
شوک جدیدی برای اقتصاد
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه معماری 
شبکه ملی اطالعات در حال نهایی شدن است، گفت: بر 
اساس این طرح سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور 

باید به ۱۰ درصد برسد.
ابوالحسن فیروزآبادی گفت: طبق مصوبات قبلی انتظار داشتیم 
ملی  شبکه  معماری  با  رابطه  در  پیشنهاداتی  ارتباطات  وزارت  که 

اطالعات ارائه دهد. وزارت ارتباطات تا مدت ها پاسخی به این مطالبه 
نمی داد و در نهایت نیز مطرح کرد همان اسناد قدیمی که قبل از سند 
تبیین الزامات ارائه کرده، معماری مطلوب شان است. که این مساله 

مورد پذیرش ما واقع نشد.
او اشاره کرد: بعد از سند تبیین الزامات باید معماری مجددی طراحی 
می شد. به دنبال فرمانی که رهبر معظم انقالب در ۱۲ آذرماه صادر کردند، 

وزارت ارتباطات مکلف شد این معماری را ارائه دهد. اکنون با همکاری 
فشرده که بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در جریان 
است این معماری با اخذ نظر از تمام سازمان های مربوطه، در حال نهایی 
شدن است. کار کارشناسی بسیار سنگینی در این خصوص صورت گرفته 

و معماری تهیه شده معماری دقیقی است.
صفحه 3

طرحخودکفاییشهرداریها
درشهرهایکوچکتنشایجادکرد

رئیس مجمع نمایندگان گیالن گفت: طرح دولت برای خودکفایی 
شهرداری ها این سازمان در شهرهای کوچک را با تنش های مدیریتی 

بسیار مواجه کرده است.
احمد دنیا مالی در آئین معارفه شهردار بندرانزلی، اظهار داشت: متأسفانه طرح 
خودکفایی شهرداری ها از سوی دولت موجب شد به دلیل کافی نبودن منابع درآمدی 
در شهرهای کوچک که باید طرح تفضیلی را مبنای کارها قرار دهد با مشکالت 
عدیده ای مواجه شوند.وی افزود: از سوی دیگر به دلیل کافی نبودن منابع تخصیصی 
دولت برای اجرای طرح های شهری کافی، اکثر شهرها با این مشکل مواجه هستند.
صفحه ۲

راهبرونرفتازمشکالت
تعاملدولتهایاسالمیاست

رئیس جمهور نوشت: جمهوری اسالمی ایران تنها راه برون رفت 
میان  سازنده  تعامل  و  گفتگو  را  اسالم  دنیای  روی  پیش  مشکالت  از 

دولت های اسالمی می داند.
حسن روحانی در پیامی به پادشاه مالزی با تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور 
به دولت و مردم مالزی ابراز امیدواری کرد، در پرتو اراده سیاسی موجود، همبستگی میان 
دو ملت و روابط فیمابین در کلیه زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی، 
بیش از پیش توسعه یابد.در پیام رئیس جمهور آمده است: فرا رسیدن روز ملی مالزی 

را به جنابعالی، دولت و مردم کشورتان صمیمانه تبریک می گویم.
ایران ضمن تحسین مواضع و تالش های دولت و مردم  جمهوری اسالمی 
مالزی و دیدگاه مشترک دو کشور در مقابله با بحران های جهان اسالم از جمله 
اشغال فلسطین و آالم مردم مظلوم آن، تنها راه برون رفت از مشکالت پیش روی 

دنیای اسالم را گفتگو و تعامل سازنده میان دولت های اسالمی می داند.
صفحه ۲

مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم اعالم کرد: 

سالمتروانتمامدانشجویان
درسالتحصیلیجدیدپایشمیشود

۱۵شهریوربهمدرسهمیروند
شهر  پرورش  و  آموزش  سخنگوی 
مدارس  بازگشایی  که  کرد  اعالم  تهران 
علت  به  شهریورماه  پانزدهم  از  پایتخت 
وضعیت قرمز تهران به لحاظ کرونا، کامال غیرحضوری 
وضعیت  آخرین  درباره  ثقفی  مسعود  بود.  خواهد 
پانزدهم شهریورماه  از  پایتخت  بازگشایی مدارس در 
اظهار کرد: اولویت ما برگزاری کالس ها به صورت 
حضوری است، اما از آنجا که طبق اعالم ستاد کرونا، 
تهران در وضعیت قرمز قرار دارد و پیش از این نیز اعالم 
شده است فعال دانش آموزان را به صورت غیرحضوری 
پذیرا خواهیم بود.وی افزود: البته مدارس دایر هستند 
و همکاران به مدرسه می روند اما فعال حضور دانش 

آموزان را نخواهیم داشت.
صفحه ۲

شهردار رشت: 

عقب ماندگی های شهر
 مانع سرمایه گذاری سرمایه گذاران می شود
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مجیدمجیدي:
آرزویمساخت

فیلميدربارهامام
حسین)ع(است

6ورزش
میراسماعیلی:
میخواهیم

درCASسنت
شکنیکنیم

هنگ 7فر

نشست خبری اولین دوره سوگواره فیلم کوتاه سوگ در خانه، با 
حضور مجید مجیدی و محمد رهبر دبیر این رویداد  در موسسه 
خیریه راه ایمان برگزار شد. این سوگواره درواقع به ساخت 
فیلم هاي کوتاه از مراسم عزاداري خانگي مرتبط مي باشد که 
به دلیل شیوع کرونا و محدودیت ها در برگزاري مراسم، براي 

اولین بار چنین اتفاقي رخ داده است.

عمر تعلیق جودوی ایران به نزدیک یک سال رسیده و این 
رشته ورزشی همچنان نمی تواند در مسابقات بین المللی 
شرکت کند. ایران به رای فدراسیون جهانی جودو مبنی بر 
صدور حکم تعلیق اعتراض کرده و حاال این پرونده در دادگاه 

بین المللی ورزش)CAS( باز است.

هادی جان فدا شاعر آئینی می گوید تلویزیون ایران در چهل 
سال اخیر فقط یک بار یک شب شعر عاشورایی را به طور کامل 
پخش کرده است. این در حالی است که تمام فوتبال های دنیا 

را به طور مستقیم پخش می کند!

شعر
حقطلبانه

رسانهندارد

معماریشبکهملیاطالعاتدرحالنهاییشدناست

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی 
تجدید مناقصه عمومی

)نوبت اول(
شهرداری شهرقدس در نظر دارد نسبت به اجرای جدولگذاری معابرسطح ناحیه دومنطقه دو با برآورد اولیه 5/000/000/000 ریال ازطریق 

مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکارحائزصالحیت)شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 راه و باند(اقدام نماید.
متقاضیان می توانند ظرف مدت10روز کاری ازتاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه 
به امورقراردادهای شهرداری واقع در:شهرقدس ،بلوارانقالب اسالمی،بلوارجمهوری،بلوارتولیدگران ساختمان مرکزی شهرداری شهرقدس طبقه 

دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
- خرید اوراق مناقصه به مبلغ1/500/000ریال قابل واریز به حساب0105708298000بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس

- سپرده شرکت در مناقصه معادل5%برآورد اولیه به مبلغ250/000/000ریال وبه صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبربانکی می باشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختاراست.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابیHSE ازاداره آموزش شهرداری میباشند.
- سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

روابطعمومیشهرداریشهرقدس
تاریخ انتشارنوبت اول:99/6/11
تاریخ انتشارنوبت دوم:99/6/18

صفحه 3

سرمقاله
فروش موشک به ونزوئال، تله ای برای ایران

هادی اعلمی فریمان
موشکهای  فروش  موضوع  اخیر  روزهای  در 
برخی  صدر  در  پمپئو  تاکید  با  ونزوئال  به  ایرانی 
خبرگزاری های جهانی قرار گرفته است و در برخی 

موارد مورد استقبال داخلی نیز بوده است.
ارائه  باره  این  در  توضیحاتی  است  الزم 
ایاالت متحده آمریکا در موضوع  اینکه  ابتدا  شود: 
تحریم تسلیحاتی جمهوری اسالمی و بازگرداندن 
تحریم های شورای امنیت دیپلماسی بسیار گسترده ای را در تمام حوزه های 
منطقه ای و با استفاد از شرکای خود در تمام جهان پیش گرفته است که 
منویات  این  پیشبرد  برای  مثبت  موافقت  کلمبیا  و  دومینیکن  جمهوری 

داشته اند.
در ایده فروش موشک به نظر می رسد ایاالت متحده با تکیه بر هم 
پیمان خود دولت راستگرای کلمبیا قصد دارد به نحوی تاییدی بر تخلف 
ایران از قطعنامه شورای امنیت کسب کند. این موضوع اولین بار توسط 
رییس جمهور دولت کلمبیا مطرح شد کلمبیا در گمانه زنی بسیار مبهم 
و نامشخصی اعالم کرد که احتمااًل دولت ونزوئال قصد دارد موشک های 
ایرانی را خریداری کند این مسئله با واکنش دولت ونزوئال مواجه شد و 
مادورو  اظهار کرد که به نظر من این بحث خوبی است اما به واقع الزم 
است نکاتی در این باره ارائه شود ابتدا اینکه جمهوری اسالمی در حال 
این  و  دارد  قرار  تسلیحات  فروش  ممنوعیت  تحریم های  تحت  حاضر 

ممنوعیت فروش تا ماه پاییز در جریان است.
دوم در صورت ایجاد جریان سازی مثبت توسط جمهوری اسالمی 
که قصد تجارت پنهان تسلیحات در حوزه آمریکای جنوبی دارد تا بدین 
وسیله بتواند تاییدی برای برای گفته های خود مبنی بر تجارت غیرقانونی 
بین  مجامع  محکومیت در  برای  را  اسالمی  جمهوری  توسط  تسلیحات 
المللی کسب نماید.جنجال رسانه یی تجارت غیرقانونی تسلیحات با حوزه 
کشورهای آمریکای جنوبی به واقع تله ای برای جمهوری اسالمی است 
تا بتواند تاییدی برای محکومیت این کشور در شورای امنیت هر چند به 
شکل شبه تخلف شود. بر این مبنا جمهوری دومینیکن و کلمبیای راست 
گرا یک نقش پوششی برای کمک به برنامه های دیپلماسی پنهان ایاالت 

متحده عمل می کنند.

حجت اهلل صیدی*
سودای یک شبه پولدار شدن، قدمتی به درازای تاریخ دارد. هم واره گروهی 
از مردمان، در جستجوی کیمیایی بوده اند تا هر مسی را بی درنگ و درجا زر کند و 
کیمیاگر بتواند پارو پارو پول بردارد. این اشتیاق سیری ناپذیر، اگر چه همیشه در 
جلوه گری بوده است، اما در شرایطی خاص از وضعیت اقتصادی، شتاب بیش تر و 
جوش و خروش خیره کننده تری گرفته و گاهی مردماِن تشنه بی تاب، عنان اختیار از 
کف رها کرده و در سودای آب به سرابی سهم گین رسیده اند. نمونه های بی شماری از 
بررسی های رفتاری گروهی از سوداگران، نشان از آن دارد که غلیان شوق یک شبه 
پول دار شدن، نسبت مستقیمی با نااطمینانی های اقتصاد دارد. به بیان دیگر، هنگامی 
که عدم اطمینان در اقتصاد افزایش می یابد، بسیاری از مشتاقان ثروت بادآورده، کار 
و زندگی به روال طبیعی و معمول را رها کرده و در جستجوی پول کالن، سر به 

هر بیابانی و خیابانی می گذارند.
اگر زیاد دورتر نرویم و در همین دهه های اخیر در کشورمان، واکاوی کنیم، 
نمونه هایی عجیب، ولی واقعی کم نیستند که ذکر دو نمونه از آن ها شاید خالی از 
لطف نباشد. بی گمان، از یاد ها نرفته است سال هایی که یکی از گران ترین ابزارها، 
دستگاه فلزیاب بود، که در کمال شگفتی به جای آن که تنها به کار متخصصین 
ویژه ای بیاید، گروهی زن و مرد و جوان و پیر با سالیق و عالیق مرتبط و نامرتبط، 
بازار این دستگاه را بیش از حد داغ کرده بودند بدان سبب که در کویر های کاشان 
و سمنان و کرمان در جستجوی گنج های طال بودند و در قریب به اتفاق موارد نیز، 
سرخورده و دل شکسته باز می گشتند و دنیای پیش چشمشان تیره و تارتر می نمود 
و  سازندگان  می رفت،  باال  پارو  از  پولشان  که  بازار،  این  قطعی  برنده های  تنها  و 
فروشندگان و مبلغین این دستگاه ها بودند و بس. یا در این سیاق، هنوز در خاطر ها 
زنده است که در همین نزدیکی، سودای دستیابی به دستگاه های استخراج بیت کوین، 
غوغایی در بازار ها به پا کرده بود که به دلیل تازگی، نیازی به توصیف بیشتر ندارد و 
نیز ناگفته پیداست که باز برندگان واقعی و قطعی، فروشندگان تجهیزات استخراج 
بودند و سازندگان و مبلغین و بس و اگر قرار باشد صفتی برای این ابزار های دروغین 

دستیابی به پول بادآورده عنوان شود، چه عنوانی مناسب تر از پوپولیسم.
بازار سهام، اما حکایت دیگری است، جالب تر و جذاب تر. سکه ای است که دو رو 
دارد. یک روی آن، بازاری واقعی و مشروع و از همه مهم تر، رسمی است برای اوراق 
بهاداری مبتنی بر دارایی های واقعی مشهود و نامشهود که در جهان، قدمتی بیش 
از چهارصد سال دارد و در ایران بیش از نیم قرن و بسیاری از اقتصاددانان و نظریه 
پردازان نیز به درستی آن را یکی از ابزار های توسعه حقیقی در کشور ها می دانند. در 

دیدگاه

پول و پوپولیسم
این حوزه، بورس اوراق بهادار ایران، همانند بسیاری از بورس های جهان، پیشینه 
و کارنامه ای قابل قبول و در مقاطعی درخشان دارد. روی دیگر سکه اما، بازاری 
است مبتنی بر هیجان و احساس و شتاب زدگی که نتیجه طبیعی همان اشتیاق 
مذموم یک شبه پول دار شدن است و از این روی وادی بسیار خطرناکی استد که 
بیش تر به پرتگاه می ماند تا تفرج گاه یا حتی آوردگاه. در این روی سکه، مردمانی 
قرار دارند که به باور نادرستشان، افزایش چشم گیر ثروت در کوتاه زمانی، حتمی و 
تردید ناپذیر است. این باور نادرست زمانی خطرناک تر می شود که در بازاری رسمی 
به نام بورس اوراق بهادار یا بازار سهام اتفاق می افتد و نه در بازار غیررسمی و غیر 

متشکل دستگاه فلزیاب یا تجهیزات استخراج بیت کوین.
درست به همین دلیل است که سازمان های بورس و اوراق بهادار در کشور های 
مختلف با مأموریت مهم حفظ سالمت بازار و حقوق فعاالن آن تشکیل شده اند. اهمیت 
این سازمان ها زمانی دوچندان می شود که ماهیت عوامل مهم اثرگذار بر قیمت اوراق 
بهادار، به ویژه سهام، روشن تر شود. واقعیت آن است که تنها عامل اثرگذار بر قیمت 
سهام، اطالعات است که در سه سطح اطالعات مربوط به شرکت، اطالعات صنعت 
و سایر اطالعات خرد و کالن اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی طبقه بندی می شود. 
نکته مهم در این رابطه درستی و قابلیت اتکاء این اطالعات است که بورس ها مقرراتی 
دقیق و ظریف در خصوص کیفیت و کمیت این اطالعات دارند تا تشخیص و تمییز 
اطالعات واقعی از شایعه، تسهیل شود. تجربه ایران و جهان نشان داده است که هرگاه 
نظارت بر بازار سهام دقیق و حرفه ای صورت گرفته و از طرف دیگر نااطمینانی در 
سطح پایین تری بوده، فعاالن بازار نیز حرفه ای تر عمل کرده اند و در این میان، میدانی 
برای تکتازی شایعه سازان و مبلغان دروغین پوپولیست که بر روی اشتیاق سیری ناپذیر 
و شتاب زده مردم سرمایه گذاری کرده اند نماند؛ و برعکس هرگاه، رواج شایعه بیش تر 
از اطالعات قابل اتکاء رونق گرفته، نتیجه معامالت بازار، به ویژه در خصوص مردم 
عادی، که اغلب برخوردار از دانش و تجربه حرفه ای در بازار سهام نیز نیستند، ناگوارتر 

از آن بوده که بر سر جویندگان طال در کویر مرکزی آمده است.
تجربه مبتنی بر سه دهه فعالیت نویسنده این سطور در بازار پول و سرمایه، 
نشان می دهد که بازار سهام، از آغاز سال جاری، روز های بی سابقه و بسیار حساسی 
را از سر گذرانده و می گذراند. مشاهده افراط شگفت آور هم وطنان در گرفتن کد 
بورسی و خرید سهام، بدون آن که بسیاری از آنان حتی نام دقیق شرکت یا نوع 
فعالیت آن را بدانند، چه رسد به نتایج عملکرد و اطالعات مالی شرکت هایی که سهام 
ان ها معامله می شود، در عین حال که از منظر مشارکت مردم در مالکیت بنگاه ها 
و به جریان افتادن نقدینگی در بازار سرمایه، به جای سرمایه گذاری در دارایی های 
را  اگاهی  ناظر حرفه ای و  امیدواری است، هر  راکد مایه خوشحالی و  غیرمولد و 
نگران می کند. نگران کننده ترین نکته در این وادی »بیش واکنشی« است که در 
ادبیات مالی انگلیسی به آن Overreaction گفته می شود و در ادبیات فارسی 
ما معادل َمَثل گرمی کردن با یک مویز و سردی کردن با دانه ای از غوره است. 
در حالی که تنها در طی چند هفته پیش، بسیاری از مردم و برخی مسئولین، به 
افزایش پنج درصدی قانع نبوده و در پی افزایش ساعات معامله بودند، در طی هفته 
گذشته، سودای افزایش قیمت را از سر خارج کرده و در تالش برای جلوگیری از 
کاهش قیمت یا تحمل کم ترین کاهش بودند و حتی پیشنهاد توقف برخی نماد ها 
را می دادند تا شاهد کاهش بیش تری نباشند. این رویداد ها، شهریورماه را به دوره 

حساسی برای بازار سرمایه تبدیل کرده است که چاره ای خاص می طلبد.
چاره، اما سهل است و ممتنع. نه تشویق به عرضه بیشتر چاره کار است و نه 
واداشتن به خرید بیش تر توسط بازارگردانانی که در اصطالحی درست تر حقوقی 
خوانده می شوند. چاره، پذیرفتن رفتار طبیعی بازار و از این روی، طبیعی رفتار کردن 
با بازار است. اگر در سال های دور و نزدیک مواردی مانند تحریم، احتمال جنگ یا 
تغییرات سیاسی بزرگ مانند انتقال قدرت از اصول گرایان به اصالح طلبان یا بالعکس، 
بر شاخص بورس بیش تر اثرگذار بود، امروز، رفتار سیاست گذاران اعم از مقامات 
اقتصادی و غیر اقتصادی در قوای سه گانه و سایر نهاد ها و چگونگی اتخاذ تصمیم ها 
و اطالع رسانی ها اثرگذارتر از سایر متغیرهاست. در منظر نخست، سیاست گذاران، 
مجریان، مردم و تمامی سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه باید رفتار طبیعی بازار را بپذیرند 
و بازار آرام و متعادل را بر هر چیز دیگری مقدم بدانند. تنها در این شرایط است که 
نوسان های بازار طبیعی قلمداد شده، و در بلندمدت، نتایج به مراتب بهتری به دست 
خواهد آمد و در منظر دیگر، فرآیند اتخاذ تصمیم ها، به ویژه تصمیم های اقتصادی باید 
بهبود یافته و پس از تکمیل درست این فرآیند در مورد هر مسئله ای، اطالع رسانی 
به موقع، شفاف و با کیفیت انجام شود. اطالع رسانی های مبهم، پیچیده، نادقیق و 
گاهی متناقض، ممکن است در حوزه های سیاسی یا اجتماعی کارکرد خود را داشته 
باشند، اما با طبیعت بازار اوراق بهادار سازگار نیست و آرامشی را که امروزه بیش از 

هر زمان دیگری، مورد نیاز بازار است، به هم خواهد زد.
نگارنده این جمالت اعتقاد راسخ دارد که اقتصاد ایران با تمام مسائل ریز و 
درشتش، امروز محکم تر از هر زمان دیگری در تاریخ چهل ساله انقالب است و 
برای این باور استدالل های فراوان دارد که در جای دیگری باید به آن پرداخت و در 
این جا فقط به ذکر این نکته اکتفا می شود که عبور از شرایط دشواری که تحریم های 
بی سابقه بین المللی برای به زانو درآوردن اقتصاد کشور تحمیل کرده بودند و شرایط 
ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز شدت آن ها را دو چندان کرد و تنها یکی از این دو 
عامل برای فروپاشی اقتصادی بسیاری از کشور ها کافی است، مهم ترین دلیل برای 
استحکام خیره کننده اقتصاد و به بار نشستن برخی از طرح های اقتصاد مقاومتی است، 
اگر چه راه درازی تا بالندگی بیش تر و پربارتر شدن این درخت تنومند باقی است و 
مشکالت مهم موجود را هم نباید فراموش یا انکار کرد. در چنین شرایطی، بازگرداندن 
آرامش به بازار سهام که اکنون از دایره محدود فعاالن حرفه ای بازار سرمایه خارج 
شده و بخش مهمی از جامعه را دربرگرفته است، اهمیت فراوان دارد. از این روی 
به نظر می رسد هرگونه حرکت های شتاب زده در هفته های آینده برای افزایش غیر 
طبیعی شاخص بورس و فرابورس، نه تنها اثرگذار نخواهد بود بلکه ممکن است از 
قضا سرکنگبین صفرا فزاید و روغن بادام خشکی نماید. باید به سازمان بورس و 
اوراق بهادار فرصت و اختیار داد تا بازار را آرام تر و حرفه ای تر مدیریت کند تا عرصه 
برای پوپولیسم در بازار سرمایه تنگ تر شده و از هرگونه اظهارنظر غیرحرفه ای و 
انتشار اطالعات نادرست، مبهم یا دو پهلو خودداری کرد و از سهام داران عمده نیز 
باید انتظار داشت که بازارگردانی حرفه ای را جایگزین جمع کردن احساسی صف ها 
کنند تا پاس سرمایه هایی که در ماه های اخیر وارد بازار سهام شده، بهتر از این ها 
داشته شود. از این منظر هفته اول شهریور ماه، هفته مهمی برای تثبیت بازار پس 

از مدت ها افت و خیز به شمار می رود.
* مدیرعامل بانک صادرات ایران

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز توزیع کارت ورود به جلسه 
آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۹۹ از تاریخ سه شنبه یازدهم شهریور ماه خبر داد.

 فاطمه زرین آمیزی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: آزمون کاردانی به 
کارشناسی سال ۹۹ که به دلیل شیوع کرونا ویروس به تعویق افتاده بود روز جمعه 

۱۴ شهریور ماه سال جاری برگزار می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی به کارشناسی 
سال ۹۹ از فردا سه شنبه یازدهم شهریور ماه سال جاری از طریق سایت سازمان 

سنجش آموزش کشور منتشر می شود.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد: تعداد ۲۲ هزار و 

۲۱۵ نفر داوطلب زن و ۲۴ هزار و ۴۸۲ نفر نیز داوطلب مرد در رشته های با آزمون 
کاردانی به کارشناسی ۹۹ ثبت نام کردند.

زرین آمیزی ادامه داد: در مجموع ۴۶ هزار و ۶۹۷ داوطلب در رشته های بدون 
آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۹۹ ثبت نام کردند.

به گفته وی، ظرفیت پذیرش رشته های با آزمون کاردانی به کارشناسی سال 
۹۹ تعداد ۱۵۷ هزار و ۷۰۵ در رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی نیز ۶۹ 

هزار و ۹۹۵ اعالم شده است.
وی تاکید کرد: آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۹۹ نیز بر اساس پروتکل های 

بهداشتی آزمون های قبل برگزار خواهد شد.

محض اطالع
توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی شروع شد
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تنش  کوچک  شهرهای  در  شهرداری ها،  خودکفایی  طرح 
ایجاد کرد

خودکفایی  برای  دولت  طرح  گفت:  گیالن  نمایندگان  مجمع  رئیس 
با تنش های مدیریتی بسیار  شهرداری ها این سازمان در شهرهای کوچک را 

مواجه کرده است.
متأسفانه  داشت:  اظهار  بندرانزلی،  شهردار  معارفه  آئین  در  دنیا مالی  احمد 
طرح خودکفایی شهرداری ها از سوی دولت موجب شد به دلیل کافی نبودن منابع 
درآمدی در شهرهای کوچک که باید طرح تفضیلی را مبنای کارها قرار دهد با 

مشکالت عدیده ای مواجه شوند.
وی افزود: از سوی دیگر به دلیل کافی نبودن منابع تخصیصی دولت برای 

اجرای طرح های شهری کافی، اکثر شهرها با این مشکل مواجه هستند.
قانون  و  شهری  مدیریت  جامع  طرح های  تصویب  اینکه  بیان  دنیامالی با 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی  پایدار شهرداری ها در دستور کار  درآمدهای 
است، ادامه داد: وزارت کشور پیشنهاد دهنده این طرح است و با تصویب این طرح 
از مشکالت شهرداری ها کاسته شده و شهرداری ها هم از انتساب به اینکه درآمد 

خود را از کمیسیون ماده ۱۰۰ تأمین می کند رهایی می یابند.
وی با اشاره به اینکه نقاط ضعف و قوتی در مدیریت شهری وجود دارد، افزود: 
تصویب طرح های جامع مدیریت شهری و قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها در 

دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسالمی است.
رئیس مجمع نمایندگان گیالن همچنین گفت: متأسفانه بندرانزلی از یک سو 
با مشکل حرایم ساحل و تاالب مواجه است و از سوی دیگر موانع میراث فرهنگی 

باعث شده برنامه های مدیریت شهری در بندرانزلی ابتر بماند.

مجلس به معنای واقعی باید »در رأس امور« قرار گیرد
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در مرکز پژوهش های مجلس به 
دنبال آن هستیم تا با اتکا به تمام ظرفیت های موجود در کشور، نهاد قانون گذاری 

مجلس به معنای واقعی »در رأس امور« قرار گیرد.
نشستی  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا 
اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  رئیس مرکز  زاکانی  علیرضا  با  مشترک 

دیدار و گفتگو کرد.
زاکانی در این نشست که با حضور معاونین دو طرف برگزار شد، گفت: در 
مرکز پژوهش های مجلس به دنبال استفاده از شبکه نخبگان و پژوهشگران و جامعه 
علمی و دانشگاهی و حوزوی هستیم و در این زمینه مجموعه معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری اندوخته ارزشمندی در دستیابی به این مهم در اختیار دارند.

وی افزود: در مرکز پژوهش های مجلس به دنبال آن هستیم تا با اتکا به 
تمام ظرفیت های موجود در کشور،  شرایط را به سمتی ببریم تا نهاد قانون گذاری 
مجلس به معنای واقعی »در راس امور« قرار گیرد و اراده فکری مجلس تحولی 

را در قوه مقننه و در سایر بخش ها رقم بزند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه پیشنهاد کرد تا کارگروه مشترکی 
بین این مرکز و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل گیرد و خروجی 

این تعامل به توسعه و ارتقای عملکرد دو مجموعه منتهی شود.
سورنا ستاری نیز در این نشست با بیان اینکه در چند سال اخیر اکوسیستمی 
برای رشد اقتصاد دانش بنیان تشکیل شده است، گفت: در حال حاضر بیش از 

۶۰۰۰ استارت آپ در کشور داریم.
وی با بیان اینکه حدود ۲۷۰ مرکز نوآوری در دانشگاه ها داریم، تصریح کرد: 
با اشتغالزایی برای 3۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم  ۵3۰۰ شرکت دانش بنیان 

در کشور داریم که فروش سال گذشته آنها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: پلت فرمی برای بازگشت 
دانشجویان خارج از کشور ایجاد کرده ایم که براساس آن تاکنون ۱۸۰۰ نفر از 
۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا برگشته اند و عموم این افراد در استارت آپ ها مشغول به 

فعالیت هستند.
وی در ادامه این نشست با بیان اینکه ۴۶ پارک علم  و فناوری در کشور 
به  این مجموعه مشغول  نفر در  یادآور شد: حدود ۲۰۰ شرکت و ۶ هزار  داریم 
فعالیت هستند و همچنین ۱۱ هزار میلیارد از محل فروش تولیدات این پارک ها 

حاصل شده است.

امنیت کشور مرهون آمادگی و بیداری پدافند هوایی است
فرمانده معظم کل قوا در پیامی به مناسبت سالروز پدافند هوایی، گفتند: امنیت 

کشور مرهون آمادگی و بیداری پدافند هوایی است.
سردار محمد شیرازی رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا، طی تماس تلفنی با 
امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، پیام حضرت آیت 
اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا به مناسبت سالروز پدافند هوایی را قرائت کرد.

در پیام رهبر معظم انقالب اسالمی آمده است: سالم مرا به کارکنان هوشیار 
پدافند هوایی کشور برسانید، امنیت کشور مرهون آمادگی و بیداری پدافند هوایی 
است. مردم متدین ما قدردان تالش های بی وقفه شما هستند، این را پاس بدارید.

راه برون رفت از مشکالت تعامل دولت های اسالمی است
رئیس جمهور نوشت: جمهوری اسالمی ایران تنها راه برون رفت از مشکالت 
پیش روی دنیای اسالم را گفتگو و تعامل سازنده میان دولت های اسالمی می داند.

حسن روحانی در پیامی به پادشاه مالزی با تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور 
به دولت و مردم مالزی ابراز امیدواری کرد، در پرتو اراده سیاسی موجود، همبستگی 
اقتصادی، فرهنگی و  میان دو ملت و روابط فیمابین در کلیه زمینه های سیاسی، 

بین المللی، بیش از پیش توسعه یابد.
در پیام رئیس جمهور آمده است: فرا رسیدن روز ملی مالزی را به جنابعالی، 

دولت و مردم کشورتان صمیمانه تبریک می گویم.
ایران ضمن تحسین مواضع و تالش های دولت و مردم  جمهوری اسالمی 
مالزی و دیدگاه مشترک دو کشور در مقابله با بحران های جهان اسالم از جمله اشغال 
فلسطین و آالم مردم مظلوم آن، تنها راه برون رفت از مشکالت پیش روی دنیای 
اسالم را گفتگو و تعامل سازنده میان دولت های اسالمی می داند. در این چارچوب 
مایلم از آن جناب برای سفر به جمهوری اسالمی ایران به منظور گفتگو و تبادل 
نظر پیرامون مسائل و مشکالت جهان اسالم و ابتکارات جمهوری اسالمی ایران 
در راستای تقویت صلح و ثبات و همچنین توسعه هر چه بیشتر روابط دوجانبه با 
کشور دوست و برادر مالزی دعوت نمایم. امیدوارم در پرتو اراده سیاسی موجود، بیش 
از پیش شاهد همبستگی میان دو ملت و توسعه روابط فیمابین در کلیه زمینه های 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی باشیم. از خداوند متعال، سالمتی و موفقیت 

آن جناب و نیکبختی مردم مالزی را مسالت دارم.

