
کارشناسان اقتصادی:

نظام بانکی منشاء افزایش تورم است! 

از  عدالت  سهام  مشمولین  از  بسیاری  که  درحالی 
گله  خود  سهام  فروش  از  حاصل  وجه  نکردن  دریافت 
از وضعیت فروش  نیز  داشتند، صدای سایر سهامداران 

این سهام و تاثیر آن در روند حرکت شاخص درآمده است.
حدود دوماه از امکان فروش ۳۰ درصد سهام عدالت و یک 

برای مشموالنی که روش  آن  ۶۰ درصد  فروش  امکان  از  هفته 
مدیریت مستقیم را برای سهام خود، پس از آزادسازی سهام عدالت 
پرونده  بودند گذشته و همچنان  انتخاب کرده  ماه  اردیبهشت  در 
عدم واریز وجه حاصل از فروش این سهام برای برخی مشموالن 
باز است.این مشکل تا جایی ادامه یافت که فرهاد دژپسند، وزیر 

امور اقتصاد و دارایی اعالم کرد که فروشندگان سهام عدالت که 
در واریز مبلغ حاصل از فروش سهام عدالتشان با تأخیر غیرمعمول 
و  عمومی  روابط  مرکز  به  مراتب  پیگیری  برای  شده اند،  مواجه 

اطالع رسانی این وزارتخانه اطالع دهند.
صفحه ۳

وزیر آموزش و پرورش:

شروع سال تحصیلی
 از ۱۵ شهریور قطعی است

آغاز ثبت نام رانندگان سرویس مدارس از امروز
نی های  تاکسیرا تحادیه  ا مدیرعامل 
شهری کشور با اشاره به اینکه رانندگانی که 
سال گذشته در سامانه سپند ثبت نام کرده اند و 
اطالعات فردی و خودرویی آنها تغییری نکرده 
است پیامک دریافت می کنند و نیازی به مراجعه حضوری 
ندارند، گفت: رانندگان جدید متقاضی ثبت نام در سامانه 
سپند از روز شنبه ۲۵ مردادماه )امروز( می توانند به دفاتر 
نام  ثبت  درباه  ضامنی  مرتضی  کنند.  مراجعه  پیشخوان 
رانندگان سرویس مدارس گفت: ثبت نام در سامانه سپند 
اجرا شد؛  به صورت سراسری در کشور  از سال گذشته 
امسال هم در گام اول شرکت های پیمانکاری ثبت نام 
کردند و حدود ۱۵۰۰ شرکت پیمانکاری در سراسر کشور 
فرایند ثبت نام را تکمیل کردند که شهرداری ها تعدادی 

از درخواست ها را به تأیید رسانده اند.
صفحه ۲

رئیس شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان:

 اقدامات فرهنگی زمینه ساز رشد معنوی
 کارکنان خواهد بود

4
جوانان سهم مهمی در تصمیم سازی دارند

صفحه 2

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
همایون اسعدیان: 

در كنار خانه سینما 
هستم ولي سمتي 

نخواهم داشت!

6ورزش
قرارداد دیاباته

 از داخل
 سازمان لیگ

 لو نرفته است!

هنگ 7فر

سالهاست كه بر سر خانه سينما درگيري هايي وجود دارد كه 
از  مقطعي  در  هنري  ارگان  اين  تعطيل شدن  به  منجر  بعضا 
زمان شد و در عين حال همواره و در هر مقطع زماني، برخي 
از اهالي سينما نسبت به خانه سينما انتقادات فراواني داشته 
و دارند. درواقع اينطور به نطر مي رسد كه خانه سينما بيشتر 

يك ارگان تشريفاتي است 

در  استقالل  با  دياباته  شيخ  قرارداد  افشای  از  پس 
رسانه ها، فوتبالی ديروز گزارشی منتشر كرد كه ظاهرا 
مديران سازمان ليگ را دچار سوتفاهم و سوبرداشت 

كرده است.

گفت:  دانشگاهی  ناشران  فرهنگی  انجمن  مديرمسئول 
طرح های فروش فصلی كتاب به دليل دقت بيشتر در تخصيص 
يارانه به مشتری و حمايت از كتابفروشان، بهترين روشی است 

كه تاكنون در جامعه نشر تجربه شده است.

بهترین 
روش حمایت

 از جامعه نشر كشور

سهام عدالت صدای سایر سهامداران را هم درآورد!
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صفحه ۳

عدم اطالع رسانی دقیق نارضایتی مردم را 
به دنبال خواهند داشت

حجت االسالم حسن روحانی روز پنج شنبه در جلسه کمیته های تخصصی 
ستاد ملی مقابله با کرونا یادآور شد: همه تصمیمات و سیاست های مقابله مؤثر با 
ویروس کرونا از همان آغاز تاکنون براساس خردجمعی و دیدگاه های کارشناسانه 

و تخصصی اتخاذ شده که برای همه مجموعه کشور الزم االجراست.
رئیس جمهور با اشاره به فرآیند کاماًل علمی و کارشناسانه تصمیم گیری ها در کمیته های 
تخصصی و جمع بندی مباحث و دیدگاه ها به صورت مصوبه کمیته های مختلف و ارائه آن به 
ستاد ملی تأکید کرد: تصمیمات در ستاد ملی مقابله با کرونا نه شخصی و نه دستگاهی است 
بلکه بر مبنای خردجمعی و با پشتوانه ساعت ها بررسی و مباحث کارشناسی در کمیته های 

تخصصی ستاد، اتخاذ می شود که تاکنون مراجع بین المللی نیز آن را تحسین کرده اند.
روحانی همچنین به تدوین، طراحی و تعیین دقیق مجازات و جرائم رعایت نکردن 
دستورالعمل های بهداشتی در سه حوزه ادارات، اصناف و عموم مردم در کمیته های تخصصی 
و ستاد ملی اشاره کرد و گفت: در تعیین این جرایم و مجازات ها دقت شده است تا ضمن 
داشتن قابلیت و ضمانت اجرا به نحوی اعمال شود که جنبه بازدارندگی و تنبیهی آن به تغییر 

رویه و سبک زندگی شهروندان منجر شود.
صفحه ۲
توزیع كارت كنکور ۹۹ از ۲۸ مرداد آغاز خواهد شد

کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ در روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ مرداد و اول شهریورماه ۹۹ 
برگزار می شود و داوطلبان از سه شنبه ۲۸ مردادماه می توانند کارت خود را به صورت 
اینترنتی دریافت کنند. آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در 
صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد، داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح 
پنجشنبه ۳۰ مرداد، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۳۱ مرداد و داوطلبان گروه 
آزمایشی زبان های خارجی در صبح شنبه یکم شهریورماه در ۳۹۲ شهر و بخش کشور برگزار می شود.

کارت های شرکت در آزمون برای همه داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ براساس مندرجات 
بند »الف « این  اطالعیه  بر روی درگاه اطالع  رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد 
و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی باید مطابق بند 
»ب« این اطالعیه به حوزه های رفع نقص کارت مندرج در سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.
صفحه ۲

سرمقاله
چرا خانه می فروشیم 
تا وارد بورس شویم؟

مجید سلیمی بروجنی*
سده  سال  آخرین  در  ایرانیان  روزگار 
پیچیده  و  سخت  بسیار  خورشیدی  سیزدهم 
شده که در آن زندگی کردن بسیار دشوارتر از 

سال های قبل است.
تورم های سنگین روزانه، هفتگی و ماهانه 
عمال خانواده های ایرانی را به قولی ضربه فنی 
کرده و آنها به ناچار تنها نظاره گر گرانی های 
زنجیروار مایحتاج اولیه مورد نیازشان کرده است. وضعیت غیرقابل انکار 
این است که هنگامی که درآمدها )حتی به فرض ثابت بودن( با افزایش 
انرژی، اجاره بها، اقالم و  هزینه یعنی تورم سرسام آور در حوزه مسکن، 
تجهیزات خانگی همراه می شود و عالوه بر آن، تورم مواد خوراکی نیز 
وجود دارد، کوچک شدن سبد مصرف و کاستن از برخی اقالم رخ می دهد.

آمریکا،  به دلیل تحریم های سنگین  اخیر  دولت طی دو سه سال 
محدود شدن شدید صادرات نفت و بسته شدن نقل و انتقاالت بانکی با 
سایر کشورها، مجبور به استفاده از قدرت بانک مرکزی در خلق پول جهت 
چرخاندن چرخ اقتصاد کشور شده است.طبق گزارش بانک مرکزی در پایان 
خرداد ۹۹ حجم نقدینگی به ۲۶میلیون و ۵۷۱ هزار میلیارد رسیده است 
که نسبت به خرداد سال گذشته معادل ۳۴.۲ درصد افزایش داشته است. 
ورود این نقدینگی سرگردان به اقتصاد کشور که در حال حاضر در تامین 
مواد اولیه صنایع تولیدی کمتر از پیش شده است، توانایی بزرگ کردن 
اقتصاد و ایجاد رشد در آن را ندارد و در نهایت افزایش حجم نقدینگی 
منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد و در این دوران گذار 

تا رسیدن به تورم نهایی بی ثباتی را در بازارهای مختلف ایجاد می کند.
بروز بحران اقتصادی در هر کشوری بر جنبه های مختلف زندگی 
مردمانش تاثیر خواهد گذاشت. این تاثیر، دامنه گسترده ای از آثار معیشتی 
اقتصادی گرفته تا ابعاد رفتارهای مدنی و فرهنگی را تحت تاثیر خود قرار 
می دهد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. شدت گرفتن وخامت 
اوضاع اقتصادی به دلیل تحریم ها، همه گیر شدن ویروس کرونا و پیامدهای 
آن از قبیل کسری بودجه قابل توجه دولت و افزایش چشمگیر بهای ارزهای 

معتبر، سکه و انواع دارایی ها، نشانه هایی از این وضعیت است.
یکی از مواردی که در کنار بسیاری از نکات بدیهی زیست و مدیریت 
خانوار به فراموشی سپرده شده، لزوم وجود آرامش مالی و امکان برنامه ریزی 
برای آینده خانوار است. در حالت طبیعی در خانوارهای متوسط و دارای 
یک یا چند نفر شاغل دارای درآمد ماهانه که پشتوانه تامین مالی خانوار را 
فراهم می کند، پس از کنار گذاشتن سهم هزینه های جاری مصرفی، برنامه 
ریزی برای کاالهای غیرمصرفی و بادوام به صورت عادی در خانوار انجام 
می شود. به طور نمونه، مستاجران به فکر خرید خانه و خانه دارها به فکر 
بهبود وضع رفاهی خانوار هستند، اما اتفاقی که این روزها و ماه ها افتاده، 
کاهش متداوم ارزش پول نقد به علت تورم های پی در پی در بازار است. 
در خانوار اگر سهمی هم از درآمد به شکل پس انداز وجود داشته باشد، 
بیشتر سبب سردرگمی در بین بازارهای مختلف جهت سرمایه گذاری این 

پس اندازها و تالش برای از دست نرفتن ارزش دارایی ها است.
وجود بازده های بسیار مختلف در بازارها در سال اخیر که بیش از 
۲۵۰ درصد در بازار بورس، ۷۰ درصد در بازار سکه، ۶۰ درصد در بازار 
طال و ۴۰ درصد بازار ارز رقم خورده است، به دغدغه های موجود برای 
حفظ دارایی اضافه کرده است. در حال حاضر بسیار دیده شده است که 
مردم به امید دستیابی به سودهای آن چنانی اقدام به فروش مسکن خودرو 
و وسایل زندگیشان کردند و تمام سرمایه شان را  به بازار سرمایه برده اند.

متاسفانه اقتصاد بیمار ایران نیروی مولد را تبدیل به نیروی غیر مولد 
برای اقتصاد کرده است و چنان چه ریزش سنگینی در بازار سرمایه رخ 

بدهد، تبعات زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
* تحلیلگر اقتصادی

محض اطالع
آیا واکسن کرونا روسیه 

در ایران عرضه می شود؟ 
مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: واکسن کرونا که در 
باید  ایران استفاده شود  روسیه تهیه شده است در صورتیکه بخواهد در 

استاندارهای علمی و فنی الزم درکشور را پاس کند.
دکتر کیانوش جهانپور در پاسخ به پرسشی در مبنی بر اینکه آیا واکسن 
کرونا که به تازگی در کشور روسیه معرفی شده است در ایران نیز استفاده 
می شود، گفت: برای تهیه و در اختیار گذاشتن واکسن کرونا در کشور 
پسوند روسی، چینی و یا اروپایی مهم نیست بلکه آنچه حائز اهمیت است 
تایید شدن آن از سوی  طی شدن موفقیت آمیز تمامی مراحل علمی و 
مراکز بین المللی است که پس از آن نیز وزرات بهداشت باید قبل از ارائه 

واکسن به عموم مردم تمامی مراحل علمی آن را تایید کند.
وی ادامه داد: آن چیزی که اخیرا در روسیه به عنوان واکسن کرونا 
از آن رونمایی شد با اطالعاتی که ما داریم مرحله اول مطالعات بالینی را 

طی کرده و لذا نیازمند بررسی های بیشتری است.
دکتر جهانپور با بیان اینکه در حال حاضر حداقل ۶ واکسن در دنیا 
شامل ۳ واکسن در چین و ۳ واکسن در اروپا و امریکا تا مرحله سوم مطالعات 
بالینی را طی کرده اند گفت: مطالعات واکسن کرونا در این کشورها به 
نوعی جلوتر از واکسن تهیه شده روسی هستند ولی در مجموع مستندات 
نهایی در مورد هر کدام از واکسن ها که تهیه شود نشان دهنده این باشند 
که استفاده از آن عوارضی نداشته و یا با کمترین عوارض می تواند ایمنی 
تواند در فهرست واکسن هایی که وزارت  برقرار کند می  پایدار  و  موثر 

بهداشت آن را تهیه می کند قرار بگیرد.
های  تالش  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  عمومی  روابط  کل  مدیر 
شرکت های داخلی در زمینه تهیه واکسن کرونا خاطر نشان کرد:در کشور 
ما حداقل ۲ واکسن با استراتژی های مختلف در آستانه مطالعات بالینی 
هستند لذا امکان دارد تا در ماه های آینده و پس از موفقیت در مطالعات 

بالینی ما نیز واکسن ایرانی کرونا را داشته باشیم.
جهانپور در ادامه در مورد زمان ارائه واکسن به عموم مردم در ایران 
گفت: بعید است در خوشبینانه ترین حالت تا پایان سال جاری و اوایل سال 
آتی دسترسی عمومی به واکسن ایرانی و یا واکسن خارجی کرونا فراهم شود.

نوسازی مدارس 
در دستور کار قرار گرفت

و  تهران  استان  ساز  مدرسه  خیرین  مجمع   ، منطقه۱۳  شهرداری 
آموزش و پرورش برای نوسازی ، بازسازی و تجهیز مدارس این منطقه 

همکاری می کنند.
اولین نشست مشترک شهرداری منطقه ، مجمع خیرین مدرسه ساز 
استان تهران و آموزش و پرورش منطقه ۱۳ به مدیریت مرتضی رحمان 
زاده شهردار منطقه ۱۳ و با حضور حسینی مدیر آموزش و پرورش منطقه  
و دکتر قربانی مدیر عامل مجمع خیرین با هدف  بررسی و بهبود اوضاع  
در محل شهرداری  منطقه ۱۳  آموزشی   واحدهای  و  آموزشی  فضاهای 

منطقه تشکیل شد.
شهردار منطقه۱۳ در نشست مشترک با مدیر عامل مجمع خیرین 
تجهیز  و  نوسازی  برای  منطقه  این  آمادگی  منطقه   پرورش  و  آموزش 
مدارس را اعالم کرد و خواستار تعامالت بیشتر با مجمع خیرین و آموزش 

و پرورش منطقه شد.
معماران  عنوان  به  ساز  مدرسه  نیکوکار  خیرین  اینکه  بیان  با  وی 
فرهنگی جامعه نقش بسیار ارزشمندی در ترویج و توسعه فرهنگ کار خیر 
دارند ابراز امیدواری کرد: با جذب اعتبارات الزم و همچنین مشارکت آموزش 
و پرورش و نیکوکاران عرصه مدرسه سازی، اقدامات مؤثر و ماندگاری در 

زمینه توسعه و بازسازی مدارس منطقه انجام شود.

محمدحسین معزی
های  دغدغه  جمله  از 
این ایام و حتی قبل از یک 
شرایط  در   ، اخیر  دوماه  یا 
پایی  بر  کرونایی،  بحرانی 
یا  محرم  عزای  مجالس 

عدم آن بوده است.
قطعا این نکته مغفول 
هویت  که  ند،  ما نخواهد 
به  نسبت  وظیفه  و  احترام  ادای  با  شیعی  فرهنگ 
معرفی  السالم  علیه  حسین  امام  حضرت  شهادت 
شیعی  فرهنگ  و  دارد  رکن  چندین  شیعه  می شود. 

استوار بر این ارکان، ماندگاری پیدا می کند.
نام  و  ماه محرم  ارکان،بزرگداشت  آن  از جمله 
و یاد سرور و ساالر شهیدان است و تشیع بدون این 
نماد ها نه شناسایی می شود و نه ماندگار. و وظیفه 
ی هر شیعه محافظت و حریم داری و تالش برای 

ماندگاری این ارکان،استوار است.
غیرت دینی یعنی حمایت و جان فشانی در راه 

حفظ ناموس دین.
ناموس را علمای لغت به آبرو و نیک نامی، قانون 
و شریعت الهی،و عصمت و شرف معنی می کنند و 
غیرت را در اصطالح به سعی و کوشش در حفاظت 
از چیزی که باید آن چیز حفظ شود، تعبیر  کرده اند.

و  است  دین  ناموس  یقینا  عزاداری  و  محرم 
حیات دین در گرو ادامه راه امام حسین علیه السالم 

که تالش برای زنده نگه داشتن نام خدا ولو به قیمت 
از دست دادن جان باشد.

ایثار  و  این مکتب ثمره جهاد و رشادت  حیات 
از سوی امامان و پیشوایان حق و حقیقت تا یاران و 
همراهان و محبان و مریدان سلسله نور و نورمداران 
است. وظیفه عقالنی، شرعی، احساسی و هر چه که 
می تواند انگیزه ساز باشد، حکم می کند در هر زمان و 

مکان حریم دار این معنی باشیم.
این زمان و بحران کرونا، اولین آزمون شیعیان 
در برپایی این مراسم، در طول تاریخ نیست. مسیر 
تاریخ تا امروز بزرگ تر و پر خطر تر از این بحران 
را در راستای اقامه عزای حسینی به شیعیان تحمیل 
تاریخ،  طول  تمام  در  آن که  جالب  و  است  کرده 
که  بوده اند،  شیعیان  و  محبان  آزمون  این  سرافراز 
عقلی  و  دینی  وظیفه  اقامه  در  را  آنان  بحران ها 

بیندازد. پای  از  نتوانسته 
از ظلم بنی امیه و بنی عباس و تنگناهای متوکل 
زدودن  در  ظالم  فشار حکمرانان  تا   ، گرفته  عباسی 
مسیر  بودن  بسته  تا  مردم،  میان  از  شیعی  فرهنگ 
رضاخان  زمان  در  حسینی  عزای  اقامه  ممنوعیت  و 
تمسخرهای  و  توهین  و  بعثی  و ستم صدام  میرپنج 
به ظاهر روشنفکران و حتی فرهنگ شیعه ستیزی در 
تاریخ  تحمیلی  شرایط  از  گوشه هایی  مختلف،  ازمنه 

در مسیر اقامه شعائر حسینی بوده است.
به نظرم کرونا با تمام قدرتش، خیلی ضعیف تر از 
آفات تاریخی، در راستای تضعیف و کمرنگ نمودن 

نام حسین بن علی علیه السالم است.
مگر می شود نور خدا را خاموش کرد؟

مگر می توان حقیقت را منکر شد؟
مگر می شود وعده های الهی را برای نصرت 

یاران خدا باور نکرد؟
قطعا نمی شود و نمی توانند، اما در هر کدام از این 
قطعات تاریخی و با فهم درست دین، با راهکارهای 
متناسب آن آزمون، بایستی پاسخ به امتحان ها داد، 

و داده اند.
و  عقل  ارزش  و  قدرت  تشیع،  مکتب  امتیاز 
اهداف  اجرای  و  تشریح  و  تبیین  در  عقل مداری 

دینی است.
هر کجا عقل حکم کند، نه فقط  شارحان مکتب، 

بلکه مریدان طریق،همراه بوده اند.
شود،  برگزار  خود  حال  بهترین  در  باید  محرم 
است،  خطر  محتمل  و  محل  کرونایی  شرایط  اگر 
عاقالنه اش رعایت ضوابط عالمانه برای دوری از خطر 
ممکن و تناسب بین این مهم )سالمت انسان ها( و 
ماه  بزرگداشت  مراسم  برگزاری  یعنی  دیگر  مهم 

محرم است. 
کنیم.  عاقالنه،عشق ورزی  بیایید  لطفا  پس 
ظلم  از  سیاه  نشان  و  ننگ  که  همان طور  بگذاریم 
ثبت  تاریخ  در  تشیع  فرهنگ  ترویج  روبروی  های 
منکوب  دقیق  تدابیر  با  را  منحوس  ویروس  شد،این 
و سرکوب کنیم و نگذاریم به هر طریق ابراز وظیفه 

دینی مان به تاخیر و کوتاهی بیفتد.

دیدگاه

مراسم محرم بگیریم یا نه؟

احمد اسعدی*
کرونا امتحان انسانیت است

یادآوری عجز بشر است
»پایان تاریخ« لیبرال دمکراسی است

سیلی به صورت هانتینگتون است
جنگ تمدن سیانتیزم است

فراموشی نگاه امپریالسیت ها به آسمان است
غیبت خدا در زمین است

اخطار به تمدن بکش تا زنده بمانی است
تغییر چشم آزمایشگاه مدرنیسم برای دیدن خدا 

از ورای میکروسکوپ است

کرونا ، یادآور برچیدن مرز ها در پس فرداست
مهربان شدن غرورورزان است

تجدیدنظر در مبانی انواع »شبه اصالت«ها است
اصالت انسان

اصالت نسبی گرایی
اصالت سودمند گرایی است

اصالت فرد است
از همین امروز  

از پس پریروز
باید به فردا وپس فردا فکر کنیم
ما اکنون در حین فاجعه هستیم

اما در پسا کرونا انشاهلل رویش موی آغاز می شود. 
شک نباید کرد وقتی از مشکل »فراگیر« می شود این 

یک صفت ساده نیست
سازمان ملت ها می گوید: کرونا تبدیل به »بحران 
در  در سطح جهان  تغییر هم  است.  «  شده  جهانی 

پس فردا در پسا کرونا اتفاق خواهد افتاد
و تغییر بزرگ و جهانی در راه است

و  فرهنگی  و  فکری  های  زیر ساخت  در  تغییر 
بازگشت انسان مدرن به میثاق است به ربکم است.

* عضو گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

نگاه و نظر

به فردا و پس فردا فکر کنیم

وضعیت تخصیص سرانه بهداشتی مدارس
تفاوتی در برگزاری کالس های درس در مدارس دولتی 

و غیردولتی وجود ندارد
وضعیت تخصیص سرانه بهداشتی مدارس/تفاوتی در 
برگزاری کالس های درس در مدارس دولتی و غیردولتی نیست

مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش 
و پرورش در پاسخ به اینکه اخیرا اخباری مبنی بر برگزاری 
هر روزه کالس های درس در مدارس غیردولتی با جمعیت 
پایین دانش آموز در هر کالس منتشر شد، گفت: مدارس تابع 
دستورالعمل و پروتکل های بهداشتی هستند که صادر و ابالغ 
می شود و تفاوتی میان مدارس دولتی و غیردولتی وجود ندارد.

بهداشتی  محمد محسن بیگی درباره تخصیص سرانه 
از پانزدهم  و ضدعفونی مدارس برای سال تحصیلی جدید 

سال  در  مدارس  ضدعفونی  بودجه  دات:  اظهار  شهریورماه 
قبل ۱۰۰ میلیارد تومان بود که توزیع و مصرف شده است.

بودجه  و  برنامه  سازمان  از  امسال  برای  افزود:  وی 
اعتباراتی را که برای بخش بهداشت و  درخواست کرده ایم 
سالمت پیش بینی شده، سریع تر اعالم و تخصیص دهند تا 

بتوانیم میان استان ها توزیع کنیم. 
مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه  شروع سال تحصیلی از نیمه شهریور 
خواهد بود، گفت: سناریوها بر حسب سه وضعیت قرمز، سفید 
و زرد پیش بینی شده است. اکنون امکان اینکه وضعیت ثابتی 
به  اما  ندارد؛  تعیین کنیم وجود  استان  و  برای یک شهر  را 
خانواده ها اطمینان می دهیم که سناریوهای بازگشایی مدارس 

با در نظر گرفتن اولویت سالمت دانش آموزان و عدم قطع چرخه 
آموزش تدوین شده است.محسن بیگی در پاسخ به اینکه اخیرا 
اخباری مبنی بر برگزاری هر روزه کالس های درس در مدارس 
غیردولتی با جمعیت پایین دانش آموز در هر کالس منتشر شد، 
گفت: مدارس همه تابع دستورالعمل و پروتکل های بهداشتی 
هستند که صادر و ابالغ می شود و تفاوتی میان مدارس دولتی 

و غیردولتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در مناطق قرمز به احتمال قوی امکان 
برگزاری کالس درس حضوری نداریم و قاعدتا تجمع باالی 
۱۰ نفر ممنوع است. امکان تشکیل کالس حتی در نرم های 
پایین وجود ندارد، اما جایی که وضعیت مناطق بهتر و نرم بچه ها 

پایین تر است ترجیح بر برگزاری حضوری است.
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طرح جامع حمایت از خانوارهای نیازمند
 به مجلس ارائه شده است

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسالمی گفت: طرح جامع حمایت از 
خانوارهای نیازمند در چهار بند به مجلس ارائه شده و نیازهای اساسی پنج دهک 

پایین را در این طرح پیش بینی کرده ایم.
سیدعلی موسوی در مورد طرح دوفوریتی حمایت معیشتی از خانواده های نیازمند 
اظهار کرد: قشر مستضعف جامعه ولی نعمتان و پایه های این انقالب هستند و اکثر شهدا 
نیز از این قشر بودند و بیشتر مناطق شهیدپرور همان مناطق کم برخوردار و بی بضاعت 
شهرها و روستا هستند و در واقع جمله معروف حضرت امام)ره( که فرموده اند »یک 

تار موی کوخ نشینان را با کاخ نشینان عوض نمی کنم« باید مبنای فکری ما باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر پنج دهک پایین فشار زیادی را در این جنگ 
اقتصادی و تحریم ها تحمل می کنند، ادامه داد: البته همه مشکالت اقتصادی مربوط 
به تحریم ها نیست و برخی سوء مدیریت های داخلی نیز این وضعیت را به وجود 
آورده است، به طوریکه وقتی به خاطر موضوع گرانی شدید سیمان و میلگرد دو وزیر 
و یک سرپرست وزارتخانه مرتبط با این موضوع را به مجلس دعوت می کنیم و از 
آن ها سوال می کنیم ولی هیچ کدام مشکل را برعهده نمی گیرند و بر عهده دیگری 
می اندازند و این یعنی ضعف مدیریت که این موضوع باعث جوالن دالالن در فصل 
تولید و ساخت مسکن شده و قیمت سیمان و میلگرد شدیداً باال رفته است. لذا نباید 
انتظار داشته باشیم که با این وضعیت قیمت ها مردم برای خودشان خانه درست کنند 
و در داخل آن سکونت داشته باشند. یک جوان با این وضعیت چطور می تواند ازدواج 

کرده و برای خود خانه و سرپناه ایجاد کند؟.
وی در خصوص جزئیات این طرح نیز افزود: در این طرح که تحت عنوان 
»طرح جامع معیشتی حمایت از خانوارهای نیازمند« به مجلس ارائه شده است و حتی 
می خواهیم نام این طرح  را مزین بنام شهید سلیمانی کرده و به» طرح کرامت شهید 
سلیمانی« تغییر دهیم، جامعه هدف ما پنج دهک پایین جامعه است که بند اول عبارت 
است از تامین کاالهای ضروری یک خانه شامل برنج، گوشت، مرغ، روغن و تخم مرغ 
و حتی منابع تأمین این مواد را نیز در نظر گرفته ایم که دولت بحث ماده ۷۵ را مطرح 
نکند.وی ادامه داد: بند دوم در خصوص بحث انرژی و قبوض آب، گاز و برق است که 
پنج دهک پایین واقعاً تحت فشار هستند و نمی توانند این قبوض را پرداخت کنند. لذا 
قصد داریم با این طرح موضوع پرداخت قبوض حامل های انرژی را برای پنج دهک 
پایین یا حذف کنیم و یا تخفیف ویژه ای دهیم و هزینه هایی را که به دهک های پایین 
تخفیف خواهیم داد، به پنج دهک باال منتقل خواهیم کرد و  برای این که این موضوع 
به شرکت های آب و برق و گاز آسیبی نرساند با آنها صحبت کرده و یک نرمالی را 
تعریف می کنیم که هر کس تا این حد مصرف کند، شامل تخفیف و یا حذف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه موضوع بند سوم بحث ودیعه مسکن است، عنوان کرد:  
اکثر مستأجرین از قشر پایین و پنج دهک پایین جامعه هستند و لذا بر اساس این 
طرح برای افراد ساکن در کالنشهرها مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان و برای 
ساکنین شهرهای کوچک تر ۵۰ میلیون تومان و به همین ترتیب برای ساکنین 
شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر نیز مبالغی را تحت عنوان ودیعه مسکن در نظر خواهیم 
گرفت  و تا زمانی که مستاجرین در آن خانه ها ساکن هستند، این ودیعه خواهد ماند 
و مستأجرین تنها کارمزد و سود این مبلغ را پرداخت خواهند کرد و بند چهارم و پایانی 
این طرح نیز در مورد بحث دارو و درمان است و با وجود اینکه برای بیماران خاص 
تخفیفات ویژه ای در نظر گرفته شده است ولی سایر بیماران که در دهک های پائین 
قرار دارند، در تهیه دارو دچار مشکل می شوند لذا پیشنهاد کردیم برای داروهایی که 
گران قیمت بوده و تهیه کردنشان برای دهک های پایین مشکل است، یا تخفیف 

بدهیم و یا قیمتشان را حذف کنیم.
موسوی با تاکید بر اینکه این چهاربند در کل نیازهای ضروری یک خانوار 
است که در این طرح پیش بینی کرده ایم و در صورت تصویب کلیات، جزئیات 
این طرح  نیز ارائه خواهد شد، اظهار کرد: یکی از منابع تشخیص دهک های پایین 
سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت تعاون کار و تامین اجتماعی است و آن ها به خوبی 
می دانند که دهک ها چطور تقسیم بندی شده است و حتی براساس آن دهک ها یارانه 
برخی افراد را حذف کردند و اگر بعد از تصویب این طرح در مجلس، دولت یارای 
کمک به این طرح را نداشت، به اذن رهبر معظم انقالب از سازمان های زیر نظر 
ایشان از جمله بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 

و ... کمک خواهیم گرفت.

