید فرزند عباس و زبیده به شماره شناسنامه ۸۱3 متولد ۱3۶3 فرزند متوفی

محمد آبید فرزند عباس و زبیده به شماره شناسنامه 449۰3۱9347 متولد ۱374 فرزند متوفی
 بهاره آبید فرزند عباس و زبیده به شماره شناسنامه 449۰۰۱272 متولد ۱3۶۸ فرزند متوفی 

مریم آبید فرزند عباس و زبیده به شماره شناسنامه  ۱۶۸4۰ متولد ۱355 فرزند متوفی
 زهرا آبید  فرزند عباس و زبیده به شماره شناسنامه  3۸45 متولد ۱3۶۶ فرزند متوفی

 نیکو آبید فرزند عباس و زبیده به شماره شناسنامه 449۰45۰45۱ متولذ ۱37۸ فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . 
دفتر شعبه پنجم شورای حل و اختالف  شهرستان ایالم  

آگهی تغییرات شرکت آرتینه گاز اسپوتا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۱5۱3۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰39۶4۰2۰ به استناد 
 ۱3/۰7/۱39۸ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
به کد  بایرامی  نوید  آقای مجید   ۱- : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات 
ملی )۰۰7۰۰2۸273( با دریافت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال 
از  را  خود  الشرکه  سهم  مبلغ  شرکت،  صندوق  از  الشرکه  سهم 
داد.  کاهش  ریال  میلیون  پنج  و  هفتاد  به  ریال  میلیون  یکصد 
-2 اصل سرمایه شرکت از مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیون 
ریال به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال کاهش یافت و ماده 
چهار اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصالح و تصویب شد : سرمایه 
اسامی  است.  نقدی  ریال  میلیون  پنجاه  و  دویست  مبلغ  شرکت: 
شرکاء: - آقای رضا برزگر معصومی به کد ملی )2754۱433۰۰( 
با سهم الشرکه ۱75۰۰۰۰۰۰ ریال - آقای مجید نوید بایرامی به 
کد ملی )۰۰7۰۰2۸273( با سهم الشرکه 75۰۰۰۰۰۰ ریال اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )935۸۸۶(

تجارت  محمودوند  واردات  و  صادرات  بازرگانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
پیرانشهر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 5۶2 و شناسه ملی ۱4۰۰۰۱۶239۱ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰3/۱399 
 2۸9۰23۶۶۱7 ملی  کد  به  معروفی  رسول  آقای   : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات 
و خانم شلیرمحمودوند به کد ملی 2۸99۸۶3959 بعنوان اعضاء اصلی هیئت 
اداره کل ثبت اسناد و امالک  انتخاب شدند  نا محدود تعیین و  مدیره بمدت 
استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پیرانشهر 

)9359۰۱(

مهاباد  سازه  مکریان  مسکن  شرکت  تعاونی  تغییرات  آگهی 
استناد  به   ۱۰۸۶۱92۸۸4۱ ملی  شناسه  و   ۱۰۰9 ثبت  به شماره 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰3/۱399 و نامه 
شماره 237۱ مورخ 24/3/۱399 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
فعالیت  مدت   ۱-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مهاباد  شهرستان 
شرکت از تاریخ مجمع بمدت یکسال تمدید شد -2 محل شرکت 
در واحد ثبتی مهاباد به آدرس استان آذربایجان غربی ، شهرستان 
بلوار   ، دانش  مهاباد، محله کوی  ، شهر  مرکزی  ، بخش  مهاباد 
مکریان  ساختمان   ،  ۰ پالک   ، دادگستری  ۱۶م  خیابان   ، 9دی 
، طبقه همکف کدپستی  ۶ مکریان سازه  بلوک   ،  5 بلوک  سازه 

59۱434۰۰۰۱ تلفن ۰9۱4342۶۰32 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. -3 اساسنامه جدید در 7۸ 
ماده و ۶۰ تبصره تصویب شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  غربی  آذربایجان 

مهاباد )935۸۸7(

و   ۱3۱3 ثبت  شماره  به  بوکان  روستایی  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه ملی ۱۰22۰۰۰۱23۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
و   3۱/۰3/۱399 مورخ   37۰/99/۱۸4/3 شماره  نامه  و   ۱۸/۰3/۱399 مورخ 
43۶/99/۱۸4/3-۱۶/4/99 اداره تعاون روستائی شهرستان بوکان تصمیمات 
مالی ۱39۸ تصویب شد.  زیان سال  نامه و سود و  تراز   ۱- : اتخاذ شد  ذیل 
با  منگر  عبدالکریم  آقای   ،  292927۰۶32 ملی  کد  با  احمدی  انور  آقای   2-
کد ملی ۶3997۰5۶۰۶ ، آقای کمال محمدی آذر با کد ملی 2929۱۱443۶ 
، آقای ایوب محمودمرادی با کد ملی ۶39975۸27۰ و آقای ارسالن سیاسی 
با کد ملی 292947۶7۰2 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد 
ملی  باکد  پور  عبداله  محمد  آقای  و   2929۰532۱۶ ملی  باکد  پور  حسینی 
۶399۶72۱۸۱ به عنوان اعضای علی البدال هیئت مدیره شرکت برای مدت 
 2929۰۸۶335 ملی  کد  با  امینی  جعفر  آقای   3- گردیدند.  انتخاب  سال  سه 
و آقای ناصر سواره با کد ملی 2929۰595۶7 به سمت بازرسان اصلی برای 
مبلغ 99۰۱۱3۰۰۰۰  از  انتخاب گردیدند. -4 سرمایه شرکت  مالی  یک سال 
ریال به مبلغ 574۰733۰۰۰۰ ریال )از طریق تجدید ارزیابی انبار 5۰۰۰ تنی 
به مبلغ 475۰53۰۰۰۰۰ ریال و از طریق سرمایه واریزی اعضاء جدید به مبلغ 
9۰۰۰۰۰ریال( افزایش یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان 

غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان )935۸۸۸(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف روستایی 
شهرستان های خوی ماکو سلماس به شماره ثبت 253 و شناسه ملی 
۱۰۸۶2۱۰۶۱59 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱39۸ 
و نامه شماره 24۸57۶/۱۶/۱۱2 مورخ 2۰/9/۱39۸ اداره صنعت معدن 
ملی  کد  زینالی  عزیز   ۱- : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات  تجارت خوی  و 
2۸۰۰722۶۱4 به عنوان رئیس - عباس خوشدل کد ملی 279۰۱9۱549 
به   2۸۰3۰۸۶2۸۱ ملی  کد  به  نعمتی  محمد   - رئیس  نائب  عنوان  به 
عنوان منشی و آقایان توحید جهان نژاد کدملی2۸۰2۶59995 و حسین 
عروجقلی لو کدملی2۸۰۱۰۰2۱۰۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت سه سال انتخاب شدند -2 آقای حسین عروجقلی لو به عنوان 
مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب شدند -3 کلیه اسناد و اوراق تعهدآور 
شرکت پس از تصویب هیئت مدیره به امضاء ۱ – عزیز زینالی ، رئیس 
مهر شرکت  به  و  عامل  مدیر   ، لو  عروجقلی  – حسین  مدیره2  هیئت 
ممهورگردد ودر غیاب آقای عزیز زینالی ، امضاء آقای عباس خوشدل 
اسناد  بود.ضمنا کلیه  معتبر خواهد  رئیس هیئت مدیره  نایب  به عنوان 
اداره  امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد  با  اوراق شرکت  و 
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری خوی )935۸۸9(

شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ساواالن  اندیشان  پاک  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت ۱2۰3۶ و شناسه ملی ۱۰22۰۱7۰۸7۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
به کدملی  زاده  ۱. حامد سفیدکار عبدالعلی   : اتخاذ شد  ۱4/۰4/۱399 تصمیمات ذیل 
2754۸۱7۰۶9 بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - جوادسفیدکار عبدالعلی زاده به 
کدملی 2754۰5۶2۶2 بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره - ماهرخ داور آذر به کدملی 
27534۶47۱5 بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره بمدت نامحدود انتخاب شدند. 
2. امضاء کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور به تنهائی با مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۱3. محل شرکت در واحد ثبتی ارومیه به آدرس 
شهرستان ارومیه ، بخش مرکزی ، شهر ارومیه، محله خیام جنوبی ، کوچه 24 شهید 

حسین ایوبی نجاتی ، خیابان خیام جنوبی ، پالک 3۸2 ، ساختمان آرین3 ، طبقه سوم 
، واحد ۶ کدپستی 57۱4۶3۸۱99 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )9359۰2(

محدود  مسئولیت  با  اسپوتا  گاز  آرتینه  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   ۱۰۱۰39۶4۰2۰ ملی  شناسه  و   ۱5۱3۸ ثبت  شماره  به 
 ۱۱ /۰7 /۱39۸ مورخ  لعاده  ا فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
کد  به  معصومی  برزگر  رضا  آقای   ۱-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
سهم  ریال  میلیون  پنج  و  بیست  پرداخت  با   )2754۱433۰۰( ملی 
الشرکه به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از یکصد و پنجاه 
میلیون ریال به یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال افزایش داد. -2 
اصل سرمایه شرکت از مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به مبلغ 
چهار  ماده  و  یافت  افزایش  ریال  میلیون  پنج  و  هفتاد  و  دویست 
اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصالح و تصویب شد: سرمایه شرکت: 
مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال نقدی است. اسامی شرکاء 
: - آقای رضا برزگر معصومی به کد ملی )2754۱433۰۰( با سهم 
الشرکه ۱75۰۰۰۰۰۰ ریال - آقای مجید نوید بایرامی به کد ملی 
)۰۰7۰۰2۸273( با سهم الشرکه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری ارومیه )9359۰3(

شهرستان  نه  و  پنجاه  شماره  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
خوی به شماره ثبت 54۰ و شناسه ملی ۱4۰۰9۰۰3949 به استناد 
صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 2۶/۱۱/۱39۸ و نامه شماره 594 
شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره   3۰/۱/۱399 مورخ 
کد  به  علیلو  آقای حسین   ۱-  : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات  خوی 
ملی )2۸۰۰3339۸7( به سمت رئیس و خانم آمنه نظری به کد 
ملی )2۸9973492۱( بسمت نائب رئیس و خانم پروین علیلو به 
انتخاب  به سمت منشی هیات تصفیه  کد ملی )2۸99۰۶4223( 
شدند -2 امضای کلیه اسناد مالی ، چکها ، قرار داد ها و اسناد 
تعهد آور و اوراق عادی و اداری مشترکٌا با آقایان حسین علیلو و 
پرویز علیلو همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت 
آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و  استان  اسناد و امالک 

موسسات غیرتجاری خوی )9359۰4(

اخطار
با توجه به درخواست شماره 2۱/99/۱439 مورخه 99/5/2۰ تقاضای آقای رضا 
ابراهیم زارعی مبنی بر تقاضای صدور سند مشاعی و تعیین متراژ  نخعی وکیل آقای 
مساحت شش دانگ یک قطعه زمین پالک 442 فرعی از ۱ اصلی بخش ۶ بردسکن 
مالکین  به  دلیل عدم دسترسی  به  متقاضی  اظهار  به  توجه  با  اهوبم  در روستای  واقع 
پالک های مجاور به کلیه مجاورین و مالکین مشاعی مذکور اخطار می گردد که جهت 
تعیین متراژ و مساحت پالک 442 فرعی از ۱ اصلی بخش ۶ بردسکن در روز دوشنبه 
مورخه ۱399/5/27 در ساعت ۱۰ صبح تعیین وقت گردیده که در محل انجام خواهند 
شد لذا چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی امالک مزبور حقی برای خود قائل هستید 
توانید در روز و ساعت مقرر در محل حضور  دارید می  با مجاور مزبور  اختالفی  یا  و 
بهم رسانیده و برابر کد 9۱4 مجموعه بخشنامه های ثبتی مطالب خود را اظهار دارید 
که در صورتمجلس مربوطه منعکس شود در صورت عدم حضور و نبودن اختالفی بر 
اساس ماده مذکور عملیات متراژ و مساحت پالک مذکور انجام و سند مالکیت مربوطه 

به نام متقاضی صادر و تسلمی خواهد شد.م/الف ۱۰۱
غالمرضا گنج بخش

رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

آگهی 
مناقصه عمومی 

نوبت اول
دهیاری اورین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 99 از محل اعتبارات دهیاری اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، 
بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای رتبه بندی و تاییدیه اداره پست دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به واحد مالی 
دهیاری اورین پس از چاپ آگهی نوبت دوم مراجعه نماید. ضمنًا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. 

هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصهمبلغ برآوردردیف بودجهموضوع مناقصهردیف

، 55۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال3۶۰۱۰احداث زمین چمن مصنوعی۱

مرتضی یوسف زاده - دهیار اورین
چاپ نوبت اول : 99/5/۱5
چاپ نوبت دوم: 99/5/22
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جایزه دالری شورای کشتی آسیا برای بنا و محمدی 
طی  محمدی  غالمرضا  و  بنا  محمد 
صورت  به  چهارشنبه  امروز  که  مراسمی 
اینترنتی برگزار می شود به عنوان مربیان برتر 
سال 2۰۱9 آسیا مورد تجلیل قرار می گیرند.

