
دفاع پیروزمندانه، بخشی از هویت ملی ایران است
وزیر نفت ضمن تشریح چهار محور توسعه فناوری 
در صنعت نفت گفت: دانشگاه و صنعت باید با هم کار کنند 
و الزم و ملزوم یکدیگر هستند، آنها بدون هم نمی توانند 
زنده بمانند.بیژن زنگنه روز گذشته )دوشنبه، ۳۱ شهریورماه( در آیین 
امضای ۱۳ قرارداد کالن  پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت  میدان های 
نفت و گاز سخنان خود را با یادآوری سال ۵۹ این گونه آغاز کرد: سال 

۵۹ در بعدازظهر چنین روزی دولت بعثی عراق یک مرحله جدید را 
در جنگ و تجاوز به جمهوری اسالمی آغاز کرد. آن روز من کاماًل 
یادم است؛ عصر بود در ساختمان ستاد انقالب فرهنگی که پشت 
تاالر وحدت بود، جلسه داشتیم که ناگهان تمام آسمان تهران پر از 

هواپیما شد و گفتند فرودگاه تهران را زدند.
صفحه۳

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا:

استفاده دانش آموزان
 از شبکه های اجتماعی فیلتر شده خطرناک است

خبری از دور کاری کارمندان نیست!
کشور  در  کرونا  قرمز  وضعیت  وجود  با 
برای  که  درخواست هایی  و  تهران  در  ویژه  به 
دورکاری و کاهش حضور کارکنان از سوی ستاد 
مقابله با کرونا وجود داشته، تاکنون دولت ابالغیه 
رسمی در این رابطه نداشته است و در تازه ترین واکنش خود 
تنها به تذکر در رابطه با رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 

کارکنان و ارباب رجوع اکتفا کرده است.
از پایان سال گذشته که شیوع کرونا در ایران شدت 
گرفت در ماه های ابتدایی با توجه به اهمیت کاهش تردد و 
یا حضور افراد در یک مجموعه به درخواست ستاد ملی کرونا 
دولت در رابطه با وضعیت حضور کارکنان تصمیماتی اتخاذ 
کرد که از جمله آن کاهش حضور به یک سوم و بعد از آن 
دو سوم بود که مابقی دور کار می شدند اما از اواسط خرداد 
ماه این محدودیت برداشت شد و تمامی کارکنان موظف به 

حضور در محل کار بودند.
صفحه۳

استاندار خراسان رضوي در بازدید از شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد عنوان کرد؛

ایجاد اشتغال پایدار
در پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

4
برق سه نیروگاه برای استخراج رمزارزها به فروش می رسد

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1562- سه شنبه 1 مهر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سعید خاني: 

در اين شرايط 
ترجیح مي دهم 

فیلم نسازم!

6ورزش
المپیک کمیته 
 قفل اساسنامه 

فدراسیون فوتبال 
را باز کند

هنگ 7فر

در حالي كه آخرين قسمت از سريال دل به زودي پخش خواهد 
شد و اين سريال توانسته مخاطبان زيادي را جذب كند اما يكي 
از پرانتقادترين سريال هاي سال هاي اخير شبكه نمايش خانگي 
هم بوده است. اين سريال كه چهره هاي شاخص متعددي را 
به عنوان بازيگر در اختيار داشت از همان ابتدا مورد هجوم 

انتقادها قرار گرفت

احسان قاضی زاده هاشمی، نماينده مجلس شورای اسالمی در 
برنامه راديويی »تهران ورزشی« درباره روند اصالح اساسنامه 
و عدم پاسخگويی نهادهای بين المللی مانند فيفا و AAA به 
فوتبال ايران از دو ماه گذشته تاكنون گفت: ما االن شاهد 

سكوت فيفا و AAA درباره اساسنامه هستيم. 

عليرضا حنيفی با بيان خاطراتی از هم نشينی با حسين 
منزوی می گويد: از اين كه در عين حال كه قدر شعرش 
را می دانستند اما به خودش بها نمی دادند، خيلی ناراضی 
بود و هميشه گوشه و كناِر صحبت هايش اين را می گفت.

شاعری که 
معیارهايش را 

به جايگاه 
بهتر نمی فروخت

زنگنه: دانشگاه و صنعت بدون هم نمی توانند زنده بمانند  صنعت نفت با 13 دانشگاه 
قرارداد پژوهشی بست

۱۳ قرارداد کالن پژوهشی ازدیاد برداشت نفت و گاز با حضور وزیر 
نفت بین شرکت ملی نفت ایران و ۱۳ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی امضا شد.

حضور  با  گاز  و  نفت  برداشت  ازدیاد  پژوهشی  کالن  قرارداد 
دکتر  و  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  امضای  به  نفت،  وزیر  زنگنه  نامدار  بیژن 

محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی رسید.
صفحه2

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 
گفت که بهتر بود به جای خودروی دنا پالس اتومات 
که به برخی نمایندگان متقاضی تحویل شده، خودروی 
معمولی تری به آن ها داده می شد و مالکیت آن نیز در اختیار مجلس 

شورای اسالمی بود.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به 

تحویل خودروی دنا پالس اتومات به نمایندگان به صورت اقساط 
اظهار کرد: من خودم در دوره نهم، دهم و یازدهم خودرو نگرفتم 
و تقاضای خودرو هم نکردم بلکه از خودروی شخصی ام که یک 
ال ۹0 مدل سال ۹0 بود استفاده می کنم و در رفت و آمد از به 
شهرستان  نیز از یک خودروی اسنپی مشخص استفاده می کنم.
صفحه2

ماجرای تحويل خودروی دنا پالس به نمايندگان چیست؟

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان ارزیابی کیفی مجدد
برای مناقصه عمومی یک مرحله ای 

 )نوبت دوم(
شماره مجوز: ۱۳۹۹/۳26۹

1- شماره فراخوان : ۹۹0۱۱۱2
2- موضوع فراخوان: بهسازی اتاق های نگهبانی چاه های شماره  6 ، ۱۱ و ۱4 در منطقه عملیاتی خانگیران سرخس.

3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی ، سرخس، منطقه عملیاتی خانگیران ، به مدت 6  ماه
4- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت بهره  برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك ۱8 . 

5- شرایط مناقصه گر : 
۵-۱- دارابودن شخصیت حقوقي، کد اقتصادي و شناسه ملي .

۵-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.
۵-۳- دارا بودن گواهی نامه صالحیت معتبر حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه/ساختمان از سازمان برنامه و بودجه.

۵-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۵-۵- توانایي تهیه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به مبلغ ۳66.8۵0.000    ریال ) و یا واریز وجه نقد ( .

6- کلیه مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

از طریق سایت سامانه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی فراخوان فوق الذکر در سامانه ستاد ایران ۱۳۹۹/06/۳۱ می باشد. 
7-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

8- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  ۳۱۹   و ۳7047۳۱8 -0۵۱ تماس حاصل نمایند . ضمنا موضوع مناقصه در 
پایگاه اطالع رسانی مناقصات با شماره  ۱4444427  ثبت شده است.

روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

تجديد فراخوان
 دعوت به سرمايه گذاری
 بخش حقوقی و يا حقیقی

شهرداری مهدی شهر در نظردارد به استناد مصوبه شماره ۱/۵۵04 مورخ ۱۳۹۹/0۵/0۹ شورای محترم اسالمی شهر مهدی شهر در راستای ساماندهی 
پارکینگ وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین در شهر مهدی شهرنسبت به اجرای پروژه احدات توقفگاه ماشین آالت ) تجاری – خدماتی ( اقدام نماید 
لذا از کلیه متقاضیانی که دارای سوابق و امکانات الزم می باشند جهت دریافت اسناد ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شهرداری مهدی شهر مراجعه و یا 

جهت کسب اطالعات با شماره ۱0۳-۳۳64۳07۱-02۳ تماس حاصل نمایند. آگهی
 شرکت فوالد مبارکه 

عشمارهنوع فراخوانرديف ضو مهلت ارسالمو
مدارک

مديريت
مرتبط

 تعمیر وبازسازی انواع پمپ ها و موتورهای48513322مناقصه1
قراردادهای خرید1399/07/10هیدرولیک نواحی مختلف شرکت فوالد مبارکه

خرید لفاف بسته بندی حاوی vci 48515399مناقصه2
خرید مواد مصرفی1399/07/20جهت بسته بندی کالف گرم 

خرید مواد مصرفی1399/07/20تامین یک دستگاه متال آناالیزر48509940مناقصه3

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات 
بخش خرید و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین 

کنندگان )SRM( ا قدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

کد آگهی : ۹۹۱۳۹
 روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه

هبر معظم انقالب اسالمی صبح روز دوشنبه در ارتباط 
تصویری با مراسم تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس 
و مقاومت، با اشاره به پیروزی درخشان و واضح ملت ایران در 
دفاع مقدس گفتند: این واقعیت، نتیجه رهبری و فرماندهی 
شگفت انگیز امام خمینی، حضور همه جانبه قشرهای مختلف 
مردم و اقدامات و ابتکارات عقالیی مدافعان اسالم و انقالب 
در این حماسه تاریخی بود که باید مراقب تالش دشمنان در 

تحریف واقعیات این قطعه از هویت برجسته ایرانیان باشیم.
رهبر انقالب همچنین با ابراز تأسف شدید از جان باختن 
روزانه حدود ۱۵0 نفر بر اثر کرونا، مردم را به رعایت کامل و 

مستمر دستورالعمل های بهداشتی فراخواندند.
و  پیشکسوتان  از  تجلیل  و  تکریم  قوا،  کل  فرمانده 
رزمندگان دفاع مقدس را وظیفه حتمِی ملی و توصیه مؤکد 
اسالم خواندند و افزودند: برای درك عظمت کار این عزیزان 
و هم رزمان شهیدشان باید عظمت میدان دفاع مقدس و چرایی 
و چگونگی این قطعه مهم از تاریخ ایران را به خوبی درك و 

فهم کرد.
ایشان صدام جاه طلب را تنها ابزاری در دست قدرت های 
بزرگ به ویژه آمریکا برشمردند و افزودند: طرف های اصلی 
انقالب  از  ضربه خورده  »آمریکای  یعنی  با ملت ایران  نبرد 
جدید  هویت  یک  ظهور  از  اسالمی، قدرت های نگران 
اسالمی- ایرانی در منطقه، ناتو و کشورهای اروپای غربی و 
شرقی«، صدام را به حمله تحریک کردند تا نظام و انقالب 

اسالمی را در هم بکوبند.
اسناد  انتشار  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
توافق های آمریکا و صدام قبل از آغاز جنگ افزودند: در طول 
سال های جنگ نیز کمک های نظامی، اطالعاتی و مالی غرب 
و شرق به رژیم بعثی از طریق امارات، کویت، عربستان و دیگر 

مسیرها ادامه داشت.

رهبر انقالب عالوه بر تحریک دشمنان، اوضاع داخلی 
ایران را نیز در تشجیع صدام به حمله، مؤثر دانستند و افزودند: 
وضع نامناسب ارتش از لحاظ امکانات و فرماندهی در سال 
آغاز جنگ، نوپدید بودن سپاه و کمبود شدید امکانات دفاعی، 
واقعیاتی بود که دشمن از آنها اطالع داشت و همین مسائل 

نیز آن را به آغاز جنگ، بیشتر تحریک کرد.
چگونگی  تشریح  از  پس  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله به بررسی مستند عوامل و نکات 
مهم دفاع جانانه و پیروزمندانه ملت ایران در مقابل دشمنان 

پرداختند.
ایشان در این زمینه، رهبری و فرماندهی امام خمینی 
)ره( را از آغاز تا پایان دفاع مقدس بسیار حساس و شگفت انگیز 
برشمردند و افزودند: امام از همان آغاز، ابعاد و حجم واقعی 
کارزار را شناخت و با درایتی اعجاب انگیز اعالم کرد که این 
جنگ، نبرد دو کشور همسایه نیست بلکه دشمنان انقالب 
اسالمی و ملت ایران در پشت صدام در مقابل نظام اسالمی 

صف آرایی کرده اند.
را  مقدس  دفاع  صحنه  آوردن ملت به  انقالب،  رهبر 
تشخیص حیاتی امام راحل عظیم الشأن دانستند و افزودند: امام 
با درك عمیق خود، مانند اصل انقالب، ملت را به وسط میدان 
کارزار همه جانبه آورد چرا که فهمید صرف حضور نیروهای 

مسلح نمی تواند مسئله را حل کند.
صداقت  معنوی،  نفوذ  بی نظیر،  شخصیت  ایشان، 
از  را  تیزبین  بیان حقایق و واقعیات و نگاه  و معصومیت در 
دیگر ویژگی های فرماندهی امام در هشت سال دفاع مقدس 
بی نظیر،  و  فوق العاده  قاطعیتی  با  امام  افزودند:  و  برشمردند 
فرمان می داد و کارها را به پیش می برد که تأکید بر شکست 
حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر و سوسنگرد از نمونه های 

این قاطعیت عجیب است.

ایشان موضع گیری های هوشمندانه به اقتضای شرایط 
مختلف جنگ را از دیگر ویژگی های امام خواندند و با ذکر 
نمونه هایی افزودند: دادن روحیه به ملت و تحقیر دشمن در 
هنگام الزم، جلوگیری از آفت مخّرب غرور در پیروزی ها و 
دلگرمی دادن و تفقد رزمندگان در مواقع مورد نیاز از جمله 
روش هایی بود که این پدر مهربان و مدیر معنوی، آگاه و مسلط 

بر میدان به کار می گرفت و دفاع مقدس را هدایت می کرد.
رهبر انقالب با ابراز تأسف از غفلتی که در نوشته ها و 
مباحث مربوط به دفاع مقدس درباره نقش امام خمینی وجود 
دارد، افزودند: باید در این زمینه کار جدی و گسترده انجام شود.

ایشان سپس با تأکید بر مراقبت از تالش دشمن برای 
تحریف واقعیات دفاع مقدس، به بیان نکاتی درباره ابعاد شگرف 

و عظیم این پدیده پرداختند.
جنگ  در  روشن ملت ایران  و  درخشان  »پیروزی 
اهلل  آیت  حضرت  که  بود  نکته ای  نخستین  تحمیلی« 
خامنه ای به آن اشاره کرده و گفتند: هدف دشمن از به راه 
انداختن جنگ، ساقط کردن نظام اسالمی، سلطه مجدد بر 
را  ایران  خاك  از  وجب  بود اما یک  کشور  تجزیه  و  ایران 
جمهوری  نتوانستند  هم  قدم  یک  و  کنند  اشغال  نتوانستند 

اسالمی و ملت ایران را به عقب برانند.
ایشان با اشاره به شکست های مداوم ایران در جنگ های 
یکی دو قرن اخیر در دوره قاجار و در دوره پهلوی و تحقیر 
سران ایران در آن دوران، افزودند:  ملت ایران در دفاع مقدس 
توانست در مقابل قدرت های شرق و غرب و کشورهای وابسته 
به آنها بایستد و با سربلندی پیروز شود و بر همین اساس این 

دفاع پیروزمندانه، بخشی از هویت ملی ایران است.
مقدس  دفاع  بعدی،  نکته  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
مدبرانه ترین  و  »عقالنی ترین  از  یکی  انتها  تا  ابتدا  از  را 
حرکات ملت ایران« برشمردند و گفتند: برخی ها تالش دارند 

دفاع پیروزمندانه، بخشی از هویت ملی ایران است
تا با استناد به خطایی که در یک جمعی صورت گرفته، دفاع 
مقدس را به بی تدبیری متهم کنند، درحالی که این دفاع از همان 
شروع کار یعنی همکاری ارتش و سپاه و انتخاب تاکتیک های 
شگفت آور  و  بزرگ  اقدامات  انجام  و  شجاعانه  و  مبتکرانه 
همه مبتنی  قطعنامه،  قبول  و  پایان جنگ  تا  عملیات ها  در 

بر عقالنیت و تدبیر بود.
»شکل گرفتن یک مدل جدید از حضور مردمی و بروز 
استعدادها در دفاع مقدس« سومین نکته ای بود که حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به آن اشاره کردند و افزودند: این مدل بی 
نظیر و بی سابقه در جهان به گونه ای بود که هر فردی اعم از 
رزمنده ۱4 ساله تا پیرمرد 70 ساله یا دختر دانش آموز دبستانی 
و بانوان محترم در پشت جبهه یا پزشک و جراح و کشاورز و 
کارمند و دانشجو و شاعر و انواع قشرها و صنوف مختلف، 
هریک جایگاه خود را در این شبکه عظیم مردمی پیدا می کردند 

و مشغول دفاع و خدمت می شدند.
ایشان خاطر نشان کردند: در این مدل گسترده حضور 
مردمی، استعدادهای مهمی ظهور می یافت و به عنوان مثال 
یک جوان روستایی از کرمان تبدیل به حاج قاسم سلیمانی 
شد، یا یک افسر جوان تبدیل به فرمانده ای مجرب و توانا 
همچون شهید صیاد شیرازی و شهید بابایی شد، و یا از یک 
روزنامه نگار داوطلب در کوران حوادث جبهه، نابغه اطالعاتی 

مثل شهید باقری ساخته شد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: امروز هم اگر همت 
باشد،  داشته  وجود  مردم  و  مسائل  به  نگاه صحیح  و  شود 
می توان از این مدل بی نظیر استفاده کرد. البته بحث جنگ 
با بحث اقتصاد متفاوت است ولی صاحبان فکر می توانند در 
بررسی ها و پژوهش های خود، این مدل را به عنوان ابزار اقتدار 

ملی در نظر بگیرند.
و  مردم  خامنه ای نقش آفرینی  اهلل  آیت  حضرت 
از  دیگری  بخش  را  جبهه  پشت  در  مختلف  گروه های 
مالی  کمک های  گفتند:  و  دانستند  این مدل عظیم مردمی 
مجروحان،  به  رسیدگی  جبهه ها،  به  آذوقه رسانی  مردمی، 
حمایت های  شهرها،  شهیدان در  تشییع باشکوه  و  بدرقه 
فرهنگی تبلیغاتی و مقابله با عملیات روانی دشمن، پذیرایی و 
اسکان جنگ زدگان در شهرها، و مقاومت مردم در شهرهایی 
که آماج حمالت موشکی رژیم بعث بودند، نمونه هایی از این 

نقش آفرینی ها هستند.
ایشان بروز عالی ترین فضایل اخالقی و معنوی و تعالی 
روحی در میان رزمندگان را یکی از فصل های درخشان کتاب 
افزودند: شرح حال هایی که  و  برشمردند  مقدس  دفاع  قطور 
نامه شهدا، فضایل  از برخی رزمندگان نوشته شده، وصیت 
به  تواضع، خدمت  اخالقی همچون صدق و صفا، اخالص، 

دیگران، ایثار، فداکاری، سحرخیزی ها و عبادت های عارفانه، 
بی اعتنایی به زیورهای دنیوی و رفتارها و حاالت مادران در 
اعزام جوانان خود به جبهه و استقبال از فرزندان شهیدشان، 
همه به برکت اسالم و ایمان عمیق دینی بود که در دوران 

دفاع مقدس تجلی و بروز یافت.
»سرمایه سازی دفاع مقدس برای کشور« نکته بعدی بود 
که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند و گفتند: یکی از این 
سرمایه سازی های ارزشمند »امنیت« است که به برکت دفاع 
مقدس به دست آمده زیرا دفاع ملت ایران نشان داد که هزینه 
تعرض و تجاوز به کشور بسیار باال است و هر متجاوزی با پاسخ 
کوبنده مواجه می شود، بنابراین متجاوز قبل از هر اقدامی تأمل 

خواهد کرد و آن را به صرفه نخواهد دانست.
سمت  به  »حرکت  و  خودباوری«  »روحیه  ایشان 
سرمایه های  از  دیگر  یکی  را  علمی«  و  فنی  نوآوری های 
و  دوران  همان  در  افزودند:  و  دانستند  مقدس  دفاع  دوران 
هنگامی که شهرهای ایران هدف موشک های دشمن بود و 
هیچ کشوری به ما موشک و تجهیزات نمی داد، شهید طهرانی 
مقدم و دوستان وی، صنایع موشکی را پایه گذاری کردند و 
توانایی کنونی موشکی، نتیجه همان روحیه خودباوری و حرکت 

علمی آن زمان است.
ادامه در صفحه 2

همین صفحه و 2



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1562- سه شنبه 1 مهر 21399 معه جا

ماجرای تحویل خودروی دنا پالس به نمایندگان چیست؟
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت که بهتر بود به 
تحویل  متقاضی  نمایندگان  برخی  به  که  اتومات  پالس  دنا  خودروی  جای 
شده، خودروی معمولی تری به آن ها داده می شد و مالکیت آن نیز در اختیار 

مجلس شورای اسالمی بود.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به تحویل 
خودروی دنا پالس اتومات به نمایندگان به صورت اقساط اظهار کرد: من خودم 
در دوره نهم، دهم و یازدهم خودرو نگرفتم و تقاضای خودرو هم نکردم بلکه 
از خودروی شخصی ام که یک ال ۹0 مدل سال ۹0 بود استفاده می کنم و در 
رفت و آمد از به شهرستان  نیز از یک خودروی اسنپی مشخص استفاده می کنم.

وی ادامه داد: به نظر من تحویل خودروی دنا پالس اتومات به نمایندگان 
متقاضی مناسب نبود؛ باید خودروی معمولی تری به نمایندگان داده می شد؛ 
باید  البته  باشد؛  داشته  باالیی  هزینه  که  باشد  گونه ای  به  نباید  خودرو  نوع 
پاسخگوی میزان رفت و آمدها در جاده ها هم باشد.  بهتر بود مالکیت اش با 
مجلس شورای اسالمی باشد؛ مثل وزیری که چندین خودرو در دفترش دارد 
و متعلق به بیت المال است بهتر بود این خودرو هم متعلق به بیت المال بود و 

روزی که فرد دیگر نماینده نیست آن را تحویل می داد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: این که 
باید  تامل است؛  قابل  نمایندگان تهیه کند  برای  نوع خودرویی  مجلس چه 
خودرویی مطابق با شئونات باشد و به نحوی حداقل کارهای نماینده انجام 
این را  نباید حتما  از سوی دیگر اگر کسی یکی دو دوره نماینده شد  شود. 
حق بداند که هر بار خودرو بگیرد. در خصوص خانه هم همین طور است؛ 
نمایندگانی که در تهران خانه و امکان اسکان در حد شئونات دارند نباید این 
را حق بدانند که حتما هزینه منزل نیز دریافت کنند؛ کسانی هم هستند که 
در دوره های قبلی خودرو گرفتند و می توانند از آن هنوز استفاده کنند؛ کما 
این که برخی همکاران همین طور هستند و شاید خیلی نیاز نباشد مجددا خودرو 

دریافت کنند که در این صورت تعداد خودروها پایین می آید.
از  دیگری  بخش  در  اسالمی  رییسه مجلس شورای  هیات  این عضو 
اظهارات اش با بیان این که قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاه نماینده را 
مطابق با جایگاه وزیر می داند، اضافه کرد: طبیعتا نماینده برای انجام امورات 
از وزرا هم  این که هر کدام  دارد کما  به خودرو  نیاز  نمایندگی اش  و وظیفه 
خودرویی را از طرف وزارتخانه در اختیار می گیرند و استفاده می کنند و تعداد، 
مدل، نوع و هزینه ای که برای خودرو و رانندگان یا کسانی که در کنار وزیر 
هستند صورت می گیرد، قابل توجه است. همچنان که در دفاتر و ستاد وزیر 

نیز حداقل ۳0 نفر از رییس حوزه دفتر تا دبیرخانه شاغل هستند.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی ادامه داد: به نظر می رسد استفاده 
وزرا از امکانات بیش از حد نیازشان است و در آنجا در میزان استفاده از بیت المال 
اصراف می شود از سویی نماینده هم برای انجام امورات اش حداقل هایی را نیاز 
دارد و مجلس شورای اسالمی هم باید راهکارهایی داشته باشد. البته شاید در 
ذهن مردم نمایندگان به جهت ارتباط مردمی که دارند باید امکانات کمتری 
از وزرا در اختیار بگیرند به هرحال نمایندگان نمی توانند با مردم ارتباط نداشته 
باشند و جواب تلفن مردم را ندهند در حالی که وزرا این حریم را به راحتی برای 
خود قائلند و حتی به تلفن نمایندگان هم جواب نمی دهند. این نوع نگرشی در 
جامعه است که هر کسی که جواب تلفن ندهد و در دسترس نباشد، آن را نشانه 
جایگاه باالتر و کالس آن فرد می دانند، اما در مورد نمایندگان این طور نیست.

به گزارش ایسنا، در پی اعالم تحویل خودروی دنا پالس اتومات توسط 
ایزدخواه،   روح اهلل  از سوی  متقاضی  نمایندگان  به  اسالمی  مجلس شورای 

کاربران شبکه های اجتماعی به این موضوع واکنش نشان دادند.
روح اهلل ایزدخواه نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی نامه خود به 
معاون اجرایی مجلس را منتشر کرد که  در آن اعالم کرده بود: »علی رغم 
درخواست اولیه انصراف خود را از تحویل خودروی دنا پالس اتومات اعالم 
می دارم ضمنا در صورتی که هزینه ای بابت این انصراف متوجه مجلس شورای 

اسالمی می شود پرداخت خواهم کرد.«

دفاع پیروزمندانه
 بخشی از هویت ملی ایران است 

ادامه از صفحه اول
رهبر انقالب اسالمی، جرأت انجام کارهای به ظاهر نشدنی و ارتقای سرمایه 
انسانی کشور را از جمله سرمایه های دوران دفاع مقدس برشمردند و گفتند: یک نمونه 
از سرمایه های انسانی دوران دفاع مقدس، شهید سلیمانی بود که در عرصه منطقه و 
دیپلماسی، اقدامات شگفت آوری انجام می داد و هنوز ملت ایران از گستره فعالیت های 

این شهید عزیز اطالع کافی ندارد.
با ذات و واقعیت تمدن  بیشتر ملت ایران  »آشنایی  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
غرب« را از دیگر نکات هشت سال دفاع مقدس دانستند و افزودند: در تاریخ معاصر 
ایران عناد و خباثت دولت های غربی در حق ملت ایران چندبار آشکار شده اما این 
دولت ها با حمایت کامل از حکومت فاسد، ضد بشری و دیکتاتوری صدام، ادعاهای 
حقوق بشری و انسانی خود را عماًل لگدمال کردند و ماهیت خود را بروز دادند که 

این شناخت عمیق خیلی مهم است و باید در همه تصمیمات ما نقش داشته باشد.
از دیگر  را  توانایی ها و ظرفیت های ملت ایران برای جهانیان«  ایشان، »بروز 
اوج حمالت  در  مقدس  دفاع  افزودند:  و  برشمردند  مقدس  نکات تأمل برانگیز دفاع 
رسانه ای دشمنان ایران، خود به یک »رسانه ی رسا و صدای بلند« تبدیل شد و با 
نشان دادن شجاعت، وحدت، همت و مقاومت ملی ایرانیان، برای این ملت در جهان 

ارزش و وجهه درست کرد.
پیش  در  درخشان  تابلویی عظیم و  را  مقدس  دفاع  اسالمی  انقالب  رهبر 
است اما با  خشن  و  سهمگین  پدیده ای  جنگ  افزودند:  و  خواندند  روی ملت ایران 
وجود همه مشکالت و ضایعات آن، دفاع مقدس برای ملت ایران برکات، بشارت ها، 
ادبیات جهاد  آورد. حضرت آیت اهلل خامنه ای  ارمغان  به  پیشرفت ها و طراوت هایی 
در قرآن را بشارت آمیز و در نفی ترس و اندوه دانستند و گفتند: نظیر همین ادبیات 
درباره مقاومت وجود دارد و قرآن تأکید می کند اگر استقامت کنید، ترس و اندوه که 

دو آفت بزرگ برای یک ملت است، از شما برداشته خواهد شد.
ایشان کارهای انجام شده در خصوص دفاع مقدس را با ارزش اما کم دانستند 
و خاطرنشان کردند: هر چه از زمان دفاع مقدس دورتر می شویم باید به معرفت آن 

نزدیک تر شویم چراکه دستهای تحریفگر در کمین هستند.
به سرچشمه ای جوشان تشبیه  را  ادبیات دفاع مقدس  انقالب اسالمی،  رهبر 
کردند و با تأکید بر تولید متون فاخر ادبی به عنوان منابع غنی برای خلق آثار هنری و 
همچنین لزوم شخصیت پردازی از شهیدان و رزمندگان جنگ گفتند: موضوع یادواره های 
دفاع مقدس نیز مسئله مهم دیگری است که از ایجاد فاصله نسلی در مقوله جهاد 

و مقاومت جلوگیری می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، مدافعان حرم را نمونه ای درخشان از تداوم برکات 
دفاع مقدس و استمرار روحیه جهاد در نسل جدید برشمردند و افزودند: حضور همزمان 
رزمندگانی از ملیت های مختلِف ایرانی، سوری، عراقی، لبنانی و افغانستانی در صف 

واحد از حقایق و پدیده های حیرت انگیز زمان ما است.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان با تقدیر از تالش های فداکارانه 
و دائمی کادر درمان و مسئوالن در مقابله با کرونا، از فوت روزانه ۱۵0 تا ۱70 نفر از 
هموطنان در اثر کرونا ابراز تأسف کردند و افزودند: عالج این واقعه تأسف بار به دست 
خود مردم و در گروی رعایت اصول بهداشتی مثل فاصله گذاری، استفاده از ماسک و 

شستن دست ها است.
گفتند: ملت ایران  نیز  اربعین  خصوص مسئله  خامنه ای در  اهلل  آیت  حضرت 
عاشق امام حسین و زیارت اربعین هستند اما قضیه راهپیمایی اربعین صرفاً متوقف 
به صالحدید مسئوالن ستاد ملی مقابله با کرونا است که تاکنون با انجام آن مخالفت 
کرده اند، بنابراین همه باید تابع وتسلیم باشند.ایشان با انتقاد از حضور برخی افراد در 
مرزها برای اظهار ارادت به امام حسین)ع(، گفتند: اظهار ارادت باید از منازل انجام 
شود همچنانکه در روز اربعین چند زیارت وارد است و مردم می توانند با خواندن آنها، 
به پیشگاه حضرت سیدالشهداء )ع(  شکوه کنند که ما آرزوی حضور داشتیم اما با این 

وضع مقدور نشد تا ان شاءاهلل آن حضرت عنایت و کمکی بفرمایند.

