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یادداشت خبر

بابل-خبرنگار  وارش: وحیدرضا مهدوی گفت: 
اینکه  برای  مدنی،  قانون  ماده 1287  طبق 
سندی که نزد سایر مأمورین  رسمی تنظیم 
می شود ، سند رسمی تلقی شود  قیودی آمده 
آنها و  برطبق  .  در حدود صالحیت  است 
مقررات قانونی  آن سند تنظیم شده باشد . 
فلذا اگر سندی نزد اشخاصی تنظیم شود ولو 
اینکه جزو مأمورین رسمی باشند ولیکن در 
حدود صالحیت آنها نباشد و یا اینکه، جزو 
مأمورین رسمی باشند و در حدود صالحیت 
قانونی،  مقررات  مطابق  لکن  باشد  هم  آنها 
آن سند تنظیم نگردد، چنین سندی رسمی 
خودرو  انتقال  و  نقل  خصوص  در  نیست. 
ماده قانونی خاصی وجود دارد و آن ماده 29 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 
90/1/17 می باشد .این ماده فصل الخطاب 
است چون قانون بوده و قاطع هر گونه دعوی 
و ادعائیست .این مسؤول، اظهار داشت : طبق 
ماده 29 قانون مزبور، نقل و انتقال خودرو به 
موجب سند رسمی انجام می شود، و دارندگان 
وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و 
انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، 
ابتداء به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز 
تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای 

مالک،  هویت  نقلیه،  وسیله  اصالت  بررسی 
پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض 
پالک به نام مالک جدید مراجعه نمایند . بنابر 
این، تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو به 
عهده دفاتر اسناد رسمی است .وی همچنین 
در  اسناد  رسمی  ثبت  آثار   : افزود  ادامه  در 
مراقبت های  و  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون 
حقوقی جهت حفظ حقوق مردم هنگام تنظیم 
سند در دفاتر اسناد رسمی در  قانون دفاتر 
اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران 
پیش بینی شده و مردم با تنظیم سندرسمی 

دارای پشتوانه و حمایت های قانونی خواهند 
بود .رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و 
کرد:  خاطرنشان  مازندران،  استان  دفتریاران 
به  قانون رسیدگی  ماده 29  تبصره 1  طبق 
تخلفات رانندگی ، نیروی انتظامی می تواند 
امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  همکاری  با 
رسمی  اسناد  دفاتر  استقرار  امکان   ، کشور 
پالک  تعویض  مراکز  در  کافی  تعداد  به  را 
فراهم آورد. و ازلفظ > می تواند < موجود 
در این تبصره ، فقط اختیار در استقرار دفاتر 
اسناد رسمی در مراکز تعویض پالک مستفاد 
می گردد نه اختیاری بودن تنظیم سند نقل و 
انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی .مهدوی 
در خصوص تصور نادرست اخذ هزینه باالی 
سند رسمی انتقال خودرو  توسط سردفتران 
هم بیان داشت: وظیفه هر نهادی را قانون 
قانون هم مقدار  برحسب  و  تعیین می کند 
هزینه امور توسط  قانونگذار چه به صورت 
طریق  از  طرح  یا  و  دولت  ناحیه  از  الیحه 
نمایندگان ، به تصویب رسیده و تعیین می 
شود و سردفتران درتعیین هزینه های نقل و 
انتقال خودرو نقشی ندارند.تأمین هزینه های 
عمرانی و جاری کشور  از محل وصول حقوق 
 دولتی است که مستقیما" به خزانه دولت واریز 

