
خالءهای قانونی در حوزه زنان و کودکان
مدیر پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: پاالیشگاه ششم 
با تکمیل بخش های مختلف تولید  مجتمع گاز پارس جنوبی در سال جاری 
محصوالت خود را افزایش می دهد و اکنون شاهد تحقق ۵۰ درصدی کاهش 

مشعل سوزی ناشی توقف های اضطراری در پاالیشگاه ششم هستیم.
در  جدیدی  طرح های  تولید  افزایش  برای  اینکه  بیان  ولی پوربا  احمد 
پاالیشگاه در دستور کار است، اظهار کرد: طرح هایی همچون بازطراحی و نصب 
کمپرسورهای جدید هوای واحد بازیافت گوگرد، بازطراحی شبکه گاز سوخت 

و استفاده از گازهای احیا و فلش واحدهای تصفیه گاز مایع )ال پی جی( که با 
از  استفاده  تولید گاز صادراتی منجر می شود،  افزایش  به  کاهش مصرف گاز 
فناوری نانو در ارتقای عملکرد فرآیند شیرین سازی گاز و افزایش ظرفیت جذب 
آمین که به افزایش کیفی و کمی محصول گاز صادراتی و اتان منجر می شود، 
افزایش کیفی و کمی محصوالت پروپان و بوتان و افزایش حجم ذخیره سازی 
عملیاتی تانکرهای میعانات گازی و ال پی جی برای افزایش تاب آوری پاالیشگاه 

در دستور کار قرار دارد.

وی راه اندازی کمپرسور دوم سیستم تبرید واحد ذخیره سازی محصول 
افزایش  برای  گوگرد  بازیافت  واحدهای  کاتالیست های  تعویض  پروپان، 
گازهای  بازیابی  کمپرسورهای  راه اندازی  گوگرد،  محصول  تولید  بازده 
اساسی  پانچ های  رفع  و  گازی  میعانات  تثبیت  واحدهای  در   Off Gas
پارس  گاز  مجتمع  ششم  پاالیشگاه  طرح های  دیگر  از  پاالیشگاه  مهم  و 

برشمرد. امسال  برای  جنوبی 
صفحه 4

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی، یکی از مبانی ارزشمند وصایای امام 
خمینی را را گفت وگوی امام با مردم و در جریان قرار گرفتن مردم در مسائل مختلف کشور 
عنوان کرد و گفت: به همین جهت مجلس شورای اسالمی نباید مسائل را از مردم مخفی 

کند، مخفی کاری از مردم معنایی ندارد.
حجت االسالم علیرضا سلیمی درباره مهم ترین بخش های وصیتنامه امام خمینی )ره( 
تاکید کرد: نکات ارزشمندی در وصیتنامه حضرت امام خمینی )ره( وجود دارد، رویکرد حضرت 
امام خمینی )ره( رویکردی مبتنی بر توجه به محرومین بود به همین دلیل است که مجلس 
یازدهم باید مجلس توجه به محرومین باشد. حضرت امام خمینی )ره( در وصیتنامه خود تاکید 
دارند که نباید از ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا غفلت کنیم که هرکه از این بزرگواران 
غفلت کند در آتش دوزخ الهی خواهد سوخت که اگر مجلس یازدهم این غفلت را داشته باشد 

حتما این وعده امام خمینی )ره( درباره ی آنها عملی خواهد شد.
صفحه 3

لوازم خانگی  به  مردم  باید کاری کنیم که 
تولید داخلی اعتماد کنند

مدیرکل نظارت بر امور قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات درباره شیوه مبارزه با قاچاق 
لوازم خانگی گفت: تا زمانی که ذائقه و درخواست به سمت کاالهای خارجی است، شاهد قاچاق 
لوازم خانگی خواهیم بود و باید کاری کنیم تا مردم به لوازم خانگی تولید داخلی اعتماد کنند.

عبدالمجید اجتهادی مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال و ارز سازمان 
تعزیرات حکومتی در گفت وگوی تلفنی با برنامه »بدون خط خوردگی« رادیو گفت وگو در 
خصوص قاچاق لوازم خانگی و آمار ارائه شده درباره میزان قاچاق لوازم خانگی در کشور اظهار 
کرد: آماری که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارائه می دهد، حتی کمتر از آمارهایی است که 

توسط اتحادیه ها و انجمن های صنفی تولید کننده لوازم خانگی ارائه می شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار ارائه شده، نیمی از لوازم خانگی مصرف شده در 
تعزیرات،  به سازمان  ورودی  پرونده های  در  کرد:  عنوان  قاچاق محسوب می شوند،  کشور 
موضوع قاچاق لوازم خانگی جزو سه ردیف نخست است و این نشان از حجم زیاد کاالهای 

قاچاق لوازم خانگی است که وارد کشور می شود.
صفحه 3

مجلس یازدهم مسائل را از مردم پنهان نکند بی توجهی بانک ها به بخشنامه بانک مرکزی؛

تهدید دارندگان وام های قرض الحسنه 
به جریمه اقساط معوق!

فعالیت های آموزش و پرورش استثنایی در ایام کرونا
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از اجرای3۲۰ 
هزار ساعت آموزش مجازی )منزل محور و فرد به فرد( توسط 
۲۲ هزار و۵۰۰ نفر از کادر اداری، مدیران و معلمان خبرداد.

سید جواد حسینی در نشست شورای راهبری سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی به تشریح فعالیت های آموزشی 
صورت گرفته شده در ایام کرونا پرداخت و گفت: اجرای3۲۰ 
فرد(  به  فرد  و  محور  )منزل  مجازی  آموزش  ساعت  هزار 
توسط ۲۲ هزار و۵۰۰ نفر از کادر اداری، مدیران و معلمان 
آموزش و پرورش استثنایی، تشکیل ۱۰ هزار گروه مجازی 
در ۲ هزار مدرسه استثنایی و مدارس تلفیقی، ایجاد پایگاه و 
مدرسه مجازی در ۷ استان، تهیه و تدوین 4 فیلم ۱۰۰ واژه 
و عبارت به زبان اشاره وآموزش و مشاوره  از طریق مراکز 
راهنمایی و مشاوره  و ۷4۱ مرکز مشکالت ویژه یادگیری  از 
جمله فعالیت های آموزش و پرورش استثنایی در ایام کروناست.
صفحه ۲

درجلسه کنترل پروژه  اجرای طرحها ی گاز گلستان بررسی شد:  

 ارزیابی میزان تحقق پروژهای حفرات خالی 
و طرحهای صنعتی
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سریالي که به شعور 

و درك مخاطب 
احترام مي گذارد

5ورزش
مطهری: بدون بازی 
در لیگ، کار در آسیا 

سخت است

هنگ 7فر

همگناه، ساخته  خانگي سريال  نمايش  در شبكه  روزها  اين 
مصطفي كيايي يكه تازي مي كند و در عين حال توانسته يكي 
از موفق ترين سريال ها در اين مديوم باشد و بتواند در كنار 
كارهاي موفقي چون قلب يخي، شهرزاد، عاشقانه و دل قرار 
بگيرد. اما به اين سريال در روزهاي پاياني فصل اول و ابتدايي 

فصل دوم انتقاداتي هم وارد شد ....

»حميد مطهری« در خصوص آغاز تمرينات تيم پرسپوليس 
پس از حدود ۷۰ روز تعطيلی و شرايط بدنی بازيكنان با آغاز 
دور جديد تمرينات اظهار داشت: طبيعی است بعد از اين 
مدت،  وضعيت بازيكنان در شرايط خيلی آرمانی نباشد اما از 
بازيكنان تست يويو گرفتيم و صادقانه می گويم كه وضعيت 

آنان از چيزی كه مدنظر ما بود، بهتر بود.

دختر  »رومينا،  برای  كه  اتفاقی  پی  در  يوسفی  محمدرضا 
۱۴ساله تالشی« رخ داده است و كشته شدن او به دست 
پدرش، درباره پرداختن به مسائل نوجوانان و نقش ادبيات بر 
جلوگيری از خشونت های خانگی اظهار كرد: خود سوژه »رومينا« 
مربوط به ديرپايی سنت است؛ سنت های گوناگون اجتماعی كه 

در جامعه وجود دارد و پر و بال جوانان را می گيرد. 

ادبیات کودك و 
نوجوان شکل و 

شمایل دولتی پیدا 
کرده 

کاهش ۵۰ درصدی مشعل سوزی در پاالیشگاه ششم پارس جنوبی
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طرح آینده داران 

صفحه ۲

مجتبی کاشی
دست ها باال می رود؛ باالتر از تمام اندیشه های انسانی. 
گویی افق را می کاود تا سپیده روشن امید را از فراسوی 
تاریک یأس در پهنه آسمان دل بگسترد. هنوز »خورشید« 
باقی است، در حاشیه آسمان، کناره گرفته؛ چون کشتی 
نجات به ساحل افق لنگر انداخته. هنوز وقت آن نیست 

که از حرکت بازایستد و رها کند سرزمین های امیدوار را.
دست ها باال می رود، لب ها لرزان، چشم ها گریان، دل ها سرگشته و حیران، چنگ 
کویر دل های  از  را  باران  و  بیاید  رحمش  خدا  شاید  تا  می زنند  یجیب«  »اّمن  دامان  بر 

عطشناک نگیرد.
آن سوتر، دستی نیمه جان به آسمان باال می رود؛ صدایی ضعیف و لرزان، سکوت 
آسمان را می درد. خورشید زرد و نیمه جان، رنگ پریده، از قاب دل تنگی، دلش خیره بر 
افق، قلبش با هر تپش، بی قرارتر؛ انگار دیگر، طاقت ماندن ندارد. عمری باغبان جوانه های 
یک دشت امید و آرزو بود و اکنون دل تنگ باغبان خویش، سرود رفتن زمزمه می کند تا 

داغ دلتنگی بر دل تک تک جوانه های آمده و نیامده دشت بگذارد.
دست ها باال می رود؛ پایین می آید. پلک ها باز و بسته می شود. لب ها از هم می گریزد و 
به هم می رسد. نفس در سینه نمی ماند، باال نمی آید و صدا انگار صدای شکستن بغضی در 
سینه است. آسمان تاریک، خاک تاریک، آب تاریک، خورشید رفته است مگر از این عالم؟

گوش کن! هیچ صدایی تو را به سوگ خورشید دعوت نمی کند، بل انگار خورشید در 
رگ هایت جاری است و تو اکنون خونت را، جانت را از دست داده ای؛ قلبت با قلبش گره خورده 
و حاال یک سوی این اتصال، دیگر نیست. راستی، خورشید را مگر خاک تاب پذیرش دارد؟

گریه می کنی، ولی سیالب اشک خیال بند آمدن ندارد، ضّجه می زنی و آتش دلت 
شعله ورتر می شود. بر سر و سینه می زنی و شیشه حباب دل تنگی ات، ضخیم تر از آن است 
که ترک بردارد و بشکند. این حال تو خواهد بود تا ابد، تا روزی که دوباره بویش را استشمام 

کنی و تأللؤ وجودش گرمابخش دل سرد و مأیوست باشد.
بسیارند انسان هایی که رفته اند. اصاًل رفتن و نماندن یک اصل و سنت الهی است؛ 

و »اَل َتْبِدیَل لَِخلِْق اهلل«، منتهی تفاوت در بار امانت کشیدن است.
بعضی رفتن ها، نام رحلت می گیرند، بعضی نام درگذشت. بعضی هم می گویند، رفتنی 
بعضی  و  غم بارند  رحلت ها  بعضی  جانسوزند،  رحلت ها  بعضی  نبود.  دنیا  به  بود، عمرش 
حسرت آور. بزرگان و نواندیشاِن شجاِع دنیا، رفتنشان جور دیگری است، شاید از همان 
رحلت های غم بار یا حسرت آور باشد. یا به قول بچه های لبنان، هم جان سوز، هم غم بار، 

هم حسرت آور، مثل رحلت خمینی.
پرسیدم از کجا می دانی؟ گفت: همان »ُتِعّز َمْن َتَشاء َوُتِذّل َمْن َتَشاء« است. خدا او را 
در دنیا عزیز و کبیر کرد و رهبر و مرشد قرار داد تا او را ببینیم و راه را بیابیم. هر چه داریم 

از او داریم. بعد با چشمانی مؤدب و نگاهی معنادار زمزمه کرد.
از غم دوست در این میکده فریاد کشم

دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم
سال ها می گذرد، حادثه ها می آید

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم
هیچ روزی چون چهاردهم خرداد نبود که در آن توفان مصیبت و عزا، بر این مردم 
تازیانه غم و اندوه فرود آورد. ایران یک دل شد و آن دل در حسرتی گدازنده سوخت و یک 

چشم شد و آن چشم در مصیبتی عظیم گریست.

سرمقاله
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1472- سه شنبه 13 خرداد 21399 معه جا
شرایط ثبت نام در آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی 

معاونت آموزش متوسطه طی نامه ای 
دهم  پایه  ورودی  آزمون  لعمل  دستورا
متوسطه  دوم  دوره  دولتی  نمونه  مدارس 
سال تحصیلی ۱4۰۰-۱3۹۹ را جهت اجرا 

به استان ها ابالغ کرد.
این اساس؛ در راستای اجرای زیر  بر 
نظام پژوهش و ارزشیابی از برنامه های ابالغی 
در  همچنین  و   ۱3۹۹ سال  در  تحول  سند 
خصوص اجرای مفاد اساسنامه مدارس نمونه 
هفتمین  و  چهل  هشتصدو  مصوب  دولتی 
جلسه شورای عالی آموزش وپرورش، آزمون 
فاصله  رعایت  با  آموزان  دانش  تراکمی 

اجتماعی برگزار می شود.
کمیته  لعمل؛  دستورا این  براساس 
استان ها  در  پرورشی  و  آموزشی  تخصصی 
اعالم  خصوص؛  در  الزم  تدابیر  و  تشکیل 
آدرس سامانه ثبت نام اینترنتی استان برای 
آزمون ورودی، اطالع رسانی دقیق، ثبت نام، 
طراحی سؤال، برگزاری آزمون، اعالم نتایج 
و...، تهیه و تدوین دفترچه راهنمای ثبت نام، 

انجام فرایندهای آزمون و... را اتخاذ کند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط 
همچنین  آموزش وپرورش؛  وزارت  عمومی 
صورت  در  نهم  پایه  آموزان  دانش  تمام 
داشتن معدل باالی ۱۷ مجاز به شرکت در 
این آزمون هستند و رقابت علمی در آزمون 
بین دانش آموزان هر منطقه خواهد بود و 
هر منطقه می تواند نسبت به تعیین شرایط 
خاص در محدوده جغرافیایی خود اقدام کند.

می تواند  داوطلب  هر  است:  گفتنی 
صرفًا در یک رشته تحصیلی از شاخه نظری 
و  ادبیات  و  فیزیک  ریاضی  تجربی،  )علوم 

علوم انسانی( را انتخاب کند.
آزمون  در  نام  ثبت  شرایط  و  ضوابط 
به  دولتی  نمونه  مدارس  دهم  پایه  ورودی 

شرح زیر است:
ثبت  تبصره:  ایرانی؛  تابعیت  *داشتن 
بخشنامه  اساس  بر  ایرانی،  غیر  اتباع  نام 

شماره 4۶۶۵۵ مورخ ۱3۹۶
به  مشغول  آموزان  دانش  تمامی   *
-۹۹ تحصیلی  سال  نهم  پایه  در  تحصیل 

۱3۹۸، مجاز به ثبت نام در آزمون ورودی 

مدارس نمونه دولتی هستند.
آزمون  در  شرکت  مالک  تبصره:   *
ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی، کسب 
ارزشیابی  در   »۱۷  « کتبی  معدل  حداقل 
خردادماه  نمرات  )معدل  دوم  نوبت  پایانی 
فارغ  برای  تکوینی(  نمرات  اعمال  بدون 

التحصیالن پایه نهم می باشد.
ورودی  آزمون  در  علمی  رقابت    *
دانش  بین  در  دولتی  نمونه  دبیرستان های 

آموزان همان منطقه خواهد بود.
 * تبصره: در راستای سیاست محوری 
خصوص  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آزمون  استانی  گروه  کار  تمرکز،  کاهش 
ورودی می تواند در موارد خاص نسبت به 
تعیین ضوابط و شرایط ثبت نام در محدوده 
جغرافیایی منطقه، ناحیه، شهرستان تصمیم 

گیری نماید.
* هر داوطلب صرفا می تواند در نمون 
برگ تقاضای ثبت نام، یک رشته تحصیلی از 
شاخه نظری علوم تجربی، ریاضی فیزیک، 

ادبیات و علوم انسانی( را انتخاب نماید.
بی  نتخا ا ی  یت ها لو و ا د  ا تعد  *
دبیرستان های نمونه دولتی، توسط کارگروه 
استانی آزمون ورودی تعیین و در شیوه نامه 

ثبت نام اطالع رسانی خواهد شد.
در  می تواند  صرفا  داوطلب  هر   *
نمون برگ تقاضای ثبت نام، یک هنرستان 

از شاخه فنی و حرفه ای را انتخاب نماید.
به  ورود  برای  علمی  بت  رقا  *
هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی، 

در بین دانش آموزان شهر و شهرستان، بدون 
لحاظ نمودن منطقه یا ناحیه خواهد بود.

دلیل  به  عشایری  آموزان  دانش   *
سطح  در  منطقه ای  هر  در  بودن،  رو  کوچ 
استان مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون 

می باشند.
به تحصیل  آموزان مشغول  * دانش 
در مدارس خارج از کشور که متقاضی ادامه 
هستند،  دولتی  نمونه  مدارس  در  تحصیل 
این  برای  آزمون مجزا  این که  به  توجه  با 
نمی شود،  برگزار  آموزان  دانش  از  قبیل 
با  مطابق  مقرر،  موعد  در  است  ضروری 
نمونه  مدارس  ورودی  آزمون  دستورالعمل 
استان  در  خود  نام  ثبت  به  نسبت  دولتی، 

مورد تقاضا اقدام نمایند.
* تبصره ۱: مسئولیت اطالع رسانی 
به دانش آموزان مدارس خارج از کشور در 
بر  آزمون،  در  و شرکت  نام  ثبت  خصوص 
عهده مرکز امور بین الملل و مدارس خارج 

از کشور می باشد.
مهلت ثبت نام، زمان توزیع کارت و 

تاریخ برگزاری آزمون
* دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت 
در آزمون ورودی، از طریق سامانه ثبت نام 
پرورش  آموزش  اداره کل  توسط  اینترنتی، 

استان در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
تبصره: مشخصات و ظرفیت پذیرش 
هر رشته در مدارس نمونه دولتی استان که 
دانش آموزان می توانند در آزمود ورودی آن 
شرکت نمایند، هنگام ثبت نام برای داوطلبان 

قابل مشاهده خواهد بود.
ورودی  آزمون  داوطلبان  نام  ثبت   *
مورخ  شنبه  روز  از  دولتی،  نمونه  مدارس 
۱۷/ 3 / ۱3۹۹تا روز سه شنبه مورخ ۲۷/ 3 
/۱3۹۹از طریق سامانه ثبت نام اعالم شده 
از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان 

انجام خواهد شد.
نام،  ثبت  مراحل  تمامی  تبصره:   *  
نظر  آزمون، درخواست تجدید  نتایج  اعالم 
از طریق سامانه ثبت  پاسخ آن،  و دریافت 

نام و اعالم نتایج استان انجام خواهد شد.
* کارت ورود به جلسه آزمون شامل: 
مشخصات فردی، عکس داوطلب، مدرسه 
اولویت  تقاضا،  مورد  رشته  تحصیل،  محل 
انتخاب مدارس نمونه دولتی و نشانی دقیق 
حوزه امتحانی، حداقل سه روز قبل از تاریخ 
برگزاری آزمون، از طریق سامانه ثبت نام در 
اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. تبصره: 
شرکت داوطلبان در جلسه آزمون، بدون ارائه 
کارت ورود به جلسه، ممنوع است. آزمون 
ورودی مدارس نمونه دولتی، رأس ساعت 
۹ صبح روز جمعه مورخ ۲۰/ 4 /۱3۹۹در 
همزمان  برگزار  صورت  به  کشور  سراسر 

خواهد شد. 
تنظیم  قانون   ۱4 ماده  استناد  به   *
مصوب  دولت،  مالی  مقررات  از  بخشی 
۱3۸۰، مبلغ ثبت نام ۲۵۰۰۰۰ ریال )دویست 

و پنجاه هزار ریال می باشد.
* تبصره: مبلغ فوق ثابت بوده و به 
تحت  وجه  هرگونه  دریافت  مبلغ،  این  جز 
هر عنوان ممنوع است. منابع آزمون، تعداد 
میزان  تعیین  تبصره:  سؤاالت  ضریب  و 
)درصد( محتوای منابع آزمون به کار گروه 
استانی تفویض می گردد. ضروری است به 
منظور آگاهی دانش آموزان شرکت کننده در 
آزمون ورودی، محتوای مورد نظر به تفکیک 
دروس پایه نهم، در دفترچه راهنمای ثبت 

نام، اطالع رسانی گردد.
مدارس  ورودی  آزمون  سؤاالت   *
نمونه دولتی، به شیوه چهار گزینه ای )فقط 
کتب  محتوای  از  صحیح(،  پاسخ  یک  با 

درسی است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

پاسخ سازمان سنجش 
به اعتراض داوطلبان المپیاد علمی دانشجویی

سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به اعتراض داوطلبان المپیاد علمی 
گانه  مناطق ۱۰  در  المپیاد  آزمون غیرمتمرکز  برگزاری  تاکید کرد:  دانشجویی 

کشوری با توجه به شرایط فعلی بیماری کرونا امکان پذیر نیست.
سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به اعتراض داوطلبان المپیاد علمی 
گانه  مناطق ۱۰  در  المپیاد  آزمون غیرمتمرکز  برگزاری  تاکید کرد:  دانشجویی 

کشوری با توجه به شرایط فعلی بیماری کرونا امکان پذیر نیست.
پیش از این دکتر احسان جمالی معاون سازمان سنجش آموزش کشور و 
دبیر المپیاد علمی دانشجویی کشور از تغییرات بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی 
دانشجویی کشور به دلیل شرایط موجود در کشور ناشی از شیوع بیماری کرونا 
خبر داده بود و یادآور شده بود: تصمیمی برای حذف المپیاد علمی دانشجویی 
کشور در سال ۱3۹۹ وجود ندارد اما آزمون غیرمتمرکز مناطق ۱۰ گانه کشوری 

حذف می شود.
نامه ای اعالم  المپیاد علمی دانشجویی در  از داوطلبان  از آن برخی  پس 
کردند که حذف آزمون غیرمتمرکز به ضرر دانشجویان استعداد درخشان است.

سازمان سنجش آموزش کشور در نامه ای در پاسخ به این داوطلبان نکات 
مهمی را اعالم کرد.

* انتظار می رود برگزیدگان المپیاد شرایط کشور را درک کنند
به شیوع ویروس کرونا  توجه  با  در سال جاری  است:  آمده  نامه  این  در 
شرایط خاص و حساسی بر تمامی دنیا از جمله کشورمان حاکم است که انتظار 
می رود قشر فرهیخته برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی کشور این موضوع را 
بهتر از سایر اقشار جامعه درک کنند. سالمتی و تندرستی دانشجویان عالقمند 
به شرکت در المپیادها که سرمایه های این کشور هستند اولین اولویت برای هر 

تصمیم گیری است.
و  شهرها  بین  کشور  سطح  در  کرونا  بیماری  درگیری  و  شیوع  وضعیت 
استان های مختلف متفاوت است و در اغلب دانشگاه ها، کالس ها و امتحانات 
دوره کارشناسی به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می شود و کلیه خوابگاه ها 

تعطیل است.
در بخش دیگری از این نامه به شرایطی که پیش از این برای برگزاری 
المپیاد درنظر گرفته می شد، اشاره و خاطرنشان شده است: المپیاد غیر متمرکز در 
۱۰ دانشگاه منتخب مراکز مناطق برگزار می شود و سواالت به صورت منطقه ای 

طرح و اجرا می شود.
* دانشگاه ها در وضعیت فعلی امکان ارائه خوابگاه را ندارند

لذا تعداد زیادی از دانشجویان برای شرکت در المپیاد غیرمتمرکز باید به 
۱۰ شهر بزرگ محل برگزاری )اصفهان، تبریز، تهران، شیراز، مشهد، همدان، 
فراهم کردن  و  اسکان  به  نیاز  و  اهواز( سفر کنند  و  بابلسر، کرمان، کرمانشاه 
سازمان  که  دارند  ذهاب  و  ایاب  وعده،  میان  شام،  و  ناهار  صبحانه،  خوابگاه، 
و  خوابگاه  ارائه  امکان  فعلی  وضعیت  در  دانشگاه ها  و  کشور  آموزش  سنجش 

سرویس دهی گفته شده را ندارد.
در این نامه به این نکته اشاره شده است که برگزاری آزمون در روزهای 

مختلف نه تنها مشکل باال را برطرف نمی کند بلکه مشکل را تشدید می کند.
* برگزاری المپیاد به صورت غیرحضوری ممکن نیست

همچنین سازمان سنجش در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است: 
آزمون های رقابتی از جمله المپیاد باید به صورت حضوری و در شرایط زمان و 
مکان یکسان برگزار و حذف شائبه تقلب را به همراه داشته باشد لذا برگزاری 
المپیاد به صورت غیر حضوری ممکن نیست.ضمن اینکه تک مرحله ای شدن 
المپیاد و برگزاری برای تمامی متقاضیان مرحله نیمه متمرکز و متمرکز در مراکز 

مناطق از نظر اجرایی در حال حاضر ممکن نیست.
سفر  کاهش  به  ارشد  کارشناسی  آزمون  در  المپیاد  متقاضیان  شرکت   *

می انجامد
در ادامه این نامه با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد و تصمیم 
دبیرخانه المپیاد مبنی بر افزایش تعداد برگزیدگان آزمون کارشناسی ارشد برای 
این دوره از المپیاد علمی دانشجویی آمده است: آزمون کارشناسی ارشد در تمام 
استان ها و اغلب شهرستان ها برگزار می شود و شرکت متقاضیان المپیاد در این 
آزمون، کاهش سفر دانشجویان و حذف سفر اساتید و عدم نیاز به اسکان )تهیه 

خوابگاه( و پذیرایی )صبحانه، ناهار، شام( را به همراه دارد.
سازمان سنجش تاکید کرده است: با توجه به شرایط کشور و در نظر گرفتن 
اینکه وضعیت بیماری در ماه های آینده به صورت دقیق و حتمی در سطح کشور 
قابل پیش بینی نیست و به منظور تعیین تکلیف قطعی متقاضیان و با اولویت 
سازمان  و  دانشگاه ها  فعلی  وضعیت  در  اساتید،  و  دانشجویان  سالمتی  حفظ 
سنجش آموزش کشور تصمیم به شرکت متقاضیان المپیاد غیرمتمرکز در آزمون 
کارشناسی ارشد گرفتند.پس از برطرف شدن مشکالت بیماری کرونا در سنوات 
آینده همانند سنوات قبل، المپیاد غیرمتمرکز ر مناطق ۱۰ گانه برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در 
۲4 رشته زبان و ادبیات فارسی، علوم جغرافیایی، علوم اقتصادی، الهیات و معارف 
اسالمی - علوم قرآنی، علوم تربیتی، حقوق، روانشناسی، علوم زمین، شیمی، 
فیزیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی، آمار، ریاضی، زیست شناسی گیاهی، 
زیست شناسی جانوری، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی 
عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی کامپیوتر، زراعت 

و اصالح نباتات و طراحی صنعتی برگزار می شود.
در سال ۹۹ همانند سال ۹۸ عالوه بر این رشته ها، المپیاد بین رشته ای 
برگزاری  از  پس  می شود.  برگزار  نیز  بافت«  مهندسی  و  بنیادی  های  »سلول 
آزمون کارشناسی ارشد، نفرات برگزیده در رشته های شیمی، مجموعه زیست 
شناسی، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی 
کشاورزی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک و مهندسی پزشکی توسط شورای 
امکان شرکت در  تعیین و در صورت عالقمندی  مربوطه در سازمان سنجش 

المپیاد سلول های بنیادی را دارند.
امسال با توجه به شیوع بیماری کروناویروس در کشور مرحله غیرمترکز 
ارشد  با سایر داوطلبان در آزمون کارشناسی  حذف شده و متقاضیان همزمان 
سال ۹۹ شرکت می کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ در روزهای ۲ و 3 

مردادماه سال ۹۹ برگزار می شود.

چگونگی برگزاری امتحانات دانشگاه های تهران مشخص شد
معاون دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نحوه برگزاری امتحان 
در دانشگاه های تهران و البرز مشخص شد، گفت: سه مرکز دانشگاهی به عنوان 

محل برگزاری امتحان در شهرستان ها تعیین شده است.
سعید حبیبا در خصوص مسائل مورد بحث در جلسه اخیر دبیران مناطق 
ده گانه و معاونان دانشجویی دانشگاه های منطقه یک، گفت: در این جلسه عمدتًا 
در خصوص روش برگزاری امتحانات و بازگشایی خوابگاه ها گفتگو و مقرر شد 
امتحانات کارشناسی اکثر دانشگاه های منطقه یک )دانشگاه های تهران و البرز(، 

در وهله نخست به صورت مجازی برگزار شود.
وی ادامه داد: با این وجود اما، آن دسته از دانشجویان که در تهران و یا 
حتی مقیم شهرستان های اطراف و نزدیک به تهران اقامت داشته و نیازی به 
خوابگاه ندارند، می توانند طبق برنامه اعالم شده در دانشکده های مربوطه حضور 

پیدا کنند و امتحان بدهند.
معاون دانشجویی دانشگاه تهران افزود: همچنین آن دسته از دانشجویان 
که در شهرهای مختلف کشور ساکن هستند، طی یکی دو هفته آینده، فرصت 
دارند که از طریق سامانه گلستان دانشگاه اعالم کنند که تمایل دارند در چه 
شهری امتحان بدهند، تا پس از هماهنگی های الزم، در همان شهرهای محل 
سکونت شان و در یکی از مراکز دانشگاهی )پیام نور، علمی کاربردی، فرهنگیان 
و..( در امتحانات شرکت کنند.حبیبا ادامه داد: امتحانات تحصیالت تکمیلی بر این 
اساس است که اولویت نخست، آزمون به صورت حضوری است، ولی اگر امکان 
برگزاری امتحانات به صورت حضوری فراهم نباشد، در وهله دوم امتحانات به 
صورت مجازی برگزار خواهد شد.وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر قابل 
پیش بینی نیست و نمی توان به قطعیت عنوان داشت که ترم آینده به صورت 
حضوری برگزار می شود یا غیرحضوری، اظهار داشت: مشخصًا خروجی های این 

ترم، مسیر ما را در برگزاری ترم بعد روشن خواهد کرد.
حبیبا گفت: در عین حال نحوه برگزاری کالس های ترم آینده در وهله اول 
باز می گردد به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا. اگر این ستاد مصوبه ای مبنی 
بر برگزاری کالس ها به صورت مجازی و یا بازگشایی کالس ها داشته باشد، 

طبیعتًا ما حسب ابالغ، عمل خواهیم کرد.

تصادف ۲ اتوبوس در شیراز ۱۰ مصدوم داشت
رییس مرکز مدیریت و فوریت های پزشکی فارس از 
برخورد ۲ اتوبوس مسافربری در بلوار خلیج فارس شیراز خبر 

داد وگفت: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند.
محمد جواد مرادیان اعالم کرد: این حادثه یکشنبه شب 
براثر برخورد ۲ دستگاه اتوبوس برون شهری در بلوار خلیج 

فارس حد فاصل پل فسا رخ داد.
وی ادامه داد: ۶ مصدوم این حادثه در محل درمان شدند 
و 4 مجروح دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به 

بیمارستان مسلمین شیراز انتقال یافتند.

دزد ناشی، گواهینامه اش را جا گذاشت
دزد کامیون های باری تهران با جا گذاشتن یک سرنخ 

مهم در خودروی سرقتی دست خودش را رو کرد.
اسفند   4 گفت:  تهران  آگاهی  پلیس   ۶ پایگاه  رییس 
ماه سال گذشته پرونده ای با موضوع سرقت یک دستگاه 
»کامیون باری« در کالنتری ۱۵۷ مسعودیه تشکیل و برای 
رسیدگی تخصصی به پایگاه ششم پلیس آگاهی ارجاع شد.

کارآگاهان   : افزود  کنجوریان  علی  کارآگاه  سرهنگ 

شاکی  خودروی  شدند  موفق  پرونده  رسیدگی  جریان  در 
را به صورت رها شده در حوالی افسریه کشف کنند که در 
بازرسی خودرو یک عدد گواهینامه رانندگی که در زیر صندلی 
افتاده بود را پیدا کردند و با استعالم از سامانه های پلیسی 
مشخص شد گواهینامه متعلق به یکی از متهمان سابقه دار 

به نام کریم می باشد.
این مقام انتظامی گفت: با سرنخ بدست آمده کارآگاهان 
با هماهنگی مرجع قضائی ۲۰ فروردین ماه موفق به شناسایی 
را  خانه متهم در کیانشهر شده و در عملیاتی ضربتی وی 

دستگیر کردند.
سرهنگ کنجوریان ادامه داد: با انتقال کریم به پلیس 
آگاهی در تحقیقات پلیسی وی به سرقت ۶ دستگاه خودرو 
خاور از محله های شرق تهران و همچنین از دولت آباد و 
شهرری معترف و اظهار داشت، پس از سرقت خودروها لوازم 
و قطعات با ارزش آنها را باز می کردم و اموال سرقتی را به 
شخصی به نام محسن به فروش می رساندم که از فروش 

این اموال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال بدست آورده ام .
دستگیری خریدار کامیون سرقتی

بیان  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  ششم  پایگاه  رئیس 
سرقتی  خودروهای  لوازم  مالخر  شدن  مشخص  با  داشت: 
کارآگاهان در چند روز تالش بی وقفه موفق به شناسایی 
محسن در شهرک کاروان می شوند که با دستور قضائی وی 

نیز دستگیر و به جرم مالخری اعتراف کرد.
این مقام پلیسی در پایان گفت: با دستگیری متهمان 
پرونده و اعتراف صریح آنها به جرم سرقت و خرید اموال 

مسروقه هر دو متهم با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس 
پرونده روانه زندان شد و خودروهای کشف شده نیز تحویل 

مال باختگان شد.

