
سخنگوی وزارت بهداشت:

رعایت پروتکل های بهداشتی در انتخابات ضروری است

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در تغییرات 
اخیر مجلس تعدیل تورم در نرخ مالیات بر عایدی 
سرمایه لحاظ می شود یعنی تورم را از دل آن دارایی 
بیرون می کشند و پس از آن مشمول مالیات می شود، این موضوع 

مورد نظر کمیسیون مربوطه در مجلس است.
هادی ترابی فر درباره نقدهایی که از قانون مالیات بر عایدی 

سرمایه می شود از جمله عدم تفکیک مردم عادی با سوداگران در 
مشمولیت مالیاتی، اظهار داشت: قانون عایدی بر مسکن سوداگران 
را از مردم عادی تفکیک کرده  است و تمام جوانب در این زمینه 
دیده شده و معافیت هایی که در این طرح لحاظ شده بسیاری از 

مردم را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف می کند. 
صفحه 3

مرکز آمار: کمتر از 1 درصد ؛ بانک مرکزی 3/6 درصد!

اختالف عجیب 
در شاخص رشد اقتصادی ایران!

توییت ایالن ماسک موجب ثبات بیتکوین شد!
ماندن  باقی  در  بیتکوین  موفقیت 
افزایش  باعث  دالر  هزار   ۴۰ باالی  در 
جدید  رالی  آغاز  به  نسبت  ها  امیدواری 

آن شده است.
افزایش  با  همزمان  سی ان بی سی،  گزارش  به 
امیدواری ها نسبت به آغاز دور جدید صعود بیتکوین 
و سایر ارزهای دیجیتالی، شرکت مایکرواستراتژی- از 
جمله بزرگ ترین سرمایه گذاران سازمانی در بیتکوین- 
بیتکوین  دیگر  دالر  میلیارد  نیم  حدود  کرد  اعالم 
خریداری می کند. آمارها همچنین حاکی از آن است 
که دارندگان بزرگ بیتکوین موسوم به نهنگ ها در 
حال انتقال مقادیر قابل توجهی از دارایی های خود از 

صرافی ها به کیف های پولشان هستند.  
صفحه 3

رئیس اداره منابع طبیعی لنگرود عنوان کرد

رفع تصرف 6۲۰۰ متر مربع
 از اراضی ملی لنگرود

5
ایران یکی از شانس های اصلی صعود به جام جهانی است

صفحه 6
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

6ورزش
اسکوچیچ: 

خوشحالم از اینکه 
سرمربی ایران 

هستم

4ایران زمین
شبکه های زیرساخت 

ارتباطی برای 
برگزاری انتخابات 

ایالم مهیا است

هنگ 7فر

از  بعد  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  اسکوچیچ،  دراگان 
پیروزی تیمش برابر عراق و صعود به عنوان صدرنشین به 
مرحله بعد انتخابی جام جهانی اظهار کرد: تورنمنت خیلی سختی 
بود. فشار چهار بازی که باید حتما پیروز می شدیم، باعث شد 

کار ما سخت شود. 

ارتباطات  ارتباطی شرکت  پایداری شبکه  و  حفظ  راستای  در 
سطح  در  شبکه  پشتیبان  مسیرهای  تامین  ضمن  زیرساخت 
تجهیزات  بهمراه  کارشناسان فنی  به استقرار  استان نسبت 
مربوط به شبکه، استمرار گشت های شبانه روزی فیبر نوری 
در مسیرهای ارتباطی و آماده باش کامل نیروهای فنی در ایام 

انتخابات اقدام نموده است.

عضو شورای کتاب کودک، با اشاره به دستاوردهای زندگی 
از  را  آگاهی  و  خرد  تولدش،  سالروز  در  میرهادی  توران 
بنیان گذاری  با  که  دانست  کودکان  برای  او  خواسته های 

دائره المعارف کتاب کودک، میسر شد.

خرد و آگاهی، 
خواسته میرهادی 

برای کودکان ایران 
بود

مالیات بر عایدی سرمایه فقط شامل سوداگران می شود! لغو منع تردد شبانه 
در ۲۷ و ۲۸ خرداد

در  شبانه  تردد  منع  طرح  درباره  هادیانفر،  سیدکمال  سردار 
هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: برابر ابالغ معاون 
امنیتی – انتظامی وزارت کشور و رئیس کمیته امنیتی – اجتماعی 
و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر لغو ممنوعیت تردد شبانه در شب 
های منتهی به انتخابات این طرح در تاریخ ۲۷ و ۲۸ خرداد ماه اجرا نخواهد شد.  
صفحه ۲

ممکن  که  دادند  هشدار  نفتی  کارشناسان 
است قیمت نفت خام در سال جاری میالدی به 

۱۰۰ دالر برای هر بشکه برسد.
به گزارش خبرگزاری پلتس، کارشناسان برجسته بازار 
نفت پیش بینی می کنند که ممکن است قیمت نفت امسال 

به ۱۰۰ دالر برای هر بشکه برسد.

ی  ها ر کشو ن  ما ز سا ند  معتقد ن  سا شنا ر کا ین  ا
پالس(  )اوپک  متحدانش  و  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
زیرا خطر کمبود  کند،  قیمت ها سقفی مشخص  برای  باید 
آینده  بالقوه قیمتی در سال های  عرضه نفت و شوک های 

همچنان وجود دارد.
صفحه 3

قیمت هر بشکه نفت ۱۰۰ دالر می شود!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مدیریت  و  منابع  توسعه  معاون 
به  واکنش  در  پزشکی  نظام  سازمان 
واکسن  برای  اضطراری  مجوز  صدور 
که  دارد  وجود  اراده ای  گفت:  برکت 
زودتر  چه  هر  را  داخلی  واکسن های 
و  کنند  توزیع  عمومی  عرصه  در 
انجام  آنها  با  را  عمومی  واکسیناسیون 

دهند!
توسعه  معاون  تاجرنیا«  »علی 
منابع و مدیریت سازمان نظام پزشکی، 
بر فروش  اخباری مبنی  به  در واکنش 
شهر  مناطق  برخی  در  فایزر  واکسن 
سخنگوی  اظهارنظر  این  و  تهران 
اینکه  بر  مبنی  دارو  و  غذا  سازمان 
امری  واکسیناسیون  روند  در  تخلف 
اجتناب ناپذیر است، بیان کرد: اینکه گفته 
واکسیناسیون  روند  در  تخلف  می شود، 
اجتناب ناپذیر است، حرف بی جایی است، 
ناپذیر باشد؟! به هیج  باید اجتناب  چرا 

وجه نباید اینطور باشد.
نکته  این  به  باید  داد:  ادامه  وی 
توجه کنیم که واکسن فایزر در ایران به 
شکل رسمی و توسط دولت وارد نشده 
است، بنابراین اگر واکسن فایزر در بازار 
وجود داشته باشد به شکل قاچاق وارد 
شده است، در هر صورت اگر واکسن ها 
توسط دولت وارد شده باشد یا اینکه از 
مسیر قاچاق وارد شده باشد، مشخص 
کار  این  تشخیص  بنابراین  می شود. 

دشوار نیست.
وی ادامه داد: اگر واکسنی از داخل 
شبکه بیرون آورده شود، یک نوع تخلف 

است و به نوعی به دلیل عدم نظارت 
اتفاق افتاده است که به مدیریت شبکه 
بهداشت یا بیمارستان مربوط است، اما 
که  است  این  دارد  وجود  که  مشکلی 
دقیق  رعایت  بهداشت  وزارت  وقتی 
پروتکل ها را انجام نمی دهد، طبیعتا از 
مجموعه های دیگر انتظاری نمی رود تا 

اتفاقات مشابه نیفتد.
هنوز  مثال  به طور  تاجرنیا گفت: 
بخش  در  درمان  کادر  ز  ا بسیاری 
نکردند،  دریافت  واکسن  خصوصی 
این در حالی است که وزارت بهداشت 
را  بخش هایی  و  شده  دوم  فاز  وارد 
می بینیم  حتی  می کند،  واکسیناسیون 

و  تهران  شهرستان های  از  برخی  در 
واکسن  جنوبی  شهرهای  همچنین 
واجد شرایط هستند،  که  افرادی  برای 
وجود ندارد و این شائبه وجود دارد که 
در  را  واکسن ها  بهداشت  شبکه های 
هنوز  که  می دهند  قرار  کسانی  اختیار 

نوبت شان نشده است.
وی ادامه داد: عدم توزیع مناسب 
در  که  افرادی  به  واکسن  تزریق  و 
اولویت های بعدی هستند، ولی واکسن را 
زودتر دریافت می کنند، فضای آشفته ای 
اتفاقی  هر  آن  در  که  می کند  ایجاد  را 

ممکن است بیفتد.
او در واکنش به اظهارات سخنگوی 

سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه کار 
این سازمان پلیسی، امنیتی و شناسایی 
نیست،  واکسن  حوزه  در  متخلفان 
افزود: در هر بخش واکسیناسیون یک 
نماینده حراست و یک نماینده بازرسی 
داشته  حضور  باید  مربوطه  دانشگاه  از 
باشند و این جزو وظایف اصلی مجموعه 
وزارت بهداشت است و قرار نیست کسی 
بنابراین  تا نظارت کند،  بیاید  بیرون  از 
بیفتد،  رابطه  این  در  که  اتفاقی  هر 
مسئولیتش متوجه وزارت بهداشت است.

مهمترین  این  داد:  ادامه  تاجرنیا 
وقتی  است،  بهداشت  وزارت  ضعف 
حاضر نیست، انتقادات را بپذیرد و همه 
انتقادات را به شکلی توجیه می کند که 
و  عیب  هیچ  بهداشت  وزارت  گویی 
نقصی ندارد و همین باعث می شود تا 

ما هر روز شاهد تخلفات بیشتر شویم.
مجوز  صدور  به  واکنش  در  وی 
مصرف اضطراری برای واکسن برکت 
بیان کرد: آنچه مسلم است، این است که 
یک اراده ای وجود دارد که واکسن های 
داخلی را هرچه زودتر در عرصه عمومی 
توزیع کنند و واکسیناسیون عمومی را 
با آنها انجام دهند که یک بخشی از آن 
نیازمند  ما  که  است  نگاه  این  از  ناشی 
می خواهند،  و  نیستیم  خارجی  واکسن 
بخش  کنند،  تقویت  را  نگاهی  چنین 
دیگر هم ناشی از این است که به دلیل 
عدم ورود واکسن به کشور و در تنگنا 
قرار گرفتن شرایط، افراد را به این سمت 

سوق می دهند.

معاون سازمان نظام پزشکی:

تاکید بر استفاده از واکسن های داخلی
 بخاطر عدم واردات واکسن خارجی است!

طرح  بانکی  وام  شنیده ها،  طبق 
میلیون   ۱5۰ از  مسکن  ملی  اقدام 
تومان به ۲5۰ میلیون تومان افزایش 

می یابد.
یک مقام مسئول از افزایش سقف 
وام مسکن ملی به ۲5۰ میلیون تومان 
خبر داد که شامل ثبت نامی های جدید 

می شود.
هرچند این هنوز موضوع به صورت 
رسمی اعالم نشده اما شنیده ها از منابع 
فرایند  که  است  آن  از  حاکی  موثق 
افزایش میزان تسهیالت توسط وزارت 
و  رسیده  انجام  به  شهرسازی  و  راه 
متقاضیان جدید طرح اقدام ملی مسکن 
امکان دریافت تسهیالت ۲5۰ میلیون 

تومانی را خواهند داشت.

می رود  نتظار  ا علت  همین  به 
ملی  اقدام  طرح  وام  سقف  افزایش  با 
بسیار  استقبال  با  طرح  این  مسکن، 

باالیی مواجه شود.

د  محمو « شته  گذ هفته 
محمودزاده«معاون مسکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرسازی از آغاز مرحله پنجم 
 ۲۴6 در  طرح  این  متقاضیان  نام  ثبت 

شهر کشور خبر داده بود و این ثبت نام 
تا پایان روز گذشته ادامه داشت و قرار 
بر این است که به ثبت نامی های جدید 

نیز این وام تعلق گیرد.
باید دید با این میزان تامین مالی 
که به واسطه افزایش سقف تسهیالت 
اعطایی طرح اقدام ملی مسکن صورت 
آورده  سهم  آن  دنبال  به  و  گرفته 
خواهد  کاهش  شدت  به  متقاضیان 
داشت، استقبال مردم تا چه حد افزایش 

خواهد داشت.
گفتنی است در حال حاضر 53۰ 
هزار واحد مسکن ملی در سراسر کشور 
و  داد  قرار  ساخت  مختلف  مراحل  در 
مرحله پنجم ثبت نام مسکنی ملی هم 

آغاز شده است.  

معاون وزیر راه:

وام مسکن ملی ۲۵۰ میلیون می شود

صفحه ۲
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نماینده کرج:
افزایش قیمت چندباره قیمت کاالها با توجه به کاهش نسبی 

ارز توجیهی ندارد
نماینده کرج، گفت: از آنجا که با رشد نرخ ارز، تمامی کاالها را بی حد 
و اندازه گران کردند، افزایش قیمت مواد شوینده با توجه به کاهش نسبی 

نرخ ارز، توجیه و منطق اقتصادی قابل دفاعی ندارد.
مهدی عسگری با اشاره به گرانی افسارگسیخته قیمت مایحتاج مردم 
ازجمله افزایش ۲5 درصدی بهای مواد شوینده، گفت: از آنجا که با رشد 
نرخ ارز، تمامی کاالها را بی حد و اندازه گران کردند، افزایش قیمت مواد 
شوینده با توجه به کاهش نسبی نرخ ارز، توجیه و منطق اقتصادی قابل 
دفاعی ندارد زیرا مواد شوینده در آبان سال گذشته نیز گران شد، بنابراین 
افزایش قیمت چندباره آن توجیهی ندارد. وزیر صمت بهتر است به جای 

سفرهای پیاپی و کم فایده، به مدیریت این مسائل بپردازد.
دولِت خسته گویا تمایلی برای ثبات بخشیدن به شرایط فعلی ندارد

وی به رکود فعلی اشتغال و وضعیت درآمد مردم اشاره کرد و گفت: 
باتوجه به شرایط فعلی مردم، رشد قیمت مایحتاج ضروری روزانه دور از 
انصاف است. در عین حال هر روز شاهد بی ثبات تر شدن بازار کاالهای 
اساسی هستیم. در شرایط پیش آمده، دولت تمایلی برای ثبات بخشیدن به 
شرایط فعلی ندارد بلکه  با دخالت های ناصحیح باعث برهم زدن تعادل در 
بازار عرضه و تقاضا شده تا دالالن بتوانند هر زمانی که بخواهند، نبض بازار 
را در دست گرفته و هر روز شاهد گرانی یکی از اقالم  اساسی مردم هستیم.

بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اینکه دولت در ۸سال گذشته کشور را معطل بیگانگان کرده بود و حتی 
در مقاطعی به مرحله ی بی دولتی رسیدیم، افزود: حضور برخی مسئوالن در 
کمیسیون های تخصصی مجلس و پاسخگویی آنها نیز بیانگر ناهماهنگی، 
عدم برنامه ریزی و نظارت کافی درخصوص تنظیم بازار بود. این بی توجهی 
تأمین کاالهای اساسی موردنیاز مردم در ماه های  بازار و  به ساماندهی 
پایانی عمر دولت تشدید شده و دولت، به جای آن که تالش کند در این 
هفته های پایانی جبران مافات کرده و نارضایتی مردم را کاهش دهد، گویا 

تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها را رها کرده است.
بی توجهی نسبت به ساماندهی بازار از سوی دولت، سئوال برانگیز است

نماینده مردم شریف کرج، فردیس و اشتهارد در ادامه سخنانش گفت: 
عملکرد کنونی دولت این موضوع را به ذهن متبادر می کند که با نزدیک 
شدن به انتخابات ریاست جمهوری، برخی بدشان نمی آید که با تشدید 
گرانی ها از آن بهره برداری سیاسی شود و دولتمردان با فرافکنی عملکرد 
نامناسب خود را به گردن سایر موضوعات مانند تحریم و مذاکرات بیندازند 
و از سوی دیگر این نارضایتی عمومی از وضع اقتصادی که منجربه کاهش 
انگیزه برای مشارکت سیاسی می شود را به گردن نهادهای دیگر بیندازند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت 
نگاه سیاسی، جناحی و حزبی دوری کرده و در تصمیم گیری ها  از  باید 
وضعیت اقتصادی مردم و منافع ملی را مورد توجه قرار دهد، گفت: هرچند 
دولتمردان در مرداد ماه مسئولیت را تحویل می دهند اما باید تا آخرین روز 
به نظارت بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت ها، تامین کاالی اساسی و 

ضروری مردم توجه کرده و پاسخگو باشند.

۲۱۰ نماینده مجلس خواستار انصراف نامزدهای اصولگرا به 
نفع رییسی شدند

نامزدهای  انصراف  خواستار  بیانیه ای  در  مجلس  نماینده   ۲۱۰
اصولگرای حاضر در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به نفع 
امروز  نماینده مجلس شورای اسالمی  رییسی شدند. ۲۱۰  ابراهیم  سید 
»سیدامیرحسین  زاکانی«،  »علیرضا  به  خطاب  بیانیه ای  در  چهارشنبه 
قاضی زاده هاشمی«،»محسن رضایی« و »سعید جلیلی« از آنها خواستند 
تا به نفع »سیدابراهیم رییسی« از ادامه حضور در سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری انصراف دهند.در بیانیه این نمایندگان آمده است: اکنون 
که در فضای جامعه عمومی نشان می دهد که اقبال عمومی مردم به حضرت 
آیت اهلل رئیسی روند افزایشی یافته است، برای شکل  گیری دولتی قوی، 
تمام توان خویش را بکار گیرید و در نخستین گام موثر در این جهت با 
اعالم حمایت از ایشان، زمینه را برای شکل گیری دولتی قوی مهیا نمایید.

قطعا این کناره گیری، خود تالشی برای حضور حداکثری مردم در صحنه 
شکل دهی به دولتی کارآمد و مقتدر خواهد بود.»احمد راستینه هفشجانی« 
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان از استان چهارمحال و بختیاری در مجلس 

شورای اسالمی در گفت و گو با ایرنا این خبر را تایید کرد.

رییس پلیس راهور ناجا خبر داد؛
لغو منع تردد شبانه در ۲۷ و ۲۸ خرداد

خرداد   ۲۸ و   ۲۷ در  شبانه  تردد  منع  لغو  از  ناجا  راهور  پلیس  رییس 
ماه خبر داد.

سردار سیدکمال هادیانفر، درباره طرح منع تردد شبانه در هنگام برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری گفت: برابر ابالغ معاون امنیتی – انتظامی وزارت 
کشور و رئیس کمیته امنیتی – اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا 
مبنی بر لغو ممنوعیت تردد شبانه در شب های منتهی به انتخابات این طرح 

در تاریخ ۲۷ و ۲۸ خرداد ماه اجرا نخواهد شد.  
وی ادامه داد: بنابراین رانندگان می توانند با آرامش خاطر در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت کرده از بابت ثبت تخلفات تردد شبانه در تاریخ 

های ۲۷ و ۲۸ خرداد ماه سال جاری هیچگونه دغدغه ای نداشته باشند.
رئیس پلیس راهور ناجا درباره چرایی لغو این مصوبه در تاریخ ۲۷ خرداد 
ماه گفت: یکی از عوامل اصلی لغو ممنوعیت تردد شبانه در این دوشب، 
جابه جایی صندوق های رأی گیری و تردد عوامل اجرایی و نظارتی در 

حوزه های انتخابیه است.

سخنگوی وزارت بهداشت:
رعایت پروتکل های بهداشتی در انتخابات ضروری است

بهداشتی  پروتکل های  رعایت  گفت:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
مصوب، از سوی نامزدها، عوامل اجرایی و مردم جهت برگزاری انتخاباتی 
به دور از هرگونه خطر بیماری، امری الزم و ضروری است و پایبندی به 
ستاد  مسئوالن  جدی  توجه  مورد  باید  ابالغی  بهداشتی  دستورالعمل های 

نامزدهای محترم قرار گیرد.
دکتر سیما سادات الری درباره برگزاری انتخابات با رعایت پروتکل های 
بهداشتی بیان کرد: ستاد انتخابات کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، پروتکل های بهداشتی مورد نیاز در برگزاری انتخابات 
پیش رو را تهیه کرده است تا سالمت رأی دهندگان و مجریان برگزاری 

انتخابات به شکلی مطلوب تأمین شود.
توجه  با  اظهار کرد:  بهداشت، وی  وزارت  روابط عمومی  اعالم  بنابر 
است  ضروری   ،۱۹ کووید  ویروس  انتقال  در  انسانی  تجمعات  خطر  به 
هموطنان عزیز کشورمان از هرگونه حضور در تجمعات انتخاباتی که رعایت 

پروتکل های بهداشتی در آن نقض شده، خودداری کنند.

سخنگوی ناجا:

۳۰۰ هزار نیروی پلیس امنیت انتخابات را تامین می کنند
عی  جتما ا ن  و معا
تاکید  با  ناجا  سخنگوی  و 
انتظامی  نیروی  که  این  بر 
آمادگی ۱۰۰ درصدی برای تحقق نظم 
داشت:  اذعان  دارد،  انتخابات  امنیت  و 
3۰۰ هزار نیروی پلیس و بسیج امنیت 

انتخابات را تامین خواهند کرد.
سردار مهدی حاجیان، در خصوص 
اقدامات پلیس برای هر چه بهتر برگزار 
شدن انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
گفت:  نیروی انتظامی به عنوان نیرویی 
که وظیفه حفظ امنیت داخلی را برعهده 
دارد در همه حوزه ها باید نقش خود را 

به خوبی و درستی ایفا کند.
ریاست  بات  نتخا ا فزود:  ا وی 
 ۲۸ جمعه  روز  در   ۱۴۰۰ جمهوری 
خرداد ماه بسیار ارزشمند است که مردم 
آینده کشور را با رای خود تعیین کرده و 
از طرف دیگر آینده بهتر و با شکوه تری  
را برای خود رقم می زنند به همین دلیل 
بنده نیز از طرف نیروی انتظامی همه 
انتخابات  در  پرشور  به حضور  را  مردم 
دعوت کرده و اطمینان خاطر می دهم 
خود  توان  تمام  با  انتظامی  نیروی  که 

امنیت  انتخابات را تامین خواهد کرد.
سخنگوی ناجا در ادامه یادآور شد: 
مرکز  تا  مرز  از  پلیس  ماموریتی  حوزه 
مرز  کیلومتر  هزار   ۸ از  بیش  و  است  
را مرزبانی می کند، همچنین در حوزه 
امنیت داخلی در شهرها و روستاها این 

وظیفه بزرگ را برعهده دارد.
داشت:  اظهار  حاجیان  ر  سردا
بحث  در  ماموریت  همین  تناسب  به 
انتخابات از دی ماه سال گذشته قرارگاه 
پیشگیری را برای جلوگیری از هر گونه 
امروزه  و  شده  تشکیل  امنیتی  اتفاق 
تا  دارد  کامل  آمادگی  انتظامی  نیروی 
انتخابات را در آرامش کامل برگزار کند.

پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
وی اضافه کرد: برای این رویداد بزرگ 
و  باش  آماده  نیرو  هزار   3۰۰ از  بیش 
آماده به کار هستند که در تمامی 6۸ 
هزار و ۹6۹ شعب اخذ رای) که بیش 
از ۱5 هزار شعبه آن سیار است( حاضر 

خواهند شد.
شد:  یادآور  ناجا  اجتماعی  معاون 
شعب  همه  در  قاعدتا  انتظامی  نیروی 
قانون  براساس  حضور خواهد داشت و 
ماده ۷۹ انتخابات وظیفه برقراری امنیت 
در حوزه انتخابیه و صندوق آرا مردم و 
است، طبق  دار  عهده  را  امنیت  تامین 
تواند  می  انتظامی  نیروی  ماده  همین 
از کمک سایر نیروهای مسلح از جمله 
انتخابات  امنیت  برای  سپاه  و  ارتش 
و  بسیج  با  که  طوری  به  کند  استفاده 
خوبی صورت  تعامالت  پاسداران  سپاه 
گرفتن  کمک  آن  ماحصل  که  گرفته 
از بسیج  برای تامین نیروی بوده است 
از طرف دیگر 3۰۰ هزار نیرو نیز برای 

احتیاط پیش بینی کرده ایم .
داشت:  اذعان  حاجیان  سردار 

نیروی انتظامی امنیت انتخابات را برقرار 
می کند ولی برنامه های جاری و ساری 
خود را دارد و خدماتی که به مردم می 
دهد کماکان پابرجاست و تامین امنیت 
صندوق آرا و انتخابات هیچ تاثیری بر 
انتظامی  نیروی  های  ماموریت  دیگر 
ندارد بنابراین ساختار ناجا بسیار انعطاف 
پذیر است و آمادگی کامل را برای تامین 
نظم و امنیت انتخابات خواهد داشت و 
به مردم این اطمینان خاطر را می دهیم  
که با خیال راحت با حضور پرشور و گرم 
خودشان پیروزی بزرگی را برای ایران 

اسالمی رقم خواهند زد.
که  بزرگی  ماموریت   افزود:  وی 
شده  گذاشته  انتظامی  نیروی  برعهده 
ماموریت از مرز تا مرکز است یعنی به 
پهنای جغرافیایی ایران اسالمی نیروی 
تامین  بنابراین  دارد  ماموریت  انتظامی 
به  ای  حوزه  هر  در  تواند  می  امنیت 
دولت کمک کند چون توسعه سیاسی؛ 
امنیت  مبنایش  اجتماعی  و  اقتصادی 
است لذا باید سرمایه گذاری خوبی در 
حوزه امنیت صورت گیرد تا این اهداف 

محقق شود.
نیروی  گفت:  جا  نا سخنگوی 
و  است  امنیت  حوزه  مجری  انتظامی 
امنیت  در  گذاری  سرمایه  باید  دولتها 
را انجام دهند طبیعتا هر چقدر بیشتر 
کنیم  گذاری  سرمایه  حوزه  این  در 
دنبال  به  بیشتری  آسایش  و  ه  رفا

خواهد داشت.
حوزه  در  گفت:  حاجیان  سردار 
باید  اسالمی  شورای  مجلس  قانونی، 
خالءهای قانونی در راه اختیارات نیروی 
انتظامی را رفع کند و در حوزه تسهیل 
سرمایه  به  نیاز  که  پلیس  ماموریت 
گذاری، تجهیزات و امکانات دارد عمل 
محقق  بیشتری  امنیتی  اهداف  تا  کند 
شود البته دولت نیز باید زیرساخت های 
آن را فراهم کند تا مردم نتیجه این امر 

را در حوزه امنیت لمس کنند.
برای  پلیس  آفرین  امید  اقدامات 

برگزاری انتخابات

وی در ادامه یادآور شد: براساس 
سردار  پیش  ماه  دو  از  که  دستوری 
نیروهای  به  ناجا   فرمانده  اشتری، 
کردند  ابالغ  کشور  سراسر  انتظامی 
خدمات  است  موظف  انتظامی  نیروی 
بهتری به مردم بدهد البته این اقدامات 
نیروی  و  نیست  انتخابات  برای  صرفا 
انتظامی به دنبال این است که هر چه 
به مردم خدمات  بتواند  بهتر و سریعتر 

بدهد.
سخنگوی ناجا اظهار داشت: سردار 
اشتری فرمودند در حوزه راهور اقدامات 
خوبی صورت گرفته است به طوری که 
در حوزه هوشمند سازی اقدامات خوبی 
در سال  دارد چون  قرار  کار  در دستور 
به  راهور  طریق  از  میلیون خدمت   3۲
مردم عزیز ایران در سراسر کشور ارائه 

می گردد.
سردار حاجیان بیان کرد: در حوزه 
نوبت دهی شماره گذاری اقدامات خوبی 
اقدامات  از  یکی  است،  گرفته  صورت 
مورد نظر که رئیس پلیس راهور اعالم 
کرد که بنده نیز خدمت مردم عزیز ایران 
اعالم می کنم این است که در بحث 
ترخیص خودروها و موتور سیکلت هایی 
که در پارکینگ متوقف شده اند اقدامات 
سردار  دستور  و  گرفته  صورت  خوبی 
فرماندهی ناجا این است که مردم می 
توانند با مراجعه به پلیس به عالوه ۱۰ 
کار ترخیص خودروها و موتور سیکلت 
های خود را انجام بدهند و حتی  مبنای 
هزینه پارکینگ ها براساس نرخ سال ۹۴ 
پیش بینی شده است که هزینه ترخیص 
وسیله خودشان بسیار کم است وجریمه 
های که به علت عدم پرداخت دو برابر 
شده و به همان اصل جریمه برگشته و 
حتی بخشش جریمه ها نیز در دستور 

کار قرار گرفته است.
بخش  در  ناجا  اجتماعی  معاون 
خصوص  در  خود  سخنان  از  دیگری 
هفته  در  انتظامی  نیروی  های  برنامه 
برای  انتظامی  نیروی  گفت:  نیز  ناجا 
هفته ناجا که در مهرماه قرار دارد برنامه 

های بسیار خوبی را با تفاهم صداو سیما 
صورت خواهد داد تا خدمات خوبی به 
با  بارها  نیز  مردم  و  شود  داده  مردم 
مراجعه به نیروی انتظامی پیگیر هفته 
ناجا شدند  چون مردم پلیس را خدمتگزار 
خودشان می دانند به طوری که با توجه 
به نظر سنجی های صورت گرفته در 
بیشترین  بین دستگاهها مختلف مردم 
رضایت را از نیروی انتظامی کشور دارند.

