
مدارس، حتی در شرایط قرمز باید باز باشد 

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: 
آموزش همه دانش آموزان سراسر کشور از ۱۵ شهریور آغاز 

می شود.
 رضوان با اشاره به اینکه پیش از شیوع بیماری کرونا، تجربه 
تعطیلی طوالنی مدت نظام آموزشی کشور را نداشتیم، افزود: در این 
شرایط, ابهاماتی در نحوه ادامه مباحث آموزش پیش آمد و تالش کردیم 

با تبیین مسائل، این ابهامات را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: در خصوص شرایط بازگشایی مدارس برای سال 
تحصیلی امسال اعالم کردیم که جریان آموزش از پانزدهم شهریور 
آغاز می شود یعنی با توجه به شرایط کنونی و تقسیم بندی مناطق، 
نوع آموزش ممکن است متفاوت باشد اما آموزش همه دانش آموزان 

سراسر کشور از ۱۵ شهریور آغاز می شود.

حکیم زاده افزود: مناطق سفید کرونایی، عمدتاً کم جمعیت و 
شامل روستاها، مناطق عشایری و دوردست هستند و مدارس زیر ۵۰ 
نفر را شامل می شود که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، آموزش 
آن ها حضوری است با توجه به اینکه در بسیاری از این مناطق ممکن 

است زیرساخت های فناوری وجود نداشته باشد.
صفحه 2

پروژه های ناتمام را برای دولت آینده 
به حداقل می رسانیم

وزیر علوم در آیین افتتاح مجازی پروژه های منتخب مراکز آموزش عالی 
اعالم کرد: در سال پایانی دولت برنامه ریزی ها به صورتی خواهد بود که تعداد 

پروژه های ناتمام برای دولت آینده را به حداقل برسانیم.
و  بهره برداری  قابل  عمرانی  پروژه های  مجازی  افتتاح  آیین  در  غالمی  منصور 
پایانی  سال  در  کرد:  اعالم  فناوری  و  پژوهشی  آموزشی،  مراکز  دانشگاه ها،  منتخب 
دولت  برای  ناتمام  های  پروژه  تعداد  که  بود  خواهد  به صورتی  برنامه ریزی ها  دولت، 

آینده را به حداقل برسانیم.
غالمی با تشکر از همه دست اندرکاران در به نتیجه رساندن و اتمام پروژه های 
عمرانی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اظهار داشت: امروز شاهد افتتاح پروژه های عمرانی 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به عنوان نمونه ای از تالش همکاران دانشگاهی هستیم.
صفحه 2

حضور دانش آموزان در مدارس 
به نفع آن هاست

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی معتقد 
است، حضور دانش آموزان در مدارس به نفع آن ها است. ستاد کرونا برای محقق 
شدن این امر و تصمیم درست درباره نحوه بازگشایی مدارس منطقه ای و نه 

ملی نگاه کند تا قابلیت اجرا داشته و در عین حال دانش آموزان هم لطمه ای نبینند.
محمد وحیدی با اشاره به اعالم بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریورماه گفت: 
باید روند بازگشایی مدارس براساس شرایط استان ها از لحاظ میزان شیوع کرونا 
باشد. این کار را می توان با دادن اختیارات به مناطق و استان ها انجام داد. برخی 
امکان  بودن جمعیت  دلیل کم  به  روستایی و عشایری  مدارس همچون مدارس 
آموزش حضوری را دارند و برخی دیگر از مدارس هم به دلیل کاهش شیوع کرونا 
در آن منطقه و یا کم بودن تعداد دانش آموزان می توانند چند روز در هفته با حضور 

دانش آموزان بازگشایی شود.
صفحه 2

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

نگاه به خارج برای حل مشکالت کشور 
غلط است

جزییات ۴ تفاهم نامه تامین مالی مسکن ملی
اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک 
مسکن گزارشی از چگونگی مشارکت این بانک 
در تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن در قالب 

چهار تفاهم نامه مهم اعالم کرد.
براساس گزارشی که در این باره در اختیار خبرنگار 
در  است  گرفته  قرار  مسکن-هیبنا  بانک  خبری  پایگاه 
و  راه  وزارت  و  دولت  های  سیاست  اجرای  راستای 
مسکن  حوزه  به  بخشی  رونق  رویکرد  با  شهرسازی، 
اقشار  برای  کشور،  در  مسکن  تولید  افزایش  طریق  از 
تایید  مورد  نهادهای  توسط  ملی«،  اقدام  هدف، »طرح 
با  مسکن  بانک  همکاری  و  شهرسازی  و  راه  وزارت 
تامین مالی بخشی از هزینه های پروژه های در دست 
شکل  حال  در  پایدار  جریان  یک  صورت  به  احداث، 

گیری و اقدام است.
صفحه 3

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی:

اجرای ۱۶ مجتمع بزرگ آبرسانی
 در روستاهای استان مرکزی

4

سرمایه گذاری بیش از ۱۰ میلیارد دالر
صفحه 3 در صنعت نفت
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فلورا سام: با پخش 

مرضیه خاطرات 
زیادي براي من و 

مردم زنده شد

6ورزش
ساعی:

 پول ویلموتس را
 از امضاکنندگان 

قرارداد بگیرند

هنگ 7فر

در شب هاي ماه محرم شاهد پخش مجدد سريال مرضيه هستيم، 
سريالي به نويسندگي و كارگرداني فلورا سام و تهيه كنندگي 
زنده ياد مجيد اوجي و البته بازي خاطره انگيز زنده ياد ماه چهره 
خليلي كه درواقع در همان زمان پخش اوليه خود مخاطبان زيادي 
داشت و حاال هم بار ديگر نه تنها مخاطبان تازه اي پيدا كرده بلكه 
خاطرات زيادي را براي مخاطب و البته سازنده آن تازه كرده است.

هادی ساعی، در خصوص آغاز اردوی تيم ملی تكواندو از 
مشخص  اردو  شروع  زمان  داشت:  اظهار  شهريورماه   15
ستاد  سوی  از  كتبی  صورت  به  هستيم  منتظر  اما  شده، 
مبارزه با كرونا در ورزش مجوز دريافت كنيم تا رسما كار 

خود را شروع كنيم. 

آثار داستانی در موضوع  يوسف قوجق می گويد: خلق 
دين در سال های اخير به تناسب جريان های تكفيری و 
تالش های سيستماتيک برای ايجاد تشكيک در ماهيت 

دين اسالم، به يک پوست اندازی نياز دارد.

نویسندگان کودک 
و نوجوان به خاطر 

حق التالیف کم 
کتاب سازی می کنند

در مناطق زرد، حضور دانش آموزان در  مدرسه به شکل زوج و فرد خواهد بود
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با  روز سه شنبه  خامنه ای صبح  آیت اهلل  حضرت 
تشکر صمیمانه از مردم برای عزاداری پر شور حسینی و 
حرکت عظیم معنوی همراه با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، معلمان را »افسران سپاه پیشرفت کشور« 
خواندند و با تأکید بر ضرورت تربیت انسان های مؤمن، 
خردمند، اندیشمند، دانشمند و دارای اخالق اسالمی در 
این دستگاه بسیار مهم گفتند: سند تحول آموزش و 
پرورش باید با تبیین صحیح و تنظیم و اجرای برنامه 

جامع عملیاتی، زمینه ساز پرورش چنین افرادی شود.
ایشان با تسلیت سالروز شهادت امام سجاد )ع(، 
حرکت عظیم حضرت زینب )س(، امام سجاد )ع( را 
قیام به معنای حقیقی کلمه خوانده و افزودند: پس از 
قیام حسینی در عاشورا، قیام زینبی ابعاد مختلف حادثه 
عاشورا و شهادت حضرت سیدالشهدا را برای بشریت 

تثبیت و ماندگار کرد.
دهه  ر  د ملت  ری  ا سوگو نقالب،  ا هبر  ر
اول محرم امسال را پدیده ای در تاریخ کشور دانستند 
ناشی  شدید  محدودیت های  وجود  با  افزودند:  و 
ضمن  خوانان،  مرثیه  و  گویندگان  مردم،  از کرونا، 
حفظ شور حسینی و تشکیل مجالس عظیم و معنوی، 
دستورالعمل ها را رعایت کردند که به عنوان یک ُمرید 

اهل بیت، صمیمانه از همه عزیزان تشکر می کنم.
از  تشکر  با  همچنین  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
پرورش  و  آموزش  مجموعه  اخیر  ماه  چند  زحمات 
اقدامات  و  برنامه ریزی  گفتند:  وزیر  خوب  گزارش  و 
بود چون  از شیوع کرونا بی سابقه  این مجموعه پس 
از همه قدردانی  این زمینه نداشتیم که  تجربه ای در 

می کنم.
و  منطق  سخنانشان،  اصلی  محور  در  ایشان 
هدف آموزش و پرورش در همه دنیا را »تربیت انسان 
شایسته« خواندند و افزودند: البته با توجه به تعاریف 
نوع  مختلف،  مکاتب  در  شایسته  انسان  گوناگون 

آموزش ها و پرورش ها متفاوت می شود.
رهبر انقالب افزودند: در نظام اسالمی حاصل ۱2 
سال تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان باید 
تربیت انسان های مؤمن، خردمند، متفکر و اندیشمند، 
دانشمند، با نظم، با انصاف، دارای اخالق اسالمی و 

در یک کلمه انسان های مجاهد و اهل عمل باشد.
سوال  این  طرح  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
که برای تربیت چنین انسان هایی، دستگاه آموزش و 
پرورش باید چه ویژگی هایی داشته باشد، افزودند: برای 
تحقق منطق و هدف انسان سازی، آموزش و پرورش به 
عنوان لشکر عظیم فرهنگی نیازمند زیر بنای مستحکم 

و تحول بنیادی است.
رهبر انقالب با اشاره به گذشت ۹ سال از تنظیم 
سند  این  در  افزودند:  پرورش  و  آموزش  تحول  سند 
اهداف کالن و راهبردهای کلی مشخص شده است 
که باید بر اساس سیاست ها، برنامه اجرایی تنظیم شود.

ایشان افزودند: برنامه اجرایی سند تحول با وجود 
تالش های دولت های مختلف هنوز به طور کامل تنظیم 
نشده است که شورایعالی آموزش و پرورش و مدیریت 

کالن آن باید این مسئولیت را انجام دهند.

با نگاه  رهبر انقالب ترمیم دوره ای سند تحول 
شورایعالی  وظیفه  و  تحول  سند  مفاد  از  را  تکمیلی 
انقالب فرهنگی خواندند و افزودند: مسئوالن آموزش 

و پرورش، این موضوع را پیگیری کنند.
شاخص های  »تعیین  و  »زمان بندی«  ایشان 
پیشرفت« را در برنامه جامع اجرای سند تحول ضروری 
خواندند و افزودند: برنامه جامع باید متقن و در بردارنده 

همه اهداف سند تحول باشد.
سند  صحیح  تبیین  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
باید  تحول  سند  وگفتند:  دانستند  مهم  هم  را  تحول 
برای همه سطوح آموزش و پرورش، به روشنی و جذاب 
تبیین شود تا همه مدیران و معلمان برای اجرای دقیق 

آن انگیزه پیدا کنند.
عناصر  ا  ر معلمان  اسالمی،  نقالب  ا رهبر 
و  آموزش  فرهنگی  عظیم  دستگاه  در  تعیین کننده 
پرورش خواندند و با تأکید بر لزوم صیانت از شأن و 
نقش معلمان گفتند: معلمان به معنای واقعی افسران 
سپاه پیشرفت کشور هستند و حفظ شأن و جایگاه معلم 
در درجه اول به عهده خود آنان است و هر معلمی باید 

این احساس را داشته باشد که او آینده ساز است.
و  آموزش  افزودند:  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
پرورش نیز باید از شأن و جایگاه معلمان حمایت کند 
و این هدف باید با کمک مجلس و دستگاه های مرتبط 

همچون سازمان برنامه و بودجه محقق شود.
ایشان تأکید کردند: نگاه به آموزش و پرورش باید 
نگاه به یک دستگاه زیربنایی باشد نه مصرفی، و هزینه 
کردن در آموزش و پرورش همچون سرمایه گذاری در 

مسائل زیربنایی در نظر گرفته شود.
رهبر انقالب اسالمی، فرهنگ سازی برای ترویج 
احترام و اکرام معلمان در جامعه را عامل سوم در صیانت 
از جایگاه و شأن این قشر مهم و تأثیرگذار دانستند و 
گفتند: دستگاه های فرهنگی بویژه صدا و سیما در این 
زمینه نقش بسیار مهمی دارند و باید این کار الزم را 

بصورت مستمر و هنرمندانه انجام دهند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای موضوع جذب و تربیت 
معلم را بسیار مهم برشمردند و با اشاره به دو دانشگاه 
باید  کردند:  خاطرنشان  رجایی،  شهید  و  فرهنگیان 
بگونه ای برنامه ریزی و ظرفیت سازی شود که معلمان 
وارد  دانشگاه  دو  این  مسیر  از  فقط  کشور،  سراسر 
آموزش و پرورش شوند و مجلس شورای اسالمی نیز 
باید در تصویب طرح ها بگونه ای عمل کند که خارج 
از مسیر این دو دانشگاه، ورودی به آموزش و پرورش 

وجود نداشته باشد.
دینی،  صالحیت های  گرفتن  نظر  در  ایشان، 
اخالقی و سیاسی را در جذب معلمان مورد تأکید قرار 
دادند و گفتند: باید در جذب معلمان یک گزینش صحیح 
و خردمندانه انجام شود و اجازه ورود نیروی بی کیفیت 

به آموزش و پرورش داده نشود.
»عدالت  موضوع  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
آموزشی« نیز اشاره کردند و افزودند: در مورد عدالت 
از سهم مناسب  آموزان  آموزشی و بهره مندی دانش 
و  دوردست  مناطق  بویژه  کشور  نقاط  همه  در  خود 

شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان در مناطق 
اکنون که مسئله  بارها صحبت شده است و  محروم 
آموزش مجازی مطرح است، موضوع عدالت آموزشی 

حساس تر از گذشته است.
توجه  بر  تأکید  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
و  ابزار  خرید  جهت  مالی  تمکن  که  خانواده هایی  به 
وسایل مورد نیاز به منظور استفاده از آموزش مجازی 
آموزش،  از طریق  باید  افزودند: صداوسیما  ندارند،  را 
بخشی از خالء عدم امکان استفاده از آموزش مجازی 

را جبران کند.
ایشان یکی از موارد مربوط به عدالت آموزشی را، 
موضوع »مدارس دولتی« برشمردند و گفتند: باید سطح 
و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به 
گونه ای شود که دانش آموزان احساس نکنند با تحصیل 
در این مدارس امکان قبولی آنها در کنکور کمتر است 
و خانواده ها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای 

بی پناه می فرستند.
رهبر انقالب اسالمی درخصوص آموزش مجازی 
و برخی زیان های احتمالی آن خاطرنشان کردند: راه 
اندازی شبکه شاد، اقدام بسیار خوبی است اما آموزش 
نباید موجب شود که دانش آموز در معرض  مجازی 
آسیب های فضای مجازی و خطرات اخالقی و اعتقادی 

قرار گیرد.
ایشان به بُعد پرورشی در آموزش و پرورش اشاره 
کردند و با گالیه از کم توجهی به فعالیت های پرورشی 
و عقب ماندگی در این زمینه به رغم تأکیدهای مکرر، 
گفتند: با توجه به موضوع آموزش مجازی، باید برای 
فعالیت های پرورشی، شیوه های جدیدی را طراحی کرد 

تا این موضوع مورد غفلت بیشتر قرار نگیرد.
رهبر انقالب اسالمی، مدارس پرورش استعدادهای 
درخشان یا همان سمپاد را از مسائل مهم و اساسی 
آموزش و پرورش خواندند و با اشاره به ابالغ مصوبه 
مربوط به مدارس سمپاد که با تأخیر هم انجام شد، بر 
جدی گرفتن موضوع شناسایی و پرورش استعدادهای 
در  کشور  جایگاه  افزودند:  و  کردند  تأکید  درخشان 
المپیادها نیز باید بهبود و ارتقا یابد زیرا در سال های 

اخیر وضعیت ما برجسته نبوده است.
ادامه به وضعیت  حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
مهد کودک ها و پیش دبستانی ها اشاره کردند و با اظهار 
اختالفات  دلیل  به  مهدکودک ها  بودن  رها  از  تأسف 
برخی دستگاه های دولتی، گفتند: براساس گزارش های 
رسیده وضیعت مهدکودک ها به هیچ وجه خوب نیست 
و نباید به مهد کودک ها نگاه مراکز خدماتی داشت بلکه 

مراکز مهم آموزشی و پرورشی هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به 
اصرار غربی ها برای نفوذ در آموزش و پرورش کشورها 
با انگیزه تحمیل سبک زندگی غربی، از سند 2۰3۰ و 
یا نفوذ در آموزش و پرورش برخی کشورهای منطقه 
به عنوان نمونه یاد کردند و گفتند: امروز فلسفه اجتماعی 
غرب در خود غرب شکست خورده و مظاهر فسادانگیز 

آن از هالیوود تا پنتاگون کاماًل نمایان است.
ادامه در صفحه 2

حاصل تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان 
باید تربیت انسان های اندیشمند و دانشمند باشد 

صفحه 2
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حضور دانش آموزان در مدارس به نفع آن هاست
نایــب رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای 
ــع  ــه نف ــدارس ب ــوزان در م ــور دانش آم ــت، حض ــد اس ــالمی معتق اس
ــا بــرای محقــق شــدن ایــن امــر و تصمیــم  آن هــا اســت. ســتاد کرون
درســت دربــاره نحــوه بازگشــایی مــدارس منطقــه ای و نــه ملــی نــگاه 
ــم  ــوزان ه ــال دانش آم ــن ح ــته و در عی ــرا داش ــت اج ــا قابلی ــد ت کن

ــد. لطمــه ای نبینن
محمــد وحیــدی بــا اشــاره بــه اعــالم بازگشــایی مــدارس در ۱۵ 
ــدارس براســاس شــرایط  ــد بازگشــایی م ــد رون شــهریورماه گفــت: بای
ــوان  ــن کار را می ت ــا باشــد. ای ــزان شــیوع کرون اســتان ها از لحــاظ می
بــا دادن اختیــارات بــه مناطــق و اســتان ها انجــام داد. برخــی مــدارس 
همچــون مــدارس روســتایی و عشــایری بــه دلیــل کــم بــودن جمعیــت 
ــم  ــدارس ه ــر از م ــی دیگ ــد و برخ ــوزش حضــوری را دارن ــکان آم ام
بــه دلیــل کاهــش شــیوع کرونــا در آن منطقــه و یــا کــم بــودن تعــداد 
ــوزان  ــا حضــور دانش آم ــه ب ــد روز در هفت ــد چن ــوزان می توانن دانش آم

بازگشــایی شــود.
ــد  ــزرگ باش ــم ب ــدارس ه ــی م ــای آموزش ــر فض ــزود: اگ وی اف
هــم می تــوان بــا رعایــت پروتکل هــا کالس هــای درس را بــا حضــور 
دانش آمــوزان برگــزار کــرد. این هــا همــه بســتگی بــه شــرایط مناطــق، 
ــتان ها داده  ــه اس ــار ب ــر اختی ــه اگ ــتان ها دارد ک ــتان ها و اس شهرس
ــدارس  ــد بازگشــایی م ــد در خصــوص رون ــر می توانن ــا بهت ــود آن ه ش
ــات  ــوزش و تحقیق ــیون آم ــس کمیس ــب رئی ــری کنند.نای تصمیم گی
مجلــس خاطــر نشــان کــرد: وقتــی حضــور معلمــان و کادر مدرســه در 
ــوان شــرایطی را فراهــم کــرد کــه  مــدارس اجبــاری شــده پــس می ت
دانش آمــوزان بــه صــورت چرخشــی در کالس هــای درس حضــور پیــدا 

ــت شــود. ــه اینکــه پروتکل هــای بهداشــتی رعای ــوط ب ــد من کنن

نگاه به خارج برای حل مشکالت کشور غلط است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه نگاه به خارج 
برای حل مشکالت کشور غلط است، گفت: دولت در سال پایانی به جای 

توجه به مسائل انتخاباتی به فکر خدمت به مردم باشد.
به توان داخلی و معطل  به اهمیت توجه  اشاره  با  آقازاده  سید علی 
نکردن اقتصاد کشور به تحوالت خارجی به عنوان دغدغه رهبر معظم 
انقالب، اظهار کرد: از نگاه رهبری تحوالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، 
از راهبردهای اصلی نظام است و نباید به هیچ وجه خود را وابسته به خارج 

و روابط خارجی کنیم.
وی با بیان اینکه نگاه به درون و استقالل عمل در داخل کشور، از 
اهداف جمهوری اسالمی ایران است، گفت: بستر توسعه و پیشرفت در 
داخل کشور است، باید بتوان به ظرفیت داخلی توجه کرد نه اینکه منتظر 
بمانیم تا از بیرون برای ما کمکی بفرستند و در آن زمان قدمی برداریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه نباید برنامه های 
اساسی کشور را منوط به حمایت های خارجی دانست، افزود: از نگاه رهبری، 
نگاه به بیرون و بی توجهی به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی نگاه غلطی 

است، باید با تکیه بر توان داخلی کشور را به توسعه و پیشرفت رساند.
آقازاده با اشاره به اینکه کمتر از یک سال از عمر دولت فعلی باقی 
مانده است، تصریح کرد: با توجه به فرمایشات رهبری در یک سال باقی 
مانده از عمر دولت نیز می توان اقدامات مؤثری انجام داد از این رو، نگاه 
مجلس به پروژه ها و طرح های دولت نگاهی تأکیدی است و دولت تا آخرین 
لحظات باید برنامه هایی که از قبل داشته به ثمر برساند تا از مشکالت 

معیشتی مردم کاسته شود.
وی با بیان اینکه دولت با شرایط موجود در حال انجام فعالیت بوده و 
تالش می کند تا برای رفع مشکالت مردم گام هایی برداشته شود، گفت: 
تفکر مجلس این است که دولت را وادار کند تا در مسیر رفع مشکالت 

مردم در سال پایانی عمر خود گام های مهمی بردارد.
اینکه هدف دولت  با تاکید بر  عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
رفع مشکالت مردم بوده و سایر قوا نیز از اجرای برنامه های دولت برای 
کاهش مشکالت مردم پشتیبانی می کنند، گفت: همه این تالش ها با هدف 

پیگیری و رفع مشکالت معیشتی مردم است.
به فرآیند  اشاره  با  نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی 
دولت های مختلف در سال پایان عمر خود و قرار گرفتن در مسائل انتخاباتی 
تصریح کرد: دولت هایی مثل دولت کنونی متأسفانه در مسائل انتخابات، 
این رو،  از  داده اند  منافع دیگر ترجیح  بر بعضی  را  منافع گروهی  گاهی 
تاکید داریم که دولت خود را درگیر انتخابات و مسائل فرعی و حاشیه ای 

نکرده و صرفًا به مشکالت مردم بپردازد.

حاصل تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان 
باید تربیت انسان های اندیشمند و دانشمند باشد 

ادامه از صفحه اول
ــل نفــوذ  ــر حساســیت در مقاب ــد ب ــا تأکی ــر انقــالب اســالمی ب رهب
دشــمن افزودنــد: دشــمن قصــد دارد کاری را کــه بوســیله نظامــی از انجام 
ــد ســند 2۰3۰ و ســاختن  ــی مانن ــا نفــوذ و از راه های ــوان اســت، ب آن نات
ــی او را  ــداف عملیات ــر و اه ــل او فک ــه مث ــد ک ــت کن ــان هایی تربی انس

ــه غــارت ملت هــا فراهــم شــود. ــا زمین ــد ت ــاده کنن پی
رهبــر انقــالب اســالمی در بخــش پایانــی سخنانشــان، اقــدام دولــت 
امــارات متحــده عربــی در عادی ســازی روابــط بــا رژیــم صهیونیســتی را 
خیانتــی بــه دنیــای اســالم، جهان عــرب و کشــورهای منطقه و به مســئله 
مهــم فلســطین خواندنــد و گفتنــد: البته ایــن وضعیت دیــری نخواهد پایید 
امــا لکــه ننــگ آن بــر پیشــانی کســانی کــه غصــب کشــور و آواره کــردن 
ملــت فلســطین را بــه بوتــه فراموشــی ســپردند و پــای صهیونیســت ها را 

در منطقــه بــاز کردنــد، باقــی خواهــد مانــد.
ایشــان بــا ابــراز تأســف از همــکاری دولــت امــارات متحــده عربــی با 
اقدامــات قســاوت آمیز رژیــم صهیونیســتی و عناصــر خبیــث صهیونیســت 
در هیئــت حاکمــه آمریــکا علیــه مصالــح جهان اســالم و منطقــه، افزودند: 
امیدواریــم اماراتی هــا زودتــر بیــدار شــوند و ایــن کارشــان را جبــران کنند.

پیــش از ســخنان رهبــر انقــالب اســالمی، »حاجی میرزایــی« وزیــر 
ــه  ــن وزارتخان ــای ای ــان گزارشــی از فعالیت ه ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــد  ــت گذاری در فراین ــری، سیاس ــوای یادگی ــته و محت ــد بس ــت: تولی گف
ــارت،  ــک مه ــوز ی ــش آم ــر دان ــرح ه ــم، ط ــری معل ــذب و به کارگی ج
افزایــش حقــوق معلمــان، آغــاز عملیــات احــداث ۴3 هــزار واحــد مســکن 
فرهنگیــان و افزایــش ظرفیــت دانشــگاه های فرهنگیــان جــزو برنامه هــا 

و اقدامــات آمــوزش و پــرورش اســت.
ــا را مناســب  ــش به کرون ــرورش در واکن ــوزش و پ ــرعت آم وی س
دانســت و گفــت: کمتــر از یــک هفتــه پــس از کرونــا، برنامــه تلویزیونــی 
آموزشــی و حــدود یــک مــاه بعــد از آن، شــبکه شــاد را راه انــدازی کردیــم 
ــش  ــم کــه همــه دان ــن می دهی ــز تضمی ــد نی ــی جدی و در ســال تحصیل

آمــوزان بــه آمــوزش دسترســی داشــته باشــند.

وزیر آموزش و پرورش:

مدارس، حتی در شرایط قرمز باید باز باشد 
پرورش  و  آموزش  وزیر 
گفت: حتمًا مدارس باید در تمام 
شرایط  در  حتی  سال  روزهای 
اینکه ستاد  باشند مگر  باز  قرمز 
به  تعطیلی  که  بگوید  کرونا  با  مقابله  ملی 

صورت عمومی است.
باید  گفت:  میرزایی،  حاجی  محسن 
داشته  کشور  سراسر  با  گسترده ای  ارتباط 
باشیم از این رو معاونین خود را در سراسر 
از وضعیت  باید  کشور فعال کردیم و همه 
باشند.  مطلع  مناطق  پرورش  و  آموزش 
همچنین معلمین و دانش آموزان باید با هم 

ارتباط داشته باشند.
هم افزا شدن  برای  داد:  ادامه  وی 
جانبه  و همه  نیازمند گفتگوهای عمیق  ما 
هستیم. ما در مانور بازگشایی مدارس و آغاز 
سال تحصیلی باید همه را به خط کنیم، من 
اعتقادم این است که اگر جدیتی در کار باشد 

هیچ مقاومتی نخواهد بود.
داشته  معنا  باید  کار  کرد:  اضافه  او 
باشد و اگر بتوانیم به کار معنا دهیم آدم ها 
چقدر  هر  آدم ها  می کنند.  کار  جدیت  به 
بتوانند ارتباط معنادارتری با کار خود انجام 
دهند مؤثرتر خواهند بود آن وقت است که 
زمان و خستگی برایشان اهمیت ندارد. در 
تمام هستی هیچ کاری به اندازه معنا بخشی 

در آموزش و پرورش نیست.
آموزش  کرد:  بیان  میرزایی  حاجی 
استقبال  مهارتی  و  دانش  هر  از  پرورش  و 

مانند  کشور  هیچ عرصه ای در  می کند. 
ظهور  و  بروز  برای  پرورش  و  آموزش 
مهارت ها وجود ندارد. لذا باید بتوانیم تبیین 
به  کارها  تا  باشیم  داشته  کار  از  معنادار 

نحو احسنت پیش بروند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: ما امسال 
گفتیم که اصل بر حضور بوده زیرا وضعیت 
امسال با سال گذشته متفاوت است. امسال 
کالس ، معلم و ترکیب ها جدید هستند. اگر 
به حضور رسمیت ندهیم قادر نخواهیم بود 
کار را مدیریت کنیم. ضمن اینکه هیچ روشی 
مدرسه  نیست.  حضوری  روش  جایگزین 
تنها آموختن و آموزش نیست بلکه توسعه 
آموزش های جمعی و افزایش مهارت ها است.

نیم  ا بتو گر  ا ما   : کرد بیان  وی 
از  بسیاری  باشیم  کالس حضوری داشته 
بر  بنابراین اصل  مشکالتمان حل می شود 

تمام  در  باید  مدارس  حتمًا  است.  حضور 
روزهای سال حتی در شرایط قرمز باز باشند 
مگر اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا بگوید که 

تعطیلی به صورت عمومی است.
اگر  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
را  آنها  باید  باشد  زیاد  آموزان  دانش  تعداد 
گروه بندی و ورود و خروج آنها را مدیریت 
بسته  و  باز  می دهد  نشان  مطالعات  کنیم. 
در باالرفتن و  تأثیری  مدارس  در  شدن 
مطالعه  این  البته  رفتن کرونا ندارد،  پایین 
قابل استناد نیست و من نمی خواهم بگویم 
به  باید  ما  ولی  ندارد  خطری  کار  این  که 
مراقبت  خودشان  از  بدهیم  یاد  فرزندانمان 
کنند و باید بگذاریم که زندگی روزمره مردم 

جریان پیدا کند.
کرد:  خاطرنشان  یی  میرزا حاجی 
بازدید  مدرسه  هر  از  باید  مناطق  مدیران 

کنند، از این رو درخواستم از رؤسای مناطق 
این است که یک روز در هفته را بدون خدم 
و حشم در مدرسه باشند و زیر و بم مدرسه 
معلمان  و  اولیا  با  شد  اگر  حتی  ببینند،  را 

مالقات کنند.
وی تاکید کرد: هر مدرسه ای باید یک 
طرح آموزشی داشته باشد و اگر مدرسه ای 
را کند کوتاهی کرده است.  این کار  نتواند 
آبروی نظام را تنها به خاطر کوتاهی و راحت 
طلبی یک نفر سودا نکنیم به همین خاطر 
مدیر مدرسه باید نسبت به تک تک دانش 

آموزان احساس مسئولیت کند.
فزود:  ا پرورش  و  آموزش  وزیر 
نسبت  اگر  که  است  این  معیار دین داری 
به  فرزندان خود حساس هستیم نسبت  به 
فرزندان دیگران هم حساس باشیم. باید تمام 
برنامه های معلمان و مدیران مشخص شود، 
باید هر تعداد از دانش آموزان را به معلمان 

سپرد و اصاًل کار را رها نکرد.
باید  مدارس  گفت:  میرزایی  حاجی 
این  االن  و  باشند  ارتباط  در  خانواده ها  با 
اتفاق ضرورت دارد. والدین باید از جزئیات 
مسائل  با  قطعًا  ما  باشند.  مطلع  برنامه ها 
غیرمنتظره ای رو به رو خواهیم شد که باید 
خودمان را برای واکنش به موقع و سریع 
ضدعفونی  اهمیت  آخر  نکته  کنیم.  آماده 
مانت های  ا ا  یر ز است  مدارس  کردن 
بهداشت  به  باید  و  مردم دست ماست 

مدارس اهمیت داده شود.
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پروژه های ناتمام را برای دولت آینده به حداقل می رسانیم
وزیر علوم در آیین افتتاح مجازی پروژه های منتخب مراکز آموزش عالی 
اعالم کرد: در سال پایانی دولت برنامه ریزی ها به صورتی خواهد بود که تعداد 

پروژه های ناتمام برای دولت آینده را به حداقل برسانیم.
منصور غالمی در آیین افتتاح مجازی پروژه های عمرانی قابل بهره برداری 
و منتخب دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری اعالم کرد: در سال 
پایانی دولت، برنامه ریزی ها به صورتی خواهد بود که تعداد پروژه های ناتمام 

برای دولت آینده را به حداقل برسانیم.
اتمام  و  نتیجه رساندن  به  اندرکاران در  از همه دست  با تشکر  غالمی 
پروژه های عمرانی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اظهار داشت: امروز شاهد افتتاح 
پروژه های عمرانی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به عنوان نمونه ای از تالش 

همکاران دانشگاهی هستیم.
وزیر علوم با تشکر از حمایت های سازمان برنامه و بودجه در این شرایط، 
این حمایت ها را عامل اصلی و مهم در اتمام پروژه ها دانست و گفت: آنچه در 
این هفت سال در آموزش عالی اتفاق افتاده، تالش مستمر برای اتمام پروژه های 

در دست احداث بوده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت و توانمندی به حد نهایی و قابل اعتماد در جامعه 
علمی کشور وجود دارد، اظهار داشت: الزم است مسئوالن و برنامه ریزان کشور 
مساعدت کنند تا این ظرفیت علمی و فناوری امکان بروزشان در جامعه فراهم 

شود و شاهد توسعه کشور مبتنی بر علم و فناوری باشیم.
وزیر علوم گفت: در بخش های مختلف آموزش عالی دستاوردهای مناسبی 
برای عرضه به مردم داشته و داریم که می توانند در فرصت های مناسبی عرضه 

شوند و حتمًا باید به خود باوری در کشور امیدوار باشیم.

