
سایه سنگین دالل ها بر بازار خودرو!

مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهر جدیـد پردیس با 
بیـان اینکـه ۱۴ هـزار واحـد مسـکن مهـر آمـاده تحویل 
بـه متقاضیـان اسـت گفـت: قیمت هـر متر مربع مسـکن 
طـرح اقـدام ملـی در شـهر جدیـد پردیـس فعـًا متـری ۳ میلیـون 

اسـت. تومان 
سـید مهـدی هدایت - مدیرعامل شـرکت عمران شـهر جدید 

پردیـس - صبـح روز گذشـته) یکشـنبه(در مراسـم آغـاز رسـمی 
تحویـل ۱۴ هـزار واحـد مسـکن مهـر اظهـار کـرد: امـروز شـروع 
تحویـل ۱۴ هـزار واحـد مسـکن مهـر اسـت. ایـن برنامـه قبـل از 
افتتـاح رسـمی کـه در آینـده توسـط رئیس جمهـور از طریـق ویدئو 
کنفرانـس انجـام خواهـد شـد برگزار می شـود که به تدریـج واحدها 

را تحویـل می دهیـم.

وی افـزود: امـروز فرآینـد معرفـی متقاضیـان بـه بانـک برای 
دریافـت دفترچـه اقسـاط آغـاز می شـود سـپس بـرای انشـعابات به 
دسـتگاه های خدمات رسـان و تحویـل واحـد بـه کارگزاری شـرکت 
عمـران مراجعـه می کننـد. اگـر کنتـور بعضـا نصـب نشـده بـه این 

دلیـل اسـت کـه بایـد بـه نام مالـک صادر شـود.
صفحه ۳

نماینده مردم اردل در مجلس خواستار تصحیح نظام مالیاتی شد و گفت: 
گفته می شود ۴۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که باید اصاح شود.

قدرت اهلل حمزه در نطق میان دستور خود با استناد به سخنان مقام معظم 
رهبری در مورد رونق تولید، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید، گفت: مسائلی مثل تولید، اشتغال، 
مهار تورم، مسکن، ازدواج جوانان و فضای مجازی مسائل مهمی است. متاسفانه جز نصب 
بنر، برگزاری همایش، نوشتن کتاب، جزوه و سخنرانی کار دیگری انجام نمی شود. آیا این 

اقدامات در معیشت، ازدواج و اشتغال جوانان تاثیر گذاشته است؟
وی با بیان اینکه مجلس باید به صورت جهادی برای اصاح امور عزم را جزم کند، 
اظهار کرد: مجلس باید اقتصاد مقاومتی و جهش تولید را در دستور کار قرار داده و مشکات 
مردم را یکی پس از دیگری حل کند. این مورد صورت نمی گیرد مگر اینکه با فساد مبارزه 

شود و همچنین با اشرافی گری مسئولین، فاصله طبقاتی و بی عدالتی برخورد شود.
صفحه 2

چرااموالمسئوالنبادقتمحاسبهنمیشود؟

استادانمشکالتفضایمجازیراشناسایی
وبرایآنبرنامهریزیکنند

اسامی  آزاد  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
و  شناسایی  را  مجازی  فضای  در  آموزش  مشکات  طوری  استادان  گفت: 
برای رفع آن برنامه ریزی کنند که در این فضا از اسیر به امیر تبدیل شویم.

حجت االسام  محمد شریفانی در نشست هم اندیشی با دبیران و استادان دانشگاه 
آزاد اسامی استان اصفهان اظهار داشت: از هویت خودمان و از ظرفیت  اندیشه، فکر 
و توانایی های اعضای هیئت علمی و سرمایه های جوانانی که در دانشگاه هستند غافل 
نشوید.وی با توجه به اثرگذاری هر استاد بر چندین دانشجو گفت: در مدیریت دانشگاه 
که  کنند  کاری  می توانند  فعلی کشور  اقتصادی  فضای  در  بخواهند حتی  استادان  اگر 
بر وجود زیرساخت خوب  دانشگاه های کشور شود؛ چراکه عاوه  آزاد سرآمد  دانشگاه 
و امکانات، این نهاد علمی از ۳۰ هزار استاد به عنوان سرمایه های انسانی و از فکر و 

اندیشه آنها بهره مند است.
صفحه 2

معاون آموزش ابتدایی: 

سرنوشت کالس اولی ها را
 نمی توان به گوشی هوشمند سپرد

ردپایمعامالتشبانهدرقیمتهایحبابیبازارارز
در  ارز  بازار  دالالن  و  سفته بازان 
افزایش  بیشتر،  برای کسب سود  حالی 
صوری تقاضا و افزایش کاذب قیمت ها 
در معامات شبانه را در دستور کار خود قرار داده اند 
که بازارساز با عرضه های گسترده به دنبال کنترل 
نوسانات ارز است.نوسانات بازار ارز در هفته های اخیر 
تا حد زیادی کنترل شده که این موضوع بیش از 
هر چیز به عرضه های گسترده بازارساز در بازار باز 
می گردد.بررسی میدانی نشان دهنده آرامش و ثبات 
در بازار است، اما در این میان، جوسازی های کاذبی 
توسط برخی دالالن انجام می شود که سعی در بر 

هم زدن این آرامش دارند.
صفحه ۳

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد؛

دفاتر تسهیل گری اتفاقات مثبتی را 
با جلب اعتماد مردم در توسعه محالت رقم زده اند
4

ضرورتنظارتخانوادهها
صفحه 5برفعالیتسایبریدانشآموزان
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
امیردژاکام:یك
بازیگرخوبلزوما

نميتواندمعلم
خوبيهمباشد

6ورزش
شوکبهکشتی

ایران؛
محمدبنااستعفاکرد!

هنگ 7فر

سالهاست كه شاهد ظهور موسسات و آموزشگاه هاي بازيگري مختلف 
در كشور هستيم كه برخي از آنها به واسطه يك يا چندنام معروف، 
خود را تبليغ كرده و موفق مي شوند تعدادي هنرجو بپذيرند ولي واقعا 
خروجي بسياري از اين آموزشگاه ها مشخص نيست و هنرجويان متعددي 
ولي حضوري در  فارغ التخصيل شده  آموزشگاه ها  اين  از  كه  هستند 

كارهاي هنري ندارند! 

از سمت  نامعلوم  بداليل  فرنگی  كشتی  ملی  تيم  سرمربی 
خود استعفا كرد.

محمد بنا سرمربی تيم ملی كشتی فرنگی در اقدامی ناگهانی 
و در حالی كه قرار بود پس از ماه ها اردوی تيم ملی از سر 

گرفته شود، از سمت خود استعفا كرد.

حميدرضا شکارسری با نگاهی به نکات مثبت سرقت 
كه  جوانی  شاعران  همين  از  می شود  می گويد  ادبی، 
امروزه تقليد يا به عبارتی سرقت می كنند، انتظار به وجود 

آمدن ستاره هايی را در عالم ادبيات داشت.

فضایمجازی،زمینه
رابرایسرقتادبی

مساعدکرده

مسکنملیپردیسفعاًلمتری۳میلیونتومان!

WWW.YOUTHWORLD.IR

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان آذربایجان غربی

آگهی مناقصات 
کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی 

آدرس:ارومیه –خیابان والفجر2-نرسیده به پل میثم-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

تضمینبرآورد اولیهشماره مناقصهنام پروژهردیف

1
 لکه گیری و روکش آسفالت محور
 رزگاری-اندیزه قطعه 2 شهرستان

پیرانشهر0کیلومتر 4 الی 12(
5844/349/329/3042/217/466/465 -ر- 99

-پیمانکاران دارای رتبه حداقل 5 رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه می توانند در این مناقصه شرکت نمایند.
1(تحویل )فروش( اسناد مناقصه از تاریخ 99/06/12 تا تاریخ 99/06/19 می باشد.)فقط از طریق سامانه تدارکات 

 ) www.setadiran.ir الکترونیکی دولت به آدرس
2(مهلت ارسال پاسخ فراخوان تا ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 99/06/29 

3(تاریخ بازگشایی پیشنهادها از طریق سامانه ستاد روز یکشنبه ساعت 09:00 مورخ 99/06/30
شناسه آگهی : 975006

آگهی تجدید فراخوان شناسایی
 و ارزیابی کیفی مشاور

شماره : 18/عمران /99
1- اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نظر دارد  خدمات  شاوره  با موضوع ذیل را از روش QCBS به مشاور واجدشرایط 

واگذار نماید . کارفرما : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 

2- موضوع: مطالعات ساختمان ادارات امتحانات ، ثبت شناوران ، امور شرکت ها و مرکز شهری مجتمع بندری شهید رجایی   
3- نوع گواهی نامه رشته ، تخصص و پایه موردنیاز : حداقل پایه ۳ ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی 

4- مبلغ برآورد اولیه پروژه : ۰۰۰ر۰۰۰ر8۶2ر2 )دو میلیارد و هشتصد و شصت و دو (ریال
5- مدت اجراي کار : ۱۰ ماه

6- محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی :
متقاضیان شرکت در فراخوان مي توانند  از تاریخ 99/۶/۱۶ تا مورخ  99/۶/2۳ روز یکشنبه ساعت ۱۴:۰۰ با مراجعه به سایت www.setadiran.ir  نسبت به 

دریافـت)خرید(رایگان اسناد اقدام نمایند. 
* ضمنًا دریافت آگهی از سایتهای  iets.mporg.ir- www.shahidrajaeeport.pmo.ir  نیز  بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما 

امکان پذیر است.
7- مهلت و محل بارگذاري اسناد توسط مشاور:

www.setadiran. متقاضیان باید پیشنهـادات خود را  تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مـورخ 99/۶/۳۰ در سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت ) ستاد ایران( به آدرس
ir بارگذاری نمایند . 

تبصر۱ :کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد ارزیابي کیفي تا ارائه پیشنهاد مشاوران و گشایش پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند بدیهي است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه مذکور پیشنهاد ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمي گردد.

8- زمان و محل بازگشایي پاکت ارزیابي کیفي :
مهلت بررسی استعام ها: یک هفته پس از آخرین روز بارگذاري پاکات الکترونیکي در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( .

- برای کسب اطاع بیشتر در خصوص اسناد با تلفن های ۳2۱2۳۶۰۶-۰7۶ و ۳2۱2۳۶۰8-۰7۶ تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

آگهي
 مزایده عمومی

 شهرداري مهدی شهر درنظر داردبه استناد مصوبه شماره 5658/1 مورخ 1398/06/15 نسبت به فروش 
یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به پالک ثبتی2844/357 واقع در شهرک فاطمیه مهدی شهر اقدام 
نماید ازمتقاضیان درخواست مي شود ازتاریخ درج آگهي به مدت ده روز جهت اخذ اسناد مزایده به واحد 

دبیرخانه شهرداري مهدي شهر مراجعه فرمایند .
)هزینه آگهي به عهده برنده مي باشد0(

سیدمحمدجعفرحسینی-شهردارمهديشهر

آگهی 
تجدید مزایده عمومی

شهرداری مهدیشهر در نظر دارد نسبت به اجاره الیت باکس های سطح شهر مهدی شهر را جهت بهره 
برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی به مدت پنج سال واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه متقاضیان  واجد 
الشرایط دعوت میشود جهت دریافت اسناد مزایده ظرف مدت هفت روز پس از درج در روزنامه به واحد 

دبیر خانه این شهرداری واقع در بلوار کارگر ، ساختمان شهرداری مهدی شهر مراجعه نمایند . 
)هزینه آگهي به عهده برنده مي باشد0(

سیدمحمدجعفرحسیني-شهردارمهديشهر

شماره مجوز: 1399-2990
N.I.S.O.C,

NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY
TENDER NO.:01-31-9680030

 
QuantityMaterial DescriptionItems

165 NosPARTS FOR MAN TURBO SCREM GAS COMPRESSOR TYPE CP 80 TAG NO C503 A/B 
SER. NO. 270259 & 270261 JOB NO. 82121 REF. MAN TURBO35

Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their Intention To participate letter via 
fax to the following number along with their resume according to Qualitative Assessment Form no ,1.available 
at :www.nisoc.ir, not later than 14 days after the second announcement, otherwise, their requests for participation 
in the tender will be disregarded.
The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and 
submit a bid bond of 1/886/900/000 RIAL, IN FAVOR OF NISOC.
TENDER DOCUMENTS INCLUDING THE MATERIALS THOROUGH TECHNICAL SPECIFICATIONS 
AND QUALITATIVE ASSESSMENT FORMS CAN BE ACCESSED VIA: WWW.NISOC.IR- MATERIAL 
PROCUREMENT MANAGEMFENT TAB.
ONLY ACCEPTABLE DELIVERY TERM IS D.D.P., NISOCS WAREHOUSE, AGHAJARI, IRAN PAYMENT 
TERM IS C.O.D., SUBSEOUENT TO NISOCS MATERIAL APPROVAL NO ADVANCE PAYMENT WILL 
BE PAID

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg. No. 104, Material Procurement Management Complex, Kouy-e-Fadaeian Islam (Now Site), 
Ahvaz, Iran.

Tel .No.: 06134123456                      Fax No.: 06134457437 
PUBLIC RELATIONS

WWW.SHANA.IR
WWW.NISOC.IR

HTTP://IETS.MPORG.IRروابط عمومی
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

صفحه ۳
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آموزان  دانش  همه  برای  مجازی  آموزش  زیرساخت های 
فراهم نیست 

نماینده مردم ساری در مجلس گفت: آموزش و پرورش نتوانسته است 
زیرساخت های آموزش مجازی را برای همه دانش آموزان فراهم کند.

علی بابایی کارنامی در جلسه علنی مجلس شورای اسامی طی تذکر 
شفاهی، گفت: از سفر رئیس مجلس شورای اسامی به خوزستان تشکر می 

کنم چرا که این مسئله باعث ارتقاء شأن مجلس شد.
وی بیان کرد: براساس قانون اساسی آموزش و پرورش باید برای همه 
دانش آموزان رایگان باشد اما در دوران کرونایی، آموزش و پرورش نتوانست 
و  کند  فراهم  آموزان  دانش  همه  برای  را  مجازی  آموزش  های  زیرساخت 

مجلس باید ورود جدی کند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: قیمت نهاده 
های کشاورزی و دامی به شدت افزایش یافته و کشاورزان و دامداران در مضیقه 
هستند که الزم است کمیسیون کشاورزی مجلس به این موضوع ورود کند.

این تذکر گفت: صحبت شما در مورد  به  پاسخ  قالیباف در  محمدباقر 
آموزش و پرورش و همچنین افزایش قیمت نهاده های دامی و کشاورزی 
صحیح است و الزم است کمیسیون های کشاورزی و آموزش این موضوعات 

را با جدیت دنبال کنند.

مدارس  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  نحوه  بر  مجلس 
نظارت می کند

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: مجلس قطعا بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مدارس نظارت می کند، چرا که نباید اجازه دهیم سامت دانش 

آموزان به خطر بیفتد.
محمد حسن آصفری در جلسه علنی مجلس طی تذکری شفاهی، گفت: 
در شرایطی مدارس در سراسر کشور بازگشایی شدند که حتی برخی از معلمان 

هم از این موضوع بی اطاع بودند.
وی بیان کرد: بسیاری از مدارس کشور حتی ضدعفونی هم نشده اند اما 
با وجود این، مجلس نمایندگانی را به مدارس فرستاده است تا وضعیت رعایت 

پروتکل های بهداشتی را ارزیابی کنند.

نظر دولت درباره بازگشایی مدارس متناقض است
دولتمردان  گفت:  اسامی  شورای  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
اظهارنظرهای متناقضی درباره بازگشایی مدارس مطرح کرده اند و باعث شده 

اند که تصمیم گیرندگان به خوبی نتوانند تصمیم گیری کنند.
جبار کوچکی نژاد طی تذکری شفاهی، گفت: در موضوع برگزاری کنکور 

مشکاتی به وجود آمد و باعث شد گزارش هایی به ما واصل شود.
وی افزود: با وجود این شاهد سرگردانی حوزه آموزش و پرورش هستیم 
چرا که با این شرایط کرونایی، ۱۳ میلیون دانش آموز و تعداد زیادی معلم در 

کاس های درس حضور دارند و در خطر هستند.

بازگشایی مدارس در وضعیت شیوع کرونا بسیار عجیب است 
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسامی با انتقاد از حذف ارز 
۴2۰۰ تومانی از نهاده های دامی و کشاورزی گفت: کمر کشاورزان به علت 

این گرانی ها خم شده است.
هاجر چنارانی طی تذکری شفاهی، گفت: و ما انتظار داشتیم که وزارت 
بهداشت و درمان آمار ابتای کودکان به کرونا را منتشر می کرد تا شاید در 

تصمیم گیری برای بازگشایی مدارس تجدیدنظر می شد.
وی در تذکری به وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: آقای دژپسند! شما 
ارز ۴2۰۰ تومانی دریافت کرده اند،  نتوانسته اید وضعیت کسانی را که  هنوز 
مشخص کنید و با وجود این در حال حاضر ارز ۴2۰۰ تومانی را از نهاده های 

دامی و کودهای کشاورزی حذف کردید که جای تأسف دارد.

موافقت رهبر انقالب با تداوم فعالیت دادگاه های ویژه اقتصادی
رهبر انقاب اسامی در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم 
فعالیت شعب ویژه دادگاه انقاب اسامی جهت رسیدگی به پرونده های اخالگران 

و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصاحات، با این درخواست موافقت کردند.
مرکز رسانه قوه قضاییه در این باره اعام کرد: رهبر معظم انقاب اسامی 
در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه 
انقاب اسامی جهت رسیدگی به پرونده های اخالگران و مفسدان اقتصادی با 

لحاظ برخی اصاحات، با این درخواست موافقت کردند.
رئیس قوه قضائیه در نامه ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت های اعام 
شده در نامه دو سال قبل قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاهها، درخواست مزبور 
را مطرح و خاطرنشان کرده است بزودی پیشنهادات و نیازمندی های قانونی قوه 
قضائیه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توام با عدالت به مجلس شورای 

اسامی تقدیم خواهد شد.

دولت سعی دارد کشور در حوزه های راهبردی دچار مضیقه نشود
رئیس جمهور پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در مورد اقدامات انجام شده 
برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه تولید دارو، گفت: دولت با وجود همه تنگناها 
و فشارهای مختلفی که در شرایط کنونی وجود دارد، تاش می کند که کشور در 

حوزه های راهبردی دچار مضیقه نشود
حجت االسام روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
افزود: در کنار معیشت و تامین کاالهای اساسی مردم و مواد اولیه تولید برای 
دارو جزو  تامین  نظر  این  از  اولویت است  کارخانجات، سامت مردم مهمترین 
حوزه های اصلی و راهبردی است و دستگاه های ذیربط با برنامه ریزی هایی که 
انجام داده اند، نخواهد گذاشت که در این خصوص مردم احساس کمبودی نمایند.

که  درمان  کادر  مطالبات  کرونایی  تسهیات  محل  از  داد:  ادامه  روحانی 
ایثارگرانه در ماه های اخیر در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا حضور داشته اند 
تامین خواهد شد و در این خصوص با برنامه ریزی های انجام گرفته از سوی 
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه همه مطالبات باید به سرعت پرداخت شود.

در این جلسه همچنین وزیر راه و شهرسازی گزارشی از پیشرفت کار بورس 
اماک و دیگر راه های تامین مالی پروژه های تولید مسکن انبوه ارائه کرد.

چرا اموال مسئوالن با دقت محاسبه نمی شود؟
نماینده مردم اردل در مجلس خواستار تصحیح نظام مالیاتی شد و گفت: 
گفته می شود ۴۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که باید اصاح شود.

قدرت اهلل حمزه در نطق میان دستور خود با استناد به سخنان مقام معظم 
رهبری در مورد رونق تولید، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید، گفت: مسائلی مثل 
تولید، اشتغال، مهار تورم، مسکن، ازدواج جوانان و فضای مجازی مسائل مهمی 
است. متاسفانه جز نصب بنر، برگزاری همایش، نوشتن کتاب، جزوه و سخنرانی 
کار دیگری انجام نمی شود. آیا این اقدامات در معیشت، ازدواج و اشتغال جوانان 

تاثیر گذاشته است؟
وی با بیان اینکه مجلس باید به صورت جهادی برای اصاح امور عزم را 
جزم کند، اظهار کرد: مجلس باید اقتصاد مقاومتی و جهش تولید را در دستور 
کار قرار داده و مشکات مردم را یکی پس از دیگری حل کند. این مورد صورت 
نمی گیرد مگر اینکه با فساد مبارزه شود و همچنین با اشرافی گری مسئولین، 

فاصله طبقاتی و بی عدالتی برخورد شود.
حمزه افزود: چرا اموال مسئوالن با دقت محاسبه نمی شود؟، چرا افراد دو 
تابعیتی در پست های حساس هستند؟ باید با قاچاق کاال و واردات غیر ضروری 
مقابله شود. ساختار فساد انگیز و مردم آزار کشور باید اصاح شود. باید از خام 
فروشی و غارت منابع و معادن کشور جلوگیری شود. سیستم غیر اسامی و فساد 

آور بانکی باید اصاح شود.

دریافت هرگونه وجه در مدارس دولتی ممنوع است
و  بی  یا ز ر ا کل  یر مد
به  پاسخگویی  و  عملکرد 
پرورش  و  آموزش  شکایات 
گونه  هر  دریافت  کرد:  تاکید  دیگر  بار 
مدارس  در  جز  به  است،  ممنوع  وجه 
هزینه  که  سمپاد  و  شاهد  غیردولتی، 

مشخص برای آنها تعیین شده است.
و  ارزیابی  مدیرکل  مظفر  زهرا 
شکایات  به  پاسخگویی  و  عملکرد 
سیاست  گفت:  پرورش  و  آموزش 
دریافت  قبال  در  پرورش  و  آموزش 
وجه از سوی والدین تغییر نکرده است. 
مدارس،  اجرایی  اساس آئین نامه  بر 
دریافت هر گونه وجه ممنوع است، به جز 
در مدارس غیردولتی، شاهد و سمپاد که 
تعیین شده  آنها  برای  هزینه مشخص 

است. مدارس دولتی ما نباید هیچ گونه 
وجهی را از اولیا دریافت کنند. وی ادامه 
اقدام  این زمینه  داد: اگر مدرسه ای در 

اساس  بر  می توانند  اولیا  است  کرده 
اعام  تابستان  در  ما  که  دستورالعملی 
آموزش و پرورش در  پرتال  به  کردیم 

قسمت ثبت شکایات مراجعه کرده و این 
تخلف مدرسه را به اطاع ما برسانند تا 
ما در اسرع وقت به آن رسیدگی کنیم. 
کد  یک  شکایت  ثبت  از  بعد  والدین 
دریافت می کنند و بعد از آن می توانند 
پاسخ را دریافت کنند.مدیرکل ارزیابی و 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت 
آموزش و پرورش گفت: در ثبت شکایت 
باید هویت فرد شاکی مشخص باشد اما 
در گزارش های مردمی هویت شخص 

شاکی مشخص نخواهد شد.
وی اضافه کرد: ما فرم هایی داریم 
نباید  مدارس  شده،  تاکید  آن  در  که 
مبلغی را از والدین دریافت کنند، اولیا نیز 
باید این فرم ها را پر کنند تا ما گزارش 

را کسب کنیم.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

جزئیات برگزاری کالسهای حضوری دانشگاه آزاد
رئیس دانشگاه آزاد از برگزاری کاس  های آزمایشگاهی دانشگاه آزاد در سه 
روز به صورت فشرده خبر داد و گفت: حق التدریسی ها در ترم جدید تحصیلی 

کاهش می یابد.
محمدمهدی طهرانچی در تشریح طرح آموزشی دانشگاه در نیمسال جدید 
تحصیلی اظهار کرد: در نیمسال جاری باید ۱2 جلسه آموزشی به صورت مجازی 

برگزار شود و زمان کاس باید کمتر از یک ساعت و نیم باشد. 
رئیس دانشگاه آزاد افزود: همچنین باید چهارجلسه با رعایت پروتکل های 
بهداشتی به صورت حضوری برگزار شود؛ در کاس های حضوری دانشجویان باید 
به گروه های ۵ نفره تقسیم شوند. استاد در این چهار جلسه نباید تدریس کند بلکه 
است  دانشجو موظف  و عما  بپردازد  دانشجو  ارزیابی  و  پاسخ  و  پرسش  به  باید 

درس خود را خوانده باشد.
طهرانچی با بیان این مطلب که دروس آزمایشگاهی در سه روز به صورت 
فشرده برگزار می شود، تصریح کرد: با راه اندازی سامانه آموزشیار، عما مدیریت 

دروس برای اساتید یکسان سازی شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: در ترم جدید باید حق التدریس ها کاهش یابد و باید 

به دانشجویان در دروس نظری تخفیف داده شود.

32 هزار داوطلب کنکور ارشد انتخاب رشته کردند
سخنگوی سازمان سنجش گفت: بیش از ۳2 هزار نفر از داوطلبان مجاز آزمون 

کارشناسی ارشد سال 99 نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کردند.
فاطمه زرین آمیزی افزود: آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
۱۳99 در روزهای ۱۶، ۱7 و ۱8 مرداد برگزار شد و نتایج اولیه آزمون کارشناسی 
ارشد سال ۱۳99 و دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد از پنجشنبه ۱۳ 

شهریور 99 در سایت سازمان سنجش قابل دریافت است.
وی افزود: در این دوره آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
۱۳99 تعداد ۶9۴ هزار و ۴۱7 نفر ثبت نام کرده بودند که 7۰ درصد آنها در جلسه 

آزمون حاضر شده اند. تعداد مجازین به انتخاب رشته ۴2۴ هزار و 27۶ نفر است.
سخنگوی سازمان سنجش یادآور شد: از میان ۴2۴ هزار و 27۶ نفر مجازین 
به انتخاب رشته، تاکنون ۳2 هزار و ۵۵2 داوطلب نسبت به تکمیل فرم انتخاب 

رشته خود اقدام کرده اند.
زرین آمیزی اظهار داشت: داوطلبان می توانند تا ساعت 2۴:۰۰ روز سه شنبه ۱8 
شهریور برای انتخاب رشته با وارد کردن اطاعات کارت اعتباری، شماره شناسنامه 
و یا کد رهگیری که در پایان ثبت نام اولیه توسط سیستم به متقاضی داده شده 
انتخابی )حداکثر ۱۰۰ کدرشته محل( و  است نسبت به ثبت کد رشته محل های 

تکمیل فرم مذکور اقدام کنند.

استادان مشکالت فضای مجازی را شناسایی 
و برای آن برنامه ریزی کنند

آزاد اسامی گفت:  دانشگاه  نمایندگی مقام معظم رهبری در  نهاد  مسئول 
استادان طوری مشکات آموزش در فضای مجازی را شناسایی و برای رفع آن 

برنامه ریزی کنند که در این فضا از اسیر به امیر تبدیل شویم.
استادان  و  دبیران  با  هم اندیشی  نشست  در  شریفانی  محمد  حجت االسام  
دانشگاه آزاد اسامی استان اصفهان اظهار داشت: از هویت خودمان و از ظرفیت  
اندیشه، فکر و توانایی های اعضای هیئت علمی و سرمایه های جوانانی که در دانشگاه 
هستند غافل نشوید.وی با توجه به اثرگذاری هر استاد بر چندین دانشجو گفت: در 
مدیریت دانشگاه اگر استادان بخواهند حتی در فضای اقتصادی فعلی کشور می توانند 
کاری کنند که دانشگاه آزاد سرآمد دانشگاه های کشور شود؛ چراکه عاوه بر وجود 
زیرساخت خوب و امکانات، این نهاد علمی از ۳۰ هزار استاد به عنوان سرمایه های 

انسانی و از فکر و اندیشه آنها بهره مند است.
وی تاکید کرد: اینویروس به صورت غیرقابل پیش بینی دنیا را متحول کرده 
اما از سویی فرصت خوبی از طریق فضای مجازی در اختیار دانشگاه ها قرار داده و 

باید در همین جلسات آسیب ها و مشکات آن شناسایی شود.

مرگ دو کودک بوشهری به خاطر نبود اسکله
دو کودک که به همراه پدر خود به ساحل رفته بودند، در حال شنا در جایگاه 
شستشوی لنج های این بندر به دلیل وجود چاله ساحلی، به دور از چشم پدر وارد 

گودی شدند و جان باختند.
غامرضا درویشی گفت کودکان جان باخته از اهالی خورشهاب بودند که 

در ساحل این روستا غرق شدند.
و  لنج ها  محل شستشوی  در  افزود:  تنگستان  خور شهاب  روستای  دهیار 
شناورهای صیادی حفره بزرگی ایجاد می شود که در حالت عادی چاله ها را با 
خاک ساحل می پوشانند، اما به دلیل جزر و مد دریا خاک ها جابه جا  و حفره نمایان 
می شود. به همین خاطر گاهی افرادی که برای شنا به این مناطق می آیند، در 

چاله ها غرق می شوند.

قتل فجیع دختر ۴ساله توسط مادر در مشهد
به طرز  را  زن جوانی که دچار فشار عصبی شده  و دختر چهار ساله اش 
وحشتناکی در مشهد به قتل رسانده، به دستور مقام قضایی در مرکز روانپزشکی 

بستری شد.
 این جنایت هولناک ظهر روز پنجشنبه هفته گذشته در خیابان شهید طرحچی 
مشهد هنگامی اتفاق افتاد که سرایدار ۳۰ ساله یک انبار کاشی با شنیدن صدای 
)اتاق سرایداری(  اتاق سرایداری، به سمت خانه اش  از  نامتعارف  جیغ و فریادی 
دوید و با صحنه ای شوک آور روبه رو شد. همسرش ضجه می زد و جیغ می کشید و 

»مهر ثنا« دختر چهار ساله اش درحالی که لب ها و بخشی از صورتش کبود بود در 
گوشه اتاق روی زمین قرار داشت. مرد جوان با اورژانس تماس گرفت و نیروهای 
امدادی عازم خیابان طرحچی شدند، اما رفتارهای غیرمتعارف مادر »مهرثنا« قابل 
کنترل نبود. مادر 29 ساله دختر خردسال که فقط جیغ می کشید و حال روحی 
مناسبی نداشت با صدور دستوری از سوی قاضی شعبه 2۱۱ دادسرای عمومی 
و انقاب مشهد به بیمارستان روان پزشکی حجازی انتقال یافت و بستری شد.

پنهان کردن جسد به دستور مسئوالن بیمارستان 
رسیدگی به تخلف یکی از بیمارستان های معروف تهران که برای گرفتن 
هزینه بیمارستان، جسد مقتولی را 2۱ روز در سردخانه نگه داشته و موضوع را به 

پلیس خبر نداده بود، آغاز شد.
 دوازدهم شهریور امسال یکی از ماموران کانتری مهرآبادجنوبی با بازپرس 
رحیم دشتبان، کشیک قتل دادسرای جنایی تهران تماس گرفت و او را در جریان 
مرگ مرد جوانی در یکی از بیمارستان های پایتخت قرار داد. با شروع تحقیقات 
معلوم شد مردی در تاریخ 2۱ مرداد در جریان درگیری در بوستان فتح زخمی 
شده و همان شب فوت کرده  و چون خانواده ای نداشته و هزینه درمانش پرداخت 
نشده بود، مسئوالن بیمارستان جسد را 2۱ روز به گروگان گرفته و در سردخانه 
بیمارستان نگه داشته بودند تا ردی از خانواده اش پیدا کرده و هزینه های بیمارستان 
را دریافت کنند. و بعد از ناکامی در یافتن خانواده مقتول، از پلیس کمک خواسته 

بودند که همین امر موجب افشای جنایت شد.

آتش سوزی ال90  دو نفر را کشت
مدیرعامل جمعیت هال احمر استان سمنان گفت: آتش سوزی خودروی ال 

9۰ در محور آرادان- سرخه موجب فوت دو نفر شد.
مظفر محمدخانی، با اعام این خبر، اظهار داشت: نیروهای امداد و نجات 
جمعیت هال احمر از پایگاه آرادان به محل وقوع حادثه اعزام شدند و رهاسازی 

افراد فوت شده توسط آ نها صورت گرفت.
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RTX جزئیات جدیدی از کارت های گرافیکی
 و پردازنده  های امپر انویدیا منتشر شد.