امکان برگزاری آزمون های تشریحی وتستی در شبکه شاد ایجاد شد
با افزایش ظرفیت ها در 
آموزشی  شبکه  جدید  نسخه 
برگزاری  قابلیت  دانش آموز، 
آزمون های تشریحی و تستی در شبکه 

شاد فراهم شد.
ضرورت  و  کرونایی  شرایط  در 
و  شتی  ا بهد ی  تکل ها و پر یت  عا ر
در  وقفه  ایجاد  از  پیشگیری  به منظور 
فرآیند آموزش دانش آموزان، در آستانه 
بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 

از نسخه جدید شاد رونمایی شد.
آزمون ساز شاد،  آنالین  سامانه 
ی  یس ها و سر ئه  ا ر ا د  یکر و ر با 
معلمان  برای  آزمون  تعریف  جامع 
آن  دریافت  و کاربرپسندترین حالت 
است؛  توسعه یافته  دانش آموزان،  برای 
ری  ا برگز بلیت  قا د  شا ز  سا مون  ز آ
دارد؛  را  تستی  و  تشریحی  آزمون های 
برگزاری  سرویس  این  ارائه  از  هدف 
آزمون به صورت آنالین برای سنجش 
دانش و یادگیری دانش آموزان و یافتن 
در  دانش آموز  هر  قوت  و  ضعف  نقاط 
طرح  با  معلم  است.  مختلف  مباحث 
ترم  امتحان های  قالب  در  سؤاالت 
سؤاالت  می تواند  فصل  یا  یا مبحث و 
را آپلود کند و پاسخ نامه را از دانش آموز 

دریافت کند.
الت  ا سؤ د  یجا ا ن  مکا ا معلم 
فایل  آپلود  یا  متن  نگارش  به صورت 
را دارد؛ معلم با درج مشخصات آزمون 
آزمون،  شماره  درس، نام یا  نام  شامل 
تاریخ، ساعت شروع و پایان، مدت زمان 
آزمون، تعداد سواالت، بارم کلی، بارم هر 
سوال می تواند آزمون مخصوص به خود 
را تعریف کند؛ امکان مشاهده سواالت 

آزمونهای درجریان، آزمون های به اتمام 
رسیده و پاسخنام ه دانش آموز پس از 
ارسال نیز برایهردو نوع کاربر وجود دارد.

از تکمیل آزمون  دانش آموز پس 
آزمون(  پایان  دکمه  روی  کلیک  )با 
می فرستد  معلم  ی  برا عالن  ا یک 
رسانده  پایان  به  را  خود  آزمون  که 
دانش آموز پس  است؛ درصورتی که 
به  موفق  آزمون  زمان  یافتن  پایان  از 

به  که  هرجایی  تا  نشود  آزمون  ثبت 
سواالت پاسخ دهد همان پایان آزمون 
وی محسوب شده و برای معلم ارسال 
آزمون  نتایج  می تواند  معلم  می شود؛ 
نمره  و  کرده  مشاهده  را  خود  کاربران 
آزمون را ثبت کند؛ در زمان ثبت نهایی 
نمره در صورت نیاز معلم می تواند نمره را 
کمتر و یا بیشتر درج کند؛ معلم می تواند 
گزارش های امتحان را با دقت بررسی 
بیشتری  افراد  سوال  کدام  در  که  کند 
آن  اساس  بر  که  دچار مشکل شده اند 
کند؛  اصالح  را  خود  آموزشی  مطالب 
معلم بسته به نوع آزمون )ترم، ماهانه 
و…( می تواند نمره آزمون را عالوه بر 
این قسمت در سرویس کارنامه )که از 
سرویس های آتی شاد است( اعالم کند.

محیط  حفظ  است؛  ذکر  شایان 
عدم  کاغذ،  مصرف  کاهش  با  زیست 
نیاز به فضای فیزیکی، سهولت دسترسی 
یا  و  توصیفی  می تواند  نمره  کاربران، 
عددی باشد، امکان برگزاری مجدد یک 
آزمون و ارسال آن برای سایر مدارس و 
کالس های معلم، برگزاری آزمون های 
هماهنگ کشوری و نمایش مدت زمان 
باقی مانده آزمون از دیگر مزایای این 

سرویس است.
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زیر نظر: علی هوشمند

 صنعت نفت با ۱۳ دانشگاه قرارداد پژوهشی بست
۱۳ قرارداد کالن پژوهشی ازدیاد برداشت نفت و گاز با حضور وزیر نفت 

بین شرکت ملی نفت ایران و ۱۳ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی امضا شد.
بیژن  حضور  با  گاز  و  نفت  برداشت  ازدیاد  پژوهشی  کالن  قرارداد 
دکتر  و  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  امضای  به  نفت،  وزیر  زنگنه  نامدار 

محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی رسید.
دهقانی  روح اهلل  شد،  برگزار  نفت  وزارت  محل  در  که  مراسم  این  در 
آزاد اسالمی و رضا  فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه 

مسعودی رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی حضور داشتند.
قرارداد کالن پژوهشی میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه های آزاد 
اسالمی تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، سهند تبریز، شیراز، صنعت 
نفت، فردوسی مشهد، علم و صنعت، شهید چمران اهواز، صنعتی اصفهان، خلیج 

فارس و پژوهشگاه صنعت نفت به امضا رسید.

 دانشجویان دانشگاه تهران مشکل دسترسی به اینترنت دارند
معاون دانشجویی دانشگاه تهران از تامین اینترنت رایگان برای ۳ درصد 

از دانشجویانی که به اینترنت دسترسی ندارند، خبر داد.
ارتباطات در  وزارت  با  عالی  مسئوالن آموزش  از رایزنی  سعید حبیبا  
روز  گفت:  و  داد  خبر  تحصیلی  جدید  ترم  در  دانشجویان  خصوص اینترنت 
گذشته وزرای علوم و ارتباطات در خصوص اینترنت آموزش مجازی جلسه ای 
برگزار کردند که نتایج آن اعالم خواهد شد.وی افزود: دانشگاه تهران نیز در 
رایزنی هایی که با مسئوالن وزارت ارتباطات داشت، مقرر شد به آن دسته از 
دانشجویان این دانشگاه در مناطق محروم که به اینترنت پر سرعت دسترسی 
نداشته، تمکن مالی ندارند و یا در اتصال آن با مشکالتی روبرو هستند تسهیالتی 

مانند بسته های رایگان اینترنت پرسرعت ارائه دهد.

کاهش  دانشجویان علوم پایه در سالهای ۹۴ تا ۹۸
پایه و فناوری های  نماینده سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون علوم 
همگرای شورای عتف از کاهش ۵/۵ درصدی تعداد دانشجویان علوم پایه در 

سالهای ۹4 تا ۹8 خبر داد.
هشتادمین جلسه کمیسیون علوم پایه و فناوری های همگرای شورای 

عالی علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورا برگزار شد.
در این جلسه صبوحی، نماینده سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون به 
جایگاه مهم علوم پایه در اسناد مهم کشور تاکید کرد و گفت : از میان سیاست 
های کلی علم و فناوری ابالغی در سال ۹۳ و نیز از میان هفت سیاست کلی 
ابالغی برنامه ششم توسعه کشور که حول محور علم، فناوری و نوآوری بنا 
شده، یک سیاست به توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی اختصاص دارد و 
در سند راهبردی علم و فناوری در برنامه ششم هم اقداماتی پیش بینی شده 
است که گروه علوم پایه میتواند با بهره گیری از آن، اهداف خود را محقق کند.

وی در ادامه اظهار داشت: در قانون بودجه و در ردیف ۱۱۳-۳60 ذیل 
وزارت علوم هم به این موضوع پرداخته شده که تنها گروه علمی تخصصی 
که در برنامه ششم توسعه برای آن هدف گذاری کمی آن هم در جهت افزایش 
تعداد دانشجویان صورت گرفته، گروه علوم پایه است که در سال ۹6، حدود 
76 درصد و در سال ۹8 حدود ۵8 درصد از این هدف تحقق پیدا کرده است. در 
سطوح تحصیالت تکمیلی این گروه هم میزان تحقق تعداد دانشجویان از حدود 
72 درصد در سال ۹6 به حدود 4۹ درصد در سال ۹8 کاهش پیدا کرده است.
صبوحی در ادامه به روند تعداد دانشجویان این حوزه طی سالهای ۹۵-

۱۳۹0 اشاره کرد و گفت: در حالی که تعداد کل دانشجویان کشور رشد ۱/۱ 
درصدی داشته، تعداد دانشجویان گروه علوم پایه با کاهشی معادل ۳.۵ رصد 

به طور ساالنه مواجه بوده است.

ترس از کرونا، موجب نابینایی یک مردشد
ماموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ فردی را که با فروش الکل تقلبی 

موجب نابینایییکی از شهروندان شده بود، شناسایی و دستگیر کردند.
چندی پیش فردی به پایگاه دهم پلیس امنیت عمومی پایتخت مراجعه و 
عنوان کرد: با فردی آشنا شدم که ادعا می کرد با مصرف الکل می توانم از خودم 
دربرابر ویروس کرونا محافظت کنم من هم با توجه به اینکه به شدت از ابتال به 
این ویروس هراس داشتم یک شیشه الکل از وی خریدم و آن را مصرف کردم 
اما پس از مدتی دچار سردرد شدید و تاری چشم شدم به نحوی که بینایی خود 

را از دست داده ام.
را  مخفیگاهش  و  متهم  هویت  پلیس  ماموران  شاکی،  اظهارات  از  پس 
شناسایی کردند و وی عصر روز 2۹ شهریور درحوالی میدان شوش دستگیر شد.

۱۰سگ ولگرد پسر ۸ساله را دریدند
۱0 قالده سگ ولگرد به یک پسربچه در سردشت واقع در استان آذربایجان 
غربی حمله ور شدند و او را از نواحی  سر و صورت، گردن، دست و ناحیه شکم 

به شدت زخمی کردند .
روژان قادری مدیر شبکه بهداشت و درمان سردشت درباره با اعالم این 
خبر گفت: عصر روز ۳0 شهریور بر اثر حمله سگ های ولگرد به یک پسربچه 

در منطقه گرده سور  سردشت، کودك زخمی سریعا برای مداوا به بیمارستان امام 
خمینی)ره( انتقال یافت  و هم اکنون در بخش سی سی یو تحت مراقبت های ویژه 

بوده و بیهوش است.

 سیل در تالش جان دو نفر را گرفت
معاون عملیات سازمان امداد و نجات کشور از مرگ دو نفر و امدادرسانی 
استان  تالش  شهرستان  در  سیل  حادثه  وقوع  اثر  بر  هموطنان  از  نفر   ۱۵0 به 

گیالن خبر داد.
محمد باقر محمدی درباره امدادرسانی به حادثه دیدگان سیل تالش گفت: 
متأسفانه بر اثر جاری شدن سیل در شهرستان های تالش، اسالم و شش روستای 
تابعه، دو نفر از هموطنان از جمله مردی 70 ساله و پسربچه یی ۱۳ ساله جان باختند.

رهایی گروگان ۱۶ساله از چنگال آدم ربایان
فرمانده انتظامی هرمزگان از شناسایی اعضای باند آدم ربایی و رهایی نوجوان 

۱6ساله ربوده شده کمتر از 48 ساعت در شهرستان کهنوج خبر داد.
بر  مبنی  گزارشی  دریافت  پی  در  داشت:  اظهار  جعفری  غالمرضا  سردار 
ربایش فردی ۱6 ساله توسط افراد ناشناس در شهرستان رودان و مخفی شدن 

آدم ربایان در شهرستان کهنوج 
کارآگاهان با انجام اقدامات اطالعاتی محل اختفای اعضای باند آدم ربایان 
میانجی گری  با  شدند  موفق  کرده  شناسایی  کهنوج  ای  حاشیه  مناطق  در  را 

ریش سفیدان محلی نوجوان ربوده شده را صحیح و سالم آزاد کنند. 

قتل زن جوان کرمانی، توسط شوهرش
در روستای تقی آباد زرند، مردی همسر جوانخود را با چاقو به قتل رساند.

به گزارش رسیده، سن این زن و شوهر زیر بیست سال  و علت و انگیزه 
قاتل اختالفات خانوادگی بوده است.
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میلیاردها دستگاه در معرض آسیب پذیری 
جدید بلوتوث موسوم به BLESA قرار دارند

حمله ی جدید BLESA به دنبال نفوذ ازطریق فرایند اتصال مجدد بلوتوث 
است که اغلب نادیده گرفته می شود. برخالف آسیب پذیری های قبلی، نقص فنی 

در عملیات اتصال مجدد بلوتوث باعث اجرای حمله می شود.
در   IoT دستگاه های  سایر  و  لپ تاپ  تبلت،  هوشمند،  گوشی  میلیاردها 
مشابهی  بلوتوث  نرم افزار  آن ها  همگی  و  هستند  کاربران  دراختیار  دنیا  سراسر 
دارند که تحقیقات نشان می دهد یک نقص فنی، آن ها را دربرابر برخی حمالت 

آسیب پذیر کرده است.
 Bluetooth Low Energy عبارت  سرنام   BLESA حمله ی 
پروتکل  دارای  دستگاه های  آسیب پذیری  که  است   Spoofing Attack

Bluetooth Low Energy را تحت الشعاع قرار می دهد.
پروتکل Bluetooth Low Energy که با سرواژه ی BLE شناخته 
می شود، نسخه ی سبک تری از استاندارد اصلی بلوتوث است؛ البته با این تفاوت که 
درزمینه ی مصرف باتری بهینه سازی شده است تا هم زمان با حفظ اتصال بلوتوث 
در مصرف باتری نیز صرفه جویی کند.باتوجه به ویژگی بهینه سازی مصرف باتری 
در پروتکل BLE، بیشتر تولیدکنندگان قطعات در دهه ی گذشته از این پروتکل 
در دستگاه های خود استفاده می کردند و باعث شد تقریبا هر دستگاهی که دارای 

باتری باشد از این فناوری بهره مند شود.
باتوجه به استفاده ی وسیع از فناوری BLE، محققان امنیتی و دانشگاهیان 
زیادی درطول سال های گذشته روی امنیت و آسیب پذیری این فناوری مطالعه 

کردند و تاکنون آسیب پذیری های فراوانی گزارش شده است.
با این حال، اکثریت قریب به اتفاق تحقیقات انجام شده روی مسائل امنیتی 
BLE، تقریبا متمرکز بر فرایند اتصال و جفت شدن ))Pairing دو دستگاه بوده 

و بخش عظیمی از پروتکل BLE نادیده گرفته شده است.
پروژه ی تحقیقاتی که در دانشگاه پردو ))Purdue University توسط 
از دانشگاهیان انجام شد، تمرکز مطالعات را روی  یک تیم هفت نفره متشکل 
 BLE معطوف کرد که نقش حیاتی در عملیات روزانه ی BLE بخشی از پروتکل

ایفا می کند و پیش از این کم تر مورد توجه تیم های تحقیقاتی قرار گرفته بود.
تمرکز تحقیقات این پروژه، حول فرایند »اتصال مجدد« معطوف است. منظور 
از این فرایند، عملیاتی است که بعداز احراز هویت دو دستگاه BLE به عنوان 

کالینت و سرور به صورت مکرر انجام می شود.
به عبارتی دیگر، اتصال مجدد یا Reconnection زمانی انجام می شود 
که دو دستگاه از محدوده ی اتصال یکدیگر خارج می شوند و مجددا به محدوده ی 
اتصال برمی گردند. معموال در زمان اتصال مجدد، دو دستگاه BLE کلیدهای 
بودند، مورد  فرایند جفت شدن ردوبدل کرده  زمان  در  را که  یکدیگر  رمزنگاری 
بازبینی قرار می دهند و اتصال مجدد برقرار می شود تا انتقال اطالعات ازطریق 
 BLE ادامه پیدا کند.اما تیم تحقیقاتی پردو می گوید مشخصات رسمی BLE
فاقد اطالعات دقیق برای توصیف جزئی فرایند بازبینی کدرمزنگاری شده و اتصال 
مجدد است. درنتیجه، دو مشکل سیستمی، راه خود را در روش اجرای نرم افزار 

BLE بازکرده اند. این دو مشکل عبارت اند از:
۱- احراز هویت در زمان اتصال مجدد به جای اینکه اجباری باشد، اختیاری 

انجام می شود.
2- ممکن است فرایند احراز هویت برای اتصال مجدد به طورکلی انجام نشود، 

به خصوص اگر کاربر نتواند دستگاه را مجبور به احراز هویت کند.
متأسفانه، این نقص فنی مانند سایر نقص های فنی گذشته ی بلوتوث یک 
مشکل بزرگ تر دارد و آن ارائه ی وصله ی امنیتی برای تمام دستگاه های آسیب پذیر 
دربرابر حمله است. از یک سو، وسعت و تعداد زیاد دستگاه ها کار را دشوار می کند 
و ازسویی دیگر، برخی دستگاه ها هستند که به هیچ عنوان امکان دریافت وصله 
را ندارند.محافظت درمقابل حمله های بلوتوثی معموال منوط به محافظت از دو 
 ،BLESA دستگاه درحال اتصال در محیط کنترل شده است؛ اما در حمله ی
اتصال  تکرارشونده ی  نوع حمله عملیات  این  زیرا  است،  بسیار دشوار  محافظت 

مجدد را هدف قرار می دهند.

تشخیص  مرکز  رئیس 
یم  ا جر ز  ا ی  پیشگیر و 
سایبری پلیس فتا ناجا گفت: 
اپلیکیشن های شبکه های  به  دسترسی 
به  نیاز  شده  فیلتر  خارجی  اجتماعی 
برای  امر  این  و  دارد  فیلترشکن  نصب 

دانش آموزان خطرناك است.
جبی  ر علی محمد  هنگ  سر
وجود  با  نه  سفا متأ داشت:  ر  ظها ا
برای  معلمان  از  برخی  شاد،  اپلیکیشن 
دالیلی  به  آموزان  دانش  آموزش 
بودن  محدود  سرعت،  کندی  مثل 
پلیکیشن  ا ین  ا ز  ا  … و نات  مکا ا
پلیکیشن های  ا و  نمی کنند  استفاده 
مثل تلگرام و واتس اپ را  خارجی 
پیشنهاد کرده و یا در کنار آموزش در 
اپلیکیشن شاد از اپلیکیشن های خارجی 
نیز استفاده می کنند و ارسال و دریافت 
سایر  در  را  بیشتر  آموزش  و  تمرین 

اپلیکیشن ها انجام می دهند.
ینکه  ا به  توجه  با  افزود:  وی 
شده  فیلتر  اپلیکیشن های  از  استفاده 
عبور  نرم افزارهای  از  استفاده  به  نیاز 

از فیلترینگ دارد، به معلمان و مدیران 
محترم مدارس توصیه می شود از الزام 
حضور  جهت  آموزان  دانش  و  والدین 
در کالس های مجازی آموزشی تحت 
شبکه های اجتماعی فیلتر شده و خارجی 
پرهیز کنند.این مقام انتظامی ادامه داد: 
شبکه های  اپلیکیشن های  از  استفاده 
جهت  به  شده  فیلتر  خارجی  اجتماعی 
نصب  به  نیاز  دسترسی،  برای  اینکه 
دسترسی  امر  این  و  دارد  فیلترشکن 
محتوا  گونه  هر  به  را  آموزان  دانش 

امکان پذیر می سازد، خطرناك است که 
می تواند باعث آسیب های روحی و روانی 

دانش آموزان شود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان 
ارتباط گیری مجرمان  امکان  اینکه 
با  خارجی  اپلیکیشن های  در  سایبری 
دانش آموزان وجود دارد، گفت: ورود و 
حضور دانش آموزان در اپلیکیشن های 
خارجی و عضویت در گروه های مختلف 
برای  محتوایی  آسیب های  می تواند 

دام  در  را  آنان  و  داشته  آموزان  دانش 
مجرمان سایبری و یا اخاذان و زورگیران 

سایبری گرفتار کند.
کنجکاوی  به حس  اشاره  با  وی 
محدود  اطالعات  و  آموزان  دانش 
فضای  آسیب های  و  تهدیدات  از  آنها 
مجازی به خصوص شبکه های اجتماعی 
دام  در  افتادن  احتمال  افزود:  خارجی 
و  مجازی  فضای  تبهکاران  و  شیادان 
آسیب های روحی و روانی برای آنها دور 
از انتظار نیست.به گفته سرهنگ رجبی 
و  اخالقی  غیر  محتوای  به  دسترسی 
نامناسب از دیگر تهدیدات و آسیب های 
نباید  که  است  خارجی  اپلیکیشن های 

نادیده گرفته شود.
کرد:  توصیه  مسئول  مقام  این 
یطی  شرا هیچ  تحت  عزیز  معلمان 
آسیب های  و  تهدیدات  به  توجه  با 
شبکه های اجتماعی خارجی فلیتر شده 
آموزشی  اپلیکیشن ها  این  در  تنها  نه 
بلکه  ندهند  ارائه  آموزان  دانش  برای 
به  را هم  اپلیکیشن ها  این دست  حتی 

دانش آموزان توصیه نکنند.

استفاده دانش آموزان از شبکه های اجتماعی فیلتر شده خطرناک است

اصالنـدوز  شهرسـتان  فرمانـدار 
گفـت: میزان دسترسـی دانـش آموزان 
از جملـه شـبکه شـاد و  بـه آمـوزش 
آمـوزش هـای تلویزیـون و نیز کالس 
هـای درس حضـوری ضروری اسـت.

ر  د یـی  مینا س  عبـا سـید 
ز  ا ی  د ا تعـد لیـت  فعا یـد  د ز با
داشـت:  ر  مدارس اصالندوز اظهـا
همزمـان بـا آغاز سـال تحصیلی جدید 
تیم هـای  مـدارس  کار  بـه  شـروع  و 
متعـددی بـا هـدف نظـارت بـر اجرای 
دسـتورالعمل های بهداشتی در مدارس 
بـا هدف حفظ سـالمتی دانـش آموزان 
بـا همکاری آموزش و پرورش تشـکیل 
و به به صورت مسـتمر این بازرسـی ها 

می شـود. انجـام 
گـذاری  فاصلـه  رعایـت  وی 
را  درس  کالس هـای  در  اجتماعـی 
خـوب ارزیابـی کـرد و افـزود: نگرانـی 
مـا از تمـاس دانش آموزان بـا یکدیگر 
از  کـه  اسـت  درس  کالس  از  بعـد 
مراقبین بهداشـت مدارس انتظار داریم 
آموزش هـای الزم در ایـن خصـوص را 
بـه صـورت مسـتمر بـه دانـش آموزان 

ارائـه دهنـد.
نقـش  ز  و ند صال ا ر  ا ند ما فر
خانواده هـا در سـالمتی دانـش آموزان 
را مهـم ارزیابـی کرد و گفـت: آموزش 
و پـرورش بـدون همـکاری اولیا دانش 
آمـوزان نمی توانـد در پیـش برد اهداف 
آموزشـی و پرورشـی خـود موفق عمل 

کند.مینایـی با اشـاره بـه وضعیت قرمز 
سـوم  مـوج  خاطـر  بـه  شـده  اعـالم 
شـیوع کرونا در کشور خاطرنشان کرد: 
احتمـال همزمانی شـیوع ایـن ویروس 
را  آنفلوانـزا نگرانی هایـی  بـا ویـروس 
بـه دنبـال دارد کـه بـا رعایـت نـکات 
بهداشـتی ابالغی از سـوی ستاد مقابله 
با کرونا می توانـد از خطـرات و تلفـات 

جانـی احتمالـی آن کاش داد.
ضدعفونـی  ضـرورت  بـر  وی 
و گند زدایـی مـدارس، اسـتفاده دانش 
نظیـر  بهداشـتی  وسـایل  از  آمـوزان 

ماسـک در مدارس تاکیـد کرد و افزود: 
تعـداد مدارسـی کـه مـورد بازدیـد قرار 
گرفـت ایـن مـوارد بـه نحـو مطلوبـی 
رعایـت شـده بـود کـه انتظـار داریـم 
بهداشـتی  دسـتورالعمل های  رعایـت 
شـکل  بـه  نیـز  در مسـایر مدارس 
الزمـه  کـه  شـود  رعایـت  مطلـوب 
از  نظـارت  لـزوم  آن  بـه  دسترسـی 
سـوی متولیـان حفـظ سـالمتی دانش 

اسـت. آمـوزان 
تشـکیل  ز  و ند صال ا ر  ا ند ما فر
کالس هـای درس بـه صـورت گـروه 

بنـدی و حضـور نوبتـی دانـش آموزان 
در کالس هـای درس حضـوری را در 
در  آمـوزش  تعطیلـی  عـدم  راسـتای 
مـدارس عنـوان کـرد و گفـت: اولویت 
آموزش و پرورش حفظ سـالمت دانش 
آمـوزان و نیـز انجـام آمـوزش اسـت و 
ایـن راسـتا رصـد مسـتمر میـزان  در 
دسترسـی دانـش آموزان بـه آموزش از 
جملـه آمـوزش حضوری، شـبکه شـاد، 
بسـته های  تلویزیونـی،  آموزش هـای 
 … و  آموزشـی  محتـوای  یادگیـری، 

ضـروری اسـت.

لزوم نظارت بر میزان دسترسی دانش آموزان به آموزش
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ر  ا ز با رشناس  کا یک 
تعداد  اگرچه  گفت:  سرمایه 
سرمایه گذاری  صندوق های 
و  طرح ها  با  مقایسه  در  خصوصی 
کشور  نوآورانه  و  استارتاپ  پروژه های 
اما روند رو به رشد حجم  ناچیز است، 
افزایش  همراه  به  سرمایه گذاری ها 
استارتاپی،  شرکت های  توجه  قابل 
نوید آینده ای درخشان را در این حوزه 

می دهد.
پایگاه  خبری  پایگاه  گزارش  به 
»احسان  ایران،  سرمایه  بازار  خبری 
عسکری« به صندوق های سرمایه گذاری 
دنیا  در  افزود:  و  کرد  اشاره  خصوصی 
خصوصی،  سرمایه گذاری  صندوق های 
و  پروژه ها  در  سرمایه گذاری  به  اقدام 
که  کنند  می  مالی شرکت هایی  تامین 
تا حدی به مرحله بلوغ رسیده، ولی در 
بورس پذیرفته نشده اند. موضوع فعالیت 
این صندوق ها هم در بازارسرمایه کشور 
به  مالی  منابع  تخصیص  و  جمع آوری 
با  شرکت ها  سهام  در  سرمایه گذاری 

موضوعات فعالیت مشخص است.
نوع  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
کنترل  هدف  با  ری ها  یه گذا سرما
آن  سیاست های  هدایت  و  شرکت ها 
در راستای دستیابی به اهداف مد نظر 
و در نهایت خروج از آن شرکت هاست، 
در  می توانند  صندوق ها  این  همچنین 

با  غیرسهامی  و  سهامی  شرکت های 
موضوع فعالیت مشخص سرمایه گذاری 
شرکت های  عسکری،  گفته  کنند.به 
بازار  در  پذیرفته نشده  عام  سهامی 
سرمایه، شرکت های کوچک و متوسط 
شرکت هایی  و  شده  پذیرش   )SME(
سوی  از  شده اند  اخراج  بورس  از  که 
و  مالی  تامین  قابل  صندوق ها،  این 

سرمایه گذاری هستند.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح 
داد: صندوق های خصوصی ابزاری برای 
شرکت هایی  و  ها  پروژه  مالی  تامین 
است که به دنبال جذب مشارکت کننده 
هستند. همچنین صندوق های خصوصی 
رسیده اند،  بلوغ  به  که  در شرکت هایی 
ولی همچنان در بورس پذیرفته نشده اند، 

سرمایه گذاری می کنند.
وی خاطرنشان کرد: صندوق های 

شرکت های  در  لبا  غا هم  نه  جسورا
که  می کنند  سرمایه گذاری  استارتاپی 
در مرحله شکل گیری یا بعد از آن قرار 
دارند و تا مرحله بلوغ کامل فاصله دارند.

عسکری در شباهت صندوق های 
سرمایه گذاری خصوصی با صندوق های 
ی  ق ها و صند  : گفت نه  ا ر جسو
سرمایه گذاری خصوصی به دلیل ماهیت 
سطح  و  سرمایه گذاری  موضوعات 
شباهت  سرمایه گذاری ها  در  ریسک 
سرمایه گذاری  صندوق های  با  زیادی 
این  بنابراین  دارند؛   )VC ( جسورانه 
 VC صندوق های  مثابه  به  صندوق ها 
مناسب افرادی است که پذیرش ریسک  
باالتری نسبت به بازار سهام برای کسب 

بازدهی بیشتر دارند.
ادامه  بازار سرمایه  این کارشناس 
امکان  سرمایه گذاری،  این  مزیت  داد: 

بازار  از  فراتر  بازدهی  به  دست یابی 
سهام با پذیرش ریسک باالتر است و 
برای اشخاصی که سطح ریسک پذیری 
باالیی دارند پیشنهاد می شود؛ بنابراین به 
افرادی که ریسک پذیری کمتری دارند، 
سهام،  صندوق های  می شود  پیشنهاد 
سطوح  در  را  ثابت  درآمد  با  و  مختلط 
پایین تر ریسک پذیری مدنظر قرار دهند.

سال  چند  در  کرد:  عنوان  وی 
سوی  از  زیادی  تالش های  گذشته 
سایر  و  بازارسرمایه  ناظر  نهادهای 
شرکت های  خصوص  به  بازار  فعاالن 
در  بخشی  رونق  برای  سرمایه گذاری 
این حوزه صورت گرفته است و اکنون  
با همه تالش های صورت گرفته، تعداد 
خصوصی  سرمایه گذاری  صندوق های 
در بازارسرمایه کشور که با صندوق های 
جسورانه در یک طبقه قرار دارند، کمتر 
از ۱0 صندوق است که عمده آن ها در 
دو تا سه سال گذشته راه اندازی شده اند.

