
بخشودگی جرایم معوق مالیاتی 
معـاون اول رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه اجـاس مجمـع عمومی 
سـازمان ملـل یـک مصـاف بیـن ایـران و آمریکا بـود، گفت: برخورد سـایر 

کشـورها نشـان داد ایـران در چـه جایـگاه  منطقـی قـرار گرفته اسـت.
در سراسـر  افتتـاح 1700 مدرسـه  مراسـم  در  اسـحاق جهانگیـری 
کشـور اظهارکـرد: کشـور در شـرایط خطیری قـرار دارد که البتـه به معنای 
شـرایط دشـوار اسـت نـه بـن بسـت. یک کشـور زورگو مثـل آمریکا فشـار 

سیاسـی، اقتصادی، روانـی و رسـانه ای را بـه کشـور ما تحمیل کرده اسـت.
وی در ادامـه گفـت: مجمع عمومی سـازمان ملل یک نمونه از مصاف 
ایـران و آمریـکا بـود. رئیـس جمهـور آمریکا بـا اسـتفاده از همـه ابزارهای 
خـود تـاش کـرد بـا زبـان قلـدری و بی ادبانـه علیه ایـران حـرف بزند. در 
مقابـل رئیـس جمهـور ایـران تاش کرد بـا تکیه بر تمـدن و فرهنگ ایران 
پاسـخ او را بدهد.جهانگیـری خاطرنشـان کـرد: ما در جلسـه شـورای امنیت 

حضـور نداشـتیم، اما جلسـه این شـورا به یـک نمایشـی از مظلومیت ایران 
و بـی منطقـی آمریـکا تبدیـل شـد. بـه جـز آمریـکا سـایر اعضـا شـورای 
امنیـت از اسـتدالل و قانونمنـدی ملـت ایـران و بـی منطقی آمریکا سـخن 
گفتنـد. همیـن جلسـه کفایـت می کنـد تا نشـان دهد ایـران در چـه جایگاه 

منطقـی قرار گرفته اسـت.
صفحه 3

برگزاری اولین پویش میدانی دیده بان دانشجویی نسل سرنوشت استان اصفهان؛ 

بررسی چالش ها و موانع جهش و رونق تولید 
در صنعت ذوب آهن اصفهان

شغل دوم؛ خوب یا بد؟
روش هایی که در آن نیاز به شغل دوم ندارید. این روش ها 
برای افزایش درآمد خوب هستند به صورتی که از خانه و بصورت 
آناین در اوقات فراغتتان درآمد کسب کنید.گاهی اوقات بدون 
توجه به اینکه چقدر تاش می کنید، درآمد شما کفاف خرج و 
مخارج ماهیانه تان را نمی دهد.شاید دارید پول هایتان را برای 
خرید خانه جمع می کنید یا یک تعطیات عالی.شاید هم فقط 

محض احتیاط مقداری پول برای روز مبادا کنار می گذارید.
دلیلش مهم نیست، همیشه در زندگی یک مقدار پول 
اضافی ضروری است و به کارمان می آید. اکثرمان دوست داریم 
هر ماه به حقوقمان افزوده شود اما انجامش بسیار سخت است و 
نمی توان چند شغل با هم داشت چون مسلماً ساعت های کاری 
با هم تداخل خواهند داشت و وقتی باید هرروز ۸ ساعت کار کنید، 
به خانواده برسید و مسئولیت های دیگرتان را هم انجام دهید و 
از سرگرمی هایتان هم غافل نمانید، هیچ چیز بدتر از یک شغل 

دوم نمی شود حتی اگر درآمدی به درآمد کنونی تان اضافه کند.
صفحه3

رئیس هیئت عامل ایمیدرو: 
فوالد مبارکه امروز ۵ میلیون تن 

به ظرفیت گندله و کنسانترۀ کشور اضافه کرد
6
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4
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
تهيه کنندگان از 

شيوه جدید اکران 
فيلم ها متضرر 

خواهند شد

5ورزش
حسن یزدانی، 

محبوب ترین کشتی 
گير جهان

هنگ 7فر

شايد كمتر كسي فكرش مي كرد كه با اعالم خبر بازگشايي 
اكران  به  تمايلي  هنر  اهالي  بازهم  سينما،  سالن هاي 
فيلم هاي خود نداشته باشند! درواقع به 2 دليل اصلي 
هنوزهم تهيه كنندگان زيادي هستند كه دوست ندارد 

فيلمشان در اين شرايط اكران شود. 

با پايان نظرسنجی اتحاديه جهانی كشتی، حسن يزدانی به عنوان محبوب 
ترين كشتی گير آزادكار جهان معرفی شد.

اينستاگرام اتحاديه جهانی كشتی كه در چند ماه اخير با وجود شيوع 
ويروس كرونا و تعطيلی مسابقات فعال بوده و برای مخاطبان خود سرگرمی 
های زيادی را فراهم كرده، اخيرا اقدام به برگزاری يک تورنمنت مجازی 

كرد؛ مسابقاتی كه جنگ محبوبيت بين بزرگان كشتی آزاد جهان بود.

مجموعه شعر »باران در باران« از فرهاد عابدينی منتشر شد.
وی گفت: اين كتاب دهمين مجموعه شعری ام است كه شامل 
گزيده ای از شعرهايم در سال های ۹۵ تا ۹۸  است. معموال 
قبل از انتشار شعرهايم، آن ها را به دوستانم نشان می دهم 
تا  نظرشان را بگويند. شعرهای يک شاعر مانند بچه هايش 

هستند

مخاطب شعر کم 
شده و ناشران 

رغبتی به انتشار 
مجموعه شعر ندارند

ایران در چه جایگاهی  قرار گرفته است

WWW.YOUTHWORLD.IR
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طرح آینده داران 

فراخوان
 مزایده عمومی

نوبت اول 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در نظر دارد مزایده به شرح ذیل را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل فراخوان مزایده از دریافت و تحویل اسناد، از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است 
شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 99/03/27 می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در محل بازدیدموضوع مزایدهشماره مزایده 
مزایده )ریال(

مزایده فروش ضایعات فلزی موجود 99/31/32
در انبار اداره کل – نوبت دوم

جاده سنتو – جنب شیر پگاه – اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای مشهد

400.000.000

تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز در وجه اداره کل واریز گردد.
مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 14 مورخ 1399/4/4

مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه: تا ساعت 14:00 مورخ 1399/4/14
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مزایده: ساعت 10 صبح مورخ 1399/4/15

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در زمان مشخص شده در اسناد نسبت به بازدید اقدام نمایند.
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار: مشهد - انتهای خیابان فدائیان اسام - کد پستی 9173695636- تلفن تماس ۸-33412024-051 و نمابر: 051-33425۸۸۸

اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی(: 021-41934
جهت کسب اطاعات می توانید به آدرس سایت های زیر رجوع نمایید:

www.setadiran.ir :)آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
شناسه آگهی : ۸77543

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

صفحه 4

معاون وزیر نفت خبرداد؛

تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف برنامه ششم توسعه 
پتروشيمی تا ۱۴۰۰

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از تحقق 100 درصدی اهداف برنامه ششم توسعه کشور 
در صنعت پتروشیمی تا پایان سال 1400 با تکمیل طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی خبر داد.

بهزاد محمدی روز گذشته )دوشنبه، 26 خردادماه( در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره 
به بهره برداری از 27 طرح باقیمانده جهش دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال 1400 اظهار کرد: 
ظرفیت صنعت از 66 میلیون تن به 100 میلیون تن خواهد رسید که براساس تعهد برنامه ششم 

توسعه کشور باید به این رقم می رسید.
وی افزود: درآمد صنعت پتروشیمی از 15 میلیارد دالر کنونی به 25 میلیارد دالر در سال 
1400 می رسد.معاون وزیر نفت سال 99 را سال طایی صنعت پتروشیمی دانست و گفت: تا پایان 
امسال 16 طرح پتروشیمی به بهره برداری می رسد که با توجه به تأثیر ویروس کرونا بر پیشرفت 
طرح ها، ممکن است شاهد اختال در سرعت چهار طرح شویم اما بی شک 12 طرح افتتاح می شود.

محمدی با اشاره به اینکه ویروس کرونا اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است، ادامه 
داد: براساس آمار صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2020 حدود 3 درصد 

کاهش خواهد یافت.
صفحه 4

اعالم حداکثر افزایش شهریه مدارس غيردولتی
رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت: باالترین میزان شهریه در کل کشور برای مقطع ابتدایی 
12 میلیون تومان برای متوسطه اول 14 میلیون تومان و برای متوسطه دوم 17 میلیون تومان است.

و  آموزش  شورای  قانون  گفت:  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  مجتبی زینی وند رئیس 
پرورش با هدف بسیج امکانات ملی و منطقه ای مصوب شد و جذب مشارکت ها قرار دادیم. 
با تامل دستگاه ها سعی کردیم حقوق قانونی آموزش و پرورش را دریافت کنیم و نتیجه تعامل خوب 
است.وی افزود: در مقایسه سال 9۸ با سال 97 می توان گفت که 97 درصد رشد درآمدهای ناشی 

از اجرای درست مواد درآمدی قانون شوراها را شاهدیم.
وی ادامه داد: االن شوراهای آموزش و پرورش یکی از جدی ترین شوراها در دستورکار 
استانداران و فرمانداران است. البته این شوراها با 13 دستگاه در تعامل هستند و عدم ضمانت 
ستاد  دادیم  پیشنهاد  جلسه  آخرین  در  و  بود  ما  از مشکات  یکی  پاسخگویی  دستگاه ها به 

راهبردی شورای آموزش و پرورش با ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شود.
صفحه 2

قیمت طا پس از پشت سر گذاشتن بهترین هفته خود 
در دو ماه گذشته، در معامات روز دوشنبه بازار جهانی که 
نگرانیهای جدیدی نسبت به موج دوم شیوع ویروس کرونا 

در پکن وجود داشت، تغییر چندانی نداشت.
بهای معامات هر اونس طا برای تحویل فوری ثابت 

بود و در 1729 دالر و 40 سنت ایستاد.
 در بازار معامات آتی آمریکا، هر اونس طا با 0.1 
درصد کاهش، به 1734 دالر و 90 سنت رسید. بهای طا 
هفته گذشته 2.6 درصد صعود کرد که بزرگترین رشد هفتگی 

از 10 آوریل بود.
استفن اینس، استراتژیست ارشد بازار در شرکت اکسی 
کورپ در این باره گفت: اقتصاد وضعیت خوبی ندارد و دوباره 
شیوع بیماری کووید 19 افزایش پیدا کرده و در فضایی که 
نرخهای بهره پایین است، طا همچنان خریدار خواهد داشت.

پس از هفته ها عدم وجود موارد جدید ابتا به ویروس 
کرونا، ده ها مورد جدید در روزهای اخیر در پکن ثبت شده 
در  بستری شدن  و  ابتا  موارد جدید  دیگر  از سوی  است. 

ایالتهای آمریکا افزایش پیدا کرده است.

نگرانیهای فزاینده نسبت به تشدید دوباره شیوع این 
بیماری به ریسک پذیری سرمایه گذاران ضربه زد و باعث 

سقوط بازارهای سهام آسیایی و قیمت های نفت شد.
عامل دیگری که از قیمت طا پشتیبانی کرد، افت 0.2 

درصدی شاخص دالر آمریکا بود.
که  داد  نشان  جدید  آمار  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
تولید صنعتی چین در ماه مه کمتر از حد انتظار رشد کرد که 
منعکس کننده تبعات شیوع ویروس کرونا بر روند فعالیت 

اقتصادی این کشور است.

طال گران ماند!

گروهی از مالباختگان که به عنوان خریدار، واحدهای 
خرید  پیش  را  ازگل  منطقه  در  مسکونی  مجتمع  یک 
کرده اند، بعد از گذشت یک سال از زمان فرار سازندگان 
مجتمع، همچنان منتظر نتیجه دریافت پاسخ قضایی در 

رابطه با شکایتشان هستند.
سازندگان  عنوان  با  نفر  دو   97 تا   92 سال  در 

و  بازاریابی  به  اقدام  مختلف  اشکال  به  مجتمع،  این 
دریافت  هنگفتی  مبالغ  و  کرده   ها  واحد  پیش فروش 
نموده اند. در سال 98 خریداران مطلع شدند سازندگان 
مالباختگان  اقدام قضایی  مجتمع گریخته اند و ضمن 
مشخص شد هر واحد آپارتمانی به چند نفر پیش فروش 

شده است. 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1482- سه شنبه 27 خرداد 21399 معه جا
جزیيات طرح سنجش کودکان در بدو ورود به دبستان

پرورش  و  آموزش  رییس سازمان 
استثنایی کشور با اشاره به هدف گذاری 
بدو  آموزان  دانش  درصد   99 پوشش 
غربالگری  طرح  در  دبستان  به  ورود 
گفت: مداخات زودهنگام از اهداف این 

طرح است.
 12 ما  گفت:  حسینی  جواد  سید 
راهبرد را برای سازمان طراحی کردیم که 
یکی از آنها اجتماعی شدن سازمان است. 
ما آموزش و پرورش عادی و آموزش و 
پرورش استثنایی داریم که هر دو در قالب 
یک آموزش و پرورش فعال هستند. ما در 
1600 مدرسه خاص و بیش از 20 هزار 
مدرسه پذیرا در حال پوشش دهی هستیم.

* اهمیت غربالگری پیش از ورود 
به دبستان

وی ادامه داد: این طرح از سال 72 
شروع شده اما سال 1375 هیات دولت 
مصوب کرده و آموزش و پرورش موظف 
به غربالگری دانش آموزان و جای دهی 
این  با  ما  است.  آموزان  دانش  مناسب 
دهی  جای  و  شناسایی  بر  عاوه  طرح 
مناسب دانش آموزان در مدارس عادی 
و استثنایی، می توانیم مداخات بهنگام 

و طایی را انجام دهیم.
پیش  درصدی   60 پوشش   *

دبستانی ها
سال  برای  که  کرد  تاکید  وی 
بینی  پیش  را  پوشش 99 درصدی   99
درصد  که 60  است  طرح  در  و  کردیم 
پیش دبستانی ها در پوشش قرار دهیم.

پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس 
 10.9 گذشته  سال  داد:  ادامه  استثنایی 
ارجاع  ورود  بدو  آموزان  دانش  درصد 
درصد   2.1 خوردند.  هوش  تخصصی 
درصد   4 حدود  شنوایی،  دیده  آسیب 
آسیب دیده بینایی و 0.2 درصد آسیب 
ساالنه  و حرکتی داشتیم.  جسمی  دیده 
هزار   70 تا   60 یعنی  درصد   6 تا   5
داده  تشخیص  دانش آموز دیرآموز 

می شوند.
* دیرآموزان در آموزش و پرورش 

مظلوم هستند
از  بخشی  کرد:  اظهار  حسینی 
کودکان  آموزان  مظلوم ترین دانش 
دیرآموز هستند. ما سالی 5 تا 6 درصد 
و  هستند  دانش آموزانمان دیرآموز 
استثنایی  کودکان  شناسایی می شوند. 
را ما پوشش می دهیم و کودکان عادی 
را مدارس عادی اما کودکان دیرآموز در 
یکی  ما  فراموش می شوند  چرخه  این 
که  است  گذاری هایمان این  هدف  از 
داشته  مداخات  برای دیرآموزها بسته 

باشیم.
وی به برخی شاخص های سنجش 
سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در سال 
گذشته 5.2 درصد پیش دبستانی ها و 6.2 
درصد بدو ورود به دبستانی ها چپ دست 
دبستانی  از  پیش  آموزش  سابقه  بودند. 
دبستانی های سنجش شده  پیش  برای 
23.۸ درصد بود و 93.۸ درصد نوآموزان 
بدو ورود، دوره پیش دبستانی را گذرانده 

بودند.
پرورش  و  آموزش  مرکز  رئیس 
کودکان استثنایی بیان کرد: ما در طرح 
متوجه  گذشته  سال  سامت  سنجش 
شدیم حدود 3.4 درصد پدرها و 4.4 درصد 
مادرها بی سواد هستند که باید برای آنها 

برنامه داشته باشیم.

مه  سنا شنا  : کرد بیان  حسینی 
الکترونیک سامت برای دانش آموزان 
والدین  به  الزم  توصیه های  و  تهیه 
شد  مشخص  همچنین  می شود  ارائه 
درصد   16.4 که  طرح سنجش  این  در 
طرح  در  کننده  شرکت  خانواده های 
سنجش، هیچ گونه بیمه ای نداشتند. در 
این طرح همچنین متوجه شدیم 22،۸ 
ازدواج های خویشاوندی  والدین  درصد 
دهم   3 شدیم  متوجه  همچنین  دارند. 
درصد کودکان دارای کوتاه قدی شدید 
و 5.5 درصد دانش آموزان از چاقی شدید 

رنج می برند.
* آغاز به کار 1200 پایگاه سنجش 

از 15 تیر
 1200 ر  د  : د ا د مه  ا د ا وی 
تیرماه   15 از  سنجش  اولیه  پایگاه 
بینایی  بدنی،  اندازه گیری های توده 
در  بیماری  سوابق  شنوایی سنجی و  و 
کارت  و  سنجیده می شود  کودکان 
نیاز  مادرها  شناسنامه پدر و  و  واکسن 
است و هزینه 40 هزار تومان است. در 60 
هزار پایگاه مدارس ابتدایی نوبت دهی را 
انجام می دهند. در هر پایگاه 6 نفر مستقر 
هستند و هر روز 20 نفر پذیرش می شوند 
و 13 ممیزه برای شرایط کرونا در نظر 
گرفتیم. با توجه به تعیین 2200 پایگاه 
هزار   20 به  نزدیک  داریم،  تخصصی 

نیرو در این طرح فعال هستند.
وی در ادامه گفت: دسترسی مناسب، 
فضای مطلوب بهداشتی، برخورداری از 
و  مختلف  امور  برای  مجزا  اتاق های 
از محیط  بودن  دور  بهداشتی،  معاینات 
دارای آلودگی صوتی و برخورداری از اتاق 
مجزا از ویژگی های پایگاه های سنجش 
است. ارزیابی بینایی، شنوایی، گفتاری، 
جلدی،  بیماری های  حرکتی،  جسمانی، 
پوست و مو، شاخص توده بدنی و سوابق 

بیماری در خانواده ها سنجیده می شود.
* پروتکل های سنجش نوآموزان 

متناسب با شرایط کرونا
حسینی تغییر ساعت حضور، افزایش 
تعداد پایگاه ها و نیروها، در نظر گرفتن 
اتاق انتظار برای والدین، نوبت دهی 30 
احتمال  دانش آموز،  هر  برای  دقیقه ای 
تعیین شیفت عصر در برخی استانها، فراهم 
شدن امکان نوبت گیری غیرحضوری و 
در  نوآموزان  دست   کردن   ضدعفونی 
بدو ورود و هنگام خروج و رعایت کلیه 
 4 آن  برای  که  پروتکل های بهداشتی 
میلیارد و 200 میلیون تومان تخصیص 
داده شده را از جمله این ممیزه ها مطرح 
استثنایی  مدارس  سازمان  کرد.رئیس 
کشور با بیان اینکه طرح سنجش سامت 
از نیمه دوم تیرماه آغاز می شود گفت: در 
هر استانی سهمیه هایی برای ارائه تخفیف 
و یا انجام رایگان  تست ها در نظر گرفته 
پایگاه   700 داد:  ادامه  است.وی  شده 
باالتر سنجش  در سطح  نیز  تخصصی 
مجدد را در صورت لزوم انجام می دهند.

پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس 
استثنایی با بیان اینکه بیش از 6 میلیون 
ساعت آموزش مجازی در ایام کرونا ارائه 
شده است گفت: تا کنون بیش از 1۸00 
محتوای آموزشی تولید و در سامانه های 

مربوط بارگذاری می شود.
* کمبود نیروی انسانی در آموزش 

و پرورش
پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس 

کمبود  خصوص  در  ادامه  در  استثنایی 
نیروی متخصص در آموزش و پرورش 
نیرو  هزار   197 گفت:  کشور  استثنایی 
پرورش  و  آموزش  در  مهر  اول  برای 
مطرح  این  از  پیش  من  داریم.  کمبود 
کردم که در آموزش و پرورش عادی با 
روش های مختلفی، کمبودها می تواند 
جبران می شود، اما در آموزش و پرورش 
به  بودن  تخصصی  علت  به  استثنایی 
تامین  را  نیرو  این  راحتی نمی تواند 
دارد.  اهمیت  حرفه ای  کند. تامین معلم 
دانش آموز یک  هر شش  ازای  به  باید 
ازای  به  اکنون  اما  باشیم  داشته  معلم 
هر 11 دانش آموز یک معلم داریم. در 
بخش توانبخشی مشکات بیشتر است 
و به ازای هر 149 دانش آموز یک مربی 
 12 به  نیاز  استاندارد  شرایط  در  داریم. 
هزار نیروی داریم. اما در هر صورت ما 
مجوز استخدامی 1500 نیرو را داریم که 
بیشترین ردیف استخدامی در آموزش و 

پرورش است.
پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس 
استثنایی درباره طرح تلفیقی نیز گفت: 
طرح  مناسب تر  دهی  جهت  منظور  به 
تلفیقی، ۸00 مدرسه استثنایی پشتیبان 
هستند.  پذیرا  عادی  مدرسه  چندین 
معلمان رابط برای معلمان مدارس عادی 
تعیین می شود اما از اول مهر سناریوهای 
مختلفی با توجه به شرایط کرونا در دست 
در  برنامه ریزی داریم.  و  سازی  آماده 
صورت لزوم آموزش در بسترهای مختلف 

از جمله فضای مجازی ادامه می یابد.
محرومیت ها  برخی  درباره  وی 
درصد  ایام کرونا گفت:  در  آموزش  از 
کمی از دانش آموزان با نیازهای ویژه، از 
پوشش خدمات ما دور بوده اند. فرم هایی 
برای مدارس ارسال شده تا میزان استفاده 
از شبکه شاد و دیگر روش ها را ارزیابی 
عقب  برخی  جبران  برای  تدابیری  و 
دانش  این  برای  اول مهر  از  ماندگی ها 

آموزان به کار بگیریم.
در  مدرسه   64 سازی  متناسب   *

32 استان
سال  برای  داد:  ادامه  حسینی 
 32 در  را  مدرسه   64 آینده  تحصیلی 
استان متناسب سازی خواهیم کرد که 
با  باشند.  مدارس  دیگر  برای  الگویی 
کمبود 110 مدرسه مواجه هستیم. البته 
عملیات ساخت مدارس از چند ماه گذشته 
آغاز شده و به تدریج در حال انجام است.

و  ش  ز مو آ ن  ما ز سا ئیس  ر
هزار   152 داد:  ادامه  استثنایی  پرورش 
کشور  در  ویژه  نیازهای  دانش آموز با 
داریم. ۸2 هزار نفر در مدارس استثنایی 
مدارس  در  تلفیقی،  طرح  در  مابقی  و 
عادی تحصیل می کنند. هزینه تحصیل 
یک دانش آموز استثنایی، پنج برابر یک 

دانش آموز عادی است.
جهش  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
تحصیلی  جهش  با  گفت:  تحصیلی 
علمی  موافق  و  نظری   لحاظ  به 
به  موز  آ نش  دا پرتاب  یرا  ز نیستم، 
شرایط ارگانیسم اش با  از  دورتر  شرایط 
و  ندارد  فعلی اش سازگاری  وضعیت 
دانش آموز دچار آسیب می شود. قرار است 
با معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش نامه مشترکی به شورای عالی 
جهش  و  بنویسیم  پرورش  و  آموزش 

تحصیلی را به تدریج حذف کنیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

شیوه ارزیابی از دانشجویان در ترم جاری
از  ارزیابی  های  شیوه  تشریح  با  عالی  آموزش  ریزی  برنامه  مدیرکل 
دانشجویان در ترم جاری گفت: روش ارزیابی فقط منوط به امتحانات پایان 

نیمسال نیست.
محمد رضا آهنچیان  درباره روش های برگزاری امتحانات غیرحضوری 
برای کاهش سطح تقلب گفت: در بخش اطاع رسانی آموزش مجازی درگاه 
وزارت علوم، اطاعات به روز آموزش های مجازی و مباحث مربوط به برگزاری 
آزمون های غیرحضوری آمده است که دانشگاه ها می توانند به آن مراجعه کنند، 
در این بخش روش هایی که در آزمون مجازی می تواند تقلب را کنترل کند منتشر 

شده است.
وی ادامه داد: ولی در حقیقت این موضوع باز می گردد به خود دانشگاه ها، 
که آموزش های خود را مدیریت کرده و همچنین امتحانات دانشگاه را به نحوی 

برگزار کنند که کمترین احتمال برای تقلب وجود داشته باشد.
* امکان صفر بودن تقلب در امتحانات حضوری آناین

مدیر کل برنامه ریزی آموزش عالی یادآورشد: از طریق سیستمی نمی توان 
به طور کان تمام دانشجویان را کنترل کرد، ولی استاد می تواند از طریق نرم 
این موضوع را  به عنوان یک پیش فرض  انتخاب  می کند  افزارهایی  که  

مدیریت کند.
 روش ارزیابی فقط منوط به امتحانات پایان نیمسال نیست

وی ادامه داد: در مواردی که آزمون ها به صورت چند گزینه ای و نا برخط 
است یا ناهمگاه است، این احتمال وجود دارد ولی به هر صورت خود استاد 
اعام  بارها  این موضوع را  ما  اینکه  نظر می گیرد. ضمن  در  این موضوع را 
کرده ایم و اساتید دانشگاه نیز به خوبی در جریان هستند که امسال روش ارزیابی 
دانشجویان را موکول به امتحانات پایان نیمسال نکنند، بلکه در طول نیمسال که 
از اسفند ماه بحث آموزش مجازی مطرح شد دانشجویان را ارزیابی مستمر کنند.

 امتحانات پایانی دانشگاه ها با نمره 20 معین نمی شود
آهنچیان افزود: حتی اطاع داریم برخی از دانشگاه ها از اساتید درخواست 
مشخص  را  دانشجو  نمره   15 امتحانات نهایی تکلیف  که قبل از  کرده اند 
کنند،  امتحان  پایانی  دانشگاه ها  مانند سال های گذشته دیگر با نمره حدود 20 

معین نمی شود.
* ارزشیابی دانشجویان با نمره 15 و 5

وی ادامه داد: االن دانشگاه ها دیگر با نمره 15 و 5 ارزشیابی دانشجویان را 
انجام می دهند که روش مطمئنی است که دانشجو آنچه را که عرضه کرده است 
به عنوان مبنای ارزشیابی توسط استاد دیده شود، نتیجه هم نتیجه بدی نخواهد بود.
* نحوه برگزاری امتحانات برای دانشجویانی که دسترسی به اینترنت ندارند

وی درباره نحوه برگزاری امتحانات برای دانشجویانی که تحت منطقه آنها 
تحت پوشش اینترنت نبوده و یا اینترنت ضعیف است گفت: برخی از مناطق 
بدین  صورت  هستند،  منتهی دانشگاه ها موظف هستند که دانشجویان خود را 

از جهت اینکه آیا دسترسی به اینترنت دارند یا خیر مدیریت کنند.
آهنچیان افزود: البته موضوع فقط به امتحانات موکول نمی شود از اسفند 
ماه دانشجویی که در منطقه کور بوده وضعیت اینترنت را به دانشگاه اعام کرده 
است و دانشگاه نیز با روش های خود آن را مدیریت کرده است ولی در این 

خصوص هنوز دانشگاه ها چیزی به ما گزارش نکرده اند.
مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی افزود: دانشجویانی در حدود فروردین 
و اوایل  اردیبهشت ماه سال جاری اعام کردند که در منطقه سختی از نظر 
پوشش اینترنتی قرار دارند و آموزش مجازی برای آنها امکان ندارد بنابراین ما 
از دانشگاه ها خواستیم بسته های یادگیری در اختیار این دانشجویان قرار دهند.

وقوع یک قتل فجیع ناموسی در آبادان
مرد جوان آبادانی سر همسرش را به دلیل خیانت برید 

و خود رابه پلیس معرفی کرد!
ساعت 22:30 یکشنبه شب 25 خرداد جوانی 23 ساله ای 
با در دست داشتن کاردی خونین با حضور در کانتری 11 
ولیعصر آبادان اظهار داشت به دلیل خیانت همسرش او را 

کشته است.
در پی این اظهارات مأموران پلیس بافاصله با راهنمایی 
وی سرصحنه جرم رفته و مشاهده کردند سر زن جوان از 

بدن جدا شده است.
کرد همسرش  ادعا  اولیه  بازجویی های  در  جوان  مرد 

متولد سال 13۸0 و دختر عمویش بوده است.
وی گفت: عروس جوان یک سال قبل دو روز پس از 
از خانه فرار کرده و یک سال  با مرد دیگری  مراسم عقد 
به جستجویش پرداخته تا این که او را در مشهد یافته  و 
همسرش را به بهانه این که بخشیده است به آبادان برگردانده.

همسر  سر  مناسب  فرصتی  در  گفت:  ادامه  در  قاتل 

جوانش را در نزدیکی رودخانه با کارد بریده  و بعد خود را به 
پلیس معرفی کرده است.

انهدام آشپزخانه شیشه در مشهد
خراسان  اطاعات  کل  اداره  شبانه روزی  اقدامات  با 
رضوی، البراتوار یکی از تولیدکنندگان شیشه در توس 41 
مشهد منهدم شد و ضمن دستگیری دو نفر از قاچاقچیان 
حرفه ای و سابقه دار، 22 کیلوگرم آبکار شیشه به همراه سایر 

مواد پیش ساز و وسایل آزمایشگاهی کشف شد.
همچنین دو نفر از توزیع کنندگان هروئین در مشهد، در 
حین انتقال محموله مواد مخدر، دستگیر و 3 کیلوگرم کراک 

از آنها کشف و دو دستگاه خودروی پارس نیز توقیف شد.

انفجار کپسول کلر ۲۷ نفر را به بیمارستان فرستاد
رئیس آتش نشانی پلدشت گفت: بر اثر انفجار کپسول 
کلر در شهر پلدشت 27 نفر مسموم و راهی بیمارستان شدند.

بررسی های  طبق  داشت:  اظهار  زاده  کریم  بهمن 
کارشناسان آتش نشانی معلوم شد کپسول کلر 45 کیلو گرمی 
اثر گرمای هوا، در پشت یک پیکان وانت منفجر شده  بر 
است. بر اثر این رویداد 27 نفر مسموم و راهی بیمارستان 
شدند . به اضافه این که 15 قطعه طیور نیز در محل بر اثر 

استنشاق گاز کلر جان باختند.
رئیس آتش نشانی پلدشت بابیان اینکه 27 نفر مسموم 

وخیم  نان  از  نفر  دو  حال  که  شدند  منتقل  بیمارستان  به 
گزارش شده است.

برق، جواِن ۲۵ ساله را کشت
فرمانده انتظامی کنگان از مرگ مرد جوان 25 ساله بر 

اثر برق گرفتگی در این شهرستان خبر داد.
شهر  در  حادثه  این  گفت:  رضایی  رهام  سرهنگ 
»بنک«اتفاق افتاد و پس از حضور  ماموران در محل حادثه  
یک  سازی  رها  برای  ساله   25 جوان  یک  شد  مشخص 
کبوتر، باالی تیر برق رفته بود که دچار برق گرفتگی شده 
و از تیربرق به پایین سقوط کرده و به شدت مجروح شده 
بود. فرد مصدوم با کمک عوامل امدادی به بیمارستان امام 
خمینی کنگان منتقل شد، اما به دلیل شدت صدمات وارده 

ناشی از برق گرفتگی جان باخت.

