
بزرگترین سوداگران بازار مسکن
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید 
دولت و بانک مرکزی باید مشخصات کسانی که ارز خود 

را به کشور باز نگردانده اند اعالم کند.
عباس آرگون، اظهار کرد: با توجه به اینکه کشور با تحریم های 
شدید آمریکا مواجه است، امروز صادرات محصوالت و بازگرداندن ارز 
حاصل از آن، یک وظیفه ملی و اقدامی حیاتی از سوی صادرکنندگان 

است و هر فرد یا شرکتی که به عمد در روند بازگشت این ارزها خلل 
ایجاد کند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان شناسنامه دار تمام تالش خود را 
کرده اند که در ماه های گذشته ارز به کشور بازگردد، بیان کرد: وقتی 
می گوییم مشخصات آنهایی که ارز را به ایران نیاورده اند معلوم شود، 
یعنی در چند مرحله شرایط ارزیابی شده و به طور دقیق مشخص شود 

که ایراد کار کجا بوده است.این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: 
برای مثال با توجه به تشدید فشار تحریم ها یا شیوع کرونا، امکان دارد 
صادرکننده ای با وجود تالش نتوانسته باشد ارز را به کشور برساند، از 
این رو بانک مرکزی باید در جریان شرایط این فرد قرار گیرد و در 

صورت لزوم به او مهلت بدهد. 
صفحه 3

مجلس هنوز رسماً به حوزه مسکن ورود نکرده است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس 
هنوز در حوزه مسکن ورود نکرده است، گفت: بحث هایی در کارگروه های دیگر وجود 
دارد که چگونه در باب مسکن سیاستگذاری شود اما مربوط به صحن علنی نیست و 

مجلس رسماً در حوزه مسکن ورود نکرده است.
حجت االسالم احمدحسین فالحی با اشاره به اینکه کارشناسان کارهایی در حوزه مسکن 
انجام می دهند، اظهار کرد: مباحثی درباره اینکه چگونه در باب مسکن سیاستگذاری صورت بگیرد 

از جمله مالیات بر خانه های خالی توسط کارگروه های دیگر مطرح شده است.
وی درباره خانه های ۲۵ متری نیز تصریح کرد: مسکن ۲۵ متری را مجلس مطرح نکرده 

است، شاید در اظهارات نماینده ای بوده باشد اما مجلس مطرح نکرده است.
فالحی در پاسخ به اینکه مجلس چه زمانی قرار است در بحث مسکن ورود داشته باشد، ادامه 
داد: در جلسه ای با رئیس مجلس بحث هایی در رابطه با مسکن مطرح شد اما اینکه چه زمانی ورود 

شود، مربوط به تصمیم هیئت رئیسه مجلس است.
صفحه ۲

ایران از هیچ کوششی برای حمایت از ملت فلسطین 
دریغ نخواهد کرد

یک رسانه عرب زبان محتوای نامه رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به نامه 
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را منتشر کرد.

شبکه المیادین نوشت: رهبر معظم انقالب در این نامه خطاب به هنیه خاطرنشان 
کردند: مرقومه جنابعالی در خصوص تحوالت اخیر در عرصه فلسطین عزیز را با دقت 
مالحظه کردم. از اینکه حرکت مقاومت فلسطین با مجاهدت و ایستادگی خود در برابر توطئه های 
آمریکا و رژیم صهیونیستی موجبات ضعف و ناکامی آنها را فراهم آورده و در مقابل، عزت و سربلندی 
امت اسالمی را باعث گردیده است خداوند متعال را شکر می گزارم و از شما مجاهدان شجاع تشکر 
و قدردانی می کنم.ایشان در ادامه فرمودند: دشمن زبون که در عرصه میدانی شکست های غیر قابل 
جبرانی متحمل شده است راهبرد توسعه طلبی خود و تضییع حقوق مسلم فلسطینی ها را ابتدا با 
فشار اقتصادی و محاصره غزه مظلوم و آنگاه با نیرنگ مذاکره و طرح صلح و سازش دنبال می نماید 
و لکن جریان مقاومت و ملت شجاع فلسطین با منطق عقل و تجربه تهدید و تطمیع آنها را بر نتافته 
و همچون گذشته با ایستادگی مثال زدنی خود مسیر عزت و شرف را رقم زده و از این پس هم در 

همین صراط مستقیم حرکت خواهد کرد. 
صفحه ۲

رئیس دانشگاه آزاد: 

تعداد کم دانشجویان کشاورزی
 نگران کننده است

تکلیف دانشجویان با امتحان از دست رفته چیست؟
روز   ۱۰ حدود  دانشگاه ها  ترم  پایان  امتحانات 
پیش در حالی آغاز شد که نخستین بار »ارزیابی 
مجازی« در این وسعت، دانشگاه ها را در آزمونی 
در  را  دانشجویان  سویی،  از  و  داده  قرار  سخت 
به چالش کشیده است.  امتحان،  با یک شیوه جدید  مواجه 
به  ترم  پایان  آزمون های  برگزاری  بر  علوم،  وزارت  اگرچه 
اما نسخه واحدی  این وجود  با  تاکید داشت،  روش مجازی 
را برای آن در نظر نگرفت و دست دانشگاه ها را برای نحوه 

برگزاری آزمون )تستی، تشریحی و یا شفاهی( باز گذاشت.
با حاشیه هایی  ابتدا  از همان  آزمون های مجازی دانشگاه ها 
همراه بود و در روزهای آغازین ماجرای تقلب دانشجویان از 
طریق فضای مجازی با عنوان »همیار تقلب« خبرساز شد؛ 
ماجرا از این قرار بود که دانشجویان پیش از برگزاری امتحان، 
در خواست حل  در فضای مجازی  رأس ساعتی مشخص، 

سواالت امتحانی خود را ارائه می دادند.
صفحه ۲

مدیرکل دیوان محاسبات :

آبفا اصفهان پروژه های ماندگاری 
برای نسل های آینده احداث کرده است
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 به جای مربی و بازیکن
صفحه 6مدیر خارجی بیاورید
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سیروس الوند: 

سینماي ما متکي به 
سوپراستارها نیست!

6ورزش
عسگری: کمیته 
داوران باید از 

استقالل شکایت 
می کرد

هنگ 7فر

روز گذشته اسامي 3 فيلم جديد براي اكران در سينماهاي 
كشور اعالم شد و بدين ترتيب به نظر مي رسد كه حاال رفته رفته 
فيلمسازان تمايل بيشتري براي بازگشت به پرده نقره اي پيدا 
مي كنند. يكي از فيلم هايي كه 2 هفته ديگر اكران آن آغاز 
خواهد شد، فيلم سينمايي آنجا همان ساعت، به كارگرداني 

سيروس الوند مي باشد.

حسين عسگری، رييس سابق كميته داوران در خصوص اشتباه 
يكشنبه شب مهدی سيدعلی در ديدار گل گهر و شهرخودرو 
)آفسايد اعالم كردن توپی كه از پرتاب اوت دستی حاصل 
شده بود( گفت: با توجه به ويديويی كه من ديدم، اشتباه از 
كمک داور بود اما سيدعلی هم نبايد بازی را متوقف می كرد.

شقايق  كه  است  نوجوانی  رمان  نخستين  »هرمان« 
قندهاری از نويسنده ای نروژی به فارسی ترجمه كرده 
و می گويد: به واسطه عالقه  زيادی كه به ادبيات نروژ 
دارم، در طول سال های اخير چندين كتاب از اين كشور 

را به فارسی ترجمه كردم.

معرفی ادبیات نروژ 
به مخاطبان نوجوان 

ایرانی

بانک مرکزی، مشخصات کسانی که ارز را برنگردانده اند اعالم کند

WWW.YOUTHWORLD.IR

فراخوان مناقصه عمومي
 دو مرحله اي ج/99/1

نوبت دوم
 شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به    استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 
مورخ 83/11/17 مناقصه با موضوع خرید 40000  متر لوله پلي اتیلن تك جداره با مواد خود رنگ مشكي PE100 و فشار کاري 10 بار  به شرح 
جدول ذیل  و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ  785.175.000  ریال )هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و یكصد و هفتاد و پنج هزار ریال  ( به 

تولیدکنندگان  واگذارنماید. 

