
گزارشی از فروش دارو در فضای مجازی؛

کسب نان حتی با گرفتن جان!
باال  دمای  دلیل  به  طبیعی  گاز  جهانی  قیمت 
برای  شمالی  نیمکره  در  نیرو  تولید  برای  تقاضا  که 
و  داده  افزایش  را  هوا  کننده  خنک  دستگاه های 
کردن  پر  برای  مناطق  بعضی  گران  معامله  قدام  ا همچنین 
اخیر  سال  چند  رکورد  باالترین  به  زمستان،  از  پیش  مخازن 

صعود کرده است.
)LNG( که به آسیا  قیمت محموله های گاز طبیعی مایع 

ازای  به  دالر   ۱۳ باالی  به  جاری  هفته  می شوند،  داده  تحویل 
که  کرد  صعود   )mmBtu( بریتیش  حرارتی  واحد  میلیون  هر 
 ۲۰۱۳ سال  از  سال  از  وقت  این  برای  قیمت  رکورد  باالترین 
قیمت  و  هلند  فروشی  عمده  قیمت  رود.  می  شمار  به  تاکنون 
گاز طبیعی آمریکا هم به باالترین رکورد چند سال اخیر صعود 

است. کرده 
صفحه ۳

نماینده چابهار:

شاهد یک فاجعه انسانی
 در سیستان و بلوچستان هستیم

عامل اصلی نزولی شدن بازار رمز ارزها
با وجود صعود بیشتر رمزارزها، ریزش 
کل  بازدهی  ماندن  منفی  باعث  بیتکوین 

بازار شد.
مدیریتی  جدید  تیم  سی ان بی سی،  گزارش  به 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار در حال افزودن افراد 
ارزهای دیجیتالی است.  کارشناس بیشتری در حوزه 
ایالت  کل  دادستان  نهاد،  این  انتصاب  ترین  تازه  در 
نیوجرسی که با توجه به سوابق اجرایی خود، یکی از 
این  به  این حوزه محسوب می شود  به  آگاه  مقامات 
کمیسیون افزوده شده است. به عقیده تحلیلگران بازار، 
گری گنسلر- مدیر این کمیسیون، در تالش است تا 
با افزودن چنین افرادی، نقش نهاد ناظر را در حوزه 
قانون گذاری حوزه ارزهای دیجیتالی برجسته تر کند.  
صفحه ۳

تولیت آستان قدس رضوی در همایش تکریم جانبازان شیمیایی

جانبازان الهام بخش شجاعت و ایستادگی 
برای جامعه هستند

4
صفحه 3سازگاری با کم آبی راه نجات آب است

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1778-شنبه 12  تیر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
رضا توکلي: مردم 

آثار مناسبتي را 
بيشتر دوست دارند

6ورزش
دور دوم مقدماتی 
جام جهانی از دور 
اول آسان تر است!

نک 1با

سريال هاي مناسبتي از حمله مهمترين سريال هاي تلويزيون به 
شمار مي روند و معموال اين سريال ها در صورت موفقيت در 
آينده نيز بارها در شرايط مختلف بازپخش شده تا نشان دهد تا 
چه اندازه مهم هستند. اين روزها سريال برادر، به كارگرداني 

جواد افشار در حال پخش است

حشمت مهاجرانی درباره قرعه كشی مرحله دوم مقدماتی جام 
جهانی اظهار كرد: اگر كنفدراسيون آسيا اختيار قرعه كشی را 
به ما می داد، از اين بهتر نمی توانستيم قرعه را برای خودمان 
را هم  كره  داريد  اگر دوست  می گفت  بايد  فقط  برداريم. 

برداريد و هند يا پاكستان را به جای آن بگذاريد.

قائم مقام مديرعامل بانک صادرات ايران گفت: ۱۰ هزار 
زوج نابارور در مناطق محروم كشور، با امضای تفاهم نامه 
امام  اجرايی فرمان  ايران و ستاد  بانک صادرات  بين 
و تخصيص يک هزار ميليارد ريال وام قرض الحسنه 

درمان می شوند.

 حمایت بانک 
صادرات ایران از ١٠ 

هزار زوج نابارور

گرانی جهانی گاز رکورد زد مافیای خودرو اجازه ورود
 خودرو باکیفیت خارجی را نمی دهد!

آزاد دوغارون  تایباد، گفت: منطقه  و  تربت جام  ماینده  ن
در سرخس که دروازه صادرات ما به افغانستان است، می تواند 
صادرات کنونی ما را که ۳ میلیارد دالر است به ۶ تا ۷ میلیارد 
دالر افزایش دهد اما پرونده آن یکسال است در دولت و مجلس خاک 

می خورد.
صفحه ۳

براساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۷ بیمار 
جان  مجموع  و  دادند  دست  از  را  خود  جان  ووید۱۹  ک

باختگان این بیماری به ۸۴ هزار و ۵۱۶ نفر رسید.
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
تا کنون ۴ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۲۸ نفر ُدز اول واکسن کرونا و یک 

میلیون و ۷۵۴ هزار و ۵۴۵ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۶ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۵۷۳ 
ُدز رسید.از پنجشنبه تا جمعه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۱۳ هزار و ۸۳۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 

کشور شناسایی شد که هزار و ۵۶۱ نفر از آنها بستری شدند.
صفحه ۲

۶۳ شهر کشور در وضعيت قرمز کرونایی

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي تجدید مناقصــه
)  عمـومي  (

نوبت دوم  ) کد فراخوان :  31582473(
۱-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوي

 ۲-موضوع مناقصه : احداث ایستگاه های TBS بازنگری شماره ۳۹،۳۶،۳۳،۱۹،۱۷ مشهد ، شماره ۴ و ۵ منطقه ثامن و ایستگاه واقع در زمین محل احداث منطقه ۶ مشهد
 ۳- شرایط اولیه متقاضیان: 

الف- دارا بودن رتبه در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالي ارجاع کار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي
د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي

 ۴- مدت اعتبار پیشنهادها:از تاریخي که براي تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه مي  بایست معتبر باشد. 
۵- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/ ۵.۷۶۸.۹۰۰.۰۰۰  )  پنج میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون و نهصد هزار ریال( مي باشد که مي بایست بر اساس یکي از 
تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتي به شماره۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ تهیه گردد و حتما اصل آن قبل ازآخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به 

صورت دستي تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوي واقع درمشهــد - بلوار خیام – نبش تقاطع ارشاد– طبقه همکف گردد.
۶- مهلت اعالم آمادگي و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۰۹/ ۱۴۰۰/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۱۶           

۷- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت ۹:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۸- پیشنهادهاي واصله در ساعت ۱۱:۰۰  مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در کمیسیون مربوطه باز و خوانده             مي شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه 

داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
۹- یادآور مي گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

۱۰-رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي کشور و حمایت از کاالي ایراني الزامي است و صرفا موسسات و شرکتهاي ایراني ثبت شده در فهرست توانمندي هاي 
مندرج در سامانه توانیران مجاز مي باشد. 

شایان ذکر است دسترسي به متن  این آگهي، در سایت WWW.nigc-khrz.ir  امکان پذیربوده و در صورت  نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: ۳۷۰۷۲۲۱۲-۰۵۱ تماس بگیرید.
شناسه آگهی : ۱۱۵۶۰۲۹ 

م الف : -۱ 
 روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان رضوي

قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات 
نابارور  زوج  هزار   ۱۰ گفت:  یران  ا
امضای  با  کشور،  محروم  مناطق  ر  د
و  ایران  بانک صادرات  بین  فاهم نامه  ت
تخصیص  و  امام  فرمان  اجرایی  تاد  س
یک هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه 

درمان می شوند.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
بر  گفت:  صدیق  رضا  ایران،  ادرات  ص
اساس این تفاهم نامه و به همت بنیاد 
۱۵ خرداد وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
در  نابارور  زوج  هزار   ۱۰ امام،  حضرت 
شرکت  رایگان  درمان  طرح  در  شور  ک

داده می شوند.
صادرات  بانک  هیئت مدیره  عضو 
از  قدردانی  با  مراسم  این  در  یران  ا
به  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رود  و
فرزندآوری  افزایش  و  جمعیت  بحث  م
فرزندان  از  تعدادی  گفت: دیدن چهره 
متولدشده در طرح حمایتی ستاد اجرایی 
فرمان امام بسیار مسرت بخش است. این 
طرح، یک نوع سرمایه گذاری پر برکت 
و شیرین است، چرا که منجر به تولد 
آینده  در  کدام  هر  که  می شود  نسان  ا
افتخارآفرین  و  دانشمند  یک  می توانند 

و نخبه برای کشور باشند.
صدیق در ادامه با اشاره به آمادگی 
بانک صادرات ایران برای اجرای موفق 
در  مشارکت  داشت:  اظهار  طرح  ین  ا
ایران،  صادرات  بانک  برای  طرح  ین  ا
و  اقتصادی  پروژه  یک  در  شارکت  م
کوتاه مدت نیست بلکه انجام بخشی از 
وظایف اجتماعی و انسانی است که به 

آن افتخار می کنیم.
مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد نیز در 
این مراسم با اشاره به آغاز فعالیت های 
رئیس  با دستور  بنیاد گفت:  این  جدید 
از  بخشی  امام  فرمان  اجرایی  تاد  س
این  از  پیش  تا  که  اجتماعی  خدمات 
ارائه  برکت  و  احسان  بنیادهای  وسط  ت

می شد، از امروز با افتتاح سامانه جامع 
خدمات اجتماعی بنیاد ۱۵خرداد وابسته 
مردم  به  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  ه  ب

ارائه خواهد شد.
از  یکی  افزود:  ارجائی  سیدعبداله 
این فعالیت ها کمک به درمان ناباروری 
۱۰ هزار زوج نابارور که در دهک های 
۱ تا ۵ جامعه هستند و با اختصاص ۱۰۰ 
میلیارد تومان توسط ستاد اجرایی فرمان 

امام خواهد بود.
گفت:  طرح  این  تشریح  در  ی  و
به مراکز درمانی طرف قرارداد  معرفی 
با بنیاد، پرداخت ۱۰ میلیون تومان وام 
قرض الحسنه با همکاری بانک صادرات 
کمک  تومان  میلیون  یک  و  یران  ا
بالعوض از جمله تسهیالت ستاد اجرایی 
این  شدن  فرزنددار  برای  امام  رمان  ف
خانواده هاست که این حمایت تا فرزنددار 

شدن این زوج ها ادامه خواهد داشت.

ستاد  ۱۵خرداِد  بنیاد  دیرعامل  م
کرد:  خاطرنشان  امام  فرمان  جرایی  ا
این  از  استفاده  به  مایل  که  فرادی  ا
به  مراجعه  با  خدمات هستند می توانند 
سامانه ۱۵۴۲ در این طرح ثبت نام کنند.

اجرایی  ستاد  هماهنگی  عاون  م
فرمان امام نیز در این مراسم با اشاره 
حوزه های  در  ستاد  این  اقدامات  ه  ب
سالمت و خانواده افزود: تاکنون ۶۵۰۰ 
زوج نابارور در مناطق محروم کشور در 
طرح حمایتی ستاد اجرایی فرمان امام 
قرار گرفتند که این درمان ها منجر به 

تولد بیش از ۸۰۰ کودک شده است.
افزود:  سیدهاشمی  سیدمصطفی 
ترویج  و  جمعیت  تحدید  به  وجه  ت
فرزندآوری در کشور، یکی از برنامه های 
در  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  ابت  ث
سال های اخیر بوده و طرح های جدیدی 
به  که  شده  طراحی  زمینه  این  در  یز  ن

زودی به اطالع مردم خواهد رسید.
مشکل،  امروز  کرد:  تأکید  ی  و
است،  جامعه  سطح  در  مدیریت  حوه  ن
زبده  و  روز  به  و  مدیریت صحیح  گر  ا
بیشتر  جمعیِت  باشد،  داشته  جود  و
تبدیل به فرصت و برگ برنده و منجر 
استعدادهای  ظهور  و  توان  افزایش  ه  ب

قوی تر و خالقانه تر در کشور می شود.
ز  ا دی  تعدا سم  ا مر ین  ا ر  د
طرح  در  حضور  با  که  انوارهایی  خ
اجرایی  ستاد  نابارور  زوج های  رمان  د
بودند  شده  فرزند  صاحب  امام  رمان  ف
حضور  افتخاری  مهمان  عنوان  به  یز  ن
داشتند که در پایان مراسم هدایایی به 
والدین و کودکان آنها اهدا شد.در پایان 
بین  همکاری  تفاهم نامه  مراسم،  ین  ا
خرداِد   ۱۵ بنیاد  ایران،  صادرات  انک  ب
ستاد اجرایی فرمان امام و بیمه برکت 

امضا به رسید.

 حمایت بانک صادرات ایران از 10 هزار زوج نابارور

دبیر کمیته علمی کشوری کووید۱۹ با اشاره به 
این که کرونا هیچ گاه به اتمام نخواهد رسید، درباه 
مثبت ها  کرونا  درمان  روند  از  درمانی  پالسما  حذف 

خبر داد.
دکتر عاطفه عابدینی، درباره نقش پالسمادرمانی 
در روند درمان بیماران مبتال به کرونا، گفت: در ویراش 
دهم پروتکل های درمانی کرونا که در خرداد ماه منتشر 
شد موضوع پالسمادرمانی را از پروتکل خارج کردیم. 
البته علت این موضوع کاهش استقبال بهبود یافتگان 
کرونا در اهدای پالسما نبود بلکه در کل دنیا این روش 

مورد سوال قرار گرفت و نشان داد چندان نقشی در 
کاهش مرگ و میر نداشته است.

وی افزود: از این رو دیگر خیلی از این روش 
هم  عوارضش  اوقات  برخی  چون  نمی شود  ستفاده  ا
راهنمای  از  دلیل  همین  به  بود.  فایده اش  از  یشتر  ب
دستورالعمل درمان کشوری کرونا خارج شده است. 
البته نه تنها در ایران بلکه در بسیاری کشورها دیگر 

انجام نمی شود.
دبیر کمیته علمی کشوری کووید۱۹ با تاکید بر 
اینکه هیچ وقت نمی توان گفت کرونا را کامال تمام 

کردیم و دیگر وجود ندارد، اظهار کرد: دقیقا مانند اینکه 
نمی توانیم درباره آنفلوآنزا چنین صحبتی کنیم. وقتی 
کنترل  بر  و  داد  کاهش  را  بیماری  عوارض  می توان 
آن موفق بود که هم واکسیناسیون کامل شود و هم 
تا زمانی که حد قابل قبولی از مردم واکسینه نشدند، 

رعایت پروتکل ها را اولویت قرار دهیم.
موضوع  مهم ترین  کرد:  تاکید  خاتمه  در  ی  و
در  است که  از طریق هوا  انتقال  در کنترل ویروس 
محیط های بسته، شلوغ و بدون ماسک اتفاق می افتد 

و با رعایت این امر می توان بیماری را کنترل کرد.

یک مقام علمی:

 کرونا هیچگاه تمام نمی شود!

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: ۱۵ 
کشور همسایه ما به طور ساالنه ۱۲۰۰ میلیارد دالر تعامل 
اقتصادی و تجاری دارند. از این ظرفیت ۱۲۰۰ میلیارد دالری، 
بر اساس همین توانایی های موجود خود می توان سهم ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ میلیارد دالر داشته باشیم. در حالیکه کل صادرات و 
واردات ما کمتر از ۱۰۰ میلیارد دالر و مراوداتمان با کشورهای 
این ظرفیت ۳۰۰  از  یعنی  است.  میلیارد دالر  همسایه ۲۰ 
میلیارد دالری آنچه عمال محقق کرده ایم کمتر از ۱۰ درصد 
بوده است.یحیی آل اسحاق در مورد راه های افزایش تجارت 
ا همسایگان اظهار کرد: تجارت خارجی ما یعنی مجموع  ب
سیستم واردات و صادرات، ارتباطات و سرمایه گذاری ها در 

امنیت ملی  توسعه و حتی  از عوامل  منطقه و جهان یکی 
امنیت کشور ما  از توسعه و  یک کشور است. یک بخشی 
به چگونگی روابط اقتصادی و تجاری ما با منطقه و جهان 
مربوط می شود. لذا صحبت های آقای رئیسی مبنی بر ارتباط 

با همسایگان کامال درست است.  
وی افزود: ۱۵ کشور همسایه ما به طور ساالنه ۱۲۰۰ 
این  از  دارند.  تجاری  و  اقتصادی  تعامل  باهم  یلیارد دالر  م
ظرفیت ۱۲۰۰ میلیارد دالری، بر اساس همین توانایی های 
موجود خود می توانیم سهم ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دالر داشته 
از ۱۰۰  واردات ما کمتر  اشیم. در حالیکه کل صادرات و  ب
میلیارد دالر و مراوداتمان با کشورهای همسایه ۲۰ میلیارد 

دالر است یعنی از این ظرفیت ۳۰۰ میلیارد دالری آنچه عمال 
محقق کرده ایم کمتر از ۱۰ درصد بوده است. 

آل اسحاق تصریح کرد: بر اساس شاخص های جهانی 
شاخص های  به  توجه  با  جهانی  تجارت  از  ما  سهم  یز،  ن
اقتصادی که داریم باید حدود ۱ درصد بود اما االن حدود 
 ۰۳/۰ است. بنابراین روابط اقتصادی و تجاری با منطقه و 
جهان در حوزه اقتصاد در ۴۰ سال گذشته مغفول بوده درحالی 
که بر همه حوزه ها مانند اشتغال، رفاه، توسعه، جایگاه ما در 
منطقه و... تاثیرگذار است، لذا این موضوع کامال مهم است 
و امیدواریم که آقای رئیسی با برنامه های عملی این نقیصه 

را از اقتصاد کشور رفع کنند. 

رئیس اتاق ایران و عراق:

نگاه  به تجارت در ایران منفی است!

صفحه ۲
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یک نماینده مجلس:
مافیای خودرو اجازه ورود خودرو باکیفیت خارجی را نمی دهد!

نماینده تربت جام و تایباد، گفت: منطقه آزاد دوغارون در سرخس که دروازه 
صادرات ما به افغانستان است، می تواند صادرات کنونی ما را که ۳ میلیارد دالر 
است به ۶ تا ۷ میلیارد دالر افزایش دهد اما پرونده آن یکسال است در دولت و 

مجلس خاک می خورد.
جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی در سخنانی گفت: 
اگر امروز در کشور شاهد تصادف های سهمگین و خسارات ناشی از آن هستیم 
علت آن وجود مافیایی است که به بهانه تولید ملی اجازه نمی دهد خودروهای با 
کیفیت خارجی وارد کشور شود یا اینکه تولیدات بی کیفیت چینی را به بازار کشور 

وارد می کند. نیاز است برای این معضل چاره ای اندیشیده شود.
نماینده تربت جام و تایباد در ادامه به بالتکلیف ماندن پرونده منطقه آزاد 
دوغارون اشاره کرد و اظهار داشت: یکی دیگر از دغدغه ها منطقه آزاد دوغارون 
است، ما در این کشور همواره بر ضرورت صادرات تاکید می کنیم اما پرونده ایجاد 
این منطقه آزاد بیش از یکسال است که در دولت و مجلس خاک می خورد. تقاضا 
می کنم هرچه زودتر در این زمینه تسریع ایجاد شود؛ چراکه منطقه آزاد دوغارون 

یک منطقه صادراتی است نه وارداتی.

نماینده چابهار:
شاهد یک فاجعه انسانی در سیستان و بلوچستان هستیم

دیگر  اکنون  در مجلس، گفت: شرایط کنونی شیوع کرونا  ماینده چابهار  ن
دامنه  ای بحران را طی کرده و ما در حال رو به رو شدن با یک فاجعه انسانی 
هستیم؛ و در چنین شرایطی حضرات وزارت بهداشت به جای فرافکنی و فرار به 
جلو باید پاسخگو باشند و بگویند که چرا روند واکسیناسیون کشور در این وضعیت 

قرار دارد و کند است.
معین الدین سعیدی، درخصوص آخرین وضعیت کرونا در استان سیستان و 
بلوچستان گفت: شرایط کنونی شیوع کرونا اکنون دیگر دامنه های بحران را طی 
کرده و ما در حال رو به رو شدن با یک فاجعه انسانی هستیم؛ و در چنین شرایطی 
حضرات وزارت بهداشت به جای فرافکنی و فراربه جلو باید پاسخگو باشند و بگویند 

که چرا وضعیت واکسیناسیون کشور در این وضعیت قرار دارد.
وی ادامه داد: آقایان باید پاسخ بدهند که چرا زیرساخت های حوزه درمان 
در جنوب سیستان و بلوچستان از نصف شاخص کشوری هم پایین تر است. برخی 
موضوعات را انگار که از بس گفتیم و انجام نشده برای آقایان عادی شده است.

سعیدی درخصوص آمار و ارقام کرونا و عامل ایجاد این شدت گیری شیوع 
داریم، در سیستان و  ابتال  از روزی ۱۰۰۰  بیشتر  اکنون  ما  اظهار داشت:  کرونا 
بلوچستانی که سفید بود. درخصوص چابهار می توان گفت سفرهای نوروزی در 
این مساله بسیار تاثیرگذار بود. وی افزود: البته ما هم باید قبول کنیم که در رعایت 
پروتکل های بهداشتی خوب عمل نکردیم اما این امر نافی مسئولیت وزارت بهداشت 
نیست.نماینده چابهار در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دولت در حوزه بهداشت 
در این استان طی ۸ سال گذشته، تصریح کرد: شما در سیستان و بلوچستان در 
این ۸ سال مطلقا افزایش تخت های بیمارستانی نداشتید و می توان گفت نمره 
دولت آقای روحانی در حوزه سالمت در سیستان و بلوچستان قطعا بسیار بسیار 
پایین است. ما به لحاظ تمام شاخص ها مانند تعداد تخت های بیمارستانی یا نسبت 
پرسنل حوزه بهداشت بر بیمار؛ در تمام این شاخص ها با اختالف بسیار زیاد نسبت 
به دیگر نقاط کشور بدترین وضعیت را داریم. حتی در درون استان هم وضعیت 
شاخص ها بین جنوب و شمال استان فاصله معناداری دارد. وی درباره استفاده از 
ظرفیت چابهار برای کمک به بخش بهداشت و درمان منطقه بیان کرد: چابهار 
شده آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی. خود چابهار بیشترین مشکل را 
دارد؛ متاسفانه منطقه آزاد، بنادر، شرکت نفت و.... این ها هم هیچ کمکی نمی کنند.

سعیدی در واکنش به اظهارات اخیر جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، 
ابراز داشت: اینکه سخنگوی سازمان غذا و دارو به جای پاسخگویی به این وضعیت 
فاجعه بار و مشکالتی که در روند واکسیناسیون کشور وجود دارد، منتقدان را با 
بدترین تعابیر خطاب می کند، نشان می دهد نگاه این دولت به مردم یک نگاه از 
باال به پایین است. آقایان مطلقًا ظرفیت تحمل نقد را ندارند و کسی که نمی تواند 

نقد بپذیرد به نظر من شایستگی پذیرش چنین مناصبی را مطلقا ندارد.

۶3 شهر کشور در وضعیت قرمز کرونایی
براساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در 
طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 

مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۴ هزار و ۵۱۶ نفر رسید.
تا  بهداشت،  نابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت  ب
کنون ۴ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۲۸ نفر ُدز اول واکسن کرونا و یک میلیون 
و ۷۵۴ هزار و ۵۴۵ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 

تزریق شده در کشور به ۶ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۵۷۳ ُدز رسید.
ز پنجشنبه تا جمعه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی  ا
تشخیصی، ۱۳ هزار و ۸۳۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 

شد که هزار و ۵۶۱ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۲۳۲ هزار و ۶۹۶ 

نفر رسید.
بیمار کووید۱۹ جان  تا ظهر جمعه، ۱۲۷  پنجشنبه  از ظهر  متاسفانه 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۴ هزار و 

۵۱۶ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون دو میلیون ۹۰۲ هزار و ۱۴۰ نفر از بیماران، بهبود 

یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
بخش های  در  کووید۱۹  به  مبتال  بیماران  از  نفر   ۱۹۶ و  هزار  ه  س

مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۲۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۴۵۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۶۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۸۴ شهر در وضعیت 

نارنجی، ۲۰۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

مجوز اضطراری برای استفاده از واکسن SOBERANA2 در ایران
 ۲ SOBERANA سفارت کوبا در تهران اعالم کرد: واکسن کوبایی

مجوز استفاده اضطراری در جمهوری اسالمی ایران را دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری ها از سفارت کوبا در تهران،  سعید نمکی وزیر 
واکسن  از  اضطراری  استفاده  مجوز  ژوئن   ۲۹ تاریخ  در  ایران،   هداشت  ب
را اعالم کرد که در مطبوعات  SOBERANA ۲ در جمهوری اسالمی 

محلی نیز اعالم شد.
این مجوز به انستیتوپاستور ایران )IPI(  داده شد تا با نام پاستور این 
واکسن را در خاک ایران عرضه کند، این توافق در چارچوب توافق نامه 
همکاری که در ژانویه گذشته با انستیتو واکسن  Finlay  به امضا رسید، 

صورت گرفته است.
بخش تنظیم مقررات آن کشور، مجوز استفاده اضطراری از این واکسن 
را بر اساس شناخت نتایج حاصل از توسعه دارویی این محصول، مدارک 
اطمینان و ایمنی زایی نشان داده شده در آزمایشات بالینی فاز ۱ و ۲ که 
درکوبا صورت گرفت وهمچنین اثربخشی %۶۲  گزارش شده در دو دوز در 

فاز ۳ ، اعطا کرده است.
 SOBERANA همچنین ایمنی بیان شده در مرحله دوم فاز ۳ واکسن
۲ بر روی ۲۴۰۰۰ نفر در استان های ایران در حال انجام است، رسانه های 
الملی همچونNew York Times Vaccine Tracker  این  بین 

خبر را انعکاس دادند.

گزارشی از فروش دارو در فضای مجازی؛

کسب نان حتی با گرفتن جان!
گزارش:  تنظیم  و  هیه  ت

مهدی شعبانی
ی  ز مجا ن  ما جر م
همچنان به عناوین مختلف در فضای 
مجازی جوالن می دهند و برای پر کردن 
جیب خود از خط سالمت مردم هم عبور 
می کنند و با تبلیغ انواع قرص و داروهای 
کمیاب و الغری و غیره طعمه خود را 

به دام می اندازند.
در راستای تبلیغات کاذب شیادان 
داروهای  عنوان  به  در فضای مجازی 
خاص درمانی، زیبایی و الغری، برخی 
برخی  حتی  و  دیده  آسیب  شهروندان 
در  این  اند.  شده  مرگ  به  حکوم  م
در  شده  معرفی  داروهای  الیست ک  ح
فـضای مـجازی محصوالت بـی اصالتی 
در  زیرزمـینی  صورت  به  که  هستند 
کـشور تولید می شونـد یا از کشورهای 
توسـط  قاچاق  صورت  به  مسایه  ه
سـودجویان وارد شده و دور از چـشم 

ناظران عرضه می شوند.
باید دارو و کاالهای سالمت محور 
از مراکز معتبر و دارای مجوز خریداری 
شود. هر چند پلیس در فضای مجازی 
افرادی  با  واقعی  دنیای  در  حتی  و 
مخاطره  به  را  شهروندان  سالمت  ه  ک
می اندازند با قاطعیت برخورد خواهد کرد، 
اما شهروندان نیز نباید به تبلیغات فروش 
دارو و تجهیزات پزشکی در سایت های 
اینترنتی توجه کنند زیرا بررسی ها نشان 
اقدام  سایت ها  وب  این  اکثر  ی دهد  م
و  پزشکی  تقلبی  تجهیزات  فروش  ه  ب
دارویی غیر مجاز  و از این طریق اقدام 
به کالهبرداری از شهروندان کرده اند.