عدم اطالع رسانی دقیق نارضایتی مردم را به دنبال خواهند داشت
حجت االسالم حسن روحانی روز پنج شنبه در جلسه کمیته های تخصصی ستاد 
ملی مقابله با کرونا یادآور شد: همه تصمیمات و سیاست های مقابله مؤثر با ویروس 
کرونا از همان آغاز تاکنون براساس خردجمعی و دیدگاه های کارشناسانه و تخصصی 

اتخاذ شده که برای همه مجموعه کشور الزم االجراست.
رئیس جمهور با اشاره به فرآیند کاماًل علمی و کارشناسانه تصمیم گیری ها در 
کمیته های تخصصی و جمع بندی مباحث و دیدگاه ها به صورت مصوبه کمیته های 
مختلف و ارائه آن به ستاد ملی تأکید کرد: تصمیمات در ستاد ملی مقابله با کرونا 
نه شخصی و نه دستگاهی است بلکه بر مبنای خردجمعی و با پشتوانه ساعت ها 
بررسی و مباحث کارشناسی در کمیته های تخصصی ستاد، اتخاذ می شود که تاکنون 

مراجع بین المللی نیز آن را تحسین کرده اند.
روحانی همچنین به تدوین، طراحی و تعیین دقیق مجازات و جرائم رعایت 
در  مردم  عموم  و  اصناف  ادارات،  حوزه  در سه  بهداشتی  دستورالعمل های  نکردن 
کمیته های تخصصی و ستاد ملی اشاره کرد و گفت: در تعیین این جرایم و مجازات ها 
دقت شده است تا ضمن داشتن قابلیت و ضمانت اجرا به نحوی اعمال شود که 
جنبه بازدارندگی و تنبیهی آن به تغییر رویه و سبک زندگی شهروندان منجر شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: همه باید به روشنی بدانند که جرائم و مجازات ها 
برای حفظ سالمت مردم و رعایت حقوق شهروندان تعیین شده و رعایت نکردن 

شیوه نامه ها، دقیقًا تجاوز به حقوق شهروندی و مستلزم مجازات و جریمه است.
روحانی تمام دستگاه های کشور را به تبیین، آموزش و اطالع رسانی در زمینه 
اجرای دقیق و رعایت دستورالعمل ها و شیوه نامه های جرائم و مجازات تعیین شده 
موظف کرد و گفت: عدم اطالع رسانی دقیق و آموزش الزم در این خصوص، نتیجه 
معکوس داشته و نارضایتی مردم را به دنبال خواهند داشت و نباید اجازه داد مردم 

دچار »عقاب بال بیان« شوند.
تولید  پیشرفت های حاصله در زمینه  از سخنانش  روحانی در بخش دیگری 
دارو و واکسن را در کشور از جمله دستاوردهای مثبت و فرصت ایجاد شده ناشی 
از تهدید شیوع ویروس کرونا و مشکالت این بیماری عنوان کرد و افزود: توسعه 
زیرساخت های تولید دارو و واکسن از اولویت های این دولت در سال های اخیر بوده 
که در زمان شیوع کرونا سرعت و وسعت بیشتری گرفت و امیدواریم این موفقیت ها 

تا رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی ادامه یابد.

شورای امنیت در برابر اقدام غیرقانونی آمریکا ایستادگی کند
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید 
ایران را در راستای سیاست داخلی ایاالت متحده توصیف کرد  تحریم تسلیحاتی 

و از شورای امنیت خواست در برابر اقدام غیرقانونی و بیمارگونه آمریکا بایستند.
در بخشی از بیانیه مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد که روز 
پنج شنبه منتشر شد، آمده است: پیش نویس قطعنامه آمریکا که در نقض فاحش 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ارائه شده است، با هدف پرداختن به سیاست داخلی 

آمریکا بوده و به حفظ صللح و امنیت بین المللی ارتباطی ندارد.
این بیانیه ادامه می دهد: این پیش نویس قطعنامه، یکپارچگی، اقتدار و اعتبار 
شورای امنیت، و به طریق اولی، سازمان ملل متحد و چند جانبه گرایی، حاکمیت 

قانون و دیپلماسی را هدف قرار داده است. 
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اضافه کرده است: ایاالت متحده برای 
ارضای اعتیاد عمیق خود به اعمال تحریم و توجیه رفتار غیرمسئوالنه خود در شورا ، 
بی اساس ایران را به بی ثباتی در منطقه متهم می کند در حالیکه مداخالت، رفتارهای 
مخرب، سیاست های تفرقه انگیز آن، اشتهای سیری ناپذیر برای صادرات سالح های 
مرگبار خود به کشورهای منطقه، همچنین حضور تعداد زیادی از نیروهای این کشور 
در خاورمیانه، دخالت آنها و دروغ پراکنی و اقدامات مخرب آنها منابع اصلی بی ثباتی، 

ناامنی و رنج انسانی در این منطقه است. 
این بیانیه تاکید می کند از اعضای شورای امنیت انتظار می رود که در مقابل اقدام 
غیرقانونی و بیمارگونه ایاالت متحده مقاومت کنند، سوء استفاده و دستکاری در کار 
شورا را رد، و ثابت کنند که این نهاد قادر است از برجام مورد تایید خود پشتیبانی کند.

وزیر آموزش و پرورش:

شروع سال تحصیلی از ۱۵ شهریور قطعی است
وزیر آموزش و پرورش 
مشترک  نشست  دومین  در 
آموزش وپرورش  کل  مدیران 
ها  استان  ابتدایی  آموزش  معاونان  و 
به  ابتدایی  دوره  در  اینکه  بیان  ضمن 
اظهار  نیستیم،  محوری  حافظه  دنبال 
کرد: شروع سال تحصیلی از ۱۵ شهریور 

قطعی است.
اظهار  میرزایی  حاجی  محسن 
کم  سنین  با  کودکان  آموزش  داشت: 
در دست معاونان آموزش ابتدایی است 
توانسته ایم  آیا  بررسی کنیم که  باید  و 
توسعه  و  پیشرفت  به  بخش  این  در 
ما  نهایی  باید هدف  کنیم؟  پیدا  دست 
از  و  باشد  کیفیت  با  ابتدایی  آموزش 
خود  های  برنامه  با  آیا  بپرسیم  خود 
می توانیم به سمت آموزش ابتدایی با 

کیفیت تر  برویم.
ادامه  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
هدفگذاری  را  موضوع  این  اگر  گفت: 
کنیم مطمئنًا می توانیم در هر دوره به 
پیشرفت برسیم و زمینه های خالقیت و 
ابتکار پدید خواهد آمد و از  همه ظرفیت 
و توانایی خود برای داشتن یک آموزش 

ابتدایی با کیفیت استفاده کنیم.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید 
با تاکید بر اینکه ارتباط ستاد تا صف باید 
سریع و بدون واسطه باشد و این موضوع 

باید به عنوان شاخصی مهم برای سال 
کرد:  تاکید  تلقی شود،  آینده  تحصیلی 
توانیم  می  آیا  که  کنیم  بررسی  باید 
پیامی را از ستاد تا سطح معلمان ارسال 
و از آنان پاسخ نیز دریافت کنیم. در این 
صورت نیاز داریم در کوتاه ترین زمان 
این کار را در دستور کار قرار دهیم و 
شبکه شاد توانسته است این امکان را 

برای ما فراهم کند.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: 
اصل مهم شروع سال تحصیلی در ۱۵ 
شهریور و این موضوع قطعی است. از 
باید  آموزان  دانش  همه  شهریور   ۱۵
کیفیت  اما  بگیرند  قرار  آموزش  تحت 
ند  توا می  آموزشی  خدمات  عرضه 

حضوری،  نیمه  حضوری،  صورت  به 
تلویزیونی، بسته های آموزشی یا شبکه 

شاد باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید تا آغاز 
تبادل  مانور  بار  چندین  تحصیلی  سال 
صورت  مدارس  و  ها  استان  بین  پیام 
گیرد، گفت: آموزش و پرورش در دوره 
کنونی و در بستر فضای مجازی مانند 
که  است  ای  شیشه  اتاق  در  حضور 
همگان می توانند عملکرد آن را مشاهده 
و نقد کنند زیرا تدریس معلم در منظر 
همگان قرار گرفته است و هر موضوعی 
که در معرض شفافیت قرار می گیرد، 
در کنار آسیب هایی که وجود دارد می 

تواند باعث رشد آن شود.

حاجی میرزایی با بیان اینکه کار در 
حوزه ابتدایی سقف ندارد و مجال برای 
بسته  گفت:  است،  زیاد  آن  خالقیت 
تحولی خوانا در حوزه ابتدایی بسیار مهم 
است و باید آن را به طور جدی پیگیری 
کنیم تا توانایی خواندن، نوشتن، سخن 
گفتن، شنیدن و مهارت های پایه دانش 

آموزان ارتقا یابد. 
وی  با بیان اینکه در دوره ابتدایی 
به دنبال حافظه محوری نیستیم و همه 
افراد باید مجال بروز و ظهور پیدا کنند، 
ابتدایی  دوره  در  کار  این  انجام  گفت: 
بهترین زمان آن است و طالیی ترین 
مدرسه،  در  آموزان  دانش  دوره حضور 

حضور در در دوره ابتدایی خواهد بود.
حاجی میرزایی با بیان اینکه شکل 
های  سال  به  نسبت  نظارت  محتوایی 
قبل متفاوت است، تاکید کرد: هر مدیر 
نسبت به عملکرد درست معاون خود، هر 
رئیس منطقه نسبت به عملکرد درست 
به  نسبت  مدیرکل  هر  و  خود  مدیران 
عملکرد درست مدیران مناطق و معاونان 

خود باید اطمینان پیدا کند.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: 
طریق  هر  به  تحصیل  از  بازماندگان 
ممکن باید به مدرسه بازگردانده شوند 
و شرایط کرونا نباید فرصتی برای جدایی 
کودکان از آموزش و مدرسه ایجاد کند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

تکلیف شهریه دانشگاه آزاد اول شهریور روشن می شود
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد با اعالم اینکه اول 
شهریور شهریه دانشجویان تعیین تکلیف خواهد شد، گفت: در برخی رشته های 

علوم پایه که ضرورت کشور است، تخفیف شهریه خواهیم داشت.
محمد مهدی فداکار در پاسخ به این پرسش که دانشجویان بر این باورند 
آینده  ترم  در  آیا  یابد،  می  کاهش  دانشگاه  های  هزینه  مجازی  آموزش  در 
مجازی  آموزش  در  کرد:  اظهار  شد،  خواهد  تخفیف  شامل  دانشجویان  شهریه 
را  استاد و کارمند حقوقش  پیدا نمی کند چرا که  هزینه های دانشگاه کاهش 
مثل سنوات گذشته دریافت می کند؛ حتی بعضا بعضی مواقع این مدل آموزش 
برای ما هزینه ساز است چرا که باید زیرساخت مجازی در برخی واحدها تعریف 
شود؛ البته می توان برخی کالس ها را ادغام کرد و از این طریق یک مقداری 

کاهش هزینه خواهیم داشت.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد ادامه داد: دانشگاه آزاد 
در حال برنامه ریزی برای تغییر روند ثابت شهریه هاست و قرار است برخی واحدها 
که در سطح باالتری قرار دارند، مثل واحد علوم و تحقیقات شهریه باالتری بگیرند 

و در برخی واحدها و رشته ها شهریه کمتری اخذ خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از شهریه ترم آینده حتما کاهنده خواهند بود، 
خاطرنشان کرد: شاید تعداد رشته هایی که برای ترم آینده شامل تخفیف خواهند 
شد بیشتر از رشته هایی ست که تخفیف نخواهند داشت.به طور مثال در برخی 
رشته های علوم پایه که دانشجوی زیادی ندارد اما ضرورت کشور است، تخفیف 

شهریه خواهیم داشت.

توزیع کارت کنکور ۹۹ از ۲۸ مرداد آغاز خواهد شد
کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ در روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ مرداد و اول شهریورماه 
۹۹ برگزار می شود و داوطلبان از سه شنبه ۲۸ مردادماه می توانند کارت خود را به 

صورت اینترنتی دریافت کنند.
آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صبح چهارشنبه 
۲۹ مرداد، داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح 
پنجشنبه ۳۰ مرداد، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۳۱ مرداد 
و داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی در صبح شنبه یکم شهریورماه در ۳۹۲ 

شهر و بخش کشور برگزار می شود.
کارت های شرکت در آزمون برای همه داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ 
براساس مندرجات بند »الف « این  اطالعیه  بر روی درگاه اطالع  رسانی سازمان 
سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، 
در صورت وجود نقص احتمالی باید مطابق بند »ب« این اطالعیه به حوزه های رفع 

نقص کارت مندرج در سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.
کارت های شرکت در آزمون همه داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی  و 
فنی ، علوم  تجربی ، علوم انسانی ، هنر و زبان های خارجی  به همراه راهنمای شرکت 
در آزمون از روز سه شنبه ۲۸ مرداد تا چهارشنبه ۲۹ مرداد برای مشاهده و پرینت 
www. نشانی  به  آموزش کشور  بر روی درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 

sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
همه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون ، برای پرینت کارت شرکت در آزمون 
باید در تاریخ تعیین شده به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و با وارد کردن 
شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام )۱۲ رقمی( و شماره شناسنامه و یا شماره 
و سریال  کدملی  نام خانوادگی،  و  نام  و  رقمی(   ۱۶( ثبت نام  کدپیگیری  و  پرونده 
شماره شناسنامه یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

داوطلبانی که در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی متقاضی شده اند باید عالوه بر پرینت 
کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت کارت 
گروه آزمایشی دوم و یا گروه های آزمایشی دوم و سوم )گروه های آزمایشی هنر و 

زبانهای خارجی( خود اقدام کنند.
به روش فوق  داوطلبان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً 
اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به 

حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

واژگونی سمند جان دو نفر را گرفت
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشاگرد گفت: واژگونی خودرو جان 

دو نفر را در بشاگرد گرفت. 
عبدالعظیم احمدپور کریانی گفت: یک دستگاه خودرو سواری سمند در خروجی 
شهر سردشت واژگون شد. در این حادثه پنج نفر از سرنشینان خودروی سواری 
سمند مصدوم شدند که متاسفانه یک نفر بر اثر شدت جراحات در لحظات ابتدایی 
جان خود را از دست داد.احمدپور کریانی تصریح کرد: چهار نفر دیگراز مصدومان 
با همکاری اورژانس هوایی و بالگرد نیروی دریایی سپاه به مرکز استان اعزام شدند 

که متاسفانه یکی دیگر از مصدومان نیز در بندرعباس جان باخت.

قاتل پیرزن سلماسی دستگیر شد 
از  در کمتر  قاتل یک زن ۶۸ساله  از دستگیری  انتظامی سلماس  فرمانده 
۲۴ساعت خبر داد. سرهنگ رمضان فتح الهی گفت: حوالی ظهر روز چهارشنبه 
۲۲مرداد، زنی ۶۸ ساله در روستای صدقیان سلماس به قتل رسیده جواهرآالت وی 
به سرقت رفت که پس از اعالم گزارش به پلیس۱۱۰، رسیدگی سریع به حادثه در 
دستورکار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت و تالش برای یافتن و دستگیری قاتل 
آغاز شد.وی تصریح کرد: با تالش ماموران آگاهی سلماس قاتل که مردی ۲۶ ساله 
بود پنجشنبه ۲۳مرداد و در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شده و به جنایت اعتراف کرد.

دختر ۸ساله در رودخانه سرباز غرق شد 
دختری ۸ ساله اهل دهستان جکیگور که قصد بردن آب به خانه را داشت، 
در رودخانه سرباز غرق شد. یکی از اهالی دهستان جکیگور  در این باره گفت: از 
حدود یک هفته قبل، به علت بارندگی، آب لوله کشی دهستان جکیگور قطع شده و 
اهالی به اجبار از آب غیر قابل شرب رودخانه سرباز برای پخت و پز و مصارف دیگر 
استفاده می کردند و زینب پور غالمی که دانش آموز مقطع ابتدایی بود، در روز حادثه، 
برای برداشتن آب به کنار رودخانه رفته بود که متاسفانه در آب افتاد و جان باخت.

گمشده ۶۸ساله پس از ۱۲روز در کوهستان پیدا شد 
رئیس هیات کوهنوردی گچساران گفت: مرد ۶۸ ساله یی  که در کوهستان 
گم شده بود، پس از ۱۲ روز پیدا شد. داوود حبیبی افزود: »علی قادر منش« ۶۸ 
ساله و اهل روستای اسپر گچساران ۱۲ روز پیش از خانه  خارج شده بود. پس از 
گذشت دو روز از خروج این فرد از منزل و برنگشتن او به خانه، جستجو برای پیدا 
کردن وی آغاز شد و در این مدت نیروهای هالل احمر، بسیج، کوهنوردان و مردم 
منطقه جستجو را در کوه های اطراف روستا آغاز کردند و سرانجام بعد از ۱۲ روز 
فرد  مورد اشاره در حالی که به دلیل ضعف بدنی کنار چشمه آبی افتاده بود، توسط 

نیروهای هالل احمر پیدا و به روستا منتقل شد.

واژگونی مینی بوس در َدره ۱۸ مصدوم بر جای گذاشت 
رئیس مرکز فوریت  های پزشکی شهرستان ایذه، از واژگونی یک دستگاه 

مینی بوس در یکی از َدره های این شهرستان خبر داد. 
رضا اسماعیلی اظهار داشت: مینی بوس مورد اشاره در حوالی دوراهی گلزار 
از بخش سوسن واقع در شهرستان ایذه، واژگون شد و متاسفانه  ۱۸ مصدوم در 
پی داشت که بعد از عملیات امداد و نجات بدون فوت وقت به بیمارستان شهدای 

ایذه منتقل شدند.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

نه 
خا

محمد زیدی بناروانی

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

حافظه ی کش L2 ,L1 و L3 چیست 
و چه تاثیری در عملکرد پردازنده دارد؟

طراحی کش و سیستم کشینگ یکی از مهم ترین اتفاقات در تاریخ کامپیوتر به 
شمار می رود. تمام پردازنده های امروزی از آن هایی که در موبایل ها استفاده می شوند تا 
پردازنده های قدرتمند سرورها همگی حافظه ی کش دارند. اما کش چیست و چرا وجود 

آن در پردازنده اهمیت دارد؟
 Cortex-A۵ تقریبا تمام پردازنده ها از پردازنده های کم مصرف و کم توانی مانند
آرم تا پردازنده های قدرتمندی همچون Core i۷ اینتل همگی از حافظه ی پرسرعتی به نام 
کش )Cache( بهره می برند. حتی میکروکنترلرهای رده باال نیز عموما َکِش کوچکی دارند. 
با وجود اینکه در طراحی آن ها مصرف انرژی اهمیت زیادی دارد و کش نیز انرژی مصرف 
می کند، اما مزیت های حافظه ی کش آنقدر مهم هستند که استفاده از کش را توجیه می کند.

کشینگ و استفاده از کش اختراع شد تا یک مشکل جدی را حل کند. در دهه های 
اولیه ی ظهور کامپیوتر، حافظه ی اصلی به شدت کند و بسیار گران بود و از طرفی پردازنده ها 
نیز چندان سریع نبودند. در دهه ی ۱۹۸۰ اختالف سرعت بین حافظه و پردازنده افزایش 
یافت و سرعت کالِک میکروپروسسورها مدام در حال افزایش بود. در این شرایط همچنان 
حافظه ها کند بودند و درواقع نمی توانستند پا به پای پردازنده ها دسترسی به اطالعات را فراهم 
کنند. اینجا بود که لزوم ساخت حافظه های سریع تر حس شد. در نمودار زیر می توانید رشد 
سرعت حافظه های DRAM و CPUها را طی سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ مشاهده کنید:

حافظه کش چیست و چطور کار می کند؟
کش به زبان ساده یک حافظه ی بسیار سریع است که دقیقا درکنار واحدهای منطقی 
پردازنده ی مرکزی قرار می گیرد. البته قطعا حافظه ی کش بیش از این تعریف یک خطی 

در قدرت و سرعت پردازنده کاربرد و تأثیر دارد.
برای درک ابتدایی ساختار و کاربرد کش، یک حافظه ی فرضی بدون نقص را در 
نظر بگیرید. سیستم ذخیره سازی جادویی ما، بی نهایت سریع است و توانایی ذخیره سازی 
بی نهایت تراکنش داده را دارد. همچنین داده های موجود در سیستم مذکور، برای همیشه 
امن هستند. قطعا چنین حافظه ای وجود خارجی ندارد، اما اگر این سیستم توسعه پیدا 
می کرد، طراحی پردازنده ها بسیار آسان می شد. پردازنده ها در چنین فرضیه ای تنها برای 
انجام فرایندهای ریاضی به واحدهای منطقی نیاز پیدا می کردند. یک سیستم هم برای 
مدیریت تبادل داده ها مورد استفاده قرار می گرفت. ازآنجاکه سیستم جادویی فرضی، امکان 
ارسال و دریافت آنی تمامی اعداد را داشت، هیچ یک از واحدهای منطقی پردازنده، نیازی 

به منتظر ماندن برای تبادل داده ها نداشتند.
همان طور که می دانیم، سیستم جادویی فرضیه ی باال وجود ندارد و احتمال توسعه ی 
آن نیز به صفر میل می کند. به جای سیستم مذکور، درحال حاضر درایوهای حالت جامد را در 
دست داریم که حتی بهترین نمونه ها در میان آن ها نیز توانایی مدیریت تمامی تبادل های 

داده ای موردنیاز پردازنده های عادی را ندارند.
کش، با افزایش سرعت تبادل داده به واحد های منطقی و نگه داشتن یک کپی از 
دستورالعمل های رایج و پرکاربرد در فاصله ای نزدیک به واحدها، قدرت و بهره وری پردازنده 
را افزایش می دهد. اطالعاتی که در کش ذخیره شده، به دو بخش تقسیم می شود: خود داده 
و موقعیت آن در حافظه ی ذخیره سازی اصلی سیستم. موقعیت یا آدرس، به نام برچسب 

یا تگ کش شناخته می شود.
وقتی پردازنده، یک عملیات را با نیاز به خواندن یا نوشتن داده از حافظه اجرا می کند، 
ابتدا تگ های موجود در کش L۱ بررسی می شوند. اگر تگ مناسب در L۱ موجود باشد، 
دسترسی به داده به سرعت رخ می دهد )Cache )Hit، اگر هم تگ در حافظه ی کش 
سطح پایین پیدا نشود، رخداد موسوم به Cache Miss اتفاق می افتد. در چنین وضعیتی 
یک تگ جدید در L۱ ساخته شده و سایر بخش های معماری پردازنده، وارد عمل می شود 
تا داده را در کش های سطوح دیگر جست وجو کند. درنهایت شاید پردازنده مجبور به مراجعه 
به حافظه ی ذخیره سازی اصلی بشود. ازطرفی برای ایجاد فضا در حافظه ی L۱، همیشه 

باید بخش دیگر از داخل L۲ خارج شود.
فرایندی که در باال توضیح داده شد باعث می شود که همیشه، داده ها در روندی 
تصادفی جابه جا شوند که البته فرایند در چند چرخه ی محدود پردازنده رخ می دهد. برای 
رسیدن به چنین عملکردی به ساختاری پیچیده نیاز داریم که مدیریت SRAM و داده ها 
را برعهده بگیرد. به بیان ساده تر، اگر یک هسته ی پردانده تنها یک واحد منطقی داشته 
باشد، حافظه ی L۱ بسیار یاده تر می شود، اما ازآنجاکه چندین واحد منطقی در پردازنده 

داریم، کش برای حفظ جریان داده ها به چندین اتصال نیاز پیدا می کند.

جوانان  سازمان  رئیس 
گفت:  احمر  هالل  جمعیت 
ر  د مهمی  سهم  ن  نا ا جو

تصمیم گیری و تصمیم سازی دارند.
دکتر محمد گل فشان، با اشاره به 
برگزاری نخستین جلسه کمیته راهبردی 
اعضای صاحب نام و پیشکسوت جوانان 
هالل احمر اظهار داشت: تعداد زیادی از 
جوانان در گذشته همراه با برنامه های 
به  داوطلبانه  صورت  به  احمر  هالل 
فعالیت پرداختند و قرار است در راستای 
تحقق خرد جمعی از حضور این اعضاء 

استفاده کنیم.
جمعیت  جوانان  سازمان  رئیس 
جدی  مشارکت  افزود:  احمر  هالل 
ها  گیری  تصمیم  در  جوانان  مؤثر  و 
اهمیت  دارای  ها  سازی  تصمیم  و 
کالنی است و جوانان سهم مهمی در 
هالل  تصمیم سازی  و  گیری  تصمیم 

احمر دارند.
دلیل  به همین  وی تصریح کرد: 
از اعضای قدیمی و پیشکسوت جوانان 
تا  شد  دعوت  مجازی  گروه  یک  در 
کارگروههای  قالب  در  هماهنگی  با 
در  بتوانیم  و  کرده  مشارکت  حضوری 
پیشکسوتان  جمعی  خرد  از  مسیر  این 
سازمان جوانان در ارائه طرح ایده های 

راهبردی بهره بگیریم.
گل فشان بیان کرد: در این راستا، 
جوانان در قالب گروههای دو و سه نفره 
در مورد موضوعات مختلف بحث می 
کنند و امید داریم در نهایت ۱۰ تا ۱۲ 
ایده و طرح کسب و کار و اقتصادی و 

راهبردی برای اجرا، ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: ما می توانیم 
جوانان  تجربه  و  توانمندی  از ظرفیت، 
در طول  کنیم،  استفاده  مؤثرتر  و  بهتر 
زیادی  خدمات  اعضاء  گذشته  سالهای 
تعهدی  اعضا  برابر  در  ما  اما  داشتند؛ 
نداشتیم و حداقل های زندگی آنان را 

تامین نکرده ایم.
جمعیت  جوانان  سازمان  رئیس 
هالل احمر عنوان کرد: اگر چه خدمات 
بشردوستانه  و  داوطلبانه  احمر،  هالل 
است، اما نباید استفاده ابزاری از اعضاء 
به  با حضورشان  وقتی  و  باشیم  داشته 
به  را  آنها  پرداختند  داوطلبانه  خدمتی 
در  را  آنها  آینده  و  بسپاریم  فراموشی 

نظر نداشته باشیم.
وی گفت: اگر چه نمی توان آنها 
را جذب کرد، اما می توان ظرفیت الزم 
را برای کار و اشتغال این جوانان و در 
فراهم  اقتصادی  وضعیت  بهبود  جهت 
اقتصادی،  و  مالی  تمهیدات  با  و  کرد 

کار و کسب کوچکی برای آنها رقم زد.
این  از  بسیاری  افزود:  گل فشان 
امروز  و  اند  رفته  سازمان  از  جوانان 
مسئولیت های بزرگی بر عهده گرفته اند 
پیشکسوت  جوانان  این  میان  در  و 
و  فرهنگی  معاون  و  وزیر  مشاورین 
اجتماعی شهرداری و برخی از مسئولیت 
های بزرگ را داریم و حتی مهندسین 
بین  در  فعال  مدیرعامل  یا  و  پیمانکار 

آنها حضور دارد.
متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
درستی  به  ا  ر خود  مخاطب  هنوز 
نشناخته ایم، تصریح کرد: ما می توانیم 
از تجربیات این جوانان استفاده کنیم و 
راهکاری برای تحقق مسائل اقتصادی 
جوانان داشته باشیم و با همفکری به 
مختلف  های  عرصه  در  جوانان  نیاز 

پاسخ دهیم.
جمعیت  جوانان  سازمان  رئیس 
هالل احمر عنوان کرد: تعداد زیادی از 
ارائه طرح های زیادی  این جوانان در 

در فضای مجازی در مقابله با کرونا و 
ده ها طرح بشردوستانه موفق شده اند، 
هدف از برگزاری این نشست ها و البته 
با شرایط بهداشتی و رعایت پروتکل ها 
جمعی  خرد  اصلی  هسته  گیری  شکل 

مجرب در سازمان است.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۷۰ 
نام از جوانان پیشکسوت بر اساس رزومه 
فعالیت معرفی شده بودند که به دلیل 
شرایط شیوع کرونا، در نخستین نشست، 
که در روز یکشنبه  ۲۶ مرداد ماه برگزار 
می شود، فقط ۳۰ نفر از این جوانان از 
ساعت ۹ صبح تا ۱۶ در سازمان حضور 

پیدا می کنند.
های  سرفصل  گفت:  گل فشان 
و  دهی  سازمان  و  جذب  در  مهمی 
آموزش وجود دارد که در این اجالس 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  روزه  یک 
می گیرد، یکی از دغدغه ها این است 
در  نجات  و  امداد  سازمان  نیازهای 
قالب امدادگر را پوشش دهیم و با خرد 
جمعی طرح نویی را در سازمان جوانان 

اجرا کنیم.
های  سرفصل  به  اشاره  با  وی 
تشکیل کارگروه ها بیان کرد: فعالیت در 
زمان کرونا، مجامع و دبیران، فعالیتهای 
امدادی، کار آفرینی و استارتاپ، فعالیت 
های تشکیالتی، فعالیت های اعضا در 
رسانه،  و  خبر  مجازی،  فضای  بستر 
توانمندسازی و ارائه طرح های انگیزشی 
اعضا، خانه های هالل و هویت بخشی 
از مباحث مورد بررسی در این نشست 

است.

