
هدف دولت توزیع عادالنه ثروت 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود دویست 
داریم که  آور  زیان  و  بازنشسته مشاغل سخت  نفر  هزار 
پیشنهاد جدیدی برای حل مشکالت آنها در زمینه همسان 

سازی حقوق در دست اجراست.
محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با اشاره به 
افتتاح ۳هزارو ۵۰۰میلیارد طرح های تولیدی با تامین اشتغال۲۶هزار 

نفر در مجموعه تعاونی های سراسر کشور در آینده نه چندان دور، 
اظهار کرد: یا توجه به تغییر بازار کار تالش شده است که تعاونی ها 
بر پایه دانش و استارت آپ و مراکز نواوری برای تعاونی های نوبنیاد 

ایجاد شود.
وی ادامه داد: قرار است با روش های جدید تامین مالی خرد 
و به شکل تضمین شده از طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاری 

بخش تعاونی، تامین مالی تعاونی ها تسهیل شود. همچنین تالش 
شده است تا از منابع بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید، 
منابع با نرخ های ترجیحی در اختیار تعاونی های روستایی، منطق 
نیز در دولت  تعاون  مرزی و محروم قرار گیرد. سند توسعه بخش 

در حال تهیه است.
صفحه۳

رئیس جمهور گفت: ملت ایران اگر مقاومت نمی کرد و سختی ها را تحمل 
نمی کرد، دشمن سال ۹۷ ما را به زانو درمی آورد. آنها می خواستند ما را به نقطه 

فروپاشی نظام بکشانند.
ما  اینکه  بیان  با  حجت االسالم حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت 
امروز در برابر همه توطئه ها و فشارهایی که از سوی دشمنان ما بویژه از سوی آمریکا علیه 
ملت ایران وارد می شود، اظهار داشت: ملت ایران با مقاومت توانسته است دربرابر قدرت های 
بزرگ موفق باشد. ایستادگی این ملت است که ما امروز می بینیم دیپلمات های ما در صحنه 
فعالیت سیاسی هستند و آمریکا را دچار شکست می کنند. اینکه در شورای امنیت هر روز 

آمریکا شکستی را تحمل می کند به دلیل ایستادگی این ملت است.
صفحه۲

حفر و تکمیل ۱۰۹ حلقه چاه نفت و گاز 
توسط شرکت ملی حفاری

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل ۱۰۹ حلقه چاه نفت 
و گاز با ثبت متراژ حفاری ۱۳۳ هزار و ۲۲۲ متر در یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش شرکت ملی حفاری ایران، سیدعبداهلل موسوی با گرامیداشت هفته 
دولت و بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: از تعداد چاه های تکمیل شده، 
۳۰ حلقه توسعه ای، ۱۰ حلقه اکتشافی توصیفی و ۶۹ حلقه تعمیری تکمیلی بوده است و 
نیز در چاه های نفت و گاز  افقی و جهت دار  در همین مدت ۱۹ هزار و ۳۱۳ متر حفاری 
انجام و عمیق ترین و نخستین چاه جهت دار در سازند کژدمی میدان آزادگان جنوبی از سوی 

متخصصان این شرکت با موفقیت حفر شد.
وی با اشاره به اینکه این گزارش مربوط به عملکرد شرکت از ابتدای شهریور ۹۸ تا 
اول شهریور ۹۹ است، تعداد دکل های حفاری خشکی و دریایی ملکی شرکت ملی حفاری 
را ۷۲ دستگاه عنوان کرد و افزود: مجموع چاه های حفر شده در گستره شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، شرکت نفت فالت قاره ایران، شرکت مهندسی و توسعه نفت، شرکت نفت 
و گاز پارس، شرکت نفت و گاز اروندان، شرکت نفت مناطق مرکزی و مدیریت اکتشاف 

شرکت ملی نفت ایران و مابقی در قالب پروژه ای بوده است.
صفحه۳

مجانی شدن برق آرزوی ۴۲ساله مردم بود با حضور در جمع پرسنل اداره کل خزانه داری صورت گرفت

قدردانی حجت اله صیدی در روز کارمند
 از کارکنان بانک صادرات ایران

بهای جهانی طال در سراشیبی
چهارشنبه  روز  در  دالر  ارزش  افزایش 
سبب شد بهای طال در بازارهای جهانی با افت 

روبرو شود.
خبرگزاری رویترز گزارش داد، اکنون بهای 
هر اونس طال در بازارهای جهانی با  ۰.۵ درصد کاهش به یک 
هزار و ۹۱۸ دالر و ۷۷ سنت رسیده است.همچنین در بازارهای 
آمریکا نیز بهای فلز زرد با افت ۰.۱ درصدی در سطح یک 

هزار و ۹۲۵ دالر و ۳۰ سنتی ایستاده است.
گفتنی است شاخص بهای طال در بازارهای آمریکا در 
مقایسه با سایر ارزهای رایج در جهان با افزایش ۰.۲ درصدی 
روبرو شده است.گزارشها نشان می دهد، مقامات چین و آمریکا 
دوشنبه هفته جاری درباره چگونگی اجرای فاز نخست توافق 
بین آمریکا و چین تبادل نظر کردند که این مساله سبب رونق 

شاخص ها در بازارهای مالی امریکا شده است.
صفحه۳

شهردار مشهدمقدس:

شهرداری و شورای شهر مشهد 
»ید واحده« یکدیگر هستند
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
خانه سینما پرونده 
هنرمندان متخلف 
را پیگیري مي کند

6ورزش
قوچان نژاد مهاجم 
اول زوله در فصل 

جدید

هنگ 7فر

اين روزها موضوع عجيب تجاوز به تعدادي از دختران دانشجو 
توسط فردي كه به تازگي دستگير هم شده، به يك موضوع داغ 
اجتماعي تبديل شده است. موضوعي كه نبايد به سادگي از آن 
گذشت چرا كه بسياري از اين قربانيان يا به واسطه ترس از 
آبرو و يا به دليل نداشتن آگاهي كامل از قوانين، جرات شكايت 

از فرد متجاوز را نداشتند

به گزارش فوتبال نيوز هلند، رضا قوچان نژاد كه با درخشش 
در زوله توانست اين تيم را در سطح اول ليگ هلند نگه 
دارد، در فصل جديد از آمادگی بااليی برخوردار است. اين 
بازيكن دردديدارهای دوستانه تيمش توانسته با گلزنی و 
بازيهای مطلوب نشان دهد می شود برای او روی فصل جديد 

به عنوان مهاجم اول حساب باز كرد.

مهدی اخوان ثالث دراسطوره سازی و داستان پردازی تبحر 
ويژه ای داشت. آثار او تلفيقی از زبان كهن، فكر و نگاه نو 
بود و اين شاعر توانست با نمادگرايی و ديدگاه نوين خود 
انسان را با دردها، احساس، عشق و حسرت ها آشنا كند و 
سبكی تازه را در عرصه شعر و ادب اين مرز وبوم پديد آورد.

اخوان ثالث؛ شاعر 
اسطوره ساز و 
نوپرداز معاصر

پیشنهاد جدید برای حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور

WWW.YOUTHWORLD.IR

روابط عمومی اداره کل امور زندان های استان ایالم

تا   قرارداد  و  مناقصه  اسناد  ثبت  و  دریافت  برای  توانند  داوطلب می  شرکت های   : مهلت دریافت اسناد مناقصه 
۱۳۹۹/۶/۱۶ به آدرس www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( مراجعه نمایند.

مهلت ارائه و ارسال پیشنهادات :  لغایت تاریخ ۹۹/۰۶/۲۶ می باشد. 

آدرس ارسال مدارک و اسناد مزایده )صرفاً پاکت الف(: استان کردستان ، شهرستان سنندج ، میدان آزادی ، 
ابتدای خیابان آبیدر ، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، کد پستی ۶۶۱۸۶۳4۶۸۳ ) دبیر خانه محرمانه (

شناسه آگهی : ۹۶4۰۵۳

درمانی  بهداشتی  وخدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه    : آگهی  موضوع 
استان کردستان درنظردارد واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات 
تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی و ابنیه و تجهیزات غیرپزشکی بیمارستان 
بوعلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان ازطریق برگزاری مناقصه 
عمومی)یک مرحله ای( به شرکتهاي صالحیت دار و واجد شرایط واگذار نماید.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای
 همراه با ارزیابی کیفی، شماره 99-13

نوبت اول 

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در نظر دارد پروژه ی مذکور در جدول ذیل را ازطریق 
مناقصه عمومی واگذار نماید. 

مبلغ تضمین) ریال(مبلغ برآرود) ریال(عنوان پروژه ردیف

۱۰۱.۱4۰.۰۰۰ ریال۲.۰۲۲.۶4۳.۵۷۹ ریالاجرای کامل پارک مطهری شهرستان کوهدشت۱

 احداث کانال سنگی جمع آوری ابهای سطحی۲
۱۰۰.۷۰۰.۰۰۰ ریال۲.۰۱۳.۳۲۸.4۰۳ ریالکرگانه شهرستان خرم آباد

الزم به ذکر است مدارک و مستندات شرکت در مناقصه شامل برآورد ریالی، وسایر جزئیات 
در پایگاه اینترنتي تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir قابل 

دریافت نیز می باشند . .  

تاریخ انتشار در سامانه 1399/06/06
مهلت دریافت اسناد مناقصه 1399/06/10

مهلت  تحویل پیشنهادات مورخ 1399/06/20
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه عمومی مورخ 1399/06/22

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان

آگهی 
مزایده

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان به موجب مصوبه  مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰4 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد بهره 
از جایگاه CNG جهاد واقع در شهرک گلستان، جنب بیمارستان کوثر را طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. لذا  برداری 
بدینوسیله از کلیۀ متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ همه روزه در ساعات اداری، به جز ایام 
تعطیل، جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان به آدرس: سمنان، بلوار ۱۵ 
خرداد، جنب مرکز معاینه فنی سبک شماره یک سمنان مراجعه نموده و تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ پیشنهاد خود را به دبیرخانه 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان به آدرس مذکور تسلیم نمایند.
تلفن تماس جهت کسب اطالع بیشتر: ۰۲۳-۳۳4۶۱4۱۵

سازمان در رد و یا قبول یک یا همۀ پیشنهادات مختار می باشد.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان

معاون اجتماعی فرهنگی شهردار تهران گفت: نمایشگاه 
»عطر سیب« به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی مصوبه ستاد 

ملی مقابله با کرونا در دهه دوم محرم برگزار خواهد شد.
محمدرضا جوادی یگانه، ضمن اشاره به واگذاری رایگان 
فضاهای باز شهری به هیأت های مذهبی، توضیح داد: با وجود 
این فضاهای عمومی شهرداری تهران در اختیار هیأت های مذهبی 
قرار گرفت که این امر موجب تحسین امام جمعه موقت تهران، 
فرمانده سپاه تهران، فرمانده پلیس تهران و هیأت های مذهبی 

پایتخت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مقرر شد تعدادی از این نمایشگاه ها در 
فضای نیمه باز با رعایت دستورالعمل های کرونایی در ۱۰ نقطه 
از شهر پیش از آغاز ایام محرم برگزار شود، افزود: با توجه به 
دستورالعمل جدید ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، مبنی بر 
برپا نکردن هر فضایی که سبب ایجاد تجمع شود، این امکان 

نیز سلب شد.
این در صورتی است که معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران، طراحی و اجرای ۱۰ نمایشگاه فرهنگی در ۱۰ 
نقطه از شهر را آغاز کرده بود. همچنین حضرت آقا در سخنرانی اخیر 

خود تأکید فرمودند که همه عزاداران حسینی برای برگزاری مراسم 
باید تابع دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا باشند.

وی یادآور شد: با لغو برپایی نمایشگاه فرهنگی »عطر 
سیب« در دهه اول محرم، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
فضا  شدن  مهیا  برای  دیگری  سمت  به  را  خود  اقدامات 
برای عزاداران حسینی برد. با توجه به اینکه امکان برگزاری 
شیوه های گذشته امکان پذیر نیست بنابراین شهرداری از ذکر و 
یاد »اباعبداهلل« مدد گرفت و تالش کرد که شکوه این نام را در 

قالب های جدید دنبال کند.

نمایشگاه »عطر سیب« در دهه دوم محرم برگزار خواهد شد

صفحه۳



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1542- پنجشنبه 6 شهریور 21399 معه جا

توسعه مهارت های فنی و حرفه ای زمینه ساز جهش تولید است
سنندج - نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای 

اسالمی گفت: پیش نیاز جهش تولید توسعه مهارت های فنی و حرفه ای است.
شیوا قاسمی پور اظهار داشت: مهارت باید به فراگیران حتی محصالن آموزش 

داده شود تا بتوانند به راحتی وارد بازار کار شوند.
وی افزود: در شرایط امروزی آموزش صرف فنی نمی تواند ما را موفق کند 
و مهارت های کسب و کار، تجارت الکترونیک و اخالق در کنار آن باید آموزش 

داده شود.
نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: در استان محروم کردستان باید به دنبال اجرایی کردن سند توسعه مهارتی 

باشیم و باید نیاز شهرستان ها بر اساس بازار کار دیده شود.
قاسمی پور یادآور شود: باید برای جامعه زنان فعال نیازمند کارگاه هایی تجهیز 
شوند تا آموزش های مهارتی را به آنان ارایه دهند تا بتوانند به اشتغال زایی در 

آینده برسند.
وی بیان کرد: برای جامعه روستایی در استان کردستان نیز باید برنامه مدونی 
تدوین شود و آموزش به افراد جویای کار در این محیط ها داده شود تا بتوان از 

مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کرد.

تحقق سند مهارت، زمینه ساز رفع مشکل بیکاری در استان کردستان
سنندج - نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگالن در مجلس شورای 
اسالمی گفت: تحقق سند مهارت کردستان که در سال گذشته تدوین شده است، 

می تواند در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار موثر باشد.
پرویز اوسطی ظهر اظهار داشت: مهارت و دانش فنی، نسبت اشتغال و سرمایه 

گذاری سه آسیب در حوزه اشتغال هستند که با آن مواجه هستیم.
وی افزود: در بحث مهارت و دانش فنی پس از انقالب تاکید ویژه ای بر 
آن شد تا بتوانیم به مرزهای دانش جهانی دست یابیم و به نوعی به عنوان مرجع 

دانش شناخته شویم و سیاست های ما باید بر این مبنا تدوین شود.
نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگالن در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: در بحث نسبت اشتغال می بینیم که بیش از ۵۰ درصد از اشتغال ما در 
بخش خدمات است در حالی که بیشتر آنها را نیز شغل های کاذب ایجاد کرده 
است و این در حالی است که کشاورزی ظرفیت بسیار باالیی در کردستان دارد 

اما بعد از صنعت در جایگاه سوم قرار دارد.
اوسطی یادآور شد: سرمایه گذاری نیز یکی دیگر از آسیب هایی است که 
در این استان در طول دوران چهل ساله انقالب رشد متوازنی با سایر استان های 
کشور نداشته و فاصله بسیاری داریم که نیاز به سند توسعه استان داریم تا منجر 

به رونق اقتصاد و رفع بیکاری استان شود.
نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگالن در مجلس شورای اسالمی 
گفت: آموزش های مهارتی سرمایه های بسیاری نیاز دارد و به همین دلیل نباید 
پس از اتمام آموزش ها زنجیره را پاره کرد و فضای ایجاد اشتغال برای کارآموزان 

را ایجاد کرد.

مبادالت اقتصادی مان را با کشورهای تحریم شده تقویت کنیم
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی گفت: ما باید مبادالت اقتصادی 
خود را با کشورهایی که مورد تحریم قرار گرفته اند، افزایش دهیم که این مسئله 

راهکار مناسبی برای دور زدن تحریم ها است.
محمدحسن آصفری  با تأکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهایی برای مقابله با 
تحریم ها، گفت: کشورهایی در سطح جهان وجود دارند که مانند ایران مورد تحریم 

آمریکا و کشورهای غربی قرار گرفته اند و ما باید با این کشورها متحد شویم.
وی بیان کرد: اگر ما بتوانیم یک مجموعه متحد و منسجمی را با کشورهایی 
که مورد تحریم آمریکا قرار گرفته اند، شکل دهیم قطعًا می تواند در برون رفت از 
مشکالت اقتصادی تأثیرگذار باشد و راهکار بسیار خوبی برای مبادالت اقتصادی 

کشورمان است.
ویتأکید کرد: ما باید مبادالت اقتصادی خود را با کشورهایی که مورد تحریم 
این  با  ارتباط  و  باشگاه تحریمی ها  تقویت کنیم و تشکیل  قرار گرفته اند،  غرب 

کشورها، راهکار مناسبی برای دور زدن تحریم ها است.

مجانی شدن برق آرزوی ۴۲ساله مردم بود
تحمل  را  سختی ها  و  نمی کرد  مقاومت  اگر  ایران  ملت  گفت:  رئیس جمهور 
آنها می خواستند ما را به نقطه  نمی کرد، دشمن سال ۹۷ ما را به زانو درمی آورد. 

فروپاشی نظام بکشانند.
حجت االسالم حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه 
ما امروز در برابر همه توطئه ها و فشارهایی که از سوی دشمنان ما بویژه از سوی 
آمریکا علیه ملت ایران وارد می شود، اظهار داشت: ملت ایران با مقاومت توانسته 
است دربرابر قدرت های بزرگ موفق باشد. ایستادگی این ملت است که ما امروز 
می بینیم دیپلمات های ما در صحنه فعالیت سیاسی هستند و آمریکا را دچار شکست 
می کنند. اینکه در شورای امنیت هر روز آمریکا شکستی را تحمل می کند به دلیل 

ایستادگی این ملت است.
این   تحمل  می گفت  و  ایران مقاومت نمی کرد  ملت  اگر  گفت:  روحانی 
مشکالت فرای مقاومت من است و سختی ها را تحمل نمی کرد، دشمن در همان 
برابر  ایران در  زانو درمی آورد. ملت  به  را  را برمی گرداند و ما  سال ۹۷ قطعنامه ها 
دشمن تسلیم نشد. آنها می خواستند ما را به نقطه فروپاشی نظام بکشانند و می گفتند 
در پایان ۹۷ شما نیستید. با محاسبه عادی درست می گفتند. دشمن می گفت وقتی 

ما ۵۰ میلیارد دالر درآمد یک ملت را می خشکانیم، دیگر نمی تواند مقاومت کند.
روحانی گفت: آنهایی که نقد غیرمنصفانه می کنند بدانند ۹۰۰ هزار میلیارد تومان 
از درآمد ما کاهش پیدا کرده است اما ما با این شرایط ایستاده ایم و بازار اجناس ما 
از اروپا هم بهتر است؛ این مساله را در ماجرای کرونا دیدیم. آنها صف بستند و ما 
صف نبستیم، آنها تخت خالی نداشتند و بیماران را در راهروی بیمارستان خواباندند 
برای ماسک  آنها در دارو دچار مشکل شدند و  و ما همیشه تخت خالی داشتیم. 
دزدی هوایی می کردند ولی در کشور ما شرکت های دانش بنیان و بنگاه های تولیدی 
یک روز تعطیل نبودند و خیلی سریع توانستند مشکالت را حل کنند.وی افزود: ما 
امسال در شرایط تحریم شدید، باالترین افتتاح ها را در تاریخ دولت داشتیم و هر 
هفته از اول فروردین تا امروز ۲۱ افتتاح عظیم و بزرگ داشتیم که تنها یک افتتاح 

4.۷ میلیارد دالر بود. این نشان می دهد که کار بزرگی در کشور صورت می گیرد.
آن  ما درشرایطی که درسخت ترین تحریم هستیم،  کرد:  تاکید  رئیس جمهور 
آرزوی 4۲ ساله را برآورده ساختیم و اعالم کردیم آنهایی که برق شان کم مصرف 
زندگی شان  که  آنهایی  یعنی  خواهند شد،  برخوردار  درصد  تخفیف ۱۰۰  از  است 
زندگی ساده ای است برق برای آنها مجانی شد و این افتخار دولت دوازدهم است.

روحانی گفت: دولت دوازدهم برق را برای بیش از ۳۰ میلیون نفر مجانی کرد. 
در ماجرای کرونا یک نقطه را در دنیا پیدا کنید که درمان آن مجانی باشد. در کشور 
ما درمان و مقابله با کرونا برای مردم و مهاجرین و غیر ایرانی ها مجانی است. در 

شرایط کرونا تخت و دارو برای همه وجود دارد.

آمریکا نمی تواند حقوق ناشی از برجام را مطالبه کند
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: آمریکا تمام تعهدات خود در برجام را زیر پا 

گذاشته است و نمی تواند حقوق ناشی از این سند را مطالبه کند.
نشست  حاشیه  در  چهارشنبه  روز  رئیس جمهور  حقوقی  معاون  جنیدی  لعیا 
امروز هیئت دولت درباره مطالبات ایران، اظهار داشت: برای وصول مطالبات ایران، 
تیمی متشکل از تمام بخش های حقوقی دستگاه های گوناگون به شکل مشترک 
راه حل های حقوقی را بررسی می کنند و به طرف مقابل هم گفته ایم که اقدام متقابل 
در حال آماده سازی است.وی بیان کرد: چند کشور به دلیل مسائل و اقدامات حقوقی 
ارائه دادند تا ما به ازای این مبالغ،  ما همکاری هایی را آغاز کردند و پیشنهاداتی 

نیازهایی را که وجود دارد، تا حدی تأمین کنند.
دریافت  برای  مقدماتی  بنابراین  کرد:  تصریح  رئیس جمهور  حقوقی  معاون 
ما  که  نیست  نحوی  به  پیشرفت  ببینیم  ما  اگر  و  شده  انجام  کشورمان  مطالبات 

می خواهیم، اقدامات حقوقی در حد ممکن و متصور انجام خواهد شد.
جنیدی در واکنش به درخواست آمریکا برای بازگشت تحریم های ایران، گفت: 
ما در این زمینه استدالل های روشن و مشخصی داریم که نشان می دهد آمریکا 

نمی تواند کار را انجام دهد.

همان طور که نگران سالمتی فرزندان خود هستیم، نگران آموزش آنان هم باشیم
آموزش وپرورش  وزیر 
اظهار کرد: همان طور که نگران 
سالمت فرزندانمان هستیم باید 

نگران آموزش آن ها هم باشیم.
به  گفت:  میرزایی  حاجی  محسن 
خانواده ها اعالم می کنم همان طور که 
هستیم  خود  فرزندان  سالمتی  نگران 
هم  مردم  فرزندان  سالمتی  نگران 
و همان طور که  خانواده ها هم  هستیم 
نگران سالمتی فرزندانشان هستند باید 

نگران آموزش کودکانشان هم باشند.
وزیر آموزش وپرورش بابیان اینکه 
به  گذشته  سال  حضوری  آموزش های 
کالس های  دوسوم  شدن  طی  دلیل 
درس و آشنایی معلمان و دانش آموزان 
در  کرد:  اظهار  بود  راحت تر،  باهم 
شرایط زرد مهم ترین اصل ایجاد فاصله 
اجتماعی و عدم تشکیل اجتماع است. 
در  شرایط  این  در  آموزان  دانش  لذا 

می آیند  مدرسه  به  مختلف  گروه های 
و در مدارس ابتدایی رعایت پروتکل ها 

با نظارت بیشتری کنترل خواهد شد.
امید  و  تدبیر  دولت  کابینه  عضو 
غیرحضوری  آموزش های  اینکه  بابیان 
گفت:  می شود،  ارائه  طریق  دو  از 
از  و  تلویزیونی  به صورت  آموزش ها 

شد  خواهد  شبکه شاد برگزار  طریق 
به  و  کرده ایم  بررسی  را  آموزش ها  و 
بخش های الزاماً حضوری یا قابل تدریس 
در فضای مجازی تقسیم بندی کرده ایم.

پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
رسیده  کجا  به  رایگان  اینترنت  که 
است، گفت: کارگروهی از طرف دولت 

مأمور شده و به نتایجی رسیده است و 
پیشنهادهایی آماده شده که تا قبل از آغاز 

سال تحصیلی اعالم خواهد شد.
مورد  در  آموزش وپرورش  وزیر 
آزمون  در  که  نهضتی هایی  استخدام 
نتایج  گفت:  کرده اند،  شرکت  تیر   ۲۰
این آزمون اعالم شده است و در سال 
جاری می توانیم ۲۵ هزار نفر از آن ها را 
استخدام کنیم و مابقی را طی سال های 

آینده استخدام خواهیم کرد.
ابزارهای  گفت:  میرزایی  حاجی 
خدمت   ۱۱ به  خدمت   4 شبکه شاد از 
معلمان  به  ابزارها  این  و  است  رسیده 

آموزش داده خواهد شد.
پایان  در  آموزش وپرورش  وزیر 
سال  آغاز  روز  شهریور   ۱۵ گفت: 
تحصیلی است اما کیفیت حضور دانش 
آموزان با توجه به شرایط آن روزها گفته 

خواهد شد.
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زیر نظر: علی هوشمند

سه مرکز علمی کاربردی به دانشگاه فنی – حرفه ای منتقل شد
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از انتقال ۳ مرکز علمی کاربردی به دانشگاه 
فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: وزارت علوم با ایجاد ۳۲۰ رشته محل جدید 

در دانشگاه فنی و حرفه ای کشور موافقت کرد.
ابراهیم صالحی عمران گفت: ۲ برنامه درسی کارشناسی پیوسته و یک 
برنامه کارشناسی ناپیوسته در شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه مصوب و به 

مجموع رشته های دانشگاه فنی و حرفه ای اضافه شد.
وی افزود: رشته های »مهندسی معماری« و »طراحی و چاپ پارچه« در 
دوره کارشناسی پیوسته در ۲۸ دانشکده/آموزشکده و رشته »انیمیشن دیجیتال« 

در دوره کارشناسی ناپیوسته در ۳ دانشکده/آموزشکده توزیع شده است.
صالحی عمران افزود: با ساماندهی رشته محل ها در دانشگاه فنی و حرفه 
ای در سال ۱۳۹۸ در مجموع ۱۵۷ رشته محل در دوره کاردانی و ۱۶۳ رشته 
محل در دوره کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته( به مجموع رشته محل های دایر 

در دانشگاه فنی و حرفه ای اضافه شده است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: با انتقال ۳ مرکز علمی کاربردی به 
دانشگاه فنی و حرفه ای و تأسیس یک آموزشکده جدید در استان فارس، ۱۲ 
رشته محل جدید دیگر نیز به مجموع رشته های دایر در دانشگاه افزوده شد.

وی ادامه د اد: از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ۳۲۰ رشته محل 
جدید در دانشگاه فنی و حرفه ای کشور موافقت قطعی خود را اعالم کرده است.

تازه ترین آمار ثبت نام در رشته های بدون کنکور
سخنگوی سازمان سنجش با اشاره به مهلت ثبت نام در دوره پذیرش 
دانشجو صرفًا براساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، 

تازه ترین آمار ثبت نام در این رشته ها را اعالم کرد.
فاطمه زرین آمیزی اظهار داشت: ثبت نام برای پذیرش دانشجو صرفًا بر 
اساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مهرماه سال 
۱۳۹۹ از پنجم مردادماه آغاز شد و با توجه به تمدید مهلت ثبت نام، داوطلبان 
تا دوشنبه ۷ مهرماه ۹۹ فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته و ثبت نام در این 
رشته ها اقدام کنند.سخنگوی سازمان سنجش اضافه کرد: تاکنون ۸۶ هزار 
و ۸4۹ نفر برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی )مهرماه ۱۳۹۹( ثبت نام کرده اند.
و  تیرماه ۹۹ شورای سنجش  به مصوبه جلسه ۲4  توجه  با  افزود:  وی 
پذیرش دانشجو، ثبت نام و اعالم نتایج پذیرش در رشته های صرفًا بر اساس 
سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( برای تمامی زیرنظام های آموزشی )شامل 
دوره های روزانه، شبانه، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، 
دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزشی عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی( 

جداگانه از انتخاب رشته کنکور صورت می گیرد.
سخنگوی سازمان سنجش افزود: ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی 
اینترنتی  به صورت  پذیرش با سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( منحصراً 
است و نسخه جدید دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش با 
سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( از روز چهارشنبه اول مردادماه ۹۹ بر روی 

پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است.
وی گفت: همه داوطلبان و متقاضیان می توانند بر اساس ضوابط و شرایط 
اساس سوابق  بر  دانشجو صرفًا  پذیرش  برای  راهنما  دفترچه  این  در  مندرج 
تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به سایت 
سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام 
و تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر ۱۰۰ کدرشته( به روش اینترنتی، اقدام کنند.

از  اطالع  برای  که  کنند  توجه  داوطلبان  کرد:  خاطرنشان  آمیزی  زرین 
رشته ها و اصالحات و تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام، به اصالحاتی که در 

روز ۲۶ مردادماه منتشر شده است، نیز توجه کنند.

خودکشی دختر و پسر جوان در هتل اسپیناس تهران
دختر و پسری عاشق پیشه پس از سفر به تهران در طبقه ششم هتل اسپیناس 
پاالس تهران دست به خودکشی زده و با شلیک گلوله به زندگی خود پایان دادند.

عصر روز سه شنبه چهارم شهریور خبر مرگ مشکوک دختر و پسری جوان 
در هتل اسپیناس پاالس تهران به ماموران پلیس گزارش شد و ماموران پلیس 
پس از حضور در این هتل لوکس با اجساد دختر و پسری جوان روبهرو شدند 
که با شلیک گلوله به سرشان جان باخته بودند. در اتاق محل خودکشی آنان 
دست نوشته ای پیدا شد که نشان می داد این دختر و پسر خودشان به استقبال مرگ 
رفته اند. آن ها در دست نوشته شان از عشق زیاد به یکدیگر گفته بودند و اینکه به 

خاطر این عشق دست به چنین اقدامی زده اند.
در تحقیقات تیم جنایی مشخص شد دختر ۲۶ ساله یک روز قبل از شهرستان 
به تهران آمده و در یکی از اتاق های هتل مستقر شده بود و روز سه شنبه پسر ۲۹ 
ساله به صورت پنهانی وارد اتاق شده و ابتدا با شلیک گلوله به دختر جوان او را 

کشته و بعد خودکشی کرده بود.

درگیری طایفه ای در روستای تنگ فنی با سالح گرم
رئیس شورای روستای تنگ فنی در استان لرستان از جو ناآرام و درگیری 
بین دو طایفه در روستای تنگ فنی شهرستان پلدختر و مجروح شدن چند نفر 

با سالح گرم خبر داد.
سعید میرفیضی گفت: عصر روز دوشنبه به شورای روستای تنگ فنی خبر 
دادند که قرار است بین دو طایفه درگیری پیش بیاید. اعضای شورا با دهیار روستا 
برای پادرمیانی و میانجیگری به نزد طرفین دعوا رفتیم و این نشست تا ساعت 
۱۰ شب به طول انجامید و تاحدودی هر دو طرف را دعوت به آرامش و صلح 
دعوت کردیم. بعد از جلسه وقتی به منزل برگشتیم با صدای شلیک و تیراندازی 

اهالی روستا سراسیمه بیرون رفتیم.

وی عنوان کرد: این درگیری بین دو طایفه به دلیل مسائل ناموسی حدودا از 
دو ماه قبل آغاز شده و همان روزها یک زن خودش را حلق آویز کرد و خانواده این 
زن از طرف مقابل خواستند از روستا مهاجرت کنند و حتی خانه و خودروهایشان 
را تخریب کرده و به آتش کشیدند و خانواده زن متوفی، با وجود کوچ آن خانواده 
هنوز با اقوام آنان که در روستا سکونت داذند،  درگیر هستند. در درگیری اخیر 
چند نفر از جمله دهیار و پسرش مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که در بیمارستان 

شهرستان پلدختر بستری هستند.