آمریکایی ها حق استفاده از مکانیزم های درون برجام را ندارند
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: آمریکایی ها حق استفاده از مکانیزم های درون 
به هیچ وجه  امنیت  آنها در شورای  اخیر  اقدام  دلیل،  به همین  و  ندارند  را  برجام 

موفق نخواهد شد.
محمود واعظی با اشاره به اظهارات اخیر پمپئو اظهار داشت: دولت آمریکا متاثر 
از رویکرد افراطی و اراده رژیم صهیونیستی، تصمیماتی می گیرد که کاماًل غیرحقوقی 
و غیرمنطقی است لذا نمی تواند حتی به مبانی ظاهری حقوقی این تصمیمات نیز 
پایبند باشد.وی با تاکید بر اینکه استفاده از مکانیزم ماشه سازوکاری در درون برجام 
است، خاطرنشان کرد: دولت آمریکا در رفتاری غیرمنطقی، رسمًا از برجام خارج شده 
و روشن است که دیگر امکان استفاده از سازوکارهای درون این توافقنامه را ندارد.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: البته دولتمردان آمریکا امروز دریافته اند که چه 
اشتباه بزرگی را در خروج از برجام مرتکب شده اند و حاال برای پوشاندن این اشتباه، 
دست به حرکت های مذبوحانه و خالی از هر گونه مبنای حقوقی و قانونی می زنند. 
آنها پس از خروج چندین مرتبه این رویکرد را آزمایش کرده اند و هربار به شکل 

کاماًل کم نظیری در تاریخ بین الملل با مخالفت جهانی مواجه شده اند.
را  سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا  امید،  و  تدبیر  دولت  عضو  این 
زمینه ساز انزوای این کشور در جهان دانست و اذعان داشت: اینکه آمریکایی ها که 
حقیقت نشان دهنده  شده اند، در  انزوایی  چنین  دچار  دارند،  را  داعیه رهبری جهان 

حقانیت موضع و قانونمند بودن رفتار ایران است.
کنند  مخالفت  آمریکا  با  که  کشورهایی  تحریم  به  علنی  تهدید  افزود:  وی 

و همراهی نکنند، یک بدعت خطرناک در نظام بین الملل و شورای امنیت است.

کالس اولی ها و دومی ها از ۱۵ شهریور به مدرسه می روند
و  آموزش  سخنگوی 
اعالم  تهران  شهر  پرورش 
مدارس  بازگشایی  که  کرد 
پایتخت از پانزدهم شهریورماه به علت 
کرونا،  لحاظ  به  تهران  قرمز  وضعیت 

کامال غیرحضوری خواهد بود.
مسعود ثقفی درباره آخرین وضعیت 
بازگشایی مدارس در پایتخت از پانزدهم 
ما  اولویت  کرد:  اظهار  شهریورماه 
برگزاری کالس ها به صورت حضوری 
است، اما از آنجا که طبق اعالم ستاد 
کرونا، تهران در وضعیت قرمز قرار دارد 
و پیش از این نیز اعالم شده است فعال 
دانش آموزان را به صورت غیرحضوری 

پذیرا خواهیم بود.
وی افزود: البته مدارس دایر هستند 
و همکاران به مدرسه می روند اما فعال 
حضور دانش آموزان را نخواهیم داشت.

پرورش  و  آموزش  سخنگوی 
حضور  درباره  همچنین  تهران  شهر 
از  گفت:  مدرسه  در  ها  اولی  کالس 
و  عاطفی  ارتباط  برقراری  که  آنجا 
شناخت معلم از دانش آموز بسیار مهم 
بچه های کالس  اعالم کردیم  است 
در  مدرسه  با هماهنگی  دومی  و  اول 
رعایت  با  را  اول، چندساعتی  دوهفته 
مدرسه  در  بهداشتی  های  پروتکل 

کنند. پیدا  حضور 

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

حداقل و حداکثر افزایش شهریه دانشگاه های سراسری
رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم حداقل و حداکثر 

افزایش شهریه دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید را اعالم کرد.
عبدالرضا باقری درباره حداقل و حداکثر افزایش شهریه دانشجویان در سال 
تحصیلی جدید گفت: افزایش شهریه مشابه با سال های قبل بین ۱۰ تا ۲۰ درصد 

بسته به دانشگاه ها متفاوت است.
داد:  ادامه  علوم  وزارت  ممیزه  هیات های  و  امنا  هیات های  مرکز  رئیس 
هیات های امنای دانشگاه های مختلف بسته به شرایط محیطی و هزینه ها، شهریه 

را تعیین کرده اند.
دانشگاه ها همانند سال قبل اعالم  به گزارش مهر، درحالی افزایش شهریه 
کالس ها  برگزاری  دلیل  ترم قبل به  شهریه های  به  دانشجویان  که  است  شده 
در بستر فضای مجازی و برخی شبکه های اجتماعی و نبود زیرساخت های الزم، 

اعتراض داشتند.
بسیاری از دانشجویان دانشگاه های شهریه پرداز بر این باور بودند که دریافت 
کالس های  دست کم  و  کالس ها  برپایی  و  دانشجویی  خدمات  ازای  در  شهریه 
پیش  نرخ  مانند  شهریه  پرداخت  آموزش ها،  برخط شدن  و باتوجه به  است  عملی 
از وقوع کرونا موجه نیست. برخی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در واکنش به 
اعتراض دانشجویان خود، با دادن تخفیف، قسط بندی یا حذف ترم به آنان کمک 
کردند و برخی دانشگاه ها هم این کار را نکردند تا به هر شکل، نیمسال دوم سال 
تحصیلی گذشته به پایان برسد.حال خبر می رسد در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، 
با توجه به اینکه اعالم شده آموزش ها با محوریت آموزش مجازی خواهد بود، برخی 
مراکز آموزشی افزایش حداکثری شهریه یعنی افزایش ۲۰ درصدی شهریه را در 

دستور کار خود قرار داده اند.

سالمت روان تمام دانشجویان در سال تحصیلی جدید پایش می شود
مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم اعالم کرد: سالمت روان برای 
تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱3۹۹ 

پایش می شود.
نشست رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه یک کشور، به میزبانی مرکز 

مشاوره دانشگاه تهران برگزار شد.
این نشست با حضور دکتر منصوره السادات صادقی، مدیر کل دفتر مشاوره 
و سالمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه های 

منطقه یک کشور، به صورت مجازی برگزار شد.
در  تحصیل  به  شاغل  دانشجویان  کلیه  برای  سالمت روان  کارنامه  اجرای 
دانشگاه ها در سال تحصیلی ۱3۹۹-۱3۴۰۰ )چک آپ سالمت روان( و همچنین 
برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی تعیین صالحیت حرفه ای مشاوران و درمانگران 

مراکز مشاوره دانشگاه ها از جمله موضوعات مطرح در این نشست بود.
در این نشست مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم، در خصوص 
ضرورت پایش سالمت روان کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها عالوه 
بر دانشجویان ورودی جدید و همچنین ضرورت ارتقا سطح علمی و مهارتی مشاوران 
و روان شناسان مراکز مشاوره دانشگاه های کشور نکاتی را بیان کرد و اعضای حاضر 
در جلسه نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود جهت ارتقا سطح فعالیت های مراکز 

مشاوره را ارائه کردند.

ثبت نام و انتخاب واحد دانشگاه پیام نور آغاز شد
امیرحسین بهروز مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: ثبت نام و 
انتخاب واحد نیمسال اول ۱3۹۹-۱۴۰۰ دانشگاه پیام نور از امروز ۱۰ شهریورماه 

آغاز شده و دانشجویان می توانند اقدام الزم را انجام دهند.
وی افزود: کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند با ورود به سیستم 
جامع گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir  و مسیر »ثبت نام، عملیات ثبت نام و 

ثبت نام اصلی« در مهلت مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.
وی یادآور شد: زمان ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید نیز از 

طریق پورتال دانشگاه پیام نور متعاقبا اعالم خواهد شد.

تصادف مرگبار یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد با عابر پیاده
دستگاه  یک  مرگبار  تصادف  از  فاتب  راهور  پلیس  تصادفات  اداره  رئیس 

اتوبوس شرکت واحد با عابر پیاده خبر داد.
سرهنگ احسان مُومنی اظهار داشت: مقارن ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه روز دوشنبه 
دهم شهریور در مسیر جنوب به شمال بزرگراه آیت اهلل سعیدی مقابل خروجی 
پایانه اتوبوسرانی یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد هنگام خروج از پایانه با عابری 
که در حال عبور از عرض بزرگراه بود، برخورد  کرد و بر اثر شدت ضربه وارده 

عابر که بانویی حدوداً ۵۰ ساله بود در جا فوت کرد.

اعضای بدن بانوی سمنانی به بیماران حیات دوباره بخشید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اهدای عضو یک بانوی 3۹ ساله 

سمنانی خبر داد ، که بر اثر حادثه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود.
در  پیش  چندی  اصفهانیان  مرحومه  داشتداشت:  اطهار  دانایی  نوید 

سمنان  کوثر  بیمارستان  در  مدتی  و  شده  مغزی  مرگ  دچار  تصادف  حادثه 
بود. بستری 

دستگیری آدم ربایان ۱۳۰میلیاردی در تهران
 ۱3۰ ربایی  آدم  باند  اعضای  دستگیری  از  پایتخت  آگاهی  پلیس  رئیس 

میلیاردی در تهران خبر داد.
سردار علیرضا لطفی گفت: با اقدام به موقع پلیس فرد ربایش شده کمتر از 

۷۲ ساعت به آغوش خانواده اش بازگشت.
با  میانسالی  مرد  در ساعت ۱۰ صبح دوم شهریورماه  افزود:  لطفی  سردار 
مراجعه به کالنتری ۱۱۸ ستارخان از ربایش برادرش بنام صفر ۵۰ ساله توسط 
۴ نفر سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ نقره ای رنگ با چراغ گردان در 
محدوده ستارخان به مأموران اعالم شکایت کرد. پرونده با موضوع آدم ربایی 
بازپرس شعبه نهم دادسرای  به دستور  به جهت رسیدگی تخصصی  تشکیل و 
ناحیه ۲۷ تهران در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم معاونت مبارزه با جرایم جنایی 
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. شاکی گفت: برادرم کارخانه ای در جنوب 
تهران دارد و روز حادثه پس از خارج شدن از خانه اش در خیابان ستارخان ربوده 
شده و آدم ربایان طی تماس تلفنی در قبال آزادی ویس درخواست ۱3۰ میلیارد 

تومان وجه نقد کرده اند.
این مقام ارشد پلیس پایتخت گفت: کارآگاهان روز ششم شهریور ماه موفق 

شدند سه آدم ربا را دستگیر کده و فرد ربوده شده را آزاد کردند.
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فورد و بوش از سیستم پارک خودکار 
رونمایی کردند

فورد با همکاری شرکت های بوش و بدراک از سیستم دستیار پارک خودکار 
روی خودروی آزمایشی اسکیپ رونمایی کرد که امکان پارک خودکار را در ساختمان 

فراهم می کند و ظرفیت پارکینگ را ۲۰ درصد افزایش می دهد.
فورد، بوش و بدراک ) )Bedrockاز نمایش سیستم دستیار پارک خودکار 
در مرکز شهر دیترویت خبر دادند. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که 
داخل ساختمان  در  را  نقلیه خود  و وسیله  از خودرو خارج شوند  بتوانند  رانندگان 

پارکینگ پارک کند.
سیستم  دستیار پارک خودکار در خودروی آزمایشی فورد اسکیپ با حسگرهای 
بوش ارتباط برقرار می کند تا مکان های خالی پارکینگ را پیدا کرده و وسیله نقلیه 
را به داخل آن مکان منتقل کند. این سیستم شامل محافظ هایی است که به وسیله 
نقلیه اجازه می دهد تا به اشیاء و عابران پیاده در مسیر رانندگی واکنش نشان داده و 
پاسخ دهد. پلتفرم ارتباطی وسیله نقلیه به زیرساخت  می تواند به صورت بخش های 

اصلی ساختمان یا بخش های اصالحی در آن مستقر شود.
بوش چند سال است که روی ساخت سیستم های مشابه کار می کند. این شرکت 
فناوری در سال ۲۰۱۷ با دایملر همکاری کرد تا بتواند سیستم دستیار پارک خودکار 
برای موزه مرسدس بنز در اشتوتگارت آلمان ایجاد کند. در سال ۲۰۱۹، دو شرکت 
مجوز استفاده از قابلیت بدون راننده دستیار پارک خودکار بدون حضور راننده ایمنی 
انسانی در پشت فرمان را از قانون گذاران آلمانی دریافت کردند. این موضوع باعث شد 
تا سیستم یادشده به طور رسمی به نخستین قابلیت دستیار پارک خودکار بدون راننده 
طبق استاندارد سطح ۴ خودران SAE در جهان برای استفاده روزمره تبدیل شود.

 ،)Assembly Garage( سیستم دستیار پارک خودکار در اسمبلی گاراژ
مرکزی  ایستگاه  نزدیکی  در  دیترویت  کورک تاون  محله  در  پارکینگی  ساختمان 
میشیگان متعلق به فورد نصب شده است. این پارکینگ کنترل شده تا پایان ماه 
سپتامبر به صورت رسمی به نمایش در خواهد آمد و برای بازدید ازطریق تورهای 

برنامه ریزی شده دردسترس است.
طبق این برنامه همکاری، سیستم دستیار پارک خودکار می تواند تا ۲۰ درصد 
وسایل نقلیه بیشتری را در داخل پارکینگ جای دهد؛ این سیستم همچنین خدمات 

اضافی مانند شارژ، سوخت گیری یا عبور از کارواش نیز ارائه می دهد.
برنامه همکاری بوش و فورد و بدراک در کوریدوری ۴۰ مایلی بین مرکز 
شهر دیترویت و آن آربر میشیگان واقع شده که به توسعه سیستم ها و فناوری های 
خودرو خودران اختصاص داده شده است. کوریدور توسط Cavnue و فهرستی از 
شرکت های خودروسازی ساخته می شود و این شرکت کوریدورهای متعددی را در 
نظر گرفته است که برای حرکت شاتل ها و اتوبوس ها و همچنین کامیون ها و وسایل 

نقلیه شخصی خودران طراحی شده اند.
شرکت Cavnue با برخی خودروسازان و غول های فناوری از جمله فورد، 
 TuSimple ،بی ام و، هوندا، تویوتا ،)Arrival( ارایوال ،Argo AI ،جنرال موتورز
و ویمو در زمینه تصویب استانداردها به منظور توسعه زیرساخت های فیزیکی و 
دیجیتال مورد نیاز برای تردد خودروهای متصل و خودران پروژه های آزمایشگاهی 
در جاده ها، بزرگراه ها، آزادراه ها، مسیرهای بین ایالتی و خیابان های شهری آمریکا 
همکاری می کند.رونمایی از سیستم دستیار پارک خودکار با حضور شهردار دیترویت 
و فرماندار ایالت میشیگان و نمایندگان فورد، بوش و بدراک برگزار شد و مورد تحسین 
مسئوالن شهری و ایالتی قرار گرفت. بوش بعد از ساختن سیستم مشابه با همکاری 
دایملر، برای مشارکت با فورد روی کاهش هزینه این فناوری تمرکز می کند. در 
مراسم اخیر، فورد از شاسی بلند جمع وجور اسکیپ با قیمت متوسط   حدود ۲۵،۰۰۰ 
دالر استفاده کرد. سیستم های اولیه دایملر متکی به خودروهای مرسدس بنز بودند 

که بیش از ۱۰۰،۰۰۰ دالر قیمت داشتند.
کن واشنگتن، مدیر ارشد فناوری فورد می گوید این شرکت هنوز برای اعالم 
استفاده از فناوری دستیار پارک خودکار در مدل های تولیدی آمادگی ندارد. واشنگتن 
گفت:امروز فناوری دستیار پارک خودکار در نقشه راه شرکت فورد قرار دارد و این 
شرکت به روشنی درک می کند که پارک کردن خودرو یکی از نیازهای اساسی و 

دردهای اصلی رانندگان است.

سازمان  آموزش  مدیر 
استعدادهای  پرورش  ملی 
اینکه  به  اشاره  با  درخشان 
به  ماه  شهریور  دوازدهم  و  یازدهم 
نتایج آزمون  عنوان مهلت اعتراض به 
ورودی سمپاد تعیین شده بود گفت: به 
رخ  دوشنبه  روز  که  فنی  خطای  علت 
روز  یک  شده،  برطرف  اکنون  و  داد 

دیگر به مهلت اعتراض افزوده خواهد 
سیزدهم  روز  تا  آموزان  دانش  و  شد 
لزوم  در صورت  توانند  می  شهریورماه 
برسانند.احمد  ثبت  به  را  خود  اعتراض 
عبداهلل پور، درباره اشکال به وجود آمده 
ورودی  آزمون  نتایج  مشاهده  هنگام 
سمپاد که واژه »غایب« به جای نمایش 
کارنامه برای دانش آموزان درج می شود 

اظهار کرد: مشکل رفع شده است.
وی افزود: یک خطای فنی رخ داده 
بود که دانش آموزان حاضر را »غایب« 
لحاظ کرده بود اما اکنون مشکل برطرف 
شده و کارنامه دانش آموزان نیز در حال 

بارگذاری است.
مدیر آموزش سازمان ملی پرورش 
استعدادهای درخشان همچنین با اشاره 

به اینکه یازدهم و دوازدهم شهریور ماه 
به عنوان مهلت اعتراض به نتایج تعیین 
شده بود گفت: به علت خطای فنی که 
مهلت  به  دیگر  روز  یک  بود  داده  رخ 
دانش  و  شد  خواهد  افزوده  اعتراض 
آموزان تا روز سیزدهم شهریورماه می 
توانند در صورت لزوم اعتراض خود را 

به ثبت برسانند.

شرکت کنندگان در آزمون ورودی سمپاد تا 13 شهریور مهلت اعتراض دارند

آغاز تولید گسترده تبلت های دانش آموزی
آموزشی  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
از امضای تفاهم نامه با آموزش و پرورش 
دانش  های  تبلت  گسترده  تولید  برای 

آموزی خبر داد.
علی محمد مصلحی از امضای تفاهم 
نامه همکاری در تامین تبلت های دانش 
آموزی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش 
دراوایل شهریور ماه خبر داد و اظهار کرد: 
ای  نامه  تفاهم   ۱3۹۹ ماه  شهریور  دوم 
میان  دکتر الحسینی مشاور وزیر و مسئول 
شبکه آموزشی دانش آموز)شاد( که متولی 
و  آموزش  وزرات  حضوری  غیر  آموزش 
کرونا   ویروس  شیوع  دوران  در  پرورش 

است با این شرکت به امضاء رسید.
وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه 
شود  می  متعهد  آموزشی  صنایع  شرکت 
سوی  از  شده  اعالم  استانداردهای  برابر 
مدیریت شبکه شاد نسبت به تامین تبلت 
دانش آموزی مورد نیاز وزارت آموزش و 
پرورش به صورت واردات قطعات منفصله 
و مونتاژ در شرکت اقدام کند و در صورت 
نیاز افزون بر ظرفیت شرکت، کنسرسیومی 
با حضور شرکت های توانمند داخلی در 

این خصوص تشکیل دهد.
مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی با 

بیان اینکه بسیاری از مناطق محروم به 
علت آنکه ابزار هوشمند و تبلت استاندارد 
و مناسب در اختیار ندارند گفت: آموزش 
و پرورش به دنبال آن است که تبلت های 
مناسبی تهیه و با اولویت مناطق محروم 
این  در  داد:  ادامه  شود.مصلحی  توزیع 
زمینه مطالعات کافی انجام شده و آماده 
تامین تبلت های مونتاژ داخل به صورت 
گسترده و مطابق استانداردهای آموزش و 
پرورش هستیم که با امضای این تفاهم 

نامه انجام خواهد شد.
و  آموزش  نیاز  اینکه  بیان  با  وی 
برآورد شده  از سه میلیون  پرورش بیش 
است، گفت: مقرر شد کنسرسیومی برای 
این  افزایی شرکت ها تشکیل شود.  هم 
است  بازار  در  آنچه  به  نسبت  ها  تبلت 
نزدیک  ۲۰ درصد ارزانتر هستند و برای 
طرق  به  محروم  مناطق  آموزان  دانش 
مختلف تامین می شود و خیرینی داریم 
که آماده تامین منابع مالی مربوطه هستند.

آموزشی  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
ادامه داد: آموزش و پرورش احتماال بودجه 
ای برای این کار درنظر می گیرد. به هر 
صورت، روش های مختلفی برای تهیه و 

تامین آن درنظر خواهد گرفت.

پنج میلیون دانش آموز به آموزش های مجازی 
دسترسی ندارند

آموزش  کمیسیون  - عضو  کرمان 
پنج  دسترسی  امکان  نبود  از  مجلس 
آموزش  به  آموز در کشور  دانش  میلیون 

های مجازی خبر داد.
جلسه  در  زاهدی  مهدی  محمد 
شورای آموزش و پرورش استان کرمان 
در خصوص بازگشایی مدارس در شرایطی 
داشت:  بیان  درگیر کرونا هستیم،  که 
جلساتی در خصوص بازگشایی مدارس در 
کمیسیون آموزش و پرورش برگزار کردیم 
که نظر کمیسیون انتقادی بود ضمن اینکه 
وزیر به سواالت مطرح شده پاسخ دادند.

وی افزود: بر اساس گزارشات سه 
فاقد  کشور  دانش آموز در  نفر  میلیون 
دو  و  هستند  تبلت  و  هوشمند  گوشی 
میلیون دیگر نیز به اینترنت دسترسی ندارد 
که این دانش آموزان به صورت خودکار از 

آموزش مجازی عقب خواهند ماند.
و راور در  کرمان  مردم  نماینده 
همیشه  گفت  اسالمی  شورای  مجلس 
از  فرزندانشان  استفاده  والدین  دغدغه 
منع  را  آنها  و  بوده  هوشمند  گوشی های 
وجود  نگرانی  دو  اکنون  اما  می کردیم 

گوشی های  از  بچه ها  استفاده  یکی  دارد 
هوشمند و دیگری محتوای آموزشی است 

که باید به آن توجه کنیم.
خصوص  در  کرد:  تصریح  زاهدی 
شاد  شبکه  آموزان  دانش  نام  ثبت  آمار 
مدارس  که  زیرا  دارد  وجود  بحث  جای 
برخی از دانش آموزان را ثبت نام کردند 
از  استفاده  نحوه  هنوز  دانش آموزان  اما 
یادآور  وی  نیستند.  بلد  را  شاد  شبکه 
شد: یکی از انتقادات شدید ما به وزارت 
ارتباطات عدم فراهم کردن بستر الزم در 
خصوص استفاده دانش آموزان از فضای 
مجازی است ضمن اینکه باید پلت فرمی 
آماده شود تا سیستم آموزشی بتواند مانند 
یک پیام رسان داخلی از آن استفاده کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
به  داشت:  ابراز  اسالمی  شورای  مجلس 
 ۱۰ می تواند  شاد  سیستم  می رسد  نظر 
اما  دهد  آموزش  دانش آموز را  میلیون 
واقعیت این است که سیستم شاد اینگونه 
نیست بنابراین آموزش و پرورش باید در 
فکری  آموزان  دانش  آموزش  خصوص 

اساسی کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی گفت: برای بازگشایی مدارس، 
دستورالعمل بازگشایی به همراه خالقیت 
های مدیریتی چارچوب عمل خواهد بود.

سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون 
ر  د یی  ستثنا ا پرورش  و  موزش  آ
استثنایی  ادارات  روسای  با  نشست 
فارس،  جنوبی،  استان های خراسان 
کرمانشاه،  ایالم،  کرمان،  کردستان، 
به  هرمزگان  و  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مدارس  بازگشایی  چارچوب  تشریح 
شرایط  در  آموزش  نحوه  و  استثنایی 

بحران کرونا پرداخت.
این  در  حسینی  جواد  سید  دکتر 
نشست که در قالب طرح “سابت” برگزار 
و  آموزش  فعالیت  از  تقدیر  ضمن  شد 
پرورش استثنایی استان ها اظهار کرد: 
هدف از برگزاری نشست های قطبی با 
روسای ادارات استثنایی استان ها ارتقای 
پویا،  و  شونده  حیات  تجدید  سازمان 
دست  یک  سازمانی،  فرهنگ  ارتقای 
اهداف  ماموریت ها و  برنامه ها،  شدن 

و تجربه گردانی است.
ینکه  ا ن  بیا با  ی  و
مالی،  انسانی،  سرمایه های اجتماعی، 
نوع  و مادی شش  فرهنگی  طبیعی، 
داشت:  اظهار  سرمایه می باشند  اصلی 
ا  ر اجتماعی  یه  سرما جهانی  بانک 
باز  و  سرمایه می داند  مهم ترین نوع 
سایه  در  سرمایه ها نیز  سایر  تولید 

سرمایه اجتماعی امکان پذیر است.
اجتماعی  سرمایه  افزود:  حسینی 
عتمادات،  ا رتباطات،  ا شاخص  پنج 
تشکیالت، تسهیالت و اطالعات دارد 
و برگزاری این نوع جلسات در راستای 
اجتماعی  شاخص های سرمایه  ارتقای 

در سازمان است.
معاون وزیر با بیان اینکه پروژه مهر 
مهمترین و بزرگترین فعالیت آموزش و 
پرورش در حال حاضر است اظهار کرد: 
و  آموزش  مدارس  و  ادارات  مدیران 
توجه خود  تمام  باید  استثنایی  پرورش 

را بر پروژه مهر متمرکز کنند.
جاری  سال  ینکه  ا بیان  با وی 
پروژه  برای  را  شرایط  دشوارترین 
به  نام  ثبت  کرد:  اظهار  داریم  مهر 
دقیق  اجرای  آموزان،  دانش  موقع 
رس،  ا مد یی  گشا ز با لعمل  ا ر ستو د
سنجش  درسی،  کتب  توزیع  و  ثبت 
تحصیلی  آمادگی  و  جسمانی  سالمت 
اجرای  دبستان،  به  ورود  بدو  نوآموزان 
برنامه های ابالغی بسته های تحولی، 
ساماندهی نیروی انسانی و برگزاری مانور 
بازگشایی مدارس از جمله مواردی است 
برنامه ریزی های روسای  در  باید  که 

ادارات استان ها مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: هدایت تحصیلی و توسعه 
اطلس شیوه های یادگیری،  متوازن، 
نی  ا موز آ نش  دا مایش  سرزمینی  آ

دسترسی  رتباطی  ا نات  امکا به  که 
ندارند، آمادگی برای تغییر در هر یک 
تولید  سفید،  قرمز، زرد و  شرایط  از 
جلسات  برگزاری  آموزشی،  محتوای 
کمیته های پروژه مهر، انتصاب و انتخاب 
مدیران، آموزش های مدیران و معلمان 
جهت آشنایی با آموزش های مجازی، 
بررسی حضور کادر و معلمان در مدارس، 
و  شهریور  امتحانات  انتقاالت،  و  نقل 
ضدعفونی مدارس از دیگر مواردی است 
که نیازمند رصد و پیگیری روزانه است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش 
یونسکو  اینکه  به  اشاره  با  استثنایی 
در  مدارس  بازگشایی  برای  چارچوبی 
اظهار  است  کرده  شرایط کرونا تدوین 
ضرورت  بر  چارچوب  این  در  کرد: 
و  است  شده  تاکید  مدارس  بازگشایی 
بردار  تعطیل  آموزش  که  شده  اعالم 

نیست.
وی با بیان اینکه آموزش در حال 
گفت:  است  بحران  در  آموزش  حاضر، 
است  شده  تاکید  یونسکو  چارچوب  در 
مختل شدن خدمات آموزشی، پیامدهای 

بلند مدت بر اقتصاد و توسعه کشورها، 
کاهش همبستگی اجتماعی، باز ماندگی 
از تحصیل کودکان فقیر، افزایش خطر 
خشونت برای کودکان، کاهش بهداشت 
و  همساالن  با  تعامل  اختالل  روانی، 
پیامدهای  جمله  از  استرس  افزایش 
تعطیلی طوالنی مدارس است و لذا باید 

بر آموزش در بحران تمرکز کرد.
چارچوب  اساس  بر  افزود:  وی 
پیشنهادی یونسکو، در بازگشایی مدارس 
شش بعد کلیدی سیاست گذاری، تامین 
بخش،  ایمنی  اقدامات  الزم،  اعتبارات 
یادگیری، آموزش به در حاشیه ماندگان 
و مراقبت های سالمت باید مورد توجه 

قرار گیرد
وی با بیان اینکه یونسکو بهترین 
را  مدارس  بازگشایی  برای  راهبرد 
ادامه  اتخاذ سیاستی شناور می داند 
سه  هر  برنامه ریزی برای  باید  داد: 
شرط سفید، زرد و قرمز داشته باشیم و 
برای آموزش های حضوری، ترکیبی و 

مجازی نیز برنامه ریزی شود.
بر  کید  تا با  حسینی 
و  آموزش  فرآیند  اینکه پانزده شهریور 
کرد:  اظهار  شد  خواهد  شروع  پرورش 
هیچ دانش آموزی نباید از پوشش نظام 
تعلیم و تربیت خارج باشد و باید برای 
طریق  از  آموزان  دانش  تمام  پوشش 

روش های مختلف برنامه ریزی کرد.
ری  ا گز بر  : د کر یح  تصر وی 
قبل  س  ر ا مد یی  گشا ز با ر  نو ما
از پانزده شهریور موجب آمادگی مدارس 
برای  و  شد  خواهد  بازگشایی  برای 
بازگشایی مدارس، دستورالعمل بازگشایی 
یتی  مدیر های  خالقیت  ه  ا همر به 

چارچوب عمل خواهد بود.

چارچوب بازگشایی مدارس استثنایی و نحوه آموزش در شرایط بحران کرونا
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کل  رئیس  لیکه  درحا
بانک مرکزی حذف ارز ۴۲۰۰ 
نرخی  تک  مقدمه  را  تومانی 
شدن ارز می داند، یک تحلیلگر اقتصادی 
معتقد است که دولت نباید در سال آخر 
به سمت تک نرخی شدن ارز برود، زیرا 
با وجود مشکالت ایجاد شده در تامین 
و عرضه ارز به دلیل تحریم ها، کاهش 
صادرات  از  حاصل  و  نفتی  درآمدهای 
شوک  ارز  شدن  نرخی  تک  غیرنفتی 
در  و  بود  خواهد  اقتصاد  برای  جدیدی 
پی آن قیمت ها نیز افزایشی می شوند. 

