
رییس سازمان بورس:

بازار تابع عرضه و تقاضا است

از سوی شرکت  بورس  در  پروژه های ساختمانی  عرضه 
های سرمایه گذاری زمین و ساختمان که بنا به گفته مسئوالن 
تا یک ماه آینده محقق می شود امکان خرید متری مسکن را 
برای سهامداران خرد و کالن فراهم می کند؛ در این بین برخی معتقدند فرایند 
بورس منجر به افزایش قیمت مسکن می شود و در سوی دیگر موافقان 

می گویند که ساخت و ساز با این روش رونق می گیرد.

پروژه های  استاندارد،  اوراق سلف موازی  انتشار  با  آینده  ماه  تا یک 
ساختمانی در بورس کاال پیش فروش می شود. در این خصوص امیدنامه 
اوراق سلف موازی استاندارد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن وابسته به 
بانک مسکن تهیه و به بورس کاال تحویل شده است. افراد می توانند در این 
قالب به صورت متری، مسکن خریداری کنند.یکی از بازارهای سودده طی 
یک سال گذشته، بورس کاال بوده است که گوی سبقت را از رقبا ربود؛ البته 

آمار و ارقام بلند مدت بورس هم نشان می دهد که رشد بیشتری نسبت به 
بازارهای مسکن، طال و ارز داشته است. در ماه های اخیر هم شاهد افزایش 
اقبال به بازار بورس بوده ایم و رکورد شکنی هایی در شاخص کل اتفاق 
افتاد و حتی برای اولین بار وارد کانال دو میلیونی شد البته بعد از آن بازار با 

چند اصطالح به شاخص یک میلیون و ۷۰۰ هزار رسید. 
صفحه 3

باید خودمان را به سبک جدید زندگی 
عادت بدهیم

حجت االسالم حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
روز  شبانه  که  عزیزانی  تمام  از  داشت:  اظهار  پزشک،  روز  گرامیداشت  ضمن 
از طرف دیگر  بیماری تالش کردند، تشکر می کنم و  این  با  در زمینه مبارزه 
عزیزانی که در مقابله با این ویروس جان عزیز خود را از دست دادند، به خانواده هاییشان 

تسلیت می گویم.
وی افزود در موج اول کونا یک جور سختی بود زیرا با این ویروس و مقدار خاطراتش 
آشنا نبودیم و اینکه چه نوع دارو و درمانی می تواند مفید باشد یا چه نوع مراقبتی اهمیت 
بیشتری دارد و در واقع روزهای سختی بود و ماه اسفند و اواخر فروردین دو ماه سختی را 
گذراندیم اما موج دوم که از اواخر خرداد شروع شد و تمام تیر و مرداد را در بر گرفت متفاوت 
بود و این ویروس مهاجم تر شد. در این موج دوم و این آماری که برای جوان های ما مشاهده 
می کنیم در موج اول کم بود و این بار بیشتر شده است و معلوم است شرایط متفاوت شده 
و استان های زیادی درگیر شدند. گاهی از 3۱ استان بیست استان درگیر هستند و کار خیلی 
سخت می شود و باید از کادر درمان و همه مدیران، مسئولین و استانداران و دانشجویان 

پزشکی و همه آنهایی که کار کردند تشکر کنیم.

صفحه2

بازپس گیری اراضی ملی 
برای اشتغال جوانان

است  قرار  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
اراضی ملی پس گرفته شده در قالب تعاونی در اختیار جوانان برای جهش 

تولید و اشتغال زایی قرار گیرد.
علیرضا زاکانی در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان، با اشاره به 
ضرورت تدوین قانونی برای بازگرداندن اراضی ملی به مردم گفت: بر اساس طرحی که 
در مجلس درباره چگونگی استفاده از منابع طبیعی مطرح است پیش بینی شده اراضی 
پس گرفته شده را در قالب تعاونی در اختیار جوانانی که صاحب ایده هستند برای رونق 

تولید و اشتغالزایی برای تولید ثروت قرار دهیم.
صفحه2

معاون وزیر علوم: 

دسترسی اینترنتی دستگاه های اجرایی
 به استعالم مدرک تحصیلی فراهم است

آموزش دانش آموزان عشایر حضوری است
و  آموزشی  عدالت  توسعه  دفتر  مدیر کل 
عشایر آموزش کشور با اعالم این خبر که برای 
اولین باز آمار جامعه دانش آموزی عشایری از 2۰۰ 
هزار نفر باالتر رفته، گفت: آموزش دانش آموزان 

عشایری حضوری خواهد بود.
سال  شروع  وضعیت  آخرین  سیفی درباره  محمدرضا 
تحصیلی برای دانش آموزان روستایی و عشایری گفت: قرار 
بر این است که دانش آموزان عشایری به صورت حضوری 
سر کالس ها حاضر باشند. یکی از علت هایش این است 
که تعداد آنها کم است و علت دوم این است که از کانون 
بیماری عمومًا دور هستند. در واقع این بار شاید محرومیت 
نامه ای  شیوه  براساس  افزود:  است.وی  آمده  آنها  به کمک 
که اردیبهشت ماه برای بازگشایی غیر اجباری مدارس داده 
بودیم، عمل خواهیم کرد و البته ویرایش جدید آن به زودی 

منتشر می شود.
صفحه2

با حضور معاون شهردار کرج:

کارگاه تولید ماسک در فرهنگسرای شهید آوینی
 راه اندازی شد
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معاون وزیر نفت در امور گاز اعالم کرد؛

تولید ساالنه ۲۵۰ میلیارد مترمکعب گاز در کشور
صفحه 3
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1538- یکشنبه 2 شهریور  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
امیرحسین ندایي: 
شناخت موسیقي 
در کشور ما بسیار 

اندك است!

6ورزش
دبیر: وزارت ورزش 

به اندازه حقوق 
پرسنلم بودجه نداده 

است!

هنگ 7فر

امیرحسین ندايی يكي از جهره هاي شاخص عرصه فرهنگ و هنر به شمار 
مي رود. او از اساتید شناخته شده عرصه هنر در دانشگاه است که عالوه بر 
تدريس و پژوهش در مقام کارشناس، مجری، تهیه کننده و کارگردان نیز 
فعالیت دارد. او که اين روزها بیش از هر چیز وقت خود را صرف تدريس 
می کند، به تازگی کالس های آموزش موسیقی فیلم را برای عالقمندان 

به اين عرصه تشكیل داده که با استقبال خوبی نیز مواجه شده است.

علیرضا دبیر، در خصوص تاثیر کرونا روی کشتی اظهار داشت: 
در مورد ويروس منحوس کرونا از دوران جنگ نیز بدتر شده 
و  داشت  وجود  آتش بس  روزی  چند  دوران  آن  در  است. 
پناهگاهی و شهرهای آرام نیز وجود داشت اما در حال حاضر 
همه جا اين ويروس است. نگرانی ما در مورد ويروس کرونا 

در خصوص آينده آن است. 

خوبی  فرصت  قرنطینه،  شرايط  می گويد؛  کیان افراز  اعظم 
زمانی  سازوکاری  چنین  اما  بخوانند  کتاب  مردم  که  است 
افراد  در  کتاب خوانی  فرهنگ  قبل،  از  که  می افتد  اتفاق 

جامعه نهادينه 

اگر این روند ادامه 
پیدا کند، ناشران 

آسیب می بینند

ورود مسکن به بورس، افزایش قیمت یا رونق بازار!؟
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پروانه مافی
آموزش امری تاثیرگذار است که جامعه را تربیت کرده 

و به مرزهای روشن آگاهی  می رساند.
قطعا پرداختن به آموزش »حقوق متقابل« افراد جامعه، 
از زن، مرد و کودک؛ خواه مستقیم و غیرمستقیم، آن هم به 

صورت کالسیک و یا آکادمیک می تواند موثر باشد.
حتی  و  مکتوب،  شنیداری،  و  دیداری  رسانه های 
مردم  آموزش  به  باید  هم  مجازی  فضای  بزارهای  ا
و  زنان  با  مرتبط  قوانین  و  حقوق  با  را  آنها  و  بپردازند 
نیز  فرهنگی  نهادهای  را  وظیفه  این  کنند.  آشنا  مردان 
در  و  بگیرند  بر عهده  باید  نیز  نیست  آنها کم  تعداد  که  

این مسیر گام بردارند. 
شورای  مجلس  طریق  از  باید  که  مسائلی  از  یکی 
اسالمی به عنوان یکی از حقوق اساسی بانوان مورد پیگیری 
قرار بگیرد، پرداختن به الیحه »تامین امنیت زنان در برابر 
خشونت« است. این موضوع باید هرچه سریعتر در دستورکار 
مجلس جدید قرار گرفته تا در ذیل آن زنان جامعه بتوانند از 

قوانین حقوقی مرتبط با خود بهره مند شوند.
برسد،  نمایندگان مجلس  به تصویب  این الیحه  اگر 

بسیاری از خشونت های موجود در جامعه که علیه زنان است؛ 
رفتارهای  انجام  با  که  می شوند  متوجه  افراد  و  شده  مهار 
خشونت آمیز حتما مجازات خواهند شد. قطعا اعمال قانون 
در برابر این ناهنجاری اجتماعی، میزان زیادی از خشونت را 
کاهش خواهد داد و حتی به صفر نزدیک خواهد کرد. البته 
نقش قوه قضائیه در تصویب این الیحه و همچنین حمایت از 
زنان و خانواده بسیار مهم است. رئیس دستگاه قضا با دستور 
خود در خصوص الیحه تامین امنیت زنان و کرامت )الیحه 
تامین امنیت زنان در برابر خشونت( اجازه داده تا این الیحه 
در مسیر اصالح قرار گرفته و در اختیار دولت قرار بگیرد. در 
کنار این موضوع قرار است چندین مرکز مشاوره با نظارت 
قوه قضائیه در کنار »دادگاه های خانواده « تشکیل شده که 
به نظر می رسد همین مراکز بتوانند در کاهش آسیب های 

مرتبط با خانواده و بانوان موثر باشند.
اعضای فراکسیون زنان در مجلس دهم با همکاری 
از  حمایت  برای  را  زیادی  تالش های  خانواده  فراکسیون 
در  است  الزم  که  دادند  صورت  خانواده  شاکله  و  بانوان 
برای  شود.  جدی  نگاه  مسائل  این  به  نیز  یازدهم  مجلس 
است  مواد مهمی  دارای  از خانواده«  قانون »حمایت  مثال 

که اگر به صورت کامل اجرا شود، بخشی از مشکالت زنان 
و خانواده ها حل خواهد شد.

ویژه  به  یازدهم  مجلس  نمایندگان  داریم  انتظار 
کمیسیون  تشکیل  برای  که  تالش هایی  خانم  نمایندگان 
»زنان و خانواده« در ادوار مختف مجلس شورای اسالمی 
شده است را پیگیری کنند تا در نهایت با حمایت رئیس و 
هیات رئیسه پارلمان، با تشکیل این کمیسیون موافقت شود. 
کمیسیون زنان و خانواده در مجلس پنجم مصوبات خوبی 
این  تشکیل  با  امیدوارم  و  داشت  خانواده  و  زنان  حوزه  در 
کمیسیون در مجلس کنونی، به حل مشکالت حوزه زنان 

و خانواده کمک شود.
سن  در  دختران  »ازدواج  با  مرتبط  قوانین  امیدوارم 
قانونی«، حمایت از »زنان آسیب دیده«، پشتیبانی از »زنان 
سرپرست خانوار«، »بیمه زنان«، اعطای »مرخصی زایمان 
»ارتقای  مسیر  در  تالش  همچنین  و  شاغل«  بانوان  به 
جایگاه زنان در خانه، خانواده و جامعه« با نگاهی که دین 
مبین اسالم به بانوان دارد؛ در مجلس یازدهم نیز به صورت 

جدی پیگیری شود.
 *نماینده مجلس دهم و عضو حزب کارگزاران

سرمقاله
چند توصیه برای اصالح ساختار بورس

سعید رجبی*
هر چند سال یک بار به علت شرایط اقتصادی، بورس تهران تبدیل به یک هدف 

برای سرمایه گذاران می شود.
کارمند و کارگر و خانه داری که تا دیروز در بازار سکه و مسکن فعالیت می کردند 
یا سپرده ای در بانک داشته اند، با رویای کسب سود افسانه ای با هیجان وارد بازار سرمایه 
می شوند.   تلویزیون برای رونق بازار سرمایه چند برنامه با اطالعات کلی و مبهم پخش 
می کند. سخنوران با سخنرانی های جذاب و کلی گویی، دوره های آموزش سرمایه گذاری 
در بورس راه می اندازند، سفته بازان در شبکه های اجتماعی فعال می شوند و توصیه های 
»اینو بخر و اونو بفروش« راه می اندازند و سرمایه گذار بینوای بورس چو تخته پاره بر 

موج رها می شود!
در هر بازاری حتی بازار فضوالت حیوانی با فرض ثابت بودن عرضه اگر تقاضا افزایش 
پیدا کند، قطعا قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد. طبق این اصل با ورود سرمایه گذاران جدید، 

نقدینگی هم به بورس وارد می شود و شاخص رو به باال حرکت می کند.
از این شرایط همه خوشحال و راضی هستند. دولت خوشحال از کنترل نقدینگی 
و بورس را نشانه اقتصاد شکوفا می گیرد. سخنوران راضی از درآمد برگزاری کالس های 
آموزشی، سفته بازان خوشحال از سودهای به دست آورده، کارگزاری ها خوشحال از درآمد 
کارمزد، مالیات خوشحال از افزایش درآمد مالیاتی و سرمایه گذار هم خوشحال از افزایش 

ارزش دارایی سهام.
اما این خوشحالی ها باالخره تمام می شود. با کاهش تقاضا برای سهام )به هر علتی( 
قیمت ها کاهش می یابد. سخنوران و سفته بازان و کارگزاری و مالیات سود خود را برده اند. 
دولت می ماند و پاسخگویی به سهامداران نابلد و تازه وارد که نهایتا به گفتار درمانی و انداختن 
تقصیر بر گردن زمان و زمین ختم می شود و سرمایه گذاران متضرر از بورس خارج می شوند.

این روایت چند دوره بورس تهران بوده و اگر دولت برای قوانین آن اصالحی در 
نظر نگیرد، خواهد بود.

پیشنهادی برای کاهش هیجانات در بورس
برای کاهش نوسانات شدید بورس، هیجانات و مدیریت نقدینگی در بازار سرمایه، باید 
سهامداران جدیدالورود نتوانند برای چند سال به طور مستقیم در بورس سرمایه گذاری کنند 
و صرفا از طریق صندوق های سرمایه گذاری امکان سرمایه گذاری داشته باشند. صندوق های 
سرمایه گذاری توسط افراد خبره مدیریت می شوند که ریسک پایین تر و رفتار معقول تری 

در بورس دارند و هیجانی رفتار نمی کنند.
طی این مدت صندوق سرمایه گذاری موظف به برگزاری دوره برای سرمایه گذاران 
باشد. همایش و نشست های تخصصی با هزینه صندوق سرمایه گذاری برگزار کند و 
سرمایه گذاران مجبور به شرکت در آنها باشند. چنین نشست هایی قطعا کیفیت باالتری 
خواهد داشت و سخنرانان انگیزشی را که صرفا جذاب صحبت می کنند را حذف می کند.

بعد از چند سال )برای مثال 3 سال( سرمایه گذار فراز و نشیب های بورس را می بیند 
رفتار حرفه ای  باید چگونه  در صندوق سرمایه گذاری می فهمد  با رصد حرفه ای ها  و 
داشته باشد. در عین حال با شرکت در دوره های آموزشی صندوق با ادبیات و اصول 

سرمایه گذاری آشنا می شود.
بعد از گذشت این مدت حاال سرمایه گذار صرفا تا سقف مشخصی می تواند سرمایه 
نقدی وارد بورس کند که طبق یک جدول زمان بندی می تواند این سقف افزایش یابد و در 
نهایت سقف برداشته شود. برای مثال در سال اول سرمایه گذار بتواند 2۰ میلیون تومان وارد 
بورس کند. به این ترتیب ورود سرمایه به بورس قابل کنترل خواهد بود. مدیران بورسی 
می توانند برای سال های آینده پیش بینی بهتری داشته باشند که چه میزان نقدینگی وارد 
بورس خواهد شد و  شرکت های بورسی را  تشویق به تهیه طرح های توسعه و سرمایه گذاری 
کنند و یا شرکت های جدید را به بورس راه دهند تا این سرمایه های جدید نه تنها موجب 
ایجاد تقاضای کاذب و رشد هیجانی شاخص نمی شود، بلکه به سمت سرمایه گذاری مولد 

در شرکت ها حرکت می کند.
* تحلیلگر اقتصادی

دیدگاه
مجلس به جنگ خشونت علیه زنان برود

نگاه و نظر
روزنامه نگاران

 بهترین گزارشگران فساد
رضا غبیشاوی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در چند هفته اخیر بارها از حمایت از 
گزارشگران فساد مالی سخن گفته است.

ایجاد  فساد  گزارشگران  برای  مشکلی  »اگر  گفت:  هم  تازگی  به  او 
شود، سازمان بازرسی از تمام ظرفیت های قانونی خود برای حمایت از آنها 

استفاده می کند«.
بهترین گزارشگران فساد، روزنامه نگاران هستند چون هم برای این 
کار آموزش دیده اند هم از مهارت بررسی صحت خبرها و اطالعات مختلف 
برخوردارند و هم مرجع امین برای دریافت اطالعات مربوط به فساد از سوی 

سایر افراد گمنام اما مطلع هستند.
روزنامه نگاران همچنین می توانند با تحریک افکار عمومی حساسیت 
جامعه را نسبت به حقوق و منافع عمومی و فساد و مرتکبان فساد افزایش 

دهند.
عالوه بر این، یکی از موانع مبارزه با فساد، قدرت و نفوذ استثنایی برخی 
افراد و دستگاه ها و شرکت ها است که مبارزه با فساد را سخت کرده اما 
روزنامه نگاران با کمک گرفتن از افکار عمومی می توانند این مانع را دور بزنند.

اگر به دنبال کاهش فساد هستیم؛ اگر به دنبال تقویت و حمایت از 
گزارشگران فساد هستیم؛ اگر به دنبال مقابله با افراد فاسد و فاسدان مافوق 
قانون هستیم؛ راحت ترین، بهترین و کم هزینه ترین راه، تقویت و حمایت 

از روزنامه نگاران است.
از  حفاظت  نیز  روزنامه نگاران  از  حمایت  و  تقویت  برای  راه  بهترین 
آزادی کار حرفه ای و حمایت از آنها در دادگاه ها و در برابر شکایت هاست.

به ویژه اینکه روزنامه نگاران در این روند، منافع عمومی را بر منافع 
شخصی خود ترجیح می دهند.

دو  در  کشورها  بندی  رتبه  است  کافی  هم  موضوع  این  اثبات  برای 
فهرست فساد و آزادی مطبوعات را باهم مقایسه کنیم تا متوجه شویم میان 
آزادی مطبوعات و فساد رابطه عکس وجود دارد. هر چه آزادی رسانه ها در 

کشوری بیشتر باشد فساد مالی کمتر است.
پیشنهاد می شود سازمان بازرسی کل کشور از روزنامه نگاران ارائه کننده 
گزارش ها و خبرهای مرتبط با فساد و حقوق و منافع عمومی حمایت کند 
به ویژه وقتی تالش می شود این روزنامه نگاران با سواستفاده از ابزارهای 

مختلف به ویژه حقوقی، مجازات شوند یا تحت فشار قرار گیرند.

عباس عبدی:
از صحنه سیاست  اصیل  فعاالن  عباس عبدی: 
اندعباس  آمده  میدان  به  ها  هوچی  و  اند  رفته  کنار 
پرسیده  من  از  اگر  نوشت:  اعتماد  روزنامه  در  عبدی 
شود که در ایران کنونی به چه تخصصی بیش از همه 
نیازمندیم که در وجود آن به  شدت فقیر هستیم خیلی 
سریع خواهم گفت به سیاستمدار. در واقع مشکل اصلی 

و مادر مشکالت کشور، سیاست است.
مسائل  و  مشکالت  با  مردم  که  است  درست 
اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان هستند ولی ریشه 
همه این مسائل و مشکالت در ضعف و نارسایی های 
سیاسی است زیرا که سیاست و سیاستمدار باید این 
مسائل را شناخته و آنها را حل کند. اگر سیاستمداران 

کاربلد نباشند، چه کسی آن را انجام خواهد داد؟
میدانی  اگرچه  سیاست  که  است  این  واقعیت 
گسترده و فراگیر به گستره 8۰ میلیون نفر جمعیت دارد 
و شاید هیچ حوزه ای تا این حد گستردگی و فراگیری 
نداشته باشد ولی از آنجا که این میدان در ایران کنونی 
محلی برای انجام بازی بی قاعده و فاقد استانداردهای 
الزم است هر کسی که فیلش یاد هندوستان کند به 
به  و  میدان شده  این  وارد  ممکن  مبتذل ترین شکل 

بازیگری مشغول می شود.
می کند  فکر  نادرست  یا  درست  که  کسی  هر 

خیال  دارد،  خیرخواهانه ای  انگیزه  و  است  خوبی  آدم 
اگر  ولی  هست.  هم  خوبی  سیاستمدار  حتما  می کند 
میان فوتبالیست خوب یا آهنگر خوب یا... خوب بودن با 
انسان خوب بودن تالزم پیدا کردید، اینجا هم می توانید 

مالزمه برقرار کنید.
پایین ترین  به  آن  بازیگران  و  سیاست  موضوع 
به  یکی  یافته اند.  تنزل  ممکن  و  تصور  قابل  سطوح 
شکل گیری  برای  مناسب  ساختارهای  که  علت  این 
فضای سیاسی مطلوب در جامعه وجود ندارد. به طور 
مشخص باید به ضرورت وجود رسانه های مسوول و 
نهادهای سیاسی مدنی برای گفت وگوی عمومی در 
جامعه اشاره کرد. همه آنها به نحوی تضعیف شده اند.

علت دیگر اینکه کنشگران اصیل سیاست از همه 
جناح ها کم کم به حاشیه رفته اند و یک عده هوچی که 
قدرت را فقط برای قدرت می خواهند و هدف و غایت 
سیاست  عرصه  میدان دار  است،  قدرت  آنان  زندگی 
شده اند و هر کس نعره های گوشخراش تری درباره فساد 
و علیه این و آن فرد یا کشور بزند، پژواک حرف هایش 
بازتاب بیشتری خواهد داشت حتی اگر خودش تا خرخره 

در فساد غرق باشد.
که  است  هفته ای  کمتر  گفت  می توان  تقریبا 
یک یا دو جمله ارزشمند و قابل فهم و قابل اعتنا از 
بخواهد  تا دل تان  ولی  بشنویم.  سیاست ورزان کشور 

هر روز از یمین و یسار حرف های بی ربط و بی محتوا 
و متناقض و صد من یک غاز زده می شود. حرف هایی 
حتی  و  بی اطالعی  و  ناآگاهی  روی  از  عموما  که 
طرف  از  بیشتر  و  می شود  زده  مفرط  بی مسوولیتی 
سیاستمداران  این  به  سطحی  و  کم مایه  مشاوران 

خورانده می شود.
در واقع باید گفت که بزرگ ترین دروغ در مبارزه 
با فساد، فسادی است که در جریان این مثال مبارزه 
رخ داده و مبارزه سطحی با فساد مستمسکی شده که 
الیه های اصلی فساد و ناکارآمدی دیده نشود و پنهان 
این وضعیت محصول یکه تازی سیاست ورزان  بماند. 

قدرت طلب و کم خرد است.
در ایران قحطی سیاستمدار به وجود آمده است. 
بازی سیاست در ایران را می توان مقایسه کرد با مسابقه 
از تماشاگران وارد زمین شده  نفر  فوتبالی که صدها 
باشند و هر کس دنبال زدن گل باشد. به دروازه خودی 
یا رقیب؟ فرق یا اهمیتی ندارد. داوری، سرگردان. مربی 
و نظم و انضباط هم وجود ندارد. اگر این بازی زیبا و 
قابل پیگیری باشد، سیاست ورزی در ایران نیز زیباست 
و قابلیت پیگیری دارد. تا هنگامی که بازی سیاست در 
ایران قاعده مند و با حضور بازیگران صاحب صالحیت 
و متکی به رسانه آزاد و مسوول و نهاد حزبی نباشد، 

وضع کشور سر و سامان نخواهد گرفت.

یادداشت
فعاالن اصیل از صحنه سیاست کنار رفته اند 
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بازپس گیری اراضی ملی برای اشتغال جوانان
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گفت: قرار است اراضی 
ملی پس گرفته شده در قالب تعاونی در اختیار جوانان برای جهش تولید و 

اشتغال زایی قرار گیرد.
علیرضا زاکانی در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان، با اشاره به 
ضرورت تدوین قانونی برای بازگرداندن اراضی ملی به مردم گفت: بر اساس 
طرحی که در مجلس درباره چگونگی استفاده از منابع طبیعی مطرح است 
پیش بینی شده اراضی پس گرفته شده را در قالب تعاونی در اختیار جوانانی که 
صاحب ایده هستند برای رونق تولید و اشتغالزایی برای تولید ثروت قرار دهیم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: بهره گیری از اراضی ملی پس 
گرفته شده در زمینه گردشگری و رفاه عمومی از دیگر طرح های مطرح در 
مجلس است که از این زمین ها به عنوان گردشگاه هایی استفاده خواهد شد 

که می توان این طرح را به عنوان پایلوت در قم اجرایی کرد.
وی افزود: در ۴۱ سال گذشته بعضًا اراضی و منابعی واگذار کردیم و 
متأسفانه صیانت خوبی هم در این اراضی صورت نگرفته است که باید در 

مجلس نسبت به این موضوع بیشتر توجه شود.

مجلس برای مقابله با تحریم ها برنامه دارد
با  مقابله  برای  برنامه ریزی  گفت:  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 

تحریم های آمریکا امری الزم است و مجلس در این باره برنامه دارد.
مجتبی رضاخواه درباره تشکیل کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی ها در 
مجلس اظهار داشت: این مساله در ظاهر اقدامی خوب است اما کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است که این مساله در حیطه 
با  مقابله  برای  الزم  اقدامات  می تواند  کمیسیون  این  و  است  آنان  وظایف 

تحریم های دشمنان را انجام دهد.
وی بیان کرد: البته به لحاظ شکلی، ممکن است تشکیل کمیسیون ویژه 

باشگاه تحریمی ها تاثیرات رسانه ای و بین المللی داشته باشد.
با  مقابله  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
تحریم ها در هر صورت الزم است و این مساله چه در قالب کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی و چه در قالب یک کمیسیون جدید باید پیگیری شود.

رضاخواه تصریح کرد: برنامه ریزی و طراحی برای مقابله با تحریم های 
آمریکا امری الزم است و مجلس شورای اسالمی در این باره برنامه دارد.

نقش نظام بانکی در تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی گیالن
نمایندگان گیالن در مجلس در جلسه شورای اداری این استان با گالیه 
تشکیل  خواستار  و صنعتی  تولیدی  واحدهای  تعطیلی  در  ها  بانک  نقش  از 

کمیته بررسی شدند.
جبار کوچکی نژاد در جلسه شورای اداری گیالن گفت: دولت پاک دست 
شهید رجایی پس از گذشت چهل سال از انقالب اسالمی الگویی تمام عیار 

برای مسئولین است.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه هیچ دستگاهی در سراسر 
دنیا اقدام به نگهداری امالکی همچون ویالها و مهمان پذیرها نکرده است، 
گفت: این مجموعه ها با قرار گیری در بخش خصوصی به روند تولید و اقتصاد 

کمک خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید تطبیق قانون اموال اضافی خود را به 
فروش برساند، تصریح کرد: وزارت اقتصادی و دارایی شفاف سازی الزم را 

در دستور کار قرار دهد.
کوچکی نژاد با بیان اینکه مردم به علت شناسانه دار نبودن زمین های 
تحت اختیار خود در شهر و روستا با مشکل مواجه هستند، افزود: بین دستگاه ها 

شفاف سازی الزم در خصوص صدور مالکیت در دستور کار قرار گیرد.
نماینده رشت در مجلس از ناهماهنگی بین سیستم های مختلف مدیریتی 
گالیه کرد و گفت: مردم در جریان این بی تدبیری ها دچار آسیب جدی شده اند.

باید خودمان را به سبک جدید زندگی عادت بدهیم
حجت االسالم حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن 
گرامیداشت روز پزشک، اظهار داشت: از تمام عزیزانی که شبانه روز در زمینه مبارزه 
با این بیماری تالش کردند، تشکر می کنم و از طرف دیگر عزیزانی که در مقابله با 

این ویروس جان عزیز خود را از دست دادند، به خانواده هاییشان تسلیت می گویم.
وی افزود در موج اول کونا یک جور سختی بود زیرا با این ویروس و مقدار 
خاطراتش آشنا نبودیم و اینکه چه نوع دارو و درمانی می تواند مفید باشد یا چه نوع 
مراقبتی اهمیت بیشتری دارد و در واقع روزهای سختی بود و ماه اسفند و اواخر 
فروردین دو ماه سختی را گذراندیم اما موج دوم که از اواخر خرداد شروع شد و تمام 
تیر و مرداد را در بر گرفت متفاوت بود و این ویروس مهاجم تر شد. در این موج 
دوم و این آماری که برای جوان های ما مشاهده می کنیم در موج اول کم بود و این 
بار بیشتر شده است و معلوم است شرایط متفاوت شده و استان های زیادی درگیر 
شدند. گاهی از 3۱ استان بیست استان درگیر هستند و کار خیلی سخت می شود و 
باید از کادر درمان و همه مدیران، مسئولین و استانداران و دانشجویان پزشکی و 

همه آنهایی که کار کردند تشکر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اینکه امروز با یک نفس راحت و لبخند به نمودار برخی 
استان ها نگاه می کنیم که پیک بلند داشتند و با زحمت این پیک پایین آمده، صاف 
شده و به صورت پالتو در آمده و شرایط برای ما آرامش بخش شده است، کار بسیار 
بزرگی انجام شده و خیلی کار شده تا این روند یک میلیمتر پایین بیاید و شرایط عادی 
شود. امیدوار هستیم با همین تالش، روحیه و فداکاری تا روز پایانی که نمی دانیم چه 
زمانی است یعنی تا روزی که می توانیم از مشکل این ویروس عبور کنیم به همین 
صورت کنار هم باشیم و مدافعان سالمت ما هم با همان روحیه بجنگند و مبارزه 

کنند تا خداوند پیروزی نهایی را نصیب ما کند.
روحانی تاکید کرد: نکته دوم مسأله برگزاری آزمون های سراسری بود. واقعًا 
برای ما سخت و مشکل بود. تصمیم گیری اش هم برای ما مشکل بود که اصاًل 
به من گفتند  تلفنی  از مسئولین  انجام شود. برخی  یا نشود و چگونه  انجام شود 
اصاًل کنار بگذارید، خب اصاًل یک سال دیرتر. بله می توان این را گفت که یکسال 
ناامید  را  امید یک جوان  و  آرزو  و  است. عمر  آن خیلی سخت  گفتن  اما  دیرتر، 
کردن سخت است و بگوییم یکسال دیگر صبر کن یا در دانشگاه پایین شرکت 
کن. گاهی یکی در آزمون سراسری نمره کافی نمی آورد اما گاهی ما نمی گذاریم 

او اصاًل ورود پیدا کند. 
رئیس جمهور بیان کرد: از طرف دیگر وقتی نمی توانیم یک آزمون برگزار کنیم 
پس چطور می توانیم در این ویروس بگوییم مغازه ها، بازار و ادارات باز باشد و مردم 
سفر بروند؟ اینها همه مشابه هم هستند. چطور مغازه، بازار، ادارات، مترو و اتوبوس 
باز است و چطور سفر رفتن آزاد است؟ این آزمون هم مثل همان ها است . البته کار 
مهمی است زیرا یک مرتبه جمعیت عظیمی را در سالن های متعدد جمع می کنند 
که امتحان بدهند و اگر مراقب نباشید کاماًل نگرانی درست است. اینجا می خواهم 
از سوی  به خوبی گذراندیم، تالش خیلی زیادی  به حمداهلل  را  آزمون  اگر  بگویم 
وزارت علوم، وزارت بهداشت، ناظران، مردم و شرکت کنندگان و خانواده ها انجام 

شد. همه دست به دست هم دادیم و کار بسیار بزرگی انجام دادیم.
رییس جمهور افزود: مردم عزیز باید توجه کنند این بیماری به رغم اینکه برخی 
از ابعادش برای ما آشکار شده هنوز هم برخی ابعادش برای ما ناشناخته است. در 
طول این شش ماه آن همه دارو، تالش، تحقیق و مقاله در کشورهای مختلف معرفی 
شد اما باز هم حرف های متضاد گفته می شود. یکی می گوید این دارو مفید است و 
دیگری می گوید مضر است. یعنی به رغم گذشت شش ماه بخاطر اینکه این ویروس 
از امور اختالف نظر و در برخی  از امور اتفاق نظر در برخی  جدید بوده در برخی 
موارد بازگشت وجود دارد. روزهای اولیه تاکید روی دستکش بود اما در بررسی ها به 

نتیجه رسیدند شستن بهتر از دستکش است.
رئیس جمهور عنوان کرد: بنابراین هرچه جلوتر می رویم ضمن روشن شدن 
برخی ابعاد، بخش تاریک این ویروس هنوز زیاد است و هنوز به جایی نرسیده ایم 
که سازمان بهداشت جهانی یا وزارت بهداشت و درمان بگوید واکسن این کشور که 

ساخته شده مؤثر و بی خطر است و هم تا چند ماه تأثیرگذار است.