۱۵ مصدوم در یک حادثه آتش سوزی در رشت
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
گیان از امدادرسانی و نجات 15 مصدوم آتش سوزی عصر 

روز  یکشنبه در رشت خبر داد.
دکتر پیمان اسدی افزود: 

مشکات  و  مصدومیت  دچار  نفر   15 حادثه  این  در 
تنفسی ناشی از حریق شدند که  11 نفر در محل حادثه توسط 
عوامل فوریت های پزشکی گیان مورد مداوا قرار گرفته و 

چهار نفر به بیمارستان های پورسینا، والیت و رازی منتقل 
شدند. همچنین در این حادثه چهار نفر از  نیروهای آتش 
نشانی نیز مصدوم شدند که در محل مورد مداوا قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: در این حادثه انبار مواد غذایی واقع 
در طبقه اول یک سوپر مارکت در این شهرک دچار حریق 
شده و بر اثر دود ناشی از آن عده یی از ساکنان طبقه های 

باالی ساختمان مسموم شدند.

مرگ ۲ کودک بر اثر ریزش دیوار قدیمی 
ریزش دیواری قدیمی در روستای ولیکچال شهرستان 

ساری، مدجب مرگ دو کودک هشت و 10 ساله شد.
کودکان متوفی در کنار دیوار مشغول بازی بودند که 
دیوار بر روی آنان فرو ریخت و به دلیل شدت آسیب دیدگی 
و  صدمات  شدت  دلیل  به  اما  یافته،  انتقال  بیمارستان  به 

جراحت های وارده جان باختند.

خرس وحشی، نوجوان دهدزی را مجروح کرد
بخشدار دهدز از توابع ایذه گفت: بعدازظهر امروز حمله 
خرس به یک نوجوان دهدزی موجب مجروح شدن وی شد.

محسن البرزی اظهار داشت: نوجوان 16 مذکور در حین 
چرای دام های خود در ارتفاعات کوه سفید دهدز مورد حمله 
خرس قرارگرفت وخرس وحشی ضرباتی را به سر و شانه اش 
وارد کرد و موجب سقوط وی از باالی صخره به پایین شد.
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جوانب مثبت و منفی از ذخیره سازی ابری
کاربران و شرکت های تجاری و انفورماتیک به دلیل کاهش وابستگی 
خود به سخت افزارها و زیرساخت های پر هزینه، فایل های خود را در فضایی 
ذخیره می کنند که به نام فضای ابری شناخته شده اند؛ دالیل مختلفی برای 

استفاده از این فضا مطرح است:
رایانش ابری مدلی از رایانش بر پایه شبکه های رایانه ای مانند اینترنت 
و شبکه های داخلی است که راه کارهای نوینی برای خدمات رایانشی شامل 
زیرساخت،بستر استقرار، نرم افزار ها و ذخیره سازی داده ها و همچنین ارتباط 
دیتا  در  داده  تبادل  و شبکه  عامل  و سیستم  افزار  بین الیه های سخت 

سنترها ایجاد می کند.
فضای ذخیره سازی ابری مزیت های بیشتر و راحت تری نسبت به 
هارد دیسک معمولی دارد و در سال های اخیر این فضا ثابت کرده است 
که برای صاحبان مشاغل کوچک و بزرگ عاوه بر صرفه جویی در هزینه 
ها، جو بسیار مفیدی را برای آنها فراهم می کند. بدین ترتیب با استفاده از 
ابزار ها و راهکار هایی که عمر برخی از انها به ابتدای پیدایش کامپیوترها 
بر می گردد با سرعت و با امنیت بیشتری داده های خود را ذخیره سازی 

کرده و فایل های خود را به اشتراک می گذارید.
توانسته اند  ابری  ذخیره سازی  فضای  از  استفاده  با  مختلف  مشاغل 
هزینه های خود را کاهش دهند. از آنجا که فایل ها به طور مستقیم از 

طریق اینترنت به اشتراک گذاشته می شوند.
در فضای ابری دیگر نیازی به ذخیره فایل ها در یک دستگاه، انتقال 
آن به دستگاهی دیگر و قرار دادن آن دستگاه در رایانه برای دسترسی به 
فایل ها نیست؛ تنها با چند کلیک ساده فایل ها در فضای ابری آپلود شده 

و به راحتی قابل انتقال هستند.
گردش و انتقال  فایل ها در فضای ذخیره سازی ابری بسیار آسان 
تر از فضای آفاین است. در اصل، زمانیکه کاربری برای ذخیره سازی 
تواند  استفاده می کند، می  ابری  از یک سرور  فایل ها و اطاعات خود 
فایل های خود را با کاربرانی که از همان سرور ابری استفاده می کنند، 

به اشتراک بگذارد.
اگر هارد دیسک همراه اطاعات شما دزدیده شوند، دیگر نمی توانید 
به آنها دسترسی پیدا کنید و تمام این موارد از خطرات احتمالی استفاده 
از فضای ذخیره سازی آفاین است. اما اگر از فضای ذخیره سازی ابری 
استفاده می کنید، هنگامی که یک پرونده خراب می شود یا از بین می رود، 
نیازی به وحشت کردن و نگرانی نیست! و در فضای ابری یک فایل پشتیبان 

برای چنین روزی موجود می باشد.
یکی دیگر از مشکات عمده استفاده از هارد دیسک ها، محدودیت 
دسترسی و انتقال فایل ها است به طوری که هارد دیسک و رایانه باید 
همیشه و در همه جا در دسترس تان باشد در صورتی که در فضای ابری  
الزم نیست برای اشتراک و دریافت فایل ها و داده هایتان محدود به یک 
دستگاه خاص باشید. تا زمانی که از فضای ذخیره سازی ابری استفاده می 
برای  با هر دستگاهی  مکانی  در هر  را  فایل های خود  توانید  کنید، می 

دیگران ارسال یا دریافت کنید.
توجه: در استفاده از فضاهای ذخیره سازی ابری عمومی که دسترسی 
در  زیرا  داشت؛  کافی  دقت  باید  نیز  است  میسر  آنها  به  مختلف  کاربران 
حالیکه مزایای بی شماری برای استفاده از فضای ابری وجود دارد، خطرات 
امنیتی و هزینه های اشتراک فایل می توانند از مزایای آن نیز فراتر روند. 
ابری  بکارگرفتن زیرساخت  با  میتوانید  سازمان ها  و  شرکت ها  بنابراین 
اختصاصی ضمن استفاده از مزایای رایانش ابری امنیت داده های مهم و با 

ارزش خود را حفظ کنند.

اعالم حداکثر افزایش شهریه مدارس غیردولتی
مــدارس غیردولتــی گفــت:  رئیــس ســازمان 
ــرای مقطــع  ــزان شــهریه در کل کشــور ب ــن می باالتری
ــطه اول 14  ــرای متوس ــان ب ــون توم ــی 12 میلی ابتدای
میلیــون تومــان و بــرای متوســطه دوم 17 میلیــون 

ــت. ــان اس توم
مراکــز  و  مــدارس  مجتبی زینی وند رئیــس 
ــرورش  ــون شــورای آمــوزش و پ ــی گفــت: قان غیردولت
منطقــه ای  و  ملــی  امکانــات  بســیج  هــدف  بــا 
دادیــم.  مشــارکت ها قرار  جــذب  و  شــد  مصــوب 
قانونــی  حقــوق  کردیــم  با تامل دستگاه ها ســعی 
آمــوزش و پــرورش را دریافــت کنیــم و نتیجــه تعامــل 

ــت. ــوب اس خ
ــال 97  ــا س ــال 9۸ ب ــه س ــزود: در مقایس وی اف
ــوان گفــت کــه 97 درصــد رشد درآمدهای ناشــی  می ت
ــوراها را  ــون ش ــدی قان ــواد درآم ــت م ــرای درس از اج

ــاهدیم. ش
وی ادامــه داد: االن شــوراهای آمــوزش و پــرورش 
ــتانداران  ــتورکار اس ــوراها در دس ــی از جدی ترین ش یک
و فرمانــداران اســت. البتــه ایــن شــوراها بــا 13 دســتگاه 
دســتگاه ها به  عدم ضمانــت  و  هســتند  تعامــل  در 
ــن  ــود و در آخری ــا ب پاســخگویی یکــی از مشــکات م
راهبردی شــورای  ســتاد  دادیــم  پیشــنهاد  جلســه 
ــس  ــاون اول رئی ــت مع ــا ریاس ــرورش ب ــوزش و پ آم

ــزار شــود. ــوری برگ جمه
ــرح و  ــه ط ــن نام ــبختانه آیی ــه داد: خوش وی ادام
تصویــب  شــرف  در  و  شــد  جذب ســمن ها تدوین 
اســت. آییــن نامــه مناطــق مرزی نیــز در شــرف تصویب 
اســت. آییــن نامــه مناطــق آزاد نیــز در مرحلــه نهایــی 

ابــاغ اســت.
آمــوزش  بــا  آشــتی  طــرح  زینی وند گفــت: 
یا آبا مهمتریــن هــدف آمــوزش از راه دور اســت کــه بــا 
جدیــت پیگیری می کنیــم. دو شــیوه گروهــی و فــردی 
را در ایــن طــرح در نظــر داریــم بــرای آمــوزش از راه دور 
بــه کار بگیریــم. اســتفاده از ظرفیــت قانونــی، حمایــت 
ــن  ــر فناوری های نوی ــی ب ــن و آموزش های مبتن خیری
و مجــازی محــور ایــن طــرح اســت. در گام اول در جنوب 
سیســتان و بلوچســتان 36 کاس ذیــل 16 مدرســه 
ــده  آمــوزش از راه دور، حــدود یکهــزار دانش آموز بازمان

ــد. ــرار گرفته ان ــش ق ــت پوش از تحصیل تح
رئیــس مــدارس و مراکــز غیردولتــی اظهــار کــرد: 
ــا  ــث م ــن بح ــی مهمتری ــدارس غیردولت ــوزه م در ح
ــًا  ــود و انصاف ــازی ب ــوزش مج ــت آم ــتفاده از ظرفی اس
تحقــق بخــش ایــن شــعار بودنــد کــه بــا تعطیــل شــدن 
ــه  ــود. البت ــازی تعطیل نمی ش ــوزش مج ــدارس، آم م
ــا از ســال گذشــته چــون آمــوزش مجــازی یکــی از  م
آیتم های کیفیــت بخشــی بــود و 15 درصــد شــهریه را 
شامل می شــود. ایــن بخــش را تقویــت کــرده بودیــم. 
ــان  ــت بخشــی از آب ــن بحــث کیفی در 1۸0 مدرســه ای
ــه صــورت آزمایشــی برگــزار شــد. امســال هــم  ــاه ب م
جــزء برنامه های جــدی ماســت. توانمندســازی معلمــان 
ــل از  ــز از دیگــر برنامه های ماســت کــه از ســال قب نی
معلمــان ابتدایــی آغــاز شــد. مــا هیــچ معلمــی نداشــتیم 
بــدون اســتعام از گزینــش بــه کار گرفتــه شــده باشــند 
و نظــارت جــدی بر آن داشــتیم. تناســب رشــته تحصیلی 
و کار نیــروی انســانی در الگوی شــهریه در نظــر گرفتیم 
و همچنیــن برگــزاری دوره های ضمــن خدمــت اســت.

ــه  ــود ب ــخنان خ ــدی س ــش بع ــد در بخ زینی ون
ــت  ــی پرداخ ــدارس غیردولت ــهریه م ــوی ش ــث الگ بح
ــان در الگــوی شــهریه  ــرد: امســال رویکردم ــان ک و بی
ــم.  ــش دهی ــهریه کاه ــای ش ــلیقه ها در پارامتره از س
ســامانه های درون ســازمانی را بــرای تعییــن 13 آیتــم 
ــن رویکــرد در  ــا ای ــم. امســال ب ــه کار گرفتی شــهریه ب
ــان در  ــوق معلم ــیت روی حق ــهریه و حساس الگوی ش

ــم. ــی و بیمــه آنهــا داری ــدارس غیردولت م
ــن  ــرای تعیی ــه ب ــی ک ــا از 13 آیتم ــت: م وی گف
الگــوی شــهریه داریــم 4 آیتــم را کــف و ســقف برایــش 
در نظــر گرفتیــم. بــه طــور مثــال در بحــث نــرخ 
اجاره بها شــورای تعییــن شــهریه را مکلــف کردیــم کــه 
ایــن کــف و ســقف را مشــخص کننــد و مبنا قــرار دادیم.

وی بــا بیــان اینکــه بحــث حقــوق و بیمــه 
مهمتریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  نیــز  را  معلمــان 
گفــت:  شاخص های الگوی شــهریه درنظر گرفتیم، 
ــم. در  ــم کنی ــی ک ــم از دخالت های بیرون ــاش کردی ت
ــوز از سامانه ســناد و  ــداد دانش آم ــت و تع بحــث ظرفی
در زمینــه تعــداد نیروهــای بیمــه شــده از ســامانه تامیــن 
اجتماعــی کمــک گرفتیــم. ســال گذشــته بیمــه شــدن 
معلمــان الــزام شــد و طبــق گزارش هــا در ســال 
تحصیلــی گذشــته 13۸ هــزار معلــم بیمــه بودنــد کــه در 

ــود. ــزان ب ــن می ــر از ای ــال های قبل کمت س
ــگاران در  ــه پرســش خبرن وی در بخــش پاســخ ب
ــی در  ــال تحصیل ــهریه ها در س ــقف ش ــوص س خص
ــتاد  ــهریه ما در س ــت: الگوی ش ــی گف ــع تحصیل مقاط
ــن  ــه. میانگی ــازار مطــرح شــد و مصوب گرفت ــم ب تنظی
افزایــش شــهریه 23 درصــد اســت. ســقف افزایــش 30 
درصــد اســت و حداقلــش 15 درصــد اســت. باالتریــن 
ــی  ــع ابتدای ــرای مقط ــور ب ــهریه در کل کش میزان ش
ــون  ــطه اول 14 میلی ــرای متوس ــان ب ــون توم 12 میلی
تومــان و بــرای متوســطه دوم 17 میلیــون تومــان اســت 

ــت. ــه اس ــوق برنام ــهریه و ف و شامل ش
وی تاکیــد کــرد: شــورای نظــارت بــر بحــث 
 45 گذشــته  ســال  و  دارد  الگوی شــهریه نظارت 
مدرســه در بحــث دریافــت وجــه خــارج از قانــون مصوب 
شناســایی شــدند کــه 7 مدرســه برنــد در شــهر تهــران 
مــا لغــو مجــاز شــدند و تعــداد زیــادی توبیــخ گرفتنــد و 
دلیلــش دریافــت شــهریه اضافــه بــود. هر مدرســه ای که 
در شــرایط کرونا هزینه فــوق برنامــه آموزشــی گرفتنــد 
یــا بایــد بــه اولیــا برگرداننــد یــا برای شــهریه ســال آینده 
در نظــر بگیرنــد. همیــن دیــروز اولیایــی اعــام کــرد 17 
ــد  ــه ش ــه ای ابتدایی گرفت ــهریه برای مدرس ــون ش میلی
ــام 430  ــن ای ــد. در همی ــری ش ــروز پیگی ــان دی و هم
ــکایت  ــدود 100 ش ــد و ح ــت ش ــی ثب ــکایت مردم ش

منتــج بــه نتیجــه شــد.
رئیــس مــدارس غیردولتــی گفــت: مــا در مصوبــه 
ــئوالن  ــم مس ــرده بودی ــوب ک ــزی مص ــورای مرک ش
مــدارس  مجــوز  پرورش می تواننــد  و  آمــوزش 
مصوبــه ای  باشــند. دوماه پیش  داشــته  غیردولتــی 
داشــتیم کــه افــرادی کــه در آمــوزش و پــرورش 
مســئولیت دارنــد تــا وقتی در مســئولیت هســتند مدرســه 
را نبایــد راه انــدازی کننــد و مصوبــه اخیر وزیــر آموزش و 
پــرورش کــه روز گذشــته وزیر آمــوزش و پــرورش اعام 

ــرار خواهــد گرفــت. ــا ق ــز مبن ــد نی کردن
* نظــارت بــر آمــوزش مهدکــودک هــا بــر عهــده 

آمــوزش و پــرورش اســت
ــاره شــهریه پیــش  ــه ســئوالی درب وی در پاســخ ب
دبســتانی در مــدارس غیردولتــی و مــدارس دولتــی نیــز 
گفــت: مــا ســه نــوع مرکــز پیــش دبســتانی داریــم یکی 
از آنهــا در مــدارس دولتــی مســتقر هســتند، یک عــده در 
ــای  ــان مهده ــده در هم ــی و یک ع ــدارس غیردولت م
ــی  ــتانی غیردولت ــش دبس ــز پی ــهریه مراک ــودک. ش ک
مســتقل اســت بر اســاس الگوی شــهریه همان مدرســه 
ــن و اعام می شــود و ۸0 درصــد شــهریه همــان  تعیی
ــن  ــود. تعیی ــت ش ــد دریاف ــه غیردولتی می توان مدرس
شــهریه مراکــز پیــش دبســتانی ضمیمــه مــدارس دولتی 
نیــز در اختیار شــوراهای آموزش و پــرورش اســت و 
ســال گذشــته باالتریــن میــزان شــهریه آن ها بیــش از 

دو میلیــون تومــان هــم نبــود.
ــوص  ــری در خص ــش دیگ ــه پرس ــخ ب وی در پاس
مصوبــه جدیــد هیات وزیــران دربــاره نظارت بر آمــوزش در 
مهدکودک ها کــه بــر عهــده آمــوزش و پــرورش گذاشــته 
شــده اســت نیــز گفــت: صــدور مجــوز مهدهــای کــودک 
بــا بهزیســتی و نظــارت بــر محتــوای آموزشــی بــر عهــده 
آمــوزش و پــرورش اســت. امــا بــرای مراکز پیش دبســتانی، 
آییــن نامــه تصریــح کــرده کــه پیــش دبســتانی ها حتمًا 
بایــد مجوزشــان در هــر صورت از ســوی آمــوزش و پرورش 
باشــد کــه تفاهــم نامــه ای بــا بهزیســتی در ایــن زمینــه در 
حــال انعقــاد اســت و همــکاری خوبــی با آقــای قبــادی دانا 

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور داریم.
حمایتــی  تســهیات  دربــاره  همچنیــن  وی 
در  غیردولتــی  مــدارس  مؤسســان  بــرای  دولــت 
ــان  ــه موسس ــت ک ــت پذیرف ــت: دول ــا  گف ــام  کرون ای
غیردولتی جزو رسته های آســیب  مراکــز  و  مــدارس 
دیــده شــغلی در دوران تعطیلــی ناشــی از کرونا هســتند. 
ثبــت نــام در ســامانه کارا از دو ســه هفتــه قبــل شــروع 
ــون  ــده چ ــت نش ــی پرداخ ــروز مبلغ ــه ام ــا ب ــد و ت ش
فراینــد بایــد طــی شــود. امــا تفاهــم نامــه ســازمان مــا 
و معاونــت اشــتغال وزارت کار امضــاء و مشــخص شــد 
ــروز 22  ــا ام ــود. ت ــان می ش ــامل مؤسس ــهیات ش تس
کرده انــد. نــام  ســامانه کارا ثبت  هزار موســس در 

ــا از  ــی خانواده ه ــه برخ ــه اینک ــخ ب وی در پاس
عــدم ارائــه خدمــات مطلــوب بــه دانــش آمــوزان 
در آموزشــگاه های علمــی و عــدم عــودت شــهریه 
گفــت:  دارنــد،  ارائه نشــده گایه  خدمــات  بابــت 
ــه انجــام  شــهریه مراکــز غیردولتــی نیــز اگــر منجــر ب
ــود  ــا می ش ــی م ــنامه اعام ــمول بخش تعهد نشده مش
ــرای  ــا ب و آنهــا هــم حتمــاً باید شــهریه را برگرداننــد ی

ــد. ــر بگیرن ــده در نظ ــال آین س
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چطور بدون شغل دوم درآمد داشته باشيم؟

شغل دوم؛ خوب یا بد؟

ــر  ــم ه ــت داری ــان دوس اکثرم
ــود  ــزوده ش ــان اف ــه حقوقم ــاه ب م
امــا انجامــش بســیار ســخت اســت 
ــم  ــا ه ــغل ب ــد ش ــوان چن و نمی ت
داشــت چــون مســلمًا ســاعت هــای 
کاری بــا هــم تداخل خواهند داشــت 
و وقتــی بایــد هــرروز ۸ ســاعت 
کار کنیــد، بــه خانــواده برســید و 
را هــم  مســئولیت های دیگرتــان 
ــرگرمی هایتان  ــد و از س ــام دهی انج
هــم غافــل نمانیــد، هیــچ چیــز بدتــر 
ــی  از یــک شــغل دوم نمی شــود حت
اگــر درآمــدی بــه درآمــد کنونی تــان 

ــد. ــه کن اضاف
بودجــه بنــدی و صرفــه جویــی 
روش هــای خوبــی بــرای جمــع 
آوری و ذخیــره ی پــول هســتند امــا 
گاهــی هــم بهتریــن راه بــرای درآمد 

بیشــتر، کار بیشــتر اســت!
ــدون  ــد ب ــه، شــما می توانی و بل
ــب  ــد کس ــغل دوم، درآم ــتن ش داش

کنیــد. فقــط کافیســت خاق باشــید.
در ادامــه  مقالــه، چنــد روش 
بــرای افزایــش درآمــد، بــدون شــغل 
دوم برایتــان نوشــته شــده. آن هــا را 
بخوانیــد و نظــرات خــود را بنویســید.

لــوازم خــود را بصــورت آنایــن 
شید و بفر

وســایل  و  لــوازم  فــروش 
بهتریــن  داریــد  کــه  اضافــه ای 
و راحــت تریــن کار بــرای پــول 
ســادگی  بــه  و  اســت  درآوردن 
ــود  ــت خ ــات فراغ ــد در اوق می توانی

انجــام دهیــد.
بــار  یــک  کافیســت  فقــط 
بایــد  چقــدر  ببینیــد  و  بســنجید 

کنیــد. صرفــش  زمــان 

نیــد  می توا کــه  چیزهایــی 
بفروشــید از ایــن قبیــل هســتند:

)کــه  قدیمــی  لباس هــای 
ندارنــد( بــدی  ظاهــر 

وســایلی کــه بعــد از جابجایــی 
ــًا  ــر واقع ــه اگ ــد )البت ــه می بینی خان

هنــوز کار می کننــد!(
)بافت هــا،  دســتی  کارهــای 
ســفالی،  گلدان هــای  دوختنــی، 
ســاخت بدلیجات، نقاشــی و ویترای(

کاالهــای آنایــن )کتــاب پــی 
دی اف، دورهــای آموزشــی، دســت 

ــده( ــت ش ــته های پرین نوش
فــروش لــوازم مختلــف بصورت 

ناین آ
ینکــه  ا بــه  توجــه  بــا   
ر  مقــدا مــاه  هــر  می خواهیــد 
بیشــتری پــول دربیاوریــد یــا همیــن 
کــه کمــی پــول نقــد اضافه تــر 
بــرای هــر مــاه داشــته باشــید،

ــوازم  ــی ل ــه راحت ــد ب می توانی
خــود را بصــورت آنایــن بفروشــید.

ــا از بهتریــن  ــال دو ت ــرای مث ب
و   eBay خارجــی  ســایت های 

Etsy هســتند.
ــوازم دســت  ــًا در Etsy ل مث
ــی ها  ــا و نقاش ــل بافتنی ه ــاز مث س

و جواهراتشــان را می فروشــند.
چنیــن ســایت هــای ایرانــی را 
پیــدا کنیــد و مشــغول شــوید، حتــی 
مــی توانیــد اگــر ســایتی پیــدا نمــی 
یــک  مدیریــت  خودتــان  کنیــد، 
ــده  ــدف را بعه ــن ه ــا ای وبســایت ب

ــد. بگیری
ســرگرمی خــود را بــه کار پــاره 

وقــت تبدیــل کنیــد
اگــر می خواهیــد در آمــد کســب 
کنیــد و شــغل دومــی هــم نداشــته 
باشــید، بهتریــن روش همیــن اســت.

ــرگرمی  ــک س ــد از ی ــما بای ش
کــه موجــب لــذت شماســت، کســِب 

درآمــد کنیــد.
ســرگرمی های زیــادی هســتند 
ــرای شــما پولســاز  ــد ب کــه می توانن

. شند با
البتــه گاهــی اوقــات هــم وقتی 
ــغل  ــه کار و ش ــود را ب ــرگرمی خ س
ــد از آن  ــل می کنی ــت تبدی ــاره وق پ
خســته یــا اصطاحــًا زده می شــوید.

اصــواًل وقتــی چیــزی بــه پــول 
ــی  ــداوم منته ــام مت ــد و انج و درآم
می شــود خســته کننــده شــده و 
ممکــن اســت حوصله تــان را طوری 
ســر ببرنــد کــه دیگــر نتوانیــد بــه آن 

ــد. ــه بگویی ــورد عاق ــرگرمی م س
ــرگرمی  ــت س ــر اس ــس بهت پ
خــود و تمــام جوانــب آن را بررســی 
ــک کار  ــه ی ــد و ســپس آن را ب کنی

ــد. ــل کنی ــت تبدی ــاره وق پ
می توانیــد  کــه  روش  چنــد 
ــه کار  ــود را ب ــا ســرگرمی خ ــا آنه ب
ــر  ــد در زی ــل کنی ــت تبدی ــاره وق پ

ــت: ــده اس آم

تدریس آنالین
زمینــه ای  در  ســال ها  اگــر   
تجربــه داشــتید، می توانیــد از آن 

ــش  ــد و تدریس ــم دربیاوری ــول ه پ
ــد. کنی

ــای  ــن روش ه ــی از بهتری یک
پولســاز می توانــد تدریــس زبــان 

ــد. ــی باش انگلیس
ســایت های  بــا  نیــد  می توا
ــان انگلیســی همــکاری  تدریــس زب
ــرای خــود  ــه شــخصه ب ــا ب ــد ی کنی
ــه راه بیندازیــد. چنیــن تجارتــی را ب

اگــر دوســت داریــد در کارتــان 
آزادی داشــته باشــید، مــن واقعــًا این 
یکــی را بــه شــما پینشــهاد می کنــم.

خدمات خو د را بفروشید
ــک نویســنده خــاق  ــاید ی  ش
هســتید یــا از برنامــه نویســی و 

می آیــد. خوشــتان  کدگــذاری 
کارهــا ســرگرمی هایی  ایــن 
هســتند کــه می توانیــد از آنهــا پــول 

ــد. دربیاوری
می توانیــد یــک ســایت آنایــن 

بزنیــد و خدمــات خود را بفروشــید،
می توانــد فــروش بین خانــواده، 
خویشــاوندان و دوســتان باشــد و هم 
ــه  ــارت جداگان ــک تج ــد ی می توانی

بــرای مــردم عــادی شــود.
اگــر از مهارت هایتــان مطمئــن 
ثبــت  کاس هایــی  در  نیســتید، 
ــه و  ــطح تجرب ــه س ــد ک ــام کنی ن
ــر  ــه را باالت ــان در آن زمین اطاعاتت
ببرنــد و ســپس مشــغول بــه کار 

ــوید. ش

پســت  ره اش  بــا در  
یــد ر ا بگذ

ــی از کانال هــای یوتیــوب   خیل
اینســتاگرام بــا پســت کــردن  و 
ــه  ــه آن عاق ــه ب ــزی ک ــاره چی درب
داشــتند بــه جایــی کــه االن هســتند 

ــیدند. رس
آن هــا ســرگرمی خــود را به کار 
تبدیــل کردنــد و حــاال جــزو کارهای 
ــان  ــًا برایش ــده، ضمن ــان ش اصلی ش

پولســاز هم هســت.
چنیــن  نســِر  سپا ا بعضــی 
ــی هســتند و درآمــد کســب  صفحات
ــات در  ــا تبلیغ ــی ب ــد و بعض می کنن
کانال هــا و صفحــات مجــازی خــود.

ــود  ــرگرمی خ ــق س ــر عاش اگ
ــت  ــاره اش صحب ــد درب ــتید بای هس
باشــد،  ورزش  می خواهــد  کنیــد، 
آشــپزی، تماشــای فیلم هــای متنــوع 

ــر. ــز دیگ ــا هرچی ی

دربــاره ســرگرمی تان پســت 
دربــاره اش  چیــزی  و  بگذاریــد 

بنویســید.
وقتــی بــه انــدازه کافــی دنبــال 
کننــده پیــدا کردیــد می توانیــد پــول 
بدســت  ســرگرمی تان  از  خوبــی 
بیاوریــد، معاملــه کنیــد و تبلیــغ 

ــد. بگیری

وبالگ نویسی را آغاز کنید
ــد  ــه ســایت می زنن  کســانی ک
و شــروع بــه مطلــب گذاشــتن در آن 
می کننــد، هیــچ فکــر نمی کننــد 
ــا  ــه کج ــده ب ــت در آین ــن اس ممک
ــاز  ــق و پولس ــور موف ــد و چط برس

شــود.
چنیــن  ت  قــا و ا هــی  گا
ــد  ــاد خواهن ــدر زی ــی آنق درآمدهای
شــد کــه بــا حقــوق ثابتتــان برابــری 

. می کنــد
ــزه  ــن تفاســیر شــما انگی ــا ای ب
فســوس  ا می گیریــد  بیشــتری 
می خوریــد کــه کاش ایــن کار را 

ــد! ــرده بودی ــروع ک ــر ش زودت
البتــه ایــن کار نیــاز بــه تــاش 
ــًا  ــه حتم ــد ک ــا بدانی ــتر دارد ام بیش

پولســاز خواهــد بــود.
ــر  ــی اگ ــر کس ــن ه ــر م بنظ
ــته  ــردن داش ــاش ک ــه ت ــل ب تمای
ــام  ــن کار را انج ــد ای ــد می توان باش

ــد. ده
ــه ایــن فکــر می کردیــد  اگــر ب
کــه ســایتی بــرای خــود بزنیــد، مــن 
پیشــنهاد می دهــم حتمــًا ایــن کار را 

انجــام دهیــد.
جــدای از پول، ســایت و پســت 
گذاشــتن در ســایت، مقالــه نویســی 
ــرای ســایتی کــه  ــوا ب ــد محت و تولی

ــد، ــادی آن را می بینن ــداد زی تع
بــه شــما انگیــزه مضاعــف 
می دهــد و تمرکزتــان در زندگــی 
و روی کار بیشــتر می شــود طــوری 
کــه پشــیمان می شــوید چــرا زودتــر 

ــد. ــروع نکردی ــن کار را ش ای

ــی  ــی، کاف ــد، خوراک خری
ــتوران ها ــا و رس ــاپ ه ش

در بعضــی صفحات اینســتاگرام 
می بینیــم کــه صاحــب حســاب 
ــا و  ــاپ ه ــی ش ــری وارد کاف کارب
غــذای  از  می شــود  رســتوران ها 
آن هــا می چشــد و بــرای تبلیــغ 
ــان  ــرویس های خوبش ــات و س خدم
بــه  اینســتاگرام  در  را  عکســی 

می گــذارد. اشــتراک 
اگــر فرصــت چنیــن کارهایــی 
را داریــد می توانیــد در زمان هــای 
اضافــه بــه رســتوران ها و کافــی 

ــد، شــاپ هــا بروی
امتحــان  را  خوراکی هایشــان 
کــرده و آنهــا را تبلیــغ کنیــد. بــا این 
کار می توانیــد مقــداری پــول اضافــه 

هــم بــرای خــود کســب کنیــد.
حــاال بعــد از مطالعــه ایــن چهار 
روش ســاده، آماده ایــد کــه تجــارت 
ــد و  ــاز کنی ــود را آغ ــری خ فریلنس
بیــش از آنچــه هــم اکنــون داریــد، 

کســب درآمــد کنیــد؟

توضیحات وزیر ارشاد به کمیسیون فرهنگی
 درباره تنزل کیفیت فیلم ها

شـورای  مجلـس  فرهنگـی  کمیسـیون  رئیسـه  هیئـت  عضـو 
اسـامی از حضـور وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی در جلسـه ایـن 

کمیسـیون خبـر داد.
سـیده فاطمـه ذوالقـدر ، دربـاره مـوارد مطـرح شـده در جلسـه 
کمیسـیون فرهنگی اظهار داشـت: سـید عباس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی جهت پاسـخ به سـؤاالت چند تن از نمایندگان، در 

جلسـه کمیسـیون فرهنگی حضـور یافت.
وی ادامـه داد: آقـای پژمانفـر نماینـده مردم مشـهد درباره تنزل 
کیفیـت فیلم های سـینمایی، سـواالتی را مطرح کـرد و در نهایت هم 

توضیحـات وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـامی را قانع کننده ندانسـت.
عضو هیئت رئیسـه کمیسـیون فرهنگی مجلس شورای اسامی 
تصریـح کـرد: همچنین خانم سـمیه محمودی نماینده مردم شـهرضا 
دربـاره عملکرد نامطلوب موقوفـات از حیث نظارتی، مطالبی را عنوان 

کـرد و ایـن نماینـده هم توضیحات وزیر را قانع کننده ندانسـت.
ذوالقـدر خاطرنشـان کـرد: چند تـن دیگر از نمایندگان سـؤاالت 
خـود از وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی را مطـرح کردنـد و برخی از 
آنـان، بـه صالحـی فرصـت اصـاح امـور را دادنـد، برخی دیگـر قانع 

نشـدند و سـؤاالت آنـان بـه صحن علنـی ارجاع می شـود.