به تازگی رئیس کل بانک مرکزی 
در گفت وگویی درباره تک نرخی شدن 
 ۴۲۰۰ ارز  حذف  با  که  کرد  اعالم  ارز 
تومانی، مقدمه تک نرخی شدن ارز ایجاد 
نزدیک  بانک  این  سیاست  و  می شود 

کردن نرخ ارز نیمایی و بازار است.
مستخدمین  حیدر  راستا،  این  در 
حسینی تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: 
ارز ۴۲۰۰ تومانی در جهت سیاست های 

ارزی اشتباه شکل گرفت و تیر خالصی 
به  رانت  و  زد  ارزی کشور  منابع  به  را 
همچنین،  کرد.  تزریق  کشور  اقتصاد 
باالیی  نقطه  به  تورم  تا  شد  موجب 
بدترین  در  هم  مردم  معیشت  و  برسد 

وضعیت قرار بگیرد.
ارزان هیچ  ارز  اینکه  بیان  با  وی 
دو  دولت ها  نشد، گفت:  مدیریت  وقت 
و  سیاستگذاری  چون  کلیدی  وظیفه 
نظارت را برعهده دارند که این دو وظیفه 

برمبنای کارشناسی و عقالنیت اقتصادی 
عمل نشده اند. ارز چند نرخی در اقتصاد 
موجب  که  نبود  بار  اولین  برای  کشور 
شکل گیری رانت شده بود بلکه تجربه 
نشان داده که به غیر از سیستم توزیع 
است  نتوانسته  دیگری  طرح  کوپنی، 
ارزهای ارزان را بر سر سفره مردم بیاورد.

تک  درباره  حسینی  مستخدمین 
کرد:  ر  اظها نیز،  رز  ا شدن  نرخی 
به  ارز  تامین  که  شرایطی  در  اکنون 

نفت  حداقلی  فروش  تحریم ها،  دلیل 
نامناسب صادرات غیرنفتی  و وضعیت 
عرضه  و  است  شده  مواجه  مشکل  با 
در  نیز  تقاضا  و  آن  تامین  نظر  از  ارز 
وضعیت  کثرین  حدا و  قل ترین  حدا
که  است  طبیعی  گرفته اند؛  قرار  خود 
نرخ ارز افزایشی باشد بنابراین، اکنون 
تک نرخی شدن موجب افزایش شدید 
شوک  که  می شود  تورم  و  قیمت ها 
جدیدی برای اقتصاد کشور خواهد بود.

افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
کاالهای  تامین  دولت  تا  است  بهتر 
دهک های  برای  خصوص  به  اساسی 
پایین درآمدی جامعه را برعهده بگیرد. 
را  رانت  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  که  اکنون 
اقتصاد تقویت کرده است، در سال آخر 
ارز  شدن  نرخی  تک  به  نیازی  دولت 
کاالهای  تامین  کنار  در  باید  و  نیست 
اساسی برای پنج دهک پایین درآمدی 
نیز  اقتصادی  ساختار  اصالح  جامعه، 

انجام شود

مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس خبر داد؛
تحویل 4 مدرسه به آموزش و پرورش مناطق محروم در شهریور/ 

توزیع ۵۰ بسته حمایتی به یتیمان منطقه زهکلوت 
مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس اعالم کرد: چهار 
مدرسه ساخته شده توسط این بنیاد در شهریور ماه 
جاری تحویل ادارات آموزش و پرورش مناطق محروم 
استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان می شود.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، 
فائض فرخی گفت: ساخت بیست و یکمین و بیست 

و دومین مدرسه کیمیای دانش در شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان و 
همچنین مدارس بیست و سوم و بیست و چهارم کیمیای دانش در شهرستان 
دلگان در استان سیستان و بلوچستان نهایی شده و در شهریور ماه جاری 

تحویل آموزش و پرورش مناطق یاد شده می شود.
وی افزود: همچنین یک باب مدرسه در روستای عثمان آباد چابهار در 
دست ساخت است که امیدواریم تا پایان سال جاری، تکمیل و به آموزش و 

پرورش این منطقه تحویل شود.
فرخی تصریح کرد: بنیاد نیکوکاری یاس به مناسبت ایام محرم امسال 
بیش از ۹۰۰ بسته حمایتی شامل اقالم غذایی و خوراکی برای مناطق محروم 

آماده و توزیع کرده است.
 ۵۰ برای  اجتماعی،  مسئولیت  راستای  در  یاس  بنیاد  داد:  ادامه  وی 
نفر از کودکان یتیم شناسایی شده منطقه زهکلوت در جنوب کرمان، بسته 
های حمایتی شامل لوازم بهداشتی، نوشت افزار و اقالم غذایی و خوراکی 
به اضافه یک کارت هدیه آماده کرده و به زودی بین آنان توزیع می کند.

فرخی گفـت: یکی از اقدامات بنیاد یاس در سال جاری، کلنگ زنی 
مجتمع ورزشی شامل استخر و فضای تفریحی ورزشی در شهرستان بناب 
استان آذربایجان شرقی بود که گروه مالی گردشگری در فاز نخست مبلغ 
۵۰ میلیارد ریال برای احداث آن اختصاص داده است. این مجتمع در زمینی 

به مساحت ۸۱۰۰ مترمربع در دست احداث است. 
وی افزود: بنیاد یاس در سال جاری با حمایت گروه مالی گردشگری 
و هلدینگ های تابعه، در حد توان خود به کسانی که به دالیلی چون کرونا 

شغل خود را از دست دادند، کمک کرده است.
به گفته فرخی از دیگر اقدامات مهم بنیاد یاس که با حمایت بانک 
گردشگری انجام شد، توزیع بیش از ۱۵ هزار بسته غذایی و خوراکی به 
ارزش ۲۵ میلیارد ریال بود که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری تحت 
عنوان کمک های مومنانه در ماه مبارک رمضان بین نیازمندان توزیع شد.

رئیس بنیاد نیکوکاری یاس در پایان ضمن تشکر از مساعدت های 
بانک گردشگری اظهار کرد : تداوم کمک رسانی به مناطق محروم و ادامه 
نهضت مدرسه سازی از اهم برنامه های این بنیاد تا پایان سال جاری است.

با مشارکت بانک توسعه صادرات ایران محقق شد:
ارزآوری ۳۰۰ میلیون دالری در پتروشیمی کیمیای پارس خاور 

میانه
یکی  خاورمیانه،  پارس  کیمیای  پتروشیمی 
مشارکت  با  شده  مالی  تامین  های  پروژه  از  دیگر 
بانک توسعه صادرات ایران شانزدهم مردادماه سال 
جاری با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، این پتروشیمی با هدف تولید یک میلیون و 

۶۵۰ هزار تن متانول طبق زمان بندی استاندارد به مدار تولید وارد شده و 
روزانه بالغ بر ۴.۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی دریافت می کند.

براساس برنامه ریزی های انجام شده ساالنه 3۰۰ میلیون دالر درآمد از 
محل صادرات محصول این واحد نصیب کشور می شود.

پروژه پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه توسط بانک ملی ایران و 
ایران به  مشارکت سایر بانک های کشور از جمله بانک توسعه صادرات 
میزان ۴۰۰ میلیون یورو تامین مالی شده که سهم بانک توسعه صادرات 

ایران ۵۰ میلیون یورو بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،۵۰ درصد از کل 
سرمایه گذاری انجام شده در پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه از مهندسی، 
مشاوره تا ساخت و نصب و تجهیزات از توانمندی های داخلی استفاده شده و 

اشتغال زایی ۷۰۰ نفر را در زمان بهره برداری فراهم کرده است.

پذیره نویسی خرید سهام صندوق دولتی دارا دوم
 توسط بانک کارآفرین

دارا  نویسی خرید سهام صندوق دولتی  پذیره 
دوم )ETF2( از طریق بانک کارآفرین با همکاری 
شرکت دیجی پی و آپ با ۲۰ درصد تخفیف آغاز شد.

بر  کارآفرین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
اساس اطالعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف 
صندوق  دو  مجموع  در  شخص  هر  سرمایه گذاری 

تعیین  محدودیت سنی  بدون  و  تومان  میلیون  پنج  دوم،  دارا  و  یکم  دارا 
گردیده است.

پذیره نویسی سهام دولتی صندوق دارا دوم )پاالیش یکم( مربوط به 
پاالیشگاه های تهران، اصفهان، بندرعباس و تبریز به صورت حضوری در 
بانک کارآفرین و صرفًا از طریق کد ملی، و به صورت اینترنتی در اپلیکیشن 

دیجی پی و آپ صورت خواهد پذیرفت.

ماندگار  ارث های  تا  تولید  جهش های  از  پتروشیمی؛  صنعت 
برای آیندگان

* دولت یازدهم با هدف تداوم روند توسعه صنعت پتروشیمی همچون 
نخستین جهش صنعت پتروشیمی که در طول سال های ۷۵ تا ۸۵ صورت گرفت، 
توسعه این صنعت ارزش آفرین را در قالب جهش دوم صنعت پتروشیمی با اولویت 
تکمیل طرح های نیمه کاره در دستور کار قرار داد. ۶۷ طرح پتروشیمی نیمه کاره 
با ظرفیت ساالنه ۵۹.۴ میلیون تن از دولت دهم به دولت یازدهم تحویل شد 
بود. ۴۶ مجتمع  باالی ۶۰ درصد  پیشرفتی  دارای  تعداد ۱۲ طرح  این  از  که 
پتروشیمی با ظرفیت تولید ساالنه ۵۶ میلیون تن در سال ۹۲ در کشور فعال بود.

* ۴۲ طرح در قالب جهش دوم صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شد تا با 
اجرای این طرح ها تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد مجتمع های پتروشیمی کشور به 
۸3 مجتمع و ظرفیت تولید صنعت با رشد ۷۸ درصدی نسبت به سال ۹۲ به 
ساالنه ۱۰۰ میلیون تن، دقیقًا طبق اهداف برنامه ششم توسعه برسد و درآمد 
۲۵ میلیارد دالری را برای کشور به همراه داشته باشد. ۱۶ طرح پتروشیمی از 
پایان سال ۹۸ به بهره برداری رسید؛ پتروشیمی های  تا  یازدهم  ابتدای دولت 
ایالم، لرستان، واحد اسیدسولفوریک ارومیه، مهاباد، فاز سوم پتروشیمی شیراز، 
واحد PBR/SBR تخت جمشید پارس، فاز ۲ پتروشیمی کارون، پتروشیمی تخت 
جمشید منطقه ویژه اقتصادی، فاز دوم کاویان، MEG مروارید، پلی استایرن 
انتخاب، کردستان، فاز سوم آمونیاک و اوره پردیس، متانول مرجان، فاز نخست 
نیروگاه دماوند و فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید. بنابراین مجتمع های پتروشیمی 
کشور به ۵۶ مجتمع و ظرفیت صنعت پتروشیمی به ساالنه ۶۶ میلیون تن در 

پایان سال ۹۸ رسید.
* اما سال طالیی صنعت پتروشیمی؛ بهره برداری از ۱۷ طرح پتروشیمی در 
صف افتتاح قرار گرفتند تا رشد ۲۵ میلیون تنی ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی 
را تا پایان سال ۹۹ محقق کنند. افتتاح ها با بهره برداری از پتروشیمی میاندوآب 
با ظرفیت تولید ساالنه ۱۴۰ هزار تن پلی اتیلن سنگین در پنجشنبه های افتتاح 
دولت دوازدهم آغاز شد. پتروشیمی های کاوه با ظرفیت ساالنه ۲.3 میلیون تن، 
کیمیای پارس خاورمیانه با ظرفیت ساالنه ۱.۶۵۰ میلیون تن، بوشهر با ظرفیت 
ساالنه بیش از ۴ میلیون تن و کاتالیست لرستان با ظرفیت ۱۰۰ تن نیز یکی 
پس از دیگری با دستور رئیس جمهوری به بهره برداری رسیدند، به طوری  که با 
افتتاح این پنج طرح، تعداد مجتمع های پتروشیمی کشور از ۵۶ مجتمع به ۶۰ 
مجتمع و ظرفیت تولید صنعت از ۶۶ میلیون تن با بیش از ۱۲ درصد رشد بالغ 

بر ۷۴ میلیون تن در سال افزایش یافت.
سلیمان،  مسجد  و  لردگان  آمونیاک  و  اوره  ایالم،  الفین  طرح های   *
پتروپاالیش کنگان، پی وی سی هگمتانه، پتروکیمیای ابن سینا، پنتان و هگزان 
اکسیر حالل، متانول سبالن و پاالیش پارسیان سپهر، آرتا انرژی، پلی پروپیلن 
را  پتروشیمی  استثنایی صنعت  بیدبلند خلیج فارس سال  خمین و پاالیش گاز 
از این طرح ها تا پایان امسال، ظرفیت  با بهره برداری  تکمیل خواهند کرد تا 
صنعت پتروشیمی با ۶۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۲ به ۹۱ میلیون تن ارتقا یابد.

* دولت دوازدهم توسعه صنعت پتروشیمی را تنها محدود به هشت سال 
کاری خود در نظر نگرفته است، بلکه با ریل گذاری توسعه در قالب جهش سوم 
ارثی  تا سال ۱۴۰۴، طرح های پیشران و خوراک  ترکیبی،  صنعت پتروشیمی 
ماندگار برای آیندگان این کشور به جا خواهد گذاشت. اکثر طرح های جهش سوم 
صنعت پتروشیمی هم اکنون با پیشرفت مناسبی در حال اجرا هستند. اجرای ۲۸ 
طرح در جهش سوم به منظور افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران به 
بیش از ۱3۰ میلیون تن تا پایان سال ۱۴۰۴ برنامه ریزی شده است که درآمد این 
صنعت را به 3۷ میلیارد دالر می رساند و نقش آفرینی بسزایی را در اقتصاد کشور 
خواهد داشت. به گفته بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، ایران 
پس از تحقق جهش سوم صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۴ براساس نقشه توسعه 

امروز عربستان، جایگاه نخست صنعت پتروشیمی را در منطقه خواهد داشت.
* توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی عالوه بر توسعه کمی و کیفی متناسب 
با تحوالت جهانی به منظور دارابودن صنعتی پایدار و تاب آور در برابر آسیب ها نیز 
موضوعی است که مورد توجه ویژه دولت دوازدهم است. با این هدف افزون بر 
طرح های جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی، اجرای طرح های پتروشیمی با 
خوراک ترکیبی و طرح های پیشران به عنوان بخشی از مسیر توسعه پایدار صنعت 
پتروشمی تعریف شده است. چهار طرح خوراک ترکیبی با مجموع سرمایه گذاری 
حدود ۱۱ میلیارد دالر و مجموع ظرفیت ۱۱ میلیون تن که کلنگ عملیات اجرایی 
پتروشیمی ارغوان به عنوان نخستین طرح خوراک ترکیبی امسال به زمین زده شد.

* طرح های پیشران در چهار شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن تعریف 
دسته بندی  براساس  پیشران  طرح های  بخش  در  هوشمند  طرح   ۲۰ شده اند. 
نیاز داخل در نظر گرفته شده است که  تأمین  به منظور  وارداتی  محصوالت 
اجرای این طرح ها رونق صنایع پایین دستی و افزایش اشتغال زایی را به دنبال 
دارد. طرح های پیشران با اولویت تولید پروپیلن از مسیر متانول با هدف افزایش 
این محصول راهبردی و همچنین مدیریت متانول مازاد در کشور اجرا خواهند 
شد؛ سه طرح در عسلویه با عنوان طرح پارک پروپیلن عسلویه، سه طرح در 
امیرآباد شمال کشور، یک طرح در منطقه انزلی و یک طرح هم در اسالم آباد 
تعریف شده است که ظرفیت تولید حدود یک میلیون تنی کنونی پروپیلن را به 

ساالنه ۴ میلیون تن خواهند رساند.
* توسعه صنعت پتروشیمی جایگاهی ویژه در گذر از خام فروشی دارد، 
به طوری  که در سال گذشته 3۵ میلیون تن معادل ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام 
در روز از صنایع نفت و گاز خوراک دریافت کرده است که مقدار خوراک این 
صنعت از منابع نفت و گاز کشور با افزایش طرح های توسعه ای در سال ۱۴۰۰ 
به ۶۲ میلیون تن معادل روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام و در 
پایان سال ۱۴۰۴ با تحقق جهش سوم صنعت پتروشیمی به ۷۴ میلیون تن 
معادل روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام می رسد. افزون بر این 
هم اکنون بیش از ۵ میلیارد دالر خوراک به واحدهای پایین دست پتروشیمی 

اختصاص داده می شود.

معاون وزیر نفت:
سبد محصوالت پتروشیمی در افق ۱4۰4 متنوع تر می شود

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به برنامه ریزی توسعه کالن صنعت 
پتروشیمی براساس همه خوراک های در دسترس اشاره کرد و گفت: در افق 

۱۴۰۴ صنعتی با سبد محصوالت متنوع خواهیم داشت.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی 
در جلسه تکریم علی محمد بساق زاده، مدیر پیشین و معارفه امیر وکیل زاده، مدیر 
جدید طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پیاده سازی برنامه های راهبردی 
توسعه و هماهنگی های الزم را از جمله مسئولیت مدیریت طرح ها دانست و اظهار 
کرد: برنامه ریزی کالنی که هم اکنون این شرکت برای توسعه صنعت پتروشیمی 
انجام می دهد فراتر از جهش های دوم و سوم صنعت پتروشیمی است و توقع ما 

از این مدیریت پیگیری و کمک به تحقق این طرح هاست.
وی با قدردانی از بساق زاده و با بیان اینکه وی در دوره مدیریت طرح های 
مشاور  به عنوان  ایشان  گفت:  داشت،  مدیر  یک  از  بیش  نقشی  شرکت  این 
نقش  اجرایی  طرح های  حوزه  در  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
همیشگی خود را ایفا خواهند کرد و امیدواریم نیروهای جوان استفاده حداکثری 

از تجربه های ایشان را داشته باشند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به اینکه بهره برداری از ۱۷ 
طرح پتروشیمی در سال ۹۹ برنامه ریزی شده است، افزود: برنامه ریزی میان مدت، 
شجاعت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نشان می دهد و اهتمام دارد که این 
این  تأثیرگذار  نقش  و  جریان هستند  این  دنباله رو  همه  انجام شود.  برنامه ها 

شرکت در توسعه صنعت پتروشیمی کشور پررنگ تر می شود.
محمدی به سه گام بلند شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برنامه ریزی، 
توسعه طرح ها و بهره برداری و تولید اشاره کرد و ادامه داد: گام بزرگی در این 
شرکت در حال برداشته شدن است و با توجه به خوراک در دسترس به دنبال تنوع 
تولید هستیم که در افق ۱۴۰۴ صنعتی با سبد محصوالت متنوع خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه به سمت توسعه 
ارزشمند حرکت می کنیم، گفت: برنامه ریزی توسعه کالن این صنعت براساس 
همه خوراک های در دسترس انجام شده و اجرای طرح های خوراک ترکیبی 

نیز به این منظور در دستور کار قرار گرفته است.
امیر وکیل زاده نیز در این جلسه با اشاره به اینکه کار کردن پس از آقای 
بساق زاده با توجه به حسن شهرت و سختکوشی ایشان سخت است و تالش 
می کنم و امیدوارم در مدیریت جدید موفق باشم، تصریح کرد: برنامه ای راهبردی 

آماده کرده ام، زیرا بدون برنامه نمی توان حرکت کرد.

یک تحلیلگر اقتصادی:

تک نرخی شدن ارز شوک جدیدی برای اقتصاد خواهد بود

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

رئیس مرکز ملی فضای 
مجازی با بیان اینکه معماری 
شبکه ملی اطالعات در حال 
نهایی شدن است، گفت: بر اساس این 
طرح سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل 

کشور باید به ۱۰ درصد برسد.
ابوالحسن فیروزآبادی گفت: طبق 
مصوبات قبلی انتظار داشتیم که وزارت 
با  بطه  را در  پیشنهاداتی  رتباطات  ا
ارائه  اطالعات  ملی  شبکه  معماری 
دهد. وزارت ارتباطات تا مدت ها پاسخی 
به این مطالبه نمی داد و در نهایت نیز 
مطرح کرد همان اسناد قدیمی که قبل 
از سند تبیین الزامات ارائه کرده، معماری 
مطلوب شان است. که این مساله مورد 

پذیرش ما واقع نشد.
او اشاره کرد: بعد از سند تبیین الزامات 
باید معماری مجددی طراحی می شد. به 
دنبال فرمانی که رهبر معظم انقالب در 
۱۲ آذرماه صادر کردند، وزارت ارتباطات 
دهد.  ارائه  را  معماری  این  شد  مکلف 
اکنون با همکاری فشرده که بین مرکز 
ارتباطات  وزارت  و  مجازی  فضای  ملی 
در جریان است این معماری با اخذ نظر از 
تمام سازمان های مربوطه، در حال نهایی 
شدن است. کار کارشناسی بسیار سنگینی 
در این خصوص صورت گرفته و معماری 

تهیه شده معماری دقیقی است.
سند  نهایی شدن  از  فیروزآبادی   
داد  معماری شبکه ملی اطالعات خبر 
و گفت: برای فضای مجازی مدل های 
از مدل هایی  یکی  دارد،  مختلف وجود 
که مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی 
الیه  چهار  از  که  است  مدلی  است، 

شبکه، محتوا، کاربر و خدمات تشکیل 
شده است.

دو  مدل  این  در  داد:  ادامه  او 
که  است  مطرح  مهم  زمینه ای  بحث 
باید در تمام الیه ها مدنظر قرار بگیرد؛ 
»مدیریت« و »حکمرانی و امنیت«. در 
که  مهمی  عامل  حکمرانی  و  مدیریت 
برای ما وجود دارد استقالل است. برخی 
از افراد، الیه شبکه را به سمتی گسترش 
می دهند که محتوا و خدمات را شامل 
متولیان  حقیقت  در  عده  این  می شود. 
شبکه ملی اطالعات را مسئول فضای 
مجازی کشور می دانند و هرگونه اشکالی 
که در فضای مجازی کشور وجود دارد و 
عمال به فضای مجازی جهانی متصل و 
غیر قابل کنترل است را متوجه متولیان 

شبکه ملی اطالعات می کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی 
این که  برای  متولیان شبکه هم  افزود: 
را  شبکه  نشود،  زیاد  مسئولیت شان 
حتی  و  دانند  می  ارتباطات  به  محدود 
بخشی که از نظر مرکز ملی به عنوان 

به  را  شناخته می شود  اطالعات  شبکه 
ارتباطات کاهش می دهند.  ملی  شبکه 
آن ها سعی می کند ارتباطات را در حوزه 

ماموریت خود بگذارند.
که  این  بر  تاکید  با  فیروزآبادی 
ملی  شبکه  مورد  در  تفریط  و  افراط 
اطالعات هر دو غلط است، اشاره کرد: 
در شورای عالی فضای مجازی، تعریف 
دقیقی برای شبکه ملی اطالعات ارائه 
تبیین  نام »سند  به  و سندی  داد شده 
از  بعد  شد.  تهیه  ملی«  شبکه  الزامات 
آن نوبت به ارائه سند معماری رسید که 
اکنون مراحل نهایی را طی می کند. بیش 
از ۸۰ درصد این سند تصویب شده و با 
یک جلسه دیگر بقیه آن سند معماری 

نیز نهایی می شود.
سند  در  کرد:  اشاره  فیروزآبادی 
و  ملی  مرکز  نظر  معماری، سعی شده 
نزدیک  یکدیگر  به  ارتباطات  وزارت 
این  در  باشد.  روشن  چیز  همه  و  شود 
دقیق  مفهوم  ارائه  ضمن  جدید  سند 
اطالعات، بحث صورت  ملی  از شبکه 

محتوا  حوزه  در  اقدامات  برخی  گرفتن 
اینگونه  و خدمات را مطرح کردیم که 
اقدامات مقوم شبکه ملی اطالعات است.

نمی توانیم  ما  کرد:  تصریح  وی 
کنیم  طراحی  را  اطالعات  ملی  شبکه 
به  آن  در  خدمات  و  محتوا  عرضه  اما 
درستی صورت نگیرد. این شبکه زمانی 
ملی است که محتوا و خدمات بومی و 
محلی در آن ارایه شود. در شبکه ملی، 
کاربر ملی است، محتوا و خدمات هم 
اگر  شود.  ملی  شرایط  با  متناسب  باید 
با  باید متناسب  اتوبان می زنیم  جاده و 
آن سیستم حمل ونقل وجود داشته باشد. 
محتوا و خدمات شبکه ملی اطالعات هم 

دقیقا مصداق همین امر است.
مجازی  فضای  ملی  مرکز  رئیس 
وزارت  که  اشکاالتی  کرد:  تصریح 
و  محتوا  توسعه  حوزه  در  ارتباطات 
خدمات نیز مطرح کرده و درست بود را 
نیز در سند معماری جدید  مورد توجه 
مشخص  با  حقیقت  در  و  دادیم  قرار 
و  محتوا  متولیان  برای  تعهدات  کردن 
خدمات در کشور و مدیران این بخش 
ها، اهدافی تعیین کردیم تا شبکه ملی به 

صورت متوازن توسعه پیدا کند.
براساس  کرد:  تاکید  فیروزآبادی 
این طرح سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد 
کل کشور باید به ۱۰ درصد برسد و ۷۰ 
را  کاربران  مخصوص  ترافیک  درصد 
خدمات محتوای داخلی تشکیل بدهند. 
برای تحقق این اهداف، وزارت ارتباطات 
نند  ما شبکه  حوزه  فعاالن  سایر  و 
این چارچوب حرکت  در  باید  اپراتورها 

کنند تا اختالفات به حداقل برسد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی:

معماری شبکه ملی اطالعات در حال نهایی شدن است

بهای جهانی طال 
در مدار کاهشی قرار گرفت

ذ  تخا ا بر  مبنی  مریکا  آ رزرو  فدرال  تصمیم  و  دالر  رزش  ا کاهش 
اندکی  با  طال  جهانی  بهای  شد  سبب  بهره  نرخ  کاهش  هدف  با  رویکردی 

شود. روبرو  کاهش 
بازارهای  در  طال  اونس  هر  بهای  اکنون  داد،  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
جهانی با  دو دهم درصد کاهش به یک هزار و ۹۷۶ دالر و ۵۴ سنت رسیده است.

این در حالیست که بهای جهانی طال در ۱۹ ماه اوت )۲۹ مرداد( در معامالت 
جهانی به بیشترین میزان خود در چند هفته گذشته یعنی یک هزار و ۹۷۴ دالر 

و ۱۴ سنت رسید.
همچنین در بازارهای آمریکا نیز بهای فلز زرد با افت سه دهم درصدی در 

سطح یک هزار و ۹۶۸ دالر و ۸۰ سنتی ایستاده است.
گفتنی است شاخص بهای طال در بازارهای آمریکا در مقایسه با سایر ارزهای 

رایج در جهان با افزایش دو دهم درصدی روبرو شده است.
گزارش ها نشان می دهد، شاخص دالر که در چهار ماه گذشته با افزایش 

روبرو شده بود، رو به کاهش نهاده است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طال در پایان معامالت روز جمعه با 

۱.۸3 درصد افزایش به یک هزار و  ۹۶۴ دالر و ۸3 سنت رسید.
بهای جهانی طال از آغاز سال جاری میالدی تاکنون به سبب اتخاذ سیاست 
نشان  را  رشد  درصد   ۲۸ از  بیش  مرکزی جهان  های  بانک  مالی  های محرک 

می دهد.
تعداد آن  بر  بیماری کرونا که هر روز  قربانیان  افزایش شمار  از دیگر سو،  
افزوده می شود، سبب شده است سرمایه گذاران به طال به عنوان یک سرمایه 

قابل اطمینان عالقه بیشتری نشان دهند.
تا  جهانی،    بهداشت  سازمان  توسط  شده  منتشر  آمار  جدیدترین  اساس  بر 
لحظه انتشار این گزارش، شمار مبتالیان به بیماری مرگبار کرونا به بیش از ۲۵ 
میلیون و ۲۴۴ هزار نفر در سراسر جهان رسیده است و بیش از ۸۴۷ هزار و ۸۸۱ 

نفر جان خود را به سبب ابتال به این بیماری از دست داده اند.
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بط  ا و ر ز ا نقل  به 
شهرداری  و  شورا  عمومی 
و  لمان  ا فردوسیه،ساخت 
متحد الشکل سازی قبور مطهر شهدا 
سالجاری  ابتدای  از  فردوسیه  شهر 
بنا به درخواست مدیریت شهری که 
بنیانگذاران  و  موسسان  از  یکی  خود 
ستاد یاد واره شهدا در این شهر می 
یاد  داشتن  نگه  زنده  منظور  به  باشد 
دفاع  سال  هشت  شهدای  خاطره  و 
و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  مقدس 
یکی از مهم ترین اقدامات شهرداری 
فردوسیه در سالجاری بشمار میرود .

باغی-دنیای  قره  شهریار-زهرا 
جوانان:مهندس علیرضا اسدی شهردار 
فردوسیه با بیان این مطلب که آرامش 
و امنیت امروز کشور حاصل تالش و 
یادگاران  و  مجاهدات شهدا،سرداران 
دفاع مقدس می باشد اظهار داشت:بی 

شک دفاع از آرمان ها و ارج نهادن 
را  ما  تواند  می  شهدا  شامخ  مقام  به 
در انجام هر چه بهتر وظایف در امر 
خدمت رسانی به مردم شریف و شهید 
چراغی  همچون  و  رساند   پروریاری 
روشنی بخش راهمان برای خروج از 
بن بست ها  و گشایش گر راهمان 

سرلوحه  افزود:با  ادامه  در  باشد.وی 
قرار دادن راه شهدا در انجام امور قطعا 
می توانیم یاد آنان را برای جوانان و 
آیندگان نیز زنده نگه داریم تا همیشه 
قدردان خون این عزیزان باشند و به 

فراموشی سپرده نشوند.
اسدی ساخت المان قبور شهدا را 

یکی از مهم ترین برنامه های فرهنگی 
شهرداری  فردوسیه برشمرد و گفت 
از  رونمایی  متعال  خداوند  یاری  :به 
سالجاری  ماه  شهریور  در  المان  این 

انجام خواهد شد.
ینکه  ا بیان  با  پایان  در  وی 
دیدگاهی  و  تفکر  هر  با  مردم  همه 
به  کنند  می  افتخار  شهدا  حضور  به 
برنامه های مهم شهرداری فردوسیه 
و  یاد  داشتن  نگه  زنده  راستای  در 
شهر  در  نقدر  گرا شهدای  خاطره 
فردوسیه اشاره ای داشت و از مزین 
و  ها  ها،معابر،خیابان  کوچه  کردن 
با  فردوسیه  اداری سطح شهر  مراکز 
نام شهدا،نقاشی تمثال مبارک شهدای 
عزیز بر روی دیوارهای در محله های 
یادواره  مراسمات  مختلف،برگزاری 
شهدا و بازدید از خانواده معزز شهدا 

در این راستا نام برد.