جوانان سهم مهمی در تصمیم سازی دارند

تاکسیرانی های  اتحادیه  مدیرعامل 
رانندگانی  اینکه  به  اشاره  با  کشور  شهری 
نام  ثبت  سپند  سامانه  در  گذشته  سال  که 
کرده اند و اطالعات فردی و خودرویی آنها تغییری 
نکرده است پیامک دریافت می کنند و نیازی به مراجعه 
حضوری ندارند، گفت: رانندگان جدید متقاضی ثبت نام 
در سامانه سپند از روز شنبه ۲۵ مردادماه )امروز( می 

توانند به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.
مرتضی ضامنی درباه ثبت نام رانندگان سرویس 
مدارس گفت: ثبت نام در سامانه سپند از سال گذشته 
به صورت سراسری در کشور اجرا شد؛ امسال هم در 
و  کردند  نام  ثبت  پیمانکاری  های  شرکت  اول  گام 
حدود ۱۵۰۰ شرکت پیمانکاری در سراسر کشور فرایند 
ثبت نام را تکمیل کردند که شهرداری ها تعدادی از 

درخواست ها را به تأیید رسانده اند.
از  نام  ثبت  در بحث  در حال حاضر  افزود:  وی 
رانندگان قرار داریم که از روز شنبه ۲۵ مردادماه سال 

جاری ثبت نام آنها آغاز خواهد شد. این رانندگان به 
دو دسته تقسیم می شوند رانندگانی که در سال گذشته 
در سامانه سپند ثبت نام داشته اند و سهمیه سوخت هم 
دریافت کرده بودند که این رانندگان باتوجه به شرایط 
شیوع بیماری کرونا در صورتی که مشخصات فردی 
و خودرویی آنها تغییری نکرده باشد نیازی به مراجعه 
حضوری ندارند و از روز شنبه پیامکی برای آنها ارسال 
می شود تا اگر تمایل داشتند سال آتی نیز در بحث 
و  کنند  امادگی  اعالم  کنند  فعالیت  مدرسه  سرویس 

این کار از طریق پیامک انجام خواهد شد و ثبت نام 
انها انجام می شود و در کارتابل شهرداری ها قرار می 
گیرد.وی ادامه داد: اما آن دسته از رانندگانی که در سال 
گذشته در سامانه ثبت نام نکرده اند و متقاضی فعالیت در 
حوزه سرویس مدارس در سال تحصیلی آینده هستند با 
توجه به هماهنگی انجام شده با دفاتر پیشخوان دولت 
از روز شنبه ۲۵ مردادماه سال جاری می توانند به این 

دفاتر مراجعه و ثبت نام خود را انجام دهند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
در خصوص لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی جهت 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در سرویس مدارس 
تاکید کرد: پروتکل های بهداشتی مقابله با بیماری کرونا 
در سرویس مدارس همانند پروتکل های اعالمی ستاد 
ملی مقابله با کرونا در حمل و نقل عمومی می باشد 
که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و با حداکثر سه 
نفر در خودروهای سدان و در خودروهای جمعی با ۵۰ 

درصد ظرفیت اسمی باشد.

آغاز ثبت نام رانندگان سرویس مدارس از امروز
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شـماری از کارشناسـان 
و فعـاالن حـوزه بازرگانـی و 
صنعـت معتقدنـد نماینـدگان 
بـا رای عـدم اعتماد به حسـین مدرس 
خیابانـی بـرای تصـدی وزارتخانـه ای 
کـه نقـش محـوری در اداره کشـور در 
شـرایط کرونایی و تحریم دارد، موجب 
آشـفتگی فضـای اقتصـادی کشـور و 

لطمـه به معیشـت کشـور شـدند.
روز چهارشـنبه گذشته، نمایندگان 
مجلـس بـه حسـین مـدرس خیابانـی 
کـه سـال ها در وزارت صمـت عهـده 
بـوده و در  دار مسـئولیت های متعـدد 
ایـن  اخیـر هـم سرپرسـت  مـاه  سـه 
وزارتخانـه بـوده رای اعتمـاد ندادنـد تا 
وزارتخانـه عریض و طویلـی که عهده 
دار تامیـن بخش اعظـم مایحتاج مردم 
در شـرایط مقابلـه بـا تحریـم و مقابلـه 
بـا  همچنـان  کروناسـت،  پاندمـی  بـا 

سرپرسـت اداره شـود.
در همین زمینه یحیی آل اسـحاق 
کـه ریاسـت اتـاق مشـترک بازرگانـی 
ایـران و عـراق را بر عهـده دارد، گفت: 
نباید وضعیت سرپرسـتی بـر وزارتخانه 
صنعـت، معـدن و تجارت بیـش از این 
سرپرسـت  زیـرا  می کـرد  پیـدا  ادامـه 
بـرای  وزیـر  یـک  هماننـد  نمی توانـد 
صالح معیشـت مـردم تصمیـم بگیرد.

وی افـزود: مـا بـرای صمت یک 
وزیـر انتخـاب می کنیـم  که بـار چهار 
وزارتخانـه را باید به دوش بکشـد. پس 
بایـد کسـی باشـد کـه ایـن توانایـی را 
داشـته باشـد و حسـین مدرس خیابانی 

یکـی از این افـراد بود.
آل اسـحاق بـا تاکیـد بـر اینکـه 
بیـش از ۵۰ درصـد اقتصـاد کشـور را 
وزارت صنعـت، معدن و تجارت هدایت 
می کنـد تصریـح کرد: مدتـی اداره این 
نهـاد را بـا سرپرسـتی پیـش بردیم اما 
ادامـه آن در شـرایط فعلـی بـه صـالح 

نبوده و نیسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن روند به 
اقتصـاد، دولـت و مـردم آسـیب می زند 
خاطرنشـان کـرد: سرپرسـت نمی تواند 
جایگزیـن مناسـبی برای وزیر باشـد و 
تصمیمـات ثابـت و قاطـع بگیـرد زیـرا 
در دوره ای کوتـاه مدیریـت یـک نهاد 
بزرگـی ماننـد وزارت صنعـت، معدن و 

تجـارت را برعهـده دارد.
آل اسـحاق تاکیـد کـرد: اکنـون 
مجلـس با اقدام خـود در اعتماد نکردن 
به مدرس خیابانی، فرصت سروسـامان 
دادن بـه وزارتخانه مهم صنعت، معدن 

و تجـارت رابـه تعویق انداخته اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: همـه باید 
جنـگ  در  حاضـر  حـال  در  بدانیـم 
تامیـن،  در  و  داریـم  قـرار  اقتصـادی 
اولیـه  مـواد  تولیـد،  سـازی،  ذخیـره 
صنعتـی، مسـائل مالـی بانکـی، بـازار، 
بازرگانـی مشـکالتی  حـوزه معـدن و 
اقتصـادی  فعـال  ایـن  دارد.  وجـود 
خاطرنشـان کـرد: در این شـرایط، نیاز 

بـار دیگـر در زمینـه تفکیـک  داریـم 
صنعـت  وزارت  از  بازرگانـی  بخـش 
و معـدن تصمیـم گیـری شـود تـا در 
فرصـت باقی مانده از عمر کاری دولت 

شـاهد رونـد بهتـری باشـیم.
دولـت تدبیر و امید سـال گذشـته 
و  وزارتخانـه  ایـن  تفکیـک  الیحـه 
تشـکیل دو وزارتخانـه صنعت و معدن 
و امـور بازرگانی را به مجلس ارائه کرد 
امـا نماینـدگان آن را تصویـب نکردند.

بـه گفتـه رییـس اتـاق مشـترک 
بازرگانـی ایـران و عراق، ایـن تفکیک 
می توانـد مشـکالت معیشـتی مـردم را 
بهبـود بخشـد و دو وزیـر فرصتی برای 
فعالیـت در دو حیطه جداگانه به اوضاع 

رسـیدگی خواهنـد کرد.
مجلس احساسی تصمیم گرفت

عضـو کمیسـیون صنایـع مجلس 
احساسـی  اسـت فضـای  معتقـد  هـم 
حاکـم بر مجلـس، مانـع از رای اعتماد 

نماینـدگان بـه مـدرس خیابانی شـد.
حجت االسالم »سیدجواد حسینی 
کیا« نماینده سـنقر و عضو کمیسـیون 
صنایع مجلس شـورای اسـالمی گفت: 
دفـاع وزیر پیشـنهادی و تیـم همراه او 
می توانسـت نقـش خوبی بـرای تثبیت 
وی بـه عنوان وزیر پیشـنهادی داشـته 
باشـد، امـا بـا جلوگیـری از سـخنرانی 
اول  معـاون  جهانگیـری«  »اسـحاق 
در  کـه  فضایـی  و  رییس جمهـوری 
مجلـس بـه وجـود آمـد، ایـن اتفـاق 
رخ نداد.حسـینی کیـا خاطرنشـان کرد: 
رای حـق مجلـس اسـت و نماینـدگان 
خانـه ملـت بـر اسـاس شـاخص هایی 
کـه دارنـد رای می دهنـد امـا گاهـی 
اوقـات فضایـی حاکـم می شـود که در 
آن فضـا فـردی می توانـد آرای الزم را 
کسـب کند یا برعکس، در نقطه مقابل 

آن قـرار می گیـرد.
نیافتـن  بـه عقیـده وی، حضـور 
یکـی  مجلـس  در  رئیس جمهـوری 
دیگـر از دالیـل رفتـار نماینـدگان بود. 

عضو کمیسـیون صنایـع مجلس گفت: 
اگـر دکتـر روحانـی در مجلـس حضور 
مـی یافـت، شـاید اعتراضاتـی نسـبت 
امـا  گرفـت  مـی  انجـام  ایشـان  بـه 
می توانسـت در تثبیت وزیر پیشـنهادی 

تاثیرگـذار باشـد.
وی تاکیـد کـرد: بخـش صنعـت، 
معـدن و تجـارت نیازمنـد ثبـات اسـت 
و ادامـه ایـن وضعیـت بـه نفـع مردم و 

نیست. کشـور 
صنعتگران چه می گویند؟

دبیـر انجمـن تخصصـی صنایـع 
قطعه سـازان  و  نیرومحرکـه  همگـن 
خـودرو گفـت: صـرف نظـر از اینکـه 
عملکـرد مـدرس خیابانـی در ماه های 
گذشـته چطـور بـوده و نماینـدگان بـه 
چـه دلیلـی رای اعتماد ندادنـد، اما این 

تصمیـم خـالف مصالـح کشـور بـود.
»آرش محبـی نژاد« افزود: اکنون 
حـدود ۹ مـاه از عمر دولـت فعلی باقی 
مانده و اینکه در این شـرایط دوباره نفر 
جدیـدی بخواهد معرفی شـود و نفرات 
خـود را بـه مجموعه بیـاورد تا بخواهند 
برنامه بدهند و پس از آن نیسـت معلوم 
نیسـت با دولت بعد هماهنگ باشـند یا 
خیـر، ایـن کار به نوعـی تعلیق صنعت 

و بازرگانی کشـور بود.
عضـو  دیگـر  رضایـی«  »رضـا 
ایـن انجمـن گفـت: همه مسـووالن و 
فعـاالن کشـور در تـالش هسـتند تـا 
آثـار تحریم ها را بـا مقاومت اقتصادی، 
مدیریـت جهـادی، حرکت در راسـتای 
جهـش تولیـد، کاهـش دهنـد، امـا بـه 
کـم  مجلسـی ها  »امـروز  مـا  اعتقـاد 

لطفـی کردنـد.«
بـه گفتـه ایـن مقـام صنفـی، اگر 
مسـاله مورد مناقشـه، موضـوع خودرو 
و قیمـت آن بـود، هفتـه نخسـت کـه 
مـدرس خیابانی به این سـمت برگزیده 
شـد بـازار خـودرو التهـاب شـدیدی را 
شـدت  بـه  قیمت هـا  و  کـرد  تجربـه 
صـدای مـردم را درآورد، اما تازه ابتدای 

کار وی بـود.
مسـائل  بررسـی  داد:  ادامـه  وی 
خـودرو و قیمت هـا پـس از آن، کارنامه 
نشـان  خیابانـی  مـدرس  از  مثبتـی 
می دهـد، زیـرا حداقـل اجازه نـداد این 

مشـکالت تشـدید شـود.
جدیـت  و  پشـتکار  بـه  رضایـی، 
بـرای  ویـژه  بـه  خیابانـی  مـدرس 
بیمـه ای  و  گمرکـی  مشـکالت  رفـع 
و پیگیری هـای زیـاد وی بـرای رفـع 
مشـکالت ارزی اشـاره کـرد و افـزود: 
جوانی که حدود ۱۹ سـال در کشور کار 
کـرده و آینـده سیاسـی دارد، در حـدود 
۹ ماهـه باقـی مانـده از عمـر دولـت با 
خـود  رشـادت  ایـن سـمت  پذیرفتـن 
را نشـان داد و نبایـد چنیـن مهـره ای 

را سـوزاند.
»محمدرضـا نجفی منش« رییس 
همگـن  صنایـع  تخصصـی  انجمـن 
خـودرو  قطعه سـازان  و  نیرومحرکـه 
اسـتان تهـران نیز در ایـن زمینه گفت: 
خیابانـی  مـدرس  اعتمـاد  رای  عـدم 
موضوعـی بیـن دولت و مجلس اسـت، 
دولـت در معرفـی فـرد مسـتقل بوده و 
نماینـدگان در رأی دادن مختارنـد، امـا 
آن نتیجـه ای کـه بایـد، حاصـل نشـد.

وی گفـت: هـر چـه بود گذشـت، 
بخش هـای  کـه  اسـت  ایـن  مهـم 
صنعـت، معدن و تجـارت معطل نماند، 
زیـرا بـا وزارتخانـه ای مواجهیم که ۴۰ 
درصـد اقتصـاد کشـور را در بر می گیرد 
و نبایـد بابـت بی وزیری معطـل بماند، 
چـرا که از عمر دولت نیـز زمان زیادی 

باقـی نمانده اسـت.
شـورای  مجلـس  ینـدگان  نما
اسـالمی در جلسه علنی روز چهارشنبه 
مجلس شـورای اسـالمی بـا ۱۰۴ رای 
موافـق، ۱۴۰ رای مخالـف و ۱۰ رای 
ممتنـع از مجمـوع ۲۵۴ نماینـده حاضر 
در مجلـس بـا انتصاب حسـین مدرس 
خیابانـی به عنوان وزیـر صنعت، معدن 

و تجـارت مخالفـت کردند.

کارشناسان اقتصادی:
نظام بانکی منشاء افزایش تورم است! 

دو تن از کارشناسان اقتصادی به بررسی موضوع سرکوب  قیمت ها 
در اقتصاد پرداختند. به اعتقاد آنان نظام بانکی منشاء افزایش تورم است 
و به جای کنترل یا سرکوب افزایش قیمت ها که معلول تورم هستند، باید 

ماشین خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور خاموش شود.
میثم هاشم خانی، با اعالم اینکه امسال تورم بیش از نیمی از کشورهای 
دنیا زیر ۳ درصد خواهد بود، گفت: اگر تمام بخش های اقتصادی کشور 
اصالح و تحریم ها هم رفع شوند، تولیدکنندگان داخلی باز هم نمی توانند 
با تولیدکنندگان کشورهایی که تورم آن ها زیر ۳ درصد است، رقابت کنند 
زیرا برای آن ها سالی ۳ درصد قیمت تمام شده تولید باال می رود اما در 

ایران این میزان سالی ۱۰ برابر است .
هاشم خانی افزود: مهم ترین سیاست کشورهای توسعه یافته برای نگه 
داشتن تورم به نرخ زیر ۳ درصد، استقالل بانک مرکزی آنها است. همچنین 
داده اند،  انجام  راستای مدیریت قیمت ها  اقدامی که در  تنها  این کشورها 

خاموش کردن ماشین نقدینگی در بانک مرکزی بوده است.
وی با بیان اینکه تعیین دستوری قیمت ها یا دستکاری آن ها به هیچ 
وجه اقدام درستی نیست افزود: در کشورهای توسعه یافته تورم پدیده ای 
تلقی می شود که تنها در سیستم بانکی افزایش می یابد و در نتیجه، تنها 
بانک مرکزی می تواند تورم باال را کنترل کند. الزم به ذکر است که چه 
با قیمت تعیین کردن و چه نکردن، تورم در کشور ما تغییری نکرده و در 

سطح باالیی قرار دارد.
به گفته هاشم خانی، کنترل قیمت دالر تاثیری بر نرخ تورم ندارد زیرا 
نرخ دالر تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین می شود و یکی از علل افزایش 
قیمت دالر نیز همین تورم است. وقتی پول چاپ می کنیم یا اجازه می دهیم 
بانک ها اقداماتی مشابه چاپ پول انجام دهند و بانک مرکزی هم کنترلی 

در این امر ندارد، نرخ تورم زیاد می شود.
کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی مهمترین ابزار کنترل تورم

در این زمینه کامران ندری نیز معتقد است در شرایطی که با تورم باال و 
فشار حداکثری بر اقشار آسیب پذیر جامعه روبرو هستیم، دولت سعی می کند 
برخی از قیمت ها همچون قیمت کاالهای اساسی را سرکوب کند که این 
رفتار قابل فهم است اما در اقتصادی به وسعت کشور امکان سرکوب وجود 
ندارد زیرا شاید بتوان قیمت چند قلم کاال را کنترل کند اما کنترل قیمت 
تمام کاالها به طور دستوری برای دولت ممکن نیست  و دولت باید علت 

تورم را شناسایی کند تا بتواند رشد قیمت ها را کنترل کند.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه بهترین ابزار سیاسی بانک مرکزی برای 
کنترل تورم را نرخ بهره در بازار بین بانکی دانست و گفت: این ابزار بستری 
را برای اجرای هدف گذاری تورم فراهم می کند؛ بنابراین نرخ بهره و همچنین 

نرخ ارز دو متغیر مهم هستند که می توان تورم را با آن ها کنترل کرد.
وی تاکید کرد: با وجود تحریم ها نرخ ارز گرچه در کنترل تورم موثر 
است اما کنترل آن به دلیل تحریم  ها با سختی مواجه شده است، زیرا پیش 
ارزهای  به  ارز  بازار  کنترل  برای  مرکزی  بانک  توان  عمده  تحریم ها  از 
صادرات نفتی مربوط بود که اکنون این توان کم شده است. باید از یک 
ابزار جایگزین در این زمینه استفاده شود که آن هم نرخ بهره بانکی است و 
به اعتقاد من تاکنون بانک مرکزی از این ابزار برای کنترل نرخ ارز استفاده 

مناسبی نکرده است.

با حضور مدیران شرکت ملی نقت صورت گرفت؛
افتتاح فاز نخست تاسیسات انتقال نفت میدان های غرب کارون

فاز نخست زنجیره انتقال نفت میدان های غرب کارون با ظرفیت انتقال 
روزانه ۴۶۰ هزار بشکه نفت خام سنگین و ۲۵۴ هزار بشکه نفت خام سبک به 

مبادی صادراتی به طور رسمی افتتاح شد.
طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت میدان های غرب کارون 
روزپنجشنبه، ۲۳ مردادماه با حضور فرخ علیخانی، معاون امور تولید شرکت ملی 
نفت ایران، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت و جهانگیر 

پورهنگ، مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان به طور رسمی افتتاح شد.
اجرای این پروژه که امروز به بهره برداری رسمی رسید و از مدت ها پیش 
عملیاتی شده، انتقال روزانه ۴۶۰ هزار بشکه نفت خام سنگین و ۲۵۴ هزار 
بشکه نفت خام سبک میدان های غرب کارون را به مبادی صادراتی امکانپذیر 

کرده است.
نقطه ابتدای مسیر انتقال در این طرح، تلمبه خانه غرب کارون و نقطه 
میانی، تلمبه خانه امیدیه است که پایانه های بهرگان و جاسک هم در انتهای 

زنجیره انتقال قرار دارند.
به  دارخوین  و  یادآوران  آزادگان جنوبی،  آزادگان شمالی،  نفت  انتقال 
تلمبه خانه غرب کارون، انتقال نفت یاران شمالی به واحد بهره برداری جفیر 
و سپس تلمبه خانه غرب کارون، ظرفیت سازی برای پمپاژ بیش از ۷۰۰ هزار 
نفت سبک و سنگین در تلمبه خانه غرب کارون، احداث خط انتقال نفت سنگین 
تا کریت کمپ و سپس خطی تا تلمبه خانه امیدیه و برقراری اتصال تا بوستر 
اهواز، احداث خط انتقال نفت سبک تا کریت کمپ و مابقی خط تا تلمبه خانه 
امیدیه و احداث خط انتقال نفت سنگین تا پایانه صادراتی بهرگان و برقراری 
اتصال تا تلمبه خانه و مخازن ذخیره سازی گوره از فعالیت های انجام شده در 

این طرح به شمار می رود.
نکته حائز اهمیت آنکه بیش از ۹۰ درصد نیروی انسانی شاغل در تکمیل 

این طرح، نیروهای بومی استان خوزستان بوده اند.
برای  اجراست،  حال  در  هم اکنون  که  نیز  این طرح  فاز ۲  توسعه  با 
انتقال بیش از یک میلیون بشکه نفت خام غرب کارون به مبادی صادراتی 

ظرفیت سازی می شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در آیین افتتاح رسمی این طرح، 
از تالش های مدیران پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت که در تکمیل 
طرح ایفای نقش کرده اند قدردانی کرد و گفت: افزایش ظرفیت تولید نفت در 
غرب کارون طی سال های اخیر به پشتوانه عملیاتی شدن تاسیسات انتقال نفت 

غرب کارون امکانپذیر شد.
وی از مجری و دیگر دست اندرکاران این طرح در شرکت مهندسی و 
توسعه نفت و همچنین پیمانکاران طرح قدردانی کرد و افزود: تلمبه خانه غرب 

کارون امروز به شرکت نفت و گاز اروندان تحویل داده می شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان نیز ضمن قدردانی از دست اندرکاران 
این طرح، گفت: با انجام فرآیند تحویل گیری، شرکت نفت و گاز اروندان از این 

پس راهبری تاسیسات را به عهده خواهد داشت.

بر اساس تازه ترین گزارش و آمار منابع ثانویه؛
تولید روزانه نفت اوپک از ۲۳ میلیون بشکه گذشت

تولید روزانه نفت اعضای اوپک براساس گزارش منابع ثانویه در ماه ژوئیه 
)تیر - مرداد( به ۲۳ میلیون و ۱۷۲ هزار بشکه رسید.

به گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، ۱۳ عضو 
اوپک براساس تازه ترین گزارش دبیرخانه این سازمان که امروز )چهارشنبه، 
۲۲ مردادماه( منتشر شد، در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۰ میالدی روزانه ۹۸۰ هزار 
بشکه بیشتر از روزنه ۲۲ میلیون و ۱۹۳ هزار بشکه ماه ژوئن، نفت تولید کردند.

مجموع تولید ۱۳ عضو اوپک در ماه ژوئیه روزانه ۲۳ میلیون و۱۷۲ هزار 
بشکه بوده است.

عربستان، امارات و کویت به ترتیب با افزایش تولید روزانه ۸۶۶ هزار 
بشکه، ۹۸ هزار بشکه و ۷۳ هزار بشکه بیشترین افزایش تولید را در ماه ژوئیه 

به خود اختصاص دادند.
اوپک در تازه ترین گزارش خود تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۰ 
را ۹۰ میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه در روز اعالم کرده که ۹ میلیون و ۶۰ هزار 

بشکه کمتر از سال ۲۰۱۹ است.
افزایش بیش از ۷ دالری قیمت نفت خام سنگین ایران

تازه ترین گزارش ماهانه اوپک همچنین نشان داد قیمت نفت خام سنگین 
ایران در ماه ژوئیه هفت دالر و چهار سنت معادل ۱۹.۴ درصد نسبت به ماه 
ژوئن افزایش یافته است.قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه ژوئیه ۴۳ دالر 
و ۳۰ سنت برای هر بشکه ثبت شد، در حالی که این رقم در ماه ژوئن ۳۶ 
دالر و ۲۶ سنت و میانگین قیمت نفت سنگین ایران نیز از ابتدای سال ۲۰۲۰ 

تاکنون ۳۸ دالر و ۵۴ سنت برای هر بشکه بوده است.
قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه ژوئیه با افزایش ۶.۳۷ درصدی به 
۴۳ دالر و ۴۲ سنت برای هر بشکه رسید که ۶ دالر و ۳۷ سنت بیشتر از 

ماه ژوئن است.

وزیر انرژی روسیه:
اوپک پالس تصمیم شتابزده نخواهد گرفت

وزیر انرژی روسیه اظهار کرد: کمیته های اوپک پالس در نشست هفته 
آینده درباره بازبینی پیمان فعلی کاهش تولید مذاکره نخواهند کرد و انتظار نمی 

رود تصمیمات بزرگی برای تغییر مفاد این توافق گرفته شود.
بازار نفت پرنوسان و روند بسیار مبهم احیای تقاضای جهانی برای نفت 
گروه اوپک پالس را ناچار کرده است نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران 
را تا پایان سال ۲۰۲۰ به صورت ماهانه برگزار کند؛ در حالی که پیش از این 
کمیته مذکور پیش از نشست رسمی وزیران نفت اوپک پالس دیدار می کرد.

نشست کمیته فنی مشترک و نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران 
اوپک و غیراوپک قرار بود روزهای ۱۷ و ۱۸ اوت )۲۷ و ۲۸ مرداد( برگزار شود 
اما نشست مجازی کمیته نظارتی مشترک وزیران به درخواست روسیه یک 
روز عقب افتاد. اوپک در نشست ژوییه خود اعالم کرده بود وضعیت بازار و 

سطح پایبندی به توافق کاهش تولید بهبود پیدا کرده است.
پیشتر خبرگزاری تاس به نقل از الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه خبر 
داده بود نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیراوپک ممکن است 

یک روز دیرتر در ۱۹ اوت برگزار شود.
نواک گفت: هیچ کس پیشنهادهای ناگهانی برای تغییرات یا پیشنهادهای 

اضافی در خصوص کاهش تولید مطرح نکرده است.
گروه اوپک پالس از اول اوت کاهش تولید داوطلبانه خود را از ۹.۷ به 

۷.۷ میلیون بشکه در روز تسهیل کرده است.
وزیر انرژی روسیه گفت: تصور می کنم برنامه ریزی بلندمدت نشان داده 
که تصمیمات درست گرفته شده اند و بازار اکنون کم و بیش ثبات پیدا کرده 

است و ما شاهد توازن یافتن تدریجی بازار نفت هستیم.
نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پالس در شرایطی برگزار 
می شود که نگرانیهای فزاینده ای نسبت به تاثیر طوالنی مدت پاندمی ویروس 
کرونا روی تقاضا برای نفت وجود دارد و ابهامات پیرامون این پاندمی باعث شده 
است اوپک و آژانس بین المللی انرژی در پیش بینی خود از تقاضا برای نفت در 
سال ۲۰۲۰ بازنگری کنند. اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش بینی 
کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۰ به میزان ۹.۰۶ میلیون بشکه 
در روز کاهش پیدا می کند در حالی که یک ماه پیش میزان کاهش تقاضا را 

۸.۹۵ میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده بود.
بر اساس گزارش اویل پرایس، آژانس بین المللی انرژی هم پیش بینی 
خود از تقاضا برای نفت را ۱۴۰ هزار بشکه در روز نسبت به پیش بینی ماه 
گذشته کاهش داد که منعکس کننده ضعیف ماندن سفرها در شرایط باال ماندن 

آمار ابتال به کووید ۱۹ و ضعف بخش هواپیمایی است.

حاشیه های عدم اعتماد مجلس به مدرس خیابانی؛

کم لطفی مجلس به دولت!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

سهام  مشمولین  ز  ا بسیاری  که  درحالی 
عدالت از دریافت نکردن وجه حاصل از فروش 
داشتند، صدای سایر سهامداران  سهام خود گله 
نیز از وضعیت فروش این سهام و تاثیر آن در روند حرکت 

شاخص درآمده است.
حدود دوماه از امکان فروش ۳۰ درصد سهام عدالت و 
یک هفته از امکان فروش ۶۰ درصد آن برای مشموالنی 
از  پس  خود،  سهام  برای  را  مستقیم  مدیریت  روش  که 
کرده  انتخاب  ماه  اردیبهشت  در  عدالت  سهام  آزادسازی 
بودند گذشته و همچنان پرونده عدم واریز وجه حاصل از 

فروش این سهام برای برخی مشموالن باز است.
دژپسند،  فرهاد  که  یافت  ادامه  جایی  تا  مشکل  این 
وزیر امور اقتصاد و دارایی اعالم کرد که فروشندگان سهام 
عدالت که در واریز مبلغ حاصل از فروش سهام عدالتشان 
مراتب  پیگیری  برای  شده اند،  مواجه  غیرمعمول  تأخیر  با 
وزارتخانه  این  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  به 

اطالع دهند.
این مباحث درحالی مطرح می شد که روز چهارشنبه 
گذشته صدای اعتراض سهامداران بورسی از نحوه فروش 
باعث شد  بلند شود که  سهام عدالت توسط کارگزاری ها 
برخی  و  بگیرد  خود  به  منفی  روندی  بورس  کل  شاخص 

سهم های موجود در پرتفوی سهام عدالت ریزشی شود.
عدالتی  چنانچه مشمول سهام  که  است  این  موضوع 
قصد فروش تا ۶۰ درصد سهام خود را داشته باشد، باید به 
بانک ها و کارگزاری ها مراجعه کند یا سفارش خود را برای 

خود  تشخیص  بر  بنا  کارگزاری  تا  کند  ثبت  ها  کارگزاری 
اقدام به فروش سهام فرد در تاریخی که توسط کارگزاری 
انتخاب می شود، کند. به عبارت دیگر مشمول سهام عدالت 
امکان اینکه شخصا اقدام به فروش سهام خود کند، ندارد.

مشاهده  چهارشنبه  روز  در  که  آنچه  اساس،  این  بر 
شد، رقابت برخی کارگزاری ها برای فروش سهام عدالت 
بود. کارگزاری ها حجم عظیمی از سفارش های ثبت شده 
سهام عدالت را ناگهان و به صورت یکجا در بازار عرضه 
تبدیل  و  دیگر  سهامداران  ترس  باعث  کار  این  و  کردند 
صف خرید سهم ها به صف فروش شد. این در حالی است 
که نباید همه سفارش های فروش در یک روز انجام شود.

