
بورس؛ محافظ سرمایه در مقابل تورم

مدیرعامل شرکت نفت خزر اعالم کرد:  تا کنون بر اساس 
مطالعات انجام شده، ۴۶ ساختار کوچک و بزرگ نفتی در اعماق 
بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ متری با ذخایر بالغ بر ۴۸ میلیارد بشکه  نفت و 

گاز در بستر دریای خزر در آب های ایران، شناسایی شده است.
با  از شرکت نفت خزر، »علی اصولی«  به گزارش دنیای جوانان   
از مطالعات زمین شناسی  انقالب و پس  پیروزی  از  بعد  اینکه  به  اشاره 

که در حوضه خزر جنوبی صورت گرفت متوجه شدیم عمق آب در این 
حوضه بسیار باال است، گفت: صنعت نفت کشور نیز تجربه ای در این 
حوزه نداشت و تکنولوژی های فعالیت در آب های عمیق نیز در اختیار 

تعداد معدودی از شرکت های بین المللی بود.
وی اضافه کرد: شرکت نفت خزر به عنوان یکی از شرکت های 
زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۷۷ شروع به فعالیت کرد و 

با انجام مطالعات وسیع ژئوفیزیکی، زمین شناسی و مهندسی نفت به نتایج 
بسیار خوبی به لحاظ وجود منابع غنی هیدروکربوری در بخش جنوبی آب 
های عمیق دریای خزر دست یافت به طوری که امروز بر اساس همین 
مطالعات ۴۶ ساختار کوچک و بزرگ نفتی در اعماق بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ 
متر با ذخایری بالغ بر ۴۸ میلیارد بشکه  نفت و گاز شناسایی شده است.
صفحه ۳

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: جو روانی و تحریم از علل افزایش تورم و 
قیمت کاالهاست.

محمود واعظی با بیان اینکه از میزان کنونی تورم و قیمت های کاالها اصال 
راضی نیستیم، افزود: یکی از دغدغه اصلی رئیس جمهور و وزرای ذیربط، تامین معیشت مردم است.

وی افزود: در هفته در جلسات اقتصادی، زمان زیادی را برای کنترل شرایط سخت کنونی 
صرف می کنیم تا قیمت ها از این که هست بیشتر نشود و در جهت کاهش قیمت ها تالش می کنیم.

واعظی، عامل روانی را از جمله علل افزایش تورم و قیمت کاالها دانست و افزود: تبلیغات 
و جنگ روانی در این زمینه هم از خارج و هم از داخل وجود دارد و ناامیدی را نسبت به آینده 
تزریق می کنند، البته بخشی به شرایط اقتصادی آینده کشور اطالق می شود.وی اضافه کرد: این 
موضوع بر روی مردم، فروشندگان و تولیدکنندگان اثر می گذارد و مجموعه این ها هزینه تولید 

کاال و سود متعارف آن را افزایش می دهد.
صفحه 2

با تکیه بر متخصص جوان
 می توان از مشکالت عبور کرد

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه جریان تحریف می خواهد اعتماد 
مردم نسبت به مسئوالن سلب شود، گفت: از این رو مسئوالن باید با عملکرد 

مثبت خود با این جریان مقابله کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه ما باید در مقابل جریان تحریف واقعیات 
ایستادگی کنیم، گفت: جریان تحریف همواره به دنبال آن هستند که از روشی برای 
تحریف واقعیات کشور استفاده کنند به گونه ای که واقعیات کشور نادیده گرفته شود و 

نقاط ضعف بزرگنمایی شود.
وی با بیان اینکه جریان تحریف تالش می کنند تا نقاط مثبت کشور را سیاه نمایی 
کنند، اظهار داشت: به گونه ای می توان گفت که جریان تحریف وادادگان داخلی هستند 
که از رسانه های معاند و بیگانگان تبعیت می کنند و سعی می کنند شرایط کشور را وارونه 

جلوه دهند و در میان مردم ناامیدی ایجاد کنند.
صفحه 2

دولت برای کاهش قیمت ها تالش می کند وزیر آموزش و پرورش:

 مدیران مدارس موظف به شناسایی 
دانش آموزان در معرض خطر هستند

ساماندهی معلمان برای ورود به سال تحصیلی جدید
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش 
و پرورش ضمن اعالم آخرین وضعیت ساماندهی 
تحصیلی  سال  به  ورود  برای  انسانی  نیروی 
جدید، از برگزاری مانور شروع سال تحصیلی به 
صورت مجازی با استان ها در شهریور و قبل ازآغاز سال 

تحصیلی خبر داد.
علی الهیار ترکمن اظهار داشت: نیاز به نیروی انسانی برای 

سال تحصیلی پیش رو، پیش بینی و محاسبه شده است.
وی افزود: با همان مدل و بسته ای که سال قبل دنبال می 
کردیم، اعم از حق التدریس نیروی رسمی و پیمانی، حق 
التدریس آزاد، خرید خدمت، حق التدریس شاغلین و سرباز 
معلم، نیازها را برطرف می کنیم. در برخی موارد نیز مجوز 
داریم که از نیروهای در آستانه بازنشستگی در قالب استمرار 

خدمت استفاده کنیم.
صفحه 2

همزمان با نخستین روز هفته دولت؛

افتتاح 323 واحد مسکن شهری 
با حضور استاندار خراسان جنوبی

4

آمادگی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت 
صفحه 2در صورت بازگشایی زودهنگام مدارس

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1539- دوشنبه 3 شهریور  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نیوشا بریماني: 
کرونا بیشترین 

آسیب را به عرصه 
هنر زده است

6ورزش
کاپیتان تیم ملی 

بسکتبال: در مورد 
قرارداد ویلموتس 
نباید سکوت کرد!

هنگ 7فر

كه  محدوديت هايي  دليل  به  كشورمان  در  بانوان  موسيقي 
دارد، همواره مهجور مانده و در انزوا به سر مي برد با اين حال 
در سال هاي اخير شاهد آن هستيم كه نوازندگان مستعدي 
و  شده  ظاهر  درخشان  موسيقي  عرصه  در  بانوان  جامعه  از 
همچنين گروه هايي نيز از بانوان تشكيل و به اجراي برنامه هاي 

موسيقيايي مي پردازند.

ليگ  وارد  مهرام  با  احتماال  كه  بسكتبال  ملی  تيم  كاپيتان 
بسكتبال می شود، به خاطر محكوميت سنگين فدراسيون 
فوتبال در پرونده مارک ويلموتس حسابی آزرده خاطر شده 
و می گويد پولی كه به ويلموتس پرداخت شده، می توانست 

معادل بودجه مادام العمر بسكتبال باشد!

منتشر  تازه  كتاب  درباره  نويسنده  واسعی  محمدجواد 
شده اش »زيبايی محض«، اظهار كرد: اين اثر حول محور 
داستان زندگی امام حسين )ع( می چرخد و از پيش از والدت 

تا پس از شهادت آن حضرت را شامل می شود.

روایت های »زیبایی 
محض« بر اساس 

مستندات است

شناسایی ۴۸ میلیارد بشکه نفت و گاز در بستر خزر

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی مناقصه عمومي به صورت یك  مرحله اي همزمان با ارزیابي فشرده / شماره مناقصه   99-20
كد سامانه ستاد: 2099001045000003
كد پایگاه ملي مناقصات: 3.238.087

مجوز نفت: 1399/2747
نوبت اول

شركت گاز استان سمنان در نظر دارد انجام خدمات امداد ، گازباني ، وصول مطالبات / كنتورخواني و خدمات عمومي و پشتيباني اداره گاز شهرستان گرمسار، آرادان و 
ايوانكي را با مشخصات ذيل به مناقصه بگذارد.

شرحعنوان

شركت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهيد اخالقي-نبش خيابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

انجام خدمات امداد ، گازباني ، وصول مطالبات / كنتورخواني و خدمات عمومي و پشتيباني اداره گاز شهرستان گرمسار، آرادان و ايوانكي نوع،كميت و كيفيت كاال يا خدمات
*قيمتها مي بايست در صورت وجود كاال، متناسب با كاالي ساخت داخل و با لحاظ كيفيت ارائه گردد

مبلغ  3.901.500.000  ريال و شامل تضامين معتبر مندرج در آئين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد.نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

از ساعت 9 مورخ 99/06/03  لغايت ساعت 12 مورخ 99/06/06  - از طريق مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد(  به نشاني زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه
www.setadiran.ir

حداكثر تا ساعت 12 مورخ  99/06/22  در سامانه  فوق الذكر  زمان و مكان عودت اسناد مناقصه

جلسه توجيهي مورخ 99/06/16 ساعت  13:00  در طبقه سوم، سالن كنفرانسزمان  و محل جلسه توجيهي

پس از انجام ارزيابی كيفی )ب1( . جلسه گشايش پاكات )الف،ب2،ج(  متعاقبا اعالم خواهد شد. لذا دعوت بعمل مي آيد در صورت تمايل به زمان  و محل گشايش پاكات )الف،ب2،ج(  
حضور در جلسه . نماينده تام االختيار خود را كتباً معرفي نماييد . 

33453844-023تلفكس امور قراردادها

جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي 
www.setadiran.ir مراجعه فرمائيد.

روابط عمومي شرکت گاز استان سمنان

فرا رسيدن هفته دولت را به همه دولتمردان و كارمندان 
خدوم و متعهد تبريک عرض نموده، موفقيت تمامی ايرانيان را 
در راستای تحقق آرمان های بلند انقالب اسالمی و ادامه راه 

شهيدان واال مقام رجايی و با هنر آرزومنديم.
شركت توسعه اعیان گستر
اسکندری 

هفته دولت در نظام 
مقدس جمهوری 

اسالمی ايران مبين 
مجاهدت و ايثارگری 

فرزندان راستين امت 
و احياء كننده حكومت 

الهی انبياء است.

یاد و خاطره شهیدان
 رجایی و باهنر گرامی باد.

جبهه فرهنگی 
مذهبی ،مطبوعاتی 
پیروان والیت استان سمنان 

آگهی فراخوان
به  نسبت  دارد  نظر  در  درجزين  شهرداری 
تجاری  واحد  باب  چند  سازی  آماده  و  احداث 
انفرادی  صورت  به  يا  مجموعه  يک  قالب  در 
از  لذا  نمايد.  اقدام  بوستان  پارک  ورودی  در 
به عمل می آيد  اين بخش دعوت  متقاضيان در 
و  موضوع  پيگيری  و  اطالعات  دريافت  جهت 
اعالم آمادگی از تاريخ آگهی به مدت 10 روز 
شهرداری  مشاركت  و  گذاری  سرمايه  واحد  به 

مراجعه نمايند.
روابط عمومی شهرداری و شورای 
اسالمی شهر در جزین

ابوالفضل صادقی نژاد*
 زیرساخت فرهنگ ایران زمین، ریشه در باورها 
دارد  عاشورا  فرهنگ  به  وابسته  شیعی  اعتقادات  و 
واژه های  کلید  از  باید  ناگزیر  فرهنگ،  تفسیر  در  زیرا 
وابسته  و تعصب  اعتقادی همچون غیرت  و  انگیزشی 
این  و  کنیم  استفاده  انسان  کرامت  و  اصالت  به حفظ 
منشا  آنکه  بود؛ مگر  نخواهد  مهم، هرگز دست یافتنی 
معرفتی موضوع را در ظهر تفتیده و داغ عاشورا سال 

۶۱ هجری پیگیری کنیم.
به  اعتقاد  باید  کرده ایم،  باور  را  آن  و  داریم  فرهنگ  از  که  تعریفی  هر  با 
ریشه ها را تقویت کنیم و بدانیم سوگواری بر حسین علیه السالم تمام باور ما در 
شناخت عاشورا نیست؛ بلکه ضرورت در مطالعه رفتار، آداب، اعتقادات و از همه 
مهم تر اهداف عاشورا در نگاه امام مظلوم علیه السالم، یاران و شیعیان اوست.

ارتباطی  بلوای  در  انسان سرگشته  سعادتمندی  تعیین  در  فروزان  چراغ  محرم، 
دنیای معاصر است که با هجمه های سنگین دشمنان تالش می شود این چراغ 
کم سو شود؛ درحالی که ذات قیام حسین علیه السالم، منبعث از خون و فداکاری 
و معرفت است که بی گمان به فضل الهی، هرگز کم رونق نخواهد شد؛ حتی اگر 

کرونا کماکان عربده کشی کند.
با نگاه به تاریخ می بینیم که آداب عزاداری بر ساالر شهیدان در بسیاری از 
بازه های زمانی آسان و سهل الوصول نبوده و در دوران خفقان بسیاری از محبان 
در پستوها، سوگواری می کردند و یا به دور از نگاه گزمه ها در دل باغ ها و تکایای 
دور از مرکز، عاشقانه تعزیه داری می کردند؛ لذا سختی های امسال با یورش کرونا 
نمی تواند سخت تر از آن روزهای لبالب از مکافات حکومتی و سختگیری های 
نظامی باشد.امروز با باور به طبیعی بودن بسیاری از بالیا فارغ از فتنه گری های 
جهانی در ایجاد جنگ های بیولوژیکی باید در اندیشه تغییر مصلحانه آداب عزاداری 
بود لذا شعار »هر خانه یک حسینیه« اگر درست اجرا شود، شاهد خواهیم  بود که 
تعداد تکایا با افراشتن رایت سرخ حسینی به تعداد منازل در این سرزمین توسعه 
خواهد یافت؛ بنابراین می توانیم شاهد پوست اندازی از آداب سنتی به سوی آداب 

نوین سوگواری باشیم.
اصل مطلب در حفظ اصالت عاشورا و فرهنگ ایثار و شهادت است لذا با 
صیانت از این فلسفه که شرط حیات شیعه است، باید در حفظ جان نیز - که 
ضرورت مطلق است - تالش کنیم و با طرح های نوین فرهنگی بدون ایراد آسیب 

به انسان ها، سوگواری نماییم.
در محرم امسال می توان از همگان خواست تا با منابع غنی فرهنگ شیعه و 
عاشورا آشنا شوند و تاریخ را با بهترین انتخاب در منابع - که می تواند با مشورت 
اهل فن و تخصص باشد - دنبال و با درایت بیشتر، فلسفه قیام حسین علیه السالم 

را با تدبر و تفکر پی جویی کنیم.
امسال، تشنگی را در دریافت مطالب بدون واسطه در حسین شناسی دنبال  
کنیم تا سیراب شویم زیرا تشنگی اباعبداهلل علیه السالم در کم و کسر معرفت 
انسان ها به ساحت عشق حسینی بود و او آب معرفت را در حلقوم انسان های 

ناسپاس کوفه ریخت ولی افسوس که عطش جاهلیت آنان بیش از این ها بود.
امسال، عشق به حسین را با تفکر، دنبال کنیم و کمی باور کنیم که عشق 
به ساختن انسان آرمانی چه کرده که الگوی معرفتی چون حسین علیه السالم از 

تمام زندگی و خاندان خود به نفع هدایت انسان می گذرد.
امسال از فضای رسانه ای به شکل مطلوب تر استفاده کنیم و البته با حفظ 

نکات بهداشتی کماکان چراغ تکیه محلی خود را خاموش نگذاریم.
امسال از خوردن شام و ناهار به نفع فقرا حکم صادر کنیم و رضایت بدهیم 
گرسنه های واقعی در طرح مواسات رهبری فرزانه انقالب مورد توجه قرا گیرند .

به  احترام  بتواند  عاشوراشناسی  معرفتی  بازه  اگر  نیست؛  وحشتناک  کرونا 
مقّدرات را در صدر آرزوهای ما ترسیم کند.

از  در دهکده جهانی  ارتباطات مدرن  دامنه  با  را  فرهنگ عاشورا  امسال 
ماجرای  اصل  حسین شناسی  که  باشیم  مطمئن  و  کنیم  پیگیری  موثر  نوعی 
عاشورا است و اگر به این دامنه از معرفت به ساحت حسین رسیدیم، بی گمان 

در مقصد خواهیم  بود.
عزاداری های با معرفت اهالی عشق و ایمان، مقبول آستان دوست باد.

* معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان

سرمقاله

محرم و سوگواری در زاویه دید نوین
اجمد اسعدی

اکثر قریب به اتفاق اهل لغت این تصور را داشته اند که 
چون عشر و عاشر از یک ریشه اند و واقعه کربال هم در دهم 
افتاده است پس عاشورا یعنی دهم محرم،  اتفاق  ماه محرم 
و بر همین قیاس تاسوعا را نیز که با تسع و تاسع شباهت 
به  معنا  این  اما  گفته اند.  محرم  ماه  نهم  روز  دارند  ظاهری 

دالیل زیر اشتباه است:
 - آیا واژه عاشورا برای دهم ماه ها دیگر نیز به کار می رود؟

مثاًل آیا شنیده شده است که کسی به دهم ماه رجب هم عاشورا گفته باشد؟ یا 
این مفهوم مختص دهم ماه محرم است؟!

- آیا اگر امام حسین)ع( مثاًل در یازدهم محرم شهید می شد، آنگاه تاسوعا با عاشورا 
عوض می شد و عاشورا واژه دیگری داشت؟

- در ریاضی اعداد قاعده خود را دارند و هر قاعده ای که بر شمارش اعداد حکم 
کند بر سلسله ی اعداد هم حاکم خواهد بود. اعداد بر خالف کلمات استثناپذیر نیستند؛ 
به طور مثال در کالم عرب اعداد این گونه شمارش می شوند: اول، ثانی ، ثالث ، 

رابع ... و یا اواًل ، ثانیًا ، ثالثًا ، رابعًا و... 
چنانچه تاسوعا و عاشورا در زمره ی اعداد باشند باید قاعده پذیر باشند، یعنی باید 
بتوان بقیه اعداد را هم به همان سیاق تلفظ کرد، مثل تاسوعا ، عاشورا ، ثامونا ، سابوعا ...

اما می بینیم که بقیه اعداد از این قاعده پیروی نمی کنند، لذا نمی توانیم دلیلی داشته 
باشیم که تاسوعا و عاشورا عدد هستند تا از قاعده ی شمارش پیروی کنند و این دو روز 

هیچ ربطی به اعداد ندارد بلکه معنای دیگری دارند.
* عاشورا؛ روز معاشرت با امام)ع(

عشر به کسر عین و عشرت، به معنای معاشرت و مصاحبت است. معاشر به ضم میم 
یعنی مصاحب و عاشر اسم فاعل عشر است که خودش ثالثی مجرد اسم مصدر عشرت است. 

خداوند متعال می فرماید: »َو عاِشُروُهَنّ بِالَْمْعُروِف« )نساء/۱۹( 
با زنان آن گونه که شایسته آنان است معاشرت کنید. 
عشیر یعنی همدم و رفیق؛ »َو لَبِْئَس الَْعِشیُر« )حج/۱۳(

چه بد دوستی انتخاب کرده اند و چه بد معاشر و رفیقی است.
العاشور از ریشه عشر به کسی گفته می شود که معاشرت خصلت او باشد. العاشوراء 

دیدگاه

تاسوعا و عاشورا یعنی چه؟
جایی که میل به معاشرت و رفاقت و مصاحبت نمایان می شود و افراد میل معاشرت خود 
را با کسی که مورد نظر است عرضه می کنند و عاشورا مبالغه است از میل به معاشرت، 

یعنی روزی که میل معاشرت و رفاقت با امام)ع( به شدت باال می رود.
* تاسوعا؛ روزی برای وسعت ظرفیت

 با خارج شدن عاشورا از سلسله ی اعداد، عدد بودن تاسوعا نیز مورد تردید قرار 
می گیرد و معنی نهم را از دست می دهد. اتسع به فتح الف یعنی گروه های ۹ نفره شدند. 

اما اتسع به کسر الف یعنی وسعت پیدا کرد - گشاد شد - فراخ گردید. 
اتساع یعنی گسترده شدن و گشاد شدن. باال رفتن ظرفیت. اتساع شرائین؛ یعنی 
رگ ها گشاد شدند و ظرفیت شان برای عبور خون زیاد باشد. التاسوع چیزی که فراخی 
و گستردگی و ظرفیت اش زیاد باشد؛ و باالخره التاسوعا یعنی جایی که بتوان ظرفیت 
را باال برد و فراخی ایجاد کرد؛ و تاسوعا این معنی را پیدا می کند: روزی که ظرفیت باال 

می رود و در سینه ها فراخی ایجاد می شود و به جای تنگی، وسعت می یابد.
این دو نام از ابداعات امام سجاد )علیه السالم( است و اگر در بعضی از روایات از 
پیامبر اکرم )صلوات اهلل علیه و آله( از عاشورا گفته شده است، اکثرا جعلیات بنی امیه 
برای کم کردن اثرات عاشورای امام حسین )علیه السالم( است، اما در مورد تاسوعا 
تقریبًا نداریم که قباًل از امام سجاد )علیه السالم( لغت تاسوعا به کار برده شده باشد و 

این معنا از عاشورا و تاسوعا خیلی عاشقانه است...
برگرفته از کتاب »سفری از عاشورا تا اربعین«
 تألیف عبداهلل مستحسن

صفحه ۳
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با تکیه بر متخصص جوان می توان از مشکالت عبور كرد
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه جریان تحریف می خواهد اعتماد مردم 
نسبت به مسئوالن سلب شود، گفت: از این رو مسئوالن باید با عملکرد مثبت خود 

با این جریان مقابله کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه ما باید در مقابل جریان تحریف واقعیات 
ایستادگی کنیم، گفت: جریان تحریف همواره به دنبال آن هستند که از روشی برای 
تحریف واقعیات کشور استفاده کنند به گونه ای که واقعیات کشور نادیده گرفته شود 

و نقاط ضعف بزرگنمایی شود.
وی با بیان اینکه جریان تحریف تالش می کنند تا نقاط مثبت کشور را 
سیاه نمایی کنند، اظهار داشت: به گونه ای می توان گفت که جریان تحریف 
می کنند  تبعیت  بیگانگان  و  معاند  رسانه های  از  که  هستند  داخلی  وادادگان 
ناامیدی  و سعی می کنند شرایط کشور را وارونه جلوه دهند و در میان مردم 

کنند. ایجاد 
نماینده مردم شاهین شهربیان کرد: کشور ما دارای ظرفیت های بسیار زیادی 
در زمینه های گوناگون است و یکی از مهمترین ظرفیت ها، نیروی متخصص جوان 
است که باید با تکیه بر نخبگان و شرکت های دانش بنیان و همچنین توان داخلی 
کشورمان از مشکالت عبور کنیم و اجازه ندهیم که معاندان داخلی و خارجی به 

کشورمان لطمه بزنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: جریان تحریف به دنبال 
آن هستند که مشکالت کشور را چند برابر نشان دهند و با این اقدام خود می خواهند 
که اعتماد مردم نسبت به مسئوالن سلب شود. این در حالی است که مسئوالن باید 

با عملکرد مثبت خود با جریان تحریف مقابله کنند.

دولت در سال پایانی باید كارآمدتر باشد
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با بیان اینکه مجلس در قبال 
عملکرد دولت تعارف ندارد و مواظب منافع مردم است، گفت: الزمه کارآمدی نظام 

و دولت همکاری سه قوه است.
روح اهلل متفکر آزاد با اشاره به اینکه شرایط کاری مجلس به گونه ای شده که 
آغاز به کار مجلس یازدهم همزمان با سال آخر دولت است، اظهار کرد: مطالبات 
زیادی از مجلس وجود دارد، دولت هم تاکنون داشته های خود را عرضه کرده است 

و بر این اساس تالش می کنیم فعالیت های دولت متوقف نشود.
وی با تاکید بر اینکه ما در مجلس باید مواظب باشیم تا اختالف و نزاع 
بین دولت و مجلس رخ نداده و این تنش به جامعه کشیده نشود، افزود: اگر 
این مجلس زمان خود را به نزاع و تنش با دولت صرف کند، منافع مردم در 
تحرک  با  مردم  مشکل  رفع  اولویت  که  حالی  در  می شود،  پایمال  میان  این 
و  نشده  تعطیل  مردم  امورات  تا  است  خود  پایانی  سال  در  دولت  به  بخشی 

دچار نزاع سیاسی نشود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی، الزمه کارآمدی 
نظام و دولت را همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه دانست و گفت: مجلس در کنار 
همکاری برای رفع مشکالت مردم، از ابزارهای نظارتی از قبیل استیضاح، سوال، 
کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات استفاده می کند تا کوتاهی ها کاهش یابد و 

دولت در این سال پایانی کارآمدتر باشد.

كیفیت لوازم خانگی تولید داخل باید ارتقا یابد
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: از آنجایی که صادرات لوازم خانگی ارزش 
افزوده برای کشور به همراه دارد، باید از آن حمایت کرد و کیفیت لوازم خانگی تولید 

داخل هم باید ارتقا یابد.
سید محسن دهنوی در بازدید از شهرک صنعتی عباس آباد و شرکت صنایع 
امرسان با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت لوازم خانگی تولید داخل، گفت: از آنجایی 
که صادرات لوازم خانگی ارزش افزوده برای کشور به همراه دارد، باید از آن حمایت 
کرد. این در حالی است که صادرات به معنای صادرات ثروت کشور است زیرا ارزش 

افزوده ای برای کشور ندارد.
وی افزود: بهتر است برای تسهیل و توسعه صادرات سایت هایی در کشورهای 
هدف احداث شود که مونتاژ لوازم خانگی در همان کشور صورت گیرد در این صورت 

فرایند تعرفه گذاری مزاحمتی برای صادرات ایجاد نمی کند.

دولت برای كاهش قیمت ها تالش می كند
و  تورم  افزایش  از علل  روانی و تحریم  رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: جو 

قیمت کاالهاست.
محمود واعظی با بیان اینکه از میزان کنونی تورم و قیمت های کاالها اصال 
تامین  ذیربط،  وزرای  و  رئیس جمهور  اصلی  از دغدغه  یکی  افزود:  نیستیم،  راضی 

معیشت مردم است.
وی افزود: در هفته در جلسات اقتصادی، زمان زیادی را برای کنترل شرایط 
سخت کنونی صرف می کنیم تا قیمت ها از این که هست بیشتر نشود و در جهت 

کاهش قیمت ها تالش می کنیم.
واعظی، عامل روانی را از جمله علل افزایش تورم و قیمت کاالها دانست و افزود: 
تبلیغات و جنگ روانی در این زمینه هم از خارج و هم از داخل وجود دارد و ناامیدی 
را نسبت به آینده تزریق می کنند، البته بخشی به شرایط اقتصادی آینده کشور اطالق 
می شود.وی اضافه کرد: این موضوع بر روی مردم، فروشندگان و تولیدکنندگان اثر 
می گذارد و مجموعه این ها هزینه تولید کاال و سود متعارف آن را افزایش می دهد.

واعظی تحریم ها را از علل دیگر افزایش تورم و قیمت کاالها برشمرد و افزود: 
تحریم ها و مشکالت ناشی از جابه جایی پول موجب شده است واردات کاالها از جمله 

قطعات و مواد اولیه، گران تر از معمول انجام شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: با همه فشارها تالش می کنیم ارز ۴2۰۰ تومانی 

در نظر گرفته شده برای کاالهای اساسی و ضروری مردم را تغییر ندهیم.
محمود واعظی افزود: مساله تنظیم بازار در شرایط کنونی بسیار سخت است به 

ویژه اگر آن کاال با ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی باشد.
وی ادامه داد: معموال زمانی که ارز دو نرخی می شود فساد یا داللی در آن جا 
خود به خود ظهور می یابد و مسئوالن ذیربط عالوه بر اینکه باید همت کنند تا کاالها 

تهیه و توزیع شود، باید مراقب دالل ها و واسطه ها هم باشند.
واعظی افزود: متاسفانه شاهدیم کسانی که نقش توزیع برای نیازمندان را دارند، 
بخشی را با همان رقم اعالم شده توزیع می کنند و بخشی را انبار می کنند و به روش های 

دیگری انجام می دهند که البته با آن ها در حال برخورد هستیم.
وی بیان کرد: وزارت صمت هم روی این مساله کار کرده و ارتباط نزدیکش با 
وزارت جهاد کشاورزی موجب شده است که مقداری جلوی این نوع فعالیت ها گرفته شود 
و سازمان تعزیرات حکومتی هم برخورد می کند و امیدواریم بتوانیم اوضاع را کنترل کنیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه مجلس برای دو هفته تعطیل 
است پس از تعطیلی مجلس در نخستین فرصت ممکن وزیر پیشنهادی صنعت، معدن 
و تجارت را معرفی می کنیم و بسیار متاسفیم از اینکه از حضور آقای مدرس خیابانی 
در این سمت محروم شدیم.واعظی با بیان اینکه او در وزارت صمت بسیار خوب عمل 
کرد و در کنترل قیمت و تنظیم بازار نقش تعیین کننده ای داشت، افزود: آقای مدرس 
خیابانی در سه ماهی که به عنوان سرپرست بود نقش بسیار خوبی در تولید و گسترش 
رونق تولید داشت و به صنعت گران کشور برای تامین مواد اولیه کمک کرد و حیف 

شد رأی اعتماد مجلس را بدست نیاورد البته این حق مجلس است.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: از نظر دولت، جدایی وزارت صنعت و بازرگانی 

منتفی نشده است، زیرا این وزارتخانه بیش از حد بزرگ شده است.
واعظی افزود: در کشورهای غربی، همه چیز از جمله امور بازار و صنعت و معدن 
در دست بخش خصوصی است، اما در ایران این گونه نیست و حتی بخش خصوصی 

هم به علل مختلف به دولت و وزارتخانه متکی است.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اینکه از هفت سال پیش تاکنون همواره 
و  راه  وزارت  در  گفت:  بود،  مسکن  بخش  به  توجه  جمهور  رئیس  اراده  و  سیاست 
شهرسازی اقداماتی برای مسکن شده است از جمله تکمیل طرح های مسکن مهر و 

انجام طرح مسکن روستایی.
واعظی افزود: در دو سال گذشته تمرکز بر روی ساخت مسکن و حمایت از انبوه 

سازان بیشتر شده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ ارز و مواد اولیه ساخت مسکن از جمله فوالد بر روی 
قیمت مسکن اثرگذار است، اضافه کرد: در کشورمان، مسکن فقط برای مصرف نبوده 

است بلکه عده ای از آن برای سرمایه گذاری استفاده می کنند.

مدیران مدارس موظف به شناسایی دانش آموزان در معرض خطر هستند
وزیر آموزش و پرورش، 
و  اطفال  از  حمایت  قانون 
کل  ادارات  به  را  نوجوانان 

آموزش و پرورش استان ها ابالغ کرد.
محسن حاجی میرزایی  با ارسال 
نامه ای به ادارات کل آموزش و پرورش 
و  اطفال  از  حمایت  قانون  استان ها، 
 ۹۹ اردیبهشت   2۳ مصوب  نوجوانان 
مجلس شورای اسالمی را جهت اجرا به 
ادارات کل آموزش و پرورش استان ها 

ابالغ کرد.
ضرورت  بر  بخشنامه  این   در 
مزبور  قانون  احکام  تمامیت  به  توجه 
به ویژه احکام و تکالیف مرتبط با این 
وزارت، تاکید و اِشراف کامل  مقامات 
به مفاد  و مسئوالن حوزه های ستادی 
مقرر  تکالیف  به  عمل  و  فوق  قانون 
الزم  همکاری  همچنین  و  قانون  در 
با مراجع حمایتی و قضایی را ضروری 

دانسته است.
ر  د ر  مقر تکلیف  حسب 
 )۶( ماده  )چ(  قسمت  بندهای)۱و2( 
مدیریت های  مدارس،  شده  یاد  قانون 
مناطق  آموزش وپرورش شهرستان ها، 
و نواحی تحت پوشش اداره کل آموزش 
وپرورش استان مکلفند ضمن شناسایی 
مصادیق وضعیت های مخاطره آمیز )از 
جمله عدم ثبت نام و مشکوک به ترک 
تحصیل، بازماندگان از تحصیل، فرار از 
خانه یا مدرسه و ...( مشموالن قانون را 
احصا کنند و ضمن ارشاد و راهنمایی این 
افراد و اولیا یا سرپرستان آنان، مراتب را 
حسب مورد به معاونت آموزش ابتدایی یا 
معاونت آموزش متوسطه استان ارسال 
نمایند تا این مراجع، موضوع را جهت 
اقدامات حمایتی یا قضایی حسب مورد 
واحد  یا  استان  بهزیستی  کل  اداره  به 
حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری 
مربوط  قضایی  حوزه  و  استان  کل 
تکلیف  لحاظ  با  کنند.همچنین  اعالم 
 )۶( ماده  )چ(  )۳( قسمت  بند  در  مقرر 

قانون فوق، کلیه ادارات کل آموزش و 
نواحی  و  مناطق  پرورش شهرستان ها، 
و  اطالع  به محض  مدارس  مدیران  و 
در  که  قانون  مشمول  افراد  شناسایی 
یا  و  دارند  قرار  آمیز  مخاطره  وضعیت 
حسب اعالم مراجع حمایتی و قضایی 
ثبت نام  به  نهادهای مسئول، مکلف  با 

و پوشش تحصیلی کامل آنان هستند.
تبصره: در مورد اطفال و نوجوانان 
فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع 
 )2( بند  مطابق  غیرایرانی  یا  ایرانی 
یادشده  قانون   )۶( ماده  )ت(  قسمت 
احوال(  ثبت  )سازمان  کشور  وزارت 
اسناد  فاقد  افراد  اسامی  است  موظف 
سجلی یا هویتی را که به سن قانونی 
تحصیل رسیده باشند حداقل ۳ ماه پیش 
از آغاز سال تحصیلی جدید به مدیریت 
آموزش و پرورش مناطق و نواحی اعالم 
کند و دراین شرایط، ثبت نام آنان الزامی 

خواهد بود.
نظر به اینکه حسب بند )۴( قسمت 
)چ( ماده )۶( قانون فوق، آموزش مدیران 
زمینه  در  اداری  و  آموزشی  کارکنان  و 
تکلیف  یک  نوجوانان  و  اطفال  حقوق 
اموراداری  کل  اداره  است؛  قانونی 

وتشکیالت در ستاد ومعاونت پژوهش، 
برنامه ریزی و توسعه منابع در استان ها 
الزم،  مقدمات  تمهید  ضمن  مکلفند 
ضمن  آموزش  دوره  اجرای  به  نسبت 
خدمت برای تمامی مدیران و کارکنان 
از  با استفاده  مذکور به نحو مقتضی و 

روش های نوین آموزشی اقدام نمایند.
همچنین نظر به جرم انگاری های 
در  که  مذکور  قانون   )۹( ماده  موضوع 
اثر بی توجهی و سهل انگاری مدیران، 
زمان  در  مسئوالن،  و  معلمان  مربیان، 
رسمی مدرسه و به ویژه در ساعات درس 
ورزش، ایام برگزاری اردوها و... متوجه 
آنان خواهد شد، الزم است ضمن اطالع 
رسانی مناسب قانون به همکاران اداری و 
آموزشی در راستای اهتمام انجام صحیح 
اتخاذ  ترتیبی  محول،  وظایف  دقیق  و 
مذکور  جرائم  و  حوادث  وقوع  از  شود 
پیشگیری به عمل آید. بدیهی است در 
اشخاص  مذکور،  جرائم  وقوع  صورت 
مقصر عالوه بر محکومیت به پرداخت 
دیه، با مجازات های مقرر در ماده مذکور 
)مجازات حبس( نیز مواجه خواهند شد.