آموزش دانش آموزان عشایر حضوری است
مدیر کل دفتر توسعه عدالت 
آموزشی و عشایر آموزش کشور با 
اعالم این خبر که برای اولین باز 
آمار جامعه دانش آموزی عشایری 
از 2۰۰ هزار نفر باالتر رفته، گفت: آموزش 
دانش آموزان عشایری حضوری خواهد بود.

خرین  آ ه  ر با ر د سیفی  محمدرضا 
دانش  برای  تحصیلی  وضعیت شروع سال 
بر  قرار  آموزان روستایی و عشایری گفت: 
به  عشایری  آموزان  دانش  که  است  این 
صورت حضوری سر کالس ها حاضر باشند. 
یکی از علت هایش این است که تعداد آنها 
کم است و علت دوم این است که از کانون 
بیماری عمومًا دور هستند. در واقع این بار 

شاید محرومیت به کمک آنها آمده است.
وی افزود: براساس شیوه نامه ای که 
اردیبهشت ماه برای بازگشایی غیر اجباری 
مدارس داده بودیم، عمل خواهیم کرد و البته 
ویرایش جدید آن به زودی منتشر می شود.

به گفته سیفی تداوم آموزش در مناطق 
روستایی و عشایری که دسترسی به فضای 

مجازی ندارند انجام می شود.
وی ادامه داد: پویشی نیز به نام همه با 
هم با تبلت مدرسه می سازیم به راه افتاده 
است. هر تبلت قیمت یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان دارد و قرار است هزینه آن جمع 
آوری شود و این تبلت ها خریداری شود تا 

فرصت تحصیل برای کودکان محروم ایجاد 
شود. بنا به آماری که داریم سه میلیون و 
علیرغم  که  هستند  آموز  دانش  هزار   2۷۰
هوشمند  وسیله  اما  اینترنت  به  دسترسی 
برای استفاده از آموزش در فضای مجازی 
ندارند.مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی 
و عشایر آموزش کشور در ادامه بیان کرد: 
امسال ۱۶ هزار و 2۶۷ دانش آموز در چهار 
استان مازندران، زنجان، هرمزگان و سیستان 
و بلوچستان کد عشایری اضافه بر آمار هر 
ساله دریافت کرده اند و به این ترتیب آمار 
به  بار  اولین  برای  عشایری  آموزان  دانش 

باالی 2۰۰ هزار نفر می رسد.
سیفی درباره اینکه آیا مشخص شده 
اینترنت  به  آموزان  دانش  کدام  که  است 

دسترسی ندارند، خاطرنشان کرد: تمام استان 
های کشور موظف شده اند اطلس دسترسی 
دانش آموزان به روش های مختلف آموزشی 
را در بیاورند و به این ترتیب مشخص می 
شود که کدام دانش آموز به اینترنت یا وسیله 

هوشمند دسترسی ندارد.
هم  قبل  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پرورش  و  آموزش  نظر  از  مجازی  آموزش 
یک آموزش مکمل بوده است، تصریح کرد: 
خصوصًا برای پایه های دبستان و به طور 
خاص برای پایه های اول دبستان هیچ چیز 
جای آموزش حضوری را نمی گیرد. به همین 
دلیل در مناطق محروم کالس های ابتدایی 
قرار است دو روز در هفته تشکیل شود. در 
مناطق عشایری هم که کالس ها باز است 

و در بقیه جاها نیز هر جا تعداد کم باشد و 
منطقه سفید باشد کالس حضوری برپا می 
شود. قطعاً سالمت دانش آموزان اولویت اول 
ماست و معلمان عشایری ما نیز پروتکل ها 

را به خوبی رعایت می کنند.
دیگری  سوال  به  پاسخ  در  سیفی 
درباره اینکه آیا برای اجرایی شدن اساسنامه 
مدارس عشایری اتفاق تازه ای افتاده است؟ 
گفت: هنوز اتفاقی نیفتاده و امیدواریم این 
اساسنامه هرچه زودتر اجرایی شود چرا که 
آمار بازماندگان از تحصیل را به شدت کاهش 
می دهد و ماندگاری معلمان آموزش دیده در 
این مناطق را باال می برد. وقتی بتوانیم حق 
کوچ و آمد و شد و سکنی گزیدن معلمان 
عشایری را بدهیم، قاعدتًا تأثیر بسیاری بر 
وضعیت آموزش در این مناطق دارد. ماده ۵ 
این اساسنامه تأکید دارد به منظور افزایش 
ترک  ز  ا جلوگیری  و  تحصیلی  پوشش 
تحصیل دانش آموزان خصوصاً دانش آموزان 
موارد  تر  فزون  ارائه  به  نسبت  باید  دختر، 
پرورشی و آموزشی در دوره های متوسطه 
رایگان،  آمد  و  رفت  جمله  از  شود.  اهتمام 
تأسیس خوابگاه شبانه روزی و تالش برای 
گسترش آموزش از راه دور. مهمتر اینکه اگر 
ماده ۱۴ اساسنامه اجرا می شود تحقق عدالت 
آموزشی و توسعه متوازن آموزش در مناطق 

عشایری به اجرا در می آمد.
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زیر نظر: علی هوشمند

دسترسی اینترنتی دستگاه های اجرایی به استعالم مدرک تحصیلی 
فراهم است

معاون وزیر علوم در نامه ای به روسای دانشگاه ها از راه اندازی سرویس 
استعالم مدرک تحصیلی به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعالم دستگاه های 

اجرایی و سرویس صدور گواهی اشتغال به تحصیل خبر داد.
مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان در نامه ای به روسای دانشگاه 
ها و موسسات آموزش دولتی، غیردولتی- غیرانتفاعی، فنی و حرفه ای، پیام نورو 
جامع علمی کاربردی اعالم کرد: در راستای  اجرای مصوبات جلسه سیزدهم شورای 
اجرایی فناوری اطالعات و دستور رئیس جمهور در خصوص اجرای ماده ۹ مصوبه 
جلسه مذکور، سازمان امور دانشجویان با همکاری اداره کل فناوری اطالعات وزارت 

علوم سرویس های الکترونیکی زیر را راه اندازی کرده است.
* سرویس استعالم مدرک تحصیلی : این سرویس در بستر شبکه دولت به 

منظور پاسخگویی الکترونیک به استعالم دستگاه های اجرایی ایجاد شده است.
* سرویس صدور گواهی اشتغال به تحصیلی: این سرویس در بستر اینترنت 
و از طریق سامانه سجاد در دسترس عموم دانشجویان قراردارد و به زودی در بستر 
شبکه دولت هم ارائه خواهد شد. با عملیاتی شدن دو سرویس فوق بدون مراجعه 
حضوری دانشجو و دانش آموخته به دانشگاه، وضعیت اشتغال به تحصیل و دانش 
آموختگی قابل استعالم است. جهت بهره برداری از این سرویس ها از اطالعات 
درگاه وزارت علوم استفاده شده است که داده ها را بصورت مستقیم از سامانه های 
آموزش دانشگاه ها دریافت می کند در داده های دریافتی بعضا تناقض هایی دیده 

می شود که خدمت رسانی به کاربر را دچار مشکل می کند.
لذا جهت کاهش اینگونه خطاها ضروری است دستورات الزم جهت تدقیق 

اطالعات و به روز رسانی مداوم وضعیت دانشجو در سامانه دانشگاه صادر شود.
است در صورت  استعالم ها ضروری  کلیه  به  پاسخگویی  منظور  همچنین 
وجود پرونده های غیر الکترونیکی قدیمی، اطالعات مربوطه در سامانه آموزشی 

آن دانشگاه وارد شود.

ثبت نام بدون آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد تمدید شد
ثبت نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقاطع دکتری تخصصی و 
کارشناسی ارشد سال ۹۹ دانشگاه آزاد اسالمی تا روز دوشنبه ۱۰ شهریور تمدید شد.

داوطلبین با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و 
فارغ التحصیلی به آدرس   www.azmoon.org  پس از مطالعه دفترچه راهنما 
و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقاطع دکتری تخصصی و 
کارشناسی ارشد ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه 

نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته / محل های درخواستی اقدام کنند.
داوطلبان الزم است پس از انتخاب رشته/ محل، کد رهگیری و نسخه چاپی 

ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعالم نتایج نزد  خود حفظ کنند.

جزئیات تحصیل همزمان دانسجویان در دو رشته
براساس اعالم دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان کارشناسی ورودی ۹8 بر 
اساس آیین نامه  وزارت علوم تنها تا پیش از آغاز نیم سال سوم تحصیل خود یعنی 
تا پیش از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱3۹۹ برای درخواست تحصیل همزمان در 

دو رشته فرصت دارند.
از رتبه های برتر  واجدین شرایط بر اساس آیین نامه  وزارت علوم عبارت اند 
کنکور و دارندگان مدال طالی کشوری المپیاد که از نظر معدل جزو ۱۰ درصد 

برتر دانشکده  خود باشند.
دانشجویان عالقه مند و واجد شرایط می توانند برای ثبت درخواست خود به دفتر 
استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه کرده، یا درخواست خود را از طریق ایمیل به 
نشانی htso@sharif.ir ارسال کنند. الزم به ذکر است مهلت ثبت درخواست 
برای دانشجویان ورودی ۹۷ و همچنین ۹۵ و ماقبل به پایان رسیده است. با این 
حال دانشجویان ورودی ۹۶ بر اساس قوانین قبلی وزارت علوم همچنان می توانند 
در صورت احراز شرایطی نظیر معدل کل باالتر از ۱۷ تا پیش از آغاز سال تحصیلی 

۱۴۰۰-۱3۹۹ ثبت درخواست کنند.

تصادف در محور سبزوار - جوین ۱۳ کشته برجای گذاشت
مسئول روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
سبزوار از تصادف زنجیره ای مرگبار در محور سبزوار - جوین و کشته شدن ۱3 نفر 

خبر داد.
وی با اشاره به این که حادثه در کیلومتر ۱۰ جاده سبزوار - اسفراین رخ داد، اظهار 
داشت: یک دستگاه تریلی حامل گچ یا  آرد که به سمت سبزوار در حرکت بود، کنترل 
خود را از دست داده و با چند دستگاه خودرو سواری برخورد کردد، که متاسفانه ۱3 
مصدوم حادثه بر اثر شدت جراحت سر صحنه جان باختند و ۹ مصدوم دیگر پس از 

درمان اولیه به بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.

جزئیات شهادت مامور پلیس در تعقیب و گریز با یک مجرم
مجرمان،  با  گریز  و  تعقیب  عملیات  در  پلیس  ماموران  از  یکی  پی شهادت  در 
این  به  سریعتر  هرچه  تا  خواست  قضایی  دستگاه  از  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 

پرونده رسیدگی کند.
سردار حسین رحیمی در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت حامد ضابط که 
صبح روز شنبه برگزار شد اطهار داشت: این شهید عزیز پنج شنبه شب گذشته، ایثارگرانه 

و مخلصانه و در راه دفاع از نظم و امنیت جامعه به شهادت رسید.
رحیمی شهید »حامد ضابط« را  ماموری وظیفه شناس و فداکار توصیف کرد و 
گفت: شهید ضابط، حدود یک هفته پیش باید به شهادت می رسید، او  سارقی که یک 

کودک را به گروگان گرفته بود، دستگیر کرد و جان خود را برای حفظ جان آن کودک 
به خطر انداخت. پنجشنبه شب نیز  او برای دستگیری یک قاچاقچی و مجرم وارد 
عمل شده بوده که این قاچاقچی که بالغ بر پنج بار به زندان رفته و تحت تعقیب نیز 
بود، زمانی که عرصه را برخود تنگ دید با سرعت تمام در یک مسیر، دنده عقب آمده 
و همکاران من را زیر گرفت که متاسفانه منجر به شهادت »حامد ضابط« و مصدومیت 

یک مامور دیگر شد.

شلیک مرگباِر گارد ساحلی امارات به لنج ایرانی
رئیس شیالت قشم با بیان  اینکه گارد ساحلی امارات لنج صیادی ایرانی را در 
آب های بین المللی مورد اصابت قرار داده ، اظهارداشت: اماراتی ها در زمان توقیف لنج 
ایرانی در بندرگاهی در امارات اقدام به بتونه کاری و رنگ آمیزی محل اصابت گلوله 

کرده اند.
محمد پرورش با بیان اینکه لنج توقیف شده که دو تن از سرنشینان آن توسط 
از  لنج صیادی و سرنشنیانش پس  این  امارات کشته شده اند که  گارد ساحلی  گلوله 
روز  امارات  در  توقیف  و  بازداشت  از ساعاتی  اسالمی پس  مقامات جمهوری  رایزنی 

جمعه به قشم برگشته اند.
وی با بیان اینکه گارد ساحلی امارات برخالف قوانین و عرف بین المللی در آب های 
بین المللی لنج صیادی ایرانی را مورد اصابت گلوله و حمله قرار داده است، تصریح کرد: 
بالفرض اینکه حتی لنج ایرانی وارد آب های سرزمینی امارات شده باشد، این رفتار گارد 
ساحلی امارات قابل توجیه نیست و کمتر کشوری به شناورهای صیادی که هیچ سالحی 

با خود حمل نمی کنند و در پی رزق و روزی هستند شلیک می کند.

آتش سوزی در هتل زرین دماوند
یکی از طبقات هتل زرین شهر دماوند دچار وقوع حادثه حریق شد.

عرب، مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر دماوند درباره جزئیات آتش سوزی 
هتل زرین اطها داشت یکی از اتاق های طبقه سوم هتل زرین شهر دماوند دچار حریق 

شد که بالفاصله عوامل آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
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مادربرد AMD A520 با پشتیبانی 
از PCIe 3.0 معرفی شد

A۵2۰ تراشه جدید AMD است که بازار مادربردهای اقتصادی را هدف 
قرار داده و از الین PCIe 3.۰ پشتیبانی می کند. A۵2۰ با پردازنده های رایزن 

3۰۰۰ و APUهای رایزن ۴۰۰۰ رنویر سازگاری دارد.
پی  در   AMD می کردند  اعالم  مختلف  شایعه های  پیش  مدت ها  از 
تا به شکلی ویژه تر  از مادربردهای خود است  رونمایی و عرضه ی مدل جدیدی 
بازار مادربردهای اقتصادی را هدف قرار دهد. مادربرد جدیدی که تیم قرمز به 
بازار عرضه کرده با نام AMD ای AMD A۵2۰( ۵2۰ )شناخته می شود و 
در دسته ی مادربردهای اقتصادی جای می گیرد؛ البته شرایط بازار ایران به گونه ای 
است که عمال قطعه ی سخت افزاری اقتصادی پیدا نمی شود، اما در هر صورت در 
 AMD A۵2۰ .مادربردی اقتصادی به حساب می آید A۵2۰ بازارهای جهانی
دارای برخی ویژگی های متمایزکننده  است که قطعا می تواند برای عالقه مندان به 

بازار مادربردهای اقتصادی محصولی جالب توجه باشد.
خریدش  برای  که  مبلغی  به ازای  است  تالش  در   AMD جدید  مادربرد 
پرداخت می کنید، بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهد؛ گرچه هنوز این مادربرد 
توسط کارشناسان بررسی نشده، اما با قضاوت از روی مشخصات فنی به این نتیجه 
می رسیم که با مادربردی باکیفیت طرف هستیم. A۵2۰ ویژگی های متنوعی دارد 
و به دلیل پایین تر بودن قیمتش نسبت به مادربردهای رده باال، به برخی قابلیت ها 
مجهز نشده است. البته بسیاری از کاربران ممکن است جای خالی قابلیت هایی را 

که AMD A۵2۰ از آن ها استفاده نمی کند، حس نکنند.
از اورکالک کردن   AMD باید بدانید که مادربرد جدید در وهله ی اول 
چندان  موضوع،  این  البته  که  نمی کند  پشتیبانی   )CPU( مرکزی  پردازنده ی 
متیس  کدنام  با  که  رایزن 3۰۰۰  پردازنده های سری  زیرا  نمی شود؛  مشکل ساز 
دستی  کردن  اورکالک  برای  زیادی  فضای  می شوند  شناخته   )Matisse(
دراختیار شما قرار نمی دهند.افزون بر این مورد، مادربردهایی که بر پایه ی تراشه 
مادربردهای  تهیه ی  به  که  هستند  کسانی  مخصوص  می شوند  ساخته   A۵2۰
به طور  موردبحث  مادربردهای  است.  محدود  بودجه شان  اما  دارند؛  عالقه  جدید 
معمول دارای ساب سیستم های نسبتا ضعیفی برای تحویل انرژی هستند. انرژی 
ارائه شده برای انجام کارهای عادی کافی به نظر می رسد؛ اما قطعا برای اورکالک 

کردن کافی نیست.
درکنار تمامی این موارد، تراشه A۵2۰ از مهم ترین قابلیت  مادربردهای سری 
AMD ۵۰۰ که برای برخی کاربران اهمیت زیادی دارد، پشتیبانی نمی کند و آن 
هم چیزی نیست جز PCIe ۴.۰. مشخصه ی PCIe ۴.۰ برای کارت  گرافیک 
ممکن است اهمیت زیادی نداشته باشد زیرا رابط x۱۶ 3.۰ PCIe کامال کافی 
به نظر می رسد. متأسفانه نبود PCIe ۴.۰ در تراشه A۵2۰ بدین معنی است که 
 ۴.۰ PCIe پرسرعت SSD  نمی توانید در رایانه ی مجهز به این تراشه از حافظه
بهره بگیرید. نسل های قبلی SSD هم سرعت بسیار خوبی دارند، اما سرعت شان 

به حد و اندازه ی SSDهای PCIe ۴.۰ نمی رسد.
براساس  شوید.  ناامید  کمی  است  ممکن  مرکزی  پردازنده ی  زمینه ی  در 
 A۵2۰ مادربردهای مبتنی بر تراشه ،AMD اطالعیه ی رسمی منتشرشده ازسوی
صرفا از پردازنده های خانواده ی رایزن 3۰۰۰ و البته پردازنده های شتاب یافته ی 
))APU سری رایزن ۴۰۰۰ رنویر پشتیبانی می کنند. این گفته یعنی مادربردهای 
موردبحث توانایی پشتیبانی از نسل های قبل سری پردازنده  رایزن را ندارند. به بیانی 
دیگر، نمی توانید در مادربرد جدید AMD از پردازنده های Athlon با کارت  
گرافیک رادئون، نسل اول رایزن، نسل اول رایزن با کارت های گرافیک رادئون، 

نسل دوم رایزن و نسل دوم رایزن با کارت های گرافیک رادئون استفاده کنید.
هنگامی که یکی از پردازنده های خانواده ی رایزن 3۰۰۰ روی مادربرد قرار 
 PCIe به صورت پیش فرض دارای 2۶ الین قابل استفاده ی A۵2۰ ،گرفته باشد
 SATA 3.۰ است. طراحی تراشه به گونه ای است که امکان استفاده از حداکثر چهار
III را فراهم می کند. تراشه جدید AMD ازلحاظ درگاه ها نیز محصول بسیار خوبی 
به حساب می آید. در مادربردهای مبتنی بر این تراشه می توان از حداکثر پنج درگاه 
Gen 3.2 USB 2 و دو درگاه USB 3.۱ و ۶ درگاه  USB 2.۰ استفاده کرد.

نخبگان  ملی  بنیاد  معاون 
گفت: به خاطر مطالبه اجتماعی 
که وجود دارد نمی توان یک  باره 
مدارس سمپاد را تعطیل و یا تبدیل کرد اما باید 
سیاست  تبدیل دیوار به پرچین را شروع کنیم. 

در  داشت:  اظهار  منادی،  علیرضا 
درباره  رویکردی  کمیسیون آاموزش یک 
نخبگان داریم و جلسات  مفصلی برگزار شده 
ولی ویژه سمپاد هنوز کار خاصی  نکرده ایم. 

وی افزود: قطعاً برنامه داریم و جلساتی 
رابط  عنوان  به  و  مسئولی  داشت  خواهیم 
مجلس و سازمان سمپاد معرفی  خواهیم کرد. 

منادی با بیان اینکه نگاه های متفاوتی 
تستی  آیا  گفت:  وجود  دارد  سمپاد  درباره 
درستی  به  جدا می کند  بچه ها را  که 
خودش  آزمون  این  آیا  است؟  شده   طراحی 
به  آیا  و  دارد  باالیی  ویژگی ها و  حساسیت 
درستی می تواند بچه های  مستعد را شناسایی 
کند؟ آیا بچه هایی نداریم که از چشم ما  دور 

مانده باشند؟
است.  مهم  انگیزش  کرد:  وی  تاکید 
پرورش  تک  بعدی  مدارس  این  بچه ها در 

پیدا می کنند. 
که  موضوع  ین  ا ه  ر با در منادی 
کارشناسی  در  دوره  برخی سمپادی های ما 
رشته دیگری می خوانند و بعد برای مقطع 
انسانی می روند،  علوم  سمت  به   ارشد 
ریاضی  که  گفت: نوبلیست هایی  داریم 
خوانده اند و بعد دانشگاه به سمت علوم  انسانی 
رفته اند. به عنوان مثال کم داریم کسی که 
اقتصاد  انرژی بلد باشد. اینطور حرکت کردن 
مسیر درستی است  که جواب خوبی می دهد. 

  آریا الستی معاون بنیاد ملی نخبگان نیز    
در پاسخ به  اینکه توقع از سمپاد چیست؟ گفت: 
برخی در نقد عملکرد  این سازمان عنوان آن 
را از سازمان ملی به سازمان  مدارس پرورش 

استعدادهای درخشان تقلیل می دهند.  
وی افزود: کار استعدادیابی و پرورش 
نخبگان  به  را  اینکه  جوانان  برای  استعداد 
اثرگذار تبدیل کنیم جزو وظایف سمپاد  است 
نباید ماموریت های این سازمان را صرفًا  و 

سازمان  این  دهیم.  تقلیل  مدرسه  داری  به 
را با کار سنگین صرفاً  مدرسه داری فشل و 

ناکار آمد نکنیم. 
بیان  با  نخبگان  ملی  بنیاد  معاون 
کمک  با  سازمان  بتواند  این  اگر  اینکه 
ملی  بنیاد  و  پرورش  و  آموزش  وزارت 
ز  ا آنچه  برسد  هدف  این  به   نخبگان 
گفت:  محقق  می شود  سمپاد می خواهیم 
اگر انواع ساحت های تربیتی و استعدادها را 
 به رسمیت بشناسیم و این رویکرد، سرآغاز 
در  که می توانند  باشد  شناسایی  افرادی 
موقع  آن  ایجاد  کنند،  خوبی  تغییرات  آینده 
شده  شناسایی  استعدادهای  این  همه  رشد 
 برنامه ریزی می کنیم. الستی افزود: یک فرد 
نخبه و دارای استعداد باید با مسائل  اجتماعی 
آشنا باشد و به طور طبیعی در سطح جامعه 

 حضور داشته باشد.  
وی تاکید کرد که اگر فقط بر مبنای یک 
تحصیلی  استعداد  تحصیلی  یعنی  ساحت 
حرکت کنیم این دانش آموزان را  جدا کرده 
و نظام آموزشی مجزایی جدای از سایرین در 
نظر  بگیریم این جداسازی منجر به تربیت افراد 

تحول آفرین در  جامعه نخواهد شد. 
معاون بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه 
و  آموزش  تمام  باید  برای  سمپاد  سازمان 
پرورش کارکرد کشف استعدادهای  مختلف 
را داشته باشد گفت: اگر معلمی استعداد دانش 
 آموزی را در یک منطقه دور دست کشف کرد 
باید چه کند؟  معلم باید با سازمان در ارتباط 

باشد و سازمان کمک کند که  استعداد این فرد 
در مسیر درست هدایت شود. 

الستی ادامه داد: برای کشف و پرورش 
انجام  فعالیت های فراوانی  باید  استعداد 
تربیت  و  آموزش  شناسایی،  روش  دهیم. 
 مربی، استفاده از امکانات آموزش و پرورش 
و سایر نهادهای مربوط باید مدنظر قرار بگیرد 
و پروتکلی در این  زمینه تهیه شود. آن وقت 
اگر سازمان به این نتیجه رسید در  مناطقی 
باید مدارس نمونه وجود داشته باشد که توانایی 
 تربیتی ایجاد کند، مسئله ای نیست و می توان 
این کار را  انجام داد؛ اما مسئله این است که 
ماموریت سمپاد صرفاً  نباید به مدرسه داری 
محدود شود. وی با اشاره به سیاست تفکیک 
و جداسازی گفت: اگر این  سیاست منجر به 
خود  اهداف  جز  به  نتایج  یکسری  دریافت 
آموزشی است.  باشد خالف عدالت   مدارس 
مثاًل اصرار  دارم فرزندم به مدرسه سمپاد برود 
نه به دلیل اینکه به علوم  عالقه مند است و 
در آن استعداد دارد بلکه به این دلیل که  آینده 
آینده  و  دارد  دانشگاه  به  برای ورود  بهتری 
بهتری برای  کسب و کار و غیره خواهد داشت. 

به  جداسازی  اگر  اما  داد:  ادامه  وی 
پرورش  برای  امکانات  ویژه  ایجاد  معنای 
عدالت  خالف  است  مختلف  استعدادی 
 نیست. جداسازی اگر هیچ برتری اجتماعی 
ایجاد نکند کار  بدی هم نیست و به معنای 
وجود مدارس تخصصی است. معاون بنیاد ملی 
نخبگان با بیان اینکه انجمن آماتوری نجوم 

گفت:  موفق ترین  انجمن های ماست،   از 
یک علت کسب  توفیقات متعدد این انجمن 
این است که یادگرفتن علم نجوم  هیچ آورده 
اجتماعی ایجاد نمی کند و کسی که به سمت 
عالقه  و  عشق  دلیل  به  صرفاً  آن  می  رود 
است.  وی ادامه داد: اما رشته ای چون زیست 
شناسی با پزشکی  گره خورده است. یکی از 
افراد سرشناس علم پزشکی را  می  شناسم که 
اثرگذاری زیادی در حوزه های مختلف علمی 
و  اجتماعی دارد و یک بار گفت عمرم را تلف 
پزشکی می رفتم  رشته  به  زیرا  نباید  کردم 
متاسفانه  باید زیست شناسی  می  خواندم.  و 
شاهد هستیم که جامعه و خانواده وی را  به 

سمت پزشکی سوق داده است. 
اینکه   ۹۰  به   یکی  به  پاسخ  در  وی 
درصد دانش آموزان به خاطر کنکور به سمت 
سمپاد می روند؟ گفت:  به نطرم نکته درستی 
است. سازمان سمپاد به جای آنکه  ماموریت 
افقی  ماموریت  باید  باشد  داشته  عمودی 
داشته  باشد. عمودی یعنی یک عده خاص 
دهیم  به انها  آموزش  و  کنیم  انتخاب  را 
اما  باشیم.  نداشته  مسئولیتی  بقیه  برای  و 
اگر  سمپاد سازمانی با ماموریت افقی باشد باید 
با معاونت  آموزشی، پرورشی، کانون پرورش 
فکری کودکان، بنیاد  ملی نخبگان همکار باشد 

و امکانات رد و بدل کند. 
الستی افزود: تا کنون دیدگاه اینگونه 
دیدگاه های مختلف  مسئوالن  است.  نبوده 
سمپاد  را  مدارس  قباًل  وزیر  داشته اند یک 
کم و یکی زیاد کرده است و بعد در تامین 

امکانات مانده  اند. 
بیان  با  نخبگان  ملی  بنیاد  معاون 
فعالیت های  گذشته سمپاد  نقد  قصد  اینکه 
را در این برنامه ندارم اظهار کرد: در شرایط 
است؛  الزامی  سمپاد  مدرسه  داشتن   امروز 
تخصصی  مدرسه  مدارس  تخصصی.  اما 
به این معنی است که در انتها  نتیجه برای 
آنچه  از  برداری  بهره  دانش آموز افزایش 
باشد  که در آن استعداد دارد و به دنبال برتری 
باید  نیست.  کنکور  در  و  موفقیت  اجتماعی 
بپذیریم ساحت های استعدادی  متنوع است. 

مطالبه اجتماعی اجازه نمی دهد مدارس سمپاد تعطیل شود
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زیر نظر: بهنام مومنی

معیارهای انتخاب سرباز نمونه
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا چگونگی برگزاری دوازدهمین جشنواره 

حضرت علی اکبر) جوان سرباز( را تشریح کرد.
سردار محمد اظهارداشت: به منظور افزایش روحیه کار، ایجاد انگیزه رقابت 
به  نهادن  ارج  و  سربازی  شامخ  مقام  از  تجلیل  اجتماعی،  منزلت  ارتقای  سالم، 
خدمات صادقانه و ... برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر )ع( - )جوان سرباز( 
توسط معاونت نیروی انسانی ناجا صورت پذیرفته است. این جشنواره با تأسی از 
ایثار و رشادت های حضرت علی اکبر)ع( به عنوان جوان سرباز امام حسین)ع( با 
پیشنهاد ناجا از سال 88 تاکنون برگزار شده و هدف از آن ارتقای جایگاه و منزلت 
خدمت سربازی، هویت بخشی به جوانان سرباز، تکریم سربازان و ارتقای روحیه 
و انگیزه خدمتی آنان، نشاط آفرینی در جامعه سربازی و مهمتر از همه معرفی 

الگوی سرباز نمونه انقالب اسالمی است.
وی افزود: تجلیل، تکریم و ارائه الگوهای موفق و برتر به جامعه سربازان 
نیروهای مسلح و فرهنگسازی با تأکید بر ارزش ها و آموزه های اسالمی، انقالبی 
و ملی، ارتقای روحیه و انگیزه خدمتی سربازان، تقویت نگرش مثبت و ارتقای 
رفتاری فرماندهان، مسئوالن و کارکنان نسبت به جامعه سربازان برخی از اهداف 

برگزاری این جشنواره است.
شرفی ادامه داد: ارتقای نشاط و پویایی و هویت بخشی به جامعه سربازان، 
تقویت اعتماد به نفس و خودباوری در سربازان، ارتقای سطح منزلت و قداست 
و  انسجام  وحدت،  تعمیق  و  تقویت  کشور،  و  جامعه  در  عمومی  وظیفه  خدمت 
یکپارچگی در نیروهای مسلح، زمینه سازی برای بروز خالقیت و افزایش نشاط 
اجتماعی و امید به آینده جوانان، الگوسازی مناسب برای جوانان سرباز و کمک 
در جهت رشد و ارتقای هدفمند آنان، شناسایی جوانان سرباز مستعد و توانمند و 
برنامه ریزی مناسب برای سازماندهی و حمایت از آنان، ارزش نهادن به اندیشه و 
کارکردهای سازنده جوانان سرباز در تمام عرصه ها و ... از دیگر اهداف برگزاری 
جشنواره است.وی همچنین خاطرنشان کرد: برابر تدابیر ابالغی ستاد کل نیروهای 
ارتقای منزلت خدمت سربازی و تقدیر و قدردانی از تالش  مسلح و به منظور 
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و نشاط آفرینی در جامعه سرباز، مقرر شد  جشنواره 
طی چهار مرحله شهرستانی، استانی، سازمانی و نیروهای مسلح برگزار شود و طی 

آن از سربازان نمونه نیروهای مسلح تجلیل به عمل آید.
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ل  مسئو م  مقا یک 
از  حمایت  لزوم  بر  کارگری 
ساختمانی  و  فصلی  کارگران 
در ایام کرونا به ویژه شروع فصل سرما 
تاکید کرد و گفت: شرایط دریافت وام 
آسیب  گروه های  برای  مسکن  ودیعه 

پذیر و کارگران باید تسهیل شود.
هادی ساداتی، اظهار کرد: امسال 
تداوم  دلیل  به  ساختمانی  کارگران 
دچار  معیشتی  نظر  از  کرونا  ویروس 
مشکل شدند و با توجه به اینکه پیک 
با  است،  تابستان  و  بهار  در  آنها  کار 
شروع فصل سرما فعالیت آنها متوقف 
هایشان  خانواده  معاش  امرار  و  شده 
حفظ  برای  لذا  شد  خواهد  سخت 
معاش کارگران الزم است تدبیر ویژه 

ای اندیشیده شود.
توقف فعالیت کارگران 

ساختمانی با آغاز فصل سرما
وی تصریح کرد: خیلی از استانهای 
استانهای معتدل و گرم که  ما منهای 
کنند،  کار  توانند  می  هم  زمستان  در 
مخصوصا در استانهای مناطق سردسیر 
مثل اردبیل، همدان و خراسان شمالی در 
زمستان توقف کار دارند و به جز کارهای 
داخلی ساختمانی نمی توانند کار چندانی 
داشته باشند چون برف وسرما و یخبندان 
فعالیتشان  و  دهد  نمی  فعالیت  اجاره 

متوقف می شود.
تسهیل شرایط دریافت وام 
ودیعه مسکن برای کارگران

های  انجمن  کانون  رئیس  نایب 
درخصوص  ساختمانی  کارگران  صنفی 

پرداخت کمک ودیعه اجاره مسکن اظهار 
ساختمانی  کارگران  از  تعدادی  کرد: 
ثبت  مسکن  ودیعه  وام  دریافت  برای 
نام کردند و ظاهرا بخشنامه ای هم به 
بانکها ارسال شده است. معتقدم شرایط 
دریافت وام سخت است و همه کارگران 
نمی توانند این کمک ودیعه مسکن را 
دریافت کنند و باید شرایط دریافت برای 
گروههای آسیب پذیر و جامعه کارگری 

تسهیل شود.
چگ برگشتی و ضامن مانع 

دریافت وام
از  افزود: طبعا صرفنظر   ساداتی 
اجاره  جمله  از  نیاز  مورد  مدارک  ارائه 
معرفی  بانک  به  هم  ضامن  باید  نامه 
سیاست  تناسب  به  بانکها  که  شود 
و  خواهند  می  کارمند  ضامن  دو  خود 

بخش  این  در  کارگران  است  ممکن 
دولت  اگر  البته  شوند.  مشکل  دچار 
جای  به  که  کند  صادر  دستورالعملی 
بازاری هم می  ضامن کارمند، ضامن 
هم  باز  کرد  معرفی  بانکها  به  توان 
مشکالت دیگری سر راه دریافت وام 
برگشتی  باید چک  افراد  و  دارد  وجود 
لذا  باشند  نداشته  بانکی  مشکالت  یا 
باید  کارگران  برای  وام  دریافت  موانع 

برطرف شود.
پیش بینی راهکار حمایت از 

کارگران ساختمانی در فصول سرد
دریافتی  گفت:  پایان  در  وی 
کارگران ناچیز است و قادر به پرداخت 
لذا  نیستند  مسکن  ودیعه  وام   اقساط 
تسهیل  برای  راهکاری  باید  دولت 
دریافت وام توسط کارگران پیش بینی 

آغاز فصل سرما در  به  توجه  با  و  کند 
فعالیت  توقف  و  کشور  نقاط  از  برخی 
از  حمایت  برنامه  ساختمانی،  کارگران 
خطر  به  برای  را  کارگران  دسته  این 
در  هایشان  خانواده  معیشت  نیفتادن 

دستور کار قرار بدهد.
کرونا  ویروس  شیوع  دنبال  به 
فعالیت بسیاری از کارگران ساختمانی و 
فصلی متوقف شد و معیشت آنها به دلیل 
آنکه مشمول دریافت تسهیالت حمایتی 
و مقرری بیمه بیکاری کرونا نمی شدند 
به سختی گذشت. با توجه به آغاز فصل 
از نقاط کشور، پیش  سرما در بسیاری 
بینی راهکار حمایتی و تدوین برنامه ای 
ویژه برای جلوگیری از به خطر افتادن 
ساختمانی  و  فصلی  کارگران  معیشت 

ضروری است.