فروش  اختیار  حاضر  درحال  شد  ذکر  که  همانطور 
سهام عدالت با کارگزاری ها است. ممکن است دلیل این 
باشد،  بازار  در  تعادل  خوردن  برهم  از  جلوگیری  موضوع 
اما این اتفاق روز چهارشنبه گذشته نیز رخ داد و باعث شد 
هم مشموالن سهام عدالت و هم سایر سهامداران متضرر 
مشموالن  از  بسیاری  حاضر  درحال  راستا  این  در  شوند. 
سهام عدالت خواستار این موضوع هستند که اختیار سهام 

با خودشان باشد. عدالت، 
کاری  و  ساز  حداقل  ها  کارگزاری  رود  می  انتظار 
تعیین کنند که فروشها قانون مشخصی داشته باشد. مثال 
تعیین کنند؛  را در روز  یا تعداد مشخصی  ساعت مشخص 
کنند  بررسی  سپس  شود،  جمع  ها  سفارش  کنند  صبر  یا 
دارد،  وجود  تقاضا  قسمت  در  مناسبی  سفارش  چنانچه  تا 

اقدام به عرضه کنند.

ِگله سهامداران از عدم واریز پول فروش سهام؛

سهام عدالت صدای سایر سهامداران را هم درآورد!

بررسی ارزش صادرات غیرنفتی در دوره سه ماهه نخست 
امسال، گویای دستیابی به بیش از ۱۵ درصد از هدف پیش 
بینی شده برای امسال داشته و این درحالی است که تمرکز 
روی کشورهای دوست و همسایه قرار دارد.گزارشی که بر پایه 
جداول آماری وزارت صنعت تهیه شده، حاکی است بر اساس 
برنامه ریزی انجام شده امسال ارزش صادرات غیرنفتی باید 
به رقم ۴۱ میلیارد دالر برسد که در سه ماهه نخست امسال 

۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر تحقق یافت.
بخش معدن با سهم یک چهارمی  

انتظار می رود بخش معدن و صنایع معدنی امسال حدود 
یک چهارم ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهد، 
اما سیاست های تشویقی توسعه صادرات در زمینه های فوالد، 
مس و آلومینیوم می تواند دستیابی به ارقام فراتر از برنامه را 

به دنبال داشته باشد.
مرور کارنامه صادرات غیرنفتی در دوره سه ماهه ابتدایی 
امسال گویای آن است که عالوه بر محصوالت پتروشیمی 
و داروی انسانی، سیمان، شمش آلومینیوم، شیشه جام، فوالد 
خام ) میانی(، کاتد مس، کاشی و سرامیک و تولیدات فوالدی 

که همگی در شمار کاالهای صنایع معدنی محسوب می شوند، 
با وجود محدودیت های مختلف به ویژه مشکالت ناشی از 

کرونا به بازارهای صادراتی راه یافتند.

دستیابی به استخراج بیش از ۵۰۰ میلیون تنی مواد معدنی
امسال رشد ۳۰ درصدی  برای  وزارت صنعت  سیاست 
استخراج مواد معدنی نسبت به سال گذشته است که تحقق 

این مهم به منزله رکوردشکنی در زمینه استخراج مواد معدنی 
پس از گذشت چهار دهه از عمر انقالب اسالمی است.

آمارهای مورد بررسی در دوره ۹۷- ۱۳۹۲ نشان می دهد 
که متوسط استخراج مواد معدنی ۴۰۰ میلیون تن است. ضمن 
اینکه پارسال ۴۱۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج شد.

استخراجی  معدنی  مواد  تا ۶۵ درصد  اکنون حدود ۶۰ 
کشورمان را مصالح ساختمانی تشکیل می دهد.

فعال سازی هزار معدن غیرفعال
وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد، امسال حدود 
هزار معدن غیرفعال کشور را به چرخه تولید متصل سازد و 
افزون بر ۲۲ درصد از مجموع معادن غیرفعال کشور، فعالیت 
خود را از سرگیرند و این مهم یکی از محورهای سال ۹۹ است.

شمار معادن غیرفعال کشور، پیش از این چهار هزار و ۴۰۰ 
معدن اعالم شده و در چارچوب فعال سازی معادن کوچک 
مقیاس با پشتیبانی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 

معدنی این برنامه در دست اقدام است.
ایران با کشف ۶۸ نوع ماده معدنی از نظر تنوع در بین 

۱۰ کشور شاخص جهان قرار دارد.      

در سه ماهه نخست سال 99 صورت گرفت؛

تحقق بیش از 1۵ درصد هدف صادرات غیرنفتی



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1531- شنبه 25 مرداد 41399 زمین ایران 

گاز  مدیرعامل شرکت 
استان ایالم خبر داد:

 ۱ ۷۰۰۰ ری  ا گذ ا و
تحت  افراد  به  گاز  رایگان  اشتراک 

پوشش نهادهای حمایتی در استان
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
ایالم گفت: در راستای انجام تکالیف 
اجتماعی  های  مسئولیت  و  قانونی 
رایگان  اشتراک  تاکنون۱۷۰۰۰   ،
پوشش  تحت  رهای  نوا خا به  ز  گا
واگذار  استان  در  حمایتی  نهادهای 

شده است.
به گزارش پایگاه خبری جزمان، 
اللهی” اظهار داشت:  “عباس شمس 
اساس  بر  ایالم  استان  گاز  شرکت 
تکالیف قانونی و در راستای عمل به 
 ۴ در  خود،  اجتماعی  های  مسئولیت 

اشتراک   ۶۰۰ جاری  سال  اول  ماهه 
پوشش  تحت  خانوارهای  به  رایگان 
)بهزیستی،کمیته  حمایتی  نهادهای 
ایثارگران(  امور  و  شهید  بنیاد  امداد، 

واگذار نموده است.
وی تعداد اشتراک رایگان واگذار 
 ۲۷۰۰ بر  بالغ  را   ۹۸ سال  در  شده 
اشتراک اعالم کرد و افزود: در مجموع 

استان  گاز  شرکت  فعالیت  ابتدای  از 
تاکنون ۱۷۰۰۰ اشتراک به خانوارهای 
تحت پوشش بصورت رایگان واگذار 

گردیده است.
شرکت گاز استان ایالم یکی از 
شرکتهای فرعی شرکت ملی گاز می 
باشد که فعالیت آن به صورت مستقل 
آغاز گردیده  تیر ۱۳۸۳ عماًل  اول  از 
و در حال حاضر نواحی ایالم، چوار، 
ایوان، زرنه، سرابله، آسمانآباد، سیروان، 
ملکشاهی،  بدره،  آبدانان،  شهر،  دره 
آباد، مهران و دهلران و جمعًا  صالح 
تعداد  و  شهر   ۲۵ از  شهر   ۲۱ تعداد 
گاز  نعمت  از  استان  روستای   ۱۸۶
برخوردار بوده و پروژه های  گازرسانی، 
روستاهای  و  شهرها  از  تعدادی  در 

استان،  در حال اجرا می باشد.

رئیس شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان:

 اقدامات فرهنگی زمینه ساز رشد معنوی کارکنان خواهد بود
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم خبر داد:

واگذاری ۱۷۰۰۰ اشتراک رایگان گاز به افراد تحت 
پوشش نهادهای حمایتی در استان

انجام  راستای  در  گفت:  ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
اشتراک  تاکنون۱۷۰۰۰   ، اجتماعی  مسئولیت های  و  قانونی  تکالیف 
استان  در  نهادهای حمایتی  پوشش  تحت  خانوارهای  به  گاز  رایگان 

واگذار شده است.
به گزارش پایگاه خبری جزمان، “عباس شمس اللهی” اظهار داشت: 
شرکت گاز استان ایالم بر اساس تکالیف قانونی و در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی خود، در ۴ ماهه اول سال جاری ۶۰۰ اشتراک 
رایگان به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی )بهزیستی،کمیته 

امداد، بنیاد شهید و امور ایثارگران( واگذار نموده است.
وی تعداد اشتراک رایگان واگذار شده در سال ۹۸ را بالغ بر ۲۷۰۰ 
ابتدای فعالیت شرکت گاز  از  افزود: در مجموع  اشتراک اعالم کرد و 
بصورت  پوشش  تحت  خانوارهای  به  اشتراک   ۱۷۰۰۰ تاکنون  استان 

رایگان واگذار گردیده است.
شرکت گاز استان ایالم یکی از شرکتهای فرعی شرکت ملی گاز 
می باشد که فعالیت آن به صورت مستقل از اول تیر ۱۳۸۳ عماًل آغاز 
گردیده و در حال حاضر نواحی ایالم، چوار، ایوان، زرنه، سرابله، آسمانآباد، 
سیروان، دره شهر، آبدانان، بدره، ملکشاهی، صالح آباد، مهران و دهلران و 
جمعًا تعداد ۲۱ شهر از ۲۵ شهر و تعداد ۱۸۶ روستای استان از نعمت گاز 
برخوردار بوده و پروژه های  گازرسانی، در تعدادی از شهرها و روستاهای 

استان،  در حال اجرا می باشد.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست  نشست 
شهرستان بهارستان با نماینده مراجع عالیقدر

 تقلید جهان تشیع 
 حجت االسالم شیخ علی میر خلف زاده به همراه دکتر حیدریان 
قائم مقام و مدیر کل خانه ایثارگران استان تهران و هیئت همراه از اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بهارستان بازدید به عمل آوردند .
 در ابتدای این نشست فاطمه قاسمی ضمن خیر مقدم و خوش 
آمدگویی به میهمانان واال مقام ، حضور نماینده مراجع عالیقدر تقلید 
جهان تشیع و هیئت همراه را در حالی که کمتر از ده روز به آغاز محرم 
و عزاداری سرور و ساالر شهیدان امام حسین )ع( مانده است ، مایه 
را شاکرم که  متعال  : خداوند  دانست و گفت  برکت  و  ، خیر  مباهات 
آغاز خدمتگزاری این حقیر با میالد امام علی النقی )ع( و دهه والیت 
همراه بود و امیدورام ائمه معصومین )ع( چراغ راه من و همکارانم در 

این اداره باشند .
بهارستان  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست   
در ادامه اشاره ایی به ساختار و تراکم باالی جمعیتی شهرستان کرد 
و ضمن معرفی این شهرستان به عنوان ایران کوچک به دلیل وجود 
قومیت های مختلف و ارائه گزارشی در خصوص آمار مراکز فرهنگی و 
هنری بویژه کانون های مساجد و هیئت های مذهبی افزود:  بهارستان 
به دلیل ارادت ساکنانش به آقا ابا عبداهلل الحسین )ع( به شهرستان 
شور عاشورایی ملقب شده است و دغدغه این روزهای تمام مسئولین 
شهرستان با توجه به شیوع ویروس کرونا این است که بتوانیم شرایطی 
را مهیا سازیم که  مردم والیت مدار شهرستان بتوانند با حفظ و رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی ارادت خالصانه خود را چون سالهای قبل 

در قالب عزاداری مناسب به امام حسین )ع( نشان دهند .
تبریک  زاده ضمن  میر خلف  االسالم شیخ علی   سپس حجت 
عید غدیر و عید مباهله و تبریک به فاطمه قاسمی برای انتصاب به 
عنوان سرپرست اداره گفت : ترویج صحیح فرهنگ و ارشاد بخشی 
از مسئولیت انبیاست که در این مسیر برای شما و همکارانتان آرزوی 

موفقیت دارم .
در ادامه نماینده مراجع عالیقدر تقلید جهان تشیع  با اشاره به عشق 
و عالقه مردم به ائمه اطهار )ع( به ویژه امام حسین )ع( اظهار کرد : 
طبق نظر مقام معظم رهبری )مدظله العالی ( برگراری مراسم عزاداری 
برای سرور و ساالر شهیدان باید بر اساس رعایت موارد بهداشتی که از 

سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم گردیده ، انجام شود .

بیش از ۳ هزار کارت ملی هوشمند صادر شده معطل 
دریافت متقاضی هستند

سید محمد علی تقوی مدیرکل ثبت احوال استان ایالم گفت: از 
۴۶۹ هزار و ۹۱۹ واجد شرایط باالی ۱۵ سال تا کنون ۴۲۰ هزار و ۱۸۳ 
نفر معادل ۹۰ درصد برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت نام کرده اند.

وی افزود: از تعداد واجد شرایط تاکنون ۴۷ هزار و ۷۳۶ نفر معادل 
ده درصد جمعیت مذکور جهت تعویض کارت ملی قدیمی به هوشمند 

اقدام نکرده اند.
مدیرکل ثبت احوال استان اظهار کرد: در حال حاضر ۳ هزار و ۷۰۸ 
فقره کارت ملی هوشمند صادر شده در باجه های پستی و دفاتر ثبت 

احوال سطح استان معطل دریافت متقاضیان هستند.
ثبت نام  برای  تاکنون  که  شرایط  واجد  افراد  کرد:   عنوان  وی 
دریافت کارت ملی هوشمند خود اقدام نکرده اند، درخواست می شود هر 
چه سریع تر برای ثبت نام کارت ملی هوشمند با توجه به فراهم شدن 

شرایط الزم اقدام کنند.
وی با بیان اینکه داشتن کارت ملی هوشمند برای امور اداری و 
بانکی  ضرورت دارد، گفت: کارت های ملی قدیمی از درجه اعتبار ساقط 
است و افراد در صورت نداشتن کارت ملی هوشمند در مراجعه به ادارات 

و بانک ها به طور قطع دچار مشکل می شوند
وی یادآور شد: در ۴ ماهه اولسالجاری ۲ هزار و ۵۶۹ والدت در 

این استان مرزی ثبت شده که از این تعداد ۱۳۵۴ نفر پسر هستند.
تقوی گفت: همچنین در این مدت ۱۱۰۰ مورد فوت، ۱۷۱۲ واقعه 

ازدواج و ۲۳۹ مورد طالق در استان ثبت شده است.

مدیر مخابرات گرگان خبر داد :
vdsl آمادگی جهت دایری ۲۹۰۰۰ پورت 

جلسه شورای اداری مخابرات شهرستان گرگان برگزار شد . به گزارش اداره 
روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان این جلسه که با حضور مهندس احمد رضا 
کبیر مدیر مخابرات شهرستان گرگان ، روسای نواحی و مسئولین واحد ها برگزار 
شد موضوعات مهمی در خصوص توسعه ارتباطات مخابراتی در سطح شهرستان 
مطرح و راهکارهای مطلوب در زمینه ارتقاء کیفیت خدمات ارائه و مصوب شد. 
درگفتگویی با مهندس احمدرضا کبیر وی از  آمادگی مخابرات گرگان  درجهت 
دایری ۳۳۰۰ پورت ftth و ۲۹۰۰۰ پورت vdsl خبر داد و افزود بر اساس ابالغ 
شرکت مخابرات ایران و تکلیف محوله این برنامه ریزی انجام و برای رسیدن به 
هدف در نظر گرفته شده تمامی امکانات را بکارخواهیم گرفت . مدیر مخابرات 
شهرستان گرگان نحوه پاسخگویی به مشتریان را بسیار مهم  و اثر بخش در 
کسب رضایت حداکثری مشتریان دانست و در این جلسه روند پاسخگویی به 
مشتریان را مورد بررسی و نسبت به اصالح بخشهایی از آن دستور داد. وی 
با ابراز نگرانی از سرقت تجهیزات مخابراتی به همکاران خود تاکید کرد که با 
نظارت مستمر برای رفع خرابی ها نهایت تالش خود را نمایند تا در کوتاهترین 
زمان ممکن اختالالت بوجود آمده در اثر سرقت از بین رود. مهندس احمد رضا 
کبیر از تعامالت حوزه های مختلف زیرمجموعه مخابرات شهرستان گرگان 
بعنوان عاملی در جهت تسریع در اجرای پروژه ها نام برد و افزود: به منظور هم 
افزایی جهت سرویس دهی به مشتریان تعامالت مناسب و مطلوب باید شکل 
گیرد و در این زمینه راهکارهایی ارائه داد.الزم به ذکر است پیگیری درخواست 
ها و مطالبات واحدهای مختلف ، پیگیری توسعه شبکه کابل در خیابان سیدین 
 ftth و سیم کشی پستها ، پیگیری از حوزه مالی جهت انتخاب پیمانکار توسعه
در برخی از نقاط گرگان ، پیگیری تجهیز برخی ازنقاط کافوی نوری و دریافت 
مودم  از انبار جهت واگذاری سرویس vdsl ، تاکید به نیروهای فروش جهت 
رعایت فروش پهنای باند سرویسهای adsl  بر اساس تست انجام شده از کافوها 
، بررسی و پیگیری تطبیق پورت های کافوهای نوری و dslam ها و تاکید بر 
تسریع در پاسخگویی ، به شکایات ۱۹۵ از موارد دیگری بود که در این چلسه 

بررسی و برای اجرای آن دستورات ویژه صادر شد.

از  خارج  رشت  شهرداری  جاری  های  هزینه  رشت:  شهردار 
حد تصور است

دکتر حاج محمدی شهردار رشت گفت: شهرداری تشکیالت بزرگی است 
که دو هزار نفر در شهرداری و دو هزار نفر به صورت پیمانکاری با شهرداری کار 
می کنند. از دو هزار پرسنل شهرداری حدود ۵۰۰ نفر قراردادی هستند که پرداخت 
حقوق این تعداد نیرو، کار دشواری است به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در این رابطه توضیح 
داد: امسال ما حتی یک ماه در پرداخت حقوق پرسنل تأخیر نداشته ایم اما نکته 
ای که هست ارتباطات برخی از نیروها است که بعضی ها چون قراردادی هستند 
نمی توانند پست مسئولیتی بگیرند اما رایزنی هایی می شود که شایسته نیست. 
در مجموع از نیروهای شهرداری رشت راضی هستم. هر چند هستند افرادی که 
به ارتباطات خود دل بسته اند که به یقین این موضوع چندان خوشایند نیست. 
نیروها نباید به سبب ارتباطاتی که دارند، متوقع باشند. من راضی نیستم که وارد 
اینگونه ارتباطات شوم. شهردار رشت در پایان سخنانش از همکاری های موثر و 
مفید دکتر نوبخت تشکر کرد و گفت: سال گذشته ایشان ۹۱ میلیارد تومان برای 
پروژه های مدیریت پسماند اعتبار گذاشتند و امیدوارم امسال نیز با ما در این 
زمینه همکاری کنند و همچنین برای اجرای تراموا که هم اکنون منتظر تصویب 
شورای عالی ترافیک کشور است، دست ما را بگیرند. مساله ی دیگر این است 
که شهرداری از دستگاه های اجرایی مطالباتی دارد که امیدواریم جناب آقای 

نوبخت در دریافت این مبالغ یاریگر ما باشند.
.

نصب ۵۷کلر زن هیدرو مکانیکی 
در روستاهای فریدونشهر

مدیر آبفا فریدونشهراعالم کرد: مقررگردید در ۵۷ روستای فریدونشهر، 
۵۷ کلر زن هیدرومکانیکی با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان نصب گردد تا 
آثار مثبت یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب استانی برای ساکنین 
روستایی بهتر و ملموس تر باشد و همه مشترکین روستایی از خدمات مطلوب 

و مناسب برخوردار گردند. 
محمدرضایبلوئی افزود: هم اکنون در ۵۷ روستای فریدونشهر کلر زنی 

منابع آبی به روش کوزه ای، صورت می گیرد.
بسیار  فریدونشهر  شهرستان  در  روستاها  پراکندگی  اینکه  بیان  با  وی 
گسترده است تصریح کرد: وضعیت توپوگرافی شهرستان فریدونشهر به گونه 
نمی شود چرا که  انجام  راحتی  به  روستاها  به  است که خدمات رسانی  ای 

دسترسی به روستاها به آسانی امکان پذیر نیست.
یبلوئی با بیان اینکه تاسیسات و منابع آبی در این ۵۷ روستا درجاهایی 
مستقر هستند که فاقد انرژی برق می باشد، خاطرنشان ساخت: طی بررسی های 
صورت گرفته بهترین روش برای گندزدایی منابع آبی این روستاها کلر زنی به 
روش هیدرولیکی است زیرا منابع آبی در این منطقه تا حدودی غنی می باشد.

این  ساکنان  شرب  آب  تامین  منابع  به  اشاره  با  فریدونشهر  آبفا  مدیر 
فریدونشهر آب  و هوایی شهرستان  اقلیم آب  دلیل  به  روستاها عنوان کرد: 
روستاهای مذکور از چشمه تامین می گردد، که از لحاظ منابع معدنی بسیار 
غنی و گوارا است.وی خاطرنشان ساخت: هم اکنون روستاهایی که قرار است 
در آینده نزدیک به روش هیدرومکانیکی منابع آبی آنها کلر زنی شود، تحت 
پوشش آبفا فریدونشهر قرار ندارند اما با توجه به اینکه اولویت صنعت، تامین 
آب شرب سالم و بهداشتی برای همه مردم در سطح کشور می باشد این امر 

در دستور کار قرارگرفت.

استان  نفتی  فرآورده های  ملی پخش  بازرگانی شرکت  معاون 
البرز :

سفید  نفت  خانوارهای  جهت  سفید  نفت  جدید  سهمیه  اعالم 
سوز ساکن در استان البرز

کرج- اکبری- اکبرنوروزی گفت: خانوارهای ۱ تا ۴ نفره به مقدار ۴۴۰ 
لیتر و خانوارهای فصلی و  به مقدار ۶۶۰  باالتر  نفره و   ۵ لیتر، خانوارهای 
اتباع خارجی ۴۴۰ لیتر تخصیص داده شده است که می توانند نفت سفید 
مورد نیاز خود را با نرخ مصوب هر لیتر یک هزار و پانصد ریال )۱۵۰ تومان( 
از محل فروشندگی های مربوطه دریافت کنند.وی در ادامه افزود: سهمیه 
جدید اعالم شده، دومین مرحله تخصیص نفت سفید به خانوارهای استان 
بانکی  کارت  بستر  در  سفید  نفت  توزیع  الکترونیکی  سامانه  قالب  در  البرز 
می باشد که بر روی پوز کلیه فروشندگی ها تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ دارای 
اعتبار می باشد.شایان ذکر است استفاده از کارت بانکی ثبت شده در سامانه 
تجارت آسان )https://newtejaratasan.niopdc.ir( جهت دریافت 
سوخت خانوارها الزامی می باشد. متقاضیان انواع فرآورده های نفتی در استان  
می توانند در راستای توسعه خدمات الکترونیک و ضرورت کاهش مراجعات 
https:// حضوری به سامانه درخواست فرآورده های نفتی )سدف( به آدرس

newtejaratasan.niopdc.irمراجعه و پس از ثبت نام و دریافت رمز 
یکبار مصرف ارسال شده به تلفن همراه و وارد کردن آن در سامانه، نسبت 

به ثبت درخواست سوخت مورد نیاز خود اقدام کنند.
 

توسط شرکت فلز تدارک فوالد مبارکه اصفهان صورت گرفت؛ 

دریافت گواهینامه های بین المللی رضایتمندی و رسیدگی به شکایت مشتریان 
ک  ر ا تد فلز کت  شر
ن  صفها ا کۀ  ر مبا الد  فو
فق  مو ی  ا جر ا ز  ا پس 
موفق   ، بوطه مر ی  لعملها ا ر ستو د
مههای  هینــــــــــا ا گو خذ  ا به 
یت  ضــــا ر لمــــــــللی  بینا
 )ISO۱۰۰۰۲:۲۰۱۸( مشـــــتری 
مشتریان  شکایات  به  رسیدگی  و  
شرکت  از   )ISO۱۰۰۰۴:۲۰۱۸ (

بازرسی SGS شد.

نی  چا ر قو حسین  محمد  
فوالد  فلزتدارک  شرکت  مدیرعامل 
این  تأیید  ضمن  اصفهان  مبارکۀ 
تاریخ  در  ممیزی  فرایند  گفت:  خبر 
با  جاری  سال  مردادماه  چهاردهم 
بهداشتی  پروتکلهای  کلیۀ  رعایت 

برگزار شد.
وی ضمن قدردانی از همکاری 
تمامی واحدها اذعان داشت: دریافت 
در  مهمی  گام  گواهینامه  دو  این 

بهسوی  شرکت  این  حرکت  جهت 
مشتریمداری در عرصههای بازرگانی 
رسیدگی  امکان  و  است  تجاری  و 
بهصورت  را  مربوطه  بازخوردهای  به 

مطلوب فراهم میسازد.
استاندارد  کرد:  خاطرنشان  وی 
هنمایی  را   ISO۱۰۰۰۲:۲۰۱۸
اثربخش  سیستم  یک  طراحی  برای 
به  رسیدگی  یند  فرا در  کارآمد  و 
شکایات مشتری در تمامی سازمانها 

و  ری  تجا غیر ری،  تجا ز  ا عم  ا
و  است  لکترونیک  ا تجارت  حتی 
استانداردی   ISO۱۰۰۰۴:۲۰۱۸
رضایت  به  دستیابی  برای  که  است 
تولیدات  و  خدمات  ز  ا مشتریان 
سازمانها طراحی شده و بهکارگیری 
طبقهبندی  طریق  از  استاندارد  این 
حرکت  باعث  مشتریان  زهای  نیا
و  مشتریمداری  سمت  به  سازمان 

رضایت مشتریان میشود. 

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
رشت، شهردار این کالنشهر در نشست 
با مدیران شرکت فن آوا و شهرداران مناطق که 
پول  کیف  و  خشک  زباله  آوری  جمع  پیرامون 
الکترونیک برگزار شد، بر لزوم پویایی بیشتر شهر 
در زمینه های مربوط به پسماند تاکید کرد.ناصر 
استارت آپ ها  به قدرت  اشاره  با  حاج محمدی 
و ظرفیت جوانان نخبه در ساخت اپلیکیشن های 
مختلف یاری رسان در امر آگاهی بخشی، اظهار 

فناوری اطالعات  امروز دانش موضوعات   : کرد 
بسیار پیشرفت کرده و این دانش باید به کمک 
شهرداری ها بیاید.شهردار رشت با اشاره به هدف 
کیف  و  خشک  پسماند  آوری  جمع  طرح  مثبت 
پول الکترونیک گفت: شهرداری برای همکاری 
با سرمایه گذاران مربوطه آمادگی دارد.وی در ادامه 
با اشاره به تنفس نه ماهه طرح یاد شده، خطاب 
به سرمایه گذاران تاکید کرد: سرمایه گذارپروژه 
باید هر چه سریعتر نسبت به آغاز عملیات اجرایی 
گذار  سرمایه  و  طرح  مجری  کند.  اقدام  طرح 

سامانه خرید وجمع آوری پسماند خشک و کیف 
دوپروژه  این  اظهار کرد:  این نشست  در  نیز  پول 
حجم باالی عملیاتی را شامل می شود و نیازمند 
همکاری مجموعه های طرف معامله است.سلمانی 
تغییر نگاه شهردار به مسائل را از اتفاقات مطلوب 
شهرداری عنوان کرد و گفت: میدان دادن به بخش 
های خصوصی، فرصت دانستن پسماندها به جای 
اموراتی  در  مردم  مشارکت  آنها،  دانستن  تهدید 
همچون پسماند از جمله نگاه های مثبت شهردار 

بود که بی شک به نفع شهر و شهروندان است

شهردار رشت تاکید کرد: 
تسریع در آغاز عملیات اجرایی طرح جمع آوری پسماند خشک و کیف پول الکترونیک

به گزارش اداره روابط 
منطقه  مخابرات  عمومی 
محمد  محمد   ، گلستان 
خانی رئیس شورای فرهنگی با تاکید 
موجب  فرهنگی  اقدامات  اینکه  بر 
از  بود  خواهد  کارکنان  معنوی  رشد 
اجرای اقدامات متنوع به مناسبتهای 
مختلف خبر داد و  افزود: با همکاری 
بخشهای مختلف همچون اداره روابط 
بانوان سعی داشته  عمومی ، شورای 

ایم تا درجهت  رشد فرهنگی کارکنان 
برنامه  آنها  ایجاد نشاط معنوی در  و 
های  برنامه  اجرای   . نماییم  ریزی 
 ، همکاران  ویژه  کرامت  دهه  خاص 
اجرای برنامه های متنوع به مناسبت 
معصومه  حضرت  میالد  و  دختر  روز 
همکاران  دختر  فرزندان  برای  )س( 
، همکاری و تشکیل کمیته فرهنگی 
شهدای کارمند استان ، ایجاد فضای 
اجرای  برای  ریزی  برنامه  و  مجازی 

به  توجه  با  محرم  ماه  سوگواری 
مسابقات  برگزاری   ، کنونی  شرایط 
مختلف در زمینه های هنری و علمی 
ویژه کارکنان و خانواده آنها ، تهیه و 
خانواده های  بین  مواد غذایی  توزیع 
نیازمند ، اجرای برنا مه به منظور آشنا 
و  نماز  به  کودکان  ترغیب  و  نمودن 
رعایت حجاب، تشویق خانواده ها به 
انتخاب نام مناسب برای فرزندان خود 
و همچنین پیگیری جهت نامگذاری 

یکی ازساختمانهای اداری مخابرات به 
نام شهید سردار حاج قاسم سلیمانی 
شورای  رئیس  که  بود  اقداماتی  از 
فرهنگی از آن به عنوان نمونه ای از 
برنامه های اجرا شده نام برد و گفت : 
این برنامه ها از ابتدای سال ۹۹تاکنون 
برنامه  نیز  پایان سال  تا  و  اجرا شده 
ریزی های الزم صورت گرفته است 
که در زمان بندی های در نظر گرفته 

شده اجرا خواهد شد.