رهایی یک محکوم به اعدام  از چوبه دار
شورای حل اختالف شهرستان فیروزکوه در استان تهران، موفق به کسب 

رضایت اولیاء دم و رهایی قاتل از قصاص نفس شد.
وی متهم بود در نزاعی دستجمعی در روستای دهگردان شهرستان فیروزکوه 
در سال ۱۳۹۳یک نفر را به قتل رسانده و پرونده قضایی او پس از سیر مراحل 
قانونی و تأیید حکم توسط دیوان عالی کشور و حتی استیذان در نوبت تعیین 
وقت برای اجرای کیفر قرارداشت که با تالش های انجام شده توسط مسئوالن 

قضایی شهرستان، توسط اولیاء دم مورد بخشش قرار گرفت.

شهادت یک مرزبان در درگیری با قاچاقچیان
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان گفت: شب گذشته در درگیری 
از  تن  یک  زابل،  هنگ  حوزه  در  موادمخدر  قاچاقچیان  با  مرزداران  مسلحانه 

دالورمردان مرزبانی به شهادت رسید.
سردار محمد مالشاهی اظهار داشت: سرباز وظیفه سعید رحمانی حین حراست 
و پاسداری از مرزهای کشور در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان موادمخدردر منطقه 
جنوب شرق کشور حوزه هنگ مرزی زابل به فیض عظمای شهادت نائل آمد. 
در این درگیری مسلحانه مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از قاچاقچیان کشف و 
تالش مرزبانان برای پاک سازی منطقه و دستگیری قاچاقچیان متواری ادامه دارد.

خرس وحشی جوان ایذه ای را مجروح کرد
بخشدار سوسن از توابع ایذه گفت: حمله خرس به یک جوان در این بخش 

موجب مجروح شدن وی شد.
در  دام   چرای  حین  ساله سوسنی   ۲4 جوان  داشت:  اظهار  مرادی  حسین 

ارتفاعات منطقه ممبین بخش سوسن مورد حمله خرس قرارگرفت.
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قیمت جهانی حافظه  های رم 
و SSD به خاطر کاهش تقاضا و افزایش 

تولید، کاهش پیدا می کند
تولید حافظه های رم و SSD در جهان در مقیاسی بیش از نیاز مصرف کننده ها 

انجام شده است و احتماال به زودی شاهد کاهش قیمت قطعات خواهیم بود.
اگر به دنبال ارتقای حافظه های رم و SSD کامپیوتر شخصی خود هستید، 
شاید بهتر باشد کمی منتظر بمانید. کارشناسان بین المللی پیش بینی می کنند که 
 ،DRAM و NAND به زودی و به خاطر افزایش تولید حافظه های مبتنی بر
که  می کنند  ادعا  اخیر  گزارش های  کرد.  خواهد  پیدا  کاهش  قیمت محصوالت 
قیمت ها تا پایان سال ۲۰۲۰ کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهند کرد که در سال 
۲۰۲۱ هم ادامه پیدا می کند. البته فراموش نکنید که برای کاهش قیمت محصوالت 

سخت افزاری در بازار داخل، نمی توان پیش بینی دقیقی داشت.
سال  سوم  فصل  در  که  می کند  ادعا   DRAMeXchange گزارش 
جاری، با وجود اوج گیری فروش محصوالت الکترونیکی و عرضه ی آیفون های 
جدید، قیمت میانگین حافظه های مبتنی بر NAND فالش کاهش پیدا می کند. 
همان طور که گفته شد، این گزارش عدد حدودی ۱۰ درصد را برای میزان کاهش 
قیمت پیش بینی می کند. کارشناسان اعتقاد دارند بر اثر همه گیری ویروس کرونا، 
در سمت کاربران شاهد تقاضای کمتری بوده ایم که در آینده کاهش قیمت ها را 

در پی خواهد داشت.
را  حافظه ها  قیمت  کاهش  که  است  دیگری  رسانه های  از  دیجی تایمز 
 DRAM و   NAND شامل  حافظه  تراشه های  آن ها  می کند.  پیش بینی 
 ۲۰۲۰ در فصل چهارم  ۱۰ درصدی می دانند که  قیمت  به کاهش  را محکوم 
رخ خواهد داد. دیجی تایمز، مسیر کاهش قیمت را تا نیمه ی اول سال ۲۰۲۱ 

ادامه دار می داند.
عرضه و تقاضا، عوامل مهم و مؤثر بر قیمت محصوالت هستند. درحال حاضر، 
تراشه های حافظه ای زیادی تولید می شوند، اما تولیدکننده های محصول نهایی، 
تمایلی به خرید آن ها نشان نمی دهند. گزارش ها نشان می دهد که شرکت های 
به میزان  را  خود  خرید  حجم  مایکرون،  و  دیجیتال  وسترن  همچون  بزرگی 

قابل توجهی کاهش داده اند.
دیگر  و  دیتاسنترها  می گوید   Deutsche Bank تحلیل گر  هو،  سیدنو 
کمبود  از  نگرانی  به خاطر  کرونا  همه گیری  شروع  دوران  در  تجاری،  مشتریان 
قطعات، در حجم باالیی خرید و انبارهای خود را پر کردند. به همین دلیل، بازار 
به مرور کاهش  کاربران،  ازسوی  تقاضا  و کاهش  بیش ازحد شد  شاهد عرضه ی 

قیمت را هم در پی خواهد داشت.
عجوالنه ی  خرید  در  تنها  سخت افزاری  محصوالت  قیمت  کاهش  دلیل 
قطعات دیده نمی شود. یکی از مهم ترین پیشرفت های تولید محصوالت، افزایش 
عرضه ی  موجب  که  است   NAND الیه ی   ۱۲۸ حافظه های  بهره وری  نرخ 
بیش ازحد محصوالت خصوصا در فصل چهارم خواهد شد. همین مورد به کاهش 

قیمت حافظه ها منجر خواهد شد.
کارشناسان پیش بینی می کنند که روند کاهش تراشه های بنیادین حافظه ای 
تا ۱۵ درصد هم ادامه پیدا کند. درنتیجه، قطعاتی هم که از این تراشه ها استفاده 
می کنند، ارزان تر خواهند شد. درنهایت احتماال در فصل تعطیالت پیش رو، شاهد 
کاربران  بود.  خواهیم  بازار  در  ارزان تر   RAM و   SSD حافظه های  عرضه ی 
بین المللی بر مبنای همین پیش بینی ها باید در بلک فرایدی و سایبر ماندی پیش رو، 

منتظر پیشنهادهای شگفت انگیز جذابی باشند.
کاهش قیمت ها قطعا برای کاربران دنیای کامپیوتر شخصی جذاب خواهد 
بود، اما در سمت دیگر بازار باعث بحران می شود. برخی از تولیدکننده های تراشه ی 
NAND، عرضه ی محصوالت را کاهش داده اند تا به مرور، عرضه ی بیش  از اندازه 
و روند کاهش قیمت، متوقف شود. ازطرفی، شرکت هایی که حافظه های فلش تولید 
و عرضه می کنند، به خاطر رکود اقتصادی هنوز موفق به خالی کردن انبارهای خود 
نیستند. به هرحال ماه های پیش رو برای این شرکت ها کمی چالش زا خواهد بود، 

اما فرصت خوبی برای ارتقا کامپیوترها در سمت مصرف کننده ها ایجاد می کند.

تحصیلی  ل  سا ر  د  
کسری های  و  کم  گذشته 
وجود  شاد  سامانه  در  زیادی 
داشت. بسیاری از معلم ها، دانش آموزان 
هزینه های  بودند.  ناراضی  خانواده ها  و 
آن  پایین  سرعت  و  اینترنت  گزاف 

مهم ترین علت گله آنها بود.
بود  گذشته  تحصیلی  سال  اواخر 
که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در توییتی خبر داد که شبکه شاد برای 
رایگان  خرداد  پایان  تا  دانش آموزان 
جوان  وزیر  که  آنطور  است.  شده 
سال  می شد  پیش بینی  بود،  داده  خبر 
همین  به  اوضاع  هم  آینده  تحصیلی 
آستانه  در  درست  اما  باشد؛  منوال 
حبیبی،  محمود  جدید  تحصیلی  سال 
و  اطالعات  فناوری  دفتر  مدیرکل 
پرورش  و  آموزش  وزارت  ارتباطات 
اعالم کرد اینترنت شاد رایگان نیست 
از  هرقدر  معلمان  و  دانش آموزان  و 
شاد استفاده کنند، باید آبونمان ماهانه 
سخنگوی  هرچند  کنند.  پرداخت  را 
شورای  مجلس  آموزش  کمیسیون 
اعالم  »صبح نو«  خبرنگار  به  اسالمی 
پیگیر  جدی  صورت  به  مجلس  کرد 
باید  است،  شاد  سامانه  رایگان کردن 
کجا  به  کشمکش  این  پایان  ببینیم 

خواهد رسید.
و  کم  گذشته  تحصیلی  سال  در 
کسری های زیادی در سامانه شاد وجود 
داشت. بسیاری از معلم ها، دانش آموزان 
هزینه های  بودند.  ناراضی  خانواده ها  و 
آن  پایین  سرعت  و  اینترنت  گزاف 
بسیاری  بود.  آنها  گله  علت  مهم ترین 
این  به  اصاًل  هم  دانش آموزان  ز  ا
پیش بینی  نداشتند.  دسترسی  سامانه 
این  جدید  تحصیلی  سال  در  می شد 
استفاده  برطرف شود چراکه  مشکالت 
تحصیلی  سال  این  در  شاد  سامانه  از 
با  شدن  آشنا  فرصت  دانش آموزان  که 
معلم را ندارند و فقط از این سامانه با 
می کنند،  برقرار  ارتباط  خود  معلم های 
بسیار مهم است. در این وسط کاری که 
می توانستند برای سهولت استفاده از شاد 
اینترنت  رایگان کردن  در نظر بگیرند، 
بود که متأسفانه انگار امسال خبری از 
آن نیست. روز گذشته »محمود حبیبی« 
و  اطالعات  فناوری  دفتر  مدیرکل 
ارتباطات وزارت آموزش و پرورش درباره 
نتایج مذاکرات برای کاهش هزینه ها در 
اینترنت شاد اظهار کرد: » اینترنت شاد 
رایگان نیست و آنچه مصوب شد این 
است که برای استفاده از اینترنت ثابت، 
هنوز  که  شود  تعیین  ماهانه  آبونمان 
اما رقم آن  هزینه آن مشخص نیست 

افزود:  وی  بود.«  خواهد  اندک  بسیار 
»برای استفاده از شاد از طریق اینترنت 
تعیین کننده  مصرف  میزان  دیگر  ثابت 
نیست و دانش آموزان و معلمان هرقدر 
از شاد استفاده کنند، آبونمان ماهانه را 

پرداخت می کنند.«
حبیبی بیان کرد: »هزینه استفاده 
از اینترنت همراه برای سایت های داخلی 
برای  و هزینه شاد هم  است  یک سوم 
معلمان و دانش آموزان یک سوم خواهد 
از  استفاده  برای  اینترنت فقط  این  بود 
بستر شاد است و در صورت استفاده از 
نرم افزارهای دیگر نرخ اینترنت به شیوه 
معمول برای آنها محاسبه خواهد شد«.

تحصیلی  از سال  قوی تر  شاد،   *
گذشته

اطالعات  فناوری  دفتر  مدیرکل 
پرورش  و  آموزش  وزارت  ارتباطات  و 
عنوان کرد: »در جلسه روز یکشنبه با 
دادند  مرکز ملی فضای مجازی، قول 
تمام ظرفیت کشور به کار گرفته شود تا 
با مشکالت پهنای باند و ترافیک برای 
شاد مواجه نباشیم؛ ما پیش بینی کردیم 
که تقریبًا ۱۰ درصد از ظرفیت کشور را 
برای شاد نیاز داریم که قول همکاری 
اینترنت  تأمین  درباره  وی  دادند.« 
»جلسات  گفت:  شاد  شبکه  در  ارزان 
مصوبه  طبق  و  شد  برگزار  متعددی 
مجازی  فضای  عالی  شورای  امروز 
مصرف  الگوی  آینده  هفته  یک  طی 
طراحی  معلمان  و  دانش آموزان  برای 
استفاده  برای  که  مبالغی  و  هزینه  و 
از شبکه شاد صرف می شود، مشخص 
خواهد شد.« پیش از این محمود حبیبی 
شبکه  مشکالت  درباره   ۲۱ خبر  در 
شاد در سال تحصیلی گذشته از جمله 

»آموزش  بود:  گفته  اینترنت  وضعیت 
بخش های  یر  سا نند  ما پرورش  و 
شد  فلگیر  در کرونا غا کشور  دیگر 
شاد  بستر  کوتاه،  زمانی  مدت  در  اما 
با  جدیدی  بستر  هر  و  کرد  ارائه  را 
طول در  اما  است  همراه   مشکالتی 

چند ماه گذشته برنامه ریزی کافی انجام 
شد و زیرساخت شاد و سرورها ارتقا پیدا 
آنالین  کالس های  ارائه  برای  و  کرد 
آماده  کشور  دانش آموزان  کل  برای 
با  را  متناوب  جلسات  طرفی  از  است؛ 
فضای  ملی  مرکز  و  ارتباطات  وزارت 
اینترنت  زیرساخت  تا  داشتیم  مجازی 
در کل کشور ایجاد شود  و پوشش دهی 
شبکه ملی اطالعات را داشته باشند.«

* سامانه شاد باید رایگان باشد
د  شا نه  ما سا نت  ینتر ا گر  ا
برای  مشکالتی  قطعًا  نشود،  رایگان 
به  آمد؛  خواهد  وجود  به  دانش آموزان 
رایگان  سر  بر  پیگیری  دلیل  همین 
نمایندگان  بین  در  شاد  سامانه  کردن 
حمدحسین  ا  . د ر ا د د  جو و مجلس 
آموزش  کمیسیون  سخنگوی  فالحی، 
قرار  ابتدا  »از  می گوید:  »صبح نو«  به 
بود که هزینه های اینترنت سامانه شاد 
انجام نشده  اما متأسفانه  باشد  رایگان 
نمایندگان  اخیری که  است. در جلسه 
و  آموزش  وزیر  با  آموزش  کمیسیون 
که  دادیم  پیشنهاد  داشتند،  پرورش 
برای  کاًل  شاد  نه  ما سا هزینه های 
باشد،  رایگان  معلمان  و  دانش آموزان 
این  البته  نداد؛  قطعی  جواب  وزیر  اما 
نمی رسد  نظر  به  اما  دارد  ادامه  جلسه 
اپراتورها را  رایگان کردن سامانه شاد 
از درآمد خاصی محروم کند.« او ادامه 
از دانش آموزان  می دهد: »عده زیادی 

دسترسی  هم  هوشمند  گوشی  به  اگر 
ندارند  را  اینترنت  باشند، هزینه  داشته 
کرد.  آنها  حال  به  فکری  حتمًا  باید  و 
نظر کل اعضای کمیسیون آموزش این 
باید  شاد  سامانه  در  اینترنت  که  است 

برای همه رایگان باشد«.
موزش  آ کمیسیون  سخنگوی 
داشتیم  که  جلسه ای  »در  می گوید: 
به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
شاد  سامانه  برای  زیرساخت ها  توسعه 
اعالم کرد که یک سوم  نمایندگان  به 
از مناطق کشور امکانات الزم را برای 
از  غیرحضوری  آموزش  به  دسترسی 
طریق سامانه شاد ندارند که به دالیل 
نها  آ جمله  ز  ا بازمی گردد.  مختلفی 
نبود  همراه،  تلفن  نداشتن  به  می توان 
کرد.«  اشاره  دیگر  مسائل  و  اینترنت 
در  که  کاستی هایی  جبران  به  فالحی 
ترم تحصیلی گذشته برای دانش آموزان 
وجود داشت، اشاره می کند و می گوید: 
زیرساخت ها  برخی  فقدان  دلیل  »به 
سامانه  از  دانش آموزان  استفاده  برای 
تلویزیون  طریق  از  دروس  باید  شاد 
به دانش آموزان ارائه شود و بر همین 
در چهار  از شهریور  مقرر شده  اساس 
شبکه این آموزش داده شود.« او ادامه 
می دهد: »وزیر آموزش و پرورش آغاز 
شهریور   ۱۵ را  جدید  تحصیلی  سال 
نمایندگان  شد  مقرر  و  کرد  اعالم 
به  سرکشی  برای  که  زمانی  مجلس 
حوزه های انتخابیه خود می روند، این را 
به ادارات آموزش و پرورش شهرستان 
خود اعالم کنند تا مشکالت مدارس، 
و  شده  کمتر  معلمان  و  دانش آموزان 
سال تحصیلی جدید با دغدغه کمتری 

آغاز شود.«.

اگر اینترنت سامانه شاد رایگان نشود، دانش آموزان دچار مشکل می شوند
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وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
تکذیب شایعه تامین درآمد دولت از 
محل حمایت از بازار سهام، گفت: از 
اهداف عرضه سهام در قالب صندوق 
ETF حرکت به سمت عادالنه سازی نظام توزیع 

درآمد و ثروت است.
حاشیه  در  گذشته  روز  دژپسند«،  »فرهاد 
سیاست های  تشریح  ضمن  دولت  هیات  جلسه 
ضمانت  معادل  نباید  گفت:صیانت  سرمایه  بازار 
تفاوت  دو  این  میان  و  فرض شود  سرمایه  بازار 
وجود دارد و سیاست های حمایتی دولت، امروز 
یک نمونه اش در پذیره نویسی سهام دارا دوم یا 
پاالیشی یکم مشهود است و به دنبال صیانت از 

این بازار هستیم.
برای  اهتمام جدی  ولت  کرد:  اضافه  وی 
تقویت بازار سرمایه دارد و به اعتقاد دولت یکی 
از محیط های مناسب برای سرمایه گذاری به ویژه 

برای دارندگان سپرده های خرد، این بازار است.
بازار  مدت  بلند  تاثیر  پیرامون  دژپسند   
سرمایه بر اقتصاد کشور، افزود: این بازار عالوه 
نگهداری  برای  خوبی  محل  می تواند  آنکه  بر 
پس اندازهای عموم مردم باشد، می تواند جایگاه 
بنگاه های  مالی  تامین  برای  برای  هم  مناسبی 

تولیدی باشد.
مین  تا ی  برا ه ها  بنگا وی،  گفته  به 
خود  گردش  در  سرمایه  و  ثابت  سرمایه گذاری 
می توانند از ظرفیت این بازار به اشکال مختلفی 

اوراق صندوق پروژه  مانند عرضه سهام، عرضه 
سهامی  شرکت های  نویسی  پذیره  و  تشکیل  و 

عام اقدام کنند.
دژپسند توضیح داد: امروز در بازار سرمایه 
از نظر روش، تنوع وجود دارد و محیطی نیز برای 
سرمایه گذاری در تولید فراهم شده که در نتیجه 
صادرات  و  داخلی  بازار  برای  کاال  عرضه  آن 

افزایش پیدا می کند.
رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار 
گفت: دولت چنانچه به دنبال تامین درآمد بوسیله 
فروش سهام شرکت های دولتی بود، نباید با این 
روش سهام خود را می فروخت و برای این فروش 

هم تخفیف در نظر می گرفت.
دژپسند افزود: چنانچه دولت اقدام به فروش 
از  این سهام می کرد و فردی ۱۵ درصد  بلوکی 
یک  کرد،  می  خریداری  را  پتروشیمی ها  سهام 
صندلی مدیریتی به او می داد، بنابراین نیازی نبود 
تا ۲۰ درصد تخفیف را برای این فروش اختصاص 
دهد، این امکان وجود داشت ۲۰ درصد هم گران تر 

سهام خود را به فروش برساند.
او هدف دولت از انتخاب این شیوه را توزیع 
فراگیر ثروت، ایجاد زمینه برای مشارکت عمومی، 
حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و اصالح نظام 

توزیع درآمد دانست.

کرد:  تصریح  حال  عین  در  اقتصاد  وزیر 
اختصاص ۲۰ درصد تخفیف برای این سهام به 
این معنی است، فردی که پنج میلیون تومان از 
این سهام را خریداری کند، به ازای آن یک میلیون 
به  و  گرفته  تحفیف  این سهام،  ارزش  از  تومان 
عبارت دیگر به اندازه یک میلیون تومان از ثروت 
به سمت  این یک حرکت  و  بهره می گیرد  ملی 

عادالنه سازی نظام توزیع درآمد و ثروت است.
وی افزود: سوالی که در مورد افراد خریدار 
دو  فردی  چنانچه  اینکه،  دارد  وجود  یکم،  دارا 
میلیون تومان سهام دارا یکم را خریداری کند، آیا 
در این پذیره نویسی جدید می تواند به اندازه سقف 
تعیین شده پنج میلیون تومانی از سهام دارا دوم 
را هم خرید کند، پاسخ داد: افرادی که دو میلیون 
تومان از سهام دارا یکم را با تخفیف خریده اند، 
از سهام دارا دوم می توانند سه میلیون تومان با 
اعمال تخفیف ۲۰ درصدی خریداری کنند و بقیه 
خرید آنها بدون اعمال تخفیف انجام خواهد شد.

تاکید  دارایی  امور  و  اقتصادی  امور  وزیر 
کرد: امکان پذیره نویسی در دارا دوم یا پاالیشی 
ملی  کارت  دارای  که  مردم  همه  برای  یکم 
که  افرادی  به  اما  است.  پذیر  امکان  باشند، 
تصمیم دارند به بازار سرمایه ورود کنند، توصیه 
می کنم، اقتضای بازار سرمایه داشتن صبر و به 
خرج دادن حوصله است. این افراد باید با نگاهی 
بلند مدت، از انجام واکنش های هیجانی در این 

بازار پرهیز کنند.

دکتر علی صالح آبادی مطرح کرد:
مهار تورم در گرو پرهیز از خلق پول/ پول شناسنامه دار مانع فساد

به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران عمده مشکالت 
اقتصادی ما اتکای سیاست های مالی و بودجه ای دولت به منابع نفت 

بوده در واقع دالرهای نفتی مهمترین ریشه تورم در ایران است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به تازگی در نشستی 
اختصاصی پاسخگوی سواالت خبرنگاران خبرگزاری تسنیم در حوزه 

های مختلف اقتصادی بود.
دکتر علی صالح آبادی در این جلسه گفت: ضرورت استقالل بانک مرکزی امری 
مهم و سرنوشت ساز در اقتصاد کشور است ؛استقالل بانک مرکزی به این معناست که 

این نهاد درگیر تامین ریال بودجه دولت نشود.
وی اظهار داشت: در طول سالیان چون اقتصاد ما نفتی بوده و بودجه دولت از محل 
را که  نفتی  بانک مرکزی است که  به  نگاه دولت  بنابراین  تامین می شده  فروش نفت 
فروخته ریال آن را بانک مرکزی به دولت بدهد، این ارز در اختیار بانک مرکزی است و 
بانک مرکزی باید به دولت ریال بدهد، بانک مرکزی این ارز را در دوره هایی که تحریم 
نیست، به واردکنندگان می فروشد ریال می گیرد و به دولت می دهد. اگر بتواند همه این 
ارز را در یک فرآیندی به واردکنندگان بفروشد،  ریال تامین کند، اشکال آن کمتر است 

یعنی پول جدیدی خلق نکند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران یا اشاره به تاکیدات رهبری در خصوص کاهش 
سالیانه اتکای بودجه به نفت، گفت: این یک سیاست اصولی است که به سمت اداره کشور 

بدون نفت حرکت و راهکارهای جایگزین برای تامین منابع طراحی کنیم.
وی با تاکید بر اهمیت شناسنامه دار شدن پول در کشور اظهار داشت:پول در کشور 
باید شناسنامه داشته باشد، پول بی شناسنامه نباید داشته باشیم، یعنی امروز صد میلیون به 
حساب یک نفر آمده، از کجا و بابت چه آمده است؟ این کار جلوی فساد را هم می گیرد،  
امروز کسی پول را با کیسه به دیگری نمی دهد، پول از طریق بانک جابجا می شود این 
کار به هیچ وجه پیچیده ای نیست، اگر ما می خواهیم جلوی فساد را بگیریم باید مشخص 
وارد  پول  این  با چه مستنداتی  و  آمده  از کجا  است  ما شده  زندگی  وارد  پولی که  شود 

حساب ما شده است.

ضرورت گسترش پایه های مالیاتی به جای افزایش مالیات
صالح آبادی پیشنهاد داد: به عقیده من مجلس جدید با همکاری دولت به جای اینکه 
نرخ مالیات را اضافه کند پایه های مالیاتی را گسترش دهد. این کار پیچید ه ای نیست، برای 
این بخش هم باید سرمایه گذاری در بخش های آی تی و فنی ضروری است. الزم است 
نیاز دستیابی به  معامالت در کشور شفاف باشد و ردیابی تراکنش ها برای مالیات پیش 
شفافیت است؛ عالوه بر این باید مانند کشورهای دیگر اشخاص حقیقی اظهارنامه بدهند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تاکید بر اهمیت نگاه جامع در سیاست گذاری 
های مالیاتی گفت: ما باید نگاهی جامع به مسائل داشته باشیم؛ اگر تنها یک تکه از پازل 
را نگاه کنیم مشکل ایجاد می شود مثاًل بگوییم از سهام و سپرده مالیات بگیریم و از 
خرید و فروش ملک مالیات نمی گیریم مشخص است پول از اینجا به ملک می رود و آنجا 

تورم ایجاد می کند.

کمک به اقتصاد کرونایی بدون خلق پول
صالح آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در مورد راهکارهای کمک به اقتصاد 
در کرونا گفت: یکسری شرکت ها و مجموعه ها از سیستم بانکی ارز گرفتند و رفتند پروژه 
اجرا کردند، االن پروژه آنها تکمیل شده و به مرحله تولید و درآمد رسیده است، آنها به جای 
اینکه بیایند به ما ارز بدهند، اگر هم ارز داشته باشند باید به بانک مرکزی پاسخگو باشند و 
باید ارزشان را وارد چرخه تجاری بکنند اگر نکنند یک جای دیگری یقه آنها را می گیرند.( 
ریال به نرخ روز بدهند نه نرخ دولتی و مانند حساب ذخیره ارزی، به نرخ روز ریال پرداخت 

کنند و ما این ریال را به صندوق توسعه ملی بدهیم و قسط ارزی آنها را تسویه کنیم.

اقتصاد واردات محورمانع توسعه صادرات
صالح آبادی در خصوص واردات محور بودن اقتصاد کشور و تاثیر آن بر کندی روند 
تا  بوده  اقتصاد ما واردات محور  توسعه صادرات گفت: متاسفانه در طول سالیان مختلف 
صادرات محور و این معضل باز به همان ریشه اول برمی  گردد؛ اقتصاد نفتی. چون نفت، 
ارز و پول در اختیار داشتیم و این ارز را عمدتًا صرف واردات می کردیم؛ نرخ ارز ما در اکثر 
مواقع سوبسیدی بوده مثاًل نرخ ارز مبادله ای از نرخ ارز ۱۰، ۲۰ درصد ارزانتر از نرخ آزاد 
بوده است، این یعنی تشویق واردات؛ از طرفی، ارز هم به وفور در اختیار قرار می گرفت 
و افراد هم کاال وارد می کردند، حتی کسی که صادرکننده بود برای وارداتش ارز خودش 
را مصرف نمی کرد چون ارز صادراتش را در بازار ۲۰ درصد گرانتر می فروخت و برای 
وارداتش ثبت سفارش می کرد و ارز بانک مرکزی را ارزان تر می گرفت از طرفی وقتی شما 
برای همه کاالها واردات انواع و اقسام گروه های ۱۰گانه کاالیی ارز تخصیص می دهید 
هیچ واردکننده ای ترغیب نمی شود برود از بازار آزاد ارز تامین کند، از سامانه مربوطه ارز 

خود را ۲۰ درصد ارزان تر تامین می کند.

واگذاری امالک مازاد بانک ملی ایران سه برابر شد
واگذاری های حوزه سهام و اموال مازاد شرکت های تابعه 
بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه معادل سه 

برابر فروش سال گذشته بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در پنج 
ماه ابتدای امسال ۲۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال از حوزه سهام و اموال 
مازاد شرکت های تابعه خود را تعیین تکلیف کرده است.بانک ملی 

ایران در سال گذشته نیز بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد خود را واگذار کرده 
و بر اساس گزارش اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشتاز 

فروش اموال مازاد در سال ۹۸ بوده است.
تعیین تکلیف اموال مازاد بانک ها در راستای عمل به مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و این بانک با توجه به سیاست 
های کلی دولت و تاکیدات رییس جمهوری در تسریع روند واگذاری اموال و امالک مازاد 
بانک ها، واگذاری امالک ملکی و تملیکی و سهام شرکت های تابعه خود را به طور جد 

در دستور کار دارد.

بانک  به  مشتری  رضایت مندی  سراسری  اجالس  تندیس  و  تقدیر  لوح 
توسعه تعاون اهدا شد

نقش  رویکرد  با  مشتری  رضایت مندی  سراسری  اجالس 
کرونا  دوران  در  مشتری  به  پاسخگویی  بهبود  روند  در  مدیریت 
اقتصادی  مدیران  نقش  ملی  همایش  سومین  و  کرونا  پسا  و 
آبگینه  تاالر  در  مداری  مشتری  رویکرد  با  اقتصاد  پیشبرد  در 
برخی  مدیران  مراسم  این  شد.در  برگزار  خارجه  امور  وزارت 
ضمن  خصوصی  بخش  مدیران  همچنین  و  دولتی  دستگاه های 

بهینه  به  و کمک  اقتصاد  تقاضای  بخش  تقویت  مداری جهت  مشتری  اهمیت  تبیین 
ارتقا  زمینه  در  تجربیات خود  انتقال  به  و خدمات،  تولیدی  کیفیت محصوالت  نمودن 

پرداختند. مشتری  رضایت 
در این همایش اشتراک و انتقال دانش و تجارب متخصصین، مسئولین و نخبگان 
اشاعه فرهنگ شاخص رضایت مشتری  ایران در دوران کرونا و پسا کرونا،  مدیریت 
بهره وری  و  کیفیت  جایگاه  تبیین  بین المللی،  و  ملی  رقابتی  بازارهای  در  کیفیت  و 
شرایط  در  مردم  آحاد  بین  در  مصرف کننده  حقوق  رعایت  در  ملی  تولید  محصول 
بحرانی، افزایش فضای رقابتی در شرایط کرونا و پساکرونا با تأکید بر استانداردسازی 
پیشبرد  در  کارآفرینی  و  مدیریت  نقش  ارزیابی  برتر،  باکیفیت  خدمات  و  محصوالت 
اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و ارائه راهکارهای نوین جهت برآورده نمودن 
تولید،  جهش  در  بازار  رهبری  نوین  شیوه های  و  مداری  مشتری  نقش  اهداف،  این 
موردتوجه  مشتریان  نیازهای  نمودن  برآورده  به منظور  سازمان  استراتژی های  تقویت 

و بحث و بررسی قرار گرفت.

با حضور در جمع پرسنل اداره کل خزانه داری صورت گرفت
قدردانی حجت اله صیدی در روز کارمند از کارکنان بانک صادرات ایران

مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با روز کارمند، با حضور 
در بخش های مختلف اداره کل خزانه داری این بانک، روز کارمند را 

به کارکنان شبکه بانک صادرات ایران تبریک گفت.
حجت اله  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
صیدی در این دیدار به همراه رضا صدیق، قائم مقام مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره و جمعی از مدیران ارشد این بانک، از بخش های 

مختلف اداره کل خزانه داری بازدید و از زحمات و تالش های کارکنان بانک در ستاد و 
شعب اقصی نقاط کشور قدردانی کرد و گفت: زحمات همه کارکنان بانک دیده می شود 
و مدیران بانک از تالش های شبانه روزی واحدهای مختلف بانک با خبر بوده و همواره 
برای عرض  کارمند،  روز  مناسبت  به  داشتم  وظیفه  کرد:  اظهار  آنها هستند.وی  قدردان 
تبریک به دیدار تمامی همکارانم در سطح شبکه بروم اما به دلیل پراکندگی شعب و زمان 

ناکافی، این امکان فراهم نیست.
کارکنان  کنار  در  کارمند،  روز  در  که  دانستم  خود  وظیفه  داد:  ادامه  صیدی 
به  مشغول  و...  چک  پی  پول شمار،  واحدهای  در  شبانه روز  که  خزانه داری  کل  اداره 
ایران تبریک  بانک صادرات  را به کارکنان شبکه  این روز  کار هستند، حاضر شوم و 
با  داشتن  سروکار  دلیل  به  شعب،  کارکنان  همچون  نیز  بخش  این  همکاران  بگویم. 
رو   این  از  و  دارند  قرار  ویروس کرونا  آسیب های  در معرض  بیشتر  اسکناس و چک، 

مراقبت های الزم ضروری است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران ابراز کرد: از زحمات همه همکاران بانک تشکر و 
قدردانی می کنم. موفقیت و رشد بانک نتیجه زحمات تک تک همکاران است. تالش آنها 
موجب سربلندی بانک صادرات ایران و خدمت رسانی به مردم است و مردم عزیز کشور 

نیز قدر این تالش ها را می دانند.

