
یک کارشناس مسکن مطرح کرد؛

لزوم 30 سال پس انداز برای خرید خانه در تهران!

اینکه حفظ سالمت جامعه  به  اشاره  با  وزیر علوم 
آموزش های  سرگیری  از  در  ما  کار  اساس  دانشگاهی 
حضوری دانشگاه هاست، گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی 
کرونا مقرر شده دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی از ۱۵ مهرماه 
و دانشجویان مقطع کارشناسی از ۱۵ آبان ماه به صورت حضوری در 

کالس های درس فعالیت داشته باشند.
دکتر محمدعلی زلفی گل در نشست رؤسای دانشگاه ها، مراکز 

آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که روز گذشته )یکشنبه( با محوریت 
»تبیین سیاست های آموزش عالی در دوره جدید« به صورت حضوری و 
برخط در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت خانه برگزار شد، ضمن 
تبریک حلول ماه ربیع االول و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سالمت، 
به خانواده هایی که عزیزانشان را به واسطه بیماری کرونا از دست داده اند 
تسلیت و به پرسنل خدوم حوزه سالمت خدا قوت و دست مریزاد گفت.
صفحه 2

محدودیت های کرونایی هوشمند می شود؛

معاون وزیر بهداشت: مشکل کرونا صرفا
 با واکسن حل نمی شود

اجرای مالیات بر خانه های لوکس ابالغ شد
درحالیکـه انتقـادات مبنـی بـر صفـر 
بـودن اجـرای مالیـات خانـه و خودروهای 
لوکـس به دلیـل عدم تصویـب مقررات در 
دولـت مطـرح بـود، اکنـون هیئـت وزیـران آیین نامه 
اجرایـی مالیـات واحدهای مسـکونی لوکـس و گران 
قیمـت را بـرای اجـرا به دسـتگاه های مربوطـه ابالغ 
کـرده اسـت.به گـزارش دنیـای جوانان، طبـق قانون 
بودجه سـال گذشته و سـالجاری، خانه هایی که ارزش 
آنهـا بـا احتسـاب عرصـه و اعیان بیـش از ۱۰ میلیارد 
تومان باشـد، خانه لوکس محسـوب شـده و مالک آن 
بایـد در بهمن امسـال این مالیـات را پرداخت کند که 
خانه های درحال سـاخت و در سـال تملک از پرداخت 

ایـن مالیات معاف هسـتند...
صفحه 3

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی:

البی اوقاف در تعیین محدوده شهری 
طرح جامع اراک کذب است

4
نتایج واکسیناسیون کودکان علیه کرونا امیدوارکننده است
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بدون شك برخي از بازيگران هستند كه حتي اگر مدت ها كم كار 
و يا حتي بيكار باشند، بازهم با آثار درخشان و خاطره سازي كه 
برايمان ساخته اند، در ذهمان مي مانند. فرهاد جم با بازی در 
سريال همسران، در دهه ۷۰ شروع طوفانی داشت. به صورتی 
كه بسياری او را يكی از ستاره های مهم سينما در سال های 

آينده معرفی می كردند.

به گزارش دنيای جوانان، پس از بررسی اوليه در روز جمعه 
كه با حضور ورزشكارانی جديدی چون هانتر البرادا و نيك 
واكر همراه بود، در نهايت داوران بار ديگر ممدوح السبيای 
معروف به بيگ رامی را به عنوان قهرمان مسابقات مستر 
المپيا معرفی كردند. اين در حالی است كه بيگ رامی در دور 
قبلی اين مسابقات نيز عنوان قهرمانی را از آن خود كرده بود.

جعبه های زرِد پر از خاطره ای كه تا همين ۲۰ سال پيش هر روز 
تعداد زيادی پاكت نامه و كارت پستال به داخل شان انداخته 
می شد، حاال سال هاست كه در سايه فعاليت پيام رسان ها و 
افزايش خدمات پستی روزگار تنهايی را سپری می كنند، اما 

هنوز تعدادی از آن ها روی پايه ايستاده اند.

قربت نامه ها و 
تنهایِی صندوق های 

پست

آغاز آموزش حضوری تمامی دانشجویان از 1۵ آبان ذخیره سازی 4 میلیارد مترمکعب
 گاز طبیعی در کشور

ایران،  گاز  ملی  شرکت  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
با توجه به ورود موج جدید  باره گفت:  این  محمدرضا جوالیی در 
گاز  روند مصرف  پارسال شاهد هستیم،  از  زودتر  امسال  سرما که 
نسبت به دو هفته پیش افزایشی بوده، هرچند تاکنون سبب اعمال محدودیت 

در هیچ بخشی نشده است.
صفحه 3

خوبی  اقدامات  گفت:  انتظامی  نیروی  فرمانده 
در راستای هوشمندسازی پلیس انجام شده و ناجا در 
مسیر شتابانی قرار گرفته است.به گزارش دنیای جوانان، 
سردار حسین اشتری روز گذشته)یکشنبه( در حاشیه رونمایی ازپروژه 
های هوشمند ناجا در جمع خبرنگاران افزود: زندگی مردم با فضای 
مجازی و تکنولوژی روز گره خورده است، بر این اساس باید پلیس 

به روز و کارآمد باشد و با پیشرفت در این حوزه خدمت ارایه کند.
و  پلیس  مأموریت های  گستردگی  به  توجه  با  گفت:  وی 
تأکیدات فرمانده کل قوا در بحث هوشمندسازی پلیس، گام های 
خوبی در این راستا طی سال های گذشته برداشته شده و امروز 
نیز شاهد به کارگیری بخشی از سامانه ها برای این هدف بودیم.
صفحه 2

سردار اشتری: پلیس باید به روز و کارآمد باشد 
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آگهي فراخوان تجدید  مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابي كيفي فشرده دو مرحله اي  

نوبت دوم
مناقصه گزار: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران/ منطقه زاهدان

مجوز  شماره  با  خاش  نفت  انبار  در  سایبان  و  زني  پلمپ  و  دروازه  بازرسي  اتاق  ,ساخت  ها  سوله  , سقف  ها  سایبان  آمیزي  رنگ   : مناقصه  موضوع  تجدید 
2۰۰۰۰9۱۵83۰۰۰۰۱9 سامانه ستاد     

تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه :  از کلیه شرکتهاي واجد شرایط دعوت بعمل مي آید بعد از انتشار نوبت دوم این آگهي نسبت 
به دریافت اسناد ارزیابي کیفي از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( اقدام نمایند الزم بذکر است کلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد تا بارگذاري 

اسناد و ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایي پاکات از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
اطالعات مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکات الف : زاهدان خیابان دانشگاه سه راه دانش جنب پل روگذر شهداي وحدت شرکت 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان تلفن 3-334283۰۱ ) دبیر خانه کمیسیون مناقصات ( و  همچنین جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن33287934 واحد مهندسي 

منطقه تماس حاصل نمایید .
حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایي پاکات با ارائه معرفي نامه داراي مهر و امضاء مجاز تعهد آور بالمانع است.

برآورد معامله 6/۱9۵/4۱3/44۵ ریال 
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین قابل قبول یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب ۱394/9/22 و بمبلغ 3۱۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال می باشد. )در صورت واریز سپرده نقدی، حساب سپرده بانکی مجاز شرکت، حساب شماره 92۰۰۰۵۵3۱9با شناسه پرداخت ۱47۱۵۵36نزد بانک ملت می باشد.(
شرایط متقاضیان : کلیه شرکتهاي توانمند 

داراي  شخصیت حقیقي و حقوقي  
داراي امکانات و تجهیزات و توانایي تخصصي 

داراي رتبه حداقل ۵ ابنیه از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري 
احراز حداقل 6۰ امتیاز بر اساس معیارهاي ارزیابي توانمندي بهداشتي , ایمني و زیست محیطي 

احراز امتیاز حداقل 6۰  در ارزیابي کیفي 
ارائه خالصه سوابق کاري مرتبط با موضوع مناقصه 

ارائه تصویر اساسنامه شرکت ,تصویر آگهي ثبت شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمي  و تصویر کد اقتصادي 
تمامي مستندات ارائه شده میبایستي ممهور به مهر و امضاء پیمانکار و برابر با اصل باشد 

با توجه به تجدید مناقصه با هر تعداد پیشنهاد نرخ بازگشایي خواهد شد .
روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان

شناسه آگهی: ۱2۰334۱

جمع  در  خاندوزی  احسان  سید 
و  دولتی  های  بانک  عامل  مدیران 
نظام  اینکه  بیان  با  کشور،  خصوصی 
بانکی کشور، در سه سال گذشته متحمل 
دشواری ها و چالش های متعددی شده 
است، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی 
کارکنان  و  مدیران  مشترک  تالش  و 
وزارت  مجموعه  و  کشور  بانکی  نظام 
ارکان  سایر  و  دارایی  و  اقتصادی  امور 
حاکمیت؛ تصمیمات بهره ور، کارآمد و 
متناسب با منافع بلند مدت برای اقتصاد 

کشور اتخاذ شود.
تشریح  با  ادامه،  در  اقتصاد  وزیر 
برنامه های پیش روی نظام  اهداف و 
رای  کسب  زمان  در  که  کشور  بانکی 
اعتماد از مجلس نیز مطرح کرده بود، 
کردن  الکترونیکی  مسئله  کرد:  تاکید 
دسترسی به قراردادهای بانکی، اولویت 
توجه  با  و  است  زمینه  این  در  نخست 
در  اسالمی  شورای  مجلس  تاکید  به 
به  مردم  دسترسی  تسهیل  خصوص 
شایسته  بانک ها،  با  خود  قراردادهای 
انجام  تسریع الزم  این مسیر  در  است 

شود.
خاندوزی همچنین اجرای صحیح 
مصوبات شورای پول و اعتبار را محور 
حوزه  در  اقتصاد  وزارت  انتظارات  دوم 
زمینه  این  در  و  برشمرد  بانکی  نظام 
هستیم  شاهد  موارد  برخی  در  گفت: 
اعتبار   و  پول  شورای  مصوبات  اجرای 
برخی  از سوی  به روش های مختلف 
در  شود  می  گرفته  نادیده  ها  عاملیت 
حالی که، قانونمداری ما را ملزم می کند 
اعتبار  و  پول  شورای  مصوبات  اجرای 

رعایت شود.
از  خروج  استراتژی  اقتصاد  وزیر 
به  سرمایه  هدایت  و  بالغ  بنگاه های 
محور  را  ملی  اقتصاد  نیازهای  سمت 
سوم برنامه های وزارت اقتصاد در حوزه 
نظام بانکی برشمرد و در این خصوص 
گفت: آنچه برای نظام بانکی، ایراد به 

شمار می رود، ماندن در بنگاه داری است 
وگرنه صنعت سازی کردن و کمک به 
رشد اقتصاد ملی به هیچ وجه مورد انتقاد 
های  عرصه  به  باید  بانک ها  و  نیست 
جدیدی که نیاز به حضور آنها احساس 

می شود، ورود پیدا کنند.
شفاف سازی در صورت های مالی 
مجموعه  زیر  های  بنگاه  و  شرکت ها 
نظام بانکی محور چهارم سخنان دکتر 
وزیر  که  می شد  شامل  را  خاندوزی 
اقتصاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد 
در زمینه شفاف سازی صورت های مالی 
وزارت  در  گفت:  بیمه ها   و  بانک ها 
سازی  شفاف  با  کردیم  تالش  اقتصاد 
صورت های مالی بانک ها و شرکت های 
دولتی، زمینه الزم را در این خصوص 

فراهم کنیم.
خاندوزی حصول اطمینان از عدم 
استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه 
و سفته بازی در بازارهای مختلف را از 
دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام 
بانکی اعالم کرد. وزیر اقتصاد همچنین 
و  بانکی  نظام  بر عملکرد  دائم  نظارت 
تشکیل کمیته دائمی برای این منظور 
را محور ششم برنامه وزارت اقتصاد در 

ریسک  ادامه،  در  و  برشمرد  این حوزه 
زمینه  در  بانکی  شبکه  مدیران  پذیری 
اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود 
عملکرد و کارآمدی را به عنوان محور 
هفتم برنامه های خود در زمینه ارتقاء 

نظام بانکی عنوان کرد.
»حمایت  ادامه،  در  اقتصاد  وزیر 
»بازگرداندن  و  ملی«  تولید  تقویت  و 
ریسک پذیری به مدیران بانکی« را از 
انتظار  جمله دیگر سرفصل های مورد 
کشور   بانکی  نظام  از  اقتصاد  وزارت 
برشمرد. وزیر اقتصاد همچنین با تقدیر 
زیرمجموعه  و  بانکی  نظام  مدیران  از 
آنها، طی سه سال اخیر که وی از آن 
به عنوان »سال های سخت ایران« یاد 
کرد تأکید کرد: برگزاری نشست های 
این چنینی می تواند برای پیدا کردن راه 
حل های برون رفت از شرایط کنونی، 

بسیار مفید فایده باشد.
نزدیک  تعامل  بر  تاکید  با  وی 
مرکزی  نک  با با  د  قتصا ا رت  ا ز و
متولی  عنوان  به  اسالمی  جمهوری 
با  و  بانکی  شبکه  اصلی  گر  تنظیم  و 
اشاره به وظیفه وزیر اقتصاد برای تعیین 
گزینه پیشنهادی ریاست بانک مرکزی 

از  بخشی  عنوان  به  وزیران  هیئت  به 
انتقال  وزارتخانه،  این  مستمر  وظایف 
نظام  به  دولت  و  حاکمیت  »مطالبه« 
مسایل  مجموعه  انتقال  نیز  و  بانکی 
مجموعه  به  بانکی  نظام  مشکالت  و 
رفع  برای  تالش  و  حاکمیت  و  دولت 
از  را  لوایح دولت  پیشبرد  قالب  آن در 
جمله وظایف اصلی وزارت متبوع خود 

اعالم کرد.
بیان  با  همچنین  اقتصاد  وزیر 
بر  وزارتخانه  این  در  ما  بنای  اینکه 
به  لهجه  صراحت  و  صادقانه  مواجهه 
منظور پیشبرد امور است، گفت: قدرتی 
اعتبار  بانکی کشور در خلق  که شبکه 
دارد، موهبتی است که حاکمیت به آن 

داده است.
خاندوزی افزود: البته کسب و کار 
بانک ها به لحاظ اقتصادی و سودآوری 
باید کسب و کاری تنظیم شده، متوازن، 
رو به پیشرفت و »خود تأمین« باشد و 
از طریق رساندن نفع اجتماعی و توسعه 

اقتصاد ملی صورت بگیرد.
مرز  به  توجه  با  شد:  یادآور  وی 
بانکداری کاماًل   نظام  بین یک  باریک 
مبتنی بر کسب و کار های شخصی و 
با  بانکی تمام عیار  فردی و یک نظام 
مالکیت و مدیریت دولتی؛ کار سختی 
ایجاد توازن بین کسب و کار  را برای 
نیز  انتفاعی خود و  با مفهوم  بانکداری 
خارج نشدن از ضوابط اقتصاد ملی پیش 

روی ما قرار می دهد.
وزیر اقتصاد برخی کج راهه های 
بودن  حاکم  از  ناشی  را  شده  پیموده 
ناپایداری مدیریتی و نداشتن چشم انداز 
بلندمدت برخی مدیران دانست که باعث 
شده  آنها حل مشکالت اساسی را به 
تعویق بیاندازند و با خود بگویند در مجال 
کوتاه مدیریت، بهتر است به اداره امور و 
رفع مشکالت جاری بپردازند؛ بنابراین 
مجالی برای تصمیمات اساسی برایشان 

باقی نمی ماند.

 وزیر اقتصاد مطرح کرد؛

آمادگی کامل وزارت اقتصاد برای همکاری و مساعدت به نظام بانکی

دلیل  که  کرد  اعالم  صربستان  رئیس جمهوری 
اصلی بحران گازی اروپا بازماندن کشورهای اروپایی 

از دستیابی به توافقی بلندمدت با روسیه است.
خبرگزاری  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
اصلی  دلیل  که  کرد  اعالم  ووچیچ  الکساندر  تاس، 
بحران گاز این است که کشورهای اروپایی در زمانی 
که باید قراردادی بلندمدت برای تأمین گاز از روسیه 

امضا نکرده اند.
وی گفت: آنچه سبب افزایش قیمت ها شده، ابتدا 
عوارض جدید کربن، سپس کمبود گاز )زیرا چینی ها 
همه محموله های ال ان جی را می خرند( و در آخر این 

است که بیشتر کشورها هم زمان با رهایی از بحران 
ویروس عالم گیر کرونا، سعی می کنند برای بهبود رشد 
اقتصادی، گاز را با کمترین قیمت ممکن برای صنایع 

خود تهیه کنند.
رئیس جمهوری صربستان افزود: چینی ها در آن 
زمان گاز وارد می کردند، اما با روس ها قرارداد بلندمدت 
امضا نمی کردند، زیرا عرضه کننده دیگری وجود نداشت 
و تنها گزینه روسیه بود. ۱۰ سال است که این حرف ها 
را می شنوم، اما خوشبختانه هرگز به آنها گوش نداده ام.

قراردادهای  نتوانستند  اروپایی ها  گفت:  ووچیچ 
بلندمدت با روس ها امضا کنند و در حالی که قیمت 

گاز از 4۰۰ دالر به ۱8۰۰ دالر رسید، بدون گاز ماندند، 
سپس والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، بیانیه ای 
اما یک روز  صادر کرد و قیمت به 8۰۰ دالر رسید، 
بعد دوباره افزایش یافت و به ۱2۰۰ دالر به ازای هزار 
مترمکعب رسید. وی افزود: این قیمت ها معمول نیستند، 
صربستان در حال مذاکره با روسیه برای خرید گاز با 

قیمت پایین تر است.
یوری بوریسوف، معاون نخست وزیر روسیه روز 
پنجشنبه )۱۵ مهرماه( در صربستان گفته بود مسکو 
امیدوار است تا پایان سال 2۰2۱ به توافقی بلندمدت 

در زمینه تأمین گاز با صربستان برسد.

بحران کمبود گاز اروپا ریشه در نبود توافق بلندمدت با روسیه دارد

بیمارستان  کودکان  متخصص 
گفت:  کرم)ص(  ا رسول  حضرت 
نتایج  دنیا  در  کودکان  واکسیناسیون 
امیدوارکننده ای علیه کرونا دارد و در 
عدم ابتالی آنها به این بیماری تأثیرگذار 

بوده است.
حال  در  افزود:  ریاحی  آینا  دکتر 
تا ۱7   3 واکسیناسیون کودکان  حاضر 
سال علیه کودکان در کشورهای مختلف 
در حال انجام است و در ایران نیز از گروه 

سنی ۱2 سال به باال آغاز شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه 
کرونا بیماری جدیدی بوده و اطالعات 
و داده های موجود در مورد این بیماری 
در حال تغییر است، به هر حال تزریق 

واکسن کمک زیادی به مقاوم شدن بدن 
در برابر جلوگیری از مرگ و میر ناشی از 

آن کمک می کند.
ریاحی تصریح کرد: واکسن علیه 
کرونا می تواند سطح خوبی از ایمنی را 
در بدن ایجاد کند و افرادی نیز با تزریق 
دو دز این واکسن به کرونا مبتال شده 
اند ولی آنچه مسلم است تزریق واکسن 
جلوی تشدید کرونا را در دوران ابتال به 

این بیماری می گیرد.
در  کرونا  پزشک،  این  گفته  به 
بینی،  آبریزش  تب،  عالئم  با  کودکان 
اسهال و عالئم گوارشی ایجاد می شود 
و اگر این عوارض با سرفه های شدید 
همراه بود باید به پزشک مراجعه شود.

روند  در  بهبود  افزود:  ریاحی 
واکسیناسیون و همراهی مردم با نظام 
بهداشت و درمان و توجه به شیوه نامه 
های بهداشتی می تواند کرونا را به زانو 
کودکان  بویژه  مردم  دوباره  و  آورد  در 
تفریحی  و  آموزشی  های  فعالیت  به 

بپردازند.
  وی تاکید کرد: ایمنی واکسن علیه 
کرونا در افراد مختلف متفاوت است و 
نباید این تصور در جامعه ایجاد شود که 
با تزریق دو دز واکسن، دیگر به کرونا 
قدرت  واکسن  بلکه  نمی شویم،  مبتال 
افزایش می  بیماری  را در تشدید  بدن 

دهد و شدیدتر نخواهد بود.
ت  ا د ر ا و یش  ا فز ا با  ن  همزما

و  کسیناسیون  وا تسریع  و  واکسن 
عبور کشور از خیز پنجم کرونا، تلفات 
روزانه کرونا نیز رو به کاهش گذشته و 
روز جمعه ۱6 مهر ماه پس از 8۵ روز، 
به  به زیر 2۰۰ و  تلفات روزانه کرونا 
گذشته  شنبه  روز  و  رسید  مورد   ۱8۵
 ۱73 کاهشی،  روند  استمرار  در  نیز 

مورد مرگ گزارش شد.   
وزارت  اعالم  وزارت  اساس  بر 
 378 و  میلیون   44 کنون  تا  بهداشت، 
هزار و 234 نفر ُدز اول واکسن کرونا و 
۱8 میلیون و 6۰۰ هزار و ۵۵4 نفر نیز ُدز 
دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 
های تزریق شده در کشور به 62 میلیون 

و 978 هزار و 788 ُدز رسید.

صفحه 3

متخصص کودکان:

نتایج واکسیناسیون کودکان علیه کرونا امیدوارکننده است

سرمربی تیم فوتبال استقالل می گوید 
3 بازیکن خارجی به جمع آبی پوشان پایتخت 

اضافه خواهند شد.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از 
باشگاه استقالل، فرهاد مجیدی، سرمربی تیم 
فوتبال استقالل درباره مدیریت جدید باشگاه 
و مسائل مختلف تیم توضیحاتی را ارائه داد 

که در گفت وگوی زیر می خوانید:
- شرایط فعلی باشگاه را چطور ارزیابی 

می کنید؟
کاری که باشگاه استقالل در سال های 
گذشته نتوانست انجام دهد را آقای آجورلو 
ظرف ۱۰ روز انجام دادند و امروز هم به من 
خبر دادند که تیم استقالل دارای یک زمین 
تمرین خیلی خوب شده است که جا دارد از 
آقای آجورلو تشکر کنم. همچنین واقعا الزم 
از زحمات آقای نصیری یاد کنم  است که 
کارهای  پیگیر  شبانه روزی  صورت  به  که 

می خواهم  اینکه  بعدی  نکته  هستند.  تیم 
بابت اخالق و شرافت شان در  بازیکنانم  از 
ماه های گذشته تشکر کنم. آن ها سختی های 
زیادی را تحمل کردند ولی با تمام وجود در 
فصل  نیم  طول  در  ما  بودند.  تیم  خدمت 
خوب  تمرین  زمین  از  گذشته  فصل  دوم 
هم  خاصی  دریافتی  البته  و  بودیم  محروم 
برای  وجود  تمام  با  بازیکنان  ولی  نداشتیم 
خیلی  من  برای  این  و  جنگیدند  استقالل 

قابل ارزش است.
از  برخی  جدایی  به  راجع  نظرتان   -

بازیکنان استقالل چیست؟
به عنوان سرمربی نمی توانم فراموش 
فرشید  آخر  بازی  چهار   - سه  در  که  کنم 
اسماعیلی با وجود مصدومیت برای استقالل 
محمد  او،  امثال  خانه  استقالل  کرد.  بازی 
آن ها  برای  و  است  ریگی  مسعود  و  نادری 

آرزوی  بهترین ها را دارم.

فرهاد مجیدی: سه بازیکن خارجی جذب می کنیم!
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نماینده مردم شیراز:
امسال بيش از ۵0 درصد كسری بودجه خواهيم داشت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه برآورد 
ما این است که امسال بیش از ۵۰ درصد کسری بودجه داشته باشیم، تصریح کرد:  
دولت حتمًا باید برای در پرداخت ها الیحه بیاورد تعدیل کند و همچنین راهکارهای 
جدیدی که می توان این کسری ها را جبران کرد و ساز و کار جدید پیشنهاد دهد.

درباره  یازدهم،  مجلس  نماینده  قادری  جعفر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
کسری بودجه ۱4۰۰ و برنامه مجلس برای مدیریت آن اظهار داشت: جلسه ای را 
با حضور آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم که گزارشی در 
کمیسیون ارائه کردند. برآورد ما این است که امسال بیش از ۵۰ درصد کسری 

بودجه داشته باشیم. 
وی افزود: این دولت حتمًا باید برای در پرداخت ها الیحه بیاورد، تعدیل کند 
و همچنین راهکارهای جدیدی که می توان این کسری ها را جبران کرد و ساز و 
کار جدید پیشنهاد دهد. هرگونه مدیریت بودجه حتما باید از طریق دولت به مجلس 
بیاید؛ یا اینکه دولت خودش می تواند با مکانیسم تخصیص این کار را انجام دهد، 
اما در نهایت تنها بحث مدیریت در هزینه ها نیست، بلکه بحث افزایش درآمدها 
نیز هست. همچنین دولت باید برای افزایش درآمدها، به صورت جدی پیشنهادات 

خودش را به مجلس ارائه دهد. 
خاطرنشان   ۱4۰۱ بودجه  کسری  از  نگرانی ها  درباره  شیراز  مردم  نماینده 
کرد: باید به سمتی برویم که فعالیت های عمرانی را به بخش غیردولتی واگذار 
کرده و آن ها را به صورت مشارکتی تعریف کنیم. اگر این کار صورت بگیرد هم 
هزینه های جاری دولت را کم می کند و هم بخش عمرانی را به صورت مشارکتی 

واگذار کرده اند. 
وی درباره تناقض طرح واردات خودرو و ممنوعیت واردات لوازم خانگی یادآور 
شد که واردات خودرو نیز مشروط به صادرات است، یعنی اگر ارز الزم تامین شود، 

می توانند واردات آن را انجام دهند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان:
وزیر صمت برای كنترل افزایش بی رویه قيمت های مواد غذایی 

اقدام كند 
نماینده مردم دشتی و تنگستان با بیان اینکه وزیر صمت باید جهت کنترل 
بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت های کاالهای مورد نیاز مردم به ویژه 
مواد غذایی که متاسفانه قیمت های آن ها روزانه تغییر می یابد، اقدام کند، از وزیر 

جهاد خواست سازمان خرما را در استان های جنوبی شکل دهد.
به گزارش دنیای جوانان، غالمحسین کرمی در تذکر شفاهی در صحن علنی 
روز گذشته)یکشنبه ۱8 مهرماه( مجلس شورای اسالمی، ضمن تشکر از رئیس 
جمهور برای سفر به حوزه انتخابیه اش و مصوبات خوبی که داشته است، از وزیر 
جهاد کشاورزی خواست تا سازمان تحت عنوان خرما در استان های جنوبی جهت 
ساماندهی این محصول همانطور که درخصوص چای اقدام کردند، تاسیس کند. 
تولیدشده  فرنگی های  گوجه  فروش صادرات  بازار  ساماندهی  خواستار  همچنین 

خارج از فصل در شهرستان دشتی شد. 
وی از وزیر بهداشت خواست تا در جهت تکمیل و تجهیز بیمارستان های 

زینبیه خورموج و امام حسین اهرم اقدام کند. 
وزیر صمت گفت:  به  تذکری خطاب  در  تنگستان  و  مردم دشتی  نماینده 
قیمت های  بی رویه  افزایش  از  جلوگیری  و  بازار  کنترل  جهت  باید  وزیر صمت 
کاالهای مورد نیاز مردم به ویژه مواد غذایی که متاسفانه قیمت های آن ها روزانه 

تغییر می یابد، اقدام کند. 
کرمی در تذکر به وزیر نیرو نیز تاکید کرد: از شما درخواست دارم جهت 
ساماندهی حاشیه رودخانه مند و توجه به مطالبات بحق مردم در همین ارتباط و 
تامین فوری آب شرب هر دو شهرستان حوزه انتخابیه ام به خصوص بخش دلوار 

تنگستان اقدام کند. 
تذکری  در  پایان  در  یازدهم  مجلس  در  تنگستان  و  دشتی  مردم  نماینده 
خطاب به وزیر راه و شهرسازی خواستار تکمیل بزرگراه دلوار به دیر، دولت آباد 
به زیارت، اهرم به دلوار، خورموج به الور، خورموج به شمبه، پل کاکی-شیخیان، 
اهرم به برازجان و جاده های حادثه خیز روستایی دو شهرستان حوزه انتخابیه اش شد.

سردار اشتری: پليس باید به روز و كارآمد باشد 
فرمانده نیروی انتظامی گفت: اقدامات خوبی در راستای هوشمندسازی پلیس 

انجام شده و ناجا در مسیر شتابانی قرار گرفته است.
به گزارش دنیای جوانان، سردار حسین اشتری روز گذشته)یکشنبه( در حاشیه 
رونمایی ازپروژه های هوشمند ناجا در جمع خبرنگاران افزود: زندگی مردم با فضای 
مجازی و تکنولوژی روز گره خورده است، بر این اساس باید پلیس به روز و کارآمد 

باشد و با پیشرفت در این حوزه خدمت ارایه کند.
وی گفت: با توجه به گستردگی مأموریت های پلیس و تأکیدات فرمانده کل 
قوا در بحث هوشمندسازی پلیس، گام های خوبی در این راستا طی سال های گذشته 
برداشته شده و امروز نیز شاهد به کارگیری بخشی از سامانه ها برای این هدف بودیم.
سردار اشتری اضافه کرد: با توجه به اینکه زندگی مردم با فضای مجازی و 
تکنولوژی روز گره خورده، باید پلیس نیز در این رابطه بتواند به روز و کارآمد باشد 
و با پیشرفت در این حوزه ارائه خدمت کند.وی تصریح کرد: البته تا رسیدن به نقطه 
اما گام های موثری برداشته شده و حرکت شتابان، خوب و  مطلوب فاصله داریم 
روبه رشد نیروی انتظامی ما را امیدوار می کند که بتوانیم این مسیر را به خوبی و 

خدمتگزاری را با کیفیت باالتر و دقت بیشتر تسریع کنیم.
حضور  با  پلیس  اپلیکیشن  و  پلیس  هوشمندسازی  طرح های  افتتاح  مراسم 
نیروی  هفته  با  همزمان  و  اطالعات  فناوری   و  ارتباطات  وزیر  پور  زارع  عیسی 

انتظامی برگزار شد.
 هفته نیروی انتظامی از ۱7 مهرماه با شعار پلیس مقتدر، قانونمدار و امین 
مردم آغاز و 23 مهر ماه با شعار پلیس، والیتمداری، حفظ ارزش ها و جامعه ایمانی 

به پایان می رسد.
براساس روزشمار هفته نیروی انتظامی، ۱8 مهر ماه با عنوان پلیس هوشمند، 
مشارکت عمومی، انضباط اجتماعی و ۱9 مهر ماه با عنوان پلیس خدمتگذار، سرباز 

فداکار و امنیت پایدار نامگذاری شده است.
 2۰ مهر ماه نیز با عنوان پلیس، امنیت اقتصادی، پشتیبانی تولید و مانع زدایی 
و 2۱ مهر ماه نیز با عنوان پلیس، پیشگیری اجتماعی، آموزش همگانی و امنیت 

اجتماعی نامگذاری شده است.
روزهای 22 و 23 مهرماه نیز به ترتیب با عنوان پلیس، تالش جهادی، ایثار و 
شهادت و پلیس، والیت مداری، حفظ ارزش ها و جامعه ایمانی نامگذاری شده است.

وزیر كشور: خانواده شهدا چشم و چراغ  ملت ایران هستند
وزیر کشور در دیدار با خانواده یک شهید ناجا با بیان اینکه مدیون شهیدان عزیز 

و خانواده معظم آنان هستیم، گفت: شهدا فراتر از زمان و مکان حرکت می کنند.
به گزارش دنیای جوانان، احمد وحیدی وزیر کشور و جانشین فرمانده کل 
نیروهای مسلح در امور ناجا، به مناسبت هفته نیروی انتظامی به دیدار با خانواده 
درجه  به  پاسداران  خیابان  فتنه  در  ، شهیدی که  رفت  بایرامی  شهید محمد علی 

رفیع شهادت رسید.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: خانواده شهدا چشم و چراغ  ملت ایران و مایه 

عزت و سربلندی ایران اسالمی هستند.
برای  معظم شهدا  خانواده  و شجاعت  استقامت  اینکه  بر  تاکید  با  وحیدی 
مردم عبرت آموز است، افزود : امروز جوانان در راه اسالم و آرمان بلند انقالب 
از خودگذشتگی  و  ایثار  از شهدای سرافراز،  درس شجاعت،  تأسی  به  اسالمی 

فرا می گیرند.
رئیس شورای امنیت کشور با اشاره به رشادت هایی که شهدای نیروی انتظامی 
در فتنه دراویش گنابادی در خیابان پاسداران از خود نشان دادند، گفت : این شهدای 
عزیز برای نجات جان مردم نهایت شجاعت و از خود گذشتگی را نشان دادند و با 

احساس مسوولیت مثال زدنی در این راه به درجه رفیع شهادت نایل شدند.
وزیر کشور افزود: شهدای فتنه خیابان پاسداران برای دفاع از مردم در مقابل 
فتنه گران ایستادگی کردند و به مقامی رسیدند که نزد خدای متعال بسیار رفیع است.

وحیدی خاطر نشان کرد که اکثر شهدا بعد از اینکه از میان ما رفتند و آسمانی 
شدند، جایگاه واال و مقام شامخ آنان برای مردم نمایان می شود.