آغازساخت المان و متحد الکشل سازی قبور مطهر شهدا
 به همت شهرداری فردوسیه

کنگان  اسکله  در  بزرگ  پهلوگیری کشتی های  امکان 
فراهم می شود

توسعه  با  گفت:  کشور  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  رئیس 
بزرگ  منطقه ای  کشتی های  می توان  آن  عمق  و  کنگان  اسکله 
و  توسعه  دهنده  نشان  این  و  باشیم  داشته  کنگان  بندر  در  را 
است. دیگر  کشورهای  با  تباط  ر ا همجنین  و  تجارت   رونق 

 حجت االسالم موسی احمدی امروز در آئین آغاز عملیات اجرایی و 
و  استاندار  حضور  با  که  کنگان  شهرستان  عمرانی  پروژه های  افتتاح 
رئیس بنادر و دریانوردی برگزار شد اظهار داشت: خوشحالم که امروز 
یکی از خواسته های مهم مردم کنگان محقق شده و باتوجه به موقعیت 
شهرستان و همجواری با کشورهای دیگر می توان در توسعه و رونق 

تجارت و اقتصاد شهرستان موثر باشد.
اسالمی  شورای  مجلس  در  عسلویه  و  جم  کنگان،  دیر،  نماینده 
افزود: استفاده از ظرفیت دریا برای مرزنشینان بسیار حائز اهمیت است 
و امیدوارم که در روزها و سال های آینده بتوانیم از ظرفیت های دیگر 

دریا در جنوب استان استفاده کنیم.
رونق  و  گردشگر  با جذب  می تواند  اسکله  توسعه  داد:  ادامه  وی 
گردشگری به جنوب استان بسیار کمک کند که امیدوارم بتوانیم بیشتر 
از ظرفیت های منطقه به ویژه دریا استفاده و بتوانیم در جذب گردشگر و 
توریسم و  همچنین برقراری ارتباط با کشورهای مجاور موفق عمل کنیم.

پهلو گرفتن کشتی های بزرگ منطقه ای در کنگان
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور نیز در این مراسم گفت: با 
توسعه اسکله کنگان و عمق آن می توان کشتی های بزرگ  منطقه ای را 
در بندر کنگان داشته باشیم و این نشان دهنده توسعه و رونق تجارت 

و همجنین ارتباط با کشورهای دیگر است.
محمد راستاد افزود: به فعالین و تجار جنوب کشور قول می دهم که 
توسعه این اسکله می تواند در رونق بیشتر تجارت تاثیر زیادی داشته باشد.

وی بیان کرد: سواحل زیبای کنگان از تمام کشور گردشگر دارد و 
این اقدام می تواند در توسعه حوزه گردشگری و دریانوردی و همچنین 

ناوگان گردشگری موثر باشد.
بنادر و دریانوردی کشور عنوان کرد: در روزهای  رئیس سازمان 
آینده نیز پروژه های دیگری در سطح استان افتتاح خواهد شد و امیدوارم 

بتوانیم از طرفیت دریایی این استان بیشتر استفاده کنیم.
توسعه اسکله کنگان از اقدامات بزرگ و خیلی خوب دولت تدبیر 

و امید است
سیدعلی پاک نژاد در این مراسم با ابراز خرسند و خوشحالی از محقق 
شدن خواسته دیرینه مردم کنگان گفت: توسعه اسکله کنگان یک اتفاق 

بسیار خوب و بزرگی که در دولت تدبیر و امید افتاد.
فرماندار شهرستان کنگان افزود: امروز خوشبختانه عملیات اجرایی 
فاز اول توسعه اسکله کنگان که شامل موج شکن اسکله است شروع و 

عملیات اجرایی فاز دوم آن نیز در آینده  انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: احداث ساختمان اداری و آسایشگاه گارد کنگان یک 
امرضروری و مهمی بود که خوشبختانه امروز این اتفاق صورت گرفت.

نماینده عالی دولت در شهرستان کنگان با اشاره به افتتاح مجتمع 
این مجتمع  افتتاح  زاگرس گفت:  پتروشیمی  رفاهی شرکت  و  اقامتی 
که یک طرح اقتصادی است و برای بیش از صدنفر اشتغالزایی ایجاد 

خواهد کرد.
ظرفیت های موجود در کنگان ظرفیت های کشوری است

همراهمی  از  داشت:  اظهار  نیز  مراسم  این  در  بوشهر  استاندار 
ائمه جمعه و هیئت های مذهبی در برگزاری مراسم عاشورا و رعایت 

پروتکل های بهداشتی صمیمانه سپاسگزارم.
عبدالکریم گراوند افزود: سازمان بنادر کشور در تمام نقاط کشور 
این نشان دهنده توجه ویژه  ارزشمندی اجرا کرده است و  پروژه های 

این سازمان به توسعه بنادر کشور است.
مردم،  مهم  درخواست  کرد:  بیان  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
بوده  بندر  توسعه  کنگان  جمعه  ائمه  همچنین  و  شهرستان  مسؤولین 
است که خوشبختانه این امرمهم محقق شده و باعث خوشحالی مردم 

شریف این شهرستان شده است.
گراوند گفت: ظرفیت کنگان یک ظرفیت کشوری است که باید 
توسعه  در  می تواند  کنگان  بندر  توسعه  شود  استفاده  خوبی  به  آن  از 

شهرستان ها و استان های همجوار تاثیر گذار باشد.
وی ادامه داد: توسعه حوزه گردشگری می تواند در اشتغال پایدار 
موثر باشد و با تقویت و توسعه ظرفیت های داخلی موجود در استان قطعا 

در پیشرفت و توسعه پایدار استان نقش پر رنگی خواهد شد.
که  وفاق  بلوار  پروژه  بتوانیم  امیدوارم  گفت:  مسؤول  مقام  این 
کنیم  تکمیل  زودی  به  را  می کند  وصل  دیر  به  را  کنگان  شهرستان 
به ویژه در حوزه  این دو شهرستان  بین  از ظرفیت دریا در  بتوانیم  تا 

گردشگردی استفاده کنیم.

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی:

نصب ۷ سامانه جدید ثبت تخلفات سرعت در راههای 
استان مرکزی

محمد محسنی، معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان مرکزی از نصب و بهره برداری هفت سامانه جدید 
ثبت تخلفات سرعت خبر داد و افزود: محورهای منتهی به ساوه از دو 
کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق محورهای شریانی کشور به ۶ 
سامانه ثبت تخلفات سرعت تجهیز شد، که به گزارش روابط عمومی 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی، دو سامانه 
زهرا،  ساوه-بوئین  محور  در  سامانه  دو  ساوه-تهران،  قدیم  محور  در 
یک سامانه در محور قدیم ساوه-همدان و یک سامانه در محور قدیم 

ساوه-سلفچگان نصب و به بهره برداری رسیده است. 
با  »اراک-سلفچگان«  محور  در  دیگر هم  سامانه  همچنین یک 
نظارت مرکز مدیریت راههای استان مرکزی نصب و در حال بهره برداری 
مواصالتی  محورهای  اکنون  هم  داشت:  اظهار  می باشد. محسنی 
 ۲۴ خودرو،  شمار  تردد  سیستم  دستگاه   ۶۱ به  مجهز  مرکزی  استان 
سامانه  دستگاه   3 و  ترافیکی  و  جوی  وضعیت  رصد  نظارتی  دوربین 

توزین )WIM( می باشد.  
در ادامه معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای بیان کرد: حاصل این تالش های شبانه روزی ارتقای سطح 
ایمنی و کنترل ترافیک راهها بوده که طی سال های اخیر موجب کاهش 

میانگین تصادفات جاده ای می باشد.
وی افزود با اقدامات بعمل آمده بر اساس مطالعات فنی بکار گرفته 
شده توانستیم در ارزیابی ۴ ماهه نخست سال جاری به ارتقای ۶ پله ای 
در مقایسه با سایر استان ها برسیم که امید است با تعالی اهداف پیش رو 

بتوانیم قله های موفقیت را فتح نمائیم.

شهردار  معارفه  انزلیجلسه  جدید  شهردار  معارفه  جلسه 
جدید انججججزلي برگزار شجل

جلسه معارفه شهردار جدید انزلي برگزار شد
به گزارش اداره ارتباطات شهرداري بندرانزلي جلسه معارفه یدرالدین 
معاون  مقدم  اکبري  اوسط  علي  حضور  با  انزلي  جدید  شهردار  بدري 
بندرانزلي  مردم  نماینده  مالي  دنیا  دکتر  و  گیالن  استانداري   عمراني 
با حضور  که  انزلی  امسال شورای شهر  تیر  برگزار شد. در جلسه ۱۹ 
۶ عضو از اعضای شورا برگزار شد بدرالدین بدری با ۵ رای به عنوان 

شهردار انزلی انتخاب شد

که  ماهی  در  آتش نشانی  با سامانه  1۶۸۴۲ مورد تماس 
گذشت؛

 ۱۳۲مورد حادثه و حریق در مرداد ماه
 به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی، رئیس سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان گفت: در ماهی که گذشت ۶3 
مورد آتش سوزي و ۶۹ مورد عملیات امداد و نجات در این شهرستان 

بوقوع پیوسته است .
اسمعیل پور در این باره گفت: در مرداد ماه سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری سمنان به ۱۶۸۴۲ تماس که با سامانه ۱۲۵ 
زده شده، پاسخ داده است که از این میزان تماس با مجموع ۶3 ساعت 
و ۵۶ دقیقه عملیات اطفاء و امداد و نجات و میانگین3 دقیقه و ۱۷  ثانیه 

زمان رسیدن به محل حادثه  به کار خود پایان داده است .
سمنان  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  رئیس 
در ادامه عنوان کرد: آتش نشانان ۶3 مورد حوادث آتش سوزی را در 
ماهی که گذشت پوشش دادند که از این میزان بیشترین تعداد آن )۲۶ 
مورد آتش سوزی معابر, ساختمان های متروکه و ضایعات (( را به خود  

اختصاص داده است .
وی در ادامه گفت: ماموران آتش نشاني شهرستان سمنان در ۶۹ 
مورد حادثه جداگانه امداد و نجات نیز شرکت داشته و به شهروندان و 
هموطنان امدادرساني کردند و از خطرات ناشي از این حوادث نجات داده 
اند که بیشترین آمار حوادث مربوط به گرفتن حیوانات موذی )۲۴( مورد و 
محبوس شدن افراد در آسانسور با ) ۲3( مورد رتبه بعدی را دارا می باشد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان این مطلب افزود: تعداد 
۱۴ مورد از این حوادث آتش سوزی و امداد و نجات خارج از محدوده 
شهری رخ داده که توسط نیروی های عملیاتی به خوبی پوشش داده 
شده است و تعداد نجات یافتگان در تیر ماه در این عملیات ها ۷۸ نفر 
)مرد و زن ( می باشند که توسط نیروی های عملیاتی امدادرسانی شده اند.

رئیس منطقه ۲ بازرسي کل کشور:
خدمت  درخشان  نگین  گاز  انتقال  عملیات   4 منطقه 

رساني است
مشهد زهره وحیدی:رئیس منطقه ۲ بازرسي کل کشور در سخنانی 
از منطقه ۴ به عنوان نگین خدمت رساني نام برد و گفت: همکاران شما 
در منطقه ۴ عملیات انتقال گاز با فعالیت شبانه روزي خدمت بزرگي به 
هموطنان در ایران اسالمي مي نمایند و در این راستا ما باید قدردان 

زحمات شما باشیم. 
حجت االسالم فتوحي در حاشیه نشست صمیمانه با هیئت رئیسه 
منطقه به همراه جمعي از بازرسان این سازمان با حضور در مجتمع شهید 
باقری ضمن بازدید از ایستگاه تقویت فشار گاز رضوي، مرکز دیسپچینگ 
منطقه و نمایشگاه خوداتکایي با فعالیت های منطقه چهارعملیات انتقال 

گاز در زمینه رسیدن به انتقال پایدار، در صنعت انتقال گاز آشنا شدند.
اینکه کار در نظام مقدس جمهوري اسالمي عبادت  بیان  با  وي 
با  باید قدر کار در نظام والیي را دانست و  افزود:  محسوب مي شود؛ 

قصد قربت به کار پرداخت .
رئیس منطقه ۲ بازرسي کل کشورادامه داد: به حمداهلل در سالهاي 
اخیر فساد هاي سازمان یافته بزرگ به شدت کاهش یافته است که این 

نشان از رشد شاخصه ها در حوزه سالمت اداري دارد .
در ادامه مراسم مدیر منطقه۴ عملیات انتقال گاز، تعامل بین منطقه 
چهار عملیات انتقال گاز و دستگاههاي نظارتي را امری ضروری و الزم 
دانست و گفت: این دستگاهها با نظارت خود ما را از انحراف هاي احتمالي 
مصون نگه داشته و این امر، کمک بزرگي در موضوع سالمت نظام اداري 

است که در شرایط فعلي بدان نیازمندیم.
بین  مناسبی  و  خوب  تعامل  اگر  مجموع  در  گفت:  کاملی  محمد 
مدیران ادارات شهری و روستایي و مدیران انتقال گاز در بحث حریم 
وجود نداشته باشد؛ عالوه بر ایجاد خطرات جانی برای هموطنان، سرمایه 

های ملی ما نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
وی ضمن استقبال از برگزاری جلسات هم اندیشی پیرامون مسائل 
جانبی خصوصا مسئله حریم خطوط لوله افزود: در بعضي از نقاط کالن 
شهر مشهد به لحاظ پیشرفت فضای شهری شاهد عبور خطوط لوله از 
میان شهر هستیم که رفع این امر نیازمند یک کار کارشناسی دقیق و 

همکاري همه جانبه دستگاههاي قضایي و خدماتي است.
کاملی با بیان اینکه تمام تالش ما این است که بتوانیم در راستاي 
بهبود فرایند ها راهگشایي نماییم، تصریح کرد: همکاران من در این 
منطقه علیرغم سختي وحساسیت کار در حوزه انتقال گاز، آماده قرار گرفتن 

در معرض ارزیابي هاي مختلف در تمامي حوزه ها هستند.
گفتني است تیم بازرسي سازمان بازرسي کل کشور در قالب یک 
سر بازرس و بازرس با حضور در منطقه ۴ ، براي ارزیابي دوره اي فعالیت 

هاي این منطقه را آغاز کردند.

شهردار رشت: 
سرمایه  گذاری  سرمایه  مانع  شهر  های  ماندگی  عقب 

گذاران می شود
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
با  حسینی،  تاسوعای  شب  عزاداری  مراسم  در  رشت  رشت، شهردار 
حضور در هیئت ابا صالح المهدی محله عینک ضمن تسلیت این ایام 
بر عزاداران واقعی آن امام، از اقدامات انجام شده در ماه محرم توسط 
شهرداری اظهار کرد: برداشتن گام بزرگ برای سالم سازی آب رودخانه 
های رشت از جمله این برنامه ها بود.ناصر حاج محمدی همچنین با 
ایام گفت:  این  افتتاح تصفیه خانه شیرابه پسماند سراوان در  اشاره به 
شهرداری موفق شده است روزانه ۲۵۰ هزار لیتر شیرابه ناشی از پسماند 
این منطقه را به آب پاک تبدیل کند و ساالنه نزدیک به ۱۰۰ هزار متر 
مکعب شیرابه تصفیه گردد.وی همچنین با توجه به ظرفیت های طبیعی 
فراوان آب بندان در رشت افزود: ساخت مصنوعی این آب بندان ها شاید 
میلیاردها دالر هزینه در برداشت اما به دلیل وجود این موهبت الهی در 
رشت، مقرر شد با پیگیری های معاون گیالنی رییس جمهور و رییس 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر، مبالغ قابل توجهی برای بهسازی این 
مهم تخصیص یابد.شهردار رشت با اشاره به بدهی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد 
تومانی و حقوق های شش ماهه معوق کارکنان این شهرداری در هنگام 
تصدی خاطر نشان کرد: شهرداری رشت با وجود ۴ هزار کارمند، 3۰ 
میلیارد تومان در ماه حقوق می پردازد و واضح است که تامین همین 

مبلغ برای شهرداری، کار آسانی نیست.
این مسئول با بیان اینکه شهرداری رشت روزانه ۸۰۰ تن زباله از 
سطح شهر جمع آوری می کند از سرکشی بیش از ۲۰۰ بار به منطقه 
سراوان از زمان تصدی تاکنون خبر داد و افزود: رشت بهترین مردمان، 
بهترین آب و هوا و بهترین اکوسیستم در کره زمین را دارا است و این 
شایستگی ها موجب تالش مضاعف برای حل مشکالت شهر شد.حاج 
محمدی گفت: گیالن بهترین استان شمالی کشور است اما مرکز این 
استان تنها شهری است که در آن فاضالب های خانگی بطور مستقیم  
وارد رودخانه می شوند که همین موضوع به نوبه خود شرایط شهر را 

بسیار بغرنج کرده است.
وی تصریح کرد: در منطقه عینک تعداد زیادی از فاضالب خانگی 
بطور مستقیم به تاالب عینک وارد می شود اما دست هایی وجود دارد 
که نمی گذارد سرمایه گذار به راحتی وارد شهر شود تا اقدام به سرمایه 
گذاری کند.شهردار رشت ادامه داد: سرمایه گذار ها برای سرمایه گذاری 
در بخش های مختلف شهر اعالم آمادگی کرده اند اما عقب ماندگی 

های شهر مانع از همکاری با سرمایه گذاران می شود.

همزمان با هفته دولت ۶3 پروژه برق رسانی
توسط شرکت توزیع برق شهرستان  اصفهان صورت گرفت

برق  توزیع  شرکت   مدیرعامل 
شهرستان اصفهان در نشست خبری 
با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات 

انجام شده ، گفت:
را  محور   ۷ طرح ها  دراجرای   
اجرای  اول،  محور  که   می کنیم، 
متقاضیان  برق  تأمین  برای  پروژه ها 
بود که تعداد مشترکان اضافه شده به 
شرکت توزیع برق اصفهان، ۲۰ هزار 
مشترک در بخش های مختلف است. 
از  بیش  اصفهان  شرق  در  همچنین 
۶۰ کیلومتر شبکه های فشار متوسط 
را افزایش دادیم تا مردم این بخش در 
تولید محصوالت کشاورزی و پرورش 

ماهی موفق تر عمل کنند.
برق  توزیع  شرکت   مدیرعامل 
شهرستان اصفهان، تصریح کرد: در 
محور دوم توسعه شبکه برق و اجرای 
قدرت مانور را دنبال می کردیم که با 
رسیدن به این هدف، پایداری توزیع 
برق مشترکان افزایش می یابد و بار 
شبکه کاهش پیدا می کند. همچنین 
زیرساخت های  توسعه  محور  این  در 
GIS را دنبال می کردیم و در تالش 
دولت  درصد  صد  اجرای  هستیم 
الکترونیک را در شرکت برق اصفهان 
محقق کنیم که در همین راستا و در 
 ۹۵ از  بیش  کرونا،  سخت  شرایط 
غیرحضوری  را  برق  خدمات  درصد 

انجام دادیم.

 : د کر یح  تصر ن  ا پیر پیر
زه گیری  ندا ا نقاط  هوشمندسازی 
اطالعات  تبادل  و  پارامترهای شبکه 
بین نقاطی که اطالعات را به صورت 
ارتباط  نیز  و  هوشمند ضبط می کنند 
سازنده با مشترکانی که دارای کنتور 
هوشمند هستند از دیگر اهداف شرکت 

توزیع برق شهرستان بوده است.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
 : د ا د مه  ا د ا ن،  صفها ا شهرستان 
بهینه سازی شبکه ها به عنوان محور 
اساس  این  بر  که  بود  مطرح  بعدی 
اصالح ساختار شبکه و توسعه مبلمان 
گرفت.  قرار  کار  دستور  در  شهری 
محورهای  از  دیگر  یکی  همچنین 
بود  شبکه  مراکز  کنترل  گانه،  هفت 
بد.  یا فزایش  ا قطع  کلیدهای  که 
د  یجا ا و  شبکه  کل  مونیتورینگ 

اهداف  دیگر  از  شبکه  اتوماسیون 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

بود.
پیرپیران اظهار کرد: رفع سریع 
ن  شهرستا ه  حوز ر  د موشی ها  خا
اصفهان از دیگر اهداف بوده است،در 
هر  ازای  به  خاموشی   ۱3۹3 سال 
مشترک ۸۵۰ دقیقه بود که با اصالح 
اکنون  هم  عدد  این  زیرساخت ها 
است،  یافته  کاهش  دقیقه   ۱۵۰ به 
شرکت  چشم انداز  در  که  درحالی 
این  اصفهان  شهرستان  برق  توزیع 
هر  ازای  به  دقیقه   3۰ به  باید  رقم 

مشترک کاهش یابد.
وی تصریح کرد: آخرین محور، 
اجرای طرح کاهش تلفات بود. در حال 
حاضر تلفات شرکت برق اصفهان ۶ 
درصد است که در چشم انداز ترسیم 

شده این رقم باید به کمتر از ۵ درصد 
در  استاندارد  شرایط  تا  یابد  کاهش 

شبکه ها افزایش یابد.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان، خاطرنشان کرد:  شهرستان 
طرح »برق امید« از سوی وزیر نیرو 
مطرح شده، اما هنوز ابالغ نشده است. 
این طرح برای مشترکان کم مصرف و 
خوش حساب است که باید در آینده ای 
نزدیک اجرایی شود تا مصرف برق به 

یک مصرف منطقی برسد.
تبدیل  اینکه  بیان  با  پیرپیران 
خود  کابل های  به  مسی  سیم های 
برق  کابل  سرقت  شدت  به  نگهدار 
و شبکه را کاهش داده است، گفت: 
اصفهان،  روستای   ۴۰۰ از  هم اکنون 
شبکه های برق ۱۵۰ روستا به شکل 

۱۰۰ درصد اصالح شده است.
ی  ژ نر ا ز  ا ه  د ستفا ا ی  و
انرژی پاک را  خورشیدی به عنوان 
نیرو دانست  اولویت های وزارت  از 
را  برق  که  نرخی  متوسط  افزود:  و 
در  است،  تومان   ۸۵ می فروشیم 
خورشیدی  برق  خریداری  که  حالی 
از تولیدکنندگان حدود یکهزار تومان 
است.  تومان   ۸۵ نرخ  برابر   ۱۲ و 
بنابراین استفاده از انرژی خورشیدی 
زمان بر است و باید زیرساخت های 
الزم  فرهنگ سازی  و  یجاد  ا آن 

انجام شود.

با صرف اعتبارات جاری و داخلی 
شهرستان  در  آبی  پروژه   ۱۱ تعداد 
بهره  به  و  اتمام  و  انجام  اسالمشهر 

برداری رسید . 
به گزارش روابط عمومی شرکت 
استان  غربی  جنوب  فاضالب  و  آب 
روز  طی  که  برنامه  این  در  تهران 
و  ماه  شهریور   ۵ مورخ  چهارشنبه 
حضور  با  و  دولت  هفته  مناسبت  به 
، تعضای شورای  فرماندار و بخشدار 
ن  ستا شهر لین  مسئو و  سالمی  ا
اسالمشهر برگزار شد تعداد ۱۱ پروژه 
عمرانی آبرسانی افتتاح و رسما به بهره 

برداری رسید . 
در آئین اتمام عملیات لوله گذاری 
و  متر   ۲۵۰۰ طول  به  انتقال  خط 
آشامیدنی  آب  برداری  بهره  افتتاح 
نژاد  لدنی  روستای چیچکلو مهندس 
مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان 
تهران ضمن تشریح عملیات و اقدامات 
انجام شده طی سالجاری در شهرستان 
اسالمشهر یادآور شد : علیرغم پیک 
مصرف ، شیوع بیماری کرونا و افزایش 
قابل توجه آب آشامیدنی و از طرفی 
مشکالت مالی موجود ، الحمدهلل طی 
۵ ماه گذشته تعداد ۱۱ پروژه آبرسانی 
است  شده  انجام  شهرستان  این  در 
که شامل احداث خطوط آب ، توسعه 
شبکه ، اصالح شبکه ، توسعه خطوط 
انتقال ، حفر و تجهیز ۵ حلقه چاه ، 
ترمیم جدار ۱۵حلقه  و  رفع دفرمگی 
چاه  حلقه   ۹ بهسازی  و  احیاء   ، چاه 
 ، چاه  حلقه   ۱۷ مجدد  مهندسی   ،
مهندسی مجدد ۴ باب ایستگاه پمپاژ 
و دیوار کشی تاسیسات به طول 3۲۰۰ 
با صرف هزینه ای معادل  متر جمعا 
3۹ میلیارد و دویست میلیون تومان در 
راستای خدمت رسانی به شهروندان و 

مشترکین محترم شهستان اسالمشهر 
و شهر و روستاهای تابعه انجام و اتمام 

و در حال بهره برداری می باشد . 
ن  ستا شهر ر  ا ند ما فر سپس 
اسالمشهر ضمن قدردانی از اقدامات 
طی  غربی  جنوب  آبفای  خدمات  و 
بارها و   : سخنانی  خاطر نشان کرد 
در جلسات مکرر اعالم کرده ایم که 
آبفای جنوب غربی با وجود مشکالت 
بلحاظ  آب  مصرف  افزایش  و  گرما 

شیوع بیماری منحوس کرونا با تمام 
این مشکالت  مقابل  توان  و  قدرت  
خدمات  انجام  با  و  کرده  ایستادگی 
تامین  ضمن  خداپسندانه  و  خالصانه 
و توزیع مطلوب آب شرب شهروندان 
ما شاهد  با کمیت و کیفیت مطلوب 
زمینه  این  در  چالشی  و  مشکالت 

نبوده ایم . 
بر  کید  تا با  ر  مرسلپو کتر  د
غنیمت شمردن فرصت خدمت گفت 

: در راستای توفیق خدمت رسانی به 
این  که  شاکریم  را  خدا  شهروندان 
فرصت را در اختیار ما قرار داده است و 
باید بدانیم که روزها می آیند و میروند 
ماندگار  ها  مسئولیت  و  مدیریت  و 
نیستند و در راستای خیر و صالح دنیا 
و آخرتمان باید قدر فرصتها را بدانیم 
و با اقدامات و خدمات شایسته برای 
شهروندان و هم وطنان نامی نیک از 

خود به یادگار بگذاریم . 

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد

آئین افتتاح چندین پروژه عمرانی به مناسبت هفته دولت

تن  هزار   ۱۰ گفت:  اراک  راه آهن  مدیرکل 
محصوالت  از  واگن  قالب۱۸۰  در  نفتی  مواد 
سال  ابتدای  از  کرمانشاه  و  شازند  پتروشیمی 
جاری تاکنون از سوی این اداره کل به خارج از 

کشور صادر شد.
ین  ا درات  صا فزود:  ا نی   قربا محمدرضا 
محصوالت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

کشورهای  از  یکی  به  یافته،  افزایش  درصد   ۲۵
کرد:  خاطرنشان  است. وی  شده  انجام  همسایه 
سال جاری  ابتدای  از  بارگیری  تن  هزار   3۸۴
نسبت  که  شد  انجام  اراک  راه آهن  در  تاکنون 
افزایش  درصد   ۱۷ گذشته  سال  مشابه  مدت  به 

یافته است.
قربانی با بیان اینکه ۲۹۱ میلیون تن کاال با 

احتساب شاخص )تن کیلومتر ( از مبدا به مقصد 
اراک جابجا  راه آهن شهرستان  اداره کل  توسط 
شده است افزود : این رقم نسبت به مدت مشابه 
یافته است. وی  افزایش  درصد   ۲۲ گذشته  سال 
اداره  مقصد  به  مبداء  کیلومتر  تن  افزایش  افزود: 
حمل  از  نشان  مدت  این  در  اراک  آهن  راه  کل 
بار توسط این راه آهن در فاصله های زیاد است.

مدیرکل راه آهن: 10 هزار تن مواد نفتی از راه آهن اراک به خارج از کشور صادر شد
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 ایالم-    آذر یعقوبیان:  
استان  بهزیستی  مدیرکل 
ایالم گفت: عموم مردم می 
را در آستانه  نذورات عام خود  توانند 
تاسوعا و عاشورای حسینی به صورت 
همدل«  »ایران  پویش  به  خشک 
 برای کمک به نیازمندان اهداء کنند.

»زهرا همتی« اظهار داشت: مشارکت 
هدفمند  به  همدل  ایران  پویش  در 
شدن نذورات و رسیدن آنها به دست 

نیازمندان واقعی منجر می شود.
مردم  ریم  میدوا ا فزود:  ا وی 
طرح  به  تحویل  با  را  خود  نذورات 
پویش »ایران همدل« به مددجویان 

و نیازمندان واقعی برسانند.
ن  ستا ا یستی  بهز کل  یر مد

ز  ا پویش  این  شد:  یادآور  ایالم 
صفر  ماه  پایان  تا  سعیدغدیر  عید 
گشایی  گره  همدیگر  »از  شعار  با 

هزینه  تامین کمک  با هدف  کنیم« 
موزشی  آ معیشتی، تهیه اقالم کمک 
دانش آموزان و دانشجویان و وسایل 

اجرا  مددجویان  درمانی  و  بهداشتی 
می شود.

»زهرا همتی« راه های همدلی 
های  کمک  واریز  را  پویش  این  در 
نقدی به شماره کارت ۶۰۷۷-۶۲۷۷-

هف  افزارهای  نرم   ،۷۷۷۷-۷۷۷۷
هشتاد، آپ، سکه، ۷۲۴، تاپ، همراه 
کارت، ستاره یک، کیپاد، صاپ، فون 
پی، پات، سیگنال و کد دستوری # 

۱۴* اعالم کرد.
کمک  ساخت:  خاطرنشان  وی 
و  قالم  ا شامل  نقدی  غیر  های 
نذورات  و  غذایی  خشک  جیره های 
محترم  خیرین  و  مذهبی  هیٔات های 
شهرستان ها  بهزیستی  ادارات  توسط 

جمع آوری می شوند.

مدیرکل بهزیستی ایالم:

عزاداران نذورات عام خود را به پویش »ایران همدل« اهداء کنند
طرح   ۱۰ از  برداری  بهره  دولت  هفته  با  همزمان 

عمرانی در بهارستان صورت گرفت
شهردار بهارستان در مراسم بهره برداری پروژه های شهر بهارستان 
گفت:: آیین کلنگ زنی بهره برداری پروژه های شهرداری بهارستان با 
۲۰۵ میلیارد تومان هزینه در دستور کار قرار داده شده و این در حالی 
است که هزینه در نظر گرفته شده معادل بودجه دو سال ۹۸ و ۹۹ این 

شهر است.
بحیرایی با اشاره به اینکه  در سال ۹۸ صددرصد بودجه را جذب 
کردیم و تعهدات خود را عمل کردیم خاطر نشان کرد: امسال هم در 
تالش هستیم بودجه به صورت کامل جذب شود و تحقق این موضوع 
تالش تمام نهادها را می طلبد تا اتفاقات مطلوبی در این شهر اجرایی 

شود.
شهردار بهارستان افزود:.  این طرح ها شامل آغاز عملیات پروژه فیبر 
نوری شهر، بازار فدک، زمین چمن مصنوعی و افتتاح آفرودلند، رستوران 
ماه نقره ای، گلخانه، پارک کوهستان و توسعه ۱۰ هکتار فضای سبز است.