می شود . این مقام اضافه نمود: هزینه  تنظیم 
سند رسمی انتقال در دفاتر عبارتند از مالیات 
نقل و انتقال، حق الثبت، مالیات ارزش افزوده 
و حق التحریر. تنها بخشی از این هزینه ها 
است  دفاتر  سهم  التحریر،  حق  عنوان  به 
که برابر قانون فیمابین سردفتر و دفتریار و 
کانون و کارکنان توزیع می شود  و مابقی 
هزینه های دریافتی تماما" به خزانه عمومی 
کشور واریز می گردد .وی یادآور شد: آنچه 
که مدتهاست از ناحیه اشخاص مختلف در 
البته  رسانه های شنیداری و دیداری و صد 
در فضای مجازی در این باره مطرح می شود 
، به عدم شناخت از حقوق ، تفسیر به رأی 
قانون و حتی اجتهاد در مقابل نص بر می 
گردد. لزوم ثبت رسمی معامالت با توجه به 
آثار مترتب بر آن، همانند قابل استناد بودن ، 
قابلیت دلیل قرار گرفتن ، الزم االجراء بودن 
، غیر قابل انکار و تردید بودن و دیگر فوائد 
آن  همانند بهداشت حقوقی و قضائی جامعه 
بر کسی پوشیده نیست اما هجمه هائی ناروا 
بر دفاتر اسنادرسمی در این مورد وارد شده که 
اینها از عدم شناخت ماهیت و اهمیت سند 
رسمی است  و مطابق قانون وظیفه هر نهادی 
معین شده و همگی باید مطیع قانون باشیم . 

رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران:

برابر قانون دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع تنظیم سندرسمی
 نقل و انتقال خودرو و وسائل نقلیه می باشند

فرمانده انتظامی جویبار از دستگیری سارق حرفه ای کابل برق، اماکن خصوصی و منازل خبر داد.سرهنگ غالمرضا جعفری 
فرمانده انتظامی جویبار گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق و اماکن خصوصی شناسایی و دستگیری سارق در دستور 
کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.او با اشاره به شناسایی مخفیگاه یکی از سارقان حرفه ای در پی اقدامات اطالعاتی و 

پلیسی، افزود: ماموران، طی هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.سرهنگ جعفری 
گفت: متهم در بازجویی ها به 7 فقره انواع سرقت در این شهرستان اعتراف کرد.فرمانده انتظامی جویبار افزود: متهم پس از 

تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران درباره شرایط ورود 
افراد دارای پالک های غیربومی به استان توضیحاتی ارائه داد.

سرهنگ بیگلری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران ، 
با بیان اینکه ارائه شناسنامه برای ورود به استان کافی نیست، 
گفت: افراد دارای پالک های غیربومی حتما باید از فرمانداری 
شهر محل سکونت یا بخشداری نامه ای را مبنی بر اینکه که 
اهل مازندران هستند اخذ کرده تا اجازه ورود به استان به آن ها 

داده شود.
او با بیان اینکه ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی استان نیز در 
۵7 نقطه ورودی شهر های استان حضور دارند، افزود: افرادی که 
بدون داشتن مجوز قصد ورود به مازندران را داشته باشند اعمال 

قانون و به مبدا بازگردانده می شوند.
سرهنگ بیگلری گفت: محدودیت های شبانه کرونایی همچنان 
در همه شهر های استان از ساعت 22 شب تا ۳ بامداد اعمال 

که  افزود:افرادی  می شوند.او  جریمه  متخلفان  و  می شود 
پالک های خودرا مخدوش کنند پلیس خودرو را توقیف کرده 

و متخلفان تحویل مراجع قضایی می شوند.
موتور  و  پیاده  عابر  اینکه 2 عامل  بیان  با  بیگلری   سرهنگ 
سیکلت سواران بیشترین تصادفات را در معابر شهری به خود 
اختصاص داده اند، گفت: از این دو قشر می خواهیم به قوانین و 
مقررات احترام گذاشته تا آسیبی به خود و خانواد آن ها وارد نشود.