در طول یک سال گذشته صورت گرفت؛
حفر و تکمیل 1۰9 حلقه چاه نفت و گاز توسط شرکت ملی حفاری

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل ۱۰۹ حلقه چاه نفت و گاز با 
ثبت متراژ حفاری ۱۳۳ هزار و ۲۲۲ متر در یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش شرکت ملی حفاری ایران، سیدعبداهلل موسوی با گرامیداشت هفته دولت 
و بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: از تعداد چاه های تکمیل شده، ۳۰ 
حلقه توسعه ای، ۱۰ حلقه اکتشافی توصیفی و ۶۹ حلقه تعمیری تکمیلی بوده است و در 
همین مدت ۱۹ هزار و ۳۱۳ متر حفاری افقی و جهت دار نیز در چاه های نفت و گاز انجام 
از سوی  جنوبی  آزادگان  میدان  کژدمی  سازند  در  چاه جهت دار  نخستین  و  عمیق ترین  و 

متخصصان این شرکت با موفقیت حفر شد.
وی با اشاره به اینکه این گزارش مربوط به عملکرد شرکت از ابتدای شهریور ۹۸ تا 
اول شهریور ۹۹ است، تعداد دکل های حفاری خشکی و دریایی ملکی شرکت ملی حفاری 
را ۷۲ دستگاه عنوان کرد و افزود: مجموع چاه های حفر شده در گستره شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، شرکت نفت فالت قاره ایران، شرکت مهندسی و توسعه نفت، شرکت نفت 
و گاز پارس، شرکت نفت و گاز اروندان، شرکت نفت مناطق مرکزی و مدیریت اکتشاف 

شرکت ملی نفت ایران و مابقی در قالب پروژه ای بوده است.
با  قراردادهای همکاری و مشارکت  انعقاد  به  ایران  مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
شرکت های پژواک انرژی، توسعه پترو ایران، نفت و گاز پرشیا، پترو پارس اشاره کرد و گفت: در 
این مدت قراردادهای همکاری با دانشگاه های شاهرود، چمران، صنعت نفت و جهاد دانشگاهی 
برای انتقال دانش، مستندسازی تجربیات و همکاری های علمی آموزشی منعقد شده است.

موسوی ارائه خدمات یکپارچه فنی و مهندسی را از مزیت های انحصاری این شرکت 
دانست و افزود: برخورداری از توان تخصصی و تجهیزاتی شرکت سبب شده که بتواند هم زمان 
با عملیات حفاری چاه ها، خدمات متنوع فنی و تخصصی مرتبط با این صنعت را به شرکت های 
متقاضی ارائه کند که مجموع این خدمات در این مدت بالغ بر ۳ هزار و ۸4۲ عملیات است.

وی اظهار کرد: پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت در نتیجه کار و تالش مضاعف 
متخصصان مجرب و کارآزموده و کارکنان سختکوش و کارآمد و استفاده از ظرفیت ها و توان 
ساخت داخل در بومی سازی ساخت قطعات پرمصرف و تجهیزات اساسی از افتخارات این 
شرکت محسوب می شود که از جمله می توان به ساخت یک دستگاه حفاری سنگین خشکی 
و صدها قطعه و تجهیزات کاربردی نظیر طراحی و ساخت ابزار پالسر مثبت ویژه چاه های 
انحرافی افقی، ابزار درون چاهی RTTS، الینر و سیستم دیجیتال پمپ سیال، پکینگ المنت، 
بچ میکسر اسیدکاری، طراحی و ساخت پمپ هیدرولیک و  سیستم روان کاوی گیربکس 
تاپ درایو، طراحی و ساخت سازه سیستم A-frame دکل حفاری، طراحی سیستم جامع 
مدیریت نمودارگیری و سامانه جامع HRM، طراحی و ساخت سیستم جک های هیدرولیک 
دستگاه دریایی مورب، طراحی و ساخت دو تجهیز کلیدی چاه های گازی )تمیزکننده جداری 

و خارج کننده ذرات(، ساخت یونیت های هشداردهنده مقابله با گاز H۲S  و ... اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران به توسعه مناسبات کاری و همکاری های مشترک 
با شرکت های بخش خصوصی در اجرای طرح های توسعه میدان های نفتی در این دوره 
اشاره و گفت: همکاری بیش از پیش با بخش خصوصی و استفاده حداکثری از ظرفیت های 
داخلی از اهداف توسعه ای و کالن این شرکت است.موسوی اهتمام این شرکت به کارهای 
عام المنفعه و اجرای مسئولیت های اجتماعی و همچنین آموزش های عمومی و تخصصی از 
جمله در ابعاد ایمنی، کنترل مهار فوران چاه ها و... را یادآور شد و افزود: در راستای تحقق 
با  تعامل  بر  مبنی  نفت  وزارت  تأکید  و  تولید  در سال جهش  مقاومتی  اقتصاد  برنامه های 
سازندگان و صنعتگران داخلی، شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، 
این شرکت به عنوان یک مجموعه مادر تخصصی بزرگ دولتی در صنعت حفاری کشور در 
ترسیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود توسعه دوجانبه و چندجانبه با این 
بخش ها و استفاده متقابل از ظرفیت های یکدیگر را تعریف و به جد دنبال می کند.وی اظهار 
کرد: این شرکت به عنوان مجموعه ای دانش محور و برخوردار از فناوری های روز تالش خود 
را بر محور استفاده حداکثری از توانمندی های داخلی، ارائه کار کیفی، ایجاد صرفه اقتصادی، 
برقراری توازن میان درآمدها و هزینه ها با توجه به خودگردان بودن، انضباط  کاری و نگرش 
بنگاهداری اقتصادی معطوف کرده و در مدت پیش گفته سرفصل برنامه های خود را به توجه 

بیش از پیش به این نکات مهم و اساسی در پیشبرد اهداف شرکت اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با این توضیح که حسب تأکید مقام عالی وزارت 
نفت، شرکت ملی حفاری ایران به عنوان بازوی اجرایی شرکت ملی نفت ایران در یک سال 
گذشته تالش کرده در شتاب بخشی به اجرای پروژه های کلید در دست مربوط به بهره برداری 
از میدان های نفت و گاز مشارکت فعال داشته باشد، به استفاده از توان بالقوه و بالفعل این 
شرکت در موضوع پروژه های چاه های اکتشافی اشاره کرد و درباره همکاری تنگاتنگ ملی 
حفاری با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: شرکت ملی حفاری در اثبات 
قطعی کشف میدان گازی ارم در استان فارس و میدان عظیم نفتی نام آوران در حوزه فعالیت 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در همکاری مؤثر و مستمر با مدیریت اکتشاف نقش آفرینی 
داشته و روند این همکاری دوسویه در سال گذشته در اجرای دو پروژه  ۸+ ۶ استمرار یافته 

و هم اینک ۱۰ درصد توان عملیاتی شرکت در این حوزه تمرکز دارد.

وزیر اقتصاد:

هدف دولت توزیع عادالنه ثروت است

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه۹۲۰۰۰۰۷

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت۲۷۰/۲۷ مترمربع شماره پالک ثبتی ۲44۳ 
فرعی از۶۲اصلی مفروز ومجزی شده از پالک۳۲۶ فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه 
کهنزشهریارذیل ثبت ۱۸۰۵۳۱صفحه۲۲دفتر۱۲۱۳به نام احمد مهربان ثبت وسندصادر 
وتسلیم گردیده است سپس طی مراحل اداری سند المثنی به شماره چاپی ۷۱4۸۱4الف 
۸۵ سپس تمامی مورد ثبت برابرسند شماره۱۱۸۷۶مورخ۸۷/۲/۱۷ دفترخانه ۱۶شهریاربه 
عباس افتخاری انتفال گردیده است وبرابرسند رهنی شماره ۶۸۷۹مورخ ۸۷/۵/۵دفترخانه 
۶۸۹تهران در رهن بانک اقتصادنوین قرارگرفته است وحدود آن شماال به طول۱4/۳۰ 
اول  قطعه  با  است  مشترک  مترپی  به طول۱/۹۵  دوم  متری   ۶ کوچه  به  است  مترپی 
به  جنوبا  تفکیکی  سوم  قطعه  به  است  مشترک  ۱۸/۹۰مترپی  طول  به  شرقا  تفکیکی 
طول۱4/۳۰مترپی است به پالک ۶۲/۱۸۳۶غربا به طول۱۸/۹۰مترپی مشترک با قطعه 
اول تفکیکی که بعلت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه شماره کالسه فوق شده 
است وبرابرنظریه مورخ۹۸/4/۲4 کارشناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه 
عبارت است ازملک فوق واقع درشهریارکهنزخیابان رسول اکرم خیابان رزاق دوست)روبروی 
مسجد(کوچه ششم )بن بست پویا(ساختمان گلها پالک۱4وملک مذکور در سه طبقه که 
تاسوم هرکدام دو واحد مسکونی  اول  وانباری و طبقات  پارکینگ  طبقه همکف جهت 
به  مورخ۱۳۸۶   ۳۸4۱۰ شماره  به  ساخت  مجوز  )طبق  حدودا۱۰۷مترمربع  مساحت  به 
میزان زیربنا ناخالص به مساحت ۸۶۶/۱۲مترمربع(با معماری ومتریال یکسان به صورت 
ام دی اف  با کابینت  اوپن  بهداشتی-کف سرامیک-آشپزخانه  اتاق خواب-سرویس  دو 
بدنه فلزی وسقف گچبری ونقاشی شومینه دیوارها نقاشی-فریم پنجره ها فلزی-آیفن 
تصویری-سیستم گرمایش بخاری وسرمایش کولرآبی-کف پارکینگ موزائیک-کف راه 
پله سنگ-نما سنگ -کنتوربرق وگازمجزا وآب مشترک وطبق اظهارات ساکنین واحدهای 
مذکور به افراد غیرواگذار شده است.)مدارکی دال برآن مشاهده نگردید(ضمنا پایان کارویا 
صورتمجلس تفکیکی از سوی اصحاب دعوی در مهلت قانونی دریافت نگردید.وبه مبلغ 
۲۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بستانکاروحقوق دولتی 
کالسه فوق الذکردرروزیکشنبه مورخ۱۳۹۹/۶/۲۳ ازساعت۹ الی ۱۲ظهر در محل اداره 
مزایده  ازطریق  اداری  شهریارشهرک  نشانی  به   اجرا  شهریارواحد  وامالک  اسناد  ثبت 
حضوری به فروش میرسد ومزایده از مبلغ ۲۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال شروع وبه باالترین 

قیمت که خریدارداشته باشد فروخته خواهد شد.شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 
۱۰% از مبلغ پایه کارشناسی را 4۸ ساعت قبل از مزایده به حساب سپرده ثبت و پس 
از اخذ شناسه واریزاعالمی وحضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا 
خریدار ویا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ 
ودیعه ده درصد به نام خود وتحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به 
واحد اجرا تسلیم وثبت نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است ما به تفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودرصورتیکه ظرف 
مهلت مقررمانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریزنکند مبلغ مذکورقابل استرداد نبوده 
وبه حساب خزانه واریزخواهد شد.دراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبارساقط ومزایده 
تجدید میگردد.ضمنا بدیهای مربوط به آب/برق/گاز اعم از حق انشعاب واشتراک ومصرف 
ونیزبدهی مالیاتی عوارض شهرداری وغیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده 
است بعهده برنده مزایده است وتنظیم سند انتقال موکل به ارائه مفاصا حسابهای دارایی 
باشد.این  به اعالم بستانکاربیمه می  با توجه  بود.مورد مزایده  وشهرداری وغیره خواهد 
آگهی پس از تائید نهایی فرآیند مزایده وارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت 
قرارخواهد گرفت وبه منزله انتشارآگهی در روزنامه کثیراالنتشارمحلی است.تاریخ انتشاردر 

سایت آگهیهای سازمان ثبت۱۳۹۹/۶/۵ م.الف:۸۲۱۲
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهریار-بشیرنعیم زاده

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

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان گرمسار
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۲۰4۸ هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عشرت میراخورلی فرزند 
جعفر به شماره شناسنامه 4 صادره از در یک باب ساختمان مسکونی به مساحت ۶4۸.۳۰ 
مترمربع پالک ۱۳۹ فرعی از ۵۷ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۳۹ فرعی از ۵۷ 
اصلی واقع در قریه شه سفید شهرستان گرمسار خریداری از مالک رسمی آقای عبدالعلی 

میراخوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض، مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۵/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۶/۵

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گرمسار

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

برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۲۰۸۵ هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم فرح انصاری فرزند 
حسن به شماره شناسنامه ۲۰۹ صادره از در یک باب دامداری به مساحت 4۲۶.۸۵ مترمربع 
پالک - فرعی از 4۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک – فرعی از ۹۸ اصلی واقع در 
شهرستان گرمسار خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم محمد و حسن انصاری محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعرتاض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۵/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۶/۵

حسن رامه
رئیس ثبت اسناد و امالک

شماره آگهی: ۱۳۹۹۰۳۹۱۳4۵۰۰۰۰۰۱۹
تاریخ آگهی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

شماره پرونده: ۱۳۹۸۰4۰۱۳4۵۰۰۰۰۲4۰
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

آگهی مزایده مال غیرمنقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی کالسه ۹۸۰۰۲۶۰
مطابق پرونده اجرایی کالسه ۹۸۰۰۲۶۰ آقای سیاوش بلوریان فرزند عباس به شماره شناسنامه 
4۷4 و شماره ملی ۱۲۶۱۸4۲۳۵۹ به نشانی مهاباد مهاباد بلوار معلم جنب درمانگاه خاتم االنبیاء )مدیون( و 
)راهن( پالک ثبتی پنج هزار و پانصد و هفتاد و شش فرعی از دو هزار و سیصد و شصت – اصلی مفروزی 
از ششصد و بیست و هشت فرعی بخش ۱۵ مهاباد پالک ثبتی پنج هزار و پانصد و هفتاد و هفت فرعی 
از دو هزار و سیصد و شصت – اصلی مفروزی از ششصد و بیست و هشت فرعی بخش ۱۵ مهاباد به 
بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی مهاباد بدهکار می باشد که منجر به صدور اجرائیه کالسه فوق گردیده 
پس از طی مراحل اجرایی منتهی به مزایده پالک ها فوق گردیده است و موارد مزایده عبارت است از:

پالک ثبتی پنج هزار و پانصد و هفتاد و شش فرعی از دو هزار و سیصد و شصت – اصلی مفروزی 
از ششصد و بیست و هشت فرعی بخش ۱۵ مهاباد شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۵۲۰۳۱۳۰۰۷۰۰۳۶۹۲ به 
شماره سریال ۹4 د ۱۳۷4۹۸ اصلی به مساحت ۱۱4/۵۹ مترمربع واقع در طبقه دو ۸/4۸ متر پیشرفتگی 
دارد به انضمام انباری قطعه چهار تفکیکی به مساحت ۳/4۷ مترمربع واقع در همکف با قدرالسهم از 

عرصه و سایر مشترکات طبق تملک آپارتمان ها بنام سیاوش بلوریان صادر و تسلیم گردیده است.
حدود و مشخصات

حدود آپارتمان:  
شمااًل در دو قسمت اول دیوار و پنجره است به طول ۸۷ سانتی متر به فضای خیابان ۱۲ متری 

دوم دیوار و پنجره است به طول ۱۰/۶۶ متر به فضای پشت بام
شرقاً دیوار به دیوار است به طول ۶/۷۹ متر به پالک ۶۲۹ فرعی

جنوباً در چهار قسمت که قسمت دوم آن شرقی است. اول دیواریست به طول 4/4۸ متر به راه پله 
دوم درب و دیوار است به طول ۲/۶۰ متر به راه پله سوم دیواریست مشترک به طول ۹/۷۰ به آپارتمان 

قطعه ۵ چهارم دیواریست مشترک به طول ۸۹ سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۵
غرباً دیوار و پنجره است به طول ۱۰/۲۲ متر به فضای خیابان ۱۲ متری

حدود انباری:
حدود انباری قطعه 4 شمااًل درب و دیوار است به طول ۱/۶۹ متر به راه پله و راهرو شرقاً دیواریست 
مشترک به طول ۲/۰۵ متر به انباری قطعه ۵ جنوباً در دو قسمت دیواریست مشترک به طول ۱/۲۰ متر 
به انباری قطعه ۱۰ دوم دیواریست مشترک به 4۹ سانتیمتر به انباری قطعه ۱۱ غرباً دیواریست مشترک 

به طول ۲/۰۵ متر به انباری قطعه ۳
محدودیت ها: سه مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره ۱۳۹۷۰4۹۱۳4۵۰۰۰۰۵۲۶ مورخه 
۹۷/۳/۱۹ به مبلغ ۱۱۶۸۱۲۵۰۰۰۰ ریال مسئول اجرای اسناد رسمی مهاباد به نفع خانم روژان هراتی و به 

موجب نامه شماره ۱۳۹۷۰۳۵۰۰۱۲۵۷۰۵۷ مورخه ۹۷/۹/۲۵ صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی مهاباد به 
مبلغ ۲۲۶۰۷۹۵۷۰4 ریال به نفع شرکت دارو پخش و به موجب دستور شماره ۱۳۹۸۰4۹۱۳4۵۰۰۰۰۳۵۶ 
مورخه ۹۸/۲/۲۳ مسئول اجرای اسناد رسمی مهاباد به مبلغ ۹۰۶۲۳۹۱۵۵ ریال به نفع شرکت داروگستر 

نبخگان در قید بازداشت می باشد.
توصیف اجمالی: ملک به صورت آپارتمان به مساحت ۱۱4/۵۹ مترمربع واقع در طبقه دوم آپارتمان 
)دو خواب – هال – آشپزخانه( و انباری به مساحت ۳/4۷ مترمربع در همکف، با قدرالسهم از عرصه و سایر 
مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرای آن و ساختمان دارای آسانسور 4 
نفره و دارای اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک و دارای انشعابات آب مشترک و یک امتیاز برق و یک 
امتیاز گاز می باشد که به موجب نظریه قطعی شده وارده به شماره ۱۳۹۸۰۵۰۱۳4۵۰۰۰۳۳۸۳ مورخه 
۹۸/۸/۹ کارشناس رسمی دادگستری اعیانی احداثی در ملک مذکور به مبلغ 4.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به 

حروف چهار میلیارد ریال ارزیابی قطعی شده است.
پالک ثبتی پنج هزار و پانصد و هفتاد و هفت فرعی از دو هزار و سیصد و شصت – اصلی مفروزی 
از ششصد و بیست و هشت فرعی بخش ۱۵ مهاباد شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۵۲۰۳۱۳۰۰۷۰۰۳۳۵۲۶ 
به شماره سریال ۱۳۷۲۸۶ در سال ۹4 اصلی به مساحت ۱۲۸/۱۹ مترمربع واقع در طبقه دو ۷/4۸ متر 
پیشرفتگی دارد به انضمام انباری قطعه ۵ تفکیکی به مساحت ۳/۷۸ مترمربع واقع در همکف با قدرالسهم 

از عرصه و سایر مشترکات طبق تملک آپارتمان ها بنام سیاوش بلوریان صادر و تسلیم گردیده است.
با حدود و مشخصات ذیل:

حدود آپارتمان:
شمااًل در چهار قسمت، که قسمت سوم آن شرقی، است. اول دیواریست مشترک به طول )۸۹/.( 
هشتاد و نه سانتیمتر به آپارتمان قطعه 4 دوم دیواریست مشترک به طول )۹/۷۰( نه متر و هفتاد سانتیمتر 
به آپارتنمان قطعه 4 سوم درب و دیوار است به طول )۱/۵۵( یک متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به راه پله 
چهارم دیواریست به طول )4/4۸( چهار متر و هشت سانتیمتر به راه پله شرقاً دیوار به دیوار است به طول 

)۶/۵4( شش متر و پنجاه و چهار سانتیمتر به پالک ۶۲۹ فرعی
جنوباً در سه قسمت، اول دیوار و پنجره است به طول )۱۱/۰۷( یازده متر و هفت سانتیمتر به فضای 
حیاط مشاعی دوم دیوار و پنجره است به طول )۶/۱4( شش متر و چهارده سانتیمتر به فضای پشت بام 

سوم دیوار و پنجره است به طول )۰/۹۱( نود و یک سانتیمتر به فضای خیابان ۱۲ متری
غرباً دیوار و پنجره است به طول )۸/۸۳( هشت متر و هشتاد و سه سانتیمتر به فضای خیابان ۱۲ متری

حدود انباری:
شمااًل درب و دیوار است به طول )۱/۸۶( یک متر و هشتاد و شش سانتیمتر به راه پله و راهرو

شرقاً دیواریست به طول )۲/۰۵( دو متر و پنج سانتیمتر به راه پله و و راهرو
جنوباً در دو قسمت، اول دیواریست مشترک به طول )۱/۷۱( یک متر و هفتاد و یک سانتیمتر به 

انباری قطعه ۹ دوم دیواریست مشترک به طول )۰/۱۳( سیزده سانتیمتر به انباری قطعه ۱۰
غرباً دیواریست مشترک به طول )۲/۰۵( دو متر و پنج سانتیمتر به انباری قطعه 4

حدود پارکینگ:
شمااًل خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول )۵.۰۰( پنج متر

شرقاً خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول )۲/۵۰( دو متر و پنجاه سانتیمتر
جنوباً خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول )۵.۰۰( پنج متر

غرباً خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول )۲.۵۰( دو متر و پنجاه سانتیمتر
به  به موجب دستور شماره ۱۳۹۷۰4۹۱۳4۵۰۰۰۰۵۲۶  دائم  بازداشت  محدودیت ها: سه مورد 
مبلغ ۱۱۶۸۱۲۵۰۰۰۰ ریال مسئول اجرای اسناد رسمی مهاباد به نفع خانم روژان هراتی و به موجب 
نامه شماره ۱۳۹۷۰۳۵۰۰۱۲۵۷۰۵۷ مورخه ۹۷/۹/۲۵ صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی مهاباد به مبلغ 
۲۲۶۰۷۹۵۷۰4 ریال به نفع شرکت دارو پخش و به موجب دستور شماره ۱۳۹۸۰4۹۱۳4۵۰۰۰۰۳۵۶ 
مورخه ۹۸/۲/۲۳ مسئول اجرای اسناد رسمی مهاباد به مبلغ ۹۰۶۲۳۹۱۵۵ ریال به نفع شرکت داروگستر 

نبخگان در قید بازداشت می باشد.
توصیف اجمالی: ملک به صورت آپارتمان به مساحت ۱۲۸/۱۹ مترمربع واقع در طبقه دوم آپارتمان 
)دو خواب – هال – آشپزخانه( و انباری به مساحت ۳/۷۸ مترمربع در همکف، با قدرالسهم از عرصه و سایر 
مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرای آن و ساختمان دارای آسانسور 
4 نفره و دارای اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک و دارای انشعاب آب مشترک و یک امتیاز برق و یک 
امتیاز گاز می باشد که به موجب نظریه قطعی شده وارده به شماره ۱۳۹۸۰۵۰۱۳4۵۰۰۰۳۳۸۳ مورخه 
۹۸/۸/۹ کارشناس رسمی دادگستری اعیانی احداقی در ملک مذکور به مبلغ ۵.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به 

حروف پنج میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال ارزیابی قطعی شده است.
که در روز سه شنبه مورخه ۹۹/۶/۲۵ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل شعبه اجرای اداره 
ثبت اسناد و امالک مهاباد از طریق مزایده فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازادف وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می 
گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

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

خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.
تاریخ انتشار روز چهارشنبه مورخه ۹۹/۶/۵

رئیس ثبت اسناد و امالک مهاباد – صدیق رنجبر

ه  فا ر و  ر  کا تعاون،  یر  وز
اجتماعی گفت: حدود دویست هزار 
نفر بازنشسته مشاغل سخت و زیان 
آور داریم که پیشنهاد جدیدی برای 
حل مشکالت آنها در زمینه همسان سازی حقوق 

در دست اجراست.
محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه امروز 
هیات دولت با اشاره به افتتاح ۳هزارو ۵۰۰میلیارد 
طرح های تولیدی با تامین اشتغال۲۶هزار نفر در 
مجموعه تعاونی های سراسر کشور در آینده نه 
چندان دور، اظهار کرد: یا توجه به تغییر بازار کار 
و  دانش  پایه  بر  تعاونی ها  که  است  تالش شده 
های  تعاونی  برای  نواوری  مراکز  و  آپ  استارت 

نوبنیاد ایجاد شود.
وی ادامه داد: قرار است با روش های جدید 
تامین مالی خرد و به شکل تضمین شده از طریق 
تعاونی،  بخش  گذاری  سرمایه  ضمانت  صندوق 
همچنین  شود.  تسهیل  ها  تعاونی  مالی  تامین 

تالش شده است تا از منابع بانک توسعه تعاون و 
صندوق کارآفرینی امید، منابع با نرخ های ترجیحی 
در اختیار تعاونی های روستایی، منطق مرزی و 

نیز  تعاون  محروم قرار گیرد. سند توسعه بخش 
در دولت در حال تهیه است.

شریعتمداری درباره همسان سازی حقوق 

 ۵/۳ احکام  کرد:  خاطرنشان  نیز  بازنشستگان 
میلیون بازنشسته جامعه کارگری صادر شده است 
و ۳۲هزار میلیارد تومان منابع آن از محل سپردن 
سرمایه مرد واحدهای تولیدی تامین شده است. 
بر این اساس حقوق بازنشسته با ۲۵ سال سابقه 
که ۱میلیون و4۰۰هزار تومان دریافتی داشته ، یک 
میلیون تومان افزایش یافت. حقوق بازنشسته با 
سی سال سابقه که کمتر از یک میلیون و ۶۰۰هزار 
تومان دریافت می کرد به دو میلیون و ۸۰۰هزار 
تومان رسید و بازنشسته با ۳۵سال، به ۳ میلیون 

تومان رسید.
وی در پایان گفت: البته ممکن است احکام 
بازنشستگان  های  خواسته  همه  با  شده  صادر 
تطبیق نداشته باشد، بنابراین احکام اصالحی انجام 
می شود. حدود دویست هزار نفر بازنشسته مشاغل 
سخت و زیان آور داریم که پیشنهاد جدیدی برای 
حل مشکالت آنها در زمینه همسان سازی حقوق 

در دست اجراست.

شریعتمداری مطرح کرد؛

پیشنهاد جدید برای حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور

افزایش ارزش دالر در روز 
چهارشنبه سبب شد بهای طال در 
بازارهای جهانی با افت روبرو شود.

اکنون  داد،  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
بهای هر اونس طال در بازارهای جهانی با  ۰.۵ 
درصد کاهش به یک هزار و ۹۱۸ دالر و ۷۷ 
سنت رسیده است.همچنین در بازارهای آمریکا 
نیز بهای فلز زرد با افت ۰.۱ درصدی در سطح 
یک هزار و ۹۲۵ دالر و ۳۰ سنتی ایستاده است.

در  طال  بهای  شاخص  است  گفتنی 
ارزهای  سایر  با  مقایسه  در  آمریکا  بازارهای 
رایج در جهان با افزایش ۰.۲ درصدی روبرو 
شده است.گزارشها نشان می دهد، مقامات چین 
و آمریکا دوشنبه هفته جاری درباره چگونگی 
اجرای فاز نخست توافق بین آمریکا و چین 

تبادل نظر کردند که این مساله سبب رونق 
شاخص ها در بازارهای مالی امریکا شده است.

مقامات آمریکا و چین همچنین درباره 

افزایش قابل توجه خرید محصوالت ایاالت 
متحده توسط چین و همچنین اقدامات آتی 
مورد نیاز برای اجرای توافقنامه گفت وگو کردند.

توسط  شده  منتشر  آمارهای  آخرین 
سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد تاکنون 
بیش از ۲۳میلیون  و ۷۷۰  نفر در سراسر جهان 
به ویروس کرونا مبتال شده اند که این تعداد 

بیش از ۸۱۵ هزار نفرجان باخته اند.
از دیگر سو، نتایج یک تحقیق در آمریکا 
اوت  میالدی  جاری  ماه  در  دهد  می  نشان 
)مرداد-شهریور( میزان اعتماد مصرف کننده 
در این کشور با کاهش شدیدی روبرو شده 
است که در طول ۶ سال گذشته بی سابقه است.

در  کرونا  بیماری  شیوع  است  گفتنی 
آمریکا که در میان کشورهای جهان از نظر 
در  دارد،  قرار  اول  در جایگاه  مبتالیان  تعداد 
کاهش شاخص مصرف کننده در این کشور 

بی تاثیر نیست.

بهای جهانی طال در سراشیبی
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یع  ز تو طرح  ی  ا جر ا
یع  ما ز  گا نیکی  و لکتر ا
کارت  روی  بر   )LPG (
بانکی و طرح دوگانه سوز کردن خودرو 
بارها(  وانت  و  عمومی)تاکسی  های 
مدیر  خبری   نشست  اصلی  موضوع 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
استان. رسانه  اصحاب  با  البرز  منطقه 

ملی  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
البرز،  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش 
از  هدف  قلندرزاده  السادات  فهیمه 
ارائه  را  خبری  نشست  این  برگزاری 
دوگانه  طرحهای  مورد  در  توضیحات 
سوز کردن خودرو های عمومی)تاکسی 
و وانت بار( و توزیع الکترونیکی گاز مایع 
)LPG( بروی کارت بانکی و اجرای این 
طرحها در استان البرز دانست و افزود: در 
بخش نخست  طرح دوگانه سوز کردن 
یک  مسافر،  و  بار  حمل  خودردوهای 
کشور  در  خودرو  هزار   4۶۰ و  میلیون 
به صورت رایگان به مصرف کننده گاز 
فشرده )CNG( تبدیل می شوند.مراجعه 
https://gcr.niopdc. سامانه  به 

ir.سرپرست روابط عمومی منطقه البرز 
https:// با اشاره به ثبت نام در  سامانه

gcr.niopdc.ir برای رایگان کردن 
خودروهای عمومی )تاکسی و وانت بار(

گفت: اولویت با کسانی است که زودتر 
نام کنند.سرپرست  این سامانه ثبت  در 
روابط عمومی منطقه البرز در ادامه بیان 
کرد: در استان البرز طرح در حال انجام 

 )LPG( مایع  گاز  الکترونیکی  توزیع 
گاز  فاقد  خانوارهای  شناسایی  بمنظور 
طبیعی و بخش های صنفی و صنعتی، 
توزیع بهینه و جلوگیری از توزیع خارج 
از شبکه این فرآورده است که از ابتدای 
می  اجرایی  کشور  کل  در  شهریورماه 
شود. قلندرزاده ادامه داد:  جامعه هدف 
 )LPG( در طرح الکترونیکی گاز مایع
خانوارها و صنوفی هستند که دسترسی 
از  بایست  به گاز شهری نداشته و می 
این  شناسایی  کنند؛  استفاده  مایع  گاز 
https:// سامانه  به  مراجعه  با  عده 

  newtejaratasan.niopdc.ir
فراهم شده است و می بایست اطالعات 
کنند. بارگذاری  آن  در  را  درخواستی 

پخش  ملی  شرکت  افزود:  قلندرزاده 
هیچ  البرز  منطقه  نفتی  فرآورده های 
 )LPG(گازمایع تامین  در  ای  وظیفه 
بخش حمل و نقل ندارد و استفاده از این 
سوخت صرفا برای پخت و پز خانوارهای 
فشرده  باشد.گاز  می  طبیعی  گاز  فاقد 
سوخت  مناسبترین   )CNG( طبیعی 
برای خودروهاقلندرزاده با اشاره به اینکه 
طرح دوگانه سوز کردن خودروها برای 

استفاده بیشتر شهروندان از گاز فشرده 
طبیعی )CNG( است، گفت: با وجود ۵۲ 
باب جایگاه در سطح استان،زیر ساخت 
جایگاههای  افزایش  برای  الزم  های 
سوخت CNG در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه البرز وجود دارد 
و از مشارکت بخش خصوصی و عمومی 
برای سرمایه گذاری در احداث جایگاه 
بویژه در نقاط مرکزی شهر کرج استقبال 
می شود.نشست خبری با برنامه پرسش 
و پاسخ و تقدیر از خبرنگاران حاضر به 

کار خود پایان داد.