واحد مقدارشرح کاالردیف

 متر20000لوله پلي اتیلن تك جداره قطر 75 میلیمتر1

 متر4000لوله پلي اتیلن تك جداره قطر 90 میلیمتر2

 متر10000لوله پلي اتیلن تك جداره قطر 110 میلیمتر3

 متر4000لوله پلي اتیلن تك جداره قطر 160 میلیمتر4

 متر1000لوله پلي اتیلن تك جداره قطر 200 میلیمتر5

 متر1000لوله پلي اتیلن تك جداره قطر 250 میلیمتر6
 از کلیه شرکتهاي صالحیت دار که متقاضي شرکت در مناقصه مذکور هستند دعوت مي شود از   تاریخ درج آگهي به مدت هفت  روزکاري  با ارائه معرفي نامه کتبي و فیش 
واریزي به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰  ریال به شماره حساب سپهر ۰۱۰۲93499۰۰۰3 بانک صادرات شعبه گلشهر بابت خرید اسناد   مناقصه در ساعات اداري به امور بازرگاني  این شرکت 
به نشاني بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند . و متقاضي مي تواند مبلغ   ضمانتنامه  را به یکي از صور پیش بیني شده در 
آئین نامه تضمین در معامالت دولتي که   در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نماید . مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت الك 
و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان تحویل نمایند، مهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت ۱3روز چهار شنبه  مورخ 99/۵/8 مي باشد و پیشنهادات واصله پس 
از ارزیابي کیفي مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ) 6۵ ( در ساعت ۱۱ روز دوشنبه  مورخ99/۵/۱3  در کمیسیون مناقصه بازگشایي خواهد شد و حضور یک نفر نماینده از 
طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایي پیشنهادها آزاد است.   تلفن تماس :87-86-3333۵۰۵8۲ ۰76نمابر :33338۰۱4-3333۲433 -۰76 - هزینه درج آگهي 

به عهده برنده مناقصه میباشد .                                      
روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

 

آگهي فراخوان
 مناقصه یك مرحله اي
 نوبت اول )99-15(

کد پایگاه ملي:     8669319      شماره :1399-1740
1– موضوع مناقصه: شرکت گاز استان مرکزي در نظر دارد،  ایمن سازی و اصالح آب بردگی شبکه وخطوط گازدر سطح شهرستان تفرش را به روش C و از 

طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.
شرح مختصر پروژه: )ایمن سازی و اصالح آب بردگی ۱9۰۰ مترشبکه توزیع پلی اتیلن و 396 مترخطوط فوالدی گاز به صورت پراکنده در سطح شهرستان تفرش (

2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزي 
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره ۱۲34۰۲/ت ۵۰6۵9 هـ مورخ 94/۰9/۲۲ و به مبلغ  ۲37.8۲8.۰۰۰   

ریال خواهد بود.
4-پروژه فاقد پیش پرداخت مي باشد.

5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي و گشایش پیشنهادها: 
محل دریافت اسناد ارزیابي کیفي: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی باشد.

 www.setadiran.ir "مهلت تحویل اسناد ارزیابي کیفي: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، لغایت ساعت ۱۲ مورخ 99/۰۵/۰4 از طریق سامانه "ستاد
و همچنین به صورت فیزیکی حداکـثر تا ســاعت دوازده روز شنبه ۱399/۰۵/۰4 می باشد که می بایست به  دفتر امور قراردادهای گاز استان مرکزي واقع در طبقه دوم 

ساختمان مرکزي شرکت گاز استان مرکزی به آدرس اراك، خیابان امام خمیني )ره(، تحویل گردد.
زمان ارسال مدارك مناقصه: پس ازمرحله ارزیابي کیفي، مناقصه گراني که حائز حداقل امتیاز ارزیابي کیفي شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمایند.

قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر مي گردد.

6- مبلغ برآوردي و پیشنهادي دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 4.7۵6.۵۵۵.۰۰۰   ریال بر اساس فهارس بهاي تخصصي نفت و گاز منتشره سال 98 مي باشد.
7- پیمانکاران بایستي داراي گواهینامه ایمني از اداره کار، گواهینامه صالحیت در رشته تاسیسات وتجهیزات، کد اقتصادي، کد کاربري پایگاه ملي مناقصات و دارای 

گواهی امضای الکترونیکی در سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطالع رساني WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهاي 3۲4۱۲۰8۱-4 -۰86 

امور قراردادهاي شرکت گاز استان مرکزي تماس حاصل فرمایند. 
تلفكس: 086-32776660 

روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي

صفحه 3
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را  مشاغل  به  ارز  شدن  تك نرخی  از  حاصل  آسیب های  دولت 
کاهش دهد

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: برای حل مسائل و 
مشکالت در دستگاه های مختلف، ارز باید تک نرخی باشد و دولت باید با حفظ 
نقش نظارتی خود، از طریق پرداخت یارانه مستقیم و خدمات بیمه ای به مصرف 
کننده، اثرات و آسیب های حاصل از تک نرخی شدن ارز به مشاغل را کاهش دهد.

تأثیر کنار گذاشتن دالر در مبادالت را فرهنگی،  حسینعلی حاجی دلیگانی 
اقتصادی و روانی دانست و افزود: برای بی اثر کردن تأثیر تحریم ها بر زندگی مردم 
عالوه  بر بهره گیری از اقتدار جمهوری اسالمی باید با خارج کردن دالر آمریکا از 

چرخه مبادالت، روند تبادالت اقتصادی را اصالح کنیم.
وی با اشاره به بلوکه شدن بیش از 7 میلیارد دالر ذخایر ارزی کشور در کره 
جنوبی، تصریح کرد: طرح الزام دولت مبنی بر انجام مبادالت پایاپای، چند جانبه 
و رونق بخشی به مبادالت در کمیسیون اقتصادی مجلس به دلیل فقدان احساس 

ضرورت و نیاز در سنوات گذشته رد شد.
حاجی دلیگانی با تأکید بر مبارزه قاطعانه با واردات کاالی قانونی و قاچاق، 
افزود: راه های مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کشور کاماًل ساماندهی و تنها راه 
حل مقابله مؤثر با آن راه اندازی ستاد ارز به صورت فرابخشی در بانک مرکزی به 
دبیری ریاست بانک مرکزی جمهوری اسالمی است که باید با هماهنگی، تعامل 
و هم افزایی بین نهادها اعم از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، گمرك، ستاد 
مقابله با قاچاق کاال و ارز، وزارت کشور، نهادهای امنیتی سپاه، وزارت اطالعات و 
نیروی انتظامی، تشکیل شود. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه 
ارزش فعلی پول ملی تأثیرات مثبتی نیز در چرخه اقتصاد داشته است، خاطرنشان 
ایجاد ثبات در ارزش پول ملی  بر  اقتصادی برخی کشورها مبنی  کرد: سیاست 
خودشان نیست، زیرا کاهش ارزش پول داخلی یک راه برای جلوگیری از قاچاق 
کاال بوده و در بخش های تولیدی نیز در راستای تولید و صادرات، شرایط مساعدی 

برای تولید کننده  داخلی فراهم کرده  است.
و  برای حل مسائل  و گفت:  تأکید کرد  ارز  بودن  لزوم تک نرخی  بر  وی، 
مشکالت در دستگاه های مختلف، ارز باید تک نرخی باشد و دولت با حفظ نقش 
نظارتی خود، از طریق پرداخت یارانه مستقیم و خدمات بیمه ای به مصرف کننده، 

اثرات و آسیب های حاصل از تک نرخی شدن ارز به مشاغل را کاهش دهد.

مجلس هنوز رسمًا به حوزه مسکن ورود نکرده است
اینکه  بیان  با  اسالمی  در مجلس شورای  فامنین  و  مردم همدان  نماینده 
مجلس هنوز در حوزه مسکن ورود نکرده است، گفت: بحث هایی در کارگروه های 
دیگر وجود دارد که چگونه در باب مسکن سیاستگذاری شود اما مربوط به صحن 

علنی نیست و مجلس رسمًا در حوزه مسکن ورود نکرده است.
حجت االسالم احمدحسین فالحی با اشاره به اینکه کارشناسان کارهایی در 
حوزه مسکن انجام می دهند، اظهار کرد: مباحثی درباره اینکه چگونه در باب مسکن 
سیاستگذاری صورت بگیرد از جمله مالیات بر خانه های خالی توسط کارگروه های 

دیگر مطرح شده است.
وی درباره خانه های ۲۵ متری نیز تصریح کرد: مسکن ۲۵ متری را مجلس 
مطرح  مجلس  اما  باشد  بوده  نماینده ای  اظهارات  در  شاید  است،  نکرده  مطرح 

نکرده است.
مسکن  بحث  در  است  قرار  زمانی  چه  مجلس  اینکه  به  پاسخ  در  فالحی 
ورود داشته باشد، ادامه داد: در جلسه ای با رئیس مجلس بحث هایی در رابطه با 
مسکن مطرح شد اما اینکه چه زمانی ورود شود، مربوط به تصمیم هیئت رئیسه 

مجلس است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی درباره بازنگری سهمیه های 
پذیرش دانشجو به خبرنگار ایسنا گفت: نخستین جلسه کمیسیون با وزیر علوم 
این جلسه  در  مقدماتی  و صحبت های  برگزار شود  هفته  این  است طی  ممکن 

انجام خواهد گرفت و طی هفته های آینده کمیسیون وارد این مباحث می شود.
وی درباره تغییر زمان کنکور سراسری نیز مطرح کرد: درباره زمان کنکور 
سراسری تصمیمی در کمیسیون آموزش گرفته نشده و فقط بحث نهضتی ها بوده 
که دیروز بحث هایی با وزیر شد تا آزمون را تا ۲۰ تیرماه به تأخیر بیندازند و سطح 

آزمون را آسان کنند تا افراد بتوانند حدنصاب را کسب کنند.

