
صدا و سیما باید بیشتر تالش کند 
تاثیر  تحت  آسیا  و  آمریکا  در  بورسی  شاخص های 
تحوالت هنگ کنگ و شیوع بیشتر کرونا با سرعت کمتری 
باال رفتند.به گزارش بلومبرگ، وزارت خزانه داری آمریکا به 
برخی از بانک های چینی به دلیل همکاری با مقامات این کشور در 
مساله هنگ کنگ هشدار داده است که در صورت تداوم این همکاری 
ها تحریم خواهند شد. چین در واکنش به اقدامات اخیر آمریکا، به 

این کشور هشدار داده است که اقدامات آمریکا در امور داخلی این 
کشور بدون پاسخ نخواهد ماند و پکن در صورت تحریم بانک هایش 
مقابله به مثل خواهد کرد.   پیشتر، مقامات آمریکایی اعالم کرده بودند 
وضعیت ویژه برای هنگ کنگ را که امتیازات تجاری مخصوصی را 

برای این منطقه در نظر می گرفت لغو خواهند کرد.
عالوه بر آمریکا، شمار دیگری از کشورهای غربی نیز موضع 

تندی علیه چین گرفته اند: جاستین تردو- نخست وزیر کانادا دستور 
تعلیق موافقت نامه استرداد مجرمان با هنگ کنگ را داده و بوریس 
جانسون- نخست وزیر انگلیس تهدید کرده است در صورت اصرار 
انگلیسی  تابعیت  کنگی  هنگ  شهروندان  به  خود،  مواضع  بر  پکن 

اعطا خواهد کرد.
صفحه 3

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت: افرادی که از روز ۱۵ 
خردادماه امسال تا ۲۹ خرداد نسبت به انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام عدالت 

خود اقدام کرده اند، می توانند وارد فرایند فروش سهم شوند.
روز گذشته خبری در فضای مجازی مبنی بر فراهم شدن امکان معامله سهام عدالت 

توسط سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند دست به دست شد.
در این خبر آمده ابود: از روز شنبه ۱۴ ) تیر ماه( زمینه تخصیص سهام عدالت به کسانی که 
دارای این سهام نبودند فراهم می شود و کسانی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند، 
ضمن مشاهده دارایی خود در پرتفوی سهام، اختیار خرید، فروش، تبدیل یا نگه داری از سهام 

خود را خواهند داشت.
صفحه 3

شرایط فروش سهام عدالت مشخص شد

نظام آموزشی آموزش و پرورش
 باید اصالح شود

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به شمار قابل توجه فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار گفت: باید نظام آموزشی 

آموزش و پرورش اصالح شود تا دانشگاه هم اصالح شود.
احمد فالحی درباره اینکه آیا هدایت تحصیلی در انتخاب رشته بچه ها موثرتر 
است یا کنکور؟ گفت: تنها کنکور نیازمند اصالح نیست بلکه نظام آموزشی نیاز به اصالح 

دارد، همچنین رویکردی که در کل جامعه وجود دارد.
وی افزود: باید دید انگیزه ها چیست که اکثر داوطلبان کنکور به سمت رشته تجربی 
و  می آید  کار  روی  دارد  چهارم  نسل  دانشگاه های  که  کنیم  فرهنگسازی  باید  می روند؟ 
سمت  به  باید  امروز  داریم.  ظرفیت  از  بیش  پزشک  است.  شده  اشباع  تئوری  دانش های 
دانش های کاربردی چون فنی برویم و نگاه ما بر توسعه دانشگاه فنی و حرفه ای باشد که 

دانشجوی ما مستقیم وارد کار شود.
وی با اشاره به شمار قابل توجه فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار گفت: باید نظام 

آموزشی آموزش و پرورش اصالح شود تا دانشگاه هم اصالح شود.
صفحه 2

مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اعالم کرد:

 به همت کارکنان متخصص مدیریت تعمیر
 تکمیل و خدمات فنی چاه ها

به شماره افتادن نفس تاالرهای پذیرایی بخاطر کرونا!
و  پذیرایی  تاالرهای  اتحادیه  رئیس 
تجهیز مجالس تهران از ورشکسته شدن بیش 
از ۶۰ درصد تاالرها در پی شیوع ویروس کرونا 
و خسارت ۵۰۰ میلیون تا چند میلیاردی به واحدهای این 
صنف خبر داد و گفت که با این وجود فعاالن این صنف 
هنوز هیچ کمکی دریافت نکردند. خسرو ابراهیمی نیا ، با 
بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا، از اسفند ماه متقاضیان 
برگزاری مراسم در تاالرها مهمانی ها را کنسل کردند و 
پول های خود را پس گرفتند، تصریح کرد: این در حالی 
است که تاالرها از پیش از پیش پرداخت ها برای حقوق 
کارکنان، هزینه های نگهداری و بازسازی تاالر استفاده 
کرده بودند و در این زمان مجبور به فروش دارایی های 

خود برای پس دادن پیش پرداخت ها شدند.
صفحه 3

معاون  راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

137 کیلومتر شیب شیروانی 
در استان مرکزی احداث و اصالح شد
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
حسین مسافرآستانه: 

تماشاخانه ها از 
سوي دولت 

حمایت نمي شوند!

5ورزش
آذری: با جان 
بازیکنانم بازی 

نمی کنم!

هنگ 7فر

پس از سرگیری اجرای نمایش ها در سالن های نمایشی از اول 
تیرماه، تماشاخانه ایرانشهر همچنان فعالیت خود را آغاز نکرده 
است. این در حالیست كه برخي از سالن ها با اجراي روزانه 
چند نمایش حاال خود را به وضعیت مطلوبي رسانده اند. حسین 
فجر شده  تئاتر  دبیر جشنواره  روزها  این  كه  مسافرآستانه 
است، یکي از اعضاي مدیریتي تماشاخانه ایرانشهر نیز مي باشد.

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان درباره مثبت اعالم شدن 
تست كرونای ۱۶ عضو این تیم با بیان اینکه در تاریخ ششم 
اسفندماه اعالم كردیم كه این لیگ را به دلیل شیوع كرونا 
تا یک عده  كنیم  بازی  باید فوتبال  آیا  كنید، گفت:  تعطیل 

بمیرند تا ببینیم چه كسی درست می گوید؟

به  نسبت  ادبی  افزایش سرقت  از  حالی  در  عابدی  كامیار 
گذشته می گوید كه معتقد است در گذشته به دلیل كمتر 
كسی  اگر  جامعه،  در  مولف  و  مترجم  باسواد،  افراد  بودن 
می خواست سرقت ادبی كند، سرقتش خیلی زود شناخته و 

انگشت نما می شد، اما حاال این طور نیست. 

سرقت ادبی
 نسبت به گذشته 

بیشتر شده 

کرونا، ترمز بورس های جهان را کشید!

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی
 مناقصه عمومی

 شهرداری نسیم شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵/99/19۲/ش مورخ 99/0۲/۲۲ شورای اسالمی شهر نسبت 
به اجرای پروژه فضای سبز فاز ۴ بوستان خلیج فارس از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص 

حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
1- موضوع مناقصه: اجرای پروژه فضای سبز فاز ۴ بوستان خلیج فارس.

۲- مبلغ اعتبار پروژه: به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
3- مدت اجرای پیمان ۲ می باشد.

۴- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع: ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهارصد میلیون ریال(.
۵- مبلغ تضمین انجام تعهدات: ۱۰ درصد مبلغ قرارداد.

۶- رتبه و رشته مورد نظر: گواهینامه صالحیت مرتبط
7- مبلغ خرید اسناد: ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۵3۹۵۲۶۸۰۰۵ بنام شهرداری نسیم شهر جهت فروش اسناد مناقصه.

۸- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
۹- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه می باشد.

* اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران- شهرستان بهارستان - نسیم شهر شهر- بلوار امام خمینی)ره( -نبش میدان هفت تیر- 
شهرداری نسیم شهر -واحد امور مالی.

چاپ نوبت اول: ۹۹/۴/۱۵
چاپ نوبت دوم: ۹۹/۴/۲۲

 قدرتعلی طالیی - شهردار نسیم شهر

آگهی
 تجدیدمناقصه عمومی

)نوبت اول(
شهرداری شهرقدس درنظردارد نسبت به اجرای جدولگذاری معابربه شرح ذیل ازطریق مناقصه عمومی وعقد پیمان با 

پیمانکار حائزصالحیت)شرکتهای دارای حداقل رتبه ۵ راه وباند(اقدام نماید.
۱-اجرای جدولگذاری معابرسطح ناحیه یک منطقه یک با برآورد اولیه ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
۲-اجرای جدولگذاری معابرسطح ناحیه یک منطقه دو با برآورد اولیه ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

به  با مراجعه  اول چاپ خواهد شد  نوبت  از  به فاصله یک هفته  نوبت دوم آگهی که  ازتاریخ چاپ  توانند ظرف مدت ۱۰روزکاری  متقاضیان می 
ارائه  امورقراردادهای شهرداری واقع در:شهرقدس،بلوارانقالب اسالمی،بلوارجمهوری،بلوارتولیدگران ساختمان مرکزی شهرداری شهرقدس،طبقه دوم با 

معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
- خرید اوراق مناقصه به مبلغ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال قابل واریز به حساب ۰۱۰۵7۰۸۲۹۸۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس

- سپرده شرکت درمناقصه معادل۵%برآورد اولیه به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبربانکی می باشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختاراست.
-هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

- متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی HSE ازاداره آموزش شهرداری میباشند.
- سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

                            روابط عمومی شهرداری شهرقدس
تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹۹/۴/۱۵
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱3۹۹/۴/۲۲

آگهی 
مزایده عمومی

شهرداری مهدیشهر در نظر دارد نسبت 
به واگذاری امور بهره برداری و نگهداری 
جایگاه CNG  از طریق مزایده عمومی به 
الشرایط   واجد  حقوقی  اشخاص  از  یکی 
واگذار نماید . لذا متقاضیان جهت دریافت 
اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی بمدت 10 
روز به دبیرخانه شهرداری مراجعه و نسبت به 

دریافت اسناد مربوطه اقدام نمایند.

سید محمد جعفر حسینی 
  شهردار مهدیشهر

علی اصغر سمیعی
آسان  اصوال  پیش بینی  بازار،  چشم انداز  به  راجع 
نیست؛ به خصوص در جایی که داده ها و اطالعات شفاف 
نیست، ولی همان طور که قبال هم گفته بودم، قیمت ها 
بهتر است که براساس تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور 

ما و کشورهای حوزه دالر تعدیل و تنظیم شود.
خوب این که چه اتفاقاتی را برای اقتصادمان مفید 
پیش بینی  را  اتفاقاتی  چه  و  است  بحث  یک  می بینیم، 

می کنیم، بحث دیگری است.
پیش بینی، احتیاج به اطالعاتی دارد که در اختیار 
این  از  که  هستند  خاصی  افراد  نیست.  عادی  آدم های 
برای  آن  از  هم  آنها  از  برخی  و  برخوردارند،  موهبت 
تحصیل سود استفاده می کنند، و به همین خاطر به آن 
رانت اطالع هم می گویند، ولی از پیش بینی که بگذاریم، 

به امید و آرزو می رسیم.
امید به چه داریم، یا آرزوی چه را داریم، هر یک 
تاکید  همیشه  که  چیزی  ولی  است،  جداگانه ای  مبحث 
کرده ام و برای هر اقتصادی الزم و حتی واجب است داشتن 
عالمت های صحیح است. اگر در یک اقتصاد عالمت ها 

صحیح باشد، آینده ای روشن در انتظارمان خواهد بود.
ببینید، اگر فرض کنیم در کشور یک کارخانه تولید 
دوچرخه داشته باشیم و فرض کنیم هر دوچرخه برای 
تولیدکننده مثال یک صد هزار تومان تمام شود، اگر ما 
اجازه دهیم که تولیدکننده مطابق اصل عرضه و تقاضا 
)مثال  قیمت  باالترین  به  را  خود  تولیدی  دوچرخه های 
واقعی  یعنی عالمت  این  بفروشد.  تومان(  میلیون  یک 
ولی اگر به بهانه های مختلف حتی خیرخواهانه و مثال 
کارخانه  فرودست  طبقه  رفاه  و  ورزش  گسترش  برای 
سازنده دوچرخه را مجبور کنیم که دوچرخه هایش را به 
قیمت خاصی )مثال ۱۲۰ هزار تومان( بفروشد. این یعنی 

عالمت اشتباه.
در  دوچرخه ها  است  ممکن  واقعی  عالمت  در 
بگیرند، ولی چون سایر  باالیی  اول قیمت خیلی  وهله 
حاصل  زیادی  سود  کار  این  که  می بینند  سرمایه داران 
می کند، آنها هم به احداث کارخانه دوچرخه سازی راغب 
می شوند و این باعث گسترش صنعت و تولید فزاینده، 
ایجاد رقابت و طبعا کاهش قیمت دوچرخه در درازمدت 
می شود، ولی اگر عالمت اشتباه بدهیم، درست است که 

در وهله اول دوچرخه ها ارزان تر فروخته می شود.
ولی همین ارزانی باعث می شود که خریداران بیشتر 
از مقدار تولید باشند و این جاست که دالالن و بنکداران 
وارد بازار شده، و شروع به خریداری و احتکار دوچرخه ها 
کرده و در بازار سیاه به قیمت باال بفروشند و در این جا 
سود اصلی به جای این که نصیب تولیدکننده شود و باعث 
اقبال سرمایه داران به تولید شود، نصیب دالالن می شود 
و سرمایه داران عالقمند می شوند که سرمایه خود را در 

راه داللی به کار اندازند.
 عالمت صحیح در همه جا، روشنگر و موجب فالح 
و صالح خواهد بود. مثال در زمان هایی قیمت ارز که باید 
تابع نرخ تورم و بهره باشد، به ضرب تزریق بیش از تقاضا 
به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده. این یعنی عالمت 
غلط و این باعث اخالل در اقتصاد و ایجاد رانت و توقف 
تولید و واردات بی رویه محصوالت بی فایده یا کم فایده 
و از بین رفتن اشتغال و گسترش بیکاری و... می شده 
یا وقتی به طور غیرواقعی نرخ بهره باال و پایین می رود 
یا هر اتفاق غیرواقعی و مصنوعی که در اقتصاد بیفتد، 
همه این ها عالمت های غلط است و بنابراین اگر بخواهیم 
بگوییم »باید« یا بگوییم »آرزو« یا بگوییم »امید« یا 
هر جمله دیگر، فقط »واقعی شدن عالمت ها« بهترین 
جایزه یا هدیه ای است که می شود به اقتصاد کشور داد.

سرمقاله

بازارها را چطور پیش بینی کنیم؟
جواد نوفرستی* 

واقعیت این است که ما از حوادث 
خواستیم  می  اگر  گیریم.  نمی  درس 
درس بگیریم بعد از فاجعه ای که برای 
ساختمان پالسکو رخ داد، انتظار این بود 
ساختمان  ایمنی  برای  برای  فکری  که 
نظیر  تجمعی  مراکز  و  بلندمرتبه  های 
درمانی  مراکز  و  ها  بیمارستان  همین 
عبرت  درس  و  نشد  اقدامی  اما  بشود. 
در  دیگر  حادثه ای  بار  این  که  نگرفتیم 
کلینیک سینااطهر رخ داد. ظاهرا گویا هیچ 
تجربه واتفاقی را جدی نمی گیریم و این 

اتفاق نیز دیر یا زود فراموش می شود.
 متاسفانه موضوع ایمنی در حساس 
قرار  توجه  مورد  نیز  ها  ساختمان  ترین 
نمی گیرد. نباید فکر کنیم که ایمنی فقط 
مربوط به دیگران است و حادثه برای ما 
بخواهید  را  راستش  داد.  نخواهد  رخ 
حوادث  از  که  تجربه ای  و  من  احساس 
قبلی داشته ام این است که مدتی پیگیر 
این حادثه می شویم و بعد هم بدون آنکه 
تغییرات خاصی در ایمنی ساختمان ها رخ 
دهد این حادثه هم فراموش می شود تا 
حادثه ای دیگر فرا برسد.قوانین در مورد 
درمانی  مراکز  استانداردهای  و  ایمنی 
قوانین چطور  این  اینکه  اما  دارد،  وجود 
و چقدر اجرا می شود محل سوال است. 
که  ساختمان  ملی  مقررات  مانند  دقیقا 
چقدر  نیست  معلوم  و  دارد  مبحث   ۲۲
اجرا می شود؟ سوال اینجاست که چطور 
حتی  که  باریک  و  تنگ  کوچه  یک  در 
پیاده شدن بیمار از خودرو نیز با چالش 

روبرو است، یک کلینیک درمانی فعالیت 
می کند، پس قبل از اینکه به سراغ قوانین 
جدید برویم باید ببینیم  همین قوانینی که 
وجود دارد چقدر به درستی اجرا می شود؟

ممکن است نتوان در زمانی کوتاه 
همه ساختمان ها را ارزیابی ایمنی کرد، 
مهمترین  از  باید  و  می توان  حداقل  اما 
مراکز  که  کنیم  شروع  ها  ساختمان 
درمانی قطعا جزو آن محسوب می شود. 
مردم انتظار دارند که بیمارستان ها جای 
ایمنی باشد،  اما چطور است که این مرکز 
درمانی به گفته مسئوالن شهرداری سه 
تا چهار بار اخطار ایمنی دریافت کرده اما 
هیچ تغیری در وضعیت ایمنی آن ایجاد 

نشده است؟
است  دادن  رخ  حال  در  که  آنچه 
که  برسد  نظر  به  اینطور  تا  شده  سبب 
برای جان انسان ها ارزش قائل نیستیم. 
منطقه  یک  در  اطهر  سینا  کلینیک 
یکی  در  نبود،  شهر  حاشیه  یا  محروم 
قرار  تهران  مناطق  گران قیمت ترین  از 
با توجه به خدماتی که  داشت و طبیعتا 
ارائه می کرد، مرکزی با مشکالت مالی 
و ... هم نبود. پس باید برای ایمنی اش 
آن هم  نتیجه  و  نشد  هزینه می شد که 
جانباختن ۱۹ نفر و مصدوم شدن چیزی 
نزدیک به همین تعداد شد. بگذریم که 
میلیاردها تومان نیز خسارت مالی به آن 
وارد شده که قطعا اگر بنا بود برای ایمنی 

هزینه شود بسیار کمتر بود.
درآمدزایی سبب  به  نگاه  متاسفانه 
هم  افراد  این  جان  برای  حتی  که  شد 

ارزش چندانی وجود نداشته باشد،  افرادی 
که در خدمت آن مجموعه بوده و برای 
حال  در  مجموعه  آن  درآمد  و  اعتبار 

فعالیت بودند.
ایمن  جامعه  انجمن  مدیرعامل 
وزارت  است  الزم  کرد:   کشورتصریح 
دیگر دستگاه  و  بهداشت  وزارت  کشور، 
ارزیابی  برای  جامع  دستورالعملی  ها 
داشته  درمانی  مراکز  جانبه  همه  ایمنی 
باشند. اینکه ما بیاییم پیام تسلیت بدهیم 
و دستور رسیدگی و برخورد با خاطیان را 
صادر کنیم خوب است اما برای جلوگیری 
از تکرار این حوادث چه کار کرده ایم؟ 
در مورد پالسکو هم که همینطور شد اما 

دیدیم که اتفاقی رخ نداد.
از زمان حادثه پالسکو تا این حادثه 
سه و سال و نیم گذشته است. چرا هیچ 
تا آتش نشانی توان  ایجاد نشد  تغییری 
و اختیاراتش بیشتر شود و صرفا به تذکر 
و  از سه سال  بعد  باید  نشود. چرا  بسنده 
نیم از حادثه پالسکو باز هم پاسخ همانی 
است که در مورد ساختمان پالسکو گفته 
شد و باید بگوییم اخطار دادیم اما کسی 

توجه نکرد؟ 
وی با بیان اینکه متاسفانه ما شاهد 
کارشناسان  و  ماموران  که  هستیم  این 
آتش نشانی حتی اجازه ورود به ساختمان 
ها را هم ندارند، گفت: مالک می تواند از 
ملکش  به  آتش نشانی  کارشناسان  ورود 
اینها نشان می دهد که  جلوگیری کند. 
ما در بخش نظارتی ضعف قانونی داریم. 
است  الزم  بدهند.  اخطار  باید  فقط  چرا 

نگاه و نظر
پرسش های بی پاسخ از انفجار کلینیک سینا اطهر

که  قانون  همان  مشابه  تا  باشد  قانونی 
مالیاتش  یا  عوارض  ساختمان  یک  اگر 
را ندهد پلمب می شود، با ساختمان های 
دریافت  نشانی  آتش  اخطار  که  ناایمن 

کرده اند برخورد شود. 
  متاسفانه در جایی که بحث پول 
قانون  در  پلمب  قدرت  است  درآمد  و 
که  جایی  در  اما  است،  شده  پیش بینی 
فقط  است،  مردم  ایمنی  و  جان  بحث 
می توان اخطار داد و امکان پلمب وجود 
مالیات  اطهر  سینا  کلینیک  اگر  ندارد. 
اجازه  تاکنون  آیا  بود،  نداده  عوارض  و 

فعالیت داشت؟
هزینه  اینکه  بر  تاکید  با  نوفرستی 
در حوزه آموزش و ایمنی، سرمایه گذاری 
هر  بنابراین  گفت:  شود،  می  محسوب 
چقدر که ما بتوانیم مراکز درمانی و دیگر 
فضاهای عمومی را به شکل امن بسازیم 
قطعا در درازمدت نتیجه مطلوبی خواهد 
داشت. هزینه کردن برای ایمنی اتالف 
سرمایه نیست، بلکه یک سرمایه گذاری 

بلند مدت است.
* مدیرعامل انجمن جامعه 
ایمن کشور

صفحه ۲
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مجلس درباره احتمال تعویق برگزاری کنکور ۹۹ 
تصمیم گیری می کند

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت که 
این هفته کمیسیون درباره تعلیق برگزاری کنکور و یا تغییر روش برگزاری آن 

تصمیم گیری می کند.
احمد نادری اظهار داشت: در پی چند هفته گذشته پیام های زیادی حاوی 
به شیوع پیک  با توجه  برگزاری کنکور  از  نگرانی کنکوری ها و خانواده هایشان 
دوم کرونا را داشتند. آنها نگران سالمت شان هستند و قرار شد در جلسه هفته 
جاری درباره تعویق کنکور و یا تغییر در نحوه برگزاری آن به یک جمع بندی 
برسیم. پیشنهادات زیادی وجود دارد که در حال بررسی آن هستیم. از جمله آنکه 
کنکور به تعویق افتد یا اینکه در فضای باز برگزار شود که نیازی به استفاده از 
در  زیادی  تاثیر  وسایل  این  باشد، چون  نداشته  وجود  وسایل سرمایشی  و  کولر 

منتشر کردن ویروس دارد.
نادری افزود: پیشنهاداتی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه کنکور در چند روز برگزار 
شود تا هم تراکم کمتر بوده و هم با برگزاری آن در فضای باز ویروس منتقل نشود.

دریافِت مالیات از عایدی سهام در اولویت نیست
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: وضع مالیات بر 
سرمایه گذاری های غیرمولد مؤثر است، اما برای مجلس دریافت مالیات از عایدی 
سهام در اولویت قرار ندارد و باید مالیات بر مواردی بسته شود که نیازهای ضروری 

مردم را تحت الشعاع قرار می دهد.
مهدی طغیانی در خصوص صحبت هایی مبنی بر بسته شدن مالیات بر عایدی 
سهام، اظهار کرد: فعال طرحی در حد پیش نویس در این خصوص مطرح است که 
هنوز وارد کمیسیون نشده است و در کل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات ضد 
سوداگری است و معمواًل عایدات حاصل از سوداگری را به نوعی مهار می کند تا 

این سرمایه ها به سمت دالل بازی نرود و به سمت تولید برود.

نظام آموزشی آموزش و پرورش باید اصالح شود
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به شمار قابل توجه فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار گفت: باید نظام آموزشی 

آموزش و پرورش اصالح شود تا دانشگاه هم اصالح شود.
احمد فالحی درباره اینکه آیا هدایت تحصیلی در انتخاب رشته بچه ها موثرتر 
است یا کنکور؟ گفت: تنها کنکور نیازمند اصالح نیست بلکه نظام آموزشی نیاز به 

اصالح دارد، همچنین رویکردی که در کل جامعه وجود دارد.
وی افزود: باید دید انگیزه ها چیست که اکثر داوطلبان کنکور به سمت رشته 
تجربی می روند؟ باید فرهنگسازی کنیم که دانشگاه های نسل چهارم دارد روی کار 
می آید و دانش های تئوری اشباع شده است. پزشک بیش از ظرفیت داریم. امروز 
باید به سمت دانش های کاربردی چون فنی برویم و نگاه ما بر توسعه دانشگاه 

فنی و حرفه ای باشد که دانشجوی ما مستقیم وارد کار شود.
وی با اشاره به شمار قابل توجه فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار گفت: 

باید نظام آموزشی آموزش و پرورش اصالح شود تا دانشگاه هم اصالح شود.
وی در واکنش به اینکه شمار شرکت کنندگان کنکور سراسری در گروه 
تجربی نسبت به کل داوطلبان، ۶۴ درصد است گفت:  یک زمانی فرهنگ سازی 
می شد دانش آموزان ما به دانش سراها می رفتد و در زمانی به سمت رشته تجربی. 
مقصر  دنبال  دهند.  می  رشته  تغییر  دوم  و  اول  ترم  که  داریم  هم  دانشجویانی 
است؛  موثر  هم  خانواده  نقش  هستیم.  آموزشی  نظام  اصالح  دنبال  نمی گردیم 
خانواده اجبار می کند و دانشجو مدرک کارشناسی گرفته بدون آنکه میل و رغبتی 

به آن داشته باشد.
ریل  و  شود  ایجاد  تحول  پرورش  و  آموزش  در  وقتی  کرد:  تاکید  فالحی 
گذاری صحیح از آموزش و پرورش انجام شود اثرش را در آموزش عالی هم می 
گذارد. کنکور سنجش علمی دقیقی نیست؛ چه طور دانش آموز نمونه دبیرستان، 
در کنکور مشکل پیدا می کند؟ نوع برگزاری کنکور مشکل دارد و باید این ریل 

گذاری را اصالح کنیم.

صدا و سیما باید بیشتر تالش کند 
رئیس جمهور گفت: از روز اول در بازگشایی مراکز تعطیل شده به خاطر ویروس 
کرونا با مردم قرار گذاشتیم گشایش ها به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی است. 
حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: توانمندی کشور 
ما این است که در این ایام کرونایی روی پای خود ایستاد. هم در مسائل بهداشتی هم 
در تولید ماسک، هم در آماده سازی کیت ها کار بزرگی شرکت های دانش بنیان و 
دانشگاه ها همزمان انجام دادند، در این مسیر فداکاری کادر درمان هم محفوظ است.

وی ادامه داد: از روز اول خدمت مردم عزیز گفتیم این ویروس میهمان ناخوانده 
است ، مدت حضورش معلوم نیست. با هوای گرم هم نمی رود. متخصصین ما گفتند 
حضورش ادامه دار است. این ویروس ناشناخته است اول پیرها را درگیر می کرد االن 

جوان ها را هم درگیر می کند. عالئمش هم دائما در حال تغییر است.
روحانی گفت: کسی نباید مبتال شدن با این بیماری را ننگ و عار بداند و اگر 

مبتال شد از دیگران پنهان کند.
روحانی در بخشی از این سخنرانی گفت: پدیده کرونا یک پدیده چند وجهی 
است و موضوع تنها موضوع درمانی و بهداشتی نیست. موضوع فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و روابط بین الملل است و بسیاری از مسایل درهم تنیده است. در داستان 
این همه  نداشتیم که  را در طول قرن گذشته  پدیده کرونا، داستانی که نظیر آن 
پیچیدگی داشته باشد و در جوامع مختلف در سایه این پدیده خطرناکی که به وجود 

آمده است و این ویروس با مسایل بسیار متعددی روبرو شدند.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی دنیا به طور متوسط در سال ۲۰۱۹،در حد  ۲.۹ 
دهم بوده است، ولی در سال ۲۰۲۰ که با این ویروس روبرو شدیم رشد اقتصادی 
منهای 3شده است که نشان می دهد این ویروس چه تحول بزرگی را متاسفانه به 
صورت منفی در اقتصاد دنیا گذاشته است.این شرایط در کشورهای پیشرفته بدتر 
است. به طوری که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ در کشورهای پیشرفته ۱.7 هم 
بوده و در سال ۲۰۲۰ پیش بینی این است که منهای ۶.۱ باشد بنابراین شما می بینید 

چه شرایطی از نظر اقتصادی به وجود آمده است.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی برای استفاده از روش های 
پیشگیرانه مقابله با کرونا گفت: صدا و سیما بیشتر باید در این زمینه تالش کند و 
کسی نباید ابتال به این بیماری را  پنهان کند. طرف نباید به آزمایشگاه بگوید که 

اگر تست من مثبت شد خواهش می کنم به کسی اطالع نده و خودم می گویم.
وی  ادامه داد: پس این کار از نظر فرهنگی در جامعه ما به یک معضل تبدیل 
شده است. من با مردی آشنا شدم که طرف در روز امتحانش روز قبل تستش مثبت 
بوده اما نگفته تا امتحان آموزش رانندگی را بدهد. خب این از نظر فرهنگی کار درستی 

نیست، هرکسی مبتال شد، باید بگوید به قرنطینه برود و ایزوله کند.
وی افزود: آزمایشگاه های ما هم موظف هستند اطالع دهند و گرنه نمی شود 
که فردی آلوده شد برود بقیه را آلوده کند لذا ما اگر می خواهیم به یک نفری نزدیک 

شویم مبنا را باید بر این بگذاریم که او مبتال به ویروس کروناست.
روحانی یادآور شد: جاهایی که معمواًل مثل رستوران ها همایش ها و تاالرهای 
پذیرایی و باشگاه های ورزشی مساجد و مصلی جزء موارد 3 و ۴ در لیست قبلی ما 
بود، جاهایی که اکنون ستاد استانی اعالم می کند که این پنج شهرستان من شرایط 
قرمز دارند و کمیته های ما نیز موافقت می کند در ستاد پنجشنبه تصویب کردیم هر 
کجا چنین وضعیتی داشت حداقل برای یک هفته ممنوعیت را اعالم کنند و اگر نیاز 

بود مجدداً برای هفته دیگر نیز ادامه دهند تا شرایط عادی شود.
وی افزود:  اگر رستورانی همه اصول و پروتکل ها را مراعات می کند، اجازه 
بدهیم کارش را ادامه دهد و اگر رستورانی مراعات نمی کند تذکر دهیم و اگر رعایت 

نکرد آنجا را برای چند روز ببندیم.
روحانی در ادامه اظهار کرد: به کمیته بهداشتی و امنیتی می گویم راجع به کسانی 

که بیماری را مخفی می کنند  طرحی بیاورند و آن را تصویب کنیم.
وی با بیان اینکه » مخفی کردن بیماری نوعی تجاوز به حقوق دیگران است 
« گفت: من که بیماری ام را مخفی می کنم و نمی گویم ؛ نسبت به خانواده، دوست، 
همکار، سایر افراد مسئولیت دارم. وقتی ابتالی خود را اطالع نمی دهم و حتی ماسک 
هم نمی زنم درست نیست. باید این فرهنگ را جا بندازیم که ماسک استفاده کنیم 

و بیماری خود را اطالع دهیم تا از بیماری عبور کنیم.