راننده نیسان در میان شعله های آتش جان باخت
حادثه  پی  در  گفت:  اردبیل  استان  پلیس راه  رئیس 
رانندگی راننده وانت نیسان در میان شعله های آتش سوخت 

و جان باخت.
سرهنگ سید محمد صفوی با اشاره به برخورد وانت 
نیسان و کامیون در محور اردبیل- خلخال عنوان کرد: در این 
حادثه راننده وانت نیسان در میان شعله های آتش سوخت و 
جان باخت.وی اظهار داشت: مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
گزارش وقوع حادثه رانندگی در محور اردبیل- خلخال، حوالی 
سه راهی سقاواز را اعالم که بالفاصله مأموران پلیس راه و 

انتظامی به محل اعزام شدند.
پلیس  مأموران  افزود:  اردبیل  استان  راه  پلیس  رئیس 
راه و انتظامی با حضور در محل مشاهده کردند این حادثه 
مربوط به برخورد شدید یک دستگاه وانت نیسان با کامیون 
وانت  برخورد  این  از  به طوری که پس  داده  روی  کشنده 

نیسان طعمه حریق شده است.
صفوی با اشاره به اینکه در این حادثه راننده وانت نیسان 
در میان شعله های آتش سوخت و جان خود را از دست داد 
گفت: سرنشین وانت نیسان نیز مجروح و توسط اورژانس 

به بیمارستان فاطمی اردبیل انتقال داده شد.
وی انحراف به چپ ناشی از خستگی و خواب آلودگی 

از سوی راننده وانت نیسان را علت این حادثه اعالم کرد.

کالهبرداری با ترفند اینترنت ارزان 
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص کالهبرداری 
مجرمان سایبری با ترفند دریافت اینترنت ارزان قیمت به 

دلیل کرونا به شهروندان هشدار داد.
سرهنگ رامین پاشایی گفت: در حالی که این روزها به 
دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و تالش برای جلوگیری 
خانه نشینی  به  مردم تصمیم  آن،  بیشتر  از گسترش هرچه 
گرفته اند، متأسفانه عده ای هم از این معضل سوء استفاده 
کرده و اقدام به فریب کاربران با وعده اینترنت رایگان می 
کنند. مجرمان سایبری به راحتی کاربران را برای ورود به این 
درگاه های جعلی تشویق می کنند، بنابراین کاربران با صفحاتی 
روبرو می شوند که ادعا دارند بسته های رایگان اینترنتی یا 
شارژهای شفگت انگیز و ارزان تلفن همراه می فروشند و کاربر 
با خرید مبلغ مشخصی به درگاه های جعلی هدایت می شوند.

و  گروه ها  در  پیامی  روش،  این  در  داد:  ادامه  وی 
کانال های شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که 
برای دریافت اینترنت رایگانی که به مدت ۶۰ روز برای هر 
اپراتور تلفن همراه ارائه شده، می توانید روی لینکی که در 
پیام هست، کلیک کنید؛ غافل از اینکه این لینک تنها روشی 
جدید برای فیشینگ محسوب می شود و درصورتی که اگر از 
افزونه ضدفیشینگ استفاده کنید، با وارد شدن به این سایت 
به شما اعالم می کند که احتمال فیشینگ وجود دارد و بهتر 

است از وارد شدن به آن خودداری شود.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

تامین زیرساخت آموزش مجازی در مناطق محروم 
نیازمند کمک سایر نهادها

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی گفت: صرفا دستگاه تعلیم و 
وزارت  بلکه  نیست،  این شرایط  در  آموزشی  تربیت مسئول حل مسائل 
مناطق  تمام  در  را  زیرساخت های هوشمندسازی  باید  اطالعات  فناوری 

کشور مهیا کند.
محمدرضا سیفی مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر 
کشور درباره آخرین وضعیت پایان سال تحصیلی دانش آموزان روستایی و 
عشایری گفت: دانش آموزان عشایری مانند بقیه دانش آموزان در پایه های 
نهم و دوازدهم آزمون حضوری می دهند و در بقیه پایه ها ارزشیابی تحصیلی 
آنها توسط معلمان انجام می شود که شورای استان برای هر منطقه و به 

صورت بومی در این راستا برنامه ریزی می کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آزمون های حضوری دانش آموزان عشایر 
کوچ رو چگونه خواهد بود؟ گفت: بر اساس مجوزی که دریافت کرده ایم، 
به  دارند،  حضور  که  منطقه ای  همان  در  می توانند  کوچ رو  دانش آموزان 
برگزاری محل آزمون پایه نهم و دوازدهم مراجعه کنند و امتحانات خود 
تدابیر  منظور  این  برای  استان  در  برنامه ریزی  درواقع شورای  بدهند.  را 

الزم را اندیشیده است.
برای سایر  اینکه  به پرسش دیگری در خصوص  پاسخ  در  سیفی 
از  برای اطمینان حاصل کردن  آموزشی  راهبران  آیا  آموزشی  پایه های 
کم و کیف آموزش و ارزشیابی همچنان فعال هستند؟ بیان کرد: ما از 
۶3۱۱ مدرسه عشایری ۵۰۰۰ مدرسه در دوره ابتدایی است. برای این 
مدارس و دانش آموزانش همان رویه ای پیش گرفته می شود که در سایر 
هم  است  قرار  سیار  نیمه  و  سیار  مدارس  برای  می رود.  پیش  مدارس 
معلمان عشایر و هم راهبران آموزش ی حتی با حضور در محل سکونت 
دانش آموز، نسبت به ۱۰ درصد محتوای باقی مانده ای که دانش آموزان 
عشایری پس از شیوع کرونا باید آن را فرا می گرفتند، اطمینان حاصل 
با توجه  می کنند. همانطور که می دانید در مورد دانش آموزان عشایری 
به ویژگی های خاص زندگی شان، ۹۰ درصد محتوای آموزشی هر ساله 

تا قبل از اسفند ماه به پایان می رسد.
مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر کشور درباره 
حالت  دو  برای  که  است  شده  تأکید  آینده  تحصیلی  سال  برای  اینکه 
آموزش حضوری و مجازی توأمان آموزش و پرورش برنامه ریزی داشته 
آموزش  از  که  ماهه عمده کسانی  این سه  تجربه  در  آنکه  حال  باشد، 
مجازی محروم بوده اند، دانش آموزان عشایری و روستایی هستند، چه 
اینکه  در  افزود:  دیده اید؟  تدارک  آینده  تحصیلی  سال  برای  تمهیدی 
سال تحصیلی آینده حتمًا باید آموزش ها ترکیبی از حضوری و مجازی 
باشد، تأکید شده است و حتی در مناطقی که سفید و زرد اعالم شده اند، 
برخی برآوردها حاکی از آن است که موج جدیدی از بیماری را خواهیم 
داشت. نکته آن است که صرفًا دستگاه تعلیم و تربیت مسئول حل مسائل 
آموزشی در این شرایط نیست، بلکه وزارت ارتباطات و فناوریاطالعات باید 
زیرساخت های هوشمندسازی را در تمام مناطق کشور مهیا کند. وقت آن 
است که وزیر ارتباطات به قولی که داده مبنی بر اینکه اینترنت رایگان 
در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار دهد، عمل کند. همچنین وزارت 
تابستان می تواند وارد عمل شود  باقی مانده  این فرصت های  صمت در 
و تلفن همراه با تعرفه پایین و حتی به صورت قسطی را در اختیار این 
افراد قرار دهد. آموزش و پرورش شرکای مختلفی دارد. اگر ما می گوییم 
معنایش  باشیم،  نداشته  تحصیل  از  بازمانده  دانش آموز  می کنیم  تالش 
آن نیست که سازمان بهزیستی و وزارت رفاه خودشان را کنار بکشند. 
همه این نهادها در فرصت باقی مانده باید وظیفه خود را در قبال مهیا 

کردن شرایط آموزش غیرحضوری ایفا کنند.
وی ادامه داد: نکته دیگری که آموزش های مجازی و غیرحضوری در 
روزهای کرونا عیان کرد، این بود که در مناطق محروم عمدتاً سرباز معلم ها 
آموزش ها را به عهده داشتند اما حاال دانش آموزان با کیفیت دیگری از 
آموزش روبرو شده اند و سطح توقع آنها باالتر رفته است. حتی دانش آموزان 
با این موضوع روبرو شده اند که برای هر درس یک معلم می تواند وجود 
داشته باشد در حالی که در این مدارس یک معلم همه دروس را تدریس 

می کند. ما باید فکری برای این توقعی که ایجاد شده نیز کنیم.
مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر کشور در پایان 
در پاسخ به این پرسش که آیا برای روزهای تابستان تدارکی برای اوقات 
فراغت دانش آموزان روستایی و عشایری دیده شده است، گفت: تأکید ترم 
تابستانی ما بر آداب اجتماعی و مهارت های زندگی است و تالش می کنیم 
که با معلمان عشایری و راهبران آموزشی، این مسئولیت را پی بگیریم. 
همچنین با صدا و سیمای استان ها رایزنی کرده ایم که به صورت اختصاصی 
و بومی، تولید محتواهایی برای آموزش این دانش آموزان در سال آینده 
داشته باشند و در نهایت اینکه در مناطق محروم، روستایی و عشایری، 

اولویت اصلی ما سالمت دانش آموزان بوده و خواهد بود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری 
تهران، بازگشایی مجموعه های ورزشی 
را فرصتی مغتنم برای نوسازی و کسب 
اعتماد دوباره در بین شهروندان تهرانی 

عنوان کرد.
محمدرضا جوادی یگانه در همایش 
از  تشکر  نو ضمن  از  ورزش  روزه  یک 
اقدامات سازمان ورزش مبنی بر فعالیت 
ورزشی در فضای مجازی در دوران شیوع 
ویروس کرونا، تصریح کرد: در شرایطی 
که مطابق آمارها، با افزایش ۱4 تا ۱۶ 
درصدی تنش ها در جامعه مواجه شده 
ایم، ورزش ظرفیتی قابل مالحظه برای 

کاهش آسیب ها و ایجاد نشاط و سالمت 
روانی جامعه به شمار می رود. 

حاکمیت  مجموعه  وی، عملکرد 

در دوران کرونا را موجب افزایش اعتماد 
برای  ما  معیار  افزود:  و  اجتماعی خواند 
و  است  مردم  رضایتمندی  موفقیت، 

مجموعه های ورزشی به دلیل بیشترین 
مواجهه با شهروندان، از اهمیت خاصی 

در این راستا برخوردارند. 
جوادی یگانه، مدیران اماکن ورزشی 
را مخاطب قرار داد و گفت: به خاطر داشته 
کاهش  اجتماعی  آوری  تاب  که  باشید 
یافته و همدلی، احترام، گشاده رویی و 
درک متقابل از الزامات دوران پساکرونا 
ترین  مهم  حفظ  در  ما  موفقیت  رمز  و 
سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد و رضایت 
مردم است. وی همچنین بررعایت تمامی 
پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مقابله با 

کرونا تاکید کرد.

بازگشایی اماکن ورزشی فرصتی برای نوسازی و کسب اعتماد دوباره است
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دسـتیار حقوق شهروندی معاونت 
امـور زنان و خانواده ریاسـت جمهوری 
کـودکان  و  زنـان  حـوزه  در  گفـت: 
خألهـای قانونـی داریـم کـه در زمینه 
قتل رومینا اشـرفی هم مشـهود اسـت.

شـهناز سـجادی ، دربـاره آخریـن 
وضعیـت الیحـه منـع خشـونت علیـه 
زنـان گفـت: بـا توجـه بـه وقـوع اتفاق 
اخیـر برای رومینا اشـرفی این الیحه در 
نوبـت لوایح دولت قـرار دارد و همچنان 
منتظـر بررسـی آن توسـط کمیسـیون 
لوایـح هسـتیم. البتـه بـه دلیـل وقـوع 
اتفاق اخیر برای رومینا اشـرفی بررسـی 

آن در اولویـت قـرار گرفته اسـت.
سـجادی بـا بیـان اینکـه بنـا بـر 
دسـتور رئیـس جمهـور فرایند بررسـی 
الیحـه منع خشـونت علیه زنـان خارج 
از نوبـت و بـا اولویت آغاز خواهد شـد. 
افـزود: معاونـت زنـان در تالش اسـت 
تـا در جلسـات اخیر، رئیس کمیسـیون 

الیحـه را در دسـتورکار قـرار دهد.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که 
ایـن الیحـه در  بررسـی  علـت عـدم 
دولت از شـهریور ماه سـال ۹۸ تاکنون 
چیسـت، بیـان کـرد: این اتفـاق امری 
عـادی اسـت و علـت طوالنـی شـدن 
بررسـی ایـن الیحه نیـز کثـرت لوایح 
پیشـنهادی و در نوبـت بـودن مـوارد 

مختلـف اسـت. تاکنـون نیـز چندیـن 
دسـتگاه های  نماینـدگان  بـا  جلسـه 
ایـن الیحـه  بررسـی  بـرای  مختلـف 
برگزار شـده متأسـفانه موضـوع زنان و 
خانـواده در اولویـت نیسـت طبق روال 
عـادل در نوبت بررسـی قـرار می گیرد.

دسـتیار حقوق شـهروندی معاون 
رئیس جمهـور در امـور زنـان و خانواده 
ایـن در حالـی اسـت کـه  ادامـه داد: 
معاونـت زنـان بارها وجود خـأل قانونی 
در حـوزه زنـان و کودکان را گوشـزد و 
اعـالم کرده اسـت کـه این مـوارد باید 
بـا اولویت مورد بررسـی قـرار گیرد اما 
همچنان شـاهد نـگاه سـطحی به این 

مسـائل هستیم.
ویـژه  پیگیـری  عـدم  علـت   *
قتـل  پـی  در  امنیـت  تأمیـن  الیحـه 

اسـتاد میتـرا 
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که 
چـرا در خصـوص قتـل میتـرا اسـتاد 
الیحـه منـع خشـونت علیـه زنـان و 
مباحـث مربـوط بـه حقـوق زنـان تـا 
این حد پیگیری نشـد، تصریح کرد: در 
ماجـرای قتل میترا اسـتاد خـأل قانونی 
نداشـتیم و مجـازات قصاص برای قتل 
همسـر در قانـون ذکر شـده بـود اما در 
خصـوص قتـل رومینـا اشـرفی دارای 
خـأل قانـون هسـتیم و متأسـفانه برای 

قتـل فرزنـد توسـط پـدر یا جـد پدری 
مجـازات بازدارنـده و کافی وجود ندارد.

دسـتیار حقـوق شـهروندی معاون 
رئیس جمهـور در امور زنـان و خانواده با 
تاکیـد بر اینکـه در حوزه زنان و کودکان 
دارای خـأل و ضعـف قانونـی هسـتیم، 
ادامـه داد: در حـال حاضـر در پـی ایـن 
اتفـاق احساسـات عمومـی جریحـه دار 
شـده و همـه معتقدند که چـرا مجازات 
قتـل فرزنـد تنهـا 3 تـا ۱۰ سـال حبس 
بـوده و امـکان قصـاص وجود نـدارد به 
همیـن منظـور ایـن الیحـه بـرای رفع 

خـأل قانونـی باید تصویب شـود.
* احتمال اصـالح الیحه صیانت 

و تأمیـن امنیت بانوان از سـوی دولت
سـجادی در پاسـخ به این سـوال 
کـه آیـا ممکـن اسـت الیحه بررسـی 
شـده از سـوی قـوه قضائیـه، مجـدداً 
مـورد اصـالح قرار گیـرد یا خیـر، بیان 
کـرد: اصـل این الیحه از سـوی دولت 
بـوده امـا مباحث مربوط بـه مجازات ها 
از سـوی کارشناسـان قوه قضائیه مورد 
بررسـی و اصـالح قـرار گرفتـه اسـت. 
در زمـان بررسـی الیحه منع خشـونت 
علیـه زنـان در کمیسـیون لوایح دولت 
نهایـی،  بندی هـای  جمـع  از  پـس  و 
مباحـث  بـر  قـوه قضائیـه  اصالحـات 
مربـوط بـه مجازات هـا اعمـال خواهد 

شـد اما احتمـال اصالح دوبـاره الیحه 
از سـوی دولـت یا معاونت زنـان و قید 
شـدن برخـی مـوارد موجـود در الیحه 
قبلـی وجـود دارد چراکـه اصـل الیحه 

بـرای دولت اسـت.
* الیحـه برابـری دیـه زن و مرد 
در دولـت دوازدهـم تصویب نمی شـود

سـجادی بـا بیـان اینکـه پـس از 
ماجـرای قتـل میترا اسـتاد نیـز الیحه 
پیگیـری  را  زن  و  مـرد  دیـه  برابـری 
کردیـم، عنـوان کـرد: طبق قانـون در 
صورتـی کـه زنـی توسـط یـک مـرد 
نیـز  مقتـول  خانـواده  و  شـود  کشـته 
تقاضـای قصـاص داشـته باشـند، باید 
ابتـدا نصـف یـک دیـه کامـل را بـه 
قاتـل بپردازند تـا قصاص انجام شـود. 
معاونـت زنـان در ایـن زمینـه و بـرای 
برابـر شـدن دیـه مـرد و زن بهمن ماه 
سـال ۹۷ الیحـه ای را در ایـن زمینـه 

تقدیـم دولـت کـرده اسـت.
وی دربـاره آخریـن وضعیت الیحه 
داد:  توضیـح  زن  و  مـرد  دیـه  برابـری 
متأسـفانه ایـن الیحـه نیز همچنـان در 
کمیسـیون لوایح دولت در نوبت بررسـی 
اسـت و با توجه به عدم در اولویت بودن 
مسـائل زنـان، پیـش بینـی می کنیم که 
ایـن الیحه تـا پایان دولـت دوازدهم نیز 

بـه نتیجه نخواهد رسـید.

خالءهای قانونی در حوزه زنان و کودکان وجود دارد 
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والدین، قوام بخش جامعه پویا

فاطمه دهقان نیری
مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 
سال ۲۰۱۲ میالدی، اول ژوئن مصادف با ۱۲ 
خرداد ماه را به افتخار پدران و مادران سراسر 
است،  کرده  نامگذاری  والدین  روز  جهان، 
روزی که بر حمایت بیشتر از والدینی تاکید 
دارد که در 3۶۵ روز سال، از هیچ فداکاری 

برای فرزندان دریغ نمی کنند.
والدینی که با هر رنگ، نژاد، مذهب، 
جهان،  از  نقطه  هر  در  ملیت  و  فرهنگ 
به  کودکان  مربیان  و  سرپرستان  نخستین 
شمار می روند و شادی را برای آنها به ارمغان 
می کنند؛  مهیا  را  زندگی  امکانات  و  آورده 
بنیان گذار  و  ارکان هر خانواده  والدینی که 
از  بین المللی  ادبیات  در  و  هستند  جوامع 
یاد  خانواده  سازنده  عناصر  عنوان  به   آنان 

شده است.
با وجود میهمان ناخوانده ویروس کرونا 
در جهان، امسال تاکید این روز بر حمایت 
بیشتر از والدینی است که در میانه کووید ۱۹ 
مجبورند در عین انجام مسوولیت های خود به 
خاطر تعطیلی مدارس بیشتر از فرزندان خود 
حمایت و نگهداری کنند و فراموش نکنیم 
آموزش  و  سالمت  والدین،  حمایت  بدون 

کودکان در معرض خطر است.
* حقوق والدین در پیمان نامه حقوق 

کودک
نقش  کودک  حقوق  پیمان نامه  در 
مهم والدین در پرورش کودکان به رسمیت 
شناخته شده و به مسئولیت کودکان برای 

احترام به والدین اشاره شده است.
حقوق  پیمان نامه   ۵ شماره  ماده  در 
به  باید  دولت ها  که  است  آمده  کودک 
در  والدین  وظایف  و  حقوق  مسوولیت ها، 
و  بگذارند  احترام  خود  فرزندان  راهنمایی 
در  شده  شناخته  حقوق  رعایت  در  آنها را 

پیمان نامه کمک کنند.

البته در این ماده همچنین اشاره شده 
که والدین باید توانایی کودک را در مطرح 
پرسش ها  به  پاسخگویی  بحث ها،  کردن 
داشته  نظر  در  انضباطی آنان  روش های  یا 
نسبت  که  است  خانواده  این  باشند زیرا 
اجتماعی  و  آموزش  خانواده،  افراد  رفاه  به 
کردن کودکان و مراقبت از کودکان و افراد 
کهنسال احساس مسئولیت می کند اما گاه 
انگاشته شده و در  نادیده  این فداکاری ها 

پهنای زندگی گم می شود.
موضوعی که فربد فدایی روانپزشک و 
متخصص اعصاب و روان گفت: در خانواده 
نیازهای  بلکه  جسمی  نیازهای  فقط  نه 
روحی روانی افراد هم برآورده و تقسیم کار 

انجام می شود.
* والدین، نقاشان عشق و زندگی بر 

بوم فرزندان
دو صورت  به  خانواده  داد:  ادامه  وی 
هسته ای یا گسترده در جوامع وجود دارند که 
هر یک کارکردهای مهمی در جامعه برعهده 
دارند. کودکان از طریق پدر و مادر با مهارت 
های زندگی آشنا می شوند و مادر عشق و 
محبت را و پدر هم رعایت قواعد و قوانین 

اجتماعی را به فرزندان خود می آموزند.
زمان،  گذشت  با  شد:  یادآور  فدایی 

شده  تغییراتی  دستخوش  خانواده  کارکرد 
این  دور،  چندان  نه  دیرزمانی  در  اگر  و 
و  پدر  به  رسیدگی  که  بودند  فرزندان 
مادر را بر عهده می گرفتند و پدر و مادر 
بودند  بعدی  نسل  توجهات  به  نیازمند 
اشان  عاطفی  یا  جسمی  نیازهای  یعنی 
امروز  شد،  می  برآورده  فرزندان  توسط 
به نظر می رسد هر کسی بقدری مشغول 
دیگر  به  توجه  از  که  است  خود  کارهای 

بازمانده است. افراد خانواده 
به باور این روانپزشک، این بی توجهی 
تا آنجا پیش رفته که متاسفانه وقتی سن پدر 
یا مادر باال می رود و کارایی خود را از دست 
این  می دهد، نخستین فکر برای فرزندان 
است که چطور او را به خانه سالمندان بسپارد. 
این امری است که متاسفانه در کشورهای 
غربی اتفاق افتاده و می رود که در جامعه 
ما هم دامن گیر شود در حالیکه باید مراقب 
شده  پذیرفته  امری  به  این  مبادا  باشیم 

اجتماعی بدل شود.
* نقش در هویت آفرینی فرزندان 

فدایی تاکید کرد: پدران و مادران و 
های  ریشه  ها،  مادربزرگ  و  ها  پدربزرگ 
جامعه هستند که با وجود آنها است که شاخ 
و برگ ها و میوه ها یعنی فرزندان و نوه ها 

جامعه  اگر  و  کنند  می  پیدا  زندگی  امکان 
ای می خواهد که روبه رشد باشد و انسجام 
به ریشه های خود  باید  را حفظ کند  خود 
اینکه  به دلیل  باشد.  بیشتری داشته  توجه 
با پیشرفت اجتماعی و تغییرات تکنولوژی، 
بحران هایی از نظر هویتی ایجاد می شود 
به  که  هستند  مادربزرگ  و  پدربزرگ  و 
با نوه های خود این بحران  ارتباط  وسیله 
ها را تبدیل به دگرگونی های قابل کنترل 
می کنند. آنها هویت اجتماعی را از طریق 

رفتارهای خود به نوه ها حفظ می کنند.
به  که  ای  جامعه  در  داد:  ادامه  وی 
نشود،  توجهی  نیاکان  و  بزرگان  یا  والدین 
هویت خود را از دست خواهد داد. به همین 
دلیل روز والدین اهمیت ویژه دارد و مفهوم 
آن فقط پدر و مادر نیست بلکه پدر بزرگ 
و مادربزرگ ها و دیگر جانشین های آنان 

هم هست.
* سالمندآزاری را فراموش کنیم

این متخصص اعصاب و روان، یکی 
دیگر از معضالت زندگی های امروزی برای 
والدین را سالمندآزاری عنوان کرد و گفت: 
سالمندآزاری گاه شکل های بدیهی به خود 
از  فرزندان  توسط  سالمند  فرد  و  گیرد  می 
روانی  روحی  و  غذایی  پزشکی،  نیازهای 
محروم می شود یا مورد سوءاستفاده مالی 

قرار می گیرد.
وی ادامه داد: اما گاهی سالمند آزاری 
توسط فرزندان شکل پیچیده ای به خود می 
گیرد و آن اینکه مهر و محبت از سالمندان 
می  دریغ  قدیم  نسل  اصطالح  به  افراد  و 
شود، به آنان سر نمی زنند و نیازهای آنان 

را نادیده بگیرند.
فدایی تاکید کرد: این وجهی است که 
باید فرزندان به آن توجه داشته باشند و به 
والدین برسند و به دیدن آنان بروند و آنان 

را از دیدن نوه ها بی نصیب نکنند.

ویژه  کمیسیون  تشکیل  برای  نمایندگان  از  عده ای  تقاضای 
حمایت از تولید ملی

دو  تشکیل  جهت  نمایندگان  از  عده ای  تقاضای  از  تهران  نماینده 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساسی و کمیسیون فناوری اطالعات، فضای مجازی و اقتصاد 

دیجیتال خبر داد.
روح اهلل ایزدخواه اظهار کرد: عده ای از نمایندگان طرح تشکیل کمیسیون 
اجرای سیاست های کلی اصل 44  بر  تولید ملی و نظارت  از  ویژه حمایت 
امضاء  داوطلب  نمایندگان  از  گذشته  روز  که  کرده  تهیه  را  اساسی  قانون 

جمع آوری کردند.
و  تهران  نمایندگان  ارکانی  احسان  و  خاندوزی  احسان  وی  گفته  به 

نیشابور در این باره پیشقدم شدند.
از  تعدادی دیگر  تهران در مجلس شورای اسالمی گفت که  نماینده 
نمایندگان روز گذشته برای تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطالعات، فضای 
مجازی و اقتصاد دیجیتال از نمایندگان متقاضی امضاء جمع آوری کرده که در 

این باره آقای رضاخواه نماینده تهران پیشقدم شده است.

تاکید ۹ نماینده مجلس بر برخورد با عوامل فوت آسیه پناهی
۹ نماینده مجلس در تذکری به وزیر کشور تاکید کردند که وزیر کشور 
باید در خصوص حمله خشونت آمیز عوامل شهرداری کرمانشاه به شهرک 
فدک و تخریب ناعادالنه مساکن محرومان و فوت آسیه پناهی ورود پیدا 

کرده و برخورد کند.
این نمایندگان در تذکرشان عنوان کرده اند در روزهای اخیر شهرداری 
کرمانشاه با هجوم به محله محروم فدک در شهر کرمانشاه اقدام به تخریب 
خشونت آمیز منازل تعدادی از محرومان و مستضعفان ساکن در آنجا کردند و 
با تجهیزات ضد شورش از جمله اسپری فلفل به مردم حمله کردند و اسباب 
و اثاثیه آنها را تخریب نمودند. در این میان آسیه پناهی نیز جان می دهد که 
ممکن است براثر حمله فوق به سکته قلبی انجامیده باشد. به وزیر کشور 
تذکر می دهیم که چنین برخوردهایی را نه با مستضعفان بی سرپناه بلکه با 
قانونی  غیر  ویالسازی  و  کوه خواری  تهران  شمال  در  که  آقازاده ها  برخی 

کرده اند داشته باشند.

غیبت اعضای شورای شهر بندرعباس 
در جلسات دهن کجی به مردم است

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از غیبت 
باندبازی،  برخی اعضای شورای شهر بندرعباس در جلسات رسمی، گفت: 
رانت و منافع شخصی نباید در تصمیم گیری و پیگیری هیچ مسئول یا نماینده 
یا عضو شورایی دخیل باشد و با قاطعیت می گویم که یک لحظه هم از منافع 

مردم کوتاه نمی آیم.
احمد مرادی در خصوص عدم به حدنصاب رسیدن دو جلسه متوالی 
شهردار  حضور  از  باید  ابتدا  افزود:  بندرعباس،  شهر  اسالمی  شورای  اخیر 
بندرعباس در جلسه شورای اسالمی شهر بندرعباس جهت پاسخگویی به 
سؤاالت دو تن از اعضای شورا تقدیر کنم که نشان دهنده تالش مسئوالن 

برای شفاف سازی است.
وی با بیان اینکه کمترین انتظار مردم از اعضای شورای شهر که با رأی 
آن ها وارد این کارزار شده اند حضور منظم در جلسات و پیگیری دغدغه های 
آنان است، تصریح کرد: طرح سؤال از شهردار با هر انگیزه ای که باشد حق 
قانونی اعضای شورا بوده و هست و شهردار در چارچوب قانون نیز به سؤاالت 

پاسخ می دهد و در این وسط نباید هیچ واهمه ای باشد.
مرادی با اشاره به اینکه مردم بندرعباس به شورایی نیاز دارند با انگیزه، 
مطالبه گر و پیگیر دغدغه ها که مشکالت را کاهش دهند، اضافه کرد: تمامی 
عملکرد اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس زیر ذره بین مردم قرار دارد و 

باید پاسخگوی مسئولیتی باشند که مردم بر دوش آن ها قرار داده اند.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس به عنوان اعضای هیئت نظارت بر 
انتخابات شوراها نیز این عملکردها را ثبت و ضبط می کنند و به طور حتم 
اینگونه رفتارها مدنظر قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: باندبازی، رانت و منافع 
یا عضو  نماینده  یا  پیگیری هیچ مسئول  نباید در تصمیم گیری و  شخصی 
شورایی دخیل باشد و با قاطعیت می گویم که یک لحظه هم از منافع مردم 
کوتاه نمی آیم.این نماینده مجلس با اشاره به اینکه همه باید حواسمان جمع 
باشد و از چارچوب قانونی تخطی نکنیم، عنوان کرد: ۱۱ عضو شورا باید بر 
شهر بندرعباس نگاه نظارتی داشته باشند و در مقابل حق وحقوق مردم پاسخگو 
باشند؛ زمان جلسه شورای شهر بندرعباس حق قانونی شهروندان است و 

تحت هر شرایطی اعضا باید از حضور در آن تمکین کنند.
مرادی اضافه کرد: شهر بندرعباس متعلق به شهردار و اعضای شورا و 
هیچ مسئولی نیست بلکه متعلق به مردم است پس باید خدمت و حضورمان 

را پررنگ تر کنیم.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورا سؤالی از شهردار مطرح کرده و وی 
پاسخ می دهد و در همین سؤال و جواب ها مشکالت برطرف می شود، اظهار 
کرد: حال که خود شهردار حاضر و می خواهد پاسخ بدهد، عده ای از اعضای 
شورای شهر غیبت در جلسات را بر حضور ارجحیت می دهند و این جای 

سؤال دارد و به نوعی دهن کجی به مردم است.
مرادی در پایان گفت: اگر بار دیگر شاهد این چنین رفتارهایی در به 
رسمیت انداختن جلسات شورا باهدف خاصی از سوی اعضا باشم، به طور حتم 
با ذکر دلیل ناچار به معرفی این افراد برای روشن شدن اذهان عمومی هستم.

مجلس یازدهم مسائل را از مردم پنهان نکند
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی، یکی از مبانی ارزشمند 
وصایای امام خمینی را را گفت وگوی امام با مردم و در جریان قرار گرفتن مردم 
در مسائل مختلف کشور عنوان کرد و گفت: به همین جهت مجلس شورای 
اسالمی نباید مسائل را از مردم مخفی کند، مخفی کاری از مردم معنایی ندارد.

حجت االسالم علیرضا سلیمی درباره مهم ترین بخش های وصیتنامه 
امام خمینی )ره( تاکید کرد: نکات ارزشمندی در وصیتنامه حضرت امام خمینی 
)ره( وجود دارد، رویکرد حضرت امام خمینی )ره( رویکردی مبتنی بر توجه به 
محرومین بود به همین دلیل است که مجلس یازدهم باید مجلس توجه به 
محرومین باشد. حضرت امام خمینی )ره( در وصیتنامه خود تاکید دارند که نباید 
از ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا غفلت کنیم که هرکه از این بزرگواران 
غفلت کند در آتش دوزخ الهی خواهد سوخت که اگر مجلس یازدهم این غفلت 
را داشته باشد حتما این وعده امام خمینی )ره( درباره ی آنها عملی خواهد شد.

وی ادامه داد: اعتقاد مورد توجه دیگر حضرت امام خمینی )ره( در این 
وصایا اعتقاد به اسالم ناب محمدی در مقابل اسالم آمریکایی بود که مسیر 
حرکت مجلس شورای اسالمی نیز باید با تاکید بر این گل واژه تعریف شود. 
حضرت امام خمینی )ره( از هیمنه پوشالی ابرقدرت ها هراسی نداشت به همین 
باید مجلسی پویا و  نباید مجلسی منفعل باشد، بلکه  دلیل مجلس یازدهم 
فعال را شاهد باشیم. اگرچه این به معنای جنگ با کشورهای جهان نیست 

ولی انفعال هم قطعا آسیب زا خواهد بود.
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه امام خمینی 
)ره( به والیت مطلقه فقیه معتقد بودند، تصریح کرد: افرادی که صرفا نام 
والیت فقیه می برند ولی در عمل کار دیگر می کنند قطعا مسیری جداگانه از 
مسیر امام خمینی )ره( پیش می برند به همین جهت است که مجلس یازدهم 
باید التزام عملی به این مهم داشته باشد. حضرت امام خمینی )ره( معتقد بود که 
اسالم برای حاکمیت و حکومت است. افرادی که مانند نویسنده کتاب »راه طی 
شده« می اندیشند قطعا با مبانی فکری حضرت امام خمینی )ره( فاصله دارند.

نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: امام )ره( 
معتقد بودند که ملت و مردم در همه امور باید در میدان باشند. دولت و مجلس 
شورای اسالمی نباید کاری کنند که مردم از صحنه منزوی شوند، چرا که قدرت 
اصلی کشور حضور مردم در همه صحنه ها است. حضرت امام خمینی )ره( 
اعتقاد داشت مسئولین نباید از معنویت فاصله بگیرند. اشاره ایشان به مباحثی 
همچون قرآن، نهج البالغه و صحیفه سجادیه در وصایا به این معنی است که 
مسئولین نظام جمهوری اسالمی ایران باید در این حوزه پیش قراول باشند.

پیشرفت کشور در گرو پرهیز از اختالفات است
طبق  برسیم  پیشرفت  به  می خواهیم  اگر  گفت:  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
فرمایش امام خمینی باید از اختالفات پرهیز کنیم و با هم همدل و متحد شویم.

حمیدرضا طیبی در نشست تخصصی جامعه، مردم و آسیب های اجتماعی از 
منظر امام خمینی )ره(، گفت: مقام معظم رهبری بیان داشتند که این انقالب بدون 
امام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست که به واقع همین طور است.