در نشست خبری عنوان شد

استفاده گازمایع)LPG(در بخش حمل و نقل ممنوع است!
پروژه های  اجرای  صرف  اعتبار  ریال  میلیارد   ۲۵۰

آبخیزداری در استان اردبیل می شود

 ۲۱۰ گفت:  اردبیل  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل   
میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی و 4۰ میلیارد ریال از محل سفر 
ریاست جمهوری صرف اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری در این 

استان می شود.
 شهامت هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل 
با  مبارزه  مالکیت،  تثبیت  بیولوژیک،  پروژه های  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
آفات و سوخت های فسیلی در ۱۱ شهرستان استان از جمله مهم ترین این 

پروژه های اجرایی می باشد. 
وی از آماده افتتاح شدن ۱4 پروژه آبخیزداری و آبخوان داری با اعتبار 
بیش از 4۷میلیارد ریال بمناسبت گرامیداشت هفته دولت در استان خبر داد 
و  بیان کرد: این پروژه ها با هدف  کنترل سیل، ممانعت از فرسایش بی رویه 

خاک و تغذیه سفره های آب های زیر زمینی اجرا شده است.
و  مردم  مشارکت  طبیعی  منابع  از  حفاظت  برای  اینکه  بیان  با  وی 
نهادهای مربوطه ضروری است، بیان کرد: سال گذشته عالوه بر جلوگیری 
از تخریب و آتش سوزی جنگل و مراتع همزمان سه هزار و ۹۰۰ هکتار 

اراضی ملی استان از دست سودجویان رفع تصرف شد.
مدیرکل منابع طبیعی استان با تاکید بر برخورد قانونی با تخریب گران 
منابع طبیعی از افزایش جریمه ۸۰ میلیون ریالی برای تخریب هر هکتار 
اراضی ملی خبرداد و افزود: در سال های گذشته با همکاری دستگاه قضایی 
اراضی تصرف شده از دست افراد سودجو و فرصت طلب خلع ید و به دولت 

بر گردانده شده است.
هدایت در ادامه با دعوت عمومی از اقشار مختلف مردم برای صیانت 
از منابع طبیعی، رسانه ها را به عنوان بازوان اصلی فرهنگ سازی توسعه و 

حفاظت از این میراث ارزشمند دانست.
شد:  یادآور  و  دانست  ملی  رسالت  یک  را  طبیعی  منابع  حفظ  وی 
به  نیاز  مردم  آحاد  مشارکت  با  طبیعی  منابع  از  صحیح  استفاده  فرهنگ 

نهادینه سازی دارد

رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بردسکن تاکید کرد؛
امروز دشمن با ترفندها و نقشه های متعددی در حال 

تخریب فرهنگ و اعتقادات ملت ماست
شهرستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رحمانی:رئیس  عادله  بردسکن- 
بردسکن اعالم کرد: امروز دشمن با ترفندها و نقشه های متعددی در حال 

تخریب فرهنگ و اعتقادات ملت ما است.
حجت ااالسالم و المسلمین شکاری گفت: در راستای ترویج و نشر 
فرهنگ  ترویج  و  دینی  های  آگاهی  و  بینش  ارتقای  و  اسالمی  معارف 
عاشورایی و افزایش سطح مبانی اعتقادی و معرفتی مردم، ۷۲ نفر از مبلغین 
و مبلغات مقیم و غیر مقیم در ایام محرم به مساجد و هیئات مذهبی شهر و 

روستاهای شهرستان بردسکن و بخش های تابعه اعزام شدند.
اداره کل  از  اعزامی  مبلغین  این  افزود:  به مطلب فوق  اشاره  با  وی 
علمیه  حوزه  اسالمی،  تبلیغات  دفتر  رضوی،  خراسان  اسالمی  تبلیغات 
امام صادق علیه السالم شهرستان، روحانیون هجرت، مستقر و هدایت و 
روحانیون بومی شهرستان می باشند که در تمامی مناطق شهری و روستایی 
و عشایری به اقامه نماز وبرپایی مجالس عزای ابا عبداهلل الحسین علیه 
السالم، پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی، رفع مشکالت و دغدغه 

های اجتماعی مردم می پردازند.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی بردسکن تاکید کرد: امروز دشمن با ترفندها 
و نقشه های متعددی در حال تخریب فرهنگ و اعتقادات ملت ماست و 
روحانیون به عنوان فعاالن عرصه فرهنگی باید در این میدان کارزار با همه 
قدرت ورود کنند و با بصیرت افزایی و راهنمایی مردم خصوصا نسل جوان 

این توطئه ها و دسیسه ها را خنثی کنند. 
وی همچنین حضور روحانیون در بطن جامعه و ارتباط موثر و مداوم 
با نسل جوان را یکی از ضروریات برشمرد و ادامه داد: نباید اجازه بدهیم 
دشمن قسم خورده بین مردم و روحانیت فاصله ایجاد کند که اگر این خواسته 
نامشروع آنان محقق شود قطعا فرهنگ و اعتقادات مردم دچار چالش جدی 
می گردد و برای جلوگیری از این اتفاق می طلبد که در مسیر تحقق جدی 
و محکم این ارتباط دو سویه تالش مجاهدانه و شبانه روزی داشته باشیم.

حجت االسالم شکاری در پایان افزود: نقش روحانیت به عنوان امام 
جامعه ای که در آن قرار می گیرد، می تواند بسیار تاثیر گذار باشد و برای 
تحقق این مطلب باید روحانیون به سالح علم و تقوا مسلح باشند و در همه 
مسائلی که نیاز به حضور مردم است در خط مقدم این حرکت قرار گیرند.

بقاع  و  امامزاده  بصیرت عاشورایی در 1۵  برگزاری 
متبرکه استان اردبیل 

با دهه  اردبیل گفت: همزمان  استان  امور خیریه  اوقاف و  مدیر کل 
اول ماه محرم ویژه برنامه بصیرت عاشورایی در ۱۵ امامزاده و بقاع متبرکه 

استان برگزار می شود.
استان  امورخیریه  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
ماه  با   همزمان  گفت:  ستوده   دکتر  والمسلمین  االسالم  اردبیل،حجت 
محرم ویژه برنامه بصیرت عاشورایی در ۱۵ امامزاده و بقاع متبرکه استان 

برگزار می شود.
دلیل  به  کرد:  تصریح  اردبیل  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر 
شیوع بیماری کرونا بیشتر برنامه های فرهنگی و مذهبی از طریق فضای 
مجازی و کانال های شبکه های اجتماعی امامزادگان پیگیری خواهد شد.

وی افزود: طبق دستورالعمل ستاد پیشگیری از بیماری کرونا استان 
تمامی پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در این آئین رعایت 
و عملیاتی خواهد شد.دکتر ستوده تاکید کرد: تببین اهداف قیام عاشورا و 
نهضت حسینی، ترویج شعائر مذهبی و معارف عاشورایی و تبیین حرکت 
انقالبی امام حسین )علیه السالم( از مهمترین اهداف این سوگواره خواهد بود.

وی ادامه داد: این برنامه عزاداری به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت 
محدود و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خاطر نشان کرد: مبلغان ماه محرم 
نیز به دلیل شیوع بیماری کرونا از طریق فضای مجازی برنامه های تبلیغی 
خود را پیگیری خواهند کرد و امیدواریم با مشارکت عموم مردم برنامه های 

سوگواری با شکوه خاص برگزار شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی؛
امر به معروف و نهی از منکر باید نهادینه شود

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: امر 
به معروف و نهی از منکر باید نهادینه شود و به دنبال تحقق این مهم هستیم.

در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در دفتر امام جمعه 
مشهد برگزار شد،  حسن جعفری از رعایت پروتکل های بهداشتی در هیئات 
عزاداری تقدیر کرد و گفت: نظارت و بازرسی ما نشان می دهد خوشبختانه 
تاکنون دستورالعمل ها به خوبی اجرا شده است و مقدار کمی از هیئات که 

مراعات نکردند، تذکر گرفتند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی بر این که 
برنامه های ستاد باید مدون شود، تأکید کرد و افزود: ما به دنبال نهادینه سازی 
امر به معروف و نهی از منکر هستیم و از کلیه مدیران و فرمانداران می خواهیم 

که با برنامه ها همکاری و پشتیبانی الزم را به عمل آورند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد نیز در این نشست نسبت 
و  کرد  تأکید  عزاداران حسینی  از سوی  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به 
گفت: اگر مقررات ستاد کرونا رعایت نشود، فرمان رهبری اجرا نشده است.

آیت اهلل سید احمد علم الهدی از طرح سالمت یاران حسینی نیز تقدیر 
کرد و افزود: باید ستاد امر به معروف و نهی از منکر بخشی از نیروهای خود 

را در اختیار این سالمت یاران قرار دهد.
و  همراه  تلفن  نرم افزار  از  جلسه  این  حاشیه  در  است،  ذکر  به  الزم 

نمایشگاه مجازی ستاد امر به معروف و نهی از منکر رونمایی شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان:
استان  کاربردی  علمی  دانشگاه  در  جدید  رشته   11

اصفهان ارائه می شود
بهزاد رضایی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان با بیان آنکه 
۲۶۳ کد رشته محل در چهار گروه آموزشی خدمات اجتماعی و مدیریت، 
فرهنگ و هنر، صنعت و کشاورزی جذب می شوند، گفت: ۱۶۰ کدرشته 
محل در دوره کاردانی و ۱۰۳ کدرشته محل در دوره کارشناسی ناپیوسته 
وجود دارد که ۸۷ کد رشته کاردانی و ۷۵ کدرشته کارشناسی ناپیوسته است. 
همچنین، ۱۱ هزار و ۳۰۵ نفر در دوره کاردانی و ۷ هزار و ۵۸۷ نفر در دوره 

کارشناشی پذیرش می شوند.
خبر  جاری  درسال  دانشجو  پذیرش  درصدی   ۳۰ تا   ۲۰ رشد  از  وی 
داد و افزود: ضریب جذب دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان ۶4.۵ درصد است که سال گذشته و امسال، افزایش ۲۰ درصدی 

در پذیرش دانشجو داشته ایم.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان در بیان جزئیات سطح 
بندی مراکز علمی کاربردی استان، گفت: تمام مراکز علمی کاربردی کشور 
با ارزیابی های به شدت سختگیرانه مورد بررسی قرار گرفته و خوشبختانه 
اکثر مراکز استان در سطح ۲ و ۳ قرار دارند و در ارزیابی سال گذشته از 
میان ۱۰ مرکز برتر کشور دو مرکز ذوب آهن و هرند اصفهان در سطح ۲، 

بعنوان برترین ها هستند.
رضایی با تاکید بر اهداف دانشگاه برای تربیت نیروی کاردان و ماهر، 
عدم جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در مراکز علمی کاربردی را، 
پرهیز از موازی کاری با دیگر دانشگاه ها دانست و گفت: هدف ما صرفا 

ارائه مدرک و تئوری محوری نیست.
وی با بیان اینکه سال تحصیلی دانشگاه از ۱۵ شهریور ماه آغاز می شود 
و ثبت نام دانشجویان مجازی خواهد بود، یادآورشد: دانشجویان جدید الورود 

از اواسط مهر ماه کالس های درسی خود را آغاز خواهند کرد.
وی از راه اندازی ۱۱ رشته جدید پس از دو سال توقف در دانشگاه 
جامع علمی کاربردی استان اصفهان خبر داد و از رشته های کاردانی حرفه 
ای امور فرهنگی، کاردان حرفه ای تربیت مربی مهدکودک، کاردانی حرفه 
اورژانس  و  کودک  خانواده،  مددکاری  شاخه های  اجتماعی  مددکاری  ای 
ای  کاردانی حرفه  و  کارگردانی  و  موسیقی، سینما  ای  کارشناس حرفه  و 

نوازندگی کالسیک نام برد.
بهزادرضایی، تعداد زیاد مراکز دانشگاهی و دانشجویان، کمبود فرصت 
های اشتغال و دغدغه بیکاری را از دالیل دلسردی دانشجویان و خانواده 
هاعنوان کرد و گفت: نیاز جامعه به افراد تحصیلکرده ماهر بمنظور افزایش 
تکمیلی،  تحصیالت  مقاطع  در  بیکاری  آمار  افزود:  وی  است.  وری  بهره 

بویژه دکتری تشدید شده و دلیل آن عدم توجه به مهارت محوری است.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان از آلمان به عنوان کشوری 
موفق در صنعت نام برد. زیرا ۸۰ درصد دانشجویان این کشور در دانشگاه 

های علمی کاربردی تحصیل می کنند.
رضایی اضافه کرد: رضایی با اذعان به اینکه یک فرد ماهر و کارآفرین می 
تواند موجب جهش تولید و تحقق توسعه کسب و کار شود، افزود: تصمیم داریم 
به سمت رشته های جوار صنعت بریم که دانشجو برای خود شغل انتخاب کند 
و منتظر شغل نباشد. وی از راه اندازی مرکز مشاوره دانشگاه علمی کاربردی 
خبر داد و گفت: عالوه بر رغبت سنجی ازطریق سایت دانشگاه، ۲۰ مشاور به 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دانشجویان هستند.

توزیع بیش از 9 هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان 
استان ایالم

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایالم، اظهار 
کرد: در پنج ماهه اول سال جاری در مجموع ۹ هزار و 4۳۷ تن انواد کود 
شیمیایی بین کشاورزان سطح استان توزیع شده که از این میزان 4 هزار 

۱۵۲ تن مربوط به دهلران است.
وی با بیان اینکه توزیع کود از طریق کارگزاران انجام می شود، افرود: در 
حال حاضر ۵۰ کارگزار مسوول توزیع کود بین کشاورزان سطح استان هستند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ادامه داد: کارشناسان 
دقیق  اجرای  جهت  در  استان  این  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت 
فروش  و  نگهداری  در خصوص  توصیه هایی  کارگزاران  به  دستورالعمل ها 
نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان، ثبت دقیق مشخصات بهره برداران 
یارانه ای در سیستم هوشمند. نظارت برقیمت  به هنگام دریافت کودهای 
فروش کودهای یارانه ای در همه ی کارگزاری ها است.وی با بیان اینکه کود 
سهمیه مرکز استان ایالم تامین شد، تصریح کرد: در این راستا تا کنون ۲۶ 
تن کودشیمیایی از نوع اوره بین کشاورزان شهرستان ایالم توزیع شده است.

از  اوره  مقدار ۶۰4 تن کود  در مرداد سال جاری  یادآور شد:  جمالی 
طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان سرابله توزیع شده است.

درچهارمین روزهفته دولت انجام شد؛
برق  توزیع  صنعت  درحوزه  عمرانی  پروژه   9 افتتاح 

شهرستان دامغان
های  پروژه  همزمان  افتتاح  درمراسم  و  دولت  روزهفته  درچهارمین 
عمرانی شهرستان دامغان که با حضور ویدئو کنفرانسی استاندار و شماری از 
مسئوالن همراه بود، ۹ پروژه عمرانی برق رسانی این شهرستان افتتاح شدند.

طرح بهینه سازی ۲۰ دستگاه پست های توزیع برق در نقاط مختلف 
شهرستان به مبلـغ پنج میلیـارد ریـال و دو طرح نصب پنج دستگاه سکسیونر 
کنترل از راه دور و بوستر بر روی فیدر سرکویـر با اعتبـار شش میلیـارد و 
۵۰ میلیون ریال، ازجمله طرح هایی به شمار می روند که در هفته دولت 
افتتاح شدند. طرح بهینه سازی هشت هزار و 4۰۰ متر شبکه توزیع برق در 
سطـح شهرستـان با هزینـه دو میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون ریال، طرح بهسـازی 
هفـت هـزار دستگـاه انشعابات دیماندی و آمپـری با اعتبـار سـه میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال و طرح توسعه سه دستگاه پست هوایی به ظرفیت ۸۵۰ 
کیلوولت آمپر به مبلـغ پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، ازدیگر طرح های 
افتتاح شده محسوب می شوند.دو طرح توسعه ۳۱ هزار و ۱۰۰ متر شبکه 
فشار ضعیف و فشار متوسط به مبلغ۲۰ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال و طرح 
با  مختلـف شهرستـان  نقـاط  در  معـابر  روشنائی  احداث شبکه  و  اصالح 

هـزینه ۸۷۹ میلیـون ریـال، به بهـره برداری رسیدند.
الزم به ذکراست: به منظور افتتاح این تعداد ازطرح های مورد اشاره، 

مبلـغ 44 میلیـارد و ۸4 میلیـون ریـال سرمایه گذاری شده است.

احداث ۲0۸0 واحد مسکونی در مناطق سیل زده اصفهان
با  بیان  قوی  محسن 
د  بنیا مات  ا قد ا برشمردن 
می  سال ا ب  نقال ا مسکن 
اصفهان در مناطق آسیب دیده از سیل 
فروردین ۱۳۹۸، اظهار کرد: سیالب های 
بهار سال گذشته به چندین استان کشور 
خساراتی زد و شهرها و روستاهای غرب 
و جنوب استان اصفهان نیز براثر سیل 

دچار آسیب شد.
در  ما  کارشناسان  افزود:  وی 
فروردین ۹۸ در بررسی های اولیه حدود 
یا  و  شده  تخریب  کامل  واحد   ۵۶۰۰
را  درصد   ۷۰ تا   ۲۰ بین  دیده  آسیب 
در پنج شهرستان فریدن، فریدونشهر، 
میاندشت  و  بویین  و  سمیرم  چادگان، 
شناسایی و ارزیابی کردند که ۷۳ درصد 

از خسارات در این پنج شهرستان بود.
معاون بازسازی و مسکن روستایی 
اصفهان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
افزود: برآورد خسارات بر اساس مصوبات 
تخصیص  عنوان  تحت  وزیران  هیأت 
بالعوض  کمک  و  بانکی  تسهیالت 
برای ۲۰۸۰ واحد احداثی و ۱۶۹4 واحد 
تعمیری بود که در مجموع اعتباری بالغ 
تومان  میلیون   ۵۵۵ و  میلیارد   ۱۲۱ بر 
تومان  میلیارد   4۶ و  بانکی  تسهیالت 
کمک بالعوض برای بازسازی مناطق 

آسیب دیده اصفهان اختصاص یافت.
همه  اینکه  بیان  با  بیان  قوی 
فنی  خدمات  ری،  ربردا وا آ مراحل 
در  ساخت  پروانه  صدور  و  مهندسی 
انجام  رایگان  مردم  برای  مناطق  این 
هزار   ۱۵ همچنین  دولت  گفت:  شد، 
تن سیمان برای بازسازی مناطق سیل 
زده اصفهان پیش بینی کرد که سهم 
هر واحد احداثی هشت تن سیمان بود.

عملیات  اینکه  به  اشاره  با  وی 

اسفند  تا  دیده  آسیب  واحدهای  تعمیر 
پایان یافت، خاطرنشان کرد:  سال ۹۸ 
۲۰۸۰ واحد احداثی نیز هم اکنون قابل 
سکونت شده و قرار است در هفته دولت 
اختتامیه آن همزمان در سراسر کشور 
با حضور رئیس جمهور برگزار شود که 
استاندار اصفهان  با حضور  در اصفهان 

خواهد بود.
احداث  که  توضیح  این  با  وی 
۲۰۸۰ واحد به میزان تسهیالت بانکی 
و کمک های بالعوض که به متقاضیان 
کاری  سفت  مرحله  به  شده  پرداخت 
واحد  هر  برای  افزود:  است،  رسیده 
احداثی در شهرها در مجموع ۶۵ میلیون 
 ۵۰ که  می شد  ارائه  تسهیالت  تومان 
میلیون تومان وام ساخت و ۱۵ میلیون 
تومان وام معیشتی بود؛ همچنین کمک 

بالعوض شهری ۱۲ میلیون تومان برای 
ساخت ۱۲ میلیون تومان تحت عنوان 
کمک بالعوض اجاره بها و پنج میلیون 

تومان کمک معیشتی بود.
مسکن  و  ی  ز سا ز با ن  و معا
روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
از  تسهیالت  اینکه  بیان  با  اصفهان 
به متقاضیان  بانک عامل  سوی هفت 
ارائه شده است، اضافه کرد: تسهیالت 
 ۵۵ نیز در مجموع  در روستاها  بانکی 
و  ساخت  وام  قالب  در  تومان  میلیون 
پرداخت  متقاضیان  به  معیشتی  کمک 
شد؛ همچنین ۲۱ میلیون تومان کمک 
نظر  در  روستاییان  برای  بالعوض 

گرفته شده بود.
قوی بیان با بیان اینکه بازپرداخت 
و  درصد  پنج  سود  با  بانکی  تسهیالت 

اقساط ۱۵ ساله است، گفت: بر اساس 
اختیار  در  وزیران  هیأت  که  اعتباری 
عملیات  داد  قرار  استان  مسکن  بنیاد 
آسیب  واحدهای  نوسازی  و  بازسازی 
است  شده  انجام  سیل  اثر  بر  دیده 
این  در  مردم  همه  گفت  نمی توان  اما 
مناطق از تسهیالت و کمک بالعوض 
محدود  اعتبارات  زیرا  شدند  مند  بهره 
بود برای مثال باید برای ۱۶۹4 واحد 
و  کارشناسی  برحسب  تعمیر  نیازمند 
درصد خسارات ۱۵ میلیون تومان وام 
معیشتی پرداخت می شد اما این اعتبار 
را به وام های ۱۰ و ۱۵ میلیون تومانی 
وام  نفر  تقسیم کردیم و حدود ۱۷۷۵ 
معیشتی دریافت کردند اما افراد دیگری 
یا  نرسید  وام  آنها  به  یا  که  بودند  نیز 

متقاضی دریافت تسهیالت نبودند.

 گروه شهرستان –دنیای جوانان 
استان سمنان  تبیانیان:  سمنان - رضا 
از   ۱۳۹۹-۱4۰۰ تحصیلی  سال  برای 
امروز آغاز می شود، اظهار کرد: دانشگاه 
از  استان  این  کاربردی  علمی  جامع 
یازدهم شهریورماه در مقطع  تا  چهارم 
کاردانی فنی و حرفه ای و از یازدهم تا 
هفدهم شهریورماه در مقطع کارشناسی 
با سوابق  فناوری  و مهندسی  حرفه ای 

تحصیلی پذیرش دانشجو دارد. 
کل  در  امسال  اینکه  بیان  با  او 
کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  مراکز 
 ۸۳۰ در  دانشجویان  کشور  سراسر  در 
می شوند،  پذیرش  محل  رشته  کد 
در  دانشجو  پذیرش  ظرفیت  گفت: 
برای  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه 

سال تحصیلی آینده، ۳4۰ هزار نفر است.
علمی  مع  جا ه  نشگا ا د ئیس  ر
کاربردی استان سمنان با بیان اینکه در 
استان سمنان برای مهرماه امسال در ۸۹ 
کد رشته محل دانشجو پذیرش می شود، 
گفت: از این تعداد، ۵۶ کد رشته محل 
در مقطع کاردانی و ۳۲ کد رشته محل 

در مقطع کارشناسی ارائه خواهد شد.
زمینه های  در  کرد:  بیان  قربانیان 
اجتماعی،  خدمات  کشاورزی،  صنعتی، 
رشته هایی   .  .  . و  هنری  و  فرهنگی 

پذیرای دانشجویان خواهد بود.
او با اشاره به اینکه ظرفیت پذیرش 
دانشجو در مراکز علمی کاربردی استان 
سمنان دو هزار و ۷۰۰ نفر است، گفت: 
در  نفر   ۷۰۰ و  هزار  دو  نیز  هم اکنون 

مراکز علمی کاربردی این استان مشغول 
به تحصیل هستند و البته ظرفیت خالی 
قابل توجهی وجود دارد که باید پر شود.

علمی  مع  جا ه  نشگا ا د ئیس  ر
اینکه  بیان  با  سمنان  استان  کاربردی 
پنج  در  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه 
کد رشته محل جدید در استان سمنان 
از مهرماه دانشجو می پذیرد، گفت: این 
پذیرش ها در مقطع کاردانی خواهد بود.

قربانیان بیان کرد: تاکنون ۱۳ مرکز 
علمی کاربردی در استان سمنان مشغول 
غیرفعال  مرکز  دو  بودند که  فعالیت  به 
شده اند و برای سال تحصیلی آینده ۱۱ 

مرکز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
علمی  مرکز   ۹ اینکه  بیان  با  او 
کاربردی استان سمنان امسال ارزیابی 

شده اند، گفت: از این تعداد، هفت مرکز 
در سطح دو و دو مرکز در سطح سه قرار 
گرفته اند و استان سمنان از نظر کیفیت 
به  باالیی  آموزشی در سطح  و جایگاه 

نسبت کشور قرار دارد.
علمی  مع  جا ه  نشگا ا د ئیس  ر
به  اشاره  با  سمنان  استان  کاربردی 
اینکه خودارزیابی و سنجش سطح مراکز 
علمی کاربردی بر اساس شاخص های 
مدون یکی از برنامه های مهمی است که 
در این دانشگاه اجرایی می شود، گفت: 
مرکز علمی کاربردی که در سطح یک 
در کشور فعالیت داشته باشد، وجود ندارد 
و با توجه به پیشرفته بودن شاخص ها 
جدی تری  کارهای  حوزه  این  در  باید 

صورت گیرد.

محمدتقی قربانیان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه 
با اشاره به اینکه پذیرش دانشجو در مراکز علمی کاربردی

رئیس سازمان بسیج رسانه استان ایالم ازپویش 
هر عزادار یک پرچم با محوریت و رسانه، در سطح 

پایگاه ها و کانون های بسیج استان ایالم خبر داد.
“محمدعلی نظری” با اشاره به پویش “هر عزادار، 
یک پرچم” اظهار داشت: این پویش به جهت رونق 

بیشتر مراسم عزای حسینی در ایام کرونایی است.
وی افزود: شیفتگان محرم و عاشورا و رهروان راه 
والیت با حضور در پویش مذکور ضمن عرض ارادت 
نگهداشتن  زنده  و  شهیدان  امام  مقدس  ساحت  به 
عاشورای حسینی، در تحقق فرمایش حضرت امام)ره( 
اقدام کرده اند که فرمود: »کربال را زنده نگه دارید و 
نام مبارک حضرت سیدالشهدا)س( را زنده نگه دارید 

که با زنده بودن او اسالم زنده نگه داشته می شود.
وی یادآور شد: پویش »هر  عزادار، یک پرچم« 
عظمای  مقام  خود  زمان  امام  با  مردم  میثاق  تجدید 
والیت و رهبری است و پرچم های برافراشته عزاداران 

نماد بیعت مجدد با امام خامنه ای است.

ایام  با  ارتباط  در  اقدامات  دیگر  به  “علینظری” 
محرم در استان ایالم با محوریت بسیج رسانه یادآور 
و پالسما،  اهدای خون  نذر سالمت،  شد: جایگزینی 
اقداماتی  دیگر  از  ماسک  نذر  و  مومنانه  کمک های 
است که در استان اجرا شده و رسانه ها در تبلیغ این 
شیوه و الگوی برگزاری مراسمات مذهبی و فرهنگی 
به سبک و سیاق شرایط کرونایی آن را تبلیغ می کنند.

خاطر  ایالم  استان  رسانه  بسیج  سازمان  رئیس 
هر  ایالم  استان  بصری  فضای  در  امروز  کرد:  نشان 
خانه را یک حسینیه سید و ساالر شهیدان می بینم و 
َعلم عزا بر سر درب خانه های نشان از یاد و نام واالی 

شهیدان کربالی حسینی است.
وی به تغییر سبک و سیاق عزادرای حسینی در 
اشاره  کرونایی  شرایط  رعایت  لحاظ  به  ایالم  استان 
کرد و گفت: تغییر سبک و سیاق نتوانسته است اراده 
ارادتمندان به سید و ساالر شهیدان و فرهنگ عاشورایی 
را تحت تاثیر خود قرار دهد، بلکه شیوه عزاداری امسال 

متفاوت، پررنگ و تحقق بخش شعور حسینی است.
خاطر  ایالم  استان  رسانه  بسیج  سازمان  رئیس 
نشان ساخت: جلوه های شعور حسینی در استان ایالم 
دشمنان که تالش کردند با شعار و حرف و حدیث، 
با  دهند  قرار  تاثیر  تحت  را  حسینی  عزای  سالمت 
که  هستیم  آن  شاهد  امروز  و  کرد  روبه رو  شکست 
سالمت و عزاداری در کنار هم تلفیقی از شعور حسینی 

در دل ها خلق کرده است.
وی تصریح کرد: کرونا فرصتی برای تحقق شور 
و شعور حسینی در جامعه خلق کرد و امروز به کوری 
پروتکل ها،  دقیق  اجرای  برای  دشمنان عالوه  چشم 
با عزت نسبت به سال های  مراسم عزا شکوهمند و 
گذشته در حال اجرا است. »علینظری« نقش رسانه ها 
را در خلق این شعور حسینی را بی نظیر عنوان کرد و 
گفت: رسانه ها رسالت زینبی خود را در راستای تحقق 
و  تقدیر  جای  که  رسانده اند  انجام  به  حسینی  شعور 

تشکر را دارد.

رئیس سازمان بسیج رسانه ایالم:

پویش هر عزادار، یک پرچم در استان ایالم اجرا می شود
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نظارت  و  فنی  معاون 
حمل  و  راهداری  کل  اداره 
ونقل جاده ای استان اردبیــل 
تخلف  هزار   ۲۰۸ و  میلیون   ۵ گفت: 
عدم رعایت فاصله طولی در محورهای 

مواصالتی استان به ثبت رسید. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
از  بازدید  در  عبدی  حمیدرضا  اردبیل، 
محور  ای  جاده  هوشمند  های  سامانه 
بیشترین  افزود:  شهر  مشکین  اردبیل 
تخلف عدم رعایت فاصله طولی ۵ ماه 
گذشته با ۶۵۶ هزار تردد در محورهای 
اردبیل -آستارا و بالعکس و ۲۷۳ هزار 
تخلف نیز در محور اردبیل سرعین ثبت 
شده است.وی هوشمندسازی جاده های 

استان را از جمله برنامه های مهم اداره 
ای  جاده  ونقل  حمل  و  راهداری  کل 
کرد:  تصریح  و  دانست  اردبیل  استان 

بر ۶۸ سامانه تردد شماری 4۰  عالوه 
دوربین نظارت تصویری،۵۲ سامانه ثبت 
تخلفات عبور و مرور سرعت و ۲ سامانه 

محورهای  در  نیز  حرکت  حین  توزین 
است. فعال  اردبیل  استان  مواصالتی 

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای استان اردبیــل از 
شناسایی بیش از ۲۶ هزار تخلف اضافه 
سامانه  توسط  غیرمجاز  سرعت  و  تناژ 
و   )WIM( توزین حین حرکت  های 
ثبت تخلفات عبور و مرور سرعت خبر 
از ۱۳  این میزان بیش  از  داد و گفت: 
هزار مورد تخلف جهت اعمال قانون به 
پلیس راه کشور ارسال شده است.عبدی 
با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اجرای 
افزود:  اجتماعی  گذاری  فاصله  طرح 
مجموع تردد ورودی و خروجی استان 
درمدت یادشده کاهش ۳۳ درصدی را 

نشان می دهد.