به  توجه  با است:  ذکر  یان  شا
ماده  در  مقرر  و جزائی  اداری  مجازات 

)۱۷( قانون فوق هریک از مسئوالن و 
کارکنان این وزارت در صورت اطالع یا 
مشاهده وقوع جرائم موضوع این قانون 
یا شروع به آن با خطر شدید و قریب 
الوقوع علیه دانش آموزان مشمول این 
قانون )اطفال ونوجوانان( مکلفند مراتب 
دار،  مراجع صالحیت  یا  مقامات  به  را 
اعالم یا گزارش کنند و در صورت عدم 
دسترسی یا عدم تأثیر دخالت آن ها در 
جهت رفع تجاوز و خطر، اقدامات فوری 
ومتناسب با رعایت شرایط مقرر معمول 
ضمانت  لحاظ  با  و  مراتب  بنابه  کنند؛ 
مقرر  وظایف  انجام  از  امتناع  اجرای 
بر  مبنی   )2۷ ماده  )موضوع  درقانون 
انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه 
۵ قانون مجازات اسالمی برای مسئوالن 
برحسن  نظارت  مسئولیت  کارکنان،  و 
اجرای احکام قانونی مذکور و مفاد این 
بخشنامه در سطح ستاد با معاونت های 
بتدایی/آموزش  ا )آموزش  تخصصی 
فرهنگی/تربیت  و  متوسطه/پرورشی 
بدنی و سالمت( و در سطح سازمان های 
ادارات کل آموزش وپرورش  وابسته و 
استان ها برعهده باالترین مقام مسئول 
یا مدیر کل استان )حسب مورد( است.
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مهمترین چالشها و راهکارهای آموزش مجازی در ترم جدید 
اساتید،  توسط  بند   ۳۴ در  آن  راهکارهای  و  مجازی  آموزش  چالش های 

دانشجویان و متخصصان این حوزه برای سال تحصیلی جدید اعالم شد.
شهریور   ۱۵ آینده  تحصیلی  سال  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  اعالم  طبق 
در  مجازی  آموزش  بر  تاکید  با  ترکیبی  به صورت  ها  آموزش  و  می شود  آغاز 
دانشگاه ها خواهد بود، با توجه به این موضوع که کمتر از دو هفته به بازگشایی 
برای  گذشته  تحصیلی  سال  ارزیابی  است،  مانده  باقی  فرصت  ها  دانشگاه 
بنابراین همایش ملی تبادل  جلوگیری از مشکالت ترم گذشته ضروری است، 
در  الکترونیکی  آموزش  اجرای  در  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  تجربیات 
و  اساتید  از  تن  با حضور صدها  و  مجازی  به صورت  اخیرا   ۱۹ کووید  بحران 

برگزار شد. و متخصصان  دانشجویان 
بخشی از چالش ها و راهکارهای اعالم شده عبارت است از: 

نباید به عنوان یک حاشیه نگاه شود و همه  الکترونیکی  ۱. بحث آموزش 
باید در راستای توسعه این بسترها تالش کنیم. در عین حال نیازمند برنامه ریزی 

صحیح هستیم و باید از تمرکز گرایی هم اجتناب شود.
باید در  الکترونیکی و آموزش ترکیبی  یادگیری  از کرونا،  از گذشت  2.پس 

آموزش عالی تعمیق داده شود.
۳. باید به سمت آموزش الکترونیکی به صورت گسترده تر با ارایه مدرک 

رسمی پیش رفت.
۴.ورود دوره های خاص حرفه ای یادگیری الکترونیکی.

۵. انتظار می رود کیفیت آموزش مجازی افزایش پیدا کند و بخشی از آن 
مثل دسترسی به اینترنت توسط نهاد مربوطه تقویت شود.

۶. همچنین ارایه مطالب و محتواهای خوب و تعاملی که در بستر الکترونیکی 
صورت می گیرد، باید کیفیت بهتری داشته باشد.

۷. نیاز است عملکرد دانشگاه ها در آموزش مجازی ارزیابی شود.
۸. نیاز است ارزیابی دانشجویان در طول ترم انجام شود در حالی که در ترم 

گذشته به این موضوع کمتر توجه شد.
۹.جذب دانشجویان بین المللی بر بستر آموزش الکترونیکی یکی از موضوعات 
نباید از  مهم در زمینه اقتصاد آموزش در دنیا است و آموزش عالی در کشور ما 

این موضوع غافل شود.
۱۰.نیاز است بررسی شود که در نظام آموزشی چگونه باید مدیریت آموزشی 
را باز تعریف کرد. ساماندهی آموزش عالی و شناسایی مراکز ماموریت گرا و ارایه 

برخی ماموریت ها به دانشگاه های غیر دولتی نیز حائز اهمیت است.
آموزش  زمینه  در  ها  چالش  و  ها  نوآوری  و  عملی  اقدامات  است  ۱۱.نیاز 
الکترونیکی اطالع رسانی گسترده شود و صاحب نظران نظرات خود را اعالم کنند.

۱2.همچنین باید برای ارتباط گیری با دانشجویان جدیدالورود برنامه ریزی 
دقیق تری صورت گیرد تا با نحوه آموزش آشنا شوند.

۱۳.باید تمامی حوزه ها در کشور به کرونا ورود پیدا کنند و دولت در شرایط 
بحران از آموزش عالی و خصوصا در شرایط فعلی از بستر آموزشهای الکترونیکی 

حمایت کند و زیر ساخت های الزم تقویت شود.
۱۴.لزوم آماده شدن هر چه سریعتر  شبکه علمی برای از دانشگاهها و مراکز 

علمی و تحقیقاتی.
۱۵.پیگیری اعمال تخفیف مناسب در هزینه اینترنت داشنجویان و دانشگاهها.

وزارت  )معاون  دکتر هاشمی  به  علوم  وزارت  از  دقیق  گزارش  ارسال    .۱۶
ارتباطات( حاوی اطالعات سرورها و مراکز داده دانشگاهها جهت تمهیدات اعمال 

تخفیف.
۱۷.  پیشنهاد تمهیدات دانشگاهها برای خرید همه نوع تجهیزات مرتبط با 

آموزش الکترونیکی از محل  گرنت اساتید در شرایط کرونایی.
۱۸.توسعه شبکه اجتماعی بین دانشگاه ها.

۱۹.توسعه  فعالیت های پژوهشی بر بستر الکترونیکی.
2۰.اعمال حاکمیت در سطح وزارت علوم برای آموزش های الکترونیکی.

 2۱.الزم است برنامه آموزش مهارتی برای همه استادان و همه کارشناسان 
مرتبط و همه دانشجویان هرچه سریعتر طراحی و اجرا شود.

عامل دو جنایت اعدام شد 
مرد ۴۳ ساله ای که ۹ سال قبل در پی نزاع بر سر ناخالصی مواد مخدر، دو 

نفر را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود، در زندان مرکزی مشهد اعدام  شد. 
وی متهم بود که ساعت 2۳ هشتم فروردین سال ۹۰  در جریان نزاعی 
خونین در منطقه قلعه ساختمان مشهد، دو جوان را با وارد آوردن ضربات چاقو 
انتقال به  از  در مقابل یک ساختمان مسکونی مجروح  کرده که  هر دو پس 

مرکز درمانی جان باختند.
وی در جلسه اول بازپرسی گفت: یکی از مقتوالن فردی تبعه افغانستان بود 
و من از آن ها مواد مخدر می گرفتم و از آن ها خواسته بودم مقداری به من بدهند 
و قرار شد برای تحویل مواد به شهرک شهید رجایی )قلعه ساختمان( بروم، اما 
آن ها مواد مخدر تقلبی به من دادند و همین موضوع به نزاع و فحاشی کشید  و 
من در حالت عصبانیت با چاقو فرد افغان  و جوان 2۴ ساله دیگری را با ضربات 

چاقو مجروح کردم.

چشمه شفابخش، یك خواهر و برادر را كشت
چشمه ای که اهالی روستای شاردین شهرستان رامهرمز، سال ها به عنوان 
شفادهنده برخی بیماری های پوستی از آن استفاده می کردند، چند روز پیش، جان 

یک دختر ۱۸ و برادر 2۷ ساله اش را گرفت. 
به گزارش رسیده، از مدت ها  پیش پوست بدن متوفیان بر اثر کهیر خارش 
داشت. روز حادثه، عبدا... و خواهرش فاطمه به چشمه رفتند تا در آنجا حمام کنند  
و از شر خارش خالص شوند. وقتی به چشمه رسیدند، فاطمه با لباس وارد آب شد.

پسر عموی جان باختگان بر اساس شنیده هایش عنوان کرده: بعد از ۱۰  چون 
هنوز فاطمه از چشمه خارج نشده بود، عبدا... با نگرانی به نزدیک چشمه رفت 

و دید خواهرش بی رمق روی زمین افتاده در حالی که  سعی داشتت به او کمک 
کند، خودش نیز بر اثر استنشاق گاز نامرئی گوگرد بیهوش شد و روی زمین افتاد 

و متاسفانه هر دو جان باختند.
پسرعموی فاطمه و عبدا... گفته: از قدیم کسانی که خارش پوست داشتند 
از آب چشمه استفاده می کردند و  ظرفی از آب چشمه را به خانه می بردند و با آن 

بدنشان را شستشو می دادند و معموال هم خیلی زود خوب می شدند. 
الزم به ذکر است در کنار این چشمه، رودخانه ای جریان دارد که دارای حالتی 
قیرمانند و حاوی گاز گوگرد است. وقتی نور خورشید به آن بتابد و کمی هم باد 
بوزد، چون گاز گوگرد پخش می شود، چندان خطرناک نیست، اما چون خواهر 
و برادر متوفی اول صبح رفته بودند و آن قسمت هم در سایه بود، متاسفانه بر 
اثر گاز متصاعدشده، جان شان را از دست دادند. پزشک قانونی هم اعالم کرده 

استشمام گاز گوگرد علت مرگ این دو نفر بوده است.

نجارت پسر 14ساله از اسارت آدم ربایان
مرزبانان  پایگاه دریابانی چابهار در کمتر از یک ساعت موفق شدند نوجوان 
چهارده ساله ای را که در منطقه رمین شهرستان چابهار ربوده شده بود، آزاد کنند 

و به آغوش خانواده اش برگردانند .
مرزبانان پس از اطالع از این حادثه، با انجام تحقیقات گسترده مخفیگاه 
آدم  ربایان را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات ضربتی آدم 

ربایان را دستگیر کردند.

دختربچه های گمشده در بهزیستی پیدا شدند
نهال ۵/۴ ساله، ۱۴ تیرماه به همراه دختر عموی مادرش اسماء ۱۱ ساله 
وقتی از خانه شان در عمروآباد ورامین بیرون آمدند، ناپدید شدند و خانواده هایشان 

و ماموران پلیس همه جا را گشتند تا آنها را پیدا کنند.
در تحقیقات معلوم شد در روز حادثه و زمانی که نهال و اسما برای خرید 
از خانه خارج شده بودند، مردی آن ها را سوار ماشینش کرده و با خود برده، اما 
از ترس اینکه گرفتار شود آنها را در پارکی در تهران رها کرده است. سرانجام 
این دو دختربچه در حالی که طی این مدت در بهزیستی نگه داری می شدند، پیدا 

شدند و پس از ۴۱ روز به آغوش مادرشان برگشتند.
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 3090 RTX مایکرون مشخصات اولیه
انویدیا را فاش کرد

 Nvidia شرکت مایکرون، کارت گرافیک پرچم دار PDF طبق ادعای فایل
 GDDR۶X حافظه ی گیگابایت  از ۱2  است  قرار   ۳۰۹۰ GeForce RTX

برخوردار باشد.
کنفرانس کوتاهی که مایکرون تکنالوجی، شرکت سازنده ی حافظه برای رایانه ها، 
برگزار کرد، حاوی اطالعات مهمی درباره ی محصوالت شرکت بود؛ اما پس از برگزاری 
آن، فایل PDF جدیدی منتشر شد که اطالعاتی از محصول معرفی نشده ی انویدیا در 
 Nvidia GeForce خود داشت. براساس ادعای مایکرون، کارت گرافیک پرچم دار

RTX ۳۰۹۰ قرار است از ۱2 گیگابایت حافظه ی GDDR۶X پشتیبانی کند.
مایکرون سال ها است به عنوان تأمین کننده ی ماژول حافظه ی کارت های گرافیک 
سری جی فورس شناخته می شود و حافظه ی GDDR۶X می تواند همکاری تجاری 
بین این شرکت و انویدیا را وارد مرحله ای جدید کند. مایکرون انتظار دارد کارت گرافیک 
پرچم دار انویدیا بین ۹۱2 تا ۱،۰۰۸ گیگابایت بر ثانیه پهنای باند داشته باشد. به منظور 
دستیابی به پهنای باند بیش از یک ترابایت بر ثانیه،  کارت گرافیک جدید انویدیا باید از 
سرعت کالک 2۱ گیگابایت بر ثانیه و باس حافظه ی ۳۸۴ بیت برخوردار باشد. گفتنی 

است انتظار داریم سرعت کالک نهایتا روی ۱۹ تا 2۱ گیگابایت برثانیه تنظیم شود.
 GDDR۶X ۳۰۹۰ سراغ RTX درواقع، مایکرون می گوید انویدیا حداقل برای
خواهد رفت و احتمال دارد در کارت های دیگر خانواده ی امپر نیز پشتیبانی از این 
حافظه را شاهد باشیم. منبع اصلی این خبر به فایل PDF برمی گردد که مایکرون 
منتشر کرده است. نخستین بار رسانه ی Videocardz این فایل PDF را کشف 
کرد و به وضوح اعالم می کند کارت گرافیک پرچم دار نسل بعد انویدیا با حافظه ی 
 2۱ تا   ۱۹ بین  کالک  سرعت  که  می شود  همراه   GDDR۶X معرفی نشده ی 

گیگابایت بر ثانیه خواهد داشت.
این نخستین باری نیست که شایعه ای درباره ی بهره مندی کارت  گرافیک پرچم دار 
جدید انویدیا از حافظه ی GDDR۶X می شنویم؛ اما نخستین بار است که خبری 
در این باره رسما منتشر می شود. انویدیا هنگام تولید کارت های گرافیک پرچم دار سری 
پاسکال نیز رویکرد مشابهی در پیش گرفت. این کارت ها حافظه ی جدید و قدرتمند 
GDDR۵X داشتند و به نظر می رسد اتفاقی مشابه قرار است برای خانواده ی امپر 

هم رخ دهد.
 GDDR۵ درمقایسه با نسخه ی عادی خود، یعنی GDDR۵X حافظه ی
 GDDR۵ ازلحاظ سرعت، بهبود نسبتا درخورتوجهی به خود دید و درحالی که پهنای باند
به ۷ گیگابایت بر ثانیه می رسید، GDDR۵X تا ۱۰ گیگابایت بر ثانیه پهنای باند ارائه 
می داد. بعدها پهنای باند حافظه ی GDDR۵X به ۱۱ گیگابایت برثانیه هم افزایش 
پیدا کرد. بر همین اساس، انتظار داریم جهشی مشابه ازلحاظ پهنای باند هنگام رفتن 
از GDDR۶ به GDDR۶X رخ دهد. حافظه ی GDDR۶X احتماال خواهد 

توانست با ولتاژ کمتری هم کار کند و البته قیمت بیشتری خواهد داشت.
شکی نداریم حافظه ی GDDR۶X گران تر از GDDR۶ است؛  به همین دلیل، 
سخت است قبول کنیم که انویدیا بخواهد در تمامی کارت های گرافیک جدید خود از 
حافظه ی GDDR۶X استفاده کند. همچنین، فایل PDF مایکرون مهر تأییدی بر 
شایعه های اخیر درباره ی نام گذاری کارت های گرافیک مبتنی بر معماری امپر می زند. 
برخی شایعه ها نام های متفاوتی برای این کارت ها ذکر کرده اند؛ اما بیشتر آن ها روی 
RTX ۳۰ اتفاق نظر دارند و مایکرون رسما نام RTX ۳۰۹۰ را هم تأیید کرده است.

را  گرافیک  کارت های  مختلف  قطعات  مایکرون  که  باشید  داشته  نظر  در 
سرهم نمی کند و صرفا تراشه ها را می فروشد؛ ازاین رو، احتماال اطالعاتی که این 
شرکت منتشر کرده، کامال دقیق نباشند. نگاهی کلی به فایل PDF مایکرون 
 ۳۰۹۰ RTX نشان می دهد که نمی توان مشخصات فنی دقیق کارت گرافیک

از آن استخراج کرد. 
انویدیا GeForce RTX ۳۰۹۰ پردازنده ی  انتظار می رود کارت گرافیک 
باشد؛  داشته   CUDA(( کودا  با ۵،2۴۸ هسته ی   ۳۰۰-GA۱۰2 امپر گرافیکی 
البته این گفته هنوز رسما تأیید نشده است. مایکرون از حضور ۱2 گیگابایت حافظه ی 
ویدئویی در RTX ۳۰۹۰ خبر می دهد؛ اما پیش تر شایعه هایی شنیده بودیم که ادعا 
می کردند این کارت گرافیک قرار است 22 یا 2۰ یا ۱۶ گیگابایت حافظه داشته باشد.

و  ریزی  برنامه  معاون 
آموزش  وزارت  منابع  توسعه 
و پرورش ضمن اعالم آخرین 
وضعیت ساماندهی نیروی انسانی برای 
ورود به سال تحصیلی جدید، از برگزاری 
صورت  به  تحصیلی  سال  شروع  مانور 
مجازی با استان ها در شهریور و قبل 

ازآغاز سال تحصیلی خبر داد.
داشت:  اظهار  ترکمن  الهیار  علی 
نیاز به نیروی انسانی برای سال تحصیلی 
پیش رو، پیش بینی و محاسبه شده است.

بسته  و  مدل  با همان  افزود:  وی 
ای که سال قبل دنبال می کردیم، اعم 
از حق التدریس نیروی رسمی و پیمانی، 
حق  خدمت،  خرید  آزاد،  التدریس  حق 
نیازها  التدریس شاغلین و سرباز معلم، 
را برطرف می کنیم. در برخی موارد نیز 
آستانه  در  نیروهای  از  که  داریم  مجوز 
خدمت  استمرار  قالب  در  بازنشستگی 

استفاده کنیم.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در 
ماه گذشته، توزیع استانی نیروی انسانی 
انجام و تفاهم نامه های سنواتی توزیع 
نیروی انسانی با همه استان ها نهایی و 
ابالغ شده است گفت: یک مرتبه مانور 

شروع سال تحصیلی را به صورت مجازی 
با استان ها انجام دادیم و یک مرتبه دیگر 
سال  شروع  از  قبل  و  شهریور  در  هم 
لحاظ  از  انجام می دهیم که  تحصیلی 
توزیع نیرو و اطمینان از اینکه در ابتدای 
سال هیچ کالسی بدون معلم نخواهد بود 

مشکلی نداشته باشیم.

بازنشستگان  تعداد  درباره  الهیار 
امسال گفت: امسال تعداد افراد مشمول 
بازنشستگی که وارد سامانه بازنشستگی 
که  هستند  نفر  هزار   ۴۷ شوند  می 
قانون   ۱۰۳ ماده  استناد  به  تعدادی 
مدیریت خدمات کشوری امکان استمرار 

خدمت دارند.
وی ادامه داد: از طریق استان ها در 
حال پیگیری هستیم تا تعداد همکارانی 
که امکان ادامه خدمت دارند را به ما اعالم 
توانیم  ماه می  بیستم شهریور  تا  کنند. 
تعداد بازنشستگان قطعی را اعالم کنیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
اینکه  درباره  پرورش  و  آموزش  وزارت 
از  نام  آیا طرح معلم تمام وقت و ثبت 
نیز  رو  پیش  تحصیلی  سال  متقاضیان 
ادامه می یابد؟ گفت:  طرح معلم تمام 
وقت با توجه به برقراری فوق العاده ویژه 
خرداد ماه دیگر از کاربرد خارج شده است.

ساماندهی معلمان برای ورود به سال تحصیلی جدید

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران با اعالم آمادگی ناوگان اتوبوسرانی 
و  مدارس  بازگشایی  در صورت  پایتخت 
پیش بینی  با  گفت:  شهریور   ۱۵ از  آموزشی  مراکز 
مجموعه اقداماتی، خود را برای بازگشایی زودهنگام 

مدارس آماده کرده ایم.
مهندس محمود ترفع، تشدید نظارت میدانی بر 
ناوگان، اشتغال حداکثری اتوبوس ها در خطوط و لغو 
مرخصی های غیرضروری را از جمله تدابیر پیش بینی 
شده برشمرد و افزود: آماده باش کامل عوامل گشت 
از ابتدا تا پایان ساعت کار خطوط و اعالم آنی مسائل 

و مشکالت ترافیکی و پیگیری فوری برای برطرف کردن 
دیگر  از  واحد  شرکت  تصویری  نظارت  سایت  توسط  آنها 
اینکه  به  اشاره  با  نظر گرفته شده است. وی  تمهیدات در 
»ج.  ناوگان  مدیریت  سیستم  از طریق  اتوبوسرانی  خطوط 
کرد:  اظهار  می گیرد،  قرار  مستمر  نظارت  مورد  اس«  پی. 

شست وشوی ناوگان از جمله روشویی، توشویی، صندلی شویی 
به  عفونی،  ضد  مستمر  عملیات  بر  عالوه  شیشه شویی،  و 
اینکه وضعیت  دارد، ضمن  قرار  ویژه در دستورکار  صورت 
ایستگاه های اتوبوس و مبلمان آنها نیز پیگیری و رسیدگی 
خواهد شد.ترفع با بیان اینکه نسبت به احصا و شناسایی کامل 
مراکز آموزشی پرظرفیت به منظور اعزام اتوبوس کمکی و 

همچنین هماهنگی برای عزیمت اتوبوس های بیشتر 
تصریح  است،  شده  اقدام  پرمسافر  ایستگاه های  به 
کرد: با پیش بینی های به عمل آمده، از ازدحام بیش 
از حد مجاز اتوبوس ها در مبادی و مقاصد خطوط و 
همچنین از توقف احتمالی اتوبوس ها در شبکه معابر 

جلوگیری می شود.
واحد  شرکت  عمومی  بط  روا براعالم  بنا 
اتوبوسرانی تهران؛ مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اجرای  منظور  به  خصوصی  شرکت های  توجیه  از 
در  همکاری  ُحسن  و  شده  پیش بینی  مات  قدا ا
خدمات رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان خبر داد و 
خاطرنشان کرد: عوامل امدادخودرو شرکت واحد برای رفع 
فوری عیب اتوبوس های دارای نقص فنی در شبکه معابر به 
سرعت وارد عمل می شوند، ضمن اینکه نسبت به استقرار 
عوامل نظارتی در مکان های پرمسافر و گلوگاه های شبکه 

اتوبوسرانی اقدام می شود.

آمادگی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت در صورت بازگشایی زودهنگام مدارس
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مدیرعامل شرکت نفت خزر 
اساس  بر  کنون  کرد:  تا  اعالم 
مطالعات انجام شده، ۴۶ ساختار 
کوچک و بزرگ نفتی در اعماق بین ۵۰۰ تا 
۸۰۰ متری با ذخایر بالغ بر ۴۸ میلیارد بشکه  
نفت و گاز در بستر دریای خزر در آب های 

ایران، شناسایی شده است.
از شرکت  دنیای جوانان  به گزارش   
نفت خزر، »علی اصولی« با اشاره به اینکه 
مطالعات  از  پس  و  انقالب  پیروزی  از  بعد 
جنوبی  خزر  حوضه  در  که  شناسی  زمین 
صورت گرفت متوجه شدیم عمق آب در این 
حوضه بسیار باال است، گفت: صنعت نفت 
کشور نیز تجربه ای در این حوزه نداشت و 
تکنولوژی های فعالیت در آب های عمیق 
نیز در اختیار تعداد معدودی از شرکت های 

بین المللی بود.
وی اضافه کرد: شرکت نفت خزر به 
زیرمجموعه  های  شرکت  از  یکی  عنوان 
 ۱۳۷۷ سال  از  ایران  نفت  ملی  شرکت 
انجام مطالعات  با  فعالیت کرد و  به  شروع 
وسیع ژئوفیزیکی، زمین شناسی و مهندسی 
به لحاظ وجود  نتایج بسیار خوبی  به  نفت 
منابع غنی هیدروکربوری در بخش جنوبی 
آب های عمیق دریای خزر دست یافت به 
طوری که امروز بر اساس همین مطالعات 
۴۶ ساختار کوچک و بزرگ نفتی در اعماق 
بر  بالغ  ذخایری  با  متر   ۸۰۰ تا   ۵۰۰ بین 
شناسایی  گاز  و  نفت  بشکه   میلیارد   ۴۸

شده است.
مدیرعامل شرکت نفت خزر ادامه داد: 
با وجود تمام محدودیت ها اقدامات موثری 
»ایران- شناور  نیمه  سکوی  ساخت  برای 

امیرکبیر« به عنوان بزرگترین و منحصر به 
فردترین سکوی حفاری و نفتی خاورمیانه که 
قابلیت حفاری و کشف نفت تا عمق ۱۰۰۰ 
متر از سطح و ۶۰۰۰ متر از بستر را دارا است 
در دستور کار شرکت نفت خزر قرار گرفت 
و در نهایت این سکوی عظیم به همراه سه 
شناور پشتیبان با نام های کاسپین در سال 

۱۳۸۸ آماده و با شروع حفاری در آب های 
خزر برای اولین بار در سال ۱۳۹۱  موفق 
به کشف دو میلیارد بشکه ذخیره نفت سبک 
درجا شد که اکنون با نام میدان سردارجنگل 

معروف است.
سکوی  ساخت  به  اشاره  با  اصولی 
شناورهای  میرکبیر،  یران ا ا شناور  نیمه 
منطقه  در  پشتیبانی  پایگاه  ایجاد  کاسپین، 
عملیاتی خزر در شهرستان های بهشهر و 
نکا، ساخت ۸۰ هکتار اسکله آرامش، ایجاد 
پایانه نفتی شمال، ایجاد یارد کشتی سازی 
صدرا، حفاری و کشف نفت برای نخستین 
بار در خزر، افزود:  در شرایط کنونی حفظ و 
خزر  نفت  شرکت  ناوگان  بهینه  نگهداری 
ایران-امیرکبیر  شناور  نیمه  سکوی  شامل 
ارزش  به  کاسپین  پشتیبان  شناورهای  و 
تقریبی ۵۰۰ میلیون دالر که بعنوان دارایی 
های ارزشمند و راهبردی شرکت ملی نفت 
ایران محسوب می شوند، جزو اولویت های 
اصلی و خط مشی محوری شرکت نفت خزر 
بوده و همواره سعی خواهیم کرد علی رغم 
تمام مشکالت ضمن حفظ و نگهداشت، تنها 
سکوی حفاری نیمه شناور ایران در دریای 
خزر را در سطح عملیاتی نگهداریم تا ضمن 

ملی  تصمیمات شرکت  در صورت  آمادگی 
نفت وارد فاز عملیات حفاری و یا تولید زود 

هنگام شویم.
پیرو  جاری  سال  در  کرد:  تاکید  وی 
 « مقام معظم رهبری در خصوص  بیانات 
با توجه  جهش تولید »، شرکت نفت خزر 
حاکم  ناجوانمردانه  های  تحریم  شرایط  به 
بر صنعت نفت، طرح برداشت زودهنگام  از 
میدان سردار جنگل را  مد نظر قرار داده و 
در این راستا، برنامه جامع تعمیرات سکوی 
امیرکبیر که از سال ۹۸ تدوین و در حال اجرا 
بود به عنوان سیاست محوری با تالش هر 

چه تمامتر در حال اجرا است.
بیان  با  خزر  نفت  شرکت  مدیرعامل 
هیدروکربوری  جدید  منابع  اکتشاف  اینکه 
شرکت  های  سیاست  و  اهداف  از  همواره 
نفت خزر به نمایندگی از شرکت ملی نفت 
استان  سه  و  جنوبی  خزر  حوضه  در  ایران 
با  راستا  این  در  گفت:  است،  بوده  ساحلی 
از سال  باالدستی  برنامه ریزی و مطالعات 
فعال  اکتشافی  اهداف  تحقق  در  پیش  ها 
هستیم و برهمین اساس مشارکت با شرکت 
های توانمند داخلی و بین المللی برای جذب 
سرمایه و استفاده از تجربیات مشابه در آب 

شناسایی  برای  شایانی  کمک  عمیق  های 
بلوک های اکتشافی کرده است که حفاری 
و کشف موفقیت آمیز نفت در میدان سردار 
کارنامه  در  دستاوردها  این  جمله  از  جنگل 

شرکت نفت خزر محسوب می شود.
طرح  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 
عنوان  به  از سردار جنگل  زودهنگام  تولید 
فاز نهایی اخذ اطالعات اکتشافی و شناخت 
مخزن از طریق آزمایش طوالنی مدت چاه ها 
به شرایط  توجه  با  که  گرفته شده  نظر  در 
ویژه ایران در آب های جنوبی دریای خزر 
پتانسیل های  تعیین  در  اساسی  اهمیتی  از 
مخزنی و کاهش ریسک های سرمایه گذاری 
برخوردار  آتی  توسعه ای  های  طرح  برای 
زمینه ساز  طرح  این  همچنین  بود.  خواهد 
و  ناوگان  انسانی،  سرمایه  مجدد  فعالیت 
کشور  شمال  در  گرفته  شکل  تجهیزات 
است  عمیق  آب های  در  عملیات  پیرامون 
که یکی از روش های اساسی نگاه ژرف و 
ایران  بلند مدت شرکت ملی نفت  سیاست 
به منظور تبدیل شدن ایران به عنوان یک 

قطب تولیدی در حوضه خزر جنوبی است.
پژوهش  حوزه  در  افزود:  اصولی 
در  فعالیت  بودن  ناشناخته  به  توجه  با  نیز 
در  اندک  تجربه  و  عمیق  های  آب  حوزه 
این حوزه، سیاستگذاری های شرکت نفت 
انجام مطالعات و پژوهش  خزر در راستای 
های  فعالیت  در  کاربردی  و  بنیادی  های 
عملیاتی، اکتشافی، توسعه و تولید از منابع 
در  که  است  بوده   خزر  در  هیدروکربوری 
زمینه  در  پژوهشی  پروژه  سه   ۱۳۹۸ سال 
مطالعات تکمیلی علوم زمین در حوزه شمال 
شرکت  مدیره  هیئت  تصویب  به   کشور 
ملی نفت رسید و پس از ماه ها تالش سه 
با  بار  اولین  برای  را  قرارداد مهم پژوهشی 
شرکت های دانش بنیان به امضاء رساندیم 
و هم اکنون نیز با جدیت در حال اجرا است 
که نتایج این تحقیقات می تواند راهگشای 
خوبی در توسعه فعالیت های آتی در حوضه 

خزر جنوبی باشد.