قدرت  به همراه  امپر  انویدیا  گرافیکی  پردازنده های  از  اطاعات جدیدی  و  اخبار 
و کارایی کارت های گرافیکی RTX ۳۰7۰ و RTX ۳۰8۰ و RTX ۳۰9۰ منتشر 

شده است.
انویدیا اطاعات تکمیلی جدیدی را درباره ی کارت های گرافیکی RTX ۳۰ خود 
دراختیار رسانه ها گذاشت. اطاعات جدید، جزئیاتی از عملکرد و بهره وری پردازنده های 
امپر ))Ampere موجود در کارت های مذکور را هم دراختیار مخاطبان قرار می دهد. 
که  هستند  انویدیا  محصوالت  عمیق  بررسی  برنامه ی  از  بخشی  تکمیلی،  اطاعات 
پردازنده های گرافیکی گیمینگ امپر مدل های GA ۱۰2 و GA ۱۰۴ را مورد بررسی 
قرار می دهند. پردازنده های مذکور، به زودی و در قالب کارت های گرافیکی جدید دراختیار 

مصرف کننده ها قرار می گیرند.
همان طور که گفته شد، اطاعات جدید انویدیا پیرامون محصوالت جدید، عاوه بر 
اشاره ی مجدد به برخی از جزئیات RTX ۳۰، بیشتر روی توانایی ها و جزئیات پردازنده ی 
گرافیکی امپر متمرکز می شود. انویدیا جلسه ی پرسش و پاسخی هم در ردیت برگزار 
کرد که اطاعاتی جزئی در آن دراختیار مخاطبان قرار گرفت. اطاعات جلسه ی مذکور 
بیشتر حول طراحی SM برای پردازنده های گرافیکی امپر تمرکز داشت. ابتدا، نگاهی به 

پردازنده های گرافیکی داریم که در دل کارت های RTX ۳۰ قرار گرفته اند.
۳۰9۰ RTX ۳۰8۰ و RTX مخصوص GA۱۰2 پردازنده ی گرافیکی پرچم دار

خانواده ی  در  انویدیا  پرچم دار  به عنوان محصول   GA۱۰2 گرافیکی پردازنده ی 
گیمینگ جدید شناخته می شود که در قالبی با ابعاد ۶28 میلی متر مربع ساخته می شود. در 
مجموع، 28 میلیارد ترانزیستور در این تراشه استفاده شده است. انویدیا می گوید تراشه ی 
 )Graphics Processing Clusters مخفف  GPC شامل ۶ واحد GA۱۰2
 )Texture Processing Clusters مخفف(  TPC می شود و همچنین ۶ واحد
در آن وجود دارد. تراشه ی GA۱۰2 در RTX ۳۰9۰ از ۴۱ واحد TPC یا 82 واحد 
SM استفاده می کند، درحالی که در RTX ۳۰8۰ این اعداد به ۳۴ واحد TPC یا ۶8 
واحد SM می رسند. هر واحد SM در پردازنده های گرافیکی اتمپر شامل ۱28 هسته ی 
ادامه، جزئیات آن ها  بازطراحی شده هستند و در  CUDA می شود که دارای ساختار 
را شرح می دهیم. پردازنده ی GA۱۰2 در RTX ۳۰8۰ دارای ۱۰،۴9۶ هسته است، 

درحالی که در RTX ۳۰8۰ شاهد 8،7۰۴ هسته هستیم.
تورینگ  پردازنده ی  دوبرابر  چگالی،  ازلحاظ   GA۱۰2 گرافیکی  پردازنده ی 
TU۱۰2 است و در هر میلی متر مربع، ۵۶/۴۴ میلیون ترانزیستور دارد. در مدل قبلی، 
افزایش  اصلی  دلیل  داشت.  ترانزیستور وجود  میلیون  مربع، ۶7/2۴  میلی متری  در هر 
چگالی را می توان بهره برداری از روش تولید هشت نانومتری سامسونگ در پردازنده های 

جدید دانست.
۳۰ GeForce RTX طراحی سیستم خنک کننده در

انویدیا یکی از بهترین طراحی های سیستم گرمایی Founders Edition را 
در کارت های گرافیکی RTX ۳۰ پیاده سازی کرده است. تیم سبز می گوید عملکرد 
نیازمند راهکارهای خنک کننده ی بهتر بود  بهتر و سریع تر کارت های گرافیکی جدید، 
را برای نسل بعدی کارت های گرافیکی  و به همین دلیل، آن ها راهکاری مخصوص 
خود به کار گرفته اند. این راهکارهای جدید، پردازنده ی گرافیکی را در دمای پایین نگه 
می دارند و با پیاده سازی فناوری های متعدد موجود و تعدادی فناوری جدید، جلوی افزایش 
بیش ازحد صدای عملیاتی را هم می گیرند.سیستم خنک کننده ی جدید فاندرز ادیشن از یک 
هیت سینک مخصوص با آلیاژ آلومینیم استفاده می  کند که با بهره مندی از محفظه ی بخار 
و فن های مبتنی بر فناوری محوری دوسویه، عملکردی عالی دارد. هیت سینک خنک کننده 

از یک پوشش نانوکربن بهره می برد که قطعا در کنترل کردن دما موفق خواهد بود.
۳۰ RTX عملکرد، زمان عرضه و قیمت

کارت های  در  توان  ارقام  و  اعداد  از  جزئیاتی  خود  تکمیلی  اطاعات  در  انویدیا 
 ۳۰7۰ RTX گرافیکی جدید منتشر کرد. در نمودارهای زیر، توان و عملکرد کارت های

و RTX ۳۰8۰ و v ۳۰9۰ RTX را مشاهده می کنید.
 RTX سری  جدید  کارت های  درباره ی  دقیقی  ارقام  و  آمار  هیچ  هنوز  انویدیا 
پیش بینی کرد  رونمایی کلی هم می توان  باتوجه به همین  اما  است،  نکرده  منتشر   ۳۰
که RTX ۳۰7۰ عملکردی باالتر از Ti 2۰8۰ RTX دارد و RTX ۳۰8۰ بسیار 
بهتر از Ti 2۰8۰ RTX خواهد بود. کارت گرافیک پرچم دار RTX ۳۰9۰ هم که 
سرعتی تقریبا ۵۰ درصد بهتر از Ti 2۰8۰ RTX دارد و بهبودی عالی را در مجموعه ی 

خانواده ی جدید نشان می دهد.

ابتدایی  آموزش  معاون 
س  کا شت  نو سر  : گفت
اولی ها را نمی توان به گوشی 
هوشمند سپرد، حتماً باید آموزش ابتدایی 
با  شرایط  این  در  اما  باشد  حضوری 
رعایت ضوابط بهداشتی باید انجام شود.

گردهمایی  در  حکیم زاده  رضوان 
ابتدایی  آموزش  معاونان  و  کارشناسان 
آموزش وپرورش شهرستان ها و مناطق 
استان کرمان اظهار داشت: شرایطی که 
عدم قطعیت حاکم است تصمیم گیری 
قاطع دشوار است، لذا تصمیم گیری در 
خصوص بازگشایی مدارس با توجه به 
زمانی  چه  تا  نیست  مشخص  این که 
بود  سخت  با کرونا باشیم  درنبرد  باید 
که  است  این  روشن  تصمیم  فعًا  اما 

مدارس  بهداشتی  اصول  همه  باوجود 
می توانند فعالیت خود را با لحاظ کردن 

همه محدودیت ها از سر بگیرند.
وزیر  یی  بتدا ا آموزش  معاون 
ر  د  : د ا د مه  ا د ا پرورش  موزش و آ
آموزش وپرورش با بررسی روند جهانی 

به این نتیجه رسیدیم که مدارس باید 
مدارس  همه  که  هرچند  باشند،  باز 
ترسیم  را  سه گانه شان  وضعیت  کشور 
را  ترکیبی  شرایط  مدل  و  بودند  کرده 

پیش بینی کرده بودند.
وی بابیان این که منظور از سامت، 

سامت جسمی و روحی است، افزود: در 
خانه ماندن طوالنی مدت بچه ها باعث 
مشکاتی برای آن ها خواهد شد، هرچند 
آموزش  خالی  فناوری های جدید جای 
فناوری جای  اما  پر کنند،  را می توانند 
تربیت و پرورش را نمی تواند پر کند و 
اتفاق  فناوری  از طریق  اجتماعی  رشد 

نمی افتد.
نوشت  سر گفت:  ه  د ا ز حکیم 
گوشی  به  نمی توان  را  اولی ها  کاس 
آموزش  باید  حتمًا  سپرد،  هوشمند 
این  در  اما  باشد  حضوری  بتدایی  ا
شرایط با رعایت ضوابط بهداشتی، این 
تصمیم سخت اما شجاعانه فرصتی برای 
بهره مندی از ظرفیت دانش آموزان در 

امر ترویج فرهنگ سامتی است.

سرنوشت کالس اولی ها را نمی توان به گوشی هوشمند سپرد

تشخیص  کز  مر ئیس  ر
سایبری  جرایم  از  پیشگیری  و 
نظارت  گفت:  ناجا  فتا  پلیس 
والدین بر رفتار و فعالیت سایبری فرزندان 
است  قرار  که  جدید  تحصیلی  سال  در 
آموزش ها به صورت مجازی و آناین باشد 

یک ضرورت است.
اظهار  رجبی  علی محمد  سرهنگ 
با  والدین  هماهنگی  و  همراهی  داشت: 
آموزش و  وزارت  مجازی  آموزش  سیستم 
پرورش نه تنها باعث باال رفتن سطح آموزش 
و یادگیری دانش آموزان می شود بلکه بهترین 
مانع برای جلوگیری از تهدیدات و آسیب های 

فضای مجازی علیه دانش آموزان است.
وی با اشاره به نا آشنایی و اطاعات 
کم برخی خانواده ها در خصوص تهدیدات 
و آسیب های فضای مجازی افزود: آموزش 
مجازی دانش آموزان می طلبد تا والدین برای 
همراهی و مصونیت دانش آموزان، دانش و 
و  مجازی  فضای  زمینه  در  خود  اطاعات 

تهدیدات و آسیب های آن را به روز کنند.
به گفته سرهنگ رجبی به روز شدن 
والدین و افزایش سواد رسانه ای آنها با توجه 
به منابع آموزشی موجود در اینترنت و سایت 
پلیس فتا کار سختی نیست و والدین در این 

خصوص نگران نباشند.
این مقام انتظامی در ادامه با اشاره به 
استفاده از آموزش مجازی در سال جاری و 
افزایش زمان استفاده دانش آموزان از اینترنت 
تأکید کرد: آشنا کردن کودکان و نوجوانان 
با تهدیدات و آسیب های فضای مجازی از 
سوی والدین یک ضرورت است و والدین 

برای کاهش تهدیدات و آسیب های فضای 
ابزارهای  از  استفاده  با  می توانند  مجازی 
کنترل والدین نظارت دقیق تری بر فعالیت 

و رفتار مجازی دانش آموزان داشته باشند.
به  توجه  بر  تأکید  با  رجبی  سرهنگ 
اینترنت گفت: حضور کنترل  رژیم مصرف 
مجازی  فضای  از  زیاد  استفاده  و  نشده 
صدمات  جسمانی،  آسیب های  بر  عاوه 
در  را  اینترنتی  اعتیاد  مثل  روانی  و  روحی 

پی خواهد داشت.
پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس 
از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: 
از  اینترنت  از  استفاده  زمان  بر  باید  والدین 
سوی دانش آموزان نظارت ویژه داشته باشند 
و آموزش مجازی دروس نباید باعث این امر 
شود که تمام زمان دانش آموزان در فضای 

مجازی سپری شود.
سطح  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 

مجازی  فضای  در  دانش آموزان  دسترسی 
گفت: والدین از نصب پروکسی، فیلترشکن 
از سوی دانش آموزان جلوگیری کنند چراکه 
نصب و اجرای این نرم افزارها سطح دسترسی 
کودکان و نوجوانان را به محتواهای نامناسب 
بازکرده و باعث آسیب های روحی و روانی 

دانش آموزان می شود.
سرهنگ رجبی حفظ حریم خصوصی 
مجازی  آموزش  در  دانش آموزان  سوی  از 
از  استفاده  افزود:  و  خواند  را یک ضرورت 
پوشش اعامی مدارس در آموزش مجازی 
خصوصی  حریم  حفظ  ز  ا مرحله  ولین  ا

دانش آموزان است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از 
جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: پاک 
بودن دستگاه هایی که دانش آموز قرار است 
آموزش  و  متصل  اینترنت  به  آن  از طریق 
ببیند یک ضرورت است چراکه ذخیره بودن 

اطاعات  و  خانوادگی  و  شخصی  تصاویر 
مهم کاری والدین در این دستگاه ها با توجه 
برای  کودکان  اطاعات  کودکان  کافی  به 
خصوصی  و  محرمانه  اطاعات  این  حفظ 
خطرناک است و در صورت غفلت دانش آموز 
و  اطاعات  این  رفتن  سرقت  به  احتمال 

یا افشاء ناخواسته آنها وجود دارد.
توصیه  خانواده ها  به  همچنین  وی 
از  دانش آموزان  ارتباط  برقراری  برای  کرد: 
تبلت های سایز بزرگ استفاده کنند چراکه 
صفحه گوشی با توجه به سایز کوچک آن 
جدی  آسیب  کودکان  بینایی  به  می تواند 

وارد کند.
ضد  ز  ا ه  د ستفا ا رجبی  سرهنگ 
رمزنگاری  کودک،  کارت  سیم  بدافزارها، 
تبلت  یا  موبایل  روی  بر  مهم  داده های 
اینترنت  بسته های  از  استفاده  دانش آموز و 
برشمرد که  توصیه هایی  دیگر  از  را  داخلی 
آموزان  امنیت خانواده و دانش  به  می تواند 

کمک کند.
انتظامی توجه به تنظیمات  این مقام 
حریم خصوصی و امنیت در پیام رسان شاد 
با  از والدین خواست:  را ضروری دانست و 
تعریف گذر واژه مناسب، فعال سازی تائید دو 
مرحله ای و اعمال تنظیمات حریم خصوصی 

امنیت فرزند خود را افزایش دهند.
پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس 
از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از آمادگی 
برای همکاری محتوایی، فنی و  فتا  پلیس 
پلیسی با آموزش و پرورش برای ارتقا مهارت 
و امنیت خانواده ها و دانش آموزان در بستر 
شبکه اجتماعی دانش آموزان )شاد( خبر داد.

ضرورت نظارت خانواده ها بر فعالیت سایبری دانش آموزان 

و  اطاعات  فن آوری  دفتر  مدیرکل 
ارتباطات آموزش و پرورش گفت: اپراتورها 
پای کار آمدند و مکلف شدند که سیم کارتی 
به نام سیم کارت شاد را برای استفاده ایمن در فضای 

مجازی ارائه دهند.
سیم کارت های  توزیع  درباره  حبیبی  محمود 
سیم کارت های  تولید  فرآیند  گفت:  دانش آموزی 
آمدند  پای کار  اپراتورها  و  شده  آغاز  دانش آموزی 
سیم کارت  نام  به  سیم کارتی  که  شدند  مکلف  و 
شاد را برای استفاده ایمن در فضای مجازی ارائه 
خانواده ها  دل نگرانی های  طریق  این  از  تا  دهند 

شود. کاسته  هم 
وی درباره نقش اپراتورها توضیح داد: همکاران 
ما در حوزه اپراتورها برنامه ریزی کرده اند و با جلسات 

شده،  طی  و فرآیندی که  شده  گذاشته  که  متعددی 
شاهد  را  دانش آموزی  سیم کارت های  ارائه  به زودی 

خواهیم بود.
حبیبی بابیان اینکه سیم کارت های دانش آموزی 
تنها به فضاهای مورد تائید آموزش وپرورش دسترسی 
استفاده  خاص  سیم کارت  این  گفت:  داشت،  خواهند 
بود.  خواهد  مجازی  فضای  در  نوجوانان  و  کودکان 
که  مخاطراتی  از  دسته  آن  سیم کارت ها  این  قاعدتًا 
است  مجازی  فضای  از  نشده  کنترل  استفاده  شامل 
این  خصوص  در  ما  است  قرار  داشت.  نخواهند  را، 
سیم کارت ها به صورت White list عمل کنیم که 
دانش آموزان بتوانند به فضاهایی که مورد تائید است 

دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد: تاش ما این است که دانش آموزان 

به محتواهای نامناسب دسترسی پیدا نکنند، همچنین 
سیاست هایی که وزارت آموزش وپرورش در نظر دارد، 

روی این سیم کارت ها اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه هیچ محدودیت سنی برای 
دریافت سیم کارت های دانش آموزی وجود ندارد، گفت: 
خودشان  مشخصات  و  بانام  می توانند  دانش آموزان 
سیم کارت را خریداری کنند. ظاهراً آن طور که اعام 
شده، وزارت ارتباطات محدودیت زیر ۱8 سال برای 
دریافت سیم کارت را برداشته تا همه دانش آموزان از 

آن استفاده کنند.
ارتباطات  و  اطاعات  فن آوری  دفتر  مدیرکل 
کارت ها  سیم  سایر  مانند  شاد  کارت  سیم  گفت: 
توسط  شارژ  قابل  و  دارد  را  خود  خاص  ویژگی های 

دانش آموزان است.

 سیم کارت  شاد برای استفاده ایمن دانش آموزان از فضای مجازی 
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بررسی قیمت خودرو در 
بازار تهران و مقایسه آن با روز 
چهارشنبه هفته گذشته )پنجم 
شهریورماه( حاکی از رشد قیمت ها در اکثر 
خودروهای داخلی و همچنین خودروهای 
کارشناسان،  که  رشدی  است.  مونتاژی 
فضای  در  غیرواقعی  قیمت سازی های 
مجازی را یکی از دالیل آن بر می شمرند.

اتحادیه  رئیس  موتمنی«،  »سعید 
نمایشگاه داران خودروی پایتخت در این 
زمینه به دنیای جوانان گفت: هرچند از 
حدود سه هفته پیش شیب مایم رشد 
اما  بودیم،  را شاهد  قیمت های خودرو 
این رشد پس از تعطیات ایام تاسوعا و 

عاشورا شدت گرفته است.
رشد  اصلی  دالیل  از  یکی  وی، 
بازار  در  قیمتی  سقف  نبود  را  قیمت ها 
و  ارزی  نوسانات  افزود:  و  کرد  عنوان 
قیمت سازی های برخی افراد در فضای 
بر  واقعی  غیر  های  قیمت  با  مجازی 

نوسانات دامن زده است.
موتمنی خاطرنشان کرد:  وضعیت به 
گونه ای است که در نمایشگاه ها، خودروی 
ایرانی برای فروش وجود ندارد و معامات 
بیشتر در فضای مجازی انجام می شود.

با این حال کارشناسان می گویند: 
رکود  در  قببل  بازار همچون هفته های 
کامل است و در عمل به جز افرادی که 
نیاز به پول یا خودرو دارند، فروشنده یا 

خریدار واقعی در بازار نبوده و هیچ خرید 
و فروشی انجام نمی شود.

محصوالت ایران خودرو
در گروه ایران خودرو، هر دستگاه 
سمند ال. ایکس با افزایش ۱8 میلیون 
تومانی نسبت به چهارشنبه هفته گذشته 
با  سورن  سمند  تومان،  میلیون   ۱7۵
رشد ۱۵ میلیون تومانی به 22۰ میلیون 
تومان، پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس با رشد 
میلیون   ۱7۵ به  تومانی  میلیون   ۱۴.۵
رشد ۱۴  با  معمولی  پارس  پژو  تومان، 
میلیون تومانی به 2۰۵ میلیون تومان و 
پژو پارس با موتور  تی.یو۵ با رشد ۱۳ 
تومان  میلیون  به 2۵۰  تومانی  میلیون 

قیمت خورد.
 2۰۶ پژو  دستگاه  هر  همچنین 

به  تومانی  میلیون   ۱۳ رشد  با   2 تیپ 
۱9۰ میلیون تومان، پژو 2۰۶ تیپ ۵ با 
رشد ۱۵ میلیون تومانی به 2۴۵ میلیون 
تومان، پژو 2۰۶ صندوق دار با رشد ۱7 
تومان،  میلیون  به 22۵  تومانی  میلیون 
افزایش ۱۵ میلیون تومانی ۱9۰  با  رانا 
با دنده دستی  میلیون تومان، پژو 2۰7 
با رشد ۱7 میلیون تومانی 27۰ میلیون 
تومان، نوع اتومات آن با رشد ۴۳ میلیون 
تومانی ۴۰۰ میلیون تومان، دنا معمولی 
با رشد ۱7 میلیون تومانی 2۶7 میلیون 
با رشد  دنا پاس  تومان و هر دستگاه 
تومان  ۳2۰میلیون  تومانی  میلیون   ۱۴

قیمت گذاری شد.
محصوالت سایپا

پراید  دستگاه  هر  سایپا،  گروه  در 

 ۱۱۰ تومانی  میلیون   9 رشد  با   ۱۱۱
 ۱2 رشد  با   ۱۳۱ پراید  تومان،  میلیون 
تومان،  میلیون   97 به  تومانی  میلیون 
تومانی  میلیون   ۱2 رشد  با   ۱۳2 پراید 
تیبا صندوق دار  به 98 میلیون تومان و 
با رشد ۱۶ میلیون تومانی ۱۱8 میلیون 

تومان تعیین قیمت شد.
همچنین تیبا 2 با رشد ۱۳ میلیون 
تومانی به ۱28 میلیون تومان، ساینا با 
میلیون   ۱۳۰ تومانی  میلیون   ۱۳ رشد 
تومان و هر دستگاه کوئیک ۱۴2 میلیون 

تومان قیمت گذاری شد.
خودروهای مونتاژی

در دسته مونتاژی ها افزایش قیمت 
بیشتری را شاهد هستیم، به طوری که 
خودرو  ایران   7 اس  هایما  دستگاه  هر 
به  نسبت  تومانی  میلیون   2۵ رشد  با 
چهارشنبه گذشته به 7۴۰ میلیون تومان 

قیمت گذاری شد.
امروز همچنین هر دستگاه سراتو با 
رشد 2۵ میلیون تومانی به 7۰۰ میلیون 
 ۱۰ رشد  با   ۳ سی  سیتروئن  تومان، 
تومان،  میلیون  به 8۵۰  تومانی  میلیون 
جک اس ۵ کرمان موتور با افزایش ۳۶ 
میلیون تومانی 728 میلیون تومان، هر 
دستگاه رنو ساندرو استپ وی با رشد ۴۰ 
میلیون تومانی به ۴7۰ میلیون تومان و 
هر دستگاه پژو 2۰۰8 به 8۰۰ میلیون 

تومان قیمت گذاری شد.

بانک گردشگری تا سال 1۴01 اسپانسر اصلی باشگاه فوتبال 
پرسپولیس باقی ماند

گردشگری  بانک  قرارداد  دومین  امضای  بنابر 
با باشگاه پرسپولیس، اسپانسری این بانک تا پایان 
فصل لیگ برتر فوتبال کشور)سال ۱۴۰۱( ادامه دارد.

گردشگری،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
از سال گذشته  این قرارداد که  به  مذاکرات مربوط 
شروع شده بود، بین مقام های ارشد بانک گردشگری 

و باشگاه پرسپولیس و همچنین شرکت آتیه پرداز امضاء شده است.
بر اساس قرارداد امضا شده بین طرفین، 2 محور اساسی مورد توافق 
قرار گرفت. به موجب این قرارداد، بانک گردشگری در فصل های آتی تا 
سال ۱۴۰۱ درتمام مسابقات اعم از لیگ برتر، جام حذفی و ... به عنوان 
اسپانسر باشگاه پرسپولیس انتخاب و مقرر شد نام و نشان بانک گردشگری 

بر روی پیراهن پرسپولیس نقش آفرینی کند.
آمار  افزایش  راستای  در  توافق شد  یاد شده  قرارداد  همچنین طبق 
و  پرسپولیس  باشگاه  با همکاری  فوق  بانک  گردشگری،  بانک  مشتریان 
شرکت آتیه پرداز نسبت به صدور کارت هواداری با ایجاد مزایا و خدمات 

مالی مناسب برای هواداران باشگاه پرسپولیس اقدام کند.
همچنین طی مفاد قرارداد اسپانسری، بانک گردشگری در مدت دو 

فصل ونیم به عنوان حامی اصلی باشگاه پرسپولیس انتخاب شده است.
تیم فوتبال پرسپولیس با ۶2 امتیاز در صدر جدول رقابت های لیگ برتر 

قرار گرفت و برای چهارمین بار متوالی قهرمان این لیگ شد. 
 بانک گردشگری که به عنوان یک بانک خصوصی زیر نظر بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران فعالیت می کند، همواره حمایت از بخش 

ورزش کشور را در برنامه ریزی ها لحاظ کرده است.

روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران خبر داد:
بسته حمایتی ویژه برای شرکت های دانش بنیان صادرات 

محور سمنان
شعبه سمنان بانک توسعه صادرات ایران بسته 
متنوعی از خدمات و تسهیات بانکی برای شرکت 
ارائه  استان  این  محور  صادرات  بنیان  دانش  های 

می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، عباس زاهدی رئیس شعبه سمنان بانک توسعه 

صادرات ایران با اعام این خبر، گفت: بر اساس توافق انجام شده با صندوق 
ایران،  بانک توسعه صادرات  نوآوری و شکوفایی، صندوق توسعه ملی و 
عاوه بر تخصیص تسهیات ۱2 درصدی برای شرکت های دانش بنیان، 
تعهد تا مبلغ 2۰ میلیارد ریال بدون اخذ صورت های مالی حسابرسی شده، 
امکان برخورداری از تخفیف کارمزد خدمات ریالی، پذیرش ضمانتنامه صادره 
توسط صندوق نوآوری و صندوق های پژوهش و فناوری دولتی برای شرکت 

های دانش بنیان صادرات محور در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: در راستای سیاست های حمایتی بانک توسعه صادرات 
ایران در قبال شرکت های دانش بنیان، شعبه سمنان با هماهنگی دستگاه 
های اجرایی استان مانند اتاق بازرگانی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون هماهنگی بانک ها و اتحادیه 
صادرکنندگان استان سمنان، شرایط و جزییات پرداخت تسهیات و خدمات 

به شرکت های دانش بنیان اعام شده است.
زاهدی اظهار داشت: هزینه های مربوط به اخذ گواهی، پذیرش هزینه 
های مربوط به اخذ گواهینامه های کیفیت، استانداردهای بین المللی، ثبت 
محصوالت در خارج از کشور و سایر گواهی نامه های پیش نیاز صادرات 
شرکت های دانش بنیان به عنوان هزینه های قابل قبول برای تامین مالی 
و اعطای تسهیات نیز در زمره خدماتی است که بر اساس توافق های 

انجام شده به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود.
به  مشاوره  ارائه  برای  شعبه  این  کارشناسان  آمادگی  اعام  با  وی 
شرکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف بانکی اظهار امیدواری کرد 
که این شعبه بتواند خدمات و تسهیات خود را به تعداد قابل قبولی از این 

شرکت ها ارائه کند.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
افزایش بیش از 30 درصدی سپرده های بانکی

 طبـق اعـام بانـک مرکـزی مانده سـپرده ها و تسـهیات بانکی در 
پایـان خـرداد سـالجاری در مقایسـه بـا مقطع مشـابه در سـال گذشـته به 
ترتیـب بـا افزایش ۳۴.7 و ۳2.2 درصدی مواجه شـده که تهران بیشـترین 

رقم سـرمایه گذاری را داشـته اسـت.
آنچه اطاعات بانک مرکزی از وضعیت مانده سـپرده ها و تسـهیات 
ریالـی و ارزی بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری بـه تفکیک اسـتان در پایان 
خـرداد امسـال نشـان می دهـد، مانـده کل سـپرده ها بیـش از 29۰۰ هزار 
میلیـارد تومـان بوده که نسـبت به خرداد سـال قبل به میـزان ۳۴.7 درصد 
و نسـبت به پایان سـال گذشـته معادل هشـت درصد افزایش یافته اسـت. 
همچنیـن، بیش تریـن مبلـغ سـپرده ها مربـوط بـه اسـتان تهران بـا مانده 
بیـش از ۱۵۰۰ هـزار میلیـارد تومـان و کم ترین مبلغ نیز مربوط به اسـتان 

کهگیلویـه و بویراحمـد معـادل 7۴۰۰ میلیارد تومان بوده اسـت.
میلیـارد   2۰۰۰ از  بیـش  تسـهیات  کل  مانـده  برایـن،  عـاوه 
 ۳2.2 معـادل  پارسـال  مشـابه  زمـان  بـه  نسـبت  کـه  اسـت  تومـان 
درصـد و نسـبت بـه پایان سـال قبل بـه میزان ۶.9 درصد بـا افزایش 

اسـت.   شـده  مواجه 
طبـق ایـن گـزارش، بیش تریـن مبلـغ تسـهیات مربـوط به اسـتان 
تهـران بیـش از ۱۳۰۰ هـزار میلیـارد تومـان و کم تریـن مبلـغ مربـوط به 

اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد معـادل 7۰۰۰ میلیـارد تومان اسـت.
براسـاس اعـام بانـک مرکزی، نسـبت تسـهیات به سـپرده ها بعد 
از کسـر سـپرده قانونـی 77.8 درصـد اسـت کـه نسـبت بـه مقطع مشـابه 
سـال قبـل و پایـان سـال قبل، بـه ترتیـب 2.۳ و ۱.۶ واحـد درصد کاهش 
را نشـان می دهد که نسـبت مذکور در اسـتان تهران 92.۵ درصد و اسـتان 

کهگیلویـه و بویراحمد ۱۰۶ درصد اسـت.
در ایـن گـزارش، یکـی از علـل مهـم بـاال بـودن رقـم تسـهیات و 
سـپرده ها در اسـتان تهـران اسـتقرار دفاتـر مرکزی بسـیاری از شـرکت ها 
و مؤسسـات تولیدی سـایر اسـتان ها در اسـتان تهران بیان شـده و عمده 
فعالیت هـای بانکـی آنهـا از طریـق شـعب بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری 

اسـتان تهـران انجام می شـود.

ظرفیت تولید نفت میدان یاران جنوبی افزایش یافت
ظرفیت تولید نفت میدان مشترک یاران جنوبی با نصب دستگاه تفکیک گر سیار 

)MOS( ساخت داخل، به 2۵ هزار بشکه در روز رسید.
همایون کاظمینی، سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی در شرکت 
مهندسی و توسعه نفت )متن(، با اعام این خبر گفت: این برای نخستین بار است که 
دستگاه تفکیک گر سیار ساخت داخل در غرب کارون نصب و راه اندازی شده و این اقدام 

از حیث بهره مندی کامل از توان ایرانی بسیار حائز اهمیت است.
وی گفت: با نصب و راه اندازی این دستگاه، با هزینه  میانگین معادل ۱۶.۵ سنت 
برای هر بشکه، بالغ بر ۵ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت یاران جنوبی اضافه شده است.

به گفته سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی در شرکت مهندسی 
و توسعه نفت، هم اکنون از ۱2 حلقه چاه میدان یاران جنوبی نفت برداشت می شود و 

بهره برداری از ۶ حلقه چاه دیگر نیز در برنامه این میدان قرار دارد.
براساس این گزارش، پیش از این در فروردین ماه امسال، ۶ حلقه چاه میدان یاران 
جنوبی با وجود تمامی محدودیت های ناشی از شیوع کرونا به مدار آمد و با توجه به نصب 

دستگاه تفکیک گر سیار، روند افزایشی ظرفیت تولید این میدان مشترک ادامه یافت.
میدان نفتی یاران جنوبی در ۱۳۰ کیلومتری غرب اهواز، در مرز مشترک ایران 

و عراق واقع شده است.

جلوگیری پتروشیمی جم از خروج ۵.۶ میلیون دالر ارز 
پتروشیمی جم پارسال با بومی سازی بسیاری از قطعات مورد نیاز، از خروج ۵.۶ 

میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری کرد.
به گزارش دنیای جوانان از پتروشیمی جم، محمدجعفر شادکانی، رئیس خودکفایی 
و پشتیانی ساخت داخل پتروشیمی جم با اشاره به پیشینه فعالیت های این واحد، هدف از 
تأسیس واحد خودکفایی را تهیه نقشه های ساخت اقام اساسی موردنیاز با ایجاد زمینه 
مناسب در داخل مجتمع، شناسایی منابع، بازدید و ارزیابی شرکت های سازنده داخلی 
برای استفاده از ظرفیت های بیشتر سازندگان داخلی عنوان کرد و ادامه داد: از دیگر 
اهداف این واحد بررسی اقام تقاضاهای خرید خارجی به  موازات روند تأمین تکمیل 
فهرست تجهیزات موجود و مورد استفاده در دیگر مجتمع های کشور از طریق ارتباط با 
واحدهای خودکفایی و سرانجام دسته بندی و تکمیل آرشیو نقشه های ساخت به شکل 

مجموعه کامل برای هر یک از تجهیزات با اولویت بندی است.
وی با اشاره به اینکه از جمله اهداف مهم این واحد در این برهه از شرایط 
اقتصادی ارتقا و اهمیت دانش بومی، گردش سرمایه در داخل کشور و ایجاد اشتغال و 
کارآفرینی است که نتایج حاصل از آن را می توان تداوم تولید و کاهش زمان دریافت 
قطعات، اطمینان به تولیدات باکیفیت داخلی، استقال و جلوگیری از خروج ارز از کشور 
برشمرد، اظهار کرد: با همت متخصصان واحد خودکفایی پتروشیمی جم در سال ۱۳98 با 
بومی سازی بسیاری از قطعات مورد نیاز برای نخستین بار در ایران، تقریباً ۴.2 میلیون دالر 
صرفه جویی ارزی به ثبت رسید و از خروج ۵.۶ میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری شد.