آیاباارائهشناسنامهاجازهورودبهمازندراندادهمیشود؟

پلیس میاندورود جان زن ساروی را 
نجات داد

اقدام به موقع گشت پلیس میاندورود جان زن جوانی را که دچار 
عارضه قلبی شده بود،نجات داد.سرهنگ وحید محمدی جانشین 
انتظامی شهرستان میاندورود گفت: هوشیاری و اقدام به موقع 
ماموران گشت یگان امداد این فرماندهی جان زن 2۵ ساله را که 
دچار عارضه قلبی شده بود نجات داد.او افزود: ماموران انتظامی 
در ساعت 2 بامداد در حال گشت زنی یکدستگاه خودروی پراید 
در حاشیه جاده را مشاهده که راننده آن به دلیل عارضه قلبی 
آن ها  از  و  بوده  سردرگمی  و  شدید  آشفتگی  دچار  همسرش 
اطمینان  از  میاندورود  انتظامی  کرد.جانشین  کمک  درخواست 
کامل ماموران انتظامی از بیماری زن 2۵ ساله به دلیل عارضه 
قلبی و دعوت همسر وی به آرامش خبر داد و افزود: ماموران 
انتظامی با انجام برخی اقدامات مراقبتی سپس با مراکز درمانی و 
یگان های امدادی هماهنگی الزم را به عمل آورده و زن جوان 
را با خودروی پلیس سریعا به بیمارستان انتقال دادند.سرهنگ 
محمدی ضمن بیان اینکه پس از انتقال بیمار به بیمارستان وی 
از مرگ حتمی نجات پیدا کرد و اقدام ماموران انتظامی قابل تقدیر 
و ستودنی است، گفت:خدمت به شهروندان و حفظ جان آن ها 
برای پلیس مهم و با ارزش می باشد، چه این خدمت در نقطه 
صفر مرزی و مبارزه با دشمنان باشد، و چه داخل شهر در برخورد 
با مخالن نظم و امنیت صورت گیرد و یا با شیوه ای مثل رساندن 

یک بیمار در معرض خطر مرگ به بیمارستان باشد.

و  حمل  عمرانی،  امور  فنی،  دفتر  مدیرکل 
تاکید  با  مازندران  استانداری  ترافیک  و  نقل 
بر رفع موانع در مسیر اجرای طرح تعریض 
و چهارخطه کردن مرزن آباد تا دزدبن جاده 
این  نخست  فاز  که  گفت  چالوس  جاده  در 
دوازدهم  دولت  فعالیت  پایان  تا  ملی  طرح 
با  نشستی  در  توکلی  می شود.حمد  افتتاح 
پیمانکار در محل اجرای طرح در منطقه مرزن 
آباد چالوس ، افزود : اجرای کامل این طرح 
باید در اولویت برنامه های مسئوالن استانی 
و شهرستانی باشد چون به اندازه کافی روند 
 : گفت  است.وی  شده  طوالنی  آن  اجرای 
مشکالتی  با  طرح  اجرای  حاضر  حال  در 
و  محیطی  زیست  مجوزهای  دریافت  مانند 
منابع طبیعی ، جابه جایی مستحدثات مانند 
 تیرهای برق و کمبود اعتبار رو به رو است ولی 

می توان با هم افزایی و تدبیر درست مشکالت 
را رفع کرد.

توکلی با اظهار این که همزمان با تکمیل طرح 
آزاد راه تهران - شمال، این مسیر هم قادر به 
ارائه خدمات در سطح ملی خواهد بود ، افزود 
: جاده کندوان هیچگاه نباید مورد غفلت قرار 
گیرد و باید با اجرای چنین طرح هایی نسبت به 
ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز آن تالش 
محیطی  زیست  خسارت  پرداخت  کرد.وی 
ناشی از قطع درختان مزاحم در مسیر اجرای 
را خواسته منطقی مسئوالن  به دولت  طرح 
میزان   : داد  ادامه  و  دانست  طبیعی  منابع 
خسارت برآورد شده حدود چهار و نیم میلیارد 
تومان است و وزارت راه و شهرسازی باید این 
میزان خسارت را پرداخت کند.مدیرکل دفتر 
فنی استانداری مازندران تاکید کرد : با توجه به 