رئیس اداره کل صادرات کاالی بانک توسعه صادرات اعالم کرد:
ارائه تسهیالت 12 درصدی برای شركت های دانش بنیان
رئیس اداره کل صادرات کاالی بانک توسعه صادرات از ارائه 

تسهیالت ۱2 درصدی برای شرکت های دانش بنیان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در راستای 
اجرای تفاهم نامه منعقد شده بین بانک توسعه صادرات ایران و معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، بانک توسعه صادرات ایران به شرکت 
های دانش بنیان اعم از فعالین عرصه صادراتی کشور، تکمیل کنندگان 

زنجیره صادراتی و فعالیت هایی که به هر نحو مانع خروج ارز از کشور می شوند، تسهیالت 
با نرخ ترجیحی پرداخت می کند.

سید حسین حسینیان در آستانه هفته دولت ضمن اعالم این خبر، افزود: این تسهیالت که 
از محل منابع تلفیقی صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک تامین شده با همکاری صندوق 
نوآوری و شکوفایی با هدف تعدیل نرخ سود، با نرخ حداکثر ۱2 درصد در اختیار شرکت های 
دانش بنیان قرار می گیرد.وی اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان واجد شرایط که از طریق 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی می شوند می توانند در دو بخش تامین مالی 

طرح و سرمایه در گردش مورد نیاز از تسهیالت یاد شده بهره مند شوند.
به گفته رئیس اداره کل صادرات کاالی بانک توسعه صادرات ایران، به منظور ارایه 
تضامین برای پوشش تسهیالت یاد شده، عالوه بر وثائق رایج در سیستم بانکی، ضمانت نامه 
تمامی صندوق های پژوهش و فناوری مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به عنوان وثیقه با اولویت یک مورد پذیرش 
بانک قرار می گیرد. حسینیان از شرکت های دانش بنیان دعوت کرد ضمن مراجعه به سایت 
بانک به نشانی www.edbi.ir و بررسی شرایط، برای بهره مندی از تسهیالت یاد شده به 

یکی از شعب بانک در تهران و یا مرکز استان ها در سراسر کشور مراجعه نمایند.

به مناسبت هفته دولت اعالم شد:
انعقاد 22.5 میلیارد دالر قرارداد فاینانس طی 7 سال گذشته

بر  بالغ  گفت:  صادرات  توسعه  بانک  الملل  بین  امور  معاون 
دالر  میلیارد   22/۵ از  بیش  و  ریفاینانس  قرارداد  دالر  میلیون   2۹۰
ایران  صادرات  توسعه  بانک  در  خارجی  بانکهای  با  فاینانس  قرارداد 

منعقد شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، حمیدرضا 
ساله  هفت  عملکرد  و  اقدامات  دولت  هفته  تبریک  ضمن  معبودی 

معاونت بین الملل بانک توسعه صادرات ایران را تشریح کرد و گفت: طی هفت سال گذشته 
به منظور تامین مالی واردات کاالهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه 
واحدهای تولیدی بیش از 2۹۰ میلیون دالر قرارداد ریفاینانس و بیش از 22/۵ میلیارد دالر، 

قرارداد فاینانس با بانکهای خارجی در این بانک منعقد شده است.
وی خاطر نشان کرد: در چارچوب قراردادهای ریفاینانس منعقده مبلغ ۳۷ میلیون یورو 
جهت تامین مالی از محل منابع مذکور جهت تامین مالی کاالها و خدمات اعطاء شدکه مراحل 

نهایی بازپرداخت تسهیالت فوق انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،پس از برجام، آزاد سازی منابع 
در قالب بازپرداخت تسهیالت اعطایی تحت قراردادهای اعتبار خریدار و دریافت خسارت از 
صندوق ضمانت صادرات ایران در دستور کار قرار گرفت. معبودی با اشاره به این مطلب گفت: 
با توجه به مسدود شدن بخشی از منابع مربوط به بازپرداخت تسهیالت اعتبار خریدار به دلیل 
تحریم ها در سال های قبل، روند آزادسازی منابع بانک در کشورهای مختلف از سال ۱۳۹۶ 
آغاز و با توجه به پیگری های انجام شده تاکنون بیش از ۶۵ میلیون یورو از بازپرداخت های 
تسهیالت اعطایی بابت اجرای طرح برق رسانی روستایی و اجرای طرح ساخت سد و نیروگاه 
اومااویا در کشور سریالنکا و همچنین تسهیالت اعطایی بابت صادرات کاالها و خدمات به 

کشور کوبا که به دلیل تحریم های بانکی مسدود شده بود، بازیافت شد.
معاون امور بین الملل بانک توسعه صادرات اضافه کرد: عالوه بر این با عنایت به پوشش 
بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص تسهیالت اعطایی، خسارت بابت بخشی از 
اقساط خطوط اعتباری کوبا، خسارت اقساط سریالنکا و سودان از سوی آن صندوق پرداخت شد.

معبودی گفت: با هدف توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین استفاده از ابزار منحصر به 
فرد و کارآمد »اعتبار خریدار« از سال ۱۳۹۳تا کنون بیش از ۱۱۷۸ میلیون دالر قرارداد اعتبار 
خریدار از سوی بانک توسعه صادرات ایران منعقد و در همین چارچوب مبلغ ۱۰۱۴ میلیون 
دالر تسهیالت اعتبار خریدار پرداخت شده است؛ مبلغ مذکور بابت صادرات کاالها و خدمات 

به کشورهای مختلف از جمله ارمنستان پرداخت شده است.
آفرینان  ارزش  گروه  شرکت  با  چهارجانبه  قرارداد  معبودی،امضای  گفته  به 
ایرانی در خصوص همکاری در  ایران و یک بانک  پاسارگاد، صندوق ضمانت صادرات 
یک  مبلغ  به  ویژه  اعتباری  خط  قرارداد  امضای  صادرات؛  مشترک  مالی  تامین  زمینه 
میلیارد دالر جهت تامین مالی صادرات در سال جاری و بررسی و حل مشکالت طرح 
الملل  بین  معاونت  های  فعالیت  دیگر  از  ارمنستان  کشور  در  برق  انتقال  خط  احداث 

است. ایران  توسعه صادرات  بانک 
جهت  اعتباری  خطوط  اخذ  جهت  واحد  این  مذاکره  و  پیگیری  به  اشاره  با  وی 
الملل  بین  معاونت  ملی،گفت:  توسعه  محل صندوق  از  خریدار  اعتبار  تسهیالت  اعطای 
به  نسبت  هدف  کشورهای  با  تجارت  ارتقای  هدف  با  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
بانک  پذیرش  درصورت  که  کرده  اقدام  مختلف  کشورهای  با  تهاتر  های  مدل  طراحی 

اجراست. قابل  مرکزی  های 

در آستانه هفته دولت اعالم شد:
گام به گام تا تسهیل مبادالت ارزی با اوراسیا

معاون اجرایی شرکت صرافی توسعه صادرات می گوید با توجه 
اوراسیا  و  ایران  بین  ارزی  مبادالت  تسهیل  برای  این که شرایط  به 
بهتر شده؛ در حال حاضر انعطاف بیشتری در ساز و کار مبادالت مالی 

با این منطقه داریم.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، اتحادیه 
انعقاد  از  پس  دالری  تریلیون   2 اقتصاد  عنوان  به  اوراسیا  اقتصادی 

ایران به عنوان یکی از شرکای کلیدی تجاری کشور در دستور  با  تفاهم تجارت ترجیحی 
کار شناسایی ظرفیت های بازار و فرصت ها ی سرمایه گذاری قرار گرفته است. در همین راستا 
هفته گذشته موسسه مطالعات خلیج فارس با همکاری دانشگاه صنایع و معادن ایران و مرکز 
آموزش بازرگانی وابسته به وزارت صمت، اولین نشست ملی »اوراسیا پلی به سوی تجارت 
آزاد جهانی« را با محوریت رمزگشایی از فرصت های توسعه تجارت و سرمایه گذاری در اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا را در تهران برگزار کرد.
این نشست با حضور رایزنان بازرگانی، مسئولین میـزها و اتاق های مشترک کشورهای 
۵گــانه عضو اتحادیـه، نماینده بانک توسعه صادرات و فـعـاالن اقتصادی بخش های دولتی 

و خصـوصی در مرکز همایش های رایزن برگزار شد.
ایران به تشریح شرایط و راهکارهای  بانک توسعه صادرات  این همایش نماینده  در 
مبادالت ارزی بین ایران و کشورهای اوراسیا پرداخت و گفت: کشورهای حوزه اوراسیا به 
ویژه کشور روسیه قوانین بانکی سختگیرانه ای دارند و به دلیل بسته بودن حساب سرمایه، 

خروج سرمایه از این کشورها به سختی انجام می پذیرد.
حمید رضا الیاسی افزود: مقررات نقل و انتقال مالی در اوراسیا تا اندازه ای سختگیرانه 
این موضوع در سال های  با اسناد مرتبط شود و  باید  انتقال وجه  است که هرگونه نقل و 
اخیر با تشدید تحریم ها شرایط دشوارتری را برای ما در بخش مبادالت مالی رقم زده است.

معاون اجرایی صرافی توسعه صادرات اظهار داشت: عمده نقل و انتقال های ارزی ما 
با کشورهای حوزه اوراسیا از گذشته به صورت بانکی انجام می شد چرا که طرف مقابل تاکید 
داشت که انتقال وجه از طریق خریدار خارجی به عنوان فرستنده پول یا به عنوان فروشنده 

خارجی دریافت کننده پول باشد.
وی با اشاره به رایزنی های انجام شده با رایزن بازرگانی روسیه، گفت: با مذاکرات انجام 
شده در زمینه رفع چالش مبادالت ارزی بین ایران و کشورهای حوزه اوراسیا به خصوص روسیه، 
از طرف مقابل انعطاف نشان داده شده بنحوی که در قراردادهای اخیر شخص ثالث می تواند 

پول را دریافت و یا پرداخت کند؛ این رویه تا حدی راهگشا بوده است.
الیاسی یادآور شد: در سیستم بانکی به طور خاص بانک ملی ایران در مسکو در قامت 
هاب منطقه ای ظاهر شده و پول ایران را جا به جا می کند؛ عمده پولی که از طریق صادرات 
تهیه می شود در بانک ملی شعبه مسکو، دپو شده و متناسب با نیاز، در شبکه بانکی کشورهای 

دیگر به مصارف مختلف می رسد.
نماینده بانک توسعه صادرات ایران به موضوع تحریم کشور روسیه اشاره کرد و گفت: 
تحریم شدن کشور روسیه طی سال های اخیر تا حدودی به نفع ما بود؛ این کشور بعد از 
تحریم ها به این فکر افتاد تا دالر را از معامالت خود حذف و به استفاده از ارز محلی روی آورد.

بین  از عملیات  را  باعث شد روسیه سیستم سوئیفت  افزود: همچنین تحریم ها  وی 
بانکی داخلی خود حذف کند؛ این تصمیم منجر به تسهیل ارتباط بانک های داخلی ما به 
شبکه بانکی روسیه شد در واقع این امکان فراهم شد تا از طریق سامانه سپام که برای بانک 
های داخلی طراحی شده بتوانیم به سامانه بانک ملی در روسیه متصل شده و نقل و انتقاالت 

خود را به سایر بانک های روسی و حوزه اوراسیا انجام دهیم.
الیاسی تصریح کرد: به طور کلی بر اساس برآوردها ما در حوزه اوراسیا، نیاز وارداتی 
بیشتری نسبت به حجم صادرات داریم بنابراین ضروری است که از کانال های مختلف، تامین 
مالی واردات را انجام دهیم؛ الزم به ذکر است که عمده واردات ما از اوراسیا، گندم، جو و پنبه 
بوده و صادرات ما به این حوزه، عمدتا شامل محصوالت باغی است و اگر صادرات ما به این 

کشورها بیشتر شود، راحت تر می توان تامین مالی واردات را انجام داد.
معاون اجرایی صرافی توسعه صادرات اذعان داشت: بخشی از نقل و انتقال ارزی ما 
واردکنندگان  ترتیب که صادرکنندگان  این  به  پذیرد؛  انجام می  مکانیسم صرافی  از طریق 
از حوزه اوراسیا در کشورهایی چون ترکیه و امارات، کانترپارت هایی ایجاد کرده اند که از 
طریق آن پول خود را وصول کرده و یا بالعکس )برای انجام واردات(، به این کانترپارت ها 

پول پرداخت می کنند.
الیاسی تاکید کرد این فرایند بسیار راهگشا بوده و در واقع شبکه ای را ایجاد کرده که ما 
از طریق آن وجوه الزم برای واردات را انتقال می دهیم و تا این لحظه با این مکانیزم، حجم 
باالیی از ارز مورد نیاز برای واردات کاالی گروه اول از جمله مواد غذایی را تامین کرده ایم.

در  صادرات  توسعه  بانک  کرد:  اعالم  نشست  این  در  صادرات  توسعه  بانک  نماینده 
راستای حمایت از صادرکنندگان، وظیفه تامین اعتبار و نیز ارائه تسهیالت قبل و بعد از حمل 
کاال را به مشتریان ارائه می دهد و در بخش واردات نیز، ثبت سفارش را پشتیبانی می کند.

وی یادآور شد: در بخش هایی که به دلیل تحریم ها امکان ارائه خدمات از سوی بانک 
وجود ندارد، صرافی توسعه صادرات با استفاده از مکانیزم های قانونی و راهکارهای تخصصی 

به صادرکنندگان و واردکنندگان کمک می کند.

از ابتدای سال 9۸ تا پایان تیرماه امسال صورت گرفت؛
تولید90 میلیارد مترمکعب گاز در نفت مناطق مركزی

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: از ابتدای سال ۹۸ تا 
پایان تیرماه امسال، ۸۹ میلیارد و ۸۷۶ میلیون مترمکعب گاز و ۵۵ میلیون و ۸۶۵ 

هزار بشکه نفت در این شرکت تولید شده است.
رامین حاتمی در تشریح عملکرد شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به مناسبت 
هفته دولت، یادداشتی را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده است که بر 
مبنای آن، نفت مرکزی در راستای تولید مستمر گاز و نفت، در طول پارسال نسبت 
به حفاری و تکمیل ۹ حلقه چاه جدید و هفت حلقه چاه تعمیری و در مجموع 2۷ 

هزار متر عملیات حفاری با استفاده از هشت دکل اقدام کرده است.
به گفته حاتمی، پارسال به منظور تأمین پایدار سوخت زمستانی هم وطنان در 
فصول سرد سال در ۶ استان شمال شرق و شمال کشور و همچنین به منظور تغذیه 
خط سراسری گاز به مخازن ذخیره سازی شورجه D و سراجه، در مجموع 2 میلیارد 
و ۳۱۸ میلیون مترمکعب گاز تزریق  و 2 میلیارد و ۶22 میلیون مترمکعب بازتولید 

شده که به ترتیب ۴۳ و ۱۷ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.
جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت

به منظور  ایران  مرکزی  مناطق  نفت  است: شرکت  آمده  یادداشت  این  در 
جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه، با هدف کاهش آثار سوء زیست محیطی ناشی 
از آن و ایجاد ارزش افزوده از این منابع و همچنین ایجاد فرصت سرمایه گذاری 
سعادت آباد  و  سروستان  و  نفت شهر  مناطق  در  بار  نخستین  برای  کسب وکار  و 
گاز  مکعب  فوت  میلیون   2۶.۱ میزان  به  مجموع  در  همراه  گازهای  جمع آوری 

همراه در روز را در حال اجرا دارد.
بهره برداری  واحدهای  مشعل  گازهای  جمع آوری  برای  این،  بر  افزون 
با  و  است  کرده  مزایده  آگهی  فراخوان  تجدید  به  اقدام  دهلران  و  چشمه خوش 
مشعل  گازهای  فروش  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیره  هیئت  از  مجوز  دریافت 
میدان خشت نیز از طریق فراخوان آگهی مزایده منتشر شده و فرآیند برگزاری 

مزایده آن در حال انجام است.
حمایت از ساخت داخل

راستای  در  ایران  مناطق مرکزی  نفت  اینکه شرکت  بر  با تصریح  حاتمی 
بومی سازی  برای  ایرانی  شرکت های  توانمندسازی  و  داخل  ساخت  از  حمایت 
کرده  عنوان  بسته،  کار  به  را  خود  تالش  همه  نفت  صنعت  موردنیاز  تجهیزات 
است: در این باره مواردی همچون ساخت دوربین  درون چاهی و شکستن انحصار 
شرکت های خارجی به دست کارشناسان این شرکت، بومی سازی تعمیر کنترل کننده 
هوای ورودی توربین زیمنس اس ۴۰۰، ساخت کامیون چاه پیمایی، ساخت انواع 
لوله های جداری )CASING(، دستگاه لوله خم کن )Bending( و ساخت انواع 
مته حفاری را به عنوان بخشی از توانمندی این شرکت در ساخت و تعمیر تجهیزات 
ایران همچنین  انجام رسانده است.شرکت نفت مناطق مرکزی  به  صنعت نفت 
به عنوان شرکتی پیشرو در بحث مدیریت انرژی، در یک سال گذشته موفق به 
اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی ISO۵۰۰۰۱ در ساختمان های ستاد خود 
شده و دریافت گواهینامه در ساختمان های ستادی و تأسیسات عملیاتی شرکت های 

تولیدی تابع و منطقه عملیاتی سراجه قم را نیز در دستور کار دارد.
ثبت رکورد ۱۳2 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه

حاتمی با اشاره به اینکه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با رعایت ضوابط و 
دستورعمل های حرفه ای اچ اس یی در صنعت مخاطره آمیز نفت با پشت سر گذاشتن 
چالش های فنی عملیاتی توانسته طی پنج سال پیاپی رکورد ۱۳2 میلیون نفر ساعت 
کار بدون حادثه منجر به فوت را به ثبت برساند، ادامه داده است: همچنین ضریب 
شدت حوادث پرسنلی بر اساس الگوی OGP در شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران پایین تر از معیارهای این الگو بوده و همین موضوع خود گواه ظرفیت های 
باالی تخصصی و اهتمام کارکنان به رعایت موارد ایمنی در حفظ سالمتی خود 

و تأسیسات به عنوان سرمایه های ملی است.
به گفته این مقام مسئول، از مهم ترین طرح های در دست اجرای این شرکت 
به اجرای بزرگ ترین و پیچیده ترین عملیات  امسال می توان  در سال گذشته و 
لرزه نگاری دوبعدی و سه بعدی در منطقه تنگ بیجار، طرح افزایش و نگهداشت تولید 
از سه میدان نفتی دانان، سعادت آباد و نفت شهر در قالب قراردادهای EPC/EPD و 
دهلران، طرح توسعه میدان نفتی خشت، احداث ایستگاه های تقویت فشار و تزریق 
گاز پایدار غرب، چشمه خوش، نار و کنگان هما، وراوی، جمع آوری گازهای همراه 
دهلران/ دانان، ذخیره سازی گاز در میدان شوریجه D، توسعه فاز دوم پاالیشگاه 
داالن )فراشبند( و توسعه فاز دوم میدان گازی تنگ بیجار اشاره کرد. همچنین با 
رویکرد صرفه جویی در مصرف مواد گل و سیمان و کاالهای حفاری تنها در دو 
سال گذشته ۷۵۱ میلیارد ریال و حدود ۱۵۰ هزار یورو صرفه جویی در هزینه های 

این شرکت محقق شده است.
اجرای اقدام های عام المنفعه

براساس اعالم مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، این شرکت 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی با توجه به گستردگی حوزه عملیاتی آن از شمال 
شرق، جنوب و غرب کشور براساس قوانین و ضوابط وزارت نفت و بودجه های 
اطراف  روستایی  و  شهری  مراکز  نیازمندی های  شناسایی  به  تخصیص یافته، 
تأسیسات نفتی و گازی خود پرداخته و حسب اولویت فعالیت های مهم عام المنفعه ای 
چون احداث  جاده، پل، سالن های ورزشی و مراکز فرهنگی و آموزشی، بازسازی و 
نوسازی مدارس، تأمین تجهیزات بیمارستانی، توسعه فضای سبز و احداث بوستان 
در بیش از ۱۳۱ شهر و روستای استان های خراسان رضوی، ایالم، کرمانشاه، فارس، 

هرمزگان و بوشهر را اجرا کرده است.
از  نفر  هزار   ۱۱ از  بیش  بین  بهداشتی  بسته های  کرونا،  شیوع  دنبال  به 
کارکنان که در بیش از ۱۰۰ شهر ساکن هستند توزیع شده است و خوشبختانه 
کمترین میزان آمار ابتال به این بیماری را نسبت به جمعیت شرکت شاهد هستیم، 
همچنین در راستای انجام فریضه معنوی و خیرخواهانه کمک های مؤمنانه، اقالم 
و بسته های خوراکی و بهداشتی نیز در مناطق محروم هم جوار آن توزیع شده و 

روند خدمت رسانی به هم وطنان همچنان تداوم دارد.

وزیر نفت خبر داد؛
افزایش 4 برابری مجموع صادرات فرآورده های نفتی در 7 سال

اکنون ۹۴ درصد جمعیت کل کشور زیر  اینکه  به  اشاره  وزیر نفت ضمن 
پوشش گازرسانی قرار دارند، گفت: مجموع صادرات فرآورده های نفتی از سال ۹۱ 
تا ۹۸ چهار برابر شده است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
بیژن زنگنه، وزیر نفت، روز گذشته )یکشنبه، دوم شهریورماه( در نشست هیئت 
دولت که از طریق ویدئوکنفرانس در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار 
شد، در گزارشی، صنعت گاز و پتروشیمی را محصول جمهوری اسالمی خواند و 
گفت: ۹۴ درصد کشور امروز زیر پوشش گاز قرار دارد و در بخش پتروشیمی ارزش 
تولیدات از ۱۱ میلیارد دالر در سال ۹۱ به 2۵ میلیارد دالر در سال ۱۴۰۰ می رسد.

از  نفتی  فرآورده های  مجموع صادرات  برابری   ۴ افزایش  به  اشاره  با  وی 
سال ۹۱ تا سال ۹۸، اظهار کرد: تا اواخر سال ۱۴۰۱ گاز همراه نفت در مشعل ها 

به صورت کامل وارد چرخه فرآورش می شود.

فاز نخست پتروشیمی بوشهر امروز افتتاح می شود
بوشهر  پتروشیمی  متانول  و  اتان  استحصال  گاز،  شیرین سازی  واحدهای 
طریق  از  رئیس جمهوری  دستور  با  فردا  تن  میلیون   ۴ ساالنه  تولید  ظرفیت  با 

ویدئوکنفرانس افتتاح می شود.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سه واحد فاز نخست پتروشیمی 
بوشهر امروز)دوشنبه، سوم شهریورماه( از سوی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری 
به طور رسمی افتتاح می شود.عملیات اجرایی پتروشیمی بوشهر در سه قطعه زمین 
مجزا به وسعت ۷۰ هکتار با هدف دریافت خوراک )گاز غنی ترش( از باالدست و 
شیرین سازی گاز، استحصال اتان و تولید متانول، اتیلن، اتیلن گالیکول ها، پلی اتیلن 
سنگین، اسید استیک و وینیل استات با ظرفیت ساالنه ۶ میلیون تن در سال با 

اخذ مجوز از وزارت نفت از سال ۹۰ آغاز شد.
فاز نخست این طرح با استفاده از توانمندی متخصصان داخلی و با وجود 
محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه، در سال های ۹۸ و ۹۹ تکمیل شد و 
استفاده حداکثری از ارزش افزوده در زنجیره تولید؛ دارای زنجیره ارزش کامل با 
دریافت گاز ترش از باالدست و انجام شیرین سازی و تولید محصوالت پتروشیمی 
در پایین دست و تأمین یوتیلیتی های مورد نیاز در داخل مجتمع با هدف کاهش 
قیمت تمام شده از ویژگی های طرح است.فاز نخست پتروشیمی بوشهر  ساالنه 
حدود ۳۷۰ میلیون یورو برای کشور درآمدزایی خواهد داشت، همچنین این طرح 

در دوران بهره برداری برای ۱۵۰۰ نفر ایجاد اشتغال کرده است.
فاز نخست پتروشیمی بوشهر به عنوان تنها مجتمع دریافت کننده گاز غنی 
ترش از باالدست، دارای ظرفیت تولید ساالنه ۱۳2۳ هزار تن متان، ۸۵۰ هزار تن 
 ،)+C۵(اتان، ۱۳۰ هزار تن پروپان، ۳۰ هزار تن بوتان، ۳ هزار تن پنتان پالس
۱2۵ هزار تن گوگرد، متانول )۱۶۵۰( هزار تن است که در مجموع یک میلیارد و 

۳22 میلیون یورو برای ساخت این بخش ها هزینه شده است.

مدیرعامل نفت خزر خبر داد؛

شناسایی 48 میلیارد بشکه نفت و گاز در بستر خزر
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

یک کارشناس بازار سرمایه 
با تاکید بر اینکه نباید به این بازار 
دید کوتاه مدت داشت، گفت: بازار 
سهام  و  دارد  ماندگاری  به  احتیاج  سرمایه 
داران نباید دنبال سودهای کوتاه مدت باشند.

اینکه  بر  تاکید  با  هاشمی،  یوسف 
ای  گزینه  بورس  بازار  در  گذاری  سرمایه 
را  گذاران  سرمایه  تواند  می  هم  که  است 
در مقابل تورم حفظ کند و اگر سهم ها با 
دانش و علم انتخاب شوند، می تواند سرمایه 
گذاران را از تورم جلو بیندازد، اظهار کرد: این 
موضوع در بازارهای دیگر امکان پذیر نیست،  
زیرا بازارهای دیگر لزوما معادل تورم حرکت 
نمی کنند یا امکان دارد بخش کوچکی از 

میزان تورم را پوشش دهند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر  بازارهای 
دیگر از جمله مسکن و طال به سرمایه های 
اقتصاد  به  هم  کمکی  و  دارند  نیاز  زیادی 
کشور نمی کنند. درحالی که پولی که وارد 
بازار سرمایه می شود می تواند بعدا در قالب 

افزایش سرمایه ها برای شرکت ها وضعیت 
طرح  پیشبرد  به  و  ایجاد  بهتری  نقدینگی 
تولید و گسترش  افزایش  های توسعه ای، 
بازار  کارشناس  کند.این  کمک  خدماتشان 
وارد  که  افرادی  اینکه  بر  تاکید  با  سرمایه 
بازار  این  به  نباید  شوند  می  سرمایه  بازار 

داد:  توضیح  باشند،  داشته  مدت  کوتاه  دید 
دید کوتاه مدت در این بازار میزان ریسک 
را بیشتر می کند. احتماال تعدادی زیادی از 
بازار  وارد  امسال  اردیبهشت  در  سهامداران 
سرمایه و با سود زیادی مواجه شدند و در 
مقابل سهامدارانی هم در اواسط مرداد وارد 

افزود:  مواجه شدند.هاشمی  زیان  با  و  بازار 
باید به این نکته توجه داشت که افرادی که 
بازار می مانند همگی منتفع  بلند مدت در 
می شوند. کافی است به تاریخ بازار سرمایه 
رجوع و حرکت شاخص را در دو سال گذشته 
بررسی کنند و در کنار قیمت های ارز، مسکن 
و سکه قرار دهند و مقایسه کنند. قطعا بازار 
سرمایه گزینه بهتری بوده و تورم را پوشش 
داده و حتی منجر به سود شده است؛  بنابراین 
آینده بلند مدت این بازار حتی بدون پیش 
بینی خوب است و فقط احتیاج به ماندگاری، 

صبوری و افزایش دانش دارد.
وی به جدیدالورودها به بازار سرمایه 
توصیه کرد که از شرکت های سبدگردانی 
که مجوز سازمان بورس را دارند و همچنین 
از مشاوره سرمایه گذاری که زیر نظر سازمان 
بورس هستند کمک بگیرند و دانش عمومی 
خود را از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند 
افزایش دهند. همچنین به دنبال سودهای 

کوتاه مدت نباشند.

کارشناس بازار سرمایه:

سرمایه گذاری در بورس، سرمایه را در مقابل تورم حفظ می کند

رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار خبر داد؛
گرانی 20 درصدی لوازم التحریر 

در سال جاری
ن  گا کنند لید تو نجمن  ا ئیس  ر
 2۰ قیمت  افزایش  از  کشور  نوشت افزار 
به  نسبت  التحریر  لوازم  قیمت  درصدی 
سال گذشته به دلیل افزایش هزینه های 
تولید و کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تقاضای 
ویروس  شیوع  پی  در  محصوالت  این 

کرونا خبر داد.
محمودرضا صنعتکار، با بیان اینکه با 
وجود کاهش مصرف، تولید مانند گذشته 

ادامه دارد، اظهار کرد: تولیدکنندگان به امید بازگشت بازار به حالت قبل محصوالت خود 
را تولید و دپو می کنند، چرا که نمی توانند سرمایه اصلی خود، یعنی نیروی انسانی شان را 
هر روز کاهش دهند.وی در پاسخ به اینکه آیا امکان صادرات کاالهای دپو شده وجود 
دارد، گفت: در زمینه مداد و دفتر ظرفیت صادرات وجود دارد، اما صادرات این محصول 
ممنوع است، چرا که مداد سال۱۳۹۷ در یک مقطع زمانی کوتاه مقدار جزئی ارز ۴2۰۰ 
تومانی دریافت کرد و واردات کاغذ هم قبال با ارز دولتی انجام می شد. اما با وجود اینکه 
ارز دولتی دریافت نمی کنند، همچنان مشمول ممنوعیت  هر دو مورد یاد شده دیگر 
صادرات هستند. به طور کلی صادرات نوشت افزار حجم زیادی ندارد و شیوع ویروس 
کرونا هم منجر به افت بیشتر آن شده است. از 2۱ فروردین سال ۱۳۹۷ که نرخ ارز در 
بازار آزاد افزایش یافت، تا ۱۶ مرداد که بازار ثانویه ارز راه اندازی شد، در مقاطعی برای 
واردات همه کاالها، ارز ۴2۰۰ تومانی تخصیص داده شد اما از نیمه دوم مرداد ماه سال 
۱۳۹۸ ارز دولتی فقط برای واردات کاالهای اساسی اختصاص یافت و تولیدکنندگان 
ملزم شدند برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز نیمایی استفاده کنند و در حال 
حاضر هم فقط روغن و دانه های روغنی، کنجاله، ذرت و جو ارز دولتی دریافت می کنند.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
آمادگی کامل نظام بانکی 

برای پرداخت وام ودیعه مسکن 
اجرای  برای  کشور  بانکی  نظام 
به  طرح اعطای تسهیالت ودیعه مسکن 
الزم  اقدامات  تمام  کم درآمد،  مستاجران 
دسترسی  ایجاد  با  و  است  داده  انجام  را 
کامل به سامانه معرفی متقاضیان توسط 
اعطای  فرآیند  شهرسازی،  و  راه  وزارت 

این تسهیالت آغاز خواهد شد.
توجه  با  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک 
و  مسکن  بخش  در  اخیر  گرانی های  به 

لزوم ایجاد ثبات در بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران کم درآمد و همچنین 
مستأجران  به  تسهیالت  اعطای  بر  مبنی  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبات  پیرو 
از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکنون 
تعیین  اقدام های الزم همچون  تمام  متعدد،  جلسات  برگزاری  مرکزی ضمن  بانک 
را  عامل  بانک های  به  مربوطه  دستورالعمل   ابالغ  و  استانی  و  بانکی  سهمیه های 

انجام داده است.
 بر این اساس، پس از ایجاد دسترسی کامل بانک های عامل به سامانه وزارت 
راه و شهرسازی به عنوان متولی ثبت نام، کنترل و پاالیش متقاضیان، بانک های عامل 
اعطای  به  نسبت  بانک ها  سرپرستی  یا  و  شعب  طریق  از  تا  داشت  خواهند  آمادگی 

تسهیالت اقدام کنند.
شایان ذکر است با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده است که به گروه های 
هدف و خانوارها در زمینه ودیعه مسکن مساعدت هایی از محل بخشی از منابع مالی 
اختصاص یافته که در این راستا، از محل تلفیق منابع آزاد شده ناشی از کاهش نرخ 

ذخیره قانونی و منابع شبکه بانکی اختصاص یابد.