در  انتظامی  نیروی  افزود:  وی 
مرزها، شهرها، جاده ها و تعطیالت و 
ایام کرونا  همواره در آماده باش ۱۰۰ 
درصد بوده و این آمادگی ۱۰۰ درصدی 
را نیز برای برگزاری امن انتخابات ۱۴۰۰ 
داریم چون این آمادگی مقطعی نبوده و 

همواره وجود داشته است.
تمام  با  گفت:  حاجیان  ر  سردا
نهادهایی که در روز انتخابات ماموریت 
دارند همکاری می کنیم و یکی از مراجع 
نیروی  ها،  صالحیت  استعالم  گانه   ۴
در  گیرنده  تصمیم  ولی  است  انتظامی 
کاندیداهای  همه  و  نیست  امر  این 
شورای اسالمی شهر و روستا، مجلس 
و ریاست جمهوری و... را استعالم کردن 
کار بسیار بزرگی است که با همکاری 
مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان 

صورت می گیرد.
انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاون 
همان  یا  پلیس  ارتباطی  سامانه  گفت: 
۱۱۰  به صورت ۲۴ ساعته این آمادگی 
که  مسائلی  هرگونه  مردم  که  دارد  را 
مخل امنیت انتخابات است را به اطالع 
که  چند  هر  برسانند  انتظامی  نیروی 
نیروی انتظامی اشراف اطالعاتی کاملی 

در این امر دارد.
عنوان  به  گفت:  پایان  در  وی 
مردم  از  انتظامی  نیروی  سخنگوی 
ها  ماموریت  همه  در  داریم  استدعا 
کنند  همراهی  را  خود  خدمتگزاران 
است  مردم  ر  خدمتگزا پلیس  چون 
همکاری  و  تعامل  طریق  از  بنابراین 
عرصه  تمامی  در  را  امنیت  توانیم  می 

ها تامین کنیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

مهلت ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان شاهد دانشگاه علوم 
پزشکی تا۳۱ خرداد

اداره کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران در اطالعیه ای به نقل از 
اداره کل شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت از ثبت نام ترم تابستانی سال ۱۴۰۰ 
برای دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی تا پایان خرداد 

ماه خبر داد.
ترم تابستانی سال ۱۴۰۰ به صورت مجازی برای دانشجویان رشته های 
مختلف گروه علوم پزشکی ارائه می شود که نسبت به ترم تابستانی سال قبل 
رشد بسیار مطلوب )۲.5 برابری( داشته است. همچنین برای نخستین بار دروس 

بالینی با محتوای استاندارد و با کیفیت مطلوب ارائه می شود.
در ادامه اطالعیه آمده است: ترم تابستانی مذکور برای دانشجویان 
تابستانی  ترم  ثبت نام  برای  آنان  و  است  رایگان  ایثارگر  و  شاهد  معزز 
ثبت نام  متقاضی  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  نمی کنند.  پرداخت  شهریه 
در ترم تابستانی می توانند از ۲۰ تا 3۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ از طریق آدرس 
آمده است:  این اطالعیه  پایان  ثبت نام کنند.در   www.vums.ac.ir
این ترم تابستانی از 5 تیرماه تا 5 شهریورماه اجرا خواهد شد و از ۱۰ تا 
۲5 شهریورماه نیز آزمون دروس به شیوه الکترونیکی برگزار و در پایان 
شهریور ماه نمرات دانشجویان برای دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه 

ارسال خواهد شد.
در این ترم تابستانی، ۱3۰ درس برای دانشجویان رشته های مختلف 
گروه علوم پزشکی ارائه می شود که نسبت به 5۲ درس در ترم تابستانی 

سال قبل، رشد بسیار مطلوب ۲.5 برابری داشته است.
وی افزود: در این ترم تابستانی برای اولین بار، دروس بالینی نیز مانند 
پاتولوژی، مقدمات و نظری بیماری های رشته پزشکی با محتوای استاندارد 

و با کیفیت ارائه می شود.

معرفی ۳ نفر از سرآمدان علمی 
طی مراسمی با معرفی ۱۱5 سرآمد علمی از 3 دانشمند برتر کشور به عنوان 

سرآمدان علمی تقدیر به عمل آمد.
دستیابی به مرجعیت علمی با مدیریت و حمایت معاونت علمی وفناوری 

ریاست جمهوری تدوین شد و از ۹۴ آغاز به کار کرد.
این برنامه در نظر دارد با شناسایی مستمر افراد توانمند و دارای بنیه علمی 
قوی و ارائه حمایت های ویژه از این افراد کشور را به سمت مرجعیت علمی در 

جریان سوق دهد.
ششمین دوره برنامه سرآمدان علمی امروز طی نشستی در محل معاونت 
علمی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و دکتر 

سعید سرکار دبیر فدراسیون سرآمدن علمی کشور برگزار شد.
در این مراسم سه دانشگاه و موسسه برتر و 3 نفر معرفی و تقدیر شدند.

سه موسسه برتر برگزیده از فدراسیون سرآمدان علمی شامل این موارد است:
رتبه اول دانشگاه صنعتی شریف
رتبه دوم دانشگاه تربیت مدرس

رتبه سوم پژوهشگاه دانش های بنیادی
سرآمدان برتر دارای رتبه اول تا سوم نیز به این شرح است:
دکتر علی مرسلی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی اسفندیار عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 دکتر محمد مهدی شیخ جباری عضو هیات علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی

فدراسیون سرآمدان علمی ۱۱5 سرآمد علمی را در ششمین دوره این برنامه در 
سال ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای مشخص معرفی کرده است که از این تعداد 3 

دانشمند سرآمد و 3 دانشگاه برتر معرفی شدند.

پلمب کارگاه تولید ماسک های غیربهداشتی در جوادیه
معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از پلمب یک کارگاه 

تولید ماسک های تقلبی خبر داد.
سرهنگ نادر مرادی دراین باره گفت: مدتی قبل و در پی دریافت اخباری از 
منابع خبری مأموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی تهران  از فعالیت غیر مجاز 
یک کارگاه تولید ماسک در محله جوادیه باخبر شدند. وی با بیان اینکه ماموران در 
انجام تحقیقات اولیه از صحت گزارش اطمینان پیدا کردند، گفت: در همین راستا با 
هماهنگی با مقام قضایی مجوز عملیات دریافت شد که درپی آن مأموران در محل 
این کارگاه حاضر شده و مشاهده کردند که بدون رعایت پروتکل ها و مقررات اولیه 
بهداشتی، این کارگاه تولید ماسک دایر است و هیچگونه مجوزی نیز برای فعالیت 

دریافت نکرده است.
مرادی ادامه داد: مأموران در بازرسی از این کارگاه 3۴ هزار عدد ماسک تقلبی و 
غیر بهداشتی را که تولید و بسته بندی شده و آماده توزیع بود، کشف و ضبط کردند. 

همچنین مواد اولیه و دستگاه تولید ماسک را نیز توقیف کردند.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ با بیان اینکه در 
این پرونده یک نفر دستگیر شد، گفت: کارگاه مذکور نیز پلمب شده و متهم پس از 

تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

نقشه زن شیطان صفت ۳۷ ساله برای جوان ۱9 ساله
پسر ۱۹ ساله که با قهر از خانه در دام زنی سارق گرفتار شده بود به اتهام 

سرقت وسایل و خودروی خواهرش دستگیر شد.
پسر ۱۹ ساله که از چندی قبل با خانواد۹ نفره اش اختالف پیدا کرده بود پس از 
جرو بحث مفصل از خانه فرار کرد. او تمامی مدارک شناسایی، کارت های عابر بانک، 
طالها و لپ تاب، گوشی تلفن همراه و خودروی خواهرش را نیز سرقت کرده بود.

پسر جوان که نمی دانست کجا باید برود بیرون از خانه با زنی 3۷ ساله آشنا 
شد. این زن او را به خانه ای که پاتوق چند سارق حرفه ای بود برد.

پسر جوان در آنجا مخفی شد و به اصرار زن جوان وجوه نقد کارت های عابر 
بانک سرقتی که مبلغ چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود را خالی کرد.

زن جوان پسر خام و کم تجربه را ترساند که خواهرت اعالم سرقت می کند 
و بهتر است تا چند روزی آفتابی نشوی پسر ۱۹ ساله نیز در آن خانه تیمی فقط 
سرگرم استعمال مواد مخدر بود . زن 3۷ ساله و مرد جوانی که در آن خانه سیاه 
حضور داشتند خودروی پراید را به بهانه ای از پسر ۱۹ ساله گرفتند. آنها قصد فروش 

این خودروی مسروقه را داشتند که به دام افتادند.
دستگیری پسر ۱۹ ساله و زن و مرد جوان

با گزارش سرقت خودروی پراید به فوریت های پلیسی ۱۱۰، تیم گشتی در 
حال کنترل حوزه استحفاظی خود این خودرو را شناسایی و متوقف کرد .

 زن 3۷ ساله و مرد جوانی که داخل این خودرو دستگیر شده بودند اظهار 
داشتند وسیله نقلیه را فرد دیگری سرقت کرده است.

در پی این اعترافات ماموران کالنتری با دستورات مقام قضایی خانه مسکونی 

که پاتوق معتادان پرخطر و سارقان ولگرد بود را به طور ضربتی پاکسازی کردند.
 پلیس این جوان ۱۹ ساله و مرد 3۹ ساله دیگری که در حال استراحت بودند 

را در این خانه سیاه دستگیر کرد.
متهم پرونده اعتراف کرد پس از خروج از خانه ۷ میلیون تومان دیگر نیز از 
حساب عابر بانک خواهرش سرقت کرده و در سه روز اقامت مخفیانه در خانه پاتوق، 

دو میلیون تومان از پول هایش را خرج کرده اند.
باره  این  اند و تحقیقات در  به مراجع قضایی معرفی شده  پرونده  متهمان 

ادامه دارد.

ستگیری عامل قتل مسلحانه ۸ عضو یک خانواده 
قاتل مسلحی که در یازدهم خرداد ۸ عضو یک خانواده را به قتل رسانده بود 

شناسایی و به همراه 5 همدستش دستگیر شدند.
سردار احمد طاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: در تاریخ 
یازدهم خرداد ماه در پی قتل مسلحانه ۸ عضو یک خانواده شامل ۲ زن، 3 پسر و 3 
دختر در یکی از محالت شهر زاهدان موضوع شناسایی و دستگیری عامالن جنایت 
به صورت ویژه در دستور کار تیمی از کار آگاهان زبده پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بالفاصله کارآگاهان پلیس آگاهی با حضور در صحنه قتل، تحقیقات 
تخصصی خود را برای شناسایی قاتالن آغاز که در بررسی ها و تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شد، از منزل مقتوالن چند دستگاه گوشی موبایل و تعدادی لوازم 

منزل نیز سرقت شده است.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: کار آگاهان پلیس آگاهی 
با توجه به سرنخ های بدست آمده و با تالش شبانه روزی و اقدامات تخصصی خود 
عامل اصلی این جنایت را که جوانی ۲6 ساله بود شناسایی و متهم طی یک عملیات 
ضربتی داخل مخفیگاهش در یکی از خیابان های شهر زاهدان دستگیر و در بازرسی 
محل اختفاء او اموال سرقت شده از منزل مقتوالن به همراه یک قبضه کلت کمری 

با ۲۷ فشنگ جنگی کشف شد.
سردار طاهری در ادامه بیان کرد: با دستگیری این متهم مشخص شد که 
او به صورت حرفه ای در امر قاچاق مواد مخدر فعالیت داشته و با کمک 5 نفر از 

همدستانش مرتکب این جنایت شده است.
وی گفت: در تحقیقات صورت گرفته متهم به جنایت ارتکابی اعتراف و اظهار 
داشت که چند روز قبل از جنایت با پدر و سرپرست مقتوالن معامله ناثواب مواد 
مخدر داشته است که پس از اینکه او خود را به دادگاه معرفی و روانه زندان شده 
بود متهم به اتفاق همدستانش تصمیم می گیرند تا مواد مخدری که داخل منزل 

مقتوالن بوده است را سرقت کنند.
این مقام ارشد انتظامی در استان سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: متهم 
در شب حادثه به اتفاق همدستان خود به درب منزل مقتوالن رفته و پس از تهدید 
اعضای خانواده با شلیک سالح کمری اقدام به قتل آن ها می کند و با توجه به 
اینکه مواد مخدر را داخل منزل پیدا نکرده بودند برای انحراف ذهن مأموران و 
گمراه ساختن پلیس، با صحنه سازی اقدام سرقت تعدادی از وسایل منزل کرده و 

از محل متواری می شوند.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در نهایت با تالش 
پلیس 5 همدست دیگر این فرد جانی شامل یک زن و ۴ مرد شناسایی و متهمان 

در چند عملیات ضربتی دستگیر شدند.
سردار طاهری با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی خاطرنشان کرد: در 
این عملیات و در بازرسی از مخفیگاه متهمان عالوه بر توقیف یک دستگاه خودروی 
پژو ۴۰5 استفاده شده در قتل، مقدار ۴5 کلیو موادمخدر شامل ۴3 کیلو گرم تریاک 

و ۲ کیلو گرم مرفین نیز کشف شد.
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گوگل 6 ویژگی جدید
 به اندروید اضافه خواهد کرد

گوگل که در هفته جاری جدیدترین ویژگی های سری پیکسل را معرفی 
 ،GSMArena اساس  بر  اقدام جدید خبرساز شد.  با یک  امروز  کرده است، 
ویژگی هایی که گوگل آن ها را معرفی کرده است، به کل سیستم عامل اندروید 
اضافه خواهند شد و به سری پیکسل محدود نمی شوند. اطالعات منتشرشده از 6 
ویژگی جذاب خبر می دهند که عالوه بر گوشی های پیکسل، در تمامی محصوالتی 
مبتنی بر سیستم عامل اندروید دیده خواهند شد. گوگل برای اولین بار اطالعات 
چند قابلیت جدید را در یک پست جای داده؛ روشی که به وضوح از نحوه معرفی 
اشاره کرد  نکته  این  به  باید  ابتدا  الهام گرفته شده است.  پیکسل  قابلیت جدید 
که سیستم هشدار زلزله اندروید در سطح جهانی در حال اجرا است و مردم در 
مناطق آسیب دیده می توانند هشدارها را چند ثانیه قبل از وقوع زلزله دریافت کنند. 
تاکنون این قابلیت در نیوزیلند و یونان در دسترس بود و اکنون به ترکیه، فیلیپین، 
قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان می رود. گوگل می گوید 
در کشورهایی که ریسک زلزله باالتری دارند، این کار را در اولویت قرار می دهد 
و کشورهای بیشتری در سال آینده به این قابلیت مهم دسترسی خواهند داشت.

قرار  پیام ها  بخش  در  که  دیگری می رویم  ویژگی  بعدی سراغ  مرحله  در 
دارد. اکنون می توانید پیامی را در اپلیکیشن Messages ستاره دار کنید تا بعداً 
به راحتی پیدا شود. کافی است روی پیام ضربه بزنید، نگه دارید و سپس ستاره 
را انتخاب کنید. همه  پیام های ستاره دار در بخش جدیدی نگه داری می شوند تا 
بتوانید به راحتی و با سرعت باال به آن ها دسترسی داشته باشید. این ویژگی طی 
هفته های آینده به طور گسترده تری در دسترس کاربران سراسر جهان قرار می گیرد.

بتای  نسخه   در   Contextual Emoji Kitchen قابلیت  امروز  از 
Gboard موجود است. این ویژگی تابستان امسال در دستگاه های دارای اندروید 
6 به باال برای پیام های نوشته شده به انگلیسی، اسپانیایی و پرتغالی، به نسخه 

پایدار این اپلیکیشن می رسد.
قسمت بعدی برای کسانی خوشحال کننده خواهد بود که از دستیار صوتی 
گوگل استفاده می کنند. این بخش اکنون می تواند شما را به قسمت های خاصی 
در داخل اپلیکیشن ها منتقل کند؛ بنابراین می توانید دستوراتی مانند »سالم گوگل، 
پول قبض من را پرداخت کن« را به او بگویید تا وارد اپ مربوطه شود و این کار 
را انجام بدهد. برای دریافت لیست کامل مواردی که دستیار گوگل می تواند برای 

شما انجام بدهد، کافی است از دستور »سالم گوگل، میانبرها« استفاده کنید.
اکنون دسترسی صوتی )Voice Access( دارای قابلیتی برای تشخیص 
چشم است. با استفاده از این ویژگی می توانید دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که 
تنها وقتی در حال نگاه کردن به نمایشگر گوشی خود هستید فعال شود. دسترسی 
صوتی فقط با صدای کاربر امکان پیمایش سریع و کارآمد را ارائه می دهد. کاربران 
اندروید، به راحت ترین روش ممکن رمز عبور  قابلیت های پیشرفته  با  می توانند 
خود را وارد کنند. پس از تشخیص بخش مربوط به گذرواژه، به کاربر اجازه داده 

می شود از حروف، اعداد و نمادها برای نوشتن رمز استفاده کند.
در نهایت باید به تجربه اندروید اتو )Android Auto( اشاره کرد. بر 
اساس اطالعات منتشرشده، این بخش اکنون قابل تنظیم تر از گذشته شده است 
و کاربران می توانند آن را آسان تر تغییر بدهند. می توانید صفحه النچر دستگاه 
خود را از شخصی سازی و به صورت دستی، حالت تاریک را فعال کنید. اکنون با 
وجود تب های جدید در اپ های چندرسانه ای، گزینه »بازگشت به باال« و دکمه 
A تا Z در نوار پیمایش، مرور محتوا آسان تر شده است. اگر برای اولین بار است 
که قصد تنظیم کردن اندروید اتو را دارید، این روند اکنون سریع تر انجام می شود.

گزینه های دیگری مانند اپلیکیشن های ناوبری، شارژ EV و پارکینگ برای 
اندروید اتو در دسترس هستند. تجربه پیام رسانی نیز پیشرفت کرده است، بنابراین 
می توانید از صفحه النچر به اپلیکیشن های پیام رسان مورد عالقه خود دسترسی 
یا  واتساپ  پیام های جدید  کاربران سراسر جهان می توانند  اکنون  باشید.  داشته 
پیام رسان اصلی اندروید را به صورت مستقیم بخوانند و ارسال کنند. ویژگی های 
اندروید اتو در گوشی های هوشمند دارای اندروید 6 و باالتر و در صورت اتصال 

به اتومبیل سازگار، در دسترس هستند.   



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1765- پنجشنبه 27 خرداد 1400 اقتصاد- 

ر  ما آ مرکز  لی  حا در 
ایران به عنوان مرجع رسمی 
رشد  آمار  انتشار  و  محاسبه 
اقتصادی، این شاخص را کمتر از یک 
دیگر  در سوی  که  کرده  اعالم  درصد 
بانک مرکزی که از انتشار عمومی این 
آمار منع شده، از رشد 3.6 درصدی خبر 
داده است؛ موازی کاری ای که ظاهرا 
قرار نیست حذف شود و تکلیف وضعیت 
فاحش  اختالف  این  با  اقتصادی  رشد 

مشخص نیست.
بانک مرکزی روز سه شنبه گذشته 
آمار رشد اقتصادی را اعالم کرد و طبق  
این گزارش تولید ناخالص داخلی از 6۱3 
به   ۱3۹۸ سال  در  تومان  میلیارد  هزار 
635 هزار میلیارد تومان در پایان سال 
گذشته افزایش یافته بود و نشان داد که 
رشد اقتصادی با نفت به 3.6 درصد و 
بدون نفت به ۲.5 درصد رسیده است. 

مرکز  گذشته)چهارشنبه(  روز  اما 
آمار رشد اقتصادی سال گذشته را اعالم 
کرده و به روال سابق این دو گزارش 
که  طوری  به  ندارد؛  هم  با  همخوانی 
آمارمحصول  مرکز  گزارش  اساس  بر 
در  نفت  احتساب  با  داخلی  ناخالص 
میلیارد  هزار   ۷۰۷ به   گذشته  سال 
در  که  حالی  در  است.  رسیده  تومان 
میلیارد  هزار   ۷۰۲ حدود    ۱3۹۸ سال 
تومان بوده و نشان از رشد ۰.۷ درصدی 

محصول ناخالص داخلی با نفت در سال 
۱3۹۹ دارد.  

بنابراین، رشد اقتصادی با نفت که 
از نظر بانک مرکزی 3.6 درصد است، 
در مرکز آمار ۰.۷ درصد گزارش شده و 
اختالف ۲.۹ درصدی دارد. رشد بدون 
نفت هم در بانک مرکزی ۲.5 درصد و 
در مرکز آمار نزدیک به صفر اعالم شده 
که حتی ممکن است منفی ولی نزدیک 
به صفر باشد، ولی در مجموع بار دیگر 
اختالف آماری بین دو نهاد را مورد تاکید 

قرار می دهد. 
گذشته  روز  نیز  جمهور  رئیس   
اقتصادی  رشد  آمار  به  اظهاراتش  در 
اعالم  را  آن  و  استناد  مرکزی  بانک 
عمومی کرده و اشاره ای به آمار مرکز 
آمار که رشد کمتری را نشان می دهد 

نداشته است.

 در حالی که در سال ۱3۹۷ و با 
مصوبه شورای عالی آمار رای بر حذف 
موازی کاری آماری شد و براساس آن 
بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط 
و حساب های  اقتصادی  رشد  تورم،  به 
مرجع  آمار  مرکز  و  بود  منع شده  ملی 

رسمی است. 
بانک مرکزی که از همان ابتدا با 
همتی  و  نداشت  موافقتی  مصوبه  این 
 - مرکزی  بانک  وقت  کل  رئیس   -
کمابیش در اظهارات خود به آمار رشد 
یا تورم اشاره داشت، در یک سال اخیر 
دیگر  و  کند  می  منتشر  را  آمار  رسما 
شورای  مصوبه  به  توجه  بدون  اکنون 
اقتصادی  رشد  آمار  انتشار  آمار  عالی 
بانک مرکزی حتی زودتر از مرکز آمار به 
عنوان مرجع رسمی آمار ایران و انتشار 

آمار اقتصادی انجام می شود.

رشد  در  ماری  آ اختالف  ین  ا
جدیدی  موضوعی  تورم  یا  اقتصادی 
در  است.  افتاده  اتفاق  سالها  و  نیست 
مورد رشد اقتصادی ۹ ماه پارسال نیز 
این گونه بود و حتی در مثبت و منفی 
بودن اختالف وجود داشت؛ مرکز آمار 
 ۰.۲ مثبت  و  نفت  با   ۰.۸ مثبت  رشد 
بدون نفت برای پاییز  اعالم  ولی برای 
با نفت و  یک  ۹ ماه رشد منفی ۰.۱ 
درصد بدون نفت را گزارش کرد ولی 
بانک  رئیس کل  زمان  آن  در  آن چه 
مرکزی اعالم کرد نشان داد که رشد 
ماه   ۹ در  درصد   ۲.۲ مثبت  اقتصادی 

ثبت شده  است.
بارها  کاری  موازی  و  این جریان 
داشته است  قرار  نقد کارشناسان  مورد 
و  آمار  انتشار  به  نقد  آنکه  از  بیش  و 
اختالف  این  حل  به  باشد،  آن  تعدد 
بر  محاسبه  نحوه  به  عمدتا  که  آماری 
است که موجب سرگردانی  می گردد، 
کاربران آمارهای اقتصادی می شود و 
در شرایطی که کمترین درصد در تورم 
برنامه  بر  تواند  می  اقتصادی  رشد  یا 
ریزی فعالن اقتصادی، سرمایه گذاران 
و کارشناسان موثر باشد، همواره شاهد 
متفاوتی  جهت  یا  آمار  که  هستند  آن 
دارد و یکی به سمت مثبت و دیگری 
به سمت منفی می رود و اگر هم جهت 

باشند هم اختالف قابل توجهی دارند.

مدیرعامل بانک مسکن:
۷۶ هزار میلیارد ریال سهم الشرکه متقاضیان مسکن ملی 

واریز شده است

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷6 هزار میلیارد 
ریال از سهم الشرکه متقاضیان مسکن ملی واریز شده است، گفت: تاکنون 
نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد ریال از این منابع مردم به پروژه ها اختصاص 

یافته است.
محمود شایان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- 
با اشاره به افزایش سقف تسهیالت ساخت مسکن گفت: در حال  هیبنا، 
حاضر سقف تسهیالت ساخت مسکن به روش های معمول ۲۰۰ میلیون 
تومان به ازای هر واحد مسکونی است که امسال سقف تسهیالت مسکن 
برای سازندگانی که از فناوری های نوین در فرایند ساخت استفاده کنند 

بیش از دو برابر و به ۴5۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
به شکاف  توجه  با  کنم  درخواست می  سازان  انبوه  از  گفت:  شایان 
عرضه با تقاضای مسکن از این تسهیالت ویژه بانک مسکن بهره ببرند تا 
بتوانیم به تدریج عقب ماندگی های تولید مسکن در کشور را جبران کنیم.

وی درباره میزان عقب ماندگی عرضه از تقاضای مسکن طی سال های 
گذشته گفت: در حالی که ساالنه باید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در 
کشور ساخته و تولید می شد اما طی سال های گذشته این میزان به کمتر 

از ۴۰۰ هزار واحد رسیده است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: در همین راستا افزایش سقف تسهیالت 
ساخت برای واحدهای دارای فناوری نوین به ۴5۰ میلیون تومان به ازای 
هر واحد مسکونی، مشوق بانک مسکن برای تحریک سمت عرضه است 

و یک فرصت مناسب برای انبوه سازان خواهد بود.
های  پروژه  ملی  تامین  در  بانک  مشارکت  درباره  همچنین  شایان 
ملی  اقدام  برنامه  قالب  در  مسکن  بانک  حوزه  این  در  گفت:  سراسری 
مسکن نسبت به تامین مالی تعدادی از واحدهای مسکونی اقدام کرده است.

در  ابتدا  از  بتوانند  اینکه  برای  متقاضیان  زمینه  این  در  گفت:  وی 
پروژه مشارکت داشته باشند ۴۰ میلیون تومان سهم الشرکه خود را واریز 
کردند که تاکنون بیش از ۷6 هزار میلیارد ریال از سهم آورده متقاضیان 

توسط۱۸۰،6۴3 نفر واریز شده است.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: از منابعی که از سوی متقاضیان 
برای ساخت مسکن ملی واریز شده، تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد 
ریال از این منابع مردم به پروژه ها اختصاص یافته است. ضمن اینکه حدود 

۱،۱۱۴ میلیارد ریال از منابع مالی بانک تزریق شده است.
شایان با بیان اینکه استقبال خوبی از این طرح شده است تاکید کرد: 
بانک مسکن به تعهدات خود پایبند است و امیدواریم بتوانیم در بازه زمانی 

مشخص واحدهای مسکن ملی تکمیل و به متقاضیان واگذار شود.

در سفر یک روزه مدیر عامل بانک سینا به اصفهان تاکید شد:
مبارکه  فوالد  و  سینا  بانک  دوجانبه  های  همکاری  تقویت 

اصفهان

مدیرعامل بانک سینا در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره فوالد 
مبارکه اصفهان بر افزایش تعامالت و همکاری ها تاکید کرد.

و جایگاه شرکت  اهمیت  به  اشاره  دیدار ضمن  این  در  ایمانی  دکتر 
جزو  مبارکه  فوالد  گفت:  کشور  فوالد  صنعت  در  اصفهان  مبارکه  فوالد 
بزرگترین شرکت های صنعتی کشور است که با اشتغالزایی و ارزآوری در 

رشد اقتصادی کشور گامی بزرگ برداشته است.
وی با ابراز خرسندی از افزایش حجم همکاری ها خاطرنشان کرد: 
بانک سینا دارای ظرفیت های مناسب جهت ارائه خدمات و تسهیالت به 
شرکت است که استفاده از این فرصت ها می تواند به تقویت همکاری 
تشریح  راستای  در  دیدار  این  است  نماید.گفتنی  موثری  کمک  طرفه  دو 
عملکردها، معرفی خدمات و طرح های اعتباری و تسهیالتی بانک سینا و 
همچنین تقویت زمینه های همکاری دوجانبه صورت گرفت.در این دیدار 
در زمینه افزایش رسوب منابع شرکت در بانک، انتقال حساب های حقوق 
پرسنل و نیز سوق دادن شرکت های زیرمجموعه جهت فعالیت با بانک 
و ترغیب مشتریان زیرمجموعه شرکت جهت استفاده از خدمات سپرده ه 

ای؛ ضمانت نامه ای و اعتبار اسناد داخلی بانک سینا بحث و گفتگو شد.
در پایان جلسه نحوه و شرایط استفاده از خدمات بانکی ارائه شده مورد 
بررسی قرار گرفت و مقرر شد همکاری های الزم برای مباحث مطرح شده 
در جلسه صادر و تصمیمات الزم، اجرایی گردد.در این دیدار مدیر منطقه 

اصفهان و چهارمحال و بختیاری و معاون منطقه نیز حضور داشتند.