ایران از هیچ کوششی برای حمایت از ملت فلسطین 
دریغ نخواهد کرد

یک رسانه عرب زبان محتوای نامه رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به 
نامه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را منتشر کرد.

شبکه المیادین نوشت: رهبر معظم انقالب در این نامه خطاب به هنیه خاطرنشان 
کردند: مرقومه جنابعالی در خصوص تحوالت اخیر در عرصه فلسطین عزیز را با دقت 
مالحظه کردم. از اینکه حرکت مقاومت فلسطین با مجاهدت و ایستادگی خود در برابر 
توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی موجبات ضعف و ناکامی آنها را فراهم آورده 
و در مقابل، عزت و سربلندی امت اسالمی را باعث گردیده است خداوند متعال را 

شکر می گزارم و از شما مجاهدان شجاع تشکر و قدردانی می کنم.
ایشان در ادامه فرمودند: دشمن زبون که در عرصه میدانی شکست های غیر 
توسعه طلبی خود و تضییع حقوق مسلم  راهبرد  قابل جبرانی متحمل شده است 
فلسطینی ها را ابتدا با فشار اقتصادی و محاصره غزه مظلوم و آنگاه با نیرنگ مذاکره 
و طرح صلح و سازش دنبال می نماید و لکن جریان مقاومت و ملت شجاع فلسطین 
با منطق عقل و تجربه تهدید و تطمیع آنها را بر نتافته و همچون گذشته با ایستادگی 
مثال زدنی خود مسیر عزت و شرف را رقم زده و از این پس هم در همین صراط 
مستقیم حرکت خواهد کرد. ان شاء اهلل قطعًا حفظ هوشیاری، وحدت و یکپارچگی 
مردم و جریان های فلسطینی در خنثی سازی نقشه های شوم دشمن مؤثر بوده و 

جلب نصرت الهی را به همراه خواهد داشت.
رهبر معظم انقالب خاطرنشان کردند: جمهوری اسالمی همچون گذشته به 
حکم وظیفه دینی و انسانی و مبتنی بر اصول ارزشی انقالب اسالمی از هیچ کوششی 
برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و استیفای حقوق آنان و هم چنین دفع شر 
رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی دریغ نخواهد کرد. امیدوارم پروردگار متعال بر 

عزت و قدرت شما بیفزاید.

آمریکا برای مذاکره چراغ سبز نشان می دهد
معاون اول رئیس جمهور گفت: آمریکا در پی ناکامی از فروپاشی نظام جمهوری 

اسالمی، دوباره برای مذاکره چراغ سبز نشان می دهد.
اسحاق جهانگیری در نشست هم اندیشی با جمعی از علما و روحانیون گفت: 
آمریکایی ها وقتی از تحقق هدف خود مأیوس شدند به دنبال فروپاشی اقتصاد رفتند، 
البته اقتصاد ما نیز از تحریم ها آسیب دیده اما االن که از هدف خود ناامید شده اند، 

مطرح می کنند که ایران پای میز مذاکره بیاید و چراغ سبز هم نشان می دهند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تنگناهای ایجاد شده از تحریم ها در فروش 
نفت، گفت: نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد ایران تحت شدیدترین تحریم ها 
قرار گرفته است، در تحریم های گذشته سقف فروش ۱ میلیون بشکه نفت برای 
ایران تعیین شد که در آن مقطع تا 9۰۰ هزار بشکه نفت می فروختیم، این بار آنها 

گفتند که باید فروش نفت ایران صفر شود که بحمدهلل موفق نشدند.

علت حادثه نطنز به زودی اعالم می شود
سازمان  رئیس  گفته  طبق  گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
انرژی اتمی، سناریوهای مختلف حادثه نطنز در حال بررسی است و نتایج آن به 

زودی اعالم می شود.
ابوالفضل عمویی درباره نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی سه ساعت طول کشید و علی اکبر 
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گزارشی درباره روند فعالیت های هسته ای کشور 

ارائه کرد و همچنین در جریان دیدگاه اعضای کمیسیون امنیت ملی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در 
این جلسه قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران هم مورد بررسی قرار گرفت و 

صالحی به همکاری ایران با آژانس در ادوار اخیر اشاره کرد.
وی افزود: طبق گفته رئیس سازمان انرژی اتمی، در قطعنامه اخیر، شورای 
حکام اطالعات مورد ادعای سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی را مبنای درخواست 

دسترسی آژانس قرار داده است و وی تاکید کرد که این روند مورد انتقاد ما است.

سرگردانی جدید از جنس »امتحان مجازی«

تکلیف دانشجویان با امتحان از دست رفته چیست؟
تـرم  پایـان  امتحانـات 
روز   ۱۰ حـدود  دانشـگاه ها 
شـد  آغـاز  حالـی  در  پیـش 
کـه نخسـتین بـار »ارزیابـی مجازی« 
در  را  دانشـگاه ها  وسـعت،  ایـن  در 
آزمونـی سـخت قرار داده و از سـویی، 
یـک  بـا  مواجـه  در  را  دانشـجویان 
چالـش  بـه  امتحـان،  جدیـد  شـیوه 
کشـیده اسـت. اگرچـه وزارت علـوم، 
بـر برگـزاری آزمون هـای پایـان تـرم 
بـه روش مجازی تاکید داشـت، با این 
وجـود اما نسـخه واحـدی را برای آن 
در نظر نگرفت و دسـت دانشـگاه ها را 
بـرای نحـوه برگزاری آزمون )تسـتی، 
تشـریحی و یـا شـفاهی( باز گذاشـت.

آزمون هـای مجـازی دانشـگاه ها 
از همـان ابتـدا بـا حاشـیه هایی همراه 
بـود و در روزهـای آغازیـن ماجـرای 
تقلـب دانشـجویان از طریـق فضـای 
مجـازی بـا عنـوان »همیـار تقلـب« 
خبرسـاز شـد؛ ماجـرا از ایـن قـرار بود 
برگـزاری  از  پیـش  دانشـجویان  کـه 
مشـخص،  سـاعتی  رأس  امتحـان، 
در فضـای مجـازی در خواسـت حـل 
ارائـه  را  خـود  امتحانـی  سـواالت 
می دادنـد و در این میـان ارقامی میان 
۵۰ تـا ۲۰۰ هـزار تومـان بـرای حـل 
سـواالت اعالم می شـد. ایـن موضوع 
واکنـش وزیـر علـوم را نیـز بـه دنبال 
داشـت و او هشـدار داد کـه بـا پلیـس 
فتـا و مجموعه های مرتبـط هماهنگ 
شـده تـا در قالـب مقابلـه با تقلـب، با 

متخلفـان برخـورد شـود.
ه ها  نشـگا دا حاضـر  حـال  در 
شـده  امتحانـات  زمانـی  بـازه  وارد 
انـد و اسـاتید بنـا بـه صالحدیـد خود 
روش هـای گوناگونی را برای برگزاری 
امتحـان بـه کار گرفته اند؛ بررسـی ها 
دانشـجویان  برخـی  می دهـد  نشـان 
مشـکلی  هیـچ  بـدون  را  امتحانـات 
پشـت سـر گذاشـته و برخـی دیگـر، 
انـد؛  شـده  مواجـه  چالش هایـی  بـا 
نبـودن  چالش هایـی همچـون کافـی 
زمـان، تداخـل امتحانـات و یـا بـروز 
سـواالت  پاسـخ  آپلـود  در  مشـکل 
تشـریحی در سـامانه. عـده ای نیـز از 
اطـالع رسـانی دقیقـه نودی دانشـگاه 
درخصـوص  یشـان  نشکده ها ا د یـا 
چگونگـی برگـزاری امتحـان مجازی، 

گلـه کـرده انـد.
در ایـن گـزارش تـالش کردیـم 
در گفتگـو بـا تنی چند از دانشـجویان 
درگیـر با آزمون مجازی دانشـگاه های 
مختلـف، مشـکالت آنهـا را منعکـس 