شادکانی یادآور شد: اداره خودکفایی پتروشیمی جم با سه بخش اصلی شامل 
ساخت قطعات و تجهیزات خارجی اعم از تحریمی و غیرتحریمی موردنیاز واحدهای 
متقاضی با استفاده از توانمندی های سازندگان داخلی و در زمان فورس ماژور از طریق 
کارگاه مرکزی مجتمع، تهیه نقشه های ساخت و کتابچه فنی قطعات و تجهیزات با 
توجه به اولویت بندی از سوی نفرات اداره خودکفایی یا از طریق برون سپاری و بررسی 
و امکان سنجی ساخت قطعات یا تجهیزات خرید خارجی به صورت خودجوش یا با توجه 

به ارجاعات از سوی بخش های مربوطه مجتمع است.
رئیس خودکفایی پتروشیمی جم با تأکید بر ایجاد و تقویت روحیه خودباوری 
متخصصان واحد خودکفایی در این شرایط اقتصادی، برخی اقدام های مهم در سال های 

اخیر را به شرح زیر برشمرد:
• سفارش ساخت شفت اسکروهای اکسترودر واحد HD با برند JSW، ساخت و 

بومی سازی برای نخستین بار در ایران
 ۴۰۴۵-E مربوط به مبدل Thermo Panel Bank ساخت و تحویل یک دستگاه •

واحد بوتادین برای نخستین بار
• ساخت و تحویل انواع قطعات یدکی توربین، کمپرسور و پمپ توربین های مجتمع

 GABBIONETA ,FLOWSERVE ساخت قطعات یدکی انواع پمپ برندهای •
و قطعات کنترل ولوها مجتمع

• ساخت سینی های راکتورهای R,2۰۰۱-R-2۰۰2 واحد PE و همچنین ساخت گارد 
فیلترهای پکیج هیدروژن PSA-۴۰۱ برند UOP مربوط به واحد الفین و مهندسی 

SULZER معکوس سینی های تاوربرند
برند  با   ۶۵۱-T  ,2۰۳-T تاورهای  اینترنال  اقام  ساخت  و  معکوس  مهندسی   •

SULZER
• سفارش ساخت ”JSW” EXTRUDER SCREW ASSY شفت اسکروهای 
اکسترودر واحد HD ساخت و بومی سازی برای نخستین بار در ایران )جزو اقام تحریمی(

 IMPELLER SEAL, SHAFT SEAL, BUFFER( تحویل  و  ساخت   •
 LABYRINTH SEAL, LABYRINT SEAL )“ELLIOTT-EBARA”
COMPRESSOR مربوط به C-7۰2 واحد الفین در زمان اورهال و با توجه به عدم 

موجودی قطعات مذکور )جزو اقام تحریمی(
 IMPELLER SEAL, SHAFT SEAL, BUFFER( تحویل  و  ساخت   •
 LABYRINTH SEAL, LABYRINT SEAL )“ELLIOTT-EBARA”
COMPRESSOR مربوط به C-7۰۱ واحد الفین در زمان اورهال و با توجه به عدم 

موجودی قطعات مذکور )جزء اقام تحریمی(
• ساخت و تحویل یک دستگاه Thermo Panel Bank, shell مربوط به مبدل 

E-۴۰۴۵ واحد بوتادین برای نخستین بار
و   ۳۰8-Complete Tube Bundle E مبدل ها  انواع  تحویل  و  ساخت   •

E-2۰7 واحد الفین
• ساخت Gas Tip )طراح مشترک با واحد R&D( مربوط به کوره های الفین

مربوط  کمپرسور  و  توربین  یدکی  قطعات  از  بخشی  تحویل  و  ساخت   •
به,C ,۳۰۱,7۰۱,7۰2-CT-۳۰۱,7۰۱,7۰2 )جزو اقام تحریمی(

 GABBIONETA”,” ساخت و تحویل بسیاری از قطعات یدکی پمپ های برندهای •
 ,9۵2-P,9۵۱-P,2۰۴-P,2۰۱-P ,9۵8-P,2۵۴-P مربوط به ““FLOWSERVE

P,۳۰۴-P ,۴۰۳-P,2۰8-P-9۰۴,…… )جزو اقام تحریمی(

زیان هنگفت پتروناس مالزی در 3 ماه دوم امسال
شرکت نفت و گاز دولتی مالزی )پتروناس( در سه ماه دوم سال جاری میادی 

متحمل زیان هنگفتی شد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا از کواالالمپور، شرکت نفت و گاز دولتی مالزی 
)پتروناس( در سه ماه دوم سال 2۰2۰ میادی به دلیل کاهش درآمد و کاهش ارزش 

خالص دارایی ها با زیان هنگفتی روبه رو شد.
پتروناس روز جمعه )۱۴ شهریورماه( در بیانیه ای اعام کرد که زیان خالص این 
گروه در مقایسه با سود پس از کسر مالیات ۱۴ میلیارد و 7۰۰ میلیون رینگیتی پارسال، 

2۱ میلیارد رینگیت )حدود ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر آمریکا( بوده است.
درآمد این شرکت در سه ماه دوم نیز نسبت به مدت مشابه پارسال ۴2 درصد کاهش 
یافت و به ۳۴ میلیارد رینگیت رسید. این امر به دلیل کاهش میانگین قیمت تمام شده 
محصوالت و فروش کمتر فرآورده های نفتی، گاز فرآوری شده و گاز طبیعی مایع شده  
است.این گروه مالزیایی در نیمه نخست امسال نیز زیان خالصی معادل ۱۶ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون رینگیت داشت و درآمد آن نسبت به پارسال با 2۳ درصد کاهش به 9۳ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون رینگیت رسید.پتروناس همچنین انتظار دارد عملکردش در سال 

2۰2۰ به شدت تحت تأثیر قیمت پایین نفت و کاهش تقاضا قرار گیرد.
شرکت دولتی نفت و گاز مالزی اعام کرد: این صنعت در فضای چالش برانگیز 
و بی سابقه بازار که ناشی از تخریب شدید تقاضا که درپی همه گیری ویروس کرونا و 

عرضه مازاد بازار جهانی نفت ایجاد شده است، به کار خود ادامه می دهد.

تعمیرات اساسی مرکز اندازه گیری خانگیران انجام شد
تعمیرات اساسی مرکز اندازه گیری خانگیران در شرکت بهره برداری نفت و گاز 

شرق پایان یافت.
به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، فرشید خیبری، مدیر عملیات شرکت 
بهره برداری نفت و گاز شرق با اعام این خبر افزود: تعمیرات اساسی ساالنه تاسیسات، 

ضامن تولید پایدار گاز در فصول سرد سال است.
وی ادامه داد: از ساعات اولیه روز ششم شهریورماه، گاز ترش ارسالی به شرکت 
پاالیش شهیدهاشمی نژاد قطع و بر اساس هماهنگی بین دو شرکت، ایمن سازی و 
آماده سازی مرکز اندازه گیری با رعایت الزام های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی 

آغاز شد.
مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با تشریح برنامه تعمیرات 
اساسی تأسیسات مهم و راهبردی مرکز اندازه گیری بیان کرد: چهار هدر موجود در 
این مرکز، شریان های اصلی تأمین گاز پاالیشگاه است و از این رو اهمیت تعمیرات 
این مجموعه از این جهت است که نخست پایداری تأمین گاز ورودی به پاالیشگاه را 
تضمین می کند و از سوی دیگر با توجه به محدودیت زمان خاموش ماندن واحدهای 

تصفیه باید در کمترین زمان ممکن انجام شود.

هایما  750 میلیون، پژو پارس 250 میلیون؛

سایه سنگین دالل ها بر بازار خودرو!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

کت  شر مل  عا یر مد
پردیس  جدید  شهر  عمران 
واحد  هزار   ۱۴ اینکه  بیان  با 
مسکن مهر آماده تحویل به متقاضیان 
است گفت: قیمت هر متر مربع مسکن 
طرح اقدام ملی در شهر جدید پردیس 

فعًا متری ۳ میلیون تومان است.
سید مهدی هدایت - مدیرعامل 
 - پردیس  جدید  شهر  عمران  شرکت 
مراسم  یکشنبه(در  گذشته)  روز  صبح 
آغاز رسمی تحویل ۱۴ هزار واحد مسکن 
مهر اظهار کرد: امروز شروع تحویل ۱۴ 
هزار واحد مسکن مهر است. این برنامه 
قبل از افتتاح رسمی که در آینده توسط 
رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس 
انجام خواهد شد برگزار می شود که به 

تدریج واحدها را تحویل می دهیم.
معرفی  فرآیند  امروز  افزود:  وی 
دریافت  برای  بانک  به  متقاضیان 
دفترچه اقساط آغاز می شود سپس برای 
انشعابات به دستگاه های خدمات رسان 
شرکت  کارگزاری  به  واحد  تحویل  و 
عمران مراجعه می کنند. اگر کنتور بعضا 
نصب نشده به این دلیل است که باید به 

نام مالک صادر شود.
هدایت با بیان اینکه بعضی افراد 
که حدود ۴ تا ۵ هزار نفر هستند برای 
تحویل واحدهای خود مراجعه نمی کنند 
گفت: اقداماتی از قبیل افزایش نرخ سود 
درصد   ۱8 به  واحدها  این  تسهیات 
تاثیرگذار  نسبتًا  که  کرده ایم  آغاز  را 

بوده است.
شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
این وجود  با  تاکید کرد:  جدید پردیس 
از سال آینده سرعت سکونت در شهر 

پردیس بیشتر می شود.

آذرماه  داد:  خبر  همچنین  وی 
نیز  مهر  واحد مسکن  امسال ۱۰ هزار 

تحویل متقاضیان می شود.
درباره  ایسنا  به  پاسخ  در  هدایت 
میلیون   2۰ افزایش  وضعیت  آخرین 
اظهار کرد:  تومانی قیمت مسکن مهر 
این رقم با توجه به هزینه های ما بسیار 
ناچیز است از ابتدای سال ۱۴۰۰ میلیارد 
تومان در پردیس هزینه کرده ایم و این 
در حالی است که از محل دریافت 2۰ 
میلیون تومان حدود 22 میلیارد تومان 
میلیون   2۰ این  آورده ایم.  دست  به 

تومان هزینه نقل و انتقال نیست بلکه 
دولت  که  هزینه هایی  از  کمی  بخش 
برای واحدهای مسکن مهر انجام داده 
را از متقاضیانی که هم اکنون اقدام به 
می  دریافت  می کنند  فروش  و  خرید 
کنیم. متقاضیان اولیه و کسانی که قبل 
کردند  خریداری  را  واحد  خردادماه  از 

مشمول این افزایش قیمت نیستند.
یس  د ن پر ا عمر مل  عا یر مد
خاطرنشان کرد: زمانی که پروژه مسکن 
مهر پردیس آغاز شد دالر ۱۰۰۰ تومان 
بود و االن قیمت دالر 2۴ برابر شده لذا 

هزینه ها بسیار  باال رفته است.
وی با اشاره به تعهد شرکت عمران 
پردیس برای ساخت ۱۴ هزار واحد طرح 
تعداد  این  از  گفت:  مسکن  ملی  اقدام 
مسکن  تعاونی های  به  واحد  هزار   ۱۱
نیز در  مهر واگذار شده و ۳۰۰۰ واحد 
بخش  ثبت نامی است. در مراسمی که 
رئیس جمهور  ویدئوکنفرانس  حضور  با 
اقدام  واحدهای  اولین  می شود  برگزار 
قیمت هر  ریزی خواهد شد.  بتن  ملی 
متر مربع مسکن ملی در پردیس فعًا 

۳ میلیون تومان است.

مدیرعامل عمران پردیس خبر داد:

مسکن ملی پردیس فعاًل متری 3 میلیون تومان!

این  از  پیش  که  درحالی 
بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
 ۱۴ بود  کرده  اعام  کشوری 
راه  در  صندوق  این  زیرمجموعه  شرکت 
بورسی شدن قرار دارند، دومین هلدینگ از 
بازار  زیرمجموعه های این صندوق در راه 
سرمایه است و تا ماه آینده بورسی می شود.

صندوق  مدیرعامل   - افتخاری  اکبر 
بازنشستگی کشوری - اوایل مردادماه اعام 
کرده بود که در آغاز هیچ کدام از شرکتهای 
ما شرایط بورسی شدن را نداشتند، ولی پس 
بورسی  درباره  مرتب  جلسات  برگزاری  از 
شدن شرکتها، ۱۴ شرکت در مسیر بورسی 
شدن قرار گرفتند که از این میان، سه شرکت 

تا پایان سال وارد بازار بورس می شوند.
اعام  اخیرا  افتخاری  راستا،  این  در 
کرده که مقدمات پذیرش آتیه صبا در بورس 
در حال انجام و امید است که در ماه های 
گذاری  آینده شاهد حضور شرکت سرمایه 
آتیه صبا به عنوان دومین هلدینگ صندوق 

در تابلو بورس اوراق بهادار باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه ترکیب سبد 
دارایی های هلدینگ آتیه صبا از جنبه تنوع 
بر  است،  متنوع  تابعه  فعالیت شرکت های 
ضرورت نظم دهی و سامان بخشیدن آنها 
تاکید کرد و گفت: بسیاری از شرکت های 
این هلدینگ برای گذشته هستند و باید در 

خصوص کیفیت استمرار فعالیت آنها در آینده 
تصمیم گیری شود، چرا که اداره کردن این 
شرکت ها با تجهیزات و تکنولوژی قدیمی 
در  نیازمند ساماندهی جدی  و  است  دشوار 

ساختارشان هستند.
همچنین حجت اهلل میرزایی - معاون 
رفاه  و  کار  تعاون  وزارت  اقتصادی  امور 
اجتماعی - با اشاره به حداکثرسازی شفافیت 
در شرکت ها اظهار امیدواری کرد که با ورود 
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به بورس به 
عنوان یک شرکت کامًا شفاف، سالم و پاک 
سهامداران  تمام  استقبال  با  ملی  در سطح 

بورس مواجه شود.
و  مدیران  تغییر  اینکه  بیان  با  وی 
زیادی  میزان  به  مدیریتی  ترکیب  اصاح 

در بهبود شرکت و اداره دارایی های بخش 
تصریح  شود،  واقع  موثر  تواند  می  عمومی 
 ۱۳9۴ سال  از  که  است  این  واقعیت  کرد: 
وزارت  مدیران  وقت  سوم  یک  از  بیش 
در  و  ستاد  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون 
صندوق بازنشستگی کشوری صرف مسائل 
تابعه  های  شرکت  در  موجود  مشکات  و 
می  شاید  و  است  شده  صبا  آتیه  هلدینگ 
و  ترین  مسئله  پر  صبا  آتیه  گفت  توان 
پرحاشیه ترین هلدینگ وابسته به صندوق 
بازنشستگی کشوری بوده است، البته بخشی 
از این مسئله ناشی از ترکیب شرکت هایی 
است که تناسب و تجانسی با هم نداشته اند.

دوران  اینکه  بر  تاکید  با  میرزائی 
طی  هلدینگ  این  در  مالی  انضباطی  بی 

شده است، اظهار کرد: این استراتژی که 
بازنشستگی  و صندوق  وزارت  عالی  مقام 
اند و آن بورسی  کشوری در پیش گرفته 
کردن شرکت ها است تنها راهی است که 
راه تکرار خطا در آینده را خواهد بست و 
برای  بازگشت  بی  راهی  به  شفافیت  این 
که  امیدوارم  شد.  خواهد  تبدیل  ها  بنگاه 
اوایل  تا  آتیه صبا  گذاری  شرکت سرمایه 
دوستان  از  و  شود  بورس  وارد  ماه  آبان 
این  در  دارم  تقاضا  هم  بورس  سازمان 

کنند. تسریع  مسیر 
همچنین علیرضا عظیمی - مدیرعامل 
هلدینگ آتیه صبا - در مجمع عمومی ساالنه 
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا منتهی به 29 
اسفند ۱۳98 گفت: امیدوارم با ورود شرکت 
سرمایه گذاری آتیه صبا به بورس یکی از 
عرضه های قابل توجه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی را بعد از شستا شاهد باشیم و 
این صرفًا ورود یک شرکت سرمایه گذاری 
به بورس نیست، بلکه ورود شرکتی است که 
در گذشته چندان شفاف نبوده و همواره دچار 
حاشیه هایی بوده است و این مهم دوچندان 

قابل توجه خواهد بود.
بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری 
»وصندوق«  نماد  با  بازنشستگی  صندوق 
بازنشستگی  زیرمجموعه صندوق  نخستین 

بود که بورسی شد.

دومین هلدینگ زیرمجموعه صندوق بازنشستگی در راه بورس

سفته بازان و دالالن بازار ارز 
در حالی برای کسب سود بیشتر، 
افزایش  و  تقاضا  افزایش صوری 
کاذب قیمت ها در معامات شبانه را در دستور 
کار خود قرار داده اند که بازارساز با عرضه های 

گسترده به دنبال کنترل نوسانات ارز است.
نوسانات بازار ارز در هفته های اخیر تا 
حد زیادی کنترل شده که این موضوع بیش 
از هر چیز به عرضه های گسترده بازارساز در 

بازار باز می گردد.
بررسی میدانی نشان دهنده آرامش و ثبات 
در بازار است، اما در این میان، جوسازی های 
کاذبی توسط برخی دالالن انجام می شود که 

سعی در بر هم زدن این آرامش دارند.
پیگری ها حاکی است که بانک مرکزی 
قصد دارد با عرضه های گسترده نشان دهد که 
دست باال را در کنترل نوسانات ارز دارد. از سوی 
دیگر افزایش عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه 

نیما نیز در جریان است.
با این حال قیمت ها در بازار نسبت به 
و  سفته بازان  زیرا  می کنند،  مقاومت  کاهش 
دالالن با هدف کسب سود بیشتر به عنوان 

خریدار کاذب در بازار حضور دارند.
ایجاد تقاضای کاذب توسط دالالن

نکته جالب این است که هدف از خرید ارز 
در بازار توسط سوداگران، امید به افزایش قیمت 

در روزهای آینده نیست بلکه آنها در تاشند 
تا با خرید بیشتر مانع از ریزش قیمت ها شوند 
تا بتوانند ارزهای خریداری شده در هفته های 
قبل را با قیمت های باالتری به فروش برسانند.

این افراد،  افزایش صوری تقاضا را دامن 
زده اند و این در شرایطی است که خریداران 
زیرا  نمی کنند  به خرید  اقدام  بازار  در  واقعی 
تحرکات بانک مرکزی نشان دهنده کنترل 

قیمت ارز در روزهای آینده است.
در  همچنان  ارز  بازار  سفته بازان  اما 
معاماتی که گاهی حتی واقعی نیست و در 
بودن، کم عمق و کم حجم  واقعی  صورت 
شبکه های  در  را  کاذب  قیمت های  است،   

اجتماعی منتشر می کنند.

این گروه، عمده معامات از این دست 
را در معامات شبانه و تلفنی انجام می دهند تا 
قیمت های کاذب و حبابی در بازار ایجاد کنند 
و جو روانی را به سمت رشد قیمت ها سوق 
دهند تا خریداران خرد با سرمایه های کوچک 
به سمت خرید در بازار ارز حرکت کنند و دالالن 
نیز ارزهای در اختیار خود را به باالترین قیمت 

ممکن بفروشند.
تقاضای  ایجاد  در  شیوه عمل دالالن 
کاذب به این صورت است که با حضور خریدار 
کاذب در بازار، قیمت ها به سمت باال حرکت 
کاهش  نگران  خانگی  خریداران  و  می کند 
سرمایه های خود می شوند. بر این اساس، این 
خریداران خانگی که معموال شناخت خوبی هم 

از بازار ارز ندارند، برای حفظ سرمایه خود آن 
را به کاالیی در دسترس و البته با نقدشوندگی 

باال تبدیل می کنند.
 از نظر آنها، ارز گزینه مطلوبی به شمار 
می رود و بر این اساس اقدام به خرید انواع ارز 
)دالر و یورو( می کنند. در این میان، دالالن از 
فرصت سوءاستفاده کرده و دالرهای در اختیار 
خود را با قیمت گران به خریداران کم اطاع 

می فروشند.
در گام بعد، دالالنی که با سو استفاده از 
موقعیت،  دالرهای در دست خود را با قیمت 
گران فروخته بودند از بازار خارج می شوند و 
قیمت ها به یکباره روند نزولی پیدا می کند. 
بدین ترتیب سفته بازان و دالالن، سود هنگفتی 
را عاید خود کرده، اما خریداران کم اطاع دچار 

زیان می شوند.
پس از گذار از این تاطم، دالالن و سفته 
بازان منتظر فرصت بعدی می مانند تا از نوسانات 

بازار، ماهی سود خود را صید کنند.
برای مقابله با این دسته از فعالیت های 
سفته بازانه، اقداماتی مانند مقابله با کانال های 
تلگرامی اعام کننده قیمت های شبانه انجام 
شده است، اما به علت ماهیت کار بازار ارز که 
بخشی از آن به صورت غیر رسمی و حتی غیر 
مجاز است، نمی توان به صورت کامل با این 
اقدامات سفته بازانه برخورد و آنها را متوقف کرد.

رد پای معامالت شبانه در قیمت های حبابی بازار ارز
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گزارش  به  کرج-اکبری- 
توزیع  شرکت  عمومی  روابط 
دکتر  البرز  استان  برق  نیروی 
از  شریف  صنعتی  دانشگاه  ریس  فتوحی 
لبرز  ا استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
بازدید نمود. در ابتدای این بازدید گزارشی 
در سامانه نظارت مکانیزه به اطاع ایشان 
رسانده شد و متعاقبا دیدگاه ونظرات  دکتر 
فتوحی در خصوص غنی نمودن اطاعات 
مورد پایش در مرکز مکانیزه پایش شرکت 
موارد  خصوص  در  سپس  گردید.  اقتباس 
مدنظر شرکت ازجمله : تاب آوری وقابلیت 
اطمینان شبکه نیز با ایشان به شور ومشورت 
پرداخته شدو نیز مقرر گردید در این مقوله 
شریف   صنعتی  دانشگاه  مطرح  اساتید  با 
همکاری مشترک به عمل آمده و اقدامات 

الزم انجام شود.

بازدید رئیس دانشگاه صنعتی شریف از شرکت توزیع نیروی برق استان البرز جنوبی  خراسان  استان  تاریخ  در  امسال  دولت  هفته 
استثنایی بود

گروه خبری استان خراسان جنوبی رضا بهنام
استاندار خراسان جنوبی گفت: هفته دولت امسال، به جهت تعدد پروژه ها و 

حجم اعتبارات هزینه شده، در تاریخ استان بسیار استثنایی بود. 
وی تأکید کرد: محدودیت های مالی سبب شده از ابتدای سال تاکنون برخی 
هزینه های جاری کارکنان پرداخت نشود با این وجود مدیران و کارکنان دستگاه های 
اجرایی به دلیل عشق و عاقه و دلسوزی به صورت شبانه روزی در تاش هستند.

 به گفته وی، در برنامه های هفته دولت امسال در شمار پروژه های راهسازی، 
مسکن، بهداشت و درمان، گلخانه ها، عمران شهری و روستایی، برق رسانی و 

گازرسانی، آبخیزداری و بیابان زدایی رشد خوبی را شاهد بوده ایم.
 استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: با همکاری و همراهی متولیان امر در 
هیئات مذهبی و حسینیه ها و همچنین عزاداران حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( 
در محرم امسال، شاهد برگزاری مراسم باشکوه عزاداری با رعایت کامل پروتکل 

های بهداشتی بودیم.
 معتمدیان با بیان این مطلب در برنامه زنده تلویزیونی گفتمان هفته شبکه 
خوشبختانه  داشت،  وجود  که  دغدغه هایی  همه  کرد:علیرغم  نشان  خاطر  خاوران 

مراسم امسال با شکوه هر چه تمام تر برگزار شد.
وی با اشاره به این که در تاریخ شیعیان جهان، این اولین بار بود که مراسم 
عزاداری با محدودیت هایی برگزار می شد، تصریح نمود: دشمنان به دنبال بهره 
برداری از این شرایط و محدودیت ها بودند تا فضای دو قطبی ایجاد کنند و دین 

را در مقابل سامت مردم قرار دهند.
معتمدیان یادآور شد: همدلی و همراهی متولیان امر برگزاری مراسم در سازمان 
تبلیغات اسامی و مرکز رسیدگی به امور مساجد، ائمه جمعه و جماعات، روحانیون ، 
وعاظ، مداحان، مدیران و دست اندرکاران هیئت های مذهبی، هیئت امنای مساجد 
و حسینیه ها و تکایا، تمامی عوامل اجرایی و کلیه سوگواران و عزاداران در این 

موفقیت نقش داشته است.
وی این همراهی ها در خلق حماسه ایام محرم را قابل تقدیر خواند.

بازدید معاون امور مجلس و توسعه منطقه ای سازمان 
برنامه و بودجه کشور از طرحهای آب و فاضالب گیالن

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب 
استان گیان، معاون امور مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه 

کشور از طرح های آب و فاضاب گیان بازدید کرد.
سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و 
فاضاب استان گیان در این بازدید در راستای اجرای پروژه های آب و 
فاضاب استان تصریح کرد: طرح فاضاب مسکن مهر رشت در قالب اجرای 
شبکه جمع آوری فاضاب به طول ۵7۶۰ متر 82% پیشرفت فیزیکی داشته 
است که درصورت تخصیص اعتبار به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال ، پروژه تا 

پایان سال مالی 99 تکمیل خواهد شد.
رشت  مهر  مسکن  فاضاب  خانه  تصفیه  احداث  به  همچنین  وی 
نیازمند  و  دارد  فیزیکی  پیشرفت   %۵۶ پروژه  این  گفت:  و  نمود  اشاره 
۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار جهت تکمیل و بهره برداری تا پایان سال مالی 
به فومن  آبرسانی  آبفای گیان در تشریح طرح  باشدمدیرعامل  99 می 
، صومعه سرا و شفت گفت: در پروژه خط آبرسانی به شفت، اجرای خط 
انتقال به طول ۱۶ کیلومتر پیش بینی شده که با اجرای ۴,9 کیلومتر از 
خط انتقال، % ۳۰ پیشرفت فیزیکی دارد که با اجرای 2,۶ کیلومتر خط 
انتقال تا رودخانه شاخرز و حفر ۳ حلقه چاه، آب بصورت موقت تا شهر 
شفت انتقال می یابد و در صورت تخصیص اعتبار تا دهه فجر سالجاری 

به بهره برداری خواهد رسید.
مهندس حسینی پروژه خط انتقال رفت و برگشت به مخزن فومن را 
در ادامه اجرای این طرح اعام کرد و افزود: اجرای خط انتقال به طول 
اعتبار  ریال  میلیارد  نیازمند ۱۴8  فیزیکی %۱۰  پیشرفت  با  کیلومتر   ۴,2
جهت بهره برداری تا دهه فجر سالجاری می باشد که از این مبلغ 92 
میلیارد ریال هزینه خرید لوله و اتصاالت و ۵۶ میلیارد ریال هزینه اجرا 

پیش بینی شده است

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد؛
اعتماد  جلب  با  را  مثبتی  اتفاقات  گری  تسهیل  دفاتر 

مردم در توسعه محالت رقم زده اند
بازآفرینی فضاهای شهری  مشهد زهره وحیدی:مدیر عامل سازمان 
شهرداری مشهد، گفت: دفاتر تسهیل گری در راستای جلب اعتماد و مشارکت 

مردم در توسعه محات اتفاقات مثبتی را رقم زده اند.
اسامی  رئیس شورای  و  نشست شهردار  در  مجتبی شاکری روش 
شهر مشهد، با مدیران دفاتر تسهیل گری محات که با حضور سرپرست 
تسهیل  دفاتر  تشکیل  قانون  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  اقتصادی  معاونت 
گری در گذشته وجود داشته اما به دلیل عدم همگونی فرآیندهای آن با 
عادات مدیریت شهری و روند تسهیل گری تشکیل نشده بود و مدیریت 
شهری در این دوره با تدبیر شورای شهر، شهردار و با استفاده از تجربیات 
کان شهرهایی که سابقه آنها در حوزه بازآفرینی فضاهای شهری بیشتر 

بود، این دفاتر را راه اندازی کرد.
مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد بیان 
کرد: ما در فرایند تشکیل و راه اندازی دفاتر تسهیل گری وارد یک تجربه 
اجتماع محور وجود  و موضوعات  البته هرچند شرح وظایف  جدید شدیم 

داشت اما در چهارچوبی نظامند و منسجم نبود.
دفاتر  تشکیل  از  گذشته  یکسال  طی  کرد:  تصریح  روش  شاکری 
تسهیل گری، سازمان بازآفرینی و ارکان دفاتر تسهیل گری در این تجربه 
جدید همراه مدیریت شهری شدند و تجربیات و دست آوردهای زیادی را 

کسب کردند.
وی با اشاره به این که ورود به موضوع بازآفرینی محات و تشکیل 
یک  موضوع  این  کرد:  اضافه  نبود،  راحتی  تجربه  گری  تسهیل  دفاتر 
زیر  ها  نهاد  صرفا  نه  و  مختلف  های  سازمان  میان  بخشی  بین  بحث 
مجموعه شهری بود که نیازمند یک تعامل بسیار گسترده با سایر نهادها 

و سازمان ها است.
مشهد  شهرداری  شهری  فضاهای  بازآفرینی  سازمان  مدیرعامل 
تصریح کرد: در ستاد بازآفرینی شهری استان ها و شهرها، شاهد حضور 
29 عضو هستیم که در مشهد یک عضو بسیار موثر یعنی آستان قدس 
این موضوع  این ستاد حضور دارد که نقش مهمی را در  نیز در  رضوی 

ایفا می کند.
شاکری روش با بیان این که طی چند ماه گذشته، در حال تدوین 
فرایند های در نظر گرفتن مشوق هایی برای بازآفرینی بافت های شهری 
بودیم که می تواند ابزاردستی برای دفاتر تسهیل گری باشد، گفت: در طول 
یک سال گذشته دفاتر به دنبال جلب اعتماد و مشارکت مردم برای توسعه 
و باز آفرینی محات بودند و اکنون نیاز به ابزار دستی برای تشویق مردم 
لذا در همین راستا بسته های تشویقی تدوین  بودند  بیشتر  به مشارکت 

شده و با حمایت های شورای شهر به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: این مصوبه اکنون اباغ شده است و در فرایند بارگذاری 
بسته تشویقی و مشوق ها در نظام های مجموعه شهرداری هستیم که 
امیدواریم با همکاری بخش های مختلف شهرداری مشهد بتوانیم تا پایاین 
شهریورماه این مشوق ها را در تمامی سیستم ها و نظامات سامانه های 
شهرداری بارگذاری کنیم تا دفاتر تسهیل گری و مردم بدون هیچ مانعی 

از این مشوق ها برای توسعه و بازآفرینی محات هدف استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی:
جذب بیش از 137 هزار مشترک گاز طبیعی ازسال 1392 

تاکنون در سطح استان مرکزی
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:بزودی استان مرکزی بعنوان 
استان سبز کشور در زمینه گازرسانی به شهرها و روستاها معرفی خواهد شد. 
در ابتدای دولت یازدهم تعداد ۶72روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند بوده 
اند که با همت جهادی دولت های یازدهم و دوازدهم، این میزان به حدود 
99۴روستا رسیده است.به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی، 
محمدرضاسمیعی مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی ضمن عرض تسلیت 
بمناسبت ایام سوگواری سید وساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
و72تن از یاران باوفای ایشان وهمچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنر ضمن بیان مطلب فوق، افزود: تعداد مشترک هایی که در 
استان مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم از نعمت گاز برخوردار شده اند 
۱۳7 هزار مشترک بوده که  تا پایان سال جاری تعداد مشترکین این استان 
درکل به حدود ۵۶7 هزار مشترک خانگی،تجاری و صنعتی می رسد.وی با 
بیان اینکه حدود ۱۰ هزار و ۶۴9 کیلومتر شبکه در سطح استان مرکزی 
اجرا شده که ۳هزار و ۱۴۵کیلومتر آن در دولت یازدهم و دوازدهم بوده است 
که در کل شبکه اجرا شده در استان میزان ۴هزارو۱87کیلومتر در سطح 
شهرهاو۶هزارو۴۶۳کیلومتر در روستاهای استان اجرا شده است ، افزود: از 
29۳ هزار و28۶انشعاب نصب شده در این استان بیش از ۵۱هزار و99۰انشعاب 
در  ۱۶۴هزارو۴9۶انشعاب  شامل  که  است  شده  نصب  دولت  این  در  آن 
نصب  استان  روستاهای  سطح  در  و۱27هزارو7۳9انشعاب  شهرها  سطح 
گردیده است.سمیعی در ادامه تصریح کرد: در ابتدای دولت یازدهم تعداد  
مشترکین بهره مند از گاز طبیعی در استان مرکزی ۴۱۰هزارو8۳مشترک 
بوده است که با همت دولت یازدهم و دوازدهم همچنین تاش و همت 
همکاران این مجموعه، این میزان به حدود ۵۶7هزار مشترک رسیده است.