از  تقدیر  مراسم  آسیا  کشتی  شورای 
را به صورت  قاره  این  برترین های کشتی 

پخش زنده اینترنتی برگزار می کند.
از  صبح   9:3۰ ساعت  مراسم  این 
طریق صفحه اینستاگرام شورای کشتی آسیا 
به آدرس @uww.asia به صورت زنده 
)live( پخش می شود و محمد بنا و غالمرضا 
محمدی سرمربیان تیم های کشتی فرنگی و آزاد ایران نیز بعنوان بهترین مربیان آسیا، 

جوایز دالری خود را دریافت خواهند کرد.
بر اساس توافقات صورت گرفته و با توجه به شرایط خاص به وجود آمده، مبلغ 
۶ هزار دالر جایزه مربیان برتر از سوی فدراسیون کشتی به آن ها اهدا خواهد شد، تا 
در آینده و به نحو مقتضی در مورد تسویه این مبلغ با شورای کشتی آسیا اقدام شود.

مهدی پیرجهان: 
در سال گذشته بین دوومیدانی کاران تبعیض وجود داشت

دونده 4۰۰ متر بامانع ایران می گوید در برخی از اردوهایی که سال گذشته برای 
ورزشکاران در نظر گرفته شد تبعیض وجود داشت.

مهدی پیرجهان، دونده 4۰۰ متر بامانع ایران به شرایط تمرینی خود اشاره کرد 
و گفت: بعد از شیوع ویروس کرونا مشکالتی پیش آمد؛ به تعویق افتادن مسابقات 
جام بزرگ برخی از برنامه هایم را به هم ریخت و وضعیت قرمز استان ها باعث تعطیلی 
مجموعه های ورزشی شد که این موضوع از نظر کیفی برای ورزشکار خوب نیست اما 

در حال حاضر شرایط نسبتا خوبی دارم و امیدوارم بدون مشکلی به مسابقات برسم.
او در مورد آمادگی خود برای حضور در مسابقات جام بزرگ که اوایل شهریور 
برگزار می شود، بیان کرد: کامل آماده نیستم و برای رسیدن به پیک ۱۰۰ درصدی باید 
شرایط ذهنی خاصی برای ورزشکار فراهم شود تا بدون دغدغه تمرین کند. منظورم از 
بین رفتن بیماری کروناست تا به راحتی در ورزشگاه ها تمرین کنیم و مسابقه بدهیم، 

با این حال سعی می کنم به حد نصاب مورد نظر فدراسیون برسم.
این دونده به انگیزه خود برای شرکت در جایزه بزرگ اشاره کرد و گفت: زمان 
زیادی مسابقه نداده ام و منتظر برگزاری جایزه بزرگ هستیم تا خود را محک بزنم. 
بعد از آن هم لیگ شروع می شود که باید آمادگی خوبی برای حضور در  این مسابقات 
کسب کنیم، بنابراین همه ورزشکاران با آمادگی خوبی در جایزه بزرگ شرکت می کنند 

و امیدوارم شاهد رقابت خوبی باشیم.
او در مورد اردوهایی که سال گذشته برای برخی از ورزشکاران در نظر گرفته 
شد، گفت: سال قبل شرایط به گونه ای پیش رفت که به نظرم تبعیض هایی بین 
ورزشکاران دیده شد؛ برخی به اردوهایی رفتند که دور از فکر و انتظار بود. امیدوارم 
تصمیم هایی که از نظر اردوهای برون مرزی و داخلی گرفته می شود به گونه ای باشد 
که حق ورزشکار رعایت شود و تبعیضی قائل نشوند. باید سطح ورزشکار را از نظر 

آمادگی، سن و شرایط در نظر بگیرند.
پیرجهان در پایان گفت: از آقای حسین رحمتی، مدیرعامل پلیمر خلیج فارس 
تشکر می کنم که حمایت واقع بینانه ای از ورزشکاران دوومیدانی کرده، همچنین از 

آقای مبینی هم تشکر می کنم که پیگیر حال ورزشکاران است.

رئال و یک آینده نگران کننده بدون سرخیو راموس
سرخیو راموس به سال های پایانی فوتبالش 
نزدیک می شود و رئال مادرید از حاال باید به فکر 
جذب یک مدافع باکیفیت و در حدو اندازه های 

این بازیکن باشد.
در  متوالی  سال  دومین  برای  مادرید  رئال 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان حذف شد و این 
اتفاق در روزی رخ داد که سرخیو راموس غایب 
بود. این برای اولین بار نبود که در غیبت کاپیتان 
راموس رئال از لیگ قهرمانان کنار می رفت یا 

مغلوب حریف خود می شد.
راموس که در شکست خانگی ۱-2 رئال برابر سیتی از بازی اخراج شده بود، 
در بازی برگشت غیبت داشت و رئال بازهم 2-۱ باخت و حذف شد. سال گذشته 
راموس در زمین آژاکس به دلیل دریافت کارت زرد دو اخطاره شد و بازی برگشت را 
از دست داد. کهکشانی ها بازی رفت را ۱-2 برده بودند ولی در روز غیبت راموس 

در برنابئو ۱-4 شکست خوردند و حذف شدند.
سال 2۰۰۸ نیز مشابه دو اتفاق قبلی رخ داد. رئال در بازی رفت یک هشتم 
نهایی برابر آاس رم در الیمپیکو 2-۱ شکست خورد و راموس هم از بازی برگشت 
محروم شد. در برنابئو رئال بار دیگر با نتیجه ۱-2 مغلوب شد و از لیگ قهرمانان در 

شبی که راموس غایب بود کنار رفت.
سه سال بعد در بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان بین بارسا و رئال، سرخیو 
راموس در شکست خانگی ۰-2 رئال از بازی برگشت محروم شد و کهکشانی ها در 
نوکمپ نتوانستند به نتیجه ای بهتر از تساوی ۱-۱ برسند و بدون راموس حذف شدند.

در ۱5 سال گذشته سرخیو راموس سه بازی برگشت  دیگر حذفی لیگ قهرمانان 
را نیز از دست داده است. یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان سال 2۰۱3 برابر گاالتاسرای 
به دلیل محرومیت که رئال در استانبول 3-2 باخت ولی به نیمه نهایی صعود کرد.

یک هشتم نهایی 2۰۱5 در برنابئو برابر شالکه که راموس مصدوم بود و رئال 
3-4 باخت ولی صعود کرد و یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان  2۰۱۸ برابر یوونتوس 

که رئال ۱-3 باخت ولی توانست به نیمه نهایی برود.

مارتین کئون:
آرتتا می تواند آرسنال را به لیورپول نزدیک کند

مسیر  در  آرتتا  میکل  با  باشگاه  این  که  دارد  اطمینان  آرسنال  مدافع سابق 
درستی قرار دارد.

از  آرسنال  با  نتایج ضعیف  از کسب  امری پس  اونای  بود که  سال گذشته 
در  گواردیوال  پپ  دستیار  که  آرتتا  میکل  و  شد  برکنار  باشگاه  این  سرمربیگری 

منچسترسیتی بود، جای او را گرفت.
آرتتا هرچند نتوانست توپچی ها را به سهمیه لیگ قهرمانان برساند اما توانست 
این باشگاه را برای چهاردهیمن بار قهرمان جام حذفی انگلیس کند تا فصل برای 

این باشگاه با یک جام به اتمام برسد.
آرسنال در پایان فصل عنوان هشتم را کسب کرد و 4۰ امتیاز با تیم قهرمان 
یعنی لیورپول فاصله داشت ولی مارتین کئون مدافع سابق توپچی ها معتقد است آرتتا 

می تواند آرسنال را فصل بعد نزدیک تر به لیورپول و دیگر مدعیان قهرمانی کند.
او به فوتبال الندن گفت:» همیشه از زبان یورگن کلوپ شنیده ایم که در 
مورد تاریخ باشگاه لیورپول با حرارتی خاص صحبت می کند. اینکه از قدم زدن در 
باشگاه و مشاهده افتخاراتی که لیورپول کسب کرده و بازیکنانی که در طول تاریخ 

در اختیار داشته، انگیزه گرفته اند.
آرسنال هم چندان متفاوت نیست و ما امسال موفق شدیم با فتح جام حذفی 
فصل را دست خالی به اتمام نرسانم. معتقدم ثبات و پایداری در نهایت منجر به فتح 

لیگ برتر خواهد شد و این تفاوت ما با لیورپول است.«
کئون ادامه داد:» در جام حذفی با شش برد قهرمان می شوید ولی در لیگ 
برتر باید در تمام طول فصل در کسب پیروزی ها باثبات باشید. البته برای قهرمانی 
در جام حذفی نیز باید بهترین ها را شکست دهید و در 5 دوره گذشته همیشه تیم 

قهرمان توانسته بهترین تیم ها را مغلوب کند.
حضور در آرسنال یعنی فتح جام های قهرمانی و من همیشه این را گفته ام. 
فتح جام حذفی می تواند به آرتتا روحیه و انگیزه الزم را بدهد و از این قهرمانی 
برای موفقیت های بیشتر در فصل بعد استفاده کند. او می تواند سطح آرسنال را به 

لیورپول و دیگر مدعیان نزدیک تر کند.«

چند  تکذیب های  علیرغم 
باره کادرفنی پرسپولیس و خصوصا 
یحیی گل محمدی، این تیم کار 
خود برای حضور در نقل و انتقاالت را استارت 

زده است.
محمدی  گل  یحیی  با  پرسپولیس 
زودتر از پایان فصل توانست عنوان قهرمانی 
تمام  علیرغم  اکنون  و  کند  را مسجل  خود 
و  مجازی  فضای  علیه  که  تکذیب هایی 
رسانه های رسمی در خصوص نقل و انتقاالت 
این باشگاه صورت می گیرد، باید گفت که کار 
سرخ ها برای حضوری پررنگ در این بخش و 

تقویت تیم استارت خورده است.
سه بازیکن احتمالی برای جدایی

کنونی  تیم  ز  ا بازیکن   5 جدایی 
می رسد.  نظر  به  قطعی  تقریبا  پرسپولیس 
دو  خود  دوم  فصل  نیم  تیم  از  پرسپولیس 
بازیکن را از دست داده است؛ علیرضا بیرانوند 
و آنتونی استوکس دو بازیکنی بودند که از 
جمع شاگردان یحیی گل محمدی جدا شدند 
و مهمترین برنامه کادرفنی برای پوشش خال 
البته یحیی گل  این دو بازیکن خواهد بود. 
لیست  برای  نیز  دیگری  برنامه ی  محمدی 
خروج خود دارد. در شرایط کنونی جدایی دو 
بازیکن چپ پا در خط دفاعی قطعی شده است. 
احتماال محمد انصاری با توجه به مصدومیتش 
در لیست ابتدای فصل قرار نخواهد گرفت و 
در صورتی که تا پایان نیم فصل شرایط بدنی 
ایده آل خود را به دست بیاورد، از ابتدای نیم 
فصل دوم بار دیگر به لیست اضافه خواهد شد. 
سرنوشت محمد نادری نیز نامشخص است و 
همه چیز به مذاکرات این باشگاه با کورتریک 
بلژیک و اینکه آنها چه مبلغی برای رضایتنامه 

دائمی او درخواست کنند، خواهد داشت.
همچنین گفته می شود سرنوشت یکی 

برای  پرسپولیس  بازیکنان مصدوم  از  دیگر 
است  نامشخص  تیم  این  با  ادامه همکاری 
لیست خروجی  در  باید  را هم  او  احتماال  و 
احتمالی این تیم دانست. محسن ربیع خواه 
سر  پشت  را  خود  نقاهت  دوران  اکنون  که 
می گذارد، بازیکنی است که گفته می شود شاید 

در لیست فصل آینده تیم قرار نداشته باشد.
سه ستاره به دنبال رویای بزرگ

نقش  که  پرسپولیس  هافبک  خط 
اخیر  سالیان  طی  تیم  موفقیت  در  پررنگی 
داشته، اکنون به دنبال رویای حضور در فوتبال 
اروپا هستند. مهدی ترابی، احمد نوراللهی و 
درصد  که  هستند  بازیکنی  سه  رسن  بشار 
باالیی برای جدایی شان وجود خواهد داشت. 
موضوعی که می تواند خال بزرگی در ترکیب 
پرسپولیس شکل دهد. نوراللهی البته با باشگاه 
قرارداد دارد و جدایی اش منوط به پرداخت مبلغ 
رضایتنامه از سوی باشگاه خواهانش است. 
بشار رسن نیز در پایان قراردادش با توجه به 
مشکالتی که از نظر دریافت مطالباتی داشته 
و احتمال عدم توافق برای مبلغ موردنظرش در 

فصل آینده در کنار تیم هایی که خواهان خود 
می بیند از این تیم جدا شود. ترابی نیز دیگر 
ستاره  است.  پرسپولیس  جدایی طلب  ستاره 
خط میانی سرخ ها که در ابتدای فصل نیز در 
سودای حضور در فوتبال اروپا و عقب نماندن 
از جمع همدوره ای هایش برای موفقیت در این 
عرصه قرار داشت، در نهایت به کار در این 
تیم ادامه داد. او بار دیگر توانست با نمایش 
خود  به  را  چشم ها  تیم  این  در  درخشانش 
خیره کند و اکنون نمی خواهد شانس حضور 

در فوتبال اروپا را از دست بدهد.
علیپور قراردادش را هم بست؟

مهاجم موفق چند فصل اخیر پرسپولیس 
نیز قراردادش را با این تیم تمدید نکرده تا او 
نیز احتمال جدایی اش نزدیک به یقین باشد. 
طی روزهای اخیر شایعات زیادی درباره قرارداد 
علی علیپور با تیم چینی منتشر شده و بعید 
نیست او هم دیگر ستاره جدا شده از جمع 

این تیم لقب گیرد.
با این حال در خصوص برخی اسامی 
نارضایتی  بر  مبنی  شایعاتی  تیم  این  دیگر 

از  جدایی  احتمال  و  محمدی  گل  یحیی 
پرسپولیس شنیده می شود.