وزیر کشور گزارش مفصلی 
درباره حادثه تروریستی اهواز به مجلس می دهد

سـخنگوی هیئـت رئیسـه مجلس گفت: قرار اسـت وزیر کشـور 
گـزارش جامعـی دربـاره علت حادثه تروریسـتی اهواز جمـع آوری کند 

و سـپس بـه مجلـس ارائه دهد.
بهـروز نعمتـی در جمـع خبرنـگاران دربـاره جلسـه غیرعلنـی 
مجلس شـورای اسـامی که به بررسـی حادثه تروریسـتی خوزسـتان 
اختصاص داشـت، گفت: این جلسـه با حضور سـردار آشـتیانی مسئول 
حفاظـت سـتادکل فرماندهـی کل قـوا، وزیـر اطاعات، وزیر کشـور، 
مدیـرکل اطاعـات خوزسـتان و همچنین اسـتاندار خوزسـتان برگزار 
شـد.وی ادامـه داد: در ایـن جلسـه افـرادی دربـاره حادثه تروریسـتی 
اهـواز گزارشـی را ارائـه دادند و سـه نفـر از نمایندگان خوزسـتان هم 
بـه قیـد قرعه مسـائلی را در این بـاره مطرح کردند.سـخنگوی هیئت 
رئیسـه مجلـس شـورای اسـامی تصریـح کـرد: موضوع اصلـی این 
اسـت کـه در ایـن حادثه، قصور قطعی اسـت و با تعـدادی از مقصران 
حادثـه برخـورد شـده و تعـدادی از آنان هم به دادگاه معرفی شـده اند.

نعمتی با اشـاره به اینکه در این جلسـه مسـئوالن بابت قصوری 
کـه در ایـن حادثـه اتفاق افتـاده عذرخواهی کردند، گفـت: با توجه به 
فضـای کشـور و وجـود گروه های مختلـف تکفیری در عراق، سـوریه 
و اطـراف ایـران، نبایـد ایـن منافذ وجود داشـته باشـد و بایـد برخورد 

جدی تـری بـا افـراد مقصر ایـن حادثه صـورت بگیرد.
وی خاطرنشـان کـرد: نهایتـًا مقـرر شـد که وزیر کشـور گزارش 
مفصلـی را دربـاره حادثه تروریسـتی اهواز به صورت جمع بندی شـده 

بـه مجلس شـورای اسـامی ارائه کند.

وزارت کشور مسئول تسهیل سفر اربعین است
مجلس پیگیری می کند

عضـو هیـات رئیسـه فراکسـیون حـج و زیـارت مجلـس، بـا 
اشـاره به مسـئولیت وزارت کشـور برای تسـهیل سـفر زائران اربعین 
حسـینی، گفـت: بـرای ایـن منظـور، بـا سـتاد ویـژه اربعین تشـکیل 

جلسـه خواهیـم داد.
علـی اکبر کریمی با اشـاره بـه راهپیمایی بزرگ اربعین حسـینی 
و در پیـش بـودن ایـن آییـن، اظهـار داشـت: وظیفـه دولت اسـت که 

سـاز و کار حضـور مـردم در راهپیمایـی بزرگ اربعیـن را فراهم کند.
وی تاکیـد کـرد: حضور گسـترده مردم در راهپیمایـی اربعین آثار 
معنـوی و سیاسـی زیـادی در منطقـه دارد و دولـت نیز بایـد اقدامات 

الزم را بـرای تسـهیل حضـور مـردم انجام دهد.
عضـو هیـات رئیسـه فراکسـیون حـج و زیـارت مجلـس گفـت: 
امـروز بـه دلیـل افزایـش نـرخ ارز مشـکاتی بـرای حضور مـردم در 
راهپیمایـی اربعیـن ایجاد شـده اسـت. بـا پیگیری هـای مجلس وجه 
ویـزای زائـران اربعیـن به حـدود 350 هـزار تومان کاهـش یافت که 
رقـم نسـبتا معقولـی اسـت.کریمی افـزود: 25 هـزار و 700 تومان نیز 
کلیـه هزینـه های جانبی سـفر اربعین اسـت، یعنی هر زائـر باید 375 

هـزار و 700 تومـان برای سـفر اربعیـن بپردازد.
وی گفـت: عـاوه بـر ایـن، طبق قانـون بودجه سـال 97 زائران 
اربعیـن ملـزم بـه پرداخـت عـوارض خـروج از کشـور نیسـتند؛ هزینه 
هـای بیمـه نیـز حـذف شـده اسـت. وضعیت موجـود ایده آل نیسـت 
امـا تـاش مـی کنیم که شـرایط حضور مـردم در راهییمایـی اربعین 
تسـهیل شـود.عضو هیـات رئیسـه فراکسـیون حج و زیـارت مجلس، 
همچنیـن از جلسـه فراکسـیون حج و زیارت با سـتاد اربعیـن خبر داد 
و تاکیـد کـرد: مسـئولیت هماهنگـی و رایزنی ها برای زیـارت اربعین 
زیـر نظر وزارت کشـور اسـت و سـازمان حـج و زیارت در ایـن زمینه 
وظایـف کمتری دارد.کریمی اظهارداشـت: برای تسـهیل حمل و نقل 
زائران در کشـور عراق، با سـتاد ویژه اربعین تشـکیل جلسـه خواهیم 

داد و راهکارهـای موجـود را بررسـی می کنیم.

عارف برای سومین بار رییس فراکسیون امید شد
محمدرضـا عـارف بـرای سـومین بـار رییـس فراکسـیون امیـد 

شـد. مجلس 
در جلسـه بعدازظهر روزسه شـنبه مجمع عمومی فرامسیون امید، 
محمدرضـا عـارف بـه عنـوان رییس فراکسـیون امید در سـال سـوم 
فعالیـت ایـن فراکسـیون انتخـاب شـد.عارف تنهـا کاندیدای ریاسـت 
فراکسـیون بـود کـه بـا رای اکثریـت بـه عنـوان رییـس فراکسـیون 
انتخـاب شـد. عـارف پـس از ایـن انتخـاب بـا تشـکر از اعضـای 
فراکسـیون گفت: سـال آینده سـال حساسـی برای کشـور اسـت که 
امیدواریـم مـا در سـال سـوم بـا برنامه و با فضـای تعاملی مسـائل را 

پیـش ببریـم و در راسـتای حـل مشـکات مـردم گام برداریم.

درخواسـت نماینـدگان از رئیس جمهور بـرای تامین 
کاالهای اساسـی 

جمعـی از نماینـدگان مجلس در نامه ای خطـاب به رئیس جمهور 
خواسـتار تامین کاالهای اساسـی و تثبیت بازار ارز شـدند.

حبیـب اهلل کشـت زر اظهـار کـرد: نمایندگان مجلـس در نامه ای 
خطاب به آقای روحانی از ایشـان خواسـتند با تامین کاالهای اساسـی 
نسـبت بـه رفـع نگرانی مردم در ایـن خصوص اقدام کننـد و زمینه را 

بـرای کنترل بـازار و تثبیت نـرخ ارز فراهم کنند.
وی ابـراز امیـدواری کـرد که بـا اقدام دولت در این زمینه شـاهد 

بـاال رفتن لحظه ای نرخ کاالهای اساسـی نباشـیم.

حج باید برای جمهوری اسالمی آبروآفرینی کند 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای ظهـر روز دوشـنبه در دیـدار جمعـی از 
مسـئوالن و دسـت اندرکاران حـج، فرمـان خداونـد متعـال بـرای تجمـع 
مسـلمانان در یـک زمـان و مکان خاص بـرای انجام فریضـه حج را حامل 
جنبه هـا و پیام هـای سیاسـی مهمـی همچـون »لـزوم ارتبـاط و هم افزایی 
مسـلمانان« و »نشـان دادن اقتدار امت اسـامی« دانسـتند و خاطرنشـان 
کردنـد: عـاوه بر جنبه معنوی حج که بسـیار مهم اسـت، بایـد این حقایق 

و اهـداف اسـامی نیـز برجسـته و بـرای آنهـا برنامه ریـزی و اقدام شـود.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای »ارتبـاط با آحـاد امت اسـامی در حج«، 
»رسـاندن پیام انقاب اسـامی به زائران و زدون شـبهات و ابهامات آنها«، 
»زمینه سـازی بـرای ایجـاد یا تقویـت ارتباطات جمهوری اسـامی ایران با 
سـایر کشورهای اسامی« و »همزیسـتی برادرانه با فرقه های اسامی« را 
از جملـه پیام هـای سیاسـی و الزم برای جهان اسـام در ایـام حج خواندند 
و تأکیـد کردنـد: حج باید برای جمهوری اسـامی آبروآفرینی کند، بنابراین 
نبایـد جنبه هـای سیاسـی حـج فرامـوش شـود و حـج ابراهیمـی یعنی حِج 
پـس از انقـاب اسـامی با حـِج قبل از آن و حِج کشـورهایی کـه بویی از 

مبانی اسـام و انقاب اسـامی نبرده اند، متفاوت اسـت.
ایشـان بـا اشـاره بـه مانع تراشـی های دولـت سـعودی در برگـزاری 
مراسـم دعـای کمیـل افزودنـد: بایـد بـا تـاش و ابتـکار از ایـن موانـع و 

خسـارت ها عبـور کـرد.
رهبر انقاب اسـامی همچنین از تخریب گسـترده آثار اسامی مانند 
آثـار منسـوب به پیغمبر اکـرم)ص(، امیرالمؤمنین)ع(، خلفا و مجاهدان صدر 
اسـام بـه بهانـه توسـعه حج بشـدت انتقـاد کردنـد و گفتنـد: در حالی که 
کشـورهای مختلـف از آثـار تاریخـی خود بـا دقت محافظـت و حتی گاهی 
بـرای ُپـر بـار نشـان دادن تاریـخ و گذشته شـان، آثـاری را جعـل می کنند، 

تاکنـون آثـار اسـامی زیادی در مکه و مدینه تخریب شـده اسـت.
ایشـان سـازمان حج و زیارت و دسـتگاههای ذی ربط را به انجام کار 
و ابتـکار و تمـاس بـا مسـئوالن حـج در دیگـر کشـورهای اسـامی برای 

جلوگیـری از تخریـب بقایـای آثار اسـامی موظـف کردند.
رهبـر انقـاب اسـامی همچنیـن مسـئوالن حـج را بـه اسـتفاده از 
ابزارهـای نـو بویـژه فضـای مجازی بـرای ارتباط بـا زائران دیگر کشـورها 
در ایـام حـج و نیـز هم افزایی و همـکارِی بیش از پیش بـا یکدیگر، توصیه 

و از زحمـات یکایـک دسـت اندرکاران حـج امسـال تشـکر کردند.

دغدغه رهبری حفظ روحیه جهادی و انتقال آن
 به جامعه است

دبیـر شـورای عالی امنیـت ملی گفت: در محفلی که در سـالگرد دفاع 
مقـدس در خدمـت مقام معظم رهبـری بودیم، دغدغه ایشـان حفظ روحیه 

جهـادی و انتقـال آن به جامعه بود.
امیـر دریابـان شـمخانی دبیـر شـورای عالـی امنیـت ملی کشـورمان 
در سـی و یکمیـن محفـل پیشکسـوتان جهـاد و شـهادت کـه عصـر روز 
سه شـنبه در مسـجد حضـرت ولیعصر)عـج( تهـران برگـزار شـد، اظهـار 
داشـت: پیشکسـوتان سـرمایه گرانقدری هسـتند که باید در حفظ و استفاده 

از تجـارب آن ها بکوشـیم.
وی در ادامـه با اشـاره به سـخنان مقام معظم رهبـری، افزود: رهبری 
فرمودنـد حفـظ روحیـه انقابـی در زمـان صلـح سـخت تر از زمـان جنگ 
اسـت. در محفلـی کـه در سـالگرد دفـاع مقـدس در خدمـت ایشـان بودیم 

دغدغـه ایشـان حفـظ روحیـه جهادی و انتقـال آن بـه جامعه بود.

ایران در چه جایگاهی  قرار گرفته است
معـاون اول رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه اجـاس مجمـع عمومی 
سـازمان ملـل یـک مصاف بیـن ایـران و آمریکا بـود، گفت: برخورد سـایر 

کشـورها نشـان داد ایـران در چـه جایـگاه  منطقـی قـرار گرفته اسـت.
افتتـاح 1700 مدرسـه در سراسـر  اسـحاق جهانگیـری در مراسـم 
کشـور اظهارکـرد: کشـور در شـرایط خطیری قـرار دارد که البتـه به معنای 
شـرایط دشـوار اسـت نـه بن بسـت. یک کشـور زورگـو مثل آمریکا فشـار 
سیاسـی، اقتصادی، روانـی و رسـانه ای را بـه کشـور ما تحمیل کرده اسـت.

وی در ادامـه گفـت: مجمع عمومی سـازمان ملل یک نمونه از مصاف 
ایـران و آمریـکا بـود. رئیـس جمهـور آمریـکا با اسـتفاده از همـه ابزارهای 
خـود تـاش کـرد بـا زبـان قلـدری و بـی ادبانـه علیـه ایـران حـرف بزند. 
در مقابـل رئیـس جمهـور ایـران تـاش کـرد با تکیـه بر تمـدن و فرهنگ 

ایـران پاسـخ او را بدهد.
جهانگیـری خاطرنشـان کـرد: مـا در جلسـه شـورای امنیـت حضـور 
نداشـتیم، امـا جلسـه این شـورا به یـک نمایشـی از مظلومیت ایـران و بی 
منطقـی آمریـکا تبدیـل شـد. بـه جز آمریکا سـایر اعضـا شـورای امنیت از 
اسـتدالل و قانونمنـدی ملـت ایـران و بـی منطقـی آمریـکا سـخن گفتند. 
همیـن جلسـه کفایـت می کند تا نشـان دهد ایـران در چه جایـگاه منطقی 

قـرار گرفته اسـت.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشـاره به اینکه می دانیم شـرایط 
کشـور دشـوار اسـت و مـردم با سـختی و مشـکات مواجه انـد،  اظهارکرد: 
بخشـی از ایـن سـختی ها نتیجـه تحریم هـا و فشـارهای آمریکا اسـت، اما 
آنچـه کـه اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه ظرفیـت و پتانسـیل زیـادی وجود 
دارد. اگـر همـه نخبـگان و شـخصیت های موثـر و جریان هـای سیاسـی 
کشـور و همـه مـردم بـرای عبـور از ایـن دوره سـخت تاش کننـد، حتما 
در کوتاه تریـن زمـان ممکـن کـه شـاید بـه چند ماه هم کشـیده نشـود، از 

ایـن شـرایط سـرافراز بیـرون می آییم.
وی ادامـه داد: بـه کشـور فشـار روانـی وارد می کنند و عـده ای هم از 
ایـن فشـار روانی سـوء اسـتفاده می کنند، امـا برنامه ریزی درسـتی که انجام 
شـده ایـن مشـکات حل می شـود. بخاطر برخـی کمبودها و مشـکات از 
ملـت عذرخواهـی می کنم. مدیریت کشـور و در راس همـه رهبر انقاب و 
همه مسـئوالن تاش می کنند که این فشـار از دوش مردم برداشـته شـود.

وی در بخـش دیگـری از اظهارات خود با اشـاره بـه اینکه موثرترین، 
ضروری تریـن و پربازده تریـن حـوزه بـرای سـرمایه گذاری تعلیـم و تربیت 
اسـت، تصریـح کـرد: دغدغـه مـن همـواره توسـعه ایـران اسـت و معتقدم 
نقطـه کانونـی و اصلـی توسـعه ایران،  تعلیـم و تربیت و آمـوزش و پرورش 
اسـت. مدرسـه مهم تریـن کانـون توسـعه کشـور اسـت بنابرایـن امکانـات 

زیرسـاختی الزم بایـد بـرای دانـش آموزان فراهم شـود.
جهانگیـری گفـت: آمـوزش و پرورش به دلیل فراگیـری آن همواره با 
محدودیت هایـی روبـرو اسـت، ایـن محدودیت هـا هم برای معلمـان وجود 
دارد و هـم بـرای امکانـات بخشـی از ایـن محدودیت هـا بـرای مشـکات 
کشـور و بخشـی هـم به دلیل عـدم دقت در برنامه ریزی درسـت اسـت. با 
ایـن وجـود آمـوزش و پرورش کانون توجه دولت اسـت. دولـت درک کرده 
اسـت بودجـه آموزش و پـرورش به طـور حداکثری تامیـن و پرداخت کند.

دولت در عرصه اقتصادی دچار سردرگمی شده است
یک عضو هیات رییسـه فراکسـیون امید مجلس شـورای اسـامی بر 
لـزوم اسـتفاده از بانـوان در ترمیـم کابینـه گفـت: وضعیت اقتصـادی امروز 
جامعـه طـوری اسـت کـه انگار دولت دچار سـردرگمی شـده و هیچ کسـی 

نمی دانـد قـرار اسـت چه اتفاقـی بیفتد.
فاطمـه سـعیدی گفت: مشـکل اصلی اقتصـادی این روزهـای جامعه 
مـا ایـن اسـت کـه هیـچ کسـی نمی دانـد چـه اتفاقـی قـرار اسـت بیفتـد 
انـگار دولـت هـم دچار سـردرگمی شـده اسـت. اکنـون دو وزارتخانه مهم 
و حسـاس بـدون وزیـر اداره می شـوند و هـر روز صحبت هایـی درباره چند 
اسـتعفا و چنـد اسـتیضاح مطرح می شـود. وی افـزود: از طرفـی دیگر هنوز 
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زیر نظر: ناظم رام

 علی بهرام پور
مدرس و نویسنده

در این مقاله به بهترین روش ها برای کسب درآمد 
پرداخته ایم.

روش هایی که در آن نیاز به شغل دوم ندارید. این 
روش ها برای افزایش درآمد خوب هستند به صورتی 
که از خانه و بصورت آنالین در اوقات فراغتتان درآمد 

چقدر  اینکه  به  توجه  بدون  اوقات  کنید.گاهی  کسب 
مخارج  و  خرج  کفاف  شما  درآمد  می کنید،  تالش 
ماهیانه تان را نمی دهد.شاید دارید پول هایتان را برای 
عالی.شاید  تعطیالت  یک  یا  می کنید  جمع  خانه  خرید 
مبادا  روز  برای  پول  مقداری  احتیاط  محض  فقط  هم 

می گذارید. کنار 
دلیلش مهم نیست، همیشه در زندگی یک مقدار پول 

اضافی ضروری است و به کارمان می آید.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1482- سه شنبه 27 خرداد 41399 انرژی اقتصاد- 

بیان  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
مالیاتی،  معوقات  جرایم  هم  امسال  اینکه 
به دلیل شرایط  بخشیده خواهد شد، گفت: 
ناشی از شیوع کرونا، دامنه این بخشودگی را 
از بنگاه های تولیدی، به بنگاه های تولید کاال 

و خدمات گسترش داده ایم.
جوانان  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
»فرهاد  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  از 
عالی  شورای  مهم  مصوبه  دو  دژپسند« 
زمینه  در  قوا  سران  اقتصادی  هماهنگی 
از  دولت  لیاتی  ما حمایتی  سیاست های 

بنگاه های تولیدی را تشریح کرد.
بیان  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
بحث  سو  یک  از  جاری  سال  در  ما  اینکه 
و  سال  شعار  عنوان  به  را  تولید«  »جهش 
از سوی دیگر، بحث مبارزه با تبعات منفی 
داشت:  اظهار  داریم،  را  کرونا  همه گیری 
اقتضای توجه به این دو امر مهم، این است 
که ضمن مراعات حال فعاالن اقتصادی، در 
بحث مالیات باید به درآمدهای مالیاتی برای 
رها سازی بودجه از نفت و تامین نیاز های 

کشور تکیه کنیم.
یکسری  دلیل،  همین  به  افزود:  وی 
هماهنگی  عالی  شورای  از  را  مصوبات 
تواند  می  که  گرفتیم  قوا  سران  اقتصادی 
فعاالن  و  خصوصی  بخش  کردن  فارغ  در 
همچنین  و  ها  دغدغه  برخی  از  اقتصادی 

افزایش  درآمدهای دولت، تعیین کننده باشد.
دژپسند با اشاره به مساله جرایم سنگین 
مالیات معوق فعاالن اقتصادی و درآمد 10 
با  دولت  گذشته  سال  تومانی  میلیارد  هزار 
بخشودگی این جرایم، در صورت تسویه اصل 
مالیات، اظهار داشت: امسال هم با توجه به 
از شورای عالی  تجربه موفق سال گذشته، 
ای  مصوبه  قوا  سران  اقتصادی  هماهنگی 
گرفتیم که ما می توانیم امسال هم جرایم 

معوق مالیاتی را ببخشیم.
یک  البته  جاری  سال  در  افزود:  وی 
کار دیگر را هم کرده ایم که به دلیل شرایط 
ناشی از شیوع کرونا، دامنه این بخشودگی را 
از بنگاه های تولیدی، به بنگاه های تولید کاال 

و خدمات گسترش دادیم تا مودیان بیشتری 
از  بتوانیم  و  بشوند  این بخشودگی  مشمول 
اقتصاد  شویم.وزیر  برخوردار  بیشتری  درآمد 
ادامه داد: همچنین، در قانون قبلی، ما مشوقی 
داشتیم که اگر مودی، مالیات تعیین و برآورد 
شده خود را زودتر می پرداخت، به ازای هر 
ماه، یک درصد پاداش به وی تعلق می گرفت 
که االن، طبق قانون، این رقم با50 درصد 

افزایش، به یک و نیم درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: یعنی اگر مودی در طول 
12 ماه، زودتر مالیات خود را بدهد، در مجموع 
یک سال از 1۸ درصد پاداش برخوردار خواهد 
شد که این پاداش، حتی از نرخ سود سپرده 

بانکی هم سه درصد بیشتر است.

ترتیب، هم  این  به  کرد:  تصریح  وی 
دیگر  و  کند  می  پیدا  افزایش  دولت  درآمد 
سایر  سراغ  به  امر  این  برای  ندارد  نیازی 
برود و هم سود خوبی نصیب بخش  منابع 

خصوصی می شود.
های  بنگاه  اینکه  بیان  با  دژپسند 
اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه، 
پذیرش  بورس  برای  دارند  زیادی  تمایل 
بگیرند، گفت: بنگاه هایی هستند که شرایط 
مالیاتی شفاف و روشنی دارند اما نگران این 
بشوند،  سرمایه  بازار  وارد  اگر  که  هستند 
زمینه و بهانه ای پیدا شود که پرونده مالیاتی 
سنوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی مجدد 

قرار گیرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای رفع 
از شورای  ای که  این دغدغه، طی مصوبه 
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفتیم و 
خوشبختانه اباغ هم شده است، ورود سازمان 
امور مالیاتی به پرونده های سال های ماقبل 
139۸ تمامی شرکت هایی که در سال جاری 
در بورس پذیرش می شوند را ممنوع کرده ایم 
و این شرکت ها تنها بابت صورت مالی سال 

139۸ خود مالیات خواهند پراخت.
دژپسند افزود: این یک فرصت طایی 
خاص است که هم باعث تعمیق بازار سرمایه 
می شود و هم پایه و درآمد مالیاتی جدیدی 

برای دولت ایجاد می کند.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی:
وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی به ۱۰۴ هزار نفر پرداخت شد

مدیر اعتبارات بانک مرکزی با تشریح شرایط دریافت وام ازدواج 50 میلیون 
تومانی برای هریک از زوجین، گفت: تاکنون 104 هزار و 123 نفر این تسهیات 

را دریافت کرده اند.
دانشمندی«  مرکزی، »شهرزاد  بانک  بانکی  و  پولی  پژوهشکده  گزارش  به 
روز گذشته)دوشنبه( درباره پرداخت وام ازدواج به زوجین اظهار داشت: طبق قانون 
قرار شده در سال جاری کسانی که از یکم فروردین سال 96 تاکنون وام ازدواج 
نگرفته اند، برای هر یک از زوجین 50 میلیون تومان وام با دوره بازپرداخت هفت 

ساله اختصاص یابد.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون 104 هزار و 123 نفر این 
تسهیات را دریافت کرده اند که مبلغ پرداختی به این افراد 53 هزار و ۸۸۸ هزار 
میلیارد ریال بوده است، گفت: 296 هزار نفر نیز در صف هستند که در مراحل مختلف 
دریافت وام قرار دارند و بعد از تعیین تکلیف مدارک آنها، پرداخت وام انجام می شود.

تسهیات  پرداخت  اولویت  قانون گذار  که  آنجا  از  کرد:  تاکید  دانشمندی 
قرض الحسنه را وام ازدواج تعیین کرده است، هیچ محدودیتی از نظر تامین منابع 
تکمیل مدارک  برای  اما زوجین  ندارد  به زوجین وجود  ازدواج  وام  پرداخت  برای 
باید تسریع کنند و اگر مدارک کامل باشد و ضامن معتبر بیاورند پرداخت وام قطعًا 

انجام خواهد شد.

بازار سرمایه سال جذابی را در پیش دارد؛
تعداد بورسی ها به بیش از ۴۸ میلیون نفر رسید!

جذابیت بازار سرمایه به آزادسازی سهام عدالت و به تبع آن ورود مشموالن 
سهام عدالت به بازارسرمایه به یکدیگر گره خورده تا این روزها بازار سرمایه بیش از 
هر زمان دیگری میزبان کدهای جدید بورسی باشد؛ به طوری که آخرین آمار حاکی 

از آن است که تعداد بورسی ها به بیش از 4۸ میلیون نفر رسیده است.
در سال گذشته، حدود ۸22 هزار کد صادر شد تا پرونده این بازار با 11 میلیون 

و 665 هزار کد بسته شود.
بر این اساس، آمار صدور کدها در سال گذشته حاکی از آن بود که در فروردین 
55 هزار کد، در اردیبهشت 39 هزار کد، در خرداد 23 هزار کد، در تیر 34 هزار کد، 

در مرداد 4۸ هزار کد و در شهریور 61 هزار کد صادر شده است.
میزان صدور کدها در مهرماه رشد چشم گیری داشته و در این ماه 91 هزار 
کد صادر شد. همچنین در آبان، آذر و دی به ترتیب شاهد صدور 25 هزار، 52 هزار 
و 6۸ هزار کد بودیم. این آمار در بهمن ماه 154 و در اسفند نیز 172 هزار کد بود.

بر این اساس، در سال 139۸ حدود ۸22 هزار کد جدید در بازار سرمایه صادر 
شد تا تعداد کل کدها به رقم 11 میلیون و 665 هزار کد برسد. این درحالی است 

که تعداد کدهای صادر شده در کل سال 1397، حدود ۸95 هزار کد بود.
اما به نظر می رسد بازار سرمایه امسال جایگاه دیگری بین مردم پیدا کرده 
است؛ به طوری که تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سجام 1۸ برابر نسبت به 
افزایش یافت. در 25 روز نخست امسال تعداد 651 هزار  مدت مشابه سال قبل 
و 959 نفر در سامانه سجام ثبت نام کردند تا تعداد کل ثبت نام کنندگان در این 
سامانه از مرز چهار میلیون و 300 هزار نفر عبور کند.طبق آمار، در فروردین  193 
هزار و 920 کد و از ابتدای سال تا 20 خرداد یک میلیون و 391 هزار کد صادر شد.

از سوی دیگر از آنجا که برای مشموالن سهام عدالت که روش مستقیم را 
برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند کد بورسی صادر می شود، به طور کلی 
تعداد کدهای بورسی صادر شده تاکنون به 4۸ میلیون و 363 هزار کد رسیده است.

تبدیل ارزهای دیجیتالی به یک صنعت ۲۰۰ میلیارد دالری 
به گزارش ویژوال کپیتالیست، اگرچه ارزهای دیجیتالی نسبتا نوپا هستند اما 
توانسته اند به سرعت در بین شمار زیادی از معامله گران محبوب شوند. در سال 
2009 و با استخراج نخستین بیت کوین از شبکه غیرمتمرکز، فصل جدیدی در این 
ارزها رقم خورد و تنها چهار سال بعد ارزش هر بیت کوین به 1000 دالر رسید. در این 
بازه زمانی دیگرارزهای دیجتالی مشهور یعنی الیت کوین و ریپل نیز معرفی شدند.

ارز دیجیتالی چیست؟
از دیجیتالی به ارزی اطاق می شود که در بستر باک چین که قابلیت حفظ 

و ضبط تراکنش ها را به صورت دیجیتالی دارد استخراج می شود.
قراردادهای هوشمند

یک قرارداد غیرقابل بازگشت که به صورت کد در بستر باک چین نوشته 
میشود و به طرفین امکان می دهد به صورت ناشناس با هم مبادله کند. این قابلیت در 
سال 2015 و با معرفی ارز دیجیتالی اتریوم وارد ادبیات دنیای ارزهای دیجیتالی شد.

موارد استفاده از ارزهای دیجیتالی
از این ارزها می توان برای پرداخت بی واسطه، حفظ ارزش )به دلیل محدودیت 
در استخراج آن ها(، معامله کردن به صورت ناشناس و مالکیت دیجیتالی استفاده کرد.