وی اذعان کرد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد خانوارهای شهری در ۳۴ شهر 
استان همچنین بیش از 98/7درصد جمعیت روستایی در سطح99۴روستا 
از نعمت گاز طبیعی برخوردار می باشندکه شامل ۴۰۴هزارو۵۰۳مشترک در 
سطح شهرها و ۱۶2هزارو7۶۰مشترک در سطح روستاهای استان می باشند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی:
بهزیستی استان مرکزی هفت هزار و ۵73 شغل پایدار 

ایجاد کرد
در دوره  نهاد حمایتی  این  استان مرکزی گفت:  بهزیستی   مدیرکل 
فعالیت دولت تدبیر و امید هفت هزار و ۵7۳ شغل پایدار برای مددجویان 

ویژه زیرپوشش استان ایجاد کرد.
زهرا امینی افزود: یک هزار و ۶82 مددجوی زیر پوشش این نهاد حمایتی 
سال گذشته تسهیات اشتغال زایی دریافت کردند. وی اظهار داشت: ۶۴۴ 
مددجو با هدف اشتغال جدید و یک هزار و ۳8 مددجو برای تثبیت شغلی 
در مجموع ۴۶ میلیارد ریال تسهیات اشتغالزایی از محل اعتبارات تبصره 
استان مرکزی گفت:  بودجه دریافت کردند. مدیرکل بهزیستی  قانون   ۱۶
سقف وام اشتغالزایی مددجویان این نهاد حمایتی از 2۰۰ به ۵۰۰ میلیون 
ریال افزایش یافته است. زهرا امینی افزود: ۴۵۰ نفر از مددجویان این نهاد 
حمایتی سال گذشته برای دریافت وام اشتغال به بانک های عامل معرفی و 

تسهیات دریافت کردند.
وی اظهار داشت: ۳۳7 میلیارد ریال تسهیات اشتغال از سوی بانک 
بانک   ۱۳ که   شده  داده  تخصیص  مرکزی  استان  بهزیستی  به  مرکزی 
عامل پرداخت آن را بر عهده دارند. مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: 
این تسهیات از منابع مالی بند ب تبصره ۱۶  قانون بوجه سال جاری در 
بخش های کارآفرینی، راه اندازی کارگاه های کوچک، توانمندسازی و خود 

اشتغالی معلوالن پرداخت می شود.

سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتي ایران هشدار داد:
ممنوعیت خرید و فروش اراضي شهرک ها و نواحي صنعتي 

در سایت هاي اینترنتي
پیرو مشاهده برخي اقدامات غیرقانوني و انتشار آگهي فروش اراضي 
شهرک ها و نواحي صنعتي در سایت هاي اینترنتي همچون دیوار، شیپور و 
... که به اختال در روند سرمایه گذاري حقیقي، منتفع شدن دالالن زمین 
و سوداگران و تحقق جرائم اقتصادي همچون کاهبرداري و انتقال مال 
انجامیده است، روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي  غیر 
صنعتي ایران براي تنویر افکار عمومي و هشدار به متخلفان، اطاعیه اي 

صادر نمود که متن کامل آن به این شرح است:
سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي ایران به عنوان یکي از 
سازمان هاي توسعه  اي زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظایف 
استقرار  براي  صنعتي  زیرساخت  هاي  توسعه  و  ایجاد  حوزه   در  حاکمیتي 
سرمایه گذاران و رونق تولید و اشتغال و حمایت از صنایع کوچک و متوسط 
در شهرک ها و نواحي صنعتي سراسر کشور را از طریق ۳۱ شرکت استاني 

تابعه خود به انجام مي رساند.
در این راستا شرکت شهرک هاي صنعتي استان ها با انعقاد قرارداد حق 
بهره  برداري از زمین، اعیاني و تأسیسات با متقاضیان سرمایه گذاري در 
شهرک ها و نواحي صنعتي، نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضي به 
آنان اقدام و پس از انجام تعهدات از سوي طرف هاي قرارداد، مشتمل بر اخذ 
گواهي پایان کار ساختماني، اخذ پروانه بهره برداري، تسویه حساب مالي و 
پرداخت قیمت منطقه اي ملک، عرصه را به نام آنان انتقال قطعي مي نماید.

با توجه به این که اشخاصي با هدف انجام عملیات سوداگري و سفته 
بازي قصد برهم زدن تعادل عرضه و تقاضاي زمین در شهرک هاي صنعتي 
را دارند، به گونه اي که با آگهي فروش اراضي در شهرک هاي صنعتي در 
در  حاکم  اقتصادي  نظم   ،... و  شیپور  دیوار،  همچون  اینترنتي  سایت هاي 
شهرک ها و نواحي صنعتي کشور را برهم زده و با اختال در روند سرمایه 
به زیان سرمایه گذاران  گذاري و منتفع شدن دالالن زمین و سوداگران 
حقیقي، زمینه براي تحقق جرائم اقتصادي همچون کاهبرداري و انتقال 
مال غیر فراهم خواهد شد، نسبت به انتشار چنین آگهي هاي غیرقانوني در 

سایت هاي اینترنتي مذکور هشدار داده مي شود.
حق  همچنین  ایران  صنعتي  شهرک هاي  و  کوچک  صنایع  سازمان 
قانوني خود مي داند با تمسک به هرگونه اقدام پیشگیرانه در سالي که از 
سوي مقام معظم رهبري به عنوان »جهش تولید« مزین شده است، اراضي 
واقع در شهرک ها و نواحي صنعتي سراسر کشور را از دست اندازي سفته 
بازان و دالالن خارج نموده و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران واقعي 

براي ایجاد واحد صنعتي مولد و اشتغال پایدار قرار دهد.
عموم هموطنان نیز در صورت مشاهده اقدامات غیرقانوني سودجویان در 
سایت هاي اینترنتي و همچنین در شهرک ها و نواحي صنعتي کشور مي توانند 
گزارش سوء جریان مربوطه را به سامانه پاسخگویي به شکایات سازمان 
 www.isipo.ir صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي ایران در نشاني

یا دورنگار مدیریت حراست به شماره 8877۰799 ارسال نمایند.

مدارس  بازگشایی  خصوص  در  گیری  تصمیم  مالک 
مصوبات ستاد کرونا استان خواهد بود

استاندار مازندران اولویت تصمیمات را به امر سامت اختصاص دادند 
و اگر مدیریت مردم محور استاندار و تاش های رئیس و معاونین دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران و کادر ایثارگر بهداشت و درمان در سطح استان نبود 
با توجه به شرایط ویژه ای که استان با آن مواجه است،  قطعًا با بحران 
سختی روبرو می شدیماولیا محترم با هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش 
شهرستان و مدیران و کادر آموزشی مدارس در خصوص وضعیت آموزشی 

دانش آموزان برنامه ریزی خواهند نمود
ماک آموزش حضوری پس از تایید ستاد کرونا استان و رعایت پروتکل 

های بهداشتی با تایید شبکه بهداشت و درمان شهرستان است.
با توجه به وضعیت قرمز استان و اولویت سامت دانش آموزان ، بستر 
آموزش مجازی فراهم است و برگزاری کاس های حضوری با تعیین شرایط 
و دستورالعمل های ستاد کرونای شهرستان و با تصمیم شورای مدارس و 

موافقت اولیا و مدیران مدارس خواهد شد.

علیرضا  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
اعوانی سرپرست شرکت گاز استان سمنان 
از برگزاری جلسه ارائه تحلیل نتایج پروژه 
شهرستان  سطح  در   IOP معیار  یکپارچه  اجراي 
سمنان خبر داد و گفت: این جلسه با حضور اعضای 
مدیریت  اجرایی  کارگروه  و  کمیته  مدیره،  هیئت 
خوردگی شرکت با هدف تشریح دستاوردهای حاصل 
از اجرای این پروژه و تبیین روش و نکات مرتبط با 
همزمان  نیز  شهرستان  گاز  ادارات  تمامی  برای  آن 

برگزار گردید.
اعوانی افزود: اجراي معیار پتانسیل خاموش لحظه 
اي در پایش هاي حفاظت کاتدي، جهت بررسي شرایط 

پوشش و میزان کارایي آن باالخص در خطوط در حال 
بهره برداري با طول عمر باال به عنوان یک شاخص 

مهم محسوب مي شود.
سرپرست شرکت گاز استان سمنان با اشاره به 
و  تجزیه  و  میدانی  عملیات  فاز  دو  در  پروژه  اجرای 
تحلیل فنی داده های برداشت شده، گفت: در فاز دوم 
این پروژه داده هاي برداشت شده از منظر معیارهای 
حفاظت کاتدی و همچنین نکات عملیاتی و تکنیک 
های طراحی مورد تحلیل قرار گرفت و نقاط ضعف 
پیشنهادي  هاي  روش  و  شناسایي  شبکه  پوشش 
تعمیراتي  آتي  هاي  ریزي  برنامه  جهت  تعمیرات 

ارائه گردید.

 سرپرست شرکت گاز استان سمنان یادآور شد: 
همزمان با اجرای این پروژه برقراري ارتباط سیستم 
موقعیت جغرافیائي )GIS( با داده هاي برداشت شده 
پیاده سازي گردید که این موضوع نقش بسزایی در  
انجام صحیح تحلیل هاي فني و بازنگري هاي مناسب 

در طراحي هاي مهندسي دارد.
الزم به توضیح است در این پروژه امکان سنجي 
استفاده از کوپن هاي حفاظت کاتدي با هدف افزایش 
دقت در پایش و کنترل سامانه های حفاظت کاتدي، 

با نصب یک کوپن آغاز گردید. 
اعوانی در پایان از تمامی همکاران ذینفع خود در 

اجرای این پروژه و شرکت مجری تقدیر نمود  

ارائه تحلیل نتایج پروژه هاي اجراي یکپارچه معیار IOP در سطح شهرستان سمنان 

با حضور مدیر عامل:
نشست بررسی مشکالت کمپرسور801 واحد الفین پتروشیمی ایالم برگزار شد

 با حضور مهندس نجفی 
مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
از  مدعو  کارشناسان  ایام، 
پتروشیمی اراک ، تبریز و منطقه عسلویه 
، کارشناسان شرکت نارگان، کارشناسان 
و مدیران مشاور مهندسی ، کارشناسان 
شرکت استورک ، کارشناسان و مدیران 
و  مدیران  از  جمعی  و  لفین  ا واحد 
نشست  ایام  پتروشیمی  سرپرستان 
واحد  کمپرسور8۰۱  مشکات  بررسی 

الفین پتروشیمی ایام برگزار شد.
ئیس  ر ن  یا جمشید ن  یو هما
پتروشیمی  لفین  ا حد  وا زی  ندا ه  ا ا ر
ترین  مهم  از  داشت:یکی  اظهار  ایام 
بخش های موجود در واحد الفین سیکل 
تجهیزاتی چون  است که شامل  تبرید 
کمپرسور، ظروف جداکننده و مبدل های 

حرارتی است.
مهندس جمشیدیان با بیان اینکه 
جهت راه اندازی این بخش مهم، واحد 
الفین اقدام به فشارگیری این بخش و 
استارت کمپرسور نمود که در حین راه 
و  برخورد  مشکات  برخی  به  اندازی 

مجبور به توقف این تجهیز شد، افزود: 
تا کنون به دالیل مختلفی این تجهیز 
هر  که  است  شده  خارج  سرویس  از 
از  پس  انداز،  راه  نفرات  تاش  با  بار 
تجزیه و تحلیل روند و بررسی عوامل، 
مشکات  و  انجام  اصاحی  اقدامات 

رفع شده است.
وی ادامه داد: در شرایط معمول، 
راه اندازی این تجهیز به گونه ای است 
زمان  در  دستگاه  خارجی  سازنده  که 

استارت در سایت حضور دارد که با توجه 
به شرایط فعلی تحریم  و عدم ارتباط با 
سازندگان خارجی، نفر سازنده در سایت 
حضور نداشته و راه اندازی این تجهیز 
به دست نیروهای بومی و گروه راه انداز 

داخلی انجام می گیرد.
رئیس راه اندازی الفین با اشاره به 
اینکه در حین آخرین استارت کمپرسور، 
گروه راه انداز با مشکل جدیدی روبرو 
شد و مجبور به توقف تجهیز و بررسی 

جهت  راستا  این  در  شد،افزود:  عامل 
استفاده از تجارب کازشناسان حاذق از 
و  اراک  پتروشیمی،   ، تبریز  پتروشیمی 

منطقه ویژه عسلویه دعوت بعمل آمد.
موضوع  این  گفت:  پایان  در  وی 
مورد بحث و تبادل نظر و بررسی اولیه 
رفع  جهت  نقطه نظراتی  و  گرفت  قرار 
جهت  اقداماتی  و  شد  مطرح  مشکل 
مرحله  در  و  ارائه  پیشنهادات  اجرای 

اجراست.

دکتر  حضور  با  صمیمی  نشستی  طی 
محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل توزیع برق 
گیان ، مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده 
مردم رشت در مجلس شورای اسامی و مهندس علی 
فتح الهی فرماندار این شهرستان به بررسی مسائل و 
مشکات حوزه توزیع برق پرداخته شد در ابتدا هنرمند 
ضمن تشکر از همراهی مسئولین استان با شرکت توزیع 
برق گیان در امر خدمت رسانی اظهار داشت : طرح 
با کابل  جایگزینی شبکه های فشار ضعیف فرسوده 
خودنگهدار، طرحی مهم و حیاتی است که طی یک 
پویش جهادی ازابتدای سال در سطح رشت و استان 

در حال اجراست.
 وی افزود :ترمیم شبکه های آسیب دیده بر اثر 
بحران های طبیعی از جمله بارش برف 98 در اولویت 

برخوردار و  از مناطق کم  این طرح، نخست  و  است 
عمدتا با فرسودگی باالی شبکه مانند منطقه حمیدیان 

رشت آغاز شده است.
مدیرعامل توزیع برق گیان همچنین به طرح 
جهادی افزایش تاب آوری شبکه های فشار متوسط 
استان اشاره کرد و گفت: اجرای این قبیل طرح ها و 
پویش ها نیازمند جذب اعتبار و منابع الزم است که 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسامی و مسئولین 
شهرستان و استان با توانمندی باالی خود می توانند 
نتیجتًا  و  زمینه  این  در  را  استان  برق  توزیع  شرکت 
خاطرنشان  کنندوی  همراهی  مردم  رضایت  کسب 
کرد: مبحث وصول مطالبات امری کاما حیاتی برای 
شرکت های توزیع برق می باشد زیرا تنها منبع درآمد 
اینشرکت ها برای توسعه و احداث و همچنین تعمیر 

و نگهداری شبکه ها و تاسیسات توزیع برق است و 
مشترکین از جمله سازمانها و ادارات استان با پرداخت 
بموقع بهای برق مصرفی می توانند کمک قابل توجه 

ای به اینشرکت برای خدمات رسانی داشته باشند.
 در ادامه مهندس کوچکی نژاد و مهندس فتح 
برق گیان  توزیع  از تاش های  تقدیر  الهی ضمن 
برای ارتقاء سطح خدمات رسانی،  به پیگیری مطالبات 
مردمی در حوزه پرداختند و خواستار حل مشکات مردم 

بویژه رفع ضعف برق برخی مناطق شدند.
در خاتمه مهندس کوچکی نژاد و مهندس فتح 
برای  الزم  های  پیگیری  جهت  مساعد  قول  الهی 
و  استان  درون  مراجع  از  الزم  اعتبار  و  منابع  جذب 
بیرون استانی را بجهت اجرای پروژه های مهم توزیع 

برق ارائه کردند

هم اندیشی برای حل مشکالت مردمی و تسریع در روند خدمات رسانی

دفترامورروستایی  حضورمدیرکل  با 
از  برخی  و  اصفهان  استانداری  وشوراهای 
مقامات، طرح آبرسانی به روستای کمیتک 

چادگان در هفته دولت به بهره برداری رسید.
آب  شرکت  آب  وتوسعه  بهرهبرداری  معاون 
تجهیز  با  کرد:  اعام  اصفهان  استان  وفاضاب 
 ۱۶۰۰ انتقال به طول  یک فقره چاه، اجرای خط 
طرح  مترمکعبی   ۴۰۰ مخزن  یک  احداث  و  متر 
بهره  به  چادگان  کمیتک  روستای  به  برسانی  آ

رسید. برداری 
پروژه  این  اجرای  با  اینکه  بیان  اکبریبا  ناصر 
دسترسی پایدار اهالی این روستا به آب شرب سالم 
و بهداشتی فراهم شد، عنوان کرد:روستای کمیتک  

به دلیل جاذبه های گردشگری در چند سال اخیر با 
افزایش تعداد گردشگران مواجه گردیدهو این عامل 

افزایش تقاضای آب را به همراه داشته است. 
وی افزود: در سالهای اخیر جمعیت این روستا 
با رشد ۵ درصدی  مواجه بوده و هم اکنون جمعیت 
درحالیست  این  است،  نفر   8۳۵ بر  بالغ  روستا  این 
که در بهار و تابستان جمعیت این روستا به بیش از 

۱۵۰۰ نفر می رسد.
اکبری با اشاره به مخزن ۱۰۰ متر مکعبی این 
روستا عنوان کرد: تا قبل از اجرای این طرح ظرفیت 
متر مکعب  روستا حدود ۱۰۰  این  مخزن ذخیره ی 
بوده که پاسخگوی نیاز ساکنان روستا نبوده است و 
هم اکنون از این مخزن به عنوان تقلیل فشار شبکه 

در برخی از ساعات شبانه روز استفاده می شود.
یکی  را  آب  قطعی  بعضا  و  آب  فشار  افت  وی 
از چالش های مهم اهالی روستای کمیتک برشمرد 
دلیل کاهش  به  و تصریح کرد:در چند سال گذشته 
ذخیره  مخزن  محدود  بسیار  ظرفیت  و  چاه  آبدهی 
شرب  آب  به  پایداری  دسترسی  روستا  این  اهالی 
با  که  طرح  این  اجرای  با  خوشبختانه  و  نداشتند 
اعتباری بالغ بر ۶,۵ میلیارد ریال در دستور کار قرار 

گرفت، این چالش برطرف شد.
آب  شرکت  آب  وتوسعه  بهرهبرداری  معاون 
این  اجرای  با  داد:  ادامه  اصفهان  استان  وفاضاب 
پروژه  بیش از 28۰ خانوار در روستای کمیتک تحت 

پوشش طرح آبرسانی پایدار قرار می گیرند.

بهره برداری از طرح آبرسانی به روستای کمیتک چادگان
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مدیرعامل شرکت توانیر 
به  امید«  »برق  طرح  گفت: 
تصویب هیات وزیران رسیده 
و بزودی در سراسر کشور اجرا می شود. 
محمد حسن متولی زاده در حاشیه آیین 
بهره برداری از پروژه های صعنت برق در 
استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگاران 
، افزود: در این طرح مشترکان خانگی به 
سه دسته پرمصرف، خوش مصرف و کم 
مصرف تقسیم بندی شده و کم مصرف 
ها از پرداخت ۱۰۰در صد قبوض برق 
در  کرد:  اضافه  شد.وی  خواهند  معاف 
آینده نزدیک از طریق تلفن به تمامی 
مشترکین خانگی اعام خواهد شد که 
تا  دارند  قرار  مصرف  گروه  کدام  در 
اقدامات الزم را برای استفاده از مزایا، 
انجام دهند. این طرح  پاداش  و  منافع 

اجرای  با  امیدواریم  اینکه  بیان  با  وی 
این طرح مصرف برق دو گروه خوش 
مصرف و پرمصرف کاهش یابد، اظهار 
داشت: این طرح فرصت مناسبی برای 
را  همه مشترکان است که مصرفشان 
درصدی  صد  تخفیف  از  و  کرده  کم 
بهای برق برخوردارشوند.او اضافه کرد: 
گروه پرمصرف بدون اینکه سطح رفاه 
اقدامات  انجام  با  آید  پایین  زندگیشان 
سلول  از  استفاده  مانند  بسیارساده 
برق  از  مقداری  می توانند  خورشیدی 
مصرفی خود را تامین کرده و به گروه 
کم مصرف تبدیل شده و از مزایای این 
طرح برخوردار باشند.وی اصاح الگوی 
فرهنگ  مصرف،  مدیریت  و  مصرف 
و  زیست  محیط  از  حفاظت  سازی، 
روند  گیری  شکل  و  آلودگی  کاهش 
پایدار تامین برق را از جمله مزیت های 
اجرای این طرح عنوان کرد و ادامه داد: 
جامعه  رفاه  کاهش  و  نکردن  مصرف 
بلکه هدف  نیست  این طرح  اهداف  از 
صحیح مصرف نمودن و کاربرد منطقی 

و خردمندانه از انرژی الکتریکی است.
وی بیان کرد: مصرف بی رویه برق در 
واقع اتاف انرژی و هدر رفت سرمایه 
کشور است و همه باید تاش کنند با 
این  از  اطاع رسانی  و  فرهنگ سازی 
نعمت خدادادی استفاده درست و بهینه 
با  شود تا سرمایه کشور هدر نرود.وی 
اشاره به طرح های افتتاحی در استان 
اردبیل گفت: 9۵ درصد تجهیزات مورد 
استفاده در پروژه پست 2۳۰کیلو ولتی 
داشت:  اظهار  است،  داخل  آرتا ساخت 
که  آرتا  پست  از  بهره برداری  با  امروز 
با اعتبار 2 هزار میلیارد ریال در اردبیل 
احداث شده ۱8 درصد به ظرفیت نصب 
شده انتقال در این استان افزوده می شود.

وی افزایش پایداری تامین برق، کاهش 
فراهم  و  شبکه  تلفات  مگاواتی   ۵/7
جمله  از  را  استان  توسعه  زمینه  کردن 
آرتا عنوان  انتقال  اهداف احداث پست 
کرد.وی ساخت نیروگاه خورشیدی را از 

اولویت های وزارت نیرو برشمرد و بیان 
کرد: امروز همچنین نیروگاه خورشیدی  
۵/۱ مگاواتی آریان در سه راهی صحرا  
شهرستان گرمی مغان و 2/. مگاواتی در 
روستای سامیان اردبیل با اعتبار بیش از 
۱۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری می 
بیان  با  توانیر  شرکت  رسد.مدیرعامل 
اینکه برق مصرفی استان اردبیل امسال 
در تابستان و اوج پیک بار ۴2۵ مگاوات 
بود، اضافه کرد: 2 برابر نیاز و مصرف 

استان برق در اردبیل تولید می شود.
متولی زاده با اشاره به وجود ظرفیت 
انتقال برق  نیروگاهی مناسب و شبکه 
با همکاری  داد:  ادامه  اردبیل  در  قوی 
شده  انجام  خوبی  اقدامات  استانداری 
برای  مناسبی  زمینه  و  ساخت  زیر  و 
توسعه صنعتی و کشاورزی این استان 

فراهم شده است.
اینکه هم اکنون هزار  با بیان  وی 
و 72۵ روستا در استان اردبیل از نعمت 

برق برخوردار هستند، گفت: مردم این 
برق  کمتر  کشوری  متوسط  از  استان 
مصرف می کنند و از این منظر الگوی 
مناسبی برای مردم سایر استانها هستند.

از ۴۶2 هزار مشترک  افزود:  وی 
خانگی برق در استان اردبیل ۳۵ درصد 
آنها در گروه کم مصرف بوده و مشمول 
دریافت پاداش تخفیف از دولت هستند.

سه پروژه تولید انرژی برق شامل پست 
2۳۰ کیلوولت آرتا و خطوط ارتباطی آن 
پنجشنبه  روز  خورشیدی  نیروگاه   2 و 
حضور  با  ویدئوکنفرانس  طریق  ز  ا
حسن  لمسلمین  ا و  حجت االسام 
روحانی در استان اردبیل به بهره برداری 
که  پروژه ها  این  اجرای  رسید.برای 
 9۴ سال های  در  آنها  اجرایی  عملیات 
و 98 آغاز شده ، در مجموع 2 هزار و 
۱۵۶ میلیارد ریال هزینه شده و با افتتاح 
آنها برای 7۰ نفر فرصت اشتغال مستقیم 

فراهم شده است.

طرح »برق امید« در آینده نزدیک در کشور اجرا می شود سرمایه گذاری فوالد مبارکه در احداث شبکۀ فاضالب شهرستانهای 
مبارکه و لنجان مصداق بارز کار جهادی است 

فاطمه کربایی-احداث شبکۀ فاضاب مبارکه در سال ۶2  آغاز شد و تا سال 
92 با اعتبارات دولت ۳۰ درصد آن پیش رفت. تا اینکه پس از قراردادی که شرکت 
آب و فاضاب استان با فوالد مبارکه منعقد ساخت و این شرکت پای کار    آمد، 
سرعت اجرای شبکۀ فاضاب ۱۴ برابر شد و پروژه ای که در طی ۳۰ سال ۳۰ درصد 
پیشرفت داشت، امروز با سرمایه گذاری فوالد مبارکه، همکاری شرکت آب و فاضاب 
و حمایت مسئولین منطقه به بیش از 9۵ درصد پیشرفت رسیده است. فوالد مبارکه 
علی رغم توافق اولیه، شهرهای دیگر را هم پوشش داده و فراتر از تعهدات خود کار 

کرده است. اجرای این پروژه واقعا قابل تقدیر است.
 مطلب فوق بخشی از سخنان مهندس هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضاب استان اصفهان، در جلسۀ بررسی مشکات شهرستان مبارکه در حوزۀ آب 

و فاضاب بود.
در این جلسه که با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان و کارشناسان شرکت 
آب و فاضاب استان اصفهان، خانم دکتر صالحی نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه در 
مجلس شورای اسامی، اصغر هدایت فرماندار و جمعی از شهرداران و مسئوالن این 
شهرستان و نمایندگان شرکت فوالد مبارکه در محل فرمانداری مبارکه برگزار شد، 
نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه، فرماندار، شهرداران، بخشداران، رئیس محیط زیست 
و سایر مسئولین مربوطه مباحث و مشکات شهرستان در حوزۀ آب و فاضاب را 

مطرح کردند.
وی ادامه داد: ایجاد شبکۀ فاضاب در شهر مبارکه از سال ۶2 آغاز شده بود و تا 
سال 92 با اعتبارات دولت ۳۰ درصد پیشرفت داشت؛ تا اینکه با قراردادی که با فوالد 
مبارکه و در راستای مسئولیت های اجتماعی این شرکت منعقد شد، شرایطی فراهم شد 
تا میزان برداشت فوالد مبارکه از آب زاینده رود با جایگزینی پساب تصفیه شدۀ شهری و 
صنعتی کمتر  و فشارهایی هم که از دیگر استان ها به اصفهان وارد بود تعدیل گردد.

امینی ضمن ابراز خرسندی از اینکه اجرای این پروژه به عهدۀ فوالد مبارکه 
گذاشته شد، ادامه داد: چاه هایی که قبا برای دفع فاضاب به روش سنتی حفر می شد 
مشکات بسیار زیادی داشت و جدا از جنبۀ سامت و بهداشت، برای تمامی زیرساخت ها 
از جمله تأسیسات زیرزمینی و آسفالت معابر    و خانه های شهروندان مشکل ساز بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان اجرای این کار را مصداق بارز 
کار جهادی دانست و گفت: این پروژه اتفاق بسیار بزرگی بود و تا امروز حدود ۳۰۰ تا 
۴۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان برای آن هزینه شده است. در واقع کاری که در 
شرایط اقتصادی امروز کشور برای دولت امکان پذیر نبود، ظرف ۴ تا ۵ سال به فرجام 

خوش رسید و این همان پیروزی در جبهۀ جنگ است.
وی از سرمایه گذاری شرکت آب و فاضاب در بسیاری از شهرهای استان از 
جمله شاهین شهر، دولت آباد و نجف آباد، بُرخوار، اصفهان، فوالدشهر و بهارستان برای 
جمع آوری و بازیافت پساب خبر داد و گفت: این کار بسیار حائز اهمیت و ضروری 
است؛ چراکه آیندۀ رودخانۀ زاینده رود  و   وضعیت سفره های زیرزمینی مشخص نیست 

و باید به فکر استفادۀ بهینه از منابع آبی باشیم. 

رئیس دانشگاه سمنان: 
آغاز کالس های دانشگاه سمنان از هفته آینده خواهد بود

رئیس دانشگاه سمنان از پیش بینی بسته ترکیبی حضوری و غیرحضوری برای 
سال تحصیلی جدید در این دانشگاه خبر داد و افزود: آغاز کاس های دانشگاه سمنان 

از هفته آینده خواهد بود.
 مسعود نصیری زرندی در نشست خبری با جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه 
که در سالن اجتماعات پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان برگزار شد اظهار داشت: 
سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها از هفته آینده برای دانشجویان در حال تحصیل و 
از آبان ماه برای دانشجویان جدیدالورود به 2 صورت مجازی و حضوری آغاز می شود.

وی با اشاره به انجام الکترونیکی ثبت نام دانشجویان با هدف حفظ سامتشان 
گفت: بسترهای الزم برای برگزاری کاس ها به صورت غیرحضوری فراهم شده است.

رئیس دانشگاه سمنان اظهار داشت: دانشگاه سمنان برنامه های تحصیلی خود را مبتنی 
بر تصمیمات ستاد ملی کرونا و وضعیت منطقه دانشجویان دنبال می کند.

نصیری زرندی در مورد دروس عملی و آن دسته از دروسی که نیازمند به حضور 
در آزمایشگاه هست نیز گفت: این کاس ها با حفظ فاصله گذاری فیزیکی و رعایت 

کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می شوند.
وی در مورد فعالیت های عمرانی در این دانشگاه نیز اظهار. دشت: تمام پروژه های 
عمرانی دانشگاه سمنان در حال عملیاتی شدن هستند و هیچ کدام تعطیل نیستند و 
تعدادی از این پروژه ها آماده بهره برداری هستند اما افتتاح رسمی آنها در دهه فجر 

انجام می شود.
نصیری زرندی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱2 هزار و ۵۰۰ دانشجو در این 
دانشگاه در حال تحصیل هستند خاطرنشان کرد: رشته های جدیدی نظیر مهندسی نفت، 
صنعت مبلمان و مدیریت سیستم ها به رشته های موجود در دانشگاه سمنان اضافه شده اند.