محدودیت های کرونایی هوشمند می شود؛

معاون وزیر بهداشت: مشکل كرونا صرفا با واكسن حل نمی شود
وزارت  بهداشت  معاون 
ذ  تخا ا بیر  ا تد  ، شت ا بهد
هوشمند  رفع  جهت  شده 
محدودیتهای کرونایی و سیاستها جهت 
بازگشت به زندگی عادی را تشریح کرد.

دکتر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
که  خبری  نشستی  در  حیدری  کمال 
به صورت مجازی برگزار شد، در پاسخ 
واکسیناسیون کرونا  درباره  پرسشی  به 
امیدواریم  گفت:  بازگشایی ها،  نحوه  و 
واکسیناسیون به باالی 8۵ درصد برسد 
 RO فرمول  اساس  بر  موضوع  این  و 
یا بر اساس بیماری زایی آن سوش از 
ویروس و نوع ویروس جامعه بررسی می 
شود و باید میزان ایمنی بدن و جامعه 

را باال ببریم .
واکسیناسیون  بحث  افزود:  وی 
چه 7۰ درصد چه ۱۰۰ درصد به این بر 
میگردد که ایمنی پایه برای فرد فراهم 
شود. زمانی ممکن است بدن با ویروس 
روبرو شود و آن را نشناسد و واکنش های 
حساسی نشان دهد و از طرفی اگر بدن با 
ویروس ضعیف شده روبرو شود، می تواند 
که  کند  تقویت  را  پایه  ایمنی  سیستم 
اگر با ویروس واقعی روبرو شد کمترین 
واقعه برای بدن رخ دهد. بنابراین اصل 
موضوع واکسیناسیون به دلیل افزایش 

ایمنی زایی است.
بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
سر  پشت  که  موجی  در  داد:  ادامه 
شدند  مبتال  افراد  از  بسیاری  گذاشتیم 
تعداد  کسر  مخرج  در  هرچه  تبع  به  و 
شوند،  مبتال  جامعه  افراد  از  بیشتری 
بیمارستان  هم  زیادی  تعداد  ناخواسته 
فوتی  و  بستری  آن  تبع  به  و  می روند 
افزایش می یابد؛ اما اگر با واکسیناسیون 
ایمنی پایه را کسب کنیم امیدوار هستیم 
و  بستری  حوزه  در  اتفاق  کمترین  که 
مرگ برای افراد رخ دهد و میزان ابتال 

هم کاهش یابد.
او ادامه داد: البته صرفا با واکسن 
به  باید  و  نمی شود  حل  کرونا  مشکل 
چه  ورزیم.  اهتمام  پروتکل ها  رعایت 
بسا برخی با تزریق دو ُدز واکسن مبتال 
شوند که این امر طبیعی است و احتمال 
فوت هم وجود دارد، اما این احتماال با 

واکسیناسون به شدت کاهش می یابد.
تمام  تقریبا  االن  فزود:  ا وی 
که  افرادی  پیرامون  جامع  اطالعات 
واکسن زدند و نزدند را داریم و اختالف 
واکسن  مبتالیان  تعداد  میان  فاحشی 
برای  واکسن  دارد.  وجود  نزده  و  زده 
برخی  متاسفانه  ولی  است  فراهم  همه 
دچار تشکیک هستند، اما مطمئن باشید 
مراجع  تایید  مورد  موجود  واکسن های 
بهترین  واکسن  اولین  و  است  علمی 
موجود  فرصت  از  باید  و  است  واکسن 
استفاده کنیم تا اگر موج بعدی هم در راه 
باشد جامعه ایمنی کافی را دریافت کند.

وی ادامه داد: در مورد بازگشایی ها 
هم  سیاست دولت و انتظار مردم این 
خسته  که  مدت  این  از  پس  که  است 
و  بازگردند  عادی  زندگی  به  شدند، 
ادامه  اقتصادی و...  مسائل اجتماعی و 
بازگشایی  بر  هم  دولت  تمرکز  و  یابد 
مدارس و دانشگاه ها و سپس جریانات 
ایمنی  اگر  اقتصادی است .  و  اجتماعی 
هم  دولتمردان  دغدغه  دهد  رخ  پایه 
هم  ابتالیی  اگر  که  می یابد  کاهش 
باشد  به کمترین نحو  صورت می گیرد 
که  میگردد  باز  مردم  به  هم  این  و 
کلید  که  کنند  رعایت  را  پروتکل ها 
همین  بعد  به  این  از  بیماری  مدیریت 
امر است و امیدواریم اگر موج بعدی رخ 

می دهد با کمترین حالت باشد.
ریزی  برنامه  کرد:  اظهار  حیدری 

همکاران در ستاد کشوری کنترل کرونا 
رفع هوشمند محدودیت ها است و اینکه 
برنامه های افراد در گروه مشاغل  4 گانه 
حساسیت های  باشد،  صورت  چه  به 
شده  تعیین  آن  موارد  و  دارد  متفاوتی 
آینده  هفته  که  است  شده  تدوین  و 
کرونا  ستاد  به  ابالغ  و  تصویب  جهت 
می رود. نظارت دستگاه ها و خود مردم 
در این بازگشایی ها بسیار مهم است و 

دستورالعمل ها باید جدی گرفته شود.
بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
تصریح کرد: با توجه به ماهیت کرونا، 
برای  عاملی  و...  مسافرت ها  تجمعات، 
شیوع بیشتر ویروس است و پیش بینی 
ما این است که شاید در ماه آینده پیکی 
مانند  مسائل  از  خیلی  اما  کنیم  تجربه 
پوشش واکسیناسیون، رعایت پروتکل ها 
و... تاثیر گذار است که پیش گویی های 

ما را تحت تاثیر قرار دهد.
واکسنهای  از  حمایت  درباره  وی 
تولید نیز گفت: تعدادی از شرکت های 
در  برکت  و  رازی  پاستور،  مانند  ایران 
به  هستند  تولید  خط  گسترش  حال 
همین دلیل یکی از سیاست های دولت 
محترم حمایت از این واکسن ها بود و 
خوشبختانه کیفیت بسیار خوبی داشتند.
به  اشاره  با  بهداشت  وزیر  معاون 
متصور  کرونا  برای  پایانی  فعال  اینکه 
هرچه  امیدواریم  کرد:  اظهار  نیستیم، 
ویروس  اما  یابد  پایان  پاندمی  زودتر 
خود  بقای  برای  و  است  زنده  موجود 
را  نفوذش  ضریب  و  می کند  تالش 
افزایش می دهد اما امیدواریم زودتر تمام 
باید قطع زنجیره  شود. تمام تالش ما 
انتقال بیماری باشد و رمز موفقیت غلبه 

بر بیماری قطع این زنجیره است.
ز  ا ی  یگر د بخش  ر  د ی  و
در  ما  موفقیت  گفت:  صحبت هایش 
باهم  همه  همراهی  بیماری  کنترل 
است. برنامه ریزی مسئولین و درخواست 
مردم در این جهت است و ورود به بحث 
واردات واکسن در این اوضاع اقتصادی 
به  مردم  که  بود  نیاز  همین  دلیل  به 
زندگی خود برسند؛ ولی متاسفانه خیلی 
زود زندگی را باز کردند و برای ما دغدغه 
شد، اگر مقداری بیشتر همکاری کنند و 
ما را قابل بدانند و نکات وزارت بهداشت 
قطعا  بشنوند،  موج ها  از  گذر  برای  را 

جامعه سالم تر خواهد بود.
گفت:  شت  بهدا یر  ز و ون  معا
موعد  از  زودتر  بازگشایی ها  متاسفانه 
هنوز  اینکه  علی رغم  گرفت  صورت 
بحث محدودیت های هوشمند را اعالم 
که  کارشناسی  جلسات  و  نکردیم 
می گذاریم برای رفع محدودیت ها است. 
این است  نیز  دستور ریاست جمهوری 
سمت  همین  به  ها  ریزی  برنامه  که 
باشد تا کار و تفریح مردم برقرار باشد. 
و  کنیم  زندگی  کرونا  با  میخواهیم  ما 

سالم  برای  شرایطی  باید  اینکار  برای 
زندگی کردن داشته باشیم و محدودیت 
برای کسانی باشد که واکسن نزدند یا 
پیش  نمی کنند.  رعایت  را  پروتکل ها 
کرونا  ستاد  صالحدید  با  کردیم  بینی 
از اول آبان بتوانیم محدودیت ها را رفع 
کنیم و از 8 آبان هم با قضیه جدی تر 
برخورد  و نظارت کنیم تا محدودیت ها 

منطقی برداشته شود.
داریم  شغلی  گروه   4 افزود:  وی 
اماکن،  و  مشاغل  به  ورود  نوع  که 
و  گیرندگان  خدمت  خدمات،  نوع 
همگی  و...  سفرها  دهنگان،  خدمت 
شده  جدید  مشخص  پروتکل های  در 
است که در صورت تایید اعالم می شود.

حیدری ادامه داد: یکی از تاکیدات 
و  بهداشت  موضوع  بهداشت  وزیر 
برنامه های  تمرکز بر پیشگری است و 
محوری مثل پزشک خانواده را تحقق 

خواهیم داد.
حیدری درباره بازگشایی مدارس 
نیز افزود: برنامه ها مشخص است و با 
ریزی  برنامه  هم  پرورش  و  آموزش 
دست  اجرایی  ضمانت  ولی  کردیم 
آموزش و پرورش است و اگر مجموعه 
اصلی زیرمجموعه را مدیریت نکند، از 
ما هم خیلی کاری بر نمی آید زیرا ما 
هم وظایف خود را داریم و مجموعه ها 
باید در نظارت ها جدیت به خرج دهند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
بیان کرد: در بسته جدید محدودیت ها 
های  رنگبندی  با  رفتار  نوع  قاعدتا 
و  شد  خواهد  متفاوت  هم  کرونایی 
شدت بستری و فوتی، درصد ابتال و... 
در این فرمول پیچیده تاثیرگذار است 
و واکنش سریع در مورد رنگبندی ها 
به جلوگیری از وقوع موج های بعدی 

کمک می کند.
وی در ادامه صحبتهایش با اشاره 
به سالمت روان و هفته سالمت روان، 
با تاکید بر اینکه همه مردم انتظار دارند 
در سالمت روانی مناسبی به سر برند، 
روز  این  امسال  جهانی  شعار  گفت: 
همه،  برای  روان  سالمت  »مراقبت 
تبدیل کنیم«،  واقعیت  به  را  آن  بیایید 
جهانی  فدراسیون  و  است  شده  تعیین 
سالمت روان نیز شعار »سالمت روان 
در جهانی نابرابر« را انتخاب کرده است. 
شرایط کنونی کشور با توجه به کرونا و 
مسائل اجتماعی و اقتصادی می تواند بر 
موضوع سالمت روان موثر باشد و جامعه 

نیز به فکر بهبود آن باشند.
مهرماه   ۱8 یکشنبه  افزود:  وی 
سیاست گذاران  »نقش  عنوان  تحت 
خدمات  به  دالنه  عا دسترسی  در 
است،  شده  نامگذاری  روان«  سالمت 
سیاستگذاران و اصحاب رسانه در این 
با  مردم  زیرا  هستند  مهم  بسیار  زمینه 
آرامش  روانشان  سالمت  دریافت ها، 

خبرهای  دنبال  مردم  چون  می گیرد؛ 
نشاط هستند و چشم  و  امید  و  خوش 
امیدشان به سیاستگذاران است. دوشنبه 
۱9 مهرماه به دلیل تاثیرات تحریم ها و 
 « عنوان  با  کووید۱9  با  آن  همزمانی 
نقش تحریم ها در نابرابری سالمت روان 
در پاندمی کرونا« نام گذاری شده است، 
همه کشورهای متخاصم اولین کاری که 
برای نشان دادن اختالف خود انجام می 
دهند ناامید کردن مردم است تا از داخل 
جامعه را بپوسانند و این اتفاق در چهار 
دهه تحریم برای کشور ما رخ داده است 
و در بحث دارو و سالمت هم شاهد تاثیر 
تحریم ها هستیم و شعارهایی که برای 
عدالت و ... دادند، فراموش شده است 
و کشتار و بمب گذاری و... را شاهدیم 
که در سالمت روان جهانی اثرگذار است 
اجتماعی  نشاط  و  مردم  آوری  تاب  و 
سه شنبه  باشد.  کننده  کمک  می تواند 
2۰ مهرماه نیز به دلیل ماهیت دو سویه 
خدمات سالمت روان، با عنوان » رابطه 
منصفانه ارائه دهندگان خدمات سالمت 
نام گذاری  گیرندگان«  با خدمت  روانی 
شده است و مشاوران را ترغیب میکند 
که ارتباط با عطوفت با بیماران داشته 
آرامش  با ساحل  را  فرد  روان  و  باشند 

بخش سکنی دهند.
 2۱ چهارشنبه  گفت:  حیدری، 
بر  نگ  ا ثیر  »تا عنوان  به  ه  مهرما
در  روان  سالمت  خدمات  نابرابری 
جامعه« نامگذاری شده است؛ زیرا یکی 
از موانع مهم عدم مراجعه مردم برای 
بحث  نپزشکی،  روا خدمات  دریافت 
و  فرهنگی  دالیل  به  که  است  انگ 
مردم  برخی  ما  جامعه  غلط  باورهای 
انگ  نوعی  را  روانپزشک  به  مراجعه 
اجتماعی می دانند که مانعی در دریافت 
خدمت می شود و همه ما ممکن است 
دچار چنین مشکالتی  بحران هایی  در 
شویم و باید نگاه ها وکلمات بد در این 
مورد را از جامعه برداریم تا فرد بتواند 
 22 پنج شنبه  کند.   مراجعه  مشاور  به 
مهرماه نیز با عنوان» ضروریت توسعه 
سالمت  بهبود  در  اقتصادی  عدالت 
و  است  شده  نامگذاری  جامعه«  روان 
امیدواریم نگرانی مردم در حوزه توسعه 
اقتصادی و بی عدالتی رفع شود. روز 
جمعه23 مهرماه »سواد سالمت روان و 
بهره مندی از خدمات« نامگذاری شده 
سواد  اهمیت  دهنده  نشان  که  است 
سالمت روان و لزوم ارتقای آن باشد، 
افراد باید بدانند چه خدمتی را از کجا 
دریافت کنند. شنبه 24 مهرماه نیز بر 
»نقش حاکمیت بر توانمندسازی افراد 
تاکید  جسمی«  معلولیت های  دارای 
مشکالتی  چنین  دارای  افراد  دارد، 
و  هستند  آسیب  معرض  در  بیشتر 
باید برای این قشر آسیب پذیر برنامه 

ریزی کنیم.
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زیر نظر: علی هوشمند

با حضور رییس جمهور در دانشگاه تهران؛
مراسم آغاز سال تحصيلی دانشگاه ها امروز برگزار می شود

مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی امروز و 
با حضور رییس جمهور در دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش دنیای جوانان، این مراسم امروز دوشنبه ۱9 مهر ماه با حضور آیت 
اهلل رئیسی، رئیس جمهور در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار می شود.

 سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا این برنامه به صورت مجازی در 
دانشگاه تهران برگزار شد، اما امسال رئیس جمهور به صورت حضوری در دانشگاه 

حضور پیدا می کند.
در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و آموزش 
پزشکی تعداد محدودی از مسئوالن دو حوزه وزارت علوم و وزارت بهداشت، اساتید و 

دانشجویان دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران حاضر خواهند بود.
 بر اساس تاکید وزارت بهداشت، این برنامه با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
با حضور تعداد محدودی از افراد برگزار می شود و روسای دو دانشگاه تهران وعلوم 

پزشکی تهران وزیر علوم و بهداشت، از جمله سخنرانان این مراسم خواهند بود.
در مراسم امسال یک استاد به نمایندگی از اساتید دانشگاه ها و یک دانشجو نیز 
به نمایندگی از دانشجویان کشور درحضور رئیس جمهور سخنرانی خواهند کرد که 

پس از آن در  پایان مراسم رئیس جمهور به ایراد سخنرانی می پردازد.
همچنین در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و آموزش 
پزشکی، حدود 26 نفر از کنکوری های برتر در وزارتخانه علوم و بهداشت و همچنین 

برترین های شاهد وایثارگر با حضور رئیس جمهور موردتقدیر قرارخواهند گرفت.

وزیر علوم خبر داد؛
آغاز آموزش حضوری تمامی دانشجویان از ۱۵ آبان

وزیر علوم با اشاره به اینکه حفظ سالمت جامعه دانشگاهی اساس کار ما در از 
سرگیری آموزش های حضوری دانشگاه هاست، گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا 
مقرر شده دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی از ۱۵ مهرماه و دانشجویان مقطع 
کارشناسی از ۱۵ آبان ماه به صورت حضوری در کالس های درس فعالیت داشته باشند.

دکتر محمدعلی زلفی گل در نشست رؤسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، 
پژوهشی و فناوری که روز گذشته )یکشنبه( با محوریت »تبیین سیاست های آموزش 
عالی در دوره جدید« به صورت حضوری و برخط در سالن شهدای جهاد علمی این 
وزارت خانه برگزار شد، ضمن تبریک حلول ماه ربیع االول و گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای سالمت، به خانواده هایی که عزیزانشان را به واسطه بیماری کرونا از دست 

داده اند تسلیت و به پرسنل خدوم حوزه سالمت خدا قوت و دست مریزاد گفت.
وی با اشاره به چالش های پیش رو در عرصه آموزش عالی و بازگشایی و از 
سرگیری آموزش حضوری تصریح کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا مقرر شده 
دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی از ۱۵ مهرماه و مقطع کارشناسی از ۱۵ آبان ماه 
به صورت حضوری در کالس های درس فعالیت داشته باشند. دانشگاه ها باید از این 
تصمیم ستاد ملی کرونا تبعیت کنند و نهایت تالش خود را برای اجرای آن مبذول دارند.
وزیر علوم در ادامه با اشاره به ضرورت چابک سازی سیستم اداری و صرفه جویی 
در هزینه ها گفت: این موضوع مهم باید سرلوحه فعالیت دانشگاه ها قرار گیرد. نسبت 
اعضای هیئت علمی به یاوران علمی )کارکنان( باید نسبت یک به یک باشد و برای 
رسیدن به این شاخص باید تالش کنیم. امروزه توسعه فناوری اطالعات و دولت 

الکترونیک شرایطی را رقم زده است که رسیدن به این شاخص میسر است.
وی با تأکید ویژه بر افزایش بهره وری در سیستم آموزش عالی اظهار داشت: 
دانشگاه ها باید برای افزایش بهره وری برنامه داشته باشند، لذا باید آرزوها و اهداف بزرگ 
خودمان را در دانشگاه تعریف کنیم و بر اساس آن برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنیم.

دکتر زلفی گل افزود: تقاضا می کنم رؤسای دانشگاه های تراز اول که از نظر 
تعداد اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رتبه های برتر دارند در 
بحث توسعه فناوری، بهره وری و ارتقاء شاخص های علمی، سرانه خود را باال برده و با 
دانشگاه های برتر سایر کشورها مقایسه و رقابت کنند.وی با اشاره به فصل تدوین الیحه 
بودجه در دولت، گفت: معاونان اداری، مالی و مدیران بودجه در دانشگاه ها رایزنی های 

الزم را برای جذب اعتبارات با سازمان برنامه و بودجه داشته باشند.

گروگان گرفتن زن صيغه ای برای 300 ميليون تومان
و  گرفت  تماس  پلیس  با  وحشت زده  جوانی  پسر  مهر   ۱6 جمعه  شامگاه 
گفت: همسر صیغه ای مادرم او را گروگان گرفته و برای آزادی او 3۰۰ میلیون 

تومان خواسته است.
به گزارش دنیای جوانان، به دنبال اعالم این گزارش تیم ویژه ای از کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان البرز تشکیل شد و به دستور بازپرس جنایی راهی محل حادثه 

در حصارک کرج شدند.
باتوجه به اینکه گروگان در خانه مرد مسلح بود با کمک پسر جوان، خانه 
وی شناسایی شد و تیم ویژه محل را تحت محاصره قرار دادند. بدین ترتیب در 
عملیاتی غافلگیرانه با ورود به خانه متهم در کمتر از چند دقیقه زن جوان از چنگ 

متهم رها و مرد  مسلح نیز دستگیر شد.
بررسی سوابق وی  در  و  منتقل  آگاهی  اداره  به  بالفاصله  متهم 3۵ ساله 
مشخص شد که دارای سوابق متعدد کیفری از جمله خرید و فروش اسلحه بوده 
است. وی در بازجویی ها ضمن اعتراف به جرم خود گفت: حدود یک سال قبل با 
این زن در فضای مجازی آشنا شدم او بعد از مرگ همسرش، با پسرش زندگی 
می کرد. وقتی بیشتر او را شناختم، عاشقش شدم حتی به خاطرش همسرم را  
طالق دادم تا بتوانم با او ازدواج کنم. اما به من گفت مدتی عقد موقت باشیم و اگر 
با هم کنار آمدیم، عقد دائم کنیم اما بعد از چند ماه و با پایان یافتن مدت صیغه، 
او دیگر حاضر به زندگی با من نشد و گفت که تو خالفکاری و من نمی توانم با 
تو زندگی کنم. در صورتی که من در این مدت کلی برایش هزینه کرده بودم. 
خیلی اصرار کردم تا شاید راضی شود و با من ازدواج کند اما وقتی متوجه شدم 
تصمیمش برای جدایی جدی است، او را گروگان گرفتم و از خانواده اش خواستم 
برای آزادی او 3۰۰ میلیون تومان به من بدهند. در واقع می خواستم پول هایی 
که در این مدت برایش خرج کرده بودم را پس بگیرم. این زن باعث شد من زن 

اولم را طالق بدهم؛ او زندگی ام را نابود کرد.زن جوان نیز درباره ادعاهای مرد 
گروگانگیر گفت: وقتی متوجه شدم او دارای سابقه کیفری بوده و خالفکار است، 
دیگر حاضر نبودم با او زندگی کنم اما وقتی به او گفتم ناگهان عصبانی شد و با 
اسلحه ای که در خانه اش داشت، مرا تهدید کرد بعد هم به پسرم زنگ زد و گفت 

باید 3۰۰ میلیون پول بدهی تا مادرت را رها کنم...
پس از اعتراف های مرد گروگانگیر، او به اتهام آدم ربایی با سالح گرم به 

زندان منتقل شد و پرونده اش در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

خواستگار خوش اشتها، خانه پدرزن را خالی كرد
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری سارق منزلی خبر داد 

که به بهانه خواستگاری از شاکی همه اموال وی را سرقت کرده بود.
به گزارش دنیای جوانان، سرهنگ کارآگاه مجیدی در تشریح جزئیات خبر 
فوق اظهار داشت: در پی دریافت پرونده ای با موضوع سرقت از منزل توسط 
خواستگار خانم جوانی، بررسی موضوع در اختیار تیمی از کارآگاهان پایگاه چهارم 

پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
وی تصریح کرد: شاکی در پی جویی های پلیسی عنوان کرد که بیست و 
یکم خرداد ماه به خارج از کشور سفر کرده و سیزدهم تیر ماه در پی تماس مدیر 
ساختمان محل سکونتش متوجه شده است فردی که چندی پیش به بهانه ازدواج 
با او آشنا شده به همراه چند کارگر و کامیون حمل اثاثیه به منزل وی مراجعه 
کرده و کلیه اسباب و اثاثیه را به همراه طال و جواهرات و غیره جمعًا به ارزش 
تقریبی ۱۵ میلیارد ریال را برده و علی رغم مداخله اهالی و حضور چند نفر از 
بستگان مالباخته، متهم مدعی شده است که مالباخته همسر موقت ایشان است و 
اموال متعلق به خودش بوده و در نهایت کلیه اموال مالباخته را جابجا کرده است.

تحقیقات  در  اینکه  به  اشاره  با  تهران  آگاهی  پلیس  چهارم  پایگاه  رئیس 
محلی، تصویری از متهم به همراه مشخصات خودروی کامیون به دست آمد، 
ابراز داشت: با شناسایی راننده کامیون و هویت واقعی متهم، مشخص شد متهم 
فاز 8 شهرستان  در  بدون سکنه  و  نوساز  به ساختمانی  را  مالباخته  اموال  کلیه 

پردیس انتقال داده است.
وی تصریح کرد: پس از همگاهنگی قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر 
شد و در بررسی های بیشتر اموال سرقتی کشف و در اختیار مالباخته قرار گرفت.

سرهنگ مجیدی خاطر نشان کرد: متهم پس از سیر مراحل قانونی و تکمیل 
تحقیقات پلیسی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت. 
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 4G شایعه: هواوی از نسخه انحصاری تراشه
اسنپدراگون ۸۹۸ استفاده خواهد کرد

گفته می شود هواوی در گوشی های هوشمند بعدی خود از نسخه 
4G تراشه اسنپدراگون 898 کوالکام استفاده خواهد کرد.

در کنفرانس Huawei Full Connect که در ماه سپتامبر برگزار 
شد، خو ژیژون، رئیس دوره ای هواوی، گفت تجارت تلفن  هوشمند این 
 ۵G شرکت با چالش های بزرگی روبه رو است و خرید تلفن های همراه
هواوی در حال حاضر دشوار است؛ اما وی تأکید کرد که هواوی نه از 
تجارت تلفن همراه خود دست می کشد و نه آن را می فروشد. وی در ادامه 
ادعا کرد این شرکت سخت در تالش است تا تجارت موبایل را در زمان 
مناسب به راه خود بازگرداند. وی گفت:ممکن است چند سال طول بکشد 

تا بتوان به کاربران اجازه خرید تلفن  همراه ۵G هواوی داد.
معروف  فشاگر  ا توسط  خبری  مروز  ا  ، ینا گیزچا گزارش  به 
ChanganDigitalKing در ویبو منتشر شد که اطالعات تازه ای 
درباره مسیر آینده هواوی در اختیار ما قرار داد. بر اساس پست منتشرشده، 
هواوی قرار است به طور اختصاصی از نسخه 4G تراشه اسنپدراگون 898 
آزمایش مدل  بر  این، گزارش هایی مبنی  از  استفاده کند. پیش  کوالکام 

مهندسی هواوی میت ۵۰ با تراشه اسنپدراگون 898 وجود داشت.
نانومتری   4 تولید  فرایند  از   898 اسنپدراگون  کوالکام  پرچم دار 
سامسونگ استفاده می کند. این تراشه از طراحی CPU سه خوشه ای نیز 

بهره خواهد برد. مشخصات CPU عبارت اند از:
super large core 3,۰GHz Cortex X2 x ۱

large core 2,۵GHz Cortex A78 x 3
small core ۱,79GHz Cortex A۵۵ x 4

اما تولیدکننده چینی امسال از هواوی میت ۵۰ رونمایی نخواهد کرد. 
بر اساس شایعه مربوط به دستگاه مذکور، این گوشی هوشمند پرچم دار در 
سه ماهه اول سال آینده وارد بازار خواهد شد. این نزدیک ترین بازه زمانی 
تلقی می شود که برای عرضه این دستگاه برنامه ریزی شده است. اگر قرار 
است این گوشی هوشمند در سه ماهه اول سال 2۰22 عرضه شود، باید 
ماه مارس آن را در بازار دید.باید به این نکته اشاره کرد که فناوری فیلتر 
ایاالت متحده آمریکا می آید.  از   ۵G اصلی در تراشه فرکانس رادیویی
دقیقًا به همین دلیل است که هواوی نمی تواند بدون ایاالت متحده آمریکا 
پردازنده های ۵G خود را بسازد. با ممنوعیت ایاالت متحده، هواوی فعاًل 

مجبور است با تراشه های 4G کنار بیاید.
عالوه بر این، گزارش هایی وجود دارد که هواوی موجودی تراشه های 
Kirin خود را به طور کامل تمام کرده است؛ اما یک تلفن مدل هوشمند 
با 4G 9۰۰۰ Kirin عرضه خواهد شد. با توجه به اطالعاتی که تاکنون 
منتشر شده  است، این شرکت در اکثر تلفن های هوشمند خود در نیمه 
اول سال آینده از پردازنده های کوالکام استفاده خواهد کرد. البته هواوی 
تراشه جدیدی ندارد؛ بنابراین از استراتژی جدیدی استفاده خواهد کرد. این 
شرکت عملکرد و تجربه کار با تلفن های همراه خود را توسط نرم افزارها 
بهبود می بخشد. در اصل، تمرکز هواوی اکنون بر افزایش طول عمر گوشی 

هوشمند و زمانی است که کاربر از دستگاه استفاده می کند.
تاکنون HarmonyOS 2 هواوی بسیار خوب کار کرده و هیچ 
گزارشی مبنی بر خرابی این سیستم عامل گزارش نشده است. بیش از 
۱2۰ میلیون دستگاه گوشی هوشمند هواوی و آنر در حال حاضر دارای 
از 3۰۰  بیش  پایان سال جاری،  از  پیش  HarmonyOS 2 هستند. 

میلیون دستگاه تلفن هوشمند دارای این سیستم خواهند بود.



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1852- دوشنبه 19 مهر 1400 اقتصاد- 

صنعت  ل  فعا یک 
ساختمان با بیان اینکه هزینه 
میلیون  یک  سالیانه  اجرای 
جهش  طرح  مطابق  مسکونی  واحد 
هزار   ۱۰۰۰ مسکن  تامین  و  تولید 
شهر  در  گفت:  است  تومان  میلیارد 
درآمدی  سطح  با  خانواده  یک  تهران 
متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم 
سالهای آتی حدود 3۰ سال درآمدهای 
خود را پس انداز کند تا موفق به خرید 

مسکن شود.
اصغر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
مبنی  دولت  برنامه  درباره  مخلوقی 
واحد  میلیون  یک  سالیانه  ساخت  بر 
مسکونی اظهار کرد: در بازه سال های 
۱394 الی ۱398 ساالنه 3۰۰ الی 4۰۰ 
تولیدشده  کشور  در  مسکن  واحد  هزار 
که سهم بخش خصوصی در این بین 
بیش از 92 درصد بوده است با عنایت 
به این موضوع دولت می تواند با  ارائه 
مشوق های مناسب به بخش خصوصی 
به  مسکن  ملی  طرح  به  ورود  جهت 
منظور ایجاد هم افزایی بین بخش های 
مختلف دولتی و خصوصی اقدام کند. در 
این راستا باید از تمامی سرمایه گذاران 
حقیقی و حقوقی مالک که دارای زمین 
در محدوده شهرها و یا دارای واحدهای 
مسکونی نیمه تمام و واحدهای مسکونی 
تکمیل شده آماده فروش هستند دعوت 
شود تا در اجرای طرح اقدام ملی مسکن 

همکاری و مشارکت کنند.
تسهیالت  درصد   2۰ باید  بانکها 
خود را به بخش مسکن اختصاص دهند

هزینه  که  این  به  اشاره  با  وی 
اجرای این طرح جهش تولید و تامین 
از  باید  و  است  زیاد  بسیار  مسکن 
راهکارهای قانونی و منطقی این پروژه 
برآورد  هزینه   گفت:  شود،  مالی  تامین 
شده برای این طرح، هزار همت )هزار 
تومان( در سال است که  میلیارد  هزار 
درصد   2۰ اعطای  به  مکلف  بانک ها 
این طرح هستند. در  به  اعتبارات خود 
سه سال گذشته سهم تسهیالت اعطایی 
پنج  به بخش ساخت مسکن،  بانک ها 
با  بوده است که  درصد کل تسهیالت 
افزایش اعتبارات بخشی از هزینه های 

طرح تأمین خواهد شد.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: 
تأمین  برای  روش  چهار  کلی  طور  به 
به  معطوف  که  دارد  وجود  طرح  مالی 
ها  روش  این  می شود.  عرضه  طرف 
نظر بر انتقال بخشی از سهم تسهیالت 
بخش ها  دیگر  و  کشاورزی  صنایع، 
از  مسکن  بخش  به  پول  تخصیص  و 
از  تسهیالت  دریافت  بانکها،  جانب 
بانک مرکزی )استقراض دولت از بانک 
از خانه های  مرکزی(، دریافت مالیات 
اخذ  و  طرح  مالی  تأمین  جهت  خالی 

مشارکت بخش خصوصی می شود.
با  خبری  نشستی  در  مخلوقی 
ششم  برنامه  یان  پا در  ینکه  ا بیان 
به  بی  دستیا ید  با و  هستیم  توسعه 
حوزه  در  ویژه  به  برنامه  این  اهداف 
در  گفت:  شود  ارزیابی  مسکن  تامین 
برپاسازی  بلندمدت  ز  ندا چشم ا یک 
تمدن نوین ایرانی اسالمی و رسیدن 

ایجاد  و  جهانی  علمی  مرجعیت  به 
ن  بنیا لت  ا عد  ، فته پیشر ی  معه ا جا
م بخش،  لها ا و  قوی   ، ا رمان گر آ و 
به  توجه  با  است.  شده  نشانه گیری 
است  نیاز  توسعه،  ششم  برنامه  پایان 
مسکن  مین  تا نع  ا مو و  مشکالت 
ساختارها  در  تحول  با  شود.  بررسی 
پیشرفت  بر  عالوه   ، رها زوکا سا و 
فرایندی  اجرای  محصول  که  جاری 
بهبود  است،  نظام  کلی  سیاست های 
نق  و ر  ، ه فا ر  ، معیشت چشمگیر 
مردم  یکایک  برخورداری  و  اقتصاد 
بسترسازی  اجتماعی،  فرصت های  از 

و تضمین شود.
وی از عملکرد دولتهای یازدهم و 
انتقاد کرد و  دوازدهم در تولید مسکن 
تدبیر و  گفت: متاسفانه عملکرد دولت 
امید خسارات فراوانی در جهت دستیابی 
به هدف مذکور داشته است. رها کردن 
بخش تولید و توجه صرف به تحریک 
تقاضا بدترین رویکردی بود که از سال 
۱392 تا سال ۱4۰۰ در بخش مسکن 
کشور به وقوع پیوست. در سال ۱392 
متوسط تولید ساالنه مسکن، در حدود 
8۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بوده که 
در حال حاضر به حدود 3۰۰ هزار واحد 
کاهش یافته است. این موضوع منجربه 
کسری ساالنه حداقل ۵۰۰ هزار واحد 
شده  اخیر  سال  هشت  طی  مسکن 
است. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم 
در شرایطی آغاز به کار کرده که بازار 
روبرو  میلیونی  با کسری چهار  مسکن 

شده است.
قیمت  افزایش  گفته مخلوقی،  به 
ناشی از عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، 
فشار بی سابقه ای را بر متقاضیان واقعی 
مسکن وارد کرده است. بسیاری از مردم، 
دیگر توان ورود به بازار مسکن را ندارند. 
به طور مثال در شهر تهران یک خانواده 
با سطح درآمدی متوسط باید بدون در 
نظر گرفتن تورم سالهای آتی در حدود 
3۰ سال درآمدهای خود را پس انداز کند 

تا موفق به خرید مسکن شود.
سازندگان ایرانی به ترکیه مهاجرت 

کرده اند
این فعال صنعت ساختمان یادآور 
شد: بی توجهی به بخش تولید مسکن، 
و  فعاالن  از  بسیاری  خروج  باعث 
سازندگان در این حوزه شده است. این 
از  به برخی  یا  یا خانه نشین شده   افراد 

و  کرده  مهاجرت  همسایه  کشورهای 
در  گذاری  سرمایه  به  اقدام  آنجا  در 
حوزه مسکن می کنند. در حال حاضر، 
مطابق آمارهای موجود، هزینه تولید یک 
با  مقایسه  در  مسکونی  واحد  مترمربع 
شروع به کار دولت تدبیر و امید، حداقل 
7 برابر شده است. در سال ۱392 متوسط 
هزینه ساخت یک مترمربع آپارتمان در 
این  حدود ۱.2 میلیون تومان بوده که 
رقم در حال حاضر به حدود 7 میلیون 
)بصورت  مربع  متر  هر  ازای  به  تومان 

میانگین( افزایش یافته است.
مخلوقی با تاکید بر اهداف سیاست 
سیزدهم  دولت  در  مسکن  ملی  طرح 
نخست  گام  در  سیزدهم  دولت  گفت: 
باید با بسترسازی و فراهم کردن زمینه 
رونق تولید در حوزه مسکن و ساختمان 
و جبران عقب  ماندگی سال های گذشته 
رونق  ایجاد  این  بر  عالوه  کند.  اقدام 
در  اشتغال  میزان  افزایش  و  اقتصادی 
صنعت،  ازجمله  مختلف  های  بخش 
معدن و خدمات و ... در این زمینه نقش 
این  مشکالت  دیگر  از  دارد.  بسزایی 
پروژه مدت زمان اجرای پروژه ها است 
که از طریق کاهش فرآیند بروکراسی 
اداری می توان بخش قابل توجهی از 
دیگری  مهم  گام  کرد.  برطرف  را  آن 
بردارد  باید  زمینه  این  در  دولت  که 
شامل نظارت دولت و نهادهای ذیربط 
در امور اجرایی از حیث تامین مصالح، 
نحوه ساخت و حذف اقدامات احتمالی 
نهایی  قیمت  افزایش  در  سوداگرانه 

مسکن می شود.
از  را یکی  دولتی  زمین های  وی، 
مسکن  تولید  جهش  طرح  ظرفیتهای 
دانست و گفت: اراضی مذکور می تواند 
دولتی،  زمین های  واگذاری  قالب  در 
اراضی  طبیعی،  منابع  سازمان  اراضی 
دولتی  تابعه  شرکتهای  مالکیت  تحت 
و ... که با قیمتی پایین تر و یا با اجاره 
مسکن  ملی  طرح  اختیار  در  ساله   99
قرار گیرند که با توجه به ارزش پایین 
زمین های مذکور نسبت به هزینه ساخت 
آن، می تواند گزینه مطلوبی برای تولید و 

ساخت مسکن مورد نیاز به شمار رود.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: 
همچنین از مهم ترین مشکالت در این 
زمینه می توان به طوالنی بودن مدت 
تغییر  موضوع  بودن  هزینه بر  و  زمان 
کاربری اراضی اشاره کرد. لذا ورود دولت 

و پیگیری در این حوزه می تواند کمک 
شایانی در جهت رفع مشکل مذکور کند.