مدیران بانک مسکن در هفته دولت با حضور در مرکز ارتباط با 
مشتریان بانک)call center( به سواالت مشتریان و عموم مردم 

پاسخ خواهند داد
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس 
برنامه ریزی به عمل آمده به منظور ایجاد امکان ارتباط بین 
مردم و مدیران ارشد بانک مسکن به مناسبت هفته دولت، 
مدیران بانک مسکن با حضور در مرکز ارتباط با مشتریان 
این بانک در روزهای 2 و 3شهریور ماه از ساعت ۱۰ الی 
۱2 به سواالت مردم در حوزه فعالیت های بانک مسکن پاسخ 

می دهند.مطابق با زمان بندی انجام شده در روز یکشنبه 2 شهریور ماه مدیران امور 
طرح و برنامه،امور اعتباری و امور استانها و بازریابی آماده پاسخگویی به سواالت 
و مشکالت مردم در ارتباط با تسهیالت و خدمات بانکی، و در روز دوشنبه مورخ 
3 شهریور ماه مدیران امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانکداری الکترونیک به 
سواالت و مشکالت مردم در خصوص بانکداری الکترونیک و خدمات غیر حضوری 
و مدیر امور مالی در خصوص صندوق دارای یکم و سهام عدالت آماده پاسخگویی 

به عموم مردم می باشند.
مشتریان می توانند در روزهای ذکر شده با مرکز ارتباطات مردمی بانک مسکن 

به شماره ۶۱۰88-۰2۱ تماس حاصل فرمایند.

معاون مالی و پشتیبانی تصریح کرد؛
بانک توسعه تعاون تکالیف قانونی در ارتباط با قوانین مالیاتی را 

دقیق و شفاف اجرا نموده است
معاون مالی و پشتیبانی بانک توسعه تعاون در گفتگو 
حکم  اجرای  بر  تأکید  بانک، ضمن  این  عمومی  روابط  با 
قانون مالیات های مستقیم در این بانک، بر استمرار تعامل 
و همکاری دقیق و شفاف با سازمان امور مالیاتی بر اساس 

قوانین جاری کشور، تأکید کرد.
محمد ذوالفقاری، معاون مالی و پشتیبانی بانک توسعه 

تعاون در گفتگو با روابط عمومی این بانک، ضمن رد کامل برخی خبرسازی ها مبنی 
بر استنکاف این بانک از ارائه اطالعات به سازمان امور مالیاتی درراستای اجرای 
قانون مالیات های مستقیم گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک صددرصد 
دولتی خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین جاری کشور می داند. ازاین رو درراستای 
شفافیت نظام مالی و مالیاتی کشور با توجه به تکالیف مقرر در قانون مالیات های 
مستقیم )علی الخصوص بند پ ماده ۱۶۹( از ابتدای سال ۱3۹۶ )ریز تراکنش های 
سال ۱3۹۵( اقدام به ارسال کلیه تراکنش های بانکی مربوط، مطابق آیین نامه اجرای 

تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی نموده است.
توسعه  بانک  مدیرعامل  فی مابین  موافقتنامه  اساس  بر  ذوالفقاری،  گفته  به 
تعاون با رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی در سال ۱3۹۶ و همچنین موافقت نامه 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با رئیس کل وقت بانک مرکزی مقرر گردید کلیه 
بانک ها اطالعات خود را از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند 
که اطالعات مربوط به سال های ۹۶ و ۹۷ در موعد مقرر به بانک مرکزی ارسال و 

تأییدیه الزم از آن بانک اخذ گردید.
وی تأکید کرد: ضمنًا این بانک کلیه تکالیف مقرر در قانون بودجه و مالیات 
بر ارزش افزوده )ماده 3۰( را بر مبنای درخواست های خاص سازمان امور مالیاتی 

به صورت دقیق انجام می دهد.
معاون مالی و پشتیبانی بانک توسعه تعاون افزود: همچنین اعمال ماده 3۰ ریز 
تراکنش های مشتریان از ابتدای تأسیس بانک در حال اجرا بوده که مطابق قانون 
در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کلیه حساب های افتتاحی و بسته شده به 

این سازمان اعالم می شود.
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: همکاری و همیاری خوبی بین بانک 
توسعه تعاون و سازمان امور مالیاتی در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی برقرار می باشد 
و این بانک در موعد مقرر نسبت به بارگذاری اطالعات تعیین شده در قانون، در 
سامانه مربوط به سازمان امور مالیاتی اقدام نموده و تأییدی آن را نیز دریافت نموده 
است. لذا اولتیماتوم رئیس سازمان امور مالیاتی شامل این بانک نبوده و بانک توسعه 
تعاون به عنوان یک بانک دولتی تعامل خوب و سازنده ای را با سازمان مربوطه دارد.

در طرح تجهیز منابع »به سوی برتری« محقق شد؛
حفظ سیر صعودی جذب منابع ارزان قیمت

همکاران سخت کوش بانک آینده، موفق شدند تا در 
طرح تجهیز منابع »به سوی برتری«، به دستاورد منحصر 

به فردی رسیدند.
   طرح مدیریت تجهیز منابع »به سوی برتری« در 
روز پنج شنبه، ۱3۹۹/۰۵/23، پایان یافت. این طرح، از روز 
سه شنبه ۱3۹۹/۰۴/23 آغاز و به مدت یک ماه در راستای 

تجمیع منابع ادامه داشت که تالش همکاران شعب سراسر کشور به منظور بیشینه 
سازی فروش محصوالت و کیفیت خدمات در شاخص هایی نظیر: افتتاح سپرده، 
طرح اعتباری آینده داران، ارائه تسهیالت در قالب محصوالت مصوب بانک مرکزی 
ج.ا.ایران و محصوالت و خدمات بانکداری الکترونیکی، با قوت روزافزون باقی است. 
از جمله دستاوردهای منحصر به فرد همکاران شعب در بازه زمانی یاد شده، 
حفظ سیر صعودی در جذب منابع ارزان قیمت، وصول مطالبات و معوقات، فروش 

طرح اعتباری آینده داران بوده است.
شایان ذکر است؛ آن دسته از شعبی که موفق به افزایش منابع خود در مقایسه 
با آغاز طرح »به سوی برتری« شدند، حسب تصمیم مدیران محترم بانک، از پاداش 

آن بهره مند گردیدند.

پیام تبریک بانک مسکن به مناسبت روز پزشک
روز  پیامی  در  بانک مسکن  روابط عمومی  اداره کل 

پزشک را به همه پزشکان ارجمند تبریک گفت.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در این متن 
آمده است:روز میالد حکیم سرفراز و نامدار ایرانی، بوعلی سینا 
که شیوه ی زیست او جلوه ی تمام عیاری از اهمیت توأمان 
سالمت عقل و جسم است، فرصتی مهیا نموده تا به نمایندگی 

از تمامی کارکنان بانک پر افتخار و مردمی مسکن، از زحمات همیشگی پزشکان 
ارجمند و فرهیخته خصوصا در ایام سختی که در آن به سر می بریم، قدردانی کنیم.

در ادامه ی این پیام آمده است:از صمیم قلب برای متولیان و بانیان سالمت 
ایرانیان، پزشکان ارجمند و تمامی همراهان ایشان در حوزه سالمت، آرزوی سالمتی، 
کامرانی و خوشوقتی داریم وضمن تبریک روز پزشک به این بزرگواران، سالمتی، 
خوشحالی و پیروزی را برای آنان و تمامی ملت ایران، از درگاه الهی مسألت داریم.

پیام تبریک مدیر عامل بانک رفاه به مناسبت روز پزشک
مدیر عامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن 
یکم شهریور ماه مصادف با روز پزشک را به پزشکان و جامعه 

پزشکی کشور تبریک گفت.
متن  کارگران،  رفاه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

پیام به این شرح است:
بسمه تعالی

فرا رسیدن یکم شهریور ماه زادروز طبیب نامدار، برجسته و نابغه بزرگ ایرانی، 
شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک را محضر گرانقدر تمامی پزشکان سرزمینمان 

صمیمانه تبریک عرض می نمایم.
به راستی شما پزشکان و طبیبان معزز و برجسته، شما ناجیان سپیدپوش زمینی 
چه شجاعانه و دالورانه ایستادید پای قسم، صبورانه و متعهدانه تالش کردید تا 
زندگی از نفس نیفتد.به واقع کالم عاجز است از توصیف انبوه رنج و محنتی که به 

واسطه شیوع ویروس شوم و بی رحم کرونا متحمل گشتید.
نام و جایگاه جلیل القدر شما پزشکان و اطبا همواره واال و برجسته بوده و 
هست اما نقش بی بدیل و ارزشمند شما در راه مبارزه با ویروس کرونا و تالش 
برای نجات جان هموطنان مبتال به بیماری، همواره و همیشه بر جریده تاریخ ثبت 

و ضبط خواهد ماند.
بانک رفاه به عنوان بانک سالمت محور کشور مفتخر و خرسند است که به 

شما تالشگران عرصه سالمت خدمات ارائه می کند. 
بانک رفاه کارگران به پاس ارج نهادن به جانفشانی و ایثار پزشکان محترم 
همواره اهتمام داشته با طراحی و عرضه خدمات و محصوالت بانکی در شأن و 

منزلت این جامعه معظم و گرانقدر، قدردان باشد.
ضمن تبریک مجدد این روز فرخنده و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سالمت 
که نامشان همیشه جاویدان است، آرزومندم سایه شوم ویروس کرونا هرچه زودتر 
از آسمان میهن عزیز اسالمیمان دور شود.اعتالی میهن سرافراز اسالمی و صحت، 

سالمت و بهروزی شما پزشکان گرانقدر را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

معاون وزیر نفت در امور گاز اعالم کرد؛
تولید ساالنه ۲۵۰ میلیارد مترمکعب گاز در کشور

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه تولید ساالنه گاز طبیعی کشور 
2۵۰ میلیارد مترمکعب است، از بهره مندی ۹۵ درصدی مردم ایران از گاز تا پایان 

امسال خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی اظهار 
کرد: هفته دولت همیشه یادآور خاطره شهیدان رجایی و باهنر است، شاید علت 
اینکه یاد این دو عزیز در خاطر ما دولتی ها مانا شده است، روش و منش این دو 
عزیز بود که عمدتًا دغدغه مردم را داشتند و دغدغه شان فقط خدمت به مردم بود.

وی ادامه داد: جنش کار شرکت ملی گاز ایران خدمت رسانی به مردم است 
و در طول سال های گذشته هم این توفیق را داشته که در خدمت گزاری به مردم 
به ویژه در بحث گازرسانی به روستاها، شرایط بسیار خوبی را ایجاد کند به طوریکه 
در گازرسانی به روستاها، اتفاق بسیار خوبی طی سال های اخیر افتاده و تقریبًا در 
طول هفت سال گذشته، گازرسانی به روستاها بیش از دو برابر توسعه یافته و در 

هر سال تقریبًا 3 هزار روستا به شبکه گاز متصل شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد:  افتخار این را داریم که از دو 
هفته پیش، افتتاح پروژه های گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور را در قالب 
طرح »پویش سبز« شروع کرده و در سه هفته آینده هم ادامه پیدا می کند که 
پیش بینی می کنیم در قالب طرح »پویش سبز« بیش از ۹۰۰ روستا و ۱۱ شهر 
را به شبکه گاز متصل کنیم که برای اجرای این پروژه ها بیش از هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان هزینه شده است.  تربتی افزود: توجه داشته باشید که این »پویش 
سبز« و توسعه گازرسانی که طی این سال ها رخ داده، در شرایط تحریم اجرایی 
شده و ما مسائل و مشکالت اقتصادی زیادی داشتیم؛ تأمین منابع مالی در این 
سال ها کار راحتی نبود، اما خوشبختانه با توجه به ظرفیت های قانونی که در بند 
»ق« و در بحث جایگزینی گاز به جای فرآورده ها ایجاد شده بود توانستیم منابع 
مالی را از محل فروش محصوالتی که گاز به جای آن ها مصرف شده، تأمین و 
همه این توسعه ها را بدون آنکه کمترین بار مالی را بر دولت تحمیل کنیم، انجام 

دهیم که از این بابت بسیار خرسندیم.
وی همچنین با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران هم اکنون با تولید حدود 
2۵۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال که تقریبًا معادل بیش از ۴ میلیون بشکه نفت 
در روز است، بخش عمده ای از کشور را زیر پوشش گازرسانی قرار داده است، 
گفت: هم اکنون تقریبًا همه شهرها گازرسانی شده و یا در حال گازرسانی هستند 
و تا پایان سال تقریبًا شهری که گازرسانی نشده باشد نخواهیم داشت؛ به جز چند 
شهر محدود که به دلیل محدودیت های مربوط به آثار باستانی و مواردی از این 

قبیل، گازرسانی نمی شوند.
بر  افزون  امسال در هفته دولت  تاکید کرد:  امور گاز  معاون وزیر نفت در 
برنامه هایی که در طول سال داریم و برنامه افتتاح تعداد قابل توجهی از پروژه های 
گازرسانی شهری و روستایی، بحث افتتاح تعدادی از پروژه های زیرساختی از طریق 

خطوط لوله و ایستگاه های تقویت فشار در برنامه است.
جزو  کشور  استان های  از  توجهی  قابل  تعداد  تقریبًا  کرد:  تصریح  تربتی 
استان های سبز و در قالب »پویش سبز« از مرز ۹۵ درصد گازرسانی عبور کرده اند 
و بر این اساس تالش داریم تا بساط توسعه گازرسانی را از این استان ها خارج 
و توان اجرایی شرکت را به سمت استان هایی که کمتر توسعه یافته اند و یا هنوز 

ظرفیت گازرسانی در آن استان ها تکمیل نشده، هدایت  کنیم.
که عالوه  است  این  گازرسانی  توسعه  و  گاز  پروژه های  خوبی  افزود:  وی 
بر رفاه و آسایشی که برای مردم فراهم می کند، سبب توسعه صنایع وابسته یا 
همان صنایع خرد می شود به دلیل اینکه تقریبًا تمام کاالی مصرفی این پروژه ها 
در داخل کشور تأمین می شود و عمال عالوه بر رفاه مردم، توسعه کارخانه های 
کوچکی را که در سراسر کشور محصوالت مورد نیاز صنعت گاز را تولید می کنند 
را هم به ارمغان می آورد که این صنایع می توانند هم منافع خوبی داشته باشند و 
هم در شرایط سخت اقتصادی، به حیات خویش ادامه دهند، ضمن آنکه در کنار 

توسعه های گازرسانی، این صنایع می توانند اشتغال زایی خوبی هم داشته باشند.
معاون وزیر نفت در امور گاز امسال را سال جشن ۹۵ درصدی گازرسانی به 
مردم معرفی کرد و گفت: عالوه بر گازرسانی به مردم که تقریبًا در دنیا به عنوان 
نخستین کشوری هستیم که چنین آمار گازرسانی شهری و روستایی را داریم، 
قرار است امسال بهره مندی ۹۵ درصدی مردم از گاز طبیعی را جشن بگیریم و 
ان شاءاهلل با تکمیل گازرسانی به روستاهایی که در دست اجرا است، تقریبًا ۹۵ 

درصد مردم تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار خواهند گرفت.
تربتی یادآور شد: افزون بر بحث گازرسانی به شهرها و روستاها، اتفاق خوب 
دیگری که در بحث گازرسانی به وقوع پیوسته ارزش آفرینی است که ما از این کار 

ارزش ریالی خوبی را عاید کشور می کنیم.
وی در پایان با اشاره به تأکیدات  مقام معظم رهبری درباره صیانت از مخازن 
و ذخایر نفت و گاز کشور،تصریح کرد: اتفاقی که امروز می افتد این است که ما گاز 
را عالوه بر مصارف خانگی و مردمی، به پتروشیمی ها هم اختصاص دادیم و بخش 
عمده ای از گاز در حوزه پتروشیمی ها به محصوالت با ارزشی تبدیل می شود که 

ارزآوری بسیار خوبی برای کشور دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:
تکمیل زنجیره تولید 

در صنعت پتروشیمی راه دور زدن تحریم هاست
پتروشیمی  اینکه صنعت  بیان  با  معادن مجلس  و  عضو کمیسیون صنایع 
اقتصادی  تحریم های  که  کنونی  شرایط  در  گفت:  است،  کشور  توسعه  پیشران 
مشکالتی برای فروش نفت ایجاد کرده، تکمیل زنجیره تولید در صنعت پتروشیمی 

راه دور زدن تحریم هاست.
اهلل وردی دهقانی، به سفر چندی پیش برخی اعضای کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی به منطقه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر اشاره کرد 
و گفت: در این بازدید به خوبی مشاهده شد که صنعت پتروشیمی دارای ظرفیت 

عظیمی است که باید از چنین توانایی برای ارزآوری کشور استفاده شود.
اختیار  در  را  گاز  و  نفت  عظیم  ذخایر  ایران  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارد، افزود: زمانی که صحبت از جلوگیری از خام فروشی مطرح می شود یکی 
از راهکارهای رسیدن به چنین هدفی توسعه و پیشرفت صنعت پتروشیمی است، 
این صنعت یک منبع درآمدی بزرگ است که بیشترین صادرات غیرنفتی را به 

خود اختصاص داده است و می تواند پشتوانه اقتصادی کشور باشد.
کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
صادرات  جایگزینی  رو  این  از  ارزآورست،  و  سودآور  صنعتی  پتروشیمی 
اصل، مدنظر  به عنوان یک  باید  درآمدهای کشور  افزایش  به منظور  غیرنفتی 
قرار گیرد. البته استفاده از فناوری های روزآمد در این صنعت نیز روند توسعه 

آن را شتاب می دهد.
همه  در  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  اینکه  بر  تاکید  با  دهقانی 
است،  آن  مشکالت  رفع  یا  و  کشور  پتروشیمی  صنعت  به  کمک  آماده  حال 
توسعه  پیشران  و  زیربنای صنعت کشور  می توان  را  پتروشیمی   : کرد:  عنوان 
دانست، این صنعت در ایران امکانات و ظرفیت های خوبی دارد باید از آن به 

استفاده کرد. نحو احسن 

سرمایه گذاری ۸ میلیارد دالری آمریکایی ها 
در صنعت انرژی عراق

شرکت های انرژی ایاالت متحده آمریکا پیش از بازدید نخست وزیر عراق 
از کاخ سفید از سرمایه گذاری های خود در عراق رونمایی کردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از واشینگتن، پنج شرکت آمریکایی از جمله 
شورون در حالی که مصطفی الکاظمی برای نخستین دیدار خود از کاخ سفید در 
روز پنجشنبه )3۰ مردادماه( مهیا می شد، توافق هایی را با دولت عراق و با هدف 

تقویت بخش انرژی این کشور امضا کردند.
وزارت انرژی آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد: شرکت های هانی ول اینترنشنال، 
بیکر هیوز، جنرال الکتریک، استالر انرژی و شورون توافق نامه هایی تجاری به 

ارزش 8 میلیارد دالر را با وزرای نفت و برق عراق امضا کردند.
منخست وزیر عراق، روز پنجشنبه )3۰ مردادماه( در حالی که اقتصاد این 
کشور به دلیل محدودیت های اعمال شده برای مهار ویروس کرونا و قیمت های 
نفت با چالش های بسیاری روبه روست، برای نخستین بار به مالقات دونالد ترامپ، 

رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید رفت. 
دن برویلت، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ای گفت: این قراردادها برای 
آینده انرژی عراق مهم است و اطمینان دارم که همان شرکت هایی که در استقالل 
انرژی آمریکا نقش داشته اند، از تخصص خود برای کمک به عراق و دستیابی این 

کشور به توانایی های بالقوه خود در بخش انرژی استفاده خواهند کرد.
این توافق ها روز چهارشنبه پس از دیدار وزیران نفت و برق عراق با وزیر 
انرژی آمریکا و برگزاری میزگرد نخست وزیر عراق با صنایع انرژی ایاالت متحده 

آمریکا در واشنگتن امضا شد.

یک مقام مسئول کارگری:

شرایط وام ودیعه مسکن برای کارگران آسان شود
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

ی  ها ه  ژ و پر ضه  عر
سوی  از  بورس  در  ساختمانی 
شرکت های سرمایه گذاری زمین 
و ساختمان که بنا به گفته مسئوالن تا یک 
ماه آینده محقق می شود امکان خرید متری 
کالن  و  خرد  سهامداران  برای  را  مسکن 
معتقدند  برخی  بین  این  در  فراهم می کند؛ 
فرایند بورس منجر به افزایش قیمت مسکن 
می شود و در سوی دیگر موافقان می گویند 
که ساخت و ساز با این روش رونق می گیرد.

تا یک ماه آینده با انتشار اوراق سلف 
ساختمانی  های  پروژه  استاندارد،  موازی 
در  شود.  می  فروش  پیش  کاال  بورس  در 
موازی  سلف  اوراق  امیدنامه  خصوص  این 
گذاری  سرمایه  شرکت  توسط  استاندارد 
و  تهیه  مسکن  بانک  به  وابسته  مسکن 
افراد  است.  شده  تحویل  کاال  بورس  به 
متری،  صورت  به  قالب  این  در  می توانند 

مسکن خریداری کنند.
یک  طی  سودده  بازارهای  از  یکی 
که  است  بوده  کاال  بورس  گذشته،  سال 
گوی سبقت را از رقبا ربود؛ البته آمار و ارقام 
بلند مدت بورس هم نشان می دهد که رشد 
بیشتری نسبت به بازارهای مسکن، طال و 
ارز داشته است. در ماه های اخیر هم شاهد 
افزایش اقبال به بازار بورس بوده ایم و رکورد 
شکنی هایی در شاخص کل اتفاق افتاد و 
حتی برای اولین بار وارد کانال دو میلیونی 
شد البته بعد از آن بازار با چند اصطالح به 
شاخص یک میلیون و ۷۰۰ هزار رسید. با 
های  سرمایه  با  افراد  از  بسیاری  حال  این 
ریز و درشت در بازار بورس حضور دارند و 
با گسترش تکنولوژی، بعضًا به طور دائم با 
موبایل های خود وضعیت بازار را رصد می 
کنند. اما تلفیق بورس با حوزه مسکن نگرانی 
هایی بابت افزایش قیمت ها در بازار مسکن 

ایجاد کرده است.

مطابق این برنامه قرار است نقدینگی 
و  حمل  و  ساختمانی  های  پروژه  ساخت 
به  سهام  برگه های  واگذاری  طریق  از  نقل 
متقاضیان تامین شود. طبق مدلی که وزارت 
راه و شهرسازی ارائه کرده پروژه ها به صورت 
متری عرضه خواهد شد و ظاهراً هر سهم به 
عنوان یک متر مربع در نظر گرفته می شود. 
به طور مثال برای واحدی در طبقه چهارم یک 
ساختمان معادل ۱۰۰۰ برگه سهام با قیمت 
مشخص تعیین می شود. اگر فردی تمام هزار 
برگه را خریداری کند در پایان پروژه مالک 

واحد مد نظر خواهد بود.
راه  وزیر  معاون  محمودزاده،  محمود 
خصوص  این  در  قبل  مدتی  شهرسازی  و 
جذب  به  منجر  مسکن  بورس  که  گفت 
ساز  و  ساخت  رونق  و  خرد  های  سرمایه 
که  کرد  بیان  هم  را  این  البته  شد.  خواهد 
این بازار سوددهی مناسبی برای سهامداران 

به دنبال دارد.
و  کارشناسان  برخی  دیگر  طرف  از 
در  ملک  و  زمین  ورود  نمایندگان مجلس، 
افزایش قیمت می  را عامل  بورس مسکن 
رئیس  کوچی،  رضایی  محمدرضا  دانند. 
کمیسیون عمران مجلس در این خصوص 

می گوید: در حال حاضر بورس وضعیت عادی 
ندارد و هر چیزی که وارد بورس می شود به 
دلیل نقدینگی باال در کشور به قیمت غیر 

واقعی خرید و فروش خواهد شد.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه 
با رضایی کوچی هم  نیز  مشاوران امالک 
ایسنا  به  باره  این  در  خسروی  است.  نظر 
گفت: سهامدارانی که اقدام به خرید متری 
مسکن می کنند لزومًا با نیت رونق ساخت 
و ساز این اقدام را انجام نمی دهند بلکه به 
هستند  سود  دنبال  اقتصادی  فعال  عنوان 
و  زمین  قیمت  رشد  به  منجر  روند  این  و 

مسکن خواهد شد.
به گفته خسروی، مشکل رکود ساخت 
و ساز، عدم عرضه در بورس نیست بلکه به 
نبود رغبت سرمایه گذارب مربوط می شود. 
به هر حال قیمت مسکن در سال های اخیر 
افزایش و توان متقاضیان کاهش یافته است. 
کاری که دولت و مجلس باید انجام دهند 
تا  تولید مسکن است  تسهیلگری در حوزه 

عرضه با تقاضا متعادل شود.
دبیر کانون انبوه سازان هم در پاسخ به 
این سوال که تاثیر بورس مسکن در این بازار 
را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: سالیان 

سال است که به دلیل ورود دالالن و سفته 
بازارهای  از  پذیری  تاثیر  و همچنین  بازان 
اما  بوده  صعودی  مسکن  قیمت  موازی، 
انواع و اقسام مالیات برای سازندگان وضع 
شده و دولت ها با این اقدام مسکن گران 

را گران تر کردند.
ورود  کرد:  تاکید  پورحاجت  فرشید 
سختی  بسیار  کار  مسکن  حوزه  به  بورس 
نخواهد  آن  روی  بر  کنترلی هم  که  است 
مسکن،  بازار  ساماندهی  نسخه  تنها  بود. 
تعادل بخشی به نظام عرضه و تقاضاست. 
ساخت  برای  را  مناسب  زمین  باید  دولت 
مسکن ارزان قیمت به بخش تولید مسکن 
نیز قوانین رکودزا  اختصاص دهد. مجلس 
مردم  خرید  قدرت  تقویت  کند.  اصالح  را 
پرداخت  و  مالی  های  حمایت  طریق  از 
قرار  کار  دستور  در  نیز  مناسب  تسهیالت 
کاالی  از  مسکن  صورت  آن  در  گیرد. 
سرمایه ای به کاالی مصرفی تغییر ماهیت 

میدهد و قیمت ها پایین خواهد آمد.
متری  فروش  پورحاجت،  گفته  به 
مسکن در جهت تقویت بنگاه های تولیدی 
مسکن خواهد بود نه اینکه به خانه دار شدن 
مردم بیانجامد. نمونه این تجربه را در شاندیز 

داشتیم که نتایجش را هم دیدیم.
مسئوالن  ها،  مخالفت  این  وجود  با 
بورس  سازمان  و  شهرسازی  و  راه  وزارت 
بر این اعتقادند که با ایجاد بورس مسکن 
به عنوان یک بازار پیش نگر، امکان تامین 
قیمت ها  نوسان  ریسک  پوشش  و  مالی 

فراهم می شود.
استفاده از اوراق سلف استاندارد موازی 
در بازار امالک با هدف جذب منابع مالی و 
قراردادهای  امکان  با  مسکن  فروش  پیش 
ثانویه، از مزیت ابزارهای مالی بازار بورس 
استفاده  نگر  پیش  بازارهای  ایجاد  برای 

خواهد شد.

خرید متری مسکن در بورس، با موبایل؛

ورود مسکن به بورس، افزایش قیمت یا رونق بازار!؟

واردات برنج ممنوع شد
از روز گذشته ) شنبه( همزمان با اول شهریورماه ممنوعیت فصلی واردات 

اجرایی شد.
قرار بود از اول مردادماه واردات برنج به صورت فصلی ممنوع شود که با 
تصمیم ستاد تنظیم بازار به اول شهریورماه موکول شد. براین اساس از دیروز 
)شنبه( واردات و ترخیص برنج ممنوع  شد و تا اول آبان ماه نیز ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که طی مدت اخیر با توجه به حجم باالی برنج های 
دپو شده در گمرک که به حدود 3۰۰ هزار تن می رسد، رایزنی هایی برای تغییر 
در این تصمیم صورت گرفت اما در نهایت نتیجه مذاکرات به اعمال ممنوعیت 

منتهی شد.
با این وجود صاحبان برنج های رسوبی می توانند با رعایت قانون و حقوق 

مکتسبه نسبت به ترخیص برنج های خود اقدام کنند.
در حالی با اعمال ممنوعیت فصلی، حدود 3۰۰ هزار تن برنج در گمرک 
می ماند که گره اصلی ترخیص آنها در مدت اخیر مسایل ارزی بوده است ؛ به 
طوری که  بخش عمده ای از برنج های وارداتی در صف تخصیص ارز و یا در 

مرحله تامین ارز قرار دارند.

بهای جهانی طال افت کرد
بررسی تحوالت بازارهای جهانی نشان می دهد، به دنبال افزایش ارزش 
شاخص دالر در بازارهای جهانی،  طال بیشترین کاهش هفتگی خود را در آخرین 

معامالت صورت گرفته در این بازارها تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هر اونس طال در روز جمعه ) 3۱ مرداد( 
اما در  با ۰.2 درصد کاهش یک هزار و ۹3۹ دالر و ۶۴ سنت معامله شد، 
بازارهای آمریکا بهای فلز زرد کاهش بیشتری را تجربه کرد. بهای هر اونس 
طال در بازارهای آمریکا با یک درصد کاهش به سطح یک هزار و ۹۱۰ دالر 

و ۹۹ سنت رسید.
این گزارش همچنین نشان می دهد طال در بازارهای جهانی در هفته 
گذشته )منتهی به 3۱ مرداد( به صورت کلی با کاهش ۰.3 درصدی روبرو 

شده است و به زیر کانال دو هزار دالری سقوط کرده است.
 بهای شاخص جهانی طال نیز با افزایش ۰.۶ درصدی روبرو شد که این 

مساله سبب کاهش جذابیت طال برای سرمایه گذاران شده است.
هفته گذشته فلز زرد بیشترین کاهش هفتگی را در مدت زمان پنج ماه 

گذشته )فروردین-مرداد( تجربه کرد.

از  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رییس 
گذشته  روز  جلسه  در  مهم  تصمیماتی  اتخاذ 
شورای عالی بورس به منظور حمایت از بورس 
از  دوم   ETF و گفت: عرضه صندوق  داد  خبر 
انجام  سرمایه  بازار  و  بانکی  درگاه های  طریق 
بازارسرمایه  خبری  پایگاه  گزارش  می شود.به 
ایران، »حسن قالیباف اصل« در خصوص عرضه 
صندوق سرمایه گذاری دارا دوم گفت: سازمان 
بورس و اوراق بهادار مجوزهای الزم برای عرضه 
این صندوق را صادر کرده و  طبق برنامه ریزی ها، 

عرضه به موقع انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه عرضه این صندوق 

عمومی است و از طریق درگاه های بانکی و بازار سرمایه انجام 
می شود، افزود: افراد با کد ملی هم می توانند صندوق دارادوم 
را که مشتمل بر سهام شرکت های پاالیشی است، خریداری 
کنند البته، تعیین قیمت واحدهای این صندوق توسط هیات 
دولت در حال بررسی است.قالیباف صندوق دارا سوم را در 
دستور کار دانست و ادامه داد: البته درخواستی هنوز از سوی 
سازمان خصوصی سازی به سازمان در این زمینه ارسال نشده، 

اما این موضوع در دست پیگیری است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار جلسه امروز شورای 

عالی بورس را در راستای حمایت از بازار عنوان کرد و گفت: 
امروز در مورد سهام عدالت در شورای عالی بورس بررسی هایی 
انجام و قرار شد تا از اعتبارات کافی برای خرید سهام عدالت 
استفاده شود. سهام عدالت جزو سهام مهم و شرکت های بزرگ 
بازار است، ضمن اینکه قرار شد تا معامالت سهام عدالت به 
طور بلوکی توسط کارگزاری ها و نهادهای مالی انجام شود. 
بنابراین این سهام دیگر به صورت کد در بورس معامله نمی شود.