وی مهم ترین استراتژی های دانشگاه سمنان را تدوین نظام آموزشی و پژوهشی 
فرصت محور، مزیت محور و نیاز محور عنوان کرد و افزود: تقویت و توسعه مشارکت 
محور، متنوع کردن منابع مالی، سرمایه ای و اعتباری دانشگاه، توسعه مدیریت ارتباطات 
دانشگاه با رویکرد پاسخ نیاز محور به جامعه و صنعت، ایجاد مراکز علمی، پژوهشی 
و فناوری مبتنی بر مزیت استراتژیک دانشگاه سمنان، استانداردسازی و به روزرسانی 
و  اهداف  دیگر  از  دانشگاه سمنان  آموزشی  نرم افزاری  و  سامانه های سخت افزاری 

راهبردهایی است که با جدیت دنبال می شوند.
رئیس دانشگاه سمنان از دیگر راهبردهای حوزه معاونت پژوهشی و فناوری 
دانشگاه سمنان را ارتقای سطح خدمات و منزلت اجتماعی دانشجویان در جهت رشد 
و تعالی فرآیند آموزشی، تحول نظام اداری با رویکرد نظام اداری کارآمد و بهره ور، 
ارتقای جایگاه فرهنگی و اجتماعی دانشجو با رویکرد دانشجوی آگاه و با بصیرت و 
ایجاد و توسعه گروه های پژوهشی در پژوهشکده های نیاز محور برشمرد.نصیری زرندی 
اظهار داشت: برای تحقق هر یک از راهبردهای برنامه های حساس سازی، توسعه 
محدوده و شعاع اثرگذاری، شبکه سازی، نهادسازی خدمات نوین و مهارت افزایی در 

نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به عزم دانشگاه سمنان برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم 

با توسعه واحدهای فناورانه گفت: دانشگاه سمنان دارای ۱۱8 واحد فناورانه است.
سیف اهلل سعدالدین معاون پژوهشی و  فناوری دانشگاه سمنان نیز پژوهش را 
از مهم ترین مؤلفه ها در تحقق شعار سال بانام »جهش تولید« دانست و گفت: از 9 
هزار و 27۱ مقاله تولیدشده در دانشگاه سمنان تا کنون ۶ هزار و 2۱8 مقاله به صورت 

جهانی به ثبت رسیده است.
وی از مهم ترین اهداف و رویکردهای دانشگاه سمنان را ارتقای کیفی آموزش و 

پژوهش بر پایه برنامه ریزی های کارشناسی شده و مدون عنوان کرد

رشد 2 برابری کشفیات چوب آالت جنگلی در گیالن   
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیان ، 
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیان گفت: متاسفانه شاهد تغییر در شگردهای 
قاچاق چوب هستیم وی افزود برخی از کشفیات در داخل خودروهای سواری بوده و 
برخی از قاچاقچیان خانواده خود را به همراه دارند سرهنگ محمد قربانی لرد ، با اشاره 
به افزایش دو برابری کشفیات چوب آالت جنگلی قاچاق، اظهار کرد: در پنج ماهه 
نخست سال گذشته ۳۳۰ پرونده و در مدت مشابه امسال ۶9۱ پرونده قاچاق چوب 
تشکیل دادیم که نشان دهنده افزایش ۱۰9 درصدی در تعداد پرونده هاست فرمانده 
یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیان با اشاره به دستگیری 97 
قاچاقچی چوب آالت در پنج ماهه سال 98، تصریح کرد: در پنج ماهه امسال با رشد 
۳۱۵ درصدی، 87۶ نفر را دستگیر کردیم. قربانی لرد، با بیان اینکه استان گیان ۵۰ 
درصد زراعت چوب کشور را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: گیان در بین استان های 
شمالی نیز بیشترین زراعت چوب را به خود اختصاص داده و تامین کننده چوب مورد 
نیاز صنایع سلولزی است لذا برخی از پرونده های تشکیل شده در حوزه قاچاق چوب 
مربوط به فقدان پروانه حمل در پروژه های جنگل داری است و صرفا مربوط به قطع 

درختان از داخل جنگل نیست.

بزرگترین تعمیرات اساسی پاالیشگاهی کشور کلید خورد
با جذب سه هزار و چهارصد  پاالیشگاهی کشور  اساسی  تعمیرات  بزرگترین 
نیروی کار ماهر و متخصص ” ویژه اورهال” در شرکت پاالیش نفت امام خمینی 
)ره( شازند آغاز بکار کرد. به گزارش روابط عمومی بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی 
با شرکت ملی پاالیش و پخش ، اولین روز آغاز رسمی این اتفاق مهم تعمیراتی است 
که از ماهها قبل برای این چنین روزی ، با  شناسایی و جذب 9۰ درصد نیروهای 
بومی شهرستان شازند و استان مرکزی و بر اساس ضوابط و تشکیل کمیته ای با 
حضور نمایندگان فرمانداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی)ره( شازند حاصل شد و به کار گرفته شده اند. بنا بر این گزارش تمامی 
افراد جذب شده، دوره های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست)HSE( به 
خصوص راههای جلوگیری و مقابله با گسترش ویروس کرونا را زیر نظر کارشناسان 
مربوطه گذرانده اند. این گزارش می افزاید عملیات تعمیرات اساسی شرکت پاالیش 
نفت امام خمینی)ره( شازند با فعالیت یک هزار و ۵۰۰ نفر آغاز و در نقطه اوج خود 
سه هزار و ۴۰۰ نفر در این فرآیند حضور خواهند یافت و مراحل آخر این عملیات نیز 
با بکارگیری ۵۰۰ تا ۶۰۰ نیروی انسانی انجام خواهد شد که همه مراحل با تاکید 
بر رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و نظارت  مستمرکارشناسان مربوطه و 
ارائه لوازم حفاظت فردی در برابر بیماری کووید ۱9 به صورت روزانه انجام می شود.

 در تعمیرات اساسی امسال  چهار پیمانکار تخصصی بومی استان مرکزی 
نیز برای انجام این فرآیند جذب شده که در حوزه های تامین نیروی انسانی، تأمین 

ماشین آالت ، تجهیزات و تخیله و شارژ کاتالیست فعالیت می کنند.

آموزش ترکیبی مناسب ترین 
راهکار آموزشی پیشنهادی دوران کرونا

دکتر اشرف السادات شکرباغانی*  
نگرانی از شیوع بیماری کرونا همچنان در جهان و در کشور ما جدی است در 
این راستا  برنامه ریزان آموزشی به فکر اجرای راهکار مناسب برای وضعیت های نامعلوم 
آموزشی سال تحصیلی جدید   ۱۴۰۰-۱۳99 در دوران کرونا و پساکرونا هستند و برای 

سال تحصیلی جاری آموزش ترکیبی را  مناسب ترین راهکار آموزشی پیشنهاد می کنند.  
آموزش ترکیبی »آموزه ای از آموزش حضوری و آموزش در فضای مجازی خواهد 
بود« که در شرایط خاص  کرونایی، بسته های آموزشی و تلویزیون نیز پای کار هستند. 
با توجه به شرایط متفاوت تعلیم و تربیت سهم  هریک از بخش ها در این بسته ترکیبی 

مشخص می شود.
به نظر می رسد که یادگیری ترکیبی با داشتن مزیت های هر دو رویکرد آموزش )سنتی 
و الکترونیکی( یک  رویکرد مؤثر برای افزایش اثربخشی یادگیری، سهولت دسترسی به 
مواد آموزشی باشد. همچنین به دلیل  ارائه فرصت های مختلف به منظور یادگیری، موجب 
آن می شود که در کنار افزایش جذابیت آموزش، به  تفاوت های فردی فراگیران نیز به طور 
مناسبی توجه شود، زیرا همه افراد به یک شیوه یاد نمی گیرند و به  همین دلیل استفاده از 

روش های مختلف برای آموزش ضروری به نظر می رسد.
با توجه به ماهیت آموزش، پویایی آن، نوع محتوا و غیره، معلم می تواند دو روش 
آموزش حضوری )سنتی( و  آموزش مجازی )الکترونیکی( را ترکیب کند این روش به 
معلم کمک می کند تا برنامه و قواعد یادگیری را  به بهترین نحو برآورده کند. راهکارهای 
آموزش ترکیبی را می توان در فرمت های مختلف ارائه داد. هرکدام  از این روش ها، ارزش 
منحصربه فردی را ارائه می دهند.با توجه به بحران کرونا معلمان اغلب نیازهای آموزشی 
را نمی توانند به طور کامل با رویکرد حضوری و یا یک  رویکرد کامًا آناین برطرف 
کنند. اساساً، برای رسیدن به نتایج موردنیاز، مجبورند بخشی از محتوای درس  را با رویکرد 
حضوری و بخشی دیگر را به صورت مجازی ارائه دهند. به این دلیل ترکیبی از هر دو 

رویکرد،  یعنی »آموزش ترکیبی« ضروری است. 
برای اجرای آموزش با رویکرد مجازی به پلتفرم مناسب و بومی نیاز است  .   برای 
این منظور راه اندازی  شبکه شاد در سال تحصیلی ۱۳99-۱۳98 تجربه ای موفق در بین 
کشورهای منطقه و امتیاز بزرگی برای  آموزش وپرورش بود. گرچه موقع استقرار و گسترش 
شبکه شاد دانش آموزان و به ویژه معلمان هنگام کار با  این شبکه از مشکات شبکه، قطعی 
و کندی اینترنت رنج بردند، اما با برطرف کردن مشکات موجود در  شاد برای سال تحصیلی 
پیش رو؛ آموزش مجازی از طریق شبکه شاد، استفاده مناسب و مطلوب از ظرفیت  شبکه 

ملی مدارس )رشد( برای آموزش دانش آموزان ایران اسامی تأکید می گردد . 
رویکرد آموزش ترکیبی مزایای زیادی را نسبت به آموزش سنتی ارائه می دهد. برخی 

از مزایای یادگیری  ترکیبی برای دانش آموزان عبارت اند از:  
 ۱.  یادگیرنده محور است و کنترل بیشتری را برای دانش آموزان فراهم می کند.  

 2.  عاوه بر انعطاف پذیری که برای دانش آموزان ایجاد می کند، دسترسی به منابع 
آناین را فراهم  می سازد.  

بحث های  می توانند  دانش آموزان  یافت،  پایان  مجازی  ازآنکه کاس  پس    .۳ 
موضوعی را )درصورتی که  صوتی باشند( مجدد گوش دهند یا )درصورتی که تصویری 

باشند( مشاهده کنند.  
 ۴.  معلمان می توانند با تولید محتوای سرگرم کننده و راهکارهای جالب و پرطرف دار، 

تجربه یادگیری  بهتری را به وجود آورند که موجب یادگیری بیشتر شود. 
 ۵.  با توجه به محتوای درسی و شرایط محیطی موجود در شهرهای مختلف )وضعیت 
سفید، زرد یا  قرمز(، آموزش نمی تواند به آموزش حضوری )سنتی( محدود شود؛ بلکه الزم 

است از طریق پلتفرم  آناین )سامانه شاد( مسیرهای یادگیری ادامه یابد.  
اگر ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تشکیل دهنده یادگیری ترکیبی، به خوبی نیازسنجی، 
طراحی، اجرا،  ارزشیابی و بازخورد بگیرند؛ می تواند به عنوان یک رویکرد منطقی و منعطف، 

بر بهبود عملکرد  تحصیلی یادگیرندگان تأثیر فراوان داشته باشد. 
به منظور اجرای آموزش ترکیبی دست اندرکاران آموزش الزم است هرچه سریع تر 

به دنبال راه حل هایی  برای رفع مشکات زیر باشند:  
 ۱.  تدابیری برای مناطقی که تحت پوشش آنتن مخابرات نیستند، اندیشیده شود. 

 2.  در راستای ارتقای توانمندی های معلمان، آموزش معلمان جهت آموزش الکترونیک 
و مجازی، ارائه  امکانات از قبیل محتوا، نرم افزار و سخت افزار بیاندیشند. 
 ۳.  برنامه خاصی برای تدریس در پایه اول ابتدایی در نظر بگیرند. 

 ۴.  دستورالعمل مناسب برای آموزش های خاص مدارس کودکان استثنایی )کودکان 
با معلولیت های  جسمانی متفاوت(، در نظر بگیرند. 

 ۵.  راهکاری برای آموزش در مدارس کپری، کانتینری و.. که در مناطق صعب العبور 
قرار دارند؛  اندیشیده شود. 

 ۶.  برای آموزش در مدارس عشایری، فرایند آموزشی مناسب در نظر گرفته شود. 
 7.  مسئوالن سامانه شاد بر رفع مشکات شبکه شاد متمرکز شوند و سال تحصیلی 

جدید در شرایطی  آغاز شود که ایرادهای سامانه شاد برطرف شده باشد . 
در این شرایط نمی توان محتوای هیچ یک از کتاب های درسی را به طور کامل 
حضوری یا غیرحضوری  معرفی کرد. بلکه بخشی از کتاب ها حضوری و بخش دیگر 

غیرحضوری خواهند بود . 
* دانشیار پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی

توزیع 43 میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی اردبیل
مدیر شرکت ملی پخش 
منطقه  نفتی  فرآورده های 
ماهه  پنج  در  گفت:  اردبیل 
میلیون  به ۴۳  نزدیک  گذشته سال99 
برداران  بهره  نفتگازبین  سوخت  لیتر 
توزیع  اردبیل  استان  کشاورزی  بخش 

شده است
 به گزارش روابط عمومی منطقه 
جلسه  در  مدنی  حجت  سید  اردبیل، 
نفتی  مواد  مصرف  تحلیل  و  تجزیه 
اظهار کرد: تخصیص سهمیه سوخت 
سطح  ساس  ا بر زی  ر و کشا بخش 
دوات  ا د  تعدا و  کشت  یر  ز زمین 
ین  ا بر  . می پذیرد نجام  ا کشاورزی 
نفتگاز  لیتر  هزار   28۰ روزانه  اساس 
در بین کشاورزان استان در این مدت 

توزیع شده است .
وی با اشاره به افزایش و توسعه 

افزود:  استان  در  کشاورزی  بخش 
به  مطلوب  خدمات  ارائه  راستای  در 
شهروندان و تحقق حقوق شهروندی و 
کسب رضایت مندی مشتریان، مصرف 
نفتگاز بخش کشاورزی نسبت به مدت 
درصد  شش   (  %۶ قبل   سال  مشابه 

افزایش  این  که  است  داشته  رشد   )
در  کشاورزی  بخش  توسعه  به  مربوط 

منطقه می باشد .
یع  ز تو به  مه  ا د ا ر  د مدنی  
بانکی  کارت  طریق  از  الکترونیکی 
توزیع  و  و تصریح کرد:تامین  و  اشاره 

مطلوب سوخت بخش کشاورزی استان 
یکی از وظایف اصلی این شرکت است 
با تاش همکاران وبا  که خوشبختانه 
برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته 
با سازمان جهاد کشاورزی استان این 
و  بانکی  ساخت  زیر  طریق  از  مهم 
مطلوبی  نحو  به  الکترونیکی  بصورت 

صورت پذیرفته است.
پخش  ملی  کت  شر یر  مد
با  اردبیل  منطقه  نفتی  فرآورده های 
اشاره به وضعیت مطلوب ذخیره سازی 
فرآورده های نفتی در تاسیسات انبار های 
نفت منطقه و ابراز اطمینان بابت سوخت 
تا  بخش کشاورزی  به  مطلوب  رسانی 
اتمام فصل کاری ، عنوان کرد: سوخت 
بخش کشاورزی توسط 2۴۰ فروشندگی 
به  استان  روستاهای  سطح  در  نفتگاز 

کشاورزان تحویل می شود.

آگهی مزایده پرونده کاسه 9۶۰۱۰۱9
به موجب پرونده اجرایی کاسه 9۶۰۱۰۱9 له خانم اقدس فرزانه و علیه آقای 
عباد قلی پور ، مقدار ۶۶ شعیر و 7۵ صدم یک شعیر مشاع از ششدانگ اعیانی )عرصه 
اوقافی می باشد( پاک ۴8۴8 فرعی از ۳۳ اصلی بخش سه ادربیل به نشانی اردبیل 
میدان باکری خیابان باکری روبروی ترانس برق پاک ۱22 تحت مالکیت آقای عباد 
قلی پور با حدود و مشخصات شماال: دیواریست به طول ۱۰,۱۰ متر به کوچه، شرقا 
دیوار به دیوار به طول 2۳,2۵ متر به ۳۳ اصلی جنوبا: درب و دیوار بطول ۱۰,۱۵ متر 
به خیابان و غربا: دیوار به دیوار بطول 2۴,۶۰ متر به ۳۳ اصلی که طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری دارای اعیانی احداثی به صورت زیرزمین ، همکف تجاری با بالکن 
تجاری و دو طبقه مسکونی در باالی تجاری و راه پشت بام با زیر بنای کل ۶7۵ متر 
و دارای  عرصه به مساحت 2۴2,8۰ متر با اسکلت فلزی احداث گردیده و طبقه همکف 
در وضع موجود با کاربری تجاری بصورت دو باب مغازه ) یکی از مغازه ها بزرگتر می 
باشد با کاربری کافه رستوران سنتی بهمراه نیم طبقه تجاری ومغازه کوچیکتر از ان 
با کاربری فروش تجهزات آشپزخانه می باشد ( نمای ساختمان در قسمت جلویی با 
آجر نما و پنجره آلومنیومی و در قسمت پشتی سمت حیاط فاقد نما سازی می باشد 
ساختمان از حد شمالی مشرف به معبر ۱8 متری و از حد جنوبی مشرف به فضای سبز 
خیابان  باکری می باشد . با حق انشعبات موجود، ارزش مقدار ۶۶ شعیر و 7۵ صدم 
یکشعیر از ششدانگ پاک مزبور به مبلغ ۳8,2۴2,۱87,۵۰۰ ریال ارزیابی گریده است 
. مقدار مذکور از پاک فوق از ساعت 9 الی ۱2 روز سه شنبه مورخ 99,7,۱ در اداره 
اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در اردبیل بزرگراه شهدا مابین میدان ججین و قدس 
از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ ۳8,2۴2,۱87,۵۰۰ریال شروع و به 
باالترین قیمت پشنهادی فروخته می شود . الزم به ذکر است  پرداخت بدهی های 
مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز درصورتی وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی باشد مزایده به روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده می باشد . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و 
در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه 

اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد. 
مهری کشفی مقدم – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل 

    رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم دلبر تباک فرزند محمد و کشور دارای شناسنامه ۱۵2۵ به شرح 
دادخواست به کاسه ۵۳۱/99/۵ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و جنین توضیح داده که شادروان کشور طمری فرزند عباس و خانبانو به شناسنامه 
شماره ۱۳8 در تاریخ ۱۳97/8/27 در اقامتگاه دائمی خود  بدرود زندگی گفته و 

ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
متولد   ۵72 شناسنامه  شماره  به  کشور  و  محمد  فرزند  خلیل  پور  صنمبر 

۱۳۳۰ فرزند متوفی
متولد ۱۳۴8  به شماره شناسنامه 7۳۱  فرزند محمد و کشور  تباک  خدادا 

فرزند متوفی 
 کریم تباک فرزند محمد و کشور به شماره شناسنامه 929 متولد ۱۳۵۰ 

فرزند متوفی 
 اسکندر پور خلیل  فرزند محمد و کشور به شماره شناسنمامه 7۳8 متولد 

۱۳۳۶ فرزند متوفی 
متولد   27۱۱ شناسنامه  شماره  به  کشور  و  محمد  فرزند  خلیل  پور  علی   

۱۳۳۰ فرزند متوفی
متولد   ۵7۵ شناسنامه  شماره  به  کشور  و  محمد  فرزند  خلیل  پور  کاظم   

۱۳۳2 فرزند متوفی
 عباس شاه محمدی فرزندخانمحمد  و کشور به شماره شناسنامه ۵۱۶8۰ 

متولد ۱۳2۴ فرزند متوفی 
دلبر تباک فرزند خان محمدو کشور به شماره شناسنامه ۱۵2۵ متولد ۱۳۳۰ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد .
    دفتر شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان ایام  

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر    ، رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
عادی  اسناد  به  رسیدگی  هیات   ۱۳99/۵/8 مورخ   ۱۳99۶۰۳۰۱۰22۰۰۱۵77
تعیین  ماده  قانون ۳  برحسب  رباط کریم  اماک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی سرور یوسفی فرزند حسن به شماره 
شناسنامه ۵ صادره از شهریار نسبت به ششدانگ اعیان شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۱2۰/28 مترمربع مفروز و مجزی شده قسمتی 
از پاک 9۴ فرعی مفروز و از قطعه تفکیکی از ۱۴7 اصلی واقع در حوزه ثبتی 
شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی شرف کریمخانی محرز گردیده .لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 : 99/۶/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/7/۱

احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و اماک رباط کریم

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

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

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

اصاحی  رأی  و   ۱۳98۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰27۰۴ شماره  رأی  بر  برا
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   ۱۳99۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱2۵۵
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اسماعیل جمالی فرزند 
باباخان به شماره شناسنامه ۳۴۱ صادره از در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۵۵۱۱۰/77 مترمربع از پاک شماره 82 – اصلی واقع در قریه حاجی 
آباد تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین – از مالکیت مشاعی اسماعیل جمالی 
در ازای سهمی مشاعی مالکانه محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱77
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۶/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۶/۱7
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد و اماک

آگهي حصروراثت
خانم حانیه ظهوری نشرودکلی به شماره شناسنامه ۶۵۳۰۰۶۱97۵  فرزند 
حسن از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن ظهوری نشرودکلی فرزند علی در تاریخ ۱۳99/۵/2۱ در شهرستان 
سنگر فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- محمد 
ظهوری نشرودکلی به ش ش ۶۵۳۰۱۴۱29۴ فرزند حسن نسبت فرزند 2-حانیه 
ظهوری نشرودکلی به  ش ش ۶۵۳۰۰۶۱97۵ فرزند حسن نسبت فرزند ۳-زهرا 
شایسته سروندانی به ش ش 2۵2۶ فرزند حسن نسبت همسر به غیر از وراث 
نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات 
را  مزبور  درخواست  مفاد    99/۰۶/۱۱-99۰۰27۵ شماره  به  ان  ثبت  و  قانوني 
دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل 
اختاف سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست 

صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی

 
آگهی تغییرات شرکت ایده ال پخش ارس با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 28۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳9۰8228 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳99 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ۱ - نام شرکت به » دارو سامت سرآمد ایرانیان » تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری قره ضیاءالدین )97۵۱9۵(

آگهی مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز ام وی ام مدل 92 رنگ سفید روغنی 
محمدزاده  نصراله  بنام  ایران۱2   2۴ 7۳۵ ب  انتظامی  شماره  به 
تمام فرزند محمد شماره موتور ۰۱۰۴۱۵ شماره شاسی ۱۰۰۱۳۳7 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است% م الف 7۰۱ تربت 

حیدریه-موسوی 

آگهی مفقودی 
برگ سبز موتور سیکلت آپاچی مدل 9۳ رنگ سفید به شماره 
انتظامی ۴۵۳8۴-777 بنام عاطفه مومنی فرزند محمدعلی کدملی 
۰92۱8228۵۵ شماره موتور 22۵۱2۵۰ شماره تنه 9۳۱۳۱۴۴ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است% م الف 2۵۱ 
تربت حیدریه
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شوك به کشتی ایران؛
محمد بنا استعفا کرد!

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بدالیل نامعلوم 
از سمت خود استعفا کرد.

فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی  بنا  محمد 
از  پس  بود  قرار  حالی که  در  و  ناگهانی  اقدامی  در 
از سمت  از سر گرفته شود،  تیم ملی  اردوی  ماه ها 

خود استعفا کرد.
بنا در گروه واتس آپ که ملی پوشان و کادر 
فنی تیم ملی در آن حضور دارند، استعفای خود را از 

سرمربی گری تیم ملی اعام کرده است.
وی در پیام خود ضمن خداحافظی از ملی پوشان، نوشته: سنم باال رفته و دیگر 
نمی کشم. رسول جزینی مربی تیم ملی نیز این موضوع را به حمید سوریان نایب رییس 
فدراسیون کشتی اطاع داده است. مسئوالن فدراسیون کشتی نیز ضمن بی اطاعی 

از این موضوع، می گویند بنا استعفای کتبی خود را به فدراسیون ارائه نداده است.

تصمیم عجیب فدراسیون والیبال ۴ روز پیش از آغاز لیگ برتر
باقی  ایران  برتر والیبال  تا آغاز فصل جدید لیگ  درحالی که فقط چهار روز 
مانده است، فدراسیون والیبال تعداد تیم های شرکت کننده در مسابقات را اضافه کرد.

فصل جدید لیگ برتر والیبال ایران قرار است از چهارشنبه ۱9 شهریور آغاز شود. 
در ماه های اخیر که مراحل اعام آمادگی، تسویه حساب و قرعه کشی مسابقات برگزار 
می شد، بارها مسوولین فدراسیون به قوانینی که خود این فدراسیون تصویب کرده بود 

بی توجی کردند و این قوانین را زیر پا گذاشتند.
در حالی که ابتدا اعام شده بود ۱2 تیم در مسابقات شرکت می کنند، تعداد تیم ها 
به ۱۴ تیم رسید و امروز هم فدراسیون به صورت رسمی اعام کرد که فصل جدید لیگ 
برتر با حضور ۱۵ تیم برگزار می شود.چهارشنبه هفته گذشته فدراسیون والیبال اعام 
کرد که شهرداری قزوین به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود، از جدول مسابقات 
کنار گذاشته شده و تیم شهروند اراک جایگزین شده است. پس از گذشت یک ساعت 
برنامه نیم فصل اعام شد اما عجیب اینکه در این برنامه نام هر 2 تیم شهرداری قزوین 

و شهروند اراک وجود داشت و به جای آن نام راه یاب ملل مریوان حذف شده بود.
پس از مشخص شدن این اشتباه، برنامه مسابقات از سایت فدراسیون حذف 

و پس از حدود 2۴ ساعت برنامه جدیدی بدون تیم شهرداری قزوین منتشر شد.
اما امروز فدراسیون به صورت رسمی خبر داد که »باشگاه شهرداری قزوین پس 
از حذف از لیگ برتر والیبال مردان ایران، اقدامات الزم برای تعهدات مالی خود را انجام 

داد و درخواست مجدد برای حضور در لیگ برتر مطرح کرد.«
بر اساس خبر منتشر شده در سایت فدراسیون، پس از توافق با مدیران تمام 
باشگاه های شرکت کننده در لیگ برتر و »به دلیل حمایت و استقبال باشگاه ها از حضور 

تیم های بیش تر در لیگ برتر گرفته شده است.«
با شرایط جدید و درحالی که فقط چهار روز تا آغاز مسابقات باقی مانده بود، قرار 

است برنامه جدیدی برای مسابقات با حضور ۱۵ تیم اعام شود.

کیخا: زمستان امسال در قطر سهمیه را می گیرم
کاپیتان تیم ملی ژیمناستیک امیدوار است در 
زمستان 99 با درخشش در مسابقات قطر برای اولین 

بار ایران را در ژیمناستیک المپیکی کند. 
سعیدرضا کیخا، کاپیتان تیم ملی ژیمناستیک 
را می توان یکی از بدشانس ترین ورزشکاران ایرانی 
در راه کسب سهمیه المپیک دانست. او در حالی که 
در جام جهانی باکو به میدان رفته بود و به فینال هم 
راه پیدا کرد، به خاطر شیوع ویروس کرونا از ادامه 
رقابت ها و نزدیک شدن به سهمیه المپیک بازماند. 

حاال این روزها این ژیمناست باتجربه با امکاناتی که در خانه خودش و همچنین 
سالن تمرینی خود در شیراز در اختیار دارد، اولین سهمیه المپیکی ژیمناستیک ایران 
تاش می کند. کیخا درباره شرایط تمرینی خود در دوران کرونا گفت: از اواخر اسفندماه 
که مسابقات ژیمناستیک جمهوری آذربایجان بدلیل همه گیری کرونا نیمه تمام ماند تا 
اواخر عید در منزل تمرین می کردم اما پس از آن، با همکاری تربیت بدنی شهرداری 
شیراز سالنی در اختیارم قرار گرفت که بتوانم بصورت انفرادی و به دور از سایرین 
و در رعایت کامل پرتکل های بهداشتی تمرین کنم. در این مدت با آقای خیرخواه 
سرمربی تیم ملی در ارتباطم و تمریناتم را با او هماهنگ می کنم. وی افزود: عاوه بر 
تمرینات انفرادی، اخیرا فدراسیون اردوی آناینی را برای ملی پوشان برگزار کرد که 
در شرایط موجود بهترین تدبیر بود و از لحاظ تمرینی و انگیزشی نکات خوبی مرور شد.

کاپیتان تیم ملی ژیمناستیک درباره شانس خود برای کسب سهمیه المپیک توکیو 
گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی های فدراسیون و حمایت های وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک در رده سوم هستم و فاصله کمی تا کسب سهمیه المپیک توکیو دارم که 
به امید خدا با موفقیت در مسابقات قطر در زمستان امسال امتیاز الزم را کسب می کنم تا 
اولین سهمیه ژیمناستیک ایران در المپیک پس از سهمیه بندی شدن را از آن خود کنم.

ناراحتی مسی از هم تیمی هایش
هایش  تیمی  هم  رفتار  از  بارسلونا  مهاجم 
واکنش  ماندنش  به  نسبت  که  است  ناراحت 

نشان ندادند.
جمعه  مسی  مساله  ساکر،  بی  گزارش  به 
مهاجم  رسید.  پایان  به  گل  سایت  با  مصاحبه  با 
آرژانتینی اعام کرد در بارسلونا می ماند. چه این 
تصمیم اختیاری بود یا اجباری به خاطر قراردادش 
این بازیکن در هر صورت حداقل یک فصل دیگر 

با پیراهن آبی اناری ها بازی خواهد کرد.
همه منتظر بودند مهاجم بارسا به صورن علنی نسبت اعام جدایی از بارسا 
واکنش نشان دهد. او در مصاحبه خود تاکید کرد خانواده و نرفتن به دادگاه علیه 
باشگاه محبوبش از دالیل ماندنش در تیم کاتاالنی بود. با این حال ستاره آرژانتینی از 
مدیریت انتقاد و رییس باشگاه را به دروغگویی متهم کرد.مسی بعد از مصاحبه به چه 
چیزی فکر می کرد؟ به گفته ویکتور لوسانو خبرنگار شبکه اوندا سرو، مهاجم بارسلونا  
از هم تیمی هایش ناراحت شده است چون هیچ یک از بازیکنان بارسا در شبکه های 
اجتماعی از مسی حمایت نکردند. ستاره آرژانتینی از این موضوع متعجب شده است.

تنها واکنش ها نسبت به مساله مسی در روز ارسال فکس اتفاق افتاد و کارلس 
پویول )هم تیمی سابقش( و لوییس سوارس از این بازیکن حمایت کردند. همچنین 
آرتورو ویدال یک پیام را در این رابطه در شبکه های اجتماعی منتشر کرد و یک روز 
قبل از اعام ماندن مسی در بارسا، آنتوان گریزمان در یک مصاحبه ابراز امیدواری 

کرد ستاره آرژانتینی در تیم بماند.
درست است که فرانک دی یانگ تنها کسی بود که پس از مصاحبه جمعه 
واکنش نشان داد و در گفت و گو با شبکه  NOS  اعام کرد از ماندن مسی خیلی 
خوشحال است. با این حال هم تیمی های مسی در شبکه های اجتماعی هم سکوت 

کردند که ستاره آرژانتینی انتظار چنین چیزی را نداشت.

لیورپول بدون کاپیتان فصل جدید را شروع می کند؟
کاپیتان تیم فوتبال لیورپول در تاش است بتواند به دیدار هفته اول تیمش 

برابر لیدزیونایتد برسد.
از  انگلیس پس  ملی پوش  اسپورت، جوردن هندرسون  اسکای  به گزارش 
مصدومیت از ناحیه زانو در بازی برابر برایتون در ماه جوالی، چهار بازی پایانی فصل 
گذشته را از دست داد و اگرچه این هفته تمرینات سبک را شروع کرده است اما برای 
بازی دوستانه روز شنبه برابر بلکپول جایی در ترکیب تیمش نداشت تا حضور او در 

بازی برابر لیدز در هفته نخست لیگ برتر در هاله ای از ابهام باشد.
یورگن کلوپ سرمربی تیم درباره شرایط او گفت:  بدیهی است که هندرسون 
باید صبور  او  خیلی دوست دارد بتواند به هفته اول و بازی برابر لیدز برسد ولی 
باشد. ما به گفته های پزشک گوش خواهیم داد. اگر او امروز بازی می کرد حتی ۱۰ 
دقیقه خوب بود اما این منطقی نیست که بخواهیم او را هر طور شده است به بازی 
بفرستیم. بنابراین فعا این امکان وجود ندارد اما باید تاکید کنم که او در تمرینات 
خیلی خوب بوده است و مشکلی برای تمرین نداشته است. باید شرایط او را تا شنبه 
مورد ارزیابی قرار دهیم و ببینیم می توانیم با کاپیتان خود بازی کنیم یا خیر.لیورپول 
در آخرین دیدار دوستانه قبل از شروع فصل جدید لیگ برتر توانست با نتیجه 7 بر 2 
بلکپول را شکست دهد تا با روحیه خوب به استقبال دیدار هفته اول برابر لیدز برود.