دبیر شورای اطالع رسانی 
گمرک گفت: در چهار ماه نخست 
میلیون   ۸2 ز  ا بیش  امسال، 
به ۵۷ کشور جهان  وگبه  گلیم  دالرفرش، 
صادر شده است. سید روح اله لطیفی گفت: 
در چهار ماهه اول امسال، بیش از ۸2 میلیون 
و ۵۷۹ هزارو ۳۰۵ دالر برابر با 2۰ هزار و 
کشور   ۵۷ به  گبه  و  گلیم  فرش،  تن   ۸۸۶

جهان صادرشده است.
وی با اشاره به جایگاه ایران در تولید 
بزرگترین  کشورمان  کرد:  اظهار  فرش، 
پیش  و  است  جهان  در  فرش  تولیدکننده 
بزرگترین صادرکننده  اجرای تحریم ها،   از 
تا  آنکه  ضمن  است.  بوده  نیز  دنیا  فرش 
سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰ درصد از فرش های 
صادراتی ایران به آمریکا صادر می شد، اما 
این رقم در سال گذشته به صفر رسیده است.

لطیفی افزود: کشورهایی نظیر کانادا، 
کنیا،  کویت،  ایتالیا،  ژاپن،  آلمان،  استرالیا، 
عراق، پاکستان، زالندنو،بحرین، بلژیک، قطر 
افغانستان،  انگلستان،  تایلند، چین، فرانسه، 
پاکستان ، هند، دانمارک و... از کشورهای 
مقصد صادرات فرش و گلیم و گبه ایرانی 
هستند. ضمن آنکه در این میان افغانستان با 
۱۸ میلیون و ۷۴۹۷ دالر، عراق با ۱۷ میلیون 
پنج  با  پاکستان  و ۴۰۶ هزار و ۵۵ دالر و 

میلیون و ۴2۱ هزار و ۳۷۳ دالر اصلی ترین 
و بیشترین میزان واردات فرش ایرانی را به 
خود اختصاص داده اند و سه مقصد اصلی 

صادرات فرش های ایرانی بودند. 
طبق اعالم گمرک، وی افزود: فرش 
ایران به علت کپی از نقوش آن توسط رقبا 
و رقابت های ناسالم در نیم قرن اخیر، دچار 
دگرگونی هایی در بازارهای جهانی شده که 
از رشد شتابان آن کاسته است. فرش ایران 
به علت دارا بودن نقوش زیبا و سحرانگیز، 
هم چنین دوام و ریزبافی و داشتن رنگ های 
طبیعی و شفاف، از قدیم، در کلیه  بازارهای 
ولی  است.  بوده  بی رقیب  و  یگانه  جهانی 
در  ایران  فرش  سهم  اخیر،  قرن  نیم  در 

و  گذاشته  کاهش  به  رو  جهانی  بازارهای 
بازار صادرات، از حالت انحصاری به صورت 

رقابتی در آمده است. 
سخنگوی گمرک در خصوص صادرات 
گبه نیز گفت: یکی از صنایع معروف ایران 
گبه فرش است که در این صنعت  کشورمان 
تجربه زیادی دارند که از همین رو در بازار 
از  خوبی  استقبال  شاهد  خارجی   و  داخلی 
یکی  همچنین  است.  بوده  ایران  تولیدات 
این است که  از دالیل گبه فرش  از  دیگر 
گبه فرش پرزهایی بلندی دارد که این خود 
تاثیر چشمگیری بر نرمی گبه می گذارد. بنابر 
اطالع برخی کارشناسان مطلع، ساکنین ژاپن 
عالقه زیادی به گبه فرش های ما دارند و 

های  نگار  و  نقش  از  که  هایی  فرش  گبه 
و  نخ های طبیعی  با  و  حیوانات هستند  از 
کیفیت های عالی بافته می شود  در کشور 
ژاپن خواهان زیادی دارد و ژاپنی ها اعالم 
ها  فرش  به  در  که  هایی  رنگ  که  کردند 
بکار رفته است با سیستم و ذائقه ی مردم 
ژاپن همخوانی دارد. آنها تاکید می کنند در 
ژاپن فروش خوبی دارند و فروش گبه های 
ژاپن  تاتامی  حصیر  برابر  سه  یا  دو  ایران 
وگبه  فرش  صادرات  آمار  بطوریکه  است. 
بیانگر   ۹۹ سال  اول  ماهه  چهار  در  ایرانی 
این است که میزان دو میلیون و ۳۰۹ هزارو 
۸۴2 دالر به این کشور صادرات فرش گبه 

صورت گرفته است.

یک مقام گمرکی خبر داد؛

صادرات  ۸2 میلیون دالری فرش، گلیم و گبه 
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همزمان با نخستین روز 
واحد  دولت،۳2۳   هفته  از 
حضور  با  شهری  مسکن 
بهره  به  جنوبی  خراسان  استاندار 

برداری رسید.
بنا بر این گزارش، این تعداد واحد 
مسکونی در قالب ۸ پروژه در ۷ شهر 
در حاجی  به صورت همزمان  استان 

آباد بیرجند افتتاح شد.
این پروژه ها شامل ۱۶ واحدی 
حاجی آباد بیرجند، ۱۰ واحدی خیابان 
معلم بیرجند، ۴۰ واحدی طبس، ۸۵ 
واحدی فردوس، ۵۶ واحدی اسالمیه 
آباد  حاجی  واحدی   ۳۵ فردوس، 
و  سربیشه  پخت  واحدی  زیرکوه،2۱ 

۶۰ واحدی اسفدن می باشد.
اعتبار هزینه شده برای ساخت و 
احداث این واحدها ۳ میلیارد و 2۰۰ 

میلیون تومان است.

همزمان با نخستین روز هفته دولت؛

افتتاح 323 واحد مسکن شهری با حضور استاندار خراسان جنوبی
پیشرفت فیزیکی 98 درصد شبکه فاضالب

 5 روستای فالورجان

مدیرآبفا فالورجان اعالم کرد : هم اکنون بیش از 22 کیلومتر از 
شبکه فاضالب ۵ روستای فالورجان اجرا شده است و انتظار می رود 
طی یک ماه آینده، شبکه فاضالب روستاهای اردال، کاویان، مهرنجان، 

چم رود و فیلرگان نیز به بهره برداری برسد.
محمد مهدی پراندوخ عنوان کرد: در دی ماه سال گذشته، طرح 
اجرای شبکه فاضالب ۱۱ روستای فالورجان در دستور کار قرار گرفت 
نزدیک  ی  آینده  در  روستا،   ۵ این  فاضالب  شبکه  اجرای  اتمام  با  و 
عملیات اجرای شبکه فاضالب روستاهای بجگرد، محمدیه، زفره، نارگان 

و بوستان  آغاز می شود.
وی با بیان اینکه پروژه اجرای شبکه فاضالب ۱۱ روستای فالورجان 
با سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن اصفهان عملیاتی شد، تصریح کرد: 
شرکت ذوب آهن اصفهان با هدف تخصیص پساب این روستاها برای 
رفع بخشی از نیاز آبی در واحدهای تولیدی  با سرمایه گذاری به روش 

بیع متقابل در این پروژه مشارکت نموده است. 
مدیرآبفا فالورجان با اشاره به تولید پساب فاضالب در این مناطق 
خاطرنشان ساخت: در افق طرح که ۱۴۳۰ می باشد پیش بینی می گردد 
حدود 2۰ هزار نفر تحت پوشش شبکه فاضالب در این ۱۱ روستا قرار 
بگیرند و براین اساس، پساب تولیدی در این روستاها حدود 2 هزار متر 

مکعب در روز خواهد بود.
پراندوخ حجم عملیاتی این پروژه را ۹۳ کیلومتر اعالم کرد و اظهار 
داشت: اجرای شبکه فاضالب در ۱۱ روستای شهرستان فالورجان شامل 
۷۹ کیلومتر شبکه داخلی و ۱۴ کیلومتر خط انتقال می باشد و اعتبار این 
طرح بالغ بر ۹۱۰ میلیارد ریال است که از محل سرمایه گذاری شرکت 

ذوب آهن اصفهان تامین می گردد.
حاشیه  در  روستاها  این  اغلب  اینکه  بیان  با  فالورجان  آبفا  مدیر 
رودخانه زاینده رود قرار دارند تصریح کرد: رودخانه زاینده رود ازمیان 
شهرفالورجان عبور می کند و برخی ازاین روستاها  در مجاورت این 
رودخانه قرار دارند، بنابراین به منظور کاهش آالینده های زیست محیطی 
و جلوگیری از آلودگی  منابع آب های زیرزمینی، اجرای شبکه فاضالب 

در این روستاها ضروری به نظر می رسد.
پراندوخ بیان داشت: بررسی ها حاکی از آن است که هرمترمکعب 
فاضالب  در حدود ۱۵ مترمکعب آب های زیرزمینی را آلوده می کند، 
پس برای ارتقای بهداشت محیط و سالمت مردم، جمع آوری، انتقال و 

تصفیه فاضالب الزم است. 
وی عنوان کرد: فاضالب این روستاها پس از  انتقال به تصفیه 
خانه فاضالب فوالدشهر به منظورمصارف صنعتی به شرکت ذوب آهن 

انتقال می یابد.  

با اجراي یک عملیات تعمیراتي پیشگیرانه 
ضریب انتقال پایدارگاز در منطقه چهار عملیات انتقال 

گاز افزایش یافت 

 مشهد سمیه باقرزاده
انجام عملیات در  با  انتقال گاز گفت:  مدیر منطقه چهار عملیات 
۱2 نقطه از خط ۸ اینچ سمنان دامغان در حوزه استان سمنان، ضریب 

پایداري انتقال گاز در این محدوده افزایش یافت. 
از  پس  خبرافزود:  این  اعالم  با  چهار  منطقه  مدیر  کامل  محمد 
دریافت گزارشات واحد بازرسي فني مبني بر نشت گاز و نیاز به انجام 
تعمیرات بر روي خط سمنان دامغان و ضمن هماهنگي با دیسپچینگ 
و واحد HSE منطقه و همچنین همکاري با گاز استان سمنان؛ حفاري، 
تعمیرات و جوشکاري این پروژه توسط همکاران واحد معاونت خطوط 
لوله منطقه با رعایت تمامي پروتکل هاي بهداشتي آغاز و در مهلت مقرر 
با موفقیت به پایان رسید. وي هدف از اجراي این پروژه را رفع عیوب، 
ایمن  سازي و بهبود خطوط منطقه چهار دانست و تصریح کرد: به لطف 
خداوند، با اجراي این پروژه گاز مورد نیاز شهرها و روستاهاي طول خط 

به صورت ایمن به این عزیزان تحویل داده مي شود. 
منطقه  ماموریت  به  اشاره  با  گاز   انتقال  منطقه ۴ عملیات  مدیر 
۴ عملیات انتقال گاز در زمینه انتقال پایدار و مطمئن گاز و همچنین 
اهمیت ویژه صنعت گاز در تامین نیاز هاي مردم افزود: با توجه به قرار 
گرفتن مصرف کنندگان این منطقه در سرشاخه هاي تولید و با نگرشي 
به حوادث، اتفاقات و میزان مصرف گاز در زمستان سالهاي قبل، ضرورت 
دارد پیش از آغاز فصل سرما تجهیزات، امکانات و لوازم یدکي مورد 
نیاز جهت تعمیر خطوط لوله و تاسیسات را فراهم گردد، در این راستا 

در منطقه فعالیتهاي الزم، انجام گرفته است. 
وي اجراي موفقیت آمیز تعمیراتي یاد شده را از دیگر عملیات هاي 
انجام شده در خصوص اطمینان از انتقال پایدار گاز حوزه ي جغرافیایي 
منطقه دانسته و اظهار داشت : امیدوارم در سایه الطاف الهي و پیش بیني 
تمهیدات مقتضي و اجراي عملیاتهاي الزم وتالش شبانه روزي همکاران 
ما در منطقه، زمستان امسال نیز فصلي آرام را براي مصرف کنندگان 
عزیز گاز طبیعي در سطح استانهاي تحت پوشش این منطقه، رقم بزند.

شهردار كرج: تزریق اتوبوس های نو به ناوگان حمل 
و نقل عمومی به مرحله چهارم رسید

 به همت شورای شهر و زحمات همکارانم در شهرداری شاهد رسیدن 
یازدهمین شنبه جهادی با عنوان شنبه های نو، اتفاق نو هستیم که در این 
شنبه توسعه ناوگان عمومی را شاهد بودیم.به گزارش پایگاه خبری کرج 
امروز، علی کمالی زاده در آیین بهره برداری از اتوبوس های جدید ناوگان 
حمل و نقل عمومی گفت: این چهارمین مرحله از تزریق اتوبوس های نو 
به ناوگان حمل و نقل عمومی کرج است.شهردار کرج تاکید کرد: با دو 
مصوبه بسیار خوب شورا، این اقدامات صورت گرفته است که با تالش زیاد 
شاهد به ثمر رسیدن آن هستیم.وی خاطرنشان کرد: تمامی این هزینه ها از 
محل اعتبارات شهرداری کرج صرف شده و در صورت دریافت ۶۰ میلیارد 

اوراق دولتی آن را نیز صرف خرید اتوبوس خواهیم کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
تجهیزات جاده های  از  ریال  میلیارد   11 سال گذشته 

استان مركزی به سرقت رفت
  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی : امسال 
۱۷۴ هزار و ۱۷۶ مسافر طی 2۰ هزار و ۸۰۷ سفر از سوی ناوگان حمل 

و نقل عمومی این استان به سایر نقاط کشور حمل شده اند.
نقل  و  ناوگان حمل  از سوی  مسافر  جایی  جابه  افزود:  فر  زندی 
عمومی جاده ای استان مرکزی به دلیل شیوع کرونا و کاهش سفر نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد کاهش یافته است. وی همچنین 
ادامه داد : ۱۱ میلیارد ریال از تجهیزات اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان مرکزی سال گذشته به سرقت رفت که با خرید و 
تجهیز جاده های استان به دستگاه کاهش ولتاژ این سرقت ها در سال 

جاری کاهش یافته  است.
وی در ادامه در رابطه با زیرگذر روستای حاجی آباد، بیان داشت: 
احداث زیر گذر راه روستای حاجی آباد به اراک در بزرگراه اراک - قم 
در واقع به حذف یکی از نقاط حادثه خیز محورهای مواصالتی استان 
مرکزی کمک کرد چراکه به طور متوسط روزانه حدود ۳۰ هزار خودروی 
سنگین و سبک از بزرگراه اراک-قم گذر می کنند که این زیرگذر سهم 
عمده ای از عبور ایمن در محدوده مذکور را دارد که با احداث این تقاطع 

این نقطه پرحادثه عمال حذف شد.
زندی فر افزود: عملیات خاکی این پروژه شامل ۷۱۴۷ مترمکعب 
خاکبرداری و خاکریزی می شود که پس از آن ۶۹۰۰ مترمربع آسفالت 

به ضخامت ۱۰ سانتی متری ریخته شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی  اظهار کرد: 
برای این زیرگذر دو دهانه باکس ۵.۵ متری به ارتفاع ۵.۵ متر به طول 
۳۳ متر استفاده شده است و در واقع اعتبار صرف شده برای این زیرگذر  
حدود ۳ میلیارد تومان برآورد شده است که الیه اول آسفالت ریخته و 

الیه دوم روکش آسفالت زیرگذر در آینده ای نزدیک انجام می شود.
وی در ادامه گفت: در پی احداث و بهره برداری از این پروژه اهالی 
روستاهای حاجی آباد و اطراف از عملکرد راهداری وحمل ونقل جاده ای 
استان و رفع مشکالت موجود و حذف این نقطه حادثه خیز قدردانی کردند.

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل :
بازنشستگان پیشانی سازمان هستند

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل، به 
مناسبت 2۵ مرداد روز بازنشستگان، قلی زاده مدیر کل امور مالیاتی استان 
اردبیل به همراه خسروی ذیحساب، حضرتی معاون توسعه مدیریت و 
منابع و عالیی سرپرست اداره حراست با حضور در کانون بازنشستگان 

اداره کل از بازنشستگان اداره کل تجلیل نمود.
را  آنانرا  اداره  بازنشستگان  به اهمیت و جایگاه  اشاره  با  زاده  قلی 
پیشانی سازمان امور مالیاتی معرفی نموده افزود: تالش و خدمت این 
عزیزان چراغ راه مدیران و و کارکنان در سازندگی، پیشرفت و آبادانی 

کشور می باشند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل:
هرگونه نقل و انتقال در شهرک های صنعتی منوط به 

كسب مجوز از شركت شهرک های صنعتی است
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اظهار داشت: 
بر اساس قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی، 
هرگونه نقل و انتقال و فروش واحدهای تولیدی در شهرک ها و نواحی 
صنعتی بدون اخذ مجوز از شرکت شهرک های صنعتی محمل قانونی 

نداشته و فاقد اعتبار می باشد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، 
محمد اهلی ضمن اعالم این خبر گفت: این قانون در راستای جلوگیری 
از بروز مشکالت آتی برای خریداران از قبیل بدهی به شرکت شهرک 
های صنعتی از بابت واگذاری حق بهره برداری زمین و حق شارژ، ترهین 
و یا اجرائیات صادره از سوی بانک ها، تخلفات ساختمانی، مشکالت 
زون بندی فعالیت های تولیدی و موارد زیست محیطی، احتمال فسخی 
بودن زمین مورد معامله و ... مورد تصویب مجلس شورای اسالمی قرار 

گرفته و امری الزم االجرا می باشد.
وی ادامه داد: بعضًا مشاهده می شود برخی از طرف های قرارداد با 
علم و اطالع از ممنوعیت نقل و انتقال قرارداد مبادرت به فروش زمین 
و یا واحد صنعتی خود به صورت قولنامه ای و یا وکالتی می کنند که این 
امر زمینه ساز بروز برخی از مشکالت حقوقی چندین ساله و زیان های 
مالی برای خریداران گردیده است و در مواردی نیز منجر به طرح پرونده 
های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کالهبرداری شده است.

نمودن  سپری  با  توانند  می  انتقال  و  نقل  متقاضیان  افزود:  اهلی 
مراحل اداری از قبیل تسویه حساب با شرکت شهرک های صنعتی و 
استعالم موارد حقوقی و با کسب مجوز کتبی نسبت به انتقال قرارداد به 

خریدار بعدی اقدام نمایند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل با بیان اینکه 
تنها  و  بوده  رایگان  صورت  به  زمین  قیمت  صنعتی  های  شهرک  در 
هزینه بخشی از زیرساخت های تامین شده از سرمایه گذاران دریافت 
می شود، افزود: بر اساس دستورالعمل صادره از سوی سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران و در راستای حمایت از سرمایه 
گذاران حقیقی، واحدهای صنعتی که موفق به کسب پروانه بهره برداری 
شوند می توانند با مراجعه به شرکت شهرک های صنعتی، درخواست 
انتقال قطعی سند بنام واحد صنعتی خود را انجام نموده تا انتقال قطعی 

سند به نام واحدهای صنعتی صورت پذیرد.

پیشرفت 65 درصدی پروژۀ تغییر نحوۀ آبگیری فوالد مباركه
پروژۀ تغییر نحوۀ آبگیری شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان از زاینده رود 
با هماهنگی شرکت آب منطقه ای و بدون هرگونه تغییر در میزان برداشت 
آب، با هدف عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت و در راستای تأمین 
انتظارات جامعه در محل آبگیری با ۶۵ درصد پیشرفت در حال انجام است.

علیرضا استکی، مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه، 
ضمن اعالم این خبر گفت: روز یکشنبه 2۶ مردادماه سال جاری، مهندس 
عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، از روند پیشرفت این پروژه بازدید و 
بر تسریع اجرای آن تأکید کرد.وی گفت: پروژۀ تغییر نوع برداشت از رودخانه 
در راستای همکاری و جلب نظر متولیان رودخانه در دستور کار قرار گرفته و 

پیش بینی می شود تا ابتدای مهرماه به بهره برداری برسد.
در همین خصوص مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه گفت: این شرکت 
از سال ۱۳۵۴ قرارداد تأمین آب خطوط تولید را با سازمان آب منطقه ای منعقد 
ساخت و در سال ۱۳۶۵ نیز قبل از راه اندازی خطوط تولید، قرارداد مذکور را 

با دیماند ساالنه ۴۰ میلیون مترمکعب تجدید و نهایی کرد.
سه  حدود  افزایش  علی رغم  داشت:  اظهار  طباطبائیان  امیر  سید 
برابری تولید فوالد مبارکه نسبت به ظرفیت نامی کارخانه، این شرکت با 
سرمایه گذاری های متعدد و به بهره برداری رساندن پروژه های بهبود، ازجمله 
جمع آوری و تصفیۀ پساب از شهرستان های اطراف، تصفیه و بازچرخانی پساب 
صنعتی، پروژه های بهینه سازی مصرف در خطوط تولید، تغییر آبیاری غرقابی 
به قطره ای و... تا پایان سال ۱۳۹۸ میزان برداشت از رودخانه را به میزان ۵۰ 
درصد نسبت به دیماند خود کاهش داده است.وی با بیان اینکه اجرای پروژۀ 
مذکور علی رغم همۀ مشکالت ازجمله تغییرات دبی رودخانه و سختی کار در 
بستر رودخانه، شفاف سازی های الزم و هماهنگی بین ارگان های دولتی در 
حال اجراست، تصریح کرد: همان طور که سیستم ها و کنتورهای اندازه گیری 
ثبت می کنند، اجرای این پروژه تنها به منظور ساماندهی رودخانه در محل 
آبگیری و در پاسخ به تقاضای متولیان رودخانه انجام شده و هیچ تغییری 

در میزان برداشت آب شرکت از رودخانه نخواهد داد..

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی خبر داد:

 ایجاد ۷۵00نیروگاه خورشیدی در استان خراسان جنوبی
ینکه  ا بیان  با  زنگنه 
گلخانه  ای  طرح های  برای 
تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان 
کوچک  خورشیدی  نیروگاه های  و 
از  نیز 2۰۸ میلیون تومان تسهیالت 
سوی صندوق پرداخت می شود، اظهار 
داشت: چشم انداز برنامه حمایتی ما در 
سال جاری ایجاد هفت هزار و ۵۰۰ 

نیروگاه خورشیدی است.
داشت:  ر  ظها ا نگنه  ز محمد 
نهاد  یک  امید  کارآفرینی  صندوق 
مالی  نهاد  تنها  و  غیردولتی  عمومی 
حامی کسب و کارهای خرد و کوچک 

برای ایجاد اشتغال است.
وی با اشاره به پرداخت تسهیالت 
میلیون  دو  سقف  تا  صندوق  این 
نرخ  افزود:  تومان،  میلیارد  چهار  تا 
در  صندوق  ین  ا تسهیالت  سود 
در  و  درصد  صفر  مرزی  مناطق 
عشایری  و  روستایی  مناطق  سایر 
است. وی  درصد  تا شش  چهار  بین 
سال  از  صندوق  این  کرد:  تصریح 
۹2 تا خرداد امسال ۱۴ هزار و ۱۳۰ 
بر  بالغ  اعتباری  با  تسهیالت  فقره 
در سرفصل های  تومان  میلیارد   2۰۰
مشاغل  اشتغال،  دانشجویی،  ازدواج، 
و  کسب  فرمایی،  خویش  خانگی، 
است. کرده  پرداخت  خرد  کارهای 

امید  کارآفرینی  صندوق  شعب  مدیر 
خراسان جنوبی گفت: طرح روستای 
بدون بیکار در ۱۰ روستای استان از 2 
سال قبل شروع به فعالیت نموده که در 
یک روستا طرح به پایان رسیده است، 
در چهار روستا تا ۵۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی و چهار روستا در حال انجام 

مقدمات اولیه می باشد.
طرح  کرد:  بیان  زنگنه  محمد 
روستای بدون بیکار از سه سال قبل 
کرده  آغاز  را  خود  فعالیت  کشور  در 
روستاهای  طرح  این  قالب  در  که 
هدف شناسایی و تسهیالت در اختیار 

متقاضیان قرار گرفته است

وی افزود: در هر روستا یک تا 
قرض  تسهیالت  تومان  میلیارد  سه 

الحسنه پرداخت می شود.
»هر  طرح  گفت:  همچنین  او 
یک  خانه  هر  محصول،  یک  روستا 
انجام و  استان در حال  کارخانه« در 
ظرفیت  که  روستاهایی  آن  قالب  در 
تولید یک محصول مانند پارچه بافی، 
حوله بافی، تراش سنگ یا سایر موارد 

را دارند، شناسایی می شوند.
کارآفرینی  صندوق  شعب  مدیر 
: در حال  امید خراسان جنوبی گفت 
حاضر این طرح در ۴ روستای استان 
بفرد  منحصر  محصول  بلیت  قا با 
تراش  زمینه  در  و  اجراست  حال  در 
قلعه  سه  در  قیمتی  نیمه  سنگ های 
شهرستان سرایان ۹۳ نفر هر نفر با ۳۰ 
میلیون تومان ۹ کارگاه تراش سنگ 
را راه اندازی می کنند و این منطقه به 
سنگ های  تراش  شهر  اولین  عنوان 
نیمه قیمتی معرفی خواهد شد.محمد 
خرد  صندوق های  از  حمایت  زنگنه 
اقدامات  دیگر  از  را  بانوان  محلی 
خراسان  در  امید  کارآفرینی  صندوق 
سال  پنج  گفت:  و  کرد  بیان  جنوبی 
گذشته در این زمینه ۴۵۰ روستا مورد 

حمایت صندوق قرار گرفته اند.
وی اظهار داشت : هر صندوق با 
حضور حداقل 2۵ نفر از بانوان تشکیل 
می شود و تا سقف 2۵۰ میلیون تومان 
بدون ضمانت در اختیار این صندوق ها 

قرار می گیرد.
 ۱۳۰ فعالیت  به  اشاره  با  وی 
صندوق خرد محلی در استان بیان کرد 
: تاکنون ۵۰ صندوق در حوزه جهاد 
کشاورزی، ۵۰ صندوق توسط بسیج 
همکاری  با  صندوق   ۱۵ سازندگی، 
حوزه  در  صندوق   ۱۵ و  بهزیستی 

عشایر تشکیل شده است.
محمد زنگنه تاکید کرد: خراسان 

لحاظ  از  را  کشور  دوم  رتبه  جنوبی 
تعداد تشکیل صندوق های خرد زنان 
محلی، حمایت و پرداخت تسهیالت 
با  افزود:  است.وی  کرده  کسب  را 
توجه به شیوع ویروس کرونا صندوق 
کارآفرینی امید در اولین اقدام نسبت 
واحدهای  به  تسهیالت  پرداخت  به 
اقالم  تولید  کارگاه های  و  تولیدی 

بهداشتی شروع به کار کرد .
کارآفرینی  صندوق  شعب  مدیر 
امید خراسان جنوبی گفت: در مجموع 
تومان  میلیون   ۳۰۰ و  میلیارد  یک 
تسهیالت برای تولید اقالم بهداشتی 
پایان  تا  که  شده  پرداخت  استان  در 
سال به حدود 2 میلیارد تومان خواهد 
رسید.محمد زنگنه افزود : از سال ۹2 
تا خرداد امسال ۱۴ هزار و ۱۳۰ فقره 
از  مختلف  بخش های  در  تسهیالت 
جمله خوداشتغالی ، مشاغل خانگی و 
کارآفرینی به مبلغ 2۰۰ میلیارد تومان 

در استان پرداخت شده است.
وی بیان کرد : در پنج ماه گذشته 

الحسنه  قرض  تسهیالت  فقره   ۸۵
استان  در  تومان  میلیارد  مبلغ 2۳  به 

پرداخت شده است.
وی با اشاره به تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری در استان 
دوم  نیمه  از  گفت:  جنوبی  خراسان 
مرحله  چهار  در  تاکنون   ۹۷ سال 
۸۹۱ فقره به مبلغ ۷۱ میلیارد و 2۰۰ 
میلیون تومان در استان پرداخت شد 
که اشتغال پیش بینی شده این طرح ها 

یک هزار و ۴۹۰ نفر است.
محمد زنگنه افزود: مرحله پنجم 
و  روستایی  پایدار  اشتغال  تسهیالت 
عشایری امسال ابالغ شد که به علت 
مراحلی  در  صندوق  خوب  عملکرد 
به  درصد   2۰ از  اعتبار  میزان  قبلی، 

۴۰ درصد افزایش یافت.
وی اعتبار مرحله پنجم تسهیالت 
 ۴۸ را  عشایری  و  روستایی  اشتغال 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: در 
این مرحله اولویت پرداخت تسهیالت 
با طرح های مربوط به صنایع، معادن 
کوچک ، صنایع دستی ، فرش دستباف 
، فناوری اطالعات و از این قبیل است.

کارآفرینی  صندوق  شعب  مدیر 
در  کرد:  عنوان  جنوبی  خراسان  امید 
یک سال گذشته 2 هزار و ۱۸۰ فقره 
تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ ۷۵ 

میلیارد تومان پرداخت شده است.
ی  ا بر ل  مسا ا  : گفت ی  و
حوزه  و  بنیان  دانش  شرکت های 
تا  حقیقی  افراد  و  نوین  فناوری های 
سقف ۱۵۰ میلیون تومان و اشخاص 
تومان  میلیون  تا سقف ۵۰۰  حقوقی 
پرداخت  الحسنه  قرض  تسهیالت 

می شود.
محمد زنگنه بیان کرد: در ارتباط 
شغل  هزار  سه  ایجاد  تفاهم نامه  با 
عاملیت  استان،  در  دستی  صنایع 
ق  و صند با  ت  تسهیال خت  ا د پر
کارآفرینی امید است که لیست نهایی 

در حال اتمام می باشد.

به مناسبت فرا رسیدن 
شرکت  مدیر   ، پزشک  روز 
های  فرآورده  پخش  ملی 
نفتی منطقه شاهرود با مدافعان حوزه 
سالمت دیدار و گفتگو کرد. دکتر علی 
اکبر عربعامری به مناسبت زاد روز حکیم 
ابو علی سینا ) روز پزشک ( با حضور 
در مرکز بهداشتی و درمانی منطقه با 
پزشکان و کادر درمانی درمانگاه منطقه 
دیدار و ضمن تبریک این روز از زحمات 

پرسنل تقدیر و تشکر کرد.
با  همچنین  عربعامری  دکتر 
پزشکی  علوم  دانشکده  در  حضور 
علوم  دانشکده  رییس  چمن  دکتر  با 
و  دیدار  شاهرود  شهرستان  پزشکی 
گفتگو کرد و ضمن تبریک فرا رسیدن 
روز پزشک برای ایشان و کلیه کادر 
درمانی ، خصوصا در مبارزه با بیماری 
همه گیر کووید ۱۹ ،آرزوی توفیق و 
سربلندی  در ادامه راه از درگاه خداوند 

منان مسئلت نمود .

دیدار مدیر منطقه شاهرود با مدافعان سالمت به مناسبت روز پزشک

جلسه  یکمین  و  و چهل  دویست  در 
رسمی، غیر علنی و علنی شورای شهر گرگان، 
روئسا و اعضای کمیسیون های داخلی شورا 
انتخاب شدند.به گزارش مرکز اطالع رسانی شورای 

اسالمی شهر گرگان،  در این جلسه بر اساس نتایج به 
دست آمده از رای گیری اعضای شورا ترکیب کمیسیون 
های داخلی به شرح ذیل اعالم می شود؛ کمیسیون 
بانوان و خانواده به ریاست فائزه عبداللهی و به عضویت 

مرتضوي، آقامالئی، گرزین، کاظم نژاد. اداری ، مالی و 
بودجه به ریاست فائزه عبداللهی و عضویت فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی به عضویت آقامالئی، گرزین، کاظم 
نژاد، رحیمی. توسعه ، عمران و حمل و نقل شهری و 
معماری و شهرسازی به ریاست مهران کاظم نژاد و 
عضویت مرتضوي، ربیعي، گرزین، جرجانی. نظارت ، 
بازرسی، حقوقی و پاسخگویی به شکایات به ریاست سعید 
رحیمی و عضویت کاظم نژاد، عبداللهی، گرزین، جرجانی. 
کمیسیون خدمات شهری، فضای سبز و زیست شهری به 
عضویت گرزین، جرجانی، کاظم نژاد، آقامالئی، رحیمی. 
گردشگری و بافت تاریخی به ریاست حسین ربیعي و 
عضویت مرتضوي، یوسفی، جرجانی، عبداللهی. گفتنی 
است کمیسیون های خدمات شهری و فرهنگی طی 
جلسه ای با حضور رئیس شورای اسالمی شهر گرگان و 

با رای اعضای کمیسیون انتخاب خواهد شد.