براساس قانون، خرید و فروش و 
تبلیغ هر نوع دارو و محصوالت دارویی، 
در فضای مجازی جرم است و با افراد 
می  انجام  الزم  قانونی  برخورد  جرم  م
شود با این حال با توجه به شیوع ویروس 
کرونا در کشور ،برخی مجرمان سایبری 
با سوء استفاده از این فضا اقدام به فروش 

داروهای تقلبی و غیرمجاز کرده اند.  
تبلیغات  با  یبری  سا ن  جرما م
با  اجتماعی  شبکه های  در  سترده  گ
عنوان پیش فروش دارو و واکسن های 
ویژه بیماران کرونایی، با دریافت مبالغی 
تحت عنوان بیعانه به دنبال سوء استفاده 

از شهروندان هستند.
کند  می  صیه  تو فتا  لیس  پ
دارو  فروش  تبلیغات  به  شهروندان 
شبکه های  و  اینترنتی  سایت های  ر  د
بررسی ها  زیرا  نکنند  توجه  جتماعی  ا
فروش  آگهی های  اکثر  می دهد  شان  ن
دارو و واکسن کرونا کالهبرداری بوده 
و مجرمان سایبری با این ترفند اقدام 
به کالهبرداری از شهروندان می کنند. 
شبکه های  در  که  افرادی  به  رگز  ه
اجتماعی اقدام به فروش دارو می کنند 
اعتماد نکرده زیرا اکثر داروهای عرضه  

شده فاقد مجوزهای مربوطه هستند.
کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  ا  ب
شهروندان باید مراقب خریدهای آنالین 
و  شوینده  مواد  و  نیاز  مورد  اروهای  د
جعلی  سایت های  از  کننده  ضدعفونی 
مورد  داروهای  کنند  سعی  و  اشند  ب
قانونی  و  مجاز  مبادی  از  را  خود  یاز  ن
مانند داروخانه ها و فروشگاه های مجاز 
کنند،  تهیه  پزشکی  تجهیزات  عرضه 
زیرا افراد سودجو و فرصت طلب تنها به 
فکر منافع مالی خود هستند و به هیچ 
این  خریداران  سالمت  نگران  نوان  ع

محصوالت نیستند.
مجازی  فضای  در  که  اروهایی  د
تبلیغ می شوند ممکن است تاریخ مصرف 
گذشته، غیرمجاز و تقلبی بوده و فاقد 
استانداردها، معیارها و فاکتورهای نظام 
دلیل  همین  به  باشند،  کشور  سالمت 
الزم است شهروندان داروهای خود را 
از مراکز مجاز تهیه کنند. در این گزارش 

به نمونه ای از پرونده هایی که در این 
زمینه در پلیس فتا تشکیل شده است، 

اشاره می شود:
ش  و فر و  ر ا د ی  ستگیر د  

اینستاگرامی
رئیس فتا اصفهان گفت: فردی که 
در اینستاگرام اقدام به تبلیغ قرص های 
افزایش قد کرده بود و محصوالت تقلبی 
توسط  می کرد  ارسال  برای شهروندان 
پلیس فتا استان شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ سیدمرتضی مرتضوی در 
تشریح این خبر افزود: با شکایت یکی 
از شهروندان مبنی بر اینکه با مشاهده 
و خرید قرص های افزایش قد از طریق 
اینستاگرام پس از مصرف آن داروها با 
عوارض جانبی زیاد مواجه شده است، 
بررسی موضوع در دستور کار این پلیس 

قرار گرفت.
انجام  بررسی های  با  داشت:  وی 
شد  مشخص  کارشناسان  توسط  شده 
قرص های خریداری شده توسط شاکی 
همراه  به  قد  افزایش  اینکه  بر  عالوه 
ندارد تقلبی بوده و عوارض زیادی برای 

مصرف کنندگان دارد.
مرتضوی افزود: با انجام اقدامات 
فنی توسط کارشناسان پلیس فتا متهم 
در منزل خود که محل فروش و توزیع 
انواع داروهای تقلبی کرده بود شناسایی 

و دستگیر شد.
عامل فروش داروهای غیر مجاز 

در فضای مجازی دستگیر شد
سرهنگ محمدعلی آدینه لو رئیس 
شناسایی  از  زنجان  استان  فتا  پلیس 
داروهای  فروش  عامل  دستگیری  و 
داد  خبر  مجازی  فضای  در  غیرمجاز 
محصوالت  فروش  و  خرید  گفت:  و 
دارویی در فضای  مجازی ممنوع بوده و 
با عاملین برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی توضیح داد: طی رصد و پایش 
صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس 
به  شخصی  شد  مشخص  زنجان،  فتا 
هویت نامعلوم از طریق فضای مجازی 
مکمل های  و  دارو  فروش  به  اقدام 
صورت  به  موضوع  می نماید،  ورزشی 
پلیس  کارشناسان  کار  دستور  در  ویژه 

فتا قرار گرفت.
آدینه لو در ادامه گفت: با اقدامات 
فنی و و شیوع شگردهای پلیسی، متهم 
به هویت معلوم در استان زنجان مورد 
هماهنگی  با  و  گرفت  قرار  شناسایی 
فتا  پلیس  به  و  دستگیر  قضائی  مقام 
دارو  مقادیر  متهم  از  و  داللت  استان 
کشف  غیرمجاز  ورزشی  مکمل های  و 

و ضبط شد.
فروش  بزرگ  باند  دو  نهدام  ا

داروهای غیر مجاز در فضای مجازی
گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس 
اطالعات پایتخت از شناسایی و انهدام 
کشف  و  دارو  زمینه  در  بزرگ  باند  دو 

داروهای  انواع  قلم  هزار  از ۳۰۰  بیش 
غیر مجاز مربوط به کرونا، دیابت، سقط 

جنین، بیماری های نادر خبر داد.
وی اظهار داشت: خرید و فروش و 
معامله هر گونه دارو در فضای مجازی 
ممنوع بوده و نباید انجام شود. اخیرا نیز 
همکاران من در تیم های رصد پلیس 
فتا از فعالیت دو باند که اقدام به آگهی 
کردن و خرید و فروش دارو در فضای 
مجازی کردند با خبر شده و رسیدگی به 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

نتایج  ینکه  ا بیان  با  گودرزی 
تحقیقات اولیه به مقام قضایی ارجاع و 
مجوز عملیات دریافت شد اظهار داشت: 
افسران تیم عملیاتی پلیس فتا پایتخت 
این  اعضای  تمامی  شناسایی  از  پس 
باندها در دو عملیات جداگانه این دو باند 
را منهدم و چهار نفر را در مناطق غربی 

و جنوب غربی تهران دستگیر کردند.
این  از  مجموع  افزود:در  وی   
افراد ۳۰۰ هزار قلم انواع دارو از جمله 
داروهای مرتبط با درمان کرونا، انسولین، 
روان  و  اعصاب  داروهای  سقط جنین، 
این  عمده  و  شد  ضبط  و  کشف   ... و 
زیادی  تعداد  و  بوده  مجاز  غیر  داروها 
غیر  و  نامطلوب  شرایط  در  نیز  آنها  از 
استاندارد نگهداری می شدند و یا تاریخ 
صورت  در  که  بودند  گذشته  مصرف 
توانست  استفاده توسط شهروندان می 
فرد مصرف کننده را با مخاطرات جدی 

روبه رو کند.
ینکه  ا به  ه  ر شا ا با  گودرزی 
فضای  در  نباید  را  دارو  شهروندان 
خاطرنشان  کنند  خریداری  مجازی 
دارو در  و فروش  کرد: هر گونه خرید 
فضای مجازی ممنوع است و پلیس فتا 
با هر گونه خرید و فروش دارو و موارد 
مرتبط با آن در فضای مجازی برخورد 

خواهد کرد.
پرونده   ۵۰۰ از  بیش  شناسایی 

مربوط به داروهای تقلبی
رئیس پلیس فتا ناجا از شناسایی 
داروهای  توزیع کنندگان  دستگیری  و 
فتا  پلیس  توسط  غیرمجاز  و  تقلبی 
و  داد  خبر   ۱۴ پانجیا  عملیات  طی 
گفت: عملیات پانجیا عملیاتی است که 
هرساله باهدف مبارزه با تبلیغ و فروش 
غیرمجاز  و  تقلبی  داروهای  آنالین 
شیوع  به  توجه  با  و  می پذیرد  صورت 
ویروس کرونا در کشور و فروش دارو 
در شبکه های اجتماعی،  برخی مجرمان 
سایبری با سوءاستفاده از این فضا اقدام 
غیرمجاز  و  تقلبی  داروهای  فروش  به 
حساسیت  به  توجه  با  لذا  می نمایند، 
بیشتر  فروش  از  جلوگیری  و  موضوع 
آسیب های  کاهش  و  جعلی  داروهای 
این  مصرف  ناشی  عوارض  از  حاصله 
 ۱۴ پانجیا  عملیات  جعلی  داروهای 
هم زمان با همکاری بیش از ۱۴۰ پلیس 

سایبری سراسر جهان اجراء گردید.

عملیات  این  گفت:  مجید  سردار 
سوی  از  اعالم شده  زمانی  بازه  طبق 
سازمان اینترپل و برابر هماهنگی های 
صورت گرفته از تاریخ سازمان اینترپل 
تا  اردیبهشت ماه    ۲۸ تاریخ  از  جهانی 
سوم خرداد توسط پلیس های عضو این 
سازمان و با ظرفیت تمامی پلیس های 
فتا کشور باهدف جلوگیری از اقدامات 
مجرمانه باندهای شکل گرفته آغاز بکار 
کرد و در این خصوص ۱۱ هزار صفحه 
در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های 
مورد  وب سایت ها  و  خارجی  و  داخلی 

رصد قرار گرفت.
عملیات  این  طی  داد:  ادامه  وی 
در  تخلف  مورد   ۲۳۰ بر  بالغ   ابتدا  در 
با  ادامه  در  و  شد  شناسایی  حوزه  این 
سطح  در  گرفته  صورت  همکاری های 
در  پرونده  مورد   ۵۰۰ حدود  استان ها 
بالغ بر  و  است  تشکیل شده  حوزه  این 
۶۰ هزار بسته های دارویی و ۳۰۰ هزار 
واحد دارویی متشکل از داروهای تقلبی 
و غیرمجاز در حوزه کرونا، قلب و عروق، 
بیماری های دیابت و حوزه  بیماری  های  
آرایشی  پوست و مو و همچنین اقالم 
و سایر موردهای غیرمجاز شناسایی و 

ضبط شدند.
سردار مجید افزود: برابر تحلیل های 
صورت گرفته توسط کارآگاهان سایبری، 
این موارد مربوط  ۵۰ درصد بسترهای 
به شبکه اجتماعی اینستاگرام، ۱۷ درصد 
درصد   ۳۰ بر  بالغ   و  تلگرام  به  مربوط 
مربوط به سایت های آگهی محور است 
که گزارشات تکمیلی به مبادی ذی ربط 

اعالم شده است.
بیشتر  ینکه  ا ن  بیا با  ی  و
به  مربوط  شده  احصاء  پرونده های 
غربی،  آذربایجان  تهران،  استان های 
خراسان  و  گیالن  خوزستان،  البرز، 
اهداف  کرد:  خاطرنشان  است،  جنوبی 
مبنایی و کالن این عملیات که دارای 
پلیسی  و  بهداشتی  قانونی،  خاستگاه 
است این است که می بایست به صورت 
مستمر انجام شود و به عنوان مطالبات 
نظر  در  جهانی  اینترپل  سازمان  از  ما 
رصد  از  پس  بالفاصله  و  گرفته شده 
خصوص  در  یبری،  سا کارشناسان 
مربوطه  عوامل  و  باندها  شناسایی 

اقدامات الزم صورت پذیرد.
به  کشور  سایبری  پلیس  رئیس 
هم وطنان توصیه کرد: اقالم بهداشتی 
از  صرفًا  را  خود  موردنیاز  دارویی  و 
واحدهای  و  شهر  سطح  داروخانه های 
سفارش  ثبت  از  و  کنند  تهیه  مسئول 
سایت های  طریق  از  بهداشتی  اقالم 
خودداری  آنالین  بازارهای  و  غیرمجاز 
مشاهده  صورت  در  همچنین  نمایند. 
طریق  از  را  مراتب  مشکوک  موارد 
نشانی   به  فتا  پلیس  رسمی  سایت 
Cyberpolice.ir بخش مرکز امداد 

و فوریت های سایبری اعالم کنند.
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زیر نظر: علی هوشمند

دفترچه سؤاالت کنکور تجربی ها منتشر شد
دفترچه سؤاالت کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی بر روی سایت سازمان 

سنجش آموزش کشور منتشر شد.
به منظور دسترسی  آزمون سراسری سال ۱۴۰۰،  داوطلبان شرکت کننده در 
هرچه سریع تر به سؤاالت گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم 
انسانی، هنر و زبان های خارجی می توانند پس از آزمون سؤاالت را بر روی سایت 

سازمان سنجش آموزش کشور مشاهده کنند.
در پی انتشار دفترچه سؤاالت آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ برای گروه آزمایشی 
هنر، علوم انسانی و ریاضی و فنی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور، 
دفترچه های آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ برای گروه تجربی نیز امروز جمعه ۱۱ تیر 

ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی با شرکت بیش از ۵۵۴ هزار داوطلب صبح 
جمعه ۱۱ تیر برگزار شد.روز پنجشنبه گذشته نیز کنکور گروه آزمایشی علوم ریاضی 
و فنی و کنکور گروه آزمایشی علوم انسانی در ۳۵۲۲ حوزه امتحانی بیش از ۴۱۴ 
شهرستان و ۱۱ کشور خارجی برگزار شد.کنکور گروه آزمایشی زبان های خارجی در 

صبح امروز شنبه، ۱۲ تیرماه برگزار می شود.
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد که در جهت بهبود و ارتقاء کیفی 
حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و 
اطالعات برای ارزیابی حوزه ها دارد. براین اساس داوطلبان نسبت به تکمیل پرسشنامه 
نظرسنجی اقدام کنند.بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، ظرفیت های 
پذیرش دانشجو در کنکور ۱۴۰۰ تقریبا مطابق سال گذشته خواهد بود. به نحوی که 
سال ۹۹ حدود یک میلیون نفر در کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرش 
شدند و امسال نیز همین حدود و بالغ بر یک میلیون و ۹۰ هزار داوطلب پذیرش 

می شوند که جزئیات آن در زمان انتخاب رشته اعالم خواهد شد.
کلید اولیه آزمون سراسری برای حوزه های خارج از کشور روز ۱۶ تیر ماه جاری 
بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.نتایج اولیه آزمون سراسری 
به صورت کارنامه تنظیم و در دهه اول مرداد ماه از طریق سایت این سازمان منتشر 
می شود. فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی نیز هفته آخر شهریور اعالم خواهد شد.

1۰ دانشگاه  برتر دنیا در رشته مهندسی هوافضا
رتبه بندی دانشگاه های جهان برای رشته » هوافضا« منتشر شد.

نظام رتبه بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی است که نتایج 
آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می  شود. این رتبه بندی در قالب 
یک پروژه بزرگ در کشور چین برای اولین بار در ژوئن سال ۲۰۰۳ میالدی توسط 

دانشگاه شانگهای منتشر شد.
نظام رتبه بندی شانگهای،  در سال ۲۰۲۱ میالدی برای پنجمین سال، رتبه بندی 
موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرده است. رتبه بندی موضوعی شانگهای در 
سال ۲۰۲۱ در قالب ۵ حوزه کلی شامل حوزه مهندسی )۲۲ رشته(، حوزه علوم پایه 
)۸ رشته(، حوزه علوم زیستی )۴ رشته(، حوزه علوم پزشکی )۶ رشته( و حوزه علوم 
اجتماعی )۱۴ رشته( صورت گرفته است. اسامی بیش از ۱۸۰۰ دانشگاه از بین ۴۰۰۰ 
دانشگاه مورد بررسی از ۹۳ کشور جهان در فهرست نهایی این رتبه بندی قرار گرفتند.

بر این اساس، رتبه بندی ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در رشته »هوافضا« به ترتیب 
ذیل است:

۱-دانشگاه بیهانگ )چین( 
۲- دانشگاه پلی تکنیک نورث وسترن)چین( 

۳- دانشگاه هوافضا نانجینگ )چین( 
۴-موسسه فناوری هاربین )چین( 

۵- دانشگاه ملی صنایع دفاع )چین( 
۶- دانشگاه میشیگان )آمریکا( 
۷- انستیتو فناوری پکن )چین( 

۸- دانشگاه دلفت ) هلند( 
۹- دانشگاه شینهوا )چین( 

۱۰- موسسه فناوری جورجیا )آمریکا(

دستگیری سارقان کارت سوخت!
معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی پایتخت، از دستگیری اعضای باند 
۳ نفره سارقان کارت سوخت خبر داد و گفت: متهمان عالوه بر سرقت به فروش سهمیه 
بنزین معترف شدند.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کارآگاه »احمد نجفی«  در 
توضیح خبر گفت: پرونده ای با موضوع سرقت »کارت سوخت«  از شعبه دوم بازپرسی 

دادسرای ناحیه ۳۴ تهران به اداره هفدهم پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی عنوان کرد: محتویات پرونده حاکی از آن بود ، شاکی پس از تعویض پالک 
خودرواش منتظر کارت سوخت خود بوده ولی با گذشت چند ماه با مراجعه به اداره پست 
به وی اعالم می کنند ، شما کارت سوخت خودرویتان  را براساس این »رسید« تحویل 

گرفته اید درصورتی که هیچ کارتی تحویل شاکی نشده بود.
معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی در ادامه افزود: کارآگاهان با بررسی 
وضعیت کارت سوخت متوجه می شوند کارت مورد نظر در یکی از جایگاه های سوخت 
تهران در حال استفاده می باشد که مراجعه به محل مورد نظر شخص استفاده کننده و 
مسئول وی بازداشت شد.نجفی ادامه داد: متهمان در بررسی های پلیسی، اظهار داشتند 
شخصی بنام بهزاد که در یکی از مناطق پست مشغول به کار می باشد کارت های سوخت 

را برایمان می آورد و با فروش سهمیه پول حاصله را بین خودمان تقسیم می کردیم.
این مقام انتظامی عنوان کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی و با هماهنگی بازپرس 
پرونده بهزاد را  دستگیر که در بازرسی از مخفیگاه وی تعداد ۱۰ فقره کارت سوخت دیگر نیز 
در مخفیگاهش کشف و متهم به همراه اموال مکشوفه  به اداره هفدهم این پلیس انتقال یافت .

معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی  گفت: بهزاد پس از انتقال به پلیس آگاهی 
اظهار کرد،  من با جعل رسید مالکان کارت سوخت آن ها را سرقت و به جایگاه دار پمپ بنزین 
میدادم و سوخت سهمیه را به خودروهای دیگر می فروختیم . سرهنگ نجفی در پایان اشاره 
کرد:  با صدور قرار قانونی،  تحقیقات تکمیلی برای کشف سایر جرائم احتمالی ادامه دارد.

تصادف زنجیره ای مرگبار تریلی و ۹ خودرو در جنوب تهران
خودرو   ۹ با  تریلی  تصادف  درپی  تن  مرگ سه  از  بزرگ  تهران  راه  پلیس  رئیس 

سواری در فشافویه خبر داد.
سرهنگ نوراهلل خادم ، گفت: در ساعت ۱۸:۴۵ روز پنجشنبه گذشته برخورد یک 
دستگاه تریلی کفی با چندین خودرو در جاده قدیم تهران-قم، قبل از پلیس راه حسن آباد 
به مرکز فوریتهای پلیسی۱۱۰ اعالم شد که در پی آن و بالفاصله اکیپی از ماموران پلیس 

راه به همراه عوامل امدادی به نشانی اعالمی اعزام شدند. 
 وی ادامه داد: با حضور ماموران مشخص شد که یک دستگاه خودروی تریلی با 
بار آهن که در جاده قدیم تهران – قم در حال حرکت بوده با ۹ دستگاه خودروی سواری 

برخورد و موجب بروز تصادف زنجیره ای شده است.
رئیس پلیس راه تهران با بیان اینکه در این حادثه  سه تن کشته و ۱۱ نفر مجروح 
شدند گفت: یک راننده و ۲ تن از سرنشینان خودرو ها فوت و ۸ راننده و ۳ سرنشین مجروح 

شدند که توسط عوامل امدادی به نزدیکترین بیمارستان منتقل شدند.
خادم درباره دلیل این حادثه نیز اظهار کرد: این تصادف همزمان با وزش طوفان شن 

در مناطق جنوبی تهران رخ داده است و علت این حادثه در حال بررسی است.

مرگ راننده خودروی شوتی به  علت بی احتیاطی 
پس  قم   - تهران  اتوبان  در  بر  قاچاق  شوتی  کاپرای  خودرو  دستگاه  یک 
جان  آن  راننده  و  واژگون  سرعت،  افزایش  با  پلیس  ایست  فرمان  از  سرپیچی  از 

خود را از دست داد.
به  گزارش روابط عمومی نیروی انتظامی قم در ساعت ۱۷:۵۰ سوم تیرماه جاری 
عوامل ایست و بازرسی اتوبان تهران - قم حین انجام وظیفه به یک دستگاه خودرو کاپرای 

قاچاق بر مشکوک و به آن دستور ایست دادند.
اقدام  موانع  کنار زدن  و  تهاجم عمدی  با  راننده خودرو مذکور  این گزارش  بر  بنا 
دور  با  نهایتا  و  راست خودروها  از سمت  مارپیچ و سبقت  با حرکت های  و  به فرار کرده 
زدن به صورت خالف جهت از حاشیه اتوبان قم اقدام به بازگشت کرده و به علت سرعت 
بیش از حد با یک دستگاه هیوندای تصادف و از خودرو به بیرون پرتاب که براثر شدت 

جراحت های وارده فوت می کند.
در برخی از شبکه های اجتماعی و نیز اظهارنظرهای غیرکارشناسی متاسفانه بعضی 
از اشخاص حقوقی علت فوت این راننده را تیراندازی عنوان کرده اند که الزم به توضیح  
است در این حادثه هیچ گونه تیراندازی صورت نگرفته و گواهی پزشکی قانونی مبنی بر 

فوت راننده به علت تصادف موید این مدعا می باشد.
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دستیار صوتی گوگل صدای کاربران را 
مخفیانه ضبط می کند

گوگل ادعا کرده  است که دستیار صوتی اش گاهی اوقات صدای محیط را 
مخفیانه و بدون فعال سازی کاربر ضبط می کند.

طبق گزارش ها، گوگل گفته است که دستیار صوتی اش صدای کاربران را 
ضبط می کند؛ حتی اگر با عبارت کلیدی »Ok Google« فعال نشده باشد. 
طبق گزارش androidauthority، ظاهرا نمایندگان گوگل به یکی از اعضای 
هیئت دولت هند گفته اند کارمندان این شرکت به مکالمات ضبط شده بین کاربران و 
دستیار صوتی گوش می دهند. این واقعیتی است که گوگل پیش تر آن را پذیرفته 
بود؛ اما منابع جدید مطلب دیگری نیز فاش کرده اند که امنیت کاربران را بیشتر 

از همیشه تهدید می کند
گفته می شود اهالی مانتین ویو اعتراف کرده اند دستیار هوش مصنوعی شان 
حتی در مواقعی که کاربر آن را فعال نمی کند، از طریق گوشی یا اسپیکر هوشمند 
صدای اطراف را ضبط می کند. پیش تر، گوگل ادعا کرده بود کارمندانش برای 
میان  ضبط شده  مکالمه  به  مختلف،  زبان های  گفتار  تشخیص  فناوری  بهبود 
کاربران و دستیار صوتی هوشمندشان گوش می دهند. به گفته این شرکت، تنها 
بخشی از صدای ضبط شده برای کارمندان دردسترس بود و آن ها به مکالمات 

حساس گوش نمی دهند.
و  مکالمات حساس  بین  تمایز  درباره چگونگی  اطالعاتی  با این حال، هیچ 
انجام می دهد.  را  این کار  ندارد و مشخص نیست گوگل چگونه  عمومی وجود 
همچنین، سال ۲۰۱۹ یکی از بازرسان گوگل که وظیفه بررسی فایل ها را برعهده 
بلژیکی  خبری  رسانه های  از  یکی  به  را  محرمانه ای  صوتی  اطالعات  داشت، 

ارسال کرده بود.
عالوه براین، هنوز گوگل درباره این موضوع توضیح نداده است که چرا دستیار 
صوتی حتی زمانی که کاربر فعالش نکرده، ضبط صدا را شروع می کند. می دانیم 
دستیاران دیجیتال مانند الکسای آمازون، همیشه در حال گوش دادن هستند تا 
زمانی فعال شوند که کاربر عبارت مشخص شده را بر زبان می آورد؛ اما هنوز دلیل 
این مشخص نیست که چرا باید صدای محیط ضبط شوند. امیدواریم گوگل به زودی 

درباره این مسئله توضیحات کافی ارائه دهد.
در سیاست حفظ حریم خصوصی گوگل آمده است:

گاهی اوقات ، حتی اگر کاربر قصد نداشته باشد از آن استفاده کند، دستیار 
صوتی فعال می شود؛ زیرا به اشتباه عبارتی را شنیده که به دستور صوتی فعال سازی 
شبیه بوده )مانند صدایی که شبیه عبارت Hey Google به نظر می رسد( و 
گمان کرده است به کمک نیاز دارید. اگر چنین اتفاقی برایتان رخ داد، کافی است 
دستیار صوتی تان را مطلع کنید که با آن صحبت نکرده اید. این کار باعث می شود 

آخرین چیزی ارسال شده به گوگل حذف شود.
در سیاست  حفظ حریم خصوصی گوگل، چیزی درباره این موضوع ذکر نشده 
است که دستیار صوتی بدون هیچ خطایی شروع به ضبط می کند. هنوز مشخص 
نیست گوگل به ضبط های تصادفی اشاره کرده یا دستیار صوتی اش حتی هنگام 
باشد، مشکالت  اگر گزینه دوم درست  فعال نشدن تصادفی صدا ضبط می کند. 