 چرا پدیده آسیب رسانی مانند قلیان بین جوانان محبوبیت دارد 
مسعود بربر

تبصره  به  اشاره  با  دخانیات  کارشناس  یک 
یک ماده ۱3 قانون جامع مبارزه با دخانیات گفت: 
عرضه قلیان و انواع محصوالت دخانی در اماکن عمومی مانند 

قهوه خانه ها ممنوع است.
آزاده نظری با اشاره به اینکه قوانین مبارزه با دخانیات 
بازدارنده  افزود: جریمه های  ادامه  مصوب سال ۸۵ است در 
اجرایی  ولی ضمانت  دارد  قوانین وجود  اجرای  خوبی جهت 
کافی برای آنها در نظر گرفته نشده است. اجرای جریمه های 
قوانین ضد دخانی نیازمند هم افزایی تمامی بخش ها است؛ 
چراکه مجری قانون به تنهایی نمی تواند در درازمدت ضامن 

اجرای این قوانین باشد.
انواع  استعمال  با  مبارزه  با  رابطه  در  داد:  ادامه  وی 
محصوالت دخانی، چند مؤلفه اصلی وجود دارد که باید مد نظر 
تصمیم گیرندگان این حوزه قرار گیرد. اول اینکه وقتی بحث 
قلیان سراها، در سطح شهر  از  به غیر  اماکن عمومی است، 
پارک های بسیاری هم داریم که در اکثر آنها، تابلوی »پارک 
بدون دخانیات« نصب شده ولی استعمال دخانیات در این محل ها 
بیش از سایر اماکن است. در این مورد به طور مثال شهرداری، 
سازمان فضای سبز و زیباسازی شهرداری، شورای شهر تهران و 
اداره سالمت می توانند همگام با نیروی انتظامی قدم های مؤثری 
بردارند چراکه پیش از این نیز، طرح تهران شهر بدون دخانیات 
و چند سال اخیر، کمپین پاد در این خصوص دستورالعمل های 
بسیاری را تدوین کرده اند که در شرایط کنونی پاندمی کرونا، 

باید از اجرای مقطعی به سمت اجرای مستمر حرکت کنند.
* ضرورت آماده سازی زیرساخت های فرهنگی

نظری با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در این خصوص 

افزود: زمانی که ما اقدام به بستن قلیان سراها می کنیم یا 
این  به  باید  استعمال آن هستیم،  اینکه در صدد ممنوعیت 
مانند  آسیب رسانی  کاالی  چرا  که  کنیم  توجه  نیز  مسئله 
قلیان در بین افراد جامعه محبوبیت دارد؟ و اگر قرار است 
مطرح  آن  برای  جایگزینی  چه  شود،  ممنوع  آن  استعمال 
اکثر نوجوانان و جوانان اعالم می کنند  است؟ به طور مثال 
کردن  پر  گزینه  بودن،  به صرفه  مقرون  به علت  قلیان،  که 

اوقات فراغت آنها است.
وی با اشاره به هزینه نسبتاً زیاد اماکن فرهنگی و ورزشی 
برای بسیاری از اقشار جامعه یادآور شد: برای رفتن به تئاتر، 

متأسفانه  ورزشی،  فضاهای  از  استفاده  یا  موسیقی  کنسرت 
هزینه زیادی باید پرداخت شود. هزینه ای که از پرداخت آن 
ممکن است از توان بسیاری از اقشار جامعه خارج باشد؛ اما اگر 
تمهیداتی در این زمینه توسط وزارت ورزش و جوانان اندیشیده 
شود، می توان تا حدودی گذراندن اوقات فراغت در قلیان سراها 
را کم رنگ کرد. همچنین می توان از کارشناسان حوزه های 
فرهنگی، هنری و اجتماعی درخواست کرد تا بسته پیشنهادی 
به جای  برخی کاالهای فرهنگی  را جهت جایگزین کردن 
قلیان در قلیان سراها ارائه کنند تا بدین وسیله بتوان جبران 
آسیب های اقتصادی وارده به این صنف را نیز مدنظر قرار داد.

* نقش رسانه های تصویری جدی گرفته شود
آزاده نظری در ادامه به لزوم اطالع رسانی و آموزش در 
این بخش اشاره کرد و افزود: رسانه های جمعی کشور اعم 
می توانند  خصوص  این  در  شنیداری  و  دیداری  مکتوب،  از 
بسیار مؤثر باشند. همانطور که در بحث بستن کمربند ایمنی، 
صرفه جویی در مصرف برق و پاکیزه نگهداشتن شهر از زباله، 
رسانه ها به خوبی عمل کرده اند، وقت آن رسیده که در این 
بخش نیز آنها با بدنه سالمت جامعه همراه باشند. به طور مثال 
رسانه های مکتوب یادداشت ها، اخبار کوتاه و گزارش های ضد 
دخانی را به صورت مستمر قلم بزنند و این حرکت فقط در 

ایام خاصی مانند هفته بدون دخانیات نباشد.
مؤثر  نقش  به  اشاره  با  دخانیات  حوزه  کارشناس  این 
صداوسیما و وزارت ارشاد ادامه داد: صدا و سیما نیز با اختصاص 
دادن تیزرهای آموزشی، فیلم و میان پرده های ضد دخانی در 
رسانه تصویری می تواند  به عنوان یک  این فرهنگ  انتقال 
با  ارشاد  باشد. همچنین وزارت  از هر رسانه دیگری  مؤثرتر 
نظارت بر روی فیلم های سینمایی و نقش استعمال دخانیات در 
برخی سکانس ها، با ایجاد تمهیداتی در این خصوص می تواند 

در عرصه فرهنگ سازی مؤثر باشد.
نظری در خاتمه تصریح کرد: به گفته سازمان جهانی 
بهداشت، مصرف دخانیات سبب تضعیف سیستم دفاعی بدن 
افراد می شود و مصرف کنندگان در صورت ابتالء به بیماری 
کرونا، بیش از سایرین در معرض خطر قرار می گیرند. بنابراین 
تحمیل  از  جلوگیری  برای  که  است  موقع  بهترین  االن 
با بیماری های مرتبط  هزینه های هنگفت سالمت در رابطه 
و  بخش ها  تمامی  کرونا،  ویروس  بخصوص  و  دخانیات  با 

سازمان های مربوطه وارد میدان عمل شوند.
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زیر نظر: علی هوشمند
ریزش معدن در گیالن غرب جان یک نفر را گرفت

این  در  معدن  ریزش  اثر  در  نفر  یک  جانباختن  از  گیالن غرب  فرماندار 
شهرستان خبر داد.

کوروش محمودیان از ریزش یک معدن در شهرستان گیالنغرب خبر داد و 
اظهار داشت: این حادثه حوالی ساعت ۱3 و 3۰ دقیقه روز جمعه اتفااق افتاد بر اثر 
گازگرفتگی  ناشی از  ریزش معدن یک نفر جان باخت و از بین هفت نفری که در 
داخل معدن مشغول کار بودند و به بیرون منتقل شدند حال یک نفر نامساعد است.

کارگر افغان در استخر کشاورزی غرق شد
استخر کشاورزی  در  نامعلومی  دلیل  به  افغانستان  تبعه کشور  کارگر  یک 
از ۲۰ ساعت جستجو  نشانی شاهرود پس  آتش  غواصان سازمان  و  غرق شد 

پیکر وی را پیدا کردند.
کارگر متوفی که در یک مجموعه دامداری و کشاورزی در روستای دیزج 
در جنوب شهرستان شاهرود کار می کرد، ظهر روز جمعه پیکرش توسط آتش 

نشانی شاهرود پیدا شد.

25 مصدوم و سه کشته بر اثر تصادف اتوبوس و مینی بوس 
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از تصادف مرگبار 

اتوبوس و مینی بوس در اتوبان ساوه خبر داد.
محمدباقر محمدی گفت:  دو دستگاه اتوبوس و مینی بوس در اتوبان ساوه، 
که حدفاصل شهرک صنعتی مامونیه و شهر مامونیه در حال حرکت بودند تصادف 
کردند که متاسفانه سه نفر جان باختند و ۲۵ نفر نیز دچار مصدومیت شدند  که 

به مراکز درمانی انتقال یافتند.

ریزش مرگبار آوار در شهرقدس
معاون فنی و عملیات اورژانس تهران از مرگ مردی میانسال درپی ریزش 

آوار در شهرقدس خبر داد.
سیدرضا معتمدی گفت: این حادثه  بر اثر ریزش آوار در یک ساختمان قدیمی 
در حال تخریب  اتفاق افتاد و دو نفر مصدوم شدند که متاسفانه یکی از آنان که 

مردی حدودا ۴۰ ساله بود، جان  باخت.

رئیس پزشکی قانونی دشتستان بر اثر کرونا جان باخت
شهرستان  قانونی  پزشکی  رئیس  و  عمومی  پزشک  خلیلی،  خضر  دکتر 
بستری  و  بیماری  دوره  یک  طی  از  پس  و  کرونا  به  ابتال  اثر  بر  دشتستان 

درگذشت.
روستای  اهالی  از  و  فروردین ۱33۶  متولد  پزشک عمومی  مرحوم خلیلی 
بوالخیر شهرستان تنگستان از توابع استان بوشهر بود که به مدت 3۵ سال در 

شهرستان دشتستان و شهر برازجان به خدمت اشتغال داشت.
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انحصار مخابرات در حوزه فیبر نوری
 و VDSL پایان یافته است؟

و  نوری  فیبر  برپایه ی  خانگی  اینترنت  در حوزه ی  آیا سرویس دهی 
پیش  روی  موانعی  انحصار مخابرات خارج  شده  است؟ چه  از   VDSL

شرکت ها در راه اندازی اینترنت پرسرعت قرار دارد؟
از سال ۱3۸۵، روند خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران با مصوبه ی 
هیئت وزیران آغاز و در سال ۱3۸7، عمال نهایی شد؛ اما در سال های قبل از 
نهایی شدن خصوصی سازی، شرکت مخابرات ایران به عنوان سازمان دولتی 
وظیفه ی توسعه ی زیرساخت مبتنی بر فیبر نوری را برعهده داشت. پس از 
خصوصی سازی و ارائه ی اینترنت پرسرعت ADSL در ایران و ورود شرکت های 
خصوصی به این بازار، مشخص شد شرکت مخابرات ایران که به شرکتی خصوصی 

تبدیل شده بود، انحصار زیرساخت مهمی را دراختیار دارد: فیبر نوری.
در سال های پس از خصوصی سازی، انحصار مخابرات در بستر فیبر 
نوری و VDSL محل مناقشه بود؛ به همین دلیل، از سال ۱3۹۴ رگوالتوری 
مجوز FCP را برای شرکت هایی صادر کرد که در پی ورود به این حوزه 
به گزارش  بودند.  جدید  فناوری های  مبتنی بر  اینترنت  سرویس  ارائه ی  و 
رگوالتوری، پروانه ی FCP از سال ۱3۹۴ به شرکت های دارنده ی این پروانه 
اجازه می داد برای مقابله با انحصار شرکت مخابرات درزمینه ی زیرساخت  های 
شبکه، براساس تکنولوژی فیبر نوری شبکه ایجاد کنند. باوجوداین، اخذ مجوز 
FCP نیز نتوانست کلیدی برای حل این مشکل باشد؛ هرچند شرکت ها 
شرکت  بودند.  کرده  هنگفتی  سرمایه گذاری  مجوز  این  دریافت  ازای  در 
مخابرات همچنان بر انحصار خود اصرار می ورزید و اجازه ی شبکه سازی 
به دیگر شرکت های حوزه ی ارتباطی نمی داد. البته تعداد شرکت های دارای 
مجوز درکنار پراکندگی سرمایه های بخش خصوصی را نیز باید مانعی برای 

فعالیت شرکت های خصوصی خواند. 
انحصار مخابرات؛ دلیل افت کیفیت و سرعت اینترنت

موضوعی که در سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در صحن 
علنی مجلس مطرح  شد، کاهش  کیفیت و سرعت اینترنت در زمان شیوع 
ویروس کرونا و خانه نشینی مردم بود. به گفته ی سیدمحمدجواد آذری جهرمی، 
دلیل افت کیفیت اینترنت روند نادرست خصوصی سازی مخابرات و تداوم 
انحصار آن بوده که موجب ارتقا و توسعه  نیافتن خدمات حوزه ی اینترنت ثابت 
شده  است.وزیر ارتباطات گفت بحث واگذاری کانال های زیرزمینی و سیم 
مسی همچنان باید اصالح شود تا راه برای فعالیت بخش خصوصی باز شود. 
همچنین در مبحث توسعه ی شبکه ی ارتباطی درون استانی، یا باید مجوز داده 
شود که دولت ورود کند یا راه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بازشود.

به گفته ی وزیر ارتباطات، تکیه ی صرف بر شرکت مخابرات ایران اشتباه 
است و باید این بار مسئولیت را تقسیم کنیم. او از شرکت مخابرات می خواهد 
برای ارائه ی خدمت بهتر به مردم وارد گود رقابت شود. آذری جهرمی پایان 
واقعی انحصار مخابرات را با دخالت مجلس شورای اسالمی عملی دانست 
و گفت تالش ها در این زمینه در دولت قبلی موفق نبوده اند. وزیر ارتباطات 

و فناوری اطالعات معتقد است:
با حل این مشکل، دیگر بخش خصوصی هم به پول دولت نیاز ندارد 
و نمی توان بر سر راه آن ها مانع ایجاد کرد و گفت پیش بروید. یکی از موانع 
مخابرات این است که انحصار ذاتی دارد و اجازه نمی دهد شبکه پیش برود. 
کانال زیرزمینی را واگذار کرده ایم؛ در صورتی که این کانال جزو انفال عمومی 
محسوب می شود. ذیل خیابان مربوط به کسی نیست که دولت واگذار می کند؛ 
اما در خصوصی سازی واگذار شده است؛ بنابراین، ابتدا باید این را برگردانند 

تا مسئله حل شود.
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شرط تحصیل مشموالن کنکوری که معافیت شان تمام شده 
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد آن دسته 
از مشموالن متقاضی شرکت در کنکور که معافیت تحصیلی و فرجه  یکساله شان 
برای تحصیل به پایان رسیده باید پس از کنکور خود را برای اعزام به سربازی 

معرفی کنند اما با آغاز کالس های درسی از خدمت ترخیص خواهند شد.  
امیر دریادار غالمرضا رحیمی پور گفت: ستادکل نیروهای مسلح در راستای 
حمایت از متقاضیان شرکت در کنکور ، برای آن دسته از مشموالن دارای مدرک 
دیپلم که تحصیل خود را در سال ۹۸ به اتمام رسانده اند و مهلت یکساله شان نیز 
برای اعزام به سربازی به پایان رسیده است، این امکان را فراهم کرد تا بتوانند در 
کنکور سال ۹۹ هم شرکت کنند، اما باید ظرف حداکثر یک هفته پس از شرکت 
در کنکور با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود 

و اعزام به سربازی اقدام کنند. 
وی ادامه داد:  بنابراین این دسته از افراد نباید تا زمان اعالم نتایج کنکور صبر 
کنند و حتما باید یک هفته پس از برگزاری کنکور به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه 
کنند، درغیر اینصورت مشمول غایب محسوب خواهند شد و در صورت قبولی در 

دانشگاه نیز نمی توانند وارد دانشگاه شوند.

رحیمی پور تصریح کرد:  برای جلوگیری از این مشکل الزم است که 
مشموالن وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند. این افراد هیچ نگرانی نداشته 
باشند چرا که در صورت قبولی در دانشگاه امکان ترخیص آنان وجود دارد 
و به محض آغاز کالس های درس نیز این افراد از سربازی ترخیص شده و 

می توانند وارد کالس های درس شوند.
درباره  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
اینکه آیا این افراد پس از اتمام تحصیل دوباره باید مراحل آموزشی را از 
اول طی کنند یا خیر به ایسنا گفت:  اینطور نیست و دیگر نیازی به اعزام 
این  سربازی  دوره  در  شده  مدت طی  همچنین  نیست.  آموزشی  دوره  به 
افراد نیز ذخیره شده و پس از اعزام مجدد این مدت کسر خواهد شد. به 
عنوان مثال اگر فردی سه ماه از خدمت خود را سپری کرده و سپس وارد 
دانشگاه شده باشد، پس از اعزام دوباره به سربازی این مدت از کل مدت 

خدمتش کسر خواهد شد.

مدت آموزش سربازی تا اطالع ثانوی یک ماه است
ثانوی مدت  تا اطالع  ناجا اعالم کرد:  رئیس سازمان وظیفه عمومی 

آموزش سربازی یک ماه است.
سردار تقی مهری افزود: با توجه به ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح، مدت 
آموزش رزم مقدماتی سربازان به علت تشدید شیوع ویروس کرونا و نیاز به 
رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی و حفظ سالمتی سربازان عزیز، با یک 
ماه کاهش،کماکان تا اطالع ثانوی  به صورت یک ماهه استمرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: هر گونه تصمیم گیری در خصوص تغییر مدت زمان 
این دوره به شرایط تداوم شیوع این بیماری در  آینده بستگی داشته و در 

زمان مقرر تعیین تکلیف و اطالع رسانی می شود .

امور  مشاوره،  مدیرکل 
بر  ا بر در  قبت  مرا و  تربیتی 
وزارت  اجتماعی  آسیب های 
آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال برای 
قابل  مشاوره  استخدامی  ردیف  بار  اولین 
توجهی اختصاص یافت و نزدیک به ۲۴3۰ 
مجوز دریافت کرده ایم، گفت: باید حداقل 
ساالنه دو سه هزار نیروی مشاور جذب می 
کردیم این در حالی است که حدود ۱۰ سال 

است چنین استخدامی نداشتیم.
هر  اینکه  بیان  با  شکوهی  مسعود 
فردی در زندگی چند انتخاب مهم دارد که 
انتخاب  اثرگذار،  انتخاب های  این  از  یکی 
انتخاب  اگر  گفت:  است  تحصیلی  رشته 
رشته درست انجام شود در انتخاب شغل و 
آینده فرد تاثیر بسزایی خواهد داشت. اکنون 
هدایت تحصیلی در پایه نهم انجام می شود.

اول  سال   ۹ در  اینکه  درباره  وی 
تحصیلی  هدایت  نام  به  چیزی  تحصیل 
داریم یا خیر؟ گفت: در سندتحول بنیادین 
و آیین نامه شواری عالی آموزش و پرورش 
تاکید شده است که هدایت تحصیلی یک 
ابتدایی  از دوره  باید  امر فرایندی است که 
شروع  شود و تا پایان تحصیل در متوسطه 
آیا  اینکه  اما  باشد.  داشته  ادامه  هم  دوم 
مقتضیات به ما این اجازه را می دهد که در 
زمینه مشاوره تحصیلی و شغلی اقدام موثر 
و جدی را انجام دهیم بحث دیگری است 

که تا کنون محقق نشده است.
یک  کامنت  به  واکنش  در  شکوهی 
مخاطب دانش آموز مبنی بر اینکه » تا سال 
نهم هیچ کاری در زمینه هدایت تحصیلی 
برای ما انجام نشده است« گفت: این موضوع 
را تایید نمی کنم. از اردیبهشت سال ۱3۸۵ 
آیین نامه جدید هدایت تحصیلی در شورای 

عالی آموزش و پرورش مصوب و ابالغ شد و 
ما کارهدایت تحصیلی را بر اساس آن انجام 
با  ابتدایی طرح شهاب  می دهیم. در مقطع 
جهوری  ریاست  علمی  معاونت  همکاری 

توسط مرکز سمپاد انجام می شود.
وی با بیان اینکه برای دانش آموزان 
غربالگری  نوع  دو  هفتم  پایه  به  ورود  با 
آزمون،  یک  کرد:  اظهار  می شود،  انجام 
آزمون سالمت روان است و در پایه هشتم 
البته  داریم.  را  رغبت  آزمون  نیز  نهم  و 
و  ندارد  الزام  هفتم  پایه  در  آزمون  این 

داوطلبانه است.
به گفته وی، آزمون سالمت روان را 
سال گذشته برای هر سه پایه هفتم، هشتم 
و نهم انجام دادیم اما آزمون توانایی و رغبت 
را در پایه های هشتم و نهم در شش مقیاس 

و 3۲ خرده مقیاس اجرا می کنیم.
استعداد،  توانایی،  داد:  ادامه  شکوهی 
سنجش  رغبت  و  شخصیتی  های  ویژگی 
بر اساس آن مشاوره تحصیلی  می شود و 
برای انتخاب رشته به دانش آموزان می دهیم.

وی با بیان اینکه سندتحول بنیادین به 
عنوان نقشه راه آموزش و پرورش انتخاب 
شده اما تمهیدات و استلزامات آن را فراهم 
نکرده ایم گفت: تقریبا بیش از دوسال است 
که اساتید برجسته دانشگاه و کارشناسان زبده 
را دعوت و پیش نویس نظام جامع راهنمایی 
و مشاوره را طراحی کرده ایم که بخش زیادی 
از مشکالت پیش روی هدایت تحصیلی با 
تصویب این سند می تواند حل شود. اکنون 
تخصصی  های  کمیسیون  در  طرح  این 
شورای عالی تصویب شده و منتظر جلسه 

صحن علنی هستیم.
راهنمایی  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
بخش  دارد.  وجود  تشتتی  یک  مشاوره  و 

های مختلف فعالیت های مختلفی را انجام 
میدهند مثال طرح شهاب به صورت پایلوت 
سمپاد  مرکز  توسط  مدارس  از  بخشی  در 
اجرا میشود؛ یک بخشی را سازمان آموزش 
و پرورش استثنایی انجام می دهد و سنجش 
بدو ورود می کند و بخش های دیگر هم 

اقداماتی از این دست انجام می دهند.
شکوهی در پاسخ به اینکه چه زمانی 
شاهد آن خواهیم بود که بعد از دبستان یک 
سند و یا شناسنامه دست بچه ها بدهیم که 
در آن استعدادهای وی قید شده باشد؟ گفت: 
نقطه مطلوب ما با مقدوراتمان فاصله دارد. 
ما وظیفه داریم اگر این سند را آماده کردیم 
زمینه های  باید  ببینیم.  را  موارد  این  همه 
شناسایی استعدادها را از دوره ابتدایی ببینیم 
مشاوره  و  راهنمایی  جامع  سند  در  اینها  و 

پیش بینی شده است.
یک  آموز  دانش   ۱۵ هر  ازای  به   *

ساعت مشاوره در هفته داریم
شکوهی با بیان اینکه در حال حاضر به 
ازای هر ۱۵ دانش آموز یک ساعت مشاوره 
در هفته داریم گفت: به عبارتی به ازای هر 
3۶۰ دانش آموز یک نیروی مشاور داریم.   
برای اجرای همین نظام جامع راهنمایی و 
مشاوره به ۴۰ هزار مشاور نیاز داریم که این 

رقم اکنون ۱3۰۰۰ مشاور است.
وی افزود: امسال برای اولین بار ردیف 
قابل توجهی اختصاص  استخدامی مشاوره 
دریافت  مجوز   ۲۴3۰ به  نزدیک  و  یافت 
هزار   3  ،۲ ساالنه  حداقل  باید  ایم.  کرده 
است  اما حدود ۱۰ سال  گرفتیم.  نیرو می 
نداشتیم. تقریبا رشته  که چنین استخدامی 
مشاوره در دانشگاه فرهنگیان تعطیل شده 
بود و استخدام نیروی مشاور هم نداشتیم. 
آنکه وزارت علوم هم رشته مشاوره  جالب 
با  که  بود  کرده  تعطیل  ها  دانشگاه  در  را 

انتخاب رشته مناسب، بر شغل و آینده جوانان تاثیر دارد 
مجدد  مشاوره  رشته  متعدد،  های  پیگیری 
نامه  و  همکاران  پیگیری  کرد.  پیدا  ادامه 
عالی  شورای  به  آنها   مفصل  و  طوالنی 
پیگیری  و  انقالب فرهنگی و وزارت علوم 
های سازمان روانشناسی و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام کمک کرد تا رشته کارشناسی 

مشاوره برگردد.
شکوهی با بیان اینکه شمار کسانی که 
تغییر رشته  اجرای هدایت تحصیلی  از  بعد 
به گذشته کمتر شده است  اند نسبت  داده 
هدایت  کنیم  می  تالش  اکنون  ما  گفت: 
تحصیلی نقطه ای انجام نگیرد و فرایندی 
باشد و حداقل در متوسطه اول به طور جدی 
آن را ببینیم. نمرات دانش آموزان و عملکرد 
تحصیلی را بررسی می کنیم و نمرات هفتم، 

هشتم و نهم مالک عمل قرار می گیرد.
وی افزود: تکلیف قانونی که در برنامه 
پنج ساله توسعه نیزبرعهده ما گذاشته این 
است که ۴۸ درصد دانش آموزان ما به رشته 
فنی و حرفه ای و کاردانش و ۵۲ درصد به 

رشته های نظری بروند.
درراستای  اینکه  بیان  با  شکوهی 
هدایت تحصیلی برای همه مدیران متوسطه 
اول دوره آموزشی گذاشتیم و برای مشاوران 
هم دوره های مختلف برگزار و مشاوران را 
ملزم کردیم در طول سال تحصیلی حداقل 
دو جلسه گروهی برای اولیا ترتیب دهند و 

حداقل یک مشاوره ۴۵ دقیقه ای برای دانش 
آموز و ولی دانش آموز داشته باشند گفت: 
مشاورما ملزم است با همه محدودیت های 

ساعتی خدمات ارائه دهد.
شکوهی افزود: واقع قضیه این است 
که امکانات ما به ویژه در هنرستان های فنی 
بسیار کم است. تعداد متقاضیان تحصیل در 
هنرستان های فنی بیش از ظرفیت است. 
با تبلیغات و اطالع رسانی ها عالقه مندی 
اکنون   است.  کم  ظرفیت  ولی  شده  بیشتر 
3۱ درصد دانش آموزان را در فنی و حرفه 
 ۴۸ نُرم  تا  فاصله  و  داریم  کاردانش  و  ای 

درصد زیاد است.
تابع  انتخاب رشته  اینکه  بیان  با  وی 
چندین مولفه است گفت: از یک سو برخی 
خانواده ها می خواهند آرزوها و ناکامی های 
خود را ازطریق فرزندشان جبران کنند. تاثیر 
عالقه  شخصیتی،  های  ویژگی  همساالن، 
خود فرد هم دخیل است. عالوه براین اگر 
فرض کنیم  در آموزش و پرورش همه این 
آموز  دانش  و  دادیم  انجام  دقیق  را  کارها 
رشته اش را مطابق عالیقش انتخاب کرد، 
در مرحله بعدی وی به فرصت های شغلی 
نگاه می کند. ثبت نام در کنکور هم اصال 
الزامی به رشته تحصیلی دوره دبیرستان ندارد 
و فرد می تواند در گروههای آموزشی دیگر 

هم شرکت کند.
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رئیس اتحادیه تاالرهای 
مجالس  تجهیز  و  پذیرایی 
شدن  ورشکسته  از  تهران 
بیش از ۶۰ درصد تاالرها در پی شیوع 
ویروس کرونا و خسارت ۵۰۰ میلیون تا 
چند میلیاردی به واحدهای این صنف 
خبر داد و گفت که با این وجود فعاالن 
دریافت  کمکی  هیچ  هنوز  صنف  این 

نکردند.
خسرو ابراهیمی نیا ، با بیان اینکه 
ماه  اسفند  از  کرونا،  ویروس  شیوع  با 
تاالرها  در  مراسم  برگزاری  متقاضیان 
مهمانی ها را کنسل کردند و پول های 
این  را پس گرفتند، تصریح کرد:  خود 
از  پیش  از  تاالرها  که  است  حالی  در 
پیش پرداخت ها برای حقوق کارکنان، 
تاالر  بازسازی  و  نگهداری  هزینه های 
زمان  این  در  و  بودند  کرده  استفاده 
مجبور به فروش دارایی های خود برای 

پس دادن پیش پرداخت ها شدند.
وی با بیان اینکه حدود شش ماه 
متحمل  تعطیلی  وجود  با  تاالرها  که 
هزینه های نگهداری واحدهای صنفی، 
موارد  و  کارگری  هزینه های  و  اجاره 
دیگر هستند، گفت: اجاره تاالرها از ۵۰ 
میلیون تومان تا حدود چند صد میلیون 
تومان است و تاالرها طی این پنج ماه 
۵۰۰ میلیون تا چند میلیارد تومان ضرر 
هنوز  شرایط  همه  وجود  با  اما  کردند، 

واحدهای صنفی هیچ کمکی از دولت 
دریافت نکردند و سازمان امور مالیاتی و 
تامین اجتماعی نیز معافیتی برای تاالرها 

در نظر نگرفته اند.
ابراهیمی نیا در ادامه از ورشکسته 
تاالرهای  درصد   ۶۰ از  بیش  شدن 
اینکه سایر  بیان  با  و  پذیرایی خبر داد 
واحدها نیز نفس های آخر را می کشند، 
گفت: تسهیالت ۱۲ میلیون تومانی برای 
تاالرهای پذیرایی مناسب نیست، چرا که 
اگر یک تاالر پذیرایی هفت کارگر هم 
داشته باشد با متوسط حقوق سه میلیون 
تومان فقط هزینه ماهانه کارگران ۲۱ 

میلیون تومان است.
اتحادیه تاالرهای پذیرایی  رئیس 
این  بیان  با  تهران  مجالس  تجهیز  و 

می شود  باعث  تاالرها  تعطیلی  که 
غیر  صورت  به  را  خود  مجالس  افراد 
غیر  مراکز  در  و  اصولی  و  بهداشتی 
قانونی مثل باغ ها برگزار کنند، تصریح 
تاالرها  که  است  حالی  در  این  کرد: 
متخصص برگزاری مجالس و قادر به 
رعایت  و  اجتماعی  فاصله گذاری  حفظ 

پروتکل های بهداشتی هستند.
پیشنهاداتی برای جبران خسارات 

تاالرداران
اینکه  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
که  مهمانانی  تعداد  نیست  بهتر  آیا 
آن ها  از  پذیرایی  به  مجاز  تاالرها 
سالمت  گفت:  شود،  محدودتر  هستند 
مردم برای ما در راس هرم و در کنار 
است.  تاالرداران هم مهم  آن معیشت 

بنابراین هر پروتکلی که ستاد ملی کرونا 
از ظدفیت  استفاده  با  حتما  کند  تعیین 

تیم های بازرسی اجرا خواهد شد.
ابراهیمی نیا در پایان پیشنهاد کرد 
که برای جبران خسارت وارد شده به این 
صنف دولت حقوق سه ماهه نیروی کار 
تاالرها را پرداخت کند و تخفیف ویژه ای 
نظر  در  آنها  برای  مالیات  در خصوص 
بگیرد. همچنین تسهیالت نقدی برای 
این صنف بر اساس هزینه های آنها در 
باشد که  میزانی  به  و  نظر گرفته شود 

تاالرها قابلیت احیا پیدا کنند.
فاصله گذاری  اجرای طرح  پی  در 
هوشمند از اواخر اسفندماه، ابتدا فعالیت 
واحدهای صنفی و بعد سایر واحدهای 
طبق  و  شد  آغاز  تدریج  به  صنفی 
مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا تاالرها نیز 
در مناطقی که در وضعیت قرمز شیوع 
ویروس کرونا نیستند با نصف ظرفیت 
باید  تاالرها  پرسنل  البته  است.  مجاز 
کنند،  استفاده  دستکش  و  ماسک  از 
آشپزخانه ضدعفونی  و  سالن ها  فضای 
شود و فاصله گذاری اجتماعی در این 
مکان ها رعایت شود. همچنین مقرر شده 
مصرف  یکبار  ظروف  از  حتی االمکان 
استفاده شود و پذیرایی به شکل سلف 
سرویس انجام نشود. همچنین با استفاده 
بالینی  معاینه  یک  تب سنج  دستگاه  از 

معمولی از مهمانان انجام خواهد شد.