ترکیب کمیسیون های هفت گانه شورای اسالمی شهر گرگان تعیین شد
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گفت:  گرگان  شهردار 
با  نه  مومنا کمک  پویش 
)ع(  حسینی  کرامت  عنوان 
برای جمع آوری و توزیع اسباب بازی، 
لوازم التحریر، تجهیزات ورزشی و غیره 
راه اندازی  بضاعت  کم  کودکان  بین 

شد. 
رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
عبدالرضا  دکتر  گرگان،  شهرداری 
دادبود اظهار کرد: شهرداری گرگان نیز 
مانند بسیاری از دستگاه ها و نهادهای 
انقالبی از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
بسته های معیشتی و اقالم بهداشتی را 
در چند نوبت بین شهروندان نیازمند 
در مناطق حاشیه ای و کمتر برخوردار 
با اشاره  شهر توزیع کرده است. وی 
مومنانه  کمک  پویش  راه اندازی  به 

تحت عنوان کرامت حسینی در شهر 
ایام  آغاز  به  توجه  با  گفت:  گرگان 
اباعبداهلل الحسین  حضرت  سوگواری 
بازگشایی  با  آن  همزمانی  و  )ع( 
مدارس، شهرداری گرگان با محوریت 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
این پویش مومنانه را راه اندازی کرد. 
شهردار گرگان با اشاره به اهداف 
این پویش بیان کرد: در این پویش بنا 
داریم اقدام به تهیه و توزیع بسته های 

آموزشی، لوازم التحریر، اسباب بازی، 
تجهیزات ورزشی کنیم. 

افراد  و  شهروندان  افزود:  وی 
شهریورماه   2۵ تا  می توانند  نیکوکار 
و  فرهنگ  خانه های  به  مراجعه  با 
محالت  بسیج  مقاومت  پایگاه های 
دهند.  تحویل  را  خود  کمک های 
پویش  این  ینکه  ا بیان  با  دادبود 
می تواند سرآغازی برای همدلی های 
وسایلی که جمع  باشد، گفت:  بیشتر 
آوری شده در کوتاه ترین زمان ممکن 
کم بضاعت  و  نیازمند  افراد  دست  به 
و  سپاه  شد:  یادآور  وی  خواهدرسید. 
آموزش و پرورش شهرستان گرگان در 
توزیع این بسته های فکری، فرهنگی 
و آموزشی به کمک شهرداری گرگان 

آمده اند.

راه اندازی پویش كرامت حسینی )ع( توسط شهرداری گرگان تحقق شعار جهش تولید در عملکرد شركت گاز استان 
ایالم در دولت تدبیر و امید

۶۳ درصد از کل پروژه های اجرا شده در شرکت گاز استان ایالم از 
بدو تأسیس تا کنون، در دولت تدبیر و امید تحقق یافته است. به گزارش 
روابط عمومی ؛ عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم 
با ارائه عملکرد شرکت در دولت تدبیر و امید )دولت یازدهم و دوازدهم( 
گفت : عملیات گازرسانی به ۷۸ درصد از کل روستاها و ۵۸ درصد از 
کل شهرهای گازدار استان از بدو تأسیس شرکت گاز استان تا کنون در 
دولت تدبیر و امید محقق شده است. وی اظهار داشت : اجرای 2۷۶۵ 
انتقال، تغذیه و شبکه توزیع معادل ۵۷ درصد از کل  کیلومتر خطوط 
خطوط استان و نیز نصب ۵2۱۳۵ انشعاب گاز و جذب ۹۷۸۶۳ مشترک 
جدید گاز استان معادل ۵۷ درصد از کل مشترکین استان در دولت تدبیر 
و امید انجام شده است. شمس اللهی تصریح کرد: گازرسانی به ۱۴ شهر 
استان و ۳۶۰ روستای استان و گاز دار نمودن ۸ شهرک صنعتی استان 
و ۶۳۳ واحد صنعتی تولیدی معادل ۷۷ درصد کل صنایع گازدار استان 
در دولت های یازدهم و دوازدهم انجام شده است که از خدمات شایان 
نظام و دولت در رفع محرومیت زدائی استان و تحقق عدالت اجتماعی 
به شمار می رود. شمس اللهی افزود : احداث ۱2 ایستگاه CNG معادل 
۵۰ درصد از کل جایگاههای احداث شده در استان در دولت تدبیر و امید 
مورد بهره برداری قرار گرفته اند که نقش اساسی در کاهش هزینه های 
حمل و نقل ، صرفه جویی در اقتصاد خانواده و جامعه داشته و نیز کمک 
به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی داشته است. مدیر عامل شرکت 
گاز استان از خدمات رسانی گسترده و گسترش کیفی سازی خدمات 
شرکت گاز استان ایالم به مشترکین و مشتریان بعنوان اهداف اصلی و 
متعالی کارکنان شرکت نام برد و افزود : کسب رتبه برتر و استقرار میز 
خدمت ادارات استان ،کسب رتبه برتر دو بخش رضایتمندی مردم در 
بین شرکت های گاز استانی کشور، کسب رتبه برتر در صیانت از حقوق 
شهروندی ،کسب گواهینامه ۴ ستاره تعالی سازمانی، کسب رتبه برتر 
آموزش شرکت های گاز استانی کشور،کسب مقام های برتر ورزشی و 
فرهنگی ، استقرار سیستم های مدیریت )ISO( مختلف در حوزه های 
متفاوت،استقرار سامانه الکترونیکی جامع ارتباط یا مشتریان، اجرای پروژه 
های مسئولیت اجتماعی در سطح استان، اجرای طرح نظر سنجی سالیانه 
از ذینفعان شرکت، استقرار سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان و ... 
را از نمونه های بازر کیفی سازی و ارتقای گسترده خدمات شرکت گاز 

استان در جهت رضایتمندی مشترکین برشمرد.

دوره  برگزاری  از  گلستان  گاز  برداری  بهره  امور  معاون 
دفاتر  گانه   22 خدمات  حضوری  غیر  و  آنالین  آموزشی 

پیشخوان دولت خبر داد

مهندس خسرو موذنی در همین رابطه گفت: در راستای سهولت 
دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و کاهش 
از تردد های غیر  مراجعات مردم به دستگاههای اجرایی و جلوگیری 
ضرور در سطح شهرها و روستاهای استان  دوره آموزشی آنالین و غیر 
حضوری  برای دفاتر پیشخوان دولت دوره  برگزار شد.   وی افزود: 
این دوره  در راستای تحقق بند پ ماده ۶۷  قانون برنامه ششم توسعه 
کشور و بند 2 تصویب نامه هیئت وزیران مورخ 2۸ فروردین ۹۷  انجام 
با  این رابطه، شرکت گاز استان گلستان طی هماهنگی  شده  که در 
ادره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان ، با استقرار سامانه خدمات 
الکترونیکی اقدام به برگزاری دوره آموزشی با هدف واگذاری خدمات 
قابل ارائه به آنها  نموده است. موذنی اظهار داشت: این خدمات  22   
مورد  بوده  که شامل  اشتراک پذیری جزء، افزایش ظرفیت ، تغییر نام 
، اشکال قبض ، اصالح آدرسو  کد پستی ، فسخ قرار داد، قطع و وصل 
گاز ،جابجایی و جمع آوری علمک ، جمع آوری تجهیزات ، پرداخت 
 ، کنتور  تعویض   ، تقسیط   ، علمک  نصب   ، حساب  مفاصا   ، خسارت 
تست کنتور ، اصالح شماره موبایل ،ثبت کارکرد کنتور ، لیست قبوض 
،لیست پرداختها ، چاپ  و اصالح قبض  می باشد. وی در ادامه تصریح 
کرد: این اقدام گام موثری در راستای کاهش تصدی گری و واگذاری 
اختیارات به بخش خصوص بوده و نقش موثری را  در راستای فراهم 
نمودن خدمات مطلوب بویژه رضایت مندی مشتریان بهمراه دارد. معاون 
امور بهره برداری گاز گلستان با بیان اینکه این شرکت در زمینه ارائه 
خدمات بصورت الکترونیکی نیز پیشرو میباشد اذعان داشت: خدمات و 
امورات الکترونیکی متنوعی  در سایت این شرکت راه اندازی گردید  و 
مردم شریف و مشترکین عزیز استان  با مراجعه به سایت گاز گلستان  
به آدرسwww.nigc-golestan.ir   سامانه   الکترونیکی  مورد 

نظر خود را انتخاب نموده و از این خدمات بهره مند شوند.  

در نخستین روز هفته دولت انجام شد؛
افتتاح هشت طرح عمرانی برق رسانی شهرستان سمنان

 در آئین افتتاح همزمان پروژه های هفته دولت در شهرستان سمنان 
که با حضور ویدئو کنفرانسی استاندار، معاونین استاندار، امام جمعه موقت 
و فرماندار سمنان برگزار شد، هشت طرح برق رسانی با اعتبار ۴۶ میلیارد و 

۴۵۵ میلیون ریال افتتاح شدند.
مدیر توزیع برق شهرستان سمنان در این مراسم با تشریح وضعیت 
تعدادی و ترکیب مصرف مشترکان برق شهرستان گفت: به منظور تحقق 
برنامه های کاهش پیک بار تابستان امسال، تعداد 2۶۸ مشترک تفاهم نامه 
همکاری با این مدیریت منعقد نمودند. مهدی پاک طینت افزود: طرح بهینه 
سازی ۳۰ ایستگاه هوایی و زمینی توزیع برق و اصالح هفت هزار و 22۱ متر 
شبکه در نقاط مختلـف شهرستان با مبلغ ۱۴ میلیارد و ۱۹۱ میلیون ریال، 
طرح بهینه سازی یک هزار و ۶2۰ دستگاه انشعابات دیماندی و آمپری با 
اعتبار هفت میلیارد و ۴۵ میلیون ریال و طرح توسعه سه هزار و ۷۵۴ متر 
شبکه توزیع برق با هزینه هفت میلیارد و ۴۱ میلیون ریال، از جمله طرح 

های افتتاحی محسوب می شوند.
وی افزود: طرح بهسازی و احداث یک هزار و ۴۴۱ متر شبکه روشنایی 
معابر با اعتبـار دو میلیـارد و ۱۱۹ میلیون ریال و طرح توسعه ۱۰ دستگاه 
پست هوایی توزیع برق با مجموع قدرت یک هزار و ۴۵۵ کیلوولت آمپر به 
مبلغ پنج میلیارد و ۷۳۱ میلیون ریال، از دیگر طرح های افتتاح شده بـرق 

رسـانی مربـوط به این شهرستان است.
وی اضافه کرد: طرح احداث پست زمینی پدمانتد باقدرت ۴۰۰ کیلوولـت 
آمپـر به همـراه یک دستگـاه تـرانس با ظـرفیت ۶۳۰ کیلوولت آمپر در 
خیابان شیخ فضل ا... نوری با هزینه سه میلیارد و ۳۶۸میلیون ریال، طرح 
بهینه سازی یک هزار و ۴۵ متر شبکه فشارضعیف زمینی در خیابان امام 
خمینی )ره( شرقی، حدفاصل چهارراه مازندران تا میدان شهید بهشتی به 
مبلغ یک میلیارد و ۳۸۷ میلیون ریال و طرح بازسازی ایستگاه زمینی توزیع 
برق چهارراه مازندران با اعتبار پنج میلیارد و ۵۷۳ میلیون ریال، افتتاح شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:
مركزی  استان  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  نظارت 

تداوم یابد
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک بر افزایش نظارت بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی در بعضی از شهرستان های استان مرکزی مانند دلیجان و شازند تاکید 
کرد. سید محمد جمالیان  در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی 
در اراک، اظهار کرد: استان مرکزی سومین استان پیر کشور است و مردم به تبع 
با استان های قرمز تعامل و ارتباط دارند و از سوی دیگر مدیران نیز در شهرهای 
قرمز در حال تردد هستند که رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای آن ها ضروری 
قلمداد می شود. وی ادامه داد: در ماه های اخیر بیشترین میزان مبتالیان بستری 
در بیمارستان های استان به دلیل حضور افراد در مراسم از جمله دورهمی شبانه 

و خانوادگی، عروسی و عزاداری در سایر استان ها بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک عنوان کرد: با توجه به تاکید رعایت 
پروتکل های بهداشتی در دستگاه و نهادهای اجرایی استان خوشبختانه گزارشات 
حاکی از رعایت نکات بهداشتی در خصوص کووید ۱۹ است. به گفته جمالیان 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  در  شازند  و  دلیجان  شهرستان های  در  مردم 
نسبت به سایر شهرستان ها ضعیف تر عمل کردند و باید اقدامات جدی در این 
حوزه صورت پذیرد. وی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و صفر استان مرکزی 
برگزاری مراسم عزاداری را بزرگترین دغدغه دانشگاه علوم پزشکی برشمرد و 
گفت: از هیأت های عزاداری انتظار می رود، به منظور جلوگیری از ابتالء افراد به 
کرونا پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.جمالیان وضعیت هفت شهر استان 
مرکزی را در مواجهه با کرونا قرمز اعالم کرد و گفت: در این شهرها بر اساس 

پروتکل های بهداشتی باید محدودیت اعمال شود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي 
استان مرکزي : 

افتتاح هفت پروژه گردشگري و صنایع دستي در استان مركزي
در هفته دولت هفت پروژه گردشگری و صنایع دستی در این استان 

افتتاح می شود
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع دستی استان مرکزی، مصطفی مرزبان در نشست مطبوعاتی به مناسبت 
روز خبرنگار، با اشاره به آسیب های ناشی از کرونا به صنعت گردشگری 
استان مرکزی، اظهار کرد: »از اسفندماه ۹۸ و با شیوع ویروس کرونا صنعت 
گردشگری جهان و کشور بیشترین خسارت را متحمل شد و استان مرکزی 

هم این وضعیت مستثنی نبود.«
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی درخصوص آخرین 
وضعیت مرمت و احیای بازار تاریخی اراک گفت: »میراث فرهنگی بودجه 
از  مبلغی  اساس  بر همین  و  ندارد  اختیار  در  بازار  مرمت  برای  اختصاصی 
سوی سازمان برنامه و بودجه برای طرح جامع گردشگری در آبان ماه سال 
با پیمانکار قراردادی به مبلغ  اعتبارات شهرداری ابالغ و  از محل  گذشته 
یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان منعقد شد. تاکنون مرمت سرای نبی زاده 

به پایان رسیده است.«
او افزود: »اخیرا خیابان امیرکبیر اراک تبدیل به پیاده راه شده است که 
این اقدام در واقع در محدوده بافت تاریخی شهر انجام شده و جاذبه خوبی 
برای معرفی و نمایش ظرفیت های گردشگری اراک و کمکی برای کاهش 

ترافیک این منطقه از شهر خواهد بود.«
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی در خصوص پروژه 
های هفته دولت این اداره در استان گفت: »طرح های قابل افتتاح شامل 
۳ اقامتگاه بوم گردی با سرمایه گذاری ۴۸ میلیارد ریال در شهرستان شازند، 
محالت و خمین و یک مهمانپذیر در شهرستان کمیجان  با سرمایه گذاری 
۱۵ میلیارد ریال است که با بهره برداری از آنها زمینه اشتغال 2۰ نفر فراهم  

می شود.«

استاندار مازندران:
تکمیل و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی از اولویت های 

مهم طرح های توسعه منابع آب مازندران است
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران آقای دکتر حسین 
با اشاره به مشکالت  آبیاری و زهکشی گلورد  بازدید از شبکه  زادگان در 
برای  گفت:  سنتی  انهار  و  ها  طریق سردهنه  از  آب  تامین  در  کشاورزان 
ارتقای بهره وری، افزایش راندمان و کاهش هزینه تولید باید تالش کنیم 
شبکه های آبیاری و زهکشی دشت های مهم استان از جمله شبکه آبیاری 

و زهکشی گلورد، البرز و هراز تکمیل و احداث شود
ایشان با اشاره به نقش زهکش ها در دشت های ساحلی استان گفت: با 
توسعه این شبکه ها به موازات احداث کانال های اصلی و فرعی می توانیم  
بسیاری از زمین های کشاورزی را به ویژه در شرق استان به زیر کشت 

ببریم که با این اقدام زمینه اشتغال و افزایش تولید فراهم شود.
در این بازدید که آقای دکتر شریعتی نماینده شرق مازندران)نکا، بهشهر 
و گلوگاه( حضور داشتند، آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی ضمن برشمردن 
اهمیت شبکه های آبیاری و زهکشی در استان گفت: هم اکنون ۱۷۰هزار 
هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در پایین دست سدهای هراز، البرز و گلورد 
در دست ساخت داریم که با احداث این سه شبکه و همچنین شبکه تجن 

بخش عمده مشکالت استان در این زمینه برطرف می شود.
دکتر یخکشی اراضی پایاب سد گلورد را 2۵هزار هکتار اعالم کرد و 
گفت: تاکنون ۱۸هزار هکتار از این شبکه تکمیل و آماده بهره برداری است 

و مابقی دردست ساخت می باشد.
ایشان هزینه انجام شده در این شبکه را تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان 
از محل منابع عمومی و ۳۸ میلیون یورو از محل تسهیالت بانک توسعه 
اسالمی اعالم کرد و گفت: تاکنون در این طرح حدود ۱۳۰ کیلومتر کانال 
و ۶۰ کیلومتر زهکش احداث شده و درسالجاری با بهره برداری از شبکه 
های احداث شده آب در چند نوبت در اختیار کشاورزان منطقه نکا و بهشهر 

قرارگرفت.
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران یکی از مزایای مهم شبکه آبیاری و 
زهکشی گلورد را هدایت سیالب ها و زه آب ها به شبه جزیره میانکاله برشمرد 
و گفت: در یک سال گذشته این شبکه باتوجه به کاهش آب شبه جزیره 
میانکاله نقش موثری در جبران کمبود آب این تاالب بین المللی داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان :
اجرای پروژه آبخیزداری و آبخوانداری در راستای توسعه پایدار 

و حفاظت از منابع آبی و حیات وحش ، الزامی است
نادر مالکی رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان سمنان گفت : یکی از 
اولویت های اصلی استان سمنان و تاکیدات 
استاندار محترم در مورد مدیریت منابع آب 

اجرای عملیات آبخیزداری استان است.
از پروژه های منابع  بازدید  مالکی در 
میامی  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی 
عنوان کرد : در سال جاری از محل منابع 
استانداری سمنان با توافق استاندار و رئیس 
آبخیزداری  و  مراتع  ها،  جنگل  سازمان 
کشور اعتبار بیشتری برای اجرای عملیات 
آبخیزداری و آبخوان داری اختصاص یافته 
این طرح ها مردم هم  است که در اجرای 

در ساخت و نگهداری از سازه ها مشارکت 
می کنند.

اینکه ساخت  به  اشاره  با  مالکی  نادر 
محل  از  آبخیزداری  پروژه های  تکمیل  و 
اعتبارات صندوق توسعه ملی در شهرستان 
میامی در دستور کار قرار دارد ، بیان داشت 
: این عملیات در قالب احداث بند های سنگ 
و مالتی ، بند خاکی ، عملیات بیولوژیکی 
گیاهان  کاشت  کاری،  کپه  بذرکاری، 
قرق  و  حفاظت  و  کاری  جنگل  دارویی، 

انجام شده است.
فعالیت های  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
تغذیه  و  سیالب  کنترل  در  آبخیزداری 

به  جه  تو مینی  ز یر ز ی  ب ها آ ه  خیر ذ
و  آبخیز  حوزه های  ساکن  مردم  اقشار 
تاکید  بخش،  این  در  آن ها  رضایتمندی 
آتی  سال های  در  اعتبارات  جذب  کرد: 
ی  ا بر ملی  توسعه  صندوق  محل  ز  ا
و  اهداف  جزء  آبخیزداری  فعالیت های 

است. استانی  مهم  سیاست های 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
مطرح  یان  پا در  سمنان  استان  ریزی 
کرد : بهره برداری نادرست از این منابع 
و  آبخوان ها  تخلیه  به  منجر  که  طبیعی 
صورت  در  و  شده  دشت ها  فرونشست 
یی  غذا منیت  ا ند  ا می تو مدیریت  عدم 

را  مردم  اجتماعی  و  اقتصادی  حیات  و 
متاثر و توازن عرصه های طبیعی و تعادل 
حوزه های  هیدرولوژیک  و  کولوژیک  ا

مواجه سازد.  با چالش جدی  را  آبخیز 
مالکی تصریح کرد: اجرای طرح های 
مدیریت  ضمن  آبخوان داری  و  آبخیزداری 
و  قنات ها  زمینی،  زیر  منابع  سیالب ها، 

چشمه ها را نیز تقویت می کند .
روند  از  بازدید  این  پایان  در  مالکی 
اجرای پروژه ها ابراز رضایت کرد و افزود: 
منابع طبیعی تنها به نسل حاضر تعلق ندارد 
بلکه  امانتی است در دست ما تا آن را به 

آیندگان بسپاریم .

از  الزم  های  هزینه  صرف  با 
محل اعتبارات جاری و داخلی عملیات 
اصالح شبکه و انشعابات در شهر پرند 

انجام و به اتمام رسید .
به گزارش روابط عمومی شرکت 
استان  غربی  جنوب  فاضالب  و  آب 
پرند  شهر  آبفای  امور  مدیر  تهران 
 : اظهار داشت  اعالم خبر مذکور   با 
موضوع مصرف صحیح و جلوگیری از 
پرت آب علی الخصوص در فصل گرم 
و اوج مصرف آب و ایام شیوع بیماری 
ارتقاء  همچنین  و  کرونا  منحوس 
وضعیت کّمی و کیفی آب آشامیدنی 
جزو  محترم  مشترکین  و  شهروندان 
برنامه های اصلی این امور می باشد 
بازسازی و  این راستا اصالح و  و در 
های  شبکه  و  خطوط  روزرسانی  به 
آبرسانی قدیمی و فرسوده در دستور 
کار قرار گرفته و مطابق اولویت بندی 

صورت گرفته انجام می پذیرد .
به  اشاره  با  لشگری  محسن 
اجرای عملیات در دست انجام در این 
خصوص یاد آور شد : در همین راستا 
و از اوایل سالجاری مطابق تاکیدات 
نژاد مدیر  جناب آقای مهندس لدنی 

عامل محترم شرکت عملیات اصالح 
شبکه و انشعابات انجام شده که طی 
اصالح  و  گذاری  لوله  متر   ۵۰۰ آن 
پلی  های  لوله  از  استفاده  با  شبکه 
اتیلن سایز ۱۱۰ و ۱۶۰ میلی متری 
در محدوده عوارضی شهر پرند،و مپسا 
۵ با صرف هزینه های الزم از محل 
به  و  انجام  داخلی  و  اعتبارات جاری 

اتمام رسیده است
مدیر امور آبفای پرند خاطر نشان 
کرد : همزمان با اجرای پروژه عملیات 
اصالح شبکه عملیات اصالح انشعابات 
نیز در محدوده فازهای 2 و ۵  انجام 
شده است که طی آن تعداد ۳۹ رشته 
رشته   ۴۴۰ و  شده  اصالح  انشعاب 
تعداد  و  گردیده  انشعاب جدید نصب 
۱۸۷ دستگاه کنتور جدید نیز نصب و 

راه اندازی شده است  .
مطالعات    : شد  آور  یاد  وی 
انشعابات  و  شبکه  با  ارتباط  در  الزم 
مناطق  سایر  در  فرسوده  و  قدیمی 
با  امیدواریم  و  شده  انجام  شهر  این 
تامین  و  الزم  مقدمات  شدن  فراهم 
اعتبارات تخصیص یافته مطابق برنامه 

زمانبندی شده به مرحله اجراء برسد

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد

عملیات اصالح شبکه و انشعابات شهر پرند

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم، به منظور 
بررسی راهکار های گسترش فعالیت های مطبوعات و رسانه 
های جمعی در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، با رئیس و 
اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان ایالم دیدار کرد.

های  کتابخانه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
عمومی استان ایالم، سمیه حیدری مدیرکل کتابخانه های 
خانه  اعضای   و  رئیس  با  دیدار  در  ایالم  استان  عمومی 
مطبوعات استان ایالم، بر نقش اساسی رسانه ها در توسعه 
این  در  عمومی  های  کتابخانه  جایگاه  تبیین  و  کتابخوانی 

زمینه، تاکید کرد.
وی در این دیدار، گفت: خبرنگاران جزء شاخص ترین 
فعاالن اجتماعی هستند و به عنوان نخبگان جامعه، نقش 
اساسی و بی بدیلی در توسعه و رشد همه جانبه دارند و ما با 
درک این موضوع، همواره به دنبال مشارکت آن ها در پیشبرد 

اهداف فرهنگی کتابخانه های عمومی هستیم.
حیدری افزود: رشد فرهنگی عموم جامعه، وظیفه اصلی 
کتابخانه های عمومی است و این کار به دلیل ابعاد مختلف 
از سوی کتابداران مقدور نیست بلکه خبرنگاران به واسطه 
حضور مستمر در متن جامعه  و ارتباط با اقشار مختلف، می 

تواند در پیشبرد هدف بسیار تاثیرگذار باشند.
 مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم، اضافه 
کرد: کارکرد کتابخانه های عمومی از ارائه صرف خدمات 
کتابخانه به سمت فعالیت های گسترده و فراگیر فرهنگی 
تغییر یافته و به یک نهاد فرهنگی پویا تبدیل شده اند بنابراین 
در این راستا زمینه ای جهت انجام  فعالیت ها و همکاری 

های مشترک با نهاد ها و ادارات دیگر فراهم شده است.

وی همچنین اظهار داشت: توزیع متوازن و گسترده 
و  شهرها  سطح  در  عمومی  های  کتابخانه  جغرافیایی 
روستاهای کشور، فرصت ارزنده ای است که سایر نهاد ها  
و ارگان ها که از این امکانات بی بهره هستند، باب همکاری 
سازنده ای را با این مجموعه بگشایند و در جهت پیشبرد 

اهداف مشترک تالش نمایند.
 حیدری، جهت دهی به افکار عمومی را، یکی از برنامه 
های محوری کتابخانه های عمومی ذکر کرد و گفت: فراهم 
نمودن خوراک فکری و ذهنی مناسب برای اقشار مختلف 
جامعه از اهداف بلند مدت مجموعه است و در این راستا با 
هدف قرار دادن کودکان و نوجوانان به عنوان گروه های 
مهم، تالش های ارزنده ای در جهت مجموعه سازی و تهیه 
کتاب با محتوای مفید صورت گرفته و خوشبختانه نتایج اولیه 

این سیاست بسیار امیدوار کننده بوده است.
خانه  رئیس  شهبازی  سامی  نشست،  این  ادامه  در 
ابتکار صورت گرفته  از  استقبال  با  ایالم،  استان  مطبوعات 
جهت پیوند دادن کتاب و رسانه، گفت: نهاد کتابخانه های 
عمومی در بین دستگاه های فرهنگی جایگاه رفیعی دارد و 
به عنوان مرجع تخصصی ارائه خدمات کتابخانه ای، موفق 

عمل کرده است.
وی سواد رسانه ای را یکی از الزامات مدیریت در عصر 
به گونه ای  امروزی  حاضر دانست و گفت: شرایط جوامع 
است که اطالع رسانی و ایجاد ارتباط اجتماعی در آن یک 
اصل است و مدیرانی موفق هستند که با درک این موضوع 
و با بهره گیری از رسانه ها، گروه ها و جامعه هدف خود را 
شناسایی نمایند و به نیازها و خواست های آن ها پاسخ دهند.

رئیس خانه مطبوعات استان ایالم، ادامه داد: فضای 
مجازی باعث ایجاد سبک جدیدی از زندگی شده است که 
در کنار مزایای فراوان آن ها، آسیب هایی را به دنبال دارد 
و در صورت غفلت ممکن است مردم را به بویژه کودکان 
و نوجوانان را به سمت سطحی نگری پیش ببرد و در برابر 
آن، تولید محتوای خوب بویژه کتاب و معرفی درست آن به 

جامعه، می تواند نقش بازدارنده را ایفا نماید.
هیات  تشکیل  ادامه صحبت های خود،  در  شهبازی 
اندیشه ورز با مشارکت نخبگان، رسانه ها و دست اندرکاران 
حوزه کتاب را، پیشنهاد کرد و گفت: این تشکل می تواند 
مورد  را  کتابخوانی  فرهنگ  و گسترش  ترویج  راهکارهای 
بازنگری قرار دهد و با تهیه نقشه راه، اهداف نهاد کتابخانه 

های عمومی کشور را به شکل موثر تری محقق نماید.
الزم به ذکر است در این جلسه، موضوعاتی مانند: توزیع 
کتاب در بین کتابخانه های عمومی براساس موقعیت زمانی 
و مکانی و نیازهای شناخته شده هر منطقه، تنوع موضوعی 
کتاب ها، اعمال مدیریت فرهنگی به جای مدیریت اجرایی 
های  تشکل  ظرفیت  از  گیری  بهره  ها،  کتابخانه  اداره  در 
کتاب  برگزاری جشنواره های مشترک  رو،  پیش  فرهنگی 
با  اتاق فکر مشترک و مشارکت کتابداران  ایجاد  و رسانه، 
رسانه ها جهت تولید محتواها و پیام های ترغیبی، از سوی 

اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات طرح و پیشنهاد شد.
گفتی است در پایان این جلسه، رحمان جابری و رضا 
آزادی از کتابداران کتابخانه های عمومی استان که که در 
کسوت خبرنگاری، فعالیت رسانه ای دارند، از طرف اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان ایالم مورد تقدیر قرار گرفتند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم در دیدار با هیئت مدیره خانه مطبوعات استان:

مطالعه باید به یک دغدغه اجتماعی تبدیل شود

مفقودی
برگ سبز وانت پیکان به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۵ به شماره پالک انتظامی 
۶۱۴ ص 2۹ ایران ۶۵ به شماره موتور ۱۱2۸۵۰۱۹۰۹۰ و شماره شاسی ۱2۱۸۹۶۳۴ بنام 

رضا نعمتی مفقود گردیده است

ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به آیرین سلیمی زنجانی خواه و آنیتا سلیمی زنجانی خواه و ایران رحیمی 
فطرتی نژاد )وراث مرحوم مسعود سلیمی زنجانی خواه( اخطار: در خصوص پرونده کالسه 
۹۷۰۱۳۴2 پالک شماره چهارده هزار و دویست و چهل و دو از یکهزار و هشتصد و هفتاد 
و هفت سنگ پنجاه پنج  بخش چهار رشت از طریق مزایده مورخه ۹۹/۵/2۷ به بستانکار 
واگذار لذا در راستای بند 2۳۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی شایسته است ظرف مدت ۵ 
روز از تاریخ رویت این اخطار نسبت به پرداخت بدهی اقدام در غیراینصورت برابر مقررات 

سند انتقال اجرایی صادر خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت)شعبه دوم(-شهرام دریا

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۳۵۵۰  برابر  و  فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/2۰ 
مورخ ۹۹/۰۵/2۵ هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای حمید فخریان فرزند غالمرضا نسبت به شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۷2/۹۰ مترمربع از پالک شماره ۳۰ فرعی از ۱۵ اصلی 
واقع در اراضی فاروب رمان بخش ۵ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی 

آقای قاسم لنگری محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیأت الصاق تا در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.م/الف ۹۹/۳۷۴۶

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۶/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۶/۱۸

علی امینی
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عیسی محسنلو دارای شناسنامه شماره - به شرح دادخواست به کالسه ۹۹-

۱۵2-۱۱۱ از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صغری محسنلو ف اصغر متولد ۱۳2۷/۸/۶ به شناسنامه شماره ۵2۷ در تاریخ ۹۴/۹/۱۳ 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی  منحصر است به 

عیسی محسن لو ف محمود علی متولد ۱۳۱۶/۷/2 همسر متوفی 
رقیه محسن لو ف عیسی به ش.ش ۱۶۹۷ دختر متوفی 

منصور محسن لو ف عیسی به ش.ش ۱2۴۷ پسر متوفی 
ناصر محسن لو ف عیسی به ش.ش ۱ پسر متوفی 

طوبی محسن لو به ش.ش ۱۱۹۴ دختر 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 
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حمید سوریان می تواند مربی بزرگی هم باشد
بنا: می گفتم قهرمان دنیا می شویم، می خندیدند!

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
به تیم ملی  اولی که  گفت: روزهای 
ها  بچه  به  آمدم،  فرنگی  کشتی 
جهان  قهرمان  می توانیم  می گفتم 
والمپیک شویم، بعضی باور نمی کردند 
و در دل شان به حرف من می خندیدند.