عسکری افزود: این موضوع نشان 
می دهد اگرچه تعداد این صندوق ها در 
مقایسه با طرح ها و پروژه های استارتاپ 
و نوآورانه کشور ناچیز است، اما روند رو 
به رشد حجم سرمایه گذاری ها و افزایش 
تعداد این صندوق ها به همراه افزایش 
استارتاپی،  شرکت های  توجه  قابل 
نوید آینده ای درخشان را در این حوزه 

می دهد.

در راستای تامین مالی طرح های صادرات محور توسط اگزیم بانک ایران:
راه  سال  دوم  نیمه  لبنی  محصوالت  تولید  افزایش  طرح 

اندازی می شود
رئیس شعبه ساری بانک توسعه صادرات ایران 
اعالم کرد: در راستای حمایت از بنگاه های تولیدی 
بندی  بسته  و  تولید  توسعه  طرح  محور،  صادرات 
شرکت  عنوان  تحت  کاله  شرکت  لبنی  محصوالت 
سولیکو در شعبه ساری بانک توسعه صادرات ایران 
برداری  بهره  به  جاری  سال  پایان  تا  و  مالی  تامین 

می رسد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، شعبه ساری با 
پرداخت 20 میلیون یورو از محل منابع اگزیم بانک، امکان خرید تجهیزات 
و ماشین آالت سه خط بسته بندی محصوالت لبنی با ظرفیت بسته بندی 

7۹6 تن در روز و اشتغالزایی برای ۵8 نفر را فراهم کرده است.
یعقوب انیسی افزود: این تسهیالت در سال های ۹7 و ۹8 پرداخت 
شده و ماشین آالت یاد شده خریداری و در محل واحد تولیدی نصب شده 
اما به دلیل شیوع کرونا و محدودیت های ایجاد شده، راه اندازی این خطوط 

به بعد از فروکش کردن بحران کرونا موکول شده است.
وی با اشاره به اینکه شعبه اگزیم بانک ایران در مازندران با تمرکز 
بر سه محور اصلی صادرات، تولید و اشتغالزایی در راستای تحقق اهداف 
جهش تولید گام بر می  دارد، گفت: طی سال های گذشته کارخانه تولید 
فوالد البرز ایرانیان با رقم ۵8 میلیون و ۵00 هزار یورو از محل منابع بانک 
و صندوق توسعه ملی در شعبه ساری تامین مالی شد؛ خوشبختانه این طرح 
تاثیر بسزایی بر  ایجاد اشتغال کرده و  نفر به صورت مستقیم  برای ۳20 

اقتصاد منطقه داشته است.
به گفته رئیس شعبه ساری بانک توسعه صادرات، این شعبه با مشارکت 
در تامین مالی طرح توسعه زیرساخت های گردشگری در منطقه عباس آباد 
بهشهر، زمینه ارزآوری و کمک به اقتصاد از مسیر جذب گردشگر را در این 

منطقه فراهم کرده است.
در  ریال تسهیالت  میلیارد  این طرح 24  برای  اظهار داشت:  انیسی 

اختیار مشتری قرار گرفته است.

پیام رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و 
مدیرعامل بانک پارسیان به مناسبت هفته دفاع مقدس

اعتباری  موسسات  و  ها  بانک  کانون  رییس 
خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان درپیامی ضمن 
گرامی داشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا، 
جانبازان وآزادگان هشت سال جنگ تحمیلی را ارج 

نهاد.
در متن پیام دکتر کورش پرویزیان، آمده است :

بدون تردید دوران باشکوه دفاع مقدس، دورانی پر ازغرور، حماسه، 
ایران  شریف  ملت  حماسه های  ترین  برجسته  از  و  دالوری  و  رشادت 
و  رشادت ها  یادآور  و  ایران  مقدس  سرزمین  های  ارزش  از  حفاظت  در 
جمهوری  مقدس  نظام  از  دفاع  در  ایثارگران  ساله  هشت  جانبازی های 

اسالمی ایران است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد وخاطره رشادت ها و دالورمردی های 
تمامی شهیدان گرانقدر، رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، 
این ایام غرورآفرین را به پیشگاه مقام معظم رهبری، ملت شهید پرور به 
ویژه خانواده معظم شهدا ، جانبازان، آزادگان سرافراز و همکاران گرانقدرم 

در شبکه بانکی و بانک پارسیان تبریک عرض می نمایم.

تاخت و تاز کرونا در کشور؛

خبری از دور کاری کارمندان نیست!

با وجود وضعیت قرمز کرونا در کشور به ویژه در تهران و درخواست هایی که 
برای دورکاری و کاهش حضور کارکنان از سوی ستاد مقابله با کرونا وجود داشته، 
تاکنون دولت ابالغیه رسمی در این رابطه نداشته است و در تازه ترین واکنش خود 
تنها به تذکر در رابطه با رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی کارکنان و ارباب 

رجوع اکتفا کرده است.
از پایان سال گذشته که شیوع کرونا در ایران شدت گرفت در ماه های ابتدایی 
به درخواست  افراد در یک مجموعه  یا حضور  به اهمیت کاهش تردد و  با توجه 
ستاد ملی کرونا دولت در رابطه با وضعیت حضور کارکنان تصمیماتی اتخاذ کرد 
که از جمله آن کاهش حضور به یک سوم و بعد از آن دو سوم بود که مابقی دور 
کار می شدند اما از اواسط خرداد ماه این محدودیت برداشت شد و تمامی کارکنان 

موظف به حضور در محل کار بودند.
در آن زمان سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه ای که در این رابطه داشت 
اعالم کرده بود دستگاه های که امکان و زیرساخت دورکاری دارند می تواند براساس 

اولویت بندی در این رابطه اقدام کنند.
اما بعد از آن با وجود این که موج های دیگری از کرونا در کشور ایجاد شد و 
درخواست های که از دولت برای دورکاری مطرح بود سازمان اداری و استخدامی 

رسما اعالم کرد که برنامه ای برای تعطیلی ادارات و کاهش حضور ندارد.
که  بود  گفته  استخدامی-  و  اداری  سازمان  -رئیس  انصاری  اساس  این  بر 
دورکاری کارمندان دولت زمانی امکان پذیر خواهد بود که زیر ساخت های آن فراهم 
شود و درباره کاهش نیروی کار دستگاه های اجرایی در صورتی که شرایط شیوع 

کرونا مجددا مثل فروردین ماه بحرانی شود تصمیم گیری خواهد شد.
به شدت شیوع  توجه  با  ماه گذشته  دو  یکی  است که طی  حالی  در  این 
ویروس  کرونا بار دیگر درخواست برای ابالغ دورکاری مطرح شده که دراین 
برای دورکاری و کاهش  ابالغیه ای  اداری و استخدامی همچنان  باره سازمان 
تهران حضور یک سومی  استانداری  حال  این  با  است  نداشته  کارکنان  حضور 
سازمان ها  تمامی  نیست  اینطور  البته  که  کرده  ابالغ  را  استان  این  کارکنان 

کنند. رعایت  آنها 
اما به تازگی ستاد مقابله با کرونای تهران وضعیت این استان را کامال قرمز 
اعالم کرده و بار دیگر درخواست بازگشت محدودیت های کاری کرونایی به ویژه 

دورکاری کارکنان در این استان را به وزیر بهداشت اعالم کرده است.
با این وجود ظاهرا همچنان دولت تصمیمی برای ابالغ رسمی دورکاری و یا 
کاهش  حضور کارکنان ندارد؛ به طوری که در تازه ترین بخشنامه صادر شده از 
سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 

محیط کار تاکید شده و اشاره ای به کاهش حضور نشده است.
رعایت  میزان  کاهش  به  توجه  با  شده  اعالم  ها  دستگاه  به  اساس  این  بر 
و  مدیران  کلیه  رجوع  وارباب  کارکنان  از سوی  ادارات  در  بهداشتی  پروتکل های 
مسووالن ادارات موظف اند کارکنان خود را در خصوص عالیم، شرایط و ویژگی های 
بیماری کرونا و انجام اقدامات پیشگیرانه آمنوزش داده و آنها را توجیه کنند از سوی 
دیگر مسووالن موظف اند وضعیت بیماری را در بین کارکنان مستمر پایش و از 

حضور افرادی که دارای عالیم بیماری هستند جلوگیری کنند.
همچنین مجددا براستفاده کلیه کارکنان و ارباب رجوع از ماسک و همچنین 
ارائه خدمات به صورت الکترونیک یا از طریق میز خدمت تاکید شده است مگر این 

که برای خدمتی حضور ارباب رجوع اجتناب ناپذیر باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی مدیران را موظف کرده به صورت جدی با 
تخلفات احتمالی کارکنان در صورت رعایت ضوابط ابالغی اقدام و نسبت به اعمال 

مجازات پیش بینی شده اقدام کنند.

تشریح 4 محور توسعه فناوری در صنعت نفت؛
زنگنه: دانشگاه و صنعت بدون هم نمی توانند زنده بمانند

وزیر نفت ضمن تشریح چهار محور توسعه فناوری در صنعت نفت گفت: 
دانشگاه و صنعت باید با هم کار کنند و الزم و ملزوم یکدیگر هستند، آنها بدون 

هم نمی توانند زنده بمانند.
بیژن زنگنه روز گذشته )دوشنبه، ۳۱ شهریورماه( در آیین امضای ۱۳ قرارداد 
کالن  پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت  میدان های نفت و گاز سخنان خود را با 
یادآوری سال ۵۹ این گونه آغاز کرد: سال ۵۹ در بعدازظهر چنین روزی دولت بعثی 
عراق یک مرحله جدید را در جنگ و تجاوز به جمهوری اسالمی آغاز کرد. آن 
روز من کاماًل یادم است؛ عصر بود در ساختمان ستاد انقالب فرهنگی که پشت 
تاالر وحدت بود، جلسه داشتیم که ناگهان تمام آسمان تهران پر از هواپیما شد و 

گفتند فرودگاه تهران را زدند.
وی ادامه داد: آن دوران را ملت ما با استقامت، شهادت، فداکاری و جهاد 
گذراند. اکنون اگر ما سرپا هستیم به برکت جهاد مجاهدان گمنام این سرزمین 
است که آن دوران را پشت سر گذاشتند. البته اکنون نیز جنگ است، منتها این 

جنگ بدون خونریزی است که آمریکا علیه ما راه انداخته است.
وزیر نفت گفت: خاطره همه شهیدان بزرگوار، ایثارگران، خانواده هایشان و 
همه عزیزان و رزمندگانی را که در دفاع مقدس فداکاری کردند و برای ما عزت 

آفریدند گرامی می دارم.
دانشگاه ها قلب پیوندی برای نفت

زنگنه با این مقدمه و با بیان اینکه از مدیران دانشگاه ها، مسئوالن پروژه ها 
این دوران را طی  با حوصله و صبر زیاد  در دانشگاه ها، استادان، دانشجوها که 
کردند، قدردانی می کنم، یادآور شد: دانشگاه و صنعت باید با هم کار کنند و الزم 
و ملزوم هم هستند. آنها بدون هم نمی توانند زنده بمانند. بارها این مثال را زدم 
وقتی قلب فردی با مشکل روبه رو می شود یک قلب جدید به آن پیوند می زنند. 
تمام بدن در مقابل قلبی که پیوند زده می شود تجهیز می شود تا این پیوند را دفع 
کند. تمام پیشرفت بشر این است که کاری کند این سیستم ایمنی بدن را کنترل 
کند که این پیوند را دفع نکند و این را به عنوان جزء خودش بپذیرد و پس از آن 

با هم زندگی کنند.
وی با بیان اینکه من همیشه گفتم دوستان تحمل کنید، صبر کنید، حوصله 
کنید. این دو )صنعت و دانشگاه( با همدیگر مانند قلب پیوندی می مانند، تصریح 
کرد: دانشگاه ها قلب پیوندی برای نفت هستند. بدانید نفت با تمام قدرت سعی 

می کند شما را دفع کند و شما هم حوصله کنید.
تشکر  آنها  از  که  کردند  حوصله  خیلی  دانشگاه ها  شد:  یادآور  نفت  وزیر 
می کنم. همکاران من هم حوصله کردند و از آنها هم متشکرم. اکنون پیوند نفت 

و دانشگاه برقرار شده است.
نفت  صنعت  باالدستی  بخش  نخست  قرارداد   ۹ اینکه  به  اشاره  با  زنگنه 
به سختی و به زور با دانشگاه ها امضا شد، تصریح کرد: ۱۳ قرارداد امروز نتیجه 
پیوند دانشگاه و صنعت نفت است که در کنار افزایش بازیافت و بهبود تولید دستاورد 
بزرگی است. ما هم اگر بخواهیم دیگر نمی توانیم نفت و دانشگاه را از هم جدا کنیم.

رکن نخست؛ سرمایه انسانی متخصص
وی چهار رکن را برای توسعه فناوری در بخش باالدستی صنعت نفت عنوان 
کرد و با بیان اینکه مهم ترین موضوع در بخش باالدستی صنعت نفت افزایش 
)EOR & IOR( است، توضیح  برداشت نفت  بازیافت و بهبود ضریب  ضریب 
داد: نخستین رکن برای توسعه فناوری ظرفیت نیروی انسانی متخصص است. 
اکنون دانشگاه های ما در بخش باالدستی نفت با تالش هایی که از سال 77 آغاز 

شد، وضع خوبی دارند.
وزیر نفت با یادآوری اینکه سال 77 تنها ۵ یا 6 استاد دانشگاه در بخش 
باالدستی نفت بود، اما به برکت کارهایی که در این سال ها انجام شده است بسیاری 
از افرادی که از نفت بورسیه شدند و به خارج از کشور رفتند، برگشتند و سبب 
افتخار استادان و دانشگاه های ما شدند، تصریح کرد: اکنون دانشجویان فراوانی 

در بخش باالدست صنعت نفت فارغ التحصیل شدند یا در حال تحصیل هستند.
زنگنه تأکید کرد: بنابراین نخستین رکن توسعه فناوری، نیروی متخصص 
عالقه مند است که اکنون آن را داریم. بدون داشتن نیروی متخصص نمی شود 
از پژوهش صحبت کرد. به آن معنا که وقتی ما گروه آموزشی نفت در باالدست 

نداشتیم چگونه  می توانیم درباره پژوهش صحبت کنیم؟
رکن دوم؛ پژوهش

را پژوهش دانست و  وی دومین رکن توسعه فناوری در بخش باالدست 
به سمتی  این بخش پیشرفت خوبی حاصل شده است و  گفت: خوشبختانه در 
حرکت می کنیم که دانشگاه های ما می توانند ادعا کنند که مطالعات برای نمونه 
افزایش ضریب بازیافت مخازن را انجام می دهند و این موضوع برای ما بسیار 

بسیار مهم است.
وزیر نفت ادامه داد: سرمایه گذاری قابل توجهی در تجهیز آزمایشگاه ها انجام 
شد. ما دانشگاه نفت و پژوهشگاه صنعت نفت را تقویت کردیم، البته از این پس 
هم دانشگاه نفت و پژوهشگاه صنعت نفت را تقویت می کنیم، اما تأکید می کنم 
انحصار برای هیچ کدام از اینها را قبول ندارم، یعنی اگر کسانی در دانشگاه نفت و 
پژوهشگاه صنعت نفت به دنبال این هستند که انحصاری کار کنند این را بدانند 

که با آنان موافق نیستم.
نفت  دانشگاه صنعت  و  نفت  پژوهشگاه صنعت  تقویت  بر  تأکید  با  زنگنه 
مطالعه  برای  هم اکنون  مجموعه  این  دو  هر  کرد:  یادآوری  پژوهش  بخش  در 
میدان های نفت و گاز با نفت قرارداد دارند، اما انحصار نه. انحصار برخالف رقابت 

در هیچ موردی خوب نیست.
وی افزود: ما نمی توانیم از ظرفیت عظیمی که در دانشگاه های مختلف کشور 
ایجاد شده استفاده نکنیم، جهان تغییر کرده است و ما باید متوجه این تغییرات شویم. 
ایران هم بسیار تغییر کرده است و باید این را بپذیریم و بر مبنای آن عمل کنیم.

 رکن سوم؛ ظرفیت های حرفه ای
زنگنه از ظرفیت های حرفه ای به عنوان رکن سوم توسعه فناوری در بخش 
نام برد و در توضیح بیشتر آن گفت: ظرفیت های حرفه ای در دنیای  باالدستی 
امروز، ظرفیت هایی هستند که توسعه فناوری را سامان می دهد. امروز اگر کسی 
بخواهد کاالیی را بفروشد یا خدماتی ارائه دهد اگر نتواند روز به روز کیفیت کاال 

و خدماتش را باال ببرد و قیمتش را رقابتی کند، از دور رقابت خارج می شود.
از  و  کرد  تأکید  کشور  در  حرفه ای  ظرفیت های  تقویت  ضرورت  بر  وی 
شرکت های اکتشاف و تولید )E&P( به عنوان نمونه ای در این زمینه نام برد و 
افزود: شرکت اکتشاف و تولید )E&P( به معنای شرکتی است که می خواهد نفت 
را کشف و برداشت کند، اگر شرکتی ببیند با افزایش برداشت نفت درآمد بیشتری 
خواهد داشت، حاضر می شود جدا از ما برای برداشت بیشتر نفت، پول هزینه کند.

وزیر نفت با بیان اینکه ظرفیت های حرفه ای در زمینه E&Pها، پیمانکاران 
عمومی، پیمانکاران  EPD، حفاری، خدمات حفاری و مشاوران باالدستی مخازن 
در  مخازن  باالدستی  مشاوران  بخش  در  اکنون  ما  کرد:  تصریح  هستند،  مهم 
کشور کمبود داریم. در تالش هستیم مشاوران بخش های دیگر را در این بخش 

تجهیز کنیم.
رکن چهارم، مدیریت، سیستم ها و نظام اجرا

را  نفت  صنعت  باالدستی  بخش  در  فناوری  توسعه  رکن  چهارمین  زنگنه 
»مدیریت، سیستم ها و نظام اجرا« عنوان کرد و گفت: معتقدم این رکن مهم ترین 
است. مدیریت پیشرفته، محصول فناوری است و باالترین تأثیر را در توسعه فناوری 
دارد؛ یعنی هم فرزند فناوری است و هم خودش می تواند فناوری را توسعه دهد 
و این خیلی خیلی مهم است. بعضی از روش های اجرا سبب می شود ما به طور 
طبیعی زمینه را برای توسعه فناوری فراهم کنیم و بعضی از روش های اجرا توسعه 

فناوری را دچار مشکل می کند.
درهای صنعت نفت به روی پژوهشگران باز است

وی با تأکید بر اینکه در موضوع پژوهش حرکت رو به جلو بوده و به خوبی 
پیش رفته است، تصریح کرد: همانند سال های گذشته هیچ مضایقه ای برای کمک 
به دانشگاه ها ندارم، هر نشستی با دانشگاهیان داشتیم حرف هایشان را شنیده ایم. 

خیلی هایش هم منطقی بوده و سعی کرده ایم برای حل آن گام برداریم.
به روی همه  امروز  وزیر نفت تصریح کرد: دوستان، درهای صنعت نفت 
محققان و پژوهشگران باز است، شهرك نفت به طور حتم باید بشود، پارك فناوری 
را که مجوز آن را گرفته ایم، فعال می کنیم، صندوق پژوهش و فناوری کارش 
استارت آپ ها، دانش بنیان ها و شتاب دهنده ها کامل حمایت  از  را شروع می کند. 
می کنیم همچنین از ایجاد مراکز نوآوری جنب دانشگاه ها کاماًل حمایت و در آنها 

سرمایه گذاری می کنیم.
زنگنه به امضای قرارداد در بخش پایین دستی صنعت نفت با دانشگاه ها نیز 
اشاره کرد و با بیان اینکه در این بخش نیز کارهای مهمی انجام شده، اما به خوبی 
بخش باالدستی نبوده است، تصریح کرد: در بخش پایین دستی هدف ما بیشتر 
الیسنس است، یعنی بتوانیم به فرآیندهای تولید در بخش های پرمصرف همانند 
اوره، آمونیاك، الفین ها و... دست پیدا کنیم. این موضوع می تواند حجم بزرگی 

از اشتغال ایجاد کند.

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد؛

آینده درخشان استارتاپ ها با استفاده از صندوق های سرمایه گذاری 
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

مدیرعامل شرکت تولید 
ایران  حرارتی  برق  نیروی 
برق  فروش  مزایده  گفت: 
انبساطی  توربین های  تولید  از  حاصل 
و  نکا   ، ز ا هو ا مین  ا ر ه های  نیروگا
شهیدمنتظری برای استخراج رمزارزها 

به زودی برگزارمی شود.
شرکت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
یران،  ا رتی  حرا برق  نیروی  تولید 
»محسن طرزطلب« ایجاد منابع پایدار 
از  یکی  را  اخیر  سال های  در  درآمدی 
اهداف اصلی صنعت برق ایران برشمرد 
و افزود:  نوسان های شدید ارزی و ثبات 
تکلیفی قیمت فروش برق به مشترکان 
و  درآمدها  بین  که  است  شده  موجب 
هزینه ها در صنعت برق کشور شکاف 
بزرگی ایجاد شود و متاسفانه بر ابعاد آن 

به صورت ماهانه افزوده می شود.

فروش  و  رمزارزها  استخراج  وی 
راه های  از  یکی  را  آن  نیاز  مورد  برق 
و  برشمرد  برق  بخش  در  درآمد  کسب 
گفت: براساس قوانین و مقررات ابالغی 
مقرر شده  نیرو  وزارت  و  وزیران  هیات 
نیروگاه های  واحدهای  توان  از  تا  است 

توربین انبساطی برای تولید رمزارز استفاده 
شود. مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق 
راهکارهای  از  یکی  داد:  ادامه  حرارتی 
انرژی  از  این بخش استفاده  موجود در 
است که  انبساطی  توربین های  تولیدی 
از سوخت گاز، گازوئیل یا مازوت برای 

تولید برق در آن استفاده نمی شود و تنها 
از طریق جریان گاز برق تولید می شود. از 
سوی دیگر برق حاصل در شبکه داخلی 
به  و  و مصرف می شود  تزریق  نیروگاه 
شبکه سراسری متصل نیست. طرزطلب 
با تاکید بر اینکه در سه نیروگاه رامین 
تجهیزات  شهیدمنتظری  و  نکا  اهواز، 
مربوطه نصب شده است، گفت:  در این 
سه نیروگاه بین ۳0 تا 40 مگاوات ظرفیت 
تولید برق از توربین انبساطی وجود دارد 
برای  مگاوات   ۱۵ مرحله  این  در  که 
رمزارز در نظر گرفته شده است که در 
آینده نزدیک اسناد مزایده آن در سایت 

ستاد ایران بارگزاری خواهد شد.
تالش    : کرد خاطرنشان  وی 
بخش  این  از  حاصل  درآمد  می شود 
نیروگاه ها  بهسازی  و  نوسازی  برای 

مورد استفاده قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی:

برق سه نیروگاه برای استخراج رمزارزها به فروش می رسد

ر  مو ا ن  ما ز سا ییس  ر
رسیدگی  دستورالعمل  مالیاتی 
غیرواقعی  صورتحساب های  به 

را ابالغ کرد.
پارسا طی بخشنامه ای اعالم کرد: پیرو 
بخشنامه قبلی در خصوص نحوه رسیدگی به 
صورت حساب های غیر واقعی و همچنین 
بخشنامه  این  مفاد  اجرای  بر  تاکید  ضمن 
سنوات  کلیه  مالیاتی  های  حسابرسی  در 
علی الخصوص سال های ۱۳۹7 و ۱۳۹8 
ادارات امور مالیاتی باید با دعوت از مودی 
مورد حسابرسی از وی درخواست کنند که 
اسامی خریداران و فروشندگان واقعی را که 
اسامی آنها در اسناد و مدارك تسلیمی اعالم 

نشده، ارائه کند.
در این راستا، همکاری الزم با مودی 
مورد حسابرسی صورت می گیرد و مهلت 
اسامی  ارائه  برای  ماه(  )حداکثر یک  کافی 
خریداران و فروشندگان واقعی مد نظر قرار 
باید  بخشنامه،  مفاد  رعایت  با  و  گیرد  می 

بدین شرح اقدام شود:
مستندات  و  مدارك  براساس  هرگاه 
)خریدار  واقعی  مودیان  توسط  شده  ارائه 
مالیاتی  اعتبار  فاقد  مودیان  یا  فروشنده(  و 
)مودیان صوری بعنوان خریدار یا فروشنده( 
یا اطالعات واصله از سایر اشخاص مشخص 
شود مودی واقعی نسبت به خرید از مودیان 
فاقد اعتبار مالیاتی)مودیان صوری( یا فروش 
به آنها اقدام کرده است،ادارات امور مالیاتی 
مکلفند نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی 
خرید )خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی( 

اقدام کنند.
معرفی  به  نسبت  مودی  اینکه  مگر 
صورت  در  و  نماید  اقدام  واقعی  فروشنده 
از وصول مالیات و عوارض  مطالبه و پس 

ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، 
اعتبار  واقعی  خریدار  برای  پرداختی  مبالغ 
مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود.

قبال  که  مواردی  در  باید  همچنین 
نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد 
اعتبار اقدام کرده اند، مجددا نسبت به مطالبه 
مالیات تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده 
)با توجه به عدم پرداخت  از خریدار واقعی 
مالیات و عوارض در زمان خرید( اقدام کنند.

مالیاتی،  امور  سازمان  اعالم  طبق 
نام  با  به عدم صدور صورتحساب  توجه  با 
خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم 
صدور صورتحساب موضوع مواد ۱6۹ مکرر 
قانون مالیات های مستقیم و همچنین بند 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون   22 ماده   2

اقدام کنند.
ارسال  مطالبه جریمه عدم  به  نسبت 
نیز  فروش  یا  خرید  معامالت  فهرست 
موضوع مواد ۱6۹ مکرر قانون مالیات های 
مستقیم قانون مالیات های مستقیم حسب 
مورد نسبت به معامالت با مودیان صوری 

اقدام کنند.
با توجه به موافقت وزیر امور اقتصادی 

و دارایی با تفویض بخشودگی جرایم مودیان 
موضوع این بخشنامه به سازمان امور مالیاتی 
و  )۳( مصوبات چهل  بند  اجرای  در  کشور 
هماهنگی  عالی  شورای  جلسه  هشتمین 
مالیات  قوانین  در  مقرر  جرایم  اقتصادی، 
های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده برای 
عملکرد سال ها و دوره های مالیاتی ۱۳۹۵ و 
به بعد این گونه مودیان که نسبت به معرفی 
خریداران یا فروشندگان واقعی اقدام نکنند، 

مشمول بخشودگی جرایم نخواهند بود.
صرفا  همکاری  صورت  در  همچنین 
و  خریداران  اسامی  اعالم  درصد  نسبت  به 
اعتبار  فاقد  اشخاص  از  واقعی  فروشندگان 
مالیاتی )مودیان صوری( و در اجرای مفاد 
با  مستقمی  های  مالیات  قانون   ۱۹۱ ماده 
مشمول  مذکور  دستورالعمل  مفاد  رعایت 
های  لیات  ما نین  قوا جرایم  بخشودگی 
مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و به نسبت 
درصدهای اعالم شده در دستوالعمل فوق 

الذکر خواهند بود.
در خصوص جرایم سال های قبل از 
۱۳۹۵ نیز بخشودگی جرایم در اجرای ماده 
سقف  تا  مستقم  های  مالیات  قانون   ۱۹۱

مفاد  رعایت  با  و  شده  تعیین  درصدهای 
دستورالعمل مذکور به مدیر کل امور مالیاتی 

تفویض می شود.
و  ر  خریدا معرفی  عدم  درصورت 
توسط  بخشی(  یا  )تمام  واقعی  فروشنده 
های  سال  معامالت  برای  مودیان  اینگونه 
مالیاتی  امور  کل  ادارات  بعد،  به  و   ۱۳۹۵
در  واقعی  غیر  معامالت  به  نسبت  مکلفند 
قانون   274 و   2۳0 مواد  مقررات  اجرای 
نامه  شیوه  اجرای  در  مورد  حسب  مالیات 
 ۱6/04/۱۳۹7 مورخ   ۵7/۹7/200 شماره 

اقدام کنند.
در صورت شناسایی یا معرفی فروشنده 
یا خریدار واقعی، ادارات امور مالیاتی با رعایت 
از مودی  مالیات  مطالبه  به  نسبت  مقررات 
دقیق  اجرای  کنند.مسئولیت  اقدام  واقعی 
این بخشنامه و بخشنامه قبلی با مدیران کل 
امور مالیاتی است و ادارات کل امور مالیاتی 
بخشنامه  در  شده  انجام  اقدامات  مکلفند 
های فوق را به صورت ماهانه در سامانه ای 
که برای این منظور توسط معاونت فناوری 
کنند. وارد  شود،  می  ایجاد  مالیاتی  های 

موظف  نیز  مالیاتی  های  فناوری  معاونت 
است با استفاده از داده ها و اطالعات پایگاه 
های اطالعاتی سازمان، نسبت به شناسایی 
یا  )خرید  معامله  که  مودیانی  سیستمی 
فروش( آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی 
)مودیان صوری( می باشد، اقدام و فهرست 
آن را جهت بهره برداری ادارات امور مالیاتی 

در سامانه قرار دهد.
دفتر  و  مالیاتی  انتظامی  دادستانی 
مکلفند  پولشویی  و  مالیاتی  فرار  با  مبارزه 
ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه 
معاونت  به  را  آن  اجرای  نحوه  فوق،  های 
حقوقی و فنی مالیاتی سازمان گزارش کنند.

از سوی رییس سازمان مالیاتی صورت گرفت؛

ابالغ دستورالعمل رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی مودیان!