چه تعداد بیت کوین استخراج شده است؟
به صورت کلی امکان استخراج 21 میلیون بیت کوین وجود دارد که در حال 
حاضر تنها حدود 2.5میلیون واحد دیگر برای استخراج باقی مانده و 1۸.5 میلیون 

واحد دیگر باقی مانده اند.
بزرگ ترین استفاده کنندگان ارزهای دیجیتالی

طیف وسیعی از نهادها و بانک ها در حال حاضر مشتریان این ارزها هستند. 
بانک مرکزی  بانک جی پی مورگان،  » ای بی ام«، مایکروسافت،  شرکت های 
چین و دولت ونزوئا از جمله طرف هایی هستند که به صورت عملیاتی یا پایلوت 

استفاده از این ارزها را آغاز کرده اند.
ارائه خدمات مالی وسیع تر به جهان

به لطف نیاز نداشتن این ارزها به امکانات فیزیکی بانکداری سنتی، می توان 
امیدوار بود با توسعه فناوری ارزهای دیجیتالی حدود 1.3 میلیارد انسان در سراسر 
جهان که اکنون به خدمات بانکی دسترسی ندارند بتوانند از آن ها استفاده کنند. 
همچنین برآورد می شود به لطف صرفه جویی در وقت مشتریان و کاهش نیاز به 

رفت و آمدها، ساالنه 16 میلیارد دالر به اقتصاد جهانی افزوده شود.

معاون وزیر نفت خبرداد؛
تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف برنامه ششم توسعه پتروشیمی تا 

۱۴۰۰
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از تحقق 100 درصدی اهداف برنامه 
ششم توسعه کشور در صنعت پتروشیمی تا پایان سال 1400 با تکمیل طرح های 

جهش دوم صنعت پتروشیمی خبر داد.
بهزاد محمدی روز گذشته )دوشنبه، 26 خردادماه( در نشست خبری با 
اصحاب رسانه با اشاره به بهره برداری از 27 طرح باقیمانده جهش دوم صنعت 
پتروشیمی تا پایان سال 1400 اظهار کرد: ظرفیت صنعت از 66 میلیون تن 
به 100 میلیون تن خواهد رسید که براساس تعهد برنامه ششم توسعه کشور 

باید به این رقم می رسید.
وی افزود: درآمد صنعت پتروشیمی از 15 میلیارد دالر کنونی به 25 میلیارد 

دالر در سال 1400 می رسد.
معاون وزیر نفت سال 99 را سال طایی صنعت پتروشیمی دانست و 
گفت: تا پایان امسال 16 طرح پتروشیمی به بهره برداری می رسد که با توجه به 
تأثیر ویروس کرونا بر پیشرفت طرح ها، ممکن است شاهد اختال در سرعت 

چهار طرح شویم اما بی شک 12 طرح افتتاح می شود.
محمدی با اشاره به اینکه ویروس کرونا اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار 
داده است، ادامه داد: براساس آمار صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصاد 

جهانی در سال 2020 حدود 3 درصد کاهش خواهد یافت.
صنعت پتروشیمی؛ رتبه نخست تأمین منابع ارزی کشور

وی به نقش تأثیرگذار صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی اشاره و تصریح 
کرد: این صنعت رتبه نخست تأمین منابع ارزی کشور را به خود اختصاص 

داده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه سال گذشته 
شاهد کاهش تولید برخی محصوالت پتروشیمی بوده ایم، اظهار کرد: بیشترین 
آسیب را از شرایط محیطی محصوالت باالی زنجیره دیده اند، بنابراین الزم 
است توسعه صنعت پتروشیمی کشور به سمت تکمیل زنجیره باشد تا مصون 

از این شرایط باشیم.
محمدی با اشاره به اینکه نقشه توسعه صنعت پتروشیمی ایران باید متناسب 
با تحوالت جهانی تغییر یابد، افزود: الزم است از وضع توسعه یک محصول و 
یک خوراک به سمت توسعه یک خوراک و تولید چند محصول حرکت کنیم 
تا ضمن ایجاد توسعه پایدار، تاب آوری صنعت را افزایش دهیم و در دنیا مقداری 
از برخی عدم قطعیت ها مصون شویم، بنابراین مهم ترین راهکار برای صنعت 
پتروشیمی کشور، توسعه هوشمندانه است که این موضوع نیز در دستور کار 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار دارد.
تداوم روند صادرات محصوالت پتروشیمی

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در حوزه صادرات سعی می شود کمتر 
در مجامع عمومی به آن پرداخته شود، گفت: خوشبختانه صادرات محصوالت 

پتروشیمی باوجود همه مشکات در حال انجام است.
وی با تأکید بر تولید پایدار محصوالت پتروشیمی تصریح کرد: تنها 
نوسان هایی در ابتدای سال 99 ناشی از شیوع ویروس کرونا وجود داشت 
که به مرور شرایط پایدار شد، به طوری که در اردیبهشت ماه امسال معامات 
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال نسبت به دوره زمانی پارسال 11 درصد 

افزایش یافته است.
محمدی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی پارسال 35 میلیون تن خوراک 
معادل ۸00 هزار بشکه نفت خام در روز از صنایع نفت و گاز دریافت کرده 
است، ادامه داد: مقدار مصرف این صنعت از منابع نفت و گاز کشور با افزایش 
طرح های توسعه در سال 1400 معادل روزانه یک میلیون و 500 هزار بشکه 
می شود که نشان دهنده انجام واقعی فرآیند گذر از خام فروشی در صنعت 

پتروشیمی کشور است.
عرضه ۸5 درصد ارز صادراتی به نیما

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ظرفیت صنعت پتروشیمی را 
66 میلیون تن در سال 9۸ با 56 مجتمع فعال عنوان کرد و گفت: پارسال 31 
میلیون تن محصول نهایی قابل فروش تولید شده است، 333 نوع گرید پلیمری 

و 42 نوع مواد شیمیایی در این صنعت تولید می شود.
وی با اشاره به اینکه پارسال 23 میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش 
10 میلیار دالر صادر و ۸ میلیون تن در داخل کشور به ارزش 5 میلیارد دالر 
مصرف شده است، افزود: مجموع درآمد صنعت پتروشیمی کشور در سال 9۸، 
15 میلیارد دالر بوده است. صنعت پتروشیمی سال گذشته بیش از تعهد خود 
به سامانه نیما عرضه داشت، به طوری که حدود ۸5 درصد ارز صادراتی این 

صنعت به نیما واریز شد.
محمدی با بیان اینکه هیچ صنعتی در کشور وجود ندارد که بتواند به 
صنایع پایین دست خود ۸ میلیون تن محصول عرضه کند، اظهار کرد: در صنایع 
پایین دستی پتروشیمی 15 هزار بنگاه کوچک و بزرگ وجود دارد که حدود 
۸۸0 هزار نفر به طور مستقیم مشغول به کار هستند. در مجموع با عدد اشتغال 
مستقیم صنعت پتروشیمی کشور حدود 9۸0 هزار نفر به طور مستقیم در صنعت 

پتروشیمی و صنایع پایین دستی مشغول کارند.
99؛ سال طایی صنعت پتروشیمی

معاون وزیر نفت درباره برنامه های توسعه ای صنعت پتروشیمی ادامه داد: 
با بهره برداری از 27 طرح در جهش دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال 1400، 
ظرفیت این صنعت از 66 میلیون تن فعلی به 100 میلیون تن افزایش خواهد 
یافت که نکته بسیار جالبی است. در برنامه ششم توسعه کشور تحقق افزایش 
ظرفیت 100 میلیون تنی هدف گذاری شده که خوشبختانه در پایان سال 1400 
هم زمان با اتمام برنامه ششم، این هدف به طور 100 درصدی محقق خواهد شد.

وی افزود: درآمد صنعت پتروشیمی از 15 میلیارد دالر کنونی به 25 میلیارد 
دالر در سال 1400 می رسد.

معاون وزیر نفت سال 99 را سال طایی صنعت پتروشیمی دانست و 
گفت: تا پایان امسال 16 طرح پتروشیمی به بهره برداری می رسد که با توجه به 
تأثیر ویروس کرونا بر پیشرفت طرح ها، ممکن است شاهد اختال در سرعت 

چهار طرح شویم، اما بی شک 12 طرح امسال افتتاح می شود.
رشد 35 درصدی ظرفیت تا پایان سال 99

محمدی با اشاره به اینکه ظرفیت صنعت پتروشیمی با بهره برداری از 
طرح های سال 99 با 35 درصد رشد به 90 میلیون تن در سال خواهد رسید، 
ادامه داد: طرح های متانول کاوه، متانول بوشهر، متانول کیمیا پارس خاورمیانه، 
بیدبلند خلیج فارس، الفین ایام، اوره و آمونیاک لردگان و مسجد سلیمان، 
پتروپاالیش کنگان، پلی اتیلن میاندوآب، پی وی سی هگمتانه، پتروکیمیای ابن 
سینا، پنتان و هگزان اکسیر حال به طور قطع امسال به بهره برداری می رسند 
و طرح های متانول سبان و پاالیش پارسیان سپهر و آرتا انرژی و پلی پروپیلن 
خمین، چهار طرحی هستند که ممکن است در سه ماهه سوم امسال آماده افتتاح 

نباشند و امیدواریم بهار سال آینده به بهره برداری برسند.
وی با بیان اینکه 27 طرح پتروشیمی در جهش سوم صنعت پتروشیمی 
تا پایان سال 1404 به بهره برداری خواهد رسید، گفت: ظرفیت این صنعت با 
تحقق جهش سوم حداقل به 130 میلیون تن و درآمد به بیش از 34 میلیارد 
دالر افزایش خواهد یافت.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قیاس 
افزود: اجرای طرح های جدید برای  با جهش دوم پتروشیمی  جهش سوم 
نخستین بار در کشور، تولید 10 محصول جدید و افزایش سه برابری مشارکت 
بخش خصوصی از ویژگی های طرح های جهش سوم صنعت پتروشیمی است.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه برای ایجاد ظرفیت در صنعت پتروشیمی، 
طرح های تأمین خوراک نیز از سوی این صنعت اجرا می شود، تصریح کرد: 
طرح های تأمین خوراک ان جی ال 3100، ان جی ال 3200 و ان جی ال خارک، 
پتروپاالیش کنگان، فاز نخست پتروشیمی بوشهر، بیدبلند خلیج فارس و پارسیان 
سپهر با سرمایه گذاری ۸.5 میلیارد دالر، 14 میلیون تن خوراک برای صنعت 
پتروشیمی تولید خواهند کرد که امسال و سال های آینده به بهره برداری می رسند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد؛

بخشودگی جرایم معوقات مالیاتی در سال 99 
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

بان  دیده  نی  میدا پویش  لین  و ا
اصفهان  استان  سرنوشت  نسل  دانشجویی 
با محوریت بررسی چالش ها و موانع جهش و 
رونق تولید در صنعت ذوب آهن اصفهان در 
روز 24 خرداد ماه سال جاری در ذوب آهن 
اصفهان برگزار شد. این پویش دانشجویی با 
حضور مهندس محمد جعفر صالحی معاون 
از دیگر مدیران ذوب آهن  خرید وتعدادی 
عضو  حیدری  رضا  محمد  دکتر  اصفهان، 
هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان 
اعضائ  و  بسیجی  دانشجویان  از  و جمعی 
تشکل های دانشجویی و پژوهشی دانشگاه 
ها و اصحاب رسانه استان برگزار و با بازدید 
این شرکت  تولید  از خط  علمی، تخصصی 
مسایل  فوق  میدانی  پویش  در  بود.  همراه 
در  تولید  رونق  و  با جهش  مرتبط  مختلف 
توسط  اصفهان  آهن  ذوب  عظیم  مجتمع 
قرار گرفت  پاسخ  و  پرسش  مورد  حاضران 
آنان  نظر  مد  های  پیشنهاد  و  راهکارها  و 

مطرح گردید. 
 در این نشست تخصصی که بر مبنای 
پرسشگری و مطالبه گری بدنه دانشجویی 

کشور از سازمان های تولیدی و اقتصادی 
وآرمان  سازی  آرمان  منظور  به  و  کشور 
خواهی نسل دانشجویی برگزار شد ، دکتر 
محمد رضا حیدری عضو هیئت علمی گروه 
قلی   ، صیادی   ، اصفهان  دانشگاه  اقتصاد 
قاسمی  ساکت،  نجفیان،  نقی،  علی   ، زاده 
از  بعضی  مورد  در  طالبی   و  مستاجران   ،
مسایل مرتبط با ذوب آهن اصفهان از جمله 
چگونگی تامین مواد اولیه، پروژه های زیست 
محیطی ، پروژه گوگرد زدایی ، تزریق پودر 
زغال ، نیروی انسانی ، ارتباط متقابل صنعت 
و دانشگاه ، تامین و چرخه آب در شرکت، 
و  شرکت  مالی  تعهدات  توسعه  و  تحقیق 
غیره  نظرات ، سواالت  و پیشنهادات خود 
مطرح  سواالت  دنبال  به  کردند.  مطرح  را 
شده ، مهندس محمد جعفر صالحی معاون 
ارشد  مدیر  آقابابا  جال  مهندس   ، خرید 
مهندسی کارخانه ، مهندس مرتضی شیرین 
امیری مدیر روابط عمومی  پرور و علیرضا 
ذوب آهن اصفهان  به تشریح شرایط فعلی 
شرکت و پاسخگویی به سواالت مطرح شده 
پرداختند. مهندس صالحی با اشاره به سابقه 

تاسیس وتولیدات شرکت گفت: ما پیر صنعت 
ایران هستیم و نه صنعت پیر. چرا که تمام 
بخش های کارخانه با تکنولوژی روز همراه 
شده و امید است که شرایط جوانی شرکت 

دوباره  برقرار شود .
 وی با اشاره به مشکات تامین مواد 
دلیل  به   : اظهار داشت  برای شرکت  اولیه 
کیفیت پایین بعضی از  مواد اولیه داخلی  و 
محدودیت خرید وگرانی این مواد در داخل 
شرکت   با مشکل مواجه شدیم و  صاحبان 
منابع معدنی به جای تامین مواد اولیه ذوب 
از جمله سنگ  اولیه  دارند مواد  آهن سعی 

آهن را صادر کنند.
معاون خرید ذوب آهن گفت : در این 
شرایط مجبور به تامین مواد اولیه از خارج 
بوده و از طرفی نیز با توجه به عدم اختصاص 
سوبسیبد انرژی  به این شرکت  با مشکل   
باال رفتن هزینه های تولید مواجه هستیم. 
در سال جاری نیز قیمت حمل جاده ای 40 

درصد افزایش یافته است.
 وی افزود : با توجه به این مشکات 
هم اکنون ذوب آهن اصفهان با حدود 65 

تولید مشغول است  به  درصد ظرفیت خود 
و در سال 9۸، بیش از 5 درصد رشد تولید 
نیز   99 سال  در  که  است  امید  و  داشت 
اهداف تولید شرکت  محقق شود. مهندس 
صالحی از تشکل های دانشجویی  و بسیجی  
درخواست کرد که در جهت  اطاع رسانی 
پیشرفت ها و مشکات  این شرکت از جمله 

تامین مواد اولیه  اطاع رسانی کنند.
این نشست تخصصی دکتر  ادامه  در 
محمد رضا حیدری عضو هیئت علمی گروه 
اقتصاد دانشگاه اصفهان  در سخنانی با اشاره 
دانشجویان  و  پژوهشی  موسسات  عزم  به 
ساختارهای  اصاح  به  کمک  در  بسیجی 
اقتصادی و رونق و جهش تولید در کارخانه 
هایی همانند ذوب آهن اصفهان گفت : من از 
سال 74 در جریان اقدامات انجام شده در این 
شرکت بوده و با مشکات آن آشنا هستم.

وی افزود الزم است چند مشکل اصلی 
این شرکت در هسته های تحقیقاتی مورد 
بررسی قرار گرفته  و با اتخاذ یک رویکرد 
کان در جهت حل آن  ها اقدام شود  تا 
و  دانیلی  مثل  هایی  شرکت  نیازمند  دیگر 

پوسکو نباشیم.
این  که  کرد  توصیه  همچنین  وی   
شرکت به تولید محصوالت با ارزش افزوده 

باالتر بپردازد.
ذوب  مدیران  دیگر  نشست  این  در 
آهن اصفهان  به تشریح پروژه های مختلف 
انجام شده و در دست اقدام شرکت از جمله 
اقدامات بلند مدت و کوتاه مدت  مختلف آن  
برای تامین مواد اولیه، تامین آب و استفاده 
از پساب ، اقدامات زیست محیطی  ، عقد 
قرار داد و تفاهم نامه با مراکز پژوهشی و 
دانشگاهی، تولید محصوالت جدید و متنوع 
های  مسئولیت  انجام  ریل،  انواع  جمله  از 

اجتماعی و غیره پرداختند.

بررسی چالش ها و موانع جهش و رونق تولید در صنعت ذوب آهن اصفهان

مهاباد  هفت  شماره  مهرمحلی  مسکن  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد صورتجلسه  به   10۸6166۸۸93 ملی  شناسه  و   121۸ ثبت  به شماره 
مورخ   1932 شماره  نامه  و   2۸/02/1399 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
مهابادتصمیمات  شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره   11/03/1399
ماه  بمدت شش  مجمع  تاریخ  از  شرکت  فعالیت  مدت   1-  : شد  اتخاذ  ذیل 
تمدید شد . -2 اساسنامه جدید شرکت در 74 ماده و 60 تبصره تمدید شد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری مهاباد )۸۸05۸0(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن مهرمحلی شماره هفت مهاباد 
به شماره ثبت 121۸ و شناسه ملی 10۸6166۸۸93 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 2۸/02/1399 و نامه شماره 1933 مورخ 11/03/1399 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهابادتصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-1 آقای کاوه عبداهلل موسی کد ملی 2۸702۸474۸ بسمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای سیامند صدفی کد ملی 2۸721۸۸029 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای طاهر مولودی کد ملی 2۸70261314 بسمت منشی 
هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند -2 آقای آرام محمود 
پور کد ملی 2۸60062602 بسمت مدیرعامل ) خارج از سهامداران ( برای 
مدت سه سال انتخاب گردیدند -3 کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی 
از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادارپس از تصویب هیات مدیره 
با امضای آقای کاوه عبداهلل موسی رئیس هیات مدیره و آقای سیامند 
صدفی نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق امضای آقای آرام محمود پور 
مدیر عامل همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و اوراق عادی و 
نامه ها با امضای آقای آرام محمود پور مدیر عامل همراه با مهر تعاونی 
معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد )۸۸05۸1(

اگهی مفقودی 
برگ سبز تراکتور نوع: کشاورزی سیستم: ITM تیپ: 4۸5 مدل: 1396

MT4AW030۸E :۸2 رنگ: قرمز – روغنی موتورHP :ظرفیت
شاسی: N3HKTAD6CHFS000۸1 بنام شرکت نگین افتابگردان فردوس

شماره ملی/ شماره شناسه ملی: 14000125227
VIN:IRVC96W91XDS000۸1 شماره پاک: ایران 45  357 ک 1۸

 مفقود گریده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .

به  مهاباد  هفت  شماره  مهرمحلی  مسکن  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 121۸ و شناسه ملی 10۸6166۸۸93 به استناد صورتجلسه 
شماره  نامه  و   2۸ /02/1399 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
1933 مورخ 11/03/1399 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
مالی  وسایر صورتهای  ترازنامه   1-  : شد  اتخاذ  ذیل  مهابادتصمیمات 
پور  فرزین حسین  تصویب شد -2   1397 و   1396 و   1395 سالهای 
کدملی  هندوش  دیاکو  اصلی-  بازرس  بسمت  کدملی2۸603۸4731 
2۸72313591 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب 
شدند -3 کاوه عبداهلل موسی کدملی 2۸702۸474۸ - سیامند صدفی 
به   2۸70261314 کدملی  مولودی  طاهر   -  2۸721۸۸029 کدملی 
عنوان عضو اصلی هیات مدیره و کامل قادرزاده کدملی 2۸7226۸92۸ 
البدل  علی  عنوان عضو  به  کدملی2۸70540۸۸4  اشکوتی  معروف   -
هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  غربی  آذربایجان  استان  اماک  و 

)۸۸05۸2( مهاباد  غیرتجاری 

برگ سبز نوع مینی بوس – سیستم بنز مدل 1362 
تیپ 309 رنگ سبز – خاکستری – روغنی

شماره موتور 3349111007۸3۸2
شماره شاسی 379391504149۸1

پاک ایران 62-973 ع ۸2
متعلق به علی اکبر شاکری امیری

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی اباغ اخطاریه ماده ۸7 پرونده شماره : 9600630 
بدینوسیله اعام می گردد 1- آقای  امید صیدی مرادی مالک  خودرو به 

شماره پاکهای 51 – 935 س 94 و 51 – ۸91 ع 45 و 51 – 412 ب 75 

مبلغ  به  سنندج  شعبه  دی  بانک  آقای  طلب  قبال  در  شما  به  متعلق    
اجرای  نامه  آئین   ۸7 ماده  طبق  لذا  گردیده  المعامله  ممنوع   1/575/067/257
مراتب به شما اخطار می شود ضمنًا هر گونه نقل و انتقالی از طرف شما نسبت 
به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود در ضمن این آگهی در 

یک نوبت چاپ منتشر گردیده است . 
معاون اداره اجرای اسناد رسمی سنندج  حسین مامیرزائی   م الف 13۸40 

آقای اقبال عزیزی 
پاک ثبتی به شماره 1607 فرعی از 2 اصلی بخش 10 متعلق به شما 
در قبال طلب 490/000/000 ریال طلب بانک دی و پنج درصد نیم عشر 
اجرائی بازداشت گردیده است لذا طبق ماده ۸7 آئین نامه اجرای مراتب 
به شما اخطار می شود ضمنًا هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به 
مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود در ضمن این آگهی 

در یک نوبت در روزنامه چاپ منتشر گردیده است 
معاون اجرای اسناد رسمی سنندج حسین مامیرزائی   م الف 13734 

آگهی حصر وراثت 
استناد  به   64697۸۸54۸ شناسنامه   / ملی  شماره  به  قربانی  غفار  آقای 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتو کپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 990023۸ 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان ریبوار قربانی به شماره ملی 
/ شناسنامه 3۸21367954 در تاریخ 92/12/13 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته 

و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :
1- غفار قربانی فرزند امین به شماره شناسنامه / ملی 64697۸۸54۸ پدر 

متوفی 
2- گرجی کویک فرزند حبیب اله با شماره شناسنامه / ملی 6469516254 

مادر متوفی 
نوبت یک  در یک  را  مذبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نزد  متوفی  از  نامه  یا وصیت  و  دارد  اعتراض  تا هر کس  مینماید  آگهی  مرتبه 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد .
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انجام  به  نسبت  سایپا  حقوقی  مرکزی  دفتر  رئیس 
هرگونه معامله حواله خودروهای عرضه شده در طرح های 
فروش فوق العاده و پیش فروش یکساله هشدار داد و گفت: 
مالکیت  انتقال  و  نقل  هرگونه  خودرو  کمیته  مصوبه  طبق 
خودروهای صفر کیلومتر عرضه شده در طرح های فروش 
فوق العاده و پیش فروش محصوالت گروه خودروسازی سایپا 
به صورت وکالتی ممنوع است و تبعات حقوقی برای خریدار 

و فروشنده خواهد داشت.
محمدهاشم  سایپا،  شرکت  از  دریافتی  گزارش  به 
سمتی ادامه داد: سند مالکیت خودروهای عرضه شده در این 
طرح های فروش، به مدت یکسال در رهن و نزد خودروساز 
باقی می ماند و معامله این خودروها از سوی دولت و نهادهای 

ذی ربط به رسمیت شناخته نخواهد شد.
برخی  که  شده  مشاهده  گاهی  اینکه  بیان  با  وی 
مشتریان به صورت غیررسمی خودروهای مذکور را معامله 
می کنند، افزود: ورود به معامله های غیررسمی فاقد روش های 

معتبر برای اثبات است و در صورت بروز اختاف یا احیانًا 
فوت یکی از طرفین معامله، فرآیند انتقال قطعی سند بسیار 
زمان بر و مستلزم صرف هزینه های قابل توجه در محاکم 
دادگستری خواهد بود.وی اظهار کرد: سایپا محصوالت عرضه 
شده در طرح های فروش فوق العاده و پیش فروش یکساله را 
فقط به شخص خریدار تحویل خواهد داد و با هدف کاهش 
نقش واسطه ها در بازار خودرو، از پذیرش هر نوع وکالت نامه 

خودداری خواهد کرد.

سمتی با یادآوری اینکه انتقال حقوق ناشی از قرارداد 
مرجع  هیچ  و  سایپا  فروش  های  سامانه  در  فروش  پیش 
افراد  استفاده  سوء  کار،  این  و  نیست  ثبت  قابل  دیگری 
سودجو و فروش یک خودرو به چند نفر را تشدید می کند، 
افزود: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از 
ورود واسطه های بازار به خرید و فروش حواله های خودرو، 
ورود به این معامات با خطرپذیری باالیی همراه است و از 
هموطنان می خواهیم برای جلوگیری از مشکات عدیده، از 
هر گونه معامله قرارداد پیش خرید، تحت عنوان خرید حواله 

خودرو خودداری کنند.
رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا در پایان گفت: با توجه 
به ممنوعیت معامله حواله خودروهای عرضه شده در طرح 
های اخیر خودروسازان و با هدف صیانت از حقوق مشتریان 
و جلوگیری از تکرار التهاب در بازار خودرو، علیه اشخاص، 
سایت ها و صفحات مجازی تبلیغ کننده آگهی فروش حواله 

خودرو اقدام حقوقی خواهد شد.

هشدار سایپا به فروشندگان و خریداران حواله خودرو
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حسن یزدانی، محبوب ترین کشتی گیر جهان
با پایان نظرسنجی اتحادیه جهانی کشتی، 
حسن یزدانی به عنوان محبوب ترین کشتی گیر 

آزادکار جهان معرفی شد.
اینستاگرام اتحادیه جهانی کشتی که در 
و  با وجود شیوع ویروس کرونا  اخیر  ماه  چند 
تعطیلی مسابقات فعال بوده و برای مخاطبان 
خود سرگرمی های زیادی را فراهم کرده، اخیرا 
اقدام به برگزاری یک تورنمنت مجازی کرد؛ 
مسابقاتی که جنگ محبوبیت بین بزرگان کشتی 

آزاد جهان بود. از ایران محمدحسین محمدیان و حسن یزدانی در این جدول 16 نفره 
حضور داشتند که محمدیان خیلی زود حذف شد، اما حسن یزدانی رقبای خود را در 
رقابت مجازی محبوبیت یکی پس از دیگری شکست داد.بعد از کنار زدن عبدالرشید 
سعداله یف، نابغه کشتی گیر روسیه در نیمه نهایی توسط حسن یزدانی و هوادارانش، 
در فینال این تورنمنت مجازی حسن علی اف، کشتی گیر آذربایجانی رقیب یزدانی بود.

نابغه جویباری کشتی ایران که نه تنها در داخل کشور، بلکه در تمام جهان به 
خاطر رفتار و نوع کشتی خود طرفداران زیادی دارد، در یک رقابت نزدیک توانست 

با کسب 53 درصد آرا و حدود 164 هزار رای قهرمان این تورنمنت مجازی شود.
حسن یزدانی را حاال می توان با استناد به این نظرسنجی محبوب ترین کشتی 
گیر جهان دانست؛ کشتی گیری که امید اول ایران در المپیک توکیو برای کسب 

مدال طا خواهد بود..

تکواندوکار المپیکی: آقای هاشمی طبا؛ بیایید جایمان را عوض کنیم!
ایران  المپیکی  تکواندوکار  دو  از  یکی 
و  است  شاکی  موجود  کمبودهای  از  حسابی 
اظهارات اخیر هاشمی طبا هم واکنش او را در پی 
داشته است. بعد از اینکه گزارشی از مسافرکشی 
سروش احمدی، تکواندوکار المپیکی در تلویزیون 
از  دیگر  برخی  اخیر  روزهای  پخش شد، طی 
ورزشکاران با حمایت از او به بیان کمبودهای 
خود به ویژه در دورانی که کرونا ورزش را تعطیل 

کرده، پرداختند.
میرهاشم حسینی که یکی از 50 ورزشکار المپیکی ایران و یکی از دو تکواندوکار 
المپیکی تیم مردان ایران به حساب می آید، حسابی از نداشتن درآمد و وضعیت سخت 
زندگی خود گله مند است. انتشار مصاحبه ای از مصطفی هاشمی طبا، رییس اسبق 
سازمان تربیت بدنی مبنی بر اینکه ورزشکاران باید برای امرار معاش خود کار کنند، 
ناراحتی میرهاشم را چند برابر کرده و کمی او را به هم ریخته است. البته که این 
ورزشکار المپیکی تعطیلی اردوهای تیم ملی را دلیل اصلی این به هم ریختگی می داند.

در ادامه مشروح صحبت های میرهاشم حسینی را می خوانید.
دیگر نمی توانم سکوت کنم

سروش احمدی هم زحمت کشیده و نایب قهرمان جهان شده و شرایط سختی 
در زندگی اش دارد، اما موضوع من با او با سروش متفاوت است. من و آرمین هادی 
پور سهمیه المپیک گرفتیم و جزو تعداد محدودی از ورزشکاران ایرانی هستیم که 
قرار است به توکیو برویم. وقتی حرفی می زنیم و گایه ای هم می کنیم، می گویند 
حاشیه درست کرده، اما واقعا به جایی رسیدم که باید خیلی حرف ها را بزنم و دیگر 

نمی توانم سکوت کنم. 
حقوق 5 میلیون المپیکی ها چه شد؟

قبل از اینکه ما سهمیه بگیریم، می گفتند به المپیکی ها حقوق 5 میلیونی ماهیانه 
می دهند. برای 6 ماه اول هم گفتند 30 میلیون تومان واریز می کنیم که 4 میلیون 
هم مالیات کم کردند و 26 میلیون ریختند. از عید هم که هیچ پولی برای ما نریختند 
و نمی دانم آن حقوق 5 میلیونی تکلیفش چه شده. از طرف دیگر در 3، 4 ماه اخیر 
که کرونا آمد و اردوها تعطیل شد، من به شهر خودم)میانه( آمدم و از طرفی مسئوالن 
شهری و استانی هیچ حمایتی نشدم. استاندار نه برای دیدن من به عنوان یک ورزشکار 
المپیکی آمده و نه تماسی گرفته که بگوید فانی چه مشکلی داری. فقط معاون سیاسی 

خودش را فرستاده که بازهم هیچ مشکلی را حل نکرده. 
آقای هاشمی طبا! کار دیگری جزو تکواندو بلد نیستم

در شهرم امکانات خوبی ندارم و یک سالن خشک و خالی وجود دارد. پروتکل 
های بهداشتی هم به هیچ عنوان رعایت نمی شود. خودم سعی می کنم رعایت کنم، 
اما نه سالن ضد عفونی می شود و نه امکاناتی وجود دارد. بعد در نظر بگیرید با این 
وضعیت آقای هاشمی طبا مصاحبه کرده و گفته ورزشکار نباید دغدغه اش این باشد 
که از او حمایت می کنند یا نه. او گفته ورزشکار باید کار کند! آقای هاشمی طبا من از 
بچگی درتکواندو بودم و کار دیگری بلد نیستم. یک پیشنهاد برای آقای هاشمی طبا 
دارم. به نظرم بهتر است برای چند روز جایمان و حقوقمان را عوض کنیم! من فقط از 
فدراسیون حمایت می شوم و حقوق می گیرم که آن هم مبلغ ناچیزی است و کفاف 
زندگی ام را نمی دهد. کاری هم بلد باشد، مگر اردو و مسابقه در طول سال اجازه می 

دهد که سرکار بروم یا اصا کارگری کنم؟
از 4 سال پیش قول زمین به من دادند

برخی مدیران فقط می خواهند یک جمله بگویند و از مسئولیت فرار کنند. از 
سال 2016 که من اولین مدالم را گرفتم، قرار است در شهر میانه به من زمین بدهند. 
بعد از اینکه طای بازی های آسیایی را گرفتم، بازهم قول دادند. در این شهر کوچک 
مگر چند ورزشکار المپیکی وجود دارد که به من رسیدگی نمی کنند؟ این کارها وظیفه 
شان است. من نمی گویم همه چیز تقصیر وزارت ورزش و کمیته المپیک است. 
استاندار ما هم ورزشی نیست. من اولین سهمیه المپیک آذربایجان شرقی را گرفتم، 

پس چرا نباید حمایت شوم؟ 
من نباید نصف بازیکن فوتبال پول بگیرم؟

با این وضعیت من هم باید بروم و کارگری کنم. مسئوالن ورزش هم که همه 
رشته ها را رها کردند و فقط به فکر فوتبال هستند. حالم از فوتبال به هم می خورد! ما 
باید دغدغه شغل و خانه و زندگی داشته باشیم، اما بازیکن فوتبال میلیاردی پول بگیرد. 
من که در طول سال بارها باید وزن کم کنم و سختی بکشم، چرا حداقل نباید نصف 
بازیکن فوتبال پول بگیرم؟ قرارداد ما در لیگ برتر 50 میلیون است. باورتان می شود؟

با این وضع ایران در المپیک مدال نمی گیرد
مطمئن باشید المپیک توکیو قطعا سال آینده برگزار می شود و با این روندی که 
ما جلو می رویم، در هیچ رشته ای مدال نمی گیریم. من یک هفته به تهران آمدم و 
تمرین کردم، اما دیدم نه جایی برای اسکان دارم و نه تمرین. به خاطر همین به شهرم 
برگشتم. تنهایی که نمی شود تمرین کرد. اگر وزن من باال برود، دیگر نمی توانم آن را 
پایین بیاورم چون هنوز هم عضات من در حال رشد است و دچار مشکل می شوم. 