امکان ترجمه مدارک تحصیلی به صورت غیرحضوری وجود دارد
مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از امکان ترجمه 

مدارک تحصیلی به صورت غیرحضوری خبرداد.
جاماسب نوزری اعالم کرد: در راستای اهداف دولت الکترونیک و سیستمی 
تحصیلی  مدارک  فروردین ۱3۹۸   2۴ تاریخ  از  تحصیلی  مدارک  تایید  شدن 
ترجمه  جهت  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  پوشش  تحت  دانشگاه های 
رسمی برای افرادی که از طریق سامانه جامع امور دانشجویان سجاد به آدرس: 
https://portal.saorg.ir اقدام و موفق به دریافت کد صحت شده اند 
بدون نیاز به مراجعه حضوری و مهر و امضای این اداره کل قابل ترجمه است.

مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان افزود: در همین 
۱۹ ضمن  کووید  بیماری  شیوع  و  کشور  کنونی  شرایط  به  توجه  با  و  راستا 
جلوگیری از مراجعات و رفت و آمدهای غیرضروری و تسریع در انجام امور 
نامه های گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان از سوی دانشگاه ها حذف 
و صرفًا در سامانه سجاد با کد صحت صادر خواهد شد و قابل ترجمه است و 

نیازی به ارائه اصل نامه از دانشگاه محل تحصیل نیست.

مهلت ثبت نام بدون آزمون ارشد دانشگاه آزاد تمدید شد
مهلت ثبت نام بدون آزمون )ویژه استعدادهای درخشان( مقطع کارشناسی 

ارشد سال ۹۹ دانشگاه آزاد اسالمی تا روز جمعه 2۱ شهریورماه تمدید شد.
داوطلبان با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش 
و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه 
راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی 
ارشد ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام کرده و سپس با ورود به سامانه 

نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته محل های درخواستی اقدام کنند.
همچنین داوطلبان الزم است پس از انتخاب رشته محل، کد رهگیری 
و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعالم نتایج نزد خود حفظ کنند.

قاتل جوان بانه ای شناسایی و دستگیر شد
فرماندار بانه گفت: فردی که چند روز پیش یک جوان اهل این شهرستان را به 
قتل رسانده و متواری شده بود با تالش ماموران انتظامی، شناسایی و دستگیر شد.

اسماعیل رستم پور اظهار داشت: در پی کشف جسد جوان اهل بانه در زیر 
پل سه راه شوی، ماموران انتظامی شهرستان برای شناسایی و دستگیری قاتل 
این جوان جستجوی را آغاز کردند و روز دوشنبه این هفته موفق شدند وی  را 

در مخفیگاهش دستگیر کنند.

زن ۳۵ساله، خود و فرزندش را آتش زد
رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: در پی انتشار خبر حادثه آتش سوزی 
یک دستگاه خودرو پراید در مقابل امامزاده محمد کرج در روز پنجشنبه ششم 
اختالفات  حادثه  علت  که  شد  آن مشخص  سرنشین های  فوت  و  ماه  شهریور 

خانوادگی بوده است.
سرهنگ محمد نادربیگی با بیان این که به دنبال وقوع این حادثه، تحقیقات 
پلیس در خصوص شناسایی علل آن آغازشد، اظهار داشت با تحقیقات تکمیلی 
پلیس، هویت شوهر زن 3۵ ساله و محل سکونتش در یکی از مناطق تهران 
شناسایی و پس از احضار به پلیس آگاهی استان البرز در توضیح زوایای پنهان 
این  حادثه  روز  بودند.  خانوادگی  دچاراختالف  همسرش  با  گفت  پرونده  این 
اختالفات شدت گرفته و همسرش به همراه دختر هشت ساله اش که دچار بیماری 
صعب العالج بوده در نتیجه یک تصمیم عجوالنه خانه را ترک کرده و سوار بر 

خودرو شخصی شان به سمت نقطه نامعلومی حرکت کرده.
سرهنگ نادربیگی افزود : بانوی مذکور پس از حرکت به سمت کرج خودرو 
را مقابل امامزاده محمد پارک کرده و باریختن بنزین به داخل خودرو آن را آتش 
زده که بر اثر این حادثه فرزندش داخل خودرو فوت کرده و خود نیز پس از انتقال 

به مراکز درمانی به علت شدت سوختگی جان باخته است.
گفتنی است، تحقیقات تکمیلی در دست بررسی است.

دستگیری قاتل نوجوان ۱۶ساله در کرمانشاه
در  ساله   ۱6 نوجوان  قاتل  دستگیری  از  کرمانشاه  پلیس  اجتماعی  معاون 
شهرستان سنقروکلیایی و با تالش ماموران پلیس در کمتر از 2 ساعت پس از 

وقوع قتل خبر داد.
سرهنگ محمدرضا آمویی اظهار داشت: پس از گزارش یک مورد درگیری 
منجر به قتل در خیابان شهید بهشتی سنقروکلیایی، تیمی از ماموران انتظامی 
با جوانی  به سرعت در محل حاضر شدند و در تحقیقات مشخص شد مقتول 
همسن و سال خود درگیر و با ضربه چاقو از ناحیه شکم مجروح و پس از انتقال 
به بیمارستان جان باخته است. ماموران  پلیس در کمتر از دو ساعت موفق به 

ردیابی فرد قاتل شده و او را دستگیر کردند.

برخورد کامیون با پژو ۴۰۵ سه کشته به جا گذاشت
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان از جان باختن 3 نفر در 

برخورد دو خودروی کامیون و سواری در نزدیکی شهر جدید مجلسی خبر داد.
حسین پورقیصری، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار 
داشت: مأموران پلیس راه استان اصفهان در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر وقوع یک تصادف در محور »بروجن- مبارکه« بالفاصله در محل 

حاضر و بررسی های کارشناسی خود را انجام دادند.
وی افزود: این حادثه در ۵ کیلومتری شهر جدید مجلسی روی داد که در آن 

یک خودروی کامیون با یک دستگاه پژو ۴۰۵ تصادف کرده بود.
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چگونه خرید اینترنتی ایمن را تجربه کنیم؟
خرید کاال و اقالم موردنیاز و ارائه ی خدمات آنالین، جزو خدمات با ارزشی است 
اینترنتی  این بستر، خرید  اما چگونه می توان در  ارائه می شود؛  اینترنت  که روی بستر 

امنی را تجربه کرد؟
با افزایش روزافزون جمعیت در سرتاسر دنیا، نیازهای مختلف مردم نیز افزایش 
یافته است. درحال حاضر برای رفع نیازهایی ازقبیل خرید خوراک، پوشاک، مسکن و... 
می توان از بستر اینترنت استفاده کرد. فروش اینترنتی یکی از انواع تجارت الکترونیکی 
است که به خریداران امکان خرید مستقیم کاال و خدمات را از فروشگاه یا فروشنده ای 

در بستر اینترنت و با استفاده از مرورگر وب فراهم می کند.
استفاده از فروشگاه های آنالین برای تهیه ی محصول مدنظر، مزایای زیادی به همراه 
خواهد داشت. برای مثال، خریدهای اینترنتی به جابه جایی فیزیکی پول نیازی ندارند؛ 
به همین دلیل، امنیت آن خرید افزایش می یابد. همچنین، خرید از اینترنت به آماده شدن 
و طی مسیر خانه تا بازار و افزایش ترافیک و آلودگی هوا نیازی ندارد و به راحتی و در 
بستر مجازی می توان در فروشگاه های مختلف کاالی مدنظر را جست وجو کرد و حتی 
قیمت آن را در چندین فروشگاه مقایسه کرد. عالوه بر این، خرید اینترنتی باعث فراهم شدن 

فرصت های شغلی متعدد و کارآفرینی های بسیاری نیز شده است.
پس از شیوع ویروس کرونا و تبدیل آن به مسئله ای جهانی، نحوه ی تهیه ی مایحتاج 
روزانه و کاهش خریدهای حضوری برای جلوگیری از مبتال شدن به ویروس کرونا به 
دغدغه ی اصلی  مردم تبدیل شد. به همین دلیل، در این دوران نیز خریدهای آنالین رشد 
چشمگیری تجربه کرده اند. بااین حال، نمی توان به تمام اشخاص و سایت های حاضر در 
این فضا اعتماد کرد؛ زیرا هر بستر جدیدی همان گونه که فرصت های بی شماری برای 
به وجود  نیز  و کاله بردارانه  کاذب  پیشرفت های  برای  بستری  می کند،  فراهم  پیشرفت 
می آورد. برای هر شغلی که می خواهد کسب وکار خود را ازطریق آنالین افزایش دهد، 
جلب اعتماد مشتریان آنالین در اولویت اصلی قرار دارد؛ به همین دلیل، اگر خرده فروشان 
آنالین نتوانند اطالعات بازدیدکنندگان را ایمن نگه دارند، خریدی هم انجام نخواهد شد.

موضوع امنیت در وب سایت های فروش آنالین را می توان اصلی ترین مسئله در 
خرید از هر بستر اینترنتی قلمداد کرد. بسیاری از کاله برداران در فضای مجازی با استفاده 
از ناآگاهی و کم دقتی خریداران در فروشگاه های آنالین، آسیب های جبران ناپذیری در 
با رعایت چند نکته  به سادگی  این مسائل  البته  آورده اند.  کسب وکارهای آن ها به وجود 
حل شدنی است. پس، پیش از خرید اینترنتی، این نکات را برای حفظ امنیت خود و کارت 

بانکی تان باید مطالعه کنید.
مطمئن باشید از آدرس آنالین واقعی خرید می کنید

این روزها خرید دامنه اینترنتی و راه اندازی وب سایت به سادگی و در چند دقیقه و با 
هزینه ای بسیار کم به راحتی انجام پذیر است. پس برای درامان ماندن از حمالت سایبری، از 
تجربه ی دوستان و آشنایان نزدیک درباره ی خریدهای آنالین باید استفاده کنید. همچنین، 
توجه کنید از وب سایت هایی خرید کنید که محصوالت مجاز عرضه می کنند و البته قیمت 
محصوالتشان نیز به طرز عجیب و باورناپذیری کمتر از بازار نیست. عالوه براین، حتما به 
تعداد محصوالت، طبقه بندی درست آن ها، سابقه ی کاری، دیدگاه های کاربران و صحت 

اطالعات تماس توجه کنید.
از وجود نماد اعتماد الکترونیکی در بخش انتهایی سایت مطمئن شوید

هر  اعتبار  عامل  مهم    ترین  می شود،  نامیده  ای نماد  که  الکترونیکی  اعتماد  نماد 
فروشگاه اینترنتی محسوب می شود. ای نماد نوعی جواز و تأییدیه است که مرکز توسعه ی 
تجارت الکترونیک وزارت صنعت و معدن برای فروشگاه های اینترنتی صادر می کند که 
محصوالت و خدماتشان را آنالین ارائه می کنند. الزمه ی حیات هر فروشگاه اینترنتی 
ایجاد اعتماد بین فروشگاه و کاربران آن است و این جلب اعتماد عالوه بر طراحی سایت، 
کیفیت محصول، معروف بودن و روش های تبلیغاتی آن، به جواز محکم تری نیز نیاز دارد. 
اینترنتی است.  بر صداقت فروشگاه های  تأییدی  به عنوان مهر  اینماد  در همین زمینه، 
اینترنتی، امکان دریافت  از فروشگاه  افزایش اعتماد کاربران در خرید  ای نماد عالوه بر 
درگاه بانکی و افزایش میزان امنیت خرید را نیز فراهم می کند؛ زیرا با استفاده از این نماد، 
امکان گارانتی محصوالت و برگشت پذیربودن مبلغ برای مشتریان نیز امکان پذیر می شود.

گفتنی است وجود این نماد در سایت، نشان دهنده ی ارزیابی حقوقی سایت مدنظر 
است. اگر سایت متخلفی نماد الکترونیک داشته باشد، درصورت بروز هرگونه مشکل با 
استفاده از قانون می توان از آن سایت شکایت کرد و خسارت متحمل شده را قانونی پیگیری 
کرد. تنها منبع رسمی برای دریافت جواز ای نماد، سایت ای نماد است و این نماد را در 
قسمت پایینی سایت))Footer می توان مشاهده کرد. درصورت کلیک روی آن، شما را به 
صفحه ای هدایت می کند که حاوی تاریخ صدور آن نماد و نام مالک فروشگاه اینترنتی است.

 معاون آموزش ابتدایی وزیر 
آموزش و پرورش گفت: آموزش 
همه دانش آموزان سراسر کشور 

از ۱۵ شهریور آغاز می شود.
 رضوان با اشاره به اینکه پیش از شیوع 
بیماری کرونا، تجربه تعطیلی طوالنی مدت 
نظام آموزشی کشور را نداشتیم، افزود: در این 
شرایط, ابهاماتی در نحوه ادامه مباحث آموزش 
پیش آمد و تالش کردیم با تبیین مسائل، این 

ابهامات را برطرف کنیم.
شرایط  خصوص  در  داد:  ادامه  وی 
بازگشایی مدارس برای سال تحصیلی امسال 
اعالم کردیم که جریان آموزش از پانزدهم 
شهریور آغاز می شود یعنی با توجه به شرایط 
کنونی و تقسیم بندی مناطق، نوع آموزش 
ممکن است متفاوت باشد اما آموزش همه 
از ۱۵ شهریور  کشور  سراسر  آموزان  دانش 

آغاز می شود.
حکیم زاده افزود: مناطق سفید کرونایی، 
عمدتاً کم جمعیت و شامل روستاها، مناطق 
زیر  و مدارس  و دوردست هستند  عشایری 
۵۰ نفر را شامل می شود که با رعایت شیوه 
آن ها حضوری  آموزش  بهداشتی،  نامه های 
این  از  بسیاری  در  اینکه  به  توجه  با  است 
مناطق ممکن است زیرساخت های فناوری 

وجود نداشته باشد.
آموزش  وزیر  ابتدایی  آموزش  معاون 
و پرورش ادامه داد: آموزش در مناطق زرد 
کرونایی، ترکیبی از استفاده از فضای مجازی 

و آموزش حضوری دانش آموزان است.
برای  شرایط  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تجربه  را  مدرسه  هنوز  که  اولی ها  کالس 
بقیه  کرد:  اضافه  است،  متفاوت  نکرده اند 
کشورها هم برای این دانش آموزان, بازگشایی 
مدارس را زودتر آغاز کرده اند و بر روی حضور 

آن ها در کالس تاکید دارند.
حکیم زاده با تاکید بر اینکه سالمتی 
اضافه  است،  اولویت  در  آموزان  دانش  این 
کرد: در مناطق قرمز, کالس حضوری به آن 
معنا برای این دانش آموزان نخواهیم داشت 
اما اینکه دو تا سه دانش آموز همراه خانواده 
و  بشناسند  را  معلمشان  و  بیایند  مدرسه  به 
تعامل آنها شکل بگیرد و احساس دانش آموز 
بودن در آن ها شکل بگیرد انجام خواهد شد.

آموزش  وزیر  ابتدایی  آموزش  معاون 
و پرورش گفت: برای ورودی های تازه وارد 
برنامه خاصی  دیگر تحصیلی هم  پایه های 
داریم و وزارت علوم هم اعالم کرده است 
هفته  سه  تا  دو  ورودی,  دانشجویان  که 
محیط  با  تا  بیایند  دانشگاه  به  را  نخست 

دانشگاه آشنا شوند.
تغییرات  اساس  بر  البته  افزود:  وی 
مناطق از قرمز به زرد یا سفید و یا برعکس، 

تغییرات الزم در آموزش انجام می شود.
زرد،  مناطق  برای  گفت:  زاده  حکیم 
ممکن است از روش های حضور دانش آموزان 
به شکل زوج و فرد استفاده شود و به شوراهای 
مدرسه اختیار دادیم تا با مشارکت خانواده ها 

در این زمینه تصمیم گیری کنند و معلم ها 
هم می توانند برخی از فعالیت های آموزشی 

را حضوری و برخی را مجازی انجام دهند.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و 
پرورش با بیان اینکه برنامه مدرسه تلویزیونی 
را هم در دستور کار داریم، افزود: در مناطق 
دوردست که به فناوری های مجازی دسترسی 
نداریم، تلویزیون به عنوان بستر اصلی آموزش 

تبدیل می شود.
حکیم زاده با تاکید بر لزوم حفظ سالمت 
با  را  نهایی  امتحانات  گفت:  آموزان  دانش 
کردیم  برگزار  دانش آموز  هزار   6۰۰ حضور 
اما حتی یک مورد هم نداشتیم که مشکلی 

ایجاد شده باشد.
وی افزود: ثبت نام حدود یک میلیون 
هم  اولی  کالس  دانش آموز  هزار   ۴۰۰ و 
انجام شد و غربالگری  به صورت حضوری 
اولیه هم در بدو ورود انجام می شود و ثبت 
نام پایه های ورودی سایر دوره ها را هم به 
رعایت  با  و  دادیم  انجام  حضوری  صورت 
زمینه  این  در  بهداشتی،  دستورالعمل های 
کاماًل موفق بودیم و مشکل خاصی نداشتیم.

حکیم زاده گفت: سرانه بهداشتی برای 
مدارس در نظر گرفته شده است و پارسال با 
سرانه  این  بودجه،  و  برنامه  سازمان  کمک 
اختصاص داده شد و اکنون هم این گونه است 
و همه تالشمان را انجام می دهیم تا مناطق 
محروم کشور از این نظر دچار مشکل نشوند.

آموزش  وزیر  ابتدایی  آموزش  معاون 
و پرورش افزود: برای مدارس شبانه روزی، 
در حال نهایی کردن دستورالعمل خاص این 
اولویت خدمات  در  آن ها  و  مدارس هستیم 
بیشتر در  زیرا آن ها  دارند  قرار  ما  پشتیبانی 
و  تحصیل  ادامه  و  هستند  محروم  مناطق 
حفظ سالمتی آنها برای ما اهمیت زیادی دارد.

معاون آموزش وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری هم در ارتباط تصویری با این برنامه 
گفت: بازگشایی دانشگاه ها، بیشتر به صورت 
توجه  با  و  بود  خواهد  الکترونیکی  آموزش 
اسمی  ظرفیت  از  دانشگاه ها  در  اینکه  به 
خوابگاه ها، غذاخوری ها و امکانات رفاهی هم 
نمی توانیم استفاده کنیم طبیعتاً مشکالتمان 

از مدارس بیشتر است.
خاکی صدیق افزود: اگر بتوانیم آموزش 
به تحصیالت  را  باشیم آن  حضوری داشته 
آزمایشگاهی  و  کارگاهی  دروس  تکمیلی، 

اختصاص می دهیم.
دروس  از  بخشی  کرد:  اضافه  وی 
آزمایشگاهی و عملی را می توانیم به صورت 
الکترونیکی ارائه کنیم اما بخش بیشتر آن باید 
حضوری باشد و دانشگاه ها برای این منظور در 

حال برنامه ریزی هستند.
معاون آموزش وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری با بیان اینکه خوابگاه های دانشجویی 
 ۵۰ حدود  از  می توانند  وضعیت  بهترین  در 
درصد ظرفیتشان استفاده کنند, گفت: البته 
دانشگاه ها  به  و  متفاوت  دانشگاه ها  شرایط 
این  در  بتوانند  خودشان  تا  شد  داده  اختیار 

زمینه برنامه ریزی کنند.
وی افزود: از دانشگاه ها خواستیم برای 
کاستن آسیب سفرهای بین شهری و اقامت 
در محیط های خوابگاهی کمک کنند و بین 
دانشگاه های مبدا و مقصد, هماهنگی شود تا 
دانشجویان, دروس آزمایشگاهی و کارگاهی 

را در محل زندگی خود انجام دهند.
خاکی صدیق اضافه کرد: با توجه به 
برای  برنامه ای  آموزش،  شدن  الکترونیکی 
کار  دستور  در  شهریه ها  کاهش  و  تخفیف 
قرار دارد اما بیشتر هزینه های دانشگاه ها از 
جمله نگهداری، حق التدریس ها و حقوق ها 

همچنان وجود دارد.
تحقیقات  علوم،  وزیر  آموزش  معاون 
رتباطات  ا وزارت  با  گفت:  فناوری  و 
تسهیالتی  تا  است  شده  هماهنگی هایی 
اینترنت مصرفی آموزشی دانشجویان  برای 
زمینه  این  در  هم  قول هایی  و  کنند  فراهم 

داده شده است.
الزمه حضور در آزمون ها، شرکت در 

فعالیت های مدرسه است
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
بیشتر  ارزیابی ها  بر اساس  و پرورش گفت: 
همکاری  تربیت  و  تعلیم  نظام  با  خانواده ها 
موضوع  بر  کشورها  همه  در  و  می کنند 
بازگشایی و حضور دانش آموزان تأکید دارند.

برنامه  ادامه  در  زاده  حکیم  رضوان 
افزود: در حال حاضر  گفتگوی ویژه خبری 
۸ میلیون و 336 هزار و ۹۴3 نفر در دوره 
ابتدایی تا این لحظه ثبت نام کرده اند که ۷۱ 
صدم درصد نسبت به سال گذشته ثبت نام ها 

افزایش داشته است.
حکیم زاده گفت: در صورتی که دانش 
نداشته  را  مدرسه  در  حضور  امکان  آموزی 
جایگزین شرکت  فعالیت های  در  باید  باشد 
باید همراه و همگام با مدرسه  کند و حتماً 
باشد و الزمه حضور در آزمون ها، شرکت در 

فعالیت های مدرسه است.
وی از خانواده ها درخواست کرد که به 
نظام آموزشی اعتماد کنند همانطور که در سال 
گذشته تجربه خوبی را با همکاری آنها داشتیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش درباره سامانه شاد گفت: تیم فنی 
به  تا  مدارس  تعطیلی  زمان  از  شاد  سامانه 
امروز برای به روز رسانی این سامانه تالش 
کردند و این هفته نسخه دوم شاد را رونمایی 
می کنیم که بسیاری از اشکاالت در نسخه 

جدید برطرف شده است.
فضای  در  تدریس  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است  خاصی  شرایط  دارای  مجازی 
گروه های آموزشی ما که وظیفه پشتیبانی را 
بر عهده دارند آمادگی الزم برای راهنمایی 

معلمان در این زمینه را دارند.
از  اینکه یکی  به  اشاره  با  زاده  حکیم 
ابزارهای جدید سامانه شاد، آزمون یار می باشد 
ادامه داد: این ابزار به معلمان کمک می کند تا 
آزمون ها را با اطمینان بیشتری برگزار کنند و 

از امکانات بهتری بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: امکان ارتباط تعاملی 
و حضور و غیاب در سامانه شاد افزوده شده 
است و همچنین زیرساخت ها و پهنای باند 

هم نقش بسیار مهمی دارد.
از  آموزان  دانش  استفاده  درباره  او 
گفت:  هم  شاد  سامانه  از  غیر  شبکه های 
تصمیمات  تابع  مجازی  فضای  موضوع  در 
شورای عالی فضای مجازی هستیم و اینها 
داده های ملی ما هستند و امنیت آن برای ما 
بسیار مهم است و لزوم استفاده از بستر ملی 
برای ارائه خدمات مجازی را میسر می کند و 
همچنین در این سامانه امکان نظارت وجود 
دارد و طبق اعالم وزارت آموزش و پرورش 
تنها بستر مورد تأیید، سامانه شاد است و اگر 
می کنند  استفاده  دیگری  سامانه  از  مدارس 
قرار  شاد  سامانه  نظارت  تحت  باید  حتمًا 
فضای  از  استفاده  بر  ما  تأکید  ولی  بگیرند 

اینترنت داخلی است.
عضو  که  آموزانی  دانش  درباره  وی 
شبکه شاد نیستند افزود: برخی از این دانش 
آموزان در مناطقی هستند که زیرساخت های 
ندارند و در  اینترنت  به  فناوری و دسترسی 
صورت داشتن ابزار هوشمند، امکان استفاده 
برای آنها وجود ندارد که این مدارس عمدتًا 
مدارس روستایی و عشایری در مناطق دور 
دست هستند که در سال گذشته در بیشتر 
از  آموزان  دانش  کم  تعداد  بخاطر  استان ها 

آموزش حضوری استفاده کردیم.
وی ادامه داد: 3 میلیون و 2۵۵ هزار 
اینترنت  به  دسترسی  امکان  دانش آموز 
قبیل  از  افزاری  سخت  امکانات  ولی  دارند 
ندارند  اختیار  در  تبلت  و  هوشمند  گوشی 
طبق  آموزان  دانش  از  دسته  این  برای  که 
دستورالعمل هایی که برای بازگشایی اعالم 
شد یکی از مسئولیت های مدیران مدارس، 
شناسایی این دانش آموزان و انتخاب برنامه 

جایگزین برای آنهاست.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش گفت: وظیفه ما ارائه آموزش برای 

دانش آموزان در هر شرایطی است.
و  سازمان ها  همکاری  با  افزود:  وی 
همچنین بنیاد مستضعفان برای دانش آموزان 
تحت پوشش کمیته امداد مبالغی برای تهیه 

تبلت دانش آموزان پرداخت شده است.
سهولت  برای  ما  گفت:  زاده  حکیم 
را  ابتدایی  دوره  ارائه کالس های  خانواده ها 
مادران  تا  کرده ایم  موکول  ظهر  از  بعد  به 
شاغل بتوانند به فرزندان خود در کالس های 
آنالین کمک کنند.وی افزود: محتوای همه 
کتاب های درسی توسط معلمان خالق انجام 
تهیه  آموزشی  فیلم های  همچنین  و  گرفته 
شده و برای تک تک درس ها در تمام پایه ها 
و موضوعات درسی، محتواها آماده شده است.

بستر  در  آموزش ها  کرد:  تأکید  او 
در  و  است  تأیید  مورد  کاماًل  شاد  سامانه 
مرحله گروه های آموزشی، در سطح استان ها 
نظارت ها  کشوری  کار  تقسیم  همچنین  و 

صورت گرفته است.

در مناطق زرد، حضور دانش آموزان در  مدرسه به شکل زوج و فرد خواهد بود
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به  که   ۹۹ سال  ابتدای  از 
سال جهش تولید نام گذاری شده، 
۱۰ پروژه نفت،  گاز و پتروشیمی 
به بهره برداری رسیده که در مجموع حکایت 
از سرمایه گذاری ۵.۱۱ میلیارد دالری، ۴.66 
میلیارد یورویی )معادل ۵.2 میلیارد دالر( و 

۸۰۰ میلیارد تومانی در این پروژه ها دارد.
تولید  سال جهش  همان  یا   ۹۹ سال 
برای صنعت نفت ایران سال افتتاح طرح هایی 
است که سنگ بنای آنها در سال های قبل بنا 

شده و حاال قرار است به نتیجه برسد.
از ۱۷ طرح  در این میان بهره برداری 
سال  را  سال  این  تا  شده  باعث  پتروشیمی 
طالیی صنعت پتروشیمی نیز بدانند، زیرا با 
پتروشیمی  تولید  این طرح ها،  از  بهربرداری 
ایران و تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی 
این  در  تولید  پایان سال ۱۴۰۰،  ظرفیت  تا 
صنعت به ۱۰۰ میلیون تن در سال و درآمد 

آن نیز به 2۵ میلیارد دالر می رسد.
برای  سرمایه گذاری 2 میلیارد دالری 

امنیت صادرات نفت ایران
اما پتروشیمی تنها لنگرگاه صنعت نفت 
برای افتتاح پروژه ها در سال جاری نخواهد 
بود. آنچنان که تا اینجای کار نیز طرح های 
مختلف نفت و گاز افتتاح شده و در مهمترین 
از سال ۱۴۰۰،    قبل  تا  است  قرار  نیز  اقدام 
نفت از پایانه ای خارج از خلیج فارس صادر 
شود و ایران برای صادرات نفت تنگه هرمز 

را دور بزند.
عملیات احداث خط لوله انتقال نفت خام 
گوره به جاسک و پایانه صادراتی در منطقه 
مکران پنج شنبه پنجم تیرماه با دستور رییس 
جمهوری به صورت ویدئو کنفرانسی آغاز شد.

با هدف  این طرح استراتژیک و ملی 
انتقال یک میلیون بشکه نفت خام سبک و 
سنگین صادراتی در روز با هدف ایجاد ظرفیت 
انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز از 
گوره به پایانه جاسک و ذخیره سازی نفت خام 
پایانه جدید جاسک  ازطریق  و صادرات آن 

احداث تکمیل خواهد شد.
به  گوره  خام  نفت  انتقال  لوله  خط 
جاسک و پایانه صادراتی در منطقه مکران از 
طریق یک خط لوله ۴2 اینچ با طول تقریبی 
یک هزار کیلومتر و با استفاده از پنج تلمبه خانه 
بین راهی و 2 ایستگاه توپکرانی، همچنین 
تعداد ۱۱ پست برق و خطوط انتقال برق به 

طول تقریبی ۱۸۰ کیلومتر آغاز به کار کرد.
این طرح 2 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خواهد داشت که توسط بخش دولتی انجام 
می شود و برای ۴ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد 

می کند.
از  بهره برداری  با  گاز  شبکه  پایداری 

خطوط انتقال گاز ششم و نهم
)سوم  گذشته  هفته  که  دیگری  طرح 
شهریور ماه( به بهره برداری رسید، خطوط لوله 
انتقال گاز ششم و نهم و ۵ ایستگاه تقویت 
گاز  ملی  و مرکز دیسپجینگ شرکت  فشار 
ایران بود که با 3.۱ میلیارد یورو سرمایه گذاری 
به انجام رسید که ۱.۱ میلیارد یورو آن توسط 

بخش خصوصی انجام شده است.
فاصله  که  است  شرایطی  در  این 
زیادی بین مراکز اصلی تولید گاز در جنوب 
با مقاصد مصرف در مرکز و شرق و غرب و 
شمال وجود دارد، بنابراین برای انتقال ۱۰۰ 
میلیون متر مکعب گاز به یک خط لوله ۵6 
اینچ و چندین ایستگاه تقویت فشار نیاز داریم 
که برای هر خط هزینه بین ۱.۵ تا 2 میلیون 
 ۷۵ هزینه  نیز  ایستگاه  هر  است.  نیاز  دالر 

میلیون یورویی نیاز دارد.
در  گاز  لوله سراسری  اکنون ۱۰ خط 
خط  یازدهمین  ساخت  و  دارد  وجود  کشور 

لوله نیز در جریان است.
بهره برداری از خطوط ششم و نهم نیز 
به دلیل صعب المسیر بودن غرب کشور دیرتر 
از سایر خطوط انتقال به بهره برداری رسیده 
است. با این حال به دلیل افزایش تولید گاز 
از پارس جنوبی و پیشگیری از حبس گاز الرم 

بود تا این دو خط نیز به مدار بیاید.
گذشته حتی  در طول سال های  البته 
یکبار هم افت فشار در غرب کشور رخ نداد و 
این در حالی است که صادرات گاز به عراق 
ادامه دارد و با بهره برداری از خطوط انتقال گاز 
ششم و نهم سراسری، همبستگی در شبکه 
گاز  مرکز و غرب کشور بیشتر شده است.  
سوت پایان برای  توسعه پارس جنوبی

بدون  گاز  انتقال  خطوط  حال  این  با 
افزایش تولید در پارس جنوبی چندان به کار 
برداشت  اخیر  سال های  در  ایران  آید.  نمی 
خود از میدان مشترک پارس جنوبی را تا 2.۵ 
برابر افزایش داده که این مهم با نصب سکو 
و ردیف های پاالیشی به انجام رسیده است.

با این حال یک فاز پارس جنوبی تا چند 
ماه گذشته معطل مانده بود. فاز ۱۱ اگرچه 
در سال ۹6 طی قراردادی به کنسرسیومی 
و  آی  سی  پی  ان  توتال،  سی  از  متشکل 
به دلیل تحریم ها  اما  پتروپارس سپرده شد 
شرکای خارجی از قرارداد خارج شدند و کار 
به پتروپارس ایرانی سپرده شد. در گام مهمی 
اول خرداد امسال عملیات نصب پایه سکوی 
فاز ۱۱ پارس جنوبی و اجرای طرح توسعه آن 
با سرمایه گذاری  ۱.۵ میلیارد دالری آغاز شد.

جکت سکوی ۱۱B پارس جنوبی که 
۱۱ اردیبهشت ماه امسال در یارد شرکت نفت 
سازه قشم NSQ بارگیری شده بود، توسط 
شناور صدف 3۰۰۰ متعلق به شرکت صدف، 
به آب اندازی شد و در عمق ۷۱ متری خلیج 
فارس قرار گرفت.جکت سرچاهی نخستین 
پارس   ۱۱ فاز  توسعه  طرح  دریایی  عرشه 
پارس   ۱۱ فاز  جکت  دو  از  یکی  جنوبی 
جنوبی است که پس از نصب، امکان حفاری 
۱2 حلقه چاه تولیدی را در موقعیت نخستین 
عرشه گازی این طرح در مرز ایران و قطر در 

آب های خلیج فارس فراهم می کند.
در  پتروشیمی  محصوالت  سبد  تنوع 

سال طالیی
سال طالیی صنعت پتروشیمی با افتتاح 
آغاز  تیرماه  پنجم  در  میاندوآب  پتروشیمی 
شد. پتروشیمی میاندوآب که به نوعی آخرین 
زنجیره خط لوله اتیلن غرب به شمار می رود 
با سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی و ۴۰ 

میلیون یورو  به بهره برداری رسید.
پلی اتیلن سنگین میاندوآب با ظرفیت 
تولید ساالنه ۱۴۰ هزار تن محصول در مسیر 
 ۴۰ سرمایه گذاری  و  غرب  اتیلن  لوله  خط 
میلیون یورو و ۸ هزار میلیارد ریال )معادل 

۱2۰ میلیون دالر( احداث شده است.
تولید  برای  میاندوآب  پتروشیمی 
محصول به ساالنه ۱۴۰ هزار تن اتیلن و 2 
هزار تن بوتن ۱ نیاز دارد که اتیلن از خط لوله 
اتیلن غرب و بوتن ۱ از مجتمع های پتروشیمی 
این  محصوالت  شد.  خواهد  تأمین  دیگر 
مجتمع به عنوان خوراک واحدهای پایین دستی 
تولیدکننده انواع لوله، قطعات پالستیکی، کابل 

و... استفاده خواهد شد.
تا  پتروشیمی  نقطه عطف صنعت  اما 
اینجای کار را باید روز ۱6 مرداد دانست. در 
این روز 3 طرح پتروشیمی شامل پتروشیمی 
کاوه، پتروشیمی کمیای پارس و طرح تولید 
کاتالیست لرستان به صورت همزمان توسط 

رئیس جمهوری به بهره برداری رسید.
واحد  بزرگترین  که  کاوه  پتروشیمی 
با سرمایه گذاری۹۵۰  است  متانولساز جهان 
میلیون دالری توسط بخش خصوصی ۱3۵۰ 
دریافت  با  و  و  کرده  ایجاد  اشتغال زایی  نفر 
روزانه 6 میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ظرفیت 
تولید روزانه ۷ هزار تن و ساالنه 2.3 میلیون 

تن متانول با گرید AA را داراست.
این  نیز در  پتروشیمی کیمیای پارس 
روز به بهره برداری رسید. پتروشیمی کیمیای 
پارس خاورمیانه به عنوان یکی از طرح های 
ظرفیت  با  پتروشیمی،  صنعت  دوم  جهش 
متانول  تن  هزار  و 6۵۰  میلیون  یک  تولید 
با سرمایه گذاری 6۰۰ میلیون دالری توسط 
بخش خصوصی  به مرحله بهره برداری رسید.