در گفتگویی با رئیس شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان
 اقدامات فرهنگی اجرا شده از ابتدای سال تشریح شد 

ز  و ر شت  ا مید ا گر یین  آ
نسی  کنفرا ویدئو  خبرنگاربصورت 
برگزار  گلستان  منطقه  مخابرات  در 
عمومی  روابط  اداره  گزارش  .به  شد 
مخابرات منطقه گلستان آئین متمرکز 
گرامیداشت روز خبرنگار بصورت ویدئو 
 ، استانداری  با  و همزمان  کنفرانسی 
پانزده   دستگاه اجرایی و فرمانداریها 
امسال  که  مراسم  .این  شد  برگزار 
با  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با 
تغییرات عمده ای در استان برگزار شد 
باهمکاری استانداری ، شورای اطالع 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  و  رسانی 
پراکنده  با حضور   ، گلستان  اسالمی 
و  اجرایی  دستگاه   ۱۵ در  خبرنگاران 
فرمانداریها ، بصورت ویدئو کنفرانسی 
و با سخنان هادی حق شناس استاندار 
حق  هادی   . بود   همراه  گلستان 
با  خود  سخنان  ابتدای  در  شناس 
اشاره به اهمیت جایگاه خبر در رونق 
و توسعه استان در ابعاد مختلف گفت 
: با انتقال و انتشار اطالعات دقیق و 
گرایانه   واقع  قضاوت   ، درست  اخبار 
ها  رسانه  در  اخبار  مخاطبان  توسط 
اتفاق خواهد افتاد و در آنصورت است 
که میتوان گفت : رسالت خبرنگاری به 
ثمر نشسته و اجرا شده است .استاندار 
گلستان با تقدیر از اصحاب رسانه که 

در ایام کنونی و درجهت ترغیب مردم 
اجرای  و  بهداشتی  نکات  رعایت  به 
تالش  کرونا  ستاد  لعملهای  دستوا
سوار  همه  افزود:  اند  داشته  فراوانی 
بر یک کشتی هستیم و باید به این 
نتیجه برسیم که اگر اطالعات و اخبار 
موثق به مردم برسانیم فضای جامعه 
و  رشد  موجب  و  کرد  خواهد  تغییر 
بالندگی خواهد شد. وی از خبرنگاران 
خواست با شناسایی ظرفیت استان در 

شناساندن آن به تصمیم گیرندگان و 
توسعه  که  نمایند   تالش  مسئوالن 
اتخاذ شده  استان در گرو تصمیمات 
مخابرات  .مدیر  است  آنان  سوی  از 
از  یکی  بعنوان  که  گلستان  منطقه 
میزبان  استان  اجرایی  دستگاه   ۱۵
تعدادی از خبرنگارن بود و  بصورت 
برگزاری  مرکز  با  کنفرانسی  ویدئو 
ارتباط  در  استانداری  در  مراسم  این 
حاضر   خبرنگاران  از  تجلیل  با  بودند 

در مخابرات ، لزوم همکاری و تعامل 
بین خبرنگاران و دستگاههای اجرایی 
استان در خصوص انعکاس فعالیتهای 
انجام شده در راستای توسعه استان را 
دیگر  از سوی  افزود:  و  شد  خواستار 
بیان و انتقال مشکالت و درخواستهای 
و  ایجاد  موجب  سازمانها  به  مردم 
مسئوالن  به  مردم  اعتماد  افزایش 
خواهد شد که این امر بسیار مهم و 

ارزشمند است

مدیر مخابرات منطقه گلستان :

خبرنگاران با بیان و انتقال درخواستهای مردم به سازمانها موجب ایجاد 
و افزایش اعتماد مردم به مسئوالن خواهند شد

 با بررسی های بعمل آمده در مجاری عرضه 
سوخت مایع استان البرز در سال ۹۸ تعداد ۸۰۰ و 
در سه ماه اول سال ۹۹ تعداد ۱۳۳ کارت سوخت 
کشف و ضبط شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز، فهیمه 
این  عمومی  روابط  سرپرست  زاده  قلندر  السادات 
تراکنش  تحلیل  و  تجزیه  براساس  گفت:  شرکت 
سوختگیری، بازدید میدانی و بازبینی تصاویر دوربین 
مداربسته مجاری عرضه سوخت مایع استان، در سال 
۹۸ تعداد ۸۰۰ و در سه ماه اول سال ۹۹ تعداد ۱۳۳ 

عدد کارت سوخت کشف و ضبط شده است.

قلندر زاده با اشاره به اینکه از ۱۳۳ عدد کارت 
سوخت کشف شده در سه ماهه اول سال ۹۹ تعداد 
۱۱۰ عدد مربوط به یک جایگاه می باشد گفت: با 
تخلفات  کمیته  به  متخلف  افراد  پرونده،  تشکیل 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز 
معرفی و با اخذ تعهد محضری و ارسال پرونده آنان 
به تعزیرات حکومتی استان البرز مراحل قانونی را 

سپری خواهند کرد.
منطقه  ملی  شرکت  عمومی  روابط  سرپرست 
پخش  ملی  شرکت  اولویت  افزود:  ادامه  در  البرز 
حقوق  تامین  البرز،  منطقه  نفتی  های  فرآورده 

در  سوخت  پایدار  و  مطلوب  عرضه  با  شهروندان 
تعامل  که  باشد  می  سوخت  عرضه  جایگاههای 
تعزیرات  مانند  متولی  دستگاههای  با  همکاری  و 
معدن  صنعت،  سازمان  استاندارد،  اداره  حکومتی، 
انجام  انتظامی در همین راستا  و تجارت و نیروی 

می شود.
شایان ذکر است سهمیه تعیین شده در هرکارت 
و  خرید  و  بوده  خودرو  همان  به  مختص  سوخت، 
دارد. همراه  به  قانونی  پیگرد  غیر،  به  آن  فروش 

های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط 
نفتی منطقه البرز

کشف و ضبط 933 عدد کارت سوخت در منطقه البرز

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره۱۳۹۹۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۲۴۳۹ 
هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی آقای/ خانم محمد تقی گل کار فرزند غالم به شماره شناسنامه ۶ صادره از در 
یک قطعه زمین محصور با اتاقک به مساحت  ۲۴۱.۱۴ متر مربع پالک ۱۹۵ فرعی از 
یک  اصلی مفروض و مجزی شده از پالک ۱۹۵ فرعی از یک اصلی واقع در حسین 
آباد حاج تقی جنب دانشگاه آزاد خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم ولی اهلل جورابلو 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشد می توانند از تاریخ انتشار اول آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است و درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول:۲۵/۵/۹۹
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۰/۶/۹۹

ریس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار حسن رامه 
م الف ۴۳۷
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ق  بر یع  ز تو یر مد
شهرستان شاهرود از افتتاح 
برق  نی  عمرا پروژه   ۲۰
جاری  سال  دولت  هفته  در  رسانی 
میلیون   ۴۷۷ و  میلیارد   ۷۷ اعتبار  با 

ریال خبرداد.
این  اعالم  با  زاده  فرخ  جمال 
که پروژه احداث ۱۲ پست هوایی به 
ظرفیت دوهزار و ۳۷۵ کیلوولت آمپر 
با  شهرستان  مختلـف  منـاطق  در 
اعتبار ۱۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال 
گفت:  رسید  خواهد  برداری  بهره  به 
پروژه کابل کشی زمینی فشار متوسط 
به طول ۸۰۰ متر به منظور تامین برق 
پست زمینی ارگ بسطام  با هزینه سه 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در هفتـه 

دولت امسـال افتتاح خواهد شد.  
و  احداث  پروژه  سه  به  وی 
بهسازی سه هزار و ۲۵۸ متر شبکه 
و  ضعیـف  ر  فشا و  متوسط  ر  فشا
نصب ۱۰ ایستگاه هوایی توزیع برق 
باظرفیت ۶۹۵ کیلوولت آمپر به مبلغ 
ریال  میلیون   ۲۳۰ و  میـلیارد   ۲۳
بهینه  پروژه  افزود:  و  نمود  اشاره 
یی  هوا پست  ه  دستگا  ۱۱ سازی 
با هزینه چهار میلیارد و  توزیع برق 
پروژه  از جمله   ، ریال  میلیون   ۲۰۰
های قابل افتتاح در هفته دولت سال 

جاری می باشد.
وی با بیان این که پروژه نصب 
۲۰ دستگاه تابلو هوشمند قابل قطع 
چاه  مشترکین  دور  راه  از  وصل  و 

و  میلیارد  دو  اعتبار  با  آب کشاورزی 
افتتاح خواهد شد  ریال  میلیون   ۱۶۰
 ۱۰ برقراری  پروژه  پنج  اظهارداشت: 
برق  توزیع  شبکه  متر   ۴۲۷ و  هزار 
به مبلغ ۲۲ میلیـارد و ۲۹۰ میلیـون 
قابـل  های  پـروژه  دیگـر  از  ریـال، 
بهره برداری مربوط به این شهرستان 

هستند.
فرخ زاده با ابراز این که سه پروژه 
روشنایی معابر مقابل دانشگاه صنعتی، 
خیابان بینش و بلوارهای دکتر حسابی 
 ۳۵ کوچه  متقاضیان  و  خاوران   و 
هـزینه  با  بهشتـی   شهیـد  شهرک 
ریـال،  میلیون  میلیـارد و ۶۲۰  پنـج 
افتتـاح  قابل  های  پـروژه  جملـه  از 
پروژه  دو  کرد:  تصـریح  باشند  می 

نصـب سـه دستگاه سکسیونـرکنتـرل 
از راه دور بـرروی فیـدرهای خارتوران 
اعتبار دو  با  بیارجمنـد و چهل دختر 
افتتاح  ریال  میلیون   ۵۰۳ و  میلیارد 

می شوند.
پروژه  دو  این که  با عنوان  وی 
تبدیل ۴۵۰ متر شبکه سیمی به کابل 
خودنگهدار در خیـابان امام رضـا )ع( و 
روستـای زرگر با هزینه یک میلیارد و 
۴۲۶ میلیون ریال بهره برداری خواهند 
شد خاطرنشان کرد: پروژه اصالح و 
جابه جایی یک هزار و ۹۸۹ متر شبکه 
فشار متوسط ورودی روستای میقان به 
مبلغ یک میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریـال، 
از زمـره پـروژه های قابل افتتاح به 

شمار می رود.

با اعتباری بالغ بر 77 میلیارد ریال انجام خواهد شد؛

بهره برداری از ۲۰ پروژه عمرانی برق رسانی شهرستان شاهرود در هفته دولت
گازرسانی به ۲4 روستای صعب العبور و کوهستانی 

گیالن در هفته دولت امسال
 به گزارش روابط عمومی گاز گیالن حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: هم 
اکنون همه شهرها و ۲ هزار و ۳۵ روستای گیالن از نعمت گاز طبیعی 
برخوردارند و متوسط بهره مندی گاز خانوارهای گیالنی به باالی ۹۸ 
درصد رسیده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه این 
شرکت هم اکنون دارای یک میلیون و ۱۱۰ هزار مشترک گاز طبیعی 
می باشد، گفت: برای تحقق این مهم بیش از ۲۱ هزار کیلومتر شبکه 
گاز اجرا و ۶۰۰ هزار انشعاب گاز در استان نصب شده است مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن در ادامه درخصوص پروژه های گازرسانی 
در هفته دولت امسال اظهار داشت: در هفته دولت سال جاری برنامه 
ریزی الزم برای افتتاح طرح گازرسانی به ۲۴ روستا با جمعیتی بالغ 
بر ۵۵۰ خانوار در شهرستان های رودبار، سیاهکل، رودسر، لنگرود و 
شفت صورت گرفته است و با گازدار شدن این روستاها درصد بهره 
مندی خانوارهای روستایی در استان به ۹۵.۵ درصد افزایش خواهد یافت

ایالم  آگاهی  پلیس  تالش  با  میلیاردی  کالهبردار 
دستگیر شد

سرهنگ “علی مهری “رئیس پلیس آگاهی ایالم از دستگیری 
کالهبردار میلیاردی خبر داد و گفت: با تالش ماموران ، این کالهبردار 

در یکی از استان های غربی کشور دستگیر شد.
بر  مبنی  شهروندان  از  تعدادی  شکایت  دریافت  با  افزود:  وی 
کالهبرداری میلیاردی ، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
آگاهی استان ایالم قرار گرفت.رئیس پلیس آگاهی ایالم تصریح کرد:  با 
تالش کارآگاهان پلیس آگاهی استان این متهم که تاکنون بیش از ۳۰۰ 
شاکی دارد در یکی از استان های غربی کشور شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ مهری اظهار کرد : شرح کامل دستگیری این متهم در 
روزهای آینده به سمع و نظر مردم عزیز خواهد رسید.

*آغازتوزیع کارت ورود به جلسه آزمون درجه داری
سرهنگ “روح اله فتحی” رئیس مرکز گزینش و استخدام انتظامی 
استان ایالم از آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون درجه داری طی 

امروز و فردا خبر داد.
وی افزود: فرایند توزیع کارت ورود به جلسه آزمون درجه داری 
طی روزهای چهارشنبه وپنج شنبه هفته جاری در محل اداره گرینش 

واستخدام فرماندهی انتظامی استان ایالم صورت خواهد گرفت.
داوطلبان  از  استان  انتظامی  استخدام  و  گزینش  مرکز  رئیس 
در دست  وبا  بهداشتی  پروتکلهای  رعایت  با  که  استخدامی خواست 
داشتن یک قطعه عکس ومدرک شناسایی معتبر جهت دریافت کارت 
ورود به جلسه به مرکز گزینش و استخدام انتظامی استان ایالم واقع 

در خیابان پیروزی روبروی مجتمع ارشاد ایالم مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه تمامی تمهیدات بهداشتی برای برگزاری این 
آزمون اندیشیده شده است: باتوجه به برگزاری آزمون در روز جمعه 
مورخه ۲۴مردادماه از ورود داوطلبان بدون داشتن ماسک و دستکش 

به محل برگزاری آزمون جلوگیری بعمل خواهد آمد.

سهم پروژه های عمرانی منطقه ۵ اصفهان ۲۱۵ میلیارد 
تومان است

احمــد رضایــی در پنجــاه و هشــتمین نشســت ســه شــنبه ها بــا 
ــا بیــان اینکــه ۱۵۲  رســانه کــه بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد ب
ــم  ــم تراک ــه از ک ــهرداری در دوازده محل ــه ۵ ش ــر در منطق ــزار نف ه
تــا پرتراکــم ســاکن هســتند، اظهــار داشــت: کمتریــن بافــت ناکارآمــد 
ــه اســت کــه  شــهری در منطقــه ۵ شــهرداری اصفهــان جــای گرفت
ــرای  ــه ب ــود ک ــج می ش ــه پن ــعت منطق ــار از وس ــامل ۱۸.۵ هکت ش

ــژه ای منظــور کــرده ایــم. بازآفرینــی آن تســهیالت وی
مدیــر منطقــه پنــج شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه شــمال 
ایــن منطقــه بــه حاشــیه زاینــده رود محــدود می شــود، تصریــح کــرد: 
محــدوده جنــوب منطقــه پنــج شــهرداری بــه کــوه صفــه و ســپاهان 
شــهر می رســد و در شــرق محــدوده هــزار جریــب و بزرگــراه شــهید 
دســتجردی و در غــرب هــم بــه خیابــان ســهروردی مختــوم می شــود.

وی اشــاره ای بــه تنــوع اقلیت هــای قومــی و مذهبــی ســاکن در 
منطقــه ۵ شــهرداری داشــت و گفــت: رویکرد شــهرداری در توســعه این 
منطقــه بــا در نظــر گرفتــن ماهیــت فرهنگــی و مذهبــی قومیت هــای 
ــه  توســعه پروژه هــای  ســاکن در ایــن منطقــه گوناگــون اســت.وی ب
عمرانــی در منطقــه ۵ شــهرداری اشــاره و گفــت: بودجــه منظــور شــده 
در ســال جــاری در ایــن منطقــه ۳۹۳ میلیــارد تومــان اســت کــه ســهم 
پروژه هــای عمرانــی ۲۱۵ میلیــارد تومــان در قالــب ۱۵۰ پــروژه عمرانــی 
در منطقــه ۵ تعریــف شــده اســت کــه برخــی از ایــن پروژه هــا در ســطح 
کالن و برخــی دیگــر در ســطح خــرد منظــور شــده اســت. رضایــی بــا 
بیــان اینکــه حاشــیه زاینــده رود بــه عنوان بخشــی از محور گردشــگری 
قلمــداد می شــود، گفــت: پهنــه کــوه صفــه هــم بــه عنــوان قوی تریــن 
جاذبــه گردشــگری مرتفــع اصفهــان در ایــن منطقــه قــرار دارد کــه در 
جهــت ایمــن ســازی ایــن کــوه اقداماتــی انجام شــده اســت.مدیر منطقه 
۵ شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه جایــگاه اصلی ارتش و ســپاه 
ــده انتظامــی در ایــن  صاحب الزمــان و دانشــکده امیرالمومنیــن و فرمان
منطقــه قــرار دارنــد، تصریــح کــرد: در دو ســال اخیــر تعامــالت خوبــی 
بــا دســتگاه های نظامــی اســتان اصفهــان انجــام شــده اســت و تفاهــم 
نامــه ای بــا دانشــکده امیرالمومنیــن و ســپاه صاحب الزمــان منعقــد شــده 
اســت کــه در محــدوده ســپاهان شــهر بــا آزادســازی های انجــام شــده 

»خیابــان نظــام« توســعه پیــدا می کنــد.
ــا دانشــکده  ــه ب ــم نام ــال پســاب در تفاه ــزود: خــط انتق وی اف
امیرالمومنیــن و ســپاه صاحب الزمــان از تصفیــه خانــه ســپاهان شــهر 
ــری آب  ــه نحــو مطلوب ت ــا ب ــبز پادگان ه ــود و فضــای س ــل ش منتق
رســانی شــود و پهنــه کــوه صفــه هــم بــا مشــکل آب رســانی مواجــه 
نشــود.رضایی در توضیــح تصفیــه خانــه ســپاهان شــهر گفــت: تصفیــه 
خانــه ســپاهان شــهر بــا دو روش کلرزنــی و اوزون زنی یکــی از تصفیه 

خانه هــای اســتاندارد در ســطح کشــور خواهــد بــود.
وی بــا اعــالم اســتقبال از ســرمایه گــذران در توســعه پروژه هــای 
ــرد: در دو ســال  ــح ک ــان تصری ــه ۵ شــهرداری اصفه مهــم در منطق
ــن  ــذاری در ای ــرمایه گ ــرایط س ــهیل ش ــتقبال و تس ــا اس ــته ب گذش
منطقــه روبــرو بودیــم کــه نتایــج آن در ســنوات آینــده هویدا می شــود.

برای اولین بار در کشور و پس از اخذ مجوز انجام می شود؛

افتتاح سالن مطالعه عمومی عارف در مشهد مقدس
لعه  مطا لن  سا ولین  ا
طی  با  کشور  در  عمومی 
مراحل قانونی و اخذ مجوز 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور در 

مشهد مقدس افتتاح می شود.
بر اساس اختیارات بند ب ماده ۳ 
قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه 
های عمومی کشور، با استناد به دستور 
العمل اجرایی نحوه تاسیس کتابخانه 
ها ی عمومی مستقل دارای خدمات 
ویژه و سالنهای مطالعه عمومی نهاد 
مجوز  های عمومی کشور،  کتابخانه 

فعالیت سالن مطالعه عارف در مشهد 
مقدس اخذ و این سالن مطالعه آغاز 

به فعالیت خواهد کرد.
فضایی  در  عارف  مطالعه  سالن 
به مساحت ۵۰۰متر مربع و با زیربنای 
۳۰۰متر مربع با ظرفیت ۹۰نفر ویژه 
نبش  احمدآباد،   خیابان  در  برادران 
عارف، طبقه دوم مسجد نقویه فعالیت 

خود را آغاز خواهد کرد.
 در حال حاضر دراستان خراسان 
رضوی ۶۶سالن مطالعه خواستار اخذ 
های  کتابخانه  نهاد  از  فعالیت  مجوز 

عمومی کشور هستند که ازاین تعداد 
۵۹مورد در مشهد مقدس و ۷مورد در 
شهرستانهای استان هستند و مراحل 
نهاد  در  مطالعه  ۱۱سالن  مجوز  اخذ 
کتابخانه های عمومی کشور در حال 

انجام است.
پیگیری  با  است  ذکر  شایان 
های اداره کل کتابخانه های عمومی 
خراسان رضوی و ورود به این مقوله 
های  سالن  نونی  قا لیت  فعا نحوه 
اخذ  حاضر  حال  در  عمومی  مطالعه 
لعه  مطا لن  سا یجاد  ا برای  مجوز 

عمومی تنها از طریق نهاد کتابخانه 
شود  می  انجام  کشور  عمومی  های 
و مردم نیز می توانند هرگونه فعالیت 
سالن های مطالعه بدون مجوز را به 
عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره 
کل  اداره  طریق  از  تا  کنند  معرفی 
نظارت بر اماکن عمومی پیگیریهای 

قانونی انجام گیرد.
گفتی ست: مراسم افتتاحیه سالن 
مطالعه عارف روز یکشنبه ۲۶مردادماه 
ساعت ۱۰صبح در محل سالن مطالعه 

برگزار می شود. 

ــی اداره  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــالن، 
بــه مناســبت عیــد غدیــر و والدت امــام 
ــر  ــر حمیدرضــا آبایی؛مدی موســی کاظــم )ع( دکت
کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــالن بــه همــراه 
ــالم و  ــت االس ــا حج ــن اداره کل ب ــن ای معاونی
ــام  المســلمین ســید عبدالجــواد شــمس الدین؛ام
جمعــه شهرســتان بندرانزلــی دیــدار کــرد.در ایــن 

دیــدار مدیــر کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیالن 
برنامــه هــای اقتصــادی مجتمــع بنــدری انزلــی در 
ــزرگ  ــروژه ب ــن پ ــد و همچنی ســال جهــش تولی
گردشــگری این اداره کل در راســتای تعامل شــهر و 
بنــدر را تشــریح کــرد و از افزایش تخلیــه و بارگیری 
کاال، ترانزیــت، صــادرات کاال و تخلیــه و بارگیــری 
کانتینــری و افزایــش ورود شــناور هــا در چهــار ماه 
نخســت امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته خبردادامــام جمعــه بندرانزلــی ضمن تقدیر 
از زحمــات و تــالش هــای جهــادی اداره کل بنادر و 
دریانــوردی اســتان گیــالن در زمان شــیوع ویروس 
کرونا در شهرســتان بندرانزلی، در خصوص شــرایط 
اقتصــادی حاکم بر کشــور و جهــان ابــراز امیدواری 
کــرد کــه با وجود تنگناهــای مدیریتــی و اقتصادی، 
شــاهد مدیریتــی مناســب تــر دســتگاه ها باشــیم تا 

ثمــره آن بــه همــه مــردم  کشــور برســد

آگهی
آقای میثم کریمی بخشی پیرواعالمیه منتشرشده در روزنامه 
دنیای جوان)ص۵ایران زمین( مورخ۱۳۹۹/۵/۱۴که ازجنابعالی 
اید  حاضرنشده  طالق  ثبت  جهت  متاسفانه  بود  شده  دعوت 
لذا طالق ازنوع بائن خلعی نوبت اول درتاریخ۱۳۹۹/۵/۲۱ به 
شماره۲۱۹ طبق دادنامه مزبوره در این دفترثبت وصیغه طالق 
جاری شد لذا علقه زوجیت فی ما بین ساقط گردید.م.الف:۸۰۰۳

اسمعیل فرج بیک-سردفتر 

آگهی تغییرات شرکت توان نیروی چابهار سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۹۴۲۸ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱.آقای محمد دانش نیا به شماره ملی ۵۶۲۹۷۷۰۵۴۳ 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسداله سیرجانی 
به شماره ملی ۳۶۲۰۸۸۸۱۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و 
به  ملی ۰۰۴۷۹۲۷۷۹۸  به شماره  فرد  کوروش شکری  آقای 
انتخاب  سال   ۲ مدت  برای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت 
شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته و 
برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت 
معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )۹۴۳۰۲۶(

تاسیس شرکت سهامی خاص آینده سازان مانند پردیس ملل درتاریخ 
۲۰/۰۸/۱۳۹۸ به شماره ثبت ۸۰۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۵۳۰۷۹ ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه 
ها نظیر راه های اصلی و فرعی ، بزرگراه ها ، آزاد راه ها ی ریلی ، باند 
فرودگاه ، سیستم های انتقال هوایی پایه دار ، تونل ها ، پل ها ، راه های 
زیرزمینی ، تولید کلیه مصالح و مواد ساختمانی و صنعتی و تاسیساتی و 
تجهیزات مرتبط ، گاز رسانی )انشعابات داخلی و خطوط ( لوله کشی گاز 
شهری برای ساختمانهای تجاری و مسکونی و اداری ، لوله کشی شو فاژ 
و نصب و راه اندازی آن ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، انجام کلیه 
، واردات و صادرات و خدمات فنی و مهندسی در  فعالیت های تجاری 
راستای اهداف شرکت ، انجام کلیه امور گرافیکی و چاپ ، خدمات تبلیغ 
، گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی ، تهیه و تولید هدایا و ابزار تبلیغاتی ، 
ساخت تیزر و آنونس تبلیغاتی ، گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی ، ارتباط 
بصری ، طراحی و تولید کاتالوگ و بروشور و پوستر تبلیغاتی ، طراحی نشان 
، طراحی صفحات وب ، غرفه آرایی و خدمات نمایشگاه هی ، عکاسی 
تبلیغاتی ، نو سازی و بهسازی و استحکام بخشی بناهای تاریخی و ابنیه 
، مرمت ابنیه ، کلیه امور مربوط به صادرات و واردات مصالح ساختمانی ، 
انجام کلیه امور معماری از جمله طراحی ، نظارت و اجرا ، طراحی و اجرای 
مکان های آموزشی ، مسکونی ، فرهنگی ، ورزشی ، تجاری ، تفریحی ، 
طراحی نمای ساختمان ، دکوراسیون داخلی ، طراحی پالن ، طراحی مبلمان 
شهری ، تحلیل فضای شهری ، طرح هادی روستایی ، طراحی و اجرای 
غرفه های نمایشگاهی ، طراحی فضای سبز و محوطه ، محوطه سازی ، 
ساخت و نگهداری فضای سبز ، جشنواره و نمایشگاه گردشگری ، انجام 
طرح های مطالعاتی گردشگری ، حوزه تبلیغات و بازاریابی گردشگری ، 
برگزاری سمینار و همایش ، انجام طرح های مطالعاتی در زمینه ایجاد 
شهر ها ، شهرک ها و مطالعات روستایی ، برگزاری آموزش های عمومی 
و تخصصی نرم افزار های معماری و عمران شامل : نقشه کشی ساختمان 
با اتوکد – طراحی پروژه های ساختمانی به صورت سه بعدی و دوبعدی– 
ترسیم نقشه های فاز ۲ معماری –اسکیس و تکنیک های راندو در معماری 

، انجام کلیه امور تاسیساتی ، برق رسانی و نصب پست هوایی و زمینی ، 
طراحی ، محاسبه ، نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی ، انبوه سازی 
اعم از فلزی و بتنی و مصالح نوین ، ابنیه سبک و سنگین ، فعالیت در 
زمینه ساخت و احداث مجتمع و شهرک های مسکونی ، تجاری ، اداری 
، آموزشی و ورزشی ، جاده سازی ، راه سازی ، محوطه سازی ، پل سازی 
تونل سازی ، خاکریزی و خاک برداری ، سد سازی ، سیل بند ، بند های 
خاکی ، تسطیح اراضی ، خرید و فروش و تامین انواع مصالح ساختمانی 
و راهسازی و ماشین آالت ساختمانی و راه سازی و بهسازی و نوسازی 
بافت های فرسوده شهری و غیر شهری ، نقشه برداری و برداشت بناه 
های تاریخی و ابنیه و محوطه های تاریخی، به موجب موافقتنامه شماره 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  ۱۰۵۶۸/۹۸/۱۴ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۸ 
استان سیستان و بلوچستان درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر 
زاهدان، محله دانشجو ، خیابان بزرگمهر ، بلوار دانشجو ، پالک ۰ ، طبقه 
همکف کدپستی ۹۸۱۶۸۹۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد 
توسط موسسین طی  ریال  مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰  عادی  نام  با  آن  ۱۰۰ سهم 
گواهی بانکی شماره ۸۹/۲۷۰۸/۱۳ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۸ نزد بانک صادرات 
شعبه فلسطین با کد ۲۷۰۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 
بابک بهنود به شماره ملی ۳۶۱۰۴۹۵۹۷۹و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت ۲ سال آقای امیر ارباب به شماره ملی ۳۶۱۰۵۵۵۷۵۰و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین کیخا به شماره ملی 
۳۶۱۰۵۷۶۹۱۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق اسناد 
بهادار و بانکی با امضاء امین کیخا و بابک بهنود همرا با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. و سایر نامه های اداری با امضاء امین کیخا یا بابک بهنود همراه 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای سروش کیخا به شماره ملی ۳۶۱۱۰۹۳۰۴۱ به سمت بازرس علی البدل 
به مدت یک سال مالی خانم نیلوفر آذریان به شماره ملی ۴۸۶۰۱۰۹۹۱۰ 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار دنیای 
جوانان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات  بلوچستان  استان سیستان و  و امالک 

غیرتجاری زاهدان )۹۴۳۰۲۷(

آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت هامون شرق سهامی خاص به 
شماره ثبت ۵۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۸۴۲۰۴ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱.تفویض 
اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل: اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر 
گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری 
فرجام  پژوهش  حق  از  دادرسی  امر  به  مراجعه  اختیارات  تمام  داشتن  با 
مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد 
سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق 
و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و 
غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا تعیین مصدق 
و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی واخواه به امری که کامال قاطع 
دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از 
دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای 
توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات 
شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه 
در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زاهدان )۹۴۳۰۲۸(

آگهی تغییرات شرکت توان نیروی چابهار سهامی خاص به شماره 
ثبت ۴۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۹۴۲۸ به استناد صورتجلسه مجمع 

عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱.اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: آقای کوروش شکری فرد به شماره 
ملی ۰۰۴۷۹۲۷۷۹۸ و آقای محمد دانش نیا به شماره ملی ۵۶۲۹۷۷۰۵۴۳ و 
آقای اسداله سیرجانی به شماره ملی ۳۶۲۰۸۸۸۱۱۶ به عنوان اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲.آقای حسن معصومی قوژدی 
به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۵۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای شارخ مهندس 
زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۱۶۸۲۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب شدند. ۳.روزنامه کثیراالنتشار زاهدان 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 )۹۴۳۰۲۹(

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم زلیخا محمدزاده دارای شناسنامه شماره ۳۴۲ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۹/ ۹۹۰۰۵۰۱ ش ۵/ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان علی به منش به شناسنامه ۳۴۲ مهاباد در تاریخ 
۸۸/۷/۱۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 