بازار تابع عرضه و تقاضا است
قالیباف در خصوص شرایط منفی بازار طی چند روز اخیر 

اظهار کرد: وضعیت بازار همواره تابع عرضه و 
تقاضاست. سرمایه گذاران باید بدانند که همیشه 
بازار صعودی نیست، بلکه قیمت ها از متغیرهای 
 موجود و اخبار و واقعیت های روز تاثیر می گیرد و 

این بازار همواره با ریسک همراه است.  
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رییس 
بازگشت  شامل  اخیر  تصمیمات  کرد:  تاکید 
ر  د ب  حدنصا یش  ا فز ا مالت،  معا عت  سا
و  درصد   ۱۵ به  ثابت  بادرآمد  صندوق های 
توجه  با  کارگزاری ها  عتباری  حدا فزایش  ا
تقاضا  بخش  تقویت  در جهت  روز  و  وضعیت  
انجام شد، البته در حال بررسی برای افزایش 
نیز هستیم. آن  رفع کندی  و  معامالت  ارتقای سیستم  و 

وی همچنین اجرای سهام شناوری را مناسب دوران رونق 
دانست و عنوان کرد: در شرایط فعلی، عرضه ای در این 

انجام نخواهد شد. راستا 
سرمایه  بازار  کرد:  تصریح  بورس  سازمان  رییس 
با  افزایش  این  هرچقدر  ولی  دارد  صعود  توانایی  همچنان 
چند  در  است.  مناسبتر  بگیرد،  صورت  مالیم تری  شیب 
هفته گذشته با وجود ریزش در بازار، متغیرهای بنیادی بازار 

تغییری نکرده است.

رییس سازمان بورس:

بازار تابع عرضه و تقاضا است
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ماسِک  تولید  کارگاه   
فرهنگسرای  در  یگان  ا ر
به  بسته  ا و ینی  و آ شهید 
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 
شهرداری کرج افتتاح شد.به گزارش 
حسین  امروز؛  کرج  خبری  پایگاه 
اینکه  به  اشاره  با  سیرایی  سعیدی 
اختیار  در  رایگان  کارگاه ماسک  این 
نیازمندان و قشر کم برخوردار جامعه 
از  یکی  داشت:  اظهار  دهد  می  قرار 
رسالتهای اصلی ما فرهنگ سازی و 
ارائه خدمات فرهنگی است که تجهیز، 
راه اندازی و افتتاح این کارگاه آن هم 
تحقق  منظور  به  اعتبار  کمترین  با 

همین هدف بوده است. 
در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
داریم  وظیفه  ما  همه  فعلی  شرایط 
برای مهار ویروس کرونا تالش کنیم 
روش  از  یکی  حال حاضر  در  گفت: 
و  رسانی  آگاهی  برای  موثر  های 
کنترل این ویروس استفاده از فضای 
فرهنگی  سازمان  که  است  مجازی 
را  مختلفی  های  برنامه  اجتماعی 

اجرایی کرده است.
 این مسئول نقش فرهنگسراها 
شهروندان  به  بخشی  آگاهی  در  را 
حال  در  داد:  ادامه  و  دانست  موثر 
پوشش  تحت  فرهنگسراهایی  حاضر 
این سازمان در مناطق مختلف کرج 

در  نحوی  به  هریک  که  دارد  وجود 
را  مطلوبی  اقدامات  فرهنگی  زمینه 

انجام می دهند.
آوینی  شهید  فرهنگسرای  مدیر 
به  اشاره  با  مراسم  این  در  نیز  کرج 
شهردار  معاون  جانبه  همه  حمایت 
اجتماعی  فرهنگی  سازمان  رئیس  و 
راه  و  تجهیز  از  شهرداری  ورزشی 
گفت:  جهادی  کارگاه  این  اندازی 
کارگاه،  این  اندازی  راه  اول  فاز  در 
در  خیاطی  صنعتی  چرخ  دستگاه   ۵

مجموعه مستقر شده که با همکاری 
پایگاه بسیج خلج آباد، بانوان خیاط به 
صورت داوطلب و جهادی کار دوخت 

ماسک ها را انجام می دهند.
مهشید رضایی ادامه  داد: تاکنون 
سه هزار عدد ماسک در این کارگاه 
شود  می  بینی  پیش  که  شده  تولید 
به  آمار  این  آینده  های  هفته  تا 
تعداد قابل قبولی برسد.به گفته این 
با  است  قرار  بعدی  فاز  در  مسئول؛ 
از  یکی  و  خصوصی  بخش  کمک 

الزم  تجهیزات  استان،  کارآفرینان 
جهت راه اندازی کارگاهی در فضایی 
بزرگتر و مجهزتر جهت ایجاد اشتغال 
مهیا  خانوار  سرپرست  بانوان  برای 
مراسم  این  در  است  شود.گفتنی 
کارگاه  این  در  فعال  خیِر  بانوان  از 

قدردانی شد. 
آثار  گالری  آیین  این  در حاشیه 
با  نیز  البرز  استان  هنرمندان  هنری 
نمایش بیش از 3۰ اثر منتخب مورد 

استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

با حضور معاون شهردار کرج:

کارگاه تولید ماسک در فرهنگسرای شهید آوینی راه اندازی شد
بدهکاری ۳۵ میلیارد تومانی مشترکان به گاز استان

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: ادارات، نهاد ها و واحدهای 
صنعتی و تولید بیش از 3۵ میلیارد تومان به شرکت گاز استان ایالم 

بدهکار هستند.
 “عباس شمس الهی” با اشاره به اینکه هزینه تمام شده قبوض 
با پرداخت به موقع  به حساب خزانه داری کل واریز می گردد،افزود: 
صورتحساب مصرفی گاز توسط مشترکین و اختصاص بودجه متناسب 
با وصول مطالبات از سوی ستاد می توان به توسعه و پیشرفت استان 

کمک کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم تصریح کرد: کارخانه سیمان ایالم 
مبلغی بالغ بر ۱2 میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است و با توجه به 
شرایط رو به رشد استان در توسعه گازرسانی از مسئوالن کارخانه سیمان 

انتظار می رود تا نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند.
نیز نزدیک به ۱۰ میلیارد  افزود: شرکت پتروشیمی  الهی  شمس 
تومان به شرکت گاز ایالم بدهکار است که انتظار میرود با پرداخت این 

بدهی های معوق شاهد توسعه زیرساخت های استان باشیم.
وی ادامه داد: در بخش اداری و جایگاه های CNG هم 3 میلیارد 
تومان از ادارات و جایگاههای سی ان جی طلب داریم. وی به  طلب 
شرکت گاز استان ایالم در بخش خانگی اشاره و بیان کرد: در این بخش 
نیز 8 میلیارد تومان از مشترکین خانگی طلب داریم.مدیرعامل شرکت 
گاز استان ایالم گفت: برای همراهی و همکاری در پرداخت صورتحساب 

های معوق این شرکت نسبت به تقسیط قبوض اقدام می نمایید.
شمس الهی با بیان اینکه طبق دستور ستاد کرونا برای پرداخت 
قبوض به مشترکین، فرصت سه ماهه از اول اسفندماه داده شد تا قبوض 
گاز مصرفی خود را پرداخت کنند، تصریح کرد: جهت جلوگیری از تجمیع 
و زیاد شدن قبوض، با به پرداخت به موقع صورتحساب های گاز مصرفی 
مشترکین و توسعه زیر ساخت های شبکه گاز رسانی تا پایان سال تمامی 

مناطق استان به شبکه سراسری گاز متصل شود.

طرح تابستانه کتاب پس از  ۱۲ روز در سراسر کشور 
به پایان رسید

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  ای  رسانه  و  فرهنگی  معاون 
خراسان رضوی گفت: در این دوره با مشارکت گسترده ی مردم کتابخوان 
و فرهیخته ی استان خراسان رضوی به عنوان یکی از فعال ترین و  
پرفروش ترین استان های کشور برای چهارمین دوره پیاپی معرفی شد

افشین تحفه گر ادامه داد: 82 کتابفروشی از سراسر استان در این 
دوره از طرح شرکت کردند که از این تعداد ۶3 کتابفروشی مربوط به 

مشهد و ۱۹ کتابفروشی مربوط به شهرستان ها بود.
طرح،۶2  در  کننده  شرکت  های  کتابفروشی  بین  از  افزود:  وی 
ها  شهرستان  سایر  در  ۱۶کتابفروشی  و  مشهد  شهرستان  کتابفروشی 
به  یافته  اختصاص  ی  یارانه  داشت:  اذعان  گر  داشتند.تحفه  فروش 
استان خراسان رضوی در طی طرح با توجه به استقبال بی نظیر مردم 
در چند نوبت افزایش یافت و در نهایت به 3.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال رسید 
که 3.۴۰۶.۱8۱.۷۱۴ ریال آن مصرف شد. کل فروش استان  در انتهای 
طرح ۱۹.۰۱۱.۰۱2.۰۹۵ ریال بود و ۵۵33۵ جلد کتاب در طی این مدت 
کوتاه به فروش رسید که آمار بی نظیری را در حوزه ی کتاب و کتابخوانی 
استان رقم زده است. گفتنی ست:  بیشترین فروش در طرح تابستانه 
کتاب ۹۹ به ترتیب  مبلغ  ۱۵۰۰۵2۰۱۰3 ریال و  ۱۴۱۰2۷۴۵۰۰ ریال 

و ۷2۹8۷۵۵۰۰فروش ، بوده است.

صدا  در  مرکزی  استان  گاز  شرکت  حضورمدیرعامل 
وسیما و خبر گزاری های استان مرکزی

مدیر  سمیعی  محمدرضا  خبرنگار،  روز  گرامیداشت  مناسبت  به 
عامل شرکت گاز استان مرکزی وهیئت همراه با حضور در صدا وسیما  
، خبرگزاری های ایسنا ، ایرنا مرکزی و پایگاه خبری صدای صنایع از 
مدیران و خبرنگاران این  مجموعه ها تشکر وقدردانی نمودند.به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی سمیعی دراین دیدارها گفت 
: خبرنگاری، حرفه ای است آمیخته با عشق که رسالتی ممتاز دارد  و 
 ، امنیت  تجسم  صدیق  راویان  و  امین  قاصدان  عنون  به  خبرنگاران 
مسئولیت ، تعهدبوده و وظیفه دارند که با نقد منصفانه ی کاستی ها و 
بیان هوشمندانه ی پیشرفت ها ،   زمینه ساز سالمت فکری و فرهنگی 
جامعه و وجدان بیدار انسانیت باشند. وی در ادامه با پاسخ به سواالت 
خبرنگاران در خصوص وضعیت شرکت گاز استان ،توضیحاتی را ارائه داد 
و گفت: ۱۰۰ درصد مناطق شهری و۹8 درصد مناطق روستایی استان 
دارای پوشش گاز طبیعی می باشند و ۷۵ درصد مصارف گاز مختص به 
واحد های صنعتی است که از این حیث توانسته ایم کمک شایانی به 
صنایع استان نموده و از سال گذشته با حذف قبوض کاغذی و باارسال 
پیامک گازبهاء برای مشترکین که با برنامه ریزی کارشناسان شرکت 
گاز استان صورت گرفت ،توانستیم از لحاظ زمان و مصرف کاغذ صرفه 

جویی چشمگیری داشته باشیم

حکم  با  نباید  ایالم  در  صنعتی  و  تولیدی  واحد  هیچ 
دستگاه قضایی تعطیل شود

علی دهقانی رئیس دادگستری ایالم در نشست تخصصی فعاالن 
صنعتی نمونه کارآفرینان برتر استان، گفت: باید با تالش و تکیه بر توان 
داخلی در جهت تقویت اقتصاد و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری) 

مد ظله العالی( تالش کنیم و در این راستا گام برداریم.
وی افزود: اقتصاد و نقشی که در کشور دارد در فرامین مقام عظمای 
والیت و ریاست قوه قضاییه صراحتا بیان شده و نامگذاری چند سال اخیر 

با محوریت حوزه اقتصاد، داللت بر اهمیت این موضوع دارد.
رئیس کل دادگستری استان ایالم، گفت: جهش تولید یک سری 
الزامات دارد؛ مسوولین باید از کارآفرینان حمایت کنند و نهادهای نظارتی 
باید نظارت داشته باشند تا موانع تولید برداشته و مشکالتی که تولید 

کنندگان دارند بررسی و در جهت رفع آنان تالش شود.
دهقانی ادامه داد: در حوزه اقتصاد در استان ایالم، امنیت اقتصادی، 
امنیت سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاری مشروع باید در دستور 
کار باشد و همه مسوولین در هر بخشی باید در این راستا تالش کنند و 

حمایت واقعی و جدی داشته باشند.
راستای  در  که  معناست  این  به  واقعی  حمایت  کرد:  تصریح  وی 
سیاست های مصوب ابالغی اقتصاد مقاومتی باید در جمع تولید کنندگان 
و کارآفرینان حضور پیدا کنیم و مشکالت این فعاالن اقتصادی را بشنویم 

و در جهت رفع موانع به صورت واقعی تالش کنیم.
رئیس کل دادگستری خاطرنشان کرد: با تالش هایی که در ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان صورت گرفته، مشکالت بسیاری از تولید کنندگان 
و کارآفرینان استان برطرف شده است و در جلسات ستاد، نهادهایی که 
الزم باشد باید پاسخگو باشند؛ به همراه خود تولید کنندگان و کارآفرینان 
و  بررسی  واقعی  عملی،  به صورت  آنان  مشکالت  تا  می شوند  دعوت 

اقدامات الزم صورت گیرد.
دهقانی با تاکید بر این که اگر اتهامی متوجه یک فعال اقتصادی 
باشد نباید موجب این شود که منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود، افزود: 
هیچ واحد تولیدی و صنعتی در سطح استان نباید با حکم دستگاه قضایی 

و مقامات قضایی تعطیل شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل:
مهم ترین  از  خانواده  بنیان  تحکیم  و  سالمت  صیانت، 

اهداف کمیته امداد استان اردبیل است
از اهداف اساسی  اردبیل گفت: یکی  مدیرکل کمیته امداد استان 
کمیته امداد صیانت، سالمت و تحکیم بنیان خانوار تحت حمایت است 
که با ارائه خدمات حمایتی، فرهنگی، مشاوره، اشتغال و خودکفایی درصدد 

دستیابی به این مهم هستیم.
در  دشتی  حسین  امداد،  کمیته  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
بازنشستگان«  و  »خانواده  روز  ذی الحجه   2۵ مناسبت  به  سخنانی 
گفت: هم اکنون ۴۱ هزار خانوار در قالب بیش از 8۰ هزار نفر تحت 
و  که صیانت، سالمت  دارند  قرار  اردبیل  استان  امداد  کمیته  حمایت 
به  رسیدگی  در  نهاد  این  اهداف  مهم ترین  از  خانواده  بنیان  تحکیم 
با  آنها محسوب می شود.وی  مسیر خوداتکایی  کردن  و هموار  نیازها 
اشاره به اینکه ارائه الگوی مناسب از خانوار موفق و خودکفا شده به 
سایر مددجویان در اولویت برنامه های این نهاد قرار دارد، بیان کرد: 
ویژه ای  اهمیت  فرهنگی خانوار تحت حمایت  و  توانمندسازی فکری 
دارد که با بهره گیری از مشاوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی 
گام های موثری در این زمینه برداشته شده است.دشتی با بیان اینکه 
و  آموزشی  کارگاه های  کرونا،  ویروس  شیوع  از  پیشگیری  دلیل  به 
مشاوره ای با محدودیت برگزار می شود، افزود: امدادگران و مشاوران 
تخصصی این نهاد به صورت تلفنی و از طریق پیام رسان های داخلی 
به  را  مشاوره  و  راهنمایی  مهم  مباحث  می کوشند  مجازی  فضای  در 
خانواره تحت حمایت ارائه کنند.مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با 
اشاره به اینکه از دیگر برنامه های مهم این نهاد جلوگیری از فقر بین 
نسلی در میان خانوار تحت حمایت است، گفت: کمک به بهسازی و 
سالم سازی خانواده های تحت حمایت و آشنایی آنها و فرزندان شان با 
معارف اعتقادی، دینی و ارزش های اخالقی از جمله راهکارهایی است 
که می تواند آنها را به سمت اشتغال زایی و خودکفایی سوق دهد.وی 
با بیان اینکه به منظور تحقق برنامه های توانمندسازی، طرح »تدوین 
شناسنامه الکترونیکی سالمت روان« در دستور کار مشاوران خانواده 
کمیته امداد استان اردبیل قرار گرفته است، افزود: این طرح با هدف 
غربالگری سطح سالمت روان، تقویت مداخالت روانشناختی، ارتقای 
کیفیت زندگی و بهداشت روان مددجویان تحت حمایت به ویژه زنان 
سرپرست خانوار به اجرا در آمده است.دشتی با اعالم اینکه تا کنون 
بیش از ۵۰۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت در بازه سنی ۱8 الی ۵۰ 
سال توسط کارشناسان مشاوره خانواده این نهاد با استفاده از ابزارهای 
سنجش سالمت روان، مورد ارزیابی قرار گرفته اند، بیان کرد: از طریق 
توانمندسازی  مسیر  توانست  خواهیم  بیشتر  و  بهتر  طرح،  این  اجرای 
کمیته  کنیم.مدیرکل  هموار  را  حمایت  تحت  خانوار  خوداتکایی  و 
از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  خود  ادامه سخنان  در  اردبیل  استان  امداد 
ضروری ترین برنامه های این نهاد پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی 
در بین خانوار تحت حمایت است، گفت: عالوه بر رفع مشکالت معیشتی 
که خانوار تحت حمایت را در بر گرفته است، پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی در بین آنها نیز مدنظر کمیته امداد قرار دارد تا از بروز هرگونه 
اینکه نیکوکاران می توانند از طریق  با بیان  آسیبی مصون بمانند.وی 
کد آنی پرداخت #۰۴۵*88۷۷* کمک های خود را به دست نیازمندان 
در  نیز  واریزی ۶۰3۷۹۹۱۱۹۹۵222۱۴  کارت  برسانند، گفت: شماره 
اختیار مردم خیر استان اردبیل قرار دارد تا بتوانند به سادگی کمک های 

خود را پرداخت کنند.

قرارگاه صنعت، معدن و انرژی سپاه ایالم
 آغاز به کار کرد

با حضور فرمانده سپاه امیرالمؤمنین )ع( استان ایالم، قرارگاه صنعت، 
معدن و انرژی سپاه ایالم آغاز به کار کرد.

مسئول بسیج مهندسین صنعتی استان ایالم در این خصوص توضیح 
داد: با توجه به شرایط حساس کشور و قرار گرفتن در جنگ اقتصادی 
که معیشت و رفاه مردم خصوصا قشر مستضعف جامعه را متاثر کرده و 
با توجه به اعالم سال ۹۹ مبنی بر جهش تولید و تاکیدات معظم له در 
رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم و کمک به تولید برای عبور از 
این بحران، قرارگاه صنعت، معدن و انرژی سپاه امیرالمؤمنین )ع( استان 
مرتبط  اقشار  قرارگاه  این  در  افزود:  محمدی  تشکیل شد.محمد  ایالم 
بسیج در تعامل با دستگاه های دولتی در برون رفت از وضعیت فعلی 

ایفای نقش خواهند کرد.
او گفت: طرح های صنعت یار جهت کمک به احیای صنایع راکد و 
نیمه فعال 3۰۰ واحد صنعتی در استان هدفگذاری شده که مورد پایش 

و عارضه یابی بصورت سطحی و عمیق قرار می گیرند.
 مسئول بسیج مهندسین صنعتی استان ایالم خاطرنشان کرد: در 
راستای طرح جهاد روشنایی نیز با هدف نصب دو هزار نیروگاه پنج کیلو 
واتی خورشیدی خانگی جهت تولید ۱۰ هزار کیلووات انرژی پاک برای 
خانوارهای محروم و کم برخوردار در سطح استان عملیاتی خواهد شد.

محمدی ادامه داد: همچنین طرح راه اندازی شبکه های اجتماعی 
و تخصصی بسیج به رویکرد توسعه مدیریت دانایی در کشور و با هدف 
احصا 2۵ درصد از اطالعات زنجیره فروش از تامین تا تولید واحدهای 

صنعتی و دانشگاهی اجرایی می شود .

حجت االسالم مروی در آیین بهره برداری و بهسازی بزرگراه رضویه
آستان قدس  نسبت به مسائل و مشکالت مردم حاشیه شهر مشهد بی تفاوت نیست

باقرزاده:  سمیه  مشهد 
تولیت آستان قدس رضوی 
ز  ا تشکر  و  تقدیر  ضمن 
و  وحدت  شهری،  مدیریت  اقدامات 
همدلی در استان  گفت: آستان قدس 
حاشیه شهر  مسائل  قبال  در  رضوی 
بی تفاوت  مردم  مشکالت  و  مشهد 
به  نسبت  امکانات  حد  در  و  نیست 
مردم  حال  رفاه  و  مشکالت  رفع 
شاهد  خوشبختانه  می کند،  تالش 
بسیار  وحدت  و  همراهی  همدلی، 
خوبی در مشهد و استان برای خدمت 

مردم هستیم.
احمد  حجت االسالم والمسلمین 
از  بهره برداری  مراسم  در  مروی 
جنوبی  باند  بهسازی  و  شمالی  باند 
با  که  رضوی  متری   ۷۵ بزرگراه 
در  مشهد  شهری  مسئوالن  حضور 
افتتاح این بزرگراه برگزار شد،  محل 
و  شهری  متولیان  از  قدردانی  ضمن 
استانی برای اجرای این پروژه، اظهار 
کرد: نتیجه همدلی و همراهی ها، این 
مردم  برای  خدمات  و  برکات  و  آثار 
حضرت  مجاوران  و  زائران  و  عزیز 
ثامن الحجج)ع( است که باید قدردان 

این زحمات باشیم.
وی تأکید کرد: به سهم خودم از 
نقش آفرینان  و  دست اندرکاران  همه 
این طرح اعم از کارگران، مهندسان، 
یک  در  که  ریزان  برنامه  و  طراحان 
از  زودتر  و  مناسب  عملیاتی  بازه 
به  را  کار  پروژه،  مقرر  زمان بندی 

سرانجام رسانده اند، تشکر می کنم.
وی با اشاره به آموزه های دینی 
و مذهبی اسالمی تصریح کرد: شاید 
ما  دینی  مفاهیم  و  آموزه ها  میان  در 
هیچ عملی بهتر و زیباتر از خدمت به 

بندگان خدا نباشد.
ز  ا یران  ا مردم  به  خدمت   

ارزشمندترین عبادات
با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
اشاره به روایتی که خلق را عائله خداوند 
می خواند، تصریح کرد: برای تقرب به 
خداوند متعال باید به خلق خدا به عنوان 
عیال اهلل خدمت کنیم که همانا فلسفه 

خلقت انسان همین هدف است.
وی مردم مؤمن و انقالبی ایران 
را شایسته بهترین خدمت ها دانست و 
گفت: مردم ما ۴۰ سال پای انقالب 

مقاومت  دینی  ارزش های  و  اسالمی 
دشواری های  و  کرده اند  ایستادگی  و 
بسیاری ازجمله 8 سال دفاع مقدس 
را تحمل کرده اند؛ چه مردمی الیق تر 
و شایسته تر از این مردم برای خدمت 

کردن است.
برای  منحصربه فرد  فرصت   

خدمت در مشهد
حجت االسالم والمسلمین مروی 
زائران و مجاوران حرم حضرت رضا)ع( 
را ویژگی منحصر به فرد دیگر شهر 
خدمت  کرد:  ابراز  و  معرفی  مشهد 
مزیت  مشهد  مقدس  شهر  این  در 
خدمت  هم  چراکه  دارد،  مضاعفی 
به خلق خدا و هم مجاوران و زائران 
شکلی  به  که  است  هشتم)ع(  امام 
در  باالی خدمت  ارزش  بیانگر  دیگر 
این شهر بوده که موجب قرب به خدا 

و اهل بیت)ع( می شود.
قرب  مؤلفه های  از  یکی  وی 
منابع  به  استناد  با  را  اهل بیت)ع(  به 
روایی، کمک به شیعیان آن ها خواند 
و افزود: خدمت به مجاوران حرم مطهر 
حضرت رضا)ع( از مصادیق بارز مودت 

به خاندان رسالت و امامت است.
شهر  مشهد،  شهر  افزود:  وی 
قدس  آستان  و  است  رضا)ع(  امام 
رضوی نیز نسبت به رفع مشکالت و 
تنگناهای این شهر،  خود را مسئول 
می داند و در حد امکانات و مقدورات 
به محدودیت های شرعی  توجه  با  و 

شهر  این  عمران  و  مردم  رفاه  برای 
مقدس تالش می کند.

پروژه  تومان  میلیارد   ۱۵۰۰
عمرانی در نقاط مختلف شهردر حال 
اجرا است/ پروژه ای که 3۵ سال روی 
زمین مانده بود، ظرف یکسال به بهره 

برداری رسید
و  نقل  و  حمل  عمران،  معاون 
اجرای  مشهد:  شهرداری  ترافیک 
پروژه ۷۵ متری رضوی که خارج از 
محدوده شهری قراردارد، مرداد سال 
گذشته و با توجه به تصمیم شهردار و 
شورای شهر به عنوان معین اقتصادی 
قرار  کار  دستور  در  شهرستان مشهد 
گرفت و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

این  بیان  با  کاظمی  اهلل  خلیل 
که ساالنه بیش از چهار میلیون زائر 
برای زیارت امام زاده یحیی در میامی 
و همچنین ساکنان روستاهای اطراف 
جاده  این  از  به مشهد  برای عزیمت 
با  کرد:  تصریح  داشتند،  آمد  و  رفت 
توجه به تردد زیاد خودروهای سنگین 
شاهد تصادفات زیادی در این محور 
بودیم که ساالنه ۵۰-۶۰ نفرجان خود 
را بر اثر تصادفات از دست می دادند.

و  اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
این که شهرداری، معین  به  توجه  با 
در  بود  مشهد  شهرستان  اقتصادی 
بیش  ای  با هزینه  و  انقالبی  اقدامی 
از ۵۰ میلیارد تومان عملیات بهسازی 
باند اول و احداث باند دوم ۷۵ متری 

با  کیلومتر   ۱۱.۵ طول  به  رضوی 
به  همسطح  دوربرگردان   ۶ احداث 
هزار  و ۵۵۰  پل  همراه یک دستگاه 

متر مربع آسفالت ریزی اجرا شد.
و  نقل  و  حمل  عمران،  معاون 
ترافیک شهرداری مشهد خاطرنشان 
کرد: عملیات اجرایی ۷۵ متری رضوی 
پنج مرداد ۹8 و با زمانبندی 3۹۰ روزه 
ویروس  وجود شیوع  با  اما  آغاز شد، 
کرونا که باعث تعطیلی برخی از کارگاه 
ها شده بود، این پروژه حدود دو هفته 
زودتر از زمانبندی پیش بینی شده به 

بهره برداری رسید.
کاظمی افزود: اکنون بالغ بر هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی به 
پروژه قطار شهری مشهد در  از  غیر 
نقاط مختلف شهر در حال اجرا است 
اقتصادی موجود  با وجود شرایط  که 
حدود ۶ هزار شغل ایجاد شده است.

باند  احداث  پروژه  است،  گفتنی 
شمالی به طول ۱۱ کیلومتر و بهسازی 
باند جنوبی بزرگراه ۷۵ متری رضوی 
به طول 3.۵ کیلومتر از میدان اروند 
چهار  پل  احداث  رضوی،  شهرک  تا 
عرض  در  متر   8۰ طول  به  دهانه 
دوربرگردان  دو  ایجاد  نیز  و  متر   ۱3
همسطح یک طرفه و دو دوربرگردان 
همسطح دو طرفه با اعتباری بالغ بر 
۵۰۰ میلیارد ریال در مدت 3۹۰ روز 
توسط شهرداری مشهد اجرایی و به 

بهره برداری رسیده است.

 : سـمنان   – تبیانیـان   رضـا 
نشسـت  در  موسـوی زاده  سـیدمحمد 
اسـتان  رسـانه  اصحـاب  بـا  خبـری 
پروژه هـا  ایـن  آماده سـازی  بـرای  کـرد:  اظهـار 
ریـال  میلیـون  و ۹۱۶  میلیـارد  بـر 2۷۶  افـزون 

اسـت. شـده  هزینـه 
وی از بهره بـرداری ۱۱ پـروژه توزیـع بـرق 
حـوزه  در  ۱.8میلیاردتومـان  اعتبـار  بـا  اسـتان 
روسـتایی خبـر داد و افـزود: ۶ پـروژه روشـنایی 
معابـر بـا اعتبـاری حـدودا ۱.۵ میلیـارد تومانـی، 
22 پـروژه بهینه سـازی، 3۴ پـروژه توسـعه ای بـا 
اعتبـاری افـزون بـر ۱۶.۵ میلیـارد تومـان و...از 
جملـه پروژه هـای آمـاده افتتـاح در هفتـه دولـت 

امسـال اسـت.
مدیرعامل شـرکت توزیع برق اسـتان سمنان 
با اشـاره بـه فعالیت هـای عمرانی این شـرکت در 
یک سـال اخیـر اضافه کـرد: از هفته دولت سـال 
قبـل تـا هفته دولـت امسـال در مجمـوع بیش از 

۵3 میلیارد تومان سـرمایه گذاری در صنعت توزیع 
برق این اسـتان انجام شـده اسـت.

 ۶8۰ و  هـزار   ۶ بـر  افـزون  جـذب  از  وی 
مشـترک جدیـد در یـک سـال اخیـر خبـر داد و 
افـزود: در ایـن مـدت ۱۹ کیلومتـر شـبکه زمینی 
و ۱88 کیلومتـر شـبکه هوایـی در صنعـت توزیـع 
برق اسـتان عملیاتی شـده اسـت. موسـوی زاده از 
بـرق دار شـدن ۱۰۷ حلقـه چـاه کشـاورزی دیگـر 
در ایـن اسـتان خبـر داد و بـا اشـاره بـه تحول در 
توزیـع بـرق اسـتان در چنـد دهه اخیـر و خصوصا 
در هفـت دولـت تدبیـر و امیـد گفـت: از ابتـدای 
فعالیـت دولـت تدبیـر تـا کنـون افـزون بـر 3۱2 
بـرق  توزیـع  در  سـرمایه گذاری  تومـان  میلیـارد 

اسـتان صـورت گرفتـه اسـت.
وی از گـذر موفـق و بـدون اعمال خاموشـی 
از پیـک بـار تابسـتان امسـال بـه عنـوان یـک 
دسـتاورد مهـم در توزیـع بـرق نـام بـرد و اظهـار 
کـرد:  نیـاز واقعی برق اسـتان در پیک بار امسـال 

بـا 2.۱درصـد رشـد به ۶2۰ مـگاوات رسـیده بود. 
البتـه مصـرف واقعـی بـرق اسـتان در پیـک بـار 
۵۰۰مـگاوات بـوده و خوشـبختانه میـزان مصرف 
انـرژی اسـتان کـه هـر سـاله ۵ تـا ۶درصد رشـد 
داشـت امسـال بـرای دومین سـال پیاپـی با ثبت 
رشـد ۱.2۶درصـدی موفقیـت بزرگـی بـه دسـت 
آورد.ایـن مدیر مسـوول با اشـاره بـه فعالیت های 
آموزشـی در قالب پویش های انجام شـده تصریح 
کرد: گذر از پیک مصرف تابسـتان امسـال  در این 
اسـتان پهناور را به پشـتوانه مدیریـت مصرف که 
از آن بـه مثابـه نیـروگاه مجـازی صنعـت برق یاد 

می شـود محقـق کردیم.
اسـتان  بـرق  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
میانگین رشـد مصرف در دنیا را سـه درصد اعالم 
کرد و خاطرنشـان کرد: خوشـبختانه امسال میزان 
رشـد مصرف در اسـتان با همکاری بسـیار مناسب 
مـردم و مشـترکین بخش صنعت و کشـاورزی به 

عدد بسـیار مناسـب ۱.2۶ رسـید.

سمنان مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان از افتتاح 
و بهره برداری از 73 پروژه صنعت توزیع برق استان در هفته دولت خبر داد
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بط  ا و ر رش  ا گز به 
الملل  بین  امور  و  عمومی 
پتروشیمی شازند، در ابتدای 
 2۷ دوشنبه  روز  صبحگاهی  جلسه 
حضور  با  مراسمی  طی  ماه  مرداد 
محترم  فرمانده  مهجوری  سرهنگ 
بابایی  سروان  شازند،  ناحیه  سپاه 
شهید  بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده 
همچنین  و  مهاجران  شهر  بختیاری 
مدیریت  ولدخانی  مهندس  حضور  با 
فرمانده  معارفه  مراسم  عامل  محترم 
شهید  بسیج  مقاومت  پایگاه  جدید 
تندگویان پتروشیمی شازند انجام شد.