وضعیت شهر ما از قرمز هم رد شده!
فدراسیون هم پیگیر شروع اردوهاست، اما مجوز نمی دهند. اردوها قطعا باید 
شروع شود و خیلی برای ورزشکاران هم بهتر است. وضعیت شهر ما از نظر شیوع 
کرونا افتضاح است و قرمز را هم رد کرده! باور کنید هر بار که از خانه بیرون می 
روم و برمی گردم، می ترسم که ناقل باشم و خانواده ام دچار مشکل شوند. در اردو 
که باشیم، حداقل پزشک باالی سر ماست و مراقبت های بیشتری هم می شود. با 
این وضعیت اگر خودمان هم کرونا بگیریم که باید ورزش حرفه ای را کنار بگذاریم.

حدادی: باقدرت برگشتم و دنبال مدال المپیک هستم
احسان حدادی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتا به ویروس کرونا، تمرینات 

خود را در کیش استارت زده است. 
احسان حدادی که به عنوان مطرح ترین ورزشکار ایرانی درگیر بیماری کرونا 
شد، این روزها اردوی خود را در جزیره کیش برپا کرده و خودش را برای بازگشت به 

روزهای اوج آماده می کند. 
سپری  اخیر  ماه  چند  در  را  سختی  روزهای  که  ایران  دیسک  پرتابگر  این 

کرده، امیدوار است المپیک توکیو برگزار شود. 
احسان حدادی درباره وضعیت خود در روزهایی که مبتا به ویروس کرونا شده 
بود، گفت: سه فروردین ماه بود که حالت کسل کننده ای داشتم. چند شب که می خوابیدم، 
صبح  توان بلند شدن نداشتم. بعد از اینکه متوجه شدم به این ویروس مبتا شدم، 
یک روز که از خواب بیدار شدم، حس کردم نمی توانم نفس بکشم. روزهای سختی 

داشتم، اما پیش خودم گفتم قطعا کرونا را شکست می دهم. 
وی افزود: هر روزی که در بستر بیماری بود، یک درس بزرگ برای من بود و 
متوجه شدم که دنیا ارزش خیلی چیزها را ندارد. برایم خیلی ارزشمند بود که خیلی از 
رقبایم به من پیام دادند. مسئوالن برخی از فدراسیون ها از کشورهایی همچون آلمان، 
لهستان و آمریکا پیام دادند و ابراز نگرانی کردند. حتی رابرت هارتینگ آلمانی که 

ارتباط خوبی با هم نداشتیم هم با من تماس گرفت. 
نایب قهرمان المپیک لندن درباره وضعیت فعلی خود گفت: حال عمومی ام 
خیلی بهتر است. در کیش تمرین می کنم و امیدوارم بتوانم با قدرت برگردم. امیدوارم 
المپیک توکیو برگزار شود و من هم بهترین نتیجه را بگیرم.  حدادی در پایان گفت: از 
همه مردم می خواهم نکات ایمنی را رعایت کنند تا خیلی زود کرونا را شکست دهیم.

گری نویل:
آلیسون، عامل اصلی قهرمانی لیورپول خواهد بود

گری نویل کارشناس فوتبال انگلیس مدعی است اهمیت آلیسون در موفقیت 
لیورپول در لیگ برتر بیشتر از اهمیت ویرژیل فن دایک برای این تیم بوده.

گری نویل، اسطوره منچستریونایتد و کارشناس فوتبال انگلیس می گوید لیورپول 
بخش عمده ای از موفقیتش در لیگ برتر را مدیون آلیسون، سنگربان برزیلی خود است 
و اهمیت او برای لیورپول حتی از اهمیت ستاره ای مثل ویرژیل فن دایک بیشتر است.

هر دو بازیکن مورد اشاره گری نویل از ستونهای مهم تیم یورگن کلوپ هستند 
و محور خط دفاعی این تیم به حساب می آیند. شاگردان کلوپ تا اینجا در فصل 
جاری لیگ برتر در 29 بازی 21 گل دریافت کرده اند و بهترین خط دفاعی را در 

بین تیمهای لیگ برتری دارند.
با وجود آنکه فن دایک در مراسم توپ طای 2019 بعد از لیونل مسی در رتبه 
دوم ایستاد و اغلب از او به عنوان مهمترین ستاره لیورپول یاد می شود، گری نویل 

معتقد است آلیسون در موفقیت قرمزهای آنفیلد نقش مهمتری دارد.
نویل در این باره گفت:« من معتقدم ستاره ای که باعث می شود لیورپول امسال 

قهرمان لیگ برتر شود کسی نیست جز آلیسون”.
گری نویل در ادامه گفت:« خیلی ها می گویند قطعه گمشده پازل لیورپول 
فن دایک بوده و با حضور او است که آنها حاال یک بار دیگر می توانند قهرمان شوند 
ولی من نظر دیگری دارم. تا همین دو سه سال پیش لیورپول درون دروازه ضعف 
داشت و من همیشه می گفتم آنها با این دروازه بانها امکان ندارد قهرمان لیگ برتر 
شوند. حتی یورگن کلوپ از این حرف من عصبانی شده بود. ولی با آمدن آلیسون 
من از همان اول فهمیدم او دروازه بانی در حد اشمایکل و فن درسار برای یونایتد 

است. او مهمترین نقش را در قهرمانی لیورپول خواهد داشت«.

ویزای اختصاصی چین؛ این بار برای هافبک سابق بارسا
که  دادند  خبر  رسانه های چینی 
پائولینیو نیز با دریافت ویزای اختصاصی 
دولت چین، اجازه ورود به این کشور را 

پیدا کرده است.
ماه  چهارمین  چین  فوتبال  لیگ 
تعویق را آغاز کرده و مشخص نیست 
برگزار  مسابقات  این  زمانی  چه  که 
از  بعد  ترین مشکل  مهم  خواهند شد. 
ورود  منع  قانون  کرونا،  ویروس  شیوع 
افراد خارجی به کشور چین بود که حاال 
با طرح ویزای اختصاصی حل و فصل 
بازیکنان  از  بسیاری  همچنان  اما  شده 

اجازه ورود به کشور را پیدا نکرده اند.
یکی از بازیکنان خارجی شاغل در سوپرلیگ چین، پائولینیو ستاره برزیلی و سابق 
بارسلونا است که حاال با همین ویزای اختصاصی توانسته به کشور بیاید اما هموطن او 
اندرسون تالیشکا وضعیت متفاوتی را دارد و چینی ها موفق به بازگرداندن وی نشده اند.

ایالتی از برزیل با وضعیت قرمز حضور دارد،  باتوجه به این که تالیشکا در 
اجازه سفر را پیدا نکرده و مشخص نیست و شاید همین موضوع باعث جدایی وی 

از گوانژو اورگراند شود.

پپ گواردیوال خواهان جدید ستاره مراکشی رئال
در انگلیس این ادعا مطرح شده 
صورت  در  گواردیوال  پپ  که  است 
بخشیده شدن محرومیت سیتی قصد 

جذب اشرف حکیمی را دارد.
با تنها 4 بازی دیگر دوران حضور 
قرضی اشرف حکیمی در دورتموند به 
اتمام می رسد و او باید به رئال مادرید 
برگردد، جایی که تنها تا سال 2021 
قرارداد دارد. آینده ستاره مراکشی هنوز 
نامشخص است و باید دید سران رئال 
در مورد او چه تصمیمی خواهند گرفت.

انجام  بازی  دورتموند 70  در  او 
داده، 12 گل زده و 17 پاس گل نیز داده است. زیر نظر فاوره و برای دفاع 5 نفره 
دورتموند، او یک مهره کلیدی است که البته به وی آزادی عمل کامل برای حضور 

در حمات تیم نیز داده شده است.
در حالی که دورتموند تمایل به خرید دائمی و حداقل تمدید قرارداد قرضی 

اشرف را دار،  صحبت از عاقه دیگر تیم ها به او نیز مطرح شده است.
از بایرن مونیخ به عنوان یکی از این باشگاه ها نام برده می شود و امروز رسانه 
های انگلیسی گزارش دادند که پپ گواردیوال سزمربی سیتی هم در دوراهی جذب 

نلسون سمدو از بارسا یا اشرف از رئال قرار دارد.
پپ به دنبال جذب یک مدافع راست با قابلیت های هجومی است و برای این 
مهم، روی اشرف نیز نظر مثبت دارد. رقم 60 میلیونی انتقال او برای سیتی چندان 
باال نیست و در حال حاضر این باشگاه در انتظار حکم دادگاه حکمیت ورزشی در 

مورد محرومیت دو ساله از حضور در لیگ قهرمانان است.
در صورت نتیجه بخش بودن فرجام خواهی سیتی، پپ باید تصمیم نهایی 
در مورد جذب اشرف یا سمدو را به سران باشگاه اعام کند. گفته می شود او روی 

ستاره مراکشی رئال نظر مثبت تری دارد.

عصبانیت زیدان از ستاره های رئال!

مارکا گزارش داد زین الدین زیدان بعد از پیروزی 3-1 تیمش مقابل آیبار در 
رختکن با عصبانیت از بازیکنانش انتقاد کرده و آنها را به خاطر عملکردشان در نیمه 

دوم شایسته سرزنش دانسته.
بر اساس اعام روزنامه مارکا، بعد از دیدار رئال مادرید و آیبار که در شروع 
مجدد اللیگا به میزبانی لوس بانکوس برگزار شد و با پیروزی 3-1 سفیدپوشان 
به پایان رسید، با وجود پیروزی، زین الدین زیدان در پایان بازی و در رختکن رئال با 
عصبانیت از بازیکنانش انتقاد کرده و آنها را با خاطر عملکردشان در نیمه دوم بازی 
مستحق سرزنش دانسته.مارکا می گوید به ندرت پیش می آید که زیدان بعد از یک بازی 
مستقیما با بازیکنانش صحبت کند، چه برسد به اینکه با عصبانیت از آنها انتقاد کند.

بر اساس این گزارش، کادر فنی و بازیکنان رئال هر دو از بازی تیم شان در 
نیمه اول راضی بودند ولی عملکرد رئال در نیمه دوم باعث ناراحتی کادر فنی و به 
خصوص زیزو شده است. زیدان اما در کنفرانس خبری ناراحتی خود را نشان نداد اما در 
حرفهایش نشانه هایی از آن را می توان دید. جایی که زیدان به خبرنگاران گفت:« ما در 
نیمه اول از هر نظر خیلی خوب بودیم و در نیمه دوم می شود گفت که شل گرفتیم”.

بر اساس این گزارش، زیدان در رختکن بازیکنانش را به فقدان تمرکز و عدم 
جدیت متهم کرده. واقعیت این است که رئالی ها بعد از آنکه 3-0 از حریف جلو افتادند 
پایشان را از روی پدال گاز برداشتند به شکلی که آیبار توانست عاوه بر گلزنی، 
عما نسبت به آنها برتری کیفی پیدا کند. مارکا می گوید زیدان از همین بابت بسیار 
عصبانی بوده و در پایان بازی، در رختکن رئال با عصبانیت خطاب به بازیکنانش 
گفته که اینطور شل گرفتن اگر در مقابل تیمی قوی انجام شود حتی می تواند به از 
دست دادن امتیاز ختم شود. حتی در نیمه دوم که بازی برای آب خوردن بازیکنان 
با وقفه ای کوتاه روبرو شده بود می شد زیدان را دید که سعی می کند بازیکنانش را 

بیدار کرده و آنها را به بازگشت به حال و هوای نیمه اول فرا بخواند.

تیم  سرمربی  گل محمدی  یحیی 
فوتبال پرسپولیس تاکید کرد پرسپولیس 
چیزی را تمام شده نمی داند و آنها باید 
امتیاز جمع  در همین شروع کار خوب 

کنند تا کار به اما و اگر نکشد.
لین  و ا کسب  تا  گل محمدی 
فاصله  برتر  لیگ  در  نی اش  قهرما
در  پیش  سال  چند  او  ندارد.  چندانی 
که  کرد  ترک  را  پرسپولیس  حالی 
خاطرات چندان خوبی از آن خداحافظی 
نداشت، یحیی اما در این سال ها آنقدر 
پرسپولیس  که  گرفت  نتیجه  خوب 
به  ایوانکوویچ  برانکو  جدایی  از  بعد 
فکر  گل محمدی  جز  دیگری  مربی 
مقطع  این  در  شک  بدون  او  نکند. 
است،  راضی  پرسپولیس  در  حضور  از 
ینطور  ا که  رد  دا نی  شاگردا یحیی 
توصیف شان می کند:» آنها در این چند 
پرسپولیس  برای  زیادی  زحمات  سال 
کشیدند و خوشحالم که چنین بازیکنان 
با انگیزه ای در پرسپولیس هستند.« با 
گل محمدی در خصوص موقعیت ویژه 
پرسپولیس برای 9 بازی پایانی صحبت 
را  قهرمانی  جام  حاال  که  او  کردیم، 
کرد  تاکید  می بیند  دستانش  نزدیک 
شده  تمام  را  چیزی  پرسپولیس  که 
کار  شروع  همین  در  باید  و  نمی داند 
خوب امتیاز جمع کند تا کار به اما و اگر 
نکشد. گفت و گو با سرمربی پرسپولیس 

را می خوانید.
وضعیت  لیگ  شروع  آستانه  در   
پرسپولیس را چطور ارزیابی می کنید؟

و  نیست  بد  مجموع  در  شرایط 
راضی کننده است. یک سری مشکات 
وجود دارد، از جمله اینکه بشار رسن دیر 
به جمع ما اضافه شد که من گفتم باید 
زودتر می آمد و اوساگونا هم به دلیل 
مشکات پروازی هنوز نتوانسته خودش 
دو مصدوم هم  ما  برساند.  ایران  به  را 
داریم که متاسفانه محمد انصاری رباط 
صلیبی پاره کرد. با این حال تمرینات را 
با قدرت جلو می بریم و دو بازی دوستانه 
دیگر هم تا شروع لیگ برگزار می کنیم.

قرضی  و  انصاری  مصدومیت  با 
به فکر جذب  آیا  نادری،  بودن قرارداد 

مدافع چپ هستید؟
خیلی  کیفیت  با  و  خوب  بازیکن 
سخت گیر می آید. ما 9 بازی در لیگ 
برتر و برای صعود به فینال حذفی هم 
دو بازی پیش رو داریم، از طرفی باید 
برای لیگ قهرمانان آسیا هم خودمان 
داریم.  کمی  فرصت  و  کنیم  آماده  را 
نصاری  ا برای  ید  با یط  شرا ین  ا با 
حاضر  حال  در  و  کنیم  پیدا  جانشین 
فقط نادری را در آن پست داریم. اگر 
از  باید  طبیعتا  بخوریم  به مشکل  هم 

این  کنیم.  استفاده  دیگر  بازیکنان 
بازی ها  ادامه  برای  که  است  طبیعی 
و فصل آینده دنبال جذب بازیکن در 

پست دفاع چپ باشیم.
 99 سال  در  می رسد  نظر  به 
روزهای سختی در پیش داشته باشید؟

مشکات  است.  سخت  کار  بله، 
خوشحالم  ولی  داشت  وجود  که  مالی 
خصوصا  مدیره  هیات  درایت  با  که 
بابت  البته  شد.  حل  رسول پناه  آقای 
که  دارد  وجود  مشکاتی  شکایت ها 
قطعا در روزهای آینده حل خواهد شد 
و ما دیگر بازیکن یا مربی شکایتی از 
پرسپولیس نخواهیم داشت. جدا از لیگ 
امسال باید به فکر لیگ فصل بعد هم 
باشیم و همانطور که شما گفتید سال 

سختی در پیش داریم.
تعطیلی لیگ هم به ضرر شما شد، 

درست است؟
این موضوع کار را در همه کشورها 
سخت کرد. ما روند خوبی داشتیم ولی 
ماه  سه  که  رفت  پیش  طوری  شرایط 
شروع  از  بعد  نکردیم.  بازی  و  تمرین 
تمرینات، بازیکنان وضعیت بدنی خوبی 
نداشتند ولی در این مدت تاش کردند 
و باید از آنها تشکر کنم. بازیکنان واقعا 
با انگیزه هستند، با اینکه در ادامه لیگ 
برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا 
انگیزه  کار سختی در پیش داریم ولی 
بازیکنان پرسپولیس می تواند امید ما را 

برای موفقیت بیشتر کند.
کنید،  اعتماد  رادوشوویچ  به  باید 

برای  مناسبی  جایگرین  می توانید  او 
بیرانوند باشد؟

ما سه،چهار ماه پیش با این بازیکن 
تمدید کردیم و رادو فصل بعد هم کنار ما 
است. او نشان داده که گلر خوبی است 
برگزار  به هم جلسه ای هم  اخیرا  ما  و 
کردیم. رادو با بودن علیرضا کم بازی 
کرد ولی همیشه رفتاری حرفه ای داشت 
و وقتی هم بازی می کرد عملکرد خوبی 
داشت. امیدوارم وقتی رادوشوویچ فیکس 
می شود عملکرد خوبی داشته باشد. من 
تمرکز  تمرینات  در  که  خواستم  او  از 
باالیی داشته باشد، رادو گلری جنتلمن 

و مطمئن است.
پرسپولیس در این چند سال برای 
را  تغییرات  کمترین  فصل  هر  شروع 
داشته، آیا شما هم قصد دارید تغییرات 
حد  کمترین  به  را  بازیکنان  لیست  در 

برسانید؟
این بستگی به بازیکنان دارد. من 
 90 قرارداد  باید  که  گفتم  باشگاه  به 
هم  اگر  و  شود  حفظ  بازیکنان  درصد 
نیست  ما  دست  می شود  جدا  بازیکنی 
این  زد.  مثال  بیرانوند  از  می توان  که 
بازیکنان پرسپولیس را دوست دارند و 
در این سال ها نشان دادند که چقدر به 
پرسپولیس عاقه مند هستند. باشگاه هم 

طبیعتا با آنها وارد مذاکره خواهد شد.
در هفته های اخیر که بحث شروع 
رقیبان  برخی  شد،  مطرح  مسابقات 
که  کردند  مطرح  را  موضوع  این  شما 
تا  آورد  فشار  فدراسیون  به  پرسپولیس 

برخی  مورد  در  کند.  پیدا  ادامه  لیگ 
هجمه ها که روی تیم شما وجود داشت 

چه صحبتی دارید؟
زیادی  حدود  تا  ها  صحبت  این 
ما  امتیاز  اختاف  چون  بود  طبیعی 
است  زیاد  حدودی  تا  رقیبان  دیگر  با 
ما  رقیبان  برای  شرایط  این  در  و 
کسب  حتی  و  قهرمانی  به  رسیدن 
به هر حال  است.  آسیا سخت  سهمیه 
هزینه  و  هستند  نگران  تیم ها  برخی 
جواب  باید  طرفی  از  کرده اند،  هم 
عمده ترین  بدهند.  هم  را  هوادارانشان 
دلیل این حرف ها همین بود که گفتم، 
باز  بودند  پرسپولیس  اگر جای  آنها  آیا 
خواهان  و  می زدند  حرفی  چنین  هم 
تعطیلی لیگ می شدند؟ شک نکنید که 
اگر رقیبان ما صدرنشین بودند، خواهان 
پرسپولیس  می شدند.  لیگ  برگزاری 
را  لیگ  بخواهد  ندارد که  قدرت  آنقدر 
برگزار کند، این تصمیم ستاد مبارزه با 
کرونا، وزارت بهداشت و سازمان لیگ 
بود. البته من باید به یک موضوع دیگر 

هم اشاره کنم.
چه موضوعی؟

برگزاری  مخالفان  از  من  سوال 
لیگ برتر این است که اگر لیگ تعطیل 
بازی ها را  باید  می شد، پس چه زمانی 
اتمام  به  را  فصل  و  می کردند  شروع 
بعد  باید فصل  زمانی  چه  می رساندند؟ 
واکسن  منتظر  باید  آیا  می شد،  شروع 
بیماری کرونا باشیم و تا آن زمان فوتبل 
تعطیل شود؟ با این شرایط بازیکنان و 
اولین  نفری هستند که ضربه  مربیان 
ندارم،  اروپا  به  کاری  من  می خورند، 
شما می بینید که در خاورمیاننه هم همه 
کشورها فوتبال را به جریان انداختند و 
چند روز دیگر هم برنامه لیگ قهرمانان 
اعام خواهد شد. از آنهایی که مخالف 
برگزاری لیگ هستند، این را می خواهم 
فوتبالی  مسائل  روی  تمرکزشان  که 
با  و  می میریم  فوتبال  بدون  ما  باشد. 

فوتبال زندگی می کنیم.
قهرمانی،  صورت  در  پرسپولیس 
احتماال باید در ورزشگاه خالی جشن برپا 
کند. این موضوع برایتان سخت نیست؟

شده  تنگ  هواداران  برای  دلمان 
در  آنها  که  می بینم  من  البته  است، 
صفحات مجازی چگونه از تیم حمایت 
هستند.  قهرمانی  انتظار  در  و  می کنند 
لیگ  در  قهرمانی  جز  چیزی  ما  هدف 
برتر و جام حذفی نیست. البته از حاال 
نمی توان در مورد پایان کار حرف زد و 
این اختاف امتیاز هیچ تضمینی برای 
ما  نیست.   پرسپولیس  شدن  قهرمان 
فقط باید از همین شروع کار خوب امتیاز 

بگیریم تا کارمان سخت نشود.

پرسپولیس چیزی را تمام شده نمی داند؛

یحیی گل محمدی: دلمان برای هواداران تنگ شده است
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محمدرضا هاشمی کهندانی

و  روزمرگی  سیستمی،  هر  آفت 
در  که  است  مدت  بلند  برنامه  نداشتن 
مقطع کنونی فدراسیون فوتبال گرفتار 
این آفت شده و در نتیجه تیم های ملی 
انداز اصلی خود دور  برنامه و چشم  از 
بزرگساالن  ملی  تیم  چه  اگر  شده اند. 
به علت اهمیت دادن رسانه ها و مردم 
در  خوب  چندان  نه  نتایج  هم چنین  و 
در  سایرین  از  بیش  گذشته  بازی های 
سایر  در  اما  دارد،  قرار  توجهات  مرکز 
ملی  تیم  درباره  خصوص  به  زمینه ها 

جوانان وضعیت کاما وارونه است.
اگر به آینده نگری و سرمایه گذاری 
در فوتبال پایه برای پیشبرد اهداف بلند 
مدت مانند پرورش نسل فوتبالیست های 
بااستعداد اعتقاد داشته باشید، به سادگی 
متوجه مشکات متعدد تیم ملی جوانان 

خواهید شد.
استعفای سیروس  از  بعد  واقع  در 
از هدایت تیم ملی جوانان  پورموسوی 
در بهمن سال گذشته، هنوز وضعیت به 
همین منوال است و هیچ تغییری در تیم 
ملی جوانان که در حال حاضر تعدادی از 
بازیکنانش در لیگ برتر مشغول هستند، 

به وجود نیامده است.
فدراسیون فوتبال بعد از این اتفاق، 
منکر جدایی سیروس پورموسوی شد و 
تیم  سرمربی  هم چنان  او  کرد  اعام 

ویروس  شیوع  علت  به  اما  است  ملی 
کرونا فعا اردوهای تیم ملی به صورت 
مجازی دنبال می شود که این موضوع 

واقعیت نداشت.
فوالد  و  استقال  پیشین  مربی 
خوزستان که به علت بدقولی فدراسیون 
و  لباتش  مطا پرداخت  در  فوتبال 
همین طور  و  تیم  این  به  بی توجهی 
تیم  در  حضور  قید  قرارداد،  نداشتن 
ملی جوانان را زده، می گوید از ابتدا هم 
نشان  اظهارات  این  بازگردد.  نبود  قرار 
می دهد فدراسیون به جای حل مشکل، 
مساله  صورت  کردن  پاک  روی  فقط 

پافشاری کرده است.
* کرونا مسابقات را عقب نیانداخت

فدراسیون  تعلل  عوامل  از  یکی 
تیم  وضعیت  به  رسیدگی  در  فوتبال 
افتادن  تعویق  به  احتمال  ملی جوانان، 
 AFC که  بود  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
و  ندارد  را  کار  این  قصد  کرد  اعام 
خواهد  برگزار  مقرر  موعد  در  رقابت ها 
 23 از  رقابت ها  این  برنامه،  طبق  شد. 
مهر تا 10 آبان 99 به میزبانی ازبکستان 

برگزار می شود.
در  هم  هنوز  امیدواری  این  البته 
با  تا  میان ارکان فدراسیون وجود دارد 

عقب افتادن مسابقات به علت فشردگی 
تقویم مسابقات بین المللی، بتوانند برای 
ماه های آینده برنامه ریزی داشته باشند. 
در حال حاضر بیش از 5 ماه از آخرین 
این  این تیم می گذرد و جبران  اردوی 
عقب ماندگی با توجه به مهلت کوتاه 4 

ماهه، بسیار سخت است.
* حضور در سید آخر

نی  قهرما بقات  مسا قرعه کشی 
فوتبال آسیا در رده نوجوانان و جوانان 
روز 29 خرداد برگزار می شود و تیم ها 
ملی  تیم  می شناسند.  را  خود  رقیبان 
ضعیف  نتایج  علت  به  سال   19 زیر 
مرحله  در  شدن  حذف  و  گذشته  دوره 
قرار  چهارم  سید  در  اکنون  مقدماتی، 
دارد و در بهترین حالت هم قرعه سختی 

نصیبش خواهد شد.
با این وجود فدراسیون فوتبال این 
تیم را به حال خود رها کرده و خبری 
تیم  این  موفقیت  برای  برنامه ریزی  از 
نیست و مسووالن فنی و اجرایی چشم 

خود را روی مشکات بسته اند.
با این اوصاف، نمی توان از تیم ملی 
جوانان و بازیکنان آینده دار فوتبال ایران 
انتظار نتایج درخشان و زمینه سازی برای 
دید  باید  و  را داشت  آینده  در  موفقیت 
در آن موقع مدیران کنونی چه پاسخی 

برای گفتن خواهند داشت؟

2 روز تا قرعه کشی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا؛

تیم ملی جوانان بدون سرمربی و اردوی تدارکاتی !

اغلب کاربران یک سایت بلژیکی عقیده دارند علیرضا بیرانوند 
در آنتورپ نیمکت نشین خواهد شد.

علیرضا بیرانوند، دروازه بان ملی پوش ایران که در جام جهانی 
و جام ملت ها به میدان رفت و در سه قهرمانی پیاپی پرسپولیس در 
لیگ برتر به عنوان دروازه بان اول انجام وظیفه کرد، فصل قبل به 
عنوان مرد سال فوتبال ایران انتخاب شد. او در نهایت با تیم آنتورپ 
قرارداد امضا کرد ولی به دلیل شیوع کرونا و در ادامه مشکل ویزا 
نتوانسته وارد بلژیک شود. این در حالی است که تمرینات تیم جدید 

او از روز گذشته)دوشنبه( شروع  شد.
نیز  کشور  این  فوتبال  تیم  قدیمی ترین  که  بلژیکی  تیم  البته 
و  لیل  در  که  را  فرانسوی  دروازه بان  بوته  یان  محسوب می شود، 

اکسل حضور داشت به خدمت گرفته است.
سایت voetbal24 از کاربران خود سوال کرد که فکر می 
کند بوتز فصل بعد دروازه بان اول آنتورپ خواهد بود یا بیرانوند که 
در این نظرسنجی ۸0 درصد کاربران به بوته رای دادند و تنها 20 
درصد از کاربران عقیده دارند که بیرانوند فصل بعد دروازه بان اول 

تیم بلژیکی است.
با چالش جدی در فوتبال  نیمکت نشینی  بیرانوند در صورت 
بلژیک روبرو می شود و باید دید می تواند به دروازه این تیم برسد 

یا خیر؟

رای 80 درصدی بلژیکی ها به نیمکت نشین شدن بیرانوند در آنتورپ!
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یام  ا سامت  بیمه  مدیرکل 
گفت: نسخه نویسی در مراکز درمانی 
استان  این  خیریه  و  خصوصی  بخش 
الکترونیکی  جاری  خردادماه  پایان  تا 

می شود.
داشت:  اظهار  رحیمی  نورالدین 
بدلیل وجود زیر ساخت های الکترونیکی 
مناسب 74 نفر پرسنل این دستگاه کار 
خدمات رسانی به حدود 390 هزار بیمه 

شده در استان را انجام می دهند.
وی افزود: ایام در ردیف نخستین 
استان هایی است که بیشترین خدمات 
با  و  و  است  داده  ارائه  را  الکترونیکی 

توجه به هیمن موضوع میزان مراجعات 
به مراکز بهداشتی درمانی در سال 9۸ 
به یک میلیون و 750 هزار نفر کاهش 
یافته که البته شیوع بیماری کرونا در آن 

نیز بی تاثیر نبوده است.
بیمه سامت  شد:  یادآور  رحیمی 
ریال  میلیارد  و 300  هزار  ساالنه یک 
پرداخت  را  بیمه شدگان  درمان  هزینه 
الکترونیکی  با  اکنون  هم  و  کند  می 
بدون  توانند  می  افراد  خدمات  شدن 
دفترچه تنها با ارائه کد ملی و حتی نام 
پدر از مزایای بیمه ای در مراکز درمانی 

تحت قرارداد بهره ببرند.

مدیرکل بیمه سامت ایام اظهار 
داشت: طرح نسخه نویسی الکترونیکی 
در کشور در هر استان در یک شهرستان 
هفت  در  ایام  استان  در  اما  شد  اجرا 
اکنون  شهرستان صورت گرفت و هم 
نیز بدلیل وجود بیشترین مراکز درمانی 
در ایام این طرح نیز از مردادماه آغاز 

می شود.
گذشته   سال  شد:  یادآور  رحیمی 
الکترونیکی صادر شد  نسخه  هزار   57
صورت  به  طرح  این  ایام  شهر  در  و 
یاد  مراکز  در  ماه  تیر  اول  از  آزمایشی 
شده بصورت اجباری اجرایی می شود.