خاورمیانه  پارس  کیمیای  پتروشیمی 
طی چهار سال و براساس برنامه زمان بندی 
استاندارد، با بیش از ۱۴ میلیون نفرساعت کار 

بدون حادثه، به مدار تولید وارد شد.
طرح تولید کاتالیست لرستان با دانش 
فنی ایرانی و ظرفیت ساالنه ۱۰۰ تن محصول 
نیز در این روز با سرمایه گذاری 2۰ میلیون 
و  مهندسی  درصد  شد. ۱۰۰  افتتاح  دالری 
تجهیزات  درصد   ۷۰ و  نصب  و  ساختمان 
ایرانی  لرستان  پتروشیمی  کاتالیست  واحد 
است و این واحد سبب اشتغال زایی مستقیم 

6۰ نفر شده است.
نیز  شهریور(  )سوم  گذشته  هفته 
 ۱.3 سرمایه گذاری  با  بوشهر  پتروشیمی 
دیگری  گام  تا  شد  افتتاح  یورویی  میلیارد 
تنی  میلیون  ظرفیت ۱۰۰  به  رسیدن  برای 

تولید محصوالت پتروشیمی برداشته شود.
از  استفاده  با  طرح  این  نخست  فاز 
وجود  با  و  داخلی  متخصصان  توانمندی 
محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه، 
در سال های ۹۸ و ۹۹ تکمیل شد و استفاده 
تولید؛  زنجیره  در  ارزش افزوده  از  حداکثری 
گاز  دریافت  با  کامل  ارزش  زنجیره  دارای 
و  شیرین سازی  انجام  و  باالدست  از  ترش 
پایین دست  پتروشیمی در  تولید محصوالت 

داخل  در  نیاز  مورد  یوتیلیتی های  تأمین  و 
از  تمام شده  با هدف کاهش قیمت  مجتمع 

ویژگی های طرح است.
فاز نخست پتروشیمی بوشهر  ساالنه 
حدود 3۷۰ میلیون یورو برای کشور درآمدزایی 
خواهد داشت، همچنین این طرح در دوران 
اشتغال  ایجاد  نفر   ۱۵۰۰ برای  بهره برداری 

کرده است.
صرفه جویی 3۰ میلیارد دالری با تولید 

محصولی استراتژیک
همزمان  و  مبتکرانه  طرح  اجرای  با 
با سال جهش تولید و با سرمایه گذاری ۴۵ 
میلیون دالری،  ساالنه ۵۰ هزار تن نرمال 
هگزان در پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند 
تولید خواهد شد که با توجه به این که این 
محصول تاکنون از خارج کشور وارد می شده 
است، صرفه جویی ساالنه معادل 3۰ میلیون 

دالر برای کشور به همراه خواهد داشت.
این محصول که تولید آن از ۵ تیرماه 
تولید  برای  پتروشیمی  صنایع  در  شد،  آغاز 
گریدهای پلیمری و در صنایع غذایی )روغن 
به  کشور  صنایع  دارد.نیاز  کاربرد  کشی( 
محصول نرمال هگزان ساالنه 3۰ هزار تن 
است که با توجه به ظرفیت تولید ۵۰ هزار تنی 
این محصول، امکان صادرات ساالنه 2۰ هزار 
تن نرمال هگزان در کشور فراهم شده است 
که این امر در سال جهش تولید، گام مهمی 
در خودکفایی کشور در تولید فرآورده های نفتی 

به شمار می رود.
از  نفت  برداشت  برای  برق  تامین 

میادین مشترک
و  کارون  غرب  نیروگاه  همچنین 
با  شهریور  پنجم  روز  آن  جانبی  تجهیزات 
دستور رئیس جمهوری از طریق ویدئوکنفرانس 
افتتاح شد. نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی غرب کارون 
هم  که  می رسد  بهره برداری  به  فاز  سه  در 
اکنون دو فاز آن تکمیل شده و فاز بخار نیز 

به سرعت در حال تکمیل است.
 3۰۰ نیروگاه  این  از  حاضر  حال  در 
مگاوات برق برای استفاده در میادین غرب 
کارون شامل یادآوران، آزادگان شمالی و تلمبه 

خانه غرب کارون تولید می شود.
غرب  نیروگاه  از  بهره برداری  برای 
کارون 3۱۵ میلیون یورو هزینه شده است. 
غرب  نیروگاه  احداث  طرح  اجرای  اهداف 
احداث  مگاوات،   ۴۹2 ظرفیت  به  کارون 
پست های برق ۴۰۰ و 23۰ کیلوولت جهت 
برق رسانی به میادین نفتی غرب کارون، 
احداث ۱۵۰ کیلومتر خط انتقال برق 23۰ 
کیلومتر   2۰ احداث  ولت،  کیلو   ۴۰۰ و 
انتقال آب و احداث تصفیه خانه  لوله  خط 
مناسب جهت تأمین آب نیروگاه و احداث 
گاز  تامین  جهت  فشارگاز  تقلیل  ایستگاه 

نیروگاه است.

جزییات ۴ تفاهم نامه تامین مالی مسکن ملی
از  اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن گزارشی 
چگونگی مشارکت این بانک در تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن 

در قالب چهار تفاهم نامه مهم اعالم کرد.
براساس گزارشی که در این باره در اختیار خبرنگار پایگاه خبری 
بانک مسکن-هیبنا قرار گرفته است در راستای اجرای سیاست های 
دولت و وزارت راه و شهرسازی، با رویکرد رونق بخشی به حوزه 
مسکن از طریق افزایش تولید مسکن در کشور، برای اقشار هدف، 

»طرح اقدام ملی«، توسط نهادهای مورد تایید وزارت راه و شهرسازی و همکاری بانک مسکن 
با تامین مالی بخشی از هزینه های پروژه های در دست احداث، به صورت یک جریان پایدار 

در حال شکل گیری و اقدام است.
در همین راستا و به منظور ایجاد اولویت جهت دارندگان امتیاز صندوق پس انداز مسکن 
یکم تفاهم نامه ای میان بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی در مهرماه سال ۹۸ منعقد شد 
که براساس آن دارندگان امتیاز صندوق پس انداز مسکن یکم جهت بهره مندی از مزایای طرح 
اقدام ملی در اولویت قرار می گیرند. همچنین در بخش دیگری از این تفاهم نامه مقرر شده است 
که در ارتباط با مدل اجرای پروژه های در دست احداث و نحوه تعامل بین بانک و سازندگان مورد 
معرفی توسط دستگاه های متولی اجرای طرح، با توجه به برنامه توزیع استانی طرح اقدام ملی 
براساس نیازسنجی طرح جامع مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، تفاهم نامه های جداگانه 

و مجزایی با هر کدام از نهادهای متولی اجرای طرح تهیه و تنظیم شود.
بر اساس این گزارش، در این ارتباط پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان نهادهای 
مذکور، تنظیم تفاهم نامه های ذی ربط جهت احداث و تکمیل ۱۰۵ هزار واحد مسکونی از قرار 

هر واحد پرداخت تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی، در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس چهار تفاهم نامه با چهار نهاد متولی و مجری طرح اقدام ملی مسکن میان 

این نهادها و بانک مسکن منعقد شد.
کمک به تامین مالی پروژه های مسکن ملی به منظور احداث 2۵ هزار واحد مسکونی از 
سوی ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و شرکت توسعه گران عمران ستاد در قالب تفاهم نامه این 
ستاد با بانک مسکن یکی از موارد مشارکت بانک مسکن با نهادهای مجری طرح اقدام ملی است.

از سوی دیگر تفاهم نامه ای بین بانک مسکن و بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای کمک 
به تامین مالی ساخت 2۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن نیز منعقد شد. 
پس از آن انعقاد تفاهم نامه برای کمک به تامین مالی 3۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی 
در شهرهای جدید و همچنین 3۰ هزار واحد مسکونی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن و 
ادارات کل راه و شهرسازی میان بانک مسکن و این نهادهای متولی و مجری طرح اقدام ملی 

در دستور کار قرار گرفت.
براساس تصمیمات قبلی و تفاهم صورت گرفته بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن، 
آن دسته از متقاضیانی که به دلیل سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم از امتیاز دریافت 
این تسهیالت برخوردار هستند و هنوز تسهیالت خود را دریافت نکرده اند در اولویت طرح اقدام 
ملی مسکن قرار گرفته اند. بسیاری از این متقاضیان هم اکنون امتیاز دریافت تسهیالت دارند 
اما به دلیل جهش قیمت مسکن و تضعیف قدرت خرید در بازار مسکن موفق به خرید مسکن و 
استفاده از تسهیالت خود نشده اند که طرح اقدام ملی فرصت مناسبی برای خانه دار شدن این 

گروه از خانه اولی ها و متقاضیان مسکن است.

مدیر امور مالی بانک مسکن عنوان کرد
تشریح صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت

 و سفارشات فروش سهام عدالت 
مدیر امور مالی بانک مسکن در یک گفت و گوی حضوری آخرین سواالت مشتریان 
فروش سهام  و سفارشات  مدیریت  گذاری تحت  درباره صندوق های سرمایه  بانک مسکن 

عدالت را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 
در هفته دولت در خصوص حضور مدیران در مرکز پاسخگویی به سواالت مشتریان بانک مسکن، 
در روز دوشنبه آقای عسکرپور، مدیر امور مالی، شخصاً در دایره ارتباط با مشتریان اداره کل روابط 
عمومی حضور یافتند و پاسخگوی سواالت مشتریان در حوزه انواع صندوق های سرمایه گذاری 
تحت مدیریت شرکت های تابعه بانک و سفارشات فروش سهام عدالت از طریق شعب بانک بودند.

عسکرپور در مصاحبه با هیبنا درخصوص سواالت مشتریان عنوان کرد: سواالت بسیار 
زیادی در خصوص نحوه فروش سهام عدالت و همچنین صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد 
مسکن، صندوق مشترک بانک مسکن و صندوق واسطه گری مالی یکم توسط مشتریان مطرح 
شد که هر یک از موضوعات فوق به نحوی مورد توجه مشتریان بوده و بانک نیز با درک اهمیت 

موضوع اقدامات قابل توجهی در هر یک از حوزه های مطرح شده به عمل آورده است.
وی افزود موضوع سوال بسیاری از مشتریان در خصوص تعدد مبالغ واریزی ها بابت فروش 
سهام عدالت یا اندک بودن واریزی ها و طوالنی شدن زمان پرداخت وجوه ناشی از فروش سهام 
مذکور بود.مدیر امور مالی در پاسخ به این گروه از مشتریان گفت: مسئولیت بانک در فرایند فروش 
سهام عدالت مشتریان، دریافت سفارشات جهت ارسال به کارگزاری و همچنین واریز وجوه ناشی 
از فروش سهام عدالت به حساب ذینفعان است. فروش سهام برعهده نهادهای بازار سرمایه بوده 
و فرایند مذکور طی چند مرحله تبادل اطالعات بین کارگزاری و شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( تکمیل می گردد.واریز وجوه به حساب متقاضیان فروش سهام 
عدالت، هر چند بسیار اندک، نشان دهنده آن است که سفارش فروش از سوی بانک با موفقیت 
ارسال شده است. بازنگری هایی توسط مراجع ذیصالح در بازار سرمایه در نحوه فروش سهام 
عدالت صورت گرفته که انتظار می رود سازوکار جدید، موجب افزایش رضایتمندی مشتریان شود.

وی افزود از دیگر پرسش های مشتریان که به تکرار مطرح شد مربوط به عدم صدور 
واحدهای صندوق ره آورد آباد مسکن و مشترک بانک مسکن در تمام روزهای هفته بود. همچنین 
بخشی از سواالت نیز مربوط به صدور الکترونیکی واحدهای سرمایه گذاری و درخواست آنان 
بمنظور خرید واحدها بصورت حضوری و از طریق شعب بانک بود. در پاسخ به این مشتریان 
گرامی گفته شد: سقف صندوق های سرمایه گذاری مذکور تکمیل گردیده و به همین دلیل 
صرفاً به میزان واحدهای ابطالی امکان صدور واحد جدید فراهم می شود. بدیهی است در صورت 
دریافت مجوز افزایش سقف در هر یک از صندوق ها، هماهنگی های الزم صورت می گیرد 
و مراتب به نحو مقتضی از طریق مدیران صندوق به سرمایه گذاران اطالع رسانی خواهد شد. 
همچنین بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی، صدور واحدهای سرمایه گذاری از طریق شعب 
بانک ممنوع است و به همین دلیل صدور واحدها به شکل اینترنتی انجام می شود. با توجه 
سامانه اینترنتی صندوق و اپلیکیشن همراه صندوق، در حال حاضر صدور واحدها از طرق مذکور 

به مراتب راحتتر از مراجعه حضوری افراد به شعب بانک می باشد.
ایشان در پاسخ به پرسش های دیگری در خصوص عدم عودت مازاد پرداختی های افرادی 
که از سایت بانک های دیگر اقدام به پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری واسطه 
گری مالی یکم کرده بودند گفت: تمامی مبالغ مربوط به مازاد واریزی های سرمایه گذاران در 
پذیره نویسی واحد های ETF دارایکم توسط شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به بانک های 
عامل پذیره نویسی عودت شده و در بانک مسکن نیز تمامی این وجوه به حساب ذینفعان واریز 
شده است. بنابراین چنانچه شخصی هنوز وجوه مورد نظر را دریافت نکرده الزم است مراتب را 

از طریق بانک عامل پذیره نویسی پیگیری کند.

آغاز شصت و نهمین سال فعالیت بانک صادرات ایران
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: گزارش ها نشان دهنده بهبود 

شاخص ها و عملکرد بانک صادرات ایران است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک صادرات ایران، 
روند مطلوبی را در اصالح ترازنامه خود دارد و با توجه به خروج آن از 

زیان دهی، امیدواریم این روند ادامه یابد.
محمدرضا  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
بانکداری کشور، گفت:  نظام  ارتقای  لزوم  به  اشاره  با  پورابراهیمی 

مجموع نظام بانکی با توجه به شرایط جدید در وضعیت اقتصاد کشور باید از طرف مجموعه 
حاکمیت از جمله قوه مجریه، قوه مقننه و همه نظام مورد حمایت قرار بگیرد. از این رو، انتظار 
می رود همراه با حمایتی که از سوی نظام می شود، مجموعه نظام بانکی نسبت به جذب منابع 
برای تخصیص به حوزه فعالیت اقتصادی اقدام کند و از طرفی بتواند در حوزه طراحی با حمایت 

از طرح های بزرگ اقتصادی به فعاالن اقتصادی کمک کند.
وی در ادامه اظهار کرد: اصالح ساختار نظام بانکی با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی 
حاکم بر کشور ضرورت دارد، نظام بانکی کشور به دلیل شرایطی که طی سال های اخیر از جمله 
تحریم، وضعیت اقتصادی که بعضا در بخشی از صنایع پیش آماده و اخیرا به واسطه شیوع بیماری 
کرونا که در دنیا فراگیر بوده آسیب هایی دیده است  و الزم است با برنامه ریزی برای بازسازی 

اقتصادی، آسیب های جدی را جبران کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: نباید فراموش کرد که 
مجموعه های غیررسمی مانند صندوق های غیرقانونی و موسسات مالی و اعتباری که از چارچوب 
ضوابط قانونی خود عدول کردند و به گونه ای عمل کردند که خروجی آن آثار منفی به دنبال 
داشته بر عملکرد نظام بانکی در کشور تاثیر منفی داشته که نیازمند آن است اقداماتی متناسب 

برای رفع و جبران چنین آثاری در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به عملکرد بانک صادرات ایران در سال های گذشته تاکید کرد: بانک صادرات 
ایران در راستای ماموریت های خود در طی سال های اخیر تالش کرده به عنوان یکی از بانک هایی 
که در گذشته به عنوان بانک دولتی محسوب می شده و االن ترکیبی از دولتی و بخش خصوصی، 

بتواند مجموعه وظایف خود عمل کند.
پورابراهیمی بیان کرد: گزارش هایی از عملکرد بانک صادرات ایران داریم که نشان می دهد 
طی سال های اخیر این بانک روند رو به اصالحی را در حوزه اصالح ترازنامه خود در دستور کار 
قرار داده و به شکلی بهبود شاخص ها و عملکرد آن در گزارش هایی که به مجلس رسیده بیان 

شده است. امیدواریم این رویکرد استمرار داشته باشد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: مجموعه بانک صادرات ایران، یکی از قدیمی ترین و 
باسابقه ترین بانک ها در کشور است. اگر چه این بانک خصوصی شده ولی همراهی با دولت و 
کمک به حاکمیت و نظام را مانند گذشته ادامه داده است و طبیعتا بر اساس رویکرد مبتنی بر 
یک نگاه تخصصی امروز موضوعات را دنبال می کند، ما هم آماده هستیم در مجلس به نظام 

بانکی کشور چه در اصالح ساختار چه موارد دیگر کمک و همراهی کنیم.
پورابراهیمی گفت: این خبر خوب را هم برای فعاالن اقتصادی در عرصه نظام بانکی دارم 
که مجددا کلیات طرح اصالح قانون نظام بانکداری جمهوری اسالمی در کمیسیون اقتصادی 
تصویب شد. به یاد دارید که در مجلس دهم بعد از سه سال کار کارشناسی این طرح تدوین 
و کلیات آن در صحن تصویب شد؛ اما به دلیل مسائل بودجه ای و شیوع بیماری کرونا فرصت 
ورود به جزییات آن فراهم نشد، در مجلس یازدهم همکاران با عنایت به اهمیت موضوع مجددا 

به کلیات این طرح رای مثبت داده اند.

فاز نخست پایانه نفتی جاسک آماده بهره برداری می شود
پایانه  طرح  نخست  فاز  گفت:  جاسک  نفتی  پایانه  طرح  سرپرست 
نفتی جاسک با هدف بهره برداری زودهنگام از این طرح تا پایان امسال 

راه اندازی می شود.
به گزارش  شرکت نفت و گاز پارس، وحید مالکی  با اشاره به اینکه 
این طرح، شامل سامانه های اندازه گیری یا میترینگ نفت خام، 6 رشته 
خطوط لوله زیردریایی و سه گوی شناور است، تصریح کرد: در فاز نخست، 
مجموعه  یک  امسال  پایان  تا  طرح  از  زودهنگام  بهره برداری  هدف  با 
میترینگ، دو رشته خط  لوله 36 اینچ، منیفولد دریایی و یک گوی شناور 

در دستور کار راه اندازی قرار دارد.
وی از پیشرفت 3۵ درصدی طرح زودهنگام پایانه نفتی جاسک تا 
پایان مردادماه امسال خبر داد و گفت: برمبنای هدف گذاری انجام شده، 
۱۰ درصد پیشرفت ماهانه برای این پروژه تا رسیدن به مرحله راه اندازی 

نهایی تعیین شده  است.
سرپرست پایانه نفتی جاسک به اجرایی شدن این طرح از دی ماه 
پارسال و آغاز جبهه های کاری در بخش های خاک برداری، خاک ریزی، 
انجام مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک، ساخت کمپ های اداری و مسکونی 
اشاره کرد و گفت: هم اکنون حدود ۱۵۰ دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین 
در بخش های اجرایی مشغول به کار هستند و ۹۰۰ هزار مترمکعب عملیات 
خاکی با پیشرفت حدود ۹۰ درصدی و با اولویت بخش راه اندازی زودهنگام 

به پایان رسیده  است.
مالکی با بیان اینکه طرح پایانه نفتی جاسک به عنوان آخرین حلقه 
زنجیره انتقال نفت خام گوره به جاسک خردادماه پارسال از سوی شرکت 
ملی نفت ایران به شرکت نفت و گاز پارس واگذار شد، گفت: هدف از 
اجرای این طرح، بارگیری و صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام 

از طریق این پایانه به کشتی های انتقال نفت است.

افزایش تولید نفت آمریکا در ماه ژوئن 
اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد که تولید نفت ایاالت متحده 
در ماه ژوئن افزایش یافت و به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسید.

به گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک، براساس گزارش دولتی در 
روز دوشنبه )دهم شهریورماه(، تولید نفت ایاالت متحده آمریکا در ماه ژوئن 
افزایش یافت، اما همچنان به سطح تولید این کشور در ماه مه بازنگشت.

اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده )EIA( روز دوشنبه اعالم کرد: 
تولید نفت آمریکا در ماه ژوئن ۴2۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 
۱۰ میلیون و ۴36 هزار بشکه در روز رسید. این مقدار تولید بسیار کمتر 

از سطح تولید ماه آوریل با ۱۱ میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه در روز بود.
تگزاس،  در  ژوئن  ماه  نفت  تولید  که  است  آمده  گزارش  این  در 
عمده ترین تولیدکننده نفت آمریکا 22۷ هزار بشکه در روز افزایش یافت 
و تولید در داکوتای شمالی نیز با افزایش روبه رو شد، این در حالی است 

که تولید خلیج مکزیک ۴۹ هزار بشکه در روز افت کرد.
با کاهش قیمت و کاهش تقاضای نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا 
و مازاد عرضه جهانی، تولید نفت ایاالت متحده در ماه گذشته به شدت 

کاهش یافت.
این در حالی است که تولید ناخالص ماهانه گاز طبیعی در ۴۸ ایالت 
جنوبی آمریکا، در ماه ژوئن یک میلیارد و 6۰۰ میلیون فوت مکعب در روز 
افزایش یافت و به ۹۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون فوت مکعب در روز رسید، 
این مقدار نسبت به سطح تولید ماه مه که کمترین میانگین ماهانه از اکتبر 

2۰۱۸ بود نشان دهنده افزایش تولید بود.
تولید گاز در تگزاس، بزرگ ترین ایالت تولیدکننده گاز آمریکا، ۹۰۰ 
میلیون فوت مکعب در روز افزایش یافت. بخش زیادی از گاز موجود در 

تگزاس به تولید نفت وابسته است.

طراحی و ساخت تجهیزی کاربردی در ملی حفاری
پژوهشگر فعال شرکت ملی حفاری ایران موفق به طراحی و ساخت 

کمپوند رزوه لوله حفاری/ لوله وزنه برای نخستین بار در کشور شد.
رئیس  اصغر صادق آبادی،  ایران،  حفاری  ملی  شرکت  گزارش  به   
مهندسی کاالی مواد شیمیایی مدیریت امور مهندسی این شرکت گفت: 
تولید این ماده تا پیش از این در انحصار شرکت های خارجی قرار داشت و 
با این موفقیت ایران در ردیف کشورهای دارای توانایی ساخت این ماده 

کاربردی در صنعت حفاری جهان قرار گرفت.
اهمیت  بسیار  گاز  و  نفت  ماده در حفاری چاه های  این  افزود:  وی 
دارد، به طوری  که حفاری مخازن هیدروکربوری بدون استفاده از آن در 

عمل امکان پذیر نیست.
مهندسی  امور  مدیریت  شیمیایی  مواد  کاالی  مهندسی  رئیس 
محدودیت ها  اعمال  دلیل  به  کرد:  اظهار  ایران  حفاری  ملی  شرکت 
از سازندگان  آن  فناوری  یا  وارد کردن دوپ  و قیمت های غیرواقعی، 
اصلی غیرممکن بود و با توجه به نیاز مبرم، شرایط سخت حفاری در 
میدان های نفتی و گازی ایران، پروژه طراحی، فرموالسیون و ساخت 
شرایط  مخصوص  حفاری  دوپ  شامل  پیشرفته  حفاری  دوپ  نوع  دو 
در  زیست  محیط  با  سازگار  حفاری  دوپ  و  ایران  میدان های  سخت 

دستور کار قرار گرفت.
به  مالی  منابع  از  باالیی  حجم  ساالنه  اینکه  بیان  با  صادق آبادی 
مناسب  حفاری  دوپ  از  نکردن  استفاده  از  ناشی  آسیب های  بروز  دلیل 
هدر می رود، عنوان کرد: استفاده نکردن از کمپوند مخصوص لوله های 
رزوه ها،  خوردگی، شکستگی  سرد،  وزنه سبب جوش  لوله های  حفاری/ 
Galinig و سرانجام غیرقابل استفاده شدن لوله های حفاری در بخش 

رزوه )Pin و Box( می شود.
وی گفت: به دلیل نیاز، تحقیق، پژوهش و امکان سنجی ساخت آن با 
دانش بومی و سازنده ایرانی از چند سال پیش آغاز و سبب ساخت نمونه 
آزمایشی و تولید تجاری شد و در اختیار ناوگان حفاری کشور قرار گرفت.

رئیس مهندسی کاالی مواد شیمیایی مدیریت امور مهندسی شرکت 
ملی حفاری ایران افزود: در طراحی و ساخت این کمپوندها از فناوری نانو 
استفاده شده و عاری از فلزات و مواد آسیب رساننده به نفرات و محیط 
زیست است و در شرایط سخت کار و با انواع سیاالت حفاری قابلیت 
استفاده دارد. این مواد از وارد آمدن گشتاور بیش از حد که سبب آسیب 
به رزوه لوله ها و اتصاالت و شل شوندگی اتصاالت، پیشگیری می کند 
حفاظت  گشتاور،  کنترل  تنش،  تمرکز  کاهش  سبب  آن  از  استفاده  و 
و  انتظارات  در عملیات، کاهش  و خوردگی، سرعت  برابر ساییدگی  در 
آسیب به تجهیزات، افزایش ایمنی و بازدهی کار و صرفه جویی در وقت 

و هزینه خواهد شد.
وی گفت: با انجام این پروژه، امکان دستیابی به افزایش عمر اتصاالت 
لوله های حفاری و وزنه، شتاب بخشی در عملیات باالبری، خودکفایی و 

اشتغال زایی در صنعت حفاری کشور فراهم می شود.
رئیس مهندسی کاالی مواد شیمیایی مدیریت امور مهندسی شرکت 
ملی حفاری ایران افزود: پس از تولید، نمونه ها برای چند آزمایشگاه مرجع 
به صورت جداگانه به منظور آزمون ارسال شد که نتایج فنی از نمونه های 
خارجی برتر بود و سپس تولید انبوه صورت گرفت و در عمل کشور از 

واردات آن بی نیاز شد.
به گفته وی، مصرف صنعت حفاری کشور ساالنه بیش از 3۰ تن 
بودن کیفیت دوپ های طراحی شده، مصرف  باال  به دلیل  دوپ است و 
آن به حدود نصف کاهش یافته و در وضع اقتصادی صرفه جویی قابل 
توجهی در زمینه خرید دوپ های حفاری و حفاظت از تجهیزات و محیط 

زیست صورت پذیرفت.

از ابتدای امسال تا شهریورماه انجام شد؛

سرمایه گذاری بیش از ۱۰ میلیارد دالر در صنعت نفت
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

پژو  خودروی  پروژه  مدیر 
برنامه  به  اشاره  با  پانوراما   2۰۷
تولید ساالنه 2۰۰ هزار دستگاه پژو 
2۰۷ پانورامای هاچ بک و صندوق دار در گروه 
صنعتی ایران خودرو و همچنین ایجاد توازن 
تولید داخل سقف های پانوراما، از امکان تجهیز 
برخی دیگر از محصوالت این خودروسازی به 

سقف پانوراما در آینده خبر داد.
ایران خودرو  گروه صنعتی  اعالم  طبق 
و به گفته احمد آقاجانی معمار، تاکنون ۷۰۰ 
پانوراما  هاچ بک  پژو 2۰۷  خودروی  دستگاه 
تولید شده و در حال حاضر این محصول در حال 
تجاری سازی است و به زودی به بازار عرضه 
می شود. فاز تجاری سازی  مدل 2۰۷ صندوق 
دار نیز ظرف حداکثر سه ماه آینده آغاز می شود.

مدیر پروژه خودروی پژو 2۰۷ پانوراما 
با بیان اینکه برای نخستین بار ایده نصب 
قانونی  ظرفیت  از  استفاده  با  سانروف 
شرکت های خودروساز برای تجهیز سه گروه 
خودروی سمند، پارس و پژو 2۰6 مطرح و با 
همکاری شرکت پژو آغاز شده است، گفت: 
به دنبال تحریم ها و عدم همکاری شرکت پژو 
و دیگر شرکت های خارجی، این پروژه توسط 
خودروهای  روی  بر  ایران خودرو  مهندسان 
سمند و 2۰6 برنامه ریزی و اجرا شد. نصب 
تولید  خط  در  بار  نخستین  برای  سانروف 
)به صورت OEM( بر روی خودروهای دنا 
و پژو2۰6 بوده  که سقف پانوراما پژو 2۰۷، 

خروجی این پروژه خواهد بود.

بودن  کوتاه  به  توجه  با  افزود:  وی 
نصب   ،2۰۷ پژو  خودروی  سقف  ارتفاع 
سرنشینان  برای  را  مشکالتی  سانروف 
عقب ایجاد می کرد که پس از بررسی ها و 
امکان سنجی های الزم، به کار بردن سقف 
پانوراما به عنوان یکی از مسیرهای حل این 
خودروسازی  روز  روش های  طبق  مشکل 
به  باتوجه  برنامه ریزی شد.  و  تعیین  جهان 
اینکه سقف شیشه ای با خودروی پژو 2۰۷ 
قابلیت انطباق دارد، به همین دلیل مطالعات 
نمونه  و  کرده  تکمیل  را  زمینه  این  در 
سازی های اولیه را انجام دادیم. بدین ترتیب 
این پروژه را به صورت صد در صد داخلی 
و از طریق انطباق با خودروهای روز دنیا و 
پژو  روی خودروهای  که  مشابه طرح هایی 

2۰۷ و 3۰۸ استفاده شده بود، اجرا کردیم.
آقاجانی در رابطه با تامین قطعات سقف 
شیشه ای و سانروف نیز، خاطرنشان کرد: با 
به اشتراک گذاشتن اطالعات بین سازندگان 
تکمیل  با  توسط ساپکو، قطعه سازان  داخلی 
نمونه  توانستند  بار  نخستین  برای  اطالعات 
پانوراما را تولید کنند  اولیه قطعات خودروی 
و پس از تست های ارزیابی اولیه و با مشاهده 
نتایج رضایت بخش آن، پروژه تولید خودروی 
برخی  روی  بر  پانوراما  سقف  با   2۰۷ پژو 
به صورت  خودرو  ایران  تولیدی  خودروهای 
کارخانه ای )OEM(، در دستور کار قرار گرفت.

مدیر پروژه خودروی پژو 2۰۷ پانوراما 
با بیان این که برای تولید خودروی پانوراما، 
نیازمند ایجاد برخی تغییرات در خطوط تولید 

شرکت بودیم، اظهار کرد: برخی ربات ها و 
تجهیزات را به خطوط اضافه کرده و تعدادی 
ایستگاه کاری جدید نیز در خط احداث شده 
است. در حال حاضر ایران خودرو قابلیت تولید 
هر دو مدل پژو 2۰۷ هاچ بک و صندوق دار 
پانوراما در خطوط اصلی تولید را دارا است و 
ظرفیت تولید هر دو مدل می تواند تا حدود 

2۰۰ هزار دستگاه در سال  افزایش یابد.
وی افزود: باتوجه به برخی تجهیزات 
پانوراما،   2۰۷ خودروی  در  رفته  کار  به 
این  سقف  در  رفته  کار  به  شیشه های 
محصول، گذر نور و انرژی را کنترل کرده 
دمای  زیاد  افزایش  از  جلوگیری  موجب  و 
داخل کابین و مانع ورود اشعه های UV به 
داخل کابین خودرو می شود. سیستم سایه بان 
تلسکوپی نصب شده داخل این محصول قرار 
دارد که در صورت عدم  نیاز بسته می شود 
و تریم آن از نظر رنگ و طرح پارچه، کامال 

هماهنگ با قطعات خودرو است.
مدیر پروژه خودروی پژو 2۰۷ پانوراما 
داخل  تولید  توان  ایجاد  به  اشاره  ضمن 
دیگر  تجهیز  امکان  از  پانوراما،  سقف های 
خودروهای تولیدی ایران خودرو نظیر سمند، 
رانا و دنا به سقف پانوراما در آینده خبر داد 
و گفت: برخالف سانروف که دارای کاربرد 
دید  ایجاد  با  پانوراما  سقف  است،  محدود 
وسیع از داخل کابین خودرو، در اکثر مواقع 
آسمان  شب  دید  و  بارندگی  هنگام  حتی 

مخصوصا خارج از شهر کاربرد دارد.