و  پارکینگ  عصر)عج(،  ولی  طرح های پارکینگ  از  برداری  بهره 
روکش،  شامل  )عج(  عصر  ولی  بلوار  افتتاح  و  الفت  حاشیه  رو  پیاده 
بلوک فرش، گلکاری، مبلمان و نورپردازی از دیگر طرح های شهرداری 

بهارستان محسوب می شود.
عملیات اجرایی طرح فیبر نوری به طول ۱3۰ کیلومتر در سطح 
شهر و با ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار، طرح بازار فدک به مساحت ۲ هزار 
و ۴۸۰ متر مربع با اعتبار 3۵۰ میلیارد ریال و زمین چمن مصنوعی با 

مساحت هفت هزار متر مربع و ۵۰ میلیارد ریال آغاز شد.
همچنین بهره برداری از پروژه آفرودلند به مساحت ۱۰ هزار متر 
مربع با هزینه ۱۶۰ میلیارد ریال، رستوران ماه نقره ای در یکهزار و ۵۰۰ 
متر مربع با  هزینه ۶۹ میلیارد ریال، گلخانه با یکهزار و ۸۰۰ متر مربع 
و ۵3 میلیارد ریال، پارک کوهستان و توسعه ۱۰ هکتار فضای سبز به 
طول ۲ هزار متر و با هزینه ۶ میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال، پارکینگ 
ولی عصر )عج( در ۹۰۰ متر مربع با هزینه یک میلیارد ریال، پارکینگ 
با هزینه ۱۵ میلیارد  الفت در یکهزار و ۵۰۰ متر و  پیاده رو حاشیه  و 
ریال و بلوار ولی عصر شامل روکش، بلوک فرش، گلکاری، مبلمان و 
نورپردازی  در ۵۰۰ متر با هزینه  ۱۱ میلیارد ریال انجام شد. مهدی 
افتتاح و کلنگ زنی  آئین  بهارستان   در  اسدیان رئیس شورای شهر 
پروژه های شهرداری بهارستان با بیان اینکه حدود 3۰ سال است که 
بهارستان دچار کم مهری مسئوالن استان شده، افزود: امیدوارم بهارستان 

با داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب به جایگاه خوبی برسد.
وی ادامه داد: بدون شک امروز یکی از روزهای بیاد ماندنی برای 
برای مردم و  این شهر  زیرا حضور مسئولین در  بهارستان است  شهر 

ما مهم است.
رئیس شورای شهر بهارستان   افزود: همراهی شهروندان می تواند 
در پیشرفت شهر مؤثر باشد بنابراین همه باید در پیشرفت شهر پرظرفیت 

بهارستان کمک کنیم.

ایالم:  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
هفته تعاون فرصتی مناسب جهت تبیین عملکرد بخش 

تعاون است
 جلسه ستاد گرامیداشت هفته تعاون استان ایالم با حضور مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای ستاد گرامیداشت هفته تعاون در محل 
سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایالم برگزار شد.

شیرخانی در این جلسه ضمن تاکید بر عنصر خالقیت و نوآوری در 
برنامه های هفته تعاون، گفت: هفته تعاون به نوعی مرتبط با تعاونی ها 
می باشد و شرکت های تعاونی ها باید به صورت خود جوش برای برگزاری 
هر چه بهتر آن اقدام نمایند زیرا هفته تعاون و مراسم آن به عنوان آیینه 
یک سال تالش و کوشش شرکت های تعاونی ها است که نمود آن در 

طی این یک هفته باید به اطالع عموم مردم برسد.
وی تصریح کرد: هفته تعاون فرصت مناسبی جهت بیان مشکالت 
و مسائل موجود و هم اندیشی تعاونگران با مسئولین و دست اندرکاران 

این بخش مهم اقتصادی است.
شیرخانی اظهار کرد: همه باید تالش نمایند تا از فرصت و ظرفیت 
ایجاد شده در هفته تعاون در جهت تبیین عملکرد بخش تعاون، مطالبات 
و انتظارات این بخش به نحو مطلوب و شایسته استفاده کرده و برنامه ها 

می بایست با فکر،کار و ایده های جدید در طول این هفته برگزار گردد.
شیرخانی ادامه داد: باید اعتماد به بخش تعاون بازگردانده شود که 
به همین منظور در وزارتخانه سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون راه 
اندازی شده و تمام اطالعات تعاونی ها اعم از بخشنامه ها، جلسات هیات 
مدیره، سامانه هوش تجاری، مصوبات تعاونی ها و ... در آن به روز رسانی 

می شود و همه اعضا کامال به تمامی امور واقف هستند .
شیرخانی گفت: سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون به منظور فراهم 
شدن شرایط الزم برای ارائه خدمات الکترونیک به مدیران، بازرسان و 
اعضای شرکتها و اتحادیه های تعاونی و نیز متقاضیان تشکیل شرکتها و 

اتحادیه های تعاونی راه اندازی شده است.
وی در پایان گفت: تبلیغات محیطی، تجلیل از تعاونی های برتر در 
۱۵تا۱۹ شهریور با حضور استاندار و مقامات محلی، دیدار با نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه شهر ایالم و استاندار، برگزاری نشست خبری 
در فضای مجاز، حضور در خبرگزاری ها و برنامه های زنده رادیویی، حضور 
در گفتگو ویژه خبری و افتتاح تعاونی، اهم اقدامات پانزدهمین جشنواره 

تعاونی های برتر استان است

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ؛
رشد ۸۸ درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

استان مرکزی
 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: در سال ۹۲ در 
بخش کشاورزی یک هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده 
است و در پایان سال ۹۸ به سه هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده است. مجید 
آنجفی اظهار کرد: در سال های اخیر بر اساس سیاست گذاری های انجام شده 
در بخش کشاورزی، با انجام کار کارشناسی، تزریق سرمایه، فعالیت های 
آموزش و ترویج، تأمین ارقام و نژادهای برتر، توسعه مکانیزاسیون و جذب 

تسهیالت از منابع مختلف دستاوردهای خوبی در این حوزه شاهد بودیم.
وی ادامه داد: در سال ۹۲ تولید تخم مرغ در استان 3۲ هزار تن بود 
در حالی که تا پایان سال ۹۸ به 3۸ هزار تن افزایش یافته است. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: سال ۹۲ تولید سالیانه عسل 
در استان ۶3۵ تن بوده است و در پایان سال گذشته به یک هزار و ۱۰۸ 
تن رسیده است که رشد ۷۴ درصدی را نشان می دهد. آنجفی افزود: در سال 
۹۲ تولید شیر در استان 3۲۱ هزار تن بوده است که اکنون به 3۴۸ هزار تن 
رسیده است و انتظار می رود تا پایان سال با بهره برداری از چند پروژه بزرگ 
بخش دام در استان میزان تولید شیر به ۲ برابر تولید فعلی یعنی از 3۴۸ هزار 
تن به ۶۶۰ هزار تن افزایش پیدا کند. وی بیان کرد: سال ۹۲ تولید مرغ 
در استان ۵۲ هزار تن بوده و در پایان سال ۹۸ با وجود نوسانات نرخ ارز و 
مشکالت مربوط به خرید نهاده های دامی به ۷۰ هزار تن تولید دست پیدا 
کردیم که حاکی از افزایش 3۴ درصدی در این حوزه است. به گفته رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تولید آبزیان خوراکی شامل ماهیان 
سردابی و گرمابی از ۲ هزار و ۴۰۰ تن در سال ۹۲ تا پایان سال گذشته 

به ۶ هزار و 3۵۵ تن رسیده است که رشد ۶۴ درصدی را نشان می دهد.
آنجفی در خصوص میزان سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان عنوان 
کرد: سال ۹۲ در این بخش یک هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
انجام شده است و در پایان سال ۹۸ به سه هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده 

که نشان از رشد ۸۸ درصدی در این حوزه است.

اگر هنوز کارت سوخت نگرفته اید بخوانید؛
زمان صدور کارت سوخت به ۳ ماه افزایش یافت!

صدور کارت سوخت در حالی که در سال ۱3۹۸ از زمان درخواست بین یک 
ماه تا ۴۰ روز زمان نیاز داشت، اما حاال  این زمان به دلیل شیوع کرونا و دورکاری 
برخی کارکنان امسال طوالنی تر شده اما طبق گفته سخنگوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی مدت زمان انتظار برای صدور کارت سوخت حداکثر سه ماه است.

استفاده از کارت سوخت از تابستان سال گذشته برای تمامی افرادی که خودروی 
بنزینی داشتند، الزامی شد تا مقدمه ای برای سهمیه بندی بنزین در آبان ماه همان سال 
باشد. با این حال در ابتدا افراد این موضوع را جدی نگرفتند و با اعالم سهمیه بندی 

صف درخواست صدور کارت سوخت طوالنی شد.
با  بتدریج  اما  ساخت،  همراه  تاخیر  با  را  کارت سوخت  که صدور  موضوعی 
بین  فاصله  و  شد  کوتاه تر  صف  خود،  این  سوخت  کارت های  به  افراد  دسترسی 
درخواست تا صدور کارت به کمتر از ۴۰ روز رسید. اکنون در شرایط پدید آمده دوباره 
این فاصله زمانی به چند ماه افزایش یافته و در مواردی کارت هایی که ابتدای سال 
درخواست صدور آن به پلیس +۱۰ داده شده، هنوز به دست متقاضیان نرسیده است.

باره  این  نفتی در  فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های 
گفت: درخواست های ماه اردیبهشت به  طور کامل صادر شده است و هم اکنون 

درحال صدور درخواست های ماه خرداد هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر کسی پس از سه ماه کارت سوخت به دستش نرسید، 
باید مراتب را از درگاه اینترنتی epolice.ir و با وارد کردن شماره پالک خودرو، 
پیگیری کند، اظهار کرد: ممکن است یکی از دالیل تأخیر در ارسال کارت سوخت، 

حضور نداشتن متقاضی در آدرس قید شده به هنگام مراجعه مأمور پست باشد.
متقاضیان  اینکه  بیان  با  نفتی  های  فراورده  پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
می توانند با استعالم کارت سوخت خود در سامانه پلیس، از محل نگهداری کارت 

خود در مراکز پست مطلع شوند و برای دریافت آن اقدام کنند.
کاهی با بیان اینکه پیش از این حداکثر مدت انتظار برای صدور کارت سوخت 
کمتر از دوماه بود، اما با شرایط بوجود آمده این مدت انتظار به حدود سه ماه افزایش 
یافته است، افزود: این افزایش زمان صدور کارت سوخت تنها مربوط به خودروهای 
شخصی است.وی تأکید کرد: مدت انتظار صدور کارت سوخت خودروهای عمومی 

همچون گذشته بوده و وقفه ای در این زمینه به وجود نیامده است.
در خواست المثنی کارت هوشمند سوخت

طبق اعالم شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، صدور کارت سوخت هوشمند 
المثنی فقط از طریق دفاتر پلیس +۱۰ مقدور است، زیرا افرادی سودجو با هدف 
بانکی و کالهبرداری از هموطنان و سوء  دستیابی به اطالعات شخصی و کارت 
استفاده های احتمالی اقدام به ایجاد  سایت های غیرمجاز کرده اند. بنابراین کسانی 
اند،  نیز درخواست صدور کارت سوخت نکرده  تاکنون  ندارند و  که کارت سوخت 
میتوانند خود یا وکیل قانونیشان با در دست داشتن مدارک هویتی مالک خودرو و 
وسیله نقلیه به مراکز پلیس + ۱۰ مراجعه کنند. حذف رمز کارت سوخت نیز در این 
دفاتر قابل انجام است.مدارک هویتی مالک برای درخواست المثنی کارت هوشمند 
سوخت نیز به شرح زیر است: برای اشخاص حقیقی، یکی از مدارک شناسایی معتبر 
مالک وسیله نقلیه شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نیاز است. 
برای اشخاص حقوقی نیز معرفی نامه رسمی از سازمان یا شرکت مربوطه با امضاء 
و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نماینده نیاز 
است. دارندگان وکالتنامه معتبر قانونی از مالک نیز می توانند با ارائه مدارک شناسایی 
معتبر شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نسبت به اخذ خدمات 
مورد نیاز اقدام کنند.در مورد خودروهای لیزینگی )خودروهای اجاره به شرط تملیک(، 
اسناد و مدارک در اختیار استفاده کننده خودرو شامل کارت خودرو مالک عمل است. 
مدارک شناسایی وسیله نقلیه نیز شامل کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت 

وسیله نقلیه یا بنچاق محضری به همراه بیمه نامه شخص ثالث معتبر می شود.
اما برای تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر پلیس +۱۰ واریز مبلغ ۱۰ هزار تومان 
در پایانه های pos بانک ملت مستقر در این دفاتر و  اخذ رسید ثبت درخواست کارت 
هوشمند سوخت المثنی از کاربر، مراحلی است که باید طی شود.کسانی که در سایت 
دولت همراه ثبت نام کرده اند، نیازی به ارائه درخواست المثنی ندارند. کارت سوخت 

این اشخاص از طریق اداره پست به آدرسی که اعالم کرده اند ارسال می شود.
نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت

www.epolice. متقاضیان کارت های هوشمند سوخت ابتدا باید وارد سایت
ir شده و سپس بر روی گزینه کارت سوخت کلیک کنند. بعد در قسمت پیگیری 
صدور کارت سوخت نسبت به وارد کردن نوع و شماره پالک خودرو اقدام و روی 

گزینه پیگیری کارت سوخت کلیک کنند.
در این قسمـت، شماره مرسوله پستی نمایان می شود که با کلیک روی گزینه 
شرکت پست که به رنگ آبی نوشته شده، وارد سامانه رهگیری مرسوالت می شوید 

و با فعال کردن گزینه جست وجو، وضعیت کارت سوخت مشخص می شود.
متقاضیان به منظور اطالع دقیق از وضعیت کارت سوخت هم با کلیک روی 
گزینه مشاهده جزئیات کامل مرسوله می توانند از آخرین وضعیت کارت خود باخبر 
شوند. هم چنین افرادی که کارت سوخت آن ها از سال ۱3۹۴ صادر و در باجه های 
معطله پست مانده، می توانند در قسمت رهگیری مرسوله پستی آن را پیگیری کنند 
و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت و سند خودرو به اداره پست مورد 

نظر خود مراجعه و کارت سوخت خود را دریافت کنند.

رئیس دادگستري شهرستان سرخس در بازدید از پاالیشگاه خانگیران عنوان کرد؛
نقش مؤثر شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد در خودکفایي

 و ساخت قطعات مورد نیاز صنعت گاز 
سمیه  مشهد 
دادگستري  باقرزاده:رئیس 
سرخس  مرزي  شهرستان 
اقتصاد  هاي  سیاست  اجراي  گفت: 
لید  تو ر  د یي  تکا ا د خو و  ومتي  مقا
قطعات مورد نیاز صنعت گاز به دست 
متخصصان داخلي، راهکار ایستادگي در 
برابر تحریم هاي ظالمانه دشمنان است.

حجت االسالم محمد نجف زاده 
در حاشیه بازدید از پاالیشگاه خانگیران 
به  توجه  با  افزود:  فوق  مطلب  بیان  با 
نقش مهم و حیاتي این مجتمع گازي 
در تامین انرژي کشور جمعي از قضات 
شهرستان سرخس بازدیدي از واحدهاي 
با تالش  نزدیک  از  و  عملیاتي داشتند 
شبانه روزي تالشگران صنعت نفت و 
گاز در این خطه مرزي و فرآورش گاز 

طبیعي آشنا شدند.
وي اظهار داشت: با وجود وضعیت 
کشور در خصوص شیوع بیماري کرونا ، 
کارکنان خدوم این مجتمع گازي افزون بر 
مشارکت در انجام فعالیت هاي تعمیراتي 
با رعایت پروتکل هاي بهداشتي، نقش 
بسزایي در خودکفایي و ساخت قطعات 

مورد نیاز صنعت گاز دارند.
کرد:  تاکید  مسئول  مقام  این 

پاالیش  شرکت  استقرار  به  توجه  با 
خطه  این  در  نژاد  هاشمي  شهید  گاز 
خانگي  مشترکان  گاز  تامین  و  مرزي 
کشور،  شمال شرق  و  شمال  حوزه  در 
ما در دستگاه قضایي به همراه اعضاي 
شوراي تامین و با همکاري و همراهي 
رصد  را  امنیتي  موارد  همه  پاالیشگاه، 

امنیت  برقراري  ضمن  تا  کنیم  مي 
کامل در منطقه، وقفه اي در روند تولید 

پاالیشگاه رخ ندهد.
در  اینکه  از  تمجید  ضمن  وي 
همه  در  یمني  ا رعایت  پاالیشگاه، 
بیان  زند  مي  را  نخست  حرف  جا 
داشت: طبق گزارش هاي اعالم شده 

براي  فوتي  حادثه  گونه  هیچ  تاکنون 
کارکنان پاالیشگاه رخ نداده و مجموعه 
ایمني  فرهنگ  اشاعه  با  پاالیشگاه 
در  جدي  هاي  گام  کارکنان،  بین  در 
و  انساني  حوادث  از  پیشگیري  زمینه 
صیانت از تجهیزات صنعت عظیم گاز 

برداشته است.

آگهی موضوع ماده قانون 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اصالحی
 قطعه یک  ایالم 

برابر رای شماره ۱3۹۸۶۰3۱۵۰۰۱۰۰۲۷۱۱ مورخ ۱3۹۸/۰۹/۰3 هیات اول / هیات 
دوم موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر احمدبیگی ، فرزند ابراهیم ، به 
کد ملی ۶3۴۹۶۴۶۲۱۵ ) ششدا نگ( یک باب ساختمان ، به مساحت  ۱۶۶/3۲ متر مربع ، 
پالک ۲۷۸ فرعی از ۱۶۴۸ اصلی، واقع در ایالم- خ ربابه کمالی – خ ابن سینا – تقاطع خ 
شهید قبادیان ، خریداری شده از ابراهیم احمد بیگی و منتسب به مالکیت علی پاشاپوریان 
، که در آگهی قبلی نام متقاضی توسط روزنامه منشر کننده آگهی درج و منتشر نگردید.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانن ظرف مدت 
دو ماه و در مورد آگهی های ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی ، اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمتیند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم اعتراض طبق سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول۹۹/۰۵/۲۷

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۰۶/۱۱
     صفری – رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم  

آگهی تغییرات موسسه خیریه کودکان بی سر پرست نور امید شاهین دژ به 
شماره ثبت 3۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۹۲۶۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ ۱۸/۰۸/۱3۹۸ و مجوز شماره ۱3۷۴/۸/۶/۱۱ مورخ ۷/۱۲/۹۸ اداره بهزیستی 
شاهین دژ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- آقای زین العابدین فرجی الهی قبان 
کندی به شماره ملی ۲۹3۹۷۵۹۷۰۷به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای رسول 
رهبر به شماره ملی ۲۹3۸۲۶۴۴۸۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای اردشیر 
حیدری به شمارملی ۲۹3۹۶۱۵۷۴۸به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
وخزانه دار و یداله رهبر به کد ملی ۲۹3۸۵۵۸۵۵۴ عضو اصلی هیئت مدیره و 
یداله سهرابی محمودجیق به کد ملی ۲۹3۸۲۸۷3۵۶ عضو اصلی هیئت مدیره و 
علی اصغر محمد زاده به کد ملی ۲۹3۸۷۶۱۸۰۵ عضو اصلی هیئت مدیره بیگلر 
عبداله پوربه کد ملی ۲۹3۹۷۹3۶3۸ عضو اصلی هیئت مدیره و عادل آذرنوش 
به کد ملی ۲۹3۸۷۶۱۹۲۹ عضو اصلی هیئت مدیره و عیسی ولیزاده قشالق به 
کد ملی ۲۹3۰۴3۹۰۴۱ عضو اصلی هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند 
. ۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل )اردشیر حیدری( یا رئیس هیات 
مدیره زین العابدین فرجی الهی قبان کندی و خزانه دار )اردشیر حیدری (و با 
مهر موسسه معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهین دژ )۹۶۷۴۱۲(

آگهی تغییرات موسسه خیریه کودکان بی سر پرست نور امید شاهین 
دژ به شماره ثبت 3۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۹۲۶۰ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱3۹۸ و مجوز شماره 
۱3۷۷۴/۸/۶/۱۱ مورخ ۷/۱۲/۹۸ اداره بهزیستی شاهین دژ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱-آقایان رسول رهبر بشماره ملی۲۹3۸۲۶۴۴۸۸ و زین العابدین 
فرجی الهی قبان کندی بشماره ملی ۲۹3۹۷۵۹۷۰۷ و یداله رهبر بشماره ملی 
۲۹3۸۵۵۸۵۵۴ و یداله سهرابی محمودجیق بشماره ملی ۲۹3۸۲۸۷3۵۶ و 
اردشیر حیدری بشماره ملی ۲۹3۹۶۱۵۷۴۸ و علی اصغر محمد زاده بشماره 
ملی ۲۹3۰۴3۹۰۴۱  بشماره  ولیزاده قشالق  و عیسی  ملی ۲۹3۸۷۶۱۸۰۵ 
بشماره  آذرنوش  عادل  و   ۲۹3۹۷۹3۶3۸ ملی  بشماره  پور  عبداله  بیگلر  و 
ملی۲۹3۸۷۶۱۹۲۹ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و ناصر صفائی ابشماره 

ملی ۶۲۸۱ ۲۹3۸۲۴۴۵۲۵ و صمد اکبری بشماره ملی ۲۹3۸۲۵۹۸۶۷ ۹ به 
عنوان الی البدل هیت مدیره بمدت سه سال انتخاب شدند. ۲- جعفر علیپور 
اقدم بشماره ملی ۲۹3۹۰3۶۱۴۴ به سمت بازرسین اصلی و خانم نوشین اروجی 
بشماره ملی ۲۹3۸۲۷۱۷۴3 به سمت بازرس علی البدل برای 3 سال مالی 
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهین دژ )۹۶۷۴۱۱(

آگهی تغییرات موسسه خیریه کودکان بی سر پرست نور امید شاهین دژ 
به شماره ثبت 3۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۹۲۶۰ به استناد صورتجلسه مجمع 
مورخ  و مجوز شماره ۱3۷۴/۸/۶/۱۱  مورخ ۱۸/۰۸/۱3۹۸  العاده  فوق  عمومی 
ماده ۱۶   -۱ : اتخاذ شد  ذیل  دژ تصمیمات  بهزیستی شاهین  اداره   ۷/۱۱/۹۸
اساسنامه اصالح و تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره موسسه از ۶ نفر به ۹ نفر 
افزایش یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهین دژ )۹۶۷۴۱۰(

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده کالسه۹۹۰۰۱۹۹اجرای ثبت سبزوار 
تولد:۱3۵۲/۰3/۰۸شماره  تاریخ  پدر:حسن  نام  طبسی  حسین  آقای  به  بدینوسیله 
که  شود  می  ابالغ  طبس  نشانی:روستای  شناسنامه:۱۷۴۴به  ملی:۰۷۹۱۵3۱۱۵۵شماره 
خانم مهری مطهری زاده جهت وصول تعداد۸۰عددسکه طال تمام بهارآزادی ذمی زوج 
به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 3۱۹۴مورخ۱3۸3/۰۵/۱۲دفترخانه ازدواج 
به  اجرائی  وپرونده  صادرنموده  اجرائیه  شما  شماره3شهرسبزوارعلیه  ۴3وطالق  شماره 
۱3۹۹/۰۴/۱۸محل  مورخ  گزارش  طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  کالسه۹۹۰۰۱۹۹در 
به شرح متن سند شناخته نشده،لذابنابه تقاضای بستانکارطبق ماده۱۸آئین  اقامت شما 
نامه اجرامفاداجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می 
شودوچنانچه ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت ضمنا طبق 
ماده۷۴ آئین نامه اجرا حساب های شما)حسین طبسی(نزد کلیه بانک ها و موسسات مالی 

و اعتباری وصندوق های قرض الحسنه بازداشت گردید.
تاریخ انتشار:سه شنبه۱3۹۹/۰۶/۱۱

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار 

به  تغییرات شرکت خاور سازان کویر هامون سهامی خاص  آگهی 
شماره ثبت ۷3۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۴۰۰3 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰3/۰۵/۱3۹۹ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: آقای فرهاد 
محبوبی به شماره ملی ۰3۱۱۲۹۶۰۷۶ و آقای غالمرضا محبوبی به شماره 
ملی ۵۴۵۹۱۷۹۷۸۵ و آقای آرمان محبوبی به شماره ملی ۰3۱۱۹۵۲۲۱۶ 
به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ۲ سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )۹۶۵۱3۴(

آگهی تغییرات شرکت خاور سازان کویر هامون سهامی خاص به شماره 
ثبت ۷3۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۴۰۰3 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ ۰3/۰۵/۱3۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آقای آرمان محبوبی به شماره 
ملی ۰3۱۱۹۵۲۲۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای غالمرضا 
محبوبی به شماره ملی ۵۴۵۹۱۷۹۷۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد 
محبوبی به شماره ملی ۰3۱۱۲۹۶۰۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای 
مدت باقیمانده ۲ سال انتخاب شدند. ۲.کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک 
و سفته و برات با امضاء آقای غالمرضا محبوبی و همراه با مهر شرکت معتبر و 
اوراق عادی با امضاء آقای غالمرضا محبوبی و همراه با مهر شرکت معتبر است 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری زاهدان )۹۶۵۱3۵(

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   ۶ شناسنامه  شماره  به  نظر به اینکه آقای محمد رشیدی نژاد   
کالسه ۸/۹۲/۹۹ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی سرباشه به شماره شناسنامه ۲۰۰ در تاریخ ۱3۹۴/۱۱/۱ در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه 

حین الفوت وی عبارتند از:
فاطمه سرباشه فرزند علی شماره شناسنامه   متولد ۱3۵۵/۲/۱ صادره از   فرزند متوفی

لیلی سرباشه فرزند علی شماره شناسنامه ۵ متولد ۱3۴3 صادره ح ۷ تربت حیدریه فرزند متوفی
غالمعباس رشید نژاد  فرزند علی شماره شناسنامه ۱ متولد ۱3۵۱ صادره ح ۷ تربت حیدریه فرزند متوفی
محمد رشیدی نژاد فرزند علی شماره شناسنامه ۵ متولد ۱33۸ صادره ح 3 تربت حیدریه فرزند متوفی

حسین صفوی فزند علی ش ش ۵ متولد ۱33۸صادره ح 3 تربت حیدریه فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶۲ ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 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 تحدید حدود اختصاصی 
بخش  اصلی   ۴ از  فرعی   3۹۸3 پالک  ساختمان  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید 
/آرا) شماره  رای  بموجب  دارد  قرار  بانک کشاورزی  آباد که در تصرف  قریه حسن   ۱۰
– ۱3۹۹۶۰33۲۱۱۸۰۰۰۷۷۱ مورخه ۹۹/۵/۱۱ – هیات اول / دوم محترم حل اختالف 
مستقر در ثبت شهرستان سنندج مستند به تبصره ۵ ماده ۱۴۸ اصالحی قانون ثبت و 
مواد ۱۴و۱۵ قانون ثبت در مورخ ۹۹/۷/۶ راس ساعت ۹ صبح بعمل خواهد امد لذا بدین 
وسیله از مجاورین و صاحبان حقوق دعوت می شود که در ساعت تعیین شده فوق در 
محل حاضر و در صورتیکه اعتراض به حدود و یا حقوق ارتفاقی داشته باشند از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود لغایت سی روز اعتراض خود را کتبا و مستقیمًا به این 
اذاره تسلیم نمایند ضمنا"متذکر میگردد که مطابق ماده ۸۶ آئین نامه اصالحی قانون 
ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض باین اداره می بایست با مراجعه ذیصالح 
قضائی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و گواهی را باین اداره تقدیم نماید در غیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نماید اداره ثبت بدونه توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد . 
تاریخ انتشار : ۹۹/۶/۱۱ 

هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه ۲ سنندج   م الف ۱۴۰۹۸ 

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۸۰۰۲۸۷۲ هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی محمد مهدی اسمعیلی انجدانی فرزند حسین شش دانگ یک 
قطعه زمین مشجر و محصور و مشتمل بر انباری به مساحت ۱۸/۵۶۴ مترمربع 
قسمتی از پالک ۵۸ اصلی به کالسه ۲۸3۷/۹3 در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری 
شده از حیدرمنصورکیایی مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : نوبت اول : ۲۸/۰۵/۱3۹۹ تاریخ انتشار 
: نوبت دوم : ۱۱/۰۶/۱3۹۹ شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

م الف ۱۹۹۰۴۰۴3

 رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری سمنان از برگزاری سوگواره عاشورا تا 
اربعین به مناسبت دهه دوم محرم در جنب سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان با رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی  خبر داد.
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
افزود:   فوق  خبر  بیان  با  بابایی  عباس  سمنان،  شهرداری 
و  شهیدان  ساالر  و  سرور  شهادت  سوگ  در  مراسم  این 
مصائب اهل بیت امام حسین )ع( پس از واقعه عاشورا در 

سمنان برگزار می شود و همراه با عزاداری ایام سوگواری 
سیدالشهدا )ع(، با حضور دلسوختگان حسینی به مدت ۱۰ 
شب در میدان عدالت روبروی دادگستری  سمنان بعد از 
نماز مغرب و عشاء با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی  

برپا می شود.
عباس بابایی در ادامه افزود: این مراسم با سخنرانی  
و با مداحی مداحان برجسته برگزار و به تعزیه خوانی و نوحه 

سرایی خواهند پرداخت.
وی در پایان با دعوت از تمامی عاشقان ابا عبداهلل )ع( 

و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت )ع( برای حضور  
در این مراسم گفت: ماه محرم فرصتی برای زنده نگه داشتن 
واقعه عاشورا و حماسه شهدای کربال و ارزش ها و فضایل 
دینی است که درس معرفت، انسانیت ،شرافت،عزت و آزادگی 

را به انسان می آموزد.
شایان ذکر است: این آیین به همت سازمان فرهنگی 
یا  لبیک  موکب  سمنان،  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
حسین)ع( سمنان، شورای محله محالت شهر سمنان و سپاه 

قائم آل محمد )عج( سمنان برگزار می شود.

  به مناسبت دهه دوم محرم برگزار می شود:
سوگواره عاشورا تا اربعین
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دعوت المپیکی های تکواندو به اردوی تیم ملی
اردوی تیم های ملی تکواندو پس از ماه ها تعطیلی، طی روزهای آتی با مجوز 

ستاد ملی مقابله با کرونا از سر گرفته می شود.
آرش فرهادیان، درباره زمان از سرگیری اردوی تیم های ملی تکواندو پس از 
صدور مجوز از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهار کرد: هنوز به فدراسیون تکواندو 
ملی  تیم های  اردوی  که هر چه سریع تر  منتظریم  کماکان  و  نشده  ابالغ رسمی 

تکواندو را از سر بگیریم.
 رییس سازمان تیم های ملی تکواندو خاطرنشان کرد: فکر می کنم با توجه 
به  ما  تمرینات  مجوز  آینده  روز  دو  یکی  نهایتا طی  گذشته  روزهای  تعطیالت  به 

فدراسیون ابالغ شود.
وی درباره زمان احتمالی آغاز اردوها، گفت: به این جمع بندی رسیده ایم که از 
ابتدای هفته آینده و با حداقل نفرات که حضورشان در اردو مورد نیاز است، اردوهایمان 

را با رعایت پروتکل های بهداشتی از سر بگیریم.
فرهادیان در پاسخ به این سوال که چه نفراتی به اردو دعوت می شوند، 
تکواندوی  المپیکی  ورزشکار  دو  حسینی  میرهاشم  و  پور  هادی  آرمین  گفت: 
ایران به همراه سجاد مردانی و یک ورزشکار دیگر  در بخش پسران به اردو 

دعوت می شوند.
وی در پایان گفت: در بخش دختران نیز نفراتی که شانس کسب سهمیه المپیک 
دارند به همراه دو یا سه حریف تمرینی که از آمادگی خوبی برخوردارند به اردو دعوت 
می شوند، درباره این موضوع نیز با سرمربی تیم ملی و نایب رییس بانوان فدراسیون 

تکواندو هماهنگی های الزم صورت گرفته است.