وی از جمله مزایای این طرح را 
شفافیت در نحوه تجویز دارو، شفافیت 
کاغذ،  مصرف  در  جویی  صرفه  مالی، 
دارویی  سوابق  ها،  نسخه  بودن  خوانا 
بیمار و به نوعی خودکنترلی و مراقبت 
صرفه جویی  همچنین  مردم،  برای 
هزینه برای بیمه شده و سازمان بیمه 

ای عنوان کرد.
ایام  استان  در  نفر  هزار   3۸9
و  هستند  سامت  بیمه  پوشش  تحت 
این بیمه دارای 226 مرکز و موسسه 
پیشخوان  دفتر   21 و  قرارداد  طرف 

تحت پوشش است.

نسخه نویسی در ایالم تا پایان خردادماه الکترونیکی می شود شهردار مشهد مطرح کرد:
برای رفع مشکالت بافت پیرامون حرم مطهربایدنگاه روبه 

آینده داشت 

گروه شهرستان مشهد زهره وحیدی: شهردارمشهددرخصوص بافت 
پیرامونی حرم مطهراظهارکرد:درحال حاضراین پروژه بامجموعه ای ازچالش 
هامواجه است که سرعت رسیدن به اهداف آن کسی راراضی نکرده است 

ومانیازمندهماهنگی بین عناصرتصمیم گیرنده هستیم.
محمدرضاکایی بیان کرد:بافت پیرامون حرم مطهرباچالش مواجه لست 
که اولین چالش آن بین استان تهران چالش تامین منابع مالی طرح است که 
آیابرای تصمیمات اتخاذشده منابع مالی تامین شده یاخیر،سومین چالش به 
آینده نگاه کردن یابه گذشته نگاه کردن است که برخی هامعتقدندبایدعلت 
آن راریشه یابی کردوبه گذشته نگاه کرداماعده ای معتقدنداین روش طوالنی 

ترخواهدبودوبایدبه آینده نگاه کرد.
حرم،کارگاه  اطراف  بافت  در  خواهیم  داد:مامی  شهردارمشهدادامه 
دراین  بپردازبم  زائران  به  رسانی  درخصوص خدمت  نباشدوآن  ساختمانی 
خصوص جلسه یی بین وزیروشهرسازی،استانداروسایرمسئولین وجودداشته 

اماهیچکدام به نتیجه نرسیده است. 
محمدرضاکایی درخصوص گل آرایی استان درایام نوروز اظهارکرد:گل 
آرایی دراستان صورت گرفت امابه دلیل نبودن مردم وهم چنین ویروس 

کرونا درسطح شهراین گل آرایی نمودی نداشت. 
 تامین مالی پروژه هابرعهده ی شهرداری است

وی افزود: مادرهنگام آغازکارباحجم زیادی ازبدهی های سنگینی مواجه 
بودیم که حدودپنج وهزار۸00میلیاردتومان به بانک هاوهزارمیلیاردتومان به 
پیمانکاران بدهی داشتیم که به لطف خدا دراین دوران ۸3دستگاه دراستان 
ماکمک  و...به  ،دادگستری  انتظامی  ،نیروی  فردوسی  ،دانشگاه  چون  هم 

کردندوماتوانستیم بدهی هاروتسویه کنیم. .
کایی افزود:اگرامروزپیمانکاری بگویدبه دلیل کمبودبودجه بدهی معوق 
فعالیت  درتاریخ  پاسخگوهستم درحالی که دوره ای  داردبنده  ازشهرداری 
مشهدنبوده که کمتراز400یا500میلیاردتومان به پیمان کاربدهکارنباشیم. 

درحال  رمیلیاردی  چندهزا پروژه  :چندین  اظهارداشت  کایی 
آن  به  ریال  ومایک  است  )ص(اجراشده  االنبیا  خاتم  حاضرباقرارگاه 
بدهکارنیستیم .حدود4هزارنفردرپروژه زیرزمینی قطارشهرب دراین شرایط 
اگرتاخیری  که  دانیم  رامی  این  وهمگی  کارهستند  به  مشغول  اقتصادی 

درپرداختی آن هاایجادشودکاررامتوقف خواهندکرد. 
3هزارنفردرعمق 30متری زمین مشغول کارند

محمدرضایی بابیان اینکه مشهد درپروژه های شهری درکشورازهمه 
باالتراست گفت: شهرداری مشهدباعث شده 3هزارنفردرعمق 30متری زمین 

درساخت واحداث خطوط قطارشهری مشهدکارمی کنند. .
درسال 96سه میلیاردتومان هزنیه نگهداری شهرمشهدشد

سال  شهرتاپایان  داری  نگه  هزنیه  درخصوص  محمدرضاکایی 
96روزی 3میلیارتومان اظهارکردوگفت :این رقم درحال حاضرامروزبه روزی 
11میلیاردتومان رسیده است وبه دلیل ویروس کرونا درسه ماه ابتدایی سال 

جاری حدود و20درصدکاهش درآمدداشته ایم. 
)100تومان به کرایه بلیت اتوبوس اضاف خواهدشد

کمی  سهم  مردم  برای  ازشهرداری  بخش  دراین  محمدرضاکایی 
بخش  رانی  اتوبوس  سازمان  کرد:قرارشده  بیان  است  شده  درنظرگرفته 
بلیت  کرایه  به  100تومان  چنین  کندوهم  رواپرداخت  شهروندان  ازسهم 

اتوبوس اضافه خواهدشدکه تاهفته ی آینده اجراخواهدشد. 
شهری  ر قطا ه  ژ و پر ی  ها لیت  فعا رخصوص  مشهدد ر ا د شهر
وشهرداری  900میلیاردتومان  تهران  97شهرداری  :درسال  مشهدگفت 
اوراق مشارکت برای قطارشهری منتشرکردمااین  مشهد700میلیاردتومان 
شداماشهرداری  واردپروژه  آن  وتمام  کردیم  راخرج  700میلیاردتومان  این 

تهران موفق نشده آن راازبانک برداشت کند.
محمدرضاکایی گفت : درخصوص پروژه کوه پارک برخی ادعاکردندکه 
دراطراف آن زمین خریداری شده درصورتی که مکانی دراطراف آن برای 
ساخت زمین وجودندارداین مکان درمیان ارتفاعات وکوهستان پارک واقع 
شده است وهم چنین عده ای نگران بسته شدن پارکینگ دراین منطقه بودن 
که درواقع دراین راستا یک پارکینگ ایجادشده تاورودوخروج مردم یکی باشد.

شهردار مشهد اظهارداشت :اگردرآن زمان بنده شهردارمشهدبودم این 
پروژه راشروع نمی کردم امااین پروژه شروع شدکه دردهه ی 90انفجارهای 
زیادی دراین رابطه شروع شده واین انفجارهاباعث اعتراض شهروندان شدکه 
درپایان دستورت توقف آن راصادرکرد در صورتی که بخش زیادی ازاین 

پروژه انجام شده است. 
 )برآورده اولیه پروژه کوه پارک 150میلیاردتومان است 

است  150میلیاردتومان  پارک  کوه  پروژه  برآورداولیه  کرد:  بیان  وی 
زیرساختی  چه  کندکه  می  مشخص  مردم  مندی  عاقه  نوع  چنین  هم 
رابیشترپرورش دهیم وازبخش خصوصی درکوه پارک استفاده خواهیم  کرد.

تااطلس  دالوران  ازتقاطع  گذشته  داد:دربولوارنمازشب  ادامه  وی 
1300خودرودرالین کندروپارک کرده بودندکه نشان میدهدمردم ازفضای 

آنجااستقبال زیادی می کنند.
 )200میلیاردتومان برای پرداخت ویروس کروناپرداخته ایم 

استان  بحث ضدعفونی  برای  1۸میلیاردتومان   : شهردارمشهدگفت   
ومراکزعمومی اعم ازمتروواتوبوس و10میلیارد تومان برای دانشگاه علوم 
برای  200میلیاردتومان  چنین  وهم  تولیدماسک  مشهددرراستای  پزشکی 

حمایت مردم دربحث ویروس کرونا پرداخته ایم.
وی افزود:خوشبختانه هیچ موردفوتی دربحث ویروس کرونادرشهرداری 

مشهدثبت نشده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مرکزی:
مصرف برق در مرکزی در ماه جاری ۱۲ درصد افزایش یافت

مرکزی - حامد نوروزی : مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
مرکزی از افزایش 12 درصدی مصرف برق در خرداد ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل در استان مرکزی خبر داد. محمد اهلل  داد اظهار کرد: 
مصرف برق در استان مرکزی در روزهای گذشته به اوج خود رسیده و به 
مرز 900 مگاوات نزدیک شده است که در صورت ادامه این روند مشکات 

جدی پیش رو خواهد بود. 
که  است   17 الی   13 ساعت  در  برق  مصرف  اوج  داد:  ادامه  وی 
مشترکان با رعایت زمان مصرف می توانند با همکاری مناسب، سایر هم 
استانی ها را از نعمت برق برخوردار کنند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان مرکزی افزود: مهم ترین دلیل افزایش مصرف انرژی الکتریکی 
به دلیل ارزان بودن قیمت آن است چرا که قبض صادره برای اغلب مصرف 
کنندگان مبلغ ناچیزی است و این مهم شرکت توزیع برق را با مشکاتی 
مواجه کرده است. وی در خصوص افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف 
گفت: قیمت برق مشترکان پرمصرف برق 16 درصد افزایش پیدا می کند 
و این میزان صرفًا شامل مشترکانی می شود که بیش از الگوهای تعیین 
شده مصرف می کنند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
بروز خاموشی و اعمال کمبود را کامًا وابسته به وضعیت مصرف در کشور 
دانست و افزود: با رعایت موضوع مدیریت مصرف به صورت همگانی و 
ایجاد توازن بین تولید و مصرف برق، خاموشی نخواهیم داشت و در غیر 

این صورت، با اعمال کمبود مواجه خواهیم بود.

تعمیرات اساسی در توربو ژنراتورهای هیتاچی
 شرکت پاالیش گازفجرجم

مسئول توربوژنراتورها و توربوکمپرسورهاي شرکت پاالیش گاز فجر جم 
گفت:تعمیرات اساسي این ژنراتورها داراي پیچیدگي خاص خود مي باشد که 

توسط متخصصین داخلي شرکت انجام شده است.
وي افزود: مجموعه توربوژنراتورهاي هیتاچي H25 ساخت شرکت هیتاچي 
ژاپن مي باشند که توان اسمي تولیدي توربین هاي مجموعه حدود 27 مگاوات 

برق در یک ساعت مي باشد.
مهندس ظهراب لشکري ادامه داد:  طبق توصیه سازنده جهت کارایي بهتر 
و بهینه تر مي بایست بازدید هاي دوره اي در زمان هاي مشخص روي آنها 
انجام پذیرد که مهمترین این بازدید ها، بازدید هاي ۸000، 16000، 32000 
و 64000 ساعته مي باشند که به تناسب هر بازدید دوره اي مجموعه اي از 
قطعات مورد بازدید و اندازه گیري هاي دقیق قرار گرفته و در صورت معیوب 

بودن مورد تعویض یا تعمیر قرار خواهند گرفت.
وي تصریح کرد: پایه زمان مورد نیاز انجام بازدیدها از 10 روز براي انجام 
این  بازدیدهاي بعدي  با  بازدید ۸000 ساعته شروع مي شود و متناسب  یک 

زمان بیشتر خواهد شد.
لشکري یادآور شد: نکته قابل تامل عدم امکان ارسال توربین براي انجام 
بازدید هاي دوره اي به خارج از پاالیشگاه مي باشد که علت آن خاصیت منحصر 

به فرد این توربین ها و انواع مشابه آن در صنایع مختلف مي باشد.  
گفتني است توربین ها زیر مجموعه موتورهاي احتراق داخلي هستند و از 
نظر فني بعد از صنعت ماهواره سازي، داراي باالترین و پیچیده ترین تکنولوژي 
حال حاضر دنیا مي باشند که صنایع تولید برق و صنایع هواپیمایي از صنایعي 

هستند که بیشترین بهره را از وجود چنین ماشین هایي مي برند.
این ماشین ها براي ادامه کار خود نیاز به برنامه ریزي دقیق تعمیراتي و 
نگهداري داشته و نیاز به وجود پرسنل فني کارآمد و تربیت نیروي انساني مورد 
نیاز جزء الینفک این صنعت بزرگ مي باشد که خوشبختانه این ظرفیت  در 

شرکت پاالیش گازفجرجم وجود دارد.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ای دلیجان:
لکه گیری هندسی محور دلیجان – سلفچگان در دست اقدام 

است
عملیات  گفت:  دلیجان  ای  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رییس   
لکه گیری هندسی محور دلیجان – سلفچگان به میزان 25 هزار متر مربع در دست 
اقدام است. به گزارش روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی، 
علیرضا اصغری با اشار ه به اقدامات صورت گرفته در محورهای مواصاتی شهرستان 
دلیجان توسط راهداران بیان کرد: عملیات لکه گیری هندسی بلوار دلیجان به سمت 
کمربندی غربی و بالعکس به سمت سلفچگان به طول 2.4 کیلومتر و به عرض 
7.3 متر و به میزان 17 هزار و 520 مترمربع انجام شد. وی با اشاره به اجرای 700 
و  سلفچگان   – دلیجان  محور  سرویس  سطح  بهبود  جهت  رگاژی  آسفالت  تن 
بالعکس توسط  اکیپ راهداری شهرستان دلیجان، گفت: عملیات لکه گیری هندسی 
محور دلیجان – سلفچگان به میزان 25 هزار متر مربع و  روکش آسفالت محور 
دلیجان – سلفچگان به طول 6 کیلومترت وسط شرکت پرهون استن در دست اقدام 
است. اصغری برچیدن گاردریل به طول 3 کیلومتر در محور دلیجان – اصفهان، 
رنگ آمیزی 550 عدد پایه تابلو اطاعاتی – انتظامی و ایمنی، رنگ آمیزی 2 باب 
سکوی نماز، خط کشی محور اصفهان – دلیجان به طول 17 کیلومتر، خط کشی 
دور برگردان های محور دلیجان – اصفهان محدوده پلیس راه تا تقاطع روستای فرنق 
به طول 3.9 کیلومتر و خط کشی دور برگردان های محور دلیجان – سلفچگان به 
طول 4.1 کیلومتر را از جمله اقدامات صورت گرفته در سطح محورهای شهرستان 
دلیجان برشمرد. وی با اشاره به نصب 5 عدد پایه چراغ چشمک زن تقاطع امامزادگان 
معصوم، راونج، جاسب، خاوه و پلیس راه دلیجان و شستشوی 235 عدد صفحه تابلوی 
اطاعاتی و ایمنی، افزود: در ما ه های اخیر عملیات چاله گیری با آسفالت گرم و سرد 
به میزان 60 تن در محورهای دلیجان – اصفهان و دلیجان – سلفچگان، نصب 5 
عدد پایه فنداسیون و 5 عدد تیرهای روشنایی در محل ورودی شهر نراق، اصاح 
بالعکس به طول 5.9  – سلفچگان و  شیب شیروانی و شانه سازی محور دلیجان 
کیلومتر نیز به انجام رسید. رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای دلیجان با اشاره 
به  علف زنی و بوته کنی حاشیه محور دلیجان – محات به طول 2.۸ کیلومتر، افزود: 
به منظور روشنایی محور دلیجان – اصفهان به طول 10 کیلومتر و به صورت رفت 
و برگشت، در حال حاضر چاله فنداسیون ها حفر و فنداسیون های مورد نیاز در محل 

تخلیه شده و پیگیرشروع و اتمام عملیات هستیم.

بهینه سازی و ایجاد بستری مناسب برای ارتقاء سطح علمی 

امور  رئیس  حسینی  مستخدمین  محمد  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
پژوهش شرکت گاز استان سمنان از برگزاری جلسات شورای پژوهش در 

این شرکت خبر داد و گفت:
این جلسات با هدف بررسی دو طرح پژوهشی با عنوان بهینه سازي و 
آنالیز حرارتي هیترهاي ایستگاه تقلیل فشار گاز با استفاده از سه روش استفاده 
از نانو سیال، تحریک الیه مرزي و بهینه سازي احتراق و ساخت بستر تست 
در مقیاس آزمایشگاهي و همچنین بررسی امکان سنجي استفاده از مشتقات 
گیاهان بومي آنقوزه ))Ferula به عنوان بودار کننده غیرمصنوعی برای 
گاز طبیعی با حضور اعضای شورای پژوهش در سالن کنفرانس شرکت گاز 

استان سمنان برگزار شد.
وی افزود: بررسی این طرح های پژوهشی در راستای رفع نیازهای 
شرکت و کمک به حل مسائل موجود و بهینه سازی و ایجاد بستری مناسب 

برای ارتقاء سطح علمی می باشد.
رئیس امور پژوهش شرکت گاز استان سمنان به هدف بررسی طرح 
پژوهشی اول یعنی بهینه سازي و آنالیز حرارتي هیترهاي ایستگاه تقلیل 
فشار گاز اشاره کرد و گفت: افزایش راندمان حرارتی در ایستگاههای تقلیل 
فشار گاز، به عنوان یک مصرف کننده انرژی می تواند سبب کاهش مصرف 

انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای شود.
وی ادامه داد: این طرح پژوهشی توسط اعضاي هیئت علمي دانشگاه 
و  موجود  بررسی وضعیت  از  مقرر شد پس  و  گردید  ارائه  قوچان  صنعتي 
معرفی نانو ذرات مختلف رایج مانند اکسید مس، آلومینیوم و ... در کنار نانو 
ذرات گرافن کوانتوم دات و گرافن نانو شیت ها که خواص بسیار مناسب 
حرارتی و پایداری در سیال آب را دارند، به مطالعه فنی و اقتصادی استفاده 
از روشهای مختلف ذکر شده بر روی مبدلهای فوق پرداخته و نتایج بهینه 
برای هر طرح ارائه گردد و در نهایت با ساخت یک نمونه از هیتر فوق در 
مقیاس آزمایشگاهی، نتایج بهینه بدست آمده بر روی سیستم آزمایشگاهی 

تست و مقایسه گردد.
مستخدمین حسینی به هدف بررسی طرح پژوهشی دوم یعنی بررسی 
امکان سنجي استفاده از مشتقات گیاهان بومي اشاره کرد و گفت: هدف از 
این طرح پژوهشی بررسي امکان استخراج ماده شیمیایي موثر بودار کننده 
گیاه بومي آنقوزه)متیکه( و بررسي امکان تولید ماده بودارکننده گاز طبیعي 
با پایه گیاهي بیان داشتند که در این جلسه پیشنهاد پژوهشي موضوع مذکور 

توسط دانشگاه صنعتي امیرکبیر ارائه گردید.
 گفتنی است با توجه به شرایط خاص کشور و شیوع ویروس کرونا، 

این جلسه با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام گردید.

اول،  فاز  در  گفت:  ایمیدرو  عامل  هیئت  رئیس 
کارخانۀ  و  شد  افتتاح  تنی  میلیون   2.5 کارخانۀ  یک 
دیگر نیز با ظرفیت 2.5 میلیون تن طی 40 تا 50 روز 
آینده افتتاح می شود و نقش بی بدیلی در صنعت فوالد 

و اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد.
وی دربارۀ برنامۀ ایمیدرو برای تأمین مواد اولیۀ 
فوالد مبارکه اصفهان نیز گفت: ایمیدرو وظیفۀ تأمین 
مواد اولیۀ صنایع بزرگ کشور را دارد. طرحی که اکنون 
در مجتمع معادن سنگان اجرایی شده در راستای تأمین 

مواد اولیۀ شرکت های بزرگ بوده است.

احیای معادن کوچک مقیاس  همچنین در طرح 
نیز تأمین مواد اولیه یعنی سنگ آهن، برای شرکت های 
بزرگ همچون فوالد مبارکۀ اصفهان در اولویت قرار 

دارد.
خداداد غریب پور با بیان این که افتتاح کارخانه های 
جدید در سنگان، زمینه ساز توازن در زنجیرۀ فوالد است، 
گفت: پروژۀ کارخانه های فرآوری سنگان در زمان دولت 
فعلی با استراتژی ایمیدرو و مشارکت فوالد مبارکه از 

حالت رکود خارج و فعال شدند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو تصریح کرد: در بهار 

جدید  ظرفیت های  ورود  شاهد  تولید«  »سال جهش 
تولید به زنجیرۀ فوالد در کشور بوده ایم.

وی با اشاره به مزیت های اقتصادی افتتاح این 
طرح بزرگ گفت: افتتاح کارخانه های جدید در سنگان 
سطح  ارتقای  و   درآمد  و   اشتغال  افزایش  زمینه ساز 
معیشت در منطقۀ کم برخوردار خواف و رشتخوار )استان 
کارخانه های  تاجایی که  است.  شده  رضوی(  خراسان 
کنسانترۀ فوالد سنگان به طور مستقیم و غیرمستقیم 
برای 3500 نفر   و گندله سازی سیمیدکو برای 1750 

نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.     

رئیس هیئت عامل ایمیدرو: 
فوالد مبارکه امروز ۵ میلیون تن به ظرفیت گندله و کنسانترۀ کشور اضافه کرد

اتصال دومین تصفیه خانه آب گیالن به خط انتقال شرق استان 

و  روابط عمومی  به گزارش دفتر 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب 
استان گیان، مدیرعامل این شرکت در 
نشست با اصحاب رسانه و مطبوعات از 
دومین تصفیه خانه آب گیان  اتصال 
افزایش  و  گیان  انتقال شرق  به خط 
تصفیه  آب  تولید  ظرفیت  برابری  دو 

خانه بزرگ آب گیان خبر داد.
ئیس  ر حسینی  محسن  سید   

آب  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت 
به  اشاره  با  گیان  استان  فاضاب  و 
فرموده  به  بنا  جاری  سال  نامگذاری 
مقام معظم رهبری بعنوان سال جهش 
اجرای  راستای  در  داشت:  اظهار  تولید 
 ، #هرهفته_الف_ب_ایران  پویش 
وزارت نیرو 250 طرح به ارزش 50 هزار 
میلیارد تومان را در 31 استان افتتاح می 
نماید که اتصال دومین تصفیه خانه آب 

انتقال شرق گیان نیز  گیان به خط 
در این راستا اجرا خواهد شد.

خانه  تصفیه  اینکه  بیان  با  وی   
وارد  بزرگ آب گیان در سال 137۸ 
عملیات  افزود:  شد  برداری  بهره  مدار 
اجرایی تصفیه خانه دوم از سال 1393 
 BOT توسط بخش خصوصی به روش
)ساخت، بهره برداری و انتقال( آغاز شد 
مجهزترین  و  ترین  مدرن  از  یکی  که 

و  باشد  می  کشور  های  خانه  تصفیه 
خواهد  برداری  بهره  به  امسال  تیرماه 
تصفیه  این  از  برداری  بهره  با  و  رسید 
ظرفیت  برابری  دو  افزایش  و  خانه 
استان  برای  بزرگی  اتفاق  آب  تصفیه 
رخ خواهد داد مدیرعامل شرکت آب و 
فاضاب استان گیان اظهار داشت: با 
اندازی فاز دوم تصفیه خانه بزرگ  راه 
آب گیان 3000 لیتر در ثانیه به ظرفیت 
پایان  تا  تولید آب اضافه خواهد شد و 
تمام  نمودن  مدار  وارد  با  ماه  شهریور 
شهرهای  آب  خانه،  تصفیه  ظرفیت 
اشرفیه،  آستانه  انزلی،  خمام،  رشت، 
سیاهکل،  رودبنه،  الهیجان،  کیاشهر، 
لنگرود، شلمان، اطاقور، کومله تا سال 
1425 از آب مطمئن و پایدار برخوردار 

خواهند بود

از  بازدید  در  کاظمی  اصغر  علی 
شهرستان چرداول و در دیدار با شورای 
اسامی و مردم شهر آسمان آباد گفت: 
شهر  ورودی   : شامل  پروژه   ۸ این 
سرابله،  همسطح  غیر  تقاطع   سرابله، 
جاده چهار خطه سرابله به آسمان آباد 
، ساختمان بخشداری شباب،  کتابخانه 
مطالعات  وارگه،  روستای  عمومی  
طرح   سرابله،  خیز  لرزه  و  نگاری  لرزه 
جامع   طرح  و  سرابله  شهر  تفصیلی  
باشند  آباد می  تفصیلی  شهر  آسمان 
که اعتبار تخصیص داده  آن ها بیش 
در  که  باشد  می  تومان  20میلیارد  از 
مجموع  از رشد فیزیکی 30 تا 75درصد 

برخوردار هستند.
از  بازدید  در  کاظمی  اصغر  علی 
شهرستان چرداول و در دیدار با شورای 
اسامی و مردم شهر آسمان آباد گفت: 
شهر  ورودی   : شامل  پروژه   ۸ این 
سرابله،  همسطح  غیر  تقاطع   سرابله، 
جاده چهار خطه سرابله به آسمان آباد 
، ساختمان بخشداری شباب،  کتابخانه 
مطالعات  وارگه،  روستای  عمومی  
طرح   سرابله،  خیز  لرزه  و  نگاری  لرزه 
جامع   طرح  و  سرابله  شهر  تفصیلی  
باشند  آباد می  تفصیلی  شهر  آسمان 
که اعتبار تخصیص داده  آن ها بیش 
در  که  باشد  می  تومان  20میلیارد  از 
مجموع  از رشد فیزیکی 30 تا 75درصد 

برخوردار هستند.
غیر  تقاطع  کرد:   اضافه  کاظمی 
عمومی  مطالبات  از  سرابله  همسطح 
سفر  دستاوردهای  از  که  بود  مردم 

اعتبار  که  باشد  می  استاندار  آقای 
باتوجه  که  است  70میلیارد  آن  اولیه 
به  نوسانات ارزی و وضعیت اقتصادی 
نیازی دوبرابری بودجه برای این طرح 
است که با توجه به این که اعتبار آن  

پایدار است مشکلی وجود ندارد.
وی با ذکر این نکته که در سال 
در  روستایی  راه  پروژه    10 گذشته  
چرداول توسط راه و شهرسازی تکمیل و 
به پایان رسیده است یادآور شد: مشکل 
حوزه راه در این شهرستان به راه های 
ارتباطی آن بر می گردد  و خط  دوم  
راه ارتباطی حمیل به شباب  در حوزه 
13کیلومتر   طول  به  ایام  استحفاظی 
به فراخوان رفته که در آینده ی نزدیک 
کار آن شروع خواهد شد.مدیر کل راه 
نشان  ایام خاطر  استان  و شهرسازی 
کرد: باند  اول  چهارخطه کردن آسمان  
به سرابله  با طول تقریبی  3 کیلومتر 
در آینده ی نزدیک شروع خواهد شد و 
همچنین  در یکسال گذشته 450تن قیر 
به ارزش 15میلیارد ریال و همچنین 60 
میلیارد ریال  دیگر برای خرید قیر و مهار 
و کنترل روان آب ها به شهر سرابله و 
 ۸ ارزش  به  قیر  200تن  همچنین  
میلیارد ریال به شهر آسمان آباد  واگذار 

شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان 
ایام خاطر نشان کرد: پروژه  42 واحدی  
در سرابله داریم که بدلیل  نبود متقاضی  
سعی  داریم آن را در قالب طرح  اقدام 
مسکن ملی به متقاضیان واجد شرایط  

واگذار کنیم.

تخصیص 65میلیارد ریال به پارک 
تفصیلی  طرح  بازنگری  سرابله،   امید 
طرح،  این  مشاور  انتخاب  و  سرابله  
تهیه طرح  جامع تفصیلی شهر آسمان 
اندازی  مرکز تحقیقات راه و  آباد، راه 
این  برای  اعتبار  تخصیص  و  مسکن 
پروژه  از دیگر اقدامات و برنامه های راه 
و شهرسازی استان ایام بود که کاظمی 
به آن ها اشاره کرد.در ادامه  مدیر کل 
راه و شهرسازی استان ایام و معاونین 
متبوع بهمراه فرماندار شهرستان چرداول 
از ساختمان در دست اجرای بخشداری 
شباب بازدید و در جریان روند فعالیت 

این واحد قرار گرفتند.
اظهار  خصوص  این  در  کاظمی 
در  شباب  بخشداری  ساختمان  کرد:  
در  و  مربع  730متر  بر   بالغ  مساحتی 
70درصدی  فیزیکی  رشد  از  دوطبقه  
برخوردار است که اعتبار تخصیص داده 

آن 759۸ میلیون ریال است.
با  دیدار  و  سرابله  شهر  از  بازدید 
شورای اسامی شهر و جمعی از مردم 
و  راه  کل  مدیر  های  برنامه  دیگر  از 

شهرسازی استان ایام بود.
دریاچه  گفت:  دیدار  این  در  وی 
از  سرابله  شهر  تفریحی  و  توریستی 
اماکن زیبا در استان ایام می باشد که 
توسعه و زیبا سازی آن  یک امر ضروری 

و الزم است.
کاظمی اضافه کرد:  برای توسعه و 
گسترش این مکان زیبا و همچنین مهار 
و کنترل روان آب ها اعتبار 65میلیارد 

ریالی  کمک خواهد شد.

نیز  چرداول  شهرستان  فرماندار 
در این دیدارها گفت: مهمترین  عامل  
توسعه  هر منطقه ای  توسعه راه است 
که دولت تدبیر و امید کارهای عمرانی 
و زیربنایی زیادی  در این حوزه  انجام 

داده است.
الیاس فتاحی  افزود: اداره کل راه 
و شهرسازی استان ایام و سایر ادارات 
کل تابع استان  بواسطه  تفکیک هلیان  
از چرداول  و ارتقای آن  به شهرستان و 
کاهش اعتبارات چرداول  به همین دلیل 
ان شاء اهلل  نگاه ویژه ای داشته باشند 
دارایی   تملک  مصوب  اعتبارات  زیرا 

جوابگو نیست.
وی اضافه کرد:  چهار خطه کردن  
مسیر ارتباطی کربا از حمیل تا سه راه 
کارزان از مطالبات جدی است که انتظار 
داریم راه و شهرسازی استان ایام این 
پروژه را تکمیل کنند زیرا میزان تردد 
در  این مسیر  از  عالیات  زائرین عتبات 
طول سال بیش از 90درصد می باشد.