وی تاسیس جهاد دانشگاهی را محصول اندیشه امام و خودباوری جوانان 
انجام کارهای بزرگ در حوزه های  ایجاد جهاد دانشگاهی و  افزود:  دانست و 
علمی، فناورانه و فرهنگی حاصل خودباوری است که امام خمینی در جامعه و 

جوانان ایجاد کرد.
طیبی خاطرنشان کرد: امام خمینی در عمل نشان دادند اگر بخواهیم به 
باورهایمان ایمان داشته باشیم، خداوند بر اساس رحمتش کمک مان می کند. 
منابع مادی و استعدادهای انسانی در اختیار داریم فقط کافی است به باور برسیم 
و کارهای بزرگ انجام دهیم کاری که جوانان این مرز و بوم در جهاد دانشگاهی 

انجام دادند.
رئیس جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: امروز هیچ مشکلی در حوزه های 
علمی، فناورانه و فرهنگی نداریم اگر مشکلی هم وجود دارد حاصل ناباوری و 

اعتماد نکردن به جوانان است.
وی متذکر شد: اگر می خواهیم به پیشرفت برسیم باید طبق فرمایش امام 

از اختالف ها پرهیز کنیم و با هم همدل و متحد شویم.

باید کاری کنیم که مردم به لوازم خانگی تولید داخلی
 اعتماد کنند

مدیرکل نظارت بر امور قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات درباره شیوه مبارزه 
با قاچاق لوازم خانگی گفت: تا زمانی که ذائقه و درخواست به سمت کاالهای 
خارجی است، شاهد قاچاق لوازم خانگی خواهیم بود و باید کاری کنیم تا مردم 

به لوازم خانگی تولید داخلی اعتماد کنند.
عبدالمجید اجتهادی مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال و ارز 
سازمان تعزیرات حکومتی در گفت وگوی تلفنی با برنامه »بدون خط خوردگی« 
رادیو گفت وگو در خصوص قاچاق لوازم خانگی و آمار ارائه شده درباره میزان 
قاچاق لوازم خانگی در کشور اظهار کرد: آماری که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
ارائه می دهد، حتی کمتر از آمارهایی است که توسط اتحادیه ها و انجمن های 

صنفی تولید کننده لوازم خانگی ارائه می شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار ارائه شده، نیمی از لوازم خانگی مصرف 
شده در کشور قاچاق محسوب می شوند، عنوان کرد: در پرونده های ورودی به 
سازمان تعزیرات، موضوع قاچاق لوازم خانگی جزو سه ردیف نخست است و این 

نشان از حجم زیاد کاالهای قاچاق لوازم خانگی است که وارد کشور می شود.
تعزیرات  ارز سازمان  و  قاچاق کاال  امور  بر  نظارت  و  پیشگیری  مدیرکل 
به  سامسونگ  و  ال جی  کره ای  شرکت  دو  که  زمانی  از  کرد:  بیان  حکومتی 
تحریم های آمریکایی پیوستند و کاالهایشان به صورت قانونی وارد کشور نشده 
با توجه به ذائقه هایی که در مردم در این سال ها نسبت به این کاالها  است؛ 

ایجاد شده است، تعداد زیادی خواهان این کاالها هستند.
اجتهادی با اشاره به شیوه های قاچاق کاالی لوازم خانگی اظهار کرد: افراد 
قطعات مختلف لوزام خانگی مانند یخچال را جداگانه وارد کشور کرده و به اسم کار 
تولیدی آن ها را سر هم می کنند. تعدادی تولید کننده نیز تحت نام ها و برندهایی 

این قطعات و لوازم خانگی را سر هم می کنند و حتی می سازند.
وی درباره شیوه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی تصریح کرد: تا زمانی که 
ذائقه و درخواست به سمت کاالهای خارجی است، شاهد قاچاق لوازم خانگی 
خواهیم بود و باید کاری کنیم تا مردم به لوازم خانگی تولید داخلی اعتماد کنند.

تعزیرات  ارز سازمان  و  قاچاق کاال  امور  بر  نظارت  و  پیشگیری  مدیرکل 
حکومتی با اشاره به تقاضایی که برای کاالی خارجی در حوزه لوازم خانگی در 
تولید داخل و  از  لوازم خانگی به جهت حمایت  کشور وجود دارد، گفت: ورود 
همچنین به دلیل مشکالت ارزی را ممنوع اعالم کردیم، اما وقتی نیاز به مصرف 
در بازار برای کاالهای داخلی وجود دارد، از بعضی از کشورها به صورت قاچاق 

لوازم خانگی وارد کشور می شود.
اجتهادی عنوان کرد: در حالی  که محصوالت برند کره ای و ژاپنی ایران 
استان های  در  ملوانی  و  مرزنشینی  تسهیالت  عنوان  تحت  کرده اند،  تحریم  را 
مرزنشینی، اجازه ورود به برخی از لوازم خانگی داده ایم در صورتی که واردات 

کاالهای خانگی ممنوع است.

در سال جهش تولید شاهد تحوالت اساسی خواهیم بود
مدیر کل زندان های استان تهران در بازدید از ندامتگاه ورامین گفت: ارتقای 
فعالیت های تربیتی، فرهنگی، رفاهی، بهداشت و درمان و اشتغال مددجویان 

اولویت اصلی اداره کل زندان های استان تهران است.
و  بررسی وضعیت مددجویان  به منظور  سید حشمت اهلل حیات الغیب  که 
بازدید از پروژه های عمرانی در ندامتگاه ورامین حضور یافته بود، گفت: رسالت 
مجموعه سازمان زندان ها تربیت افراد بزهکار و مهیا نمودن بستری جهت بازگشت 

سازنده آنان به اجتماع است.
وی  ادامه داد: ارتقای فعالیت های تربیتی، فرهنگی، رفاهی، بهداشت و درمان 
و اشتغال مددجویان اولویت اصلی اداره کل زندان های استان تهران است و 
اجرای این امر تنها با صرف هزینه، وقت و استفاده از ابزار و دانش متخصصان، 

اقدامات تربیتی محقق خواهد شد.
حیات الغیب با تأکید بر ضرورت تالش جهادگونه در زندان ها و رسیدن 
به اهداف متعالی سازمانی تصریح کرد: طی سال ۹۸ تحوالت اساسی و بنیادین 
در سطوح اقدامات رفاهی، عمرانی، فرهنگی، بهداشت و درمان و اشتغال ایجاد 
گردیدکه نتیجه آن موجب دگرگونی مراکز تامینی و تربیتی استان  تهران در 

این بازه زمانی کوتاه شد.
مدیر کل زندان های استان تهران همچنین  ضمن اشاره به تأثیر باورهای 
دینی و عقیدتی در رشد فکری و اخالقی زندانیان اظهار داشت: ایجاد محیط 
شاداب و زیباسازی اماکن موجب ارتقای انگیزه تربیتی و خودسازی در زندانیان 

می شود که بر اساس آن مسیر بازگشت سالم به جامعه روشن تر می  گردد.
حیات الغیب در ادامه از تالش های شبانه روزی مدیر ندامتگاه ورامین و 
مجموعه پرسنل آن مرکز تشکر کرد و افزود: روند رو به رشد ندامتگاه ورامین 
سرعت بیشتری به خود گرفته و در سال جهش تولید شاهد جهش و تحوالت 

اساسی در تمام مراکز و زندان های استان تهران خواهیم بود.

شورای هماهنگی جبهه اصالحات عملکرد مجلس دهم و شورای 
شهر تهران را بررسی می کند

دبیرکل حزب اراده ملت گفت: ارزیابی عملکرد جریان اصالحات در مجلس 
دهم و شورای شهر تهران و آسیب شناسی درون گروهی اقدامات مان را در دستور 

کار شورای هماهنگی جبهه اصالحات قرار داده ایم.
احمد حکیمی پور با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات در سال ۹۹ اظهار کرد: ۲۲ نماینده از احزاب و تشکل های اصالح طلب 
در این نشست حضور داشتند که در آستانه سالگرد رحلت امام خمینی یاد رهبر 
فقید انقالب و نیز مرحوم محمدرضا راه چمنی که در سال گذشته بر اثر ابتال به 

کرونا درگذشت، گرامی داشتیم.
وی با اشاره به دستور جلساتی که از قبل در شورای هماهنگی وجود داشت 
و پیگیری آنها در این جلسه، تاکید کرد: دستوراتی که از قبل وجود داشت باید 
تعیین تکلیف می شد. اینکه مجمع عالی اصالحات و روند تشکیل آن چطور پیش 
برود و نیز موضوع آسیب شناسی درون جریانی که به آن پرداختیم و مقرر شد تا 

به طور جدی این موضوع را دنبال کنیم.
دبیرکل حزب اراده ملت ادامه داد: اینکه شورای عالی اصالح طلبان به چه 
صورت کار خود را ادامه دهد و آیا کارش ادامه پیدا کند یا نه نیز از جمله مواردی 

بود که در این جلسه مطرح شد.
حکیمی پور افزود: در کنار این موارد، مسائل سیاسی روز و بحث مجلس 
هم مطرح شد و پیشنهاداتی داده شد که در جلسات بعدی به آن در کمیته های 

مربوطه رسیدگی شود.
دبیرکل حاما در پایان تاکید کرد: ارزیابی و آسیب شناسی جریان اصالحات 
که  شهرهایی  سایر  و  تهران  شهر  شورای  و  دهم  مجلس  عملکرد  شامل 
بررسی شده  موارد  دیگر  از  نیز  داشته اند  را  اعضا  اکثریت  آن  در  اصالح طلبان 

در این جلسه بود.
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حقوق سربازان ۲۰ درصد اضافه شد
افرادی که غایب هستند و سن باالیی دارند و ارزش اعزام به سربازی ندارد، حل 
شود. االن برعکس شد و چند ده هزار نفر سال گذشته به غایبین ما اضافه شد. به همین 
دلیل به شدت با این طرح مخالف هستیم و به هیچ عنوان هم تمدید نمی شود چون اثر 

مثبتی نداشته است.
رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح از افزایش حقوق ۲۰ درصدی 
کنکوری  و  غایب  مشموالن  برای  خبرهای خوشی  زودی  به  گفت:  و  داد  خبر  سربازان 

اعالم می شود.
امیر دریادار دوم غالمرضا رحیمی پور در گفت وگو با مهر اظهار کرد: شیوع بیماری ها 
در پادگان ها کمتر است چون بهداری ها فعال تر هستند، همه پادگان ها پزشک دارند و تمامی 
سربازها معاینه می شوند و به دارو و امکانات دسترسی آسان دارند، و البته که یگان های 

نظامی آماده باش هستند.
وی افزود: طبق آخرین آمار ۵4 نفر از سربازان به کرونا مبتال شدند و به غیر از این 
تعداد شیوع خاصی در پادگان ها نداشتیم و بیماری کنترل شد و مشکلی در هیچ مرکز 

آموزشی دیده نشد.
رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: خوشبختانه بیماری در 
پادگان ها مخصوصًا در حوزه مراکز آموزشی سرباز کنترل شده است. فاصله اجتماعی رعایت 
می شود، مراکز تجهیز و توجیه شدند، سربازان هم جوان و قدرتمند هستند و بیماری در این 

سنین کمترین فراگیری را دارد. خوشبختانه در این موضوع اتفاق خاصی رخ نداده است.
* افزایش حقوق ۲۰ درصدی سربازان

امیر رحیمی پور با اشاره به افزایش حقوق سربازان طی سال جاری گفت: افزایش 
حقوق مطابق قانون انجام می شود و باید دولت بودجه آن را واریز کند. امسال به جد به 
این مساله وارد شدیم و درخواست کردیم تا در قانون بودجه به ما مبلغی را برای افزایش 

حقوق اختصاص دهند تا پرداخت حقوق مطابق قانون را بتوانیم داشته باشیم.
وی ادامه داد: اما به خاطر مشکالتی که برای دولت در بحث تأمین اعتبار ایجاد شد 
موفق نشدیم اعتبار را از دولت بگیریم و به همین دلیل ستاد کل عالوه بر ۲۰ درصدی که 
مصوب شد به طور میانگین تا ۸۰ هزار تومان به حقوق تمامی کارکنان وظیفه از اعتبارات 

ستاد کل اضافه گردید و حداقل حقوق یک سرباز عادی 334 هزار تومان است.
* توضیحات در مورد ضابطه عدم اجباری بودن تراشیدن مو

امیر رحیمی پور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سال گذشته عنوان 
شد دیگر نیازی نیست سربازان کچل کنند، اما گویا در تمامی پادگان ها این موارد رعایت 
نمی شود، چرا چیزی که ضابطه شده است، اجرا نمی شود، گفت: این ضابطه تدوین است 
یعنی اینکه دلبخواهی نیست و الزم االجرا است اما در مورد کچلی مطلبی که گفته شد 

یک بازه وجود داشت یعنی بین ۵ نمره فاصله داشته است. برخی یگان ها حداقل را 
رعایت کردند و برخی حداکثر را رعایت کردند. برخی یگان ها رزمی هستند و آموزشی 
دارند و انتظار دارند سربازان فعالیت بیشتری داشته باشند به همین دلیل حداقل را 
رعایت کردند و از سربازان می خواستند تا جایی که می شود موهایشان را کوتاه کنند.

وی ادامه داد: اما این را بگویم که اگر جایی سربازی شکایت داشت به عنوان 
تخلف آن را بررسی می کنیم و اگر محرز شد با آن برخورد خواهد شد.

* ۵۰ درصد سربازان بومی هستند
رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه موضوع بومی سازی برای سربازان تا چه میزان اجرا می شود، گفت: سعی داریم 
تا جایی که می شود موضوع بومی سازی را در سربازی رعایت کنیم ولی نمی توان 
گفت که به صورت صد در صدی بومی سازی در سربازی اجرا می شود چرا که برخی 
یگان ها با شهرها فاصله دارند و یا وسط بیابان هستند یا مراکز آموزش خاص هستند.

امیر رحیمی پور بیان کرد: االن در حال حاضر نصف سربازان ما بومی هستند 
و اینکه بخواهیم تمام سربازان را ۱۰۰ درصد بومی کنیم امکان پذیر نیست. چون 

پراکندگی جغرافیایی کشور ما متناسب با پادگان ها نیست.
وی با اشاره به موضوع کرونا و تعویق در برگزاری آزمون ها و نگرانی مشموالنی 
که قصد شرکت در آزمون را داشتند، گفت: این مشکل را سازمان سنجش منعکس کرده 
است و تا ده روز آینده بررسی می کنیم و خبر می دهیم. البته برای کنکوری های دیپلمه 
)سراسری( مشکلی نداریم. سایر امتحانات سراسری متعاقبًا بررسی و اعالم می شود.

با وزارت علوم و  باید  و  بررسی است  قابل  این موضوع  پور  به گفته رحیمی 
وزارت بهداشت جلسات مشترکی گذاشته شود تا بتوان کمکی به این مشموالن کرد.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از راه اندازی یک راه ارتباطی 
با سربازان خبر داد که در این درگاه سربازان واقعی بتوانند مشکالت خود را مستقیم 

با اداره سرباز در میان بگذارند و پاسخ خود را دریافت کنند.
* طرح خرید خدمت به هیچ عنوان تمدید نمی شود

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان دارد دوباره بحث خرید خدمت 
مطرح شود یا نه، گفت: آن طرح به ما آسیب زیادی وارد کرد، سربازان غایب منتظر 
ماندند تا ۸ سالشان پر شود و خدمتشان را بخرند و به سربازی نیامدند و تعداد غایبین 
این طرح مسئله غایبین را حل کند. یعنی  برابر شد. در حالی که قرار بود  ما چند 
مشکل افرادی که غایب هستند و سن باالیی دارند و ارزش اعزام به سربازی ندارد، 
حل شود. االن برعکس شد و چند ده هزار نفر سال گذشته به غایبین ما اضافه شد. به 
همین دلیل به شدت با این طرح مخالف هستیم و به هیچ عنوان هم تمدید نمی شود 

چون اثر مثبتی نداشته است.
امیر رحیمی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه افرادی می گویند 
۸ سال غیبت ما پر شده است و االن متأهل هستیم و رفتن به سربازی برایمان مشکل 
است، آیا برای این افرادی برنامه ای ندارید، گفت: امکان تمدید این طرح وجود ندارد. 

اواًل این طرح تبعیض آمیز بود. ثانیًا آثار مثبتی برای ما نداشت.
رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان گفت: اگر تعداد 
غایبین ما که آن زمان دو میلیون و نیم بود و با اجرای این طرح تعداد غایبین به یک 
و نیم میلیون می رسید می گفتیم طرح خوبی است و حداقل غایبین را کم کرده است 
ولی االن غایبین ما دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شده است. البته برنامه هایی برای این 

افرادی که ذکر شد داریم که در زمان مناسب اعالم می شود.

امتحانات حضوری دانش آموزان پایه 
امتحانات  و  آغاز شده  از ششم خرداد  نهم 
نهایی نیز از ابتدای هفته آینده، ۱۷ خرداد 
آغاز می شود. رعایت پروتکل های بهداشتی 
برای برگزاری امتحانات مورد تاکید وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت بهداشت است 
از آن تخطی کرد دانش  و اگر مدرسه ای 
آموزان می توانند موارد را به مراجع مربوط 

گزارش کنند.
بدنی  تربیت  معاون  حمیدی،  مهرزاد 
و سالمت وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه در دو سه هفته گذشته و با مشخص 
شدن تصمیم نهایی کمیته ملی کرونا برای 
و  نهم  پایه  امتحانات  حضوری  برگزاری 
دوازدهم، جلسات مشترکی با مرکز سنجش 
آموزش وزارت آموزش و پرورش و وزارت 

شرایط  نهایت  در  و  شد  برگزار  بهداشت 
در  و  بررسی  حضوری  امتحانات  برگزاری 
قالب دستورالعمل و پروتکل های بهداشتی 

تدوین و به مدارس ابالغ شد.
وی افزود: برخالف سال های گذشته 
که همه رشته ها و گرایش ها هر روز و به 
برگزار  را  نهایی  امتحانات  فشرده  صورت 
روز  یک  امتحانات  امسال  اما  کردند  می 

مثال  عنوان  به  شود.  می  برگزار  میان  در 
روز  یک  در  نظری  رشته  امتحانات  برخی 
و امتحانات رشته  های دیگر در روز دیگر 

برگزار خواهد شد.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت 
خانواده  نگرانی  درباره  پرورش  و  آموزش 
ها مبنی بر عدم رعایت قواعد بهداشتی از 
سوی همه مدارس، اظهار کرد: اگر شرایط 
بهداشتی در یک حوزه امتحانی رعایت نشد 
دانش آموزان می توانند موارد را به اداره کل 
ارزیابی عملکرد وزارتخانه و یا منطقه آموزش 

و پرورش مربوطه گزارش کنند.
نکات  برخی  از  هایی  مثال  حمیدی 
بهداشتی  دستورالعمل  در  مندرج  ضروری 
برگزاری امتحانات ذکر کرد و گفت: به عنوان 
مثال فاصله بین صندلی ها از همه جهات 

باید دو متر باشد و همه حوزه های امتحانی 
فقط  پروتکل  این  کنند.  رعایت  را  آن  باید 
مختص امتحانات نهایی نیست و اگر قرار 
باشد آزمون حضوری دیگری همانند آزمون 
ورودی مدارس سمپاد برگزار بشود باید آن 

ها را رعایت کرد.
وی افزود: همچنین دانش آموزان بعد 
از ورود به مدرسه نباید تجمع کنند و باید از 

همدیگر فاصله بگیرند.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت 
مسئول  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش 
اجرای پروتکل بهداشتی برگزاری امتحانات، 
امتحانی است  مدیر مدرسه و رئیس حوزه 
گفت: نظارت بر حسن اجرای پروتکل ها نیز 
به روسای مناطق و همین طور نمایندگان 

وزارت بهداشت واگذار شده است. 

عدم رعایت بهداشت در مدارس را اطالع دهید

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از اجرای3۲۰ 
هزار ساعت آموزش مجازی )منزل محور و فرد به فرد( توسط 

۲۲ هزار و۵۰۰ نفر از کادر اداری، مدیران و معلمان خبرداد.
سید جواد حسینی در نشست شورای راهبری سازمان 
فعالیت های آموزشی  تشریح  به  استثنایی  پرورش  و  آموزش 
صورت گرفته شده در ایام کرونا پرداخت و گفت: اجرای3۲۰ 
هزار ساعت آموزش مجازی )منزل محور و فرد به فرد( توسط 
۲۲ هزار و۵۰۰ نفر از کادر اداری، مدیران و معلمان آموزش و 
پرورش استثنایی، تشکیل ۱۰ هزار گروه مجازی در ۲ هزار مدرسه 
استثنایی و مدارس تلفیقی، ایجاد پایگاه و مدرسه مجازی در ۷ 
استان، تهیه و تدوین 4 فیلم ۱۰۰ واژه و عبارت به زبان اشاره 
وآموزش و مشاوره  از طریق مراکز راهنمایی و مشاوره  و ۷4۱ 
مرکز مشکالت ویژه یادگیری  از جمله فعالیت های آموزش و 

پرورش استثنایی در ایام کروناست.
وی افزود: آموزش به بیش از 4۲ هزار دانش آموز تحت 
پوشش طرح تلفیقی- فراگیر، ایجاد پارلمان مجازی معلمان و 
پارلمان مشورتی مجازی اولیاء، آموزش به ۹۰ هزار نفر از اولیا 
از طریق ۲۵ هزار ساعت مشاره تلفنی و برگزاری ۲ هزار و 4۷۶ 

ساعت آموزش نکات بهداشتی از دیگر فعالیت ها است.
حسینی با بیان اینکه پس از راه اندازی شبکه آموزشی شاد 
تمرکز سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز بر ارائه آموزش ها در 

این شبکه قرار گرفت اظهار کرد: کارگروهی در ستاد و آموزش و 
پرورش استثنایی برای نظارت، بهبود کمی و کیفی آموزش در 
شبکه شاد تشکیل شده است و در همین راستا ۵ استودیو ضبط 
فیلم و صدا در استان های کشور جهت تولید محتوای آموزشی 

استاندارد راه اندازی شده است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان آمار 
تحلیلی فعالیت آموزش و پرورش استثنایی در شبکه شاد اظهار 
کرد:  تمامی ۲ هزار و۷۵۰ مدرسه استثنایی ثبت شده در سناد 

عضو شبکه شاد شده اند و 44 هزار و ۷۶۰ معلم درس از ۶۰ 
هزار و ۹۵ معلم درس ثبت شده در سناد معادل ۷3.4 درصد 

معلم درس ها عضو شبکه شاد شده اند.
قم،  کرمانشاه،  خراسان شمالی،  استان های  افزود:  وی 
بوشهر، چهار محال بختیاری و خوزستان به ترتیب بهترین 

عملکرد در عضویت معلم  درس در شبکه شاد را داشته اند.
حسینی با اشاره به تعداد کالس درس های تشکیل شده در 
شاد افزود: از ۱۱ هزار و 3۵۶ کالس درس ثبت شده در سناد۹ 
هزارو۷۶۰  کالس درس معادل ۸۵.۹ درصد در شاد تشکیل 
شده است و استان های خوزستان، همدان، البرز، قم، کرمانشاه 

و لرستان  به ترتیب بهترین عملکرد در این زمینه را داشته اند.
وی افزود: از ۶۸ هزار و ۸۰4 دانش آموز ثبت شده در سناد  
34 هزار و ۸۶۵ دانش آموز استثنایی معادل با ۵۰،۷ درصد عضو 
شبکه شاد شده اند که استان های همدان، خوزستان، خراسان 
شمالی، لرستان و هرمزگان بهترین عملکرد را در این زمینه 
داشته اند. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: مدارس 
دوره اول و دوم متوسطه و دوره ابتدایی با حداکثر درصد به شبکه 
شاد پیوسته اند و دوره دوم متوسطه در مولفه های »کالس درس« 
و »تعداد دانش آموز« رتبه اول را دارد که این نشان از اهمیت 
معلمان در ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان جهت شرکت 

در کنکور و دریافت دیپلم می باشد.

فعالیت های آموزش و پرورش استثنایی در ایام کرونا



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1472- سه شنبه 13 خرداد 41399 انرژی اقتصاد- 

در حالیکه به دستور بانک مرکزی باید 
در  اشخاص  قرض الحسنه  وام های  اقساط 
فاصله سه ماهه اسفند تا پایان اردیبهشت ماه 
به تعویق می افتاد و هیچ جریمه  دیرکردی 
پایان  با  اکنون  نمی گرفت،  تعلق  آن  به 
مهلت تعیین شده برخی بانک ها مشتریان را 
جریمه کرده و خواستار پرداخت اقساط معوق 
شدند. در این شرایط اگر قرار بود بانکی به 
تعهد خود پایبند نباشد، نباید با اطالعیه های 
رنگارنگ مشتری را سرگردان کرده و تحت 

فشار مالی قرار دهد.
در جریان شیوع ویروس کرونا در پایان 
گرفت  تصمیم  مرکزی  بانک  گذشته،  سال 
به  که  بانک ها  مشتریان  از  حمایت  برای 
دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی برخی مشاغل 
امکان تأمین هزینه های خود را نداشتند اقساط 
وام ها را به تعویق بیاندازد؛ به طوری که کسب 
و کارها تقریبا تمامی وام ها مشمول تعویق شد 
نیز وام های قرض الحسنه  برای اشخاص  و 

امکان تعویق سه ماهه داشت.
در جریان اجرای این دستورالعمل که 
از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابالغ شد و 
عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی 
- نیز بارها بر اجرای آن تأکید داشت، شاهد 
آن بودیم که برخی بانک ها سرپیچی کردند و 
در ماه اول اقساط از حساب مشتریان کسر شد. 
در پی اعتراضاتی که وجود داشت رئیس کل 
بانک مرکزی دستور داد بانک ها ضمن اجرای 
دستورالعمل، هر آنچه از حساب ها برداشت 
کرده اند مجددا به حساب مشتری برگردانند.

بانک ها قسط معوق و جریمه را باهم 
می خواهند!

در حالی در پایان اردیبهشت ماه زمان 
سه ماهه تمام شد و باید مشتریان از خردادماه 
پرداخت اقساط را از سر بگیرند که بررسی های 
دریافتی  گزارش های  همچنین  و  میدانی 
ایسنا، نشان می دهد برخی دارندگان وام های 
و  شده   مواجه  مشکالتی  با  قرض الحسنه 
تحت فشار مالی قرار گرفته اند. از جمله اینکه 
صاحب وام  که در سه ماه گذشته اقساط را 
پرداخت نکرده،  در زمان پرداخت قسط خرداد 
با درخواست بانک برای پرداخت جریمه سه 
ماهه گذشته به دلیل عدم پرداخت قسط ها 
روبرو است، در حالی که طبق دستور بانک 
مرکزی نباید در این سه ماه قسطی دریافت 
می کردند و مشمول هیچ جریمه دیرکردی 

نیز نمی شد.

برخی از دارندگان وام قرض الحسنه در 
یکی از بانک ها که این روزها در جریان ادغام 
نیز قرار دارد، می گویند ما براساس اطالعیه ای 
که این بانک به استناد بخشنامه بانک مرکزی، 
 روی سایتش قرار داده بود درخواست امهال 
نتیجه  به  اکنون  اما  کردیم  ثبت  را  اقساط 
اقساط سه  پرداخت  درخواست  با  و  نرسیده 
ماهه به همراه جریمه گذشته مواجه هستیم.

به گفته این مشتریان، پیگیری هایی که 
برای امهال وام انجام داده اند از سوی بانک 
مربوطه به جایی نرسیده و در نهایت با این 
پاسخ همراه بوده که »تا کنون برای کسی 

اعمال نشده است”.
ابالغ  با  مرکزی  بانک  اعالم  بانک: 

فرق داشت
این در حالی است که پیگیری ایسنا از 
بانک مذکور نیز با این توضیح همراه شد که در 
بخشنامه بانک مرکزی گفته نشده که تمامی 
اشخاص شامل می شوند و آنچه از سوی بانک 
مرکزی اعالم شده با آنچه به بانک ها ابالغ 
شده متفاوت است، از این جهت باید دارندگان 

وام قرض الحسنه اقساط را واریز می کردند.
به گفته مشتریانی که اکنون سرگردان 
شده اند، اگر قرار بود بانک به تعهد خود پایبند 
نباشد و دستورالعمل بانک مرکزی را زیر پای 
بگذارد چه دلیلی داشت که با اعالم رسمی، 
موجب به تعویق افتادن اقساط شود، ما در 
همان ابتدا هر ماه قسط را پرداخت می کردیم 
نه اینکه اکنون جریمه بدهیم و ناچار باشیم 
سه ماه را به طور یکجا چند میلیون بپردازیم 

که این بسیار سخت تر خواهد بود.
تهدید به کسر از حساب ضامن!

برخی دارندگان وام های قرض الحسنه 

ازدواج نیز با این مشکل مواجه اند و می گویند 
حتی بانک آن ها را تهدید کرده که »اگر قسط 
عقب افتاده را پرداخت نکنند از حساب ضامن 
این  که  حالی  در  شد«،  خواهد  کسر  آن ها 
افراد نیز به استناد دستورالعمل بانک مرکزی 
و اطالعیه بانک درخواست امهال را اعالم و 

قسط را پرداخت نکرده اند.
انتخاب  مشتری  را  حساب  از  کسر 

کرده است
 موضوع کسر قسط از حساب مشتری 
نیز که ماجرای خود را داشته است و از همان 
ابتدا برداشت ها شروع شد و مشتری شاهد 
بود که قسط از حسابش کسر می شود. در 
این رابطه  بانک ها می گویند وقتی مشتری 
درخواست وام را ارائه داده است خود تائید 
کرده که قسط در هر ماه از حسابش کسر 
ادامه  روال  این  هم  اساس  این  بر  و  شود 

داشته است.
قابل  چندان  بانک ها  توجیه  این  اما 
قبول نیست. به هر صورت بانک می داند که 
در شرایط  نباید  بانک مرکزی  طبق دستور 
خاص مشتری قسطی دریافت شود و بدون 
نشدن  مشخص  زمان  تا  و  وی  از  اطالع 
در  را  امکان  این  امهال  درخواست  وضعیت 
خود  شرایط  که  می داد  قرار  مشتری  اختیار 

را مشخص کند.
بانک هایی که با مردم راه آمدند

اما در این بین بانک هایی هستند که 
با رعایت ضوابط و بخشنامه بانک مرکزی با 
احترام به مشتری، دست به کسر از حساب وی 
و یا تهدید برای جریمه و برداشت از حساب 
ضامن نزده اند، بلکه با ارسال پیامک امکان 
انتخاب امهال و یا غیر آن را فراهم کرده و با 

مجوز مشتری عمل کرده  اند؛ موضوعی که 
می توانست از سوی تمامی بانک ها انجام شود.

همچنین برخی بانک ها با توجه به اینکه 
مشتری درخواست امهال ارائه نکرده بود، در 
حساب  در  منابعی  اگر  شده  تعیین  ماه  سه 
ولی  می کردند  برداشت  ان  از  بود  مشتری 
اگر هم نبود، نه جریمه ای اعمال کردند و نه 
درخواست واریز اقساط عقب افتاده را داشتند و 
بعد از زمان سه ماهه با ارسال پیامک از صاحب 
وام خواسته اند که از خردادماه به روال سابق 

اقساط را پرداخت کند.
بانک مرکزی: شکایات را اعالم کنید

برخی  برای  که  سختی  شرایط  با 
شده  ایجاد  الحسنه  قرض  وام  دارندگان 
است، پیگیری از بانک مرکزی با این توضیح 
همراه شد که »باید اقساط سه ماهه به پایان 
دوره منتقل شود و از این رو مشتریانی که با 
مشکل مواجه شده اند، موارد را در سامانه ثبت 
شکایت بانک مرکزی ثبت کنند تا بانک مورد 

پیگیری قرار دهد”.
نظری  اختالف  با  ظاهرا  مجموع،  در 
بانک  و  بانک ها  بین  بخشنامه  اجرای  در 
مرکزی وجود دارد، برخی مشتریانی که تصور 
می کردند در شرایط سخت کرونایی و افزایش 
هزینه و کاهش درآمد، می توانند با به تعویق 
را  تا حدی هزینه های خود  اقساط  انداختن 
مدیریت کنند، اکنون به بن بست خورده اند 
و ناچار به پرداخت چهار قسط هستند که به 
چند میلیون می رسد و می تواند معادل یا بیشتر 

از درآمد یک ماه شخص باشد.  
دارد  وجود  انتظار  این  حاضر  حال  در 
که بانک مرکزی که برای حمایت از مردم 
نسبت به تعویق اقساط وام اقدام کرده و البته 
بخشی نیز از این امتیاز استفاده کردند، موارد 
تخلف را نیز مورد پیگیری قرار داده و فشار 
ایجاد شده برای مشتریان را بردارد، این در 
حالی است که اگر اقدامی نشود تمامی کسانی 
که اقساط خود را پرداخت نکرده اند و درگیر 
بانک هایی هستند که زیر بار بخشنامه بانک 
مرکزی نمی روند، در ماه جاری تحت فشار 

مالی سنگینی قرار خواهند گرفت.
در عین حال که این شرایط می تواند 
اعتماد مردم به نظام بانکی را بیش از گذشته 
استناد  به  که  جایی  دهد؛  قرار  تاثیر  تحت 
دستورالعمل بانک مرکزی قسط خود را به 
تعویق انداخته اند اما با واکنش متفاوت بانک ها 

مواجه شده اند.

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ملل با هدف افزایش سرمایه
مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری ملل  در ساعت ۱۰ صبح 

روز یکشنبه ۱۱ خردادماه با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، در این جلسه پس از 
انتخاب اعضای هیات رئیسه ابتدا جناب آقاي مهندس رسولی نائب رئیس 
هیات مدیره ورییس مجمع با ارائه گزارشی از فرایند مراحل افزایش سرمایه 

اظهار داشت: افزایش سرمایه موسسه با هدف بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک هاي 
موجود و استفاده از حداکثر ظرفیت هاي موجود موسسه و افزایش توان فعالیت هاي سود آوري 

موسسه صورت می پذیرد که می تواند ثمرات ارزشمندی را به دنبال داشته باشد.
در ادامه این نشست که با حضور بازرس و حسابرس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، و با حضور اکثریت سهامداران موسسه برگزار شد، حجت االسالم و المسلمین جوادی مدیر 
عامل موسسه اعتباري ملل ضمن قدردانی از همراهی و همیاری سهامداران و آرزوی سالمتی 
برای تک تک مردم شریف ایران و گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی )ره( و شهدای 
گرانقدر کشور جمهوري اسالمی ایران بویژه سردار دلها شهید سپهبد سلیماني فرمودند: بدون 
تردید، دور نمای مدیران موسسه اعتباري ملل، بهبود وضعیت کفایت سرمایه و هدایت سرمایه 
ها در جهت عمران و آبادانی کشور و تبدیل آن به سرمایه های مولد است. به همین دلیل، با 
همراهی سهامداران گرامي برنامه افزایش سرمایه موسسه را در دستور کارقرار دادیم که به لطف 
خداوند متعال و همت شما سهامداران محترم و طی مراحل قانونی مراتب را عملیاتي خواهیم 
نمود با این اتفاق کفایت سرمایه بسیار خوبی را پیش رو خواهیم داشت. بدون شک، همیاری 

سهامداران قدرشناس، حسابگر و دقیق را نمی توان در این موفقیت نادیده انگاشت.
ایشان افزود: پس از اتمام ثبت این مرحله از افزایش سرمایه با اخذ مجوز از بانک مر کزی 
و بورس اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را در دستور کار قرار خواهیم داد و تمامی 

اطالعات را از طریق کدال به سمع و نظر سهامداران محترم می رسانیم 
وی افزود: اگر رشد اقتصادی خوبی را در کشور شاهد باشیم، هم قادر خواهیم بود تا کشور 
را به جایگاهی در خور شان این مردم خوب، همراه و پیرو رهبری عظیم الشان )حفظه اهلل( 
برسانیم و هم بتوانیم مشتی محکم بر دهان دشمنان این کشور که در طول 4۰ سال گذشته، 
بذر کینه و دشمنی کاشتند، بزنیم. دشمنانی که از هر ابزار و دسیسه ای براي ضربه زدن به نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ایران دریغ نورز یدند، ولی به لطف خداوند و همت مردم همیشه همراه، 

تمامی دسیسه ها در وجود خودشان شعله ور شد.
حجت االسالم و المسلمین جوادی در پایان گفت: از تمامی شما سهامداران که در جهت رشد 
و آبادانی کشور تالش می کنید و سعی دارید تا اقتصاد کشور را به ثبات برسانید قدردانی می کنم.