میراسماعیلی: می خواهیم در CAS سنت شکنی کنیم
گفت:  جودو  فدراسیون  رییس 
هیات  روادید  فردا  پس  و  فردا  احتماال 
اعزامی به دادگاه CAS صادر می شود.

به  ن  یرا ا جودوی  تعلیق  عمر 
رشته  این  و  رسیده  سال  یک  نزدیک 
ورزشی همچنان نمی تواند در مسابقات 
به  ن  یرا ا  . کند شرکت  لمللی  ا بین 
بر  مبنی  جودو  جهانی  فدراسیون  رای 
و  کرده  اعتراض  تعلیق  حکم  صدور 
المللی  بین  دادگاه  در  پرونده  این  حاال 

ورزش)CAS( باز است.
شهریورماه   ۲۶ روز  است  قرار 

دادگاه مربوط به تعلیق جودوی ایران با حضور طرفین)نمایندگان ایران و نمایندگان 
فدراسیون جهانی( تشکیل شود.

سفر  جزییات  آخرین  ایران  جودوی  فدراسیون  رییس  میراسماعیلی،  آرش 
و این پرونده را تشریح کرد و گفت: ما دو هفته قبل مدارک خود را به سفارت 
روادید  تا  است  فردا وقت سفارت  و پس  فردا  احتماال  و  دادیم  تحویل  سوییس 
خود را دریافت کنیم. اگر اتفاق خاصی نیفتد، ما یکی، ۲ روز قبل از موعد دادگاه 
با هیات اعزامی راهی سوییس می شویم. به هر حال به خاطر محدودیت های 

به وجود آمده بر اثر کرونا، باید کمی احتیاط کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که تمامی اعضای هیات اعزامی راهی سوییس 
می شوند یا خیر، عنوان کرد: بله، هم آقای سجادی و هم آقای داورزنی هم در 

این سفر همراه ما هستند و مدارکشان را به سفارت تحویل دادند.
رییس فدراسیون جودو درباره آخرین وضعیت پرونده عنوان کرد: ما دائما 
با دادگاه در تماس هستیم. روی چینش روز دادگاه بحث هایی بود. روی اینکه 
شهود به چه شکلی وارد شوند، ما اعتراض هایی داشتیم. البته موافقت هایی هم 
با درخواست های ما انجام شد. سعی می کنیم شرایط را طوری مهیا کنیم که 

مشکل خاصی در روز دادگاه به وجود نیاید.
میراسماعیلی در پاسخ به این سوال که چقدر به صدور رای به سود ایران 
امیدوار است، گفت: ما امیدواریم که دادگاه عادالنه قضاوت کند. اسناد، مدارک و 
لوایحی را آماده کردیم و می دانیم کارمان سخت است. معموال در پرونده هایی 
که ورزش ما در دادگاه CAS داشته، در هیچ کدام برنده نبوده، اما ما می خواهیم 
سنت شکنی کنیم. وی در پایان درباره اینکه رای نهایی دادگاه CAS چه زمانی 
صادر می شود، افزود: هنوز به ما اعالم نکردند که همان روز رای را می دهند یا 
چند روز بعد این اتفاق می افتد. البته منطقی است که دادگاه مدارک ارائه شده 

را بررسی کند و سپس رای بدهد.

تالش بیهوده بارسلونا؛
مسی به ۱۰ دلیل نمی ماند!

هرچند سران بارسا این روزها سخت در تالش برای ماندنی کردن مسی 
هستند ولی آنها از ۲ ماه پیش می دانند که جدایی این فوق ستاره قطعی است.

به گزارش مارکا، لیونل مسی در فصلی که گذشت، در خیلی از بازی ها با 
سری پایین و بدون اینکه تمایلی برای حضور در میکسدزون داشته باشد راهی 
رختکن شد. این شرایط حتی در مواقعی که بارسا بازی های خود را پیروز شده 

بود نیز وجود داشت.
فوق ستاره آرژانتینی در طول فصل دالیل کافی برای تصمیم به ترک بارسلونا 

را پیدا کرد و در نهایت به این قطعیت رسید که زمان جدایی فرا رسیده است.
هر چه از فصل سپری شد، مسی بیشتر اطمینان یافت که باید روی ایده 
ترک نوکمپ به شکلی جدی تر فکر کند و در نهایت هفته گذشته با ارسال یک 
بورفکس رسمی به باشگاه بارسلونا، همه را در عمل انجام شده قرار داد. او روز 
گذشته در تست کرونای بارسلونا هم شرکت نکرد تا عمال نشان دهد که تصمیم 

به جدایی او قطعی است و دیگر حتی در تمرینات نیز حاضر نخواهد شد.
مسی برای این جدایی، دالیلی قانونی و نیز ورزشی دارد. او یک پروژه برنده 
می خواهد تا در آن هم بتواند به فتح افتخارات فردی خود ادامه دهد و هم بتواند 
پس از سال ها قهرمانی چمپیونزلیگ را تجربه کند. مسی در 33 سالگی همچنان 
یک فوتبالیست جاه طلب است و به این حس رسیده است که بارسلونا نمی تواند 

پاسخگوی این جاه طلبی بزرگش باشد.
همچنین مسی تصمیم به جدایی خود را رسمی کرده چرا که معتقد است 
قانون نیز به وی چنین اجازه ای را می دهد. از نظر  مسی قراردادش با بارسا پایان 

یافته است و باشگاه نمی تواند مانع جدایی او شود.
در زیر به بررسی ۱۰ دلیل عمده مسی برای جدایی از بارسا می پردازیم:

دالیل قانونی
مسی اعتقاد دارد که با توجه به طوالنی شدن فصل، بند فسخ اختیاری او ۱۰ 
ژوئن منقضی نشده و او می تواند همچنان با اختیار خود قراردادش را فسخ کند.

مسی معتقد است که بر اساس یک تبصره در قراردادش، چنانچه قصد فسخ 
در همین تابستان را داشته باشد، رقم فسخ ۷۰۰ میلیون یورویی او فاقد اعتبار خواهد 

بود و باشگاه خواهان او موظف به پرداخت چنین مبلغی نیست
جوزپ ماریا بارتومئو رئیس باشگاه سال گذشته در چنین روزهایی و در یک 
برنامه زنده تلویزیونی گفت که مسی اگر قصد جدایی داشته باشد، می تواند این 
کار را انجام دهد و مانع قانونی برای او وجود نخواهد داشت. باشگاه هم برای وی 

مشکل تراشی نخواهد کرد.
دالیل ورزشی

پروژه بارسلونا جاه طلبانه نیست. چندین سال است که بارسا ادعای این را 
دارد که تیمی برای فتح تمام جام هاست ولی در عمل چیز دیگری ثابت شده 
است. مسی آینده خوبی برای بارسا متصور نیست و  یک چالش جدید و بزرگ را 
می خواهد. او از این می ترسد که سال پیش رو هم دستش از افتخارات فردی 

و تیمی کوتاه بماند.
اخراج ارنستو والورده از بارسا هنوز برای مسی قابل هضم نیست. او معتقد 
است هم شیوه و هم زمان برکناری درست نبوده است.مشکالت مسی با مدیریت 
باشگاه غیر قابل انکار است. سال گذشته مسی بحران هایی چون کاهش دستمزد 
و نیز قضیه بارساگیت را پشت سر گذاشت که بر اختالفاتش با مدیریت افزود. او 

از دو ماه پیش اطالع داده بود که قضیه جدایی جدی است.
اختالف با مدیریت ورزشی باشگاه به خصوص اریک ابیدال که منجر به 
درگیری رسانه ای علنی این دو شد. مسی از اظهارات آبیدال که مدعی شده بود 
رختکن بارسا در اخراج ارنستو والورده نقش داشت، به قدری خشمگین شد که 
در اینستاگرام خود واکنش تندی نشان داد. رابطه این دو دیگر هرگز خوب نشد. 

ابیدال نیز اخیرا از سمت خود کنار رفت.
مسی معتقد است که در بارسا برای توصیه های او ارزشی قائل نیستند. او از 
اینکه برای نظراتش اهمیت قائل نمی شوند، عصبانی است. به خصوص نظراتش 

در مورد اهمیت دادن بیشتر به آکادمی باشگاه.
مسی معتقد است که دوران حضور او در بارسا تمام شده و زمان آن است تا 

فرصت در اختیار نسل جدید گذاشته شود.
او و خانواده اش یکی از اهداف بارساگیت بودند. بارتومئو با شرکتی قرارداد 
بازیکنان بزرگ حال حاضر و قدیمی و  بر علیه  تا در فضای مجازی  بود  بسته 
نیز نامزدهای ریاست باشگاه فعالیت کنند. هرچند بارتومئو هدف از قرارداد با این 
شرکت را چیز دیگری عنوان کرد ولی مسی اطمینان دارد که اهداف مخربی پشت 

این امضای قرارداد بوده است.

برتر  لیگ  برگزاری  روند 
این  که  است  گونه ای  به  ایران 
و  مهر  اواخر  از  احتماال  رقابت ها 
اروپایی ها  دست  روی  از  کپی  با 

آغاز خواهد شد.
اپیزود پایانی فصل جاری فوتبال ایران 
روز پنج شنبه میان تیم های استقالل و تراکتور 
در تبریز برگزار می شود و در نهایت تیم برنده 
عالوه بر کسب قهرمانی جام حذفی، می تواند 
به طور مستقیم راهی مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا شود )هر دو تیم سهمیه پلی 

آف را کسب کرده اند(.
با بسته شدن پرونده جام حذفی، فصل 
جاری فوتبال ایران هم به پایان می رسد و 
سازمان لیگ می تواند تاریخ شروع فصل آینده 
لیگ برتر فوتبال )جام خلیج فارس( را اعالم 
پایان  از  روز  کند. در حال حاضر حدود ۱۲ 
لیگ نوزدهم گذشته و این مسابقات با وجود 
تمام مشکالت در شروع و پایانش، به تاریخ 
پیوسته است و دفتر رقابت های باشگاهی ایران 
در انتظار فصل جدید و رقابت جذاب میان ۱۶ 

تیم لیگ برتری است.
پرسپولیس،  تیم  چهار  هنوز  لبته  ا
در  باید  شهرخودرو  و  سپاهان  استقالل، 
قطر حاضر شوند و به ادامه رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا بپردازند که به مدت حدود دو 
هفته از اواسط مرحله گروهی تا نیمه نهایی 
تیم قبل  این چهار  اگر چه  برگزار می شود. 
و  نقل  باید  آسیا  قهرمانان  لیگ  شروع  از 
انتقاالت خود را شروع کنند و به علت قرار 

داشتن در کوران مسابقات، نیازمند بدنسازی 
فشرده نیستند.

* بالتکلیفی مربیان، بازیکنان و تیم ها
طی روزهای گذشته برخی از مربیان از 
بالتکلیفی موجود در تیم ها گالیه کردند که 
نمی دانند فصل جدید چند روز دیگر شروع 
می شود تا بر اساس تاریخ اعالم شده و مدت 
زمان موجود، تدارکات الزم برای شروع لیگ 
بیستم را انجام دهند.در وضعیت کنونی، خیلی 
از تیم ها مربی ندارند و یا هنوز برای فصل 
آینده با مربیان فعلی خود رایزنی نکردند. این 
وضعیت درباره بازیکنان هم صادق است که 
طیف بزرگی از آن ها در فصل نقل و انتقاالت 
راهی تیم های جدید خواهند شد و یا برای 

ماندن شرط و شروطی دارند.
با این حال، یکی از معتبرترین احتماالت 
توسط مسئول نقل و انتقاالت سازمان لیگ 
اعالم شده که گفته بود لیگ بیستم اواسط 

مهرماه برگزار می شود اما به جز این، تاکنون 
گمانه زنی یا تاریخ احتمالی شروع فصل جدید 
لیگ برتر ایران از سوی سازمان لیگ اعالم 
نشده و معلوم نیست که فصل جدید چند روز، 

هفته یا ماه دیگر شروع می شود.
اواخر  از  اروپایی  لیگ های  شروع   *

شهریور
اگر چه وضعیت تیم های اروپایی قابل 
مسابقات  اما  نیست  ایران  فوتبال  با  قیاس 
باشگاهی در انگلیس، اسپانیا، آلمان و ایتالیا 
تا چند روز دیگر شروع می شود. اللیگا اسپانیا، 
لیگ برتر انگلیس و لیگ هلند ۲۲ شهریور، 
 A سری  شهریور،   ۲۸ آلمان  لیگا  بوندس 
ایتالیا ۲۹ شهریور و لیگ پرتغال 3۰ شهریور 

آغاز خواهند شد.
که  است  حالی  در  موضوع  ین  ا
جز  به  کشورها  این  باشگاهی  رقابت های 
و  رسیده  پایان  به  مرداد  اواسط  در  هلند، 

سپس نمایندگان باقی مانده  آن ها در لیگ 
اروپا و لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفتند 

که در دومین روز از شهریور به پایان رسید.
جز  به  سرانگشتی،  حساب  یک  با 
تیم های شاغل در رقابت های اروپایی، اکثر 
تیم ها حدود ۴۰ تا ۵۰ روز برای آماده سازی 
فرصت داشتند و تیم های اروپایی که تا مرحله 
نهایی پیش رفتند، حدود ۲۰ تا 3۰ روز فرصت 
دارند تا برای شروع فصل جدید آماده شوند.
* احتمال آغاز لیگ برتر از اواخر مهر

برنامه ریزی ها و روند برگزاری رقابت ها 
حاکی از این است که فصل جدید لیگ برتر 
اواخر مهر آغاز می شود؛ تقریبا دو ماه بعد از 
اتمام لیگ نوزدهم و همینطور حدودا ۲۰ تا 3۰ 

روز بعد از اتمام لیگ قهرمانان آسیا.
اگر لیگ های اروپایی را به عنوان معیار 
در نظر بگیریم، لیگ برتر ایران هم در چنین 
شرایطی قرار دارد. به جز چهار تیمی که به 
آسیا می روند و در شرایط مشابه با قهرمانان 
اروپایی قرار دارند، سایر تیم ها می توانند بین 
۴۵ تا ۶۰ روز برای لیگ بیستم آماده شوند.

همانطور که محمودزاده، مسئول نقل 
و انتقاالت سازمان لیگ گفته بود، لیگ برتر 
با توقفی دو ماهه و کمی اختالف، از اواخر 

مهر آغاز می شود.
در این بین یک موضوع دیگر به نام فیفا 
دی باقی می ماند که با توجه به مدت زمان 
هشت روزه، در صورت برگزاری )که احتمالش 
کم است( فقط چند روزی در برنامه های تیم ها 

خلل ایجاد می کند.

کپی لیگ ایران از اروپایی ها؛

لیگ بیستم فوتبال اواخر مهر ماه آغاز می شود

علیرضا بیرانوند در بلژیک 
نه به خاطر  بدجور شاکی است. 
وضعیتش در آنجا، بلکه به خاطر 

اختالف حسابش با پرسپولیس. 
خروج  هنگام  که  پرسپولیس  باشگاه 
بیرانوند از ایران سهمیه آسیا را قطعی گرفته 
در  قهرمانی اش  برد  یک  با  می رفت  و  بود 
لیگ را مسجل کند، آپشن های قرارداد او را 
حذف کرد. آنها همچنین بابت ۷ بازی پایانی 
لیگ  برتر یک میلیارد و ۲۵ میلیون تومان از 
قرارداد این بازیکن را کاهش دادند تا بیرانوند 
نزدیکانش گفته  به  بریزد.  علیرضا  به هم 
با او کردند  رفتاری که مدیران پرسپولیس 
»آخر بی معرفتی« بود. علیرضا تاکید کرده 
وقتی از انتقالش ۱۵ میلیارد به پرسپولیس 
رسید، توقع داشت حداقل آپشن قهرمانی در 
لیگ و کسب سهمیه آسیا را به او پرداخت 
کنند باشگاه اما با حذف آنها تنها 3 میلیارد 
تومان به او پرداخت کرد. مجموع دریافتی 
بیرانوند در پایان فصل تمام شده لیگ، به 
مراتب پائین تر از رادوشویچ، گلر دوم قرمزها 

بوده است.
ماجرای نامه پرسپولیس که ارسال نشد

بیرانوند بعد از اتفاق اخیر به نزدیکانش 
گفته باشگاه پرسپولیس عامل جدایی او پیش 
از اتمام فصل بوده است. این بازیکن فاش 
کرد از باشگاه درخواست کرده بود در نامه ای 
در  او  تا  بخواهد  آنها  از  بلژیک  آنتورپ  به 

جمع شان بماند و بعد از پایان فصل جدا شود. 
باشگاه با وجود قولی که به بیرانوند داد این 
کار را نکرد و در نهایت از او خواست تا هر 
چه زودتر برود چون مشکالت مالی شان زیاد 
شده بود. با انتقال علیرضا به آنتورپ حدود 
۱۵ میلیارد به خزانه باشگاه پرسپولیس رفت 
تا بخش قابل توجهی از مشکالت مالی شان 

را حل کنند.
تا قران آخر را می گیرم

ویژه ای  پیام  بلژیک  از  علیرضا  اما 
برای سران باشگاه پرسپولیس داشته است. 
او اعالم کرده »تا قران آخر قراردادم را از 
شما خواهم گرفت!« این پیام به مسووالن 
پرسپولیس هم رسیده است. این که بیرانوند 
از چه کانالی می خواهد اقدام کند مشخص 
نیست. عمده ناراحتی او به این خاطر است 
قرمزها  جمع  از  فصل  ابتدای  در  اگر  که 
می رفت چند برابر درآمد داشت ولی ماند و 
حاال درآمد فصلش از خیلی از بازیکنان نامی 
کمتر بوده است. طبق قانون دست بیرانوند به 
جایی بند نیست؛ به هر حال او پیش از پایان 
فصل از پرسپولیس رفته. بیرانوند معتقد است 
باشگاه باید معرفت به خرج دهد و با توجه به 
درآمدی که از کنار او داشته، پولش را تمام 
و کمال بپردازد. تاکید او روی آپشن هاست 
نه رقم کسر شده از قرارداد. باشگاه اما به 
این بازیکن پیام داده طبق قانون او نمی تواند 

شکایت کند.
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اعالم مفقودی
برگ سبز )شناسنامه(وسیله نقلیه اتوبوس بیابانی سیستم مان 
تیپ RO۷- مدل ۱3۹۶ به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 
۵۵- ۴3۵ ع ۱۷ به شماره موتور ۵۰۴۴۶۹۹۱۵۶۴۷۰۴وبه شماره 
شاسیND۹RR3۷D۵HY۰۰۰۶۸۸مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است. سقز

های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
برابر رای  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های  ثبتی و  و تکلیف وضعیت 
شماره ۸۰۰۵۹۹۲ هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فرشید گلیج فرزند خضراله شش دانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۹۰/۲3۸۶ مترمربع قسمتی از پالک 
۸۱ اصلی به کالسه ۲۷3۷/۹۷ در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از خضراله 
گلیج مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : نوبت اول : ۲۸/۰۵/۱3۹۹ تاریخ انتشار 
 : نوبت دوم : ۱۱/۰۶/۱3۹۹ شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

م الف ۱۹۹۰۴۰۴۴

ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۸۰۰۵۹۹۲ هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ام البنین پورآقا فرزند محمود سه 
به  احداث  بنا در حال  بر  دانگ یک قطعه زمین مشتمل  از شش  دانگ مشاع 
از پالک ۸ اصلی به کالسه ۴۶۲/۹۸ واقع  مساحت ۱۱/۲۲۰ مترمربع قسمتی 
در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از معصومه بهشتی مالک رسمی محرز 
گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  از تاریخ  داشته باشند میتوانند 
اعتراض  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : نوبت اول : ۲۸/۰۵/۱3۹۹ تاریخ انتشار : نوبت 
تنکابن امالک  و  اسناد  ثبت  سرپرست  شکوری  شهریار   ۱۱/۰۶/۱3۹۹  :  دوم 

م الف ۱۹۹۰۴۰۴۷

های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
برابر رای  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های  ثبتی و  و تکلیف وضعیت 
شماره ۸۰۰3۰۷۰ هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی احمد شمسی فرزند علی اکبرشش دانگ یک 
قطعه زمین مشتمل ساختمان به مساحت ۴3/3۱۸ مترمربع قسمتی از پالک ۴3۷ 
فرعی از ۹ اصلی به کالسه 3۶۴/۹۸ واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از 
سند مالکیت مشاعی مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : نوبت اول : ۲۸/۰۵/۱3۹۹ تاریخ انتشار 
 : نوبت دوم : ۱۱/۰۶/۱3۹۹ شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

م الف ۱۹۹۰۴۰۵۰

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۸۰۰3۰۷۰ هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی سید احمد میرفالحی فرزند سید حیدر شش دانگ یک قطعه 
زمین مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۲۰۵ مترمربع قسمتی از پالک ۱۷ 
اصلی به کالسه ۱۱۱/۹۸ واقع در بخش ۲ ثبت تنکابن خریداری شده از سهم 
االرث پدری مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : نوبت اول : ۲۸/۰۵/۱3۹۹ تاریخ انتشار 
 : نوبت دوم : ۱۱/۰۶/۱3۹۹ شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

م الف ۱۹۹۰۴۰۵۲

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
برابر رای  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های  ثبتی و  و تکلیف وضعیت 
شماره ۸۰۰۵۴۷۵هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مهناز صالحی مستقیم فرزند سیف اله شش 
دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۵۰/۲3۸ قسمتی از پالک 
۷۵ اصلی به کالسه 3۴۵۷/۹۷ در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از محمد 
تقی مرادی مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : نوبت اول : ۲۸/۰۵/۱3۹۹ تاریخ انتشار 
 : نوبت دوم : ۱۱/۰۶/۱3۹۹ شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

م الف ۱۹۹۰۴۰۹۰

ناراحتی علیرضا از مدیران پرسپولیس؛

بیرانوند: تا َقران آخر طلب خود را می گیرم!

»آندره آ  بازگشت  شایعات  اوج گیری  با  همزمان 
تارنمای  یک  تهران،  استقالل  نیمکت  به  استراماچونی« 
ایتالیایی در خبری از گزینه جایگزین استرا در صورت عدم 

پذیرش پیشنهاد آبی ها پرده برداشت.
تارنمای سری بی نیوز نوشت: آینده »روبرتو دونادونی« بار 
دیگر می تواند خارج از ایتالیا رقم بخورد؛ سرمربی اسبق تیم ملی 
ایتالیا پس از تجربه نه چندان موفقیت آمیز خود در سوپرلیگ 

چین به همراه شنزن، احتمال دارد دوباره راهی آسیا شود.
براساس گزارش کالچومرکاتو، »آندره آ استراماچونی« 
از بازگشت به ایران و هدایت باشگاه استقالل خودداری کرده 

و ایرانی ها حاال به دونادونی روی آورده اند.
مقصد بعدی سرمربی اسبق بولونیا و پارما این بار به دست 

سرمربی اسبق اینترمیالن رقم خواهد خورد.
قطع  از  تهران پس  آبی های  ایتالیایی سابق  سرمربی 

ناگهانی همکاری خود با تیم ایرانی، بار دیگر با تماس مدیریت 
باشگاه استقالل و پیشنهاد بازگشت به ایران مواجه شده و این 
تیم برای متقاعد کردن استراماچونی پیشنهادی جذاب برای 

سرمربی جوان ایتالیایی ارائه کرده اند.
سرمربی اسبق اودینزه و اسپارتا پراگ احتماال برای پاسخ 
به این پیشنهاد چند روز فرصت خواهد خواست و در صورت رد 
پیشنهاد، باشگاه ایرانی آماده ارائه پیشنهاد به دونادونی است.

»استراماچونی« پیشنهاد استقالل را رد کرد؛
 آبی ها به »دونادونی« متوسل می شوند
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تصویری دیده نشده از زنده یاد ایرج افشار و دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
اختصاصی دنیای جوانان

کربال در کربال مي ماند
اگر زینب نبود

قادر طهماسبی )فرید(

سر ني در نینوا مي ماند، اگر زینب نبود
کربال در کربال مي ماند، اگر زینب نبود

چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ
پشت ابري از ریا مي ماند اگر زینب نبود

چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان
در کویر تفته جا مي ماند اگر زینب نبود

زخمه زخمي ترین فریاد در چنگ سکوت
از طراز نغمه وا مي ماند اگر زینب نبود

در طلوع داغ اصغر، استخوان اشک سرخ
در گلوي چشم ها مي ماند اگر زینب نبود

ذوالجناح دادخواهي ، بي سوار و بي لگام
در بیابان ها رها مي ماند اگر زینب نبود

در عبور از بستر تاریخ، سیل انقالب
پشت کوه فتنه ها مي  ماند اگر زینب نبود

مولف  »فیلم«،  ماهنامه  مسئول  مدیر  مهرابی  مسعود 
کتاب های سینمایی و مورخ سینما درگذشت.

مسعود مهرابی، مدیر مسئول مجله فیلم و نویسنده چند 
کتاب سینمایی است که می توان به کتاب های »تاریخ سینمای 
ایران«، »پوسترهای فیلم«، » کتابشناسی سینما در ایران«، 
»فرهنگ فیلم های مستند سینمای ایران«، » فرهنگ فیلم های 
کوتاه داستانی«، »فرهنگ فیلم های کوتاه داستانی« و »صد سال 
اعالن و پوستر فیلم«،»سیاحت نامه جشنواره های جهانی« اشاره 
کرد.او در عرصه کاریکاتور نیز کتاب های »نردبان های بی بام« 
و »میان سایه روشن« را منتشر کرده است.مسعود مهرابی که 
سال ۹۵ به دلیل انتشار مجدد کتابش به ایسنا آمده بود؛ علت 
اصلی گرایش مردم به کتاب »تاریخ سینمای ایران« را »عالقه 

ایرانی ها به تاریخ و نوستالژی گرایی« می دانست.
کتاب »تاریخ سینمای ایران« که  چاپ یازدهم اش در آن 
مقطع عرضه شد، پرتیراژترین اثر مکتوب سینمایی محسوب 
اولش  چاپ  از  دهه  سه  از  بیش  گذشت  از  بعد  که  می شود 

همچنان مخاطب دارد.
این نویسنده و مورخ سینما پس از انتشار کتابش از وضعیت 
آثار مکتوب سینمایی و مشکالت تالیف آن ها گفته بود : انقالبی 
اتفاق افتاد که همه چیز را به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد 
و مانند هر انقالبی چیزهایی مورد بی توجهی و پاک شدن قرار 
گرفت. بنابراین دست به کار شدم تا آن چه از سینمای پیش از 
انقالب داشتیم به این طرف خط کشی منتقل کنم. چاپ اول 
این کتاب در سال ۱3۶3 منتشر شد. اتفاقی که متاسفانه برای 
تئاتر نیافتاد و هنوز کتابی جامع درباره تاریخ تئاتر ایران نداریم. 
درباره فرهنگ تئاتر ایران و یا تاریخ نمایش در ایران که به 
جزئیات بپردازد و تأثیری که نمایش بر مردم داشته است و... 
متأسفانه جایش خالی است.مهرابی با نام بردن از فرخ غفاری، 
جمال امید، حمید شعاعی و محمد تهامی نژاد یاداور شده بود: این 
افراد قبل از من تالش درخور توجهی در این حوزه کرده اند. 
ماحصل تحقیقات غفاری دستمایه خوبی بود تا افراد بعدی آن 

را ادامه دهند.