ثبت بیش از ۵ میلیون تخلف عدم رعایت فاصله طولی در استان اردبیل  مدیرکل انتقال خون استان مرکزی:
طرح »نذر خون« در ماه محرم و صفر اجرا می شود

»نذر  طرح  اینکه  بیان  با  مرکزی  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
خون« در ماه محرم و صفر در استان مرکزی اجرا می شود از آمادگی 
سادات  فاطمه  داد.  خبر  عاشورا  و  تاسوعا  در  خون  اهدای  برای 
مهدویانی با اشاره به آمادگی انتقال خون استان برای حضور مردم 
انتقال خون در راستای طرح نذر خون  اظهار  در پایگاه ها و مراکز 
دوستانه  انسان  برانگیزه های  عالوه   مردم  اینکه  به  توجه  با  داشت: 
افراد  به  کمک  زمینه  در  خون  نذر  طرح  دارند  هم  مذهبی  انگیزه 
پایان  تا  ابتدای ماه محرم  از  فرآورده های خونی  به خون و  نیازمند 
اربعین ادامه دارد که مردم بیشتر در روز تاسوعا و عاشورا نذر خون 

می دهند.  انجام 
وی افزود: اگر مردم اهدای خون را به روزهای تاسوعا و عاشورا 
موکول کنند با ازدحام جمعیت در مراکز و پایگاه های انتقال خون رو به رو 
از  نگهداری  محدودیت  به  توجه  با  می شود  توصیه  بنابراین  می شویم 
تا  ماه محرم  ابتدای  از  نذرخون  آنها  و طول عمر  فرآورده های خونی 

پایان اربعین داشته باشند.
 مدیرکل انتقال خون استان مرکزی ادامه داد: پایگاه ها و مراکز 
انتقال خون میزبان سالم ترین افراد جامعه هستند و اهداکنندگان افراد 
بیماری  بنابراین  دارند  اهدای خون  آنها سابقه  بیشتر  داوطلب سالم و 

ندارند و از افراد سالم فرایند خونگیری انجام می شود.
مهدویانی تصریح کرد: در بدو ورود به مراکز و پایگاه های انتقال 
همچنین  می شود  انجام  دست ها  ضدعفونی  و  افراد  تب سنجی  خون 
خونگیری  تخت های  و  صندلی ها  فاصله  در  اجتماعی  فاصله گذاری 

رعایت شده است. 
وی عنوان کرد: ارائه کارت ملی برای اهدای خون الزامی است و 
اگر فردی عالئم تنفسی، تب، سردرد، سرفه و تنگی نفس داشت باید 
اهدای خون را به زمان دیگری موکول کند.مدیرکل انتقال خون استان 
مرکزی با اشاره به وضعیت ذخایر خونی استان گفت: با توجه به شیوع 
بیماری کرونا میزان مراجعه مردم برای اهدای خون نسبت به گذشته 
کاهش یافته که  بیشتر به سبب ترس از بیماری کرونا مراجعه نمی کنند 
در حالیکه در همه پایگاه ها و مراکز انتقال خون پروتکل های بهداشتی 
رعایت می شود اما اکنون میزان مراجعه به گونه ای است که پاسخگوی 

مراکز درمانی هستیم.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی؛
 ۷۰۰ میلیاردو  سه  از  بیش  مرکزی  استان  مردم 

میلیون تومان صدقه دادند
طی ۵  ماهه سال جاری مردم استان مرکزی سه میلیارد و ۷۷۶ 
میلیون تومان در قالب صدقات به نیازمندان کمک کردند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد استان مرکزی ، شاپور جاللی ، معاون 
توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی با بیان اینکه 
کمک های مردمی متناسب با نیاز محرومان هزینه می شود، اضافه کرد: 
کمیته امداد امین مردم است و در این راستا تمام تالش و توان خود را 
به کار می گیرد چرا که کمک های مردمی در حل مشکالت نیازمندان 

بسیار مؤثر است. 
وی افزود: طی پنج  ماهه سال جاری مردم استان مرکزی سه میلیارد 
و ۷۷۶ میلیون تومان در قالب صدقات به نیازمندان کمک کردند. وی 
یادآور شده : مردم استان مرکزی از سال ۹۲ تا پایان پنج ماهه سال 
جاری ۵۳ میلیاردو 4۱۷ میلیون تومان در قالب صدقات به منظور حل 

مشکالت نیازمندان به کمیته امداد پرداخت نمودند.
وی با اشاره به اینکه روش های نوین سبب تسریع در امرکمک 
نیز می شود، اضافه کرد: جمع آوری کمک های  نیازمندان  به  رسانی 
مردمی از صندوق های صدقات سبب صرف وقت بیشتری برای کمک 
برای  مناسبی  جایگزین  تواند  می  روش ها  این  و  شود  می  رسانی 

روش های سنتی باشد. 
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی در ادامه با 
بیان اینکه امروز همه افراد جامعه دسترسی آسان به وسایل الکترونیکی 
دارند بیان کرد:پرداخت صدقه به روش نوین برای صدقه پردازان نیز 
آسانتر است و به راحتی می توانند با تلفن همراه خود بدون صرف زمان 

مبلغ مورد نظر را به حساب نیازمندان واریز کنند.

افتخار آفرینی
 تیم ملی المپیاد جهانی زیست شناسی ۲۰۲۰

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از کسب چهار مدال توسط 
تیم چهار نفره المپیاد علمی جهانی زیست شناسی ۲۰۲۰ ژاپن خبر داد.

جهانی  علمی  در سی ویکمین المپیاد  کننده  چهار نفره شرکت  تیم 
زیست شناسی IBO ۲۰۲۰ به میزبانی ژاپن با کسب چهار مدال ارزشمند 
افتخارات  بر  برنز برگی دیگر  مدال  یک  و  نقره  مدال  سه  شامل  جهانی 

علمی کشور افزود.
از  ناشی  بیماری  شیوع  دلیل  به  که  جهانی  المپیاد  دوره  این  در 
ویروس کوید ۱۹ به صورت مجازی برگزار شد مدال های زیر توسط تیم 

ملی جمهوری اسالمی ایران کسب شد:
آرین حسنی، نازگل مهیمنی و محمدامین صباغی اللیمی مدال جهانی 
نقره و امیرحسین شاهسوند داودی مدال جهانی برنز المپیاد جهانی زیست 

شناسی ۲۰۲۰ ژاپن را کسب کردند.
رده بندی مسابقات و تعیین جایگاه کشورها در این دوره هنوز اعالم 

نشده است.

آغاز  برای  کشور  مدارس  نوسازی  سازمان  اقدامات 
سال تحصیلی جدید

نوسازی  سازمان  رئیس 
مدارس کشور به تشریح اقدامات 
برای  سازمان  این  شده  انجام 
ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی، 

پرورشی و ورزشی پرداخت.
در  مهر  له رخشانی  مهرا
تشریح اقدامات انجام شده برای 
بیان  جدید  تحصیلی  سال  آغاز 
کرد: تا پایان ۶ ماهه اول سال ۸ 
هزار و ۵۱ کالس درس را تحویل 
آموزش و پرورش می دهیم و تا 
 ۸۱۲ و  هزار   ۶ هم  سال  پایان 
کالس درس دیگر به بهره برداری 
خواهد رسید که در مجموع ۱4 

هزار و ۸4۳ کالس را شامل می شود.
وی ادامه داد: 4۱۱ پروژه تربیتی و ورزشی با زیربنای ۳۰۰ هزار مترمربع 
طی امسال تحویل داده خواهد شد که ۲۰۸پ روژه در نیمه اول سال و ۲۰۳ 

پروژه در نیمه دوم سال به بهره برداری خواهد رسید.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور تصریح کرد: طی ۶ ماهه اول سال 
استان های خراسان رضوی، تهران و سیستان و بلوچستان با بهره برداری از هزار 
و ۳۰۶، ۷۶۱ و ۵۲۲ کالس درس بیشترین تعداد کالس های درس را بهره 
برداری کردند، در زمینه پروژه های تربیتی و ورزشی هم استان های خراسان 
رضوی، ایالم و خراسان جنوبی به ترتیب با ۷۱ ،۱۶ و ۱۳ پروژه بیشترین تعداد 

پروژه های تحویلی را داشتند.
رخشانی مهر همچنین از استانداردسازی ۵۰ هزار کالس درس طی سال 
۹۹ خبر داد و گفت: در زمینه ساخت مجتمع های آموزشی هم اقدامات قابل 
توجهی انجام شده است و تا پایان شش ماهه اول سال ۲۷ مجمتع آموزشی 

قابل بهره برداری هستند.
* تخصیص اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی برای سرویس بهداشتی مدارس

انجام شده این  اقدامات  رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور درباره 
سازمان با توجه به شیوع کرونا اظهار کرد: از ابتدای امسال ۷۰ میلیارد تومان 
برای تعمیر و تجهیز سرویس بهداشتی مدارس به سراسر کشور تخصیص یافت.

سیستم  مدارس  درصد  پنج  از  کمتر  اینکه  بر  تاکید  با  رخشانی مهر 
غیراستاندارد گرمایشی دارند، گفت: برای سیستم سرمایشی مدارس هم ۹۰ 
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که با هدف اصالح سیستم های 
سرمایشی مدارس است.وی بیان کرد: این اعتبار به استان هایی چون سیستان 
و بلوچستان، کرمان و هرمزگان اختصاص پیدا کرده است تا ادارات کل استانی 

تمهیدات الزم برای تامین و تجهیز سیستم های سرمایشی را داشته باشند.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور اظهار کرد: در مناطق روستایی و 
سفید که امکان استفاده از زیرساخت های فضای مجازی دشوار است مدارس 

با حفظ پروتکل های بهداشتی برای دانش آموزان آماده است.

گفت:  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل    
اولویت  با  بنادر کوچک در افق ۱۵ ساله  طرح جامع 
بنادر  این  نیازهای  مطالعه  براساس  برنامه محوری 

اجرا می شود.
و  بنادر  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
دریانوردی استان بوشهر، محمد راستاد سه شنبه شب 
عامری  محمد  بندر  در  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در 
شهرستان تنگستان افزود: در قالب طرح جامع بنادر 
کوچک که عمده بنادر هدف این طرح نیز در استان 
بوشهر واقع است در سه بازه زمانی سه ساله تاسیسات، 
زیربناها و تجهیزات متناسب با تقاضای بنادر در دستور 

کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: یکی از نمونه های بارز طرح جامعه 
اجرا اسکله در بنادر کنگان، بوالخیر و محمدعامری در 

استان بوشهر است.
به  حرکت  جامع  طرح  محور  داد:  ادامه  راستاد 
سمتی است که استفاده بهینه از ظرفیت بنادر منطقه ای 

و تجاری کشور صورت گیرد.
کوچک  بنادر  از  بهینه  استفاده  این  افزود:  وی 
واردات  همچنین  و  صادرات  کیفیت  بهبود  هدف  با 

مایحتاج کشور پیش بینی شده است.
ارجمندزاده اظهار داشت: ترانشیپ کاال بین بنادر 
اصلی و کوچک با هدف افزایش میزان حمل و نقل 
دریایی به جای حمل و نقل کاال از جاده ها از دیگر 

هدف های اصلی طرح جامع بنادر کوجک کشور است.
در  بر صرفه جویی  این مهم عالوه  وی گفت: 
هزینه ها به ایجاد اشتغال در بنادر نیز کمک شایانی 

خواهد کرد.
راستاد در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار 
کرد:امروز از روند توسعه بنادر کوچک شهرستان های 
دشتی و تنگستان بازدید شد که یکی از این پروژه های 
توسعه ای احداث پست اسکله در بندر بوالخیر به طول 

۱۵۰ متر است.
وی افزود: اجرا این  پروژه کمک شایان توجهی 
به افزایش صادرات بندر بوالخیر و رونق اقتصاد ساحل 

نشینان منطقه خواهد کرد.

طرح جامع بنادر کوچک در افق 1۵ ساله تکمیل می شود

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد در بازدید مجموعه قضایي شهرستان سرخس از پاالیشگاه عنوان کرد:

سرمایه گذاري دو هزار میلیارد ریالي بخش خصوصي  در سرخس 
و ایجاد زنجیره تولید فرآورده هاي گوگردي

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
جمعي از مدیران، کارکنان و قضات 
دادگستري شهرستان مرزي سرخس از 
گاز  پاالیش  عملیاتي شرکت  واحدهاي 
شهید هاشمي نژاد بازدید و از نزدیک با 
روند پاالیش گاز طبیعي و خدمت رساني 
به هموطنان در حوزه شمال و شمال شرق 

کشور آشنا شدند.
در  گازي  مجتمع  این  مدیرعامل   
این خصوص گفت: به برکت خون شهدا 
پاالیشگاه  جانبازان،  هاي  جانفشاني  و 
خانگیران روز به روز مدارج ترقي خود را 
طي کرده و هم اینک ۳۸ سال از فعالیت 

پاالیشگاه در این خطه مرزي مي گذرد.
افزود:  منبتي  مجید  سید  مهندس 
کارکنان سخت کوش صنعت عظیم نفت و 
گاز براي سربلندي ایران اسالمي و پایداري 
تولید بطور شبانه روزي تالش مي کنند تا 

هموطنان در آسایش و رفاه باشند.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید 
را زمینه ساز  امنیت  نژاد مولفه  هاشمي 
سرمایه گذاري خارجي و داخلي عنوان و 
بیان کرد: هم اکنون شاهد سرمایه گذاري 

و  در سرخس هستیم  بخش خصوصي 
فعاالن اقتصادي بالغ بر دو هزار میلیارد 
ریال در بخش تولید فرآورده هاي گوگردي 
سرمایه گذاري کرده اند.مهندس منبتي با 
اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام 
معظم رهبري به نام » جهش تولید » تاکید 
کرد: امسال با استفاده از تمام ظرفیت ها و 
با تکیه بر دانش مهندسان و متخصصین در 

راستاي تحقق منویات مقام معظم رهبري 
گام برداشته و براي تولید پایدار انرژي و 
همچنین کمک به مردم منطقه در قالب 
از هیچ  اجتماعي  ایفاي مسئولیت هاي 

تالشي فروگذار نخواهیم بود.
همچنین در این بازدید حیدر جهاني 
دادستان و حجت االسالم محمد نجف زاده 
رئیس دادگستري شهرستان سرخس از 

تالش هاي شبانه روزي مدیران و کارکنان 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد در 
تولید و پایداري گاز طبیعي، حمایت از تولید 
داخلي و کسب و کارهاي نوپا، زمینه سازي 
ایجاد اشتغال در منطقه ، ساخت قطعات 
صنعتگران  توسط  پاالیشگاه  نیاز  مورد 
محلي، تعهد و عمل به مسئولیت اجتماعي  

تقدیر کردند.

آگهی تغییرات موسسه انجمن حمایت از بیماران خاص المهدی تکاب به 
شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱4۰۰۰۱۶۱۵۳۸ به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 
۰۲/۰۲/۱۳۹۸ و مجوزشماره ۷۱۸/۱۳۹۸-۳/۲/۹۸ فرمانداری شهرستان تکاب 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اساسنامه جدید تصویب و جایگزین اساسنامه 
قبلی گردید. ۲ - نام موسسه به » خیریه حمایت از بیماران خاص المهدی زنده 
یاد نیکخواه » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تکاب )۹۶۳۲۲۵(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران منطقه سردشت به شماره 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۸۶۱۸۳۸۰۱۸ ملی  شناسه  و   ۳۹ ثبت 
اداره   ۱۱/۵/۹۹ مورخ   ۳۶۵/۹۹/۳4۲/۱۰ شماره  مجوز  و   ۰۸/۰۵/۱۳۹۹ مورخ 
تعاون روستایی سردشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت در استان 
آذربایجان غربی ، شهرستان سردشت ، بخش مرکزی شهر سردشت ، محله بسیج 
، بسیج ، کوچه ))احمدی(( کوچه)) تواضع((-پالک ۰-طبقه همکف کد پستی 
: ۵۹۶۱۹۵44۰۳ تلفن شرکت : ۰4444۳۲۳۸۰۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان 

غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سردشت )۹۶۳۲۲۶(

آگهی تغییرات موسسه خیریه عین الحیات شهرستان خوی به شماره 
ثبت ۹۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۰۷۵ به استناد صورتجلسه هیئت امنا 
مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۹ و نامه شماره ۷۶۳ مورخ ۰۷/۰4/۱۳۹۹ اداره بهزیستی 
شهرستان خوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. تراز نامه و صورت های 
مالی سال ۱۳۹۸ به تصویب مجمع عمومی رسید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

خوی )۹۶۳۲۲۷(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
مطابق پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۰۱۶۲ آقای خسرو ثانی نام پدر رحمن 
به شماره ملی ۲۸۷۱۸۲۲۰۸۵ به شماره شناسنامه ۷۱۸ به آدرس مهاباد – خ 
وفایی – کوچه هشت متری چهارم غربی پالک ۳۲ طبقه اول به موجب سند 
ازدواج شماره ۲ و طالق  ازدواج شماره ۸۰۲۳ مورخه ۱۳۷۷/۰۸/۲۶ دفترخانه 
شماره ۲ مهاباد )کفیل دفتر ازدواج شماره ۹ مهاباد( تعداد دویست عدد سکه بهار 
آزادی یک سکه ای طال تسعیر شده به مبلغ ۱۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )دوازده 
میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال( به خانم آرزو ناظمی فرزند یونس با کد 
ملی ۲۷۵۳۵۹۱۳۱۸ ساکن مهاباد خ صالح الدین ایوبی هشت متری ایوبیان بن 
بست شریفه پالک ۲ بدهکار می باشند که منجر به صدور اجرائیه کالسه فوق 

گردیده و ابالغیه به مدیون ابالغ گردیده و مورد مزایده عبارت است از:
سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان دارای پالک هشتصد و 
نوزده فرعی مجزا شده از ششصد و بیست و یک از یکصد و هشتاد و شش فرعی 
از یک هزار و نهصد و شصت اصلی بخش پانزده مهاباد )۸۱۹ فرعی از ۱۸۶/۶۲۱ 
فرعی از ۱۹۶۰ اصلی بخش ۱۵ مهاباد( واقع در مهاباد – خ وفایی – کوچه هشت 
متری چهارم غربی پالک ۳۲ طبقه اول به مساحت ۱۵۵/۶۳ مترمربع )یکصد و 
پنجاه و پنج متر مربع و شصت و سه صدم مترمربع( که سند مالکیت شش دانگ 
چاپی آن به شماره ۲۹۵۹۶۱، ذیل ثبت ۳۹۸۲۱ صفحه ۳۲۱ دفتر جلد ۲۵۸ بنام 

آقای خسرو ثانی صادر و تسلیم گردیده است.
اوصاف اجمالی: یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول آپارتمان، دارای هال 
و دو اتاق خواب و هاله کوچک و آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد کف 
هال پارکت و دیوارها رنگ آمیزی شده و دارای سقف کاذب و گچ بری و نور 

پردازی شده و شومینه بوده دارای پنجره دو جداره بوده و آشپزخانه آن دارای 
کابینت هوایی و زمینی از نوع MDF و دارای دیوارهای کاشیکاری شده و کف 
سرامیک بوده و هالچه آن دارای کف سرامیک و دیواره رنگ آمیزی شده و خواب 
ها دارای کف سرامیک و دیوارها رنگ آمیزی شده و دارای کمد دیواری بوده که 
یکی ازخواب ها دارای بالکن می باشد و سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم 
باشد نمای ضلع شمالی سنگ تراورتن آجری و  از کف می  گرمایشی حرارت 
نمای ضلع جنوبی سنگ گرانیت طوسی می باشد راه پله دارای سنگتراورتن و 
نرده استیل می باشد و احذ مذکور دارای امتیاز آب و برق جداگانه و گاز مشترک 
برای موتورخانه بوده و دارای پارکینگ می باشد مساحت واحد مذکور ۱۵۵/۶۳ 
مترمربع می باشد که از این مقدار، ۹/۷۵ مترمربع آن تراس مسقف ضلع جنوبی 
واقع در طبقه اول، واحد اول تفکیکی به انضمام انباری شماره یک به مساحت 
4/۹۷ مترمرعب و نامه اجرای آن می باشد و همچنین ساختمان دارای پروانه به 

تاریخ ۱۳۸۵/۰۱/۲4 از شهرداری مهاباد می باشد.
حدود و مشخصات آپارتمان و انباری و پارکینگ مورد اشاره به این شرح است:

حدود آپارتمان:
شمااًل به طول ۷/۵۰ متر دیوار و پنجره است به فضای کوچه شرقًا اول به 
طول ۱۰/۵۰ متر دیوار به دیوار پالک ۱۸۵ فرعی از ۱۹۶۰ اصلی دوم به طول 
های جنوبی ۲/۵۰ متر و شرقی 4/۲۰ متر و شمالی ۲/۵۰ متر دیوار و درب است 
به راه پله مشاعی سوم شرقی به طول ۷/4۵ متر دیوار به دیوار پالک مرقوم 
جنوبًا به طول ۷/۵۰ متر دیوار و پنجره است به فضای حیاط مشاعی غربًا به 
طول ۲۲/۱۵ متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده ۱۸۶ فرعی از صلی مرقوم کف 

و سقف مشترک است.
حدود انباری:

شمااًل به طول ۲/۳۰ متر دیوار است به موتورخانه مشاعی شرقًا به طول 
۲/۱۶ متر دیوار و درب است به محوطه مشاعی جنوبًا به طول ۲/۳۰ متر دیوار 
اشتراکی است با انباری شماره دو متعلق به واحد سوم غربًا به طول ۲/۱۶ متر 

دیوار به دیوار پالک باقیمانده ۱۸۶ فرعی از ۱۹۶۰ اصلی.
حدود پارکینگ:

به طول ۵  به کوچه شرقًا  است  درب  و  دیوار  متر  به طول ۲/۵۰  شمااًل 
متر مرز خط کشی شده است به محوطه مشاعی جنوبًا به طول ۲/۵۰ متر مرز 
خط کشی شده است با پارکینگ شماره ۲ غربًا به طول ۵ متر دیوار به دیوار 
شماره  به  وارده  نظریه  برابر  که  اصلی،   ۱۹۶۰ از  فرعی   ۱۸۶ باقیمانده  پالک 
مورد  مربوطه  کارشناسی  هیأت  مورخه ۹۹/۰۳/۱۱   ۱۳۹۹۰۵۰۱۳4۵۰۰۰۰۵۷۳
بازداشت شده فوق به مبلغ ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حروف پنج میلیارد و پانصد 
میلیون ریال ارزیابی قطعی شده است که در روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 
اسناد و امالک  اداره ثبت  اجرای  الی ۱۲ ظهر در محل شعبه  ساعت ۹ صبح 
مهاباد از طریق مزایده فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به موارد بازداشتی در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز  نیم عشر و حق مزایده  خواهد شد و 
مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

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

نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ روز پنج شنبه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد – صدیق رنجبر

آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسین عمرانی به شماره شناسنامه 4۷4 کالسه ۹۹۰۰۱۳۹ 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نوروز علی عمرانی به شماره شناسنامه ۱۲۱۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در اقامتگاه 

دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
 ۱۳۵۲/۰۲/۰۲ متولد   ۲۲۵۵ شناسنامه  شماره  علی  نوروز  فرزند  عمرانی  محمد 

فرزند متوفی
متولد   ۰۶۹۰۳۹4۲۰۹ شناسنامه  شماره  علی  نوروز  فرزند  عمرانی  صغری 

۱۳۷۱/۱۲/۱۵ فرزند متوفی
اصغر عمرانی فرزند نوروز علی شماره شناسنامه ۸ متولد ۱۳۶۱/۰۱/۰۲ فرزند متوفی

 ۱۳۵۵/۰۵/۰۶ متولد   ۲۲۵۶ شناسنامه  شماره  علی  نوروز  فرزند  عمرانی  علی 
فرزند متوفی

 ۱۳۶۶/۰۳/۰۱ متولد   4۷4 شناسنامه  شماره  علی  نوروز  فرزند  عمرانی  حسین 
فرزند متوفی

 ۱۳۵۷/۱۰/۰۶ متولد   ۲۲۵۷ شناسنامه  شماره  علی  نوروز  فرزند  عمرانی  اکبر 
فرزند متوفی

متولد   ۰۶۹۰۱۲۶۵۹۱ شناسنامه  شماره  علی  نوروز  فرزند  عمرانی  فاطمه 
۱۳۶۸/۱۲/۲۲ فرزند متوفی

زهرا عمرانی فرزند نوروز علی شماره شناسنامه ۱۸۲ متولد ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ فرزند 
متوفی

گل جهان سلیمانی فرزند غالمعباس شماره شناسنامه ۲۳ متولد ۱۳۳۸/۰۹/۰۶ 
همسر متوفی

نامبرده غیر از ورثه فوق وراث دیگری ندارد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی سوخته دارای شناسنامه شماره ۳۱ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۹۰۰۲۶۳ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان جواد آقابیگی به شناسنامه ۳۱ در تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱ در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
اصغر سوخته شماره شناسنامه 4۰ تاریخ تولد ۱۳۵۱/۱/۹ پدر متوفی

فاطمه عمرانی شماره شناسنامه ۵۷۱ تاریخ تولد ۱۳۶۶/۶/۳۰ همسر متوفی
تولد  تاریخ   ۷۳۶۰۱۳۱4۱۳ شناسنامه  شماره  آقابیگی  مهدی  محمد 

۱۳۹۶/۲/۱۸ فرزند متوفی
زهرا آقابیگی شماره شناسنامه ۷۳۶۰۰۳۷۱۶۶ تاریخ تولد ۱۳۹۱/4/۸ فرزند 

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

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی زاوه

آگهی مزایده مال منقول درمرحله اول
مدنی  احکام  اجرای  اول  ازشعبه  صادره  ۹۹۰۰4۲۸نیابت  کالسه  پرونده 
الزم  موضوع  علیه:ساالرنجاری  محمدی  له:معصومه  اهرمحکوم  شهرستان 

پس  که  خواسته  اصل  بهارآزادی  سکه  ۵۶۰قطعه  مهریه  االجرا:پرداخت 
دادگستری  رسمی  کارشناس  به  وارجاع  قانونی  مراحل  طی  مال  توقیف  تز 
سپس  که  گردیده  ارزیابی  تومان  ۱۵میلیون  مبلغ  را  توقیفی  خودروی  ارزش 
مقررگردید درروز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ازساعت۱۲الی ۱۳درمحل اجرای 
احکام مدنی)خانواده(دادگستری شهریاروبه پارکینگ امام علی شهریارومنتقل 
ازطریق مزایده به فروش برسد طالبین میتوانند پنج روزجلوترازتاریخ مزایده با 
اطالع وهماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده و درصورت تمایل درتاریخ 
کارشناسی  پایه  ازقیمت  مزایده  نمایند  شرکت  مزایده  مراسم  در  شده  یاد 
شروع وهرکسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته 
ازگذشت  وباقی پس  ازخریداراخذ  المجلس  فی  فروش  مبلغ  شده و۱۰%ازکل 
وی  به  اموال  وکلیه  ازخریداراخذ  اعتراضی  هرگونه  وصول  وعدم  هفته  یک 
تحویل خواهد شد اموال توقیفی به شرح زیر می باشد.یک دستگاه خودروی 
شماره  ۶۲س۳۱۳-ایران۲۵  انتظامی  شماره  به  روغنی  سفید  پیکان  سواری 
مدل۱۳۸۳تیپ۱۶۰۰وضعیت  شاسی۱۱۰۰۳۱۱4  موتور۱۱۲۸۳۱۷۷4۶۶شماره 
ظاهری مرتب بوده حدود۳۶ماه درپارکینگ توقیف بوده وجهت روشن کردن 
باشد  می  ثالث  نامه شخص  بیمه  فاقد  دارد  باطری  وتعویض  سرویس  نیازبه 
دارای ضبط پخش می باشد.طبق نظریه ی کارشناس هزینه بیمه نامه ۵۰درصد 
به عهده خریدارمی باشد.ارزش خودروی توقیفی به مبلغ۱۵میلیون تومان می 
درفردای همان  مزایده  روزتعطیل گردید  با  روزمزایده مصادف  باشد وچنانچه 

روز وساعت انجام خواهد شد.م.الف:۸۲۵۶
                              اجرای احکام خانواده دادگستری شهرستان شهریار

آگهی تعیین وقت جهت تعیین مساحت وطول ابعاد پالک ثبتی۳۲۱فرعی 
از4۵اصلی

وخانم  عبداهلل  آقای  ازطرف  وکالت  به  منصورفتحی  آقای  اینکه  نظربه 
معصومه ومریم)همگی فهیمی(تقاضای تعیین مساحت وطول ابعاد وصدورسند 
نموده  اداره  ازاین  را  از4۵اصلی  پالک۳۲۱فرعی  ششدانگ  کاداستری  مالکیت 
وبرابرشماره وارده۲۲۵۲مورخ۱۳۹۹/۵/۲۶اعالم نموده قادربه یافتن محل سکونت 
مالک مجاوربه نام های عباسعلی درودگر و ولی اهلل صباغ زاده نمی باشد لذا 
بدینوسیله به مالکین مجاورپالک مورد تقاضا اعالم می گردد که وقت بازدید 
ازمحل ومساحی ملک نامبرده به آدرس شهریارکردامیرکوچه شهید باهنرکوچه 
سوم)انتهای خیابان(از ساعت۱۱/۳۰صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ می 
باشد.مقتضی است درتاریخ وساعت مقرردرمحل حضوربه هم رسانید.بدیهی است 

عدم حضورشما مانع ادامه عملیات ثبتی نمی باشد.م.الف:۸۲۶۱
بشیرنعیم زاده-سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهریار

آگهی تعیین وقت جهت تعیین مساحت وطول ابعاد پالک ثبتی۲۷۳فرعی 
از4۵اصلی

نظربه اینکه آقای منصورفتحی به وکالت ازطرف خانم فاطمه ایروانی تقاضای 
تعیین مساحت وطول ابعاد وصدورسند مالکیت کاداستری ششدانگ پالک۲۷۳فرعی 
وارده۲۲۵۲مورخ۱۳۹۹/۵/۲۶اعالم  وبرابرشماره  نموده  اداره  ازاین  را  از4۵اصلی 
سلمانیان  محمود  های  نام  مجاوربه  مالک  سکونت  محل  یافتن  قادربه  نموده 
ومحمدهادی سلمانیان وخانم علیه سلمانیان  نمی باشد لذا بدینوسیله به مالکین 
مجاورپالک مورد تقاضا اعالم می گردد که وقت بازدید ازمحل ومساحی ملک 
نامبرده به آدرس شهریارکردامیرکوچه شهید باهنرکوچه سوم)انتهای خیابان(از 
ساعت۱۱/۳۰صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ می باشد.مقتضی است درتاریخ 
وساعت مقرردرمحل حضوربه هم رسانید.بدیهی است عدم حضورشما مانع ادامه 

عملیات ثبتی نمی باشد.م.الف:۸۲۶۰
بشیرنعیم زاده-سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهریار



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1542- پنجشنبه 6 شهریور 61399 ورزش دنیای 

محمدی: تبعیض بین رشته ها باید برطرف شود
آزاد  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
و  بجنبیم  دیر  اگر  گفت:  کشورمان 
تمرینات به شکل کنونی باشد، تعویق 
بلکه  نیست،  فرصت  تنها  نه  المپیک 

تبدیل به تهدید خواهد شد.
حاشیه  در  محمدی  غالمرضا 
گمنام  شهید  مقبره  از  رونمایی  مراسم 
اظهار  کشتی  فدراسیون   محوطه  در 
مجوز  گذشته  روزهای  طی  داشت: 
از  کشتی  ملی  تیم  تمرینات  برگزاری 
کرونا صادر  با  مبارزه  ملی  ستاد  سوی 
اتفاق  مجوز،  این  نظرم صدور  به  شد. 

خوبی است. زمانی هم که موضوع تعویق المپیک مطرح شد، گفتم این مسئله به 
سود کشتی ایران است. 