در پایان این جلسه، از حاضران در خصوص افزایش سرمایه ۶۵ درصدي رای گیری بعمل 
آمد که با موافقت حداکثري سهامداران به تصویب رسید. که با انجام آن، سرمایه موسسه از ۰۶۰/۶ 

میلیارد ریال به ۰۰۰/۱۰میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
الزم به ذکر است این جلسه به صورت زنده از طریق اینستاگرام موسسه پخش شد،

به مشتریان خدمات یکپارچه و یکسان ارائه خواهیم داد
چقازردی: مشتریان برای دریافت محصوالت خاص بانک های ادغامی، 

به نزدیک ترین شعبه اصلی راهنمایی خواهند شد
یک روز پس از ادغام نهایی در مراسم بازدید از شعب بانک حکمت 

ایرانیان تأکید کرد
 مدیرعامل بانک سپه گفت: تمامی شعب بانک سپه در سراسر کشور 

پس از ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در این بانک، خدمات پایه یکپارچه و یکسان به 
مشتریان عرضه می کنند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک، محمدکاظم چقازردی در حاشیه 
مراسم راه اندازی نخستین سامانه واسط کاربری بانک های ادغام شونده )ESB( در شعبه نوروز 
آفریقا، اظهار داشت: مشتریان برای دریافت سایرخدمات و محصوالت خاص بانک های ادغامی 

با راهنمایی شعب به نزدیک ترین شعبه اصلی راهنمایی خواهند شد.
چقازردی ضمن اشاره به اجرای مطلوب فرآیندهای ادغام بانک های وابسته به نیروهای 
مسلح در بانک سپه، تصریح کرد: اتمام موفقیت آمیز این پروژه بزرگ، افتخار ملی محسوب می شود.

وی به سابقه طوالنی بانک سپه در خدمات رسانی به نیروهای مسلح اشاره کرد و افزود: 
این بانک بعد از ادغام هم آماده خدمات رسانی به مشتریان بانک های ادغام شونده در چارچوب 
ضوابط و مقررات بانک مرکزی است. مدیرعامل بانک سپه با تأکید بر ضرورت جلب رضایتمندی 
مشتریان به ویژه نیروهای مسلح و خانواده های آنها، خاطرنشان کرد: بانک سپه ازلحاظ انضباط 
اداری و مالی از بانک های مطرح نظام بانکی کشور است و باید با وحدت رویه به تمامی مشتریان 

بانک سپه و بانک های ادغام شونده خدمات مطلوب و یکپارچه عرضه شود.
چقازردی ضمن اشاره به لزوم استفاده بهینه از توانمندی های کارکنان بانک های ادغام 
شونده، خاطرنشان کرد: نخستین بانک ایرانی برای تبدیل شدن به بزرگ ترین و کارآمدترین بانک 
از تجارب چند دهه مدیران و کارکنان خود و توانمندی های نیروهای جوان بانک های ادغام شونده 
به صورت مطلوب استفاده خواهد کرد.مدیرعامل بانک سپه به ضرورت رعایت اصول شایسته ساالری 
در واگذاری مسئولیت ها به افراد تأکید کرد و گفت: بر اساس ضوابط، شاخص های ارزیابی عملکرد 
و معیارهای معین، مسیر شغلی هر فرد در بانک سپه مشخص شده و کارکنان متعهد، متخصص و 

مسئولیت پذیر می توانند در بانک سپه مراحل ارتقای اداری را به تدریج طی کنند.
شایان ذکر است در این بازدید سید مهدی حسینی، عضو هیئت مدیره بانک سپه، توضیحاتی 

در خصوص کارایی و نحوه عمل سامانه واسط )ESB( ارائه کرد.

شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان وارد فرابورس شد
نماد  با  عام(  )سهامی  ایرانیان  گردشگری  نگین  اقتصادی  شرکت 

معامالتی » گنگین » از ۱۱ خرداد ماه جاری وارد فرابورس شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، به استناد ماده 3۶ 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و موافقت کمیته درج شرکت 
فرابورس ایران، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به عنوان سومین 

نماد معامالتی در فهرست اوراق بهادار تابلوی توافقی بازار سوم فرابورس ایران درج شد.سایر 
اطالعات شرکت مذکور شامل نماد معامالتی »گنگین«، گروه : هتل و رستوران و زیرگروه : 

هتل ها   اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه است.
همچنین صورت های مالی و سایر اطالعات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان 
از طریق شبکه کدال ) سیستم جامع اطالع رسانی ناشران _ سازمان بورس و اوراق بهادار ( 

در دسترس است.

در دیدار دکتر صالح آبادی از پژوهشکده پولی و بانکی مطرح شد:
بازگشت ارز حاصل از صادرات اولویت فعلی اقتصاد

دکترعلی صالح آبادی معتقد است نکته حائز اهمیت در سال ۹۹ 
بیش از سال گذشته، بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه 

تجاری کشور است.
دکتر علی صالح آبادی هفته گذشته، با حضور در ساختمان پژوهشکده 

پولی و بانکی، با دکتر شاپور محمدی رئیس این پژوهشکده دیدار کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران پس از بازدید از بخش های مختلف پژوهشکده 
در گفتگوی اختصاصی با ایبنا در مورد برنامه ریزی این بانک توسعه ای برای حمایت بیش از 
پیش از صادرکنندگان در سال ۹۹، گفت: با توجه به کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت،نکته 
حائز اهمیت در سال ۹۹ بیش از سال گذشته، بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه 

تجاری کشور است.
از  حاصل  ارز  بازگرداندن  چگونگی  مورد  در  مرکزی  بانک  تمهیدات  به  اشاره  با  وی 
صادرات غیر نفتی توسط صادرکنندگان اعم از ارائه ارز صادراتی به سامانه نیما و وارد کردن 
ارز در قالب اسکناس، گفت: از آنجاییکه اسکناس به میزان کافی در کشور وجود دارد، در این 
بخش، مشکالت کمتری داریم؛ به طور خاص صادرکنندگانی که ارز خود را به صورت حواله 
دریافت می کنند، ضروری است، حتما ارز خود را به منظور واردات مواد اولیه تولید و کاالی 

اساسی به سامانه نیما ارائه کنند.
صالح آبادی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک حامی صادرکنندگان، 
مقوله بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را در اولویت برنامه های خود قرار داده و به طور 

جدی از صادرکنندگانی حمایت می کند که ارز خود را وارد کشور می کنند.
به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز؛ بانک توسعه صادرات در ادامه سیاست نرخ های 
ترجیحی خود طی سالهای گذشته، امسال نیز از محل منابع بانک و منابع صندوق توسعه ملی، 

تسهیالت تلفیقی با نرخ ۱4 الی ۱4.۵ درصد به صادرکنندگان اعطا می کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه این گفتگو به حمایت این بانک از شرکت 
های دانش بنیان صادراتی اشاره کرد و گفت: اخیرا تفاهم نامه ای را با صندوق نوآوری و شکوفایی 
به امضا رسانده ایم و بر اساس برنامه های توافق شده، تسهیالتی با نرخ ۱۲ درصد در اختیار شرکت 
های دانش بنیان قرار خواهد گرفت؛ این تسهیالت به شرکت های دانش بنیانی که پتانسیل 

صادراتی دارند و در آینده می توانند در زمره صادرکنندگان کشور قرار بگیرند، اعطا می شود.
صالح آبادی به کمک بانک توسعه صادرات ایران به نقل و انتقاالت مالی صادرکنندگان 
و واردکنندگان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در شبکه صرافی بانک توسعه صادرات امکانات 
خوبی برای نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات از هر نقطه دنیا به نقطه دیگر، فراهم شده است؛ 
تعامالت بانک توسعه صادرات در قالب صرافی به صورتی شکل گرفته که توان جابه جایی حواله 

جات ارزی در اقصی نقاط دنیا را داریم.
علی صالح آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا در مورد عملیات بازار باز، گفت: طی عملیات 
بازار باز، نرخ سود بین بانکی، کاهش پیدا کرد؛ در حال حاضر نرخ بازار بین بانکی بعضا به ۹ -۸ 
درصد رسیده است؛ با توجه شرایط فعلی بازار بین بانکی، به دلیل اینکه بانک مرکزی به هدف 
خود در مورد نرخ سود رسیده، چندان نیازی به فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی وجود ندارد.

وی در مورد نرخ سود بانکی ۱۵ درصد در پاسخ به این سوال که »آیا این نرخ با شرایط 
اقتصادی فعلی کشور همخوانی دارد؟«گفت: طی جلسه شورای هماهنگی بانکهای دولتی و 
خصوصی در مورد اعمال نرخ سود بانکی۱۵ درصد و نرخ سود اوراق گواهی ۱۸ درصد، این 
مصوبه در حال اجرایی شدن است و بسته به تحوالتی که در آینده رخ خواهد داد، می تواند 

مورد بازنگری قرار بگیرد.
صالح آبادی گفت: در حال حاضر در بازار سرمایه نوسانات زیادی وجود دارد و مقایسه 
بازار پول و سرمایه چندان پذیرفته نیست؛ رشدها و کاهش هایی که در بازار سرمایه وجود دارد، 
این بازار را مبدل به بازار پرریسکی کرده و طیف هایی که در این بازار سرمایه گذاری کرده اند، 

ریسک های این بازار را پذیرفته اند.
وی یادآور شد: در بازار پولی، آنچه مهم است رابطه نرخ سود با تورم است، درست است 
که نرخ سود بازار بین بانکی در حال حاضر، کاهش پیدا کرده اما معتقدم بازنگری و تعیین نرخ 
سود سپرده ها، با تورم مرتبط است و صرفا نرخ بازده کوتاه مدت در بازار سرمایه و یا حتی 
کاهش نرخ سود بین بانکی لزوما نمی تواند مبنای دستکاری نرخ سود سپرده ها باشد و باید در 

این حوزه روندها مد نظر قرار بگیرند.

کاهش ۵۰ درصدی مشعل سوزی در پاالیشگاه ششم پارس جنوبی
مدیر پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: پاالیشگاه ششم مجتمع گاز 
پارس جنوبی در سال جاری با تکمیل بخش های مختلف تولید محصوالت خود را افزایش 
می دهد و اکنون شاهد تحقق ۵۰ درصدی کاهش مشعل سوزی ناشی توقف های اضطراری 

در پاالیشگاه ششم هستیم.
احمد ولی پوربا بیان اینکه برای افزایش تولید طرح های جدیدی در پاالیشگاه در دستور 
کار است، اظهار کرد: طرح هایی همچون بازطراحی و نصب کمپرسورهای جدید هوای واحد 
بازیافت گوگرد، بازطراحی شبکه گاز سوخت و استفاده از گازهای احیا و فلش واحدهای تصفیه 
گاز مایع )ال پی جی( که با کاهش مصرف گاز به افزایش تولید گاز صادراتی منجر می شود، 
استفاده از فناوری نانو در ارتقای عملکرد فرآیند شیرین سازی گاز و افزایش ظرفیت جذب 
آمین که به افزایش کیفی و کمی محصول گاز صادراتی و اتان منجر می شود، افزایش کیفی 
و کمی محصوالت پروپان و بوتان و افزایش حجم ذخیره سازی عملیاتی تانکرهای میعانات 

گازی و ال پی جی برای افزایش تاب آوری پاالیشگاه در دستور کار قرار دارد.
پروپان،  محصول  ذخیره سازی  واحد  تبرید  سیستم  دوم  کمپرسور  راه اندازی  وی 
تعویض کاتالیست های واحدهای بازیافت گوگرد برای افزایش بازده تولید محصول گوگرد، 
راه اندازی کمپرسورهای بازیابی گازهای Off Gas در واحدهای تثبیت میعانات گازی و 
رفع پانچ های اساسی و مهم پاالیشگاه از دیگر طرح های پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس 

جنوبی برای امسال برشمرد.
مدیر پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به شناسایی عوامل مهم و مؤثر 
در روند تولید، تصریح کرد: از آنجایی که عمده ترین عامل تأثیرگذار بر ناپایداری و عدم تحقق 
محصول پاالیشگاه، توقف های اضطراری ناشی از عوامل مختلف است، پاالیشگاه ششم با 
طراحی و استقرار سامانه ثبت، پایش و کنترل توقف های اضطراری ESIMS، مبادرت به 
پایش بسیار دقیق تر عوامل مؤثر بر توقف های اضطراری و اجرای برنامه های مدون برای 
رفع این مشکالت کرده، به گونه ای که در سال ۹۸ نسبت به ۶ ماهه دوم سال ۹۷، بالغ بر ۵۰ 
درصد کاهش مشعل سوزی ناشی توقف های اضطراری در پاالیشگاه ششم تحقق یافته است.

ولی پور افزود: بر همین مبنا ضمن شناسایی عوامل مهم و ریشه ای اثرگذار بر کاهش 
اطمینان پذیری پاالیشگاه، پروژه های مهمی طرح ریزی و پیگیری شده است. از مهم ترین 
آنها می توان به پروژه تنظیم رله های حفاظتی سیستم های الکتریکال پاالیشگاه اشاره کرد 

که در تعمیرات اساسی سال ۹۸ توسط اداره مهندسی پاالیشگاه به انجام رسید.
وی یادآور شد: در همین زمینه تعویض سرکابل های ترانس های اصلی برق پاالیشگاه 
یکی دیگر از فعالیت های مهم و اثرگذار پاالیشگاه است که توسط تعمیرات در حال پیگیری 
و اجرا قرار دارد. ایجاد سیستم برق پشتیبان کمپرسورهای گاز صادراتی از دیگر پروژه های 
مهم پاالیشگاه در این زمینه به شمار می رود که در مرحله طراحی توسط کارشناسان اداره 

مهندسی پاالیشگاه است.
مدیر پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی همچنین اظهار کرد: از دیگر فعالیت ها 
و اقدام هایی مهمی که هم اینک مراحل نهایی خود را طی می کند، راه اندازی پکیج های 
آب مبرد پاالیشگاه است که به دلیل ایرادات باقی مانده از زمان پروژه بازده کافی نداشتند، 
یا راه اندازی نشده بودند که خوشبختانه پارسال همه نواقص و ایرادهای باقی مانده برطرف 
شد و تأمین گاز مبرد آن هم مراحل نهایی خود را سپری می کند. با تأمین این گاز، شاهد 
از این نقیصه  ارتقای سطح عملکردی این سیستم و برطرف شدن محدودیت های ناشی 

در پاالیشگاه خواهیم بود.
ولی پور ادامه داد: در همین زمینه با توجه به نشت شدید آب خنک کننده از خطوط لوله 
زیرزمینی پاالیشگاه، در سال ۹۸ و برای نخستین بار در سطح پاالیشگاه های گازی کشور، 
نشت یابی خطوط لوله زیرزمینی با استفاده از گاز ردیاب هلیوم انجام شد که از فناوری های 
روزآمد دنیاست. این کار از طریق یک شرکت دانش بنیان داخلی در پاالیشگاه با موفقیت 

به انجام رسید و توانستیم همه نقاط دارای نشت زیرزمینی را شناسایی و برطرف کنیم.

نماینده مجلس شورای اسالمی:
صنایع تکمیلی پتروشیمی ارزش افزوده و اشتغال زایی باالیی به همراه دارد

نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: به منظور جلوگیری از خام فروشی باید صنایع 
پتروپاالیشی و تکمیل زنجیره ارزش مورد توجه قرار گیرند.

حسین حسین زاده، به موضوع جهش تولید و همچنین جلوگیری از خام فروشی در 
صنعت نفت اشاره کرد و گفت: معتقدم برای جلوگیری از خام فروشی باید صنایع پتروپاالیشی 
و تکمیل زنجیره ارزش مورد توجه قرار گیرند و صنایع پایین دستی پتروشیمی ها توسعه یابد.

وی افزود: در صنایع باالدستی پتروشیمی ممکن است اشتغال کمتری ایجاد شود، اما 
در صنایع پایین دست اشتغال خوبی داریم، این موضوع نشان می دهد صنایع پایین دست چند 

برابر بیشتر از صنایع باالدست اشتغال ایجاد می کند.
انجام شده،  برنامه ریزی های  براساس  کرد:  تصریح  یازدهم  مجلس  نماینده  این 
پتروشیمی  محصوالت  تولید  کل  از  ایران  پتروشیمی  صنعت  سهم  آینده  سال  چند  در 
دنیا به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و رسیدن به این هدف مهم نیازمند عزمی 
ملی و همکاری است. اگر بتوان در سال جهش تولید با همکاری، برنامه های توسعه ای 
در  جهان  پتروشیمی  صنعت  در  قدرتمندی  قطب  ایران  تردید  بدون  کرد،  محقق  را 

آینده خواهد بود. سال های 
نماینده الرستان در مجلس با بیان اینکه صنایع پایین دست ارزش افزوده و اشتغال زایی 
باالیی دارند، عنوان کرد: یکی از مزایای تحریم ها توجه بیشتر به صنایع پایین دستی در حوزه 
نفت و گاز است، زیرا موضوع نفت، پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها در دوران تحریم جدی تر 

گرفته شد و مسئوالن برای رونق صنایع پتروشیمی برنامه ریزی مدون کردند.
اما  اقتصادی بسیاری به کشور رسانده،  حسین زاده گفت: اگرچه تحریم  آسیب های 
با استفاده از ظرفیت و توانمندی جوانان در بخش های مختلف از جمله صنعت نفت و گاز 

می توانیم از این دوران نیز عبور کنیم.

روسیه مخالفتی با برگزاری زودهنگام نشست اوپک پالس ندارد
پالس  اوپک  نشست  زودهنگام  برگزاری  با  روسیه  که  کردند  اعالم  منابع  برخی 

مخالفتی ندارد.
مقدمات  از  اوپک پالس  منبع  لندن، سه  و  از مسکو  رویترز  گزارش خبرگزاری  به 
برگزاری نشست کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
اعالم کردند که روسیه هیچ مخالفتی با برگزاری نشست بعدی اوپک و متحدانش، موسوم 

به اوپک پالس، در چهارم ژوئن )۱۵ خردادماه( ندارد. 
محمد عرقاب، وزیر انرژی و معادن الجزایر و هم زمان رئیس دوره ای اوپک در نامه ای 
به اعضای اوپک خواستار برگزاری پیش از موعد نشست اوپک پالس در چهارم ژوئن )۱۵ 
خردادماه( شد. پیش از این قرار بود این نشست های وزارتی اوپک و اوپک پالس در نهم و 

دهم ماه ژوئن )۲۱ و ۲۲ خردادماه( برگزار شود.
موافقت روسیه با این تاریخ نشان دهنده این است که مسکو به توافق با عربستان 
سعودی، درباره چگونگی تمدید کاهش تولید نفت برای ادامه سال جاری میالدی نزدیک تر 

می شود.
وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( در دهمین نشست فوق العاده خود از طریق وبینار در ۱۲ آوریل )۲4 فروردین ماه( 
متعهد شدند تولید روزانه خود را از اول ماه مه )۱۲ اردیبهشت ماه( ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار 

بشکه  در ماه های مه و ژوئن کاهش دهند.
نفت  عمده  تولیدکنندگان  دیگر  تولید  کاهش  با  همراه  اوپک پالس،  تولید  کاهش 
مانند ایاالت متحده و کانادا، به افزایش قیمت نفت به 3۵ دالر برای هر بشکه کمک کرد.

برخی منابع اعالم کردند که عربستان سعودی به دنبال تمدید کاهش تولید کنونی 
نفت تا پایان سال است، اما برای این کار به جلب حمایت روسیه نیاز دارد که معتقد است  

کاهش تولید باید به صورت تدریجی افزایش یابد.
روز جمعه بررسی ماهانه رویترز نشان داد که تولید نفت اوپک در ماه مه در پایین 
اعضا کاهش رکورد  زیرا عربستان و دیگر  بود،  ماه مه  ترین سطح خود طی دو دهه در 

عرضه را تجربه کردند.
با این حال ، این نظرسنجی نشان داد که رقم پایبندی کامل حدود ۷۵ درصد است، 

زیرا نیجریه و عراق نتوانستند سهم خود را از کاهش به طور کامل رعایت کنند.
بررسی رویترز در روز جمعه )نهم خردادماه( نشان داد کاهش تاریخی تولید عربستان 
و دیگر اعضای اوپک سبب شد عرضه اوپک در ماه مه به کمترین مقدار در دو دهه اخیر 
برسد. این در حالی است که نیجریه و عراق نتوانستند تولید خود را مطابق سهمیه عرضه 

اوپک کاهش دهند.
رقم پایبندی اوپک به توافق کاهش تولید تاریخی این سازمان در ماه مه ۷4 درصد 

بوده است.

تولید نفت امارات مطابق سهمیه اش در توافق اوپک پالس است
یک منبع اعالم کرد که تولید نفت امارات متحده عربی در ماه مه ۲ میلیون و 4۰۰ 

هزار بشکه و مطابق با سهمیه اش در توافق کاهش تولید اوپک پالس بوده است.
به گزارش خبرگزاری پلتس، یک منبع اوپکی اعالم کرد که امارات، سومین تولیدکننده 
بزرگ نفت اوپک، در ماه مه ۲ میلیون و 4۰۰ هزار بشکه در روز و مطابق با سهمیه ۲ میلیون 

و 44۶ هزار بشکه ای این کشور، نفت تولید کرده است. 
امارات متحده عربی در ماه آوریل با افزایشی بی سابقه، روزانه 4 میلیون و ۱۰۰ هزار 

بشکه نفت تولید کرد.
اعالم  با  اردیبهشت ماه(،   ۲۲( دوشنبه  روز  امارات،  انرژی  وزیر  المزروعی،  سهیل 
امارات متحده عربی  تولید، عنوان کرد  تعمیق کاهش  به عربستان و کویت در  پیوستن 
در ماه ژوئن تولید نفت خود را ۱۰۰ هزار بشکه در روز بیش از تعهدات در توافق کاهش 
تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش موسوم به »اوپک پالس« 

کاهش خواهد داد.
وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( در دهمین نشست فوق العاده خود از طریق وبینار در ۱۲ آوریل )۲4 فروردین ماه( 
متعهد شدند تولید روزانه شان را از اول ماه مه )۱۲ اردیبهشت ماه( ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار 

بشکه  در ماه های مه و ژوئن کاهش دهند.
محمد عرقاب، وزیر انرژی و معادن الجزایر و رئیس دوره ای اوپک پیش تر در نامه ای 
به اعضای اوپک خواستار برگزاری پیش از موعد نشست اوپک و غیراوپک در چهارم ژوئن 
)۱۵ خردادماه( شده است، پیش از این قرار بود این نشست های وزارتی اوپک و اوپک پالس 

در نهم و دهم ماه ژوئن برگزار شود.
زودهنگام  برگزاری  درباره  وزرا  برخی  با  که  بود  کرده  اعالم  نامه  این  در  وی 
فروش  محموله های  تعیین  در  تسهیل  سبب  بتواند  تا  است  کرده  صحبت  نشست  این 

تولیدکنندگان شود.

بی توجهی بانک ها به بخشنامه بانک مرکزی؛

تهدید دارندگان وام های قرض الحسنه به جریمه اقساط معوق!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

که  شده  بیکار  متقاضیان  و  کارگران 
بیمه  دریافت  انتظار  ماه چشم  از سه  بیش 
گفته  طبق  و  هفته  این  از  بودند  بیکاری 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مقرری 
باالخره  را  کرونا  از  ناشی  بیکاری  بیمه 

دریافت کردند.
در هفته های گذشته سازمان برنامه و 
بودجه تخصیص ۱۲۸۶ میلیارد تومان اعتبار 
از محل بخشی از منابع یک میلیارد یورویی 
صندوق توسعه ملی بابت تامین هزینه های 
شیوع  از  ناشی  اقتصادی  تبعات  مدیریت 
بیکاری  بیمه  به صندوق  را  کرونا  ویروس 
در  که  کرد  ابالغ  اجتماعی  تامین  سازمان 
به  اعتبار مذکور  آن عنوان شده تخصیص 
طور صد درصدی و از محل حساب خاص 
قابل  کشور  کل  داری  خزانه  نزد  مربوط 

پرداخت است.
این اعتبار به دنبال تصویب مبلغ ۵۰۰۰ 
میلیارد تومان جهت کمک به صندوق بیمه 
بیکاری سازمان تامین اجتماعی برای کمک 
به کارگران آسیب دیده از کرونا تخصیص 
ستاد  اقتصادی  جلسه  در  دولت  که  یافت 
مقابله با کرونا به تصویب رساند. بر همین 
دوران  در  که  افرادی  از  کار  وزارت  اساس 
کرونا شغل خود را از دست دادند و کارگران 
در  تا  خواست  کرونا  ایام  در  شده  بیکار 
 bimebikari.mcls.gov.ir سامانه 
که به همین منظور راه اندازی شده مراجعه 
بیمه  دریافت  برای  را  خود  درخواست  و 

بیکاری ثبت کنند.

مقرری  پرداخت  قانون،  اساس  بر 
می گیرد  صورت  کسانی  به  بیکاری  بیمه 
حوادث  علت  به  و  ارادی  غیر  طور  به  که 
آتش سوزی  زلزله،  سیل،  مانند  غیرمترقبه 
و مواردی همچون کرونا بیکار شده باشند. 
برابر اعالم اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه 
بیکاری وزارت کار مالک پرداخت مقرری 
بیمه بیکاری به متقاضیان،  مشمول بودن 
قانون  و  اجتماعی  تامین  قانون  کار،  قانون 
بیمه بیکاری است و همه مشمولین قانون 
کار که تابع قانون تامین اجتماعی و مشمول 
قانون بیمه بیکاری باشند می توانند از مزایای 

بیمه بیکاری استفاده کنند.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
اطالعیه ای  صدور  با  گذشته  هفته های  در 
که  مقرری  بگیرانی  تمامی  که  کرد  اعالم 
در اسفند سال ۱3۹۸ شغل خود را از دست 
داده و بیکار شده اند، پس از دریافت پیامک 
بیمه  واریز  برای  شماره  حساب  درخواست 

بیکاری با مراجعه به سامانه درخواست بیمه 
بیکاری، نسبت به درج شماره حساب بانکی 
در  شده  تعیین  بانکهای  از  یکی  در  خود 

سامانه اقدام کنند.
خصوص  در  کار  وزارت  اطالعیه 
متقاضیان بیکار شده در اسفند سال ۱3۹۸ 
بیکاری  تاریخ  که  افرادی  فهرست  و  بوده 
 ۱3۹۹ سال  فروردین  ماه  به  مربوط  آنها 
در  اجتماعی  تامین  سازمان  توسط  است، 

دست بررسی است.
از  اداره کل حمایت  اعالم  اساس  بر 
مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار تاکنون 
بیش از ۸3۵ هزار نفر در سامانه درخواست 
بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که از این تعداد 
دریافت  مشمول  نفر  هزار  به ۶۹۹  نزدیک 

بیمه بیکاری شناخته شده اند.
سازمان  مدیرعامل  اعالم  دنبال  به 
پرداخت  آغاز  بر  مبنی  اجتماعی  تامین 
از  کرونا  از  ناشی  بیکاری  بیمه  مقرری 

هفته جاری، واریزی ها به حساب کارگران 
بیکار شده آغاز شده است. قرار بود وزارت 
به  را  کرونا  ایام  بیکاران  از  فهرستی  کار 
سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد و تامین 
اجتماعی پس از پاالیش این فهرست، آن 
را به سازمان مدیریت و خزانه کشور ارسال 
حساب  به  بیکاری  بیمه  نهایت  در  تا  کند 

مشموالن واریز شود.
بیمه  پرداخت  گفته  وی  که  آنطور 
بیکاری مشروط به بیکاری فرد متقاضی و 
با  عدم اشتغال وی طی این مدت است و 
پاالیش صورت گرفته، فهرست ۲4۰ هزار 
برای  افراد  حساب  شماره  همراه  به   نفری 
و  برنامه  سازمان  به  بیکاری  بیمه  دریافت 

بودجه ارائه شده است.
الزم به ذکر است که پرداخت مقرری 
آغاز  از دهم خرداد  بیکاری کرونا که  بیمه 
شده مربوط به متقاضیان بیکار شده اسفند 
دریافت  متقاضیان  فهرست  و  است   ۱3۹۸
بیمه بیکاری فروردین ماه امسال بر اساس 
ظرف  دولت  با  اعالم  شده  تفاهم  شرایط 
بودجه  و  برنامه  سازمان  به  آینده  روز  چند 

ارائه خواهد شد.
پیش از این مدیرکل حمایت از مشاغل 
و بیمه بیکاری وزارت کار به ایسنا گفته بود 
 ۱۲۸۶ مبلغ   ۱3۹۹ فروردین   ۲3 تاریخ  در 
میلیارد تومان اعتبار از طرف سازمان برنامه 
و بودجه به سازمان تامین اجتماعی تخصیص 
یافته که از طریق آن احتماال متقاضیان بیمه 
بیکاری اسفند و فروردین  ماه پرداخت شود.

آغاز واریز بیمه بیکاری کرونا به حساب کارگران بیکار شده

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
درصدی   ۲۰ افزایش  از  تهران  استان 
مصرف آب تهران نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته خبر داد و گفت: براین اساس 
رکورد مصرف آب تهران در طی ۵۰ سال 

اخیر شکسته شد.
تازه ترین گزارش شرکت مدیریت 
تعداد  می دهد:  نشان  ایران  آب  منابع 
سدهایی که در سال آبی جاری و تا دومین 
هفته خردادماه بین چهل تا پنجاه درصد 

پرشدگی دارند ۱3 سد شده است.
براین اساس تعداد سدهایی که بین 
پنجاه تا هفتاد درصد پرشدگی دارند ۲۵ 
سد است که زاینده رود، سهند و سیمره از 

جمله این سدها به شمار می روند.
تا  هفتاد  بین  که  سدهایی  تعداد 
۹۰درصد پرشدگی دارند نیز 4۵ سد است 
که مهمترین آنها گتوندعلیا و لتیان است.

از  بیش  که  هم  سدهایی  تعداد 
است  سد   ۸۹ دارند  پرشدگی  ۹۰درصد 
به  می توان  آنها  مهمترین  ازجمله  که 
عباسپور  شهید  کرخه،  چهار،  کارون  سد 

و سفیدرود اشاره کرد.
گزارش تازه شرکت مدیریت منابع 
آب ایران نشان بیانگر آن است که وضعیت 
درحالی  کشور  مهم  سدهای  پرشدگی 
آبی  نیز در سال  بارش ها  است که میزان 
جاری)مهرماه ۹۸( وتا یازدهم خردادماه با 

شده  ثبت  بارندگی  میلیمتر   3۰۵.3 آنکه 
اما نسبت به دوره مشابه پارسال با کاهش 

مواجه شده است.
است  درحالی  نیز  بارش ها  کاهش 
میزان  هوا  دمای  افزایش  دلیل  به  که 
یافته است  افزایش  به شدت  آب  مصرف 
و  آب  مدیرعامل شرکت  که  گونه ای  به 
فاضالب استان تهران گفت: روز گذشته 
)یازدهم خرداد( میزان مصرف آب تهران با 
افزایش ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به سه میلیون و ۶۸۰ هزار 
اساس  براین  که  است  رسیده  مترمکعب 
رکورد مصرف آب تهران در طی ۵۰ سال 

اخیر شکسته شد.
بر  تاکید  با  بختیاری   محمدرضا 
حدود  تهران  آب  مصرف  میزان  اینکه 
۶۸۰ هزار مترمکعب نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش پیدا کرده است، افزود:  
به  پیک لحظه ای مصرف آب  روز شنبه 
که  بود  رسیده  ثانیه  در  مترمکعب   ۵۱
چنین مصرفی در این بازه زمانی از سال 

بی سابقه بوده است.

خصوصی سازی  سازمان  معاون 
حتی  و  قبلی  مه های  دعوت نا گفت: 
آن  روی  بر  که  عدالت  سهام  کارت 
نوشته  هم  ریالی  میلیون   ۱۰ ارزش 
خصوصی سازی  سازمان  نظر  از  شده 

است. اعتبار  فاقد 
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیان  با  عالیی  حسن  خصوصی سازی، 
اینکه مالک مورد عمل در سهامدار بودن 
افراد اکنون سامانه سهام عدالت به نشانی 
افزود:  است،   www.samanese.ir
دعوت نامه های قبلی سهام عدالت و حتی 
کارت سهام عدالت که بر روی آن ارزش 
۱۰ میلیون ریالی هم نوشته شده از نظر 
سازمان خصوصی سازی اعتباری ندارد و 
سامانه  در  مشموالن  کدملی  وجود  فقط 

سهام عدالت مالک عمل است.
نهایی  تعداد  اکنون  داد:  ادامه  وی 
سهامداران عدالت در سامانه سهام عدالت 
4۹ میلیون و ۱۲۱ هزار  و 4۷۱ نفر است، 
برگه های  دارای  نفر  میلیون   ۱.۸ حدود 
دعوتنامه سهام عدالت هستند اما مراحل 
ثبت نهایی آنها در سامانه سهام عدالت به 

هر دلیلی انجام نشده است.
با  خصوصی سازی  سازمان  معاون 
بیان اینکه برخی از شهروندان که کارت 
سهام عدالت با مبلغ ۱۰ میلیون ریالی و 
با امضای مدیرعامل شرکت تعاونی سهام 

و  بارکد  و  مدیره  هیأت  رئیس  و  عدالت 
کد ۲4 رقمی دارند، اما وقتی شماره ملی 
عدالت  سهام  سامانه  وارد  را  افراد  این 
می کنیم، سامانه پاسخ می دهد شما جزو 
اظهار  نیستید،  عدالت  سهام  مشموالن 
کارت های  حتی  و  دعوت نامه ها  داشت: 
پرس شده مبنا و مالک نیست و مالک 
عمل فقط سامانه سهام عدالت است که 
مشخصات سهامداران عدالت تا سال ۹4 

وارد این سامانه شده است.
هنوز چهار میلیون نفر شبای خود را 

اعالم نکرده اند
عالیی همچنین گفت: کسانی که در 
سامانه سهام عدالت مراحل ثبت نام خود را 
نهایی کرده و کد رهگیری دریافت کرده 
باشند، به عنوان سهامدار عدالت شناخته 
می شوند، حتی اگر تاکنون شماره شبای 

بانکی خود را نداده باشند.
وی افزود: تا چند روز گذشته حدود 
4.۷ میلیون نفر شماره شبای خود را اعالم 
تعداد  روز  چند  این  در  اما  بودند  نکرده 

زیادی شماره شبا دریافت شد.