تولید مسکن بدون حضور بخش 
خصوصی میسر نمی شود

بخش  فیت  ظر به  قی  مخلو
تحقق  گفت:  و  پرداخت  خصوصی 
خانه  میلیون  یک  سالیانه  تولید  هدف 
بدون در نظر گرفتن تعامل بخش های 
مقوله  افزایش  و  خصوصی  و  دولتی 
مطابق  شد.  نخواهد  میسر  هم افزایی 
تولید  از  حمایت  و  ساماندهی  قانون 
به  دستیابی  برای  مسکن،  عرضه  و 
تولید،  در  تسریع  چون  مترقی  اهدافی 
تنوع بخشی  و  ساخت  کیفیت  افزایش 
به روش های تولید و همچنین کاهش 
ملی  اقدام  طرح  در  شده  تمام  قیمت 
مسکن، شناسایی و ارزیابی شرکت های 
تجربیات  دارای  که  صالحیت  واجد 
صنعتی سازی  امکانات  حوزه  در  خوبی 
می تواند  هستند  نوین  فن آوری های  و 
گام مهمی در پیشبرد این مهم در نظر 

گرفته شود.
نی  ختما سا لح  مصا مین  تا ر  د

مشکلی وجود ندارد
این عضو انجمن صنفی مهندسان 
کرد:  اظهار  شهرساز  و  معمار  مشاور 
 3۰ کشور  فوالد  ساالنه  تولید  ظرفیت 
 ۱۵ بین  سالیانه  که  است  تن  میلیون 
مصرف  برای  آن  تن  میلیون   ۱6 الی 
نیز  تن  میلیون   ۱4 الی   ۱3 و  داخلی 
که  می شود  صادر  کشور  از  خارج  به 
فوالد  بخش  در  کشور  صادرات  عمده 
نیز مربوط به شمش، میلگرد و تیرآهن 
است که مصارف  به گروهی  متعلق  و 
ساختمانی دارند. مواد اولیه، محصوالت 
نهایی  محصوالت  و  )شمش(  میانی 
داخلی  نیاز  آنچه  هر  و  میلگرد(  )مثل 
سطح  در  باشد،  طرح  اجرای  برای 
در  و حتی  دارد  وجود  در کشور  کالن 
سالیانه  تولید  )با ظرفیت  میلگرد  تولید 
7 میلیون تن( مازاد ظرفیت وجود دارد. 
بطورمثال چنانچه متوسط ناخالص متراژ 
واحد مسکونی با سازه بتنی )برای کل 
طرح(، ۱۰۰ مترمربع در نظر گرفته شود 
و با در نظر داشتن مصرف ۵۰ کیلوگرم 
واحد  مترمربع  هر  در  فوالد  و  میلگرد 
مسکونی، نیاز به پنج میلیون تن فوالد 
خواهد بود که این میزان تقاضا به راحتی 
و با استفاده از ظرفیت های داخلی قابل 

پوشش هستند.

دكتر حسينی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران شد
با تصویب هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران، آقای 

دکتر سید علی حسینی مدیر عامل این بانک شد.
صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایران، آقای سیدعلی حسینی دکترای حسابداری از دانشگاه 
تهران،کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس و 

کارشناسی حسابداری از دانشگاه صنعت نفت دارد.
مدیر عامل بورس انرژی، عضویت در هیات مدیره بانک 

مشترک ایران و ونزوئال، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران 
سازمان بورس و اوراق بهادار ، عضوکمیته اجرایی تأسیس بورس انرژی، بورس کاال و 
فرابورس و عضو ناظر هیئت مدیره این شرکت ها ،عضو ناظر هیئت مدیره بورس اوراق 
بهادار تهران ، مدیر بورس منطقه ای کرج طی سال های ۱384 تا ۱38۵و عضویت در 
هیئت مدیره چندین شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی طی سال های ۱382 تا ۱384، 

از دیگر سوابق مدیرعامل جدید بانک توسعه صادرات ایران است.

افشای فهرست زمين و ساختمان بانک ایران زمين
مدیرعامل بانک ایران زمین در نامه ای خطاب به انصاری 
مهیاری، سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و 
اوراق بهادار تهران، فهرست زمین و ساختمان های متعلق به 

این بانک را اعالم کرد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس اعالم عبدالمجید 
پورسعید، فهرست این امالک بر اساس جداول مورد نظر تا تاریخ 

29 اسفندماه ۱397 و طبق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده منتشر شده است. 
به گفته مدیرعامل بانک ایران زمین، اطالعات یادشده قبل از موعد مقرر همزمان در 

سامانه کدال هم بارگذاری شده است.
وی در عین حال تاکید کرده است که با توجه به این که صورت های مالی 
حسابرسی شده منتهی به پایان سال ۱398 بانک ایران زمین در شرف نهایی شدن 
است، فهرست زمین و ساختمان منطبق بر صورت های مالی یادشده در گزارش هیات 
مدیره وزمین به مجمع عمومی افشا خواهد شد. پورسعید در این نامه وعده داده است 

که مجمع عمومی بانک ایران زمین در کوتاه مدت برگزار شود.

اپليکيشن مبتنی بر هوش مصنوعی توسط موسسه اعتباری  اولين 
ملل در اردیبهشت ۱398رونمایی شد

به گزارش دیوان اقتصاد,اپلکیشن پرداخت »فام« مبتنی 
برهوش مصنوعی است که مجهز به فرمان صوتی است که 
قابلیت پردازش گفتار طبیعی را دارد و هم اکنون در آغاز نیمه 
دوم سال ۱4۰۰ موسسه ملل در تالش است هر روز به قابلیت 

این اپلکیشن اضافه کند.
برای  استراتژی  چند  محصول،  این  طراحی  فرآیند  در 
آینده محصول در نظر گرفته شده است. اپلیکیشنی که مبتنی 

بر هوش مصنوعی است یعنی قسمتی از امکانات هوش مصنوعی پیاده سازی شده است 
که امکان پردازش زبان طبیعی و قوی را فراهم می کند. برهمین اساس نیز اپلیکشن 
فام امکان خدمات دهی به نابینایان را دارد.فام موسسه ملل تنها اپلیکیشنی است که 
رمز پویا برای نابینایان ایجاد می کند. به این صورت که امکانی فراهم شده است که 
رمز پویا در لحظه ایجاد می شود، عدد برای این دسته مشتریان خوانده  شود تا بتوانند 
از خدمات دیگر فام چون خرید شارژ بهره ببرند.در این نرم افزار مشتریان خدماتی 
چون کارت به کارت، خرید شارژ از اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل، دریافت 
موجودی، خرید بسته های اینترنتی، احراز هویت سجام، فعالیت در بورس، استعالم 
از ثبت احوال، تامین اجتماعی، بهداشت  درمان، خدمات پستی، خدمات قضایی، امور 
مالیاتی، امور اسناد و امالک، استعالم مدرک تحصیلی، استعالم شناسه صنفی، سامانه 
ردیابی کاالی دیجیتال، پرداخت قبوض، خدمات خودرویی، دریافت شماره شبا، سالمت 

بدون مرز )خدمات مشاوره پزشکی( دریافت می کنند.
براساس این گزارش نسخه جدید نرم افزار جامع پرداخت فام )پویانگار ملل( نیز 

با امکانات جدید عرضه شده است. 
 در نسخه جدید نرم افزار فام )پویانگار ملل( امکانات جدیدی همچون، شعبه 
یاب هوشمند، فروش انواع بیمه )بیمه شخص ثالث، بدنه، موتور، مسافرتی، تجهیزات 
الکترونیک، درمان، کرونا و غیره(، امکان ثبت نام اتباع خارجی، امکان معرفی دوستان، 
امکان قرار دادن رمز ورود به برنامه، دریافت پیامک رمز دوم پویای کلیه بانک ها به 

صورت خودکار در زمان انجام تراکنش ها با اجازه اشخاص اضافه شده است. 
در ادامه نگاه اجمالی به امکانات متنوع فام که به صورت مداوم در حال به روز 

رسانی است، خواهیم داشت.
 استعالم چک های صیادی و مفقودی 

 با هدف تسهیل در انجام امور بانکی و دسترسی مشتریان به خدمات مختلف 
امکان استعالم چک های صیادی و مفقودی و سرقتی در نرم افزار فام موسسه اعتباری 
ملل فراهم شد. در بخش امور بانکی امکانی فراهم شده است که مشتریان می توانند 
ضمن فعالیت های بانکی خود از قبیل کارت به کارت نسبت به ثبت استعالم چک های 
سرقتی و مفقودی و همچنین استعالم وضعیت اعتباری چکهای صیادی اقدام کنند.

دریافت استعالمات اداری  
مشتریان موسسه ملل می توانند تمامی استعالمات خود را از بخش ثبت احوال، 
تامین اجتماعی، بهداشت و درمان، خدمات پستی، خدمات قضایی، امور مالیاتی، امور 
اسناد و امالک، استعالم مدارک تحصیلی، استعالم شناسه صنفی، سامانه ردیابی کاالی 

دیجیتال در نرم افزار فام انجام دهند.
امکان استعالم خدمات خودرویی 

موسسه اعتباری ملل این موسسه به منظور دسترسی سریع و آسان مردم به 
استعالم خدمات خودرویی بستری در نرم افزار فام آماده کرده که متقاضیان می توانند 
با مراجعه به بخش خدمات خودرویی نسبت استعالم بیمه نامه و استعالم گواهی معاینه 

فنی خودروهای سبک و سنگین اقدام کنند.
  دریافت شماره شبا تمام بانک ها 

 به منظور دسترسی مشتریان به شماره شبای خود بستری در نرم افزار فام 
فراهم شده است تا شماره شبای افراد در تمام بانک ها و موسسات اعتباری کشور 

قابل دریافت باشد. 
امکان فعالیت در بورس

 به منظور جلب رضایت مشتریان و افزایش مزیت برای فعاالن بازار سرمایه 
خدمات نوین در نرم افزار فام ارائه می شود.

 متقاضیان می توانند با نصب نرم افزار فام از خدماتی از قبیل احراز هویت 
الکترونیکی سجام، خدمات کارگزاری ملل پویا، ثبت نام سجام، سامانه مشاهده و 
فروش سهام عدالت، درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه و صندوق سرمایه گزاری 

اعتماد ملل بهره مند شوند.
 استعالم کدرهگیری معامالت 

در راستای توسعه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعه حضوری امکان استعالم 
کد رهگیری معامالت در نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل ایجاد شد. مشتریان همچنین 
می توانند از خدماتی همچون ورود به سامانه مسکن ملی، ثبت تصدیق اصالت اسناد و 
اوراق دفاتر اسناد رسمی و استعالم ممنوع الخروجی اجرای اسناد رسمی بهره مند شوند.

امکان ردیابی کاالی دیجیتال
ایجاد زمینه های دسترسی آسان هم  با هدف  در راستای مشتری مداری و 
فام  افزار  نرم  طریق  از  دیجیتال  کاالی  ردیابی  امکان  خدمات،  به  گرامی  وطنان 
موسسه اعتباری ملل فراهم شد. مشتریان می توانند ضمن ورود به سامانه استعالم 
و ردیابی کاالی دیجیتال استعالم همزمان طرح رجیستری و سرقتی موبایل تبلت و 

لپ تاپ را انجام دهند.
امکان استعالم شناسه صنفی 

مشتریان می توانند با مراجعه به بخش استعالمات، استعالم شناسه صنفی خود را 
از دبیرخانه هیئت عالی نظارت برسازمان های صنفی کشور اخذ کنند.

ارائه خدمات چکهای صیادی 
خدمات چک های صیادی از طریق همراه بانک و اینترنت بانک ملل ارائه می 
شود. مشتریان این موسسه می توانند خدمات سامانه صیاد )پیچک( بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران همچون استعالم، تایید و انتقال چک های صیادی را از طریق 

همراه بانک و اینترنت بانک موسسه اعتباری ملل دریافت کنند.
رهگیری مرسوالت پستی 

 موسسه ملل در تازه ترین خدمت خود که در بستر نرم افزار فام فراهم کرده، 
امکان رهگیری مرسوالت پستی را برای مشتریان میسر کرده است. هموطنان گرامی 
می توانند ضمن نصب نرم افزار فام از خدمات پستی شامل رهگیری مرسوالت پستی، 

استعالم خدمات کد پستی، محاسبه و نرخ پستی مرسوالت بهره مند شوند.
گفتنی است که موسسه ملل در راستای تکریم هموطنان گرامی و کاهش تردد 
در سطح شهر به صورت مداوم به امکانات خاص نرم افزار فام اضافه می کند که این 
در نوع خود عملی قابل تکریم است. شایان ذکر است که عالقمندان برای دانلود نرم 

افزار فام موسسه ملل می توانند روی لینک زیر کلیک کنند

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
فروش نفت به طور جدی دنبال می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در حوزه انرژی کارهای جدی 
را در دستور کار داریم، فروش نفت را جدی دنبال می کنیم و امیدواریم 
بتوانیم به دنبال مذاکره ای که با کشورهای همسایه آغاز کرده ایم، همان 

ارتباط پیشین را برقرار کنیم.
به گزارش دنیای جوانان، سیدمسعود میرکاظمی، در نشست علنی روز 
گذشته)یکشنبه، ۱8 مهرماه( مجلس شورای اسالمی در ارائه گزارش به 
نمایندگان گفت: وضعی که دولت در آن قرار دارد مناسب نیست، اما باید 
تالش مضاعفی کنیم تا بر مشکالت فائق آییم، در حوزه انرژی کارهای 
جدی را در دستور کار داریم. فروش نفت را به طور جدی دنبال می کنیم 
آغاز  همسایه  کشورهای  با  که  مذاکره ای  دنبال  به  بتوانیم  امیدواریم  و 

کرده ایم، همان ارتباط پیشین را برقرار کنیم.
اینکه در طول هشت سال گذشته رشد بی رویه ای در  با بیان  وی 
مصارف کشور وجود داشته است، افزود: هم اکنون کنترل های الزم آغاز 
شده و سیستم بودجه ریزی را به این سمتی برده ایم که از ریخت و پاش ها 
جلوگیری کرده و یک حالت انقباضی در هزینه ها را در دست گرفته ایم تا 

به درستی مدیریت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: ما در سال آینده با کمترین 
کسری بودجه و بهترین نوع ساختاری که همه بتوانند پاسخگو باشند، بودجه 

را اصالح می کنیم که ساده و قابل رصد و اندازه گیری باشد.
میرکاظمی تاکید کرد: ما امروز به هر استانی که سفر می کنیم از ما 
می خواهند که به آنها پول بدهیم تا کار کنند، اما پس از این، چنین روشی 
ادامه نمی یابد و تعهدهایی که در بودجه ۱4۰۰ برای همه اجزای دولت 
وجود داشته، پررنگ می شود، بر این اساس سهم هر دستگاه و هر استان 
در درآمدها و هزینه ها مشخص می شود و هر ماه نیز کنترل می شود تا 

تعهدهایشان را محقق کنند.

افزایش ۵00 درصدی سودآوری پتروشيمی تبریز در نيمه 
نخست ۱۴00

محصوالت  صادرات  و  تولید  افزایش  با  تبریز  پتروشیمی  شرکت 
متنوع، در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه پارسال افزایش ۵۰۰ 

درصدی را ثبت کرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت پتروشیمی تبریز، راه اندازی 
بعضی از پروژه های توسعه ای، تدبیر و راهبرد کارآمد سبب ثبت رکوردی 
است  توانسته  شرکت  این  و  شده  تبریز  پتروشیمی  کارنامه  در  تاریخی 

قدرتمندتر از گذشته وارد بازار رقابت پلیمری شود.
شرکت پتروشیمی تبریز با افزایش تولید محصوالت متنوع و رشد 
صادرات به رکورد جدیدی در کسب سود دست یافته است، به طوری که 
افزایش ۵۰۰ درصدی سودآوری را در 6 ماه نخست سال ۱4۰۰ به نسبت 

سال گذشته ثبت کرده است.
پتروشیمی تبریز در ادامه مسیر توسعه، احداث واحدهای اتیل بنزن 
و پلی استایرن را در دستور کار قرار داده است. به دنبال کمبود استایرن و 
وجود ظرفیت خالی در تولید محصوالت پلی استایرنیک، توسعه واحدهای 
موجود اتیل بنزن و استایرن منومر با احداث واحدهای نو در این مجتمع 

دنبال می شود.
طرح های توسعه ای جدید در پتروشیمی تبریز در حالی کلید خورده 
است که شاهد مراحل تکمیلی اجرای طرح پلی پروپیلن با پیشرفت بیش از 
7۰ درصدی و آغاز عملیات ساختمان طرح پلی اتیلن سنگین 3۱۰ هزارتنی 

در این شرکت هستیم.

یک کارشناس مسکن مطرح کرد؛

لزوم 30 سال پس انداز برای خرید خانه در تهران!
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زیر نظر: بهراد مومنی

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران  خبر داد؛
ذخیره سازی 4 میلیارد مترمکعب

 گاز طبیعی در کشور
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از افزایش 3۰ میلیون مترمکعبی 
به مدت  نسبت  امسال  مهرماه  نخست  نیمه  در  طبیعی  گاز  روزانه  مصرف 

مشابه پارسال خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت ملی گاز ایران، محمدرضا 
جوالیی در این باره گفت: با توجه به ورود موج جدید سرما که امسال زودتر 
از پارسال شاهد هستیم، روند مصرف گاز نسبت به دو هفته پیش افزایشی 

بوده، هرچند تاکنون سبب اعمال محدودیت در هیچ بخشی نشده است.
وی با بیان اینکه مقدار مصرف نیروگاه ها اکنون 24۰ میلیون مترمکعب 
افزود: مقدار  نیروگاه هاست،  در  گاز  باالترین مصرف  این مصرف،  و  است 
و  مترمکعب  میلیون  زمانی، ۱4۰  بازه  در همین  نیز  مصرف صنایع عمده 
مصرف خانگی 22۰ میلیون مترمکعب بوده است که براین اساس تاکنون 

هیچ اقدام محدودیتی در این بخش ها نداشته ایم.  
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: این در حالی است 
که برای عبور بی دغدغه از زمستان امسال و اطمینان از پایداری و تاب آوری 
انتقال گاز، برنامه مشخصی را در سه فاز تعمیرات پاالیشگاهی و خطوط لوله، 
مخازن ذخیره سازی و ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه ها تدارک دیده ایم.
جوالیی ادامه داد: تعمیرات اساسی بیشتر پاالیشگاه ها نیز تکمیل شده 
است و تعمیرات تعداد اندک باقی مانده نیز ان شاءاهلل تا پایان مهرماه نهایی 
می شود بنابراین با این عملیات قابلیت اطمینان ما در پاالیشگاه ها افزایش 
می یابد و به این ترتیب می توانیم تولید را به حداکثر ممکن برسانیم و مطمئن 

باشیم که انتقال پاک، ایمن و بهره ور گاز انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: در بخش شرکت انتقال گاز و خطوط لوله نیز افزون بر 
انجام پیگرانی های معمول امسال، موفق شدیم تعمیرات پیگرانی کل خط 
لوله چهارم سراسری را که یک  هزار کیلومتر و در تاریخ شرکت ملی گاز 

ایران بی سابقه بوده است به انجام برسانیم.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران درباره مخازن ذخیره سازی که 
دومین فاز از این برنامه از پیش تعیین شده است، گفت: در این پیوند که 
موضوع بسیار مهم و راهبردی برای ما به ویژه در فصل زمستان است، موفق 
شدیم 4 میلیارد مترمکعب ذخیره سازی را در مناطق شمال و شمال  شرق 
کشور در مخازن ذخیره سازی سراجه و شوریجه با موفقیت انجام دهیم که 

این موضوع می تواند ما را در فصل زمستان بسیار یاری  دهد.
جوالیی ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه ها را آخرین اقدام شرکت 
ملی گاز ایران برای عبوری آرام از زمستان دانست و گفت: با کمک و همکاری 
دیگر سازمان های ذی ربط، در بخش نفت گاز و نفت کوره نیز ذخیره سازی 
خوبی انجام دادیم که اگر مجبور به اعمال محدویت برای صنایع شدیم، از 

بابت تأمین سوخت دوم، مشکلی نداشته باشیم.
وی در پایان با بیان اینکه با تکمیل تعمیرات اساسی پاالیشگاه های 
گاز کشور، آماده تزریق روزانه 8۵۰ میلیون مترمکعب گاز به خطوط هستیم، 
اظهار کرد: هم زمان با افزایش مصرف گاز و توسعه شبکه خطوط لوله و 
بهره برداری از تأسیسات جدید تقویت فشار، در مجموع، گازی تولید نشده 
که برای انتقال و توزیع آن مشکلی وجود داشته باشد و این روند همچنان 

برای امسال نیز ادامه دارد.

زیر نظر: راضیه بخشنده
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

از سوی معاون اول رئیس جمهور؛
اجرای مالیات بر خانه های لوکس ابالغ شد

درحالیکـه انتقـادات مبنی بر صفر بـودن اجرای مالیات خانه و خودروهای 
لوکـس بـه دلیـل عـدم تصویـب مقـررات در دولت مطـرح بود، اکنـون هیئت 
وزیـران آیین نامـه اجرایـی مالیـات واحدهای مسـکونی لوکس و گـران قیمت 

را بـرای اجـرا بـه دسـتگاه های مربوطه ابالغ کرده اسـت.
به گزارش دنیای جوانان، طبق قانون بودجه سـال گذشـته و سـالجاری، 
خانه هایـی کـه ارزش آنهـا بـا احتسـاب عرصـه و اعیـان بیـش از ۱۰ میلیـارد 
تومـان باشـد، خانـه لوکس محسـوب شـده و مالـک آن باید در بهمن امسـال 
ایـن مالیـات را پرداخـت کنـد کـه خانه های درحال سـاخت و در سـال تملک 
از پرداخـت ایـن مالیـات معـاف هسـتند کـه نـرخ مالیـات سـاالنه خانه هـای 

لوکـس نیـز به شـرح ذیل اسـت:
۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار
2- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا 2۵ میلیارد تومان؛ دو در هزار
3- نسبت به مازاد 2۵ میلیارد تا 4۰ میلیارد تومان؛ سه در هزار

4- نسبت به مازاد 4۰ میلیارد تا 6۰ میلیارد تومان؛ چهار در هزار
۵-نسبت به مازاد 6۰ میلیارد تومان به باال پنج در هزار

امـا بررسـی ها نشـان می دهـد که ایـن قانون نه در سـال گذشـته و نه در 
سـالجاری اجرا نشـده اسـت و دلیـل اصلی این امـر نیز عدم تصویـب آیین نامه 

و مقـررات مربوطـه در این زمینه توسـط هیئت دولت اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت که مسـئوالن سـازمان امـور مالیاتـی از آمادگی خود 
بـرای اجـرای ایـن قانـون بالفاصله پـس از تصویـب و تعیین آیین نامه سـخن 

می گوینـد. 
در حـال حاضـر، پـس از وعده هـای بسـیار مسـئوالن مبنـی بـر تدوین و 
ابـالغ آیین نامـه سـرانجام محمـد مخبر_معـاون اول رئیس جمهـور آئین نامه 
اجرایـی نحـوه اخـذ مالیـات از واحدهـای مسـکونی و ویالهـای گـران قیمـت 
ذیـل بنـد خ تبصـره 6 قانون بودجه سـال ۱4۰۰ مشـهور به »قانـون مالیات بر 
خانه هـای لوکـس« را بـه وزارت خانه هـای اقتصـاد، راه و شهرسـازی، صمـت، 

کشـور و دادگسـتری ابـالغ کرد.
در این زمینه، برخی مواد این آئین نامه به این شرح است:

۱( وزارت راه و شهرسـازی )به عنوان متولی سـامانه امالک و اسـکان 
کشـور(، وزارت صمت )به عنوان متولی سـامانه امالک مسـتغالت کشـور(، 
دهیاری هـای  و  شـهرداری ها  همیـاری  سـازمان  )متولـی  کشـور  وزارت 
کشـور( و سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک کشـور مکلـف بـه ارائـه اطالعات 
امـالک گـران قیمـت ظـرف ۱۵ روز از زمـان درخواسـت، بـه سـازمان امور 

هسـتند. مالیاتی 
2( در ایـن آئیـن نامـه، مدت زمـان اتمام ثبت اطالعات در سـامانه امالک 
و اسـکان کشـور کـه در اختیار وزارت راه و شهرسـازی اسـت پایـان آذر ۱4۰۰ 

ذکر شـده است.
3( مالک قیمت امالک لوکس، ارزش روز آنهاست.

4( در امـالک مشـاعی، ابتـدا ارزش کل ملـک تعیین و سـپس بر اسـاس 
قدرالسـهم هـر مالک، مالیات سـتانده می شـود.

۵( خانه هـای لوکـس در حـال سـاخت مشـمول مالیـات نیسـتند کـه بـر 
ایـن اسـاس، در حـال سـاخت بـودن بـه معنـی »پیـش از زمان صـدور گواهی 

اسـت. پایان کار« 
6( سـقف زمانـی سـازمان امـور مالیاتـی بـرای محاسـبه ارزش واحدهای 
مسـکونی و ویالهای گران قیمت، پایان آذر ماه امسـال اسـت؛ تا دو ماه پس از 
آن نیـز می بایسـت مراتب احصا شـده را به مالکان خانه هـای لوکس ابالغ کند.

7( اگـر مالـکان خانه هـای لوکس تا پایان بهمن امسـال مالیـات متعلقه را 
پرداخـت نکننـد، سـازمان امور مالیاتی می تواند رأسـا اقدام به وصـول آن کند.

8( سـازمان ثبـت اسـناد از انتقـال سـند و جابـه جایـی واحدهـای لوکس 
مشـمول مالیـات در صـورت عـدم پرداخـت آن، ممانعـت خواهـد کرد.

بنابرایـن، اجـرای مالیـات خانه هـای لوکـس کـه تاکنـون بـه دلیـل عدم 
تصویـب هیئـت دولـت بالتکلیـف باقـی مانـده بـود، روی غلتـک افتاده اسـت 
و بایـد مقدمـات و سـایر فرآینـد اجـرای ایـن قانـون نیـز در زمان هـای تعییـن 

شـده فراهم شـود. 
البتـه، ایـن ابالغیـه و آیین نامـه تنهـا مربـوط بـه خانه های لوکس اسـت 
و دولـت بایـد هـر چـه زودتـر آیین نامـه اخـذ مالیـات از خودروهـای لوکـس را 

نیـز ابـالغ کند.
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ه  یر ت مد هیأ ئیس  ر
بیان  با  مبارکه  فوالد  شرکت 
توسعه ای  طرح های  که  این 
شده  مطرح  مبارکه  فوالد  برای  زیادی 
در  که  موانعی  امیدواریم  گفت:  است، 
مسیر پیشرفت فوالد مبارکه است برطرف 
شود تا این بنگاه بزرگ صنعتی به ظرفیت 
آن  نتیجه  در  و  برسد  تولید  از  باالتری 
دغدغه تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع 

پایین دستی نیز برطرف شود.
هیأت مدیره  رئیس  نبوی  علی 
ویژه  دستیار  و  مبارکه  فوالد  شرکت 
معارفه  و  تکریم  آیین  در  صمت  وزیر 
که  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
وزیر  معاون  جعفری  وجیه اله  با حضور 
ایمیدرو،  هیأت عامل  رئیس  و  صمت 
شریف  مردم  نماینده  صالحی  پروین 
شورای  مجلس  در  مبارکه  شهرستان 
اسالمی، مدیرعامل، معاونین و مدیران 
سالن  محل  در  مبارکه  فوالد  گروه 

شرکت  تحقیقات  مرکز  عات  جتما ا
برگزار شد، اظهار کرد: تغییرات در دولت 
جدید طبیعی است و البته ما نیز تالش 
کردیم که انتخاب مناسبی برای مدیریت 

شرکت فوالد مبارکه داشته باشیم
وی افزود: دکتر طیب نیا به عنوان 
یک مدیر جوان انقالبی برای مدیریت 
گردیده  انتخاب  مبارکه  فوالد  شرکت 
بخشها  سایر  سوی  از  نیز  ایشان  از  و 
حمایت اعالم شده است؛ فوالد مبارکه 

برای وزارت صمت دارای اهمیت زیادی 
است و از این رو وزیر محترم صمت نیز 
گزینه های بسیاری را برای مدیریت این 
شرکت بررسی کردند و تالش کردیم 
این مجموعه  درون  از  انتخاب مان  که 
صنعتی باشد که این اتفاق نیز رخ داد.

فوالد  شرکت  هیأت مدیره  رئیس 
امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  مبارکه 
فوالد  پیشرفت  مسیر  در  که  موانعی 
مبارکه است برطرف شود تا به ظرفیت 

باالتری از تولید برسیم و در نتیجه آن 
از  بسیاری  اولیه  مواد  تأمین  دغدغه 

صنایع پایین دستی نیز برطرف گردد.
وی اذعان داشت: تأمین مواد اولیه 
برای لوازم خانگی که ممنوعیت واردات 
بر آن حاکم شده است، باید مورد توجه 
قرار گیرد تا بتوانیم بازار را کنترل کرده 
و با تولید محصوالت داخلی، نیاز کشور 
باید ورق  ابتدا  تأمین کنیم؛ پس در  را 
مورد نیاز این صنایع که فوالد مبارکه 
تولید می کند را در اختیار داشته باشیم؛ 
البته 2 طرح توسعه ای نیز برای فوالد 
مبارکه وجود دارد که امیدواریم خروجی 
آن ها هرچه زودتر به بازار عرضه شود.