امنیتی زیادی سر راه کاربران این شرکت قرار دارد.
یکی از اعضای هیئت دولت هند درباره این موضوع گفت:

گوگل در بخش »شرایط و ضوابط« خود به وضوح اظهار می کند که مکالمات 
صوتی میان کاربران و اسپیکرهای هوشمند و دستگاه  هایی ضبط و ذخیره می شود 
که از دستیار صوتی استفاده می کنند. بااین حال، این اصطالحات به این موضوع 
اشاره ای نمی کنند که کارمندان آن می توانند قسمتی از این مکالمات را گوش دهند. 
همچنین، گوگل در سیاست حفظ حریم خصوصی اش می گوید اطالعات شخصی 
را فقط درصورت رضایت کاربران در خارج از شرکتش به اشتراک می گذارد. این 

مسئله نقض جدی حریم خصوصی کاربران محسوب می شود.
این نکته را به یاد بسپارید که مکالمات خود با دستیار صوتی گوگل را در زمان 
دلخواه می توانید حذف کنید. باوجوداین ، مشخص نیست داده هایی که به راحتی 
کاربر می تواند حذف کند، شامل داده هایی هستند که دستیار صوتی مخفیانه آن ها 

را ضبط کرده است یا خیر.
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معاون وزیر نیرو در امور 
آب و آبفا و مدیرعامل شرکت 
مدیریت منابع آب ایران گفت: 
هیچ راه عملی غیر از سازگاری با کم آبی 

در مدیریت منابع آب نیست.
اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
وزارت نیرو، »قاسم تقی زاده خامسی« 
افزود:بر همین اساس در دو سال گذشته 
با همکاری وزارتخانه های  نیرو  وزارت 
ن  ما ز سا و  ی  ز ر و کشا  ، صنعت
مدیریت  برای  سندی  محیط زیست، 
و حوضه های  استان ها  همه  آب  منابع 

آبریز تهیه کرده است.
وی ادامه داد: این سند دوماه پیش 
منتشر شد و در آن میزان تخصیص آب 
تعیین  آبریز  حوضه های  و  استان ها  به 
شد تا میزان مصرف آب تا سال ۱۴۱۰ 

کاهش یابد.
سند  این  گفت:  خامسی  تقی زاده 
با امضای پنج وزیر و دو معاون رئیس 
جمهور  ابالغ شده است. تهیه و تنظیم 
ذی صالح  متخصصان  توسط  نیز  آن 
به  باید  ما  است  الزم  که  شده  انجام 
و  باشیم  پایبند  خود  گذشته   کارهای 
اگر دولت های بعدی هم بیایند ما راهی 

جز سازگاری با کم آبی نیست.
منابع  مدیریت  مدیرعامل شرکت 
ما  واقع کشور  در  یادآورشد:  ایران  آب 
کشور خشکی است که  ۸۵ درصد آن در 
منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته 
است.معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا 
ادامه داد که معتقدم برای هرکاری یک 
سند باالدستی الزم است. اگر کشور در 
این ۴۰ سال یک سند آمایش سرزمین 
داشت، الزم نبود سند سازگاری با کم 

آبی نوشته شود.
آمایش  سند  فقدان  افزود:  وی 
به این معنی است که هرکسی در هر 
جایی که زندگی می کند می خواهد در 
صنعت،گردشگری  کشاورزی،  بخش 
شود.  اول  چیز  همه  در  کلی  به طور  و 
این کار  نیست که ظرفیت  اصال مهم 
را دارد یا ندارد، چرا که به سند مقتضی 

دسترسی ندارد.
آب  داد:  ادامه  خامسی  زاده  تقی 
که  استانی  و  نیست  خصوصی  کاالی 
محور توسعه اش با صنعت است به چه 
دلیل کشاورزی می کند؟ به طور مثال در 
منطقه ای برای ایجاد شغل  ۱۰۰ هزار 
کار چیست  این  دلیل  زدیم.  حلقه چاه 

داده  ما چنین مجوزی  به  و چه کسی 
است؟ به هر حال امیدوارم دولت بعدی 
به سند سازگاری با کم آبی پایبند باشد. 
این سند می تواند تعادلی در بخش آب 

کشور ایجاد کند.
وی گفت: حدود ۹۰ درصد آب در 
بخش  در  درصد   ۷ کشاورزی،  بخش 
صنعت  بخش  در  درصد   ۳ و  شرب 
مصرف می شود. در بخش شرب میزان 
مصرف نسبت به کشاورزی کمتر ولی با 
هزینه باالیی همراه است و قیمت تمام 
شده آب زیاد است. از این رو همواره بر 

مصرف کمتر آب توصیه می شود.
اما  یادآورشد:   نیرو  وزیر  معاون 
در بخش کشاورزی که ۹۰ درصد آب 
مختلفی  راه حل های  می شود،  مصرف 
ارائه شده که بهترین راه حل »اصالح 
مثال ۳۵  به طور  است.  الگوی کشت« 
خوب  کشاورزی  در  آب  درصد   ۴۰ تا 
مصرف نشده و به هدر می رود. مثال یک 
هندوانه سه کیلویی ۱۵۰۰ لیتر آب نیاز 
دارد. وقتی هندوانه را صادر می کنیم در 
واقع آب را صادر می کنیم. این است که 
قیمت تمام شده آب در کشور به مساله 

پیچیده ای تبدیل شده است.
تقی زاده خامسی ادامه داد: موضوع 
و  است  بین بخشی  موضوع  یک  آب 
نهادهای مختلف باید برای حل مشکل 

دست به دست هم دهند.
وی به نقش محوری آب در توسعه 
جمله  از  مختلف  بخش های  و  پایدار 
و  پرداخت  کشاورزی  و  توسعه صنعت 
بخش  در  شغل  هر  ایجاد  برای  گفت: 
صنعت به ۵۰۰ هزار مترمکعب و برای 

ایجاد هر شغل در بخش کشاورزی به 
حدود ۱۰ هزار متر مکعب آب نیاز است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در 
مدیریت منابع آب باید میزان آب موجود 
کشور و تعیین الگوی کشت کشاورزی 
در  برنج  کشت  از  انتقاد  با  باشد،  مبنا 
از  یکی  افزود:  برنج  کشور،  استان   ۱۷
محصوالت پر آب بر کشاورزی است و 
ما نیز نباید در مناطقی که آب آشامیدنی 
آن به سختی تامین می شود و با توجه به 
این که متوسط میزان بارندگی ساالنه 
کشور ۲۳۸ میلی متر است، برنج بکاریم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا 
تاکید می کنم که نجات آب  باز  گفت: 
در  ما  است.  کشت  الگوی  اصالح  در 
به  کرده ایم.  کاری  کم  ترویج  بخش 
هرحال باید نشست و حرف کشاورز را 
هم گوش کرد و  برای آن برنامه داد. 
نمی رود.  پیش  کارها  زور  و  دستور  با 
می بینیم.  که  است  همین  نتیجه اش 
غیرمجاز  چاه  حلقه   هزار   ۳۴۰ اکنون 
توجهی  قابل  اثر  مدرن  آبیاری  داریم. 
با صرفه جویی در  ندارد چون کشاورز 
آب زمین مجاورش را کشاورزی می کند 
زیرزمینی  آب  برداشت  میزان  عمال  و 

کاهش نیافته است.
تقی زاده خامسی با بیان اینکه این 
دولت در دوره  خود ۵۷  تا سد ساخته، 
و  آب  خانه های  تصفیه  کرد:  تصریح 
روحانی  دولت  در  متعددی  فاضالب 

ساخته شده است.
من  اعتقاد  به  شد:  یادآور  وی 
این  در  شده  انجام  اقدام  ماندگارترین 
سازگاری  »سند  تنظیم  و  تهیه  مدت 

با کم آبی« است. ۷۶ هزار ساعت کار 
کارشناسی روی آن انجام شده که اخیرا 
هم چاپ گردیده است. کار دومی که 
در حال انجام آن هستیم و امیدوارم به 
این دولت برسد »قانون آب« است که 
بزودی به تقدیم مجلس می شود. همه 
ما  که  باورکنند  باید  مردم  و  مسئولین 
در یک کشور خشک زندگی می کنیم.

منابع  مدیریت  مدیرعامل شرکت 
آب ایران افزود: جمعیت ما از اول انقالب 
تا کنون ۲.۵ برابر شده و این در حالی  
است که آب تجدیدپذیر ما ۳۰ درصد 

کاهش پیدا کرده است.
وی گفت:اوایل انقالب سرانه  آب 
حال  در  که  بوده  مکعب  متر  هزار   ۲
حاضر به هزار متر مکعب رسیده است. 
همچنین در شرایط فعلی با پدیده تغییر 

اقلیم روبرو هستیم.
خامسی  ادامه داد: کشور ما در ۵۰ 
با  همراه  پرآب  سال های  با  اخیر  سال 
سیالب های بزرگ و مخرب را پشت سر 
گذاشته  و سال های متمادی خشکسالی 
نیز داشته است. پس ما باید با کم آبی 
سازگار شویم. حتی کشور پر آبی مثل 
هلند، آب را پنج  بار باز چرخانی می کند 
درحالی که در بخش صنعت کشور ما 

چنین اعتقادی وجود ندارد.
کرد:  کید  تا خامسی  ده  ا تقی ز
آبی که  با کم  امیدوارم سند سازگاری 
یک سند عملیاتی است در دولت آینده به 
عنوان یک الگو پیگیری و اجرایی شود. 
در صورت عملیاتی شدن این سند منابع 
آبی ما در افق ۱۵ساله وضعیت بهتری 

خواهند داشت.

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین؛
تکیه بر توان داخلی، راهگشای حل مشکالت کشور خواهد 

بود
مرکز تجمیعی واکسن کرونا طالقانی با حضور 
مجلس  بهداشت  کمیسیون  رئیس  شهریاری  دکتر 
با  مقابله  ستاد  فرمانده  زالی  دکتر  اسالمی،  شورای 
کرونا در استان تهران، مدیران روابط عمومی، حوزه 
مدیرعامل، دبیرخانه هیات مدیره و مهندسی امالک 

بانک ایران زمین، افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، سید محمد حسین استاد 
مدیر روابط عمومی در آیین افتتاح مرکز تجمیعی واکسن کرونا طالقانی با 
اشاره به توان متخصصان کشور در تولید واکسن کرونا اظهار داشت: امروز 
شاهد هستیم که جوانان کشور با تکیه بر دانش و تخصص اقدام به ساخت 
واکسن کرونا در کشور کرده اند، و امیدواریم بزودی توزیع و تزریق آن نیز 

آغاز شود تا شاهد بازگشت شرایط عادی در کشور باشیم.
مدیر روابط عمومی بانک ایرن زمین با اشاره به همکاری این بانک 
در راه اندازی این مرکز برای تزریق واکسن کرونا گفت: انجام مسئولیت 
های اجتماعی توسط نهادهای مالی در امور عام المنفعه از اقداماتی است 

که بانک ایران زمین بر آن تاکید ویژه ای دارد.
وی افزود: از زمان شیوع بیماری کرونا ما اقدامات زیادی را در راستای 
کمک به بیمارستان ها، نهادهای بهداشتی و ... انجام دادایم و سعی کرده 
ایم با برگزاری کمپین های اطالع رسانی ضمن آگاه سازی مشتریان، از 

شیوع این بیماری در شعب خود نیز جلوگیری کنیم.
ایران زمین در  بانک  به همکاری که توسط  اشاره  با  انتها  استاد در 
راستای مسئولیت اجتماعی خود برای راه اندازی این مرکز بهداشت انجام 
داده گفت: اقدامات مهم و بزرگی توسط بانک ایران زمین در راستای کمک 

به تولید واکسن کرونا انجام گرفته که بزودی اطالع رسانی خواهد شد.

به استان خراسان  بانک سینا  در سفر یک روزه مدیر عامل 
مطرح شد:

ضرورت استفاده از خدمات متنوع بانک سینا در جهت توسعه 
و رونق اقتصادی

مدیرعامل بانک سینا در سفر به استان خراسان 
که به همراه جمعی از معاونین بانک صورت گرفت، 
کمک  جهت  در  بانک  های  ظرفیت  از  استفاده  به 
به تقویت تولید داخلی و توسعه اشتغال در راستای 
تحقق شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی ها و مانع 

زدایی ها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، دکتر ایمانی در این سفر با اشاره 
حضور  و  مقدس  مشهد  در  رضا)ع(  امام  مطهر  مرقد  و  مضجع  وجود  به 
خیل زائران آن امام همام بر استفاده از ظرفیت های اقتصادی، تجاری و 
گردشگری استان خراسان رضوی تاکید کرد و اظهار داشت: اولویت بانک 
سینا در حوزه تخصیص منابع در سال جاری، تالش در جهت اشتغالزایی و 
رفع موانع تولید است و باید از ظرفیت ها و خدمات بانک به ویژه در حوزه 
اقتصادی  ارز آوری و رشد  به  این مهم که منجر  تسهیالت برای تحقق 

می شود، استفاده کرد.
مدیرعامل بانک سینا ظرفیت این بانک در بخش محصوالت را مطلوب 
ارزیابی کرد و گفت: نیروی انسانی کارآمد، متخصص و باانگیزه در کنار 
ظرفیتها و خدمات مطلوب به ویژه در حوزه های اعتباری، امتیازی مهم در 

مسیر ارتقاء جایگاه بانک و افزایش سهم بازار است.
دکتر ایمانی تاکید کرد: بانک سینا با ارائه تسهیالت و خدمات نوین 
بانکی همواره در پله نخست خدمت رسانی ایستاده و با تامین مالی طرح 
ها به ویژه بنگاه های مولد و تولیدی در مسیر رونق اقتصادی کشور گام 

برداشته است.
وی ضمن قدردانی از زحمات همکاران در جهت تحقق اهداف بانک و 
سیاست های اتخاذ شده، اعالم کرد: با تمرکز تالش ها و اقدامات همکاران 
برای کاهش مطالبات، افزایش منابع و افزایش درآمدهای غیرمشاع، می توان 

به نتایج مطلوبی در پیشبرد سیاست های راهبردی بانک دست پیدا کرد.
وی تصریح کرد: منطقه خراسان با برخورداری از زیرساخت های مناسب 
و پتانسیل باال این قابلیت را دارد که با استفاده از امتیازات بانک عزم خود را 

برای ارتقاء عملکرد و تحقق اهداف مورد انتظار جزم کند.
زائرسرای  ساختمان  از  سفر  این  حاشیه  در  سینا  بانک  مدیرعامل 
بازسازی  تسریع  جهت  در  دستوراتی  و  بازدید  مشهد  در  بانک  کارکنان 

زائرسرا صادر نمود.
انسانی و  گفتنی است معاونین امور شعب و مناطق و سرمایه های 
مدیر منطقه خراسان در این سفر همراه مدیرعامل بودند و از تعدادی شعب 

منطقه بازدید به عمل آوردند.

افتتاح  5۰ واحد مسکن محرومان در روستای دوشان سنندج 
با تسهیالت بانک ملی ایران

۵۰ واحد مسکن محرومان در روستای دوشان سنندج با تسهیالت 
بانک ملی ایران افتتاح و به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، علی اشرف یوسفی قیاسی 
رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایران در استان کردستان در مراسم بهره 
برداری از این واحدهای مسکونی که با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی کشور و نماینده ولی فقیه در کردستان برگزار شد، 
گفت: بانک ملی ایران همواره سعی داشته نقش خود در بخش مسئولیت 
های اجتماعی را به خوبی ایفا کند و در این راستا با پرداخت تسهیالت 

مناسب و کم بهره، در حمایت از اقشار محروم جامعه کوشا باشد.
وی افزود: بانک ملی ایران با پرداخت بیشترین سهم در بخش مسکن 
روستایی در بین شبکه بانکی استان کردستان توانسته است وظیفه خود 

در حمایت از اقشار کم بضاعت را به خوبی انجام دهد.
این مراسم  نیز در  انقالب اسالمی کردستان  بنیاد مسکن  مدیرکل 
اظهار کرد: این طرح شامل ۱۰ بلوک با مساحت عرصه یک هزار و ۵۰۰ 
متر مربع و اعیانی سه هزار و ۵۰۰ متر مربع بوده که متراژ هر واحد ۶۰ 

متر مربع است.
ریال  میلیون   ۱۵۰ واحدها  این  از  یک  هر  افزود:برای  قادری  رضا 
تسهیالت روستایی، ۱۵۷ میلیون ریال تسهیالت حساب ۱۰۰ امام )ره( 
و ۲۵۰ میلیون ریال آورده متقاضی هزینه شده و بانک ملی ایران هم با 

پرداخت تسهیالت، حامی اصلی این پروژه بوده است.
وی بیان کرد: از ۵۰ واحد مسکونی، ۱۵ واحد به مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، ۱۱ واحد به خانواده های دارای ۲ معلول و بقیه به 

اقشار کم درامد واگذار شده است.

وزیر نفت و آخرین حضور در اجالس اوپک؛
کار وزیر بعدی، بازپس گیری سهم ایران از بازار نفت است

وزیر نفت با اشاره به بازگشت نفت ایران بعد از رفع تحریم ها گفت: برخی 
اعضای اوپک نگران بازگشت نفت ایران به بازار هستند.

بیژن زنگنه روز پنجشنبه گذشته و در حاشیه نشست صد و هشتاد و یکم 
اوپک با اشاره به اینکه این نشست، نشست عادی اوپک بوده، افزود: در این نشست 

در مورد کارهای اداری و گزارشات مالی تصمیم گیری شد.  
وی ادامه داد: گزارشات فنی و اقتصادی در نشست اوپک پالس که تا ساعاتی 

دیگر  برگزار می شود، بحث خواهد شد.
زنگنه تاکید کرد: این موضوع از آن جهت به جلسه اوپک پالس موکول شد که 
تصمیم باید با هم گرفته شود. با توجه به شرایط بازار انتظار داریم توافق تمدید شود.  
وی با اشاره به اینکه در اوپک اصل بر اجماع است و همه باید توافق کنند، 

گفت: شرایط بازار طوری نشده که به اختالف برسد.
زنگنه در واکنش به اینکه آخرین نشست اوپکی است که به عنوان وزیر 
بارسنگینی که  این  ادامه داد: خوشحالم که  ایران در آن شرکت می کند،  نفت 

از طرف مردم بر دوشم بود به سالمت و درستی و صداقت به زمین می گذارم.
وی افزود: همکار بعدی این بار را بر دوش بگیرد و اینجا هم خواستم با 
وزیر بعدی نفت ایران  همکاری کنند. کار مهم وزیر بعدی بازگرداندن ایران به 

بازار و بازپس گیری سهم ایران از بازار نفت است.  
اقتصاد جهان  تنها سازمان جهان سوم است که در  به گفته زنگنه اوپک 
تاثیرگذار است و معنا و مفهوم کلیدی که اوپک عمل کرده همکاری در عین 

رقابت و اختالف سیاسی است.
وی تاکید کرد: بسیاری از کشورها اختالفات جدی دارند با این حال کنار 
هم می نشینند و منافع را حداکثر می کنند.  مساله مهم این است که در عین 

اختالف نظر سیاسی همکاری ها را ادامه دهیم.
*****

قدردانی اوپک از زنگنه
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در یکصد و هشتاد و یکمین 
نشست عادی خود با پخش نماهنگی، از حضور چندساله بیژن زنگنه در وزاتخانه های 

نفت و نیرو در ایران قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی نفت و انرژی، این نماهنگ که در یکصد و 
هشتاد و یکمین نشست عادی این سازمان به مناسبت آخرین حضور بیژن زنگنه، 
وزیر نفت در نشست وزیران نفت و انرژی اوپک برگزار شد » محمد سانوسی 
بارکیندو« دبیرکل اوپک افزود: در این لحظه تاریخی، می خواهم چند دقیقه از وقت 
شما را صرف قدردانی عمیق و نوستالژی درباره مشارکت های تاریخی بیژن زنگنه 
از جمهوری اسالمی ایران در اوپک در طول دوره کاری طوالنی و درخشان ایشان 
کنم. در واقع، ما به دلیل خدمات جانانه ایشان به این سازمان در طول سال های 
متمادی به عنوان رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسالمی ایران بسیار قدردانیم.

وی اظهارداشت: زنگنه در دوران تصدی وزارت نیرو از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۷ و 
سپس به عنوان وزیر نفت از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ و از ۲۰۱۳ تاکنون، خدمات متمایزی 
با وقار خود، ویژگی های  با شخصیت  ارائه داده و  این سازمان  به کشور خود و 
منحصر به فردی در راهبری و تخصص دیپلماتیک نمایان کرده، ایشان نمونه 

بارز نجابت و تجسم صداقت است.
به گفته دبیرکل اوپک، شما به عنوان طوالنی ترین رییس هیات نمایندگی 
یک کشور عضو اوپک، در میان همتایان خود در این صنعت و در دبیرخانه احترام 
باالیی دارید. دانش علمی و تخصص صنعتی شما بسیاری از نشست های وزیران، 
سمینارهای اوپک و رویدادهای صنعتی که در آنها شرکت کرده اید را تحت تأثیر 

قرار داده و غنی کرده است.
وی افزود: به عنوان ریش سفید نشست اوپک و نشست های وزارتی اوپک و 
غیر اوپک )اوپک پالس(، رهبری با وقار و حضور قدرتمند جنابعالی تأثیری قابل 
توجه ایجاد کرده است، به ویژه در چالش برانگیزترین دوران در دهه های گذشته. 
من به شما اطمینان می دهم که موفقیت ما بدون فداکاری، احساس کار گروهی 
و ذکاوت دیپلماتیک شما، چیزی که امروز هست، نبود. همه ما از دانش و چشمه 
خرد شما بهره مند شدیم.وی خاطرنشان کرد: به  تازگی اوپک از رهبری و مشارکت 
شما بهره بی نظیری برد که به حصول اعالمیه همکاری اوپک و غیراوپک منجر 
شد که در واقع به چشم اندازی بدیع برای ایجاد چارچوبی مؤثر به منظور همکاری 
در زمینه انرژی جهان بدل شد. این همکاری برجسته همچنان تأثیر عمیقی بر 
صنعت نفت جهان دارد و به آن کمک می کند تا با موفقیت در جهت یابی و غلبه 

بر چالش های جهانی مانند همه گیری کرونا فائق آید.
بارکیندو گفت: در حالی که برای بزرگداشت شصتمین سالروز تأسیس اوپک 
در سپتامبر ۲۰۲۱ در بغداد آماده می شویم، من به ویژه از مشارکت های تاریخی 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو بنیانگذار اوپک و تعهد بی حد و حصر آن 

به اصول ابتدایی این سازمان قدردانی می کنم.
جمهوری  نمایندگی  هیئت  شما،  توانمند  هدایت  تحت  کرد:  اضافه  وی 
اسالمی ایران طی سال های گذشته نقشی برجسته  در امور اوپک داشته و اغلب 
میان  در  مناسب  راه حل های  یافتن  و  سازش  جست وجوی  در  خالقیت  به دلیل 
کشورهای عضو شناخته شده است. به نمایندگی از اوپک، برای شما عمر طوالنی، 

رضایت خاطر، سالمتی و موفقیت های مداوم در آینده آرزو می کنم.

معاون وزیر نیرو:

سازگاری با کم آبی راه نجات آب است
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زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: سعید صفری

گرانی جهانی گاز رکورد زد
قیمت جهانی گاز طبیعی به دلیل دمای باال که تقاضا برای تولید نیرو در نیمکره 
شمالی برای دستگاه های خنک کننده هوا را افزایش داده و همچنین اقدام معامله 
گران بعضی مناطق برای پر کردن مخازن پیش از زمستان، به باالترین رکورد چند 

سال اخیر صعود کرده است.
قیمت محموله های گاز طبیعی مایع )LNG( که به آسیا تحویل داده می شوند، 
 )mmBtu( هفته جاری به باالی ۱۳ دالر به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش
صعود کرد که باالترین رکورد قیمت برای این وقت از سال از سال ۲۰۱۳ تاکنون به 
شمار می رود. قیمت عمده فروشی هلند و قیمت گاز طبیعی آمریکا هم به باالترین 

رکورد چند سال اخیر صعود کرده است.
آمار رفینیتیو آیکان نشان داد محموله های ژوئن به مقصد ژاپن ۱۸ درصد 
نسبت به ماه پیش افزایش یافته و به ۶.۰۱ میلیون تن رسیده که باالترین میزان 
در سه ماه گذشته است. نیروگاه های ژاپنی در تالشند تا از تامین برق کافی در برابر 
تابستان داغ و در آستانه بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو که ۲۳ ژوئیه آغاز می شود، 

اطمینان حاصل کنند.
طبق آمار، چین حدود ۶.۴ میلیون تن LNG در ژوئن وارد کرد که در مقایسه 

با ماه مه کاهش داشت اما حدود ۲۶ درصد باالتر از مدت مشابه سال گذشته بود.
یک معامله گر LNG مقیم سنگاپور گفت: ما شاهد خرید زیادی از سوی کسانی 
هستیم که مهیای زمستان می شوند. قیمت باالی محموله های تک هم تاثیری روی 
خریداران نداشته است اگر چه این گرانی به معنای ضرر آنهاست چرا که قیمت عمده 
فروشی داخلی چین در حال حاضر پایینتر از قیمت محموله های تک LNG است.

یک معامله گر مقیم چین گفت: خرید قوی از سوی چین بر مبنای دالیل امنیت 
انرژی بوده است زیرا چینی ها می خواهند از تکرار زمستان گذشته که در پی کمبود 
 mmBtu تامین گاز، قیمت محموله های تک به باالی ۳۰ دالر به ازای هر واحد
صعود کردند، اجتناب کنند.قیمت پایه گاز اروپا هم تحت تاثیر قیمت باالی محموله 
های تک LNG در بازار آسیا افزایش یافت و قیمت ماه آتی در هاب تی تی اف 

هلند صبح پنجشنبه به رکورد ۳۶.۲۵ یورو به ازای هر مگاوات ساعت صعود کرد.
هنگامی که قیمت محموله های تک LNG در آسیا گران می شود، فروش 
محموله ها به این منطقه برای صادرکنندگان جذابتر شده و به کمبود محموله های 

LNG برای اروپا منجر می شود.
سطح پایین ذخایر، اختالالت مربوط به تعمیرات تابستانی و قیمت باالی کربن 
هم تقاضا برای خرید گاز طبیعی را تشدید کرده اند. در همین حال عرضه گاز روسیه 
به اروپا ۱۵ تا ۲۰ درصد در مقایسه با سطح سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده و وضعیت 

مربوط به کاهش ذخایر این منطقه را تشدید کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، در آمریکا، بهای معامالت گاز طبیعی در هاب هنری 
در لوییزیانا هفته جاری به باالترین حد ۳۰ ماه اخیر صعود کرد که تحت تاثیر پیش 
بینی تقاضای باالتر برای برق به دلیل داغی هوا در دو هفته آینده، رشد صادرات و 

سطح کمتر از حد معمول گاز در ذخایر برای این وقت از سال بود.

حمید صفری
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زیر نظر: بهنام مومنی

ریزش بیتکوین، عامل اصلی نزولی شدن 
بازار رمز ارزها

با وجود صعود بیشتر رمزارزها، ریزش بیتکوین باعث منفی ماندن بازدهی 
کل بازار شد.

اوراق  و  بورس  تیم جدید مدیریتی کمیسیون  به گزارش سی ان بی سی، 
دیجیتالی  ارزهای  حوزه  در  بیشتری  کارشناس  افراد  افزودن  حال  در  بهادار 
است. در تازه ترین انتصاب این نهاد، دادستان کل ایالت نیوجرسی که با توجه 
به سوابق اجرایی خود، یکی از مقامات آگاه به این حوزه محسوب می شود به 
این کمیسیون افزوده شده است. به عقیده تحلیلگران بازار، گری گنسلر- مدیر 
این کمیسیون، در تالش است تا با افزودن چنین افرادی، نقش نهاد ناظر را در 

حوزه قانون گذاری حوزه ارزهای دیجیتالی برجسته تر کند.  
در حالی که اخبار رسیده از چین حاکی از برخورد شدید دولت و بانک 
مرکزی با فعاالن حوزه ارزهای دیجیتالی این کشور است، در آمریکا امکان 
 NYDIG مبادله رمزارزها بیشتر شده و اکنون بر اساس توافقی که دو موسسه

ارزهای  امکان خرید و فروش  به زودی  اند،  داده  انجام  با یکدیگر   NCR و  
دیجیتالی برای بیش از ۲۴ میلیون شهروند آمریکایی و با مشارکت بیش از ۶۵۰ 

شعبه بانکی میسر خواهد شد.  
کارشناسان  از  بسیاری  دیجیتالی،  ارزهای  اخیر  از سقوط کم سابقه  پس 
معتقدند که روزهای خوب بازار در راهند. جان بولینگر- مبدع شاخص معروف 
بولینگر- از جمله افرادی است که می گوید بیتکوین زمانی که به زیر ۳۰ هزار 
دالر رسید، کف قیمتی خود را به ثبت رساند و اکنون در حال حرکت به سمت 
پایین  و  باال  در  را  قیمتی  نوسانات  بولینگر  اندیکاتور  است.  باالتر  هدف های 

میانگین متحرک ساده نشان می دهد.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۳۸۰ میلیارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۶۹ درصد کمتر شده است. 
در حال حاضر ۵۲ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ 
درصد در اختیار اتریوم است. بیت  کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از 
اولیه آن  از سال ۲۰۰۹ معامالت  معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و 

شکل گرفت.  

یه  سرما ر  ا ز با رشناس  کا یک 
را  سرمایه  برعایدی  مالیات  موضوع 
بازگشت  در  تاثیرگذار  عامل  عنوان  به 
شاخص بورس بر مدار صعودی دانست 
معامالت  در  شفافیت  وجود  گفت:  و 
بورس و معافیت آن از مالیات توانسته 
است توجه بیشتر سرمایه گذاران را به 

این بازار جلب کند.
بازار  خبری  پایگاه  گزارش  به 
سرمایه ایران، »محسن عباسلو« با بیان 
اینکه اکنون و در وضعیت فعلی کشور 
هر فردی که بر مسند ریاست جمهوری 
قرار بگیرد می تواند عملکرد معقولی را 
داشته  سرمایه  بازار  حوزه  در  خود  از 
نسبت  سهامداران  اکنون  افزود:  باشد، 
رییس  سوی  از  که  هایی  صحبت  به 
سرمایه  بازار  حوزه  در  منتخب  جمهور 
صورت گرفته است نگاه مثبت دارند و 
به محض روشن شدن نتیجه انتخابات 
و  بورس  به  سهامداران  اعتماد  میزان 
حجم معامالت در بازار افزایش پیدا کرد.

های  صحبت  اینکه  بیان  با  وی 
رییس جمهور منتخب و حمایت های 
وی از سهامداران در بورس اصلی ترین 
مدار  به  بورس  بازگشت شاخص  دلیل 
های  سرمایه  دوباره  ورود  و  صعودی 
شود،  می  محسوب  بازار  این  به  مردم 
فرد  به  سهامداران  نگاه  کرد:  تاکید 
منتخب در ریاست جمهوری به قدری 
مثبت است که اکنون سرمایه ها در حال 
خروج از صندوق های سرمایه گذاری با 

در آمد ثابت و ورود دوباره آنها به بازار 
سهام است.

این کارشناس بازار سرمایه موضوع 
مالیات برعایدی سرمایه را دیگر عامل 
بورس  شاخص  بازگشت  بر  تاثیرگذار 
بر مدار صعودی دانست و گفت: وجود 
شفافیت در معامالت بورس و معافیت 
آن از مالیات توانسته است توجه بیشتر 
سرمایه گذاران را به این بازار جلب کند.

اکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قیمت عمده سهام حاضر در بورس بعد 
از نوسان و اصالح شدیدی که تجربه 
کردند برای سرمایه گذاری بسیار جذاب 
سرمایه  بازار  اکنون  افزود:  است،  شده 
نیست  همراه  توجهی  قابل  ریسک  با 
بازارها  سایر  به  نسبت  آن  ریسک  و 
در  خوردو  و  مسکن  طال،  ارز،  مانند 

کف قرار دارد.

عباسلو تاکید کرد: اکنون بازار در 
گذاری  سرمایه  برای  موقعیت  بهترین 
فعلی  مشکل  مهمترین  اما  دارد  قرار 
است  اعتماد سرمایه گذاران  بازار،  این 
که اگر بتوان آن را دوباره به این بازار 
در  رونق  پر  معامالتی  شاهد  بازگرداند 

این بازار خواهیم بود.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به 
اینکه سهامداران نباید اکنون تحت تاثیر 
تصمیمات  سرمایه  بازار  صعودی  روند 
عجوالنه بگیرند و با ورود سرمایه های 
باعث  بازار  این  از  آشنایی  بدون  خود 
بورس  در  هیجانی  معامالت  ایجاد 
سرمایه  اگر  است  بهتر  گفت:  شوند، 
گذاران آشنایی چندانی نسبت به روند 
بازار سرمایه ندارند، اجازه دهند سرمایه 
هایشان در همان صندوق باقی بماند تا 
تحت تاثیر نوسان های ایجاد شده دچار 

ضرر و زیان های سنگین در این بازار 
مانند سال گذشته قرار نگیرند.