یک مدیر ایران خودرویی خبر داد؛

تجهیز سمند، دنا و رانا به سقف پانوراما 

شرکت  عدالت  سهام  طرح  فنی  مدیر 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
)سمات( گفت: فروش سهام عدالت بدون اجازه 

سهامداران انجام نمی شود.
گذاری  سپرده  شرکت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
مرکزی، »محمود حسنلو« درباره انتشار برخی اخبار مبنی 
بر فروش 3۰ درصد دوم سهام مشموالن سهام عدالت بدون 
اجازه آنها افزود: بانک ها و کارگزاران تنها بعد از ثبت سفارش 

سهامداران، اجازه فروش سهام عدالت مشموالن را دارند.
وی اظهار داشت: در روزهای اخیر برخی از فروشندگان 
سهام عدالت اعالم کرده اند که وجوه اضافی به حسابشان 
واریز شده است و این امر شائبه فروش بیش از 3۰ درصد 
از سهام عدالت ایشان را به وجود آورده بود که این موضوع 

تنها به دلیل نحوه محاسبه و زمان فروش سهام عدالت این 
افراد است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

حسنلو در مورد فرایند فروش سهام مشموالن سهام 
عدالت افزود: سفارش فروش سهام عدالت از طریق شعب 

این  اما  است،  درصد   6۰ و  درصد   3۰ صورت  به  بانک ها 
سفارش ها در شرکت های کارگزاری به صورت انتخاب سهم 

و بین یک تا 6۰ درصد انجام می شود.
مدیر فنی طرح سهام عدالت گفت: شرکت سپرده گذاری 
سفارش  زیرساخت های  کردن  فراهم  وظیفه  تنها  مرکزی 
گیری معامالت را برعهده دارد و نقشی در فرایند معامالت 

و فروش سهام عدالت ندارد.
وی با بیان اینکه شرکت سپرده گذاری مرکزی، تمامی 
دسترسی ها برای پاسخگویی به سهامداران سهام عدالت را 
در اختیار بانک ها و کارگزاران قرار داده است، تصریح کرد: 
سهامداران در صورت هر گونه سوال یا ابهامی می توانند به 
بانک عامل یا کارگزار خود مراجعه کنند و از جزییات فروش 

سهام خود مطلع شوند.

مدیر فنی طرح سهام عدالت:

فروش سهام عدالت تنها با اجازه سهامداران امکان پذیر است
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
ز  ا ردبیل  ا استان  اسالمی 
به  کرونا  تسهیالت  تمدید 
اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه استان 

تا 3۱ شهریور ماه خبر داد.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
مدیرکل  اسحاقی  ناصر  سید  اردبیل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل 
کارهای  و  کسب  که  آنجا  از  گفت: 
فرهنگی و هنری با شیوع و گسترش 
جدی  بسیار  آسیب  کرونا  ویروس 
داشتن  اهمیت  دلیل  به  و  اند  دیده 
این موضوع،  وزارت فرهنگ و ارشاد 
این  خسارات  گرفت  تصمیم  اسالمی 
قرض  تسهیالت  قالب  در  را  عزیزان 

نماید. پرداخت  الحسنه 
وزارت   همکاری  با  افزود:  وی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی برای پرداخت تسهیالت 
به کسب و کارهای فرهنگی و هنری 

کار  سامانه  در  کرونا،  از  دیده  آسیب 
شرایط برای ثبت نام اصحاب فرهنگ 

و هنر نیز فراهم گردیده است.
مقابله  کارگروه  کرد:  بیان  وی 
شیوع  از  ناشی  اقتصادی  پیامدهای  با 
ویروس کرونا، مهلت تشکیل پرونده و 
پرداخت تسهیالت به »کسب وکارهای 
و  شهریورماه  پایان  تا  را  نشده«  بیمه 

 ۱۵ تا  را  شده  بیمه  کارهای  و  کسب 
شهریور ۱3۹۹ تمدید نموده است.

متقاضیان  کرد:  تصریح  اسحاقی 
با مراجعه به سامانه  مشمول می توانند 
نشانی  به  کرونا  تسهیالت  برای  کارا 
 https ://kara .mcls .gov .ir

ثبت نام کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان اردبیل ضمن اشاره به آسیب های 
حوزه فرهنگ و هنر در بحث کرونا و 
فرهنگی  کارهای  و  کسب  تعطیلی 
وهنری از همه مشموالن حوزه فرهنگ 
و هنر استان برای ثبت نام در این سامانه 

دعوت نمود.
تالش  کرد:  تأکید  ادامه  در  وی 
استفاده  برای  مجموعه  این  حداکثری 
از  استان  این  هنر   و  فرهنگ  اصناف 
معاونت  و  است  الزامی  تسهیالت  این 
اطالع  بایست  می  تخصصی  های 
هنرمندان  به  کامل  و  جامع  رسانی 
مربوطه را انجام دهند تا هیچ کس از 

آن محروم نشود.
شایان ذکر است کارشناس واحد 
اشتغال و کارآفرینی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اردبیل به شماره 
 2۱3 داخلی  ۰۴۵233۱۴۴3 تماس 
در  اشکاالت  و  سواالت  پاسخگوی 
موارد ثبت نام متقاضیان سامانه »کارا« 

می باشد.

تمدید تسهیالت کرونا تا ۳۱ شهریور  ــس  ــالم در مجل ــردم ای ــده م ــد نماین بازدی
ــانی و آب  ــرح آبرس ــالمی از ط ــورای اس ش

ــاهی ــن ملکش ــیرین ک ش
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
ایــالم و بــه همــراه نماینــده مــردم ایــالم در مجلــس شــورای اســالمی، 
فرمانــدار و جمعــی از مســئولین محلــی از طــرح آبرســانی و آب شــیرین 

کــن ملکشــاهی بازدیــد نمودنــد.
دکتــر تیمــوری در ایــن دیــدار گزارشــی از وضعیــت آب شهرســتان،  
ــانی در  ــای آبرس ــا و پروژه ه ــرب، طرح ه ــع آب ش ــن و توزی ــوه تامی نح
ــل  ــرای تکمی ــی ب ــن مال ــع تامی ــز محدودیت هــای مناب حــال اجــرا و نی
ــه  ــکاری در زمین ــاعدت و هم ــتار مس ــه و خواس ــا را ارای ــرای طرح ه اج

تخصیــص بموقــع اعتبــارات شــدند.
وی بــا اشــاره پیشــرفت فیزیکــی ۷6 درصــدی طــرح آبرســانی بــه 
ــاژ، یــک  ملکشــاهی گفت:ایــن طــرح شــامل، ســه واحــد ایســتگاه پمپ
واحــد تصفیــه خانــه آب،3۰ کیلومتــر خــط انتقــال بــرق فشــار قــوی 2۰ 
کیلــو ولــت، ۹ هــزار متــر مکعــب مخــزن ذخیــره آب و 2۴٫۵ کیلومتــر 
خــط انتقــال آب فــوالدی بــه قطــر ۵۰۰ میلــی متــر در حــال اجــرا اســت.

ــدازی  ــا راه ان ــرد: ب ــه ک ــالم اضاف ــای ای ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
تصفیــه خانــه آب شــهر ملکشــاهی و ایســتگاههای  پمپــاژ بیــش از ۱۵۵ 
لیتــر در ثانیــه آب ســد ایــالم تصفیــه شــده و بــه مخــازن ذخیــره بیــن 
راهــی منتقــل و از آنجــا وارد مــدار توزیــع شــهر ملکشــاهی و روســتاهای 

اطــراف خواهــد شــد.
دکتــر تیمــوری  تصریــح کــرد: طــرح آبرســانی بــه شــهر ملکشــاهی 
و اجــرای پــروژه تصفیــه خانــه آب تحــول بزرگــی در تامیــن آب شــهر 
ــرداری از ایــن پــروژه دیگــر  ــا بهــره ب ملکشــاهی ایجــاد مــی کنــد و ب
ــای اطــراف  ــتا ه ــن شــهر  و روس ــن آب ای مشــکلی در خصــوص تامی

وجــود نخواهــد داشــت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب ایــالم گفــت: شــرکت آبفــای 
ــژه شــهر ملکشــاهی علیرغــم اینکــه  ــه شــرایط وی ــا توجــه ب اســتان ب
ــه  ــر چ ــت دارد ه ــالش و جدی ــه رو اســت ت ــی رو ب ــای مال ــا تنگناه ب
ــه  ــالم را ب ــد ای ــاهی از س ــهر ملکش ــه ش ــانی ب ــرح آبرس ــریعتر ، ط س

ــاند. ــرداری برس ــره ب به
ــس شــورای  ــالم در مجل ــردم ای ــده م ــر فالحــی نماین ــم دکت  خان
ــه  ــات و تالشــهای مجموع ــی از زحم اســالمی ضمــن تشــکر و قدردان
شــرکت آب و فاضــالب اســتان در راســتای تامیــن آب شــرب ســالم و 
باکیفیــت ، خواســتار تســریع در رونــد اجــرای پــروژه های اولویت دار شــد

ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســالمی در ادامــه از بخــش هــای 
مختلــف آب شــیرین کــن ملکشــاهی بازدیــد بعمــل آورد.

ــهید  ــذر ش ــروژه زیرگ ــدی پ ــرفت ۷۰ درص پیش
ــالم ــهر ای ــوری ش کش

ــروژه  ــان شــهردار ایــالم شــهردار ایــالم د ایــالم  گفــت: پ صادقی
زیرگــذر شــهید کشــوری در کمتــر از ۹ مــاه پــس از شــروع احداث ســازه، 

قریــب بــه ۷۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد.
ــب  ــر مکع ــزار و 3۰۰ مت ــون 3 ه ــتا تاکن ــن راس ــزود: در ای وی  اف
بتــن ریــزی و ۴۰۰ تــن میلگــرد بــرای ایــن پــروژه مصــرف شــده اســت.

ــرای  ــاری ب ــه داد: در  مجمــوع طــول کل حف ــالم ادام شــهردار ای
ــرداری و  ــر مکعــب خاکب ــر طــول ، 6 هــزار مت ــی  ۱۷۰۰ مت شــمع کوب

ــی انجــام شــده اســت. تعــداد ۱۸3  شــمع  کوب
وی بیــان داشــت: بــرآورد هزینــه اولیــه بــرای ســاخت ایــن طــرح 

عمــران شــهری ۱6 میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تومــان اســت.
وی تصریــح کــرد: پــروژه زیرگــذر میدان شــهید کشــوری یــک هزار 
و ۴۵۰ متــر طــول دارد گفــت: بــر  اســاس برنامــه ریــزی هــای انجــام 
شــده  تــالش مــی شــود ایــن پــروژه در مــدت ۱۸ مــاه بــه اتمــام برســد.

ــش  ــادی پی ــکالت اقتص ــم مش ــی رغ ــرد: غل ــان ک ــان  بی صادقی
آمــده و گرانــی مصالــح امــا پیشــرفت فیزیکــی پــروژه زیرگــذر از برنامــه 

زمانبنــدی پیــش بینــی شــده، جلوتــر مــی باشــد.
شهرستان ایالم جمعیتی بیش از 22۰ هزار نفر جمعیت دارد.

معــاون فــروش شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان 
از حــذف ۴۲۰۰ قبــض کاغــذی بــا راه انــدازی 

طــرح ســبز در اصفهــان خبــرداد
ــرق اصفهــان  علیرضــا کربالیی-معــاون فــروش شــرکت توزیــع ب
،مهــرداد جنتیــان در جمــع اصحــاب رســانه بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح 
ســبز در اصفهــان اظهــار داشــت: بــا راه انــدازی ایــن ســامانه درشــرکت 
توزیــع بــرق اصفهــان بــا حــذف ۴2۰۰ قبــض کاغــذی 2۰ هــزار لیتــر 

بنزیــن صرفــه جویــی شــد.
وی گفــت: بــا راه انــدازی ســامانه خدمــات ســبز ۴۰ فراینــد خدمــات 
بــرق بــه صــورت غیــر حضــوری ارائــه مــی گــردد و از این پس مــردم می 

تواننــد درخواســت هــای خــود را بــه شــکل غیــر حضــوری مطــرح کنند.
ــال  ــزود: در س ــان اف ــرق اصفه ــع ب ــرکت توزی ــروش ش ــاون ف مع
گذشــته تعــداد کل خدمــات غیــر حضــوری ۷۴2 هــزار و ۸۸۵ درخواســت 
بــود و پذیــرش تمــام درخواســت هــا ازطریق ســامانه 3۸۱2۱ بوده اســت.

جنتیــان بیــان کــرد: همچنیــن تــا پایــان مــرداد مــاه ســال جــاری، 
3۴۰ هــزار تمــاس تلفنــی بــا مرکــز ســمیع برقــرار شــده اســت کــه از 
ایــن تعــداد 3۰ هــزار درخواســت ثبــت شــده و ۷۰ هــزار مشــاوره نیــز 

بــه مشــترکین داده شــده اســت.
معــاون فــروش شــرکت توزیــع بــرق اصفهان گفــت: شــرکت توزیع 
بــرق شهرســتان اصفهــان بــا بهــره منــدی از ســامانه های ســمیع و نصب 
ــه  ــته ب ــامانه 3۸۱2۱ توانس ــن س ــو آر و همچنی ــد کی ــب های ک برچس

صــورت غیــر حضــوری بــه نیازهــای مشــترکین پاســخ دهــد.
ــرداری و دیســپاچینگ   در ادامــه امیررضــا آقایــی، معــاون بهــره ب
ــزان  ــش می ــه کاه ــم ب ــان ه ــتان اصفه ــرق شهرس ــع ب ــرکت توزی ش
خاموشــی بــه ازای هــر مشــترک بــه ۱3۰ دقیقــه اشــاره کــرد و گفــت: 
در ســال گذشــته میــزان خاموشــی بــه ازای هــر مشــترک ۱۸۰ دقیقــه 

ــوده اســت. ــا کاهــش 3۰ درصــدی همــراه ب ــود کــه امســال ب ب
ــا ماهیــت خدماتــی  وی افــزود: شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان ب
در تمــام ایــام دشــوار شــیوع کرونــا هیــچ گونــه تفاوتــی در حــوزه تحــت 
پوشــش اعــم از شــهری و یــا ۴۰۰ روســتای تحــت اختیــار قائــل نشــد و 

بــا تمــام قــوا بــه خدمــت رســانی مشــغول اســت.
ــن  ــای نوی ــام و فناوری ه ــور فه ــر توســعه کنت ــد ب ــا تاکی ــی ب آقای
ــن در  ــور فهــام هســتند کــه همی گفــت: ۱3 هــزار مشــترک دارای کنت

ــاند ــاری می رس ــع ی ــه موق ــدام ب ــریع اق تس

در هفته دولت صورت گرفت :
فــاز اول دو نیــروگاه مقیــاس کوچــک در 

ــید ــرداری رس ــره ب ــه به ــدران ب مازن
سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق مازنــدران از بهــره بــرداری 
فــاز اول نیــروگاه هفــت مگاواتــی جویبــار و ســه مگاواتــی قائــم شــهر 

بــا اعتبــاری بالــغ بــر هفــده میلیــارد ریــال خبــر داد.
محمدحســین اســدی گرجــی گفــت: ظرفیــت ایــن نیروگاهــا جمعــا  
۱۰ مــگاوات اســت و تاکنــون حــدود 2 مــگاوات آنهــا مــورد بهــره برداری 
قــرار گرفتــه اســت و پیــش بینــی مــی شــود تــا ســال آینــده فازهــای 

بعــدی آنهــا تکمیــل و بــه بهــره بــرداری برســد.
وی افــزود: نیــروگاه هــای تولیــد پراکنــده گتــاب بابــل بــا ۹۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکــی و میانــدرود ســاری بــا ۷۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
نیــز از پــروژه هــای قابــل افتتــاح پویــش هــر هفتــه الــف و ب ایــران 
ــن  ــاح ای ــم افتت ــد.در مراس ــرار دارن ــی کار ق ــه پایان ــه در مرحل اســت ک
ــدار ، سرپرســت  ــدران، فرمان ــی اســتاندار مازن ــروژه هــا؛ معــاون عمران پ
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق مازنــدران و جمعــی از معاونیــن و مدیــران 

و مســئوالن شــهری جویبــار و قائــم شــهر حضــور داشــتند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی:
اجــرای ۱۶ مجتمــع بــزرگ آبرســانی در 

روســتاهای اســتان مرکــزی
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرکــزی گفت:بــا 
اختصــاص اعتبــار الزم از محــل صنــدوق توســعه ملــی در قالــب پــروژه 
هــای اقتصــاد مقاومتــی ۱6 مجتمــع بزرگ آبرســانی در ســطح روســتاهای 

اســتان مرکــزی بــه اجــرا درامــد 
مهنــدس یوســف عرفانــی نســب افــزود: بــا بهــره بــرداری از ایــن 
مجتمــع هــای آبرســانی ، جهــش خوبــی را در تامیــن آب شــرب مــردم 
ــه روســتاها  روســتاها شــاهد بودیــم و بســیاری از مشــکالت آبرســانی ب

برطــرف شــد.
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــرکت دردول ــن ش ــرد ای ــریح عملک وی در تش
یادآورشــد :ایــن شــرکت از ابتــدای دولــت یازدهــم تــا کنــون بــا برنامــه 
ریــزی و حمایــت دولــت و تــالش و کوشــش دلســوزانه کارکنــان خــود 
توانســت فصــل جدیــدی را در ارایــه خدمــت بــه مــردم قدرشــناس اســتان 

مرکــزی آغــاز کنــد.
ــم و  ــت یازده ــژه دول ــه وی ــت و توج ــایه حمای ــزود : در س وی اف
دوازدهــم ، اجــراي طــرح هــاي فاضــالب در شــهرهای اســتان شــتاب 
بیشــتري گرفــت و در مجمــوع6 طــرح بــزرگ فاضــالب شــامل ســاخت 
ــن  ــرش ، خمی ــاوه ، تف ــهرهای اراک ، س ــه فاضــالب در ش ــه خان تصفی
، آشــتیان و شــازند بــه اجــرا درآمــد کــه تــا کنــون 3 تصفیــه خانــه بــه 
بهــره بــرداری رســیده و امیــد مــی رود تــا پایــان دولــت هــم یــک تصفیه 

خانــه دیگــر ، بــه بهــره بــرداری برســد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرکزی ادامــه داد : عالوه 
ــی فاضــالب در ســطح  ــی و فرع ــر خطــوط اصل ــن ، 3۵۸ کیلومت ــر ای ب
ــره انشــعاب فاضــالب  ــر ۴ هــزارو ۸۰۰فق ــغ ب شــهرها اجــرا شــده و بال

هــم نصــب شــده اســت.
ــزرگ  ــای ب ــرح ه ــرداری از ط ــره ب ــرا و به ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
آبرســانی بــه شــهرهای اســتان مرکــزی در ســالهای ۹2 تــا ۹۸ از جملــه 
ــه شــهر  ــر ، آب رســانی ب ــه شــهر ســاوه از ســد الغدی طــرح آبرســانی ب
ــالت  ــهر مح ــه آب ش ــه خان ــاخت تصفی ــری و س ــد کوچ ــان از س دلیج
افــزود: همچنیــن در ایــن راســتا 2۰ پــروژه آبرســانی دیگــر در شــهرهای 
اســتان در ایــن مــدت اجــرا و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه اســت.

در مســیر تحقــق اتصــال کلیــه شــهرهای اســتان 
مازنــدران بــه شــبکه شــتابنگاری کل کشــور

اداره مدیریت بحران و پدافندغیرعامل اداره کل راه و شهرسازی
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــالع رســانی اداره کل راه و 
ــران  ــت بح ــس اداره مدیری ــفی رئی ــه یوس ــدس محدث ــازی، مهن شهرس
و پدافنــد غیــر عامــل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران ضمــن اعــالم 
ایــن خبــر از نصــب و راه انــدازی3 دســتگاه شــتابنگار جدید در شهرســتان 
هــای فــرح آبــاد، زیــرآب و پــل ســفید بــا حضــور مســئولین شهرســتانی 
بــا هــدف سیســتم پاســخ ســریع و هشــدار ســریع بــرای زلزلــه خبــر داد.

مهنــدس یوســفی یــاد آور شــد : پیگیــری هــای صــورت گرفتــه از 
تیرمــاه ســال جــاری توســط اداره مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل 
در راســتای اتصــال کلیــه شــهرهای اســتان به شــبکه شــتابنگاری کشــور 
و نیــز رایزنــی و مذاکــرات صــورت گرفتــه بــا بخــش شــتابنگاری مرکــز 
تحقیقــات راه و مســکن و شهرســازی وزارت راه و شهرســازی ، تعــداد ۸ 
دســتگاه شــتابنگار بــا ارزشــی بالــغ بــر ۱۵۰ میلیــارد ریــال در شــهرهای 
بابلســر، پــل ســفید، زیــراب، کیاســر، فــرح آبــاد، بهشــهر، کیــاکال و خــرم 
آبــاد نصــب و راه انــدازی و در اختیــار دســتگاههای اجرایــی قــرار گرفــت.

وی افــزود : فراهــم کــردن شــهر ایمــن تــر و زندگــی بهتــر بــرای 
ــه واســطه  شــهروندان از وظایــف ماســت و امیدواریــم اطالعاتــی کــه ب
نصــب و راه انــدازی دســتگاههای شــتاب نگار بــه دســت مــی آیــد بتوانــد 
مــورد اســتفاده مدیــران دســتگاههای اجرایــی مراکــز اســتانها قــرار گیــرد.

مهندس یوسفی تاکید کرد: با توجه به
ایــن  می شــود،نصب  ثبــت  شــتاب نگار  دســتگاه های  توســط 
دســتگاهها در اســتان الزم و ضروریســت. و در هفته دولت تعداد ۵ دستگاه 
بــه صــورت رســمی در شــهرهای زیــراب ،پــل ســفید، فــرح آباد، خــرم آباد 
و کیــاکال افتتــاح و مقــرر گردیــد، دســتگاه هــای شــتابنگار در شــهرهای 
کیاســر، بهشــهر و بابلســر بــه همــراه نصــب و راه انــدازی دســتگاههای 
جدیــد در شــهرهای کالرآبــاد، جویبــار، بابــل و ... در هفتــه پدافنــد غیــر 

عامــل در آبــان مــاه ســال جــاری افتتــاح و بــه بهــره بــرداری برســند.
ــکا،  ــهرهای ن ــال ۹۸ در ش ــردد در س ــی گ ــادآور م ــن ی همچنی
ــتابنگار  ــد دســتگاههای ش ــاری نســل جدی ــن و س قایمشــهر،آمل، تنکاب

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــره ب ــورد به ــدازی و م ــب، راه ان نص

ــی در  ــارد ریال ــزار میلی ــذاری ۴۰ ه ــرمایه گ س
ــزی ــتان مرک ــی اس ــهرک های صنعت ش

ــی  ــت: ط ــزی گف ــتان مرک ــهرک های اس ــرکت ش ــت ش سرپرس
ــذاری در  ــرمایه گ ــال س ــارد ری ــزار میلی ــش از ۴۰ ه ــر بی ــاله اخی ۷ س

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــزی ص ــتان مرک ــی اس ــهرک ها و نواح ش
طیــب میرزایــی  در خصــوص عملکــرد این شــرکت در دولــت تدبیر و 
امیــد و طــی ســال های ۱3۹2 تــا ۱3۹۹ بیــان کــرد: حجــم ســرمایه گذاری  
در واحدهــای بــه بهره بــرداری رســیده در بــازه زمانــی مذکــور رشــد قابــل 
قبولــی داشــته اســت بــه طــوری کــه از 22۱۹3 میلیــارد ریــال بــه 62۹۹۴ 
میلیــارد ریــال رســیده اســت. وی بــا بیــان اینکه تعــداد واحدهــای صنعتی 
بــه بهره بــرداری رســیده در ســال ۱3۹2، بالــغ بــر ۱3۸۰ مــورد بوده اســت 
کــه در ســال ۹۹ بــه ۱۹22 واحــد رســیده و تعــداد قراردادهــای واگــذاری 
زمیــن نیــز از 2۰۰۹ واحــد در ســال ۹2 بــه 33۵۹ قــرارداد رســیده اســت، 
گفــت: 2۸ شــهرک و نواحــی صنعتــی آمــاده واگــذاری زمیــن در ابتــدای 
دولــت تدبیــر و امیــد، امــروز بــه 32 شــهرک و ناحیــه صنعتــی افزایــش 
یافتــه اســت.میرزایی میــزان اشــتغال واحدهــای بــه بهره بــرداری رســیده 
در بــازه زمانــی مذکــور را 6۹3۱ نفــر دانســت کــه 2۸6۱2 نفــر در ســال 

۹2 بــه 3۵۵۴3 نفــر در ســال ۹۹ رشــد داشــته اســت.
وی میــزان مســاحت زمیــن واگــذار شــده طــی هفــت ســاله اخیــر 
را ۱26۷ هکتــار دانســت و افــزود: بــا توجــه بــه افزایــش اراضــی واگــذار 
ــن  ــر ای ــه ب ــت ک ــی اس ــیار مهم ــر بس ــاخت ها ام ــن زیرس ــده تامی ش
ــرای شــهرک ها و نواحــی صنعتــی  ــرق تامیــن شــده ب ــزان ب اســاس می
از 3۱۷ مــگاوات در ســال ۹2 بــه ۵۰6 مــگاوات در ســال ۱3۹۹ رســیده 
اســت، همچنیــن 2۷ شــهرک و ناحیــه دارای آب بــه 33 شــهرک افزایــش 
یافتــه اســت بــه طــوری کــه ۵6۷ لیتــر بــر ثانیــه آب درســال ۱3۹2 بــه 
۷۷۱ لیتــر بــر ثانیــه در ســال ۱3۹۹ رســیده اســت.میرزایی بــا اشــاره بــه 
برگــزاری کیلینک هــای ثابــت و ســیار کســب و کار در ســال ۱3۹۸، بیــان 
کــرد: در ســال گذشــته ۴۵۰ واحــد صنعتــی کوچــک در نمایشــگاه های 
داخلــی و خــاری شــرکت داشــتند، همچنیــن ۷۰ واحــد بهره بــرداری شــده 
غیرفعــال، راه انــدازی شــدند، ۷ واحــد صنعتــی دانش بنیــان فعالیــت خــود 
را آغــاز کردنــد و ۱2 تــور صنعتــی و ۱۵۰ دوره آموزشــی نیــز برگــزار شــد.

ــک  ــت کم ــه دول ــت هفت ــا گرامیداش ــان ب همزم
ــنگان  ــت س ــز بهداش ــه مرک ــن ب ــای خیری ه

ــد ــل ش ــواف تحوی خ
بــا حضورحســین ســنجرانی  فرماندارخــواف ومســئولین و  اعضــای 
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــن ب ــای خیری شــورای اســالمی شــهر ســنگان کمکه
بــر۷۵۰ میلیــون ریــال تحویــل مرکــز بهداشــت شــهر ســنگان گردیــد.

فرمانــدار خــواف در حاشــیه ایــن مراســم بیــان داشــت: مــردم خیــر 
شهرســتان خوشــبختانه بــه حــوزه ســالمت توجــه ویــژه ای دارنــد و امیــد 
اســت بــا توجــه بــه ایــام ســوگواری حضــرت اباعبــداهلل الحســین علیــه 
ــوزه بهداشــت و  ــه ح ــوف ب ــان را معط ــترنذورات ش ــردم بیش الســالم م
درمــان نماینــد.الزم بــه ذکراســت کمــک هــای خیریــن شــامل دســتگاه 

نــوار قلب،کپســول اکســیژن ،کولــر ،پتــو و تلفــن مــی باشــد.

بازدید رئیس امور پایش، ارزیابی و اطالعات مدیریت سازمان برنامه بودجه کشور از روند 
اجرایی مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی اردبیل2

 ، یش پا ر  مو ا ئیس  ر
مدیریت  اطالعات  و  ارزیابی 
کشور  بودجه  برنامه  سازمان 
که برای بازدید از چند پروژه وارد استان 
از روند اجرای مدول  اردبیل شده بود، 
دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی اردبیل2 
بازدید و در جریان آخرین وضعیت این 

پروژه قرار گرفت.
روابط عمومي شرکت  گزارش  به 
اردبیل،  استان  صنعتي  هاي  شهرک 
محمد اهلی در جریان این بازدید گفت: به 
علت عدم گنجایش تصفیه خانه فاضالب 

شهرک صنعتی اردبیل2 با پساب ورودی 
و  طراحی  صنعتی،  واحدهای  فاضالب 
اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
این شهرک در دستور کار شرکت شهرک 

های صنعتی قرار گرفت.
ادامه داد: به علت ضرورت  اهلی 
ر  د دوم  مدول  حی  طرا موضوع، 
گرفت  انجام  ممکن  زمان  سریعترین 
با تعیین پیمانکار، عملیات  و بالفاصله 
اجرایی ساختمان ابنیه آن آغاز گردید.

تصفیه  این  دوم  فاز  اتمام  به  نیاز  وی 
خانه و بهره برداری از آن را به اعتباری 

که  برشمرد  ریال  میلیارد   2۰۰ بر  بالغ 
تامین آن در حد توان شرکت شهرک 
بود.مدیرعامل  نخواهد  صنعتی  های 
استان  صنعتي  هاي  شهرک  شرکت 
اردبیل ضمن تشکر از توجه مسئوالن 
استانی و کشوری به امر تولید و ایجاد 
صنعتی،  های  شهرک  در  زیرساخت 
باعث  را  اعتبارات  موقع  به  تخصیص 
مهم  پروژه  این  سریعتر  هرچه  انجام 
خواستار  و  دانست  محیطی  زیست 
تامین اعتبارات برای اجرای زیرساخت 
استان شد.در  در شهرک های صنعتی 

این بازدید مهندس سعید جغتایی رئیس 
امور پایش، ارزیابی و اطالعات مدیریت 
سازمان برنامه بودجه کشور ضمن ابراز 
رضایت از شروع عملیات اجرایی مدول 
شهرک  فاضالب  خانه  تصفیه  دوم 
تخصیص  روند  بر  اردبیل2،  صنعتی 
در  آن  اجرای  برای  الزم  اعتبارات 
تامین  داد.وی  مقرر قول مساعد  زمان 
زیرساخت ها برای امر تولید را یکی از 
اهداف دولت تدبیر و امید دانست و بر 
تامین اعتبارات برای تکمیل زیرساخت 

شهرک های صنعتی تاکید کرد.

معاون بهره برداری فوالد 
محل  در  حضور  با  مبارکه 
استخدامی  آزمون  برگزاری 
های  سال  تجربه  گفت:  مبارکه  فوالد 
شده   جذب  نیروهای  داده  نشان  قبل 
با انرژی و افکار جدید، همیشه منشاء 
اثرات مثبت و کارآمد در تولید و دستیابی 
به اهداف و ماموریت های شرکت فوالد 
مبارکه بوده اند و نیروهای جدید مانند  
فوالد  های  رگ  در  تازه  خون  تزریق 

مبارکه هستند.
به گزارش خبرنگار فوالد، معاون 
امروز  صبح  مبارکه  فوالد  بهره برداری 

فوالد  استخدامی  آزمون  از  بازدید  در 
مبارکه گفت: بر اساس بازدیدی که از 
برگزاری آزمون داشتیم باید گفت این 
و  اصفهان  دانشگاه  با  مشترک  اقدام 
فوالد مبارکه با کیفیت مطلوب  چه در 
زمینه اطالع رسانی از طریق رسانه ها 
و چه در بخش برگزاری ، شاهد اتفاق 
رعایت  با  امروز  تا  بودیم  مثبتی  های 
به  آزمون  این  بهداشتی  های  پروتکل 

سرانجام برسد.
به  مه  ا د ا ر  د بخشیان  ر  مختا
مسئولیت سنگین فوالد مبارکه در بحث 
اشتغالزایی  و  اجتماعی  های  مسئولیت 

از  یکی  بیکاری  گفت:  و  کرد  اشاره 
و  ماست  کشور  معضالت  مهمترین 
مهمترین  اشتغالزایی  راستا  همین  در 
مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه 
به شمار می آید و برگزاری این آزمون 
برای جذب نیروی های مورد نیاز فوالد 
مبارکه،  در راستای همین اهداف عالیه 
است و امیدواریم پس از اعالم نتایج و 
مصاحبه  و  مهارتی  ارزیابی  شدن  طی 
تا  جدید  نیروهای  تخصصی،  های 
مبارکه  فوالد  مجموعه  به  سال  پایان 

اضافه شوند.
وی در خاتمه و با توجه به اینکه 

بخش عمده این نیروها در خطوط تولید 
تجربه  افزود:  شوند  می  جذب  شرکت 
نیروهای  حضور  همیشه   داده  نشان 
جدید با انرژی و افکار جدید، می تواند 
تولید  در  کارآمد  و  مثبت  اثرات  منشاء 
و  اهداف  جهت  در  سازمان  حرکت  و 
ماموریت های شرکت فوالد مبارکه باشد 
و تجربه سال های قبل به ما نشان داده 
با شیوه ای که آزمون ها برگزار می شود 
افراد  و  کارآمد است  بسیار  گزینش ها 
باقابلیت باال، هم از نظر توانمندی های 
های  توانمندی  منظر  از  هم  و  فردی 

علمی و دانشی جذب می شوند.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه:

 استخدام نیروهای جدید مانند تزریق خون تازه در رگ های شرکت

و  کار  تعاون،  مدیرکل 
ایالم  استان  اجتماعی  رفاه 
گفت: در هفته تعاون از تعاونی 
های برتر استان ایالم تجلیل خواهد شد.

شکراله شیرخانی اظهار کرد: باید 
اعتماد به بخش تعاون بازگردانده شود 
که به همین منظور در وزارتخانه سامانه 
جامع و هوشمند بخش تعاون راه اندازی 
اعم  ها  تعاونی  اطالعات  تمام  و  شده 
مدیره،  هیات  جلسات  ها،  بخشنامه  از 
سامانه هوش تجاری، مصوبات تعاونی ها 
و ... در آن به روز رسانی می شود و همه 
اعضا کامال به تمامی امور واقف هستند.