ابالغ تخصیص حدود 10 میلیارد تومان برای 
تسریع در روند اجرایی فاز اول و دوم این طرح 
ملی ، اداره کل راه و شهرسازی ملزم است تا 
ماه آینده خسارت تعیین شده را پرداخت کند و 
منابع طبیعی هم هم باید با قطع تعداد درختان 
کند.وی  همراهی  طرح  مسیر  داخل  مزاحم 
همچنین از مسئوالن شرکت توزیع برق نیز 
خواست تا هرچه زودتر نسبت به جابه جایی 
مستحدثات مزاحم در مسیر اجرای طرح اقدام 
کنند.توکلی گفت : این آمادگی وجود دارد تا با 
نامه نگاری با مسئوالن پلیس راه کشور به 
منظور ادامه فعالیت پیمانکار به صورت مستمر 
، در پایان هفته نسبت به دریافت مجوزهای 
ترافیکی  های  محدودیت  اعمال  برای  الزم 
ملی  طرح  این  اجرایی  کرد.عملیات  اقدام 
از سال 1۳97 به طول حدود 1۵ کیلومتر و 

پیش بینی اعتباری بالغ بر 200 میلیارد تومان 
با هدف رفع گره های کور ترافیکی در راستای 
بهره برداری از قطعه چهارم آزاد راه تهران - 
این مسیردر  از  برداری  آغاز شد.بهره  شمال 
محدوده شهری مرزن آباد عالوه بر این که 
از یکطرفه شدن جاده کندوان جلوگیری می 
کند ، مشکالت ساکنان روستاهای این منطقه 
را بابت ترافیک حاکم بر مسیر در زمان اوج 
سفرها از منطقه دزدبن تا مرزن آباد کاهش 
که  کرج   - چالوس  ارتباطی  دهد.مسیر  می 
شناخته می شود حدود  کندوان  جاده  نام  با 
ارتباطی  راه  تنها  و  دارد  کیلومتر طول   1۶0
گردشگرپذیر  شهرهای  به  پایتخت  زمینی 
غرب مازندران است.نیمی از طول این مسیر 
جغرافیایی  حوزه  در  پرتردد  و  کوهستانی 

شهرستان چالوس واقع است.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری مازندران :

چهار خطه کردن محور کندوان تا پایان فعالیت دولت دوازدهم 
افتتاح می شود

 مدیرکل انتقال خون مازندران با گرامیداشت فرارسیدن ماه 
را در ماه  اهدای خون  تا  استانی ها خواست  از هم  رمضان 
بیان  با  نسب  تقوی  نکنند.ذوالفقار  فراموش  الهی  ضیافت 
اینکه مراکز اهدای خون استان در ماه مبارک رمضان فعال 
است گفت: با توجه به اینکه اهدای خون همه ساله در ماه 
رمضان کاهش می یابد از مردم استان درخواست داریم تا در 
این ماه پرفضیلت اهدای خون را فراموش نکنند.وی با اشاره 
به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: امسال با توجه به 
شیوع موج چهارم بیماری کرونا و استمرار قانون منع تردد 
و عبور و مرور شبانه، پیش بینی می شود انتقال خون استان 
داشت: طی  اظهار  مواجه شود.تقوی  ذخایر خون  با کاهش 
مکاتباتی که با ستاد مبارزه باکرونا و پلیس راهور استان صورت 
گرفت؛ هماهنگی های الزم برای حضور اهداکنندگان خون 
در ساعت منع تردد بعد از افطار انجام شده است.وی افزود: 
اهداکنندگان خون در سراسر استان می توانند تا ساعات نیمه 

شب به مراکز انتقال خون مراجعه و خون اهدا کنند و با اعالم 
پالک خودروهای شأن جریمه شکستن قانون منع تردد شامل 
حالشان نشود. دکتر تقوی ادامه داد: اداره کل انتقال خون استان 
فرم مشخصات اهداکنندکان خون پالک خودرو تاریخ و ساعت 
مراجعه فرد اهداکننده را به فرماندهی پلیس راهور استان اعالم 
و چنانچه جریمه ای توسط دوربین های مستقر در معابر پلیس 