وی افزود: حاال این سؤال پیش می آید که تعویق المپیک در چه شرایطی به 
نفع ما می شود؟ پاسخ این است که زمانی ما می توانیم از این فرصت استفاده کنیم که 
تیم را رها نکنیم. متأسفانه تیم ملی کشتی رها شده است، آنهم در حالی که حریفان 

ما با رعایت پروتکل های بهداشتی تمرینات خود را دنبال می کنند.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان خاطر نشان کرد: اگر دیر بجنبیم  و 
تمرینات به شکل کنونی باشد، تعویق المپیک نه تنها فرصت نیست، بلکه تبدیل به 
تهدید خواهد شد و آن زمان است که کار در المپیک توکیو سخت خواهد شد. امیدوارم 
اکنون که مجوز برپایی اردوها صادر شده است، در چند روز آینده شاهد برگزاری تمرینات 
تیم ملی هم باشیم. کار سختی برای گزینشی های المپیک داریم، زیرا سه سهمیه آزاد 

و سه سهمیه فرنگی در رشته کشتی باید کسب شود.
محمدی درباره برخی تبعیض ها در ورزش کشور گفت:  توجه به رشته های مدال آور 
باید در اولویت باشد. این مسئله باید یکبار برای همیشه توسط وزارت ورزش، کمیته 
ملی المپیک و مسئوالن باالدستی حل شود، چون تبعیض بین رشته های مدال آور 

المپیک با یک رشته خاص زیاد است.
وی درباره دربی پایتخت که امروز بین پرسپولیس و استقالل در مرحله نیمه 
نهایی جام حذفی برگزار خواهد شد، اظهار داشت: دوستان زیادی مانند علی دایی، 
احمدرضا عابدزاده، علی کریمی و ... در فوتبال دارم و خودم هم طرفدار سرسخت 
این رشته هستم. البته در بحث باشگاهی طرفدار خیبر خرم آباد هستم و در زمان دربی 

یک سرخابی به شمار می روم.
محمدی درباره احتمال برگزاری رقابت های قهرمانی جهان کشتی گفت: باور 
دارم که این رقابت ها برگزار می شود. البته محمد بنا به برگزار نشدن تأکید دارد، اما 
در هر صورت ما باید آماده برای شرکت در این رقابت ها باشیم. اگر به یکباره اعالم 

کردند که برگزار می شود، باید برای آن برنامه داشته باشیم.

مجرد: والیبال ایران سال مهمی دارد
پوش  ملی  زن  سرعتی 
گفت:  سپاهان  والیبال  تیم 
والیبال ایران سال بسیار مهمی 
در پیش دارد و باید در مسابقات 

المپیک حضور پیدا کند.
علی اصغر مجرد درمورد 
لیبال  ا و تیم  در  حضورش 
این  تمرینات  آغاز  و  سپاهان 
تیم اظهار داشت: سال گذشته 

شرایط بسیار خوبی در تیم شهرداری ورامین داشتم، اما برای فصل پیش رو با چند 
پیشنهاد روبرو شدم و تالش کردم تا بهترین گزینه را انتخاب کنم. فکر می کنم سپاهان 

از جمله باشگاه های قدرتمند و منظم است.
وی ادامه داد: ما هم همچون اکثر تیم ها حدود ۲ ماه است که تمرینات را آغاز 
کرده ایم و شرایط نسبتاً خوبی هم داریم. در این مدت چند بازی دوستانه هم برگزار 
کردیم و فکر می کنم استراتژی کادر فنی این باشد که بازی های دوستانه ادامه داشته 
باشد. براساس برنامه جلو آمده ایم و در شرایط خوبی قرار داریم. فکر می کنم تا زمان 

شروع مسابقات در اوج آمادگی قرار داشته باشیم.
سرعتی زن ملی پوش تیم والیبال سپاهان عنوان کرد: شیوع ویروس کرونا کمی 
کار را برای بازیکنان سخت کرده است. امیدوارم هرچه زودتر راه درمانی برای این 
ویروس پیدا شود، چون می دانم خیلی از مردم، عزیزان خود را به دلیل ابتال به کرونا 
از دست داده اند. کار برای تمرین و مسابقه ما هم سخت شده است و به همین دلیل 

مجبور هستیم پروتکل های بهداشتی را هم رعایت کنیم.
وی درمورد پیش بینی اش از مسابقات پیش رو، خاطرنشان کرد: از شرایط چند 
تیم خبر دارم و می دانم که بازیکنان خوبی جذب کرده اند. فکر می کنم شاهد لیگی 
سخت با بازی های جذاب باشیم. نتایج رقابت ها و قهرمان مسابقات را نمی توان از 
حاال پیش بینی کرد. در این بین ما هم می جنگیم تا در جمع مدعیان قرار داشته باشیم 
و بهترین نتایج را کسب کنیم.مجرد افزود: هرچقدر مسابقات لیگ منظم تر برگزار 
شود، قطعاً سودش را در تیم ملی خواهیم دید، چون بازیکنان با آمادگی باالتری روانه 
مسابقات می شوند. تیم ملی هم سال مهمی در پیش دارد و باید در المپیک به میدان 
برود. از طرفی منتظر اعالم نام سرمربی جدید تیم ملی هستیم؛ شک ندارم فدراسیون 

می تواند مثل همیشه انتخاب درستی داشته باشد. 

باشگاه بارسلونا: برای ماندن مسی تمام تالش خود را خواهیم کرد
فنی  دبیر  که  پلنس  رامون 
بارسلونا است اعالم کرد باشگاه تمام 
ستاره  ماندن  برای  را  خود  تالش 

آرژانتینی خواهد کرد.
پلنس،  رامون  آس،  گزارش  به 
جای  به  بارسلونا  باشگاه  فنی  دبیر 
خوسپ ماریا بارتومئو در نشست خبری 
ترینکائو  فرانسیسکو  معارفه  مراسم 
صحبت کرد. با این حال بیشتر سوال ها 
درباره لیونل مسی بود. ستاره آرژانتینی 
کاتاالنی  باشگاه  به  فکس  طریق  از 

اطالع داد که تصمیم گرفته است تیم را ترک کند. پلنس در این رابطه اظهار کرد: 
می دانم که خبر مهمی است. بارها گفته ایم هم رونالد کومان هم رییس باشگاه 
و دبیر فنی به آینده مسی فکر می کنند. در حال ساخت یک دوره جدید قدرتمند 
در کنار مسی هستیم. باید درباره اتفاقی که افتاد به یک جمع بندی کامل برسیم. 

دبیر فنی بارسلونا افزود: می خواهیم لئو بماند. مطمئن هستم آینده برای ما 
مثبت خواهد بود. مسی خیلی کارها برای بارسا کرده است و او به کار خود ادامه 

خواهد داد. به دنبال بهترین راه حل برای بارسا-مسی خواهیم بود. 
پلنس درباره وجود پلن B در صورت جدایی مسی گفت: در تالش هستیم تا 
یک تیم برنده و جوان به همراه بازیکنان بزرگ تشکیل دهیم. این برنامه ما است. 
دو دستگی در رابطه با آینده ستاره آرژانتینی وجود ندارد. هر کسی که فوتبال را بفهمد 

می خواهد لئو را داشته باشد. تماشای بازی اش یک لذت است. 
برخی از رسانه ها مدعی شدند کاپیتان بارسلونا به باشگاه اعالم کرده است 
دوشنبه در تمرینات حاضر نخواهد شد. دبیر فنی آبی اناری ها درباره این موضوع 

اظهار کرد: به ما چیزی را اعالم نکرده است. بی قراری شما را درک می کنم.
***

واکنش بازیکنان بارسلونا به درخواست جدایی مسی
لیونل مسی شب گذشته با درخواست جدایی خود از بارسلونا دنیای فوتبال 

را متحیر کرد.
در ساعات گذشته دنیای فوتبال در شوکی بزرگ به سر می برد و حاال به 
نظر می رسد احتمال جدایی لیونل مسی از بارسا به یک واقعیت نزدیک شده است.

در واقع  شکست تاریخی و باورنکردنی با هشت گل مقابل بایرن مونیخ که 
باعث حذف بارسا از لیگ قهرمانان شد، زمینه اولیه این جدایی را رقم زد و حاال به 
نظر می رسد بهترین بازیکن تاریخ باشگاه در تالش برای جدایی بعد از ۱۷ سال 
بازی برای آنهاست.طبق ادعای کیم دومنک خبرنگار نزدیک به باشگاه بارسلونا در 
برنامه ال چیرینگیتو، واکنش بازیکنان و هم تیمی های مسی به این قضیه در نوع 
خود جالب بوده است. آنها که به خوبی از خشم لیونل مسی آگاه بودند، معتقدند او به 
هیچ عنوان نظرش را تغییر نخواهد داد و با این کادر مدیریتی امکان ندارد فصل بعد 
نیز برای بارسا به میدان برود. رختکن بارسا معتقد است این تازه شروع ماجراست 
و اتفاقات بدتری نیز در راه هستند. دومنک در این مورد توضیح بیشتری ارائه نداد 

و مشخص نیست که منظور بازیکنان از اتفاقات بدتر، دقیقا چه اتفاقاتی هستند.
تا به اینجا بارسا به لوئیس سوارز، آرتورو ویدال، ساموئل اومتیتی و ایوان راکیتیچ 
اعالم کرده است که به دنبال تیمی دیگر برای خود باشند. مسی نیز خود درخواست 

جدایی داده و باید دید خروجی های دیگر بارسا چه کسانی خواهند بود.

مدیر ورزشی آژاکس:
شانس بازگشت لوئیس سوارز به آژاکس باال نیست

ورزشی  مدیر  اوورمارس  مارک 
لوئیس  احتمال جذب  آژاکس  باشگاه 

سوارز را اندک ارزیابی کرد.
که  ساله   ۳۳ رز  سوا لوئیس 
قراردادش  از  دیگر  سال  یک  تنها 
ز  ا یکی  نده،  ما باقی  بارسلونا  با 
می شود  گفته  که  است  بازیکنانی 
در برنامه های رونالد کومان سرمربی 
در  و  ندارد  جایی  بارسلونا  جدید 
شته  گذا تیم  ین  ا خروجی  لیست 
شده است. بازگشت به آژاکس یکی 
از گزینه های پیش روی این مهاجم 

اروگوئه ای مطرح شده است، تیمی که پیش از پیوستن به لیورپول، به مدت 
چهار سال برایش بازی کرد.

مارک اورمارس مدیر ورزشی تیم فوتبال آژاکس پس از برتری یک بر صفر 
شب گذشته این تیم مقابل هرتابرلین در دیداری دوستانه در گفت وگو با شبکه 
گفت:»  تیم  این  به  سوارز  پیوستن  احتمال  درباره  اسپورت«  »زیگو  تلویزیونی 
کم  خیلی  آژاکس  به  لوئیس  آمدن  شانس  که  بگویم  شما  به  این طور  بگذارید 
است. فکر می کنم این پاسخ صریحی باشد اما آیا ما تماسی با سوارز داشته ایم؟ 
بله، تماس هایی با برخی بازیکنان پیشین آژاکس داشته ایم و این امری منطقی 
است.«سوارز ۳۳ ساله که در فصل اخیر در ۳۶ بازی ۲۱ گل برای بارسا به ثمر 
رساند، بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ در تیم آژاکس عضویت داشت و در ۱۵۹ 

بازی ۱۱۱ گل به ثمر رساند

پیکان  باشگاه  مدیرعامل 
می گوید قانون منع جذب بازیکن 
فوتبال  ضرر  به  خارجی  مربی  و 

ایران خواهد بود.
وضعیت  درباره  گرشاسبی،  حمیدرضا 
این  به  توجه  با  کرد:  اظهار  پیکان  باشگاه 
که در  میانه فصل پیکان شرایط نامناسبی 
داشت و بازیکنان روحیه خودشان را باخته 
وتمام  شدم  باشگاه  عامل  مدیر  من  بودند 
شرایطی  بتوانیم  که  بود  این  بر  سعی مان 
را در این باشگاه رقم بزنیم که تیم فوتبال 
پیکان در لیگ برتر بماند. در آن مقطع که 
بود و  تیم در رده ۱۶  من مدیرعامل شدم 
همه کارشناسان فکر می کردند تیم به لیگ 
یک سقوط خواهد کرد اما ما با کمک آقای 
ویسی و همه بازیکنان و کادر فنی توانستیم 
شرایط خوبی را رقم بزنیم و در نهایت در 
لیگ برتر بمانیم. هفته های پایانی برای ما 
باالی  تیم های  با  چون  بود  سخت  بسیار 
پرسپولیس  به  فقط  و  داشتیم  بازی  جدول 
باختیم با این حال خوشبختانه تیم ما شرایط 

خوبی برای خود رقم زد.
داوری  مباحث  درباره  ادامه  در  وی 
وقتی  گفت:  هم  لیگ  پایانی  هفته های  در 
بازی ها به حساسیت می رسد طبیعی است 
که همه روی مباحث داوری هم توجه کند.  
باعث  که  گرفت  هم صورت  حرکاتی  البته 
ایجاد شبهاتی شد و ذهن ها را مخدوش کرد. 
البته ما به  سازمان لیگ که بازی ها را برگزار 
کردند تبریک می گویم که شرایط خوبی فراهم 
کردند که بازی ها برگزار شود. در هیچ کدام از 
لیگ ها شرایط این گونه حساس نبود که هم 
در باال و هم انتهای جدول رقابت شدید وجود 
داشته باشد. به اعتقاد من در بخش عمده ای از 
مسائل داوران مظلوم واقع می شوند اما به هر 
صورت من می خواهم به داوران خسته نباشید 
بگویم که با تمام وجود کار کردند تا بازی ها 

کم اشتباه قضاوت شود.

بخش  در  پیکان  باشگاه  مدیرعامل 
دیگر از صحبت هایش در باره حواشی پرونده 
مارک ویلموتس و فدراسیون فوتبال هم گفت: 
درباره پرونده ویلموتس باید صبر کنیم تا رای 
نهایی توسط دادگاه عالی ورزش صادر شود 
وبعد قضاوت کنیم. البته باید به طور دقیق 
با این مربی قرارداد  بررسی شود که چطور 
کنند  بررسی  دیگر  طرف  از  و  شده  امضا 
نقش  قرارداد  انعقاد  در  کسانی  چه  ببنید  و 
داشتند اگر اعضای هیات رئیسه فدراسیون 
می گویند از باال به ما گفته شده که امضا کنیم 
باید مشخص شود این باال دقیقا چه کسانی 
هستند. همین ابهامات باعث می شود توجه ها 
به پرونده ویلموتس زیاد باشد. االن باید همه 
به فوتبال ایران کمک کنیم و با به کار گیری 
یک تیم حقوقی قدرتمند تالش کنیم رای در 
دادگاه عالی ورزش شکسته شود و بعد از آن 
به دنبال پیدا کردن مقصرها باشیم اما در هر 
صورت آقای تاج باید دقیقا توضیح بدهند که 
در زمان انعقاد قرارداد با چه کسانی به دیدار 
آقای ویلموتس رفتند. قرار نیست هر مربی هر 
بندی که خواست در قرارداد گنجانده شود یادم 
می آید زمانی که می خواستم قرارداد برانکو را با 
پرسپولیس تمدید کنیم او اصرار داشت بندی 
در قرارداد گنجانده شود که  براساس آن هر 
زمانی دلش خواست فسخ کند و برود. اما من 

موافقت نکردم اگر آن زمان با این بند موافقت 
می کردم االن سرم باالی دار بود.

سازمان  قانون  درباره  ادامه  در  وی 
و  بازیکنان  جذب  ممنوعیت  بر  مبنی  لیگ 
مربیان خارجی هم گفت: متاسفانه ما مسیر 
را گم کردیم یعنی اگر ما مدیر سالم و کاربلد 
بر سر کارها بگذاریم قطعا مشکالتی که با 
بازیکنان و مربیان خارجی ایجاد شده دیگر 
تکرار نمی شود وقتی هیچ متر و معیاری برای 
همین  ندارد  وجود  مدیران  عملکرد  بررسی 
مدیران  متاسفانه  اتفاقات هم رخ می دهد. 
ما براساس رابطه و سفارش پست می گیرند 
و برخی شاید تخصص الزم را نداشته باشند. 
االن با این قانون سازمان لیگ خودمان را در 
مجامع بین المللی زیر سوال می بریم همین 
االن تعدادی از تیم ها بازیکن و مربی خارجی 
دارند پس می خواهند با اینها چه کار کنند؟ 
باشگاه های ما می خواهند در لیگ قهرمانان 
بازیکن  جذب  به  قرار  اگر  کنند  بازی  آسیا 
مقابل  می تواند  چگونه  آنها  نباشد  خارجی 
رقبا صف آرایی کنند.  این که چند بازیکن 
خارجی بی کیفیت به لیگ ایران آمده درست 
است اما آیا درست است به خاطر آنها جذب 
بازیکن خارجی کال ممنوع شود. تمام باشگاه ها 
هیات مدیره و مدیرعامل دارند که خودشان 
به راحتی می تواند در این زمینه برنامه ریزی 

کنند این تصمیم ها فقط برای گول زدن مردم 
اتخاذ می شود.  البته مدیران هم باید عواقب 
تصمیمات خود را بپذیرند یعنی اگر باشگاهی 
می خواهد بازیکن خارجی جذب کنند باید 
آن  عواقب  و  کنند  تامین  را هم  آن  بودجه 
را بپذیرد اما این درست نیست و بیایم و به 
یکباره ورود بازیکن خارجی را ممنوع کنیم این 

موضوع به ضرر فوتبال ایران است.
***

ایگور و زالتکو فرم های فیفا را تکمیل 
کردند

پرسپولیس  سابق  کروات  مربی  دو 
فیفا  کردند  موافقت  مدارک الزم  تکمیل  با 

مطالبات آنها از پرسپولیس را پرداخت کند.
در  فراوان  قوس های  و  کش  از  پس 
نهایت با مکاتباتی که میان طرفین انجام شد 
ایگور  پانادیچ و زالتکو ایوانکوویچ با تکمیل 
فرم های مربوط به پرداخت مطالباتشان که 
از سوی فیفا ارسال شده بود موافقت کردند 
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا مطالبات  آنها 
را از باشگاه پرسپولیس پرداخت کنند. پیش 
از این دو مربی از تکمیل فرم ها امتناع کرده 
پرداختی  آنها  به  باشگاه  داشتند  اصرار  و 

داشته باشد.
براساس حکم تعیین وضعیت بازیکنان 
و مربیان فیفا باشگاه پرسپولیس مربوط به 
پرداخت ۲۰۵ هزار یورو به زالتکو ایواونکوویچ 
است که  پانادیچ  ایگور  به  یورو  و ۷۶ هزار 
البته ۵ درصد سود دیرکرد به این مبالغ تعلق 
درصد   ۵ مبلغ  پرسپولیس  باشگاه  می گیرد. 
دیرکرد را پیش از این به حساب این دو مربی 

در عمان واریز کرده است.
فیفا به این دو مربی  اعالم کرده تا ۶ 
یا ۷ روز آینده مطالباتشان پرداخت شود. حاال 
باشگاه پرسپولیس باید پیش از  ۱۶ شهریور  
در عمان  برانکو  به حساب  یورو  ۸۸4 هزار 
انتقاالتی  و  نقل  محرومیت  از  تا  کند  واریز 

در امان باشد.

به داوران خسته نباشید می گویم؛

گرشاسبی: منع جذب بازیکن خارجی به ضرر فوتبال ایران است

سایت هلندی نوشت رضا قوچان نژاد در 
شرایط بسیار خوبی به سر می برد و در فصل 

جدید مهاجم اول تیمش خواهد بود.
به گزارش فوتبال نیوز هلند، رضا قوچان نژاد که با 
درخشش در زوله توانست این تیم را در سطح اول لیگ 
هلند نگه دارد، در فصل جدید از آمادگی باالیی برخوردار 
است. این بازیکن درددیدارهای دوستانه تیمش توانسته 
با گلزنی و بازیهای مطلوب نشان دهد می شود برای او 
روی فصل جدید به عنوان مهاجم اول حساب باز کرد.

مهاجم باتجربه ایرانی که به خوبی با فضای لیگ 
هلند آشنایی دارد، در دو دیدار دوستانه قبلی تیمش که 
برگزار می شود  ها  رقابت  از شروع فصل جدید  قبل 

توانسته است ۳ گل به ثمر برساند.
البته سران تیم هلندیبیکار نبودند و »تدیچ« را از 
منچسترسیتی خریداری کردند. این بازیکن زوج قوچان 
نژاد در فصل جدید  رقابت های لیگ فوتبال هلند خواهد 
بود. البته این بازیکن هنوز مراحل عقد قرارداد خود را 
پشت سر نگذاشته است و با توجه به اینکه از انگلیس 

وارد هلند شده است باید مدتی را نیز در قرنطینه باشد 
و به همین خاطر باید رضا قوچان نژاد را مهاجم اول 
زوله در فصل پیش روی رقابت های لیگ هلند دانست.

شیوع  دلیل  به  هلند  فوتبال  لیگ  قبل  فصل 

از موعد بدون اعالم قهرمان به  ویروس کرونا زودتر 
پایان رسید و زوله توانست در این رقابت ها باقی بماند 
و اکنون تمریناتش را برای فصل جدید رقابت ها شروع 

کرده است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی فقدان سندمالکیت
وتفویض  شماره۹۷۹۳مورخ۹۵/۶/۲4  برابروکالتنامه  اسالمی  منیره  خانم 
وکالت به شماره۱۶44۳ مورخ۹۸/۶/۱۰ تنظیمی دفترخانه۲۹شهریارازطرف همدم 
 ۱۳۹۸۸۵۶۵4۵۱۸۰۰۰۳۳4 نامه شماره  برابر  مذکور  نامه  وکالت  که  داریوشی 
برگ  دو  استناد  به  و  است  گردیده  تایید  دفترخانه۲۹ شهریار   ۹۸/۹/۱۲ مورخ 
رمز   ۱۳۹۸۰۲۱۵4۵۱۸۰۰۰۷۰4 یکتا  شناسه  ذیل  که  استشهادیه مصدق شده 
تصدیق 4۳۱۷۲۹ مورخ ۹۸/۹/۱۰ در دفترخانه ۲۹ شهریار گواهی گردیده است 
مدعی فقدان سند مالکیت یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ به استثنا 
بهای ثمن اعیانی یک قطعه زمین به مساحت ۷۵۸۸/۸۰ متر مربع قطعه دوم 
تفکیکی به شماره پالک ۱۳۲ فرعی از ۶۲ اصلی مفروز شده از4۸فرعی از اصلی 
مذکور واقع در کهنز شهریار ذیل ثبت ۲۱۹۳۱۸ صفحه۱4 دفتر ۱۵۱۲ بنام همدم 
داریوشی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ۰44۶۸۱۰الف/۸۷ صادر و تسلیم 
شده است که برابر دستورالعمل اداره کل پالک مورد ثبت به پالک ۶۲/4۲۱۸ 
تغییر و استاندارد سازی گردید و به علت سهل انگاری و تغییر محل سکونت 
سند مالکیت مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده ۱۲۰ایین 
تا چنانچه کسی مدعی  آگهی میشود  نوبت  در یک  ثبت  قانون  نامه اصالحی 
میبباشد  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا  و  فوق  پالک  به  نسبت  معامله  انجام 
به ضمیمه  کتبا  را  خود  اعتراض  روز  ده  مدت  آگهی ظرف  این  نشر  تاریخ  از 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر این صورت پس 
از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.م.الف:۸۲۵۸                               
بشیر نعیم زاده-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهریار

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم منیره اسالمی برابر وکالتنامه شماره ۹۷۹۲ مورخ ۹۵/۶/۲4و تفویض 
از طرف  تنظیمی دفترخانه ۲۹شهریار  به شماره۱۶444 مورخ ۹۸/۶/۱۰  وکالت 
معصومه داریوشی که وکالتنامه مذکور برابر نامه شماره ۱۳۹۸۸۵۶۵4۵۱۸۰۰۰۳۳4 
مورخ ۹۸/۹/۱۲ دفترخانه ۲۹ شهریار تائید گردیده است و باستناد دو برگ استشهادیه 
مصدق شده که ذیل شناسه یکتا ۱۳۹۸۰۲۱۵4۵۱۸۰۰۰۷۰۳ رمز تصدیق ۹۱۹۱۱ 
مورخ۱۳۹۸/۹/۱۰ در دفترخانه ۲۹ شهریار گواهی گردیده است مدعی فقدان سند 
مالکیت یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ به استثنا بهای ثمن اعیانی یک 
قطعه زمین به مساحت ۷۵۸۸/۸۰ متر مربع قطعه دوم تفکیکی به شماره پالک 
۱۳۲ فرعی از ۶۲اصلی مفروز شده از 4۸ فرعی از اصلی مذکور واقع در کهنز 
شهریار ذیل ثبت ۲۱۹۳۱۸ صفحه ۱۶ دفتر ۱۵۱۲ بنام معصومه داریوشی ثبت 
و سند مالکیت به شماره چاپی ۰44۶۸۱۱الف/۸۷ صادر و تسلیم شده است که 
برابر دستورالعمل اداره کل پالک مورد ثبت به پالک ۶۲/4۲۱۸ تغییر و استاندارد 
سازی گردید و به علت تغییر محل سکونت سند مالکیت مفقود گردیده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک ماده ۱۲۰ایین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا وجود 

سند مالکیت نزد خود میبباشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در 
غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور 
سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.م.الف:۸۲۵۷                              

بشیر نعیم زاده- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهریار     

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی سعادتقلی زاده بموجب وکالتنامه شماره ۷4۹۰۰مورخ ۹۹/۰۱/۲۶دفتر 
۱۳۹۹۸۵۶۵4۳۹۹۰۰۰۰۳۶مورخ  شماره  نامه  موجب  به  که  شهریار   ۱۶ خانه 
۹۹/۰۲/۲۱به تایید دفترخانه ۱۶ شهریار رسیده است و بااستناد دو برگ استشهادیه 
4۹۷۹۸۶دفترخانه  تصدیق  رمز  ۱۳۹۹۰۲۱۵4۳۹۹۰۰۱۰۶۳و  یکتا  بشناسه 
بمساحت  ساختمان  یکباب  ششدانگ  مالکیت  سند  فقدان  شهریارمدعی   ۱۶
سیصدوبیست و دو متر مربع بشماره ۱4۲۰ فرعی از ۵4 اصلی مفروز از ۱۳۶فرعی 
از اصلی مذکور واقع در قریه دهمویز شهریار ذیل ثبت ۱۰۸۷۵۰ صفحه ۵4۲ دفتر 
۶۱۹ بنام خانم اعظم السادات میر حسینی بشماره چاپی ۰۹4۲۵۶سری پ سال ۷۵ 
ثبت و سند مالکیت صادره و تسلیم شده است بعلت سهل انگاری مفقود گردیده 
است لذا مراتب باستناد تبصره ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا وجود 
سند مالکیت نزد مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند ماکیت و یا سند انتقال بنام خود با 
این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر این صورت این اداره پس از انقضای 
مدت مذکور و نرسیدن اعتراض نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام 

خواهد نمود. م.الف: ۸۲۵۹
بشیر نعیم زاده -سرپرست ثبت اسناد و امالک شهریار

آگهی فقدان سند مالکیت 
 ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲۳۱44مورخ  شماره  وکالتنامه  برابر  یعقوبی  مسعود  آقای 
نامه  برابر  مذکور  وکالتنامه  که  یعقوبی  مهدی  طرف  از  اندیشه   4۳ خانه  دفتر 
اندیشه   4۳ خانه  دفتر   ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹۸۵۶۵44۱۲۰۰۰۱۶۷مورخ  شماره 
ذیل شناسه  که  استشهادیه مصدق شده  برگ  دو  باستناد  و  است  گردیده  تائید 
تصدیق  رمز   ۱۳۹۹۰۲۱۵44۱۲۰۰۰۶۸ ۱۳۹۹۰۲۱۵44۱۲۰۰۰۶۷و  یکتا 
۳۸۲۵۳۷و۸۵۲۵۱۹ مورخ ۹۹/۰4/۰۹ در دفتر خانه 4۳ اندیشه گواهی گردیده است 
مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک باب واحد تجاری به مساحت ۸/۹۵متر 
مربع واقع در همکف به شماره پالک ۱۹۵4۷فرعی از 4۶اصلی قطعه ۱۳ تفکیکی 
مفروز و مجزی شده از ۵۸۱۰ فرعی از اصلی مذکور واقع در شهریار ذیل ثبت 
۲۵۳۸۸۹ صفحه ۳۷۸ دفتر ۱۸۷۵ به نام شرکت تعاونی مسکونی فرزانگان ثبت 
شرکت های تهران ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ۰۰۸۲۶۳پ۹۰ صادر و 
تسلیم شده است سپس تمامی مورد ثبت برابر سند شماره ۱۰۷۲4 مورخ ۹۵/۰۳/۰۳ 
دفتر خانه 4۳ اندیشه به مهدی یعقوبی انتقال یافت به علت جا بجایی سند مالکیت 

مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به پالک فوق  ویا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ نشر این آگهی 
ظرف مدت ۱۰روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید دریافت نماید در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن 
واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.م.الف:۸۲۵۵

بشیر نعیم زاده-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهریار

آگهی حصر وراثت
شرح  به   ۲۱۱۵ شناسنامه  شماره  به  پایکار  رمضانعلی  آقای  اینکه  به  نظر 
دادخواست به کالسه ۹۷ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رضا پایکار به شماره شناسنامه ۰۶۹۰۹۳۰4۷۱ در تاریخ 
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:

رمضانعلی پایکار فرزند قربانعلی شماره شناسنامه ۲۱۱۵ متولد ۱۳۵۷ صادره 
تربت حیدریه پدر متوفی

 ۱۳۵۷ متولد   ۳۷۹۲ شناسنامه  شماره  محمدحسن  فرزند  زاده  روشن  زهرا 
صادره تربت حیدریه مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
سیدحسین حسین زاده

رئیس شورای حل اختالف شعبه ۸ کدکن

آگهی مزایده نوبت دوم
راستای  در  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  ۱۱4و۱۱۷و۱۱۸  مواد  اجرای  در 
شورای  پنجم  شعبه  از  صادره   ۹۷۰۹۹۷۸۸۰۰۸۰۰۷۱۶ شماره  دادنامه  اجرای 
حل اختالف مریوان که قطعیت یافته و الزم االجرا می باشد محکوم علیه آقای 
انورنادری فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ ۱/۹۷۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و ۹۱/۰۱۵ ریال بابت 
مراسالت پستی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۷/4/۲۷ لغایت اجرای 
حکم در حق محکوم له آقای قطب الدین فیضی و همچنین مبلغ ۵% محکوم 
به بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد که در راستای 
وصول محکوم به و با تقاضای محکوم له ۱- ۱۱۰ جفت کفش ۲- ۱۰۵ کیلو 
رب انار ۳- ۹۵ کیلو سیر ترشی 4- ۲۱۵ کیلو عسل ۵- ۳4 عدد مانتو ۶- ۵۹۵ 
عدد روسری ۷- ۲۶۰ عدد جلیقه ۸- ۳۱۰عدد شال کمر ۹- 4۰۲ عدد رومیزی 
بالش ۱۲- یک عدد دستگاه جوجه کشی  پادری ۱۱- 4۳ عدد  ۱۰- ۱۰ عدد 
۱۳- یک قطعه زمین با مساحت ۳۲۶/۲۷ متر مربع واقع در مریوان تپه موسک 
با قیمت کارشناسی به مبلغ ۱/۳۲۳/444/۰۰۰ ریال به فروش می رسد و مزایده 

در روز شنبه مورخ ۹۹/۶/۲۲ ساعت ۱۰ صبح در محل اجرای احکام شورای حل 
اختالف مریوان با حضور نماینده دادستان به فروش می رسد کسانی که تمایل 
جهت مالحظه ملک مورد نظر و همچنین اقالم مورد مزایده را دارند می توانند پنج 
روز قبل از مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید نامبردگان فراهم گردد مزایده حضوری 
و از قیمت پایه شروع و مال متعلق به کسی می باشد که باالترین قیمت را قبول 
کرده است ده درصد بهای ملک فی المجلس دریافت و الباقی باید حداکثر ظرف 
یک ماه پرداخت گردد هزینه های اجرایی و بدهی های معوقه بر عهده محکوم 
علیه می باشد معرفی به دفتر خانه منوط به احراز صحت جریان مزایده می باشد. 