خرید اینترنتی پرسپولیس!
طور  به  حاضر  حال  در  پرسپولیس 
قطعی در پست دروازه بان، دفاع چپ، دفاع 
راست، هافبک دفاعی، پلی میکر و خصوصا 
گفته  دارد.  بازیکن  جذب  به  نیاز  مهاجم 
به  پیام هایی  محمدی  گل  یحیی  می شود 
و  کرده  ارسال  خود  مدنظر  بازیکنان  برخی 
پیام مثبت آنها برای همکاری را نیز تا حد 

زیادی دریافت کرده است.
هنوز  که  دروازه بانی  پست  جز  به 
برخالف شایعات شکل گرفته، هیچ مذاکره 
مشخص  آن  درباره  غیررسمی  و  رسمی 
نشده، یحیی با دو بازیکن از شهرخودرو، یک 
سپاهانی، دو بازیکن ذوب آهن، یک مهاجم 
لیگ یکی و ... برای حضور در این تیم به 

مذاکره نشسته است.
موضوع  که  فر  اسماعیلی  نیال  دا
و  شده  عیان  کامال  تیم  این  در  حضورش 
طرفین به توافق الزم نیز در این رابطه دست 
یافته اند و بعد از این همه چیز منوط به مذاکره 
مالی با مدیران خواهد بود که بتوانند نظر او را 

برای حضور در این تیم جلب کند.
این  با یحیی گل محمدی  پرسپولیس 
برنامه را پیش می برد که با توجه به حضور 
دستیابی  به  نیاز  و  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
لیگ  پایان  از  بعد  بالفاصله  سهمیه صعود، 
مذاکرات خود را به سمت قرارداد و تقویت تیم 
پیش برده و نیازهای خود را برطرف سازند. 
در لیست یحیی گل محمدی نام دو هافبک 
دفاعی نیز به چشم می خورد که این موضوع 
نشان دهنده این است که او کامال روی فعل 
و انفعال رفتاری شاگردانش نیز تمرکز کرده 

و آنها را پیش بینی می کند.

جدایی قطعی 5 بازیکن و جذب 6 ستاره سرخ

استارت یحیی و پرسپولیس برای خرید ستاره ها

احتماال  که  می گوید  برانکو  وکیل 
پرونده  درباره  نضباطی  ا کمیته  حکم 

پرسپولیس روز جمعه ابالغ خواهد شد.
نشدنی  تمام  های  وعده  باوجود 
وضعیت  اما  پرسپولیس  باشگاه  مدیران 
و  است  کننده  نگران  هنوز  برانکو  پرونده 
احتماال به زودی سرخ ها با حکم محرومیت 
خود مواجه خواهند شد. در حالی که رسول 
پناه ادعا می کرد مطالبات ایگور و زالتکو 
از طریق درآمدهای فیفا پرداخت شده اما 
از  درصد   5 تنها  کرد  اعالم  برانکو  وکیل 
 7۰ و  داده  پرسپولیس  را  ها  آن  دستمزد 
درصد از بدهی برانکو هم باقی مانده است.

هفته  فیفا  مهلت  که  این  به  باتوجه 
گذشته به پایان رسید و رسول پناه نتوانست 
منابع الزم برای پرداخت این بدهی را تامین 
وکیلش  و  ایوانکوویچ  برانکو  حاال  کند، 
انتظار دارند که هرچه زودتر فیفا اقدامات 
دارو  و  دهد  انجام  باره  این  در  را  قانونی 
اتفاق  این  که  می کند  بینی  پیش  بوشیچ 

دستکم تا روز جمعه رخ دهد.
برانکو  می گوید:  باره  این  در  او 
داشت  قرارداد   2۰2۰ سال  تا  ایوانکوویچ 
اما بعد از این که باشگاه ۱۰ ماه حقوق او را 

پرداخت نکرد، تصمیم به فسخ قرارداد گرفت. 
بعد از آن ما شکایتمان را تقدیم فیفا کردیم و 
بعد فیفا حکم به نفع آقای برانکو ایوانکوویچ 
و دستیارانش داد که مبلغ کامل دستمزدشان 
را پرداخت کنند. ششم ماه آگوست ضرب 
االجل برای پرداخت بود اما تا این لحظه 
پرسپولیس تنها 3۰ درصد از حقوق برانکو 
را پرداخت کرده و 5 درصد از حقوق زالتکو، 

ایگور و 99 درصد به مارکو پرداخته است.
بوشیچ همچنین افزود: بعد از این که 
باشگاه طلب را در موعد مقرر پرداخت نکرد، 
ما از دپارتمان انضباطی فیفا خواستیم که 
این پرونده را به کمیته انضباطی پرداخت 
کند تا اقدامات الزمبرای بدهی پرسپولیس 
انجام شود. کمیته انضباطی فیفا طی چند 
روز آینده اقدام خواهد کرد و فکر کنم تا 
نمی خواهم  می دهد.  رخ  اتفاق  این  جمعه 
حدس بزنم چه اتفاقی می افتد اما می دانیم 
محرومیت از پنجره نقل و انتقاالتی اولین 
کسر  بعدی  و  بود  خواهد  فیفا  محرومیت 
امتیاز یا محرومیت از حضور در بازی های 
می مانیم  منتظر  بود.  خواهد  المللی  بین 
فیفا چه تصمیمی  انضباطی  ببینیم کمیته 

خواهد گرفت.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کامیونداران خود راننده شهرستان خوی به 
شماره ثبت 377 و شناسه ملی ۱۰۸۶۱92۸۰77 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱۸/۰3/۱399 و نامه شماره ۰4757 مورخ ۱/5/۱399 اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان خوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ آقای ولی 
حمید  ،آقای  مدیره  هیات  رئیس  بسمت   2۸۰2۶۱۱۰4۶ کدملی  اصل  کنعانی 
خوش سیرت کد ملی ۰۰54۸۶29۱4 بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای 
اکبر حاجی حسینلو کدملی 2۸۰۰453273 بسمت منشی هیات مدیره و آقای 
کدملی  اصل  جعفرزاده  میرعبداله  و   2۸۰۰4۰4۰۰۰ ملی  کد  موسوی  قاسم 
2۸۰259۸۸2۱ بسمت عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند -2 برادر نقی 
3 سال  بمدت  عامل شرکت  مدیر  بسمت   2۸۰۰۸92757 ملی  کد  محمدزاده 
انتخاب گردید . -3کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته،برات 
 ( نقی محمدزاده  امضاء  به  متفقًا  از تصویب هیات مدیره  بهادار پس  اوراق  و 
رئیس  غیاب  در  و   ) مدیره  هیئت  رئیس   ( اصل  کنعانی  ولی  و   ) عامل  مدیر 
هیات مدیره بامضای حمید خوش سیرت) نائب رئیس هیئت مدیره ( و مدیر 
عامل بهمراه مهر شرکت برسد . • کلیه اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و در 
صورت لزوم رئیس هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خوی )93۶3۰5(

نهالستان برگ سبز ساسان  تعاونی نهصد و نود و شش  تاسیس شرکت 
درتاریخ ۱5/۰5/۱399 به شماره ثبت 3۸۸۶ به شناسه ملی ۱4۰۰93452۱3 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع : تامین واداره یک واحد تولیدی درزمینه تولیدانواع 
نهال درختان میوه ای بااستفاده ازسرمایه ونیروی کار،مهارت وتخصص اعضاء 
وخریدوفروش محصوالت تولیدی مستنداً بموجب گواهی شماره 3۱۸3 مورخ 
از   : مدت  میاندواب  اجتماعی شهرستان  رفاه  و  کار  تعاون  اداره   ۱2/5/۱399
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان آذربایجان غربی ، شهرستان 
میاندوآب ، بخش مرکزی ، دهستان مرحمت آباد ، روستا اوچ تپه قلعه، محله 
کدپستی  طبقه همکف   ،  ۰ پالک   ، آب(  )کانال  کوچه   ، زرین  کوچه   ، ندارد 
اولیه شرکت ۱۰5۰۰۰۰۰  597۸۱۱۱9۶4 سرمایه شخصیت حقوقی : سرمایه 
ریال که  به 2۱ سهم 5۰۰۰۰۰ ریالی بانام منقسم گردیده است که یک سوم 
شماره  گواهی  طی  تعاونی  اعضای  توسط  نقداً  35۰۰۰۰۰ریال  مبلغ  به  آن 
نزد   ۱2۰3/2۱۱/5۱۱59۱3/۱ حساب  شماره  به   99/۰4/23 مورخه   ۱2۰3
بانک توسعه تعاون واریز ومابقی درتعهد اعضاء می باشد. اولین مدیران : آقای 
ارسالن عبدالهی به شماره ملی 297۱3۱۶5۰5 به سمت رئیس هیئت مدیره 
 297۱۱۰37۸۱ ملی  به شماره  تپه  اوچ  مختاری  یداله  آقای  3 سال  مدت  به 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای ساسان مختاری اوچ 
تپه به شماره ملی 29723924۰۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به 
مدت 3 سال آقای کیومرث راشدی نیا به شماره ملی 297۱۱۰۶۶32 به سمت 
عضوعلی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای وحید خانی یاغالن تپه به 
شماره ملی 2972447۶۸9 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 
سال دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از 
قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای ارسالن عبدالهی رئیس 
هیات مدیره باتفاق امضای آقای ساسان مختاری اوچ تپه مدیر عامل و مهر 
ساسان  آقای  امضای  با  ها  نامه  و  عادی  اوراق  و  است  اعتبار  دارای  شرکت 
مختاری اوچ تپه مدیر عامل و در صورت لزوم باامضای آقای ارسالن عبدالهی 
رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیر عامل : طبق 
البدل شرکت آقای اصالن فرهادیان به  بازرس اصل وبازرس علی  اساسنامه 
شماره ملی 2۸7۰5۶۱245 بعنوان بازرس اصلی و آقای زردشت سعادت وند به 
شماره ملی 297۱3۱2۸۰۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب )93۶3۰7(

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی توسعه شهد توتیا سهامی خاص 
به شماره ثبت 3۱4 و شناسه ملی ۱۰9۸۰۰۶۰539 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 25/۰2/۱399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ آقای 
محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی ۱2۸452۰7۸۱ به نمایندگی از 
سمت  ۱۰۱۰۰4347۸۶به  ملی  بشناسه   ) عام  سهامی   ( شهد  شرکت 
رئیس هیات مدیره و آقای بهروز زنجانی شماره ملی ۰۰۶74۰۰329به 
بشناسه ملی ۱۰22۰۰۰3739بعنوان  ارومیه  گلفام  از شرکت  نمایندگی 
ملی  بشماره  بنده  خدا عیسی  آقای  و  مدیره  هیات  رئیس  نایب 
29۰9۱9۶3۶4 به نمایندگی از شرکت قند ارومیه ) سهامی عام( بشناسه 
ملی ۱۰22۰۰۰794۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند . -2 امضاء کلیه اوراق تعهد 
آور و بهادار تجاری و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات و قرارداد ها با 
امضاء مدیر عامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک ازآنها 
یکی دیگر از اعضای هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیر عامل هماه با مهر شرکت مجاز 
خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی )93۶3۰9(

شهد  توسعه  یی  غذا یع  صنا شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   3۱4 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  توتیا 
۱۰9۸۰۰۶۰539 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 25/۰2/۱399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: شرکت شهد ) سهامی عام ( بشناسه ملی ۱۰۱۰۰4347۸۶ 
ملی  بشماره  اصفهانی  ربانی  محمدرضا  آقای  بنمایندگی 
۱2۸452۰7۸۱ وشرکت گلفام ارومیه)سهامی خاص( بشناسه 
ملی ۱۰22۰۰۰3739 بنمایندگی آقای بهروز زنجانی بشماره 
ملی ۰۰۶74۰۰329و شرکت قند ارومیه )سهامی عام( بشناسه 
ملی ۱۰22۰۰۰794۱ بنمایندگی آقای عیسی خدابنده بشماره 
ملی 29۰9۱9۶3۶4 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  غربی  آذربایجان  استان 

غیرتجاری خوی )93۶3۱۱(
آگهی مزایده اتومبیل –کالسه99۰۰۰7۱اجرای ثبت اسنادوامالک سبزوار 

بستانکار:سمانه وحیدی اصل فرزندمحمدساکن:سبزوارچهل متری/چمران2۰باروت 
کوبی نبش کوچه شهید تقدسی.