افتتاح بیست و ششمین مدرسه بانک اقتصادنوین در روستای 
صنوگان شهرستان کهگیلویه

توابع  از  صنوگان  روستای  در  اقتصادنوین  بانک  کالسه   6 مدرسه 
و  تقدیم  و  افتتاح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  کهگیلویه  شهرستان 

کودکان و نوجوانان این روستا شد.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، آیین افتتاح این مدرسه 
۲3 خرداد ماه ۱۴۰۰، با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مقابله با 
کرونا و با حضور معلمان و دانش آموزان مدرسه، اهالی روستای صنوگان 

و جمعی از مسئوالن عالی استانی برگزار شد.
این مدرسه بیست و ششمین مدرسه بانک اقتصادنوین است که در 
زمینی به مساحت یک هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال 
با مشارکت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور احداث شده و 
با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱ میزبان کودکان و نوجوانان روستای صنوگان 
خواهد بود.همچنین تعداد ۱۴ مدرسه دیگر با مشارکت بانک اقتصادنوین 
در مناطق کمتر برخوردار کشور در اقصی نقاط کشور در دست احداث است 
که از این تعداد، هفت مدرسه در استان های کرمانشاه )دو مدرسه(، کرمان، 
لرستان، گلستان، آذربایجان شرقی و قم پیش از آغاز سال تحصیلی جدید 

افتتاح شده و پذیرای دانش آموزان این مرز و بوم خواهند بود.
افتتاح این مدرسه، مهرزاد نظری نیا، رئیس  گفتنی است در مراسم 

منطقه جنوب بانک اقتصادنوین به نمایندگی از این بانک حضور داشت.

افزایش تولید روزانه نفت عربستان به ۱۰ میلیون بشکه
انتظار می رود عربستان سعودی تولید نفت خود را تا پایان سال ۲۰۲۱ به 
۱۰ میلیون بشکه در روز افزایش دهد که ۱.5 میلیون بشکه در روز باالتر از ماه 

مه خواهد بود.
آفریقا در گلدمن ساکس  امور خاورمیانه و شمال  اقتصاددان  فروخ سوسا، 
برآوردش از تولید نفت عربستان سعودی را در مقایسه با پیش بینی قبلی به میزان 

5۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد.
بانک آمریکایی گلدمن ساکس همچنان بر این باور است که قیمت نفت برنت 
تابستان امسال تحت تاثیر بهبود سریع تقاضای جهانی به ۸۰ دالر صعود می کند.

طبق اطالعات منابع ثانویه اوپک که در گزارش ماهانه این گروه منتشر 
شد، عربستان سعودی در ماه مه پایین ۸.5 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد 
که 3۴5 هزار بشکه در روز باالتر از آوریل بود. این افزایش در راستای تسهیل 

تدریجی محدودیت عرضه اوپک پالس صورت گرفت.
بر اساس پیش بینی گلدمن ساکس، تولید نفت عربستان سعودی تا پایان 
ژوییه به ۹.5 میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد و تا پایان امسال به ۱۰ میلیون 

بشکه در روز و در سال میالدی آینده به ۱۰.5 میلیون بشکه در روز می رسد.
بهبود تقاضای جهانی برای نفت و بهبود قوی تقاضای داخلی برای نفت 
باعث شده است گلدمن ساکس پیش بینی خود از رشد اقتصادی عربستان سعودی 
را باالتر ببرد. این بانک آمریکایی اکنون انتظار دارد اقتصاد عربستان سعودی ۴.5 
درصد در سال ۲۰۲۱ رشد کند در حالی که پیش بینی قبلی رشد ۲.5 درصدی بود.

در مقابل، صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال 
میالدی جاری را ۲.۹ درصد پیش بینی کرده است. این وام دهنده جهانی در آوریل 
با اشاره به قیمت باالتر نفت و بهبود اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت، حداقل 
قیمت نفت که تولیدکنندگان نفت خاورمیانه برای تامین هزینه های خود نیاز دارند 
را پایینتر برد و پیش بینی کرد قیمت سر به سر نفت برای عربستان سعودی از 

۷۷.۹۰ دالر در سال ۲۰۲۰ به 65.۷۰ دالر در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا می کند.
آمار رسمی نشان داد بخش  این بین،  اویل پرایس، در  بر اساس گزارش 
غیرنفتی عربستان سعودی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ به میزان ۲.۹ درصد 
رشد کرد. با این حال تولید ناخالص داخلی این کشور بر مبنای ساالنه سه درصد 
ماهه  در سه  نفتی  بخش  درصدی   ۱۱.۷ منفی  رشد  از  ناشی  که  یافت  کاهش 

نخست سال ۲۰۲۱ بود.

مدیرعامل یک شرکت بین المللی نفتی:
نخواهد  نفت  قیمت  درافزایش  تاثیری  بازار،  به  ایران  بازگشت 

داشت 
قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه افزایش یافت و نفت برنت تحت تاثیر 

کاهش ذخایر و روند بهبود تقاضا برای پنجمین روز متوالی صعود کرد.
بهای نفت برنت با 6۹ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش، به ۷۴ دالر و 6۸ سنت 
در هر بشکه رسید. نفت برنت روز سه شنبه با ۱.6 درصد افزایش بسته شده بود.

بهای وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 66 سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش 
یافت و به ۷۲ دالر و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته 

با ۱.۷ درصد افزایش بسته شده بود.
به گفته ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، حتی معامله 
گران غیرانرژی هم انتظار دارند روند افزایش قیمت نفت ادامه پیدا کند. همه نسبت 
به قیمت نفت خوش بین شده اند. دورنمای تقاضا برای نفت بسیار قوی است زیرا 
روند احیا در آمریکا، اروپا و آسیا ادامه دارد و تقاضا در نیمه دوم سال میالدی آینده 

به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا برمی گردد.
آماری که روز سه شنبه از سوی موسسه امریکن پترولیوم منتشر شد، نشان 
داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۱ ژوئن به میزان ۸.5 میلیون بشکه 
کاهش پیدا کرده است.تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند ذخایر 
نفت برای چهارمین هفته متوالی کاهش پیدا خواهد کرد و میزان کاهش حدود 
3.3 میلیون بشکه خواهد بود. آمار دولتی بعدازظهر روز چهارشنبه منتشر می شوند.

مدیران شرکتهای بازرگانی بزرگ نفت روز سه شنبه پیش بینی کردند قیمت 
نفت باالی ۷۰ دالر در هر بشکه می ماند و تقاضا در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به 

سطح پیش از شیوع ویروس کرونا برمی گردد.
بر اساس گزارش رویترز، راسل هاردی، مدیرعامل ویتول گفت: نفت احتماال 
تا پایان امسال بر این مبنا که محدودیت عرضه اوپک و متحدانش ادامه پیدا می 
کند، در محدوده ۷۰ تا ۸۰ دالر در هر بشکه معامله خواهد شد. حتی بازگشت 
صادرات نفت ایران به بازار در صورت توافق هسته ای، بعید است این چشم انداز 

مثبت را تغییر دهد.

مرکز آمار: کمتر از 1 درصد ؛ بانک مرکزی 3/6 درصد!

اختالف عجیب در شاخص رشد اقتصادی ایران!
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زیر نظر: محمد امامی

قیمت هر بشکه نفت 1۰۰ دالر می شود!
کارشناسان نفتی هشدار دادند که ممکن است قیمت نفت خام در سال 

جاری میالدی به ۱۰۰ دالر برای هر بشکه برسد.
به گزارش خبرگزاری پلتس، کارشناسان برجسته بازار نفت پیش بینی می 
کنند که ممکن است قیمت نفت امسال به ۱۰۰ دالر برای هر بشکه برسد.

این کارشناسان معتقدند سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
متحدانش )اوپک پالس( باید برای قیمت ها سقفی مشخص کند، زیرا خطر 
کمبود عرضه نفت و شوک های بالقوه قیمتی در سال های آینده همچنان 

وجود دارد.
جف کوری، مدیر تحقیقات کاالی بانک آمریکایی گلدمن ساکس در 
کنفرانس مجازی جهانی مدیران صنعت نفت پلتس، ایده سه رقمی شدن 
پروژه های  در  پایان سرمایه گذاری  به  نسبت  و  کرد  مطرح  را  نفت  قیمت 

بلندمدت نفتی و پیامدهای احتمالی آن بر قیمت ها هشدار داد.
در حالی که گلدمن ساکس پیش بینی کرده است قیمت نفت به ۸۰ دالر 
برای هر بشکه می رسد، کوری احتمال رسیدن قیمت ها به باالتر از ۱۰۰ دالر 

برای هر بشکه را تا پایان سال ۲۰۲۱ دور از انتظار ندانست.
وی افزود: بازارها احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت در کوتاه مدت 
را مطرح می کنند بدان معنا که قیمت نفت ممکن است از هم اکنون تا پایان 

سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۰۰ دالر برای هر بشکه برسد.
جرمی وایر، مدیر تجارت کاالی ترافیگورا از این دیدگاه کوری حمایت 
به دلیل  نفت  قیمت  است  ممکن  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  و  کرد 
محدودیت  های احتمالی عرضه در پی کاهش سرمایه گذاری در سال های 
آینده به ۱۰۰ دالر در هر بشکه برسد، گفت: این احتمال وجود دارد، زیرا برای 
ایجاد انگیزه برای تولید، به قیمت های باالتر و جذب سرمایه در این تجارت 
نیاز داریم و احتمال دارد وجود سرمایه و هزینه سرمایه این صنعت بیشتر شود.

راسل هاردی، مدیرعامل شرکت تجارت کاالی ویتول هم هشدار داد 
که عقب نشینی بخش هایی از صنعت از پروژه های سوخت فسیلی شکافی 
میان عرضه و تقاضا ایجاد می کند و این مسئله جهان را با کمبود احتمالی 

عرضه نفت در یک دهه آینده روبه رو می کند.
وی گفت: قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۲۰ در محدوده ۷۰ تا ۸۰ دالر 
برای هر بشکه می ماند، زیرا تولیدکنندگان اوپک پالس محدودیت عرضه 

خود را به دلیل انتظار بازگشت صادرات نفت ایران به بازار حفظ می کنند.
حلیمه کرافت، مدیر استراتژیست ارشد کاالی مؤسسه آربی سی کپتال 
مارکتز در این باره گفت: تنها در صورتی که شوک شدیدی بر بازار نفت 

وارد شود شاهد نفت ۱۰۰ دالری خواهیم بود.
مایکل کوهن، اقتصاددان آمریکایی شرکت بی پی اظهار کرد: با توجه 
افزایش  احتمال  اوپک و  تولید عربستان و دیگر اعضای  مازاد  به ظرفیت 
تولید این کشورها در ماه های آینده، بعید است شاهد نفت ۱۰۰ دالری باشیم.

تحلیلگران پلتس انتظار دارند قیمت نفت خام برنت در تابستان امسال 
در محدوده ۷۰ دالر برای هر بشکه باقی بماند، اما در سال ۲۰۲۲ به محدوده 

6۰ دالر برای هر بشکه بازگردد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

توییت ایالن ماسک 
موجب ثبات بیتکوین شد!

افزایش  باعث  دالر  هزار   ۴۰ باالی  در  ماندن  باقی  در  بیتکوین  موفقیت 
امیدواری ها نسبت به آغاز رالی جدید آن شده است.

به گزارش سی ان بی سی، همزمان با افزایش امیدواری ها نسبت به آغاز دور 
جدید صعود بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی، شرکت مایکرواستراتژی- از جمله 
بزرگ ترین سرمایه گذاران سازمانی در بیتکوین- اعالم کرد حدود نیم میلیارد 
از آن است که  آمارها همچنین حاکی  بیتکوین خریداری می کند.  دالر دیگر 
دارندگان بزرگ بیتکوین موسوم به نهنگ ها در حال انتقال مقادیر قابل توجهی 

از دارایی های خود از صرافی ها به کیف های پولشان هستند.  
رمزارزها روز به روز در حال محکم تر کردن جای پای خود در بازارهای 
مالی هستند: پس از ممنوعیت موقت مبادالت دالری در کوبا، فعاالن ارزی این 
کشور از دولت خواسته اند تا بیتکوین را جانشین دالر در معامالت ارزی کند. منابع 
خبری از احتمال پذیرش رسمی بیتکوین در نیجریه و تانزانیا خبر می دهند که در 
صورت تحقق، آن ها را به مقاصد رسمی بعدی بعد از السالوادور تبدیل خواهد کرد.

ایالن ماسک که پیشتر با اعالم خبر توقف پذیرش بیتکوین توسط تسال به 
دلیل نگرانی های محیط زیستی باعث آغاز ریزش بزرگ و گسترده بازار ارزهای 
دیجیتالی شد، این بار در توییتی مجددا از بیتکوین حمایت کرده است! وی با اشاره 
به اینکه تسال تنها ۱۰ درصد بیتکوین در اختیار خود را با هدف اثبات نقدشوندگی 
این رمزارز به فروش رسانده، از پذیرش مجدد استفاده از بیتکوین در تراکنش های 

تسال در صورت استفاده از انرژی های پاک برای استخراج آن خبر داده است.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۷3۰ میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۱۲ درصد بیشتر شده است. در حال 

ارزهای  بازار  کل  درصد   53 حاضر 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱6 
درصد در اختیار اتریوم است. بیت  کوین 
۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از 
معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد 
شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن 

شکل گرفت.  
ارزهای  قیمت  به روزرسانی 
روز  ظهر   ۱3 ساعت  )تا  دیجیتال 
گذشته به وقت شرقی(؛ این رده حاوی 
تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ 

از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین
قیمت: ۴۱ هزار و 6۷.۸۴ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۷6 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲6.65 درصد افزایش

۲- اتریوم
قیمت: ۲5۹۱.۴۱ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.5۰ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 5.63 درصد افزایش

3- تتر
قیمت: ۱.۰۰ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۴- بایننس کوین
قیمت: 3۷۲.3۰ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰5 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۴۲ درصد افزایش

5- کاردانو
قیمت: ۱.5۸ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.5۰ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 3.۸۰ درصد افزایش

6- دوج کوین
قیمت: ۰.3۲۴ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۱6 درصد کاهش

۷- ریپل
قیمت: ۰.۸۷۹ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۴۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 3.3۰ درصد کاهش

۸ - یو اس دی کوین
قیمت: ۱.۰۰ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۹- پولکا دوت
قیمت: ۲۴.5۷ دالر

ساعت   ۲۴ قیمتی  تغییرات 
گذشته: ۰.۲5 درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 
۱5.3۱ درصد افزایش

۱۰- یونی سواپ
قیمت: ۲3.۹۱ دالر

ساعت   ۲۴ قیمتی  تغییرات 
گذشته: ۰.63 درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 
5.۱۷ درصد افزایش

اظهار  اقتصادی  کارشناس  یک 
داشت: در تغییرات اخیر مجلس تعدیل 
تورم در نرخ مالیات بر عایدی سرمایه 
لحاظ می شود یعنی تورم را از دل آن 
آن  از  پس  و  می کشند  بیرون  دارایی 
موضوع  این  می شود،  مالیات  مشمول 
مورد نظر کمیسیون مربوطه در مجلس 

است.
نقدهایی  درباره  ترابی فر  هادی 
از قانون مالیات بر عایدی سرمایه  که 
مردم  تفکیک  عدم  جمله  از  می شود 
عادی با سوداگران در مشمولیت مالیاتی، 
بر مسکن  قانون عایدی  اظهار داشت: 
سوداگران را از مردم عادی تفکیک کرده  
است و تمام جوانب در این زمینه دیده 
طرح  این  در  که  معافیت هایی  و  شده 
لحاظ شده بسیاری از مردم را از پرداخت 
مالیات بر عایدی سرمایه معاف می کند. 
وی گفت: درباره دارایی ملک که 
مالیات  بحث  در  مساله  پردغدغه ترین 
بر عادی سرمایه محسوب می شود در 
قانون گفته شده که هر فردی می تواند 
هیچ  آن  به  و  باشد  داشته  ملک  یک 
مالیاتی تعلق نمی گیرد بنابراین در بخش 
ملک بخش زیادی از مردم مشمول این 

مالیات نخواهند شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
از سویی دیگر سرپرست خانوار نه تنها 
به ازای یک ملک بلکه به اندازه تمام 
باشد  داشته  ملک  هم  خانوار  اعضای 
سرمایه  عایدی  بر  مالیات  از  معاف 
می شود. یعنی پدر یک خانواده 6 نفره 

و  باشد  داشته  نام  به  می تواند 6 ملک 
هیچ یک از این واحدها مشمول قانون 
این  با  نمی شوند.  عایدی  بر  مالیات 
معافیت هم بخش زیادی از مردم هم 

مشمول نمی شوند.
ترابی فر افزود: در بخش دیگر آمده 
است که نقل و انتقال خانه های نوساز 
معاف از مالیات هستند که هدف اصلی 
است.  مسکن  تولید  از  حمایت  آن  از 
بنا بر آن یک خانه نوساز حتی اگر ده 
سال دیگر منتقل شود، مشمول مالیات 
فروش  پیش  بحث  در  و  شد  نخواهد 
عایدی  بر  مالیات  امالک مشمول  هم 
باقی  که  کسانی  نهایت  در  نمی شوند. 
می مانند کسانی هستند که واقعا قصد 

سوداگری دارند.
مالیاتی  گذاری  نرخ  درباره  وی 
عایدی  بر  مالیات  مشمول  که  افرادی 
مسکن می شوند، اظهار داشت: افرادی 
سرمایه  عایدی  بر  مالیات  مشمول  که 
می شوند هر چه آن دارایی را بیشتر نگه 
دارند نرخ مالیاتی کمتری را می پردازند.

درباره  اقتصادی  کارشناس  این 
در  گفت:  نرخ گذاری  در  تورم  بحث 
در  تورم  تعدیل  مجلس  اخیر  تغییرات 
لحاظ  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  نرخ 
می شود یعنی تورم را از دل آن دارایی 
از آن مشمول  بیرون می کشند و پس 
مالیات می شود و این موضوع مورد نظر 

کمیسیون مربوطه در مجلس است.
رصد  ه  نحو ه  ر با ر د بی فر  ا تر
که  سکه  و  ارز  خرید  مانند  معامالتی 
ثبت نمی شوند، تاکید کرد: قانونی مبنی 
بر پایانه های فروشگاهی سامانه مودیان 
تصویب شده که در آن قانون تعامالت 
بین افراد b&b   یعنی تعامالت شرکت 
و نهاده تولید و b&c یعنی تعامالت بین 
شرکت ها و مصرف کننده نهایی رصد 
می شود. همچنین در بستر اجرایی که 
برای مالیات بر عایدی سرمایه در نظر 
اشخاص  تعامالت  نند  بتوا می گیرند 
حقیقی را در آن لحاظ می کنند و برای 
الکترونیکی  تعامالت و خریدها فاکتور 
امور  سازمان  بنابراین  می شود.  صادر 

مالیاتی می تواند این افراد و این معامالت 
معامله   و  کند  رصد  و  شناسایی  را 

کنندگان مشمول مالیات می شوند.
وی افزود: آنهایی که در چهارراه 
دالر می فروشند مشمول مالیات بیشتری 
می شوند، از آنجایی که فعالیت های آنها 
بیشتری  مالیات  نیست مشمول  شفاف 

می شود.
درباره  اقتصادی  کارشناس  این 
این  اجرای  اینکه عده ای مدعی شدند 
داشت:  اظهار  دارد،  تورمی  آثار  قانون 
اتفاقا اجرای مالیات بر عایدی سرمایه 
باعث کاهش نوسانات قیمتی در بازارها 

می شود.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
برخی ها می گویند این قوانین بهتر است 
در قالب الیحه بررسی و تصویب شود، 
گفت: چندین سال است که مجلس و 
کشور معطل الیحه عایدی بر سرمایه 
هستند و در نهایت با اینکه سازمان امور 
مالیاتی الیحه را آماده و وزارت اقتصاد 
آن را چکش کاری کرد، اما الیحه ابالغ 
نشد و مجلس هم پس از گذشت بیش 

از ۴ سال دست به کار شد.
پیش نویس  در  افزود:  ترابی فر 
بر  عایدی  بخش  در  دولت،  الیحه ای 
اشاره  ملک  دارایی  به  فقط  سرمایه 
شده و مابقی دارایی ها لحاظ نشده اند. 
وقتی فقط ملک مطرح می شود در واقع 
بازارهای موازی برای هدایت نقدینگی 
نویس  پیش  بنابراین  می شوند.  تقویت 

الیحه جامع و کامل نبود.

یک کارشناس اقتصادی:

مالیات بر عایدی سرمایه فقط شامل سوداگران می شود!
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کل  یـر مد _ م یال ا
ارتباطات زیرسـاخت استان 
ایـالم گفـت: کلیه بسـترها 
و شـبکه هـای زیرسـاخت ارتباطـی 
 – فیبرنـوری  هـای  شـبکه  شـامل 
شـبکه انتقـال و مرکز دیتای اسـتان 
جهت برگزاری انتخابات مهیا اسـت.

جمـع    در  بیگـی  حسـن  رضـا 
خبرنگاران اظهار داشـت: در راسـتای 
ارتباطـی  شـبکه  پایـداری  و  حفـظ 
شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت ضمن 
تامیـن مسـیرهای پشـتیبان شـبکه 
در سـطح اسـتان نسـبت به اسـتقرار 
کارشناسـان فنـی بهمـراه تجهیـزات 
مربـوط بـه شـبکه، اسـتمرار گشـت 
نـوری  فیبـر  روزی  شـبانه  هـای 
آمـاده  و  ارتباطـی  مسـیرهای  در 
بـاش کامـل نیروهـای فنـی در ایـام 

انتخابـات اقـدام نمـوده اسـت.
ارتباطـات  افـزود: شـرکت  وی 
شـبکه  مـادر  بعنـوان  زیرسـاخت 
مخابراتی در اسـتان با اجرای شـبکه 
فیبرنـوری بطـول ۱3۰۰ کیلومتـر و 
بـه  اسـتان  دیتـای  تامیـن ظرفیـت 

ثانیـه  بـر  بیـت  گیـگا   ۱53 میـزان 
بهمراه ۷ ایستگاه پر ظرفیت رادیویی 
وچهـار پایانـه فیبـر نـوری در سـطح 
استان کلیه زیرسـاخت های ارتباطی 
اپراتورهـا و شـرکت هـای مخابراتی 
جهـت سـرویس دهـی مطلـوب بـه 

مشـترکین را فراهـم مـی نمایـد.
مدیـرکل ارتباطـات زیرسـاخت 
ایـالم گفت:کلیه دسـتگاههای حفار، 
دسـتگاههای  سـایر  و  شـهرداریها 
وشهرسـازی،  راه  ازجملـه  ذیربـط 
ای  جـاده  ونقـل  وحمـل  راهـداری 
و…. جهـت همکاری هرچه بیشـتر 
باعوامـل اجرایـی و فنی این شـرکت 
درایـام انتخابات از هرگونه حفاری در 
مسـیرهای چندگانه فیبرنوری شـبکه 

کنند. ارتباطـی خـودداری 
ز  ا یـان  پا در  بیگـی  حسـن 
کارمنـدان زیرسـاخت و مردم اسـتان 
خواست در سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاسـت جمهـوری و ششـمین دوره 
انتخابـات شـوراهای اسـالمی شـهر 
و روسـتا آگاهانـه و پـر شـور حضـور 

داشـته باشـند.

شبکه های زیرساخت ارتباطی برای برگزاری انتخابات ایالم مهیا است خســارت ۸۵۰ میلیــارد تومانــی خشکســالی بــه 
مــزارع و باغــات کشــاورزی ایــالم

ــت:  ــالم گف ــتان ای ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــس س ایالم_ریی
خشکســالی کــم ســابقه و بــی ســابقه ســال زارعــی جــاری ســبب وارد 
شــدن خســارت ۸5۰ میلیــارد تومانــی بــه ســطح مــزارع کشــاورزی 

گنــدم و حبوبــات اســتان شــده اســت.
ــر  ــت: ب ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن ــی در جم ــی اقدس محمدعل
همیــن اســاس بیــن ۷۰ تــا۱۰۰ درصــد مــزارع ۸5 هــزاری اراضــی 
گنــدم دیــم و ۲۰ درصــد مــزارع گنــدم و کلــزا آبی دچار خســارت شــد.

وی افــزود: مجمــوع ســطح زیــر کشــت مــزارع گنــدم ابــی و دیم 
اســتان ۱۴5 هــزار هکتــار اســت کــه از ایــن میــزان 6۰ هــزار هکتــار 

اراضــی گنــدم آبــی و مابقــی نیــز گنــدم دیــم اســت.
رییــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان ایــالم گفــت: آن دســته 
از کشــاورزانی کــه کــه زمیــن هــای کشــاورزی آنــان تحــت پوشــش 
بیمــه اســت و دچــار خشکســالی شــده اســت مــی تواننــد بــا مراجعــه 
بــه صنــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی نســبت بــه بــراورد میــزان 
خســارت اقــدام و پــس ار ارزیابــی خســارت را از طریــق صنــدوق بیمه 

کشــاورزان دریافــت کننــد.
اقدســی عنــوان کــرد: همچنیــن کشــاورزانی کــه زمیــن هــای 
کشــاورزی آنهــا فاقــد بیمــه اســت بــر اســاس میزان ســطوح خســارت 
وارد شــده بــه ســازمان مدبــرت بحــران اســتان و کشــور گزارش شــده 
تــا چناچــه خســارتی در ایــن خصــوص در نظــر گرفتــه شــد بــه ایــن 

افــراد تعلــق گیــرد.
ــد:  ــادآور ش ــالم ی ــتان ای ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــس س ریی
ــش  ــده بخ ــاح ش ــای افتت ــرح ه ــر در ط ــزار نف ــدود ۴ ه ــاالنه ح س

ــوند. ــی ش ــکار م ــغول ب ــاورزی مش ــف کش ــای مختل ه

امام جمعه ایالم:
امیدآفرینــی و دعــوت بــه مشــارکت مهم تریــن 

نقــش رســانه هــا در شــرایط کنونــی
 ایــالم – آذر یعقوبیــان :  نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام 
جمعــه ایــالم در نشســت بــا اهالــی رســانه اســتان بیــان اینکــه امــروز 
قــدرت تبلیغاتــی دشــمن آخریــن حربه ای اســت بــرای ضربــه زدن به 
نظــام اســالمی بــه کار گرفتــه اســت، گفــت: مشــارکت در انتخابــات 
و دعــوت دیگــران بــرای مشــارکت حداکثــری یــک تکلیــف اســت و 

رســانه هــا نقــش مهــم و بــی بدیلــی در ایــن امــر دارنــد.
حجت االســالم اهلل نــور کریمــی تبــار بــا اشــاره بــه نقــش مــردم 
ایــالم در انقــالب اســالمی و هشــت ســال دفــاع مقــدس، ابــراز کــرد: 
ــن اســت کــه حماســه  ــکات محرومیــت اســتان ایــالم ای یکــی از ن
هــای مانــدگاری کــه  مــردم در دوران دفــاع مقــدس خلــق کردنــد، 
دارد بــه فراموشــی ســپرده مــی شــود، یــک فیلــم از مقاومــت جانانــه 
مــردم اســتان ایــالم در برابــر رژیــم بعثــی نداریــم، ایــالم در موضــوع 
دفــاع مقــدس مظلــوم و رشــادت هــای مــردم اســتان ایــالم مغفــول 

واقــع شــده اســت.
امــام جمعــه ایــالم گفــت: نقــش مــردم اســتان ایــالم در دوران 
دفــاع مقــدس بســیار درخشــان اســت و مــردم پــای انقالب ایســتادند، 
بــا وجــود آوارگــی، مــردم ایــالم از ســرزمین اســالمی دفــاع کردنــد، 
الزم اســت کــه ایــن رشــادت هــا بیــان شــود، مــا ابرقدرتــی آمریکایی 
ــدار الزم  ــران اســالمی از اقت ــروز ای ــش کشــیدیم، ام ــه چال ــا را ب ه
ــران اســالمی  ــی و ای ــزت ایران ــت و ع ــن عظم ــوردار اســت، ای برخ
اســت، موشــک هــای ایرانــی پایــگاه آمریکایــی هــا را شــخم زد  و 

آنهــا نتوانســتند کاری بکننــد.
کریمــی تبــار یــادآور شــد: امــروز قــدرت تبلیغاتی دشــمن آخرین 
حربــه ای اســت بــرای ضربــه زدن بــه نظــام اســالمی بــه کار گرفتــه 
اســت، افــزود: دشــمنان بــا تمــام تــوان رســانه ای و تبلیغاتــی خــود در 
تــالش هســتند کــه مــردم را از نظــام اســالمی مایــوس کنند، دشــمن 
ــون همــواره تــالش کــرده اســت کــه مــردم  ــا کن از اول انقــالب ت

پــای صنــدوق هــای رای نیاینــد و بــر ایــن امــر تبلیــغ کــرده اســت.
امــام جمعــه ایــالم بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن بــا بــه کارگیری 
تحریــم هــا توقــع داشــت نظــام اســالمی از بیــن بــرود، افــزود: امــروز 
مشــکالت و گالیــه هایــی وجــود دارد، اماایــن شــرایط قابــل تغییــر 
اســت تــا بــه خودکفایــی برســیم، امــروز در کشــور بــا همــت جوانــان 
پاالیشــگاه بــزرگ خلیــج فــارس راه انــدازی شــده و در تولیــد بنزیــن 

بــه خــود کفایــی رســیده ایــم.
امــام جمعــه ایــالم در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان 
ــگاران،  ــازی و خبرن ــای مج ــاالن فض ــا، فع ــانه ه ــش رس ــه نق اینک
نقشــی بــی بدیــل اســت، اظهــار کــرد: بنــده از همــه خبرنــگاران و 
رســانه هــا کــه بــرای گــرم کــردن تنــور انتخابــات تــالش کردنــد و 

وقــت گذاشــتند، قدردانــی مــی کنــم.
حجــت االســالم کریمــی تبــار با تاکیــد بــر امیدآفرینی در ســطح 
جامعــه بــه همــت رســانه هــا و فعــاالن فضــای مجــازی، گفــت: بــه 
ــه  ــم ک ــی کنی ــای اســتان افتخــار م ــانه ه ــگاران و رس وجــود خبرن
ــا کــرده  ــف ایف ــی در شــرایط مختل ــه خوب همــواره نقــش خــود را ب
انــد، امــروز در شــرایط کنونــی، الزم اســت کــه رســانه روح امیــد را 
در ســطح جامعــه بــا بیــان دســتاوردها و نــگاه بــه آینــده جــاری کننــد 
و بــه طــور قطــع نقــد ســازنده موجــب پیشــرفت و تعالــی مــی شــود.