شعبه اجرای احکام شوراهای حل اختالف شهرستان مریوان 

اسناد مالکیت و برگ سبز وانت تک کابین نیسان )سایپا( سیستم 
زامیاد مدل ۱۳۷۲ به رنگ آبی سیر به شماره شاسی ۷۹۶۲۹ شماره 
شناسه    ۳4 ص   ۲۶۸  –  ۶۱ پالک   شماره  به   ۰۰4۶۱۶ موتور 
ساقط  اعتبار  درجه  از  گردیده  مفقود    IRPC۷۲۱X۲V۸۰۷۹۶۲۶

می باشد. 
مریوان

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

برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱4۰۸ هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد خوشه 
چین فرزند حسن به شماره شناسنامه ۰ صادره از در شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن به مساحت ۷۳۹/۷۵ مترمربع پالک شماره ۳۲۱ فرعی از 
۱۲ اصلی واقع در قریه خیرآباد تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت 
کاظم علی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.ت/م.الف ۱۶۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۵/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۶/۶

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

قوچان نژاد مهاجم اول زوله در فصل جدید

توافق طارمی با پورتو 
را  پرتغال  پورتو  تیم فوتبال  با  توافق  مهاجم ملی پوش کشورمان 

تایید کرد.
»مهدی طارمی« بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال ریوآوه پرتغال 
خبر پیوستن به تیم قهرمان لیگ پرتغال را تایید کرد و گفت:  بین من و باشگاه 

پورتو توافق صورت گرفته است.
قرارداد طارمی با پورتو هنوز رسمی نشده اما انتظار می رود تا دو، سه آینده، 
این انتقال نهایی شود. گفته می شود قرارداد طارمی با پورتو چهار ساله و به مبلغ 

۶ میلیون یورو است.
طارمی با عملکرد خوبی که در فصل گذشته لیگ پرتغال داشت، توانست نظر 

تیم های باالی جدول این لیگ را به خود جلب کند.
پورتو  اما  دارد  قرارداد  ریوآوه  تیم  با  دیگر  سال  چهار  بوشهری  مهاجم  این 

می خواهد به هر شکل ممکن طارمی را جذب کند.
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از راست محمد قهرمان، مهدی اخوان ثالث، دکتر شفیعی کدکنی
اختصاصی دنیای جوانان

عاشقان را سر 
شوریده به پیکر عجب است

عبدالجواد جودی خراسانی  

عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است
دادن سر نه عجب داشتن سر عجب است

اوفتد گر دلش از دیده به دامن نه عجب
دل به برداشتن از دوري دلبر عجب است

تیغ بارد اگر آنجا که بود جلوه دوست
تن ندادن ز وفا در دم خنجر عجب است

تشنه لب جان به لب آب سپردن سهل است
تشنه وصل کند آب ز کوثر عجب است

اندر آن جا که فروزنده شود آتش عشق
عاشق ار خویش نیفکند در آذر عجب است

تن بي سر عجبي نیست رود گر در خاک
سر به سر با زره عشق به پیکر عجب است

دل بریدن عجبي ني ز صغیر و ز کبیر
 دل عاشق زپي اکبر و اصغر عجب است

چوب خوردن به لب و لب نگزیدن نه عجب
گر تبسم نکند بر رخ دلبر عجب است

کرباسچی،  محمدمهدی 
نه ای  رسا رشد  ا ن  ا مدیر ز  ا
و  کتاب  حوزه  مدیر  و  کشور  
شهریور  چهارم  روز  مطبوعات 
۱۳۹۹ دعوت حق را لبیک گفت.

کرباسچی مدیرعامل  زنده یاد 
انتشارات  و  اسبق سازمان چاپ 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 ۱۳۷۱ سال  آبان  در  که  بود 

به عنوان نخستین مدیرعامل شرکت همشهری منصوب شد 
و نقش موثری در شکل گیری روزنامه همشهری داشت.

با  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  موسسه  عمومی  روابط 
ارسال پیامی، درگذشت محمدمهدی کرباسچی از بنیان گذاران 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و مدیرعامل اسبق سازمان 
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را تسلیت 

گفت.

در این پیام آمده است: »خبر 
تاسف بار درگذشت محمدمهدی 
راه  در  را  عمری  که  کرباسچی 
به  کتاب  و  فرهنگ  به  خدمت 
باعث  کرد  سپری  نیک نامی 

تاسف و تالم شد.
ایشان در طول حیات خود، 
ارزشمند  همواره منشاء خدماتی 
در مناصب مختلف مدیریتی، در 
عرصه فرهنگی کشور بوده و در برهه ای حساس از مسئولیت 
خطیر ایشان، شاهد حضور ارزشمند و اثرگذار در پنجمین دوره 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بودیم.
و  محترم  خانواده  به  تسلیت  عرض  بدین وسیله ضمن 
داغدار ایشان از خداوند رحمان برای آن فقید سعید آمرزش و 
آرامش روح و برای بازماندگانش صبر و شکیبایی را مسئلت 

می کنیم«.

محمدمهدی کرباسچی درگذشت

منوچهر آتشی
بود.  شعر  خود  »اخوان 
که  سوزان  و  لرزان  جانی 
و  پرشعله  گرگی  چشم های  با  حتی 
خنده های  هنگام  حتی  و  خشمناک 
در  اخوان،  آری  می گریست،  ریزش، 
خنده هم می گریست، چرا؟ چون تمام 
وجودش و عصب ها و رگ هایش پر از 

زهر شعر بود.«
او  برای  و  اخوان ثالث  مهدی  از 
کتاب های متعددی نوشته شده است؛ از 
»مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان 
حقوقی  محمد  امروز«  تا  آغاز  از  ثالث 
امید«  م.  مقامات  و  »حاالت  گرفته تا 
»شاعر  و  شفیعی کدکنی،  محمدرضا 
شکست: نقد و تحلیل شعر مهدی اخوان 
ثالث« عبدالعلی دستغیب. از شعِر اخوان 

تا اخواِن شعر بسیار گفته اند.
از دیگر آثار در این زمینه می توان 
بود«  شعرش  که  شاعری  »اخوان  به 
 ، کرد ره  شا ا تشی  آ منوچهر  نوشته 
آغاز  اخوان  از  روایت  با  که  کتابی 
این  از  آثاری  تحلیل  به  و  می شود 

می رسد.  شاعر 
اخوان  کوچ  سال روز  در سی امین 
او در  درباره  آتشی  را  از آن چه  بخشی 

این کتاب نوشته است می خوانیم.
جانی  بود.  شعر  خود  »اخوان 
با چشم های  که حتی  و سوزان  لرزان 
حتی  و  خشمناک  و  پرشعله  گرگی 
می گریست،  ریزش،  خنده های  هنگام 
در خنده هم می گریست،  اخوان،  آری 
عصب ها  و  وجودش  تمام  چون  چرا؟ 
و رگ هایش پر از زهر شعر بود. )آری 
زهر! که گاهی هم شکل یا طعم عسل 
می گرفت، و این عسل گاهی با خریزه 

هم درمی آمیخت!(
او،  وجود  بودن  محض  شعر  این 
می داد،  او  به  هم  جنبی  خصوصیاتی 
کسی  حرف  به  اوقات،  اغلب  مثال 

گوش نمی سپرد. یا - با آن که همیشه 
هرگز  بود   - مالی  نظر  از  کم مایه- 
ندیدم که از فقر روی برتابد و اخم کند 
بسیار   - وقتی  حتی  شود.  هراسان  و 
وقت ها - با دست خالی به خانه می رفت، 
»الله«  برابر  در  را  دلخوری اش  تنها 

نق نِق شاعرانه می کرد: 
امروز هم با دست خالی آمدم من
نفرین به دست پیر بیرحم بزرگم.

با آن که برای معاش، آهنگری هم 
کرد. )که پس از معافیت از سربازی در 
ازای پرداخت پانصد تومان، این حقوق 
)کمتر  افتادنش  زندان  به  و  بریده شد، 
از دو سال - دقیقا نمی دانم-( به جرم 
)خوشا  شد!  کامل  چیز  همه  سیاسی، 
همسرش  بزرگوار،  خانم  »ایران«  که 
بود که مردانه تا آخر عمر اخوان را زیر 
جای  به  و  کرد،  و خشک  تر  و  باال  و 
در معجون  را هم  اخوان که »پدری« 
شعر حل کرده بود، برای بچه ها و خود 
ستایش  کرد.  رفتار  هم  پدرانه  مهدی، 

ما بر او باد.(
که  آوردم  »چرا؟«  یک  میانه  در 
پاسخ اصلی اش را ننوشتم. الله، اولین 
فرزند او بود که در سال ۱۳۳۳ شمسی 
داماد  با   - را  او  بعدها،  و  شد  متولد 
فداکار - از دست داد. )آن ها در دریاچه 
پشت سد کرج غرق شدند، یکی گرداب 

او را بلعید، و دومی - داماد - برای نجات 
اولی، یا بهتر است بگوییم برای وصل به 
اولی، به دنبال او خود را به کام گرداب 
افکند. اما ، اما اخوان )م- امید که گویا 
عمدا این تخلص برعکس سرنوشت را 
الله  الله،  از  پیش  بود(  نهاده  خود  بر 
دیگرش ایران =میهنش را خیلی زودتر 
از دست داده بود. یعنی یک سال پیش از 
تولد الله، من نمی خواهم بگویم کودتای 
شوم ۲۸ مرداد باعث شد »امید« آن همه 
ناامید شود که تا پایان عمر مرثیه خوان 
اصوال  )من  شود.  خویش  مرده  وطن 
همیشه این فکر کودکانه را رد کرده ام 
یک  با  سیاسی،  و  بزرگ  انسانی  که 
و  جهان  یک باره  به  آن چنانی،  حادثه 
تمام  و  بینگارد  رفته  از دست  را  تاریخ 
عمر عزادار بشود. اگر کسی چنین فکر 
کند و چنین واکنش نشان دهد، اصال 

سیاسی نیست(.
و اخوان، به مفهوم واقعیتش سیاسی 
زمانه،  اقتضای  سال ها،  آن   )در  نبود. 
جوان های حساس را به دامن سیاست 
در  واقعی،  سیاست  چون  و  می افکند. 
ایران آن روز، هنوز نوزادی محتاج تر و 
خشک کردن بود. - و بعضی حزب ها 
آرشی  یا  رستمی  آن  از  می خواستند 
کشیدند!(  خونش  به  نبالیده  بسازند! 
دیگران را هم دچار سردرگمی و ناباوری 

وحشتناکی کرد. - خودم نمونه کوچکی 
بودم - که آن شکست تا سال ها جهان 
را سیاه نشانم می داد - )به گمان من، 
از آن »مرحومک!« دیگر سیاست  بعد 
که فقط »سود« است، از سیاست فقط 
»س« اسمش را دارد! اگر آن شکست 
شعر اصیل و درخشان و عاطفی اخوان را 
به مرثیه هایی تلخ و »داستان هایی پر از 
آب چشم« تبدیل کرد؛ یعنی »زمستان« 
و آخر شاهنامه و از »اوستا« را، در عوض 
وجوهی مثبت و کنش هایی سرزنده نیز 
نشان داد. این ویژگی را از همه جا بهتر 
در شعر مرد و مرکب می بینیم که »در 
و  سرود  شاه  سفید«  انقالب  بحبوحه 
مخصوصا تاریخ ذیلش را هم گواه این 
مدعا کرد. در آن جا شاه را به دن کیشوتی 
کل  رئیس  می خواست  که  کرد  تبدیل 
عمل،  در  اما  شود،  آسیا  و  خاورمیانه 
از هول سایه خود در شکاف دره ای به 
عمق شکاف کوچک گندمی سرنگون 
که  نفس بریده،  و  آلود  »زردینه«  شد 

سرانجامش همان شد. 
دهم  زاده  ثالث  اخوان  مهدی 
از  است. او  مشهد  در   ۱۳۰۷ اسفندماه 
از  پیش  اما  است،  ایران  مهم  شاعران 
که  بود،  آورده  روی  موسیقی  به  شعر 
به دلیل مخالفت های پدرش آن را کنار 
زندگی  دوران  در  ثالث  گذاشت. اخوان  
خود ابتدا به آموزگاری در تهران و پس 
فرهنگی  فعالیت های  دیگر  به  آن  از 
در  تدریس  به  نیز  را  مدتی  و  پرداخت 
دانشگاه مشغول بود. م. امید که شاعر 
سبک خراسانی بود از زمان آشنایی اش 
با نیما به شعر نو روی آورد، و این آشنایی 
در نهایت »اخوان« را به میراث دار نیما 
ساخت. »اخوان«،  مبدل  نو  شعر  و 
»آخر  »زمستان«،  »ارغنون«،  شاعر 
در   ... و  اوستا«  این  »از  شاهنامه«، 
دیده  تهران  در   ۶۹ شهریورماه  چهارم 

از جهان فروبست. 

به بهانه سالروز درگذشت مهدی اخوان ثالث

تمام وجودش شعر بود

کتاب های تازه قاسمعلی فراست در راه انتشار
از نوشتن یک  قاسمعلی فراست 
یک  و  نوجوانان  برای  فانتزی  رمان 
بزرگساالن  برای  داستان  مجموعه 

خبر داد.
رمان  یک  گفت:  نویسنده  این 
موضوع  با  نوجوانان  برای  فانتزی 
گمشده روزگار بشریت یعنی عشق و 
مهرورزی نوشته ام. این رمان داستان 
که  است  نوجوان  دختر  و  پسر  یک 
براساس باورهای فولکلوریک  سرزمین 

گم کرده گیاهی  این  دارند.  گم کرده ای  شرقی  سرزمین های  و  خودمان 
این است  که  این گیاه   به دنبالش است. خاصیت  است که بشر مدت ها 
دوستی و مهر می آورد و دل ها را به هم نزدیک می کند. این گم شده جهان، 
فانتزی ای است که در این داستان ساخته شده و همه به دنبالش هستند و 

به آن دسترسی پیدا نمی کنند. 
او افزود: فعال نامی که بر این رمان گذاشته ام »شاهو و ماهو« است. 
بیش از دو سال بر روی این کتاب زمان گذشته ام و در این مدت ۱۱ بار 

بازنویسی اش کرده ام.
فراست درباره مجموعه داستانش نیز بیان کرد: موضوع داستان های 
مجموعه کامال متفاوت است. این داستان ها را در سال های مختلف نوشته 
و تا االن کنار گذاشته بودم و  بعد از چهار سال تعداد داستان ها به اندازه 
یک مجموعه داستان رسیده و تقریبًا آماده چاپ است.  این مجموعه حدود 
۱۲ داستان را در بر می گیرد. فعال اسمی برای این مجموعه انتخاب نکرده ام.

کتاب توقیف شده ای که صوتی شد
لیلی گلستان از ماجرای سال ها 
توقیف کتاب »زندگی در پیش  رو« و 

در نهایت صوتی شدن آن می گوید.
مترجم کتاب »زندگی در پیش  
این  شدن  خبر صوتی  اعالم  با  رو« 
در  صمدی  آزاده  توسط  کتاب که 
است،  شده  خوانده  گوشه«  »رادیو 
آن  شدن  صوتی  چگونگی  درباره 
گفت: مجوز انتشار این کتاب را بعد 
از مدت ها توقیف گرفتیم و نشر ثالث 
مدتی  نشر  این  کرد.  منتشر  را  آن 
می کند.  را صوتی  کتاب ها  که  است 
حاال هم نوبت »زندگی در پیش  رو« 
رسید. خودشان خانم آزاده صمدی را 

انتخاب کرده بودند که انتخاب بسیار خوبی بود و ایشان کتاب را خواندند. 
ادامه بیان کرد: این کتاب در طی سال ها مدام توقیف و آزاد  او در 
شد. قبل از انقالب چاپ شده بود و وقتی چاپ شد خیلی محبوب واقع شد. بعد 
از انقالب جلو چاپ مجدد آن را در انتشارات امیرکبیر گرفتند به دلیل این که 
خود افرادی که امیرکبیر را گرفته بودند به من گفتند این پسربچه  خیلی 
بی تربیت است و تو باید او را تربیت کنی تا ما بتوانیم کتاب را دربیاوریم. من 
خنده ام گرفت و گفتم که من بچه دیگران را تربیت نمی کنم، شما هم کتاب 
را درنیاورید. خیلی اصرار کردند که ما می خواهیم این کتاب را دربیاوریم، من 

هم گفتم که نه، درنیاورید، من این بچه را اصالح نخواهم کرد.
گلستان در توضیحی درباره داستان »زندگی در پیش  رو« گفت: این 
کتاب درباره بچه ای است که در یک محله بدنام بزرگ شده و نمی داند پدر 
و مادرش کجا هستند و پیرزنی از او نگهداری می کند. این بچه نمی تواند 
خیلی باادب باشد و ادبیات مودبانه ای داشته باشد و این طبیعی است. اما 
متاسفانه آن ها قبول نکردند که من این بچه را تربیت نکنم. بعد از ۱۰ سال 
من رفتم و حق انتشار کتاب را از آن ها گرفتم و توسط ناشر دیگری کتاب 
منتشر شد، بعد دوباره خود ناشر لغو مجوز شد و کتاب درنیامد. باالخره من 
آن را به نشر ثالث دادم و آن ها آن را منتشر کردند. حاال هم صوتی شده 

که فکر می کنم از آن صوتی های موفق شود. 

عزاداری محرم به روایت سفرنامه نویسان اروپایی
ایران شناسی  گروه  رئیس 
اسناد  سازمان  اسالم شناسی  و 
می گوید  ایران  ملی  کتابخانه  و 
ویژه  به  جهانگردان  سفرنامه 
جهانگردان اروپایی به ایران در ایام 
ماه محرم و صفر روایت های عاشورا 
در دوره های مختلف تاریخی است 
که برخی از آن ها متعلق به مراسم 
عزاداری تاسوعا و عاشورا در دروان 

صفوی و قاجار است.
بیان  با  عنایتی زاده  ایرج 

این مطلب در تشریح و معرفی سفرنامه های جهانگردان اروپایی که در کتابخانه ملی 
نگهداری می شود، گفت: یکی از بخش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی مربوط به 
ایران شناسی و اسالم شناسی است که این بخش گنجینه ای از اسناد و مطالعات مربوط 
به ایران شناسی و اسالم شناسی را دربر می گیرد و بالغ بر 4۰۰ عنوان سفرنامه در این 
بخش نگهداری می شود. او ادامه داد: برخی از سفرنامه های موجود متعلق به جهانگردان 
مشهور اروپایی است که مطالب عینی و مستندات تاریخی و مهمی از مراسم عزاداری 

محرم و عاشورا و نوع عزاداری  جامعه ایران در قرن های گذشته را قید کرده است.
رئیس گروه ایران شناسی و اسالم شناسی در ادامه صحبت های خود با اشاره 
به سفرنامه جهانگردان اروپایی که بخشی از آن ها درباره عزاداری امام حسین )ع( 
و یاران بزرگوار ایشان است، توضیح داد: از سفرنامه های موجود در سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران که در آن ها به مراسم محرم و عزاداری شیعیان ایران اشاره شده 
می توان به سفرنامه پیترو دالواله، سفرنامه تاورینه، سفرنامه آرنولد ویلسن، سفرنامه 

فردیک چارلز ریجارد و سفرنامه هاینریش بروگش اشاره کرد.
او تصریح کرد: سفرنامه های پیترو دالواله و تاورینه برای قدمت تاریخی دوران 
صفویه است. سفرنامه هاینریش بروگش از مراسم محرم و عزاداری شیعیان ایران 

نیز متعلق به دوره قاجاراست که مطالب مستندی را ثبت کرده است.
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فرناز میرزالو

اخوان ثالث؛ شاعر اسطوره ساز 
و نوپرداز معاصر

مهدی اخوان ثالث دراسطوره 
سازی و داستان پردازی تبحر ویژه 
زبان  از  تلفیقی  او  آثار  داشت.  ای 
کهن، فکر و نگاه نو بود و این شاعر 
توانست با نمادگرایی و دیدگاه نوین 
احساس،  دردها،  با  را  انسان  خود 
و  کند  آشنا  ها  حسرت  و  عشق 
سبکی تازه را در عرصه شعر و ادب 

این مرز وبوم پدید آورد.
مهدی اخوان ثالث شاعری توانمند و نوگرا بود که از نوجوانی به سرودن 
شعر عالقه پیدا کرد و کوشید تا هوش و استعداد خویش را در این حوزه 
شکوفا سازد. این شاعر دوره متوسطه را در زادگاه خود به پایان رساند و فارغ 
التحصیل هنرستان صنعتی شد و در ارتباط با همین رشته آغاز به کار کرد تا 
آن که در ۱۳۲۷ خورشیدی به تهران رفت و در وزارت فرهنگ مشغول به 
کار شد و همزمان به تدریس در رشته ادبیات نیز همت گماشت. او که نام و 
تخلص شعری »م.امید« را برای خود برگزیده بود، نخستین دفتر شعر خویش 
را با عنوان »ارغنون« در ۱۳۳۰ خورشیدی منتشر کرد و با انتشار دومین 
دفتر شعر وی در دی ۱۳۳4 خورشیدی با عنوان »زمستان« به شهرت رسید.

اخوان ثالث در شعر زمستان در کنار آشنایی عمیق با شعر و ادبیات 
گذشته ایران به ویژه شعرهای خراسانی با هوشیاری و با آگاهی خاصی به 
شیوه نوسرایی و نیمایی گرایش داشت و پیوند خود را با قالب های غزل 

و مثنوی حفظ کرد.
»ارغنون، آخر شاهنامه، زمستان، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، 
بدعت ها و بدایع نیمایوشیج، عطا و لقای نیمایوشیج و از این اوستا« از جمله 

اثرهای گرانبهای این شاعر بنام به شمار می رود.
این شاعر و ادیب ایرانی در چهارم شهریور ۱۳۶۹ خورشیدی پس از 
عمری تالش در راه اعتالی ادبیات این مرز وبوم دیده از جهان فرو بست 
اما اثرهای ماندگار او برای همیشه در تاریخ ادبیات این دیار کهن جاودان 

خواهد ماند.
به مناسبت بزرگداشت »مهدی اخوان ثالث« بخشی از گفت و گو با 

»محمدرضا روزبه« شاعر، نویسنده و منتقد ادبی از نظرتان می گذرد.
محمدرضا روزبه با اشاره به اینکه بررسی و تبیین اصالحات هویت ملی 
در شعر اخوان ثالث به گونه خاصی تعریف می شود، گفت: برداشت خاصی 
از هویت ملی در مقوله های فردی و اجتماعی در تمامی شعرهای اخوان 
ثالث مشاهده می شود. تاثیر اوضاع و احوال روزگار این شاعر بر زندگی و 
اثرهای او مشهود است و این مهم یکی از راه های ورود به عرصه تبیین و 

بررسی هویت ملی در شعر ایران معاصر به شمار می رود.
خود  شعرهای  سرودن  با  مرداد   ۲۸ کودتای  هنگام  در  ثالث  اخوان 
توانست هویت ملی را مطرح سازد. شعر او دارای سه دوره مشخص است. 
نخست شعرهایی که در دوره جوانی سرود و همچون سبک قدیم و ارغنون 
به شمار می رود. دوم اینکه او به طور جدی به شعر نیمایی روی می آورد 
و با تسلطی که به شعرهای خراسانی داشت، سبک و شیوه خاص خود را 
معرفی کرد. دوره سوم فعالیت های ادبی این ادیب در سال های نخست 
دهه ۵۰ بود که شاخص ترین کارهای او در این دوره نوشتن کتاب بدعت 
ها و بدایع نیما یوشیج، عطا و لقای نیما محسوب می شود. مجموعه آثار 
»زمستان، از این اوستا و آخر شاهنامه« از جمله اثرهای این شاعر بزرگ 
را شامل می شود.  او  پایان عمر  تا  از ۱۳۵۱ خورشیدی  است که  معاصر 
اخوان از ادبیات سنتی خراسان و از قصیده و شعر خراسانی الهام گرفته و 
آشنایی باالی او با زبان، بیان و ادب سنتی این منطقه سبب شده است که 

این زبان را از آن خود کند.
این منتقد ادبی با بیان اینکه برخی معتقدند اخوان شاعر دوران شکست 
او را  با تکیه بر کودتای ۲۸ مرداد  از منتقدان  است، توضیح داد: بسیاری 
شاعر شکست نامیده اند. در همه شعرهای اخوان ناامیدی، تنهایی، غربت و 
غم مشاهده می شود. به گونه ای که گویا این شاعر هیچ گاه در در زندگی 
فردی خویش امیدوار نبوده زیرا در زندگی شکست های زیادی را متحمل 
شده است. یکی از زیباترین مجموعه شعری اخوان »کتیبه« به شمار می 

رود که با طنزی تلخ در ارتباط با ناامیدی اجتماعی و فلسفی است.
اسطوره و داستان  پردازی و نوع بیان وی از جمله ویژگی  هایی محسوب 
می شود که می توان در ارتباط با شعر اخوان ثالث برشمرد. از طرفی شعر او 
روایت گونه به شمار می رود که در شعر دیگر شاعران چنین نیست. موفقیت 
اخوان ثالث را می توان در پیروی شاعران پس از وی از سبک و سیاقش 
دریافت. شاید بتوان گفت این شاعر، اسطوره ها را که به معنای واقعی ایرانی 
بودند، زنده کرد. اخوان ثالث شعرهایی در دهه  های ۳۰، 4۰ و ۵۰ گفته است 
که بیشتر با تکیه بر محتوای سیاسی و اسطوره ای سروده شده اند. از همین 
رو وی را می توان از جمله شاعرانی دانست که در این دهه ها تأثیر بسزایی 
در حوزه آزاد اندیشی گذاشتند. این نویسنده با اشاره به اثر دیگر اخوان به 
نام »آخر شاهنامه« که در بیان رنج و شکست مردم آن روزگار سروده شده 
است، تصریح کرد: اخوان این مجموعه شعری را در دهه ۳۰ خورشیدی در 
بیان رنج و شکست مردم سرود که تجلی روزگار مردم در آن زمان به شمار 
می رود. وی از جمله شاعرانی محسوب می شود که تصویر سازی هایی در 
زمینه آیه های قرآن، حدیث های ائمه معصوم)ع(، امام رضا)ع( و حضرت 
مهدی)عج( انجام داد. آثار این ادیب در حوزه شعر به لحاظ مضمون و زبان 
بسیار بکر و ناب است. او می دانست کدام واژه را در چه هنگامی به کار ببرد 
و درشت ترین واژه ه ها را به گونه ای به کار می برد که مانع ادامه خوانش 

شعر وی نمی شد. در واقع این شاعر به نوعی سبک ساز بود.
محمدرضا روزبه، اخوان ثالث را به لحاظ ذهنی و شناخت نسبت به 
موسیقی نزدیک تر به نیما دانست و یادآورشد: این شاعر به لحاظ انضباط 
ذهنی و شناخت نسبت به موسیقی در شعر به نیما یوشیج نزدیک است. وی 
گاهی در مباحث نظری سخن هایی تازه تر از استاد خویش داشت اما نباید 

فراموش کرد که نیما جایگاهی واال در میان جامعه دارد.
این نویسنده در پایان استفاده از واژگان آرکائیسم)کهن گرایی( و نحوی 
را از ویژگی های زبانی اخوان عنوان کرد و گفت: استفاده از آرکائیسم واژگانی 
و نحوی از کارهای ابتکاری اخوان ثالث به شمار می رود. بی گمان وی بخش 
مهمی از دارایی های زبانی خود را از ادبیات کالسیک گرفته است اما نمی 
توان آن را منحصر به واژه های آرکائیک دانست. در واقع اخوان ثالث، شعر 
تمام شاعران را از فردوسی تا نیما یوشیج، کامل خوانده و حاشیه زده است 
و همین کار وی سبب شد تا امروزه به چنین جایگاهی در جامعه دست یابد. 
شعرهای این شاعر قابلیت جهانی شدن دارد. مترجمانی که به ترجمه شعرهای 
افرادی چون اخوان می پردازند باید با اندیشه ها آنان آشنا باشند و بدون اینکه 
خدشه ای در ماهیت اثرها به وجود آورند، آن را به زبان های دیگر بازگردانند.

بود  آمده  که  خراسان  از  مردی 
ادبیات   احیا کند، دانشکده  را  بیهقی  تا 
مشهد را بنا نهاد و شاگردانی همچون 

شفیعی کدکنی را به یادگار گذاشت.
که  بود  کسانی  از  فیاض  »دکتر 
و  آموختن  و  معرفت  طلب  آنان  در 
به  حقایق  به  بردن  پی  و  کنجکاوی 
می کند  بروز  سرشار  عشقی  صورت 
را  این  روزافزون«؛  و  است  پایدار  که 
غالمحسین یوسفی در مقاله ای که در 
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  مجله 
)زمستان ۱۳۵۰( چاپ شده، نوشته است. 

از  سال   4۹ شهریورماه،  چهارم 
مردی  گذشت،  فیاض  علی اکبر  رحلت 
که پیش از مرگش، »بیهقی« را برای 
حتی  او  نام  تا  کرد  احیا  فارسی زبانان 
پس از گذشت حدود نیم قرن با »تاریخ 
بیهقی« گره بخورد. اما این همه آن چه 
تا هنوز نام فیاض را در ذهن ها ماندگار 
رفتنش  از  او پیش  نیست؛  داشته  نگه 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
فردوسی مشهد را نیز بنیان گذاری کرد. 