رشد ۲0 درصدی مصرف آب در پایتخت؛
رکورد ۵0 ساله مصرف آب تهران شکست

معاون واگذاری سهام و بنگاه ها؛
کارت سهام عدالت فاقد اعتبار است

هدفمندی  اجرایی  آئین نامه  تصویب  با  وزیران  هیات 
یارانه ها، بار دیگر وزارت کار را مکلف کرد که سه دهک باالی 
درآمدی را شناسایی و حذف کند؛ همچنین پرداخت یارانه به 

موالید جدید منوط به تایید وزارت کار خواهد بود.
هیات وزیران در جلسه عصر روز یکشنبه گذشته با هدف 
تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت 
مردم و معطوف  کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، 
آئین نامه اجرایی بند )الف( تبصره )۱4( قانون بودجه، موضوع 

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را تصویب کرد. براساس این 
آئین نامه، وزارت کار موظف شد با کمک بانک های اطالعاتی، 
سه دهک باالی درآمدی یارانه بگیر را با ارائه دلیل و مدرک به 
افراد، شناسایی و به سازمان هدفمندسازی یارانه ها معرفی کند 
و این سازمان می بایست یارانه خانوارهای اعالمی را در اولین 

نوبت حذف کند.
البته در این آئین نامه عنوان شده که افراد می توانند نسبت به 
این موضوع اعتراض کنند و با اعالم رضایت از دسترسی وزارت 

کار به اطالعات بانکی خود اجازه بررسی اطالعات و مستندات 
را بدهد و چنانچه واجد شرایط باشند، یارانه آنها پرداخت می شود.

شروط پرداخت یارانه به موالید جدید
یکی دیگر از بندهای قابل توجه در مصوبه هیات وزیران، 
پرداخت یارانه موالید جدید است. به این صورت که پرداخت یارانه 
نقدی به فرزندان متولد شده خانوارهای یارانه بگیر، مشروط به 
تایید وزارت کار و وجود منابع است در حالی که پیش از این با 
تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای وی واریز می شد.  

پرداخت یارانه متولدین جدید، مشروط شد
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زهرا یزدانی:
مسئوالن رده باال کشتی بانوان را قبول ندارند

بانوی مدال آور کشتی آلیش بانوان از بی توجهی مسئوالن رده باالی ورزش 
کشور به کشتی بانوان انتقاد کرد و گفت: آنها رشته ما را قبول ندارند.

زهرا یزدانی، کشتی گیر وزن منهای ۵۵ کیلوگرم که مدال برنز مسابقات جهانی 
آلیش در قزاقستان و طالی بازی های داخل سالن ۲۰۱۷ ترکنستان را در کارنام دارد،  
مدعی بی توجهی مسئوالن رده باالی ورزش به کشتی بانوان شد و گفت: ما از طرف 
فدراسیون کامال حمایت می شویم اما اکنون به حمایت مسئوالن رده باالی ورزش 
کشور نیاز داریم. هر بار که اردو برگزار می کنیم، خانم هایی به عنوان نماینده وزارت 

ورزش به اردوی ما می آیند، حرف هایمان را می شنوند اما کاری نمی کنند.
او در ادامه بیان کرد: مسئوالن رده باالی ورزش رشته ما را قبول ندارند. مدال 
قهرمانی جهان و بازی های داخل سالن آسیا را دارم اما هنوز نتوانسته ام از تخفیف 
شهریه برای دانشگاه استفاده کنم، یعنی ما را قبول ندارند، در حالی که پابه پای مردان 

تمرین می کنیم.  
دبیر اتمام حجت کرد

این کشتی گیر به توجه علیرضا دبیر)رئیس فدراسیون کشتی( به بخش بانوان 
اشاره کرد و گفت: فکر می کردیم آقای دبیر کشتی بانوان را جمع می کند اما این کار 
را نکرد و باعث تعجب مان شد. او دیداری با تیم ملی بانوان داشت و اتمام حجت کرد 
تا زمانی که خودمان بخواهیم از ما حمایت می کند و این کار را هم کرده است. تا 

جایی که از آقای دبیر شناخت دارم، پای حرفش می ماند.
او در مورد کاهش انگیزه خود قبل از اعزام به مسابقات جهانی قزاقستان گفت: 
قبل از اینکه به مسابقات جهانی اعزام شویم، سه ماه هیچ تمرینی نداشتم و ورزش را 
کنار گذاشته بودم چون فکر می کردم که  کشتی بانوان جمع شود اما این اتفاق نیفتاد 

و اکنون تمریناتم را به صورت فشرده دنبال می کنم.
تمرین خواهر و برادر کشتی گیر

یزدانی در مورد انجام تمرینات کشتی همراه با برادرش گفت: در خانه با امیرمحمد 
تمرین می کنم. باشگاه ها باز نشده و مربیان مان هم برای تمرین اختصاصی ما سالنی 
نگرفته اند در حالی که مردان در سالن های خصوصی تمرین می کنند. از مربیان  بانوان 
هم توقع داشتم که همین کار را بکنند اما زودتر از موعد و قبل از بسته شدن باشگاه ها، 
تمرینات ما را تعطیل کردند. در کل فکر می کنم که از این به بعد هم تمریناتم را با 

برادرم ادامه بدهم.
متقاضی کشتی بانوان زیاد شده

یزدانی در مورد پیشرفت کشتی بانوان در سال های اخیر گفت: به نظرم پیشرفتمان 
خوب بوده و هر سال در اوزان مختلف تغییراتی داشته ایم و افرادی به تیم ملی اضافه 

شده اند یعنی کشتی گیران در حال پیشرفت هستند و متقاضی زیاد شده است.
او در مورد فعالیت خود در این رشته بیان کرد: ۵ سال است که کشتی کار 
می کنم، کشتی کالسیک را خیلی دوست ندارم چون کشورهای شرکت کننده کمتر 
هستند اما کشتی آلیش را دوست دارم و رشته ای است که در آن راحت تر پیشرفت 
کردم. عالوه بر این کشورهای حاضر در مسابقات این رشته از قبل فعالیت داشته اند 

و در نتیجه کار سخت تر است.
در خانه تمرین می کنم

این کشتی گیر در مورد پیگیری تمرینات خود در شرایط شیوع بیماری کرونا به 
ایسنا گفت:  تمریناتم را در خانه انجام می دهم و تقریبا وسایل بدنسازی ام تکمیل است. 
طبق صحبت هایی که با خانم میرزایی، سرپرست تیم ملی داشتم، مسابقات احتماال از 

اواخر مرداد شروع شود، البته به شرایط شیوع کرونا بستگی دارد.
یزدانی در مورد ارتباط با سایر کشتی گیران و تمریناتی که از طریق شبکه های 
مجازی دنبال می کند، بیان کرد: خانم میرزایی یک مدل تمرینی را در گروه تیم ملی 
ارسال کرد تا استفاده کنیم، اگر کسی تمرین دیگری انجام بدهد به خانم میرزایی 

اطالع می دهد.

بوکسور المپیکی ایران:
رییس فدراسیون فقط خوب حرف می زند!

بوکسور المپیکی ایران با انتقاد از عملکرد 
حسین ثوری گفت: او تنها خوب صحبت می کند و 

در عمل کاری انجام نداده است.
علی مظاهری درباره شروع مجدد رقابت های 
لیگ برتر بوکس ایران توضیح داد: برگزار کردن 
لیگ  کار نه چندان بزرگ اما مهم است. به دلیل 
اینکه بوکسورها در تیم ملی حقوق چندان خوبی 
نمی گیرند و طبق اطالعاتی که به بنده رسیده بیشتر 
از دو  ماه به ملی پوشان حقوق نداده اند. مطرح کردن 

بحث پرداخت شدن حقوق به ملی پوشان بیشتر بعد تبلیغاتی برای فدراسیون داشت و 
برگزاری لیگ در این زمینه می تواند کمک قابل توجهی به بوکسورها کند. 

او ادامه داد: رئیس فدراسیون بوکس اظهار کرده است که لیگ پویایی را برگزار 
می کند، اما حضور هشت تیم با قدرت کامل حداقل ۵۰ بوکسور یک سطح می خواهد 
که ما فعال چنین ظرفیتی نداریم. اگر قرار است لیگ برگزار کنیم، نباید مثل سال های 
قبل پس از برگزاری دو هفته مسابقه، ۶ تیم انصراف دهند و تنها دو تیم که بوکسورهای 
خوب را در اختیار دارند در لیگ بمانند. باید برنامه ریزی به گونه ای باشد که تیم ها وسط 

راه انصراف ندهند.
پیشکسوت بوکس ایران در واکنش به این موضوع که نمی توان همه این مشکالت 
از جمله برگزار نشدن لیگ طی سال های گذشته را تنها به فدراسیون زمان حسین ثوری 
نسبت داد، اظهار کرد: این موضوع را کامال قبول دارم، اما من با توجه به صحبت های 
ثوری در زمان انتخابات صحبت می کنم. شاید لیگ چند سالی است که برگزار نمی شود، 
اما در آخرین دوره که نزدیک به ۱۰ سال پیش است، بنده ۱۰ میلیون تومان حقوق 
گرفتم. اگر از اسپانسر و لیگ در انتخابات صحبت می کنیم باید خوب برگزار شود. وقتی 
صحبت می کنند، این حرفها باید اجرایی شود. مسابقات ارتش ها برگزار شد و فدراسیون 
در بوق و کرنا کرد که برگزار کردیم، اما هیچ اعزام خارجی نداشتیم. در مسابقات  کارگران 
بوکسورها حتی آب معدنی نداشتند بخورند! نمی شود در هر چیزی به صورت مقطعی 
ورود کرد تا از بعد تبلیغاتی آن استفاده کنیم. حتی بحث بانوان که به عنوان تبلیغ استفاده 
شد. آموزش دادن مربی برای بخش بانوان خودش چند سال زمان می برد اما فدراسیون 

هیچ کاری نکرده است. 
او تاکید کرد: این  مسائل چیزهایی بود که حسین ثوری فقط در حد حرف مطرح کرد 
و تاکنون هیچ اتفاقی در رابطه با آن ها رخ نداده است. یک مدت بخاطر آرامش ملی پوشان 
صحبت نکردم، اما االن به عنوان یک دلسوز می گویم که اگر قرار است لیگی به عنوان 
یک منبع درآمد برای بوکسورها راه اندازی شود، باید درست برنامه ریزی کنیم. از کسی 
که لیگ را به صورت سیستماتیک راه بیاندازد تشکر می کنم و کسی هم به عنوان اسپانسر 
بیاید ممنونش هستم. تاکنون من جایی ندیده ام که بگویند چک اسپانسر را اجرا گذاشته ایم، 

از آقای ثوری می خواهیم اسپانسرهای میلیاردی خود را بیاورد تا بوکس نفس بکشد!
مربی سابق تیم ملی بوکس ایران با انتقاد از عملکرد فدراسیون در فضای مجازی، 
توضیح داد:  ما زمانی اردوهای منظم یک ساله با بهترین مربیان را داشتیم، اما همه 
بوکسورها از مسابقات آسیایی بدون  مدال برگشتند. سوال من این است که چگونه می شود 
بوکسورها را در فضای مجازی آماده کرد؟ کامال قبول دارم که فضای مجازی تاثیر زیادی 
در دیده شدن بوکس دارد، اما باید استفاده مطلوب از این بستر صورت بگیرد. فدراسیون 

باید از این اقدامات سطحی دست برداشته و در یک سال باقی مانده  کار انجام دهد. 
پرچم دار کاروان ایران در المپیک ۲۰۱۲، ضمن قدردانی از کسانی که برای بوکس 
زحمت می کشند، توضیح داد: امیدوارم زحمات برخی دوستان در بوکس به ثمر برسد، اما 
ثوری جایی آمد که ناطق نوری سکان دارش بود و افراد جدید در حدی نیستند که همه 
اقدامات او را زیر سوال می برند. افراد فعلی باید بدانند که کجا آمده اند. حتی ضعیف ترین 
اردوهای ما در دوران حاج احمد، از بهترین اردوها در زمان ثوری بهتر بود. شش سال 
پیش در اردوهای تیم ملی شخصا ماهی یک  میلیون و پانصد هزار تومان حقوق می گرفتم. 

ثوری کار سختی دارد و باید تالش بیشتری کند.
مظاهری در پاسخ به این سوال که آیا در صورت برگزاری لیگ برای شرکت در 
این رقابت ها آماده است؟ تصریح کرد: اگر تیم و لیگ خوبی باشد می آیم، اما چشم من 
آب نمی خورد که لیگ به خوبی برگزار شود. وقتی در قهرمانی کشور ما آنقدر داوری ها 
را زیر سوال می برند، باید بدانیم که در لیگ هم این اتفاقات وجود دارد. برای برگزاری 
لیگ باید تیم قوی داشته و آن ها را به روز  کنیم. برای لیگ پویا باید همه عوامل درست 
باشد، اما خب ما از بوکس دور نیستیم و به عنوان  پیشکسوت و کارشناس هرجا مشکل 
باشد سعی می کنیم انتقاد سازنده انجام دهیم. تنها از ثوری می خواهیم که از بزرگنمایی 

دست برداشته و بیشتر کار کند.

جنگ ۶ ستاره برای تصاحب یک کفِش خاص؛ این آخرین باره

۶ بازیکن برای کسب کفش طالی فوتبال اروپا رقابت تنگاتنگی دارند و 
باید دیددر نهایت کدامیک می توانند به موفقیت برسند.

با بازگشایی مجدد مسابقات فوتبال در نقاط مختلف اروپا، بازهم رقابت در 
زمینه های مختلف به اوج خود رسیده است. یکی از جذاب ترین رقابت ها که به 
یک کشور و لیگ خاص محصور نمی شود جنگ جذاب ۶ بازیکن برای کسب 
باید دید در پایان چه کسی  کفش طالی اروپا خواهد بود. رقابتی تماشایی که 
برنده اش خواهد شد. پنج نفر از این ۶ نفر ممکن است این آخرین شانسشان برای 

کسب کفش طال باشد و به همین خاطر می بایست تالششان چند برابر باشد.
روبرت لواندوفسکی )بایرن مونیخ(: ۲۸ گل

با گلزنی برابر دوسلدورف، حاال به همه تیم های حاضر در این فصِل بوندسلیگا 
گل زده است. مهاجم لهستانی و باتجربه باواریایی ها حاال بهترین گلزنی لیگ های 
معتبر اروپایی برای به حساب می آید و روی کاغذ شانس اصلی برای دریافت کفش 
طال. لوا در بهترین شرایط 4۵۰ دقیقه یعنی پنج بازی فرصت دارد تا آمار خود را 
بهبود ببخشد چرا که نسبت به الباقی رقبا، بازی های کمتری پیش رویش قرار دارد. 
لوا تا به حال چهار بار آقای گل بوندسلیگا شده و اگر در این فصل بتواند این کار 
را تکرار کند به رکورد چهار فصل اقای گلی پیاپی دست پیدا کند. همچنین او اگر 
بتواند سه گل دیگر وارد دروازه رقبا کند؛ به بهترین آمار خود از این حیث تبدیل 
خواهد شد. در حال حاضر بهترین آمار او زدن 3۰ گل در فصل ۲۰۱۶-۲۰۱۵ است.

چیرو ایموبیله )التزیو(: ۲۷ گل
خیلی ها بر این باور هستند که او حتی از لواندوفسکی هم شانس بیشتری 
برای کسب کفش طال دارد. چرا که در حال حاضر تنها ۲ گل کمتر از او زده اما 
به جای پنج مسابقه، ۱۲ دیدار پیش رویش خواهد بود تا بتواند آمارش را بهبود 
ببخشد. ایموبیله به همراه تیمش در این فصل در کنار هم عالی بوده اند. او در 
فصل ۲۰۱4-۲۰۱3 توانست در لباس تورینو با ۲۲ گل آقای گل شود و این اتفاق 
در فصل قبل نیز با پیراهن التزیو و با ۲۹ گل برایش تکرار شد؛ با ذکر این نکته 

که این عنوان به صورت مشترک با مائورو ایکاردی برایش حاصل شد.
تیمو ورنر)الیپزیش(: ۲4 گل

خیال  با  هم  لحظه  یک  بایرن  لهستانی  ستاره  برمی گردیم.  بوندسلیگا  به 
راحت صدر جدول گلزنان را در اختیار نداشته است چرا که ستاره سرعتی و آلمانی 
الیپزیش یک آن، دست از تعقیب او برنداشته است. تیمو ورنر در حال حاضر و 
پیش از بازی فردا)دوشنبه( برابر کلن توانسته ۲4 گل به ثمر برساند و ۶ بازی پیش 
رویش قرار دارد تا بتواند در صدر جدول گلزنان جای لوا را بگیرد و سپس برای 
تصاحب کفش طال امیدوار باشد. ورنر امید اصلی گلزنی یولین ناگلزمن هم هست و 
گل های احتمالی او می تواند تیمش را بار دیگر به سهمیه لیگ قهرمانان اروپا برساند.

کریستیانو رونالدو)یوونتوس(: ۲۱ گل
مگر می شود جنگ آقای گل باشد و کریستیانو رونالدو حضور نداشته باشد؟ 
ولو 3۵ ساله باشد. او همچنان رونالدوست و می تواند راحت ترین کاری که بلد است 
را انجام دهد و آن هم گلزنی است. ستاره پرتغالی یوونتوس در حالی که فصل 
فوق العاده ای را پشت سر نگذاشته اما بازهم با زدن ۲۱ گل برای کسب کفش 
طال شانس دارد. او و یووه تا پایان فصل ۱۲ بازی پیش روی خود خواهند داشت 
و کریستیانو امیدوار است با گل های خود ابتدا تیمش را به یک قهرمانی دیگر در 
سری آ برساند و در درجه بعدی خودش هم از ستاره التزیو سبقت بگیرد و آقای 
گل این فصل شود. رونالدو تا به حال چهار بار کفش طالی قاره سبز را به خود 

اختصاص داده که از آخرین آن حدود پنج سال می گذرد.
جیمی واردی)لسترسیتی(: ۱۹ گل

خیلی ها گمان می کردند درخشش واردی مانند لسترسیتی دوام ندارد اما هر 
۲ در کنار هم نشان دادند که اصال این طور نبوده است. ستاره باتجربه روباه های 
جزیره در این فصل هم یکی از بهترین ها بوده است. لستر هم با برندون راجرز 
روزهای خوبی را در این فصل خلق کرده است. آنها شانسی برای قهرمانی ندارند 
اما نزدیک ترین تعقیب کننده سیتی برای احراز رده دوم به حساب می آیند. واردی 
هم اکنون با ۱۹ گل آقای گل جزیره است و با نزدیک ترین نفر ۲ گل فاصله دارد. 
او ۹ هفته در بهترین شرایط زمان دارد تا با گل های متعدد یک کامبک بزرگ 
بزند و خود را به صدر جدول گلزنان قاره سبز برساند. کاری بسیار دشوار برای 

این بازیکن 33 ساله.
لیونل مسی)بارسلونا(: ۱۹ گل

با وجود اینکه پنج بازی در این فصل را از دست داده اما بازهم آقای گلی اش 
در این فصل از اللیگا حتمی است. از لیونل مسی صحبت می کنیم. صاحب ۶ کفش 
طالی اروپا و برنده سه فصل اخیر این جایزه معتبر. مسی در این فصل اما شانس 
زیادی برای کسب این جایزه ندارد. او ۱۹ گل زده و ۱۱ بازی در پیش رو دارد و 
فعال با نفر نخست ۹ گل فاصله دارد. بارسا هم بارسای همیشگی نیست. با این 
حال مسی آن قدر معجزه در این سال ها نشان داده که به خودمان اجازه ندهیم همه 

چیز را تمام شده بدانیم. او ممکن است بازهم به تنهایی کاری کند غیر معمول.
جالب است که در بین این نفرات فقط تیمو ورنر کمتر از 3۰ سال سن دارد. 
این مهاجم آلمانی ۲4 ساله است اما رقبایش 3۰، 3۱، ، 3۲، 33 و 3۵ ساله هستند.

ارزش امباپه در تابستان امسال؛  ۱77 میلیون یورو!

ارزش  بررسی جدید خود  در   KPMG شبکه خدمات حرفه ای چند ملیتی 
بازار کیلیان امباپه ستاره پاری سن ژرمن را ۱۷۷ میلیون یورو اعالم کرده است.

بازار  ارزش  درباره   KPMG بین المللی  شرکت  جدید  ارزیابی  به  توجه  با 
کیلیان امباپه ستاره فرانسوی پاری سن ژرمن، رئال مادرید حاال معیاری در دست 
دارد تا بداند برای خرید او در فصل تابستان حدودا باید چه مقدار هزینه کند. این 
شرکت در بررسی جدید خود ارزش امباپه را ۱۷۷ میلیون یورو برآورد کرده است.

بررسی  مورد  را  بازیکنان  از  دسته  دو  خود  مطالعه  در   KPMG شرکت 
قرار داده. یکی بازیکنان لیگهای تعطیل شده مثل بلژیک، اسکاتلند و فرانسه و 
دیگری بازیکنان لیگهایی که قرار است از سر گرفته شوند مثل ایتالیا، اسپانیا و 
آلمان. بر اساس این بررسی، ارزش بازیکنان لیگهایی که ادامه خواهد یافت در 
تابستان ۲۶.۵ درصد و ارزش بازیکنان لیگهایی که به پایان رسیده، ۱۷.۷درصد 

کاهش خواهد یافت.
شرکت KPMG با توجه به تعطیلی لیگ فرانسه ارزش کیلیان امباپه را 
از شیوع  او بیش  ارزش  این در حالی است که  برآورد کرده.  یورو  میلیون   ۱۷۷
کرونا ۲۲۵ میلیون یورو ارزیابی شده بود. ارزش امباپه در تابستان سال بعد یعنی 
۲۰۲۱ از این هم کمتر خواهد شد چرا که آن زمان تنها یک سال از قرارداد او با 

پاری سن ژرمن باقی مانده.
به نظر می رسد سناریوی مورد عالقه رئال در حال حاضر جذب امباپه در 
تابستان ۲۰۲۱ است. باشگاه فرانسوی در عین حال امباپه را تحت فشار گذاشته 
و می خواهد تا آن زمان او را راضی به تمدید قراردادش کند. یکی از گزینه های 
مورد نظر پاری سن ژرمن اضافه شدن بند خروج به قرارداد آتی او با رئال مادرید 

خواهد بود. سناریویی که مورد پسند مادریدی ها نخواهد بود.

رییس پیشین فدراسیون فوتبال شایعه 
تشکیل کمیته »عادی سازی« در فدراسیون 
و انتخاب خودش برای رییس این کمیته را 

منطقی نمی داند.
به  فیفا  ایراد  درباره   ، کفاشیان  علی 
فوتبال  فدراسیون  اساس نامه  پیش نویس 
که به ادعای برخی از اهالی رسانه بالغ بر 
۸۰ مورد است، گفت: چندین سال قبل که 
ایجاد برخی اصالحات در اساس نامه  قصد 
فدراسیون را داشتیم، موارد را به فیفا بردیم 
گرفتند.  ایراد  آن ها  اما  کردیم  صحبت  و 
نماینده ما به فیفا رفت و با مسووالن کمیته 
نهایت  در  و  پرداخت  گفت وگو  به  مقررات 
قبیل  این  باید  شد.  تایید  اصالحی  موارد 
مسائل را زودتر مطرح و به تصویب برسانیم.

*احتماال ایرادهای فیفا به اساس نامه 
انشایی است

وی با بیان این که ایرادهای فیفا به 
افزود:  است،  بی خود  اساسنامه  پیش نویس 
مسائل  به  مربوط  فیفا  ایرادهای  احتماال 
مسائلی  اعمال  خواستار  و  است  انشایی 
مانند یک حرف »و«، »ن«، »ب« و ... 
این مسائل هستند. کمیته حقوقی و تدوین 
مقررات باید سریع تر این اصالحات را انجام 

دهد و به دست فیفا بهانه ندهد.
نایب رییس اول فدراسیون فوتبال با 
رد ادعای ایراد ۸۰ موردی فیفا به اساسنامه 
فدراسیون فوتبال اظهار کرد: من درباره این 
نامه شنیده ام. ایراد ۸۰ موردی فیفا صحت 
برخی اطالعات  نبی هم گفت که  و  ندارد 
غلط می دهند و امانت دار نیستند. مثال فیفا 
می گوید در فالن بند کلمه فرهنگی یا کلمه 
اجتماعی را هم بنگنجانیم.  ما باید سریع تر 
این کارها را بکنیم و به فیفا آتو ندهیم تا 

اساس نامه زودتر تصویب شود.
مجمع  در  ورزش  وزیر  *حضور 

فدراسیون به نفع فوتبال است
که  ین  ا به  واکنش  در  کفاشیان 
فدراسیون در گام نخست اصالح اساس نامه، 
ورزش  وزیر  حذف  بر  مبنی  فیفا  ایرادهای 
نهاد  یک  عنوان  به  فدراسیون  ماهیت  و 
قوانین دولتی  اعمال نکرده و  را  غیردولتی 
را رعایت کرده تا به مسووالن داخلی بهانه 
ندهد، گفت: فدراسیون اساس نامه را مطابق 
قوانین دولتی تدوین کرده و کار درست را 
استقالل  اساس نامه هم  این  در  داد.  انجام 
فدراسیون فوتبال حفظ شده است. از طرفی 
فدراسیون  مجمع  در  ورزش  وزیر  حضور 
است.  قوت  نقطه  و  وزرش  نفع  به  فوتبال 
به  را  دولتی  بودجه  سریع تر  می تواند  او 
فدراسیون بدهد و از طرفی وقتی از سوی 
قرار گرفت،  مورد سوال  مسووالن مجلس 
پاسخگو باشد. از طرفی مجلس هم هر روز 
ایراد می گیرد. به اعتقاد من نبود وزیر ورزش 

در مجمع به ضرر فوتبال است.

را  پیش نویس  باید  مجمع  *اعضای 
رویت کنند

ره  با در سیون  ا فدر پیشین  رییس 
نشدن  ارائه  به  مجمع  اعضای  اعتراض 
آن ها گفت: حق  به  اساس نامه  پیش نویس 
را  پیش نویس  که  است  مجمع  اعضای 
می کرد.  را  کار  این  باید  فدراسیون  ببینند. 
ارائه  فیفا  به  را  اساس نامه  فدراسیون  البته 
کرده تا اول انتظارات آن ها را برآورده کند و 
بعد از آن باید به سرعت به اعضای مجمع 

ارائه دهد تا به سرعت به تصویب برسد.
»عادی سازی«  کمیته  تشکیل   *

منطقی نیست
کفاشیان در واکنش به این که گفته 
شده فیفا برای تسریع در اصالح اساس نامه 
به دنبال تشکیل کمیته »عادی سازی« در 
این فدراسیون است و از او به عنوان رییس 
موقت فدراسیون در این دوران نامبرده شده 
است، تاکید کرد: اصال این موضوع منطقی 
نیست. االن هم هیات رییسه قانونی است 
و من هم نایب رییس هستم و اگر الزم باشد 

حاضرم کمک کنم.
برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
در  که  شدند  مدعی  حقوقی  کارشناسان 
گذشته کمیته »عادی سازی« در کشورهای 
عراق، کویت و تایلند از سوی فیفا تشکیل 
شده و شامل ایران هم می شود، یادآور شد: 
هیات رییسه این کشورها به طور کلی از هم 
پاشیده شد و فیفا مانند سال ۸۶ کمیته انتقالی 
انتخاب کرد. در سال ۸۶ سه نماینده از سوی 
فیفا و سه نماینده هم از سوی سازمان تربیت 
بدنی معرفی شده بودند که کیومرث هاشمی، 
این  االن  اما  بود  فدراسیون  موقت  رییس 

اتفاق رخ نخواهد داد.
وضعیت  االن  کرد:  تصریح  کفاشیان 
خوب  اساس نامه  اصالح  برای  فدراسیون 
رخ  اتفاق  این  به زودی  هم  حتما  و  است 

خواهد داد.
* تهدید AFC خطری ندارد

در  فوتبال  فدراسیون  پیشین  رییس 
واکنش به این که AFC تهدید کرده از این 
پس مجوز حرفه ای تیم های دارای پرونده 
حقوقی در فیفا را صادر نمی کند و نمی توانند 
در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند، گفت: 
اما  می کند  را  تهدیدها  این  همیشه   AFC
خطری ندارد. برای AFC هم خوب نیست 

که تیم های ایرانی غایب باشند.
اهالی فوتبال  این که میان  او درباره 
برای برگزاری ادامه لیگ برتر اختالف نظر 
دارند، گفت: به اعتقاد من ما باید فوتبال را 
را  بهداشتی  پروتکل های  اگر  کنیم.  شروع 
اتفاق بدی رخ نمی دهد. کما  رعایت کنیم 
این که پاییز هم در پیش است و اگر االن 
پاییز  در  کنیم،  برگزار  را  مسابقات  نتوانیم 

سخت تر می شود.

ایراد ۸0 موردی فیفا صحت ندارد؛

کفاشیان: نباید به فیفا آتو بدهیم

ضمن  استقالل  فوتبال  تیم  کاپیتان 
تشریح وضعیت این تیم در ایام آماده سازی 
برتر  لیگ  مسابقات  سرگیری  از  برای 
لیگ  ادامه  که  کرد  امیدواری  ابراز  فوتبال، 
برتر با سالمتی بازیکنان و کادر فنی تیم ها 

همراه باشد.
وریا غفوری کاپیتان تیم استقالل در 
گفت:  برتر  لیگ  مسابقات  شروع  خصوص 
تمرینات ما از سر گرفته شده است و مربیان 
کرونا  هنوز  داده اند.  منظم  تمرینات  ما  به 
وجود دارد و کسی نمی تواند انکار کند. گفته 
شده آمار هم بیشتر شده است و سوالی که 
این جا می ماند، این است که بازیکنان برای 
اتحادیه ای دارند، نه بیمه ای و  خودشان نه 
نه پشتوانه ای؛ و اگر بازیکنی کرونا گرفت، 
کدام نهاد او را حمایت خواهد کرد؟! ما دوست 
داریم بازی ها برگزار شود و می خواهیم سر کار 
خود بیایم تا مردم سرگرم شوند و فوتبال تیم 
محبوب خود را ببینند.او در پاسخ به این سوال 
که آیا این امکان وجود دارد که وضعیت لیگ 
برتر فوتبال و باشگاه استقالل را با زیرساخت 
کرد؟  مقایسه  خارجی  کشورهای  بهداشتی 
تعیین  پروتکل های  قطعا  کرد:  خاطرنشان 
شده، خیلی خوب است اما ما امکانات این 
پروتکل ها را نداریم و ضمانتی در این رابطه 

وجود ندارد.
غفوری در خصوص برگزاری مسابقات 
بازی ها  دارم  دوست  من  افزود:  برتر،  لیگ 

ویروس  به  کسی  امیدوارم  و  شود  برگزار 
کسی  دانم  می  چون  نشود  مبتال  کرونا 
حمایت نمی شود. من پیشنهاد خاصی ندارم 
و باید ستاد کرونا و فدراسیون پزشکی در این 
رابطه صحبت کنند و بازی ها را به بهترین 

شکل برگزار کنند.
کاپیتان استقالل در خصوص شرایط 
شیوع  به  توجه  با  برتر  لیگ  تیم های 
نظر  به  کرد:  خاطرنشان  کرونا،  ویروس 
من مسئوالن باید پاسخگو باشند که این 
وضعیت چطور پیش آمده و این که به این 
شرایطی  چه  اهواز  در  که  کرده اند  فکر 
وجود دارد؟ باید شفاف شود که چه اتفاقی 
قرار است رخ دهد. امیدوارم کسی به این 

نشود. متبال  بیماری 
استقالل،  آمادگی  وضعیت  درباره  او 

شد  داده  ما  به  برنامه ها  یک سری  گفت: 
را  تعطیالت  دوران  آن ها  با  بازیکنان  که 
گذراندند و شرایط بدی نداشتیم. به نظرم تا 
آغاز مسابقات وضعیت بدی نداریم و امیدوارم 

که شروع پرقدرتی داشته باشیم.
غفوری در خصوص مطالبات بازیکنان 
درصد   ۵۰ حدود  ما  گفت:  هم  استقالل 
مطالبات خود را گرفته ایم و با باشگاه تعامل 
می کنیم. مدیرعامل استقالل تازه به مجموعه 
اضافه شده است و ما هم کمک می کنیم که 

او در باشگاه موفق باشد.
کاپیتان تیم فوتبال استقالل مدعی شد: 
استقالل  در  که  هیات مدیره هایی  متاسفانه 
بودند، جز دروغ چیزی از آن ها نشنیدیم. آقای 
خلیل زاده آمد و صحبت کرد و به تعهدات خود 
عمل نکرد و جلوی چشمان من دروغ گفت. 