باروت  2۰متری  ر: سبزوا ساکن  علی  دینه  آ فرزند  دمان  زا بدهکار:حسین 
ه  یکدستگا آن: محل  و  یده  مزا مورد  کوبی. باروت  ۱2متری  4کوچه کوبی.کوچه
شماره  مدل۱393به  سفیدروغنی  تیپ)۱۸۰۰22-۶2۰رنگ  لیفان  سواری  اتومبیل 
شاسی  شماره   Q۱4۰۱۰۱7۱7LFB479موتور شماره  32ج4۶5ایران32به  انتظامی 
درزمان  نقلیه  وسیله  وفنی  ظاهری  باوضعیت  .NAKNF4222EB۱۱94۸2
سالم،الستیکهابامرغوبیت۸۰درصد،موتورسال سوز،اتاق-بدنه  بنزین  سوخت  بازدید:نوع 

سالم،سپرها  ها  سالم،شیشه  ها  سالم،آیینه  سالم،گیربکس  هاسالم،دیفرانسیل  م،چراغ 
آمیزی،دارای  ورنگ  زدگی  وبدون  کامالسالم  دارد،داشبوردسالم،خودرو  سالم،تجهیزات 
وطبق  بوده  مدیون  به  باشد.متعلق  می  راننده  حوادث  و  ثالث  شخص  نامه  بیمه 
نظرکارشناس رسمی دادگستری که به مبلغ یک میلیاردودویست میلیون ارزیابی شده 
الی۱2ظهردرمورخ۱399/۰۶/۰5روزچهارشنبه  ساعت9صبح  مذکوراز  لذامزایده  است 
درمحل شعبه اجرای ثبت اسنادسبزوارواقع در سبزوارخیابان اسدآبادی ازطریق مزایده 
حضوری به فروش می رسد.مزایده از مبلغ یک میلیاردودویست میلیون ریال شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته می شودوکلیه هزینه های قانونی سندانتقال 
وبدهی احتمالی وخالفی ماشین مذکوربه عهده برنده مزایده است و نیم عشروحق مزایده 
روز  گرددمزایده  اعالم  رسمی  تعطیل  مزایده  روز  چنانچه  شدضمنا  خواهد  نقداوصول 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهدشد.)م الف 99/2۰7۸(

انتشار:چهارشنبه۱399/۰5/22 تاریخ 
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار 

مفقودی 
سند کمپانی سمند سواری مدل 9۰

رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 4۶9 ل 73 ایران 32 بنام احمد مجاهدی 
محمدی 

شماره موتور ۱479۰۰37724
شماره شاسی 7۱9۶92

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف 4۶9
تربت حیدریه

آگهی مفقودی 
برگ سبز، کارت ماشین و کارت سوخت خودروی پژو 4۰5 مدل 
۱39۱ به رنگ  نقره ای به شماره موتور ۱39B۰۰۰3۸۸9 و شماره انتظامی  
 NAAM3۱FC۶CK۸5۱۰۶2 43 ایران 74۶ م 52  و شماره شاسی
ملی  کد  به  اصغر  علی  فرزند  هوره  درخشان  مهران  آقای  به  متعلق 

4۶23۱4۱322 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس 
آی به رنگ سفید روغنی مدل ۱3۸5 به شماره موتور ۱43۱4۸۱و شماره 
ایران ۸24 ج 74  انتظامی 7۱  شاسی  S۱4۱22۸5۸۰۱597 و شماره 
متعلق به آقای جمشید هاشمی دهکردی فرزند نجف به شماره شناسنامه 

49 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت پاریز خدمات سبز سهامی خاص به شماره ثبت 4225 
و شناسه ملی ۱۰5۰۰۰7۶47۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱7/۰3/۱39۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. به ماده 2 اساسنامه موضوع 
: انجام کلیه پروژه های برق فشار ضعیف و برق خانگی ، خدمات اداری و فنی 
، نگهداری تاسیسات ، نظارت فنی و اجرای کلیه امور آب و برق ، شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، خرید و 
فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – شرکت در نمایشگاه 
های داخلی و خارجی امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از 
تاسیسات حرارتی و برودتی ، لوله کشی گاز شهری برای ساختمانهای تجاری 
و مسکونی و اداری ، تعمیر و نگهداری و تهیه و نصب تاسیسات مکانیکی ، 
الکتریکی و ماشین آالت صنعتی ، ساختمانی شامل تاسیسات حرارتی مرکزی ، 
تهویه مطبوع ، ارائه کلیه خدمات پشتیبانی مربوط به فعالیت شرکت در صورت 
لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح الحاق و بقیه موضوعات به قوت خود 

پروانه  اخذ و صدور  منزله  به  فعالیت فوق  ثبت موضوع  . - ضمنا  باقی است 
فعالیت نمی باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )9377۰2(

آگهی تغییرات شرکت پاریز خدمات سبز سهامی خاص به شماره 
ثبت 4225 و شناسه ملی ۱۰5۰۰۰7۶47۸ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ ۱7/۰3/۱39۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم شمسی 
سرگلزائی به کد ملی 3۶2۰9279۶۰ ، آقای سینا پاریزی به کد ملی 
3۶۱۰544۱39 ، آقای سعید پاریزی به کد ملی 3۶2۱۱97۸۰۱ به 
عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند. 2. خانم 
افروز اصلی به کد ملی 3۶۱۰۱3۰5۶3 به سمت بازرس اصلی ، خانم 
مهدیه سرگلزائی به کد ملی 3۶2۱949۱۸۶ به عنوان بازرس علی 
انتخاب شدند . 3. روزنامه کثیراالنتشار  البدل برای مدت یکسال 
دنیای جوانان جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )9377۰۱(

آگهی تغییرات شرکت تولید و توزیع لوازم پزشکی الشمس 
ملی  شناسه  و   492 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  زاهدان 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰5۰۰۰2۶۸55
۰۸/۰5/۱399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. محل شرکت در 
واحد ثبتی زاهدان به آدرس جدید: استان سیستان وبلوچستان 
محله  زاهدان،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، زاهدان  شهرستان   ،
شهرک صنعتی ، بلوار صنعت ، بلوار توحید ، پالک ۰ ، طبقه 
همکف کد پستی : 9۸۱۶75۶595 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زاهدان )9377۰۰(

شماره  به  خاص  سهامی  عصر  ظفر  طلوع  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت 4۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰5۰۰۰۸۰34۶ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱39۸ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: آقای سهیل عظیمی 
ملی  شماره  به  عظیمی  مهدی  آقای  و   ۰۰۱3۸5۱۱3۶ ملی  شماره  به 
3۶7۰۱74۶72 و آقای حامد حمیدی به شماره ملی 3۶2۰379۰7۶ به 
عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده 2 سال انتخاب گردیدند. 
2.خانم نسرین شاهرودی به شماره ملی 3۶2۰3۶27۸5 به سمت بازرس 
اصلی وآقای منصور نیک پناه به شماره ملی 3۶7249۶4۶4 به سمت 
3.روزنامه  شدند.  انتخاب  مالی  یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس 
کثیراالنتشار دنیای جوانان جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید 
ثبت  اداره  بلوچستان  و  سیستان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )937۶99(

جمعه، روز ابالغ رای فیفا

جریمه برای پرسپولیس چه خواهد بود؟
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از راست محمدرضا سهرابی نژاد و کریم رجب زاده لنگرودی در کنار مزار میرزاده عشقی
اختصاصی دنیای جوانان

چرا دوبار
دچار یک اشتباه شدی!؟

بهروز یاسمی

چه قدر گل شدی امشب، چه قدر ماه شدی
چه دل فریب شدی تو، چه دل بخواه شدی

غرور و سربه هوایی، چه عیب داشت مگر
که سربه زیر شدی باز و سربه راه شدی

تمام پنجره ها غرق بود در ظلمات
چراغ صاعقه  این شب سیاه شدی

در آستانه آوار بود شانه من
که ناگهان تو رسیدی و تکیه گاه شدی

مرا ز راه به در کرده بود چشمانت
دوباره راه شدی نه! دوباره چاه شدی

دوباره چاه شدی تا بیفتم از چشمت
دوباره مرتکب بدترین گناه شدی

تو باز عاشق آن آشنا شدی دل من
چرا دوبار دچار یک اشتباه شدی!؟

فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی 
متروی  در  کتابخانه عمومی  اولین  افتتاح  از  و حومه  تهران 
تهران خبر داد و  تصریح کرد: این کار با مشارکت نهاد کتاب 
فرهنگ  ارتقای  هدف  با  و  تهران  استان  عمومی  خانه های 

مطالعه و کتابخوانی در بین مسافران مترو اجرا می شود.
»مترو  عنوان  با  عمومی  کتابخانه  این  افزود:  نوبخت 
کتاب« در گذر فرهنگی ایوان انتظار، ایستگاه متروی میدان 

حضرت ولی عصر )عج( افتتاح و راه اندازی می شود.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 
گفت: این کتابخانه در راستای برنامه های فرهنگی معاونت 
امور فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران مبنی 
بر ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه در میان 
مسافران مترو هنگام سفرهای درون شهری این کتابخانه با 
از  فیزیکی  به صورت  از 5 هزار عنوان کتاب  ظرفیت بیش 
ساعت ۸ صبح تا 2۰ به طور مستمر به ارائه خدمات می دهد.

وی با اشاره به فضای »مترو کتاب« تصریح کرد: طراحی 

زیرزمینی  مسافران شهر  که  است  نحوی  به  کتاب«  »مترو 
خود  عالقه  مورد  کتاب  مطالعه  برای  فضا  این  از  می توانند 
استفاده کنند. عالقمندان با مراجعه به »مترو کتاب« ضمن 
به  را  از مطالعه، آن  دریافت کتاب مورد نظر می توانند پس 
تمامی کتاب خانه های عمومی متصل به نهاد کتاب خانه ها در 
کشور تحویل دهند. همچنین دوستداران مطالعه و کتابخوانی 
می توانند فایل صوتی و الکترونیکی کتاب درخواستی خود را 

تهیه نمایند.
حومه  و  تهران  متروی  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
شده  منعقد  نامه  تفاهم  طبق  است  قرار  کرد:  نشان  خاطر 
بین شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه و نهاد کتاب 
خانه های عمومی استان تهران در هفت ایستگاه منتخب مترو 

کتاب راه اندازی شود.
مترو کتاب با حضور جمعی از مسئولین شهری و فرهنگی 
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بهره برداری می رسد.

»مترو کتاب« در متروی تهران افتتاح می شود

عباس خامه یار
امروز دوازدهمین سالگرد 
درویش«،  »محمود  درگذشت 
است.  فلسطینی  پرآوازه  و  مشهور  شاعر 
و   ۱94۱ مارس   ۱3 در  درویش  محمود 
در روستای »بروه« که بعدها اسرائیلی ها 
وی  شد.  متولد  کشیدند،  آتش  به  را  آن 
نخستین مجموعه اشعارش را در سن ۱9 
سالگی منتشر کرد و در سال ۱97۰ برای 
درویش  رفت.  مسکو  به  تحصیل  ادامه 
فلسطینی  نویسندگان  تحادیه  ا رئیس 
»پی یر  و  دریدا«  »ژاک  با  همراه  و  بود 
نویسندگان  بین المللی  پارلمان  بوردیو«، 
را تأسیس کردند. وی مدتی عضو سازمان 
آزادی بخش فلسطین بود و در ۱999 در 
این  از  اسلو  توافق   پذیرش  به  اعتراض 
در  درویش  محمود  داد.  استعفا  سازمان 
اوت 2۰۰۸ در پی عمل جراحی قلب در 

تگزاس آمریکا درگذشت.
»محمود  میالدی،   2۰۰۸ سال 
در  حاضران  به  نامه ای  در  درویش« 
»جشنواره ادبیات فلسطین« مطالب بسیار 
مهمی را  بیان کرد که با توجه به اهمیت 
امروز سرزمین های  آن در شرایط دشوار 
اشغالی و به مناسبت دوازدهمین سالگرد 
درگذشت این شاعر مشهور و پرآوازه، به 
انتشار متن ترجمه شده این نامه می پردازم.

دوستان عزیز!
خوشامد  گرامی  مهمانان  شما  به 
غمگین،  سرزمین  ین  ا به  می گویم. 
سرزمینی که ادیبان آن ذهنیت و تصویر 
ادبی زیبا و مخالف با وضعیت اسفبار)حاکم 
بر آن(، ارائه می کنند و به تصویر می کشند. 
سفر شجاعانه شما که به منظور همبستگی 
با ما انجام شده است، تنها فرستادن درود 
زندگی  و  آزادی  از  ملت محروم  به یک 
این  نشان دهنده  بلکه  نیست؛  طبیعی 
اذهان  در  »فلسطین«  که  است  موضوع 
شما،  مثل  آزاده ای  انسان های  بیدار 
همچنان زنده و باقی است. این سفر شما 
همچنین نشان دهنده بیداری و هوشیاری 
نویسندگان و ادیبانی است که تنها به خلق 
آثار ادبی ماندگار اکتفا نمی کنند، بلکه وارد 
صحنه شده تا به نوبه خود برای محقق 

شدن عدالت و آزادی بکوشند.
لروز  سا شصتمین  در  کنون  ا ما 
این  در  می بریم.  سر  به  فلسطین  اشغال 
کسانی)اشغالگران صهیونیست(  سرزمین 
حضور دارند که بر گورهای ما می رقصند 
را  فلسطین  اشغال  روز  یعنی  »نکبه«،  و 
گرامی  را  آن  و  می دانند  خود  عید  روز 
یک  النکبه«  »یوم  حقیقت  در  می دارند. 
از  روندی  بلکه  نیست،  تاریخی  واقعه 
یک  نژادی  پاکسازی  و  کردن  ریشه کن 
را  فلسطینیان  که  روندی  است؛  ملت 
روز به روز نگران تر می کند؛ به این معنا 
سرنوشت  و  آینده  به  نسبت  آن ها  که 
»نکبه«  که  چرا  هستند.  نگران  خود 

اشغالگری  که  زیرا  دارد؛  ادامه  همچنان 
همچنان  فلسطین  سرزمین  در  اسرائیل 
ادامه  یعنی  اشغالگری  ادامه  دارد.  ادامه 
جنگ. این جنگ دائمی که اسرائیل علیه 
خود  از  دفاع  جنگ  است،  کرده  آغاز  ما 
بلکه جنگی است که وجود یک  نیست، 
جنگی  می کند؛  تهدید  را  ملت)فلسطین( 
فلسطین.  به وجود  بخشیدن  پایان  برای 
بنابراین، جنگ اسرائیل علیه ما، برخالف 
آنچه اسرائیل مدعی آن است، جنگ بین 
دو موجودیت نیست. عرب ها همگی یک 
پیشنهادی را تدوین کردند که بر اساس آن 
اسرائیل، فلسطین را در کنار خود به عنوان 
یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد. اما 
اسرائیل این پیشنهاد را نپذیرفت؛ چرا که 
منطق اسرائیلی می گوید: »آنچه به دست 
آورده ام برای من است، و آنچه برای شما 
در  زندگی  شماست«.  برای  ماند،  باقی 
اینجا، همانگونه که نمایان است، طبیعی 
نیست بلکه بیشتر شبیه یک معجزه الهی 

است که هر روز تکرار می شود.
دوستان عزیز!