ملی  تیم  سرمربی  بنا،  محمد 
تعطیلی  مورد  در  فرنگی،  کشتی 
ملی  تیم  اردوهای  مدت  طوالنی 
در  ما  بود،  خیلی سخت  واقعا  گفت: 
این مدت، جدای از آدم های عادی که 

باید مواردی را در خصوص کرونا رعایت می کردند، در امر ورزش و مربیگری، به 
من و هم به کشتی گیرانم سخت گذشت چون همیشه درگیر اردوها و مسابقات 
بودیم و همه اینها تعطیل شدند. طبییعتا در روزها و ماه اول که به طور کلی 
مشخص نشده بود که تعویق المپیک را داریم، مرتب از طریق فضای مجازی، 
کشتی گیران را گروه بندی کرده و تمرینات را زیر نظر داشتیم. با برنامه کار 
کردیم تا وقتی که مشخص شد مسابقه ای برگزار نمی شود. حتی همین االن 
هم صحبت بر این است که تا آبان اتحادیه جهانی هیچ مسابقه ای را برگزار 
نمی کند و فقط گفته شده اواخر آذر و یا اوایل دی مسابقات جهانی بزرگساالن 
برگزار می شود که من فکر می کنم به احتمال قوی مسابقه ای برگزار نمی شود.

وی ادامه داد: بچه ها را زیر نظر داریم اما خیلی سخت است چون ما بایستی 
روی برنامه کار کنیم. اتحادیه جهانی برنامه ساالنه می دهد و فدراسیون ملی و 
مربیان روی آن برنامه ریزی فنی می کنند. درواقع ما باید بدانیم هدف مان کدام 
مسابقه است و پیک آمادگی باید کجا باشد که بدانیم اردوها را چطور برگزار کنیم 
که هیچ کدام آنها مشخص نیست و این موضوع برای ما کار را سخت می کند.

بنا در مورد اینکه احتمال برگزاری اردوهای تیم ملی در شرایط قرنطینه وجود 
دارد، تاکید کرد: صددرصد باید اینطور فکر کنیم که برگزاری اردوی قرنطینه برای 
کشتی بهتر است. بخواهیم یا نخواهیم تمام کشتی گیران دارند تمرین می کنند 
و شاید یک سری موارد بهداشتی را رعایت نکنند، مثال بیش از حد به خو فشار 
بیاورند و یا برخوردها را در تمرین رعایت نکنند. اگر ما بتوانیم شرایطی را مهیا 
کنیم که نخبه های کشتی مان را کنار خود داشته باشیم راحت تر می توانیم از 

آنها در مقابل مریضی محافظت کنیم.
بهترین مربی سال 2۰۱۹ آسیا در مورد اینکه چقدر با برگزاری لیگ موافق 
است، گفت: من از آن دسته مربیانی هستم که سال هاست نه با لیگ کار داشتم 
بینم  آمد. ولی چند سالی هست که می  از آن خوشم می  به آن صورت  نه  و 
اسپانسرهای خوبی لیگ را ساپورت می کنند، قبال می دیدم مسابقه برگزار می 
شود و آخِر لیگ، کشتی گیر باید دنبال پولش بدود. االن می بینم شرایط برگزاری 
مسابقات بهتر شده و کشتی گیر به این منبع مالی احتیاج دارد زیاد مخالفت نمی 
کنم. البته در این بین یکی مثل حسین نوری لیگ را هیچ وقت نمی گیرد تا در 
کوران رقابت تیم ملی باشد. به هرشکل با این شرایط لیگ به لحاظ مالی می 
تواند کمک خوبی برای کشتی گیران باشد، به شرطی که پروتکل ها کامل اجرا 

شود که سالمت کشتی گیر به خطر نیفتد.
محمد بنا در مورد ورود دوباره اش به کشتی با دعوت محمدرضا طالقانی 
گفت: داستانش طوالنی است. من واقعا خداراشکر می کنم که در آن زمان این 
اتفاق افتاد. طالقانی تازه رئیس فدراسیون شده بود و من برای تبریک گفتن پیش 
او رفتم، بعد دیدم سر از سالن توفیق درآوردم. طالقانی گفت بیا اینجا تمرین بده 
چون قبل از رفتنم از ایران هم آنجا تمرین می دادم، یک سالی بچه ها را در 
این سالن تمرین دادم و بعد گفت بیا تیم ملی. اول قبول نکردم و گفتم همین 
تمرین باشگاهی برایم بس است که گفت بیا سر تمرین بزرگساالن. علی اشکانی، 
مسعود هاشم زاده، حسن رنگرز، پرویز زیدوند، بهروز جمشیدی و... در تیم ملی 
بزرگساالن بودند و تیم داشت برای جهانی فرانسه آماده می شد. چند جلسه رفتم 
و بعد به طالقانی گفتم اگر میخواهی من تیم ملی باشم، نمی توانم در بزرگساالن 
کار کنم چون اینها شکل گرفته اند و گفتم بهتر است در رده پایه کار کنم که 
اگر جوانان باشد بهتر است. کارم را آنجا شروع کردم و خوش شانسی من بود که 
یک مشت دالور در تیم ملی جوانان نصیب من شدند، به همراه یک تعداد مربی 

دلسوز که سال ها به من کمک کردند.
وی اضافه کرد: روزهای اول به بچه ها می گفتم می توانیم قهرمان جهان 
والمپیک شویم، بعضی باور نمی کردند و در دل شان به حرف من می خندیدند. 
گاهی به علیرضا غریبی می گفتم  و می دانستم در دلش می خندید ولی همیشه 
این در وجودم بود که این توانایی را داریم و باید این را ثابت کنم که با کمک 
همه دوستان دهه طالیی برای کشتی فرنگی شکل گرفت و همه سکوها را فتح 
کردیم و همه رکوردها را زدیم. خوشحالم توانستم صبر کنم، این تحمل را داشته 

باشم که ۱۵ سال آخر کشتی فرنگی اینطور قشنگ شود.

رونالدو: فروش مسی راه حل مشکل بارسلونا نیست
رییس باشگاه وایادولید اعالم 
راه  آرژانتینی  کرد که فروش ستاره 
حل مناسبی برای مشکالت بارسلونا 

نخواهد بود.
رونالدو  ساکر،  بی  گزارش  به 
نازاریو در یک مصاحبه درباره وضعیت 
کنونی بارسلونا و آینده لیونل مسی 
از  اناری ها پس  آبی  صحبت کرد. 
این که در اللیگا نایب قهرمان شدند 
در لیگ قهرمانان مقابل بایرن مونیخ 
با شکست ۸ بر 2 تحقیر شدند و فصل 
را بدون جام به پایان رساندند. این 

اتفاق موجب شد کیکه ستین برکنار شود و احتمال جدایی مسی قوت بگیرد. رییس 
باشگاه وایادولید درباره رفتن ستاره آرژانتینی از بارسا اظهار کرد: به خاطر شرایطی 
که اکنون برقرار است احتمال خیلی کمی دارد که بارسا را ترک کند، به خصوص 

وقتی بحران نتایج وجود دارد. 
رونالدو در ادامه اظهار کرد: مسی اسطوره باشگاه است و من اگر در بارسا بودم 
هرگز آن جا را ترک نمی کردم. او رابطه خیلی گسترده ای در باشگاه دارد و فکر 

نمی کنم تیمی که عاشقش است را ترک کند.  
مهاجم سابق رئال مادرید افزود: شرایط پس از شکست ۸ بر 2 بدتر شد و 
به دنبال مقصر بودند و کسی که مسئولیت این اتفاق را بر عهده بگیرد. مسی نیاز 
دارد تا هم تیمی هایش به او کمک کنند، همانطور که این کار را انجام می دادند. 
بارسلونا برای فصل های آینده باید به یک موضوع متفاوت فکر کند. اجازه جدایی 

به بهترین بازیکن خود یک راه حل به حساب نمی آید.
رییس وایادولید در پایان به وضعیت لوییس سوارس اشاره کرد که بارسلونا 
این بازیکن را در فهرست سیاه خود قرار داده است. رونالدو در این رابطه اظهار کرد: 
سوارس در کنار روبرت لواندوفسکی و کریم بنزما همچنان یکی از بهترین ها است  
و من از او خوشم می آید. مطمئن هستم که سوارس به عنوان بازیکن شماره ۹ 

همچنان می تواند بدرخشد.

فیگو: مسی به رئال مادرید برود؟ غیر ممکن است

هافبک بازنشسته پرتغالی معتقد است اتفاقی که 2۰ سال پیش برایش افتاد 
و بارسلونا را به مقصد رئال مادرید ترک کرد غیرممکن است برای ستاره آرژانتینی 

رخ بدهد.
به گزارش آس، لوییس فیگو پیش از فینال لیگ قهرمانان اروپا در مراسمی به 
همراه روی کاستا و رونالدو نازاریو حضور داشت. هافبک بازنشسته پرتغالی با رسانه 
ها درباره موضوعات مختلفی همچون حذف بارسلونا، شرایط لیونل مسی و دیگر 
مسائل صحبت کرد.  او درباره لیگ قهرمانان گفت: در سال خاصی بودیم و به پایان 
رساندن این رقابت ها خیلی اهمیت داشت و همچنین لیگ های داخلی. در این چند 
هفته اخیر دیدیم که نمی توان با حضور تماشاگران بازی کرد، تیم ها نمی توانند 
اشتباهات زیادی کنند چون اگر این کار را بکنند از یک چهارم، نیمه نهایی و رسیدن 
به فینال باز می مانند. این موضوع باعث شد بازی ها کمی باز تر شوند و از همان 
ابتدا نتایج تقریبا مشخص شوند. فیگو در مورد پاری سن ژرمن که به فینال رسیده 
است، گفت: آن ها بر این باورند که می توانند تاریخ سازی کنند. پس از پشت سر 
گذاشتن آتاالنتا متحدتر شدند. آن ها می دانند که با قهرمانی تاریخ سازی خواهند 
کرد و آن را نزدیک می بینند. فینال جذابی خواهد بود به خاطر سطح تیم ها و 

استعدادهای فردی ممکن است هر اتفاقی رخ دهد. 
بارسلونا با شکست ۸ بر 2 مقابل بایرن مونیخ از یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
حذف شد. بازیکن سابق آبی اناری ها اظهار کرد: احساس خاصی ندارم. تیم هایی که 
به فینال صعود کردند نشان دادند که قدرتمند هستد و می توانند از سختی ها عبور 

کنند. کسانی که در بارسلونا مسئول هستند باید راه حل ها را پیدا کنند. 
فیگو در دوران بازی اش بارسلونا را به مقصد رئال مادرید ترک کرد. هافبک 
بازنشسته در مورد احتمال این اتفاق برای مسی گفت: نقل و انتقاالت خیلی آرام 
پیش می رود. خیلی سخت یا غیرممکن است که تیمی بتواند مبلغ بند آزاد سازی 
مسی )۷۰۰ میلیون یورو( را پرداخت کند. تقریبا غیرممکن است اتفاقی که 2۰ سال 

پیش برای من افتاد برای این بازیکن هم رخ دهد.

کاپیتان تیم ملی بسکتبال 
گفت: اگر 2۰۰ میلیاردی که برای 
ویلموتس خرج شد را به فدراسیون 
بسکتبال می دادند، باور کنید این 

یک بودجه مادام العمر بود.
مدت  فوتبال  برتر  لیگ  که  حالی  در 
زیادی است که با وجود شیوع ویروس کرونا 
است  قرار  والیبال هم  و  گرفته شده  از سر 
آغاز کند، هنوز  را  در شهریورماه لیگ خود 
خبری از برگزاری لیگ بسکتبال نیست. صمد 
نیکخواه بهرامی که به عنوان نماینده بازیکنان 
در جلسه هم اندیشی فدراسیون حاضر بوده، 
از احتمال برگزاری لیگ از اواخر مهرماه خبر 
می دهد؛ اگرچه از برخی مخالفت ها توسط 
کمیته های فدراسیون با پیشنهادات بازیکنان 

ابراز نارضایتی می کند.
کاپیتان تیم ملی بسکتبال که احتماال 
به  شود،  می  بسکتبال  لیگ  وارد  مهرام  با 
خاطر محکومیت سنگین فدراسیون فوتبال 
آزرده  حسابی  ویلموتس  مارک  پرونده  در 
خاطر شده و می گوید پولی که به ویلموتس 
پرداخت شده، می توانست معادل بودجه مادام 

العمر بسکتبال باشد!
دقایقی با صمد نیکخواه بهرامی پیرامون 
موضوعات مختلف همکالم شدیم که در ادامه 

مشروح صحبت های او را می خوانید.
امسال هم احتماال با مهرام هستم

این روزها به صورت شخصی تمرین 
می کنیم و اینطور که به ما گفته اند از 2۵ مهر 
لیگ برتر آغاز می شود. من هم احتماال در 
فصل جدید با مهرام هستم؛ البته آقای گنجی 
به عنوان مدیرعامل باشگاه در مسافرت هستند 
و باید بیایند تا قرارداد را نهایی کنیم. شاید می 
شد زودتر هم لیگ برتر را برگزار کرد، اما نمی 
دانم برنامه ریزی فدراسیون چطور بوده و علت 

دیر شروع کردن مسابقات چیست. 
استدالل کادر فدراسیون برعکس بود!

به  شد،  برگزار  که  ای  جلسه  در  من 
اما  داشتم،  حضور  بازیکنان  نماینده  عنوان 

نمی دانم تصمیم نهایی فدراسیون چیست. 
من پیشنهاد دادم که لیگ به صورت متمرکز 
و در چند مرحله برگزار شود، اما کادر فدراسیون 
نظرشان روی این بود که مسابقات رفت و 
خودشان  برای  هم  دالیلی  باشد.  برگشتی 
داشتند و می گفتند نیروی انسانی کافی نداریم. 
در واقع اصرار کمیته داوران و مسابقات بر این 
بود که مسابقات به صورت رفت و برگشت 
برگزار شود. استداللشان هم این بود که نمی 
توانند کنترل خوبی روی بحث کرونا داشته 
باشند، اما من فکر می کنم دقیقا برعکس 
توان  می  متمرکز  سیستم  در  چون  گفتند 
کنترل بهتری روی تیم ها و بازیکنان داشت. 
مگر تاج بازیکنان تیم ملی را از بچگی 

بزرگ کرده؟
به  مربوط  اخبار  که  اخیر  روزهای  در 
از فدراسیون فوتبال  طلب مارک ویلموتس 
ایران منتشر شده، واقعا شاکی شدم. من از 
۱۶ سالگی در تیم ملی جوانان، امید و سپس 
بزرگساالن بازی کردم و االن بیش از 2۰ سال 
است که در تیم ملی هستم. هیچ وقت کاری 
نداشتیم که دولت دست چه کسی بوده یا چه 
کسی رییس ورزش شده. پول بوده یا نبوده، 
ما برای تیم ملی بازی کردیم و چیزی هم 
نگرفتیم چون برای کشورمان جنگیدیم. ولی 

از این همه سال می بینم چنین  وقتی بعد 
پول هنگفتی نزدیک به 2۰۰ میلیارد خیلی 
راحت از جیب ورزش مملکت می رود، خیلی 
باور کنید هر جای دیگر  ناراحت می شوم. 
دنیا بود، قبل از اینکه مدیران استعفا بدهند، 
اخراجشان می کردند، اما اینجا آقای تاج و 
از  و  نشینند  دیگر مدیران خیلی راحت می 
کارشان دفاع هم می کنند. توجیه آقای تاج 
هم در مصاحبه اش جالب بود که می گفت 
ما برای فوتبال پول های زیادی درآوردیم. 
مگر شما بازیکنان تیم ملی را بزرگ کردید و 
به جای آن ها به زمین رفتید که پاداش جام 
جهانی را هم به نام خودتان می زنید؟ رییس 
باید  دیگری  رشته  یا هر  فوتبال  فدراسیون 
کند  فکر  اینکه  نه  باشد،  ورزشکاران  کارگر 

همه جا رییس است. 
پول ویلموتس می توانست بودجه مادام 

العمر بسکتبال باشد
اگر 2۰۰ میلیاردی که برای ویلموتس 
خرج شد را به فدراسیون بسکتبال می دادند، 
بود.  العمر  مادام  بودجه  یک  این  کنید  باور 
پول  این  با  توانست  می  دیگر  فدراسیون 
خودکفا شود و هیچ وقت احتیاجی به بودجه 
نداشت. من اگر رییس فدراسیون بسکتبال 
می  فدراسیون  به  ای  بودجه  چنین  و  بودم 

نمی  دولتی  بودجه  وقت  هیچ  دیگر  رسید، 
خواستم. مدیران ورزشی باید بدانند در قبال 
شود،  می  خرج  ها  آن  امضای  با  که  پولی 

مسئول هستند. 
انتقاد  کریمی  علی  مثل  هم  من  به 

می کنند
موقع  کریمی  علی  بینیم  می  وقتی 
رگ  فدراسیون  مدیران  درباره  زدن  حرف 
گردنش بیرون می زند، به جای اینکه فکر 
کنیم او دنبال پست گرفتن است، باید بدانیم 
که امثال او دلشان برای فوتبال می سوزد. 
من اگر کاره ای در این ورزش بودم، قطعا 
حرف امثال علی کریمی را در فوتبال گوش 
می دادم. علی کریمی هم پول دارد و هم 
بگوید.  دروغ  که  ندارد  نیازی  پس  شهرت، 
زدم،  ویلموتس حرف  درباره  وقتی  هم  من 
برخی آمدند و گفتند موج سواری می کند. 
حرف زدن درباره ویلموتس چه نفعی برای 
من دارد؟ به عنوان کسی که 2۰ سال است 
در ورزش بودم و افتخارات زیادی برای ایران 

کسب کردم، این حرف ها را می زنم. 
چرا بقیه ورزشکاران سکوت کرده اند؟

ورزشکاران  بقیه  چرا  دانم  نمی  من 
اتفاق  این  درباره  غیرفوتبالی  های  رشته 
زیاد صحبت نمی کنند. شاید می ترسند که 
اما من مطمئنم  بیفتد،  به خطر  آینده شان 
اکثرشان مثل من فکر می کنند. باید اینقدر 
بحث صورت بگیرد تا دیگر چنین اتفاقی را 
کشورها  سایر  در  کنید  نگاه  نباشیم.  شاهد 
چه  هستند؛  فدراسیون  روسای  کسانی  چه 
علی  امثال  بسکتبال.  در  چه  و  فوتبال  در 
وحید  یا  نکونام  جواد  دایی،  علی  کریمی، 
هاشمیان اگر رییس شوند، امکان ندارد چنین 
اتفاقاتی بیفتد. متاسفانه بسکتبالیست ها که 
در خواب هم چنین پول هایی نمی بینند، اما 
وقتی می بینم بچه ها با چه عشقی تمرین 
می کنند، نمی توانم حرف نزنم. تیم ما وقتی 
در آسیا دوم می شود، همه انتقاد می کنند، 
اما االن چرا سکوت کرده اند، معلوم نیست.

200 میلیارد بودجه مادام العمر بسکتبال است؛
كاپیتان تیم ملی بسکتبال: در مورد قرارداد ویلموتس نباید سکوت كرد!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

  آگهی شماره ) ۷۷ ( شهریور – 1399 ثبت آمل 
آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
   نظر به دستور مواد ۱و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 2۰/ ۱۳۹۰/۹ امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک 
قانون مذکورمستقردرواحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد : 

امالک متقاضیان واقع دربخش دو  ثبت آمل- دهستان دابو
۳۹– اصلی ) قریه تیربجان(

2۶۵ فرعی آقای نبی اله غالمی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
با کاربری مسکونی به مساحت 2۵۰.۳۵ مترمربع .خریداری شده بالواسطه از ثریا باقری.

۴2– اصلی ) قریه پولیکیاده علیا(
2۰ فرعی خانم شهال عبدی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
با کاربری مسکونی به مساحت ۴۳۸.۳۵ مترمربع .خریداری شده بالواسطه از علی 

گدا یوسفی.
۱۰۵– اصلی ) قریه آهنگرکال(

2۷۰ فرعی آقای قاسم فتحی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که 
داخل در حریم تاسیسات راه قرار دارد به مساحت ۷۵.2۰ مترمربع که هفت سیر مشاع 

از 2۴۰ سیر عرصه موقوفه است.خریداری شده بالواسطه از سیده عالیه اکبرزاده.
امالک متقاضیان واقع دربخش ۳  ثبت آمل- دهستان دشت سر

۱– اصلی ) قریه هارون محله(
اله حیدری در  آقای فیض  از ۳۷۴ فرعی  افرازی  از قطعه ۳2-  ۷۸۳۷ فرعی 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۳۱.۹۰مترمربع .خریداری شده 
بالواسطه از ولی اله حسین زاده و مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی سکینه الریجانی.

2– اصلی ) قریه شرمه کتی(
۳۵۹۷ فرعی از ۴۰ فرعی آقای ولی اله اکبری در ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت ۱۱۳مترمربع .خریداری شده بالواسطه از عادل رزاق 

نیا عمران و زهرا برزگر.
۷– اصلی ) قریه بورمحله(

مازندران خانه  ۱۰۹ فرعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  بورمحله  روستای  بهداشت 
مساحت 2۹۵.۸۷ مترمربع . با تأئید مالکیت استشهادیه محلی با تایید شورای محل.

۱۴– اصلی ) قریه رشکال و گاوزن کال و اسپیاربن(
۳۱۷۰ فرعی از ۴۰۰ فرعی آقای محمود شورانگیز در ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت ۱2۸.۴2 مترمربع .خریداری شده بالواسطه از صفا آزاده 

و مع الواسطه از مالک رسمی اسماعیل رضایی ناندلی.
۳۱۷2 فرعی از ۷2۶ فرعی آقای جعفر رضائی در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت ۴۵۳.۹۰ مترمربع .خریداری شده 

بالواسطه از تقی رضائی و مع الواسطه از مالک رسمی غالمحسن رضائی.
۳۱۷۳ فرعی از ۷2۶ فرعی آقای محمد جواد رضائی در ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت ۴۵۱.۱۹ مترمربع .خریداری 

شده بالواسطه از تقی رضائی و مع الواسطه از غالمحسن رضائی.

۳۰– اصلی ) قریه کته پشت(
۳۹۳2 فرعی خانم سکینه جهان تیغ در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
۶۶.۳۹ مترمربع . جهت تجمیع پالک فوق با پالک ۱۰۰۹ فرعی از ۳۰-اصلی بخش 

۳ صادر گردید.خریداری شده بالواسطه از شکراله خسروانی.
۳۱– اصلی ) قریه پلک علیا(

با ساختمان  ۱۰۵۷ فرعی آقای قنبر شالی کار در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداثی به مساحت ۸۰۰.۱۵ مترمربع .خریداری شده بالواسطه از امان اله و سلمان 
اکبری و سمیه علی پور کریمی و مع الواسطه از صاحب نسق زراعی رجبعلی اکبری.

۳2– اصلی ) قریه پلک غربی(
۴۱۰2 فرعی آقای سعید صالحی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 

به مساحت ۱۰۴ مترمربع .خریداری شده بالواسطه از حسن اسمعیلی.
۴۱۰۶ فرعی آقایان محمدرضا رضائی و حمید رضائی هر یک به نسبت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )انباری( به مساحت ۱۵۱ 

مترمربع .خریداری شده بالواسطه از یاسر جورسرا.
۳۳– اصلی ) قریه بازیارکال(

۹۵۶۶ فرعی آقای یداله فتحعلی زاده آهنگر در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی که چهل و سه سیر مشاع از دویست و چهل سیر عرصه موقوفه 

است به مساحت ۱۳۰.۴2 مترمربع .خریداری شده بالواسطه از هادی اسدی مقدم.
۹۵۶۷ فرعی خانم فاطمه صغری شاه محمدپور سرحمامی در ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی که چهل و سه سیر مشاع از دویست و چهل سیر 
عرصه موقوفه است به مساحت ۸۴.۵۴ مترمربع .خریداری شده بالواسطه از رمضان 

و صادق اویسی.
۹۵۶۸ فرعی از ۶۴۳ فرعی خانم فاطمه صفرپور در ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت ۱۱۶.۷۰ مترمربع .خریداری شده بالواسطه ازجالل 

علی نژاد و مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای فرشید خانزاد.
۹۵۶۹ فرعی خانم پروین پیچکا و آقای یوسف بابکی هر یک به نسبت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که چهل و سه سیر مشاع از 
دویست و چهل سیر عرصه موقوفه است به مساحت ۱۵۴ مترمربع .خریداری شده 

بالواسطه از ارسالن کوچک ارسکی و یوسف بابکی.
۹۵۷۰ فرعی آقایان اسداله امامقلی پور عمرانی و فضل اله امامقلی پور عمرانی 
هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
که چهل و سه سیر مشاع از دویست و چهل سیر عرصه موقوفه است به مساحت 

2۶2.۴۷ مترمربع .خریداری شده بالواسطه از علی تنکابنی.
۳۴– اصلی ) قریه کنسی(

۳2۶ فرعی آقای سید علی اکبر حسینی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۴۳۳۵ مترمربع .خریداری شده بالواسطه از سید مهدی حسینی 

و فضل اله جاللی.
۳۵– اصلی ) قریه ترک کال(

احداثی  بنای  با  آقای علی شیخی در ششدانگ یک قطعه زمین  ۳۴۴ فرعی 
)انباری( که بیست سیر مشاع از دویست و چهل سیر عرصه موقوفه است به مساحت 

۴۷۹.۷۰ مترمربع .خریداری شده بالواسطه از احمد کرمی.
۴۷– اصلی ) قریه تمسک عطایان(

ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  شعبانی  مجید  آقای  فرعی   ۸۵۳
احداثی با کاربری مسکونی به مساحت ۴۱۳.۷۰ مترمربع .خریداری شده بالواسطه 

از غالمرضا شعبانی.
امالک متقاضیان واقع دربخش ۹ ثبت آمل – دهستان لیتکوه

۳– اصلی ) قریه کالک سفلی(
۷۱۴۱ فرعی خانم فاطمه یزدانی نیاکی و آقای علی ابراهیمی هر یک به نسبت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )انباری( به مساحت 

2۰2.۷۸ مترمربع .خریداری شده بالواسطه از سکینه بزرگ زاده اسکی.
۴– اصلی ) قریه کالک علیا(

۳۴۵۸ فرعی از ۴ فرعی آقای حسین محمدی نیا در ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت ۱۵۰ مترمربع که کل عرصه آن موقوفه است.خریداری 

شده بالواسطه از محمود امیر حیدری اسکی.
۵- اصلی ) قریه شاه محله (

۵۵۵۳ فرعی آقای غالمرضا اسماعیلی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۱2۸.۳۰مترمربع خریداری شده بالواسطه از قاسم قاطعی.

۵۵۵۴ فرعی خانم محبوبه مسلمی ایمنی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۱۹.۹۰ مترمربع . خریداری شده بالواسطه از احمد عسگری.

۵۵۵۵ فرعی آقای مصطفی خاکسار در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۱2۱ مترمربع . خریداری شده بالواسطه از عزیزاله و سمانه رمضانی.

۵۵۵۶ فرعی آقای اصغر سرخوش در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۱۳۴.۱۴ مترمربع . خریداری شده بالواسطه از ننه جان جلیلی.

۵۵۵۷ فرعی آقای سعید قاسمی چالو در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 2۱۹.۳۵ مترمربع . خریداری شده بالواسطه از سید محمد علیجانی 

زعفرانی.
۱۴- اصلی ) قریه انصاری محله (

۱۰۹۷ فرعی خانم حنیفه تیمنی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
که سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف می باشد مساحت ۹۱ مترمربع خریداری 

شده بالواسطه از محمد علی زحمت کش.  
۱۹- اصلی ) قریه کاسب محله(

۵۳ فرعی آقای سعید خیری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
با کاربری مسکونی به مساحت ۱۷۹.۷۰مترمربع . خریداری شده بالواسطه از مژگان 

روان خواه.
۴۱- اصلی ) قریه تجن جار علیا(

۶۰۳2 فرعی خانم بنفشه عباس زاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۱2۰.۹۰مترمربع . خریداری شده بالواسطه از عباس یوسفی.

ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  تیمنی  حنیفه  خانم  فرعی   ۶۰۳۳
احداثی به مساحت ۱۸۹.۳۷ مترمربع . خریداری شده بالواسطه از قدرت اله معتمدی.

ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  حسنی  زینب  خانم  فرعی   ۶۰۳۴
احداثی به مساحت ۱۱۷.۹۱مترمربع . خریداری شده بالواسطه از حسین تجن جاری.

۶۰۳۵ فرعی خانم فهیمه قاسم زاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۱۴۴.۵۶ مترمربع . خریداری شده بالواسطه از رحیم بابائی.

با بنای  ۶۰۳۶ فرعی آقای محمد صادق بیات در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداثی )انباری( به مساحت 22۰.۸۸ مترمربع . خریداری شده بالواسطه از علی اکبر 

مالزاده و مصطفی بیات.
۶۰۳۷ فرعی آقای علی اسدی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 

به مساحت 22۶.۷۰ مترمربع . خریداری شده بالواسطه از نورعلی حسین زاده.

۴2- اصلی ) قریه شهربانو محله غربی(
۸۴۳۱ فرعی از ۱۵۳۷ فرعی آقای رحمت اله کریمی فر در ششدانگ یک قطعه 
با ساختمان احداثی به مساحت 2۸2.۴۶ مترمربع که کل عرصه آن موقوفه  زمین 
است. خریداری شده بالواسطه از روح اله خراسانیان و مع الواسطه از مالک رسمی 

اداره اوقاف و امور خیریه آمل.
۴۵- اصلی ) قریه درازان(

۱۰۰۴ فرعی از ۱۵ فرعی آقای محمد روشنائی و خانم زهرا روشنائی هر یک به 
نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۴2.۶۰ مترمربع . خریداری شده بالواسطه از کاظم روشنائی و مع الواسطه از مالک 

رسمی حسین متکان.
۵2– اصلی ) قریه درمه کال سفلی(

۴۶۱۳ فرعی آقای بهرام قربانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
که یک سهم از نه سهم عرصه وقف می باشد به مساحت ۱۰۵مترمربع . خریداری 

شده بالواسطه از جمشید رنجبر.
۵۹- اصلی ) قریه انجه پل(

۸۴ فرعی آقای امید علی کرد در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
با کاربری مسکونی به مساحت ۱۶۰ متر مربع که ده سیر مشاع از دویست و چهل 

سیر عرصه موقوفه است .خریداری شده بالواسطه از رحمت اله محمدی.
امالک متقاضیان واقع دربخش یازده  ثبت آمل- دهستان هرازپی

۷- اصلی ) قریه کلیکان علیا (
با ساختمان  اله علیزاده در ششدانگ یک قطعه زمین  آقای ولی  ۱۴۸ فرعی 
احداثی با کاربری مسکونی به مساحت ۳۸۴.2۰ متر مربع .خریداری شده بالواسطه 

از محمد علی علیزاده کلیکانی.  
لذا به موجب ماده – ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده – ۱۳ – آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاهارای 
داشته  اعتراض  ام شده  اعل  آرای  به  ذینفع  تا در صورتیکه اشخاص  الصاق  هیات 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق  الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین 
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قباًل اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نماید .
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
سید محمد حسن روشنائی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل 2

شنبه  روز  بازرسی  سازمان 
هشت  پرونده  ارسال  از  گذشته 
نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع 
و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و خسارت به 
اموال دولتی و ... به دادستان عمومی و انقالب 

تهران خبر داد.
پرونده مارک ویلموتس ابعاد جدیدی به 
خود گرفته است. همزمان با پیگیری شکایت 
فیفا که طی روزهای گذشته  این مربی در 
یورویی  میلیون   ۶.2 محکومیت  به  منجر 
ایران شده و جنجال زیادی را در جامعه ایجاد 
کرده، سازمان بازرسی از پایان تحقیقات خود و 
ارسال پرونده هشت نفر به دادستان عمومی و 

انقالب تهران خبر داده است.
از چندین ماه قبل که زمزمه محکومیت 
پرونده  در  ایران  فوتبال  فدراسیون  احتمالی 
ماموران  شد،  خبرساز  ویلموتس  مارک 
این  رئیس  دستور  با  نیز  بازرسی  سازمان 
سازمان مشغول بررسی ابعاد مختلف قرارداد 
همکاری با سرمربی بلژیکی شدند و چندی 
پیش غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه 
قضاییه در نشست خبری اعالم کرد که در 
بررسی ها مشخص شده این قرارداد یکسری 
اشتباهات داشته و برای حضور ۶۳ روزه این 
مربی در ایران هزینه سنگینی به کشور وارد 

شده است.
پس از اتفاقات اخیر که خبر محکومیت 
ایران هم تایید شد، در روزهای گذشته خبری 
هیات  اعضای  اموال  لیست  ارائه  بر  مبنی 
رئیسه به مراجع ذی صالح منتشر شد که 

علی کفاشیان، نایب رئیس فدراسیون فوتبال 
این خبر را تایید کرد.