نحو  به  را  کارش  سعادتمند  آقای  امیدوارم 
احسن انجام دهد و جفایی که در این چند 

سال به هواداران شده، جبران شود.
غفوری در خصوص مسائلی که درباره 
اسماعیل  با  استقالل  باشگاه  قبلی  کارگزار 
خلیل زاده مطرح است، خاطرنشان کرد: من 
در این خصوص شایعاتی را شنیده ام اما چک 
آقای خلیل زاده دست من  برگشتی شرکت 
است و روز گذشته آقای خاکساری مصاحبه 
کرده بود که ما پای قرارداد خود هستیم، که 
من با دیدن مصاحبه او خنده ام گرفت. آن 
فرد در مصاحبه تعهد دارد؟ این چه تعهدی 
است که باید این طور باشد که چک برگشتی 
این  باشد؟ می گویند  آن دست من  شرکت 
شرکت منتسب به آقای خلیل زاده است. اما 
هرچه هست، به نظرم صداقت قطعه گم شده 
استقالل است و امیدوارم هرکسی که وارد 
باشگاه می شود، لیاقت حضور در این باشگاه 
را داشته باشد.کاپیتان استقالل افزود: وقتی 
بخش مدیریت ناهماهنگ است، به تیم ضربه 
ناامید می شوند. حاال  بازیکنان  خواهد زد و 
هر چقدر هم بگوییم که تمام تالش خود را 
می کنیم اما باید این را بدانیم ترکش های این 
مساله به ما می خورد. این که هرکس بخواهد 
خودش را خوب جلوه بدهد، کاری از پیش 
جلو نمی رود و امیدوارم یک تیم دلسوز پای 
کار بیاید و به استقالل سر و سامان درست، 

پرداختی به موقع و نتیجه مطلوب بدهد.
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صداقت قطعه گم شده استقالل است

مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: 
جهت  الزم  آمادگی  به  رسیدن  برای 
حضور لیگ قهرمانان آسیا باید در لیگ 
بازی کنیم چرا که در آسیا که نمی توانند 

بگویند مسابقات تعطیل شود.
خصوص  در  مطهری«  »حمید 
از  پس  پرسپولیس  تیم  تمرینات  آغاز 
بدنی  شرایط  و  تعطیلی  روز   ۷۰ حدود 
تمرینات  جدید  دور  آغاز  با  بازیکنان 
این  از  بعد  است  طبیعی  داشت:  اظهار 
مدت،  وضعیت بازیکنان در شرایط خیلی 
آرمانی نباشد اما از بازیکنان تست یویو 
گرفتیم و صادقانه می گویم که وضعیت 
بهتر  بود،  ما  از چیزی که مدنظر  آنان 
بود. خدا را شکر که برنامه ریزی خوبی 
برای تمرینات انجام دادیم. جا دارد که 
به بازیکنان مان بابت عملکرد حرفه ای 
که  بگویم  تبریک  دارند  و  داشته  که 
از خود و بدن هایشان  این وضعیت  در 

مراقبت کردند.  
وی در پاسخ به این سوال که اگر 
تدارکاتی صادر  انجام دیدارهای  مجوز 
نشود تکلیف چه خواهد شد؟ افزود: خیلی 
تدارکاتی  بازی  بدون  که  است  سخت 
انجام  بدون  اگر  شویم.  مسابقات  وارد 
برویم  لیگ  به  تدارکاتی  دیدارهای 
باید  البته  داشت.  خواهیم  سختی  کار 

تمهیداتی،  با  که  مربوطه  مسووالن  از 
اجازه آغاز تمرینات را دادند تشکر کنم 
بسیار  تمرینات  شروع  همین  که  چرا 

اتفاق مهمی بود.
مطهری در خصوص اینکه برخی 
از بازیکنان در تعدادی از باشگاه ها اعالم 
کردند که کرونا گرفتند اما ناگهان اعالم 
شد که حال آنها خوب شده ادامه داد: 
همواره با کسانی که دوپینگ می کردند 
برخورد می شد و آنها محروم شدند. من 
هم از مسووالن می خواهم کسانی که 

کرونانمایی می کنند مورد محرومیت قرار 
گیرند. امیدوارم کسی به ویروس کرونا 
مبتال  ادعای  کسی  اگر  و  نشود  مبتال 
مدرک  با  باید  داشت  کرونا  به  شدن 
در  و  شود  ثابت  موضوع  این  پزشکی 
کننده  ادعا  فرد  باید  صورت  این  غیر 

دچار محرومیت گردد.
که  می بینیم  االن  گفت:  وی 
انجام  با  و  افتادند  راه  به  همه مشاغل 
پروتکل ها و رعایت بهداشت فردی به 
کار خود می پردازند. فوتبال هم از این 

زندگی  به  باید  نیست.  مستثنی  مساله 
در کنار کرونا عادت کنیم. اگر از حاال 
مشخص باشد که یک ماه دیگر واکسن 
کرونا کشف می شود ما هم گفتیم که 
لیگ برگزار نشود چرا که اولویت برای ما 
سالمتی است اما کرونا وجود دارد و باید 
به زندگی در این وضعیت عادت کنیم. 
اظهارنظر می کنند  از دوستانی هم که 
و  شخصی  منافع  برای  که  می خواهم 
تیمی خود حرف نزنند.  اگر ما هم در 
همین  بودیم  هم  جدول  ششم  ردیف 
حرف را می زنیم چرا که درآمد همه ما 

به فوتبال وابسته است.
مربی تیم پرسپولیس درباره اینکه 
آسیا  در  ایران  نماینده  چهار  از  تیم   ۲
و  شده اند  برتر  لیگ  تعطیلی  خواستار 
اما  شود  تعطیل  برتر  لیگ  می گویند 
در آسیا بازی می کنیم تصریح کرد: به 
می کند  فرق  شرایط  آسیا  در  حال  هر 
تعطیلی  دنبال  به  نمی توان  دیگر  و 
بدانند  باشگاه ها  همین  بود.  مسابقات 
بدون  شوند  تعطیل  برتر  لیگ  اگر  که 
آمادگی باید در آسیا بازی کنیم. مهم 
است که بتوانیم در لیگ برتر به آمادگی 
در  حساسی  بازی های  که  چرا  برسیم 
آسیا داریم و نمی شود بدون آمادگی در 

این بازی ها حاضر شد.

مطهری: بدون بازی در لیگ، کار در آسیا سخت است

ابالغ اجرائیه به خانم ام البنین خسروی امشی بدین وسیله به خانم 
ام البنین خسروی امشی فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره ۹۷۵ و ملی 
قرارداد  استناد  به  کشاورزی  بانک  که  شود  می  ابالغ   4۸3۹۷۸۸4۹۹
تا  ریال   ۰۷4/۲۰۱/43 مبلغ  وصول  جهت   ۶۸۷۱۵۵۶۹۰ شماره  بانکی 
تاریخ ۱۲/۱۱/۱3۹۸ به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور 
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالسه ۹۹۰۰۰۰۷ در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ ۱۶/۰۲/۱3۹۹ مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ، 

عملیات اجرائی جریان خواهد بافت . 
زاده  حسین  ابراهیم  چالوس  رسمی  اسناد  اجرای  واحد  مسئول 

استخربی جار 
تاریخ انتشار :۱۲/۰3/۱3۹۹ 
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م-الف ۱۹۹۰۱4۶۵ 

خانم  به  وسیله  بدین  فیروزی  معصومه  خانم  به  اجرائیه  ابالغ 
ملی  و   ۲۶4 شماره  شناسنامه  به  کاظم  فرزند  فیروزی  معصومه 
قرارداد  استناد  به  کشاورزی  بانک  که  شود  می  ابالغ   ۲۲۱۸۸۷۷۸4۸
بانکی شماره ۷33۹۷۶4۰۰ جهت وصول مبلغ ۶۵۶/343/۷۵ ریال تا 
تاریخ ۱۲/۱۱/۱3۹۸ به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور 
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالسه ۹۹۰۰۰۰۶ در این اداره تشکیل شده و طبق 
متن  شرح  به  شما  اقامت  محل   ، مامور   ۰۸/۰۲/۱3۹۹ مورخ  گزارش 
سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید ، عملیات اجرائی جریان خواهد بافت .
زاده  حسین  ابراهیم  چالوس  رسمی  اسناد  اجرای  واحد   مسئول 

استخربی جار
 تاریخ انتشار :۱۲/۰3/۱3۹۹
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گردشگری  واحدتاسیسات   ۱۹۰
شیوه  علت  به  که  مرکزی  ستان  ا
ویروس کرونا فعالیت آن ها متوقف شده 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  بود، 

بازگشایی شدند.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل 
صنایع دستی استان مرکزی »علیرضا 
با  گو  و  در گفت  روز گذشته  ایزدی« 
ایرنا افزود: »۱۹ هتل و هتل آپارتمان، 

۱۷ بوم گردی، 43 واحد بین راهی ، ۵۵ 
خانه مسافر ، ۵ مهمانپذیر، ۲4 مجتمع 
تفریحی و گردشگری، ۲۲ سفره خانه 
استان  گردشگری   محوطه   ۵ سنتی، 
استان  زیستی  پدافند  ستاد  مجوز  با 
لعمل های  ا ر دستو مل  کا یت  رعا و 
یه  ا ر ا خدمات  نند  ا می تو شتی  بهدا

دهند.«
او اظهار داشت: »اوج درآمدزایی 
فرهنگی  میراث  و  گردشگری  حوزه 

شیوع  با   که  است  نوروزی  تعطیالت 
ویروس کرونا دچار خسارت جدی شد.

 ، هنگی فر ث  ا میر کل  یر مد
استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
مرکزی گفت: »شیوع ویروس کرونا و 
تعطیلی مراکز و واحدهای گردشگری 
میلیارد   ۸۰ آمدن  وارد  موجب  استان 
ریال خسارت به این صنعت در استان 

شد.«
خسارت  »میزان  افزود:  ایزدی 

برآورد شده به این بخش به استانداری 
فرهنگی  میراث  وزارتخانه  و  مرکزی 
ن   آ ن  ا جبر ی  ا بر تا  شد  منتقل 

تصمیم گیری شود.«
رستوران   43 « فزود:  ا یزدی  ا
با  گذشته  هفته  نیز  استان  بین راهی 
بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت 
فعالیت  واحدها  این  و  شد  بازگشایی 
ز  ا نا  و کر شیوع  ز  ا پس  ا  ر د  خو

سرگرفتند.«

مدیرکل میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي استان مرکزي:

 190واحد گردشگري استان مرکزي بازگشایي شد
توسعه خدمات الکترونیکی در شرکت گاز خراسان رضوی

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده:  مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: 
توسعه خدمات الکترونیکی از جمله اقداماتی است که شرکت گاز  خراسان رضوی 
در کنار توسعه همه جانبه دیگر قابلیت های سازمانی در مسیر آن حرکت می کند.

پایدار  تامین  اظهار کرد:  این شرکت  اقدامات  افتخاری در خصوص  حسن 
گاز طبیعی مشترکان از جمله اهداف مستمر شرکت گاز است که با توسعه همه 

جانبه در بخشهای مختلف محقق شده است.
وی افزود: در روزهای مختلف سال به خصوص در فصل زمستان مصرف 
گاز افزایش پیدا می کند و گاه رکورد مصرف گاز در یک روز جا به جا می شود 
چنانکه ۲۵ دی ماه پارسال با مصرف ۵۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در یک 
روز، رکورد قبلی که معادل ۵4 میلیون مترمکعب و مربوط به بیستم آذر ماه سال 

۹۵ بود شکست و با این وجود هیچ گونه قطعی گازی اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: پارسال از  ۱۲ میلیارد و ۸۸۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
بیشترین میزان مصرف در فصل زمستان به میزان چهار میلیارد و ۲۲۸ میلیون 
متر مکعب بود و فصل پاییز پارسال نیز سه میلیارد و 44۵ میلیون مترمکعب گاز 

مصرف و به صورت پایدار تامین شد.
سامانه تلفنی 1۸94 با قابلیت وصل خودکار گاز 

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی توسعه خدمات الکترونیک را از دیگر 
اقدامات شرکت گاز خراسان رضوی برشمرد و اظهار کرد: دی ماه پارسال سامانه 
گویای ارائه خدمات الکترونیک ۱۸۹4 شرکت گاز استان با قابلیت وصل خودکار 
موجب  سامانه  این  راه اندازی  که  رسید  بهره برداری  به  مشهد  در  مشترکان  گاز 
تکریم بیشتر شهروندان به  ویژه هنگام قطع گاز مشترکان به علت بدهی می شود 
و با استفاده از سامانه ۱۸۹4 شهروندان می توانند از صورت حساب گاز مصرفی 
از طریق این سیستم به  خود مطلع شده و در صورت قطع گاز به علت بدهی، 

صورت آنی برای وصل گاز بدون پیگیری های بعدی اقدام کنند.
افتخاری افزود: اعالم میزان بدهی، امکان پرداخت آنی قبوض و پیگیری 
پیمانکاران، کاهش رفت و آمدهای شهری و مشکالت زیست  صورت وضعیت 
این سامانه است و شهروندان می توانند در تماس  قابلیت های  از دیگر  محیطی 
با شماره ۱۸۹4 و وارد کردن شماره اشتراک و شناسه قبض و در ادامه از طریق 

کدهای دستوری تلفن گویا نسبت به دریافت خدمات اقدام کنند.
در  کاغذی  قبوض  حذف  طرح  گذشته  سال  دوم  نیمه  از  داد:  ادامه  وی 
استان خراسان رضوی میسر شد و تا کنون ۹۷.۷ درصد مشترکان گاز این استان 
این  از  پیامکی دریافت می کنند که  صورتحساب گاز مصرفی خود را به صورت 
نظر رتبه نخست در بین استان های بزرگ را داریم و مشترکان می توانند برای 
ثبت تلفن همراه خود با مراجعه به سایت شرکت گاز خراسان رضوی، تماس با 
تلفن های گویای ۱۸۹4 و 3۷۰۷4 یا ارسال کد دستوری )* تلفن ثابت( به سامانه 

۱۰۰۰3۷۰۷4 نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام کنند.
اجرای طرح حذف  از  گاز خراسان رضوی گفت: هدف  مدیرعامل شرکت 
محیط  حفظ  نوین،  فناوری های  از  بهره مندی  مشتری،  تکریم  کاغذی،  قبوض 
این  موفق  اجرای  در  مردم  مشارکت  و  هزینه هاست  در  جویی  صرفه  و  زیست 

طرح، صرفه جویی قابل مالحظه ای در هزینه های کشور در پی دارد.
افتخاری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با کرونا هم افزود: 
و  انتقال  زنجیره  قطع  برای  پیشگیرانه  اقدامات  چارچوب  در  پارسال  اسفند  از 
شیوع ویروس بیماری همه گیر کرونا و کمک به پویش اجتماعی مبارزه با کرونا، 
قرائت  و  نکرده اند  مراجعه  منازل شهروندان  به  این شرکت  کنتورخوان  ماموران 
آنها به صورت غیرحضوری و از طریق خوداظهاری شهروندان انجام شده است.

وی ادامه داد: به همین منظور برای اعالم رقم کارکرد کنتور گاز مشترکان 
سه روش الکترونیکی ارائه خدمات از راه دور شامل پیامک، سامانه تلفنی ۱۸۹4 و 
www.nigc-khrz. درگاه اینترنتی شرکت گاز استان خراسان رضوی به آدرس

ir در نظر گرفته شده است که با بهبود شرایط استان در مقابله با کرونا از اوایل 
اردیبهشت ماه امسال بار دیگر قرائت حضوری انجام می شود.

خراسان رضوی وظیفه تامین گاز طبیعی دو میلیون و 3۷۱ هزار مشترک 
شهری و روستایی را برعهده دارد.

رئیس جهادکشاورزی استان مرکزی:
نگران سوسک هایی که وارد شهرها شده اند نباشید

 رئیـس جهاد کشـاورزی اسـتان مرکزی گفت: مـردم نگرانی از بابت 
سوسـک های هجوم آورنده به شـهرها نداشـته باشـند چراکه این سوسک 
ها خطری برای انسـان و گیاهان ندارند. مجید آنجفی در شـورای حفاظت 
از منابـع آب اسـتان مرکـزی اظهـار کـرد: گزارش هایـی مبنـی بـر هجوم 
سوسـک های کوچک در برخی از مناطق شـهری و روسـتایی دریافت شده 
که شـب ها به سـمت مراکز نورانی شـهرها و حاشـیه ها هجوم می آورند.

وی افزود: این نوع سوسـک از خانواده شـکارگرها هسـتند و ضرری 
بـرای انسـان و گیاهـان ندارنـد و سم پاشـی شـیمیایی بـه منظـور از بیـن 
بردن این حشـره ها فعال به صالح نیسـت. رئیس جهادکشـاورزی اسـتان 
مرکـزی تصریح کرد: نسـل این سوسـک ها بعد از یـک هفته تا ۱۰ روز از 
بیـن مـی رود و بـه خاک برگردانده می شـود. آنجفی بیان کـرد: جمع آوری 
علوفـه هـای پارک ها توسـط شـهرداری ها می توانـد در از بیـن رفتن این 
سوسـک هـا و بازگشـتن آنهـا به خـاک به عنـوان زیسـتگاه اصلی کمک 
کنـد چراکـه ایـن علوفه هـای منبـع غذایی خوبـی برای این سوسـک ها 
اسـت. وی در خصـوص کودهـای شـیمیایی بیان کـرد: میزان اسـتفاده از 
کودهـای ازتـه در سـال ۹۷-۹۶ حـدود ۷۲ هـزار تن بوده که در سـال بعد 
بـه ۷۰ هـزار تن و سـال گذشـته به ۶4 هزار تن رسـیده که روند کاهشـی 
خوبـی داشـته اسـت. رئیـس جهادکشـاورزی اسـتان مرکزی اضافـه کرد: 
میـزان مصـرف کـود بـه ازای هـر کیلوگـرم در هکتـار در اسـتان مرکزی 
۱۵3 کیلوگـرم، در کشـور ۱۷۸ کیلوگـرم و در کشـورهای اروپایـی ۲۱۰ 
کیلوگـرم اسـت که اسـتان مرکـزی وضعیت خوبی نسـبت به کشـور دارد.

ورود بالغ بر 3۵7 هزار دستگاه خودرو به استان گیالن طی 
تعطیالت عید فطر

ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه ــرادی، مدی ــرز م فریب
ــی از  ــار دریافت ــق آم ــزود طب ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــالن ب ــتان گی اس
ــل  ــداری و حم ــمار نصــب شــده ی اداره کل راه ــردد ش ــتگاه ت 4۲ دس
و نقــل جــاده ای اســتان گیــالن طــی مــدت مذکــور 3۵۷/۵۱۱ وســیله 
ــارج  ــالن خ ــه از اســتان گی ــیله نقلی ــه وارد اســتان و 3۱۹/۲۶4 وس نقلی
شــده اســت. کــه درمقایســه بــا آمــار ورود - خــروج در ایــام تعطیــالت 
ــتان و  ــه اس ــش در ورود ب ــد کاه ــته 34 درص ــال گذش ــر س ــد فط عی
ــر کل  ــم مدی ــاهد بودی ــتان را ش ــروج از اس ــش در خ ــد کاه 4۵ درص
ــت : بیشــترین  ــاده ای اســتان ســپس گف ــل ج ــداری و حمــل و نق راه
ترافیــک ورودي بــه اســتان طــي ایــن مــدت، در روز پنجشــنبه مــورخ ۱ 
خــرداد مــاه بــه میــزان ۷4/۶۲3 وســیله نقلیــه بــوده اســت، همچنیــن در 
ــا ۸۹/۲4۹ وســیله نقلیــه بیشــترین  روز دوشــنبه مــورخ ۵ خــرداد مــاه ب
ترافیــک خروجــي از اســتان را طــي ایــن مــدت شــاهد بودیــم. مــرادی 
ســپس خاطــر نشــان نمــود: طــي ایــن مــدت بیشــترین میــزان ورودي از 
طریــق محــور آزادراه قزویــن - رشــت بــا تعــداد ۱۷۱/۶۸۹ وســیله نقلیــه 
و پــس از آن محــور رامســر- چابکســر بــا تعــداد ۱۰۰/۵۹۱ وســیله نقلیــه 
بــوده اســت. همچنیــن بیشــترین میــزان خروجــی از طریق محــور آزادراه 
رشــت - قزویــن بــا تعــداد ۱۲۰/۹۲۲ وســیله نقلیــه بــوده اســت. وی در 
ادامــه افــزود: طــي ایــن مــدت، محــور الهیجــان -  لنگــرود بــا تــردد 
۲۱۹/۲۰۵ وســیله نقلیــه، الهیجــان - آســتانه بــا تــردد ۲۱۶/۷۲۲ وســیله 
نقلیــه و محــور آســتانه - الهیجــان بــا تــردد ۲۱۵/۷4۷ وســیله نقلیــه از 
بیشــترین میــزان تــردد برخــوردار بــوده انــد. مدیــر کل راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای ســپس افــزود: طــي ایــن مــدت اســتان گیــالن از نظــر 
ــا تعــداد ۵۸۹ وســیله نقلیــه، پنجمیــن اســتان  متوســط تــردد ســاعتي ب

پرتــردد کشــور بــوده اســت.

مدیر دیتا مخابرات منطقه گلستان :
اینترنت  خطوط  ظرفیت  به   ADSL پورت   ۶۰۰۰ از  بیش 

پرسرعت خانگی استان اضافه شده است

 مهنــدس بهــرام عیــدی مدیــر دیتا مخابــرات منطقه گلســتان 
ــد براینکــه گلســتان نخســتین  ــر ضمــن تاکی ــن خب ــا اعــالم ای ب
ــه  اســتانی اســت کــه در ســطح کشــور توانســته ایــن پــروژه را ب
اتمــام برســاند افــزود :  نتیجــه بــه پایــان رســاندن ایــن پــروژه مهم  
افزایــش پهنــای بانــد اینترنــت اســتان بــه 40Gbps و همچنیــن 
ارائــه جدیدتریــن ســرویس هــای دیتــا همــگام بــا تکنولــوژی های 
روز دنیــا بــوده اســت . وی  توســعه پــورت هــای قابل بهــره برداری 
ــای اجــرای ایــن طــرح  ــز از مزای ــا را نی در زیرســاخت شــبکه دیت
دانســت و گفــت : بــا تــالش شــبانه روزی  نیــروی هــای متخصص 
و پــر تــالش مخابــرات منطقــه گلســتان در بخــش هــای مختلــف  
ــه ظرفیــت خطــوط  ، بیــش از ۶۰۰۰ پــورت ADSL خانگــی  ب
ــر  ــت پرســرعت خانگــی اســتان اضافــه شــده اســت .  مدی اینترن
دیتــا مخابــرات منطقــه گلســتان گفــت : ایــن ظرفیــت اضافه شــده 
در ۱۰۱ نقطــه اســتان  و بــا هزینــه  ۱۵ میلیــارد ریــال بــوده کــه 
اکثــر آن بدلیــل وجــود تحریــم و عــدم امــکان تهیــه ایــن پــورت 
هــا ، بــر اســاس آزادســازی از محــل نقــاط کــم مصــرف و بــا تــوان 
ــت.  ــده اس ــرداری ش ــره ب ــب و به ــتان آزاد ، نص ــن اس متخصصی
مهنــدس بهــرام عیــدی در خصــوص تــالش در جهــت افزایــش 
ــش  ــتای افزای ــت : در راس ــز گف ــتان نی ــات در اس ــت ارتباط کیفی
ــه مشــترکین و  ــه شــده ب ــت ارتباطــات ســرویس هــای ارائ کیفی
همچنیــن پایــداری شــبکه، اقداماتــی همچــون  بروزرســانی نســخه 
مدیریتــی تجهیــزات در ســطح دسترسی،بروزرســانی پروفایــل های 
متناســب بــا نــوع مصــرف مشــترکین در تمامــی تجهیــزات اســتان، 
تشــکیل کمیتــه هــای متعــدد بمنظــور پایــش لحظــه ای تجهیزات 
ــای  ــک ه ــت لین ــش ظرفی ــا، رصــد و افزای ــالالت آنه ــع اخت ورف
ارتباطــی و همچنیــن بهینــه ســازی مســیرهای ارتباطی مشــترکین 
در ســطح اســتان، برقــراری ارتباطــات بصــورت دوطرفــه، تامیــن 
کولــر و باطــری بــرای کافوهــا و ..  انجــام گردیــد کــه حضــور بیــن 
ســه اســتان برتــر در ســطح کشــور نشــانگر همیــن اســت . وی در 
پایــان بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب کــه تمامــی تالشــها بــا هــدف 
خدمتگــذاری بــه هــم اســتانی هــا انجــام میشــود افــزود: بــه جهت 
افزایــش روزافــزون مشــتریان و نیازهــای متنــوع مخابراتــی آنهــا 
علــی الخصــوص اینترنــت ، افزایــش ظرفیــت لینک هــای ارتباطی 
بیــش از 3۰ مرکــز در ســطح اســتان و ۸ لینــک پــر ظرفیــت بیــن 
شــهری بــا افزایشــی ۱۰ برابــری ،  بــا تــوان متخصصیــن بومــی 
انجــام و همچنیــن شــاخص هــای کیفــی شــبکه اســتان در ســطح 

کشــور ارتقــاء یافتــه  اســت.

تولید حفاظ های بتنی مفصل دار در شرکت تارابگین ذوب 
آهن اصفهان

علــی رضــا بختیــاری، مدیرعامــل شــرکت تارابگیــن ذوب آهن 
اصفهــان از تولیــد قطعــات بتنــی راه ) نیوجرســی ( بــا اســتفاده از 

ســرباره کنورتــور ، جهــت آزاد راه هــای کشــور خبــر دارد ،
ــع از  ــی مناب ــه در برخ ــی راه ک ــاظ بتن ــات حف ــت: قطع و گف
آنهــا بــه نــام قطعــات نیوجرســی یــاد شــده اســت، یکــی از اجــزا 
پرمصــرف در احــداث و ایمــن ســازی جــاده هــا و راه هــا می باشــد 
کــه هــر ســاله، هزینــه هــای زیــادی صــرف احــداث و نوســازی و 
نگهــداری ایــن قطعــات در کشــور مــی شــود. لــذا ارتقا کیفیــت آنها 
مــی توانــد باعــث صرفــه جویــی زیــادی در ایــن هزینــه هــا گــردد.

ــن  ــش دوام ای ــزود : افزای ــن اف ــرکت تارابگی ــل ش مدیرعام
قطعــات در شــرایط مختلــف اقلیمــی کشــور، مــی توانــد عمــر مفید 
آنهــا را افزایــش داده و نیــاز بــه ترمیــم و جایگزینــی آنهــا را در دوره 
بهــره بــرداری کاهــش دهــد. بــر ایــن اســاس بــا همکاریــو حمایت 
ــز  ــه مرک ــازی از جمل ــه وزارت راه و شهرس ــای تابع ــازمان ه س
تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی، ســازمان راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای و شــرکت ســاخت و توســعه زیــر بناهــای حمــل 
ــات  ــن قطع ــدگان ای ــن برخــی از تولیدکنن و نقــل کشــور، همچنی
بتنــی و از آنجــا کــه میلگــرد و مفصــل از اصلــی تریــن مــواد اولیــه 
ایــن محصــول در ذوب آهــن اصفهــان تولیــد و ســیمان نیــز قابــل 
تهاتــر بــا ســرباره مــی باشــد ، تولیــد ایــن محصــول در دســتور کار 

شــرکت قــرار گرفــت .
بختیــاری ضمــن قدردانــی از مدیرعامــل ، معاون بهــره برداری 
و مدیریــت هــای مرتبــط ذوب آهــن بــه ویــژه مدیریــت نظــارت بر 
تعمیــرات ســاختمان هــا و شــرکت مهندســی و پویــش ســاخت کــه 
در شــکل گیــری ایــن محصــول نقــش مهمــی داشــتند، گفــت: بــا 
عنایــت بــه گســتره بــازار ایــن محصــول پیــش بینــی هــای الزم 
در خصــوص بــه کارگیــری امکانــات کارگاههــای منطقــه پایــگاه 
صنعتــی و بومــی ســازی ایــن محصــول و ســایر محصــوالت مــورد 
نیــاز وزارت راه، مســکن و شهرســازی در ســطح اســتان اصفهــان 

شــده اســت.
نــورا... نصیــری مدیــر پــروژه هــای توســعه شــرکت تارابگیــن 
نیــز در ایــن خصــوص گفــت: از فروردیــن ماه ســال جاری بــا انجام 
مهندســی معکــوس از مشــخصات حفاظ هــای بتنــی راه و راهنمای 
کنتــرل کیفیــت مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی، تولیــد 
اولیــه قالــب هــای مــورد نیــاز انجــام و نمونــه هــای اولیــه ایــن 

محصــول بــا کیفیــت قابــل قبــول در ایــن شــرکت تولیــد گردیــد
وی افــزود : پــس از تاییــد دفتــر منطقــه ای مرکــز تحقیقــات، 
راه و مســکن و شهرســازی اســتان اصفهــان در نیمــه اول فروردیــن 
مــاه و بازدیــد از کارگاه هــای قالــب ســازی، ماشــین کاری، ریختــه 
ــوی  ــوالت بتنیدپ ــد محص ــن، کارگاه تولی ــگاه بت ــری، آزمایش گ
مصالــح ذوب آهــن، فراینــد اخــذ گواهینامــه فنــی و متناســب بــا آن 
مذاکــرات قــراردادی بــا جدیــت دنبــال شــد کــه منتــج بــه شــروع 
تولیــد انبــوه ایــن محصــول در تاریــخ ششــم خــرداد ۹۹ گردیــد. در 
نمونــه هــای اولیــه تولیــد شــده مطابــق بــا دســتورالعمل مربوطــه 
بخشــی از ســرباره کنورتــور ذوب آهــن بــه عنــوان شــن وماســه 
ســبز در طــرح اختــالط بتــن مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه در 
ــرف  ــش مص ــش افزای ــج آزمای ــاس نتای ــر اس ــدی و ب ــل بع مراح

ســرباره در نظــر مــی باشــند.

بــا هــدف پیــش بینــی اجــرای تعــداد حفــرات و 
صنایــع بــرای ایــام آتــی و همچنیــن بررســی رونــد 
تســویه حســاب پیمانهــا جلســه ای بــا حضــور رئیس 
ــای گاز گلســتان،  ــرای طرحه ــور مهندســی و اج ام
اجــرای طــرح  اجــرای طرحها،مســئول  رئیــس 
ــاور و  ــی مش ــارت کارگاه ــل نظ ــت عوام ؛سرپرس
از نیروهــای  مســئولین دفاترنظــارت و تعــدادی 
مشــاوردر محــل ســالن جلســات دفتــر مدیــر 

ــد. برگزارش
 بــه گــزارش روابــط عمومــی ،در ایــن جلســه 
ــکراز  ــا باتش ــرای طرحه ــس  اج ــردی رئی فرامرزک
زحمــات کادرنظــارت در رونــد اجــرای پــروژه هــای 

گازرســانی ســال گذشــته،به اهم وظایــف اصلی کادر 
نظــارت اشــاره کــرد. 

ــائل و  ــون مس ــه پیرام ــن جلس وی افزود:درای
مشــکالت مرتبــط بــا طرحهــای صنعتــی و حفــرات 
خالــی ،ضــرورت رعایــت الزامــات حــوزه HSE  در 
حیــن انجــام کار ، تجهیــز بــه موقــع کارگاه از ســوی 
پیمانــکاران و همچنیــن پیگیریهــای دفاتــر نظــارت 

بحــث و تبــادل نظــر شــد.  
در ادامــه نیــز بــر رعایــت مشــخصات فنــی کار 
از ســوی عوامــل نظــارت ، پیگیــری ترســیم دقیــق 
ــع  ــه موق ــل ب ــه کتابچــه و تحوی ــت هــا و تهی ازبلی
آنهــا و همچنیــن انجــام بــه موقــع تســویه حســاب 

پیمانهــا نیــز تاکیــد گردیــد. درایــن جلســه همچنیــن 
مهنــدس قنبریــان  رئیــس امــور مهندســی و اجــرای 
ــه  ــز برســرعت بخشــیدن ب طرحهــا گاز گلســتان نی
ــع  ــع موان ــه موق ــکاس ب ــرای طرحها،انع ــد اج فرآین
ــودن  ــع نم ــژه و مرتف ــری وی ــت پیگی ــی جه اجرای
ــظ  ــن کار و حف ــی در حی ــائل ایمن ــت مس آنها،رعای
ــاره  ــایت کاری اش ــاغل درس ــای ش ســالمتی نیروه
داشــته و برمســئولیت کلیــدی مســئولین دفاتــر 
ــه  ــه پای ــی ک ــارت کارگاه ــاور و نظ ــن مش وناظری
ــا و  ــتورالعمل ه ــای دس ــا برمبن ــاس کاری آنه و اس
ــد  ــی باش ــان م ــی پیم ــی –خصوص ــرایط عموم ش

ــد. ــد کردن تاکی

درجلسه کنترل پروژه  اجرای طرحها ی گاز گلستان بررسی شد:  

 ارزیابی میزان تحقق پروژهای حفرات خالی و طرحهای صنعتی

پیشرفت 4۵درصدی تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم

و  آب  شــرکت  مــل  مدیرعا
فاضــالب شــهری اســتان ایــالم گفت: 
فــاز دوم تصفیــه خانــه فاضالب شــهر 
ایــالم با 4۵ درصــد پیشــرفت فیزیکی 

در حــال اجــرا اســت.
“ نورالــه تیمــوری” در بازدیــد 

میدانــی از ایــن طــرح اظهــار داشــت: 
بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت شــهر 
ــا هــدف افزایــش ظرفیــت  ایــالم و ب
تصفیــه خانــه فاضــالب شــهر اجــرای 
ظرفیــت  افزایــش  و  ارتقــا  طــرح 
ــال  ــالم آن از س ــهر ای ــالب ش فاض

ــورت  ــده و در ص ــاز گردی ــته آغ گذش
ــه  ــال ب ــان س ــا پای ــار ت ــن اعتب تامی

ــد. ــی رس ــرداری م ــره ب به
ســیویل  بخــش  افــزود:  وی   
ــی در  ــا ۹۵ درصــد پیشــرفت فیزیک ب
ــش  ــی بخ ــت و مابق ــام اس ــال اتم ح

مکانیــکال و الکترومکانیکال در دســت 
اقــدام اســت کــه انشــااهلل بــا تزریــق 
ــه  ــزودی ب ــرح ب ــن ط ــارات، ای اعتب
بهــره بــرداری مــی رســد. مدیرعامــل 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان ایــالم 
ــا بیــان اینکــه در ســاخت و اجــرای  ب
از  تصفیه خانــه  ایــن  دوم  مــدول 
دنیــا  روز  تکنولــوژی  و  تجهیــزات 
شــد:  یــادآور  می شــود،  اســتفاده 
اعتبــار ایــن طــرح 4۲۰میلیــارد ریــال 
از محــل اعتبــارات عمرانــی اســت وی 
ــدول  ــالب در م ــه فاض ــد تصفی فرآین
دوم را تصفیــه کامــل بیولوژیکــی بــه 
روش لجــن فعــال بــا قابلیــت حــذف 
نیتــروژن و فســفر عنــوان کــرد و 
گفــت: کیفیــت پســاب حاصــل از 
فرآینــد در نظــر گرفتــه شــده مطابــق 
ــت  ــازمان حفاظ ــتانداردهای س ــا اس ب
محیــط زیســت ایــران جهــت تخلیــه 

ــت. ــطحی اس ــای س ــه آب ه ب

 هدایــت فیلــی مدیــرکل پســت 
اســتان در پــی شــیوع ویــروس کرونــا 
ــری از انتشــارآن   ــور و جلوگی در کش
ــی  ــر و ب ــش مؤث ــه نق ــاره ب ــا اش ب
بدیــل شــبکه پســتی کشــور در مبارزه 
ــرد:  ــح ک ــا تصری ــروس کرون ــا وی ب
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــان ب همزم
در کشــور و توصیــه هــای جــدی 
مســئوالن امــر در خصوص پیشــگیری 
همــه جانبــه از انتشــار ایــن ویــروس 
ــه  ــر روی ــد ب ــه و تاکی در ســطح جامع
از ســوی مــردم  مانــدن در خانــه 
بــرای درامــان مانــدن از ایــن بیمــاری 
همه گیــر و جلوگیــری از گســترش آن، 
مدیــرکل پســت اســتان از تالشــهای 
شــبانه روزی و اهتمــام ویــژه تمامــی 
ــان شــبکه پســتی  مســئوالن و کارکن
کشــور بویــژه همــکاران پرتــالش 
پســت اســتان در جهــت خدمــت 
ــردم در دوران  ــه م ــع ب ــانی بموق رس
مبــارزه بــا ویــروس کرونــا بــا حداقــل 
امکانــات مــورد نیــاز تقدیــر و تشــکر 