به یک زوجه، دو پسر و دو دختر
زلیخا محمدزاده فرزند عبداله دارای شماره شناسنامه ۳۴۲ زوجه متوفی

ناصر به منش فرزند علی دارای شماره شناسنامه ۶۴۸۸ پسر متوفی
خسرو به منش فرزند علی دارای شماره شناسنامه ۳۲۸۸ پسر متوفی

بیری به منش فرزند علی دارای شماره شناسنامه ۲۸۶۰۲۳۷۳۲۱ دختر متوفی
لیال به منش فرزند علی دارای شماره شناسنامه ۲۸۶۰۰۶۰۵۶۲ دختر متوفی

یک  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
ایوبی رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد

آگهی مزایده اموال منقول
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۹۰۰۰۶۴ علیه جواد عینالی فرزند یوسفعلی 
پویا مهرمند فرزند عبداله کد ملی ۲۷۴۱۳۳۷۹۱۸  وله  کد ملی ۲۷۵۵۷۹۳۳۷۶ 
از بابت یک فقره چک برگشتی به شماره ۸۳۳۴۶۹ – ۹۸/۰۱/۳۰ بانک قرض 
الحسنه مهر ایران به مبلغ ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال، یک دستگاه موتور سیکلت از نوع 
دایچی تیپ GM۲۰۰ رنگ قرمز مدل ۱۳۹۳ به شماره پالک انتظامی ۳۷۵ ایران 
۴۸۴۸۷ و شماره موتور ۳۸۳۹۷ مشاره تنه H۹۳۱۰۱۳۷ ۲۰۰ دارای الستیک آج 
متوسط و بیمه نامه شخص ثالث و یا بیمه بدنه و میزان خالفی نامشخص متعلق 
به بدهکار پرونده )جواد عینالی( که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری وارده 
به شماره ۱۳۹۹۰۵۰۱۳۴۵۰۰۰۰۶۹۹- ۹۹/۰۳/۲۴ به مبلغ یکصد میلیون ریال 
)۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال( ارزیابی قطعی شده از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ 
۹۹/۶/۱۲ در محل پارکینگ تپه قاضی مهاباد از طریق مزایده به فروش می رسد 
مزایده از مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر 
و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

نکته: شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نمایده قانونی او در جلسه مزایده است 
از  التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز  به  برنده مزایده مکلف است ما 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه 

اعتباط ساقط و مزایده تجدید می گردد.
تاریخ انتشار: روز شنبه مورخه ۹۹/۵/۲۵

رئیس اداره ثبت اسناد امالک مهاباد
صدیق رنجبر

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وماده  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی  رسمی  فاقد سند  وساختمانهای 
۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۴۰۰۴۶۱۸ - ۱۱- 
۰۴- ۹۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات 
شماره  به  محمد  علی  فرزند  بتیار  رقیه  خانم  معارض  بال  مالکانه 
با کد ملی ۲۰۶۲۱۱۸۲۴۴ متقاضی  بابل  از  شناسنامه ۴۲۱ صادره 
کالسه ۱۵۶۵ در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت ۱۳۰.۹۵ متر مربع قسمتی از پالک ۹۵۹۴-۲۸۱۵ اصلی 
واقع در بخش یکشرق حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز 
ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد درصورتی که 
اشخاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض 
دریافت  رسید  و  تسلیم  محل  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود 
اعتراض  ازتاریخ تسلیم  ماه  باید ظرف مدت یک  نمایند ومعترض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به 
دادگاه نمیباشد . م-الف ۱۹۹۰۳۳۸۹     شهرام خسروی رئیس ثبت 
تاریخ  انتشار نوبت اول: ۲۵ - ۰۵ - ۹۹  تاریخ  بابل  اسناد امالک 

انتشار نوبت دوم: ۰۹ - ۰۶ – ۹۹   

تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
رای  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  اول/  هیات  شماره۱۳۹۹۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۲۴۳۹ 
فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی 
آقای/ خانم محمد تقی گل کار فرزند غالم به شماره شناسنامه ۶ صادره از 
در یک قطعه زمین محصور با اتاقک به مساحت  ۲۴۱.۱۴ متر مربع پالک 
۱۹۵ فرعی از یک  اصلی مفروض و مجزی شده از پالک ۱۹۵ فرعی از 
یک اصلی واقع در حسین آباد حاج تقی جنب دانشگاه آزاد خریداری از 
مالک رسمی آقای/ خانم ولی اهلل جورابلو محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشد 
را به  اعتراض خود  انتشار اول آگهی به مدت دو ماه  تاریخ  از  می توانند 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است و 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صادر خواهد شد م الف ۴۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۵/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۶/۱۰

ریس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار حسن رامه 

مسئولیت  با  پیران  نور  آریا  الکترو  تولیدی  تغییرات شرکت  آگهی 
محدود به شماره ثبت ۵۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۴۵۷۱۱ به استناد 
العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ تصمیمات  صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
مبلغ  به   ۱۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  ز  ا شرکت  سرمایه   : شد  تخاذ  ا ذیل 
شرکت  های  دارایی  ارزیابی  تجدید  محل  از  ریال   ۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰
گردید.  اصالح  مذکور  بنحو  اساسنامه   ۴ ماده  نتیجه  در  یافت  افزایش 
اسامی شرکاءو میزان سهم الشرکه هریک: ۱- آقای امیر آزفنداک با 
کدملی ۲۸۹۹۶۸۳۸۰۲ دارای ۳۲۰۰۰۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲- 
آقای کامیار آزفنداک با کدملی ۲۸۹۰۱۱۵۹۰۹ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه ۳- خانم سکینه آزفنداک با کدملی ۲۸۹۹۰۸۲۱۴۰ 
دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک 
غیرتجاری  و موسسات  ها  ثبت شرکت  مرجع  آذربایجان غربی  استان 

)۹۴۳۳۷۴( پیرانشهر 

به مناسبت عید غدیر و والدت امام موسی کاظم )ع(:
 مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن با امام جمعه شهرستان بندرانزلی دیدار کرد
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مربی هندبال بانوان:
بهتر است لیگ دیرتر شروع شود

نشمین شافعیان گفت: به نظر من اگر لیگ با یک یا دو ماه تاخیر برگزار شود بهتر 
است، چون مهرماه اوج شیوع آنفلوآنزا است و امسال هم کرونا به آن اضافه می شود.

مربی تیم هندبال اشتاسازه مشهد در مورد آغاز اردوهای تیم خود اظهار کرد: 
بازیکنان تیم را در اختیار گرفتیم و تیم بسته شده است. مسابقات هم قرار است از 
چهارم مهرماه استارت بخورد. اردوهای تیم را هنوز شروع نکرده ایم و قرار است بعد 

از جلسه قرعه کشی در مورد آغاز تمرینات تصمیم بگیریم.
شافعیان افزود: قرار است ۵ شهریور در فدراسیون جلسه ای با حضور نماینده 
باشگاه ها برگزار شود. قرار است در این جلسه در خصوص آغاز لیگ و تعداد تیم ها 
و نحوه مسابقات تصمیماتی گرفته و قرعه کشی مسابقات نیز انجام شود. اگر تا آن 
موقع ستاد مقابله با کرونا در ورزش مجوز آغاز لیگ را بدهد فدراسیون به تیم ها اعالم 
می کند و آن موقع تمریناتمان شروع خواهد شد. وی در ادامه گفت: تا جایی که می دانم 
برای لیگ امسال هم هشت تیم حضور خواهند داشت، اما زمانی حضور تیم ها در 
لیگ قطعی می شود که قرعه کشی انجام شود. قرار است در جلسه قرعه کشی در 
مورد نحوه برگزاری مسابقات نیز تصمیم گیری شود. هرچند که در نهایت فدراسیون 
تصمیم می گیرد اما به نظر من اگر لیگ با یک یا دو ماه تاخیر برگزار شود بهتر است، 
چون مهرماه اوج شیوع آنفوالنزا است و امسال هم کرونا به آن اضافه  می شود.مربی 
هندبال بانوان در ادامه در خصوص عدم حضور نمایندگان ایران در جام باشگاه های 
بانوان آسیا گفت: این مسابقات در قزاقستان بود که به سبب کرونا به تعویق افتاد. 
یعنی تمامی مسابقات هندبال سال ۲۰۲۱ به ۲۰۲۲ موکول شد و آسیا تا اسفندماه 
هیچ مسابقه ای نخواهد داشت. تیم ما قرار بود در این مسابقات شرکت کند اما از یک 
طرف میزبان قزاقستان بود و از طرفی هم به خاطر هزینه ها و شیوع کرونا مسئوالن 

تصمیم گرفتند نماینده ای از ایران اعزام نشود.
شافعیان گفت: همانطور که گفتم میزبان مسابقات قزاقستان است. زمانی که قزاق ها 
میزبان هستند سه نماینده قدر راهی مسابقات می کنند و عمال شانسی برای کسب سکو 
نمی ماند. شاید یکی از دالیل باشگاه ها برای عدم اعزام به این مسابقات این موضوع باشد. 
زمانی که مسابقات در ازبکستان برگزار می شود قزاقستان تنها دو نماینده دارد و شرایط 
بهتر است. مربی تیم هندبال اشتاد سازه در ادامه در خصوص پیامدهای اعزام نشدن به 
مسابقات بین المللی گفت: این اعزام نشدن سبب بی انگیزگی در بین بازیکنان می شود. 
حضور در این مسابقات عالوه بر باال رفتن تجربه بازیکنان ملی و باشگاهی سبب ایجاد 
انگیزه برای بازیکنان می شود که متاسفانه با توجه به وضعیت کشور و افزایش قیمت 

دالر باشگاه ها تصمیم گرفتند نماینده در این مسابقات نداشته باشیم.
مربی تیم ملی هندبال بانوان در خصوص حضور تیم ملی هندبال بانوان ایران 
در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: فدراسیون تالش زیادی کرد تا در رده های مختلف 
مجوز آغاز اردو بگیرد که تاکنون این امکان فراهم نشده است. از طرفی بعید می دانم 
مسابقات در سال ۲۰۲۱ انجام شود. کنفدراسیون آسیا تا اسفندماه مسابقه رسمی برگزار 
نخواهد کرد. حضور نماینده ایران در این مسابقات هم بستگی به نظر فدراسیون دارد 

ولی تا این روز هیچ اردویی برای این منظور تشکیل نشده است.

تاریخ سازی ناگلزمن در لیگ قهرمانان اروپا

سرمربی الیپزیگ با پیروزی برابر اتلتیکو مادرید و صعود به نیمه نهایی یک 
رکورد تاریخی به نام خود ثبت کرد.

به گزارش بی ساکر، افرادی هستند که حتی با عبور از ۳۰ سالگی نمی دانند 
در زندگی قرار است چه کاری انجام دهند. برخی هنوز نزد پدر و مادر خود زندگی 
می کنند اما بعضی ها تصمیمات خود را زمانی که کمتر از ۲۰ سال دارند می گیرند 
و زندگی شان به یک ماراتن تبدیل می شود. یولیان ناگلزمن یکی از آنهاست. سرمربی 
آلمانی تنها با ۳۳ سال سن توانست الیپزیگ را راهی نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 

کند. این اتفاق پس از پیروزی ۲ بر یک مقابل اتلتیکومادرید رخ داد. 
عملکرد سرمربی الیپزیگ در تاریخ این رقابت ها ثبت شد. او اکنون جوانترین 
سرمربی محسوب می شود که تیمش به نیمه نهایی راه یافته است. این رکورد پیش 
از به این به دیدیه دشان تعلق داشت . سرمربی کنونی تیم ملی فرانسه در سال ۲۰۰۴ 
هدایت مارسی را بر عهده داشت و با ۳۵ سال و هفت ماه نیمه نهایی را تجربه کرد.

ندادن توپ طالی امسال به لواندوفسکی بی رحمانه است
به  لواندوفسکی  رابرت  از  فردیناند  ریو 
و  کرده  یاد  فصل  این  بازیکن  بهترین  عنوان 
می گوید او باید با راه انداختن کمپینی خواهان 
برگزاری مراسم جایزه توپ طال شود تا حقش 

به او برسد.
لواندوفسکی  از  ستایش  با  فردیناند  ریو 
بازیکن دنیا  بهترین  این فصل  او در  می گوید 
بوده و حاال که قرار نیست توپ طالیی اهدا 
شود حق او است که با راه اندازی یک کمپین 
خواهان برگزاری این مراسم باشد تا توپ طالیی 

که حقش است به او برسد.
توپ طال از زمان شروع اهدای این جایزه در سال ۱۹۵۶ هر ساله به بهترین 
بازیکن دنیا اهدا شده ولی امسال به دلیل بحران ناشی از شیوع کرونا نشریه فرانس 
جاری  سال  در  توپ طال  اهدای  از  کرد  اعالم  است  جایزه  بنیانگذار  که  فوتبال 

خودداری می کند.
ریو فردیناند در این باره گفت: » اگر من جای لواندوفسکی بودم و در این شرایط 
توپ طال را لغو کرده بودند حتماً یک کمپین راه می انداختم تا جایزه حتماً امسال هم 
اهدا شود. به جز یک سالی که توپ طال به لوکا مودریچ رسید االن ۱۲ سال است که 
این جایزه یا به مسی رسیده یا به رونالدو. اما لواندوفسکی در این فصل واقعاً درخشید 
و نشان داد حاال وارد سطحی باالتر شده”. فردیناند در ادامه گفت: » باورم نمی 
شود که توپ طال را لغو کرده باشند. این واقعاً بی رحمانه است. بهترین کلمه برای 
توصیفش همین بی رحمانه است. لواندوفسکی به خاطر درخششی که در این فصل 
داشته الیق دریافت این جایزه است و حاال اگر بتواند بایرن را قهرمان چمپیونزلیگ 

کند ولی باز هم این جایزه را به او ندهند اصاًل درست نیست”.

سال  یک  تا  ملی  رقابت های  تعویق 
آینده به نفع ایران و به ضرر عراق 

و بحرین تمام شده است.
و  فیفا  کننده  شوکه  خبر 
بازی های  افتادن  تعویق  به  بر  مبنی   AFC
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و انتخابی جام 
ملت های آسیا ۲۰۲۳، یک اتفاق خوب برای 
تیم ملی ایران و هواداران است و حداقل این 
اتفاق به ضرر عراق و بحرین تمام شده است!

در واقع تا قبل تصمیم جدید نهادهای 
بین المللی، قرار بود تیم ملی ایران به علت 
در  هواداران  حضور  شرایط  نشدن  فراهم 
کرونا،  ویروس  شیوع  به  توجه  با  ورزشگاه 
بدون هوادار در برابر دو تیم عراق و بحرین 
به میدان برود.این اتفاق در حالی برنامه ریزی 
شده بود که عراق و بحرین در دور رفت به 
لطف داشتن هوادار و امتیاز میزبانی توانستند 
یوزهای ایرانی را در خانه شکست دهند و به 
لطف همین امتیازات صدرنشین گروه C  از 

مسابقات انتخابی جام جهانی شوند.
اما با تصمیم فیفا و کنفدراسیون فوتبال 
فراهم  زمان  تا  مسابقات  تعویق  برای  آسیا 
شدن شرایط میزبانی تیم ها بدون خطر ابتال 
به کووید-۱۹، تیم ملی این فرصت را خواهد 
داشت تا با استقبال زیاد تماشاگران در خانه این 
دو تیم را شکست دهد و خطر حذف از انتخابی 

جام جهانی از روی سر ایران کنار برود.
در صورت حضور هواداران زن و مرد 

در بازی های ایران که تجربه برتری ۱۴ بر 
صفر مقابل کامبوج را به ارمغان آورده است، 
شاگردان دراگان اسکوچیچ هم می توانند با 
هنگ  مقابل  خانگی  بازی  سه  در  پیروزی 
کنگ، بحرین و عراق و همین طور پیروزی 
در زمین کامبوج به عنوان صدرنشین راهی 

مرجله مرحله سوم شوند.
تعویق  به  موضوع،  این  به  توجه  با 
افتادن بازی های ملی چندان هم به ضرر تیم 
ملی نبوده و باید با نگاه خوشبیانه ای به این 

اتفاق نگاه کرد.
در حال حاضر تیم ملی به علت نتایج 
ضعیف در دور رفت و باخت مقابل بحرین 
و عراق، در رده سوم گروهش قراردارد و ۴ 
امتیاز کم تر از رقیبان خود یعنی عراق و بحرین 

کسب کرده است.
تیم  بازی های  برنامه  اساس،  این  بر 
این  به  برگشت  دور  در  ایران  فوتبال  ملی 

شرح اعالم شد: 
ایران - هنگ کنگ

کامبوج - ایران
ایران - بحرین
ایران - عراق 

به گفته رسانه های اماراتی و به نقل از 
دبیرکل AFC، احتماال بازی های این مرحله 
بعد از یک سال تاخیر، در فروردین و خرداد 
 AFC ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد اما هنوز فیفا و
بازی ها  زمان  درباره  را  خود  قطعی  تصمیم 
نگرفته اند و این موضوع ارتباط مستقیمی به 

کنترل ویروس کرونا دارد.

خبر بَد فیفا برای ما خوب بود؛

ایران با تماشاگرانش در انتظار عراق و بحرین
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برگزاری مزایده امالک مازاد بانک
ه ردیف ر  شما

سامانه
متر عرصه متر مربعکاربریپالک ثبتیآدرس اعیان 

مربع
 نرخ قرارداد اجارهنحوه فروشقیمت پایهوضعیت تصرفوضعیت ملک

 به شرط تملیک
توضیحات ۲توضیحات ۱

بقی 2,000,000,000در تصرف غیرششدانگ۱2222هکتارمرغداری9ایرانشهر-بمپور1160۵ %20نقد ما
اقساط۳۶ ماهه

ه نرخ سود شورای پول و اعتبار خیر ذ ستخر  ا ، ش ر و پر لن  سا حد  ا و و  د بر   مشتمل 
آب،کارخانه و انباردان،اتاق کارگری،موتورخانه

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

ایرانشهر -خیابان امام خمینی امام خمینی 21606
۴۸ فرعی ۳

است-_نقدی2,6۵0,000,000در تصرف غیرششدانگ240190مسکونی32۵/13 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی ایرانشهر مراجعه گردد

است-_نقدی6۵0,000,000در تصرف غیرششدانگ243/۵970مسکونی410/3۵8ایرانشهر-خیابان کارگر،کارگر ۲۶ 3347۵ مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی ایرانشهر مراجعه گردد

گندمکان 43238 گندمکان، بان  نشهر-خیا ا یر ا
۲ کوچه ۲

است-_نقدی2,2۵0,000,000در تصرف غیرششدانگ329/611۵0مسکونی414/2479 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی ایرانشهر مراجعه گردد

۵3126- ر بمپو نشهر  ا یر ا ه  د جا - نشهر ا یر ا
نشهر ا یر ا صنعتی  شهرکهای   شرکت 

بان  خیا رگر، کا بان  خیا وحید، بان  -خیا
ابتکار،قطعه دوم سمت راست 

بقی 77,800,000,000در تصرف غیرششدانگ1000043۵0کارخانه صنعتی207/4 %20نقد ما
اقساط۳۶ ماهه

ری،نرخ سود شورای پول و اعتبار ا د ا ن  ختما سا ، له سو بچه  ، صلی  ا له  برسو  مشتمل 
تاسیسات،سرایداری و نگهبانی و ماشین آالت

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

و 63049 قدس  ،تقاطع  قدس  چابهار-خیابان 
مدرس

استمشتمل بر دو طبقه همکف و اول _نقدی39,۵00,000,000در تصرف غیرمشاع417_مسکونی1061/1004 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی چابهارمراجعه گردد

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

است _نقدی80,030,000,000در تصرف غیر۵۳۰سهم مشاع از 12۵3/18993۱۲۵۳مسکونی1210/47 گردیده  واقع  تجاری  موقعیت  با  ولیکن  مسکونی   ملک 
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

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

سرباز-راسک خیابان زکریای رازی جنب 847۵۵
اداره پست راسک

است-_نقدی14,700,000,000در تصرف غیرششدانگ4210/22894مسکونی31/648 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی چابهارمراجعه گردد

آبخوان،روستای 9474۵ دشت  خاش-منطقه 
چاه شهی

بقی 21,293,4۵0,000در تصرف غیرششدانگ3۵00003120پرواربندی1/10۵1 %20نقد ما
اقساط۳۶ ماهه

بهاربند،منزل نرخ سود شورای پول و اعتبار و  ،اصطبل  مزروعی  زمین  قطعه  بریک  مشتمل 
،مخزن  دامپزشکی  ،موتورخانه،درمانگاه  آب  چاه  کارگری،حلقه 

شستشوی کاه و سرایداری

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

بقی 1,0۵0,000,000در تصرف بانکدو دانگ مشاع از ۶دانگ_170۵6۵زمین واستخر93/747زابل-منطقه دهنو کرباسک103186 %20نقد ما
اقساط۳۶ ماهه

مشتمل بر یک قطعه زمین مشاع با کاربری کشاورزی و استخر نرخ سود شورای پول و اعتبار
پرورش ماهی

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

توابع شهرستان 114784 از  آباد  اله  زابل-روستای 
نیمروز

بقی 1۵0,000,000در تصرف غیرششدانگ-2390زمین مزروعی737/۵ %20نقد ما
اقساط۳۶ ماهه

است-نرخ سود شورای پول و اعتبار مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی زابل مراجعه گردد

ز -47۵42زمین  مزروعی18/۵3زابل-منطقه پشت آب روستای نراقی12۵3۵1 ا ع  مشا ۴۸۳۵۳سهم 
۲۹۰۱۲۰از سهم ششدانگ

بقی 1,8۵0,000,000در تصرف غیر %20نقد ما
اقساط۳۶ ماهه

است-نرخ سود شورای پول و اعتبار مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی زابل مراجعه گردد

بقی 22,000,000,000در تصرف غیرششدانگ116/۵1148هکتارکشاورزی308مسیر زاهدان -بم ،روستای گرگ حیدرآباد1348۵7 %20نقد ما
اقساط۳۶ ماهه

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

است-_نقدی920,000,000در تصرف غیرششدانگ264/206۵مسکونی24/92نصرت آباد-خیابان امام خمینی 1431۵8 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی زاهدان مراجعه گردد

است-_نقدی6,300,000,000در تصرف غیرششدانگ31۵9277مسکونی3088/۵9چابهار-روستای نوبندیان،بخش دشتیاری1۵11۵9 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی نوبندیان مراجعه گردد

کندو 164812 روستای  پست  اداره  هیرمند-جنب 
سفلی 

است-_نقدی1,6۵0,000,000در تصرف غیرششدانگ-1010/7۵مسکونی127/263 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی هیرمند مراجعه گردد

است-_نقدی1,۵00,000,000در تصرف غیرششدانگ46617۵مسکونی132/419هیرمند-خیابان هیرمند174813 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی هیرمند مراجعه گردد

زاهدان-میرجاوه،روستای نوک آباد،دیزوک 18۵3۵۵
الدیز

ع -762۵0زمین مزروعی۵/293 مشا ۲سهم  ۳ ۲ 
از ۳۰۰سهم مشاع 

بقی 3,317,600,000در تصرف بانک %20نقد ما
اقساط۳۶ ماهه

آبیاری ،استخر ذخیره نرخ سود شورای پول و اعتبار مشتمل بر یک واحد گلخانه ،تجهیزات 
آب و منزل کارگری

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

است-_نقدی360,000,000در تصرف غیرششدانگ2424تجاری 1۵/638محمدآباد-نیمروز194۵3۵ مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه محمدآباد مراجعه گردد

بقی ۵,900,000,000در تصرف غیرششدانگ1391003432زمین مزروعی102/1۵9محمدآباد -شهرک صنعتی محمدآباد203103 %20نقد ما
اقساط۳۶ ماهه

مشتمل بر یک قطعه زمین مزروعی،یک واحد مرغداری،منزل نرخ سود شورای پول و اعتبار
کارگری،سرایداری موتورخانه

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

بقی ۵,۵36,800,000در تصرف بانکششدانگ1033037472زمین مزروعی1932زاهدان-روستای حسن آباد مینویی21308۵ %20نقد ما
اقساط۳۶ ماهه

مشتمل بر یک واحد دامداری،استخر ذخیره آب ،منزل کارگری نرخ سود شورای پول و اعتبار
،ساختمان مدیریت و انبار

است مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
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 1399/0۵/23 لغایت 1399/06/03( 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.

ارائه شده در روز چهارشنبه مورخ 1399/06/0۵ راس 9 صبح در محل مدیریت در  پاکتهای پیشنهادات 
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 ۵% 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 بلوچستان

موضوع: مزایده امالک مازاد بانک در مرداد ماه سال ۹۹
نوبت دوم 

پس از افشای قرارداد شیخ دیاباته با استقالل در رسانه 
مدیران  ظاهرا  که  کرد  منتشر  گزارشی  دیروز  فوتبالی  ها، 

سازمان لیگ را دچار سوتفاهم و سوبرداشت کرده است.
افشای قرارداد شیخ دیاباته که اواخر هفته گذشته توسط 
یکی از خبرگزاری ها صورت گرفت حواشی زیادی به همراه 
داشت از جمله اینکه باشگاه استقالل رسما اعالم کرد که 
از خبرگزاری منتشر کننده قرارداد شکایت خواهد کرد. به 
دنبال آن، شیخ دیاباته که از رسانه ای شدن قراردادش به 
شدت گله مند و ناراحت بود به دیدار احمد سعادتمند رفت 

تا درباره این اتفاق صحبت و گالیه هایش را مطرح کند.
بی  دیاباته  شیخ  قرارداد  شدن  ای  رسانه  ماجرای 
و  نبود  استراماچونی  قرارداد  افشای  داستان  به  شباهت 
و  ناراحتی  روزهای  یاد  به  را  استقالل  امر هواداران  همین 
جدایی استراماچونی عصبانی کرد. اما خبرگزاری فوتبالی در 
گزارشی مفصل به ماجرای افشای قرارداد دیاباته پرداخت. 
افشای مجدد یک قرارداد دیگر بعد از ماجرای استراماچونی 
ماجرای  سمت  به  را  اذهان  ناخودآگاه  استقالل  باشگاه  از 

قبلی سوق می دهد. 
در آن گزارش به مطلب سایت طرفداری پس از ادعای 
امیرحسین فتحی مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل درباره لو 
رفتن قرارداد استراماچونی و بازیکنان خارجی استقالل اشاره 
شد که در آن سایت طرفداری درباره لو رفتن قرارداد از داخل 

سازمان لیگ اشاره کرده بود.

انتقاالت  و  نقل  کمیته  رییس  محمودزاده  فریبرز  با 
سازمان لیگ گفت و گو کردیم و به ایشان گفتیم با مدیرعامل 
اسبق استقالل گفت و گو کرده و ادعای مدیرعامل استقالل 
در سایت طرفداری پیگیری شده و نام سازمان لیگ مطرح 

شده است.
فریبرز محمودزاده رییس کمیته نقل و انتقاالت در گفت 
و گو با خبرگزاری فوتبالی تاکید کرد که هیچ قراردادی از 
گفت:«  فوتبالی  به  او  است.  نرفته  لو  لیگ  سازمان  داخل 
افشای قرارداد بازیکنان و مربیان هیچ ارتباطی به سازمان 
امین  ندارد و کارمندان سازمان لیگ همگی خادم و  لیگ 
هستند. همان زمان هم که این بحث ها مطرح شد مدیران 
باشگاه  داخل  از  قراردادها  گفتند  ما  به  استقالل هم  فعلی 
استقالل لو رفته و در این باره سازمان لیگ دخیل نیست 
و در ماجرای دیاباته هم سازمان لیگ در انتشار قراردادش 
وقت  چند  ماجراهای  فقط  هم  است.”فوتبالی  نبوده  دخیل 
گذشته را مرور کرد و البته در بخش پایانی گزارشش تاکید 
کرد قرارداد دیاباته با توجه به جمیع جهات و بررسی اتفاقات 

از داخل سازمان لیگ لو نرفته است.
به  مفصل  گزارشی  انتشار  با  هم  طرفداری  سایت 
جزییات و چرایی ماجرای لو رفتن قراردادها پرداخته و در 
قسمتی از مطلب خود درباره ماجرای ارتباط افشای قراردادها 
به سازمان لیگ اینگونه توضیح داده است که بخشهایی از 
آن عینا به از نقل از طرفداری بازنشر می شود: »در زمان 

ایتالیایی، حدس هایی زده شد که  قرارداد سرمربی  انتشار 
قرارداد استراماچونی از چه طریق لو رفته است. شنیده ها 
روابطی  از طریق  باشگاه  کارمندان سابق  برخی  می گفت 
استقالل  ایتالیایی سابق  قرارداد سرمربی  لیگ  در سازمان 
را منتشر کردند. با این حال آن زمان شائبه ای مطرح شد 
که معاون باشگاه استقالل در زمان افشارزاده و افتخاری با 
استفاده از ارتباطش با یکی از کارمندان سازمان لیگ قرارداد 
استراماچونی را رسانه ای کرد. حتی معاون امیرحسین فتحی 
در صحبت هایش به شکل غیرمستقیم پای شخص مذکور را 
در لو رفتن قرارداد استراماچونی به میان کشید. بررسی این 
موارد نشان می دهد برخی در تالش هستند که با استفاده 
از اتفاقی که در خصوص پرونده استراماچونی رخ داد، انتشار 
قرارداد شیخ دیاباته را هم به سازمان لیگ ارتباط بدهند. در 
ادامه یک منبع آگاه از باشگاه استقالل در این خصوص با 
طرفداری صحبت و عنوان کرده قرارداد دیاباته با تمام آپشن 
های آن منتشر شده است و سازمان لیگ این اطالعات را در 
اختیار ندارد. وی اضافه کرده که در ماه های اخیر نامه های 
ارسالی فیفا به باشگاه استقالل هم لو رفته است. سازمان لیگ 
حتی اگر به پرونده های نقل و انتقاالتی دسترسی داشته باشد، 
به نامه های فیفا دسترسی ندارد. کما اینکه سازمان لیگ از 
این آپشن های قرارداد دیاباته هم مطلع نیست. ارتباط دادن 
افشای پرونده دیاباته به سازمان لیگ، منحرف کردن افکار 

هواداران استقالل از واقعیت است.”..