شناسایی خانه های خالی از سکنه 
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: مطمئنا با ورود 
دیتا به سامانه امالک از ماه آینده می توان شاهد آغاز 

شناسایی خانه های خالی از سکنه باشیم.
بانک مسکن- پایگاه خبری  به گزارش خبرنگار 

هیبنا، روزهای سخت و دشوار بخش مسکن این روزها 
به نوعی خود را با گزارش های نه چندان مناسب رشد 

قیمت نشان می دهد. ورود دولت و تاکید بر ساماندهی بازار مسکن این نوید را 
می دهد که روزهای خوب بخش مسکن در راه است. یکی از اقدامات مناسب 
دولت در ساماندهی بخش مسکن رونمایی از سامانه امالک بود که در بهمن ماه 
سال گذشته توسط محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی انجام شد. کارشناسان 
بر این باور هستند که قطعا با بارگزاری دیتاها توسط دستگاه ها و سازمان ها 
در سامانه امالک و آغاز شناسایی واحدهای خالی از سکنه می توان به آغاز اخذ 

مالیات از خانه های خالی از سکنه که سالهاست مغفول مانده است امیدوار شد.
وجود ۲،۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور که ۵۰۰ هزار واحد 
آن مربوط به تهران است این امیدواری را نزد تمام ذینفعان بیشتر می کند که با 
آغاز اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه ورود حتی 3۰ درصد این واحدهای 

مسکونی می تواند تعادل خوبی در بازار مسکن ایجاد کند.
افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار هیبنا 
معتقد است که شناسایی واحدهای خالی از سکنه و اخذ مالیات انقالب قیمت 

مسکن را در پی خواهد داشت.
*تثبیت قیمت مسکن با سیاست مکمل تعیین سقف اجاره بها و اخذ مالیات 

بر خانه های خالی
او با اشاره به اینکه مصوبه اخیر دولت و ستاد کرونا در تعیین سقف اجاره بها 
در کنار اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه موفق تر خواهد بود گفت: سیاست 
مکمل تعیین سقف اجاره بها و اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه می تواند 
عالوه بر تثبیت قیمت مسکن موجب تعادل نرخ اجاره بها در بازار مسکن شود. 
پس نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که با توجه به رونمایی از 
سامانه امالک به نظر می رسد از ماه آینده بتوانیم شاهد اخذ مالیات از واحدهای 

خالی از سکنه باشیم.
پروین پور با تاکید بر اینکه امیدواریم از ماه آینده دیتاهای سازمان ها و 
دستگاه های دولتی در سامانه امالک بارگزاری شود تاکید کرد: اگر طبق وعده 
مقامات ارشد سامانه امالک از ماه آینده آغاز به کار کند قطعا می تواند اقدامی 
مثبت در بازار مسکن باشد. پس برای موفقیت در ثبات بازار مسکن نیازمند سیاست 
های بلند مدت هستیم و نمی توانیم با سیاست های مقطعی برای بازار مسکن 

یک بازار با ثبات ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه البته بازار مسکن از سایر بازارهای موازی نیز تاثیر می گیرد 
گفت: اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه قیمت مسکن و اجاره بها را تعدیل 
خواهد کرد بنابراین باید مصوبه دولت برای تعیین سقف اجاره بها را به فال نیک 
گرفت اما باید در کنار این اقدام نیز برنامه ای داشته باشیم که مالکان را به عرضه 

مسکن در بازار نیز ترغیب کند.
پروین پور با اشاره به اینکه بارها گفته ام که التهاب بازار مسکن ناشی از 
سوداگری است گفت: بازار مسکن و زمین بدون اعمال حاکمیت دولت سروسامان 

نمی گیرد و باید اجاره داری حرفه ای برای کنترل اجاره بها نیز راه اندازی شود.
*کاهش ۲۰ تا 3۰ درصدی قیمت مسکن با اجرای اخذ مالیات از خانه 

های خالی از سکنه
پروین پور با اشاره به اینکه در تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه 
داریم که عمدتا در مناطق باالی شهر احداث شده اند اظهار داشت: از اظهارات 
اکثر نمایندگان مجلس یازدهم این طور بر می آید که نمایندگان مجلس نیز برای 
ساماندهی بخش مسکن جدی هستند و اتفاقا بر روی اخذ مالیات و راه اندازی 
سامانه امالک اصرار دارند. پس اگر این اتفاق رخ دهد می توانیم به کاهش ۲۰ 

تا 3۰ درصدی قیمت مسکن امیدوار باشیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: قطعا به محض اعالم اینکه این 
اقدام آغاز خواهد شد و سامانه امالک آغاز به کار کرده است از لحاظ روانی می 

تواند بر قیمت مسکن تاثیر خوبی داشته باشد.

شرایط فروش سهام عدالت مشخص شد
سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت: افرادی که از روز ۱۵ 
خردادماه امسال تا ۲۹ خرداد نسبت به انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام عدالت 

خود اقدام کرده اند، می توانند وارد فرایند فروش سهم شوند.
روز گذشته خبری در فضای مجازی مبنی بر فراهم شدن امکان معامله سهام 
عدالت توسط سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند دست به دست شد.

در این خبر آمده ابود: از روز شنبه ۱۴ ) تیر ماه( زمینه تخصیص سهام عدالت 
به کسانی که دارای این سهام نبودند فراهم می شود و کسانی که روش مدیریت 
مستقیم را انتخاب کرده اند، ضمن مشاهده دارایی خود در پرتفوی سهام، اختیار 

خرید، فروش، تبدیل یا نگه داری از سهام خود را خواهند داشت.
در راستای این خبر منتشر شده، »حسین فهیمی«، سخنگوی ستاد راهبری 
آزادسازی سهام عدالت به شفاف سازی در خصوص برخی از ابهامات فروش سهام 
عدالت پرداخته و گفت: افرادی که از روز ۱۵ خردادماه امسال تا ۲۹ خرداد نسبت 
به انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام عدالت خود اقدام کرده اند، می توانند وارد 

فرایند فروش سهم شوند.
وی ادامه داد: کارگزاران براساس شرایط بازار و وضعیت سهم، سهام این  
افراد را در بورس یا فرابورس به فروش می رسانند و پول را در روزهای آینده به 

حساب شبای آنها واریز خواهند کرد.
علت تاخیر در فروش سهام عدالت

فهیمی در خصوص دالیل تاخیر در فروش سهام سهامداران عدالت افزود: 
واقعیت این است که اطالعات این افراد جدید روز جمعه گذشته در اختیار شرکت 
سپرده گذاری مرکزی قرار گرفت و از روز شنبه اطالعات آنها بروز رسانی و در 

اختیار کارگزاران قرار گرفت.
وی درباره افرادی که قبل از ۱۵ خردادماه گذشته فرم های فروش سهام 
عدالت خود را تکمیل کرده اما هنوز وجهی دریافت نکرده اند، تاکید کرد: افرادی 
که شماره شبای حساب بانکی آنها صحیح، مورد تایید بانک مرکزی و فعال بوده 
و شماره تلفن همراهشان نیز به نام خود فرد بوده است، تمام وجه را در روزهای 
اول آزادسازی سهام عدالت دریافت کرده اند.فهیمی با بیان اینکه براساس مصوبه 
شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مشموالن سهام عدالت با ارائه شماره حساب 
شبای معتبر و فعال و تلفن همراه به نام خود از فرایند شناسایی مشتری نزد بازار 
سرمایه )ثبت نام در سجام، احرازهویت سجام، ارائه مدرارک و پرداخت هزینه ...( 
معاف شدند، افزود: تعدادی از افراد همچنان با مشکل شماره تلفن همراه به نام 
خود روبرو هستند و برای برخی افراد نیز بانک مرکزی شماره شبای آنها را تایید 

نکرده یا حساب بانکی آنها غیر فعال بوده است.
به گفته وی، افرادی هستند که شماره شبای آنها تایید شده اما بیش از ۶ ماه 
است که حساب آنها راکد بوده و نمی توان وجه این افراد را به حسابشان واریز کرد.

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت: حفاظت از دارایی های 
مشموالن سهام عدالت و پس از فروش سهم، حفاظت از وجوه آنها از اولویت های 
مهم این شرکت است که با وسواس و سختگیری این امر را انجام می دهیم تا دارایی 
سهامداران سهام عدالت تحت هیچ شرایطی در خطر نباشد و این سخت گیری باعث 

بروز تاخیرهایی در خصوص برخی مشتریان کارگزاری ها شده است.
فهیمی درمورد عدم مشاهده سبد سهام عدالت سهامداران در برخی از شرکت 
کارگزاری ها نیز افزود: این شرکت ها اگر سیستم های خود را بروز رسانی کنند این 
مشکل برطرف می شود.آزادسازی سهام عدالت از جمله اقدامات مهمی بود که 
از چند سال گذشته در دستور کار مسووالن قرار گرفت، با توجه به اینکه رییس 
سازمان خصوصی سازی وعده آزادسازی آن را تا پایان آبان ماه سال جاری داده 
بود اما براساس پیگیری های صورت گرفته این اقدام بسیار زودتر از موعد مقرر 

اجرا و در تاریخ ۹ اردبیهشت ماه به دستور رهبر معظم انقالب آزاد شد.
از فردای روز آزادسازی سهام عدالت، اقدامات مربوط در دستور کار قرار گرفت 
  www.samanese.ir و به سهامداران فرصت داده شد تا با ورود به سامانه
نسبت به تعیین روش مدیریت خود تصمیم گیری و اعالم کنند که آیا می خواهند 
سهام عدالت در اختیار خودشان باشد و خود نسبت به سهام مدیریت و مالکیت 
داشته باشند و یا به دنبال این هستند که سهام به صورت غیرمستقیم از طریق 

شرکت های سرمایه گذاری استانی مورد معامله قرار بگیرند.

مدیـر تعمیـر، تکمیل و خدمات فنـی چاه های شـرکت ملی مناطق 
نفت خیـز جنوب اعـالم کرد:

 به همت کارکنان متخصص مدیریت تعمیر
 تکمیل و خدمات فنی چاه ها

بـه گـزارش دنیـای جوانان از شـرکت ملی مناطـق نفت خیز جنوب، 
یونس عباسـی لرکی، با اشـاره به اینکه برآورد هزینه سـاخت این مخزن 
از سـوی شـرکت های مخزن سـاز با توجه به تجهیزات آن و لوازم جانبی 
مربوطـه هزینـه ای بالـغ بـر ۱۸ میلیارد ریـال را در بر داشـت، گفت: همه 
آهـن آالت ایـن مخزن شـامل آهن آالت شاسـی کف مخـزن، دیوارهای 
بدنـه و سـتون های مقاوم کننـده آن به صـورت کامـاًل نـو از باقی مانـده 
پروژه هـای تکمیل شـده، تأمین شـد و دیگـر تجهیزات جانبی آن شـامل 
دسـتگاه های میکسـر، شـیرهای پروانـه ای و اتصال هـای الزم از انبـار 

قطعات موجود اسـتفاده شـد.
وی افـزود: بـا به کارگیری به موقـع این منابع و تکیه بـر انگیزه های 
جهادی کارکنان مدیریت تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه ها در شـرایط 
تحریم هـای ظالمانـه و با صرف حداقل هزینـه، یکی از مهم ترین مخازن 
گل حفـاری بـا گنجایـش حجـم ۴۰۰ بشـکه کـه بـرای ادامـه عملیـات 

دکل های تعمیراتی حیاتی اسـت، سـاخته و عملیاتی شـد.
مدیـر تعمیـر، تکمیـل و خدمات فنـی چاه های شـرکت ملی مناطق 
نفت خیـز جنـوب کیفیـت باال و فراتر از اسـتانداردهای معمول در سـاخت 
ایـن مخـزن را یکـی از ویژگی های آن و گامی دیگر در مسـیر خودکفایی 

و تحقـق اهداف جهش تولید دانسـت.

قزاقستان تولید نفت را فراتر از سهمیه اوپک پالس
 کاهش داد

وزارت انـرژی قزاقسـتان اعـالم کـرد کـه کاهـش تولیـد نفت این 
کشـور در مـاه ژوئـن فراتـر از سـهمیه کاهش تولیـدش در قالـب توافق 

اوپـک پـالس بوده اسـت.
به گزارش خبرگزاری رویترز از نورسـلطان، وزارت انرژی قزاقسـتان 
اعـالم کـرد کاهـش تولید نفت این کشـور در ماه ژوئـن، به منظور جبران 
تخطـی مـاه مـه، فراتـر از سـطح  سـهمیه این کشـور در توافـق جهانی 
کاهش تولید سـازمان کشـورهای صادرکننده نفـت )اوپک( و متحدانش، 

موسـوم بـه »اوپک پالس« بوده اسـت.
ایـن وزارتخانـه عنـوان کـرد: قزاقسـتان مـاه گذشـته )ژوئـن( ۵ 
میلیـون و 3۰۰ هـزار تـن )روزانـه یک میلیـون و ۲۹7 هزار بشـکه( نفت 

بـه اسـتثنای میعانـات گازی تولیـد کرده اسـت.
قزاقسـتان در مـاه مـه ۶ میلیـون و ۱۰۰ هـزار تـن نفت خـام تولید 

کـرده بود.
وزارت انـرژی قزاقسـتان افـزود: ایـن کشـور در ماه هـای اوت و 
سـپتامبر به کاهش تولید خود فراتر از سـهمیه اش در توافق اوپک پالس 
ادامـه خواهـد داد تـا تولیـد بیـش از حـد خود در مـاه مه را جبـران کند.

بـا توجـه به تعهدهای قزاقسـتان مطابق توافق کاهـش تولید اوپک 
پـالس، ایـن کشـور قصـد دارد در سـال جـاری ۸۵ میلیـون و ۲۰۰ هزار 
تـن، سـال آینـده ۸۶ میلیـون تـن و در سـال ۲۰۲۲، ۸۹ میلیـون و ۶۰۰ 

هـزار تـن نفت تولیـد کند.
۲3 کشـور تولیدکننـده نفـت اوپـک و غیراوپک حاضـر در توافقنامه 
مـاه  نشسـت  در   )Declaration of Cooperation( همـکاری 
آوریـل بـر سـر کاهـش تولید در سـه مرحله بـه ترتیب ۹ میلیـون و 7۰۰ 
هـزار بشـکه بـرای مـدت دو مـاه، 7 میلیـون و 7۰۰ هزار بشـکه برای ۶ 

مـاه و ۵ میلیـون و ۸۰۰ هـزار بشـکه بـرای ۱۶ مـاه به توافق رسـیدند.
کاهـش تولیـد روزانـه ۹ میلیـون و 7۰۰ هزار بشـکه ای ماه های مه 
و ژوئـن اوپـک پـالس کـه قـرار بـود بـه 7 میلیـون و 7۰۰ هزار بشـکه 
در روز برسـد، بـرای یـک مـاه دیگـر و تـا پایـان مـاه ژوئیه تمدید شـد، 
بـا ایـن تفـاوت کـه مکزیـک مشـمول ایـن تمدید یـک ماهه نیسـت و 
کاهـش تولیـد مـاه ژوئیه ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بشـکه در روز خواهد بود.

کووید ۱۹ مانع صعود نفت شد
قیمـت نفـت روز جمعـه تحـت تاثیـر افزایـش مجدد مـوارد ابتال به 
ویـروس کرونـا کـه نگرانیها نسـبت به متوقف شـدن رشـد تقاضـا برای 
سـوخت را برانگیخـت، کاهـش یافت با این حال تحت تاثیر سـیگنالهای 

اقتصـادی مثبت رشـد هفتگی دیگـری را رقم زد.
آمریـکا روز پنـج شـنبه بیـش از ۵۵ هـزار مـورد جدیـد ابتـال بـه 
ویـروس کرونـا را گـزارش کـرد کـه رکـورد روزانـه جدیـدی در سـطح 
جهانـی بـود. افزایـش مـوارد ابتـال بـه ویروس کرونـا نشـان می دهد که 
رشـد مشـاغل آمریکا پس از افزایشـی که در ژوئن داشـت، ممکن اسـت 

دوبـاره لطمـه ببیند.
لوییس دیکسـون از شـرکت ریسـتاد انـرژی در این بـاره گفت: اگر 
ایـن رونـد ادامـه پیـدا کنـد، تقاضـا بـرای نفـت در این کشـور بـه خطر 

خواهـد افتاد.
بهـای معامـالت نفت برنت با 3۸ سـنت معـادل ۰.۹ درصد کاهش، 
در ۴۲ دالر و 7۶ دالر در هـر بشـکه بسـته شـد. بهـای معامـالت وسـت 
تگـزاس اینترمدیـت با ۴۴ سـنت معـادل ۱.۱ درصد کاهـش، در ۴۰ دالر 

و ۲۱ سـنت در هر بشـکه بسـته شد.
معامـالت بـازار آمریـکا بـه دلیـل تعطیـالت روز اسـتقالل بسـیار 

بود. انـدک 
اسـتفن برنـوک، معامله گـر نفـت در شـرکت »پـی وی ام« در این 
بـاره گفـت: بهبـود شـکننده اقتصـاد آمریـکا تحت تاثیـر افزایـش موارد 

ابتـال بـه ویـروس کرونـا ممکن اسـت معکوس شـود.
هر دو شـاخص روز پنج شـنبه تحت تاثیر آمار اشـتغال ژوئن آمریکا 
و کاهـش ذخایـر نفـت این کشـور بیـش از دو درصد صعود کـرده بودند. 

نفت برنت در هفته گذشـته چهار رشـد رشـد هفتگی داشـت.
نشـانه های احیـای اقتصـادی و کاهش عرضه از سـوی گروه اوپک 
پـالس کمـک کـرد نفـت برنت از رکـورد انـدک ۱۶ دالر در آوریل بیش 

از دو برابـر افزایـش پیدا کند.
عامـل دیگـری که امیدها به احیای اقتصادی را تقویت کرد، انتشـار 
گزارشـی بـود کـه نشـان داد بخش خدمـات چین در ژوئن با سـریع ترین 

روند رشـد کرده است.
تولیـد نفـت اوپـک در ژوئـن بـه پایین تریـن حـد خـود در چند دهه 
اخیـر سـقوط کـرده و تولیـد نفـت روسـیه هم نزدیـک به سـهمیه تعیین 

شـده تحـت توافـق کاهـش تولید اوپـک پالس بوده اسـت.
الکسـاندر نـواک، وزیر انرژی روسـیه روز پنج شـنبه اظهـار کرد که 
تولیدکننـدگان اوپـک پـالس همـان طـور که پیـش از این توافق شـده 
بـود، کاهـش تولیـد خـود را از اوت کمتـر خواهنـد کـرد. وی همچنیـن 
گفـت بـازار جهانـی نفـت ممکن اسـت در ژوییه بـه توازن میـان عرضه 
و تقاضـا  برسـد و حتـی بـا کمبـود عرضه نفـت روبرو شـود در حالی که 
ممکن اسـت مصرف نفت پیش از سـال ۲۰۲۱ به سـطح پیش از شـیوع 

نرسـد. ویروس کرونا 
بـر اسـاس گـزارش رویتـرز، منابـع آگاه اوپک پالس هفته گذشـته 
اظهـار کـرده بودنـد هیـچ مذاکـره ای در خصـوص تمدیـد کاهـش تولید 
۹.7 میلیـون بشـکه در روز وجـود نـدارد و کاهـش تولیـد از اوت احتماال 

بـه 7.7 میلیـون بشـکه در روز تسـهیل می شـود.
در ایـن بیـن، شـرکت »جی بی سـی انرژی« در گزارشـی اعالم 
کـرد اعـالم ورشکسـتگی شـرکت نفـت شـیل »چسـاپیک انـرژی«، 
از قیمـت نفـت پشـتیبانی کـرد زیـرا انتظـارات بـرای کاهـش تولیـد 

شـد. تقویت 

ورشکستگی ۶0 درصد تاالرها؛

به شماره افتادن نفس تاالرهای پذیرایی بخاطر کرونا!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

هفتگی  نظرسنجی  در 
وال  تحلیلگران  کیتکونیوز، 
گذاران  سرمایه  و  استریت 
همچنان نسبت به تداوم روند افزایشی 

قیمت طال ابراز خوش بینی کردند.
نخستین  برای  گذشته  هفته  طال 
بار از سال ۲۰۱۱ به باالی ۱۸۰۰ دالر 
جدیدی  عطف  نقطه  به  و  کرد  صعود 
رسید و با توجه به عوامل بنیادین قوی، 
فلز  این  به نظر می رسد روند صعودی 

ارزشمند توقف ناپذیر است.
از میان ۱7 کارشناس وال استریت 
که در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز 
شرکت کردند، ۱۲ نفر معادل 7۰ درصد 
درصد   ۱۸ معادل  نفر  سه  و  افزایش 
کاهش قیمت طال را پیش بینی کردند 
درصد   ۱۲ معادل  نفر  دو  که  حالی  در 

نظری نداشتند.
سرمایه  از  آنالین  نظرسنجی  در 
گذاران، ۱۹۴۰ نفر شرکت کردند که از 
میان آنها ۱۲۸7 نفر معادل ۶۶ درصد 
به افزایش و 373 نفر معادل ۱۹ درصد 
به کاهش قیمت طال رای دادند و ۲۸۰ 

نفر معادل ۱۴ درصد نظری نداشتند.
عالوه بر این که طال از نظر فنی، 
روند صعودی پرقدرتی را تجربه می کند، 
تحلیلگران خاطرنشان کرده اند که بازار 
با حمایت قابل توجهی روبروست زیرا 
سرمایه گذاران در هنگام کاهش قیمت، 

به سرعت به خرید می پردازند.
حتی رکورد رشد مشاغل آمریکا در 
ژوئن هم باعث نشد قیمت طال پایین 
بیاید و بازار معامالت هفته گذشته را که 
به دلیل تعطیالت رسمی کوتاه تر شده 

بود، با افزایش به پایان برد.

شرکت  رییس  گریدی،  کوین 
است  روشن  که  کرد  اظهار  فونیکس 
که یک کف قیمت در بازار وجود دارد 
و سرمایه گذاران در قیمتهای پایین به 

خرید می پردازند.
شرکت  رییس  نیوسام،  رین  دا
کرد  ر  ظها ا ناالیز  آ م  نیوسا رین  دا
که  می دهند  نشان  بازار  شاخصهای 
در حال حاضر دچار  ارزشمند  فلز  این 
سرمایه  ما  ا است  شده  خرید  بیش 
تصویر  باید  فعلی  وضعیت  در  گذاران 

فنی را نادیده بگیرند.

توجه  حاضر  حال  در  طال  اگرچه 
از  برخی  اما  کرده  جلب  را  زیادی 
هشدار  گذاران  سرمایه  به  تحلیلگران 
داده اند که در سطوح قیمت فعلی بازار 

را دنبال نکنند.
افشین نوابی، مدیر معامالت گروه 
ام کی اس سوییس در این باره گفت: 
به نظر می رسد بازار طال در سطوح فعلی 
اندکی نوسانی شده است با این حال وی 
نسبت به روند صعودی طال خوش بینی 

محتاطانه ای نشان داد.
مدیران  از  یکی  السک،  شون 
که  کرد  اظهار  تریدینگ  وال  شرکت 
وی نسبت به قیمت طال در کوتاه مدت 
قیمت  سطوح  در  اما  است  بین  خوش 

فعلی وارد بازار نمی شود.
بر اساس گزارش کیتکونیوز، چارلی 
ندوس، استراتژیست ارشد بازار در گروه 
گفت: وی  باره  این  در  فیوچرز  السال 
نگران  طال  صعودی  روند  به  نسبت 
نخواهد شد مگر این که طال میانگین 
قیمت ۲۰ روزه که در حدود ۱7۵۰ دالر 

قرار دارد را تست کند.

پیش بینی تحلیلگران جهانی:

صعود طال متوقف نمی شود!

بورسی  ی  شاخص ها
تاثیر  تحت  آسیا  و  آمریکا  در 
تحوالت هنگ کنگ و شیوع 
بیشتر کرونا با سرعت کمتری باال رفتند.

وزارت  بلومبرگ،  گزارش  به 
خزانه داری آمریکا به برخی از بانک های 
با مقامات این  چینی به دلیل همکاری 
کشور در مساله هنگ کنگ هشدار داده 
است که در صورت تداوم این همکاری 
ها تحریم خواهند شد. چین در واکنش به 
اقدامات اخیر آمریکا، به این کشور هشدار 
داده است که اقدامات آمریکا در امور داخلی 
این کشور بدون پاسخ نخواهد ماند و پکن 
در صورت تحریم بانک هایش مقابله به 
مثل خواهد کرد.   پیشتر، مقامات آمریکایی 
اعالم کرده بودند وضعیت ویژه برای هنگ 
کنگ را که امتیازات تجاری مخصوصی 
را برای این منطقه در نظر می گرفت لغو 

خواهند کرد.
از  دیگری  آمریکا، شمار  بر  عالوه 
کشورهای غربی نیز موضع تندی علیه 
چین گرفته اند: جاستین تردو- نخست 
نامه  موافقت  تعلیق  دستور  کانادا  وزیر 
با هنگ کنگ را داده  استرداد مجرمان 
و بوریس جانسون- نخست وزیر انگلیس 
تهدید کرده است در صورت اصرار پکن 
بر مواضع خود، به شهروندان هنگ کنگی 

تابعیت انگلیسی اعطا خواهد کرد.
داده های اخیر اقتصادی منتشر شده 
حاکی از بهبود تدریجی سطح تقاضا در 
دو اقتصاد نخست جهان است. در آمریکا 
میزان فروش خانه ها در ماه می مجددا 
صعودی شده و در چین نیز با افزایش میزان 
صادرات، شاخص مدیران خرید نسبت به 
ماه گذشته بهبود محسوسی داشته است. 
اگرچه صادرات و واردات چین با سطح 
قبل از شیوع کرونا فاصله زیادی دارد اما 
رشد تدریجی تجارت خارجی چین احتمال 
عادی شدن شرایط در سه ماهه پایانی سال 

را تقویت کرده است.
از سوی دیگر در شرایطی که به نظر 
می رسد تا تولید واکسن کرونا فاصله داشته 
باشیم، شمار مبتالیان این ویروس مرگبار 
در جهان بار دیگر سیر صعودی به خود 
گرفته است و در آمریکا رکورد مبتالیان 
در طول یک روز شکسته شده است. در 
۴۰ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا وضعیت بار 
دیگر در سطح هشدار یا قرمز قرار گرفته 
اگرچه شمار تلفات به نسبت روزهای قبل 

پایین تر آمده است.
ارشد  کارشناس   - فلوری  توماس 
ولث  اس  بی  یو   « موسسه  در  ارزی 

موج  ایجاد  از  ترس  گفت:  منیجمنت« 
دوم همه گیری کامال روی بازارهای مالی 
جهان اثر گذاشته است. شانس اینکه بسته 
های محرک نظیر بسته ای که قرار است 
اروپا رونمایی کند هم برای تغییر اساسی 

در وضعیت فعلی کم است.
تاکنون بیش از ۱۱ میلیون و ۱۹۱ 
هزار و ۸۱۰ مورد ابتال به کرونا گزارش 
شده است که در این بین ۵۲۹ هزار و ۱۲7 
نفر جان خود را از دست داده اند. در بین 
کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط 
به آمریکا با ۱3۲ هزار و ۱۰۱ نفر، برزیل 
با ۶3 هزار و ۲۴۵ نفر، انگلیس با ۴۴ هزار 
و ۱3۱ نفر، ایتالیا با 3۴ هزار و ۸33 نفر و 

فرانسه با ۲۹ هزار و ۸۹3 نفر بوده است.
در  اجرایی  ارشد  مدیر  مالوک،  پتر 
ویروس  گفت:  پلنینگ  کریتیو  موسسه 
کماکان در حال انتشار است و از نظر بازار 
این یعنی سرعت حرکت اقتصادها به سمت 
بهبود کامل آهسته خواهد شد. نگرانی ها 
از کرونا در بین معامله گران جدی است.  
حزب  از شکست  پس  فرانسه  در 
امانوئل  سراسری،  انتخابات  در  حاکم 
مکرون- رئیس جمهور این کشور استعفای 
نخست وزیر را پذیرفت و یکی از طرفداران 
خروج کامل اقتصاد از قرنطینه را جایگزین 
امسال  نخست  ماه  پنج  در  کرد.  وی 
دلیل  به  فرانسه  دولت  بودجه  کسری 
کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به حدود 
۱۱۸ میلیارد یورو رسیده است. طی این 
مدت میزان درآمدهای دولت ۹.3 درصد 
کمتر اما میزان مخارج ۱۰.۹ درصد بیشتر 

شده است.
زیان سنگین مالی ناشی از قرنطینه 
باعث شده است تا شمار زیادی از شرکت 
ایرفرانس  جمله  از  اروپایی  بزرگ  های 
بزنند.  گسترده  نیروی  تعدیل  به  دست 
بانک مرکزی به  نیز رئیس  اوکراین  در 
دلیل اختالف بر سر سیاست گذاری مالی 

کرونایی با دولت استعفا کرد.
بازار   گر  تحلیل   - اینس  استفان 
گفت:  تریدر«-  »اکسی  موسسه  در 

شمار  افزایش  به  نگرانی  با  معامله گران 
مبتالیان به کرونا در سراسر جهان نگاه 
با  مواجهه  در  دولت ها  اینکه  و  می کنند 
این اتفاق چه تصمیمی بگیرند خیلی برای 
بازارها اهمیت دارد. هر چند فعال احتمال 
برقراری فاز دوم قرنطینه های سراسری 
خیلی کم است اما اگر این اتفاق بیافتد 
با دور تازه ای از ریزش شاخص ها مواجه 

می شویم.
بورس آمریکا

شاخص ها  همه  استریت،  وال  در 
صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص 
روز  از  باالتری  در سطح  بورسی  اصلی 
قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 
ایدانستریال اوریج« با ۰.3۶ درصد ریزش 
نسبت به روز قبل و در سطح ۲۵ هزار و 

۸۲7.3۶ واحد بسته شد.
شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۴۵ 
درصد افزایش تا سطح 3۱3۰.۰۱ واحدی 
بورسی  و دیگر شاخص مهم  باال رفت 
آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۰.۵۲ 
درصد صعود در سطح ۱۰ هزار و ۲۰7.۶3 

واحدی بسته شد.
بورس های اروپایی

صنعتی  تولیدات  که  شرایطی  در 
زمان  از  بدترین وضعیت خود  در  آلمان 
ثبت آمارهای مربوطه قرار دارد و میزان 
صادرات نیز به پایین ترین سطح دو دهه 
رشد  رود  می  انتظار  است،  رسیده  اخیر 
اقتصادی امسال آلمان به منفی ۶.۵ درصد 
برسد که ۱.۵ درصد کمتر از برآورد قبلی و 
بدترین عملکرد بزرگ ترین اقتصاد اروپایی 
از زمان جنگ جهانی دوم )۱۹۴۵-۱۹3۹ 

میالدی( خواهد بود.
در انگلیس نیز رشد اقتصادی این 
برای  امسال  نخست  ماه  سه  در  کشور 
نخستین بار از سال ۱۹7۹ به منفی ۲.۲ 
در  اقتصادی  رشد  است.  رسیده  درصد 
اقتصادی  مهم  های  بخش  از  بسیاری 
این کشور در حال حاضر در سطح صفر 

درصدی یا منفی قرار دارد.
استراتژیست   - ریچاردسون  نال 

بازار سرمایه در موسسه »ادوارد جونز« 
- گفت: اگرچه کرونا کماکان همه چیز 
را تحت الشعاع قرار داده است اما چون 
بانک های مرکزی و دولت ها از رکود بزرگ 
به  کماکان  و  گرفته  درس  سال ۲۰۰۹ 
سیاست های حمایتی خود ادامه می دهند، 
خسارت های  باشیم  امیدوار  می توانیم 
وارده به اقتصاد جهانی در کمترین سطح 

ممکن باشد.
در  بورس  بازارهای  معامالت  در 
بورس  »فوتسی ۱۰۰«  شاخص  اروپا، 
لندن با ۱.33 درصد کاهش نسبت به روز 
قبل و در سطح ۶۱۵7.3۰ واحد بسته شد.  
شاخص »دکس 3۰« بورس فرانکفورت 
در آلمان با افت ۰.۶۴ درصدی و ایستادن 
در سطح  ۱۲ هزار و ۵۲۸.۱۸ واحدی به 
کار خود خاتمه داد و شاخص »کک ۴۰« 
بورس پاریس با ریزش ۰.۸۴ درصدی در 
سطح ۵۰۴۹.3۸ واحد بسته شد. در مادرید 
شاخص »ایبکس 3۵« ۱.۲7 درصد پایین 

رفت و به 7۴۰3.۵۰ واحد رسید.
بورس های آسیایی

آسیا،  بورس های  معامالت  در 
شاخص ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی 
بورس  کی ۲۲۵«  »نیک  شاخص  که 
تا  درصدی   ۰.7۲ صعود  با  ژاپن  توکیو 
سطح ۲۲ هزار و 3۰۶.۴۸  واحدی باال 
بورس  »هانگ سنگ«  رفت. شاخص 
هنگ کنگ ۰.۹۹ درصد باال رفت و در 
سطح ۲۵ هزار و 373.۱۲ واحد بسته شد. 
در چین شاخص »شانگهای  کامپوزیت« 
صعود ۱.۹3 درصدی را تجربه کرد و در 

سطح ۴۴۱۹.۶۰ واحد بسته شد.
پی  اند  »اس  شاخص  استرالیا  در 
اس اند ایکس ۲۰۰« بورس سیدنی با 
۰.۴۲ درصد افزایش و ایستادن در سطح 
۶۰۵7.۹۰ واحدی به کار خود خاتمه داد. 
در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، 
شاخص » تاپیکس« ژاپن صعودی بود.