مدیر مخابرات اصفهان: اقدامات الزم جهت پایداری 
ارتباط در انتخابات صورت پذیرفته است

در جلســه هماهنگــی  اصفهــان  مدیــر مخابــرات منطقــه 
ــای  ــزی ه ــه ری ــا برنام ــت: ب ــرات گف ــی مخاب ــاختهای ارتباط زیرس
صــورت گرفتــه در مخابــرات منطقــه اصفهــان، تمــام زیرســاختهای 
ــزاری  ــتای برگ ــدار در راس ــاط پای ــراری ارتب ــت برق ــی جه ارتباط

ــت. ــم اس ــش رو فراه ــات پی انتخاب
بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه اصفهــان، 
اســماعیل قربانــی در ایــن جلســه کــه بــا حضــور معاونیــن، مدیــران و 
روســای ادارات مخابــرات شهرســتان هــا در ســالن غدیــر بــه صــورت 
ــرات در  ــالش مخاب ــه ت ــا اشــاره ب ــزار شــد؛ ب ــس برگ ــو کنفران ویدئ
جهــت تامیــن ارتباطــات الزم بــرای برگــزاری انتخابــات اظهــار کــرد: 
کلیــه امکانــات فنــی و انســانی مخابــرات منطقــه اصفهــان در جهــت 
انجــام تعهــدات ایــن مجموعــه در برقــراری ارتباطات پایــدار در جریان 
ــی الزم  ــا از آمادگ ــکاران م ــات، بســیج شــده و هم ــزاری انتخاب برگ
بــرای انجــام ماموریــت خــود بــه نحــو احســن برخــوردار مــی باشــند.

وی افــزود: ایــن آمادگــی کنونــی حاصــل دو مــاه تــالش شــبانه 
روزی همــکاران مخابراتــی مــا در سراســر اســتان اســت و در همیــن 
ــل  ــان کام ــا پای ــه ت ــن مجموع ــان ای ــران و کارکن ــه مدی راســتا کلی

فرآینــد انتخابــات در حــال آمادگــی کامــل هســتند.
گفتنــی اســت در ادامــه ایــن جلســه، حضــار بــه بررســی آخریــن 
وضعیــت مخابراتــی حــوزه هــای تحــت نظــارت خــود بــرای برگزاری 

هــر چــه پــر شــورتر انتخابــات پرداختنــد.
ــات ریاســت جمهوری ایــران ۱۴۰۰  ــه ذکــر اســت، انتخاب الزم ب
ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهوری در ایــران اســت کــه در 
۲۸ خــرداد  همزمــان بــا انتخابــات ششــمین دوره شــوراهای اســالمی 
شــهر و روســتا، میان  دوره ای مجلس شــورای اســالمی و میان دوره ای 
دوم مجلــس خبــرگان رهبــری برگــزار و در آن هشــتمین رئیس جمهور 

ایــران بــا آراء مــردم انتخــاب می شــود.

دفاتر  در  بوشهر  شهرسازي  و  راه  اداره  کل  خدمات 
پیشخوان دولت ارائه می شود

و  راه  شهروندان  حقوق  و  عملکرد  ارزیابی  بازرسی،  اداره  رئیس 
شهرسازي استان بوشهر از ارائه برخی خدمات اداره کل راه و شهرسازي 

استان در دفاتر پیشخوان خدمات دولت در بوشهر خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان 
بوشهر،حسین احمدی زاده  با اعالم این خبر گفت: برخي خدمات اداره 
کل راه و شهرسازي استان بوشهر در حوزه معاونت امالک و حقوقي برای 

تسریع کار متقاضیان در دفاتر پیشخوان دولت ارائه می شود.
وی گفت: این خدمات در زمان بندي مصوب کارگروه مربوطه از 
و  مي شود  ارائه  استان  مردم  به  دولت  خدمات  پیشخوان  دفاتر  طریق 
متقاضیان می توانند جهت ارائه خدمات به دفتر پیشخوان سید صادق 
علوی زاده  به آدرس خیابان بهشت صادق –کوچه مسجد النبی  مراجعه 
نمایند و یا با شماره تلفن ثابت ۰۷۷3333۹۱۸۸ و  همراه ۰۹۱۷۱۷53۲۸6 

تماس بگیرند.

رئیس اداره کنترل سیالب و آبخوانداری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ ساری

 احداث بند مشبک بتنی تنه و سرشاخه گیر
آبخوانداری  و  کنترل سیالب  اداره  رئیس  داداشی  مهندس صمد 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران اعالم کرد امسال از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملی سال ۱3۹۹ برای اجرای پروژه های مکانیکی 
و  بهشهر  آبخیز ساحلی شهرستان  آبخیزداری در حوزه  بیومکانیکی  و 
و  الهی  لطف  به  که  گردید  ریال مصوب  میلیارد  در حدود ۴۰  گلوگاه 
همت همه عوامل اجرایی بخشی از آن تا کنون مورد بهره برداری قرار 
گرفت. وی افزود: در همین راستا و با هدف کاهش خطرات ناشی از 
سیل قرارداد پروژه احداث بند بتنی مشبک تنه و سرشاخه گیر به حجم 
۸۸۷ متر مکعب سازه بتنی مسلح و ۱۴55 متر مکعب سنگ و مالت با 
تخصیص اعتبار 35میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی، در حوزه 
شهرستان گلوگاه منعقد گردید و انجام عملیات مکانیکی آن آغاز شده 
است. امید است با بهره برداری از این سازه بخش زیادی از خسارات 

ناشی از تسیل در این حوزه کاهش یابد.

شهرستان  متوسط  فشار  برق  شبکه  سازی  هوشمند 
قطع  سکسیونر)گازی(قابل  ۱۶دستگاه  بانصب  قروه 

ازراه دور
وجایابی۱6دستگاه  ازنصب  قروه  شهرستان  برق  توزیع  مدیر 
سکسیونرقابل قطع ازراه دور به منظور بهبود شاخص و فرآیندهای بهره 

برداری بااعتباری بالغ بر 35میلیاردریال خبرداد.
فرهاد میمنت آبادی در تشریح این خبر گفت : بانصب وراه اندازی 
این سکسیونر ها ، شاخص انرژی توزیع نشده کاهش یافته وبه تبع آن 
نیز این اقدام کاهش مدت زمان خاموشی ها ، افزایش قابلیت اطمینان 
وپایداری شبکه رابه همراه خواهد داشت همچنین بانصب این تجهیزات 

تعداد کلیدهای ۲۰کیلووات از۱/5کلید به ازای هر فیدر فراترمی رود.
وی در ادامه اذعان داشت: میزان موفقیت در بازیابی و جابجایی 
باردرشبکه های توزیع به تعدادو مکان سکسیونرها ونقاط مانور بستگی 
تحت  بر  عالوه  توان  می  تجهیزات  این  مناسب  یابی  داردوبامکان 
تانسیون)ولتاژ( قراردادن شبکه ۲۰ کیلوولت ازبروزاختالل دروسایل برقی 

مشترکان جلوگیری بعمل آورد.
میمنت آبادی در ادامه یادآور شد : بروز هرگونه اختالل درشبکه 
سرویس  قطع  روکندوباعث  روبه  رابامشکل  تواندمشترکین  می  توزیع 
مصرف کنندگان شودازاین روعمده ترین راه بهبودقابلیت اطمینان شبکه 
های توزیع ,نصب تجهیزات کلید زنی همچون سکسیونرهاوکلیدهای 

مانور است .
منبعد  سکسیونرها  این  نصب  با   : کرد  خاطرنشان  درپایان  وی 
درمناطق مذکور خاموشی گسترده نخواهیم داشت وطول شبکه های 
توزیع که برق مناطق وسیعی راتامین می کنند بانصب این کلیدهای 

قطع کننده جهت اجرای مانور بسیار کوتاه تر خواهد شد.
صعب  درمناطق  شده  نصب  سکسیونرهای  ذکراست  به  الزم 
العبوروکوهستانی که بیشتر درمعرض بارشهای برف وباران قراردارندنصب 

شده است.

 ۱۲۲ مرکز  در  تماس  هزار   ۱۱ از  بیش  به  پاسخ گویی 
آبفا کردستان طی سال جاری

در سال جاری تاکنون ۱۱ هزار و ۲5۸ مورد تماس با مرکز ۱۲۲ در 
سطح شهرهای استان به ثبت رسیده است که ۹ هزار و ۱۹۲ حادثه مربوط 
به بخش آب و ۲ هزار و 65 مورد مربوط به بخش فاضالب بوده است.

از آنجا که ارائه خدمات مطلوب به مشتریان شرکت آب و فاضالب، 
تمامی  است،  خدمات  این  به  آنان  دسترسی  تسریع  و  تسهیل  نیازمند 
خدمات فروش، پس از فروش، فوریتی، شکایات، انتقادات، پیشنهادات 
و گزارش های مردمی باید از کانال های مختلف و روش های متعدد در 
دسترس مشتریان باشد تا متناسب با شرایط مشتری مورد استفاده قرار 
بگیرد که به همین منظور تعریف دو پیشخوان حضوری و غیرحضوری 
در شرکت های آب و فاضالب مورد توجه قرار گرفته و مرکز ۱۲۲ به 
عنوان پیشخوان غیرحضوری شرکت، وظیفه پاسخ گویی، اطالع رسانی 

و ارائه خدمات متنوع مذکور را بر عهده دارد.
رضایت  منظور  به  نیز  کردستان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
حداکثری شهروندان سطح استان و ارائه خدمات بهتر و شایسته تر، اقدام 
به ایجاد و توسعه مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ نموده که این مرکز با 
بهره گیری از نیروهای آموزش دیده و متخصص، نرم افزار هوشمند تحت 
وب و افزایش اکیپ های عملیاتی، برای ارائه خدمات هرچه بهتر در بخش 
غیرفوریتی  و  فوریتی  درخواست های  ثبت  و  اطالع رسانی  پاسخ گویی، 

خدمات وسیعی را به صورت شبانه روزی به شهروندان ارائه می دهد.
از طریق این مرکز به صورت ۲۴ ساعته همه حوادث آب و فاضالب 
از زمان تماس مشترک تا هنگام رفع حادثه و نظرسنجی حسن انجام 
کار، رصد می شود که این امر موجب شده تا میانگین زمان رفع حادثه 

از ۲۰ ساعت به کمتر از 5 ساعت برسد.

پیشرفت ۵۰ درصدی در احداث پل و جاده ارتباطی 
روستاهای باالدست سد گلورد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، دکتر غالمی، 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اقای شریعتی نماینده 
مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی از نحوه اجرا و 
پیشرفت جاده ارتباطی روستاهای باال دست سد گلورد بازدید نمودند و 
در این بازدید دکتر یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران 
ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام شده گفت : در احداث پروژه جاده و 
پل دسترسی روستاهای باالدست سدگلورد مطالعات الزم برای انتخاب 
مسیر مناسب انجام گرفت و خوشبختانه توانستیم پروژه را به 5۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی برسانیم
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران 
با اشاره به هزینه ۱۸۰ میلیارد تومانی این پروژه تصریح کرد : در حال 
حاضر تجهیزات الزم برای ادامه کار خریداری شده است اما برای ادامه 
عملیات با مشکالت مالی مواجه شده ایم یخکشی در پایان خاطرنشان 
کرد :  پروژه جاده و پل دسترسی که نزدیک به سه کیلومتر خواهد بود 
عالوه بر  مسائل مالی نیازمند تایید سازمان میراث فرهنگی مازندران 

بوده که از سوی آن سازمان در حال بررسی است.

و  عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر ، معاون بهره برداری و توسعه 
استان  فاضالب  و  آب  فاضالب شرکت 
بوشهر گفت : عملیات شستشو و الیروبی 
شبکه جمع آوری فاضالب با دستگاه واتر 
 ۴۷۹ طول  به  مکانیزه  بصورت  و  جت 
کیلومتر و بیش از ۷/5 کیلومتر اصالح شبکه 
فاضالب در سال گذشته و در شهرهای 

بوشهر ، گناوه و دیلم انجام شده است.
دوانی افزود در طی این مدت تعداد 
۱۰۱ حادثه در شبکه و تعداد ۱35۰حادثه 
استان  انشعابات فاضالب مشترکین  در 
رفع شده است و بیش از 3۸ میلیارد ریال 
برای شستشو ، الیروبی ، رفع حوادث و 
بهره برداری از شبکه فاضالب شهرهای 
بوشهر ، گناوه و دیلم هزینه شده است .

دوانی خاطر نشان کرد : در راستای 
از  جلوگیری    ، مردم  سالمت  حفظ 
پیشگیری    ، محیطی  زیست  چالشهای 
از  ناشی  میکروبی  بیماریهای  شیوع  از 
آلودگی فاضالب شهری ،  افزایش عمر 
مفید شبکه و جلوگیری از انباشت رسوبات 
اصالح   ، الیروبی   ، شستشو  فرآیند 
خطوط امری مهم و اجتناب ناپذیر است 
و با همین هدف تعداد ۹5۸۰ منهول در 
استان به طور کامل سم پاشی شده است .

عملیات شستشو و الیروبی شبکه جمع آوری فاضالب 
در شهرهای بوشهر ، گناوه و دیلم انجام شده است

میامی  و  شاهرود  مردم  نماینده 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
بومی  صنایع دستی  احیای  و  »حفظ 
میامی  و  شاهرود  شهرستان های 
تاریخی  و  اجتماعی  هویت  به عنوان 
باالیی  اهمیت  از  شهرستان ها  این 

برخوردار است.«
به گزارش روابط عمومی اداره کل 

و  ی  شگر د گر  ، هنگی ث فر ا میر
صنایع دستی استان سمنان، علی اصغر 
هفته  بزرگداشت  یین  آ در  خانی 
صنایع دستی در شهرستان شاهرود، با 
تأکید بر رونق صنایع دستی در حوزه 
انتخابیه بیان کرد: »با برطرف کردن 
تولید  روی  پیش  مشکالت  و  موانع 
می توان  صنایع دستی،  محصوالت 

هنرهای  گسترش  و  توسعه  زمینه 
دستی و سنتی را در بین نسل جوان 

فراهم کرد.«
ه کل  ر ا د ا ست  پر سر
و  ی  شگر د گر  ، هنگی ث فر ا میر
صنایع دستی استان سمنان نیز در این 
مراسم گفت: »۲ هزار نفر از مجموع 
5 هزار هنرمند صنایع دستی در استان 

سمنان، در شهرستان شاهرود فعالیت 
دارند.«

حمیدرضا دوست محمدی افزود: 
»حدود یک هزار هنرمند صنایع دستی 
شهرستان شاهرود در شهر کالته خیج 
این  اهمیت  نشانگر  و  دارند  فعالیت 
زمینه  در  شاهرود  شهرستان  و  شهر 

صنایع دستی است.«

تأکید نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی
 بر حفظ و احیای صنایع دستی بومی

رئیس سازمان مدیریت آرامستان 
های شهرداری کالنشهرکرج با اشاره 
در  ایران  چشم  بانک  به کار  آغاز  به 
گفت:روزهای  سکینه)س(  بهشت 
پایانی سال ۹۹ تیمی از بانک چشم 
بهشت  آرامستان  در  حضور  با  ایران 
با  مشترک  نشستی  ، )س( سکینه 
های  آرامستان  مدیریت  سازمان 
شهرداری کرج در زمینه راه اندازی و 
فعالیت بانک چشم در این مجموعه 
که  نشست  این  در  که  شد  برگزار 
قانونی  پزشکی  مدیرکل  داودآبادی 
نیز  مسئوالن  دیگر  و  البرز  استان 
راه  زوایای  داشتند،تمامی  حضور 
اندازی شعبه بانک چشم ایران شعبه 
استان البرز در محل آرامستان بهشت 
ابعاد  و  بررسی  کرج  )س(  سکینه 
که  شد  مقرر  و  سنجیده  آن  مختلف 
این  تحقق  جهت  ای  نامه  تفاهم 
مهم بین سه ارگان سازمان مدیریت 
آرامستان های شهرداری کرج، بانک 
چشم ایران و اداره کل پزشکی قانونی 

استان البرز منعقد شود که هم اکنون 
این مهم محقق شده است.

شهروندان  نظیر  بی  )استقبال 
کرجی از اهدای قرنیه(

حمیدرضا عسگری عنوان کرد: 
با   ۱۴۰۰ سال  ابتدایی  روزهای  از 
از سوی  انجام شده  های  هماهنگی 
سازمان، عوامل و تیم تخصصی بانک 

در  آزمایشی  صورت  به  ایران  چشم 
محل بهشت سکینه)س( کرج مستقر 
شدند تا اقدامات الزم جهت راه اندازی 

رسمی این مجموعه انجام شود.
یت  یر مد ن  ما ز سا ئیس  ر
ی  ر ا د شهر ی  ن ها مستا ا ر آ
کالنشهرکرج اذعان کرد: هم اکنون 
پس از گذشت حدود سه ماه از فعالیت 

بهشت  در  چشم  بانک  زمایشی  آ
شاهد  آمارها  طبق  )س(،  سکینه 
استان  شهروندان  نظیر  بی  استقبال 
البرز و کرج از این اقدام هستیم که 

جای خوشحالی دارد.
از  بعد   : داشت  بیان  عسگری 
است  استانی  دومین  البرز  تهران، 
است  چشم  بانک  شعبه  دارای  که 
مطلوب  ل  ستقبا ا به  توجه  با  و 
خانواده های عزادار از اهدای قرنیه 
تفاهم  نیازمند،  فرد  به  خود  متوفی 
امضای  به  و  منعقد شد  نامه مذکور 

رسید. طرفین 
رئیس سازمان مدیریت آرامستان 
در  البرز  مرکزاستان  شهرداری  های 
پایا با اشاره به اینکه این مهم اقدامی 
خداپسندانه و دارای اجر اخروی است، 
این  اندازی  راه  واقع  در  کرد:  اضافه 
مرکز در آرامستان بهشت سکینه )س( 
عواید مالی برای سازمان آرامستان ها 
اجر  و  خیرخواهی  بعد  صرفا  و  ندارد 

معنوی آن مد نظر است.

عسگری رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کالنشهرکرج مطرح کرد:

آغاز به کار بانک چشم ایران در بهشت سکینه )س( کرج

به گزارش روابط عمومی هیات 
بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش 
محلی استان اصفهان مجمع ساالنه 
بازی های  و  روستایی  ورزش  هیات 
بومی محلی استان اصفهان، با رعایت 
برگزار  بهداشتی  پروتکل های  کامل 

شد.
اسدی  مهدی  جلسه  این  در 
رئیس هیئت ورزش روستایی استان 
و  سالیانه  عملکرد  ارائه  به  اصفهان 
در  و  پرداخت  هیات  مالی  گزارش 
پایان گزارش عملکرد هیات ورزش 
محلی  بومی  بازی های  و  روستایی 
مجمع  اعضای  از  اصفهان  استان 

رای اعتماد گرفت.
روستایی  ورزش  هیات  رئیس 

تجهیز  به  اشاره  با  اصفهان  استان 
سطح  در  روستایی  ورزش  خانه های 
سال  کرد:  تصریح  اصفهان  استان 
روستایی  ورزش  خانه   ۱۲۰ گذشته 
سهمیه این استان بود که ۱5۹ باب 
خانه ورزش در سطح استان ایجاد و 

تجهیز کردیم.
مهدی اسدی هدف هیات ورزش  
و  احیا  را  اصفهان  استان  روستایی 
ترویج بازی های بومی محلی عنوان 
 ۱۰5 گذشته،  سال  در  گفت:  و  کرد 
پویش  جشنواره،  قالب  در  برنامه 
دوره های  و  المپیاد  مسابقه،  مجازی، 
آموزشی با وجود پاندمی کرونا توسط 
مسئولین ورزش روستایی و بازی های 
بومی محلی در سطح استان اصفهان 

انجام شده است.
وی ادامه داد: حضور مستمر در 
و  راهبردی  و  کارشناسی  کمیته های 
نیز تاکید بر آموزش و اطالع رسانی 
هیات  محوری  موضوعات  دیگر  از 

استان است.
رئیس فدراسیون ورزش روستایی 
استان  محلی  بومی  بازی های  و 
اصفهان که به صورت وبیناری حضور 
داشت، با بیان اینکه اصفهان در ورزش 
دارد  متنوعی  باشگاه های  حرفه ای 
گفت: در حال تشکیل سازمان لیگ 
روستایی  ورزش های  فدراسیون  در 
و  بومی محلی هستیم   بازی های  و 
سنتی  ورزش های  بتوانیم  امیدواریم 
و بازی های بومی محلی را به صورت 

لیگ برگزار کنیم.
وی با تاکید بر توسعه ورزش های 
بومی محلی به شکل حرفه ای تصریح 
دارای  اصفهان  که  امیدوارم  کرد: 
در  کننده  شرکت  تیم های  بیشترین 
این زمینه باشد، چون فرهنگ ورزش 
حرفه ای و قهرمانی با ظرفیت باالیی 

در این استان وجود دارد.
نی  سا ا خر میری  ا محمد تقی 
روستایی  ورزش   هیات  کرد:  اظهار 
استان  محلی  و  بومی  بازی های  و 
اصفهان بر اساس ارزیابی استانی در 
سال ۱3۹۹ رتبه نخست را در سطح 
کشور کسب کرد و این موضوع نشان 
دهنده پتانسیل، مدیریت و تالش باال 

در این هیات است.

مجمع ساالنه هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان 
برگزار شد 
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اسـتان  گاز  شـرکت 
البرز در سـالی که گذشـت، 
نشـت یابـی از خطوط گاز و 
تاسیسـات را یکـی از اولویـت هـای 
بـه  نسـبت  و  دانسـته  خـود  کاری 
اجـرای آن اهتمـام ویـژه ای ورزیـد.

 مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان 
البـرز گفـت: در راسـتای نگهداشـت 
شـبکه و ارتقـای ضریب ایمنی، بیش 
از ۱۰۰۰۰ کیلومتر شـبکه گاز طبیعی 
سـال  در  تاسیسـات  و  تجهیـزات  و 
۱3۹۹ مـورد نشـت یابی قـرار گرفته 
اسـت. بـه گـزارش روابـط عمومـی 
حسـین  البـرز،  گازاسـتان  شـرکت 
تقـی نـژاد با اعـالم این خبـر، افزود: 
نشـت یابی از شـبکه های گازرسانی، 
تجهیـزات، تاسیسـات و انشـعابات از 
اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت که 
ایـن امـر موجـب جلوگیـری از هـدر 
رفـت ثـروت ملـی، اثـرات مخـرب 
زیسـت محیطـی و از همـه مهـم تر 
جلوگیـری از بـروز حـوادث ناگوار در 

ایـن زمینـه می شـود.

وی ادامه داد: شـرکت گاز استان 
البرز در سـالی که گذشـت، نشت یابی 
از خطـوط گاز و تاسیسـات را یکـی از 
اولویـت هـای کاری خـود دانسـته و 
نسـبت بـه اجـرای آن  اهتمـام ویـژه 
ای ورزیـد . تقـی نـژاد بـا اشـاره بـه 
توانمنـدی کارکنـان شـاغل در واحـد 
بازرسـی فنی شـرکت گاز استان البرز 
گفت: واحد بازرسـی فنی شـرکت گاز 

اسـتان البرز با بهره گیری از پیشـرفته 
ترین دسـتگاه های نشـت یـاب و تیم 
هـای مجـرب نشـت یابـی، کنترل و 
پایـش را به صورت منظـم و دوره ای 
انجـام مـی دهنـد که عالوه بـر انجام  
بیـش از ۱۰۰۰۰ کیلومتـر نشـت یابی 
از خطـوط تغذیه و توزیع؛ نشـت یابی 
اتصـاالت  انشـعاب،   هـزار   ۴۰۰ از 
مشترکین، تأسیات مشترکین صنعتی، 

کشـف ۱6۰۰ محل نشت زیر زمینی، 
و همچنیـن کشـف قریـب بـه ۷۰۰۰ 
نشـت درجـه یـک فوقانـی در سـال 

کاری ۱3۹۹ می باشـد.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان 
البـرز در ادامـه، تصریـح کـرد: پـس 
از شناسـایی موارد نشـتی توسـط تیم 
هـای فنـی کنتـرل نشـت گاز، موارد 
طریـق  از  آمیـز  مخاطـره  و  نشـتی 
در  یابـی  نشـت  مدیریـت  سـامانه 
اسـرع وقت بـه واحد بهـره برداری و 
تعمیـرات اعـالم تا نسـبت به رفع آن 

در اسـرع وقـت اقـدام کننـد.
تقـی نـژاد در پایان، ضمن تاکید 
شـد:  یـادآور  موضـوع،  اهمیـت  بـر 
عملیـات نشـت یابـی می بایسـت با 
دقـت و برنامـه ریزی مـدون و توجه 
ویـژه صـورت پذیـرد و ایـن یعنـی 
نـگاه جـدی به موضـوع نگهداشـت 
شـبکه، حفظ جـان و مـال مجاورین 
شـبکه و تاسیسـات و خدمات رسانی 
مطلـوب و اجـرای دقیق نشـت یابی 
جـزء اولویـت هـای ضروری اسـت. 