در این مراسم سرهنگ مهجوری 
ضمن تقدیر از تالش های آقای مومن 
مقاومت  پایگاه  سابق  فرمانده  زمانی 
 ۵ طول  در  تندگویان  شهید  بسیج 
سال خدمت صادقانه ایشان، آقای علی 
فرمانده  عنوان  به  را  نژادیان  طحان 

جدید این پایگاه معرفی نمودند.
با  شازند  ناحیه  سپاه  فرمانده 
سازنده  تعامل  و  همکاری  از  تشکر 
ایشان  ولدخانی و همکاران  مهندس 
در پتروشیمی شازند با سپاه پاسداران 
و بسیج اظهار کردند مدیرعامل محترم 

این شرکت همواره در انجام کارهای 
قدم  پیش  زدایی  محرومیت  و  خیر 
خوشبختانه  و  باشد  می  پیشگام  و 
تعامالت  و  ها  همکاری  این شرکت 
و  پاسداران  سپاه  با  خوبی  و  سازنده 
ارزنده  خدمات  و  است  داشته  بسیج 
برای  افتخار  باعث  شازند  پتروشیمی 
این شهرستان، استان مرکزی و میهن 

عزیز اسالمی می باشد.

سپس مهندس ولدخانی با تقدیر 
تبریک  و  زمانی  آقای  زحمات  از 
بیان  نژادیان  طحان  آقای  انتصاب 
نمودند آقای زمانی، فردی خدمتگذار 
اهداف  تحقق  راستای  در  خدوم  و 
و  تبریک  ضمن  و  بود  بسیج  واالی 
طحان  آقای  برای  موفقیت  آرزوی 
نژادیان، امیدواریم خدمات ایشان در 
و  بسیج  به  صادقانه  خدمت  راستای 

شرکت پتروشیمی شازند باشد. ایشان 
یادآور شدند ما با تمام توان از نیروهای 

مخلص بسیجی حمایت می نماییم.
در ادامه این مراسم حکم انتصاب 
فرمانده پایگاه شهید تندگویان که از 
سوی سروان بابایی ابالغ شده بود به 
ایشان اهدا شد و مهندس ولدخانی نیز 
لوح تقدیری به پاس زحمات و خدمات 

ارزنده آقای زمانی اهدا نمودند.

با حضور فرمانده سپاه ناحیه شازند برگزار شد

 مراسم معارفه فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج شهید تندگویان 
پتروشیمی شازند 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:
بخاطراطالع رسانی صدا و سیما وضعیت مطلوبی در 

مصرف برق درایام پیک مصرف در کل کشورداشتیم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با حضور در صدا 
وسیمای مرکز اردبیل با مدیرکل این مرکز دیدار و گفتگو کرد

با مدیرکل صدا و  استان در دیدار  مدیرعامل شرکت توزیع برق 
به یمن اطالع رسانی صدا و سیما وضعیت  امسال   : سیماعنوان کرد 

مطلوبی در مصرف برق در ایام پیک مصرف در کل کشور  داشتیم .
 حسین قدیمی گفت : مراسم تحقق برنامه عبور موفق از دوره اوج 
مصرف برق تابستان ۹۹) برنامه ۰۹۹( ، 2۵ مرداد ماه سالجاری به طور 
همزمان به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر نیرو ، معاون وزیر در 

امور برق و انرژی و مدیران عامل صنعت برق برگزار شد .
ارائه  وی  اظهار داشت : وجود پیوست رسانه ای و فرهنگی در 
خدمات فنی و تخصصی هر سازمان ، موجب ارایه خدمات بهتر و مناسبتر 

از سوی آن دستگاه خواهد شد.
مدیر عامل شرکت توزیع برق  گفت: پذیرش الگوی بهینه مصرف 
انرژی و آشنایی اقشار مختلف استان با زمان پیک بار روز و شب  و 
ها، مستلزم  خانواده  بین  برق  مدیریت مصرف  فرهنگسازی  همچنین 
همکاری بیش از پیش  تولید و توزیع کنندگان انرژی با رسانه ها است.

حسین قدیمی  وضعیت مطلوب مصرف برق در ماه های پیک 
مصرف انرژی در استان ، را مرهون اطالع رسانی و آگاه سازی رسانه 
استانی دانست و افزود : ما امسال در ایام اوج مصرف برق مشکلی در 
تامین برق نداشته  و با کمترین اعمال مدیریت اضطراری بار این ایام 

را سپری کردیم .
 مدیر عامل شرکت توزیع برق استان  درادامه از همکاری صمیمانه 
و  تنگاتنگ معاون خبر و سایر معاونین صدا و سیمای استانی با شرکت 

برق قدردانی نمود  .

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل : 
جاده کمربند طالیی آب های گرم اردبیل از سرعین 
ادامه  شهر  مشگین  شهرستان  در  موئیل  گرم  آب  تا 

خواهد یافت. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان اردبیل،کلیم اله وثوقی در بازدید از مسیر اجرای پروژه جاده کمربند 
طالیی در شهرستان مشگین شهر گفت: این جاده آب های گرم شهرستان 
سرعین و آبگرم سردابه، قوتورسویی، شابیل، موئیل وسایر آب های گرم 

شهرستان مشگین شهر را به همدیگر متصل می کند.
 عضو شورای اداری استان اردبیل با اشاره به اینکه ایجاد کمربند 
گردشگری طالیی سبالن در توسعه گردشگری استان موثر خواهد بود 
و می تواند گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به استان اردبیل جذب 
کند تصریح کرد: در صورت تامین منابع مالی از محل اعتبارات گردشگری 
این پروژه جزوه پروژه های مصوب استانی قرار خواهد گرفت تا عملیات 

اجرایی آن شروع بشود. 
جاده  اردبیل  استان  جاده ای  ونقل  حمل  و  راهداری  کل  مدیر   
گردشگری آقبالغ و قیرخ بالغ را نیز جزوه پروژه های مصوب استان 
عنوان کرد و گفت: اعتبار الزم برای اجزای این پروژه پیش بینی شده 

و اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار است.
 وثوقی افزود: ۵/۵ کیلومتر از مسیر ۹ کیلومتری راه روستایی و 
گردشگری آقبالغ به قیرخ بالغ به سمت آبشار کرکره توسط راهداران 
پرتالش دیار سبالن زیرسازی خواهد شد که در صورت تامین اعتبارات 

استانی بهسازی و آسفالت این مسیر نیز انجام می شود.

رئیس پلیس راهور استان ایالم:
فرایند ترخیص وسایل نقلیه توقیفی از توقفگاه

 تغییر می کند
مرجع  و  فرایند  گفت:  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 

ترخیص وسایل نقلیه توقیفی از توقفگاه تغییر می کند.
سرهنگ »ابوالفضل کهزادی« اظهارداشت: به منظور تسهیل در 
فرایند ترخیص وسایل نقلیه توقیفی در توقفگاه و ایجاد حس رضایتمندی 
دربین شهروندان دستورالعمل جدیدی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی 

ناجا تهیه و ابالغ شده است.
وی افزود: درفرایند جدید دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس 
+۱۰(مسئولیت کلیه ترخیص سامانه ای وسایل نقلیه توقیفی را بر عهده 

خواهند داشت.
سرهنگ »کهزادی« در ارتباط باشیوه جدید ترخیص وسایل نقلیه 
توقیفی در توقفگاه توضیح داد: مالک یا متصرف قانونی وسیله نقلیه 
توقیفی بدون مراجعه به پلیس راهور بدوا در دفاتر پلیس +۱۰ اقدام به 
ارائه مدارک مثبته مالکیتی و هویتی و تسویه مفاصاحساب کرده و پس 
از احراز هویت مراجعه کننده و بررسی اصالت مدارک توسط کارشناس 
دفاتر پلیس + ۱۰ و اسکن آن ها درسامانه ،مراتب از طریق سامانه به 

پلیس راهور واجد صالحیت ترخیص ارسال می شود.
رئیس پلیس راهور استان ایالم بیان داشت : پس از بررسی اسناد 
توسط کاربر پلیس راهور ازطریق سامانه ،حداکثر ظرف مدت ۵ دقیقه 
پس از وصول درخواست و ثبت نتیجه در سامانه مذکور،چنانچه منعی 
ترخیص  بودن  بالمانع  راهور  کاربر  باشد  نداشته  وجود  ترخیص  برای 
وسیله نقلیه را تایید و دفتر پلیس +۱۰پس از دریافت هزینه های الزم 
از مالک و ثبت دریافت هزینه ها درسامانه پارکینگ ،ایشان را جهت 

دریافت وسیله نقلیه خود به توقفگاه معرفی می کند.
سرهنگ »کهزادی« گفت: درمرحله پایانی فرایند ترخیص ،متصدی 
پارکینگ پس از تطبیق وسیله نقلیه باسامانه درصورت وجود همخوانی 
از سامانه ثبت و  ،اجازه خروج آن  نقلیه و دستور ترخیص  بین وسیله 
وسیله نقلیه را تحویل مالک یا متصرف و یا نماینده قانونی می نمایند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایالم در پایان، تسهیل در 
ارائه خدمات به شهروندان ،پیشگیری از رسوب وسایل نقلیه درتوقفگاه 
،کاهش هزینه ها و حفظ اموال و حقوق شهروندی را از جمله مزایای 

روش جدید دانست.

مدیرعامل آبفای گیالن در مراسم تجلیل از آزادگان شرکت:
 خاطرات آزادگان گنجینه های گرانبهایی است و باید 

این وقایع ثبت شود
بــه گــزارش دفتــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت 
ــالروز ورود آزادگان  ــا س ــان ب ــالن، همزم ــتان گی ــالب اس آب و فاض
بــه میهــن اســالمی طــی مراســمی بــا حضــور مدیرعامــل و معاونیــن 
شــرکت ، از آزادگان همــکار آبفــای گیــالن تجلیــل بعمــل آمــد ســید 
محســن حســینی رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت آب و 
ــا اشــاره بــه اینکــه 2۶ مردادمــاه یــادآور  فاضــالب اســتان گیــالن ب
بازگشــت ســرافرازانه آزادگان بــه میهــن عزیــز اســالمی اســت تصریح 
ــه میهــن  ــزان ب ــی از زمــان بازگشــت ایــن عزی کــرد: خاطــرات خوب
اســالمی بــه جــا مانــده اســت مدیرعامــل آبفــای گیــالن بــه فرمایــش 
مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( اشــاره کــرد کــه فرمودند: شــما 
ذخیــره بــزرگ الهــی و یــک ثــروت عظیــم انســانی هســتید کــه در 
دســت دشــمن غصــب شــده بودیــد. خــدای متعــال شــما را بــه ملـّـت 
و بــه ایــن کشــور اســالمی برگردانــد وی در ادامــه گفــت: در زمــان 
اســارت فشــارهای روحــی و جســمی زیــادی بــه اســرا تحمیــل شــد 
کــه امتحــان الهــی بــود و ایــن عزیــزان بــا تحمــل ایــن ســختی هــا 
از آن ســربلند بیــرون آمدنــد و نگرانــی هــای زیــادی وجــود داشــت 
کــه آمارشــان در صلیــب ســرخ ثبــت باشــد مدیرعامــل آبفــای گیــالن 
خاطــرات آزادگان را گنجینــه هــای گرانبهایــی دانســت و افــزود: ثبــت 
ــار و اســارت  ایــن وقایــع در تاریــخ باعــث خواهــد شــد فرهنــگ ایث
ســینه بــه ســینه انتقــال یابــد وی آزادگان را حامــالن یــک فرهنــگ 
خــاص دانســت کــه بایــد تــالش نماینــد تــا ایــن فرهنــگ ترویــج یابد 

و مــردم بــا فرهنــگ ایثــار و شــهادت آشــنا شــوند

جهت  به  خاتم االنبیاء  قرارگاه  استقرار  بر  سپاه  تأکید 
رفع محرومیت از چهره سالمت گیالن

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــانی دانش ــگاه اطالع رس ــزارش پای ــه گ  ب
گیــالن دومیــن جلســه شــورای فنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن 
بــا قــرارگاه خاتم االنبیــاء ســپاه ، بــا حضــور مشــترک ســردار محمــد 
ــرارگاه  ــده ق ــالن و نماین ــدس گی ــپاه ق ــده س ــور- فرمان ــداهلل پ عب
خاتــم در اســتان و دکتــر ارســالن ســاالری- رئیــس دانشــگاه علــوم 
ــزار  ــدس اســتان برگ ــر فرماندهــی ســپاه ق ــالن، در دفت پزشــکی گی
ــوم پزشــکی گیــالن  شــد.طبق تفاهم نامــه ای کــه بیــن دانشــگاه عل
و قــرارگاه خاتم االنبیــاء ســپاه منعقدشــده، قــرار اســت چندیــن طــرح 
عمرانــی بــزرگ نظیــر احــداث بیمارســتان جنــرال و اورژانــس مرکــز 
دانشــگاهی پــور ســینا، نوســازی بیمارســتان رازی و تکمیــل بخشــی از 
فازهــای دانشــگاهی و درمانــی ســایت الکان نظیــر دانشــکده پزشــکی 
ــاء ســپاه  و فضاهــای آموزشــی توســط قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبی
ســاخته و بــه بهره بــرداری برســد.به گفتــه دکتــر ســعید محمد-فرمانده 
قــرارگاه خاتم االنبیــاء ســپاه، در پــی کمبودهــای فیزیکــی در بخــش 
درمانــی کــه در سراســر کشــور ازجملــه در گیــالن بــه ســبب شــیوع 
ــام  ــای نیمه تم ــل پروژه ه ــپاه تکمی ــت، س ــده اس ــرز ش ــا مح کرون
عمرانــی – درمانــی سراســر کشــور را طبــق تفاهماتــی متقبــل شــده 
ــده ســپاه قــدس گیــالن در  ــور، فرمان است.ســردار محمــد عبــداهلل پ
ایــن نشســت مشــترک بــا اعــالم آمادگــی مجدانــه ســپاه بــرای رفــع 
محرومیــت از چهــره ســالمت اســتان، اظهــار کــرد: ســپاه و قــرارگاه 
ــالن  ــکی گی ــوم پزش ــگاه عل ــای دانش ــاهد پیگیری ه ــا ش خاتم االنبی
بــه دور از حواشــی بــرای رفــع محرومیت هــا از چهــره اســتان هســت 
و تمام قــد از اقدامــات حــوزه بهداشــت و درمــان بــرای ارایــه خدمــات 
بهتــر بــه مــردم حمایــت می کنــد.وی بــا اذعــان بــه ایــن نکتــه کــه 
ــان  ــت و درم ــه بهداش ــت بنی ــر از تقوی ــی مهم ت ــچ فعالیت ــپاه هی س
اســتان نــدارد، افــزود: بایــد تمــام تــالش خــود را بــدون فــوت وقــت 
ــزات بهداشــت و  ــات و تجهی ــرای اســتقرار امکان ــه ب و اســراف هزین
درمــان در اســتان بــه کار بگیریــم تــا مــردم از نتیجــه تالش هــای مــا 
منتفــع شــوند.نماینده قــرارگاه خاتم االنبیــاء ســپاه در گیــالن همچنیــن 
ــم را هــر چــه ســریع تر  ــرارگاه خات ــع ق ــات و مناب ــرد امکان ــد ک تأکی
ــه کار  ــی حــوزه ســالمت اســتان ب به منظــور آغــاز پروژه هــای عمران
خواهــد گرفت.آن طــور کــه دکتــر ارســالن ســاالری، رئیــس دانشــگاه 
ــه آن اذعــان  ــز ب ــن جلســه و بارهــا نی ــوم پزشــکی گیــالن در ای عل
داشــته، اســتان گیــالن در بخــش زیرســاخت های بهداشــتی، آموزشــی 
و به ویــژه درمــان به شــدت بــه هــر دالیلــی درگذشــته محــروم مانــده 
ــه قــرارگاه خاتم االنبیــاء  ــازوان پرتــوان و جهــاد گون و اکنــون تنهــا ب

ســپاه هســت کــه می توانــد بــر ایــن کمبودهــا فائــق آیــد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی:
شنا در محدوده سازه های آبی استان مرکزی 

ممنوع است
ــر  ــه خط ــزی نســبت ب ــه ای مرک ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
ــی اســتان  ــال شــنا در محــدوده ســازه های آب ــه دنب غــرق شــدگی ب

ــدار داد. ــای آب هش ــا وکانال ه ــدها، بنده ــامل س ش
ــای  ــه بارندگی ه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــره ای اظه ــزت اهلل آم ع
خــوب در ابتــدای ســال جــاری و آبگیــری ســدها مــردم بــا افزایــش 
ــد  ــه ســدها و بندهــا و رودخانه هــای اســتان مراجعــه می کنن ــا ب گرم

ــد. ــه غــرق شــدگی آن هــا می انجام کــه متأســفانه ب
وی ادامــه داد: بنــا بــه برداشــت عمومــی مــردم، غــرق شــدگی 
هــا فقــط مربــوط بــه کســانی اســت کــه فاقــد مهــارت شــنا هســتند، 
امــا بایــد گفــت حتــی شــناگران ماهــر در ایــن ســدها و بندهــا غــرق 

شــده اند.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای مرکــزی افــزود: عوامــل غــرق 
شــدگی در ســدها، بندهــا شــامل الیــه بنــدی دمــای آب در ســدها، 
گل و الی انباشــته شــده در ســدها و فشــار آب در الیه هــای پایینــی 

ســدها اســت.
ــود دارد  ــتان وج ــد در اس ــد و بن ــیاری س ــرد: بس ــار ک وی اظه
ــه شــهروندان  ــره شــده اســت و ب کــه در بســیاری از آن هــا آب ذخی
ــای  ــا و رودخانه ه ــدها، بنده ــردن در س ــنا ک ــود از ش ــه می ش توصی

ــد. ــتان بپرهیزن اس
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای مرکــزی تاکیــد کــرد: 
شــهروندان عزیــز بــه ویــژه افــراد ســاکن در حاشــیه تأسیســات آبــی 
بــرای حفــظ ســالمت خــود و خانواده هایشــان بــه تابلوهــای هشــدار 
دهنــده توجــه کننــد و خانواده هــا در فصــل تابســتان بیشــتر مواظــب 

ــدان خــود باشــند. فرزن

روز  در  گیالن  نمونه  همیاران  و  جنگلبانان  از  تقدیر 
ملی جنگلبان

 در چهارمیــن جشــنواره ملــی روز جنگلبــان کــه به صــورت ویدئو 
کنفرانــس برگــزار گردیــد، آقایــان خیراله پورحســن )جنگلبــان نمونه از 
شهرســتان رودســر(، فریدون یونس زاده )جنگلبان نمونه از شهرســتان 
رشــت(، صــادق ضرابــی )همیار و محافــظ نمونه از شهرســتان رودبار( و 
ابراهیــم عاشــوری )جنگلبــان افتخــاری از شهرســتان فومــن( به عنوان 

نمونــه هــای اســتان گیــالن مــورد تقدیــر قــرار گرفتند .
یــک میلیــون و هفتصــد هــزار هکتــار عرصه هــای منابــع طبیعی 
اســتان گیــالن بــه صــورت شــبانه روزی توســط حــدود ۱۷۰۰ نفــر از 
ــان افتخــاری اســتان  ــار طبیعــت و جنگلبان نیروهــای جنگلبــان، همی

مراقبــت و حفاظــت میشــوند .

مشارکت آبفا و بسیج سازندگی برای اصالح شبکه آب روستاهای اصفهان 
کت  شر مل  عا یر مد
از  اصفهان  فاضالب  و  آب 
این  مشارکت  و  همکاری 
سازندگی  بسیج  سازمان  با  مجموعه 
سپاه  زدایی  محرومیت  قرارگاه  و 
این  روستاهای  آب  امور  موضوع  در 

استان خبر داد. 
بازدید  جریان  در  امینی  هاشم 
از تصفیه خانه فاضالب شهر سمیرم 
شهر،  این  جنوب  صنعتی  ناحیه  و 
قالب  در  همکاری  این  اظهارداشت: 
یک تفاهم نامه با بسیج سازندگی برای 
کار جهادی و عام المنفعه در روستاها 

تنظیم و منعقد شده است.
وی با بیان اینکه در مرحله اول 
این طرح 2۰ روستای غیر زیرپوشش 
آبفا برای  و 2۰ روستای زیر پوشش 
تصریح  می شوند،  انتخاب  کار  انجام 
کرد: در یک اقدام جهادی بهسازی، 
در  را  شبکه گذاری  یا  شبکه  اصالح 
تعدادی از روستاهای محروم سمیرم 

انجام می دهیم.
مدیرعامل آب و فاضالب اصفهان 
ظرفیت و توان نیروی مقاومت بسیج 
مختلف  میدان های  و  عرصه ها  در 
روستا  هر  دهیار  گفت:  و  ستود  را 
که  استان  در  بخش  هر  بخشدار  یا 
با  را  همکاری  و  همراهی  بیشترین 
خدمات  و  امکانات  باشد،  داشته  آبفا 
فاضالب  و  آب  امور  ز  ا بیشتری 

دریافت می کند.
اعتبار  اینکه  یادآوری  با  امینی 
سخت  شرایط  وجود  با  آبفا  استانی 
پنجم  و دولت، یک  اقتصادی کشور 
سال گذشته است، افزود: با این وجود 
روند کار ما به ویژه در مباحث مربوط 

متوقف  آب  انتقال  شبکه  اصالح  به 
نشده و نخواهد شد.

وی به اجرا و حفاری ۷2 کیلومتر 
در  شبکه  اصالح  و  گذاری  لوله 
چند  هر  افزود:  کرد  اشاره  سمیرم 
و  اقتصادی  سخت  شرایط  دلیل  به 
شبکه  حفاری  سنگین  هزینه های 
موضوع  این  برای  اعتباری  فاضالب 
سال  در  ما  ا نمی دهند  تخصیص 
گذشته ۵۰۰ میلیون تومان به منظور 
انجام کار در محله هایی از شهر سمیرم 

اختصاص دادیم.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان 
و  کیفیت  با  آب  منبع  وجود  به 
این  ونک«  ناز  »چشمه  نظیر  بی 
شهرستان اشاره کرد و گفت: گروهی 
از کارشناسان فنی و دفتر توسعه مرکز 
استان برای مطالعه طرحی که بتوانیم 

بهره بهتر و بیشتری از این دست منابع 
آبی با اولویت شهرستان و داخل استان 
به  آینده  روز   ۱۴ در  باشیم،  داشته 

سمیرم می آیند.
امینی به شرایط سخت کرونایی 
پیش آمده برای استان و کشورمان 
خدمت   23  : فزد ا و  کرد  ره  شا ا
وفاضالب  آب  مجموعه  محوری 
درصد(   ۷۵ استان) جای  جای  در 
طریق  از  و  غیرحضوری  شکل  به 
آبفا  رسمی  پورتال  و   ۱۵22 سامانه 

می شود. انجام 
همچنین در این جلسه فرماندار 
سمیرم، اظهارداشت: نصب یک منبع 
مرتفع  مناطق  از  یکی  در  آب  بزرگ 
شهر سمیرم در زمان قطع یا کم شدن 

فشار آب ضروری است.
محمدرضا عسگریان تاکید کرد: 

منابع آب با حجم متوسط در سمیرم 
وجود دارد اما جوابگوی نیاز شهروندان 
به ویژه در فصل گرم سال و باالرفتن 
به  گردشگران  و  مسافران  ترددهای 

این منطقه نیست.
ر  چها با  م  سمیر ن  ستا شهر
کیخا،  قبر  مطالعاتی)دشت(  محدوده 
حوضه  جزو  ُکمه  و  وردشت  سمیرم، 
کشور  جنوب  در  بزرگ  کارون  آبریز 

محسوب می شود.
افزون  با   این خطه کوهستانی 
بر ۱۵۰ آبادی و روستا، چهار بخش، 
۶ شهر و افزون بر ۹۰ هزار جمعیت 
عشایری و ثابت با اشتغال ۹۶ درصدی 
 ۱۶۰ در  کشاورزی،  بخش  در  مردم 
ضلع  در  اصفهان  جنوب  کیلومتری 
شمالی ارتفاعات دنا و زاگرس میانی 

واقع شده است.
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی باغداران سلماس و حومه به شماره ثبت 
۱2۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵23۵2۴۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱3۹8 و مجوز شماره ۵۱2/۱8۴ مورخ ۱2/۴/۹۹ اداره تعاون 
روستائی شهرستان سلماس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - ترازنامه، و حساب سود و 
زیان سال مالی ۱3۹۷ شرکت تصویب شد. 2- سرمایه شرکت از مبلغ 3۱۹2۰۰۰۰ریال 
به مبلغ ۵۷۷۴۰۰۰۰ریال افزایش و تصویب شد. 3- آقای بخشعلی حسن خانی کهنه 
ملی  به شماره  گلعذانی  باقری  داود  آقای  و  ملی 28۵۱۶۹23۵۶  به شماره  شهری 
۴--آقای  شدند  انتخاب  مالی  سال  یک  برای  بازرسین  عنوان  به   28۵۰۵22۴۹۱
مجید ترابی به شماره ملی 28۵۱۵2۰۷۵۱و- آقای هاشم شعبانی سرنقی به شماره 
ملی 28۵۰۵۶۶22۵ -آقای احد حلمی کهنه شهری به شماره ملی 28۵۰۹۰32۷2 
و آقای اسماعیل شاهرخ سرنقی به شماره ملی 28۵۱۵2۴۷۶3 با مدرک تحصیلی 
دیپلم از شهرستان سلماس استان آ.غ ۵-آقای احمدجنگی بخشکندی به شماره ملی 
28۵۰3۵۵۹۴۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وآقایان محمد عبدالحسین زاده 
به کد ملی 28۵۰3۹۶۷2۹ با مدرک تحصیلی فوق دیپلم از شهرستان سلماس استان 
آغ و رضا مقدم به کد ملی 28۵۰۵۶3۷۶۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره 
به مدت سه سال مالی انتخاب شدند - اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان 

غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلماس )۹۵۶۱8۹(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستائی کشاورزی باغداران سلماس و حومه 
به شماره ثبت ۱2۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵23۵2۴۴ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۰3/۱2/۱3۹8 و مجوز شماره ۵۱3/۱8۴ مورخ ۱2/۴/۹۹ اداره تعاون 
روستایی سلماس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای مجید ترابی به شماره 
ملی 28۵۱۵2۰۷۵۱ به سمت رئیس، آقای هاشم شعبانی سرنقی به شماره ملی 
28۵۰۵۶۶22۵ به سمت نائب رئیس، آقای احد حلمی کهنه شهری به شماره 
ملی 28۵۰۹۰32۷2 به سمت منشی و آقایان اسماعیل شاهرخ سرنقی به شماره 
ملی 28۵۱۵2۴۷۶3 و احمد جنگی بخشکندی به شماره ملی 28۵۰3۵۵۹۴۱ به 
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند 2- آقای 
مهدی اسمعیل پور اولقی بمدت سه سال مالی بسمت مدیر عامل شرکت منصوب 
شد. 3- کلیه چکها، قراردادها، اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نمایند 
و یا تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هیئت 
مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب 
هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد 
بود اوراق عادی شرکت فقط با امضاء مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسالت 
اداره کل  با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.  هیئت مدیره که 
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سلماس )۹۵۶۱۹۰(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

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

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

اصالحی  أی  ر و   ۱3۹8۶۰3۰۱۰۶۰۰۰2۷۰۴ ه  ر شما رأی  بر  ا بر
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   ۱3۹۹۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۱2۵۵
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل جمالی فرزند باباخان به 
شماره شناسنامه 3۴۱ صادره از در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۵۵۱۱۰/۷۷ مترمربع از پالک شماره 82 – اصلی واقع در قریه حاجی آباد تهران 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین – از مالکیت مشاعی اسماعیل جمالی در ازای سهمی 
مشاعی مالکانه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو  از تاریخ  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
م/الف ۱۷۷

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۶/2
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۶/۱۷

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای مجیدبهرآبادی فرزندمصطفی به وکالت خانم مهسارازقندی 
باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت 
دربخش2-شهرستان  واقع  از2۰۰2-اصلی  جداشده  پالک۱3فرعی  ششدانگ 
سبزوارکه متعلق به وی میباشدبعلت نقل مکان مفقود شده است با بررسی دفتر 
دفتر۶8صفحه3۰۶ثبت۱2۵۵۱بشماره  الذکرذیل  فوق  شدمالکیت  معلوم  امالک 
چاپی ۹۷3۴۷۶ج۹3نام نامبرده ثبت وسندصادروتسلیم شده است که برابر سن

د۱۱۴838مورخه۱3۹۴/۰۶/۰8دفتر۶سبزواردرگروبانک صادرات خراسان رضوی 
میباشدودفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باستنادماده۱2۰آئینامه قانون 
ثبت مراتب یکنوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نسبت به ملک موردآگهی 
معامله ای انجام داده یامدعی وجود سندمالکیت نزدخود باشدبایستی ظرف مدت 
ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سندمالکیت 
یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسندمعامله 
رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد.)م الف ۹۹/2۰8۴(
تاریخ انتشار:۱3۹۹/۰۶/۰2

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار
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دبیر: وزارت ورزش به اندازه حقوق پرسنلم بودجه نداده است!
علیرضا دبیر، در خصوص تاثیر کرونا روی 
کشتی اظهار داشت: در مورد ویروس منحوس 
کرونا از دوران جنگ نیز بدتر شده است. در 
آن دوران چند روزی آتش بس وجود داشت و 
داشت  وجود  نیز  آرام  و شهرهای  پناهگاهی 
اما در حال حاضر همه جا این ویروس است. 
نگرانی ما در مورد ویروس کرونا در خصوص 
آینده آن است. کشتی را با چهل و چند هزار نفر 
تحویل گرفتیم و اینکه می گویند یکصدهزار نفر 
کشتی گیر داشتیم، اینچنین نیست. این موضوع 

معضل فعلی کشتی است و من نگرانی زیادی در مورد آن دارم.
وی افزود: قطعا تاثیر کرونا را در سالیان آینده خواهیم دید و بچه هایی که قرار 
بود جذب این رشته شوند با وجود این ویروس امکانش نبود. کشتی مانند خوانندگان 
زیر زمینی شده است و به جای اینکه مشکالت را برطرف کنیم، بچه های ما زیرزمینی 
در حال تمرین هستند و نمی توانیم به آنها بگوییم تمرین نکنند. خودمان را به خواب 
نزنیم. آقایان مسئوالن ورزش و بهداشت! بچه های ما در حال تمرین هستند. اگر در 

دوران جوانی بودم، چه کسی به من می توانست بگوید تمرین نکنم؟
رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد: اردوی ما باید هدفمند باشد و اگر مشخص 
شود ما مسابقات جهانی را داریم اردو را برگزار می کنیم اما اگر مسابقات جهانی برگزار 
نشود، چرا باید اردو را برگزار کنیم. در خصوص لیگ نیز می گویند چرا اصرار به برگزاری 
لیگ دارم. من اصراری به برگزاری لیگ ندارم و اولین هدف ما از برگزاری لیگ ورود 
کشتی به خانه مردم است. قهرمانان دوران ما را بیشتر می شناختند یا قهرمانان فعلی 
را؟ قطعا قهرمانان زمان ما شناخته  شده تر بودند و ما به دنبال این هستیم که دوباره 
کشتی را به خانه ها ببریم. حتی پیشنهاد دادیم کشتی را در لیگ در دو زمان دو یا دو 

دقیقه و نیم برگزار کنیم تا بچه ها به آمادگی برسند.
دبیر خاطرنشان کرد: بحث دیگر ما معیشت بچه ها است تا آنها مشکالت مالی 
خود را برطرف کنند. شاید بچه هایی که در المپیک مدال بگیرند، وضع شان خوب شود 
اما سایر کشتی گیران حتی با کسب دو یا سه مدال در سال مشکل مالی دارند. وظیفه 
من راه اندازی است اما دیگر سرنوشت دست وزارت بهداشت است تا مجوز مسابقات 
را صادر کند. حتی اعالم کردم آمادگی دارم مسابقات را در فضای باز برگزار کنیم تا 
کشتی زنده بماند. وقتی رهبر معظم و مراجع اعالم می کنند که همه چیز دست ستاد 

کرونا است، ما نیز اطاعت می کنیم.
وی خاطر نشان کرد: اولویت جان انسان ها است و تعارف نیز نداریم. حتی با 
دکتر نمکی جلسه داشتیم و بحث کارشناسی کردیم. فوتبال راه افتاده است و قرار است 
بسکتبال و والیبال نیز راه بیفتند. از مسئوالن وزارت ورزش نیز می خواهم همان طور که 
کنار فوتبال ایستاد کنار کشتی نیز برای صدور مجوزها بایستند، نه رو در روی کشتی. 
روسیه، آمریکا و ترکیه کار خود را شروع کردند و ارمنستان مسابقه برگزار کرده است. 
دوستان خود را به خواب نزنند و بدانند کشتی گیران ما در حال تمرین هستند و من خود 
را به ندیدن می زنم تا مسئولیت آن گردن من نباشد. با همه احترام  به فوتبالیست ها، آیا 

خیلی مسائل رعایت شد و همه تیم ها دو ماه در اردو بودند؟
رئیس فدراسیون کشتی در واکنش به این سؤال که برخی ها اعتقاد دارند که آیا 
اولویت های بهتری به غیر از بازسازی سالن خانه کشتی و جهانبخش توفیق وجود 
نداشت، گفت: قبل از اینکه به این سؤال پاسخ دهم، باید یک موضوعی را توضیح دهم. 
یک نفر به جایی وابسته است اما مجمع صبح بگوید نباشم، می روم و دستش را می بوسم.