و  مع  جا نه  ما سا گفت:   وی 
هوشمند بخش تعاون به منظور فراهم 
خدمات  ارائه  برای  الزم  شرایط  شدن 
و  بازرسان  مدیران،  به  الکترونیک 
اعضای شرکتها و اتحادیه های تعاونی و 

نیز متقاضیان تشکیل شرکتها و اتحادیه 
های تعاونی راه اندازی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان ایالم  تبلیغات محیطی، تجلیل 
از تعاونی های برتر در ۱۵تا۱۹ شهریور 
محلی،  مقامات  و  استاندار  حضور  با 

و  استان  فقیه در  نماینده ولی  با  دیدار 
برگزاری  استاندار،  و  ایالم  جمعه  امام 
نشست خبری در فضای مجازی، حضور 
زنده  های  برنامه  و  خبرگزاری ها  در 
رادیویی، حضور در گفتگو ویژه خبری 
و افتتاح تعاونی، اهم اقدامات پانزدهمین 

جشنواره تعاونی های برتر استان است.
وی از معرفی ۱۱ هزار۹۱۱ پرونده با 
اعتبار بیش از ۱۱6 میلیارد تومان در سیستم 
پرداخت  و  پرونده  تشکیل  بانکی جهت 
تسهیالت خبر داد و تصریح کرد:  استان 
ایالم تاکنون رتبه اول در پرداخت تسهیالت 
کرونا در کشور را کسب کرده و از مجموع 
2۱6میلیارد تومان تسهیالت اختصاص یافته 
کرونا به استان تاکنون پرونده هایی به ارزش 
۱۱6 میلیارد و 3۸ تومان به بانک های عامل 

معرفی شده است.
اساس  بر  کرد:  اظهار  شیرخانی 
تصمیم ستاد ملی کرونا، مهلت دریافت 
تسهیالت کرونا برای کسب و کارهای 
دارای بیمه تا ۱۵شهریور ماه امسال و 
همچنین مهلت ثبت نام کسب وکارهای 
فاقد بیمه در سامانه کارا تا پایان شهریور 

تمدید شده است.

تعاونی های برتر ایالم تجلیل می شوند

 مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان 
اردبیـل گفـت: در اثر آتش سـوزی ۱۰ هکتـار از مراتع 

بخـش خورش رسـتم خلخـال طعمـه حریق شـد.
منطقـه  ز  ا زدیـد  با در  یـت  هدا شـهامت 
خورش رسـتم خلخـال گفـت: اخبـار منتشـر شـده در 
خصـوص آتش سـوزی گسـترده در جنـگل درختـان 
قـد کوتـاه در بخـش خورش رسـتم خلخـال و از بین 
رفتـن ۵۰ تـا  ۱۰۰ هکتار از اراضی جنگلی این منطقه 

خـالف واقعیـت اسـت.
وی افـزود: بـه محـض اطـالع از وقـوع حادثـه 
آتش سـوزی در مراتـع منطقـه خورش رسـتم ماموران 
یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی خلخـال همراه سـایر 

نیروهای کمکی اعزامی از شـهرداری شـهر هشجین 
و  آتش نشـانی  امکانـات  دارای  ارگان هـای  سـایر  و 
نیروهـای کمکـی مـردم در محـل حضـور یافتـه و با 
اطفـای حریـق مانـع از سـرایت شـعله های آتـش به 

شـدند. اطراف 
وی بـا بیـان اینکه وفور علوفـه در مراتع منطقه 
همـراه بـا وزش بـاد در منطقه می توانـد از علل وقوع 
وقوع آتش سـوزی در مراتع منطقه خوشـنامه از بخش 
خورش رسـتم شهرسـتان خلخال باشـد، گفـت: برغم 
سـرعت عمـل ماموران اداره منابـع طبیعی برای مهار 
آتش سـوزی وزش بـاد موجـب شـد تا در ایـن حادثه 

۱۰ هکتـار از مراتـع منطقـه از بین برود. 

مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان 
اردبیـل بـا توصیـه به چوپانـان برای پرهیز از روشـن 
کـردن آتـش در مراتـع و مناطـق جنگلـی خلخـال 
افـزود: سـهل انگاری در روشـن کـردن آتـش و یـا 
خامـوش نکـردن آن قبـل از تـرک منطقـه از سـوی 
مراتـع  در  آتش سـوزی  موجـب  نیـز  طبیعت گـردان 

می شـود.
شهرسـتان خلخال با برخورداری از بیش از 2۰۰ 
هـزار هکتـار جنـگل و مرتع از مناطق سرسـبز جنوب 
اسـتان اردبیـل بـوده و در حال حاضـر ۴۵ هزار هکتار 
جنـگل که ۸۰ درصد از مجموع جنگل های اسـتان را 
تشـکیل می دهد، در این شهرسـتان واقع شـده است

۱0 هکتار از مراتع خورش رستم خلخال طعمه حریق شد
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باقرزاده  سمیه  مشهد 
ماه  رسیدن  فرا  مناسبت  :به 
محرم و ایام سوگواری سید و 
ساالر شهیدان حضرت امام حسین)علیه 
اماکن  ایام،  این  بزرگداشت  و  السالم( 
اداری و مجتمع های مسکونی شرکت 
سیاه  نژاد  هاشمی  شهید  گاز  پاالیش 

پوش شدند.
الحرام  به محرم  نزدیک شدن  با 
تکریم  راستای  در  و  حسینی  عزای  و 
و ترویج فرهنگ عاشورایی، آئین های 
عملیاتی  واحدهای  تمامی  مذهبی، 
های  مجتمع  و  پاالیشگاه  اداری  و 
مسکونی شهید مهاجر و شهید ترشیزی 

در شهرستان سرخس سیاه پوش شدند.
این خبر می افزاید: تمامی برنامه 
ها و  آیین های مذهبی شرکت پاالیش 
گاز شهید هاشمی نژاد در ماه های محرم 
و صفر طبق قوانین ستاد ملی مقابله با 
کرونا در فضای باز  با رعایت پروتکل 
گذاری  فاصله  حفظ  و  بهداشتی  های 

اجتماعی برگزار خواهد شد.
عاشورا  پیام  انتقال  است:  گفتنی 
معنویت  کسب  جامعه،  جوان  نسل  به 
فلسفه  بیان  دینی،  معارف  تعلیم  و 
از  الحسین)ع(  اباعبداهلل  حضرت  قیام 
مراسم  این  برگزاری  اهداف  مهمترین 

می باشد.

برگزاری ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین)علیه السالم( و یاران 
با وفایش با رعایت ضوابط و دستور العمل های بهداشتی

تشریح برنامه های بزرگداشت هفته دولت 
در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

برنامـه هـای گرامیداشـت هفته دولت در شـرکت توزیـع نیروی برق 
اسـتان سمنان تشـریح شد.

مدیـر روابـط عمومـی ایـن شـرکت بیـان داشـت : با تشـکیل کمیته 
بزرگداشـت هفتـه دولـت در شـرکت توزیـع بـرق، کلیـه برنامـه هـا طرح 

ریـزی و بـه اجـرا درآمده اسـت .
ابوالفضـل همتـی بـا اشـاره بـه این کـه بهره بـرداری از طـرح های 
عمرانی برق رسـانی در آئین افتتاح همزمان پروژه ها در هر شهرسـتان به 
انجـام رسـید گفـت : آمـاده نمودن تیزر اطالع رسـانی معرفـی پروژه های 
قابل افتتاح این شـرکت در قالب موشـن رئال، تنظیم بروشـور دسـتاوردها، 
تهیه روزشـمار و ارائه ی طرح های گرافیگی شـامل ۱۰ دسـتاورد شاخص 
ایـن شـرکت در عرصـه خدمت رسـانی و تجلیل از خانواده شـهید مجتبی 
کاویانـی از شـهدای منتسـب به همکاران، از جملـه اقدامات صورت گرفته 

در راسـتای هفته دولت محسـوب می شـود .
وی افـزود : تقدیـر از کارمنـدان نمونـه، تهیـه طـرح هـای گرافیکی 
شـامل مهم ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در عرصه توسـعه زیرسـاخت 
هـای بـرق رسـانی، گفـت و گـوی تلفنـی مدیرعامـل بـا برنامـه رادیویی 
صبـح بخیـر قومـس در نخسـتین روز هفته دولـت، اطالع رسـانی زندگی 
نامـه و روش و منـش شـهیدان رجائـی و باهنـر، اجـرای نشسـت خبـری، 
فضاسـازی و تبلیغـات محیطـی، تنظیـم فایـل صوتـی شـماره 2۰ » رادیو 
پرتـو« حـاوی اخبـار هفتـه دولت، تهیه کپشـن های تبلیغـی معرفی پروژه 
هـای هـر شهرسـتان، سـاخت فتوکلیـپ پـروژه هـای قابـل افتتـاح هـر 
شهرسـتان، افتتـاح پـروژه هـای توسـعه ای این شـرکت از طریـق ارتباط 
ویدئـو کنفرانـس مقـام عالی وزارت نیرو و اطالع رسـانی نماهنگ عملیات 
برق رسـانی به سـیادره منطقه جاشـلوبار شهرسـتان مهدیشـهر، به عنوان 
مهـم تریـن فعالیـت هـای بـه عمـل آمده شـرکت توزیـع برق اسـتان در 

جهـت نکوداشـت هفتـه دولـت به شـمار مـی روند .

بـه  ۳۲۰۰۰ دانـش آمـوز حاشـیه شـهر مشـهد 
ندارنـد  دسترسـی  آنالیـن  آمـوزش  خدمـات 

مشـهد فاطمـه صدقی:مدیـرکل آمـوزش و پرورش خراسـان رضوی 
تصریح کرد: طی نظرسـنجی در حاشـیه های شـهر مشـهد تعداد 32,۰۰۰ 
نفـر شناسـایی شـدند کـه در خانـواده خـود بـه خدمـات آمـوزش آنالیـن 
دسترسـی ندارنـد بـه همیـن جهـت مقرر شـد که بـا همکاری شـهرداری 
هزینه هـای نوسـازی و زیباسـازی مـدارس بـه سـمت خریـد ایـن گونـه 
تجهیـزات سـوق پیـدا کند. اسـامی و اطالعـات این افراد جمع آوری شـده 

اسـت و در اختیار سـازمان قـرار دارد.
قاسـمعلی خدابنده به مناسـبت بازگشـایی مدارس در نشسـت خبری 
بـا اصحـاب رسـانه ضمن تشـکر از همـکاران در آموزش و پـرورش اظهار 
داشـت: از تمـام همکارانـی کـه در ایـن ایـام کرونایـی کـه هـم در حوزه 
آمـوزش در فضـای مجـازی و بهره منـدی از فضای مجـازی برای دانش 
آمـوزان سـنگ تمام گذاشـتند و همچنیـن در این شـرایط در موضوع ثبت 
نام ها و سـنجش بدو ورود دانش اموزان در پایگاه های سـنجش زحماتی 

فراوانـی را کشـیدند، تقدیر و تشـکر می کنم.
 وی ادامـه داد: علـی رغـم اینکه حجم باالی ثبت نـام دانش آموزان 
اسـتان کـه قریـب بـه یـک میلیـون و 3۵۰ هـزار  دانـش آمـوز بودند که 
مراجعـه آنهـا بـه مـدارس مـی توانسـت مشـکالتی را ایجـاد کنـد ولی با 
همـکاری، همـکاران اسـتانی با حوصلـه و رعایت پروتکل های بهداشـتی 

ثبـت نام انجام شـد.
 خدابنـده افـزود: در آسـتانه بازگشـایی مـدارس در سـال جدید از روز 
شـنبه هسـتیم، آییـن بازگشـایی نمادیـن شـروع سـال جدیـد در یکـی از 
هنرسـتان هـای ناحیـه 3 بـا حضـور اسـتاندار و برخـی مسـئولین برگـزار 

شـد. خواهد 
مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان خراسـان رضوی با اشـاره کاهای 
انجام شـده در سـطح اسـتان در تابسـتان گفت: ثبت نام دانش آموزان در 
ایـام تابسـتان قریـب بـه ۱میلیـون 26۰ هـزار دانـش آموز تا کنـون انجام 
شـده اسـت بـر اسـاس پیـش بینـی ما به یـک میلیـون 3۵۰ هـزار  دانش 

اموز در اسـتان می رسـد. 
وی در خصـوص ثبـت نـام نشـدن باقـی دانـش آمـوزان نیـز چنیـن 
گفـت: بنـا بـر چندیـن دلیـل تا کنـون حـدود ۸۰ تـا ۹۰ هزار دانـش آموز 
تعییـن تکلیـف نشـده انـد از جمله ؛ اعالم دیـر هنگام نتایج سـمپاد، قریب 
بـه ۷۹ هـزار دانـش آموز اتباع هسـتند که همیشـه دسـتورالعمل  ثبت نام 

اتبـاع اواخـر تعطیـالت به دسـت ما خواهد رسـید.
خدابنـده در ادامـه مطلب فوق اضافه کـرد: گروهی هم دانش آموزان 
بـدو ورود و دوره اول ابتدایـی هسـتند کـه با توجه به سـنجش آنها در این 

ایـام زمانبـر بوده و تـا اواخر مهرماه تکمیـل می گردد.
مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان تاکید کرد: طبـق تفاهم نامه ای 
که با اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات اسـتانداری امضا کردیم بیش 
از 2 هزار و ۷۰ مدرسـه در سـطح اسـتان خراسـان رضوی  که دسترسـی 
بـه اینترنـت نداشـتند در طـی ایـن چنـد ماهـه بـه اینترنت متصل شـدند 
و در صورتـی کـه دانـش آمـوزان امکانـات سـخت افـزاری ماننـد تبلت یا 

گوشـی نداشـته باشـند از کامپیوتر مدرسه اسـتفاده کنند. 
وی در خصـوص تقسـیم بنـدی برخـی مـدارس کـه جمعیـت دانش 
آمـوزی آن  زیـاد اسـت، گفـت: نظـارت و عملکرد تقسـیم بنـدی مدارس 
بـه تصویـب شـورای مدارس محول شـده، مـی توانند مدرسـه را دو نوبتی 

و یـا یـک روز در میـان دانـش آمـوزان را  بـه دو گروه تقسـیم  کنند.
خدابنـده در پاسـخ به پرسـش خبرنـگاران درباره چتـر حمایتی دولت 
و نظـام آموزشـی در مـورد دانش آموزان در روسـتاها گفـت: یکی از برنامه 
هـا و اولویـت هـای آمـوزش و پرورش کشـور بخصوص در اسـتان تحت 
پوشـش قرار دادن همه دانش آموزان اسـت، برهمین اسـاس مدارسـی که 
یـک یـا دو و یـا چنـد دانـش آمـوز دارد  و دایر کـردن کالس هـا مغایر با 
قوانیـن حاکـم بر آمـوزش و پرورش اسـت؛ بنابراین راهکارهایـی از جمله 
سـرویس بـا هزینـه دولت و یا مدارس شـبانه روزی را در نظـر می گیریم.

ثبت نام در مدارس غیردولتی ۴ تا ۵ درصد کاهش یافته است
خدابنـده کـوچ دانـش آمـوزان را از مـدارس غیـر دولتـی بـه دولتـی 
خیلـی نگـران کننـده ندانسـت و افـزود: بنـا بـود ثبـت نـام را در مـدارس 
غیـر دولتـی رشـد دهیـم که متاسـفانه شـرایط اقتصادی و چندیـن عوامل 

دیگـر مانع از رشـد آن شـد.
وی بـا ذکرچنـد مورد خاطر نشـان کرد: افزایش 23 درصدی شـهریه 
هـا، آمـوزش آنالیـن، خلف وعـده برخی از موسسـه ها و مدیـران مدارس 
غیـر دولتـی بـه وعـده های خـود در خصـوص شـهریه های فـوق برنامه 
کـه بنـا بـود مسـترد شـود از جملـه موارد کـوچ دانـش آمـوزان از مدارس 

غیـر دولتـی به مـدارس دولتـی بود.
وی مورد بعدی کوچ دانش آموزان را بحث اسـتیجاری مدارس خواند 
و افـزود: اسـتیجاری بـودن مدارس غیر دولتی باعث شـده کـه مدارس به 
سـمت توقـف چند سـاله پیـش رونـد. در خراسـان رضوی ۱۴۰۰ مدرسـه 
فعـال غیـر دولتـی در سـطح اسـتان داریـم کـه ۱۰۰ مدرسـه بـه دالیـل 
اقتصـادی توقـف گرفتـه انـد. در ادامـه نشسـت معـاون آموزش متوسـطه 
اداره کل آموزش وپـرورش خراسـان رضـوی گفـت: بازگشـایی مـدارس و 
مهـر امسـال متفاوت اسـت. رضـا صابری افزود: سـالمت جویـی، مهارت 
ورزی و تحول آفرینی شـعار سـت که آموزش و پرورش خراسـان رضوی 

بـرای امسـال در نظر گرفته اسـت.
وی تصریـح کـرد: در آمـوزش مجـازی، آمـوزش بـه دو صـورت در 
نوبـت صبـح وقـت اول و وقـت دوم و در نوبـت عصـر نیـز وقـت اول و 

وقـت دوم خواهیـم داشـت.
وی همچنیـن ادامـه داد: در آمـوزش مجـازی زمـان آمـوزش بـرای 

متوسـطه 3۵ دقیقـه آسـت و مـدارس ابتدایـی 2۵ تـا 3۰ دقیقـه اسـت.
وی با اشـاره به ارزشـیابی امتحانات در سـال جدید گفت: ارزشـیابی 
امتحانـات در نوبـت اول و دوم در شـرایط سـفید و زود قطعـا حضـوری اما 
در شـرایط قرمـز غیـر حضـوری سـت البتـه بغیراز پایـه هـای ۹ و ۱2 که 

حضـوری برگزار خواهد شـد.

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛
سردرگمی واردکنندگان در شرایط دشوار ارزی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید، تغییر مداوم سیاست های 
از چه  ندانند که  از واردکنندگان عمال  ارزی در قبال واردات، باعث شده بسیاری 

طریقی باید کاالی خود را به کشور برسانند.
در طول دو سال گذشته، همزمان با تحریم های آمریکا، دولت تالش کرده با 
ایجاد محدودیت در مسیر واردات کاالهای جدید به کشور، از خروج ارز جلوگیری 
کرده و مدیریت منابع ارزی را ممکن کند. به دنبال اجرایی شدن این سیاست، در 
سال های گذشته تنها کاالهای اساسی، کاالهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات 
تولیدی اجازه ورود به ایران را داشته اند و در سایر موارد یا باید برای کاالیی مجوزی 

جداگانه صادر شده باشد یا امکان واردات آن به کشور وجود نداشته است.
در این سال ها واردکنندگان اعالم کرده اند که با پذیرش سیاست های دولت، 
اقدام به معامله می کنند که امکان واردات رسمی آن به کشور  صرفا در حوزه ای 
وجود داشته باشد. در چنین شرایطی ابتدا باید کاالی مدنظر ثبت سفارش شود و 
پس از دریافت مجوزهای الزم به گمرک آمده و ترخیص شود. در تمامی این مراحل 
منشا ارز مورد نظر واردکنندگان باید مشخص باشد که آیا از محل صادرات تامین 

شده یا منشا دیگری دارد.
در ماه های گذشته با دستورالعمل بانک مرکزی، امکان واردات در ازای صادرات 
برای تعدادی از فعاالن اقتصادی به وجود آمده بود که در مسیر ایفای تعهد ارزی 
به آنها کمک کرد اما از چند ماه قبل بار دیگر بانک مرکزی این شیوه را رد کرده و 
همین مسئله در کنار صادرکنندگان، برای واردکنندگان نیز مشکل آفرین شده است.

مهرداد عباد – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، می گوید: متاسفانه 
شیوه نامه های ارزی واردات هرچند مدت یک بار تغییر می کند و در آخرین قدم، 
استفاده از ارز حاصل از صادرات برای غیر صادرکننده ممنوع شد. به این ترتیب از 
یک سو واردکنندگان یک منبع تامین ارز خود را از دست دادند و از سوی دیگر، 

صادرکننده مجبور است خود به عرصه ای غیر تخصصی ورود کند.
به گفته وی، در چنین شرایطی تنها گزینه باقی مانده سامانه نیماست که این 
سامانه نیز برای همه شرکت ها شرایط مناسبی برقرار نکرده است. برای مثال در 
این سامانه، بانک عامل، 3۰ درصد از مبلغ را به عنوان ضمانت طلب می کند، در 
حالی که بسیاری از شرکت ها شرایط مالی الزم برای چنین شرطی را ندارند. از این 
رو یا باید مانند برخی شرکت ها با ارتباطات خاصی که دارند، میزان این ضمانت 

را کم کرد یا عمال شرکت های کوچک از بهره گیری از این ارز محروم می شوند.
بر اساس گفته های عباد، نه تنها سیاست گذاران باید در این حوزه تسهیالتی 
جدید در نظر بگیرند که حتی اجرایی شدن شیوه هایی مانند واردات بدون نیاز به 

انتقال ارز نیز از گزینه هایی است که می توان به آن فکر کرد.

تالش سفته بازان برای افزایش صوری قیمت ارز
پس از پایان تعطیالت اخیر، سفته بازان و نوسان گیران سعی در ایجاد التهاب 
در بازار ارز دارند، این تالش در حالی رخ می دهد که در هفته گذشته بازار ارز شاهد 

تعادل قیمت ها و آرامش بوده است.
بازار ارز در هفته جاری در حالی کار خود را آغاز کرد که شاهد افزایش قابل 
توجه قیمت ها بود، بر این اساس در دو روزی که از فعالیت این بازار در این هفته 

می گذرد، شاهد رشد حدود ۱۰۰۰ تومانی دالر و یورو بوده ایم.
این افزایش قیمت در حالی رخ داده است که در هفته گذشته بازار ارز شاهد 
تعادل قیمت ها و آرامش بود و تنها در روز منتهی به ایام تعطیالت به دلیل افزایش 
طبیعی تقاضا،  با رشد مقطعی قیمت ارز همراه شد. اما به نظر می رسد برخی از 
دالالن و سفته بازان این بازار، پس از پایان تعطیالت قصد دارند تا مانع از بازگشت 

بهای ارز به قیمت متعادل خود بشوند.
بازار ارز پس از پایان تیرماه و بازگشت بخشی از ارزهای حاصل از صادرات 
به بازار داخلی، شاهد کاهش التهاب و توقف نرخ دالر در محدوده کانال 22 هزار 
تومان و یورو در محدوده کانال 2۵ هزار تومان بود. این روند آرام در بازار پس از 
گذر از مرداد، در شهریور نیز با افزایش قابل توجه عرضه ارز در سامانه نیما، همچنان 
استمرار یافت.  استقبال صادرکنندگان از قیمت های ارائه ارز در بازار مشخصه تعادل 
در این بازار بود که منجر به  بهبود روند صادرات کاالهای غیر نفتی در کشور نیز 

شد. روندی که پس از بروز بحران کرونا دچار وقفه شده بود.
تداوم تعادل در بازار و برقراری آرامش می تواند به مرور دست بازارساز را برای 
تامین و تخصیص ارز کاالهای وارداتی به کشور و کنترل بازار ارز بازتر سازد. مسئله 
ای که خبری ناخوشایند برای سفته بازان و نوسان گیران بازار ارز است. بنابراین به 
با هدف برهم زدن این  ارز  بازار  از فعاالن  از کارشناسان، این گروه  اعتقاد برخی 
تعادل، از افزایش مقطعی تقاضا به دلیل ایام تعطیالت عزاداری ساالر شهیدان، سوء 
استفاده کرده و با ترتیب دادن معامالت صوری و شبانه سعی در دستکاری قیمت ها 

و در نهایت فروش ارزهای در اختیار خود با قیمتی غیرمنطقی دارند.
نشانه این تالش را در بازار روز گذشته دالر می توان مشاهده کرده و در حالی 
با بهای 23 هزار و ۵۰ تومان  بانکی  که روز گذشته فروش دالر در صرافی های 
انجام می شد، سفته بازان قیمت دالر را در بازار آزاد در ساعات پایانی روز، یعنی در 
محدوده ساعت 22 تا 23 شب طی افزایش قیمتی ۵۰۰ تومانی به کانال 2۴ هزار 
تومان رساندند و امروز معامالت دالر را از کف قیمت 2۴ هزار تومان آغاز کرده و تا 
حدود 2۴ هزار و ۴۰۰ تومان نیز افزایش داده اند.این افزایش قیمت یکباره و شدید 
قیمت دالر در حالی است که هفته پیش در همین روز قیمت دالر در صرافی های 
بانکی 22 هزار و ۴۸۰ تومان و در بازار آزاد در محدوده 23 هزار تومان معامله شد.

امام جمعه اهل سنت بخش نصرآباد تربت جام مطرح کرد؛

علنی شدن روابط امارات با اسرائیل دل هر مسلمانی را به درد آورد
تربت جام سجاد جوان

سنت  اهل  جمعه  امام 
با  جام  تربت  نصرآباد  بخش 
متحده  امارات  روابط  کردن  محکوم 
صهیونیستی  غاصب  رژیم  با  عربی 
گفت : علنی شدن روابط امارات با رژیم 
مسلمانی  هر  دل  صهیونیستی  غاصب 

چنین  مقابل  در  سکوت  و  دردآورد  به 
جنایاتی شرعا و قانونا جایز نیست .

مولوی احمد صارمی افزود: از همه 
و  داریم هوشیاری  درخواست  مسلمین 
خیانت  چنین  مقابل  در  را  خود  اتحاد 
هایی حفظ کنند و نگذارند وحدت جهان 
اسالم با چنین حرکاتی خدشه دار شود.

غاصب  رژیم  کرد:  اضافه  وی 
و  ابرقدرتها  حمایت  با  صهیونیستی 
زورگو، تضعیف مسلمین و  مستکبرین 
فلسطین  مظلوم  مردم  اراضی  غصب 
به دنبال تشکیل دولتی ازنیل تا فرات 
آوارگی  موجب  جنایات  واین  است 
میلیونهامسلمان  و شهادت جمع زیادی 

از مسلمین شده است.
وی خاطر نشان کرد: جامعه اهل 
سنت بخش نصرآباد این خیانت بزرگ 
در برقراری ارتباط توسط امارات با غده 
را شدیدا محکوم و  اسرائیل  سرطانی  
مردم  با  را  خود  همبستگی  و  حمایت 

مظلوم فلسطین اعالم می کنیم .

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر: 

فاز نخست مجتمع بندری نگین در نیمه نخست سال آینده به بهره  برداری می رسد

ه  د ا ز جند ر ا ش  سیا
بازدید  در  چهارشنبه  روز 
بندری  مجتمع  از  خبرنگاران 
بندر  اینکه  به  توجه  با  افزود:  نگین 
بوشهر محصور در محیط شهری است و 
راه های دسترسی و محل تردد کامیون ها 
در وسط شهر قرار دارد امکان توسعه این 
به  نداشت  وجود  فیزیکی  نظر  از  بندر 
همین دلیل توسعه این بندر در مجتمع 

بندری نگین دیده شده است.

اجرایی  عملیات  کرد:  بیان  وی 
ز  غا آ سال  چند  ز  ا که  پروژه  ین  ا
یک  و  رد  ا د خوبی  پیشرفت  شده 
برای  آن  متری   3۰۰ اسکله  پست 
ماه   6 در  هزارتنی   ۵۰ کشتی  های 
پیش به طور کامل مورد بهره  برداری 
قرار گرفت و کار صادرات نیز در زمان 
حاضر از طریق همین اسکله در حال 

است. انجام 
ارجمند زاده افزود: همچنین پروژه 

تاسیسات زیربنایی جزیره نگین شامل 
آب، برق، سیستم آتشنشانی و مسیرهای 
در  مختلف  ترمینال  های  به  دسترسی 

مجتمع بندری نگین احداث می شود.
وی ادامه داد: بخش های دیگری 
که در مجتمع بندری نگین پیش بینی 
و  کانتینری  نفتی،  ترمینال  های  شده 
پروژه  ادامه  با  که  است  کارگو  جنرال 
نیز  ترمینال  ها  یی  یربنا ز تاسیسات 
سرمایه گذران داوطلبی  هستند که برای 

اجرای آن ورود خواهند کرد.
ارجمند زاده گفت: عملیات اجرایی 
مسافری  پایانه  بازسازی  و  ساماندهی 
دریایی بندر بوشهر با2۰ میلیارد تومان 
ماه   ۱۵ مدت  در  باید  و  آغاز  اعتبار 
کل  وسیله  این  به  و  اجرایی  شود 
پهلوگیری  امکان  و  بازسازی  ترمینال 
قابلیت  با  مسافری  بزرگ  کشتی  های 
مسافربری دریایی بین المللی در بوشهر 

فراهم می شود.

سند کمپانی و برگ سبز یکدستگاه خودروی پیکان وانت به رنگ 
سفید شیری روغنی ، مدل ۱3۸۵ به شماره شهربانی 26۷ب 2۱ – ایران 
۹6 ، شماره موتور ۱۱2۸۵۰6۰3۱3 و شماره شاسی 3۰۵۰۷۹62 متعلق 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  ابوالقاسم  فرزند  سلیمانی  محمدرضا  آقای  به 

اعتبار ساقط می باشد 

 ROA سند کمپانی و برگ سبز یکدستگاه خودروی تاکسی پژو
به رنگ زرد خورشیدی با نوار شطرنجی مشکی ، مدل ۱3۸6 به شماره 
شهربانی ۸۸2 ت ۱3 – ایران ۸6 ، شماره موتور ۱۱6۸6۰3۸23۱ و شماره 
شاسی 6۱3۴۸۴۵۸ متعلق به آقای محمدرضا شهیدی فرزند علی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

سند سه برگی موتور سیکلت پیشتاز ۱۵۰ رنگ نقره ای به شماره 
  ۹۴۱۱2۷۸ بدنه  شماره   ۴2۱23۴ موتور  شماره   ۵6۱۷۸-۷۷3 انتظامی 
الف  اعتبار ساقط است.م  از درجه  بنام حسین  دبیب  مفقود گردیده و 

۷۷3 تربت حیدریه- 

برگ سبز وسند تراکتور کشاورزی ای تی ام تیپ 2۸۵ مدل ۹۱ به 
شماره انتظامی ۷66 ک ۱3 ایران۱2 بنام حسین آذربار فرزند علی محمد 
شماره موتور Y ۱۴۱۱۴ شماره شاسی ۱63۵۵ مفقود گردیده  و از درجه 

اعتبار ساقط است.م الف ۷66 تربت حیدریه – 

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

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

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

برابر رأی شماره ۱3۹۹6۰3۰۱۰6۰۰۰2۱۰6 هیأت اول موضوع قانون تعینی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی 
تاجیک تک فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۷۱ صادره از جوادآباد در شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی مخروبه در آن به مساحت ۱2/2۵ مترمربع 
پالک شماره 3۱3 فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در شهر ورامین تهران بخش حوزه 
ثبت ملک ورامین از مالکیت مهدی تاجیک  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 تسلمی اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱۷2

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۵/2۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/6/۱2

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر    ، رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
۱3۹۹6۰3۰۱۰22۰۰۱۵۴2 مورخ ۹۹/۵/۵ هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر 
تعیین تکلیف  قانون 3 ماده  اسناد و امالک رباط کریم برحسب  اداره ثبت  در 
انتقال  تاکید  بر  فاقد سند رسمی مبنی  اراضی و ساختمان های  ثبتی  وضعیت 
عادی و تصرفات مالکانه متقاضی آقای عباس مجد فرزند محمدجواد به شماره 
شناسنامه 2۷3۸ صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی بمساحت 2۱۴/62 مترمربع مفروز و مجزی شده از قطعه 2 تفکیکی از 
۱2۴ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی قدرت اله 
قانع محرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
دوماه  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
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.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۵/2۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/6/۱2

احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک رباط کریم

آگهی نظری هیئت حل اختالف قانون تعیین تکلیف مستقر در حوزه ثبتی آرادان 
قانون  هیئت  از  مورخ۱۵/۰۵/۹۹ صادره   ۱3۹۹6۰32۹۱26۰۰۰۷۹۷ شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای صفدر اینانلو یغمورلو فرزند رستم در 
سه دانگ مشاع از شش قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن به مساحت ۵۵۱ 
مترمربع قسمتی از پالک ۴۸2 فرعی از ۸6 اصلی واقع در علی آباد دارای مالکیت مشاعی 
موضوع پرونده کالسه مهلت گردیده است برابر رای شماره ۱3۹۹6۰32۹۱26۰۰۰۷۹6مو

رخه۱۵/۵/۹۹صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفانه مالکانه و بالمعارض خانم 
بهجت اثناعشری فرزند سعید در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین محصور 
از ۸6  از پالک ۴۸2 فرعی  به مساحت ۵۵۱ مترمربع قسمتی  احداثی در آن  بنای  با 
پرونده کالسه محرز گردیده  مالکیت مشاعی موضوع  دارای  آباد  در علی  واقع  اصلی 
است.لذا در اجرای مقررات ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند 
مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز منتشر می گردد 
معترضین می توانند ظرف دو ماه از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
نمایند و در صورت عدم  اداره تسلیم  به  را  نموده و گواهی مربوطه  به مرجع قضایی 
مقرر  موعد  گذشت  از  پس  دادخواست  تقدیم  گواهی  ارائه  عدم  یا  و  اعتراض  وصول 
سند مالکیت به نام تصرف صادر و تسلیم خواهد شد و بدیهی صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود
شاه حسینی _ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آرادان 

میم الف : ۴۴6
نوبت اول : ۹۹/۰۵/2۸
نوبت دوم ; ۹۹/۰6/۱2

آگهی مزایده فروش اموال منقول )نوبت اول(
در خصوص پرونده های کالسه اجرایی به شماره ۹۹۰۰63۸/۸  صادره از شورای 
حل اختالف شهرستان رشت محکوم علیه میثم دلدار پشت ساری محکوم است به پرداخت 
مبلغ ۱۸۸/۷۹۴/۱6۵ ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت قانونی در حق اقای بهنام 
روستایی با وکالت متین خداجو و مبلغ ۹/۴3۹/۷۰۸ ریال به عنوان هزینه های اجرائی  
در حق دولت با توجه به تعرفه مال از سوی محکوم علیه و توقیف وکارشناسی انجام 
شده مشخصات مال بشرح ذیل اعالم می گردد : یکدستگاه پژو پارس به شماره انتظامی 

۴6-۷3۷  م ۷۹ نوع: سواری سیستم: پژو تیپ پرشیا رنگ مشکی متالیک مدل ۱3۸۰ 
:۸۰۸۰۴۱3۴ وضعیت  بنزین شماره موتور 22۸2۸۰۰۴6۰۰ شماره شاسی  نوع سوخت: 
وسیله نقلیه: خودرو فاقد سپر عقب می باشد آینه های جانبی شکسته و فاقد شیشه است. 
آثار زدگی  الستیک جلو دارای ۵۰ درصد استهالک و عقب ۸۰ درصد استهالک دارد 
و خوردگی بر روی بدنه خودرو به ویژه بر روی کاپوت و کناره های درب زیاد است زه 
بغل درب ندارد گلگیر عقب سمت راننده صافکاری و فاقد نقاشی می باشد. موتور خودرو 
نیاز به سرویس دارد با توجه به وضعیت ظاهری خودرومدل استهالک و سایر ایتم های 
تاثیر گذار بر روی قیمت خودرو با در نظر گرفتن عرف بازار قیمت پایه کارشناسی وسیله 
نقلیه مبلغ سیصد وسی میلیون ریال معادل سی و سه میلیون تومان تعیین و اعالم می 
گردد. ارزش اموال توقیفی: طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری 33۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
معادل 33/۰۰۰/۰۰۰ تومان براورد به قیمت پایه ارزیابی گردیده است. اموال موصوف در 
روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۰2 از ساعت ۹ الی ۱۰ در محل اجرای احکام مدنی شورا از 
طریق مزایده به فروش می رسد مزایده و فروش از قیمت پایه فوق شروع و به کسانی 
که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ فروش فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و ماقی ثمن معامله ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده وصول 
خواهد شد در غیر اینصورت ده درصد واریزی مستندا به ماده ۱2۹ قانون اجرای احکام 
مدنی به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در 
مزایده دارند می توانند ظرف مدت ۵ روز قبل از شروع مزایده با هماهنگی اجرای احکام 
شورا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند شکایت از تخلفات مقررات مزایده ظرف یک هفته 
از تاریخ فروش باید به دادگاه صالح داده شود. تاریخ مزایده: روز چهارشنبه ۹۹/۰۷/۰2 

ازساعت ۹ الی ۱۰ صبح.
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف رشت- فاطمه رضاپور

با  ای  دفترچه  مالکیت  اسناد  تعویض  جهت  ثبتی  های  واحد  } آمادگی 
اسناد تک برگی در کمترین زمان ممکن { ) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/2۰ 
هیات   ۱3۹۹/۰۴/26 مورخ   ۱3۹۹6۰3۱۰۰۱۹۰۰۱۹۷۵ شماره  رای  برابر  و 
واحد  قانون مذکور مستقر در  ماده یک  تکلیف موضوع  تعیین  قانون  موضوع 
ثبتی فریدونکنار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه ذوالفقاری 
احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  به ششدانگ یک  نسبت  فرزند حسینعلی  کناری 
به مساحت 2۴2,۴ متر مربع به شماره پالک ۷62 فرعی از 66 اصلی واقع در 
فریدونکنار بخش 2 خریداری از آقای احمدجان الغر فیروزجائی مالک رسمی 
محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
انتشار اولین آگهی و  از تاریخ  باید  به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  دوماه  تا  در محل  الصاق  تاریخ  از  روستاها  در 
از  ماه  یک  باید ظرف  معترض  نمایند.  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع  محل 
محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ 
انتشار نوبت اول : ۱3۹۹/۰6/۱2 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۹/۰6/26 م . 
الف : ...................... مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

م-الف ۱۹۹۰۴۵۷۴
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ساعی: پول ویلموتس را از امضاکنندگان قرارداد بگیرند

مدیر فنی تیم ملی تکواندو گفت: یک میلیارد از غرامت ویلموتس می تواند 
سرنوشت و رنگ مدال قهرمانان ما را در المپیک توکیو تغییر دهد.