راهور ثبت شده باشد حذف می شود.
مدیرکل انتقال خون استان به فعالیت مراکز اهدای خون در 
استان در طول ماه مبارک اشاره کرد و افزود: مراکز اهدای 
خون در شهرستان های ساری، بابل و آمل صبح ها 8 الی 1۳ 
و شب بعد از افطار از ساعت 21 تا بامداد و مرکز امام رضا )ع( 
بهشهر و مرکز حضرت قائم قائم شهر نیز هر شب ساعت 21 
الی 2۴ فعال است.وی همچنین اضافه کرد: مرکز انتقال خون 

تنکابن همه روزه به جز جمعه 8 الی 19 و مرکز اهدای خون 
از  رامسر و چالوس نیز در شیفت صبح برای دریافت خون 

اهداکنندگان فعال هستند. 
دکتر تقوی با اشاره به اینکه مراکز اهدای خون در شهرستان 
نور و رامسر طبق روال گذشته به فعالیت خود ادامه می دهد 
گفت: مرکز اهدای خون گلوگاه چهارشنبه هر هفته بعد از افطار 
ساعت 21 الی 2۳:۳0 و پایگاه جویبار نیز دوشنبه و چهارشنبه 

در همین ساعت میزبان داوطلبان اهداکننده خون است.
کلیه  اینکه  بر  تاکید  با  مازندران  خون  انتقال  کل  مدیر 
استان  اهدای خون سراسر  بهداشتی در مراکز  پروتکل های 
رعایت می شود و تمامی وسایل و تجهیزات استفاده شده در 
پروسه اهدای خون نیز کاماًل استریل و یکبار مصرف هستند، 
از مردم استان تقاضا کرد: اهدای خون را در این ایام فراموش 
نکنند و همانند گذشته با مراجعه به مراکز اهدای خون استان 

از بیماران حمایت کنند

مدیرکل انتقال خون مازندران:

اهدای خون در ماه رمضان فراموش نشود
* کاهش میزان ذخایر

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد

معدوم سازی ۲ هزار قلیان در بابل 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل از معدوم سازی 2 هزار قلیان با دستور دادستان این شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر مصطفی جوانیان در حاشیه معدوم 
سازی قلیانها با اشاره به عزم راسخ برای برخورد با عوامل خطرساز برای سالمتی مردم و شهروندان گفت: در راستای اجرای محدودیت کرونایی و با توجه به شکایتهای مردمی و بازدیدهای انجام شده در طول 
سال توسط نیروی انتظامی، نماینده دادستان و کارشناسان معاونت بهداشتی قلیانها از این مراکز جمع آوری شد.وی افزود: 2 هزار قلیان از سفره خانه ها و قهوه خانه ها در شهرستان بابل از این مراکز جمع آوری 

و معدوم شد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه استعمال قلیان ضررهای زیادی را برای مصرف کننده دارد، افزود: این اقدم در جهت کمک به سالمت عمومی شهروندان است.

رانش زمین در جاده رویان-گلندرود 
نور تردد خودروها را دچار

 مشکل کرد
رییس اداره راهداری  و حمل و نقل جاده ای شهرستان نور از 
وقوع رانش زمین در جاده سخت گذر رویان - گلندرود از توابع 
این شهرستان خبرداد و گفت که این حادثه تردد وسائط نقلیه 
ایزدی  بویژه خودروهای سنگین را دچار مشکل کرد.سلیمان 
افزود: این حادثه شب گذشته در منطقه "اسپی او " )آب سفید( 
واقع در این مسیر ارتباطی رخ داد که باعث فرو نشست و شکاف 
عمیق زمین به طول حدود ۵0 متر و عمق حدود 10 متر شد 
و به همین خاطر برای امنیت جانی عابران تصمیم به منع تردد 
خودروهای سنگین در این مسیر ارتباطی شد.ریزش کوه در این 
محور نخستین بار نیست چرا که در سال های پیش بویژه در 
اسفند ماه سال 1۳97 نیز در همین نقطه رانش زمین سبب 
تخریب حدود ۴00 متر از طول جاده و نیز خسارت به حدود 
۳0 واحد مسکونی شده بود.رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرستان نور از میزان خسارت وارده ناشی از این حادثه 
فنی در حال  بی اطالعی کرد و گفت که کارشناسان  اظهار 
بررسی و برآورد میزان خسارت در محل هستند.محور رویان 
- گلندرود - بلده به طول حدود 7۵ کیلومتری که پیوند دهنده 
21 روستا و شهرهای رویان و بلده است هرساله به خاطر عوامل 
تهدید کننده نظیر ریزش کوه ، بهمن و نیز مه گرفتگی دایمی در 
فصول سرما از نیمه دوم هر سال به روی وسایل نقلیه موتوری 
با هماهنگی دستگاه های ذیربط بسته می شود.اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای شهرستان نور حدود 700 کیلومتر راه اصلی 