هفته نخست رقابت های لیگ برتر انگلیس از شنبه شروع می شود و لیورپول 
مدافع عنوان قهرمانی در اولین دیدار در خانه به دیدار لیدزیونایتد می رود. هندرسون 

تاش می کند بتواند در این دیدار تیمش را همراهی کند و به شرایط بازی برسد.

آنلکا: چلسی شانس اول قهرمانی در لیگ برتر است
مهاجم فرانسوی پیشین آبی های لندن شانس این تیم را برای قهرمانی در 

لیگ برتر بیش از سایر مدعیان دانست.
به گزارش دیلی میل، چلسی فصل نقل و انتقاالت را طوفانی شروع کرده است 
و چندین خرید بزرگ انجام داده است تا از هم اکنون خیلی ها از این تیم به عنوان 

مدعی قهرمانی در لیگ برتر و حتی لیگ قهرمانان اروپا یاد کنند. 
نیکوالس آنلکا، مهاجم فرانسوی پیشین آبی های لندن درباره شانس قهرمانی 
چلسی در این فصل گفت: من فکر می کنم چلسی شانس زیادی برای قهرمانی در 
لیگ برتر دارد اما قهرمان شدن چلسی به عملکرد لیورپول و منچسترسیتی نیز 
بستگی دارد و اگر این دو تیم بتوانند خودشان را مثل دو فصل اخیر از بقیه مدعیان 

جدا کنند رسیدن به آن ها دشوار می شود. 
او در ادامه گفت:  لمپارد فصل گذشته توانست تیم را به مقام چهارم برساند و با 
نقل و انتقاالت خوبی که داشته است می تواند عنوان قهرمانی را کسب کند. چیزهای 
زیادی به تجربه بازیکنان بستگی خواهد داشت  به این که آیا آن ها به اندازه کافی 
خوب هستند و می توانند تا آخر بجنگند یا خیر اما چلسی ترکیب بسیار با کیفیتی 
دارد و بازیکنان بسیار خوب و رویایی کسب کرده است. بنابراین  من معتقدم که این 
باشگاه به جمع سه تیم برتر راه پیدا می کند و در نتیجه شاهد چلسی قدرتمندی 

حتی در لیگ قهرمانان خواهیم بود.

نکردن  امضا  ماجرای 
از  گرفتن  امضا  شستا،   چک 
اعتراف  هیأت رئیسه،   اعضای 
رسمی و نشان دادن اسناد توصیه های 
با  قرارداد  عقد  برای  ورزش  وزیر 
موسسه  درباره  افشاگری  و  ویلموتس 
خوبی  به   ... و  هلند   - ایران  فرهنگی 
امضاکنندگان اصلی  نشان می دهد که 
قرارداد ویلموتس از همان روز اول،  این 
روزهای سیاه و پر از بحران را می دیدند. 
برای همین فضا را به جایی رسانده اند 
که فوتبال کشور در آستانه نابودی مطلق 

قرار بگیرد.
پرونده  خاطر  به  ایران  »فوتبال 
محکومیت مارک ویلموتس در موقعیت 
قرائن  و  شواهد  دارد.  قرار  خطرناکی 
داخل  در  مدیران  برخی  نشان می دهد 
فدراسیون  اختیار  در  اطاعاتی  کشور 
جهانی و کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار 
داده اند که کاما دقیق نیست و به نفع 
یک گروه خاص است. همین مسأله و 
با  دادگاه  به  فدراسیون  مدیران  احضار 
باعث  عما  بازرسی  سازمان  گزارش 
ورود فیفا به پرونده و سوال از فدراسیون 
رسیدگی  دلیل  همین  به  شد.  فوتبال 
فاز  وارد  ویلموتس  پرونده  ابهامات  به 
پیچیده ای شده است و باز هم برخی ها 
با سوءاستفاده از کلیدواژه تعلیق در حال 
ضربه زدن به منافع ملی فوتبال کشور 
هستند. منتهی نکته قابل تامل اینجاست 
که بررسی شود چرا برای قرارداد با مربی 
بلژیکی که عما فدراسیون را در آستانه 
یک فاجعه بزرگ قرار داده،  پای اعضای 

هیأت رئیسه را به پرونده باز کرده اند؟
د  ردا قرا به  ئیه  قضا قوه  ورود 

ویلموتس
اسناد  رسانه ها  در  که  همان طور 
بعد  روز  هشت  شده،  منتشر  هم  آن 
فدراسیون  قرارداد  رسمی  انعقاد  از 
در  تاج  مهدی  ویلموتس ،  مارک  با 
این مجموعه،  تمام  جلسه هیأت رئیسه 
اعضا را مجاب می کند که صفحه آخر 
قرارداد سرمربی تیم  ملی را امضا کنند 
و همین امضا که هیچ نیازی به گرفتن 
آن نبود،  پای تمام اعضای هیأت رئیسه 
ولی  است.  کرده  باز  پرونده  به  را 
سابق  رئیس  چرا  که  اینجاست  سوال 
داد؟  انجام  اقدامی  چنین  فدراسیون 
تمام مردم ایران می دانند که هیچ کدام 
از اعضای هیأت رئیسه در جریان مفاد 
قرارداد ویلموتس، مسائل مالی قرارداد، 
و  نبوده اند  پاداش ها  و  دستمزد  تعیین 
اشتباه بزرگ آنها این بوده که به حرف 
تاج برای امضازدن روی قرارداد گوش 
کرده اند. حاال این اعتماد برای آنها به 
تمام  گران  ممکن  شکل  شدیدترین 
که  است  این  هم  دلیلش  است.  شده 
پرداخت  به  ایران  محکومیت  از  بعد 
با  ویلموتس  وجه  در  یورو  ۶,2 میلیون 
حکم فیفا، سازمان بازرسی نظر حقوقی 
تومان و جزای  بازپرداخت 2۳۰ میلیارد 
برای  را  تومانی  2۳۰ میلیارد  نقدی 
افرادی که این قرارداد را امضا کرده اند، 
به دادگاه پیشنهاد داده و مسئوالن قوه 
قضائیه به دنبال خشم ملی ایجاد شده 
تمام  به  آمده،  وجود  به  بحران های  و 

این  به  شفاف  رسیدگی  قول  مردم 
پرونده را داده اند. پس طبیعی است که 
مسئوالن قوه قضا به علت ابهاماتی که 
نیایند  از موضع خود کوتاه  وجود دارد،  
و ارسال اطاعات هدفمند و جهت دار 
به فیفا برای مقابله با این تصمیم قوه  
قضائیه و مسئوالن کشور بحران فعلی 

را به وجود آورده است.
شدن  روشن  برای  اندک  مهلت 

ابهام ها
فدراسیون  به  خود  نامه  در  فیفا 
قضائی  احضارهای  دنبال  به  فوتبال 
اعضای  گریبان  که  حقوقی  تبعات  و 
را  تاج  مهدی  و  مجموعه  هیأت رئیسه 
خواهد گرفت، به ایران نامه ای می زند 
و خواهان ارایه توضیحات می شود. هفته 
گذشته اعضای هیأت رئیسه برای نوشتن 
نامه ای مشترک به فیفا تشکیل جلسه 
دادند که در این نشست تنش های لفظی 
هم به وجود آمده و هیچ کدام از اعضا به 
خاطر بی اعتمادی به وجود آمده، حاضر 
و  کند  دخالت  مسأله  این  در  نمی شود 
برای  که  می شود  گرفته  تصمیم  فقط 
دادن پاسخ نهایی دو هفته از فیفا وقت 
اطاعات  نهایت طبق  در  گرفته شود. 
هم  فدراسیون  راهروهای  از  دریافتی 
فیفا نهایتا یک هفته به فدراسیون برای 
ارایه پاسخی شفاف وقت داده است و 
تا پایان هفته جاری تکلیف این ابهامات 

باید روشن شود.
ماجرای دست داشتن ایجنت های 

ویلموتس با فعالیت های غیرقانونی
فیفا  که  کنند  فکر  شاید  خیلی ها 
به  فدراسیون  مدیران  از  حمایت  در 
هم  باز  و  است  کرده  ورود  موضوع 
از  سوءاستفاده  با  می خواهند  بعضی ها 
برای  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  و  فیفا 
خودشان مصونیت قضائی درست کنند 
تا فوتبال به همین شکل با باتکلیفی 
حیات  ادامه  شدید  مدیریتی  ضعف  و 
بدهد. ولی باید تأکید کرد که فیفا فعا 
فقط سوال کرده است و مسئوالن قوه 
قضائیه و نمایندگان مجلس هم اقدامی 
نخواهند کرد که فوتبال کشور با مشکل 

مواجه شود و تمام اقدامات روی اصول و 
قوانین انجام خواهد شد. به هر صورت به 
جز حکم ۶,2 میلیون یورویی ویلموتس ، 
در ماجرای تسویه حساب با این مربی با 
شستا،   از  یورویی  دومیلیون  استقراض 
تعیین مبلغ قرارداد و نقش داشتن چند 
چهره جنجالی ناشناس ابهام هایی وجود 
درباره  مهمی  بسیار  تحقیقات  که  دارد 
آنها انجام شده است. شایعات حکایت 
از این دارد که برخی ایجنت های مرتبط 
با پرونده ویلموتس که در جلسات هم 
با  همکاری  سابقه  داشته اند،  حضور 
شبکه های مخرب و غیر قانونی در اروپا 
را داشته اند که همکاران آنها هم در یک 
کشور اروپایی به خاطر این فعالیت های 
این  به  شده اند.  بازداشت  قانونی  غیر 
این موضوع  پنهان  باید زوایای  ترتیب 
و دستگاه قضا  مردم  برای  بسیار مهم 

روشن شود.
وقتی دولتی ها درگیر شدند

مهم ترین مسأله اما این است که 
ادعای استقال  مدیران فدراسیون که 
کاری دارند،  برای استقراض دومیلیون 
اشاره  که  همان طور  شستا،   از  یورویی 
شد پول را گرفته  و چک بامحل صادر 
کرده اند که امضای رئیس فدراسیون را 
ندارد. از طرفی با ورود نهادهای نظارتی 
به خاطر  پرونده  این  در  قوه قضائیه  و 
تحریم،   با  مبارزه  ستاد  داشتن  نقش 
به  هم  وزرا  و  دولتی  نهادهای  پای 
موضوع باز شده است و این خود مدیران 
فدراسیون بوده اند که چنین فضایی را 
به وجود آورده اند. همچنین گزارش هایی 
درباره شرایط نامطلوب مالی پتروشیمی 
فن آوران )از زیرمجموعه های شستا( به 
هیچ  به  شرکت  این  و  می رسد  گوش 
پرداختی  اجازه  قانونی  نظر  از  عنوان 
دومیلیون یورویی به فدراسیون فوتبال 
را نداشته  است. همچنین از نظر بسیاری 
هم  تومانی  نمایندگان هشت میلیارد  از 
فدراسیون  بودجه  از  ورزش  وزارت  که 
فوتبال به شستا داده،  درست است که از 
ردیف بودجه فدراسیون بوده، اما ایرادات 

حقوقی داشته است.

تخلفات آشکار در قرارداد ویلموتس
پس با توجه به این فضا ورود قوه 
و  درست  ویلموتس  پرونده  به  قضائیه 
آقایان مدیر  بوده است. منتهی  قانونی 
بامحل،   ماجرای صدور چک  احتماال 
و  تومانی  ۱۰۰ میلیارد  مالیاتی  بدهی 
برخی اقدامات غیر قانونی خود در ثبت 
فدراسیون به عنوان نهادی غیر تجاری 
گزارش   AFC و  فیفا  به  را  مستقل  و 
مستند  پرونده ها  این  تمامی  نداده اند. 
بوده و در اختیار نهادهای قضائی موجود 
است و این وظیفه قوه قضائیه بوده که 
به این مسائل رسیدگی کند. این مدیران 
سیاست گذاری  با  که  بوده اند  فوتبالی 
این  خود  اقتصادی  ضعف  و  اشتباه 
بحران را به وجود آورده اند. رفتارهایی 
ساختمان های  مصادره  تبعاتش  که 
و  ویلموتس  قرارداد  فاجعه  فدراسیون،  

همین بحران شستاست.
چرا تاج اعتراف نمی کند؟

خبرها  آخرین  ره  با همین   در 
حکایت از این مسأله دارد که اختاف  
نظرهایی هم بین اعضای هیأت رئیسه 
باید  است.  آمده  وجود  به  فدراسیون 
پاسخ این سوال داده شود که آیا مهدی 
تاج به دادگاه اعام کرده که به عنوان 
رئیس فدراسیون تنها مجری مصوبات 
اعضای  آیا  است؟  بوده  هیأت رئیسه 
مهدی  دارند  درخواست  هیأت رئیسه 
تاج در مصاحبه ای رسمی اعتراف کند 
آخر  صفحه  امضای  زمان  در  آنها  که 
قرارداد از جزئیات مالی و بندهای قرارداد 
اطاعاتی نداشته اند؟ به  هر حال ماجرای 
امضا نکردن چک شستا،  امضا گرفتن 
از اعضای هیأت رئیسه،  اعتراف رسمی 
وزیر  توصیه های  اسناد  دادن  نشان  و 
ورزش برای عقد قرارداد با ویلموتس و 
افشاگری درباره موسسه فرهنگی ایران 
- هلند و ... به خوبی نشان می دهد که 
امضاکنندگان اصلی قرارداد ویلموتس از 
همان روز اول،  این روزهای سیاه و پر 
از بحران را می دیدند. برای همین فضا 
را به جایی رسانده اند که فوتبال کشور 

در آستانه نابودی مطلق قرار بگیرد.«

فوتبال ایران در باتالق ویلموتس!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

  آگهی شماره ) 77 ( شهریور – 1399 
ثبت آمل 

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

   نظر به دستور مواد ۱و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 2۰/ ۱۳9۰/9 اماک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک 
قانون مذکورمستقردرواحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض 
آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد : 

اماک متقاضیان واقع دربخش دو  ثبت آمل- دهستان دابو
۳9– اصلی ) قریه تیربجان(

با ساختمان  اله غامی در ششدانگ یک قطعه زمین  نبی  آقای  2۶۵ فرعی 
احداثی با کاربری مسکونی به مساحت 2۵۰,۳۵ مترمربع .خریداری شده باواسطه 

از ثریا باقری.
۴2– اصلی ) قریه پولیکیاده علیا(

2۰ فرعی خانم شها عبدی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
با کاربری مسکونی به مساحت ۴۳8,۳۵ مترمربع .خریداری شده باواسطه از علی 

گدا یوسفی.
۱۰۵– اصلی ) قریه آهنگرکا(

27۰ فرعی آقای قاسم فتحی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که 
داخل در حریم تاسیسات راه قرار دارد به مساحت 7۵,2۰ مترمربع که هفت سیر مشاع 

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

۱– اصلی ) قریه هارون محله(
اله حیدری در  78۳7 فرعی از قطعه ۳2- افرازی از ۳7۴ فرعی آقای فیض 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۳۱,9۰مترمربع .خریداری 
شده باواسطه از ولی اله حسین زاده و مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی سکینه 

الریجانی.
2– اصلی ) قریه شرمه کتی(

۳۵97 فرعی از ۴۰ فرعی آقای ولی اله اکبری در ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت ۱۱۳مترمربع .خریداری شده باواسطه از عادل رزاق 

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

۱۰9 فرعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران خانه 
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  بورمحله  روستای  بهداشت 
مساحت 29۵,87 مترمربع . با تأئید مالکیت استشهادیه محلی با تایید شورای محل.

۱۴– اصلی ) قریه رشکا و گاوزن کا و اسپیاربن(
۳۱7۰ فرعی از ۴۰۰ فرعی آقای محمود شورانگیز در ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت ۱28,۴2 مترمربع .خریداری شده باواسطه از صفا 

آزاده و مع الواسطه از مالک رسمی اسماعیل رضایی ناندلی.
۳۱72 فرعی از 72۶ فرعی آقای جعفر رضائی در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت ۴۵۳,9۰ مترمربع .خریداری شده 

باواسطه از تقی رضائی و مع الواسطه از مالک رسمی غامحسن رضائی.
۳۱7۳ فرعی از 72۶ فرعی آقای محمد جواد رضائی در ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت ۴۵۱,۱9 مترمربع .خریداری 

شده باواسطه از تقی رضائی و مع الواسطه از غامحسن رضائی.
۳۰– اصلی ) قریه کته پشت(

۳9۳2 فرعی خانم سکینه جهان تیغ در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
۶۶,۳9 مترمربع . جهت تجمیع پاک فوق با پاک ۱۰۰9 فرعی از ۳۰-اصلی بخش 

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

۱۰۵7 فرعی آقای قنبر شالی کار در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 8۰۰,۱۵ مترمربع .خریداری شده باواسطه از امان اله و سلمان 
اکبری و سمیه علی پور کریمی و مع الواسطه از صاحب نسق زراعی رجبعلی اکبری.

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

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

مترمربع .خریداری شده باواسطه از یاسر جورسرا.
۳۳– اصلی ) قریه بازیارکا(

9۵۶۶ فرعی آقای یداله فتحعلی زاده آهنگر در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی که چهل و سه سیر مشاع از دویست و چهل سیر عرصه موقوفه 

است به مساحت ۱۳۰,۴2 مترمربع .خریداری شده باواسطه از هادی اسدی مقدم.
9۵۶7 فرعی خانم فاطمه صغری شاه محمدپور سرحمامی در ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی که چهل و سه سیر مشاع از دویست و چهل سیر 
عرصه موقوفه است به مساحت 8۴,۵۴ مترمربع .خریداری شده باواسطه از رمضان 

و صادق اویسی.
9۵۶8 فرعی از ۶۴۳ فرعی خانم فاطمه صفرپور در ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت ۱۱۶,7۰ مترمربع .خریداری شده باواسطه ازجال 

علی نژاد و مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای فرشید خانزاد.
9۵۶9 فرعی خانم پروین پیچکا و آقای یوسف بابکی هر یک به نسبت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که چهل و سه سیر مشاع از 
دویست و چهل سیر عرصه موقوفه است به مساحت ۱۵۴ مترمربع .خریداری شده 

باواسطه از ارسان کوچک ارسکی و یوسف بابکی.
9۵7۰ فرعی آقایان اسداله امامقلی پور عمرانی و فضل اله امامقلی پور عمرانی 
هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
که چهل و سه سیر مشاع از دویست و چهل سیر عرصه موقوفه است به مساحت 

2۶2,۴7 مترمربع .خریداری شده باواسطه از علی تنکابنی.
۳۴– اصلی ) قریه کنسی(

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

حسینی و فضل اله جالی.
۳۵– اصلی ) قریه ترک کا(

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

۴79,7۰ مترمربع .خریداری شده باواسطه از احمد کرمی.
۴7– اصلی ) قریه تمسک عطایان(

ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  شعبانی  مجید  آقای  فرعی   8۵۳
احداثی با کاربری مسکونی به مساحت ۴۱۳,7۰ مترمربع .خریداری شده باواسطه 

از غامرضا شعبانی.
اماک متقاضیان واقع دربخش 9 ثبت آمل – دهستان لیتکوه

۳– اصلی ) قریه کاک سفلی(
7۱۴۱ فرعی خانم فاطمه یزدانی نیاکی و آقای علی ابراهیمی هر یک به نسبت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )انباری( به مساحت 

2۰2,78 مترمربع .خریداری شده باواسطه از سکینه بزرگ زاده اسکی.
۴– اصلی ) قریه کاک علیا(

۳۴۵8 فرعی از ۴ فرعی آقای حسین محمدی نیا در ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت ۱۵۰ مترمربع که کل عرصه آن موقوفه است.خریداری 

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

۵۵۵۳ فرعی آقای غامرضا اسماعیلی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۱28,۳۰مترمربع خریداری شده باواسطه از قاسم قاطعی.

با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  ایمنی  مسلمی  محبوبه  خانم  فرعی   ۵۵۵۴
احمد  از  باواسطه  شده  خریداری   . مترمربع   ۱9,9۰ مساحت  به  احداثی  ساختمان 

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

۵۵۵۶ فرعی آقای اصغر سرخوش در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۱۳۴,۱۴ مترمربع . خریداری شده باواسطه از ننه جان جلیلی.

با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  چاو  قاسمی  سعید  آقای  فرعی   ۵۵۵7
از سید  باواسطه  . خریداری شده  مترمربع  به مساحت 2۱9,۳۵  احداثی  ساختمان 

محمد علیجانی زعفرانی.
۱۴- اصلی ) قریه انصاری محله (

۱۰97 فرعی خانم حنیفه تیمنی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
که سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف می باشد مساحت 9۱ مترمربع خریداری 

شده باواسطه از محمد علی زحمت کش.  
۱9- اصلی ) قریه کاسب محله(

۵۳ فرعی آقای سعید خیری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
با کاربری مسکونی به مساحت ۱79,7۰مترمربع . خریداری شده باواسطه از مژگان 

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

۶۰۳2 فرعی خانم بنفشه عباس زاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۱2۰,9۰مترمربع . خریداری شده باواسطه از عباس یوسفی.

ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ  تیمنی  حنیفه  خانم  فرعی   ۶۰۳۳
احداثی به مساحت ۱89,۳7 مترمربع . خریداری شده باواسطه از قدرت اله معتمدی.

ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  حسنی  زینب  خانم  فرعی   ۶۰۳۴
احداثی به مساحت ۱۱7,9۱مترمربع . خریداری شده باواسطه از حسین تجن جاری.

۶۰۳۵ فرعی خانم فهیمه قاسم زاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۱۴۴,۵۶ مترمربع . خریداری شده باواسطه از رحیم بابائی.

۶۰۳۶ فرعی آقای محمد صادق بیات در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی )انباری( به مساحت 22۰,88 مترمربع . خریداری شده باواسطه از علی اکبر 

مازاده و مصطفی بیات.
۶۰۳7 فرعی آقای علی اسدی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 

به مساحت 22۶,7۰ مترمربع . خریداری شده باواسطه از نورعلی حسین زاده.

۴2- اصلی ) قریه شهربانو محله غربی(
8۴۳۱ فرعی از ۱۵۳7 فرعی آقای رحمت اله کریمی فر در ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 282,۴۶ مترمربع که کل عرصه آن موقوفه 
است. خریداری شده باواسطه از روح اله خراسانیان و مع الواسطه از مالک رسمی 

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

۱۰۰۴ فرعی از ۱۵ فرعی آقای محمد روشنائی و خانم زهرا روشنائی هر یک به 
نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۴2,۶۰ مترمربع . خریداری شده باواسطه از کاظم روشنائی و مع الواسطه از مالک 

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

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

شده باواسطه از جمشید رنجبر.
۵9- اصلی ) قریه انجه پل(

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

عرصه موقوفه است .خریداری شده باواسطه از رحمت اله محمدی.
اماک متقاضیان واقع دربخش یازده  ثبت آمل- دهستان هرازپی

7- اصلی ) قریه کلیکان علیا (
با ساختمان  اله علیزاده در ششدانگ یک قطعه زمین  ۱۴8 فرعی آقای ولی 
احداثی با کاربری مسکونی به مساحت ۳8۴,2۰ متر مربع .خریداری شده باواسطه 

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

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳99/۰۶/۰۳

تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۳99/۰۶/۱7

سید محمد حسن روشنائی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك آمل 2



7 هنگسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1549- دوشنبه 17 شهریور 1399 فر

زل
ل ع

ص
ف

از راست دکتر ژاله آموزگار، بدرالزمان قریب گرکانی و فتح اهلل مجتبایی
اختصاصی دنیای جوانان

ایزد چقدر 
شانه به سر آفریده است

غالمرضا طریقی

با یاد شانه های تو سر آفریده است
ایزد چقدر شانه به سر آفریده است

معجون سرنوشت مرا با سرشت تو
بی شک به شکل شیر و شکر آفریده است

پای مرا برای دویدن به سوی تو
پای تو را برای سفر آفریده است

لبخند را به روی لبانت چه پایدار
اخم تو را چه زودگذر آفریده است

هر چیز را که یک سر سوزن شبیه توست
خوب آفریده است اگر آفریده است

تا چشم شور بر تو نیفتد هر آینه
آیینه را بدون نظر آفریده است

چون قید ریشه مانع پرواز می شود
پروانه را بدون پدر آفریده است

غیر از تحمل سر پر شور دوست نیست
باری که  روی شانه ی هر آفریده است

مراسم گرامیداشت بدرالزمان قریب به مناسبت چهلمین 
روز درگذشت او، به صورت مجازی برگزار شد.

این مراسم  روز یکشنبه )۱۶ شهریورماه( از ساعت ۱7 
تا ۱9 به صورت مجازی از طریق صفحه اینستاگرام و آپارات 

مرکز دائرۀالمعارف بزرگ اسامی برگزار شد.
ژاله  بجنوردی،  موسوی  کاظم  گزارش،  این  اساس  بر 
آموزگار، زهره زرشناس، محمود جعفری دهقی و احمد پاکتچی 
حسن  پیام های  وهمچنین  کردند  سخنرانی  مراسم  این  در 

رضایی باغ بیدی و علی اشرف صادقی پخش شد.
بدرالزمان قریب زاده ۱۳۰8 در تهران بود که روز هفتم 
مردادماه در 9۱ سالگی از دنیا رفت. او مدرک دکتری زبان های 
باستانی خود را از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا دریافت کرده بود.

تحلیل  از:  عبارت اند  قریب  بدرالزمان  آثار  از  برخی 
یوهان  خاموش،  زبان های  ُسغدی؛  زبان  در  فعل  ساختاری 
ه ثمره(؛ وسنتره جاتکه،  فریدریش )ترجمه، با همکاری یدالّلٰ
داستان تولد بودا به روایت ُسغدی؛ فرهنگ ُسغدی )ُسغدی ـ 

فارسیـ  انگلیسی(؛ تاریخچه گویش شناسی در ایران؛ مطالعات 
ُسغدی؛ پژوهش های ایرانی باستان و میانه.

گرامیداشت مجازی چهلمین روز درگذشت بدرالزمان قریب

ز  ا نشست  بسی ویکمین 
درباره   درس گفتارهایی  مجموعه 
شمس تبریزی به »شمس تبریزی 
و ابن عربی« اختصاص داشت که با سخنرانی 

قاسم کاکایی به صورت مجازی پخش شد.
این پژوهشگر در  متن کامل سخنان 
نشست مورد اشاره به این شرح است: تنها 
سندی که از شمس تبریزی داریم »مقاالت« 
است. در مقاالت، بیشترین بسامد نام ها، پس از 
موالنا، شخصیتی است به نام »شیخ محمد« 
که شمس می گوید در دمشق بوده و اوصافی 
از او به عنوان عارف بزرگ و اهل معرفت، ذکر 
می کند. می گوید: »شیخ محمد کوهی بود«، 
»شگفت مردی بود«، »ریسمانی بود ستبر و 
دیگران در برابرش چونان رشته های باریک« 
شمس از این شیخ محمد زیاد یاد می کند. با 
این اوصاف، بسیاری معتقدند که شیخ محمد 
همان »ابن عربی« است. البته شمس از این 
شیخ محمد انتقادات سختی هم می کند. بعضًا 
به تمسخر هم می گیرد و تناقض گویی هایی در 
سخنان او پیدا می کند. این را هم درباره  او به 
زبان می آورد که »در مقام متابعت نبود« البته 
این را هم خطاب به موالنا می گوید که »مرا 
از او فایده بسیار بود اما نه چندان که از شما«. 
شمس، موالنا را به »ُدر« و شیخ محمد را به 
»ریگ بیابان« و »سنگریزه« تشبیه می کند.

* »شیخ محمد« مقاالت کیست؟
اما این شیخ محمد کیست؟ آیا همان 
ابن عربی است، یا خیر؟ استاد موحد معتقدند 
»شیِخ  را  او  که  است  عربی  ابن  همان  که 
استاد موحد یک جا هم  اکبر« می خواندند. 
تصریح می کنند: »شیخ محمِد ابن عربی«. 
دیگرانی هم مانند »نیکلسون«، شیخ محمد 
را همان ابن عربی می دانند. دکتر امید صفی 
که تحقیقی تاریخی _ عرفانی کرده  و در این 
باره مقاله ای نوشته ، با ضرس قاطع می گوید 
که شمس حتماً با ابن عربی در دمشق ماقات 
کرده است؛ پس شیخ محمد همان ابن عربی 
است. برخی از منتقدان ابن عربی و شارحان 
مثنوی که دید خوشی به ابن عربی نداشتند، 
عربی  ابن  همان  محمد  شیخ  که  معتقدند 
است که شمس گفته در متابعت نبوده است. 
ویلیام چیتیک بیان می کند که ممکن است 
ابن عربی باشد شاید هم نباشد. بعد، چند ایراد 
می گیرد. دیگرانی هم هستند، مانند پروفسور 
»فرانکلین لوئیس« که می گویند: ان شاءاهلل 
که این شیخ محمد همان ابن عربی ای باشد 
که استاد موحد گفته اند! هر کدام برای خود 
شواهدی دارند. دکتر موحد با شمس زیسته 
و پروفسور چیتیک هم با ابن عربی زیسته 
می دهند  ارائه  شواهدی  کدام  هر  و  است 

درباره  نظرشان.
نشان  که  هست  هم  دیگری  شواهد 
عربی  ابن  همان  محمد  شیخ  این  می دهد 
است. یکی این که شمس می گوید: »شیخ 
محمد من را فرزند خود می خواند«. با توجه 
به اختاف سنی ابن عربی و شمس که حدوداً 
22 سال است، کامًا می خورد که شیخ محمد، 

ابن عربی باشد.