بنابراین  این جا هستید،  اکنون  شما 
هست  که  آن گونه  را  حقیقت  می توانید 
نظام  پایان  با هم  مشاهده کنید. همگی 
جشن  را  جنوبی  آفریقای  در  آپارتاید 
شما  اکنون  وجود،  این  با  اما  گرفتیم. 
عزیزان می توانید رشد مجدد و روزافزون 
سرزمین  در  را  فروپاشیده   نظام  این 
فلسطین مشاهده کنید. همچنین سقوط 
دیوار برلین را با هم جشن گرفتیم، اما با 
این وجود مشاهده می کنید که این دیوار 
حال  در  فلسطین  سرزمین  در  مجدداً 
افعی  همانند  که  دیواری  است؛  ساخت 
می پیچد،  فلسطینیان  گردن  بر  بزرگ 
دیواری که هدف از احداث آن جدا کردن 
بلکه  نیست،  اسرائیلی ها  از  فلسطینیان 
هدف از ساخت آن جدا کردن فلسطینیان 
آن ها  میان  انداختن  فاصله  و  یکدیگر  از 
از  هدف  است.  سرنوشت شان  و  آرزو  و 
ایجاد  نژادپرستانه،  دیوار  این  احداث 
فاصله)تحریف( بین واقعیت های تاریخی 
و واقعیت های جعلی نیست، بلکه هدف از 
آمال  فلسطینیان)گرفتن  کردن  تنها  آن، 
اتخاذ  طریق  از  فلسطینان(  آرزوهای  و 

سیاست های نژادپرستانه است.

زندگی در این جا آن گونه که مشاهده 
می کنید، طبیعی نیست بلکه بیشتر شبیه 
یک معجزه الهی است که هر روز تکرار 
و  چیزها  تمام  نظامی،  موانع  می شود. 
این سرزمین وجود دارد  را در  هر آن چه 
چیز،  همه  و  می کند.  جدا  همدیگر  از 
در  و  موقتی  طبیعی،  منظره های  حتی 
انتظار تغییر است؛ تغییراتی که از طریق 
جنگ افزارها و بولدوزرهای نظامی ارتش 
اسرائیل انجام می شود. زندگی در این جا 
زندگی  است،  کمتر  نیز  عادی  زندگی  از 
تدریجی  مردن  شبیه  بیشتر  این جا  در 

است تا زندگی!
از جمله تناقض های واضح، غیرقابل 
قبول و در عین حال طنزگونه این است 
که تشدید سرکوب فلسطینیان، محاصره 
و کشتار روزانه آن ها و همچنین گسترش 
فلسطینی، همه  اراضی  در  شهرک سازی 
و همه در چارچوب آن چه از آن به عنوان 
می کنند،  یاد  سازش)صلح(  مذاکرات 
فرصت های  که  اقداماتی  می شود؛  انجام 
تحقق سازش و صلح را که ستمدیدگان 
در انتظار آن هستند نابود می کند و از بین 
می برد. صلح و دین دو اصل و منشاء دارد: 
آزادی و عدالت. در حالی که منشاء اشغال، 

خشونت است.
در این منطقه که جزئی از سرزمین 
اشغال  زمان  از  است،  فلسطین  تاریخی 
فلسطین از سوی اسرائیل تاکنون، دست 
جهان  به  چشم  جدید  نسل  دو  کم 
گشوده اند، و در زمان اشغالگری اسرائیل 
و  عادی  زندگی  آن ها  شده اند.  بزرگ 
این  اذهان  نمی شناسند.  دیگری  طبیعی 
همچون  که  خشن  صحنه های  از  افراد 
جهنم است، مملو و پر شده است. آن ها 
دسترس  از  دور  را  خود  آینده  این جا  در 
از  می بینند. برای آن ها، هر آن چه خارج 
با  اما  است؛  بهشت  است،  سرزمین  این 
این وجود آن ها خواهان رفتن به بهشت 
نیستند، چرا که آن ها به بیماری ای به نام 

»امید« مبتال شده اند!
ین گونه  ا در  فلسطینی  نویسنده 
شرایطی)سخت( زندگی می کند. در این جا 
میان نویسنده و هموطن خود هیچ تفاوتی 
تالش  نویسنده  این که:  جز  ندارد،  وجود 
ادبی  متون  و  آثار  خلق  راه  از  می کند 

را  زندگی  این  از هم جداشده  الشه های 
پیوند  با هم  را  بار دیگر جمع کند و آن 
بزند. من بارها گفته ام: »چه سخت است 
چه سخت  و  باشد،  فلسطینی  انسان  که 
است این که انساِن فلسطینی، نویسنده یا 
شاعر باشد! او از یک سو باید راستگویی 
از  و  کند،  رعایت  را  تعبیر  در  و صداقت 
سوی دیگر باید پایبند به وظیفه و رسالت 

ادبی خود باشد«.
وخامت  و  آشفتگی  این  درون  در 
اوضاع و حالت »فوق العاده طوالنی مدت« 
و همچنین در میان تخیل ادبی نویسنده 
و شاعر، زبان شاعر در جریان و حرکت 
است. او وظیفه دارد که با کلمات خود با 
اشغالگران مقابله کند و در عین حال باید 
مبادا  که  باشد  خود  الفاظ  کاربرد  مراقب 
کلمات و تعابیر خلق شده عادی یا تکراری 
ممکن  چگونه  شرایط  این  در  اما  باشد. 
است نویسنده به آزدای ادبی خود برسد 
در حالی که در شرایطی زندگی می کند که 
اشغالگری و بردگی حاکم است؟ و چگونه 
ممکن است که وی در دوره وحشی گیری، 
از »ادبی بودن« آثار ادبی محافظت کند؟ 
این ها سئواالت سختی هستند، اما 
باید پذیرفت که هر شاعر و نویسنده راه و 
روش خاص خود را در زمینه ارائه و خلق 
شرایط  بنابراین  می کند.  دنبال  ادبی  آثار 
و  یکسان  ادبی  متون  یکسان،  تاریخی 
مشابه از خود بر جای نمی گذارد، چرا که 
باورها و اعتقادات و دید نویسندگان با هم 
متفاوت و مختلف است. به همین دلیل، 
نباید ادبیات فلسطین را در یک قالب آماده 
و چارچوب مشخص و از پیش تعیین شده 

قرار دهیم.
و  است  شعار  نه  بودن  فلسطینی 
است  موجودی  فلسطینی  شغل.  یک  نه 
ستمدیده. شخص فلسطینی مجموعه ای 
واقع گرایانه ای  و  ملی گرایانه  سواالت  از 
در  روزانه  صورت  به  و  همیشه  که  دارد 
عاشقانه  داستان  او یک  دارد.  ذهن خود 
دارای  گل.  یک  در  درنگ کردنی  و  دارد 
پنجره ای باز، رو به ناکجاآباد. دارای ترس 
ماوراء الطبیعه ای. او یک جهان درونی در 

اختیار دارد که غیرقابل اشغال است.
ادبیاتی که در شرایط خاصی خلق 
می شود، قادر است مدینه فاضله ای را از 
آن شرایط به تصویر بکشد؛ تصویری از 
یک واقعیت خیالی و جایگزین شرایط و 
واقعیت اصلی. هدف از آن)تصویر خیالی( 
و  اسطوره خوشبختی  به تصویر کشیدن 
فرار از تاریخ وحشیانه نیست، بلکه هدف 
از آن کاستن از اسطوره ای بودن و تخیلی 
از آن  بودن تاریخ است. همچنین هدف 
قرار دادن اسطوره در چارچوب و جایگاه 
این  در  است؛  خود  مجازی  و  فرضی 
قربانی  از یک  است که می توانیم  حالت 
رویدادهای تاریخی، به شریکی در انسانی 

کردن تاریخ تبدیل شویم.

به بهانه دوازدهمین سالگرد خاموشی شاعر مبارز

بازخوانی سخنان محمود درویش درباره فلسطین

پونه شاهی »یالچین آبی« را به بازار کتاب فرستاد
مجموعه داستان »یالچین آبی« نوشته تولگا گوموشای نویسنده ترک 
به تازگی با ترجمه پونه شاهی توسط انتشارات آرادمان منتشر و راهی بازار 

نشر شده است.
این کتاب مجموعه ای از داستان های این نویسنده را با عناوین یالچین 
آبی، اسب آهنی، ننه دریا ، انتقام، پرنده آبی، بساط، بازگشت به خانه، اتاق 
تاریک، نازکشیدن، پری دریایی، گل فروش، احمد، چهار تا دوست، یوسف 

فیلسوف و زیر شیروانی شامل می شود.
 ۱972 سال  استانبول،  معاصر  نویسنده  به  معروف  گوموشای،  تولگا 
میالدی متولد شد. در سال ۱99۰ دوران دبیرستان را از مدرسه شبانه روزی 
آناتولی کادی کوی به پایان بردو پس از پایان دوره کارشناسی از دانشکده 
مدیریت کسب و کار استانبول، مدرک کارشناسی ارشد رشته پژوهش رفتار 
سازمانی از دانشگاه مرمره اخذ کرد. در سال 2۰۰۱ نخستین رمان خود را 
با نام »۶ سال کامل در پانسیون« منتشر کرد. از گوموشای ۱۰ اثر تاکنون 

چاپ شده است.
آثار منتشر شده این نویسنده در ترکیه ده ها هزار نسخه فروش داشته 
از  با تولگا گوموشای«  است. در سال 2۰۱5 مستند »در شهر هیچ کس 
کانال تلویزیونی آی زد تی وی پخش شد. در سال 2۰۱۶ تولگا گوموشای 
برای عکس هایی که خودش می گرفت، پروژه نوشتن داستان های کوتاه 
را راه انداخت و در یک پایگاه اینترنتی در معرض دید عموم گذاشت که 

توسط هزاران نفری که پیگیر داستان های او هستند، خوانده شده است.
ترجمه فارسی »یالچین آبی« با ۱۱2 صفحه منتشر شده است.

از پونه شاهی مترجم این کتاب، همزمان با چاپ ترجمه »یالچین آبی«، 
مجموعه داستان تالیفی »جزیره ای به نام زن« هم در ۱25 صفحه توسط 

نشر آرادمان منتشر شده است.

فروش تابستانه کتاب از مرز چهار میلیارد گذشت
با گذشت سه روز از آغاز رسمی طرح تابستانه کتاب 99، میزان فروش 

در قالب طرح از مرز چهار میلیارد تومان گذشت.
طرح تابستانه کتاب 99، از سلسله طرح های فصلی و حمایتی در حوزه 
کتاب، از صبح شنبه ۱۸ مردادماه در کتاب فروشی های عضو در سراسر کشور، 
آغاز شد و 77۱ کتاب فروش در استان ها و شهرهای مختلف، فروش کتاب 

را با ارائه تخفیف 2۰درصدی آغاز کردند.
مطابق با اطالعات مندرج در سامانه طرح کتاب، تا این لحظه )صبح 
طرح  قالب  در  کتاب  جلد   977 و  ۱۱۰هزار  جمعا  مردادماه(   2۱ سه شنبه 
تابستانه به فروش رفته است که مبلغ ریالی آن ها 42میلیارد و ۱5۸میلیون 

و 97۸هزار و ۱۶۶ ریال بوده است.
اطالعات ثبت شده حاکی از آن است که 77۱ کتاب فروش در این 
طرح شرکت دارند که از این میان، ۱۶9 کتابفروشی در شهرستان ها و ۶۰2 

کتاب فروشی در مراکز استان ها واقع شده اند.
استان تهران با ۱۱7 کتابفروشی عضو، با فروش به مبلغ شش میلیارد 
با ۱4هزار و 49 نسخه فروخته  ریال و  و 275مییون و 3۰۶هزار و ۰۱5 
شده، درصدر میزان فروش هم بر اساس تعداد کتاب ها و هم مبلغ فروش 
قرار دارد و استان  خراسان رضوی در هر دو بخش، جایگاه دوم را به خود 

اختصاص داده است.
فرازمند  کتاب فروشی های  طرح،  آغاز  از  روز  سه  از  بیش  گذشت  با 
کتاب  پاتوق  مرکزی(،  اهواز)شعبه  رشد  کتاب  جهرم،  کتاب  کلبه  رشت، 
شیراز، کتاب شرق اهواز، دنیای کتاب قم، کتاب محام اهواز، پاتوق کتاب 
اراک، پاتوق کتاب شهرکرد و کتاب آباد مشهد، به ترتیب ۱۰ کتاب  فروشی 

پرفروش این طرح بوده اند.
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فرناز میرزالو

ادبیات پرفروش خواننده تربیت می کند
ین که  ا بیان  با  منادی  نوشه  ا
پرفروش  رمان  مانند  تقسیم بندی هایی 
و عامه پسند را قبول ندارد، می گوید: این 
ادبیات  از  نوعی  نیست؛  بیماری  ادبیات 
است، باید شناخته و در موردش به شکل 

جدی صحبت شود. 
ویژگی های  درباره  نویسنده  این 
رمان های عامه پسند و پرفروش و این که 
با  گاهی  یا  و  هستند  یکی  لزوما  آیا 
کرد:  اظهار  می شوند،  گرفته  اشتباه  هم 
حوزه  در  را  این گونه  تقسیم بندی های 
ادبیات قبول ندارم. اصطالح عامه پسند و 

پرفروش اساسا از حوزه ادبیات خارج و وارد تجارت، کاال شدن ادبیات و سود و پول 
می شود. برای نوشتن داستان پرفروش هم هرکسی می تواند بنشیند و خاطره بنویسد؛ 
مثاًل مادربزرگ من فکر می کند بهترین زندگی را داشته، می تواند پول بدهد و داستان 
زندگی اش را بنویسند. در واقع بحث جدی ای برای نوشتن در این حوزه وجود ندارد. 