نشت یابی بیش از ۱۰۰۰۰ کیلومتر شبکه گاز طبیعی 
در سطح استان البرز

رئیس اداره منابع طبیعی لنگرود عنوان کرد
ــی  ــع از اراض ــر مرب ــرف ۶۲۰۰ مت ــع تص رف

ــرود ــی لنگ مل
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش 
ــنا/ ــزاری ایس ــل از خبرگ ــه نق ــالن و ب ــتان گی ــزداری اس آبخی

گیــالن رئیــس اداره منابــع طبیعــی لنگــرود، از رفع تصــرف 6۲۰۰ 
ــع از اراضــی ملــی شهرســتان لنگــرود در ســال گذشــته  مترمرب
خبــر داد و یــادآور شــد: عمده تریــن مشــکل حفاظــت از اراضــی 

ــر مجــاز اســت. ــالن تصــرف غی ــی در شــرق گی مل
رئیــس اداره منابــع طبیعــی لنگــرود، بــه قطــع غیــر مجــاز 
درختــان در منطقــه دیوشــل و ورود دادســتانی شهرســتان طــی 
ــات  ــد: حســب گزارش ــر ش ــرد و متذک ــاره ک ــر اش ــای اخی روزه
مردمــی بــه دادســتانی در پــی قطــع غیــر مجــاز درختــان جنگلی، 
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــت اداره مناب ــگان حفاظ ــای ی نیروه
شهرســتان لنگــرود پیمایــش منطقــه را آغــاز و عاملیــن را کــه از 

ــد. ــد شناســایی کردن مــردم محلــی بودن
ــور را احــداث راه جهــت  ــان مذک وی هــدف از قطــع درخت
رســیدن بــه باغــات چــای دانســت و عنــوان کــرد: در حــال حاضر 
پرونــده قضایــی بــرای عاملیــن قطــع غیر مجــاز درختان تشــکیل 

شــده و در دســتور کار مراجــع قضایــی قــرار دارد.
ــراز گله منــدی از عــدم توجــه شــوراهای شــهر و  ــا اب وی ب
ــت از  ــود در حفاظ ــی خ ــف قانون ــه وظای ــا ب ــتا و دهیاری ه روس
اراضــی ملــی، اظهــار کــرد: اعضــای شــوراها نســبت بــه منطقــه 
آگاهــی دارنــد و بایــد بــه عنــوان همیــار طبیعــت در اســرع وقــت 
ــر مجــاز و  ــب و تجــاوز و ســاخت و ســاز غی ــه تخری ــا هرگون ب

قطــع درختــان در اراضــی ملــی مقابلــه کننــد.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی لنگــرود، همچنیــن از دادســتان 
ــده قطــع  ــه پرون ــع و رســیدگی ب شهرســتان جهــت ورود به موق
درختــان جنگلــی دیوشــل قدردانــی کــرد و گفت: نیروهــای یگان 
حفاظــت منابــع طبیعــی بــه تنهایــی نمی تواننــد بــا افــراد ســودجو 
از اراضــی ملــی مقابلــه کننــد و نیازمنــد یــاری همــه دســتگاه ها 

و نهادهــا هســتیم.

مدیر کل بیمه سالمت استان گیالن مطرح کرد:
ــهروندی  ــامانه ارائه خدمات ش ــدازی س راه ان
درجهــت ارائــه خدمــات مطلــوب بــه بیمــه 

شــدگان است
دکتــر محمــدی مدیــر کل بیمــه ســالمت گیــالن گفــت: بــا 
توجــه بــه اجــرای برنامــه جایگزینــی نســخه نویســی الکترونیــک 
ــرای  ــالمت و ب ــه س ــه بیم ــذی دفترچ ــخه کاغ ــای نس ــه ج ب
ــرویس  ــامانه س ــدگان، س ــه ش ــه بیم ــات ب ــه خدم ــهیل ارائ تس
ــزود:  ــدازی شــد. وی اف ــه ســالمت راه ان ــای شــهروندی بیم ه
توجــه بــه موضــوع ســالمت مــردم از جملــه مهمتریــن مصادیــق 
حقــوق شــهروندی در جامعــه امــروز اســت کــه می توانــد زمینــه 
ارتقــای شــاخص های مختلــف علــی الخصــوص ارتقــاء ســالمت 
جامعــه را فراهــم نمــوده و رضایتمنــدی روزافــزون شــهروندان را 
افزایــش داد. دکتــر محمــدی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: ســامانه 
ــا قابلیتهــای اعــم از احــراز هویــت  ــه خدمــات شــهروندی ب ارائ
بیمــه شــده بــر اســاس شــماره ملــی و شــماره موبایــل، امــکان 
ــس و  ــر عک ــکان تغیی ــی و بیمه ای،ام ــات هویت ــاهده اطالع مش
تمدیــد اعتبــار بیمــه، امــکان مشــاهده کلیــه نســخ وریــز نســخه 
شــامل تجویــزی و خدمــات ارائــه شــده وقابلیت مشــاهده اعضای 

خانــوار راه انــدازی شــده اســت.

ــن  ــی خمی ــهرک صنعت ــه ش ــص  آب ب تخصی
ــه ای  ــیمی و آب منطق ــارکت پتروش ــا مش ب

ــزی ــتان مرک اس
مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتی 
ایــران بیــان کــرد: بــه منظــور تخصیــص و انتقال آب به شــهرک 
صنعتــی خمیــن آمادگــی مشــارکت بــا پتروشــیمی این شهرســتان 

و آب منطقــه ای اســتان مرکــزی وجود دارد.
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی ــولیان مع ــی رس عل
ــهرک  ــی ش ــای صنعت ــکالت واحده ــی مش ــت بررس در نشس
صنعتــی خمیــن بــا تاکیــد بــر خریــداری پســاب شــهرها و انتقــال 
ــت:  ــی گف ــهرک های صنعت ــتفاده درش ــرای اس ــا ب تخصیص ه
بــرای خریــد هــر لیتــر آب در ســال جــاری، ۱۱ میلیــارد و ۷۰۰ 

ــال پرداخــت شــده اســت. ــون ری میلی

ــک  ــن دارای ی ــتان خمی ــه شهرس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــش  ــت: افزای ــار داش ــت، اظه ــی اس ــه صنعت ــهرک و ۲ ناحی ش
ســطح اراضــی و توســعه و برنامــه زمــان بنــدی ایجــاد زیرســاخت 
متناســب بــا نیــاز و شــمار متقاضیان در شــهرک و نواحــی صنعتی 

ایــن شهرســتان انجــام شــود.
ــا  ــه داد: ت ــارت ادام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــی  ــی را نم ــذار خارج ــرمایه گ ــد، س ــی باش ــه ارز ۲ نرخ زمانیک

ــرد. ــذب ک ــوان ج ت
ــار داشــت:  ــدن و تجــارت اظه ــت، مع ــر صنع ــاون وزی  مع
ــی  ــی صنعت ــهرک ها و نواح ــی در ش ــش خصوص ــارکت بخ مش
اســتان مرکــزی پیشــنهادی اســت کــه بــه دولــت بردیــم چراکــه 

بایــد بــه ســمت شــهرکهای خصوصــی حرکــت کــرد.
ــب و  ــرای کس ــی ب ــهرک های صنف ــاد ش ــولیان ، ایج رس
ــاف را از دیگــر  ــه اصن ــن ب ــذاری زمی ــا واگ کارهــای کوچــک ب
ــی  ــهرک های صنعت ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــای س برنامه ه

ــان کــرد. در ســال جــاری بی
ــرای  ــاری ب ــال ج ــویقی در س ــته تش ــح داد: بس وی توضی
واگــذاری زمیــن بــه شــرکت های دانــش بنیــان در بهتریــن نقاط 
شــهرکهای صنعتــی بــا اقســاط بلنــد مــدت ارائــه شــده و ایجــاد 
ــرکت های  ــت ش ــا اولوی ــور ب ــر کش ــزار کارگاه در سراس یک ه

دانــش بنیــان برنامــه ریــزی شــده اســت.
و شــهرک های  کوچــک  ســازمان صنایــع  مدیرعامــل 
ــار از زمین هــای  ــران تاکیــد کــرد: امســال ۴۰۰ هکت صنعتــی ای
ــس  ــا ایجــاد نشــده پ ــدی در آنه ــد تولی ــه واح ــذار شــده ک واگ

ــی شــود. ــه م گرفت
مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتی 
ایــران گفــت: ناحیــه صنعتــی بــرای اســتقرار صنایع پایین دســتی 

واحــد پتروشــیمی خمیــن راه اندازی شــود.
ــرمایه  ــی س ــری از بالتکلیف ــور جلوگی ــه منظ ــزود: ب وی اف
گــذاران در واگــذاری زمیــن، راه انــدازی ســامانه الکترونیکــی در 
دســتور کار اســت تــا متقاضــی زمیــن بتوانــد از منــزل زمیــن مورد 

نظــر خــود را خریــداری کنــد.
ــزی  ــتان مرک ــی اس ــهرکهای صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
نیــز وســعت شــهرک صنعتــی خمیــن را ۹۴۲ هکتــار بیــان کــرد 
و افــزود: 3۱۹ هکتــار فــاز عملیاتــی شــده و ۲۰6 هکتــار زمیــن 

صنعتــی اســت.
ــی در  ــن اراض ــار از ای ــت: ۱6۸ هکت ــی گف ــب میرزای طی
ــل  ــن واگــذار شــده و 3۸ هکتــار قاب ــی خمی ــهرک صنعت ش

ــت. ــذاری اس واگ

قاسم پور معاون استاندارالبرز و فرماندار مرکز حوزه انتخابیه شهرستان کرج:

ستاد انتخابات شهرستان کرج
 با آمادگی کامل به دنبال برگزاری انتخاباتی قانونی و سالم است 

با  کرج  شهرستان  ر  ندا فرما
و  مرجع  احزاب،گروه های  از  دعوت 
انتخابات  در  مشارکت  به  مردم  آحاد 
ایران  در  حداکثری  گفت:مشارکت 
و  است  ما  اساسی  اولویت  کوچک 
امید بر این خواهد بود تا با مشارکت 
جمهوری  طراز  در  و  مردم  باالی 
اسالمی ایران،بر فراز دامنه های البرز 

خوش بدرخشیم.
به  اشاره  با  پور  قاسم  غفور 
آخرین تمهیدات و زمینه سازی های 
شهرستان  ستاد  در  گرفته  صورت 
 ۲۸ بات  نتخا ا برگزاری  در  کرج 
کرد:  عنوان  جاری  هفته  ماه  خرداد 
هفته  این  جمعه  که  انتخابات  موعد 
برای  روزی  شبانه  تالش  در  است 
عوامل  از  ها  زمینه  تمامی  تأمین 
تجهیز  حراستی،  و  اجرایی،نظارتی 
رأی  اخذ  های  صندوق  تا  ها  شعبه 
کرج  شهرستان  نقاط  سراسر  در 
شهرستان  بات  نتخا ا د  ستا هستیم؛
دنبال  به  کامل  آمادگی  با  نیز  کرج 
برگزاری انتخاباتی قانونی و سالم در 

مرکز استان البرز  است. 
انتخابیه  حوزه  مرکز  فرماندار 
در  که  این  بیان  با  کرج  شهرستان 
ریاست  دوره  سیزدهمین  انتخابات 
انتخابات  دوره  ششمین  و  جمهوری 
در  روستا  و  اسالمی شهر  شوراهای 

شهرستان کرج ۷۴۲ شعبه اخذ رأی 
داشت:   بیان  است،  شده  بینی  پیش 
بیش از ۱5  هزار نفر عوامل اجرایی، 
نظارت، انتظامی، بازرسی و حفاظتی، 
در  را  انتخابات  برگزاری  اجرای  کار 
هند  خوا برعهده  کرج  شهرستان 

گرفت.
وی در خصوص اقالم انتخابات 
و  ها  تعرفه  کرد:تمامی  تصریح  نیز 
و  دریافت  الکترونیکی  های  دستگاه 

تأمین شده است. 

قاسم پور اذعان کرد:با توجه به 
شیوع و تداوم بیماری کرونا، با چینش 
مناسب صندوق ها، آموزش نمایندگان 
اجرایی،  عوامل  و  کاربران  فرماندار، 
تأمین اقالم بهداشتی و ابالغ پروتکل 
های بهداشتی مردم بدون دغدغه می 
توانند با حضور به شعب اخذ رأی آراء 

خود را واریز نمایند. 
فرماندار  و  استاندارالبرز  معاون 
ویژه  شهرستان کرج در بخش دیگری 
از صحبت های خود به موضوع مهم 

کرونا  یعنی  انتخابات  از  دوره  این 
شد:یکی  خاطرنشان  و  کرد  اشاره 
انتخابات  ستاد  مهم  های  دغدغه  از 
موضوع  کنار  در  کرج   شهرستان 
مشارکت حداکثری،ایمنی و سالمت 
رأی دهندگان است و در این خصوص 
تمامی دستورالعمل های بهداشتی پس 
از تأیید در ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا به نامزدهای محترم شوراهای 
در شهرستان  روستا  و  اسالمی شهر 
ارائه  ها  العمل  دستور  قالب  در  کرج 
گردیده و برای نظارت بر امر تبلیغات 

انتخاباتی ارسال شده است.
قاسم پور  در خصوص برگزاری 
توضیح  نیز   الکترونیکی  انتخابات 
انتخابات فقط در  از  داد:در این دوره 
حوزه انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
کرج  شهر  در  فقط  هم  آن  روستا  و 
برگزار  الکترونیکی  انتخابات بصورت 
می شود و در سایر شهرها انتخابات به 

روال ادوار پیشین خواهد بود. 
پایان  در  البرز  استاندار  معاون 
انتخابات،  تقویم  کرد:طبق  اضافه 
خرداد   ۲6 روز  در  انتخابات  تبلیغات 
ماه به پایان می رسد و روز ۲۷ خرداد 
و  است  تبلیغات  قانونی  زمان  اتمام 
 ۷ ساعت  یعنی  بعد  روز  در  انشاءا... 
انتخابات  روز جمعه ۲۸ خرداد  صبح 

برگزار می شود.

ایجاد درآمد پایدار با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه
مددجویان  به  قرض الحسنه  تسهیالت  گسترده  پرداخت  با  ایران  مهر  بانک 
نهادهای مختلف سعی کرده در ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار کمتر برخوردار و 

محروم جامعه گام بردارد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، از آنجایی که بانک 
مهر ایران یک بانک تخصصی قرض الحسنه است و در حوزه بانکداری خرد فعالیت 
می کند، تنها امکان پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و با سقف 
با تعریف طرح های تسهیالتی  ایران  با این حال، بانک مهر  مشخص را داراست. 
متنوع و همچنین امضای تفاهم نامه با نهادهای حمایتی مختلف، اقدامات مؤثری در 
حوزه اشتغال زایی و کارآفرینی با اولویت دهک های پایین درآمدی انجام داده است.

تا پایان سال ۱3۹۹ بیش از 6۰۰هزار فقره تسهیالت به ارزش 56هزار میلیارد 
ریال به مددجویان نهادهای مختلف حمایتی پرداخت شده است. این تسهیالت در 
چارچوب تفاهم نامه با نهادهایی مانند کمیته امداد خمینی)ره(، سازمان بهزیستی، 
ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  و  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  برکت،  بنیاد 
جمهوری پرداخت شده است. کارمزد این تسهیالت بین صفر تا ۴ درصد و متوسط 

دوره بازپرداخت آن ها نیز ۴۸ ماه است.
گفتنی است عمده این تسهیالت مربوط به حوزه خوداشتغالی است. در واقع 
بانک مهر ایران سعی کرده به جای پرداخت وام  در حوزه معیشتی، با پرداخت وام 
در حوزه اشتغال، این افراد را به سمت ایجاد درآمد پایدار برای خود و خانواده هایشان 
سوق دهد. به این صورت فرد عالوه بر اینکه برای بازپرداخت اقساط خود به مشکل 
برنمی خورد، نیازش به دریافت کمک از سوی نهادهای حمایتی نیز کاهش می یابد.

عمده این تسهیالت در ۴ سال گذشته و در حوزه اشتغال زایی و ایجاد درآمد 
پایدار برای تسهیالت گیرندگان پرداخت شده است. امید که این اقدامات بانک مهر 
ایران توانسته باشد دغدغه های بخشی از مردم کشور را در حوزه اقتصادی کاهش دهد.

چقازردی نحوه حمایت از تولیدکنندگان و اقشار آسیب پذیر را 
تشریح کرد:

عملکرد مطلوب بانک سپه در حمایت از تولید و اشتغال همگام 
با اجرای پروژه ملی ادغام

ادغام،  پروژه ملی  اجرای  با  بانک همزمان  این  بانک سپه گفت:  مدیرعامل 
طی سه سال اخیر نقش محوری در حمایت از واحدهای تولیدی، اقشار آسیب دیده 

و آسیب پذیر، رونق تولید و ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور ایفا کرد.
محمدکاظم چقازردی ضمن اعالم مطالب فوق، افزود: بانک سپه طی سال های 
۱3۹۷ تا ۱3۹۹ حدود 5۷5 هزار میلیارد ریال منابع خود را در اختیار فعاالن بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوسط و طرح های اقتصادی کالن، آسیب دیدگان حوادث قهری 
و کرونا، مدد جویان کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی و سایر اقشار 

آسیب پذیر جامعه قرار داده است.
مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: این بانک با برنامه ریزی مناسب در سه 
سال اخیر کمک شایانی به اجرای طرح های بزرگ و کالن و جلوگیری از تعطیلی 

واحدهای تولیدی به ویژه بنگاه های کوچک، متوسط کرده است.
چقازردی در مورد پشتیبانی بانک سپه از بنگاه های کوچک و متوسط و اجرای 
صنایع  تولیدی،  ظرفیت های  فعال سازی  به منظور  داشت:  اظهار  کالن  طرح های 
کوچک و متوسط، توزیع منابع در تمامی نقاط کشور و حفظ و ایجاد اشتغال، بانک 
سپه بیش از ۹۷۰ هزار فقره تسهیالت به فعاالن حوزه بنگاه های کوچک و متوسط 
و طرح های کالن در سه سال اخیر پرداخت کرد که به لحاظ تعداد تسهیالت ۱۱5 

درصد رشد نشان می دهد.
و  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  به  سپه  بانک  پرداختی  تسهیالت  رقم  وی 
و  کرد  اعالم  ریال  میلیارد  هزار  را حدود 5۷۴  اخیر  در سه سال  طرح های کالن 
افزود: این رقم در سال ۱3۹۹ نسبت به سال ۱3۹۷، ۱3۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس هیئت مدیره بانک تصریح کرد: در سه سال اخیر چندین پروژه ملی و کالن 
در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و آبرسانی و امثال آنها با تأمین مالی 
مستقیم یا مشارکت بانک سپه به بهره برداری رسید که ابر پروژه پاالیشگاه بیدبلند، 
انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران و پتروشیمی لردگان ازجمله آنهاست.

مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک در سه سال اخیر بیش از ۲ میلیون و 
۴۰۰ هزار فقره تسهیالت به آسیب دیدگان ناشی از حوادث قهری و ویروس کرونا، 
روستاییان، مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی، مستأجران 

و یارانه بگیران و جوانان تازه ازدواج کرده پرداخت کرده است.
و  آسیب دیده  اقشار  به  سپه  بانک  پرداختی  ارزان قیمت  تسهیالت  چقازردی 
آسیب پذیر در سه سال اخیر را بیش از ۴۷۷ هزار میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 
تسهیالت پرداختی نخستین بانک ایرانی به این اقشار از هموطنانمان در سال ۱3۹۹ 

نسبت به سال ۱3۹۷، ۱۱۰ درصد افزایش داشت.
مدیرعامل بانک سپه ضمن تأکید بر ضرورت حمایت بانک ها از تولیدکنندگان 
داخلی تصریح کرد: بانک سپه در کنار پشتیبانی از واحدهای تولیدی در فرایند تولید 
محصول با کمک به افزایش قدرت خرید زمینه باال رفتن میزان فروش محصوالت 

تولید داخل را فراهم کرد.
از  حمایت  برای  سپه  بانک   ۱3۹۸ و   ۱3۹۷ سال های  در  کرد:  تصریح  وی 
تولیدکنندگان داخلی حدود ۲6۰ هزار فقره کارت اعتباری به ارزش 5۱ هزار و 353 

میلیارد ریال صادر کرد و در اختیار خریدار محصوالت داخلی گذاشت.

تحوالت بزرگ دیجیتالی بیمه رازی در راه است
معاون برنامه ریزی و نوآوری شرکت بیمه رازی اعالم کرد در آینده نزدیک 
تحوالت مهمی در حوزه زیرساخت های فناوری اطالعات شرکت رخ خواهد داد، به 

طوریکه شبکه فروش می توانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، مهندس مهدی ملکی 
در پنجمین رویداد سه شنبه های پاسخگویی با اشاره به اینکه بخشی از مشکالت 
نرم افزار »فناوران« مربوط به معماری این نرم افزار است که باید توسط گردانندگان 
آن برطرف شود، گفت: بخشی از مشکل هم با ارتقای زیرساخت ها و آموزش شبکه 

فروش برطرف خواهد شد.
وی افزود: با شرکت ارائه دهنده خدمت فناوران نیز مذاکراتی صورت گرفته 
است که تا حد امکان خدمات پشتیبانی خود را تقویت و مشکالت رایج را برطرف کند.

ملکی همچنین از راه اندازی وب سرویس بیمه نامه های شخص ثالث در 
آینده نزدیک خبر داد و با بیان اینکه تاخیر در عملیاتی کردن این پروژه به دلیل 
عدم ارائه مدل قراردادی از سوی فناوران بوده است اظهار کرد:مسائل فنی انجام 
شده و سیستم در حال گذراندن مراحل آزمایشی نهایی است به طوریکه امیدواریم 

نسخه اولیه آن تا یک ماه آینده قابل استفاده شود.
معاون برنامه ریزی و نوآوری شرکت بیمه رازی در ادامه به مشکل عدم امکان 
 )IOS( استفاده از اپلیکیشن همراز در گوشی های دارای سیستم عامل آی اُ اس
اشاره کرد و با بیان اینکه با تغییر تکنولوژی به زودی همه خدمات وب سایت و 
اپلیکیشن شرکت بیمه رازی یکسان سازی خواهد شد، گفت: با این اقدام، خدمات 
دیجیتال شرکت بدون وابستگی به سیستم عامل گوشی تلفن همراه ارائه می شود.

مهندس ملکی در ادامه به موضوع ارائه تخفیف های بیش از حد در اپلیکیشن 
های فروش بیمه نامه پرداخت و با اشاره به این که این شرکت ها عموما بر اساس 
از  از طریق وام های دریافتی  یا  بیمه و  با شرکت های  نحوه تسویه مورد توافق 
سرمایه گذاران، تخفیف هایی را در فروش اعمال می کنند، گفت: آنها عالقه مندند 
به جای سود بیشتر در فروش، بازار خود را توسعه دهند و ابزار تخفیف را در این 
جهت به کار می گیرند.وی با تایید اینکه چنین روشی باعث نگرانی شبکه فروش 
شده است، اظهار کرد: در جهت صیانت و حمایت از شبکه فروش و به منظور انجام 
یک رقابت سالم، از استارت آپ ها خواسته شد بیش از رقم کارمزد، تخفیف دیگری 
را بر روی فروش بیمه نامه اعمال نکنند که خوشبختانه این روش تا حدودی باعث 

رضایت شبکه فروش شده است.
او همچنین با اعالم امکان اتصال بیمه های خرد به اپلیکیشن همراز گفت: 
توسعه کسب و کار دیجیتال، از مهمترین رویکردهای ماست و ضمن بهبود فرایندها، 

در سال جاری محصوالت بیشتری از این نوع ارائه خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و نوآوری شرکت بیمه رازی در ادامه به آغاز اجرای عملیات 
دریافت بیمه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل از طریق پیامک در آینده نزدیک 
اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که آیا امکان پرداخت اقساط همه بیمه نامه ها 
اپلیکیشن همراز وجود دارد، گفت: امکان پرداخت اقساط در وب سایت  از طریق 
وجود دارد ولی پس از عملیات یکپارچه سازی همه سرویس ها در همه درگاه ها 
قابل استفاده خواهد بود.معاون برنامه ریزی و نوآوری شرکت بیمه رازی اطمینان 
داد که شرکت بیمه رازی، حافظ منافع شبکه فروش است و هیچ اقدامی در آن انجام 
نمی شود، مگر آن که منافع شبکه فروش در آن لحاظ شده باشد؛ وی همچنین از 

بررسی امکان مشاهده خسارت در اپلیکیشن همراز برای تمامی رشته ها خبر داد.
ملکی با تاکید بر اینکه در بیمه گری دیجیتال هیچگاه فروش مستقیم در بیمه 
رازی اتفاق نمی افتد، اظهار کرد: در راستای استراتژی های جدید شرکت پیرامون 
نماینده محوری، امکانات بسیار خوبی بر روی اپلیکیشن موبایلی بیمه رازی طراحی 

شده است که نقش نمایندگان را بیش از پیش پررنگ خواهد کرد.
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آگهی حصر وراثت 
شرح  به   ۷۰۲ شماره  شناسنامه  دارای  میاندوآب  خوبران  رسول  آقای 
درخواست  دادگاه  این  از  5/ح  ۰۰۰۰36۸/۱۴۰۰ش  کالسه  به  دادخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالعلی خوبران 
میاندوآب به شناسنامه ۸۱ بوکان در تاریخ ۱۴۰۰/3/6 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به ۴ پسر، 5 دختر و زوجه 
۱- رسول خوبران میاندوآب فرزند عبدالعلی دارای ش ش ۷۰۲ پسر 

متوفی 
۲- واحد خوبران میاندوآب فرزند عبدالعلی دارای ش ش ۲۸6۰۱۲۱۷۷3 

پسر متوفی
 ۱6۴ ش  ش  دارای  عبدالعلی  فرزند  میاندوآب  خوبران  اسماعیل   -3

پسر متوفی
۴- سلیمان میاندوآب فرزند عبدالعلی دارای ش ش ۲۱۸3۸ پسر متوفی

 36۹ ش  ش  دارای  عبدالعلی  فرزند  میاندوآب  خوبران  معصومه   -5
دختر متوفی

6- حلیمه خوبران میاندوآب فرزند عبدالعلی دارای ش ش ۹۰۷ دختر 
متوفی

 ۲۱۸3۷ ش  ش  دارای  عبدالعلی  فرزند  میاندوآب  خوبران  عایشه   -۷
دختر متوفی

 ۱۹6۰۹ ش  ش  دارای  عبدالعلی  فرزند  میاندوآب  خوبران  پروانه   -۸
دختر متوفی

 ۱۸3۱۲ ش  ش  دارای  عبدالعلی  فرزند  میاندوآب  خوبران  مریم   -۹
دختر متوفی

۱۰- گلی محمود زاده فرزند احمد دارای ش ش ۱۴۴5۱ زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  مرتبه  یک  ماهی  پی  در 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
بدینوسیله اشعار می دارد: شرکت تصفیه خانه قند ورامین طی تقاضای 
برگ  دو  به   ۱3۹۸/۰3/۱۸ مورخ   ۱3۹۸۸56۰۱۰6۰۰۰3۰3۱ مالک  وارده 
استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره ۱3۹۸۰۲۱53۹۷5۰۰۰۱5۸ مورخ 
تقاضای صدور  مالک  قرچک   ۱۷ رسمی  اسناد  دفترخانه  در   ۱3۹۸/۰۲/۱5
سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 

ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد. 
۱- نام و نام خانوادگی مالک: شرکت تصفیه خانه قند ورامین 

۲- میزان مالکیت: سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
35۰/۴5 متر مربع قطعه 5۴ تفکیکی تحت پالک 3۱5۰ فرعی از ۷ اصلی 
آباد  کاظم  در  واقع  اصلی   ۷ از  فرعی   5۰۲ از پالک  و مجزی شده  مفروز 
بخش بهنام پازوکی ورامین که در دفتر ۴۲۴ صفحه ۴3 ذیل ثبت ۱3۴3۸۱ 
به نام شرکت تصفیه خانه قند ورامین ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 

۱3۸۹۲ صادر گردید. 
3- علت از بین رفتن: جابجایی 

۴- به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد 
ثبت معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک 

فوق الذکر و درخواست المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال، تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی 

طبق قانون و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. 
محمود داودی 

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 
م / الف ۱۷۲

آگهي حصروراثت
فرزند    653۹۹۰۹۱36 ملی  شماره  به  گیاشی  حسین  مهدی  آقای 
از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح  ابوالقاسم 
تاریخ  در  شعبانعلی  فرزند  گیاشی  حسین  ابوالقاسم  شادروان  که  داده 
به  مرحوم  ان  ورثه  و  است  نموده  فوت  در شهرستان سنگر   ۱۴۰۰/۰3/۰۱
شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-گل نار قربانی براگوری فرزند خان بابا به شماره 
ملی ۲65۹365۷۰۹ نسبت همسر۲-رقیه حسین گیاشی فرزند ابوالقاسم به 
فرزند  گیاشی  حسین  3-مهدی  فرزند  نسبت   ۲5۸۰۰۷۴635 ملی  شماره 
حسین  ۴-معصومه  فرزند  نسبت   653۹۹۰۹۱36 ملی  شماره  به  ابوالقاسم 
گیاشی فرزند ابوالقاسم به شماره ملی 653۰۰۱۸۲۹۸ نسبت فرزند5-هادی 
فرزند   نسبت  ملی 653۹۹56۱۰۱  به شماره  ابوالقاسم  فرزند  گیاشی  حسین 
به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست 
و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره مفاد درخواست مزبور را دریک 
از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراض  هرشخصي  چنانچه  نماید  مي  آگهي  نوبت 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي 
برابر  اینصورت گواهي حصروراثت  نماید در غیر  اختالف سنگر تسلیم  حل 

درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم سنگر

آگهي حصروراثت
فرزند   ۲5۸۰۲۸3۹ شناسنامه  شماره  به  باالگفشه  رجبی  فاطمه  خانم 
اصغر از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
تاریخ ۱3۹3/۱۱/۱۲  باالگفشه  فرزند محسن در  که شادروان اصغر رجبی 
ذیل  به شرح  مرحوم  ان  ورثه  و  است  نموده  فوت  نشا  لشت  در شهرستان 
تعرفه شده اند:۱-عبداله رجبی باالگفشه به ش ش ۲۹ فرزند اصغر نسبت 
پسر۲-عظیم رجبی باالگفشه به ش  ش۲5۸۰۱۴6۲۴5 فرزند اصغر نسبت 
پسر 3-محسن رجبی باالگفشه به ش ش ۱6۴ فرزند اصغر نسبت پسر۴-

محمد رجبی باالگفشه به ش ش 65 فرزند اصغر نسبت پسر5-فاطمه رجبی 
باالگفشه به ش ش ۲5۸۰۲۸3۹۰۰ فرزند اصغر نسبت دختر6-لیال غالم نژاد 
باالگفشه به ش ش 5 فرزند رمضان نسبت همسر به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني 
و ثبت ان به شماره۰۰۰۰۲۴۲/۲  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي 
او  از متوفي نزد  مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف 
لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست 

صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری لشت نشا-احمد علمدار
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هندبال باشگاه های آسیا؛ 
پیروزی مس برابر ُالمالیق

نماینده هندبال ایران با پیروزی برابر نماینده ازبکستان در یک قدمی صعود به 
جمع چهار تیم برتر این مسابقات باشگاههای آسیا قرار گرفت.