و فرعی را تحت پوشش دارد.        

میزان افزایش قیمت کتابهای درسی 
اعالم شد

ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب های درسی سال تحصیلی 
از روز یکشنبه، بیست و دوم فروردین ماه آغاز   1۴00- 1۴01
شده است و تا 22 خرداد ادامه خواهد داشت و طبق اعالم سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی درسی قیمت کتاب درسی به طور میانگین 
2۵ درصد افزایش یافته است.ثبت سفارش کتاب های درسی برای 
تمام پایه های تحصیلی و رشته ها از 22 فروردین ماه آغاز  و ثبت 
نام پایه های ورودی اول، هفتم و دهم از ۶ تیرماه خواهد بود. بر 
این اساس برای گروه میان پایه )پایه های تحصیلی دوم تا ششم، 
هشتم و نهم، یازدهم و دوازدهم( تا 22 خرداد ماه فرصت ثبت 
irtextbook. سفارش به صورت اینترنتی و تنها از طریق سایت

ir  یا  irtextbook.com وجود دارد و برای پایه های ورودی 
اول، هفتم و دهم نیز تا 1۶شهریور ماه این امکان دیده شده است.

همچنین از 12 تیرماه امکان ویرایش و اصالح اطالعات فراهم 
است. در این زمان، خانواده هایی که فرزندشان از مدرسه ای به 
مدرسه دیگر منتقل شده و یا تغییر رشته داشته باشند، می توانند 
اطالعات را ویرایش کنند. قیمت خرید کتاب های درسی با میانگین 
2۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل در پایه های مختلف این 
کتاب ها در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.بر اساس فهرست 
اعالمی، قیمت کتاب های درسی دوره اول ابتدایی،29 هزار و ۵00 
تومان، دوره دوم ابتدایی ۳2 هزار و ۵00 تومان، سوم ابتدایی ۳7 
هزار تومان، چهارم ابتدایی ۳7 هزار تومان، پنجم ابتدایی ۳7 هزار 
تومان و ششم ابتدایی ۴2 هزار و ۵00 تومان است.قیمت کتاب 
های درسی پایه هفتم دوره اول متوسطه )پسران( 71 هزار و ۵00 
تومان، پایه هفتم دوره اول متوسطه )دختران(7۳ هزار تومان، پایه 
هشتم دوره اول متوسطه )پسران( ۶1 هزار تومان، پایه هشتم دوره 
اول متوسطه )دختران( ۵9 هزار و 900 تومان، پایه نهم دوره اول 
متوسطه ۶۴ هزار و ۵00 تومان است.همچنین بهای کتاب های 
درسی دانش آموزان پایه دهم رشته علوم انسانی 7۵ هزار و 800 
تومان، رشته علوم تجربی 79 هزار و 800 تومان، رشته ریاضی 
فیزیک 80 هزار و ۳00 تومان و رشته علوم و معارف اسالمی برای 
پسران  8۴ هزار و ۵00 تومان و برای دختران 8۴ هزار و 700 
تومان است.کتاب های درسی دانش آموزان پایه یازدهم رشته 
علوم انسانی 77 هزار و 200 تومان، رشته علوم تجربی 8۴ هزار و 
200 تومان، رشته ریاضی فیزیک 88 هزار و 700 تومان و رشته 
معارف و علوم انسانی 98 هزار و ۴00 تومان است.کتاب های 
درسی دانش آموزان پایه دوازدهم در رشته علوم انسانی 70 هزار و 
۵00 تومان، در رشته علوم تجربی ۶۴ هزار و ۵00 تومان، در رشته 
ریاضی فیزیک ۶9 هزار تومان و در رشته علوم و معارف اسالمی 

97 هزار و ۶00 تومان است.