مدیر مسئول مجله فیلم از دنیا رفت

آئینی  شاعر  جان فدا  هادی 
می گوید تلویزیون ایران در چهل 
سال اخیر فقط یک بار یک شب 
شعر عاشورایی را به طور کامل پخش کرده 
است. این در حالی است که تمام فوتبال های 

دنیا را به طور مستقیم پخش می کند!
برجسته  شاعران  از  جان فدا،  هادی 
آئینی و شعر هیئت است که عالوه بر تمرکز 
بر نقل درست و دقیق تاریخ و سیره اهل بیت 
)ع( در شعر، به جد متوجه وجه هنری و ادبی 
آثارش است و شاعرانگی را برای شعر آئینی 
واجد اهمیت فوق العاده می داند. او معتقد است 
ما شعر عاشورایی حق طلبانه کم نداریم، بلکه 
تعدادشان به مراتب بیشتر از اشعار عاشورایی ای 
است که به هر دلیلی به شیوه ای حق گرایانه 
مسئله  اما  نمی شوند؛  اجتماعی  مسائل  وارد 
در  عمدتًا  اول،  دسته  اشعار  که  اینجاست 
کتاب ها هستند و مانند اشعار دسته دوم تریبون 
تا شناخته  ندارد  رسانه ای همچون هیئت  و 
شده و تاثیرات عمومی خود را بر جای بگذارد. 
جان فدا پیشنهاد می دهد به جای اینکه به نقد 
وضعیت شعرهای موجود در هیئت بپردازیم، 
به  بهتر است برای شعرهایی های که صرفاً 
شکل مکتوب و محدود منتشر شده اند، رسانه 
فراهم کنیم. گفت وگو با این شاعر جوان را در 

ادامه می خوانید.
** محور کلی بحث ما این است که 
شاعری که می خواهد شعر عاشورایی موضع مند، 
اجتماعی و حق طلبانه بگوید چه اقتضائاتی را باید 
رعایت کند؛ به طور خاص اشعاری که بتواند 
در ماه محرم و مراسم عزاداری دهه عاشورا در 
هیئت ها استفاده شود؟ از نظر شما چه اقتضائاتی 

باید مد نظر شاعران باشد؟
** شاعر اگر شاعر باشد این اقتضائات را 
با جان و دلش درک کرده و ناخودآگاه رعایت 
پرچم دار  به عنوان  عاشورایی  شعر  می کند. 
حقانیت شیعه تقریباً از زمان شهادت سیدالشهدا 
)ع( شروع شده و تا امروز هم ادامه دارد و ادامه 
خواهد داشت. در این بین شاعران عاشورایی 
در زمان های مختلف، نسبت به شرایط سیاسی 
جامعه وقتشان یکسری موضع گیری ها کرده اند 
و حق طلبی را در شعرشان پررنگ کرده اند و 
مردم را به سمت حق و حقیقت سوق داده اند تا 
بتوانند حقشان را از حکومت وقت بگیرند، نمونه 

آن در همین زمان انقالب خودمان.
این اشعار حق طلبانه هم بروز و ظهورهای 
مختلفی داشته است، هم در اشعار کالسیک 
و هم در نوحه ها ظهور داشته اند. مثاًل خیلی 
از شعارهایی که در تظاهرات زمان شاه توسط 
مردم به صورت عمومی گفته می شد سبک و 
کالمشان برگرفته از نوحه های عزاداری های 
ماه محرم بود؛ همان سبک نوحه هایی که مردم 
در مجالس اهل بیت )ع( می خواندند، و اتفاقاً در 
همان موارد هم باز همین شاعران عاشورایی 
بودند که روی آن شعر می گذاشتند و آن ها را 
در تظاهرات می خواندند. شاعران زیادی بودند 
مثل مرحوم »آواره همدانی«، مرحوم »مهدی 

تعجبی« و دیگران.
انقالب که اتفاق افتاد، روی همه شئون 
زندگی انسان ها تأثیر گذاشت؛ ادبیات هم از 
انقالبب،  حق طلبی  آن  و  شد  متأثر  انقالب 
ادبیات را تحت تأثیر قرار داد. ما در ادبیات بعد 
از انقالب می بینیم که این جریان حق طلبانه 
ادامه پیدا کرده است. اما یکی از اتفاقاتی که 
در این چند وقت اخیر افتاده و می تواند نوعی 
باشد،  شعر  در  حق طلبی  جریان  برای  آفت 
شعر جناحی است. ما با شعر سیاسی و شعر 
یکی  اتفاقاً  نداریم؛  مشکلی  هیچ  حق طلبانه 
از وظایف شعر این است که نسبت به اتفاقات 
اجتماعی و سیاسی جامعه واکنش نشان دهد، 
یعنی یکی از شئون جامعه، شان سیاسی آن 
است و هر شاعری می تواند دیدگاه سیاسی 
کما  کند،  اعالم  شعر  قالب  در  را  خودش 
اینکه خیلی از شاعران قدیم و جدید هم شعر 
سیاسی گفته اند. حاال ممکن است این شعرها 
به مذاق حکومت های وقت خوش نیاید. ایرادی 
هم ندارد. چون هر دو سو را داریم، هم شعر 

سیاسی، هم  نظام  یک  سیاست های  موافق 
مخالف با سیاست های آن. ما در همین زمان 
خودمان هم شاعرانی را داشتیم که شعرهای 
سیاسی گفتند که از مواضع جمهوری اسالمی 
دور بوده است، شاعرانی هم داشتیم که شعر 
سیاسی گفته اند و منطبق با مواضع جمهوری 
اسالمی بوده است. نکته این است که این ها 
عمدتاً شعرهای آزاد بوده اند؛ اما وقتی در مورد 
شعر هیئت صحبت می کنیم، قضیه کمی فرق 
دارد. هیئت اواًل و بالذات محل عرض ارادت 
به خاندان اهل بیت )ع( است. در این جایگاه 
شعر انقالبی و حق طلبانه جا دارد و بسیار هم 
)ع(  سیدالشهدا  حرکت  اصاًل  است.  خوب 
اما  است.  نبوده  که  این حق طلبی  از  جدای 
از شعری بوی جناح بندی و جناح گیری  اگر 
سیاسی و سیاست بازی استشمام شود به نظر 
من آن شعر و شاعر، از رسالت حق طلبانه دور 
شده است. چون جناح ها و تفکرات سیاسی که 
اآلن در کشور حاکم هستند هیچ کدام نه حق 
مطلق هستند، و نه باطل مطلق. جبهه گیری 
جناحین سیاسی در کشور ما این طور نیست که 
یک طرف امام حسین )ع( ایستاده باشد یک 
طرف یزید. باألخره این ها انسان هایی هستند 
که در بدنه جمهوری اسالمی در بدنه حکومت، 
دارای نقطه قوت ها، نقطه ضعف ها و اشکاالتی 
یک  طرف  ما  نمی شود  بنابراین  هستند؛ 
جریان سیاسی برویم و شعرمان که قرار بوده 
حق طلبانه باشد به یک جریان سیاسی خاص 
متصل کنیم. اگر شاعر چنین کاری کند، از روح 
و هدف اصلی شعر عاشورایی حق طلبانه جدا 
شده است، چون شعر، مخصوصاً شعر مذهبی 
و آئینی و هیئتی آمده از حق دفاع کند، نیامده 

از جناح های سیاسی دفاع کند.
متأسفانه در این چند سال اخیر برخی 
جاها اشعاری خوانده شد که فارغ از جریان حق 
و باطل، وارد یکسری جناح بندی های سیاسی 
شد. به نظر من وارد شدن در جناح بندی های 

سیاسی، نقطه آفت شعر هیئت است.
* شاعر باید این حدود و خط و مرزها را 
از کجا باید تشخیص دهد؟ چون از یکسو این 
نکرانی وجود دارد که اگر وارد موضع گیریهای 
اجتماعی و سیاسی نشود کارکرد حق طلبانه را 
مورد غفلت قرار داده و شعرش سیاست زدایانه 
شده است، اما از سویی هم به قول شما این 
و  سیاست زده  فضای  به  که  دارد  وجود  بیم 
جناحی بازی ها گرفتار شود. معیارهای تشخیص 

این حد و مرزها چیست؟
نهج البالغه  در  )ع(  علی  ** حضرت 
امر می کنند  ما  به  ایشان  فرموده اند؛  شریف 
که »حق را بشناس، بعد اهل آن را خواهی 
شناخت«. بنا به فرمایش حضرت حق را نباید 
با اشخاص بسنجیم، بلکه اشخاص را باید با 
بشناسد،  را  حق  شاعر  وقتی  بسنجیم.  حق 
آن وقت از حق می گوید و متوجه و دلمشغول 
اشخاص نیست. اگر نظام جمهوری اسالمی 
و حرکت انقالب حرکت حقی بوده و بر مبانی 
حق استوار است، ما می توانیم همان حق را 
ولی  بخوانیم.  آن  از  هیئت  در  و  کنیم  ابراز 
وقتی ما وارد داوری درباره افراد و جناح هایی 
می شویم که بواسطه حضور برخی افراد مورد 
حمایت، یا عداوت ما قرار گرفته اند، آنجا باید 
مالحظه داشته باشیم و مثاًل طرفداری از افراد 
نکنیم. چون این افراد آدم های متغیری هستند، 

شعر حق طلبانه، رسانه ندارد

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

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

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

برابر رأی شماره ۱3۹۹۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۱۶۲۰ 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 مصطفی بورچی فرزند رحمان به 
شماره شناسنامه ۱۱۶۵۹ صادره از تهران در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن به مساحت ۴۹ مترمربع پالک شماره ۲۶3۱ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در قریه خیرآباد 
تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت سکینه شهریاری 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 اعترا ضطبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.ث/م.الف ۱۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۵/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۶/۱۱

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 

سند رسمی
صالحی  ا و   ۱ 3۹۹۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۰۱۵۹ ه  ر شما ی  أ ر بر  ا بر
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   ۱3۹۹۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۲۰۲۸
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 
ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرجان شیرکوند 
فرزند حسین به شماره شناسنامه ۴۸۱۶ صادره از ورامین در شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۸۸/۸۰ مترمربع پالک شماره 
۱۶۶۴ فرعی از ۱۰۰ اصلی واقع در قریه عمروآباد تهران بخش حوزه ثبت ملک 
ورامین از مالکیت حسین شیرکوند 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 طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ث/م.الف ۱۶۹

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۵/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۶/۱۱

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

علی داودی، شناخت دقیق تاریخ عاشورا و 
وضعیت کنونی را برای رسیدن به نوعی عقالنیت 
با دیروز  امروز  بین  انطباق دهنده  مصداق ساز و 
عاشورایی- شعر  سرودن  و  می داند  ضروری 

اعتراضی را خطرناک توصیف می کند.
علی داودی از چهره های فعال در حوزه شعر 
آئینی و انقالب است؛ او مدت ها مدیر دفتر شعر حوزه 
هنری بوده است و حضور چشمگیری در شب شعرها، 
محافل ادبی، نهادهای رسمی و غیررسمی و روند 
انتشار و بازتاب شعر انقالبی امروز داشته است. او که 
خودش دستی بر شعر اعتراض هم دارد، در خالل یک  
گفت وگو نسبت شعر اعتراضی با عاشورا را بررسی 
می کند و معتقد است این هم پیوند شدن هم بسیار 

پیچیده است، هم خطرساز.
* شعر عاشورا و شعر انتقادی و اعتراضی 
به نوعی با هم گره خورده اند. اما به نظر می رسد 
و  پیوند  این  اقتضائات  خصوص  در  هنوز  ما 
شعر  سوردن  برای  شاعران  که  ویژگی هایی 
دارند  نیاز  آن  به  انتقادی  و  سیاسی  عاشورایی 
سو  یک  از  است.  نشده  زده  دقیقی  حرف های 
بزرگان تاکید کرده اند که عزاداری ها و هیئت ها 
از  اما  باشد،  یعنی سیاست زدایانه  نباید سکوالر 
سوی دیگر محدودیت ها و اقتضائاتی وجود دارد 
که شعر هیئت و عزاداری ها را به این سمت پیش 
برده است. به کرات هم دیده شده شعر مذهبی ای 
که می خواسته سیاسی و اعتراضی و اجتماعی هم 
باشد، متاسفانه به سمت نوعی سیاست زدگی و 
جناحی بازی سوق پیدا کرده و در مواردی حتی 
می توان  خصوص  این  در  است.  شده  مبتذل 
درباره مالک ها و معیارهایی صحبت کرد که راه 

را روشن می کنند؟
که  دارد  کیفیتی  عاشورای  ماجرای   **
گاهی یک عده قرائت دینی از آن دارند، یک عده 
قرائت عرفانی دارند، یک عده قرائت سیاسی و 
اجتماعی دارند، و جالب اینکه هیچکدام از این 
زیرا عاشورا  ندارد.  منافاتی  با هم  قرائت ها هم 
یک واقعه و یک امر فرهنگی همه جانبه است و 
این برداشت ها هم برمی گردد به ذات خود این 
واقعه. ذات آن هم این یک درس بزرگ است، 
یک مکتب است، یک کالس درس عظیم است. 
یک کالس را در نظر بگیرید، معلم گاهی این 
درس را می دهد، گاهی درس دیگری می دهد و 
الی آخر. هر کسی هم می تواند به یکی از درس ها 
بیش از بقیه توجه نشان دهد. عاشورا هم همین 
است، هر کسی می تواند از یک منظری به آن 
نگاه کند و و یک بخشی را بهتر درک کند و از 
آن بخش بیشتر از بقیه بخش ها استفاده کند. س 
عاشورای یک حرکت چندبعدی و یک مکتب و 
کالس درس چندجانبه است. در مقام قیاس آن 
داستان فیل را در شعر موالنا به یاد بیاورید، هر 
کسی به یک بخشی از آن دسترسی داشت و 
کلیت فیل را بر مبنای همان بخشی که لمس 

می کرد درک می کرد.
ابعاد  جهت  یک  از  عاشورا  مبنا،  این  بر 
انسانی بسیار پررنگی دارد و پر از حماسه های 
بعد  یک  دیگر  جهت  از  است.  انسانی  اخالقی 
فنای  و  جذبه  شور  از  پر  و  دارد  دینی  و  الهی 
عرفانی است. از جهت دیگر یک بعد اجتماعی 
و سیاسی دارد که همان ظلم ستیزی و آزادی و 
را هم  دیگری  ابعاد  است.  و…  آزادگی طلبی 
می توان برشمرد. اما در این بین یک مسئله ای 
وجود دارد؛ درست است که قیام سیدالشهدا )ع( 
یک مکتب و واقعه چندبعدی و چندوجهی است، 
اما خود شخصیت امام حسین )ع( خصوصاً برای 
ما شیعیان یک جایگاه اعتقادی و شریعتی دارد 
بسیار  ایشان  حرکت  با  ما  مواجهه  نوع  در  که 
را سبط رسول  ایشان  ما  یعنی  تاثیرگذار است. 
بهشت  جوانان  موالی  و  سرور  می دانیم،  خدا 
می دانیم، ایشان نوه کسی است که خدا فرموده 
من جهان را به خاطر او آفریده ام و خود پیامبر 
)ص( هم فرموده اند من از حسین )ع( هستم و 

حسین )ع( از من است و الی آخر.
با یک  دیگر یک شما  موقعیت،  این  در 
شیوه  به  می شود  که  انسانی  صرفًا  شخصیت 
دیگر  نیستید؛  مواجه  کرد،  تحلیلش  اومانیستی 
شما جایگاه امام حسین )ع( و واقعه عاشورا را 
از منظرگاه های انسانی-اومانیستی یا اخالقی-

عرفانی  حتی  و  سیاسی-اجتماعی  عقالنی، 
نمی بینید. نه اینکه اینها نباشد، بلکه به این معنا 
تحت الشعاع  قرائت ها  و  منظرها  این  همه  که 
آن جایگاه رفیع و واال قرار می گیرداز نظر این 
مکتب مذهبی یعنی تشیع، امام حسین )ع( کسی 
است که همه چیز در این عالم بسته به نظر و 
نگاه ایشان است؛ ایشان از نظر شیعیان جایگاه 
ویژه ای دارند که تقریباً منحصر به فرد است و 
ایشان  به  متعلق  شفاعت  مقام  باالترین  مثاًل 
است و…. حاال وقتی این ویژگی ها و جایگاه 
ابعاد چندگانه ای که  را می گذاریم در کنار  واال 
این  در  می کند.  فرق  قضیه کمی  کردیم،  ذکر 
موقعیت، دیگر یک شما با یک شخصیت صرفًا 
انسانی که می شود به شیوه اومانیستی تحلیلش 
کرد، مواجه نیستید؛ دیگر شما جایگاه امام حسین 
)ع( و واقعه عاشورا را از منظرگاه های انسانی-

اومانیستی یا اخالقی-عقالنی، سیاسی-اجتماعی 
و حتی عرفانی نمی بینید. نه اینکه اینها نباشد، 
بلکه به این معنا که همه این منظرها و قرائت ها 
تحت الشعاع آن جایگاه رفیع و واال قرار می گیرد. 
وقتی این طور می شود، دیگر همه معادالت را به 
هم می ریزد و هر قرائتی که داشته باشید، چه 
انسانی  و  حماسی  چه  عرفانی،  چه  اجتماعی، 
دینی  و  مذهبی  نگاه  این  الشعاع  تحت  و… 
و  اعتراض  شعر  چه  اگر  می گیرد.بنابراین  قرار 
شعر عاشورا با هم پیوند عمیقی دارند، ولی باید 
به برخی مسائلی که شاید در حاشیه باشد، اما 

تاثیر بسیار زیادی بر متن می گذارد توجه کرد.
بنابراین، طبق گفته شما، گاهی نگاه   *
شاعر تحت تاثیر یک کالن روایت قرار می گیرد و 
این نوعی محدودیت را در پرداختن به روایت های 
خردتر و در اینجا مثاًل روایت اجتماعی و سیاسی 

اعمال می کند! درست است؟

** بله، تا حد زیادی همین است؛ اساسًا 
شعر در خود جریان واقعه عاشورا داعیه دار است؛ 
یعنی هم در انتقال و هم در شکل گیری آنچه 
که از عاشورا به ما رسیده است و هم و در روند 
گسترش آن مکتب و قیام و آموزه هایش بسیار 
تاریخ  طول  در  است.  بوده  تاثیرگذار  و  پررنگ 
این آموزه ها با شعر عجین شده و با آن انتقال 
پیدا کرده است. حتی در خود عاشورا چقدر شعر 
سروده شده است؟! خود حضرت سیدالشهدا )ع( 
در شب و روز عاشورا شعر سروده و خوانده اند؛ 
بخش مهمی از رجزها، شعر بوده اند. تازه، نکته 
اساسی تر اینکه فقط هم در بین یاران امام حسین 
)ع( نبوده، آن طرف هم هست؛ یعنی خود یزید 
هم شاعر است و این حضور فیزیکی شعر در هر 
دو سوی این جبهه خیلی اهمیت دارد و از لحاظ 

ساختاری قضیه را پیچیده می کند.
از طرف دیگر خود حادثه عاشورا، خودش 
و رویدادهایش آنقدر اغراق شده است که به شعر 
پهلو می زند، یعنی آنقدر حادثه عجیبی است که 
انگار خودش شعر است. باز از یک منظر دیگر 
عمدتاً کار انتقال محتوا و رویدادهای این حادثه 
با شعر بوده است؛ شما در محرم بیش از هر زمان 
دیگری شعر می شنوید، حتی خطبا هم که درباره 
این واقعه حرف می زنند، آخر صحبتشان چند بیت 
شعر می خوانند و بعد روضه را شروع می کنند. 
مداحان هم که اساساً غیر از شعر چیزی ندارند. 
اصاًل ما محرم و عاشورا را چطور به یاد می آوریم 
با این بیت مصراع که »باز این چه شورش است 
که در خلق عالم است«؛ پس بدین ترتیب می توان 

گفت اصاًل ویترین عاشورا شعر است.
شما در محرم بیش از هر زمان دیگری 
این  درباره  که  شعر می شنوید، حتی خطبا هم 
واقعه حرف می زنند، آخر صحبتشان چند بیت شعر 
می خوانند و بعد روضه را شروع می کنند. مداحان 
هم که اساساً غیر از شعر چیزی ندارند. اصاًل ما 
محرم و عاشورا را چطور به یاد می آوریم با این 
بیت مصراع که »باز این چه شورش است که 
در خلق عالم است«؛ پس بدین ترتیب می توان 
گفت اصاًل ویترین عاشورا شعر استحاال در بحث 
از مضامین اجتماعی سیاسی اگر شاعر بخواهد 
به آن وارد شود و آن را اصل قرار دهد، گویی 
پا گذاشته است، چون  به یک وادی خطرناک 
به نوعی در حال تقلیل یک حادثه چندگانه و 
متکثر است. بنابراین وادی اعتراض که معتقدم 
با عاشورا پیوند عمیقی دارد، اما از این نظر که 
عرض کردم، وادی بسیار خطرناک و پیچیده ای 
وقتی از شاعر دعوت می شود  است. مخصوصاً 
که در این وادی شعر بگویید. طرف وقتی می آید 
این شعر را می گوید، خواه ناخواه در بسیاری از 
مصداق  می خواهد  و  می شود  وارد  مصداق ها 
ظلم ستیزی را پیدا کند و از آن را بیان کند و… 
بعد می بینید در جامعه خودمان هم کم و بیش 
ظلم و فساد و… دیده می شود. در این وضعیت 
که شما نمی توانید بگویید فقط باید »عمر سعد« 
را مساوی با »ترامپ« دانست و فقط به او حمل 
کرد. خب اینجا هم وضعیت چندان علیه السالم 
و خدا پیغمبری نیست؛ با اینجا چه کنیم؟ چون 
این مصادیق هم متکثر است و تشخیص دقیق 
هم  شاعران  است.  پیچیده  بسیار  وضعیت  این 
منحصربه فرد  موجودی  انسانی  هر  و  انسان اند 
است و دیدگاه ها و رویکردهای متکثر و متفاوتی 
دارند. بنابراین این مسائل هم قضیه را پیچیده تر 

از چیزی که هست، می کند.
* با وجود همه دشواریها و پیچیدگی های 
هم  که  شما  قول  به  شعرهای  نوع  ین  ا
که  می دانیم  ما  اعتراضی،  هم  عاشورایی اند، 
این نوع شعرها سروده می شوند و یا الاقل میل 
به سرایش شان بویژه در شرایط سیاسی جامعه 
شاعر  فضا  این  در  دارد؛  وجود  ایران،  کنونی 
باید چه مناسبات و مقتضیاتی را در نظر داشته 
باشد که از یک سو در دام سکوالریسم یا نوعی 
صوفی گرایی نیفتد و از طرف دیگر این شعر در 
چنبره سیاست زدگی و جناحی بازی های مبتذل 

اسیر نشود؟
همان  یا  سیاسی  اجتماعی  شعر   **
به یک سوی  آنجا که صراحتاً  از  اعتراض  شعر 
شاید  می زند،  طعنه  جناحین  و  خط کشی ها 
یک  به  را  گرایشش  که  باشد  گریزناپذیر 
سمت وسوی خاص نشان بدهد. ولی به هر حال 
شاعر باید همواره و شدیداً مراقبت باشد. یعنی 
مراقبت خیلی زیاد و در حد اعالیی را می طلبد. 
درگیری  که  عرفانی  شعر  خالف  بر  شعر  این 
خاصی با کسی ندارد، به شدت با یک سمت و 
سوی خاص درگیر است و اصاًل نوعی شمشیر از 
رو بستن است! چون خواه ناخواه شاعر می خواهد با 
تمسک به یک اسطوره و قهرمان، سمت مقابل 
را شقی خطاب کنید. در چنین جایی اتفاقی که 
خیلی ضروری است شناخت، معرفت و مراقبت ما 
شاعران است. اگر ما ندانیم مثاًل پشتوانه »حرمله 
شعر  نمی توانیم  راحتی  به  چه،  یعنی  بودن« 
سیاسی و اعتراضی بگوییم و دنبال مصداق آن در 
دوره خودمان بگردیم؛ آیا ما مجازیم فرضاً به هر 
کسی بگوییم حرمله یا یزید یا عمر سعد و…؟! 
یعنی مثاًل به صرف اینکه کسی یک بچه ای را 
کشته باشد، می توانیم به کسی بگوییم حرمله؟! 
یا مثاًل یزیدی که داریم به »ترامپ« می گوییم، 
با یزیدی که به »نتانیاهو« می گوییم فرق دارد 

»هیچ کس جرئتش را ندارد« به چاپ چهارم رسید
به گزارش خبرگزاری مهر، 
ا  ر جرئتش  »هیچ کس  رمان 
ندارد« نوشته حمیدرضا شاه آبادی 
سوی  از  مرتبه  چهارمین  برای 
کودکان  فکری  پرورش  کانون 
و نوجوانان بازنشر شد. این رمان 
نخستین بار در سال ۱3۹۲ منتشر 
است  نانی  نوجوا داستان  شد، 
که  دوستی  به  کمک  برای  که 
پدربزرگش بیمار است به دنبال 
او می روند و اتفاق های ترسناک 
رقم می خورد و در پایان، داستان 
دفاع  و  تحمیلی  جنگ  آغاز  به 
مقدس ملت ایران گره می خورد.

این اثر که مناسب نوجوانان 
۱۵+ است، داستانی پرماجرا دارد و فضای آن، تفاوت های زیادی با سایر 
رمان های نوجوان دارد. داستانی غیرقابل پیش بینی که به جنگ ختم می شود.

هم چنین ویژگی اصلی موضوع این رمان، پرداختی جدید از زاویه ای تازه 
به مضمون جنگ است که با ظرافت تمام در توصیف ها و صحنه پردازی ها، 
داستان را به سمت جنگ سوق می دهد و خواننده را در عین غافل گیری 

با خود همراه می کند.
شخصیت های درگیر در داستان رمان »هیچ کس جرئتش را ندارد« 
برای جذب  نکته عامل مهمی  این  نوجوان هستند که  رده های سنی  در 

مخاطب این سن است.
نوجواِن هفدهمین  تألیف  داستان  برگزیده بخش  تاکنون  کتاب  این 
تقدیر  و شایسته  فکری  پرورش  کانون  نوجوان  و  کتاب کودک  جشنواره 

شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس نیز شده است
شمارگان رمان »هیچ کس جرئتش را ندارد« که به تازگی به زبان بریل 
نیز منتشر شده، در چهار بار انتشار در مجموع به ۲۰ هزار نسخه رسیده است.

این کتاب از مجموعه »رمان نوجوان امروز« با شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ 
هزار نسخه از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

بازنشر شده است.
را  جرئتش  »هیچ کس  صفحه ای   ۱۴۲ رمان  می توانند  عالقه مندان 
ندارد«، را با قیمت ۲۰ هزار تومان از فروشگاه های محصوالت فرهنگی 

و فروشگاه های کانون پرورش فکری در سراسر کشور خریداری کنند.
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فرناز میرزالو

مثاًل ما رئیس جمهوری داشتیم که قباًل همه 
بچه های مذهبی و هیئتی روی سرش قسم 
می خوردند، ولی اآلن مواضعی دارد که همین 
بچه های مذهبی و هیئتی نمی پسندند. پس 
به  نباید متوجه و متمایل  این جریان  ما در 
افراد شویم. ما یک اصول و مبنایی داریم که 
اگر شاعر آن اصول شیعی، انقالبی و مکتبی 
اصول شعر  و طبق همان  بشناسد  را خوب 
بگوید، به جایی برنمی خورد و همیشه مسیر 
حق طلبانه اش را طی می کند. ولی اگر متمایل 
به افراد و نظریات افراد شویم، این متمایل 

شدن به نظر افراد، آفت دارد.
بنابراین موضوع شناخت حق خیلی مهم 
است! وقتی حضرت رسول )ص(، حضرت علی 
منصوب  خودشان  جانشین  به عنوان  را  )ع( 
کردند، دلیل این نبود که علی بن ابی طالب( 
ع( فامیل و پسرعمو یا دامادشان بود، بلکه دلیل 
این بود که علی حق بود. رسول اهلل )ص( حق 
را منصوب کردند، حاال این حق هر نسبتی 
می خواهد با رسول اهلل )ص( داشته باشد. درست 
است که پسرعمو و داماد پیغمبر بودن یا پسر 
ابوطالب بودن فضیلت است، ولی همه این ها 
بر مدار آن حقانیت علی بن ابی طالب )ع( قرار 

دارد و اولویت در اینجا حق است.
* با توجه به اینکه در جریان شعری 
سال ها و دهه های اخیر بوده اید، فکر می کنید 
همین نگاه حق طلبانه و حق گرایانه، فارغ از 
اینکه بخواهد افراد را مالک حق قرار دهد در 
شعر عاشورایی و شعر هیئت امروز ما نمود و 

بروز و ظهور داشته است؟
** دو دسته شعر عاشورایی داریم؛ یک 
دسته اشعاری است که وارد محافل مذهبی 
می شود و آنجا خوانده می شود. یکسری هم 
آثار مکتوب ماست که شاعران ما می نویسند 
و کتاب هایشان را چاپ می کنند. شاید خیلی 
از این آثار مکتوب به محافل مذهبی ما راه 

پیدا نکنند. ما در این آثار مکتوبمان به نظرم 
وضعیت حق گرایانه و موضع گیری های مناسبی 
حق طلبانه  نگاه  به  آنها  در  یعنی  داشته ایم؛ 

سیدالشهدا )ع( خوب پرداخته شده است.
اما در خصوص شعرهایی که وارد محافل 
دیگری  شیوه  به  وضعیت  می شود،  مذهبی 
است که به نظرم طبیعی است. باألخره جلسه 
ماه محرم برای عزاداری گرفته می شود، آنجا 
که  نیست  معرفتی  و  سیاسی  میتینگ  یک 
شخص بیاید آنجا بیانیه حق طلبانه صادر کند. 
آثاری که وارد محافل مذهبی می شوند بیشتر 
آثاری هستند که به بُعد مدح و مرثیه اهل بیت 
)ع( می پردازد. طبیعی هم است و از اول هم 
همین طور بوده است. بنابراین در این اشعار 
نسبت به آثار مکتوب ما آن مواضع حق طلبانه 
کمتر استو ولی به نظر من می شود به صورت 
هنرمندانه و هنری، یعنی بدون شعارزدگی این 

مفاهیم را وارد اشعار هیئت هم کرد.
مضامین  کمبود  این  معتقدید  پس   *
مجالس  در  که  شعرهایی  در  حق طلبانه 
طبیعی  امر  یک  می شود،  ماه محرم خوانده 

است؟
**  طبیعی است، چون محفل عزاداری 
مداح  نیست.  نقص  یک  این  است.  همین 
اهل بیت )ع( می رود شعری را انتخاب می کند 
که مردم با آن گریه و عزاداری کنند. تازه به 
نظرم در این چند سال اخیر محافل مذهبی ما 
یک مقدار رنگ و بوی این طور مسائل را پیدا 
کرده است. ما اآلن مداحانی داریم که دارند از 
این نوع اشعار می خوانند. نسبت به چند سال 
همچنان  ولی  است.  شده  بهتر  خیلی  قبل، 
معتقدم طبیعی است و این نقص محسوب 
نمی شود. طبیعت این محافل همین را اقتضا 
می کند.ولی مشکلی که ما داشتیم می دانیم 
کجاست؟ چون هیئت رسانه خوبی است، آثار 
هیئت خوب پخش شده است، اما ما نتوانستیم 
آثار مکتوب عاشورایی خود )یعنی آن دسته دوم 
اشعار عاشورایی( را خوب ترویج کنیم و رواج 

دهیم. مشکل امروز ما این است.
اآلن یک شاعر نهایتاً هزار جلد کتاب 
را چاپ می کند، چند نفر مگر می خوانند؟ هزار 
نفر. تازه اگر همه کتاب هایش فروش برود. 
هزار نفر کجا، ۸۰ میلیون نفر کجا؟ بنابراین ما 
نتوانستیم آثار مکتوب عاشورایی را مثل هیئت 
آنجا  در  که  آثاری  و  دارد  خوبی  رسانه  که 
را هم  اینها  خوانده می شود پخش می شود، 
پخش کنیم. نتوانستیم این اشعار حق طلبانه 
با مضامین روز و مرتبط با جامعه خودمان را 
خوب منتشر کنیم. محفلی برای عرضه این آثار 
نبوده و ما امروز این خأل را احساس می کنیم.

ویترینعاشوراشعراست

چهره های  انطباق  دیگر  سوی  از  ندارد؟!  یا 
خوب و مثبت به یاران و نزدیکان امام )ع( هم 

همینطور است.
بگذارید یک خاطره ای بگوییم. آن زمانی 
که غزه زیر آتش صهیونیست ها بود در یک شب 
شعری شرکت کردم و در آن یک شاعری شعری 
خواند و در یک جایی گفت برای »عاشورای غزه« 
یا »کربالی غزه«! دقیق یادم نیست گفت عاشورا 
یا کربال، ولی یکی از همین دو را به کار برد. بعد 
از ایشان، شاعر دیگری رفت برای شعرخوانی و 
فلسطینیان را لعن کرد و گفت اینها ناصبی هستند 
و نمی توانند مصداق عاشورا / کربال قرار بگیرند! 
گفت این ها عاشورا را چه می فهمند و حتی انکار 
می کنند و ما نباید بگوییم عاشورا / کربالی غزه!