دکتر  انتخاب  با  داد:  ادامه  نبوی 
طیب نیا سعی کردیم به نوعی از عزیزان 
فعال در شرکت فوالد مبارکه قدردانی 
کرده و نشان دهیم زحمات و تالش های 
مجموعه های  داخل  در  فعال  افراد 

صنعتی دیده می شود

رئیس هیأت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد

طرح های توسعه  فوالد مباركه ضامن تأمين مواد اوليه صنایع پایين دست
شناسایی ۵۵ مورد وقف جدید در استان مركزی

نام گذاری  به  اشاره  با  مرکزی  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
سه  خیراندیش؛  واقفین  تکریم  رسانه  دوشنبه،  گفت:  وقف  دهه  روزهای 
شنبه، وقف، ترویج فرهنگ مهدویت؛ چهارشنبه، وقف خدمات فرهنگی و 
اجتماعی به جامعه؛ پنج شنبه، وقف بقاع متبرکه و ترویج فرهنگ زیارت؛ 
جمعه، وقف و کاهش آسیب های اجتماعی؛ شنبه، وقف و تشکیل تمدن 
اسالمی؛ یکشنبه، توسعه آموزش و پژوهش و حمایت از طرح های دانش 
بنیان؛ دوشنبه، وقف و سالمت، بهداشت جامعه؛ سه شنبه، وقف و اشتغال 
و تولید و چهارشنبه وقف جمعی و توسعه مشارکت های اجتماعی روز شمار 

دهه وقف در سالجاری است.
واحدی گفت: در سالجاری ۵۵ وقف جدید با اعتبار 3۰ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان با رویکردهای کمک به درمان، تحصیل، فقرا، خیرات و سایر 

امور در استان انجام شده است.
وی عنوان کرد: حمایت از ۵4 خانواده زندانی با اعتبار 72 میلیون تومان، 
حمایت از ۱7 زوج جوان با اعتبار ۵92 میلیون تومان، توزیع 7۵ هزار بسته 
معیشتی با اعتبار 22 میلیارد تومان، توزیع 7۱ هزار پرس غذای گرم با اعتبار 
2۱ میلیارد تومان، توزیع ۵ هزار و 669 بسته بهداشتی با اعتبار 8۵۰ میلیون 
تومان، توزیع ۱ هزار و 26 بسته لوازم التحریر با اعتبار 2۱۱ میلیون تومان، 
کمک هزینه درمان و دارو به 7۰۰ نفر با اعتبار 26۰ میلیون تومان، کمک 
به 4 هزار و 7۰۰ نفر از ایتام و سادات با اعتبار ۱ میلیارد و 289 میلیون 
تومان و کمک به 2۱۵ نفر از مداحان با اعتبار 23۵ میلیون تومان از جمله 

اقدامات این نهاد در طی یک سال گذشته است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: پروژه 8 هزار و ۱۰۰ 
واحدی مسکن در اراک، ابر پروژه مسکن در سازمان اوقاف کشور است و 

در دهه وقف کلنگ زنی خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در پایان بیان کرد: کلنگ 
استان  در  نیروگاه  به ۱۵  امروز  انرژی خورشیدی که  پروژه  فاز دوم  زنی 
رسیده، اخذ ۱6 مجوز از سازمان در حوزه ساخت وساز و کلنگ زنی مجموعه 

گلخانه ای کشت آناناس از دیگر پروژه های مهم در دهه وقف است.

در جریان بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم شد: 
ناحيه صنعتي كارگاهي صنفي ساري ۴ در مركز استان 

مازندران احداث مي شود
 علي رسولیان روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه در جریان سفر به استان 
مازندران و با حضور در شهرستان ساري، از اراضی پیشنهادی احداث ناحیه 
صنعتي کارگاهي صنفي ساري 4 در روستای پهنه کال بازدید کرد. معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرصه پیشنهادي براي احداث ناحیه صنعتي 
کارگاهي صنفي ساري 4 بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران، علي رسولیان در دومین روز سفر به 
استان مازندران و با حضور در شهرستان ساري، از اراضی پیشنهادی ناحیه 
صنعتي کارگاهي صنفي ساري 4 در روستای پهنه کال که با هدف ضرورت 
ارتقاء و تقویت صنعت مرکز استان احداث مي شود، بازدید کرد. در این بازدید 
که با همراهی منصورعلي زارعي و علي بابایي کارنامي نمایندگان مردم 
مدیرعامل شرکت صنایع  اسالمی،  مجلس شورای  در  میاندرود  و  ساري 
چوب و کاغذ مازندران و رؤساي اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي 
ساري و خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران انجام شد، توضیحات فنی 
الزم درخصوص موقعیت جغرافیایی و پتانسیل های عرصه پیشنهادی ارائه 
و تصمیمات الزم برای طی مراحل تصویب و اجرای پروژه شهرک سازی 
ناحیه صنعتي  احداث  پیشنهادي  اراضي  اتخاذ شد.  ناحیه صنعتی  این  در 
کارگاهي صنفي ساري 4 به مساحت ۱4 هکتار بر اساس طرح مطالعاتي 
ضرورت ایجاد و مصوبه هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي 
از شرکت  برنامه ریزي استان مازندران،  ایران و تصویب شوراي  صنعتي 
عرصه  شد.  خواهد  واگذار  صنعتي  شهرک هاي  شرکت  به  کاغذ  و  چوب 
تخصیصي براي احداث این ناحیه صنعتي به لحاظ موقعیت مکاني مطلوب، 
همجواري راه مواصالتي ساري به سمنان و مجاورت شرکت چوب و کاغذ، 
فرصت بسیار خوبي براي حضور سرمایه گذاران توانمند و داراي اهلیت و 
کاهش بیکاري جوانان این منطقه خواهد بود. مدیر حوزه مدیریت و مشاور 
مدیرعامل در امور استان هاي سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران، معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري، رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و جمعي از مدیران 
دستگاه هاي اجرایي استاني و شهرستاني، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را در سفر 

به استان مازندران همراهي مي کنند

طی یک ماهه اخیر صورت گرفت:
 اجرای ۱900 متراصالح و توسعه شبکه آبرسانی شهری 

و روستایی در تنکابن
شهرستان  روستایی  و  شهری  مناطق  در  گذاری  لوله  متر   ۱9۰۰  
آب  امور  همکاری  با  آبرسانی  شبکه  توسعه  و  اصالح  منظور  به  تنکابن 
گذشته  ماه  مردمی طی یک  مشارکت های  و جلب  تنکابن  فاضالب  و 

انجام شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مازندران؛ مهندس 
با اشاره  مهرداد مقدس خو مدیر امور آب و فاضالب شهرستان تنکابن 
این مدت 26۰  امور اظهار داشت: طی  این  به عملکرد یک ماه گذشته 
مورد رفع اتفاقات اعم از انشعابات، شبکه و خط انتقال در بخش شهری 
و روستایی ،تعویض 87 مورد کنتور خراب ،عیب یابی و تعمیر 3 دستگاه 
دیزل ژنراتور و ۵ دستگاه الکتروپمپ به همراه شستشوی 2 باب مخزن، 
سرویس دوره ای2۰ دستگاه تابلو برق و ۱۰دستگاه کلرزنی اجراء شد.  

وی از 273 مورد نمونه برداری میکروبی و شیمیایی در یک ماهه 
اخیر خبر داد و افزود: 2۰۰ مورد نمونه برداری میکروبی و ۱2 مورد نمونه 
برداری شیمیایی در بخش روستایی و نیز ۵7 مورد نمونه برداری میکروبی  
انجام شد. مهندس  برداری شیمیایی در بخش شهری  نمونه  4 مورد  و 
مقدس خو از کلنگ زنی مخزن دو هزار متر مکعبی در لشتو شیرود در 
ماه گذشته نیز گفت و اظهار داشت:  این مخزن ذخیره جهت تامین آب 
پایدار برای مقابله با کمبود آب در مواقع پیک مصرف با حصار کشی به 
احداث خطوط  نیز  و  هوشمند  حفاظت   ، روشنایی  اجرای  متر،   3 ارتفاع 
بر  بالغ  اعتباری  با  متر   4۰۰ به طول  و سرریز  ورودی- خروجی  انتقال 
۱4۰میلیارد ریال در دست اجراست که پس از بهره برداری جمعیتی بالغ 

بر  2۵۰۰  خانوار را تحت پوشش قرار خواهد داد. 

رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان:
رابطين شهرستان ها بازوی اجرایی روابط عمومی اند

رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان در جلسه رابطین روابط 
عمومی شهرستان ها با اعالم این مطلب گفت : رابطین روابط عمومی در 
سطح  ارتقاء  در  موثری  بسیار  نقش  خود،  رسالت  انجام  با  ها  شهرستان 

فعالیتهای این اداره در سطح استان دارند.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، فرشته صبایی در 
این جلسه که با حضور عوامل اجرایی و رابطین روابط عمومی در شهرستان 
ها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد؛ ضمن تشکر از همراهی و همدلی 
رابطین عزیز  امیدواریم  اظهار کرد:  ها،  روابط عمومی شهرستان  رابطین 
روابط عمومی، با همت متعالی بیش از پیش ما را در راستای ارتقاء شاخص 
های روابط عمومی در سطح کشور یاری داده و موجب تسریع در دسترسی 
به اهداف مد نظر شرکت مخابرات ایران در زمینه روابط عمومی در سطح 

استان شوند.
وی افزود: انعکاس فعالیتهای فنی و توسعه ای صورت گرفته در سطح 
شهرستان ها به همراه مستند سازی تصویری توسط رابطین روابط عمومی 
می تواند عامل موثری در راستای آگاهی بخشی جامعه نسبت به زحمات 

و تالشهای کارکنان شهرستان ها باشد.
گفتنی است در این نشست صمیمی کارشناسان روابط عمومی استان 
و  ها  راستای شاخص  در  نظر  تبادل  و  بحث  به  ها  رابطین شهرستان  و 

فعالیتهای روابط عمومی پرداختند.

توليد انرژی برقابی در مازندران توسعه می یابد
 شرایط توپوگرافی، رودخانه های متعدد و جریان آب مناسب و مداوم رودخانه 
های مازندران پتانسیل انرژی برقابی مناسبی ایجاد نموده است که می بایست از 
آن انرژی استفاده نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران، 
مهندس رحیم عیسی زاده رئیس گروه طرح های نیروگاهی در همین رابطه با 
اشاره به مطالعات جامعی که از رامسر تا گلوگاه صورت گرفته گفت: در فاز یک 
8۰ نقطه دارای شرایط ایجاد نیروگاه با ظرفیت کل معادل 7۰۰ مگاوات شناسایی 
این نقاط نوع  جریانی بوده که در مسیر رودخانه ها نصب می  شده است که 
شوند. وی افزود: قصد داریم با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت 
به احداث این نیروگاه ها اقدام نماییم و در حال حاضر چند قرارداد با ظرفیت 4۰ 
مگاوات  منعقد گردیده و مابقی را به فراخوان گذاشته ایم.  رئیس گروه طرح 
بر ظرفیت  اضافه کرد: عالوه  مازندران  ای  منطقه  نیروگاهی شرکت آب  های 
های فوق، در پای سدها و تاسیسات نیز ظرفیت احداث نیروگاه وجود دارد که به 
اجرا خواهند رفت. در گذشته برروی سد شهید رجایی نیروگاه  اجرا شده است و 
بر روی سد های گلورد، هراز و البرز نیز طرح های الزم تهیه شده و قرار است 
اجرایی شود.  عیسی زاده خاطر نشان کرد: به دلیل شرایط ارتفاع و فشار آب در 
لوله ها ، پتانسیل برقابی در طرح های آبرسانی نیز وجود دارد .در این تاسیسات 
با استفاده از تبدیل انرژی فشار آب به انرژی الکتریسیته  برای احداث نیروگاه 
استفاده خواهد شد ایشان تصریح کرد: درحال حاضر در مسیر خط آبرسانی، شهید 
رجایی برای شهر ساری دو واحد نیروگاه نصب شده و در آینده نیز در کلیه طرح 
های آبرسانی این ظرفیت پیش بینی شده است. رحیم عیسی زاده اظهار داشت 
:حاصل این اقدامات، افزایش بهره وری از آب و استفاده از ظرفیت های طبیعی در 
جهت افزایش تولید انرژی پاک ، ایجاد اشتغال و مشارکت مردم در سرمایه گذاری، 
صرفه جویی در سوخت و حفظ محیط زیست خواهد بود. شایان ذکر است که در 
حال حاضر تولید انرژی پاک و برقابی نسبت به انرژی بر پایه سوخت در استان 

حدود ۰/3 درصد است که در آینده باید به حدود ۱۵ درصد برسد.

 8 به  آبرسانی   / می شود  بهتر  خرمشهر  و  آبادان  آب  كيفيت 
هزار روستا

به خرمشهر  آبرسانی  غدیر،  آب طرح  ورودی  افزایش  با  نیرو گفت:  وزیر 
و آبادان به طور کامل انجام می شود و کیفیت آب این دو شهر بهتر می شود.

و  آب  حوزه  مشکالت  بررسی  منظور  به  نشستی  در  محرابیان  اکبر  علی 
که  هستیم  عالقمند  همه  کرد:  اظهار  استانداری  در  خوزستان  استان  فاضالب 
ایران همواره در مسیر رشد، توسعه و تعالی قرار بگیرد؛ از کاستی ها همگی ناراحت 
هستیم و دغدغه مدیران هم خواسته های مردم است که دلسوزانه منتقل می شوند.
وی افزود: در یک خشکسالی بسیار سختی در کشور به سر می بریم و بر 
اساس آمار و گزارش ها این خشکسالی در ۵۰ سال گذشته بی سابقه است؛ شرایط 
خشکسالی با ترسالی و سال های نرمال از نظر آب شرب، کشاورزی، انواع مصرف 

و مدیریت منابع آب خیلی متفاوت است.
مردم،  مسئوالن،  خوزستان  مثل  زرخیزی  استان  در  کرد:  بیان  محرابیان 
کشاورزان و صنعتگران باید با توجه به شرایط موجود به شکلی برنامه ریزی کنند 

که این سال سخت را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.
وزیر نیرو گفت: مهمترین حوضه ای که انتظار بهترین برنامه ریزی در آن 
را داریم، استان خوزستان و به ویژه حوضه های کرخه، کارون، زهره، جراحی و 
دز است؛ در شرایط فعلی تمام تالش خود را به کار می گیریم تا برای آب شرب 
مردم هیچ مشکلی از نظر کمیت و کیفیت )با استفاده از امکانات درون و برون 
استانی( پیش نیاید البته تحقق برنامه ریزی های مذکور نیازمند همکاری ملی و 

اجتماعی همه جانبه است.
محرابیان با اشاره به اینکه وزارت نیرو فقط امکان برنامه ریزی و تخصیص 
مناسب آب را دارد، بیان کرد: به صورت هر روز یا یک روز در میان طی ارتباط با 
استاندار خوزستان موضوعات آبی استان را بررسی می کنیم؛ اطمینان نسبی داریم 

که بتوان با مدیریت خوب این سال سخت را پشت سر بگذاریم..
اختصاص یک معاون برای خوزستان

وی افزود: تصمیماتی در این چارچوب گرفته شده که برخی از آنها برای 
تا کاری کنیم که میزان »ای سی« آب در یک  اتخاذ شد  بار در کشور  اولین 
حدی کنترل شود؛ معاونی از وزارتخانه را برای خوزستان مأمور کردیم تا بیشتر 
وقت را به این استان اختصاص و زمان غیبت خود نیز از طریق جانشین دائم 

مسائل این استان را رصد کند.
اگر گرفته  برای خوزستان که  به اخذ تصمیمات خوب  اشاره  با  محرابیان 
نمی شد، شرایط خیلی بدتر از وضعیت فعلی بود، گفت: شرایط موجود می طلبد که 
همکاری بین قوه ای و دستگاهی را خیلی بیشتر از گذشته داشته باشیم تا مردم 

در آرامش زندگی کنند و شرایط سخت تر کمتری را متحمل شوند.
وزیر نیرو تاکید کرد: آبی که مدیریت می کنیم متعلق به مردم است، اگر 
خوب مدیریت شد، مردم منتفع و در صورت مدیریت بد آنها متضرر می شوند؛ 
وقتی صحبت از الگوی کشت به میان می آید، برخی مواقع متأسفانه برخی مزارع 
آن هم کالن، این مدیریت را رعایت نمی کند، یعنی یک فرد سرمایه دار خودخواه 

طوری رفتار می کند که منافع هزاران کشاورز ضایع می شود.
عدم رعایت الگوی کشت

محرابیان توضیح داد: بر اساس بررسی و تحقیقات، اکثر رعایت نکردن الگوی 
کشت مربوط به شرکت هایی است که کشت های وسیع دارند و حقوق مردم را 
در بخش کشاورزی و شرب ضایع می کنند؛ تا پایان این شرایط باید همگام با 
همه دستگاه های اجرایی طوری برنامه ریزی و یا نوکری مردم را انجام دهیم که 

رضایت آنها جلب شود.
وی با اشاره به اینکه تصمیماتی طی یک ماه گذشته اخذ شده که برای اولین 
بار در کشور و آن هم برای خوزستان گرفته شده است، عنوان کرد: برای آب شرب 
طرح های متعددی در خوزستان اجرا می شود که به مدیرعامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور و همچنین مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان اعالم می کنیم 
که همه هفت طرح آبرسانی استان باید فعال شود؛ البته یک طرح مگاپروژه در 
حد بین المللی داریم که همان طرح غدیر و با انتفاع عمومی برای خوزستان است.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه دولت وارث پروژه های نیمه تمام و آن هم با 
پیشرفت های سالیانه اندک است که باید این پروژه ها را از خواب زمستانی بیدار 
کرد، یادآور شد: در مورد پروژه غدیر که افتخار ملی است ولی در شرایط موجود 
دو اشکال داریم؛ یکی از نظر کمیت و دیگری از نظر کیفیت مشکل داریم، مثاًل 
هم اکنون ۱۰ مترمکعب بر ثانیه آب به طرح غدیر تزریق می شود که در افق 

نهایی 24 مترمکعب بر ثانیه پیش بینی شده بود.
محرابیان گفت: در سفر استانی همراه با آیت اهلل رئیسی اخذ اعتبار برای 
طرح آبرسانی در خوزستان بررسی شد و در نهایت اعتبار مخصوص این بخش را 
خارج از اعتبارات عادی به مبلغ یک هزار میلیارد تومان با دستور مستقیم رئیس 
جمهور گرفتیم؛ در اجرای این طرح میان مدت ۱۰ مترمکعب آب تزریقی به پروژه 
غدیر را تا 2۰ مترمکعب افزایش و آب تأمینی از سد کرخه را به آب تأمینی از 

سد دز منتقل می کنیم.
تأمین آب مطلوب برای آبادان و خرمشهر

وی با اشاره به اینکه گواراترین، باکیفیت ترین و بهترین آب کشور آب دز 
است، گفت: از قدیم مردم خوزستان آرزو داشتند که آب دز وارد شبکه خط لوله 
آنها شود؛ با افزایش ورودی آب طرح غدیر آبرسانی برای خرمشهر و آبادان به 

طور کامل آن هم با ای سی مطلوب تأمین می شود.
محرابیان گریزی به مشکالت فاضالب خوزستان زد و گفت: در خصوص 
فاضالب شهرهای خوزستان به همه نمایندگان مجلس این استان که گالیه مندانه 
صحبت می کنند، حق می دهم چون شاید ۱۰ سال قبل که مسئول طرح های کالن 
کشور بودم، اوایل سال 92 از تصفیه خانه شهر اهواز بازدید داشتم که تقریبًا مثل 
همین حاال بود؛ تصفیه خانه با باالترین استانداردهای بین المللی مورد استفاده نشده 

و مردم سالیان زیادی این زحمت را متحمل شدند.
وزیر نیرو ادامه داد: فاضالب اهواز برای منطقه شرق خوشبختانه تصفیه خانه 
آماده و پذیرش آزمایشی هم با ورودی 26 هزار مترمکعب شروع شده که تا ۱۱2 

هزار مترمکعب هم می رسد.
وی با اشاره به اینکه 82 جبهه کاری برای فاضالب اهواز فعال شده است، 
عنوان کرد: قرار بر این بوده که کار فاضالب اهواز 24 ماهه به اتمام برسد؛ البته 
نقاط حساس باید زودتر از مابقی انجام شود. پیمانکاری طرح شبکه فاضالب و 
تصفیه خانه غرب اهواز نیز در آینده نزدیک اعالم می شود؛ برخی شهرهای دیگر 

استان که پیشرفت فاضالب خوبی داشتند، باید سریع تر به اتمام برسند.
محرابیان عنوان کرد: نمایندگان مجلس خوزستان در بودجه و برنامه هفتم باید 
منابع الزم برای شبکه آب و فاضالب کل استان را ببینند؛ وزارت نیرو نیز از طریق 
فاینانس ماده ۵6، منابع بانکی، اوراق و دیگر روش های مختلف تأمین مالی کنیم تا 
تمام پروژه های خوزستان فعال شود.وی با اشاره به اینکه در زمینه برق رسانی روستایی 
اقدامات خوبی در کشور انجام شده است، گفت: در زمینه آب پتانسیل های خوبی در 
کشور داریم؛ بنابراین شورای جهاد آبرسانی را متشکل از خبرگان و متخصصان صنعت 
آب کشور، سرآمدان جهادی حوزه آب و خیران تشکیل دادیم.وزیر نیرو بیان کرد: در 
مجلس قول دادیم که درصد برخورداری از آب در روستاها را در برنامه ای چهار ساله 
از 7۵ درصد به 9۰ درصد برسانیم؛ یعنی حدوداً هشت هزار روستا در سراسر کشور 

که امروز آبرسانی نشده باید عملیات آنها طی 4 سال اجرا شود.

البرز،محمدحاتم فشخام ی: رئیس 
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان 
گفت:عملی ات  کرج  شهرداری  شهری 
گونه  از  درخت  اصله   48۰ کاشت 
زیتون تلخ در حاشیه کنارگذر مهر شهر 

به پایان رسید.
م  تما ا ز  ا پور   عتی  بضا پیمان 
ه  ژ پرو ر  د درخت  کاشت  عملیات 
طالع  ا شهر  مهر ر  گذ ر کنا شیه  حا
وقفه  بی  تالش  دادواظهارداشت:با 
ت  عملیا ن  ما ز سا ین  ا ن  نا با سبز 
گونه  از  درخت  اصله   48۰ کاشت 
پایان  به  پروژه  این  در  تلخ  زیتون 

است. رس یده 
و  منظر   ، سیما سازمان  رئیس 
با  کرج  فضای سبز شهری شهرداری 
بیان این که توسعه سرانه فضای سبز 
اهداف  و  ها  برنامه  مهمتر ین  از  یکی 

نیمه  در  کرج  شهری  مدیریت  کالن 
عنوان  رود  می  شمار  به  سال  دوم 
پروژه  در  درخت  کاشت  کرد:عملیات 
کنارگذر مهر شهر به صورت جهادی و 
و  نیرو  استقرار  با  در دو شیفت کاری  

ماشین آالت در مدت زمان کو تاه یک 
هفته  به سران جام رسید.

س تای  را در  د: ا د ضیح  تو وی 
از محیط زی ست و جلوگیری  حفاظت 
اد امه  زیست محیطی  ود گی های  آل از 

دفن  مرکز  در  درخت  کاشت  ت  عملیا
حلقه دره و ایجاد باند سبز در اراضی 
لشکر ۱۰ سیدا لشهدا در دستور کار قرار 

گرفته است.
اجرای  به  همچنین  پور  بضاعتی 
های  عرصه  در  زراعی  به   ت  عملیا
فضا های سبزمناطق دهگانه کرج اشاره 
کرد وتشریح کرد: در عملیات به  زراعی، 
فعالیت هایی از قبیل کندو کوب، زیر و 
رو کردن خاک بستر باغچه های معابر 
و بو ستان ها و کوددهی با هدف تنظیم 

بافت خاک انجام می شود.
و  من ظر  سیما  ن  سازما رئیس 
کرج  شهرداری  شهری  سبز  فضای 
ی  فضا د  یجا ا : د کر کید تا ن  ا ی پا ر د
مطلوب شهری موجب افزایش روحیه 
سیمای  ارتقای  به  و  شده  دان  شهرون

بصری شهر کمک می کند.

بضاعتی پوررئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج :
کاشت 4۸0 اصله درخت درکنارگذرمهرشهربه پا یان رسید

مرکزی  استان  اف  اوق ل  مدیرک
گفت: الحاق زمین های وقفی به محدوه 
بر اساس  اراک  شهری در طرح جامع 
و  شده  انجام  متعدد  ای  اسی ه کارشن
البی در این مورد صورت نگرفته است.

حجت االسالم عبداهلل واحدی، با 
بیان اینکه وظیفه اوقاف این است که 
شاخص بهره وری موقوفه را افزایش 
دهد، اظهار کرد: این افزایش شاخص 
یک  عنوان  به  اوقاف  در  وری  بهره 
طبیعی  می شود  دنبال  اصلی  رد  راهب
اوقاف  دست  در  که  زمینی  که  است 
است  نداشته  کاربری  استفاده  و  بوده 
بخواهیم برای طرح اقدام ملی مسکن 

قرار دهیم.
وقفی  زمینی  اگر  داد:  دامه  ا وی 
جایی مانده و نمی توان در آن کشاورزی 
کرد وظیفه اوقاف است که تغییر کاربری 
مناسب انجام دهد که درآمد آن برای 
موقوف علیه هزینه شود. اینکه عنوان 
کل  اداره  دست  روی  زمینی  می شود 
اوقاف و امور خیریه استان مانده بوده 
به دلیل اینکه این زمین هیچ کاربری 
زمین ها  این  و  است  نداشته  مناسبی 
وقفی به اداره کل راه و شهرسازی قالب 

شده، ادعای کذبی است.
زمین وقفی را به اداره کل راه و 
شهرسازی برای طرح اقدام ملی مسکن 

قالب نکرده ایم
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اوقاف و  اداره کل  تاکید کرد:  مرکزی 
البی  هیچ  مرکزی  استان  خیریه  امور 

برای الحاق زمین های وقفی به محدوده 
اراک  در طرح جامع کالنشهر  شهری 
بررسی های  طی  و  است  نداده  م  انجا
کارشناسی و متعددی که در زمین های 
وقفی صورت گرفت، بنا شد این زمین ها 
اراک  جامع  طرح  شهری  حدوده  م به 

اضافه شود.
توسعه  مانع  اراک  شهر  در  وقف 

فرهنگی و شهری اراک نشده است
وی با اشاره به پمپاز اخبار منفی 
در زمینه مشکالت حوزه وقف، گفت: 
اراک  شهر  و  مرکزی  استان  در  وقف 
شهری،  توسعه  در  محدودیتی  هیچ 
فرهنگی و تاریخی شهر اراک نداشته 
وقف  حوزه  در  که  مشکالت  و  است 
مشکالت  بخاطر  است  مطرح  ر  بازا
که  است  مغازه ها  این  لی های  سرقف
بنده با جلسه ای که با کسبه بازار داشتم 
عنوان کردم هر چه حکم دستگاه قضا و 

دادگاه برای مشکالت وقفی حوزه بازار 
اراک باشد، این اداره کل به همان عمل 

خواهد کرد.
واحدی با بیان اینکه از زمین های 
 ۵۰ فقط  گردو  دره  هکتاری  چندصد 
هکتار اوقافی است، عنوان کرد: اینکه 
گفته می شود اداره کل اوقاف و امور 
تحقق  نع  ما مرکزی  ستان  ا ه  خیری
است،  شده  دره  این  در  گری  گردش
دره  تاکنون  اگر  و  است  کذب  کاماًل 
گردشگری  منطقه  به  تبدیل  گردو 
مدیریت  در  تعلل  بخاطر  است  نشده 
بوده است،  استان  شهری و مجموعه 
و  اوقاف  کل  اداره  خود  اینکه  ضمن 
زمین  هکتار   ۵۰ برای  خیریه  امور 
وقفی که در دره گردو دارد، به دنبال 
تفریحی  و  گردشگری  پروژه  اجرای 

در این زمین است.
ورود به وقف در حوزه پیشگیری 

از آسیب های اجتماعی
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
مرکزی با اشاره به اهمیت وقف در حوزه 
آسیب های  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
وقف  متأسفانه  کرد:  عنوان  اجتماعی 
کاهش های  و  پیشگیری  حوزه  در 
آسیب های اجتماعی در کشور و استان 
مرکزی کم است ولی طی برنامه های 
با  کل  اداره  این  فرهنگی  معاونت  که 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی 
در  واقفین  ظرفیت  از  است  قرار  دارد، 
حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

استان استفاده شود.
واحدی اظهار کرد: 8۰۰ نوع وقف 
در وقف نامه ها داریم که در موضوعات 
بارزترین  و  شده اند  پیش بینی  مختلف 
نوع دوستی  و  صدقات  شاخص ترین  و 
است و متأسفانه امروز جایگاه وقف در 
جامعه دچار مشکالتی شده و اصحاب 
جایگاه  احیای  در  مهمی  نقش  رسانه 
وقف دارند و البته مسئولین اوقاف نیز با 
شفاف سازی و عملکرد مناسب در این 

راستا اثرگذار هستند.
وی عنوان کرد: یکی از نیازهای 
و  وقف  جایگاه  احیای  جامعه  امروز 
قطعًا  که  است  آن  اصلی  کارکردهای 
برای جامعه و مردم برکات زیادی خواهد 
داشت چراکه احیای موقوفات می تواند 
کشور را در بسیاری از عرصه ها خودکفا 
اصحاب  همکاری  نیازمند  این  و  کند 

رسانه و هم افزایی مسئولین است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی:

البی اوقاف در تعیین محدوده شهری طرح جامع اراک کذب است

بـه گزارش روابـط عمومی اداره کل فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی اسـتان البـرز، ناصر مقـدم مدیرکل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان البـرز بـا صدور 
پیامـی ضمـن گرامیداشـت هفتـه نیـروی انتظامی، 
فرارسـیدن ایـن هفتـه را بـه مسـئولین ، پرسـنل و 

کادر خـدوم ناجـا تبریـک گفت.
متن این پیام بدین شـرح است:

بسـم اهلل الرحمن الرحیم
َمْجُهولََتـاِن،   نِْعَمَتـانِ   الـه)ص(:  رسـول  قـال 

الَْعاِفَیـة َو  ْمـنُ  اْلَ
لـه(  آ )صلّی اهلل علیه و سـالم  ا مـی  ا مبرگر پیا
اسـت:  ناشـناخته  کـه  اسـت  نعمـت  دو  فرمودنـد: 

تندرسـتی. و  امنیـت 
نیـروی انتظامـی، نهـادی مقـدس و انقالبـی، 
برآمـده از مـردم و در خدمت مردم و یکی از مظاهر 
اقتـدار نظـام اسـالمی اسـت کـه نقشـی بـی بدیل 
را در تامیـن امنیـت عمومـی و برقـراری آسـایش 
و آرامـش مـردم بـر عهـده دارد. تکیـه بـر اصـول 
اخالقـی و رفتـار توام با صالبت و رافت، مشـخصه 
اصلـی رفتـار سـازمانی ایـن نهـاد مقدس اسـت که 
ضمـن جلـب اعتمـاد مردمـی، مشـارکت عمومی و 
همگانـی در تامیـن نظـم و امنیـت را موجـب شـده 
اسـت و سـطح مطلـوب نظـم و امنیـت اجتماعـی 
امـروز مـا، در پرتو میـدان داری و تـالش خالصانه 
و شـبانه روزی سبزپوشـان عزیـز ناجـا تحقـق پیدا 

اسـت. کرده 
کشـور  سـالمت  عرصـه  کـه  اسـت  چنـدی 

عزیزمـان، درگیـر مبـارزه بـا ویـروس کرونا اسـت 
و اخیـرا کـه نعمـت سـالمت عمومـی بـا مخاطـره 
مواجه شـده، ارزش واالی نعمت سـالمت، بیش از 
گذشـته بر ما مشـخص شـده اسـت و خدای بزرگ 
را شـاکریم کـه کشـور عزیزمـان بـا مـدد الهـی و 
تحـت رهبـری داهیانـه مقـام معظـم رهبـری و بـا 
تکیـه بر تدبیر و اقتدار سبزپوشـان نیـروی انتظامی 
و در سـایه تعامـل و همـکاری مطلـوب ایـن نیرو با 
دیگـر دسـتگاههای مربوطـه، بـه شایسـتگی هرچه 
بیشـتر در تامیـن امنیـت و آرامـش جامعـه در ابعاد 
مختلـف آن، موفـق و سـربلند بـوده و مـی باشـند 
آرامشـی  امنیـت و  بـر مـا اسـت کـه در میانـه  و 
کـه بـه برکـت نظـام اسـالمی و حاصـل تـالش و 

زحمـات مسـئولین انتظامـی و امنیتـی حاصل شـده 
اسـت، شـاکر ایـن نعمـت الهـی و قـدردان تدابیر و 
زحمـات تالشـگران عرصه امنیـت باشـیم.اینجانب 
ضمـن گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای سـرافراز 
ناجـا، فرارسـیدن هفتـه نیـروی انتظامـی را به جان 
بـر کفان ایـن نهاد مقـدس باالخـص فرماندهان و 
پرسـنل خـدوم فرماندهـی انتظامی البـرز، تبریک و 
تهنیـت گفتـه و ضمـن تقدیـر و سـپاس از همراهی 
و همـکاری هـای ارزشـمند این عزیـزان در عرصه 
فرهنگی و اجتماعی اسـتان، توفیقات روزافزونشـان 
در تامیـن نظـم و امنیـت عمومـی و خدمت رسـانی 
هرچـه بیشـتر بـه مـردم شـریف و میهـن عزیزمان 

را از درگاه ایـزد متعـال مسـئلت مینمایـم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز
 با صدور پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت
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ا  سمیر
امامی*

 ، بدن  ایمنی  سیستم  تقویت 
است  بیماری  برابر  در  دفاع  بهترین 
آن  به  کمتری  توجه  مردم  اکثر  اما 
را  همکارانشان  مگراینکه  کنند  می 
در حال سرفه، عطسه و آلوده کردن 
سطوح اطرافشان بیینند. چه در محل 
معرض  در  ما  همه  مدرسه،  یا  کار 
خطر باکتری ها و ویروس ها هستیم 
که می توانند وارد محیط خانه شوند. 
در  بیمار  افراد  معرض  در  کودکان 
مدرسه هستند قرار می گیرند. سیستم 
ایمنی کودکان به بلوغ کامل نرسیده و 
معموال کودکان هرساله دچار ویروس 
شوند  می  متعدد  های  عفونت  یا  ها 
زیرا سیستم ایمنی آنها درحال ساخت 
متاسفانه  هستند.  خاطه  های  سلول 
وارد  را  عفونت  یا  ویروس  کودکان، 
خانه کرده و آن را به والدینشان که 
سیستم ایمنیشان بدلیل رژیم غذایی 
ضعیف، بی خوابی، عدم فعالیت بدنی 
می  انتقال  است،  ضعیف  استرس  یا 
به  را  ویروس  نیز  والدین  و  دهند 
باید  درحالیکه  آورند.  می  کار  محیط 
در طول فصل سرماخوردگی و آنفلوآنزا 
به سالمت خود توجه بیشتری کنیم، 
باید در  ایمنی  حفظ سالمت سیستم 
طول سال در اولویت قرار گیرد مثل 
حفظ وزن، توده عضالت یا سالمت 
درباره  مواردی  چنین  اگر  اما  دندان. 
فرصت  اکنون  نیست،  صادق  شما 
دراینجا  کنیم.  اقدام  که  است  خوبی 
به برخی موادمغذی که سیستم ایمنی 

را تقویت می کند، اشاره می کنیم.