ــرد. ک
فیلــی بــه مســاعدت هــای همــه 
جانبــه و نقــش مؤثــر و ســازنده پســت 
ــای  ــران ه ــواع بح ــا ان ــه ب در مواجه
حــادث شــده در کشــور منجملــه وقــع 
ــیوع  ــز ش ــراً نی ــیل و اخی ــه، س زلزل
ویــروس کرونــا  اشــاره کــرد و افــزود: 
هــم زمــان بــا شــیوع بحــران فراگیــر 

ــواع  ــه ان ــل توج ــد قاب ــا و رش کرون
ــوزه  ــژه در ح ــتی بوی ــالت پس مراس
خریدهــای  و  الکترونیــک  تجــارت 
ســختکوش  کارکنــان  اینترنتــی، 
ــی  ــت تمام ــا رعای ــتان ب ــت اس پس
ــتی  ــای بهداش ــکل ه ــب و پروت جوان
در تمامــی فرایندهــای عملیات پســتی 
ــالت و  ــردن مراس ــی ک ــا ضدعفون ب
خودرهــای مبادلــه پســتی درون و 
ــد زدایــی ادارات،  ــرون اســتانی و گن ب
دفاتــر، باجــه هــا و واحدهــای پســتی، 
همچنیــن توزیــع انــواع مواد شــوینده، 
ضــد عفونــی کننــده، ماســک و… در 
ــت  ــتای صیان ــان در راس ــن کارکن بی
و  آنــان  از ســالمت  جانبــه  همــه 
ــتان  ــطح اس ــان در س ــوم هموطن عم
ــه  ــه خدمــات باکیفیــت ب بمنظــور ارائ
ــار دیگــر ظرفیــت هــای  هموطنــان ب
ــات  ــل خدم ــرعت عم ــودی و س وج
ــی را  رســانی پســت در شــرایط بحران

ــاندند. ــور رس ــه منصــه ظه ب
گرایــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
قابــل مالحظــه مــردم بــه خریدهــای 
ــبت  ــن دوران نس ــوری در ای غیرحض
ــته و  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ب
ــی  رشــد چشــمگیر خریدهــای اینترنت
بــا بیــش از ۱3۰% رشــد ترافیــک 
ــر  ــور و نقــش پررنگ ت ســرویس مذک
ــوله  ــع مرس ــوص توزی ــت در خص پس
ــرد:  ــح ک ــز تصری ــی نی ــای اینترنت ه

ــن دســتورالعمل های  ــه و تدوی ــا تهی ب
بهداشــتی بمنظــور ضدعفونــی کــردن 
ــع  ــالمت جمی ــظ س ــالت و حف مراس
ــن  ــع و موزعی ــبکه توزی ــان، ش کارکن
ــز رســالت  ــن اداره کل نی ــالش ای پرت
انــواع مراســالت،  اصلــی توزیــع  
بســته های  و  اینترنتــی  خریدهــای 
ــازل  ــع در درب من ــا توزی ــردم را ب م
بــا نهایــت دقــت و مســئولیت پذیــری 

ــاندند. ــام رس ــه انج ــام ب تم
در  اســتان  پســت  مدیــرکل 
ــه از  ــه جانب ــت هم ــوص حمای خص
ــگ  ــج فرهن ــا و تروی ــب و کاره کس
صــورت  بــه  منــزل  ز  ا خریــد 
ــه  ــا توج ــزود: ب ــز اف ــی نی الکترونیک
ــور در  ــر کش ــم ب ــرایط حاک ــه ش ب
ــبکه  ــروس، ش ــن وی ــیوع ای ــی ش پ
پســتی کشــور و  اداره کل پســت 
اســتان نیــز بــا بهــره گیــری از 
اســتعدادهای  و  امکانــات  تمامــی 
انســانی، ظرفیــت هــای حــوزه هــای 
مختلــف بازاریابــی و پشــتیبانی خــود 
ــمند  ــای ارزش ــت گام ه ــته اس توانس
دیگــری در جهــت حمایــت از خــرده 
ــاد  ــی و ایج ــای اینترنت ــی ه فروش
بــرای  زی  مجــا ه های  فروشــگا

ــردارد. ــان ب آن
 فیلــی در ادامــه ضمــن تقدیــر از 
زحمــات کادر درمانــی و همــه حافظان 
ــد:  ــاد آور ش ــورنیز ی ــالمت در کش س

وجــود ایــن ویــروس و مخاطــرات 
در  وجــه  هیــچ  بــه  آن  از  ناشــی 
انجــام وظایــف ســازمانی و ایفــای بــه 
تعهــدات همــکاران شــریف و دلســوز 
پســت اســتان و دیگــر کارکنــان خدوم 
و پرتــالش شــبکه پســتی کشــور مانع 
و خللــی ایجــاد نکــرد و بــا تمــام قــوا 
ــت  ــا رعای و ظرفیــت هــای موجــود ب
ــوان  ــه ت ــتی هم ــای بهداش پروتکل ه
خــود را برای حفظ ســالمت هموطنان 
بــه کار گرفتنــد تا دوشــادوش حافظان 
ــا  ــارزه ب ــه و مب ــالمت، در مواجه س
ویــروس کرونــا بــا اســتعانت از خداوند 
متعــال و اقتــدار تمــام در خــط مقدم و 
صــف خدمــات رســانی بــه مــردم قرار 

داشــته باشــند.
مدیــرکل پســت اســتان در پایــان 
ضمــن تجلیــل از خدمــات کادر درمانی 
کشــور و همکاری ویژه شــبکه پســتی 
در ایــن رابطــه، بــه چــاپ تمبــر یادبود 
“قهرمانــان وطــن” کــه در ۲۸ اســفند 
مــاه ۱3۹۸ بــا حضــور ریاســت جمهور 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــد اش ــی ش رونمای
ایــن اقــدام مهــم  نیــز بمنظــور تجلیل 
ــداکاری  ــت ف ــات و گرامیداش از زحم
هــا و خدمــات کادر درمانــی کشــور در 
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا انجــام شــد 
کــه  مــورد اســتقبال و توجــه خــاص 
ــی  ــه جهان ــو اتحادی ــورهای عض کش

پســتی نیــز قــرار گرفتــه اســت.

نقش مؤثر و بی بدیل شبکه پست درپی شیوع ویروس کرونا در کشور قابل تقدیر است

  مرکــز پایــش مصــرف ) مرکــز 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــام( شــرکت توزی فه
ــالع  ــد و اط ــدف رص ــا ه ــل ب اردبی
ــرق  ــرف ب ــزان مص ــی می از چگونگ
مشــترکین ، بــرای کنتــرل پیــک بــار 
شــرکت و پایــش وضعیــت پارامترهای 

ــاح شــد الکتریکــی شــبکه افتت
ــع  ــرکت  توزی ــل ش ــر عام مدی
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در ایــن 
خصــوص اظهــار کــرد: در ســطح 

ــزار ــه ه ــل س ــتان اردبی اس
ــام نصــب شــده  ــور فه ۲۵۵ کنت
اســت کــه ایــن مرکــز بــا اســتفاده از 
ــق  ــه از طری ــمند ک ــای هوش کنتوره
ــراه و  ــن هم ــبکه تلف ــیم کارت ش س
ــات  ــال اطالع ــط ارس ــورت برخ بهص
مــی کننــد، اقــدام بــه کنتــرل و پایش 
ــترکیندیماندی  ــطح مش ــرژی در س ان
ــت :  ــی گف ــین قدیم ــی نماید.حس م
تاکنــون ســه هــزار و ۲۵۵ کنتــور 
ــات شــرکت هوشــمند در حــوزه خدم

ــل  ــتان اردبی ــرق در اس ــع ب توزی
نصــب شــده اســت وطبــق برنامــه پیش 
بینــی مــی شــود تــا پایــان ســال ۹۹ این 
تعــداد بــه 4۰۰۰ کنتور برســد .وی هدف 
ــردن  ــن ب ــرح را از بی ــن ط ــرای ای از اج
خطایانســانی با قرائــت از راه دور کنتورها 

دانســت و اظهــار کــرد: قرائــت از راه دور 
کنتورهابــا اســتفاده از اطالعــات کنتورها 
ــک تابســتان،  ــور از پی در طرح هــای عب
مشــاهده پروفیــل بارمصرفــی مشــترک، 
مشــاهده وضعیــت لحظــه ای پارامترهای 
شــبکه و پایــش رخدادهــای دســتکاری 
ــاژ در  ــورو اســتفاده از داده هــای ولت کنت

طــرح چــاوش خواهــد بــود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
اســتان اردبیــل بااشــاره بــه اینکــه بــا 
راه انــدازی کامــل ایــن ســامانه و حذف 

اعــزام مامــور بــرای قرائــت
بــه  عملیــات  ایــن  کنتورهــا 
صــورت لحظــه ای و از راه دور انجــام 

می شــود، تصریــح کــرد: مرکزیبــه 
منظــور نظــارت و پایــش بــر وضعیــت 
ایــن کنتورهــا نیــز در معاونــت فــروش 
و خدمــات مشــترکین شــرکت بــا 
شــرکت  توانمنــد  حضورهمــکاران 
توزیــع بــرق در اردبیــل امــروز افتتــاح 
شــد تــا بتــوان از صحــت عملکردایــن 
بــودن  آنالیــن  نظــر  از  کنتورهــا 
وضعیــت مصرفــی مشــترکان اطمینان 
حاصــل شــود.وی قابلیــت مرکــز فهام 

ــود . ــان نم ــل بی ــرح ذی را بهش
ــار در  ــخگویی ب ــت پاس - مدیری
طــرح ذخیــره ســازی عملیاتــی صنایع 
- پایــش وضیعــت ولتــاژ در نقاط 

ــبکه  مختلف ش
ــت  ــان از صح ــول اطمین - حص
عملکــرد و انــدازه گیــری صحیــح 

ــرژی در ان
مشترکین 

پایــش رخدادهــای بوجــود   -
آمــده در محــل مشــترک کــه قابلیــت 

ــط ــد توس رص
کنتور فهام وجود دارد 

ــو  ــوان اکتی ــل ت ــش پروفی - پای
ــب  ــان و ضری ــاژ و جری ــو ولت و راکتی

ــترکین از راه دور  ــدرت مش ق
ــدازه  ــوازم ان - تســت و بازدیــد ل

گیــری 

ایجاد مرکز پایش مصرف ) مرکز فهام ( درشرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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از راست فاضل نظری و محمدعلی بهمنی
اختصاصی دنیای جوانان

بی تو، با یاد تو مستیم
خدا می داند

علی موسوی گرمارودی

با تو آن عهد که بستیم خدا می داند
بی تو، پیمان نشکستیم، خدا می داند

با تو، سرلوحه انصاف گشودیم به عدل
بی تو، دیباچه نبستیم، خدا می داند

با تو، هر بند گره گیر گشودیم ز دست
بی تو، از پا ننشستیم، خدا می داند

با تو، بستیم به هم سلسله صبر و ثبات
بی تو، هرگز نگسستیم، خدا می داند

با تو، در میکده خوردیم می  از جام وال
بی تو، با یاد تو مستیم، خدا می داند

با تو، بودیم و نهادیم به  فرمان تو سر
بی تو، در راه تو هستیم، خدا می داند

با تو، از دامگه حادثه جستیم و کنون
بی تو، سر بر سر دستیم، خدا می داند

حالی ای روح خدا، لطف خدا یاور ماست
پرتو روی نبی، پور علی، رهبر ماست

رشید یوسفی، شاعر، محقق و معلم ُکردستانی به دلیل 
دیار  به  سنندج  توحید  بیمارستان  در  کرونا  ویروس  به  ابتال 

باقی شتافت.
مرحوم یوسفی متولد ۱3۵۱ دبیر دبیرستان های سنندج، 
معماری ظریف و خوش سلیقه، ادیبی توانمند در حوزه زبان و 
ادب ُکردی و شاعری صاحب اثر و خوش ذوق بود که شامگاه 

شنبه ۱۰ خرداد جان به جان آفرین تسلیم کرد.
و  مفاخر  از  تجلیل  انجمن  اصلی  و  فعال  عضو  وی 
و  تکریم  برنامه های  در  همیشه  و  بود  کردستان  هنرمندان 

حمایت از اهالی فرهنگ و هنر حضور داشت.
وی فردی باصفا، پر انرژی و دارای لحظه های شاعرانه 
به  به خاک و دیارش،  البته عشق و عرقش  بود،  ماندگار  و 
ادب  و  تمدن  تاریخ،  به  مردمش،  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ 
زادگاهش در کنار تواضع و ادب، مهربانی و صبوری از وی 
شخصیتی بارز و ویژه ساخته بود و از چهره های تاثیرگذار و 

مردمی کردستان بود.

شاعر و ادیب کردستانی بر اثر ابتال به کرونا درگذشت

ادبیات  می گوید:  یوسفی  محمدرضا 
کودک و نوجوان شکل و شمایل دولتی پیدا 
کرده و به مسائل حساس کودکان نزدیک 
مسائل  به  می تواند  سختی  به  یا  نمی شود 

»رومینا«ها نزدیک شود.
این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان 
در پی اتفاقی که برای »رومینا، دختر ۱4ساله 
او به  تالشی« رخ داده است و کشته شدن 
مسائل  به  پرداختن  درباره  پدرش،  دست 
از  جلوگیری  بر  ادبیات  نقش  و  نوجوانان 
خشونت های خانگی اظهار کرد: خود سوژه 
است؛  سنت  دیرپایی  به  مربوط  »رومینا« 
جامعه  در  اجتماعی که  گوناگون  سنت های 
می گیرد.  را  جوانان  بال  و  پر  و  دارد  وجود 
در حوزه ادبیات بزرگسال این مسئله  بغرنج 
اجتماعی به اشکال مختلف بیان شده است؛ 
مثال در »کلیدر«، »از خم چمبر« و »جای 
برخی  و  دولت آبادی   محمود  سلوچ«  خالی 
از داستان های صادق چوبک. اما در ادبیات 
کودک و نوجوان، قبل از انقالب چیزی یادم 

نمی آید و بعد از انقالب هم وجود ندارد.
او افزود: از آن جایی که ادبیات کودک 
و نوجوان شکل و شمایل دولتی پیدا کرده 
نزدیک  کودکان  حساس   مسائل  به  است 
با عنوان »ستاره ای  نمی شود. رمانی داشتم 
به نام غول« که درباره مشکل یک کودک 
بود. سختی ها و مرارت های بسیاری کشیدم 
تا این کتاب منتشر شود؛ تازه من آن قدر هم 
پیدا  ناشر  وقت  آن  بودم،  نپرداخته  مستقیم 
نمی شد. اگر به کانون اصالح و تربیت بروید، 

چه بخش دختران و چه بخش پسران، این 
مسائل وجود دارد، اما به دلیل سلطه ادبیات 
دولتی، این ها در ادبیات تجلی پیدا نمی کنند.

یوسفی سپس با تأکید بر این که مسائل 
کودکان و نوجوانان در ادبیات این گروه سنی 
راه پیدا نمی کند مگر با هزار ایما و اشاره،  
گفت: کار ما شده ایما و اشاره، که مخاطب 
کودک در داستان آن را به سختی دریافت 
باید یک بزرگسال آن را بخواند و  می کند، 
به  تا  تعبیر و تفسیر کند  برایش  را  اشاره ها 
موضوع پی ببرد. تا زمانی که این موضوع  
در دایره ادبیات کودک و نوجوان وارد نشود  
و بچه ها در این زمینه مطالعه نکنند همین 
مصائب را خواهیم داشت. برخی از مسئوالن 
فرهنگی مان معتقدند این حرف ها حرف های 
مگو است، باید پنهان شود و نباید درباره آن ها 
صحبت شود؛ اما این مسائل وجود دارد. ادبیات 
است که این ها را به عنوان مشکالت اجتماعی 

مطرح می کند.
نویسنده ها هم  بیان کرد:  ادامه  در  او 
اگر  یا  و  نمی شوند  نزدیک  مسائل  این  به 
نزدیک شوند داستان شان منحرف می شود. 

نویسنده ها نمی توانند به اصل مطلب بپردازند 
و یا این که جسارتش را ندارند، زیرا  سلطه 
ادبیات دولتی خیلی قدر است.  به زعم من 
۹۰ درصد ادبیات کودک ما تحت سلطه دولت 
است و این موضوع نمی گذارد نویسنده ها به 
چقدر  ما  بپردازند؛  کودکان  حساس  مسائل 
داستان درباره بچه های کار، بچه های طالق، 
بچه های  اعتیاد، کودکانی  که به آن ها تجاوز 
بی سرپرست  و  بدسرپرست   کودکان  شده، 
داریم؟ به نظرم  یکی از علت های گسترش 
که  است  این  طنز   و  فانتزی  داستان های 
نویسنده ها نخواستند و یا نتوانستند به مسائل 
جدی بچه ها بپردازند. به سهم خودم هر رمانی 
به سختی  داشتم  مسائل  این  با  مرتبط  که 
هم   خصوصی  ناشر  کنم.  چاپش  توانستم 
نمی پذیرند، زیرا آن ها هم نگاه دولتی دارند و 
زمانی که می خواهند کتابی چاپ کنند به این 
نکته توجه می کنند که آیا آموزش و پرورش 
این کتاب ها را می خرد یا نه؟ پدیده عجیب 
و غریبی است. به همین دلیل پرداختن به 
این مسائل را در ادبیات کودک بسیار بسیار  

اندک می بینیم.
بر  ادبیات  تأثیرگذاری  درباره   یوسفی 
جلوگیری از خشونت های خانگی نیز اظهار 
طور  به  است.  تأثیرگذار  قطعا  ادبیات  کرد: 
درباره  داستان هایی  تورگنیف   ایوان  مثال 
اجحاف هایی که در سیستم ارباب رعیتی در 
قرن ۱۹ در روسیه بر رعایای آن جا می شد 
عنوان  با  فارسی  زبان  در  که  می نویسد 
»خاطرات یک  شکارچی« منتشر شده است. 

این کتاب در جامعه روسیه به قدری انعکاس 
دارد که روایتی هست که می گوید تزار  روسیه 
ارباب  رفتن سیستم  بین  از  برای  را  قانونی 
بگویم  می خواهم  می کند.  تصویب  رعیتی 
ادبیات  با  مردم  و  دارد  زیادی  تأثیر  ادبیات 
زندگی می کنند. کودک و نوجوان تا مسائل 

خود را در داستان نبیند، اتفاقی نمی افتد.
او در ادامه تأکید کرد: خبر فراوان است 
اما تا زمانی که  خبر به اثر هنری تبدیل نشود 
ماندگاری نخواهد داشت و فراموش خواهد 
ادبیات است که به یک خبر، حادثه و  شد. 
»شاهنامه«  مثال  می دهد؛  جاودانگی  تاریخ 
کرده  جاودانه  را  اسطوره های مان  و  آمده 
است، اما شما اطالعاتی درباره اسطوره های 
اثر  »پاپیون«  رمان  یا  ندارید.  اسکاندیناوی 
هانری شاریر درباره بحران ۱۹۲۹ اروپاست 
و تأثیر سقوط بورس را برای مردم توضیح 
ادبیات این طور است. به نظرم  اگر  می دهد. 
مسائل مربوط به کودک و نوجوان در آثاری 
که برای آن ها خلق می شود، تجلی پیدا نکند، 
مکافات می شود و بچه ها به مسائل اشراف 
سرنوشت  درباره  دارم  کتابی  نمی کنند.  پیدا 
یک بچه خیابانی تاجیکی با عنوان »وقتی 
چاپ  می گیرد«.  یاد  جیک جیک  گنجشکی 
چه  این که  است،  رمان  یک  کار  این  خود 
روند و سرنوشتی داشت. ما این سختی ها و 
مشکالت را داریم و از همه معصوم تر ادبیات 
کودک است که به دلیل سایه دولتی بودن 
»رومینا«ها  مسائل  به  می تواند  سختی   به 

نزدیک شود.

ادبیات کودک و نوجوان شکل و شمایل دولتی پیدا کرده 

شرح »فیه ما فیه« به چاپ دهم رسید

شرح کریم زمانی از »فیه ما فیه« اثر موالنا جالل الدین محمد بلخی 
به تازگی توسط انتشارات معین به چاپ دهم رسیده است.

اولین چاپ این اثر سال ۹۰ به بازار نشر عرضه شد و طی سال های ۹4 و 
۹۶ با چاپ های پنجم و هفتم به کتابفروشی ها آمد. به تازگی نیز نسخه های 

چاپ دهم آن منتشر شده اند.
»فیه ما فیه« که با عنوان »مقاالت موالنا« هم شناخته می شود، یکی 
از آثار منثور موالنا جالل الدین محمد بلخی است که پس از درگذشتش، از 

سخنان و جمالت او در بازه زمانی 3۰ ساله گردآوری شده است.
اولین نسخه تصحیح شده این کتاب توسط بدیع الزمان فروزانفر در 
سال ۱33۵ منتشر شد و تصحیح کریم زمانی، در سال های اخیر انجام 
نیز  پژوه کشور  مولوی  دیگر  توفیق سبحانی،  اثر،  این  درباره  است.  شده 

مقاالت و نوشته هایی دارد.
ماری شیمل،  آنه  و  آثار شناخته شده مولوی است  از  این کتاب یکی 
شرق شناس و ایران شناس آلمانی نیز آن را به زبان مادری خود برگردانده 

است.
در قسمتی از شرح کریم زمانی بر »فیه ما فیه« می خوانیم:

یاد کند، آن خیر و  از دیگری به نیکی  موالنا می فرماید: اگر کسی 
نیکی، به وی باز می گردد. این بدان مانَد که کسی اطراف خانه خود گلزار 
برپا کند. پس هر بار نظر کند، گل و گلزار بیند، و دائمًا در بهشت باشد. و 
چون بِد یکی گفت، آن کس در نظر او مبغوض شد و چون از او یاد کند و 
خیال او پیش آید، چنان است که مار یا کژدم یا خار و خاشاک در نظر او 
آید! پس اکنون که می توانی در باغ و گلزار باشی، چرا در میان خارستان و 
مارستان می َگردی ؟! همه را دوست بدار تا همیشه در ُگلزار و گلستان باشی.

این کتاب با ۶۶۲ صفحه و قیمت ۹۷ هزار تومان منتشر شده است.
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زهرا ثقفی الریجانی

شاعری آشنا با ادبیات وحشت و علوم غریبه
امروز، ۱3 خردادماه، مصادف است 
ییتس،در  باتلر  ویلیام  تولد  سالروز  با 

سال  ۱۸۶۵.
و  شاعران  بزرگ ترین  از  یکی  او 
که  است  ایرلند  ی  نمایشنامه نویسان 
عالقه اش به علوم غریبه، ادبیات سنتی 
سلتی و ادبیات وحشت، موجب شهرت او 
و در نهایت دریافت جایزه ادبی نوبل شد. 
ژوئن   ۱3 در  ییتس  باتلر  ویلیام 
۱۸۶۵ در ساندیمانت شهرستان دوبلین به دنیا آمد. پدرش تاجر کتان بود که 
در کنار کار تجارت به نقاشی نیز می پرداخت و مادرش از خانواده ثروتمندی 
از ناحیه اسالیگو بود. عالقه مندی پدر به هنر و ادبیات، تأثیر بسزایی در 

شکل گیری شخصیت و سلیقه هنری ویلیام داشت.
او با جستار در انواع عرفان، تصوف، فولکلور، ماوراءالطبیعه، اشراق و 
نو افالطونیسم سیستمی سمبلیک آفرید که در تصاویر و اشعارش الگویی 
یکپارچه داشت. درک برخی اشعار وی بدون آشنایی با سیمبلیسم خاص 

وی دشوار است. 
بسیارند،  برگ ها  کتاب های  ایرلندی  و شاعر  نمایشنامه نویس  این  از 
ریشه یکی، توسط محمدصادق رئیسی و کوهولین، توسط مسعود فرزاد به 

فارسی ترجمه شده است.

آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت هامون شرق سهامی خاص به شماره 
ثبت ۵۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۸4۲۰4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱3۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. سرمایه شرکت از 
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۶4۰۰۰۰۰۰ ریال )دو میلیارد و شصت و چهار 
میلیون ریال( منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۶4۰۰۰۰ ریالی )بیست میلیون و ششصد و 
چهل هزار ریالی( از طریق کارشناسی ماشین آالت طی شماره ۱۰3 ک ۹۹ مورخ 
۱۶/۰۲/۹۸ کارشناس رسمی دادگستری افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )۸۶3۹4۷(

آگهی تغییرات شرکت راشا سازه کامران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹3۲ و 
شناسه ملی ۱4۰۰۸4۲۶۵۱۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱3۹۹ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی زاهدان به آدرس :استان 
سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان، محله فلکه 
فلسطین ، خیابان فلسطین ، کوچه مرداد]اوقاف ۵[ ، پالک ۰ ، مجتمع رسالت ، 
طبقه ششم ، واحد ۱۹ کد پستی : ۹۸۱۶۶۵4۸۰۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان 

و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )۸۶3۹4۸(

آگهی تغییرات شرکت کیسه پلیمر تکتا بافت باخترسهامی 
 ۱4۰۰۰۲۵3۵۹۹ ملی  شناسه  و   ۵۶۶ ثبت  شماره  به  خاص 
 ۲4/۰۱/۱3۹۹ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ آقای اصغر گالبی زاده به کد 
ملی ۲۹3۹۵۰3۲۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
و آقای یعقوب گالبی زاده به کد ملی ۲۹3۹3۹۷۰۵۸ به سمت 
نایب رئیس و آقای نیما گالبی زاده به کدملی ۲۹3۹۵۱۸3۰۰ 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر 
عامل و رئیس هیات مدیره )اصغر گالبی زاده( همراه با مهر 
شرکت دارای اعتبار می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  غربی  آذربایجان  استان 

غیرتجاری شاهین دژ )۸۶۵3۰4(

آگهی تغییرات شرکت کیسه پلیمر تکتا بافت باختر سهامی 
 ۱4۰۰۰۲۵3۵۹۹ ملی  شناسه  و   ۵۶۶ ثبت  شماره  به  خاص 
مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اصغر  آقای   -  ۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۲4/۰۱/۱3۹۹
گالبی زاده به کد ملی ۲۹3۹۵۰3۲۵۷ ، آقای یعقوب گالبی 
زاده به کد ملی ۲۹3۹3۹۷۰۵۸ ، و آقای نیما گالبی زاده به 
شدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای   ۲۹3۹۵۱۸3۰۰ ملی  کد 
سمت   ۲۹3۸۲۸۰۷۸۵ ملی  کد  به  بهرامی  مهدی  آقای   -۲
ملی  به کد  عربانی  امام دوست  آقای محمد  و  اصلی  بازرس 
برای مدت یک  البدل  بازرس علی  به سمت   ۲۵۹3۸۰33۹۸

سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

شاهین دژ )۸۶۵3۰3(

آگهي حصروراثت
خانم رقیه تولمی به شماره شناسنامه ۵۹۷ فرزند اسداله از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سیده فخرالسادات 
حسینی کلکو فرزند میرغالمحسین در تاریخ ۹3/۵/۱۸ در شهرستان رشت فوت 
نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- رقیه تولمی به ش 
ش ۵۹۷ فرزند اسداله نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک 
پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۸۶4 
سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه 
به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
خانم زهرا کرم به شماره شناسنامه 3۰۶ فرزند محمدرضا از این شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه کوچکی کورکاء  فرزند محمد 
در تاریخ ۹۶/۱۱/۸  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:۱- محمدتقی کرم به ش ش 3۱۶ فرزند محمدرضا نسبت پسر۲-حسن کرم 
به ش ش ۲4۵ فرزند محمدرضا نسبت پسر3-حسین کرم به ش ش ۲4۶ فرزند محمدرضا 
نسبت پسر4- زهرا کرم به ش ش 3۰۶ فرزند محمدرضا نسبت دختر۵- فاطمه کرم به ش 
ش ۲۸ فرزند محمدرضا نسبت دختربه غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۸۶۰ سیار مفاد درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف 
رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت-پروین انصاری

آگهي حصروراثت
آقای محمدرضا گیالن پور راد به شماره شناسنامه ۱۶۸3 فرزند رحیم با وکالت آقا 
عبداهلل طوماری از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان انیس شوق پیکری فرزند حسن در تاریخ ۹۷/۵/۱۵ در شهرستان رشت فوت نموده 
است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- محمدرضا گیالن پورراد به ش ش 
۱۶۸3 فرزند رحیم نسبت پسر۲-حسین گیالن پور راد به ش ش ۱33۵ فرزند رحیم نسبت 
پسر3-معصومه گیالن پور راد به ش ش ۱۲۶ فرزند رحیم نسبت دختر به غیر از وراث 
نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و 
ثبت ان به شماره ۵۹۱ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
آقای وحید اخوان ماسوله به شماره شناسنامه ۶۰۱۹ فرزند محرم از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محرم اخوان ماسوله  فرزند روح 
اله در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:۱-محمد اخوان ماسوله به ش ش 3۰۹۱۵ فرزند محرم نسبت پسر۲-مجید 
اخوان ماسوله به ش ش ۱۶۰4 فرزند محرم نسبت پسر3-وحید اخوان ماسوله به ش ش 
۶۰۱۹فرزند محرم نسبت پسر4- الهام اخوان ماسوله به ش ش 4۶43فرزند محرم نسبت 

دختر۵-معصومه معراجی ماسوله مقدم به ش ش ۵۰4۲۱ فرزند حسین نسبت زوجه به 
غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات 
قانوني و ثبت ان به شماره ۷۹۲ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
آقای محمدرضا پژوهی مژدهی به شماره شناسنامه 33 فرزند عیسی  از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عظمت ندائی پیربستی  
فرزند رحمت اله در تاریخ ۹۸/۹/۱۱ در شهرستان  رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-عباس پژوهی مژدهی به ش ش 3۶۸۱۶ فرزند عیسی نسبت 
پسر۲-محمدرضا پژوهی مژدهی به ش ش 33 فرزند عیسی نسبت پسر3- زهرا پژوهی 
مژدهی به ش ش ۸ فرزند عیسی نسبت دختر 4- معصومه پژوهی مژدهی به ش ش ۵۲ 
فرزند عیسی نسبت دختر۵-ام البنین پژوهی مژدهی به ش  ش ۱۱ فرزند عیسی نسبت 
دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام 
تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۷۸۸ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي 
مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر 

اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
این  از  فرزند محمدتقی  به شماره شناسنامه 4۱۱۱  زمانی چوکامی  معصومه  خانم 
که شادروان محمدتقی  داده  توضیح  چنین  و  نموده  گواهي حصروراثت  درخواست  شورا 
زمانی چوکامی فرزند علی در تاریخ ۹۸/۱۲/۶  در شهرستان رشت فوت نموده است و 
ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-حمیدرضا زمانی چوکامی به ش ش ۱۲4 
فرزند محمدتقی نسبت پسر۲-معصومه زمانی چوکامی به ش ش 4۱۱۱ فرزند محمدتقی 
نسبت دختر3-ربابه عروجی زاده پور دشتی به ش ش ۹۵ فرزند ایمانعلی نسبت زوجه به 
غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات 
قانوني و ثبت ان به شماره ۸۵۸ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
شورا  این  از  ابراهیم  فرزند  شناسنامه  ۲۲۵  به شماره  پورابراهیمی  اسماعیل  اقای 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم پورابراهیمی 
فرزند  حسین در تاریخ ۹۸/۱۲/4  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-اسماعیل پورابراهیمی به ش ش ۲۲۵ فرزند ابراهیم نسبت 
پسر۲-مریم پورابراهیمی به ش ش ۶۰۰ فرزند ابراهیم نسبت دختر3-معصومه پورابراهیمی 
به ش ش ۲ فرزند ابراهیم نسبت دختر4- صغری نیک پور سیاه اسطلخی  به ش ش ۱۲۵۵ 
فرزند نقی نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۸۱۰ سیار مفاد درخواست مزبور را 
دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم 

نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای مجید رحیمی دارای شناسنامه شماره 44۹۰۲43۵4۵ به شرح دادخواست به 
کالسه ۱۲۲/۹۹ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عبدال رحیمی به شناسنامه ۵۰۸۸ در تاریخ ۹۸/۵/۱3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه  حین الفوت آنمرحوم منحصر است به : 
مجید ر حیمی فرزند عبدال و علیه به شماره شناسناه 44۹۰۲43۵4۵ متولد ۱3۷۱ فرزند

خدابس رحیمی فرزند عبدال و علیه به شماره شناسنامه 4۰۵ متولد ۱3۶۱ فرزند
سکینه رحیمی فرزند عبدال و علیه به شماره شناسنامه ۱۷۸4۹ متولد ۱3۵۸ فرزند

علی عباس رحیمی و فرزند عبدال و علیه به شماره شناسنامه --- متولد ۱3۶۹ فرزند 
عبدالصاحب رحیمی فرزند عبدال و علیه به شماره شناسنامه 44۵۲ متولد ۱3۶۲ فرزند

گل بانو رحیمی  فرزند عبدال و علیه به شماره شناسنامه ۲۸ متولد ۱3۵۵ فرزند 
اسد رحیمی فرزند عبدال و علیه به شماره شناسنامه ۶۰۱3ُمتولد ۱34۹ فرزند 

 زیور رحیمی فرزند عبدال و علیه به شماره شناسنامه ۶۵۶3 متولد ۱3۵۰ فرزند
زینب رحیمی فرزند عبدال  و علیه به شماره شناسنامه 44۹۰۵۵۷۶۸۱  متولد ۱3۸۱ فرزند 

 صبریه رحیمی فرزند عبدال وعلیه به شماره شناسنامه ۱۵۹۸۶ متولد ۱3۵4 فرزند 
 معصومه رحیمی فرزند عبدال و علیه به شماره شناسنامه ۵۵۵۵ متولد ۱3۶۶ فرزند 

 نوریه پور آزاد فرزند حسن به شماره شناسنامه ۸۰۰ متولد ۱3۵۰ همسر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی   
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متو فی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

    رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالَم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم نوبت اول
شماره :۱۰4۲/۹۹۰۷ 

شرکت تعاونی مرزنشینان ۱۰4۲ مرکزی سروآباد                                             تاریخ:۱3۹۸/۰3/۱۰ 
به اطالع کلیه نمایندگان منتخب مرحله اول تمام حوزه ها می رساند پیرو آگهی 
دعوت به مجمع عمومی مرحله اول به شماره ۱۰4۲/۹۶۶۶ مورخ ۱3۹۶/۱۱/۲4، مجمع 
عمومی عادی سالیانه مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاونی مرزنشینان  ۱۰4۲ مرکزی 
سروآباد بنا به تصمیم اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی در ساعت ۱۰ روز یک شنبه 
مورخ ۱3۹۹/۰4/۱۵ در محل دفتر شرکت تعاونی مرزنشینان ۱۰4۲ مرکزی سروآباد 
واقع در شهرستان سروآباد – بلوار شهدا- خیابان ژاندارمری کوچه خیام تشکیل می گردد 
بدینوسیله از کلیه نمایندگان منتخب حوزه های شرکت تعاونی در مرحله اول دعوت 
می شود که در مکان و موعد مقرر در جلسه متشکله حضور به هم رسانند تا نسبت 
به موضوعات زیر اخذ تصمیم به عمل آید. در ضمن وکالت از طرف هیچ نماینده ای 

پذیرفتنی نیست و برای حضور در جلسه کارت شناسایی الزامی می باشد.
دستورات جلسه

۱ – انتخاب بازرسان برای یک سال مالی ۲- طرح و تصویب و رسیدگی به  
صورتهای مالی سال ۱3۹۸ و گزارشهای هیات مدیره و بازرسان و تصمیم گیری در 

مورد آن3 - طرح و تصویب برنامه و بودجه سال ۱3۹۹
4- تصمیم گیری درباره پرداخت حق عضویت سالیانه به اتحادیه و اتاق تعاون 
استان۵- تصمیم گیری در مورد فروش زمین های شرکت تعاونی ۶ – تصمیم گیری 

در مورد واگذاری سهمیه ارزی سال های ۱3۹۸ و ۱3۹۹
۷ – پرداخت حق جلسه نمایندگان مجمع عمومی ۸ – تصمیم گیری در مورد 
پرداخت حق سنوات مدیر عامل ۹- تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری با نقدینگی 

شرکت در هر زمینه ای بنا به مصوبه اعضای هیات مدیره و تاییدیه اداره 
مدارک الزم برای کاندیداتورهای سمت بازرس به شرح زیر می باشد:                                  
۱-داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۲- فتوکپی صفحه اول شناسنامه 
3-  فتوکپی کارت ملی 4-  فتوکپی کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت 
برای آقایان  ۵- یک قطعه عکس 3×4 برای هر کاندیداتور ۶- تکمیل فرم ثبت نام 

که در دفتر شرکت تعاونی موجود است.
کلیه متقاضیان برای  سمت بازرس شرکت تعاونی باید مدارک خود را کامل و تا 
تاریخ ۱3۹۹/۰3/۲۵ به دفتر شرکت تعاونی مرزنشینان  ۱۰4۲ مرکزی واقع در شهرستان 

سروآباد بلوار شهدا خیابان ژاندارمری کوچه خیام تحویل نمایند 

محمد بیجاده -مدیر عامل شرکت تعاونی مرزنشینان ۱۰4۲مرکزی سروآباد

جایزه های ادبی همواره مورد انتقاد بوده  است
ابراهیم دمشناس با اشاره به انتقادهایی که نسبت به جایزه های 
ادبی وجود دارد، می گوید: جایزه های ادبی شفافیت نداشتند و نتایج 

آن ها قابل دفاع نبود.
نویسنده رمان »آتش زندان« که به عنوان رمان تحسین شده 
شده  شناخته  ادب«  »مهرگان  جایزه  دوره  بیستمین  و  نوزدهمین 
درباره تأثیرگذاری جایزه ها بر معرفی کتاب ها اظهار کرد: جایزه های 
ادبی مهم  هستند، اما ما در این زمینه بحران های متعددی داریم و 
این تأثیرگذاری به جایی نمی رسد. بعد از آن که کتابی جایزه گرفت 
وجود  که  جوایزی  معموال  سال ها  این   در  نمی افتد.  برایش  اتفاقی 
داشته، شفافیت نداشته اند، اسامی را ارائه می کردند، اما عمال آن چه 
ماحصل کار بود نتیجه قابل دفاعی نبود. اکثریت جامعه مخاطبان، 
نویسندگان و خوانندگان  نسبت به انتخاب های جوایز انتقاد داشتند، 

زیرا همواره گزینه های بهتری وجود داشت.