با  بورس  به  سهامداران  اقبال 
افزایش سرمایه

مدیر عامل کارگزاری ارگ هومن 
بر  تجدید  از محل  افزایش سرمایه  به 
بازار  بر  آن  تاثیر  و  ها  دارایی  ارزیابی 
از  افزایش سرمایه  و گفت:  کرد  اشاره 
دارای  ها  دارایی  ارزیابی  تجدید  محل 
بورس  معامالت  در  مثبت  روانی  جنبه 
آن  به  اقبال سهامداران  باعث  و  است 
قیمت  کاهش  دلیل  به  مدنظر  سهم 

ایجاد شده می شود.
بازار  در  قیمت سهم  کاهش  وی 
را نکته مثبت افزایش سرمایه از محل 
کرد  عنوان  دارایی  ارزیابی  به  تجدید 
به  سهامداران  معموال  داشت:  اظهار  و 
که  سهامی  در  گذاری  سرمایه  سراغ 
قیمت آن باال است، نمی روند و بیشتر 
سهامی  در  گذاری  سرمایه  دنبال  به 
است؛  پایین  ها  آن  قیمت  که  هستند 
بنابراین افزایش سرمایه از محل تجدید 
ارزیابی را می توان از این منظر مثبت 

ارزیابی کرد.
بهادار  اوراق  بورس  کل  شاخص 
که  هفته ای  معامالت  پایان  در  تهران 
در  تیرماه(  نهم  )چهارشنبه،  گذشت 
ادامه روند صعودی خود با ۴۳ هزار واحد 
افزایش نسبت به هفته پایانی خردادماه، 
در کانال یک میلیون و ۲۵۶ هزار واحدی 

به کار خود پایان داد.

یک کارشناس بازار سرمایه:

شفافیت در معامالت بورس موجب جذب دوباره سرمایه گذاران می شود
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مشترک  نشست  ر  د
فاضالب  و  آب  شرکت 
هرمزگان و منطقه آزاد قشم 
وضعیت آبرسانی به روستاهای قشم 
بررسی و راهکارهای حل مشکالت 

پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.
و  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  آب  شرکت  نی  همگا موزش  آ
قصمی  امین  هرمزگان،  فاضالب 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اشاره  با  نشست  این  در  هرمزگان 
قشم  شهر   ۳ و  روستا   ۶۰ اینکه  به 
نفر  ر  ۱۰۰هزا بر  بالغ  جمعیتی  با 
تحت پوشش آبرسانی شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان قرار دارند، افزود: 
با یکپارچه سازی شرکت های آب و 
فاضالب شهری و روستایی اقدامات 
آبرسانی  وضعیت  بهبود  برای  الزم 
به روستاها در دستور کار قرار گرفت 
که ساماندهی انشعابات، شبکه ها و 
این فعالیت  از  انتقال بخشی  خطوط 

هاست.
تامین  منبع  تنها  فزود:  ا وی 
آب  سازی  شیرین  قشم  جزیره  آب 
اقداماتی  راستا  این  در  و  دریاست 
های  کن  شیرین  آب  احداث  برای 

جدید در دستور کار آبفا قرار گرفته 
وضعیت  انها  اتمام  با  امیدواریم  که 
آب روستاهای این شهرستان بهبود 

یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان در ادامه به توافقات انجام 
و  کرد  اشاره  نشست  این  در  شده 
افزود: با مذاکره انجام شده و بررسی 
طرح های در دست اجرا، توافق اولیه 
برای ایجاد زیرساخت و تجهیزات با 
توزیع  تامین و  بهبود وضعیت  هدف 

آب در روستاهای جزیره قشم صورت 
گرفت.

واگذاری  اینکه  بیان  با  قصمی 
کن  شیرین  آب  احداث  برای  زمین 
یکی از دغدغه های آبفا بود، گفت: 
آزاد قشم موافقت  مدیرعامل منطقه 
خود را با تحویل زمین  برای احداث 
و  تورگان  زدایی  نمک  های  سایت 
باسعیدو اعالم و فرایند واگذاری آن 

در دستور کار قرار گرفت.
نشست  این  در  داد،  ادامه  وی 

هماهنگی الزم برای ساخت مخازن 
و اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع 

سطح جزیره نیز انجام شد.
و  ب  آ کت  شر مل  عا یر مد
ز  ا یان  پا در  هرمزگان  فاضالب 
توافق در خصوص بهسازی ایستگاه 
های پمپاژ و تاسیسات انتقال و توزیع 
آب روستاها خبر داد و ابراز امیدواری 
آزاد  منطقه  و  آبفا  مشارکت  با  کرد، 
آبرسانی  توسعه  پیش  از  بیش  زمینه 

به روستاهای قشم فراهم آید.

برگزاری نشست مشترک آبفا و منطقه آزاد برای بهبود وضعیت آب قشم جانبازان  تکریم  همایش  در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
شیمیایی

برای  ایستادگی  و  شجاعت  بخش  الهام  جانبازان 
جامعه هستند

مشهدمقدس مهری صدقی-تولیت آستان قدس رضوی جانبازان 
را الهام بخش شجاعت، ایستادگی در راه خدا، انسانیت و عبودیت برای 

جامعه ما دانست.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در همایش تکریم جانبازان 
شیمیایی که با حضور تعدادی از جانبازان دوران دفاع مقدس در تاالر 
قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 

شهدای دوران دفاع مقدس
روحیات،  تمام  و  انسان ها  حقیقت  قیامت  روز  در  اینکه  بیان  با 
خصلت ها و اعتقادات آدمی آشکار می شود، ابراز کرد: بر اساس روایتی 
از پیامبر گرامی اسالم )ص( در روز قیامت کسی که در راه خدا مجروح 
شده است، بوی عطری همچون بوی مشک دارد؛ البته این مثالی برای 
فهم مطلب است در حقیقت بوی عطر جانبازان راه خدا در روز قیامت 

قابل تصور نیست.
که  شهدایی  کرد:  ابراز  و  خواند  زنده  شهدای  را  جانبازان  وی 
به فوز عظیم شهادت رسیدند؛ مرقد شریفشان، نامشان، تصویرشان 
جانبازان  اما  بوده،  بخش  الهام  جامعه  برای  هایشان  نامه  وصیت  و 
خود  همراه  و  شده  وارد  پیکرشان  بر  که  صدماتی  آن  و  وجودشان 
درس  جامعه  به  و  است  جامعه  برای  معنویت  بخشی  الهام  دارند، 
فداکاری، شجاعت، جهاد فی سبیل اهلل، از خود گذشتن و ایستادگی 

در راه خدا می آموزند.
برای  جانبازان  وجود  اینکه  بیان  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
جامعه پیام آور انسانیت، عبودیت و آزادگی است، اظهار کرد: ارزش 
و مقام حقیقی جانبازان قابل بیان نیست و تنها در روز قیامت آشکار 

خواهد شد.
وی با اشاره به سختی هایی که جانبازان شیمیایی متحمل می شوند، 
ابراز کرد: هرچه بگوییم نمی توانیم حق جانبازان و سختی و رنجی که 

خود و خانواده هایشان متحمل می شوند را بیان کنیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه به رحمت اهل بیت )ع( 
اشاره و ائمه اطهار )ع( را تجلی و جلوه فضل و رحمت خداوند دانست و 
عنوان کرد: جانبازانی که سالمتی خود را در راه دین خداوند فدا کردند، 
پروردگار روز قیامت بهترین پاداشها که قابل وصف نیست را عنایت آنها 
خواهد کرد، بطوری که تمامی انسان ها در روز قیامت به مقام و جایگاه 

جانبازان غبطه خواهند خورد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان عنوان کرد::
راه های مواصالتی  تردد در  میلیون  نه  از  بیش  ثبت 

ایالم

ــل  ــداری و حمــل و نق ــرکل راه ــان:  مدی ــالم-    آذر یعقوبی ای
جــاده ای ایــالم گفــت: دوربیــن هــای نظارتی راهــداری در ســه ماهه 
اول ســالجاری ۹ میلیــون و ۵۲۵ هــزار تــردد خــودرو در محورهــای 

مواصالتــی ایــن اســتان ثبــت کردنــد.
نــوراهلل دلخــواه بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت: ایــن تعــداد 
تــردد خودرویــی توســط ۴۸ دســتگاه تــردد شــمار آنالیــن در راه هــای 
مختلــف اســتان ثبــت شــده اســت، بــه گفتــه وی، آمــار تــردد وســایل 
ــه مــدت  ــه در ۳ ماهــه ســپری شــده از ســال جــاری نســبت ب نقلی

مشــابه ســال قبــل ۷ درصــد افزایــش داشــته اســت.
ــردد وســایل نقلیــه ســنگین در  ــه اینکــه ت ــا اشــاره ب دلخــواه ب
ایــن مــدت ۲۴ درصــد افزایــش داشــته اســت گفــت: بیشــترین میزان 
تــردد در ایــن ســه مــاه در محــور ایــالم - ایــوان بــا ۴۶۸ هــزار تــردد 

توســط ســامانه هــای تــردد شــمار ثبــت شــده اســت.
وی همچنیــن بــه افزایــش ۲۷ درصــدی جابــه جایــی مســافر در 
ایــن بــازه زمانــی اشــاره کــرد و گفــت: از ابتــدای ســال تاکنــون بیش 
از ۱۳۶ هــزار مســافر در قالــب ۳۴ هــزار ســفر در اســتان ایــالم جابــه 
جــا شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل تعــداد ســفر ۴۱ 

درصــد و تعــداد مســافر ۲۷درصــد افزایــش داشــته اســت.
ــکل بهداشــتی،  ــت پروت ــر اســاس بخشــنامه رعای وی گفــت: ب
ضدعفونــی کــردن محــل دفتــر پیشــخوان و فــورش بلیت،اســتعالم 
تســت کرونــای مســافران بــا کدملــی و انجــام ســفر بــا طرفیــت ۵۰ 

درصــدی الزامــی اســت.

توزیع آبگرمکن خورشیدی در شهرستان مهدیشهر 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر گفت: 
۳دستگاه آبگرمکن خورشیدی ازاعتبارات صندوق توسعه ملی سال ۹۹در 

مهدیشهر توزیع شده است. 
حمیدرضا عبدوس رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
مهدیشهر گفت: ۳دستگاه آبگرمکن خورشیدی از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی سال ۹۹ در اجرای طرح صیانت از جنگل ها بصورت رایگان 

بین بهره برداران حوضه آرتد و هیکو توزیع شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر گفت: 
برای تهیه این آبگرمکن ها حدود ۲۵ میلیون تومان از محل اعتبارات 

صندوق توسعه ملی، هزینه شده است.
این  راه اندازی  و  نصب  حمل،  خرید،  هزینه  کرد:  تصریح  وی 
بوده و روستائیان  آبخیزداری  اداره منابع طبیعی و  بر عهده  دستگاه ها 
فقط هزینه لوله کشی از آبگرمکن به آشپزخانه و سرویس های بهداشتی 

را متحمل می شوند.
حمیدرضا عبدوس کاهش و قطع وابستگی جوامع محلی به استفاده 
از چوب و هیزم گونه های مرتعی وجنگلی برای مصرف تامین آب گرم 
از توزیع رایگان آبگرمکن خورشیدی عنوان کرد و  بهداشتی را هدف 
یادآور شد: وسایل جایگزین استفاده از سوخت فسیلی برای بهره برداران 
عرفی و مشارکت کننده در طرح حفاظت مشارکتی شهرستان مهدیشهر 

رایگان واگذار شد.
عبدوس افزود: این طرح به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی، کاهش فشار 
بر جنگل ها، جلوگیری از قطع درختان، ترغیب روستاییان و جنگل نشینان 
به استفاده از انرژی های پاک و زمینه سازی برای کاهش بهره گیری از 

سوخت فسیلی صورت گرفته است.
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر بیان  رئیس 
کرد: خانوار های روستایی که همکاری و مشارکت ویژه ای در جلوگیری 
از تخریب، تصرف، مهار آتش و طرح های احیایی داشته اند در اولویت 

قرار گرفته اند.
به گفته او تامین انرژی مورد نیاز بهره برداران مرتع از طریق انرژ های 
مهدیشهر  بودن شهرستان  مستعد  به  توجه  با  خورشید  نور  نظیر  پاک 
می تواند کمک شایانی به جلوگیری از خسارت به مراتع و صرفه جویی 

در مصرف سوخت های فسیلی گردد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان خبر داد:
مهار آتش سوزی موتور خانه  آسانسور در ساختمان 

مسکونی توسط آتش نشانان
 رئیس سازمان آتش نشانی سمنان گفت: با تالش آتش نشانان، 

آتش سوزی در موتور خانه آسانسور اطفاء شد.
شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
سمنان،رئیس سازمان آتش نشانی سمنان گفت :روز گذشته مورخه  با 
تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ ، مبنی بر مشاهده دود غلیظ از ساختمان 
۴ طبقه  واقع در کوی فلسطین نبش خیابان دادگستری ،ستاد فرماندهی 
آتش نشانان ایستگاه شماره ۲ را جهت بررسی و اطفاء حریق عازم محل 
حادثه کرد.اسمعیل پور درباره این حادثه بیان کرد :آتش نشانان بالفاصله 
پس از رسیدن به محل، شاهد متصاعد شدن دود غلیظ از یک ساختمان 
چهار طبقه شدند که تقریبا دود حاصل از آتش سوزی نیمی از ساختمان 

چاهک آسانسور و راهروها و ...ساختمان  را در برگرفته بود.
وی ادامه داد: با توجه به دود زیاد و احتمال محبوسی ساکنین در 
آپارتمان و ... سریعا درخواست نیروی کمکی شده و ایستگاه شماره پنج 

نیز به محل حادثه اعزام شد. 
رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از اعزام ۳ دستگاه خودرو  و ۷ 
نفر آتش نشان از ایستگاه های شماره دو و پنج سازمان خبر داد و گفت: 
آتش نشانان بالفاصله به دو گروه تقسیم شده گروه اول با بهره گیری 
از دستگاه تنفسی به داخل ساختمان رفته و با پیدا کردن کانون حریق 
که قسمت موتور خانه آسانسور بود اقدام به اطفا حریف و تخلیه دود 
کردند و گروه دوم نیز افراد محبوس در دود و... در ساختمان را به جای 

امن منتقل کردند.
اسمعیل پور در پایان ضمن اشاره به اینکه علت اصلی وقوع حادثه 
نیاز به کارشناسی دارد افزود : خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب 

وارد نشد ولی خسارت مالی زیادی بر جای گذاشت.

دیدار مدیر مخابرات اصفهان با رئیس دادگستری استان
اسماعیل قربانی مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه جمعی از 
مدیران این مجموعه با حضور در دفتر رئیس دادگستری استان با وی 

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانی  
در این نشست صمیمی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم 
حادثه تروریستی هفتم تیر، گفت: حقیقتا نام و یاد این شهدای عزیز علی 
الخصوص شهید بزرگوار آیت اهلل دکتر بهشتی همواره بر تارک تاریخ 
این کشور می درخشد و نور وجودی این بزرگواران تا ابد روشنی بخش 

راه پویندگان مسیر حق و حقیقت است.
وی افزود: شهید بهشتی به عنوان افتخار شهر اصفهان و بنیان گذار 
سیستم قضایی کشور شخصیتی استثنایی بود که توانست در سالهای 
قبل و بعد از انقالب در برهه های حساس و سرنوشت ساز کشور، به 

بهترین شکل ممکن نقش آفرینی کند.
قربانی عنوان کرد: اگر بخواهیم به حقیقت شخصیت این عزیزان 
پی ببریم باید سیره این بزرگواران را در آئینه کالم امام راحل و مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی ( جستجو کنیم و ببینیم ایشان چه تعابیر 

بی نظیری راجع به شهید مظلوم بهشتی دارند.
در  نیز  اصفهان  استان  کل  دادگستری  رئیس  حبیبی  رضا  محمد 
این دیدار ضمن عرض خیر مقدم به حضار از احساس وظیفه  مدیران 
مخابراتی در  پاسداشت جایگاه شهدای مظلوم هفت تیر قدردانی کرد.

مدیر کل بیمه سالمت خبر داد:
موسسات  ونه  نود  سال  مطالبات  کلیه  حساب  تسویه 

خصوصی و غیر دولتی
مدیر کل بیمه سالمت گیالن از پرداخت تمام مطالبات سال ۹۹ 

موسسات خصوصی و غیر دولتی خبرداد
جمشید محمدی گفت: کلیه مطالبات سال ۹۹ موسسات خصوصی 
و غیردولتی اعم از پزشکان، دندانپزشکان، پاراکلینیک، فیزیوتراپی، دیالیز 
و...تسویه شد، وی افزود در حال حاضر هیچ موسسه غیر دولتی درحوزه 
سرپایی و بستری مطالبه ای در سال ۹۹ از اداره کل بیمه سالمت ندارد.

جمشید محمدی ضمن قدردانی از تالشگران عرصه سالمت دراین 
شرایط حساس کنونی گفت ، بیش از ۲۱۶میلیاردتومان از مطالبات مراکز 
خصوصی طرف قرارداد با بیمه سالمت مربوط به سال ۹۹پرداخت شده 
است . .وی در خصوص پرداخت هزینه های درمان سال ۹۹ یاد آورشد: 
اداره کل بیمه سالمت گیالن به موسسات و مراکز درمانی طرف قرارداد 
که در سال ۹۹ به بیمه شدگان بیمه سالمت خدمت ارائه کرده اند، در 
سطح یک روستایی بالغ بر ۱۰۵ میلیاردتومان ودرسطح دو و سه بالغ بر 

۱۲۴میلیارد تومان پرداخت کرده است .
الزم به ذکر می باشد هم اکنون یک هزار و ۶۱۷ مرکز از جمله 
مراکز  و  درمانگاه  فیزیوتراپی،  رادیولوژی،  آزمایشگاه،  داروخانه،  مطب، 
اساس  هستند.بر  بیمه سالمت  با  قرارداد  طرف  گیالن  استان  درمانی 
بیمه  پوشش  نفر تحت  و ۸۳۶  و ۲۵۳ هزار  میلیون  آمار، یک  آخرین 

سالمت گیالن هستند.

باقرزاده- سمیه  مشهدمقدس 
گذشته  سال  سه  در  گفت:  افتخاری 
بیشترین میزان گازرسانی به واحدهای 
به  مصو مشمول  صنعتی  لیدی  تو
رضوی  خراسان  در  اقتصاد  شورای 

انجام شده است.
خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
رضوی با بیان این مطلب که در سال 
گذشته ۲۵ هزار خانوار روستایی و ۸۲۶ 
استان  این  در  صنعتی  واحدتولیدی 
سه  در  گفت:  است  شده  گازرسانی 
سال گذشته بیشترین میزان گازرسانی 
به واحدهای تولیدی صنعتی مشمول 
خراسان  در  اقتصاد  شورای  مصوبه 

رضوی انجام شد.
حسن افتخاری در نشست مجمع 
عمومی عادی ساالنه این شرکت که 
روز چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ با حضور 
نفت  وزیر  معاون  منتظرتربتی  حسن 
در امور گاز و مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران در تهران برگزار شد اظهار 
کرد: در سال ۹۹، ۲۵ هزار خانوار در 
غالب ۲۳۶ روستا در خراسان رضوی 

گازدار شد.
عملیات  هم اکنون  افزود:  وی 
گازرسانی به ۱۸۸ روستای دیگر نیز 
و  تکمیل  با  که  است  اجرا  حال  در 
افتتاح این پروژه ها، شاهد برخورداری 
الهی  از نعمت  ۲۰ هزار خانوار جدید 
گاز و ارتقای ضریب نفوذ گاز خانوار 
روستایی واجدشرایط به ۹۹٫۵ خواهیم 

بود.
خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
 ۲۶۹۴ مجموع  از  داد:  ادامه  رضوی 
تاکنون  استان،  واجدشرایط  روستای 
۲۴۶۷ روستا با جمعیت ۵۷۹ هزار و 
۱۰۳ روستا گازرسانی شده و ضریب 
 ۹۵٫۸ به  بخش  این  در  گاز  نفوذ 

رسیده است.
افتخاری افزود: ۷۹ شهر خراسان 
و  میلیون  یک  جمعیت  با  رضوی 
تحت  نیز  خانوار   ۵۷۸ و  هزار   ۴۲۷
پوشش شبکه گاز قرار دارند و مراحل 
گازرسانی به باجگیران به عنوان تنها 
شهر فاقد گاز این استان هم در حال 

بررسی می باشد.
شش  پو ل  مسئو م  مقا ین  ا
گازرسانی شهری و روستایی کشور را 
به ترتیب ۹۸٫۴ و ۸۴٫۳ درصد عنوان 
ملی  با حمایت شرکت  و گفت:  کرد 
گاز ایران و تالش و کوشش کارکنان 
شرکت گاز استان، در حال حاضر در 
حوزه شهری ۱٫۵ درصد و در حوزه 

روستایی نیز ۱۱٫۵ درصد از میانگین 
کشوری باالتر هستیم.

وی ضریب نفوذ گازطبیعی استان 
روستایی  و  شهری  سرجمع  در  را 
۹۸٫۸ عنوان کرد و گفت: پویش سبز 
گازرسانی کشور در مرداد ماه سال ۹۹ 
با حضور وزیر نفت، نایب رییس اول 
مجلس شورای اسالمي، مدیر عامل 
شرکت ملی گاز و جمعی از نمایندگان 
استان در مجلس شورای از خراسان 

رضوی آغاز شد.
موضوع  به  ادامه  در  افتخاری 
گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی 
 ،۱۳۹۹ سال  در  افزود:  و  کرد  اشاره 
تعداد ۸۲۶ واحد تولیدی صنعتی در این 
استان گازدار شد. این مهم عالوه بر 
جایگزینی ۱۳۳ هزار مترمکعب سوخت 
مایع، خراسان رضوی را در رتبه اول 
گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی 

کشور قرار داد.
وی اضافه کرد: بر اساس گزارش 
پایان سال  تا  ایران  گاز  شرکت ملی 
و  تولیدی  واحد   ۱۱۶۸ تعداد   ،۱۳۹۹
محل  از  رضوی  خراسان  در  صنعتی 
موانع  رفع  قانون   ۱۲ ماده  اعتبارات 
تولید رقابت پذیر و مستند به مصوبه 
شورای اقتصاد گازرسانی شد که ۶۶ 
میلیون و ۸۶۱ هزار لیتر سوخت مایع 

صرفه جویی به همراه داشته است.
افتخاری در مورد میزان مصرف 
میزان  گفت:  هم  استان  طبیعی  گاز 
رضوی  خراسان  طبیعی  گاز  مصرف 
 ۸۳۶ و  میلیارد   ۱۲  ،۹۸ سال  در 
میلیون مترمکعب بود که این رقم در 
سال ۹۹ با ۶ و نیم درصد افزایش به 
۱۳ میلیارد و ۶۷۴ میلیون مترمکعب 
میلیون   ۱۵۹ و  میلیارد  سه  رسید. 
مترمکعب معادل ۲۳ درصد از مجموع 
گذشته  سال  در  استان  مصرفی  گاز 

تحویل بخش نیروگاهی شد که این 
رقم نسبت به سال ۹۸، ۶٫۲ افزایش 

داشت.
 مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی اضافه کرد: در سال ۹۹ بخش 
خانگی، عمومی و تجاری استان هفت 
مترمکعب  میلیون   ۸۶۱ و  میلیارد 
میلیون   ۷۴۶ نقل  و  حمل  بخش  و 

مترمکعب گاز طبیعی مصرف کرد.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
چرخش  و  ها  سازی  بلندمرتبه  به 
نیز  مقدس  مشهد  شهر  جمعیتی 
حجم  بیشترین  گفت:  و  کرد  اشاره 
سال  در  استان  طبیعی  گاز  مصرف 
میلیون   ۵۹۹ و  میلیارد  چهار  با   ۹۹
گاز  معادل ۳۳ درصد کل  مترمکعب 
بخش  در  رضوی  خراسان  مصرفی 
خانگی، عمومی، تجاری و صنایع جزء 
شهرستان مشهد به ثبت رسیده است.

و  تالش  با  کرد:  تصریح  وی 
برنامه ریزی  و  کوشش شبانه روزی 
درست و صحیح، جریان گاز طبیعی 
در  استان  عمومی  و  خانگی  بخش 
قبل  های  سال  همانند  گذشته  سال 

۱۰۰درصد پایدار بود.
خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
رضوی تصریح کرد: با هدف افزایش 
تاب آوری  و  گاز  تامین  پایداری 
زیرساخت های مورد نیاز شهر مقدس 
مشهد و با نگاه به مالحظات پدافند 
به  مشهد  اتصال  پروژه  غیرعامل، 
حال  در  کشور  گاز  سراسری  خطوط 
مورد  گاز  حاضر  حال  در  است.  اجرا 
و  لوله  خطوط  از  مقدس  مشهد  نیاز 
منابع گازی شهرستان سرخس تامین 
می شود که با بهره برداری از خط انتقال 
۳۶ اینچ ملک آباد به مشهد عالوه بر 
وضعیت موجود، امکان تامین گاز شهر 
جنوب  تولیدی  گاز  از  مشهد  مقدس 

انتقال پارچین- کشور از طریق خط 
سنگ بست نیز فراهم می شود.

افتخاری درباره عملکرد خراسان 
رضوی به عنوان معین اقتصادی شهر 
زاهدان نیز گفت: با توجه به توانمندی 
تعهد  و  رضوی  خراسان  گاز  شرکت 
شرکت،  این  کارکنان  تخصص  و 
شهر  گازرسانی  پروژه  بزرگترین 
زاهدان توسط خراسان رضوی انجام 
 ۴۳۶ پروژه  این  اجرای  برای  شد. 
کیلومتر شبکه گازرسانی شهری، یک 
ورودی  دروازه  سی جی اس  ایستگاه 
شهر با ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب 
فشار  تقلیل  ایستگاه   ۱۱ ساعت،  در 
ظرفیت  به  مجموع  در  درون شهری 
۱۱۵ هزار مترمکعب در ساعت و دو 
ایستگاه حفاظت کاتدیک به صورت 
۱۰۰ درصد احداث و راه اندازی گردید.

اصالح  طرح  اجرای  افتخاری 
واحدهای  موتورخانه  سازی  بهینه  و 
مسکونی و تجاری در خراسان رضوی 
از دیگر موفقیت  را  طی سال ۱۳۹۹ 
های شرکت گاز استان عنوان کرد و 
افزود: تاکنون بیش از ۱۱۰۰ مشترک 
روند  و  کرده  نام  ثبت  طرح  این  در 
و  ها  فعالیت  اجرای  و  قرارداد  عقد 
اقدامات با برنامه ریزی منظم در حال 

پیگیری است.
مدیرعامل شرکت گاز استان در 
و  کارکنان  سالمتی  آرزوی  با  پایان 
فاخر  صنعت  کارکنان  های  خانواده 
گاز کشور و نابودی ویروس منحوس 
کرونا تصریح کرد: شرکت گاز خراسان 
رضوی به عنوان یکی از شرکت های 
پیشرو و خوشنام صنعت گاز آمادگی 
و  تجربیات  تبادل  زمینه  در  تا  دارد 
اشتراک گذاری فعالیت ها و اقدامات 
فنی با دیگر شرکت های گاز استانی 

کشور همکاری نزدیک داشته باشد.