یت  تقو و   A مین  یتا و
سیستم ایمنی بدن

ره  دیوا حفظ  به   A ویتامین 
گوارشی  و  تنفسی  مجاری  مخاطی 
می  مقابله  عفونت  با  و  کرده  کمک 
را  ایمنی  سیستم  ویتامین،  این  کند. 

ویروس  با  مقابله  به  و  کرده  تقویت 
ها و باکتری های مهاجم کمک می 
کند. خوراکی های نارنجی رنگ مثل 
سیب زمینی شیرین، هویج و زردآلو، 
سبزیجات برگ دار تیره مثل اسفناج 
و کلم پیچ و فلفل دلمه ای حاوی این 

ویتامین هستند.

B6 ویتامین
های  واکنش  از  ویتامین  این 
بدن  به  و  کرده  حمایت  بیوشیمی 
کند.  می  عفونت کمک  با  مقابله  در 
گوشت گاوی که از علف تغذیه کرده، 
بوقلمون یا سینه مرغ، ماهی سالمون 
و تن، پسته، دانه آفتابگردان یا کنجد، 

لوبیا چیتی، آووکادو منابع آن است.

تقویت  و  سی  ویتامین 
سیستم ایمنی بدن

بر  زیادی  تاثیر  سی  ویتامین 

جمله  از  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت 
که  دارد   T های  لنفوسیت  فعالیت 
سلول های بدن و فاگوسیت ها را برای 
مقابله با بیماری بکار گرفته و آنها را 
هماهنگ می کند و مهاجمان بیگانه 
را نابود می کند. مرکبات مثل پرتقال، 
گریپ فروت و نارنگی، توت فرنگی 
و پاپایا، سبزیجاتی مثل اسفناج، کلم 
منابع  از  بروکلی  و  بروسل  پیچ، کلم 

خوب این ویتامین هستند.

تقویت  و  دی  مین  ویتا
سیستم ایمنی بدن

ویتامین دی، سیستم های ایمنی 
ذاتی و تطبیقی را تنظیم کرده و پاتوژن 
به  را  شوند  می  بدن  وارد  که  هایی 
کند.  می  نابود  و  شناسایی  سرعت 

ماهی چرب مثل ماهی سالمون، شاه 
ماهی و ساردین، جانواران صدفی مثل 
صدف خوراکی، میگو، زرده تخم مرغ، 
قارچ، شیر، آب میوه و غالت صبحانه 
غنی شده با ویتامین دی. بدن وقتی 
در معرض نور آفتاب قرار می گیرد، 

ویتامین دی را می سازد.

زینک )روی(
این ماده مغذی، لنفوسیت های 
T را رشد داده و فعال می کند و باعث 
تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. 
با ظهور اولین عالیم بیماری، مصرف 
این ماده مغذی می تواند از ابتال به 
ویروس های سرماخوردگی و تکثیر آن 
در مخاط بینی جلوگیری کند. این ماده 
مغذی در گوشت ها بخصوص گوشت 
گاو و بره که از علف تغذیه کرده اند، 
جوانه گندم برشته شده، اسفناج، بادام 
هندی، کدو تنبل، کنجد، شکالت تلخ 

منابع آن است.

پروبیوتیک
 ۱۰ حاوی  انسان  سالم  روده 
که  است  نیسم  رگا میکروا ترلیون 
ها،  باکتری  بلکه  غذا  ذرات  تنها  نه 
ویروس ها، میکروب ها و قارچ های 
حفظ  کند.  می  تجزیه  را  خطرناک 
از  سالم  روده  در  ها  باکتری  تعادل 
ورود پاتوژن ها به درون جریان خون 
حاوی  ماست  کند.  می  جلوگیری 
باکتری های زنده و فعال، کفیر، شیر 
حاوی  سبزیجات   ، دوغ  پروبیوتیک، 
رنده  کلم  مثل:  زنده،  های  باکتری 
شده و آب پز با سرکه غیرپاستوریزه 
و کیمچی، کامبوچا، پنیرهای نرم مثل 
پنیرهایی که از شیر بز یا گوسفند تهیه 

می شوند، نان تهیه شده با خمیر ترش، 
ترشی ها یا زیتون که با محلول نمک 
و نه سرکه پخته شده منابع آن است.

چاشنی ها و ادویه ها
که  است  آلین  حاوی  خام  سیر 
وقتی خرد می شود یا جویده می شود، 
آلیسین،  شود.  می  تبدیل  آلیسین  به 
پاسخ گلبول های سفیدخون را برای 
آنفلوآنزا  و  سرماخوردگی  با  مقابله 
انواعی  پیاز حاوی  افزایش می دهد. 
از موادمغذی است که سیستم ایمنی 
را تقویت می کند. به عالوه یک آنتی 
اکسیدان قوی بنام کوئرستین دارد که 
خاصیت ضدویروسی و تنظیم کنندگی 
هیستامین را داراست. زنجبیل دارای 
ضدویروسی  ضدباکتریایی،  ترکیبات 
ریزش  آب  که  است  ضدالتهابی  و 
بینی را هدف قرار داده و از چسبیدن 
رینوویروس ها به سلول ها در غشای 
مخاطی جلوگیری می کند. زردچوبه 
کورکومین،  است.  کورکومین  حاوی 
ترکیبی است که خاصیت ضدالتهابی 
که  دادند  نشان  تحقیقات  اما  دارد 
را  ایمنی  سیستم  تواند  می  زردچوبه 

تقویت و تعدیل کند.

پروتئین
گوشت ها و ماهی، محصوالت 
لبنی کم چرب مثل ماست، شیر و پنیر 
خانگی، ترکیبات گیاهی مثل لوبیاها و 
برنج قهوه ای، محصوالت سویا، مغزها 
و کره بادام زمینی منابع مواد پروتئینی 
هستند. پروتئینی که مصرف می کنید، 
به تکه های کوچکتری بنام آمینواسید 
شکسته می شوند. سپس این تکه ها 
روی پروتئین هایی که موردنیاز بدن 
پروتئین  و  ها  بادی  آنتی  مثل  است 
های مکمل که سلول های سیستم 

ایمنی را تقویت می کنند.

حفظ آب بدن
نوشیدن روزانه 8 تا ۱۰ لیوان آب، 
یکی از موثرترین راه ها برای پاکسازی 
سموم از بدن و حفظ سالمت سیستم 

ایمنی است.

*کارشناس ارشد ایمنی 
شناسی پزشکی

تقویت سيستم ایمنی بدن با غذا

مدیرعامل بانک ملی ایران:
بانکداری و مشتری مداری باید دائمی باشد

محمدرضا حسین زاده در این نشست که با حضور مدیران امور، تنی چند از 
روسای ادارات کل، روسای ادارات امور شعب، روسای حوزه ها، شعب مستقل و ممتاز 
سراسر کشور برگزار شد، با اشاره بر صدور برخی احکام برای اعضای هیات عامل با 
هدف هم افزایی همکاران در جهت اعتالی بانک افزود: اعضای هیات عامل در حوزه 
منابع، مصارف، وصول مطالبات، جذب مشتریان جدید و… به کمک معاونت امور 
شعب خواهند پرداخت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا حسین 
زاده در این نشست که با حضور مدیران امور، تنی چند از روسای ادارات کل، روسای 
ادارات امور شعب، روسای حوزه ها، شعب مستقل و ممتاز سراسر کشور برگزار شد، با 
اشاره بر صدور برخی احکام برای اعضای هیات عامل با هدف هم افزایی همکاران 
در جهت اعتالی بانک افزود: اعضای هیات عامل در حوزه منابع، مصارف، وصول 
مطالبات، جذب مشتریان جدید و… به کمک معاونت امور شعب خواهند پرداخت.

وی با اشاره به افزایش نیاز بانک به منابع تصریح کرد: با توجه به افزایش مصارف، 
نیاز ما به منابع نیز بیشتر شده است و اولویت باید سپرده های جاری، ارزان قیمت، 

کوتاه مدت و سپس بلند مدت باشد.
حسین زاده با بیان اینکه انتظار داریم همکاران تالش کنند مطابق برنامه به 
اهداف و سیاست های ابالغی دست یابیم، تاکید کرد: ظرفیت و پتانسیل بانک ملی 
ایران در هیچ بانک دیگری دیده نمی شود و از این رو انتظار بیشتری از همکاران می 
رود.مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه علی رغم تکالیف سنگین روی دوش 
بانک ها بحث سودآوری آنها مطرح است، گفت: متاسفانه هنوز هم برخی شعب بانک 
به اخذ حداقل کارمزدها بی توجه هستند که این امر زیر پا گذاشتن حقوق بانک است.

وی خاطر نشان کرد: از مدیران امور شعب درخواست داریم بیش از پیش در کنار 
واحدها و ادارات باشند و کارنامه عملکردی بهتری نسبت به گذشته تحویل دهند.حسن 
مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب بانک نیز با بیان اینکه واحدها باید برنامه 
محوری کارکنان را در دستور کار خود قرار دهند، گفت: سهمیه بندی تجهیز منابع را 
در دستور کار قرار خواهیم داد.وی با بیان اینکه سپرده های بخش  LCو ضمانتنامه 
های ارزی باید ۱۵ درصد از کل سپرده های بانک باشند، افزود: مدیران ستادی باید 
پشتیبانی بیشتری از شعب داشته باشند.معاون شعب بانک با تاکید بر اینکه باید جایگاه 
بانک در بخش اعتبارات اسنادی ارتقا یابد، بیان کرد: اعتبارات اسنادی باید در حوزه 
ریال صورت گیرد.در پایان این نشست شاخص های عملکردی در بخش سودآوری، 
منابع، مصارف، مطالبات غیر جاری و… تشریح شد و اصالن کریمی مدیر امور شعب 
تهران، مختار محمدی رییس اداره کل حسابداری و بودجه، مجید جعفریان رییس اداره 
کل مدیریت عملیات بانکی، بهرام واقفی رییس اداره بازاریابی و امور مشتریان،  حمید 
صفای نیکو رییس اداره امور شعب استان خراسان رضوی سید رضا خادمی معاون 

اداره امور شعب غرب تهران توضیحاتی را ارایه کردند.

سفرهای استانی مدیر عامل بيمه رازی از مشهد آغاز شد
سفر و بازدیدهای استانی دکتر جباری- مدیرعامل شرکت بیمه رازی با هدف 
تحقق اهداف و استراتژی های جدید شرکت بیمه رازی آغاز و شهر مشهد مقدس 

اولین مقصد این سفرها خواهد بود.
سفر و بازدیدهای استانی دکتر جباری- مدیرعامل شرکت بیمه رازی با هدف 
تحقق اهداف و استراتژی های جدید شرکت بیمه رازی آغاز و شهر مشهد مقدس 

اولین مقصد این سفرها خواهد بود.
به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه رازی، در راستای ارتباط 
هرچه بیشتر مدیریت شرکت بیمه رازی نمایندگان، کارگزاران و شعب این شرکت و 
افزایش میزان نفوذ بیمه  رازی در شهرهای ایران، اولین سفر و بازدید استانی دکتر علی 

جباری- مدیرعامل بیمه رازی در هفته جاری برگزار خواهد شد.
اولین سفر مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت بیمه رازی به مقصد استان خراسان 
شمالی و رضوی خواهد بود.بر اساس این گزارش با انتخاب دکتر جباری به عنوان 
مدیرعامل بیمه رازی، پنج چرخش استراتژیک در این شرکت رخ داد و از آنجایی که 
اولین و مهم ترین استراتژی حول محور فعالیت نمایندگان میباشد، سفر و بازدیدهای 
استانی مدیر عامل و مدیران ارشد این شرکت در راستای تحقق اهداف این استراتژی 

انجام می شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
خدمات مالی در مجموعه های بنياد از طریق بانک دی پيگيری شود
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: هدف اصلی 
فعالیت مجموعه های اقتصادی زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران، خدمت رسانی 

به خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران است.
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: هدف اصلی 
فعالیت مجموعه های اقتصادی زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران، خدمت رسانی 

به خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران است.
  به نقل از روابط عمومی بانک دی، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران در بازدید از ستاد مرکزی بانک دی در جمع اعضای 
هیئت مدیره و مدیران ارشد این بانک تصریح کرد: هدف اصلی فعالیت مجموعه های 
اقتصادی زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران، خدمت رسانی به خانواده های معظم 

شهدا، جانبازان و ایثارگران است.
و  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  در  فعالیت ها  تمام  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
زیرمجموعه های آن باید مطابق قانون پیش برود، افزود: مجموعه های اقتصادی بنیاد 
باید سودآور باشند تا بتوانند در مسیر خدمات رسانی به ایثارگران بنیاد شهید و امور 
ایثارگران را همراهی کنند. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: الزم است خدمات 
مالی در مجموعه های بنیاد از طریق بانک دی پیگیری شود تا شاهد تقویت این مجموعه 

و در نهایت افزایش کیفیت خدمات رسانی به ایثارگران باشیم.
معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تمامی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
و شرکت های تابعه خود را خدمتگزار خانواده شهدا و ایثارگران می دانند، گفت: احترام 
به مراجعان و مخاطبان وظیفه تمام مجموعه های خدماتی است اما ما در بنیاد شهید و 
امور ایثارگران با قشری ارتباط داریم که دارای حرمت و جایگاه ویژه ای هستند و تمام 
مدیران و کارکنان خود را خادم این عزیزان و جامعه بزرگ شهدا و ایثارگران می دانند.

صورت  به  خدمات  ارائه  گسترش  ضرورت  به  اشاره  با  هاشمی  قاضی زاده 
غیرحضوری و الکترونیک گفت: گسترش خدمات الکترونیک و شفافیت همه جانبه، 

نیازمند اصالح فرایندها است.

پیام تبریک مدیرعامل بانک سپه به مناسبت گرامیداشت هفته 
نیروی انتظامی؛

نيروی  خدوم  پرسنل  رشادت های  مرهون  كشور  پایدار  امنيت 
انتظامی است

 مدیرعامل بانک سپه طی پیامی فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را به پرسنل 
خدمتگزار و حافظان امنیت کشور تبریک گفت.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ در پیام محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل 
بانک سپه آمده است: »حماسه آفرینی و رشادت های دلیر مردان نیروی انتظامی برای 
حفظ استقالل و امنیت پایدار طی چهار دهه حیات شکوهمند انقالب اسالمی سبب 

مباهات است.
بی شک تعالی و توسعه همه جانبه در سایه این امنیت با صالبت و سرعت بیشتری 
شتاب گرفته است و برقراری نظم و امنیت اجتماعی تنها با زحمات مخلصانه عزیزان 

نیروی انتظامی واقعیت پیدا می کند.
اینجانب ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، مراتب قدردانی خود را از تالش ها 
و جان فشانی های فرماندهان و سربازان نیروی انتظامی ابراز می دارم و از خداوند متعال 
توفیق پاسداری از خون شهیدان گران قدر انقالب اسالمی در سایه رهنمودهای فرماندهی 
معظم کل قوا حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( برای پیشبرد اهداف عالی نظام 

مقدس جمهوری اسالمی را مسئلت دارم.«

برگزاری چهل و دومين مرحله قرعه كشی جوایز حساب های قرض 
الحسنه پس انداز بانک ملی ایران

چهل و دومین مرحله قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز 
بانک ملی ایران برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، قرعه کشی این دوره با حضور اعضای 
هیات نظارت متشکل از نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
بانک مرکزی و سید فرید موسوی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، محمود خادمیان 
رییس صندوق پس انداز ملی ایران و چند تن از روسا ومعاونین ادارات کل بانک همراه 
بود.اسامی برندگان این مرحله از قرعه کشی پس از تایید هیات نظارت، به زودی در 

سایت بانک ملی ایران به نشانی www.bmi.ir  قابل مشاهده خواهد بود.
برای این دوره از قرعه کشی 8۰2 هزار و 9۰۰ فقره جایزه به ارزش بیش از یک 

هزار و 6۱4 میلیارد ریال تخصیص یافته است.
یکصد فقره کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش یک میلیارد ریال، 
یک هزار و 4۰۰ فقره کمک هزینه خرید کاالی ایرانی هر یک به ارزش ۵۰۰ میلیون 
ریال و یک هزار و 4۰۰ فقره کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش ۱۰ 

میلیون ریال تنها بخشی از این جوایز است.

بانک رفاه كارگران آمادگی حضور در بخش های مختلف اقتصادی 
استان اردبيل را دارد

مدیر عامل بانک رفاه کارگران در سفر به استان اردبیل، ضمن دیدار با مسئوالن 
این استان، بر آمادگی این بانک برای حضور در بخش های مختلف اقتصادی استان 

تأکید کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسماعیل هلل گانی در این سفر با 
استاندار اردبیل دیدار و در جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری های متقابل گفت: استان 
اردبیل از ظرفیت های خوب و مناسبی در حوزه های صنعتی، کشاورزی، دامپروری، 
گردشگری و … برخوردار است که سرمایه گذاری بانک ها و بخش خصوصی به 
رشد و توسعه استان کمک می کند.وی افزود: یکی از برنامه های اصلی بانک رفاه 
کارگران کمک به حوزه تولید کشور و اشتغال زایی به ویژه در مناطق کم برخوردار 
است و با در اختیار داشتن زیر ساخت ها و توانمندی مناسب، می تواند در بخش های 
مختلف تولیدی، کشاورزی، صنعت و بازرگانی، فعالیت و اقدامات اثر بخش انجام دهد.
در این جلسه، عاملی استاندار اردبیل با قدردانی از اقدام ارزشمند بانک رفاه کارگران 
در مناطق محروم، این اقدام را در راستای اهداف کالن دولت سیزدهم در محرومیت 
زدایی عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم نظام بانکی و از جمله بانک رفاه کارگران 
منابع خود را به سمت استان ها به ویژه استان های محروم سوق دهند تا شاهد توازن 
منطقه ای و رونق و توسعه این استان ها باشیم.در خاتمه این نشست، تفاهم نامه 

همکاری دو جانبه به امضای مدیر عامل بانک رفاه کارگران و استاندار اردبیل رسید.

دیدار رئيس شعبه زاهدان بيمه تعاون با معاون اشتغال و خودكفایی 
اداره كل كميته امداد استان

افزایش تعامالت دوسویه و خدمت  با هدف  رئیس شعبه زاهدان بیمه تعاون 
رسانی هرچه بیشتر در حمایت از افراد کمتر برخوردار با معاون اشتغال و خودکفایی 

کمیته امداد استان دیدار کرد.
به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، در این دیدار که به منظور ایجاد راهکارهای 
همکاری بین شرکت بیمه تعاون و اداره کل کمیته امداد استان برگزار شد، فراهانی، 
رئیس شعبه زاهدان تاسیس نهاد کمیته امداد امام خمینی )ره( را از ابتکارات حضرت 
خمینی)ره( در حمایت از افراد کمتر برخوردار دانست و فعالیت آن نهاد را در حمایت 

محرومین جامعه مثمر ثمر ارزیابی کرد.
وی در ادامه به بیان جایگاه و اهمیت بیمه در سبد خانوار افراد آسیب پذیر تحت 
پوشش آن نهاد پرداخته و شرکت بیمه را نیز چون کمیته امداد نوعی نهاد حمایتی برای 
جامعه دانست.در ادامه آقای احمد علی راهداری، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
استان ضمن گزارشی از فعالیت آن حوزه در ارائه خدمت به اقشار آسب پذیر و مددجویان 
تحت پوشش ارائه کرد.وی با تأکید بر اینکه اختصاص وام اشتغال و ایجاد شغل یکی 
از مهمترین اقدامات آن معاونت می باشد، حمایت شرکت های بیمه بازرگانی را در 
پوشش بیمه ای وام و مشاغل این مددجویان برای جبران هرگونه خسارت احتمالی به 

سرمایه در اختیار مددجو الزم دانست.
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آگهی مرحله هشتم سال 1400) منطقه یک کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (( 
در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر آراء هیأت های  حل اختالف  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی  ناحیه یک  کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی آن ها 
مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش 
محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان ثبت ( واقع در بخش های  
)۱-4(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود تا  در صورتی که  شخص  یا 
اشخاصی  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند 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. شایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالکیت بر اساس 

قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۱ کرمان

به شناسنامه  اکبری جور فرزند حسین  از 46۵7 اصلی - خانم گوهر  487 فرعی 
به مساحت 279/۵2 متر مربع  از کوهبنان در ششدانگ یکباب خانه  شماره ۱8 صادره 
به آدرس کرمان خیابان مهدیه کوچه ۱6 پالک شهری ۵2 خریداری از محل مالکیت 

غالمعلی رئوفی - ردیف  ۱68۰
6 فرعی از 47۵2 اصلی - خانم زهرا عبداله آبادی فرزند علی به شناسنامه شماره 
298۰۵78274 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 224/۰۱ متر مربع به 
آدرس کرمان شهرک سیدی بلوار غدیر کوچه ۱۵ خیابان شهداء کوچه 6 خریداری از محل 
مالکیت سیمین دخت کیانیان فرزند کیخسرو و رستم کیانیان فرزند سهراب - ردیف  ۰۵86
33۱۰ فرعی از 4776 اصلی - خانم صدیقه حسینی بیدوئیه سیمکی فرزند محمد 
به شناسنامه شماره 3 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 274/۰9 متر 
مربع به آدرس کرمان بلوار سیدی انتهای خیابان نجیب زاده بعد از کوچه دانه مرغی جنب 

مغازه علی قاسمی خریداری از محل مالکیت جلیل رشیدفرخی - ردیف  ۱6۵2
۱6737 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 34 فرعی از 4776 اصلی - آقای سعید 
گزستانی کوهپایه فرزند احمد به شناسنامه شماره ۱۱۱ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 3۰7 متر مربع به آدرس کرمان کمربندی شرقی بعد از مسجد خدایی 
خیابان امام سجاد انتهای کوچه 23 خریداری از محل مالکیت شاهپور کیانیان و محمد 

رشیدفرخی فرزند رضا - ردیف  ۰۰۱۱
آقای  از 4776 اصلی -  از 33 فرعی  از 4776 اصلی مجزی شده  ۱68۰۱ فرعی 
محمدرضا گزستانی فرزند مرتضی به شناسنامه شماره 3۰ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 239/2۰ متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای 

فرزند  کیانیان  شاهپور  مالکیت  محل  از  خریداری   ۱7 کوچه  سجاد  امام  متری  بیست 
کیخسرو - ردیف  ۰432

۱6846 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 2۰3 فرعی از 4776 اصلی - آقای 
محمد شورآبادی تکابی فرزند حاجی به شناسنامه شماره ۱ صادره از شهداد در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱49/4 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه امام رضا انتهای کوچه 

9 سمت راست خریداری از محل مالکیت اکبر رشیدفرخی فرزند محمد - ردیف  ۰963
آقای  از 4776 اصلی -  از ۱۱ فرعی  از 4776 اصلی مجزی شده  ۱68۵6 فرعی 
علی اکبر حبیبی پور کوهبنانی فرزند حسن به شناسنامه شماره ۱۵8 صادره از کوهبنان در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۰۰ متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه 
ای خیابان امام سجاد )ع( جنب فرهنگسرای قمر بنی هاشم خریداری از محل مالکیت 
کیخسرو کیانیان فرزند رستم و کیخسرو و فریدون کیانیان فرزندان شاهرخ - ردیف  ۱۵72
۱686۱ فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 87 فرعی از 4776 اصلی - آقای داود 
کدخداحسین آبادی فرزند حسن به شناسنامه شماره 2 صادره از شهداد در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 23۱/3 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای بلوار پردیس 

کوچه 3 خریداری از محل مالکیت کامیار سروشیان - ردیف  ۱۰۱7
۱7698 فرعی از 4776 اصلی - آقای محمود حجت آبادی فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 4 صادره از بم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 22۱/8۰ متر مربع به آدرس 
کرمان بلوار امام رضا کوچه 3 خریداری از محل مالکیت سیدعباس عمرانی - ردیف  ۱693
۱77۰۰ فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از ۱۵۰ فرعی از 4776 اصلی - خانم 
حکیمه اکبری جور فرزند اکبر به شناسنامه شماره 92 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 2۰۵/43 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 7 

خریداری از محل مالکیت جمشید آمیغی - ردیف  ۱4۵3
۱77۰4 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از ۱22 فرعی از 4776 اصلی - آقای 
حسن امینی هنکی فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره ۱۱ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱89 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای انتهای 
هوشنگ  مالکیت  محل  از  خریداری   89 قطعه   2 فاز  الحجج  ثامن  شهرک   2۵ کوچه 

آمیغی - ردیف  ۰886
۱77۰8 فرعی از 4776 اصلی - آقای علی اکبر منصوری باغابری فرزند موسی به 
شناسنامه شماره 86۱ صادره از بردسیر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 28۱/94 متر 
مربع که موازی 3۵/2۵ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 
نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان خیابان حکیم کوچه 38 نبش چهار کوچه سمت چپ 

پالک شهری ۱ خریداری از محل مالکیت بانو بهرامی - ردیف  ۰۵32
آقای  از 4776 اصلی -  از 34 فرعی  از 4776 اصلی مجزی شده  ۱7867 فرعی 
احمد کاکوئی نژاد فرزند علی به شناسنامه شماره 6 صادره از بردسیر در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 27۵ متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان امام 
سجاد انتهای کوچه 2۱ فرعی دوم سمت چپ منزل سوم خریداری از محل مالکیت رضا 

رشیدفرخی - ردیف  ۰3۵2
۱7868 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از ۱39 فرعی از 4776 اصلی - آقای علی 
سلمانی درختنجانی فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره ۱ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 322 متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای بلوار پردیس 

کوچه 4 چهار کوچه دوم خریداری از محل مالکیت سیدعباس عمرانی - ردیف  ۱64۱
3 فرعی از 4778 اصلی - خانم مهدیه جعفری افشار فرزند جهانگیر به شناسنامه 
شماره 34۵۰ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۰۰ متر مربع به آدرس 
جاده کوهپایه بلوار غدیر خیابان ولیعصر غربی کوچه ۵ فرعی سوم سمت چپ خریداری از 

محل مالکیت رستم و همایون کیانیان و مهوش سروشیان - ردیف  ۰۱49
4۵33 فرعی از 48۰9 اصلی مجزی شده از 3۱ فرعی از 48۰9 اصلی - آقای حمیدرضا 
اکبری جور فرزند محمدتقی به شناسنامه شماره 293 صادره از زرند در ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 2۵/83 متر مربع به آدرس کرمان خیابان مهدیه نبش کوچه ۵4 خریداری 

از محل مالکیت محمد عزیززاده هروزی - ردیف  ۰6۵۵
4۵43 فرعی از 48۰9 اصلی - آقای محمد صادقی فرزند علی به شناسنامه شماره 
۱7 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱9۵/47 متر مربع به آدرس 
کرمان خیابان مهدیه کوچه ۵8 پالک شهری 6۵ خریداری از محل مالکیت کیاندخت 

کیانیان و گوهربانو سروشیان - ردیف  ۱466
4۵۵8 فرعی از 48۰9 اصلی - خانم مرضیه لولوئی فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
شماره 298۰۵۱۱73۰ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 32۱/۱9 متر 
مربع به آدرس کرمان خیابان سده کوچه ۱۵ شمالی 3 درب روبروی بن بست خریداری 

از محل مالکیت محمد رشیدفرخی - ردیف  ۱43۰
۱92۰ فرعی از 48۱۱ اصلی - آقای جواد قلندری هینمانی فرزند پنجعلی به شناسنامه 
شماره ۱ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 3۰8/88 متر مربع به آدرس 
کرمان خیابان مهدیه کوچه 34 درب چهارم سمت چپ خریداری از محل مالکیت محمد 

عبدالرحمان بلوچ - ردیف  ۰4۵3
باقری فرزند رحیم به شناسنامه  از ۵2۰9 اصلی - آقای محمدجواد  3۰9۰ فرعی 
شماره 3246 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱67 متر مربع که 
موازی 29/23 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد به آدرس کرمان خیابان حکیم کوچه ۱۰ منزل ششم سمت راست خریداری از 

محل مالکیت عزت اله ساالرکالنتری - ردیف  ۱4۱8
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

426 فرعی از ۱ اصلی - خانم مهدیه محمدی بازرگانی فرزند علی به شناسنامه 
شماره ۵۱7 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
2۰۵/3۰ متر مربع که موازی 89/2 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف 
و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان شرف آباد بیست متری مطهری خیابان امام 
حسن مجتبی جنوبی 4 فرعی 4 سمت راست بن بست خریداری از محل مالکیت سهراب 

بختیاری - ردیف ۰297
4۱94 فرعی از 8 اصلی - آقای امیرحسین مذهب جعفری فرزند حشمت اهلل به 
شناسنامه شماره 298۰667۵87 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل 
بر طبقه فوقانی به مساحت ۱92 متر مربع به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان کمیل 
انتهای کوچه 3 یک درب مانده به آخر سمت چپ خریداری از محل مالکیت حسن ذهاب 

ناظوری - ردیف ۱327
6287 فرعی از ۱۰ اصلی مجزی شده از ۱۱ فرعی از ۱۰ اصلی - خانم آرزو برزگر 
فرزند اکبر به شناسنامه شماره 692 صادره از بم در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه 

فوقانی به مساحت ۱7۵/4۵ متر مربع به آدرس کرمان بلوار امیرکبیر کوچه 4 شمالی ۱ 
غربی 2 خریداری از محل مالکیت حسن ذهاب ناظوری - ردیف ۱۱3۰

6292 فرعی از ۱۰ اصلی مجزی شده از 43 فرعی از ۱۰ اصلی - آقای محمدجواد 
ذهاب ناظوری فرزند حبیب اهلل به شناسنامه شماره 298۰2۰89۵7 صادره از کرمان در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۵۵/8۰ متر مربع به آدرس کرمان طاهرآباد بلوار امام 
حسن مجتبی کوچه 27 خریداری از محل مالکیت اسداله ذهاب ناظوری - ردیف ۰2۱8

6293 فرعی از ۱۰ اصلی مجزی شده از 43 فرعی از ۱۰ اصلی - آقای محمدجواد 
ذهاب ناظوری فرزند حبیب اهلل به شناسنامه شماره 298۰2۰89۵7 صادره از کرمان در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 96 متر مربع به آدرس کرمان طاهرآباد بلوار امام حسن 

مجتبی کوچه 27 خریداری از محل مالکیت اسداله ذهاب ناظوری - ردیف ۰2۱9
4۱۰8 فرعی از ۱3 اصلی - آقای رضا صفاهانی زاده فرزند منوچهر به شناسنامه شماره 
3884۰ صادره از کرمان و خانم بیتا بزنج فرزند اصغر به شناسنامه شماره 2۰93 صادره از 
کرمان بالمناصفه در ششدانگ یکباب ساختمان دوبلکس به مساحت 28۰ متر مربع که 
موازی 7۰ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبردگان قرار 
دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری کوچه 6۵ سومین کوچه سمت چپ قطعه 4 خریداری 

از محل مالکیت محمود سبزواری فرزند محمد - ردیف های  ۰7۵8 و ۰7۵9
4۱۱۰ فرعی از ۱3 اصلی - آقای مصطفی حسینی بمی فرزند احمد به شناسنامه 
شماره 2۵73 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان دوبلکس به مساحت 2۵۰ 
متر مربع که موازی 62/۵ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در 
اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری انتهای کوچه 6۵ خریداری از محل 

مالکیت عباس مهرابیان - ردیف ۰۵89
۵3۱4 فرعی از 3۱ اصلی مجزی شده از ۱7۱ فرعی از 3۱ اصلی - آقای مقداد 
زنگی آبادی فرزند محمود به شناسنامه شماره 7۱۰۵ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 277/3۰ متر مربع به آدرس کرمان اختیارآباد خیابان طالقانی کوچه 32 

خریداری از محل مالکیت نادعلی ایرانمنش - ردیف ۰8۰8
۵377 فرعی از 3۱ اصلی مجزی شده از 4۱۱ فرعی از 3۱ اصلی - آقای محمدرضا 
عامری اختیارآبادی فرزند حسین به شناسنامه شماره 2822 صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱49 متر مربع به آدرس کرمان اختیارآباد خیابان امام خمینی کوچه 

27 خریداری از محل مالکیت علی عامری فرزند نوروز - ردیف ۰42۰
6 فرعی از 49 اصلی - شرکت ملی گاز استان کرمان به شناسه شماره ۱۰86۰247698 
در ششدانگ یکباب ساختمان )ایستگاه تقلیل فشار گاز( به مساحت ۱۰8 متر مربع به آدرس 
کرمان ابتدای روستای فرح آباد خریداری از محل مالکیت علی زنگی آبادی - ردیف ۱۰42

شماره  شناسه  به  کرمان  استان  گاز  ملی  شرکت   - اصلی   6۰ از  فرعی   ۱3۱
۱۰86۰247698 در ششدانگ یکباب ساختمان )ایستگاه تقلیل فشار گاز( به مساحت ۱۰8 
متر مربع به آدرس کرمان ابتدای روستای کهنوج مدیم سمت راست خریداری از محل 

مالکیت هادی کهنوجی - ردیف ۱۰4۱
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱4۰۰/۰7/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱4۰۰/۰7/۱7

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1852- شنبه 17 مهر 61400 ورزش دنیای 

بیگ رامی دوباره قهرمان شد؛
هادی چوپان و مقام سومی مستر المپيای 202۱

در مسابقات جهانی مستر  ایرانی، موفق شد  ورزشکار  هادی چوپان، 
المپیای 2۰2۱ مقام سوم و جایزه مردمی را از آن خود کند.