او افزود: زمانی  هم جوایز به این سمت رفتند که یک کتاب 
و یا یک نوع ادبیات را تجویز کنند بدون این که پشت این تجویز 
یک نظریه یا تفکر قابل دفاع وجود داشته باشد. بیشتر جنبه قضاوت 
و سلیقه گرایی در جوایر ادبی حکم فرما بوده و آن ها به همین دلیل 

همواره مورد انتقاد بوده اند.
* فاصله میان نگارش و انتشار »آتش زندان«

این  نیز گفت:  دمشناس درباره نگارش رمان »آتش زندان« 
رمان یک تاریخچه دودهه ای دارد؛ سال ۷۵ شروع به نوشتن آن 
در  مهاجرت هایی که  و  داشتم  جابه جایی هایی که  به خاطر  کردم. 
زندگی ام پیش آمد، نوشتن رمان طوالنی شد. اگر  اواخر سال ۷4 
و اوایل ۷۵ را مبنای نوشتن این  رمان قرار بدهم تا سال ۸3-۸۲ 
نوشتنش طول کشید.  بعد از  یک  دوره ویراش که دو سال طول 
کشید، سال ۸۵ کتاب را آماده کردم اما دوره ای طوالنی در ارشاد 

ماند و مجال انتشار  پیدا نکرد تا سال ۹۶. در واقع  »آتش زندان« 
در دوره احمدی نژاد در ارشاد ماند و فراموش شد تا این که در سال 

۹۶ مجوز گرفت. این فاصله  طوالنی شد.
او درباره تأثیر فاصله  افتادن میان نگارش و انتشار کتاب بر  
کار نویسندگان و خود کتاب، گفت: دامنه تأثیرگذاری دست نویسنده 
نیست. طبعا می تواند تأثیرگذار باشد. این کتاب در  سال ۸۵ آماده 
بود اما در سال ۹۶ چاپ شد. اگر رمان همان زمان چاپ می شد و 
بازخوردهایش را می دیدم، مهم بود. اما چیزی که مهم است یکی 
ثبت کتاب است  که این کتاب در فالن تاریخ منتشر شده است و 
دیگری این که کتاب باری بر دوش نویسنده نباشد. ما همواره این 
مانده است.  داریم که کتاب  در پشت وضعیت سانسور  را  دغدغه 
سانسور همیشه وجود دارد؛ مثال وقتی کتابی یک دهه مجال انتشار 
پیدا نکند، طبعا در کارهای بعدی نویسنده تأثیر دارد. حدود پنج سال 

بعد از  »آتش زندان« رمان دیگری نوشتم که در سال ۹4 منتشر 
شد. طبعا این جابه جایی ها، این نابجایی ها و این نابهنگامی ها در  کار 
نویسنده و جامعه ادبی  تأثیر دارد و شکاف ایجاد می کند و ابهام  و 

وضعیت خاص خود را پیش می آورد.
خودش  زمان  در  اثر  یک  انتشار  کرد:  خاطرنشان  دمشناس 
نویسنده  شخصی   حوزه  در  حداقل  و  مسائل   خیلی  در  می تواند 
می تواند  کنیم  بزرگ نمایی  بخواهیم  این که  بدون  باشد،  تأثیرگذار 
را  خود  کار  بازخورد  نویسنده  دست کم  باشد.  مفید  ادبیات  برای 
این شکل  به  مقطع  این  از   با خود می گوید خب، من   و  می بیند 
عمل کنم بهتر است. اما زمانی که دامنه ارتباطات بین نویسنده و 
مخاطب قطع می شود، بر کار نویسنده تأثیر می گذارد. البته ضروری 
است نویسنده پوست کلفت بودن خود را نشان دهد و خودش را از 

قید چنین الزام هایی رها کند.
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»طرحی نو« در رادیو نمایش

از روز شنبه ۱۷ خرداد ماه، پخش 
قسمتی  پنج  کوتاه  نمایش  مجموعه 
اجتماعی  موضوعی  با  نو«  »طرحی 

در رادیو نمایش آغاز می شود.
را مجید  رادیویی  این مجموعه 
نوشته و در خالصه داستان  حیدری 

جوانی  زوج  شادی  و  فرید  است:  آمده  آن 
برای  جدیدی  تصمیمات  رادیویی،  برنامه  یک  تأثیر  تحت  که  هستند 
زندگی شان می گیرند، این نمایش ایده هایی نو برای سبک زندگی زوج 
ها ارائه می دهد. »طرحی نو« به تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا، کارگردانی 
داریوش شهبازی و با بازی ایوب آقاخانی و شیما جان قربان به تازگی در 
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است.این مجموعه رادیویی 
به گویندگی معصومه نورزاد، صدابرداری محمدرضا محتشمی و افکتوری 

نرگس موسی پور ساعت ۶:3۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش.

بازیگر »بچه مهندس« در بخش مراقبت های ویژه

سریال  بازیگر  قربانی  کریم 
سکته  از  بعد  که  مهندس3«  »بچه 
در بیمارستان بستری شده بود، عمل 
قلب انجام داده و در حال حاضر در 
بخش مراقبت های ویژه بستری است.

امین قربانی فرزند کریم قربانی بازیگر 
وضعیت  آخرین  درباره  تلویزیون  و  سینما 
بیمارستان بستری  در  قلبی  سکته  دلیل  به  پیش  چندی  که  پدرش 
بیمارستان بستری  به دلیل سکته در  شده بود، گفت: پدرم مدتی است 
شده است و دو تا از رگ های قلبش هم گرفته بود. وی ادامه داد: او این 
روزها در بیمارستان شهید رجایی بستری است و دو شب پیش عمل قلب 
انجام داد و برایش باتری گذاشتند.قربانی اظهار کرد: او اکنون در بخش 
مراقبت های ویژه است و گفته اند حداقل باید 4۸ ساعت در این بخش 

بماند تا بعد به بخش عمومی منتقل شود.

استاد موسیقی مقامی دچار عارضه مغزی شد

و  خوانندگان  از  حبیبی  صمد 
موسیقی  پیش کسوت  نعت خوان های 
نواحی منطقه تالش که از مدتی پیش 
در  دچار عارضه مغزی شده همچنان 
معرض کم توجهی مدیران دولتی قرار 

دارد و این، در حالی است که  فرزندشعنوان 
فلج  به  منجر  ضایعه  این  متأسفانه  کرده 
شدن سمت راست و قسمت از بدنش  شده است.  صمد حبیبی از استادان 
پیش کسوت »نَعت خوان« کشور تاکنون در جشنواره ها و رویدادهای مختلف 
حوزه موسیقی کشورمان فعالیت مستمری داشته است. وی بازنشسته آموزش 
و پرورش است و از جوانی به عنوان خواننده فولکوریک تالش و مولودی 
خوان در تالش شناخته شده بود. انتشار اولین کاست آوازهای محلی او به 
زبان تالشی، شهرت وی را تا جایی رساند که به شهرهای مختلف کشور 

دعوت و به زبان تالشی و فارسی برنامه اجرا می کرد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

انتشار غیرقانونی »تیغ و ترمه« دزدی فرهنگی 
است

کارگردان  پوراحمد  کیومرث 
سینما نسبت به انتشار غیرقانونی »تیغ 
پیامی  و طی  کرد  اعتراض  ترمه«  و 
در  آن  غیرقانونی  انتشار  به  نسبت 
سایت های داخلی و پخش غیرقانونی 

فارسی  ره ای  ماهوا شبکه های  در  آن 
روز  یک  فیلم  این  کرد.  زبان اعتراض 
از  برخی  در  بالفاصله  کشور،  داخل  در  آنالین  نمایش  آغاز  از  پس 
نوبت  چندین  و  شد  منتشر  کانال های تلگرامی غیرقانونی  و  سایت ها 
در شبکه های فارسی زبان غیرقانونی و قاچاقی نمایش داده شده است. 
غیرقانونی  صورت  به  ترمه«  و  »تیغ  فیلم  متاسفانه  افزوده:  پوراحمد 
از  زبان خارج  ماهواره ای فارسی  کانال  چند  و  داخلی  سایت های  در 
کشور پخش شده است. این کار یک دزدی فرهنگی است و مردم همه 

فیلم ها را به خاطر شخصیت سینما در سایت های رسمی ببینید.
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در نشست خبري سریال همگناه چه گذشت!؟
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محمد حسین زاده

ــش  ــبکه نمای ــا در ش ــن روزه ای
خانگــي ســریال همگنــاه، ســاخته 
ــد  ــازي مي کن ــي یکه ت ــي کیای مصطف
ــي از  ــته یک ــال توانس ــن ح و در عی
یــن  ا در  ســریال ها  موفق تریــن 
کنــار  در  بتوانــد  و  باشــد  مدیــوم 
کارهــاي موفقــي چــون قلــب یخــي، 
شــهرزاد، عاشــقانه و دل قــرار بگیــرد. 
ــاي  ــریال در روزه ــن س ــه ای ــا ب ام
ــل  ــي فص ــل اول و ابتدای ــي فص پایان
دوم انتقاداتــي هــم وارد شــد کــه چــرا 
قصــه بــه یکبــاره نیمــه کاره رهــا شــد 
و فصــل اول بــه پایــان رســید و حــاال 
قــرار اســت در فصــل دوم چــه اتفاقــي 

ــد! رخ ده
ســریال  رســانه ای  نشســت 
همگنــاه روز گذشــته با حضــور عوامل 
و هنرمنــدان ایــن ســریال در پردیــس 
تئاتــر بــاغ کتــاب تهــران برگــزار شــد. 
مصطفــی کیایــی در ابتــدای ایــن 
نشســت در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
ــریال و  ــن س ــدی ای ــق فصل بن منط
پایــان یکبــاره داســتان در فصــل اول 
بیــان کــرد: از ابتــدا هم در ۱۲ قســمت 
اول، ســریال تــا همیــن مقطــع بــود و 
بعــد گــذر زمانــی داریــم و بــه همیــن 
ــریال در  ــم س ــم گرفتی ــل تصمی دلی
ــم  ــی ه ــود. صحبت ــه ش ۲ فصــل ارائ
ــن  ــر ای ــتیم ب ــا داش ــا پلتفرم ه ــه ب ک
ــای  ــن فصل ه ــه بی ــود ک ــاس ب اس
ــه  ــه چندماه ــریال فاصل اول و دوم س
داشــته باشــیم امــا بــه دلیــل کرونــا و 
نیــاز مــردم بــه تماشــای محصــوالت 
نمایشــی، تصمیــم گرفتیــم بــا حداقــل 
ــا  ــم. ب ــان فصــل ۲ را منتشــر کنی زم
ــاه  ــا 3 م ــه ت ــد قص ــال رون ــن ح ای
ــت  ــی رود و عل ــو م ــل دوم جل در فص
ــر  ــان اســت. اگ ــذر زم ــاق گ ــن اتف ای
ــدی  ــدون فصل بن ــود و ب ــه ب بالفاصل
ایــن جهــش زمانــی را داشــتیم چندان 

ــود. مناســب نب
از  و  بازیگــر  کیایــی  محســن 
ــز در واکنــش  نویســندگان ســریال نی
ــم از  ــن ه ــت: م ــوال گف ــن س ــه ای ب
برخــی دیگــر شــنیده ام کــه می گویند، 
ــن  ــن ای ــد! م ــام ش ــان تم کار ناگه
مســئله را متوجــه نمی شــوم، اگــر 
قصه هــا را دنبــال کــرده باشــید همــه 
ــاندیم و  ــرانجام رس ــه س ــا را ب قصه ه
تصمیــم گرفتیــم 3 مــاه زمــان قصــه 
را بــرای فصــل بعــد بــه جلــو ببریــم. 
در قســمت های آخــر فصــل یــک 
می بینیــم آرمــان جــواب مثبــت از 
زیبــا می گیــرد، کاراکتــر هدیــه در 
خانــه اش مســتقر می شــود و بــه ثبــات 
ــک از شــخصیت ها  ــر ی می رســد و ه
ــرح  ــند. ط ــبی می رس ــات نس ــه ثب ب
قســمت   ۵۰ بــرای  ســریال  ایــن 
ــد  ــا ش ــا بن ــود، ام ــده ب ــی ش پیش بین
۲4 قســمت شــود و بــرای همیــن 
یــک پــرش 3ماهــه در قصــه داریــم. 
ــا ۱۲  ــود ۲ ت ــم ب ــم تصمی ــدا ه از ابت

ــد. ــمت باش قس
محســن کیایــي در ادامــه دربــاره 
شــخصیت پردازی کاراکتــر ســیما، کــه 
دختــری ترنــس اســت و پرداخــت کم 
جزییــات دربــاره وی در ســریال گفت: 
ــن  ــتم و ای ــه ای داش ــی کاف ــن زمان م
کاراکتــر زاییــده ذهــن مــن اســت، در 
آن کافــه تعــداد زیــادی از ایــن آدم هــا 
حضور داشــتند. مــا همیشــه کاراکترها 
ــا در  ــم ام را گل درشــت نشــان داده ای
ایــن ســریال بازخوردهــا برایمــان مهم 
بــود. خــود کاراکتــر خیلــی موردتوجــه 
ــازی  ــتم بسترس ــدا خواس ــود و ابت نب
ــت  ــن موقعی ــه ای ــگاه ب ــه ن ــم ک کنی
ــم  ــالش کردی و مشــکل چیســت و ت
بازخوردهــا را در خانواده هــا نشــان 

در  آدم هــا  ایــن  از  خیلــی  دهیــم. 
درونشــان مســایلی دارنــد و زمانی کــه 
ــزی  ــد برون ری ــا حــرف می زنی ــا آنه ب
ــراق  ــی اغ ــا خیل ــه طبیعت ــد ک می کنن
ــاهد  ــاق را ش ــن اتف ــن ای ــد. م ندارن
بــودم که شــخصیتی همینطــور ازدواج 
کــرده بــود و بعــداً بــه مشــکل برخورد. 
ــه  ــت ک ــورهایی اس ــزو کش ــران ج ای
نظــر  از  را می دهــد  اجــازه عمــل 
قانونــی مشــکلی نیســت امــا از طــرف 

ــدارد. ــواده پذیــرش وجــود ن خان
ــن  ــز در ای ــی نی ــی کیای مصطف
ــود را  ــرادر خ ــاي ب ــه صحبت ه رابط
ــن  ــح داد: اولی ــرده و توضی ــل ک کام
کلیشــه ایــن اســت کــه ایــن کارکتــر 
دختــری باشــد بــا ظاهــر پســرانه کــه 
زمخــت اســت، یــا اینکــه انتظــار داریم 
ــاوت  ــی متف ــر فیزیک ــن آدم از نظ ای
باشــد. مــا ســعی کردیــم بحــث 

روانشناســی داشــته باشــیم تــا اینکــه 
ــه صــورت رو ایــن نقش هــا  فــردی ب
را بــازی کنــد. بــه همیــن دلیــل هــم 
ســوگل خلیــق بــا فیزیکــی که داشــت 

انتخــاب شــد.
در ادامــه ایــن نشســت محســن 
ــواده در  ــاره خان ــه درب ــی در ادام کیای
ــن  ــه ای ــت ب ــریال و پرداخ ــن س ای
ــا  ــرای م ــواده ب ــت: خان ــوع گف موض
خیلــی اهمیــت دارد مــا قــرار نیســت 
ــا  ــالش م ــم. ت ــل کنی ــوع را ح موض
بــر ایــن بــود کــه واقعیــت را نمایــش 
ــن  ــاوت بی ــاد و تف ــن تض ــم. ای دهی

نســل ها را نمایــش دهیــم. قدیــم هــر 
ــتیم  ــل ها داش ــر در نس ــال تغیی ده س
امــا امــروزه هــر دو یــا ســه ســال ایــن 
تغییــرات وجــود دارد. نــه خواســتیم در 
ــراط و  ــرایط اف ــن ش ــان دادن ای نش
تفریــط کنیــم. خانــواده جایــگاه بســیار 
مهمــی دارد و تــالش داریــم بگوییــم 
ــم  ــار ه ــد کن ــور می توان ــواده چط خان
ــا و  ــم شــکل آدم ه باشــد نشــان دهی
نــوع تصمیم گیری هــا فــرق کــرده 
اســت، هــم تــالش کردیــم نقــد کنیم 
ــم.  ــان دهی ــکالت را نش ــم مش و ه
ــاد  ــتان نم ــوری در داس ــواده صب خان
ــل  ــی مث ــت، کس ــه اس ــروز جامع ام
فریــد می خواهــد آن را اداره کنــد. 
فریبــرز می خواهــد آن را هدایــت کند، 
ــر  ــت و دیگ ــرکش اس ــا س ــان ام آرم
ــده ای از  شــخصیت ها هــر یــک نماین
جامعــه هســتند. ایــن روابط و مســایل 

ــود دارد. ــه وج در جامع
پرویــز پرســتویي چهــره محبوب 
و شــاخص عرصــه ســینما کــه بــا این 
ســریال اولیــن تجربــه خود در شــبکه 
نمایــش خانگي را پشــت ســر گذشــته 
بــود، در ایــن نشســت در ابتــداي 
ــاره پذیرفتــن  صحبت هــاي خــود درب
حضــور در همگنــاه تصریــح کــرد: من 
ــی  ــبکه خانگ ــا ش ــه گاردی ب همیش
داشــتم. مــن ســال ۸۸ بــا تلویزیــون 
خداحافظــی کــردم کــه البتــه منظــور 
حــوادث سیاســی آن ســال نیســت اما 
باالخــره ســریال هایی مثــل زیرتیــغ، 

در  را  امام علــی)ع(  و  آشپزباشــی 
ــازی کــرده بــودم. همــه  تلویزیــون ب
آدم هــای کــه در ســرزمین مــا زندگی 
می کننــد همــه ســینمارو نیســتند. 
فیلــم ســینمایي مطــرب،  تجربــه 
ــی  ــای کیای ــا آق ــد ب ــث ش ــه باع ک
ــود،  ــی ب ــیار خوب ــوم کار بس ــنا ش آش
مخصوصــا کــه دوران بــدی داشــتم. 
ــد  ــد و بع ــی ش ــان صحبت های آن زم
از اتمامــش گفتنــد می خواهنــد کاری 
داشــته  هــم  خانگــی  نمایــش  در 
ــی  ــدا گارد داشــتم ول ــن ابت باشــد، م
بــه همــکاری ای کــه  توجــه  بــا 
ــمت  ــن ۱۰ قس ــم. م ــتم پذیرفت داش
از ســریال را در یــک وعــده خوانــدم 
ــم  ــاس می گرفت ــی تم ــر از گاه و ه
و نظــر هــم مــی دادم. حتــی در ایــن 
ــه  ــردم ک ــرار می ک ــن اص ــدت م م
هــر کاری دارد آن را کنــار بگــذارد و 

ایــن ســریال را بســازد. هــر قســمت 
ــه  ــد یــک تجرب ــن ســریال می توان ای
ــاژ  ــا و دکوپ ــد، پالن ه ــینمایی باش س
کامــال ســینمایی اســت. ایــن احتــرام 
بــه مخاطــب اســت کــه نخواهیــم آب 
ببندیــم. ایــن ســریال قصه هایــی دارد 
ــم  ــا ه ــه م ــد هم ــان می ده ــه نش ک
ــکار  ــی گناه ــک جاهای ــم و ی گناهی
هســتیم. حــس کــردم در این ســریال 
ــن  ــود و م ــاز می ش ــایل ب ــن مس ای
ــن  ــد در ای ــا بای ــردم حتم ــس ک ح
ســریال باشــم و جــزو شــرح وظایفــم 
ــریال  ــم س ــر بخواه ــه اگ ــت ک اس

بــازی کنــم، ایــن همــان اســت. مــن 
همیشــه خــود را تقســیم کــرده ام کــه 
تئاتــر یــا ســینما کار کنــم و هیچــگاه 
ــتم.  ــینمایی هس ــم هنرپیشــه س نگفت
ــریال های  ــاره س ــن درب ــش از ای پی
می کــردم  فکــر  خانگــی  نمایــش 
ــی اســت و  ــانه تخم مرغ ــای ش کاره
اگــر ســوپر می رویــد یــک محصــول 
ــا  ــد ام ــش خانگــی هــم می خری نمای
ایــن تابــو را ســریال شــهرزاد، در 
همــان فصــل اول شکســت و دیدیــم 
ــازی  ــون ب ــوان در تلویزی ــر نمی ت اگ
بــه  مدلــی  ایــن  می تــوان  کــرد 

ــت. ــردم رف ــای م خانه ه
ــه  ــز در ادام ــی نی ــی کیای مصطف
پرســتویي  پرویــز  صحبت هــاي 
ــا و  ــور پلتفرم ه ــور و حض ــاره ظه درب
ــدر  ــا چق ــای کرون ــه فض ــاره اینک درب
بــه افزایــش مخاطــب ســریال کمــک 

کــرد، گفــت: در زمانــی کــه تلویزیــون 
بــد عمــل می کنــد، ایــن فرصــت 
تــا  می کننــد  کســب  پلتفرم هــا  را 
بیشــتر دیــده شــوند. مــا ســال ها 
بی رقیــب  صداوســیما  می گفتیــم 
اســت امــا ایــن فضایــی کــه به وجــود 
ــت  ــت وضعی ــده اس ــث ش ــده، باع آم
ــود  ــد خ ــد. فرزن ــر باش ــا بهت پلتفرم ه
ــن  ــن ها را از ای ــه انیمیش ــن در خان م
ــا قصــه هــم  ــد. قطع پلتفرم هــا می بین
ــت،  ــر اس ــب موث ــری مخاط در درگی
کــه مــن همیشــه در ســینمای خــود 
پیــش گرفتــه ام و ســعی  در  را  آن 

ــم، چــون حــرف  کــرده ام قصــه بگوی
ــد. حضــور  ــر را قصــه می زن اول و آخ

ــت. ــر اس ــز موث ــران نی بازیگ
ــه در  ــتویی در ادام ــز پرس پروی
ــاره  ــر درب ــش دیگ ــه پرس ــخ ب پاس
ــه  ــع دســتمزدی ک ــدر منب اینکــه چق
مهــم  برایــش  می کنــد  دریافــت 
ــول  ــا پ ــاال ب ــا ح ــت: ت ــت، گف اس
ــرای  ــن کار ب ــردم ای ــف کار نک کثی
مــا قداســت دارد کــه تهیه کننــده 
کیســت و قبــل از اینکــه پــول کثیــف 
مــن  بــرای  باشــد،  بحث برانگیــز 
ــده و کارگــردان  ــوده تهیه کنن مهــم ب
ــم  ــتند. ۲ کاری ه ــانی هس ــه کس چ
ــم  ــام دادی ــروه انج ــن گ ــا ای ــه ب ک
ــش  ــه پول ــود ک ــی ب ــای کیای ــا آق ب
خــودش شــرافت  و  بــود  شــریف 
کاری داشــت. از خــود مایــه گذاشــته 
اســت. امــا تهیه کنندگانــی داریــم 

ــند  ــدک می کش ــام را ی ــن ن ــه ای ک
کــه  دارنــد  تهیه کنندگــی  کارت  و 
فقــط ایــن اســم را یــدک می کشــند. 
مــردم خیلــی جاهــا مــا را مــورد 
ــه  ــا هم ــد ام ــرار می دهن ــم ق تهاج
پنهــان  امــروزه چیــزی  می داننــد 
نمی مانــد. مــردم هــم موردتوجــه 
قــرار می دهنــد کــه ایــن پول هــا 
ــه ایــن  از کجــا می آیــد و هیچــگاه ب

ــت. ــم رف ــو نخواه ــمت و س س
حبیــب رضایــی یگــر چهــره 
شــاخص ســینما کــه او نیــز از معــدود 
کارهــاي خــود در شــبکه نمایــش 

ــا همگنــاه تجربــه کــرده  خانگــي را ب
در ادامــه دربــاره امــکان ورود جوانــان 
ــح داد:  ــری توضی ــه بازیگ ــه عرص ب
ــا  ــی ی ــت جوان ــر رعای ــه هن در عرص
ــی نیســت.  ــچ الزام تناســب ســن، هی
هنــر یــک امــر خالقــه اســت و بیــن 
هــزار تــا هــر ۱۰هــزار نفــر، یــک نفــر 
بــه یــک بازیگــر خــالق تبدیــل شــود. 
مــا در انجمــن بازیگــران ســینما حدود 
4۶۰ بازیگــر عضــو داریــم، ولــی ایــن 
ــم. بیــش از ۱۰۰  ــداد بازیگــر نداری تع
آموزشــگاه ســینمایی داریــم امــا لزومــا 
تربیــت  بازیگــر  نمی تواننــد  اینهــا 
کننــد. آمــوزش بازیگــری یــک غلــط 
مصطلــح اســت مــا پــرورش بازیگــری 
را داریــم. بــرای ورود بــه ایــن عرصــه 
احتیــاج بــه البــی نیســت بلکــه 
توانایــی بازیگــر اگــر نشــان داده شــود 
ایــن صنعــت تشــنه، قطعــا او را دعوت 

می کنــد. مــا جوانــان بســیاری داریــم 
ــد  ــود را نشــان داده ان ــی خ ــه توانای ک
کــه نمونــه بــارز آن نویــد محمــدزاده 
اســت. مــا خیلــی وقت هــا تنبلــی 
ــر  ــائل دیگ ــر عهــده مس ــود را ب خ
تنهــا  کــه  حالــی  در  می اندازیــم، 

ــت دارد. ــه اهمی ــی اســت ک توانای
مصطفــی کیایــی در ادامــه در 
پاســخ بــه ســوالی دربــاره عشــق 
ــاد  ــی در ســریال و قصه هــای زی مثلث
ــریال  ــا در س ــت: م ــخصیت ها گف ش
عشــق مثلثــی نداریــم! از طرفــي تعدد 
ــت و  ــت اس ــک مزی ــخصیت ها ی ش

ــه  ــرد ک ــالش ک ــندگان ت ــم نویس تی
هــر کاراکتــری قصــه خــاص خــود را 
داشــته باشــد و قصه هــا در جایــی بــه 
ــخصیت ها  ــد. ش ــره می خورن ــم گ ه
ــتند.  ــه هس ــادی از جامع ــدام نم هرک
آدم هــای کــه در ایــن خانــواده وجــود 
دارنــد تــالش شــد مابــه ازای بیرونــی 
ــازی  ــد معادل س ــد و نبای ــته باش داش
شــود کــه ایــن خانواده هــا نمــاد 

ــتند. ــی هس ــه ایران جامع
ــی کوچکــی دیگــر نویســنده  عل
ــن  ــی ای ــرد: طراح ــان ک ــریال بی س
ســریال ۱۰ ســال طــول کشــید و مــا 
ــن  ــرح ای ــم. ط ــی کردی ــا آن زندگ ب
ســریال خــودش یــک رمــان اســت و 
ــد آن را  ــه ش ــی ک ــد از صحبت های بع
فشــرده کردیــم و امیــدوارم کــه ایــن 
رونــد خــوب پیــش بــرود و همچنــان 
داشــته  دوســت  را  کار  مخاطبــان 
باشــند. قصــه ســریال کامــل نوشــته 
شــده اســت، امــا ایــن کوچــک شــدن 
لطمــه ای بــه کار نــزده اســت و ممکن 
اســت بــرای فصول بعــدی ایــن اتفاق 
ــه  ــرای ادام ــا ب ــد و از آن متن ه بیفت

ســریال اســتفاده شــود.
ــر  ــر بازیگ ــق دیگ ــوگل خلی س
ــی  ــن کار یک ــرد: ای ــان ک ــریال بی س
از بهتریــن اتفاق هــا بــرای مــن بــود. 
مــا همــه از تئاتــر شــروع کردیــم مــن 
ــا هســتم  جــزو یکــی از کم تجربه تره
هنــوز هــم بعــد از ۱۰ ســال اولویتــم 

تئاتــر اســت.
در  نیــز  آزاد  چهــره  افســانه 
ــی از  ــن خیل ــرد: م ــان ک ــخنانی بی س
نقــش نســرین ذوق کــردم. بازیگــری 
اعتمــاد بــه نفســی نیــاز دارد کــه 
جوانــان بایــد ابتــدا آن را در خــود 
ــاه ۲  ــدوارم همگن ــد. امی ــرورش دهن پ

ــود. ــاخته ش ــم س ه
ایــن  در  پرســتویی همچنیــن 
نشســت در پاســخ بــه چگونگــی بازی 
فرزنــدش در این ســریال گفــت: روزی 
در پیش تولیــد همگنــاه عکســی از مــا 
دو نفــر مــن و فرزنــدم گرفتــه شــد و 
ــن  ــی ای ــای کیای ــود آق ــنهاد خ پیش
ــریال  ــه در س ــی ک ــه از آنجای ــود ک ب
فــالش بــک وجــود دارد فرزنــدم 
نقــش  ایــن  در  پرســتویی  بهــروز 
بــازی کنــد. او پیــش از ایــن ســکانس 
خیلــی کوتاهــی در آژانــس شیشــه ای 
ــاه در 3  ــی کوت حضــور داشــت و خیل
ــم  ــد، ه ــوان نمی میرن ــمت از پهل قس
ــم در  ــرد. نمی دان ــازی ک ــار ب ــه اجب ب
ــا  ــه ام ــا ن ــد ی ــه می ده ــده ادام آین
ــود و مــن هــم  ــی دغدغــه اش نب خیل

ــودم. ــب نب راغ
ــش  ــر نق ــو بازیگ ــاقی حاجیل س
هدیــه نیــز دربــاره حضــورش در ایــن 
ســریال توضیــح داد: مــن بــرای نقــش 
هدیــه تســت های مختلفــی دادم و 
قبــل از آن هــم تجربــه تصویــری 
نداشــتم و تئاتــر کار کــرده بــودم. 
ــه مــن اعتمــاد کــرد  ــی ب ــای کیای آق
ــرای ایــن  ــودم کــه ب و نفــر آخــری ب

ــدم. ــاب ش ــش انتخ نق
مصطفــی کیایــی در پایــان ایــن 
ــت  ــرد: سال هاس ــوان ک ــت عن نشس
پیشــنهاد می شــود  بــرای ســریال 
ــه  ــود ک ــم ب ــم مه ــایلی برای ــا مس ام
ــت  ــریالی اس ــاه س ــم. همگن نپذیرفت
ــخص  ــع آن مش ــرمایه و منب ــه س ک
ــم  ــر ه ــروژه دیگ ــی دو پ ــت. یک اس
هســت کــه بــا ایــن مــدل و از طریــق 
وی اودی هــا بــه تولیــد می رســند. 
همــه بودجه هــای ایــن کار خیلــی 
شــفاف و مشــخص اســت. بازیگــران 
ــاد  ــریال ها زی ــن س ــا در ای و نقش ه
بودنــد و خیلــی بــه مــن لطف داشــتند 
و باعــث شــد ســریال بــا ایــن حســاب 

ــرد. شــکل بگی
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