با آغاز پخت غذای گرم برای اطعام نیازمندان 
در رمضان تشریح شد

غذاها درب منازل نیازمندان
 تحویل می شود

*افراد شناسایی نشده کجا مراجعه کنند؟
همزمان با شروع ماه مبارک رمضان، سومین مرحله از پویش ایران 
نهادهای  ماه  این  در  تا  است  فراهم شده  فرصتی  و  آغاز  همدل 
از  دیده  آسیب  خانواده های  از  حمایت  برای  را  اقداماتی  مختلف 
بیماری کرونا و اقشار کم برخوردار در دستور کار خود قرار دهند. 
سال گذشته بود که در پی بیانات رهبر معظم انقالب در نیمه شعبان 
برای اجرای رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه، پویش ایران 
همدل در دو مرحله با مشارکت همگانی مردم و نهادها شکل گرفت. 
ایشان با اشاره به مشکالتی که به خاطر کرونا برای برخی مردم 
پیش آمده، فرموده بودند: »ماه رمضان، ماه انفاق و ایثار و کمک 
به مستمندان است؛ چه خوب است که یک رزمایش گسترده ای 
در کشور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به 
نیازمندان و فقرا که این اگر اتّفاق بیفتد، خاطره ی خوشی را از امسال، 
در ذهنها خواهد گذاشت.«به گفته مجید باجالن، رئیس ستاد اطعام 
مهدوی، باتوجه به شرایط کرونا و شرایط اقتصادی کشور، پویش 
ایران همدل، بزرگترین پویش مردمی بود که پس از انقالب شکل 
گرفت.براساس گزارش های موجود حدود 1170 میلیارد تومان کمک 
مردمی  به صورت نقدی و غیرنقدی جمع آوری شد که شامل چهار 
میلیون بسته معیشتی و 27 میلیون غذای گرم در ماه مبارک رمضان 
تحت عنوان اطعام مهدوی و در ماه محرم و صفر تحت عنوان اطعام 
و احسان حسینی میان نیازمندان )نیازمندان تحت پوشش کمیته 
امداد و نیازمندانی که تحت پوشش کمیته امداد نبودند( توزیع شد. 
امسال نیز همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان سومین مرحله از پویش 
ایران همدل آغاز می شود.در سومین مرحله از پویش ایران همدل 
با عنوان اطعام مهدوی و افطاری ساده بیش از ۳000 آشپزخانه 
فعال هستند که نخستین آشپزخانه طرح اطعام مهدوی و افطاری 
ساده در استان تهران طی مراسمی راه اندازی شد.باتوجه به اینکه در 
طول ماه رمضان گذشته 12 میلیون پرس غذای گرم میان نیازمندان 
توزیع شد، رئیس ستاد مرکزی "اطعام مهدوی" اعالم کرده که طبق 
برنامه ریزی های انجام شده، پیش بینی می شود در سال جاری این 
تعداد به 2۵ میلیون وعده غذای گرم برسد و همچنین مشارکت ۳00 
هزار نیروی داوطلب و جهادی را در طرح اطعام مهدوی شاهد باشیم.

فرمانده انتظامی جویبار  خبرداد:

پایان کار سارق حرفه ای در جویبار

سرمقاله / فاطمه صدرعاملی
ماه رمضان ماه نزول قرآن است، ماه گفت وگوی بندگان با 
خداوند، ماه برکت و ماه نزدیک شدن بیشتر به خداوند و مردم.