دبیر ادامه داد: وزارت ورزش به اندازه حقوق پرسنلم بودجه نداده است. ساخت و 
ساز و تعمیر سالن های کشتی ربطی به وزارت ورزش ندارد. حساب و کتاب ها موجود 
است. ما در این گیر و دار 3۱ میلیارد بدهی فدراسیون کشتی را تسویه کردیم و دنبال 
کارهای مالیاتی هستیم. روزی که معارفه من در فدراسیون کشتی بود، به اردوی تیم های 
ملی نوجوانان و جوانان آزاد و فرنگی رفتم، وقتی خوابگاه بچه ها را دیدم، بغض کردم. 
هزار سال بیاید، نمی گذارم بچه ام آنجا بخوابد. وقتی اجازه نمی دهم بچه ام آنجا برود، 
چطور می توانم اجازه دهم بچه های ناز مردم آنجا بروند؟ وقتی تشک ها را جمع کردیم، 
موش ُمرده پیدا کردیم. باید خانه کشتی را می دیدید که چه وضعیتی داشت. یکی از 
سالن ها ۵۰ سال دست نخورده بود و دیگری 3-22 سال. یکی از سالن ها غیرایمن 
شده بود. گچ هایش پوسیده بود، آن هم به خاطر بی تدبیری سازمان کوهنوردی که 

آنجا را تبدیل به صخره های کوهنوردی کرده بودند.
رئیس فدراسیون کشتی درباره برنامه های این فدراسیون گفت: اینکه بخواهیم 
کشتی یا ورزش های دیگر را با فوتبال مقایسه کنیم، اشتباه است. دو بچه را نمی توان 
با هم مقایسه کرد اما صدا و سیما در بحث مقایسه دخیل است. تلویزیون را خیلی 
فوتبالی کرده اید. فوتبال به اندازه تکواندو، وزنه برداری و کشتی است. وقتی شبکه 
ورزش را می زنید، مدام می نویسند الیپزیگ و بایرن مونیخ با هم بازی دارند یا ختافه 
اسپانیا با فالن تیم بازی دارد! خودم فوتبالی هستم و اینها را می بینم اما تلویزیون 
ذائقه می سازد. بنابراین، نقد جدی به صدا و سیما وارد است. ورزشی مانند تکواندو 

درآمدزاست اما کشتی صدر در صد هزینه است.
وی افزود: برای اینکه کشتی را برای سال بعد تحویل دهیم، بین ۶۰،۷۰ میلیارد 
تومان بودجه نیاز داریم. چانه کشتی کوچک دیده شده است. وزارت ورزش می گوید 
بودجه اختصاص داده شده به وزارتخانه ۹۰ میلیارد است. اشکالی ندارد، بروید مجلس 
و دفاع کنید. کشتی مانند پسته، خاویار و فرش است و نباید آن را از دست بدهید. 
برای فوتبال بخواهید، نخواهید موافق و مخالفانی پیدا می شود اما هیچکسی با کشتی 
مخالفتی ندارد. هم تاریخ چند هزار ساله ما کشتی دارد و هم دین ما. در سنگ های 
زورخانه که برای قبل از میالد مسیح است، کشتی زورخانه ای دیده می شده است. این 
مسئله را بخواهیم برایش جا بیندازیم، سخت است، به خاطر همین می گویم وزارت 

ورزش دنبال آن باشد.

قرعه کشی لیگ بسکتبال بانوان اول مهرماه برگزار می شود
در جلسه هماهنگی لیگ برتر بسکتبال بانوان که با حضور ۱۵ تیم برگزار شد، 

زمان قرعه کشی مسابقات اول مهر ماه اعالم شد.
در جلسه  روز گذشته )شنبه( ۱۵ تیم شرکت کردند که در لحظه آخر تیم سینام 
مشهد نامه حضور خود در لیگ برتر را اعالم کرد و استقالل تهران نیز به گفته فریده 

شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون قرار است در لیگ شرکت کند.
تیم های باشگاهی تا ۱۶ شهریورماه می توانند آمادگی یا عدم آمادگی خود را 
اعالم کنند و باید تا تاریخ  ۱۵ شهریور ماه نیز به صورت کامل با مجموعه بازیکنان 

و کادر فنی خود تسویه حساب کرده باشند.
 طبق اعالم مسئوالن برگزار کننده مسابقات، زمان قرعه کشی مسابقات لیگ 

برتر بسکتبال  اول مهرماه اعالم شد و زمان برگزاری مسابقات اول آبان ماه است.
حضور تیم مهرام نیز یکی از اتفاقات خوب مسابقات است. تیمی که هدایت آن 

بر عهده نیکا بیک لیک لی است.

بدهی ۵۰۰ میلیونی پرسپولیس به شناگران چه زمان پرداخت می شود؟

قرارداد بازیکنان باشگاه پرسپولیس در لیگ شنا و واترپلو حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
میلیون تومان است اما پس از گذشت 8 ماه هنوز این تیم هیچ پرداختی به بازیکنانش 

نداشته است.
با شیوع کرونا اکثر لیگ های ورزشی تعطیل و با بهتر نشدن شرایط فدراسیون ها 
پایان لیگ را با معرفی تیم های قهرمان اعالم کردند. اوایل مرداد ماه نیز پایان لیگ 
اترپلو در حالی که تنها چند مسابقه پایانی اش انجام نشده بود اعالم شد ولی برخی از 

تیم ها همچون پرسپولیس هیچ پولی به بازیکنان پرداخت نکرده اند.
در حالی که تیم پرسپولیس در هر دو لیگ شنا و واترپلو قهرمان شده اما هنوز 
بدهی خود به بازیکنانش پرداخت نکرده است و این درصورتی است که به گفته دبیر 

فدراسیون بدهی اش به هر دو تیم مبلغی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است.
در حال حاضر بازیکنان در تالش هستند تا بتوانند بدهی اندک خود از این 
باشگاه را بگیرند ولی گویا هیچ قولی برای پرداخت هم وجود ندارد. فدراسیون نیز 

همراه بازیکنان درصدد است تا بتواند این مشکل را رفع کند.
دبیر فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در این خصوص به ایسنا گفت: باشگاه 
پرسپولیس هیچ پرداختی به بازیکنان و مربیان نداشته است. کل مبلغ بدهی این 
باشگاه به شنا و واترپلو ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان هم نمی شود اما با وجودی که در 
هر دو بخش قهرمان شده اند، باشگاه نسبت به ورزشکارانش کم لطفی کرده است. 

سوارز به سیم آخر زد؛ 
همین ها می گفتند راموس فاجعه است و مودریچ تمام شده

لوئیس سوارز در مصاحبه با ال پائیس سرانجام به سکوت یک هفته ای خود 
پایان داد. او از شایعات قرار گرفتن در لیست فروش بارسا بسیار عصبانی است.

یک هفته پیش بود که بارسلونا در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان و در 
ورزشگاه دالوژ لیسبون مقابل بایرن متحمل شکست 8-2 شد. شکستی که تبعات 
سنگینی داشته و تا به اینجا شاهد برکناری کیکه ستین و اریک آبیدال بوده ایم و قرار 
است چندین بازیکن بزرگ تیم از جمله لوئیس سوارز نیز از بارسا کنار گذاشته شوند.

جوزپ ماریا بارتومئو رئیس بارسا در مصاحبه اخیر خود تنها هفت بازیکن را غیر 
قابل فروش اعالم کرد که در میان شان اثری از لوئیس سوارز دیده نمی شد. ستاره 
اروگوئه ای سومین گلزن برتر تاریخ بارسلوناست اما مصدومیت های متوالی و افت 
فاحش او در یک سال گذشته باعث شده تا زمزمه های جدایی او به گوش برسد. 

گفته می شود در صورت جدایی، مقصد بعدی او آژاکس خواهد بود.
سوارز روز گذشته در واکنش به این شایعات و در توئیتر خود نوشت که هر کسی 
خودش معمار سرنوشتش است و این نشان می دهد که او دوست ندارد برای آینده 

اش، باشگاه تصمیم گیرنده باشد. سوارز هنوز یک سال دیگر با بارسا قرارداد دارد.
ستاره اروگوئه ای در مصاحبه با نشریه ال پائیس سکوتش را شکست و گفت:» 
در مورد نام هایی که رئیس باشگاه به عنوان غیر قابل فروش ها اعالم کرد صحبت 
های زیادی می شود و نیز تغییراتی که قرار است در بارسا رخ بدهد ولی هیچکس 

تا االن به من نگفته که قرار است از بارسا کنار گذاشته شوم.
اگر خواسته باشگاه این است، شخصا به خودم بگویند و فکر می کنم پس از 
شش سال بازی در بارسلونا این حق را دارم تا به جای خواندن اخبار در رسانه ها، 
مستقیما به خودم اطالع بدهند. دوست دارم بمانم ولی از طرفی خیر و مصلحت 
باشگاه را نیز می خواهم. اگر باشگاه قصد فروش مرا دارد، مشکلی برای صحبت با 
تصمیم گیرندگان ندارم. رونالد کومان)سرمربی جدید بارسا(؟ او هنوز هیچ صحبتی 

با من نداشته است.«
سوارز در مورد تحقیر بارسا برابر بایرن مونیخ گفت:» وقتی چنین شکستی 
حاصل می شود، همه مسئول هستیم. نباید فقط یکی دو بازیکن، سیبل انتقادات 
شوند و این درست نیست. هیچکس اما نباید تعهد بازیکنان را زیر سوال ببرد. روز 
سختی برای همه ما بود و بایرن از هر لحاظ به ما برتری داشت و نتوانستیم در 

زمین، نقاط ضعف مان را پوشش دهیم.«
آینده:»  تا زمانی که روی من حساب کنند، دوست دارم به بارسلونا کمک 
کنم. از وقتی به بارسا پیوستم، همه حامی من بوده اند و این همیشه به من قدرت و  
اعتماد به نفس باالیی می داد. اگر قرار است نیمکت نشین باشم، این را می پذیرم و 
مشکلی هم نخواهم داشت. من همیشه تصمیمات کادر فنی را در دوران فوتبالم قبول 
کرده ام. رقابت همیشه خوب است و در نهایت اگر مربی بخواهد مرا روی نیمکت 

بگذارد، هیچ مشکلی نخواهم داشت. من هنوز می توانم یاری گر بارسلونا باشم.«
پاکسازی بزرگان رختکن بارسا:» در این مورد می توانم رئال را مثال بزنم. 
سال گذشته و پس از شکست ۴-۱ این تیم در برنابئو برابر آژاکس و حذف در یک 
هشتم نهایی لیگ قهرمانان، شرایط رئال مشابه حاالی ما بود. می گفتند تونی کروس 
تمام شده و مودریچ باید بازنشسته شود. می گفتند راموس در دفاع یک فاجعه است 
و ارزش همه بازیکنان رئال را زیر سوال بردند. یک سال بعد، رئال مادرید ورق را 
برگرداند و با همان بازیکنان قهرمان اللیگا شد و حاال همه می گویند بازیکنان رئال 

پدیده اند و عضوی از یک تیم افسانه ای هستند.
شکست و ناکامی همین است و در تیم های بزرگ، همواره تبعات سنگینی دارد. 
صادقانه بگویم که باید کمی صبور بود و به خصوص به حافظه نیز رجوع کرد. نباید 
به این سرعت نتیجه گیری کرد و بازیکنان قدیمی و باتجربه بارسا را زیر سوال برد.«

لیونل مسی:» من دوست لئو هستم و به این دوستی افتخار می کنم. در زمین 
اما  دوستی ها معنایی ندارد و همه هم تیمی هستیم و این بحث های اختالف بین 

بازیکنان نیز صحت ندارد. هدف همه کمک به تیم برای پیروزی است.«

کاپیتان شیاطین سرخ پس از دو روز بازداشت در یونان، آزاد شد

کاپیتان تیم فوتبال منچستریونایتد پس از دو روز بازداشت در یونان به دلیل 
دخالت در یک نزاع، آزاد شد.

به گزارش شبکه اسکای یونان، بدنبال درگیری رخ داده در جزایر میکونوس 
یونان، »هری مگوایر« بازداشت شد.

گفته می شود بازیکن شیاطین سرخ هفته آینده باید به اتهامات خود پاسخ دهد. 
براساس گزارش یک روزنامه یونانی، اتهامات وارد شده به مگوایر، مداخله در نزاعی 

بوده که از لحاظ قانونی بزه محسوب می شود.
باشگاه منچستریونایتد با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که آنان از ماجرا مطلع بوده 
و مگوایر به طور تمام و کمال با پلیس و مقامات قضایی یونان همکاری می کند. 

میکونوس بابت زندگی شبانه سرزنده، نزد گردشگران شهرت زیادی دارد.

فسادزدایی از ورزش و آب 
فوتبالی،  مفسدان  النه  به  بستن 
یک تکلیف غیر قابل چشم پوشی 
به شمار می رود. تکلیفی که یک 
برخورد قاطعانه و بدون اغماض را می طلبد 
اصل  رعایت  نیز  آن  راهکار  بدون شک  و 

شفافیت در برخورد است.
سخت  وادی  در  گام  ورزش  وزارت 
فساد زدایی از فوتبال گذاشته است. وادی که 
در نگاه اول ظاهری آراسته و دل فریب دارد 
اما در پهنه این وادی هستند کسانی که زیر 
این پوشش زینتی و چشم نواز، کیسه هایی 
این  نقدینگی  برای جمع آوری سیل  نامرئی 

رشته ورزشی دوخته اند.
این افراد که در گام اول برای برندسازی 
و معروفیت پا در ورزش فوتبال گذاشتند با 
یافتن راه دور زدن قانون در این ورزش، تنها 
به معروفیت بسنده نمی کنند بلکه به دنبال آن 
هستند با تزریق پول و سوءاستفاده از ظرفیت 
این رشته برای خود بنگاهی اقتصادی به نام 

فوتبال درست کنند.
انکار وجود آنان در فوتبال دیگر به مانند 
ماه گذشته  در یک  و  نیست  راحت  گذشته 
نیز چند نمونه از آن ها به مقامات امنیتی و 
قضایی معرفی شدند. معرفی که نشان می دهد 
آنان مانند زالوهای اقتصادی به بدنه فوتبال 
چسبیده و کندن آنان سخت از بدنه یکی از 
پرطرفدارترین رشته های ورزشی سخت است.

بدون شک پا گذاشتن در حیاط خلوت 
مفسدان فوتبالی بدون هزینه نیست و ممکن 

از توان اقتصاد و  با استفاده  افراد  است این 
رسانه ای خود با ابزار پیاده نظام هواداران اقدام 
به شورش علیه وزارت در فضای حقیقی و 
مجازی کنند همچنین اگر سیاست فساد زدایی 
از فوتبال به حیطه سرخ آبی ها برسد ممکن 
است وزارتخانه به جانب داری متهم شود در 
علیه  نیز  رسانه ای  شانتاژ  است  شرایط  این 

وزارت خانه شکل خواهد گرفت.
از  زدایی  فساد  در  ورزش  وزارت  اگر 
و  نباشد و حمایت قوه قضاییه  تنها  فوتبال 
آن  کند  همراه  خود  با  را  امنیتی  نهادهای 
رشته  این  در  عدالت  اجرای  امکان  زمان 
پرطرفدار وجود دارد عدالتی که رهبر انقالب 
برای مبارزه با فساد از آن به عنوان یک اصل 
یاد می کنند. در فرمان هشت ماده ای معظم 
له که سال 8۱ صادر شد آمده است» در امر 
مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. 
هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا 
شود. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد 

یکسان صورت گیرد.«
را  این  و  دارد  وجود  فوتبال  در  فساد 
فریاد  همواره  مختلف  تیم های  هواداران 
فساد  انگ  هواداران  این  اینکه  اما  می زنند 
به تیم را به خاطر طرفداری و تخریب جبهه 
مقابل انجام خواهند داد حقیقتی انکارناپذیر 
است. وزارت ورزش چگونه باید از تله شایعات 
خارج شده و فراتر از فریاد یک هوادار بدون 
توجه به منافع تیمی یا جایگاه برخی از افراد 
به فساد زدایی ورود کند؟ یکی از الزمه های 
مبارزه با فساد در ورزش رعایت اصل شفافیت 
هیچ  بدون  باید  که  اصلی  است  مبارزه  در 

اغماضی صورت گیرد.
رنگی  نگاه  بدون  مبارزه  در  شفافیت 
نسخه اصلی فساد زدایی است اگر این اصل 
از سوی بازرسان وزارت ورزش و نهادهای 
امنیتی مورد توجه قرار گیرد انگ جانب داری 
در فساد به هیچ بخشی نخواهد چسبید. بلکه 
معضل  این  با  مبارزه  از  دقیق  اطالع رسانی 

ورزشی و معرفی مفسدان فوتبالی به مردم 
فوتبالی  جامعه  به  را  رفته  دست  از  اعتماد 
تاثیر  تحت  که  اعتمادی  گرداند.  بازخواهد 
برخی از اخبار و شایعات رسانه ای به وجود 

آمده است.
با  مبارزه  در  ورزش  وزارت  عملکرد 
فساد در چند ماه گذشته قابل تحسین بوده 
عملکردی که با اطالع رسانی از دستگیری 
شروع  تهران  پرسپولیس  مدیران  از  یکی 
ممکن  شکل  بهترین  به  برخورد  این  و 
نیز  ورزش  وزیر  معاونان  اطالع رسانی شد. 
تمام  که  دادند  وعده  برخورد  این  از  پس 
کسانی که به نحوی از منافع فوتبالی برای 
معرفی  مردم  به  دوختند  کسی های  خود 
خواهد شد. این شیوه از فسادزدایی موجب 
رشته  این  جذابیت های  تا  تا  شد  خواهد 
ورزشی، به پرده ای برای پوشش دور زدن 

قانون برای آنان تبدیل نشود.
اصل شفافیت در ورزش اگر به عنوان 
یک راهبرد در دستور کار قرار گیرد بدون 
جای  ورزشی  رشته  این  بستر  دیگر  تردید 
امنی برای سوءاستفاده کنندگان نیست بلکه 
به وادی تبدیل خواهد شد که هیچ مفسد 
نخواهد  امنیت  احساس  آن  در  اقتصادی 
کرد. همچنین اگر شفافیت از سوی وزارت 
داشته  ادامه  رو  پیش  در سال های  ورزش 
باشد نه تنها بستر اقتصادی ورزش فوتبال 
ورزش  توسعه  بلکه  دید  نخواهد  آسیب 
این  در  بیشتر  سرمایه  جذب  موجب  پاک 

رشته خواهد شد.

اتاق شیشه ای، الزمه فسادزدایی در فوتبال

است؛  مشخص  آفت ها 
فدراسیون در حوزه سرمایه اجتماعی 
شده  ویران  بین المللی  پرستیژ  و 
فدراسیون  اداری  مختلف  بخش های  است؛ 

فوتبال شفافیت الزم را دارا نیست.
این روزها بحث بر سر قرارداد ویلموتس 
است و ورشکستگی فوتبال ایران. بحث بر سر 
سوءمدیریِت هدفمند و عامدانه در فوتبال. بحث 
بر سر ریال ها، تومان ها، یوروها و دالرهایی 
به عنوان  شگفت انگیز  اعداد  در  که  است 
خسارت، پاداش، متمم و بنِد قرارداد از جیب 
پرداخت می شود. دهه ای سیاه  ایران  فوتبال 
در کارنامه فوتبال ایران. وضعیت موجود در 
هیچ برهه زمانی، این گونه ناامیدکننده نبوده و 
مدیراِن عالی این مجموعه هیچ گاه این گونه به 
دوربین ُزل نزدند و بی صداقتی نکردند. خسارت 
به مارک ویلموتس، وجدان عمومی را به درد 
آورده و عصبانیت جامعه تبدیل به خشم شده 
ایران سابقه نداشته جامعه،  است. در ورزش 
نظارتی  نهادهای  رسانه ها،  دولت،  حاکمیت، 
و قضایی بر سر موضوعی تا این میزان اتفاِق 
قرارداد  عاملیِن  با  برخورد  باشند؛  داشته  نظر 

عجیب با ویلموتس.
دنگ شیائو پینگ، رئیس جمهوری وقت 
جمهوری خلق چین، در سال ۱۹۷۹ در حزب 
کمونیست این کشور، یک سخنرانی مشهور 
داشت که گفته می شود مهم ترین سخنرانی 
تاریِخ چین است. او گفت »فرقی نمی کند گربه 
سیاه باشد یا سفید، گربه باید موش بگیرد« آن 
سخنرانی از آن جهت مهم است که نشان داد 
چینی ها پس از سه دهه حکمرانی، با واقعیت 
ورزش  وزارت  فقط  نه  شدند.  مواجه  چین 
بلکه  فوتبال،  فدراسیون  مجمع  فقط  نه  و 
از دست اندرکاران  بسیاری  و  مردم  نخبگان، 
باید این شجاعت را پیدا کنند که واقعیت ها 
را  کاستی ها  دهند.  تن  آن  به  و  بپذیرند  را 
مسئولیِت  خود،  سهِم  به  هرکس  و  بپذیرند 
کنند.  قبول  را  تاریخی  عقب ماندگی  این 
مسأله مهم همین جاست؛ هنوز طیِف مهمی از 
مسئوالن، اهمیِت اجماِع ملی را درک نکرده اند 
و تصورشان، بخشی نگری، اهداف کوتاه مدت و 
جناح بندی های بی ثمر است. درسی که باید از 
فوتبال ایران بگیریم این است که گذشِت زمان 
بسیاری از گزینه های بد، تصمیماِت نادرست و 
قانون گریزی های سازمان یافته را حل نمی کند 
و ضرورِت اخِذ تصمیم های دشوار را از میان 
نمی برد. تصمیم های سختی مثل کنار گذاشتِن 
چهره های امتحان پس داده و تکراری، اصالِح 
فوتبال  از  صیانت  فدراسیون داری،  سازوکاِر 
مقابل فساد، انتشار تمامی قراردادها، پایبندی 
به اصول شفافیت، و تعهد به توسعه فوتبال 
از مسیر قدرتمند کردن و آگاه ساختن اعضای 
مجمع، شماری از این تصمیماِت سخت هستند 

که سیستم تاکنون از آنها طفره رفته است.
فوتبال ایران به دلیل انباشِت مشکالت 
ساختاری، مالی و سوءمدیریت در یک دهه 
اخیر، وضعیِت خوبی ندارد. بعد از انتخاب علی 
کفاشیان و در نخستین سال های پس از ماجرای 

تعلیق و کمیته انتقالی، می شد اجماع برای نجات 
به گونه ای  همه  کرد.  را حس  ایران  فوتبال 
نسبت به آینده امیدوار بودند و تالش هایی در 
حال صورت گرفتن بود تا فدراسیون فوتبال 
ایران از چرخه بحران و تنش های یک سال 
گذشته اش بیرون بیاید. اما عملکرد فدراسیون 
ناامیدکننده بود و میراثی به جا ماند که تا اول 
شهریور ۱3۹۹ هم پایدار ماند و به نظر می رسد 
همچنان هم ادامه خواهد داشت. همین فضاِی 
غبارآلود است که اهمیِت اجماع ملی در فوتبال 
را پررنگ می کند. بیست وهشتم دی ماه ۹8 از 
اهمیت اجماع ملی نوشتیم. در همه این روزها 
احسان قاضی زاده هاشمی یک تنه ایستاد و 
اجازه خم شدِن قانون را به مدیران فوتبال نداد، 
پا پس نکشید و تطمیع نشد. فوتبال در همین 
یک سال به اندازه یک دهه تجربیاِت ارزشمندی 
بر  مبتنی  عقالنیِت  وقِت  حال،  کرد.  کسب 
شناخت برای انتخاب گزینه اصلح است. اجماع 
ملی در بلندمدت تبدیل به انسجام ملی خواهد 
شد و مزایای منافع بلندمدت را برای این حوزه 
به ارمغان خواهد آورد. اجماع ملی برای گرفتِن 
تصمیم های سخت ایجاد می شود و هیچ تصمیِم 
سختی که برای نجات فوتبال ایران ضروری 
است، بدون اجماع داخلی در سطوح مختلف 

فوتبال و ورزش کشور محقق نخواهد شد.
که  حوزه هایی  در  نکنیم  فراموش 
ساختار نباشد، همه بحران ها با هم می رسند. 
بحران هایی مثل استعفای رئیس فدراسیون 
فوتبال به دالیل نامعلوم، کرونا، تحریم های 
ظالمانه، شکست های سنگین در پرونده های 
به  تیم ملی  احتمالی  صعود  عدم  حقوقی، 
ورود  قضاییه،  قوه  پرونده های  جام جهانی، 
سازمان بازرسی، بازداشت کارمندان سازمان 
لیگ، خسارت ویلموتس و دستیاران و اساسنامه 
فدراسیون نمونه ای از این دست است. متأسفانه 
دانش  از  پایینی  از سطح  کنیم  اعتراف  باید 
برخورداریم و نمی توانیم راه حل هایی پیدا کنیم 
که فوتبال ایران را نجات دهد. نکته قابل تأمل 
این است که ظرفیت سازی فوتبال برای توجه 
ملی به مشکالتش را هم نداریم و مهم تر از 
همه، اعتماِد جامعه را هم از دست داده ایم. ما 
ما  نداریم.  اجماع  هم  عالیه  اهداِف  در  حتی 
با یک سیستم فاقِد دکترین مواجه هستیم. 
آنچه می بینیم، مناقشه های فردی است. این 

مناقشه ها به ما نشان می دهد سیستم نتوانسته 
است میان شیوه های تأمیِن منافع باشگاه ها، 
هیأت ها و جامعه فوتبال و اهدافی که نظاِم ملی 
فوتبال باید به سمت آن حرکت کند، سازگاری 
ایجاد کند. هیأت های فوتبال راهِ خود را می روند، 
باشگاه ها کارِ خود را می کنند، مربیان، بازیکنان 
حرکت  خود  مسیر  در  هم  فوتبال  عوامل  و 
می کنند و همه اینها دقیقاً در تعارض با منافع 
ملی فوتبال ایران است. یک سرافکندگی ملی 
در حوزه فوتبال. یک ورشکستگِی کامل در 

حوزه سرمایه اجتماعی.
فصِل تازه ای در فوتبال ایران آغاز شده 
است. دیگر هیچ کس تردید ندارد افراد حاضر 
در فوتبال باید بروند، وضع موجود باید تغییر 
ورشکستگی  خورده،  شکست  فوتبال  کند، 
اتفاق افتاده، سرمایه اجتماعی از دست رفته 
و همه یکدست خواهان برخورد با عوامل این 
انحطاط با کلیدواژه قرارداد ویلموتس هستند. 
نگارنده اعتقاد دارد اثرات فوتبال همه فهم شده 
است و بیشتر افراد به فهم مشترک رسیده اند. 
اگر منتخِب آینده فدراسیون فوتبال با ایده های 
پیشینه روشن، پاک  با  آدم هایی  با  منسجم، 
به  معطوف  اهداف  به  متعهد  و  تحول گرا  و 
توسعه پایدار در عرصه انتخابات حاضر شود، 
توانست در مجمع فدراسیون فوتبال  خواهد 
اجماع سازی کند. بپذیریم فوتبال ایران در شیِب 
افوِل تند است و در مرحله اول باید این شیِب 
افول را کم کرد و در برخی امور بهبودهایی 
ایجاد کنیم. منتخِب آینده فوتبال ایران باید 
اهمیِت کاِر تیمی را بداند. تنها فوتبال نبیند، 
تنها  نکند،  انتخاب  را  تیم ملی  تنها سرمربی 
دبیرکل فدراسیون را برنگزیند و تنها به جنِگ 
مشکالت نرود. انتخاِب رئیس آینده فدراسیون 
فوتبال باید به دور از تنگ نظری باشد، به دور 
از اقداماِت دستوری، به دور از حسادت، به دور از 
خط و ربط های سیاسی و به دور از تصمیم های 
یک شبه. تفاوت ها را باید کنار بگذاریم و بپذیریم 
راهکاری جز اجماع مبتنی بر منافع ملی نداریم. 
از آن مهم تر، چهره آینده باید مقبولیت مجمع 
)حاصِل شناخت و ارجحیت( را داشته باشد و 
مجمع با آگاهی و آزادانه رأی دهد. اگر این 
موارد در دستور کار قرار گیرد، انتخاباِت آینده 
با کمترین کاندیدا برگزار خواهد شد چون این 
افراد انگشت شمارند و مجمع دیگر به مدیراِن 

بی دانش و بی برنامه رأی نخواهد داد.
بدون تردید، مشکل یک دهه گذشته 
اجماعی  نبود چنین  در  باید  را  ایران  فوتبال 
کلیت  یک  ملی،  اجماع  کرد.  جست وجو 
انتزاعی و ارزشی است که بر پایۀ آن، خطوط 
قرمز مشخص می شوند و کل جامعه فوتبال در 
فضایی آرام می توانند با یکدیگر گفت وگو کنند. 
شاید در بسیاری مسائل، نخبگان و حتی اعضای 
مجمع با یکدیگر اختالف سلیقه هایی را نشان 
دهند، ولی وقتی پای منافع ملی فوتبال که در 
یک اجماع تعریف شده است به میان  آید؛ آنگاه 
اختالف ها تبدیل به راه حل ها و کوتاه آمدن ها 
می شود. برای خروج از فراویرانه فوتبال ایران 

باید هرچه زودتر دست به کار شویم.
در  فدراسیون  است؛  مشخص  آفت ها 
بین المللی  پرستیژ  و  اجتماعی  حوزه سرمایه 
ویران شده است. بخش های مختلف اداری 
فدراسیون فوتبال شفافیت الزم را دارا نیست. 
تیم ملی در پرتگاه قرار دارد و وضعیت تیم های 
دیگِر ملی هم روشن نیست. فدراسیون فوتبال 
و سازمان لیگ از شفافیت به دور است و بدهی 
اینها بدتر،  از همه  انبوهی برجا مانده است. 
وضعیت ارزی کشور مجالی برای فدراسیون 
انتخاِب  جز  راهی  گذاشت.  نخواهد  فوتبال 
اصلح و اجماعی ملی روی گزینه مشخص وجود 
نخواهد داشت. منتخِب آینده فدراسیون فوتبال 
باید اقتصاد را بشناسد. منتخِب آینده فدراسیون 
فوتبال باید عشق به فوتبال داشته باشد. منتخِب 
آینده فدراسیون فوتبال باید زمینه ورود نیروهای 
باکیفیت را به فوتبال فراهم کند. منتخِب آینده 
جوانی  شوِر  و  انگیزه  باید  فوتبال  فدراسیون 
داشته باشد. منتخِب آینده فدراسیون فوتبال باید 
شادابی و انگیزه کار داشته باشد. دیگر نمی توانیم 
بحران را با بحران پاسخ دهیم. منتخِب آینده 
فدراسیون فوتبال باید عادت به تمرد از قانون 
را حذف کند و اجازه تمسخِر جایگاه فوتبال 
ایران را در دنیا ندهد. منتخِب آینده فدراسیون 
فوتبال باید ناظِر قوی بر فعالیت های باشگاه ها 
و هیأت ها باشد و اجازه دور زدن قانون را به 
آنها ندهد. مقطع تاریخِی فوتبال ایران به ما 
آموخت که باید بسازیم. قبلی ها می سوزاندند 
تا بمانند اما حاال می سازیم تا زمینه رشد برای 
فوتبال فراهم شود. با عقالنیت می توان پول را 
به فوتبال برگرداند. شرایِط حال حاضر فوتبال 
ایران »چاه« است و امیدواریم با تصمیمات 
اشتباه به »سیاهچاله« نیفتیم. همان طور که 
نگارنده گزینه اصلحی در ذهن دارد، قطعًا 
المپیک  ملی  کمیته  رئیس  و  ورزش  وزیر 
همانند اعضای مجمع گزینه یا گزینه هایی 
در ذهن دارند. شتابزده و عجوالنه تصمیم 
نگیریم و به آگاهِی مجمع احترام بگذاریم. 
سایه  در  همکاری  و  اجماع  بدهیم  اجازه 
»انتخاِب مجمع« اتفاق بیفتد. تجربه »گزینه 
وزارت« یا »گزینه دولت« برای فوتبال ایران 
تلخ بود؛ افرادی که مورد قبول مجمع نبودند 
و رأی هم نداشتند. وظیفه همه ما این است 
که استقالل مجمع را حفظ کنیم و اعضایش 

را آگاه کنیم. 
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی فقدان سند مالکیت
مورخ   ۱3۹۹8۵۶۰۱۰۶۰۰۰۴۴۵۶ شماره  وارده  به  مالک  درخواست  به  بنا 
تسلیم  با  تقاضا  مورد  ملک  مالکیت  سند  مفقودی  اعالم  بر  مبنی   ۱3۹۹/۰۵/۰۱
دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 28۵۹۶ مورخ ۱3۹۹/۰۵/۰۱ در 
دفترخانه اسناد رسمی ۱3 ورامین تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
مراتب در اجرای بند 3 ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد.