. کنیم
مشـروح اظهارات دانشجویان به 

شـرح زیر است:
* وقتی سـایت آزمون، دانشـجو 

را از سیسـتم خـارج می کند!
یکی از دانشـجویان ارشـد رشته 
دانشـگاه شـهید  مهندسـی هسـته ای 
نه  ما سـا فنـی  مشـکل  ز  ا بهشـتی 
اسـت.  منـد  گلـه  دانشـگاه  امتحـان 
او از تجربـه اولیـن امتحـان مجـازی 
هنگـی  هما د  سـتا ا خود می گویـد: 
قبلـی را بـا دانشـجویان درخصـوص 
نحـوه برگـزاری انجـام داده بـود. در 
زمـان امتحـان وارد سـامانه شـدم، اما 
برای آپلود پاسـخ سـواالت، سایت من 
را از سیسـتم خـارج می کـرد و مجبور 
بودم برای هر سـوال، از سـایت خارج 
و دوبـاره بـه سـختی وارد شـوم کـه 
 error ۵94 البته در بیشـتر مـوارد با
مواجـه می شـدم.وی تأکیـد دارد کـه 
۱6 دانشـجو در ایـن امتحـان شـرکت 
کردنـد کـه 8 نفـر از آن هـا بـا ایـن 

مشـکل مواجـه بودنـد.
* مشـکالت فنی سامانه امتحان 

مجازی 
دانشـجوی دانشـگاه تهـران کـه 

دروس  از  یکـی  مجـازی  آزمـون  در 
شـده،  مواجـه  مشـکل  بـا  عمومـی 
بـه خطـای فنـی رخ داده در هنـگام 
و  می کنـد  اشـاره  امتحـان  برگـزاری 
اندیشـه  آزمـون  »هنـگام  می گویـد: 
اسـالمی ۲، پس از پاسخ دادن به یک 
سـوال، وقتـی در ادامـه بـرای آگاهی 
از سـوال بعـدی، روی گزینه »صفحه 
بعد« کلیـک می کردیم، سـامانه پیغام 
بروز خطـا )۵94Error( داد، باالجبار 
بـا یـک سیسـتم دیگر وارد شـدیم که 
ادامـه  اجـازه  دیگـر  اصـاًل  بـار  ایـن 

نداد. آزمـون 
در حـال حاضـر سـوال مـن این 
اسـت کـه تکلیـف امتحـان از دسـت 

رفتـه مـا چـه می شـود؟«
و  اینترنـت  وصلـی  و  قطـع   *

نشـجویان دا نی  سـرگردا
یـک دانشـجوی دیگـر دانشـگاه 
تهـران دربـاره تجربـه خـود توضیـح 
می دهـد و بـه مهر می گویـد: »هنگام 
امتحـان اگـر اینترنـت قطـع و وصـل 
بخواهـد  و  شـود  رفـرش  صفحـه  و 
بـه  کنـد،  ورود  سـامانه  بـه  ابتـدا  از 
منزلـه تقلـب اسـت و نمـره امتحانـی 
در نظـر گرفتـه نخواهـد شـد. سـوال 
مـا ایـن اسـت کـه در خصـوص قطع 
و وصـل شـدن اینترنـت چـه کسـی 
بایـد پاسـخگو باشـد؟ مـا نمی دانیـم 
دانشـگاه درخصـوص ایـن امتحانـات 

چـه تصمیمـی خواهـد گرفـت«
پاسـخ  بـرای  کوتـاه  زمـان   *

تشـریحی الت  ا سـئو
برگـزاری  بـرای  کوتـاه  زمـان 
امتحانـات مجازی یکی از مشـکالتی 
دانشـجویان  از  بسـیاری  کـه  اسـت 
از  یکـی  دارنـد.  گلـه  آن  بـه  نسـبت 
دانشـجویان دانشـگاه علـم و صنعـت 
کـه عضو شـورای صنفی دانشـگاه نیز 
هسـت، دربـاره مشـکالت امتحانـات 
مجـازی توضیـح داد و گفـت: »مثـال 
یکـی از اسـاتید بـرای یکـی از دروس 
تخصصی، ۱۱ سـوال داد که هر سوال 
هـم 4-۵ قسـمت بـود، در مقابـل اما 
وقت بسـیار کمی برای پاسخگویی در 
نظـر گرفته شـده بـود که بـا اعتراض 
بچه هـا، زمـان تمدیـد شـد، بـا ایـن 
وجـود ولـی باز هـم بچه ها نتوانسـتند 
آنطـور کـه می خواهنـد، بـه سـواالت 

دهند.« پاسـخ 
د  پلـو آ ر  د مشـکل  ز  بـرو  *

مه ها  سـخنا پا
آپلـود  مشـکل  بـه  ادامـه  در  او 
شـدن پاسـخنامه ها در سـامانه اشـاره 
کـرد و گفـت: »در یکـی از امتحانـات 
با مشـکل بارگذاری پاسـخنامه مواجه 
شـدم که در آخر با اسـتاد صحبت و با 
اصرار و پس از راسـتی آزمایی اسـتاد، 
پاسـخ ها را از طریـق واتـس اپ برای 

او ارسـال کردم.«
علـم  دانشـگاه  دانشـجوی  ایـن 

و صنعـت در ادامـه گفـت: »در یکـی 
اسـتاد 6 سـری  امتحانـات،  از  دیگـر 
سـوال طـرح کـرده و برای هـر 8 نفر 
یـک مـدل سـوال در نظر گرفتـه بود. 
بـرای برخی افراد سـوال بسـیار سـاده 
دیگـر،  دانشـجویان  برخـی  بـرای  و 
سـواالت بسـیار سـخت طراحی شـده 

» بود.
و  علـم  ه  نشـگا دا نشـجوی  دا
مشـکالت  از  دیگـر  یکـی  صنعـت 
بچه هـا را در امتحانـات مجـازی، نبود 
امـکان بازگشـت بـه سـوال قبـل، در 
معـارف،  مثـل  عمومـی؛  امتحانـات 
اندیشـه اسـالمی و انقـالب اسـالمی 
ایـن  »علـت  افـزود:  و  کـرد  عنـوان 
موضـوع گویا تعـداد زیاد دانشـجویان 
و جلوگیـری از امـکان تخلـف و تقلب 
همیـن  بـه  کـه  اسـت  شـده  عنـوان 
سـوال  بـه  بازگشـت  گزینـه  منظـور 
کـه  حالـی  در  قفـل می شـود؛  قبـل، 
بـرای سـایر امتحانـات اینطور نیسـت 
و برخـی دانشـجویان از ایـن موضـوع 

ندارنـد« اطالعـی 
بـا  امتحانـات  * تداخـل برخـی 

بـاز« کتـاب  »امتحانـات 
دانشـجوی کارشناسـی مهندسی 
کامپیوتر دانشـگاه شـریف کـه تاکنون 
4 امتحان خود را پشـت سـر گذاشـته، 
مشـکالتی  ز  ا »یکـی   : یـد می گو
هـم  از  دیگـر  تعـدادی  و  بنـده  کـه 
شـدیم،  مواجـه  آن  بـا  کالسـی هایم 
ایـن بود کـه امتحان »کتـاب باز« که 
در مقایسـه بـا سـایر امتحانـات، زمان 
بـا  بعضـًا  می کشـد،  طـول  بیشـتری 
زمـان برگزاری امتحـان بعدی تداخل 
داشـت. ایـن موضـوع را بـه دانشـگاه 
اطـالع دادیـم و قـرار شـد نسـبت به 
برطـرف شـدن آن اقـدام کنند.«ایـن 
عضو شـورای صنفی دانشـگاه شـریف 
بـا اشـاره بـه درخواسـت تعـدادی از 
کمپینـی  انـدازی  راه  و  دانشـجویان 
بـرای تغییـر شـیوه ارزشـیابی »صفـر 
یـا  »رد  ارزشـیابی  بـه  بیسـت«،  تـا 
قبـول« گفت: »دانشـگاه فعـاًل با این 

درخواسـت موافقـت نکـرده اسـت.«
وی دربـاره نمـره دهـی اسـاتید 
در امتحانـات مجـازی نیـز گفت: »در 
معاونـت  سـوی  از  نامـه ای  توصیـه 
آموزشـی بـه اسـاتید، تاکیـد شـده که 
در ارزیابـی نهایی، نمـره آزمون پایانی 
سـهم کمتر و در مقابل، کارهای میان 
ترم دانشـجویان سـهم بیشتری داشته 
باشـد، اما هنـوز نمی دانیم شـیوه نمره 
دهـی چگونـه خواهـد بـود! چـرا کـه 
هنـوز نمـرات امتحانـات تشـریحی و 