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری گفت: در 
قالب تفاهم نامه ساخت ۵0 هزار واحد مسکونی که بین وزارت 
راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( منعقد شده 
احداث حدود 2۱ هزار مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه 

در دستور کار قرار گرفته است.
قانون  اجرای  راستای  در  و  گذشته  یکشنبه  روز 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تفاهم نامه ای 
راه  وزارت  از  نمایندگی  به  شهری  بازآفرینی  شرکت  بین 
اجرایی  ستاد  عمران  گران  توسعه  شرکت  و  شهرسازی  و 
فرمان امام )ره( منعقد شد. طبق این برنامه 2۱ هزار واحد 
هزار   ۵0 تولید  برنامه  ذیل  کشور  استان   ۱6 در  مسکونی 

واحد احداث می شود.
بازآفرینی  شرکت  مدیره  هیئت  عضو  روستا،  مجید 

نامه،  تفاهم  این  قالب  در  این خصوص گفت:   در  شهری 
شرکت بازآفرینی شهری 2 میلیون و ۱۳۹ هزار مترمربع از 
زمین های در اختیار خود واقع در محدوده قانونی شهر ها 
را در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به منظور احداث 

مسکن برای اقشار کم درآمد قرار می دهد.
به   که  است  شرکت  سرمایه  اراضی  این  افزود:  وی 
ساخت مسکن اختصاص می یابد و منابع حاصل از آن را در 
بافت های ناکارآمد هزینه می کنیم. به طور مثال یا ساکنین 
بافت را به این مناطق انتقال می دهیم و یا از طریق منافع 
را  بافت  بهسازی  و  نوسازی  برنامه  گذاری،  سرمایه  این 

پیش می بریم.
ایران  شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
  epc با بیان اینکه  تفاهم نامه با ستاد اجرایی به صورت

اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  ستاد  که  می شود  منعقد 
خود هیچ حق الزحمه ای دریافت نمی کند گفت: ما زمین، 
نظر  در  منابع  کنیم.    می  تامین  را  پروانه  و  تسهیالت 
تهران و سایر کالنشهرها  برای هر واحد در  گرفته شده 
بین 220 تا 2۵0 میلیون تومان است که به صورت وام 
از  ماهه   ۱20 بازپرداخت  مدت  و  درصد   ۱8 نرخ سود  با 

دریافت می شود. متقاضیان 
روستا تصریح کرد: یکی از پروژه ها در قالب تفاهم 
نامه با ستاد اجرایی فرمان امام )ره( احداث ۵200 واحد در 
چابهار است.   البته در منطقه سیستان و بلوچستان ۱000 
واحد مسکونی نیز از سوی شرکت بازآفرینی و توسط بسیج 
اجرایی  به زودی عملیات  احداث خواهد شد که  سازندگی 

آن شروع می شود.

جزییات ساخت 21 هزار مسکن برای کم درآمدها
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عزیزی  االسالم  حجت 
سال  آغاز  در  اینکه  بیان  با 
تحصیلی جدید ۵00 بسته مهر 
تحصیلی شامل کیف و لوازم التحریر در 
استان  بضاعت  بی  آموزان  دانش  بین 
ترویج  گفت:  شود،  می  توزیع  ایالم 
بسیاری  رفع  ساز  زمینه  وقف  فرهنگ 
از مشکالت اقتصادی پیش روی اقشار 

آسیب پذیر است
بیان  با  عزیزی  االسالم  حجت 
اینکه در آغاز سال تحصیلی جدید ۵00 
بسته مهر تحصیلی شامل کیف و لوازم 
التحریر در بین دانش آموزان بی بضاعت 
استان ایالم توزیع می شود، گفت: ترویج 
فرهنگ وقف زمینه ساز رفع بسیاری از 
اقشار  روی  پیش  اقتصادی  مشکالت 

آسیب پذیر است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
ایالم، در مراسم توزیع ۵00 بسته مهر 
تحصیلی در محل نماز خانه این اداره 
کل، اظهار کرد: طرح مهر تحصیلی هر 
جدید  تحصیلی  سال  ابتدای  در  ساله 
آموزان بی  از دانش  به منظور حمایت 
بضاعت در سراسر کشور برگزار می شود.

حجت االسالم » مرتضی عزیزی« 

با بیان اینکه این طرح با اهدای بسته 
های تحصیلی شامل بسته کامل کیف 
سال  یک  مدت  برای  التحریر  لوازم  و 
می  برگزار  بضاعت  بی  آموزان  دانش 
طرح  این  امسال  کرد:  تصریح  شود، 
بسته   ۵00 توزیع  با  ایالم  استان  در 
مهر تحصیلی در بین دانش آموزان بی 

بضاعت  اجرایی می شود.
وی تصریح کرد: این اقالم و لوازم 
و  عزیز  واقفین  نیت  محل  از  التحریر 
نیک اندیش کشور به منظور تحصیل و 
حمایت از دانش آموزان و دانشجویان بی 
بضاعت تامین شده است و با همکاری 
نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد 

امام خمینی)ره(، بهزیستی و آموزش و 
پرورش و همچنین موسسات خیریه در 
قرار  بضاعت  بی  آموزان  دانش  اختیار 

می گیرد.
خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
استان ایالم تصریح کرد: در طول سال 
از محل نیت واقفین در راستای کمک به 
تحصیل  دانش آموزان و دانشجویان بی 
بضاعت برنامه های ویژه ای برگزار می 
شود که نقش مهمی در راستای حمایت 
از این قشر بی بضاعت در استان دارد.

بیان  با  عزیزی   االسالم  حجت 
اینکه از بزرگان استان و نیک اندیشان 
در  که  شود  می  دعوت  استان  خیر 

راستای ترویج فرهنگ وقف در زمینه 
فرهنگ  جوانان  ازدواج  و  تحصیل  
گفت:  شود،  نجام  ا مناسبی  سازی 
جرائم  زندانیان  آزادسازی  به  کمک 
توسعه  و  ساخت  به  کمک  غیرعمد، 
امکان مذهبی از جمله مساجد، پذیرایی 
از جمله  اربعین حسینی  زوار  اسکان  و 
فعالیت هایی است از محل نیت واقفین 

انجام می گیرد.
اینکه تالش می  با اشاره به  وی 
شود مرحله دوم طرح توزیع بسته های 
برگزار  استان  سطح  در  تحصیلی  مهر 
شود، خاطرنشان کرد: واقفین و  خیرین 
عزیم هم استانی می توانند در راستای 
کمک به اقشار ضعیف و به ویژه دانش 
اموزان بی بضاعت از طریق وقف اموال 
در این امر حسنه مشارکت کنند و برای 
این منظور می توانند به اداره کل اوقاف 

و امور خیریه استان مراجعه کنند.
گفتنی است در این مراسم که با 
بهداشتی  های  پروتکل  کامل  رعایت 
امور  و  اوقاف  کل  اداره  خانه  نماز  در 
برگزار شد، جمعی  ایالم  استان  خیریه 
استان  اجرایی  و  فرهنگی  از مسئوالن 

حضور داشتند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم

توزیع ۵۰۰ بسته مهر تحصیلی در ایالم
معاون بهره برداری آبفای غرب استان تهران/توزیع 

آب سالم و پایدار اولویت آبفا است

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران توزیع 
آب سالم و پایدار را برای مردم مهمترین اولویت آبفا خواند. 

شهریار-زهرا قره باغی-دنیای جوانان:مهدی زمان دار گفت: فلسفه 
وجودی شرکت آب و فاضالب ارائه خدمات مطلوب و رساندن آب شرب 
سالم و پایدار به مشترکین است، به همین منظور هرچند که در مسیر خدمات 
دهی ناهمواریها و مشکالت عدیده ای وجود دارد ولی ما به رسالت خود 

عمل می کنیم تا مردم از آب شرب سالم بهره مند شوند.
او افزود: تا سال نود و سه 20 الی ۳0 درصد منابع آب شرب پایدار 
در مناطق روستایی تامین می شده است، و در حال حاضر این منابع به 
86 درصد رسیده و مقدار باقی مانده به دلیل فقر منابع آبی زیر زمینی از 

دسترس خارج است.
زمان دار اظهار داشت: اکنون 8۱ روستا با پوشش بیش از ۱00 هزار 
نفر از شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران خدمات آبرسانی دریافت 
می کنند، که از منطقه صفادشت و مالرد شروع و تا مرز رباط کریم ادامه 

دارد و حوزه وسیعی را شامل می شود.
زمان دار با اشاره به این که برخی مناطق روستایی با فقر سفره های 
زیر زمینی مواجه هستند و در مناطقی خشک واقع شده اند بیان داشت: ما 
از خدمات دهی به این مناطق غافل نبوده ایم و با تمام تالش شبانه روزی 

آب شرب مورد نیاز روستاییان را تامین کرده ایم.
او در ادامه افزود: برای روستاهایی که همجوار شهرها قرار دارند استفاده 
از منابع آبی شهری جوابگوی نیاز مردم است و اما برای روستاهایی که در 
مناطق دور دست هستند برنامه های کوتاه مدت و میان مدتی را تدوین 
کرده ایم به طوری که همکاران آبفا با ۵ دستگاه تانکر آب شرب را به دور 
ترین نقاط در مواردی که الزم بوده است انتقال داده اند تا مردم با مشکل 

کمبود مواجهه نشوند.
معاون بهره برداری آبفای غرب استان تهران با اشاره به گذشت 6 
ماه از واگذاری 8۱ روستا برای خدمات آبرسانی به آبفا اظهار داشت: در 
این مدت تعداد 7 حلقه چاه آب شرب حفر، تجهیز و وارد مدار بهره برداری 
شده است و با مهندسی مجدد بالغ بر 2۳ حلقه چاه با ظرفیت 8۳ لیتر بر 

ثانیه احیاء و بازسازی شده است.
او تصریح کرد: کشور بعد از یک دوره هفت ساله خشکسالی وارد مرحله 
ترسالی شده است و بارش های اخیر افزایش منابع آب سطحی را در پی 
داشته، و اما متاسفانه افزایش سطح منابع زیر زمینی در روند متمادی و زمان 
بر خواهد بود، به همین دلیل با وجود بارش های نسبتًا مناسب همچنان 

دچار بحران در منابع آب زیرزمینی هستیم.
زمان دار با اشاره به فرونشست زمین به دلیل برداشت های بی رویه 
طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از طرح ایی که مدیر عامل 
آبفای غرب استان تهران به طور مستمر پیگیر آن است اجرای طرح جامع 
آب غرب استان تهران از حیث کمی و کیفی است تا از منابع آبهای سطحی 

برای همیشه این مشکل حل شود.
دارای  آباد  اختر  منطقه  پوشش،  روستاهای تحت  میان  در  افزود:  او 
اولویت برای ارتقاء سطح کیفی است این منطقه با 22 روستا است در در 
مرحله اول برنامه بلند مدت آن در دست مطالعه است، در حال حاضر دو حلقه 
چاه آب حفاری شده است و یک دستگاه تصفیه آب احداث شده، همچنین 
دارای یک مخزن ذخیره 200 متر مکعبی است و در کنار تجهیزات موجود 

در زمان افت فشار شبکه به وسیله تانکر ها آبرسانی می شود.
زمان دار تابستان امسال را از لحاظ قطعی آب در مناطق روستایی 
سالی کم دغدغه خواند و ابراز داشت: دید مثبت مدیر عامل مجموعه آبفا 
و با تالش مدیران و همکاران در شرایط خاص در برخی روستاها انجام 
وظایف محوله را با جان و دل انجام دادند تا امسال تامین آب شرب مردم 
با کمترین مشکل انجام شود.معاون بهره برداری آبفای غرب استان تهران 
در خصوص انشعابات آب غیر مجاز گفت: متاسفانه انشعابات آب غیرمجاز 
یک مشکل همیشگی بوده و با ساخت ویال ها این معضل بیشتر از قبل 
نمود پیدا می کند، و شرکت آب و فاضالب با برنامه پاین به صورت دوره 
ای هدر رفت آب را بررسی و اینگونه انشعابات را شناسایی و مبادرت به 
جمع آوری آنان به طور مستمر می کند.زمان دار در پایان خاطر نشان کرد: 
شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران با تمام توان در تمام شرایط از ارائه 
خدمات به مشترکین دریغ نخواهد کرد و انتظار می رود مردم نیز با حفظ و 
حراست از این نعمت الهی ما را در خدمات رهانی هر چه بهتر یاری رسانند.

مدیرکل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
استان  استحفاظی  حوزه  راههای  از  کیلومتر   ۱۰۹

مرکزی در نیمه دوم شهریور ماه خط کشی شد

 مرکزی _ حامد نوروزی : علی زندی فر مدیرکل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی از خط کشی ۵0 کیلومتر از راههای حوزه 
استحفاظی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای غرق آباد خبر داد و افزود: در 
راستای ارتقای سطح ایمنی راهها با استفاده از تجهیزات سازمانی، خط کشی 

راههای استان در قالب پروژه های امانی بصورت مستمر در حال اجراست.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی چندگانه در شهرستانهای استان مرکزی 
تصریح کرد: محورهای مناطق سردسیر و کوهستانی استان در حوزه ایمنی، دارای 
اولویت اجرایی بیشتری نسبت به سایر محورها بوده فلدا تا قبل از فرا رسیدن 
فصل سرما در حد توان و با بکارگیری تمام توان عملیاتی ایمن سازی خواهند شد.

به گفته زندی فر خط کشی ۵0 کیلومتر از راههای حوزه غرق آباد و ۵۹ 
کیلومتر از راههای شهرستان تفرش طی نیمه دوم شهریور ماه به اتمام رسیده و 
اقداماتی از قبیل تعمیر و نصب روشنایی و چراغهای چشمک زن، آشکارسازی 
و ایمن سازی تقاطعات، تعمیر و نصب حفاظ های ایمنی، پاکسازی حریم راهها، 
احداث و اصالح شیب شیروانی و شانه های خاکی راهها و تعمیر و نصب تابلوهای 
اطالعاتی و انتظامی و عالئم هشداردهنده بصورت مستمر در سطح محورهای 
مواصالتی حوزه استحفاظی استان مرکزی توسط اکیپ های مختلف با همکاری 

ادارات شهرستانها در حال اجرا می باشد.
در پایان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با بیان 
اقدامات برنامه ریزی شده  و هدفمند، تأکید کرد:  راهبران استان مرکزی بصورت 
24 ساعته در تالشند تا با ارتقای کیفیت راهداری میزان تصادفات جاده ای را به 
حداقل رسانده و آرامش راهها را به کاربران آن و ناوگان عمومی پیشکش کنند.

حاشیه نشینی پل ارتباطی برای انتقال آسیب 
به مرکز شهر است

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان صبح امروز در جلسه شورای 
پیشگیری از وقوع جرم استان، گفت: اگر در بحث پیشگیری خوب عمل 
از قوه  الزام و استفاده  به  این یک سرمایه گذاری است و ضرورتی  کنیم 
قهریه نیست و الزمه آن این است که همه نهادها و سازمان ها به وظایف 

و تکالیفی که برای آنان ترسیم شده عمل کنند.
وی افزود: امروزه توان دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی 
امنیت و استقرار نظم در  باید معطوف به موضوعات بسیار مهم در حوزه 
جامعه باشد و سازمان ها اجرایی و نهادهای دولتی باید تالش کنند با اقدامات 
پیشگیرانه این فشاری که بر نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی 

است را تعدیل کنند.
  رئیس کل دادگستری استان استان ایالم، تاکید کرد: یکی از موضوعات 
مهم و مورد توجه دستگاه قضایی، اجرای طرح کاداستر که یک وظیفه و 
تکلیف همگانی برای همه نهادها، دستگاه های دولتی، سازمان ثبت اسناد 
با هدف حل مشکالت مربوط به تثبیت  و امالك کشور است؛ این طرح 
مالکیت اموال دولتی صورت گرفته که این خود یک اقدام پیشگیرانه است و 
با این کار از طرح دعاوی متعدد علیه دولت و سازمان های دولتی و مخصوصا 

منابع طبیعی جلوگیری خواهد شد.
دهقانی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، کارگروهی به مرکزیت 
سازمان بازرسی تشکیل شد که اقدامات این کارگروه در جهت اجرایی شدن 

کامل طرح کاداستر و تثبیت مالکیت اموال دولتی است.
وی با مرتبط دانستن طرح کاداستر و موضوع حاشیه نشینی، افزود: 
حاشیه نشینی یک آسیب اجتماعی در سطح کشور و مخصوصا در شهرهای 
بزرگ است که زمینه ایجاد آسیب های دیگر را فراهم می کند و مجرمین و 
افرادی که می خواهند کمتر تحت نظارت قرار گیرند، مناطق حاشیه را برای 

فعالیت خود انتخاب می کنند.
برای  ارتباطی  پل  نشینی  حاشیه  کرد:  خاطرنشان  همچنین  دهقانی 
انتقال آسیب به مرکز شهر است لذا باید به صورت جدی به آن توجه شود 
و با کسانی که اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرفات غیر قانونی 

در اراضی ملی در حومه شهر می کنند به شدت برخورد شود.

در  خردمند  خیابان  در  شبکه  کیلومتر  نیم  از  یش 
شمال اصفهان  با هزینه ای بالغ بر ۹۶۰ میلیون تومان 

احداث شد 
زمینهای  در  مسکونی  منازل  ساز  و  ساخت  کربالیی-رشد  علیرضا   
تفکیکی واقع در ضلع شرقی خیابان خردمند - حدفاصل خیابان غرضی و 
بلوار فرزانگان - به تدریج باعث توسعه و افزایش طول شبکه های تغذیه 
کننده انشعابات برق در محدوده این خیابان شد و در این راستا یک باب 
پست زمینی    تجهیز شد و در مدار قرار گرفت که در بهبود کیفیت توان 

موثر می باشد .
مهندس محسن معتمدی فرد مدیر برق منطقه 7 با اعالم این خبر  
گفت نصب یک دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت ۵00 کیلوولت آمپر جهت 
تغذیه مشترکین جدید، به کارگیری ۵80 متر کابل کراسلینک 20 کیلوولت 
جهت بارگذاری پست زمینی و همچنین به منظور بازیابی سریع مسیر در 
صورت بروز قطعی برق، اصالح تابلو فشار متوسط پست زمینی موجود  و 
احداث شبکه های خروجی پست زمینی به منظور انتقال بار از پست های 
پروژه  این  در  کنون  تا  که  است  اقداماتی  از جمله  به پست جدید  موجود 

انجام گرفته است. 
کیلومتر  دو  تبدیل حدود   ، پروژه  بعدی  فاز  در   : ادامه گفت  در  وی 
شبکه فشار ضعیف هوایی از سیم مسی به کابل خودنگهدار جهت بهسازی 

و بازآرایی در دستورکار قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد : هزینه اجرای پروژه بالغ بر ۹60 میلیون تومان 

بوده است 
وی به دیگر  مزایای طرح اشاره کرد و گفت  برق رسانی  به مشترکین 
جدید ، کاهش تلفات توان انرژی، پیشگیری از سرقت تجهیزات و شبکه و 

متعادلسازی بار از دیگر مزایای طرح می باشد.

با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا؛
ساخت مسکن ویژه مددجویان ایالم کلید خورد!

عملیـات احداث مسـکن ویژه زنان سرپرسـت خانـوار و خانوارهای 
دو معلـول بـه بـاال بـا مشـارکت قـرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیـا)ص( 
روز یکشـنبه بـا حضـور نماینـده این قـرارگاه، مدیرکل بهزیسـتی ایالم، 
امـام جمعـه و فرمانـدار ایـوان و جمـع دیگـری از مسـئوالن محلـی در 

شهرسـتان ایـوان کلیـد خورد.
مدیـرکل بهزیسـتی ایـالم در ایـن خصوص گفـت: بر اسـاس تفاهم 
نامه منعقد شـده بین سـازمان بهزیستی کشـور و قرارگاه خاتم االنبیا)ص(، 
واحدهای مسـکونی برای زنان سرپرسـت خانوار یا خانواده های دو معلول 

دارای زمین در مناطق شـهری و روسـتایی اسـتان احداث خواهد شـد.
»زهـرا همتی« اظهار داشـت: بر اسـاس این قـرارداد 7۵درصد هزینه 
احـداث مسـکن ایـن مددجویان توسـط بهزیسـتی و 2۵ درصد نیز توسـط 

قـرارگاه خاتـم االنبیـا تامین و پرداخت خواهد شـد.
وی افـزود: در ایـن زمینـه تا کنـون ۱2خانوار مددجوی زن سرپرسـت 
خانـوار و خانـواده دارای دو معلـول بـه بـاال کـه دارای زمیـن بـوده اعـالم 
آمادگـی کـرده و سـاخت ایـن واحدهـا تا پایان سـال برای این افـراد انجام 

خواهدشد.

قدردانـی از برندگان مسـابقه مجازی نکوداشـت 
کربالیـی کاظم سـاروقی

مرکـزی - حامـد نـوروزی : سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان مرکزی گفت: اختتامیه چهل و سومین 
دوره مسـابقات قـرآن کریـم و اعـالم برندگان مسـابقه مجازی نکوداشـت 
کربالیـی کاظم سـاروقی با حضورآیـت اهلل دری نجف آبـادی نماینده ولی 

فقیـه و امـام جمعه اراك برگزار شـد.
مصطفـی مرزبـان افـزود: ه همزمـان بـا اختتامیـه چهل و سـومین 
آبـادی  نجـف  دری  اهلل  حضورآیـت  بـا  کریـم  قـرآن  مسـابقات  دوره 
نماینـده محتـرم ولـی فقیـه و امـام جمعـه اراك، نماینـدگان مجلـس 
شـورای اسـالمی و سـایر مسـئولین اسـتان در سـالن ریحانـه امامـزاده 
محمـد عابـد )ع( مشـهد میقـان، از برندگان مسـابقه مجازی نکوداشـت 

کربالیـی کاظـم سـاروقی هـم قدردانی شـد.
سرپرسـت اداره کل میراث فرهنگی اسـتان مرکزی یادآورشـد: در این 
مراسـم از ۱4نفـر افـراد برگزیـده که در رقابـت با ۱۵00نفر شـرکت کننده 
کشـوری انتخـاب شـده بودنـد با اهدای لـوح تقدیـر ، هدیه نقـدی وهدیه 

صنایع دسـتی قدردانی شـد.
مرزبـان افـزود : ایـن برنامه با همـکاری و مشـارکت اداره کل میراث 

فرهنگی و اداره کل اوقاف اسـتان برگزارشـد.
او گفـت: هـدف از برگـزاری ایـن مسـابقه ترویـج فرهنـگ قرآنی و 
پاسداشـت کربالئـی کاظم کریمی سـاروقی اسـت کـه در امامزادگان 72 
تـن بخـش سـاروق از توابـع شهرسـتان اراك بـر اسـاس یـک معجزه به 

یکبـاره حافـظ کل قرآن می شـود.
مرزبـان افـزود: مسـابقه مجـازی »معجـزه قـرآن« بـا موضـوع 
زندگینامـه کربالیـی کاظـم سـاروقی برگـزار و تـا ۱8 مـرداد مهلـت 
ارسـال پاسـخ مسـابقه در نظـر گرفتـه شـده بـود و در ایـن برنامـه از 

برنـدگان مسـابقه تجلیـل شـد.
او اضافـه کـرد: کربالیـی کاظـم کریمـی سـاروقی در روسـتای 
سـاروق شهرسـتان اراك بـه کشـاورزی مشـغول بـود در سـال ۱287 
هجـری شمسـی در حالیکـه 27 سـال سـن داشـت و بیسـواد بـود بـا 
کرامـت امامـزادگان 72 تـن سـاروق بـه یکبـاره حافظ کل قـرآن کریم 
شـد،او پـس از حافـظ شـدن قرآن از سـوی آیـت اهلل عظمـا بروجردی، 
خوانسـاری و مرعشـی نجفـی آزمـوده شـده و ایـن مراجـع عظـام هـم 

ایـن موضـوع را تاییـد کردنـد.

برگزاری عصر شعر استاد شهریار در شهرستان رباط کریم
بمناسبت سالروز بزر گداشت 
با  استاد شهریار، عصر شعری 
حضور شعرای شهرستان در خانه 

شعر شهرستان رباط کریم برگزار شد.
د  ستا ا شت  ا مید ا گر شعر  عصر
یزی  تبر بهجت  حسین  سیدمحمد 
متخلص به شهریار و روز شعر و ادب 
استاد  ادبی  انجمن  همت  به  فارسی 
و  فرهنگ  اداره  با همکاری  و  شهریار 
ارشاد اسالمی و اداره ورزش و جوانان 
با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی 
و  بیست  شهرستان  شاعران  حضور  و 
شعر  خانه  در  جاری  شهریورماه  هفتم 

رباط کریم برگزار شد.بنابر این گزارش 
در این مراسم  ضمن شعرخوانی جمعی 
های  قالب  در  شهرستان  شعرای  از 
مختلف  ازکتاب  مجموعه غزل، شاعر 
گرانقدر مهدی رستگار  نیز رونمایی شد.

که  به  شاعرانی  برنامه  پایان  در 
پرداختند  شعرخوانی  به  مراسم  دراین 

لوح سپاس و هدایایی اهداء شد.
استاد  ادبی  انجمن  است  گفتنی 
از  هفته  هر  پنجشنبه  روزهای  شهریار 
از  عصر  نوزده  تا  سی  و  هفده  ساعت 
شعرخوانی شاعران شهرستان در محل 

خانه شعر استقبال می نماید.

نیرو،  وزیر  حضور  با 
و  کنفراس  ویدئو  طریق  از 
همزمان با طرح های آبرسانی 
به 400 روستا در 20 استان کشور در 
الف-ب  هفته  هر  پویش  طرح  قالب 
به  پایدار  آبرسانی  ، ۳2 طرح  ایران   –
روستاییان در استان اصفهان افتتاح شد. 
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه 
روستاهای  از   جمعیتی  طرح   این  در 
سمیرم،  اردستان،  اصفهان،  شهرستان 
نجف آباد، گلپایگان و چادگان دسترسی 
بهداشتی  و  سالم  شرب  آب  به  پایدار 
خواهند داشت، تصریح کرد: هم اکنون 
ی  وظیفه  اصفهان  استان  آبفا  شرکت 
برای  پایدار  و  سالم  شرب  آب  تامین 
با  حدود ۱000 روستای تحت پوشش 
بر  را  جمعیت  نفر  هزار   600 از  بیش 

عهده دارد.
استان  بفا  آ شرکت  مدیرعامل 
سازی  یکپارچه  طرح  اجرای  اصفهان 
روستایی  و  شهری  آبفا  های  شرکت 
و  دانست  موفق  را  اصفهان  استان  در 
سازی  یکپارچه  از  پس  کرد:  عنوان 
روستایی  و  شهری  آبفا  های  شرکت 
به  پایدار  آبرسانی  اصفهان،  استان  در 
سال  های  برنامه  اولویت  در  روستاها 

۹۹ قرار گرفته است.
مهندس هاشم امینی در خصوص 
در  روستاییان  شرب  آب  پایدار  تامین 
استان خاطرنشان ساخت: در سال جاری 

برنامه ریزی برای تامین پایدار آب شرب 
بیش از 70 روستا که در حاشیه شهرها 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  دارند  قرار 
اکنون  هم  که  حالیست  در  این  است 
آب شرب ۳2 روستا در 6 شهرستان با 
اتصال به شبکه آب شهری به صورت 

پایدار تامین می شود.
که  ماتی  قدا ا درخصوص  وی 
پایدار  آبرسانی  طرح  اجرای  به  منجر 
بیان  شده،  استان  در  روستا   ۳2 به 
 ۱0 از  بیش  توسعه  و  اصالح  داشت: 
توزیع  شبکه  و  انتقال  کیلومتر خطوط 

آب، احداث، بهسازی و ارتقای ۵ باب 
حوضچه شیرآالت و شیرخانه تاسیسات 
بهسازی،  گیری،  انشعاب  به  مربوط 
تعویض پمپ و شیرآالت، اصالح لوله 
جمله  از  پمپاژ  ایستگاه   2 در  گذاری 
طرح  این  اجرای  راستای  در  اقدامات 

بوده است. 
مندآباد،  روستاهای  افزود:  وی 
جزه، علی آباد، مشکنان، امامزاده قاسم 
جندابه، سسناباد، میرهمایون، هماگران 
از شهرستان اصفهان؛ روستاهای فیلور، 
از  خونداب  و  آباد  علی  آباد،  رحمت 

دم  روستاهای  آباد؛  نجف  شهرستان 
آسمان، فاویان و شادگان از شهرستان 
و  عرب  علی  روستاهای  گلپایگان؛ 
چادگان؛  شهرستان  از  آباد  معروف 
جهان  امیرآباد،  ریگستان،  روستاهای 
عباس  آباد،  خالق  آباد،  حسین  آباد، 
آباد،  دولت  آباد،  رحمت  آبادموغار، 
از  آباد  خشک  و  آباد  حسن  جعفرآباد، 
شهرستان اردستان؛ روستاهای کاسگان 
در  آباد  حسن  و  سلفی  کاسگان  علیا، 
این  پوشش  تحت  سمیرم   شهرستان 

طرح قرار می گیرند. 

3- طرح آبرسانی پایدار به  32 روستا در استان اصفهان آغاز  شد

ی  خبــر ه  و گــر
ــمیه  ــهد س ــتان مش شهرس
باقرزاده-مدیــر شــرکت ملی 
ــه  ــی منطق ــای نفت ــش فرآورده ه پخ
ــتغال  ــاد اش ــوی از ایج ــان رض خراس
ــاری در  ــدای ســال ج ــر از ابت 400 نف
ــش  ــرکت پخ ــف ش ــای مختل طرحه
فــرآورده هــای نفتــی خراســان رضوی 

بــه صــورت مســتقیم خبــر داد.
ــا اشــاره  علــی اصغــر اصغــری ب
ــگاه  ــراد در دو جای ــن اف ــه اینکــه ای ب
عرضــه ســوخت کــه امســال بــه 
 ۱۵0 گفــت:  رســیده،  بهره بــرداری 
بــکار  نفتکــش جــذب و مشــغول 
ــگاه  ــن دو جای ــی از ای ــه یک ــده ک ش
ــوان  ــه عن ــال ب ــاه امس ــر م ــر تی اواخ
یکصــد و بیســت و هشــتمین جایــگاه 
ــا  ــه ب ــن منطق ــوخت در ای ــه س عرض
ــزار  ــت ه ــاحت هف ــکو و مس ــج س پن
متــر مربــع در قالــب مجتمــع خدمــات 
رفاهــی با امکانــات جایــگاه، نمازخانه، 
رســتوران و دیگــر امکانــات در کیلومتر 
ــه  ــان ب ــه قوچ ــهد ب ۱0 آزاد راه مش

ــید. ــرداری رس ــره ب به
ــاه  ــرداد م ــل م ــزود: اوای وی اف
ــه  ــر عرض ــگاه دیگ ــز جای ــال نی امس
ســوخت در ورودی قوچــان بــه مشــهد 
ــارد  ــر ۱00 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ب
ــاحت 7۵0  ــه مس ــی ب ــال در زمین ری
متــر احــداث شــده کــه دارای 2 ســکو، 
ــازل و ظرفیــت ۱۵0 هــزار لیتــر  ۱2 ن

ذخیره سازی است. 