ی  ب ها کتا ض  فیا کبر  علی ا
شاگردانی  رساند اما  چاپ  به  معدودی 
را به  شفیعی کدکنی  محمدرضا  چون 

یادگار گذاشت.
را  فیاض  علی اکبر  چیز  چه   *

»استاد فیاض« کرد؟
مقاله ای  در  یاحقی  محمدجعفر 
بیهقی«  تاریخ  و  »فیاض  عنوان  با 
است:  نوشته  فیاض  علی اکبر  درباره 
دیگری  عمده  کار  هیچ  تقریبا  فیاض 
جز تصحیح تاریخ بیهقی نکرد و شوقی 
هم برای کار دیگری از خود نشان نداد 
)فهرست کتاب ها و مقاالت او در ص 
۷۲۰ شماره چهارم سال هفتم دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی 
آمده است(؛ اما با همین کار ناقص به 
چنان اعتباری دست یافت که امروز به 
دانشمندان  معدود  جزو  باید  را  او  حق 
به  ایران،  نه  اگر  خراسان،  اول  طراز 
حساب آورد. نه تاریخ اسالم او در بین 
معدود کتاب هایی که در این زمینه به 
زبان فارسی موجود است اهمیتی یافته، 
نه فهرستی که از کتب منطق کتابخانه 
آستان قدس به نام او باقی است توانسته 

اعتباری  موجود  فهرست های  بین  در 
متوسط  فهرست های  همپای  حتی 
از یکی  از فیاض، غیر  پیدا کند.  دیگر 
دو مورد پیش گفته، حتی مقاالت مهم 
و چندان جدی هم باقی نمانده تا بتوان 
گفت که او حرف های اساسی اش را در 
آن ها مطرح کرده است. بهترین مقاالت 
تاریخ  خطی  »نسخه های  همان  او 
بیهقی« است که چنان که گفتیم ابتدا در 
یادنامه بیهقی آمده و بعد هم در مقدمه 
فردوسی  )دانشگاه  بیهقی«  »تاریخ 
است  تجدید چاپ شده  مشهد ۱۳۵۰( 
عنوان »خبری  با  مقاله ای  و همچنین 
از مشهد هزار سال پیش« که ابتدا در 
»نامه آستان قدس« )دوره هشتم ش 
سوم، ص ۱-۱4( به چاپ رسید و بعد 
هم بالفاصله در مجله راهنمای کتاب 
و ۶، ص  و ۵   4 )سال چهاردهم، ش 

۲۵۷- ۲۶۷( تجدید چاپ شد. 
او همچنین در جای دیگری از این 
چه  بپرسند  اگر  پس  است:  آورده  مقاله 
فیاض«  »استاد  را  فیاض  علی اکبر  چیز 
بگوییم:  اطمینان  با  و  بی درنگ  کرد؟ 
بخواهیم  اگر  بیهقی«.  تاریخ  »تصحیح 
میزان تخصص او در »تاریخ بیهقی« و 
صالحیت مطلق وی را در تصحیح این 
کتاب نشان بدهیم، کافی است از دیدگاه 
یک متخصص به تاریخ بیهقی تصحیح 
او و دریافت ها و تصحیحات قیاسی وی 
نظری  کتاب  این  صفحات  مطاوی  در 

نداشتن  با  ببینیم که چگونه  و  بیندازیم 
نسخه ای مضبوط و به درد بخور توانسته 
است متنی از »تاریخ بیهقی« به دست 
آن  از  عوام  و  بپسندد  خواص  که  دهد 
لذت ببرند. من تردیدی ندارم اگر فیاض 
به نیمی از امکاناتی که ما امروز به برکت 
تکنولوژی نوین و اطالع رسانی و تسهیالت 
کتابخانه ای جدید در اختیار داریم، دسترسی 
می داشت، او سال ها پیش به تن خویش 
چاپی به مراتب بهتر و علمی تر از آن چه 
)تهران،  داده ایم  دست  به  امروز  ما  که 
انتشارات سخن ۱۳۸۸( منتشر و همگان 

را از تحقیقات بعدی بی نیاز می کرد. 
علی اکبر فیاض در سال ۱۲۷۷ هجری 
خورشیدی در مشهد به دنیا آمد و در کودکی 
با آموختن قرآن و مقدمات زبان عربی نزد 
پدرش، سیدعبدالمجید ثقۀاالسالم، پرورش 
پیدا کرد و پس از تحصیل علوم قدیمه و 
تبحر یافتن در علوم معقول و منقول به 
اول آستان  پدر خادم باشی کشیک  جای 
قدس رضوی شد. در سال ۱۳۰۷ خورشیدی 
ریاست دبیرستان شاهرضای مشهد از طرف 
آستان رضوی به او سپرده شد و در سال 
۱۳۱4 خورشیدی به عنوان نخستین رئیس 

مؤسسه دانشسرای عالی منصوب شد.
پس  خورشیدی   ۱۳۱۶ سال  در 
از شرکت در امتحانات دوره ابتدایی و 
دبیرستان، وارد دانشگاه تهران شد و در 
کتابخانه دانشکده ادبیات و دانشسرای 
سال  در  پرداخت.  کتابداری  به  عالی 

و  زبان  در  دکتری  مدرک  به   ۱۳۲۲
ادبیات فارسی رسید و به استادی ملل 
منقول  و  دانشکده معقول  در  نَِحل  و 

دانشگاه تهران برگزیده شد.
مشهد  دانشکده ادبیات  در ۱۳۳۳ 
بنیان  فرهنگ  وزارت  دستور  به  را 
آن  ریاست  سال   ۹ مدت  به  و  نهاد 
آن جا  در  و  داشت  برعهده  را  دانشکده 
تهران  به  آن  از  کرد. پس  تدریس 
برگشت و مدیریت گروه ادیان و مذاهب 
را  اسالمی  معارف  دانشکده الهیات و 
برعهده گرفت و با بازنشستگی اش در 

سال ۱۳4۶ به مشهد بازگشت.
تی  مد که  ض  فیا کبر  علی ا
ریاست  و  »بهار«  ادبی  ریاست انجمن 
هیئت تحریریه مجله آستان قدس رضوی را 
انجمن قلم  نایب رئیس  بر عهده داشت، 
خراسان نیز بود و در انجمن ادبی مشهد 
و انجمن ادبی ایران شرکت می کرد. او با 
همکاری با دوستان خود باالخص قاسم 
غنی در تصحیح »تاریخ بیهقی« و تألیف 
»عصر حافظ« فعالیت داشت و همچنین 
در نوشتن کتابی با عنوان »تاریخ مشهد« 

نیز فعالیت کرد که به چاپ نرسید.
معالجاتی  انجام  برای   ۱۳4۷ در 
به سوئیس رفت و مدتی در آن جا اقامت 
گزید. در بهمن ۱۳4۹ به دعوت دانشگاه 
مشهد به تدریس پرداخت تا این که در 
در  و  شهریور ۱۳۵۰ درگذشت  چهارم  
آستان قدس رضوی به خاک سپرده شد.

یادگار فیاض؛ از »بیهقی« تا شفیعی کدکنی
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پیرمردی با شیطنت های کودکی، آماده نمایش

رمانتیک  »پیرمرد  کوتاه  فیلم 
کارگردانی مرسده فالح نژاد  به  بود« 
و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان 

مازندران، تولید و آماده نمایش شد.
رمانتیک  »پیرمرد  کوتاه  فیلم 
ن  ستا ا د ز  ا ست  ا یتی  ا و ر بود« 

تا  می شود  باعث  کنجکاوی  که  پیرمردی 
به شیطنت های دوران کودکی بازگردد و در این مسیر ...

فالح نژاد،  مرسده  کارگردان:  از  عبارتند  کوتاه  فیلم  تولید  عوامل 
نویسنده: آذر محمودی، فیلمبردار: سیدعلی محمد رهگشای، صدابردار: 
هانا  تیموریان،  طاهرپور،  سیداحمد  بازیگران:  سوادکوهی،  طور  نوراله 
پوشیان، امیرعلی ذاکر، ایلیا جمشیدی، قنبرعلی رجبپور، مرتضی پارسائیان،  
دستیار  عالیشاه،  محمد  دستیارزاده،  قاسم  حجت  مزاعدی،  منوچهر 

کارگردان: سیدصادق جعفری، دستیار فیلمبرداری: مهدی سنمبری و...

تصویربرداری »بیگانه ای با من است« ادامه دارد

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 
دو از پشت صحنه سریال »بیگانه ای 
کرج  مهرشهر  در  است«  من  با 

بازدید کرد.
 در این دیدار بهروز مفید تهیه 

کننده این پروژه ادامه فیلمبرداری را تا پایان 
مهرماه ذکر کرد و گفت احتماال از نیمه دوم 
آبان ماه از شبکه دو سیما پخش می شود. »بیگانه ای با من است« در 4۵ 
قسمت تصویربرداری می شود و کارگردان فصل اول آن احمد امینی است. 
آرش معیریان نیز کارگردانی فاز دوم این پروژه تلویزیونی را بر عهده دارد. 
قصه این سریال درباره جابiجایی یک زن خدمتکار با عروس خانواده 
است  و در آن شبنم قلی خانی، پژمان بازغی، پوراندخت مهیمن، مهران 
آقاخانی،  ایوب  عابدی،  نگار  پورحسینی،  پرویز  میرزایی،  میالد  رجبی، 

سوگل طهماسبی و... ایفای نقش می کنند.

حسینیه سیار رادیویی در خیابان های پایتخت

برنامه  تهیه کننده  پیری  عباس 
حسین)ع(«  امام  »میدان  رادیویی 
شبانه  برنامه  این  ویژگی های  درباره 
که از یک حسینیه سیار در شهر تهران 
روی آنتن می رود توضیحاتی ارائه کرد.

عباس پیری تهیه کننده برنامه رادیویی 
»میدان امام حسین« که در ایام محرم و از 
استودیویی سیار در سطح شهر تولید و پخش می شود، اظهار داشت: این رویداد 
اولین بار است که در معاونت صدا انجام می گیرد، چون ما فرستنده هایی داشتیم 
که باید ثابت می بود و سیگنال ارسال می کرد. خدا را شکر برای این برنامه 
توانستیم یک حسینیه و کاروان سیار داشته باشیم و از همان جا سیگنال ها را 
برای استودیو پخش بفرستیم. پیری یادآور شد: امسال شعار رادیو و تلویزیون 
»هر خانه یک حسینیه« بود سعی شد این حسینیه سیار را نزد آن ها ببریم که 

حتی از پشت شیشه خانه هایشان شاهد این ماجرا باشند.
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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

فیلم- تئاتر »کلوچه دارچینی« منتشر شد

فیلم تئاتر »کلوچه دارچینی« به 
کارگردانی مریم کاظمی در قالب طرح 
مجازی  سایت  روی  »نمایش نما« 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
گرفت.ماجرای این  ر  قرا نوجوان 
دارچینی  کلوچه  مورد  در  نمایش 

تازه پخته شده در یک آشپزخانه است که 
طی ماجراهایی بسیار هیجان انگیز با ساکنان آشپزخانه آشنا می شود و...

سالن  در   ۹۲ سال  اواخر  بار  نخستین  دارچینی«  »کلوچه  نمایش 
بوستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان 
باز  و نوجوانان واقع در پارک الله روی صحنه رفت و در سال ۱۳۹۸ 
دیگ در سینما تئاتر کانون پرورش فکری واقع در خیابان خالد اسالمبولی 
با ظرفیت ۳۰۰ نفر پذیرای مخاطبان خود بود.دسترسی به این نمایش 

تا پایان پاییز  از طریق نشانی اینترنتی th.kpf.ir امکان پذیر است.
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پرونده تجاوز به دختران به سینما هم کشیده شد!

خانه سینما پرونده هنرمندان متخلف را پیگیري مي کند

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 1۵
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سازمان شهرستان ها:  091۲۲7۵۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

ایــن روزهــا موضــوع عجیــب 
ــران  ــدادي از دخت ــه تع ــاوز ب تج
ــه  ــه ب ــردي ک ــط ف ــجو توس دانش
ــه  ــده، ب ــم ش ــتگیر ه ــي دس تازگ
یــک موضــوع داغ اجتماعــي تبدیل 
شــده اســت. موضوعــي کــه نبایــد 
ــرا  ــت چ ــادگي از آن گذش ــه س ب
کــه بســیاري از ایــن قربانیــان 
ــرو و  ــرس از آب ــطه ت ــه واس ــا ب ی
ــي  ــتن آگاه ــل نداش ــه دلی ــا ب ی
کامــل از قوانیــن، جــرات شــکایت 
ــي  ــتند ول ــاوز را نداش ــرد متج از ف
ــي از  ــاد موج ــا ایج ــاره ب ــه یکب ب
تنفــر و البتــه اطالع رســاني برخــي 
حقوقدانــان بــه یکبــاره ایــن پرونده 
عجیــب کــه ابتــدا در فضــاي 
مجــازي بــه شــکلي گنــگ مطــرح 
شــده بــود، حــاال بــه یــک پرونــده 
بــزرگ تبدیــل شــده و متهــم نیــز 
دســتگیر شــده اســت. اما پــاي این 
موضــوع حــاال بــه ســینما هــم بــاز 
شــده اســت و برخــي از هنرمنــدان 
ــن جــرم متهــم شــده اند!  ــه همی ب
ــه ســینما روز  مشــاور حقوقــی خان
ــان  ــه جری ــاره ب ــا اش ــته ب گذش
ــازی  ــای مج ــکل گرفته در فض ش
و متهــم کــردن برخــی چهره هــای 
ســینمایی بــه تجــاوز، تاکیــد کــرد 
ادعــای شــاکیان در ایــن زمینــه در 
شــورای صیانــت ســینما پیگیــری 

می شــود.
وکیــل  ن،  خنــدا جمــال 
دادگســتری و مشــاور حقوقــی خانه 
ســینما در خصــوص بحث هــای 
اخیــر مطــرح شــده در فضــای 
مجــازی مبنــی بــر ادعــای تعــرض 
ــوان  ــه بان ــینماگران ب ــی از س برخ
ــن  ــف ای ــای مختل ــز بازتاب ه و نی
ادعاهــا به واســطه بــه میان کشــیده 
شــدن نــام برخــی چهره هــای 
ــی  ــناس در عرصــه کارگردان سرش
و بازیگــری در محافــل هنــری 
ــل  ــن قبی ــت: ای ــانه ای، گف و رس
ادعاهــا در اغلــب کشــورها وجــود 

دارد و معمــوال تعــدادی از آنهــا 
بــه حــق و تعــدادی هــم نادرســت 
و بــا ســوء نیت از آب درمی آیــد، 
البتــه بــه فــرض کــه چنــد ادعــای 
اخیــر مطــرح شــده در فضــای 
باشــد،  هــم  مجــازی صحیــح 
ــه  ــام مقایســه، جامع بازهــم در مق
هنــری ایــران از جملــه پاک تریــن 
جوامــع هنــری کشورهاســت، هــر 
چنــد حتــی یــک مــورد از اینگونــه 
خالف هــا هــم بــرای فرهنــگ 

ــت. ــده نیس ــی زیبن ــه ایران جامع
مشــاور حقوقی خانه ســینما در 
پاســخ بــه ایــن پرســش که شــیوع 
بیــان اینگونــه تعرض هــا و علنــی 
کــردن آنهــا از زبان برخــی افراد در 
فضــای مجــازی را در مقطع کنونی 
چگونــه ارزیابــی می کنیــد، گفــت: 
ــر  ــته اگ ــن، در گذش ــان م ــه گم ب
ــه  ــرض علی ــل تع ــه دلی ــی ب بانوان
دیگــران، بــه ویــژه افــراد مشــهور 
شــکایت می کردنــد تصورشــان بــر 
ــان  ــروی خودش ــه آب ــود ک ــن ب ای
نــزد آشــنایان مخــدوش شــده 
ــت  ــی تح ــرد خاط ــم ف ــر ه و اگ
تعقیــب و مکافــات قــرار گیــرد 

آبــروی متخلــف فقــط نــزد مراجــع 
ــه  ــود ک ــدوش می ش ــی مخ قضای
ــم  ــی ه ــنایی چندان ــاط و آش ارتب
ــد، امــا هــم  ــا فــرد خاطــی ندارن ب
اکنــون بــا وجــود دنیــای شــگرف 
ــن  ــر ای ــوان ب مجــازی، تصــور بان
ــرد  ــی ف ــره واقع ــه چه ــت ک اس
خاطــی نــزد همــگان آشــکار شــده 
و عــالوه بــر ایــن مجــازات بســیار 
شــدید، دیگــر بــرای فــرد خاطــی 
امــکان سوء اســتفاده از دیگــران 
ــود  ــد. نمی ش ــد ش ــر نخواه میس
منکــر ایــن بــود کــه در هــر 
قشــری احتمــال حضــور افــراد 
متخلــف و هوس بــاز وجــود دارد و 
ــن موضــوع  ــم ای همچنان کــه گفت
ــم  ــران ه ــه ای ــص ب ــا مخت تنه
ــز  ــه حائ ــن نکت ــه ای ــا ب نیســت ام
ــرد  ــه ک ــد توج ــم بای ــت ه اهمی
کــه همیشــه احتمــال دارد در ایــن 
ــوند  ــدا ش ــم پی ــانی ه ــان کس می
کــه از ایــن آب گل آلــود بــرای 
خــود ماهــی بگیرنــد و بــر اســاس 
یــا حتــی  خصومــت شــخصی 
کالهبــرداری  پس زمینه هــای 
بخواهنــد نــام برخــی از هنرمنــدان 
ــی  ــد، اتهام ــا بیاندازن ــر زبان ه را ب
ــای ناشــی  ــا زده و عقده ه ــه آنه ب
ــتفاده های  ــا و سوءاس از خصومت ه
شــخصی خــود را بر ســر هنرمندان 
خالــی کننــد و یکبــاره وجهــه 
عمومــی یــک هنرمنــد پــاک را از 
ــه  ــژه اینکــه ب ــه وی ــد. ب بیــن ببرن
ــودن  ــل پنهــان و خصوصــی ب دلی
اینگونــه رفتارهــای نامتعــارف و 
ــوع  ــن موض ــراز ای ــا، اح تعرض ه
و تشــخیص حــق و باطــل در ایــن 
خصــوص کار ســختی اســت. هــر 
چنــد در مــورد ادعاهای اخیــر بیان 
شــده در فضــای مجــازی مــن نفیا 
ــوی  ــی از س ــا عکس العمل ــا اثبات ی
مخاطبــان موضــوع ندیــده ام ولــی 
بــه هــر حــال جامعــه بایــد بــه این 
موضــوع هــم توجــه داشــته باشــد.

مشــاور حقوقــی خانــه ســینما 
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس
غیــر از مراجــع قضایــی، آیــا یــک 
ــه  مرجــع ســینمایی وجــود دارد ک
بــه اینگونــه مســائل رســیدگی 
ــاد  ــه، نه ــرد: بل ــار ک ــد، اظه کن
ــد تمامــی  ــه ســینما کــه برآین خان
ــت،  ــور اس ــینمایی کش ــوف س صن

مطابــق اساســنامه خــود، مرجعــی 
ــت  ــوان شــورای صیان ــه عن دارد ب
ســینمای ایــران، کــه مســئول 
رســیدگی بــه رفتارهــای نامتعــارف 
هم اکنــون  سینماســت.  اهالــی 
ســینما یکــی از تأثیرگذارتریــن 
هــر  در  فرهنگــی  مقوله هــای 
ــزرگان  ــب ب کشــوری اســت و اغل
و نخبــگان و افــراد شــهیر ســینما 
بــه عنــوان الگــوی شــهروندان بــه 
ــه  ــه ب ــوان جامع ــل ج ــژه نس وی
ــت  ــی اس ــد، طبیع ــمار می رون ش
ــارف  ــار نامتع ــن رفت کــه کوچکتری

ایــن  ســوی  از  تعرض گونــه  و 
هنرمنــدان بــه عنــوان یــک الگــو 
می توانــد در سرنوشــت جامعــه 
تاثیرگــذار باشــد، لــذا خانــه ســینما 
بــه عنــوان عالی تریــن مرجــع 
ــران  ــینمای ای ــری س ــی هن صنف
ــای  ــه رفتاره ــبت ب ــد نس نمی توان
مذکــور بی تفــاوت باشــد. بنابرایــن 
شــورایی بــه نــام شــورای صیانــت 
ســینمای ایــران بــا حضــور ۳ نفــر 
از بــزرگان و معتمدیــن ســینما 
عمومــی  مجمــع  انتخــاب  بــه 
خانــه ســینما و یــک نفــر نماینــده 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــاور  ــدان )مش ــر حقوق ــک نف و ی
حقوقــی خانــه ســینما( مطابــق 
ــه رفتارهــای  ــه مربوطــه ب آئین نام
نامتعــارف اهالــی ســینما رســیدگی 

خاطیــان  بــرای  نــد  می توا و 
ــت و  ــو عضوی ــد لغ ــی مانن احکام
به تبــع ممنوع الــکاری موقــت و 
حتــی دائــم از کارهــای ســینمایی 
ــال  ــه س ــد. همچنان ک ــادر کن ص
ــورای  ــورد در ش ــک م ــته ی گذش
ــه  ــی ب ــت داشــتیم کــه بانوی صیان
دلیــل کالهبــرداری و سوءاســتفاده 
هنرمنــدان  از  یکــی  از  جنســی 
ــو  ــن بان ــه ای ــرد. البت ــکایت ک ش
همزمــان بــه دســتگاه قضایــی هم 
ــم  ــا ه ــود و م ــرده ب ــکایت ک ش
ــی  ــتگاه قضای ــم دس ــق حک مطاب
رفتــار کردیــم. همــه افــراد اعــم از 
هنرمنــد و افــراد عــادی در صورتی 
ــی  ــارف اهال ــار نامتع ــا رفت ــه ب ک
ــد  ــوند، می توانن ــه ش ــینما مواج س
و  مراجعــه  ســینما  خانــه  بــه 
ــورا  ــن ش ــه ای ــود را ب ــکایت خ ش
تقدیــم کننــد در ایــن شــورا شــاکی 
ــوند،  ــده می ش ــاکی فراخوان و متش
در حضــور نماینــده وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی، توضیحــات آنها 
شــنیده شــده و ســپس ایــن شــورا 
بــا توجــه بــه شــناخت و ســابقه ای 
کــه معمــوال از اهالــی ســینما دارد، 
رای الزم االجــرا را صــادر می کنــد.

مشــاور حقوقــی خانــه ســینما 
دربــاره نقــش اصنــاف در ایــن 
اصنــاف  داد:  توضیــح  موضــوع 
مختلــف ســینمایی در داخــل صنف 
ــیدگی  ــرای رس ــی ب ــود، مرجع خ
بــه ایــن مــوارد ندارنــد و در واقــع 

یــک مرجــع واحــد بــرای تمامــی 
صنــوف بــه منظــور رســیدگی 
ــه  ــود دارد ک ــور وج ــن ام ــه ای ب
ــه  ــت خان ــورای صیان ــم ش آن ه
ــن  ــه ای ــر کســی ب سینماســت. اگ
ــارف  ــار نامتع ــاره رفت صنف هــا درب
ــا  ــرده و ی ــکایت ب ــان ش اعضایش
گــزارش بدهــد، ایــن صنف هــا 
ــت  ــورای صیان ــه ش ــوع را ب موض
خانــه ســینما ارجــاع می دهنــد، 
ــینمایی  ــاف س ــوال اصن ــذا معم ل
ــا  ــا اثبات ــا ی ــوارد نفی ــه م در اینگون
اظهارنظــری نمی کننــد امــا چنانچه 
شــکایتی بــه شــورای صیانــت 
ــا  ــت ی ــرود و صح ــا دادگاه ب و ی
ســقم آن احــراز شــود، بلــه صنــف 
مربوطــه می توانــد و معمــوال هــم 
ــاف  ــد مض ــان می ده ــش نش واکن

بــر اینکــه هرگونــه طــرح موضــوع 
ــا  ــات ی ــش از اثب ــر، پی و اظهارنظ
ــت  ــورای صیان ــکایت در ش رد ش
یــا مرجــع قضایــی، دامــن زدن بــه 
ــت. ــارف اس ــوع نامتع ــک موض ی

دادگســتری  وکیــل  ایــن 
ــدم  ــا ع ــراز ی ــب اح ــاره عواق درب
ــی  ــرض جنس ــوع تع ــراز موض اح
گفــت: در صــورت احــراز تعــرض، 
ــه  ــوی دادگاه ب ــی از س ــرد خاط ف
شــالق محکــوم شــده و در مــوارد 
تعــرض و زنــای بــه عنــف، حتــی 
ــرای  ــدام ب ــازات اع ــد مج می توان
ــی  ــد، ول ــته باش ــرد خاطــی داش ف
ــی  ــه مدع ــال چنانچ ــن ح در عی
نتوانــد ادعــای خــود را ثابــت کنــد 
ــت  و از ســوی دیگــر در دادگاه ثاب
شــود کــه شــاکی در راســتای 
ــه  ــدام ب ــراد، اق ــتفاده از اف سوءاس
ــود  ــکایت خ ــوع و ش ــرح موض ط
کــرده اســت آنــگاه بــه جــرم افتــرا 
ــک  ــا ی ــاه ت ــک م ــه مجــازات ی ب
ــه  ــا ۷4 ضرب ــا ت ــس و ی ســال حب
ــد و  ــد ش ــوم خواه ــالق محک ش
ــه  ــا ب ــاروای زن چنانچــه نســبت ن
ــازات  ــه مج ــد ب ــی داده باش کس
حــد قــذف یعنــی ۸۰ ضربه شــالق 

ــد. ــد ش ــوم خواه محک
عضــو  و  حقوقــی  مشــاور 
شــورای صیانــت خانــه ســینما 
در خاتمــه بیــان کــرد: مــن از 
ــورمان  ــرم کش ــوان محت ــه بان هم
می خواهــم کــه بــرای رعایــت 

حرمــت خودشــان و صیانــت از 
بــا  چنانچــه  ایــران،  ســینمای 
هرگونــه رفتار نامتعــارف و مجرمانه 
از ســوی هنرمنــدان ســینما مواجــه 
شــورای  بــه  را  مراتــب  شــدند 
ــالع و  ــینما اط ــه س ــت خان صیان
یــا گــزارش بدهنــد و مطمئــن 
باشــند موضــوع بــا حضــور نماینــده 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و 
یــک نفــر حقوقــدان و همچنیــن در 
محضــر ۳ نفــر از بزرگان و معتمدین 
ــال  ــو کام ــه نح ــران ب ــینمای ای س
ــه  ــظ محرمان ــا حف ــه و ب بی طرفان
ــورد بررســی  ــام شــاکی م ــودن ن ب
ــر  ــه ه ــرد و ب ــرار می گی ــق ق دقی
حــال ایــن موضــوع در پرونــده فــرد 
ــتی و  ــت و درس ــورد شــکایت ثب م
ــد. ــد ش ــراز خواه ــتی آن اح نادرس
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آگهی مناقصه عمومی
)نوبت دوم(

شهرداری صباشهردرنظردارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی 
به شرح ذیل اقدام نماید.

پروژه:
۱-زیرسازی معابرقاسم آباد با اعتبار۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۲-آسفالت صالحیه با اعتبار۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
لذا ازکلیه عالقمندان واجد شرایط در مناقصه دعوت بعمل می آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثرتا تاریخ ۹۹/۶/۱۲به دفتر امور پیمان 
وقرارداد شهرداری صباشهرو با در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

مورخ  اداری  ساعت  پایان  پیشنهادات  قبول  مهلت  آخرین 
۹۹/۶/۲۲می باشد.

-شهرداری در رد وقبول پیشنهادات مختاراست.
-کلیه هزینه های مربوط به انتشارمناقصه عمومی بعهده برندگان 

مناقصه خواهد بود.
س  ا ر ت  ا د پیشنها به  گی  سید ر و یی  گشا ز با ن  ما ز -

ساعت۱۵مورخ۹۹/۶/۲4در محل دفترشهردار خواهد بود.
-سایراطالعات وجزئیات دراسناد مناقصه موجود است.

                                                 نادرروحی-شهردارصباشهر
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۹/۵/۳۰
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۹/۶/۶

داماهي، گروهي متفاوت از دیگران
دارا دارایي: وضعیت این روزهاي موسیقي 

بسیار آزاردهنده است
در سـال هاي اخیـر خصوصـا در یک دهه اخیـر گروه های زیادی 
در موسـیقی کشـور تشـکیل شـده و فعالیـت می کننـد کـه هریـک با 
سـبک و سـیاق خاص در گوشه ای از موسـیقی مشغول فعالیت هستند. 
در ایـن میـان گـروه داماهـی یکـی از بی ادعاترین هاسـت. ایـن گروه 
بـه گفتـه خودشـان بـا هـدف تولید موسـیقی بـا رویکـردی آزادانه در 
تلفیـق اِلمان هـای موسـیقی محلـی ایـران به ویـژه موسـیقی سـواحل 
جنـوب ایـران، َجـز، رگـه، فالمنکـو، آفـرو، التیـن، فانـک، موسـیقی 
هنـد و... اولیـن آلبـوم خـود را تولیـد و در شـهریور ۱۳۹4 روانـه  بازار 
کـرد و از آن زمـان تاکنـون بسـیار بـا وسـواس کارهـاي خـاص خود 

را تولیـد مي کننـد.
دارا دارایـی نوازنـده و سرپرسـت گـروه داماهـی دربـاره آخریـن  
فعالیت هـای خـود بـه دنیـاي جوانـان گفـت: در حـال حاضـر بیشـتر 
وقـت خـودم را معطوف به یکسـری مسـائل شـخصی  کردم. گذشـته 
از ایـن، مشـغول تدریس آنالین هسـتم و بـه زودی به صورت حضوری 
نیـز تدریـس خواهـم داشـت، ضمـن اینکـه بـه همـراه گـروه داماهی 
مشـغول تولیـد یکسـری قطعات هسـتیم. جنبه مثبت کرونـا برای من 
تدریـس آنالیـن بـود کـه تجربه خوبـی را رقم زد. خوشـحالم که پس 
از وقفـه ای طوالنی مـدت مجـدد بـه تدریـس پرداختـم. بنـده در ۶ماه 
گذشـته به طـور مـداوم تدریـس آنالیـن انجـام می دهـم. به هرحـال 
تدریـس آنالیـن سـختی های خـودش را دارد و مسـلما تدریـس هـر 
سـازی با سـاز دیگر متفاوت اسـت. یکسـری از سـازهای آکوسـتیک 
هسـتند کـه خیلـی راحـت می توانیـد به صـورت آنالین تدریـس کنید، 
امـا به عنـوان مثـال تدریـس آنالیـن سـاز گیتار بـاس بـه دلیل جنس 
آنالیـن  تدریـس  درهرصـورت  اسـت.  مقـداری سـخت  آن  صـدای 
سـختی های خـودش را دارد، امـا نشـدنی نیسـت. یکـی از مزیت هـا 
ایـن اسـت کـه هنرجـو و مـدرس هـر دو در منـزل هسـتند و راحت تر 
می تواننـد بـه آمـوزش بپردازنـد. اگر بدین شـکل ادامه پیـدا کند، فکر 
می کنـم ناگزیـر بایـد تدریـس را به صـورت حضـوری برگـزار کنیـم، 
بـه دلیـل اینکـه یکسـری از هنرجوهـا نمی تواننـد بـا تدریـس آنالین 
ارتبـاط برقـرار کننـد و تعـدادی از هنرجویان هسـتند که بـه بنده پیام 
می دهنـد و خواسـتار برگزاری کالس های حضوری هسـتند، اما خودم 
یـک مقـدار برای انجـام این کار مردد هسـتم ولی فکـر می کنم برای 
ایـن کـه بتوانـم تعادل را در زندگـی ام برقرار کنم، مجبـورم این کار را 
گسـترش دهـم، بـرای همیـن برنامه هایی برای برگـزاری کالس های 
حضـوری دارم. یـک آکادمـی شناخته شـده خیلی خوب یک سـاله نیز 
بـرای خـودم برداشـتم کـه تنهـا متمرکـز بـر سـاز گیتار باس اسـت و 

آن نیـز بسـیار هیجان انگیز اسـت.
سرپرسـت داماهـی در ادامـه صحبت هـاي خـود دربـاره قطعـات 
جدیـد گروهشـان گفت: در مـورد قطعات جدید گـروه داماهی نیز باید 
بگویـم کـه به تازگـی ۲ دمـو از قطعـات جدیـد گـروه را ضبـط کردیم 
و یکسـری از قطعـات نیـز در حـد ایـده داریـم کـه امیدواریـم بتوانیم 
ایـن قطعـات را در زمان هـای مناسـب منتشـر کنیـم. ۲ قطعـه جدیـد 
نیـز داریـم که شـعر یکـی از این قطعات آماده اسـت و مشـغول ضبط 
و تنظیـم آن هسـتیم. یکـی از ایـن ۲ قطعـه، بـه سـبک قدیمی گروه 
اسـت و دیگـری مقـداری متفاوت اسـت و فکـر می کنم اگر مشـکلی 

پیـش نیایـد، اوایـل پاییـز ایـن دو قطعه را منتشـر کنیم.
دارا دارایـي در پایـان صحبت هایش نسـبت به وضعیت نامناسـب 
شـغلي در عرصـه هنـر در کشـورمان گالیـه کـرد و گفـت: مـن مانند 
تمـام همکارانـم بـه نتیجه رسـیده ام که شـغل مـا در چنین شـرایطی 
چقـدر می توانـد نامناسـب باشـد. انـگار در ایـن مملکت و انـگار برای 
ایـن مقولـه هیچ رسـمیتی قائل نمی شـوند. شـنیده ها حاکی اسـت که 
اگـر کنسـرت ها برگـزار شـود، تهیه کننده هـا انتظـار دارنـد نوازنده هـا 
نه تنهـا دستمزدشـان را افزایـش ندهند، بلکه کمتر دسـتمزد بگیرند، به 
دلیـل اینکـه نصف سـالن بلیت فروشـی می شـود. اگر یـک تهیه کننده 
ایـن حـرف را بـه مـن بزنـد، شـاید خیلـی منطقـی نباشـد کـه حـرف 
خـودم را بـه اثبـات برسـانم، بـا ایـن کـه واقعا در یک سـال گذشـته 
قـدرت زندگی مـان از نصـف هـم کمتر شـده اسـت. این بخش بسـیار 
ناامیدکننـده اسـت و فکـر ایـن کـه قرار اسـت چـه اتفاقـی رخ دهد و 
وضعیـت موسـیقی چـه می خواهـد شـود، آدم را بسـیار اذیـت می کند، 
امـا در کنـار آن تنهـا کاری که می شـود کرد این اسـت که بـه فعالیت 

خـود ادامـه بدهیـم و بـه فکر بهتر شـدن کارمان باشـیم.