هادی ساعی، در خصوص آغاز اردوی تیم ملی تکواندو از ۱۵ شهریورماه اظهار 
داشت: زمان شروع اردو مشخص شده، اما منتظر هستیم به صورت کتبی از سوی 
ستاد مبارزه با کرونا در ورزش مجوز دریافت کنیم تا رسما کار خود را شروع کنیم. با 
۴ ملی پوش و کمترین تعداد تمرینات را آغاز خواهیم کرد تا مشکلی پیش نیاید. هر 

چه تعداد نفرات حاضر در اردو کمتر باشد کنترل راحت تر است.
وی در خصوص استارت تمرینات بعد از 6 ماه عنوان کرد: بچه ها برای شروع 
تمرینات روزشماری می کنند و ما نیز شرایطی مانند بچه ها داریم. اگر تعطیلی اردوها 
بیش از این طول بکشد از رقبا عقب خواهیم افتاد. اکثر رقبای ما تمرینات خود را 
شروع کرده و در حال تمرین هستند. برخی از کشورها در فضای باز تمرین انجام 
می دهند و برخی دیگر نیز با رعایت پروتکل ها در سالن به تمرین می پردازند. ما هم 
برای عقب نیفتادن باید تمرینات را آغاز کنیم و برنامه ای ۱۰،۱۱ ماهه برای حضور 
در المپیک داشته باشیم. با این حال با توجه به اینکه هنوز از سوی فدراسیون جهانی 

تکواندو تاریخ هیچ رویدادی اعالم نشده، کار سخت است.
مدیرفنی تیم ملی تکواندو با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی برای آغاز 
تمرینات گفت: رعایت پروتکل ها پروسه خاص خود را دارد و باید تمرینات را در شرایط 
سخت انجام دهیم. شرایطی که برای همه دنیا وجود دارد، اما برای ما با توجه به اینکه 
امکانات کمتری داریم سخت تر است. با همه این شرایط باید سختی ها را بپذیریم و کار 
را آغاز کنیم. بچه ها نیز با ورود به اردو مدتی را اجازه خروج نخواهند داشت و سعی 

می کنیم رفت و آمدها در اردو خیلی کم باشد.
ساعی در خصوص بحث روز ورزش ایران و  محکومیت فدراسیون فوتبال به 
پرداخت ۱۷۰ میلیارد تومان به مارک ویلموتس گفت: ورزش ایران چنین بودجه ای 
وجود ندارد و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم از چنین پولی برخودار نیستند. 
یک میلیارد از غرامت ویلموتس می تواند سرنوشت و رنگ مدال قهرمانان ما را در 
المپیک توکیو تغییر دهد و باعث شود که ورزشکاری که در حد شانس کسب مدال 

است، به مدال برسد.
برای  باالیی  پتانسیل بسیار  انفرادی  وی تصریح کرد: ورزشکاران رشته های 
کسب مدال در المپیک دارند و باید با کسانی که چنین تخلف بزرگی را در قرارداد 
ویلموتس انجام دادند به شدیدترین و بدترین شکل برخورد شود تا جلوی این اتفاقات 
ناگوار گرفته شود. در حال حاضر شرایط کشور از لحاظ اقتصادی مناسب نیست و 
نمی توانیم این موضوع را انکار کنیم. در این شرایط بد اقتصادی چنین پولی می تواند 

مشکالت زیادی را حل کند.
پرافتخارترین المپین ورزش ایران گفت: حتما باید پول غرامت ویلموتس را 
کسانی که با او قرارداد امضا کردند، پرداخت کنند. تاوان لطمه ای به این بزرگی را نباید 
مردم و ورزش کشور پرداخت کنند. این اتفاق به جز لطمه مادی، لطمات دیگری نیز 
دارد. ناامیدی که بعد از این اتفاق در ورزش کشور افتاد با هیچ پولی جبران نمی شود 

و جبران ناپذیر است.
ساعی گفت: ملی پوشان ما در بسیاری از رشته ها مشکل روزمرگی دارند و وقتی 
چنین اتفاقی را می بینند دلسرد و بی انگیزه می شوند. این مسئله لطمه بسیار بزرگی 
برای ورزش کشور است و باعث بی اعتمادی مردم به جامعه ورزش، ورزشکاران و 
مدیران ورزشی خواهد شد. اعتماد مردم و انگیزه ورزشکاران  را نمی توان با پول خرید 
و نتیجه آن ناامیدی در کشور است که جبران ناپذیر است. حکایت قرارداد ویلموتس 
مانند آدمی است که با از دست دادن سرمایه اش می گوید عالوه بر پول، دین و ایمانش 
نیز برده شده است. افرادی که این قرارداد را بستند نه تنها پول مملکت را بردند بلکه 

در حال از بین بردن اعتقاد مردم هستند.

محمد بنا استاد انگیزه!
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی طی 
ماه های اخیر که بدلیل شیوع کرونا و تعطیلی 
تمرینات و مسابقات، روزهای سختی بر او و 
شاگردانش گذشت، عالوه بر نظارت فنی، به 
روش های مختلف به تک تک شاگردانش 

برای باال بردن روحیه و انگیزه کمک کرد.
هیچ کس در هیچ کجای دنیا به ذهنش 
یک  که  برسد  روزی  کرد،  نمی  خطور  هم 
ویروس اینچنین دنیا را به هم بریزد، انسان 
ها را از هم دور کند و باعث مرگ هزاران نفر 

در سراسر جهان شود.
مردم ایران نیز همانند دیگر کشورهای 

جهان از ویروس منحوس و ناخوانده کرونا آسیب های جدی دیدند، تعداد زیادی از 
مردم عزیزمان جان خود را از دست دادند و فشارهای شدید روحی و روانی نیز از دیگر 

آثار خطرناک شیوع این ویروس در کشورمان بوده است.
اما رشته های ورزشی زیادی از جمله کشتی به تعطیلی دراز مدت کشیده شدند، 

موضوعی که حتی به اذهان ورزشکاران و مربیان نیز خطور نمی کرد.
دوری از تمرینات گروهی و نبود هیچ مسابقه ای نه تنها باعث افت بدنی بسیاری 
از ورزشکاران شد، بلکه به لحاظ روحی و روانی نیز آثار مخربی بر روی آن ها داشت.

در چنین شرایطی نقش مربیان برجسته تر می شود و الزم است ورزشکار مورد 
حمایت و نظارت جدی قرار گیرد تا انگیزه خود را برای حفظ شرایط روحی و بدنی 
از دست ندهد.محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی طی سال ها فعالیت در تیم 
ملی، اهمیت ویژه ای برای باال بردن انگیزه و روحیه شاگردانش قائل بوده و موفقیت 

های بزرگ او نیز از نتایج این رویکرد بوده است.
در روزها و ماه های اخیر که کرونا شرایط سختی را برای ملی پوشان کشتی 
بوجود آورد و تمرینات و مسابقات به تعطیلی کامل کشیده شد، محمد بنا هر روز عالوه 
بر ارتباط فنی با کشتی گیران، به شیوه های مختلف از جمله انتشار پیام های انگیزشی 
خطاب به تک تک ملی پوشان، به آن ها در حفظ انگیزه و تالش در جهت رسیدن به 
موفقیت کمک کرد تا باز هم نشان دهد مربیان بزرگ عالوه بر توجه به مسائل فنی 
باید توجه جدی نیز به مسائل روحی و روانی ورزشکاران داشته باشند، موضوعی که 

بسیاری از مربیان ایرانی به آن بی توجه هستند.

بانوی دونده: با خودم رقابت می کنم
پریسا عرب می گوید در مسابقات لیگ 
به دنبال جابه جایی رکورد ملی ایران است و 

آمادگی خوبی هم دارد.
پریسا عرب، در مورد آمادگی خود برای 
باشگاهی  مسابقات  اول  مرحله  در   حضور 
که ۱۷ و ۱۸ شهریور برگزار می شود، گفت: 
در  قبل  روز  چند  است،  خوب  آمادگی ام 
مسابقات جایزه بزرگ شرکت کردم و فقط 
دو ثانیه با رکورد ملی ایران فاصله داشتم اما 
از آنجایی که دستگاه تایمر خراب بود، مسابقه 
یک ساعت با تاخیر شروع شد و باد شدیدی 
می وزید که نتوانستم رکوردشکنی کنم و این 
برایم اتفاق بدی بود. در مسابقه رقیبی نداشتم 

و خیلی راحت می توانستم رکورد ملی را جابه جا کنم.
او در ادامه افزود: برای مسابقات باشگاهی آماده می شوم و با تیم دانشگاه آزاد 
قرارداد بسته ام. برای این مسابقات در ماده های ۵ هزار و ۱۰ هزار متر شرکت می کنم 
و اگر شرایط خوب باشد حتما رکورد ایران را جابه جا می کنم چون خیلی با نفر دوم 

فاصله دارم و بین من و دیگر نفرات رقابتی وجود ندارد.
این دونده در ادامه بیان کرد: سطح مسابقات باشگاهی باالتر است اما در جریان 
رقابت بین خودم و نفرات دیگر فاصله می اندازم، با این حال نمی دانم چه می شود چون 

همیشه خودم با خودم رقابت می کنم.
عرب در پاسخ به این سوال که شرایط مناسب برای تمرین دارید؟ گفت: به خاطر 

شیوع کرونا استرس دارم و به سختی تمرین می کنم.

پیرلو در ۷ روز ساری را محو کرد
با  تنها  یوونتوس  سرمربی جدید 
یک هفته حضور در باشگاه اجازه نداد 

اثری از سرمربی سابق تیم بماند.
به گزارش آس، در ایتالیا پیش از 
عنوان سرمربی  به  پیرلو  آندره آ  حضور 
یوونتوس، جشن گرفته بودند. با وجود 
این که هنوز سرمربی جوان تیم خود را 
در یک مسابقه هدایت نکرده است اما 
ایتالیایی می دانند که روش  رسانه های 
پیرلو با مائوریتسیو ساری کامال متفاوت 
است. گاتزتا دلو اسپورت نوشت: »پیرلو، 

ساری را محو کرد.« این اطالعات نشان می دهد که هافبک سابق یوونتوس روش 
متفاوتی نسبت به سرمربی با تجربه دارد. بانوی پیر پس از تعطیالت تمرینات خود 

را از بیست و چهارم آگوست از سر گرفت.
نخستین چیزی که قابل توجه است DNA باشگاه است. تیم تورینی می خواهد 
مانند رئال مادرید زین الدین زیدان عمل کند. بهره گیری از بازیکن سابق که به خوبی 
تیمش را می شناسد و می داند چگونه با یک تیم پر ستاره رفتار کند. پیرلو کامال بانوی 
پیر را می شناسد. او پس از دوره ۱۰ ساله موفق در میالن در سال 2۰۱۱ با یوونتوس 
قرارداد امضا کرد و تا سال 2۰۱۵ با پیراهن این تیم بازی کرد. این نقش اکنون به 

کار سرمربی جوان خواهد آمد. 
در دوران ساری تنش هایی میان سرمربی ایتالیایی و کریستیانو رونالدو وجود 
داشت. ساری عادت داشت بازیکنان را با هم مقایسه کند حتی اگر آن بازیکن ستاره 
تیم بود. این موضوع چند بار باعث تنش شد. با حضور پیرلو شرایط متفاوت شده 
است و سرمربی جوان می داند ستاره پرتغالی چه نقشی دارد. او تخت پادشاهی را 

به رونالدو داده است. 
پیرلو با بازیکنانش دیالوگ برقرار می کند کاری که ساری انجام نمی داد. هر روز 
این گفت وگوها انجام می شود و سرمربی ایتالیایی با هر بازیکن به صورت خصوصی 

هم صحبت می کند. تیم مانند یک خانواده شده است. 
روش بازی یوونتوس پیرلو با یوونتوس ساری متفاوت خواهد بود. ساری خیلی 
کالسیک بود و با ترکیب ۴-3-3 بازی می کرد. با پیرلو تیم می تواند با سه مدافع 

هم بازی کند و به همین خاطر تهاجمی تر می شود. 
باید دید یوونتوس با حضور سرمربی جوان می تواند فاتح لیگ قهرمانان اروپا 

شود یا نه، هدفی که بانوی پیر در چند سال اخیر به آن دست نیافته است.

راشفورد از فهرست انگلیس کنار گذاشته شد
دلیل  به  شفورد  را مارکوس 
مصدومیت از فهرست تیم ملی فوتبال 
انگلیس کنار گذاشته شد و جک گریلیش 
به جای او به اردوی تیم ملی دعوت شد.

انگلیس  سارکنتف  گزارش  یبه 
برای رقابت های پیش روی لیگ ملت 
های اروپا مارکوس راشفورد را به اردوی 
تیم ملی این کشور فراخوانده بود ولی 
مصدومیت کهنه این بازیکن بار دیگر 
سبب شد او از فهرست سه شیر انصراف 
دهد و به همین خاطر گرت ساوت گیت 

سرمربی انگلیس او را از فهرست این کشور کنار گذاشت.
در پی این مصدومیت، جک گریلیش بازیکن تیم فوتبال استون ویال که در این 

فصل بازیهای خوبی از خود بروز داد به تیم ملی انگلیس دعوت شد.
این بازیکن 22 ساله در جریان رقابت های لیگ اروپا از ناحیه مچ پا آسیب دید. 
رقابت هایی که همین دو هفته پیش به پایان رسید و یونایتد با شکست برابر سویا 
که در نهایت نیز عنوان قهرمانی را به دست آورد، از رسیدن به دیدار نهایی بازماند.

یونایتد یک هفته اضافی برای آماده شدن برای فصل جدید لیگ برتر فرصت 
دارد و در ۱۹ سپتامبر بازی اول خود را مقابل کریستال پاالس آغاز خواهد کرد.

با این حال راشفورد پس از کنار گذاشتن از تیم ملی انگلیس در مسابقات 
لیگ ملت ها هفته آینده باید تمام تالش خود را به کار گیرد تا به هفته اول لیگ 

برتر انگلیس برسد.

منچستریونایتد به دنبال جذب سه بازیکن دیگر
سولسشر سرمربی منچستریونایتد 
می گوید تیمش بعد از جذب فان دبیک 
هلندی به جذب سه مهره دیگر هم نیاز 

خواهد داشت.
درحالیکه دانی فان دبیک ستاره 
آینده  روز  چند  تا  آژاکس  هلندی 
به  و  شده  اولدترافورد  راهی  رسمًا 
منچستریونایتد خواهد پیوست اوله گنار 
سولسشر سرمربی شیاطین سرخ می گوید 
بعد از این انتقال تیمش نباید به کار خود 
در بازار نقل و انتقاالت خاتمه دهد چرا 

که به سه بازیکن دیگر هم نیاز دارد.
فان دبیک هافبک تهاجمی 23ساله آژاکس در روزهای آتی رهسپار شهر 
منچستر می شود تا پای قرارداد انتقال ۴۰ میلیون پوندی خود با یونایتد را امضا کند. 

فان دبیک اولین خرید منچستریونایتد از ماه ژانویه خواهد بود
یونایتد در این مدت با شایعات زیادی درباره هدف های نقل و انتقاالتی مواجه 
بوده و مدتها گفته می شود ستاره های مشهوری از جمله جیدون سانچو امسال تابستان 

راهی این تیم خواهند شد. انتقالی که سرانجام انجام نشد.
اما روزنامه انگلیسی تایمز می گوید سولسشر به مدیریت باشگاه اعالم کرده که 
تیمش حتماً به یک دفاع وسط، یک وینگر راست و یک مهاجم نیاز دارد و باشگاه 
نباید بالفاصله بعد از جذب فان دبیک به فعالیت در بازار نقل و انتقاالت خاتمه دهد.

کومان پشیمان شد؛
یک نفر از لیست سیاه خط خورد

لوئیس سوارز که از سوی باشگاه بارسلونا در فهرست مازاد قرار داده شده، 
ممکن است در نهایت ماندنی شود.

بالفاصله پس از انتخاب رونالد کومان به عنوان جانشین کیکه ستین در بارسا، 
لیست سیاه او در رسانه ها منتشر شد. سرمربی هلندی خیلی زود با بازیکنانی که 
مدنظرش نبودند، تماس گرفت و به صورت تلفنی از آنها خواست که برای فصل بعد 

به دنبال تیمی دیگر برای خود باشند.
لوئیس سوارز، ساموئل اومتیتی، ایوان راکیتیچ و آرتورو ویدال بازیکنانی بودند 
که از سوی کومان در فهرست خروج باشگاه قرار گرفتند و باشگاه کاتاالن قصد دارد 

هر چه زودتر کار انتقال شان به باشگاهی دیگر را نهایی کند.
در این بین گفته می شود آرتورو ویدال و راکیتیچ به ترتیب با اینتر و سویا 
به توافق رسیده اند و هیچ پیشنهادی هم برای اومتیتی نرسیده ولی شرایط سوارز 

کمی متفاوت است.
ستاره اروگوئه ای قصد دارد پس از دریافت دستمزد سال آینده خود با بارسا 

فسخ کند که این امر به سادگی میسر نخواهد بود.
طبق ادعای ال چیرینگیتو، بارسا قصد داشت پس از جدایی سوارز برای جذب 
الئوتاور مارتینز ستاره اینتر به صورت جدی اقدام کند ولی پس از درخواست جدایی 
لیونل مسی، حاال الئوتارو برای پیوستن به بارسا دچار تردید شده و ممکن است 

قراردادش را با نراتزوری تمدید کند.
به همین دلیل رونالد کومان تغییر عقیده داده و قصد گفت و گویی جدید با 
سوارز را دارد تا او را برای ماندن ترغیب کند. اکنون باید دید سوارز که از تصمیم 

قبلی سرمربی هلندی خشمگین است، چه واکنشی نشان خواهد داد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس 
جدید  بازیکن   3 با  امروز  گفت: 
قرارداد  و  می کنیم  امضا  قرارداد 
»بشار رسن« به طور قطع تمدید 
خواهد شد و تالش می کنیم با »علی علیپور« 

نیز تمدید کنیم.
ترابی«  »مهدی  قرارداد  فسخ  پی  در 
)سه شنبه(  گذشته  روز  صبح  پرسپولیس،  با 
تعدادی از هواداران مقابل این باشگاه تجمع 
کردند و خواستار تقویت هر چه سریعتر تیم 
در آستانه لیگ قهرمانان آسیا شدند. همچنین 
برخی هواداران هم انتقاداتی را علیه مدیریت 

باشگاه مطرح کردند.
همین موضوع موجب شد تا »مهدی 
رسول پناه« سرپرست باشگاه در بین هواداران 
حضور پیدا کند و دقایقی با آنها به صحبت 
در  صحبتش هایش  ابتدای  در  بپردازد.وی 
حقتان  هواداران  شما  گفت:  هواداران  جمع 
است که از مسائل باشگاه خبر داشته باشید و 
نگران هستید. این باشگاه برای شما است و 
وظیفه دارم پاسخ بدهم.وی افزود: اتفاقی در 
شهرآورد و در ضربات پنالتی مسابقه را واگذار 
کردیم. پس از این دیدار سرمربی تیم فهرستی 
را ارایه و اعالم کرد که پس از 6 شهریور ماه 
برای نقل و انتقاالت اقدام کنیم تا تمرکز سایر 
بازیکنان از بین نرود. صحبت هایی با بازیکنان 
مد نظر شده بود. دیروز با 3 نفر صحبت هایی 
انجام دادیم و االن در آستانه بستن قرارداد با 

3 بازیکن دیگر هستیم.
قرارداد  تمدید  در خصوص  رسول پناه 
پرسپولیس  عراقی  بازیکن  رسن«  »بشار  با 
نیز گفت: روز گذشته با بشار صحبت کردم و 

توافق اولیه را با او انجام دادیم. او ۱3۸ هزار 
دالر از فصل قبل طلبکار است که این مبلغ را 
روز شنبه به او می پردازیم.  بشار گفت قرارداد 
اولیه را شنبه امضا می کند. با مدیر برنامه او 
نیز امروز توافق نهایی را انجام خواهیم کرد.

وی در مورد شرط تخفیف برای تمدید 
قرارداد بشار، توضیح داد که چنین چیزی اصال 
صحت ندارد. بشار گفت ۱۰ درصد قراردادش 
را اضافه کنیم و من هم قبول کردم. او امروز 
می خواست به باشگاه بیاید که به خاطر شرایط 

این قرار را به فردا موکول کردیم.
سرپرست باشگاه پرسپولیس همچنین 
خاطر نشان کرد: در مورد ترابی،  او گفت که 
مشکلی پیش آمده و خود او در حال تالش 
است تا به پرسپولیس بازگردد و البته دلیل 
توجیه کننده ای دارد. قرار است به من امروز 
جواب بدهد. فردا هم اتفاقی رخ دهد به شما 

توضیح خواهم داد تا قانع شوید.

مورد  در  دیگری  بخش  در  وی 
روزی  کرد:  خاطرنشان  باشگاه  درآمدهای 
که به پرسپولیس آمدم تنها ۷۰۰ هزار تومان 
پول در حساب باشگاه بود. مدیریت قبلی باید 
پاسخگو باشد و به دستگاه های نظارتی هم 
قبلی  مدیریت  است.  شده  ارائه  او  عملکرد 
و  بود  بن بست خورده  به  کارگزار  با  باشگاه 
ما باید ریسک می کردیم چرا که تنها منبع 
کارگزار  به  است.  کارگزار  باشگاه  درآمدی 
با  و  می کنم  فسخ  شما  با  که  کردم  اعالم 
کارگزار جدیدی قرارداد می بندیم. قرارداد را 
به ۱۱۰ میلیارد تومان رساندم که سال قبل 
از آن ۵۰ میلیارد بود. از کارگزار خواستم که 
تا پایان تیرماه 3۸ میلیارد پول بپردازد که این 

پول را تا امروز از آنها گرفتم.
رسول پناه اضافه کرد: کارگزار اعالم کرد 
که برای پرداخت پول برانکو کمک می کند. 
است.  تومان  میلیارد   ۵۰ حدود  برانکو  پول 

خبری از پول فینال آسیا نداشتیم. ورزشگاه 
درفشی فر  جزو سرمایه پرسپولیس بود و من 
سند این ورزشگاه را گرفتم. ورزشگاه شهدای 
آپارتمان های  گرفتم.  تحویل  هم  را  گمنام 
اموال  توانستم  گرفتم.  پس  هم  را  چیذر 
باشگاه را بازگردانم.  ورزشگاه شهید کاظمی 
آن  کارشناسی  قیمت  و  است  اوقافی  زمین 
اما ارزش کارشناسی  6۸ میلیارد تومان بود 
است.  تومان  میلیارد  باالی 3۰۰  درفشی فر 
شهرداری مجبور است ورزشگاه شهید کاظمی 
را به باشگاه بفروشد و شهرداری قولش را به 

ما داده است.
وی یادآور شد: برخی بازیکنان مد نظر 
ارقام نجومی میخواستند. »شجاع خلیل زاده« 
و  است  ما  بازیکن  با غیرت ترین  و  بهترین 
به نحوی  نباید  نیست.  او  مشکلی در مورد 
قرارداد بسته شود که اختالف بین بازیکنان 
به وجود بیاید. قرارداد »علی علیپور« و »بشار 
رسن« تمام شده و ۵ بازیکن هم بند جدایی 
دارند که این از دست ما خارج است. برای 
مثال بازیکنی مانند »علیرضا بیرانوند« از این 
بند استفاده کرد و رفت. با بشار قطعا تمدید 
نیز  علیپور  با  داریم  تالش  و  کرد  خواهیم 
تمدید کنیم. »وحید امیری«  پیشنهاد قطری 
داشت. او هنوز 2 به شک است. در بند قرارداد 

او هیچکس نمی تواند دخالت کند.
گفت:  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست 
»یحیی گل محمدی« روز گذشته با ما بود و 
مشکلی نداریم. می خواهند در فضای مجازی 
پرسپولیس را تخریب کنند اما اجازه نمی دهیم. 
مطمئن باشید اگر نتوانیم کار را به خوبی پیش 

ببریم، می رویم.

برخی بازیکنان ارقام نجومی می خواهند؛

رسول پناه: اگر نتوانیم کار را به خوبی پیش ببریم، می رویم!

برای  استقالل  مدیران 
با  تقویت این تیم در فصل بعد، 
چند بازیکن وارد مذاکره شده اند.

درحالیکه هنوز تکلیف نیمکت استقالل 
برای فصل بعد مشخص نیست و اختالفات 
احمد سعادتمند با فرهاد مجیدی به اوج خود 
مدیرعامل  که  همانطور  اما  است،  رسیده 
استقالل در برنامه فوتبال برتر مطرح کرد، 
این باشگاه برای تقویت تیمش با چند بازیکن 

وارد مذاکره شده است.
نکته ای که در این میان وجود دارد، دو 
لیستی بودن این تیم است. از یک سو فرهاد 
مجیدی از طریق سعید رمضانی، به صورت 
شفاهی لیستی را در اختیار مدیرعامل استقالل 
قرار داده است و از طرف دیگر خود سعادتمند 
بنا بر صحبتی که مطرح کرد، با استفاده از 
مشورت با کارشناسان و پیشکسوتان به دنبال 
لیست  دو  هر  زیر  در  است.  بازیکن  جذب 

باشگاه و مجیدی را مرور می کنیم.
لیست سعادتمند:

نخستین نامی که این روزها پیرامون 
باشگاه استقالل شنیده می شود، سعید واسعی 
است. هافبک تهاجمی و 2۵ ساله پیکان در 
این فصل 3 گل زده و 3 بار نیز پاس گل داده 
است و یکی از بازیکنان خوب لیگ نوزدهم 
بود که حتی گفته می شد آبی پوشان در نقل 
و انتقاالت نیم فصل دوم لیگ قبل به دنبال 
این بازیکن بودند. استقاللی ها برای دریافت 
رضایت نامه واسعی، به خودروسازان نامه زده 
اند و باید دید پیکانی ها حاضر به فروش این 

بازیکن خواهند بود یا خیر.
با  را  مذاکراتی  که  بازیکنی  دیگر 
است.  شهرخودرو  مدافع  داشته،  استقالل 
محمدحسین مرادمند مدافع 2۷ ساله مشهدی 
ها که در این فصل در 2۸ بازی به صورت 
ثابت برای شهرخودرو به میدان رفته است، با 

سعادتنمد مذاکرات مثبتی داشته است. نکته 
جالب اینکه، پرسپولیسی ها در چندین مقطع 
به دنبال جذب این بازیکن بودند و حتی در 
ولی  بودند  این مدافع  با  قرارداد  ثبت  شرف 
ها  مشهدی  جمع  در  بازیکن  این  باالخره 
ماندگار شد. مرادمند با سپاهان یک قهرمانی 
لیگ و یک قهرمانی جام حذفی را در پرونده 
دارد.بازیکن دیگری که ماه هاست در مورد 
حضورش در استقالل صحبت می شود، شاه 
است.  ایران  فوتبال  انتقاالت  و  نقل  ماهی 
احسان حاج صفی بازیکن تراکتورسازی که 
فصل خوبی را با این تیم پشت سر گذاشت، 
شایعه مذاکره استقاللی ها با او، از مدت ها 
قبل مطرح شده بود ولی این بازیکن با تبریزی 
ها قرارداد دارد و از طرفی شایعات می گویند 
که در قرارداد او بندی وجود دارد که باشگاه 
تبریزی رضایت نامه او را برای هیچ باشگاه 

ایرانی صادر نمی کند و تراکتور تنها در صورت 
ترانسفر حاج صفی به خارج از ایران، حاضر به 
صدور مجوز جدایی بازیکن ملی پوش خودش 
است. به هر حال نه خود باشگاه تراکتور و نه 
حاج صفی تاکنون به صورت رسمی اعالم 
او  قرارداد  در  بندی  همچین  که  اند  نکرده 
وجود دارد یا خیر. البته حاج صفی در لیست 
خرید مجیدی نیز حضور دارد و تنها بازیکن 

مشترک دو لیست استقاللی هاست.
نفت  ن  با سنگر س  عبا فر حبیب 
برای  گزینه  ترین  جدی  مسجدسلیمان، 
رقیب حسینی در قفس توری دروازه استقالل 
است. دروازه بان 22 ساله مسجدسلیمان در 
این فصل ۱۵ بار درون دروازه این تیم قرار 
به ثبت 6 کلین شیت شد.  گرفت و موفق 
گفته می شود استقالل برای دریافت رضایت 
نامه و جذب این بازیکن نیز به باشگاه نفت 

مسجدسلیمان نامه زده است.
لیست مجیدی:

آرمین سهرابیان مدافع سابق استقالل 
و کنونی سایپا دیگر بازیکنی است که برای 
بازگشتش به جمع آبی پوشان با او مذاکراتی 
انجام شده است. سهرابیان در این فصل تنها 
یک دیدار سایپا را از دست داد و در 2۹ بازی 
که برای این تیم به میدان رفت، 3 گل حساس 
به ثمر رساند و موجب ماندگاری این تیم در 
لیگ برتر شد. البته باید این نکته را متذکر 
شد که سهرابیان گزینه اول فرهاد مجیدی 
باید  و  بود  تیمش  تقویت خط دفاعی  برای 
منتظر ماند و دید درصورت جدایی مجیدی 
از استقالل، آیا استقاللی ها بازهم به دنبال 
سهرابیان خواهند بود یا این بازیکن از لیست 

خرید آبی پوشان خط خواهد خورد.
نیز  برای خط حمله  مدیران استقالل 
می  گفته  هستند.  تیم  این  تقویت  فکر  به 
شود آرمان رمضانی مهاجم بلند قامت سایپا 
بازیکنی است که در لیست فرهاد مجیدی 
حضور داشته و باید دید این بازیکن 2۸ ساله 
تن  بر  را  آبی  لباس  گیالن  ماسال  اهل  و 
خواهد کرد یا خیر. رمضانی در فصل گذشته، 
موفق شد ۴ بار برای سایپا گلزنی کند و 2 

پاس گل نیز بدهد.
همچنین گفته می شود که رضا اسدی 
هستند  بازیکنانی  جمله  از  حردانی  صابر  و 
دارند.  حضور  مجیدی  فرهاد  لیست  در  که 
دانیال اسماعیلی فر نیز دیگر بازیکن حاضر 
در این فهرست خرید بود که این بازیکن به 
سپاهان پیوست. گویا مجیدی این لیست را 
از طریق سعید رمضانی و به صورت شفاهی 
به سعادتمند داده است. به هر حال باید منتظر 
ماند و دید ابتدا تکلیف نیمکت استقالل چه 
خواهد شد و سپس این باشگاه با کدامیک از 

این بازیکنان به توفق نهایی خواهد رسید.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

} آمادگی واحد های ثبتی جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای 
با اسناد تک برگی در کمترین زمان ممکن { ) آگهی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد ۱ 
و 3 قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱3۹۰/۰۹/2۰ و برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۰۰۱۹۰۰2۵6۷ مورخ 
۱3۹۹/۰۵/۱۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  فریدونکنار  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور 
متقاضی آقای رضا سلطانی فرزند یزدان نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۹۹,6۰ متر مربع به شماره پالک ۱۰۴2 
فرعی از 66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش 2 خریداری از آقای علی 
نقی عزیزی مالک رسمی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار 
نوبت اول : ۱3۹۹/۰6/۱2 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۹/۰6/26 م . الف 
: ...................... مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

م-الف ۱۹۹۰۴۵۷۵

} آمادگی واحد های ثبتی جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای 
با اسناد تک برگی در کمترین زمان ممکن { ) آگهی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد ۱ 
و 3 قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱3۹۰/۰۹/2۰ و برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۰۰۱۹۰۰2۵۴2 مورخ 
۱3۹۹/۰۵/۱6 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  فریدونکنار  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور 
متقاضی آقای سعید مسعودی فرزند قربان نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۱2۰ متر مربع به شماره پالک 2۹۸۵ 
فرعی از 66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش 2 خریداری از مالک رسمی 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار 
نوبت اول : ۱3۹۹/۰6/۱2 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۹/۰6/26 م . الف 
: ...................... مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

م-الف ۱۹۹۰۴۵۸۱

فهرست نقل و انتقاالتی استقالل لو رفت!