ابن عربی  او  که  است  معتقد  شمس 
عارفی بزرگ است که »در متابعت نیست«. 
یعنی تبعیت از حضرت ختمی مرتبت ندارد. 
تندی هایی که در زبان ابن عربی می بینیم و 
تعبیراتی که به مذاق متدینین خوش نمی آید 
را  او  و  بتازند  او  به  سخت  تا  شده  باعث 
»ممیت الدین«  نامند.  »محی الدین«،  جای 
سمنانی«  الدوله  »عاء  مثل  عارفی  حتی 
مرحوم  دارد.  جدی  نقد  تعبیرات  آن  به 
استاد جال الدین آشتیانی وقتی شرح حالی 
می آورد  می نویسد،  قونوی  صدرالدین  از 
کتاب های صدرالدین قونوی مبرا از مطالب 
قلندرانه و بی اساس است و از این حیث بر 
نیز  این  دارد.  پیشی  )ابن عربی(  استاد خود 
محمد  شیخ  شاید  که  است  دیگری  شاهد 
می گوید  شمس  و  است  عربی  ابن  همان 
که در متابعت نیست. البته ظاهر سخن ابن 
عربی چنان است در حالی که تشرع در او در 

حد اعاء است.
* انتقاد تند شمس از عارفان

یک سئوال که باید به آن پاسخ داد این 
است که چرا شمس نسبت به عرفا تند است و 
به آن ها حمله می کند؟ به نحوی که او را به 
»شمشیر« تشبیه کرده اند! نه فقط ابن سینا 
و فخر رازی و شهاب الدین سهروردی را نقد 
می کند و از شمشیر خود بی نصیب نمی گذارد، 
بلکه با بایزید و جنید و خیلی از عرفا نیز چنین 
برخورد می کند. حتی در کودکی با پدرش هم 
این گونه بوده است. این را هم می بینیم که 
از موالنا نیز نقد و انتقاد می کند و می گوید 
که موالنا محبت ِصرف است. به تعبیر امروز 
ما »مرید جمع کن« است. اگر شمس، شیخ 
محمد و بایزید و جنید و حاج را عارف می داند 

چرا انتقاد می کند؟
دست  در  از شمس  ما  که  چیزی  آن 
هم  کتاب  که  است  »مقاالت«  داریم 
نیست، مجموعه ای از گفتارهای اوست که 
تندنویس ها یادداشت کرده اند و بعد جمع آوری 
شده است. بسیار هم آشفته و پراکنده است 
و بعضی وقت ها غیر قابل فهم. صرف و نحو 
ظاهری کتاب هم مشکل پیدا می کند. استاد 
موحد هم این را ذکر کرده اند. سخت است که 
از مقاالت استفاده کنیم تا شخصیت شمس را 

بشناسیم و بگوییم چرا چنین انتقادهایی نسبت 
به اهل معرفت داشته است. قطعات مقاالت 
مانند پازلی است که هر کس از ظن خود آن ها 
را می چیند و می سازد. این می شود: مقاالت در 
مقاالت. پس ناچار باید الگویی داشته باشیم تا 

بتوانیم شخصیت شمس را بشناسیم.
قطعاً شمس عارف است و نزد اولیاء خدا 
رفته است. اما این که مشرب او چگونه بوده 
است، باید برای شناخت آن، نمونه ای داشته 
باشیم. به نظر من وقتی شناختیم که او عارف 
است و مشرب عرفانی او را دانستیم، آنگاه آن 
منظر را هم خواهیم شناخت. باید به دنبال این 
برویم که همدلی برای شمس پیدا کنیم. اگر 
با  اسامی  عرفان  در  الگو،  آن  که  بپذیریم 
شهودات باطنی و با کتاب و سنِت حضرت 
ختمی مرتبت و ائمه اطهار سر و کار داشته و 
بدانیم که فطرت انسان همان فطرت است، 
دیگر زمان فرقی نمی کند که زمان شمس 
بوده است یا زمان ما است. اگر عارف را پیدا 
کردیم آن مسائل را فهم می کنیم که شمس 
از چه موضعی دارد سخن می گوید. تندی های 
شمس چند وجه دارد که جزو کلیدواژه های 
اوست. این کار را می کند تا نفاق نورزد، جلب 
قلوب نکند، دکان داری نکند و انسان را به 
نفس خودش دعوت نکند و آن ها را به سمت 

خدا سوق بدهد.
در  شمس  تندگویی  نشانه های   *

سخنان او
بعضی عبارت ها در سخنان شمس، که 
از تندخویی او نشان دارد، چنین است: »وفا 
خود چیزی است که آن را با بچه  پنج ساله 
بکنیم، معتقد شود و دوستدار شود. ااّل کار، 
جفا دارد«. جای دیگر می گوید: »آری، مرا 
دارم  را دوست  است که هر که  این  قاعده 
از آغاز با او قهر کنم تا به همگی از آن او 
باشم«. اشاره می کند که ظاهر او با قهر و 
لطف آمیخته است؛ هم قهر را نشان می دهد 
و هم لطف را. یا می گوید: »آورده اند که دو 
دوست مدت ها با هم بودند. روزی به خدمت 
شیخی رسیدند. شیخ گفت: چند سال است 
شما هر دو هم صحبت اید؟ گفتند: چندین سال. 
گفت: هیچ میان شما در این مدت منازعتی 
بود؟ گفتند: نی، ااّل موافقت. گفت: بدانید که 

شما به نفاق زیستید. البد حرکتی دیده باشید 
که در دل شما رنجی و انکاری آمده باشد به 
ناچار. گفتند: بلی. گفت: آن انکار را به زبان 

نیاوردید، از خوف. گفتند: آری«.
کلمه  متابعت از کلیدواژه های مقاالت 
شمس و  اقتباس از آیه  شریفه  »ُقل إِْن ُکْنُتْم 
است.   » اهلَلّ ُیْحبِْبُکُم  َفاَتّبُِعونِی  اهلَلّ  ُتِحُبّوَن 
راه  شمس می گوید: در خانه پادشاهی ست، 
سوی پادشاه از در است. و اگر از راه دیگر 
بخواهید به خدا برسید دیوارها بس بلند است، 
نعوذ باهلل که بیفتد. درباره  بعضی از مشایخ 
هم  که همه  توجهشان به خداست و حضرت 
ختمی مرتبت را نمی خواهند ببینند می گوید: 

»ایشان همه احدیان اند، ما محمدیانیم.«
* مشابهت و تفاوت شمس و ابن عربی

اما مساله  مهم آن است که شمس و ابن 
عربی که هر دو عارف هستند، چه تفاوت ها و 
مشابهت هایی دارند. به نظر چنین می رسد که 
در این میان دو طریق وجود داد: یکی طریق 
معرفت است و دیگری طریق محبت. البته 
هیچ عارفی از این دو خالی نیست. هر کسی 
که به خدا معرفت پیدا کند، عاشق جمال خدا 
می شود. کسی هم نمی تواند ُمحب خدا باشد 
و به خدا معرفت نداشته باشد. لذا بحث معرفت 
و محبت هم در نزد ابن عربی هست و هم 
در شمس. ولی در ابن عربی، طریق معرفت 

ُپررنگ است و در شمس، طریق محبت.
در طریق معرفت، فنا یعنی فنای پندار. 
کنار  را  پندار  درید«.  می باید  پندار  »پرده  
می زنیم و به یک معرفت دیگری می رسیم. 
مطرح  آن جا  خودم،  خوِد  از  من  شناخت 
می شود. اما در طریق محبت، فنا یعنی فنای 
اراده در معشوق. یعنی از خودم هیچ نخواهم 
معرفت،  طریق  در  باشم.  معشوق  تسلیم  و 
رابطه  من با خدا، که یک وجود مطلق است 
و یک امر قدسی است، رابطه  حیرت و هیبت 
است؛ می شود رابطه  »منـ  آن«. اما در طریق 
محبت، یک نوع عاطفه و شور و نشاط مواجهه  
با »تو« داریم. لذا رابطه می شود: »منـ  تو«. 
در طریق معرفت، بحث از وحدت وجود بیشتر 
مطرح است و در طریق محبت بحث از وحدت 
شهود. در طریق معرفت، راه طوالنی تر است. 
در  است.  کوتاه تر  راه  در طریق محبت،  اما 
طریق معرفت، از بین رفتن تعّین مطرح است. 

اما در عشق، منّیت شخص از بین می رود.
ابن  معرفت  طریق  بعضی،  تعبیر  به 
عربی به غرب جهان اسام مربوط است. اما 
طریق محبت مربوط به شرق جهان اسام 
در  را  موالنا  و  نظامی  سنایی،  عطار،  است. 
طریِق  دو  این  اما  می بینیم.  محبت  طریق 
به  جا  در یک  اسام،  و غرب جهان  شرق 
است.  قونیه  در  آن  و  می شوند؛  مربوط  هم 
عصاره ی  که  قونوی  صدرالدین  قونیه،  در 
جناب ابن عربی است و در کودکی در دامان 
اوست، طریق  پسرخوانده   و  پرورده شده  او 
معرفت می ورزد. اما موالنا، سخنگوی شمس 
است. خود می گوید: »صدای توست این همه 
گفتار من«. عرفان اسامی در این جا به هم 

گره می خورد.

چرا شمس با عارفان تند است؟

»مارپیچ سیاه« در کتابفروشی ها
سیاه«  »مارپیچ  داستان  مجموعه 

نوشته علیرضا بهنام منتشر شد.
مجموعه  »مارپیچ سیاه« دومین 
می شود.  منتشر  من  از  که  است  داستانی 
ما  که  »حلقه ای  عنوان  با  قبلی  مجموعه 
بودیم« در سال 92 توسط انتشارات امرود 
منتشر شده بود. این مجموعه مشتمل بر 
فاصله  در  که  است  کوتاه  داستان  هشت 

سال های 92 تا 98 نوشته ام.
داستان های  گفت:  مه  دا ا و در  ا
گسترده ای  طیف  سیاه  مارپیچ  مجموعه 
از دغدغه های اجتماعی این سال های مرا 
در بعد مفهومی نمایش می دهند؛ از مساله 
مهاجرت تا مشکات زندگی طبقه متوسط 
و از آزادی بیان تا موقعیت انسان معاصر 

از زندگی این سال های  در میانه بحران. همه این مقوالت به عاوه گوشه هایی 
انسان ایرانی مضامین داستان های این کتاب را تشکیل می دهند.

این مجموعه اظهار کرد:  بهنام همچنین درباره جان مایه و فضای داستانی 
در این داستان ها تکیه روایت بر ایجاد بینامتنیت با متن های دیگر است. حال این 
درباره  متنی  تا  تبلیغ یک محصول صنعتی  از  باشند؛  متن ها می توانند هر چیزی 

نظریه مجموعه ها. 
او افزود: آن چه در این مجموعه برایم مهم بوده تغییر ارزش روایی پاره های 

داستانی با وارد شدن اطاعات جدید فرامتنی است.
بهنام در ادامه بیان کرد: از آن جا که داستان نوشتن برای من فعالیتی جنبی 
با  مواجهه  از  تازه ای  کتاب شکل  هر  در  می کنم  معموال سعی  می شود  محسوب 

روایت را دنبال کنم.
بلندی  فریاد  آوازه خان  است:  آمده  مجموعه  این  داستان  از یک  بخشی  در 
می کند و حفره ای که روی صندوق بزرگ است را باز می کند و به درون آن می خزد 
در حالی که جنازه ناجی را دنبال خود می کشد. زندانیان در حالی که دیوانه وار آواز 
می خوانند به دنبال او می روند گویی آن ها خود را از دنیا به بیرون پرت می کنند. 
وقتی که آخرین محکوم از نظر ما ناپدید شد در جعبه بسته می شود، سکونی ناگهانی 
حکم فرما می شود پس از آن لحظه ای از پشت جعبه دود سیاه غلیظی به صورت 

مارپیچ به هوا می رود.
»مارپیچ سیاه« با قیمت ۱۳ هزار تومان توسط نشر سیب سرخ منتشر شده است.

فضای مجازی، زمینه را 
برای سرقت ادبی مساعد کرده

نکات  به  نگاهی  با  شکارسری  حمیدرضا 
همین  از  می شود  می گوید  ادبی،  سرقت  مثبت 
شاعران جوانی که امروزه تقلید یا به عبارتی سرقت 
می کنند، انتظار به وجود آمدن ستاره هایی را در عالم 

ادبیات داشت.
این شاعر و منتقد ادبی درباره سرقت ادبی و 
وضعیت رسیدگی به آن اظهار داشت: مثل هر چیز 
دیگری ما باید با شاخص ها و معیارهای علمی به 
قضیه نزدیک شویم، یعنی به عبارت دیگر کسی که 
می خواهد در زمینه سرقت ادبی تحقیق و پژوهشی 
داشته باشد، ابتدا باید کلمات کلیدی این تحقیق و 

پژوهش در ذهن او باشد؛ مفاهیمی مثل تاثیر پذیرفتن، تقلید کردن، توارد و سرقت. 
ما باید بین این ها تفاوت قائل شویم که خوشبختانه در ادبیات و در سنت ادبی ما 
برای این ها تعریف وجود دارد.او در ادامه گفت: لذا معتقدم پژوهش در این زمینه هنوز 
پژوهش دقیقی نیست؛چون پژوهشی نداشته ایم که براساس این تعاریف ثبت شده 
و علمی به سراغ این قضیه برود. مسئله دوم این است که این سرقت ادبی یک 
مسئله تازه و جدید نیست و قدمت آن به اندازه خود ادبیات است. نکته این جا است 
که در واقع در روزگار ما کمیت این قضیه باال رفته، تعدادش بیشتر شده و این اتفاق 

به لحاظ کمی وسیع تر و گسترده تر می افتد.
شکارسری سپس با اشاره به عواملی که باعث وسعت سرقت ادبی می شوند 
بیان کرد: به گمان من هرچقدر که از دوران پیشامدرن، یعنی دورانی که صنعت 
چاپ وجود نداشته به سمت دوران مدرن نزدیک می شویم، یعنی دوران حضور چاپ 
و دوران رونق گرفتن چاپ کتاب و نشریات و طی دهه های گذشته، رونق گرفتن 
فضای مجازی، طبعا زمینه برای این مسئله چه به لحاظ توارد، چه به لحاظ تقلید 
و تاثیر و چه به لحاظ سرقت ادبی مساعدتر و فراهم تر می شود.این شاعر سرقت 
ادبی را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: اگر چه باید به این قضیه به عنوان یک نقطه 
آسیب شناسانه در فضای ادبی امروز نگاه کرد اما باید گفت که اجتناب ناپذیر هم 
انتشار کتاب تان و برای به سمع و نظر رساندن  هست. اگر شما در گذشته برای 
شعرتان باید مراحل و مسیر طوالنی ای را طی می کردید تا منتشر شود و دیگران 
آن را بخوانند، آن هم در عرض منطقه یا کشور، امروزه اما با چند دکمه می توانید 
شعرتان را به دنیا بشناسانید و همه آن را بخوانند. امروزه تکثر بیش از حدی وجود 
دارد. در گذشته این تعداد شعر و این تعداد شاعر و  منتقد ادبی وجود نداشت. وقتی 
در این زمینه دچار این تکثر بی کران می شویم، زمینه سرقت ادبی هم به وجود می آید.

سرقت  به  نگاه مان  همیشه  این که  برای  افزود:  شکارسری  حمیدرضا 
این مسائل  با  بگویم شاعران جوان همیشه  باید  نباشد،  یاس آور  و  ادبی ناامیدانه 
کارشان را شروع می کنند؛ بر روی همیشه تاکید دارم. یعنی شاعر جوان خواه ناخواه 
وقتی کارش را شروع می کند، یا تحت تاثیر کسی است یا از کسی تقلید و یا از کسی 
سرقت می کند. چه بسا در فضای متکثر امروزی از همین شاعران جوانی که امروزه 
تقلید یا به عبارتی سرقت می کنند بشود انتظار به وجود آمدن ستاره هایی را در عالم 
ادبیات داشت. شاعران جوان همیشه از این شیوه ها استفاده یا سوءاستفاده می کنند 
چون هیچ کس خلق الساعه شاعر نمی شود و به سنت ادبی پیش از خودش تکیه 
می کند. بنابراین خواه ناخواه این مسائل وجود دارد و باید با آن مدارا کرد؛ نمی شود 
کاما آن را برطرف کرد. حالت آرمان گرایانه یا رویاگونه ای است که بگوییم به جایی 
برسیم که سرقت ادبی، توارد و .. نداشته باشیم. از سمت دیگر باید به نکات مثبت 
آن هم نگاه کرد، شاعران جوان ممکن است از این طریق کارشان را شروع کنند. 

این شاعر همچنین در پاسخ به سئوالی درباره سرقت از آثارش بیان کرد: من 
چون در جشنواره ها و کنگره های ادبی کار داوری کرده ام، گاهی شعر خودم را در 
میان کارها دیده و داوری کرده ام. حتی گزیده هایی از شعرهایم را دیده ام که به 
نام کس دیگری منتشر شده بود. اما سن آدم که از حدی باالتر می رود یک مقدار 
ناگیرایی پیدا می کند و ِسر می شود. من هم ِسر شده ام و دیگر برایم مهم نیست. 
معتقدم ادبیات آن قدر بی رحم است و الکی که برای شعرها گرفته آن قدر دانه ریز 
است که فقط خالص ها از آن رد می شوند. برای همین خیلی هراس ندارم از این که 
شعرم به نام کس دیگری منتشر شود. ادبیات خیلی بی رحم است و مطمئنم که فقط 

اصیل ها را حفظ می کند و غیراصیل ها را به فراموشی می سپارد.
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فرناز میرزالو

 بی تفاوتی شاعر توجیهی ندارد
مصطفی متولی هم شاعر شعر هیئت 
اهل  برای  عزاداری  در دستگاه  و هم  است 
بیت )ع( حضور فعال دارد. او در هیئت های 
عزاداری ماه محرم شعر می خواند و میانداری 
می کند؛ اعتقاد دارد موضع گیری شاعران در 
روز،  سیاسی  و  اجتماعی  خصوص اتفاقات 
باید  موضع گیری  این  منتها  است،  ضروری 
گیرد؛  انجام  شاعرانه«  »رندی  به میانجی 
نتیجه  فاش سرایی  و  او صریح گویی  نظر  از 
عکس می دهد! گفت وگو با مصطفی متولی 

به نظرتان می رسد.
* در خصوص شعر عاشورایی حق طلبانه 

که واجد نوعی موضع مندی مختص امروز هم باشد، یک چالش وجود دارد؛ از یکسو 
هم خود فرهنگ عاشورا و هم دستور بزرگان دین این است که شعرها و هیئت ها 
به سمت سکوالریسم و سیاست زدایی نروند، اما از سوی دیگر هم ورود شاعران به 
عرصه اجتماعی سیاسی امروز ممکن است شعر را به دام نوعی سیاست زدگی و حتی 
جناحی بازی های نامطلوبی بیندازد که نمونه های آن را هم کم نداشتیم. در این میانه 
چه اقتضائات و مولفه هایی باید رعایت شود تا این آسیب های دوسویه به شکلی برطرف 

شوند یا به حداقل برسند؟
خویشتن باش«   زمان  »فرزند  که  گفته اند  هنر  بحث  در  قدیم  از   **
محورهای  مختلفی  زیر مجموعه این فرزند زمان خویش بودن، می آید، چه در سبک 
و فرم هنری و چه در محتوا و… مثًا در بحث شعر به زبان، حال و هوا و اقتضائاتی 
که در ترکیب سازی ها و واژه هایی که در این عرصه استفاده می کنیم، برمی گردد. یک 
بُعد دیگر اینکه فرزند زمان خویشتن باش این است که ما در جمهوری اسامی زندگی 
می کنیم، حدود ۳۰۰ هزار شهید داده ایم تا به اینجا رسیده است. در مواجه ما با دنیا موضع 
و آرمان های ما معلوم است، ما در مملکتی زندگی می کنیم که ادعای شیعه بودن داریم، 
الحمداهلل همه چیز برای این شیعه بودن ما فراهم است، از صدر مملکت که رهبر معظم 
انقاب است با ما هماهنگ است و بدنه کارگزاران و جامعه مذهبی هم الحمداهلل با ما همسو 
هستند. با توجه به این مسائل، دلیلی ندارد که یک عده ای بهانه می گیرند و می گویند ما 
نمی خواهیم شعر اجتماعی حق طلبانه بگویم؛ این دیگر تقیه نیست، بلکه بی تفاوتی است.

به مسائل  نباید  به نظر من اصًا درست که من شاعر شعر هیئت، بگویم ما 
سیاسی بپردازیم. چون اگر چنین کاری بکنم، آن جنبه فرزند زمان خویشتن بودن را 
زیر سؤال برده ام. اگر ما فرزند زمان خویشتن هستیم اآلن در این مملکت چه اتفاقاتی 
دارد می افتد؟ در خارج از این کشور الاقل برای مسلمانان چه اتفاقی دارد می افتد؟ چه 
جبهه گیری هایی نسبت به ما و ایدئولوژی و اعتقادات و مذهب ما می شود؟ ما باید چه کار 

کنیم؟ ساکت بنشینیم؟
برخی از دوستان شاعر نظرشان این است که فضای هیئت و عزاداری امام حسین 
)ع( با همه زیرمجموعه های آن اعم از شعر و منبر و مداحی، صرفاً باید به بحث امام 
حسین )ع(، اهل بیت )ع(، روضه، مدح و مرثیه بپردازند. ولی نظر ما کمی فرق می کند، ما 
می گوییم از اتفاقاتی که دارد می افتد، اتفاقاتی که زمینه را برای ما فراهم می کند تا بتوانیم 
فعالیت های خود را داشته باشیم، مثل بحث مدافعین حرم، نمی توانیم چشم بپوشیم و نسبت 
به آنها بی تفاوت باشیم. آقای شاعر! آقای مداح! آقای سخنران! شما چطور می خواهید 
نسبت به شهدای مدافع حرم بی تفاوت باشید؟! یا مثًا شهدای جنگ تحمیلی! با یک 
نگاه کان تر، شما چطور می توانید بگویید من نسبت به رهبر و ولی فقیه این مملکت 
بی تفاوت هستم و حرف هایشان برای ما مهم نیست؟! اگر این طور است، این بستر فعالیت 
شما کجا فراهم شده است؟ غیر از این است که این زمینه ها در مملکتی فراهم شده که 
این اصول و محورها در آن وجود دارد؟ والیت فقیه دارد، نظام سیاسی اش، نظامی است 
که باز در دوره کنونی و در این چند سال اخیر به خاطر حفظ آن، کمی دورتر از مرزهای 
جغرافیایی خودش شهید داده است! پس ما مجاز نیستیم بی تفاوت باشیم و من فکر 

می کنم باید به برخی از این مسائل بپردازیم.
* راهکارتان برای تشخیص همین »برخی« از مسائل چیست؟ چطور باید اینها را 

تشخیص داد و با چه منظری باید ورود کرد؟
** رفقای شاعر ما باید پیگیر مسائل روز خصوصاً مسائل سیاسی باشند. الزاماً قرار 
نیست به عنوان یک تئوریسین سیاسی ورود بکنند. بلکه با همین ابزار ادبیات، با آرایه های 
ادبی، صنایع شعری که در اختیار داریم، می توانیم در یک شعر و غزل اشاره هایی بکنیم. البته 
از آن طرف بام هم نباید بیفتیم، چون برخی ها نمک این قضایا را زیاد می کنند و اصطاحًا 
آش را خیلی شور می کنند. یعنی یک عده از این سوی بام می افتند و بی تفاوت هستند، 
اما یک عده هم با افراط در پرداختن به این موضوعات سیاسی از سوی دیگر بام می افتند.

اعتقاد شخصی من این است که اگر یک مقدار دوستان به مسائل سیاسی روز با 
بصیرت و دقت رجوع بکنند و در حد خودشان دارای تحلیل باشند و کاه خود را قاضی 
کنند، می توانند اصل قصه و قضیه را تشخیص بدهند. اگر اطاعی از مسائل سیاسی روز 
نداشته باشیم، دچار گیجی و گنگی می شویم. به نظرم هر شاعری باید نسبت به وضعیت 
و امکانات خودش صاحب تحلیل باشد و در شعری که می گوید نسبت به قضایای مهم 
اجتماعی و سیاسی موضعی بگیرد، یا مثًا کنایه ای بزند. بنابراین من فکر کنم راهش این 
است که شاعران باید نسبت به مسائل سیاسی، به روز باشند تا بتوانند موضع مناسبی بگیرند.

* گاهی وقتی شاعر می خواهد نسبت به مسائل روز عکس العمل نشان دهد از 
روش قیاس استفاده می کند و مثًا برخی شخصیت های سیاسی امروز را با شخصیت ها 
و چهره های مرتبط با قیام امام حسین )ع( در سال ۶۱ هجری قیاس می کند. اما برخی 
هم معتقدند که این قیاس ها چندان درست نیست و ما نمی توانیم چهره های سیاسی امروز 
در کشورمان را عیناً مصداق چهره های جبهه های حق یا باطل در آن زمان بدانیم. دهیم. 
این چهره های جناحی در کشور ما، نه کامًا حِق حق هستند، و نه کامًا باطِل باطل و 

این مصداق سازی ها را دچار اشکال می کند. نظر شما در این باره چیست؟
** بنده فقط اعتقادم را می گویم و کاری به تحلیل کان قضیه و نظرات دیگران 
ندارم. ببینید ما غیر از حضرت آقا در این مملکت روی هیچ کسی نباید حسابی ویژه باز 
کنیم یا نظر و اعتقاد قطعی ای داشته باشیم. اگر بخواهیم بحث جناح ها را مطرح کنیم، 
قطعاً هر دو طرف جناح ها چه اصولگرا و چه اصاح طلب، هر جفتشان به ما لطمه هایی 
زده اند و ما از هر دوی اینها متضرر شده ایم. ما فقط و فقط حضرت آقا برایمان مهم است 
و اگر بخواهیم آقا را مصداقی برای مقایسه با اصحاب امام حسین )ع( قرار دهیم، می توانیم 
ایشان را مثال بزنیم. ما می توانیم روی آقا مانور دهیم و حساب باز کنیم، ولی به شرط 
اینکه صرفاً و صرفاً بحث درباره ایشان باشد. یعنی اگر بخواهیم روی کسی حساب باز 
کنیم و اصطاحاً روی دیوار کسی یادگاری بنویسیم، فقط حضرت آقاست. اگر بخواهیم 
آقا را قیاس کنیم، می توانیم با یک مراتب ماحظه شده ای ایشان را با اصحاب امام 

حسین )ع( مقایسه کنیم.
* مسئله این است که سرودن شعر اجتماعی و سیاسی و مضع گیری شاعران درباره 
وضعیت جامعه امروز، عمدتاً به مسائل و کارهایی مربوط می شود که مسئولیت آن ها 
انتقادشان  تیغ  هم  شاعران  و  بازمی گردد  جناح ها  مستقیمًا به چهره های همین 
به سوی چنین اشخاصی است. ما که نمی توانیم بگوییم شاعران فقط باید درباره مسائل 
اجتماعی و سیاسی شعر بگویند که به رهبری مرتبط است، عمده مضامین رایج در 
شعر اعتراضی امروز به کارگزاران و دولتمردان و… اختصاص می یابد. و در همینجا آن 

مقایسه ها صورت می گیرد!
** خب مسئله این است که زمینه و بیس فکری ما، همان کلیات فرمایشات 
حضرت آقا است. چون هر کسی در هر هنری، مخصوصاً شعر، بخواهد کاری را پیش 
ببرد، و مثًا آثاری را خلق کند، حتماً باید یک زمینه فکری داشته باشد. زمینه فکری ما، 
باید از فرمایشات آقا باشد؛ از این جهت اگر من بخواهم پیرامون مسئله فساد مالی فان 
مسئول یا دولتمرد و… یک موضعی بگیرم یا پیرامون یک شخصی نظرم را در قالب نقد 
یا حتی تایید ارائه کنم، باید اطاعاتم به گونه ای باشد که بتوانم در این مورد خاص یک 
تأییدیه ای در صحبت های حضرت آقا پیدا کنم و آن را معیار قرار دهم. مثًا حضرت آقا 
فرمودند در بحث عدالت ما آن جوری که باید باشیم، نبودیم. این زمینه ذهنی من است و 
به این معنا است که به نوعی »اوکی« را گرفته ام و می توانم درباره بی عدالتی شعر بگویم. 
اما حاال چطور می خواهم ورود کنم و مثًا با یک شخصی محاجه کنم، یا در قالب هجو 

و کنایه یک نفر را بکوبم و… این ها دیگر به هنر شاعر برمی گردد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(
مطابق پرونده اجرایی کاسه 97۰۰۱۶2آقای خسرو ثانی نام پدر رحمن بشماره 
ملی 287۱822۰8۵ بشماره شناسنامه 7۱8 به آدرس مهاباد-خ وفایی-کوچه هشت 
متری چهارم غربی پاک ۳2 طبقه اول بموجب سند ازدواج شماره 8۰2۳ مورخه 
۱۳77/۰8/2۶ دفترخانه ازدواج شماره 2 و طاق شماره 2 مهاباد)کفیل دفتر ازدواج 
شماره 9 مهاباد( تعداد دویست عدد سکه بهار آزادی یک سکه ای طا تسمیر شده 
به مبلغ ۱2/88۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) دوازده میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال 
( به خانم آرزو ناظمی فرزندیونس با کدملی 27۵۳۵9۱۳۱8 ساکن مهاباد خ صاح 
الدین ایوبی هشت متری ایوبیان بن بست شریفه پاک 2 بدهکار می باشند که 
منجر به صدور اجرائیه کاسه فوق گردیده و اباغیه به مدیون اباغ گردیده و 

مورد مزایده عبارت است از : 
۱-سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد آپارتمان دارای پاک هشتصد و 
نوزده فرعی مجزا شده از ششصد و بیست و یک از یکصد و هشتاد و شش فرعی 
از یکهزار و نهصد و شصت اصلی بخش پانزده مهاباد ) 8۱9 فرعی از ۱8۶/۶2۱ 
فرعی از ۱9۶۰ اصلی بخش ۱۵ مهاباد( واقع در مهاباد-خ وفایی-کوچه هشت 
متری چهارم غربی پاک ۳2 طبقه اول به مساحت ۱۵۵/۶۳ مترمربع )یکصدو 
پنجاه و پنج متر مربع و شصت و سه صدم متر مربع( که سند مالکیت ششدانگ 
چاپی آن به شماره 29۵9۶۱ ذیل ثبت ۳982۱ صفحه ۳2۱ دفتر جلد 2۵8 بنام 

آقای خسرو ثانی صادر و تسلیم گردیده است.
اوصاف اجمالی : یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول آپارتمان،دارای هال و دو 
اتاق خواب و هالچه کوچک و آشپزخانه سرویس بهداشتی میباشد کف هال پارکت 
و دیوارها رنگ آمیزی شده و دارای سقف کاذب و گچ بری و نور پردازی شده و 
شومینه بوده دارای پنجره دو جداره بوده و آشپزخانه آن دارای کابینت هوایی و زمینی 
از نوع mdf و دیوارهای کاشیکاری شده و کف سرامیک بوده و هالچه آن دارای 
کف سرامیک و دیواره رنگ آمیزی شده و خوابها دارای کف سرامیک و دیوارها 
رنگ آمیزی شده و دارای کمد دیواری بوده که یکی از خوابها دارای بالکن میباشد 
و سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایشی حرارت از کف میباشد نمای ضلع 
شمالی سنگ تراورتن آجری و نمای ضلع جنوبی سنگ گرانیت طوسی میباشد راه 
پله دارای سنگ تراورتن و نرده استیل میباشد و اخذ مذکور دارای امتیاز آب و برق 
جداگانه و گاز مشترک برای موتورخانه بوده و دارای پارکینگ میباشد مساحت واحد 
مذکور ۱۵۵/۶۳ مترمربع می باشد که از این مقدار 9/7۵ مترمربع آن تراس مسقف 
ضلع جنوبی واقع رد طبقه اول،واحد اول تفکیکی به انضمام انباری شماره یک به 
مساحت ۴/97 مترمربع و پارکینگ شماره یک به مساحت ۱2/۵۰ مترمربع با قدر 
السهم از عرصه و سایر مشاعات طبق تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرای آن می باشد 
و همچنین ساختمان دارای پروانه به تاریخ ۱۳8۵/۰۱/2۴ از شهرداری مهاباد می باشد.
حدود و مشخصات آپارتمان و انباری و پارکینگ مورد اشاره به این شرح است:

حدود آپارتمان :
شماال به طول 7/۵۰ متر دیوار و پنجره است به فضای کوچه شرقا اول به 
طول ۱۰/۵۰ متر دیوار به دیوار پاک ۱8۵ فرعی از ۱9۶۰ اصلی دوم به طولهای 
جنوبی 2/۵۰ متر و شرقی ۴/2۰ متر و شمالی 2/۵۰ متر دیوار و درب است به راه 
پله مشاعی سوم شرقی به طول 7/۴۵ متر دیوار به دیوار پاک مرقوم جنوبا به طول 
7/۵۰ متر دیوار و پنجره است به فضای حیاط مشاعی غربا به طول 22/۱۵ متر دیوار 

به دیوار پاک باقیمانده ۱8۶ فرعی از اصلی مرقوم کف و سقف مشترک است.
حدود انباری:

شماال به طول 2/۳۰ متر دیوار است به موتورخانه مشاعی شرقا به طول 2/۱۶ 
متر دیوار و درب است به محوطه مشاعی جنوبا به طول 2/۳۰ متر دیوار اشتراکی 
است با انباری شماره دو متعلق به واحد سوم غربا به طول 2/۱۶ متر دیوار به دیوار 

پاک باقیمانده ۱8۶ فرعی از ۱9۶۰ اصلی .
حدود پارکینگ:

شماال به طول 2/۵۰ متر دیوار و درب است به کوچه شرقا به طول ۵ متر مرز 
خط کشی شده است به محوطه مشاعی جنوبا به طول 2/۵۰ متر مرز خط کشی شده 
است با پارکینگ شماره 2 غربا به طول ۵ متر دیوار به دیوار پاک باقیمانده ۱8۶ 
فرعی از ۱9۶۰ اصلی که برابر نظریه وارده به شماره ۱۳99۰۵۰۱۳۴۵۰۰۰۰۵7۳ 
مبلغ  به  فوق  بازداشت شده  مورد  مربوطه  کارشناسی  مورخه 99/۰۳/۱۱ هیات 
۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حروف پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی قطعی 
شده است که در روز شنبه مورخه ۱۳99/۰۶/29 ساعت 9 صبح الی ۱2 ظهر در 
محل شعبه اجرای اداره ثبت اسناد و اماک مهاباد از طریق مزایده فروخته خواهد 
شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به موارد بازداشتی در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به پرونده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روز اداری بعد از 

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

تجدید میگردد.
رییس اداره ثبت اسناد و اماک مهاباد-صدیق رنجبر
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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بازخوانی »قلب های نارنجی« در رادیو نمایش

کتاب »قلب های نارنجی« که 
توسط  توانایی«  »دانایی  برنامه  در 
نمایش  رادیو  در  محسنی  نا  ماندا
بازخوانی شده، هرروز ساعت ۱7 روی 

آنتن می رود.
دوره  های  دغدغه  کتاب،  این 

مخاطب  و  کشیده  تصویر  به  را  نوجوانی 
می تواند با شخصیت های کتاب هم ذات پنداری کند.

دانش آموزان عاقه مند در پایان هر برنامه می توانند برای شرکت در 
مسابقه کتابخوانی به سایت رادیو نمایش مراجعه کنند.

برنامه »دانایی توانایی« به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، 
گویندگی اکبر مایی، بازخوانی و اجرای ماندانا محسنی در رادیو نمایش 

و در این فصل در 2۵ قسمت تولید شده 
و بر روی موج اف ام ردیف ۱۰7.۵ مگاهرتز قابل شنیدن است.