مدیــر شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتــی منطقــه خراســان 
رضــوی در خصــوص طــرح کهــاب نیز 
ــاب  ــرح که ــت: ط ــد و گف ــاد اور ش ی
ــر بنزیــن و  در راســتای کاهــش تبخی
کاهــش آلودگــی هــوا از دیگــر طــرح 
ــی  ــال اجرای ــه امس ــت ک ــی اس های
ــام  ــگاه انج ــون در 6 جای ــد و تاکن ش
شــده اســت و از اول مهــر مــاه آینــده 
ــازه ســاخته شــده  هــم جایگاه هــای ت
حتمــًا بایــد ایــن طــرح را اجــرا کننــد 
و بقیــه جایــگاه هــای موجــود نیــز در 

ایــن خصــوص الــزام بــه رعایــت ایــن 
طــرح شــده انــد.

الکترونیکــی  داد:  ادامــه  وی 
ــا از  ــرآورده ه ــع ف ــردن روش توزی ک
ــت  ــده اس ــام ش ــات انج ــر اقدام دیگ
ــت  ــرای نف ــن روش ب ــون ای ــا کن و ت
ــت  ــان نف ــفید و ســپس خرده فروش س
گاز و مشــتریان آن آغــاز شــده اســت 
همچنیــن بــرای عرضــه گاز مایــع هم 
طــرح مذکــور در حــال تکمیــل اســت 
ــی  ــاه اجرای ــهریور م ــر ش ــا آخ ــه ت ک

خواهــد شــد.

 : د کــر یــح  تصر ی  صغــر ا
ــه  ــگاه عرض ــداث جای ــن اح همچنی
ــی  ــی. ان. ج ــن و س ــوخت بنزی س
مرتبــط،  فرآورده هــای  دیگــر  و 
ــد  ــهرها و  تولی ــد ش ــا رش ــو ب همس
شــهر  ســطح  در  خــودرو  انــواع 
مشــهد آزاد اعــالم شــده اســت و در 
ایــن ارتبــاط هــم اکنــون بــا ســاخت 
خراســان  منطقــه  در  جایــگاه   2۵
ــه  ــده اســت ک ــت ش رضــوی موافق
ــه مشــهد و  ــوط ب ــگاه مرب ــج جای پن

ــت. ــه اس حوم

ایجاد اشتغال 400 نفر در طرح های شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان 
رضوی/ روش توزیع فرآورده های نفتی الکترونیکی شد
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روند  در  تسهیل  هدف  با 
الکترونیکی  توزیع  طرح  اجرای 
حضور  با  ای  جلسه  مایع  گاز 
مسئوالن شرکت ملی پخش فرآورده های 
شرکتهای  مدیران  و  شاهرود  منطقه  نفتی 

موزع برگزار شد.
دکتر علی اکبرعربعامری مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود 
، در جمع مدیران شرکتهای موزع گاز استان 
تقویت  را  جلسه  این  برگزاری  از  هدف   ،
همکاری و سرعت بخشیدن به اجرای کامل 
طرح عنوان کرد و افزود : اجرای کامل این 
طرح از اولویتهای مهم  شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی می باشد.
کرد  تاکید  جلسه  این  در  عربعامری 
به جذب کامل  نسبت  که شرکتهای موزع 
مصرف  هدایت  و  یافته  تخصیص  سهمیه 
نام  ثبت  جهت  مایع  گاز  واقعی  کنندگان 
مایع  گاز  خرید  و  آسان  تجارت  سامانه  در 
اختیار همکاری الزم  در  پوزهای  از طریق 

را به عمل آورند .

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در منطقه شاهرود استاندار خراسان رضوي در بازدید از شرکت پاالیش گاز شهید 
هاشمي نژاد عنوان کرد؛

ایجاد اشتغال پایداردر پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
در  تنوع  و  باقرزاده-خالقیت  سمیه  مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
گوگرد  فروش  طرح  اجراي  به  منجر  که  پاالیشگاه  محصوالت  فروش 
است  شده  منطقه  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  خصوصي  بخش  به  مذاب 

بسیار ستودني است
علیرضا رزم حسیني استاندار خراسان رضوي به همراه جمعي از مدیران 
استاني و شهرستاني، از چهار واحد در حال احداث طرح هاي گوگردي بخش 

خصوصي در منطقه عملیاتي خانگیران سرخس بازدید کرد.
علیرضا رزم حسیني در حاشیه بازدید از این طرح ها گفت: به دلیل 
موقعیت جغرافیایي و راهبردي شهرستان سرخس در نقطه صفر مرزي و 
همجواري با کشور ترکمنستان، موقیعت مناسبي براي انجام فعالیت هاي 

تولیدي و صنعتي در شهرستان فراهم است.
مقام عالي دولت در استان افزود: منطقه خانگیران باید از حداکثر طرفیت 
خود استفاده کند و به مدلي از سرمایه گذاري تبدیل شود که تالش مسئوالن، 

منطقه را متحول و مردم سرخس از این تحول بهره مند خواهند شد.
وي اظهارداشت: کشور ما نیازمند نوآوري در فعالیت هاي اقتصادي 
براي ایجاد اشتغال پایدار است و شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد با 
خالقیت در تنوع فروش محصول گوگرد که منجر به سرمایه گذاري بخش 
خصوصي در این منطقه شده است، توانسته گام مهم و بسیار ستودني در 

این خصوص بردارد.
استاندار خراسان رضوي در پایان یادآور شد: ما براي ایجاد هاب 
گوگردي در شهرستان سرخس آمادگي داریم تا سرمایه گذاران به این 
بهره  شاهد  نیز  نزدیک  آینده  در  اینکه  ضمن  کنند،  پیدا  ورود  حوزه 
گاز  پاالیش  شرکت  مذاب  گوگرد  محصول  از  تولید  خطوط  برداري 
شهید هاشمي نژاد که با سرمایه گذاري بخش خصوصي در حال انجام 

مي باشد خواهیم بود.

بهره مندی 2۶۸ هزار مشترک از نعمت گاز طبیعی 
در خراسان جنوبی

گروه خبری استان خراسان جنوبی رضا بهنام 
تاکنون 268 هزار مشترك مشتمل بر ۱۹۱ هزار مشترك شهری و 
از نعمت گاز طبیعی در خراسان جنوبی بهره  77 هزار مشترك روستایی 

مند شده اند.
مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: تا پایان هفته دولت 
تعداد مشترکین گاز طبیعی در خراسان جنوبی 268 هزار مشترك بوده که 
از این تعداد، بالغ بر ۱40 هزار مشترك از ابتدای دولت یازدهم از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند شده اند.
سید محمود هاشمی افزود: در حال حاضر ۱۹۱ هزار مشترك شهری 
و 77 هزار مشترك روستایی در خراسان جنوبی تحت پوشش گاز طبیعی 

قرار دارند.
وی همچنین از رشد 72 درصدی مشترکین شهری و ۳62 درصدی 
مشترکین روستایی از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون خبر داد و گفت: 
80 هزار مشترك شهری و 60 هزار مشترك روستایی استان در دولت های 

یازدهم و دوازدهم به جمع مشترکین گاز پیوسته اند.
از اجرای ۹670 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در  هاشمی همچنین 
افزود: 7۳۱۵ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در خراسان  استان خبر داد و 

جنوبی در دولت یازدهم و دوازدهم اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: در حال حاضر تمامی ۳2 شهر و 
۹۵۱ روستای استان مشتمل به ۱00 درصد جمعیت شهری و 84 درصد 

جمعیت روستایی خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

درصد   ۹2 گیالن  استان  آبخیزداری  پروژه های 
پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اینکه در سال ۹8 و از محل صندوق  با بیان   ، گیالن، میرحامد اختری 
توسعه ملی، 2۹ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه تعریف شده است 
به  مربوط  تومان  میلیون   ۵00 و  میلیارد   27 مبلغ  این  از  داشت:  اظهار 
پروژه های مکانیکی آبخیزداری است سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری 
گیالن با بیان اینکه یک میلیارد و ۵00 میلیون تومان اعتبار به پروژه های 
بیولوژیک بخش مرتع اختصاص پیدا کرده افزود: پروژه های آبخیزداری 
گیالن به طور متوسط با پیشرفت فیزیکی ۹2 درصد در حال اتمام هستند 
و ۱6 فقره از قراردادهای منعقده در مورد پروژه های مکانیکی آبخیزداری 

هم تکمیل شده اند.
پروژه های  از  تعدادی  اجرایی  عملیات  اینکه  بر  تأکید  با  اختری   
مکانیکی آبخیزداری گیالن تا پایان مهر به پایان می رسد گفت: برخی از 
پروژه های آبخیزداری سال ۹8 به واسطه شرایط محیطی این پتانسیل را 
داشتند که ما از ظرفیت 2۵ درصد افزایش قرارداد و اختیاری که قانون 
و  از حیث حجم  را  آن ها  و  کنیم  استفاده  داده  کارفرما  به  مورد  این  در 

کیفیت ضریب حفاظتی ارتقاء دهیم

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی:
عملیات اجرایی هنرستان  دخترانه شهر توره

 آغاز می شود
مرکزی - حامد نوروزی :  مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مرکزی 
با اشاره به آغاز عملیات ساخت هنرستان دخترانه رضوان شهر توره، گفت: 
با احداث این مرکز بخشی از مشکالت آموزشی منطقه محروم شازند و 

سربند مرتفع می شود.
اجرایی هنرستان دخترانه 6 کالسه  حسین محمدی گفت: عملیات 
استاندار  با حضور  از خیرین روز سه شنبه  با مشارکت یکی  توره  رضوان 

مرکزی آغاز شد.
وی اظهار کرد: سال گذشته و همچنین در سال جاری با وجود تمام 
تنگناهای اقتصادی که این اداره کل با آن دست به گریبان است، تالش 
کردیم تا با جذب و بهره مندی از ظرفیت خیرین نسبت به احداث، تکمیل و 
بازسازی فضاها و مراکز آموزش استان اقدام شود. زیرا توسعه مراکز آموزشی 

نیاز هر جامعه به شمار می رود.
مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی خاطرنشان کرد: 
پروژه هنرستان 6 کالسه دخترانه رضوان شهر توره با زیربنای حدود ۵۵6 
مترمربع در قالب شش کالس در دو طبقه با مشارکت ۵0 درصدی خیر 

احداث خواهد شد.
محمدی بیان کرد: در صورت تحقق تعهد مالی خیر، مابقی اعتبار از 
منابع ملی تأمین می شود و پیش بینی می کنیم این مرکز آموزشی دخترانه 

در مدت کمتر از شش ماه احداث و به بهره برداری برسد.
از  بخشی  آموزشی  مراکز  این  احداث  با  امیدواریم  داشت:  بیان  وی 
در  مناطق محروم  از  یکی  و سربند که  منطقه شازند  آموزشی  مشکالت 

حوزه آموزش است، مرتفع شود.
مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی افزود: پیش بینی 
می شود این هنرستان که دارای ستون بتنی و سیستم گرمایشی موتورخانه 

رادیاتور با سقف بلوکی در مدت کمتر از شش ماه ساخته شود.

بازدید بازرس کل استان گیالن از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن:
آبی  نیاز  گیالن،  آب  بزرگ  خانه  تصفیه  دوم  فاز 
شهرهای برخوردار تا سال ۱۴2۵ را تأمین می نماید

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
و  مدیره  هیأت  رئیس  سید محسن حسینی  بازدید  این  در  گیالن،  استان 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن با اشاره به آغاز بهره برداری 
آزمایشی از فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن اظهار داشت: با بهره برداری 
از این تصفیه خانه، زیرساخت بسیار مهمی برای گیالن ایجاد شد که 70 
درصد مردم استان از مزایای این پروژه بهره مند خواهند شد وی در ادامه 
گفت: روستاهای در مسیر خط انتقال نیز از این تصفیه خانه بهره مند می 
شوند و تأمین نیاز آبی مناطق برخوردار از این تصفیه خانه تا سال ۱42۵ پیش 
بینی شده است و 24 روستا نیز تحت پوشش این تصفیه خانه خواهد بود در 
ادامه  دکتر مسرور بازرس کل استان گیالن با اشاره به اینکه فرآیند تصفیه 
آب سخت و پیچیده است افزود: کارکنان آبفای گیالن عالوه بر خدمت به 
مردم، پاسدار این نعمت الهی هستند و دقت نظر و زحمات این مجموعه در 
ارائه این خدمت بسیار ارزشمند است بازرس کل استان گیالن با تأکید بر 
اینکه در ساخت مجموعه عظیم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن چند شاخصه 
وجود دارد افزود: آینده نگری از اهم آن است که تنها به مشکالت روز اکتفا 
نشده و شایسته تقدیر است و دومین شاخصه، استفاده از توانمندی های 
بخش خصوصی است که در این حوزه نیز موفقیت ارزشمندی بدست آمد 
وی استفاده از تجهیزات نوین و به روز را از دیگر شاخصه ها اعالم کرد 
و گفت: علیرغم همه مشکالت کنونی و با توجه به تحریم ها، تأمین این 
تجهیزات در خور تحسین است و همچنین استفاده از آب مطمئن، از بهترین 
منابع کشور همچون رودخانه های سپیدرود و شهر بیجار از شاخص های 
بسیار خوب و ارزشمند است دکتر مسرور همچنین یادآور شد: بعنوان دستگاه 
نظارتی، هدف، اجرای کار، به روال و چارچوب قانونی است و برداشتن موانع 

تکلیف است و آماده همکاری و ارائه مشاوره هستیم
پیامی  مقدس  دفاع  هفته  آغاز  مناسبت  به  خواف  فرماندارشهرستان 

صادر کرده است.
هفته دفاع مقدس مجموعه ای از برترین افتخارات ملت بزرگ ایران

هفته دفاع مقدس، مجموعه ای از برجسته ترین افتخارات ملت بزرگ 
ایران در دفاع از انقالب، شریعت و اسالم ناب محمدی)ص( و دفاع از مرزهای 
آبی و خاکی میهن اسالمی را در خود دارد که دلیرمردانش درخشنده ترین و 
نفیس ترین حماسه ها را در طول تاریخ این سرزمین به یادگار گذاشته اند.

ذکر فداکاری و مجاهدت رزمنداگان دوران دفاع مقدس موجب زنده نگه 
داشتن و پویایی اسالم و انقالب اسالمی و بیانگر آمادگی و حفظ قدرت 
دفاعی ملت قهرمان ایران است، حدیث هشت سال دفاع مقدس، حدیث 
مقاومت و مظلومیت ملتی است که قله های سربلند ایثار و حماسه و شرف 
را در راه دفاع از کیان مکتب، انقالب و میهن اسالمی خویش درنوردیده 
است، حکایت ماندگار دالوری شهیدان و شاهدانی است که با خون و جانشان 

سطر سطر تاریخ این مرز و بوم اسالمی را نگاشته اند.
اینجانب ضمن گرامی داشت یاد و خاطره رشادت ها و دالورمردی های 
همه شهیدان واالمقام، رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، این 
هفته خجسته و جاودان در تاریخ ایران اسالمی را بویژه به جامعه ایثارگری 
شهرستان ، خانواده معظم و معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و مردم شهید 
پرور خواف تبریک عرض می کنم و امیدوارم با توجهات و عنایات خاصه 
حضرت ولی عصر )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( و رهنمودهای داهیانه رهبر 
راستای  پرانگیزه و غیور در  تداوم حضور ملت و جوانان  انقالب و  فرزانه 
تحکیم و تثبیت مدیریت جهادی برای تحقق اهداف گام دوم انقالب، شاهد 
عزت، اقتدار، سربلندی و توسعه بیش از پیش و همه جانبه ایران اسالمی در 
عرصه های مختلف باشیم و همگان در راه پاسداشت و صیانت از ارزش ها 
و پیمودن راه پر افتخار شهدا، ایثارگران و آزادگان سرافراز ثابت قدم باشیم.

حسین سنجرانی
فرماندار شهرستان خواف

سرپرست شهرداری رشت : ضرورت مشارکت دستگاه 
های متولی برای حفظ و نگهداری تصفیه خانه سراوان

بـه گـزارش واحد خبـر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری 
رشـت، نشسـت مهندس عطایی سرپرسـت شـهرداری رشـت بـا جمعی از 

مدیران شـهرداری پیرامون موضوع پسـماند برگزار شـد.
سرپرسـت شـهرداری رشـت با تاکید بر اینکه دوران سرپرستی دوران 
گـذار و رکـود نیسـت گفـت: دوران سرپرسـتی دوران شـکوفایی و متعلـق 
بـه همـه همـکاران اسـت و بایـد خودمـان را ثابـت کنیم.مهنـدس عطایی 
بـا اشـاره بـه اینکـه فعالیت پـروژه ها باید با سـرعت بیشـتری دنبال شـود 
بیـان کـرد: همـه بایـد بـا تقسـیم کار و انـرژی بیشـتر فعالیـت کنیـم.وی 
همچنین خواسـتار برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر ویژه برای فصل سـرما شـد.

سرپرسـت شـهرداری رشـت بـا بیان اینکـه تصفیه خانه سـراوان تنها 
متعلـق به شـهرداری رشـت نیسـت گفـت: همه دسـتگاه هـای متولی باید 

در حفـظ و نگهـداری آن با شـهرداری مشـارکت کنند.
مهنـدس عطایـی اضافـه کـرد: نگهـداری تصفیـه خانـه سـراوان به 
هشـت میلیـارد تومـان اعتبـار تـا پایـان سـال نیـاز دارد و نمـی توانیـم از 

اعتبـارات جـاری بـرای نگهـداری تصفیـه خانـه هزینـه کنیـم.
وی همچنیـن بـا اشـاره به تخصیـص 200 میلیـارد تومـان اعتبار در 
حـوزه پسـماند بـرای شـهرداری رشـت تـا پایـان سـال بیـان داشـت: باید 
بـرای تخصیـص اعتبـارات برنامـه ریـزی الزم صـورت گیـرد و اولویـت 

بنـدی ها مشـخص شـود.

احداث پست سیار 2۰/۶۳ کیلوولت تولمات
حمیــد بابایــی« مدیــر امــور نظــارت بــر تعمیرات پســت هــا و خطوط 
شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای گیــالن بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: 
ــر  ــت آمپ ــا ظرفیــت ۱۵ مگاول ــت تولمــات ب پســت ســیار 20/6۳ کیلوول
دارای 4 فیــدر خروجــی 20 کیلوولــت و یــک فیــدر ورودی 20 کیلوولــت 
مــی باشــد و جهــت رفــع مشــکل افــت ولتــاژ منطقــه تولمــات شهرســتان 

صومعــه ســرا راه انــدازی مــی شــود.
بابایــی بــا بیــان اینکــه پیمانــکار  حمــل ، نصــب و راه انــدازی ایــن 
پــروژه، شــرکت مهندســین بــرق گیــالن زمیــن مــی باشــد، گفــت: ایــن 
طــرح بــا اســتفاده ۱00 درصــدي از تجهیــزات ســاخت داخــل بــا اعتبــاری 

معــادل 6.200 میلیــون ریــال انجــام مــی شــود.
مدیــر امــور نظــارت بــر تعمیــرات پســت هــا و خطــوط گفــت: قبــل 
از حمــل ترانســفورماتور پســت ســیار 20/6۳ کیلوولــت تولمــات ، عملیــات 
اصــالح و بهینــه ســازی ترانســفورماتور ســیار بــه همــراه تابلوهــای 20 
کیلوولــت و کلیدهــای کشــوئی آن در ســال گذشــته  بــا اعتبــاری معــادل 
ــگان  ــتاك  زن ــرو رس ــن نی ــرکت آری ــط ش ــال توس ــون ری 2.۱40 میلی

انجــام شــد

جهان  چهارم  مقارم  ایران  کامپیوتر  المپیاد  ملی  تیم 
را کسب کرد

تیم ملی دانش آموزی المپیاد کامپیوتر ایران در سی ودومین المپیاد جهانی 
کامپیوتر 2020 سنگاپور رتبه چهارم جهان را به دست آورد.

المپیاد  دومین  و  سی  در  شرکت کننده  آموزان  چهار نفره دانش  تیم 
با کسب چهار  برگزار شد  میزبانی سنگاپور  به  علمی جهانی کامپیوتر که 
مدال ارزشمند جهانی شامل سه مدال طال و یک مدال نقره بر افتخارات 

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

ملی جمهوری اسالمی ایران کسب شد:
شایان پردیس مدال جهانی طال

علی صفری مدال جهانی طال
کسری مظاهری مدال جهانی طال

ابوالفضل سلطانی مدال جهانی نقره
در رده بندی مسابقات تیم ایران رتبه چهارم جهانی را به دست آورد. 

همچنین تیم های چین، آمریکا و کره جنوبی به ترتیب اول تا سوم شدند.

اداره کل بنادر و دریانوردی استان و گروه صنعتی پلیمر بوشهر
 تفاهمنامه همکاری امضا کردند

و  ر  د بنا کل  ه  ر ا د ا
و  بوشهر  استان  دریانوردی 
مرکز آموزش علمی کاربردی 
تفاهمنامه  بوشهر  پلیمر  صنعتی  گروه 
همکاری علمی و آموزشی امضای کردند.

اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
بوشهر،  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل 
موضوع همکاری این تفاهمنامه زمینه 
سازی در جهت تقویت رویکرد علمی 
جهت  در  سازی  زمینه  آموزشی،   و 
ظرفیت های  ز  ا طرفین  بهره مندی 
و  مرتبط  یکدیگر  علمی  و  آموزشی 

متناسب با نیازهای بندر است.
نوردی  یا در و  در  بنا مدیرکل 
تفاهمنامه در  این  استان بوشهر گفت: 
ارتقا دانش و کارورزی  به  آینده منجر 
دانشجویان مرکز علمی کاربردی گروه 
صنعتی پلیمر خواهد شد و دانشگاه نیز به 
اداره کل بنادر کمک می  کند تا کارکنان 
در زمینه های مختلف از دانش و امکانات 
مورد نیاز مرکز آموزشی علمی کاربردی 

پلیمر استفاده کنند.
تعامل  افزود:  ارجمندزاده  سیاوش 

فیمابین  ها  مهارت  و  دانش  تبادل  و 
کارشناسان و محققان طرفین، همکاری 
پیرامون دوره های کارآموزی، بازدیدهای 
موضوع  های  جمله  از  علمی-آموزشی 
تفاهمنامه همکاری این اداره کل با مرکز 
علمی کاربردی گروه صنتی پلیمر است.

برگزاری  در  مشترك  همکاری 
نیاز  با  متناسب  و..  آموزشی،  کارگاه 
طرفین، طراحی، تدوین و پیاده سازی 
تخصصی  و  فنی  آموزشی  های  دوره 
خشکی  آتشنشانی  و  ایمنی  با  مرتبط 
و دریا و تورهای علمی صنعتی داخلی 
و بین المللی و رویدادهای کارآفرینی و 
تفاهمنامه  موضوع  دیگر  از  استارتاپی 

همکاری مشترك است.
 وی ادامه داد: طراحی و ایجاد دوره 
برای  کاربردی  علمی  آموزشی  های 
واحد  پوشش  تحت  نیروهای  شاغالن 
ایمنی و آتش نشانی بنادر و دریانوردی 
دیگرسرفصل های  از  بوشهر  استان 
صنعتی  گروه  با  همکاری  تفاهمنامه 

پلیمر است.
ارجمندزاده اظهار داشت: همکاری 

در جهت حضور پرسنل اداری بندر در 
با  متناسب  مرتبط  آموزشی  دوره های 
نیاز بندر،  برگزاری دوره های آموزشی 
رشته های  گسترش  و  کاربردی  علمی 
با  متناسب  پودمانی  و  مهارتی  جدید 
نیاز واحد ایمنی و آتش نشانی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر در مرکز 
آموزش علمی کاربردی پلیمر بوشهر از 
جمله تعهدات این دانشگاه در قبال اداره 

کل بنادر است.
برگزاری  در  همکاری  گفت:  وی 
دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی 
در  تفاهم نامه  طرف  هر  نیاز  مورد 
و  بنادر  آتشنشانی  و  ایمنی  واحدهای 
دریانوردی استان بوشهر،  برنامه ریزی 
دانشجویان  حضور  برای  هماهنگی  و 
کارآفرینان، هنرجویان در اجرای طرح 
کارورزی و بازدیدهای علمی و تخصصی 
بنادر  آتشنشانی  و  ایمنی  بخش   در 
جمله  از  بوشهر  استان  دریانوردی  و 
تفاهمنامه این اداره کل در قبال گروه 

صنعتی پلیمر است.
ایجاد  کرد:  اظهار  ارجمندزاده 

و  غل  شا ی  ها و نیر ر  حضو مینه  ز
و بخش های  واحدها  در  آنها  فرزندان 
زیرمجموعه در دوره های آموزشی و در 
مرکز آموزش علمی کاربردی هنرستان 
گروه  آزاد  ای  حرفه  فنی  آموزشگاه  و 
تعهدات  دیگر  از  بوشهر  پلیمر  صنعتی 
این  در  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره 

است. تفاهمنامه 
علمی  موزشی  آ مرکز  ئیس  ر
بوشهر  پلیمر  صنعتی  گروه  کاربردی 
علمی  مرکز  تنها  مرکز  این  گفت:  نیز 
کاربردی کشور است که موفق به انعقاد 
دانشگاه های صنعتی شریف  با  قرارداد 
شده و  دانشگاه توئنته هلند شده است.

حمید اسماعیلی افزود: این دانشگاه 
هلندی در رتبه ۱4۱ دانشگاه های دنیا 
است که به پیشبرد اهداف مرکزی علمی 
بوشهر  پلیمر  صنعتی  گروه  کاربردی 

کمک شایانی خواهد کرد.
هم  مرکز  این  داشت:  اظهار  وی 
اکنون بیش از یکهزار دانشجو دارد که 
در ۱۳ رشته در  مقطع  های کاردانی و 

کارشناسی تحصیل می کنند.

اجرای  ابتدای  -از  اکبری  کرج- 
خودروهای  کردن  سوز  دوگانه  طرح 
در  وانت بار(  انواع  و  )تاکسی   عمومی 
لبرز  ا استان  در  خودرو   200 کشور،
به  شدند.  سوز  دوگانه  رایگان  بصورت 
ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش 
پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز 
فهیمه سادات قلندرزاده سرپرست روابط 
بازدید  با  گفت:  شرکت  این  عمومی 
بعمل آمده از کارگاههای مجاز فرآیند 
تاکنون  سوز.  دوگانه  به  خودرو  تبدیل 
بیش از 200 خودرو با نصب مخزن و 
کیت مخصوص و ۱00 خودرو  نیز در 
نوبت تبدیل شدن قرار دارند. قلندرزاده 
نندگان  را نام  ثبت  بر  تاکید  ضمن 
انواع  و  تاکسی  عمومی  خودروهای 
وانت بار متقاضی این طرح  در سامانه 
افزود:   GCR .NIOPDC .IR
داخلی  منابع  طریق  از  مخزن  تولید  با 
سرعت تبدیل خودروها به دوگانه سوز 
شدن افزایش یافته و شهروندان میتوانند 

با مراجعه به سامانه فوق در این طرح 
رایگان شرکت کنند. شایان ذکر است 

خودروهایی  با  کردن  گازسوز  اولویت 
نظر  مورد  سامانه  در  زودتر  که  است 

با ثبت کد ملی و شماره موبایل نوبت 
گیری نمایند.