جمله ذرات عالم در نهان                 
                                 با تو می گویند روزان و شبان

ما سمیعیم و بصیریم و هشیم        
                             با شما نامردمان ما خامشیم

در  هستی  مانند  اما  شده  نازل  رمضان  ماه  در  قرآن  اگرچه 
انسان سخن  با  همه وقت و همه جا ساری و جاری است و 
می گوید. انسانی که در کوران زندگی کمتر به خود فرصت 
می دهد گوش جان به پیام خداوند بسپارد و به عبارت دیگر 
نامحرم می شود، در ماه رمضان از او دعوت می شود که نزول 

پیام را جدی بگیرد و خود را آماده گفت وگو با خداوند کند.
همه  در  نیست.  دعا  و  نماز  به  منحصر  خداوند  با  گفت وگو 
لحظات زندگی می توان با خدا صحبت کرد. همان طور که 
حواس پنج گانه ما همیشه و به طور خستگی ناپذیر با ما هستند 
و دریافت ما را از جهان ممکن می سازند آمادگی و توانایی 
برای گفت وگو با خداوند نیز در وجود ما جریان دارد و پیوسته 
با ماست و همراه ماست و این ما هستیم که توان آن را داریم 
که خود را آماده شنیدن کنیم و موانع بر سرراه شنیدن را کنار 
بگذاریم.گفت وگو با خداوند با تالش برای شنیدن پیام او آغاز 
می شود. خدا همه جا هست و پیام و نشانه های او انسان را 
دربرگرفته است.در گفت وگوی میان خداوند و انسان، کالم، 
ابزار ارتباط نیست بلکه احساس و تفکر انسان و نشانه های 
موجود و نوع برداشت انسان این گفت وگو را ممکن می سازد. 
آگاهی و آمادگی و نیت و عمل انسان و اشارات از جانب خدا 
گفت وگو را به جریان می اندازد. نوعی همکاری و همنوایی و 
همراهی بین خداوند و انسان در جریان است.سخن گفتن با 
خداوند از یک طرف توجه به ویژگی ها و اسما اوست و از طرف 
دیگر به آگاهی درآوردن داشته ها و وضعیت خود و باالخره 
رعایت مهارت ها و شرایط گفت وگو. به عبارت دیگر نوعی 
تقوی و شکرگذاری است. سخن بر سر نیاز و درخواست انسان 
از خدا نیست، بلکه همراه شدن آگاهانه با خداوند است. همراه 
می شوی و با او سخن می گویی و برای رسیدن به جواب سخن 
خود از نشانه های او الهام می گیری. از کمبودها نمی گویی بلکه 
برای تکمیل داشته ها از او نیرو می گیری. در گفت وگو با خداوند 
خود را صاحب اختیار و عامل می دانی و از سر عجز به او روی 
نمی آوری.اطراف انسان پر از نشانه های او و پیام اوست. انسان 
می تواند خود را آماده دریافت و گفت وگو با خداوند کند. جواب 
خداوند نمی تواند کلمه باشد، چه کلمه معنای معین و ثابتی 
دارد در حالی که بیان و پیام و جواب خداوند متناسب با هر 
بنده گفت وگو کننده است و آن بنده شرایط فهم را متناسب 
با رویکر خود دارد و نمی تواند عام و متعین باشد. این& بنده 
گفت وگو کننده است که با توجه به سوال و وضعیت خود و 
آگاهی از اسما الهی رمز پیام را واگشایی می کند و جواب خود 
رادریافت می کند. جوابی که خاص همان بنده است و عمومیت 
ندارد. قرآن به بیان دیگر خواندن است. به آن معنا که رمزهای 
خداوند را در گفت وگو با خداوند می توان به نسبت زمینه های 
خود و توانایی خود خواند و دریافت کرد.ارتباط و گفت وگوی 
واقعی با مردم و رعایت اخالق گفت وگو، زمینه ساز گفت وگو 
با خداوند است و گفت وگوی با خداوند نیز زمینه ساز ارتباط 
انسانی و مهربانی و همدلی است.امیدواریم در این ماه بتوانیم 
با خدا گفت وگو کنیم و بذر دوستی و مهربانی و همفکری 
و همکاری را هرچه بیشتر بیافشانیم و از برکت ماه رمضان 
مبارک که به یقین در گفت وگو با خداوند و خلق او نهفته است، 

بهره مند شویم.

گفت وگو با خداوند، زمینه ساز
 ارتباط انسانی