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها 
نزولی بود. هر بشکه نفت »وست تگزاس 
اینتر مدیت« با ۰.۸۱ درصد کاهش به 
۴۰.3۲ دالر رسید و نفت خام برنت دریای 
شمال با افت ۰.7۹ درصدی به ازای ۴۲.۸۰ 

دالر در هر بشکه مبادله شد.
طال و نقره

گران بها،  فلزات  بازار  در  همچنین 
بهای هر اونس طال با افت ۰.۱۹ درصدی 
نسبت به روز قبل در سطح ۱77۲.۰۵ دالر 
معامله شد. هر اونس نقره با ریزش ۰.۰7 

درصدی به ازای ۱۸.3۱ دالر مبادله شد.

کرونا، ترمز بورس های جهان را کشید!



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1497- یکشنبه 15 تیر 41399 انرژی اقتصاد- 

کرامت عزیز زاده عضو 
دوچرخه  فدراسیون  فعال 
سواری،حامی سفیران محیط 
زیست سالم وجهانگرد به شهر اندیشه 

آمد.
کرامت عزیز زاده و سارا باقر زاده 
کاویانی  بهزاد  همراه  به  امروز  عصر 
رئیس هیات دوچرخه سواری شهرستان 
شهریار، مرتضی بهرامی رئیس کمیته 
پروین  اندیشه،   دوچرخه سواری شهر 
دوچرخه  هیات  رئیس  نائب  حیدری 
چند  تنی  و  شهریار  شهرستان  سواری 
سواری  دوچرخه  هیات  اعضای  از 
شهرستان شهریار اقدام به کاشت نهال 
زیتون )نماد صلح و دوستی ( در میدان 

آزادی شهر اندیشه نمود.
از   بیش  وی   است  ذکر  شایان 
جهان  سراسر  در  صلح  هزارنهال   ۴۰
کاشته و 7۰کشورجهان رارکاب  زده و 
صبح امروز به کمپین پنج شنبه های با 

دوچرخه شهر اندیشه پیوست.

سفیر صلح و دوستی به شهر اندیشه آمد شهری  ناکارآمد  بافت  در  سمنان  شهروندان  درصد   ۳۰
ساکن هستند

شهردار سمنان با بیان اینکه یکی از موارد مورد توجه دولت دوازدهم 
بازآفرینی شهری و رسیدگی به بافت های فرسوده است، گفت: 3۰ درصد 

شهروندان سمنان در بافت ناکارآمد شهری ساکن هستند.
بودجه  سمت  به  نگاه ها  نباید  کرد:  اظهار  رضوی  ناظم  محمد  سید 
بازآفرینی محدود شود و باید طرح های بازآفرینی منسجم تر و بهتر پیش 

رود و نگاه دقیق تر و جامع تری در این زمینه مد نظر باشد.
وی افزود: باید در شهرداری های بزرگ سازمانی تحت عنوان سازمان 
بازآفرینی و در شهرداری های کوچک اداره ای تحت این عنوان وجود داشته 

باشد تا خدمات و وظایف ستاد بازآفرینی به خوبی اجرا شود.
اینکه 3۰ درصد شهروندان سمنان در بافت  با بیان  شهردار سمنان 
 ۵7۲ مجموع  از  سمنان  شهر  در  گفت:  هستند،  ساکن  شهری  ناکارآمد 
هکتار بافت ناکارآمد میانی 3۵7 هکتار بافت تاریخی و ۶۲ هکتار بافت و 
سکونتگاه های غیر رسمی است، بیشترین سکونتگاه های غیر رسمی استان 

در شهر سمنان واقع شده است.
ناظم رضوی افزود: برای اجرای مصوبات ستاد بازآفرینی ۱7 محله 
در شهر سمنان تعیین شده است و در ستاد بازآفرینی چهار مأموریت اصلی 
شامل بهسازی و نوسازی، مقاوم سازی، توسعه و تجهیز امور زیربنایی، ارتقای 
کیفی فضاها و توان افزایی زیرساخت ها در این محالت تعریف شده است.

وی اظهار کرد: بررسی تحوالت جمعیتی 3۰ ساله شهر سمنان نشان 
می دهد که از سال ۶۵ تا ۹۵ روند معکوس جمعیتی بافت قدیم شهر سمنان 
نسبت به کل شهر ایجاد شده و از سال ۶۵ بافت قدیم شهر که منطبق بر 
محدوده منطقه یک فعلی است، ۶۶ درصد از مجموع ۶۴ هزار نفر جمعیت 

شهر ۶۶ درصد را در خود جای داده است.
شهردار سمنان گفت: بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۵ از مجموع 
بافت قدیمی شهر ساکن  ۱۸۵ هزار نفر جمعیت شهر تنها 3۰ درصد در 

شده است.

پایانکار پروژه مروارید سمنان صادر شد

پروژه تجاری خدماتی مروارید سمنان متعلق به شرکت سرمایه گذاری 
کومش گستر )سهامی عام( واقع در نبش میدان دریادار شهید همتی که 
عملیات احداث آن از سال ۸۲  و در زمینی به مساحت 77۰۰ متر مربع 
جهت احداث ۹ طبقه شامل ۶۰ واحد تجاری و خدماتی ) دو طبقه پارکینگ، 
۱ طبقه همکف و ۶ طبقه خدماتی( آغاز گردید که به دلیل سوء مدیریت و 
شرایط اقتصادی نامطلوب به صورت نیمه کاره به حالت تعلیق درآمده بود.

با پیگیری های فنی و اداری بعمل آمده توسط شرکت سرمایه گذاری 
کومش گستر و تکمیل کلیه نواقص موجود، پایانکار این پروژه صادر و در ماه 
های آینده مراحل نهایی انتقال سند مالکیت به صاحبان واحدها انجام خواهد شد

نشست هم اندیشی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان 
مرکزی برگزار شد

به گزارش مجتبی ربیعی دبیر هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری 
استان  دادگستری  رسمی  کارشناسان  مرکز  اندیشی  هم  نشست  مرکزی،  استان 
مرکزی با حضور کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکال، کارشناسان رسمی و 
مشاوران خانواده قوه قضاییه ،وکالء و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه 
کارشناسان  دفتر مرکز  از وکال  رئیس کمیسیون حمایت  اردالن  و دکتر  قضائیه  

استان مرکزی برگزار شد.
ابراهیم بیاتی رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی در ابتدا  
ضمن خوشامد گویی در خصوص مرکز کارشناسان استان با کمبود شدید فضا مواجه 
است  توضیحاتی در خصوص زمین واگذار شده به مرکز استان در سایت اداری ارائه 

نمودند و مراحل انجام کار و تامین اعتبار آن را توضیح دادند.
ادامه رئوف نیز بیان داشتند: در صورت تحقق این امر، مرکز وکالی   در 
استان نیز از فضای مناسب برخوردار خواهد شد و مشکالت این دو مجموعه در 
دادیار  وجود  نیز  در خصوص  عدم  خصوص کمبود فضا حل خواهد شد.بیاتی 
در مرکز کارشناسان  استان اشاره کردند و اینکه شکایات باید در سطح استان 
بررسی و رسیدگی گردد  و در موارد خاص و در صورت عدم صلح و سازش 
مرکز  در  انتظامی  شورای  و  دادیاری  تشکیل  تا  شکایات  مربوطه،  کمیته  در 

کارشناسان استان ، به دادیاری مرکز وکالی استان ارسال گردد.
رئوف همچنان بیان داشتند:  افرادی به عنوان کاندید دادیاری به تهران اعالم 

شده که شرط آن ۶ سال سابقه کارشناسی و عدم محکومیت میباشد.
بیاتی همچنین به مسئله عدم تمدید  برخی ازکارشناسان به مدت طوالنی  
و اینکه بسیاری از کارشناسان  رشته ها ی مختلف قادر به پرداخت هزینه تمدید  
ساالنه نیستند  اشاره کردند که مقرر شد به کارشناسان مهلت داده شود تا به تمدید 

دفترچه اقدام نموده و این مساله تعیین تکلیف شود.
در ادامه مجتبی ربیعی دبیر هیات مدیره به  بخشنامه منع استفاده از کارشناسان 
ثبتی  شاغل در اداره ثبت اشاره کرده که  این موضوع  با توجه به اینکه تعداد زیادی 
از کارشناسان ثبتی در اداره ثبت شاغل هستند ، کار ارجاع دادگاه ها را با مشکل 
مواجه کرده است. وی همچنان در خصوص برخی از مشکالت از جمله کمبود فضای 
دفتر مرکز استان ، پیشنهاد جهت سربرگ و مهر متحد الشکل ، ارتباط بهتر و بیشتر 
با کانون کارشناسان و تشکیل کالسهای آموزشی مشترک در راستای تفاهم نامه 
مرکز با کانون توضیحاتی بیان داشتند. ربیعی افزود جلسه ای با یکی از شرکت 
های ارائه دهنده نرم افزار توزیع کار با حضور همه اعضا هیات مدیره گذاشته شده 

، که منتظر ارائه پیش فاکتور جهت اجرایی کردن آن هستیم.

بازدید نمایندۀ مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی 
از شرکت ورق خودرو

و  االسـالم  حـجت  معدن،  و  صنعت  هفتــۀ  از  روز  نخستین  با  همزمان 
المسلمـین دکتر جعفری، نمایندۀ مردم شریف شهرستان بروجن، از خطوط تولید و 
پشتیبانی شرکت ورق خودرو بازدید و از نزدیک با مدیران و کارکنان این شرکت 

دیدار و گفتوگو کرد.
در این بازدید، اصغر اسماعیلی مدیرعامل شرکت ضمن خیرمقدم به میهمانان 
در خصوص فعالیتهای کاری، مأموریت و چشمانداز شرکت در شرایط خاص کنونی، 
میزان و تنوع تولید، تأمین بازارهای داخلی و صادرات، تعهدات مرتبط با خودروسازان 
داخلی و سهم شرکت در قطع وابستگی صنایع خودروسازی و لوازمخانگی به خارج 
از کشور مطالبی ارائه کرد. وی اظهار امیدواری کرد با برنامهریزیهای صورتگرفته، 
توسعههای زیر سقف شرکت در سال جهش تولید اجرا و شرایط تأمین حداکثری 
صنعت  در  خودکفایی  زمینۀ  همچنین  و  رویه  ورق  به  خودروسازان  نیازهای 
خودروسازی کشور فراهم گردد. در ادامۀ این بازدید دکتر جعفری ضمن ابراز خرسندی 
از این بازدید و دیدار با مدیران و کارکنان تالشگر این شرکت گفت: امیدواریم با 
همکاری و مساعدت دستگاههای اجرایی با بخش تولید و صنعت و اصالح قوانین 
و آئیننامههای مربوطه، شاهد رفع موانع تولید، توسعۀ فناوری و استفادۀ حداکثری 

از تواناییها و ظرفیتهای موجود در کشور باشیم.

تکمیل بیش 2 هزار پرونده تسهیالت کرونا در ایالم
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایالم گفت: دو هزار و 3۱ پرونده 
متقاضیان تسیهالت کرونا در این استان برای صنوف حوزه های مختلف تکمیل 

شده است.
“شکراله شیرخانی” در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ایالم 
اظهار داشت: از این تعداد پرونده دو هزار و ۱۹ پرونده تعیین تکلیف شده و در دست 

بررسی در سیستم بانکی برای پرداخت تسهیالت است.
وی افزود: با توجه به اینکه مبلغ تسهیالت ۲۱۶ میلیارد تومان برای ۱۴ رسته 
تعیین شده است اکنون دغدغه عملکرد در سامانه نسبت به تعهد پایین است و نیازمند 
آسیب شناسی در دستگاه های اجرایی هستیم تا در بحث اطالع رسانی پای کار باشند.

و  مدیران  اینکه  بیان  با  ایالم  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
اطالع رسانی  برای  ویژه ای  اهتمام  و  بیایند  کار  پای  باید  دستگاه ها  کارشناسان 
و جذب تسهیالت انجام دهند، یادآور شد: اکنون هشت هزار و ۹۶ نفر در لیست 
بیمه شده ها قرار دارند که بالفاصله پرونده آنها برای پرداخت تسهیالت به بانک ها 

اعالم شده است.
“شیرخانی” افزود: بیشترین تعداد معرفی شده ها مربوط به رانندگان حمل و نقل 
درون شهری است که باید حمل و نقل پایانه ها و تاکسیرانی شهرداری پای کار بیایند.

معاون  راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
۱۳7 کیلومتر شیب شیروانی 

در استان مرکزی احداث و اصالح شد
استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  معاون   نوروزی:   مرکزی-حامد 
مرکزی از اصالح و احداث ۱37 کیلومتر شیب شیروانی در استان طی سه ماهه 

نخست سال خبر داد.
استان مرکزی،  نقل جاده ای  راهداری و حمل و  به گزارش روابط عمومی 
علیهذا با اشاره به عملکرد سه ماهه مجموعه راهداری استان در حوزه احداث و 
اصالح شیب شیروانی در محورهای مواصالتی استان، بیان کرد: در فصل بهار در 
۱37.3 کیلومتر از محورهای استان مرکزی عملیات احداث و اصالح شیب شیروانی 

به انجام رسیده است.
وی با اشاره به اینکه این پروژه های شامل 3۱ پروژه احداث و اصالح در 
شهرستان های محالت، کمیجان، فراهان، شازند، زرندیه، دلیجان، خنداب، تفرش، 
اراک، خمین و ساوه می شود، گفت: پروژه های شهرستان محالت در محور آبگرم-

نخجیروان و محور کمیجان-ساروق شامل اصالح شیب بوده است، همچنین در 
محورهای خنداب، اراک-توره، شازند-ازنا، اراک-بروجرد نیز عملیات اصالح شیب 

شیروانی اجرایی شد.
اختری افزود: در محورهای دلیجان-اصفهان، دلیجان-سلفچگان و بالعکس، 

تفرش-دیزک و تفرش-قم نیز عملیات اصالح شیب شیروانی انجام گرفت.
محورهای  به  مربوط  را  شده  انجام  شیروانی  شیب  احداث  عملیات  وی 
آبگرم-نخجیروان، شیرین آباد-تلخاب، ساوه-بویین زهرا، جاده قدیم ساوه-تهران، 
اراک-خنداب، خنداب-مالیر، خنداب-میالجرد، اراک-سلفچگان، اراک-فرمهین، 
جاده قدیم ساوه-همدان، آزادراه ساوه-تهران و جاده قدیم ساوه-سلفچگان بیان کرد.

 3۱ کل  در  افزود:  مرکزی  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  معاون 
بیشترین  که  است  بوده  درگیر  ماشین آالت  دستگاه   ۱۱۴ بر  بالغ  مذکور  پروژه 
پروژه محور  با ۹ دستگاه در  احداث شیب شیروانی  به  شمار ماشین آالت مربوط 

اراک-سلفچگان بوده است.
اصالح شیب شیروانی به جهت ایمن سازی حاشیه راه برای کاربران بوده که 

درصورت خروج خودرو از جاده ، کاهش آسیب کاربران هدف گذاری شده است.

مدیرکل کمیته امداد ایالم خبر داد؛
مددجویان روستایی ایالم در اولویت برنامه های اشتغال کمیته 

امداد
مدیرکل کمیته امداد ایالم گفت:مددجویان روستایی ایالم در اولویت برنامه 

های اشتغال کمیته امداد استان در سال جاری هستند.
قنبر موسی نژاد  در جمع مسئوالن و کارشناسان حوزه خودکفایی امداد این 
استان با بیان اینکه ایجاد اشتغال از طریق طرح راهبری شغلی و هدایت شغلی دو 
روش اصلی ایجاد شغل برای مددجویان خواهد بود گفت: توسعه اشتغال در بین 
مددجویان مناطق روستایی و دورافتاده از اولویت های اصلی حوزه اشتغال و خودکفایی 

این نهاد در سال جاری است.
وی بیان کرد: در سال جهش تولید ادامه اشتغال فراگیر برای مددجویان در 
نقاط مختلف استان مد نظر این نهاد بوده و امسال نیز اتفاقات بسیار خوبی در حوزه 

اشتغال و توانمندسازی مددجویان جویای کار رقم خواهد خورد.
شغل هایی  کمیت  بر  عالوه  اشتغال زایی امسال  برنامه های  در  افزود:  وی 
در مشاغل به صورت جدی مد  تنوع  و  اجرای طرح ها  کیفیت  ایجاد می شود،  که 
نظر این نهاد بوده و از کارشناسان حوزه اشتغال شهرستان ها انتظار داریم این مهم 

را به طور جدی پیگیری کنند.
موسی نژاد تصریح کرد: در سال گذشته اقدامات بسیار تأثیرگذاری در حوزه 
اشتغال کمیته امداد استان صورت گرفت و عالوه بر اینکه این نهاد به عنوان دستگاه 
برتر استان در زمینه اشتغالزایی معرفی شد، در زمینه جذب اعتبارات در ردیف ۱۲ 

استان برتر کشور در این زمینه قرار گرفتیم.
توانمندسازی  برای  اشتغالزایی  جدید  کارهای  و  ساز  از  استفاده  وی 
مددجویان را از برنامه های دیگر امسال برشمرد و گفت: بر اساس برنامه هایی که 
حوزه اشتغال مرکز تدوین کرده است امسال ایجاد اشتغال از طریق طرح راهبری 
شغلی و هدایت شغلی دو روش اصلی ایجاد شغل برای مددجویان خواهد بود.

برگزاری فرآیند اجرایی کلینیک مدیریت در شرکت توزیع برق استان سمنان
یــی  ا جر ا ینــد  آ فر
کلینیــک مدیریــت، ویــژه 
کارکنــان شــرکت توزیــع 
بــرق اســتان ســمنان برگــزار شــد

سرپرســت معاونــت منابــع 
بــرق  توزیــع  انســانی شــرکت 
اســتان بــا اشــاره بــه ایــن کــه ۴۱ 
نفــردر طــرح تامیــن مدیــر حضــور 
یافتنــد بیــان داشــت: ۴۸ نفــر نیــز 
در طــرح مدیریــت اســتعداد در این 

ــد. ــد شــرکت نمودن فرآین
بامــداد یغمائــی بــا بیــان ایــن 

ــاس ۲۱  ــر اس ــرح ب ــن ط ــه ای ک
مولفــه مدیریتی؛ ویژگی شــخصیتی 
و مـــهارتی افراد مورد سـنجش قرار 
گرفتــه و ارزیابــی می شـــوند اضافه 
کــرد: از فـــواید این طـــرح می توان 
بــه صـــرفه جویــی در هزینــه هــای 
ــاط  ــرا نق ــود، زی ــوزش اشــاره نم آم
ضعــف و قــوت هــر فــرد مشــخص 
شده و طبـــق آن آمـوزش های الزم 

را فـــرا مــی گیرد.
وی اعــالم کــرد: ایــن طــرح 
ــت  ــوال اس ــن س ــه ای ــخ ب پاس

کــه انتصــاب هــا برچــه اساســی 
و  گرفتــه  شــرکت صــورت  در 
ــرای  ــاوره ای ب ــش مش ــک نق ی
منابــع  معــاون  و  مدیرعامــل 
انســانی ایفــا مــی کنــد کــه 
ــا را  ــاب ه ــای آن انتخ ــر مبن ب

انجــام دهــد.
وی باعنــوان ایــن کــه طــرح 
ســرمایه  یــک  مدیــر  تامیــن 
گــذاری و بســتری بــرای پــرورش 
بــرای  انســانی  هــای  نیــروی 
آینــده و توســعه فراهــم مــی 

کنــد اظهارداشــت: طــرح مذکــور 
ــد  ــان می ده ــازمان  اطمین ــه س ب
ــای  ــا مهارت ه ــته، ب ــراد شایس اف
مناســب  جایــگاه  در  مناســب 
دســتیابی  جهــت  در  و  شــغلی 
ــرار  ــار ق ــورد انتظ ــداف م ــه اه ب
بــه  دیگــر  ســوی  از  و  دارنــد 
ــه  ــان می دهــد ک ــان اطمین کارکن
ازفرصــت مســاوی بــرای شــکوفا 
در  خــود  اســتعداد های  کــردن 
جهــت اهــداف ســازمانی برخوردار 

ــتند. هس

گــروه شهرســتان مشــهد ســمیه 
باقــرزاده

هــای  نماینــدگان شهرســتان 
ــاب،  ــای، خوش ــن، جغت ــبزوار، جوی س
داورزن و ششــتمد در مجلــس شــورای 
ــرکت گاز  ــور در ش ــا حض ــالمی ب اس
اســتان خراســان رضوی بــا مدیرعامل 
و چنــد تــن از مدیــران ایــن شــرکت 

ــد. ــو کردن ــدار و گفتگ دی
ز  گا شــرکت  عامــل  مدیــر 
اســتان در ایــن دیــدار کــه در محــل 
ضمــن  شــد،  برگــزار  وی  دفتــر 
تبریــک والدت بــا ســعادت حضــرت 
ــی  ــن موس ــی ب ــج عل ــن الحج ثام
انتخــاب  الســالم،  علیــه  الرضــا 
ــتانی و  ــر عنابس ــی اصغ ــان عل آقای
بهــروز محبــی را بعنــوان نماینــدگان 
ــربداران در  ــار س ــم دی ــردم فهی م
ــک  ــورای اســالمی تبری ــس ش مجل
دیگــر  و  ایشــان  بــرای  و  گفــت 
در  اســتان  منتخــب  نماینــدگان 
مجلــس شــورای اســالمی آرزوی 

ــود. ــت نم موفقی
ــا  ــه ب ــاری در ادام ــن افتخ  حس
اشــاره بــه آخریــن وضعیت گازرســانی 
در  موجــود  مشــکالت  و  موانــع  و 
ــن،  ــبزوار، جوی ــای س ــتان ه شهرس
جغتــای، خوشــاب، داورزن و ششــتمد 
در مجلــس شــورای اســالمی اظهــار 
کــرد: در حــال حاضــر تمام شــهرهای 
ایــن حــوزه انتخابیــه شــامل ۱۱ شــهر 

تحــت  درصــد   ۱۰۰ صــورت  بــه 
قــرار  گازرســانی  شــبکه  پوشــش 
ــز  ــتایی نی ــش روس ــته و در بخ داش
 ۸۵ معــادل  روســتا   ۲۴۸ تاکنــون 
درصــد جمعیــت از نعمــت گاز اســتفاده 

ــد.  ــی کنن م
ــره  ــل و به ــا تکمی ــزود: ب وی اف
بــرداری از پــروژه هــای در دســت اجرا 
تعــداد روســتاهای گازدار ایــن منطقــه 
بــه 3۰۱ روســتا بــا ضریــب نفــوذ ۹۵ 

درصــد افزایــش خواهــد یافــت.
 افتخــاری اضافــه کــرد: در حــال 
ــه 3۰۰  ــانی ب ــات گازرس حاضــر عملی
واحــد صنعتــی و تولیــدی ایــن منطقــه  
  در جایگاههــا وجــود نــدارد.

CNG نیــز فعــال اســت و محدودیتــی 
ــش  ــرای افزای هــم ب

نشســت،  یــن  ا مــه  دا ا در   
عنابســتانی  اصغــر  علــی  آقایــان 
گاز  شــرکت  از  محبــی  بهــروز  و 
ــوان یکــی  ــه عن خراســان رضــوی ب
از دســتگاههای اجرایــی موفــق و 
ــد  ــام بردن ــتان ن ــیه اس ــدون حاش ب
و بــر تــالش، همــکاری و تعامــل 
در مســیر تحقــق منویــات مقــام 
ــانی  ــت رس ــری و خدم ــم رهب معظ
بــه عمــوم مــردم تاکیــد کردنــد. 
نماینــدگان شهرســتانهای ســبزوار، 
ــای، خوشــاب، داورزن و  ــن، جغت جوی
ششــتمد در مجلس شــورای اســالمی 
بــا تقدیــر از اقدامــات و فعالیــت هــای 
ــان  ــرکت گاز خراس ــده ش ــام ش انج
رضــوی، آمادگــی خــود را بــرای 
ــتان و  ــرکت گاز اس ــا ش ــی ب همراه

شــرکت ملــی گاز ایــران بــرای تحقق 
اهــداف و برنامــه هــای تدویــن شــده 
و توســعه گازرســانی اعــالم نمودنــد.

گفتنــی ســت: ارائــه آخریــن 
گاز  شــرکت  عملکــرد  گــزارش 
بخــش  ر  د رضــوی  ن  ســا ا خر
روســتایی، صنعتــی و تولیــدی توســط 
ــا،  ــرای طرحه ــی و اج ــر مهندس مدی
ــرکت گاز  ــزی ش ــه ری ــس برنام رئی
ناحیــه  گاز  اداره  رئیــس  و  اســتان 
ایــن  از  بخــش دیگــری  ســبزوار 
نشســت چنــد ســاعته را تشــکیل داد. 
آقایــان علــی اصغــر عنابســتانی و 
بهــروز محبــی بــه ترتیــب از اعضــای 
ــه و  ــی و برنام ــیون اجتماع دو کمیس
مجلــس  دوره  یازدهمیــن  بودجــه 

ــند. ــی باش ــالمی م ــورای اس ش

دیدار نمایندگان دیار سربداران با مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی ایــالم گفــت: هفــت هــزار 
اســتان  در  متقاضــی  نفــر   ۱۴3 و 
در ســامانه ثبــت درخواســت بیمــه 
ثبت نــام  تعــاون  وزارت  بیــکاری 
 ۸3۴ و  هــزار  چهــار  کــه  کردنــد 
ــکاری  ــت بیمه بی ــمول دریاف ــر مش نف

هســتند.
شــکراله شــیرخانی اظهار داشــت: 
ــه  ــن منظــور ســامانه ای ب ــرای همی ب
bimebikari.mcls.gov. آدرس 

ir  راه انــدازی شــد تا افراد درخواســت 
خــود را در آن ثبــت کننــد.

وی افــزود: مشــاغل پرخطــر 
تــا پایــان اردیبهشــت و مشــاغل 
ــدای اردیبهشــت  ــه از ابت ــر ک کم خط
مــاه آغــاز بــه کار کرده انــد، تــا پایــان 

فروردیــن مــاه بیمــه بیــکاری دریافت 
می کننــد.

 : شــد ر  و آ د یــا نی  خا شــیر
متقاضیــان بیمــه بیــکاری یــک مــاه 
فرصــت دارنــد تقاضــای خــود بــرای 
ــکاری را  ــه بی ــرری بیم ــت مق دریاف
در ســامانه تعیین شــده اعــالم کننــد، 
خردادمــاه  اواخــر  اســاس  برایــن 
آخریــن مهلــت ثبــت درخواســت 
ــاه  ــت  م ــکاران در اردیبهش ــرای بی ب

ــود. ب
بیــکاران  کــرد:  اضافــه  وی 
خردادمــاه نیــز تــا پایــان تیرمــاه 
فرصــت دارنــد درخواســت خــود را 
ــه از  ــرادی ک ــرای اف ــد، ب ــت کنن ثب
ابتــدای خردادمــاه بیــکار شــدند و 
ــته  ــتمرار داش ــان اس ــکاری آن ــا بی ی

ــرد و  ــی گی باشــد بررســی صــورت م
هرگونــه پرداخــت بــر اســاس قانــون 
کار، تامیــن اجتماعــی و بیمــه بیــکاری 

ــود. ــد ب خواه
 : د کــر کیــد  تا نی  خا شــیر
ی  ر بیــکا بیمــه  ســت  ا خو ر د
در  رســیدگی  بــه  نیــازی  کرونــا 
و  نــدارد  مربوطــه  کمیســیون های 
صرفــا مبنــای تاییــد صالحیــت آنهــا 
ــرای  ــامانه ب ــه س ــت ک ــرایطی اس ش

اســت. کــرده  تعریــف  آنهــا 
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه 
گفــت:  ایــالم   اســتان  اجتماعــی 
افــرادی کــه از اســفند ســال گذشــته 
بیــکار شــدند و بیــکاری آنهــا همچنان 
اســتمرار داشــته باشــد چنانچه شــرایط 
ــون  ــون کار، قان قانونــی )مشــمول قان

ــکاری(  ــه بی ــی و بیم ــن اجتماع تامی
ــرری  ــد مق ــند می توانن ــته باش را داش

ــد. ــت کنن ــکاری دریاف بی
وی اظهارداشــت: مبلــغ بیمــه 
ــا  ــوان کرون ــت عن ــه تح ــکاری ک بی
بــرای افــراد واریــز می شــود بــر 
مبنــای ۲  ســوم از ۵۵ درصــد حداقــل 
دســتمزد اســت و میــزان آن بــرای مرد 
و زن تفــاوت نــدارد و تفــاوت واریــزی 
مربــوط بــه مجــرد و متاهــل بــودن و 
ــمول  ــرد مش ــل ف ــت تکف ــراد تح اف
و میــزان کســر بیمــه بــر مبنــای 

ــت. ــوق  اس حق
ــه  ــرد: بیم ــح ک ــیرخانی تصری ش
ــنوات  ــوان س ــه عن ــراد ب ــکاری اف بی
بازنشســتگی و ســابقه بیمــه افــراد 

می شــود. محاســبه 

هفت هزار ایالمی در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کردند

بــا  س  عبــا ر بند ر  ا د شــهر
بیــان اینکــه خدمــت بی منــت در 
شــهرداری ها و دهیاری هــا مشــهود 
اســت، گفــت: در مجموعــه شــهرداری 
بندرعبــاس منابــع مختلــف و نیروهای 
انســانی به عنــوان خادمین شــهروندان 
بــه طــور شــبانه روزی در حــال فعالیت 
بــوده کــه اجــرای پــروژه هــای متعــدد 
در بخش هــای مختلــف ماننــد حمــل 
و نقــل و ترافیــک، خدمــات شــهری، 
ــبز و  ــای س ــی، فض ــی، عمران فرهنگ
ــا  ــالش ه ــن ت ــل همی ــره حاص غی

اســت.
بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات 
شــهرداری  الملــل  بیــن  امــور  و 
بندرعبــاس، عبــاس امینــی زاده بــا 
گرامیداشــت ۱۴ تیرماه، روز شــهرداری 
هــا و دهیاری هــا و و  ضمــن تقدیــر از 
خدمــات خالصانــه، بــی منــت و شــبانه 

روزی شــهرداری هــا، دهیــاری هــا و 
ــتا،  ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ش
ــه  ــا توج ــزود: ب ــرد: وی اف ــار ک اظه
بــه وظائفــی کــه مطابــق قانــون 
بــرای ســازماندهی امــور مختلــف 
ــد شــهرداری ها  شــهرها برعهــده دارن
گذاشــته شــده، ایــن نهادهای حســاس 
ــژه ای  ــگاه وی   ــت دارای جای و پراهمی

هســتند.
ــاره  ــا اش ــاس ب ــهردار بندرعب ش
بــه اینکــه مجموعــه فعالیت هــا و 
ــل  ــه دلی ــهرداری ها ب ــکیالت ش تش
ــی  ــره تمام ــی روزم ــا زندگ ــاط ب ارتب
ــه  ــر ب ــور منحص ــه ط ــهروندان ب ش
فــردی در ســطح جامعــه مطــرح 
اســت، افــزود: بــه جــرات مــی تــوان 
ــتقیم  ــاط مس ــر ارتب ــه از نظ ــت ک گف
ــا مــردم و ارایــه خدمــات متعــدد در  ب
ــه  ــی ب ــتگاه اجرای ــچ دس ــه، هی جامع

ــته  ــود نداش ــهرداری ها وج ــدازه ش ان
ــاد  ــن نه ــت ای ــی اهمی ــن ویژگ و ای
ــت.امینی زاده  ــرده اس ــدان ک را دو چن
ــهرداری  ــه ش ــرد: در مجموع ــان ک بی
و  مختلــف  بــع  منا عبــاس  بندر
نیروهــای انســانی بــه عنــوان خادمین 
شــهروندان بــه طــور شــبانه روزی در 
حــال فعالیــت بــوده کــه اجــرای پروژه 
هــای متعــدد در بخش هــای مختلــف 
ترافیــک،  و  نقــل  و  ماننــد حمــل 
خدمــات شــهری، فرهنگــی، عمرانــی، 
فضــای ســبز و غیــره حاصــل همیــن 

ــت. ــا اس ــالش ه ت
ــام مســئول خاطرنشــان  ــن مق ای
کــرد: بــه دالیــل مختلفــی ماننــد 
مشــکالت اقتصــادی حاکــم بــر کشــور 
ــه  ــز ب ــر نی ــد ســال اخی ــه طــی چن ک
اوج رســیده، تــداوم و افزایــش فعالیــت  
مشــکالتی  بــا  را،  هــا  شــهرداری 

روبــرو کــرده اســت، بــا ایــن وجــود در 
مجموعــه شــهرداری بندرعباس تالش 
ــی،  ــوده از مســیرهای قانون ــن ب ــا ای م

ــم. ــن کنی ــی الزم را تامی ــع مال مناب
ــه  ــه ارای ــر اینکن ــا تاکیــد ب وی ب
خدمــت بی منــت در شــهرداری ها و 
ــح  ــت، تصری ــهود اس ــا مش دهیاری ه
کــرد: ایجــاد مدیریــت واحــد شــهری 
ــانی  ــات رس ــیر خدم ــد مس ــی توان م
هــر چــه بهتــر توســط شــهرداری هــا 
ــرده و  ــهیل ک ــهروندان را تس ــه ش ب
مشــکالت بیشــتری را از میــان بردارد.