ببینید، قضیه این طور است و اینجا معرفت 
و دانش ما خیلی اهمیت دارد. عقل و معرفت الگو 
به ما بدهد؛ به طور کلی الگو از شناخت می آید. 
الگویی که می خواهد نقش پیش برنده داشته باشد 
و باید واجد یک آگاهی درست و دقیق باشد. مثاًل 
همین  است؛  »حر«  فالنی  می گوییم  ما  وقتی 
با  را همراه  مفاهیم  از  واژه »حر« مجموعه ای 
توبه،  آزادگی،  مانند  مفاهیمی  می ورد؛  خود 
و….  وظیفه شناسی  و  سربازی  ادب، صداقت، 
چون حر وقتی در جبهه دشمن هم حضور دارد، 
وظیفه شناسی، صداقت، سربازی و… را درست 
انجام می دهد و ما نمی توانیم به هر کسی که به 
سمت ما آمد، یا توبه کرد و… بگوییم »حر«. 
دقیق  طور  به  را  پشتوانه ها  این  باید  بنابراین 

شناخت و جزئیات را کاماًل در نظر گرفت.
اعتراضاتی  شاعر  است  ممکن  مثاًل  یا 
به برخی سیاسیون و چهره ها داشته باشد؛ اگر 
کند  یک کاسه  و  یکپارچه  را  همه چیز  بخواهد 
و با یک نگاه کلی و تالیفی به همه چیز نگاه 
کند، ممکن است به یک نگاه صفر و صدی و 
سیاه سفید صد درصدی دچار شود که به نظر 
که  است  این  منظورتان  نیست.*  درست  من 
تصویر ما از عاشورا یک نگاه سایه و سفید است 
یک طرف  خودش  تمامیت  با  حق  معتقدیم  و 
قرار گرفته و باطل با تمامیت خودش در سوی 
دیگر؛ و این قیاس ها ممکن است چنین تمایز 
صریحی را در وضعیتی ایجاد کند که آن قدرها 

هم صریح نیست؟
** بله. از طرف دیگر من می گویم درست 
تمایز  همین  در  را  عاشورا  تجلی  ما  که  است 
صریح سیاه و سفید می بینیم، ولی اتفاقاً عاشورا 
در کلیتش سعی می کند سیاه و سفید را در یک 
نوع طیف یا تونالیته خاکستری به ما نشان بدهد 
و دقیقاً همه زیبایی عاشورا هم از همینجاست. 
یعنی عاشورا آدم های خاکستری مختلفی را در 
خالصشان  و  برمی کشد  متنوعی  موقعیت های 
می کند. به عبارت دیگر، به نظر من بافت اصلی 
در عاشورا خاکستری است که در نهایت ممکن 
است به سفید سوق پیدا کند یا نکند؛ ممکن است 
به سیاه بپیوندد تا نپیوندد. چون به نوعی آنجا 
ته و آخر دنیاست و مسئله مرگ و زندگی مطرح 
است؛ اصاًل تعارف ندارد و این باعث می شود که 
آدم های خاکستری دست به انتخاب هایی بزنند 
که ناب و خالص است.به نظر من بافت اصلی 
در عاشورا خاکستری است که در نهایت ممکن 
است به سفید سوق پیدا کند یا نکند؛ ممکن است 
به سیاه بپیوندد تا نپیوندد. چون به نوعی آنجا 
ته و آخر دنیاست و مسئله مرگ و زندگی مطرح 
است؛ اصاًل تعارف ندارد و این باعث می شود که 
آدم های خاکستری دست به انتخاب هایی بزنند 
البته  هم  نگاه  طرز  استاین  خالص  و  ناب  که 
معتقدم  من  و  است  انسانی  نگاه  یک  خودش 
به عاشورا از این منظر انسانی باید بیشتر نگاه 
کنیم. اگر ما خیلی سیاه و سفید ببینیم و خیلی 
دو قطبی روایت کنیم، به نوعی که جای بازی 
برای ما خاکستری ها وجود نداشته باشد، امیدی 

حادثه ای  عاشورا  بود.  نخواهد  ما  رستگاری  به 
است که ما باید خودمان را در آن واقعه ببینیم. 
یعنی همواره باید در رفت و آمد بین این دو سپاه 
که تجلی سیاه و سفید هستند، باشیم. وضعیتی 
که در آن امام )ع( می خواهد دست ما را بگیرد 
و هدایتمان کند و ما اساساً داریم در یک زمینه 

خاکستری حرکت می کنیم و به جلو می ریم.
شاعری  اگر  وضعیت،  این  در  حاال 
باید  دارد  اعتراضی  و  کند  اعتراض  می خواهد 
خیلی حواسش باشد که در مصداق ها به راحتی 
معیار تعیین نکند، الگو را با شناخت دقیقی بسازد 

و دچار نگاه صددرصدی نشود.
* اگر بخواهیم بحث را کمی مصداقی تر 
کنیم، می توانید مثالی از اینگونه شعرها که به 
خاکستری  طیف  یک  در  را  قضیه  شما  قول 

روایت می کند، بزنید؟
از  زمینه  این  در  می خواستم  اتفاقًا   **
یک مصداق یاد کنم و آن هم شعری است که 
سیدالشعرای  به  که  حسینی  سیدحسن  مرحوم 
انقالب موسوم شده اند در آخر مجموعه جاودانه 
»گنجشک و جبرئیل« آورده اند. مجموعه شعر 
حاوی شعرهای  عمدتاً  جبرئیل«  و  »گنجشک 
این  در  است.  و…  عاشورایی  از  اعم  مذهبی، 
نظر  به  آمده که  آخر  در  مجموعه یک شعری 
من خیلی هوشمندانه انتخاب شده است. گویی 
سیدحسن حسینی می خواسته با این شعر بگوید 
اگر چه من در این مجموعه از »قمر بنی هاشم 
از  )ع(«،  اصغر  علی  »حضرت  از  گفتم،  )ع(« 
»اباعبداهلل )ع( و »حضرت زینب )س(« گفتم، از 
حضرت رسول )ص( گفتم و… ولی در آخر باید 
یک حرفی بزنم که بدانیم وضعیت چگونه است؛ 

بگذارید این شعر کوتاه را بخوانم...
وقتی نوشتن را

با پرسه در جنگل خیال تازه می کنم
بوی وحشی باروت در مشامم می پیچد

و انگار
طعم شکار در دهانم تازه می شود

دوباره میبینم
بچه ها – بچه های تبِل ولگرد

باز از خیال جنگل می آیند
با خنده های موذی و مستعار

در چشم شان شغال کبودی ست
و دهان شان بوی رجزهای متالشی می دهد:

ما گوشت خورده ایم
نمادینی  لفظ  و  اشاره  این شعر، هیچ  در 
از عاشورا به کار نرفته است و از هیچ شخصیت 
مشخصی هم حرفی زده نشده. اما این شعر در 
واقع همه ماجرای ماست و در برگیرنده همه آن 
مفاهیمی است که در آن مجموعه »گنجشک و 
جبرئیل« آمده است؛ این حقیقت که »ما گوشت 
دنیاپرستی. همان که  یعنی  این  و  خورده ایم!« 
حضرت حسین )ع( به دشمنانشان فرمودند شما 
به خاطر این حرف حق را نمی شنوید که شکمتان 

و زیرپوست تان از حرام پر شده است!
به نظر من همه فرهنگ عاشورا را می شود 
در این شعر ردیابی و رصد کرد. نو بودنش یک 
و…  شاعرانگی اش  و  خیال انگیزی اش  طرف، 
می دهد  تذکر  دارد  شعر  این  ولی  طرف،  یک 
چیزی  آن  نهایتًا  خورده ایم!«  »گوشت  ما  که 
معنای  به  عاشورا  و  تاریخ  آن  همه  از  ما  که 
نمادینش می گیریم درسی است که سیدحسن 
داده  ما  به  مجموعه  آن  آخر  شعر  در  حسینی 
استبه نظر من همه فرهنگ عاشورا را می شود 
در این شعر ردیابی و رصد کرد. نو بودنش یک 
و…  شاعرانگی اش  و  خیال انگیزی اش  طرف، 
یک طرف، ولی این شعر دارد تذکر می دهد که 
ما »گوشت خورده ایم!« نهایتاً آن چیزی که ما 
از همه آن تاریخ و عاشورا به معنای نمادینش 
می گیریم درسی است که سیدحسن حسینی در 
شعر آخر آن مجموعه به شکل خیلی هنرمندانه 
به ما داده است. یعنی دعوای خودش را محدود 
دیگر،  جناح  با  جناح  یک  درگیری  به  نکرده 
تا  می گوید  ما  به  سید  دیگران؛  با  نفر  چند  یا 
»مردارخواری«  و  »گوشت خواری«  این  وقتی 
ما  هست،  »شغال واری«  و  »کفتارصفتی«  و 
همچنان حقیقت ماجرا را درک نمی کنیم. همین 
که ما نمی دانیم اساساً در کدام جبهه هستیم و 

آیا اصاًل دنبال حقیقتیم یا نه، از همینجاست.
به نظرم این شعر درس خیلی خوبی به ما 
می دهد؛ چون هم انتقادی و اعتراضی است، هم 
فاشگو نیست، هم چیزی را با چیزی قیاس نکرده، 
به یک جناح خاص اشاره نمی کند و مصادیق را 
به شکل ناپخته ای مورد استفاده قرار داده است.
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هنرمند جوان تئاتر از صحنه زندگی بیرون رفت

جوان  هنرمند  حاجی زاده  میالد 
به عنوان دستیار کارگردان  تئاتر که 
فعالیت  عرصه  این  در  مدیرتولید  و 
شهریور،  هشتم  روز  داشت،  مستمر 
غرق  دلیل  به  سالگی   ۲۷ سن  در 
روی   بر  چشم  لتیان  سد  در  شدن 

زندگی  فروبست.
نمایش »سه شنبه های لعنتی« به کارگردانی محمدمهدی خاتمی در 
مجموعه تئاتر شهر آخرین تجربه کاری زنده یاد میالد حاجی زاده بود که 

در آن  نمایش به عنوان دستیار کارگردان حضور داشت.
و  تشییع   روز سه شنبه  دهم شهریورماه  این هنرمند جوان  پیکز 
پیکرش برای خاکسپاری به زادگاه مادری اش در شهر پارس آباد منتقل شد. 
روزنامه دنیای جوانان درگذشت این هنرمند جوان را به خانواده و 

همکارانش تسلیت می گوید. 

عوامل »نجال« 10 روز دیگر به جنوب می روند

محرمی  سریال  تصویربرداری 
با روزهای تاسوعا  »نجال« همزمان 
و عاشورای حسینی متوقف شده و بعد 
از ایام سوگواری دوباره از سر گرفته 
می شود.سعید سعدی تهیه کننده این 

از  اربعین  ایام  در  پخش  برای  که  سریال 
شبکه سه سیما آماده می شود، اظهار داشت: 
به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورا تصویربرداری سریال متوقف شد ، اما طی 
۱۰ روز آینده عوامل به جنوب کشور می روند تا تصویربرداری ادامه یابد.

حسام منظور، سارا رسول زاده، ملیکا شریفی نیا، مصطفی ساسانی، 
سوگل طهماسبی، جواد پورزند، علی غابشی، مرتضی شاه کرم، وحید نفر، 
بدرالسادات برنجانی، محسن پوشانی، محسن سلیمانی، سجاد دیرمینا، 
ابراهیم گله دارزاده و )با هنرمندی( هدایت هاشمی، سیدمهرداد ضیایی و 

آزیتا حاجیان گروه بازیگران این پروژه تلویزیونی را تشکیل می دهند.

آلبومی که فروش آن ممنموع است!

م  یا ا رسیدن  ا فر با  ن  همزما
تاسوعا و عاشورای حسینی)ع(، صادق 
خوانندگان  و  مداحان  از  آهنگران 
طبیب«  »کوی  آلبوم  آیینی  موسیقی 

را به صورت رایگان منتشر کرد.
مدیرتولید  و  تهیه کننده  صبور  حبیب 
برنامه ریزی هایی  طبق  گفت:  آلبوم  این 
صورت گرفته با حمایت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 
طی روزهای اخیر آلبوم »طبیب عاشقان« با صدای حاج صادق آهنگران 
به صورت رایگان انتشار یافت که شعرش را  قاسم صرافان  سروده و محسن 
نامدار آهنگ آن را تنظیم کرده است.وی افزود قرار است آلبوم دیگری نیز 
با موضوع  ماه صفر تولید شود که مشتمل بر برخی بحر طویل ها با موضوع 
حضرت سیدالشهدا )ع( است و به اعتقاد من آلبوم بسیار متفاوتی خواهد 
بود که  در ایام اربعین به ارادتمندان حضرت سیدالشهدا تقدیم می شود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

قصه کودکان بی سرپرست به مرحله تدوین رسید

فیلم  تصویربرداری  پایان  با 
نیمه بلند »شهر بازی« به کارگردانی 
مسعود نورزاده که از دوم شهریور ماه 
در تهران آغاز شده بود، به پایان رسید 

و وارد مرحله تدوین شد.
درام  ژانر  در  اثری  فیلم  این 

اجتماعی است که فاطمه شکری و سیدجواد 
زیتونی بازیگران اصلی آن هستند.

داستان این فیلم  در باره محمود و عمه شکری، خواهر و برادری 
است که از عده یی کودک بی سرپرست نگه داری می کنند و قرار است 
محل سکونتشان را بدون این که به بچه ها بگویند برای همیشه ترک کنند.

بی  کودکان  تحصیالت  به  دادن  اهمیت  و  گرفتن  به سرپرستی 
سرپرست برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی از جمله مضامینی است 

که در این فیلم به آن پرداخته می شود.

ما
سین
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فیلم  سوگواره  دوره  اولین  خبری  نشست 
کوتاه سوگ در خانه، با حضور مجید مجیدی و 
محمد رهبر دبیر این رویداد  در موسسه خیریه راه 
ایمان برگزار شد. این سوگواره درواقع به ساخت 
فیلم هاي کوتاه از مراسم عزاداري خانگي مرتبط 
مي باشد که به دلیل شیوع کرونا و محدودیت ها 
در برگزاري مراسم، براي اولین بار چنین اتفاقي 

رخ داده است.
ابتدای این نشست مجید مجیدی مدیر  در 
این رویداد ایام سوگواری سید شهیدان را تسلیت 
جلسه  عنوان  از  که  همانطور  افزود:  و  گفت 
کوتاه  فیلم  سوگواره  اولین  این،  است  مشخص 
با همکاری  رویداد  این  است.  ایام محرم  درباره 
دارد  جا  که  گرفت  خواهد  صورت  نماوا  شرکت 
مسائل  و  آمدند  ما  کمک  به  که  کنم  تشکر 
اسپانسری را پذیرفتند. در شرایطی قرار گرفته ایم 
که بیش از هر چیز احساس می کردیم این ایام که 
هر ساله با شور برگزار می شد با مشکالتی مواجه 

طبیعی  طور  به  که  شرایط  این  در  شد.  خواهد 
نمی توانستیم در تکایا و مراکز عزاداری عمومی 
باشیم، به این فکر افتادیم که این سوگواره را با 
تمرکز بر سوگواری در خانه برگزار کنیم. این ایام 
ظرفیت های گسترده ای برای حوزه های نمایشی، 
بوده  افسوس  این  همیشه  و  دارد  و...  فرهنگی 
که چرا به این ظرفیت های موجود در حوزه های 
مختلف نپرداخته ایم، البته آثاری در حوزه تجسمی 
خلق شده ولی آنطور که باید ادای دین می شد، 
نشده و حق مطلب ادا نشده است. این مسئله مرز 
نمی شناسند و از ادیان هم عبور می کند. حتی در 
ادای  حسین)ع(  امام  به  نسبت  که  دیده ام  هند 
مختلف  وجوه  موضوع  این  که  می کنند  احترام 
شخصیت امام حسین)ع( را نشان می دهد که چقدر 
انسان کاملی بوده که مرزها را درنوردیده است. ما 
ایام کرونایی، فرصت خوبی  فکر کردیم در این 
است که به وجوه و ابعاد مختلف این ماه بپردازیم 
تا ماندگار شود. این ایام کرونایی خواهد رفت ولی 

ایام در فرهنگ حسینی ما  خواستیم تجربه این 
توصیه هایی  کرونا  ستاد  باالخره  شود.  ماندگار 
داشته است اما امر عزاداری نباید فراموش می شد 
و به همین دلیل عزاداری ها بیشتر در خانه برگزار 
در  خالقیت  است  بهتر  کردیم  فکر  ما  می شود. 
برگزاری این مراسم ها بروز و ظهوری داشته باشد. 
من از همه فیلمسازان دعوت می کنم که اگر به 
این حوزه عالقه مند هستند، بیایند و خالقیت خود 
را در ثبت این تجربه نشان بدهند تا بیان زیبایی 
را برای ما خلق کند. اینکه ما گفته ایم هرکسي 
از خانه و خانواده خود فیلم بگیرد، به این معنی 
نیست که هر کسی یک دوربین بگیرد و عزاداری 
خانه شان را نشان بدهد ما به اثری توجه می کنیم 
که دارای دیدگاه و خالقیت هم باشد. سطح توقع 
ما باالست چون این موضوع برای ما مهم است، 
امیدوارم آثاری که به ما می رسد درخور باشد و 
حرکتی را که توسط این موسسه آغاز کرده ایم در 

سال های آینده بتوانیم ادامه بدهیم.

ادامه  در  نیز  رویداد  این  دبیر  رهبر  محمد 
افزود: هیات انتخاب، ۴۰فیلم را تا اربعین انتخاب 
می کنند و با شرکت نماوا این فیلم ها را به نمایش 
را  بازخورد  بیشترین  می گذاریم و هر فیلمی که 
داشته باشد، عنوان فیلم برتر از دیدگاه مردم را 
آبان  دوازدهم  اختتامیه  زمان  می کند.  دریافت 
با توجه  شب والدت رسول اکرم)ص( است که 
را  جوایز  تقدیم  و  اختتامیه  نوع  کرونا  وضع  به 

اعالم می کنیم.
نشست  این  از  دیگری  بخش  در  مجیدی 
رسانه ای توضیح داد: هیات داوران ما را نرگس 
می دهند.  تشکیل  میرکریمی  رضا  و  ر  بیا آ
رایزنی هایی هم کرده ایم که فیلمسازان حرفه ای 
دیگری هم در این رویداد حضور داشته باشند. از 
جوانان  سینمای  انجمن  مدیرعامل  با  رو  همین 
هم صحبت هایی داشتیم که استقبال هم کردند 
و پوستر ما را در سایت خود گذاشتند. امیدواریم 
این ظرفیت سینمای جوان که فیلمسازان مستعدی 
آثار  شاهد  و  مهم شرکت کنند  امر  این  در  دارد، 
خوبی باشیم. در روزهای مختلف عزیزانی استقبال 
زمینه  این  در  آینده  روزهای  در  ما  که  کردند 
اطالع رسانی خواهیم کرد. همیشه دغدغه ام بوده 
فیلمی درباره امام رضا)ع( بسازم و ساختن فیلم 
آرزوهای دیرینه  امام حسین)ع( هم جزو  درباره 
این مقوالت کار  به  اما پرداختن  بوده است  من 
آقای  برای  مسایلی  مثال  است.  سختی  بسیار 
درویش پیش آمد از نزدیک شاهد بودم که چه 
رنجی کشیده است. به دلیل اهمیت این موضوع 
و حساسیت هایی که هست ورود برای فیلمسازان 
سخت است. عرصه ای نیست که به راحتی بتوان 
فضای حاکم بر آن را تغییر داد. واقعا باید بسترهای 
ساخت فیلم در این حوزه آماده باشد. درست است 
که در فیلم محمد)ص(ف حمایت هایی بود ولی 
بازهم کار سختی بود. همه، همه جوره باید پای 

کار باشند تا کاری در این حوزه به نتیجه برسد.
شدن  لمللی  بین ا ره  دربا مجیدی  مجید 
این  و  حوزه  این  گفت:  خانه،  در  رویداد سوگ 
می طلبد  و  دارد  بزرگی  بسیار  ظرفیت های  ایام 

این جشنواره ها به صورت بین المللی برگزار شوند. 
تنها جشنواره ای که می تواند به واقع نام جهانی 
بگیرد همین جشنواره هایی با نام امام حسین)ع( 
است که همه دنیا او را می شناسند. وجوه مقدس 
امام حسین)ع( و یارانش تنها به حوزه های دینی 
مربوط نمی شود و همه حوزه ها را در بر می گیرد 
و به نظرم غفلت هایی در این زمینه شده است. 
می شود این خصایل و زیبایی ها را به دنیا نشان 
از  که  باشد  داشته  وجود  امکانی  امیدوارم  داد. 
سال های آینده بتوانیم این رویداد را به عرصه 
جهانی ببریم. دوستان موسسه پیگیری می کنند. 
حسن این موسسه این است که نیروهای جوان 
دارد و می تواند پیگیری این مسائل را در دستور 
کار خود داشته باشد. از آثار مستند هم در این 
نگاه  باید  آثار  ولی  می کنیم،  استقبال  رویداد 
تازه و حرفی برای گفتن داشته باشند. خاصیت 
تلویزیون، نگاه ژورنالیستی است و به همه چیز 
مثل مطبوعات نگاه می کند، برای همین نگران 
این شدم که نکند مخاطبان ما هم این تربیت را 
از تلویزیون یاد گرفته باشند. به این صورت که 
رو به روی تلویزیون نشسته باشند و این رسانه 
یک عزاداری نشان بدهد و دوستان ضبط کنند 

و بفرستند.
ایمان،  راه  موسسه  درباره  کارگردان  این 
خانه،  در  سوگ  رویداد  برگزاری  بانی  به عنوان 
خودجوش  مرکزی  موسسه،  این  گفت:  هم 

دارم.  آشنایی  موسسه  این  با  سال هاست  است. 
شاید گاهی با دیگر موسسه ها راحت نباشم ولی 
همواره شاهد خلوص و تالش دوستانم در اینجا 
بوده ام. شاید بد نباشد بگویم که این موسسه بحث 
آموزش و کارهای فرهنگی هم دارد برای مثال 
مدرسه سازی کرده است، مساجد و حسینه هایی 
به  داشته اند.  خودجوشی  حرکت های  ساخته اند. 
همین دلیل این همکاری را پذیرفتم. کلیه جوایز 
این جوایز  و  آن می دهد  اسپانسر  را  رویداد  این 
که  بگوییم  می خواستیم  چون  بود.  من  پیشنهاد 
ما به این موضوع اهمیت می دهیم. دوستانی که 
است  ممکن  بسازند،  خوبی  اثر  می کنند  تالش 
کردیم  فکر  ما  بشوند،  هم  هزینه هایی  متحمل 
حداقل هزینه برای ساخت یک فیلم کوتاه حدودا 
با  3 دقیقه اي، ۷-۸ میلیون تومان است. گفتیم 
جایزه  این  بشود.  فیلمساز  به  کمکی  جوایز  این 
هم باعث می شود به مسیر آینده این فیلمسازان 

کمک شود.
این  پایان  در  خانه  در  سوگ  رویداد  مدیر 
نشست خبري گفت: برنامه این است که دریافت 
آثار تا آخر شهریورماه ادامه داشته باشد تا فرصت 
باشیم.  داشته  را هم  آنها  بازبینی  و  آماده کردن 
امیدوارم عزیزان فیلمساز تا آخر شهریور تالش 
کنند تا آثار را به دست ما برسانند ولی شاید مثل 
جشنواره های دیگر تجدیدنظری هم در این باره 

داشته باشیم.

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

محمد حسین زاده
خواننده های  از  یکی  یزدانی  رضا 
فعال در زمینه انتشار آلبوم و تک آهنگ 
است اما فعالیت های او هم مانند سایر 
کاهش  اخیر  ماه های  طی  هنرمندان 
چشمگیر داشته است. کاهش فعالیت های 
رضا یزدانی عالوه بر موسیقی، در عرصه 
بازیگری و نمایش هم بوده است. چرا 
که او طی چند سال حضور پررنگی در 
فیلم های سینمایی و تئاترهای مختلف 
در  است.  داشته  سریال  هم  اخیراً  و 
باسابقه  خواننده  این  با  که  مصاحبه ای 
روزهای  فعالیت های  درباره  او  داشتیم 
خانه نشینی و همچنین کارهایی که در 
بخش  کرد.  صحبت  دارد  تولید  دست 
درباره  هم  ما  صحبت های  از  دیگری 
بیان  و  موجود  شرایط  از  او  گالیه های 

مشکالت جمعی از هنرمندان بود...

چه  روزها  این  یزداني  -آقاي 
موسیقیایي  فعالیت هاي  از  و  مي کنید 

خود برایمان بگویید؟
ایام  در  درواقع  و  روزها  *این 
اینکه خانه و استودیوی  کرونا به دلیل 
تقریبا 3 روز  به هم است،  نزدیک  من 
تردد  در  استودیو  و  خانه  بین  هفته  در 
هستم. ۲3 قطعه را در حال تولید دارم 
که ملودی برخی از آنها را خودم ساخته 
بودم و ملودی برخی دیگر توسط دوستانم 
ساخته شده بود. یکسری ملودی و شعر 
شده  ساخته  وقت  چند  این  در  که  بود 
این کارها  بود و به شکل گسترده تری 

را به تنظیم کننده های مختلف سپرده ام. 
این  در  تنظیم کننده ها  با  من  همکاری 
در  است.  دورکاری  صورت  به  روزها 
حال  در  شدت  به  روزها  این  حقیقت 
درگیر  همیشه  چون  هستم  کارکردن 
سینما و سریال بودم. االن با تمام انرژی 
و  هستم  جدید  کارهای  تولید  حال  در 
کارهای خوبی شده اند. در عین حال در 
حال آماده کردن یک آهنگ برای فیلم 
سینمایی سمپاشی هستم که سال گذشته 
در آن بازی کرده بودم. فیلم دیگری که 
مشغول کار هستم سینما شهر قصه است. 
راند چهارم هم یکی دیگر از فیلم هایی 
است که ۲ ترانه دارد و ویدیوی متفاوتی 

برایش آماده کرده ایم.

-قصد انتشار آلبوم هم دارید؟
*قطعا پس از این روزها ۲ آلبوم از 
من خواهید شنید. یکسری از کارهایی 
به  دارم  تولید  دست  در  روزها  این  که 
عنوان تک آهنگ برای چند فیلم و سریال 
استفاده خواهد شد. سایر کارها هم وارد 
یک آلبوم می شود. چند روزی هم می شود 
که با اندیشه فوالدوند آلبوم جدیدی را به 
یاد قدیم ها و آلبوم بی نظیر سلول شخصی 
شروع کرده ایم. خودم از این واژه استفاده 
می کنم چون سلول شخصی بهترین آلبوم 

من در طول زندگی ام بوده است.

-از تجربه کنسرت آنالین که در 
ایام نوروز در برج میالد داشتید برایمان 

بگویید؟

*من در نوروز امسال در برج میالد 
حضور  بدون  و  آنالین  کنسرت  تهران 
کنسرت  تجربه  کردم.  برگزار  تماشاگر 
آنالین مثل همه اتفاقات اخیر، عجیب 
بود. زمین دارد به سمت دیگری می رود 
و جهان به سمت دیگری حرکت می کند. 
از آن  به زودی  از کرونا که  قطعا پس 
دیگری  اتفاقات  با  نمی شویم  خالص 
بخشی  هم  هنر  شد.  خواهیم  مواجه 
و قطعا  تغییر جمعی در جهان است  از 
اتفاقات جدیدی را شاهد خواهیم بود. به 
قول اندیشه فوالدوند جهان دارد به سمت 
یک قوطی که موبایل است می رود! در 
مجموع برگزاری کنسرت آنالین خیلی 
جدید بود، آن هم در سالنی که ۱۵ سال 
بوده  من  کنسرت های  برگزاری  محل 
بود که کسی  اولین بار  برای  این  است. 
روبروی من حضور نداشت ولی می دانستم 
که چند میلیون نفر به صورت آنالین آن 
کنسرت را تماشا می کردند. به همین دلیل 
تالش کردم ارتباط خوبی با دوربین خودم 

داشته باشم.

-یکی از حاشیه های کنسرت های 
آنالین نوروز امسال، بحث  دستمزد های 
رابطه  این  در  بود...  خواننده ها  دریافتی 
نظرتان مي فرمایید و اینکه دستمزدهاي 
چندین میلیوني که به خواننده ها نسبت 

داده شد، واقعي بود؟
*من نمی دانم این حرف ها از کجا 
نباید  که  چیزهایی  نمی خواهم  می آید. 
پرداخت  ولی عددی که  را عنوان کنم 

شد، شوخی بود. دستمزدی بود که همه 
آن به نوازنده ها پرداخت شد و نمی دانم 
این حرف و حدیث ها از کجا آمد. اگر به 
خاطر مردم نبود در کنسرت های آنالین 

نوروز شرکت نمی کردم چون هر لحظه 
شویم.  مبتال  ما  از  هرکدام  بود  ممکن 
نمی دانم درباره میلیاردهایی که می رود 
کسی حرف نمی زند ولی تا یک هنرمند 

کار خیر می خواهد انجام دهد به سرعت 
حرف درمی آورند.

-از کرونا برایمان بگویید و تاثیراتي 

که روي موسیقي کشور گذاشته است؟
*این روزها در جامعه موسیقی به 
دلیل شیوع کرونا یک سکوت خاص حاکم 
شده است. کرونا همه کسب و کارها را با 
مشکالت عمده مواجه کرده است و این 
روزها نیاز به همدلي بیشتر باهم داریم. در 
حوزه تولید آثار مثل قبل باید پویا باشیم 
چون شاید مجبور باشیم یک سال دیگر 
هم با کرونا زندگی کنیم. از لحاظ هزینه ها 
به هرحال شرایط سخت است. من در حال 
تولید هستم و هزینه های آنها را پرداخت 
می کنم ولی بازگشت مالی برای ما چگونه 
خواهد بود؟ ما که در زمینه فروش آلبوم، 
تولید  بازگشت هزینه  و  نداریم  درآمدی 
آثار و آلبوم ها از کنسرت ها است و همین 
موضوع کار را سخت می کند. با دوستانی 
که این روزها کار می کنم از آنها می خواهم 
که االن از من دستمزدی نگیرید تا چند 
کنسرت برگزار کنم و سپس تسویه حساب 
کنیم. به هرحال باید کارهایی از این دست 
انجام دهیم چون االن دوران مهربانی و 
گذشت و ایثار است. اگر مهربانی نکنیم از 
بحران کرونا نمی توانیم عبور کنیم. ۲آهنگ 
تولید  کنونی  و شرایط  کرونا  با موضوع 
کرده ام. چند کار هم از اندیشه فوالدوند 
دارم که درباره جهانی است که در حال 

تغییر است.

-صحبت پایاني شما...
دستش  از  االن  که  *هرکسی 
برمی آید باید به دیگران کمک کند چون 
خیلی از مشاغل از بین رفته و خیلی ها 

در مضیقه هستند. حرکت هایی از جانب 
پرویز پرستویی یا اشکان خطیبی انجام 
داریم.  مشارکت هایی  هم  ما  و  می شود 
اما هرکسی که می تواند باید کمک کند. 
از سوی دیگر دولت هم در این شرایط 
باید حرکتی انجام دهد. من نمی گویم از 
بچه های تئاتر هستم ولی تا کنون در ۸ 
تئاتر بازی کرده ام. من بچه های تئاتری 
که خرج زندگی آنها فقط از دستمزد تئاتر 
تامین می شد را می شناسم و االن هیچ 
درآمدی ندارند. چه کسی باید پاسخگوی 
می گویند  همیشه  باشد؟  هنرمندان  آن 
به  و  هستند  آنطور  و  اینطور  هنرمندان 
بهانه ۱۰ هنرمندی که سلبریتی هستند به 
همه هنرمندان می تازند و توهین می کنند. 
۹۰درصد هنرمندان مشکالت عدیده مالی 
و معیشتی دارند و در بحران کرونا چه کسی 
به فکر آنها است؟ برای بازیگران تئاتری 
که در مشکالت مالی هستند چه کاری 
انجام دادند؟ مشکالت مالی هنرمندان فقط 
مختص یک حوزه نیست. بچه های نوازنده 
هم چنین مشکالتی دارند. اغلب نوازنده ها 
تمام درآمدی که داشتند از کنسرت ها بود 
که عدد عجیبی هم نیست. برخی از آنها 
در حال  اما  انجام می دادند  تدریس هم 
حاضر با لغو کنسرت ها، عمال تمام درآمد 
آنها از بین رفته است. به نظرم باید برای 
نوازندگان هم فکری انجام شود. درست 
است که شاید برخی از خواننده ها برای 
اعضای گروه شان کارهایی انجام دهند و 
من قطعا انجام می دهند اما مشکالت این 

صنف هم بسیار بزرگ است.

روزهاي کرونایي با رضا یزداني

کرونا زندگي و معیشت هنرمندان را نابود کرده است!