فتاحی یادآور شد ” تعداد 13طرح 
باب  دو  تکمیل   و  احداث  همچون:  
زنجیره،   و  وارگه  در  عمومی  کتابخانه 
اصلی  های   راه  توسعه  و  احداث  
فرهنگی  مجتمع  تکمیل  شهرستان،  
محات  آسفالت  و  بله،روکش  سرا
شهرستان با اعتباری  بالغ  بر ۸0میلیارد 
ریال  در اعتبارات سال جاری پیش بینی 

شده است.
مرکزیت  به  چرداول  شهرستان 
ایام  30کیلومتری  در  سرابله  شهر 

قرار دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان ایالم گفت:

 تعداد 8 پروژه راه و شهرسازی در شهرستان چرداول در دست اجراست

و  آب  مشترکین  امور  معاون 
این  آمادگی  از  هرمزگان  فاضاب 
شرکت برای بررسی آب بهای مشترکین 

شهرستان خمیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضاب هرمزگان، علی رضایی 
سردره در نشست هایی با شورای شهر، 
خمیر  فرماندار  معاون  و  جمعه  امامان 
افزود: قبض های دوره اول مشترکین 
بصورت  خمیر  شهرستان  بویژه  استان 
علی الحساب صادر شده و پس از آن 
با قرائت مجدد کنتور مبالغ بطور قطعی 

محاسبه خواهد شد.
اول  دوره  مصرف  افزود:  وی 
بخاطرشرایط کرونایی بر اساس میانگین 

سال گذشته محاسبه شده است که در دوره جدید بر اساس 
قرائت حضوری و یا ارسال پیامکی شماره کارکرد کنتور از 

سوی مشترک محاسبه خواهد شد.
معاون امور مشترکین آب و فاضاب هرمزگان با بیان 
اینکه الگوي مصرف آب در استان هرمزگان 16 مترمکعب 
در ماه است، گفت: متوسط مصرف شهرستان خمیر 15 متر 
مکعب و متوسط مبلغ  قبض آب بهای مشترکین خمیر در 

ماه نیز 22 هزار تومان است.
وی ادامه داد، با توجه به شیوع بیماري کرونا و افزایش 
20 درصدي مصرف آب توسط مشترکین نیز افزایش یافته که 
با احتساب 7 درصد افزایش آب بهای امسال برای مصارف تا 

الگوی مصرف و همچنین 16 درصد افزایش آب بها برای 
باعث شده  الگو و بعضا بدهی قبلی  این  از  باالتر  مصارف 
برخی  برای  به سال های گذشته  نسبت  بیشتری  مبالغ  تا 

مشترکین در قبض درج شود.
معاون امور مشترکین آب و فاضاب هرمزگان با اشاره 
به اینکه افزایش تعرفه 7 درصدی امسال مشمول مصرف 
آب تا سقف 10 مترمکعب برای مشترکینی که آب آنها از 
منابع آبشیرین کن ها می شود، نخواهد شد، افزود: بیش از 
یک سوم مشترکین خمیر که از آب مصرفی آنها از محل 
آبشیرین کن بخش خصوصی تامین می شود، به دلیل رعایت 
سقف 10 مترمکعبی، مشمول تعرفه آبشیرین کن نخواهد شد.

رضایی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تبصره 5 تعرفه 

هاي اباغي آب و خدمات دفع فاضاب 
شهري و روستایي مصوب هیئت وزیران، 
تولیدي بخش  نرخ فروش آب شیرین 
طریق  از  که  شهرهایي  در  خصوصي 
شبکه توزیع در اختیار مشترکین قرار مي 
گیرد به ازاي هر واحد مسکوني تا 10 
مترمکعب در ماه براساس تعرفه خانگي 
محاسبه می شود، افزود: براي مصارف 
تا  مترمکعب  هر  ازاي  به  آن  بر  مازاد 
سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصي 
قابل محاسبه و اخذ مي باشد که برای 
رعایت حال مردم بصورت متوسط 11 
درصد قیمت قرارداد با بخش خصوصی 

از مشترکین دریافت می شود.
با  مشترکین  برای  گفت:  وی 
مصرف کمتر از 16 مترمکعب در ماه )الگوي مصرف (تنها 
40 درصد قیمت قرارداد با بخش خصوصي دریافت مي شود 

که حدود 70 درصد از مشترکین در این طبقه قرار دارند.
رضایی در عین حال افزود: برای رفاه حال مشترکین، 
شرکت آبفا علي رغم مجوز فوق، اقدام به محاسبه آب بها 
براي پله هاي 10 مترمکعب به باال بر اساس 40 تا  100 
استناد مصوبه  به  با بخش خصوصي  قرارداد  قیمت  درصد 

هیئت مدیره شرکت کرده است.
وی در پایان گفت: برای پاسخگویی بهتر به مشترکین 
شهرستان خمیر در زمینه آب بها، کارگروهی متشکل از آبفا، 

شورای شهر و فرمانداری تشکیل شده است.

معاون امور مشترکین آب و فاضالب هرمزگان مطرح کرد:

تشکیل کارگروه بررسی آب بهای شهرستان خمیر
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از راست صفدر تقی زاده و زنده یاد نجف دریابندری
اختصاصی دنیای جوانان

خوش ُیمن نیست
دیر شود اّولین قرار

زهرا موسی پور فومنی

یک عاشقانه اَم که دروِن لَفافه اَم
موزونم و بدوِن هجایی اضافه اَم

مشتاق و بی قرارم و از ابتدای عصر
در انتظار آمدنت، توی کافه اَم

خوش ُیمن نیست دیر شود اّولین قرار
لطفًا نگو که تابِع حرفی ُخرافه اَم

جز تو کسی نبوده که عاشق کند مرا
معلوم هست حاِل دلم از قیافه اَم

ماهم،  مرا به خواندِن اشعاِر خود ببر
امشب از ازدحام صدا ها کافه اَم

با من بگو از آن همه حّسی که در تو اَند
عنوان نکن به شوخی و ِجد، یک اضافه اَم

نسخه  از  رونمایی  مراسم 
خمسه  شمند  ز ر ا و  نفیس 
»خمسه  به  معروف  می  نظا
 31 شنبه  روز  شاه طهماسبی« 
رعایت  دلیل  به   ،1399 خرداد 
شتی  ا بهد ی  لعمل ها ا ر ستو د
به صورت محدود برگزار می شود 
عاقه مندان  عموم  برای  و 

به صورت آناین پخش خواهد شد.
شهرداری  هنر،  فرهنگستان  مسئوالن  مراسم  این  در 
تهران و استادان عرصه هنر درخصوص اهمیت هنری این 

نسخه سخنرانی خواهند کرد.
پخش نماهنگی از چگونگی انتشار کتاب، اجرای موسیقی 
زنده، و تجلیل از پژوهشگران و هنرمندانی که با موضوع خمسه 
نظامی آثاری را پدید آورده اند نیز از دیگر برنامه های این مراسم 
است. همچنین نمایشگاهی از منتخب آثار این کتاب ارزشمند 

در مؤسسه فرهنگی و هنری صبا 
برپا شده است که تا 4 تیر 1399 

ادامه خواهد داشت.
ز  ا یی  نما و ر سم  ا مر
به  ف  و معر می  نظا خمسه 
از  یکی  شاه طهماسبی،  خمسه 
بخش های پیش بینی شده همایش 
خمسه  بازنمود  »خمسه نگاری، 
نظامی در هنر« است که قرار بود در روز 21 اسفند 139۸ 
بیماری  اثر  در  پیش آمده  وضعیت  دلیل  به  اما  شود،  برگزار 
همه گیر کرونا به تعویق افتاد. بخش علمی این همایش که 
شامل ارائه مقاالتی است که به دبیرخانه همایش ارسال شده 
و شورای علمی همایش آن ها را ارزیابی کرده است در آینده 

نزدیک برگزار خواهد شود.
ساعت   ،1399 خرداد   31 شنبه  می توانند  عاقه مندان 

16:30، این مراسم را به صورت آناین مشاهده کنند.

رونمایی آنالین از خمسه نظامی

مجموعه شعر »باران در باران« از 
فرهاد عابدینی منتشر شد.

دهمین  کتاب  این  گفت:  وی 
شامل  که  است  شعری ام  مجموعه 
سال های  در  شعرهایم  از  گزیده ای 
95 تا 9۸  است. معموال قبل از انتشار 
نشان  دوستانم  به  را  آن ها  شعرهایم، 
می دهم تا  نظرشان را بگویند. شعرهای 
و  هستند  بچه هایش  مانند  شاعر  یک 
بگوید زشت اند،  نمی تواند  به هیچ کدام 
نظر  از  شعری  است  ممکن  گاهی  اما 
شاعر احساسی باشد، ولی از نظر شعری 
به همین  باشد،  نداشته  واالیی  ارزش 
و  می کنم  را  مراعات  این  من  دلیل 
تاکنون نیز بد نبوده است و اگر نقدی 
مثبتی  نقد  شده،  نوشته  آن ها  روی  بر 

بوده است.
افزود: شعرهای  این مجموعه  او 
بیشتر شعرهای عاشقانه است. البته در 
هم  اجتماعی  شعر  چند  آن ها،  میان 

وجود دارد.
برخی  این که  درباره  بدینی  عا
و  شده  کم  شعر  »مخاطبان  می گویند 
ناشران رغبتی به انتشار مجموعه شعر 
ندارند« اظهار کرد:  چند مشکل وجود 
دارد. االن کتاب دست خواننده نمی رسد. 
کتاب من در بدترین موقع و در دوران 
کرونا منتشر شد، در این مدت جلسه نقد 
و بررسی برگزار نمی شود و حتی مدتی 
روزنامه و مجله  هم منتشر نمی شد. به 
صورت تلفنی حدود 70-۸0 جلد کتاب 
سفارش دادند، اما ناشر هزینه پستی را 

خودش می داد.  پخشی ها هم توزیع این 
کتاب ها را برعهده نمی گیرند. پخشی ها 
به  فقط  و  ندارند  فرهنگ  برای  همتی 
پخش  آن ها  و  هستند  سودشان  فکر 
دارند   باالیی  قیمت  که  را  کتاب هایی 
داستانی   ادبیات  یا  می گیرند  برعهده 
توزیع  دارد  طرفدار  که  را  ساده پسند  

می کنند.
شمارگان  کاهش  به  اشاره  با   او 
این  گفت:  رمان ها،  در   حتی  کتاب 
موضوع جای تأسف دارد. اولین مجوعه 
شعر من  در سال 52 با شمارگان 1000 
نسخه منتشر شد که در عرض شش ماه 
تمام شد. جمعیت آن زمان ایران چقدر 
بود و االن جمعیت ما چقدر است؟ االن 
شمارگان کتاب به 200 نسخه و 500 
اسف انگیز  واقعا  است.  رسیده  نسخه 
است. شاید بتوان گفت یکی از عوامل 
این موضوع فضای مجازی و کتاب های 
صوتی باشد.  همه این معضات دست 

به  کرونا  مانند  و  داده اند  به دست هم 
جان مردم افتاده اند.

در  کرد:  خاطرنشان  شاعر  این 
چند  به  باید  مخاطبان  شدن  محدود 
چهار  مثا  باشیم،  داشته  توجه  مسئله 
را  من  شعر  مجموعه  از  نسخه  پنج 
چند کتاب فروشی آشنا که من از آن ها 
کتاب می خرم داشتند، زمانی که در یک 
کتاب فروشی پنج نسخه فروش می رود 
کم  شعر  مخاطب  بگوییم  نمی توانیم 
کتاب  دو  شهرستان  هر  در  اگر  است. 
در  یعنی  می شود؟  چقدر  ببینید  بخرند 
شهرستان دو مخاطب شعر وجود ندارد؟ 
اما کتاب ها توزیع نمی شود و به دست 
ما   دسترسی  االن  نمی رسد.  مخاطب 
به کتاب از طریق خود ناشر و نویسنده 
برساند  کتاب  من  به  ناشر  اگر  است. 
می خوانم. در تهران 5000 کتاب فروشی 
کتاب فروشی   1000 اگر  دارد،  وجود 
نسخه  در هر کدام یک  و  باشد  عمده 

تیراژ  برود، دیگر نگرانی  کتاب  فروش 
وجود نخواهد داشت ولی متأسفانه توزیع 
کتاب انحصاری است و در انحصار دو 
سه پخشی است که کتاب های خودشان 
را پخش می کنند و یا  کتاب هایی که 
حجیم باشد و قیمت باالیی داشته باشد.

برخی  این که  درباره   او همچنین 
و  شده  تمام  شعر  »ظرفیت  می گویند 
نشان  را   انسان ها  مسائل  نمی تواند 
بشری  عاطفه  با  شعر  گفت:  بدهد«، 
عشق  انسان ها  در  اگر  دارد.  سروکار 
و  عاطفه از بین برود شعر هم از بین 
می رود که این موضوع هیچ وقت اتفاق 
نمی افتد. ممکن است شعر  افت و خیزی 
داشته باشد، بحثی در آن نیست؛ دهه 40 
و 50 اوج  هنر، شعر و داستان و حتی 
سینمای ما بود. بعد مدتی رکود داشت 
و در دهه 70 پرش هایی داشتند که گاه 
بود،  ریسکی   پرش های  پرش ها،  این 
نیست  این طور  اما  داشت.   اما حرکتی 
که شعر تمام شده باشد. می توان گفت 

شعر تمام شدنی نیست.
عابدینی در پایان اظهار کرد: قبل 
صحبت  ناشر  دو  با  کرونا  داستان  از 
کردم که چند کتابم را که از سال 52 تا 
کنون منتشر شده در یک مجموعه کامل 
منتشر کنم، اما باید ببینیم اوضاع با این 
وضعیت بلبشوی جهانی چه خواهد شد.

باران«  در  »باران  شعر  مجموعه 
در ۸6 صفحه با شمارگان 500 نسخه 
انتشارات  در  تومان  هزار   1۸ قیمت  و 

واژتاب راهی بازار شده است.

مخاطب شعر کم شده و ناشران رغبتی به انتشار مجموعه شعر ندارند

»مرغ وصله چشم« به کتابفروشی ها آمد
چشـم«  وصلـه  »مـرغ   «
عنـوان کتابـی اسـت از ویرجینیـا 
نویسـنده  و  شـاعر  وا،  زاخاریـه 
معاصـر بلغار، که به تازگی توسـط 
نشـر مانیاهنـر و بـا ترجمـه فریـد 
قدمـی به بهای 10 هزار تومان به 
بازار کتاب عرضه شـده است. این 
کتاب نخسـتین اثری اسـت که از 
زاخاریه وا به فارسـی منتشـر شود 
کـه در ادبیـات معاصر بلغارسـتان 
آثـار او را بـا مشـخصه »نوشـتار 

می شناسـند. زنانـه« 
ب  کتـا یـن  ا

فضاهـای  بـا  درآمیختـن  بـا  دارد،  نثرگونـه  ماهیتـی  اغلـب  کـه  شـعر 
مختلفـی  وجـوه  بلغارسـتان  معاصـر  سیاسـی  تاریـخ  و  سـوررئال 
اسـت. کـرده  بـدل  یـز  متما کتابـی  بـه  را  آن  و  اسـت  فتـه   یا

فریـد قدمـی ترجمـه ایـن کتـاب را بـا همـکاری خـود زاخاریـه وا انجـام 
داده اسـت و کتـاب بـا مقدمـه ای از خـود نویسـنده بر چاپ فارسـی اثرش 

منتشـر شـده است.
طـول یـک سـال اخیر، فریـد قدمی گام هـای مهمی را بـرای معرفی 
ادبیـات بلغارسـتان بـه ایرانیـان برداشـته اسـت کـه از آن میـان می تـوان 
بـه ترجمـه کتـاب »آوازهـای موتـوری« از نیکـوال واپتسـاروف و »پس از 
کمونیسـم: گزیـده داسـتان های نویسـندگان معاصر بلغـار« و همین کتاب 

یعنـی »مـرغ وصله چشـم« اشـاره کرد.
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زهرا ثقفی الریجانی

مردی که در غبار گم شد

امروز، بیست و هفتم خردادماه، مصادف است با سالروز درگذشت شاعر 
معاصصر نصرت رحمانیدر سال 1379

از  پس  شد،  متولد  تهران  در  شمسی   130۸ به سال  رحمانی  نصرت 
به  و  رفت  تلفن  و  تلگراف  پست،  مدرسه   به  ابتدایی  تحصیات  گذراندن 
همین علت بود که ابتدا برای کار وارد رادیو شد و سپس به نشریه زن روز 
رفت و مسئولیت صفحه شعر را به  عهده گرفت. نخستین مجموعه  شعرهای 
نصرت رحمانی در دهه 30 شمسی با عناوین کوچ، کویر و ترمه منتشر شد. 
فضای این شعر ها فضایی بسیار محزون بود که شاید به همین علت از ابتدا 

او را شاعر شعر سیاه خواندند.
این موضوع که می توان گفت: به هیچ وجه بی علت نیست می تواند به 
شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوران مربوط باشد. نصرت رحمانی را می توان 
شاعری دانست که با تکیه بر سبک رماتیک، شعر اجتماعی می گفت. در واقع 
سبک وی را می توان شبیه به رمانتیک جامعه گرا دانست. شاید مهم ترین 
دلیل این وجه اجتماعی شعر های نصرت رحمانی، کودتای 2۸ مرداد سال 
32 و تبعات و شرایط جامعه پس از آن بود. در این دوران تمام روشنفکران 
تحت فشار روحی و سیاسی بودند. شاعران این دوره که از نسل نیما یوشیج 
بودند، در این سعی می کردند که افکار خود را در قالب شعر نمادین و به 
خود  شعر  در  را  جامعه  و  خود  احواالت  آن ها  بسرایند.  گونه  رمز  گونه ای 
می گنجاندند و شاید بدین سبب بود که اغلب شعر های این دوره شعر هایی 

محزون و تاریک هستند.
نصرت رحمانی نیز مانند بسیاری از شاعران که گرایش های رمانتیک 
با گرایش هایی فردی و با موضوعاتی نظیر عشق  ابتدا شعر هایی  داشتند، 
می سرود، اما تحت تاثیر اتفاقات سیاسی و اجتماعی بود که او این مضامین 
انسانی و مسائل مردم  را به ارزش های  را به کناری گذاشت و شعر خود 
معطوف کرد. شاید به همین علت است که در مقایسه ی اشعار نصرت رحمانی 
در زمان های گوناگون ممکن است تناقض ها و تضاد های زیادی را اعم از 
ایدئولوژی کلی و ... شاهد باشیم. مسیر شعری نصرت از غزل شروع شده 
و بعد به چهارپاره و بعد به شعر نیمایی رسید. او پس ار انتشار مجموعه ی 

کوچ شهرت پیدا کرد و این مجموعه مورد استقبال فراوان قرار گرفت.
سه مجموعه  نخست رحمانی دارای ساختار چهارپاره و از نظر مضمون 
بسیار تاریک و عصیان گرانه است و شاعر، عشق زمینی را با تمام خصایص 

زمینی آن به تصویر  کشیده است.
نصرت رحمانی در سال های جوانی قصه نیز می نوشت، که بیشتر در 
مجله امیدایران به چاپ می رسید. همچنین رمانی با عنوان »مردی که در 

غبارگم شد« نوشت که حاوی گوشه هایی از زندگی خودش بود.

آرشیو ۵ میلیون نسخه نشریه از دوران قاجار تا 
امروز در کتابخانه ملی

سرپرست گروه پیایندهای اداره کل 
کتابخانه  و  اسناد  سازمان  اطاع رسانی 
 5 حفاظت  و  نگهداری  آرشیو،  از  ملی 
میلیون نسخه نشریه، از دوران قاجار تا 

امروز در کتابخانه ملی خبر داد.
رویا امین الرعایا با اعام این خبر 
پیایندهای  فعالیت های گروه  در تشریح 
فهرست  آوری،  فراهم  گفت:  سازمان 
نویسی، حفاظت و اطاع رسانی نشریات 
داخلی و خارجی از فعالیت های این بخش 

از سازمان است و همواره تاش کرده ایم تا در بحث گردآوری نشریات پیشرو باشیم.
وی با اشاره به اینکه سابقه فعالیت گروه نشریات در کتابخانه ملی از زمان 
تاسیس این کتابخانه بوده است، گفت: گردآوری و حفاظت نشریات در کتابخانه ملی 
براساس تاریخ چاپ روزنامه در ایران یعنی از دوران قاجار تا امروز بوده و بر اساس 
نشریات،  آوری  در حوزه جمع  ایران  ملی  کتابخانه  فعالیت های  تاریخی  مستندات 

همزمان با تاسیس این کتابخانه در سال 1316 تخمین زده شده است.
امین الرعایا در توضیح جزئیات آرشیو، نگهداری و حفاظت نشریات در کتابخانه 
ملی ایران گفت: بیش از 400 عنوان اصل نشریات دوران قاجار و حدود 700 عنوان 
و  کتابخانه ملی گردآوری  در  نشریات تجدید چاپ شده که اصل نسخه  مجموع 
نگهداری شده است. همچنین برای تکمیل آرشیو نشریات قدیمی، از طریق کمیته 
خرید سازمان و یا دریافت نسخه رقومی از کتابخانه های دیگر کشور، اقدام کرده ایم.

وی همچنین با اشاره به وظیفه حفظ میراث مکتوب برای آیندگان که برعهده 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است، ادامه داد: براین اساس در مقوله فراهم 
آوری نشریات قدیمی و همچنین نشریات چاپ جدید و دیجیتال؛ وظیفه سازمان 

دوچندان است.
امین الرعایا با اشاره به آرشیو 5 میلیونی نشریات در سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران افزود: از جهت تعداد و منحصربه فرد بودن نشریات گرد آوری شده در 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از رتبه خوبی در کشور برخوردار هستیم و این 

نشریات به ترتیب تاریخی، مربوط به دوران قاجار تا انقاب اسامی می شوند.
سرپرست گروه پیایندهای اداره کل اطاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران اضافه کرد: وظیفه ما عاوه بر فراهم آوری نشریات داخل کشور، گردآوری 
نشریاتی است که درباره اسام، ایران یا توسط ایرانیان خارج از کشور تهیه شده است.

امین الرعایا در پایان گفت: گردآوری نشریات در کتابخانه ملی ایران روزنامه ها، 
مجات، وقایع روزنگار و تاریخ مستند کشور را شامل می شود که در سال های اخیر 
نیز برخی از موسسات مطبوعاتی با کمک آرشیو نشریات کتابخانه ملی ایران توانستند 

مجموعه های خود را تکمیل کنند.

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 ) سری  دوم سال ۱399  (

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
تصرفات  سراب  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
مالکانه وبال معارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات وامالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند . 
شهر سراب بخش ۴9 تبریز

1-آقایان حسن و احمد  یوسفي به شناسنامه شماره 16470  و1412صادره سراب فرزند ان  
اژدر  هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  از محدوده 
پاک یک فرعی از 2022 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز به مساحت یک هزارو 

سیصدو شانزده  مترمربع  .مالکین رسمی مشاعی )کاسه 43و99/42(
2- آقاي  علیرضا شهبازي به شناسنامه شماره 2۸15  صادره سراب فرزند علي پناه  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان از محدوده پاک 6 فرعی از 2103 اصلی واقع در سراب 
بخش 49 تبریز  به مساحت  شصت ونه مترو پنجاه وسه سانتی  مترمربع . خریداری از 

اسداله سیاهی و رمضان بقائی)کاسه 9۸/251(
3- آقاي علي وصفي به شناسنامه شماره 23715 صادره سراب فرزند نادر  نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه از محدوده پاک ثبتی 6 فرعی از 2103 اصلی واقع در سراب بخش 49 
تبریز  به مساحت هفتادو سه مترو پنجاه وپنج سانتی  مترمربع. خریداری  مع الواسطه از 

اسداله سیاهی و رمضان بقائی)کاسه 96/263(
4- آقاي  فرهاد ابراهیمي به شناسنامه شماره 1640135۸04  صادره سراب فرزند شکراله  
نسبت به ششدانگ یک باب خانه از محدوده پاک ثبتی 55 فرعی از 2103 اصلی واقع 
از ولی  تبریز  به مساحت  یکصدو سی و پنج  مترمربع. خریداری  در سراب بخش 49 

شریفی )کاسه 9۸/291(
5- آقاي  محمد فاح قلعه جوقي به شناسنامه شماره 5347 صادره سراب فرزند غامعلي   
وخانم خدیجه فاح قلعه جوقی به شمناسنامه 352صادره سراب فرزند صفر هرکدام نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان از محدوده پاک ثبتی 55 فرعی از 
2103 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز  به مساحت یکصدو هفتادو هشت  مترمربع. 

خریداری از میثم و وهب عظیمی .)ماسه 46و97/45(
6- آقاي خانعلي اوریاتي به شناسنامه شماره 12۸7 صادره سراب فرزند غیبعلي نسبت به 
از محدوده پاک ثبتی 2973 اصلی واقع در سراب بخش 49  ششدانگ یک باب خانه 
تبریز  به مساحت یکصدو شصت وهفت مترو پنجاه وسه  سانتی مترمربع. خریداری از علی 

اصغر رعدی )کاسه 97/194(
7- خانم پروین طاقي به  کدملي 16402705۸2 صادره سراب  فرزند یحیي نسبت به 
از محدوده پاک ثبتی 3060 اصلی واقع در سراب بخش 49  ششدانگ یک باب خانه 

تبریز به مساحت نودو نه متر مربع.خریداری از ولی جباری و اکبرزاده .)کاسه 9۸/11(
۸- آقاي  صالح یوسفي خواه به شناسنامه شماره 70  صادره سراب فرزند قبلعلي  نسبت به 

ششدانگ یک باب ساختمان از محدوده پاک ثبتی 3073 اصلی واقع در سراب بخش 49 
تبریز به مساحت نودو هشت  مترمربع. خریداری از بهجت حدی فرد سرابی)کاسه 97/۸5(

9- آقاي  محسن محمد حسن زاده به شناسنامه شماره 1640235779  صادره سراب فرزند 
حیدر  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان از محدوده پاک ثبتی 3167 اصلی واقع 
در سراب بخش 49 تبریز به مساحت یکصدو نودوشش مترو چهل وپنج سانتی مترمربع. 

خریداری از عدالت مرادی شاللو )کاسه9۸/275(
10- آقاي  ابراهیم نجف زاده قورتار به کدملي 1640014454 صادره سراب فرزند 
واقع  اصلی   3167 ثبتی  از محدوده پاک  باب خانه  به ششدانگ یک  نسبت  التفات  
سانتی  وسه  شصت  مترو  وسه  بیست  یکصدو  مساحت  به  تبریز   49 بخش  سراب  در 
متر مربع . خریداری مع الواسطه از پرویز و قدرت اله واحدی و  ومحمد نقی مرادی 

.)کاسه 97/374(
11- آقاي ساسان شیدائي به شناسنامه شماره 3۸۸ صادره تبریز فرزند محمد تقي نسبت 
به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پاک 65 فرعی از 3254 اصلی 
واقع در سراب بخش 49 تبریز به مساحت پنج هزارو پانصدو نودو شش هزار و سیزده سانتی 

متر مربع .خریداری از محمد تقی شیدائی )کاسه 9۸/234( 
12- آقای حامد محمد حسین زاده به شناسنامه شماره 2۸33  صادره سراب  فرزند حیدر  
نسبت به ششدانگ یک باب  ساختمان  از محدوده پاک ثبتی 3454 اصلی واقع در سراب 
بخش 49 تبریز  به مساحت یکصدو هشتادو نه مترو هشتاد سانتی  مترمربع  . خریداری از 

بهروز و علی فرخی )کاسه 9۸/17۸(
13- آقاي سردار دنیوي اسبگراني به شناسنامه شماره 11 صادره سراب  فرزند جهانگیر و 
خانم فریده فتحي به شناسنامه شماره 4  صادره سراب  فرزند مسلم هر کدام  نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان از محدوده پاک ثبتی 3474 اصلی واقع 
در سراب بخش 49 تبریز به مساحت سیصدو چهل مترو پنجاه سانتی مترمربع .خریداری 

از محرم فتحی وشرکاء) کاسه 1۸4و97/1۸5(
  ) قریه سندان   پالک ۱۲  اصلی (

14- خانم معصومه ناجي اسفستاتي به شناسنامه شماره 14  صادره فرزند محرم  نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پاک 12 اصلی قریه سندان حومه ثبتی 
سراب بخش 49 تبریز به مساحت دو هزارو هشتادو شش مترو چهل وهفت سانتی متر 

مربع . خریداری از صاحبعلی رمضانی )کاسه 9۸/191(
) قریه فرکوش  پالک ۲۱  اصلی (

15- آقایان  حسن  وعیسی ساعدي فرکوش به شناسنامه شماره 1659و 1973 صادره  
سراب فرزندان  رجب  هرکدام به ترتیب نسبت به مقدار   هفت هزارو یکصدو نودو یک  
سهم و یک هزارو پانصد سهم  از هشت هزارو ششصدو نودو یک سهم ششدانگ یک 
مقدار  و  مربع  متر  بافی هزار  گونی  مزروعی)کارگاه  زمین  و  بافی   گونی  کارگاه  واحد 
به  به عنوان  زمین مزروعی(   مجموعا"  نودو یک  متر مربع  هفت هزارو ششصدو 
اصلی   21 ثبتی  پاک  محدوده  از  مترمربع  نودویک   ششصدو  هزارو  هشت  مساحت 
قریه فرکوش حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز.مالکین مشاعی رسمی )کاسه های 

97/325و9۸/27۸(
) قریه   آغمیون  پالک ۲۷  اصلی (

16- آقاي احمد عبدل شعار به شناسنامه شماره 17 صادره سراب  فرزند محمد  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پاک ثبتی 1467 فرعی از 27 اصلی واقع 
در قریه آغمیون حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز  به مساحت چهار هزارو یکصدو هیجده 

مترو پنجاه وچهار سانتی متر مربع.خریداری از بایرام نوری )کاسه 9۸/46(
17- آقاي ایرج ذوقي به شناسنامه شماره 162  صادره فرزند رشید نسبت به ششدانگ 
از 27 اصلی واقع در قریه آغمیون حومه  یک قطعه زمین مزروعی پاک 1435 فرعی 
ثبتی سراب بخش 49 تبریز  به مساحت هشت هزارو نهصد مترمربع . خریداری از مهدی 

یعقوبی)کاسه 9۸/217(
) قریه  اید ه لو پالک ۵۲  اصلی (

1۸- آقاي رضا ارشدي ایده لو به شناسنامه شماره 457 کدملي 0049210351 صادره سراب  
فرزند شعبان نسبت به ششدانگ یک واحد پرورش ماهي سردابي از محدوده پاک 52 
اصلي قریه ایدلو حومه ثبتي سراب بخش 49 تبریز  به مساحت پانصدو پنجاه  مترمربع. 

خریداری از مراد علی عباسی)کاسه9۸/21۸(
 ) قریه اسبفروشان پالک ۱۰۱  اصلی (

19- موقوفه خاور خانم صادقی به شناسه ملی 1400۸504376 به تولیت آقای  مهرداد 
صادقي به شناسنامه شماره 43 صادره سراب فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پاک 909 فرعی از 101  اصلی واقع در اسبفروشان حومه ثبتی سراب 
بخش 49 تبریز به مساحت دوازده هزارو چهارصدو هفتادو نه مترو شصت وهشت  سانتی 

مترمربع.)کاسه95/295(
20- موقوفه  اسماعیل خان صادقی به شناسه ملی 1400۸40294۸ به تولیت آقای  مهرداد 
صادقي به شناسنامه شماره 43  صادره سراب فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پاک 10۸3 فرعی از 101  اصلی واقع در اسبفروشان حومه ثبتی سراب 
بخش 49 تبریز به مساحت   شش هزارو سیصدو چهل ویک مترو هفتاد سانتی مترمربع 

)کاسه 95/296(
 ) قریه  گیلک آباد پالک ۱۲9  اصلی (

آبادي به  کدملي 16400725۸6 صادره سراب فرزند  21- آقاي حسین قهرماني کلک 
هدایت  نسبت به ششدانگ یک باب خانه مسکوني  از محدوده پاک ثبتي 129 اصلي 
قریه گیلک آباد حومه ثبتي سراب بخش 49 تبریز  به مساحت سیصدو سي و دو مترو 

هفتادو دو سانتي مترمربع . خریداری از هدایت قهرمانی )کاسه 94/306(
22- آقاي جمال ترویري کلک آباد به شناسنامه شماره 12  صادره سراب فرزند علي  نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه ومغازه از محدوده پاک ثبتی 129 اصلی قریه گیلک آباد حومه 
ثبتی سراب بخش 49 تبریز . به مساحت سیصدو نودو هشت مترو هفتاد سانتی متر مربع.