ــه  ــت: دســتیابی ب ــی زاده گف امین
ــع  ــن مناب ــدار و تامی ــای پای درآمده
ــا  ــه ه ــت هزین ــار مدیری ــی در کن مال
ــه  ــانی هرچ ــات رس ــور خدم ــه منظ ب
ــن  ــهروندان، از مهمتری ــه ش ــر ب بهت
شــهرداری  جــاری  سیاســت های 

ــت. ــاس اس بندرعب

خدمت بی منت در شهرداری ها و دهیاری ها مشهود است

برگ سبز
اتومبیل پراید مدل ۱3۹۰

ایران ۸۲-۵۱۲ ن 73
موتور 3۸۸۹۹۶7

S3۴۱۲۲۹۰۹۱۲3۰۲ شاسی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز کارت شناسایی
اتومبیل دنا مدل ۱3۹۸

MAAW۲۱HU7KE۱۸۵۵3۶ شاسی
۱۴7H۰۴۶3۸7۰ موتور

پالک ایران ۸۲-3۹۱ ن 7۴
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کلیه اسناد
پراید مدل ۱3۹۸

M۱3۶3۴۴۹۴۲ موتور
NAS۴۱۱۱۰۰K3۵۵۵۵۴7 شاسی

پالک ایران ۸۲-۲۲۶ ن 77
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی و برگ سبز
نوع سواری هاچ بک سیستم ام.وی.ام مدل ۱3۹۲

رنگ سفید روغنی
MVM۴77FJAA۰۰۹۴۸۲ شماره موتور

NATFBAMDVC۱۰۰۸۵۴۵ شماره شاسی
پالک ایران ۸۲-3۴۵ س ۹۲

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   ۱3۹۹۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۰۸۹۸ شماره  رأی  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین تاجیک بهرامی فرزند 
محمد به شماره شناسنامه ۶ صادره از ورامین در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مساحت ۱۵۸/3۶ مترمربع پالک شماره ۲۱۴ و ۲۴۵ و ۲۴۸ فرعی 
از ۲3 اصلی واقع در قریه ریحان آباد تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت 
شهرداری ورامین محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ث/م.الف ۹3
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/3/3۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۴/۱۵

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب:

گندزدایی و کلرزنی منابع آب 52۱ نقطه در استان مرکزی

ــع  ــزی گفت:مناب ــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرک مدیرعام
ابــی ۵۲۱ نقطــه در ایــن اســتان بــا هــدف بهبــود کیفیــت و بهداشــت 
ــی نســب  ــی می شود.یوســف عرفان ــی و گندزدای ــر زن آب آشــامیدنی کل
ــی  ــرزن گازی و مایع ــه دو روش کل ــامیدنی ب ــی آب آش ــزود: گندزای اف

ــود. ــام می ش انج
وی اظهــار داشــت: نخســتین کاربــرد کلــر در تصفیه آب آشــامیدنی، 
ــار  ــامل مه ــر ش ــای کل ــایر کاربرده ــت و س ــو اس ــم و ب ــرل طع کنت
ــگ  ــدروژن و رن ــولفید هی ــز، حــذف س ــن و منگن ــا، حــذف آه جلبک ه
اســت.وی اظهــار داشــت: کلــر عــالوه براثــر میکروب کشــی چنــد ویژگی 
مهــم دیگــر از نظــر تصفیــه آب دارد از جملــه اثــر عوامــل مزاحــم در آب 
نظیــر  آهــن، منگنــز کــه در زبباشــناختی وتولیــد طعــم آب اثــر دارنــد 
حــذف مــی کنــد بعضــی اجــزای مولــد بــو و طعــم بــد را از بیــن می بــرد 
ــم( در تاسیســات  ــو فیل ــای زیســتی) بی ــه ه ــا و الی و از رشــد جلبک ه
آبرســانی جلوگیــری می کند.عرفانــی نســب افــزود: طــرح انتقــال آب ســد 
ــا عنــوان رینــگ  کمــال صالــح بــه شــهرک های شــمالی شــهر اراک ب
شــمالی از ســوی شــرکت آب منطقــه ای اســتان بــه پایــان رســیده و بــه 
ــد  ــد خواهن ــح بهره من ــال صال ــد کم ــا از آب س ــهرک ه ــن ش زودی ای
شــد.وی ادامــه داد :  بــا اجــرای پــروژه انتقــال آب ســد کمــال صالــح در 
رینــگ جنوبیایــن کالنشــهر، مناطــق باقــی مانــده مســکونی اراک از آب 

ایــن ســد بهره منــد خواهنــد شــد.

از تالش های شهردار کرج برای توسعه ورزش شهروندی و 
کارمندی قدردانی شد

ــع  ــس مجم ــی؛ ریی ــروز حناچ ــه امضــای پی ــی ب ــدای لوح ــا اه  ب
شــهرداران کالنشــهرهای ایــران، احمــد گــواری؛ سرپرســت فدراســیون 
همگانــی و عبدالحمیــد احمــدی؛ معــاون توســعه ورزش همگانــی وزارت 
ــرج  ــهردار ک ــی زاده؛ ش ــی کمال ــای عل ــالش ه ــان؛ از ت ورزش و جوان
بــرای توســعه و پیشــرفت ورزش شــهروندی و کارمنــدی قدردانی شــد.به 
گــزارش پایــگاه خبــری کــرج امــروز؛ در ایــن لــوح آمــده اســت؛  جنــاب 
آقــای علــی کمالــی زاده . شــهردار محتــرم کالنشــهر کــرج. یقینا توســعه 
ــور  ــهرهای کش ــدی در کالنش ــهروندی و کارمن ــرفت ورزش ش و پیش
ــد  ــی باش ــدوم و دلســوزی م ــئولین خ ــغ مس ــی دری ــالش ب ــون ت مره
کــه همــواره جهــت رشــد و تعالــی آن قــدم برداشــته و خدمتگــذاری را 
افتخــاری بــزرگ و پاســخگویی را وظیفــه ای مهــم بــرای خویشــتن مــی 
داننــد، لــذا الزم مــی دانیــم از حمایــت هــای ارزنــده جنابعالــی در توســعه 
ورزش همگانــی در کالنشــهرهای ایــران قدردانــی نمائیــم.  امیــد اســت 
بــا مدیریــت هوشــمند، اجــرای برنامــه هــای جــذاب و مخاطــب محــور 

شــاهد ارتقــای ســطح ســالمتی در ایــران فعــال باشــیم.

مدیــر مرکــز پایــش و 
ــت آب و  ــر کیفی ــارت ب نظ
فاضــالب اســتان اصفهــان 
عنــوان کــرد: کیفیــت آب شــرب 
ــورد  ــال م ــان کام ــت اصفه و بهداش
و  اســت  بهداشــتی  مراکــز  تاییــد 
انتقــال ویــروس کرونــا از طریــق 

منتفــی  فاضــالب  و  آب  سیســتم 
ــت. اس

ــار داشــت:  ــری اظه ــه امی فهیم
کیفیــت آب شــرب شــرکت آب و 
ــط  ــان توس ــتان اصفه ــالب اس فاض
۲۱ بــاب آزمایشــگاه میکروبــی، ۴ 
ــک  ــیمیایی و ی ــگاه ش ــاب آزمایش ب

ــک  ــک و ی ــگاه بیولوژی ــاب آزمایش ب
ــای  ــده ه ــگاه ریزآالین ــاب آزمایش ب
معدنــی بــه صــورت شــبانه روزی 
مــورد پایــش قــرار مــی گیــرد و ایــن 
مرکــز از لحــاظ نیــروی متخصــص در 
کشــور جــز برتریــن هــا اســت و ۶۰ 
نیــروی متخصــص در ســطح اســتان 

ــد. ــت دارن ــش فعالی ــن بخ در ای
دســتور  مطابــق  افــزود:  وی 
تمــام  در  بهداشــت  وزارت  العمــل 
ــه آب  ــر ورودی ب ــزان کل ــتان می اس
افزایــش یافتــه اســت و میــزان کلــر 
ورودی بــه آب اســتان اصفهــان ۰/۸ 
درصــد تنظیــم شــده اســت، همچنین 
روزانــه ۲ هــزار کلرســنجی در ســطح 
ــم  ــه رق ــی شــود ک اســتان انجــام م

ــت. ــی اس ــیار مطلوب بس
امیــری بــا بیــان اینکــه آب 
اســتان  نقــاط  دورتریــن  شــرب 
ــرار  ــنجش ق ــورد س ــز م ــان نی اصفه
یــک  کــرد:  تاکیــد  گیــرد،  مــی 
آزمایشــگاه ســیار کنتــرل کیفیــت 
ــده دارد.  ــر عه ــق را ب ــن مناط آب ای
همچنیــن میــزان فلــزات معلق در آب 
شــرب اصفهــان بــه صــورت روزانــه 

ــرد. ــی گی ــرار م ــنجش ق ــورد س م
ــش  ــت: در بخ ــان داش وی اذع
پاالیــش آب، وارد مباحــث بیولوژیکی 
و دیگــر مباحــث تخصصــی شــده 
ــن آب شــرب در  ــت تامی ــم و کیفی ای
ــل  ــنجیده و تحوی ــل س ــی مراح تمام

ــی شــود. مشــترکین م

کیفیت آب شرب اصفهان کامال مورد تایید است

ن  شهرســتا ه  و گــر
باقــرزاده ســمیه  مشــهد 

 آســتان قــدس رضوی 
ــژاد  از افتتاحیــه دامپــروری، اصــالح ن
ژنتیکــی  فــرآورده هــای  تولیــد  و 

ــر داد.   خب
 تولیــت آســتان قــدس رضــوی 
در آئیــن افتتاحیــه دامپــروری، اصــالح 
ــی  ــای ژنتیک ــد فرآورده ه ــژاد و تولی ن
ــاز  ــه ممت و محــل تشــکیل اولیــن کل
ــل  ــه در مح ــنگین ک ــی دام س ژنتیک
ــدس  ــتان ق ــی آس ــروری صنعت دامپ
ــه  ــان اینک ــد،با بی ــزار ش ــوی برگ رض
فعالیت هــای اقتصــادی کــه در مســیر 
خودکفایــی کشــور و رفــع مشــکالت 
مــردم اســت را نبایــد صرفــًا رفتــاری 
مــادی دانســت، اظهــار کرد: ایــن قبیل 
فعالیت هــا را بایــد بــا نــگاه معنــوی و 
دینــی نگریســت، نبایــد حــوزه مســائل 
معنــوی را تنهــا بــه یکســری مناســک 

و اعمــال خــاص محــدود کنیــم.
حجــت االســالم و المســلمین 
ســید احمــد مــروی افــزود: تمــام 
اقدامــات و فعالیت هایــی کــه موجــب 
رفــع نیازهــای کشــور و مردم شــود، به 
یــک معنــا رنــگ معنــوی و دینــی دارد 
ــرآن و  ــای ق ــر را از آموزه ه ــن ام و ای

ــم. ــار)ع( آموخته ای ــه اطه ائم
وی بــا بیــان اینکــه خداونــد 
نمی پســندد جامعــه اســالمی، مؤمنیــن 
و  وابســته  )ص(  پیامبــر  امــت  و 
نیازمنــد بــه کفــار باشــند، عنــوان 
مجموعه هــای  فعالیت هــای  کــرد: 
اقتصــادی کــه عــزت کشــور و جامعــه 
اســالمی را بــه دنبــال دارد، بــه یــک 
معنــا عبــادت اســت زیرا موجــب عزت، 
اســتقالل و ســربلندی مؤمنین در برابر 
کفــار می شــود. از ایــن رو فعــاالن 

ــای  ــد تالش ه ــور بای ــادی کش اقتص
خــود را بســیار ارزشــمند بداننــد زیــرا 
امــری معنــوی، دینــی و تقوایی اســت.

فعــاالن  کــرد:  تصریــح  وی 
ــت  ــد هم ــم بای عرصــه اقتصــاد و عل
ــم  ــا می توانی ــد، م ــد بگیرن خــود را بلن
بــه نقطــه ای برســیم کــه کشــورهای 
غربــی و اروپایــی بــرای کســب علــم 
ــر  ــن ام ــد و ای ــران بیاین ــه ســراغ ای ب
ــی  ــخ گواه ــن نیســت، تاری دور از ذه
بــر توانمنــدی ایرانیــان اســت، آن 
ــی  ــران کتابخانه های ــه در ای روزی ک
بــا صدهــا جلــد کتــاب خطــی وجــود 
داشــت در تمــام اروپــا یــک کتابخانــه 

یافــت نمی شــد.
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــت آس تولی
ــس از  ــال های پ ــرد: در س ــوان ک عن
پیــروزی انقــالب اســالمی در هــر 
نیروهــای جهــادی  حــوزه ای کــه 
ــه  ــاد ب ــزت و اعتم ــا ع ــی ب و انقالب
عرصــه  آنجــا  شــدند،  وارد  نفــس 
و  تحســین  قابــل  پیشــرفت های 
بــرای  موفقیــت  قله هــای  کســب 

کشــورمان شــده اســت.
فعــاالن  کــرد:  ز  بــرا ا وی 
اقتصــادی و علمــی کشــور بــه اینکــه 

ــا  ــراز ب ــم ت ــا ه ــروز م ــدات ام تولی
تولیــدات کشــورهای پیشــرفته اروپایی 
و آمریکایــی اســت نبایــد اکتفــا کننــد، 
ــی  ــتعداد ایران ــه و بااس ــان نخب جوان
موفقیــت  قله هــای  بــه  می تواننــد 
باالتــری از کشــورهای پیشــرفته دنیــا 

ــد. ــت یابن دس
لمســلمین  ا م و سال ال حجت ا
ــران باهــوش  مــروی افــزود: ملــت ای
و توانایی  هایــی کــه دارد، می توانــد در 
بســیاری از حوزه هــا پیشــرو، پیشــران 
و الهــام بخــش بــرای کشــورهای 
پیشــرفته دنیــا باشــد و اگــر ایــن نــگاه 
را داشــته باشــیم قطعــًا بــه آن جایــگاه 

نیــز خواهیــم رســید.
وی در بخــش دیگری از ســخنان 
ــه مشــکالت پیشــروی تولیــد  خــود ب
اشــاره و بــا بیــان اینکــه امــروز 
در عرصــه تولیــد داخلــی درنبــرد 
بــا واردات کننــدگان، ســوداگران و 
دالالن هســتیم، ابــراز کــرد: متأســفانه 
ــا  ــد ب ــه تولی ــدگان در عرص تولیدکنن
موانــع بســیاری در کشــور روبــه رو 
هســتند، واســطه گــران، ســوداگران و 
ــف  ــای مختل ــه در بخش ه دالالن ک
البــی پرنفــوذ دارنــد، نمی خواهنــد 

تولیــد داخلــی کــه موجــب بــه خطــر 
ــا  ــود، پ ــا می ش ــع آن ه ــادن مناف افت
بگیــرد، امــا نبایــد ناامیــد شــد و میدان 

ــرد. ــرک ک را ت
ــد  ــید احم ــالم س ــت االس حج
مــروی عنــوان کــرد: در مجموعه های 
ــف اقتصــادی کشــور نیروهــای  مختل
ســالم، باانگیــزه، متدیــن و وطــن 
پرســت بســیاری در حــال فعالیــت 
هســتند، اگــر ایــن نیروهــای مخلــص 
که هدفشــان عزت و اســتقالل کشــور 
اســت بــا یکدیگــر متحد شــوند، قدرت 
ــه  ــت ک ــد گرف ــکل خواه ــی ش بزرگ
می توانــد مافیــای ســوداگران و دالالن 
را شکســت دهــد، متأســفانه هم اکنون 
ایــن نیروهــای خــدوم متفرق هســتند.

گــر  ا  : د کــر یــح  تصر وی 
پشــتیبانی  و  هماهنگــی  جلســات 
ــای  ــدگان در عرصه ه ــان تولیدکنن می
مختلــف صنعتــی و کشــاورزی شــکل 
اثرگــذار  بگیــرد، قطعــًا در کشــور 
خواهــد بــود و می تــوان در برابــر 
مافیــای عجیــب و غریبــی کــه در 
همــه جــا نفــوذ دارد و ایــن نفــوذ آنهــا 
را تاکنــون نگه داشــته اســت، ایســتاد.

ــوی  ــدس رض ــتان ق ــت آس تولی
ــق  ــان ح ــه جری ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
اگــر بــا پشــتکار و انگیــزه وارد میــدان 
شــود قطعــًا پیــروز خواهــد شــد، اظهار 
ــیم  ــی برس ــه جای ــم ب ــرد: می توانی ک
کــه کشــورهای پیشــرفته دنیــا از مــا 
بخواهنــد تجربیــات و علــم خــود را در 
اختیــار آنهــا قــرار دهیــم، مــا بــه ایــن 

موضــوع اعتقــاد و ایمــان داریــم.
وی گفــت: پیشــرفت های علمــی 
دســتاوردهای  و  انقــالب  از  پــس 
صنعتــی مــا گواهــی بــر توانایــی ملــت 

ــران اســت ای

تولیت آستان قدس رضوی

افتتاحیه دامپروری تولید فرآورده های ژنتیکی آستان قدس رضوی

در  فاسد  دامی  خام  فراورده  کیلوگرم   ۶۳7 سازی  معدوم 
شهرستان ایالم

دکتر محمد علی رحمی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ایالم  گفت: 
در راستای تحقق اهداف نظارتی دامپزشکی و به منظور برخورد قاطع با هر 
گونه تخلف بهداشتی در امر عرضه فرآورده های خام دامی، گشت هفتگی 
بازرسی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی و … توسط اکیپ نظارت بر 

بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه در سطح بخش انجام شد.
وی افزود: در این راستا مقدار ۶37 کیلوگرم گوشت قرمز، مرغ، آالیش 
مرغ و ماهی فاسد و غیر قابل مصرف که طی بازدیدهای دوره ای اکیپ گشت 
نظارت بهداشتی دامپزشکی شهرستان ایالم از مراکز تولید و عرضه فرآورده 

های خام دامی کشف، ضبط گردیده شده بود معدوم گردید.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ایالم اظهار کرد: طی این بازدید از 
مراکز عرضه فراورده خام دامی  ضمن ارائه توصیه های بهداشتی، در مورد 

تخلفات مشاهده شده تذکر و اخطاریه داده شد.
وی تصریح کرددر هنگام خرید فرآورده های خام دامی )گوشت قرمز و 
سفید و تخم مرغ و…( پس از دقت نظر به شرایط ارگانولپتیکی )ظاهری( به 
تاریخ تولید و انقضاء محصول دقت کرده و پس از اطمینان از شرایط مناسب 

نگهداری فرآورده ها خرید خود را انجام دهند.
علی رحمی ادامه داد: شهروندان استان  در صورت مشاهده تخلف ها 
در حوزه مرتبط با فرآورده های خام دامی مراتب را در استان ایالم با شماره 
گزارش های  دریافت  آماده  ساعته   ۲۴ بصورت  پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱7  سامانه 

مردمی مرتبط با تخلفات دامپزشکی است.

امام جمعه سرخه:
ارزشمند  اقدامی  برق  مصرف  بهینه  مدیریت  مردمی  پویش 

درراستای اصالح الگوی مصرف است
امام جمعه سرخه در بخشی از بیانات خود در خطبه های نمازجمعه ۱3 
تیرماه گفت: پویش مردمی هر اشتراک برق، یک نیروگاه مجازی، اقدامی 

ارزشمند در راستای اصالح الگوی مصرف است.
حجت االسالم مصطفی فاطمی بصیر بیان داشت: برق؛ یکی از حامل 
های مهم انرژی به شمار می رود که آحاد مردم می بایست در مصرف بهینه 

از آن اهتمام نمایند.
وی با اشاره به این که با شروع فصل تابستان موضوع صرفه جویی در 
مصرف برق بیشتر توصیه می شود اظهار داشت: توجه به موارد آموزشی شرکت 
توزیع برق استان به ویژه عدم استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در 

ساعات اوج مصرف، از مهم ترین نکات در کاهش مصرف است.
باید  زمینه  این  در  ادارات  کرد:  تصریح  بصیر  فاطمی  االسالم  حجت 
الگو باشند و با خاموش کردن لوازم برقی غیرضرور و همچنین تنظیم دمای 
بسیار  آبی  کولرهای  کند  دور  از  استفاده  و  درجه  روی ۲۴  گازی  کولرهای 

مورد توصیه است.
وی ضمن تقدیر از مشترکان برق شهرستان سرخه که نهایت همکاری 
را با صنعت برق در زمینه مدیریت بهینه مصرف دارند یادآور شد: در قالب 
پویش مردمی هر اشتراک برق، یک نیروگاه مجازی، تعدادی از مشترکان 
می  تقدیر  اند  داشته  درصد   ۲۰ از  بیش  برق صرفه جویی  در مصرف  که 
شوند که اقدامی شایسته برای تشویق و ترغیب مردم در تغییر رفتار مصرف 

محسوب می شود.

هاي  دستگاه  توسط  استاندارد  غیر  ساختماني  مصالح  خرید 
اجرایي ممنوع شد

با حضور اعضاء جلسه شورای فنی استان با دستور کار بررسی مصوبات 
کمیته مصالح وتجهیزات صنعت ساختمان  به ریاست معاونت امور عمرانی 
استانداری استان و با حضور  مدیران ادارات ودستگاههای اجرایی عضو در 

محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری تشگیل گردید.
معاونت امور عمرانی استاندار ایالم در این جلسه با تاکید بر اینکه نیازمند 
فرهنگ سازی مقوله استاندارد در جامعه هستیم، گفت: اطالع رسانی وفرهنگ 
سازی ومطالبه مصالح ساختمانی استاندارد از سوی مردم منجر به ارتقا کیفیت 

کاال و خدمات می شود.
ایالم گفت: طبق مصوبه  استانداری  امور عمرانی  معاون  احمد کرمی 
شوراي فني استان ایالم کلیه دستگاههاي اجرایي استان  وکارفرمایان مکلف 
گردیده اند  مصالح ساختماني مشمول استاندارد اجباري  را از واحدهاي تولیدي 
که داراي پروانه استاندارد مي باشند خریداري نمایند و ناظران ومجریان نیز 

باید در این خصوص نظارت بیشتری داشته باشند.
اداره کل استاندارد ایالم در این  ارزیابی انطباق  فرزانه کریمی معاون 
جلسه  گزارشی در خصوص آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تیرچه صنعتی 
دراستان و پیشنهادها و راهکارهایی در خصوص ارتقاء کیفیت مصالح ساختمانی 

در استان ارائه کرد
کریمی برحضوربازرسین اتحادیه ها  واعضای کمیته مصالح ساختمانی 
در بازرسی از مراکز عرضه مصالح ساختمانی و نظارت و بازرسی بیشتر بر 
واحدهای صنفی موزاییک،میلگرد و فوم پلی استایرن تاکید کرد وگفت:نظارت 
بر بازار تنها به وسیله اداره کل استاندارد امکان پذیر نیست وناظرین نظام 
مهندسی با طلب نمودن کاالهای استاندارد وبا کیفیت از کارفرمایان ومالکین 

ساختمان ها و پروژه های عمرانی باید بیشتر همکاری نمایند.

آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی )مرحله دوم( شرکت تعاونی توسعه و عمران 
شهرستان قائمشهر )در شرف تأسیس(

اولین جلسه مجمع عمومی عادی مرحله دوم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان 
قائمشهر )در شرف تأسیس( رأس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۵/۹ در محل خیابان 

بابل مسجد قائمیه تشکیل می گردد.
لذا از کلیه نمایندگان حوزه های تعاونی دعوت می شود با در دست داشتن برگه ورود 

به جلسه، جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
توضیحات:

ضمنًا داوطلبان عضویت در سمت های هیأت مدیره یا بارزسی موظفند، حداکثر 
مدارک  و  فرم  عادی،  عمومی  مجمع  تشکیل  دعوت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  هفته  یک 
نسیم  پاساژ  قائمشهر  آدرس  به  مؤسس  هیأت  تحویل  را  خود  کاندیداتوری  به  مربوط 

طبقه سوم پالک ۱۱7 نمایند.
هر یک از سهامداران غیر عضو می تواند استفاده از حق خود برای حضور و اعمال 
رأی در مجمع عمومی را به سهامدار غیرعضو و یا شخص ثالث با وکالت واگذار کند، در این 
صورت به استثنای سهامدار غیر عضوی که اصالتاً حداقل ده درصد کل آرای تعاونی را دارد 
و یا وکیل وی که هیچ یک از آنها نمی تواند وکیل دیگری هم باشد، در سایر موارد قبول 

وکالت و اعمال رأی وکیل تا ده درصد کل آرا مجاز است.
دستور جلسه:

بررسی و تصویب اساسنامه
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره وفق اساسنامه تصویبی

انتخاب بازرس یا بازرسان علی البدل وفق اساسنامه تصویبی
دادن مأموریت به اعضای هیأت مدیره جهت ثبت تعاونی

تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی
نماینده هیأت مؤسس: عبدالسعید نجفی اندگلی

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
میگردد . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت 

طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد    تاریخ نوبت اول :۹۹/۴/۱۵  - تاریخ نوبت 

دوم ۹۹/۴/3۰ 
بخش 3: ششدانگ یک درب باغ بنام احمد عزیزی قشالق فرزند آزاد شماره شناسنامه 
۲۶۵ صادره کلیائی کد ملی 33۵۸۶۰۵۲7۲ تحت پالک 3۵ فرعی از ۲73۲ اصلی بخش 3 
به مساحت ۵۰۵۵ متر مربع که مقدار ۹/77 متر مربع آن حریم آبراههمی باشد خریداری از 

نسق امین و غیره محمدی سمان به آدرس سنندج روستای سمان 
م الف ۱3۹۰۹

آگهی حصر وراثت 
خانم لیال اللهی به شماره ملی 3۸۲۰۲۸۸۹7۱ به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۹۰۰۲۸تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار 

داشته که شادروان نوید نسیم به شماره ملی / شناسنامه 3۸۱۰۵۸۹۵7۸ در تاریخ ۹۹/۱/۲۵ 
در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :

۱- لیال اللهی فرزند نادر به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۰۲۸۸۹7۱ مادر متوفی 
۲- سروک نسیم فرزند اقبال به شماره شناسنامه / ملی 3۸۱۰7۸۰۸۰۴ برادر متوفی 

3- تارا نسیم فرزند اقبال به شماره شناسنامه / ملی 3۸۱۰۴۸73۲۵ خواهر متوفی 
۴- فائق نسیم فرزند توفیق به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۰3۴۴3۶۵ پدر بزرگ جد 

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

شد  خواهد  صادر  گواهی 
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان - رفیق عبدی   م الف ۴۹

آگهی فقدان سند مالکیت 
۱3۹۹دفترخانه  /3 ۴۲۹۴۰مورخ3/ شماره  وکالتنامه  طبق  فتحی  حسن  آقای 
شماره  نامه  طبق  مربوطه  دفترخانه  که  باغنده  سکینه  خانم  شهریارازطرف  یک 
است  نموده  تائید  را  تنظیمی  ۱3۹۹/3/۲۴وکالتنامه  ۱3۹۹۸۵۶۵۴۴۱۴۰۰۰۱۵۲مورخ 
شماره  به  یکتا  شناسه  ذیل  آن  شهود  امضا  که  شده  مصدق  استشهادیه  دوبرگ  باستناد 
مدعی  است  شهریاررسیده  یک  ۱۰۶۱۸۵دفترخانه  ۱3۹۸۰۲۱۵۴۴۱۴۰۰۰7۱۲رمزتصدیق 
فقدان چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره پالک3۸۴۱۴فرعی از 
یک اصلی قطعه ۵7۱تفکیکی بلوک3۱مفروز ومجزی شده از شماره پالک 3۵۶3۸فرعی از 
اصلی مذکور به مساحت 7۲/۲۴مترمربع واقع در سمت جنوب غربی طبقه همکف بنام خانم 
سکینه باغنده ذیل دفترالکترونیکی ۱3۹۸۲۰3۰۱۰۵7۰۱3۲۲۹ثبت وسند مالکیت به شماره 
چاپی3۸۱۸3۴ د /۹7صادر وتسلیم شده است وبه حکایت ثبت دفترامالک در رهن وبیع شرط 
نمی باشد بعلت اباب کشی مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره ذیل ماده۱۲۰قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت ۱۰روز اعتراض خود 
را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید و درغیراینصورت این 
اداره پس ازانقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد نمود.م.الف:۸۰77
  بشیرنعیم زاده-سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهریار

هامون سهامی خاص  آذرخش  یار  تغییرات شرکت  آگهی 
به شماره ثبت 7۹۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸3۹۹۴7۶ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱3۹۸ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱.خانم حبیبه بهنام نیا به شماره ملی ۴3۲۴3۰۴۵۰۵ 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای یاسر صادقی به 
شماره ملی 3۶۱۰3۶۰۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم 
آسیه حسنی بجد به شماره ملی 3۶۱۰۸33۰33 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ۲ سال انتخاب شدند. 
۲.کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته و برات با 

امضاء آقای یاسر صادقی و همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی با امضاء آقای یاسر صادقی و همراه با مهر شرکت معتبر 
است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )۹۰۱۴7۰(

ابالغ اجرائیه مهریه
شماره پرونده:۹۹۰۰۴۶۵

بدین وسیله به آقای داود اکبری فرزند علی محمد شناسنامه شماره۱۰۹ صادره 
از بهبان ساکن اندیشه فاز3 محله۱۰قطعه ۱7۸پ۵ ابالغ می شود که خانم کبری 
آزماینده جهت وصول تعداد7۰سکه طال تمام بهارآزادی و مبلغ ۵ میلیون تومان 
وسفرحج تمتع بلدی و عتبات عالیات عراق به استناد مهریه مندرج درسند ازدواج 
اجرائی  پرونده  و  اجرائیه صادرنموده  شماره 7۴۸دفترازدواج ۱۶شهریارعلیه شما 
 ۹۹/۴/۲ مورخ  گزارش  و طبق  تشکیل شده  اداره  این  به کالسه ۹۹۰۰۴۶۵در 
مامور پست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای 
بستانکارطبق ماده۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه 
های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۱۰روزازتاریخ این 
آگهی که روزابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م.الف:۸۰7۶
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهریار-بشیرنعیم زاده 

آگهی تغییرات شرکت یار آذرخش هامون سهامی خاص به شماره ثبت 
7۹۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸3۹۹۴7۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱3۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: خانم حبیبه بهنام نیا به شماره 
ملی ۴3۲۴3۰۴۵۰۵ و آقای یاسر صادقی به شماره ملی 3۶۱۰3۶۰۴۶۱ و 
خانم آسیه حسنی بجد به شماره ملی 3۶۱۰۸33۰33 به عنوان اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت باقیمانده ۲ سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زاهدان )۹۰۱۴7۱(

آگهی تغییرات شرکت ارغوان سازه تمین سهامی خاص به شماره ثبت 
7۱۵3 و شناسه ملی ۱۴۰۰۶7۱۰۵۲۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱3۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. سرمایه شرکت 
از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال )ده میلیون ریال( منقسم به 
۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی )یکصد هزار ریالی( از محل پرداخت نقدی سهام 
داران طی گواهی بانکی شماره ۹۹/۹۹/۱۵۱ مورخ ۰7/۰3/۱3۹۹ بانک سینا 
شعبه زاهدان افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زاهدان )۹۰۱۴7۲(

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک 
برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۰۰۰۱۰۰۱۰۵۵ مورخ ۲۸/۰۲/۹۹ 
که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک 
ساری تصرفات مالکانه آقای/خانم سیده زهرا ساداتی تبار فرزند 
سید اسمعیل بشماره ملی ۲۰۹3۰۰۹۸۲۱ نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر یکبابخانه به مساحت ۱3۲.۱۵ متر 
مربع قسمتی از پالک 3۴۲۸ اصلی واقع در یک بخش یک ثبت 
ساری خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول ۰۱/۰۴/۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۵/۰۴/۹۹ 
مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