اپـن بـوك اعالم نشـده اسـت.«
* اطـالع رسـانی دقیقـه نـودی 

دانشـگاه دربـاره نحـوه امتحـان
یکی از دانشـجویان دانشگاه آزاد 
واحـد تهـران غـرب نیـز که در رشـته 
علـوم ارتباطـات تحصیـل می کند، به 

واحـد  نـودی  دقیقـه  رسـانی  اطـالع 
اشـاره می کنـد و می گویـد: »یک روز 
مانـده بـه امتحـان از نحـوه برگزاری 
آزمـون مطلع و هنـگام امتحان نیز در 
بارگـذاری پاسـخ سـواالت تشـریحی، 
بـا مشـکل مواجـه و مجبـور شـدیم 
پاسـخنامه را بـه اسـتاد ایمیـل بزنیم. 
البتـه واحد، چند شـماره پشـتیبانی در 
سـایت قرار داده، اما تعداد پشـتیبان ها 
بـه قـدری کـم و در مقابـل، تماس ها 
زیاد اسـت که وقتی تمـاس می گیریم 

شـماره ها مدام مشـغول اسـت.«
بعضـی دانشـجویان واحد علوم و 
تحقیقـات هم  گفته انـد که »به علت 
بروز مشـکل در بارگذاری پاسـخنامه، 
نتوانسـتند آزمـون غیرحضوری خود را 
بـا موفقیـت بـه پایان ببرند« کـه البته 
سرپرسـت واحـد علـوم و تحقیقات در 
پاسـخ بـه ایـن وضعیـت، تاکیـد کرده 
را  دانشـجویان  »مشـکل  کـه  اسـت 
حـل خواهـد کـرد« اما شـیوه حل این 
مسـئله هنـوز به درسـتی و روشـنی از 
سـوی مسـئوالن دانشـگاه مشخص و 

به دانشـجویان اعالم نشـده اسـت.
بـه  توجـه  بـا  و  حـال  ایـن  بـا 
تکلیـف  دانشـجویان،  صحبت هـای 
نمـره برخـی از آزمون هـا در هالـه ای 
نیسـت  معلـوم  و  دارد  قـرار  ابهـام  از 
دانشـگاه ها در قبـال امتحانـات نیمـه 
کاره دانشـجویان و آن هایی که به هر 
دلیل نتوانسـته اند بـا موفقیت امتحان 
دهنـد، چـه تصمیمی خواهنـد گرفت.

از طرفی بسـیاری از دانشجویانی 
کـه نتوانسـته انـد امتحـان پایـان ترم 
خـود را بـا موفقیت به انجام برسـانند، 
دانشـجوی شـهریه پرداز دانشگاه های 
شـبانه  و  پردیـس  دوره هـای  و  آزاد 
دانشـگاه های دولتـی هسـتند و عالوه 
بـر ایـن بالتکلیفـی، دغدغـه پرداخت 
اینکـه  صـورت  در  اضافـه  شـهریه 
مجبـور شـوند دوبـاره واحد درسـی را 

انتخـاب کننـد نیـز دارند.
انتظـار می رفـت مسـئولین امر از 
قبـل بـروز چنیـن مشـکالتی را آنهـم 
زیرسـاختهای  در  ضعـف  وجـود  بـا 
در  و  قبـل  از  کـه  کاربـران  اینترنـت 
دوران آمـوزش مجـازی نیـز خـود را 
نشـان داده بود، پیش بینـی می کردند 
و بـرای آن آمـاده بودنـد تـا بالفاصله 

اندیشـی شـود. چاره 
می رسـد  نظـر  بـه  نیـز  اکنـون 
بـا وجـود چنیـن مشـکالتی بهتـر آن 
اسـت کـه راه حـل مسـئله هـر چـه 
زودتـر و در بـازه زمانـی امتحانـات از 
سـوی مسئوالن دانشـگاهی مشخص 
تـا  شـود  اعـالم  دانشـجویان  بـه  و 
آنهـا  بیشـتر  چـه  هـر  سـرگردانی  از 
جلوگیـری بـه عمـل آیـد و راه جبران 
نیز با راسـتی آزمایی از فرایند مشـکل 
ایجاد شـده در حین برگزاری امتحان، 

بـرای دانشـجویان فراهـم شـود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

جزئیات پرداخت وام دانشجویی به دانشجویان دانشگاه شریف
این  دانشجویان  به  دانشگاه شریف،  دانشجویی  معاونت  اعالم  اساس  بر 
دانشگاه وام دانشجویی با کارمزد ۲ درصد و بازپرداخت ۱۱ ماهه از طریق یکی 

از بانک های خصوصی پرداخت می شود.
وام صندوق قرض الحسنه بابت کمک هزینه ازدواج، درمان، خرید لوازم 
کمک آموزشی و موارد ضروری )بنا به تشخیص کمیته تخصیص وام( پرداخت 

می شود.
دانشجویان متقاضی شاغل به تحصیل مقطع کارشناسی و دکتری تا پایان 
نیم سال هشتم و مقطع کارشناسی ارشد تا پایان نیم سال چهارم می توانند در 
طول سال تحصیلی از طریق سامانه شاخص به آدرس stu.Sharif.ir نسبت 
به ارائه درخواست الکترونیکی و ارسال مدارك و مستندات مربوطه اقدام کنند.

ثبت نام غیرحضوری ترم تابستان دانشگاه پیام نور آغاز شد
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: ثبت نام و انتخاب واحد ترم 
تابستان دانشگاه پیام نور از امروز ۱6 تیر آغاز شد و تا ۲3 تیرماه ادامه خواهد داشت.

 امیرحسین بهروز اظهار داشت: تمام دانشجویان می توانند در مهلت مقرر از 
طریق سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir و از مسیر ثبت نام- عملیات 

ثبت نام - ثبت نام اصلی جهت انتخاب واحد در ترم تابستان اقدام کنند.
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه ترم تابستان دانشگاه 
برای دوره های  دانشجویان  التحصیلی  فارغ  به شرایط  نگاه مثبت  با  نور  پیام 
کارشناسی و کارشناسی ارشد تدوین شده است، تشریح کرد: در این ترم امکان 
مهمانی دانشجویان دیگر دانشگاه ها در دانشگاه پیام نور و بالعکس با هدف تسهیل 
فارغ التحصیلی دانشجویان فراهم شده و پذیرش و ثبت نام دانشجویان مهمان از 
سایر دانشگاه ها تا تاریخ ۱7تیرماه در مراکز و واحدهای مجری امکانپذیر است.

وی گفت: با عنوان اینکه تمام دروس دارای نمره میان ترم بوده و تاریخ 
برگزاری کالس ها از ۲4 تیرماه لغایت ۲4 مردادماه است، افزود: دروس نظری 
قابل ارئه در این دوره صرفا به صورت الکترونیکی و در سطح کشور/ منطقه 
)صرفا بر روی سامانه های آموزش الکترونیکی استانی یا دفتر آموزش های آزاد 

و چند رسانه ای( ارائه می شود.

تعداد کم دانشجویان کشاورزی نگران کننده است
رئیس دانشگاه آزاد با ابراز نگرانی نسبت به تعداد کم دانشجویان کشاورزی، 

گفت: دانشگاه آزاد آمادگی تولید انبوه بذرهای هیبریدی و مالچ رسی را دارد.
محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی صبح روز دوشنبه با 

دکتر کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی دیدار و گفتگو کرد.
طهرانچی در این دیدار با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی دارای 4 هزار 
آزمایشگاه مجهز بوده که به طور مستقیم با بخش کشاورزی در ارتباط است، 
گفت: یکی از برنامه های ما در زمینه توجه به حوزه کشاورزی و توسعه خدمات 
آموزش و تحقیقاتی در این بخش، ایجاد مزارع آموزشی تولیدی است. با توجه 
به اینکه دانشگاه آزاد اسالمی بیش از ۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی و ۱3۰ 
گسترده  شبکه  می توانیم  دارد،  کشور  مختلف  مناطق  در  کشاورزی  دانشکده 
آموزشی و تحقیقاتی ایجاد کنیم تا در هر نقطه از کشور یک ایستگاه تحقیقاتی 

فعال داشته باشیم.
علوم  آموزش  نامساعد  وضعیت  به  اشاره  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
کشاورزی و منابع طبیعی در کشور، تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسالمی به تنهایی 
بیش از ۱7۰۰ عضو هیأت علمی تمام وقت گروه کشاورزی دارد، این در حالی است 
که تعداد دانشجویان این گروه کمتر از 7 هزار نفر است که این موضوع به شدت 
نگران کننده و بیانگر این است که آموزش ضعیف کشاورزی، برای امنیت غذایی 
تهدید محسوب می شود، چرا که متاسفانه در طول این سال ها کمتر به اهمیت 
آموزش کشاورزی توجه شده و به نوعی سیستم آموزشی ما تربیت نیرو را برای 
بخش های دولتی انجام میداد، نه آموزش برای افزایش تولید و بخش خصوصی.