نام و نام خانوادگی مالک: فاطمه بیک زاده خوشدونی فرزند محمد
میزان مالکیت: سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت پنجاه و یک متر و  چهل و یک مترمربع تحت پالک ثبتی 3۶۴3 فرعی از 
۷ اصلی مفروز از پالک 2۵8 واقع در قشالق امرآباد ورامین بخش بهنام پازوکی در 
دفتر امالک الکترونیک ۱3۹۷2۰3۰۱۰۶۰۰۰۷۹۰۶ بنام فاطمه بیک زاده خوشدونی 
فرزند محمد ثبت و سند به شماره چاپی ۴2۴2۱۹ ب ۹۷ صادر شده است که نامبرده 

هم اکنون تقاضای المثنی نموده است.
علت از بین رفتن: پرس کردن سند مالکیت

به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تاکنون نسبت به مورد ثبت معامله 
ای صورت نگرفته است لذا با توجه به درخواست المثنی مالک مراتب اعالم تا شخص 
یا اشخاصی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت 
اسناد ورامین مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال، 
تسلمیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی 

طبق قانون و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد.ث/م.الف ۱83
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین

دنیای جوانان – ۱ کادر 
آگهی دعوت سهامداران شرکت پاسارگاد شیمی خاورمیانه سهامی خاص ثبت 
شده به شماره ۷۵2 و شناسه ملی ۱۰8۶۱۶۶۶۱۵2 جهت تشکیل مجمع عمومی 

عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
 ۱3۹۹/۶/۱3 ۱۰ صبح مورخ  عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت 
اول   ،۱2 به آدرس قروه، جاده همدان، کیلومتر  در محل مرکز اصلی شرکت 
رسانند.  بهم  حضور  گردد  می  تشکیل   ۶۶۶۴۱۴8۴۷۴ پستی  کد  میهم،  جاده 
نصاب  به حد  در جلسه  اعضای حاضر   ۱3۹۹/۵/3۱ مورخ  نخست  دعوت  )در 
تجدید  دوم  نوبت  برای  و  نرسیده  تصمیم  اخذ  جهت  به  اول  دعوت  قانونی 

گردد( می  دعوت 
دستور جلسه: 

استماع گزارش مالی هیئت مدیره و بازرس قانونی 
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹8 

تعیین روزنامه کثیراالنتشار آگهی های شرکت 
تصمیم در مورد سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی میباشد.

هیئت مدیره

مفقودی
و   ۵۱۱ – 2۴۹cc شماره پالک ۶۵۹۹۵  تریل  موتور سیکلت  کمپانی  سند 
 2۴۹W۹۱23۰۵۷***N2N شماره موتور 2۵۰fml۱۰۱۰۷۰۹ و شماره شاسی 

بنام مهدی سوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
همدان 

مفقودی
رنگ  مدل 8۶ سفید  کارخانه  دوگانه  وانت  پیکان  کارت خودرو  و  سبز  برگ 
به شماره پالک ۹۴2 ن 3۴ ایران 38 و شماره موتور ۱۱28۵۰۵۱۴3۰ و به شماره 
شاسی ۱3۱۰3۷3۵ بنام آرزو عسگری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

همدان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عباس پور شعبانی دارای شناسنامه شماره ۱ به شرح دادخواست به کالسه 

۹۹-۱۴۰-۱۱۱ از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد پور شعبانی ف براتعلی متولد ۱3۱8/۱۱/۱ به شناسنامه شماره 
۱8 در تاریخ ۹8/۴/3۱ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن متوفی  منحصر است به 
عباس پورشعبانی به ش.ش: ۱ پسر متوفی 

علی پورشعبانی به ش.ش: 2۵8۶ پسر متوفی 
فاطمه پورشعبانی به ش.ش: 2۱۹8 دختر متوفی 

رقیه پورشعبانی به ش.ش: 2 دختر متوفی 
رضا پورشعبانی به ش.ش: 2۱۹۶ پسر متوفی 

طاهره پورشعبانی به ش.ش: 2۱۹۷ دختر متوفی 
صغری زندی به ش.ش: ۹38 فرزند اکبر همسر متوفی والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
دبیرخانه حوزه ۱۱۱ شورای حل اختالف قهاوند 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حجت اله کوچکی دارای شناسنامه شماره ۱۹۷3 به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۹-32۵-۱۱۱ از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بهمن کوچکی ف حجت اله متولد ۷۰/۱۱/2۷ به شناسنامه 
شماره ۶۴۷۰۰۱۷۰۷۱ در تاریخ ۹۹/۵/۱8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن متوفی  منحصر است به 
حجت اله کوچکی ف ذوقعلی به ش.ش ۱۹۷3 پدر متوفی 
زهرا اصالنی ف علی به ش.ش ۱38۰ مادر متوفی والغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
دبیرخانه حوزه ۱۱۱ شورای حل اختالف قهاوند 

در آستانه انتخابات فدراسیون؛

اجماع ملی برای انتخاب رییس فدراسیون فوتبال
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تصویری دیده نشده از محمدعلی مجاهد )پروانه( شاعر آیینی
اختصاصی دنیای جوانان و رضا شیخ محمدی

مادر! بیا 
به حال حسینت، نظاره کن

صفا تویسرکانی

مادر! بیا به حال حسینت، نظاره کن
یک دم نظر بر این بدن پاره پاره کن

زخم تنش اگر چه بَُود بی حساب لیک
با چشم دل، نگاه بر این ماه پاره کن

مادر! بیا و مرهمی آور ز راه مهر
درماِن زخم های فزون از ستاره کن

اطفال بی قرار و پریشان و خسته را
تا بنگری، نظر به سر سنگ خاره کن

در این دیار چاره برون شد ز دست من
مادر! برای دختر خود، فکر چاره کن

آتش زدند خیمه ی ما را ز راه کین
خاموش ز آب دیده خود، این شراره کن

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
از برگزاری نخستین مهرواره شعر آیینی »اشک ماه«  زنجان 
ازسوی انجمن شاعران نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان این استان خبر داد.
ادامه   در  کانون  نوجوان  شاعران  گفت:  نوری  علیرضا 
برنامه های  بودن  آسیب زا  بر  مبنی  کانون  کلی  سیاست های 
رقابتی و همچنین شیوع ویروس کرونا می کوشند تا با استفاده از 
ظرفیت فضای مجازی، نوجوانان را به تعامل، دوستی، همبستگی 

و مشارکت در فعالیت ها تشویق کنند.
وی افزود: در آستانه ماه محرم و آئین های سوگواری حضرت 
سیدالشهدا )ع(، نخستین مهرواره فصلی شعر با عنوان »اشک ماه« 
با محوریت شخصیت حضرت امام حسین )ع(، واقعه عاشورا و دیگر 

موضوعات مرتبط با ماه محرم، برگزار می شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
زنجان گفت: این مهرواره با هدف پاسداشت فرهنگ ارزشمند 
عاشورا، آشنایی بیشتر اعضای انجمن های شعر کانون در سراسر 

کشور با این فرهنگ غنی و تقویت هویت دینی و مذهبی برگزار 
می شود.

نوری ادامه داد: از دیگر اهداف برگزاری نخستین مهرواره 
فصلی شعر با عنوان »اشک ماه« شناسایی، استعدادیابی و قدردانی 
از نوجوانان شاعر در زمینه آثار مرتبط با عاشورا و انگیزه بخشی و 
تشویق اعضا برای سرودن آثار تازه در حوزه ادبیات عاشورایی است.

وی با اشاره به اینکه نخستین مهرواره فصلی شعر »اشک 
ماه« برای دو گروه سنی )۱۴ تا ۱8 سال و ۱8 تا 22 سال( برگزار 
می شود، اضافه کرد: این مهرواره در قالب های شعر کالسیک و 
آزاد )نیمایی، سپید( برگزار می شود و عالقه مندان تا 3۱ شهریور 

فرصت دارند تا آثار خود را به این رویداد ارسال کنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
زنجان گفت: شرکت کنندگان می توانند در نهایت 3 اثر را در قالب 
فایل word با فونت B.nazanin۱۴ به صندوق الکترونیکی 
ارسال   mehrvareh.adabi@kpf.ir نشانی  به  مهرواره 

کنند.

نخستین مهرواره شعر آیینی در زنجان برگزار می شود

 ، ی ها بد عا حمید 
دبیات  ا و  زبان  کارشناس 
امروز  واقع  به  گفت:  فارسی 
زبان  حوزه  در  ما  داشته های  همه 
دوران  در  سعدی  عارفانه  رنج  حاصل 
نماینده  بوستان  امروز  و  اوست  زندگی 

زبان فارسی در دنیاست.
و  زبان  دکترای  عابدی ها،  حمید 
علمی  هیئت  عضو  و  فارسی  ادبیات 
محفل  سومین  در  نور  پیام  دانشگاه 
موضوع  با  که  قزوینی  عالمه  ادبی 
زبان  بین  تمایز  شاخص های  بررسی 
گفت:  شد،  برگزار  ادبی  زبان  و  عادی 
امروز می توان بوستان سعدی را نماینده 
کامل زبان فارسی در دنیا دانست؛ چراکه 
شاخص های کامل زبان فارسی در این 

اثر ادبی بی نظیر نمایان است.
وی بیان کرد: به عقیده بنده اگر 
راهی  به  را  فارسی  ادب  و  زبان  بتوان 
رو به صعود تشبیه کرد باید بدانیم که 
از  باال می رفته  از رودکی  فارسی  زبان 
به  تا  کرده  عبور  سخت  گردنه های 
از بعد از سعدی نیز از  سعدی برسد و 
بهره  سعدی  سخن  استاد  داشته های 

گرفته ایم.
این کارشناس زبان و ادب فارسی 
عنوان کرد: همه داشته های ما در زبان 
فارسی امروز حاصل رنج عارفانه سعدی، 

این استاد بی مانند زبان فارسی است.
گذشته  در  شاید  گفت:  عابدی ها 
زبان  بین  شدن  قائل  تفاوت  و  تمییز 
ادبی و زبان فارسی عامیانه آسان تر بود 
و زبان پیچیدگی های کنونی را نداشت؛ 
با این حال توان تشخیص تفاوت های 
زبان عادی و زبان ادبی به یک مهارت 

تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: مطلبی که زبان 
می دهد،  تغییر  ادبی  زبان  به  را  عادی 
می تواند موجب این شود که زبان ادبی 
از زبان عادی باالتر برود، قدرت زبان و 

هنرمندی افراد است.
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
پیام نور بیان کرد: به همین خاطر است 
که از بین 8۰ میلیون نفر جمعیت ما که 
افراد  می گویند،  سخن  عادی  زبان  به 

کمی به زبان ادبی سخن می گویند.
بعدی  مورد  شد:  یادآور  عابدی 
تخیل است و می تواند خیال انسان را به 
کار بیاندازد البته منظور ما خیالی نیست 
انسان است.  به معنای قوه وهمیه  که 
ایمیجی  و  تخیل  در  ادبی  زبان  قدرت 
ذهن  در  تصویری  می تواند  که  است 

ما ایجاد کند.
ادبی  زبان  به  وقتی  افزود:  وی 
سخن می گوییم، منظور ما این است که 
تصویرسازی امکانپذیر است و وقتی در 

زبان ادبی سخن می گوییم، تصویری از 
روایت بیان شده تداعی می شود.

فارسی  زبان  و  ادبیات  استاد  این 
اضافه کرد: به طور مثال وقتی در ادبیات 
از »گل خندید« و »ابر گریست« استفاده 
و  انسان انگاری  می کنیم. جان مداری، 
تشخیص صورت گرفته است و سخن 
می تواند  و  است  کرده  تصویری  را  ما 
تجسمی عینی از آن در ذهن مخاطب 

ایجاد کند.
عابدی ها گفت: ادبیات و زبان ادبی 
همه روش های معانی و ترفند های بیان 
را در خدمت تصویری شدن کالم قرار 
می دهد  و اینگونه است که کالم عادی 

به کالم ادبی تبدیل می شود.
باب  از  گاهی  البته  افزود:  وی 
تصادف و یا ذوق افراد این تصویرسازی 
ایجاد  نیز  افراد  روزمره  محاورات  در 
آگاهی  بدون  است  می شود که ممکن 
فردی باشد اما زیبایی کالم را می افزاید.

از  یکی  گفت:  شناس  زبان  این 

ادبی  سخن  که  معیارهایی  مهمترین 
را ممتاز می کند و از زبان عادی تمایز 
می دهد، زیبایی است؛ چون هنر ویژگی 
زیبایی آفرینی دارد و زبان ادبی میتواند 

زیبا شده زبان فارسی ما باشد.
هنر  قدرت  شد:  یادآور  عابدی ها 
به  ادبی  زبان  و  است  زیبایی آفرینی 
می شود  بیان  ممکن  شکل  زیباترین 
شاخص  یک  عنوان  به  ند  می توا و 
زبان  دو  شکل  تفاوت  شناسایی  برای 

به کار آید.
وی گفت: این همان کاری است 
قلم  با  و  می دهد  انجام  ادیب  یک  که 
زیبایی آفرین خود به زبان عادی ما شکل 
معمولی  لغت های  و  می افزاید  زیبایی 
کالم عادی را با بافتی زیبا، عاطفه مند 

و تخیل آمیز در کنار هم قرار می دهد.
این کارشناس زبان و ادب فارسی 
با بیان مثال هایی از اشعار سعدی و حافظ 
به ارائه شاخص های زیبایی شناسی اشاره 
کرد و گفت: اینکه امروز اشعار حافظ در 
به دلیل  است،  شده  ماندگار  مردم  بین 
است  ادبی شدن کالم  و  زیبایی  رنگ 
تزریق  کلمات،  چینش  در  نظم  در  که 
و  تصویر  افزودن  و  عاطفه  و  احساس 
اندیشه فاخر است که ارتقاء سخن عادی 

به سخن ادبی را امکان پذیر می کند.
فارسی  ادبیات  گفت:  عابدی ها 
ارزشمندترین دارایی ماست و باید برای 
حفظ آن از تمام توان خود استفاده کنیم؛ 
امروز در  ماندگاری که  میراث  چرا که 
اختیار ماست، از رنجی است که استاد 
کالم سعدی برده است و حاصل مسیری 
است که توسط هزاران ادیب و فیلسوف 

طی شده است.

فارسی امروز حاصل رنج عارفانه سعدی است

 بار دیگر »سفر شرق« در کتابفروشی ها
فرهنگـی  و  علمـی  انتشـارات 
کتـاب  از  حبیبـی  سـروش  ترجمـه 
»سـفر شـرق« اثـر هرمـان هسـه را 
بـار دیگـر روانـه بـازار کتـاب کـرد.

سـفر شـرق از نـگاه منتقدان به 
نوعـی زندگی نامـه داسـتانی و روایی 
و  اوسـت  و شـهود خـود  از کشـف 
نگاهـش بـه وصـف نیـروی ایمانـی 
کـه در وجـود او نهاده شـده که علی 
رغـم تمامـی سسـتی اش، زندگـی را 
بـرای او تحمـل پذیـر کـرده اسـت 
و بـه جسـمش نیرو بخشـیده اسـت.

در ایـن اثـر کـه از آن بـه عنـوان عجیب تریـن و خیال انگیزتریـن اثر 
هرمـان هسـه یـاد شـده اسـت، راوی کـه از عالـم واقـع بـه دنیـای خیال 

مـی رود، سـعی کرده اسـت ظرایـف روح انسـان را بیان مـی دارد.
بنیـان اصلـی ایـن داسـتان بـر کشـف ظرایـف روح انسـان قـرار 
دارد. در سـاختار جسـتجوگری کـه در کالبـد ایـن اثـر وجـود دارد، پای 
اسـتدالل و عقـل بـه میـان نمی آیـد و داسـتان سـعی دارد بـه بیـان 
ایـن مسـاله بپـردازد کـه در طریـق حقیقـت، بی دلیـل راه، نمی تـوان 
بـه مقصـود رسـید و جالـب اینکـه در عرفـان ایرانـی، می تـوان چنیـن 

قاعـده ای را بسـیار یافـت.
هرمـان هسـه نویسـنده و نقـاش سوئیسـی االصل این اثر بـه عنوان 
پرخواننده ترین نویسـنده اروپایی قرن بیسـتم شـناخته شـده اسـت. وی در 

سـال ۱۹۴2 بـه عنـوان برگزیده جایـزه ادبی نوبل انتخاب شـد.
سـروش حبیبی برای نخسـتین بار این اثر را در سـال ۱3۵۴ منتشـر 
کرده اسـت و به تازگی چاپ چهارم آن توسـط انتشـارات علمی و فرهنگی 
روانـه بـازار کتـاب شـده اسـت. »سـفر شـرق« در چاپ تـازه خـود در ۹۴ 

صفحـه بـا قیمت ۱۵ هزار تومان منتشـر شـده اسـت.
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فرناز میرزالو

ساعد باقری 
در رادیو »گنجینه االسرار« می خواند

عاشورا«  »میراث  برنامه  ویژه  پخش 
محوریت  با  شهریورماه،  یکم  شنبه  روز  از 
بازخوانی »گنجینه االسرار« از رادیو فرهنگ 

شروع شد.
کتاب  بازخوانی  به  عاشورا«  »میراث 
به  سامانی«  »عمان  اثر  االسرار  گنجینه 

روایت ساعد باقری اختصاص دارد.
صحنه  کتاب  این  در  سامانی  عمان 
های واقعه عاشورا را به نظم کشیده است 
را  آن  فرهنگ  رادیو  در  باقری  ساعد  که 

روایت می کند.
برنامه »میراث عاشورا« به همت گروه 
کتاب شبکه فرهنگ تولید شده است که شنبه ساعت ۱۵ روی موج اف ام ردیف 

۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.

کتاب های دینی که نتیجه معکوس دارند
اگر  می گوید:  شاه آبادی  حمیدرضا 
کتاب های دینی وجه آگاهانه تربیتی نداشته 
باشند، نتیجه ناخوشایند و معکوس به همراه 

خواهند داشت.
ک  د کو ت  بیا د ا ه  یسند نو ین  ا
برای  دینی  دبیات  درباره ا نوجوان  و 
اظهار  آن،  تاثیر  و  نوجوانان  و  کودکان 
کرد: کودکی و نوجوانی دوره ای است که 
تفکر  می گیرد،  شکل  انسان ها  شخصیت 
و  می کند  رشد  به  شروع  جهان شناختی  
دوره  این  در  زندگی  تجربه های  اولین 
کسب می شود. انسان در این دوره سواالتی 
در حوزه جهان شناختی دارد که اگر به منابع مناسب دسترسی داشته باشد، می تواند 

پاسخ سواالت خود را دریافت کند.
او سپس گفت: دین می تواند سرچشمه پاسخ گویی به بخش مهمی از سواالت 
جهان شناسی کودکان باشد. کتاب های دینی از این جهت مهم هستند که بتوانند 
اندیشه جهان شناختی کودکان و نوجوانان را کامل کنند و به سواالت آن ها پاسخ دهند.

است،  اخالقی مهم  ارزش های  از  برخی  آموزش  شاه آبادی خاطرنشان کرد: 
زیرا شخصیت انسان ها در حال شکل گیری است و این امر به وسیله کتاب دینی 
امکان پذیر  است؛ این که دروغ نگویند، به اموال دیگران دست درازی نکنند، دیگران 
را آزار ندهند، مراقب محیط زیست باشند و... ، همه این ها می تواند از طریق ادبیات 
دینی منتقل شود. نویسنده »دیلماج« و »الالیی برای دختر مرده« با اشاره تیراژ 
باالی ادبیات دینی به ویژه برای کودکان در سراسر جهان و استقبال از این کتاب ها، 
بیان کرد: در  کشور ما بنا به مالحظاتی که وجود دارد، تولید و نشر کتاب های دینی 
زیاد است. اما برخی از این کتاب ها نه تنها مناسب کودکان نیست بلکه پیام های 

متناقضی را هم منتقل می کند.
او سپس تأکید کرد: تربیت دینی موضوع حساسی است و اگر آگاهی و شناخت 
به همراه نداشته باشد، نتیجه ناخوشایندی خواهد داشت؛ در واقع اگر کتابی منتشر 
شود که وجه آگاهانه تربیتی نداشته باشد و یا مطالبی را بیان کند که مناسب نباشد، 
نتیجه معکوس کتاب ها خواهیم بود. پس در  ایجاد می کند و ما شاهد  سوءتفاهم 
مراحل مختلف تولید کتاب، اهدای مجوز نشر، توزیع کتاب و انتخاب آن برای بچه ها 
باید دقت کافی صورت بگیرد و کسانی که به عنوان کارشناس و منتقد، کتاب ها را 

بررسی می کنند باید کتاب هایی را که مناسب نیستند از رده خارج کنند.

ادبیات عاشورایی با نقطه مطلوب فاصله دارد 
سارا عرفانی گفت: درباره ادبیات عاشورایی، ما هنوز در ابتدای راه هستیم و تا 

رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم.
سارا عرفانی اظهار داشت:  »جشنواره ده« جشنواره ای است که به داستان کوتاه 
کوتاه عاشورایی می پردازد. خیلی ها سوال می کنند که داستان حتما باید مربوط به 
خود آن واقعه باشد یا می شود در زمان حال رخ دهد که در جواب این عزیزان باید 
بگویم که ما هیچ محدودیتی در این باره نداریم و نویسندگان می توانند درباره هر 

چیزی بنویسند که به نوعی به واقعه عاشورا ربط پیدا می کند.
وی ادامه داد:  از طرفی تعداد کلمه نیز برای داستان ها مشخص نکردیم تا باز 
هم محدودیت برای نویسنده ایجاد نکنیم و فقط گفتیم که داستان حداکثر در حدود 
است.  بهتر  باشد،  داستان کوتاه   کوتاه هرچه موجزتر  البته  باشد.   A۴ یک صفحه
هدف ما این است که در این جشنواره بتوانیم به تولید داستان باکیفیت عاشورایی 
بپردازیم و ذهن نویسندگان را به این سمت ببریم که به فکر خلق داستان قوی در 
زمینه عاشورا باشد. دبیر علمی »جشنواره ده« با اشاره به رده سنی شرکت کنندگان 
و مهلت حضور در جشنواره گفت: هیچ محدودیت سنی برای شرکت در جشنواره 
وجود ندارد و عالقه مندان تا روز عاشورا )نهم شهریورماه( می توانند آثار خود را برای 
حضور در جشنواره ارسال کنند. تالش می کنیم تا مراسم اختتامیه را در روز اربعین 

یا چند روز قبل و بعد از آن برگزار کنیم.
برگزار  را  این جشنواره  تیم های دیگری  با  پیش  از چند سال  ما  افزود:   وی 
می کردیم که اسم های مختلفی داشت و با اسم هایی مثل »عطر عطش« و »کلمات 
روضه خوان« برگزار می شد و این دوره نیز قرار است که با نام »ده« و با همت انجمن 
کوچک نویسان ایران و بانوی فرهنگ برگزار  شود. البته حس من این است که مهم 
نیست کجا جشنواره را برگزار می کند؛ چراکه مهم این است که ما به نویسندگان 

جوان بهانه ای بدهیم تا آثاری در این حوزه بنویسند.
عرفانی در توضیح ایجاد دغدغه برای نویسندگان اظهار کرد: به نظرم در دو 
دوره قبلی که من تجربه برگزاری آن را دارم چنین اتفاقی رخ داده است و توانسته ایم 
به آنها جهت بدهیم. داستان کوتاه کوتاه خیلی تخصصی است و می تواند اثرگذارتر هم 
باشد. به اعتقاد من در شرایطی که جوانان دائم سرگرم گوشی هستند و حوصله زیادی 
ندارند، این داستان های کوتاه بسیار می تواند تاثیرگذار باشد و دست به دست شود.

وی افزود: این جشنواره بدون شک تاثیرگذار است و فکر می کنم توانسته ایم 
نویسندگان را مجاب کنیم که کاری انجام دهند. البته کیفیت آثار هم برای ما مهم 
است و نمی خواهیم که فقط به این موضوع تاکید کنیم که ۵۰۰ داستان به دست ما 
رسیده است. همین که در این جشنواره یکی دو داستان ماندگار تولید شود، برای ما 
کافی است.این نویسنده جوان با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی گفت: در همه 
این سال ها تالش کردیم تا با برگزاری کارگاه های آموزشی اطالعات شرکت کنندگان 
را افزایش دهیم و بیشتر آنها را با این قالب آشنا کنیم؛ چراکه شناخت از داستان 
کوتاه کوتاه کم است و حتا منابعی که بتوانند به آن مراجعه کنند زیاد در دسترس 
نیست. در این راستا امسال نیز پنج جلسه داستان کوتاه کوتاه در نظر گرفتیم که 

چهار جلسه از آن برگزار شده و یک جلسه از آن باقی مانده است.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه کارگاه به صورت مجازی برگزار می شود، حدود 
2۰۰ نفر از شهر و کشورهای مختلف در آن ثبت نام کردند و در کالس ها حضور پیدا 
می کنند. در باره هزینه شرکت هم باید بگویم که ابتدا برای ثبت نام در این کارگاه 
هزینه اندکی )3۰ هزار تومان(  در نظر گرفتیم؛ اما بعد که استقبال را دیدیم تصمیم 
گرفتیم تا هزینه را برداریم تا بچه ها از هر کجای جهان و بدون محدودیت، شرایط 

حضور در این دوره را داشته باشند.
عرفانی در توضیح اهمیت توجه به عدالت آموزشی گفت: همیشه این موضوع 
مطرح می شد که چرا کالس ها همگی در تهران برگزار می شود و من فکر می کنم 
که حاال این فرصت فراهم شده است تا هر کسی از هر کجایی که دوست دارد 

بتواند در این کالس  مجازی حضور داشته باشد.

اعظم کیان افراز می گوید؛ شرایط قرنطینه، 
فرصت خوبی است که مردم کتاب بخوانند اما 
چنین سازوکاری زمانی اتفاق می افتد که از قبل، 

فرهنگ کتاب خوانی در افراد جامعه نهادینه 
پاندمی بیماری کووید ۱۹ بر اکثر مشاغل، 
آسیب جدی و جبران ناپذیری وارد کرده است. آمار 
افرادی که بر اثر این همه گیری بیکار شده اند، سیر 
صعودی دارد و هنوز متوقف نشده است. در این 
میان، ناشران و کتاب فروشان در ایران که پیش از 
این نیز با مشکالت متعددی در حرفه خود مواجه 
بودند، از شیوع کرونا و تغییراتی که بر بازار کتاب 
تحمیل کرد، بسیار متاثر شدند. اعظم کیان افراز، 
مدیر انتشارات افراز و سخنگوی انجمن صنفی 
کارفرمایی زنان ناشر در این زمینه معتقد است؛ 
مواجه شدن با بحران کرونا، آن هم در شرایطی 
که هنوز فرهنگ کتاب خوانی در ایران عمومیت 
نیافته است، آسیب زیادی را به ناشران و سایر 

فعاالن حوزه نشر وارد کرده...
 *نشر ایران چند سالی است که به انحاء 
در  گرفته.  قرار  اقتصادی  فشار  تحت  مختلف، 
برگزار  و  کرونا  بیماری  شیوع  نیز  جاری  سال 
برای  را  شرایط  تهران  کتاب  نمایشگاه  نشدن 
ناشران دشوارتر از قبل کرد، در حالی که برخی 
توسعه  زمینه  قبل،  سال های  در  اگر  معتقدند 
از  این صنعت فراهم و راهکارهایی برای عبور 
بحران های احتمالی اندیشیده می شد، امروز عبور 
کم مخاطره تری از این بحران داشتیم. نظر شما 

در این باره چیست؟
** باید بگویم همه اصناف در همه جای 
دنیا دچار آسیب شدند، اما در ایران برخی از اصناف 
بیشتر و صنف ناشران و کتاب فروشان خیلی بیشتر 
از مشاغل دیگر دچار آسیب شدند؛ چراکه در برخی 
از کشورها، فعالیت ناشران به رونق رسید. وقتی 
در کشور یا منطقه ای قرنطینه انجام شود، مردم 
زمان زیادی را در خانه می گذرانند و فرصت خوبی 
با مطالعه  است که کتاب بخوانند و وقتشان را 
بگذرانند. چنین سازوکاری زمانی اتفاق می افتد 
که از قبل، فرهنگ کتاب خوانی در افراد جامعه 
نهادینه شده باشد. فرهنگی که برای رسیدن به 
آن باید از سنین چهار تا شش سالگی، کودکان 

را به کتاب خوانی عادت داد.
* برخی از اهالی صنعت نشر سعی کردند 
در این ماه ها با برخی اقدامات، خسارت های خود 

را به حداقل برسانند.
و  تبلیغات  روند،  این  در  البته  بله.   **
درصورتی که  است؛  مهم  خیلی  اطالع رسانی 
در  تبلیغات  و  اینترنت  بر  مبتنی  زیرساخت های 
فضای مجازی در حوزه نشر کتاب خیلی کم مورد 
توجه قرار داشته است. ابزار تبلیغ ناشران در تمام 
سال هایی که فعالیت کرده ایم، در حد حضور در 
خبرگزاری یا معرفی کتاب در روزنامه ها بوده است. 
سازمان ها و ارگان هایی هستند که برای تبلیغات 
محیطی در سطح شهر، رادیو، تلویزیون بودجه 

بودجه های  دارند  وظیفه  آن ها  دارند.  فرهنگی 
تعریف شده را صرف امور فرهنگی کنند. به نظر من 
اگر تبلیغ در حوزه کتاب و کتاب خوانی در کشور 
ما آن طور که باید وجود داشت و کتاب خوانی از 
سنین پایین در جامعه فرهنگ سازی می شد، شاید 

کمتر دچار آسیب می شدیم.
 * بعضی ناشران بعد از همه گیری بیماری 
کرونا، به سرعت فعالیت خود در فضای مجازی 
را گسترش دادند. این درحالی است که بسیاری 
از آن ها نتوانستند چندان هم خود را با تغییرات 
هماهنگ کنند. موانع مدیریت این دگرگونی ها 

را چه مواردی می دانید؟
بحث  ر  د  ، خیر ا ی  ل ها سا ر  د  **
شکل گیری  شاهد  ینترنتی،  ا زیرساخت های 
بودیم  کسب و کارهایی  و  مجازی  شبکه های 
چرا  اما  گرفتند،  رونق  مجازی  فضای  در  که 
اپلیکیشن ها  و  شبکه ها  چنین  کتاب  حوزه  در 
و  ناشران  چرا  دارد؟  وجود  کمتر  پلتفرم هایی  و 
کتاب فروشان اپلیکیشنی ندارند که استفاده از آن 
در این حوزه عمومیت داشته باشد؟ در تمام این 
سال ها که فعالیت در حوزه نشر، به روز می شود و 
امکانات جدید مانند اینترنت وارد زندگی ما شده 
است، صنعت نشر باید دست به کار می شد و از 
حالت سنتی که در آن همه چیز به شکل فیزیکی 
اتفاق می افتد، خارج می شد. باید صنعت نشر برای 
کار و فعالیت در فضای مجازی بسترهایی فراهم 
می کرد که در مواقع اینچنینی کمتر آسیب ببیند. 
ایجاد بستر در فضای مجازی، کاری نیست که 
ناشر و کتاب فروش بتواند در کوتاه مدت، به تنهایی 
انجام دهد؛ بلکه نیاز به همکاری چندین نهاد و 

ارگان دارد.
ناشران و کتاب فروشان می توانند در بستر 
فضای مجازی، جایگاهی برای معرفی و نقد کتاب 
داشته باشند. با توجه به سردرگمی جامعه، میان 

انبوه محتوای پوچی که در شبکه های مجازی 
پلتفرم های  وجود  صورت  در  می شود،  منتشر 
مناسب برای کتاب، ممکن است حرکت جامعه 

به سمت استفاده بیشتر از آن مهیا شود.  
* یعنی این سلیقه ناشران نیست که فعالیت 

در حوزه کتاب کاغذی را ادامه دهند؟
** در چند سال اخیر بسترهایی فراهم شد 
الکترونیک  کتاب های  آن  در  بتوانند  ناشران  تا 
این  برابر  در  همچنان  ناشران  اما   کنند،  تولید 
خواستند  و  کردند  مقاومت  جدید،  سازوکارهای 
چراکه  دهند؛  ادامه  فعالیت  به  قدیمی  شیوه  به 
به روش های جدید اعتماد نداشتند. نمی دانستند 
اگر کتاب خود را در بستر کتاب الکترونیک ارائه 
کنند، آیا آسیب می بینند یا سود می کنند؛ زیرا به 
ناشران  این  از  پیش  مشابه،  فعالیت های  دلیل 
در  کتاب ها  می کردند  فکر  و  بودند  آسیب دیده 
کپی رایت  رعایت  بدون  مجازی،  شبکه های 
دست به دست خواهدشد. برای فعال شدن ناشران 
در مسیر های جدید، باید به آن ها باید آموزش های 

الزم را می دادند و فرهنگ سازی می شد.
به یاد دارم نخستین شرکتی که در حوزه 
کتاب الکترونیک فعالیت کرد، قراردادی انحصاری 
را  کتابش  دیگر  جای  نتواند  ناشر  تا  داشت 
امکان  این  ناشران  همه  باید  کند.  الکترونیک 
در  را  کتاب های خود  بتوانند  تا  باشند  داشته  را 
فرمت الکترونیک در بازار به فروش برسانند. اما 
نبود آگاهی الزم درباره امنیت کتابی که به فرمت 
کتاب الکترونیک منتشر می شود و در دسترس 
باعث شد  ناشران،  برای عموم  امکان  این  نبود 
بیشتر آن ها به روش سنتی خود در انتشار کتاب 
ادامه دهند. تقریبا همه ناشران اولویت کار خود 
را بر فروش کاغذی کتاب گذاشته اند، اما وقتی 
عمده  مردم  و  هستیم  همراه  اینترنت  عصر  با 
فعالیت های زندگی خود را در تبلت و گوشی تلفن 

انجام می دهند، طبیعی است که مطالعه  همراه 
انجام  دستگاه ها  این  از  استفاده  با  هم  را  خود 
خواهندداد. به همین دلیل است که ناشران باید 
در بازار سنتی و الکترونیک فعالیت داشته باشند.

 در شرایط موجود، نقدینگی در بازار نشر، 
بسیار کاهش یافته است. وقتی می گوییم که نشر 
باید از روش سنتی خارج شود، این مساله فقط 
در انتشار کتاب الکترونیک مطرح نیست، حتی 
در نحوه مراودات و تعامالت صنف هم باید این 
بیفتد. زمانی تیراژ کتاب 3۰۰۰ یا ۵۰۰۰  اتفاق 
نسخه بود و ناشر برای فروش، چک هشت ماهه 
و بلند مدت می گرفت. االن ناشر تیراژ را پایین 
آورده و روند چاپ، دیجیتال شده است و هزینه ها 
که  است  درحالی  این  و  می کنند  تسویه  نقد  را 
فروش هنوز براساس سیستم سنتی پیش می رود. 
کتاب با تیراژ پایین و دیجیتال در طول دو روز 
چاپ می شود. درحالی که شیوه تعامل، مبادله و 
تسویه حساب ها در شیوه سنتی باقی مانده است.