حاشیه های افشای قراردادمهاجم استقالل ادامه دارد؛

قرارداد دیاباته از داخل سازمان لیگ لو نرفته است!
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از راست  زنده یادان ابوالفضل زرویی نصرآباد و منوچهر احترامی
اختصاصی دنیای جوانان

من دلم را می شناسم
دست بردار تو نیست

علی مقنی

می نویسم روی شیشه، نیستی، دق می کنم
آخرش این شیشه ها را نیزعاشق می کنم

هرطرف رو می کنمریا، داغ است وقتی نیستی
بی تو روزی خانه را باغ شقایق می کنم

تا فراموشم نگردد رسم عاشق پیشه گی
نام عذرا می نویسم مشق وامق می کنم

من دلم را می شناسم دست بردار تو نیست
بی خود این دیوانه را تلقین منطق می کنم

تا به شوقت از کدامین سو درآید آفتاب
شش جهت را نیز با یاد تو مشرق می کنم

تا تمام کوچه ها را غرق شیدایی کنم
بادها را نیز با بویت موافق می کنم

تو ›هدایت‹ کن مرا یک شب به سمت ›شیر گاز‹
›چشم بسته‹ من دلم را باتو ›صادق ›میکنم

سیدحمید محمودی، شاعر جوان بر اثر ابتال به کرونا در 
۳۲سالگی از دنیا رفت.

محمد ولی زاده - مدیر انتشارات بامداد نو - با اعالم این 
گفت:  سیدحمید محمودی متخلص به »درخت همدانی«، که 
تا دو روز پیش هیچ عالئم بیماری نداشت، روز چهارشنبه ۲۲ 
مرداد  در همدان بستری شد و بعدازظهر  روز ۲۳ مردادماه به 
دلیل ابتال به کرونا درگذشت. او افزود:  زنده یاد محمودی متولد 
۱۳۶۷ در همدان، دانش آموخته  هنر اسالمی از دانشگاه هنر 
اسالمی تبریز بود. او عالوه بر شاعری، دستی هم در طراحی و 
گرافیک داشت. این شاعر صاحب مجموعه شعر »رقص جویده« 
بود که چند روز پیش در ۱۵۶ صفحه و شمارگان ۵۰۰ نسخه از 
سوی انتشارات بامداد نو منتشر شده اما هنوز توزیع نشده است. 
ولی زاده همچنین گفت: از درخت همدانی فقط چند نمونه 
ادبی »نوشتا« )شماره ۴۲، سال سیزدهم،  شعر در فصلنامه  
زمستان ۱۳۹۸( منتشر شده بود، اما همین چند نمونه شعر و این 
دفتر تازه  منتشرشده، نوید شاعری بااستعداد و با آتیه را می داد.

کرونا ، یکی دیگر از اصحاب فرهنگ را ربود

جواد اسحاقیان می گوید: 
جای  به  منتقد  عنوان  به 
کتاب های  کردن  محکوم 

عامه پسند باید آن ها را بشناسیم.
 ، پژوهشگر  و  ادبی  منتقد  این 
درباره ویژگی های رمان های عامه پسند 
یکی  لزوما  آیا  این  که  و  پرفروش  و  
هستند و یا گاهی با هم اشتباه گرفته 
کتاب های  داشت:  اظهار  می شوند، 
فرق  یکدیگر  با  پرفروش  و  عامه پسند 
دارند و باید بین شان تفکیک قائل شد. 
هر اثر عامه پسندی پرفروش نیست اما 
هم  عامه پسند  می توانند  پرفروش ها 
باشند. این ها مقداری با هم فرق دارند 

و ساز و کارشان یکی نیست. 
که  نقدی  به  اشاره  با  سپس  او 
درباره دختر سوئدی اثر احسان غدیری 
سایت  در  پوپولیستی  رمان  عنوان  به 
مرور نوشته است، گفت: من به عنوان 
منتقد وظیفه ام نیست با نویسنده ای که 
پرفروش  یا  عامه پسند  یا  پوپولیستی 
یا  مخالفت  می نویسد،  پرمخاطب  یا 
حسن  آقای  مثاًل  کنم؛  محکوم  را  او 
و  پرفروش  آثار  برخی  میرعابدینی 
کن  داغم  تویست  مانند  پرمخاطب 
نوشته »ر. اعتمادی« را نمی پسندد و با 
طرح این نکته که این گونه نویسندگان 
محکوم  را  آن  هستند،  پاورقی نویس 
بزرگی  نویسنده  که  حالی  در  می کند؛ 
چون داستایوسکی هم ابتدا پاورقی نویس 
بوده و برای مجله و روزنامه می نوشته 
شمار  در  و  رمان  عنوان  به  بعدها  و 
یافته  انتشار  ادبی مستقاًل  شاهکارهای 
است. او داستان اعتمادی را دارای ارزش 
اندک  و دارای دیدی سطحی یا نگاهی 
گذرا می داند. من در ارزش گذاری این 
اما  هم داستانم  ادبی  منتقد  این  با  اثر 
داستان  یک  داستان،  این  من  نظر  به 
تیراژ  هزار  ده ها  و  بوده  پرمخاطب 
داشته. به جای محکوم کردن یک اثر، 
باید نوع ادبی آن و هنجارهای ناظر بر 

این نوع ادبی را بررسی کرد. آثار یک 
نویسنده انگلیسی به نام سوفی کنساّل 
جزء پرفروش ترین آثار ادبی جهان بوده 
و به ۴۰ زبان ترجمه شده و در بیش از 
۶۰ کشور فروش رفته و بر اساس رمان 
اعترافات یک معتاد به خرید او در سال 

۲۰۰۹ هم فیلمی ساخته است.
اسحاقیان در ادامه با بیان این که 
نیست،  عامه پسند  رمان های  موافق 
خاطرنشان کرد: کار من به عنوان منتقد 
و  ستایش  نه  است  آثار  شناخت  ادبی، 
محکوم  و  داوری  جای  به  نکوهش. 
کردن اثر یک نویسنده، باید هنجارهای 
کرد  بررسی  باید  را  اثر  ژانر  بر  غالب 
داشته  فروشی  چنین  اثر  این  چرا  که 
جامعه  در  ادبی  نقد  دهه ۴۰  در  است. 
ما نقد سیاسی بود. طبقه متوسط جدید 
چپی  جریان های  و  بود  گرفته  شکل 
به  که  را  اثری  هر  که  داشت  وجود 
مسائل اجتماعی نمی پرداخت، می گفتند 

عامه پسند است.
به  نباید  ما  کرد:  خاطرنشان  او   
نویسنده ای  که  باشیم  داشته  کار  این 

به  زمان جوانان  آن  نه.  یا  است  خوب 
استقبال  آثار  این گونه  از  دخترها  ویژه 
می کردند. باید ببینیم در آن کتاب چه 
مسائلی مطرح شده که آن را مقبول طبع 

و ذوق جوانان دهه ۴۰ ساخته است؟
اشاره  با  سپس  ادبی  منتقد  این 
بامداد  عامه پسندی چون  رمان های  به 
خمار ادامه داد: آن کتاب های پرفروش 
هم  امروز  حتی   ۴۰ دهه  عامیانه  و 
محبوبیت دارند و جایگاه خود را حفظ 
کرده  و کهنه نمی شوند زیرا مردم دنبال 
چیزهایی هستند که االن نداریم. عوام 
و عوام پسندی هم همیشه هست.  این 
کتاب ها چیزی نیست که تاریخ مصرف 
معینی داشته باشد؛ بلکه در هر دوره ای 
مخاطب خود را دارد. کتاب بامداد خمار 
ما  است.  قاجار  اشرافی  زندگی  درباره 
درباره زندگی اشراف قاجار چیز زیادی 
رمان ها  این  طریق  از  و  نمی دانیم 
می توانیم با ذوق و سلیقه خاندان های 
آشنا  قاجاریه  دوره   حاکم  اولیگارشی 
شویم. ژان پل سارتر در ادبیات چیست؟ 
خود درباره شارل بودلر شاعر فرانسوی 

نوشته است: او چیزهایی درباره زندگی 
اشرافی گفته که من ژان پل سارتر از 
به  را  شاعر  این  او  ندارم.   خبر  آن ها 
وارد  ادبی تشبیه می کند که  جاسوسی 
شده  فرانسه  روز  آن  اشرافیت  خاندان 
احساسات  و  سلیقه  زندگی،  از  دارد  و 
چنین  می سراید.  طبقه  این  عواطف  و 
ما  به  می توانست  او  تنها  را  اطالعاتی 
بدهد نه کسی دیگر. او کتابی هم درباره  

بودلر نوشته است.
اسحاقیان ادامه داد: ما نویسنده ای 
به نام علی  دشتی داریم که در ماجرای 
وارد  شیرین  قصر  از   ۱۲۹۹ کودتای 
سیدضیاءالدین  زمان  در  شد،  ایران 
طباطبائی زندانی شد؛ در روزنامه شفق 
مقاالت  و  سرمقاله ها  بهترین  سرخ 
شهریور  از  بعد  می نوشت،  را  انتقادی 
۱۳۲۰ نماینده  مجلس و سپس سناتور 
شد. اگر کسی بخواهد بداند سناتورها 
چگونه  حاکم  مرفه  ر  بسیا طبقه  و 
و  می کردند  فکر  چگونه  می زیستند، 
ذوق و سلیقه و عالیق آن ها چیست، 
می تواند آثار او را بخواند. او مجموعه 

داستانی دارد به نام فتنه.
درباره  داستان هایی  کتاب  این   
و  رف  متعا نا عشق های  و  ندگی  ز
اروتیک شخصیت های برجسته سیاسی 
و اجتماعی مانند خود او است. کتاب به 
نوعی زندگی شخصی علی  دشتی است 
نویسنده  دشتی  علی  سناتور.  مقام  در 
نویسنده  و  محقق  او  نیست،  مبتذلی 
منتقد  عنوان  به  من  است.  برجسته ای 
کاری به درستی و نادرستی  نوشته های 
او از نظر اخالقی ندارم، اما من می توانم 
بفهمم  داستان  این مجموعه  از طریق 
به  وابسته  خانواده های  و  سناتورها  که 
بوروکرات های برجسته کشور ما در آن 
سال ها چگونه زندگی می کردند، هر چند 
در ظاهر مبتذل و غیراخالقی است، اما 
از زندگی و تفکر آنان، اطالعات دست 

اولی به ما می دهد.

کار منتقد ادبی، شناخت آثار است، نه ستایش و نکوهش

پیروی از نویسندگان خارجی برای ترسیم فضای بومی 
نوشته  زیتون«  »دنیای  کتاب 
سعید بهمن به تازگی  منتشر شده است.

با  و  صفحه   ۱۰۹ در  کتاب  این 
انتشارات  در  تومان  هزار   ۲۵ قیمت 

سیب سرخ عرضه شده است.
مخاطب  برای  که  رمان  این 
روایت  نگاشته شده،   و  جوان  نوجوان 
دختر جوان و دانشجویی به نام زیتون 
دارد،  ارغوان  نام  به  است که دوستی 
نیست.  خبری  او  از  است  مدتی  که 
ارغوان  نبودن  به  زیتون  رفته  رفته 
که  می شود  متوجه  و  شده  مشکوک 

او گم شده است...
سعید بهمن درباره این کتاب گفت: در »دنیای زیتون« تالش کرده ام 
درباره خودشناسی و جهان بینی مفاهیمی را بیان کنم. این که دنیای اطراف ما 
در نگاه اول یک دنیای آرام و بی حاشیه  است اما همیشه چنین نیست ، مانند 
میوه زیتون که در ابتدا سبز است و بعد به بنفش و مشکی تبدیل می شود.

پیرو  بیشتر  سبک  در  من  افزود:  نیز  نوشتاری اش  سبک  درباره  او 
نویسندگان خارجی مانند جی .کی. رولینگ بوده ام. اما در ترسیم فضای رمان 
بومی عمل کرده و از محیط اطرافم تاثیر گرفته ام. اگرچه داستان در یک شهر 
خیالی به نام هوداد می گذرد،  اما این شهر خیالی ترکیبی از تمام شهرهای 
ایران است،  به عبارت دیگر داستان در جهانی موازی ولی ایرانی می گذرد.

به شمار  او  داستانی  زیتون« نخستین کار  نویسنده که »دنیای  این 
می رود،  گفت:  من بیشتر کار فیلمسازی انجام می دهم، پیش از شیوع کرونا 
روی یک فیلم کوتاه متمرکز بودم که به خاطر شرایط کرونا متوقف شد،  
بعد از آن با همان حال و هوا و فضای ذهنی به سمت نگارش داستان کوتاه 
آمدم. در ترسیم شخصیت زیتون متاثر از کتاب  »زنان توی دیوار« نوشته 

ایمی لوکاویکس و مجموعه فیلم های آپارتمانی رومن پوالنسکی بودم.

برش هایی کوتاه از دغدغه  زنان جامعه ایران
نویسنده و روزنامه نگار بوشهری 
این  در  گفت:  جدیدش  کتاب  درباره 
حقایق  از  کوتاه  برش هایی  کتاب 
پیرامونی جامعه  به ویژه دغدغه زنان 

به تصویر کشیده شده است.
ن  ا عنو عقیلی مهر  ضیه  ا ر
از  مجموعه ای  کوتاه«  »موج  کرد: 
داستان های کوتاه است که در مقدمه 

کتاب هم عنوان شده و ترجیحًا به آنها داستانک می گویم. این داستانک ها 
برشی از واقعیت های جامعه پیرامونی زنان جامعه ما است و به لطف خدا 

ادامه دار خواهد بود.
وی افزود: برخی از این داستانک ها تم بوشهری دارند و فضای جنوب 

را ترسیم کرده اند اما داستان در زمان معاصر رخ داده است.
این روزنامه نگار اظهار داشت: هر داستانک موضوع خاصی را دنبال 
می کند که واقعی بوده و در قالب روایی و داستانی بیان شده و مخاطب را 

به تفکر وامی دارد.
عقیلی مهر خاطرنشان کرد: موج کوتاه، شامل داستان های کوتاهی با 
محوریت موضوعی اجتماعی و برش هایی کوتاه از حقایق پیرامونی جامعه  
به ویژه دغدغه ی زنان را به تصویر می کشد که بیشتر زنان جامعه ایران و 

جنوب را مورد اشاره قرار داده است.
کتاب »موج کوتاه« به عنوان اولین کتاب راضیه عقیلی مهر در حوزه  
ادبیات داستانی، در قطع جیبی و ۶۰ صفحه به تازگی از سوی انتشارات 

نای بند منتشر شده است.

داور شعر و داستان مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان 
عنوان کرد:

فعالیت هنری بر تکامل شخصیت 
دانش آموزان اثر دارد

داور بخش شعر و داستان سی و هشتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری 
دانش آموزان گفت: خانواده ها باید این مسئله مهم را در نظر بگیرند که فعالیت 

هنری درتکامل شخصیت دانش آموزان مهم است.
اسماعیل امینی گفت: ما نباید به دنبال کارهای نمایشی باشیم و باید در 

حوزه فرهنگ و هنر کار تخصصی صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه باید در مراکز استان ها و مناطق آموزشی از تشریفات 
اداری کاسته شود، اظهار داشت: ما در کالس درس باید انسان پرورش دهیم و 
لذا معلمی کاری بزرگ و بی بدیل است و نباید رسالت اصلی معلمان که کشف، 
شناسایی و پرورش استعدادهای دانش آموزان است مورد غفلت قرار گیرد. این 
هنرمند رشته شعر و داستان با اشاره به اینکه فضای مجازی امکانی است در 
کنار دیگر امکان ها تاکید کرد: باید در بعد از دوران کرونا نیز ارتباطات مجازی 
خود را با دانش آموزان قطع نکرده و در مواردی بتوانیم از این ارتباطات آنالین 
به صورت ماهانه و در طول سال تحصیلی با دانش آموزان بهره بگیریم و گپ و 

گفت های ادبی و فرهنگی داشته باشیم.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه کسی که جوهر کار هنری دارد از 
پیروزی و شکست درس خواهد گرفت و مسیر خود را پیدا خواهد نمود، تصریح 
کرد: باید این نکته را در خانواده ها جا بیندازیم که فعالیت های هنری کار جانبی 
نیست و خانواده ها باید این مسئله مهم را در نظر بگیرند که فعالیت هنری در 

شکل گیری و تکامل شخصیت دانش آموزان و فرزندان بسیار موثر است.
وی با اشاره به اینکه کودکان باید در کودکی زندگی طبیعی خود را انجام 
بدهند و از کارهای رسانه ای و نمایشی دور بمانند، اظهار داشت: کارهای آموزشی 
و پژوهشی به پیشرفت دانش آموزان کمک می کند و باید با سیر مطالعاتی و 

معرفی استادان بزرگ در مسیر آنها قرار دهیم.
امینی با تاکید بر این که هنر زیربنای فرهنگ یک جامعه است، خاطرنشان 
کرد: ما نباید اولویت ها را در جامعه گم کنیم و مسئولین ما باید بدانند که اولویت 
اصلی هر جامعه ای فرهنگ آن جامعه است و این فرهنگ است که بقیه حوزه 

ها را می سازد.
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بهترین روش حمایت از جامعه نشر کشور

مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی گفت: طرح های فروش فصلی 
کتاب به دلیل دقت بیشتر در تخصیص یارانه به مشتری و حمایت از کتابفروشان، 

بهترین روشی است که تاکنون در جامعه نشر تجربه شده است.
سید عباس حسینی نیک با اشاره به ویژگی های طرح های فصلی خرید کتاب، 
گفت: این روش به دلیل دقت بیشتر در تخصیص یارانه به مشتری و در عین حال 
حمایت از کتابفروشان به عنوان حلقه واسط نشر و مشتری که البته این کار در اصل 
حمایت از ناشر هم محسوب می شود، بهترین روشی است که تاکنون در جامعه نشر 

کشور تجربه شده است.
وی درباره دیگر ویژگی های این طرح اشاره کرد: از سوی دیگر شاهد هستیم 
بسیاری از کتابفروشانی که به روش سنتی اداره می شدند و با روش ها و تجهیزات 
رایانه ای آشنایی نداشتند با اجرای این طرح به روز شده اند و این مشکل برای بسیاری 

از کتابفروشی های فعال در تهران و شهرستان ها رفع شده است.
حسینی نیک ادامه داد: مزیت دیگر این طرح ها این است که با اجرای آن، بانک 
اطالعات مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نیز باید به روز رسانی شده و دائماً در 

دسترس باشد زیرا این اطالعات برای مدیریت جامعه نشر بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه از جنبه دیگر، اجرای این طرح ها باید با شفافیت انجام شود، 
گفت: این شفافیت موجب می شود تا هیچگونه شائبه ای برای سوء استفاده عده ای 
ایجاد نشود زیرا وقتی که به درستی برای کتابفروشی های فعال و غیر فعال میزانی 
یارانه در نظر گرفته می شود در این صورت باید در پایان اجرای هر طرح، میزان یارانه 

اختصاصی به هر کتابفروشی نیز رسماً اعالم شود.
به گفته حسینی نیک، این اقدام ضمن تشویق دیگر همکاران کتابفروش در 
هر شهر، امکان بروز سوء استفاده را نیز کاهش می دهد.مدیر مسئول انجمن فرهنگی 
ناشران کتاب دانشگاهی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت اجرای این طرح 
برای مخاطبان دانشگاهی و بخصوص دانشجویان که مهمترین مخاطبان کتاب در 
جامعه هستند، پرداخت و ادامه داد: پیشنهادم این است که برای کمک به دانشجویان 
و اساتید دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی، با توجه به شروع کالس دانشگاه ها و 
مراکز علمی در فصل پاییز، طرح پاییزه کتاب با محوریت کتاب دانشگاهی برگزار شود.

مدیر مسئول انتشارات مجد همچنین درباره پیشینه پیشنهاد ایده برگزاری طرح 
پاییزه کتاب با محوریت کتاب های دانشگاهی گفت: این طرح قباًل نیز به تأیید معاون 
فرهنگی وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی دکتر محسن جوادی رسیده بود ولی به دلیل 
کمبود بودجه در دستور کار خانه کتاب قرار نگرفت و اگر مدیریت جدید مؤسسه خانه 
کتاب و ادبیات ایران موافق اجرای این طرح باشد، انجمن فرهنگی ناشران کتاب 

دانشگاهی آمادگی دارد تا همکاری های الزم را در این زمینه داشته باشد.

ترجمه داستان های ایرانی در عراق
ترجمه عربی ۱۴ داستان از ۱۴ نویسنده ایرانی، با عنوان »مرثیه الهواء« )مرثیه 

باد( در عراق منتشر شده است.
عنوان  با  خانجانی  کیهان  از  مقدمه ای  و  ترجمه حسین طرفی  با  کتاب  این 
»داستان کوتاه جهان بی داستان کوتاه ایران ناقص است« در انتشارات »شهریار« 

عراق انتشار یافته است.
این گزیده داستان در دو بخش، »کتاب مرگ« و »کتاب زندگی«، گردآوری، 

تدوین و ترجمه شده است.
عنوان کتاب نیز  نام داستانی از ابوتراب خسروی است و  از مجموعه داستان 

»کتاب ویران« انتخاب شده است.
داستان هایی از صادق چوبک »انتری که لوطی اش مرده بود«، هوشنگ گلشیری 
»عروسک چینی من«، احمد محمود »ستون شکسته«، نسیم خاکسار »زایر«، ابوتراب 
خسروی »مرثیه باد«، محمدرضا صفدری »دو رهگذر«، قاضی ربیحاوی »حفره«، 
عدنان غریفی »کوسه«، کورش اسدی »پوکه باز«، حسین مرتضاییان آبکنار »داستان 
رحمان« و... در این مجموعه منتشر شده است.در بخشی از مقدمه این مجموعه به 
قلم کیهان خانجانی که توسط احمد حیدری به عربی ترجمه شده، می خوانیم: پانزده 
سال پس از انقالب مشروطه، سال ۱۳۰۰ سال مهمی است در تاریخ ادبیات ایران؛ 
در سه حوزه شعر و نمایشنامه و داستان، سه اثر به چاپ می رسند که پیشنهادهایی 
تازه اند برای نظم و نثر کهن فارسی: انتشار شعر نو »قصه رنِگ پریده« از نیما یوشیج، 
انتشار نمایشنامه »جعفرخان از فرنگ برگشته« نوشته جعفر مقدم، انتشار مجموعه 
داستان »یکی بود یکی نبود« از محمدعلی جمال زاده.البته این سه اثر به ناگاه پدید 
نیامدند و اگر اتفاق های پیش از انقالب مشروطه با دقت مرور شود، زیرساخت های 
آفریده شدِن چنین آثاری مشخص می شوند، از جمله: برخورد با فرهنگ و تمدن غرب 
توسط درباریان قاجار و دانش آموختگان مدرسه  دارالفنون، آغاز جریان ترجمه، ورود 

تکنولوژی چاپ و سینماتوگراف و عکس، آموختن زبان خارجی و مطالعه آثار و... .
اما مدرنیسم در داستان نویسی فارسی با صادق هدایت و آثارش آغاز می شود. 
او به واسطه آمد و شد به فرانسه و برخورد با آثار مدرنیستی و تأثیرپذیری از هنر 
غرب و درونی کردن و بومی سازِی آن فرم و ساختار و تکنیک، آثاری آفرید که در 

داستان نویسی ایرانی ُرخداد محسوب می شوند.
پس از صادق هدایت، داستان نویسان بزرگ و صاحب سبکی در زبان فارسی پدید 
آمدند؛ در پیش از انقالب ۱۳۵۷، کسانی چون صادق چوبک، ابراهیم گلستان، بهرام 
صادقی، غالمحسین ساعدی، هوشنگ گلشیری و غیره. پس از انقالب ۱۳۵۷ بر این 
تعداد افزوده شد و داستان کوتاه با وجود تماِم محدودیت های سانسور و چاپ و جنگ 
و وضعیت اقتصادی و مهاجرت، یکی از بهترین دوران خود را در ایران سپری کرد 
و به اندازه  تماِم نیم قرِن گذشته اش، داستان  کوتاه نویس خوب معرفی کرد، از جمله 
نویسندگانی که غالبا پس از انقالب و بیشتر در دهه شصت آثارشان منتشر شد: اصغر 
الهی، بیژن بیجاری، یارعلی پورمقدم، گلی ترقی، رضا جوالیی، امیرحسن چهلتن، 
اکبر سردوزامی،  روانی پور،  منیرو  ربیحاوی،  قاضی  ابوتراب خسروی،  خدایی،  علی 
محمدرضا صفدری، صمد طاهری، اصغر عبدالهی، رضا فرخفال، شهریار مندنی پور و...

چرا تا اینجای این مقدمه صحبتی از رمان نیست؟ باید گفت در زبان فارسی، 
در زمینه  داستان بلند و داستان های به هم پیوسته و رمان کوتاه آثار درخوری نوشته 
شده است که قابل ترجمه و ارائه به جهان است، از جمله: بوف کور، توپ مرواری، 
شازده احتجاب، کریستین و کید، آینه های دردار، ملکوت، یکلیا و تنهایی او، سنگی 
بر گوری، خروس، نماز میت، عزاداران بََیل، ترس و لرز، نکبت، زنان بدون مردان، 
گاوخونی، سپیده دم ایرانی، دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد، کی ما 
را داد به باخت، شهر بازی، عقرب، و... اما در زمینه رمان بلند، تعداد این آثار خیلی 
کمتر است؛ رمان هایی چون: سنگ صبور، سووشون، همسایه ها، داستان یک شهر، 
جای خالی سلوچ، شب هول، درازنای شب، طوطی، دایی جان ناپلئون، زمستان ۶۲، 
سوره الغراب، ِوردی که بره ها می خوانند، خسرو و خوبان، اسفار کاتبان، رود راوی، و... 
چرا ادبیات فارسی هنوز در زمینه  داستان و رمان کوتاه بهتر است از رمان؟ این قصه  
ُپرغصه سِر دراز دارد؛ لزوماً ایراد آن، ایراد نویسندگان ایرانی و ظرفیت های زبان فارسی 
نیست؛ نوعی جبر تاریخی است که وارد شده است، از جمله می توان به موارد زیر اشاره 
کرد: انقطاع تاریخی،  پشتوانه  هزارسال شعر فارسی، فلسفه زمان، گفتگو، دروِن ناآرام 

نویسنده و بیروِن آرام او، منظومه به جای ُرمانس، سیِر عمودِی روایت و سانسور.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان مرکزی گفت: رتبه استان مرکزی 
انتشارات و کتابفروشی خوب  در حوزه 

نیست.
نشی  ا د عباس  حجت االسالم 
جشنواره  نخستین  اختتامیه  آئین  در 
اظهار کرد:  استان مرکزی  کتاب سال 
حقوق  از  یکی  سال  کتاب  انتخاب 
جامعه فرهیخته و ارزشمند نویسندگان، 
تالیف،  حوزه  فعاالن  و   پژوهشگران 
تصنیف و ترجمه و اساتید علم، فرهنگ 
آثار  تا  استان مرکزی است که  ادب  و 
جامعه علمی و فرهنگی به خوبی دیده 
شود و نقش موثری در معرفی فعاالن 

فرهنگ و علم دارد.
برگزاری  برای  هدفگذاری  وی 
رویدادهایی که در استان مرکزی برگزار 
استان  اولویت های  از  را  است  نشده 
نخستین  برگزاری  افزود:  و  برشمرد 
از  استان مرکزی  کتاب سال  جشنواره 
پایه گذاری  استان  این  در  سال گذشته 
شد و مبنای آن کتاب های منتشر شده 
از سال ۹۳ تا ۹۷ در نظر گرفته شد که 
در ۹ رشته دین، ادبیات، علوم اجتماعی، 
تاریخ و جغرافیا، هنر و معماری، فلسفه، 
دفاع  نوجوان،  و  کودک  روانشناسی، 
استان شناسی هدفگذاری و  و  مقدس 

فراخوان آن اعالم شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اثر   ۱۳۱ ارسال  از  مرکزی  استان 
دوره  نخستین  جشنواره  دبیرخانه  به 
انتخاب کتاب سال استان مرکزی خبر 
داد و افزود: آثار رسیده توسط ۳۹ داور 
و  دانشگاه  و  حوزه  برجسته  اساتید  از 
مورد  علمی  و  فرهنگی  شخصیت های 
و  گرفت  قرار  داوری  و  دقیق  بررسی 
نهایتا ۱۸ عنوان کتاب که از ۱۰۰ امتیاز 
حداقل ۷۰ امتیاز کسب کردند به مرحله 
نیمه نهایی راه یافتند و در پایان ۹ اثر در 
نشست تخصصی داوران به عنوان آثار 

برگزیده و ۶ اثر تشویقی برگزیده شد.
آئین نامه  براساس  کرد:  بیان  وی 
کتاب سال استانی، بدیع بودن موضوع 
ساختار،  در  استانداردها  رعایت  کتاب، 
زبان،  دستور  نگارش،  بندی،  فصل 
استاندارها  رعایت  واژگان،  گزینش 
عیار  باالبودن  ماخذ،  و  منابع  ذکر  در 

تحلیل،  قدرت  از  مندی  بهره  علمی، 
نظر  از  کتاب  آراستگی  و  پاکیزگی 
چاپ،  و  آرایی  و صفحه  چینی  حروف 
رعایت استانداردهای تصحیح، تصنیف 
و ترجمه در خصوص آثار ترجمه شده و 
تصحیح شده از مبانی مدنظر داوران بود.