م-الف ۱۹۹۰۲۰۴۰
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای علی کنشلو قیم خانم اشرف کنشلو با استناد به قیم نامه ۹۸۰۰3۸ مورخ ۹۸/۱۲/۲۴ 
دادسرای عمومی و انقالب گرمسار و به استناد ۲ برگ استشهاد محلی که به امضا شهود 
و به گواهی دفترخانه شماره 7 گرمسار رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت شش دانگ 
پالک ۱۰/۱۱۹7۵ واقع در بخش گرمسار مورد ثبت جلد ۴۵۵ صفحه ۱۲7 به علت جابجایی 
مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده 
۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید 
تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت 
اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد 

شد. -ملک در رهن است سند چاپی ۴۹۶۵۶3
م/الف ۲۸۹
حسن رامه

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار
از طرف محمد کاشی



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1497- یکشنبه 15 تیر 61399 ورزش دنیای 

طباطبائی:
فدراسیون بسکتبال آماده شروع لیگ است

رئیس فدراسیون بسکتبال ایران گفت: برنامه های ما برای شروع کردن 
لیگ آماده است و تنها منتظر هستیم تا شرایط کشور مشخص شود. در مورد 
مسئول روابط بین المل فدراسیون هم باید بگویم که او در حیطه اختیارات خود 

عمل می کند و همه کاره نیست.
رامین طباطبائی ، در مورد برنامه های آینده فدراسیون بسکتبال برای تیم 
ملی با توجه به لغو مسابقات ویلیام جونز، توضیح داد: البته فعال لغو قطعی این 
مسابقات به صورت رسمی به ما ابالغ نشده است، اما احتماال با توجه به موج 
جدید ویروس کرونا در جهان باید منتظر لغو شدن این مسابقات باشیم. به هر 
حال برگزاری چنین مسابقاتی در شرایط فعلی برای میزبان سخت است، تیم ها 
تنها از یک قاره یا یک منطقه خاص نیستند و همین موضوع کار را سخت تر 
می کند. با توجه به این موضوعات ما هم احتمال می دهیم که مسابقات لغو شود. 
او ادامه داد: بنابراین اگر مسابقات ویلیام جونر لغو و تا یکی دو ماه آینده 
شرایط برای برگزاری مسابقات بین المللی و دوستانه فراهم نشود، عمال برگزاری 
اردوهای تیم ملی ایران به ۲۰ روز قبل از پنجره دوم و سوم کاپ آسیا موکول 

می شود. البته این موضوع هم منوط بر آن است که این رقابت ها لغو نشوند. 
روابط  مسئول  می شود  گفته  که  موضوع  این  به  واکنش  در  طباطبائی 
داد:  توضیح  است،  شده  بسکتبال  فدراسیون  کاره  همه  فدراسیون  بین الملل 
واقعیت این است که ما به هر کس در حوزه و حیطه وظایف خودش اختیارات 
الزم را می دهیم. کمیته روابط بین الملل با توجه به جایگاهی که دارد باید با 
همه کمیته های فدراسیون ارتباط نزدیکی داشته باشد و خانم مسیحی هم فرد 
فعالی است، وقتی کاری را به او محول می کنیم به سرعت پیگیر آن می شود 
که شاید همین موضوع باعث ایجاد برخی سوء تفاهم ها شده است. در واقعیت 
ما مطابق با وظایف هر کس به او اختیارات می دهیم و این موضوع که او همه 

کاره فدراسیون است، درست نیست. 
رئیس فدراسیون بسکتبال ایران، درباره بحث تغییر سرمربی و کادرفنی 
تیم ملی نیز گفت: واقعیت این است که فدراسیون اصال تصمیمی نگرفته است، 
واقعیت اصال جلسه کمیته  بنده متفاوت است. در  از صحبت های  برداشت ها 
فنی ما تشکیل نشده و در مورد این مسائل نمی توانیم صحبت کنیم. در حال 
حاضر منتظر هستیم تا ابتدا شرایط به یک حالت پایدار برسد تا سپس در رابطه 
با این مسائل تصمیم گیری کنیم و در آن زمان اگر قرار باشد اتفاقی بیافتد، 

اعالم خواهیم کرد. 
او در پاسخ به این سوال که  آیا فدراسیون بسکتبال برای شروع احتمالی 
لیگ از ماه های آینده پروتکل های الزم را به باشگاه ها و استان ها اعالم کرده 
را در چند  )FIBA( پروتکل های الزم  است؟ تصریح کرد: فدراسیون جهانی 
صفحه برای فدراسیون های ملی و از جمله ایران ارسال کرده است. ما نیز این 
پروتکل ها را ترجمه کرده و در اختیار استان ها و باشگاه ها برای همه رده ها 
)سوپر لیگ، دسته یک و...( قرار داده ایم. با این حال موضوع مهم این است 
که در پاراگراف اول این اطالعیه اعالم شده پروتکل های ملی به پروتکل های 
بین المللی ارجح هستند و فدراسیون های ملی باید محوریت اصلی کار خود را 

قوانینی قرار دهند که مسئوالن هر کشور وضع می کنند.
طباطبائی ادامه داد: در واقع فدراسیون جهانی اجازه داده است که لیگ را 
آغاز کنیم و ما نیز دوست داریم هر چه سریع تر مسابقات شروع شود، اما فعال 
منتظر هستیم تا ببینیم شرایط کشور چگونه خواهد شد. حتی برخی سالن ها در 
استان های مختلف باز شد، اما به دلیل استقبال کم باز هم بسته شدند. برنامه های 
فدراسیون نیز برای شروع لیگ آماده است و هر زمانی که شرایط برای آغاز فصل 
فراهم باشد، فدراسیون آماده است تا استارت کار را با برگزاری جلسات بزند. 

او در پاسخ به این سوال که آیا فدراسیون بسکتبال زیر ساخت های الزم 
برای اجرای دقیق این پروتکل ها را دارد؟ اظهار کرد: در واقع ما باید زیرساخت 
الزم را ایجاد کنیم، چرا که این موضوع در جهان یک مسئله بی سابقه بوده و 
هیچ یک از کشورهای جهان تجربه آن را نداشتند. کمیته پزشکی فدراسیون با 
استان ها در ارتباط است و شخصا با آقای خلیلیان هم صحبت کرده ام. فدراسیون 
پزشکی ورزشی در کنار ما است و فدراسیون بسکتبال هم قطعا باشگاه ها را 
موظف خواهد کرد اقداماتی مانند انجام دادن تست های پزشکی را انجام دهند. 
فدراسیون بسکتبال آمادگی الزم را دارد و قطعا همه تالش خود را خواهیم کرد 

که روند خوبی در این مسائل طی کنیم.

کرونا رسما پرونده لیگ جودو را بست؛
پاس خراسان رضوی، قهرمان شد!

فدراسیون جودو رسما اعالم کرد پرونده لیگ برتر این رشته به دلیل عدم بهبود 
شرایط مربوط به شیوع ویروس کرونا بسته شد.

از چندی پیش خبر می رسید که لیگ برتر جودو نیز مثل خیلی از رشته های 
دیگر به خاطر شیوع ویروس کرونا نیمه کاره رها خواهد شد، اما فدراسیون اصرار داشت 

که دست نگه دارد و منتظر بهبود شرایط بود.
با این حال بعد از چند ماه باالخره نشست آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون 
امروز با حضور مسئوالن سازمان لیگ در دفتر فدراسیون جودو برگزار شد و مهمترین 

خروجی این جلسه ، تصمیم گیری درخصوص رقابتهای سوپرلیگ و لیگ امید بود.
بر اساس اعالم فدراسیون جودو با توجه به ادامه روند شیوع ویروس کرونا در 
کشور و با هدف حفظ سالمتی ورزشکاران و مربیان و اینکه هنوز از سوی وزارت 
بهداشت هیچ تصمیمی برای آغاز به فعالیت دوباره رشته های ورزشی مثل جودو و یا 

کشتی گرفته نشده است تصمیم به پایان لیگ و اعالم رده بندی تیم ها گرفته شد.
طبق آخرین جدول رده بندی و تا مقطعی که رقابت های سوپر لیگ در سال 
۹۸ انجام شد، تیم های اول تا سوم و یک تیم به عنوان تیم اخالق مشخص شدند.

همچنین در لیگ امید که تیم های شرکت کننده در دو گروه با یکدیگر به 
رقابت می پرداختند، مقرر شد که از هر گروه الف و ب تیم های اول تا سوم مشترک 

، به عنوان تیم های سکونشین معرفی شوند
رده بندی تیم ها: پاس خراسان رضوی به مقام قهرمانی رقابت های سوپرلیگ 
جودو دست یافت، تیم خوشگوار دیگر نماینده خراسان رضوی و رعد پدافند هوایی قم 
به دلیل داشتن امتیازات یکسان به صورت مشترک نایب قهرمان شدند و نفت مسجد 
سلیمان روی سکوی سومی جای گرفت. همچنین نیروی زمینی ارتش ، کاپ اخالق 
این دوره از رقابت ها را باالی سر خواهد برد.در لیگ جودو امید تا المپیک هم در گروه 
)آ( تیم تختی آموزش و پرورش کرج موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند، تیم 
خانه جودو ملک بر روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد، تیم های جودو محالت شهر 

یزد و شهدای ششم بهمن آمل سوم مشترک شدند.
در گروه )ب( تیم نوبافت شادیلون خراسان رضوی به عنوان قهرمانی دست یافت، 
هیئت جودو اراک نایب قهرمان شد و تیم های شهرداری کرج و هیئت جودو سیدآباد 
به صورت مشترک به مقام سوم رسیدند. تیم های هیئت جودو چناران و شهید انور 

شهرری ، تیم های اخالق لیگ امید تا المپیک هستند.

بایرن مونیخ؛ قهرمان بی تردید آینده اروپا! 

بایرن مونیخ فصل آینده با حضور ستاره هایی مثل سانه، کومان، لوکاس، دیویس، 
کیمیش و نوبل تیمی ترسناک خواهد بود.

بایرن مونیخ اخیرا هشتمین قهرمانی پیاپی خود در بوندس لیگا را بدست آورده، 
یک پایش در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان است و می تواند برای بیستمین بار در 
تاریخش فاتح جام حذفی آلمان شود. ولی اشتهای باواریایی ها برای موفقیت هنوز 

اشباع نشده و آنها به دنبال فتح جامهای بیشتر هستند.
هانسی فلیک که امسال با حضور ستاره هایی مثل بواتنگ، آالبا، مولر و نویر 
به ترکیب ایده آلی دست یافته بود حاال برای فصل آینده به دنبال شکل دادن به 
ترکیبی جدید و ترسناک است. صالح حمیدزیچ مدیر ورزشی بایرن در این باره گفته 
بود:« دست زدن به ترکیب این تیم کار سختی است ولی ما به دنبال جذب چند 

ستاره مهم هستیم”.
چند روز بعد بود که صالح حمیدزیچ ابتدا خرید تانگو کواسی از پاری سن ژرمن 
و بعد از او خرید لروی سانه از منچسترسیتی را اعالم کرد. الکساندر نوبل دروازه بان 
شالکه دیگر مهره ای بود که پیشتر با بایرن قرارداد امضا کرده و از فصل آینده درون 

دروازه این تیم خواهد ایستاد.
تیم جوان و باانرژی

خرید ستاره های گرانقیمتی مثل لوکاس هرناندز و حاال لروی سانه از جمله 
استثناهای رفتار نقل و انتقاالت بایرن محسوب می  شود. تیاگو یکی از بازیکنان این 
تیم گفته بود:« نیازی به خرج کردن مبالغ زیاد برای خریدبازیکن نیست. ستاره های 

ارزان زیادی هستند که منتظرند تا کشف شوند”.
صالح حمیدزیچ از سال ۲۰۱7 که پست مدیریت ورزشی باشگاه را بدست آورده 
همین روش را دنبال کرده است. از جمله ستاره های جذب شده توسط او به این روش 
باید به تولیسو، سوله، گنابری، دیویس، گورتزکا، لوکاس، پاوارد اشاره کرد. بایرن در 
فصل آینده می تواند تیمی روانه میدان کند که میانگین سنی اش ۲۲.۲7 سال است!

دیوار دفاعی
بایرن تنها به یک دفاع راست کالسیک نیاز دارد که در این تیم با پاوارد رقابت 
کند. کواسی که عالوه بر دفاع می تواند در خط میانی هم بازی کند به جمع مدافعین 
پرقدرت بایرن اضافه خواهد شد. مدافعینی متشکل از بواتنگ، آالبا، لوکاس هرناندز، 

سوله و آلفونسو دیویس.
چه کسی جانشین تیاگو خواهد شد؟

تیاگو در روزهای اخیر در بایرن خبرساز شده و رئیس باشگاه رومینیگه اعالم 
کرده او که قراردادش در سال ۲۰۲۱ به پایان می رسد با این تیم تمدید نخواهد کرد. 
رومینگه گفته بود بایرن دوست دارد او را نگه دارد ولی به نظر می رسد هافبک اسپانیایی 

دوست دارد در سالهای پایانی فوتبالش چالشی جدید را تجربه کند.
همه شواهد نشان می دهد که مقصد او لیورپول است. باید دید آیا بایرن برای پر 
کردن جای خالی او کسی را به خدمت خواهد گرفت یا به ترکیب کویزانس، گورتزکا، 

تولیس و کیمیش رضایت خواهد داد.
میراث دار آرین روبن

برای پر کردن جای خالی آرین روبن سال آینده رقابت سختی بین گنابری، 
کومان و لروی سانه در خواهد گرفت. اولیور کان در جدیدترین صحبت هایش سانه 
را وینگری در کالس جهانی خوانده و صالح حمیدزیچ از او به عنوان بازیکنی که 

می تواند تیم را تغییر دهد یاد کرده بود.
سانه هم در اولین صحبتهای خود بعد از پوشیدن پیراهن بایرن گفته بود:« 
می خواهم هر چه قدر که بشود جامهای قهرمانی بیشتری بدست بیاورم و قهرمانی 

در چمیونزلیگ بزرگترین آرزوی من است«.

شرط ژاوی برای بازگشت به نو کمپ؛
باید پویول و گواردیوال به بارسلونا برگردند

سرمربی السد قطر که از گزینه های 
اصلی هدایت بارسلونا است براین باور است 
که باید گواردیوال و پویول به باشگاه برگردند.

فرانسه،   le۱۰sport“ گزارش  به 
هدایت  اصلی  گزینه های  از  یکی  ژاوی 

بارسلونا در تابستان است.
نتایج ناامید کننده آبی اناری ها با کیکه 
ستین باعث شده است تا به احتمال خیلی زیاد 
در هفته ها پیش رو شاهد تغییر در نیمکت این 
تیم باشیم.ژاوی بازگشت دو چهره محبوب به 

نوکمپ را ضروری می داند.او گفت: من براین باور هستم که باید گواردیوال و پویول 
به بارسلونا برگردند. آیا ما خوش شانس خواهیم بود و بار دیگر شاهد بازگشت این دو 
چهره خواهیم بود؟ باید صبر کرد. من براین باور هستم که هم گواردیوال و هم پویول 
می خواهند برگردند.او ادامه داد: پویول می تواند نقش مدیر ورزشی و یا دبیر فنی را 
ایفا کند. آیا این گونه نیست؟ پپ هم می تواند آنگونه که خودش دوست دارد برگردد.

این سخنان ژاوی درحالی است که در روزهای اخیر رسانه های سرشناس 
اروپایی و نزدیک به باشگاه بارسلونا از او به عنوان گزینه اصلی هدایت آبی اناری ها 

در تابستان سخن به میان آورده اند.

مسیر هموار رئال مادرید برای قهرمانی در اللیگا 
رئال مادرید حتی با وجود لغزش در دو دیدار می تواند عنوان قهرمانی در اللیگا 
را باالی سر ببرد.به گزارش موندو دپورتیوو، رئال مادرید با پیروزی برابر ختافه و 
کسب سه امتیاز بازی یک ضربه شدید به باالی جدول وارد کرد و اکنون با چهار 

امتیاز بیش تر از بارسا صدرنشین اللیگا است.
زین الدین زیدان پس از دیدار برابر ختافه گفت: »نباید تصور کنیم که همه چیز 
تمام شده است، پنج فینال باقی مانده است.« اتلتیک بیلبائو، آالوس، گرانادا، ویارئال 
و لگانس پنج دیداری هستند که رئال مادرید می تواند پس از پشت سر گذاشتن شان 
عنوان قهرمانی را باالی سر ببرد. اتفاقی که از سال ۲۰۱7 رخ نداده بود. اگر مادرید 

چهار بازی از پنج بازی باقی مانده را با پیروزی به پایان برساند قهرمان می شود.
فتح اللیگا بستگی به سفیدپوشان دارد و آن ها از ۱۵ امتیاز تنها به یازده امتیاز 
نیاز دارند. مادرید حتی با دو تساوی مقابل حریفانش باز هم می تواند جام قهرمانی را 
باالی سر ببرد. بارسا برای این که بتواند قهرمان شود باید در پنج بازی باقی مانده 
خود )ویارئال، اسپانیول، وایادولید، اوساسونا و آالوس( پیروز شود و منتظر یک شکست 
و تساوی رئال مادرید باشد.در صورتی که بارسا در همه دیدارها پیروز شود و مادرید 
در دو بازی مساوی شود امتیازها برابر خواهد شد اما به دلیل بازی رو در رو عنوان 

قهرمانی را به خود اختصاص خواهد داد.

پیش بینی ریوالدو؛ مسی و وسوسه همبازی شدن با رونالدو
احتمالی »لیونل  از مقاصد  را یکی  بارسا، یوونتوس  »ریوالدو« ستاره اسبق 

مسی« می داند.
به نقل از سایت گل، لیونل مسی به دلیل جوسازی و شایعه پراکنی اعضای باشگاه 
درخصوص زاویه داشتن او با کیکه ستین سرمربی آبی اناری ها با مسووالن بارسلونا 
اختالف پیدا کرده است. بنابراین مذاکرات او برای تمدید قرار تا ۲۰۲3 به بست خورد.

با به وجود آمدن شایعه جدایی این ستاره آرژانتینی از باشگاه بارسلونا، بسیاری 
از باشگاه ها عالقه مند به جذب وی هستند و در این میان برخی افراد مقاصد احتمالی 
او پس از جدایی از بارسا را پیش بینی می کنند.یکی از این افراد »ریوالدو« ستاره 
برزیلی اسبق بارسلونا است. او در مصاحبه ای در این خصوص گفت: مسی در چند 
ماه گذشته در رختکن بارسا شرایط خوبی نداشته و این موضوع نگران کننده است. 
مشکالت زیادی در چند وقت اخیر برای مسی به وجود آمده که او را بیش از پیش 
ناراحت کرده است.  وی ادامه داد: از اینکه مسی بخواهد بعد از اتمام قراردادش بارسا 

را ترک کند غمگین خواهم شد و امیدوارم این اتفاق هیچ وقت رخ ندهد.
ستاره تکنیکی سال های نه چندان دور بارسلونا در خصوص پیش بینی خود 
از مقاصد احتمالی مسی بعد از جدایی از بارسا، خاطرنشان کرد: وقتی قرارداد مسی 
به پایان برسد، او 3۴ ساله می شود اما فکر می کنم با کالسی که او دارد، بتواند به 
راحتی در لیگ جزیره بازی کند. »پپ گواردیوال« مربی سابق او بوده و امکان دارد 
این ۲ نفر بار دیگر در کنار یکدیگر قرار بگیرند. اتحاد این دو نفر در منچسترسیتی 

هیجان انگیز خواهد بود.

تبال  فو تیم  سرمربی 
ی  عضا ا ی  ا بر ن  ها سپا
تیم هایی که تست کرونایشان 
آرزوی  شده  اعالم  مثبت  تازگی  به 

سالمتی کرد.
امیر قلعه نویی، سرمربی تیم فوتبال 
سپاهان در نشست خبری پیش از بازی 
اظهار کرد: مثبت شدن تست  با سایپا 
نگرانی  باعث  تیم ها  از  بعضی  کرونای 
سالمتی  آرزوی  آن ها  برای  و  است 
و  نیست  خوبی  شرایط  این  می کنم. 
کرونا  کنند.  توجه  مسئوالن  امیدوارم 
همه جا هست اما خیلی از جاها توان شان 
از مملکت ما بیشتر است و پروتکل ها را 
به نحو احسن انجام می دهند. فرهنگ 
قرنطینه در کشورشان انجام شده است 
اقتصادی  مشکالت  خاطر  به  ما  اما 
نتوانستیم قرنطینه را خوب انجام دهیم.

او درباره دیدار با سایپا هم گفت: 
جوانی  مربی  و  است  جوانی  تیم  سایپا 

با  و  بسته  خیلی  را  فوتبال  دارد.  هم 
برنامه بازی می کند. ما یک بازی بسیار 
سخت داریم. امیدوارم با توجه به بازی 
خوب مان در هفته قبل، همین روند را 
ادامه دهیم. سایپا الیه الیه دفاع می کند 
در  است.  حمله  ضد  هدفش  بیشتر  و 
اساس  همین  بر  گذشته  هفته  طول 

تمرین کردیم.
سرمربی سپاهان در پاسخ به این 
قهرمانی  نایب  به  چقدر  که  پرسش 
تیمش در لیگ امیدوار است بیان کرد: 
 ما به همه چیز امیدواریم. هدف گذاری 
ما بازی به بازی است و هر بازی برای 
حکم فینال را دارد و باید با همه وجود 

بازی  یک  حذفی  جام  در  کنیم.  بازی 
آن  برنامه  امیدوارم  داریم.  افتاده  عقب 
هم هر چه زودتر اعالم شود تا بتوانیم 
بزرگ  ملت  برای  کنیم.  برنامه ریزی 
ایران و همه عزیزان و آن هایی که در 
تخت بیمارستان ها هستند و کسانی که 
مبتال شدند  بیماری  این  به  ورزش  در 

آرزوی سالمتی دارم.
زمان  از  ما  گفت:  پایان  در  او 
بار  یک  روز  پنج  هر  تمرینات،  شروع 
تست کرونا گرفتیم. سه نفر از اعضای 
تیم ما به این بیماری مبتال و قرنطینه 
شدند. بعد از خوشبختانه هیچ مشکلی 
کردن  رعایت  با  رابطه  در  نداشتیم. 
ما  پشتیبانی  و  پزشکی  تیم  پروتکل ها 
را دارند که  نهایت رسیدگی و محبت 
جا دارد از آن ها تشکر کنم. ولی در کل 
خدا  امیدوارم  است.  بسیار سختی  کار 
این ویروس  به همه سالمتی بدهد و 

لعنتی نابود شود.

کرونا همه جا هست؛

قلعه نویی: هر بازی برای ما حکم فینال را دارد
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محمدرضا هاشمی کهندانی

سوریه ای  سایت  یک 
اعالم کرد تیم ملی این کشور 
به  شهریور  سیزدهم  روز  در 

مصاف تیم ملی ایران می رود.
را  خودش  که  سوریه  ملی  تیم 
جام  نتخابی  ا مسابقات  ادامه  برای 
 ۲۰۲3 ملت های  جام  و   ۲۰۲۲ جهانی 
آماده می کند قرار است با تیم های ملی 
عراق و ایران دیدار دوستانه برگزار کند.

طبق اعالم این سایت قرار است 
دیدارهای سوریه با ایران در تاریخ سه 
سپتامبر)۱3 شهریور( و با عراق در تاریخ 
هشت سپتامبر)۱۸ شهریور( برگزار شوند. 

ملی  تیم  بازی  اولین  ترتیب  این  به 
فوتبال ایران با هدایت دراگان اسکوچیچ 
در برابر سوریه خواهد بود. پیش از این 
مارک ویلموتس نیز اولین دیدار خود را 
انجام داد که  مقابل همین تیم سوریه 

منجر به پیروزی پنج بر صفر شد.
در  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم 
چارچوب مرحله دوم رقابت های انتخابی 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت های 
تیم های  مصاف  به  باید  چین   ۲۰۲3
عراق  و  بحرین  هنگ کنگ،  کامبوج، 
برود. در حال حاضر ملی پوشان در رده 

سوم گروه خود قرار دارند.

ایران - سوریه، 13 شهریور؛

تکراری ترین دیدار تدارکاتی اینبار با حضوراسکوچیچ 

خوزستان  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
کرونای  تست  شدن  اعالم  مثبت  درباره 
تاریخ  در  اینکه  بیان  با  تیم  این  ۱۶ عضو 
به  را  لیگ  این  که  کردیم  اعالم  اسفندماه  ششم 
دلیل شیوع کرونا تعطیل کنید، گفت: آیا باید فوتبال 
کسی  چه  ببینیم  تا  بمیرند  عده  یک  تا  کنیم  بازی 

می گوید؟ درست 
سعید آذری در خصوص وضعیت فوالد پس از 
مثبت اعالم شدن تست کرونای ۱۶ عضو این تیم، 
اظهار کرد: با توجه به سرعت انتشار کرونا، در تاریخ 
ششم اسفندماه اعالم کردیم که این لیگ را تعطیل 
دنیا صورت  در  که  محاسباتی  طبق  همچنین  کنید. 
ایران و برخی کشورها به  گرفته بود، اکنون مجددا 
پیک دوم نزدیک شده اند و در این شرایط ما باید چکار 
کنیم؟ آیا باید فوتبال بازی کنیم تا یک عده بمیرند 
تا ببینیم چه کسی درست می گوید؟ آیا راستی آزمایی 
این موضوع با مرگ یک فوتبالیست اتفاق می افتد؟

وی افزود: وقتی فوالد بعد از بازی با ماشین سازی 
تست می دهد و تست کرونای شش بازیکنش مثبت 
می شود، مشخص است که در تست بعدی نیز تعداد 

نیز مشخص  امروز  برابر خواهد شد و   ۲ نفرات  این 
شد که ۱۱ بازیکن تیم به کرونا مبتال شده اند. من با 
جان بازیکنانم بازی نمی کنم، چرا که جان انسان ها 

برایم مهم تر از فوتبال است.
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان گفت: فوالد 

قدرت فنی اش را به همه اثبات کرده و فوتبالی که 
فوالد طی ۲ هفته گذشته به نمایش گذاشته است، 
نشان دهنده این است که تیم فوق العاده ای است اما 
و  ناقل است  نفر  بدانیم یک  و  این که ریسک کنیم 
او را بازی دهیم، این انسانیت نیست و جنایت است. 
من آن زمان که تیمم ششم جدول بود، گفتم سالمتی 
تعطیل  را  لیگ  و  است  مهمتر  فوتبال  از  بازیکنان 
کنید، اکنون هم تیم فوالد در رده سوم است، بازهم 

همین را می گویم.
تعداد  این  باید  پروتکل  طبق  کرد:  بیان  وی 
پروتکل  همین  طبق  و  کنیم  قرنطینه  را  بازیکن 
باید بازی  تیم هایی که بیش از ۵ بازیکن کرونایی 
از انجام تست های  دارند، معوقه اعالم شود و بعد 
آن  بودند،  کرونا  از  عاری  بازیکنان  این  اگر  الزم 
این  معوقه  بازی های  تاریخ  لیگ،  سازمان  وقت 

کند. اعالم  را  تیم ها 
تست  در  خوزستان،  فوالد  باشگاه  اعالم  با 
پیش  خوزستان  فوالد  فوتبال  تیم  مجدد  کرونای 
و  بازیکن   ۱۱ که  شد  مشخص  نساجی،  با  بازی  از 

۵ همراه تیم فوالد، به کووید - ۱۹ مبتال هستند.

ابتالی 1۶ عضو فوالد به کرونا؛

آذری: با جان بازیکنانم بازی نمی کنم!

ستاره  فرد،  انصاری  کریم 
تیم السیله قطر مصاحبه مفصلی 
در مورد روزهای پرفراز و نشیب 

سال های اخیر داشته است.
کریم انصاری فرد که در حال حاضر در 
لیگ ستارگان قطر بازی می کند، سال های 
درخشانی را در کشور یونان سپری کرد و در 
لیگ این کور تبدیل به بازیکن پرطرفداری 
شد. البته اتفاقاتی عجیب باعث جدایی او از 
المپیاکوس و در ادامه ناتینگهام شد و حاال 
با نشریه  فرد در گفت و گو  انصاری  کریم 
گاتزتا به رفع بسیاری از ابهامات پرداخته است.

شرایط فعلی در قطر
من اینجا خیلی خوشحالم و قراردادی 
دو ساله امضا کردم. تا به حال یک سال در 
خیلی  سرمربی  شرایط  کردم.  بازی  السیلیه 
خوب است و افراد اطراف تیم نیز همینطور 
هستند. همانطور که می دانید فوتبال قطر 
هر روز بهتر می شود، زیرا این کشور میزبان 
جام جهانی ۲۰۲۲ خواهد بود. آنها عملکرد 
پیشرفت  ها  زمینه  همه  در  و  دارند  خوبی 

مداوم وجود دارد.
مردم اینجا می خواهند بهترین امکانات 
و ایده آل ترین شرایط را ایجاد کنند. بازیکنانی 
که برای بازی به قطر می آیند از لیگ های 
بزرگ دنیا انتخاب شده اند. قطری ها بازیکنان 
ترکیب  باشگاه  هر  در  هستند،  ای  برجسته 
مناسبی وجود دارد و بنابراین قهرمانی دشوارتر 
می شود. همه چیز خوب است و من از حضورم 

در تیم لذت می برم.
وقتی من در اوساسونا بودم این باشگاه 
با  همچنین  و  بود  روبرو  مالی  مشکالت  با 
مشکالت مالیاتی مواجه شدم، در نتیجه من 
نتوانستم به طور دائم در این کشور زندگی 
کنم. به عنوان مثال برای تمدید ویزا مجبور 
بودم هر ماه به ایران سفر کنم و این برای 

من خیلی سخت بود.
جام ملت های آسیا نیز برگزار می شد و 
برای پیوستن به تیم ملی کشورم مجبور شدم 
دو ماه غیبت کنم، زیرا تاریخ جام ملت های 
آسیا فیفا دی نبود. همچنین کادر فنی اوساسونا 
چند بار تغییر کرد و من فرصت زیادی پیدا 
پایان سال می خواستم  بنابراین در  نکردم. 
را  نتیجه  بهترین  بتوانم  پیدا کنم که  تیمی 
کسب کنم. از این گذشته، برای یک بازیکن 
بازی کردن از اهمیت زیادی برخوردار است.
رابطه با علی دایی و مسعود شجاعی

مسعود شبیه برادر بزرگ من و بهترین 
زیاد  هفته  طول  در  ما  است.  من  دوست 
صحبت می کنیم و انتقال او به پانیونیوس 
برای من بسیار مثبت بود، زیرا من پیش از 

این سال ها در تیم ملی ایران با مسعود بازی 
کرده بودم، بنابراین از حرکات او در میدان و 
چگونگی بازی مسعود خبر داشتم. زیرا او در 
پست شماره ۱۰ بازی می کند و این برای 

یک مهاجم بسیار مفید است.
وقتی فوتبالم را شروع کردم، علی دایی 
مردی بود که مرا کشف کرد و به من فرصت 
داد تا یک فوتبالیست حرفه ای شوم. من در 
سن ۱۶ سالگی در مسابقات قهرمانی ایران 

شرکت کردم.
دوران درخشش در یونان

من با اوزونیدیس که من او را یکی از 
بهترین مربیان یونان می دانم صحبت کردم. 
من به یونان سفر کردم و حدودا سه روز در 
آنجا ماندم تا او را مالقات کنم. من اوضاع 
را در تیم دیدم و بعد قراردادی دو ساله امضا 
کردم. من در پانیونیوس دوران خوبی داشتم. 
در این دو سال به موفقیتهای زیادی رسیدیم 

و از نظر شخصی نیز شرایطم خوب بود.
پایان  به  را  فصل  پنجم  مکان  در  ما 
رساندیم و به یاد دارم که کار را برای همه 
تیم های بزرگ یونان کار را دشوار کردیم. ما 
سعی کردیم یا حریفان را مغلوب کرده یا به 
بهترین شکل ممکن با آنها بازی کنیم. تیم 
خیلی خوبی داشتیم و شرایط برای من مساعد 
بود. می دانستم که به تیمی می آیم که همه 
باشگاه های یونان بازی های آن را تماشا می 
کنند و به جذب بازیکنان پانیونیوس عالقه مند 
هستند. من تمام تالش خود را کردم تا بتوانم 

به تیم بزرگتری بروم.
خط  حواشی  و  المپیاکوس  در  بازی 

خوردن از فهرست لیگ قهرمانان
من در آن سال بهترین گلزن المپیاکوس 
بودم، اما نمی خواهم آنچه که پس از آن اتفاق 
افتاد را مرور کنم. می خواهم برای بسنیک 
هاسی آرزوی موفقیت در زندگی داشته باشم. 
او نمی خواست من عضو المپیاکوس شوم و 

این  از  را  او همیشه سعی می کرد که من 
به  باید  باشگاه جدا کند و به من گفت که 

دنبال تیم باشم.
اما از آنجا که من پتانسیل خودم را می 
دانم، مطمئن به درخشیدن بودم. اگر از اولین 
مسابقه فصل مقابل الریسا به یاد دارید، ما 
۱-۴ پیروز شدیم و او از من استفاده کرد و 
من ۱ گل به ثمر رساندم، ۱ پاس گل دادم و 
یک پنالتی هم گرفتم. من مطمئن بودم که 
وقتی فرصت پیدا کنم، تمام تالش خود را 
خواهم کرد. سپس او مرا در لیست بازیکنان 

لیگ قهرمانان اروپا قرار نداد.
این  جدایی  از  بعد  من  دیدار  اولین 
سرمربی مقابل پانیونیوس بود که من دو گل 
به ثمر رساندم و همه چیز تغییر کرد. سپس 
سعی کردم با همان شرایط ادامه دهم و فصل 
خوبی داشتم و موفق شدم ۱۸ گل بزنم. من 
نمی دانم چرا این سرمربی نام من را از لیست 

لیگ قهرمانان اروپا کنار گذاشت.
البته همه اینها مربوط به گذشته است. 
من در المپیاکوس روزهای خوبی داشتم و واقعا 
از هواداران تیم و باشگاه قدردانی می کنم. 