»شوق پرواز« در افغانستان و تاجیکستان 

»شوق  سریال  آی فیلم  شبکه 
یداله صمدی  زنده یاد  پرواز« ساخته 
راهی  را  حسینی  شهاب  بازی  با 

افغانستان و تاجیکستان می کند.
شهاب  بازی  با  پرواز«  »شوق 

که  شد  ساخته   ۱۳9۰ سال  در  حسینی 
نیروی  خلبان  بابایی  عباس  شهید  زندگی 
از دوران کودکی تا شهادتش را  ایران  هوایی ارتش جمهوری اسامی 
به تصویر می کشد و روایتگر رشادت ها و از خودگذشتگی های این افسر 
شجاع و فداکار است.شهرام حقیقت دوست، الهام حمیدی، ستاره اسکندری، 
افسانه بایگان، اکبر عبدی، فرهاد قائمیان، عبدالرضا اکبری و کوروش 
تهامی نیز در این سریال نقش آفرینی کرده اند.»شوق پرواز« از چهارشنبه 
۱9 شهریور هر شب ساعت 2۰ به  وقت تهران و کابل و ساعت 2۰:۳۰ 

به وقت دوشنبه تاجیکستان روانه آنتن می رود. 

یادی از فرهنگ شریف در رادیو فرهنگ

امروز ۱7 شهریور ، مصادف است 
شریف  فرهنگ  درگذشت  سالروز  با 
سبک  صاحب  اساتید  از  و  آهنگساز 
رادیو  مناسبت  همین  به   . تارنوازی 
»با  برنامه  در   ۱2:2۰ ساعت  فرهنگ 

کاروان شعر و موسیقی« به یکی از آثار وی 
می پردازد و قطعه »عالم شیرین« با صدای 
تاج اصفهانی و محمود محمودی خوانساری  با شعری از  فروغ میردامادی، 
با نوازندگی فرهنگ شریف، حبیب اهلل بدیعی، جهانگیر ملک در دستگاه 
همایون را پخش می کند. فرهنگ شریف با خوانندگانی چون گلپا، ایرج، تاج 
اصفهانی، دلکش، غامحسین بنان، محمدرضا شجریان، علیرضا افتخاری، 
محمود محمودی خوانساری، حسام الدین سراج و ... همنوازی داشته و در 
چند فستیوال بین المللی از جمله فستیوال موسیقی برلین حضور داشتو چند 

سال  هم در دانشگاه های آمریکا به آموزش موسیقی اشتغال داشت.
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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

»بی حسی موضعی« چهارشنبه روی پرده می رود

بی حسی  « یی  سینما فیلم   
موضعی« به کارگردانی حسین مهکام 
از چهارشنبه ۱9 شهریورماه در سینماها 
اکران می شود و پارسا پیروزفر بعد از 
هفت سال دوری از سینما با این فیلم 
دوباره روی پرده  سینا ظاهر می شود.

»بی حسی موضعی« با سرمایه گذاری 
محمدصادق رنجکشان ساخته شده است و بازیگرانی که در آن ایفای 
نقش کرده اند، حبیب رضایی، باران کوثری، پارسا پیروزفر، حسن معجونی، 

سهیل مستجابیان و... هستند.
این فیلم که برای اولین بار در جشنواره جهانی فیلم فجر روی پرده 
رفت، قرار بود نوروز امسال، اکران عمومی شود که به خاطر شرایط موجود 
نمایش عمومی به تاخیر افتاد و از چهارشنبه این هفته در سینماهای تهران 

و شهرستان روی پرده می رود.

ما
سین
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محمد حسین زاده
ــات و  ــور موسس ــاهد ظه ــه ش ــت ک سالهاس
کشــور  در  مختلــف  بازیگــري  آموزشــگاه هاي 
ــا  ــک ی ــه واســطه ی ــا ب ــه برخــي از آنه هســتیم ک
ــق  ــرده و موف ــغ ک ــود را تبلی ــروف، خ ــام مع چندن
ــا  ــي واقع ــد ول ــو بپذیرن ــدادي هنرج ــوند تع مي ش
ــخص  ــگاه ها مش ــن آموزش ــیاري از ای ــي بس خروج
نیســت و هنرجویــان متعــددي هســتند کــه از ایــن 
ــوري  ــي حض ــده ول ــل ش ــگاه ها فارغ التخصی آموزش
در کارهــاي هنــري ندارنــد! امیــر دژاکام یکــي 
آمــوزش  عرصــه  در  چهره هــا  کهنه کارتریــن  از 
مــدرس  کارگــردان،  بازیگــر،  ایــن  مي باشــد. 
بازیگــری  آموزشــگاه  مدیرمســئول  و  بازیگــری 
ــایي و  ــه شناس ــه ب ــت ک ــان سالهاس ــه ماه اندیش
ــرورش اســتعدادهاي جــوان در عرصــه بازیگــري  پ
معــدود  از  یکــي  وي  آموزشــگاه  و  مي پــردازد 
آموزشــگاه هاي معتبــر بازیگــري بــه شــمار مــي رود. 
بــا او همــراه شــدیم تــا دربــاره وضعیــت آمــوزش در 
ــتر  ــري بیش ــگاه هاي بازیگ ــه آموزش ــور و البت کش

ــم... بدانی

-آقــاي دژاکام در ابتــدا برایمــان درباره وضعیت 
معرفــی هنرجویــان آموزشــگاه ها بــه پروژه هــای در 
حــال ســاخت بگوییــد کــه آیــا ایــن موضــوع کــه از 
ســوي خیلــي از آموزشــگاه ها مطــرح مي شــود، 

صحــت دارد یــا خیــر؟
*معمــوال معرفــی وجــود نــدارد. مــا معمــوال از 
تمامــی هنرجویــان می خواهیــم کــه تکالیــف خــود 
را در قالــب فیلمــی بــه مــا بدهنــد و آن را بــه دفاتــر 
فیلــم می فرســتیم، در ســال های گذشــته بالــغ 
ــون،  ــن وارد تلویزی ــجویان م ــد از دانش ــر 8۰درص ب
ســینما و تئاتــر شــدند و حتــی در ایــن مســیر ادامــه 
ــردان و  ــل دادنــد و امــروز به عنــوان کارگ تحصی
فیلمســاز مشــغول بــه کار هســتند. دیــده شــدن بــه 
خــود فــرد بســتگی دارد، کاس هــای مــن همــواره 
ــه انجــام آن  تکالیفــی دارد کــه دانشــجو موظــف ب
اســت و یکــی از ایــن تکالیــف این اســت کــه آنها در 
صفحــات شــخصی خــود در فضــای مجــازی شــروع 
بــه خوانــش متونــی چــون آثــار چخــوف، شکســپیر، 

نیــل ســایمون، مولیــر، کیمیایــی، بیضایــی و... کننــد 
و مــا ایــن ویدئوهــا را بــه دفاتــر فیلمســازی ارجــاع 
دهیــم. امــا اینکــه برخــي از آموزشــگاه ها ایــن 
موضــوع را تضمیــن مي کننــد، اصــا صحــت نــدارد!

ــاالی آموزشــگاه های  ــه حجــم ب ــا توجــه ب -ب
چــرا  دانشــگاه ها  فارغ التحصیــان  و  بازیگــری 
خروجــی مناســبی در ایــن عرصــه دیــده نمی شــود؟

*مــا اگــر ۵میلیــون نفــر خروجــی رشــته 
بازیگــری داشــته باشــیم و تنهــا ۳معلــم بازیگــری، 
ــون  ــد چ ــی نمی کن ــم فرق ــاز ه ــی ب ــن خروج ای
مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه مــا معلــم بازیگــری 

ــم  ــری داری ــم بازیگ ــر ۱۰معل ــا حداکث ــم. م نداری
ــد  ــلط دارن ــری تس ــف بازیگ ــوم مختل ــه روی عل ک
روانشناســی،  رفتارشناســی،  انسان شناســی،  و 
از  و  می داننــد  را  زیبایی شناســی  جامعه شناســی، 
ســوی دیگــر می تواننــد تخیــل، بیــان، تمرکــز 
دانشــجو را پــرورش دهنــد. در حــال حاضــر اغلــب 
کاس هــای بازیگــری بــه ایــن شــکل اســت 
کــه یــک دوربیــن می گذارنــد و لنزهــا، زاویــه 
دوربیــن و حــرکات دوربیــن را بــه هنرجــو آمــوزش 

می دهنــد، درحالی کــه ایــن آمــوزش بازیگــری 
نیســت. متاســفانه در آموزشــگاه ها 2 چیــز درس 
می دهنــد، یــک در تمــام کاس هــا یکــی از انــدازه 
نماهــا، حرکــت دوربیــن و لنزهــا صحبــت می کننــد 
ــون  ــه فن ــت بلک ــری نیس ــا درس بازیگ ــه اینه ک
ــوری  ــه شــکل تئ ــوان ب ــه می ت بازیگــری اســت ک
آنهــا را آموخــت و نکتــه دوم بازیگــری بــدون مشــق 
اســت. تــا زمانــی کــه شــما روی متن هــای بــزرگ 
ادبــی جهــان مشــق نکنیــد ممکــن نیســت بازیگــر 
خوبــی شــوید. امــروز بــدون متــن مشــق می کننــد 
شــده  رایــج  نمایشــی  بازی هــای  اصطاحــا  و 
ــن  ــد و ای ــازی کنن ــد ب ــی همــه می توانن اســت. یعن

برایشــان خنــده دار و جــذاب اســت و فکــر می کننــد 
اگــر گریــه کننــد یــا عصبانــی شــوند یعنــی بازیگــر 
ــا داده  ــه آنه ــی ب ــی متن ــا وقت ــتند، ام ــی هس خوب
می شــود نمی تواننــد آن را بخواننــد. درحالی کــه 
بازیگــری قــرارداد اســت در مقابــل دوربیــن، تئاتــر 
هــم قــرارداد اســت متــن نیســت و قراردادهــا امــروز 
ــن  ــوند. م ــت نمی ش ــی رعای ــای آموزش در کاس ه
معتقــد هســتم مــا معلــم بازیگــری نداریــم و یــک 
بازیگــر خــوب الزامــا نمی توانــد معلــم خوبــی باشــد 

و معلمــی بــا بازیگــری 2 مقولــه کامــا متفــاوت از 
ــیار  ــی بس ــا معلم ــری ب ــون بازیگ ــتند. مت ــم هس ه
تفــاوت دارد مثــل ایــن کــه زنــی چندیــن بچــه بــه 
دنیــا آورده باشــد و زنــی تنهــا پزشــک زنــان باشــد 

ــاد. ــادر نه ــر 2 را م ــام ه ــوان ن نمی ت

ــد را هــم در  -دلیــل نداشــتن چهره هــاي جدی
ــد؟ ــوع مي بینی ــن موض همی

*وقتــی خروجــی خوبــی از آموزشــگاه ها و 
ــی هــم در  دانشــگاه ها نداشــته باشــیم، ورودی خوب
ســینما و تئاتــر و تلویزیــون نداریــم. بنابرایــن چهــره 
ــفانه  ــم. متاس ــم نداری ــون معل ــم، چ ــد نداری جدی
مشــکل دیگــر چهره هــای جدیــدی هــم کــه خــوب 
هســتند، ایــن اســت کــه از آنهــا اســتفاده نمی شــود. 
امــروز بخشــی از ورود چهره هــای جــوان بــه عرصــه 
ــم  ــی ه ــازی و بخش ــه پارتی ب ــر ب ــش و تصوی نمای
ــول وابســته اســت. از ســوی دیگــر بســیاری  ــه پ ب
از کارگردانــان، هنــر بازیگــری را بلــد نیســتند. 
ــری  ــان بازیگ ــه ف ــد ب ــگاه می کنن ــان ن کارگردان
ــد  ــت و او را تایی ــر اس ــد بازیگ ــه می گوین ــه هم ک
ــری  ــک بازیگ ــت ی ــرار اس ــی ق ــا وقت ــد. ام می کنن
ــد  ــود بگوین ــش خ ــاس دان ــر اس ــد و ب ــود ببین را خ
ــد  ــه نمی توانن ــا ن ــن بازیگــر خــوب اســت ی ــه ای ک
ــد.  ــری ندارن ــش بازیگ ــون دان ــد چ ــخیص دهن تش
ــدرت  ــه ق ــت در حالی ک ــردان اس ــع او کارگ در واق
ــدارد. ضمــن اینکــه  ــر را ن تشــخیص در نقطــه صف
ــد روی  ــارت را ندارن ــن جس ــز ای ــدگان نی تهیه کنن
ــد  ــون معتق ــد، چ ــک کنن ــد ریس ــای جدی چهره ه
هســتند ایــن چهره هــا قابلیــت بازگشــت ســرمایه را 
در گیشــه ندارنــد. درحالی کــه ایــن جــوان می توانــد 
ــان  ــود را نش ــود و خ ــره ش ــه چه ــل ب آرام آرام تبدی
دهــد. در ســینما ســخت ایــن اتفــاق می افتــد مگــر 
آنکــه بازیگــران جــوان پیــش از آن در تلویزیــون و 
یــا شــبکه نمایــش خانگــی حضــور داشــته باشــند و 
دیــده شــوند و بعــد بــه ســینما راه یابنــد. از ســویی 
تهیه کننــده ای  از  را  ایــن حــق  نمی تــوان  هــم 
ــه صــرف  ــارد هزین ــت ۱۰ میلی ــن حال کــه در بهتری
ســاخت یــک اثــر می کنــد، گرفــت، چــون او بایــد در 
گیشــه ۳۰ میلیــارد بفروشــد تــا هزینه هــای مــازاد را 

پرداخــت کنــد و در نهایــت بــه مبلــغ ســرمایه شــده 
برســد، بنابرایــن هرکســی حاضــر بــه پذیــرش ایــن 

ریســک نیســت.

-ایــن روزهــا بســیاری از آموزشــگاه ها تبدیــل 
بــه منبــع مالــی بــرای صاحــب آن شــده اند تــا صرفــا 
پولــی از عاقمنــدان بــه عرصــه بازیگــری بگیرنــد و 

بعــد آنهــا را رهــا کننــد!
ــی  ــد آنچنان ــع درآم ــگاه ها منب ــا آموزش *اتفاق
ندارنــد و اغلــب ســتارگان ســینما هســتند کــه یــک 
کارگاه برگــزار می کننــد و مبالــغ آنچنانــی می گیرنــد 
یــا کارگردانــی کــه فنــون کارگردانــی را بلــد اســت، 
نامــی هــم دارد ورک شــاپ برگــزار می کنــد و پــول 
آنچنانــی می گیــرد، امــا معلمــان بازیگــری اغلب کار 
خودشــان را می کننــد و درآمــد چندانــی هــم ندارنــد. 
خــودم مــن بــا توجــه بــه وضعیــت کرونــا بــه جایــی 
ــس،  ــال تدری ــت ۴۰ س ــس از گذش ــه پ ــیدم ک رس
تصمیــم گرفتــم آموزشــگاه را ببنــدم چــون شــرایط 
ادامــه کار برایــم ســخت و دشــوار شــده اســت، امــا 
ــذارد  ــان بازیگــر کارگاه می گ ــن اوضــاع ف در همی
ــر  ــا نف ــد و صده ــت می کن ــی دریاف ــغ میلیون و مبال

ــا در  ــد. م ــی می کنن ــن کارگاه نام نویس ــم در ای ه
ــری  ــوزش بازیگ ــه آم ــد موسس ــر چن ــال حاض ح
داریــم کــه بــا اتــکا بــه ســتارگان ســینما کــه وقتــی 
بــرای خوانــدن، پژوهــش کــردن و تحقیــق ندارنــد، 
ــاه  ــن 8 م ــه م ــتند. درحالی ک ــذران هس ــال گ در ح
اســت کــه یــک تنــه در پــارک کاس هایــم را برگزار 
ــان  ــب معلم ــاک اســت و اغل ــون خطرن ــم چ می کن

ــد. ــه کاس هــا بیاین ــز می ترســند ب نی

-نظرتــان دربــاره کاس های آنایــن بازیگری 
؟ چیست

*کاس هــای آنایــن اتفــاق خوبــی اســت و مــن 
حتــی از طریــق ســایت ها، اســکایپ و واتــس آپ کاس 
برگــزار کــردم و بــه نظــرم بعــد از کرونــا نیــز می تــوان 
ایــن جریــان را ادامــه داد چــون هزینه هــا کمتر می شــود 
و از ســوی دیگــر کمک کننده اســت، اما برخــی از دروس 
جمعی هســتند و مهارتی و به نفس انســان زنده وابســته 
کــه آنهــا را بــه زمانــی دیگــر موکــول می کنیــم ماننــد 
ــطه آن را  ــوان در واس ــه نمی ت ــطه ک ــری بی واس بازیگ
درس داد. امــا می شــود کارهایــی کــرد و هم زمــان ایــن 

ــد را پیــش برد. رون
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نویســندگِی  بــه  آفریقایــی،  بنفشــه   فیلــم 
حمیدرضــا بابابیگــی و کارگردانــی مونــا زنــدی 
ــون  ــش چ ــان بازیگران ــازي درخش ــا ب ــی ب حقیق
ــک  ــي و رضــا باب ــعید آقاخان ــا، س ــه معتمدآری فاطم
می خواهــد ســاختار نمادیــن را بشــکند. مســیری کــه 
ــدی  ــا ترکیب بن ــوده را ب ــیم نم ــش ترس ــرف برای ُع
ــن در انتهــای آن  ــی معی ــد آورد و پایان خــودش پدی
قــرار بدهــد. پایانــی کــه گذشــته و آینــده را در اکنون 

رقــم می زنــد.
فیلــم، داســتانی بــه ظاهــر ســاده امــا کافــی 
نــه آنچنــان کــور و ســردرگم کــه آســان و بازشــونده 
دارد. شــکوه، می خواهــد همســر ســابق خــود بــه نــام 
فریــدون را از آسایشــگاه ســالمندان بــه خانــه خــود 
ــاورد. همســر ســابق او، دوســت قدیمــی همســر  بی
ــا  ــم ب ــن تصمی ــن کــه ای ــی اش رضــا اســت. ای فعل
ــدای  ــه، در ابت ــا ن ــه ی ــت رضــا صــورت گرفت موافق
ــنده  ــی نویس ــن یعن ــود و ای ــن نمی ش ــتان معی داس
ــاگر  ــن تماش ــخصی ذه ــان مش ــا زم ــته ت می خواس
را از ایــن ماجــرا دور نگــه دارد، امــا تماشــاگر بایــد 
ــت  ــذرد و درنهای ــه می گ ــتان چ ــه در داس ــد ک بدان
ــا  ــه رض ــد ک ــوب می فهم ــرِش چ ــتگاه بُ ــای دس پ
از ایــن کار مطلــع بــوده اســت. دســتگاه بُــرش، بــه 
ــیمان  ــون پش ــا اکن ــه رض ــد ک ــاگر می فهمان تماش
ــا  ــر ب ــا دیگ ــده ت ــث ش ــا باع ــوی رض ــت. ایگ اس
نئوپــان کار نکنــد امــا وقتــی پــای عــدم رضایــت او 
ــاره  از تصمیــم شــکوه بــه میــان می آیــد، رضــا دوب
ــن پشــیمانی در  ــذارد. ای ــار می گ تفاخــر خــود را کن
زمانــی از بیــن مــی رود کــه فریــدون چــون ســوژه ای 

مطــرود بــه تماشــاگر نشــان داده شــود.
ــول زده  ــی غیرمعم ــه تصمیم کســی دســت ب
اســت، کســی کــه در رفــت و آمــد مداومــش میــان 
گذشــته و اکنــون، معنــای زمــان را ادراک می کنــد. 
ــی سلســله مند لحظــات، بلکــه  ــه جهــت توال ــه ب ن
از منظــر گذشــته ای کــه بــا آینــده گــره خــورده و 
ــه  ــه حــال معطــوف می شــوند. اکنــون، ب هــر دو ب
ــون اســت کــه  ــدی اکن ــن جهــت واجــد زمان بن ای

گذشــته را در بطــن خــود دارد. هــم از ســویی دیگر، 
بــا آینــده همبــود اســت. ســوژه در ســاختار اجتماعِی 
ــد.  ــد کاری بکن ــود، بای ــودن خ ــوژه ب ــود، در س خ
ــن  ــت نمادی ــه موقعی ــد ک ــد بپیمای ــیری را بای مس
بــرای او نمــودار کــرده امــا به ســوژه بودنش خدشــه 
وارد می کنــد زیــرا دســت بــه کاری خــارج از ُعــرف 
زده اســت. در عــوض، ایگــو بــه راهــی بــه ســامان 
قــدم نهــاده اســت. هــم از یــک ســو گذشــته را بــه 
اکنــون متصــل نمــوده و هــم از ســویی دیگــر، آینده 

را در بــار وجــدان خــود ســبک تر کــرده اســت.
ایگــو بایــد آن چیــزی باشــد کــه می خواهــد و 
ســوژه آن چیــزی اســت کــه قانــون می گویــد. ایگو 
بــا تمــام لطماتــی کــه بــه خــود وارد می ســازد، بایــد 
آن چیــزی شــود کــه تــن بــه آن می دهــد. از ســر 
شــوق یــا جبــران گذشــته همبــود بــا اکنــون. تنهــا 
ــدی،  ــد در اوج رضایتمن ــه می توان ــت ک ــو اس ایگ
ســوژه بــودن را کنــار بزنــد و نقــش خــود خــودش 
را بــازی کنــد. نقشــی کــه خــودش نوشــته نــه آن 
ــرای ســوژه نوشــته اســت.  ــاختار ب ــه س ــزی ک چی
ــد هــم ســوژه باشــد هــم ایگــو.  شــکوه، می خواه
ــاخته  ــه ای برس ــه در جامع ــت ک ــوژه از آن جه س
ــش  ــًا بخ ــه اتفاق ــته ک ــته و نانوش ــن نوش از قوانی
نانوشــته آن قوانیــن گاهــی ســخت تر هســتند، 
زندگــی می کنــد، شــکوهی کــه ایگــوی او در 
ــد. از  ــت می کن ــن حرک ــن قوانی ــاف ای ــیر خ مس
یــک منظــر، عاشــقانه و وفــادار بــه همســر فعلــی 
خــود و از جهتــی دیگــر شــاید بــا حســی آکنــده از 
ــر  ــه روزی همس ــانی ک ــه انس ــبت ب ــوزی نس دلس
ــه  ــکوهی ک ــت، ش ــش اس ــدر فرزندان ــوده و پ او ب
ــه  ــاز ب ــه را ب ــر، نام ــکان خط ــود ام ــا وج ــی ب حت
ــا  ــد ب ــه بخواه ــاند بی آنک ــش می رس ــت صاحب دس
ــود را  ــت داری خ ــش، امان ــردن آن و خواندن ــاز ک ب
زیــر پــا بگــذارد. نویســنده بــر ایــن دوتایــی بــودن 
ــه  ــی ک ــد. ایگوی ــرار می کن ــکوه اص ــخصیت ش ش
ــد  ــی می کن ــی اش زندگ ــر فعل ــا همس ــقانه ب عاش
ــه  ــد چراک ــم باش ــوژه ه ــد س ــویی بای ــم از س و ه

به رســم ســاختار اجتماعــی، نــام او در دفتــر ازدواج 
بــا رضــا ثبت شــده اســت. از ســویی دیگــر، ایگویی 
کــه تــن بــه شکســتن ُعــرف داده اســت. شکســتنی 
کــه خاطــرات گذشــته او را بــا ُگل بنفشــه آفریقایــی 
زنــده می کنــد و همیــن امــر، ســبب پشــیمانی رضــا 
از تصمیمــش می شــود. شــاید رضــا بــرای ایــن کــه 
دوســت فریــدون بــوده اســت، تــن بــه چنیــن کاری 
داده تــا بیهــوده بــودن حرف هــای گذشــته دربــاره 
شــکوه را ثابــت کنــد. گرچــه تماشــاگر بــه طــرزی 
ــا  ــود، ام ــه نمی ش ــیمانی مواج ــن پش ــا ای ــکار ب آش
ــوت  ــاط ق ــر از نق ــن ام ــد. ای ــس می کن آن را ح

متــن اســت.
در بــدو ورود فریــدون )همســر ســابق شــکوه(، 
ــه  ــت، متوج ــده اس ــدار ش ــواب بی ــه از خ روزی ک
می شــود کــه شــب قبــل در بســتر خــود ادرار 
کــرده و همیــن امــر، فریــدون را به مثابــه ســوژه ای 
کــه طــرد شــده اســت، نــزد رضــا نمایانگــر می کند. 
تــا اینجــای کار تماشــاگر حضــور فریــدون را 
چــون ســوژه ای کــه همچــون زمانــی کــه در 

ــاده  ــدا افت ــده و ج ــوده، طرد ش ــالمندان ب ــه س خان
ــده  ــب زن ــری از جان ــم خط ــا ه ــگارد و رض می ان
ــر  ــد. عنص ــس نمی کن ــته ح ــرات گذش ــده خاط ش
ــا  ــت، ام ــام داده اس ــود را انج ــرد )ادرار( کار خ ط
ــم  ــه توه ــه متوج ــدون ک ــتان، فری ــیر داس در مس
ســال های گذشــته خــود شــده اســت، شــکوه را از 
ــال  ــه دنب ــوژه ب ــون س ــد. اکن ــر می رهان ــار تقصی ب
چیــزی اســت کــه نمی توانــد داشــته باشــد. اکنــون 
ــار  ــژه میــل شــکوه اســت. فریــدون هــر ب رضــا اُب
کــه قصــد دارد خــود را از گرفتــاری در دایــره طــرد 
برهانــد، رضــا چــون قانــون بــه او یــادآور می شــود 
حدســِی  بازی هــای  یــادآورِی  نمی توانــد.  کــه 
ــه  ــوان، ک ــکوه روی ای ــخصیِت ش ــا ش ــته ب گذش
ــی  ــن در جای ــزد و ای ــا را برمی انگی ــیت رض حساس
می فهمــد  رضــا  کــه  می رســد  خــود  اوج  بــه 
ــدون  ــی فری ــکوه در زندگ ــاِس ش ــی از احس بخش
ــته شــده اســت.  ــا گذاش ــد ج ــا به عم ــده ی ــا مان ج
ــازی حدســی، انــگار  هــم ازاین روســت کــه ایــن ب
ــد  ــا کن ــکوه را برم ــی ش ــی واقع ــد زندگ می خواه

ــه در  ــاف ســن شــکوه و رضــا ک و شــاید راز اخت
ــا  ــن باشــد. ســوژه ب ــان نشــده در همی داســتان بی
ــون  ــته را در اکن ــت، گذش ــذار اس ــه قانون گ اینک
ــد  ــه می دان ــن ک ــا ای ــذارد و ب ــاوت می گ ــه قض ب
ــرون  ــدگی بی ــره طردش ــد از دای ــدون نمی توان فری
ــن دو تکــه خــود  ــه ت ــد ب ــد و هــم شــکوه بای بیای
ــم ســوژه ای  ــوان همســری عاشــق و ه ــم به عن ه
یاری رســان سروســامان بدهــد، بــاز ســعی در 

ــون دارد. ــادآوری قان ی
ــه  ــد ک ــتان می فهم ــط داس ــاگر در اواس تماش
شــکوه دارد بخشــی از گذشــته ای را جبــران می کند 
ــد  ــرش نموده ان ــری تصوی ــور دیگ ــران ج ــه دیگ ک
جهــت  خــاف  حرکتــی  چــرا.  نمی دانــد  امــا 
ُعــرف جامعــه کــه بخشــی از جســارت در نــگارش 
ــه  ــد ک ــکوه می دان ــد. ش ــاب می آی ــتان به حس داس
یــک ســال پــس از جدایــی از فریــدون کــه علــت 
ــته رضــا  ــم اســت، دل بس ــاگر مبه ــرای تماش آن ب

شــده اســت.
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــنده در جای ــتباه نویس اش
ــکوه  ــش ش ــا نق ــردازد ت ــدون نمی پ ــای فری پارانوی
به عنــوان ایگویــی کــه احســاس خــود را بــاور 
ــان  ــرای تماشــاگر عی ــه ای ب ــچ دغدغ داشــته بی هی
ــه  ــم توج ــک ه ــکات کوچ ــه ن ــنده ب ــود. نویس ش
داشــته اســت. در اوایــل فیلــم، پــای دســتگاه بـُـرش، 
ــن  ــی از ای ــه برخــی از کســبه محل ــن ک رضــا از ای
ــن  ــت و همی ــد اس ــده اند، گله من ــع ش ــاق مطل اتف
ــازد. از  ــیمانِی او آگاه می س ــاگر را از پش ــر تماش ام
ایــن ماجــرا بــه بعــد، رضــا از نانوایــی بربــری نــان 
ــت در  ــی اس ــی نانوای ــه اش تعطیل ــرد و بهان نمی خ
حالــی کــه شــکوه، آن ایگویــی اســت که احساســش 
ــا  ــود آورده ت ــه خ ــه خان ــدون را ب ــه فری ــن ک از ای
ــود و  ــیمانی نمی ش ــار پش ــد، دچ ــداری کن از او نگه
تماشــاگر ایــن را به راحتــی در فــردای آزادی شــکوه 
از بازداشــتگاه می بینــد کــه بــا نــان بربــری بــه خانــه 
بازگشــته اســت. ایــن یعنــی حرف هــای مردم شــهر، 

ــی نداشــته اســت. ــرای او اهمیت ب

طیــف رنگــِی جذابــی کــه از ابتــدای داســتان، 
ــیر  ــی در مس ــات خوب ــار اتفاق ــه انتظ ــاگر را ب تماش
ــکوه،  ــد. ش ــاکام می مان ــد، ن ــرم می کن ــتان دلگ داس
ــد  ــاز می کن ــم ب ــی چش ــای رنگ ــر کاف ه ــر ب س
ــر  ــه س ــان ک ــه الی درخت ــا از الب ــا آن رنگ ه ام
برمی آورنــد، بــا هــر نـُـت آن موســیقی درخشــانی که 
در هــر انحنــای جــاده بــه هــوا پراکنــده می شــوند، 
ــا  ــوش شــده اند. شــاید رنگ ه ــم فرام در مســیر فیل
ــه  ــی چ ــا کس ــد ام ــه می یابن ــکوه ادام ــن ش در ذه

می دانــد.
یکــی از نــکات برجســته در ایــن فیلــم، پایــان 
ــه  ــوژه ای ک ــه س ــکوه به مثاب ــت. ش ــی آن اس قطع
ــد  ــوگواری می کن ــی س ــن کس ــت رفت ــرای از دس ب
نیســت چراکــه مطلــوب میــل او هنــوز زنــده اســت. 
شــاید شــکوه بعــد از جدایــی از فریــدون در همــان 
یــک ســال تنهایــِی خــود، ســوگواری کــرده باشــد. 
ــی  ــه به خوب ــث ک ــن مثل ــان ای ــای درخش بازی ه
داســتان فیلــم را پیــش می برنــد، تماشــاگر را از هــر 
دغدغــه ای کــه او را در موقعیت هــای نامطلــوب 
ــی وارد  ــاگر به راحت ــد. تماش ــد، می رهان ــرار بده ق
ترکیب بنــدی اثــر شــده و همســو بــا داســتان، 

ــد. ــی می کن ــکوه را زندگ ــارت ش جس
ســعید آقاخانــی حــاال دیگــر تبدیــل بــه 
ــن  ــه در بط ــت ک ــده اس ــینما ش ــژه در س ــی وی تیپ
چالش هــای امــروز به خوبــی می توانــد نقطــه قوتــی 
بــرای هــر فیلــم باشــد. فاطمــه معتمدآریــا در تمــام 
ــن  ــب ای ــته در قال ــی توانس ــتان به خوب ــیر داس مس
شــخصیت جســور و مبــارز ظاهــر شــود و از عهــده 
داســتان های کوچــک در کنــار داســتان اصلــی نیــز 

ــت. ــده اس ــی برآم به خوب
بنفشــه آفریقایــی، شــاید یکــی از تاش هــای 
چالش برانگیــز در ســینمای ایــران باشــد کــه فــارغ 
از خوانش هــای ســطحی از روابــط زن و مــرد، بتوانــد 
ــرای نوشــتن متن هــای جســارت آمیز  روشــنگاهی ب
ــد  ــد بُع ــت چن ــوده و فضــای ســینما را از محدودی ب

مســلط بــر آن برهانــد.

نگاهي به فیلم بنقشه آفریقایي

فیلمي که جسارت فیلمسازي را نشان مي دهد