در پنجمین روز رقابت های هندبال قهرمانی باشگاه های مردان آسیا در جده 
عربستان، تیم مس ایران روز گذشته)چهارشنبه ۲6 خردادماه(، به مصاف تیم اُلمالیق 

ازبکستان رفت.
شاگردان حمید صادقی شاه نشین، سرمربی تیم مس کرمان، نیمه اول این دیدار 
را با نتیجه ۱6 بر ۱۰ به سود خود به پایان رساندند که از لحظات زیبای این بازی 
می توان به واکنش عالی سعید برهانی، دروازه بان کرمانی تیم مس در دقیقه هشت 
نیمه نخست اشاره کرد. در نیمه دوم هم مس با تداوم یک بازی منطقی و با برنامه 
موفق شد اختالف خود با حریف را بیشتر کند و در پایان با نتیجه 35 بر ۲۴ پیروز این 
میدان شناخته شود. در پایان این دیدار سالمان بربط برترین بازیکن زمین شناخته شد.

این مسابقات مقابل تیم های  بازی قبلی خود در  از سه  صنعت مس کرمان 
القطن و الوحده به پیروزی رسید اما از تیم الکویت با اختالف یک گل شکست خورد.

صنعت مس کرمان که در گروه B مسابقات هندبال باشگاه های آسیا حضور 
دارد هم اکنون با 6 امتیاز از چهار بازی خود سوم جدول گروه خود قرار گرفت و منتظر 
نتیجه بازی های تیم های همگروه خود باقی ماند. تیم های الدوحیل و الکویت نیز 6 

امتیازی هستند و ازبک، الوحده و القطن در رده های آخر این گروه جای گرفته اند.
در این گروه نیز تیم های العربی و مظهر هر کدام با ۴ امتیاز در صدر ایستاده اند، 
تیم های النجمه و السالمیه ۴ امتیازی و سوم و چهارم جدول اند و نیروی زمینی شهید 

شاملی کازرون بدون امتیاز در رده آخر جای گرفته است.
تیم صنعت مس ایران در آخرین مسابقه خود در مرحله مقدماتی، از ساعت 
۱6:3۰ امروز، به مصاف الدوحیل قطر، صدرنشین این رقابت ها، خواهد رفت که در 
صورت پیروزی، جواز حضور در جمع چهار تیم برتر این رقابت ها را کسب خواهد کرد 
و در غیر این صورت برای تعیین مقام پنجم و ششم در مرحله بعد با تیم سوم گروه 

A مسابقه خواهد داد.

حذف زودهنگام تکواندوکار المپیکی ایران از آسیا

نماینده وزن 6۸- کیلوگرم تکواندوی ایران در رقابت های قهرمانی آسیا با شکست 
مقابل رقیب کره ای حذف شد.

در جریان رقابت های وزن 6۸- کیلوگرم تکواندوی قهرمانی آسیا که در بیروت 
لبنان در حال برگزاری است، میرهاشم حسینی چهره شاخص تکواندوی ایران و یکی 
از دو نماینده ایران در المپیک توکیو، پس از استراحت در دور نخست، در یک هشتم 

نهایی مقابل هوجین جون از کره جنوبی با نتیجه ۸ بر 6 باخت و حذف شد.
روز گذشته و در روز نخست، مسابقات اوزان 5۴-، 6۸- و ۸۷- کیلوگرم مردان 
و ۴6-، 53-، 5۷- و ۷3- کیلوگرم گروه زنان انجام خواهد شد که میرهاشم حسینی 
)6۸- کیلوگرم(، نگار اسماعیلی )۴6- کیلوگرم(، غزل سلطانی )53- کیلوگرم( و ناهید 

کیانی )5۷- کیلوگرم( نمایندگان تیم ملی کشورمان هستند.
حسین لطفی )5۴- کیلوگرم(، محمدرضا خانی )۸۷- کیلوگرم(، فرشته خزایی 
)۴6- کیلوگرم( و زینب اسماعیلی )۷3- کیلوگرم( نیز که در مسابقات جام ریاست 
فدراسیون جهانی در آسیا – کیش موفق به کسب سهمیه حضور در این مسابقات 

شدند، در این روز بر روی شیاپ چانگ می روند.

برگزاری کالس زبان انگلیسی برای المپیکی های کشتی
صبح روز گذشته اولین جلسه آموزش زبان انگلیسی برای ملی پوشان المپیکی 

کشتی آزاد در محل کمپ تیم های ملی برگزار شد.
فدراسیون کشتی برای کشتی گیران المپیکی اش کالس آموزشی زبان انگلیسی 
برگزار می کند. در همین راستا از ساعت هشت و نیم صبح روز گذشته )چهارشنبه - ۲6 
خرداد ماه( به مدت یک ساعت و نیم در خانه کشتی شهید صدرزاده اولین جلسه این 
کالس آموزشی برای آزادکاران تشکیل شد. ملی پوشان اعزامی به بازی های المپیک 

در این کالس حضور داشتند.
رضا اطری در 5۷ کیلوگرم، مرتضی قیاسی در 65 کیلوگرم، مصطفی حسین خانی 
در ۷۴ کیلوگرم، حسن یزدانی در ۸6 کیلوگرم، محمدحسین محمدیان در ۹۷ کیلوگرم 
و امیرحسین زارع در ۱۲5 کیلوگرم ملی پوشان المپیکی کشتی آزاد را در بازی های 

المپیک تشکیل می دهند.

در نخستین حضور آسیایی؛
مدال طالی قهرمانی تکواندو آسیا بر گردن نگار اسماعیلی

نماینده شایسته تکواندو ایران در اولین تجربه حضور خود در رقابت های رده 
سنی بزرگساالن با غلبه بر تمامی حریفان به مدال طالی وزن منهای ۴6 کیلوگرم 

مسابقات قهرمانی آسیا رسید.
بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ – لبنان با حضور ۱۸۹ 
تکواندوکار از ۲۱ کشور از روز گذشته)چهارشنبه – ۲6خردادماه( در سالن »نوهاد 

نوفال« بیروت آغاز و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.
نگار اسماعیلی تکواندوکار وزن اولی کشورمان در این رویداد بود که با غلبه بر 

تمامی حریفان خود با شایستگی بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد.
نگار که برای نخستین بار است حضور در مسابقات بزرگساالن آسیا را تجربه 
می کند در اولین دیدار با »زیودا آیریماتو« از قزاقستان مبارزه کرد و ۲۹ بر ۹ به برتری 
رسید؛ او در ادامه برابر »ورونیکا گارسس« هوگوپوش فیلیپینی دارده مدال برنز قهرمانی 

نوجوانان آسیا قرار گرفت و ۲۲ بر ۴ پیروز شد.
هوگوپوش وزن منهای ۴6کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی »شوخسانام ازاموا« از 
ازبکستان را ۲۸ بر ۷ شکست داد و فینالیست شد؛ نگار در فینال نیز »می رئو کانگ« 
نماینده کره جنوبی قهرمان نوجوانان جهان و آسیا را 3۱ بر ۹ شکست داد تا نشان 

زرین طال را بر گردن بیاویزد.

رکوردشکنی در خون CR۷؛
رونالدو حاال بیخ گوش علی دایی است! 

ثمر  به  با  رونالدو  کریستیانو 
پایانی  دقایق  در  گل  دو  رساندن 
برابر مجارستان، شروع فوق العاده 

ای در یورو ۲۰۲۰ داشت.
ر  قرا با  رونالدو  کریستیانو 
گرفتن در ترکیب تیم ملی پرتغال 
حضور  رکورد  به  مجارستان  برابر 
اروپا  ملت های  دوره جام  پنج  در 
تاریخ  در  حیث  این  از  و  رسیده 
ستاره  شد.  رکورددار  اروپا  فوتبال 
36 ساله و پرتغالی در نیمه اول و 
روی ارسال تماشایی برونو فرناندز 
فاصله ای تا زدن گل اول تیمش 
قدمی  دو  از  او  ضربه  اما  نداشت، 

دروازه و به شکلی ناباورانه به سمت آسمان رفت.
فشار پرتغال تا دقیقه ۸5 نتیجه ای نداشت و از این لحظه بود که 
طوفان این تیم مجارستان را در نوردید. ابتدا رافائل گوئریرو بود که قفل 
دروازه گوالسچی را شکست و در ادامه نوبت هنرنمایی کریستیانو رونالدو 
فرا رسید. ابتدا پرتغال با متوقف شدن رافا سیلوا صاحب یک ضربه پنالتی 
شد و کریستیانو رونالدو با یک ضربه دقیق برتری تیمش را دو برابر کرد.

اما در اوقات اضافی بود که او در موقعیتی تک به تک دروازه بان 
مجارستان را دریبل کرد و موفق به زدن گل سوم تیمش هم شد تا پرتغال 
در اولین گام با سه گل مجارستان را مغلوب بکند. کریستیانو رونالدو با این 
دو گل حاال با ۱۱ گل و با اقتدار عنوان بهترین گلزن تاریخ جام ملت های 

اروپا را باالتر از میشل پالتینی ۹ گله از آن خود کرد.
اما کریستیانو رونالدو حاال با ۱۰6 گل فاصله کمی تا رسیدن به رکورد 
تاریخی علی دایی دارد. گلزن سابق تیم ملی ایران سالهاست با ۱۰۹ گل 
عنوان بهترین گلزن عرصه ملی را به خود اختصاص داده و کریستیانو 
رونالدو حاال تنها به سه گل برای رسیدن او نیاز دارد. تورنمنت برای رونالدو 
به بهترین شکل ممکن آغاز شده و حاال او با درخشش در لباس پرتغال 
به دنبال دومین قهرمانی متوالی در جام ملت های اروپاست. احتماال دیر 
یا زود این اتفاق رخ خواهد داد و شاید با ادامه این روند، حتی در همین 

تورنمنت رونالدو رکورد علی دایی را از آن خود کند.
البته مجارستان حریف مورد عالقه رونالدو است. او در سال ۲۰۱6 و 
در سومین دیدار مرحله گروهی با دبل برابر این تیم مقدمات صعود تیمش 
به دور حذفی و در نهایت قهرمانی را فراهم کرد. رونالدو با گلزنی در بازی 
برابر مجارستان به اولین بازیکنی تبدیل شد که در پنج دوره یورو گلزنی 
کرده است. رونالدو در پایان به عنوان بهترین بازیکن دیدار مجارستان و 

پرتغال هم انتخاب شد.
این سی و نهمین حضور کریستیانو رونالدو در یک تورنمنت بزرگ 
)مسابقات جام ملت های اروپا و جام جهانی( برای پرتغال بود. حاال او با 
یک سبقت از باستین شواین اشتایگر با 3۸ بازی برای آلمان، به رکورددار 

در بین بازیکنان اروپایی بدل شد.

دیپای تایید کرد؛
به بارسلونا می روم

او  بعدی  تیم  که  کرد  تایید  لیون  و  یونایتد  سابق  هلندی  ستاره 
بارسلونا خواهد بود.

با یک سال تاخیر، حاال باید انتقال ممفیس دیپای به بارسا را قطعی 
دانست. او فصل قبل نیز از بارسا پیشنهاد داشت ولی درخواست ۲5 میلیون 
یورویی لیون و مشکالت مالی باشگاه کاتاالن مانع شد. دیپای درخواست 

مستقیم رونالد کومان سرمربی بارسلوناست.
آماده شده و  بارسلونا  ادعا کرد که قرارداد دیپای و  موندودپورتیوو 
متنش در حال بررسی نهایی است. اگر اتفاقی غیرمترقبه رخ ندهد، دیپای 
خیلی زود رسما به بارسلونا خواهد پیوست تا پس از سرخیو آگوئرو، اریک 

گارسیا و امرسون رویال، چهارمین خرید تابستانی بارسا لقب بگیرد.
در  دارد،  یورو ۲۰۲۰ حضور  در  همراه کشورش  که  هلندی  ستاره 
واکنش به اخبار پیوستنش به بارسا گفت:» همه دنیا می دانند که مدت 
هاست به بارسا وصل شده ام و اینکه می خواهم برای کومان بازی کنم. 
کمی صبر کنید و به زودی اخبار جدیدی خواهید شنید. در واقع گفت و 
گوهای مثبتی انجام شده و به زودی در این مورد اخبار جدیدی منتشر 
خواهد شد. تنها کمی دیگر باید صبر کنید و خیلی زود همه چیز نهایی 

می شود.«

ناراحتی هوملس از گل  به خودی در بازی بزرگ مرحله 
گروهی

مدافع تیم ملی فوتبال آلمان از شکست سخت برابر فرانسه در مرحله 
گروهی ابراز ناراحتی کرد.

به گزارش اسکای اسپورت، تیم ملی فوتبال آلمان رقابت های یورو 
۲۰۲۰ را با شکست آغاز کرد. آلمان در دیدار برابر فرانسه با گل به خودی 
متس هوملس شکست خورد.هوملس که بازگشت ناامیدکننده ای به ترکیب 
تیم ملی کشورش داشت گفت: این شکست به ما و خصوصا من صدمه 
زیادی زد خصوصًا به این دلیل که گل به خودی من در نهایت بازی را 
تعیین کرد. ما همه چیز  برای کسب نتیجه داشتیم و تالش زیادی کردیم 
و یک دیدار عالی داشتیم. همچنین می دانیم که از نظر بازی هنوز جای 
پیشرفت داریم. باید این شکست را فراموش کرد و به فکر دو دیدار باقی 
مانده در گروه بود. هدف اول ما صعود از گروه است که باید به آن برسیم.

راست  از جناح  زد. توپ  به خودی گل  دقیقه ۲۰ گل  هوملس در 
هوملس ارسال شد که با برخورد به این بازیکن وارد دروازه ژرمن ها شد.  
تیم ملی آلمان در دومین دیدار خود کار سختی برابر مدافع عنوان 
قهرمانی یعنی پرتغال دارد که با توجه به برد 3 بر صفر در روز نخست، 

صدرنشین گروه مرگ هستند.

ایران در شرایطی برابر عراق 
از این  به برتری رسید که پیش 
دیدار همه  چیز حکم اما و اگر را 
داشت ولی بازی منطقی از سوی شاگردان 
دراگان اسکوچیچ، ایران را بر اوضاع مسلط 
نشان داد و چه بسا اگر دقت بیشتری در کار 
بود، ایران با تعداد گل های بیشتری برنده از 

زمین خارج می شد.
تیم ملی فوتبال ایران به مرحله نهایی 
انتخابی رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
صعود کرد. ملی پوشان ایرانی سه شنبه شب 
گذشته در دیداری سرنوشت ساز برابر عراق با 
تک  گل سردار آزمون به برتری رسیدند تا با 
۱۸ امتیاز، صدرنشین گروه سوم این رقابت ها 
شوند و مستقیما به مرحله بعدی صعود کنند. 
ایران در شرایطی برابر عراق به برتری رسید 
که پیش از این دیدار همه  چیز حکم اما و اگر 
را داشت ولی بازی منطقی از سوی شاگردان 
دراگان اسکوچیچ، ایران را بر اوضاع مسلط 
نشان داد و چه بسا اگر دقت بیشتری در کار 
برنده  بیشتری  گل های  تعداد  با  ایران  بود، 
اما  گل  تک   همان  می شد.  خارج  زمین  از 
برای صعود مستقیم ایران به مرحله نهایی 
بود،  کافی  جهانی  جام  انتخابی  رقابت های 
زیرا ایران هر ۱۲ امتیاز ممکن از چهار بازی 
برگشت این رقابت ها را به دست آورد و دوباره 

آقایی اش در فوتبال آسیا را به رخ کشید.
جبران شکست ویلموتس

ایران در بازی های دور رفت در حالی  که 
مارک ویلموتس بلژیکی را به  عنوان سرمربی 
روی نیمکت داشت، از چهار بازی فقط شش 
امتیاز به دست آورد تا وضعیت صعودش به 
خطر بیفتد. دو برد برابر کامبوج و هنگ کنگ 
کاری  بحرین،  و  عراق  برابر  دو شکست  با 
این  سوم  گروه  در  ایران  وضعیت  که  کرد 
رقابت ها متزلزل به نظر برسد. با این حال از 
زمانی که دراگان اسکوچیچ به جای ویلموتس 

روی نیمکت نشست، سناریو زمین تا آسمان 
تغییر کرد. ایران با دراگان هر چهار بازی را با 
پیروزی پشت سر گذاشت تا این مربی کروات 
رکورد عجیب و غریب صد درصد پیروزی با 
تیم ملی را در کارنامه داشته باشد. دراگان پیش 
از شروع رسمی رقابت های برگشت، سه بازی 
دوستانه به همراه تیم ملی داشت که هر سه 
را برد. چهار برد در چهار بازی رسمی هم در 
مرحله انتخابی جام جهانی به نام خودش زده 
تا حاال با هفت برد در هفت بازی رکورد صد 
درصد پیروزی را داشته باشد. این اتفاق در 
شرایطی برای تیم ملی رخ داده که رقم قرارداد 
دراگان با فدراسیون فوتبال ایران در مقایسه 
با قرارداد مارک ویلموتس بسیار ناچیز است.

پایان طلسم عراق
رساندن  از  فارغ  اسکوچیچ  دراگان 

ایران به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 
تیم  به همراه  پیروزی  و رکورد صد درصد 
ملی ایران در این دوره از رقابت ها دو نکته 
بسیار درخشان در کارنامه اش ثبت کرد. ابتدا 
طلسم نبردن بحرین در خاک این کشور بود 
که در یک بازی درخشان، ایران در منامه 
با سه گل از سد این تیم عبور کرد. دیگر 
نکته بارز کارنامه دراگان اسکوچیچ هم ثبت 
پیروزی برابر عراق در یک بازی رسمی بود! 
پیش از این ایران در سال ۲۰۱۱ برابر عراق 
و  بود  رسیده  برتری  به  رسمی  دیداری  در 
دیگر در تمامی مسابقات رسمی یا شکست 
خورده بود یا بازی را مساوی کرده بود. البته 
از آخرین برد ایران برابر عراق که در یک 
به  قریب  گرفت،  شکل  هم  دوستانه  بازی 
پنج سالی می گذشت! دراگان و تیمش حاال 

به این ناکامی هم پایان دادند.
یک گل خورده در ۴ بازی

مسیر  در  ایران  ملی  تیم  کارنامه 
صعود به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 
برگشت،  بازی های  در  آسیا،  منطقه  در 
حسابی درخشان بود. ایران در چهار بازی 
باز  دروازه اش  بار  یک  تنها  و  زد  ۱۷ گل 
ایران  که  تک گلی  که  این  عجیب  شد. 
از  بلکه  گروه  بهتر  تیم  دو  از  نه  خورد 
قدری  چندان  تیم  که  بود  هنگ کنگ 
غافلگیری  همان  اگر  نمی شود.  محسوب 
برابر هنگ کنگ  دیدار  در  ایران  بازیکنان 
نبود، ایران می توانست با بسته نگه داشتن 
دروازه اش در چهار بازی، با ثبت چهار برد 
و ۱۷ گل زده، خارق العاده تر از چیزی ظاهر 

شود که نشان داد.«

صعود بی حرف و حدیث به مرحله بعد؛

یوزهای ایران، مقتدر و امیدوار کننده 

ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
چنین  و  تیم  این  هدایت  از  می گوید 

بازیکنانی، خوشحال است.
تیم  سرمربی  اسکوچیچ،  دراگان 
پیروزی  ز  ا بعد  یران  ا فوتبال  ملی 
عنوان  به  صعود  و  عراق  برابر  تیمش 
انتخابی جام  بعد  به مرحله  صدرنشین 
خیلی  تورنمنت  کرد:  اظهار  جهانی 
باید  که  بازی  چهار  فشار  بود.  سختی 
کار  شد  باعث  می شدیم،  پیروز  حتما 
هوای  و  آب  این  در  شود.  سخت  ما 
سه  که  تیم ها  همه  برعکس  سخت 
بازی انجام دادند، در ۴ بازی به میدان 
رفتیم. به خاطر تالش بازیکنان در این 
آب و هوای سخت و سربلندی در این 

مسابقات، به آن ها تبریک می گویم.
کرد:  اضافه  ملی  تیم  سرمربی 
بدون  بودم  گفته  )بازیکنان(  آن ها  به 
اما  ببرند  پیش  را  بازی ها  احساسات 
خیلی سخت است که در مقابل چنین 
تیمی این کار را انجام دهیم. در نیمه 
اول بهتر بازی کردیم اما در نیمه دوم 
حال  عین  در  افتاد.  ریتم  از  ما  بازی 
شانس های گلزنی بیشتری داشتیم. در 

کل استحقاق این پیروزی را داشتیم. از 
این که مربی تیمی مانند ایران هستم 
رهبری  را  چنینی  این  بازیکنانی  و 

می کنم، خوشحالم.
از  بعد  اینکه  به  واکنش  در  وی 
سال ها ایران اولین برد خود را مقابل عراق 
کسب کرد و آیا در صورتی رویارویی دو 
تیم در دور بعد، تقابل خوشایندی خواهد 
برای  زیادی  احترام  گفت:  نه،  یا  بود 
عراق قائل هستیم. مطمئنیم در دور بعد 

با تیم های قدرتمندی روبه رو می شویم که 
اگر عراق هم یکی از آن ها باشد، باید به 

خوبی آماده شویم. 
به  اینکه  به  اسکوچیچ در واکنش 
نظر می رسید عراق به دنبال یک بازی 
پر تنش بود اما ایران شرایط را به گونه ای 
مدیریت کرد که با آرامش از گل زده خود 
کنترل  اول  نیمه  کند، گفت:  محافظت 
و مسلط تر  داشتیم  بازی  روی  بیشتری 
و  نشستیم  عقب  گلزنی،  از  بعد  بودیم. 

خوب بازی نکردیم که باعث عصبانیت 
من بود. در نیمه دوم سازماندهی خوبی 
اما موقعیت ها خوبی نصیبمان  نداشتیم 
شد. این مسابقات حکم بازی های حذفی 
را برای ما داشت و جای لغزش نداشتیم 
و باید آرامش خودمان را حفظ می کردیم 

که به خوبی از پس این کار بر آمدیم. 
ه  ر با ر د ملی  تیم  بی  مر سر
طلسم شکنی تیم ملی در منامه و پیروزی 
برابر بحرین و عراق گفت: رکورد جالب و 
خوبی است اما مهم ترین چیز این بود که 

به دور بعد صعود کنیم. 
وی در واکنش به اینکه آیا به باور او 
تیمش در گروه  سخت تری نسبت به سایر 
گروه های این مسابقات قرار داشت، گفت: 
آنقدر سرم برای این بازی ها شلوغ بود و 
تمرکز نداشتیم که نتوانستیم باقی گروه ها 
را آنالیز کنیم. اینکه بحرین میزبانی را 
را  بازی ها  خودش  کشور  در  و  گرفت 
برگزار کرد، قطعا باعث سخت تر شدن 
مقایسه  حاضر  حال  در  شد.  ما  بازی ها 
گروهی  در  اما  است  سخت  من  برای 
گروه  قطعا  هستند،  ایران  و  عراق  که 

راحتی نیست.
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اسکوچیچ: خوشحالم از اینکه سرمربی ایران هستم

تیم ملی ایران پس از پیروزی مقابل 
جام  انتخابی  نهایی  دور  به  توانست  عراق 
شناختن  برای  حاال  و  کند  صعود  جهانی 

حریفان مرحله آخر انتظار می کشد.
تیم ملی فوتبال ایران چهار برد متوالی 
تا در شب آخر  را در بحرین به دست آورد 
صدر  به  مرحله  این  گروهی  دور  مسابقات 
حدیث  و  حرف  بدون  و  برسد  گروه  جدول 
دور  به  تیم ها  سایر  نتایج  گرفتن  نظر  در  و 
نهایی صعود کند. صعودی که شایسته تیم 
پر افتخار آسیا بود. اما کار برای تیم دراگان 
اسکوچیچ تازه شروع شده است. سخت ترین 
مرحله با تیم هایی که هر کدام مدعی صعود 
به جام جهانی هستند چالشی دشوار  را برای 

ایران در پی خواهد داشت.
قرعه  سازوکار  ایران  صعود  از  پس 
کشی مرحله نهایی اعالم شد که بر اساس 
به  توجه  با  و  میشود  انجام  فیفا  رنکینگ 
تغییر رنکینگ فیفا احتمال تغییر آن بسیار 
از این اعالم شده بود که  باال است. پیش 
ایران و ژاپن در سید یک قرار دارند و باهم 
استرالیا  دوم  سید  در  شد.  نخواهند  رودررو 
سه  سید  در  دارند،  حضور  جنوبی  کره  و 
عربستان و عراق، در سید چهارم امارات و 
چین، در سید پنج سوریه و عمان و در سید 

ششم ویتنام و لبنان قرار می گیرند.
به نظر می رسد باتوجه به نتایج تیمهای 
ملی در چند بازی اخیر، فیفا در رنکینگ تازه 
اش، تغییراتی را اعمال کند. صفحه توییتر 
Footy Rankings در توییتی سیدبندی 
مدنظر خود را با توجه به نتایج رقم خورده در 
جابجایی  برای  احتماالت  و  اخیر  بازی های 
تیم ها در جدول فیفا را به نوع دیگری اعالم 
کرد. در این صفحه سیدهای یک و دو بدون 
تغییر هستند و ایران و ژاپن در گلدان اول قرار 
دارند و با هم رو به رو نخواهند شد. در سید 
دوم استرالیا و کره هستند که با یکی از این 

دو تیم سر سخت دیدار خواهیم کرد.

عربستان،  تیم  کنار  سوم  سید  در  اما 
اماراتی قرار گرفته است که به عنوان تیم صدر 
نشین صعود کرد. در سید چهارم عراق و چین 
قرار گرفته اند. در سید پنجم سوریه به همراه 
تیم خوب برانکو یعنی عمان قرار دارند. در 
گلدان ششم هم لبنان و ویتنام قرار گرفته اند.

با توجه به این تغییرات در رنک فیفا و 
تغییر در سید بندی ممکن است حریفان ایران 
تغییر کنند و باید منتظر اعالم رسمی فیفاو روز 
قرعه کشی بمانیم. شاید قرعه ایده آل در این 
سیدبندی برای ایران مصاف بااسترالیا، امارات، 

چین، سوریه و لبنان باشد.
کره  با  ایران  تقابل  شاید  حال  این  با 

جنوبی، عربستان، عراق، عمان و ویتنام کار 
شاگردان اسکوچیچ برای صعود را بسیار سخت 
کند. از بین شش تیم هر گروه، دو تیم به 
عنوان صدرنشین راهی جام جهانی می شوند 
و تیم سوم پس از تقابل با تیم سوم گروه دیگر، 
باید یک پلی آف دیگر را هم برگزار کند تا 

بلیت جام جهانی را به دست آورد.
قرعه کشی مرحله مقدماتی جام جهانی 
سوم تیر ماه برگزار خواهد شد و تا آن زمان 
یعنی یک هفته بعد، فیفا رنکینگ تازه خود 
مبنی  شایعاتی  همچنین  می کند.  اعالم  را 
بر برگزاری مجتمع مسابقات مقدماتی جام 

جهانی وجود دارد.

تغییر در رنکینگ فیفا؛

احتمال قرارگیری ایران در گروه مرگ!

فوتبال  ملی  تیم  سابق  بازیکن 
تیم  همدلی  و  اتحاد  می گوید  ایران 
ملی کمک زیادی کرد تا این تیم نتایج 

خوبی بگیرد.
ه  ر با ر د  ، مهدوی کیا  مهدی 
برابر  ایران  فوتبال  ملی  تیم  پیروزی 
عراق و صعود به مرحله نهایی مقدماتی 
پیروزی  ابتدا  کرد:  اظهار  جام جهانی، 
برابر عراق و صعود را به مردم ایران، 
مسئوالن  تمام  و  کادرفنی  بازیکنان، 
تیم  به نظر من  تبریک می گویم.  تیم 
با اتحاد و همدلی و آرامشی که داشت 
توانست نتایج الزم را بگیرد. ان شاءاهلل 
صعود  جام جهانی  به  خوب  تیم  این 
مردم  همه  خوشحالی  باعث  و  کند 

ایران شود.
وی در ادامه گفت: تیم بسیار خوبی 
داریم و در هر پست دو بازیکن خوب در 
اختیار مربی است که تجربه بین المللی 
جام جهانی  به  با صعود  امیدوارم  دارند. 