هواداران همیشه از من حمایت می کردند.
من فصول خوبی در ایران، پانیونیوس و 
المپیاکوس داشتم. هر سال سعی می کردم یاد 
بگیرم و از آنچه به دست آورده ام خوشحال 
ایم  حرفه  دوران  در  فصلی  هر  به  هستم. 
فکر می کنم برای من بهترین بود، همیشه 
اتفاقات  و  گرفتم  می  یاد  جدیدی  چیزهای 
مثبتی رخ می داد که در سال های بعدی به 

من کمک می کردند.
داستان عجیب جدایی از المپیاکوس

جدایی از المپیاکوس اشتباه بزرگی بود 
که از سوی من انجام شد. آنچه می خواهم 
بگویم این است وقتی پدرو مارتینز سرمربی 
المپیاکوس شد، مدیر برنامه ام به تیم گفته 
پیشنهاد  زیرا  شد،  خواهم  جدا  من  که  بود 

مالی خوبی دارم.
باشگاه نیز به مربی اطالع داد که مهاجم 
جدید می خریم. می خواهم خاطرنشان کنم 
که تیم یا سرمربی اشتباه نکردند. این تقصیر 
مدیر برنامه ام بود و من هزینه آن را پرداخت 

کردم، اما اشکالی ندارد.
وقتی در جام جهانی در اردوی تیم ملی 
ایران بودم ، مدیر برنامه ام به باشگاه گفت که 
پیشنهادی ۱۰ میلیون دالری دارم. بنابراین 
مدیر  بازگشتم،  جهانی  جام  از  که  هنگامی 
باشگاه به من گفت که می دانیم قصد جدایی 
دارید و مدیر برنامه ات به ما اطالع داد که 
شما می خواهید این دستمزد را بگیرید. حتی 
مارتینز همین حرف را به من گفت و یعنی 
او می دانست که من تیم را ترک می کنم، 
اما متاسفانه هیچ پیشنهادی نبود. این یک 
وضعیت پیچیده بود و در ادامه به ناتینگهام 

فارست رفتم.
این  به  من  که  کردند  می  فکر  همه 
دلیل ناتینگهام فارست رفتم که مالک باشگاه 
آنجا  به  مرا  المپیاکوس  و  است  انگلیسی 
فرستاد. حقیقت این است که تنها پیشنهادی 
که مدیر برنامه ام در آخرین لحظه ارائه داد 
از ناتینگهام بود. با این حال این مورد به طور 
اتفاقی رخ داد زیرا سرمربی آن زمان ناتینگهام، 
آیتور کارانکا با مدیر برنامه ام صحبت کرده 
بود. همه چیز توسط او تنظیم شده بود، من 
این پیشنهاد را پذیرفتم، قراردادم را فسخ کردم 
و در آخرین روز نقل و انتقاالت به ناتینگهام 
سفر کردم. وقتی رسیدم به من گفتند نمی 
توانی قرارداد امضا کنی، زیرا تاریخ ویزای کار 
مورد نیاز تمام شده و برای تأمین مجوز باید ۴ 

الی ۵ ماه صبر کنیم.
با  را  قراردادم  من  که  کنید  تصور 
المپیاکوس فسخ کردم، به ناتینگهام رفتم و 
نتوانستم بازی کنم. من با ناتینگهام تمرین 
کردم اما نمی توانستم به میدان بروم. سه یا 
چهار سال گذشته در پانیونیوس برای حرفه 
من خیلی خوب بوده است. من قدم به قدم 
پیش رفتم، اما در آن مرحله مدیر برنامه ام 
همه چیز را خراب کرد. بنابراین بعد از چهار 
شدم  مجبور  مجوز،  بازی  برای  انتظار  ماه 
مجددا برای حضور در مسابقات آسیایی در 

امارات متحده اردو را ترک کنم.
بنابراین دو هفته پس از دریافت مجوز، 
در جام ملت های آسیا شرکت کردم. وقتی 
برگشتم، تصور کنید شش ماه بدون شانس 
بازی کردن در ناتینگهام فارست گذشته بود. 
در این شرایط مربی هم عوض شد و اوضاع 
پیچیده تر شد. اما این اتفاق به این دلیل افتاد 

که مدیر برنامه من اشتباه بزرگی کرد.

در المپیاکوس روزهای خوبی داشتم؛

کریم انصاری فرد: علی دایی مرا کشف کرد
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از راست عبداهلل کوثری، احمد سمیعی گیالنی، علی صلح جو 
و علی اصغر محمدخانی  اختصاصی دنیای جوانان

تا انتهای جاده
برایم غزل بخوان

نغمه مستشارنظامی

فرصت کم است ، ساده برایم غزل بخوان
با من بیا پیاده، برایم غزل بخوان

راهی دراز رفتی و راهی دراز ماند
تا انتهای جاده برایم غزل بخوان

اشک مرا به گوشه دستت بگیر و بعد
با چهره ای گشاده برایم غزل بخوان

تا از شراب شعر تو سرمست تر شوم
امشب به جای باده برایم غزل بخوان

مانند مولوی به سماع دلم بیا 
در رقص، بی اراده برایم غزل بخوان

در مثنوی به اوج و فرودش نمی رسد-
این حس فوق العاده برایم غزل بخوان

فرصت نبود با تو کمی درد دل کنم
فرصت که دست داده،برایم غزل بخوان

حاال که خانواده من چشمهای توست
در جمع خانواده برایم غزل بخوان

استاد  یاد  پاسداشت  منظور  به 
تشویق  و  ترجمه  عرصه   در  نجفی 
فارسی،  زبان  اعتالی  در  مترجمان 
مراسم  کتاب  شهر  فرهنگی  مرکز 
چهارمین دوره  جایزه  ابوالحسن نجفی 
را در بهمن سال جاری برگزار می کند 
و از بهترین ترجمه  رمان و مجموعه 
 ۱3۹۸ سال  در  که  کوتاهی  داستان 
با اهدای جایزه و نشان  منتشر شده، 

ابوالحسن نجفی تقدیر می کند.
عالقه مند  ناشران  و  مترجمان 
می توانند  جایزه  این  در  شرکت  به 

پایان شهریور ۹۹ به دبیرخانه   تا  از کتاب خود را  دو نسخه 
جایزه  به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید 
احمد قصیر )بخارست(، نبش کوچه  سوم، پالک ۸، کدپستی 
۱۵۱3۶۴۸3۱3، مرکز فرهنگی شهر کتاب ارسال کنند و برای 

شماره های  با  بیشتر  اطالعات  کسب 
تماس   ۸۸7۲33۱۶ و   ۸۸7۱7۴۵۸

بگیرند.
رمان  ترجمه   با  گلکار  بتین  آ
 ، ایوان تورگنیف  »آشیانه  اشراف«اثر 
محمد همتی با ترجمه رمان »مارش 
زینب  و  روت  یوزف  اثر  رادتسکی« 
لیخا  »ز ن  ما ر ترجمه   با  یونسی 
چشم هایش را باز می کند« اثر گوزل 
یاخینا برگزیدگان سه دوره گذشته  این 

جایزه بوده اند.
موحد،  ضیا  بحرینی،  مهستی 
اسوار،  موسی  کوثری،  عبداهلل  همدانی،  معصومی  حسین 
ابوالفضل حری و  آبتین گلکار  هیات داوران چهارمین دوره 
جایزه را تشکیل می دهند و علی اصغر محمدخانی دبیری این 

دوره از جایزه را بر عهده دارد.

انتشار فراخوان جایزه »ابوالحسن نجفی«

حالی  در  عابدی  کامیار 
از افزایش سرقت ادبی نسبت 
به گذشته می گوید که معتقد 
بودن  کمتر  دلیل  به  گذشته  در  است 
افراد باسواد، مترجم و مولف در جامعه، 
اگر کسی می خواست سرقت ادبی کند، 
سرقتش خیلی زود شناخته و انگشت نما 

می شد، اما حاال این طور نیست. 
سرقت  درباره  ادبی  منتقد  این 
به  رسیدگی  وضعیت  و  ادبی  آثار  در 
از  یکی  ادبی  سرقت  کرد:  اظهار  آن 
در  که  است  بحث هایی  قدیمی ترین 
نقد ادبی مطرح شده است. کتاب های 
»معانی«، »بیان« و »بدیع« که از قدیم 
داشته،  وجود  فارسی  و  عربی  زبان  به 
باز  ادبی«  »سرقت  نام  به  را  مبحثی 
است  سرقت  کجا  این که  و  کرده اند 
در  و  است  درست  بهره گیرِی  کجا  و 
از هم  را  این دو  واقع خواسته اند فرق 
کدام  که  بگویند  و  بدهند  تشخیص 
سرقت است و کدام نیست. این مسئله 
اخیر  سال های  در  جدید  ادبی  نقد  در 
ادبی غربی هم خیلی  نقد  خصوصا در 
مطرح شده است. یکی از دالیلش هم 
است که  بی رویه فضای مجازی  رشد 
را  مختلف  منابع  از  اطالع یابی  امکان 
در دسترس قرار داده و سرقت ادبی را 

بیشتر کرده است.
او در ادامه گفت: اخیرا با چند نفر 
خارج  در  انسانی  علوم  پژوهشگران  از 
متوجه  می کردم،  صحبت  کشور  از 
شدم دانشجویان در برخی از دانشگاه ها 
در پایان مقاله هایی که می نویسند باید 
جمله ای را بنویسند و امضا کنند که این 
مقاله یا یادداشت طبق اصول و ضوابط 
مختلف  منابع  از  و  شده  تهیه  علمی 
اقتباس یا سرقتی صورت نگرفته است.

عابدی سپس با اشاره به نپیوستن 
ایران به کپی رایت جهانی گفت: ما در 
ایران دو مشکل داریم؛ یکی این که به 
کپی رایت جهانی متصل نیستیم و همین 
منابعی  و  کتاب ها  تمام  می شود  باعث 
که در ایران با استفاده از منابع خارجی 
وابستگی  قانون  این  به  تهیه می شود، 
نداشته باشد، همچنین در داخل کشور 
دقیقی  ضوابط  فارسی  منابع  در  هم 
نداریم، این که کجا سرقت است و کجا 
عجیبی  آشفتگی  همین باعث  نیست. 
در  می شود و  ترجمه  و  پژوهش  در 

سال های اخیر شاهد ترجمه های بسیار 
احتماال  که  بوده ایم  اثر  یک  از  مکرر 
دو سه عدد از آن ها با استفاده از متن 
اصلی انجام گرفته، ولی بقیه ترجمه ها 
نیست،  اصلی  متن  به  نگاه  با  اگر 
اما نوعی پخته خواری است و مترجم ها 
ترجمه های قبلی را مورد نظر قرار داده 
و از آن ها یا کامال و یا تا حدی استفاده 

کرده اند.
این پژوهشگر سپس درباره سرقت 
ادبی در آثار تالیفی بیان کرد: در حوزه 
است.  شده  حادتر  موضوع  این  تالیف 
است  این  هم  مسئله  این  اصلی  دلیل 
که در 3۰ سال اخیر، مثال از دهه 7۰ 
رشته های علوم  در  دانشگاه ها  حاال  تا 
انسانی خصوصا در رشته ادبیات فارسی 
و  کرده اند  پیدا  حد  از  بیش  گسترش 
یک  درباره  مختلفی  پایان نامه های 
این  و  می شد  نوشته  واحد  موضوع 
نداشتند،  جدی ای  حرف  پایان نامه ها 
یا  منابع  از  می کردند  تالش  بنابراین 
آثار قبلی استفاده کنند و بعضی از این 
پایان نامه ها هم منتشر شده و می بینیم 

که بسیاری از مطالب هم از هم اقتباس 
شده، هم در حوزه مقاله و هم در حوزه 
کتاب، و هیچ گونه ملجأ و مرجعی نیست 

که به آن شکایت و گزارش کنیم.
گاهی  گفت:  همچنین  عابدی 
می شود  برمال  موضوع  این  که  هم 
شخصی که از او سرقت صورت گرفته 
فکر می کند اگر هزینه زیادی صرف و 
را در دادگاه مطرح کند نمی تواند  این 
از عهده اش بربیاید؛ در واقع نه وقت و 
نه هزینه اش را دارد. همه این ها باعث 
شکل  به  ادبی  سرقت  مسئله  می شود 
در  تالیف  و  ترجمه  حوزه  در  وسیعی 
یا  کشور رخ دهد و ذکر نکردن منابع 
غیرمستقیم  گاه  یا  پنهان  سرقت های 

صورت گیرد.
پیشنهادهایی  ارائه  با  ادامه  در  او 
بیان  ادبی  سرقت  از  جلوگیری  برای 
کرد: یکی از پیشنهادهایی که من دارم 
وسیله  به  ضوابطی  باید  که  است  این 
و  صاحب نام  مترجمان  و  پژوهشگران 
پذیرفته شده و ریش سفید در این زمینه 
مدون و تصویب شود و در اختیار همه 

قرار بگیرد و یک جور انضباط و احترام 
در  بیاید.  وجود  به  قانونی  حوزه  در 
این مسئله کنترل  این صور ت قدری 
اثری  کند  حس  کسی  می شود تا اگر 
از او به سرقت رفته است بتواند بدون 
هزینه و وقت زیاد آن را مطرح کند و 
اگر حق و حقوقی دارد آن را مطرح کند 
تا اگر درست می گوید این را ثابت کند 
و طوری نباشد که داوران و قاضیان از 
صرفا  و  باشند  بی اطالع  موضوع  این 
و  شده  استفاده  مطلب  از  که  بگویند 
مثل یک  باید  کنند.  رها  را  آن   سپس 
سرقت با این موضوع برخورد کرد و حق 
و حقوق معنوی و مادی در حوزه تالیف 
مورد  و  شود  شمرده  محترم  ترجمه  و 
کسانی  و  دولت  فرهنگ مداران،  توجه 

که ذی نفع هستند قرار بگیرد.
این منتقد ادبی گفت: سرقت ادبی 
نسبت به گذشته بیشتر شده، چون در 
قدیم تعداد کسانی که سواد داشتند و 
که  کسی  بنابراین  بوده،  کمتر  مولفان 
ترجمه یا تالیف می کرد اگر می خواست 
سرقت کند خیلی زود سرقتش شناخته 
و انگشت نما می شد. تعداد باسوادان و 
نبود،  زیاد  خیلی  مولفان  و  مترجمان 
جمعیت  رشد  با  اخیر  سال های  در  اما 
سرقت  زیادی  تعداد  عمومی،  سواد  و 

انجام گرفته است.
با  ن  یا پا ر  د بدی  عا ر  میا کا
دبی  ا سرقت  نمونه  یک  وری  دآ یا
در حوزه  کتابی  پیش  گفت: سه سال 
ناشران  از  یکی  توسط  معاصر  شعر 
خواندم  را  آن  من  شد،  منتشر  دولتی 
خیلی  اولش  صفحه   ۶۰  ،۵۰ دیدم  و 
به  شدم  متوجه  است.  آشنا  یم  برا
بودم،  کتابی که دو سال قبل خوانده 
صفحه   ۵۰ دیدم حدود  است.  شبیه 
جزئی  اختالف  دومی با  کتاب  اول 
کتاب  است.  اول  کتاب  همان  عینا 
دوم  کتاب  و  دکتری  پایان نامه  اول 
من  بود و  لیسانس  فوق  پایان نامه 
حدس زدم که کتاب دوم را به کسی 
بخش هایی  او  و  بودند  داده  سفارش 
از منابع مختلف را تلفیق کرده است، 
بود  اول که مقدمه  ۵۰ صفحه   - ۴۰
تکرار شده  ۹۰درصد مشابهت عینا  با 
بود. به آن ناشر زنگ زدم و خواستم 
آن کتاب را جمع کند. ناشر دستپاچه 

البته خودم را معرفی نکردم. شد، 

سرقت ادبی نسبت به گذشته بیشتر شده 

داستان شاهزاده ای که می خواست از رنج جهان بکاهد
جین  نوشته  »جستجوگر«  کتاب 
عباسی  لدین  شهاب ا ترجمه  با  هوپ 

منتشر شد.
این رمان با عنوان فرعی »داستان 
شاهزاده ای که می خواست از رنج جهان 
 ۱۵ قیمت  با  صفحه   ۸۸ در  بکاهد« 
بازار  راهی  »خزه«  نشر  در  تومان  هزار 

شده است.
بخش  چهار  در  کتاب  این     
تدوین شده است؛ بخش اول به زندگی، 
بودا  روحی  انقالب  خاستگاه  و  زمانه 
اختصاص دارد. بخش دوم درباره آیین ها 
باستان  هند  در  معنوی  سنت های  و 
چین  در  دائو  آئین  به  همچنین  و  است 
در  زد.  می پردا ذن  سرچشمه های  و 

بخش سوم کتاب »جستجوگر« به اندیشه های مردم سرزمین تبت درباره زندگی و 
مرگ پرداخته شده است. بخش پایانی کتاب هم در مورد سنت های امروزین آیین 

جستجوگری در غرب و شرق است.
با  مجموعه ای  قالب  در  خزه  نشر  که  است  کتابی  پنجمین  »جستجوگر« 
عنوان »پیاده روی با فلسفه« منتشر می کند. از این مجموعه، تاکنون این کتاب ها 
با ترجمه  شهاب الدین عباسی به چاپ رسیده است: »دور دنیای فلسفه در هشت 
روز« )دیو رابینسون و ریچارد آزبرن(، »فیلسوف و گرگ« )مارک رولندز(، »زندگی 
بندی  و »سرهم  لو(  یاهوی  و  پردراگ چیچوواتسکی  کالی،  )داویده  زیبای من« 

نکن!« )گری ِهیدن(.

نو سروده امیری اسفندقه درباره کتاب اخیر شفیعی کندکنی؛
گم بود و گشت پیدا »طفلی به نام شادی«...

اخیرا کتابی با عنوان »طفلی به نام شادی« 
راهی  و  منتشر  توسط محمدرضا شفیعی کدکنی 
بازار شده است. در همین خصوص مرتضی امیری 
اسفندقه یکی از شاعران برجسته و مطرح غزلی 
را به مناسبت انتشار این کتاب سروده است که در 

ادامه باهم می خوانیم:
پرسیدمت پریشب از ابر نوک مدادی

گریان سئوال کن گفت، زین آسیاب بادی
از آسیاب بادی، حیران سئوال کردم

چرخان بپرس گفتا از باد بامدادی
نه دهکده خبر داشت از تو نه شهر، هی! های!

در کوچه ها زدم جار، پرسیدم از منادی
رفتم فراتر از هوش، آنسوی هیچ و هرگز
طی شد به جستجویت، حیران هزار وادی

گفتم به قاصدک ها از تو خبر بیارند
رفتند و بازگشتند، پر پر به نامرادی

چه شعرهای محضی! سبز و سفید و قرمز
خواندم به یک نگاشان، در عین بی سوادی

بی باک و پاک و بشکوه، سر ریز روح، مشروح
آیینه نجابت، آیینه دار رادی

شعر اینچنین که گفته؟ شفاف و شسته رفته
باری، چه کاره ای تو، ای شاعر زیادی
اینجاست، آه اینجا، سرزنده و شکوفا

گم بود و گشت پیدا، طفلی به نام شادی

تقدیر از عبداهلل کوثری و قاسم صنعوی در روز قلم

گروه مستقل داستان مشهد چندی است که فعالیت خود را آغاز کرده و در 
اولین جلسه رسمی خود که روز قلم برگزار می شود قرار است از چهره های پیشکسوت 

ادبی تقدیر به عمل آورد.
لیال  صبوحی خامنه درباره برنامه هایی که در اولین نشست رسمی گروه مستقل 
داستان مشهد در مرحله اجراست اظهار کرد: این اولین نشست عمومی ماست و 
در روز قلم قرار است پذیرای عده زیادی از اهل قلم باشیم. علی عبداللهی و بهناز 
علیپور گسکری از سخنرانان این نشست هستند و قرار است از پیشکسوتان ترجمه 

عبداهلل کوثری، قاسم صنعوی و ناصر ایراندوست تقدیر به عمل آید.
این نویسنده درباره دیگر برنامه های این مراسم عنوان کرد: ما از تمام نهادهای 
فرهنگی شهر مشهد و چهر ه های ادبی دانشگاه فردوسی و  همچنین چهره های 
شاخص دیگر رشته ها نیز مانند هنر نمایش و مدیرهای انتشارات و کافه کتاب های 
مشهد نیز در این مراسم دعوت به عمل آورده ایم.صبوحی درباره فعالیت های اخیر 
گروه مستقل داستان مشهد گفت: ما  اعضای این گروه نویسندگانی هستیم که 
مدت هاست با هم مراوده داریم و اخیرا به بهانه انتشار کتاب »افتاده بودیم در گردنه 
حیران« به قلم حسین لعل بذری تصمیم گرفتیم به این جلسات وجهه رسمی تری 
این  برگزاری  از  مشهد  داستان  مستقل  گروه  اهداف  درباره  نویسنده  بدهیم.این 
جلسات توضیح داد: انگیزه و هدف ما از برگزاری این جلسات صمیمیت بیشتر بین 
نویسندگان مشهد، ایجاد انگیزه برای نوشتن در میان نویسندگان جوان، ارتباط با 
فضاهای هنری مشهد و همچنین تلفیق این جلسات با گروه های ادبی شهرهایی 
نیز  مانند اسفراین بوده است. ما قابلیت برگزاری نشست های تخصصی کتاب را 

داریم و حاضریم داستان نویسان مشهد و دیگر شهرها را یاری کنیم.
توضیح  انجمن  این  اعضای  درباره  می رود«  باال  پاهایم  از  »پاییز  نویسنده 
داد: نویسندگانی چون  هادی تقی زاده، سروش مظفرمقدم، وحید افتخارزاده، وحید 
حسینی ایرانی،  فاطمه خلخالی، حسین عباس زاده، حسین لعل بذری و خودم از اعضای 
این گروه هستیم. تمامی اعضای گروه دارای فعالیت ادبی یا روزنامه نگاری هستند.

این مراسم روز ۱۴ تیرماه مصادف با روز قلم از ساعت ۱7 در بلوار پیروزی 
مشهد، هتل آبان برگزار شد.
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فرناز میرزالو

اعتبار جایزه جمال زاده 
در گرو تداوم آن است

ادبی و خبرنگار حوزهٔ  کتاب  احسان رضایی داستان نویس، پژوهشگر، منتقد 
مجری اختتامیه دومین دوره جایزه جمالزاده شد. او در گفت وگویی اشاره کرد که 

اعتبار جایزه ادبی جمالزاده در گرو تداوم آن است.
با  گفت وگو  در  دارد  اصفهان  به  سفر  از  متعددی  تجربه های  که  رضایی 
ستادخبری جایزه جمالزاده نسبت به حضور دوباره در این شهر ابراز خرسندی کرد: 
خوشحالم که دوباره توفیق دیدن اصفهان نصیبم می شود. بنده هم دوستان عزیز 
اصفهانی دارم هم آدم های اهل فرهنگ اصفهان را خیلی دوست دارم. شهرها را 
خیلی وقت ها با آدم هایشان به خاطر می آوریم و اصفهان از آن شهرهایی است که 

یادهای خوب زیادی دارد.
مجری کارشناس برنامه »کتاب باز« سپس انتخاب نام جمالزاده برای یک جایزه 
ادبی در اصفهان را به فال نیک گرفت و گفت: محمدعلی جمالزاده از بنیان گذاران 
ادبیات فارسی و داستان نویسی مدرن ماست. کسی که تاثیر او بر ادبیات همچنان 
پابرجاست و حتی فارسی آموزها از داستان هایش استفاده می کنند. با این تفاسیر این 
نامگذاری در محل تولد او را باید به فال نیک گرفت؛ هرچند من انتظار داشتم خیلی 
زودتر این اتفاق بیفتد ولی باز هم دیر نیست و نامگذاری جایزه ای به نام او به نوعی 

ادامه راه و مسیرش محسوب می شود و بسیار خوشایند است.
او همچنین اعتبار جایزه ادبی جمالزاده را در مداومت برگزاری آن دانست و ادامه 
داد: مسلمًا سابقه و تداوم است که به جوایز ادبی اعتبار می بخشد. عالوه بر اینکه اگر 
جایزه مورد نظر در مسیر ماندگاری صاحب سلیقه مشخصی هم شود به تاثیرگذاری 
مطلوب دست پیدا می کند. بر فرض مثال آکادمی نوبل همیشه بهترین ها را انتخاب 
نمی کند و حتی این نقل را در مورد آن شنیده ایم کسانی که در سال های برگزاری 
به  نوبل  این وجود  با  از دریافت کنندگان آن قویترند.؛  نوبل نگرفته اند  این جایزه 
پشتوانه استمرارش و اینکه صاحب نوعی نگاه شده به ماندگاری رسیده است. جوایز 
ماندگار و معتبر دیگر هم مانند نوبل نگاه و سیاست خاصی دارند. به گونه ای که مثاًل 
اگر بشنوی کتابی برنده جایزه پولیتزر شده متوجه می شوی با چه نوع اثری مواجه 
هستی. اگر جایزه جمالزاده هم چنین مسیری را در پیش گیرد و نگرش و سلیقه اش 
را مشخص کند در مسیر اعتبار گام برمی دارد. در اینصورت وقتی پشت جلد کتاب 
نویسنده ای نوشته می شود جایزه جمالزاده ما می دانیم با چه نوع اثری مواجه هستیم 
و این مهم محقق نمی شود مگر در صورت تداوم این جایزه که سازمان مردم نهاد 

شهرداری باید آن را در دستور کار قرار دهد.

تندیس »رودکی« به دانشجویان شاعر رسید
شعر  ملی  نخستین جشنواره  پایانی  آیین 
»صائب  نکوداشت  روز  با  همزمان  دانشجویی 
تبریزی«، به صورت آنالین برگزار و دانشجویان 
شاعر شایسته دریافت تندیس »رودکی« معرفی 

شدند.
در این برنامه دکتر عیسی علیزاده، معاون 
درباره  سخنانی،  در  دانشگاهی،  جهاد  فرهنگی 
انگیزه و ضرورت های برگزاری چنین جشنواره ای 

و نیز چشم انداز آینده آن سخن گفت.
بیابانکی،  سعید  میزگردی،  در  سپس 
به عنوان  امینی،  اسماعیل  و  کاکایی  عبدالجبار 
شاعر و از اعضای شورای سیاست گذاری و هیات 
داوران جشنواره، درباره وضعیت شعر دانشجویی 
و ضرورت های آینده آن سخن گفتند. همچنین 
علیرضا بهرامی – شاعر و دبیر علمی جشنواره 

ملی شعر دانشجویی – در سخنانی، با سپاس از مشارکت بیش از ۹۰۰ نفر از دانشجویان 
دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر کشور، گفت: خوشحالم که در میان شرکت کنندگان، 
هم زبانان افغانستانی مقیم ایران نیز حضور داشتند. شعرخوانی مارال دلدار، آرش شفاعی 
و حسین تقوی، از برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره ملی شعر دانشجویی، از 
دیگر برنامه های این اختتامیه بود.در این برنامه پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 

نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویی، به این شرح خوانده شد:
دانشجویان ارجمند، خواهران و برادران، دختران و پسران فرهنگ دوست و شاعرم

بی شک، یکی از شیرین ترین و بهادماندنی ترین دوره های زندگی هر فردی، دوران 
دانشجویی و تحصیالت دانشگاهی است. از سویی دیگر، شعر همزاد ایرانیان است و 
هنر ملی ما، یعنی »شعر«، همواره بستری نیکو برای ابراز اندیشه ها و عواطف پاک 

انسانی و الهی مردم این سرزمین بوده است.
دانشجویان ما موصوف به صفات ارزشمندی چون آزاداندیشی، آرمان خواهی، 
عدالت طلبی و دین مداری هستند و در همه دوران، میراث عظیم تمدن ایرانی – اسالمی 

ما با شعر شناخته می شود.
امید دارم که دانشجویان عزیز ما با درک و غنیمت دانستن این دو گوهر ناب، یعنی 
شعر و شاعری و دوران حضور در دانشگاه، در همراهی همیشگی خود با جامعه، لحظه های 
درخشانی را در تلفیق اندیشه و عاطفه برآورند و آینده را هر چه بیش، درخشان تر سازند.

در ادامه، با حضور عیسی علیزاده، عادل تقوی، کوروش انصاری، فرزین پورمحبی، 
عبدالجبار کاکایی، اسماعیل امینی، سعید بیابانکی، محمود علیگو، علیرضا بهرامی و سمانه 
عنبری، برگزیدگان دور نخست جشنواره ملی شعر دانشجویی به این شرح معرفی شدند:

* در بخش شعر کالسیک: سیدمهدی موسوی نیا دانشجو دکتری دانشگاه سلمان 
فارسی کازرون  رشته زبان و ادبیات فارسی.

* شایسته تقدیر: مارال دلدار دانشجو کارشناسی ارشد  دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز  رشته ایمنی شناسی پزشکی.

* در بخش سپید و آزاد: آرش شفاعی بجستان  دانشجو دکتری  دانشگاه آزاد 
اسالمی، واحد تهران مرکزی  رشته علوم ارتباطات

* شایسته تقدیر: محمد عسکری  دانشجو کارشناسی ارشد  دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران جنوب  رشته مهندسی کامپیوتر؛ هوش مصنوعی و ربوتیک

* در بخش ترانه: صادق ابراهیم زاده لختکی  دانشجو کارشناسی ارشد  دانشگاه 
دامغان رشته علوم و فناوری نانو؛ نانوفیزیک

* در بخش شعر ترجمه: مریم نفیسی راد  دانشجو کارشناسی ارشد  دانشگاه علم 
و صنعت ایران  رشته شیمی؛ شیمی فیزیک

* در بخش طنز: حسین تقوی  دانشجو کارشناسی ارشد  دانشگاه شهید بهشتی  
رشته علوم سیاسی.

* بخش شعر نیمایی اما برگزیده نداشت.
پیش تر، تندیس ویژه رودکی )مفاخر و نام آوران( در جریان محفل های شعری 
جشنواره در دانشگاه های مختلف کشور، به این شاعران اهداء شده بود: محمدرضا 
شفیعی کدکنی، محمدعلی بهمنی )غزل(، ساعد باقری )شعر آیینی(، عبدالجبار کاکایی 

)ترانه( و ناصر فیض )شعر طنز(.