خریداری از وراث علی ترویری )کاسه 91/365(
 )   قریه  بافتان پالک ۱3۲  اصلی (

23- آقاي رحیم اکبري به شناسنامه شماره 54  صادره سراب فرزند پروانه علي  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پاک ثبتی 132 اصلی قریه  بافتان حومه 
ثبتی سراب بخش 49 تبریز   به مساحت بیست ونه هزارو هفتصدو پنجاه وسه متر مربع.

خریداری از علی اکبری )کاسه 97/74(
)شربیان پالک ۱6۱ اصلی (

24- آقاي  حمید پیرنهاد دوزدوزاني به شناسنامه شماره 19  صادره سراب فرزند حسینعلي 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پاک 161 اصلی شربیان حومه 
ثبتی سراب بخش 49 تبریز  به مساحت چهل و شش هزار  مترمربع. خریداری از حسینعلی 

پیرنهاد )کاسه9۸/100(
)   قریه  بهرمان پالک ۱69  اصلی (

25- آقاي  ناصر نیک نام به شناسنامه شماره 6  صادره سراب فرزند عبداله  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پاک 169 اصلی قریه بهرمان حومه ثبتی 
سراب بخش 49 تبریز  به مساحت دو هزارو هشتصدو نودو شش مترو نود سانتی مترمربع.

خریداری از عبداله نیک نام )کاسه 9۸/266(

تاریخ انتشار :
نوبت اول  :    1399/03/13
نوبت دوم :   1399/03/29

رئیس ثبت اسناد وامالک سراب عظیمی

فرهاد حیدری گوران با بیان این که جلد نخست رمان سه گانه اش 
بعد از 15 سال هنوز منتشر نشده و در محاق مانده است می گوید: 
بنابراین حتی در جایزه مهرگان هم یک سوم رمانم داوری شده است!

نویسنده رمان »کوچ شامار« که در بخش رمان نوزدهمین و 
بیستمین دوره جایزه »مهرگان ادب« شایسته تقدیر معرفی شده است، 
در گفت وگویی ، پیرامون وضعیت ادبیات داستانی در کشورمان اظهار 
کرد: ادبیات داستانی مدرن ایران پس از گذار از یک صد سال آزمون 
و تجربه  زبان ها و ساختارها به نقطه ای رسیده که مماس با ادبیات 
پیشرو در جهان است. هرچند از نظر کمی همواره کتاب هایی بازاری و 
فاقد ارزش ادبی نیز منتشر می شوند. در دنیای غرب هم حجم کانی 
از آن چه به عنوان ادبیات تولید می شود دیگر هیچ نسبتی با پیشینه 
گران  سنگ رمان و داستان کوتاه در غرب ندارد و بیشتر کتاب سازی 
است، مخاطبان عام و متفنن، پشتوانه مالی تولید و رونق این نوع 

کتاب ها هستند.
حیدری گوران افزود: در این سوی جهان، در همین خاورمیانه 

برزخی، آثاری به زبان های مختلف از جمله فارسی و کردی و عربی 
خلق می شوند که نظیری در غرب و شرق ندارند، و تنها در این جا و 
اکنون خاورمیانه می توانند پدید آیند، همچون رمان »موسم هجرت 
به شمال« اثر طیب صالح، یا سه گانه »نفس تنگی« که من آن را دو 

دهه پیش نوشته ام.
او در ادامه گفت: هر اثری در فرایند داوری زمان قرار می گیرد و 
غربال می شود و هر نویسنده جدی ای با اعتماد به نفسی عظیم خطاب به 
آینده می نویسد، او اگر نفس نوشتن را دریافته باشد منتظر تایید دیگران 
نمی ماند بلکه با تایید و تصدیق امر محال نوشتن، دست اندرکار ساختن 
جهان آینده می شود، جهانی که از طریق مادیت کلمه به رستگاری 

اجتماعی پیوند می خورد.
گوران سپس  جوایز ادبی در ایران را به »فانوس هایی دریایی« 
تشبیه کرد که اغلب در دست و اختیار گروه ها و محفل های خاص 
قرار دارند و کشتی ادبیات را در شب جهان به سمت کوه یخ می برند 
و این گونه اظهارنظر کرد: نزدیک به دو دهه جایزه ای تحت عنوان 

»جایزه روزنامه نگاران ایران« اعطا می شد که داوران و عامان آن 
چهار پنج نفر فرهنگی کار بودند ]نه همه روزنامه نگاران ایران[، چنان که 
بعدها یکی از همان  داوران اعتراف کرد که این جایزه را همیشه به 
»دوروبری«های خود داده اند! یا مثا جایزه ای با عنوان جایزه »رمان 
متفاوت« وجود دارد که بیشتر شبیه یک شوخی خنک با ادبیات متفاوت 

و یادآور زرشک طایی است.
گوران سپس به اهمیت جایزه »مهرگان« اشاره کرد و افزود: این 
جایزه را به اعتبار دانش ادبی داوران و کردوکار دقیق و حرفه ای اش 

می توان مهم ترین و اثرگذارترین جایزه ادبی در ایران قلمداد کرد.
این نویسنده همچنین با اشاره به این که جلد نخست »تاریک خانه 
ماریا مینورسکی« 15 سال است که منتشر نشده و در محاق مانده 
است تصریح کرد: جلد دوم این سه گانه یعنی »نفس تنگی« سال 13۸7 
منتشر شد، که با استقبال منتقدان روبه رو شد، اما نگون بختی این جا بود 
که مخاطبانم تنها 150 صفحه از یک رمان 650 صفحه ای را خواندند. 
»کوچ شامار«، جلد سوم این رمان نیز 10 سال بعد و در سال 1397 

اجازه انتشار یافت. مساله اصلی من این است که جلد نخست این 
سه گانه که پایه و اساس آن است هنوز مجوز نگرفته و منتشر نشده! 
بنابراین حتی در جایزه مهرگان هم یک سوم رمانم داوری شده است!

گوران در ادامه خاطرنشان کرد: من در شش رمانی که به فارسی 
و کردی نوشته ام جهانی خاص را آفریده ام که ملتقای تجربه زیستی 
خودم، و آیین و رنج و درد مردمی بوده که در میان آن ها زندگی کرده ام. 
به همین دلیل در سرآغاز »نفس تنگی« نوشته ام؛ روشنم کن که ظلمت 
هزاره ها با من است. این من یا »اگو«ی ویران و چندپاره از درون دفاتر 

آیینی گواهی می دهد به گذشته و آینده.
نویسنده رمان »کوچ شامار« درباره این کتاب نیز  گفت: از زمان 
انتشار این رمان تا کنون بیش از 30 مقاله علمی و تحلیلی در نشریات 
معتبر و دو پایان نامه ارشد و دکترا درباره آن نوشته و منتشر شده است. 
با این حال به دلیل چاپ نشدن آن چهار رمان دیگرم این سخن نیچه 
را باید یادآوری کنم که گفته است، زمان من هنوز فرانرسیده است 

تنها یک روز از پی فردا از آن من خواهد بود.

مخاطبان عام ، پشتوانه مالی کتاب های بازاری هستند
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نمایش »مانستر« در انتظار اجرای مجدد است

و  تئاتر  بازیگر  رضی  ریحانه 
سینما از دریافت جایزه بهترین بازیگر 
پالم  کویین  جشنواره  از  زن  مکمل 

کالیفرنیا خبر داد.
وی درباره فعالیت های اخیرش 
گفت: آخرین کار تئاتری که به عنوان 

بازیگر در آن حضور داشتم نمایش »مانستر« 
به کارگردانی کوروش شاهونه و تهیه کنندگی سجاد افشاریان بود که در 
پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رفت که با وجود استقبال مخاطبان و 
این که نمایش تمدید شده بود با شروع بحران کرونا اجرای آن متوقف شد 
اما در نظر داریم مجدداً نمایش را به صحنه ببریم. در زمینه بازیگری در 
سینما نیز به تازگی برای بازی در فیلم سینمایی »لجن خوار« جایزه بهترین 
بازیگر نقش مکمل زن را از جشنواره کویین پالم کالیفرنیا  دریافت کردم

 عوامل پخش سیمای قم توبیخ شدند

صبح جمعه شانزدهم خردادماه 
با  انیمیشنی  قم  استانی  شبکه  در 
که  شد  پخش  نامناسب  محتوای 
مرکز  سیمای  و  عمومی صدا  روابط 
قم در خصوص پخش این انیمیشن 

عذرخواهی کرده و اطاعیه ای را صادر کرد.
این اتفاق زمانی افتاد که پایگاه خبری 
قم فردا، خبری منتشر کرد مبنی بر پخش انیمیشنی در شبکه استانی با 

محتوای نامناسب .
ضمن  خود  اطاعیه  در  قم  مرکز  صداوسیمای  عمومی  روابط 
اشتباه،  این  جبران  برای  کرد  اعام  انیمشن  این  پخش  از  عذرخواهی 
عواملی که سهوا این کار را انجام دادند از سوی مدیر کل مرکز توبیخ 
شدند. در انیمیشن پت و مت که از شبکه استانی قم پخش شد نحوه 

درست کردن مشروبات الکلی به نمایش درآمده بود!

سرانجام زیرمجموعه های موسیقایی تعطیل شده 
شهرداری

سازمان  موسیقی  جدید  مدیر 
در  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی 
باره اولویت ها و سیاست های جدید در 

این حوزه توضیحاتی ارائه کرد.
آنچه  سمیعی گفت:  امیرحسین 

برخی  به  توجه  دارد،  اهمیت  من  برای 
با  باید  که  است  اصاحاتی  و  رویکردها 
کمک همکاران اجرایی شود و این در حالی است که توجه به گروه های 
سرود و ایجاد فضای گسترده تر برای انجام فعالیت های هنرمندان فعال 
در این گروه ها و همچنین توجه به گروه های ُکر برای تولید و اجرای آثار 
موسیقایی با محتوای »مقاومت« مهم ترین اولویت هایی است که مدنظر 
ما قرار دارد.امیرحسین سمیعی هجدهم خردادماه سال جاری با صدور 
حکمی از سوی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 

به سمت مدیر موسیقی این مجموعه منصوب شد.
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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

مینو جبارزاده میهمان این هفته »پرنیان صدا« 
در رادیو

برنامه این هفته »پرنیان صدا« 
میزبان مینو جبارزاده بازیگر، گوینده، 
و  رادیویی  های  نمایش  کارگردان 

مدرس دانشگاه خواهد بود.
این برنامه از بخش های متنوعی مانند 
پیش کسوتان  با  گفتگو  و  معرفی  مسابقه، 
که  شده است  … تشکیل  و  نوستالژیک  موسیقی های  پخش  رادیو، 
همزمان با پخش زنده »پرنیان صدا« روزهای جمعه از ساعت 22 الی 2 
بامداد از بخش شبانگاهی رادیو پیام با اجرا و تهیه کنندگی سعید توکل 

پخش می شود.
مهمان ویژه این هفته »پرنیان صدا« مینو جبارزاده بازیگر، گوینده، 
کارگردان نمایش های رادیویی و مدرس دانشگاه است جبارزاده از پنج 
سالگی کارش را در رادیو شروع کرد. او طی سال ها، بازی در چند فیلم 
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فیلم هایي که مي توانند گیشه سینماها را به حالت قبل برگردانند...

رقابت پژمان جمشیدي و رضا عطاران با رامبد جوان و پیمان قاسم خاني
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سازمان شهرستان ها:  091227۵2190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده
وضعیت سینماهاي کشور در 4 ماه 
اجباري وضعیت  تعطیلي  دلیل  به  اخیر 
با  نیست  مشخص  و  است  بدي  بسیار 
اتفاق  بازهم  سینماها  بازگشایي  شروع 
که  چرا  دهد  رخ  سینماها  براي  مثبتي 
مي تواند  کرونا  شیوع  از  ترس  بازهم 
مخاطبان سینمایي را از رفتن به سالن ها 
بازدارد. ضمن اینکه استفاده 50درصدي 
از ظرفیت سالن ها هم موضوع دیگري 
است که مي تواند فروش فیلم ها در سال 
99 را به شدت کاهش دهد. با این حال 
اکران 99 بعد از 4ماه وقفه از اول تیرماه 
و همزمان با شروع فصل تابستان آغاز 
از  دقیقی  پیش بینی  نمی توان  می شود. 
اکران 99 داشت اما در خوشبینانه ترین 
که  باشیم  فیلم هایی  منتظر  باید  حالت 
و  شدند  ساخته  گیشه  فتح  فرمول  با 
قرار است در همین استارت اولیه فیلم 
تعطیلي  از  پیش  که   2 جلف  بد  خوب 
به  بود  شده  اکران  چندروزي  سینماها 
همراه فیلم شناي پروانه که درخششي 
خیره کننده در جشنواره فجر سال گذشته 
داشت، شروع کننده اکران باشند تا شاید 
با همین 2فیلم مخاطب تصمیم خود را 
براي بازگشت به سینماها گرفته باشد...

خوب، بد، جلف 2: ارتش سری
اولین و تنها فیلم از اکران نوروزی 
99 که یک ماه زودتر روی پرده رفت، اما 
به خاطر شرایط کرونا اکرانش متوقف شد. 
با وجود اینکه برخی فیلم ها که شرایطی 
برای  داشتند  بد، جلف 2  مشابه خوب، 
اکران آناین پیش قدم شدند اما عوامل 
اینترنتی  عرضه  به  تمایلی  فیلم  این 
نداشتند. خوب، بد، جلف 2 به کارگردانی 
پژمان  بازی  با  و  قاسم خانی  پیمان 
در  تقریبا  درخشانی،  سام  و  جمشیدی 
هر زمانی که اکران شود می تواند گیشه 
فرمول   با  دهد چون  نجات  را  سینماها 
جذب مخاطب ساخته شده است ولي باید 
دید این فیلم که اتفاقا قسمت اول آن هم 

فروشي خیره کننده داشته، مي تواند گیشه 
سال 99 را در همین ابتداي راه تکان دهد.

شناي پروانه
فیلم تحسین شده و پرستاره شناي 
پروانه، به کارگرداني محمد کارت یکي 
فیلم هاي  درخشان ترین  و  بهترین  از 
گذشته  سال  جشنواره  در  شده  اکران 
بود که چندروزي پیش از کرونا برگزار 
شده بود. این فیلم در نهایت 6 سیمرغ 
آقایی  امیر  که  کرد  دریافت  بلورین 
طناز  مرد،  نقش مکمل  بازیگر  بهترین 
مکمل  نقش  بازیگر  بهترین  طباطبایی 
ین  بهتر زن، اسماعیل علیزاده 
تدوین، آرش قاسمی بهترین صداگذاری، 
مهدی صالح کرمانی بهترین صدابرداری 
و رسول صدرعاملی به عنوان تهیه کننده 
سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
را کسب کردند. داستان درباره زنی به نام 
پروانه )طناز طباطبایی( است که فیلمي 
از او در حین شنا در استخر در فضای 
مجازی منتشر می شود. حاال هاشم، شوهر 
پروانه )امیر آقایی( و برادرش حجت )جواد 
از کسی  انتقام گرفتن  به دنبال  عزتی( 

هستند که این فیلم را منتشر کرده است!

سگ بند
دومین فیلم کمدی مهران احمدی 
تهیه کنندگی  به  که  کارگردان  مقام  در 
محمدحسین قاسمی ساخته شده است 
سال  مهم  شانس هاي  از  دیگر  یکي 
99 به شمار مي رود. فیلمی که ترکیب 
جعفری،  امیر  حضور  با  و  دارد  جالبی 
نازنین  احمدی،  مهران  افشاری،  بهرام 
بیاتی و بهاره کیان افشار جلوی دوربین 
این  ژانر  توضیح  در  البته  است.  رفته 

فیلم، کمدی و اجتماعی نوشته شده و 
با  است.  موادمخدر  درباره  کمدی   یک 
وجود موفقیت مصادره، در گیشه بنابراین 
پیش بینی درباره موفقیت فروش این فیلم، 
چندان سخت نیست. در خاصه داستان 
این فیلم آمده است: هیچ وقت گول اسم 
و ظاهر آدم ها رو نخورید، لشکر هیتلر با 

اون عظمت، اسمش نازی بود!

انفرادی
مسعود اطیابی پس از رکوردشکنی با 
قسمت اول تگزاس، سال گذشته با سری 

پرفروش های  سوم  رتبه  فیلم  این  دوم 
گیشه 9۸ را به دست آورد. اواخر تابستان 
رضا  بازی  با  را  انفرادی،  کمدی   9۸
عطاران، مهدی هاشمی و احمد مهرانفر 
ابراهیم عامریان جلوی  تهیه کنندگی  و 
دوربین برد. باید دید این فیلم با توجه 
به ستاره هایی که دارد می تواند همانند 
تگزاس، در جدول پرفروش ها قرار بگیرد.

خط استوا
اصانی،  فرهاد  بازی  با  فیلمی 
که  صمدی  آزاده  و  انصاری  سیامک 

موفقی  و  پرفروش  فیلم های  هریک 
را در کارنامه خود دارند. خط استوا، به 
جالب  داستان  نعیمی  اصغر  کارگردانی 
اندونزی  در  و  دارد  فوتبالی  تقریبا  و 
فیلمبرداری شده است. اصانی و انصاری 
در نقش رئیس و نایب رئیس فدراسیون 
فوتبال زوج این فیلم را تشکیل می دهند 
موفقیت  از  بعد  گفت  بتوان  شاید  و 
فیلم هایي مانند خانم یایا و چهارانگشت 
که در کشورهاي آسیاي شرقي ساخته و 
فروش نسبتا خوبي داشتند، حاال این فیلم 

سومین فیلم از این سري باشد.

چپ راست
یکی از مهمترین تولیدات کمدی 
سال های اخیر به تهیه کنندگی منوچهر 
محمدی که با حضور 3 کمدین مطرح 
سینما و تلویزیون ساخته شده است فیلم 
چپ راست مي باشد. ترکیب پرستاره این 
قاسم خانی  پیمان  جوان،  رامبد  از  فیلم 
بر  عاوه   3 هر  که  سروش صحت  و 
بازیگري در کارگرداني نیز موفقیت هاي 
زیادي داشته اند گرفته تا ویشکا آسایش 
و سارا بهرامی و همچنین سابقه موفقیت 
در  فیلم  این  کارگردان  محمدی  حامد 
گیشه، نشان می دهد که با یک کمدی 
متفاوت طرف هستیم که در گیشه با اقبال 

زیادی روبرو خواهد شد.

دینامیت
کارگردانی  به  دیگر  کمدی  یک 
ابراهیم  تهیه کنندگی  و  اطیابی  مسعود 
عامریان که سال 97 جلوی دوربین رفت 
فراهم  گذشته  سال  اکرانش،  شرایط  و 
مطرح  4ستاره  دینامیت،  کمدی  نشد. 
دارد که هر یک به تنهایی می توانند عامل 
جذب مخاطب باشند، از پژمان جمشیدی 
و احمد مهرانفر تا نازنین بیاتی و محسن 
سریال  خاطر  به  روزها  این  که  کیایی 
مردم  میان  زیادی  محبوبیت  همگناه، 
پیدا کرده، هر یک می توانند در موفقیت 

این فیلم در گیشه سهم داشته باشند.
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وداع با ستاره درخشان هنر
چرا محمدعلي کشاورز یک اسطوره بود؟

محمد حسین زاده

متاسـفانه خبـر فـوت اسـتاد محمدعلـي کشـاورز در ایـن ایـام 
کـه فعالیت هـاي هنـري بـه شـدت تحت تاثیـر کرونـا قـرار گرفته انـد، 
اهالـي هنـر و همینطـور دوسـتداران ایـن عرصـه را بـه شـدت ناراحت 
و غمگیـن کـرد. اسـتاد کشـاورز یکـي از ماندگارتریـن، محبوب ترین و 
شـاخص ترین سـتارگان عرصـه فرهنـگ و هنـر کشـورمان بـود که او 
نیـز ماننـد بسـیاري دیگـر از بـزرگان ایـن عرصـه در سـال هاي پایاني 
عمـرش در انـزوا بـه سـر بـرد و گهـگاه مـورد آزار و اذیت سـودجویان 

فضـاي مجـازي هـم قـرار گرفت!
امـا بـه واقـع چطور مي شـود که یـک هنرمند تبدیل به یک سـتاره 
و سـپس اسـطوره مي شـود؟ اینکـه 10 کارگـردان برتـر تاریخ سـینمای 
ایـران، بـرای فیلمشـان و اغلـب در نقـش اصلـی از یک بازیگر اسـتفاده 
کننـد، آن بازیگـر طبعـا و حتمـا نخبـه و نابغـه اسـت. از نقش آفرینی در 
فیلـم مـادر سـاخته علـی حاتمی گرفتـه تا نقـش کارگـردان در فیلم زیر 
درختان زیتون سـاخته عباس کیارسـتمی و به اینها اضافه کنید همکاری 
بـا داریـوش مهرجویـی در آقای هالو، محمدرضا اصانی در شـطرنج باد، 
رخشـان بنی اعتمـاد در پـول خارجی، ابراهیم گلسـتان در خشـت و آینه، 
فرخ غفاری در شـب قوزی، محسـن مخملباف در ناصرالدین شـاه آکتور 
سـینما، ناصـر تقوایـی در صادق کـرده و ده ها نقش ماندگار دیگر. اسـتاد 
کشـاورز در فیلـم کیارسـتمی فرد مهربانی اسـت و در مـادر علی حاتمی، 
یـک لپمـن به معنـای مطلق کلمه، در رگبار سـاخته بهـرام بیضایی یک 
مدیر اتوکشـیده اسـت و در پدر ساالر یک دیکتاتور نامهربان و همه اینها 
را یـک نفـر بـازی کـرده و ایـن تنوع نقـش، سـتودنی اسـت و بی نظیر. 
مگر بهتر از بیضایی و کیارسـتمی و مهرجویی و گلسـتان و تقوایی میان 
فیلمسـازان تاریـخ سـینمای ایـران داریـم؟ پـس یک نـوع خصلت، یک 
نـوع اسـتعداد، یـک فن بیان درجه یـک و یک زبـان بدن عالـی می تواند 

از او بازیگـر طایی براي این فیلمسـازان بسـازد.
اسـتاد کشـاورز را در مدیومـی دیگـر ارزیابـی کنیـم... در سـریال 
دایی جـان ناپلئـون سـاخته ناصـر تقوایی که بـه نظر خیلـی از منتقدان، 
بهتریـن سـریال تاریـخ تلویزیـون ایران اسـت یا سـریال پدرسـاالر که 
خیلـی از مخاطبـان عـام، هنـوز هـم او را بـا آن شـمایل می شناسـد. 
جزئیات 2 شـخصیت با 2 ظرفیت و پتانسـیل مختلف با 2 کارگردان از 
2 نسـل و با 2 نوع مدیریت در تلویزیون کار هر بازیگري نیسـت. اینکه 
بـرای خـودت تیـپ بسـازی و مـدام از تیپ خارج شـوی، بـرای خودت 
لمپـن شـوی و بعـد تبدیل شـوی بـه یک نظامـی، نبـوغ می خواهد که 
بـا اسـتناد بـر کارنامه اسـتاد کشـاورز، میان هم نسـانش، فقـط او این 
خاصیـت را داشـت. بایـد نـوع هدایـت متنـوع بازیگـری در کارگردانان 
مختلـف را بدانیـد تـا دریابیـد چگونـه توانسـته بـود خـود را بـا آنهـا و 
جهان بینـی آنهـا انطبـاق دهـد. جهان بینی سـاده اما عمیق کیارسـتمی 
بـا نـگاه فلسـفی که مهرجویـی دارد، یا نگاهـی که بنی اعتمـاد در مقام 
یـک جامعه شـناس ظاهر می شـود یا کسـی مثل ناصـر تقوایی که یک 
دانشـگاه سـینمایی اسـت و اسـتاد داسـتانگویی فرق می کند. کشـاورز 
خـود را بـا همـه این فیلمسـازان انطباق داده و این یکـی از اصول مهم 

بازیگـری اسـت، اینکه خودتان را دسـت کارگردان بسـپارید.
حـاال اسـتاد محمدعلـی کشـاورز را بـا ایـن کارنامـه شـورانگیز 
و بی نظیـر و پرافتخـار از دسـت داده ایـم و پیام هـای تسـلیت پشـت 
سـرهم! امـا بـه گـواه یکی دوبـاری که بـا او برخـورد داشـتم، مهربانی 
بی نظیـری هـم داشـت و بـه اسـتناد کارنامـه بی حاشـیه اش، می تـوان 
او را یـک الگـو بـرای انسـان بـودن، شـریف بـودن و معتبر بـودن هم 
دانسـت و چـه حیـف که تـازه به دوران رسـیده های این روزهـا که خود 
را بازیگـر می نامنـد فقـط به فکر افزایش فالوئر در اینسـتاگرام هسـتند، 
در حالی کـه یـک سـاعت مصاحبـت و همنشـینی در کنار کشـاورزها و 
نصیریان هـا یـک مسـتر کاس بازیگـری اسـت و باید یـاد بگیرند که 
تاریـخ و زمـان قضـاوت خواهد کـرد که چه هنرمندی بودید و هسـتید، 

نـه اینسـتاگرام و دسـتمزدهای چنـد میلیاردی!
امثال محمدعلی کشاورزهایی که زنده هستند را بیشتر دریابیم.

شاید کمتر کسي فکرش مي کرد 
سالن هاي  بازگشایي  خبر  اعام  با  که 
سینما، بازهم اهالي هنر تمایلي به اکران 
فیلم هاي خود نداشته باشند! درواقع به 2 
دلیل اصلي هنوزهم تهیه کنندگان زیادي 
هستند که دوست ندارد فیلمشان در این 
شرایط اکران شود. اولین دلیل استفاده از 
ظرفیت 50درصدي سالن ها مي باشد که 
طبق پروتکل هاي بهداشتي باید رعایت 
شود و دومین دلیل هم ترس مردم از 
شیوع کرونا و شاید عدم استقبال آنها از 

رفتن به سینما...
فیلم  تهیه کننده  سالور،  ساسان 
است  مدتي  که  هایایت،  سینمایی 
فیلم او در نوبت اکران به سر مي برد در 
گفتگویي پیرامون آخرین وضعیت اکران 
فیلم سینمایی هایایت گفت: خوشبختانه 
به  برنامه ریزی ها  نهایی و  صحبت های 
خوبی پیش رفته و اقدامات اولیه جهت 
تبلیغ اکران فیلم سینمایی هایایت به 
صورت آناین صورت گرفته است، این 
اکران  چرخه  وارد  آینده  هفته  از  فیلم 

حالت  به  بازگشت  شد.  خواهد  آناین 
سینما  از  مردم  استقبال  و  سینما  قبلی 
زمان بر است، باید مردم با خیال راحت 
وارد سالن سینما شوند و بیماری کرونا 
به کمترین حد خود برسد، جامعه برای 
بازگشت به سینما امنیت بهداشتی نیازمند 
است که این اتفاق هم تنها با گذر زمان 
حاصل می شود. پیش بینی من نسبت به 
وضعیت  به  سینماها  وضعیت  بازگشت 
قبل این است که تا پایان سال باید به 
جامعه و سینما فرصت دهیم، به احتمال 
فراوان سینما در نوروز 1400 به حالت 
قبلی خود بازخواهد گشت و غیر از این 

کمی خوشبینانه است.
فیلم  همچنین  تهیه کننده  ین  ا
هم  را  حبس،  سه کام  نام  به  دیگري 
این  در جشنواره سال گذشته داشته و 
روزها آماده اکران است. او درباره شیوه 
بازگشایی سینماها با 50 درصد ظرفیت 
سالن سینما مي گوید: واقعیت امر شاید 
کار دیگری در وضعیت فعلی نمی توان 
کرد، اما در قبال کاهش نصف مخاطبان 

سینما در زمان بازگشایی اولین کسانی 
آثار  تهیه کنندگان  می شوند  متضرر  که 
بهترین  این  شک  بدون  اما  هستند. 
این  برای  طبیعتا  و  بوده  ممکن  راه 
بدون  است،  شده  فکر  بازگشایی  نوع 
سینماها  بازگشایی  نحوه  برای  شک 
طی ماه های گذشته نظرات کارشناسان 
جمع آوری شده و در نتیجه راهکار خوبی 
برای بازگشایی در نظر گرفته شده است. 
درباره زمان اکران فیلم سینمایی سه کام 
حبس هم باید بگویم که این فیلم اثری 

باید شرایطی  و  برای سالن سینماست 
مطلوب و پرمخاطب اکران شود، برای 
اکران سه کام حبس هیچ عجله ای ندارم 
و ترجیح می دهم کرونا به طور کامل از 
فیلمم  آن  از  بعد  و  ببندد  رخت  کشور 
این  است  ممکن  حال  کنم.  اکران  را 
اتفاق به سال آینده موکول شود، اما در 
هر صورت نظر من اکران این فیلم در 

شرایط کاما ایده آل است.
اعمالی  پروتکل های  درباره  وی 
کرد:  اذعان  سینماها  بازگشایی  برای 

متاسفانه سینمای کشور ابزار و امکانات 
خوبی ندارد، خود ما شاهد استقبال مردم 
از سینما ماشین بودیم، ما باید مدیوم های 
اما  کنیم،  تجربه  اکران  در  را  تازه ای 
این  امکانات  نداشتن  به دلیل  متاسفانه 
حال  در  می دهد.  رخ  سختی  به  اتفاق 
بهترین  می تواند  تابستان  فصل  حاضر 
محیط های  در  آثار  اکران  برای  زمان 
روباز است، به نظر من باید این فرصت 
را در زمانی که مردم کمتر میلی برای 
مغتنم  دارند  سینما  سالن  در  حضور 
جدی تر  را  محیطی  اکران  و  شماریم 
ماه های  طی  متاسفانه  کرونا  بگیریم. 
گذشته تمام جامعه را درگیر خود کرده 
است، امیدوارم که شرایط هرچه سریعتر 
به وضعیت عادی و سابق خود برگردد، 
سینما پیش از کرونا هم وضعیت چندان 
خوبی نداشت، اما هم اکنون در شرایطی 
برای  که  می برد  سر  به  بحرانی  کاما 
گذار از آن تنها برنامه ریزی و تصمیمات 
هوشمندانه نیاز است. من مطمئن هستم 
که بعد از پایان کرونا با صف وحشتناک 

اکران روبرو خواهیم شد، هم اکنون تعداد 
زیادی فیلم پشت صف اکران مانده اند، 
این را هم اضافه کنیم که تا پایان سال 
فیلم های کمی اکران می شوند و در عین 
حال تولید آثار هم به این صف اضافه 
می شود، نتیجه آن که نوروز سال آتی با 
صف چندصد فیلم در چرخه اکران روبرو 
بزرگی  چالش  خودش  که  بود  خواهیم 
برای سینمای سال 1400 است. درباره 
اکران سینماها نکته مهمی وجود دارد و 
آن اینکه به هیچ وجه ما نباید توپ را در 
زمین تماشاگران بیندازیم، ما نمی توانیم 
به زور مخاطب را به سالن سینما بکشانیم، 
زیرا مخاطبان در درجه اول به سامت 
خود فکر می کنند که کاما هم طبیعی 
است. نباید هیچ اجبار و تبلیغات کاذبی 
برای کشاندن مخاطبان به سالن سینما 
وجود داشته باشد، زیرا همه ما سینماگران 
مسئول  خود  جامعه  سامت  به  نسبت 
هستیم پس باید اگر مخاطبان حتی به 
سینما هم نیامدند به انتخاب آنها احترام 

بگذاریم.

باید به مخاطب سینما احترام گذاشت

ساسان سالور: تهیه کنندگان از شیوه جدید اکران فیلم ها متضرر خواهند شد