ل  تبا فو تیم  پیشکسوت 
با  تیم  این  گفت:  پرسپولیس 
می تواند  فنی  کادر  از  حمایت 
دوباره در مسیر موفقیت قرار گیرد و باید به 

فکر آسیا باشد.
»مجتبی محرمی« در مورد پیش بینی 
قهرمانی پرسپولیس پنج هفته پیش از پایان 
لیگ، اظهار داشت: من پیشگو نیستم و در 
آن زمان فقط به پرسپولیس اعتماد داشتم. 
بهتر  روز  به  روز  پرسپولیس  که  می دیدم 

می شود و می تواند قهرمان شود.
وی اظهار داشت: وقتی گفتم پرسپولیس 
۴ یا ۵ هفته زودتر قهرمان می شود همه چیز را 

سنجیده بودم. پرسپولیس تیم خوبی بود که 
تمام شرایط را برای قهرمانی داشت، امیدوارم 

که در فصل جدید هم این اتفاق رخ بدهد.
به  اشاره  با  پرسپولیس  پیشکسوت 
نیمه  در  استقالل  مقابل  تیم  این  شکست 
به  باخت  کرد:  عنوان  حذفی  جام  نهایی 
استقالل همیشه بد است اما باید این بازی را 
از ذهنمان بیرون بیاوریم. آن مسابقه تمام شده 

رفت و حاال پرسپولیس باید فکر آسیا باشد.
محرمی در خصوص ناراحتی »یحیی 
نشان  از شهرآورد، خاطر  بعد  گل محمدی« 
کرد: ناراحتی او به حق است و باید در فصل 
نقل و انتقاالت هر بازیکنی که مربی می خواهد 

جذب شود. به نظر من باید تمام و کمال از 
گل محمدی حمایت کنیم چون بهترین گزینه 

برای هدایت پرسپولیس است.
داد: هر مربی ممکن است  ادامه  وی 
یادمان  نباید  ولی  شود  مرتکب  اشتباهاتی 
برود که گل محمدی پوکر قهرمانی را برای 
پرسپولیس آورد، پس نباید ناشکر باشیم و به 

او حمله کنید.
پیشکسوت پرسپولیس در پایان گفت: 
پرسپولیس می تواند دوباره در مسیر موفقیت 
قرار بگیرد فقط باید از کادر فنی و تیم حمایت 
شود تا بتوانند با خیال راحت پرسپولیس را به 

موفقیت برساند.

محرمی: پرسپولیس باید به فکر آسیا باشد
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تصویری دیده نشده از صمد بهرنگی. نفر دوم از راست  صمد بهرنگی 
و نفر چهارم بهروز دهقانی )نویسنده و مترجم( است. اختصاصی دنیای جوانان

شانه بابا نباشد 
خانه ویران می شود

جیران قربانی

عشق، هفتاد و دو دل را از کجا آورده است؟
خواهر از صحرای غم یاد تو را آورده است

خیمه خیمه آتشش می زد نگاه نافذت
خون شیون خورده اش کرب و بال آورده است

کاش آقا لحظه ای مهمان ما هم می شدی
شهر من با چشم باران توبه ها آورده است

شانه بابا نباشد خانه ویران می شود
داغ دوری را سکینه یاد ما آورده است

بی گناهی ،سر به روی نیزه سوغاتت کنند
رسم »موٌت خیر« ها را کربال آورده است

عشق می جوشد از این دریای غیرت ها، ولی
این لب خشکیده حسرت خون بها آورده است

آه ، سلطان غزل هایم غریبی می کند
با دل خونین خود امشب شفا آورده است

هم اندیشی دوروزه  »میراث علمی و فکری ابوریحان« به 
صورت مجازی برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، به مناسبت روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، 
ابوریحان  هم اندیشی مجازی دوروزه »میراث علمی و فکری 
بیرونی« در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه )دوازدهم و سیزدهم 
شهریورماه( با حضور صاحب نظران توسط موسسه فرهنگی شهر 

کتاب برگزار می شود.
روز چهارشنبه )دوازدهم شهریورماه( ساعت ۱۴ حسین 
علم«، امیرمحمد  مورخ  »بیرونی،  درباره  معصومی همدانی 
گمینی درباره »حرکت و سکون زمین نزد ابوریحان بیرونی« 
می گویند  ماللهند« سخن  »تحقیق  درباره  هوشنگی  و لیال 
صفحه  اینستاگرام  به  مراجعه  با  می توانند  عالقه مندان  که 
زنده  صورت  به  را  برنامه  این  کتاب  شهر  فرهنگی  مرکز 

مشاهده کنند.
گفت وگو با پرویز اذکایی درباره جایگاه ابوریحان در تاریخ و 
تمدن اسالمی، سخنان یونس کرامتی درباره الصیدنه ابوریحان، 

گفت وگو با محمد دهقانی درباره  تک نگاری ابوریحان بیرونی و 
سخنان پیمان متین درباره  ابوریحان بیرونی نخستین مردم شناس 
از دیگر برنامه های این دو روز است که عالقه مندان می توانند از 
طریق سایت، اینستاگرام و کانال تلگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب 

برنامه ها را پیگیری کنند.
در خبر برگزاری این هم اندیشی عنوان شده است: سیزدهم 
شهریور، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، دانشمند برجسته ایرانی 
است. با توجه به این که درباره کارهای علمی ابوریحان بیرونی 
مقاله ها و کتاب هایی در ایران و جهان نوشته و ترجمه شده است 
اما هنوز سهم دانشمندان و فرهنگ اسالمی در تاریخ علوم چنان که 
بایسته است به خوبی تبیین و تشریح نشده است. ابوریحان بیرونی 
ریاضیدان، منجم، فیلسوف، جغرافیدان، داروشناس، کانی شناس، 
دین شناس و سیاح بود که در سال 362 هجری قمری متولد 
شد و 2۵ سال نخست عمر خود را در خوارزم گذراند و در این 
دوره بسیاری از علوم زمان خود را آموخت و به خدمت مامونیان 

خوارزم درآمد. 

بررسی »میراث علمی و فکری ابوریحان«

می گوید:  قوجق  یوسف 
ر  د نی  ستا ا د ر  ثا آ خلق 
سال های  در  دین  موضوع 
تناسب جریان های تکفیری و  به  اخیر 
ایجاد  برای  سیستماتیک  تالش های 
تشکیک در ماهیت دین اسالم، به یک 

پوست اندازی نیاز دارد.
ادبیات  درباره  داستان نویس  این 
دینی و ارزیابی اش از کتاب هایی که در 
این زمینه منتشر می شود، گفت: استفاده 
این همه اهمیت  از قالب داستان، چرا 
جادویی  قدرت  داشتن  خاطر  به  دارد؟ 
در نقل و روایت است که این نوع ادبی 
در  تاثیرگذاری  برای  ابزاری  عنوان  به 
نویسندگان  استفاده  مورد  مخاطبین، 
برای  »کنجکاوی«  است.  گرفته  قرار 
»شرح«  و  افتاده  اتفاق  آن چه  دانستن 
چگونگی وقوع آن ماجرا، ساده ترین و 
ابتدایی ترین الگویی است که می توان از 
قالب داستان بیان کرد که البته هرچه 
و  و فصاحت  فن  و  فوت  با  شرح  این 
جذاب تر  داستان  باشد،  همراه  بالغت 
تاریخ،  بین،  این  در  می شود.  بهتر  و 
شخصیت های اثرگذار در تاریخ و وقایع 
موضوعی،  جذابیت  دلیل  به  تاریخی 
سوژه ها و موضوعاتی هستند که معموال 

بیشتر نوشته می شوند.
بر  مروری  با  گفت:   سپس  او 
کشورمان  نی  ستا ا د بیات  د ا ریخ  تا
عنصر  از  استفاده  که  می شویم  متوجه 
داستان  ژانر  در  روایت  شگفت انگیز 
دینی در بخشی از تاریخ ادبی کشورمان 
و  دینی  شخصیت های  سیاه نمایی  با 
بوده  همراه  دینی  ارزش های  و  باورها 
به  می توانیم  آثار  این  جمله  از  است. 
دهه های  در  ایران  داستان نویسان  آثار 
نخست شکل گیری ادبیات داستانی )در 
بعد از مشروطه( اشاره کنیم. منتقدین و 
تحلیل گران ادبی زیادی به این موضوع 
بدانیم  که  است  جالب  و  پرداخته اند 

با این پدیده، نویسندگانی  برای مقابله 
فنون  به  اگرچه  که  آمده اند  پدید  هم 
نبوده اند  آشنا  داستان نویسی  پیچیده 
ژانر  این  در  دینی،  وظیفه  برحسب  اما 
در  هم  معموال  که  نوشته اند  را  آثاری 
و  متبحر  نویسندگان  آثار  با  مقایسه 
داشته اند.  نازلی  کیفی  سطح  مجرب، 
و  است  ستودنی  تالش ها  این  اگرچه 
در همان دوره خاص، به اندازه خودش 
تأثیرگذار و جریان ساز هم بوده، اما به 
مرور، چون تجربیات جبهه مقابل بیش 
از پیش شده، این فنون داستان نویسی 
در نسل های بعدی همپای تجربه آموزی 
جبهه مقابل، رشد و تکامل پیدا نکرده 
نکردن  باعث رشد  موضوع  همین  و 
ادبیات دینی و خلق نشدن آثاری فاخر 
و شایسته در حوزه داستان نویسی شده 
است. به نظرم دلیل اصلی این سوال که 
دینی  ادبیات  کشورمان  ادبیات  در  چرا 
بایسته  شکلی  به  ژانرها  دیگر  همپای 
و شایسته رشد پیدا نکرده، همین است 

که عرض کردم.
قوجق درباره کتاب سازی در حوزه 
آثار  خلق  کرد:  نیز بیان  دینی  ادبیات 
در سال های  دین  موضوع  در  داستانی 
و  جریان های تکفیری  تناسب  به  اخیر 
سیستماتیک  و  نامحسوس  تالش های 
دین  ماهیت  در  تشکیک  ایجاد  برای 

پوست اندازی  یک  به  نظرم  به  اسالم، 
نظرم  به  اساس،  همین  بر  دارد.  نیاز 
قلم  موضوع  این  در  که  نویسندگانی 
ند  کرده ا درک  روشنی  به  می زنند، 
نویسی  ز با با  نند  ا نمی تو یگر  د که 
دین،  بزرگان  و  چهره ها  زندگی نامه 
گریزپا  مخاطبان  بیافرینند که  آثاری 
ادبی  ممتاز  و  خوب  آثار  به  آشنا  و 
سر  بنشانند  را  کشورها  سایر  و  ایران 
هم  لذت  و  بخوانند  تا  کتاب های شان 
ببرند. این مساله در آثار ادبیات کودک 
و  داده  نشان  را  خود  نیز  نوجوان  و 
که  بپذیریم  را  واقعیت  این  است  تلخ 
معموال  نوجوان،  و  کودک  نویسندگان 
دریافت  که  تالیف کمی  خاطر حق  به 
و  سری نویسی ها  به  دست  می کنند، 
می زنند  کتاب سازی ها  شما  قول  به 
شخصیت  که  آثار  این  در  معموال  و 
محوری شان پیامبر )ص( و ائمه اطهار 
)س( هستند، متاسفانه عاری از ادبیات 
)به معنای واقعی( و فاقد جذابیت های 
نوشتاری برای این گروه سنی هستند.

چنین  در  کرد:  خاطرنشان  او 
وجود  امیدی  بارقه های  البته  فضایی، 
داشته و نویسندگانی خوش قلم و صاحب 
تجربه، با تقویت خالقیت ادبی و انتخاب 
زاویه نگاه هایی تازه در خلق اثر، کمابیش 
تازه  و  موفق شده اند حرف هایی جدی 

چهره ای  و  باشند  داشته  روایت  برای 
پیامبر  از شخصیت  واقعیت  به  نزدیک 
رحمت )ص( یا وقایع مهم صدر اسالم 
را در قالب داستان یا ُرمانی روایت کنند 
که منش و شخصیت پیامبر اکرم )ص( و 
ائمه )علیهم السالم( را به شیوه ای بدیع و 
دل چسب چنان روایت کنند که حتی در 
صورت آشنایی مخاطب با آن موقعیت، 
از منظر شیوایی متن و نوع روایت، بار 
کند.  جلب  خود  سوی  به  را  او  دیگر 
البته به این ضرورت  از ناشرین  برخی 
رسیده اند، به طور مثال انتشارات به نشر 
برنامه کالنی برای انتشار آثاری دینی 
و  کودک  و  بزرگسال  مخاطبین  برای 
نوجوان را آغاز کرده که ارزش ادبی و 
به اصطالح ادبیت این آثار را ارتقا بخشد. 

 او در ادامه بیان کرد: اگر بخواهیم 
درباره مشکالت نوشتن داستان و رمان 
این  در  مسلمان  نویسندگان  سوی  از 
مشکالت  قطعًا  کنیم،  صحبت  عرصه 
نویسندگان مسلمان به همین ها خالصه 
چه  وضعیت،  این  در  اما  نمی شود، 
می تواند  نویسندگان  برای  راهکاری 
وجود داشته باشد تا آن ها ضمن رعایت 
و  فاخر  آثاری  محدودیت ها،  این  تمام 
شایسته در این عرصه بیافرینند؟ برای 
این منظور، به نظرم توجه به زبان هنر 
می تواند کارساز باشد. ویژگی بارز هنر، 
به نظرم دوری از مستقیم گویی و تالش 
غیرمستقیم  و  نامحسوس  انتقال  برای 
ترفندهایی  است.  مخاطبان  به  پیام 
مثل انتخاب هوشمندانه  راوی یا راویان 
برای  داستانی  خط  در  غیرمقدس 
پرداختن به موضوعات و شخصیت های 
موضوعی  از  نوشتن  حتی  و…  دینی 
امروزی و در خالل آن، بیان هنرمندانه، 
زیرپوستی و به تعبیری به زبان اشارت 
موضوعات دینی و… می تواند مخاطب 
امروز را با شخصیت های صدر اسالم و 

وقایع مهم آن سال ها آشنا کند.

نویسندگان کودک و نوجوان
به خاطر حق التالیف کم کتاب سازی می کنند

»تراژدی قیصر« در بازار کتاب
»تراژدی  نمایشنامه  تازه  چاپ 
قیصر« نوشته ویلیام شکسپیر با ترجمه 

فرنگیس شادمان 
در ۱۷۰ صفحه، به قیمت ۱۷هزار 
تومان توسط انتشارات علمی و فرهنگی 

برای هفتمین نوبت منتشر شد.
این کتاب نخستین تراژدی بزرگ 
شکسپیر شاعر و نمایشنامه نویس شهیر 

انگلستان به شمار می رود. 
مضمون این نمایشنامه از تاریخ 
به  و  است  شده  گرفته  باستان  روم 
از  جمعی  شدن  هم دست  ماجرای 
آزادی خواهان رومی علیه قیصر و قتل 

او که پس از فتح اسپانیا قدرت بسیاری به دست آورده است، اشاره می کند.
نکته جالب توجه در این تراژدی همدستی بروتوس دوست شریف و آزاده 
قیصر با آزادی خواهان و مشارکت در قتل او است که در نهایت نیز با رقم خوردن 

سرگذشتی شوم و غم انگیز برای آن ها همراه می شود.
منتقدان این نمایشنامه را در بخش های متعددی نمایشگر اوج فصاحت 
او  باورند که  این  بر  انگلیسی می پندارند و  از زبان  شکسپیر در بهره برداری 
در توصیف خصایص اخالقی قهرمانان و پروراندن سرگذشت غم انگیز آن ها در 

این اثر بسیار ممتاز عمل کرده است.
شکسپیر در این تراژدی پس از مرگ قهرمان، داستان را ادامه داده است تا 
به سرنوشت قاتالن قیصر نیز اشاره کند و از او تصویر امپراطوری را به نمایش 

بکشد که حتی پس از مرگ نیز روح وی بر کشورش حکمرانی می کند.
این نمایشنامه برای نخستین بار در سال ۱33۷ با ترجمه فرنگیس شادمانی 

منتشر شد و به تازگی برای هفتمین نوبت تجدید چاپ شده است.

تجمع اعضای کتابخانه ملی در اعتراض به تعطیلی این نهاد
شنبه  سه  روز  ۱۰ صبح  ساعت  از  ملی  کتابخانه  اعضای  از  عده یی 
بازگشایی  خواستار  و  کرده  تجمع  سازمان  این  ورودی  جلو  شهریور،   ۱۱

کتابخانه ملی شدند.
تجمع کنندگان عمدتًا دانشجویان مقطع دکتری و پژوهشگر هستند 
و به باور آنها می توان با رعایت پروتکل های بهداشتی از امکانات کتابخانه 
ملی استفاده کرد. اعتراض عمده تجمع کنندگان این است که چرا طی 6 
ماه گذشته کتابخانه ملی عمدتًا تعطیل بوده اما مراکز دولتی دیگر کماکان 
به فعالیت خود ادامه داده و به خدمت رسانی به ارباب رجوع ادامه می دادند؟

این طیف آمده است: »در ماه های  اعتراضی  نامه  از  در بخش هایی 
اخیر کتابخانه ملی متناوبًا و بنا بر دستور معاونت کتابخانه ملی به تعطیلی 
برای  مجموعه  مدیران  گذشته  ماه  چند  است. متأسفانه در  شده  کشانده 
بازگشایی این نهاد مهم علمی تالشی درخور انجام نداده اند و گویا تعطیلی ها 
با دریافت حقوق کامل از مالیات مردم بدون خدمت رسانی به ارباب رجوع 
اقدامات در حالی صورت گرفته است که  مطلوب عده ای بوده است. این 
تمامی مراکز خرید، پاساژها، مترو و اتوبوس و دیگر مراکز خدمت رسانی و 
ادارات و نهادها و سایر اماکن که ریسکشان خیلی بیشتر از کتابخانه ملی 
هستند از چندین ماه قبل دایر بوده و به ارباب رجوع خدمت رسانی می کنند.«

 ترجمه داریوش مهرجویی به چاپ ۵۸ رسید

نشر هرمس چاپ پنجاه و هشتم کتاب »جهان هولوگرافیک: نظریه ای برای 
توضیح توانایی های فراطبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم« نوشته مایکل 
تالبوت و ترجمه داریوش مهرجویی با شمارگان هزار نسخه، ۴۴۸ صفحه و بهای 

۴۵ هزار تومان منتشر کرد.
تازه و  از: »نگاهی  ترتیب عبارتند  به  دارد که عناوین آن  کتاب سه بخش 
کتاب  این  در  تالبوت  زمان«.  و  و »فضا  و جسم«  واقعیت«، »ذهن  به  استثنایی 
ما  به چشم  که  نیست  چیزی  آن  جهان  که  کند  ثابت  مخاطبان  برای  می کوشد 
می آید، بلکه رازهایی در خلقت هست که همچنان ناشناخته مانده و به رغم شواهد 
آنها نیستیم.  باور کردن  فراوان که نمونه های آن در کتاب ذکر شده ما مایل به 
برخی از این شواهد با تعابیر مرسوم خرافه به شمار می آیند، اما نویسنده کوشیده تا 
از زاویه یک پزشک به تحلیل آنها بپردازد.نخستین چاپ این کتاب در سال ۱3۸۵ با 
شمارگان سه هزار نسخه و بهای سه هزار و ۹۰۰ تومان منتشر شده بود. مهرجویی 
در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب نوشته است: »»خاصیت دیگر کتاب آن است 
که شاید تلنگری باشد به کسانی که موج مدرنیته دل و ایمانشان را شبهه دار کرده 
و غبار شک بر آن نشانده است و نیز آنهایی که از سخنان متافیزیک بی محتوا خسته 

شده اند و هنوز برای عقل و منطق انسانی احترام قائلند.«
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فرناز میرزالو

افزایش قیمت کتاب جدی ترین تهدید 
برای حیات کتابفروشی هاست

مدیر کتابفروشی »پارکر« بوشهر، افزایش قیمت کتاب را جدی ترین تهدید 
برای حیات کتابفروشی ها می داند؛ چراکه قدرت خرید مردم را محدود کرده است.

  در بوشهر، بوشهر از جمله شهرهایی است که از صبغه فرهنگی دیرینه ای 
از دروازه  های فرهنگی جنوب  تاریخی که در واقع یکی  بندر  این  برخوردار است. 
کشور به شمار می رود، با پرورش مردمانی ادب دوست و کتاب خوان توانسته چهره های 

ممتازی را به جامعه ادبی کشور تحویل دهد.
بدیهی است یکی از شاخص ترین نمایه های  فرهنگی در شهرها، کتاب فروشی ها 
هستند که با عرضه محصوالت فرهنگی و ادبی خدمت شایانی به رشد کتابخوانی 
پیش  سال  اندی  و   ۴۰ حدود  از  بوشهر  در  می کنند.  خود  پیرامونی  جامعه  در 
با  و  کردند  آغاز  را  فعالیت خود  پاپیروس  پارکر، سبحان،  کتاب فروشی هایی چون 
آگاهی  و  تغذیه  را  نشر کوشیدند روح مخاطبان خود  تازه های  و  عرضه کمیاب ها 
اندام  برای عرض  را در عصری که هنوز تکنولوژی مجالی  و دانستنی های آن ها 

نیافته بود، تقویت کنند.
به عصر  تا رسیدند  ادامه دادند  فعالیت خود  به  با عشق  این کتاب فروشی ها 
تکنولوژی و رقیب های قدری چون شبکه های مجازی، کتاب های الکترونیکی و... 
اما آن ها همچنان مخاطبان کتاب های کاغذی خود را حفظ کرده اند و با سعه صدر 

افت و خیزهای بازار کتاب را پشت سر می گذرانند.
ز  ا یکی  شهبازی فرد«  »محسن  مدیریت  به  پارکر«  »کتاب فروشی 
این  تاسیس  از  سال  چهل  از  بیش  است؛  بوشهر  شهر  قدیمی  کتاب فروشی های 
از  تاریخی در یکی  بافت  کتابفروشی می گذرد. »پارکر« در مرکز شهر و در جوار 

پاساژهای بوشهر واقع شده است.
البته این کتاب فروشی چند ماهی است که به دلیل تغییر دکور فعالیت های خود را 
نیمه تعطیل کرده و برای اینکه مشتریان خود را مایوس نکند، فعال به صورت محدود 
در فضای کوچکی در کوچه فرعی پاساژ در طبقه فوقانی کتابفروشی )در دست تعمیر( 
فعالیت می کند که در این میان به دلیل پاندمی کرونا در بوشهر تنها از طریق یک دِر 
کوچک که تمام آن را کاوری شیشه ای دربرگرفته است، پاسخگوی ذائقه مشتریان 
خود است.محسن شهبازی فرد که اصالتا اهل اراک است ولی با سکونت در بوشهر 
درصدد برآمد با راه اندازی کتاب فروشی پارکر تازه های کتاب را در اختیار شهروندان 
بوشهری بگذارد، در این باره به خبرنگار ایبنا گفت: در آن زمان مردم عالقه شدیدی 
به کتابخوانی و آگاهی از شرایط روز جامعه داشتند و دائم در پی دانستن و خواندن 
بودند. من هم وقتی با درخواست های مکرر آن ها برای سفارش کتاب روبه رو شدم 
و با توجه به اینکه خود هم عالقه شدیدی به کتاب داشتم، این کتاب فروشی را 

راه اندازی کردم و خوشبختانه با استقبال خوبی هم روبه رو شد.
مدیر کتاب فروشی »پارکر« در ادامه با اشاره به محدودیت هایی که در گذشته 
در سفارش برخی از حوزه ها با آن روبه رو بود، تصریح کرد: سال های اول انتخاب 
عناوین کتاب با کنترل زیادی همراه بود و این مساله از نظر فکری انرژی زیادی 
از من می گرفت. هر چند ما همیشه کتاب هایی را عرضه می کردیم که مجوز داشته 

باشند اما همان ها هم گاهی مشکل ساز می شدند.
وی به کتاب های پرفروش کتاب فروشی اشاره کرد و یادآور شد: در این چهل 
سال تقریبا مخاطبانی با ذائقه و سلیقه های متفاوتی داشتیم اما بوشهری ها بیشتر به 
خرید و مطالعه کتاب های تاریخی و داستانی شامل رمان و داستان کوتاه و... عالقه 
نشان می دهند، البته کتاب های روانشناسی همیشه مخاطبان خود را داشته و دارد 
که این می تواند موید این باشد که مردم بوشهر طبعی لطیف دارند و گذشته گرا و 
تاریخ دوست هستند.شهبازی فرد در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه پیش از این 
شما یکی از توزیع کنندگان کتاب های دانشگاهی بودید، آیا هنوز در این حوزه فعالیت 
دارید؟، گفت: متاسفانه کتاب های درسی به ویژه دانشگاهی را به خاطر مشکلی که در 

امر توزیع داشتیم، از حوزه فعالیت خارج کردیم.
از وضعیت کتاب خوانی در بوشهر  ابراز رضایت  با  ادامه  این کتاب فروش در 
تصریح کرد: خوشبختانه در شهر بوشهر اهل کتاب و مطالعه کم نیستند؛ اما در این 

میان ، گروه های سنی میانسال و جوان اقبال بیشتری نسبت به کتاب دارند.
وی با اشاره به طوالنی شدن بازسازی این کتاب فروشی گفت: متاسفانه برخالف 
انتظار بازسازی آن طوالنی شده اما این تغییر و تحول در ظاهر کتاب فروشی امری 
ضروری بود؛ چراکه این مهم موجب بهبود عرضه کتاب خواهد شد. افزون بر این، 
چون سیستم کتاب فروشی سنتی بود، مشکالت خاصی را برای ما به همراه داشت و 

بافت فروشگاه هم دیگر فرسوده شده بود و باید آن را مرمت می کردیم.
شهبازی فرد با تاکید بر اینکه کرونا به صنف کتابفروشی ها آسیب جدی وارد 
کرده است، افزود: البته تعطیلی مدارس و همچنین افزایش بی رویه قیمت کاغذ و 
به دنبال آن، قیمت کتاب و تورم و گرانی ها، باعث کم شدن قدرت خرید مردم و 
پایین آمدن راندمان کار ما شد که این موضوع به کرونا هم ختم شد و مشکالت را 
چند برابر کرد. حقیقتا خسارتی که به ما وارد شده، خارج از تصور است. البته در کل 

کتاب فروشی در بوشهر هیچ گاه جزو مشاغل پردرآمد نبوده است.
این فعال حوزه کتاب ادامه داد: با توجه به اینکه درآمد کتاب فروشی در برخی 
از فصل ها به شدت افت می کند، ما ناچار هستیم برای جبران آن، در کتاب فروشی 

نوشت افزار عرضه کنیم تا بتوانیم بخشی از هزینه های خود را تامین کنیم.
وی افزایش قیمت کتاب را امروز جدی ترین تهدید برای کتاب فروشی ها دانست 
و گفت: چراکه گرانی و وضعیت بد اقتصادی از هر سو خانواده ها را تحت فشار قرار 
را  اولیه زندگی  نیازهای  تامین  افزاد حتی کفاف  از  تا جایی که درآمد برخی  داده 
نمی دهد دیگر چه برسد به خرید کتاب که متاسفانه به دلیل وضع نشدن سیاست های 
حمایت جویانه هنوز این کاالی فرهنگی و ضروری در سبد خانوار ایرانی ها جای خود 
را باز نکرده است. در کنار آن، یک سری عوامل دیگر مانند جذابیت فضای مجازی و 
شبکه های تلویزیونی و... هم به افت فروش کتاب فروشی ها افزوده و آنقدر مردم را 

مسحور خود کرده اند که آن ها کمتر به مطالعه کتاب تمایل نشان می دهند.
شهبازی فرد در ادامه با تاکید بر اینکه البته یک فروشنده که خود اهل کتاب و 
مطالعه باشد، می تواند با شناسایی ذائقه مشتری او را در انتخاب صحیح کتاب کمک 
و ترغیب به مطالعه کند، افزود: متاسفانه نشناختن ذائقه کتابخوانی یکی از مهم ترین 
دالیلی است که موجب دلزدگی افراد نسبت به کتاب می شود و در این زمینه ما هنوز 
راه زیادی داریم و فکر می کنم باید بیشتر کار کنیم. مدیر کتاب فروشی »پارکر« 
با اشاره به وجود کتاب های الکترونیکی به عنوان تهدیدی برای کتاب های کاغذی 
توضیح داد: بدون شک مطالعه کتاب الکترونیکی لذت خواندن کتاب کاغذی را ندارد 
ولی با توجه به پایین بودن قیمت آن ، خیلی وقت ها بر کتاب های کاغذی ترجیح 
داده می شود و این مساله می تواند در آینده به انزوای کتاب های کاغذی منجر شود.

این فعال فرهنگی در ادامه به پایین بودن سرانه مطالعه در ایران اشاره کرد 
و گفت: پایین بودن سرانه مطالعه نشانگر افت فرهنگی ماست که متاسفانه مسائلی 
هم به آن دامن می زنند، این در حالی است که هرچه سرانه مطالعه در جامعه بیشتر 

باشد با جامعه آرام تر، با فرهنگ تر و آگاه تری روبه رو خواهیم بود.
با  ناشران  همیشگی  و  خوب  تعامل  به  اشاره  با  پایان  در  شهبازی فرد 
پایین  با  تا  شود  دولتی  سوبسید  شامل  کاغذ  امیدوارم  شد:  یادآور  کتاب فروشی ها 
آمدن قیمت کتاب هم آگاهی مردم رشد یابد، هم رونقی در بازار کتاب به وجود بیاید.