مسئول نشر جهانی گفت: 
 ۱۲ وام  اعطای  وعده  زمانی که 
فرهنگی  مشاغل  به  میلیونی 
آسیب دیده از کرونا داده شد، ما 
اما  کردیم  ثبت نام  ارشاد  وزارت  سامانه  در 

تا این لحظه اتفاق خاصی رخ نداده است.
مسئول  یر  مد نی  جها محمدعلی 
که  است  سالی  پانزده  جهانی  انتشارات 
مسئولیت مدیریت این انتشارات را برعهده 
دارد. کتاب های زیادی با عناوین مختلف از 
جمله »اندیشه های بی نقاب«، »حکمتانه«، 
در  ادب«  »توفیق  و  اندیشه«  »زورق 

انتشارات جهانی به چاپ رسیده اند.
وضعیت  درباره  جهانی  محمدعلی 
حال  گفت:  جهانی  انتشارات  روزهای  این 
دیگر  اصناف  همانند  ما  ایام  این  اوضاع  و 
انتشارات جهانی نیز متأثر  است. مشکالت 
از شرایط نامطلوب اقتصادی و دیگر مسائل 
و مشکالت موجود در جامعه است و از حال 
حیطه  نیست.  برخوردار  خوبی  احواالت  و 
آغاز  ابتدایی  روزهای  همان  از  ما  فعالیت 
و  است  بوده  کتاب  نشر  زمینه  در  کار  به 
مربوط  کتابفروشی  یا  فروشگاه  هیچگونه 
و  تأسیس  فکر  در  تازگی  به  اما  نداریم. 
راه اندازی بخش جداگانه مربوط به فروش 

کتاب های منتشر شده خود هستیم.
در  خود  انتشارات  وضعیت  جهانی 
دوران کرونا را اینگونه تشریح کرد: انتشارات 
جهانی از ابتدای اسفندماه تا حدود یک ماه 
رعایت  با  فعال  نیمه  صورت  به  گذشته 
بود  کار  به  مشغول  بهداشتی  پروتکل های 
اما در این بازه نیز فعالیت کمی داشت. به 
طور کلی در آن ایام وضعیت نشر چشمگیری 
شرایط  شدن  سخت  نیز  اکنون  نداشتیم. 
افزایش  هزینه ها،  رفتن  باال  و  اقتصادی 
هزینه کاغذ و چاپ و انتشار کتب در تیراژ 
دردفع  که  هستند  عواملی  همگی  پایین 
به  نشر  عماًل  و  دارند  اثر  کتاب  خواننده 
صورت واقعی صورت نمی پذیرد. از طرفی لغو 
نمایشگاه بین المللی کتاب و همچنین برگزار 
نشدن نمایشگاه های رسمی فصلی و استانی 
که هرساله ناشران با بهانه های مختلف به 
برپا می کردند موجب ضربه  یکدیگر  اتفاق 
طول  تمام  در  تقریبًا  است.  شده  ما  دیدن 

سال در نقاط مختلف کشور نمایشگاه هایی 
برگزار می شود که بهترین زمان و اوج فروش 
کتاب های ناشران فصل بهار است. در این 
مدت طالیی ناشران شانس خوبی برای ارائه 

و عرضه کتاب های خود دارند.
وی در خصوص منبع تأمین مالی این 
انتشارات در زمان بحران کرونا افزود: تأمین 
مالی از طریق قرض، اندوخته های مالی و 
صرف هزینه های شخصی حاصل می شد. ما 
با تحمل هر مشقتی ناچار بودیم روی پای 
خود بایستیم. مدت ها بود نشریه های هفتگی 
با عنوان »ارمغان خراسان شمالی« به چاپ 
می رسید اما اجبارا به دلیل وجود مشکالت 
هفته نامه  کرونا  بحران  نیز  و  عدیده  مالی 
این  با  اما  یافت.  تغییر  ماهنامه  به  مذکور 
اوصاف ماهنامه نیز به دلیل مشکل تأمین 
کاغذ و نحوه توزیع مجله به دلیل ویروس 
کرونا با مشکل مواجه شده و هر چند ماه 
یکبار منتشر می شود. در مجموع باید گفت 
وخامت اوضاع بسیار اسفبار است و ناشران 

شهرستانی رها شده اند.
ه  ر با ر د نی  جها ت  ا ر نتشا ا یر  مد
و  فروش  برای  انتشارات  این  برنامه های 
کرد:  عنوان  شده  منتشر  کتاب های  عرضه 
استانی  نمایندگان  عنوان  به  افرادی  پیشتر 
حضور  کتاب  تهران  کتاب  نمایشگاه  در 
پیدا می کردند. ما نیز کتاب های چاپ شده 
را از این طریق به منظور فروش در اختیار 
آنان قرار می دادیم. همچنین به دانشگاه ها، 
آموزشی جهت همکاری  مراکز فرهنگی و 

در فروش کتاب ها اطالع رسانی می کردیم. 
همه  کرونا  شیوع  به  توجه  با  متأسفانه  اما 
تا  امر  این  و  رفت  افول  به  رو  موارد  این 
نشدنی  محقق  ویروس  این  نابودی  زمان 
است. همانطور که گفته شد در حال حاضر 
انتشارات جهانی قابلیت فروش کتاب ندارد. با 
این حال طی سال های فعالیت فرهنگی خود 
افرادی از دیگر مناطق مختلف تماس گرفته 
و درخواست کتاب مورد نظر خود داشتند. ما و 
ناشران نیز موظف به ارسال کتاب سفارش 
داده شده از طریق پست بودیم. اکنون نیز 

همین اتفاق جاری است.
در  هدف گذاری  راستای  در  جهانی 
تأسیس کتابفروشی انتشارات جهانی اظهار 
و  مجازی  فضای  وجود  به  توجه  با  کرد: 
تبلیغات مؤثر از طریق این فضا می توان گفت 
شانس دیده شدن و تبلیغات ما باال می رود. از 
طرفی با استفاده از این فضا می توانیم سامانه 
فروش مجازی راه اندازی کنیم. خوشبختانه 
از آنجایی که مکان شخصی مستقل و ثابت 
بتوانیم  می شود  پیش بینی  داریم  اختیار  در 
نمایشگاه دائمی در کتابفروشی خود تأسیس 
کنیم که همه این عوامل منوط به دریافت 

مجوز است.
او از دریافت وام وعده داده شده توسط 
وزارت ارشاد به مشاغل فرهنگی آسیب دیده 
از کرونا ابراز ناامیدی کرد و افزود: زمانیکه 
مشاغل  به  میلیونی   ۱۲ وام  اعطای  وعده 
فرهنگی آسیب دیده از کرونا داده شد، ما در 
سامانه وزارت ارشاد ثبت نام کرده و اطالعات 

خود را کامل کردیم. اما تا این لحظه اتفاق 
پیگیری های  با  است.  نداده  رخ  خاصی 
وام  این  دریافت  در خصوص  خود  نماینده 
از  خبری  همچنان  ارشاد  وزارت  طریق  از 
نمی کنم چنین  نیست و گمان  آن  دریافت 

امری به وقوع بپوندد.
به  پاسخ  ر  د مسئول  مدیر  ین  ا
بازتاب مشکالت  در  رسانه ها  نقش  سئوال 
رسانه های  همواره  گفت:  چیست  فرهنگی 
استانی زیادی در شهر خراسان و نیز دیگر 
وضعیت  پیگیری  حال  در  خبرگزاری ها 
ناشران و نویسندگان در انعکاس معضالت 
دلیل  به  متأسفانه  اما  بودند.  چالش ها  و 
امر  این  تأثیر  کرونا  مشکالت  با  رویارویی 
کمرنگ شد و شاهد تغییر چشمگیر نبودیم. 
معیشتی  وضع  به  توجه  با  نمی توان  البته 
جامعه به دولت خرده گرفته و گله مند باشیم 
چراکه واقف به میزان بودجه و تأثیر تحریم ها 
بر کشور هستیم. این شرایط حاکم بر همه 
اصناف و قشرهاست و نمی توان مدعی شد 
که مشکالت فقط در مسیر بخش فرهنگی 

جامعه وجود دارد.
بر  موجود  مشکالت  درباره  جهانی 
راه چاپ و نشر کشور افزود: تصور بنده به 
عنوان یک معلم و فرد فرهنگی این است 
که کتاب ها از نظر محتوایی ضعیف شده اند. 
خوانندگان  رغبت  باعث کاهش  امر  همین 

کتاب شده است.
نشدن  چاپ  معنی  به  جمله  این   
کتاب های خوب نیست بلکه عناوین کتاب ها 
افزایش و نیز تیراژ آن ها کاهش داشته است 
از طرفی هر فردی به نویسندگی روی آورده 
است. دالیل مذکور عواملی است که دید مردم 
نسبت به کتاب تغییر و تمایل آن ها برای خرید و 
خواندن آن کم شود. از طرفی افزایش مشکالت 
مالی مردم و گرانی های اخیر بر افزایش قیمت 
کتاب تاثیرگزار بوده است و حضور کتاب در سبد 
کاالیی قشر جامعه کمتر شده است. مشکل 
دیگری که وجود دارد مربوط به نقدینگی است. 
یارانه دریافتی از طریق وزارت ارشاد در قالب 
خرید کاغذ پرداخت می شد اما متأسفانه این 
اقدام به طور کامل حذف شده است. به عبارت 
دیگر می توان گفت در این اوضاع کنونی حق 

به حق دار نمی رسد.

ناشران شهرستانی رها شده اند
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تکلیف نمایش های تئاتری روشن نیست 

ن  ا رگرد کا نیان  رحما محمد 
نمایش»روزهای رادیو«،  با اشاره به 
این که به دلیل حمایت نشدن، تکلیف 
اجرای این نمایش مشخص نیست، از 
پایان نگارش »عشق روزهای کرونا« 
خبر دارد و پیشنهاد اجرای آنالین تئاتر 

را مطرح کرد.وی گفت: قرار بود اداره کل 
هنرهای نمایشی برای اجرای گروه هایی که اجرایشان متوقف شده بود، 
راه حل هایی  رادیو«  و »روزهای  نمایش های »قهوه قجری«  از جمله 
ارائه دهد  که متاسفانه تا االن هیچ حمایت و شرایط اجرایی مشخص 
نشده  و به رغم این که محمد دشت گلی مدیر پردیس تئاتر شهرزاد برای 
اجرای »روزهای رادیو« پیش قدم شد و تالش کرد این نمایش اجرا شود 
اما متاسفانه به دلیل عدم همکاری اداره کل هنرهای نمایشی با وجودی 

که نمایش آماده است، هنوز اتفاقی برای اجرای نمایش نیفتاده است.

خبری از »اتفاق« رشیدپور نیست

»اتفاق«  برنامه  از  قسمت  دو 
عید  از  قبل  رشیدپور  رضا  اجرای  با 
و  بزرگ  دکوری  با  که  شد  پخش 
و  بود  همراه  متنوع  نورپردازی های 
هر میهمانش از اجرای سخنرانی مدل 

»تد« گرفته تا کلیپ پخش شده یا گفتگو با 
مجری، خودش یک برنامه محسوب می شد. 
اگرچه اولین قسمت از این برنامه با انتقاداتی همراه بود، اما به تدریج و با رفع 
نواقص و اشکالتش می توانست به یک برند تازه در تلویزیون تبدیل شود، 
با این حال در زمان های مختلف و با تغییر هویت به آنتن رسید و آخرین 
مدلش آ  ن قدر موردانتقاد قرار گرفت که تیتر »شکست اتفاق رشیدپور« در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد و اینک که هیچ خبری از شروع 
دوباره »اتفاق« نیست و تلویزیون هم در این رابطه سکوت کرده، میتوان گفت 
عالوه بر مخاطبان و رسانه ها، عوامل برنامه هم »شکست« را پذیرفته اند؟

قیمت بلیت کنسرت ها تا پایان مرداد گران نمی شود 

برای  بود  ر  قرا که  حالی  در 
بلیت های کنسرت تخفیف ۵۰ درصدی 
شاهد  اخیر  روزهای  در  شود،  لحاظ 
چهار  گران قیمت  بلیت های  فروش 
ماهه  چند  تعطیلی  از  پس  کنسرت 

البته پس از  اجراهای صحنه ای بودیم که 
ساعاتی سه کنسرت از سایت ایران کنسرت 
حذف و یکی دیگر به لیست رویدادهای »به زودی« پیوست.  در این رابطه 
مدیر سایت ایران کنسرت این اتفاق را سوءتفاهمی از سوی تهیه کنندگان 
موسیقی خواند و گفت وزارت ارشاد اجازه افزایش قیمت بلیت ها را برای 
بعد از ایام محرم و صفر صادر کرده بود ولی این اقدام پیش از موعد بود. 
محمد اللهیاری، مدیرکل دفتر موسیقی اما گفت: قیمت بلیت ها اندکی 
بیش از قیمت های مورد توافق  با شرکت ها و سالن ها  بوده و قرار است 
تا پایان مرداد قیمت بلیت ها نسبت به سال گذشته افزایش نداشته باشد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

ساخت فیلم در شرایط فعلی ریسک است

ح بخش  فر حسین  محمد
کارگردان سینما ضمن  و  تهیه کننده 
فرشته اند۲«  »زن ها  اکران  به  اشاره 
اظهار داشت: در شرایط فعلی ، تولید 
به شمار  ریسک  سینمایی یک  فیلم 
می آید چرا که اکران فیلم ها و میزان 

استقبال از فیلم ها قابل پیش بینی نیست.
وی تاکید کرد: چند فیلمنامه در دست دارم اما نمی دانم چه زمانی 
می توانم این پروژه ها را جلوی دوربین ببرم و منتظرم ببینم شرایط فعلی 
به کجا می رسد.این تهیه کننده سینما توضیح داد: هرچند پروتکل های 
بهداشتی در زمان فیلمبرداری رعایت می شود، اما در نهایت مهم ترین 
مساله که همان اکران فیلم در سینماها باید مدنظر قرار گیرد. اگر شرایط 
برای اکران مناسب فراهم شود حتمًا من هم پروژه های برای سینما دارم 

که  جلو دوربین خواهم برد.
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محمد حسین زاده

چند سالی است که بچه ها و حتی 
بزرگساالن با شخصیت عمو پورنگ در 
الفت گرفته اند  شبکه دو سیما، انس و 
او هستند. هر  برنامه های  ثابت  پای  و 
بار نیز شکل و شمایل برنامه های عمو 
می شود،  متفاوت  حضورش  و  پورنگ 
امسال  تا  گرفته  بلبل،  و  گل  محله  از 
عمو  است،  رسیده  بچه محل،  به  که 
پورنگ با دوستان و اعضای خانواده اش 
سعی دارند نکاتی را به بچه ها آموزش 
دهند که برای آینده آنها مفید و مؤثر 
کمند  فرضیایی،  داریوش  بود.  خواهد 
نادر  نظام دوست،  نعیمه  امیرسلیمانی، 
فرهاد  ناصرنصیر،  رامین  سلیمانی فر، 
بشارتی، آرش میراحمدی، امیر سهیلی، 
ابراهیم شفیعی، سوسن پرور، ایمان صفا 
و امیرمحمد متقیان، با هنرمندی سروش 
بچه محل  سریال  بازیگران  جمشیدی 
هستند و مسلم آقا جان زاده تهیه کننده، 
احمد  و  نویسنده  درویشعلی پور  محمد 
درویشعلی پور کارگردانی مجموعه را بر 
از  نیز یکي  این مجموعه  دارند.  عهده 
مجموعه هایي بود که به دلیل تعطیلي 
فعالیت هاي هنري به واسطه جلوگیري 
متوقف  مدتي  کرونا  بیماري  شیوع  از 
که  است  چندروزي  حاال  و  بود  شده 
مجددا شروع به کار کرده است. به بهانه 
احمد  با  بچه محل  جدید  فصل  شروع 
این مجموعه  درویشعلی پور، کارگردان 
این  جدید  اتفاقات  از  تا  شدیم  همراه 

فصل بیشتر بدانیم...

شدت  به  بچه محل  قبل  -فصل 
موردتوجه واقع شد و مخاطبان زیادي 
داشت... چه تغییراتی برای فصل جدید 
اعمال کردید و تا چه اندازه به موضوعات 
جدید  شخصیت های  حضور  و  جدید 

فکر کردید؟
برای  درواقع  بچه محل،  *برنامه 
اما  بود،  شده  پیش بینی   قسمت   ۱۰۰
بود،  کم  پخش  با  تولید  فاصله  چون 
ما برای این که بتوانیم هماهنگی های 
الزم را انجام دهیم و کار را به موقع به 
آنتن برسانیم و به دلیل شرایط خاص 

کرونا که در تولید ایجاد شده است، 3۰ 
آنتن  به  اول  به عنوان فصل  را  قسمت 
رساندیم و یک فاصله دو هفته ای برای 
پخش گذاشتیم تا بتوانیم خود را برای 
تولید ۴۰ قسمت فصل دوم آماده کنیم. 
این تقسیم بندی فصل ۱، ۲ و 3 نیز به 
دلیل رسیدن به آنتن بود. ضمن اینکه 
تنفسی هم برای گروه گذاشتیم تا بتوانند 
با یک استراحت کوتاه به کار بازگردند. با 
توجه به توفیق اجباری که حاصل شد 
سعی کردیم حال و هوای هر فصل یک 
تازگی نیز داشته باشد و این عناوین با 
ویژگی های خاص آن فصل همراه باشد. 
فصل دوم با افتتاح فرهنگسرای محله 
گل و بلبل، شروع شد و حاال قرار است 
در این فرهنگسرا، کالس های آموزشی 
موضوعات  با  خیلی ها  و  شود  برگزار 
مختلف در این کالس ها شرکت کنند.

حضور  از  فصل  هر  در  -قبال 
و  می بردید  بهره  استودیو  در  کودکان 
حاال مدتی است که کودکان در برنامه 

شما حضور ندارند!
*از آنجا که همچنان درگیر کرونا 
در  می کنیم  سعی  خودمان  هستیم، 
رعایت  را  بهداشتی  مسائل  کار  هنگام 
کنیم اما حضور بچه ها مشکالتی را به 
همراه دارد و با توجه به رعایت مسائل 
ایجاد  ما  برای  محدودیت  بهداشتی 
استودیو  در  آنها  حضور  از  و  می شود 
معذوریم! هرچند برای فصل جدید در 
تالش هستیم تا بتوانیم با رعایت تمام 
تعداد  حضور  از  بهداشتی  پروتکل های 
آن  تا  شویم  بهره مند  کودک  اندکی 

طراحی اولیه نیز ضربه ای نبیند.

این  شما  برنامه  در  جالب  -نکته 
از  گذشته  قسمت های  در  که  است 
حضور بازیگرانی به عنوان مهمان بهره 
بردید. آیا در فصل جدید نیز از حضور 
بهره می برید؟ ضمن  بازیگران مهمان 
چه  تا  مهمان  بازیگران  حضور  اینکه 

اندازه باعث رضایت بوده است؟
*قطعا خواهیم داشت، ولی چون 
اسامی  نمی توانم  نشده  قطعی  هنوز 
دوستان را اعالم کنم، چون فاصله تولید 
و پخش ما خیلی زیاد نیست و آنچه روی 
آنتن دیده می شود اصطالحا داغ داغ به 

فواصل  در  می رسد.  مخاطب  دست 
و 3 مهمانان  مختلف فصل های ۱، ۲ 
بازیگر خواهیم داشت و همچنان ادامه 
دارد که شروع آن با امید روحانی و خانم 
تسلیمی بود و حاال محمد بحرانی که 
هرکدام با توجه به ویژگی های نقشی که 
برایشان در نظر گرفتیم خیلی خوب با 
دیگر اعضا هماهنگ شدند و از نتیجه 
کار رضایت دارم. در فصل اول یکسری 
پرسوناژهای ثابت ما تازه بودند و خود 
این کمک می کرد که برای بیننده جلوه 

بیشتر و تازه ای داشته باشد، ضمن اینکه 
از آن محله گل و بلبل، که چند سال با 
تعداد قسمت های باال پخش شده بود، 
بنابراین  داشت.  تازه  کار  توقع  بیننده 
نند  ما جدیدی  شخصیت های  روی 
داداش جان، سرباال، گلنار و راحت فکر 
پورنگ  عمو  خواهر  از  حتی  و  کردیم 
بعد از سال ها رونمایی کردیم. در کنار 
سعی  ثابت،  تقریبا  شخصیت های  این 
کردیم مهمانانی نیز داشته باشیم مانند 
خاله عمو  نقش  که  آشا محرابی  خانم 

پورنگ را بازی کردند یا امیر غفارمنش 
و امیرحسین صدیق. مجموعه بچه محل، 
با توجه به فضای تازه موردتوجه واقع شد 

و ما نیز از آن رضایت داریم.

به  است  قرار  -برای فصل جدید 
برنامه  محوریت  و  بپردازید  نکاتی  چه 

بر چه مبنایی است؟
*در کنار بخش نوآوری و خالقیت، 
جلوه های بصری، سعی کردیم همیشه 
الزمه  که  آموزشی  پیام های  و  اهداف 
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چرا بعضي سالن ها تئاتر هنوز فعال نشده اند!؟

حسین مسافرآستانه: تماشاخانه ها 
از سوي دولت حمایت نمي شوند!

محمد حسین زاده

پـس از سـرگیری اجـرای نمایش هـا در سـالن های نمایشـی از اول 
تیرمـاه، تماشـاخانه ایرانشـهر همچنان فعالیـت خود را آغاز نکرده اسـت. 
ایـن در حالیسـت کـه برخـي از سـالن ها بـا اجـراي روزانـه چنـد نمایش 
حـاال خـود را بـه وضعیـت مطلوبي رسـانده اند. حسـین مسافرآسـتانه که 
این روزها دبیر جشـنواره تئاتر فجر شـده اسـت، یکي از اعضاي مدیریتي 
تماشـاخانه ایرانشـهر نیز مي باشـد. او که دبیر شـورای سیاسـتگذاری این 
تماشـاخانه اسـت در گفتگو با دنیاي جوانان در این باره گفت: در طی این 
مـدت در حـال بررسـی آثار نمایشـی کـه در نوبت اجرا در این تماشـاخانه 
قـرار دارنـد، بودیـم و آثـاری که تـا هفته پیش مورد بررسـی قـرار گرفت 

تـا دوماه آینـده امکان اجرا نداشـتند.
 اکنـون در ایـن شـرایط اولویـت اجـرا در ایـن مجموعـه براسـاس 
آمادگـی  براسـاس  ارجحیـت  و  نیسـت  سیاسـتگذاری  شـورای  جـدول 
گروه هـای نمایشـی پذیرفتـه شـده ایـن مجموعـه بـه منظـور اجراسـت. 
طبـق جـدول اجرایـی، گروه هـای پذیرفتـه شـده در نوبـت اجـرای ایـن 
مجموعـه درصورتی کـه آمادگـی داشـته باشـند ایـن امـکان را دارنـد تـا 
نمایـش خـود را زودتـر به صحنـه آورند و اکنـون مبنا آمادگـی گروه های 
نمایشـی برای اجراسـت. طبق بررسـی ها 3 گروه نمایشـی به منظور اجرا 
در هفتـه پایانـی تیرمـاه اعـالم آمادگـی کرده اند که به زودی اسـامی آنها 
اعـالم خواهد شـد. سـه نمایشـی که به صحنـه می آیند پیـش از این اجرا 

رفته انـد و اکنـون اثـر خـود را بازتولیـد کرده انـد.
ایـن کارگـردان تئاتـر دربـاره اقدامات صـورت گرفته در تماشـاخانه 
ایرانشـهر بـه منظـور آغـاز بـه فعالیـت ایـن مجموعـه عنـوان کـرد: طی 
تعطیـالت ۴ماهـه ایـن تماشـاخانه به صـورت هفتگی ضدعفونی می شـد 
و قطعـا بـه محض شـروع فعالیت، روزانه دوبـار مجموعه به صورت کامل 
ضدعفونـی خواهد شـد. همچنیـن تمامی دسـتورالعمل های بهداشـتی به 
صـورت کامـل اجـرا و نظـارت خواهد شـد تـا تماشـاگران و هنرمندان در 
امنیـت و اطمینـان روانـی در این مجموعه حضور داشـته باشـند. شـرایط 
بـه وجـود آمـده که منجـر به تعطیلـی بسـیاری از فعالیت ها شـده، معلوم 
نیسـت تـا چه زمانی ادامه داشـته باشـد اما زندگی جریـان دارد و تعطیلی 
قرار نیسـت تا ابد ادامه داشـته باشـد و فعالیت ها پیرو این ویروس باشـد. 
بهتـر اسـت براسـاس توصیه و دسـتور کارشناسـان بهداشـتی بـه زندگی 
جدیـدی کـه در جامعـه شـاهد آن هسـتیم ادامـه دهیـم و این دسـتورات 
را در تئاتـر هـم پیـش گیریـم. قطعـا شـرایط فعالیـت کنونـی منطبـق با 
وضعیـت پیشـین و قبـل از کرونـا نخواهـد بـود و بایـد خـود را با شـرایط 

تطبیـق دهیم. جدید 
ایـن مدیـر هنـری در بخـش دیگـري از صحبت هـاي خـود ضمـن 
اشـاره بـه اینکـه بایـد تئاتـر دوران کرونا تعریف خـود را پیدا کنـد، اظهار 
کـرد: فکـر می کنـم هنرمنـدان هـم آمادگـی آن را دارنـد کـه با شـرایط 
جدیـد خـود را منطبـق کننـد اما تماشـاگران و مخاطبان تئاتر بسـیار حائز 
اهمیت هسـتند و درصورتی که از سـوی مخاطبان تئاتر، اعتمادی نسـبت 
بـه سـالن های نمایـش ایجاد شـود، قطعا شـاهد از سـرگیری فعالیت های 
نمایشـی خواهیـم بـود. بـه منظـور اعتمادسـازی میـان مخاطبـان بایـد 
اطالع رسـانی مناسـبی صـورت گیرد و به عمـوم مخاطبان ایـن اطمینان 
را بدهیـم که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ضدعفونی کردن مسـتمر 
سـالن های نمایـش بـه آن هـا تضمین دهیم کـه این مکان آلوده نیسـت. 
در عیـن حـال بایـد بگویـم کـه تماشـاخانه های خصوصـی و همینطـور 
ایرانشـهر بودجـه و امکانـات حمایتـی ندارنـد و در صورتی کـه شـرایط 
حمایتـی وجود داشـت، همچون گذشـته ایـن مبلغ از گروه های نمایشـی 
کسـر نمی شـد. زمانی کـه حمایت هـا از ایـن تماشـاخانه قطـع شـد دو راه 
بیشـتر باقـی نمانـد، یـک اینکـه ۲۰ درصد از فـروش گیشـه نمایش های 
کسـر شـود یـا فعالیت هـای ایـن مجموعـه متوقـف و تماشـاخانه تعطیل 
شـود. طبعا شـورای سیاستگذاری راه نخسـت را در پیش گرفت تا بخشی 

از هزینه هـای جـاری ایـن مجموعه تامین شـود.    
حسـین مسافرآسـتانه در پایـان صحبت هایـش دربـاره چنـد اجرایی 
بـودن ایـن تماشـاخانه در زمان بازگشـایی تصریح کرد: بـا رعایت فاصله 
زمانـی بیشـتر میـان اجراهـا و نبـود تداخـل نمایش ها چنـد اجرایی بودن 
ایـن مجموعـه مانعـی نخواهد داشـت. قطعـا همچون گذشـته امکان آن 
را نخواهیـم داشـت کـه بـا فاصلـه زمانـی نیـم سـاعت و یا کمتـر اجرای 
دو نمایـش را برنامه ریـزی کنیـم و در صورتی کـه قـرار اسـت سـالن های 
مجموعه دو اجرا در روز داشـته باشـند باید با رعایت فاصله زمانی بیشـتر 
میـان اجـرای نمایش هـا و رعایت فاصلـه اجتماعی میان تماشـاگران این 
اتفـاق بیافتـد. قطعـا نمایش هایی با عوامل و پرسـوناژهای زیاد در اولویت 
اجـرا در ایـن تماشـاخانه قـرار نمی  گیرند و در صورتی که ایـن اتفاق بیافتد 
مجبـور بـه آن خواهیـم بـود تـا کل مجموعـه را به یک گـروه اختصاص 

دهیـم تـا فاصله گذاری ها رعایت شـود.

داشته  را همراه خود  است  کار کودک 
باشیم. دو سرفصل مهم برای بچه محل، 
در این فصل تعریف کردیم، یکی محیط 
زیست و دیگری فرزند آوری و مسائل 

تک فرزندی است.

-به مشکالت آن می پردازید یا به 
نکات مثبت اشاره می کنید؟

*برای حفظ محیط زیست نکاتی 
از همه  آموزش در نظر گرفتیم و اول 
این که محیط زیست تا چه اندازه اهمیت 
دارد و اگر آسیب ببیند مضراتش چیست 
همراه  به  ما  برای  پیامدهایی  چه  و 
داد.  قرار خواهیم  بررسی  مورد  را  دارد 
را  آسیب ها  نیز  تک فرزندی  مقوله  در 
چه  بچه ها  اینکه  و  گرفتیم  نظر  در 
به طور  می بینند.  تنهایی  از  آسیب هایی 
این  به  راحت،  درمورد شخصیت  مثال 
با  فصل  این  در  و  پرداختیم  موضوع 
معرفی پدر و مادرش متوجه می شویم 
پس  از  نمی تواند  شخصیت  این  چرا 
خاطر  به  و  برآید  خود  مسئولیت های 
او  به  مادر  که  حدی  از  بیش  توجه 
داشته، چرا اینگونه شده است، به نوعی 
هم آسیب شناسی است و هم راهکار و 

صرفا طرح مسئله نیست.

-در فصل های قبل شخصیت های 
برای گروه سنی  داشتید که  عروسکی 
کودک به خصوص خردسال خیلی بیشتر 
اما در فصول جدید  بود،  پذیرش  قابل 
ندارید  قصد  شدند،  حذف  عروسک ها 
رجوعی داشته باشید و از عروسک های 

جدید در طول کار بهره بگیرید؟
*احتمال اینکه شخصیت عروسکی 
در آینده داشته باشیم هست، با توجه به 
شخصیت داداش جان که کارش خلق 
عروسک و اسباب بازی است این اتفاق 
دور از ذهن نیست. ضمن اینکه ما خیلی 
نشدیم،  دور  عروسکی  فضای  از  هم 
درست  سرباال،  شخصیت  مثال  به طور 
است که انسانی است و با گریم و لباس 
یک  تعریفی  لحاظ  از  اما  دارد،  حضور 
عروسک است و مانند یک ربات عمل 
می کند و از طریق نرم افزارهای مختلف، 
برنامه ریزی ها به بدنش وارد می شود. با 
داداش  زیست،  محیط  بحث  به  توجه 
و  پسماندها  از  را  عروسک  این  جان، 
وسایل بازیافتی درست کرده است که در 
فصل اول دیدیم. اما خود سرباال، یکی 
به  و مدام  است  تنهایی  از مشکالتش 
داداش جان می گوید که همبازی ندارد 
و به آن در این فصل بیشتر می پردازیم و 
شاید برای اینکه از تنهایی درآید از یک 
شخصیت جدید عروسکی بهره بگیریم.

در  موسیقی  بحث  اندازه  چه  -تا 
این مجموعه حائز اهمیت است و روی 
تازگی و نو بودن آن فکر شده است؟ به 
نظر برخی از مخاطبان، حجم استفاده از 

موسیقی در برنامه زیاد است...
*ازلحاظ کمی، افزایشی در بخش 
ترانه های معمول کار نداشتیم و چه بسا 
این  از  پیش  است.  نیز شده  کمتر  که 
بلبل  و  پورنگ چه در محله گل  عمو 
بیشتری  تعداد  زنده،  برنامه های  و چه 
را  واکنش  این  می کرد.  اجرا  موسیقی 
یکی دو  در  محدود  خیلی  خودم  من 
رسانه دیدم. مخاطب اصلی و خانواده ها 
در  چه  و  اجتماعی  صفحات  در  چه 
نداشتند.  را  نظر  این  رودررو  مواجه 
بچه ها  برای  که  دهه  دو  این  در طی 
از  تحت عناوین مختلف کار ساختیم، 
نظر کیفی تالش کردیم تمام ترانه ها 
تازه و مختص به این کار تولید شوند و 
حتی از ترانه های قبلی پورنگ استفاده 
در  تازگی  این  کردیم  سعی  نکردیم. 
جریان موسیقی و ترانه ها وجود داشته 
باشد. برای ایجاد شادی تنها ابزار نه، 
موسیقی  از  استفاده  ابزار  از  یکی  اما 
است. آن هم در شرایطی که جامعه با 
توجه به اتفاقاتی که افتاده و مهمترین 
و  شور  ایجاد  نیازمند  است،  کرونا  آن 
سوی  از  نشاط  ایجاد  و  است  نشاط 

رسانه، جزو واجبات است.