نتایج  تا  کند  کمک  ما  به  تجربه  این 
درخشانی بگیریم.

د  عملکر ه  ر با ر د ی کیا  و مهد
پتانسیل  ما  تیم  گفت:  هم  اسکوچیچ 
بسیار باالیی دارد و اگر نفر به نفر تیم 
از قدرت های  را تحلیل کنیم، ما یکی 
بالمنازع آسیا هستیم و آقای اسکوچیچ 
خوب  بسیار  اخیر  بازی  هفت  در  هم 

خوبی  بازی های  توانسته  و  کرده  کار 
از بازیکنان بگیرد. پیروزی برابر بحرین 
در منامه کار ساده ای نبود و بازی  برابر 
عراق هم کار سختی بود. این دو تیم 
اما  می کردند  اذیت  را  ما  این  از  پیش 
دیدید که چطور با آرامش برابر آنها به 
پیروزی رسیدیم. در مرحله بعدی قطعا 
قرار  ما  برابر  بزرگ تری  قدرت های 

می گیرند اما با توجه به بازی هایی که 
دیدم تیم ایران یکی از شانس های اصلی 
صعود به جام جهانی خواهد بود. اگر این 
با توجه  به جام جهانی صعود کند،  تیم 
به تجربه برخی بازیکنان و اینکه برخی 
جام جهانی  به  بار  دومین  برای  آنها  از 
می روند می توانیم شاهد اتفاقات خوبی 

برای تیم باشیم.
باید  گفت:  همچنین  مهدوی کیا 
تیم ملی را  هرچه بهتر برای مسابقات 
پیش رو آماده کنیم. به هر حال انجام 
به  می تواند  خوب  دوستانه  بازی های 

تیم کمک کند.
او درباره عملکرد طارمی و سردار 
خوبی  بسیار  زوج  گفت:  هم  آزمون 
و  است  گرفته  ما شکل  حمله  در خط 
تجربه ای که این دو بازیکن در لیگ های 
کمک  دو  این  به  خیلی  دارند  اروپا 
می کند.  فوتبال ایران می تواند حساب 

ویژه ای روی این دو بازیکن باز کند.

مهدوی کیا:

ایران یکی از شانس های اصلی صعود به جام جهانی است
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 کتاب های طوطی که برای دومین سال پیاپی در فهرست 
ناشران برگزیده  نمایشگاه کتاب بولونیا قرار گرفته بود، به عنوان 

بهترین ناشر کودک و نوجوان آسیا برگزیده شد.
 النا پاسولی، مدیر نمایشگاه کتاب کودک بولونیا، در آیین 
افتتاحیه  این رویداد که به صورت برخط برگزار شد، به معرفی 
ناشران برگزیده پرداخت. این نخستین بار است که ناشری از 

ایران برنده  این جایزه  معتبر می شود. 
نمایشگاه کتاب بولونیا، انجمن ناشران ایتالیا و انجمن 
بین المللی ناشران که بنیان گذاران جایزه  بهترین ناشر کودک 
و نوجوان به حساب می آیند، دریافت آن را فرصتی می دانند 
در  نو  و  خالقانه  محتوایی  که  پیشرو  ناشران  معرفی  برای 
کتاب هایشان ارائه می کنند. گفتنی است ناشران و نهادهای 
معتبر شرکت کننده در نمایشگاه کتاب کودک بولونیا، برندگان 
این جایزه را از میان ناشران خالق و متفاوت جهانی انتخاب 
می کنند. جایزه  بهترین ناشر کودک و نوجوان از سال ۲۰۱3 
قرار  بولونیا  کودک  کتاب  نمایشگاه  جایزه های  فهرست  در 

گرفته است.
کتاب های طوطی سال گذشته نیز نامزد جایزه بلونیا شد، این 
برای اولین بار بود که ناشری از ایران به فهرست نهایی دریافت 
این جایزه  معتبر راه می یافت. این جایزه به ناشران حرفه ای و 

خالق کودک اهدا می شود. 
سالگرد  پنجاهمین  مناسبت  به  میالدی  سال ۲۰۱3  در 
تأسیس نمایشگاه کتاب کودک بلونیا، اهدای جایزه  بهترین ناشر 
کودک و نوجوان سال در فهرست برنامه های این رویداد قرار 
گرفت. اهدای این جایزه فرصتی است فوق العاده برای معرفی 
ناشران پیشرویی که در طول سال محتوایی خالقانه و نو برای 

کتاب هایشان انتخاب کرده اند.
این جایزه از سوی نمایشگاه کتاب کودک بلونیا و انجمن 
ناشران ایتالیا با همراهی انجمن بین المللی ناشران، به 6 ناشر 
برگزیده از آفریقا، آمریکای جنوبی و مرکزی، آمریکای شمالی، 
آسیا، اروپا و اقیانوسیه اهدا می شود که دارای ایده ها و اندیشه هایی 

روشن و حرفه ای هستند. 

کتاب های طوطی، بهترین ناشر کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب بولونیا ۲۰۲1 شد

ی  ا ر شو عضو 
به  اشاره  با  کودک،  کتاب 
توران  زندگی  دستاوردهای 
و  خرد  تولدش،  سالروز  در  میرهادی 
آگاهی را از خواسته های او برای کودکان 
دانست که با بنیان گذاری دائره المعارف 

کتاب کودک، میسر شد.
است  بانویی  تولد  سالروز  امروز 
ایرانی  کودکان  همه  مادر  را  او  که 
ایران  فرهنگ  در  که  زنی  دانند.  می 
نامی چنان درخشان دارد که  معاصر، 
تربیت  و  ادبیات  فعاالن  همه  هنوز 
کنند.  می  یاد  او  از  احترام  با  کودک 
زنی  است،  میرهادی  توران  از  سخن 
که همه کودکان ایران فرزندش بودند 
و برای تربیت آنها از بن جان کوشید. 
همکاری در راه اندازی کانون پرورش 
شورای  نوجوانان،  و  کودکان  فکری 
المعارف  دایره  بنیاد  کودک،  کتاب 
نهادهای  دیگر  و  نوجوان  و  کودک 
این حوزه با تالش و خالقیت، بخشی 
فرهیخته  بانوی  این  های  تالش  از 

بوده است.
لیال کفاش زاده، عضو گروه ترویج 
خواندن شورای کتاب کودک که تجربه 
همکاری با میرهادی را در این موسسه 
خبرنگار  با  او  درباره  داشته،  ارزشمند 
فرهنگی ایرنا سخن گفت و قصه هایی 

را از بانوی قصه ها روایت کرد.
توران  فرهنگی  تاثیر  درباره  وی 
میرهادی بر آموزش به کودکان، گفت: 
وقتی به گذشته برمی گردیم، او عضوی 
از هسته اصلی تاسیس کانون پرورش 
فکری بوده که بزرگترین و اصلی ترین 
این  است.  کشور  این  در  کودکی  نهاد 
چند  تنی  و  میرهادی  پیشنهاد  به  نهاد 
بزرگان دوره خودشان تشکیل شده  از 
است. در آن زمان، شاید حتی در کل 
دنیا، چنین نهاد منسجم و جامعی برای 
حوزه کودک نداشتیم و این یک اندیشه 
بی نظیر بود. کار خانم میرهادی از این 
جا شروع شد و شورای کتاب کودک با 
کتاب  ما  که  دغدغه شکل گرفت  این 
برای  که  هایی  کتاب  نداریم.  کودک 
کودک  نیازهای  به  توجه  با  و  کودک 

نوشته شده باشد.
مسئول دفتر کودکان و نوجوانان 
داد:  ادامه  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه 
شورای  و  کانون  که  است  اینگونه 
و  خوردند  گره  هم  با  کودک  کتاب 
شروع به خلق آثاری ماندگاری کردند 
مانند قصه های خوب برای بچه های 
بازنویسی  آذریزدی  مهدی  اثر  خوب، 
با  کودکانه  زبان  به  فارسی  آثار کهن 
بی  واقعا  ممیز  مرتضی  تصویرگری 
بهترین  که  نکته  ین  ا است.  نظیر 
ی  برا ن  ا ر دو آن  های  فیست  ا گر
کودکان و نوجوان، طراحی می کنند، 
همکاری با افرادی چون مرتضی ممیز 
و هانیبال الخاص، نشان می دهد چه 
اندازه جامع و بی زمان مساله را دیده 
که  اینجا شروع شد  از  موضوع  و  اند 
زمانه  افراد  بهترین  با  کودک  ادبیات 
خودش خلق شود و این نهضت ادامه 

پیدا کرده است.

 تعقل، خرد و آگاهی میراث 
میرهادی برای کودکان است

تاثیرات  توضیح  در  زاده  کفاش 
اظهار  کودک،  ادبیات  بر  میرهادی 
معتقد  فراانسانی،  خردی  با  او  داشت: 
می  آگاهی  و  خواندن  با  کودک  بود 
کند.  عوض  را  کشور  سرنوشت  تواند 
او نقش ادبیات در جامعه را می دید و 
برای همین تاکیدش بر کتاب و ادبیات 
وقتی  آمده  خاطراتش  در  است.  بوده 
جوان بوده، به آلمان  سفر می کند اما 
با جنگ مصادف می شود و این سوال 
بزرگ برای او مطرح می شود که چرا 
انسان ها یکدیگر را می کشند؟ این به 
دغدغه او تبدیل شده و می فهمد نظام 
های غلط آموزشی و رقابت هایی که از 
کودکی در وجود افراد کاشته می شود، 

باعث دشمنی در بزرگسالی می شود.
فکرد  میرهادی  اینگونه  افزود:  او 
کرد چگونه می شود کودکان را صلح جو 
بزرگ کرد و یادگیری را نه به صورت 
صورت  به  بلکه  نمره  و  صدم  و  دهم 
خردورزی تغییر بدهد که منجر به روش 
های آموزشی ا, می شود. هنوز هم کتاب 
های میرهادی برای کسانی که تدریس 
وقتی  است.  استفاده  قابل  کنند،  می 
اندیشمندان کشورهای مختلف فکر می 
کنند باید نظام آموزش را تغییر بدهند، 
گاهی فکر می کنم آنچه امروز مطرح 
می شود، کاری است که میرهادی سال 

ها پیش به آن فکر می کرد.
این  توضیح  در  پژوهشگر  این 
نکته که توجه میرهادی به قصه گویی 
بودند،  معتقد  رسمی  آموزش  از  بیشتر 
با  را  فرهاد  مدرسه  که  هنگامی  گفت: 
سیستم آموزشی خودش به راه انداخت، 
نظام  آن  در  که  خواندم  خاطراتش  در 
آموزشی بچه ها همه چیز را لمس می 
کردند، به نانوایی برده می شدند و کار 
یا  دیدند  می  نزدیک  از  را  نان  پخت 
روزمره،  صورت  به  را  کتاب  و  حساب 

می آموختند.
ندن  خوا ترویج  شورای  عضو 
شورای کتاب گودک، افزود: ویدئوهایی 
از دیگر کشورها می دیدم که می گفت 
وقتی آموزش اجباری و نظام مند است، 
نمی تواند تاثیر بگذارد. یکی از جمالت 
مهمی که در آثار میرهادی می خوانیم 
هم  مثل  نفری  دو  هیچ  که  است  این 
نفره،   3۰ کالسی  در  وقتی  نیستند. 
شوند،  می  سوم  و  دوم  اول،  نفر  سه 
این موضوع  نفر هیچم می شوند،   ۲۷
دانش آموز می  ناخوشایندی روی  تاثیر 
هوش  توانیم  می  شما  و  من  گذارد. 
های مختلفی داشته باشیم، من هوش 
ادبیات قوی  در  و  باشد  ام کم  ریاضی 
باشم، شما ممکن است برعکس باشید. 
نباید من و شما با هم مقایسه شویم، یک 
امتحان بدهیم و یک گونه نمره  گونه 
بگیریم، ۲۰ سوال را هم من پاسخ بدهم 
هم شما، پس چگونه میلیون ها دانش 
آموز می توانند یک امتحان بدهند؟ به 
ویژه امتحانات سراسری که کل کشور 
با یک نوع آزمون سنجیده می شوند در 
حالی که خداوند حتی دو اثر انگشت را 

خرد و آگاهی، خواسته میرهادی برای کودکان ایران بود

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

ترویج مطالعه  برای  مناسبی  راهکار  کتابخوانی رضوی  جشنواره 
کتاب است

 مدیرکل کتابخانه های عمومی 
ینکه  ا بیان  با  ه  نشا کرما ستان  ا
یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
در دو بخش فردی و خانوادگی برگزار 
از ۲۲ خرداد آغاز شده و تا اول آبان 
ادامه دارد، گفت: این جشنواره راهکار 
مناسبی برای ترویج مطالعه کتاب و 

کتابخوانی است.
 » ر نسا حسنی خو مه  معصو «
یکی  را  کتابخوانی رضوی  جشنواره 
مردم  مشارکت  های  راه  بهترین  از 
در توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی 

و  معرفی  و  کتابخوانی  با  مردم«  »عموم  کردن  درگیر  افزود:  و  دانست 
شناساندن کتابخانه های عمومی در سطح جامعه یکی از مزایای برگزاری 

این جشنواره است.
وی تصریح کرد: جشنواره کتابخوانی رضوی با هدف اشاعه و ترویج 
فرهنگ ائمه  معصومین)ع( به ویژه فرهنگ منور رضوی؛ گسترش فرهنگ 
معصومین)ع(  ائمه   پاک  سیره   با  مرتبط  کتاب های  مطالعه  و  کتاب خوانی 
به ویژه حضرت امام رضا )ع(؛ شناسایی و معرفی کتاب های فاخر مرتبط با 
فرهنگ و سیره اهل بیت )ع( از طریق انتشار گسترده  این آثار و اشاعه و 

ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار، فعالیت می کند.
وی افزود:  از ۱۰ دوره گذشته نهاد کتابخانه های عمومی کشور توفیق 
برگزاری پنج دوره را داشته و این ششمین دوره ای است که توسط نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور برگزار می شود، و استان کرمانشاه نیز میزبان 

کتابخوانان و مخاطبین کتاب و کتابخوانی است.
به گفته او، در دهمین دوره جشنواره با توجه به مشکالت به وجود آمده 
در خصوص شیوع کرونا و حذف بخش مکتوب این جشنواره در فضای مجازی 

برگزار شد که نزدیک به ۲۸ هزار نفر در آن شرکت کردند.

بخش جنبی به جشنواره اضافه شد
افزوده  به  اشاره  با  استان کرمانشاه  مدیرکل کتابخانه های عمومی 
شدن بخش جنبی به جشنواره کتابخوانی رضوی تصریح کرد: از دو دوره 
افزوده شده است. در دوره گذشته  این جشنواره  به  گذشته بخش جنبی 
بخش امام جواد)ع( را داشتیم و در یازدهمین دوره نیز به دلیل داشتن دو 
این جشنواره  به  نیز  )عج(  زمان  امام  در سال ۱۴۰۰ بخش  نیمه شعبان 

اضافه شده است.
وی افزود: در این دوره عالوه بر قالب های پرتکرار گذشته همچون 
چهار گزینه ای، نقاشی، پویش کتابخوان و داستانک بخش شعرگویی ویژه 
بزرگساالن و نوجوانان و قصه گویی از منابع جشنواره و منابع آزاد مرتبط 
کتابخوانی  جشنواره  خصوص  در  داشت.وی  خواهیم  هم  را  جشنواره  با 
رضوی تصریح کرد: با توجه به اینکه در ادوار گذشته جشنواره محدودیت 
منابع داشتیم، در این دوره جوایزی را نیز برای ناشران جهت تولید منابع 
اختصاص داده شده تا ناشران هم ضمن مشارکت در این جشنواره بر غنی 
افزود:  خونسار  بیفزایند.حسنی  )ع(  معصومین  ائمه  با  مرتبط  منابع  شدن 
تالش براین است که این جشنواره کامال در بستر فضای مجازی برگزار 
شود. فایل کتاب ها در پایگاه جشنواره قابل دسترسی است و فایل صوتی 
و کتاب های بریل برای نابینایان نیز تولید شده و در کتابخانه های عمومی 
استان قابل دسترسی است. ضمن اینکه منابع مکتوب نیز در کتابخانه های 

سراسر استان در دسترس است.
در  گذشته،  سال  مانند  نیز  دوره جشنواره  یازدهمین  شد،  یادآور  وی 
www. بستر الکترونیک از طریق سامانه مسابقات الکترونیک کتابخوانی

samakpl.ir و اپلیکیشن موبایلی برگزار می شود.
کمتر،  منابع  افزود:  جشنواره  از  دوره  این  های  ویژگی  درباره  وی 
ایجاد قالب های جدید متناسب با سالیق مختلف، گروه سنی کودک در 
دو بخش  ۴ تا ۷ سال و  ۸ تا ۱۲ سال به صورت مجزا داوری و تقدیر 
می شوند و خرید ۷هزار و۲۰۰ نسخه از هر عنوان کتاب توسط نهاد کتابخانه 
های عمومی کشور از جمله ویژگی های متمایز یازدهمین دوره جشنواره 

کتابخوانی رضوی است. 

آگهی فقدان سند مالکیت 
بدینوسیله اشعار می دارد: شرکت تصفیه خانه قند ورامین طی تقاضای وارده 
مالک ۱3۹۹۸56۰۱۰6۰۰۱۱65۹ مورخ ۱3۹۹/۱۰/۰6 دو برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده ذیل شماره ۱3۹۸۰۲۱53۹۷5۰۰55۴ مورخ ۱3۹۸/۰5/۰5 در دفترخانه 
اسناد رسمی ۱۷ قرچک مالک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد. 

۱- نام و نام خانوادگی مالک: شرکت تصفیه خانه قند ورامین 
به مساحت  باب خانه  دانگ یک  مالکیت شش  مالکیت: سند  میزان   -۲
۱6۱/۴۲ متر مربع قطعه ۴۴ تفکیکی تحت پالک 3۱5۸ فرعی از ۷ اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 5۰۰ فرعی از ۷ اصلی واقع در کاظم آباد بخش بهنام 
پازوکی ورامین که در دفتر ۴۲۴ صفحه ۲3۴ ذیل ثبت ۱3۴۴۴۱ به نام شرکت 
تصفیه خانه قند ورامین ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ۱35۱۴ صادر گردید. 

3- علت از بین رفتن: جابجایی 
۴- به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت 
معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق 
الذکر و درخواست المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک 
اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود  مورد آگهی معامله ای انجام داده 
می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال، تسلیم نماید و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی طبق قانون 

و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. 
محمود داودی 

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 
م / الف ۱۷۰ 

آگهی فقدان سند مالکیت 
بدینوسیله اشعار می دارد: شرکت تصفیه خانه قند ورامین طی تقاضای وارده 
مالک ۱3۹۸۸56۰۱۰6۰۰۰۲۴3۱ مورخ ۱3۹۸/۰۲/3۱ به دو برگ استشهادیه 
گواهی امضا شده ذیل شماره ۱3۹۸۰۲۱53۹۷5۰۰۰۱۰۸ مورخ ۱3۹۸/۰۲/۱5 در 
دفترخانه اسناد رسمی ۱۷ قرچک مالک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد. 

۱- نام و نام خانوادگی مالک: شرکت تصفیه خانه قند ورامین 
به مساحت  باب خانه  دانگ یک  مالکیت شش  مالکیت: سند  میزان   -۲
۱۴3/۱۰ متر مربع قطعه ۴۲ تفکیکی تحت پالک 3۱3۸ فرعی از ۷ اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 5۰۲ فرعی از ۷ اصلی واقع در کاظم آباد بخش بهنام 
پازوکی ورامین که در دفتر ۴۲۴ صفحه ۷۰ ذیل ثبت ۱3۴3۹۰ به نام شرکت 
تصفیه خانه قند ورامین ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ۱3۷۰۴ صادر گردید. 

3- علت از بین رفتن: جابجایی 
۴- به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت 
معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق 
الذکر و درخواست المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک 
اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود  مورد آگهی معامله ای انجام داده 
می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال، تسلیم نماید و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی طبق قانون 

و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. 
محمود داودی 

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 
م / الف ۱۷۱

با  ها  بچه  و  است  نیافریده  هم  شبیه 
بارهای ژنتیکی مختلف در محیط های 
گوناگون بزرگ می شوند و وجود و ذهن 

شان را تشکیل می دهد.
میرهادی  داد:  ادامه  زاده  کفاش 
بسیار نمره گریز بود و ما که در شورا با او 
کار می کردیم، هنوز هم وقتی به برنامه 
ای دعوت می شویم که نام مسابقه دارد، 
آن را رد می کنیم. همیشه می گوییم 
کردن،  برگزار  مسابقه  و  نداریم  رقابت 
کتابخوانی  مسابقه  نیست.  درستی  کار 
آسیب  بدهیم،  جایزه  نفر   ۱۰ به  که 
نگذارید،  مسابقه  گوییم،  می  و  زاست 
جایزه هم ندهید، بیایید با هم بخوانیم. 
این که ۱۰ نفر جایزه بگیرند اما ۹۰ نفر 
غمگین باشند، چه دردی را دوا می کند. 

 میرهادی شورایی فکر می کرد 
و تصمیم می گرفت

بهترین  همکاری  ره  با در وی 
های  دوره  تصویرگران  و  نویسندگان 
مختلف، زیر نظر میرهادی برای تالیف 
و انتشار کتاب های کودک، گفت: این 
جلدی   ۱۰ در  مفصل  طور  به  نکات 
موسسه  اثر   کودک،  ادبیات  تاریخ 
از زهره قایینی  ادبیات  تاریخ  پژوهشی 
و  محمدهادی محمدی حاصل سال ها 
از  کودک  ادبیات  حوزه  در  پژوهش 
دوران باستان تا معاصر بود. در این اثر 
پیشینه این آثار باشکوه را خیلی خوب 
می بینیم، اندیشه ای که نویسندگان و 
تصویرگران را کنار هم گرد آورده است. 
توران میرهادی، بخشی از هسته اصلی 
دیگری  دوستان  و  بود  همکاری  این 
هم در کنارشان بودند. ما در انتشارات 
هانیبال  فرجام،  فریده  بینیم،  می  که 
الخاص، مرتضی ممیز، نورالدین زرین 
کلک، کسانی غول های تصویرگری و 
و  اند  نشسته  هم  کنار  هستند،  ادبیات 
آثاری را برای کودکان خلق کرده اند، 
ادبیات کالسیک  از  آثاری که  به ویژه 
آثار  این  است.  شده  بازگردانی  ایران 
باشکوه و ترجمه های بسیار ارزشمندی 
در آن دوران خلق شد و پشتوانه بچه 

ها و نسل های بسیاری بودند.
کودک،  کتاب  شورای  عضو  این 
شورای  در  میرهادی  میراث  درباره 
میراث  از  داشت:  اظهار  کودک،  کتاب 
میرهادی، جا دارد که به فرهنگ کودک 
و نوجوان اشاره کنیم، هر گاه با اندیشه 
او همراه شویم، تعلق و دانش و خرد، 
زند. کتاب مرجع  را می  حرف نخست 
همیشه مهم است و تعاریف اصلی یک 
فرهنگ را از کتاب های مرجع به دست 
می آوریم اما در حوزه کودک و نوجوان 
کتاب مرجع نداشتیم و این موضوع به 
قدری برای خانم میرهادی مهم بود که 
بنیاد دائره المعارف کودک و نوجوان را 
بود  این  گذاری کرد، هدفش هم  پایه 
که از الف تا ی، با بررسی کتاب های 
تا ۱5  برای سنین ۱۰  درسی کودکان 
این  که  کند  تالیف  مرجع  کتاب  سال، 

کار هم انجام گرفت.
از  بیش  با  گروهی  افزود:  وی 
تکمیل  حال  در  هنوز  عضو    3۰۰
المعارف  دائره  اولین  و  هستند  اثر  این 
با  را  نوجوان  و  کودک  حوزه  تالیفی 
کرده  منتشر  جهانی،  استانداردهای 
اطالعات  انفجار  با  امروز  اگرچه  اند. 

و  هستیم  رو  به  رو  مجازی  درفضای 
شاید به نظر برسد کتاب های مرجع به 
کار نمی آید نمی شود نادیده گرفت که 
اساسی که بنیان گذاشته شد و مدخل 
هایی که در این تنها اثر مرجع کودک 
نوشته شد، یکی از میراث ماندگار خانم 
میرهادی است که همچنان ادامه دارد. 
میرهادی به کتاب مرجع اعتقاد داشت 
و این گروه را برای تالیف آثار و افزایش 
آگاهی کودکان و نوجوانان تشکیل داد.

اندیشه میرهادی با مافیای 
آموزش هم خوان نیست

کفاش زاده در پاسخ به این سوال 
از  بیشتر  غیررسمی  نهادهای  چرا  که 
آموزش و پرورش از دستاوردهای توران 
میرهادی استفاده کرده اند، گفت: اندیشه 
همخوان  آموزش  مافیای  با  میرهادی 
نیست، نمی دانم مافیای کنکور، مافیای 
کتاب های آموزشی، مافیای فرزانگان 
فرصت  ها  این  بگویم،  تیزهوشان  و 

ما  از  را  میرهادی  اندیشه  از  استفاده 
از  یکی  ها  تیزهوشان  همین  گرفتند. 
به  که  هستند  آموزش  مهم  مشکالت 
مافیای  اند.  شده  تبدیل  درآمد  منبع 
و  در کنکورها  آموزش طرفدار شرکت 
المپیادها و یادگیری طوطی واری است 
و میرهادی با آن مخالف بود. او به رتبه 
بندی در دبستان هم رضایت نمی داد و 

حتما با کنکور هم موافق نبود.
حسین  وزارت  در  داد:  ادامه  وی 
 -۱3۷6( پرورش  و  آموزش  در  مظفر 
و  کودک  فرهنگنامه  خرید   ،)۱3۸۰
در  گرفت.  قرار  کار  دستور  در  نوجوان 
فرهنگنامه  از  جلد   ۸ حدود  دوره  آن 
از  بسیاری  در  شما  و  بود  منتشرشده 

مدارس این فرهنگنامه را می بینید.
کفاش زاده با ابراز تاسف از این که 
سال های کمی را با میرهادی همکاری 
کرده است و می توانست بیشتر در کنار 
آنچه  گفت:  باشد،  ارزشمند  بانوی  این 
فکر  شورایی  ام،  آموخته  او  از  شخصا 
کردن بوده است. در شورا، گروه های 
گروه  نامه،  فرهنگ  در  داریم،  زیادی 
وظیفه  گروه  هر  و..  مقاله  تالیف  های 
کدام  هر  دهد،  می  انجام  را  خودش 
مستقل هستند اما در نهایت از سیاست 
در  حتی  کنند.  می  پیروی  شورا  های 
نظام شورا هم باالدست و پایین دست 
محیط  در  منظمی  مدیریت  و  نداشتیم 
حاکم بود، همه همکار و هم گروه بودیم.

را  او شورای مشورتی  افزود:  وی 
 ۱5 تا   ۱۰ از  کودکانی  گذاشت،  بنیان 

کتاب  شورای  مشورتی  که عضو  سال 
کودک می شدند و هر چند وقت یک بار، 
مقاله هایی را که چالش برانگیز به بچه 
ها می دادند تا بخوانند چون مخاطب 
انگیزی  هیجان  کار  این  بودند.  کتاب 
کودک  و  داشت  شگفتی  تاثیر  که  بود 
برای خود شخصیت قائل می شد. وقتی 
جلد آ منتشر شده بود، بچه ها اعتراض 
کردند که چرا مدخل آدامس را ندارد، 
این الفبای دموکراسی است که بچه ها، 
حق نظر دادن را برای خود قائل باشند.

کفاش زاده در پاسخ به این سوال 
که میرهادی را چگونه به نسل معرفی 
میرهادی  از  گاه  هر  گفت:  کند،  می 
سعادت  این  و  شد  می  منتشر  کتابی 
می  بگیریم،  امضا  او  از  که  داشتیم  را 
نوشت دوستدار همه کودکان سرزمینم 
و واقعا همین طور بود، مهر او به کودکان 
نه حرف بود و نه شعار، بنیادی که او 
گذاشت، پنجاه و چند سال بنیادی که 
بتواند  ندارد،  بودجه  و  دولتی  پشتوانه 
باقی  از آن  به جز عشق  بماند، چیزی 
به  میرهادی  از  که  چیزی  ماند.  نمی 
که  است  این  بگویم،  باید  آینده  نسل 
کودکان را واقعا دوست داشت و کاری 
باقی بماند و  برایشان کرد که همیشه 
کتاب را به آنان هدیه داد.  آگاهی و خرد 
را برای نسل بعدی بر جای گذاشت و 
زنی بود که دانستن را از هر چیزی مهم 

تر می دانست.