بیش از 200 خودرو عمومی در البرز دوگانه سوز شدند

آگهی مفقودی 
کلیه مدارك )کارت خودرو – سند کمپانی برگ سبز ( خودروی ال نود تیپ 

پارس تندر مدل ۱۳۹۱ برنگ مشکی به شماره پالك ۵۵-884 و ۹۵ 
شماره شاسی NAPLSRALDA۱۱6778۱  و

  W۱۱2۱8۹ شماره موتور 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

آگهی مفقودی 
برگ سبز پراید مدل 8۳  شماره موتور 0۱0۵7۱46

  s۱4۱228۳4۳4۹02 شماره شاسی
شماره پالك ایران 72- 682 ل ۱۵  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

آگهی مفقودی 
)کلیه مدارك ،برگ سبز، سند کمپانیو غیر...(   پژو پارس مدل 84 

  شماره موتور ۱2484۱۹8۵۱7
شماره شاسی ۱۹۳۳۳4۱۳  

شماره پالك ایران 82- 47۹ س ۵7  
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

آگهی مفقودی 
برگ سبز رنو سواری  مدل ۱۳۹6 ال ۹0 
۱000۱7827RR08۹08۳ شماره موتور  

  NAALSRBYWH602888 شماره شاسی
شماره پالك ایران 82-۳8۳ س 6۳   

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

آگهی مزایده مال منقول )یکدستگاه خودرو پراید(
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹70۱726 ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری 
پراید جی تی ایکس آی مدل ۱۳86 رنگ قهوه ای مسی متالیک شماره ۱4۱22866۵۵0۳2 
S به شماره انتظامی ۹۱- ۹8ب2۹2 و شماره موتور : 2220۹۱8 نوع سوخت: بنزین خودرو 
از لحاظ فنی و ظاهری سالم می باشد الستیک ها ایرانی و حدود ۱0 درصد آج دارد دور 
اطالق سابقه رنگ و خط و خش دارد مورد بازداشتی پرونده اجرایی کالسه ۹70۱726 
مبلغ 240.000.000  به  نظر کارشناس رسمی  آقای حاتم عزیزپور که طبق  به  متعلق 
ریال ارزیابی شده، خودرو مزبور پس از درخواست بستانکاری خانم زهرا نامور به موجب 
صورتجلسه بازداشت محلی در پارکینگ ایثار توقیف گردیده است . خودروی مذکور از 
ساعت ۹ الی ۱2 مورخ ۹۹.7.۱2 روز شنبه در محل توقیف خودرو واقع در اردبیل میدان 
ایثار پارکینگ ایثار از طریق مزایده به فروش می رسد . متقاضیان جهت رویت خودرو می 
توانند با در دست داشتن این آگهی در ساعات اداری به پارکینگ مراجعه نمایند : مزایده 
از مبلغ 240.000.000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و 
کلیه هزینه های قانونی برعهده برنده مزایده می باشد در صورت مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد . نیم عشر و حق 

مزایده نقدا وصول خواهد شد. 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 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 

آگهی ابالغ اجرائیه  :
بدینوسیله به وارث مرحوم جعفر ناظری فرزند جهانبخش که عبارتند از : ۱- نصرت 
ملی  شماره  ناظری  کامیار   -2  4۵00۱80842 ملی  شماره  به   فطرت  پسندیده  خانم 
ناظری  کژال   -  4   ،  04۵0۹7۵۳7۱ ملی  شماره  پناهی  زهرا   -۳  ،   04۵۳۵6447۱
04۵۳2870۳4 ۵- کیان ناظری  شماره ملی ۱2۱۱2۹442به نشانی : ایالم 24 متری 
ولیعصر جنب شعبه نفت ابالغ می گردد: خانم زهرا پناهی به استناد سند ازدواج 2۳8-

/6۱/۱۱/4 دفتر ازدواج شماره 246 تهران جهت وصول مبلغ ده میلیون ریال وجه رایج 
کشور علیه مورث شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده وپرونده اجرائی به کالسه ۹8070۵4 
در این اداره تشکیل شده و در جریان است . لذا با توجه به اینکه ابالغ  اجرائیه به شما 
در آدرس متن سند میسر نشده ، مراتب از طریق درج در روزنامه به شما ایالغ  میگردد 
مقتضی است حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به پرداخت بدهی 
مورث خود اقدام نمائید در غیر اینصورت عملیات اجرائی علیه شما ادامه خواهد یافت . 
این آگهی پس از تائید نهایی و ارسال آگهی  های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به 

منزله انتشار آگهی درروزنامه کثیر انتشار محلی است. 
رییس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی- اعزازی 

سبحان  سبز  ایده  گستران  طرح  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   ۱7۳۵2 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با 
۱4007۵724۳0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
 ۱-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱0/۱0/۱۳۹7 مورخ  العاده  فوق 
آقای جلیل نجفی شرف آباد به کد ملی )۵67۹77۵700( و خانم 
معصومه نجفی شرف آباد به کد ملی )۵67۹۱۱07۹2( بعنوان اعضاء 
اصلی هیئت مدیره بمدت نا محدود انتخاب شدند -2 اسامی شرکا 
و میزان سهم الشرکه هریک آقای جلیل نجفی شرف آباد به کد 
خانم  ریال  هزار  ششصد  الشرکه  سهم  با   )۵67۹77۵700( ملی 
سهم  با   )۵67۹۱۱07۹2( ملی  کد  به  آباد  شرف  نجفی  معصومه 
الشرکه چهارصد هزار ریال آقای رحیم حاجی زاده سلمان آبادی به 
کد ملی )2۹۱۹642278( با سهم الشرکه چهارصد هزار ریال اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )۹۹۳740(



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1562- سه شنبه 1 مهر 61399 ورزش دنیای 

رییس فدراسیون قایقرانی اعالم کرد:
ورزشگاه آزادی را قرنطینه کنید

برگزاری  از  قایقرانی  فدراسیون  رییس 
انتخابی تیم ملی جهت شرکت  رقابت های 
در انتخابی المپیک خبر داد و گفت: تا دهم 
به  مختلف  های  رشته  در  ها  رقابت  مهرماه 

صورت انفرادی برگزار می شود. 
علیرضا سهرابیان در حاشیه سی و دومین 
نشست ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش 
که ظهر روز گذشته در محل فدراسیون تکواندو 
و با حضور مسئوالن وزارت ورزش، فدراسیون 
های ورزشی و وزارت بهداشت برگزار شد، بیان 
کرد: مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم 

ملی با رعایت پروتکل های تدوین شده از سوی ستاد مقابله با کرونا در دستور کار 
قرار گرفته است و در حال پیش برد فعالیت ها هستیم.

وی ادامه داد: مشکل عمده ما تامین منابع مالی مربوط به هزینه های تحمیل 
شده ناشی از کرونا است که به طور مثال به تست های پی سی آر مربوط می شود که 
امیدواریم تامین هزینه های ایجاد شده از سوی نهادهای باالدستی مدنظر قرار گیرد.

به  ورزشی  مجموعه  یک  باید  اینکه  بر  تاکید  با  قایقرانی  فدراسیون  رییس 
صورت کامل قرنطینه شود و به ورزشکاران اختصاص یابد، گفت: درخواست میکنیم 
تا مجموعه ای هم چون ورزشگاه آزادی به طور خاص به ورزشکاران اختصاص یابد 
و قرنطینه شود تا با رعایت کامل نکات بهداشتی و پروتکل های مربوطه شاهد حفظ 

سالمت ورزشکاران باشیم.
سهرابیان افزود: اگر بخواهیم ورزش کشور را پیش ببریم و ورزشکاران خود را 
از خطر ابتال به کرونا حفظ کنیم باید مجموعه از نظیر ورزشگاه ازادی قرنطینه و به 

طور خاص مورد استفاده ورزشکاران قرار گیرد.
وی همچنین به اخرین وضعیت برگزاری رقابت های انتخابی در رشته قایقرانی 
اشاره و بیان کرد: امروز و فردا رقابت های انتخابی داریم، سوم مهرماه پاراقایقرانی 
خواهیم داشت، پنجم و ششم مهرماه مختص به رشته آب های آرام است و نهم و 

دهم مهر نیز رقابت های رویینگ برگزار می شود.
رییس فدراسیون قایقرانی ادامه داد: این رقابت ها به صورت انفرادی و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار می شود و تا افراد برای حضور در اردوهای تیم ملی 

انتخاب و جهت کسب سهمیه المپیک اقدام کنند.

افشای فساد مالی در کمیته میزبانی المپیک توکیو
جهانی  فدراسیون  سابق  رئیس  پسر 
دوومیدانی به دلیل آنچه که دریافت رشوه از 
کمیته میزبانی المپیک توکیو خوانده شده، به 

پنج سال زندان محکوم شده است.
کمیته  تاس،  خبرگزاری  گزارش  به 
پیشنهادات بازی های المپیک تابستانی توکیو در 
سال های 20۱۳ و 20۱4 حدود ۳70 هزار دالر 
به حساب پاپا ماساتا دیاك پسر رئیس سابق 
اتحادیه بین المللی فدراسیون دوومیدانی واریز 
 Black کرده است. این وجوه از طریق شرکت
Tidings مستقر در سنگاپور به دیاك جونیور 
منتقل شد که در سال 20۱۳ حدود 2 میلیون 

دالر از کمیته پیشنهادات برای انجام خدمات مشاوره دریافت کرد.
البته پاپا ماساتا دیاك در مصاحبه با آژانس تأکید کرد که وجوه دریافتی »هیچ 
ارتباطی با بازی های المپیک توکیو ندارد«. وی همچنین اظهار داشت که این پرداخت 

ها مربوط به نوعی »قرارداد حمایت مالی در چین« است.
 )IOC( در همین حال، المین دیاك که یکی از اعضای کمیته بین المللی المپیک

بوده است که می توانست در رای مثبت به میزبانی توکیو تأثیر بگذارد.
دادگاه پاریس در ۱6 سپتامبر 2020، المین دیاك سنگالی را مجموعا به 4 
سال، دو سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی و ۵00 هزار یورو جریمه نقدی 

به اتهام فساد مالی محکوم کرد.
پاپ ماساتا دیاك )پسر المین دیاك( نیز به دلیل فساد و همچنین سوء استفاده 
از اعتماد مقصر شناخته شد. دادگاه وی را نیز به پنج سال حبس و یک میلیون یورو 
جزای نقدی محکوم کرد و همچنین برای مدت ده سال از داشتن سمت در سازمان 

های ورزشی محروم شد.
قرار بود بازی های المپیک توکیو از 24 ژوئیه تا ۹ آگوست سال 2020 برگزار 
شود. به دلیل شیوع ویروس کرونا، این مسابقات به مدت یک سال به تعویق افتاده و 

از 2۳ ژوئیه تا 8 آگوست 202۱ برگزار می شود.

قهرمانی پارکور کار جوان ایرانی در مسابقات جهانی
ایرانی موفق شد در رقابت  پارکور کار 
قهرمانی دست  مقام  به  پارکور  های جهانی 

پیدا کتد.
با اعالم فدراسیون ژیمناستیک، یاسین 
توانست  ایران  جوان  پارکورکار  همتی نژاد، 
صورت  به  که  پارکور  جهانی  رقابت های  در 
مجازی برگزار شد به عنوان باارزش قهرمانی 

دست پیدا کند.
این رقابت ها با حضور 70 پارکورکار برتر 
جهان برگزار شد که در نهایت داوران 8 نفر را 
انتخاب کردند که همتی نژاد در آرای داوران 

جایگاه اول را به خود اختصاص داد. این پارکورکار در بخش آرای مردمی هم چهارم شد 
تا در مجموع به عنوان قهرمان جهان انتخاب شود و به مدال طالی این رقابت ها دست 
پیدا کند. این مدال اولین مدال ایران در رقابت های جهانی پارکور محسوب می شود.

همتی نژاد عالوه بر کسب عنوان قهرمانی توانست عنوان پدیده مسابقات را 
هم به دست بیاورد. گفتنی است این رقابت ها زیر نظر فدراسیون جهانی ژیمناستیک 

برگزار شد.
ورزش پارکور در جهان زیر نظر فدراسیون جهانی ژیمناستیک مسابقات خود 
را دنبال می کند. این در حالی است که به تازگی در ایران، فعالیت پارکور زیر نظر 

فدراسیون انجمن های ورزشی دنبال می شود.

برخورد فدراسیون با دوره های آموزشی غیرقانونی بدنسازی
با  گفت:  فدراسیون  دبیری  سرپرست 
سوء استفاده کنندگان هرگونه برگزاری دوره، 
سمینار و آزمون درحوزه بدنسازی برخورد قاطع 

و قانونی می کنیم.
فدراسیون  رسمی  سایت  گزارش  به 
کرباسی  حسن  اندام؛  پرورش  و  بدنسازی 
سرپرست دبیری فدراسیون گفت: عالقه مندان 
جهت شرکت در هرگونه دوره، سمینار و آزمون 
درحوزه بدنسازی فقط از طریق سایت رسمی 
WWW.iranbbf. آدرس  به  فدراسیون 

ir اقدام به ثبت نام کنند و به اطالع جامعه 
صراحت  با  اندام  پرورش  و  بدنسازی  بزرگ 

می رساند که تنها ثبت نام های که از طریق لینک های اعالم شده در سایت مذکور 
وجاهت قانونی خواهد داشت.

کرباسی ادامه داد: برخی از مؤسسات و افراد با سوء استفاده از نام و لوگوی 
فدارسیون در سطح گسترده با فرصت طلبی و عدم اطالع مردم در حال ثبت نام در 
دوره های مربیگری می باشند که این گونه اقدامات به هیچ وجه مورد تأیید فدراسیون 

نبوده و ارتباطی با فعالیت های فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ندارد .
این  در  شرکت   2 کنم  عرض  باید  افراد  این  به  هشدار  افزود: ضمن  وی 
مراجعه  به  نسبت  فدراسیون  حقوقی  کمیته  توسط  که  شده  شناسایی  خصوص 
بقیه  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  نامبردگان  علیه  جرم  اعالم  و  قضایی  مراجع 
فعالین غیر قانونی نیز  پس از جمع آوری مستندات به مراجع قضایی معرفی تا 

برخورد قانونی با آنها صورت پذیرد.
حسن کرباسی در پایان خاطرنشان کرد: به شدت با افرادی که نسبت به تبلغات 
بدون  به مسابقات خارجی  و  اندام  پرورش  و  بدنسازی  تیم درحوزه  اعزام  بر  مبنی 
هماهنگی و مجوز از فدراسیون در حال فعالیت می باشند برخورد خواهیم کرد و به 
اطالع جامعه بزرگ بدنسازی و پرورش اندام می رساند هرگونه اعزام خارجی بدون 
اخذ مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان غیر قانونی و مدارك آن نیز 

فاقد هرگونه ارزش و اعتبار می باشد.

پس از فسخ با بارسلونا؛
»سوارز« با اتلتیکو توافق کرد

براساس گزارش ها »لوییس سوآرز« با باشگاه بارسلونا بر سر فسخ قراردادش 
توافق کرده و در مورد مسائل شخصی نیز با باشگاه اتلتیکومادرید به تفاهم رسیده است.

»رونالد کومان« سرمربی جدید آبی اناری ها به این باشگاه اعالم کرده است 
که به سومین گلزن برتر کاتاالن ها نیازی نداشته و این بازیکن باید بدنبال باشگاه 
جدیدی باشد.سوآرز ۳۳ ساله که هنوز یک سال دیگر با بارسا قرارداد دارد، با این 

مقامات این تیم برای فسخ این قرارداد به توافق رسیده است.
نشریه موندو دیپورتیوو اعالم کرد که سوآرز با اتلتیکومادرید بر سر قراردادی 
به مدت دو فصل به توافق رسیده و این در حالی است که تیم مادریدی باید برای 
تامین دستمزد مرد اروگوئه ای، باید فهرست دستمزدهای پرداختی به بازیکنان خود 
را کاهش دهد.گزارش رسانه های ایتالیایی حاکی از آن است که یوونتوس با اتلتیکو 
در حال مذاکره است تا »آلوارو موراتا« را دوباره به خدمت بگیرد. سوآرز به شدت 
با یووه ارتباط داده شده اما »آندره آ پیرلو« سرمربی بانوی پیر گفته است که آمدن 
ستاره تیم ملی اروگوئه به ایتالیا غیرمحتمل است زیرا اخذ ویزای اتحادیه اروپا برای 
این بازیکن کار دشواری است.سوآرز در فصل گذشته بعد از »لیونل مسی« به عنوان 
دومین گلزن برتر بارسا معرفی شد و پس از پیوستن از لیورپول به این تیم در سال 

20۱4، در مجموع 28۳ بازی ۱۹8 گل به ثمر رسانده است.

هافبک سیتی کرونا گرفت!
»ایلکالی گوندگان« هافبک طراح تیم 
فوتبال منچسترسیتی، گرفتار ویروس کرونا 
که  کرد  اعالم  منچسترسیتی  باشگاه  شد. 
هافبک آلمانی این تیم دچار ویروس کرونا 

شده وبه قرنطینه رفته است.
این در حالی است که سیتی باید امشب 
باید نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ 
برتر باشگاه های انگلیس را برگزار کرده و به 

میهمانی وولورهمپتون برود.
ز  ا پس  له  سا  2۹ فبک  ها ین  ا
عملکرد خوب در دورتموند، سال 20۱6 به 

منچسترسیتی ملحق شد و یکی از ارکان اصلی تیم تحت هدایت »پپ گواردویال« 
است.او ۳7 بار پیراهن تیم ملی آلمان را برتن کرده و هفت گل ملی هم در کارنامه 

خود دارد.

خداحافظی احساسی مسی با ویدال
ستاره آرژانتینی پس از جدایی هافبک 
شیلیایی از بارسلونا پیامی احساسی را در 
او  با  و  کرد  منتشر  اجتماعی  شبکه های 

خداحافظی کرد.
به گزارش آس، لیونل مسی با پیام 
را  همه  ویدال  آرتورو  به  احساسی اش 
شگفت زده کرد. مهاجم آرژانتینی اصوال با 
هم تیمی هایش خداحافظی نمی کند و این 
پیام نشان داد که هافبک شیلیایی چقدر 

برای ستاره آبی اناری ها ارزش دارد. 
مسی در اینستاگرامش نوشت: تو را تنها به عنوان بازیکن حریف می شناختم 
و همیشه برایم پدیده به نظر می آمدی اما شانس شناختنت را پیدا کردم و دوباره 
من را شگفت زده تر کردی. کاپیتان بارسلونا در پایان نوشت: در این دو سال خیلی 
چیزها به اشتراك گذاشته شد. رفتار و عملکردت خیلی قابل توجه بود. تیم دلش 
برایت تنگ خواهد شد. برای تو در باشگاه جدیدت بهترین ها را آرزو می کنم. مطمئنم 

دوباره با هم روبه رو می شویم.
باید یادآوری کرد که اکنون ویدال در میالن است و قرار است با اینتر قراردادی 
دو ساله امضا کند. دوشنبه مراسم معارفه این بازیکن برگزار می شود. باشگاه ایتالیایی 

پیش از این به هافبک شیلیایی خوش آمد گفته بود.

بازگشت لستر به صدر لیگ برتر پس از ۴ سال
لسترسیتی با 2 برد متوالی و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به رقبا صدرنشین 

لیگ برتر انگلیس شد.
لسترسیتی در هفته دوم لیگ برتر توانست با نتیجه 4-2 برنلی را شکست دهد 
و با 6 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار بگیرد. آخرین باری که لسترسیتی در صدر 
جدول لیگ برتر قرار داشت در پایان فصل ۱6-20۱۵ بود که این تیم توانست در 
نهایت شگفتی عنوان قهرمانی را به دست بیاورد.  حاال لسترسیتی بار دیگر توانسته 
است به صدر جدول لیگ برتر برسد و باید دید می تواند مثل آخرین باری که در صدر 

جدول بود دست به کاری بزرگ بزند و جام قهرمانی را باالی سر ببرد؟
البته برای این پیش بینی خیلی زود است چون ۳6 هفته تا پایان لیگ برتر 
زمان باقی مانده است و یکی از مدعیان یعنی منچسترسیتی نیز هنوز بازی خود را 
انجام نداده است.این برد پرگل برابر برنلی باعث شد برندان راجرز به رکورد ۱00 
برد در لیگ برتر برسد. راجرز بیست و سومین مربی بریتانیایی در تاریخ لیگ برتر 
است که توانسته است به رکورد ۱00 برد در این لیگ دست یابد. این مربی پس از 
2۱0 بازی در لیگ برتر توانسته است به این رکورد در لیگ برتر برسد. او چهارمین 
مربی در تاریخ لیگ برتر است که در سریع ترین شکل ممکن به این رکورد می رسد. 
لسترسیتی باید چهارشنبه همین هفته در جام اتحادیه به دیدار آرسنال برود و 
در ادامه در دیداری بسیار حساس به دیدار منچسترسیتی خواهد رفت که اولین دیدار 

حساس و مهم لستر است.

یوونتوس به دنبال جذب دوباره موراتا
یوونتوس می خواهد آلوارو موراتا را باز هم به تورین ببرد.

در  پیرلو هم  و  بوده  دنبال جذب یک مهاجم  به  پیش  از چندی  یوونتوس 
مصاحبه هایش اعالم کرده بود که یک مهاجم می خواهد. ایگواین جایی در برنامه های 
پیرلو نداشت و به اینتر میامی پیوست. سوارز هم نتوانست مدارك مورد نیاز برای حضور 

در ایتالیا را به مدیران یووه بدهد تا یوونتوسی ها گزینه های دیگر را بررسی کنند.
قرار بود ادین ژکو به یوونتوس بپیوندد و میلیک هم به جای او از ناپولی به رم 
برود اما به دلیل مصدومیت های پیشین میلیک این انتقال احتماال صورت نخواهد 
گرفت و یوونتوسی ها باید به دنبال گزینه ای  جدید برای خط حمله خود می گشتند. 
توتو مرکاتو اعالم کرده الیویه ژیرو و موراتا جزء گزینه های حضور در یوونتوس 
هستند و فابریتزیو رومانو، خبرنگار مشهور ایتالیایی اعالم کرده مهاجم سابق چلسی  
)موراتا(  به صورت قرضی با مبلغ  ۱0 میلیون یورو، با بند خرید 4۵ میلیون یورویی به 
یوونتوس می پیوندد. همچنین برخی رسانه های هم گزارش داده اند که موراتا دوست 
دارد با آندره آ پیرلو، هم تیمی سابقش همکاری کند و به همین دلیل هم این انتقال 

دور از ذهن نیست.
موراتا از سال 20۱4 تا 20۱6 در یوونتوس حضور داشته و توانسته به همراه 

بیانکونری 2 بار قهرمان سری آ شود.

افشاگری زوبی زارتا از رختکن بارسلونا؛
تاتا مارتینو از مسی می ترسید!

آندونی زوبی زارتا، دروازه بان سابق 
تیم بارسلونا و تیم ملی اسپانیا به انتقاد از 

لیونل مسی و رفتارهای او پرداخت.
اهمیت لیونل مسی در تابستانی که 
گذشت و زمانی که او می خواست بارسلونا 
را ترك کند بر همه مشخص شد. هواداران 
بارسلونا او را با تمام وجود ستایش می کنند و 
البته جایگاه او در رختکن بارسلونا هم غیر 
انکار است و معنای این جایگاه در  قابل 
زمانی که تاتا مارتینو در بارسلونا مربیگری 

می کرد کامال قابل مشاهده بود.
آندونی زوبی زارتا در جریان یک گپ و گفت با دل بوسکه، به ال پایس گفته: 
زمانی که مارتینو در بارسلونا حضور داشت، عادت داشت تا به مسی بگوید »می دانم 
که تو اگر با مدیریت در انتقاد از من صحبت کنی، او سریعا من را اخراج خواهد کرد 

اما تو نباید هر روز  این مسئله را به من نشان دهی، خودم می دانم!«.
ویسنته دل بوسکه، سرمربی سابق تیم ملی اسپانیا نیز در پاسخ به صحبت های 
زوبی زارتا گفته: مسی در نشان دادن تصویر یک بازیکن خوب برای همه ناموفق 
بوده است. منظور، تصویر یک هم تیم خوب است که رفتاری مورد پسند دارد و یک 
فوتبالیست ایده آل به شمار می رود.زوبی زارتا هم در پایان در پاسخ به صحبت های 

دل بوسکه افزود: بزرگترین مشکل مسی این است که او با خودش رقابت دارد.

یک عضو مجلس شورای 
ملی  کمیته  می گوید  اسالمی 
المپیک به طور قانونی و رسمی 
حق ورود به مسائل مربوط به فدراسیون ها 
را دارد و باید برای باز شدن قفل اساسنامه 

فدراسیون فوتبال تالش کند.
نماینده  هاشمی،  قاضی زاده  احسان 
مجلس شورای اسالمی در برنامه رادیویی 
اصالح  روند  درباره  ورزشی«  »تهران 
نهادهای  پاسخگویی  عدم  و  اساسنامه 
فوتبال  به   AFC و  فیفا  مانند  بین المللی 
ما  گفت:  تاکنون  گذشته  ماه  دو  از  ایران 
درباره   AFC و  فیفا  سکوت  شاهد  االن 
اساسنامه هستیم. به اعتقاد من ما باید در 
بخش بین المللی فعال شویم و این موضوع 
اساسنامه  کنیم.  خارج  حالت  این  از  را 
فدراسیون  مذاکرات  و  فوتبال  فدراسیون 

یا  قفل  شرایط  در  بین المللی  نهادهای  و 
که  هستیم  شاهد  و  گرفته  قرار  اسنداد 

پاسخی ردوبدل نمی شود،
وی با اشاره به نقش کمیته ملی المپیک 
ایران برای همراهی فدراسیون های ورزشی 
رسما  و  قانونا  که  نهادی  تنها  کرد:  اظهار 
امور فدراسیون های  این حق را دارد که در 

ورزشی همراهی و پیگیری کند و امور آن ها 
المپیک  ملی  کمیته  بیاندازد،  جریان  به  را 
است. این کمیته آنچنان که باید و شاید در 
طول مدت زمان اخیر نقش تاثیرگذار و موثر 
خود را ایفا نکرده است. زمانی که اساسنامه 
فدراسیون های ورزشی دچار مشکل می شود، 
کمیته ملی المپیک می تواند نقش کلیدی 

ایفا کند.
اسالمی  شورای  مجلس  عضو  این 
ادامه داد: این کمیته در مسائل دیگری مانند 
مسائل مربوط به فدراسیون جودو یا شطرنج 
هم نقش آفرینی کرده است. در حال حاضر 
ضرورت دارد که کمیته ملی المپیک بیش از 
حساس  فوتبال  فدراسیون  مسئله  در  پیش 
شود. ما در صحبت های متعدد این موضوع را 
به عنوان مطالبه جدی بیان کردیم که عزیزان 
در کمیته ملی المپیک وظایف خود را در قبال 

چنین اتفاقاتی انجام دهند.
قاضی زاده تاکید کرد: مسئله فدراسیون 
نظیر  اما کم  نه  اتفاق بی نظیر  فوتبال یک 
است که شاهد چنین اتفاقاتی هستیم و به 
ورود جدی  باید  المپیک  ملی  کمیته  نظرم 
داخلی  نهادهای  و  ارکان  به  و  باشد  داشته 
سوی  از  تالشی  تاکنون  باشد.   پاسخگو 
کمیته ملی المپیک نداشتم اما ان شاء اهلل 
المپیک  ملی  کمیته  همراهی  با  قفل  این 

باز می شود.
درباره  اسالمی  شورای  مجلس  عضو 
و  اساسنامه  تصویب  پروسه  شدن  طوالنی 
برگزاری انتخابات و احتمال برگزاری آن در 
سال آینده گفت: من عزمی برای اساسنامه 
و برگزاری انتخابات برای پاییز نمی بینم. نه 
تنها انتخابات بلکه درباره تصویب اساسنامه 

هم اطالعاتی وجود ندارد.

یک نماینده مجلس:

کمیته المپیک قفل اساسنامه فدراسیون فوتبال را باز کند

بعد از سال ها یک دختر 2۱ ساله توانست 
در رشته پرش بانیزه با پرواز 4 متری خود همه 

نگاهها را خیره کند. 
مهسا میرزاطبیبی را می توان پدیده جدید 
دوومیدانی ایران در بخش زنان دانست؛ دختر 2۱ ساله ای که 
برای اولین بار در تاریخ این رشته در ایران از مانع 4 متری 

عبور کرد و حاال اهداف خیلی بزرگتری در سر دارد. 
این رکورد که در مرحله دوم لیگ برتر دوومیدانی و در 
مجموعه آفتاب انقالب تهران ثبت شد، حاال خیلی از نگاهها 
را به سمت دختری برده که می گوید به زودی او را در المپیک 
هم خواهیم دید. ویدیوی پرش او روز شنبه در فضای مجازی 
دست به دست می شد و خیلی از کاربران به تمجید از این 
دختر ایرانی پرداختند تا حاال نام مهسا میرزاطبیبی به نامی آشنا 

برای مردم و ورزش دوستان باشد. 
با اینکه میرزاطبیبی هنوز یک متری با رکورد جهانی 
این رشته در بخش زنان فاصله دارد، اما روند پیشرفت او نشان 
می دهد اگر به چند مسابقه بین المللی اعزام شود و امکانات 
بیشتری در اختیارش قرار بگیرد، پتانسیل پرش های بلندتر از 

این را هم خواهد داشت. 
به همین بهانه دقایقی با مهسا میرزاطبیبی که روز شنبه 
تمام نگاهها را در ورزشگاه آفتاب انقالب به خود خیره کرد، 
همکالم شدیم. در ادامه مشروح صحبت های رکورددار ماده 

پرش بانیزه زنان ایران را می خوانید.
مدت ها برای رکورد 4 متری تالش کردم

من مدت هاست برای رسیدن به رکورد 4 متر و باالتر از 
آن تمرین می کردم. در مرحله قبلی لیگ باشگاههای کشور 
هم که رکورد ۳.۹۱ متر را زدم و رکورد ملی را جابجا کردم، 
می خواستم به رکورد 4 متر برسم، اما نشد. این بار دیگر بعد 
از ثبت پرش ۳.۹2 توانستم از مانع 4 متری هم عبور کنم و 

به رکوردی که فکرش را می کردم، برسم. در پرش با نیزه 
باید رکورد را سانتی متر به سانتی متر افزایش دهیم، اما من 
حتی شانسم را برای رکورد 4.۱0 متر هم امتحان کردم که نشد. 

رکورد مردان و زنان قابل مقایسه نیست
در تمرینات با اینکه خیلی پرش انجام نمی دهیم، اما 
بیشتر از این هم پریدم. رکورد پرش با نیزه زنان در جهان ۵ 
متر است و امیدوارم یک روزی به آن هم برسم. البته در کل 
به خاطر شرایط بدنی و فیزیکی زنان در دنیا هم بیش از یک 
متر رکورد مردان و زنان فاصله دارد. اصال نمی توانیم رکورد 
مردان ایران را با زنان مقایسه کنیم. من اولین دختر پرش 
بانیزه ایران هستم که باالی 4 متر پریدم و از این به بعد هم 

سعی می کنم رکوردم را افزایش دهم. 
هدفم رسیدن به ورودی المپیک است

من اهداف بزرگی دارم و می خواهم با تمرین و تالش 
به رکورد ورودی المپیک و طالی قهرمانی آسیا برسم. رکورد 

ورودی المپیک 4.70 متر است و حتی در همین مدت کوتاه 
باقی مانده این پتانسیل را در خودم می بینم که بتوانم این 
رکورد را برای المپیک توکیو بزنم. اگر هم نشد برای دوره بعد 
تالش می کنم و فرصت زیادی دارم تا به این رکوردها برسم. 

بیشتر از پاداش به اعزام بین المللی نیاز دارم 
فدراسیون برای ورزشکارانی که رکورد ملی را جابجا می 
کنند، پاداش تعیین می کند. البته این پاداش بعد از اعالم نتایج 
تست دوپینگ پرداخت خواهد شد. بیشتر از این جایزه من نیاز 
دارم که به مسابقات بین المللی اعزام شوم و تجربه کسب 
کنم. البته در چند سال اخیر سابقه حضور در مسابقات ترکیه 
20۱8، قهرمانی داخل سالن آسیا و قهرمانی آسیا در قطر را 
دارم. در مسابقات داخل سالن به مدال نقره رسیدم؛ اما نیاز دارم 
که به تورنمنت های باکیفیت اعزام شوم تا رکوردم افزایش 
پیدا کند. متاسفانه در ایران رقبایم فاصله زیادی با من دارند. 