به گزارش دنیای جوانان، پس از بررسی اولیه در روز جمعه که با حضور 
ورزشکارانی جدیدی چون هانتر البرادا و نیک واکر همراه بود، در نهایت داوران 
بار دیگر ممدوح السبیای معروف به بیگ رامی را به عنوان قهرمان مسابقات 
مستر المپیا معرفی کردند. این در حالی است که بیگ رامی در دور قبلی این 

مسابقات نیز عنوان قهرمانی را از آن خود کرده بود.
برندون کری، قهرمان مستر المپیای 2۰۱9، نیز در رتبه دوم قرار گرفت 
تا مقام سوم به هادی چوپان معروف به گرگ ایرانی برسد که رتبه خود را 
نسبت به سال گذشته یک رده ارتقا داد. جایزه نفر اول این مسابقات 4۰۰ هزار 

دالر، جایزه نفر دوم ۱۵۰ هزار دالر و جایزه نفر سوم ۱۰۰ هزار دالر است.
در دور اول شش نفر از شرکت کنندگان شامل نیک واکر، هادی چوپان، 
بیگ رامی، برندون کری، هانتر البرادا و ویلیام بوناک در کنار هم قرار گرفتند 
و چوپان نمایشی داشت که به عقیده بسیاری از هواداران و اعضای رسانه 

بهترین سطح از عملکردش را نشان می داد.
چوپان، بیگ رامی و کری بار دیگر در روز شنبه نیز روی صحنه حاضر 
ارائه کردند.  از خود  را بدون ذره ای اشتباه  شدند و بهترین نمایش ممکن 
همین باعث شد تا بسیاری باور داشته باشند که داوران کار سختی را در این 

دوره در پیش نداشتند.
عالوه بر مقام ارزشمند سوم و جایزه ۱۰۰ هزار دالری، هادی چوپان 
جایزه مردمی این مسابقات را که بر اساس رای هواداران اهدا می شود از آن 
خود کرد. این دومین بار است که جایزه مردمی مسابقات مستر المپیا به این 

ورزشکار ایرانی می رسد.
بیگ رامی مصری االصل دوباره قهرمان جهان شد.این ماهیگیر سابق 
سرنوشتی خواندنی دارد و ستاره احترام برانگیزی در دنیای بدنسازان حرفه ایست.

چرا چوپان قهرمان نشد؟
اولین حضور هادی چوپان در مسابقات مستر المپیا در سال 2۰۱9 بود که 
موفق شد در آن سال رتبه سوم را به خود اختصاص داد که به نوبه خود یک 
رکورد بی نظیر به حساب می آید. این ورزشکار  در هر دوره حضورش در این 
مسابقات نشان داده که رقیبی جدی است و پتانسیل تبدیل شدن به قهرمان 
جهان را دارد. او امسال نیز در آستانه کسب عنوان قهرمانی قرار داشت اما در 

نهایت جایزه مردمی را از آن خود کرد.
مشخصا داوران در مسابقات آزاد مردان برای ابعاد بدن اهمیت زیادی 
قائل هستند و به همین دلیل بیگ رامی و برندون کری موفق شدند باالتری 
از چوپان قرار بگیرند. کری می دانست که برای هم سطح شدن با ورزشکاری 

مانند بیگ رامی باید ابعادش را افزایش دهد.
با این حال هادی کمی از ابعادش را کاهش داد و تصمیم گرفت روی 
نقاط قوت خودش مانور داد. او بهترین ژست گیری را نیز روی صحنه داشت 

و اگر فقط کمی حجم بیشتری داشت شاید شرایط کامال فرق می کرد.
یکی از اشتباهات هادی چوپان این بود که او بسیار دیرهنگام ژست 
می گرفت. همین باعث می شد که او فرصت کمی برای به نمایش درآوردن 
عضالتش داشته باشد چرا که باید بالفاصله به سراغ حرکت بعدی می رفت. 

او باید در این زمینه بسیار پیشرفت کند تا بتواند برابر بیگ رامی بایستد.
چوپان:اینجا آخر تناسب اندام در جهان است

این ستاره ایرانی بدنسازی جهان قبال  درباره مسابقات مسترالمپیا گفته 
بود: این مسابقات حدود 7۰ سال است برگزار می شود و مسابقه ای است 
که پیشرفته ترین عضالت انسانی را معرفی می کند. آن ۵ نفری که در این 
مسابقات مقام اول تا پنجم را به دست می آورند کسانی هستند که بیشترین 
پرورش اندام انسانی را داشته اند. مثال یک شخص عادی نمی داند شکم 
چه اندام هایی دارد. عضالت انسان وقتی بزرگ می شود چه شکلی می 
شود. یا اینکه رگ های انسان وقتی روی بدن می آید بدن به چه شکل می 
شود. مباحث علمی دارد. کسی که بخواهد به این مسابقات ورود کند باید 
مجوز بگیرد. اگر طال گرفتی مستقیم به مسابقات مسترالمپیا می روی اما اگر 
نگرفتی باید امتیاز جمع کنی تا به آن جایگاه برسی. پایه مدالی و قهرمانی 

آن در سطح المپیک است.
چوپان می گوید: در سال یک نفر مستر المپیا می شود و مجسمه را می 
برد. کسی که مجسمه را می گیرد آخر تناسب اندام آن سال است. مرد اول 
تناسب اندام دنیا است. مسابقه ای است که در این 7۰ سالی است که برگزار 
می شود اولین ایرانی که در آن شرکت کرد زنده یاد بیت اهلل عباس پور بود 
که در دسته 96 کیلوگرم نفر پنجم بود. بعد از آن دومین نفر من بودم که در 
اولین حضور نفر سوم مسابقات شدم. این اولین مدالی است که به نام کشوری 
در قاره آسیا ثبت شده است. افتخاری بود که توانستم به نام ایران مقام بیاورم 

و پرچم ایران را باال ببرم.

مقام هفتم جهان برای دختر نوجوان وزنه بردار ایرانی 

دختر وزنه بردار ایران در دسته 76 کیلوگرم قهرمانی نوجوانان جهان در رده 
هفتم قرار گرفت.

رقابت دسته 76 کیلوگرم وزنه برداری دختران قهرمانی نوجوانان جهان برگزار 
شد و نماینده ایران در رده هفتم قرار گرفت.

کیژان مقصودی با رکورد 7۰ یک ضرب، 97 دوضرب و مجموع ۱67 کیلوگرم 
هفتم نوجوانان جهان شد.

مقصودی در یک ضرب وزنه های 6۵ و 7۰ کیلوگرم را مهار کرد اما وزنه 7۵ 
کیلوگرم را نتوانست باالی سر ببرد.

ملی پوش ایران در دو ضرب نیز وزنه های 8۵، 93 و 97 کیلوگرم را باالی سر برد.
او در یک ضرب هفتم و در حرکت دو ضرب ششم شد.

* مدال آوران دسته 76 کیلوگرم:
۱- مادینا کلیخساوا از روسیه با رکورد 88 یک ضرب، ۱۱7 دو ضرب و مجموع 

2۰۵ کیلوگرم)2 مدال طالی دوضرب و مجموع و برنز یک ضرب(
2- آلیسا باالرد از آمریکا با رکورد 89 یک ضرب، ۱۱۵ دو ضرب  و مجموع 

2۰4 کیلوگرم)3مدال نقره(
3- آنجلس کروز از مکزیک با رکورد 9۰ یک ضرب،۱۰9  دو ضرب و مجموع 

۱99 کیلوگرم )طالی یک ضرب  و 2 مدال برنز دو ضرب و مجموع(

نایب رئیس بارسلونا:
جذب هالند منتفی است

معاونان  از  یکی  یوسته  رافا 
بعید  که  کرد  تایید  الپورتا  خوان 
است بارسا بتواند در نقل و انتقاالت 
زمستانی ورود کند و احتمال جذب 
ارلینگ هالند در تابستان سال بعد را 

نیز تقریبا منتفی دانست.
به گزارش دنیای جوانان، آینده 
ارلینگ هالند مبهم است و بعید به 
نظر می رسید فصل بعد نیز او را با 
پیراهن دورتموند در میادین ببینیم. 
از حاال رئال، سیتی و پی اس جی 
برنامه  نروژی  ستاره  جذب  برای 
که  به خصوص  و  اند  کرده  ریزی 

بند آزادسازی او 7۵ میلیون یورو خواهد بود. از بارسا هم به عنوان یکی از 
تیم های عالقه مند به هالند نام برده می شود ولی مشکالت اقتصادی زیاد 

این باشگاه احتماال مانع از رقم خوردن این انتقال خواهد شد.
رافا یوسته یکی از نایب رئیس های بارسلونا در مورد احتمال جذب هالند 
به موندودپورتیوو گفت:» از حاال تا تابستان سال بعد باید دید شرایط اقتصادی 
باشگاه چگونه خواهد بود و اینکه روی چه بازیکنانی برای خرید می توانیم 
حساب کنیم. ابتدا باید وضعیت مالی را بهبود ببخشیم. ما بارسلونا را به شکل 
یک ویرانه تحویل گرفتیم و باید ببینیم سال بعد وضعیت خزانه چگونه است 
و سپس برای جذب هالند یا ستاره های دیگر برنامه ریزی کنیم. در بارسا 
ما همیشه بهترین ها را می خواهیم و هالند نیز جزو بهترین های دنیاست.«

یوسته ادامه داد:» گفتم که از حاال نمی توان ادعایی مطرح کرد. اینکه 
هالند و مینو رایوال مدیر برنامه هایش، چه توقعات مالی ای دارند، فعال مورد 
عالقه ما نیست چون بر خالف مدیران قبلی ما آگاهانه پای به بازار نقل و 
انتقاالت خواهیم گذاشت. خوان الپورتا)رئیس( نیز اخیرا گفت که مدیران 
قبلی بازیکن جذب می کردند بدون اینکه مطمئن باشند قادر به برآورده 
کردن توقعات مالی او هستند یا خیر ولی ما اینگونه عمل نمی کنیم. بودجه 
دستمزد باشگاه نیز خودتان می دانید که از سقف تعیین شده اللیگا باالتر 

است. باید همه اینها را تراز کنیم و سپس ببینیم کجای کار قرار داریم.«
بازار زمستانی 2۰22:» شرایط اقتصادی ما فجیع است و باید محتاطانه 
عمل کنیم. با همین تیم و بازگشت مصدومان می توانیم با بزرگان رقابت 
کنیم و مدعی قهرمانی هم باشیم. بارسا دوست دارد بهترین ها برایش بازی 
کنند ولی االن مطمئن نیستم بتوانیم در نقل و انتقاالت زمستانی ورود کنیم.«

لیونل مسی: 
بارسا دیگر مدعی قهرمانی چمپيونزليگ نيست!

لئو مسی در مصاحبه اختصاصی اش با فرانس فوتبال از بارسا به عنوان 
مدعی قهرمانی چمپیونزلیگ نام نبرد.

لئو مسی تابستان امسال به دوران 2۱ ساله حضورش در بارسا پایان 
مثلث  امباپه  کیلیان  و  نیمار  کنار  او حاال  پیوست.  پی اس جی  به  و  داد 
قهرمانان  لیگ  فتح  یک  شماره  مدعی  و  داده  تشکیل  مخوفی  تهاجمی 

محسوب می شوند.
برای پی اس جی مهمترین افتخار قهرمانی در اروپاست و لوشامپیونا 
در درجه دوم اهمیت قرار دارد. انگیزه اصلی مسی برای پیوستن به تیم 
پاریسی نیز فتح لیگ قهرمانان است. افتخاری که پی اس جی در تاریخش 
به آن دست پیدا نکرده و امسال قصد طلسم شکنی دارد. مسی با بارسا 4 
بار فاتح لیگ قهرمانان شد و از سال 2۰۱۵ دیگر نتوانست به این هدف 
در  بارسا شکست هایی تحقیرآمیز  با  او  نیز  تا 2۰2۱  بین 2۰۱7  برسد. 

اروپا تجربه کرد.
مسی در مصاحبه با فرانس فوتبال و در مورد شانس های قهرمانی 
چمپیونزلیگ، از رئال نام برد ولی بارسلونا را مدعی عنوان نکرد:» فتح لیگ 
قهرمانان رویای هر فوتبالیستی است. پی اس جی سال هاست برای این 
هدف تالش می کند و این اواخر خیلی هم به آن نزدیک شده بود. به شخصه 
دوست دارم یک بار دیگر قهرمانی چمپیونزلیگ را تجربه کنم. در بارسلونا 
نیز مهمترین هدف، همین بود. این یک تورنمنت جذاب و بسیار با ارزش 
است و البته قهرمانی در آن نیز خیلی خیلی دشوار. خوشبختانه پی اس جی 

همه ابزارهای الزم برای رسیدن به قهرمانی را دارد.«
مسی ادامه داد:» درست است که پی اس جی در مرکز توجه قرار دارد 
اما تیم های قوی دیگری مانند چلسی، تیم های شهر منچستر)یونایتد و سیتی(، 
رئال مادرید که همیشه در این جام درخشان کار می کند، اینتر و بایرن نیز 
هستند. آنها همگی تیم هایی بزرگ هستند. ما بازیکنان بسیار خوبی داریم 
اما همچنان باید بیشتر یکدیگر را به عنوان یک تیم بشناسیم. برای فتح 
جام های مهم باید به عنوان یک تیم بازی کرد. این باعث می شود بگویم 
که ما در مقایسه با تمامی این باشگاه ها هنوز یک قدم عقب هستیم، آنها 

تجربه تیمی بیشتر از ما دارند.«

موفقیت بدون توقف؛
رونالدو، ركورددار تعداد بازی های ملی در اروپا

رونالدو دیشب با حضور در ترکیب تیم ملی پرتغال، رکورددار تعداد بازی 
های ملی در اروپا شد.

شنبه شب گذشته تیم ملی فوتبال پرتغال در دیداری دوستانه به مصاف 
قطر رفت و توانست با سه گل به پیروزی دست پیدا کند. کریستیانو رونالدو 
در این بازی درترکیب اصلی پرتغالی ها به میدان رفت و توانست گل نخست 
تیمش را به ثمر رساند.رونالدو با حضور در این بازی شمار بازی های ملی خود 
را به عدد ۱8۱ رساند و با پشت سرگذاشتن رکورد سرخیو راموس به رکورددار 

بازی های ملی در بین کشورهای اروپایی تبدیل شد.
پیش از این راموس با ۱8۰ بازی ملی رکورددار بازی های ملی در بین 

کشورهای اروپایی بود که رونالدو این رکورد را هم به خود اختصاص داد.
رکورددار تعداد بازی های ملی در تاریخ به احمد حسن مصری تعلق دارد که 
۱84 بازی ملی انجام داده است و  در سال 2۰۱3 بازنشسته شد. قطعا کریستیانو 
رونالدو می تواند این رکورد را هم بشکند. رونالدو پیش از این هم توانست رکورد 

گلزنی در بازی های ملی را که سال ها به علی دایی تعلق داشت بشکند.
رونالدو پس از این رکورد تاریخی با انتشار پیامی در صفحه توئیتر و 
اینستاگرامش نوشت:» رکوردها همیشه خارق العاده هستند و چه خوب که 
این رکوردها در خدمت تیم باشند و بعد خاصی پیدا کنند. ۱8۱ بازی با پیراهن 
تیم ملی پرتغال به من ۱8۱ دلیل برای افتخار کردن می بخشد و  اصال تصور 
نمی کردم که مقابل 46 تیم متفاوت گلزنی کنم. اتفاقی که هرگز فکر نمی 

کردم به حقیقت بدل شود. به پیش پرتغال.«

بـرای تغییـرات بـزرگ 
نیاز بـه نام های کاریزماتیک 
داریـم؛ محـرم نویدکیـا مـی 

توانـد فصـل هـواداری را تغییـر دهد.
منازعـه درون و بیرون زمین بین 
پرسـپولیس و سـپاهان به قدری شدید 
شـده بـود کـه دیگـر همـه در انتظـار 
یـک حادثـه غیرقابـل جبـران و تلـخ 
بودنـد. حتی در فصول بدون تماشـاگر 
اخیـر نیز هر سـفر کاروان پرسـپولیس 
یا سـپاهان حواشـی فراوانـی به همره 
داشـته و حوادث غیرفوتبالـی با فاصله 
ای قابـل توجه بیشـتر از تقابل فنی دو 

تیـم وایرال می شـد.
از اوایـل دهـه 8۰ بـود کـه نـام 
سـپاهان بـه عنـوان یـک رقیـب قـدر 
سـقف  شـد.  فوتبـال  ادبیـات  وارد 
آرزوی تبدیـل شـدن بـه بهتریـن تیم 
شهرسـتانی دهه 7۰ و نتایج آبرومندانه 
در پایتخت، درخشـش لئون اسـتپانیان 
و آرمنـاک و هـر از چنـد گاهی کسـب 
یک پیروزی در آزادی گسـترش یافت 
بـه دنبـال فتـح عناویـن  و سـپاهان 

بود. متوالـی 
اولیـن جنجال بین پرسـپولیس و 
سـپاهان در سـال 8۱ و در دیـدار رفت 
دومیـن دوره لیـگ برتـر در اصفهـان 
رقـم خـورد و سـال بعـد و در روز قطع 
شـدن بـرق نقش جهـان ادامـه یافت. 
امـا در سـال 8۵ و بعـد از قهرمانـی 
جنجالـی زردپوشـان در جـام حذفـی 
و فینـال پرحاشـیه در اصفهـان، ایـن 
ایـن دو  درگیـری بـه اوج رسـید. در 
دهـه از پرتاب سـنگ و سـرباز!، تهدید 
بـه احتمـال خطـر افتادن جـان و نابینا 
شـدن سرباز و کتک کاری های شدید 
و ... روی زشت ال کالسیکوی فوتبال 

ایـران لقـب گرفته اسـت.
در  تقابـل  آخریـن  در  درگیـری 
اصفهـان بـه قـدری شـدید بـود کـه 
در حکمـی منحصـر بـه فـرد، بنـا بـر 
آن شـد کـه دو دیـدار ایـن فصـل دو 
مدعـی قهرمانی در لیگ برتر در شـهر 
ثالـث برگـزار شـود. امـا بـه نظـر می 
رسـد محـرم نویدکیا یک تنـه کمر به 
کاهـش ایـن نفرت کور بسـته و تا حد 
قابـل توجهـی نیـز موفـق بوده اسـت.
ایـن دو رقیـب جـدی پیـش از 
شـروع لیـگ در دیـداری دوسـتانه بـه 
مصـاف یکدیگـر رفتنـد و یحیـی گل 
محمـدی در چنـد نوبـت از نویدکیـا و 
باشـگاه سـپاهان بابت کمـک به آماده 
سـازی پرسپولیس پیش از دیدار مقابل 
الهالل تشـکر کـرد. این همـکاری در 
مرامنامـه دو دهـه اخیـر پرسـپولیس و 

سـپاهان بـی سـابقه بوده اسـت.
پـس شـاید از ایـن فصل شـاهد 
تنـزل جنبـه درگیـری تقابـل ایـن دو 
آنهـا  رقابـت  افزایـش سـطح  و  تیـم 
باشـیم. کیفیـت بـازی هـای فصـول 

اخیـر لیـگ برتـر، تعـداد گل هـای رد 
و بـدل شـده و موقعیـت های سـاخته 
شـده، بحـث هـای فنـی و مـواردی از 
ایـن دسـت بـه قـدری کاهـش یافتـه 
کـه حتما بسـیاری از هـواداران فوتبال 
هنگام تماشـای برخی مسـابقات وسط 

کار بیخیـال مـی شـوند
 البتـه شـرایط در قبل و بعد بازی 
هـا نیز تعریفـی ندارد. اغلـب مربیان و 
بازیکنـان در حـال اعتراض به شـرایط 
مالـی، زمیـن تمریـن، عقـب افتـادن 
نیمکـت  بـا  درگیـری  هـا،  پرداختـی 
حریف و تکیه بر روی زشـت و دوسـت 

نداشـتنی فوتبال هسـتند.
از  قبـل  تـا  نیـز  سـکوها  روی 
کرونـا اوضـاع چنـدان متفـاوت نبـود. 
جنـگ و پرتـاب سـنگ و خونریـزی 
و فحاشـی؛ ایـن وسـط محـض خالی 
نبـودن عریضـه دو تـا ایسـلندی هـم 
زده مـی شـد بلکـه چند دقیقـه ای به 
جـای رکیـک ترین الفـاظ تنها صدای 
دسـت زدن هـای ممتد شـنیده شـود.

از  متفـاوت  امـا  محـرم  شـروع 
دیگـران بـود. همـان روزهـا کـه در 
شـبکه اصفهان و پیش چشـم عواملی 
کـه احتمـاال عالقـه ای بـه شـنیدن 
چنین صحبت هایی نداشـتند، نویدکیا 
بـا متانـت لـب بـه تحسـین موفقیـت 
هـای پرسـپولیس در لیـگ قهرمانـان 
گشـود و برای این تیم در فینال آرزوی 
موفقیـت کرد.البته نویدکیا را پیشـتر از 
اینهـا هـم می شـناختیم. همـان موقع 
کـه با پاس هـای فنی و قدرت رهبری 
خـود دمار از روزگار بزرگان درمی آورد، 
در خاطـر نداریـم حتـی یک بـار کلمه 
ای تـوام بـا کـری و توهیـن از زبانش 
شـنیده باشـیم. همـان سـالهایی کـه 
تصویر بلند شـدن جام از سـوی محرم 
سـکانس ثابـت و تکـراری لیـگ برتر 
بـود، هیچـگاه بـرای عزیزتر شـدن از 
رقیـب به تندی یـاد نکرد. خب طبیعی 
هم بـود؛ نویدکیـا در اصفهـان بقدری 
عزیـز و محبـوب اسـت کـه نیـازی به 

چنیـن کارهایـی هم نداشـت.
همـان سـال 8۱ که میـان آنهمه 
اوج جوانـی  برتـری در  لیـگ  سـتاره 
غوغـا مـی کـرد، نجیبانـه در مقابـل 

دوربیـن برنامـه 9۰ ادعـا کرد قـادر به 
بسـتن بازوبنـد کاپیتانـی نیسـت، زیرا 
رویـش نمی شـود دیگـر بازیکنـان را 
هدایـت کنـد و سـر وقتـش سرشـان 
داد هـم بزنـد. همانقـدر محتـرم کـه 
سـالها بعـد هنـگام خداحافظـی علـی 
کریمـی حتـی بعد از فتـح آزادی و باال 
بـردن جام قهرمانی، بـا فروتنی بگوید 
کـه »لطفـا علـی را با کسـی مقایسـه 
نکنیـد.« چنـدی قبـل هم محـرم در 
مصاحبـه ای متواضعانـه بـه تمجید از 
علـی کریمـی پرداخـت و مدعـی شـد 
جادوگـر حتـی از کیفیـت الزم بـرای 
قـرار گرفتـن در بین بهتریـن بازیکنان 

دنیـا برخـوردار بوده اسـت.
روی  نویدکیـا  ایـن  حـاال  امـا 
نیمکـت هـم تفاوتـی نکـرده اسـت. 
لیـگ  در  ضعیـف  شـروع  از  بعـد 
قهرمانـان همـه چیـز را بـه گـردن 
گرفـت و بـا شـروع لیـگ نشـان داد 
سـپاهان متفاوتی قرار اسـت در لیگ 
برتر حاضر شـود. کسـب 6۵ امتیاز و 
میانگیـن امتیـاز فوق العـاده این تیم 
نیـز نشـان داد پیـش بینـی ابتـدای 

فصـل غلـط نبـوده اسـت.
در طـول فصـل رفتـاری ثابت و 
همیشـگی حتـی در مواقـع شکسـت 
از ایـن بازیکـن سـابق و حـاال  نیـز 
سـرمربی سپاهان دیدیم؛ ادای کلمات 
بـا طمانینه و آرامـش، احترام به دیگر 
تیـم هـای لیـگ برتـری و پذیـرش 

تصیمـات درسـت و غلـط داوری.
شـاید اگـر انگلیسـی بودیـم هـر 
هفتـه چنین رفتاری را از پپ گواردیوال 
و یورگن کلـوپ می دیدیم و برای مان 
عـادی شـده بـود. امـا بعـد از افشـین 
قطبـی کمتـر مصاحبـه ای اینقـدر بـه 
دل نشسـته بـود. شـاید در این سـالها 
فقـط برانکو و اسـتراماچونی گهگداری 
کنتـرل  و  کالم  بـر  تسـلط  الفبـای 
نمایـش  بـه  برای مـان  را  احساسـات 

بودند. گذاشـته 
نمـی دانیم نویدکیـا روی نیمکت 
سـپاهان موفـق مـی شـود یـا نـه و 
شـاید اینقـدر هـم مهم نباشـد. شـاید 
مثـل دوران حضور در مسـتطیل سـبز 
اگرچـه افتخـارات زیادی کسـب کند، 

امـا اینقـدر توانمنـد باشـد کـه وقـت 
بـه  کـه  حیـف  بگوییـم  خداحافظـی 
نصـف آنچـه حقش بـود هم نرسـید و 

مصدومیـت اجـازه نـداد.
محـرم ابتدای فصـل هم یک بار 
در برنامـه فوتبـال برتر حاضر شـد، اما 
نـه حرفی از وزیر و وکیل زد و نه عامه 
پسـندانه برای کسـب محبوبیت بیشتر 
حتـی گفـت از بچگـی از رقبـا متنفـر 
بـوده اسـت. بـه جایـش خیلـی قابـل 
بـاور اعتـراف کـرد بـه خاطـر فضـای 
خانوادگـی ابتـدا پرسپولیسـی بـوده و 
در ادامه عاشـق سـپاهان شـده اسـت. 
رابطه سـکوها و زمیـن کامال دو طرفه 
اسـت. گاهی هواداران از فضای خشن 
باشـگاه مورد عالقه شـان تاسی گرفته 
و درگیـر مـی شـوند، گاهـی هـم یک 
سـرمربی برگرفتـه از تنـدی هـواداران 

چـاره ای جـز بروز خشـم نـدارد.
بارهـا دیـده ایـم بازیکنـان برای 
محبـوب تر شـدن در فضـای مجازی 
سـخیف ترین کری هـا را نثار یکدیگر 
مـی کننـد کـه تنهـا دلیلـش کسـب 
اعتبـار پوشـالی و بیشـتر در صحنـه 
مانـدن اسـت. پـس شـاید برگرفتـه از 
فلسـفه محـرم، دفعه بعد که سـپاهان 
بـا پرسـپولیس و اسـتقالل بـازی کرد 
اینگونـه دو طـرف یکدیگـر را ظالمانه 

و بـی رحمانـه سـنگ بـاران نکنیم.
جنجالـی  دیـدار  از  بعـد  حتـی 
در  پرسـپولیس  و  سـپاهان  برگشـت 
نشسـت  در  کـه  نویدکیـا  اصفهـان، 
خبـری بعـد از بـازی مدعـی شـده بود 
از نیمکـت پرسـپولیس شـنیده کـه به 
بازیکنـان دسـتور وقت کشـی داده اند، 
روی خـط آمـده و محترمانـه بابت این 

رفتـار خـود عذرخواهـی کـرد.
جالـب اینجاسـت بعـد از باختـن 
چنیـن  نیـز  لیـگ  قهرمانـی  جنـگ 
رفتـاری را از بازیکنـان سـپاهان نیـز 
دیدیم. سـتاره هایی چون پیام نیازمند، 
محمدرضـا حسـینی، محمـد محبـی، 
محمدرضـا خلعتبـری ... و تقریبـا تمام 
ارکان ایـن باشـگاه بـر خـالف عـرف 
فوتبال ایران از شایسـتگی پرسپولیس 
بـرای قهرمانـی صحبـت کـرده و بـه 
رقیـب خـود تبریـک گفتند. بـی تردید 
اگر سـرمربی سـپاهان وزیـر و وکیل و 
داوری را عامـل قهرمانـی پرسـپولیس 
می دانسـت، بازیکنان نیـز از او پیروی 

کردند. مـی 
پـس حاال زمان تغییر فرا رسـیده؛ 
بـرای  تـالش  و  تحقیـر  و  توهیـن 
کمرنـگ جلـو دادن موفقیـت رقیـب 
جـای خـود را بـه تمجیـد و کمـک 
بـه آمـاده شـدن حریـف بـرای حضور 
بعـدی  تقابـل  در آسـیا داده و شـاید 
پرسـپولیس- سپاهان واقعا بی شباهت 
بـه لقـب غلوآمیـز خـود یعنـی »ال 
کالسـیکوی فوتبـال ایـران« نباشـد.

نزدیک به نسخه واقعی ال كالسيکو؛

پرسپوليس- سپاهان؛ رقابت در كنار رفاقت!

حتی اگر هادی عامل را دوست 
نداشته باشید اما بازهم دیدن کشتی 

با صدای او لذت متمایزی دارد.
شدن  داغ  با  و  روزها  این 
هادی  صدای  کشتی،  رقابت های 
عامل تبدیل به یک صدای عمومی 
است.  شده  ایرانی  جامعه  سطح  در 
را  او  بتوان  شاید  که  گزارشگری 
محبوب ترین گزارشگر فعال ورزشی 
این روزهای تلویزیون خواند، مردی با 
هواداران زیاد و منتقدان بسیار اندک.