که  بود  اتفاق  این  از  بعد  ساعاتی 
در  ها  بررسی  اتمام  با  بازرسی  سازمان 
پرونده اقدامات دخیل در قرارداد فدراسیون 
فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، از ارسال 
گزارش نهایی به دادستان عمومی و انقالب 

تهران  خبر داد.
پرونده  است:  آمده  گزارش  این  در 
هشت نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع 
و خسارت  فدراسیون  ذمه  بر  دین  ایجاد  و 
به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع 
آن ها به دادستان عمومی و انقالب تهران 

ارسال شد.
این هشت نفر به نظر اعضای هیات 
رئیسه فدراسیون هستند که در هنگام عقد 
قرارداد همکاری با ویلموتس سند قرارداد را 
امضا کرده اند و در حال حاضر به علت انجام 
اشتباهات متعدد در نوع قرارداد متهم شناخته 
شده اند. مهدی تاج به همراه ۷ عضو هیات 

رییسه ۸ نفر متهم شده هستند.
علی کفاشیان، به علت محرومیت در آن 
مقطع زمانی از حضور در فوتبال و در نتیجه 
امضا نکردن این سند به همراه این هشت نفر 

به دادسرا نمی رود.
به  نفر  این هشت  ارسال پرونده  البته 

این  ایران  هنوز  که  است  حالی  در  دادسرا 
دادگاه  در  خود  ادله  با  که  دارد  را  فرصت 
برگرداند  را  ورق   )CAS( ورزش  حکمیت 
اما وجود اشتباهات در قرارداد برای سازمان 

بازرسی مسجل شده است.
تاکنون فدراسیون فوتبال 2 میلیون دالر 
دوم  و  اول  بابت قسط  ویلموتس  مارک  به 
قراردادش پرداخت کرده و باید از این پس 
۶.2 میلیون یورو نیز پرداخت کند که بیش از 
22۰ میلیارد تومان برای این فدراسیون بی 
پول هزینه دارد و به همین دلیل کارگروهی 
با حضور بخش های حقوقی دولت و مجلس 

تشکیل شده است.

خوش شانسی مرد همیشه خندان؛

۸ متهم پرونده ویلموتس چه کسانی هستند؟
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از راست حسین آهی، محمد باقر چوبک، پروفسور سید حسن امین، مشفق کاشانی
اختصاصی دنیای جوانان

صبحی که َدم
ز شام سیه پوش می زند

حزین الهیجی

 توفان خون ز چشم جهان جوش می زند
بر چرخ، نخل ماتمیان دوش می زند!

یا رب! شب مصیبت آرام سوز کیست
امشب که برق آه، رِه هوش می زند؟

روشن نشد که روز سیاه عزای کیست
صبحی که َدم ز شام سیه پوش می زند...

بی نوشداروی دل غم دیدگان بَُود
آبی که اشک بر ُرخ مدهوش می زند

ساکن نمی شود نفس ناتوان من
زین ِدشنه ها که بر لب خاموش می زند

گویا به یاد تشنه لب کربال، حسین
توفان شیونی ز لبم جوش می زند

تنها نه من، که بر لب جبریل، نوحه هاست
گویا عزای شاه شهیدان کربالست

ــا  ــوی ب ــدل دهل ــل بی ــوان کام ــم دی ــاپ پنج چ
تصحیــح شــاعر معاصــر اکبــر بهدارونــد در ۱۴۰۰ 
صفحــه و قیمــت 2۳۵ هــزار تومــان توســط انتشــارات 

ــد. ــر ش ــگاه منتش ن
ــرزا  ــد می ــدل فرزن ــادر بی ــرزا عبدالق ــی می ابوالمعان
ــد ســال  ــوی، متول ــدل دهل ــه بی ــروف ب ــق مع عبدالخال
۱۰۵۴ هجــری قمــری اســت. او شــاعری پارســی گوی 
امــا از تــرکان جغتائــی ارالس بدخشــان بــود. بیــدل در 
ــد شــد و بیشــتر  پتنــه در ایالــت بهــار هندوســتان متول
عمــرش را در شــاه جهان آبــاد دهلــی بــا عــزت و آزادی 
زندگــی کــرد و بــا اندیشــه های ژرف آثار منظــوم و منثور 

خــود را ایجــاد کــرد.
خلیــل اهلل  به قلــم  دیــوان،  ایــن  مقدمــه  در 
خلیلــی   آمــده اســت: اشــعه لمعــات عرفــان، به وفــات 
بزرگ تریــن عــارف و سخنســرای شــرق موالنــا 

ــاد  ــه خاموشــی نه ــی رو ب ــن عبدالرحمــن جام نورالدی
ولــی هنــوز یک ونیــم قــرن هاللــی ســپری نگردیــده 
بــود کــه پرتــو آن فیض قــدس از طــور معرفت فــروزان 
گردیــد و ماننــد صبــح ملمــع نقــاب؛ خیمــه روحانیــان را 

ــد.  معنبــر طنــاب گردانی
ــخن،  ــتاد س ــرت، اس ــتان فط ــاگرد دبس ــی: ش یعن
گوینــده توانــا، عــارف کامــل، ابوالمعانــی میــرزا عبدالقادر 
بیــدل دیــده بــه جلوهــگاه شــهود بــاز کــرد که تــا اکنون 
کــه دوصدوچهل وانــد ســال از افــول آن ســتاره فــروزان 
می گــذرد گوهران اندیشــه دریابــارش آویزه گــوش دل ها 
ــمانی ســخنانش نوازشــگر جان هاســت.  ــگ آس و گلبان
خاصــه در دیــار مــا کــه پیوســته اشــعار دل انگیــز وی در 
ــوده و  ــاه ورد شــبانه و درس ســحرگاه ب مدرســه و خانق
جوینــدگان طریــق گوهــر تحقیــق را از آن محیــط اعظم 

ــد. ــراغ نموده ان س

دیوان بیدل دهلوی به چاپ پنجم رسید

ید  با نه  چگو عر  شا
نه  که  بگوید  آئینی  شعری 
و  شعر  زی  سکوالرسا به 
در عین حال،  و  کند،  هیئت ها خدمت 
نیفتد.  جناحی بازی  و  سیاست زدگی  به 
اقتضائات  و  پرونده »هیئت  این محور 

اجتماعی شعر« در محرم ۹۹ است.
از  به تمامی  هیچگاه  فارسی  شعر 
کارکرد معرفتی، اجتماعی و سیاسی خود 
غافل نبوده است، هر چند در دوره هایی 
این کارکردها به دلیل عواملی بیرون از 
اما  شده اند،  رانده  حاشیه  به  شعر  خود 
تاریخ ادبیات فارسی عمدتًا گواه نوعی 
هم پیوندی میان شعر شاعران ایرانی و 
کارکردهای معرفتی، اخالقی و اجتماعی 
است؛ بویژه این پیوند زمانی برجسته تر 
راستا  در  ادبیات  که  است  کرده  جلوه 
»آرمان«  از  نوعی  به  خدمت  جهت  و 
نظامی  بر  مبتنی  را  اهدافی  و  درآمده 
از ارزش ها پیگیری کرده است؛ در این 
دوره ها شعر فارسی بیشتر از هر زمانی 
و  سیاسی  اخالقی،  کارکرد  و  نقش  بر 
همین  و  بوده  واقف  خویش  اجتماعی 
را  فارسی  ماهیت شعر  بوده که  وقوف 

تعین بخشیده است.
پس زمینه،  این  مبنای  بر  حاال 
ادبیات یا شعر »آئینی« که در سال های 
اخیر عنوان های مختلفی هم پیدا کرده 
و  اخالقی  معرفتی،  کارکرد  چه  است، 
اجتماعی ای دارد؟ این یک پرسش اساسی 
است؛ به این معنا، در زمانه و دوره کنونی 
که جامعه ایرانی و فرهنگ دیرینه آن به 
اشکال مختلفی با بحران های معرفتی، 
شعر  است،  مواجه  سیاسی  و  اخالقی 

آئینی، نه به عنوان عاملی همه کاره، ولی 
به هر حال به عنوان یکی از حوزه های 
رشدیافته پس از انقالب اسالمی چه کار 
آیا شعر  دارد؟!  کارکردی  و چه  می کند 
ادبیاتی  می تواند  این وضعیت  در  آئینی 
بودن،  آئینی  به  اتصاف  از  که  باشد 
دم  و…  بودن  شیعی  بودن،  مذهبی 
بزند و در عین حال خود را از افق های 
مختلفی که دچار بحران شده اند، بحران 
معرفت، اخالق و اجتماع و سیاست بر 
حذر بماند؟!. آیا آئینی / مذهبی / شیعی 
و… بودن در اینجا بالضروره همبسته با 
و  سیاسی  و  اخالق گرایی  معرفتمندی، 

اجتماعی بودن نیست؟
منظور،  اینجا  در  است که  روشن 
هر  با  ئینی  آ شعر  همبستگی  اصاًل 
معنای سطحی، سُبک و مبتذل از آداب 
نیست!  سیاسی  کنش های  و  اخالقی 
در  نه  سیاست  عنصر  برجسته سازی 
معنای بازی های مبتذل سیاسی و جناحی 
و منفعت طلبی ها و شیادی هایی که به 
گرفته  بودن«  »سیاسی  عنوان  اشتباه 
موضع داشتن  و  ایستادگی  بلکه  است، 
در برابر ظلم و ستم، واجد عدالت طلبی 
انقالبی بودن، و پرهیز از خنثی بودن ها 
و محافظه کاری ها و سکوت هایی است 
مکتب عاشورا ما را از آن برحذر داشته 
نوع  هر  که  شرایطی  در  آن هم  است؛ 
هیچ  بودن،  بی موضع  و  بودن  خنثی 
بلکه درست  ندارد،  بی طرفی  به  ربطی 
قدرت طلبان  و  ظالمان  آسیاب  در  آب 
و منفعت گرایان ریختن است. این دقیقًا 
همان رویکردی است که سیدالشهدا )ع( 
نمی توانستد اتخاذ کنند و برای خودشان 

حاشیه امنی بجویند.
واقعیت این است که ذهنیت توده ای 
و گله وار در دوران جوالن ابتذال، عمومًا 
مفاهیم اصیل را در قوالبی سطحی، کاذب 
و مبتذل فهم می کند؛ و خود این پدیده 
ایدئولوژی های  تسلط  از  ناشی  عمدتًا 
مبتذلی است که محافظه کاری را ترویج 
می کنند و منفعت طلبانه در پی نفی همه 
انواع »جدیت « و رویکرد موضع مند اصیل 
و انقالبی است که می توانند دست های 
این  کند.  رو  را  منفعت جویی  پنهان 
دوران  در  سیاست زدایی  و  جدیت زدایی 
کنونی )دوران تسلط ایدئولوژی بورژوایی( 
و  سطحی  مبتذل سازی،  به میانجی 
از  جدی،  مسائل  همه  کردن  توده ای 
سیاسی،  و  انقالبی  رویکردهای  جمله 
باید  االسف  مع  و  می گیرد  صورت 
حوزه های  از  بسیاری  که  کرد  اعتراف 
آرمانی  نظر  این  از  و  اعتقادی  دینی، 
ذکر  با  و  درنوردیده  هم  را  اسالمی  و 
نمونه هایی می توان نشان داد که متاسفانه 
موقف و ساحتی جدی با عنوان »هیئت« 
است؛  نمانده  برکنار  آفت  این  از  هم 
شعر  و  ادبیات  که  جایگاهی  و  موقف 
چشمگیر  نقش  و  کاربرد  آن  در  آئینی 
دالیلی  به  ولی  دارد،  تعیین کننده ای  و 
چند، امروزه این کارکردها و سویه ها، به 
شیوه ای تقلیل یافته مسیرهایی را تجربه 
می کند که در نوع خودش جالب توجه، و 
البته نیازمند نوعی بازخوانی نقادانه است.

چالش  یک  شاید  راستا  این  در 
درونی برای شاعران، وضعیت را دشوار 
سمت  به  شعر  است  قرار  اگر  کند؛ 
آرمانگرا  بودن،  اجتماعی  و  سیاسی 

بودن، موضع داشتن و بی طرف نبودن 
پیش  امروزی  زمانمند  وضعیت  در 
مولفه هایی  و  ویژگی ها  چه  باید  برود، 
و  سیاست زده  اواًل  که  باشد  داشته 
به  فروغلتیدن  با  ثانیًا  و  نشود  مبتذل 
نه  منفعت طلبا و  سطحی  جدال های 
آرمان  جناح بازان،  و  سیاست مداران 
از  فارغ   - را  خود  ناب  حق گرایی 
و  طیف گرایی ها  و  شخصیت پرستی ها 
فراموشی  به   - و…  جناحی بازی ها 
عبارتی،  به  نبرد؟  محاق  به  و  نسپرده 
شاعر چگونه باید شعری آئینی-سیاسی 
سقوط  بام  سوی  این  از  نه  که  بگوید 
کرده و به سکوالرسازی شعر و آئین و 
هیئت ها خدمت کند، و در عین حال، از 
سوی دیگر بام نیفتد و به سیاست زدگی 
و جناحی بازی که آسیبش کم وبیش به 
اندازه همان سکوالریزاسیون است، دچار 
نگردد؟ مولفه های چنین شعری که هم 
امروزی  اجتماعی،  معنایی  به  بتواند 
آن  به  تاریخی که  مناسبت  به  و  باشد 
موضع مند  و  آرمانخواهانه  دارد  تعلق 
باشد و در عین حال به عنوان یک اثر 
هنری و زیباشناسانه خود را با جاودانگی 
چه  شعری  چنین  چیست؟  بزند،  پیوند 
اساسًا  و  باشد  داشته  باید  اقتضائاتی 
برای سرودن آنچه محدودیت ها و موانع 
درونی و بیرونی ای در راه وجود دارد؟ این 
مسائل و پاره ای دیگر از موضوعات را 
با برخی از شاعران آئینی و عمدتًا جوان 
آثارشان  و هم  که هم خودشان  امروز 
امروزی  نقش فعال تری در هیئت های 
اقتضائات  و  »هیئت  پرونده  در  دارند، 
اجتماعی در شعر« به بحث گذاشته ایم.

چالش سکوالر شدن و سیاست زدگی در شعر آیینی

»تا خیابان خوشبخت« در بازار كتاب
ن  با خیا تا  « ب  کتا
بابک  سروده  خوشبخت« 
نیک طلب از مجموعه »شعر 
نوجوان« بار دیگر منتشر شد.

این کتاب در ۳2 صفحه 
تومان  ۱2هزار  قیمت  با  و 
نون  کا ت  ا ر نتشا ا توسط 
کودکان  فکری  پرورش 
و  شده  منتشر  نوجوانان  و 
سومین  در  آن  شمارگان 
و  ۱۳هزار  به  چاپ  مرحله 

۵۰۰ نسخه رسیده است.
قطعه   ۱۳ کتاب  این 
»شروع،  عنوان های  با  شعر 

از این سفر، یادگار مهربانی ها، در کوچه  خاطرات، تا بروید امید، بهار فردا، 
هوای  دریا،  آبی  رنگ  به  گل،  پیغام  کهن سال،  سرو  پرگشودن،  فرصت 
تماشا، سوار تازه رسیده و نشانی تو« را شامل می شود و با تصویرگری بهراد 
امین سلماسی شایسته تقدیر سیزدهمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری 

اسالمی ایران نیز شناخته شده است.
قطعه ای از این مجموعه با عنوان »از این سفر« چنین است:

کمی هوای کوه
کمی سکوت دشت
کمی صدای آبشار

و آسمان بی غبار
یکی دو شیشه عطر خاطره

و هر چه یادگار داشتم از این سفر
درون جعبه ای گذاشتم

جعبه را درون جیب کوچک جلیقه ام
برای تو

خوشت می آید از سلیقه ام؟
عالقه مندان می توانند این کتاب را از فروشگاه های محصوالت فرهنگی 
و فروشگاه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور 

خریداری کنند.

نامه یک ناشر به وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی
جان مردم  نباید دستمایه منافع مالی و مادی شود

مدیرمسئول انتشارات تیمورزاده در نامه ای به وزیر ارشاد ضمن مخالفت 
با برگزاری فیزیکی نمایشگاه کتاب ایران فارما نوشت: ما حاضر نیستیم جان 

مردم را دستمایه منافع مالی و مادی خود بسازیم.
با حمایت وزارت  فارما  ایران  نمایشگاه کتاب  طی چندسال گذشته، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سندیکای دارویی برگزار می شد که امسال هم 
مانند سنوات گذشته، بنا بر برگزاری فیزیکی و حضوری این نمایشگاه بود. 
مدیره  هیئت  رئیس  و  تیمورزاده  انتشارات  مدیرمسئول  تیمورزاده،  فرهاد 
انجمن ناشران کتاب علوم پزشکی دانشگاهی در نامه ای به وزیر ارشاد با 

این مساله مخالفت کرده است.
عباس  سید  به  نامه ای  این قضیه،  با  مخالفت  اعالم  برای  تیمورزاده 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نوشته و نسخه ای از آن را هم در 

اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.
در بخشی از نامه نامه تیمورزاده به وزیر ارشاد آمده: چهار سال است 
که ناشران پزشکی در حاشیه نمایشگاه ایران فارما )سندیکای کارفرمایان 
دارویی کشور( -که در اواخر شهریور و ابتدای مهرماه- برگزار می شود، با 
حمایت یارانه ای معاونت فرهنگی و حمایت ستادی اداره فرهنگ و ارشاد 
استقبال  می پردازند.  پزشکی  کتاب های  عرضه  به  تهران  استان  و  شهر 
برنامه ریزی  از  نشان  پزشکی  ناشران  مخاطبان  و  دانشجویان  سال افزون 
سنجیده و انتخاب درست معاونت و این ادارات در حمایت از دانشجویان 

گروه پزشکی دارد.
در این سال ها انجمن فرهنگی ناشران کتاب علوم پزشکی دانشگاهی 
نیز تمامی مساعی خود را در مشارکت هرچه بهتر و بیشتر ناشران در این 
اتفاق تخصصی فرهنگی به کار برده است. آنچه ما را به تعجب واداشت 
و وادار به نگارش این نامه کرد، تماس مسئولین برگزاری این نمایشگاه 
برای ثبت نام و اجرای آن در دوم تا چهارم مهرماه ۹۹ بود! گرچه برای ما 
سخت است این مولود نوپا را نایده بگیریم اما همان گونه که در اسفند ۹۸ 
مخالفت خود را با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به دلیل مخاطرات کورونایی 
اعالم کردیم، هم اکنون نیز مراتب مخالفت شدید خود با هرگونه اجتماعی 
که موفقیت آن بالذات به حضور فیزیکی گسترده تر مخاطبان بستگی دارد 

و من جمله این نمایشگاه اعالم می کنیم.
با  است  ویروسی  »کورونا،  نوشتیم!  برایتان   ۱۳۹۸ اسفند  سوم  در 
خصوصیت ویژه سرایت باال و بیماران super spreaders یا ابرمسری و 
مهم ترین راه مقابله این بیماری کنترل از طریق جداسازی بیماران، قرنطینه 
افراد مواجه شده با بیماری، محدودیت سفرها به مناطق مبتال و محدودیت 
می شویم  یادآور  که:  کردیم  اشاره  نیز  و  است.  انسانی  پرتعداد  تجمعات 
در  کورونا  ویروس  )همه گیری(  اپیدمی  با  مقابله  در  ملی  اقدام  مهم ترین 
کشور، عدم حضور مردم در اجتماعات معمولی و متوسط است چه رسد به 

اجتماع و همایش بزرگ میلیونی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
بیش  شعاری  پروتکل ها  رعایت  که  بودیم  شاهد  و  می دانیم  نیک 
نیست و معمواًل به عنوان بلیت ورودی به جایگاه تخلف مورد استفاده قرار 
می گیرد. و ما حاضر نیستیم جان مردم و مخاطبان مان را دستمایه منافع 
مالی و مادی خود بسازیم. از این رو رسمًا مخالفت خود را با برگزاری هر 
نمایشگاه حضوری و فیزیکی در کشور به طور اعم و نمایشگاه ایران فارما 
به طور اخص اعالم می کنیم. گمان نمی کنیم این شرایط تا انتهای امسال 
و حتی سال دیگر تغییر کند و ظاهراً چاره ای جز پذیرش این واقعیت و در 

صورت لزوم برگزاری نمایشگاه های مجازی وجود ندارد.
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فرناز میرزالو

روایت های »زیبایی محض«
 بر اساس مستندات است

محمدجواد واسعی نویسنده درباره کتاب تازه منتشر شده اش »زیبایی محض«، 
اظهار کرد: این اثر حول محور داستان زندگی امام حسین )ع( می چرخد و از پیش 
از والدت تا پس از شهادت آن حضرت را شامل می شود. »زیبایی محض« چهل 
روایت انتخاب شده از والدت امام حسین)ع( و به ترتیب کودکی، نوجوانی، جوانی، 
ازدواج، بیعت، حرکت به سمت کربال، انتخاب یاران، خود واقعه و زیبایی های پس 
از شهادت را شامل می شود. نوشتار کتاب به گونه ای است که به صورت داستانی 
باشد نه این که فقط یک مقطع تاریخی ارائه شود؛ درواقع سعی کردم داستان  های 

طویل در دو صفحه بیان کنم.
 نویسنده »لحظه ای درنگ« دربار دلیل وجود چهل روایت در این اثر اظهار 
کرد: چهل داستان هم به جهت عدد آن و هم از این باب که بتوانیم فرهنگ کتاب، 
کتاب خوانی و داستان خوانی را در فرهنگ ایرانی احیا کنیم مهم است؛ زیرا از عاشورا 
تا اربعین چهل روز است و می توان هر روز یک داستان از »زیبایی محض« را خواند.

خود  اثر  برای  محض«  »زیبایی  عنوان  انتخاب  دلیل  درباره  نویسنده  این   
اظهار کرد: نام این کتاب برگرفته از فرموده بانوی صبر، زینب کبری )س( است که 
از سرآغاز تا سرمنزل، صحنه هایی را به چشم دیده و در توصیف آن فرمودند: »ما 
رأیت اال جمیال - چیزی جز زیبایی ندیدم...«. ترجمه عامیانه این عبارت می شود 

»زیبایی محض«.
 وی در ادامه افزود: حضرت زینب )س( شاهد تمام وقایع بوده و با کاروانی 
را تماما لحظه   اتفاقات و رویدادها  بود،  امام عصر خود  لوای  حرکت کرد و تحت 
به لحظه حس کرده و به چشم خود می دید. در اصلی ترین قسمت مبارزه کالمی، 
که بسیار هم سخت بود و اگر مغلوب می شد دیگر داستانی از واقعه عاشورا باقی 
نمی ماند این جمله را فرمود که می توان گفت سنگ بطالنی بود بر تمام کارهایی 
که یزید و یزیدیان قصد انجام آن را داشتند تا آن واقعه را از چشم مردم دور کنند.

نام  »زیبا«  لغت  همین  اساس  بر  هم  کتاب  بخش های  گفت:  همچنین  او 
گذاری شده است. به عنوان مثال زیباترین اندوه، زیباترین کودک، زیباترین طلوع 
و غیره انتخاب شده است. درواقع واژه هایی انتخاب شد تا بتواند به خوبی داستان 
شجاعت،  به  می توان  دارد  وجود  واقعه  این  در  که  زیبایی هایی  از  کند.  منتقل  را 
تواضع، فروتنی والیت پذیری محض یاران امام حسین )ع( و از جمله عدم استفاده 

از واژه های منفی اشاره کرد.
واسعی با اشاره به این که داستان های این کتاب بر اساس تخیالت نیست 
بیان کرد: همه روایت های »زیبایی محض« بر اساس مستندات اصلی است و حتی 

داستان هایی که از نظر برخی سندیت کامل و جامعی ندارند را ذکر نکردم.
نویسنده کتاب »ظهیرالدوله برگی شنیدنی از تاریخ موسیقی ایرانی« درباره 
مقاتل  از  اثر  این  نگارش  در  کرد:  بیان  »زیبایی محض«  در  استفاده  مورد  منابع 
کتاب های عالمه  از  برخی  و  مقتل »لهوف«  »ابومخنف«،  مقتل  مختلفی همانند 
مجلسی استفاده شده است.وی ضمن بیان این که حدود پنج سال روی این کتاب 
کار کرده است گفت: جرقه داستان »زیبایی محض« در ذهن من مطالبی بود که از 
قبل شنیده بودم و این که این زیبایی ها می تواند مقدمه فهم درستی از واقعه عاشورا، 

امام حسین)ع( و یارانش و یک سوگواری و عزاداری درست باشد.
او همچنبن اظهار کرد: بسیاری از بزرگان و اندیشمندان حتی غیر مسلمان 
در طول تاریخ از قیام امام حسین  )ع( صحبت کردند؛ از چارلز دیکنز و ادوارد براون 
گرفته تا مهاتما گاندی که برخی به فراخور داستان در کتاب ذکر شده است تا چهلمین 

روایت که به زیبا ترین منتقم و ظهور منجی بشریت مربوط است.
محمدجواد واسعی درباره مخاطبان »زیبایی محض« بیان کرد: این کتاب برای 
تمام طیف و گروه سنی و سلیقه ای نوشته شده و قابلیت برگزاری رویدادهای فرهنگی 
هنری از هر داستان آن مانند کتاب خوانی، فیلمنامه نویسی، نمایشنامه نویسی، ساخت 

انیمیشن، نقاشی، خوشنویسی، شعر، روایت گری رادیویی و ... را دارد.
انتشارات بنیاد قرآن کتاب »زیبایی محض« اثر محمدجواد واسعی را در ۹۶ 

صفحه، با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۳۰۰۰۰ منتشر کرده است.

موزه و کتابخانه دکتر قریب افتتاح شد

موزه و کتابخانه »دکتر قریب« که قرار بود همزمان با زادروز زنده یاد بدرالزمان 
قریب در یکم شهریورماه با حضور او افتتاح شود، پس از درگذشت این زبان شناس 

و نویسنده فقید گشایش یافت.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی با یادکردی از بدرالزمان قریب در سالگرد تولد 
او نوشته است: اول شهریورماه مصادف است با سالروز تولد دکتر بدرالزمان قریب، 
عضو فقید پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی. پیش از این مقرر شده بود که 
در  ایشان،  خود  با حضور  قریب،  دکتر  شادروان  کتابخانه  و  موزه  روزی  چنین  در 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی افتتاح شود که متأسفانه، به علت ضایعه درگذشت 
این دانشمند گران قدر در هفتم مردادماه ۱۳۹۹، فرهنگستان سعادت حضور ایشان 

را در این رویداد از دست داد.
موزه دکتر قریب شامل شماری از وسایل و ابزارهای پژوهش ایشان و برخی 
از جوایز و لوح های تقدیر و عکس های خانوادگی و نامه ها و یادبودهای آن مرحوم 
است که در اتاق کارشان در فرهنگستان گردآوری شده است. کتابخانه زنده یاد دکتر 
قریب نیز حاوی کتاب های ارزشمند و منحصربه فردی در حوزۀ مطالعات زبان های 
کتابخانۀ  محل  در  که  است  ایشان  دست نوشته های  و  اسناد  همچنین  و  باستانی 
مرکزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در کنار دیگر مجموعه های اهدایی استادان 

به فرهنگستان، نگهداری می شود.
بدرالزمان قریب زاده ۱۳۰۸ در تهران بود و مدرک دکتری زبان های باستانی 

خود را از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا دریافت کرده بود.
برخی از آثار دکتر بدرالزمان قریب عبارت اند از: تحلیل ساختاری فعل در زبان 
ثمره(؛  ه  یدالّلٰ همکاری  با  )ترجمه،  فریدریش  یوهان  خاموش،  زبان های  ُسغدی؛ 
وسنتره جاتکه، داستان تولد بودا به روایت ُسغدی؛ فرهنگ ُسغدی )ُسغدی ـ فارسی 
ـ انگلیسی(؛ تاریخچۀ گویش شناسی در ایران؛ مطالعات ُسغدی؛ پژوهش های ایرانی 
باستان و میانه.او در هفتم مردادماه امسال و در سن ۹۱سالگی گویا بر اثر ابتال به 

کرونا درگذشت.

احمد اسعدی* 
مصادف  2۴ شهریور  دیگر،  روز  چند 
عبدالحسین  درگذشت  سالگرد  با  است 
ادبی،  منتقد  تاریخ نگار،  ادیب،  زرین کوب 
در  معاصر  برجستٔه  مترجم  و  نویسنده، 
برجستٔه  تاریخ نگاران  از  وی   . سال۱۳۷۸  
ایران است و آثار معروفی در تاریخ ایران و 
نیز تاریخ اسالم دارد. که همه آن ها به دلیل 
بیان ادبی و حماسی تاریخ ایران و اسالم از 

آثار پرفروش محسوب می شود. 
زنده یاد زرین کوب بیش از چهار دهه 
تاریخ  فارسی،  ادبیات  تهران،  دانشگاه  در 
اسالم و تاریخ ایران تدریس کرد و پس از 
انقالب، با مرکز دائرۀالمعارف بزرگ اسالمی 

همکاری داشت.
خاطره یی از مرحوم زرین کوب به خاطر 
دارم که مناسب این روزهاست و بی مناسبت 
ندانستم روزهای عزای حسینی را با بیان این 

خلطره گرامی بداریم. 
»روز عاشورا بود و در مراسمی به همین 
داشتم،  دعوت  سخنران  به عنوان  مناسبت 
مراسمی خاص با حضور عده زیادی تحصیل 
کرده و به اصطالح روشنفکر و البته تعدادی از 
مردم عادی. نگاهی به بنر تبلیغاتی که اسم 
و تصویرم را روی آن زده بودند انداختم و 
نشستم،  گوشه ای  در  و  شده  مسجد  وارد 
دنبال موضوعی برای شروع سخنرانی خودم 
می گشتم، موضوعی که بتواند مردم عزادار 
را در این روز خاص جذب کند، برای همین 
نمی خواستم فعاًل کسی متوجه حضورم بشود، 
هر چه بیشتر فکر می کردم کم تر به نتیجه 
بود  شده  مغشوش  واقعًا  ذهنم  می رسیدم، 
با  بود  نشسته  بغل دستم  پیرمردی که  که 

پرسشی رشته افکارم را پاره کرد:
کوب  زرین  استاد  شما  ببخشید   -

هستید؟
- استاد که چه عرض کنم، ولی زرین 

کوب هستم.
که  کسی  مثل  شد  خوشحال  خیلی 
به  کرد  شروع  باشد،  رسیده  خود  به آرزوی 
شرح این که چقدر دوست داشته بنده را از 

نزدیک ببیند. همین طور که صحبت می کرد، 
دقیق نگاهش می کردم، این بنده خدا چرا 
باید آرزوی دیدن من را داشته باشد؟  چه 

وجه اشتراکی بین من و او وجود دارد؟
چهره ای  با  روستایی  پیرمردی   
چین خورده و آفتاب سوخته، متین و سنگین 
جزء  عم  و  رفته  مکتب  می گفت  باوقار.  و 
خوانده، و در اوقات بیکاری یا قرآن می خواند 
یا غزل حافظ و شروع به خواندن چند بیت 
جسته و گریخته از غزلیات خواجه، و چه زیبا 

غزل حافظ را می خواند.
پرسیدم: 

- حاال چرا مشتاق دیدن بنده بودید؟
 - سوالی داشتم.

- بفرما.
- شما به فال حافظ اعتقاد دارید؟

- خب بله، صددرصد. 
- ولی من اعتقاد ندارم.

- من چه کاری می توانم انجام بدهم؟
عاشق مرامش شده بودم و از گفتگو 

با او لذت می بردم، گفت: 
- خیلی دوست دارم معتقد شوم، یک 

زحمتی برای من می کشید؟
چرا  حتمًا،  بیاید،  بر  دستم  از  اگر   -  

که نه؟
ولی  بگیرید. گفتم  برایم  فال  - یک 

من دیوان حافظ پیشم ندارم.
جیبش  از  جیبی  دیوانی  بالفاصله   
مبهوت  و  مات  گرفت.  طرفم  به  و  درآورد 

نگاهش کردم و گفتم:
- نیت کنید. 