کشف جسد سوخته پدر و پسر تهرانی در رودبار
فرمانده انتظامی رودبار از کشف جسد پدر و پسری تهرانی در خودروی پراید 

سوخته شده در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حمیدرضا فیضی اظهار داشت: جسد مردی 4۲ ساله و پسربچه 
7 ساله در خودروی پراید سوخته شده در شهرستان رودبار زیر پل رستم آباد - 

توتکابن کشف شد.

مرگ کارگر افغان بر اثر سقوط در چاهك آسانسور
رئیس مرکز اورژانس تهران از فوت یک کارگر 3۰ ساله افغان بر اثر سقوط 

از ارتفاع خبر داد.
پیمان صابریان رئیس مرکز اورژانس تهران اظهار داشت: حدود 9 صبح روز 
دوشنبه یک مورد سقوط از ارتفاع در خیابان گیشا خیابان 34 به اورژانس تهران 
اعالم شد. پرسنل اورژانس بالفاصله در محل حضور یافته و مشاهده کردند یک 
کارگر افغان 3۰ ساله از ارتفاع حدوداً ۱۰ متری )طبقه دوم( در چاهک آسانسور 

سقوط کرده وبه علت شدت حادثه و جراحت وارده فوت کرده است.

سارقان زورگیر پارک ها دستگیر شدند
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی از دستگیری سه سارق زورگیر و اعتراف 

آنان به ۱۰ فقره زورگیری در پارك ها خبر داد.
 سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال گفت: چهارم خرداد ماه امسال شهروندی با 
تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و حضور به موقع گشت انتظامی کالنتری 

۱۰3 گاندی مشخص شد، در پارکی حوالی خیابان شریعتی 3 زورگیر گوشی و 
مقداری وجه نقد یکی از شهروندان را زورگیری و پس از سرقت دو نفر از سارقان 

متواری و یکی از آن ها توسط شاکی دستگیر شده است .
دارای سوابق  : در تحقیقات سارق دستگیر شده  افزود  انتظامی  این مقام 
متعدد سرقت به عنف است اظهار داشت: با پرسه زنی در پارك های های شمال 
و مرکز تهران به صورت دست به سرقت می cدیم و گاهی نیز خود را مامور 

معرفی می کردیم.
کارآگاه دستخال افزود : با تالش کارآگاهان مخفیگاه یکی از متهمان متواری 
ساله در محدوده خیابان شریعتی شناسایی و در دوم تیرماه دستگیر شد و متهم 

سوم نیز در محله مجیدیه به دام افتاد. 

سقوط مرگبار یك جوان در محله گیشا
رییس مرکز اورژانس تهران خبر داد: جوانی 3۰ ساله در منطقه گیشا بدلیل 

سقوط از ارتفاع جان باخت.
»پیمان صابریان« گفت: این حادثه ساعت 9:۲7 روز دوشنبه در منطقه گیشا، 
خیابان 34، پالك 33 اتفاق افتاد و بالفاصله تکنسین های اورژانس به محل حادثه 
اعزام شدند و مشخص شد مرد جوانی به دلیل سقوط از ارتفاع در شرایط وخیمی 
اما  انجام دادند،  بر روی وی  اورژانس عملیات درمانی  قرار دارد. تکنسین های 

متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.

دختر 1۴ساله بر اثر سقوط از صخره درگذشت
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری گفت: یک دختر ۱4 ساله 

کوهرنگی جان خود را به علت سقوط به دره از دست داد.
مرتضی زمان پور اظهار داشت: عصر روز یکشنبه سه دختر نوجوان از اهالی 
روستای دره موال از توابع بخش بازفت شهرستان کوهرنگ به  علت سقوط از صخره 
دچار حادثه شدند و متاسفانه  یک دختر ۱4 ساله به نام نسرین ظاهری به علت 
امدادی  نیروهای  توسط  دیگر  مصدوم  دو  و  یاخت  جان  وارده  جراحات  شدت 

به بیمارستان فارسان منتقل شدند.
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آیا الگوریتم می تواند حرکت های بعدی دنیاگیری را 
پیش بینی کند؟

در وضعیت دنیاگیری کووید ۱9 و اثرهای محدودیت های ناشی  از آن روی 
اقتصاد، یکی از موضوع های مهم تصمیم گیری در این زمینه است که چه زمانی 
زمانی وضعیت  باید تشدید کنیم و چه  را  به مهار کرونا  محدودیت های مربوط 
خطرناك نیست و می توان از برخی محدودیت ها صرف نظر کرد. برای مثال، نقطه ای 
که در آن بیمارستان ها به 7۰ درصد ظرفیت خود می رسند، نشانه ا ی هشداردهنده 

است و افزایشی در شمار موارد و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا رخ می دهد.
گروهی بین المللی از دانشمندان مدل یا حداقل الگویی برای مدلی طراحی 
کرده  اند که می تواند شیوع ها را تقریبا دو هفته پیش از رخداد پیش بینی کند تا 
اقدامات به موقع و مؤثری برای مهار آن ها انجام شود. در مقاله ای که به تازگی 
روی arXiv.org ارسال شده است، پژوهشگرانی با هدایت مائوریسیو سانتیالنا 
و نیکول کوگان از دانشگاه هاروارد الگویی ارائه دادند که خطر را ۱4 روز یا زودتر 

از شروع افزایش شمار موارد نشان می دهد.
سیستم مذکور از نظارت در زمان واقعی بر اطالعات توییتر و جست وجوهای 
گوگل و داده های جا به جایی از روی تلفن های هوشمند استفاده می کند. به گفته ی 
یا  سرمایشی  سیستم  ترموستات  همچون  می تواند  الگوریتم  این  پژوهشگران، 
گرمایشی برای هدایت افزایش یا کاهش متناوب مداخالت بهداشت عمومی عمل 

کند؛ عملی که به معنای بازگشایی آرام تر و ایمن تر خواهد بود.
دکتر سانتیالنا، مدیر آزمایشگاه هوش ماشینی در بیمارستان کودکان بوستون 

و استادیار پزشکی کودکان و همه گیر شناسی در دانشگاه هاروارد می گوید:
فرضیات  براساس  عفونی،  بیماری های  مدل سازی های  بیشتر  در 
انجام  اینجا  در  آنچه  پیش بینی می کنید.  ازپیش تعیین شده، سناریوهای مختلفی 
می دهیم، مشاهده ی بدون تعریف فرضیه ها است. تفاوت این است که روش های ما 
با تغییرات فوری در رفتار متناسب هستند و می توانیم این تغییرات را در نظر بگیریم.

نتایج  این  معتقدند  دیده اند،  را  جدید  تجزیه و تحلیل  که  کارشناسانی 
نشان دهنده ی افزایش ارزش داده هایی مانند رسانه های اجتماعی که در زمان واقعی 
به دست می آیند، در بهبود مدل های موجود است. لورن انسل مایرز، زیست شناس 

و متخصص آمار دانشگاه تگزاس در آستین گفت:
این مطالعه نشان می دهد منابع داده ی نسل آینده ممکن است سیگنال های 
زودهنگامی از آغاز شیوع کووید ۱9 ارائه کنند؛ خصوصا اگر شمار موارد تأییدشده 
به علت فاصله ی زمانی رفتن به دنبال درمان و دستیابی به نتایج آزمایش با تأخیر 
مشخص شود. استفاده از تجزیه و تحلیل داده های زمان واقعی برای سنجش پیشرفت 
بیماری حداقل به سال ۲۰۰8 بازمی گردد. در آن زمان، مهندسانی در گوگل با ردیابی 
آمار میزان جست وجو )ترند( برای کلماتی نظیر »احساس خستگی« و »درد مفاصل« 
و »مقدار تامیفلو )نوعی داروی ضدویروس(« سعی کردند میزان مراجعه به پزشک 
برای آنفوالنزا را برآورد کنند. عملکرد الگوریتم Google Flu Trends ضعیف 
برآورد  را بیش ازحد  به پزشک  تعداد مراجعه  الگوریتم مرتبا  این  برای مثال،  بود. 
می کرد. دلیل این امر محدودیت های داده و تأثیر عوامل خارجی مانند توجه رسانه ها 