شاید مقایسه گزارشگر رشته ای 
فوتبال  گزارشگران  با  کشتی  چون 
چندان صحیح نباشد. گزارش کردن 
هر  که  دقیقه ای  چند  مسابقه  یک 
لحظه اش با اتفاق و رد و بدل شدن 
ورزشی  گزارش  با  است  همراه  فن 
چون فوتبال که نود دقیقه به طول 
می انجامد و افت و خیزهای زیادی 
دارد اصول متفاوتی دارد و چه بسا 
اگر عامل نیز با همین سبک گویندگی 
و گزارشگری، فوتبال گزارش می کرد 
تپق هایش  و  اشتباهات  از  لیستی 
وایرال می شد اما در مقام مقایسه با 
او  انفرادی  ورزش های  گزارشگران 
همواره در صدر مقبولیت و محبوبیت 

ایستاده.
زمانی یکی از چهره های معروف 
برای  انگار  که  صدایی  توصیف  در 
کشتی و افت و خیزهای چند دقیقه ای 
آن ساخته شده گفته بود که صدای 
عامل باعث می شود که یک انسان 
و  بلند شود  آن  با شنیدن  نیز  مرده 
کشتی بگیرد و بعد به مردنش ادامه 
در  او  حاال  مضمون(.  به  دهد!)نقل 
کشتی  انگار  که  ایستاده  جایگاهی 
آیینی  به  تبدیل  او  با صدای  دیدن 
کشتی  و  شده  فرهنگی  و  عمومی 
که  انگار  او  صدای  بدون  ایرانی 
چیزی کم دارد. شاید از این حیث او 

یک پدیده در سطح دنیای گزارشگری 
با  او  نسبت  جایگاه  و  باشد  کشتی 
دنیا  در  گزارشگری  هیچ  را  کشتی 

نداشته باشد.
بتوان  شاید  همه  این  با  رل  
از حیث  گفت گزارش هادی عامل 
استانداردهای گزارشگری و آنچه در 
یاد  گزارشگری  و  بیان  فن  مدارس 
و  نباشد  استاندارد  چندان  می دهند 
او لزوما اصول و تکنیک گزارشگری 
اما  نمی کند.  اجرا  کمال  و  تمام  را 
گزارش هایش  برای  او  که  فرمی 
محتوای  به  چنان  کرده  انتخاب 
نشسته  می کند  گزارش  که  ورزشی 
محتوا  و  فرم  همخوانی  این  که 
هر  در  اثر  یک  پدید آورنده ی  خود 
اگر  است؛حتی  شده  عامل  گزارش 
این گزارشگر مشهدی )مثل برخی از 
مسابقات اخیر( از گزارش و همراهی 
کشتی  تحوالت  با  لحظه به لحظه 

بازبماند.
اگر فرض کنیم که او بخواهد 
به  علم  با  را  فوتبال  مسابقه  یک 
قوانین آن گزارش کند شاید نتیجه 
چندان دلچسب از کار در نیاید. صدا و 
فرم گزارش او شاید روی یک مسابقه 
نود دقیقه ای خوب ننشیند و آنجایی 
که زیاد نیازی به حماسه سرایی و بیان 

اتفاقات سریع در کوتاه ترین جمالت 
در  نتواند هنری که  او  نیست شاید 

گزارش کشتی دارد را بروز دهد.
ش  ر ا گز ن  شنید چند  هر 
فوتبال  جمله  از  ورزشی  مسابقات 
روپایی  ا رشگران  گزا صدای  با 
عرب،  رشگران  گزا همین  یا  و 
گزارشگران  بین  فاحش  تفاوت 
خارجی شان  یان  همتا و  نی  یرا ا
توصیفی  جمالت  ساخت  در  ا  ر
و  استعاری  ادبیات  از  استفاده  و 
کنایی نشان دهد و اینکه هنوز حتی 
ایران  قدرترین گزارشگران فوتبال 
نتوانسته اند به یک زبان گزارشگری 
یک  به  و  فارسی  زبان  با  متناسب 
برای  مناسب  فارسی  گزارش  فرم 
و  اصلی  ویژگی  اما  برسند  فوتبال 
عامل  هادی  متمایزکننده  بسا  چه 
که  است  این  در  او  گزارشگری  و 
از  تلفیقی  و  گزارش  در  فرمی  به 
گزارش  در  عامیانه  و  رسمی  زبان 
یک  به  تبدیل  که  رسیده  کشتی 
پدیده خاص پسند و در عین حال 
گزارشگری  سطح  در  پسند  عامه 

شده است.
 چه بسا بسیاری به توصیفات 
و القاب حماسی که او به کار می برد 
خود  گزارش  چاشنی  که  اغراقی  و 

در  اما  باشند  داشته  انتقاد  می کند 
و  عبارات  آن  و  صدا  آن  او  نهایت 
توصیفات را در زمانش و در جایی که 
شور و هیجان به حداکثر خود رسیده 
به کار می برد و همین موضوع باعث 
می شود که گزارش او درحالتی شبیه 
به نقالی سنتی ایرانی قرار بگیرد و 
ایرانی ها هم که با پرده خوانی میانه 
خوبی دارند و در این فضای  حماسی 

منطق جای چندانی ندارد!
گزارشگری  که  پذیرفت  باید 
مسابقات ورزشی »آن« و »داشته ای« 
باالتر از گویندگی صرف می طلبد و 
برای همین است که صدای هادی 
عامل در کشتی علیرغم اشکاالتش 
عادل  صدای  یا  و  کلمات  بیان  در 
که  فوتبال) صدایی  در  فردوسی پور 
استانداردهای گویندگی و گزارشگری 
به  تبدیل  نمی داند(  استاندارد  را  آن 
گزارشگری  صداهای  محبوب ترین 
ورزشی در ایران می شود. این دو با 
همه ضعفی که در فن بیان استاندارد 
و  رنگ  توانسته اند  دارند  گویندگی 
فرم و گرمایی به گزارش خود بدهند 
که تبدیل به یک صدای محبوب و 
عمومی شوند. ضمن اینکه عبور آنها 
از استانداردهای گزارشگری آن هم به 
صورت بداهه و غریزی در زمان هایی از 
گزارش های خود و به کار بردن واژگان 
و عبارت هایی که انگار در لحظه به 
آنها الهام می شود باعث شده بیشتر 
مخصوص  گزارش  زبان  سایرین  از 
گزارش  فرم  و  باشند  داشته  به خود 
متفاوتی خلق کنند. همچون هادی 
عامل که حاال بیشتر از آنکه گزارشگر 
کشتی باشد تبدیل به »نقال کشتی« 
شده و  فقط باید آرزو کرد که همه گیر 
مجازی،  فضای  در  او  شدن صدای 
باعث نشود خودآگاه منطقی اش راه را 

بر خالقیت ناخودآگاهش ببندد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

شیر مادر و نان پدر و صدای گزارشگر؛

یک داستان عامه پسند: هادی عامل !
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نمایشگاه  برگزاری   
بین  المللی کتاب بلگراد برای 
دومین بار در سال جاری به 
دلیل شیوع کرونا به تعویق 

افتاد.
نیای  د رش  گزا به 
جوانان از خانه کتاب و ادبیات 
ایران، نخستین تاریخ رسمی 
برگزاری  برای  شده  اعالم 
نمایشگاه  شصت  وپنجمین 

بین المللی کتاب بلگراد 2۰ تا 28 شهریور ۱4۰۰ بود که در پی 
 ،) UIKS ( درخواست انجمن  ناشران و کتابفروشی های صربستان
ناشران  گروه  و   ) UPIS ( حرفه ای صربستان  ناشران  انجمن 

مستقل این کشور به دلیل وجود بیماری کرونا به تعویق افتاد.
تاریخ دوم برگزاری این نمایشگاه از 2 تا 9 آبان سال جاری 
تعیین شده بود که بار دیگر به دلیل شیوع موج جدید ویروس کرونا 

به تاخیر افتاد.
عیه  طال ا متن  ر  د
منتشر شده کمیته برگزاری 
کتاب  بین المللی  نمایشگاه 
دلیل  به  است:  آمده  بلگراد 
بیماری  وضعیت  تشدید 
افزایش  و  کرونا  همه گیر 
موارد جدید ابتال به ویروس، 
نمایشگاه  شصت وپنجمین 
بین المللی کتاب در تاریخ 27 
تا 3۱ اکتبر 2۰2۱ برگزار نخواهد شد و این نمایشگاه به تعویق 
می افتد. ما تالش می کنیم هرچه زودتر تاریخ جدید را اعالم کنیم.
خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از صنعت نشر 
جمهوری اسالمی ایران برنامه ریزی های الزم را برای حضور 
انجام  بلگراد  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  در شصت وپنجمین 

داده بود.

نمایشگاه بین  المللی کتاب بلگراد برای دومین بار به تعویق افتاد

ز  ا پر  ِد  ر ز جعبه های 
 2۰ همین  تا  که  خاطره ای 
د  تعدا روز  هر  پیش  سال 
پستال  کارت  و  نامه  پاکت  زیادی 
حاال  می شد،  انداخته  داخل شان  به 
لیت  فعا یه  سا ر  د که  ل هاست  سا
پستی  خدمات  افزایش  و  پیام رسان ها 
می کنند،  سپری  را  تنهایی  روزگار 
پایه  روی  آن ها  از  تعدادی  هنوز  اما 

ایستاده اند.
همیشه  ظاهر  با  پست  صندوق   
خاطره انگیز  نمادهای  از  یکی  ثابتش 
برای  است.  اخیر  نسل  چند  برای 
تا  کارت پستال ها  و  نامه ها  فرستادن 
راه  دسترس ترین  در  پیش  دهه  دو 
چند  یا  یک  بودند.  صندوق ها  همین 
حس  که  نوشته هایی  با  کاغذ  برگ 
یا  مخاطب  برای  را  نویسنده  حال  و 
انتقال دهد، یک  بود  قرار  مخاطبانش 
پاکت و یک تمبر، بسته ای را تشکیل 
می داد که رسیدنش به دست مخاطِب 
عمدتا خاص نامه، برای دریافت کننده 

گاهی بهترین اتفاق دنیا بود.
و  مرسوم  آن قدر  نوشتن  نامه   
کتاب های  در  حتی  که  بود  ضروری 
درسی هم روش نوشتن آدرس گیرنده 
می شد.  ده  ا د موزش  آ فرستنده  و 
صندوق ها هم روزگار شلوغ و پرکاری 
تا  نامه های عاشقانه گرفته  از  داشتند. 
دست نوشته های پدران و مادران برای 
آن ها مشغول  از  دور  فرزندان شان که 
ندن  گذرا یا  ر  کا تحصیل،  زندگی، 
شاید  ایران  در  بودند.  سربازی  دوران 
صندوق  کاری  سال های  پرکارترین 
بود  تحمیلی  پستی هشت سال جنگ 
که نامه های خانواده های رزمندگان به 

آن ها فرستاده می شد.
کمتر کسی  که  سال هاست  حاال 
سراغی از صندوق های پست می گیرد؛ 
و  شهرها  در  هنوز  که  صندوق هایی 
ایستاده اند،  پایه  روی  روستاها  برخی 
که  ند  کرده ا پیدا  رقیب  آن قدر  ما  ا
انواع  نمی آید.  چشم  به  حضورشان 
پیام رسان ها از یک سو و ارائه خدمات 
پستی متنوع و سریع مانند پست پیشتاز 
باعث  دیگر  سوی  از  ویژه  پست  و 
این  از  استفاده  به  شده اند کمتر کسی 
صندوق های باسابقه رغبتی نشان دهد 

و گرایشی داشته باشد.

صندوق های پست فعال  هستند
بیاید که  پیش  این پرسش  شاید 
مگر هنوز صندوق های پستی فعالند که 
اگر هم کسی دلش خواست نامه ای را 
به روش سال ها پیش بفرستد، پاکتش 

بله. این  بیندازد؟  را به این صندوق ها 
پاسخ را علی گرجی کارشناس مسئول 
مازندران  پست  کل  اداره  پستی  امور 
می گوید:  و  می دهد  ایرنا  خبرنگار  به 
تا  گذشته  ز  ا پستی  »صندوق های 
کنون کوچک ترین واحد پستی و پایه 
فعالیت پستی در همه کشورها هستند 
که باید طبق استاندارد اتحادیه جهانی 
پست )UPU( همواره فعال باشند و 
همه  ندارد.  وجود  آن ها  حذف  اجازه 
کشورهای دنیا باید سرویس پایه پستی 
را که همین نامه نگاری به روش سنتی 

است ارائه کنند.«
به گفته او ، اتحادیه جهانی پست 
را  نامه نگاری  فرهنگ  که  این  برای 
سال  هر  کند  احیا  و  دهد  گسترش 
با  را  نامه نگاری  بین المللی  مسابقات 
نوجوانان  توسط  نامه نویسی  بر  تمرکز 
برگزار می کند و پس از ارزیابی نامه ها 
به  برگزیده  نامه های  کشور،  هر  در 
اتحادیه جهانی پست فرستاده و آن جا 
نفر  سه  نهایت  در  و  می شود  داوری 
جایزه می گیرند که امسال یک نوجوان 

از بنگالدش اول شد.
هیاهوی  بین  پست  صندوق های 
انفجار  و  ارتباطات  عصر  در  زندگی 
اطالعات گم شده اند و به چشم نمی آیند. 
رنگ زردشان هم که زمانی بین عناصر 
محیطی شهرها از معدود زردهای موجود 
زردهای  بین  حاال  می شد  محسوب 
پرتعداد و به ویژه تاکسی ها محو شده 
است ، اما در شهرهای مختلف سراسر 
مازندران  و  دارند  وجود  هنوز  کشور 

نیست.  مستثنی  قاعده  این  ز  ا هم 
اداره  پستی  امور  مسئول  کارشناس 
»تقریبًا  می گوید:  مازندران  پست  کل 
داریم.  پستی  صندوق  شهرها  همه  در 
تعدادشان در هر شهر بسته به مساحت و 
جمعیت شهر متفاوت است. اکنون 34۱ 
صندوق پست فعال در شهرهای مختلف 
مازندران وجود دارد که در نقاط پرتردد 
شهرها و مقابل دفاتر پستی قرار دارند.«

تعداد کم نامه نویس ها
از  استقبال  کاهش  که  هرچند 
صندوق ها  این  شده  سبب  نامه نگاری 
هنوز  اما  شوند،  سپرده  فراموشی  به 
بخواهد  دل شان  که  هستند  افرادی 
نامه  گذشته  هوای  و  حال  همان  با 
بنویسند و به دست مخاطب ِ خاص شان 
از  برسانند. گرجی می گوید: »استقبال 
به  اخیر  سال   2۰ طی  صندوق ها  این 
سرعت کاهش یافت. البته در کل دنیا 
اما  می شود.  مشاهده  وضعیت  همین 
تعداد اندکی پاکت نامه و کارت پستال 
پستی  صندوق های  برخی  از  روز  هر 
طور  به  می شود.  جمع آوری  استان 
و  نامه   ۵۰ از  کمتر  روزانه  میانگین 
به  ستان  ا سر  سرا در  کارت پستال 
می شود.  انداخته  پست  صندوق های 
یا  حالیه  نامه های  عمدتا  هم  نامه ها 
شخصی  نامه های  خودمان  قول  به 
افراد  برخی  که  هستند  احوالپرسی  و 
سبک  به  حال  و  حس  انتقال  برای 

می فرستند.« گذشته 
ز  ا مه  نا فرستادن  برای  لبته  ا

ینه  هز پستی  صندوق های  طریق 
الصاق  و  خرید  قالب  در  باید  پست 
تمبر روی پاکت پرداخت شود. شرکت 
پستی روی  تعرفه های  از  فایلی  پست 
افرادی  و  کرده  بارگذاری  سایتش 
از  نامه  فرستادن  به  عالقه مند  که 
می توانند  هستند  پستی  صندوق های 
تهیه  تمبر  تعرفه ها  همان  مبنای  بر 
کنند و روی پاکت  بچسبانند. اگر تمبر 
بر مبنای هزینه های پستی روی پاکت 
خوردن  برگشت  احتمال  نشود  الصاق 

نامه وجود دارد.
به  که  یی  کت ها پا و  مه ها  نا
می شوند  انداخته  پست  صندوق های 
می گیرند  قرار  عادی  پست  دسته  در 
به  نسبت  بیشتری  زمان  معموال  و 
می کشد  طول  ویژه  و  پیشتاز  پست 
شدن  کم  اما   ، برسند  مقصد  به  تا 
استقبال از نامه نگاری و استفاده از این 
صندوق ها باعث شده که این مرسوله ها 
انواع مرسوله به مقصد  با سایر  همراه 
فرستاده شوند و زودتر از موعد مرسوم 
مسئول  کارشناس  برسند.  مقصد  به 
مازندران  پست  کل  اداره  پستی  امور 
پست  مرسوله های  »معموال  می گوید: 
عادی یک هفته ای به مقصد می رسند 
چهار  از  کمتر  اکنون  زمان  این  اما   ،
سایر  با  همراه  چون  است.  شده  روز 
و  تعداد  می شوند.  ارسال  مرسوالت 
حجم این پاکت ها آنقدر کم است که 
نمی توان یک کیسه جدا برای آن ها در 
نظر گرفت. به همین دلیل در کنار سایر 
مرسوالت به مقصد فرستاده می شوند.«

قربت نامه ها و تنهایِی صندوق های پست

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

تمدید مهلت ارسال اثر به همایش 
»میراث مشترک ایران و هند؛ نسخ خطی«

 مهلت ارسال آثار به نخستین همایش بین المللی »میراث مشترک 
ایران و هند؛ نسخ خطی: ظرفیت ها وچالش ها« تا پایان مهرماه تمدید شد.

به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران، نخستین همایش بین المللی »میراث مشترک ایران و هند؛ نسخ 
خطی: ظرفیت ها وچالش ها« در تاریخ 3۰ دی ماه برگزار می شود و مهلت 

ارسال آثار به این همایش تا پایان مهرماه تمدید شده است.
با توجه به استقبال پژوهشگران از این همایش بین المللی و دریافت 
تعداد زیادی چکیده مقاله در روزهای اخیر، مهلت ارسال آثار به این همایش 

بین المللی تمدید شد.
الزم به توضیح است، چکیده  مقاالت و سئواالت مربوط به این همایش 
iranindiamanuscript@ آدرس:  به  همایش  ایمیل  ازطریق 

gmail.com دریافت و پاسخ داده خواهد شد. همچنین مقرر شده گزیده 
مقاله های برتر این همایش در قالب ویژه نامه، مجله های علمی و یا به 

صورت کتاب منتشر شود.
نخستین همایش بین المللی »میراث مشترک ایران و هند؛ نسخ خطی: 
ظرفیت ها و چالش ها« )ICCHI 2۰22( ،  به همت معاونت پژوهشی 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و با مدیریت فاطمه جان احمدی در 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شود. 
غالمرضا  امیرخانی به عنوان دبیر علمی بخش ایران، فرزانه اعظم 
دبیر  عنوان  به  برجیان  مهشید  و  هند  بخش  علمی  دبیر  عنوان  به  لطفی 

اجرایی معرفی شده اند.
)شیوه ها،  هند  در  شناسی  نسخه  و  پژوهی  نسخه  پیشینة  بررسی 
مطالعات میان رشته ای، مطالعات دانشگاهی( از جمله اهداف اصلی این 
همایش بین المللی است. بر همین اساس از محققان ایرانی و غیرایرانی که 
به زبان های فارسی و انگلیسی آثار و پژوهش هایی دارند دعوت می شود 
با شرکت در این گردهمایی، آخرین نتایج مطالعات و پژوهش های خود را 
درباره نسخ خطی در جایگاه میراث مشترک دو کشور کهن ایران و هند؛ به 

صورت مجازی ارائه کنند.
نقد و تصحیح متون و نسخه های خطی، نسخه های خطی غیرایرانی، 
فهرست  آرایی،  کتاب  هنرهای  نفیس،  و  یاب  تازه  های  نسخه  معرفی 
نویسی و حفظ و نگهداری و مرمت نسخ خطی، شیوه های اطالع رسانی 
و معرفی مفاخر و نام آوران عرصه مخطوطات؛ از دیگر محورهای همایش 

عنوان شده است.

شماره : ۱4۰۰6۰3۱6۰۰۱۰۰2۰87 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برای رای شماره ۱4۰۰6۰3۱6۰۰۱۰۰۱73۰ مورخ ۱4۰۰/۵/۱2 هیات 
اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاض آقای نورعلی سیابانی فرزند مرادعلی بشماره 
شناسنامه 24۱۵ کدملی 32۵68988۰7 صادره از کرمانشاه در ششدانگ یک 
3۵7و  پالک  اراضی  محدوده  در  مساحت234/4۱مترمربع  به  ساختما.  باب 
3۵8 اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به آدرس کرمانشاه -/شهرک 
نوکان - خیابان شهید نبی اله لطفی - پالک 4۱9 خریداری از مالک رسمی 
آقای منصور اسدی محرز گردیده است. لذا بهپمنظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۰7/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۰7/۱9
محمد عباسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصر وراثت 
آقای سعید حسین زاده خانگاهی دارای شناسنامه شماره 284۰22۵492 به 
شرح دادخواست به کالسه ۰۰۰۰843/ح ۱ از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان توحید حسین زاده خانگاهی به 
شناسنامه شماره ۱۰77 در تاریخ ۱4۰۰/6/۱9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
42۱ متولد ۱33۱ مادر  اولقی فرزند خسرو ش ش  ۱- فرخنده قاسمی 

متوفی 
 ۱3۵3 متولد   ۵۰9 ش  ش  قربانعلی  فرزند  قراحسنلو  جعفرنژاد  مریم   -2

همسر متوفی 
3- سعید حسین زاده خانگاهی فرزند توحید ش ش 284۰22۵492 متولد 

۱372 پسر متوفی 
4- حانیه حسین زاده خانگاهی فرزند توحید ش ش 284۰48۵2۰6 متولد 

۱378 دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

جوان قره باغ 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب   نشاط سیاه پوش

مالک خودرو رانا  مدل ۱39۵به شماره شهربانی 4۱ ایران 644 ص 4۱
سی   شا ه  ر شما و   ۱ 6 3 B ۰ 2 2 2 4 2 ۰ ر تو مو ه  ر شما به 
المثنی  رونوشت  تقاضای  سبز  برگ  فقدان  NAAU۰۱FE۰FT۱۱4669بعلت 

اسناد مذکور را نموده است.
لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

سند  فاقد  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رسمی آرای هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  

شهرستان دلفان به شرح ذیل:
پالک ۱98 اصلی قریه دره یادگار بخش ۱2 لرستان

به   ۱4۰۰/۰6/29 مورخ   ۱4۰۰6۰32۵۰۰3۰۰۰97۱ شماره  رای  ۱-برابر 
بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  تقاضای شرکت آب 
به مساحت ۱96۱36/86 متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱98 اصلی بخش 
۱2 استان لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان 
میکائیل اسدی یادگار فرزند اسد بگ و علی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و 
محمد و نورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکامراد و شاهمراد مرادی فرزند 

احمد و عطابگ عطایی یادگار 
به   ۱4۰۰/۰6/29 مورخ   ۱4۰۰6۰32۵۰۰3۰۰۰972 شماره  رای  2--برابر 
بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  تقاضای شرکت آب 
از پالک ۱98 اصلی بخش  به مساحت 6۵۱22/7۰ متر مربع واقع در قسمتی 
۱2 استان لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان 
میکائیل اسدی یادگار فرزند اسد بگ و علی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و 
محمد و نورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکامراد و شاهمراد مرادی فرزند 

احمد و عطابگ عطایی یادگار 
به   ۱4۰۰/۰7/۰3 مورخ   ۱4۰۰6۰32۵۰۰3۰۰۰976 شماره  رای  3--برابر 
بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  تقاضای شرکت آب 
به مساحت ۱۵2468/۵6 متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱98 اصلی بخش 
۱2 استان لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان 
میکائیل اسدی یادگار فرزند اسد بگ و علی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و 
محمد و نورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکامراد و شاهمراد مرادی فرزند 

احمد و عطابگ عطایی یادگار 
به   ۱4۰۰/۰7/۰3 مورخ   ۱4۰۰6۰32۵۰۰3۰۰۰977 شماره  رای  4--برابر 
بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  تقاضای شرکت آب 
به مساحت 448۱6۵/94 متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱98 اصلی بخش 
۱2 استان لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان 
میکائیل اسدی یادگار فرزند اسد بگ و علی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و 
محمد و نورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکامراد و شاهمراد مرادی فرزند 

احمد و عطابگ عطایی یادگار 
به   ۱4۰۰/۰7/۰3 مورخ   ۱4۰۰6۰32۵۰۰3۰۰۰978 شماره  رای  ۵--برابر 
بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  تقاضای شرکت آب 
از پالک ۱98 اصلی بخش  به مساحت 84۵73/۰۰ متر مربع واقع در قسمتی 
۱2 استان لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان 

میکائیل اسدی یادگار فرزند اسد بگ و علی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و 
محمد و نورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکامراد و شاهمراد مرادی فرزند 

احمد و عطابگ عطایی یادگار 
به   ۱4۰۰/۰7/۰3 مورخ   ۱4۰۰6۰32۵۰۰3۰۰۰98۰ شماره  رای  6--برابر 
بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  تقاضای شرکت آب 
به مساحت 4۱8۰97/78 متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱98 اصلی بخش 
۱2 استان لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان 
میکائیل اسدی یادگار فرزند اسد بگ و علی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و 
محمد و نورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکامراد و شاهمراد مرادی فرزند 

احمد و عطابگ عطایی یادگار
به   ۱4۰۰/۰7/۰3 مورخ   ۱4۰۰6۰32۵۰۰3۰۰۰982 شماره  رای  7--برابر 
بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  تقاضای شرکت آب 
از پالک ۱98 اصلی بخش  به مساحت ۱۱9۵۵/۰7 متر مربع واقع در قسمتی 
۱2 استان لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان 
میکائیل اسدی یادگار فرزند اسد بگ و علی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و 
محمد و نورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکامراد و شاهمراد مرادی فرزند 

احمد و عطابگ عطایی یادگار 
فاقد  اراضی و ساختمانهای  تعیین تکلیف  قانون  ماده 3  اجرای  مراتب در 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است 
به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت یک 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و 
یا وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع 

قضایی نخواهد بود.م الف ۱77
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰7/۱9

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۰8/۰4
رضا پوالدوندی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

پستچی ها برای فعال ماندن این 
برنامه  طبق  پرخاطره  صندوق های 
نهایتا یک روز در میان دِر  یا  هر روز 
صندوق ها را باز می کنند. گرجی اظهار 
صندوق هایی  مقررات  »طبق  می کند: 
دارند  قرار  پستی  دفاتر  روبه روی  که 
باید روزی دو بار باز شوند ، اما استقبال 
وجود  احتمال  این  و  است  کم  بسیار 
دارد که روزی یک بار یا دو روز یک 
نامه رسان  انجام شود. هر  این کار  بار 
مسیر  در  که  را  صندوقی  معموال  هم 
روزانه   ، دارد  وجود  نامه رسانی اش 
داشت  وجود  پاکتی  اگر  تا  می کند  باز 
بردارد. ضمن این که با انداختن پاکتی 
صندوق های  به  آزمونه  کارت  حاوی 
پست سرعت رسیدن مرسوله به مقصد 
بررسی  همواره  عادی  پست  طریق  از 

می شود.«

جایگاه نامه ها در تاریخ و ادبیات
نشان  آمارها  و  اظهارات  این 
از  اندازه  چه  تا  جامعه  که  می دهد 
نامه نگاری به عنوان یکی از پایه های 
تقویت ادبیات و حفظ آن فاصله گرفته 
خالئی  می تواند  که  فاصله ای  ؛  است 
چرا   ، کند  ایجاد  جامعه  در  فرهنگی 
که نامه ها جزئی جدا نشدنی از ادبیات 
محسوب می شوند و به ویژه در تاریخ 
داشتند.  توجهی  قابل  جایگاه  معاصر 
سال های  طی  که  متعددی  نامه های 
به  نامه ها  مجموعه  قالب  در  اخیر 
صورت کتاب از شخصیت های برجسته 
را  جایگاه  همین  نیز  شده اند  منتشر 

نشان می دهند.
دکترای زبان و ادبیات فارسی در 
این باره به ایرنا می گوید: »چه در تاریخ 
بخش  نامه ها  معاصر  دوره  در  چه  و 
مهمی از متون ادبی را شکل می دادند. 
شاخص  چهره های  که  مکتوباتی  از 
علمی و دینی و سیاسی برای دیگران 
دریافت  که  پاسخ هایی  و  می نوشتند 
می کردند تا نامه های سرگشاده بخش 
کتاب  هستند.  ادبیات  از  برجسته ای 
شبستری  محمود  شیخ  راز«  »گلشن 
شده  تألیف  پرسش  یک  به  پاسخ  در 
طاهری  محمد  سید  مرحوم  است. 
و  مازندرانی  معاصر  پژوهشگر  شهاب 
مازندران  ادبیات  تاریخ  کتاب  مؤلف 
هم نامه های متعددی برای چهره های 
اسنادی  به  که  نوشت  زمان  شاخص 
تاریخی در رسته ادبیات تبدیل شده اند 
، اما عالوه بر این ها نامه های شخصی 
می شد  نوشته  مردم  عموم  توسط  که 
هم جایگاه قابل توجهی از نظر ادبی و 

حتی تاریخی داشت.«
با  درگاهی  لعابدین  زین ا دکتر 
اشاره به نقش نامه ها در دوران جنگ 
برهه های  از  یکی  عنوان  به  تحمیلی 
می کند:  اظهار  ایران  اجتماعی  خاص 
از  مانده  جا  به  نامه های  به  »نگاهی 
آن دوران نشان می دهد که صرف نظر 
شامل  که  نامه ها  شخصی  بخش  از 
احوالپرسی می شد، برخی رویدادها نیز 

ثبت  نامه  در  عادی  فرد  یک  نگاه  از 
را  از حوادث جنگ  بخشی  ما  می شد. 
که در اسناد رسمی تاریخی ثبت نشده 
در همین نامه ها می توانیم بیابیم. این 
که  است  نامه نگاری  مزایای  از  یکی 
تاریخ  ثبت  به  مختلف  اقشار  از  افراد 

کمک می کنند.«
دیگر  مهم  »نکته  می افزاید:  وی 
روانی  و  روحی  تاثیر  نامه نگاری  در 
نامه ها  که  افرادی  است.  فراد  ا بر 
شخصی  واگویه های  می نوشتند.  را 
اندیشه شان  و  درونی  حالت های  و 
نامه ها  در  می نوشتند.  نامه ها  در  را 
پنهان  الیه های  و  بودند  رها  و  آزاد 
که  وقایعی  به  نسبت  را  درونی شان 
هم  طرفی  از  می نوشتند.  می داد  رخ 
نامه به ثبت بخشی از فرهنگ جامعه 
کمک می کند. این نامه ها جایگاه سند 
عمومی و غیررسمی تاریخی دارند. در 
مختلفی  مسائل  غیررسمی  اسناد  این 

ثبت می شود.«
این پژوهشگر ادبیات یکی دیگر 
از تاثیرات نامه نگاری را تاثیر بر روحیه 
افراد بیان می کند و می گوید: »نوشتن 
تخلیه  روش های  از  یکی  کاغذ  روی 
حاالت درونی است. یک مجرای بروز 
و ظهور بخشی از مشکالت درونی افراد 
و حرف هایی که امکان بیان رو در رو یا 
حتی تلفنی آن ها وجود نداشت همین 
امنیت بیشتری  اتفاقا  نامه ها بودند که 
ارتباطی  فناوری های  به  نسبت  هم 
نظر  از  فرد  هم  یعنی  دارند.  امروز 
را  تخلیه می شد و هم موضوع  روحی 

به اشتراک می گذاشت.«
ذائقه  تغییر  به  اشاره  با  درگاهی 
جامعه در نوشتن و خواندن خاطرنشان 
امروز  مردم  حوصله  »طبیعتا  می کند: 
بنویسند،  نامه  که  نیست  گذشته  مثل 
ببرند  پست  به  و  بگذراند  پاکت  داخل 
تا برای مقصد بفرستند. از فناوری های 
هزینه  با  و  می کنند  استفاده  ارتباطی 
اما هیچ   ، برقرار می کنند  ارتباط  کمتر 
کیفی  جایگاه  فناوری ها  این  از  کدام 
باشند.  داشته  نمی توانند  را  نامه نگاری 
ادبیات وجهه های گوناگونی که دارد یک 
نوعش نامه است و اکنون شاهد حذف 
شدن آن هستیم. امروز کوتاه نویسی باب 
شده که متأسفانه بخش مهمی از آن هم 
اشتباه است. یعنی نه تنها مزیتی ایجاد 
نمی  کند بلکه فرهنگ نوشتاری نسل 

جدید را ضعیف می کند.«
و  نامه نگاری  با  جامعه  فاصله 
روز  به  روز  پست  صندوق های  بویژه 
صفحه های  تعداد  و  می شود  بیشتر 
جویا  و  نوشتن حال  برای  که  کاغذی 
شدن احوال پر می شوند و در پاکت های 
نامه قرار می گیرند بیشتر از قبل کاهش 
که  پست  صندوق های  اما   ، می یابد 
عمدتا  نادرست  روندی  در  روزها  این 
تراکت های  و  اعالمیه ها  نصب  برای 
می گیرند  قرار  استفاده  مورد  تبلیغاتی 
و  پاکت ها  پذیرای  همچنان و همیشه 

نامه ها هستند.
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اخوان ثالث و شیون فومنی
اختصاصی دنیای جوانان

نوازش نفـست را 
جوانه می کردم

شیون فومنی

همیـشه اسم زنی را بهانه می کردم 
تـرا قصیـده اگرنـه، ترانه می کردم

بـه کوچه باغ ترنم ترا ترا ای عشق 
تـرا خطاب به نامی زنانه می کردم

غـروب بود و غزل بود و غربت قایق 
مـن آن میـانه کنـارت کرانه می کردم

حریف میـکده تعریز می شد، اما مـن 
بـه باغ چشم تو انگور دانه می کردم!