حجت االسالم دانشی تصریح کرد: 
برای  بنیانی  جشنواره  این  امیدواریم 
علمی  و  فرهنگی  فعالیت های  استمرار 
استان مرکزی در سال های آینده باشد. 
بزرگترین  استان  کتاب  نمایشگاه  اگر 
قطعا  است  استان  فرهنگی  رویداد 
بزرگترین  استان  سال  کتاب  جشنواره 

رویداد علمی و انتشاراتی است.
وی تاکید کرد: برگزاری جشنواره ها 
مطالبه  فرهنگی  بزرگ  رویدادهای  و 
استان  هنر  و  فرهنگ  اهالی  بحق 
مرکزی است و نباید تعطیل شود و باید 
برخی  در  شود.  برگزار  مقرر  موعد  در 
استان های کشور شاهد برپایی چندین 
دوره جشنواره کتاب سال هستیم اما در 
از دست  این فرصت ها  مرکزی  استان 
رفته بود و حتی برخی جشنواره ها بنیان 

نهاده نشده است.
کل  اداره  در  مسئول  مقام  این 
اظهار  ادامه  در  مرکزی  استان  ارشاد 
ناشر فعال  استان مرکزی ۴۶  کرد: در 

بر  که  دارد  وجود  کتابفروشی   ۵۸ و 
حوزه  در  استان  این  رتبه  اساس  این 
نیست  خوب  کتابفروشی  و  انتشارات 
به  استان  نزدیکی  نظر می رسد،  به  و 
یکی  تهران  و  قم  در  نشر  مهم  مراکز 
از دالیل پایین بودن این رتبه است و 
حتی پدیدآورندگان کتاب، آثار خود را در 
تهران و قم منتشر می کنند که انتظار 
علمی،  آثار  پدیدآوردندگان  رود،  می 
فرهنگی و اجتماعی استان، آثار خود را 
در همین استان که ظرفیت چاپ خوبی 
در اختیار دارد، به چاپ برسانند تا مورد 
حمایت اداره کل فرهنگ  ارشاد اسالمی 

استان قرار گیرند.
سال  در  گفت:  همچنین  وی 
الزم  ریزی  برنامه  و  طراحی  جاری 
برای برگزاری نمایشگاه بزرگ کودک 
در استان در دستور کار اداره کل ارشاد 
اسالمی استان مرکزی قرار گرفته بود 
مهم  این  تحقق  برای  هایی  رایزنی  و 
که  بود  گرفته  ارشاد صورت  وزارت  با 
انجام  اجازه  کرونایی  شرایط  متاسفانه 
این رویداد فرهنگی را نداد و امیدواریم 
و  کودک  کتاب  ملی  نمایشگاه  بتوانیم 
مرکزی  استان  میزبانی  به  را  نوجوان 
برگزار کنیم و همه ساله این کار بزرگ 

فرهنگی در استان برپا شود.

در این آئین برگزیدگان کتاب سال 
و  معرفی  به شرح ذیل  استان مرکزی 

تقدیر شدند:
مهدی  نوجوان:  و  کودک  حوزه 

رجبی نویسنده کتاب نامه های نیلی
اسداله  جغرافیا:  و  تاریخ  حوزه 

عبدلی آشتیانی نویسنده کتاب سیاق
محسن  جغرافیا:  و  تاریخ  حوزه 
معصومی، محمد امامی و زهرا صفری 

نویسندگان کتاب جاورسیان نامه
پاییز  معاصر(:  ادبیات)نثر  حوزه 
رحیمی نویسنده کتاب اینهمه گنجشک

قادری  عرفان  هنر:  کلیات  حوزه 
مترجم کتاب فلسفه هنر رایانه ای

حوزه زیست شناسی: میترا نوری 
نویسنده کتاب گرده شناسی فلور گرده 

نهاندانگان
ایران

حوزه فلسفه و روانشناسی: سعید موسوی 
کتاب  نویسندگان  غریبی  فرزانه  و  پور 
ریاضیات برای ککودکان کم توان ذهنی

حوزه کلیات)نسخ خطی(: صادق حضرتی 
آشتیانی نویسنده کتاب فهرست نسخه 
های خطی کتابخانه حجت االسالم سید 

کاظم میریحیی
حوزه ادبیات)نثر معاصر(: فریده شمس 

نویسنده کتاب عزیزخان
* بخش شایسته تقدیر:

حوزه تاریخ و جغرافیا: غالمرضا مهدوی 
راونجی مترجم کتاب زبده التواریخ

متولی  عبداله  جغرافیا:  و  تاریخ  حوزه 
و  چارچوب  مبانی،  کتاب  نویسنده 
الگوهای سفارتی و مکاتباتی در ایران 

عصر صفوی
حوزه هنرهای نمایشی: اسماعیل مجللی 
نویسنده کتاب سیری در چگونگی شکل 

گیری تعزیه و تعزیه خوانی
کمالی  اکبر  علی  فارسی:  زبان  حوزه 
نویسندگان  نظر  حکیمه خوش  و  نهاد 
زبان  آموزش  در  فناوری  کاربرد  کتاب 

و ادبیات فارسی
نویسنده  حسن بیگی  علی  دین:  حوزه 

کتاب درآمدی بر فرایند فهم حدیث
حوزه دین: محمداسماعیل فدائی 
مهدی  و  فدایی  غالمرضا  کزازی، 
کتاب  نویسندگان  آشتیانی  سلیمانی 

عقد الآللی

رتبه استان مرکزی در حوزه انتشارات و کتابفروشی خوب نیست
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آرش دادگر »اودیسه 2020« را به تاالر چهارسو می آورد

»اودیسه ۲۰۲۰« عنوان تازه ترین 
نمایش تاالر چهارسوی مجموعه تئاتر 
شهر است که از روز یکشنبه بیست و 
آرش  کارگردانی  به  ماه  مرداد  ششم 
دادگر روی صحنه می رود.آرش دادگر 
کارگردان و بازیگر تئاتر با بیان این که 

»اودیسه ۲۰۲۰« را امین طباطبایی نوشته و 
بازیگرانش خود وی، به اضافه  امین طباطبایی و ندا حبیبی هستند، درباره 
محتوای این اثر نمایشی اظهار داشت: »اودیسه ۲۰۲۰« درباره جنگ تروا و 
سازنده اسب چوبی است و اولیس شخصیت نمایش پس از ۱۰ سال آوارگی 
به خانه برمی گردد.آرش دادگر پیش از این نمایش های »آژاکس«، »مکبث«، 
»کالون و قیام کاستلیون«، »طوفان«، »هملت«، »صبحانه برای ایکاروس«، 
»شاه لیر«، »اسب«، »او«، »بازگشت افتخارآمیز مردان جنگ« و تعدادی 

دیگری اثر نمایشی را روی صحنه برده بود.

فرصتی برای همنشینی شاعران و نویسندگان نوجوان

تلویزیونی  برنامه  تهیه کننده 
برنامه  این  از  مفرد«  شخص  »دوم 
همنشینی  برای  فرصتی  به عنوان 
یاد  نوجوان   نویسندگان  و  شاعران 
افزود: »دوم شخص مفرد«  و   کرد 

که هر شنبه ساعت ۲۰ از شبکه امید سیما 
در حوزه  ادبی  برنامه  پخش می شود، یک 
شعر و داستان نویسی برای گروه سنی نوجوان است و سعی دارد با معرفی 
شاعران و نویسندگان نوجوان از قاب تلویزیون به شکوفایی استعداد ادبی 
آنان کمک کند.رضا منتظری مقدم افزود: شاعران و نویسندگان نوجوانی 
که مایل به حضور در برنامه هستند می توانند حداقل سه اثر خود را در 
شبکه های اجتماعی مربوط به برنامه، برای تیم سردبیری برنامه ارسال 
کنند تا پس از بررسی کیفی آثار به برنامه دعوت  شوند تا  آثار شان ضمن 

اریه از قاب تلویزیون مورد نقد و بررسی کارشناسان برنامه قرار گیرد.

»به یاد دوست«  با هنرمندی درویش رضا منظمی

در  هنری  حوزه  موسیقی  مرکز 
خود  موسیقایی  لیت  فعا زه ترین  تا
نسخه دیجیتالی »به یاد دوست« را با 
هنرمندی درویش رضا منظمی استاد 
این  در  کرد.  منتشر  ایرانی  موسیقی 

»سه  و  »افشاری«  »شور«،  در  که  آلبوم 
منظمی  رضا  درویش  شده  منتشر  گاه« 
نوازنده ویولن، شهرام منظمی نوازنده تمبک، علیرضا خدامرادی طراح و 

سروش بخشش مدیر تولید عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.
درویش رضا منظمی سال ۱۳۱۸ در الشتر به دنیا آمد. او همزمان 
با نوازندگی ویولن، نوازندگی ساز کمانچه شروع کرد و پس از عزیمت 
به تهران شش سال نزد حسین یاحقی نواختن کمانچه و ردیف به روایت 
وی را آموخت و عالوه بر تحصیل در دانشکده هنرهای زیبا با هنرمندانی 

چون نورعلی برومند، علی اصغر بهاری و... بهره گرفت.
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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

حضور »موریانه« ایرانی در آمریکا

فیلم  کارگردان  حاتمی،  مسعود 
فیلم  نمایش  از  »موریانه«  سینمایی 
فیلم  المللی  بین  جشنواره  در  خود 
  Flickers’ Rhode Isaland
در آمریکا خبر داد و گفت  موریانه در 
بخش فیلم های بلند سی و هشتمین 

نمایش  به  بین المللی  جشنواره  این  دوره 
تارا و پیمان است.  درمی آید.»موریانه« داستان سفر زوجی جوان به نام 
که در ابتدای مسیر زندگی خود قرار دارند و برای فروش ملکی قدیمی 
که  می شوند  حکایتی  بازیگران  و  می کنند  سفر  خود  کودکی  زادگاه  به 

مرزی با واقعیت ندارد.
نویسندگان فیلمنامه موریانه مسعود حاتمی، محمد حدادی، مریم 
مقدم و بهتاش صناعی ها بوده اند و در مریم مقدم، بهتاش صناعی ها، 
سیاوش چراغی پور، خورشید چراغی پور و... ایفاگر نقش های  اصلی هستند. 
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باالخره آقاي رئیس کنار رفت!

همایون اسعدیان: در کنار خانه سینما هستم ولي سمتي نخواهم داشت!
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محمد حسین زاده

سـینما  خانـه  سـر  بـر  کـه  سالهاسـت 
درگیري هایـي وجـود دارد کـه بعضـا منجـر بـه 
تعطیـل شـدن ایـن ارگان هنـري در مقطعـي از 
زمان شـد و در عین حال همواره و در هر مقطع 
زمانـي، برخـي از اهالـي سـینما نسـبت بـه خانه 
سـینما انتقـادات فراواني داشـته و دارنـد. درواقع 
اینطـور بـه نطر مي رسـد که خانه سـینما بیشـتر 
یـک ارگان تشـریفاتي اسـت که بعضـا کارهایي 
هـم در عرصـه هنـر انجـام مي دهد بـا این حال 
دریافـت  اخیـر  سـال هاي  در  کـه  بودجه هایـي 
کـرده همواره محـل اعتراض اهالي سـینما بوده 
اسـت. این در حالیست که چندروزي از انتخابات 
دور جدیـد خانـه سـینما مي گـذرد و اگرچـه تنها 
چنـد روز از پانزدهمیـن انتخابـات هیـات مدیره 
خانـه سـینما می گـذرد امـا برخـی حواشـی آن 
همچنـان ادامـه دارد و به جـز اظهارنظرهایی که 
در بعضـی دوره هـا دربـاره اعضـای راه یافتـه به 
هیـات مدیـره و اعتبـار اسـمی هـر کـدام از آنها 
مطـرح می شـد و ایـن بـار هم شـنیده می شـود، 
انتقادهایـی هم نسـبت به نحـوه برگزاری مجمع  
و انتخابـات و قانونـی بودن آن ابراز شـده اسـت. 
درواقـع اینطـور کـه بـه نظـر مي رسـد بـار دیگر 
انتخابـات خانه سـینما محـل اعتـراض برخي از 
صنـوف و اهالي هنر شـده واین در حالیسـت که 
مسئوالن به شـدت روي قانوني برگزارشدن این 
انتخابـات پافشـاري داشـته و حتي رئیـس قبلي 
خانـه سـینما نیـز انتخابـات ایـن دوره را تاییـد 
کـرده و معتقـد اسـت کـه بهتـر اسـت بـه جای 
حاشـیه پردازی و دعـوا، کمـک کنیم تـا روزهای 
سـخت پیـش رو در سـینما، راحت تـر پشـت سـر 
گذاشـته شـود. با همایون اسـعدیان همراه شدیم 
کـه تـا همین چنـدروز پیش رئیس هیـات مدیره 
خانه سـینما بود و حاال دیگر سـمتي در آن ندارد 
و جـاي خـود را بـه دیگـران داده اسـت بـا ایـن 
حـال ایـن انتخابـات را کامـال درسـت و قانوني 
مي دانـد و نحـوه برگـزاري آن را کامـال صحیـح 

و قانونـي مي دانـد.

-در ابتـدا برایمـان از برگزاري ایـن دوره از 
انتخابـات هیـات مدیـره خانه سـینما بفرمایید؟

*ابتدا از تمام صنوف خانه سـینما، مسئوالن 
اسـتانداری تهران، پلیس امنیت، وزارت ارشـاد و 
نیـز بنیـاد سـینمایی فارابی که نهایـت همکاری 
را بـرای برگـزاری مجمـع در شـرایط کرونایی با 

حساسـیت های موجـود داشـتند، تشـکر مي کنم. 
مجمـع و انتخابـات خانـه سـینما اولیـن مجمعی 
بـود کـه بـه این شـکل در فضای باز برگزار شـد 
و شـاید بتـوان آن را بـه عنوان یـک روش برای 
مجامـع دیگـر کـه منتظـر بهبـود شـرایط باقـی 

مانده انـد درنظـر گرفت.

ایـن بـود  -موضوعـي کـه وجـود داشـت 
کـه شـائبه هایي دربـاره قانونـي بـودن یـا بـروز 
تخلـف در انتخابـات مطـرح شـده اسـت.. نظـر 

شـما چیسـت؟
*انتخابات خانه سـینما و مجمع آن معموال 
زیـر نظـر وزارت ارشـاد برگـزار می شـوند و یک 
ناظـر از ایـن وزارتخانه در مجامـع حضور دارد و 
در نهایـت تاییـد یـا رد انتخابات هم باید توسـط 
وزارت ارشـاد انجام شود. جدا از این، هر مجمعی 
کـه برگـزار می شـود شـرکت کنندگانش طبـق 
قانـون حـق دارند تا یـک هفته اعتـراض خود را 
اعـالم کننـد کـه ایـن اعتراض هـا هم زیـر نظر 
وزارت ارشـاد بررسـی می شـود. بنابرایـن تکلیف 
مـا از نظـر بخش نظارتی و حقوقـی ماجرا کامال 
مشـخص اسـت. از آنجـا کـه اساسـنامه جدیـد 
خانـه سـینما نتوانسـته ثبـت نهایـی شـود، ایـن 
انتخابـات طبـق اساسـنامه سـال ۱۳۹۲ برگـزار 
شـد. برهمیـن اسـاس مـاده ای کـه بعضـی از 
دوسـتان بـه آن اشـاره می کننـد می گویـد، خانه 
سـینما متشـکل از تشـکل ها و اصنـاف قانونـی 
هنـر صنعـت سینماسـت، یعنـی تاکیـد بـر کلمه 
اصنـاف دارد. اصنـاف در ایـران فقـط در وزارت 
کار و بعضـی هـم در وزارت بازرگانـی می تواننـد 
تعریـف شـوند. در یـک سـال گذشـته حرکتی با 
تفاهـم بین وزیر ارشـاد و وزیـر کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی آغاز شـد که بعـد مصوبه هیات وزیران 
را در پـی داشـت و کمیسـیونی هـم در وزارت 
ارشـاد بـرای همیـن قضیـه تشـکیل شـد. براین 
اسـاس پذیرفته شـد کـه تمام گروه هـای هنری، 
سـینمایی، تئاتـری، تجسـمی و... بایـد تحـت 
پوشـش ثبـت قانونـی وزارت کار قـرار گیرند. در 
اینجـا بـرای چندمیـن بـار تاکیـد می کنـم ثبـت 
قانونـی در وزارت کار بـه معنـای این نیسـت که 
مـا تابـع وزارت کار هسـتیم. ما از لحـاظ قوانین 
اصنـاف تابـع ایـن وزارتخانـه خواهیـم بـود ولی 
محصـول مـا فرهنگـی اسـت و ایـن محصـول 
طبیعتـا زیـر نظر وزارت ارشـاد تولید خواهد شـد. 
همانطـور کـه در حرفـه پزشـکی می بینیـم کـه 
آنهـا نظـام پزشـکی دارنـد و بـرای امـور کاری 

خـود تابـع قوانیـن وزارت بهداشـت هسـتند، اما 
قوانیـن وزارت کار هم بر پزشـکان حاکم اسـت. 
ایـن مرزبنـدی غلطـی که متاسـفانه وجـود دارد 
و عـده ای فکـر می کننـد چـون هنرمند هسـتیم 
تابـع هیـچ قانونـی نبایـد باشـیم بـه اعتقـاد من 

کمـی مغلطه اسـت.

-ایـن مصوبـه کـه از آن صحبـت کردیـد 
کامـال تصویـب شـده اسـت؟

*بله، تصویب این مصوبه در سـال گذشـته 
و تاکیـد صورت جلسـات مجامـع عمومـی خانـه 
سـینما در ۳ دوره گذشـته براینکـه تمـام اصناف 
خانـه سـینما بایـد ثبـت قانونـی در وزارت کار 
شـوند، ایجـاد شـده اسـت. عمـوم صنـوف ایـن 
حرکـت را انجـام دادنـد ولـی چنـد صنـف باقی 
ثبـت در وزارت کار  بـرای  برخـی  ماندنـد کـه 
دچار مشـکل هسـتند مثـل انجمن مدرسـان که 
تعدادشـان کمتـر بـود و خوشـبختانه با تشـکیل 
کمیسـیون در وزارت ارشـاد این مشـکل هم در 
حـال حل شـدن اسـت. مرحلـه بعدی ایـن روند 
گرفتن شناسه اسـت و درمجمع عمومی شهریور 
مـاه گذشـته یکـی از دسـتورات به هیـات مدیره 
ایـن بـود که تالش کند تا آنجا که ممکن اسـت 
صنف هـا کد شناسـایی بگیرند تـا مجمع عمومی 
بعدی بر اسـاس صنوف شناسـه دار تشـکیل شود 
و بـه ایـن ترتیـب هیـات مدیـره بتوانـد مراحـل 
ثبـت خـود را در سـازمان ثبت شـرکت ها و درج 
در روزنامـه رسـمی انجـام دهد، چرا کـه آخرین 
روزنامـه رسـمی کـه هیـات مدیـره و مدیرعامل 
در آن ثبت شـده متعلق به سـال ۱۳۹۰ اسـت و 
مـا بعـد از آن نتوانسـتیم هیـات مدیره های خانه 
سـینما را ثبـت و در روزنامـه رسـمی اعالم کنیم 
درواقـع بـه دلیـل همیـن کـد شناسـه از جهـت 
حقوقـی دچـار مشـکل بودیم و اکثر دوسـتان در 

خانـه سـینما مسـئله را پذیرفتند.

-این مشـکل بـراي مجمع اخیـر هم وجود 
داشت!

*بلـه، بـرای مجمـع اخیـر هـم جلسـه ای 
برگـزار شـد کـه از طـرف خانـه سـینما مـن و 
آقـای شهسـواری )مدیرعامـل( حضـور داشـتیم 
و از طـرف وزارت ارشـاد آقایان حیـدری خلیلی، 
محمـدی و سـهرابی )مسـئول حقوقـی وزارت 
ارشـاد( کـه در آنجـا یـک صورتجلسـه امضـا 
و بـه مـا ابـالغ شـد کـه مجمـع بایـد اینگونـه 
برگـزار شـود، یعنـی بـه صراحـت در آن آمـده 

حداکثـری،  مشـارکت  بـرای  تـالش  ضمـن 
صنوفـی حـق کاندیـدا شـدن و رای دادن دارنـد 
کـه شناسـه ملـی شـرکت ها را دریافـت کـرده 
باشـند. ایـن صورتجلسـه برخالف آنچـه بعضی 
دوسـتان می گوینـد مکتـوب اسـت نـه شـفاهی 
و مـا در جلسـه روسـای صنـوف کـه ۱۳ مـرداد 
مـاه برگـزار شـد ایـن موضـوع را به همـه اعالم 
و خواهـش کردیـم کـه بـرای حفظ کیـان خانه 
سـینما و ایـن کـه هیـات مدیـره خانه سـینما به 
سـرعت ثبـت شـود، دوسـتانی کـه هنـوز موفق 
بـه گرفتـن شناسـه نشـدند، موقتـا از ایـن حـق 
رای خـود بـه نفـع خانـه سـینما بگذرنـد و اجازه 
دهنـد مجمـع بـا ۲۰ صنف دارای شناسـه برگزار 
شـود. اتفـاق جذابی که برای مـا رخ داد و از این 
جهـت به خانه سـینما و همراهـی صنوف افتخار 
می کنـم ایـن بـود کـه در مجمـع ۲۰ مـرداد هر 
۲۰ صنف دارای شناسـه حضور داشـتند و هر ۲۰ 
صنـف هـم رای دادنـد، جـدا از آن ۸ صنفـی که 
متاسـفانه اجازه رأی دادن از آنها سـلب شده بود، 
هـم حضور داشـتند، حضور خـود را امضا و اعالم 
کردنـد و ایـن به معنای آن اسـت که انتخابات را 
تاییـد هـم می کنند. درواقع آنچـه اتفاق افتاد این 
بـود کـه ۲۸ صنـف در آنجـا حضور داشـتند و ۸ 

صنـف بـه نوعـی ناظـر انتخابـات بودند.

-دقیقا بر اسـاس شـیوه نامه مرسـوم برگزار 
؟ شد

وزارت  نماینـده  در حضـور  مجمـع  *بلـه، 
ارشـاد و وکیـل خانـه سـینما و بـا تعییـن هیات 
مدیـره بـر اسـاس شـیوه نامه برگـزار شـد، اما به 
دلیـل شـرایط کرونایـی امـکان ارائـه گـزارش 
مالـی، گـزارش هیـات مدیـره و بـازرس نبود که 
البتـه پیش تـر در اختیـار صنوف گذاشـته بودیم. 
در واقـع امـکان جلسـه ۳ سـاعتی نداشـتیم تـا 
دربـاره گزارش هـا صحبت شـود، گرچـه معموال 
در مجمع هـای قبلـی تـا جایـی کـه مـن حضور 
داشـتم، خیلـی در گزارش هـای مالـی إن قلـت 
وارد نمی شـود بـه خصـوص اینکه هیـات مدیره 
جدیـد حـق دارد گـزارش مالی را بررسـی کند و 
اگـر تخلفـی در آن صورت گرفتـه بود به صنوف 
اعـالم کنـد. مـا تمـام تـالش خـود را کردیم تا 
در یـک زمـان فشـرده بـا رعایـت پروتکل هـای 
بهداشـتی سـتاد کرونا این مجمع را برگزار کنیم 
چـون به طور طبیعـی وقتی در شـرایط کرونایی 
نگرانـی بابـت تجمع وجود دارد، اگرچه در فضای 
بـاز بودیـم و صندلی هـا بـا فاصلـه چیـده شـده 

بودنـد، سـعی می شـود زمـان کمتـری در کنـار 
همدیگـر باشـیم. البتـه در ایـن بـاره رای گیـری 
شـد کـه آیـا دوسـتان نظرشـان بـر ایـن اسـت 
کاندیداهـا هـر کدام بـه اندازه یـک دقیقه درباره 
کار و برنامه هـای خـود صحبـت کننـد، کـه این 
موضوع رای نیاورد. در صورتجلسـه هم قید شده 
و اگـر اشـتباه نکنـم فقـط هفـت نفـر از ۲۰ نفـر 
موافـق ایـن کار بودنـد. بنابرایـن تاکیـد می کنم 
کـه در این بـاره هم نظر مجمـع عمومی رعایت 
شـد و ایـن طور نبـود کـه تصمیم بگیریـم افراد 

نکنند. صحبـت 

-اظهارنظرهایـی درباره اسـامی راه یافته به 
هیـات مدیـره مطـرح می شـود، که حواشـي این 
دوره خانه سـینما را از همین ابتدا رقم زده اسـت!

*انتخابات خیلی شـفاف برگزار شد و بدیهی 
اسـت وقتـی لیسـت کاندیداهـا از قبـل اعـالم 
شـده، ممکن اسـت دوسـتان در صنـوف مختلف 
بـا همدیگـر تفاهـم کنند و لیسـت های مشـترک 
دهنـد کـه ایـن را در شـمارش آرا هـم می شـد 
دیـد. امـا تاکیـد می کنـم بـرای آنچـه از صندوق 
رای بیـرون آمـد نمی توان عنوان مهندسـی شـده 
داد، به ویـژه آن کـه همیـن ترکیـب فعلـی هم در 
میـان برخـی دوسـتان مـورد بحث اسـت. در هر 
حال متاسـفانه اخباری که بیرون پخش می شـود 
از جملـه اینکه صنف تدوینگـران و فیلمبرداران از 
حـق رای محـروم بودند جوسـازی و دروغ اسـت، 
چـرا که آقایان تورج منصوری و معینی خودشـان 
جزو روسـای برگزاری مجمـع بودند و خود صنف 
آنهـا کاندیدایـی را اعـالم نکرده بـود. اینطور نبود 
کـه کسـی آنهـا را محـروم کـرده باشـد کـه اگر 
اینطـور بـود حتمـا واکنـش نشـان می دادنـد. من 
تاکیـد می کنـم آن ۸ صنفی که امـکان رای دادن 
نداشـتند، بزرگواری کردند و با بزرگ منشـی نشان 
دادنـد کـه خانه سـینما از منافع صنفی خودشـان 
مهمتـر اسـت و بابـت ایـن قضیـه از همـه آنهـا 

می کنم. سپاسـگزاری 

کانـون  می شـود  گفتـه  اینکـه  -دربـاره 
کارگردانان شناسـه نداشـته و اینکه آیا انتخابات 
بـه تاییـد وزارت ارشـاد رسـیده اسـت توضیـح 

مي دهیـد؟
*تـا جایی کـه در حضور وکیل خانه سـینما 
بررسـی کردیـم تخلفی در انتخابـات اتفاق نیفتاد 
و کانـون کارگردانـان هـم می دانم شناسـه دارد، 
امـا اگـر هیات مدیـره فعلی نتواند مـدارک کافی 
و الزم را برای شناسـه صنف ها به وزارت ارشـاد 
تحویـل دهـد طبیعتـا آن صنـف حذف می شـود. 
بـا ایـن حـال امیـدوارم ایـن انتخابـات تـا هفته 
آینـده بـه تاییـد وزارت ارشـاد برسـد و دوسـتان 
موفـق شـوند به سـرعت این هیات مدیـره را در 
سـازمان ثبـت شـرکت ها به ثبـت برسـانند تا در 
روزنامـه رسـمی منتشـر شـود و ایـن مشـکالت 
حقوقـی به طور کامل برطرف شـود. درباره روند 
تاییـد هـم بگویـم که باید اسـناد و صورتجلسـه 

بـه وزارت ارشـاد ارسـال شـود که البتـه نماینده 
وزارت ارشاد در آنجا حضور داشت و صورتجلسه 
را امضـا کـرد، امـا بـه هـر حـال باید همـه چیز 
در واحد حقوقی وزارت ارشـاد نیز بررسـی شـود. 
همچنیـن هیات مدیـره جدید بایـد رئیس، نایب 
رئیـس، سـخنگو و دبیـر را مشـخص کنـد کـه 
همـان روز برگـزاری مجمـع بـه خواسـت خـود 
دوسـتان هیـات مدیره و بـازرس از بنیـاد فارابی 
بـه سـاختمان خانه سـینما در خیابـان بهار رفتیم 
و اولیـن جلسـه با حضور من و آقای شهسـواری 
بـه عنـوان خوشـامدگویی برگزار شـد و کارها را 
به خودشـان سـپردیم. چند سـاعتی با هم گفتگو 
کردنـد و جلسـه بعـدی هفته آینـده خواهد بود تا 

انتخابـات بین خودشـان برگزار  شـود.

وزارت  از  نماینـده اي  مي گفتنـد  -عـده اي 
ارشـاد نبـوده اسـت!

اصـال  نباشـد،  ارشـاد  وزارت  تاییـد  *اگـر 
امـکان ثبـت هیـات مدیـره در سـازمان ثبـت 
حدیث هـا  و  حـرف  بـود.  نخواهـد  شـرکت ها 
بعـد از انتخابـات همیشـه هسـت و صنف هایـی 
مثـل آهنگسـازان و مدرسـان و منشـیان صحنه 
کـه شـرکت نکردنـد حـق طبیعـی آنهـا بـوده و 
می توانسـتند اعتـراض داشـته باشـند و شـرکت 
نکننـد امـا مسـئله اینجاسـت کـه اینهـا اکثریت 
امیـدوارم  نمی دهنـد.  تشـکیل  را  سـینما  خانـه 
همـه دوسـتان اجـازه دهنـد خانه سـینما مسـیر 
طبیعـی خـود را طـی و هیـات مدیـره کار خـود 
را شـروع کنـد چـون مـا شـرایط بسـیار بـدی را 
پیـش رو داریـم. پیش بینی همه ما این اسـت که 
سـینماها تا حداقل نوروز ۱۴۰۰ تعطیل هسـتند و 
تعطیلی سـالن های سـینما خود به خـود بر تولید 
تاثیـر وحشـتناکی را می گـذارد. مـا بـا انبوهی از 
افـراد بیـکار در سـینما روبـرو هسـتیم و به جای 
ایـن حاشـیه ها باید به هیات مدیـره جدید کمک 
کنیـم تا شـرایط سـخت، گذرانده شـود که قطعا 
ایـن رونـد مثبت تـر و بهتـر خواهد بود تـا اینکه 

وارد ایـن دعواها شـویم.

-روز گذشـته شنیده شـد که خود شما یکی 
از گزینه های مدیر عاملی خانه سـینما هسـتید... 

در ایـن رابطه هـم توضیح مي دهید؟
*حـدود یـک سـال و نیـم پیـش کـه فکر 
آن  کار  پایـان  بـه  بیشـتر  مـاه  دو  می کـردم 
هیـات مدیـره باقـی نمانـده، اعالم کـردم دیگر 
و  سـینما  خانـه  در  فعالیـت صنفـی  هیچگونـه 
کانـون کارگردانـان نخواهـم داشـت. ایـن را به 
اعضـای هیـات مدیـره هـم گفتـم کـه حرفم به 
معنـای آن نیسـت کـه بـا خانـه خـودم و کانون 
کارگردانـان قطع ارتباط می کنـم بلکه هر زمانی 
کـه دوسـتان نیـاز بـه حضور من داشـته باشـند 
تا کسـی کنارشـان باشـد قطعا کنار خانه سـینما 
خواهـم بـود، امـا هیچ سـمتی را نمی پذیـرم. در 
ایـن دوره هـم طبیعتـا پـاي حرف خود هسـتم و 

سـمت خاصـي در خانـه سـینما نمي پذیـرم.

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