با محسن ربانی تمرین می کنم
پرش با نیزه قاعدتا با نیزه، تشک پرش و الین مناسب 
پرش نیاز دارد. خدا را شکر امسال با تیم پلیمر خلیج فارس در 
لیگ برتر هستم که تجهیزات خوبی را در اختیار ما گذاشتند. 
من ساکن تهران هستم و در تهران هم با آقای ربانی تمرین 
می کنم که خیلی برایم زحمت کشیدند. امیدوارم بتوانم خیلی 

زود به رکوردهای بهتری برسم. 
از رکوردشکنی ورزشکار سوئدی الگو می گیرم

من مسابقات خارجی را هم دنبال می کنم و از ورزشکاران 
باکیفیت جهان الگو می گیرم. در رشته پرش با نیزه اخیرا یک 
ورزشکار سوئدی مطرح شده که رکوردهای زیادی را جابجا 
کرده. او اخیرا توانسته از روی مانع 6.۱6 متری هم عبور کند؛ 
با اینکه فکر کنم فقط 20 سال دارد. البته همانطور که گفتم 
هم شرایط مردان با زنان متفاوت است و هم شرایط ما در ایران 

را نمی توانید با یک ورزشکار خارجی مقایسه کنید.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

هدفم رسیدن به ورودی المپیک است؛

مهسا میرزاطبیبی؛ رکورد زنی در ارتفاع 4 متری! 

شاید برای شما جالب باشد که بدانید 
مهدی طارمی چگونه گرفتن پنالتی را تبدیل 
به یک تخصص ویژه در بازی اش کرده است.

مهاجم بوشهری تیم فوتبال اف سی 
تیمش  گذشته  شب  شنبه  بازی  در  پورتو 
اندکی بعد از حضور در میدان و در شرایطی 
که مسابقه مدافع عنوان قهرمانی مقابل براگا 
درون  به  راست  سمت  از  بود،  خورده  گره 
محوطه جریمه حریف نفوذ کرد و در آنجا با 
تمام بی مالحظه مدافع حریف مواجه شد تا 
به سرعت روی زمین بیفتد و برای پورتو پنالتی 
بگیرد؛ پنالتی روحیه بخشی که گل دوم این 

تیم را رقم زد و پس از آن نیز آبی ها با گل 
دیگری که به ثمر رساندند، بازی را به سود 

خود تمام کردند.
های  رسانه  بزرگ  برد  این  مجرد  به 
پرتغالی و کارشناسان فوتبال این کشور، دوباره 
یک پرونده قدیمی را باز کردند؛ این که مهدی 
طارمی که هوش سرشاری در بازی دارد و 
چگونه می تواند برای خود موقعیت بسازد و 
سرخیو  که  چیزی  بسازد.  موقعیت  هیچ  از 
اشاره  به آن  پورتو هم  کنسرسائو، سرمربی 
کرد و گفت: »مهدی عاشق فضاست، حتی 

فضاهایی که وجود ندارند!«

اما آن چه که در این چند ثانیه برای 
طارمی  حاال  شاید  که  هوادارانش  و  پورتو 
باور کرده باشند، رقم خورد، برای  را بیشتر 
مهدی  آشناست.  ایران  در  فوتبال  هواداران 
طارمی در همه این سال ها یک متخصص 
در گرفتن پنالتی از مدافعان حریف بوده اند و 
حریفان نیز باوجود علم به این توانایی بازهم 
مجبور به خطا روی او می شوند، اگرچه دوست 
ندارند چنین کاری را انجام دهند. اما راز این 

تخصص ویژه چیست؟
طارمی قبال خودش در این باره این طور 
توضیح داده است: »هر بازیکنی یک استعداد 

خاص دارد. شگرد من هم این است که یک 
نوك پا به توپ می زنم و بازیکن حریف به 
احتمال زیاد با من برخورد می کند . البته همه 
این  اما  میگیرم  پنالتی  چطور  من  می دانند 
اطالعات هیچ فایده ای برایشان ندارد!« جالب 
این که سردار آزمون هم که در این مصاحبه 
مدام از این هنر طارمی ستایش می کرد، گفت: 
»گرفتن پنالتی یکی از سخت ترین کارهای 
فوتبال است و بعضی از دوستان من که در 
لیگ پرتغال بازی می کند، به من پیام می دهند 
که به همبازی ات در تیم ملی بگو که انقدر از 

ما پنالتی نگیرد«.

گرفتن پنالتی در خون مهدی؛

گروه خونی طارمی P مثبت!
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از راست حسین منزوی، عظیم زرین کوب و عمران صالحی
اختصاصی دنیای جوانان

خاکی نیم تا خویش را
سرگرم آب و گل کنم

رهی معیری

در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم
گر شکِوه ای دارم ز دل با یار صاحبدل کنم

در پرده سوزم همچو گل در سینه جوشم همچو مل
من شمع رسوا نیستم تا گریه در محفل کنم

اول کنم اندیشه ای تا برگزینم پیشه ای
آخر به یک پیمانه می، اندیشه را باطل کنم

زآن رو ستانم جام را، آن مایه آرام را
تا خویشتن را لحظه ای از خویشتن غافل کنم

از گل شنیدم بوی او مستانه رفتم سوی او
تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم

روشنگری افالکی ام چون آفتاب از پاکی ام
خاکی نیم تا خویش را سرگرم آب و گل کنم

غرق تمنای توام، موجی ز دریای تو ام
من نخل سرکش نیستم تا خانه در ساحل کنم

دانم که آن سرو سهی از دل ندارد آگهی
چند از غم دل چون »رهی« فریاد بی حاصل کنم

نویسنده  عبدالهی،  علی اکبر 
فعاالن  از  و  پیش کسوت  مترجم  و 
حوزه نشر کتاب، چشم به روی دنیا 

فروبست.
خانه  موسسه  عمومی  روابط 
کتاب و ادبیات ایران در پی درگذشت 
علی اکبر عبدالهی نویسنده و شایسته 
تقدیر جایزه کتاب فصل پیام تسلیتی 
را منتشر کرد. در متن این پیام آمده 
کبر  علی ا درگذشت  »خبر  است: 
عبدالهی، نویسنده و مترجم پرتالش، 
جامعه  برای  دردناك  یعه  ای  ضا

فرهنگی و ادبی است که موجب تاثر و تاسف شد. 
ترجمه  و  چیره دستی  با  عبدالهی  علی اکبر  مرحوم 
دریا«،  و  »پیرمرد  همچون  گران بهایی  و  شناخته شده  آثار 
»داستان  های شکسپیر؛ رویای نیم شب تابستان«، »آنا کارنینا«، 

»اتللو«، »رومئو و ژولیت« و... موجب 
شده تا مخاطبان او محدود به قشر و 
گروه خاصی نشود. او بیش از 70 اثر 
برای  چاپ(  تجدید  و  جدید  )چاپ 
فرهنگ  دوستان از خود به جای گذاشت 
که می تواند راه گشای مسیر مترجمان 

جوان این مرز و بوم باشد.
خانه  موسسه  عمومی  روابط 
کتاب و ادبیات ایران با گرامیداشت 
سابقه  که  عبدالهی  علی اکبر  یاد 
شایسته تقدیر شدن در جایزه کتاب 
خود  درخشان  کارنامه  در  را  فصل 
دارد، درگذشت این مترجم توانمند را به جامعه فرهنگی، به ویژه 
بازماندگان و خانواده محترم شان تسلیت عرض می  کند و از 
درگاه ایزد منان، علو درجات را برای ایشان و صبر جمیل را 

برای بازماندگان خواهان است.« 

نویسنده و مترجم پیش کسوت از دنیا رفت

بیان  با  حنیفی  علیرضا 
خاطراتی از هم نشینی با حسین 
این که در  از  منزوی می گوید: 
عین حال که قدر شعرش را می دانستند 
اما به خودش بها نمی دادند، خیلی ناراضی 
بود و همیشه گوشه و کناِر صحبت هایش 

این را می گفت.
یکم مهرماه امسال هفتادوچهارمین 
زادروز حسین منزوی، شاعر و غزل سرای 
علیرضا  مناسبت  این  است. به  معاصر 
در  نپزشک(  دندا و  )شاعر  حنیفی 
خود  آشنایی  چگونگی  از  گفت وگویی 
در  او  با  هم نشینی  و  منزوی  حسین  با 
از  او  محفل های شعری روایت می کند؛ 
آن چه منزوی از آن ناراضی بود، مناعت 
با  این شاعر و آخرین دیدارهایش  طبع 

او می گوید.
* منزوی آدمی عاطفی و خاکی  بود

حنیفی درباره نحوه آشنایی خود با 
حسین منزوی اظهار داشت: آشنایی  ما 
از دوستان  تا  دو  یکی،  بود که  آن جا  از 
اندیشه حدود سال 74  فرهنگسرای  در 
او  با  آن بچه ها  از  بعد  آشنا شدند.  او  با 
قرار می گذاشتند و او به منزل ما آمد و 
به همین شکل شد که دفعات زیادی به 
مدت طوالنی به منزل ما می آمد. او زمان 
با  می گذاشت،  اختیار  در  را  طوالنی ای 
این که امروزه شاعری در حد حسین منزوی 
را بیشتر از پنج دقیقه نمی توان دید؛ ولی 
او آن زمان مثال از ساعت چهار بعدازظهر 
می آمد و گاهی حتی فردا صبح می رفت. 
با او از همه چیز صحبت می شد و محور 

همه چیز هم شعر بود.
منزوی سال 8۳  می افزاید:  حنیفی 
فوت کرد و من از سال 7۹ که دیگر از 
حالت دانشجویی درآمدم و مشغول به کار 
شدم، کمتر او را دیدم. برای همین چهار، 
پنج سال آخر عمرش خیلی او را ندیدم و 
آخرین مالقات من با او حدود سال 80 بود.

او با اشاره به ویژگی های شخصیتی 
حسین منزوی می گوید: یکی از ویژگی های 
منزوی این بود که خیلی آدم عاطفی  و البته 

خیلی هم خاکی بود.
ه  یگا جا به  ا  ر رهایش  معیا  *

بهتر نمی فروخت
آن  این که  بیان  با  حنیفی  علیرضا 

زمان بزرگی او را به نسبت شاعران دیگر 
درك نمی کردیم اظهار می کند: من همان 
موقع هم معتقد بودم که حسین منزوی در 
شعر کالسیک بهترین است، همین حاال 
هم این اعتقاد را دارم، اما به اندازه حاال 
بزرگی او را به نسبت شاعران دیگر درك 
نمی کردیم و قدر نمی دانستیم. آن موقع 
بیشتر این حالت بود که محفلی ادبی شکل 
می گرفت و ما می توانستیم از نزدیک با 
ایشان و ساعت های طوالنی کنار یکدیگر 
باشیم، این ها بیشتر برای ما جذابیت داشت. 
در عین حال که می دانستیم شعر او خیلی 
خوب است اما متاسفانه مثل چیزی که 

حاال می دانیم نبود.
او می گوید که در مراوده با حسین 
او  از  می شد  را  سئوالی  منزوی هر 
نبود که حتی مسائل  بپرسید و این طور 
مخفی  اهل  و  نگوید  شخصی اش را 

کردن باشد.
حنیفی همچنین بیان می کند: آن 
زمان از این که در عین حال که قدر شعرش 
را می دانستند اما به خودش بها نمی دادند، 
خیلی ناراضی بود و همیشه گوشه و کنار 
صحبت هایش این را می گفت؛ مصداق این 

شعرش است که 
مرا ندیده بگیرید و بگذرید از من

که جز مالل نصیبی نمی برید از من
زمین سوخته ام ناامید و بی برکت

که جز مراتع نفرت نمی چرید از من
این فضا خیلی در حرف هایش نمایان 
بود. البته مناعت طبع داشت، نه این که مدام 
به زبان بیاورد اما در تحلیل هایی که از 
فضاهای ادبی می آورد، به این مسئله گوشه 

و کنایه می زد.

او در ادامه می افزاید: منزوی طبعی 
داشت که همه این ها را به هیچ می فروخت. 
برایش  چیزها  این  که  بود  هم  این طور 
ارزش چندانی نداشت. می دانست اگر یک 
معیارهای  استمدادتر و منطبق با  با  ذره 
روز رفتار کند و در هنجارهای حکومتی 
و اجتماعی قرار بگیرد، وضعیتش متحول 
می رود ولی  باال  جایگاهش  می شود و 
ذاتا  که  طغیان گری ای  حالت  به خاطر 
آزادگی اش  از  آن  بخشی از  که  داشت 
اعتنا نمی کرد و می گفت که »من  بود، 
همین طور راحتم« و در واقع معیارهای 
خودش را به این که بخواهد جایگاه بهتری 

پیدا کند نمی فروخت.
از نگاه حسین  * بهترین شاعران 

منزوی
منزوی  نظر حسین  درباره  حنیفی 
درباره شعر نیمایی و سپید زمان خودش 
محل  اصال  سپید  شعر  می کند:  بیان 
بحث ما نبود، چون شعر سپید در دهه های 
اخیر بیشتر زیاد شده است. بحث ما بیشتر 

در حوزه شعر کالسیک بود.
خاطره ای  به  اشاره  با  شاعر  این 
می گوید: یک بار من با او تنها بودم، از 
او خواستم تا ۱0 شاعری را که به نظرش 
برای  هستند  امروز  شاعران  بهترین 
نمی کردم  فکر  وقت  هیچ  بنویسد.  من 
آن  و  باشد  مهم  این قدر  مطلب  این 
که  اسم هایی  نداشتم.  نگه  هم  را  برگه 
یادم هست این ها بودند: قیصر امین پور، 
سیدحسن حسینی و یوسفعلی میرشکاك 
را از نسل معاصرتر نام بود و از قدیمی ترها 
و  ابتهاج  هوشنگ  آتشی،  منوچهر  هم 
و  نوشت  را  شفیعی کدکنی  محمدرضا 

اسم  »بذار  که  گفت  من  به  آخر  دست 
خودمم بنویسم«. عماد خراسانی را هم 
که خیلی دوست داشت به همراه منوچهر 

نیستانی در این لیست نوشت.
بعضی  حتی  می گوید:  ادامه  در  او 
او  از  وقت ها درباره مضمون شعرهایش 
سوال می کردم و به او می گفتم که این را 
برای کنش و واکنش هایی گفته اید، گاهی 
تایید می کرد و توضیحاتی هم می داد که 

نمی شود گفت.
* از شعر کسی الکی تعریف نمی کرد

علیرضا حنیفی از آخرین دیدارهایش 
با حسین منزوی می گوید: یک بار از تلفن 
گفت  و  زد  زنگ  ما  منزل  به  عمومی 
جدید  عصر  سینما  نزدیک  »من  که 
هستم و از من خواست پیش او بروم«، 
من رفتم و دو شعر جدید هم که گفته 
بودم برایش خواندم. اصال تعارف نداشت، 
گفت که »این ها اصال به درد نمی خورد«، 
کسی  با  چون  که  رودربایستی نداشت 
او خوب است؛  بگوید که شعر  می پلکد 

تعریف الکی نمی کرد.
او می افزاید: بعد که من مشغول به 
کار شدم یک بار به من زنگ زد و گفت 
که می خواهد دندان هایش را درست کنم. 
به مطبم آمد و من دندان هایش را معاینه 
کردم. چون تازه کار بودم، برایم کیس خیلی 
سختی بود چون سنش باال بود و کارش 
خیلی پیچیده. آن شب من کار جزئی ای 
انجام دادم و او رفت و من دیدم اصال بلد 
نیستم کار او را انجام دهم، برای همین 
دیگر پیگیرش نشدم. خودش هم چون 
زندگی منظمی نداشت دیگر به من زنگ 
نزد. پنج، شش ماه بعد به برادرم، مرتضی 
درباره من خیلی بد و بیراه گفته بود که 
این به حدود سال 80 مربوط است. بعد از 
آن از تلویزیون شنیدم که فوت شده، نصف 
روز از پا افتادم. جمع ما که شامل دکتر 
عباس سودایی، دکتر کاوه جاسب، دکتر 
مرتضی نجفی، آقای حسن مستفید و من 
بودیم، بعد از فارغ التحصیلی پراکنده شدیم 
و از هم پاشیدیم و برخوردها کم شد، اما 
پیش از آن هر وقت که منزوی می آمد، 
زنگ می زد و یکی از ما را پیدا می کرد 
را  او  از  پذیرایی  شرایط  که  کدام  هر  و 

داشتیم، جمع مان آن جا شکل می گرفت.

روایتی درباره حسین منزوی

شاعری که معیارهایش را به جایگاه بهتر نمی فروخت

دو اثر سیدحسین نصر در بازار کتاب

چاپ تازه دو کتاب »علم و تمدن در اسالم« و »معارف اسالمی در 
جهان معاصر« نوشته سیدحسین نصر منتشر شد.

کتاب »علم و تمدن در اسالم« اثر سیدحسین نصر با ترجمه احمد 
آرام در 4۱2 صفحه با قیمت 4۵ هزار تومان برای هفتمین نوبت توسط 

انتشارات علمی و فرهنگی تجدید چاپ شده است.
در معرفی کتاب »علم و تمدن در اسالم« آمده است: این کتاب برای 
نخستین بار و به زبان انگلیسی در سال ۱۳۳4 و به زبان انگلیسی در ایاالت 
متحده آمریکا منتشر شده و به گفته نویسنده هدف از انتشار آن تولید متنی 
با موضوع تاریخ علم و تمدن در اسالم بوده و جزئی از پروسه ای بزرگ 
به منظور تدوین کتاب هایی بوده که تاریخ علم و تمدن در جهان را برای 

مخاطب عام مورد کنکاش قرار می دهد.
نصر در مقدمه خود در این کتاب عنوان کرده که این اثر نخستین 
اثری بوده که درباره علم و تمدن در اسالم  به زبان های اروپایی تدوین 
شده است و در عین حال به دلیل در نظر گرفتن مخاطب عام برای آن از 
بیان موضوعات بسیار تخصصی در این زمینه در کتاب خودداری شده است.

اسالمی  علوم  برخی چهره های جهانی  معرفی  به  امر  بدو  در  کتاب 
و  تربیت  و  تعلیم  دستگاه  مانند  موضوعاتی  ادامه  در  و  است  پرداخته 
سازمان های تربیتی، جهانشناسی، فیزیک، ریاضیات، نجوم، طب، کیمیاگری 

و شیمی و فلسفه را مورد توجه و بررسی تحلیلی قرار داده است.
همچنین کتاب »معارف اسالمی در جهان معاصر« اثر سیدحسین نصر 
در 2۹۵ صفحه با قیمت ۳0 هزار تومان برای ششمین نوبت توسط نشر 

یادشده منتشر شده است.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: کتاب »معارف اسالمی در جهان 
معاصر« برای نخستین بار در سال ۱۳47 منتشر شده است و در برگیرنده 
مجموعه مقاالتی است که سعی دارند تا جوانب مختلف معارف اسالمی و 
تالقی آن با جهان معاصر  را مورد واکاوی قرار دهند. این کتاب در چهار 
بخش موضوع اهمیت تحقیق در معارف و حکمت و علوم اسالمی در جهان 
بازگو می کند و در  از علوم و فلسفه اسالمی را  امروز را تبیین و جوانبی 
نهایت درباره موضوع تقابل جهان امروز و دین و علوم انسانی بحث می کند.
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پروانه رسولی خوشبخت

تصویری از دغدغه های کودکان و خانواده ها 
در ماجراهای الینا

مژگان کلهر از انتشار کتاب های »الینا در عروسی به صرف خارش نام دارد«، 
»الینا در مسابقه فوتبال؛ قرمز یا آبی؟« و »الینا در کارآگاه بازی با پلنگ صورتی« 

برای کودکان خبر داد.
مژگان کلهر درباره آثار تازه  منتشر شده اش گفت: به تازگی سه عنوان جدید از 
من برای گروه سنی کودك از سوی بخش کودك و نوجوان انتشارات افق منتشر شده 
که ماجراهای دختربچه ای به نام الینا را به تصویر می کشد. الینا به همراه برادرش مانی 

و پدر و مادرش زندگی می کند و در هر جلد ماجرای تازه ای برایشان پیش می آید.
سال  چهار  حدود  داد:  توضیح  کتاب ها  این  تولید  روند  درباره  نویسنده  این   
فرهاد  مانند  نویسندگان  از  تعدادی  همراه  به  محمدرضا شمس  پیشنهاد  به  پیش 
حسن زاده، مهدی رجبی و آتوسا صالحی در نشر افق جلساتی داشتیم و قرار شد در 
قالب مجموعه رمان کودك نشر افق، هر کدام یک شخصیت را انتخاب کنیم و بر 
اساس آن شخصیت مجموعه  داستان هایی بنویسیم. البته نمونه هایی از این کار، در 
آثار خارجی وجود داشت ولی نمونه تالفی آن را ندیده بود. من هم شخصیت الینا را 
انتخاب کردم و از بین موضوعات روز و دغدغه هایی که بچه ها و خانواده ها با آن 

درگیرند، موضوعاتی را انتخاب کردم و در قالب داستان به آن ها پرداختم.
 وی درباره جلدهای مختلف این مجموعه گفت: نخستین جلد این مجموعه 
»الینا در عروسی به صرف خارش نام دارد« که به موضوع »شپش« می پردازد. معموال 
با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی بچه ها و خانواده ها با این موضوعات درگیر 
می شوند و در مدرسه توصیه هایی به دانش آموزان می شود. من در این کتاب در قالب 
داستانی ساده، اطالعات بهداشتی زیادی را برای بچه ها و خانواده هایشان مطرح کرده ام.

 کلهر در ادامه بیان کرد: مثال در جلد دوم با عنوان »الینا در مسابقه فوتبال؛ 
بازی عالقه  دارند،  این  به  اینکه دختران هم  یا آبی؟« به موضوع فوتبال و  قرمز 
پرداخته ام. در جلد سوم هم با عنوان »الینا در کارآگاه بازی با پلنگ صورتی« هم به 
موضوع توجه نکردن و بی اهمیت جلوه دادن حرف بچه ها از سوی بزرگترها پرداخته ام. 

درواقع انتخاب این موضوعات براساس اطالعاتی بود که از محیط اطرافم  گرفتم.
 وی درباره جلدهای دیگر این مجموعه توضیح داد: این مجموعه کال پنج جلد 
است. نگارش جلد چهارم آن به پایان رسیده و تصویرگری شده و مراحل پایانی چاپ را 
می گذراند. عنوان جلد چهارم فعال »الینا در هتل حیوانات« است و ممکن است نامش 

تغییر کند. در این جلد هم اطالعات خوبی درباره حیوانات به بچه ها داده می شود.
این نویسنده با بیان اینکه جلد پنجم این مجموعه هم در دست نگارش است، 
گفت: با اینکه مدت زیادی از انتشار سه جلد نخست این مجموعه نگذشته اما تا 

به حال بازخوردهای خوبی از مخاطبان دریافت کرده ام.
والدین  برای  بلکه  بچه ها،  برای  نه تنها  کتاب ها  این  کلهر، خواندن  گفته  به 
هم می تواند مفید باشد و به آن ها یادآوری کند که رفتارهای نادرست در برخورد با 

فرزندشان یا موضوعی خاص می تواند تاثیرات نامطلوبی داشته باشد.

با مسئولیت  ایده سبز سبحان  تغییرات شرکت طرح گستران  آگهی 
محدود به شماره ثبت ۱7۳۵2 و شناسه ملی ۱4007۵724۳0 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱0/۱0/۱۳۹7 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : -۱ خانم معصومه نجفی شرف آباد فرزند ایاز به شماره شناسنامه 
۱۳۱۳ متولد سال ۱۳60/02/۱0 به کد ملی )۵67۹۱۱07۹2( با واریز مبلغ 
چهارصد هزار ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت جزو شرکاء شرکت 
منظور شد . -2 اصل سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ 
یک میلیون و چهارصد هزار ریال افزایش یافت . -۳ ماده چهار اساسنامه 
یک  مبلغ   : شرکت  سرمایه   . شد  تصویب  و  اصالح  ذیل  بشرح  شرکت 
میلیون و چهارصد هزار ریال نقدی است -4 اسامی شرکا و میزان سهم 
الشرکه هریک آقای جلیل نجفی شرف آباد به کد ملی )۵67۹77۵700( 
با سهم الشرکه ششصد هزار ریال خانم معصومه نجفی شرف آباد به کد 
ملی )۵67۹۱۱07۹2( با سهم الشرکه چهارصد هزار ریال آقای رحیم حاجی 
زاده سلمان آبادی به کد ملی )2۹۱۹642278( با سهم الشرکه چهارصد 
هزار ریال اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربی اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )۹۹۳74۱(

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

 آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان خرم آباد بشرح ذیل :پرونده کالسه ۱۳۹8۱۱442۵00۱000804و 
رای شماره ۱۳۹۹60۳2۵00۱002۵۱8مورخه ۹۹/۵/۳۱به تقاضای آقای یارعلی 
قالوندی  فرزند نصراله نسبت به ششدانگ یک باب عمارت به مساحت ۱8۱.۱04  
مترمربع تحت پالك شماره  2۳ اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی 

از مالکیت مالک اولیه علی بازگیر 
رسیدگی و تائید و انشاء گردید.مراتب در اجرای قانون ماده ۳ تعیین تکلیف 
و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشارو محلی آگهی  می گردد 
در صورتی که  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ  اولین  آگهی  به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را  به مراجع قضایی تقدیم نماین.بدیهی است در  صورت  انقضای 
مدت مذکور  ویا  عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد 

شد.م الف4۱۵۵۹02۵6
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/7/۱

تاریخ انتشار  نوبت دوم: ۱۳۹۹/7/۱6
صید آقا نجفوند دریکوندی رییس اداره  ثبت اسناد و امالك خرم آباد

آگهی مفقودی 
ایکس آی 8/۱ مدل ۱۳88  ال  پژو 40۵ جی  برگ سبز خودروی سواری 

به رنگ نقره ای- متالیک به شماره شاسی NAAMO۱CA7۹K۹46۳7۹ و 
شماره انتظامی 7۱-۱۳۱ ب 4۱ و شماره موتور ۱2488046080 متعلق به آقای 
رضا شیریان شلمزاری فرزند عبدالرحیم محل صدور شلمزار و شماره شناسنامه 
26۵6 به کد ملی 6۳۳۹2۵6۵70 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی مدل ۱۳8۵ به رنگ نقره 
ای- متالیک به شماره شاسی S۱4۱228۵۹00027 و شماره انتظامی 8۹۵-8۱ 
س ۱۵ و شماره موتور ۱62۱4۵۹ متعلق به آقای علی روزدار فرزند راخدا محل 
صدور کهگیلویه و بویراحمد و شماره شناسنامه ۵0۳ به کد ملی 600۹6۱۹440 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

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   ۱۳۹۹/۵/8 مورخ   ۱۳۹۹60۳0۱02200۱۵77
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك رباط کریم برحسب قانون ۳ ماده تعیین 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 ۱20/28 مترمربع مفروز و مجزی شده قسمتی از پالك ۹4 فرعی مفروز 
و از قطعه تفکیکی از ۱47 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت 
رسمی شرف کریمخانی محرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی 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 : ۹۹/6/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/7/۱

احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالك رباط کریم

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

 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  اگهی   
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
۱۳۹۹60۳2۹0۱200206۱ هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم معصومه رامه فرزند مظفر 
به شماره شناسنامه ۱2 صادره از در قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۵0۹8 متر 

مربع  پالك ۳ فرعی از 28 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۳ فرعی از 28 
اصلی واقع در شهرستان گرمسار خریداری از مالک رسمی آقای /خانم مظفر رامه 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 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
 تاریخ انتشار نوبت اول ۹۹/7/۱

 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹/7/۱۹
 حسن رامه رئیس ثبت اسناد و امالك

م.الف:۵۵۳

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

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

موضوع  اول  هیات   .....۱۳۹۹60۳0۱06000۱۹۱0......... شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
بهاره الوند فرزند اصغر بشماره شناسنامه00۱۵07۱2۳ صادره از در === ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن=== به مساحت2۱0/۱۵ متر مربع پالك 
شماره ۱۵ فرعی از 2۳ اصلی واقع در قریه ریحان آباد تهران بخش حوزه ثبت 
ملک ورامین=== از مالکیت شرکت تعاونی مسکن شهرداری ورامین === محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود   ، اعتراض 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .م الف 2۱8
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۹/7/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/7/۱۵
محمد رحیم پور راینی

رئیس ثبت اسناد و امالك 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

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

موضوع  اول  هیات   .....۱۳۹۹60۳0۱06000۱۹۱2......... شماره  رای  برابر 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
از ری در ===  بشماره شناسنامه۵027 صادره  اله  نعمت  فرزند  ناصریان  یونس 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۵0 متر مربع پالك 
شماره 2۱۹۵ فرعی از ۱2 اصلی واقع در قریه خیرآباد تهران بخش حوزه ثبت 
ملک ورامین=== از مالکیت حسین امینی === محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م اف 2۱۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۹/07/0۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/07/۱۵

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالك 

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

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

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

اصالحی  رای  و   ۱۳۹860۳0۱06000۵۵74 ره  شما رأی  بر  ا بر
وضعیت  تکلیف  تعینی  قانون  موضوع  اول  هیأت   ....۱۳۹۹60۳0۱06000۳482
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی بختیاری فرزند حسین 
بشماره شناسنامه ۱ صادره از ورامین در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن از پالك شماره ۱ فرعی از۱0 اصلی قطعه اول تفکیکی به مساحت ۱78/2۱ 
مترمربع واقع در قریه موسی آباد کاشانی تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین 
از مالکیت رضا برزم  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
از اخذ رسید، ظرف  اداره تسلیم و پس  به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
مدت یک ماه از تاریخ تسلمی اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
۱۹۳ث/مالف

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/6/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/6/۳0

محمد رحیم پور راینی-رئیس ثبت اسناد و امالك
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محمد حسین زاده

در حالي که آخرین قسمت از سریال دل به زودي 
پخش خواهد شد و این سریال توانسته مخاطبان زیادي 
سریال هاي  پرانتقادترین  از  یکي  اما  کند  جذب  را 
سال هاي اخیر شبکه نمایش خانگي هم بوده است. 
این سریال که چهره هاي شاخص متعددي را به عنوان 
هجوم  مورد  ابتدا  همان  از  داشت  اختیار  در  بازیگر 
انتقادها قرار گرفت و با اینکه مخاطبان زیادي آن را 
رضایت  از سریال  ولي همان ها هم  مي کردند  دنبال 
چنداني نداشتند. تجمل گرایي و نمایش زندگي مرفه 
بیش از اندازه، آب بستن عجیب و غریب به داستاني 
درنهایت  و  نداشت  را  قسمت  تعداد  این  کشش  که 
نارضایتي بازیگران از وضعیت سریال تنها بخشي از 
حواشي آن بود. در تازه ترین اتفاق پیرامون این سریال، 
سعید راد، بازیگر کهنه کار و محبوب این سریال روز 
گذشته در یک گفتگوي طوفاني از بازی در این سریال 
ابراز نارضایتی کرد که سخنان او به سرغت واکنش 

کارگردان سریال را به همراه داشت.