چه ریخت در جگرم دست غیرت افروزت؟ 
که سیـل خـون به دل تازیـانه می کردم

نسیـم بوسه نبود، از پرنـده پرسیدم 
نوازش نفـست را جوانه می کردم
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متاسفانه در نزدیک به 2 سال اخیر، 
کرونا آسیب هاي زیادي را به مردم وارد 
کرده و مشاغل زیادي را تا مرز نابودي 
رسانده و از طرف دیگر بیماري و از دست 
دادن عزیزان نیز یکي دیگر از موضوعاتي 
را تحت تاثیر  به شدت جامعه  است که 
خود قرار داده و حتي واکسیناسیون هم 
نتوانسته آنطور که باید و شاید مقابل این 
بیماري منحوس قد علم کند و همه روزه 
شاهد از دست دادن عزیزاني هستم که 
حتي 2 دوز واکسن خود را هم دریافت 
کرده بودند. در این بین هنرمندان زیادي 
را هم از دست دادیم و به صورت کلي 
تولیدات، سینمایي و تلویزیوني و تئاتري 
به شدت کم شد و مشکالت زیادي براي 
هنرمندان به لحاظ افتصادي ایجاد کرد. 
طي چند روز گذشته نیز سیامک اطلسي 
و عزت اهلل مهرآوران را به دلیل همین 
جامعه  حاال  و  دادیم  دست  از  بیماري 
این  در  ندارد.  خوبي  وضعیت  هنري 
بین طبیعتا اهالي تئاتر وضعیت بدتري 
سینما  بازیگران  که  چرا  دارند  و  داشته 
و تلویزیون در این مدت سر پروژه هاي 
ولي  داشته اند  درآمدي  اندک  و  رفته اند 
بودند  محروم  هم  همین  از  تئاتري ها 
و... بسیاري از اهالي تئاتر در این مدت 
پیشنهاد دادند و گالیه کردند و بارها در 
مصاحبه هاي خود گفتند که صداوسیما به 
کمک اهالي تئاتر بیاید و با تولید تله تئاتر 
حداقل کمکي که یک رسانه مي تواند به 
هنرمندان داشته باشد را انجام دهد اما از 
همان ابتدا هم پیدا بود که رسانه ملي کال 
چیزي تحت عنوان حمایت از هنرمندان را 

در دستور کار خود ندارد و...
مهوش صبرکن یکي از چهره هاي 
گفتگویي  در  بازیگري  عرصه  قدیمي 
پیرامون صدماتی که کرونا طی 2 سال 
با  است، گفت:  زده  تئاتر  بدنه  به  اخیر 
سرایت کرونا به بدنه تئاتر این عرصه 
ارزشمند هنری با حال وخیمی روزگار 

که  گونه ای  به  می کند  سپری  را  خود 
قبل از شیوع این ویروس منحوس هنر 
از چنان  تئاتر و نمایش های صحنه ای 
برای  حتی  که  بودند  برخوردار  شتابی 
مواجه  سالن  کمبود  با  نمایش  اجرای 
این  وجود  با  اکنون  هم  اما  می شدیم، 
هنر  دنیای  در  تئاتر  همه گیر  ویروس 
این  وضعیت  تا  بنابراین  شده  مهجور 
نمی توانیم  نکند  پیدا  سامان  بیماری 
از مهجوریت  نمایش های صحنه ای را 
خارج کنیم چرا که به روی صحنه بردن 
یک اثر نمایشی خوب در کنار نیازمندی 
به آرامش روحی و روانی عوامل اجرایی، 
به تجمع عوامل جهت برگزاری جلسات 
دورخوانی و تمرینات اجرایی نیز احتیاج 
این  وجود  با  که  می دانیم  ولی  دارد، 
عالئم  از  ناشی  استرس های  و  شرایط 
بیماری کرونا تقریبا امکان پذیر نیست 
و باید منتظر روز های پسا کرونا باشیم.

این چهره کهنه کار و محبوب که 
سالهاست به عنوان یکي از شاخص ترین 
بازیگران در نقش هاي مکمل درخشیده 
است، در بخش دیگري از صحبت هاي 
در  بتواند  تئاتر  اینکه  برای  گفت:  خود 
و  بگیرد  تازه ای  جان  پساکرونا  شرایط 
به رونق خود دست یابد نیازمند توجهات 
مادی و حمایت های همه جانبه مسئوالن 
به  چون  هستیم،  عرصه  این  فرهنگی 
نزدیک  که  شرایط  این  در  قطع  طور 

زیادی  نمایش های  است  سال   2 به 
تئاتر  سالن های  و  نرفتند  صحنه  روی 
و  ارزنده  نمایشنامه های  بودند  تعطیل 
نمایشنامه نویسان  سوی  از  ماندگاری 
به روی صحنه  درآمده که  نگارش  به 
بردن آنها نیازمند تزریق بودجه و حمایت 
است بنابراین با بهبود شرایط کرونا توجه 
کافی و وافی مسئوالن است که باعث 
پتانسیل های  و  انرژی  بتوانیم  می شود 
را  صحنه ای  نمایش  عرصه  در  نهفته 
جامعه عمل بپوشانیم و تئاتر را به جایگاه 
لحاظ  به  تئاتر  برگردانیم.  خود  فاخر 
سینما  به  نسبت  نمایشی  آثار  تبلیغات 
نوبه خود  به  تبلیغات  فقیر است، چون 
جامعه  ترغیب  در  بسزایی  اثر  می تواند 
برای قرار دادن این هنر در سبد خانوار 
هنر  این  مالی  فقر  متاسفانه  اما  باشد، 
هزینه های  توانایی  که  است  چنان  آن 
مطلع  در جهت  نمایش،  بیلبورد  نصب 
کردن مخاطبان در سطح شهر را ندارد، 
در  می توانند  اندرکاران  دست  بنابراین 
این زمینه یاری گر بچه های تئاتر باشند 
و سهم موثری در سوق دادن مخاطبان 
به سمت تماشای نمایش های صحنه ای 
اینکه رنگ و  داشته باشند. تئاتر برای 
به  مردم  و  بگیرد  خود  به  تازه  لعابی 
ویژه جوانان به سوی آن ترغیب شوند 
نیازمند نمایشنامه های عامه پسند است، 
چون مخاطب در این صورت است که 

سوق  صحنه ای  نمایش های  به  نسبت 
پیدا می کند و حتی تئاتر رفتن و نمایش 
دیدن در سالن ها برایش به یک عادت 
همیشگی و ترک ناپذیر مبدل می شود 
پس باید با به صحنه بردن نمایش هایی 
که مخاطب بتواند با آن ها همزادپنداری 
کند و خود را با فضا های آن نزدیک ببیند 
سعی کنیم این هنر را برای ذائقه جامعه به 
عنوان غذای روح به عادت تبدیل کنیم.
این بازیگر شاخص با اشاره به اینکه 
کرونایی  شرایط  با  روز ها  این  تله تئاتر 
مصنوعی  نفس  نقش  در  ند  می توا
یاری گر این عرصه در راستای ترغیب 
سالن های  به  مخاطبان  بازگرداندن  و 
نمایش باشد تاکید کرد: واقعا دلم برای 
تله تئاتر ها تنگ شده و این موضوع مرا 
به آن دورانی برد که تله تئاتر های قوی  
در تلویزیون داشتیم و در کنار همسرم 
آنها  تماشای  پای  پاک نیت  محمود 
باید  صداوسیما  نظرم  به  می نشستیم. 
همت کند و با انجام رایزنی ها با اهالی 
تئاتر به ضبط و پخش تله تئاتر بپردازد 
و دوباره چراغ پخش این نمایش ها را 
در راستای ترغیب مردم به نمایش های 
حتی  امر  این  و  کند  روشن  صحنه ای 
بهتر است پیش از اینکه بازگشایی کامل 
سالن های نمایش انجام گیرد تا زمینه 
تئاتر در جامعه  به تماشای  عالقمندی 
و به ویژه در بین جوانان وسیع تر شود.

ن  یا پا ر  د کن  صبر ش  مهو
صحبت هایش خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر در کنار همسرم محمود پاک نیت 
این  و طی  نیستم  نقش آفرینی  مشغول 
اما  داشتم،  زیادی  کاری  پیشنهاد  روز ها 
به دلیل کرونا و عدم فیلمنامه مناسب و 
همچنین تصویربرداری کار های پیشنهادی 
در خارج از تهران و شهر های دور آنها را رد 
کردم، اما به زودی همراه محمود پاک نیت 
به پروژه تلویزیونی سایه های رعنا، در شهر 

گرگان خواهیم پیوست.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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چاپ: گل آذین
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واکسیناسیون در استان مازندران شتاب خوبي 
گرفته است. افزایش تعداد مراکز تجمیعي از یک سو و 
وجود انواع واکسن هاي داخلي و خارجي از سوي دیگر 
با عث شده اند تا روند واکسیناسیون جمعیت تحت 
پوشش دانشگاه  عوم پزشکی مازندران با سرعت قابل 
قبولي انجام شود. آمارهاي موجود حکایت از آن دارند 
که اکنون مازندران در میان استان هاي پیش رو در 

امر واکسیناسیون  محسوب مي شود.
برخالف ماه هاي گذشته که کمبود واکسن 
وضعیت واکسیناسیون را با مشکالتي روبرو کرده 
دانشگاه  از سوي مسئوالن  اتخاذ شده  تدابیر  بود، 
علوم پزشکي باعث شده تا چرخ واکسیناسیون این 
روزها روانتر به حرکت درآید. اکنون بنا بر آمارهاي 
موجود طي هفته گذشته تعداد افرادي که واکسن 
کرونا را درایفت کرده بودند در استان مازندران به مرز 

دو میلیون نفر رسید.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
به منظور اطالع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مردم این 
استان آماری از واکسیناسیون در مازندران ارائه داده 
است و گفت وگویی با دکتر »قاسم اویس« معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام داد 
که در این گفت وگو به پرسش های متعددی پاسخ 

داده شده است
*واکسیناسیون مازندران از مرز 2 میلیون و 

پانصد هزار نفر گذشت 
دانشگاه  بهداشتي  معاون  اویس  قاسم  دکتر 
علوم پزشکي مازندران، وضعیت واکسیناسیون در 
افزایش  به   رو  را  اخیر  توزیع   در  مازندران  استان 
دانسته و گفت:تقریباً کل واکسن هایی که تزریق 
شده دو میلیون و ۵۱4 هزار و 93۰ دوز بوده که  این 

رقم غیر از شهر بابل می باشد.
وي ادامه داد: جمعیت تحت پوشش دانشگاه  
علوم پزشکی مازندران در نوبت اول یک میلیون و 
78۱ هزار و ۵87 نفر واکسن دریافت کرده اند و تقریبا 
734 هزار نفر هر 2 دو نوبت را تزریق کردند . با توجه 
به این آمارها  حدود 77 درصد در مازندران نوبت اول 
و 32 درصد نوبت دوم را بدون احتساب شهر بابل 
واکسن دریافت کرده اند. در پوشش اول در هر دو 

نوبت در سطح کشور جزو استان های مطرح هستیم. 
*تزریق واکسن به گروه هاي الویت دار

ادامه گفت: در خصوص گروه های  وي در 
از گروه های سنی باالی شصت  اولویت  دار بعد 
سال نیز واکسیناسیون شروع شد. مشاغل هم به 
مرور از نظر اواویت مشخص که تقریباً بیش از پنجاه 
شغل تزریق صورت گرفت و حتی اگر تعدادافراد در 
مشاغل زیاد بود، تیم های  سیار به محل اعزام  و 

تزریق را انجام می دادند.
 

*واکسیناسیون طالب و دانشجویان
و  طالب  واکسن  تزریق  اخیراً  افزود:   وي 
دانشجویان هم آغاز که با استقبال خوبی از طرف 
آن ها مواجه شدیم. دانشگاه سما  شهر ساری، مرکز 
واکسیناسیون طالب و دانشجویان شد و  دانشجویانی 
که  به علت عدم حضور در دانشگاه به شهرهای خود 
برگشتند با کارت دانشجوی فعال و کارت ملی به 
مراکز درمانی معرفی و واکسیناسیون آن ها انجام شد.

او ادامه داد:همچنین به 2۱2 هزار و 28۵ نفر 
از دانش آموزان ۱2 تا ۱7 سال نیز واکسن تزریق 

شده است.

افزایش مراکز تجمیعي واکسیناسیون
در حال حاضر سپاه  باره گفت:  این  در  وي 
دانشگاه علوم  با همکاری  احمر  ارتش و هالل  و 
پزشکی مازندران برای تزریق واکسن پای کار هستند 
و باالترین مراکز تجمیعی که درحال حاضر  بیش از 
6۰  مرکز نسبت به جمعیت در سطح کشور متعلق 

به استان مازندران است.
 

*استقبال خوب مردم از تزریق واکن
به گفته دکتر اویس، در حال حاضر استقبال 
مردم نسبت به تزریق واکسن روند خوبی را دنبال 
می کند. در شروع واکسیناسیون در استان به علت 
اولویت گروه های سنی باالی 7۰ سال و بیماران 
خاص گزارش عوارض شدید داشتیم که همگی در 
کمیته دانشگاهی بررسی شده و بیشتر همزمانی برخی 
از عوارض بیماریهای سنین باال و بیماری های خاص 
با تزریق واکسن مطرح بوده و ارتباط قطعی کشف نشد 

. برخی از گزارشات نیز شایعه  بوده و صحت نداشته و 
در مقطع کنونی شایعات کاهش یافته و استقبال مردم 

هر روز بیشتر می شود
 

*تامین تیم هاي سیار واکسیناسیون
وي در ادامه گفت: با تیم های سیار هماهنگی 
های الزم صورت گرفته برای افرادی که نمی توانند به 
مراکز مراجعه کنند به درب خانه های آنها رفته و حتی 
با گروه های جهادی برای تزریق در مناطق دور افتاده 
و صعب العبور هماهنگی های الزم صورت گرفته است.

 
*تاییدیه سازمان بهداشت جهانی براي همه 

واکسن هاي تزریقي
وي گفت: طبق مطالعات صورت گرفته تمام 
واکسن هایی که در کشور ما وجود دارد و تاییدیه 
سازمان بهداشت جهانی را دارا می باشد موجب کاهش 
مرگ و میر  می شود و  در کنار آن کاهش 8 برابری 
ابتال به کرونا را  مطرح می کند، البته در کنار تزریق 
واکسن باید تمام پروتکل های بهداشتی رعایت شود.

 
*تاکید بر رعایت پروتکل هاي بهداشتي

دکتر اویس افزود: برای اینکه بتوانیم کاهش 
ابتال به بیماری کرونا را در سطح کشور داشته باشیم 
پس از تزریق واکسن و رعایت تمام پروتکل ها مثل 
زدن ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، کنترل مرزهای 
کشور جهت ورود و افراد بیمار به داخل کشور و... می 
توانیم در آینده نزدیک امیدوار به کنترل این بیماری و 
عدم موج های بعدی  را در سطح کشور داشته باشیم.

ممکن است سوش ویروس شایع در استان 
نیز به واسطه انتقال بین افراد ناشی از عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی، دورهمی ها، تجمعات دچار 
جهش های جدید شده و با موج جدیدی از انتشار و 

خدا ناخواسته مرگ ومیر مواجه شویم.
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مازندران از 
کرونا  علیه  واکسیناسیون  در  استان  این  پیشتازی 
بین همه استان ها خبر می دهند و می گویند پوشش 
واکسیناسیون استان در جمعیت باالی ۱8 با پوشش 
 ٪ میانگین ۵2  با  کشور  در   خوبی  رتبه  از   ٪62

برخوردار است.
تجمیعی  کز  مرا ز  ا نی  میدا مشاهدات 
واکسیناسیون در مرکز مازندران و همچنین پیگیری 
استان  شهرهای  سایر  در  واکسن  تزریق  روند  از 
نشان می دهد که سرعت واکسیناسیون در استان 
افزایش یافته است. بیشتر شدن رفت وآمد متقاضیان 
تجمیعی  مراکز  به  مختلف  سنی  گروه های  از 
واکسیناسیون ساری این افزایش سرعت را نشان 

می دهد.
در مجموع بررسی شرایط موجود نشان می دهد 
که روند واکسیناسیون در مازندران طی یک هفته 
اخیر مطلوب تر از گذشته شده و ایمنی کرونایی در 
این استان که تا چند هفته پیش شرایط فوق بحرانی 
کرونایی را تجربه می کرد و از 22 مرداد در سراشیبی 
آمارهای کرونایی قرار گرفت، در حال افزایش است.

  
*چگونه ثبت نام کنیم؟

از روز ۱2 اردیبهشت ۱4۰۰، سامانه تحت عنوان 

سامانه ثبت نام واکسن کرونا توسط ستاد ملی کرونا 
و وزارت بهداشت راه اندازی شده است تا به کمک 
این سامانه، واکسیناسیون کرونا بطور جامع در کشور 
انجام شود. توجه داشته باشید که ثبت نام در این 
سامانه کامال رایگان است و پرداخت هرگونه وجهی 

در هنگام ثبت نام واکسن کرونا، توصیه نمی شود.
سامانه ثبت نام واکسن کرونا یک سامانه جامع 
بوده و همه مردم کشور با در دست داشتن اطالعات 
هویتی خود باید در سامانه ثبت نام کنند. پس از جمع 
آوری اطالعات افراد، زمان بندی واکسیناسیون کرونا 
به اطالع همه خواهد رسید که این موضوع می تواند بر 
اساس اولویت بندی های وزارت بهداشت تعیین شود.

 
*ورود به سامانه ثبت نام واکسن کرونا

برای ورود به سامانه ثبت نام واکسن کرونا الزم 
است مراحل زیر را دنبال کنید:

https://salamat. ۱- ابتدا وارد سایت
gov.ir شوید.

واکسن  نام  »ثبت  گزینه  روی  بر  حال   -2
کرونا« کلیک نمایید.

از  باال شوید،  اگر نمی توانید وارد آدرس   -3
طریق موتور جستجوی گوگل، عبارت " ورود به 
سامانه ثبت نام واکسن کرونا " را جستجو نمایید و 
به شکل زیر وارد سامانه شوید. همانطور که مشاهده 
می کنید امکانات مربوط به واکسن کرونا در این صفحه 

قابل مشاهده است.
 

*شرایط ثبت نام واکسن کرونا
قبل از اینکه به مراحل ثبت نام واکسن کرونا 
واکسن  نام  ثبت  ابتدا شرایط  است  بپردازیم، الزم 
کرونا را با هم مرور کنیم. درست است که همه افراد 
می توانند در این سامانه ثبت نام نمایند و اطالعات 
بندی  اولویت  بطور حتم  اما  نمایند،  اظهار  را  خود 
توسط  مردم  عمومی  واکسیناسیون  برای  خاصی 
وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است و گروه های 
پرخطر مانند کادر درمان، پزشکان و پرستاران، افراد 
اولویت  ... در  بیماری های خاص و  مسن و دارای 

دریافت واکسن کرونا هستند.
با این حال محدودیتی برای ثبت نام واکسن 
کرونا وجود ندارد و شما می توانید در نوبت دریافت 

واکسن قرار بگیرید.
 

*نحوه ثبت نام واکسن کرونا از طریق سایت
وارد  ابتدا  باید  واکسن کرونا  نام  ثبت  جهت 
سامانه شوید و گزینه ثبت نام را کلیک کنید. البته 
توجه کنید که به منظور نوبت دهی و اولویت بندی 
همه مردم، پیامکی تحت عنوان زمان بندی ورود شما 
به سامانه و دریافت واکسن کرونا فرستاده خواهد شد.
- به همه جامعه ی هدف برای واکسیناسیون 
کرونا، پیامک داده خواهد شد و زمان بندی دریافت 

واکسن اعالم خواهد شد.
 -  طبق اعالم وزارت بهداشت، پیش بینی 
شده است که ۱.۵ میلیارد پیامک برای این فراخوان 

گسترده نیاز است.
 -  هر کسی که در این زمان بندی، واکسن 
دریافت کند و آن واکسن دو مرحله ای باشد، نوبت 
دوم واکسن خود را 4 هفته بعد دریافت خواهد کرد.

به  نیار  کرونا،  واکسیناسون  انجام  برای    - 
پرداخت هیچ گونه وجهی نیست و این کار بطور 

کامال رایگان انجام خواهد شد.
 -   هرگونه مراجعه حضوری به پایگاه های 
سالمت برای اخذ نوبت واکسیناسیون کرونا ممنوع 

است و همه مراحل بصورت آنالین انجام می شود.
 -  تنها نشانی معتبر برای ثبت نام واکسن 

کرونا salamat.gov.ir است.
  

*واکسن کرونا بزنیم یا نزنیم؟
وزارت  پژوهش  در  اخالق  ملی  کمیته  دبیر 
کرونا  واکسن  تزریق  لزوم  چرایی  درباره  بهداشت 
در شرایط پاندمی توضیح داد و گفت: مردم به نظام 
سالمت اعتماد کنند و اگر واکسنی در اختیارشان 
قرار می گیرد، آن هم در شرایطی که واقعا واکسن در 
دنیا کم است و کشور با بسیج تمام امکاناتش تالش 
می کند که واکسن را وارد کند، حتما از این فرصت 

استفاده کرده و خود را ایمن کنند. 
که  است  این  واکسن  درباره  اساسی  مساله 
نظام توزیع واکسن در کشور، تحت اِشراف سازمان 
غذا و دارو به عنوان نهاد مسئول است. بنابراین اسناد 
و مستندات مرتبط با ایمنی و اثربخشی  هر واکسن 
قبل از اینکه در جریان و مسیر توزیع عمومی قرار 
گیرد، از سوی سازمان غذا و دارو و نهادهای مرتبط 
بررسی شده و سپس از سوی کمیسیونی که مسئول 
این کار است، اجازه ورودش به سیستم دارویی کشور 
داده می شود. در این مراحل مساله ایمنی و اثربخشی 

این واکسن ها کامال بررسی می شود.
 

*چرا منفعت تزریق واکسن بیشتر است؟
در هر حال قطعا و با فاصله، منفعت تزریق این 
واکسن ها برای افراد بیش از ضررش است. در عین 
حال باید توجه کرد که موضوع عوارض دارویی یا 
واکسن، یک موضوع جدید نیست، بلکه این مساله 
درباره بسیاری از داروها و واکسن ها از قبل هم وجود 
داشته است، اما از آنجایی که در آن زمان واکسیناسیون 
جمعی انجام می شده، نگرانی عمومی و اطالع رسانی 
و  نبوده  کووید-۱9  پاندمی  شرایط  مانند  عمومی 
حساسیت اجتماعی نسبت به آن ها وجود نداشته، این 
مساله خیلی مورد توجه قرار نمی گرفته، اما اکنون به 

آن توجه شده است.
بنابراین منطقی ترین کار برای همه افراد این 
است که به محض اینکه واکسن در دسترس شان 
قرار گرفت، آن را تزریق کنند. ریسک ناشی از تزریق 
واکسن که از آن صحبت می شود، ریسک بسیار پایینی 
است و مانند ریسکی است که افراد در زندگی روزمره 
با آن مواجهند. به هر حال رانندگی معمولی هم در یک 
جاده ریسک دارد، اما اینطور نیست که افراد بگویند 
از آنجایی که رانندگی ریسک دارد، ما سفر نمی رویم. 
بنابراین از نظر سازمان های تاییدکننده که اجازه توزیع 
عمومی این واکسن ها را در کشور می دهند، ریسک 
تزریق واکسن کرونا، ریسک حداقلی و قابل قبول 
است و بر همین اساس اجازه دادند که این واکسن 

وارد سیستم دارویی کشور شود.

 
*تنها راه پایان پاندمی قرن

به  اجتماعی و رسانه ها  گاهی در شبکه های 
نحوی درباره این ریسک ها صحبت شده که افراد 
نگران شدند. البته مردم هم حق دارند نگران شوند، 
اما مطمئنا عاقالنه ترین کار این است که مردم به 
توصیه های کارشناسان امور سالمت که این موارد 
تزریق  اجازه  بعد  و  کرده  بررسی  زیادی  با دقت  را 
واکسن را می دهند، گوش داده و زمانی که واکسن در 
دسترس شان قرار گرفت، آن را تزریق کنند. باید توجه 
کرد که تنها راه پایان این پاندمی و نجات جان بسیاری 
از انسان ها تزریق واکسن است. گرچه که ممکن است 
که این واکسن ریسک هم داشته باشد، اما این ریسک 
بسیار بسیار کم است تا حدی که قابل چشم پوشی است.  

 
*ترس و امتناع از واکسن؛ پدیده ای جهانی

داد،  قطعی  نظر  باره  این  در  نمی توان  هنوز 
بلکه ابتدا باید واکسیناسیون کشورها تکمیل شود 
تا ببینیم که چه درصدی در چه جمعیتی واکسن 
از  ترس  یا  امتناع  بحث  البته  کرده اند.  دریافت  را 
واکسیناسیون در بسیاری از کشورها از قبل وجود 
داشته است. خوشبختانه تاکنون در ایران خیلی با 
این پدیده مواجه نبودیم، اما در سال های اخیر به 
دلیل برخی تبلیغات سوء و رویکردهای غیر علمی 
و بعضا شبه علمی در زمینه واکسیناسیون، آن هم 
بدون اینکه مستند علمی دقیقی در دسترس باشد، 
برخی افراد مردم را از واکسیناسیون ترساندند و در 
دوره کووید-۱9 هم این موضوع تشدید شده است. 
بنابراین این موضوع یک پدیده جهانی است و یکی 
از نکات مثبت ما این بوده که در ایران کمتر با این 
پدیده جهانی مواجه بودیم. بر همین اساس هم در 
ایران موفق شدیم بیماری هایی مانند فلج اطفال را 
ریشه کن کنیم. در حال حاضر می بینیم که ابتال به 
بیماری فلج اطفال در بین ایرانیان اتفاق نمی افتد که 
به دلیل اجرای برنامه های واکسیناسیون است. این در 
حالی است که در دوره ای در کشور فلج اطفال بیماری 

مهمی به شمار می رفت.
مردم  به  که  است  عمومی  وظیفه   بنابراین 
اطالع رسانی کرده و به آنها اطمینان دهیم که ریسک 
به هر حال یک  پایین است.  بسیار  واکسیناسیون 
داروی معمولی هم در تعداد معدودی از افراد ممکن 
است منجر به بروز واکنش هایی، حتی واکنش های 
خطرناک شود. حال این مساله در واکسن مقداری 
بارزتر خودش را نشان می دهد. زیرا واکسن به تعداد 
بسیار زیادی از افراد تزریق می شود و این عدد خود 
به خود خودش را نشان می دهد. از این جهت عوارض 
واکسن مقداری ظاهر ترسناک تری پیدا می کند، اما 
در واقع وقتی محاسبات را دقیق انجام می دهیم و با 
جزئیات درباره آن ها بحث می کنیم، متوجه می شویم 
که ریسک آنقدر که احساس می شود، بزرگ نیست.

 
*آیا تزریق واکسن کرونا در مردان، موجب 

کاهش قدرت باروری می شود؟
تا کنون هیچ مطالعه و شواهدی مبنی بر اینکه 
واکسن کرونا منجر به کاهش قدرت باروری در مردان 

می شود ارایه نشده و اساس علمی ندارد

در مازندران بیش از 2 میلیون و 500 هزار واکسن کرونا به جمعیت تحت پوشش تزریق شده است؛ 

واکسن یکی از استراتژی های برون رفت از پاندمی کرونا

محمد حسین زاده
بدون شک برخي از بازیگران هستند 
که حتي اگر مدت ها کم کار و یا حتي بیکار 
باشند، بازهم با آثار درخشان و خاطره سازي 
مي مانند.  ذهمان  در  ساخته اند،  برایمان  که 
در  در سریال همسران،  بازی  با  فرهاد جم 
دهه 7۰ شروع طوفانی داشت. به صورتی که 
بسیاری او را یکی از ستاره های مهم سینما در 
سال های آینده معرفی می کردند. اما این اتفاق 
رخ نداد. شاید به این دلیل که او نخواست در 
یک رشته و زمینه هنری ماندگار شود. فرهاد 
جم عالقمند به تجربه کردن حوزه های دیگر 
چون اجرا، نویسندگی و کارگردانی بود و در 
این سال ها برای حضور در آن زمینه ها نیز 
در  بازی  تجربه  که  او  است.  کرده  تالش 
و  ماه  کثیف،  پول  سریال های خوش رکاب، 
پلنگ و ستایش را دارد، معتقد است باید روی 
تلویزیونی  فیلمنامه ها و کیفیت سریال  های 
آثار  شاهد  ادامه  در  تا  شود  جدی  بازنگری 
بهتری باشیم. به بهانه پخش مجدد سریال 
تولدی دیگر، به کارگردانی داریوش فرهنگ 
از شبکه آی فیلم با بازي فرهاد جم، با او به 

گفتگویي جذاب داشتیم...

ویژه در عرصه  به  -شما مدت هاست 
تصمیم  یک  این  شده اید!  کم کار  بازیگری 

خودخواسته بوده است؟
را  مختلف  حوزه های  *عالقمندم 
تجربه کنم. شخصا دلم نمی  خواهد در یک 
تا  بمانم  آنقدر  و  ماندگار شوم  هنری  رشته 
شورش را دربیاورم. دوست دارم تجربه های 
جدید داشته باشم. فیلم و سریال هایی بوده 
کوچکترین  اما  داشته ام  حضور  آنها  در  که 
اهمیتی برایم نداشته اند. مثال تماس می  گیرند 
و می گویند درباره نقش تان در فالن سریال 
صحبت می کنی؟ با تعجب پاسخ می  دهم مگر 
من هم در آن سریال بوده ام!؟ علتش این است 
که برایم اصال اهمیت نداشته است. به همین 

دلیل اکنون این راه را پیش گرفته ام.

-فکر می کنید دلیل استقبال از سریال 
تولدی دیگر، چه در زمان پخش اولیه چه در 
بازپخش های بعدی چه بود؟ چرا سریال های 
حال حاضر تلویزیون مانند قبل مورد توجه 

مردم قرار نمی گیرد؟ 

*معتقدم در سریال  سازی ما یک سیر 
نزولی اتفاق افتاده و سبب شده سریال های 
سوی  از  حتی  بیشتری  استقبال  با  قدیمی 
شوند.  مواجه  تلویزیون  امروزی  مخاطبان 
سریال هایی که به 2۵ سال پیش تعلق دارند، 
امروز بیش از همیشه دیده می شوند. به نظرم 
افت  علت  تا  دهیم  انجام  موشکافی  باید 
کیفیت برخی سریال ها مشخص شود. باید در 
فیلمنامه، سرعت در ساخت و کمیت و کیفیت 
سریال ها بازنگری شود. مثال 27 سال پیش 
سریال همسران، خیلی ساده و با 4 بازیگر در 
یک آپارتمان توانست برای مخاطبان زیادی 
جذاب باشد. انگار که آن زمان چیزی بوده 
هم   ۱4۰۰ سال  مخاطب  نیست.  حاال  که 
دوست دارد از لحظاتش لذت ببرد. نمی دانم 
چرا با وجود سرمایه و هزینه بیشتر، کیفیت 
بعضی سریال های امروزی پایین آمده است.

-شما به عنوان بازیگر معموال گزیده کار 
در  نقش  پذیرفتن  برای  هستید...  و  بودید 

سریال تولدی دیگر چه مولفه هایی داشتید؟
*راستش سال ها از پخش این سریال 
نیست.  خاطرم  در  زیادی  چیز  و  می گذارد 
االن هم که به ذهنم فشار می  آورم، پاسخی 
برای پرسش شما پیدا نمی  کنم اما به احتمال 
زیاد دلیلش حضور داریوش فرهنگ، مسعود 

رسام و بیژن بیرنگ در این پروژه بوده است.

-با این تفاسیر از همکاری با داریوش 
راضی  سریال  کارگردان  عنوان  به  فرهنگ 

بودید؟
*تولدی دیگر، دومین همکاری ام با آقای 
فرهنگ بود و اتفاقا تجربه خوبی بود و دوستش 
داشتم. فکر می کنم خود سریال هم مجموعه خوبی 
بود و شخص اآن را دوست داشتم. جدا از این نیز 
همیشه مایل بوده ام با آقای فرهنگ کار کنم. روزهای 
خیلی خوبی با ایشان داشتم و از همکاری هایی که 
داشتیم لذت بردم. شکر خدا سریال هم در مجموع، 
به خوبی دیده شد و بازخوردهای خیلی مثبتی از مردم 

و مخاطبان گرفت.

-نقشی که شما در این سریال برعهده 
دارید، جوانی به نام مهدی و به شدت مثبت 
است. به صورتی که حتی در مقابل کارهای 
از  می ایستد.  خود  خواهر  شوهر  غیرقانونی 
آنجا که نقش  های مثبت معموال جای مانور 
تا  کردید  چه  دارند،  بازیگر  برای  کمتری 
شخصیت مهدی از حالت خنثی بودن بیرون 

بیاید و دیده شود؟
*خاطرم هست من به عنوان مهندس 
ناظر در شهرداری کار می  کردم و جلوی شوهر 
خواهرم که به عنوان بساز و بفروش کارهای 

غیرقانونی می کرد می ایستادم. 3 بازیگر کودک 
سریال را هم به خوبی به یاد می آورم. بیشتر 
مواقع را در ماشین برادر مسعود رسام که یک 
استیشن آبی رنگ بود بازی می  کردند. اما در 
کل زمان زیادی از زمان ساخت این سریال 

گذشته و جزییات را به خاطر نمی آورم.

عرصه  در  اکنون  اینکه  به  توجه  -با 
آیا  هستید  فعال  کارگردانی  و  نویسندگی 
جراحی  عمل  از  پس  فروغ  صدای  تغییر 
به  بود؟  باورپذیر  مخاطب  برای  صورت 
عنوان بازیگر مجموعه مخالفتی با این اتفاق 

داستان نداشتید؟
*به نکته درستی اشاره کردید. همان 
زمان هم یکی از ایرادات در فیلمنامه همین 
بود. ممکن است یک چهره سوخته با کارهای 
ظریف پزشکی ترمیم و درست شود اما حنجره 
تغییر نمی کند. همان  و صدای شخص که 
زمان پیشنهاد هم دادیم که خانم متخصص 
را  جدید  فروغ  شخصیت  برای  دوبله  کار 
برعهده بگیرند اما نظر نهایی چیز دیگری بود.

-چه مدت درگیر بازی در سریال تولدی 
دیگر بودید؟

که  سکانس هایی  *تصویربرداری 
من حضور داشتم 3 ماه طول کشید. برای 
 7 مجموع  در  هم  سریال  کل  فیلمبرداری 
ماه زمان صرف شد. آخرین پالن سریال هم 
در خانه  ای که متعلق به دکتر جراح )محمود 
داشت،  قرار  فشم  جاده  در  و  بود  عزیزی( 
تصویربرداری شد. در این پالن آخر، دوربین 

روی تک تک بازیگران می چرخید.

شبکه  از  دیگر  تولدی  که  -اکنون 
آی فیلم بازپخش می شود، آیا به تماشای این 

سریال نشستید؟
کارهاي  مشغول  هم  چون  *خیر. 
مختلف هستم و هم راستش اصال تلویزیون 

نمی بینم.

-این روزها چه می کنید و به چه کاری 
مشغول هستید؟

*واقعیت درگیر کارهایی هستم که به 
ویروس کرونا هم مرتبط است. اما فعال بیشتر 

از این نمی توانم توضیح بدهم.

خاطره بازي با چهره دوست داشتني بازیگري

فرهاد جم: کیفیت سریال هاي تلویزیون پایین است