بود که می توانند موجب جست وجوهایی شوند که ارتباطی با بیماری واقعی ندارند.
در مقاله ی جدید، پژوهشگران عالوه بر گوگل، داده های زمان واقعی چهار 
منبع دیگر را نیز تجزیه و تحلیل کرده اند: پست های توییتر درزمینه ی کووید ۱9 
که مکان جغرافیایی آن ها مشخص شده بود و جست وجوی پزشکان روی پلتفرم 
پزشکی UpToDate و داده های جا به جایی از تلفن های هوشمند و قرائت های 
دماسنج هوشمند کینزا که در برنامه ای بارگذاری می شود. این جریان داده ها با 
مدل پیچیده ی پیش بینی تلفیق شد که در دانشگاه شمال شرقی براساس نحوه ی 

حرکت و تعامل مردم در جوامع توسعه داده شده بود.
براساس  و  کردند  ترکیب  باهم  را  خود  داده های  منابع  تمام  پژوهشگران 
شدت همبستگی هرکدام از آن ها با افزایش آینده در موارد، وزنی برای هریک در 
نظر گرفتند. این الگوریتم شیوع ها را به طور متوسط ۲۱ روز زودتر پیش بینی کرد. 
الگوریتم مذکور با نگاه به آینده پیش بینی کرد اگر در آینده اقداماتی انجام نشود، 
درحالی که شمار موارد درحال حاضر حالت هموار دارد، نبراسکا و نیوهمپشایر احتماال 

در هفته های آینده شاهد افزایشی در موارد خواهند بود.
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به اعتقاد یک تحلیلگر، 
بزرگترین سوداگران ما در بازار 
مسکن بانک ها هستند، در دنیا 
از ما به تفاوت خرید و فروش مسکن 
مالیات گرفته می شود و همین امر باعث 
بازارها می شود  این  عدم سوداگری در 
و اگر دولت ها احساس کنند باید کنترل 
باشند،  داشته  مسکن  بازار  بر  شدیدی 
نرخ مالیات مذکور را تا 8۰ درصد نیز 

باال می  برند.
فرهاد بیضایی - کارشناس مسکن 
– یکشنبه شب گذشته در برنامه پایش 
بازار  در  »سوداگری  موضوع  با  که 
اینکه  به  با اشاره  مسکن« پخش شد، 
سیاستگذاری مسکن از دهه 7۰ از ریل 
خود خارج شد، گفت: مسکن تبدیل به 
یک کاالی سرمایه ای شده است، در 
مطالعات  اساس  بر   ،8۰ دهه  ابتدای 
به  اولین هشدار  سابق،  مسکن  وزارت 

سیاست گذاران داده شد.
وی ادامه داد: بر اساس مطالعات 
تقاضاهای  درصد   ۵۰ از  بیش  مذکور، 
بازار مسکن سرمایه ای است، این کار 
سرمایه  و  مصرفی  تقاضاهای  موازنه 
نیز   9۵ تا   8۵ سال  از  زد،  بهم  را  ای 
درصد   7۰ به  ای  سرمایه  تقاضاهای 

رسیده است.
بیضایی افزود: از ابتدای دهه 8۰ با 
ورود بانک های خصوصی به حوزه زمین 
را  فزاینده ای  بازار رشد  این  و مسکن، 
تجربه کرد و به سرمایه ای تر شدن این 
بازار کمک نمودند. موفق ترین دوره در 
بازار مسکن بازه زمانی سال های 8۵ تا 
میلیون  از ۵  تقریبا بیش  9۰ است که 
واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور 
افزوده شد که البته در این آمار مسکن 

مهر لحاظ نشده است.
تعداد  حال  این  با  داد:  ادامه  وی 
صاحب  مدت  این  در  که  خانوارهایی 
است  میلیون   ۱/7 خانه شده اند، حدود 
تقاضای  درصد   7۰ وجود  نمایانگر  که 
بازار  این  در  سوداگرانه  و  ای  سرمایه 
فرآیند سابق  نیز  است، در حال حاضر 
سرشماری  طبق  بر  و  کرده  پیدا  ادامه 
خانوارهای  در  ملکی  سکونت  درصد 

شهری به زیر 6۰ درصد رسیده است.
بیان  با  کشور  مسکن  کارشناس 
اینکه اجاره نشینی در کشور ما بیش از 
آمارهای  جهانی است، گفت: اجاره نشینی 
در این سال ها افزایش یافته است، در 
کشورهای حوزه اسکاندیناوی استجیار 
ایران شرایط  اما در  انتخاب است  یک 
سوق  نشینی  اجاره  سمت  به  را  مردم 

می دهد.
حلقه  سرمایه  عایدی  بر  مالیات 

مفقوده بازار مسکن
بررسی های  کرد:  بیان  بیضایی 
دهد  می  نشان   ۱397 سال  در  آماری 
یک جوان ایرانی در این سال ۵۰۰ دالر 
حقوق می گرفته در حالی که متوسط 
بوده  تهران 7۰۰ دالر  اجاره در  قیمت 
است، در شهری مثل آنکارا قیمت اجاره 
رقمی تقریبا ۵۰۰ تا 6۰۰ دالر است و 
متوسط درآمدعددی بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ 

که  جوانی  آنکارا  در  یعنی  است،  دالر 
شاغل شود می تواند بالفاصله تشکیل 
خانواده دهد. حال در کشور ما یک جوان 
باید در یک دوره پس انداز کند تا بتواند 
مبلغ رهن یک خانه که فقط در ایران 

وجود دارد را بپردازد.
پایش  برنامه  اقتصادی  کارشناس 
سرمایه  عایدی  بر  مالیات  داد:  ادامه 
حلقه مفقوده بازار مسکن کشور است، 
در کشور ما بازارهای غیر تولیدی جذاب 
وجود دارد که سرمایه گذاران بدون هیچ 
منعی در آن سرمایه گذاری می کنند و 

این آسیب اقتصاد کشور است.
ما  در کشور  تولید  بیضایی گفت: 
تامین  بیمه  با توجه به وضع مالیات و 
این  وجود  با  است،  مشکل  اجتماعی 
کشور  در  تولید  برای  ها  سختگیری 
در  سوداگری  و  داللی  راحت  درآمد  و 
کشور، مشخص است که کسی به سمت 
تولید نرود و همه در کشور داللی کنند.

رکود  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ملک  معامالت  نیز  نی  جها قتصاد  ا
رکود  در  گفت:  داشت،  رونق  تهران 
دبی، معامالت ملکی در برج های تهران 
انجام می شد که پول آن در خارج از 
کشور جا به جا می شد، هیچکس نیز 
از جا به جایی این پول خبردار نمی شد 
و  بنابراین مسکن بهشت سوداگران  و 

پولشویان است.
داد:  ادامه  مسکن  بازار  تحلیگر 
بزرگترین سوداگران ما در بازار مسکن 
بانک ها هستند، در دنیا از ما به تفاوت 
گرفته  مالیات  مسکن  فروش  و  خرید 
عدم  باعث  مر  ا همین  و  می شود 
در  می گردد.  بازارها  این  در  سوداگری 
می کنند  احساس  دولت ها  که  مقاطعی 
مسکن  بازار  بر  شدیدی  کنترل  باید 
تا  را  مذکور  مالیات  نرخ  باشند،  داشته 

8۰ درصد نیز باال می برند.
بیضایی در پایان افزود: در خیلی از 
کشورهایی که به دنبال کاهش فاصله 
طبقاتی هستند، نرخ مالیات فوق به 4۰ 
باعث  مکانیزم  این  رسد،  می  درصد 
عایدی  از  عمده ای  بخش  می شود 
انگیزه  و  بگیریم  مالیات  را  سوداگری 
سوداگر را سلب نماییم، اگر این مکانیزم 
در بازارهای مسکن، طال و ارز رخ دهد، 
سرمایه دار از انجام رفتارهای سوداگرانه 

در  را  خود  سرمایه  و  می شود  منصرف 
حوزه تولید به کار می گیرد.

در  بورس  بازار  صعودی  روند 
بلند مدت

رضا نازی - تحلیلگر بازار سرمایه 
سرمایه  بازار  روند  خصوص  در  هم   -
بیان کرد: تفکر سرمایه گذاری در روند 
بازار سرمایه موثر است و اگر این تفکر 
متوجه  مشکلی  هیچ  باشد،  مدت  بلند 
بازار نیست و اگر این نگاه کوتاه مدتی 
باشد، مشکالت بسیاری را برای فعاالن 

بازار سرمایه ایجاد می کند.
داده  رخ  اصالح های  گفت:  وی 
در بازار سرمایه، طبیعی و جز ذات بازار 
است، به عبارت دیگر رشد شاخص کل 
با دالر همپوشانی دارد و همراه با رشد 
دالر، شاخص کل نیز روند صعودی خود 
نقدینگی  ورود  جریان  است،  داشته  را 
یکی از عوامل موئر بر بازار سرمایه است.