نگاهی به زندگی توران 
میرهادی

برجسته  استاد  میرهادی  توران 
ادبیات کودکان ایران در سال ۱3۰6در 
دانشجویان  از  او  پدر  شد.  زاده  تهران 
اعزامی به خارج از کشور بود و در رشته 
مهندسی راه و ساختمان و مکانیک در 
بود.  خوانده  درس  آلمان  در  آهن  راه  
و  و مجسمه سازی  بود  آلمانی  مادرش 
نقاشی می کرد. خانواده میرهادی برای 
فرزندشان  شدن  دچار  از  پیشگیری 
زمان  آن  در  که  واگیر  بیماری های  به 

بسیار فراوان بود، تابستان ها به شمیران 
می کردند.  زندگی  چادر  در  و  می رفتند 
توران میرهادی در یکی از این چادرها 
به دنیا آمد و سه ماه از دوران نوزادی 

خود را زیر چادر، در گهواره گذراند.
مادرش که موسیقی نیز می دانست، 
کودکان  قصه های  و  ترانه ها  و  شعرها 
آلمانی،  از جمله برادران گریم را برای 
کدبانوی  و  سفید  گیس  می خواند.  او 
قصه های  و  متل ها  برایش  نیز  خانه 
توران  مادر  می گفت.  باز  را  ایرانی 
بود  ایران  ادبیات  و  فرهنگ  دوستدار 
و برای آشنایی فرزندان خود با ادبیات 
فارسی نشست هایی با شرکت شاعران 

و نویسندگان برگزار می کرد.
سالگی   ۱3 در  میرهادی  توران   
 ۱۷ در  و  خواند  را  ژاندارک  زندگینامه 
سالگی با خواندن شاهنامه فردوسی با 
آن پیوند ناگسستنی پیدا کرد. او افزون 
از  فارسی،  ادبیات  و  زبان  آموزش  بر 
مادر زبان آلمانی را نیز فراگرفت. توران 
میرهادی پس از یادگیری زبان آلمانی به 
فرا گرفتن زبان های فرانسه و انگلیسی 
پرداخت. مادرش که در هنرستان کمال 
الملک درس تاریخ هنر می داد، پایه های 
هنر نقاشی را نیز به فرزندانش آموخت. 
میرهادی افزون بر نقاشی با موسیقی و 
ورزش های گوناگون نیز آشنایی داشت.

در  دبیرستان  دوره  پایان  از  پس 
دانشکده  طبیعی  رشته  در  سال ۱3۲۴ 
این  در  پرداخت.  تحصیل  به  علوم 
هنگام، مبارزه با بی سوادی در ایران تازه 

برجسته ای  آموزگاران  و  بود  آغاز شده 
باقر  محمد  و  باغچه بان  جبار  همچون 
سوادآموزی  کار  به  را  جوانان  هوشیار،  
از آن  توران میرهادی  فرا می خواندند. 
ها روش سوادآموزی را فرا گرفت و با 
مقوله آموزش و پرورش آشنایی یافت.

با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی، 
و  ویرانی  هنگامه  در   ۱3۲5 سال  در 
گرسنگی در اروپا، به فرانسه رفت و در 
رشته روانشناسی تربیتی در »سوربن« 
از  پیش  آموزش  رشته  در  همزمان  و 
»سوینه«  کالج  در  ابتدایی  و  دبستان 
پاریس درس خواند. بزرگ ترین دستاورد 
این آموزش ها، دستیابی به نگرشی نو به 
آموزش و پرورش کودکان بود. پس از 
بازگشت به ایران ازدواج کرد. سپس به 
کار در کودکستان و زبان آموزی پرداخت.

در سال ۱33۴ به نام برادر از دست 
بعدها،  و  فرهاد  کودکستان  رفته اش، 
دبستان و راهنمایی فرهاد را بنیاد نهاد. 
و روش های  راه ها  در  کتاب »جستجو 
او  تجربه های  از  گردآمده ای  تربیت« 
مدرسه  درازای ۲5 سال سرپرستی  در 

ی فرهاد است.
تربیت  کالس های  در  میرهادی 
مربی کودک در شهرهای مشهد، تبریز، 
رشت و تهران درس می داد و با »اداره 
مطالعات و برنامه های وزارت آموزش و 
پرورش« و »سازمان کتاب های درسی« 
در زمینه آزمایش کتاب های درسی نو در 
مدرسه فرهاد و تدوین کتاب های درسی 
ابتدایی  دوره  درسی  ریزی  برنامه  و 
همکاری داشت. با یاری مجله »سپیده 
فردا« و با شرکت فعال توران میرهادی، 
سه نمایشگاه از کتاب های کودکان در 
سال های ۱335، ۱33۷ و ۱33۹ برگزار 
نمایشگاه ها  این  برگزاری  پی  در  شد. 
توران  تالش  با  کودک  کتاب  شورای 
میرهادی و همفکران او، برای گسترش 
و پیشبرد هرچه بیشتر امر ادبیات کودکان 

در سال ۱3۴۱  تاسیس شد.
توران میرهادی همچنین بنیانگزار 
و  کودکان  فرهنگنامه  طرح  مسئول  و 

نوجوانان، اولین کتاب مرجع ایرانی برای 
کودکان و نوجوانان است.

از آثار او می توان به دو گفتار درباره 
کتابخانه های آموزشگاهی و نقش آن در 
ایجاد عادت به مطالعه، کتاب کار مربی 
کودک، برنامه کار ساالنه مربی در مهد 
کودک و کودکستان، جستجو در راه ها 
و روش های تربیت، تعلیمات اجتماعی 
کتاب  تدریس  راهنمای  دبستان،  سوم 
دو  دبستان،  سوم  اجتماعی  تعلیمات 
گفتار )کتابخانه آموزشگاهی و نقش آن 
در ایجاد عادت به مطالعه(، آنکه رفت، 
آنکه آمد،اشاره کرد.توران میرهادی در 
اجتماعی،  تعلیمات  کتاب های  نگارش 
تاریخ، جغرافی و تعلیمات دینی چهارم 
دینی  و  اجتماعی  تعلیمات  دبستان، 
گذری  و  دبستان  چهارم  کالس  برای 
در ادبیات کودکان همکاری داشته است.

او کتاب ها و مقاله های زیر را نیز 
ترجمه کرده است:

کودکان،  برای  چینی  نه  فسا ا
گنجشک کوچولو، رفتار والدین ما باید 
چگونه باشد، تفاهم بین المللی به وسیله 
کتاب های کودکان و نوجوانان، آنچه از 
و  افسانه ها  باب  در  آموختیم،  کنگره 
اسطوره ها برای کودکان و نوجوانان )با 
همکاری ثریا قزل ایاغ(و مقاله هایی از او 
در مجله  سپیده فردا، ماهنامه آموزش و 
پرورش، نشریه ها و گزارش های شورای 

کتاب کودک به چاپ رسیده است.
 ۱3۹5 آبان   ۱۸ میرهادی  توران 

دارفانی را وداع گفت.

زل
ل ع

ص
ف

تصویری دیده نشده از صادق هدایت به همراه دوستانش- پاریس - ۱۳۰۷
ایستاده از راست به چپ مزینی، هدایت، یحیی خلوتی

دیگران شناخته نشدند. اختصاصی دنیای جوانان

به سفررفت و قسم خورد
 جوان برگردد

مهسا تیموری 

آرزویم فقط این است زمان برگردد
تیرهایی که رهاشد به کمان برگردد

 سال ها منتظر سوت قطارم که کسی
باسالم و گل سرخ و چمدان برگردد

 من نوشتم که تورا دوست ندارم، ای کاش
نامه ام گم بشود، نامه رسان برگردد

 روی تنهایی دنیا اگر افتاده به من
باید امروز ورق های جهان برگردد

پیرمردی به غزل های من ایمان آورد
به سفررفت و قسم خورد جوان برگردد
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محمد حسین زاده
عکس: بابک حسیبیان

چندي پیش سـریال بسـیار موفق و پرمخاطب 
پـدر، باعث آشـتي دوبـاره مخاطب با تلویزیون شـد 
و رسـانه ملي کـه مدت هـا بـود دسـتش از چنیـن 
سـریال هایي خالـي بـود، بـار دیگـر موفـق شـد تـا 
مخاطـب قابل توجهـي را کسـب کنـد. ایـن سـریال 
علیرغـم اینکـه یک سـریال تلخ اجتماعـي بود ولي 
توانسـت در ژانـر خـود موفق عمل کـرده و در کنار 
داسـتان جـذاب، بـازي بازیگـران آن نیـز به شـدت 
بازیگـران بیـژن  ایـن  از  قابل تحسـین بـود. یکـي 
امکانیـان، مـرد کهنـه کار و شـاخص تئاتر، سـینما و 
تلویزیـون بـود کـه در نقشـي منفـي حضور داشـت 
و درخششـي دوبـاره را در تلویزیـون تجربـه کرد. او 
که سـال گذشـته نیز سـریال کمدي گسـل و نقشي 
متفـاوت در آن را در پخـش داشـت بـا ارائـه بـازي 
درخشـان خـود در نقـش منفـي سـریال پدر، نشـان 
داد کـه هنـوز در اوج بـه سـر مي بـرد. بـا او همـراه 
شـدیم تـا دربـاره این سـریال، بـازي در نقش منفي 

و همینطـور کارهـاي اخیـرش بیشـتر بدانیم...

-شما کال خیلي اهل مصاحبه نیستید!؟
*بلـه، زیـاد دوسـت نـدارم مصاحبـه کنـم مگر 
اینکـه واقعـا حرفـي براي گفتن داشـته باشـم. به هر 
صـورت مـن بازیگر هسـتم و حرف هایـم را در همان 
کارهایـي کـه انجام مي دهم، مي زنم و نیازي نیسـت 
کـه هـر روز از یـک رسـانه بـه رسـانه دیگر بـروم و 

مصاحبـه کنم!

-ولـي ایـن را قبـول دارید که مخاطب دوسـت 
دارد یک جاهایـي حرف هـاي شـما را هـم بخوانـد 

بشـنود؟ یا 
*ایـن را قبـول دارم بـه همیـن دلیل اسـت که 
هرازگاهـي در برنامـه اي تلویزیونـي و یـا در روزنامه 
یـا مجلـه اي مصاحبـه مي کنـم ولـي کال زیـاد اهـل 
مصاحبـه نیسـتم. ضمـن اینکـه حس مي کنـم وقتي 
تعداد این مصاحبه ها زیاد مي شـود، آدم وارد حواشـي 
مي شـود و ایـن دقیقـا همـان چیـزي اسـت کـه من 

همیشـه از آن فراري هسـتم!

-بـه سـریال پـدر بپردازیـم و نقشـي کـه شـما 
بـازي کردیـد... بـازي در یـک نقـش منفـي و اتفاقا 
دیده شـدن آن نقش از سـوي مخاطب چطور اسـن؟

*ایـن دقیقـا جادوی سـینما و تلویزیون اسـت. 
ولـی اینکـه هنوز هم بعضی از مـردم تفاوت بازیگر و 
نقشـی که بازی می کند را تشـخیص نمی دهند واقعا 
خیلی جالب اسـت! یک نفر به یکی از کسـانی که در 
فضای مجازی به من ناسـزا می گفت، اینگونه پاسـخ 
داده بـود کـه شـما می خواهید فحـش و اعتراض تان 
را بـه کاراکتـر توفیـق بدهیـد امـا پیدایـش نمی کنید 
و آنهـا را خطـاب به بیـژن امکانیـان می گویید و این 
درسـت نیسـت! بله، چنین چیزی وجود دارد. البته به 
نظـر می رسـد ایـن موضوع دربـاره نقش هـای مثبت 
خیلی کمتر اسـت و احساسـات مخاطبـان درباره آنها 

کمتر برانگیخته می شـود.

کـه  گرفـت  نتیجـه  اینطـور  مي شـود  -پـس 
گاهـي ناسـزا گفتـن مخاطـب بـه یک نقـش منفي، 

اسـت! نقـش  آن  موفقیـت  نشـان دهنده 
*دقیقـا همینطـور اسـت )خنده(! وقتـی دخترم 
بـه صـورت خصوصـی بـه مـادرش می گوید کـه اگر 
ایفاگـر ایـن نقـش پـدرم نبـود او را مرتیکـه کثافـت 

خطـاب می کـردم! معلـوم اسـت کـه ماجـرا دیگـر 
شـوخی بردار نیسـت چـون دختـرم در حالـی ایـن را 
می گویـد کـه کامـال من و حرفه ام را می شناسـد و به 
مـن عالقمند اسـت. بنابرایـن، این بازخوردها نشـان 
می دهـد سـریال پـدر فراتـر از یک نمایش سـاده در 
بیـن مـردم جلو رفته اسـت و قطعا ایـن مدل بازخورد 

حاصـل زندگـی کردن نقش اسـت.

-ایـن موضـوع نقـش را زندگـي کـردن از نگاه 
شـما دقیقا چیسـت؟

*ایـن موضـوع همیشـه شـعار مـن بـوده و در 
مصاحبه هـای مختلـف گفتـه ام که معتقد بـه زندگی 
کـردن نقـش هسـتم نـه بـازی کـردن آن. در یکـی 
از ایـن سـریال های شـبکه نمایـش خانگـی بازیگـر 
معروفـی را دیـدم کـه نقـش منفـی بـازی می کـرد 
امـا اجـرای او بـه قـدری حالت نمایشـی داشـت که 
اصـال قابل بـاور نبود. تماشـاگر صرفا بـه خاطر دنبال 
کـردن قصـه او را می دیـد ولـی بـاورش نمی کـرد و 
حتـی اطرفیـان مـن هم حیـن دیدن سـریال مدام از 
او ایـراد می گرفتنـد. ایـن تفـاوت بیـن زندگی کردن 
نقـش و بازی کردن آن اسـت. این موضوع در حیات 
بازیگـری یـک نفـر نقـش مهمـی دارد. البتـه صرف 
اجراکننـده و مجـری یـک نقـش بـودن بـه مراتـب 
راحت تر اسـت، چـون فقط کافی اسـت دیالوگ هایی 

را حفـظ کنیـد و بگویید.

-ایـن را قبـول داریـد که شـما در سـریال پدر، 
نقش تـان خیلي جدي زندگي کـرده بودید!؟ مخاطب 
به شـدت از نقش شـما متنفر شـده بود مخصوصا در 

قسـمت هاي پایاني!
*کامـال بـا صحبت شـما موافق هسـتم. جالب 
اسـت در چند شـب پایاني سـریال، همسـرم هم که 
در جریـان ایـن ناسـزاها بـود و می دید حتی کسـانی 
کـه بـرای مـا احتـرام قائـل هسـتند و مـا هـم برای 
آنهـا، ناراحـت می شـوند و در طول چند قسـمت آخر 
حسـابی تحت تاثیـر سـریال قرار گرفتـه بودند، از من 
پرسـید نمی توانسـتی ایـن را طـوری بـازی کنی که 
اینقـدر تاثیر منفی نگـذاري!؟ جواب دادم اینکه کاری 
نداشـت امـا واقعیت این اسـت که آن موقـع، درام به 
ایـن قوت دیده نمی شـد. چـرا که زمانـی معصومیت 
کاراکترهـای مقابـل یعنی لیال یا حقانیت و مظلومیت 
حاج علـی آشـکار می شـود کـه کاراکترهـای منفـی 

قوی ظاهر شـوند.

-پـس شـما هـم به ایـن موضـوع مهـم اعتقاد 
داریـد کـه هرچـه نقش منفـي یک داسـتان قدرتمند 
چشـم  بـه  بیشـتر  هـم  مثبـت  نقش هـاي  باشـد، 

مي آینـد؟
*بلـه کامـال این موضـوع اعتقـاد دارم. واقعیت 
ایـن اسـت که مـن فـداکاری نکرده ام تـا آن نقش ها 
دیـده شـوند این را بـه عنوان یک قاعـده کلی گفتم. 
دیده شـدن نقش هـاي منفـي و مثبـت در درام زمانی 
درسـت درمی آیـد کـه کاراکترهـا در جای خودشـان 
درسـت و دقیق بنشـینند. حقیقت این است که من با 
مختصـات نقش زندگـی می کنم و آن را مدنظر دارم.

-فرق نقش منفي و ضدقهرمان چیست!؟
*ببینیـد ما یک ضدقهرمـان داریم و یک نقش 
منفـی. قضیـه ضدقهرمـان فـرق می کنـد و بیشـتر 
نقش هـای مـن که برخی بـه عنوان منفـی از آن نام 
می برنـد در حقیقـت ضدقهرمان هسـتند. ضدقهرمان 
کارهـای مثبـت انجـام نمی دهـد امـا تماشـاگر به او 

حـق می دهـد و حتـی دوسـتش دارد، به دلیـل اینکه 
او ضـد عـرف و ضوابـط عمـل می کند تا خـودش را 
نجـات بدهد. ضدقهرمـان مظلومیت هایی دارد و حق 
او خورده شـده و باعث شـده اسـت دسـت به اعمال 
ضدقانـون و عـرف دسـت بزنـد. ولی در سـریال پدر، 
کاراکتـر توفیـق یک نقـش منفی کامل اسـت و فکر 
می کنـم بازخوردهـای منفـی بـه او کامال بـه همین 
دلیـل اسـت کـه مـردم او را بـه عنـوان یـک نقـش 

پذیرفته اند! منفـی 

-در ابتـدا قـرار بود سـریال پدر در مـاه رمضان 
پخـش شـود ولـي ایـن اتفـاق رخ نـداد در حالـي که 
مي توانسـت در آن مناسـبت خاص بیشتر دیده شود...

*راسـتش خیلي هـا ایـن موضـوع را بـه مـن 
گفتنـد و بعضـي اعتقـاد داشـتند کـه ایـن سـریال 
مناسـب مـاه رمضـان بـود و خیلـي بهتر بـود اگر در 
آن ماه پخش مي شـد. ولی خودم شـخصا خوشـحال 
شـدم چـرا کـه نـگارش همزمان بـا فیلمبـرداری در 

جریـان بـود و با پخش نشـدن در ماه رمضان فرصت 
بیشـتری بـرای کار کـردن روی قصه ایجاد می شـد. 
بـه لحاظ اجرایـی هم این موضوع باعث شـد عوامل 
و کارگـردان تمرکـز و زمان بیشـتری داشـته باشـند. 
بـه نظـرم این موضـوع در نهایت سـاختار سـریال را 

بسـیار بهتـر کرد.

-ایـن را قبـول داریـد کـه در سـال هاي اخیـر 
کیفیـت آثـار تلویزیونـي افـت کـرده اسـت؟

*نکتـه اي کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه در 
سـال هاي اخیـر کارهـا بـا سـرعت بیشـتر و در زمان 
کمتـري سـاخته مي شـوند و این موضـوع قطعا روي 
کیفیـت کارهـا تاثیر منفـي مي گذارد بـه همین دلیل 
اسـت که از پخش نشـدن سـریال پدر در ماه رمضان 
خوشـحال شـدم چـون قطعـا روي کیفیـت کار تاثیر 
منفـي مي گذاشـت. بـه نظرم هـم مدیـران تلویزیون 
و هـم سـازندگان برنامه هـا و سـریال هاي تلویزیوني 
بایـد بـه ایـن نکته دقـت کنند کـه سـاختن یک کار 

خـوب بهتـر از سـاختن ۲-3 کار بد و ضعیف اسـت.

-آقاي امکانیان شـما هم در زمینه نویسـندگي، 
هم در زمینه فیلمسـازي و هم در زمینه تهیه کنندگي 
تجربـه داریـد و فعالیت کرده اید ولي به نظر مي رسـد 
که براي شـما همیشـه بازیگري در اولویت قرار دارد؟

*مـن در تمـام ایـن زمینه هایي که شـما گفتید 
کار کـردم ولـی از طرفـی معتقـدم بازیگرانـی مثـل 
رابـرت دنیـرو، آل پاچینـو یا شـان پن همچنـان ادامه 
دارند و محدودیتی برای در اوج بودن ندارند. درسـت 
اسـت، بازیگری در حوزه سـتاره بودن و فروش فیلم 
یـا روی بیلبوردهـا بـودن و تبلیـغ سـبزی خردکردن 
دوره مشـخصی دارد اما بازیگری به معنی واقعی اش 
تمام نشـدنی اسـت و محدودیـت زمانی نـدارد. یعنی 
مـن در ایـن سـن و سـال بـه لحـاظ فیزیکـی در 
شـرایطی قـرار دارم که هـم االن بتوانم نقشـی مثل 
توفیـق در سـریال پـدر را بازی کنم و هم چند سـال 
قبـل از آن نقـش حاجی فیلم قصه پریـا را که برایش 
6کیلـو وزن اضافـه کـردم. خـب وقتی اینقـدر دنیای 
بازیگری برایم جدی اسـت طبیعی اسـت که همیشه 

اولویـت اول من باشـد.

حضـور  کنـار  در  اخیـر  سـال هاي  در  -البتـه 
بازیگـران مسـتعد، شـاهد نابازیگـران زیـادي هم در 

ایـن عرصـه بوده ایـم!
*در هر شـغلي این موضوع وجود دارد و عده اي 
هسـتند که بسـیار کاربلد مي باشـند و عده اي هستند 
کـه بـه واسـطه مسـائل دیگـر وارد مي شـوند. اینکه 
االن بازیگری تبدیل به چیزی شـده اسـت که طرف 
پـول می دهـد و بـازی می کنـد یـا خـودش را در این 
فیلـم و آن فیلـم تکـرار می کنـد دلیلـی نمی شـود 
کـه بخواهـم بازیگـری را کنـار بگذارم. مـا در دنیای 
بازیگـری، هم جنـس بنجل داریم هـم جنس خوب! 
اگـر خریدارها توانایی خریدن جنس خوب را نداشـته 
باشـند یا زیاد در دسترس شـان نباشـد، طبیعی اسـت 
کـه به سـمت جنس بنجـل می روند. ریشـه های این 
ماجـرا هـم بـه جـای دیگـری برمی گردد کـه بحث 
مفصـل و جداگانـه ای می طلبد ولـی جنس خوب که 
نبایـد خـودش را در حـد جنـس بنجل بداند یـا تا آن 

سـطح خودش را پاییـن بیاورد!

-اگـر بـه گذشـته برگردیـم بازهـم بازیگري را 
انتخـاب مي کنیـد؟

*بلـه، چون از ابتدا مسـیرم همین بود. از دوران 
نوجوانـی سـینما را دوسـت داشـتم، زیـاد دربـاره اش 
نوشـتم و بـه آن حسـابی جـدی می اندیشـیدم ولـی 
اساسـا اگـر به گذشـته ام نـگاه کنید من بـا بازیگری 
شـکل گرفتـم. مثـال در دوران دبیرسـتان کـه تئاتـر 
کار می کـردم آنقـدر ماجـرا برایـم جـدی بـود کـه با 
بعضـی از دوسـتانم می رفتم تو محالت اگر عروسـی 
بـود، می رفتیـم تخت حوضـی فی البداهه بـرای مردم 
نمایـش اجـرا می کردیم تـا با مردم ارتبـاط بگیریم و 
از ایـن کار لـذت می بردیم. بعدتـر که تئاتر را جدی تر 
بـازی کردم، یادم هسـت یک تئاتـری بود که بچه ها 
در یکـی از شهرسـتان های اطـراف مشـهد و در یک 
قهوه خانـه اجـرا می کردند، من بـرای اینکه بازیگری 
را بیشـتر تجربـه کنم، چند اجرای شـان بـدون اینکه 
در نمایشـنامه جایـی داشـته باشـم، نقـش یکـی از 
ایـن معتادهایـی کـه در قهوه خانه هـا ول می چرخنـد 
را بـازی می کـردم و هـر کسـی از کنارم رد می شـد، 
یـک لگدی می زد و حرفـی، متلکی، چیزی می گفت. 
اینگونـه تجربه بازیگری را شـروع کـردم، بعد ذره ذره 

جلـو آمـدم و باالخره یک روز هم رسـیدم به سـینما.

-خاطـره عجیـب و غریبي هـم از روزهاي اول 
کارتـان دارید؟

*خاطـره کـه زیـاد دارم ولـي شـاید بـد نباشـد 
ایـن خاطـره را از دومین فیلم سـینمایی ام یعني فیلم 
پرونـده بگویـم... وقتی آقـای صباغ زاده می خواسـت 
نقـش الت چاقوکشـی کـه بـه جـرم قتـل در زندان 
اسـت را بـه مـن بدهـد، خیلـی شـک کـرده بـود، 
خیلی هـا بـه او گفتـه بودنـد مـن انتخـاب اشـتباهی 
هسـتم چـون به قـول خودشـان بـه قیافه ایـن بچه 
پـول دار و مرفـه، نقش یک الت چاقوکش نمی خورد. 
بعدهـا ایـن را فهمیـدم کـه می خواسـتند نقـش را از 
مـن بگیرنـد ولـی در هـر حـال رفاقـت من بـا آقای 
صبـاغ زاده باعـث شـد بعـد از یک سـال صبـر کردن 
نقـش را بـه من بدهند و جالب اسـت که بعد از دیدن 
مـن در آن نقـش بالفاصله 3-۴ تا پیشـنهاد از همان 

جنـس نقش داشـتم.

-شـما در زمینه تهیه کنندگي فیلم بسـیار موفق 
ناهیـد را تهیـه کردیـد که حتي در عرصـه بین المللي 

هـم موفـق بود ولـي دیگر ایـن کار را ادامه ندادید!؟
*شـاید بخشـی از موضـوع را بشـود بـه پای 
هـم  و  بـودم  بدشـانس  هـم  کـه  گذاشـت  ایـن 
از  خیلـی  ناهیـد،  فیلـم  از  بعـد  کـردم.  کـم کاری 
فیلمسـازان جوان آمدند و پیشـنهاد همکاری دادند 
امـا واقعـا فیلمنامه هایشـان خـوب نبـود یـا حداقل 
از نظـر مـن قـوی نبـود، بعضی هایشـان متوسـط 
بودنـد و خیلی هایشـان هـم ضعیـف. امـا برعکس، 
فیلمنامـه ناهیـد، بسـیار خـوب بـود و قبـال هـم با 
کارگردانـش خانـم آیـدا پناهنـده تله فیلـم آبـروی 
از دسـت رفتـه آقـای صادقـی را کار کـرده بـودم 
کـه آن را یکـی از بهتریـن آثـار کارنامـه کاری ام 
می دانـم و هنـوز هـم معتقـدم قابلیـت سـینمایی 
فیلم هـای  از  خیلـی  بـه  نسـبت  و  داشـت  شـدن 
امـروز هـم کار بهتـری بـود. تصمیـم گرفتـه بودم 
بسـیار  فیلمنامـه  وقتـی  ولـی  نکنـم  کار  تله فیلـم 
قـوی اش را خوانـدم نتوانسـتم پیشـنهاد بـازی در 
آن را رد کنـم. همیشـه هـم سـعی کـردم بـا وجود 
پیشـنهاداتی کـه بـوده اسـت، بهتریـن را انتخـاب 
کنـم ولی اگـر بین پیشـنهادات زیادی که داشـتم، 
اثـر قابل قبولـی پیـدا نمی کـردم، حاضـر نبـودم به 
هـر قیمتـی جلـوی دوربیـن بـروم. اینهـا را گفتـم 
تـا بـه اینجـا برسـم کـه اگـر فیلمنامه خوبی باشـد 
و ارزش سـاخته شـدن داشـته باشـد، اتفاقا بسـیار 
هـم اسـتقبال می کنـم فیلمـی را تهیه کنـم ولی با 
سـخت گیری هایی کـه در زمینـه انتخـاب فیلمنامه 

دارم، شـاید ایـن کار کمـی طـول بکشـد.

فکـر  بـه  کـه  بگوییـد  برایمـان  پایـان  -در 
نیسـتید؟ نـي  کارگردا

دارم.  دوسـت  خیلـي  را  کارگردانـي  *اتفاقـا 
را  آن  می خواهـم  کـه  دارم  کوتـاه  قصـه  یـک 
بـه فیلـم کوتـاه تبدیـل کنـم ولـي فکـر می کنـم 
بازیگـری دارم  بـرای  بازیگـری حرفـی  هنـوز در 
و احسـاس می کنـم تمـام نشـده ام. البتـه بعضـی 
نمی افتـد  اتفاقـی  کـه  ایـن  و  روزمرگـی  وقت هـا 
ولـی  شـده ام  تمـام  کنـم  فکـر  می شـود  باعـث 
ناگهـان نقشـی مثـل همیـن توفیق در سـریال پدر 
پیـدا می شـود که حتی در وهلـه اول رویش چندان 
حسـاب بـاز نمی کنـم ولی وقتـی نتیجـه اش را که 

می شـود. عـوض  نظـرم  می بینـم، 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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