او افزود: اما نکته مهمی که در حوزه داستان خوانی و داستان نویسی و تولید 
ادبیات برای ما اهمیت دارد، تربیت عقبه خوانندگان جدی است، نسلی که با زبان 
و ادبیات جدی مملکت آشنا شوند. در کشورهای غربی با برنامه و آگاهانه از زمانی 
که فرد نوزاد است، طوری رفتار می کنند که او  با مقوله کتاب خواندن آشنا می شود. 
اما مملکت ما شفاهی است؛ ادبیات، فرهنگ و همه چیز شفاهی است. اگر  سریال 
پرفروش ما را نگاه کنید، خواهید دید هیچ حرف و نکته مهمی ندارد و فقط برای 

سرگرمی است.
 منادی در ادامه گفت: در حوزه ادبیات، مفهومی به نام ادبیاِت خواننده تربیت کن 
وجود دارد که  خیلی ها با لحن توهین آمیز  می گویند ادبیات عوامانه و پرفروش. در 
واقع ادبیاتی که پرفروش باشد می تواند افراد جامعه را  به خواندن تربیت کند و این 
کاری است که باید با برنامه انجام شود. در کشورهایی که سیستم درست و درمانی 
دارند، این اتفاق می افتد، اما در کشور ما همه چیزمان به همه چیزمان می آید.  در 
کشورمان ادبیات جدی  در حد 3۰۰ نسخه منتشر می شود و از طرف دیگر نوعی 
ادبیات رایج می شود که ۸۰ چاپ و هر چاپ 2۰۰۰ نسخه می خورد. این تفاوت و 
تمایز و فاصله عمیقی که وجود دارد خیلی قابل توجه است و باید به آن  توجه کرد. 
در کشورهایی که صاحب ادبیات هستند، اگر ادبیاتی که خیلی از مردم آن را می خوانند 
تیراژ در حد 4۰هزار نسخه داشته باشد، ادبیات جدی هم پنج هزار جلد تیراژ دارد و 
تفاوت شان بین 3۰۰ نسخه و ۱۰هزار نسخه نیست. ما باید درباره این فاصله ای که 
وجود دارد فکر کنیم و دنبال راه حل باشیم  که چه کنیم و چگونه سطح سواد مردم 
را ارتقا بدهیم؟ این ارتقا دادن راهی ندارد جز  خواندن، ارتباط با ادبیات و تربیت 

خواننده جدی از طریق رمان پرفروش که خیلی هم الزم است.  
 او خاطر نشان کرد: چند سال پیش یکی از دوستان پیشنهاد داد که بیاییم  و 
جایزه ای برای این نوع ادبیات درنظر بگیریم تا دوستان این کتاب ها را بخوانند و 
نویسندگان این نوع کار را تشویق کنیم و بگوییم دیده و خوانده می شوند و خوانندگان 
از طرف دیگر نویسندگانی را که کار پرفروش  را ترغیب به خواندن کتاب کنیم. 
تکنیکی،  داستان   و   کنند  پیدا  ارتقا  که  دهیم  آموزش  نحوی  به  می نویسند هم 

محکم  و استوار بنویسند.
او درباره موضع و نگاهی که به این نوع ادبیات وجود دارد، بیان کرد:  ما در 
حوزه جامعه شناسی گفت وگو می کنیم؛ جامعه اعتقادات، عرف، سنت و  قانون خود 
را به افرادش منتقل می کند. ادبیات  پرفروش ما هم بر سنت فرهنگ شفاهی مان 
استوار است. حداقل سابقه ما در حوزه داستان، صد سال است و ما با جمالزاده وارد 
ادبیات داستانی می شویم، قبل از آن، قصه گو و حکایت گر بودیم و همان طور که 
اشاره کردم، ادبیات پرفروش ما  ادبیاتی استوار بر شفاهیات است. اگر بنا باشد از باال 
به این نوع ادبیات نگاه کنیم، اصال مشکلی حل نمی شود. باید ریشه این نوع ادبیات 
را پیدا کنیم. این گونه ادبیات چرا خواننده زیادی پیدا می کند؟ زیرا نسل خوانندگان 
دارد،  جذابیت  برای شان  قصه گویی  که  خوانندگانی  هستند.  شفاهی  ما خوانندگان 
البته قصه گویی نه به شکل تکنیکی، بلکه سریال های درجه دو سه تلویزیونی که 

مرتب پخش می شود.
منادی سپس بیان کرد: ما نباید با ادبیات پرفروش به شکل پاتوبیولوژی برخورد 
کنیم؛ نمونه برداری کنیم و بعد تشخیص بدهیم. این بیماری نیست؛ نوعی از ادبیات 
است، باید شناخته و در موردش به شکل جدی صحبت شود تا به دلیل خوانندگان 
ادبیات  نوع  این  باشیم.   آن ها داشته  بر  بهتری  تاثیر  موفق شویم  دارد  زیادی که 
افراد را به خواندن عادت می دهد و به آن ها یاد می دهد برای خواندن کتاب وقت 
بگذارند. تاثیر این نوع ادبیات را از این جهت می بینم.او در پایان تاکید کرد: امیدوارم 
برای ادبیاتی که خواننده بسیار دارد )پرهیز دارم بگویم عامه پسند(،  جشنواره برگزار 
کنند، زیرا همه کارهای این نوع ادبیات بی ارزش،  مبتذل و چیپ نیستند، خیلی از 

آن ها خواندنی هستند و باید با دید بهتری به آن ها نگاه کرد.

آگهی تغییرات شرکت پاریز خدمات سبز سهامی خاص به شماره 
استناد صورتجلسه  به  ملی ۱۰5۰۰۰7۶47۸  و شناسه  ثبت 4225 
 .۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱7/۰3/۱39۸ مورخ  مدیره  هیئت 
آقای سعید پاریزی به کد ملی 3۶2۱۱97۸۰۱ به سمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره ، آقای سینا پاریزی به کد ملی 3۶۱۰544۱39 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، خانم شمسی سرگلزائی به کد 
ملی 3۶2۰9279۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای 2 سال 
تعیین شدند . 2. کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته 
و برات با امضاء آقای سعید پاریزی در غیاب ایشان خانم شمسی 
سرگلزائی هرکدام به تنهائی با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با 
امضاء آقای سعید پاریزی در غیاب ایشان خانم شمسی سرگلزائی 
هرکدام به تنهائی و با مهر شرکت معتبر است . اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زاهدان )937۶9۸(

آگهی تغییرات شرکت طلوع ظفر عصر سهامی خاص به شماره 
ثبت 4۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰5۰۰۰۸۰34۶ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱39۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱.آقای 
مهدی عظیمی به شماره ملی 3۶7۰۱74۶72 به سمت مدیرعامل 
و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سهیل عظیمی به شماره ملی 
۰۰۱3۸5۱۱3۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد حمیدی 
به شماره ملی 3۶2۰379۰7۶ به سمت عضو هیئت مدیره یرای 
مدت باقیمانده 2 سال انتخاب شدند. 2. کلیه اوراق و اسناد تعهد 
اور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء آقای مهدی عظیمی و 
با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء آقای سهیل عظیمی 
و با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زاهدان )937۶97(

اصالحیه آگهی 
پیرو چاپ آگهی حصر وراثت آقای علی بادره مندرج در 
این روزنامه بتاریخ ۱399/5/۱4 در متن آگهی شادروان رامیار 

بادره صحیح می باشد . 
مریوان

آگهی حصروراثت
فوت  وگواهی  نامه  شهادت  باستناد  شماره55۰  شناسنامه  به  باجالنی  حیدر  آقای 
وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره99۰۰3۶4 تقدیم این شورا نموده وچنین 
شناسنامه  به  مذهب  تشیع   باجالنی  اکبر  علی  مرحوم  شادروان  که  است  داشته  اشعار 
شماره ۶در تاریخ ۱3۸7/2/۱3 دراقامتگاه دائمی خود در گذشته وورثه حین الفوت وی 
عبارتندازهمسر مرحوم به نام دولت محمدی به شماره شناسنامه 334 و به شماره ملی 
به شماره  باجالنی  اسامی حیدر  به  پنج فرزند پسر  3253239۰۶3 متولد ۱32۶/4/۶ و 
شناسنامه 55۰ و به شماره ملی 325324۱23۸ متولد ۱34۶/4/2و اقبال باجالنی به شماره 
شناسنامه 55۱ و به شماره ملی 325324۱24۶ متولد ۱347/3/2 و جالل باجالنی به 
شماره شناسنامه ۶۱2 و به شماره ملی 325324۱۸5۸ متولد ۱35۱/9/۸ و برومند باجالنی 
به شماره شناسنامه 39۸2۰ و به شماره ملی 325۰39۶257 متولد ۱354/۶/3۰ و فریبرز 
باجالنی به شماره شناسنامه ۱77۶ و به شماره ملی 3۸39۸2۱452 متولد ۱3۶5/۱/۱ 
و چهار فرزند دختر به اسامی فاطمه باجالنی به شماره شناسنامه 55 و به شماره ملی 
3۸39577292 متولد ۱357/۱/۱ و زهرا باجالنی به شماره شناسنامه 37۱2 و به شماره 
و   5۸9 شناسنامه  به شماره  باجالنی  کبری  و   ۱35۸/۱2/۱ متولد   3۸3۸34۸۰۶۰ ملی 
به شماره ملی 3۸3959۸5۰۸ متولد ۱3۶2/7/۱ و پریوش باجالنی به شماره شناسنامه 
با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  اینها  وبجز  باشند  می   ۱37۱/۸/۱۰ متولد   3۸3۰۱37۰44
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشداز تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 

به شورای حل اختالف شماره یک کامیاران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان کامیاران   م الف ۱۸۱

آگهی حصر وراثت
خانم مستوره شاکری به شناسنامه شماره ۶27 باستناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 99۰۰3۰ تقدیم این شورا نموده و چنین 
اشعار داشته است که شادروان مرحوم نعمت اله شاکری تشیع مذهب به شناسنامه شماره 
559 در تاریخ ۱39۶/7/۱ در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند 
از دو فرزند پسر به اسامی خدارحم شاکری به شماره شناسنامه 5۰۸ و به شماره ملی 
335۸5374۱2 متولد ۱345/9/۱۰ و علی شاکری به شماره شناسنامه 5۸۱ و به شماره 

ملی 335۸53۸۱5۱ متولد ۱352/4/3 و یک فرزند دختر به نام مستوره شاکری به شماره 
شناسنامه ۶27 و به شماره ملی 335۸53۸7۰2 متولد ۱354/۱2/۱3 می باشند و بجز 
دریک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  اینها 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورای حل اختالف شماره یک کامیاران تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان کامیاران   م الف ۱9۸ 

آگهی فقدان سند مالکیت 
از ششدانگ  مشاع  دانگ  مالکیت سه  سند  که  مدعی هستند  علی حسینی  آقای 
بنام مالکین صادر و تسلیم  از ۱ اصلی واقع در بخش 24 مریوان  پالک 3۱55 فرعی 
گردیده است . و به علت جابجایی مفقود و از بین رفته و تقاضای المثنی سند مالکیت 
گردیده است . لذا بنا به دستور تبصره ۱ ماده ۱2۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مصوب 
یا  تا چنانچه شخص  نوبت آگهی میشود  ۸۰/۱۱/۸ مراتب جهت اطالع عموم در یک 
اشخاصی نسبت به ششدانگ پالک مرقوم مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت یا 
سند معامله نزد خود میباشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود 
واگر ظرف  نمایند  تسلیم  اداره  این  به  معامله  یا سند  مالکیت  ارائه اصل سند  را ضمن 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت 
المثنی بنام مالک صادر و تسلیم خواهد شد و در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
صورت جلسه ای مبتنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به 

متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد خواهد شد .
رئیس ثبت اسناد و امالک مریوان نگاری 

ساختمانی شرکت  استخراج سنگ الشه  برداری  بهره  پروانه 
کاوان دپو سقز به شماره ۱45/33۱9۸ بتاریخ صدور۱3۸9/2/22 
از  صادره   ۱4۱3 ثبت  وشماره   ۱4۰۰۰۱۰5233 ملی  شناسه  به 
از  گردیده  مفقود  استان کردستان  وتجارت  سازمان صنعت،معدن 

درجه اعتبار ساقط است. سقز

دانه  آدان  بازرگانی  کشاورزی  شرکت  تغییرات  آگهی 
کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱977 و شناسه 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱4۰۰۸7۶2۸۱3 ملی 
 : اتخاذ شد  ذیل  العاده مورخ ۱2/۰4/۱399 تصمیمات  فوق 

۱ - مواردی به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه 
صادرات   : الف   : گردید  اصالح  ذیل  شرح  به  اساسنامه  در 
وواردات گوشت سفیدوقرمز وصنایع وابسته ،نهاده های دام 
وطیور)ذرت،جو وسویا( ، گندم وبرنج ،روغن آفتابگردان ،روغن 
سویا ،روغن کلزاوصنایع وابسته به دام وطیورو انواع حبوبات 
وسایر کاالهای مجاز بازرگانی ب : توزیع وپخش حبوبات ،مواد 
از  از اخذ مجوز  پروتئینی وصنایع وابسته به دام وطیور پس 
مراجع ذیصالح . ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.( اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سقز )93۸۱۰۸(
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 

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 ۱399۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۱4۰۸ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد خوشه چین فرزند حسن 
به شماره شناسنامه ۰ صادره از در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به 
مساحت 739/75 مترمربع پالک شماره 32۱ فرعی از ۱2 اصلی واقع در قریه خیرآباد 
تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت کاظم علی نژاد محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 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.ت/م.الف ۱۶۱
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۶/۶

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک



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

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

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

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

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

چهارشنبه 22 مرداد 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1529

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66562801-66917312 -66915268      
فکس:66126139

سالن سمندریان »اسموکینگ روم« می شود!