اگر این روند ادامه داشته باشد، ناشر آسیب 
در  فصلی  حمایتی  طرح های  اگرچه  و  می بیند 
حوزه کتاب فروشان نقدینگی ایجاد کند، اما آیا 
نقدی  صورت  به  ناشر  با  می تواند  کتاب فروش 
حساب کند؟ نقدینگی ناشری که در تمام سال 
هزینه کرده است و چک های هشت ماهه و ۱۰ 
کتاب  نمایشگاه  ایام  به  معموال  گرفته،  ماهه 
محدود می شود و اگر مانند امسال نمایشگاه کتاب 
برگزار نشود، ناشر بیشتر از همیشه آسیب می بیند؛ 
نگه داشتن  سرپا  برای  را  الزم  نقدینگی  چراکه 
نشر ندارد. این را درباره عمومیت جامعه ناشران 

بیان می کنم.
 * در این میان، انتظاری که از دولت در قبال 

حلقه های مختلف صنعت نشر می رود چیست؟
** در مورد کاغذ و نمایشگاه میان ناشران 
و دولت وابستگی هایی وجود دارد. در همه جای 

کشورها  برخی  در  است.  صورت  این  به  دنیا 
بخش  از  ایران  از  بیش  درست،  کارشناسی  با 
فرهنگ حمایت و به آن بودجه تزریق می شود. 
این یک قاعده است که بخش فرهنگی نیاز به 
حمایت دارد تا بتواند سرپا بماند. این طور نیست 
که بخش فرهنگی بتواند مستقل بماند. اما اینکه 
این حمایت ها باید به چه شکلی انجام شود، نیاز 
به کارشناسی دارد تا حمایت، به موقع، مناسب 
و با توجه به فعالیت های فرهنگی باشد. با توجه 
به نوسانات قیمت ارز، وابستگی قیمت کاغذ به 
قیمت ارز و همچنین باال بودن قیمت کاغذ آزاد، 

ناچار به پذیرش حمایت ها هستیم.
درست است که ناشر، کتاب فروش و توزیع 
کننده، سه ضلع نشر هستند و هر کدام نباشند کار 
دیگری پیش نخواهد رفت، اما وقتی ناشر نتواند 
تولید داشته باشد، دو ضلع دیگر با مشکل مواجه 
می شوند. ممکن است یک سال یا یک سال و نیم 
کتاب فروشان بتوانند به شیوه سنتی ادامه حیات 
دهند اما آیا واقعا نشر به همین شیوه می تواند به 
فعالیتش ادامه دهد؟ بخش خصوصی و  همکاران 
باید به فکر راه حل باشند و کار خود را به روز کنند 
و همچنین نهادهای مربوطه باید فکر کنند که چه 
کارهایی صورت نگرفته است و چه برنامه هایی 
باید داشته باشند تا این راه بتواند ادامه داشته باشد.

و  ناشران  اتحادیه  کمک  از  بخشی   *
کتاب فروشان در ارتباط با دولت است. از طرفی 
انجمن های صنفی مانند انجمن زنان ناشر اقداماتی 
برای حمایت از ناشران آسیب دیده در کرونا انجام 
دادند. آیا اتحادیه ها و انجمن ها می تواند به صورت 

مستقل به مشکالت ناشران بپردازد؟
** سندیکای یا اتحادیه باید تقویت شود و 
باید قدرت اجرایی داشته باشد. هرچند از نظر مالی 
اما  باشد،  ممکن است به دولت وابستگی داشته 
اتحادیه ها رابط خوبی میان دولت و نشرهستند. آن ها 
در مشکالت ناشی از پاندمی کرونا در تالش بودند 
که چه کارهایی در حوزه نشر می توانند انجام دهند. 
انجمن ها شرایط مالی قوی ندارند و فقط می توانند 
بازوی اجرایی باشند. ما از طرف انجمن زنان ناشر 
نامه ای نوشتیم تا بودجه ای که باید صرف نمایشگاه 
کتاب تهران می شد، بعد از برگزار نشدن آن، صرف 
ناشرانی شود که کتاب تولید کرده اند و اگر بخواهند 
پول  بازگشت  بفروشند،  بازار  در  را  کتاب  همان 

برایشان تا یک سال دیگر زمان بر است.
از  که  هستند  مشاغلی  گروه  در  ناشران 
به  نیاز  و  دیدند  جدی  آسیب  کرونا  بیماری 
بتوانند سرپا بمانند.  تا  حمایت های خاص دارند 
گسترده  تبلیغات  و  مجازی  فضای  بسترهای 
در فضای نشر خیلی کم است. همچنین باید از 
مدارس و پیش دبستانی کودکان به کتاب خوانی 
بعدی،  نسل های  در  اینگونه  شاید  کنند.  عادت 
اتوبوس های  و  مترو  در  مردم  مطالعه  شاهد 
شهری باشیم. آن وقت است که می توانیم بگوییم 

جامعه ای کتاب خوان دارم.

اگر این روند ادامه پیدا کند، ناشران آسیب می بینند
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کارگاه بزرگ سازندگی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
برای مقابله با کووید ۱9

در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
دیار  مردم  آگاهی  سطح  ارتقاء  و  اطالع رسانی  راستای 
همیشه سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی خود و حفظ 
ترویج  با  و  زده  مهم  امری  به  دست  ارزشمند  گوهر  این 
فرهنگ خود مراقبتی سعی بر باال بردن سطح سالمت مردم 
عملکرد  باره  در  می خوانید  که  گزارشی  در  دارد.  مازندران 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای مقابله با کرونا   مورد 

بررسی قرار گرفته است. 
روزهای سخت کرونایی را فعال گریزی نیست. این ویروس عجیب 
و غریب و تا حد زیادی مشکوک، خیال کوتاه آمدن ندارد انگار اما مازندران 
هم با عزم و اراده مردم و کادر شریف پزشکی و درمانی و مسووالنش نیز 

خیال ندارد که قافیه را به این موجود منحوس ببازد.
و  برخی  کودکانه  غرض ورزی های  بدون  نمی توان  اما  را  ها  این 
انتقادهای بدون پشتوانه مورد بررسی قرار داد که حتی اگر هم غرض ورزی 
را با اغماض بتوان نادیده گرفت، سرشارند از تحلیل های غیرکارشناسانه؛ 
بدون اینکه به مشکالت کالن و کشوری که بر روی وضعیت کرونایی 

مازندران، سنگینی می کنند، توجه کنند.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران چه در اوایل شیوع کرونا که توانست 
وضعیت شیوع بیماری را مدیریت و کنترل کند تا به مرحله بحران نرسد 
و چه پس از هجوم مسافران ناآگاه و خودخواه به استان  که مدیریت این 
بخش را متاسفانه از دست مدیران استانی خارج کردند  تا مازندران به 
مرحله قرمز شدن برساند، هیچگاه منفعل و ناکارآمد عمل نکرد که اگر 
این گونه بود، امروز با این حجم از افرادی که وارد استان می شوند، از قرمز 

شدن به نابودی می رسیدیم.
در روزهای گذشته، اتفاق های خوبی در این حوزه در استان مازندران 

رخ داد که به شکل تقریبا مفصل به آنها می پردازیم.

*پایش رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت از وضعیت کرونا در رامسر

دکتر »محمدمهدی گویا«؛ رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در شهرستان رامسر 
وضعیت مدیریت کرونا و اقدامات بهداشتی درمانی این شهرستان را مورد 

پایش و بررسی قرار داد.
در این بازدید که دکتر حامد روحانی زاده؛ معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران، و دکتر پارسایی؛ مدیر گروه بیماری های واگیر 
مرکز بهداشت استان ایشان را همراهی می کردند با حضور در مرکز ۱۶ 
ساعته رمک ، مرکز بیتوته ساداتشهر و سه بخش بیماران بستری کرونا 
بیمارستان امام سجاد)ع( رامسر از نزدیک روند بیماری یابی تا مرحله درمان 

مبتالیان به کرونا مورد پایش و بررسی قرار گرفت .
دکتر مهدی گویا رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت در حاشیه بازدید از بیمارستان امام سجاد)ع( رامسر، ضمن تقدیر 
از اقدامات انجام شده در مبارزه با کرونا در این شهرستان با بیان این که 
کیفیت ارائه خدمات درمانی در بیمارستان رامسر بسیار مناسب است گفت: 
پرستاران رامسر رفتار درمانی بسیار حرفه ای دارند و باید به خاطر زحماتی 

که می کشند دستشان را بوسید.
وی تدوین طرح جدول تحلیلی ۱۴ روزه وضعیت کرونا دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران را الگویی برای سایر استان های کشور دانست و 
خواستار تقویت بیماری یابی و اجرای شیوه های مناسب برای هشدار به 
مردم جهت جلوگیری از افزایش مراجعات غیر ضرور به بیمارستان های 
استان شد و راه اندازی آزمایشگاه تشخیصی کرونا در غرب مازندران را 

اقدامی ضروری عنوان کرد.

رازی  بیمارستان  اکسیژن ساز  دستگاه  سومین  *نصب 
قائم شهر 

دکتر محمد پنبه چی؛ معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعالم این خبر گفت: این دستگاه با 
ظرفیت ۷۰۰ لیتر بر دقیقه به ارزش 2۴ میلیارد ریال، باتوجه به ضرورت 
نیاز بیماران از محل اعتبارات منابع داخلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
خریداری و درحال نصب است و به زودی در مدار سیستم اکسیژن رسانی 

بیمارستان رازی قائم شهر قرار می گیرد.
وی افزود: پیش از این سیستم اکسیژن رسانی این بیمارستان به 

عنوان سانترعفونی استان با دو دستگاه به ظرفیت حدود ۱3۰۰ لیتر فعال 
بود که یکی از این دستگاه ها فروردین ماه سال جاری با ظرفیت ۶۵۰ لیتر 

و با اعتبار 22 میلیارد ریالی خریداری و نصب شد.
دکتر پنبه چی با بیان این که تاکنون ۱3 دستگاه اکسیژن ساز جدید و 
یک مخزن )تانک( اکسیژن مایع، مجموعا با اعتباری بالغ بر 2۶۰ میلیارد 
ریال در بیمارستان های دانشگاهی سطح استان نصب شده است، از نهایی 
شدن قرارداد خرید چند دستگاه اکسیژن ساز دیگر خبرداد و اظهار امیدواری 

کرد این دستگاه ها به زودی تحویل بیمارستان ها شوند.
معاون توسعه، مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران با بیان اینکه عمر کووید ۱۹ یک سال نیز نشده است، گفت: 
میزان آگاهی بشر از رفتار این بیمار مرتب تغییر می کند و هر روز اطالعات 

تازه ای از آن به دست می آوریم.
دکتر پنبه چی با بیان اینکه با توجه به گسترش بیماری در سطح 
استان برای تامین دستگاه های اکسیژن ساز مراکز درمانی مجبور به خرید 
آنها به صورت طرح تشریفاتی شدیم، گفت: دستگاه در بازار موجود نیست 
با حجم  تولید می کرد  بازار  را در  و کارخانه ای که دستگاه اکسیژن ساز 
گسترده سفارشات مواجه شده است؛ به طوری که هزاران بیمارستان این 

دستگاه ها را سفارش داده اند.
وی با بیان اینکه تا کنون ۱3 دستگاه خریداری شده است، گفت: 
دولت ۱2 میلیارد تومان برای خریداری دستگاه اکسیژن ساز تخصیص 
اکسیژن ساز  دستگاه  تومان  میلیارد   2۶ تاکنون  که  درحالی  است  داده 

خریداری شده است.
بیان  با  معاون مدیریت و توسعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
اینکه باید 2۰ میلیارد تومان دیگر برای خرید دستگاه اکسیژن ساز جدید 
هزینه شود، ادامه داد: مالک توزیع نیاز بیمارستان ها است. تقریبا همه 
بیمارستان ها به این تجهیزات نیاز دارند و اولویت ما بیمارستان هایی است 

که نیاز ضروری تری دارند.

* تولید ماسک های کارگاهی توسط کارگاه هایی که از 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران مجوز گرفتند 

دکتر محمد رضا شیران؛ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران با بیان اینکه ۵۰ درصد صنایع بزرگ در آمل قرار دارد، گفت: با 
توجه به ترافیک سنگین در آمل یکی از برنامه های ما گسترش واحد در 

آمل می باشد و معتقدم که خدمات باید از حالت سنتی خارج شود.
وی با بیان اینکه ماسک ها به صورت صنعتی و کارگاهی هستند، 
افزود: ماسک های صنعتی در کارخانه ها تولید و فقط در مراکز درمانی 

توزیع می شوند.
دکتر شیران با بیان اینکه ماسک های صنعتی در داروخانه ها توزیع 

نمی شوند، گفت: ماسک های کارگاهی نیز توسط کارگاه هایی که از دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران مجوز گرفتند تولید و در داروخانه ها توزیع می  شوند.

وی یکی از مشکالت ماسک های تولیدی کارگاهی را عدم تامین 
مواد اولیه دانست و بیان کرد: تاکنون صنعت و معدن نتوانسته مواد اولیه 
ماسک ها را برای کارگاه ها تامین کند که در قیمت ماسک تاثیر داشته است.

غیر  توزیع  به  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  معاون غذا 
قانونی دو دارو برای کرونا اشاره کرد و افزود: شربت شاد در آمل یکی از 
پروژه های تحقیقاتی بود که هنوز مرحله اولیه آن انجام نشده بود و عده ای 
از افراد غیر کارشناس آن را وارد بازار کردند اما شناسایی شده و به مراجع 

غیر قانونی معرفی شدند.

بهداشت  وزیر  تام االختیار  نماینده  *تقدیر 
اول  رییس  نایب  و  گلستان  و  مازندران  در 
تیم  از  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
مدیریتی و کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران 
وزیر  ویژه  نماینده  ناصحی؛  مهدی  محمد  دکتر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان های مازندران 
اول  نایب رییس  باقرزاده؛  اصغر  و گلستان و دکتر علی 
مردم  نماینده  و  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
بابلسر و فریدونکنار به همراه دکتر سیدعباس موسوی؛ 
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و جمعی از اعضای 
ره  امام خمینی  بیمارستان  از  دانشگاه  این  رییسه  هیات 
فریدونکنار  بازدید کردند و با حضور در بخش های مختلف 
این بیمارستان، با مدیران و تیم های پزشکی گفت وگو و 
امکانات و تجهیزات این مرکز درمانی را ارزیابی کرده و 
فرآیندهای ارائه خدمت به بیماران را مورد پایش قرار دادند.

تالش های  از  بازدید،  این  کردن  ارزیابی  مثبت  با  ناصحی  دکتر 
مجموعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در کنترل همه گیری 
مدافعان  و  درمانی  کادر  خدمات  همچنین  و  استان  در  کرونا  بیماری 
سالمت به عنوان مبارزان خط مقدم جبهه مقابله با کرونا تقدیر کرد و 
گفت: وضعیت حوزه سالمت  استان  مازندران دغدغه  ملی دکتر نمکی، 

وزیر بهداشت، است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا با پیگیری های دکتر باقرزاده 
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار، راه اندازی یک مرکز درمانی مجهز ۵۰۰ 

تخته در بابلسر را به عنوان شهری گردشگر پذیر شاهد باشیم.
دکتر علی اصغر باقرزاده نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس و نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسالمی 
نیز ضمن تشکر از حضور نماینده ویژه وزیر بهداشت در استان و تقدیر از 
خدمات حوزه سالمت مازندران با حمایت از اقدامات و برنامه های دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران در مبارزه با بیماری کرونا در استان، بر ضرورت 

توسعه خدمات درمانی تاکید کرد.

*حمایت قاطع نماینده مردم قائم شهر، جویبار، سوادکوه 
و سیمرغ در مجلس از دانشگاه علوم پزشکی مازندران و 

قدردانی از کادر درمانی
نماینده ویژه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان های 

مازندران و گلستان و نماینده مردم قائم شهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ 
در مجلس به همراه رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و هیات همراه 

از مراکز درمانی زیراب، قائم شهر و جویبار بازدید کردند.
در این دیدار، دکتر کیوان مرادیان نماینده مردم قائم شهر، جویبار، 
سوادکوه و سیمرغ با تشکر از نماینده ویژه وزیر بهداشت، ضمن حمایت 
قاطع از مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای مقابله با بیماری 
کرونا، از کادر درمانی جهت ارایه خدمات درمانی به بیماران قدردانی کرد 
و تاکید کرد: باید با کمک همه دست اندرکاران و مسووالن کشوری و 
استانی در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم،  مشکالت پیش روی 

حوزه سالمت رفع گردد.

و  و چالوس  نوشهر  مردم  نماینده  و قدردانی  *حمایت 
کالردشت از تیم مدیریتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران 
نماینده ویژه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان های 
مازندران و گلستان و نماینده مردم نوشهر و چالوس و کالردشت در مجلس 
شورای اسالمی با همراهی جمعی از اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم 

پزشکی مازندران از بیمارستان های نوشهر و چالوس بازدید کردند.
دکتر محمد مهدی ناصحی نماینده ویژه وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در مازندران و گلستان در حاشیه این بازدیدها، از تالش های 
مجموعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در کنترل همه گیری 
بیماری کرونا در استان و همچنین از کادر درمانی و مدافعان سالمت به 

عنوان مبارزان خط مقدم جبهه مقابله با کرونا تقدیر کرد. 

وی همچنین از تکمیل و بهره برداری ساختمان اورژانس و توسعه 
سایر بخش های بیمارستان شهید بهشتی نوشهر ظرف ماه آینده خبر داد. 
دکتر محمدعلی محسنی؛ نماینده مردم نوشهر و چالوس و کالردشت 
در مجلس شورای اسالمی نیز با قدردانی از توجه ویژه وزیر بهداشت به 
در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  مدیریت  از  حمایت  ضمن  استان، 
راستای مقابله با بیماری کرونا، از کادر درمانی جهت ارایه خدمات درمانی 
به بیماران قدردانی کرد و خواستار ارتقای خدمت رسانی بهتر به مردم و 

رفع مشکالت حوزه سالمت شد.
گفتنی است در حاشیه این بازدیدها، مشکالت و راهکارهای اصالح 
فرایندهای اجرایی و بهداشتی و درمانی غرب استان مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.

* رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران : از زمان شیوع 
خریداری  برای  تومان  میلیارد   ۳۱۰ کنون   تا  بیماری 
استان  درمانی  زیرساخت های  گسترش  و  تجهیزات 

مازندران هزینه شده است
دکتر سید عباس موسوی؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 
نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار به صورت مجازی 
برگزار شد، گفت: با توجه به اهمیت این روز و تاثیرگذاری خبرنگار در دنیای 
مدرن و کارکرد مهمی که این شغل دارد همه باید این روز را پاس بداریم.

وی شغل خبرنگاری را همانند آینه ای که ویژگی ها و مشکالت 
جامعه را منعکس می کند دانست و افزود: خبرنگاری حرفه ای نشان دهنده 
واقعیت ها و زوایای مختلف جامعه به صورت درست است که توسط آن، 

جامعه سود خواهد برد.
اینکه مدیران و دستگاه ها، گاهی یکسری  بیان  با  دکتر موسوی 
ناراحتی ها و شکایت هایی از کارکردها دارند، ادامه داد: سیستم مدیریتی 
خارج از خطا نیست. در این کار نیز خطاهایی وجود دارد بنابراین اگر بتوانیم 

این خطاها را کاهش دهیم می توانیم موثر باشیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه خبرنگاران یار و 
یاور حوزه سالمت بودند، گفت: خبرنگاران به ویژه در هنگامه شیوع بیماری 
کووید ۱۹ فعالیت بسیار خوبی داشته اند و در حال حاضر نیز نقش رسانه ها 
بسیار مهم و تاثیرگذار است.وی به نقش سایر دستگاه ها در حوزه سالمت 
اشاره کرد و افزود: دستگاه های بیرونی، ۷۵ درصد  در حوزه سالمت نقش 

دارند که در این بیماری بسیار برجسته تر است. 
دکتر موسوی با بیان ایکنه همه استان های کشور درگیر این بیماری 
و  تجهیزات  برای خریداری  تومان  میلیارد  تاکنون 3۱۰  گفت:  هستند، 

گسترش زیرساخت ها جذب و هزینه شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه در شش ماهه 
گذشته ۴۷۰ تخت جدید مورد بهره برداری قرار گرفت، افزود: بالغ بر ۱۴ 
هزار متر مربع به مجموعه فضاهای بیمارستانی نیز در شش ماه گذشته 
افزوده شده است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه در 
گذشته همه بیمارستان ها نیازمند دستگاه های سی تی اسکن نبودند، بیان 
کرد: با گسترش بیماری و برای آمادگی مقابله با این بیماری در زمستان، 
دستگاه های سی تی اسکن جدید خریداری شده است.وی به افزایش کادر 
درمانی اشاره کرد و افزود: در این مدت هزار و 8۷ نیروی شرکتی، قراردادی 

و... و ۶۵ دانشجوی سال آخر رشته ها به کارگیری شدند. 
دکتر موسوی با اشاره به شهادت ۱2 نفر از کادر بهداشت و درمان 
و  پرستاران  پزشکان،  گفت:  استان،  مازندران   پزشکی  علوم  دانشگاه 
ملی  سرمایه  بهداشت  و  درمان  کادر  اعضای  همه 
هستند و باید با رعایت پروتکل های بهداشتی از آنها 

محافظت کنیم.
وی با تاکید بر تغییر سبک زندگی، گفت: برگزاری 
جشن تولد، عروسی و مجلس ترحیم سبب گسترش 
بیماری می شود؛ به طوری که در یک جشن تولد 3۱ 
نفره، 2۶ نفر به ویروس مبتال شدند. واقعا اگر یکسال 

جشن تولدی گرفته نشود چه اتفاقی می افتد؟
این  بر  ما  تالش  اینکه  بیان  با  موسوی  دکتر 
است که در حوزه سالمت مدیریت را به سمت سیستم 
مدیریت فنی ببریم، گفت: یکسری افراد حاشیه هایی 
ایجاد کردند که ما به این حاشیه ها ورود پیدا نکردیم 

زیرا به نفع سالمت جامعه نیست.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان 
اینکه همه تالشم این است که دانشگاه وارد مسائل 
حاشیه ای نشود و من تا روزی که بتوانم عزتمندانه مدیریت کنم در این 
پست هستم، افزود: نمایندگان مجلس در این مدت همراهی خوبی داشته اند 
و راضی نمی شوند که امکانات یک شهرستان را بگیرند و آن شهرستان با 

مشکل مواجه شود و سالمت کل جامعه به خطر بیفتد .
دکتر موسوی تشکیل تجمعات را یکی از عوامل اصلی در افزایش 
بیماریان کرونایی دانست و ادامه داد: در محیط های بسته تبادل هوایی 

صورت نمی گیرد، بنابراین تعداد مبتالیان افزایش پیدا می کند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر استفاده از ماسک تاکید کرد 
و گفت: اگر۹۰ درصد افراد از زمانی که از خانه بیرون می روند تا زمانی که 
به خانه برمی گردند از ماسک استفاده کنند به اندازه قرنطینه تاثیرگذار است.

وی بر استفاده درست از ماسک اشاره کرد و افزود: بسیاری از افراد 
هنگام صحبت ماسک خود را برمی دارند درحالی که در هنگام حرف زدن، 

ویروس انتقال پیدا می کند.
دکتر موسوی با تاکید بر اینکه باید استفاده نکردن از ماسک یک 
ضد ارزش تبدیل شود، گفت: افراد با استفاده از ماسک عالوه بر اینکه 
خود سالمتی خود را حفظ می کنند، 8۰ درصد به سالمت دیگران نیز 

کمک می کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر حفظ فاصله اجتماعی تاکید 
کرد و افزود: حفظ فاصله اجتماعی در میزان ابتال به بیماری تاثیر گذار است 

و افراد باید فاصله ۱.8 را رعایت کنند. 

ایستاده در غبار کرونا اما محکم و امیدوار

محمد حسین زاده- قسمت اول
جهره هاي  از  یکي  ندایی  امیرحسین 
شمار  به  هنر  و  فرهنگ  عرصه  شاخص 
عرصه  شناخته شده  اساتید  از  او  مي رود. 
هنر در دانشگاه است که عالوه بر تدریس 
مجری،  کارشناس،  مقام  در  پژوهش  و 
او  نیز فعالیت دارد.  تهیه کننده و کارگردان 
که این روزها بیش از هر چیز وقت خود را 
صرف تدریس می کند، به تازگی کالس های 
آموزش موسیقی فیلم را برای عالقمندان به 
این عرصه تشکیل داده که با استقبال خوبی 
چهره  این  درواقع  است.  شده  مواجه  نیز 
شاخص عرصه هنر، از جمله افرادي است که 
در زمینه هاي مختلف هنري تخصص داشته 
و حاال صحبت هاي جالبي درباره برخي دیگر 
از چهره هاي حاضر در عرصه هنر خصوصا 

کارگردان ها و موسیقي دانان دارد...

تلویزیون  و  رادیو  در  روزها  -این 
برنامه اي دارید؟

پژوهشی  کارهای  حوزه  در  *فعال 
مشغول به کار هستم و روی یک تعداد مقاله 
کار می کنم. همچنین مشغول کار بر روی 
یک کتاب در حوزه چگونه شنیدن موسیقی 
هستم و اگر خدا بخواهد، می خواهم برای 
سازمان میراث فرهنگی مستندی را شروع 
ستاره  خانم  همسرم،  را  آن  متن  که  کنم 

ایرانی نوشته است.

شکل  به  است  قرار  مستند  -این 
تلویزیون  برای  یا  شود  ساخته  سینمایی 

تولید می کنید؟
*یک مستند کوتاه درباره یکی دو نفر 
از کسانی است که کارهای متفاوتی در حوزه 
شیشه و آینه انجام می دهند. یکی آقای راشد 
است و دیگری آقای هیاس. آنها با شیشه 
از  بعضی  و  انجام می دهند  جالبی  کارهای 
آن  کارها تکنیک هایی است که برای اولین 
بار اتفاق می افتد. این مستند از جانب یکی 
از دوستان به من پیشنهاد شد و با مشارکت 
سازمان صداوسیما و سازمان میراث فرهنگی 

ساخته می شود.

-کار فیلمبرداري آن آغاز شده است!؟

در  که  است  این  بر  *برنامه ریزی 
اواسط شهریورماه کلید بخورد. در حال حاضر 
فیلمنامه آن تمام شده و کارهای پیش تولید 
اولیه آن اتفاق افتاده است. تهیه کننده این 

مستند نیز آقای داوود سماواتی است.

کارشناس  مقام  در  معموال  را  -شما 
می شناسیم...  رادیو  و  تلویزیون  در  مجری 
قصد ندارید برای تلویزیون برنامه جدیدی 

مانند شب های سینما تولید کنید؟
به  سینما،  شب های  برنامه  *ببینید 
شبکه،  مدیریت  تغییر  با  و  رسید  پایان 
اعضای  بین  در  نیز  تغییر ذهنیت  یکسری 
گروه به وجود آمد که نمی دانم چه اتفاقی 

قرار است رخ دهد. فعال  آینده  در 

اجرا  حوزه  در  من  و  نشده  من صحبت  با 
کاری ندارم. البته یک برنامه به نام روزگار 
چهارشنبه شب ها  که  دارم  رادیو  در  تئاتر، 
ساعت 2۱ از رادیو نمایش پخش می شود. 
به  جامعه شناختی  نگاه  یک  برنامه  این 
از  یکی  برنامه  هر  در  دارد.  تئاتر  حوزه 
دست اندرکاران و استادان حوزه تئاتر حضور 
خوبی  بحث های  معموال  و  می کنند  پیدا 
صورت می گیرد. این برنامه قبال یک سال 
پخش شد و مدتی به خاطر کرونا در پخش 
آن وقفه افتاد اما تقریبا یک ماهی است که 

پخش آن را مجدد از سر گرفتیم.

حوزه  در  کالس هایی  روزها  -این 

موسیقی متن فیلم دارید که در حال برگزاری 
است... چطور شد به سراغ این موضوع رفتید 
و قرار است در این برنامه از چه دیدگاهی به 

بحث موسیقی فیلم بپردازید؟
*موسیقی تخصص اول من است. من 
از سال های دور و دوره نوجوانی ابتدا موسیقی 
را شروع کردم و بعد در رشته سینما تحصیل 
کردم. موسیقی چیزی بود که کار می کردم 
و هنوز هم کار می کنم. درواقع سال هاست 
که موسیقی را چه به صورت تدریس ساز و 
و حوزه های  تئوری موسیقی  به صورت  چه 
موسیقی  با  مرتبط  پژوهش های  به  مربوط 
درس  هم  دانشگاه  در  می دهم.  درس 
با موسیقی را در مقطع کارشناسی  آشنایی 
حوزه  این  در  آنچه  می کنم.  تدریس  ارشد 
موسیقی  شناخت  مسئله  می شود،  احساس 
در  بزرگ  کمبودهای  از  یکی  به  که  است 
کشور ما تبدیل شده است. نکته جانبی آن، 
شما  است.  سینما  و  موسیقی  میان  ارتباط 
وقتی تمام کارگردان های بزرگ دنیا را نگاه 
می کنید، متوجه می شوید آن ها نه تنها سینما 
را می شناسند، بلکه نقاشی و موسیقی را هم 
به طریق اوال می شناسند. در سینمای ما به 
غیر از چند استاد معدود مانند زنده یاد علی 
حاتمی، استاد بیضایی و زنده یاد کیارستمی 
که معرف همه سینمادوستان ایرانی هستند، 
سایر فیلمسازان نه موسیقی را می شناسند و 
نه نقاشی را، در صورتی که اینها هنرهای 
بسیار مرتبطی با سینما هستند. من همیشه 
ذهنیت  یک  می کنم  تالش  دانشگاه  در 
موسیقی شناختی به دانشجویانم بدهم که تا 
حدی احساس می کنم در این زمینه موفق 
بوده ام. بر همین اساس یک سری از دوستان 
در  را  دوره هایی  بیاییم  که  کردند  پیشنهاد 
حوزه موسیقی فیلم تعریف کنیم. ایده اولیه  
برنامه ما صرفا آشنایی با موسیقی فیلم بود، 
با دوستان  اما بعد گسترده تر شد. درنهایت 
کانون موسیقی چیزی حدود ۷۰-8۰ ساعت 
کار فکری کردیم تا توانستیم یک مجموعه 

دروس برای این امر طراحی کنیم.

برگزار  شکل  چه  به  برنامه  -این 
می شود؟

کارکردهای  با  فعال  برنامه  *این 

همراه با استاد برجسته عرصه فرهنگ و هنر

امیرحسین ندایي: شناخت موسیقي در کشور ما بسیار اندک است!
وجود  با  است.  شده  شروع  فیلم  موسیقی 
وضعیت کرونا و با توجه به این که کالس ها 
برگزار می شدند،  می بایست حضوری  حتما 
استقبال ها بسیار خوب و بیش از انتظار ما 
شدن  برگزار  آنالین  امکان  سویی  از  بود. 
کالس ها وجود ندارد و در تالش هستیم تا 
طراحی هایی را انجام دهیم که شاید بشود 
ولی  کرد،  برگزار  نیز  آنالین  را  کالس ها 
مشخص  سازوکار  یک  به  نتوانستیم  هنوز 
در این زمینه برسیم. انجام دادن یک سری 
است.  بسیار دشوار  آنالین  به صورت  کارها 

بود.  خوب  بسیار  برنامه  این  از  استقبال ها 
ابتدا قرار بر این بود که یک روز در هفته 
باشد، اما فعال به 2 روز کشیده است. ادامه 
ماجرا هم یکسری دوره هاست که آن را مدام 
گسترده تر و تخصصی تر می کند. یعنی ما با 
موسیقی  مدام  و  می کنیم  شروع  کارکردها 
فیلم را تخصصی تر می کنیم و درنهایت وارد 

حوزه آهنگسازی فیلم می شویم.

-در این دوره از کالس ها به بررسي 
سینماي دیگر کشورها هم مي پردازید؟

*ما یکسری کارکردها برای موسیقی 
فیلم تعریف کرده ایم. به طور مشخص یک 
میشیگان  دانشگاه  در  درسی  سیالبس  
تعریف شده که من در کالس های دانشگاه 
نیز بر اساس همان درس می دهم. ما آمدیم 
همان ها را گسترده کردیم و بر اساس آن 
دوره های  از  مختلف  نمونه های  کارکردها، 
است  ممکن  کردیم.  جمع آوری  را  مختلف 
و  باشد  کالسیک  سینمای  از  فیلمی  یک 
حتی ممکن است از سینمای صامت باشد 
که موسیقی های اجراشونده داشته است. از 

فیلم های کالسیک عصر طالیی هالیوود تا 
فیلم سازان نوین، نمونه های مختلف داریم. 
بعضی از فیلمسازان مانند استنلی کوبریک 
و آندری تارکوفسکی از موسیقی کالسیک 
استفاده کرده اند و برخی دیگر از فیلمسازان 
آهنگساز  یک  با  که  فلینی  فدریکو  مانند 
ند.  کرده ا کار  روتا  نینو  مانند  مشخص 
آثار  این  تمام  در  موسیقی  کارکردهای 
جمع آوری شده است. نزدیک 2۰۰ فیلم را 

برای این کالس فهرست کرده ایم.
ادامه دارد