فاتحه یی زیر لب خواند و گفت:
- برای خودم نمی خواهم، می خواهم 
عاشورا(  )روز  امروز  مورد  در  حافظ  ببینم 

چه می گوید؟
 برای لحظه ای کپ کردم و مردد در 
گرفتن فال. حافظ و عاشورا! اگر جواب نداد 
چه؟  عشق و عالقه این مرد به حافظ چه 
می شود؟  با وجودی که بارها و بارها غزلیات 
خواجه را کلمه به کلمه خوانده و در معنا و 
مفهوم آن ها اندیشیده بودم، غزلی به ذهنم 
نرسید که به طور ویژه به این موضوع پرداخته 

باشد. متوجه تردیدم شد و گفت:
- چه شد استاد؟

- هیچ، االن، در خدمتتان هستم. 
قرائت  فاتحه یی  و  بستم  را  چشمانم 
و  دادم  قسمش  نباتش  شاخه  به  و  کردم 

صفحه یی را باز کردم:
زان یار دلنوازم شکری ست با شکایت

گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم

یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس

گویی ولی شناسان رفتند از این والیت
در زلف چون کمندش  ای دل مپیچ کانجا

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی

جانا روا نباشد خونریز را حمایت
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت

ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم
یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت

این راه را نهایت صورت کجا توان بست
کش صد هزار منزل بیش است در بدایت

هر چند بردی آبم، روی از درت نتابم
جور از حبیب خوش تر کز مدعی رعایت

عشقت رسد به فریاد، ار خود به سان حافظ
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

خدای من! این غزل اگر موضوعش 
روز  یع  وقا و  لسالم  علیه ا حسین  مام  ا
چه  پس  نباشد،  محرم  یازدهم  شب  و 

می تواند باشد؟
 سال ها خود را حافظ پژوه می دانستم 
و هیچ وقت حتی یک بار به این غزل، از این 
زاویه نگاه نکرده بودم، این غزل، ویژه برای 
را  اولش  بیت  همین مناسبت سروده شده. 
خواندم، از بیت دوم این مرد شروع به زمزمه 
با من کرد و از حفظ با من همخوانی می کرد 
و گریه می کرد. طوری که چهار ستون بدنش 
می لرزید، انگار داشتم روضه می خواندم و او 

هم پای روضه من بود. 
متوجه شدم عده یی دارند ما را تماشا 
می کنند که مجری برنامه به عنوان سخنران 
مرا فراخواند و عذرخواهی که متوجه حضورم 
نشده، حاال دیگر می دانستم سخنرانی خود را 
چگونه شروع کنم. بلند شدم، دستم را گرفت. 
می خواست ببوسد که مانع شدم، خم شدم، 

دستش را به نشانه ادب بوسیدم. گفت:
- معتقد شدم استاد. معتقد بودم استاد، 

ایمان پیدا کردم استاد.
گریه امانش نمی داد.

شهید  امام  روضه خوان  من  روز  آن 
گریه یی  من  روضه  پای  کسانی  و  شدم 
کردند که پای هیچ روضه یی به قول خودشان 

نکرده بودند.
پیشنهاد می کنم هر وقت حال خوشی 
داشتید، وقایع روز عاشورا و شب یازدهم را 
غزل  این  بعد،  و  کنید  مرور  خود  ذهن  در 

را بخوانید.«
شهید  نشگاه  دا شناسی  جامعه   *

بهشتی

خاطره یی از زنده یاد عبدالحسین زرین کوب 

نگارش  از  خاطراتی  بیان  با  سلیمی  منوچهر  فرزند 
»افسانه های عامیانه مردم ایران« توسط این نویسنده که به 
تازگی از دنیا رفت، ابراز امیدواری کرد تمامی این افسانه ها 
به صورت کامل و زود تجدید چاپ شود و در اختیار همگان 

قرار بگیرد.
بابک سلیمی در یادداشتی نوشته است: »به عنوان 
از  که  نکته ای  مهمترین  سلیمی،  منوچهر  آقای  فرزند 
تمرکز  دارم،  یاد  به  پدرم  ادبی  فعالیت  طوالنی  دوران 
مردم  عامیانه  افسانه های  جمع آوری  روی  بر  ایشان 
شهرها  به  مسافرت  برای  که  زمان هایی  است.  ایران 
بود  مناسبی  زمان  شب نشینی ها  می رفتیم،  روستاها  و 
برای راه اندازی ضبط صوت فیلیپسی که در این پویایی 
همواره دستیار ایشان بود تا صدای فرهنگ انسان را از 
زمان های  در  حتی  کند.  ماندگار  خاطره ها  شیرین  زبان 
با  که  بود  مناسبی  فرصت  شب ها  هم،  کاری  ماموریت 
کمک و همیاری آن ضبط صوت به جمع آوری این میراث 

دهند. ادامه  ارزشمند 

در این راستا پژوهش های انجام گرفته توسط ایشان 
ایرانی  افسانه های  بین  موجود  تشابهات  بررسی  جهت  به 
که  است  مهمی  بسیار  عطف  نقطه  خارجی  افسانه های  و 
بیانگر وابستگی ریشه ای بین فرهنگ ها و قوم های مختلف 
انسان بر روی زمین است. ارج نهادن به داشته  باارزشی که 
دانستن آن می تواند مهم تر از اختالفات ساده و کم اهمیت 
در  که  است  حالی  در  این  باشد.  جهان  در  انسان ها  بین 
این مسیر به علت آشنایی و فعالیت های کاری ایشان در 
فضاهای مشابه ادبی و فرهنگی، دست نوشته های متعددی 
از طریق روزنامه و مجله هدیه کردند.  ادبی  را به فضای 
و  حیاتی ترین بخش هر جامعه کودکان  آن جایی که  از  و 
نوجوانان جامعه است، این بخش نیز مورد توجه ایشان قرار 
گرفته بود و در کنار تمرکز بر روی جمع آوری و پژوهش 
و  کودکان  برای  کتاب هایی  ایرانی،  عامیانه  افسانه های 

نوجوانان نیز به انتشار رساندند.
تمامی  مجدد  زود  بسیار  و  کامل  انتشار  به  امید  با 
جلدهای افسانه های عامیانه ایرانی و دسترسی همگانی به 

آن، برای همه سرافرازی آرزو داریم و برای پدرمان رحمت 
به  و  می گوییم  بدرود  او  با  فراوان  درد  با  امروز  آرامش.  و 
ماندگار  همیشه  هدیه  ولی  می کنیم  بدرقه  را  او  باقی  دیار 
شیرین  لحظات  خاطره انگیزی  زحمت هایش،  دستاورد 
زبان  از  انسانی  ارزشمند  فرهنگ  میراث  به  سپردن  گوش 
و  سلیمی  خانواده  عنوان  به  پدربزرگ هاست.  و  مادربزرگ 
خانواده افسانه های عامیانه ایرانی از همه بسیار سپاسگزاریم. 

از طرف خانواده سلیمی
نویسنده پیش کسوت و پژوهشگر  منوچهر سلیمی - 
ادبیات عامیانه - متولد سال ۱۳۰۷ در ساوجبالغ که روز ۳۰ 
از دنیا  بیماری و کهولت سن در ۹2 سالگی  اثر  مرداد، در 
رفت. او کار نویسندگی را به صورت حرفه ای از سال ۱۳۴۸ 
آغاز کرده بود. سلیمی تألیف آثاری چون »مورچه و شیر«، 
پرافتخار«،  »نام  افالک«،  بر  حیات«، »سر  »غول«، »آب 
گردآوری  و  سخنگو«  طوطی  »افسانه های  »الشخوران«، 
در  را  گوتنبرگ  انتشارات  ایرانی«  »افسانه های  مجموعه 

کارنامه ادبی خود دارد.

آرزویی پس از درگذشت منوچهر سلیمی
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درایام محرم »همپای« رادیو صبا شوید

صبا«  »همپای  برنامه  ویژه 
تا  شنبه  از  محرم  ماه  مناسبت  به 
تهیه کنندگی  به  هرهفته،  چهارشنبه 
شبکه  آنتن  روی  جواهری  محسن 

رادیویی صبت می رود.
زنده  زنده  به طور   ، برنامه  این 

پخش  دقیقه   ۶۰ مدت  به   ۱۴:۳۰ ساعت 
می شود.هر خانه یک هیات )سوگواری در خانه(، فضای من )محتوای 
منتشر شده با موضوع محرم توسط مخاطبان در فضای مجازی(، رسم و 
رسوم شهرهای مختلف ایران در این ایام، دلنوشته های مخاطبان برای 
امام حسین )ع( و یاران و اهل بیت ایشان از جمله بخش ها و آیتم های 
برنامه »همپای صبا« در ماه محرم است.همچنین مخاطبان رادیو صبا 
www.radiosaba. می توانند تصاویر و فایل های خود را به نشانی

ir ارسال کنند تا در رادیونمای شبکه منتشر شود.

»اکسیر« روی آنتن شبکه شما

»اکسیر«  تلویزیونی  سریال 
به  زنجان  مرکز  سیمای  از  کاری 
شما  شبکه  از  محرم  ماه  مناسبت 

پخش می شود.
 ۴۰ قسمت   2۶ در  سریال  این 

دقیقه ای به کارگردانی احسان صادقی جهانی 
و تهیه کنندگی علیرضا ظریف، با حضور ثریا 
قاسمی بازیگر پیش کسوت سینما، رادیو و تلویزیون ساخته شده و در آن 
بازیگرانی همچون مجید مشیری، رامین راستاد، امیرمحمد زند، شراره 

درشتی، خشایار راد، امیرحسین صدیق و ... با وی همبازی هستند.
محور اصلی قصه مجموعه »اکسیر«، معضالت روز اجتماعی از جمله 
اعتیاد و قاچاق است و به گفته کارگردان، پیام اصلی سریال، آگاهی بخشی 
اجتماعی است، که هر شب حوالی  به نسل جوان و کاهش آسیب های 

ساعت ۱۹ از شبکه »شما« پخش خواهد شد.

هدیه ای متفاوت برای خالق »نی نوا«

همزمان با شصت و نهمین زادروز 
حسین علیزاده آهنگساز و موسیقیدان 
صاحب نام موزیک ویدئو »یک شیش« 
به همت علی جعفری پویان و عده دیگر 
نوازندگان صاحب نام کشور ساخته  از 

همزمان  و  شهریور ماه   اول  روز  از  و  شد 
با سالروز تولد حسین علیزاده در دسترس 
عالقمندان وی  قرار گرفت. این تک  آهنگ بر اساس قطعه »نینوا« اثر 
جاودان حسین علیزاده ساخته شده و برداشتی آزاد از آن قطعه است که 
با محورّیت ساز ویلون و همراهی اصوات الکترونیک سامان یافته است. 
بهنود یخچالی،علی جعفری پویان، یگانه حسینی نیا، مونیکا لران، 
علی جعفری پویان، سهراب بهرمندی، علی جعفری پویان، نگار نوراد، 
حامی حقیقی کامبیز باقری و علیرضا صفرنژاد،سوگل ضامنی و... جزو 

هنرمندانی هستند که ر تولید این اثر نقش داشته اند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

»خون خدا« آنالین اکران می شود

سیاوش حقیقی تهیه کننده فیلم 
تازگی  به  که  خدا«  »خون  سینمایی 
پروانه نمایش دریافت کرده، از اکران این 
فیلم به کارگردانی مرتضی علی عباس 
داد.  خبر  آنالین  به صورت  میرزایی 
سیاوش حقیقی گفت: با توجه به اینکه 

بنیاد سینمایی فارابی از شرکای این فیلم است 
در نظر داریم رایزنی هایی برای اکران آنالین آن کنیم چون در حالت عادی 
در ایام ماه محرم مردم به سینماها نمی روند . از این رو، تصمیم من و کارگردان 
این است که با توجه به مضمون فیلم در ماه محرم فیلم را به نمایش بگذاریم . با 
این وجود باید نظرات شرکا را نیز جویا شویم و قرار است بعد از اکران »خون 
خدا«، امتیاز آن را به تلویزیون نیز می فروشیم چون چندی پیش دوستان صدا 
و سیما به ما پیشنهاد خرید »خون خدا« را داده بودند اما بهتر این است که 
»خون خدا« ابتدا اکران شود و بعد ما اقدام به واگذاری آن به تلویزیون کنیم.
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مهجور ماندن موسیقي بانوان

نیوشا بریماني: کرونا بیشترین آسیب را به عرصه هنر زده است

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 1۵
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تلفن: 2630۵۸24- فکس: 2630۵۸24 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵۸ 

سازمان شهرستان ها:  09122۷۵2190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

موسیقي بانوان در کشورمان به دلیل محدودیت هایي 
که دارد، همواره مهجور مانده و در انزوا به سر مي برد 
که  هستیم  آن  شاهد  اخیر  سال هاي  در  حال  این  با 
نوازندگان مستعدي از جامعه بانوان در عرصه موسیقي 
درخشان ظاهر شده و همچنین گروه هایي نیز از بانوان 
تشکیل و به اجراي برنامه هاي موسیقیایي مي پردازند و 
این نشان مي دهد که محدودیت نمي تواند سدي براي 
بروز استعدادها باشد. نیوشا بریماني نوازنده کمانچه و 
سرپرست گروه موسیقی نوشه یکي از بانوان هنرمند و 
شاخص عرصه موسیقي به شمار مي رود که به شدت در 
این عرصه فعال بوده و کارهاي هنري متعددي انجام 
داده است. با او در دوران کرونا همراه شدیم که درواقع 
محدودیت هاي بیشتري را به محدودیت هاي بانوان در 
عرصه موسیقي افزوده تا بیشتر درباره فعالیت هایش در 

عرصه موسیقي و همینطور گروه نوشه بدانیم...

-این روزها چه مي کنید؟
*راستش این روزها هیچکس مشغول هیچ کاری 
نیست! البته ما سه ماه پیش برای کارهای مجوز کنسرت 
تمرین کردیم ولی فعال باید صبر کنیم که ببینیم چه 
اتفاقی می افتد. این روزها نه تنها موسیقی بانوان، بلکه 
نوازنده، آهنگساز، سالن دار، عکاس و همه عوامل اجرایی 
موسیقی دچار مشکل شده اند. موسیقی بانوان همیشه 
فکر می کنیم  اوصاف  این  با  االن هم  و  بوده  مهجور 
تا چندین ماه آینده اتفاق خاصی نیفتد. احتماال امسال 
نتوانیم کنسرت برگزار کنیم و شاید فقط بتوانیم تک 

آهنگ ضبط کنیم.

-گویا آلبومي را هم در دست انتشار دارید؟
*راستش انتشار آلبوم در برنامه های ما جای ندارند. 
احسان کرمی هم فعال در ایران نیست که بخواهیم تک 
آهنگ ضبط کنیم. االن بیشتر دنبال پیدا کردن ترانه 

خوب هستیم تا آهنگسازی کنیم.

-در این مدت که به دلیل کرونا فعالیت هاي هنري 
تعطیل بوده، شما چه کردید؟

*من در این مدت تدریس می کردم و شاید آسیب 
این موضوع برایم کمتر بود، اما از یک جهت هم درآمد 
کامل من از کنسرت است و نه تدریس. من در حال حاضر 
تدریس می کنم ولی می دانم بسیاری از نوازنده ها بیکار 
شده اند و حتی دارند سازهای خودشان را می فروشند. واقعا 

این موضوع ناراحت کننده  است.

-تدریس آنالین موسیقي تجربه خوبي بود؟
*به نظرم تدریس آنالین برای هنرجوی مبتدی 
فایده ندارد ولی برای هنرجویان که تجربه دارند می توانیم 
انجام بدهیم. تجربه جالبی است. در وقت  این کار را 
هنرجوها صرفه جویی می شود چون در خانه می نشینند و 
آموزش می بینند. کالس آنالین مزیت های زیادی دارد 
ولی برای هنرجویان مبتدی خوب نیست. من در این 
مدت هنرجوی مبتدی نگرفتم ولی برای هنرجویاني که 
ساز بلد هستند و باالی یک سال کار کرده اند مشکلی 

پیش نمی آید.

-به نظرتان به صورت کلي، کرونا چه آسیبی به 
موسیقی زده است؟

است.  زده  آسیب  موسیقی  به  *کرونا صددرصد 
بسیاری از مشاغل از مدت ها قبل کار خودشان را شروع 
کرده اند و تنها قشری که بیشترین آسیب را دیده، هنر 
است. خوشبختانه من هنوز به مشکل مالی نخوردم ولی 
در این اوضاع کنونی و گرانی ها، دلم برای همکارانی که 
مسئولیت خانواده بر دوششان است می سوزد. این کار ما 

حاال حاالها کار نمی شود.

-با وجود مشکالتی که برای فعالیت بانوان در زمینه 
موسیقی وجود دارد، چه چیزی شما را وادار می کند که 

این مسیر را ادامه بدهید؟
وارد  سالگی   ۱۱ از  ولی  است  سالم   ۳۵ *من 
هنرستان موسیقی شدم. شاید ۶ سال اولش هدفمند نبود 
و نمی دانستم قرار است به کجا برسم ولی از ۱۶ سالگی 
کم کم وارد بازار کار شدم و آرزو داشتم روی صحنه بروم 
و بنوازم. خدا را شکر می کنم که االن توانسته ام حداقل 
۹۰ خانم را دورهم جمع کنم و یک گروه تشکیل بدهم. 
کار کردن با خانم ها و دورهم جمع کردن شان خیلی کار 
سختی است. خیلی خوشحالم از اینکه با کسانی همکاری 
می کنم که همه حرفه ای هستند. ما حدود ۱2 یا ۱۳ سال 
است که با هم کار می کنیم و من فکر می کنم تنها گروه 

به  تغییری نکرده است.  باشیم که اعضایش  موسیقی 
همین خاطر از همه بچه هایی که کنار ما حضور دارند، 
تشکر می کنم. ما در گروه مان نوازنده های کاربلدی مثل 
خانم مینو قاسم پور را داریم که تجربه خیلی بیشتری از 
من دارند. حضور چنین افراد با تجربه ای در گروه باعث 
افتخار من است. دوست ندارم شعار بدهم ولی همیشه 
کار کردن در بدترین شرایط، کار را برایم جذاب تر می کند. 
سعی می کنم قانون را رد نکنم ولی اگر چیز بی منطقی 

گفته شود، قطعاً کنار نخواهم آمد.

به دلیل همین محدودیت ها و  این مدت و  -در 
سختي ها هیچ وقت به فکر مهاجرت نیفتادید؟

*من ۱۰ سال پیش مهاجرت کردم ولی خیلی زود 
برگشتم چون دیدم آنجا نمی توانم پیشرفت کنم. نهایت 
پیشرفتی که می توانستم بکنم این بود که در خانه فرهنگ 
و هنر ایرانی  تدریس کنم و یا چند اجرا برگزار کنم. در 
ایران بیشتر می توانم فعال باشم. وقتی اینجا فعال باشم، 
می توانم با هنرمندان خارج از کشور هم همکاری کنم. 
االن ۸ سال است که دارم با یک گروه اروپایی کار می کنم 
و به ایتالیا می روم و می آیم. می توانستم کال بروم آنجا 
کار کنم ولی من ایران را دوست دارم و سعی می کنم 
شرایطش را بپذیرم. االن خیلی خوشحالم که یک گروه 

۹۰ نفره دارم که البته تا پیش از کرونا هر دوماه یک بار 
وحدت  تاالر  در  خانم  برای ۷۰۰  اجرایی  می توانستیم 
مختلط هم  گروه های  از  خیلی  در  باشیم. شما  داشته 
نمی بینید که سالن ۷۰۰ نفره را پر کنند. خوشحالم که 
االن حمایت مخاطبان را با خودمان داریم. کاری که ما 
انجام می دهیم، صددرصد سخت است ولی همکاری 
که با ما می شود، شاید 2۰ درصد باشد. اصال همکاری 
نمی کنند. من همیشه گفته ام همین که برای گروه هایی 
مثل گروه ما هیچ سدی نگذارند، باید خوشحال باشیم. 
غیر از شورای موسیقی که همکاری خوبی با ما دارد، 

همکاری خاص دیگری با ما نمی شود.

-جمع کردن نوازنده های برجسته خانم در کنار هم 
کار سختی نیست؟

*من با خانم مینو قاسم پور ۱۶ سال است که ارتباط 
خانوادگی دارم. ایشان مثل مادر دوم من است. در مورد 
عسل ملک زاده هم همینطور. اولین همکاری من با عسل 
ملک زاده اینطوری شکل گرفت که به گروه آوای مهربانی 
معرفی اش کردم چون من تقریبا ۹ سال با آوای مهربانی 
کار می کردم. بعد با هم در یک گروهی که برای همسر 
سابق خانم شهرام ناظری بود، کار کردیم و در اروپا تور 
کنسرت برگزار کردیم. بعد از آن خانم ملک زاده در همه 
گروه هایی که من رهبر ارکسترش بودم، حضور داشت. 
بسیار خانم با اخالقی است و مسلما اخالق است که 
شما را در گروه ها نگه می دارد. نوازنده خوب خیلی زیاد 
است ولی بعضی از آنها به لحاظ اخالقی نمی توانند کار 
گروهی را بپذیرند و با گروه همکاری کنند. در گروه من 
هم یک نفر همچین مشکلی داشت که آن آدم حذف 
شد. بقیه کماکان هستند و در این سال ها هیچ مشکلی 

پیش نیامده است.

-به صورت کلي چطور وارد موسیقی شدید؟
*در خانواده ما کسی رشته تحصیلی اش هنر نبود 
و فقط پسر خاله های مادرم که برادران دره باغی هستند، 
مشوق من بودند. من را فرستادند که امتحان ورودی 
هنرستان را بدهم. مادرم و بقیه فکر می کردند که من رد 
می شوم ولی خدا را شکر قبول شدم. از ۱۱ سالگی وارد 
هنرستان موسیقی شدم و موسیقی کم کم از اول و دوم 
دبیرستان برایم جدی شد. اوایل سازم را دوست نداشتم 

و می خواستم عوض کنم. آنقدر ساز سختی بود که اصال 
ارتباط نمی گرفتم ولی معلمم آقای سعید فرج پوری باعث 
شدند که من بمانم و عالقه پیدا کنم. بعد هم وارد دانشگاه 
عالی موسیقی شدم و رشته تحصیلی ام کامال شد موسیقی. 
من تجربه اجرایی ام خیلی باال بوده و این باعث شده که 
بتوانم یک کمی اخالق حرفه ای را یاد بگیرم. همیشه 
گفته ام که مدیون استاد اردشیر کامکار هستم که واقعا 

درس اخالق به من دادند.

-چه شد که تصمیم گرفتید گروه نوشه را تاسیس 
کنید؟

*اولین بار که رهبر ارکستر شدم، ۱۸-۱۹ سالم بود. 
از گروه پریشاد شروع کردم و بعد وارد گروه آوای مهربانی 
شدم. در گروه های مختلف دیگری هم حضور داشتم تا 
اینکه رسید به گروه خنیاگران مهر به آهنگسازی آقای 
بهزاد عبدی. من سرپرست ارکستر خنیاگران مهر هستم 
که این باعث افتخار من است. همیشه آرزویم بود که در 
رشته تحصیلی ام که موسیقی سنتی بوده است، کار کنم 
که این اتفاق در گروه خنیاگران مهر افتاد. از ۸ سال پیش 
دیگر دوست داشتم که گروه خودم را داشته باشم. از صفر 
شروع کردم و کم کم جلو آمدم تا این که نامزد خودم، 
آقای پرهام صوفی به عنوان تهیه کننده آمدند پشت قضیه. 
من آلبوم نیوش را تهیه کردم که خیلی آلبوم پرخرجی 
بود. ۸۵ میلیون تومان سر آن آلبوم هزینه کردم. خیلی 
خوشحالم چون از دید خودم بهترین شناسنامه را برای 

خودم تهیه کردم.

-تا به حال پیش آمده که به بعضی از هنرمندان خانم 
داخلی یا خارجی حسادت کنید و دوست داشته باشید کار 

آنها را اجرا کنید یا بخواهید شبیه آنها باشید؟
*نه واقعا. ما کسی را نداریم که کپی کاری کند و 
موفق باشد. اما آدم صددرصد ایده می گیرد. ممکن است 
شما یک اجرای موفقی ببینید و از آن ایده بگیرید. این 

طبیعی است.

-اخیرا خانم های بازیگر وارد حوزه موسیقی شده اند! 
معموال صدای خیلی خوبی هم ندارند و فقط به خاطر 
عشق و عالقه ای که دارند برای بانوان کنسرت می گذارند. 

این به کار شما لطمه نمی زند؟
*واقعیت این است که من اینطوری به قضیه نگاه 
نمی کنم و حتی به نظرم خوب است که مردم همه را ببینند 
و بعد خودشان انتخاب کنند. کمااینکه االن موسیقی پاپ 
ما هم غنی نیست و ما فقط چند خواننده خوب داریم. ما 
آقای حامی، آقای نیما مسیحا، آقای مانی رهنما و آقای 
بابک جهانبخش را داریم که موسیقی شان غنی است. 
االن موسیقی هایی وارد می شوند که تاریخ مصرف دارند و 
یک سال بعد هیچ اثری از آنها نمی ماند. بنابراین من فکر 
می کنم در حوزه موسیقی بانوان هم باید صداهای مختلفی 
بیاید تا خانم ها خودشان انتخاب کنند که چه کسی بماند 
و چه کسی برود. به شخصه از میان خانم های بازیگر، 
صدای خانم مرجانه گلچین را خیلی دوست دارم. تنها 
دو نفر از خانم های بازیگر که آواز می خوانند، تحصیالت 
موسیقی را گذرانده اند که یکی خانم مرجانه گلچین است 

و دیگری خانم شهره سلطانی. واقعا خوب هستند.

-معموال خانم هایی که در حوزه موسیقی بانوان کار 
می کنند به تماشای کنسرت های همکاران شان نمی روند. 

دلیلش به همان حسادت برمی گردد؟
*البته من دارم این کار را انجام می دهم. من خودم 
حداقل کسانی که با آنها کار کرده ام را به کنسرت هایم 
دعوت می کنم. مثال در چند کنسرت از خانم پریچهر 
خلوتی و خانم سهیال پورگرامی دعوت کردم که تشریف 
بیاورند. هنرمندانی که حداقل یکبار با آنها همکاری کرده ام 
را به کنسرت های گروه دعوت می کنم چون برایم ارزشمند 
هستند. درک شان می کنم که دوره آنها چقدر سخت تر 
بوده است. خیلی شرایط بدی را گذرانده اند تا توجه بیشتری 
به آنها شود. کماکان دارند کار می کنند و کنسرت هایشان 

برگزار می شود. امیدوارم به همین شکل ادامه بدهند.

-بهزاد عبدی یکی از آهنگسازهای برجسته کشور 
است. به نظر خودتان چه چیزی باعث می شود که همچین 

هنرمندی با شما همکاری کند؟
*همکاری با آقای عبدی باعث افتخار است. نظر 
لطف ایشان بوده که من را به عنوان سرپرست ارکستر 
خنیاگران مهر انتخاب کرده اند. گروه خنیاگران مهر را 
واقعا گروهی است که چیزی کم  دارم.  خیلی دوست 
از گروه آقایان ندارد. این را در اجراهایی که داشته هم 
ثابت کرده است. ما خیلی خوشحال می شدیم که در گروه 
خنیاگران مهر که یک گروه نوازنده محور است، خواننده 
مهمان هم داشته باشیم که به همین خاطر اجراهایی با 

آقای محمد معتمدی و آقای وحید تاج داشتیم. کم سعادت 
بودیم که نتوانستیم در خدمت آقای ساالر عقیلی و آقای 
علیرضا قربانی باشیم. باز هم می گویم که همکاری با 
آقای عبدی برای من باعث افتخار است. ایشان مثل 
استاد من هستند و من هر جلسه از ایشان درس می گیرم.

-در حال حاضر ما شاهد این هستیم که نوازنده ها 
بار اصلی گروه را به دوش می کشند ولی در نهایت این 
خواننده است که دیده می شود. شما چقدر به خواننده محور 

بودن گروه ها اعتقاد دارید؟
*من خودم یک نوازنده هستم و قطعا دوست ندارم 
این طوری باشد ولی این اتفاق در همه جای دنیا می افتد و 
ما می بینیم که نوازنده ها خیلی کمتر مطرح می شوند. در 
کنسرت هم خواننده  بیشتر بولد می شود و ما هم نمی توانیم 
جلوی خواننده ساالری را بگیریم. من خوشحالم که گروه 
نوشه ثابت است چون این نشان می دهد که ما همیشه 

هستیم و این خواننده ها هستند که تغییر می کنند.

-در تمام این سال ها هیچ وقت نخواستید خوانندگی 
را هم تجربه کنید؟

*واقعیت این است که خیلی دوست ندارم این کار را 
انجام بدهم چون از چند شاخه بودن بدم می آید و دوست 
دارم در همین یک شاخه باقی بمانم. گرچه معموال یک 
حس قابل درکی بین آهنگسازان وجود دارد که دوست 
دارند آهنگ هایشان را خودشان بخوانند ولی من جلوی 
این حس را می گیرم. من حتی اگر خواننده هم بودم، خیلی 
فیدبک خوبی از مخاطبانم نمی گرفتم. ما آهنگسازان بسیار 
خوبی داریم که توانایی خواندن هم دارند ولی آن جوابی 

که باید از مخاطب بگیرند را نمی گیرند.

-شما به عنوان یک نوازنده خانم فعالیت می کنید و 
این کمی کار شما را سخت تر می کند. آیا تا به حال کسی 
از بین مردم یا مسئولین وزارت ارشاد باعث آزارتان شده 
است؟ منظورم کسی است که بخواهد شما را از کاری 

که انجام می دهید دل سرد کند.
*صددرصد افرادی بوده اند که بخواهند این کار را 
انجام بدهند ولی به نظرم این مشکالت ممکن است 
اول مصاحبه  بیاید. همانطورکه  پیش  برای هر شغلی 
اشاره کردم، این مشکالت نه تنها مانع فعالیتم نمی شوند 
بلکه کار را برایم جذاب تر هم می کند چون من کمی لج باز 
هستم و اگر بگویند کاری را انجام نده، از قصد آن کار 
را انجام می دهم. به همین خاطر خیلی از این صحبت ها 
ناراحت نمی شوم. من به کارم خیلی اعتقاد دارم و همیشه 
می گویم زندگی خودت را کن تا خدا برایت خوب بیاورد. 
معموال هم به کسی کاری ندارم و می گویم اگر کسی 
بخواهد برای من سنگ بیندازد، قطعا برای خودش هم 

اتفاق خوبی نخواهد افتاد. کماکان هم شاهد این اتفاق 
هستیم و می بینیم برای آنها اتفاق ویژه ای رخ نمی دهد 
ولی کسانی که راه خودشان را می روند، خیلی موفق تر 

ظاهر می شوند.

-شما به عنوان رهبر ارکستر گروه نوشه فعالیت 
دارید ولی فقط یک رهبر نیستید و عالوه بر رهبری  
باید به فکر اسپانسر و آفیش ها هم باشید. به نوعی از 
صفر تا صد بار این گروه به دوش شما است. این کارتان 

را سخت تر نمی کند؟
با خودم  *همینطور است. همه صفر تا صد کار 
است چون هیچکس به اندازه خودم دلش برای این کار 
نمی سوزد. البته یک شرکت فرهنگی هنری هم با ما 
همکاری می کند و ما هم از این بابت خوشحال هستیم. 
من گاها در پروسه کار دل سرد می شدم ولی آقای پرهام 
صوفی می آمدند به من دلداری می دادند و می گفتند به 

حرف  دیگران توجه نکنم و کار خودم را انجام بدهم.

مهمانان  نوشه  گروه  گذشته  کنسرت های  -در 
شاخص حضور پیدا کردند. این ارتباط ها چطور شکل 

گرفت؟
*همسر دکتر ظریف خیلی به ما لطف داشتند و با 
حضورشان به نوعی از موسیقی بانوان حمایت کردند. من 
با همسر آقای جهانگیری ارتباطی ندارم و فکر می کنم 
ایشان از طرف خانم منصوری دعوت شده بودند. خود من 
خوشبختانه ارتباط خیلی خوبی با بازیگران از جمله همسر 

آقای شهاب حسینی دارم. ایشان دوست بسیار گل بنده 
هستند و من هر چقدر از شخصیت خوب شان بگویم کم 
است. همچنین از خانم ها مرجانه گلچین و شهره سلطانی 
تشکر می کنم. خیلی خوشحال می شوم وقتی می بینم 
این عزیزان با اینکه همکار ما نیستند ولی از ما حمایت 
می کنند. متاسفانه همکاران ما حاضر نیستند یک پوستر 
از کنسرت ما را بگذارند و تبلیغ کنند. این اتفاقات کمی 
نگران کننده است، اما برای من دیگر عادی شده است. 
ما خیلی خوشحال می شویم اگر بازار همه همکاران مان 
رونق پیدا کند. من صرفا کارم موسیقی است و درآمدی 
جز موسیقی ندارم. با افتخار هم می گویم که ماشینم را 
برای تولید آلبوم قبلی ام فروختم چون می خواستم هر طور 
که شده این اتفاق صورت بگیرد ولی بعدا یک جاهایی 
دل آرزده شدم. مثال صداوسیما بدون اجازه کارهایم را 
پخش می کند و حتی اسم من را در تیتراژ پایانی نمی آورد. 
ما یکبار از آنها شکایت کردیم که دادگاه حق را به ما 
داد و ما خسارت  گرفتیم ولی باز دارند از همان اثر در 
یک برنامه دیگر استفاده می کنند. ما به زودی دوباره از 
آنها شکایت خواهیم کرد. وقتی آنها برای ما احترام قائل 

نیستند و اجازه نمی گیرند، ما چرا نباید شکایت کنیم!؟

-صبحت های پایانی...
*از همه همکارانم تشکر می کنم که همیشه در کنار 
من بودند و هستند. مطمئنا من بدون وجود آنها هیچی 
نبودم. نوشه، یک گروه است و یک فردیت نیست. ما 

همه با هم توانسته ایم به اینجا برسیم.
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