به  روم«  »اسموکینگ  نمایش 
نویسندگی مهدی زندیه و کارگردانی 
مرداد  نهم  و  بیست  از  زارعی  سعید 
استاد سمندریان  تاالر  در  ماه ۱399 
را  خود  اجرای  ایرانشهر  تماشاخانه 

آغاز خواهد کرد.
در این امیر امرایی نیا، محمدامین افشار، 
فاطمه  پورسند، سویل جعفری، مهبد جهان نوش،  الهه  بهمن پور،  مریم 
فاطمه  ساالری،  مرتضی  زارعی،  سعید  حسینمردی،  فرناز  حسین زاده، 
صادق، علیرضا صمدزاده، بیتا طالشی، آهو قلندر ایفای نقش خواهند کرد.

سعید زارعی پیش از این به عنوان کارگردان نمایش های »شرقی 
غمگین«، »کف خواب«، »در نیومده بود«، »درنیومده«، »بیدینجیلی« و 
»الیو« را به صحنه برده و در نمایش های »هرکسی یا روز می میرد یا 

شب؛ من شبانه روزو...به ایفای نقش پرداخته است.

سریال »افرا« به مرحله پیش تولید رسید

 » ا فر ا « نی  یو یز تلو ل  یا سر
و  توفیقی  بهرنگ  کارگردانی  به 
محمدکامبیز  مشترک  تهیه کنندگی 
مرحله  وارد  موالیی  مجید  و  دارابی 

پیش تولید شد.
»افرا« جدیدترین سریال توفیقی است. 
»پدر«،  چون  سریال هایی  کارگردان  او 
»عقیق«، »زیر پای مادر«، »پشت بام تهران« و نمایش خانگی در حال 
توزیع »آقازاده« را در کارنامه اش دارد و مجید موالیی در هم کارنامه 
خود تهیه کنندگی سریال های متعددی از جمله »بانوی عمارت«، »چرخ 
فلک«، »نابرده رنج« و… را دارد و محمدکامبیز دارابی نیز پیش از این به 
عنوان مجری طرح در پروژه های تلویزیونی مختلفی از جمله مجموعه های 
»وارش«، »چرخ فلک«، »هفت سنگ« و… حضور داشته است.این درام 
اجتماعی و خانوادگی برای پخش از شبکه یک سیما ساخته خواهد شد.

تاریخچه  ضبط موسیقی از قاجاریه تا پهلوی فیلم شد

 » گم ا فر یا د « مستند  فیلم 
توسط  که  وطنی  جواد  به کارگردانی 
و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز 
تجربی ساخته شده، به تاریخچه  ضبط 
تا  قاجاریه  دوره   از  ایران  در  موسیقی 

مستندنگاری  به  و  دارد  اختصاص  پهلوی 
ورود و تحول صنعت ضبط موسیقی روی 
صفحه گرامافون و تاثیرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن در ایران 
می پردازد.جواد وطنی درباره  شکل گیری این مستند توضیح داد: در ابتدا 
قرار بود مستند - پرتره ای با حضور یکی از دوستانم بنام علی ابوالخیریان 
که مجموعه دار گرامافون و صفحه های ایرانی  است، تولید کنم اما به دلیل 
گستردگی و اهمیت ضبط موسیقی و صفحه با حضور چند کاراکتر اصلی 
مانند علیرضا میرعلی نقی، علی ابوالخیریان، محمدرضا شرایلی تاریخچه  

ضبط موسیقی در ایران را بررسی و ثبت کردم.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

اکران آنالین »رستاخیز« منعی ندارد؟

بیش از پنج سال از توقیف فیلم 
به  توجه  با  و  می گذرد  »رستاخیز« 
عمومی  اکران  سر  بر  که  مشکالتی 
که  هم  مجوزی  و  داشته  وجود  آن 
برای نمایش دارد، در آستانه ماه محرم 
اکران آنالینش مطرح شده، اما آیا این 

فیلم می تواند در ایران اکران اینترنتی داشته 
باشد؟ تابستان سال 94 فیلم »رستاخیز« به نمایش عمومی درآمد، اما عمر 
آن اکران فقط یک روز بود و به خاطر نظرهایی که خارج از سازمان سینمایی 
وجود داشت از پرده پایین کشیده شد. اما حاال که به دلیل شیوع کرونا، اکران 
آنالین رونق گرفته و به روزهای ماه محرم و صفر هم نزدیک می شویم، 
موضوع اکران »رستاخیز« به عنوان یکی از برجسته ترین فیلم های ساخته 
شده درباره عاشورا بر  سر زبان ها افتاده  و در این رابطه حسین انتظامی 
اظهار داشت نمایش آنالین رستاخیز از نظر سازمان سینمایی مانعی ندارد.
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سین

 

با نماینده سینماي ایران در شانگهاي

حسن معجوني: کار با جوان ها برایم بسیار جذاب است

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

کاظم  سینمایی  ساخته  تازه ترین  گورکن،  فیلم 
گذشته  هفته  سعیدیان  سینا  تهیه کنندگی  به  مالیی 
برای نخستین بار در جشنواره فیلم شانگهای 2۰2۰ 
به نمایش درآمد. کاظم مالیی که سابقه فیلمسازی 
از  پس  است،  داشته  نیز  را  کوتاه  سینمای  حوزه  در 
کوپال، با فیلم گورکن دومین تجربه فیلمسازی خود 
در سینمای بلند را نیز پشت سر گذاشته است. حسن 
معجونی بازیگر فیلم سینمایی گورکن، که به نمایندگی 
از سینمای ایران در جشنواره شانگهای 2۰2۰ رونمایی 
شد، درباره تجربه حضور در این فیلم و فضای داستانی 

آن با دنیاي جوانان به گفتگو پرداخته است.
حسن معجونی که بازیگر اصلي این فیلم مي باشد 
و بعد از فیلم سینمایي خوک، ساخته ماني حقیقي که 
مي رسد  نظر  به  داشت  آن  در  خیره کننده  درخششي 
نقش فوق العاده دیگري را تجربه کرده است. او درباره 
تجربه حضور در این فیلم گفت: در وهله اول چیزی که 
برایم بسیار اهمیت دارد، عواملی هستند که قرار است 
کار را پیش ببرند و در واقع فیلم را بسازند. من راحت 
می فهمم که واقعا قصد یک گروه ساختن فیلم است 
یا فقط به این فکر می کنند که یک پولی از این راه در 

بیاورند. برایم مهم است که بدانم آنها واقعا می خواهند 
و تالش  درگیر هستند  پروژه  با  کنند، حقیقتا  تجربه 
می کنند که زبان خودشان را در فیلم پیدا کنند. این از 
جمله مواردی بود که من در گروه فیلم گورکن دیدم. 
مجموعه بازیگران فیلم هم برایم مهم بودند، هم نقشی 
را که به من پیشنهاد شد دوست داشتم و هم بازیگرانی 
که قرار بود کنارشان کار کنم. کاراکترهایی که اصوال 
کم حرف هستند، همیشه برایم جذابیت خاصی دارند و 
وقتی چنین نقش هایی پیشنهاد می شود و سایر مواردی 
که گفتم در کلیت کار وجود داشته باشد، دوست دارم 

بازی در فیلم را بپذیرم.
حسن معجوني در بخش دیگري از صحبت هایش 
در  ما  گفت:  فیلم  شخصیت هاي  و  داستان  درباره 
مجموع قصد داشتیم طوری پیش برویم که مخاطب 
مختلف شک  به شخصیت های  مدام  فیلم  طول  در 
کند، توهمی ایجاد شود که چه کسی در ایجاد مشکل 
اصلِی داستان نقش داشته است و همین ایجاد شک، 
در  وقتی  است. مخاطب  گورکن  فیلم  قوت  نقاط  از 
کاراکترهای  تک تک  به  می گیرد،  قرار  فیلم  جریان 
بود  این  هم  من  تالش  همه  می شود.  مظنون  فیلم 
نمایش  خوبی  به  را  تعلیقی  از  ُپر  فضای  چنین  که 
بدهم، یعنی فضایی که مشکوک است و آدم ها مدام 

به شک می افتند. در مورد گریم با کارگردان و طراح 
و  حال  چه  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  چهره پردازی 
شوم.  نزدیک  نقش  به  بیشتر  تا  باشد  داشته  هوایی 
خیلی دنبال طرح خاصی نبودیم، اما در کل با اکثر 

گریم هایی که قبال داشتم، متفاوت شد.
این بازیگر و کارگردان شاخص و کهنه کار تئاتر 
که معموال در کارهاي تصویري اندکي مقابل دوربین 
مي رود، با تاکید بر شکل گیری یک همکاری خوب با 
کاظم مالیی و سینا سعیدیان اظهار کرد: واقعا جوان ها 
برایم اهمیت دارند. کسانی که صرفا دنبال ساختن یک 
فیلم نیستند بلکه همه توانشان را می گذارند که اتمسفر 
و زبان شخصی خود را پیدا کنند و فیلمی با کیفیت 
بسازند. از نگاه من این دغدغه بسیار ارزشمند است. 
جوانان انگیزه مند هستند و هنوز آنقدر خسته نشده اند 
که بخواهند صرفا فیلمی ساخته باشند یا سفارشی کار 
کنند. این مسئله برای من خیلی مهم بود. کاظم مالیی 
کارگردان گورکن، عالقه دارد متفکر و با آرامش کار 
را انجام دهد و در عین حال فضایی بسازد که روی 
کاراکترها تمرکز شود تا اینکه صرفًا روی جریان شدید 

قصه تاکید داشته باشد.
معجونی در بخش دیگر از صحبت هایش درباره 
نقش خود در گورکن گفت: خونسردی شخصیتی که 

من در گورکن برعهده دارم، همان بخشی است که 
کارگردان می توانست آن را به سمت التهاب ببرد، اما 
درخواستی از جانب او نبود که بخواهد چنین اقدامی 
کند و فضا را ُپر تعلیق کند تا ژانر فیلم معمایی و جنایی 
شود. او بیشتر می خواست روی کاراکترها متمرکز شود. 
وقتی شتاب آدم ها گرفته شود، فضای معقولی ایجاد 
می شود و مخاطب هم سرعتش را کم می کند و بیشتر 
از اینکه دنبال التهاب ناشی از اتفاقی باشد که در فیلم 
رخ داده است، به این فکر می کند که شرایط افراد در 

دنیای قصه چگونه است.
درباره  پایان  در  محبوب  و  شاخص  چهره  این 
فیلم در جشنواره  اکران  به  بازخورد مخاطبان نسبت 
مخاطبان  بازخورد  مورد  در  کرد:  عنوان  شانگهای 
زیاد نمی توانم قضاوت کنم. شاید گورکن از آن دست 
فیلم هایی باشد که طرفدار سرسخت دارد و از سوی 
دیگر ممکن است عده ای این فیلم را نپسندند. به نظرم 
ظرفیت قصه طوری است که عوامل می توانستند آن را 
به سمت فیلم های جنایی ببرند، اما این کار را نکردند 
و بیشتر روی کاراکترها متمرکز شدند تا ماهیت کلی 
قصه و اضطرابی که در آن وجود دارد. به همین دلیل 
می گویم گورکن یا هوادار دوآتشه دارد یا مخاطبی که 

شاید با آن هیچ ارتباطی برقرار نکند.