سعید راد: با ساخت این سریال ها بیزنس مي کنند!
سعید راد که مهمان تلفنی یک برنامه رادیویی 
بود، در پاسخ به سوال مجری برنامه راجع به حضور 
گفت:  هادی،  منوچهر  کارگردانی  به  دل  سریال  در 
می خواستم بازی در سریال های خانگی را تجربه کنم. 
زود  یا  دیر  چون  نمی کردم  کاش  بگویم  نمی خواهم 
این اتفاق می افتد. اما این کار راضی کننده نبود. چون 
به شکل  را  سناریو  و  بودم  نخوانده  کامل  را  سناریو 
می دادند.  قرار  من  اختیار  در  ۱0صفحه  ۱0صفحه 
حتی زمانی موردی پیش آمد به من گفتند سناریو را 
می خواندی! من راضی نیستم چون برای این نقش ها 
یعني  می کردم،  کار  که  سینمایی  آن  نشدم.  ساخته 

سینمای ۳۵ میلیمتری از بین رفته است.
این چهره شاخص عرصه هنر همچنین در پاسخ 
به این سوال که پدر خانواده چطور بعد از مدتی که در 
کما بوده، یکباره به هوش می آید و تازه همه را هم 
می زند، آیا به چنین مسائلی اعتراض نکردید؟ عنوان 
داشت: اصال مسئله اعتراض نیست. این اشتباهی بود 

که من کرده ام و پای آن ایستاده ام. تا آخر کارم را تمام 
کردم، چون عادت ندارم کاری را قبول کنم و آن را 
به حال خودش رها کنم. تجربه ای بود که برایم جالب 

نبود و امیدوارم هیچ وقت دیگر تکرار نشود. 
سعید راد همچنین گفت که خودش این سریال 
را در زمان پخش دنبال نکرده و در این باره توضیح 
اینکه می دانستم  برای  دنبال نکردم،  را  این کار  داد: 
چه خبر است. مطمئنا اذیت می شدم. من جلسه هفتم 
و هشتم فیلمبرداری، فهمیدم اما چون تعهد داده بودم 

باید ادامه می دادم. سعی کردم فضایی باشد که گروه 
اذیت نشود. من همیشه یک چیزی را گفتم، آدم هایی 
که فکر می کنند کارهای بزرگ می کنند خودشان باید 
بزرگ شوند و بزرگ فکر کنند. اگر نمی توانند بزرگ 
فکر کنند حتما نمی توانند کارهای بزرگ انجام دهند. 
بلبشویی  است!  همین  نمایش خانگی  و  ما  سینمای 
است که همه از هم دفاع  می کنند. کارگردان چیزهایی 
می گوید که من تا به حال نشنیدم و دفاع هایی می کنند 
که قابل تامل است. فضای مجازی در این میان، همه 

را هدف قرار می دهد. مردم به خودشان حق می دهند 
هر نوع توهین و تشویق بی موردی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم 
در این چند سال مخاطب را جذب سریال های ترکیه ای 
و خارج از کشور کرده ایم و هیچکس هم مقصر نیست، 
تصریح کرد: فقط تعجب می کنم چرا تلویزیون با این 
مدیران الیق و بودجه های خوب، این چیزها را درست 
چیزهایی  طرف  به  مردم  نیستند.  جذاب  که  می کند 
می روند که شاد باشد و یکسری چیزهایی ببینند که 
زندگی را به قول امروزی ها به سمت الکچری بازی 
می کنند  اشتباه  آنقدر  هم  بازیگران  انتخاب  در  ببرد. 
اینطور  برای  بیات  ساره  و  بهداد  حامد  چهره  چراکه 
نقش ها ساخته نشده اند. چون آنقدر افسرده، غم بار و 

سن باال هستند.
اعتراض  که  سوال  این  به  پاسخ  در  راد  سعید 
نداشتید؟ تصریح کرد: اعتراض کردم اما دیدم که من 
باشم یا نباشم فرقی نمی کند. برای عشق و عاشقی 
صورت شان شاد نیست که مردم همذات پنداری کنند! 
ضدقهرمان   و  است  فوق العاده ای  بازیگر  بهداد  حامد 
خوبی است. اما مگر من خودم در نقش پدر چه کاری 
و  طرح  با  خواستم  قدری  اوایل  بکنم؟  می توانستم 
اصوِل خودم پیش بروم اما دیدم فضا اینطوری نیست. 
می خواهند زود بگیرند و تمام کنند! 20 قسمت را ۳0 
قسمت و ۳0 قسمت را 40 قسمت کنند و اکر یک مقدار 
جا داشت حتی ۵0 قسمت هم سریال را درمی آورند. 
کنند!  تجارت  می خواهند  و  نیستند  مهم  مردم  چون 
من این شناخت را دارم که بگویم اشتباه کردم و سعی 
می کنم دیگر این کار را نکنم. چون من هم که 70 
فیلم پشتم است، دارم به مخاطب توهین می کنم و 

این قشنگ نیست!

منوچهر هادي: پاي سریالم ایستاده ام!
به  تاختن  و  راد  سعید  طوفاني  مصاحبه  از  بعد 
کارگردان و سازندگان سریال دل، منوچهر هادي که 
یکي از کارگردانان پرکار این سال هاي سینما و شبکه 
خانگي بوده، به سرعت واکنش نشان داد و در صفحه 
خود یادداشتي را خطاب به سعید راد منتشر کرد. در 
یادداشت منوچهر هادي آمده: سعید راد عزیز، خودت 

بچه ها سعید جون صدات کنن.. سعید  داری  دوست 
جون، اگر به هر دلیلی این همکاری به سلیقه شماخوش 
نیامده و خاطر زیبای شما را آزرده، من تمام قد به احترام 
شما، مهربانیهایت و سابقه درخشانت در حوزه بازیگری 
می ایستم و فقط به خاطرات خوبی که در پشت صحنه 
با شما داشتم فکر می کنم. هر نقدی به سریال دل و 
بازی شما هست اشکال من است و این را می پذیرم. 
با تمام وجودم و همه تالشم سریال دل را ساخته ام و 
پای کارم چه خوب و چه بد ایستاده ام. از همه کسانی 
که به هر دلیلی با سریال دل ارتباط برقرار نکردند هم 

عذرخواهی می کنم.

حسادت  هادي  منوچهر  جایگاه  به  ناصر:  یکتا 
مي کنند!

و  راد  سعید  مصاحبه  از  بعد  عجیب تر  اتفاق  اما 
و  افتاد  اتفاق  او  به  خطاب  هادي  منوچهر  یادداشت 
زیر پست  ناصر  یکتا  و غریب  کامنت عجیب  آن هم 
بازیگران  از  خود  که  ناصر  یکتا  بود.  هادي  منوچهر 
این سریال بود و اتفاقا نقش دختر سعید راد را بازي 
مي کرد، با لحني تند که عصبانیت در آن مشهود بود، 
به دفاع از همسر خود پرداحت و خطاب به منوچهر 

هادي نوشت: عزیزم در این دوران خیلی از آدم ها یاد 
گرفتن که تعریف ها را مال خودشان کنند و انتقادات 
تو  بلند  جایگاه  که  حقا  بدهند.  حواله  دیگران  به  را 
برای  آن  به  رسیدن  وسوسه  و  است  تحسین برانگیز 
بعضی حسادت را جایز مي کند. مي دانم که حرف های 
نابجا را به دل نمي گیری و مي دانم که نادرند کسانی 
اینقدر خالصانه برای کارشان زحمت مي کشند و  که 
جواب دشمنان و کینه توزان را هم با مهربانی مي دهند.

چه  به  خطاب  ناصر  یکتا  نوشته  این  واقعا  اما 
کسي بود!؟ خطاب به سعید راد؟ آیا سعید راد با آن 
کارنامه درخشان و نزدیک به ۵0سال سابقه بازیگري 
دارد!؟  هادي  منوچهر  جایگاه  به  حسادت  به  نیازي 
کینه توزي سعید راد با منوچهر هادي چه دردي را از 
او دوا مي کند؟ اصال سریالي که هر روز مورد آماج 
حمالت منتقدان و مخاطبان قرار گرفته، چرا باید تا 
این اندازه بستري براي حسادت دیگران باشد؟ یکتا 
ناصر باید بیش از این در صحبت ةاي خود دقت داشته 
باشد و ابتدا کمي فکر و تامل و سپس صحبت کند. 
هرچند اصال نیازي نبود که در این فقره خودش را 
وسط بیندازد و جایي که اصال او خطاب قرار نگرفته، 

دخالت کند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای 
اطالع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مردم دیار همیشه سبز مازندران 
نسبت به میزان سالمتی دانش آموزان و کادر آموزشی دست به 
امری مهم زده و با ترویج فرهنگ خود مراقبتی سعی بر باال بردن 
سطح سالمت دانش آموزان مازندران دارد.در آستانه بازگشایی 
را می خوانیدکه   گزارشی  آغاز سال جدید تحصیلی  و  مدارس 

الزامات بهداشتی در مدارس مورد بررسی قرار گرفته است.
پروتکل های بهداشتی که در آستانه بازگشائی مدارس و 

آغاز سال جدید تحصیلی باید مورد توجه قرار گیرد؛
الزاماتی برای سالمت دانش آموزان!

در گفتگو با دکتر قاسم اویس سرپرست معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

هفت ماهی است که ورود ناگهانی و بدون دعوت یک دشمن نامرئی 
سیستم آموزشی کشورمان را با مشکالتی روبرو کرده است. میلیون ها دانش 
آموز باالجبار از پشت نیمکت ها و کالس درس به خانه هایشان کوچانده شده 
اند ودرس و مباحثه های علم آموزی را درون فضای مجازی و یا تلویزیون دنبال 
می کنند. هر چند با اتمام سال تحصیلی گذشته، چشم امید متولیان امر با پایان 
حضور این میهمان ناخوانده بود اما انگار کرونا سمج تر از این برآوردها بود. به هر 
ترتیب ممکن برگ های تقویم باز هم ورق خورد و موعد آغاز درس و مدرسه از 
راه رسید. باز هم دغدغه های خانواده ها درباره اینکه فرزندانشان در سال جدید 
تحصیلی چه اتفاقی را تجربه خواهند کرد؟ آیا مخاطرات کرونا اجازه بازگشایی 
کالس ها را خواهد داد یا باز هم شکل آموزش از راه دور را شاهد خواهیم بود؟

*بازگشت به گذشته
از اسفند۹8 که شیوع ویروس کرونا منجر به تعطیلی مدارس در کشور 
شد، مسائلی چون سالمت دانش آموزان و معلمان، زمان بازگشایی مجدد، 
نحوه برگزاری امتحانات، روش های متنوع ارائه آموزش و... از موضوعاتی بود 
که مورد بررسی قرارگرفت. چرا که این شرایط غافلگیر کننده، نباید توقف غیر 
قابل جبرانی را در آموزش دانش آموزان به وجود می آورد. از ویژگی های سال 
جدید تحصیلی در جهان و کشور ما نگرانی از شیوع بیماری کووید ۱۹ است و 
اظهارنظرها حاکی ازضرورت برنامه ریزی برای وضعیت های متغیر است. عدم 
قطعیت و ناپایداری شرایط ایجاب می کند تا برنامه ریزی ها درعرصه های مختلف 
از انعطاف برخوردار باشد تا خدمت رسانی نهادها و دستگاه ها با کمترین وقفه 
ممکن روبه رو شود و امکان ارائه خدمات موثر و فراگیر در هر زمانی میسر باشد.

*سالمت دانش آموزان، اولویت اصلی
بهداشت، ایمنی و سالمت دانش آموزان و معلمان در سال تحصیلی 
و  آموزش  وزارت  و  کشور  و سالمت  بهداشت  متولیان  اصلی  جدیداولویت 
پرورش است. ستاد ملی مقابله با کرونا با همکاری آموزش و پرورش در شرایط 
موجود آخرین اطالعات و راهنمایی های مربوط به مسائل بهداشتی مدارس  
را اجرا خواهد کرد.هر بحران، فرصتی برای کمک به کودکان و نوجوانان برای 
یادگیری است که بتوانیم جامعه ای امن تر و دلسوزتربسازیم. داشتن اطالعات 
درست درباره بیماری کرونا به از بین بردن ترس و نگرانی های دانش آموزان 
نسبت به بیماری کمک می کند و آنها را برای مقابله با هرگونه پیامد ثانویه بیماری 

بر زندگی شان آماده می سازد. 
*سه گانه های آموزشی

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش بر این باوراست که درشروع سال 
تحصیلی که از ۱۵ شهریور است همه دانش آموزان باید تحت آموزش قرار بگیرند  
اما کیفیت عرضه خدمات آموزشی می تواند به صورت حضوری، نیمه حضوری، 
تلویزیونی، بسته های آموزشی یا شبکه شاد باشد.توجه داشته باشید که برای باز 
نگه داشتن مدارس به شکلی ایمن، و یا بازگشایی مدارس پس از تعطیلی، باید 
مالحظات بسیاری را در نظر داشت، که در صورت رعایت صحیح می تواند به 
ارتقای سالمت عمومی بیانجامد.قبل از همه چیز باید آگاهی کامل در ارتباط با 
این بیماری داشته باشیم و بدانیم این ویروس چیست چگونه منتقل می شود و 

راه های پیشگیری از آن چگونه است.
*بیماری کرونا چیست؟

کویید ۱۹بیماری ناشی از یک نوع جدید از ویروس کرونا است. این بیماری 
در ابتدا با عبارت «ویروس کرونای جدید معرفی شد. این ویروس، یک ویروس 

جدید است و از خانواده ویروس های تنفسی است.
*زندگی با فاصله گذاری اجتماعی 

دکتر قاسم اویس سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران  بر این باور است که در حال حاضر وضعیت گسترش بیماری به 
گونه ای است که نمی توان گفت چه زمانی می توان به زندگی عادی برگشت و 
شاید بتوان گفت که این گونه زندگی با فاصله گذاری اجتماعی، تا مدت ها به عنوان 

روش زندگی معمولی باید در نظر گرفته شود. مطالعات دقیق نشان داده که 
فاصله گذاری اجتماعی در بعضی همه گیری ها تا بیش از ۹۵ % در کاهش موارد 
و گسترش بیماری نقش داشته است. اما شرط اساسی آن است که از ابتدای 
امر به درستی برای آن برنامه ریزی و همه جوانب علمی و اجرایی آن در نظر 
گرفته شده باشد. در ابتدا انتظار این است که این موضوع برای همه روشن شده 
باشد که برای اثربخشی استراتژی فاصله گیری اجتماعی اقدامی طوالنی مدت 
است که در طول زمان به اجرا در خواهد آمد.  به عنوان یک قانون، بازگشت 
به مدرسه برای هر فرد)اعم از کارکنان، دانش آموزان و معلمین( زمانی متصور 
است که احتمال ابتالی ایشان و یا انتقال به دیگران به حداقل ممکن رسیده 
باشد به طوری که در صورت احتیاط های الزم احتمال انتقال بیماری به ایشان 

و یا دیگران وجود نداشته باشد.. 
*عالئم  بیماری و راه های انتقال 

وی با تاکید بر فاصله گذاری اجتماعی و رعایت الزامات سالمت و بهداشت 
مدارس گفت: شناسایی راه های انتقال عامل ایجادکننده بیماری کرونا نقش 
مهمی در کنترل آن دارد. اگر چه در مورد راه های انتقال نکات زیادی تا به حال 
عنوان شده است؛ به عنوان یک اصل کلی، ویروس های تنفسی به طور عمده 
از طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می 
شوند. طبق آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان از طریق 
سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان می باشد. این ویروس می تواند در 
فاصله ۱ تا 2 متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس 
دست ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درب ها، میز 
و صندلی، شیرآالت ، نرده پله ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است که به 
طور عمومی و مشترك استفاده می شود.سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران با بیان اینکه مدارس مکلف به اجرای دستورالعمل بهداشتی 
ستاد کرونا هستند اظهارداشت: جهت بازگشایی مدارس موارد ذیل باید مورد 

توجه دقیق قرار گرفته و اجرا شود:
۱- انجام ارزیابی  وضعیت آمادگی و برنامه مدرسه، شرط الزم برای 
بازگشایی است. پس از بازگشایی الزم است ارزیابی های دوره ای )هر دو هفته 
یک بار( برای اطمینان از حفظ آمادگی الزم مطابق چک لیست ، توسط ناظران 

بهداشت مدارس دو حوزه صورت پذیرد.
2- نیروی انسانی آموزشی و نظارتی در امور بهداشت از جمله مراقب 
سالمت در آموزش و پرورش و یا کارشناس بهداشتی از مرکز خدمات جامع 
سالمت و یا خرید خدمات بهداشتی از اشخاص حقیقی/ حقوقی، باید تأمین شود. 
۳- هر مدرسه با توجه به جمعیت دانش آموزی نیازمند حداقل یک نیروی 
خدماتی آموزش دیده به منظور اجرای برنامه مدون نظافت و ضدعفونی، دفع 

بهداشتی زباله، نظارت بر وجود صابون مایع و...  است. 
4- ستاد مدیریت استاني بیماري کرونا الزم است کانال های ارتباطي در 
خصوص دریافت و رسیدگي به موارد شکایات و تخلفات را به طور سراسري 

به مخاطبان اعالم کند. 
۵- برنامه  برای پایش و گزارش دهی طراحی شده که الزم است که 
وضعیت مدرسه )بهداشت محیط، موجودی شوینده ها و...(، گزارش اقدامات 
انجام شده و تعداد دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدرسه مشکوك یا بیمار 

)در صورت وجود( به صورت ماهانه ثبت شود.
6- به همهی دانش آموزان، معلمین و کارکنان مدرسه نحوه پیشگیری و 
کنترل بیماری کرونا و رفتارهای بهداشتی و سالمت  محور متناسب با گروه های 

سنی مختلف به صورت دورهای آموزش داده شود 
7- خانواده ها و نیز دانش آموزان باید از عالئم بیماری کووید-۱۹ مطلع 
باشند. به صورتی که بدون ایجاد اضطراب در ایشان عالئم بیماری را بشناسند 

و بدانند که در صورت وجود هر یک از عالئم در دانش آموز یا اعضاء خانواده، از 
فرستادن دانش آموز به مدرسه خودداری کنند. به این منظور، عالوه بر شبکه های 
ملی، استانی و شهرستانی، استفاده از کانال های مجازی اختصاصی مدارس برای 

اطالع رسانی در مورد بیماری و ارائه موارد الزم، ضروری است.
*اصول بهداشتی در مدارس

بازگشایی مدارس منوط به داشتن امکانات کامل ضدعفونی در مدارس 
تأمین صابون و محلول های مناسب ضدعفونی کننده دست و امکان فاصله 
گذاری مناسب برای صندلی ها در کالس¬های درس و سالن های مدارس 
می باشد. اقالم اشاره شده باید به مقدار کافی و متناسب در محل موجود باشد. 
۱. مراکز پیش دبستانی و استثنایی به دلیل عدم توانایی کودکان در رعایت 

اصول بهداشتی. آخرین گروه برای بازگشایی خواهد بود.
2. حداکثر حضور افراد در کالس ها با احتساب حداقل یک متر فاصله به 

مدت حداکثر یک ساعت در هر جلسه پیش بینی شود. 
۳. قراردادن صندلی، نیمکت، کامپیوتر و ... دانش آموز و نظایر آن در 

فواصل الزم و ایمن حداقل یک متر با فاصله طولی و عرضی
4. در مدت زمان حضور در مدرسه تمامی دانش آموزان، معلمین و کارکنان 

می بایست از ماسک استفاده کنند.
اطالع  تا  برخورد،  پر  و  فعالیت های ورزشی جمعی  تمامی  انجام   .۵
ثانوی در مدارس ممنوع می باشد. اما فعالیت ورزشی انفرادی در محیط های 

باز بالمانع است.
6. مواجهه چهره به چهره کارکنان کاهش یابد و سعی شود از تلفن، شبکه 
های اجتماعی و ویدئو کنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که 

در داخل یک ساختمان هستند استفاده شود.
7. از تجمع در اتاق کار، آبدارخانه، اتاق کپی و هر جایی که کارکنان می 

توانند تجمع کنند. خودداری شود.
8. در صورت امکان سرویس های ایاب و ذهاب حذف و از خودروهای 
شخصی برای جا به جایی دانش آموزان استفاده شود، در صورت فعال بودن 
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و دانش آموزان، در خودرو سواری و بدون 
احتساب راننده حداکثر سه نفر، در ون، مینی بوس و اتوبوس با چیدمان سرنشین 
به صورت ضربدری و حداکثر ۵0% درصد ظرفیت، برای جا به جایی کارکنان 

و دانش آموزان استفاده شود. 
از بزرگترین کالس ها برای حضور دانش آموزان استفاده  ۹.ترجیحاً 
شود. می توان از سالن های امتحانات یا نمازخانه ها در این موارد استفاده کرد.

۱0. در صورت امکان و با توجه به شرایط . می توان کالس های درسی 
را در فضای حیاط تشکیل داد. استفاده از چادر برای ایجاد سقف موقت در حیاط 

یا پارکینگ مدارس نیز می تواند یک راهکار باشد.
مسابقات،  اردوها،  قبیل:  از  ها  برنامه  فوق  و  صبحگاه  مراسم   .۱۱
گردهمایی ها، جشنواره ها و سایر رویدادهایی که موجب تجمع و ازدحام می 

شود، لغو شود.
۱2. استراحت بین کالس های دانش آموزان در حداقل زمان و در زمان های 

مختلف، بین کالس ها انجام شود.
۱۳. ساعت شروع و پایان مدرسه به گونه ای تعیین شود که از هم زمانی 

رفت و آمد دانش آموزان و ازدحام جلوگیری شود.
به محیط  افراد و اشخاص متفرقه  از ورود و تردد  المقدور  ۱4. حتی 
مدرسه جلوگیری شود و شیوه های پاسخگویی به گونه ای باشد که فاصله 

گذاری اجتماعی رعایت شود.
*بهداشت مواد غذایی

۱. فعالیت بوفه ها و پایگاه تغذیه سالم 
مدارس ممنوع است.

2. سرو غذای گرم برای معلمان، دانش 
آموزان و کارکنان در مدرسه مجاز نمی باشد.

۳. تردد افراد به آبدارخانه مدرسه مجاز نمی 
باشد. استفاده از فالسک های شخصی و کتری 

های بزرگ برای اتاق معلمان توصیه می شود.
4. از دست  به دست کردن مواد غذایی و 
ساندویچ های خانگی توسط دانش آموزان جداً 

خودداری شود.
۵. از خریدن مواد غذایی از فروشندگان 

دوره گرد خودداری شود.
6. دانش آموزان و کارکنان ترجیحاً از آب  
بطری شده که قبل از مصرف روی بطری آن 

شسته شده است، استفاده کنند. 
7. توصیه می¬شود دانش¬آموزان میان 

وعده خود را در منزل تهیه و جهت استفاده با بسته بندی مناسب به مدرسه بیاورند.
8. در صورت مصرف میوه، باید به طور کامل و بر اساس اصول بهداشتی 

شستشو شده و پوست آن گرفته شود.
*بهداشت و حفاظت فردی

۱. از دست دادن و رو بوسی با یکدیگر پرهیز شود؛
2. فاصله حداقل ۱ متر جهت پیشگیری از بروز بیماری رعایت شود؛

۳. شستن مرتب دست ها با آب و صابون و یا استفاده از مواد ضدعفونی کننده 
بر پایه الکل؛

4. استفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک برای تمامی کارکنان، 
معلمین و دانش آموزان الزامی است؛

۵. داشتن کارت بهداشت برای کارکنان آبدارخانه و سرایداری الزامی است؛
6. گواهی سالمت مستخدمین و سرایداران مدارس و رانندگان وسایل نقلیه و 

سرویس مورد استفاده دانش آموزان مورد نظارت وکنترل قرار گیرد.
7. نیروهای خدماتی در هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی، ماسک، چکمه و 

دستکش استفاده کنند؛
8. برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحاً از سیستم تشخیص چهره/ کارت¬خوان 
کارکنان استفاده کنید؛ در صورت فراهم نبودن شرایط ذکر شده نسبت به تهیه 

و استفاده از وسایل ضدعفونی دست اقدام شود.
۹. استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه¬کردن )در صورتی که 
دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

۱0. عدم استفاده از دستمال مشترك برای تمیزکردن میز و صندلی و سایر وسایل 
از شستن یا ضدعفونی  بینی و دهان قبل  با چشم،  از تماس دست ها   .۱۱

خودداری شود؛
۱2. شستن و ضدعفونی مرتب دست به ویژه قبل از دست¬زدن به بینی، دهان و 
چشم قبل از غذا خوردن، بعد از دستشویی و بعد از پایان کار و بعد از ورود به منزل

۱۳. قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن را بگذارید تا میکروب ها 
در هوا پخش نشوند. 

۱4. در نمازخانه ها استفاده از مهر و سجاده شخصی و رعایت فاصله ایمن 
ضرورت دارد؛

۱۵. از همراه داشتن هرگونه وسایل اضافی از قبیل وسایل الکترونیکی، ساعت، 
وسایل تزئینی، کتاب¬های کمک آموزشی و ...  غیرضروری، به ویژه توسط 

دانش آموزان خودداری شود.
۱6. هر یک از معلمان و دانش¬آموزان بهتر است محلول ضدعفونی کننده دست 

شخصی همراه داشته باشند.
۱7. مسئولین مدرسه باید آموزش شستشوی مرتب و مکرر دست با آب تمیز 
و صابون مایع و استفاده از محلول الکل یا ژل ضدعفونی کننده دست را برای 
معلمان، کارکنان و دانش¬آموزان اعمال کند. در صورت امکان، ژل یا محلول 
با پایه الکل ضدعفونی کننده دست را در همه کالس های درس قرار داده شود.

۱8. گچ و یا ماژیک وایت برد مورد استفاده معلمان و دانش¬آموزان 
جدا باشد. در صورت امکان، دانش آموزان گچ/ ماژیک وایت برد شخصی به 

همراه داشته باشند.
۱۹. ترجیحاً معلمان و دانش¬آموزان، لیوان کاغذی یک بار مصرف و 

دستمال کاغذی به همراه داشته باشند.
20. دانش آموزان باید از لوازم التحریر شخصی استفاده کنند.

*شیوه نامه شستشوی صحیح و کامل دست ها
دکتر قاسم اویس شیوه نامه شستشوی صحیح و کامل دست ها در مدارس 

را به شرح زیر عنوان کرد:
قدم اول: شیر آب را باز کنید و دست ها را زیر شیر خیس کنید

قدم دوم: به میزان کافی به دست ها صابون بزنید تا دست هایتان به 
خوبی به صابون آغشته شود

قدم سوم: به تمام سطوح دست ها، ازجمله پشت دست ها، بین انگشت 
ها و زیر ناخن ها، برای حداقل 20 ثانیه کف بمالید.

قدم چهارم: دست ها را زیر شیر آب کامل بشویید.
قدم پنجم: دست ها را با پارچه خشک و تمیز، دستمال، حوله یکبار مصرف 

یا خشک کن برقی خشک کنید.
دست های خود را بارها در طول روز بشویید، به خصوص قبل و بعد از 
غذا، بعد از فین کردن بینی، سرفه یا عطسه، رفتن به دستشویی/ استفاده از 
سرویس بهداشتی و هر زمان دیگری که دست هایتان به وضوح کثیف هستند.

 درصورت عدم دسترسی به آب و صابون، از محلول های الکلی یا ژل 
ضدعفونی حداقل 60 %الکل استفاده کنید. اگر دست ها به وضوح کثیف هستند، 

همیشه آن ها را با آب و صابون بشویید.
*۱۰ وظیفه مدرسه

مدارس، رکن اصلی بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده و عنصر 
کلیدی تداوم و استمرار آموزش و یادگیری در طول سال تحصیلی در وضعیت های 
سه گانه و روش های آموزشی مختلف محسوب می شوند و متشکل از تمام معاونان، 
مربیان، معلمان، شورای مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، شورای دانش آموزی، 
بسیج دانش آموزی و انجمن اسالمی دانش آموزی است که با مسئولیت مدیر 

مدرسه عالوه بر وظایف قبلی عهده دار مسئولیت های زیر است:
۱. حضور مداوم و فعال مدیر و تمام همکاران در شبکه آموزش دانش آموزی 

شاد به عنوان بخشی از محیط کار
2. شناسایی، ثبت نام، آموزش و نگهداشت تمام دانش آموزان مدرسه و عضویت 

آنها در شاد
۳. اصالح اطالعات و مشخصات همکاران و دانش آموزان مدرسه در سناد برای 

تشکیل کالس ها در بستر شاد
4. تعیین روش دسترسی دانش آموزان به هر  یک از 
روش های آموزشی متناسب با شرایط و اقتضائات هر 

کدام از آنها
۵. پایش مستمر کیفیت ارتباط و تعامل دانش آموزان 
با معلمان و دبیران و کنترل مستمر و مداوم جریان 
آموزش تک تک دانش آموزان با روش های ذکرشده در 

وضعیت های سه گانه
6. تعامل و ارتباط بین خانواده ها و دانش آموزان با استفاده 
از فرصت های مختلف حضوری، غیرحضوری و مجازی

7. ضدعفونی مستمر کالس ها، سرویس های بهداشتی 
و محیط مدارس با مشارکت اولیا و نهادهای مسئول

8. نظارت بر وضعیت بهداشتی سرویس های ایاب و 
ذهاب دانش آموزی و توجیه والدین

۹. تعامل مستمر با راهبران آموزشی، کارشناسان معین 
و مسئوالن ادارات آموزش و پرورش

۱0. حضور مستمر مدیر و کارکنان اجرایی مدرسه در محل 
کار در تمام روزهای کاری هفته در تمام و وضعیت ها

رعایت پروتکل های بهداشتی برای پیشگیری از بیماری کرونا و کنترل آن در مدارس