خانم  خواهان  علی  فرزندحسن  احمدی  برات  آقای  خوانده 
مه  دنا ا د داشتن  دردست  با  فرزندمحمدحسین  ظفری   زینب 
شماره۹۹۰۹۹۷۷۵۸6۵۰۰23۸مورخ ۱3۹۹/۴/3 به قطعیت ۱3۹۹/6/۷ 
وکالسه پرونده ۹۸۰۹۹۸۷۵۸6۵۰۰۴۵۸ صادره از شعبه محترم ۱۵دادگاه 
خانواده مشهداین خانم قصد ثبت واقعه طالق خود را داردظرف مدت 
این صورت طالق  در غیر  نمایید  مراجعه  دفتر خانه  این  روزبه  هفت 
همسر شما غیابا ثبت خواهدشد مراتب جهت اطالع اعالم می گردد 

سردفتر طالق ۱2 مصیب رنجبر

میالد عرفان پور شاعر آئینی می گوید 
شاعری که بخواهد با احساسات و هیجانات 
مجازی  شبکه های  از  رسیده  اخبار  و  خود 
نمی تواند  موضع  برسد،  سیاسی  موضع  به 

دقیقی بگیرد.   
جریانی  و  سنت  در  عرفان پور  میالد 
اخیر  سال های  در  که  می گیرد  قرار  ادبی 
مناسبات  که  بوده اند  جریانی  فعال ترین 
اشعار  در  را  ما  روزگار  سیاسی  و  اجتماعی 
جریان  این  ند.  داده ا بازتاب  آئینی شان 
انقالب  از  برخاسته  ادبی  سنت  دل  در 
زده  دامن  اعتقاد  این  بر  همواره  اسالمی، 
از  متمایز  نباید  که  آئینی  شاعر  که  است 
نسبت  باید  ناگزیر  باشد،  انقالبی  اعتقادات 
در  چه  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  به 
آنجا  تا  بین المللی  سطح  در  چه  و  داخل 
انقالب  ارزش های  اصول  که مرتابط با 
دهد.  نشان  عکس العمل  است،  اسالمی 
بسیاری از اشعاری که از عرفان پور و دیگر 
ارائه می شود  و  این جریان منتشر  شاعران 
دارای همین رویکردهای اجتماعی، سیاسی 
و  او  ویژه  طور  به  است.  آرمان خواهانه  و 
شناخته شده ترین  شاید  سیار  محمدمهدی 
چهره های این جریان باشند که با ارتباطشان 
مطیعی  )ع( میثم  بیت  اهل  ذاکر  با مئاح و 
ز  خبرسا زمینه  ین  ا در  لیت هایشان  فعا
میالد  است.  شده  هم  واکنش برانگیز  و 
شناخته  رباعی هایش  با  عمدتًا  عرفان پور 
می شود، قالبی دشوار که برآمدن از پس کار 
سرودن هنرمندانه آن، در توان هر شاعری 
فعالیت های  کنار  در  همچنین  او  نیست. 
ادبی اش مرکز موسیقی حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسالمی را هم مدیریت می کند. در 
گفت وگوی پیش رو از او پرسیده ایم شاعر 
را  اقتضائاتی  چه  باید  هیئت  شعر  و  آئینی 
اثری حق طلبانه  به  شعرش  تا  کند  رعایت 
در گستره مسائل سیاسی و اجتماعی امروز 

بدل شود.
* در خصوص شعر عاشورایی حق طلبانه 
جتماعی  ا نوعی موضع مندی  جد  وا که 
یک  باشد،  هم  امروز  مختص  سیاسی  و 
خود  هم  یکسو  از  دارد؛  وجود  چالش 
دین  بزرگان  دستور  و هم  عاشورا  فرهنگ 
سمت  به  هیئت ها  و  شعرها  که  است  این 
از  اما  نروند،  سیاست زدایی  و  سکوالریسم 
عرصه  به  شاعران  ورود  هم  دیگر  سوی 
شعر  است  ممکن  امروز  سیاسی  اجتماعی 
را به دام نوعی سیاست زدگی و حتی جناح 
نمونه های  که  بیندازد  نامطلوبی  بازی های 
چه  میانه  این  در  نداشتیم.  کم  هم  را  آن 
اقتضائات و مولفه هایی باید رعایت شود تا 

برطرف  به شکلی  دوسویه  آسیب های  این 
شوند یا به حداقل برسند؟

 **طبیعتًا بی طرفی در مقابل حق و 
شاعر  که  است  ویژگی هایی  از  یکی  باطل 
آئینی را از مسیر اصلی اش که همان مسیر 
اهل بیت )ع( و آموزه های دینی است، دور 
می کند. اما اینکه چطور می توان تشخیص 
و  صحیح  می گیرد  شاعر  که  موضعی  داد 
به حق است، یا نه! طبیعتًا این بسته به نگاه 
در  که  چیزهایی ست  و  او  اعتقادات  شاعر، 
شاعر ایجاد انگیزه کرده است تا شاعر آن 

موضع را بگیرد.
در حال حاضر ما شاهد وضعیت خوبی 
در حوزه فعالیت شاعران انقالب هستیم. مقام 
معظم رهبری در بیانی می فرمایند که موضع 
بگیرید، اما موضعی که می گیرید نزدیک به 
حقیقت صحیح و با تحقیق و بررسی باشد. 
شاعر تأثیرگذار است و مهم است که حق را 

پیدا کند و از حق دفاع کند.
صدق  نوع  دو  شعر  در  کلی  طور  به 
و یک صدق  اولیه  دارد؛ یک صدق  وجود 
آن  شاعر  که  است  آن  اولیه  صدق  کامل. 
چیزی را بگوید که در دل و باورش است 
و به آن اعتقاد دارد. اما صدق کامل به این 
شاعر  دل  حرف  و  شاعر  باور  که  معناست 
همراه با حقیقت باشد و با بررسی و مجاهده 
به حقیقت دست پیدا کرده باشد، این صدق 

کامل، ارزشمند است.
که  اشعاری  کنونی  روال  درباره   *
ماه محرم خوانده  عزاداری  هیئت های  در 
نظر  به  چون  دارد؟  نظری  چه  می شود، 
در  شعرهایی  حاضر  حال  در  که  می رسد 
عزاداری خوانده می شود عمدتًا  هیئت های 
عاطفی  جنبه ی  و  مرثیه  و  مدح  بر  تاکید 
دارند و موضع گیری چندانی درباره مسائل 
اجتماعی و… صورت نمی گیرد. نظر شما 

در این باره چیست؟
** بخشی از هیئت ها هنوز صرفًا بر 
مدح و مرثیه متمرکز هستند که البته مدح 
و مرثیه ارزشمند است و اصل بنای هیئت 

بر مدح و مرثیه است. اما این مدح و مرثیه 
اگر با دفاع از حق و مقابله با باطل آمیخته 
را نخواهد داشت؛  نشود، کارایی الزم خود 
امام حسین  این در حالی است که حرکت 
)ع( یک حرکت سیاسی بوده است و ما در 
)ع(  حسین  اما  قیام  و  جهاد  دقیق  بررسی 
شاهد  را  باطل  علیه  سیاسی  حرکت  یک 
که  باشیم  معتقد  اگر  مبنا،  این  بر  هستیم. 
اما  می کنیم،  کار  )ع(  الشهدا  سید  برای 
باشیم،  داشته  نباید هیج موضع گیری ای 
فلسفه  در  ما  نظر  دقت  عدم  از  نشان  این 

قیام امام )ع( دارد.
هیئت ها  از  بخشی  اما  وجود،  این  با 
ده،  در  خصوصًا  گذشته  سال های  در 
به  و  به سمت صحیح  گذشته  سال  پانزده 
ادبی و  سمت دغدغه مندی در کنار کیفیت 

محتوایی حرکت کردند.
شعر  و  آئینی  شعر  شاعران  بعضی 
هیئت عالقه ای به موضع گیری در خصوص 
مسائل اجتماعی و سیاسی روز ندارند، اینگونه 
استدالل می کنند که به طور دقیق نمی توان 
مصادیق عاشورای سال 6۱ هجری را منطبق 
با وضعیت کنونی دانست و از آن استفاده کرد 
و گفت حاال هم باید چنین و چنان باشد. نظر 

شما در این خصوص چیست؟
است  این  اهمیت  حائز  موضوع   **
افراط و تفریط  نباید  که در موضع گیری ها 
اتفاق بیفتد؛ باید گفت این جبهه وجود دارد 
و همچنان یزیدیان و حسینیان هستند. برای 
معمولی  انسان  یک  که  است  ممکن  مثال 
صاحب  جانب  از  کارخانه  کارگر  یک  مثل 
کارخانه مورد ظلم واقع شود و در مقابل ظلم 
بایستد و این حرکت، حرکتی حسینی باشد 
و آن فرد ظالم که در حق کارگر ظلم کرده 
است، حرکتش، حرکتی یزیدی باشد. این ها 
افراط و تفریط نیست و می توان موضع گیری 
کرد. اما برخی از شاعران این ها را افراط و 
هیچ  که  باورند  این  بر  و  می دانند  تفریط 
مقایسه ای نباید صورت گیرد. برای مثال در 
جریان جنگ غزه گفته شده بود که »غزه 

امروز کربالست« و این تعبیر دور از واقعیتی 
میدان  امروز  غزه  که  معنا  این  به  نیست؛ 
مواجه حق و باطلی است که حسینی ها باید 
در مقابل یزیدی ها بایستند. اما عده ای با این 
موضوع مشکل دارند و عالقه مندند که شعر 
امام حسین )ع( شعر بی طرف باشد، شعری 
باشد که مخاطب شاعر را کم نکند و از بین 
نبرد، شعری که برای شاعر دشمن نتراشد 
و به طور کلی شعر بی خطر و بی طرف باشد 
و از سویی هم احساس نیاز و وجدان شاعر 
عنایت  مورد  هم  همین  البته  را ارضا کند؛ 
امام حسین )ع( خواهد بود. ولی همانطور که 
گفتم از نظر من شعر موضع مند و حق طلبانه 

و اصالت و کارکرد باالتری دارد.
* صرف نظر از مسائل غزه و فلسطین 
مرزهای  از  خارج  در  مقاومت  کاًل جبهه  و 
کشور، اگر بخواهیم جناح های سیاسی داخل 
کشور را مد نظر داشته باشیم، تا چه حد شاعر 
می تواند از اصطالح حسینی ها و یزیدی ها 
مصداق سازی ها  این  چقدر  کند؟  استفاده 
درباره جریانات و چهره های سیاسی داخل 

کشور موجه است؟
** در کشور ما جریان های سیاسی 
گاهی  است  ممکن  و  ندارند  اصالت  کاًل 
قرار  باطل  جریان  در  اصالح طلب  جریان 
بگیرد و گاهی جریان اصولگرا. ما نباید در 
بند این جریان ها بمانیم و بنده هم در این 
پانزده سالی که به طور جدی در جریان شعر 
هیئت بوده ام، مورد قابل توجهی ندیده ام که 

کسی شعر جناحی گفته باشد.
احزاب  این  از  یک  هر  است  ممکن 
لشهدا  سیدا جبهه  و  میدان  در  روزی 
یزید.  میدان  در  روزی  و  بزنند  )ع( شمشیر 
اصل حق  از  و  کرد  پیدا  را  اصل حق  باید 

دفاع کرد.
این  در  بتواند  شاعر  اینکه  برای   *
موفق  اصل  تشخیص  همین  یعنی  زمینه 
عمل کند و مقایسه درستی انجام دهد باید 

چه مولفه هایی را مد نظر قرار دهد؟
تحقیق  هل  ا ید  با عر  شا  * *
با  بخواهد  که  شاعری  باشد.  مطالعه  و 
رسیده  اخبار  و  خود  هیجانات  و  احساسات 
یا  برسد  موضع  به  مجازی  شبکه های  از 
و  مالی  حتی  دیدگاه های منفعت طلبانه و 
موضع  نمی تواند  باشد،  داشته  اقتصادی 
وجود  با  که  شاعری  آن  اما  بگیرد.  دقیقی 
همه مشکالت و سختی ها مجاهده می کند 
این  و  می گیرد  موضع  حقیقت،  درک  با  و 
موضع گیری ممکن است برایش ایجاد خطر 
هم بکند، آن شاعر طبیعتًا در مسیر درست 

حرکت می کند.

مرثیه بی طرف، کارایی را ندارد
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گرامیداشت رئیسعلی دلواری در رادیو نمایش

دهم  ز ا و د شنبه  ر چها ز  مرو ا
استعمار  با  مبارزه  روز  ماه،  شهریور 
شهادت  سالروز  همچنین  و  انگلیس 
ملی  مبارزان  از  دلواری  رییسعلی 
ایران زمین است. به همین مناسبت 
نمایش »شب شهریور تنگستان« به 

مینو  کارگردانی  و  امینی  فرهاد  نویسندگی 
جبارزاده در سالروز شهادت این قهرمان ملی از رادیو نمایش بازپخش 
می شود. »شب شهریور تنگستان« به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی و با 
هنرمندی بهناز بستان دوست، احمد شمس آصف، بهرام سروری نژاد، امیر 
فرحان نیا، محمد پور حسن، مهدی طهماسبی، امیرعباس توفیقی و مهرداد 
عشقیان، در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولیدشده و محمدرضا قبادی 
فر افکتور و رضا طاهری صدابردار آن هستند. این نمایش رادیویی، امروز 

ساعت ۱۴:3۰ از رادیو نمایش بازپخش می شود.

جایگزین زنده یاد سیروس گرجستانی مشخص شد

بعد از درگذشت ناگهانی مرحوم 
ریوهای  سنا نی  گرجستا سیروس 
نقش  ین  ا مه  ا د ا ی  برا مختلفی 
شد  مطرح  »شرم«  سریال  در 
و  نقش  ثرگذاری  ا باتوجه به  که 
به  بودن حذف آن، تصمیم  ناممکن 

جایگزینی یک بازیگر برای ادامه این نقش 
سریال  به  طهمورث  سیاوش  صورت گرفته،  رایزنی های  از  بعد  که  شد 
»شرم« اضافه شد.مرحوم گرجستانی چندی پیش بر اثر حمله قلبی جان 
به جان آفرین تسلیم کرد که این موضوع باعث ناتمام ماندن آخرین نقش 

او در دنیای سینما و تلویزیون شد.
تا کنون بازیگرانی چون ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزی، فریبا 
مرحوم  و  ضیایی  مهرداد  سید  الهام طهموری،  ادبی،  نسیم  متخصص، 
سیروس گرجستانی به عنوان بازیگر مقابل دوربین سریال »شرم« رفته اند.

محمد اصفهانی »زمین گرم«  را  خواند

پخش  زمان  شدن  قطعی  با 
کارگردانی  به  گرم«  »زمین  سریال 
تهیه  و  اله  نعمت  نویسندگی سعید  و 
کنندگی محمدرضا شفیعی که از سه 
شنبه ۱۱ شهریور ساعت 2۰:۴۵ روی 

آنتن شبکه سه سیما رفت، مشخص شده 
اصفهانی  محمد  را  آن  تیتراژ  خوانندگی 

خواننده مطرح موسیقی ایرانی خوانده است.
شعر تیتراژ پایانی این سریال را که قطعه »به نگاهی« نام دارد عباس 
محمدی از شعرای معاصر ایران سروده و آهنگسازی این قطعه را نیز فرید 

سعادتمند با تنظیمی از بهروز صفاریان برعهده دارند.
محمد اصفهانی پیش از این نیز در سریال »رستگاران« به عنوان 
خواننده حضور داشته و این دومین همکاری او با موسسه فرهنگی هنری 

وصف صبا است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

پرویز پرستویی »علمدار« را روی صحنه  می برد

همزمان با هفته سوم ماه محرم 
موسیقی-  میزبان  وحدت«  »تاالر 
تهیه کنندگی  با  »علمدار«  نمایش 
بود  خواهد  پرستویی  پرویز  افتخاری 
که با هدف کمک به محرومین مناطق 

مختلف کشور، روی صحنه می رود.
»علمدار« توسط پوریا خادم نوشته و 
اجرا شده و روایتگر روز آخر زندگی حضرت عباس )ع( و شامل چندین 
بخش از جمله »ماِه میان«، »آِب ممنوعه«، »دشت سوزان«، »در راه 
فرات«، »شرِم آب«، »نبرد«، »َعلَْم بر خاک«، »مرثیه«، »شروه خوانی« 

و »سپاه بی سردار« است.
این پوئم سمفونی قرار است با رهبری بردیا کیارس با مشارکت 
بنیاد فرهنگی هنری رودکی و مؤسسه خیریه خادمین علی بن ابیطالب 

)ع( شود.
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مرور خاطرات خانم کارگردان

فلورا سام: با پخش مرضیه خاطرات زیادي براي من و مردم زنده شد
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محمد حسین زاده

در شب هاي ماه محرم شاهد پخش مجدد سریال 
مرضیه هستیم، سریالي به نویسندگي و کارگرداني فلورا 
سام و تهیه کنندگي زنده یاد مجید اوجي و البته بازي 
خاطره انگیز زنده یاد ماه چهره خلیلي که درواقع در همان 
زمان پخش اولیه خود مخاطبان زیادي داشت و حاال 
هم بار دیگر نه تنها مخاطبان تازه اي پیدا کرده بلکه 
خاطرات زیادي را براي مخاطب و البته سازنده آن تازه 
کرده است. فلورا سام که درواقع سازنده این سریال 
است، همواره با همسرش )زنده یاد مجید اوجي( کار 
کرده و حاال این سریال قطعا برایش خاطره ساز خواهد 
بود از طرف دیگر حضور ماه چهره خلیلي به عنوان نقش 
اصلي این سریال و فقدان او به شدت در جامعه هنري 
تاثیرگذار بوده است. سریال مرضیه آخرین همکاری 
فلورا سام در قاب تصویر  با همسرش  اوجی  زنده یاد 
فلورا سام صحبت هاي جالبي  ماندگار مي باشد. حاال 
از دست  بعد  کار کردن  البته شکل  و  اثر  این  درباره 

دادن همسرش، داشته است.
فلورا سام در مصاحبه اي ضمن اشاره به اینکه بعد 
از سریال مرضیه و در حدود یک سال اخیر مشغول کار 
دیگری نشده است، مي گوید: نمی دانم چرا کار دیگري 
را نساختم شاید هم شرایطش پیش نیامده است. ضمن 
اینکه در این شرایط که همه بیشتر در خانه هستیم، 
برای خودم طرح هایی می نویسم اما سفارشی ندارم که 
طبق آن بخواهم بنویسم. هر چند که کار کردن آن 

هم االن و در این شرایط برای من نوعی دارو است، 
با اینکه یک کار تصویب شده هم دارم اما شرایط برای 
تولیدش مهیا نبوده است و درواقع بعد از فوت همسرم، 

کار جدیدي را نساخته ام.
سال گذشته سریال مرضیه پخش شد و در همان 
از  دوباره  که  امسال  و  داشت  مخاطب  تعدادی  سال 
شبکه دو پخش می شود، نیز عده ای دیگر مخاطبش 
فلورا  است.  کرده  پیدا  جدیدی  مخاطبان  و  شده اند 
خوشحالم  خیلی  مي گوید:  موفقیت  این  درباره  سام 
از اینکه با اینکه بازپخش سریال این شب ها نمایش 
خیلی ها  و  دارد  را  خود  مخاطبان  اما  می شود  داده 
تماشا  را  آن  بازپخش  عده ای  و  می بینند  دوباره  هم 
می فرستند  برایم  که  پیام هایی  از  را  اینها  و  می کنند 
این  و  مخاطبان سریال هستم  از  می گویم. خودتهم 
اتفاق هایی  می کنم  حس  می بینم.  را  سریال  شب ها 
که در قصه می افتد و دیالوگ هایی که بین بازیگران 
رد و بدل می شود خیلی به واقعیت این روزها و حال 
خودم و حتی حال ماه چهره عزیز نزدیک است. همیشه 
سعی می کنم شخصیت پردازی هایم به آدم ها نزدیک 
باشد و به همین خاطر مردم می توانند خودشان را در 
این قصه ها به راحتی پیدا کنند. موضوع دیگری که 
در این سریال هست، این است که شعاری نیست و 
مخاطب را نصیحت نمی کند. برای مثال وقتی مرضیه 
حالش بد است و به منزل دکتر بهزادی می رود، کسی 
او را نصیحت نمی کند و رهایش می کنند تا خودش، 
پیدا کند و در کنارش هستند و حمایتش  را  خودش 

می کنند. مردم از کارهای مناسبتی توقع شعاری بودن 
ندارند و سریال مرضیه هم اینطور نیست که بخواهد 

درباره یکسری مسائل خاص حرف بزند.
این است که  نکته جالب درباره سریال مرضیه 
این سریال آخرین هنرنمایي ماه چهره خلیلي در نقش 
اصلي بوده و متاسفانه چندي پیش او را از دست دادیم... 
فلور سام در پاسخ به این سوال که برای انتخاب بازیگر 
نقش مرضیه چقدر هماهنگی شخصیت با نقش مرضیه 
برایش اهمیت داشته، مي گوید: انتخاب بازیگران بسیار 
مهم است و یکی از چالش های مهم در شروع هر کاری 
برای من انتخاب بازیگر بوده است. بازیگرهایی که در 
اینکه  هم  و  باشید  داشته  خوبی  حس  هم  کنارشان 
کارهایم  تمام  در  همیشه  من  باشند.  بلد  را  کارشان 
پشت صحنه  عوامل  حتی  و  بازیگران  انتخاب  برای 
این 2 نکته را در نظر می گیرم. زمانی که می خواستم 
لندن بود و ما  کار را شروع کنم ماه چهره خلیلی در 
از قبل تجربه مشترکی در یک فیلم سینمایی داشتیم 
که تجربه شیرینی بود. با او تماس گرفتم و گفتم که 
می دانم ایران نیستی اما یک کاری می خواهم بسازم 
که دوست دارم تو هم در آن بازی کنی و این را هم 
بیشتر  و  نمی کند  بازی  سریال  زیاد  که  می دانستم 
با  ادامه  در  می کند.  بازی  ویژه  الف  سریال های  در 
و گفت  کرد  تشکر  روی خوش همیشگی اش  همان 
که فیلمنامه را برایش بفرستم. ۵قسمت فیلمنامه که 
آماده بود را برایش فرستادم و خواند و گفت که کار 
بلیط  را دوست داشته و همان زمان گفت که دنبال 
هستم که به ایران بیایم. در نهایت اینکه بعد چند روز 
ماه چهره به ایران آمد و در کنار او شخصیت های دیگر 
هم انتخاب شده و قرارداد بستند و همه اینها ظرف 

مدت کوتاهی انجام شد.
به طور معمول افرادی که در کارهای مناسبتی آن 
هم مناسبتی مثل ماه محرم که بسیاری به آن ارادت 
خاصی دارند، به نحوی حضور دارند، از حال و هوای 
این کارها می گویند. فلورا سام درباره حال و هوای این 
کار مناسبتی مي گوید: تولید این کار خیلی برای خودم 
عجیب و غریب بود. انگار یک نیرویی داشت این کار 
را پیش می برد. زمانی که کار را شروع کردم گفتم که 
برسیم  به پخش  ماه محرم  تا  بتوانیم  نمی دهم  قول 
اما در زمان بسیار کوتاهی توانستیم کار را به پخش 
برسانیم و تا جایی که در توان مان بود از کیفیت کم 
نکردیم و در همه زمینه ها حساسیت خودمان را هم 
داشتیم. در اردیبهشت سال گذشته از شبکه دو با آقای 
اوجی تماس گرفتند و گفتند ما یک سریال محرمی 
می خواهیم. همسرم گفته بود طرح یا متنی دارید؟ آنها 
را داریم. خالصه  اوجی  آقای  نه ما فقط  بودند  گفته 
که مجید به خانه آمد و ماجرا را برایم تعریف کرد. از 
طرفی دخترم پا به ماه بود و مجید هم حال جسمی 
خوبی نداشت و باید به هر 2نفر رسیدگی می کردم. به 

همین خاطر به همسرم گفتم من واقعا نمی توانم متن 
بنویسم و از مجید خواستم که به دوستان بگوید متن 
را بدهند تا کمی جلوتر باشیم. اما مجید آنقدر کارش را 
دوست داشت، وقتی می گفتند یک کاری بساز، از صدبار 
شیمی درمانی برای روحیه اش بهتر بود و روحیه اش 
خیلی خوب می شد و سرپا می شد و من هم دیدم که 
چه بهتر از این برای این آدم؟ به مجید قول دادم کار 
را بسازم اما همان زمان هم گفتم من می دانم تا متن 
را بنویسم و تصویب شود و مراحل اداری انجام شود 
به محرم امسال نمی رسد. اما شما فکر کنید متن را 
نوشتم و در یک جلسه تصویب شد و گفتند نگارش را 
آغاز کنید و به کمک تعدادی از دوستانم نگارش شروع 
شد. خیلی از قسمت های سریال را وقتی شب ها بعد از 
شیمی درمانی کنار مجید در بیمارستان می ماندم، در 
لپ تاپ می نوشتم. دخترم فرزندش را به دنیا آورد و از 
طرفی مراقبت از مجید را هم به عهده داشتم و وقتی 
وارد تولید شدیم حال جسمی مجید هم بدتر شد. یادم 
است روزهایی که باید ساعت ۷ صح سر صحنه حاضر 
می شدم، از ۴ صبح بیدار می شدم و نهار و صبحانه مجید 
را آماده مي کردم بعد می رفتم. نکته مهم اینجاست که 
در تمام این مدت اصال احساس خستگی نمی کردم و 
در طول همان 3ماه از نگارش تا پایان تصویربرداری 
شبی 3ساعت بیشتر نمی خوابیدم و انگار نیرویی بود 
که مرا راه می برد. حتی چندبار لوکیشن پیدا نمی کردیم 
و زمان هم کم بود، اما در دقیقه آخر بهترین مکان 
برایمان پیدا می شد. برای انتخاب بازیگران که واقعا 
ماجرا عجیب تر هم بود. همان اول واقعا نمی دانستم 
به کدام بازیگر بگویم تا متن را بخواند و قبول کند 
خب زمان دیگری طول می کشد. در مورد ماه چهره که 
3روزه خود را به ایران رساند و در مورد بقیه بازیگران 
هم همینطور. خانم خیراندیش، آقای ارجمند، بازغی، 
صدیق و… همه به من لطف داشتند و برای حضور 
در این کار که برای محرم بود با دل و جان آمدند و 
به خاطر مناسبت محرم هر روز حس و حال خاصی در 
فضای پشت صحنه حاکم بود و همین به جلوی دوربین 
هم منتقل شد. هنوز هم از برکت های این سریال در 
زندگی ام جاری است و به نظرم یکی از برکت هایش 
از  شد  خوبی  یاد  چه  است،  آن  مجدد  پخش  همین 
ماه چهره و مطمئنم خیلی از بینندگان که این سریال 
را تماشا می کنند، برای شادی روح او و آقای اوجی 
فاتحه می خوانند و چه برکتی بزرگتر و باالتر از این...

خیر  ا سال هاي  در  تلویزیون  در  نه  متاسفا
فلورا  داشتیم.  اندکي  خانم  کارگردانان  و  نویسندگان 
سام یکي از معدود فیلمسازان زن تلویزیون است. با 
او در این رابطه صحبت کردیم و گفت: نمی خواستم 
و  کارگردان  خانم  تنها  عنوان  به  اما  بگویم  را  این 
هم  مولف  کارهایم  در  البته  که  تلویزیونی  نویسنده 
صورت  هر  در  دیدم.  بسیاری  کم لطفی های  بوده ام، 

مشخص است که کارهای من نگاه متفاوتی از مردان 
دارد و شاید به همین دلیل است که نمی خواهند کار 
کنم یا شاید این نوع نگاه را دوست ندارند. همیشه این 
را گفته ام خانم هایی که روح زنانه دارند و نویسنده و 
نتیجه کارهای شان کامال متفاوت  کارگردان هستند، 
است. در خیلی از کارها می بینیم که آقایان کارگردان 
هستند و نقش اصلی را یک خانم به عهده دارد، اما 
را می بینیم متوجه  به عنوان یک خانم کار  ما  وقتی 
این می شویم که حسی که در کار هست اشتباه است 
و نباید به این صورت رفتار کند و در خیلی از موارد 
به نظرم به خاطر نوع نگاهی که به خانم ها و خانواده 
دارند، به بنیان خانواده ضربه می زنند. من نیز همیشه 
زنانگی  روح  تا  کارهایی که می سازم سعی کردم  در 
را درست بیان کنم. به همین خاطر است وقتی االن 
سریال را می بینید، حس مرضیه درست است، حسش 
در از دست دادن همسرش، بزرگ کردن فرزندش و… 
برای نشان دادن همه اینها با افراد بسیاری مشورت 
کردم. صرفا نمی خواستم قصه ای بسازم که مردم را 

هیجان زده کنم، بلکه در کنار قصه می خواستم مسائل 
ریز روانشناسی و رفتار مادر با فرزند بعد از چنین اتفاقی 
را درست بیان کنم. حتی درباره اینکه دختر مرضیه بعد 
از مرگ پدرش، پدر را می دید هم از چند روانشناس 
رفتارهای  روانشناسی  نکته های  اساس  بر  و  پرسیدم 

مرضیه را جلو بردم.
کارگردان های  به  اگر  اینکه  درباره  پایان  در  او 
خواهند  هم  بهتری  کارهای  شود،  داده  میدان  خانم 
ساخت، مي گوید: بله، یادم است در دوران ریاست آقای 
ضرغامی خیلی سعی کردند تا به خانم های کارگردان 
و  لرستانی  شهره  خانم  زمان  آن  و  شود  داده  میدان 
این  چرا  نمی دانم  بودند.  افراد  این  از  برومند  مرضیه 
این سال ها  در  که  به من  وقتی  و  قطع شده  ارتباط 
تعداد بسیاری سریال برای تلویزیون ساختم بی اعتنایی 
می شود، دیگر جایی برای مابقی دوستان باقی نمی ماند 
و انگار عده ای محدود مدام در حال ساختن و تولید 
بودند  شاخص  که  افرادی  است  مدتی  االن  هستند. 
دیگر در تلویزیون کار نمی کنند و این جای تعجب دارد.
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ــیار  ــري بس ــه خب ــود ک ــته ب ــه گذش هفت
ــت  ــرا گرف ــران را ف ــري ای ــه هن ــوب جامع خ
ــراي  ــي ب ــد ایران و آن هــم دعــوت از 3 هنرمن
عضویــت در آکادمــي اســکار بــود. جدیدتریــن 
اعضــای ایرانــی آکادمــی اســکار ســتار اورکــی، 
نرگــس آبیــار و ســمیرا مخملبــاف هســتند. در 
ــی  ــی در آکادم ــتار اورک ــن حضــور س ــن بی ای
بــا بازخــورد مخاطبــان و اهالــی موســیقی 
همــراه بــود و در واقــع افتخــاري بــراي جامعــه 

ــود. ــوب مي ش ــور محس ــیقي کش موس
ســتار اورکــی، آهنگســاز شــاخص و 
ــدا  پرافتخــار موســیقي و ســینماي کشــور ابت
دربــاره پــروژه نافرجامــی کــه قــرار بــود 
بیگلــو )کارگــردان برجســته  بــا کاتریــن 
هالیــوودي( داشــته باشــد بــه دنیــاي جوانــان 
گفــت: بعــد از همــکاری مــن بــا آقــای اصغــر 
ــن  ــار م ــث افتخ ــه باع ــه همیش ــادی ک فره
بــوده اســت، خانــم کاتریــن بیگلــو فیلم هــای 
آقــای فرهــادی و چنــد فیلــم از مــن را دیــده 
ــد  ــل آوردن ــه عم ــوت ب ــن دع ــد و از م بودن
ــان  ــروژه جدیدش ــاز پ ــوان آهنگس ــه عن ــا ب ت
ــرای  ــم. ب ــته باش ــکا داش ــه آمری ــفری ب س
ــاق  ــک اتف ــی ی ــاز ایران ــر آهنگس ــن و ه م
بــزرگ بــود. امــا متأســفانه بــه محــض اینکــه 
ــر  ــا درگی ــودم و آنه ــا ب مشــغول انجــام کاره
ــای  ــد، آق ــن بودن ــزای م ــای وی ــام کاره انج

ترامــپ یــک فرمــان مهاجرتــی را صــادر کــرد 
کــه بســیار ناعادالنــه بــود. ایــن اتفــاق باعــث 
شــد تــا نتوانــم بــه ســفر بــروم و از آن کار بــاز 
ــن  ــم کاتری ــای خان ــم تالش ه ــدم. علیرغ مان
فرهــادی  آقــای  راهنمایی هــای  و  بیگلــو 
ــاخت  ــدم و س ــزا نش ــت وی ــه دریاف ــق ب موف

ــت دادم! ــم را از دس ــیقی آن فیل موس
از  اورکــي در بخــش دیگــري  ســتار 
صحبت هایــش دربــاره نــکات مدنظــر آکادمــی 
اســکار بــرای انتخــاب اعضایــش گفــت: از این 
ــه بعــد مــن عضــو دائمــی آکادمــی هســتم  ب
و از سیاســتگذاران آن مجموعــه محســوب 
ــم  ــن مه ــکار ای ــی اس ــرای آکادم ــوم. ب می ش
بــوده کــه آهنگســاز کارهــای اســکاری آقــای 
ــم  ــت. کارهای ــوده اس ــی ب ــه کس ــادی چ فره
ــه عمــل  ــد و از مــن دعــوت ب ــال کردن را دنب
ــت و  ــزرگ اس ــاق ب ــک اتف ــن ی ــد. ای آوردن
ــرای  ــاق ب ــن اتف ــر از ای ــم باالت ــر نمی کن فک
ــود  ــا وج ــه دنی ــچ نقط ــتی در هی ــچ آرتیس هی
ــم  ــتم. می دان ــحال هس ــد و خوش ــته باش داش
کــه از طریــق کارهــای آقــای فرهــادی، مــن 
را شــناختند ولــی قطعــا آکادمــی اســکار رزومــه 
ــرار  ــه طــور کامــل مــورد بررســی ق ــرد را ب ف
ــم  ــر می کن ــد. فک ــق می کنن ــد و تحقی می ده
در حــال حاضــر تعــداد ایرانی هــای عضــو 
ــای  ــد و رای ه ــر می رس ــه ۱۴ نف ــی ب آکادم

ــد.  ــته باش ــادی داش ــر زی ــد تاثی ــا می توان م
هرجــا کــه حــس کنیــم برخــورد ناعادالنــه بــا 
ــد  ــرد، تمام ق ــورت می گی ــران ص ــینمای ای س
ــتیم.  ــورمان هس ــز کش ــینمای عزی ــت س پش
ــی  ــای آکادم ــام اعض ــا تم ــم ب ــا می توان قطع
ــه  ــی ک ــرای کارهای ــاط داشــته باشــم و ب ارتب
آنهــا  نظــرات  از  بدهنــد  رای  می خواهنــد 

ــم. ــتفاده کن اس
ایــن آهنگســاز شــاخص و برحســته کــه 
حــاال افتخــاري دیگــر بــراي هنــر ایــران بــه 
ــن  ــه ای ــخ ب ــان در پاس ــته، در پای ــراه داش هم
ســوال مبنــی بــر اینکه آیــا احتمــال مهاجرتش 
از ایــران وجــود دارد هــم گفــت: عاشــق ســینما 
و ســرزمین خودمــان هســتم. بارهــا موقعیــت 
ــران را  ــی ای ــده اســت ول ــش آم ــرت پی مهاج
تــرک نکــردم. امیــدوارم زمینــه ای بــرای رفتن 
ــت  ــران را دوس ــون ای ــود چ ــم نش ــن فراه م
ــت را  ــه هس ــه ک ــت دارم هرآنچ دارم و دوس
در خدمــت ســینمای ایــران بگــذارم. در پایــان 
می خواهــم از آقــای اصغــر فرهــادی کــه 
ــا ایشــان  ــادر از ســیمین، ب ــی ن ــم جدای از فیل
ــن مســیر  ــا ای همــکاری کــردم باعــث شــد ت
ــای  ــن از آق ــد. همچنی ــوار کنن ــم هم را برای
محمدرضــا دلپــاک هــم تشــکر می کنــم کــه 
عضــو آکادمــی اســکار هســتند و در ابتــدا باعث 

معرفــی مــن بــه آقــای فرهــادی شــدند.

عضو جدید آکادمي اسکار

ستار اورکي: تمام قد پشت سینمای کشورمان هستم