بیشترین حجم گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی کشور
 در خراسان رضوی انجام شد

فنی  بازرسی  رئیس  ایالم_   
شرکت ملّی گاز ایران گفت: بازرسی 
فنی مسئول و متولی کیفیت سالمت 
تجهیزات، پایداری تولید، جلوگیری از 
نصب کاالی غیر استاندارد و استفاده 
از توان داخلی و کنترل کیفی کاال در 

زمینه های مختلف است.
جلسه  در  لیلی  علیپور  مهدی 
استقرار سیستم های مدیریت دارایی 
ایالم،  استان  گاز  شرکت  فیزیکی 
اظهار داشت: امور بازرسی فنی متولی 
مدیریت دارایی فیزیکی شرکت ملّی 
گاز ایران است و انجام بازرسی های 
فنی یکی از مأموریت های این امور 

می باشد.
وی با بیان اینکه در همه زمینه 
ها کیفیت و استاندارد بودن از زمان 
اجرای پروژه، بازرسی های ادواری و 
تعمیرات شروع شده و این مجموعه 

متولی کیفیت و سیاستگذاری مسائل 
کیفی می باشد، افزود: برنامه ریزی، 
دستورالعمل ها، روش اجرایی و غیره 
در شرکت های تابعه جاری می شود 
و در سایه همدلی و هماهنگی همه 
کارکنان، شاهد کیفیت انجام کار در 

همه زمینه ها هستیم.
شرکت  فنی  زرسی  با رئیس 
بانک  سازی  آماده  از  ایران  گاز  ملّی 
ملّی  شرکت  در  بازرسان  اطالعاتی 
با  و تصریح کرد:  داد  ایران خبر  گاز 
شود  می  تالش  شده  انجام  اقدامات 
بانک بازرسان در این مجموعه تعریف 
تخصصی  غیر  افراد  ورود  از  و  شود 
جلوگیری و زمینه ای فراهم شود که 
افراد با تخصص و دارای تجربه به این 

موضوع مهم ورود کنند.
دوره  اینکه ممیزی  بیان  با  وی 
ای شرکت های تابعه شرکت ملّی گاز 

ایران در حال انجام است، تصریح کرد: 
به یقین در این ممیزی مشکالت ادوار 
گذشته بررسی و سیاست های جدید 
بازنگری خواهد شد تا شاهد کیفیت 

خوب در همه زمینه ها باشیم.
سیستم  استقرار  از  لیلی  علیپور 

مدیریت دارایی فیزیکی در مجموعه 
شرکت ملّی گاز ایران خبر داد و خاطر 
نشان کرد: برای استقرار این موضوع 
نیازمند همکاری همه شرکتهای تابعه 
هستیم و انتظار داریم مدیریت ها فعال 

و بصورت پیشرو عمل کنند.

این  اینکه  به  اشاره  با  وی  
سازمان دارایی محور می باشد و همه 
در خدمت حفظ دارایی های فیزیکی 
هستیم، خاطرنشان کرد: با استقرار این 
سیستم،” هزینه، ریسک، عملکرد، ” 

باالنس و مدیریت می شود.

در این جلسه مدیر بهره برداری 
گاز  شرکت  عامل  مدیر  جانشین  و 
استان ایالم ضمن استقبال از استقرار 
سیستم مدیریت دارایی فیزیکی گفت: 
در شرکت گاز استان ایالم با انتصاب 
ارزیابی  خود  انجام  و  کمیته  اعضای 
مدیریت دارایی های فیزیکی، زمینه 
استقرار این موضوع و تحقق اهداف 
راستای  در  گاز  ملّی  شرکت  متعالی 
حفاظت و صیانت از اموال و تأسیسات 
کشاورز  است.محمود  شده  فراهم 
کلی  عملکرد  گزارش  ارائه  ضمن 
شرکت، افزود: بازرسی مستمر و روزانه 
تأسیسات، استفاده از نرم افزار آنالین 
بازرسی  آنها،  پایش  و  یابی  نشت 
اخذ  شده،  خریداری  کاالهای  فنی 
تجهیزات  استانداردهای  و  گواهینامه 
واحد  مستمر  اجرایی  های  برنامه  از 

بازرسی فنی این شرکت می باشد.

علیپور لیلی: بازرسی فنی متولی کیفیت در شرکت ملّی گاز ایران است
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حجت االسالم رئیسی 
با بیان اینکه رویکرد اصلی 
سازمان تبلیغات، تقویت عفت 
حجاب  رعایت  با  همزمان  درونی 
ظاهری است، گفت: حجاب و عفاف 
در سالمت روحی و روانی جامعه نقش 

مهمی ایفا می کند.
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی 
برنامه های هفته عفاف و حجاب کار 
با حضور حجت  بانوان  گروه جمعیت 
فرهنگی  معاون  رئیسی،  االسالم 
بسیج  رئیس  پژوهشی،  و  آموزشی 
بانوان  جمعیت  واعضای  زنان  جامعه 

برگزار  شد.
معاون فرهنگی تبلیغات اسالمی 
استان ایالم در این نشست، اظهار کرد: 
رویکرد اصلی سازمان تبلیغات، تقویت 
عفت درونی همزمان با رعایت حجاب 

ظاهری است.
حجت االسالم » منوچهر رئیسی« 
با بیان اینکه اگر می خواهیم به صراط 
مستقیم دعوت کنیم، باید الگو و مدل 
رفتاری باید حکیمانه باشد، لذا حجاب 
فقط  که  است  دینی  ضرورت  یک 

مختص مردان نیست  مطلق است.
وی با بیان اینکه به دنبال برنامه 
های  علمی نو و اثر گذار باشیم، تصریح 
کرد:  حجاب و عفاف در سالمت روحی 
و روانی جامعه نقش مهمی ایفا می کند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسالمی 
استان ایالم خاطرنشان کرد: در همین 
و  مذهبی  فرهنگی،  برنامه های  راستا 

هنری با همکاری بسیج جامعه زنان 
و جمعیت بانوان فرهیخته با محوریت 
اداره کل تبلیغات اسالمی استان برنامه 

ریزی شده است.
» مریم بیگ محمدی« کارشناس 
تبلیغات  بانوان سازمان  امور فرهنگی 
اسالمی استان نیز در این جلسه با اشاره 
به برنامه های هفته عفاف و حجاب، 

اظهار کرد: این برنامه ها با مشارکت 
جمعیت بانوان به بهترین شیوه برگزار 
خواهد شد و خواستار حمایت  دستگاه 
های نظارتی و اجرایی از این برنامه ها 
شدند.گفتنی است در ادامه جلسه هر 
کدام از اعضای  این نشست به بحث 
و تبادل نظر پیرامون برنامه های هفته 

حجاب و عفاف پرداختند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسالمی استان ایالم:

حجاب و عفاف زمینه ساز سالمت جامعه است
در  آموزی  مهارت  گفتمان  توسعه  و  رسانه  جشنواره 

گلستان برگزار می شود
گرگان- رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان گفت: 
نخستین جشنواره تجلیل از رسانه های برتر در توسعه گفتمان مهارت 

آموزی طی سال آینده در استان برگزار می شود.
گلستان  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  دهقانی  امیراحمد 
اظهارکرد: نخستین جشنواره تجلیل از رسانه های برتر در توسعه گفتمان 
مهارت آموزی را در سال آینده در استان اجرا می کنیم و از رسانه می 

خواهیم تا در این زمینه به ما کمک کنند.
دهقانی که به همراهی روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان 
در جلسه حضور داشت، در ابتدا راجع به ویژگی های شاخص خبرنگاران 
و اینکه خبرنگاری یک مهارت است صحبت کرد و دلیل این مدعی را 
وجود رشته هایی مانند رشته عکاسی خبری، روابط عمومی، خبرنگاری 
ورزشی و غیره در دانشگاه علمی کاربردی که بزرگترین متولی آموزش 

های مهارتی است، دانست.
وی با اشاره به اینکه توسعه رشته ها در مراکز بر اساس آمایش 
کامال  مراکز  که  گفت  شود  می  انجام  شغلی  های  خوشه  و  استانی 
ماموریت گرا شده اند و هر کدام مجموعه ای مجزا از نیازهای شغلی 

را پوشش می دهند
دهقانی افزود: ۱۲ مرکز فعال در استان داریم که درآن چهار هزار 

و ۲۰۰ دانشجو در ۱۴۰ رشته مشغول به تحصیل هستند.
دهقانی گفت: دانشگاه علمی کاربردی در زمره دانشگاه های نسل 

سوم بوده و ۷۰ درصد واحدهای آن عملی و در جوار کار است.
وی با بیان این که دانشگاله علمی کاربردی، بزرگترین دانشگاه 
مهارتی کشور است، ادامه داد: تا پایان برنامه ششم توسعه باید تعداد 
دانشجویان مهارتی کشور ۳۰ درصد شود ولی تاکنون ۵۰ درصد این 
برنامه هم محقق نشده است.دهقانی به آمار ۴۰ درصدی دانش آموزان 
در رشته های فنی و حرفه ای اشاره کرد و گفت: در سال های آتی با 

ورود این دانش آموزان شرایط دانشگاه ها بهتر خواهد شد.
وی همچنین از نیازسنجی از ادارات و دستگاه های مختلف برای 
تعریف رشته ها جدید خبرداد و افزود: در کنار این امر اقدامات کیفیت 

بخشی هم انجام می دهیم.
دهقانی به برخی از این رشته ها اشاره کرد و گفت: ۹ رشته جدید 
مانند پرورش اسب، سینما و فیلم سازی، بازیگری، فن بیان، بازاریابی 

اینترنتی برق و الکترونیک خودرو و غیره از جمله این رشته ها است.
وی تصریح کرد: همچنین از اساتید دارای مهارت که تحصیالت 
دانشگاهی نداشته باشند ولی سابقه ۱۰ ساله و مدرک معتبر از برخی 

مراکز داشته باشند هم در مراکز خود بهره خواهیم برد.
کاربردی  و  علمی  مراکز  بندی  سطح  در  کرد:  اضافه  دهقانی 
کشور هشت مرکز ما در سطح دوم و چهار مرکز هم در سطح سه 
قرار گرفتند و این امر نشان از کیفیت باالی مراکز علمی و کاربردی 

در استان است.
وی همچنین از ایجاد و برگزاری کمپ های کارآفرینی دانشجویان، 
مختلف،  های  استارتاپ  عکاسی،  های  نمایشگاه  فناوری،  تورهای 

نمایشگاه فن بازار و المپیادهای مهارتی خبرداد.
اقدامات  دانشجویان صرف  شهریه  درصد  پنج  که  گفت  دهقانی 
فرهنگی می شود و دانشجویان که امتیاز خاصی داشته باشند از تخفیف 

شهریه برخوردار خواهند شد.
وی گفت: دانشجویانی که مرکز کارآفرینی تأسیس کنند از ۱۰۰ 

میلیون تومان تسهیالت بهره مند خواهند شد.
دهقانی بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد دانشجویان علمی و کاربردی 

بعد از فارغ التحصیلی صاحب شغل می شوند .

نمایشگاه »سفیر سالمت« همزمان با هفته جهانی مبارزه 
با مواد مخدر در شهرجدید هشتگرد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و شهرداری شهرجدید 
هشتگرد، به مناسبت آغاز هفته مبارزه با مواد مخدر نمایشگاهی باعنوان 
به همت معاونت فرهنگی شهرداری در شهرجدید  »سفیر سالمت« 
هشتگرد برگزار گردید.نقاشی کودک، مشاوره شخصیت شناسی کودک، 
از  مشاوره خانواده، مشاوره تحصیلی، و مشاوره آسیب های اجتماعی 
به  رسانی  به خدمات  که  بودند  نمایشگاه  این  فعال  غرفه های  جمله 

مراجعه کنندگان پرداختند. 
باحضور  کودک،  جشن  و  ورزشی  مسابقات  برگزاری  همچنین 
ورزشکاران شهر از دیگر برنامه هایی بود که در این نمایشگاه صورت 

گرفت.
در ادامه سرگرد کولیوند رئیس پلیس فتای شهرستان ساوجبالغ 
علی  نوجوانان  و  کودکان  مبتالبه  اجتماعی  موضوعات  درخصوص 
رو  پیش  های  آسیب  و  مجازی  فضای  به  اعتیاد  مبحث  الخصوص 
به ایراد سخنرانی پرداخت.شایان ذکر است این نمایشگاه با همکاری 
معاونت پیشگیری فرماندهی نیروی انتظامی، اداره بهزیستی شهرستان 
ساوجبالغ، اداره آموزش و پرورش شهرستان ساوجبالغ، کانون همرهان 
اندیشه فردا، انجمن آوا، کمپ طلوع رهایی البرز بانوان، انجمن معتادان 
شهرجدید  در  ساوجبالغ  شهرستان  درمان  و  بهداشت  مرکز  و  گمنام 

هشتگرد برگزار گردید.

در  لجستیک  دالری  میلیارد  ده  بازار  سوی  به  حرکت 
دستور کار مناطق آزاد

در اولین نشست شورای تخصصی لجستیکی مناطق آزاد با حضور 
»حمیدرضا مومنی« مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، حرکت به سوي بازار ده میلیارد دالري لجستیک در 

دستور کار مناطق آزاد کشور قرار گرفت
این نشست با محوریت ارائه گزارش عملکرد در خصوص اقدامات 
صورت گرفته توسط سازمان های مناطق آزاد در حوزه لجستیک، بررسی 
و تبادل نظر در خصوص سیاستگذاری، برنامه ریزی راهبردی و تبیین 
نقش و جایگاه مناطق آزاد در حوزه لجستیکی کشور، بررسی و پشتیبانی 
اولویت های لجستیکی هریک از مناطق و برنامه ریزی توسعه منابع 
انسانی در جهت ارتقای ظرفیت تخصصی کارشناسی حوزه لجستیک 
در سازمان های مناطق آزاد برگزار و بررسی و تبادل نظر شد.حمیدرضا 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  جمهور  رئیس  مشاور  مومنی 
آزاد  مناطق  پررنگ  به نقش  اشاره  با  این نشست  در  اقتصادی کشور 
کشور در حوزه لجستیک و تاثیر آن گفت: ساالنه یک میلیارد تن کاال 
از طریق کانال سوئز ترانزیت می شود، باتوجه به اینکه هر تن کاالیی 
که در کشور ترانزیت می شود ۲۰۰ دالر درآمدزایی دارد در صورتی که 
پنج درصد این ترانزیت ها از طریق مناطق آزاد وارد کشور شوند عالوه 
بر اشتغالزایی در این مناطق، درآمد و ارزآوری چشمگیری برای مناطق 

آزاد و کشور ایجاد می کند.
برگزاری هفتگی شورای تخصصی لجستیکی مناطق آزاد با حضور 
معاونین لجستیک و حمل و نقل مناطق و به میزبانی یکی از مناطق 
آزاد کشور از دیگر مصوبات این نشست بود که در همین راستا مقرر 
شد دومین جلسه این شورا هفته آتی در منطقه آزاد چابهار برگزار شود.

دبیر  و  جمهور  رئیس  مشاور  مومنی«  »حمیدرضا  است؛  گفتنی 
شورایعالی مناطق آزاد کشور در راس هیاتی متشکل از مدیران عامل و 
برخی معاونین و مدیران سازمان های مناطق آزاد در راستای برگزاری 
نشست هم اندیشی مدیران عامل این مناطق و بازدید از پروژه های 
سرمایه گذاری، زیرساختی، اقتصادی و گردشگری منطقه آزاد ارس به 

این منطقه سفر کردند.

زاده«  »شهید فخري  بسیج  مقاومت  پایگاه 
در امور آب و فاضالب  شهرستان خمین با حضور 
 ، استان  اهلل  روح  سپاه  فرمانده  کریمي  سردار 
حجت االسالم  علي حسیني پور امام جمعه خمین 
و  شهرستان  مقاومت  فرمانده  حسیني  سرهنگ   ،
مرکزي  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 

افتتاح شد.
در این مراسم سردار کریمي فرمانده سپاه روح 
اهلل استان طي سخناني با اشاره به روحیه فداکاري 
و گذشت رزمندگان  طي ۸ سال دفاع مقدس ،بر 
باعث  که  شهادت  فرهنگ  و  روحیه  این  احیاي 
عزت و سر بلندي نظام مقدس جمهوري اسالمي 

مي شود تاکید نمود.

وي بیان داشت : اگر الگوي رفتاري و عملکرد 
رفتار و مرام سردار قاسم  بر اساس  ادارات  ما در 
و سربلندي  پیشرفت  قطعا شاهد   ، باشد  سلیماني 

ایران اسالمي خواهیم بود
جمعه  مام  حسیني پورا علي  حجت االسالم 
مردم  شور  پر  حضور  به  اشاره  ضمن  خمین 
پیگیري  و  رفع  خواستار   ، انتخابات  صحنه  در 
برخورد  و   شد  مسولین  توسط  مردم  مشکالت 
در  کار  ضروریات  از  را  رجوع  ارباب  با  مناسب 

اداري برشمرد. نظام 
و  نبوي  احادیث   به  اشاره  با  همچنین  وي 
سیره امامان  مبني بر استفاده صحیح از امکانات 
و منابع خدادادي ، بر افزایش کار درحوزه فرهنگ 

سازي مدیریت مصرف آب ، در شرایط خشکسالي 
موجود در کشور تاکید کرد.

عامل  مدیر  نسب  عرفاني  مهندس  ادامه  در 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزي طي سخناني 
به همکاري و تعامل سازنده سپاه و بسیج در حوزه 
آبرساني به مناطق محروم اشاره نمود و بیان داشت 
: روحیه ایثار و فداکاري و اخالص در نیروههاي 
بسیج ستودني و قابل تقدیراست و میتوان در جهت 
تقویت بنیه علمي و مدیریتي از ظرفیت هاي بسیج 

استفاده نمود.
وي اظهار امیدواري نمود تعامل و همکاري 
مرکزي  استان  فاضالب  و  آب  بین شرکت  خوب 
با سپاه و بسیج سازندگي بیش از پیش ادامه یابد.

با حضور فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزي :

پایگاه بسیج »شهید فخري زاده« امور آب و فاضالب خمین  افتتاح شد

ثبت بیش ازدو هزارو ششصد بازدید کنترل کمی و کیفی  در سطح منطقه شاهرود
جاری  سال  اول  ماهه  سه  در 
بازدید  ششصد   هزارو  ازدو  بیش 
مجاری  ز  ا کیفی  و  کمی  کنترل 
کنندگان  مصرف  و  سوخت  عرضه 
عمده و جزء در سطح استان سمنان 

ثبت شده است .
علی اکبر عربعامری مدیر منطقه 
شاهرود گفت : در سه ماهه اول سال 
جاری بیش ازدو هزارو ششصد  بازدید 
 ۷۸ از  میدانی  کّمی  و  کیفی  کنترل 
باب جایگاه عرضه فرآورده های نفتی 
و مصرف کنندگان عمده و جزء  به 

ثبت رسیده است . 
براساس    : افزود  عربعامری 
دستورالعمل های شرکت ملی پخش و 
همزمان با بازدیدهای میدانی و کنترل 
کیفیت، واحد مهندسی منطقه نزدیک 
آزمایش  مورد  هفتصد   هزارو  دو  به 
موجود  تلمبه   ۹۰۰ از  بیش  از  کمی 

در سطح مجاری عرضه  نواحی چهار 
گانه  تحت پوشش انجام داده است. 
وي افزود: هم وطنان عزیز مي 
هرگونه  با  مواجهه  درصورت  توانند 
سوخت  ناخالصي  یا  فروشي  کم 
اطالع  به  را  موضوع  ها،  جایگاه  در 
سامانه پاسخگوي شرکت ملی پخش 
شماره  به  ایران  نفتی  فرآورده های 
تماس ۰۹۶۲۷ در تمامی طول شبانه 
مکتوب  صورت  به  تا  رسانده   ، روز 
از  و  آمده  بعمل  الزم  هاي  پیگیري 

نتیجه مطلع گردند.
الزم به ذکر است در سه ماهه 
مورد   ۱۰ از  بیش  امسال  نخست 
شکایت مربوط به کم فروشی با حضور 
ملی  شرکت  نمایندگان  و  شاکیان 
استان  های  جایگاه  در سطح  پخش 
موجبات  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 

رضایتمندی آنان فراهم گردید.

بیمه کوثر دریافت کرد
ISO۹۰۰1:2۰15 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

شـرکت بیمـه کوثر بـرای چهارمیـن سـال متوالـی، گواهینامه 
سیسـتم مدیریـت کیفیـت ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ را دریافـت کـرد.

بـه گـزارش روابط عمومی و اعالم معـاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی بیمه کوثر، پذیرش سیسـتم مدیریت کیفیت برای سـازمان 

یک تصمیم ضروری و راهبردی اسـت.
اللـه کریمـی بـا اشـاره به اینکـه این شـرکت در سـال ۱۳۹۷ 
موفـق بـه دریافـت گواهینامـه بین المللـی ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ در 
سیسـتم مدیریـت کیفیـت شـده بـود، خاطرنشـان کـرد: اسـتقرار 
سیسـتم مدیریـت کیفیت، می تواند از طریـق بهبود کیفیت خدمات و 
فراهـم کـردن خدمات مطابق الزامات مشـتری و قانونی، بسـترهای 
افزایـش رضایـت مشـتری کـه یکی از اهداف کالن شـرکت اسـت 

را ایجـاد کند.
شـرکت های  توسـط  مسـتقل  ممیـزی  انجـام  افـزود:  وی 
گواهی دهنـده بین المللـی، عـالوه بـر آگاه کـردن مدیـران ارشـد 
آن از نقـاط قـوت و ضعـف سیسـتمی و عملیاتـی و امـکان بهبـود 
عملکـرد کلـی شـرکت، موجـب افزایـش اعتماد مشـتریان و سـایر 

می شـود. ذی نفعـان 
معـاون برنامه ریـزی و نظارت راهبـردی بیمه کوثر گفت: ضمن 
تشـکر از همـه همـکاران شـرکت در انجـام بـدون نقـص فراینـد 
ممیـزی، امیـدوارم بـا اهتمام بیشـتر تمامی واحدها و در دسـتور کار 
قـرار دادن توصیه هـای بهبـود گزارش ممیزی، در سـال آتی شـاهد 

افزایـش نقـاط قوت شـرکت در سیسـتم مدیریت کیفیت باشـیم.

افتتاح شعبه جدید بیمه سینا در بندر انزلی
فعالیـت جدیدتریـن شـعبه بیمه سـینا طی مراسـمی بـا حضور 
مدیرعامـل و جمعـی از مدیـران ارشـد ایـن شـرکت در بنـدر انزلـی 

آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی بیمه سـینا، دکتر رضـا جعفری در 
ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه اهمیت توسـعه هدفمنـد بـازار در مناطق 
مختلـف کشـور اظهـار داشـت: هریـک از مناطـق کشـور، نیازهـا و 
ظرفیت هـای بالقـوه ای در بخـش بیمـه ای دارنـد کـه بایـد بـه آنها 
توجـه شـده و متناسـب بـا آن نیـاز، خدمـات موردنظر را ارائـه کرد.

مدیرعامـل بیمـه سـینا در ادامـه به نیازهـای مختلـف بیمه ای 
مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی اشـاره کرد و گفت: حضور بیمه سـینا 
در ایـن مناطـق می توانـد مفیـد و مثمرثمر بوده و بخشـی از دغدغه 

فعـاالن اقتصـادی و مـردم را کاهش دهد.
وی بـا تشـریح کارکردهـای مختلـف بیمـه در جامعـه افـزود: 
صنعـت بیمـه باید در عرصه اقتصادی نقش آفرینی بیشـتری داشـته 

باشـد و اطمینـان خاطـر کارآفرینـان و صنعتگـران را فراهـم کند.
وی در خصـوص عملکـرد سـه ماهـه ابتـدای سـال جـاری نیز 
گفـت: خوشـبختانه در ایـن دوره زمانـی، رشـد قابل قبولـی در تولید 
حـق بیمـه داشـته ایم کـه انتظار مـی رود در ادامه سـال هـم مطابق 
با برنامه و بودجه ابالغی و تالش بیشـتر همکاران شـعب و شـبکه 

فـروش روند پیشـرفت تداوم داشـته باشـد.

رئیس جدید شعبه معارفه شد:
بازدید قائم مقام و هیات همراه از شعبه طالقانی

قائـم مقـام بیمه دانـا و اعضای هیـأت همراه از شـعبه طالقانی 
این شـرکت بازدیـد کردند.

بـه گـزارش روابط عمومی بیمه دانا، حسـین حسـینی قائم مقام 
مدیـر عامل، حسـین غالمی سرپرسـت منطقه یـک و عباس رجبی 
رئیـس هیـات مدیره کانـون انجمن هـای صنفی نماینـدگان، ضمن 

بازدیـد از شـعبه طالقانی، بـا همکاران این شـعبه گفتگو کردند.
در این جلسـه ضمن تشـریح دیدگاه های شـرکت توسـط قائم 
مقـام مدیرعامـل، نظـرات چنـد تن از نماینـدگان شـعبه طالقانی در 
خصوص موارد مطروحه، درخواسـت ها و پیشـنهادات نیز مطرح شـد.

همچنیـن بـا عنایـت به حضـور حسـینی قائم مقـام مدیرعامل 
و سرپرسـت منطقـه یـک، مراسـم معارفـه “کـرد”، رییـس شـعبه 

طالقانـی نیـز برگزار شـد.
در حاشـیه ایـن مراسـم از زحمـات خانـم یزدانـی کارشـناس 
اشـخاص شـعبه طالقانـی توسـط قائـم مقـام مدیـر عامـل تقدیـر 

آمد. بعمـل 
در انتهای جلسـه، حسـینی قائم مقام مدیر عامل، ضمن بازدید 
از واحد خسـارت شـعبه طالقانی، نظرات ارشـادی خود را در خصوص 

افزایـش ارائه کیفیت خدمات رسـانی به بیمه گـذاران مطرح کرد.

مقدم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز:
باشـگاه هـای  پنجمیـن دوره جـام  اختتامیـه  مراسـم 
کتابخوانـی کـودک و نوجوان اسـتان البرز برگزار شـد

مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی البرز گفت:این اسـتان در سـال 
۹۹ در زمینـه تأسـیس باشـگاه هـای کتابخوانی رتبه پنجم کشـوری را 
دارد کـه ایـن رتبه با توجه به ظرفیتهای البرز قابلیت رشـد و ارتقاء دارد.

ناصر مقدم عنوان کرد:مراسـم اختتامیه پنجمین دوره جام باشـگاه 
هـای کتابخوانـی کودک و نوجوان اسـتان البرز،سـه شـنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ 
بـا حضـور مسـئولین فرهنگـی و کارشناسـان،برگزیدگان و تعـدادی از 

تسـهیلگران برگزار شد.
مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان البرز ضمـن تقدیر از 
کلیـه تسـهیلگران و اعضـای باشـگاه هـای کتابخوانـی اسـتان البرز و 
عوامـل اجرایـی ایـن برنامـه ملـی گفت اسـتان البـرز با تاسـیس ۱۸۶ 
باشـگاه کتابخوانـی در سـال ۱۳۹۹ رتبـه ۵ کشـوری در زمینه تاسـیس 
باشـگاه هـای کتابخوانـی را دارد کـه بـا توجه بـه ظرفیت اسـتان البرز 
قابـل رشـد و ارتقـاء مـی باشـد.مقدم بیـان داشـت:با توجـه بـه اتمـام 
فراینـد دریافـت آثار شـرکت کننـدگان پنجمین دوره جام باشـگاه های 
کتابخوانـی کـودک و نوجـوان اسـتان البـرز در مجمـوع ۵۵ فیلم کوتاه 
موبایلـی و ۹۹ نامـه بـه نویسـنده بـه دبیرخانه های پنجمیـن دوره جام 
باشـگاه هـای کتابخوانـی کـودک و نوجوان در ادارات فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی شهرسـتانهای اسـتان البـرز واصـل گردیـد که پـس از داوری 
هـای صـورت گرفتـه از برگزیدگان تقدیر می شـود.مدیر کل فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی اسـتان البرز درپایان اضافه کرد:در این مراسـم تعدادی 
از تسـهیلگران از اقدامـات اجرایـی باشـگاه های خـود صحبت کردند و 
تعـدادی از اعضـای باشـگاه ها نامـه های خود به نویسـندگان را قرائت 
کردنـد و در انتهـای مراسـم از ۹ برگزیـده بخـش نامـه به نویسـنده، از 
۷ برگزیـده بخـش فیلـم کوتـاه موبایلـی، از ۶ تسـهیلگر برگزیـده، از ۵ 
باشـگاه کتابخوانی برگزیده، از ۱ کتابفروشـی برگزیده و عوامل اجرایی 

ایـن برنامـه ملـی بـا اهدای لـوح تقدیـر و هدیه تجلیل شـد.
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گرگان- مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان گفت: ساالنه ۳۰ 
شبکه  بهسازی  برای  تومان  میلیارد 
گلستان  در  شهری  و  روستایی  برق 

هزینه می شود.
علی اکبر نصیری اظهار کرد: در 
ایام برگزاری کنکور نیروهای امدادی 
تا  هستند  باش  آماده  گلستان  برق 
امتحانی  های  حوزه  برای  مشکلی 

ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق گلستان در خصوص اعتبارات رفع 
افزود: ساالنه  فرسودگی های شبکه 
۳۰ میلیارد تومان بودجه برای بهسازی 
شبکه های برق شهر و روستا اعتبار 

داریم که جذب می شود.
برنامه  همچنین  کرد:  بیان  وی 
به  مسی  شبکه  تبدیل  برای  ای 
اساس  بر  که  دارد  وجود  خودنگهدار 
برنامه پنج ساله، سالی هزار کیلومتر 

شود  انجام  اگر  و  شده  بینی  پیش 
کمک  فرسودگی  رفع  و  پایداری  به 

خواهد کرد.
اپلیکیشن  به  اشاره  با  نصیری 
ین  ا نصب  با  گفت:  من،  برق 
نند  ا تو می  ن  کا مشتر پلیکشین  ا
و  شده  مند  بهره  خدمت  هشت  از 
همچنین خاموشی ها در آن اطالع 

رسانی می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 

سال  در  کرد:  اضافه  گلستان  برق 
گذشته هزار ماینر در استان کشف و 
در سال جاری هم تاکنون کشفیات به 

۳۰۰ دستگاه رسیده است.
برق  درصد   ۴۷ داد:  ادامه  وی 
در گلستان توسط شبکه خانگی، ۷.۶ 
درصد در بخش تجاری، ۱۶.۶ درصد 
در  درصد   ۱۹.۶ صنعت،  بخش  در 
در  درصد   ۸.۳۳ و  کشاورزی  بخش 

بخش عمومی مصرف می شود.