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

حسین زاده محمد 

بیش  که  هستند  چهره ها  برخي  روزها  این 
نها  آ ز  ا یکي  مي شنویم.  را  نها  آ نام  سایرین  ز  ا
در  لیتش  فعا ز  ا رغ  فا که  است  مدیري  مهران 
روزها  این  اتفاقا  که  دورهمي  برنامه  با  صداوسیما 
از صحبت هاي مهمان ها  برخي  بر سر سانسورشدن 
بحث هاي زیادي وجود دارد، حاال در تدارک ساخت 
است  خانگي  نمایش  شبکه  براي  دیگر  سریال  یک 
خواهد  هم  را  دورهمي  پنجم  فصل  همچین  و 
ساخت. او همچنین به تازگي همکاري خود با یکي 
چندروز  و  کرده  آغاز  را  زنجیره اي  فروشگاه هاي  از 
به  مراجعه اش  و  او  قلبي  سکته  شایعه  که  بود  قبل 
بیمارستان در فضاي مجازي منتشر شده بود که در 

شد. تکذیب  نهایت 
یک  با  خود  همکاری  درباره  مدیری  مهران 
تاکید  آن،  خبري  نشست  در  زنجیره ای  فروشگاه 
کرد این همکاری در فضایی غیرتبلیغاتی و مبتنی بر 
همزمان  ما  ا بود  خواهد  اجتماعی  مسئولیت های 
حضور در بیلبوردها و تیزرهای تبلیغاتی این فروشگاه 
اتفاق  این  منظر  این  از  و  کرد  تایید  را  زنجیره ای 
و  سینمایی  چهره های  ورود  تازه ترین  می توان  را 

کرد.  قلمداد  بازرگانی  تبلیغات  عرصه  به  تلویزیونی 
نیز  و  تبلیغاتی  تیزرهای  تولید  تعدد  با  که  اتفاقی 
احتماال  مشارکتی  برنامه های  تولید  در  همکاری 
کرد.  خواهد  پیدا  نیز  جدی تری  صورت  آینده  در 
سوالی  به  پاسخ  در  نشست  این  در  مدیری  مهران 
کرد:  عنوان  خود  تبلیغاتی  جدید  فعالیت های  درباره 
شود  انجام  است  قرار  مهمی  و  مفید  کار  نظرم  به 
به  کمک  و  اجتماعی  مسئولیت  نوعی  که  تفاهمی 
افرادی است که مشکالت مالی در کشور دارند. این 
سختی  شرایط  در  که  است  خوب  این  برای  تفاهم 
زندگی می کنیم و این کار به هزار نفری که مشکل 
تبلیغات  بحث  در  هیچگاه  من  می کند.  دارند کمک 
به  اجتماعی  مسئولیت  دلیل  به  هم  این  و  نبوده ام 

من واگذار شده و از آن استقبال می کنم.
مدیری در توضیح بیشتر درباره تبلیغاتی نبودن 
با یک فروشگاه زنجیره ای گفت: طی  این همکاری 
این توافق بخشی از فروش روزانه، ماهیانه و سالیانه 
به مسائل و مشکالت مختلفی که در  این فروشگاه 
کشور است اختصاص داده می شود مثل کودکان کار و 
فراهم کردن وسایل تحصیل برای کودکان بی بضاعت، 
بیماران  کرونا،  از  دیده  آسیب  خانواده های  به  کمک 
از طرف  این موضوع  پذیرفتن  و سرطانی.  تاالسمی 

بود چون می تواند بخش عمده ای  با کمال میل  من 
به  روز  به هر حال  کند.  رفع  خانواده ها  از مشکالت 
روز شرایط کشور دارد بهتر می شود )می خندد( و ما 
فکر کردیم این تنها کاری است که می توانیم بکنیم.

مدیری در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر 
این وجه مسئولیت اجتماعی در کار تبلیغاتی بود به آن 
ورود می کرد یا خیر، گفت: قطعا نه! هیچوقت تبلیغات 
صرف را نپذیرفتم و این کار را هم به خاطر مسئولیت 

اجتماعی که در این اتفاق وجود داشت پذیرفتم.
مجری و کارگردان برنامه محبوب و پرمخاطب 
موزه  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  ادامه  در  دورهمی، 
دورهمی که آن هم قرار بود عوایدش به زلزله زدگان 
مسئولیت  به  و عمل  رسانی  با هدف کمک  و  برسد 
مسئله  این  کرد:  بیان  بود،  شده  راه اندازی  اجتماعی 
هماهنگی های  اینکه  اول  کشید  طول  دالیلی  به 
خیلی  اینکه  دوم  و  داشت  نیاز  صداوسیما  با  مهمی 
و هنوز هم  بودند  نداده  را  از هنرمندان هدایای شان 
نشان  و  بودم  آورده  را  اسامی  لیست  کاش  نداده اند! 
تمام  که  کرده ایم  طراحی  را  صفحه ای  ما  می دادم. 
اهدا شده  موزه دورهمی  به  عکس های هدایایی که 
است با توضیحاتش در این صفحه وجود دارد و من در 
این باره در قسمت های آینده اطالع رسانی خواهم کرد.

نیز  دورهمی  تولید  ادامه  درباره  مدیری  مهران 
بیان کرد: ما به جز این هفته، 3قسمت دیگر دورهمی 
بیشتر نداریم. یعنی هفته دیگر هم 3 قسمت پخش 
می شود و دورهمی 4 تمام می شود و ما دوماه در محرم 
و صفر پخش و ضبط نداریم. سرمایه داران، برندهای 
معروف و اشخاص معروف که تمایل دارند این موزه 
ما  و  کنند  اعالم  می توانند  کنند  خریداری  یک جا  را 
به باالترین پیشنهاد موزه را خواهیم فروخت و در 3 
قسمت آخر تکلیف موزه مشخص می شود هم فروخته 

خواهد شد و هم مبلغ آن اعالم می شود.
وی در پایان در پاسخ به سواالتی درباره حضور 
هنرمندان در دورهمی و سانسورهای برنامه توضیح 
اوال  که  کرد  نگاه  آن  به  می شود  منظر  دو  از  داد: 
اینجا نمی توان درباره آن صحبت کرد و توضیحش 

است! مفصل  خیلی 
و  تلخ  قهوه  چون  یی  سریال ها ن  رگردا کا
ادامه  به  پاسخ  در  خانگی  نمایش  شبکه  در  هیوال 
گفت:  دورهمی  فعالیت  با  همزمان  فعالیت هایش 
فصل پنجم دورهمی را از دو ماه دیگر و بعد از محرم 
و صفر خواهیم داشت و فصل دوم سریال هیوال را 
به  می کنم  سعی  بتوانم  که  آنجا  تا  می سازیم.  هم 

بپردازم. اینها  همه 

پیمان شیخی پژوهشگر، نویسنده و مجری رادیو 
و تلویزیون یکي از چهره هاي پرکار سال هاي اخیر در 
زمینه هاي مختلف فرهنگي و هنري بوده که اتفاقا در 
تمام فعالیت هاي خود نه تنها اصول حرفه اي را رعایت 

کرده بلکه بسیار هم موفق بوده است.
لیت  فعا ره  با در گفتگویي  در  شیخي  پیمان 
است  ماه   5 حدود  اکنون  گفت:  روزها  این  در  خود 
کلیه  هستم.  شهر  تئاتر  کتاب  نگارش  مشغول  که 
اطالعات مربوط به آثار نمایشی مجموعه تئاتر شهر 
از سال ۱35۱ تا حدود بهمن ماه سال  ۱39۸ در این 
کتاب گردآوری و منعکس خواهد شد. در ابتدای این 
کتاب مقاله ای مفصل آمده که شامل کلیه اطالعات 
بنا،  مشخصات  و  معماری  تاریخچه،  درباره  مکتوب 
و...  تئاترشهر  سالن های  تعداد  جغرافیایی،  موقعیت 
است در ادامه، کتاب شامل بخش های مکتوبی است 
آثار نمایشی و وقایع نگاری هر سالن  که اطالعات 
و برخی از نمایش ها در آن گنجانده شده. عکس ها 
و بریده جرایدی از گذشته در این کتاب آمده است. 
کتاب  این  در  نیز  تئاترشهر  نقشه  بسیار  احتمال  به 

منعکس خواهد شد.
و  مسائل  درباره  مستعد  و  جوان  چهره  این 
این  گردآوری  و  نگارش  روند  در  که  مشکالتی 
شاید  کرد:  عنوان  است،  بوده  روبرو  آن  با  مجموعه 
بیشتر  بودم  مواجه  آن  با  بخش عمده مشکالتی که 

از سوی دوستانم بوده است. اما از آنجایی که از سال 
۱375 پژوهش در باب تهران قدیم و از سال ۱3۸3 
پژوهش درخصوص تئاتر را آغاز کرده ام تاکنون موفق 
به جمع آوری اطالعات بسیاری شدم که برخی اتفاقی 
پیگیری.  و  برنامه ریزی  با  بعضی  و  رسیده  دستم  به 
در این روند پیشکسوتان اطالعات بسیار ارزشمندی 
را در اختیارم قرار دادند. برخی از آنها همچون آقای 
داوود دانشور حتی بروشور نمایش هایی که از دوران 
در  امانت  صورت  به  را  بود  کرده  جمع آوری  جوانی 
اختیارم قرار داد. همچنین آقای منصور خلج بی درنگ 
اطالعات شفاهی را برایم ارسال کرده است. بیش از 
3۰ نفر از دوستان جوان و پیشکسوت با ارائه اطالعات 
خود بی دریغ مرا در این مسیر یاری کرده اند که اسامی 
تمام عزیزان در بخش تشکر کتاب تئاتر شهر منتشر 

خواهد شد.
شیخی با بیان اینکه ادعایی در برابر پژوهشگران 
پیشکسوت ندارم اما به عنوان یک پژوهشگر دارای 2 
ویژگی هستم، یادآور شد: نخست گردآوری هرآنچه 
که احساس می کنم در طول تاریخ ممکن است مورد 
استفاده ام قرار گیرد و دوم کنکاش  و جستجوگری که 
در حقیقت یک پژوهشگر باید دارای این ویژگی باشد 
و در شرایط ناگوار و ناخوشایند، مبغوض و سرشکسته 
نشود و مسیر خود را در دشوارترین شرایط ادامه دهد.

این مجری رادیو و تلویزیون ضمن اشاره به اینکه 

اینگونه پژوهش ها یک حرکت فرهنگی است چراکه 
تاریخ کشورمان بدین وسیله ثبت می شود، اظهار کرد: 
اینگونه اتفاقات باید ۸۰ سال پیش صورت می گرفت 
در  اسناد  و  اطالعات  از  بسیاری  و  است  نگرفته  اما 
منزل هنرمندان است. چند سالی است که خانه تئاتر 
حرکت نیکی را رقم زده و آن این است که خانواده 
هنرمندان پس از فوت شان اسناد و اطاعاتی که در منزل 
نگهداری می شود را به خانه تئاتر ارائه می کنند. من 
اطالعات را به دشواری جمع آوری می کنم. در مسیر 
گردآوری این کتاب سنگ های بسیاری در مسیر داشتم 
که برخی به کمک دوستان و بعضی را با همت خود 
از میان برداشته ام. اکنون نزدیک به ۸۰درصد کتاب 
کتاب  این  از  بخشی  است.  گردآوری شده  و  تجمیع 
مربوط به اطالعات مکتوب است و قسمتی از آن را 
عکس های قدیمی، پوستر و بروشورهای آثار نمایشی 

تشکیل می دهند.
نویسنده کتاب تماشاخونه های طهرون، در پاسخ 
به این پرسش که آیا در این کتاب کلیه آثار نمایشی 
که در مجموعه تئاترشهر اجرا شده، آمده است، بیان 
کرد: به هیچ عنوان چنین ادعایی ندارم چراکه ما تاریخ 
مغفوله ای در دهه 5۰ و ۶۰ داریم و جالب اینجاست که 
من از طریق پیشکسوتان راحت تر به تاریخ مغفوله دهه 
5۰ نسبت به دهه ۶۰ دست یافتم. من ادعای آن را دارم 
که اطالعات این کتاب بدون اشتباه و کامال صحیح 

است اما به هیچ عنوان نمی گویم اطالعات برخی از 
دهه ها کامل است. کتاب تئاتر شهر از سوی انتشارت 
نمایش به چاپ و انتشار خواهد رسید. این کتاب اثر 
فاخری است اما هر ناشری به سراغ آن نمی آید چراکه 

دنبال کتاب های که مخاطبان  به  انتشاراتی ها  بیشتر 
بیشتری دارند، هستند. اما این کتاب بخشی از تاریخ 
تئاتر کشور است که مناسب پژوهشگران، دانشجویان، 
اهالی تئاتر و بخشی از عالقمندان هنر تئاتر است. از 

این رو به منظور انتشار این کتاب با انتشارات نمایش 
اداره کل هنرهای نمایشی قراردادی منعقد کرده ام و 
امیدوارم با برنامه ریزی های انجام شده اطالعات کتاب 
تا نیمه شهریور ماه تجمیع شود و پس از آن به منظور 

انجام صفحه بندی تحویل داده شود.
گفت:  صحبت هایش  پایان  در  شیخی  پیمان 
کتاب های اداره برنامه های تئاتر، تماشاخونه سنگلج، 
فراموش شدگان  و  تماشاخونه های طهرون  دوم  جلد 
خیابان الله زار، آماده چاپ است اما کتاب تئاتر شهر 
دارای ویژگی نسبت به این کتاب هاست و آن اینکه 
کشورمان  تئاتر  از  بخشی  ثبت  کامال  کتاب  این 
 5۰ و   4۰ تماشاخانه  مهمترین  به  مربوط  که  است 
سال گذشته است و به اعتقاد من جای آن تاکنون 
طریق  از  کتاب  این  اطالعات  است.  بوده  خالی 
کل  اداره  و  تئاترشهر  مجموعه  پرسنل  همکاری 
بایگانی شخصی هنرمندان جوان  هنرهای نمایشی، 
و پیشکسوت و همچنین محصول سال ها جمع آوری 
به  نیز  کتابی  است.  خودم  از سوی  مدارک  و  اسناد 
عنوان  تحت  می برم  پیش  شهر  تئاتر  کتاب  موازات 
خاطرات هنرمندان تئاترشهر، که در آن با هنرمندانی 
گفتگو داشته ام و آنها خاطره ای از مجموعه تئاترشهر 
به عالوه یک عکس پرتره از خودشان برایم ارسال 
و  شود  منتشر  و  منعکس  کتاب  این  در  تا  می کنند 

امیدوارم 2 کتاب همزمان با هم منتشر شوند.

مرد پرحاشیه عرصه هنر

مهران مدیري: درباره سانسورها نمي شود صحبت کرد!

کتاب هایي در وصف تئاتر کشور

پیمان شیخي: بسیاري از خاطرات و اطالعات در خانه پیشکسوتان هنر مانذه است!