ساالنه ۳0 میلیارد برای بهسازی شبکه برق در گلستان هزینه می شود

پخش  ملی  کت  شر یر  مد
از  منطقه شاهرود  نفتی  فرآورده های 
استاندارد سازی ۸۵ درصد جایگاه های  

CNG در استان سمنان خبر داد . 
در  گفت:  عربعامری  اکبر  علی 
راستای تحقق حقوق شهروندی ، ارائه 
خدمات مطلوب به شهروندان، توجه 
به مقررات ایمنی و رعایت معیار های 
اداره استاندارد ، ۸۵ درصد جایگاه های 
اول  ماهه  سه  در  استان  در   CNG
 ۱۵ و  شده  سازی  استاندارد  امسال 
درصد نیز در حال اجرای آن هستند.

پخش  ملی  کت  شر یر  مد
فرآورده های نفتی منطقه شاهرود به 
فعال بودن ۲۵۶ نازل در جایگاه های 
سی ان جی استان اشاره کرد و یادآور 

دیسپنسر های  لیبراسیون  کا  : شد 
انجام و  استان  باب جایگاه  همه ۴۲ 
استاندارد  اداره  از  سالمت  گواهینامه 

دریافت شده است . عربعامری با بیان 
اینکه وضعیت جایگاه های استان از 
لحاظ  استاندارد سازی مطلوب است 

حفظ  و  ایمنی  تأمین  برای  افزود: 
از  پیشگیری  و  شهروندان  سالمت 
بروز حوادث غیرقابل پیش بینی، یک 
رعایت  عدم  علت  به  جایگاه  باب 
فنی،  و  ایمنی  استاندارد های  الزامات 
گاز  قطع  به  نسبت  و  خارج  مدار  از 
با  اقدام شد.عربعامری  جایگاه ها  این 
اشاره به فعالیت ۸ باب تاسیسات گاز 
مایع در استان گفت: استاندارد سازی 
این تاسیسات در دستور کار قرار دارد 
و با جایگاه هایی که اقدام به رعایت 

استاندارد نکنند، برخورد خواهد شد .
در حال حاضر ۴۳ باب جایگاه سی 
ان جی و ۷۸ جایگاه عرضه فرآورده های 
نفتی در منطقه شاهرود به هموطنان 

عزیز خدمات ارائه می دهند.

در منطقه شاهرود  استاندارد سازی شد  CNG 85 درصد جایگاه های

در  رسانی  گاز  کیلومتر   ۶۰ پروژه  اجرای  با 
شهرستان دزفول چرخ بیش از ۶۰ صنعت کوچک 

و بزرگ به حرکت در خواهد آمد.
علیرضا توفیق زاده رئیس اداره گاز شهرستان 
دزفول گفت: در راستای عمل به فرمایشات مقام 
معظم رهبری درخصوص مانع زدایی، محرومیت 
اقدام به اجرای پروژه ۵۲  زدایی و اشتغال زایی 

کیلومتر شبکه گاز رسانی به صنایع و مرغداری ها 
این شهرستان نمودیم.

گذشته  سال  اوایل  افزود:  ادامه  در  وی 
گذاری  شبکه  کیلومتر   ۵۲ نام  با  پروژه  این 
آغاز شد و با تعریف ۲۰ درصد اضافه کاری به 
بیش از ۶۰۰۰۰ متر رسیده که بخش زیادی از 
پایانی خود  پروژه درحال تست است و مراحل 

را می گذراند.
تاثیر  به  اشاره  ضمن  پایان  در  زاده  توفیق 
گفت:  منطقه  اشتغال زایی  در  پروژه  این  اجرای 
اعم  صنعت   ۸ است  توانسته  تاکنون  پروژه  این 
که  دارنماید  گاز  را  قارچ  پرورش  و  مرغداری  از 
با پایان یافتن می تواند چرخ بیش از ۶۰ صنعت 

دیگر را به حرکت در بیاورد.

با اجرای فاز اول به وقوع خواهد پیوست:
بیش از 60000 متر شبکه گازرسانی به صنایع و مرغداری های شهرستان دزفول



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1778- شنبه 12 تیر 61400 ورزش دنیای 

سمیه یزدانی قهرمان دوچرخه سواری ایران شد

سمیه یزدانی عنوان قهرمانی دوچرخه سواری زنان ایران را از آن خود کرد.
مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی زنان ایران در پارک جنگلی سرخه حصار 
برگزارشد. در روز نخست، رکابزنان در ماده استقامت جاده به رقابت پرداختند که در 
پایان سمیه یزدانی موفق شد عنوان قهرمانی در رده بزرگساالن را از آن خود کند.  در 

رده جوانان نیز  آریانا ولی نژاد قهرمان شد.
نتایج مسابقات به شرح زیر است:

*رده بزرگساالن
۱- سمیه یزدانی
۲-ماندانا دهقان

۳-فروزان عبدالهی
*رده جوانان

۱-آریانا ولی نژاد
۲- فاطمه دادگر
۳- حنانه دادگر

رییس فدراسیون بسکتبال:
با خاطیان تیم ملی بسکتبال برخورد می کنیم

رییس فدراسیون بسکتبال ضمن ابراز تاسف از اتفاقات اخیر در فرودگاه امام 
خمینی )ره( گفت: نباید اشتباه چند نفر را مغرضانه به کل تیم ملی تعمیم بدهیم.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، رامین طباطبایی در پی انتشار 
خبر حمل اقالم ممنوعه توسط بعضی از اعضای تیم ملی بسکتبال پس از بازگشت از 
اردوی تدارکاتی ژاپن، در فرودگاه حضرت امام )ره(، فدراسیون بسکتبال ضمن اظهار 
تاسف عمیق از این اقدام گفت: هیچگونه دفاعی از این تخلف نداشته و نخواهیم داشت.

رییس فدراسیون بسکتبال ادامه داد: برای ضرورت حفظ حریم اخالق و حرمت 
مراجع  طریق  از  موضوع  این  که  این  بازیکنان، ضمن  و  کادرفنی  شریف  اعضای 
مربوطه در حال رسیدگی است، این فدراسیون ضمن رد شایعات مغرضانه مرتبط با 
همه نفرات تیم و انتساب یک امر خالف واقع به کل تیم ملی، که متاسفانه بهانه ای 
برای جریان سازی رسانه های معاند فراهم کرده، موضوع را با حساسیت تحت بررسی 
داشته و روند رسیدگی را از مجاری قانونی پیگیری و هم زمان با قید فوریت در دستور 

کار کمیته انضباطی قرار داده است.
او افزود: از این رو با هدف حمایت از تیم ملی بسکتبال و نیاز به ایجاد آرامش و 
آماده سازی مطلوب این تیم برای حضور مقتدرانه در بازی های المپیک ژاپن که کسب 
سهمیه این رویداد ارزشمند و افتخارآفرین و قرارگرفتن بین ۱۲ تیم برتر دنیا از طریق 
مسیری بسیار دشوار و سخت با همت بازیکنان ارزنده تیم ملی به دست آمده است، 
به جهت صیانت از حریم اخالق و ورزش، انتظار داریم افراد و رسانه ها از پرداختن 

به حواشی، اتهام زنی و یا انتشار اخبار غیرموثق، در این زمان حساس اجتناب کنند.
طباطبایی تاکید کرد: مطمئن باشید فدراسیون بسکتبال پیگیری همه جانبه را در 
این شرایط خاص در دستور کار خود قرار داده است. لذا با توجه به هم گروهی ایران با 
مدعیان قدرتمند و اصلی بسکتبال جهان  در قرعه کشی و نیاز مبرم  به آمادگی و حفظ 
روحیه و انسجام  تیمی بازیکنان و کادر فنی، اعالم نتیجه کمیته انضباطی را به بعد از 

بررسی های کامل و جامع موکول می کند.
او در پایان گفت: تصمیم مناسب و برخورد جدی با خاطی یا خاطیان این موضوع 

در زمان مقتضی اتخاذ و اجرایی خواهد شد.

مربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد:
برای ملی پوشان کشتی ایران آرزوی موفقیت کنیم

کارشناس کشتی گفت: در آستانه المپیک توکیو هرگونه پیش گویی و پیش بینی 
نتایج ممکن است موجب تخریب روحیه ملی پوشان شود و بهتر است که با امید در 

مورد المپیک و نتایج آن صحبت کنیم.
»یداهلل اعتصامی« افزود: به طور حتم اگر ملی پوشان کشتی با تمام وجود مبارزه 
کنند و تحت تاثیر نام حریفان قرار نگیرند موفق خواهند بود و ضمن آنکه در اردوها 
و تورنمنت های مختلفی حضور داشتند و »علیرضا دبیر« رییس فدراسیون به اتفاق 
کمیته های فدراسیون در این زمینه برنامه ریزی و سرمایه گذاری و در مجموع حمایت 

الزم را برای آماده سازی ملیپوشان کشتی انجام دادند.
وی اظهار داشت: از این به بعد باید ببینیم که نمایندگان کشتی کشورمان در 
المپیک در رنکینگ در کجای جدول و با چه حریفانی روبرو خواهند شد. آنچه که 
مسلم است »غالمرضا محمدی« سرمربی تیم ملی کشتی آزاد و سایر اعضای کادر 
فنی تالش و زحمات زیادی داشتند و آرزو می کنیم که آزادکاران کشورمان بتوانند 

بهترین مدال ها را در المپیک توکیو بگیرند.
مربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد در خصوص نظرات برخی کارشناسان در مورد 
اینکه کشتی آزاد در سه وزن ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم شانس زیادی برای کسب مدال 
دارد، گفت: من هم با نظر کارشناسان هم عقیده هستم. در این سه وزن به طور قطع 
باید بتوانیم مدال بگیریم. »حسن یزدانی« را که نمی خواهیم با اینگونه صحبت ها بار 
روانی را روی او بیشتر کنیم اما او از شانس های مسلم کسب مدال است و ضمن آنکه 
او باید توجه داشته باشد که همه رقبا آماده هستند و تصور نداشته باشد که پیروزی های 
سهل و آسانی خواهد داشت و از او انتظار کسب مدال می رود و امیدواریم این اتفاق رخ 
دهد و با خوشرنگ ترین مدال به کشور بازگردد.وی ادامه داد: »محمدحسین محمدیان« 
نیز در وزن ۹۷ کیلوگرم در طول یک سال گذشته و در تورنمنت های مختلف نشان 
داده که کشتی گیری به اصطالح کشتی فهم است؛ یعنی اینکه در موقعیت های مختلف 
کشتی می داند چه عمل و عکس العملی داشته باشد و اگر در جایگاه خوبی در قرعه 
قرار گیرد و ضمن آنکه به نظرم تنها رقیب او »عبدالرشید سعداهلل یف« روسی است و 
اگر با او در یک جدول قرار نگیرد توانایی آن را دارد تا فینال المپیک نیز پیش بیایید.

اعتصامی ادامه داد: از سوی دیگر »امیرحسین زارع« در وزن ۱۲۵ کیلوگرم 
کشتی گیری است که جسارت و جنگندگی فوق العاده او ما را امیدوار می کند که در 
مقابل هر حریفی جنگنده باشد و اگر نیز شکستی را متحمل شود به سبب کم تجربگی و 
جوانی خواهد بود. به نظرم زارع با شجاعتی که دارد بباز راحتی نخواهد بود و امیدواریم 
که در توکیو شق القمر و کاری کند کارستان؛ حتی امیدواریم که خوشرنگ ترین مدال 

را در المپیک کسب کند.
این کارشناس کشتی کشورمان در خصوص سه وزن پایین ۵۷، ۶۵ و ۷۴ کیلوگرم 
نیز گفت: در این سه وزن کار سخت است و نمایندگان کشورمان باید اراده و عزم 
فوق العاده قوی برای پیروزی داشته باشند. شاید این نگاه وجود داشته باشد که جامعه 
و عالقمندان انتظاری از آنان ندارد و این بهترین فرصت است که نمایندگان این سه 
وزن تالش مضاعفی داشته و خودشان را نشان دهند و ضمن آنکه میدان المپیک را 
سخت نگیرند اما با ارادهای قوی و با جنگندگی برای پیروزی به مصاف حریفان بروند.

وی در خصوص حریفان نمایندگان کشتی آزاد کشورمان در المپیک نیز گفت: 
روس ها که فوق العاده هستند و هر ۶ آزادکاری را که با خود به توکیو می آورند عنوان دار 
جهان هستند و مشخصه مهم کشتی گیران روسی فهم و شعور آنان است که در لحظات 
مناسب تصمیم می گیرند از چه فنونی استفاده کنند. از سوی دیگر نمایندگان کشتی 
آزاد آمریکا و ژاپن نیز در برخی از وزن ها به دنبال مدال طال هستند. مغول ها در چند 
وزن مدعی هستند و حتی هندی ها که مانند ما در سه وزن برای کسب مدال تاکید 
داریم، آنها هم روی مدال ۲ یا ۳ نماینده خود حساب بازکرده اند و تک ستاره های 
کشتی آزاد از کشورهای گرجستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان 
و سایر کشورها میدان المپیک را برای همه مدعیان سخت می کند. میدان المپیک 
میدان ساده ای نیست و هر کسی که المپیک می رود با آمادگی کامل باید گام بردارد.

مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد در توصیه خود به نمایندگان کشتی آزاد و فرنگی 
در المپیک توکیو گفت: فکر می کنم که چه مربیان و چه کشتی گیران کار را زیاد برای 
خودشان سخت نگیرند، بنابراین میدان المپیک را باید مانند یک تورنمنت معمولی 
ببیند و بر این باور باشند که می توانند موفق باشند. کشتی گیرانی که در المپیک ها 
موفق بودند همانند »حسن یزدانی« که این تجربه را دارد، اگر میدان را سخت نگیرد 

و با داشته های خودش کشتی بگیرد می توانند موفق باشد.

باشگاه پورتو: طارمی فروشی نیست
باشگاه پورتو پرتغال اعالم کرد مهاجم 
ایرانی به همراه ۲ بازیکن دیگر به هیچ عنوان 

فروشی نیستند.
مهدی طارمی که ابتدای فصل گذشته از 
تیم »ریو آوه« پرتغال به تیم فوتبال پورتو این 
کشور نقل مکان کرده بود در فصل نخست 
و  داشت  چشمگیری  عملکرد  خود  حضور 
توانست در ۳۴ بازی ۱۶ گل را به ثمر برساند. 
طارمی همچنین با تیم فوتبال پورتو به 
عنوان نایب قهرمانی لیگ پرتغال رسید و تا 

مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا نیز صعود کرد. 
بعد از درخشش مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در لیگ پرتغال، تیم های زیادی 
خواهان به خدمت گرفتن پسر بوشهری فوتبال ایران شدند که باشگاه پرتغالی فروش 

این بازیکن را ممنون کرد. 
در این زمینه نشریه »آبوال« پرتغال خبر داد مهدی طارمی، اوریبه و مارچسین، 

سه بازیکن غیرقابل فروش پورتو به شمار می آیند.
قرارداد مهدی طارمی با تیم فوتبال پورتو ۵ ساله است. طارمی یکی از بازیکنان 
اصلی و ثابت تیم ملی فوتبال ایران به شمار می رود که در ۵۱ بازی ۲۴ گل را به 

ثمر رسانده است.

واکنش نوئل لوگرا به حذف از یورو2020؛
فوتبال همین است و انتقادات را می پذیریم

تیم ملی فرانسه را بسیاری مدعی شماره یک قهرمانی یورو ۲۰۲۰ می دانستند 
اما خروس ها خیلی زود و در یک هشتم نهایی با جام وداع گفتند. فرانسه تا دقایق 
پایانی ۳-۱ از سوئیس پیش بود ولی دو گل دریافت کرد و در ضیافت پنالتی ها 

بازی را واگذار کرد.
هنوز هم فرانسوی ها حذف تیم شان را باور ندارند. خیلی ها معتقدند فضای 
حاکم بر تیم ملی مناسب نبوده و درگیری و حاشیه اطراف تیم باال بوده است. برخی 
نیز معقدند هتل محل اقامت فرانسه در مرکز شهر بخارست، انتخابی اشتباه از سوی 
فدراسیون بوده است. روز قبل از بازی در این هتل جشنی برپا بود که باعث برهم 

خوردن تمرکز بازیکنان شد.
انتقادات گفت:»  نوئل لوگرا رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه در واکنش به 
وقتی برنده می شویم، همه چیز عالی بوده و برنامه ریزی ها به بهترین شکلش 
بوده ولی وقتی می بازیم، به یکباره از هر طرف انتقادات است که به ما وارد می 
شود. فوتبال همین است و انتقادات را می پذیریم ولی قبول ندارم که ما به خاطر 
اتفافات هتل شکست خوردیم. یعنی اگر هتل را عوض کرده بودیم، سوئیس آن دو 

گل را به ما نمی زد؟
با این حال تایید می کنم که محل تمرین تیم برای بازی با سوئیس مناسب 
نبود و اینجا مرتکب اشتباه شدیم. به وقت ناکامی ها باید در مورد دالیل فوتبالی 

حرف زد و سعی کنیم که اشتباهات در آینده تکرار نشوند.«

ادعای لوپاریزین:
راموس؛ نیامده حاشیه ساز شد

جی  اس  پی  بازیکنان  از  ای  دسته 
چندان  ایده  راموس  سرخیو  جذب  معتقدند 

خوبی نیست.
 RM“C پنجشنبه شب گذشته »رادیو
و  راموس  سرخیو  که  داد  گزارش   Sport
باشگاه پاری سن ژرمن برای امضای قراردادی 
دو ساله به توافق رسیده اند. قرارداد دو ساله 
با  مذاکره  در  راموس  های  شرط  از  یکی 
رئال مادرید برای تمدید قرارداد نیز بود که 
از سوی مدیران رئال رد شد و همچنین دو 

باشگاه لیگ برتری را که خواهان امضای قرارداد با مدافع کهنه کار اسپانیایی بودند 
را از میدان به در کرد.

هرچند راموس هنوز با پی اس جی قرارداد رسمی امضا نکرده ولی در اسپانیا 
نیز معتقدند شانس پیوستن او به این باشگاه ۶۰ درصد است و ۴۰ درصد نیز احتمال 

دارد او راهی منچسترسیتی شود.
نشریه لوپاریزین گزارش داد که در میان بازیکنان پی اس جی در مورد راموس 

اختالف نظر وجود دارد و به نوعی دو دستگی ایجاد شده است.
مخالفان راموس معتقدند که با آمدن او فضا برای کیمپبه مدافع ملی پوش 
باشگاه محدود خواهد شد و او به نیکمت تبعید می شود. دستمزد ۱۵ میلیون یورویی 
راموس نیز حل اختالف است و این دسته معتقدند چرا با تیاگو سیلوا سال گذشته 
به دلیل سن باال)۳۵( تمدید نشد ولی یک سال بعد راموس باید با ۳۵ سال سن 
و دستمزدی هنگفت جذب شود؟ جالب اینکه تیاگو راهی چلسی شد و با این تیم 

قهرمانی چمپیونزلیگ را جشن گرفت.
راموس که در رئال کاپیتان و رهبر تیم بود، هنوز به پی اس جی نرفته باعث 

اختالف در رختکن تیم شده است.

ستاره اسپانیایی با منچستر تمدید کرد
خوان ماتا با امضای قراردادی جدید، خود را یک سال دیگر به منچستریونایتد 

متعهد کرد.
خوان ماتا هافبک ۳۳ ساله اسپانیایی قراردادش با منچستریونایتد را یک سال 

دیگر تمدید کرد تا همچنان به فوتبالش در این باشگاه ادامه دهد.
باشگاه منچستریونایتد این خبر را اعالم کرد و عنوان داشت که ماتا نهمین 

فصل خود را در میان شیاطین سرخ تجربه خواهد کرد.
ماتا از ژانویه سال ۲۰۱۴ در عضویت باشگاه منچستریونایتد است و تاکنون 
در ۲۷۳ بازی برای شیاطین سرخ به میدان رفته و ۵۱ گل نیز به ثمر رسانده است. 
او تاکنون با منچستریونایتد یک قهرمانی در جام حذفی انگلیس، یک قهرمانی در 
جام اتحادیه انگلیس، یک قهرمانی در جام خیریه انگلیس و یک قهرمانی در لیگ 

اروپا را تجربه کرده است.
ماتا فصل گذشته به دلیل مصدومیت و نیز مشکالت شخصی تنها ۱۸ بازی 
برای یونایتد انجام داد ولی یکی از شش بازیکنی بود که عنوان بازیکن ماه را از 
آن خود کرد. ماتا، لوک شاو، پل پوگبا، برونو فرناندز، مارکوس راشفورد و ادینسون 
کاوانی فصل قبل توانسته بودند عنوان بهترین بازیکن ماه باشگاه را به دست بیاورند.

پیشنهاد بدترین باشگاه جهان به لیونل مسی!
لیونل مسی، که قراردادش با بارسا به پایان رسیده و اکنون بازیکن آزاد است، 

از بدترین باشگاه جهان پیشنهادی دریافت کرده است!
کاپیتان بارسلونا و آقای گل تاریخ این باشگاه در حال حاضر و پس از اتمام 
قراردادش در تاریخ ۳۰ ژوئن، بازیکن آزاد است. مسی که سال گذشته قصد ترک 
کاتاالن ها را داشت، پس از ماه ها مذاکره هنوز نتوانسته بر سر قرارداد جدید با این 

باشگاه به توافق برسد.
و وقتی که برنده شش توپ طالی جهان رسما بدون باشگاه و بدون شغل 
ماند، باشگاه کوچک ایبیس برزیل خواست تا شانس خود را در به خدمت گرفتن این 

فوق ستاره جهان فوتبال امتحان کند!
این باشگاه که در شهر رسیف برزیل واقع شده است به دلیل اینکه در سال 
های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ سه سال و یازده ماه را بدون چشیدن طعم پیروزی پشت سر 
گذاشت به عنوان بدترین باشگاه جهان شناخته می شود و نامش در کتاب رکوردهای 

گینس هم ثبت شده است.
آنها ۳۰۰ هزار فالوئر خود در توییتر را با انتشار پیشنهاد قراردادی ۱۵ ساله به 

مسی که بندهای خنده داری نیز داشت، حسابی سرگرم کردند.
طبق این قرارداد پیشنهادی مسی نمی تواند پیراهن شماره ۱۰ مورد عالقه 
خود را بپوشد، او الزم نیست گل های زیادی بزند و همچنین باید اعتراف کند که 

پله از دیگو مارادونای فقید، هموطن و سرمربی سابقش، بهتر است.
بندهای این قرارداد به شرح زیرند:

- قرارداد ۱۵ ساله که از اول جوالی سال ۲۰۲۱ آغاز می شود
- حقوق بر اساس کارایی )اگر او استحقاقش را داشته باشد(

- او نمی تواند گل های زیادی بزند
- او نمی تواند قهرمان شود

- او نمی تواند پیراهن شماره ۱۰ را بپوشد )به افتخار و یادمان مائورو شامپو 
این پیراهن بایگانی شده است(

- او سه بار باید جلوی آینه قسم بخورد که پله بهتر از مارادونا است
مسی که اکنون سرگرم رقابت های کوپا آمه ریکا است، هنوز پاسخی به این 

پیشنهاد سخاوتمندانه نداده است!

یک بازیکن پیشین تیم ملی 
و  بهترین  ایران  فوتبال می گوید 
قوی ترین تیم آسیا است و فرقی 
ندارد با چه تیمی در انتخابی جام 

جهانی بازی کند.
قرعه کشی  درباره  قاسم پور،  ابراهیم 
انتخابی جام جهانی در قاره آسیا و رضایت 
گفت:  ایران  ملی  تیم  قرعه  از  کارشناسان 
گروه  کدام  در  که  نداشت  تفاوتی  نظرم  به 
نهایی  بازی های  در  که  چرا  بگیریم  قرار 
هیچ دیداری، ساده نیست. از طرفی در بین 
هر دو گروه، ما قوی ترین تیم آسیا هستیم. 
بازیکنان با کیفیت ما و لژیونرهای ما با تجربه 
و خالقیت خود ایران را به بهترین تیم آسیا 

تبدیل کرده اند.
ایران  رقیبان  از  خود  تحلیل  در  او 
دنبال  به  تیم ها  همه  کرد:  اظهار  آسیا  در 
بازی  توان  تمام  با  و  هستند  خود  منافع 
کره جنوبی  من  اعتقاد  به  کرد.  خواهند 
است.  گروه  این  در  ما  رقیب  قوی ترین 
ما با سایر این تیم ها هم بازی کردیم اما 
همین  به  نیستند.  ما  از  قوی تر  یک  هیچ 
به قول خوزستانی ها  فوتبال بسته و  دلیل 
فوتبال چرکی را به نمایش می گذارند. اگر 
برنامه ای برای رسیدن به گل داشته باشیم 
موفق می شویم اما همیشه چون برنامه ای 

نیست، دچار مشکل شده ایم.
ایران  ملی  تیم  پیشین  بازیکن  این 
افزود: کره  ملی کره جنوبی  تیم  به  اشاره  با 
که  چرا  است  ما  رقیب  قوی ترین  جنوبی 
فوتبال جدیدتری بازی می کند، از علم روز 
دنیا بهره مند است و یک تیم صاحب سبک 

در آسیا است.
در  اسکوچیچ  ابقای  درباره  قاسم پور 
که  بحث هایی  و  ملی  تیم  سرمربی  سمت 

فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی به 
راه انداخته بود، تصریح کرد: سیاست در همه 
چیز نفوذ کرده است. فدراسیون قصد داشت 
به این شکل دیدگاه و نظر افکار عمومی را 
ارزیابی کند و وقتی دید اکثرا موافق ابقای 
تا  را گرفت  تصمیم  این  اسکوچیچ هستند، 
کوزه ها  و  کاسه  داشت،  وجود  مشکلی  اگر 

سر آن خرد نشود.
او با صراحت اذعان کرد: من یکی از 
کسانی بودم که از اسکوچیچ انتقاد می کردم. 
شاید االن هم موافق او نباشم ولی نظر من 
این بود که وقتی کی روش رفت باید یک مربی 
بهتر را می آوردیم که طبیعتا هزینه بیش تری 
را به دنبال داشت و به نیمکت ایران هم وزن 

می داد اما با وضعیت مالی فدراسیون فوتبال 
این اتفاق رخ نداد. بر همین اساس اسکوچیچ 
با توجه به قراردادش بهترین گزینه است و 
االن هم شناخت بیشتری نسبت به تیم پیدا 

کرده و ترکیب تیمش را می داند.
این کارشناس فوتبال درباره عملکرد 
ایران با اسکوچیچ در مرحله نهایی انتخابی 
جام جهانی گفت: این موضوع به امکانات 
باید  می گردد.  باز  تیم  آماده سازی  روند  و 
را  خوبی  اردوهای  و  تدارکاتی  بازی های 
است  کوتاه  خیلی  زمان  کنیم.  پیش بینی 
و باید از همین امروز شروع کرد. اگر این 
عجیبی  انتظار  می کنم  فکر  بیفتد،  اتفاق 
به  را  بهتری  کیفیت  ملی  تیم  که  نیست 

صورت  به  زمان  از  باید  بگذارد.  نمایش 
بهینه استفاده کنیم.  

او درباره مشخص نبودن نحوه برگزاری 
مسابقات به صورت رفت و برگشت یا متمرکز 
گفت: هر کدام مزیتی دارد. اگر بازی ها متمرکز 
باشد و به طور مثال امارات را به عنوان میزبان 
انتخاب کنند، برای ما بد هم نمی شود. امارات 
آش دهان سوزی هم نیست. از طرفی در رفت 
و آمد نیستیم و بازیکنان هم در حالت اردو در 
اختیار کادرفنی هستند و نظارت خوبی روی 
تیم خواهد بود. ما در بازی های اخیر که در 
پیروزی  به  بود،  متمرکز  به صورت  بحرین 
و  قدرتمند هستیم  ما  در هر حال  رسیدیم. 

مشکلی نداریم.

رقیبان ما با تمام توان آماده می شوند؛

پیشکسوت فوتبال ایران: قوی ترین تیم آسیا هستیم

یران  ا فوتبال  پیشکسوت  یک 
اختیار  آسیا  کنفدراسیون  اگر  گفت: 
قرعه کشی را به ما می داد، از این بهتر 
خودمان  برای  را  قرعه  نمی توانستیم 

برداریم.
ه  ر با ر د نی  ا جر مها حشمت 
جام  مقدماتی  دوم  مرحله  قرعه کشی 
کنفدراسیون  اگر  کرد:  اظهار  جهانی 
آسیا اختیار قرعه کشی را به ما می داد، 
از این بهتر نمی توانستیم قرعه را برای 
خودمان برداریم. فقط باید می گفت اگر 
دوست دارید کره را هم بردارید و هند یا 

پاکستان را به جای آن بگذارید.
او ادامه داد: باتوجه به این حریفان 
دیگر بحثی وجود نخواهد داشت، چون 
به جز کره همه حریفان ما در غرب آسیا 
هستند و این تیم ها در چند سال اخیر 

بارها با ما بازی کردند و قبل از بازی 
از ما شکست خورده اند.  از نظر روحی 
پیشینه فوتبال ما نشان داده نسبت به 
این تیم ها برتری داریم. در گروه دوم 
آسیا  غرب  از  عمان  و  عربستان  فقط 

هستند و گروهی به مراتب سخت تر از 
این گروه است.سرمربی سال های دور 
اسکوچیچ  حفظ  درباره  ایران  ملی  تیم 
حفظ  برای  فدراسیون  تصمیم  گفت: 
اسکوچیچ منطقی و عقالنی بود، چون 

در مدت کوتاه نمی توانستیم دگرگونی 
بازی های  در  ما  بیاوریم.  وجود  به 
تیم  مربیان  که  دیدیم  تیم ملی  گذشته 
ایران در خط  ملی متوجه نقطه ضعف 
دفاع شدند. تنها چیزی که احتیاج داریم 
دیدار  دو  یا  یک  باید  و  است  آرامش 
تدارکاتی هم با یک تیم  قدرتمند و یک 
تیم متوسط بازی کنیم و نقاط ضعف و 

قوت مان را بررسی کنیم.
را  مشکالت مان  کرد:  اضافه  او 
و  کردیم  لمس  منامه  بازی های  در 
وضعیت تیم ملی را می دانیم. برای رفع 
آن مشکالت باید بازی های تدارکاتی و 
اردوهای کوتاه مدت برگزار کنیم. دور 
اول  دور  از  جهانی  جام  مقدماتی  دوم 
امید خدا می توانیم  به  و  است  آسان تر 

به جام جهانی صعود کنیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیشابور
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد۱و۳وقانون تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی نیشابور 
مورد رسیدگی وتصرفات مالکانه وبالمعارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده 
است جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد امالک متقاضیان واقع در 

حوزه ثبتی نیشابور بخش ۱۲ پالک ۴۰ اصلی
 الف( ۵ فرعی آقای مهدی باری فرزند برات نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۱۱۸ متر مربع واقع در اراضی نوغان خریداری از مالک رسمی خانم طاهره 

ساالری برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۲۴۴۳ 
ب( ۵ فرعی آقای مهدی باری فرزند برات نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۱۱۸ مترمربع واقع در اراضی نوغان خریداری از مالک رسمی خانم طاهره 

خانم ساالری برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۲۴۴۴
 لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
داشته  اعتراض  اعالم شده  آرای  به  ذینفع  اشخاص  در صورتیکه  تا  الصاق  هیات 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ودرروستاها از تاریخ الصاق در محل تادوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 
از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته  ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی 

نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب 
را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و 
نسبت به امالک در جریان وفاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را بصورت اختصاصی منتشر می نماید. ت
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

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

تعیین  قانون  موضوع  هیئت   ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۱۶ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
 ۲۲۳۸ شناسنامه  به  تیغ  جهان  فرامرز  خانم   / آقای  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
پرونده  کالسه  متقاضی  غالمرضا  فرزند  گرگان  از  صادره   ۲۱۲۲۶۷۸۴۱۰ کدملی 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۷۴ در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت ۱۶۶/۳۵ متر مربع از پالک ۸۹- اصلی واقع در اراضی خرگوش 
تپه بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از 
این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم 

دادخواست را به این اداره ارائه نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

حجت اهلل تجری 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان 

م / الف ۷۲۱۲

سرمربی سابق تیم ملی ایران:

دور دوم مقدماتی جام جهانی از دور اول آسان تر است!

سرپرست کمیته مسابقات سازمان 
لیگ از رایزنی این سازمان برای برگزاری 
مسابقات هفته های پایانی لیگ برتر با 

حضور تماشاگران خبر داد.
گفت وگویی  در  مهدی  سهیل   
برگزاری  احتمال  به  اشاره  با  تلویزیونی 
با حضور  فوتبال  بیستم  لیگ  مسابقات 
تماشاگران اظهار داشت: تمایل داریم که 
مسابقات هفته پایانی با حضور هواداران 
برگزار شود اما نهایی شدن این تصمیم 
به مسووالن فدراسیون و رایزنی آنان با 
مدیران وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا 

بستگی دارد.
پیکان  بازی  رای  درباره  مهدی 
نیز  آن  استیناف  درخواست  و  سایپا  و 
عنوان کرد: ما کمیته برگزاری مسابقات 
هستیم و ارکان کمیته استیناف خارج از 
سازمان لیگ و در مجموعه فدراسیون 
فوتبال هستند. امیدواریم این فضا هرچه 
زودتر فراهم شود و رای این مسابقه هم 

اعالم شود. 
او در پاسخ به این سوال که سوپر 
چه  بیستم  فصل  در  ایران  فوتبال  جام 

زمانی برگزار خواهد شد افزود: برای فصل 
آینده هم مسابقات تیم ملی مشخص شده 
و موضوع اصلی اردوهای تیم ملی است؛ 
باید ببینیم برنامه ریزی سرمربی تیم ملی 
و فدراسیون فوتبال چگونه خواهد بود. ۶ 
روز بعد از بازی با عراق، نمایندگان  ما در 

آسیا بازی دارند و اگر به مرحله بعد بروند 
با کره بازی  از بازی  ۷ روز بعد و پس 
خواهند داشت، فشردگی مسابقات شرایط 

را برای ما سخت  کرده است.  
فوتبال  لیگ  سازمان  سرپرست   
شروع  دقیق  تاریخ  خصوص  در  ایران 

فصل جدید لیگ عنوان کرد: برنامه ما 
برای شروع لیگ اول یا دوم مهرماه است، 
امیدواریم که بتوانیم در این تاریخ لیگ 
را شروع کنیم، چون اگر نتوانیم لیگ را 
در تاریخ مقرر شروع کنیم، اردوهای تیم 
ملی را پیش رو خواهیم داشت و مهرماه 

فشرده ای روبه روی ما خواهد بود. 
وی این را هم گفت: برنامه ریزی  
لیگ را متناسب با برنامه های تیم ملی 
انجام می دهیم. در لیگ فضای برابری 
خواهیم داشت و هیچ تفاوتی بین تیم ها 
تیم  بین المللی  مسابقات  در  اما  نداریم. 
ملی و نمایندگان کشورمان خط قرمز ما 
هستند و باید سعی کنیم حداکثر شرایط 
را فراهم کنیم. سرپرست کمیته مسابقات 
سازمان لیگ در پایان خاطرنشان کرد: 
بازیکنان فوتبال ایران از طوالنی شدن 
لیگ و جام حذفی خسته شدند. ما نیز 
از این شرایط خسته شدیم اما چاره ای 
نداریم زیرا می دانیم به چه دلیلی لیگ 
به  بتوانیم  که  امیدواریم  شد.  طوالنی 
یک مسیر منطقی برگردیم و برنامه ریزی 

درستی داشته باشیم.

سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ:

احتمال برگزاری بازی های لیگ با حضور تماشاگران وجود دارد



7 هنگسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1778- شنبه 12 تیر 1400 فر

سیدحسن شهرستانی، مدرس دانشگاه در مراسم بزرگداشت 
مولوی گفت: موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت را 
آشتی داد و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد 

مناقشه بوده است.
مهر، مراسم بزرگداشت مولوی با حضور غالمرضا امامی و 
سید حسن شهرستانی، به میزبانی حسن نورانی در خانه فرهنگ 

پندار برگزار شد.
غالمرضا امامی نویسنده و مترجم در ابتدای این مراسم، به 
شرح بیاناتی درباره اندیشه و جهان بینی موالنا پرداخت و با اشاره 
به برخی اشعار موالنا، تعریفی از عرفان ارائه و مراحل آن را از 

دیدگاه این شاعر برشمرد.
این مترجم مولوی را خداوندگار عشق نامید و با بیان اینکه 
نام موالنا با نام شمس تبریزی گره خورده و همه این دو را در کنار 
یکدیگر می شناسند، گفت: دیگرانی همچون برهان الدین ترمذی، 
صالح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی نیز در سیر عرفان و سلوک 
مولوی تاثیرگذار بوده اند. به طوری که به تعبیر خود موالنا برای او 

شمس آفتاب، صالح الدین ماه و حسام الدین ستاره است.
امامی در پایان سخنانش گفت: امیدوارم نه فقط اسم موالنا 

بلکه رسم او برای دوستدارانش مورد تاکید و توجه باشد.
حسن شهرستانی مدرس دانشگاه و رئیس سابق کتابخانه 
ملی ایران نیز به عنوان سخنران بعدی این برنامه، صحبت از 

موالنا را کاری سهل و ممتنع خواند.
وی موالنا را ادیبی هنرمند و جامع علم و عقل و عشق 
دانست و گفت: کمتر ادیبی بین ادبای اهل عرفان می توان یافت 

که جامعیت به این گستردگی در وجودش باشد.
این پژوهشگر گفت: کار موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت 
و حقیقت بوده و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان 
مورد مناقشه بوده است. موالنا خدای تمثیل بوده و پیچیده ترین 
مفاهیم را هوشمندانه در لفافه و در قالب بیان ساده تمثیلی به 

مخاطب ارائه می کند.
خوانش ابیاتی از نی نامه موالنا و تقدیر از حسن شهرستانی 

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قائم شهر 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 

امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگر کال پالک ۲۵ اصلی بخش ۱۶ 
۱۷۵۹۵ فرعی به نام آقای حسن زینتی نسب به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۱۴۰/۳۸ متر مربع خریداری 

بدون واسطه از آقای عبداله زینتی مالک رسمی 
۱۷۵۹۵ فرعی به نام آقای بهروز زینتی کفشگر کالئی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۱۴۰/۳۸ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از آقای عبداله زینتی مالک رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به  تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ 
آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده 
واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

رحمت لمانی فادیکالئی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر 

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
نامه قانون تعیین تکلیف  سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۲۰۰۰۸۶۸ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ایمان فرجی درویشانی به شماره ملی ۲۱۷۰۰۰۱۳۳۶ فرزند 
باقر در ۵ دانگ و ۲۴ سیر و ۸ مثقال مشاع عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک 
با بنای احداثی به مساحت ۱۰۱/۰۲ متر مربع از پالک ۲۸- اصلی به  قطعه زمین 
کالسه ۶۳۱/۹۹ واقع در اراضی نکابخش ۹ ثبت نکا که مقدار ۱۵ سیر و ۸ مثقال مشاع 
عرصه وقف می باشد خریداری شده از آقای سید مهدی عزیزی محرز گردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه اگهی : ۱۱۴۷۸۵۱

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

امیر خندان رباطی 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا 

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
نامه قانون تعیین تکلیف  سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۲۰۰۰۸۶۸ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ایمان فرجی درویشانی به شماره ملی ۲۱۷۰۰۰۱۳۳۶ فرزند 
باقر در ۵ دانگ و ۲۴ سیر و ۸ مثقال مشاع عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک 
با بنای احداثی به مساحت ۱۰۱/۰۲ متر مربع از پالک ۲۸- اصلی به  قطعه زمین 
کالسه ۶۳۱/۹۹ واقع در اراضی نکابخش ۹ ثبت نکا که مقدار ۱۵ سیر و ۸ مثقال مشاع 
عرصه وقف می باشد خریداری شده از آقای سید مهدی عزیزی محرز گردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 

از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه اگهی : ۱۱۴۷۸۵۱

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

امیر خندان رباطی 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا 

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
نامه قانون تعیین تکلیف  سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۲۰۰۰۸۷۱ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم افسانه علی نژاد سفید کوهی به شماره ملی ۲۰۹۳۷۳۹۶۱۵ 
فرزند صفرعلی در ۵ دانگ و ۲۴ سیر و ۸ مثقال مشاع عرصه به انضمام ششدانگ 
اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹۹/۷۰ متر مربع از پالک ۲۸- اصلی 
به کالسه ۶۴۸/۹۹ واقع در اراضی نکابخش ۹ ثبت نکا که مقدار ۱۵ سیر و ۸ مثقال 
مشاع عرصه وقف می باشد خریداری شده از خانم فیروزه روخ فروز محرز گردیده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

امیر خندان رباطی 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا 

شناسه آگهی ۱۱۵۱۳۳۶

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قائم شهر 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 

امالک متقاضیان واقع در قریه کفشکر کال پالک ۲۵ اصلی بخش ۱۶
۱۱۳۴۶ فرعی به نام خانم سیده فاطمه قربانی نسبت به ۲۰۳ سیر و ۴ مثقال 
مشاع از ۲۴ سیر ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است قسمتی از 
پالک ۱۱۳۴۶ فرعی از ۲۵ اصلی بخش ۱۶ به مساحت ۲۶۶/۳۰ متر مربع خریداری 

مع الواسطه از وراث آقای علی نادری مالک رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواستب ه اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محجل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده ۱۳ 
آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده 
واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی حدید حدود مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه اگهی ۱۱۴۹۴۹۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

رحمت سلمانی قادیکالئی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قائم شهر 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 

امالک متقاضیان واقع در قریه کفشکر کال پالک ۲۵ اصلی بخش ۱۶
۱۷۵۶۲ فرعی به نام آقای اصغر یعقوبیان کفشگری نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۳۴۵/۸۶ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از آقای صفر علی یعقوبیان مالک رسمی 
۱۷۵۶۲ فرعی به نام آقای علی یعقوبیان کفشگری نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۳۴۵/۸۶ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از آقای صفر علی یعقوبیان مالک رسمی 
۱۷۵۶۲ فرعی به نام آقای اسماعیل یعقوبیان کفشگری نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۳۴۵/۸۶ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از آقای صفر علی یعقوبیان مالک رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواستب ه اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محجل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده ۱۳ 
آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده 
واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی حدید حدود مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه اگهی :۱۱۴۷۳۳۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

رحمت سلمانی قادیکالئی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر 

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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۱۱۳۹ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم مریم اسفندیاری 
یکباب  ششدانگ  در  کاشمر  از  صادره   ۱۱۵۰ شناسنامه  شماره  به  غالمرضا  فرزند 
ساختمان به مساحت ۱۵۶/۵۵ متر مربع از پالک ۱۸۹ فرعی از ۳۰۲۶ اصلی واقع در 
بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان نیازمند ۳۱ خریداری از مالک رسمی آقای 
/ خانم مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسب به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۰۹۷۸ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم نجمه تظیف فرزند 
محمدرضا به شماره شناسنامه ۴۵۱۸ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۱۴۷/۶۶ متر مربع از پالک ۱ فرعی از ۱۳۳۹ اصلی واقع در بخش یک 
شهر کاشمر به آدرس ۱۵ خرداد خریداری از مالک رسمی آقای / خانم ورثه سید علی 
محمد حسینی یزدی احدی از ورثه سید هاشم حسینی یزدی محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسب به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
عدم وصول  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۰۹۶۷ شماره  رای  برابر 
ثبتی  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم هادی عارف 
فرزند مجید به شماره شناسنامه ۹۲۶ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۱۴۵/۶۹ متر مربع از پالک ۱ فرعی از ۱۳۲۹ اصلی واقع در بخش یک 
شهر کاشمر به آدرس خیابان ۱۵ خرداد ۵ خریداری از مالک رسمی آقای / خانم ورثه 
سید علی محمد حسینی یزدی احدی از ورثه سید هاشم حسینی یزدی محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسب به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۰۷۰۲ و ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۰۷۰۳ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای / خانم صالح مخدومی فرزند علی به شماره شناسنامه ۰۸۹۰۰۷۴۹۹۲ 
صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و زهرا معصوم زاده 
فرزند محمود به شماره شناسنامه ۰۸۹۰۲۵۲۱۲۲ صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۶/۳۵ متر مربع از پالک ۲۱۹۸ اصلی واقع 
در بخش یک کاشمر به آدرس خیابان ۱۵ خرداد ۱۰/۲ خریداری از مالک رسمی آقای 
/ خانم اشرف دربانیان و هادی شکوری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسب به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آگهی حصر وراثت 
خانم فاطمه محمدی دارای شناسنامه شماره ۴۵۲۹۹۵۰۰۹۳ به شرح دادخواست 
و جنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از  به کالسه ۲۹۲/۴۰۰/۷ 
توضیح داده که شادروان نجفعلی محمدی فرزند عباسعلی و گل خندان به شناسنامه 
شماره ۵۲۳ در تاریخ ۴۰۰/۲/۳۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

آنمرحوم منحصر است به : 
یاسین محمدی فرزند نجفعلی و قدمخیر به کد کلی ۴۵۲۹۹۷۰۹۶ متولد ۱۳۶۵ 

فرزند متوفی
متولد   ۴۵۲۹۹۴۶۷۳۸ ملی  کد  به  قدمخیر  و  نحفعلی  فرزند  محمدی  فرحناز 

۱۳۶۱ فرزند متوفی 
بهاره محمدی فرزند نجفعلی و قدمخیر به کد ملی ۴۵۲۰۰۰۴۳۶۵ متولد ۱۳۶۷ 

فرزند متوفی
متولد  ملی ۴۵۲۰۱۰۵۰۵۶  کد  به  قدمخیر  و  نجفعلی  فرزند  یاسمن  محمدی 

۱۳۷۸ فرزند متوفی
گلناز محمدی فرزند نجفعلی و قدمخیر به کد ملی ۴۵۰۰۸۹۷۵۱۸ متولد ۱۳۶۰ 

فرزند متوفی
متولد   ۴۵۲۹۹۵۰۰۹۳ ملی  کد  به  قدمخیر  و  نجفعلی  فرزند  محمدی  فاطمه 

۱۳۶۳ فرزند متوفی 
قدمخیر علی محمدی فرزند جوانمیر و شاصنم به شماره شناسنامه ۵۴۷ متولد 

۱۳۴۲ همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنا مه ای از متوفی نزد وی می باشد از 
تاریخ نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

         دفتر شعبه هفتم شورای حل و اختالف شهرستان ایالم  
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تصویری از پرویز خائفی )نفر نشسته( در دیدار با عده یی از اهل قلم 
اختصاصی دنیای جوانان

حل کن مرا ای عشق
ای تیزاب افسونگر

پانته آ صفایی

بیش از تمام رنگ هایت رنگ کاشی را...
بیش از تمام لحظه ها وقتي تو باشی را...

روزی زنی در عهد شاه عباس عاشق کرد
سر پنجه های روح یک معمارباشی را

آن وقت شعر و رنگ و موسیقی به هم آمیخت
پوشاند اسلیمی تن عریان کاشی را

حاال دوباره اصفهان آبستن است ای عشق!
تندیس زیبایی که از من می تراشی را

روح مرا سوهان بکش چکش بزن بشکن
بیرون بریز از من هواها را حواشی را

حل کن مرا ای عشق ای تیزاب افسونگر!
ذرات جانم تشنه هستند این تالشی را!

از نغمه ها آوازهای اصفهانت را...
بیش از تمام رنگ  هایت رنگ کاشی را...

از چـاپ »حصـار«، نخسـتین 
مجموعه شـعری من )سـال۱۳۴۲( 
و پیـش از آن شـعر های سـال های 
در  می گـذرد.  سـال ها  دبیرسـتان 
ایـن فاصلـه بـر مـن و شـعر امروز 
روزگاری ُپرفـراز و نشـیب گذشـته 
اسـت، اینک نیز سـر آن نـدارم که 
حکایت هـا را بـه حـوزه شـکایت ها 
بکشـانم؛ امـا ناگزیر، بیان چند نکته 

ضـرورت دارد. 
در مسـیر این سـال ها گروهی 
سـخت بـر مـن تاختنـد که چـرا بر 
گرفتـه  خـرده  شـعر  بـازار  آشـفته 
ام؟ چـرا زمانـی از فریـدون توللـی 
حمایـت کـرده ام و چـرا بـر دیوان 
حافـظ بـه روایـت فالن شـاعر نقد 
نوشـته ام و چرا هـای دیگـر. پی آمد 
این جسـارت ها را تاوانی گران دادم 
بسـیار  ناسپاسـی های  مشـمول  و 
شـدم؛ اّمـا کرامـت تأییـد بزرگانـی 
اندیشـمند  و شـاعر  نظـر  صاحـب 
تسـکین  مرهمـی  را  گرانـم  زخـم 

دهنـده بـود و من امروز شـرمنده و 
سپاسـگزار همگی آن بزرگوارانم، و 
از طرفی کیسـت کـه نداند قضاوت 
نهایـی با زمانه اسـت و بس. من از 
همـان آغـاز کار بـا قبـول ضرورت 
و  خـط  امـروز،  شـعر  در  تحـّول 
مسـیر مشخصی داشـته و دارم؛ اّما 
امـروز کـه هـم پیرسـال و ماهـم و 
هـم گـذِر بـی وفایی ها پیـرم کرده 
اسـت، اشـاره بـه نکته هـای چنـد 

الزم اسـت: 
دوره  در  جهـت  دو  بـه    .۱
هایـی خاص به شـیوه غزل بیشـتر 
فطـرت  یکـی  پرداختـه ام؛  حـد  از 
گـروه  اقبـال  و  بـود  غزل پسـندم 
و  هنرشـناس  مـردم  از  کثیـری 
دوسـتدار غزل و یکـی ناهنجاری و 
آشـفته بازار گفته هایی به نام شـعر 
نـو. اّما همیشـه کوشـیده ام از غزل 
مصنـوع و غـزل به اصطـالح نو که 
بـا مضامین تکراری یـا بدعت های 
نامطلوب اسـت پرهیز کنم. همیشه 

گفتـه ام غـزل بـر معیـار اسـتواری 
بیـان حافـظ و مضامیـن و معانـی 
و مفاهیـم امـروز می توانـد در کنـار 
شـعر امـروز جایگاهـی شایسـته و 

جاودانه داشـته باشـد. 
۲.  سـخن اسـتوار و فاخـر و 
سـخته را کـه میـراث حافظ اسـت 
سـخت دوسـت می دارم و همیشـه 
بـر آن بـوده ام در هـر قالـب بیانی 
تـا آنجـا کـه برداشـت های انتزاعی 
و حّسـی از طبیعـت و ُکّل هسـتی، 
در  نشـود،  دسـتاویز  ایـن  فـدای 
سـاختار شـعرها از ایـن دلبسـتگی 
در تجلّی نمادین شـعرم بهره گیرم. 
هنـر  بـرای  هنـر  شـعار    .۳
مـد  بـرای مـردم هرگـز  یـا هنـر 
محـرک  نـوع  هـر  و  نبـوده  نظـر 
برانگیزاننـده در هـر موقعیت زمانی 
و مکانـی و مکانـی مایـه سـاخت و 
پرداخـت یـک شـعر شـده اسـت. 
خصلت هـای  ابعـاد  و  انسـان 
او  گونـة  گونـه  حالـت  و  انسـانی 

محور نگرش شـاعرانه بوده اسـت، 
امـا همیشـه بـا نگریسـتن در خـود 
بـه جهان بینی انسـانی رسـیده ام و 
کوشـیده ام صداقتم را فدای سخن 
مصنـوع نکنـم و هـرگاه ناخواسـته 
بـه کالم مصنـوع درغلتیـده ام بـه 
مـدد مهارت هـا سـاختارهای فاقـد 
خلـوص  را رنـگ و بـوی و روی 

شـاعرانه داده ام. 

فواصـل  در  اگرچـه  شـعرها 
زمانـی مختلـف سـروده نشـده اّمـا 
در  تکاملـی  سـیطره  زیـر  هرگـز 
نحـوة دگرگونـی قالب هـای بیانـی 
متـداول  ناآگاهانـة  تقلیدهـای  بـا 
تفـاوت بنیادی داشـته اسـت. آنچه 
معیـار بوده غیـر از فطرت و ماهیت 
براسـاس  بیانـی  تحـّول  شـعری 
قالب هـای مـورد پذیـرش گوینـده 

بـوده اسـت. 
۴.  از سلطة واژه ها، ترکیب ها 
و جمله هـای موسـمی و بخشـنامه 
موجـب  گاه  کـه  مجلـه ای  و  ای 
شـهرت های کاذب و مقبولیت های 
محـدوده ای و محفلـی بوده در حّد 

تـوان پرهیز جسـته ام.
۵.  قطعـات ایـن کتـاب )یاد و 
بـاد( گرچـه در قالب هـای متفـاوت 
اسـت؛ امـا در هـر تشـکل شـعری 
حفـظ  بـر  گوینـده  فکـری  بنیـاد 
انعطاف پذیـری معیارهـای تجربـی 
زبان و دسـتور زبان فارسـی اسـت. 
تحـّول در ایـن معیارها تـا آنجا که 
ذهنـی  پیوندهـای  بُـرش  موجـب 
و عاطفـی و حسـی میـان گوینـده 
و خواننـده نشـود مبنـای کار بـوده 
شکسـته  اوزان  در  آنچـه  اسـت. 
اسـت بـا نوعـی آزادی برگرفتـه از 
امکانات گسـترده عروضی فارسـی 
همـراه بوده اسـت و بی هیچ شـرح 
و بسـطی اتـکاء گوینده بـه دریافت 

و ذهنّیـت خواننـده اسـت. غزل هـا 
زاییـده حـاالت و نگرشـی خـاص 
بـوده و مضمـون و معنـی بـا قالب 
غـزل بیشـتر الفـت داشـته اسـت، 
مظـروف خـود، ظـرف را یافتـه و 
روزهـا،  محصـول  هسـت  آنچـه 
مـن  عمـر  سـال های  و  لحظه هـا 
اسـت. نکتـه ایـن جاسـت کـه بـا 
معیـاری کـه از غزل حافـظ و غزل 
زمانـه دارم کوشـیده ام کمتـر غزل 
بـد بگویـم. گوینـده و خواننـده هر 
دو فارسـی زبان انـد و شـعر در هـر 
قالـب نوعـی رابطه حّسـی و هنری 

اسـت همـراه بـا همزبانی.  
شـعر  منتقـد  ننـده  خوا   .۶
مـن بایـد صادقانـه، بـی طرفانـه، 
بـا عقیده هـا  بـا ذهنیتـی منطبـق 
ی  فت هـا یا ر د و  سـلیقه ها  و 
تجربـی مـن بـه داوری آنچـه در 
محـک  و  بپـردازد  دارد  رو  پیـش 
در  را  روز  متـداول  نوآوری هـای 
حـوزه خصوّصیت هـای شـعر، معیاِر 

ندهـد.  قـرار  سـنجش 
۷.  در شهرسـتان زیستن و کار 
هنـری کـردن اگرچـه خوبـی هایی 
دارد و موجب آرامش بیشـتری است 
بندی هـا  دسـته  و  جنجال هـا  از  و 
از  اّمـا  کنـار،  بـر  جبهه گیری هـا  و 
جهتـی هـم قربانـی تنـگ نظری ها 
و محورگرائی هـای پایتخـت نشـین 
هاسـت و اغلب به علت بُعد مسافت 
یـا علـل دیگر، بـه ناحـق مایه وری 
عوامـل  نظـر  و  چشـم  از  هایـش 
می مانـد  دور  بـه  رسـانه ها  بـازار 
رابطه هـا  بـازار  کـه  اینجاسـت  و 
و  می شـود  ضابطه هـا  جایگزیـن 
این خود سـتمی بر شایسـتگی های 

جامعـه هنری اسـت. 
۸.  گفتنی است که آنچه تقدیم 
دوسـتداران شـعری می شـود. آسـان 
نیافتـه ام و واژگانی چند به هم نبافته 
ام و ایـن سـخن اگر قولی اسـت که 
جملگی برآن نیسـتند، الاقل از شمار 

خـرد از یک تـن بیش اند.
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محمد حسین زاده

حمله  از  مناسبتي  سریال هاي 
به  تلویزیون  سریال هاي  مهمترین 
شمار مي روند و معموال این سریال ها 
در صورت موفقیت در آینده نیز بارها 
تا  شده  بازپخش  مختلف  شرایط  در 
نشان دهد تا چه اندازه مهم هستند. 
این روزها سریال برادر، به کارگرداني 
که  است  در حال پخش  افشار  جواد 
رمضان  ماه  براي  مناسبتي  سریالي 
آي فیلم  شبکه  از  روزها  این  که  بود 
مجددا پخش مي شود. با رضا توکلی 
تا  شدیم  همراه  سریال  این  بازیگر 
این سریال و همینطور  بیشتر درباره 

آثار مناسبتي بدانیم...

برایمان  برادر  سریال  از  -ابتدا 
بگویید...

جذابی  قصه  برادر،  *سریال 
دراماتیک  جنبه های  از  که  داشت 
سریال  این  بود.  برخوردار  فراوانی 
روابط  نمایش  بر  عالوه  بود  توانسته 
افراد میان یک خانواده سنتی، بخشی 
از معضالت موجود در اقتصاد کشور را 
هم به نمایش بگذارد. از سوی دیگر، 
بازیگران خوبی برای ایفای نقش های 
شده  انتخاب  سریال  فرعی  و  اصلی 
خوبی  بازی های  توانستند  که  بودند 

را ایفا کنند.

-کار با جواد افشار چطور بود؟
قعا  ا و ر  فشا ا د  ا جو با  ر  *کا
کارش  در  و  ا است،  لذت بخش 
جانبه خوبی  دو  رابطه  و  است  صبور 
افشار  با  وقتی  دارد.  بازیگرانش  با 

همکاری می کنی خیالت راحت است 
که هم کار دیده می شود و هم نقش 
خودت. افشار یک محیط آرام و به دور 
از تنش را در پشت صحنه کارهایش 
برقرار می کند که حاصلش به جلوی 

دوربین هم منتقل می شود.

سریال هاي  در  رها  با -شما 
کال   . . ید. شته ا دا حضور  مناسبتي 

نظرتان درباره آثار مناسبتي چیست؟
*وقتی در سریال های مناسبتی 
و  فشردگی  علیرغم  می کنی،  بازی 
دارند،  آثار  نوع  این  که  سختی هایی 
می توانید تا حدود زیادی مطمئن باشید 
می شود.  دیده  نقش آفرینی تان  که 
مردم معموال این سریال ها را می بینند 
این  می کنند.  دنبال  را  داستانش  و 
قاعده نه فقط در مورد سریال های ماه 

مبارک رمضان که برای مجموعه های 
نوروزی هم صدق می کند، زمانی که 
در کار نوروزی هم استقبال مخاطب 
را می بینید، خستگی کار شبانه روزی 

از تنت بیرون می رود.

منفي  نقش  در  برا در  -شما 
داشتید...

*بله، صابر یک قاچاقچی برنج 

برنج  واردات  بر  عالوه  که  است 
بی کیفیت، در عرضه هم تقلب می کند 
و برنج بی کیفیت خارجی را با ایرانی 
مخلوط کرده و به بازار می فرستد. از 
سوی دیگر، صابر با حاج کاظم پهلوان 
هم یک دشمنی و کینه قدیمی دارد 
از  او  اعتبار  کردن  خدشه دار  برای  و 
از  یکی  نمی کند.  دریغ  کاری  هیچ 
ویژگی های خوب آقای افشار این است 

که با بازیگر تعامل فوق العاده ای دارد. 
صابر  کاراکتر  درباره  ایشان  با  وقتی 
این  بر  تصمیم  می کردیم،  صحبت 
شد که او مو نداشته باشد و به همین 
خاطر، موهای سرم را برای این نقش 
تراشیدم و البته وزنم را هم کمی پایین 
آوردم. اگر گریم متفاوت می تواند به 
کند،  کمک  نقش  یک  باورپذیری 
به  شود.  انجام  که  دارد  ایرادی  چه 

نظر خودم یکی از دالیل دیده شدن 
نقش صابر همین گریم متفاوت و سر 

تراشیده اش بود.

بیشتر  شما  که  موضوع  -این 
در نقش هاي مثبت دیده شده اید هم 
منفي  نقش  این  شدن  جذاب  روي 

تاثیر داشت؟
*نقش صابر اولین و تنها نقش 
منفی ام در بازیگری نیست. برای مثال، 
هم  کیمیا،  سریال  در  برادر،  از  قبل 
نقش یک ساواکی را بازی می کردم که 
آن هم منفی بود اما مردم بیشتر مرا با 
نقشه های مثبت مثل روحانی سریال او 
یک فرشته بود به یاد می آورند. دوست 
داشتم تماشاگر مرا در قالب نقش های 
دیگر هم ببیند. این توانایی را در خود 
بازی  متفاوت  نقش های  که  می بینم 
این  صابر  نقش  با  نظرم  به  و  کنم 
نقش های  از  همیشه  کردم.  ثابت  را 
دوست  و  کرده ام  استقبال  متفاوت 
کنم.  بازی  تکراری  نقش های  ندارم 
صابر در برادر، یک قاچاقچی بی رحم 
به منافع خودش فکر  است که فقط 
جامعه  در  آدم هایی  چنین  می کند، 
آدم  این  به هر حال،  نیستند.  ما کم 
داشت  فاصله  خیلی  واقعی ام  خود  با 
کردم  نبود. سعی  ما  بین  اشتراکی  و 
که  صابر  مثل  آدم هایی  یادآوری  با 
و  ریزه کاری ها  به  دیده ام،  زندگی  در 
ویژگی های شخصیتی او نزدیک شوم 
و یک کاراکتر باورپذیر و ملموس را 

برای مخاطب بازی کنم.

را  مثبت  نقش های  -خودتان 
بیشتر دوست دارید یا منفی؟

*بستگی به تاثیرگذاری و دیده 

بودن  منفی  و  مثبت  دارد.  شدنش 
همان  ندارد.  اهمیت  برایم  خیلی 
با  بود  فرشته  یک  او  روحانی  نقش 
می رسید  نظر  به  مثبت  کامال  اینکه 
صابر  نقش  شد.  دیده  خوبی  به  اما 
هم علیرغم منفی بودنش واقعا برای 
هم  خودم  برای  و  بود  جذاب  بیننده 
جذابیت های زیادی داشت. حتی طول 
در  چندانی  تاثیر  هم  نقش  عرض  و 
دیده شدنش ندارد. ممکن است نقشی 
نقش های  از  حتی  صابر  مثل  فرعی 
با  بتواند  و  شود  دیده  بیشتر  اصلی 

مخاطب ارتباط بهتری برقرار کند.

-بازخورد این سریال براي شما 
چطور بود؟

درباره  فقط  نه  مردم  *استقبال 
نقش خودم که برای خود سریال هم 
با  خیابان  و  در کوچه  بود. من  عالی 
مردم در تماس هستم و می دیدم که 
چقدر نقش صابر برایشان جالب بوده 
مناسبتی  سریال های  اصوال  است. 
معموال  و  دارند  زیادی  مخاطبان 
طبیعتا  می گیرند.  قرار  توجه  مورد 
نقش های این سریال ها هم با استقبال 
مردم مواجه می شوند. این روزها هم 
گرفته  قرار  موردتوجه  آن  بازپخش 
معموال  است.  چالب  برایم  این  و 
آی فیلم  از  را  قدیمی  سریال های 
می بینم، از این سریال هم چند قسمتی 

را در زمان بازپخش دیده ام.

-این روزها چه مي کنید؟
*در قسمت جدید شب هاي مافیا 
ابوطالب  سعید  آقاي  کارگرداني  به 
حضور داشتم که یک کار جذاب براي 

شبکه نمایش خانگي است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

چاپ: گل آذین
66791265-66

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای اطالع رسانی 
و ارتقاء سطح آگاهی مردم دیار همیشه سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی 
خود و حفظ این گوهر ارزشمند دست به امری مهم زده و با ترویج فرهنگ خود 
مراقبتی سعی بر باال بردن سطح سالمت مردم مازندران دارد. در گزارشی که 
می خوانید کمین خطرناک کرونا براي معتادان  و نقش خانواده به عنوان عامل 
محافظت کننده یا خطر ساز در مصرف مواد و اعتیاد مورد بررسی قرار گرفته است.

شیوع کرونا در سراسر دنیا عالوه بر تاثیرات وحشت آوري که از مرگ و 
درد با خود سوغات آورد، باعث بروز یک اتفاق ناخوشایند دیگر نیز شد. بر اساس 
آمارهاي جهاني با شیوع کرونا، تعداد افرادی که برای نخستین بار به مصرف 
مواد مخدر روی آورده اند، از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر در جهان عبور کرد. 
به طور طبیعی همین اتفاق را برای ایران و مازندران نیز متصور شد و یکی از 

دالیل مشهود آن را افزایش فروشگاه های دخانی بوده است.
طبق آماري که از سوي مقامات ارشد مقابله با اعتیاد و مواد مخدر در 
مازندران اعالم شد است، ۲.۶ دهم درصد از جمعیت فعال استان درگیر مواد مخدر 
هستند. هر چند که این میزان در کشورتقریبا  با رقم ۵.۴ درصد، دوبرابرمازندران 
است، اما جوان شدن سن اعتیاد و گرایش افراد تحصیل کرده و فعال جامعه به 

این معضل خانمانسوز، جامعه را در وضعیت برنجي قرار داده است.
از همان نخستین روزهای شیوع کرونا بود که محافظت موادمخدر در 
برابر ابتال به کرونا مطرح شد؛ ادعایی که به گفته برخی کارشناسان و مسئولین 
حوزه اعتیاد صرفا به دلیل سوء استفاده فروشندگان این مواد در کشور شایع شد.

حال پس از این مدت این سوال در میان مردم ایجاد شده که آیا با مواد 
به کرونا مبتال می شوند؟  آیا معتادان  را درمان کرد و  مخدر می توان کرونا 
به همین دلیل عده ای با شایعه پراکنی دالیل مختلفی می آورند که معتادان 
و  بی خانمان  معتادان  که  داشت  اذعان  باید  البته  شوند.  نمی  مبتال  کرونا  به 
کارتن خواب، مصرف کنندگان پرخطری هستند که به صورت جمعی در پاتوق ها، 
به  صورت  مواد  لوازم مصرف  و  پایپ  از  هم  معمواًل  و  می کنند  مواد مصرف 
اشتراکی استفاده می کنند. ضمن اینکه تغذیه مناسبی ندارند، بهداشت فردی را 
رعایت نمی کنند و به خاطر مصرف مواد دچار مشکالت نقض ایمنی هستند. به 
همین دالیل اگر فردی در میان آن ها به ویروس کرونا آلوده شود این بیماری 

بین همه آنها منتشر می شود.
دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعتقاد 
دارد که اعتیاد یک پدیده دارای علل و جنبه های مختلف از جمله جسمی و 
روانی و اجتماعی است و با توجه به خصوصیات ویژه اعتیاد مزمن و پیش رونده 
و عود کننده می باشد و باید در این زمینه روش های درمانی متنوع با در نظر 

گرفتن جنبه های مختلف برنامه ریزی شود .
دکتر موسوی افزود: در استان مازندران ۶۲۵۰۰ بیمار در ۵۲۳ مرکز هشت 
گانه درمان اعتیاد از خدمات درمانی، دارویی و غیر دارویی و روانشناختی بهره می 
گیرند که تعداد ۵۹۳۳۰ نفر در مراکز درمان سرپایی با داروهای آگونیست شامل 
متادون، بوپر نورفین و تنتوراپیوم را با تعرفه مصوب خدمات دریافت می نمایند 
که زمینه ارتقاء سالمت در جنبه های مختلف اقتصادی و روانی و اجتماعی و 

خانوادگی را فراهم می سازد. 
وی با تاکید بر این که ماندگاری و باقی ماندن در چرخه درمان و پیشگیری 
از عود و لغزش، با مشارکت و همراهی و همکاری همه اعضای خانواده و جامعه 
میسر خواهد بود اظهار کرد: باید تالش نمائیم تا با شبکه سازی اجتماعی، همه 
مولفه های تاثیر گزار در مقوله پیشگیری از اعتیاد و کاهش نرخ شیوع و بروز 
را احصا نموده و با افزایش دانش و آگاهی در خصوص اعتیاد و آموزش مهارت 
های حل مسئله و تصمیم گیری و مهارت نه گفتن، جامعه ای عاری از اعتیاد 

و آسیب های مرتبط به آن را شاهد باشیم.
دانشگاه علوم  بهداشتی  به عنوان سرپرست معاونت  اویس  قاسم  دکتر 
پزشکی مازندران در ارتباط با انتشار شایعاتي درباره اینکه اعتیاد باعث جلوگیري 
از ابتال به کرونا مي شود، گفت: این ادعا به هیچ عنوان صحت ندارد. به استناد 
آخرین مقاالت حوزه کووید ۱۹ و مقاالت جدیدی که به بررسی رابطه کووید 
افرادی که مواد مخدر مصرف  اعتیاد می پردازند، کاماًل مشخص است  و   ۱۹
می نمایند و به دلیل اینکه سیستم ایمنی ضعیف تری نسبت به افراد سالم جامعه 

دارند، احتمال ابتالی آنها به کووید ۱۹ بیشتر از افراد عادی است.
نکته بعد این است که ثابت شده افرادی که سال ها مواد به شکل تدخینی 
مصرف نموده یا دخانیات و سیگار مصرف می کردند به دلیل اینکه سیستم تنفسی 
آنها آسیب دیده است و بیماری های ریوی در آنها شایع است و یکی از اعضای 
بدن که در کووید ۱۹ مبتال می شود هم ریه ها و سیستم تنفسی است این افراد 
وقتی به کووید ۱۹ مبتال می شوند عالئم بیماری آنها شدیدتر بوده و بیشتر در 
بخش های ICU بستری می شوند و مراقبت های ویژه بیشتری نیاز دارند.همچنین 
معتادانی که در جمع مواد مصرف می کنند احتمال اینکه از لوازم مشترک برای 
استعمال مواد استفاده نمایند بیشتر است، زیرا این ویروس قابلیت سرایت باالیی 

دارد و بر روی سطوح و اجسام می مانند.

*شیوع کرونا با اجبار به مصرف مواد
افراد معتاد رفتاری به نام اجبار به مصرف دارند یعنی هنگامی که زمان 
مصرف مواد فرد فرا می رسد، او برای رهایی از عالئم و نشانه های خماری مواد 
مخدر را با هر شرایطی مصرف نموده و دیگر به این موضوع فکر نمی کند که 
اصول بهداشتی را رعایت می کند یا خیر و تحت فشار اجبار مصرف است، حتی 

اگر محیط و لوازم استعمال مواد آلوده به ویروس کرونا باشد.
دکتر اویس معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهارداشت: 
با توجه به شیوع ویروس جهش یافته کرونا هرگونه غفلت در استفاده نکردن از 
ماسک و یا فاصله گذاری اجتماعی قطعا استان را درگیر با این ویروس جهش 
یافته خواهد کرد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از افراد خواست 

از تجمع ها پرهیز کرده و شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.

الکل و شیشه چقدر  ابتال به کرونا در معتادان به  *شانس 
است؟

اعالم  اعتیاد کشور  درمان  مراکز  انجمن صنفی  پژوهش  کمیته  رئیس 
کرد گفت: مصرف مواد مخدر، سیگار و الکل نه تنها شانس ابتال به بیماری 
کرونا را کاهش نمی دهد، بلکه مصرف برخی از این مواد شانس ابتال به کرونا 

را چندین برابر می کند. 
همچنین مصرف مواد اعتیاد آور و دخانیات شانس نیاز به بستری در بخش 

مراقبت های ویژه بیماران کووید - ۱۹ را نیز افزایش می دهد.

*معتادان و چالش اعتیاد و کرونا   
شیوع  شرایط  در  معتادان  معتقدند  درمانگران  و  روانشناسان  از  شماری 
کرونا وضعیتی به مراتب بدتر از سایر افراد دارند زیرا باید با دو چالش مصرف 

مواد مخدر و بیم ابتال به کرونا دست و پنجه نرم کنند.

*شدت بیماري معتادان باالتر است
براساس تحقیقات، موادمخدر و سیگار از عوامل خطرساز ابتال به انواع 
بیماری ها از جمله کرونا است و معتادان بیش از دیگران در معرض خطر ابتال 

به کرونا قرار دارند.
شدت بیماری و همچنین روند بهبود نیز در این مصرف کنندگان به دلیل 
ریه های آسیب پذیر بیش از دیگران خواهد بود حتی معتادانی که به کرونا مبتال 

می شوند ۲.۵ درصد بیشتر از مردم عادی فوت می کنند.
اکنون اما برخی روانپزشکان حوزه اعتیاد عالوه بر ضرورت اهمیت درمان 
جسمانی این بیماری )در معتادان( با اشاره به آثار روانشناختی کرونا معتقدند 
مصرف موادمخدر سبب همپوشانی آثار روانی این بیماری و مواد دخانی است.

*باور اشتباه معتادان در باره سپر محافظتی کرونا
علیرغم اشاعه یک باور غلط در کشور مبنی بر محافظت موادمخدر در 
برابر ابتال به کرونا از آغاز شیوع این بیماری، افراد زیادي از معتادان که قصد 
ترک و رهایي از این دام خود ساخته را داشتند ، درگیر بیماري کرونا شده اند. 
برخی از این افراد دلیل ابتالي خود به این ویروس را اعتماد به  باور غلط " 

معتادان کرونا نمي گیرند" اعالم کرده اند.

*یکه تازی اعتیاد در دوران کرونا
اتفاق ناخوشایندی رخ داده؛ این که قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر 
با شیوع کرونا از فعالیت خود بازنماندند. بیکاری و افسردگی و اضطراب برآمده 
از دل این روزها نیز بسیاری را به سمت  وسوی استفاده از انواع مواد اعتیادآور 
سوق داده است تا به آرامشی هرچند موقت و گذرا دست یابند!هرچند آماری 
افزایش مصرف مواد مخدر در دوران کرونا موجود نیست  با  رسمی در رابطه 
اما کارشناسان معتقدند در ایران نیز همانند سایر نقاط جهان عوارض روحی و 
روانی ناشی از فشارهای اقتصادی و قرنطینه و کاهش فعالیت های اجتماعی و 
از طرفی افزایش  تولید مواد مخدر صنعتی داخلی در سایه کاهش قاچاق مواد، 
حتما بر باال رفتن مصرف مخدرها به  ویژه در بین جوانان تأثیرگذار بوده است.

*جوانان و نوجوانان طعمه سوداگران مواد مخدر در فضای 
مجازی 

مخدر  مواد  فروشندگان  از  بسیاری  شده  باعث  کرونا  که  شرایطی  در 
به  بستر فضای مجازی  پیدا شود،  پاتوق های حضوری کمتر  در  سروکله شان 
جوالنگاهی مطلوب برای این افراد و تبلیغ انواع مواد اعتیادآور بدل شده است. 
انواع مواد مخدر روانگردان در کشورهای اروپایی تولید می شود. با توجه به 
اقدام های پیشگیرانه در زمان حاضر بیش از ۵ تا ۶ نوع آن در کشور وجود ندارد و 

آن هم با اقدامات، اطالع رسانی و آگاه سازی در حال کنترل است.

*اقدامات پیشگیری از کرونا برای معتادان
به طور کلی بر اساس استانداردها و دستورالعمل های بهداشتی در آن برهه 
زمانی تجمع افراد در هر جایی می توانست یک کلونی ایجاد کند و به شدت 
این ویروس را گسترش دهد و باالخره باید قبول کنیم که احتمال سرایت این 

بیماری در بین افراد باال است.

ها  زندگی  تواند  می  مخدر  مواد  مورد  در  حقایق  *دانستن 
را نجات دهد

مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد  با  مبارزه  دفتر  نماینده  فدولوف، 
فرابخشی و  تهران در نشست تخصصی »یاریگران زندگی-همکاری های  در 
بین المللی-پیشگیری از اعتیاد«، بیانیه مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و 
جرم سازمان ملل متحد را به مناسبت روز جهانی مبارزه با سوء مصرف مواد و 

قاچاق غیر قانونی را اینگونه اعالم کرد که طبق گزارش جهانی دفتر مقابله با 
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۰، حدود ۲۷۵ میلیون نفر 
مواد مخدر مصرف کردند و بیش از ۳۶ میلیون نفر از اختالالت مصرف مواد 
مخدر رنج بردند. مواد مخدر سالمت را از بین می برد و آینده را به سرقت می 
برد، همانطور که در سال ۲۰۱۹ تنها با مصرف مواد مخدر حدود نیم میلیون 
نفر جان خود را از دست دادند.آگاهی از خطرها و دسترسی به درمان و مراقبت 

مبتنی بر شواهد می تواند از چنین فجایعی پیشگیری کند.
همه گیری کووید۱۹، نقش حیاتی داده ها و اطالعات علمی و قابل اعتماد، 
و همچنین تأثیر قدرت جامعه بر انتخاب های سالم را به ما نشان داد. ما باید 
فوراً از این پتانسیل برای پرداختن به مشکل جهانی مواد مخدر استفاده کنیم.

*چرایی تزریق واکسن کرونا به معتادان متجاهر
با توجه به اینکه شرایط زندگی این افراد متفاوت است اگر واکسینه نشوند 
ممکن است بیماری کرونا را انتقال دهند، پس واکسیناسیون این افراد عالوه بر 

کمک به خود آن ها به جامعه برای کاهش بیماری کمک می کند.

*نقش خانواده بعنوان عامل محافظت کننده یا خطر ساز در 
مصرف مواد و اعتیاد

کشوری  مربی  و  روانشناسی  متخصص  ورزی  هاشم  محمودرضا  دکتر 
پیشگیری از اعتیاد در این باره می گوید: یکی از آسیب های اجتماعی که مبتال 
به جامعه ما و بسیاری ازخانواده هاست، مسئله جدی مواد اعتیادآور است که 
خیلی ازافراد جامعه خصوصًا نسل نوجوان و جوان را بخود درگیر نموده است. 
از طرفی دانش و آگاهی افراد جامعه، والدین ونوجوانان و جوانان در خصوص 

درک درست از مفهوم مصرف مواد و اعتیاد اندک و ناکافی است. 
دکتر هاشم ورزی براین باور است که باید مراقب رفتارهای خودمان در 
قبال کودکان، نوجوانان و جوانان باشیم. نگوئیم اعتیاد فقط برای پسران است 
و من دختر دارم خیالم راحت است، اعتیاد فقط برای پسران نیست، دختران هم 
در این مسیر سرعت گرفتند و کم کم دارند به پسران نزدیک می شوند.نگوئیم 
مسئله مواد و اعتیاد، مسئله من و خانواده ام نیست. من و خانواده ام در امان 

هستیم. نه من معتادم، نه
همسرم و نه فرزندانم، نه برادرم و نه خواهرم، اصاٌل بما چه !!

در  والدین  توانمندسازی  برای  پیشگیرانه  های  *توصیه 
زمینه اعتیاد

بسیاري از والدین با اینکه اهمیت پیشگیري از اعتیاد را درک کرده اند، 
اما نمي دانند براي پیشگیري از اعتیاد چه باید کرد؟

اگر  اید،  نکرده  کاري  تاکنون  فرزندتان  اعتیاد  از  پیشگیري  براي  اگر 
روزي به دام اعتیاد گرفتارشد، تعجب نکنید. این را هم بدانید که تامین مایحتاج 
زندگي براي پیشگیري از اعتیاد فرزندانمان کافي نیست. در این مورد به نکات 

زیر توجه کنید:
۱- دوستان فرزندانتان را بشناسید. حدود  ۶۰درصد از معتادان کشور، از 
طریق دوستان معتاد شده اند. لذا در این شرایط اگر دوستان فرزندتان را نمي 
شناسید، از محل رفت و آمد او و افرادي که با آن ها معاشرت مي کند خبر 

ندارید او در معرض خطر است.
۲- در منزل قانونگذاري کنید. خانواده هایي که در منزل قانون مشخص 
و خوبي ندارند فرزندان هرجور که بخواهندرفتار مي کنند. برخي نوجوانان در 
صورتي که قانوني را حاکم بر خانواده ندانند، بي نظمي و رفتارهاي ناپسند در آن 
ها ناخواسته افزایش مي یابد، به طور مثال، زمان حضور در منزل یکي از نکات 
بسیار اساسي است. فرزندي که بي خبر خانواده و خودسر هر ساعت که بخواهد 
به خانه مي آید در خطر است. نحوه ارتباط با دوستان غیر همجنس، احترام به 

بزرگساالن و غیره به یک برنامه و قانون مشخص نیاز دارد.
۳- با فرزندتان )با توجه به سنش( بي پرده و صریح در مورد مواد مخدر 
و روانگردان ها صحبت کنید. بسیاري از خانواده ها از ترس پاره شدن پرده 
هاي ارتباطي والدین و فرزندان از طرح بحث اعتیاد در محیط خانه مي ترسند. 
از  را  غلط  اطالعات  آنها  ندهید،  فرزندانتان  به  را  صحیح  اطالعات  شما  اگر 

دوستانشان خواهند آموخت.
۴- بافرزندان رابطه عمیق دوستي ایجاد کنید. دیده شده است نوجوانان 
در محیط خانواده از برخي بزرگساالن پذیرش مناسب تري دارند. نوجواني که 
در محیط خانه با پدر ،مادر ،برادر بزرگ تر و.... پیوند برقرار کرده است، بیش 
از سایرین از خطر آسیب ها و اعتیاد در امان است . البته این تفاوت را بدانیم 
ما دوست فرزندانمان نیستیم، اما با آنها صمیمي هستیم، آن ها به دوست نیاز 
دارند و والدین نمي توانند جاي خالي دوستان هم سال را بطور کامل پر کنند.

 ۵- فرزندتان را به انجام دادن فعالیت هاي ورزشي ترغیب کنید. ورزش 
نقش محافظ در فرزندانمان دارد. با تشویق فرزندانمان به فعالیت هاي سالم و 

سازنده، از گرایش او به انواع آسیب ها جلوگیري کنیم.
۶- اعتقادات مذهبي را در فرزندانمان تقویت کنیم. گرایش به مذهب نقش 
بسیار سازنده اي در جلوگیري از گرایش به آسیب هاي اجتماعي دارد. این باورها 

هر چه دروني تر شود میزان محافظت اونیز باالتر مي رود.

*باورهاي غلط اعتیادي
قرص ها و داروها خطري ندارند بسیاري از والدین و خانواده ها فکر مي کنند! 
اعتیاد فقط به مواد مخدري مانند تریاک، هرویین و کراک.... خطرناک است و اگر 
در وسایل فرزندانشان قرص یا دارو پیدا کنند، گمان مي برند، دارو ضرري ندارد. 
باید بدانیم که این یک تصورغلط است و داروهایي مانند ترامادول، دیفنوکسیالت، 
انواع داروهاي حاوي کدئین، وداروهایي مانند کلونازپام، دیازپام، فلورازپام و آلپرازوالم 

و... نیز از جمله داروهاي اعتیادآورند که درمان اعتیاد آن ها بسیار دشواراست.

*شیشه اعتیاد آور نیست و مرفین را مي شوید!
بسیاري از فروشندگان مواد براي تبلیغ مواد خود ادعا مي کنند که ماده 
شیشه اعتیاد ندارد. این درحالي است که شیشه از اعتیاد آورترین مواد شناخته 
شده است. افرادي هستند که یک بار براي کنجکاوي ماده شیشه را تجربه کرده 
اند و االن به آن معتادند. در ضمن، دانستن این نکته ضروري است که شیشه 
در درمان اعتیاد به سایر مواد )خانواده تریاک و حاوي مرفین )به هیچ وجه موثر 

نیست و این ادعا یک دروغ محض و فریبنده است.

*فرزند من ورزشکار است ،پس هیچوقت معتاد نمي شود!
زندگي  هاي ضروري  توانمندي  و  آگاهي  فرزندانمان  از  حفاظت  براي 
مانند مهارت نه گفتن، حل مسئله و تصمیم گیري الزم است. ورزش کردن 
نقش پیشگیرانه دارد، اما کامل نیست. در کنار ورزش، ارتباط صمیمي با فرزند 
و آموزش خطرهاي مواد اعتیادآور، پرهیز از مصرف سیگار و قلیان نیز از ضرورت 

هاي پیشگیري از اعتیاد محسوب مي شود. 

او  اعتیاد  از  خیالم  دیگر  و  است  شده  دانشجو  *فرزندم 
راحت است!

این باور غلط، بسیاري از دانشجویان و خانواده هاي آنان را گرفتار کرده 
است. اگر فرزند ما توانسته است از سد کنکور بگذرد، این نشان از توانمندي 
او دارد، اما این توانمندي براي پیشگیري از اعتیاد کافي نیست. گاهي همین 
اعتماد زیاد و یک طرفه و حس غرور کاذب در برخي دانشجویان، آن ها را 
گرفتارمواد اعتیاد آور و مشکالت درمان کرده است. توصیه آخراگر خانواده ها 
مي توانند، باید در محیط سالمي براي رشد فرزندانشان زندگي کنند، اما توجه 
به اصول عملي پیشگیري و اجرایي کردن آن، حتي در آلوده ترین مناطق نیز 

نقش موثري در سالمت فرزندان دارد.

افزایش خطر ابتال به کرونا در میان معتادان

کمین خطرناک کرونا براي معتادان
معتادان در خط مقدم ابتال به کرونا