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: روند 
نزولی دالر، الزاما روی بازار سرمایه تاثیر 
ندارد، چراکه بین دالر بازار آزاد و دالر 
نیما تفاوت قیمتی است و نرخ  سامانه 
دوماه  در  دارد،  روند صعودی  هم  نیما 
صعودی  بازار  به  پول  ورود  روند  اخیر 
بوده است و همین عامل پویایی  بازار 

سهام است.
نازی گفت: ضریب نفوذ بورس در 
جامعه رشد داشته و حجم معامالت در 
است،  بوده  کننده  خیره  اخیر  ماه  چند 
در حال حاضر  بورس  معامالت  ارزش 
و  باشد  می  تومان  میلیارد  هزار   ۱۵
همین رقم نشان دهنده توجه مردم به 

این بازار است.
وی در زمینه سهام عدالت و تاثیر 
به  من  پیشنهاد  کرد:  بیان  بازار  بر  آن 
و  است  عدالت  سهام  نگهداری  مردم 

این سهام دارایی ارزنده ای می باشد.
فزود:  ا یه  سرما ر  ا ز با تحلیلگر 
کل،  شاخص  اخیر  هفته  اصالحات 
طبیعی و قابل پیش بینی بود و خطری 
فعالین  کند،  نمی  تهدید  را  سهامداران 
بازار که از سال ۱396 وارد بازار سرمایه 
شده اند، بازدهی خیره کننده ای را نسبت 

به بازارهای موازی کسب کرده اند.
نازی در پایان گفت: درباره تشبیه 
نوسانات این بازار به ریزش سال ۱39۲ 
نیز باید گفت ما در شرایطی هستیم که 

تجربه های خاصی را پشت سر گذاشته 
ایم و بازار به یک بلوغ رسیده است، در 
بلند مدت بازار سهام ارزنده است و روند 

رو به رشدی دارد.
ایجاد شفافیت در معامالت، وظیفه 

اصلی بورس کاال
معاون   - پور  محتشمی  رضا 
عملیات و نظارت بر بورس کاال - در 
زمینه وظایف بورس کاال و اتفاقات رخ 
داده در این بازار با بیان اینکه بورس کاال 
بستری برای معامالت حجیم و بزرگ 
است، گفت: بعضی از کاالها نظیر مواد 
اولیه و خام، در حجم باال تولید و تجارت 
بورس های کاالیی شناخته  می شود، 
ترین بازار برای انجام اینگونه معامالت 

در سطح ملی و فراملی است.
س ها  ر بو ین  ا  : د و فز ا ی  و
شاخص های قیمتی را برای بازار تعیین 
می کنند، به عبارتی دیگر در بورس کاال 
استاندارد  و  معیار  کاالها  قیمت  کشف 
است، بورس کاال می تواند نقش تامین 
مالی کننده برای صنایع و تولید کشور 

را نیز ایفا کند.
معاون عملیات و نظارت بر بورس 
بازار  به  اطمینان  ایجاد  گفت:  کاال 
و  قاعده  بی  نوسانات  از  جلوگیری  و 
کاال  بورس  دیگر  وظیفه  نیز  هیجانی 
است، در بازار ایران بورس های کاالیی 
نقش ایجاد شفافیت در معامالت را دارد، 
این شفافیت به تنظیم گری بازار کمک 
جلوگیری  نیز  نوسانات  از  و  کند  می 

می کند.
محتشمی پور در خصوص نوسانات 
در  شده  عرضه  کاالهای  در  موجود 
های  بورس  کرد:  بیان  کاال،  بورس 
کاالیی شاخص وضعیت اقتصادی کشور 
عرضه  های  از شرکت  بعضی  هستند، 
های  قیمت  در  تغییر  استناد  به  کننده 
افزایش  را  پایه خود  قیمت  اولیه،  مواد 
قیمت  افزایش  دهنده  نشان  که  دادند 

ها در بازار است.
وی ادامه داد: بورس های کاالیی 
نشان دهنده نقص در بازار کشور است 
اصالح  را  بازار  توان  می  طریق  از  و 
نیز  کاال  بورس  تابلوی  در  البته  نمود، 
نقص وجود دارد که مهمترین آن عرضه 
ناقص است که به سیاست ها و مقررات 

بر می گردد.

درصد   1۸ سود  نرخ  با  یك ساله  سپرده  گواهی  اوراق  مسکن  بانك 
منتشر می کند

بانک  ابالغی  سیاست های  راستای  در  مسکن  بانک 
درصد   ۱8 سود  نرخ  با  یک ساله  سپرده  گواهی  اوراق  مرکزی، 
به سپرده یک ساله 3  اوراق نسبت  این  بازدهی  منتشر می کند، 

درصد بیشتر خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی 
پس از سیاست کاهش نرخ سود سپرده های یک ساله به ۱۵ درصد، 

بانک  راستا،  این  اوراق گواهی سپرده مدت دار داده است. در  انتشار  بانک ها مجوز  به 
مسکن، در تاریخ ۱۵ تیرماه سال جاری، به منظور حمایت از مشتریانی که به دنبال سود 
باالتر و ریسک کمتری هستند، انتشار اوراق گواهی سپرده را در دستور کار قرار داده 
است. صابر عسکرپور، مدیر امور مالی بانک مسکن در گفت و گو با »هیبنا« با بیان این 
موضوع که پس از کاهش نرخ سود سپرده ها، بانک مرکزی این مجوز را برای انتشار 
اوراق به بانک ها ارائه کرد، گفت: بر اساس مقررات مکتوب بانک مرکزی، بانک ها 
به میزان ۱۰ درصد از مانده سپرده های بلند مدت خود در پایان اسفند ماه سال ۱398، 
می توانند اوراق گواهی سپرده مدت دار منتشر کنند. البته با توجه به ماهیت بانک مسکن 
که اکثر مشتریان در آن، مبادرت به افتتاح حساب های کوتاه مدت نموده و امکان تمدید 
سپرده ها نیز با نرخ های غیرمعمول برای بانک مسکن وجود ندارد و همچنین با توجه به 
این که بانک مسکن تسهیالت بلندمدت به مشتریان اعطا می نماید، لذا از بانک مرکزی 

تقاضای سقف انتشار اوراق سپرده را کردیم.
وی افزود: با توجه به درخواست بانک مسکن، بانک مرکزی با افزایش این نسبت 
به ۱۵ درصد برای بانک مسکن موافقت کرد و در نتیجه قرار است که بانک مسکن 

به میزان 6۰۰۰ میلیارد ریال دیگر اوراق گواهی سپرده با نرخ ۱8 درصد منتشر کند.
عسکرپور درباره ویژگی های این اوراق توضیح داد: اوراق گواهی سپرده، یکساله 
و معاف از مالیات است و قابل بازخرید قبل از سررسید نزد بانک با نرخ سود ۱۰ درصد 
ساالنه است. همچنین پرداخت سود این اوراق نیز به شکل ماهانه صورت می پذیرد. 
او افزود: از دیگر ویژگی های این اوراق این است که این اوراق بانام بوده و به شکل 

الکترونیکی در واحدهای ۱ میلیون ریالی منتشر می  شود.
او در پاسخ به این سوال که در حال حاضر جذابیت این اوراق برای مشتریان بانک 
مسکن چیست، توضیح داد: نرخ سود اوراق از نرخ سود سپرده های یک ساله به میزان 
3 درصد بیشتر است. اما در صورت بازخرید قبل از سررسید تفاوتی با سایرسپرده ها از 
نظر بازدهی وجود نخواهد داشت. در حال حاضر در بازار سرمایه نیز اوراق های با نرخ 
از طریق  اوراق هایی که دولت  ندارد و گزارش ها نشان می دهد که  ۱8 درصد وجود 
حراج منتشر می کند، با نرخ ۱۵ تا ۱6 درصد به فروش می رسد. از سوی دیگر، بانک 
مسکن نیز می تواند با بهره گیری از این اوراق، شرایط را برای حفظ نقدینگی بلندمدت 
به منظور تعهدات خود در راستای سیاست های تبیین شده و اهداف خود بهبود ببخشد.

مدیر امور مالی بانک مسکن با توجه به حجم پایین این اوراق و جذابیت باالی 
آن نسبت به سایر اوراق موجود در بازار، پیش بینی کرد که تقاضای قابل توجهی برای 

خرید این اوراق وجود داشته باشد و عرضه این اوراق، با استقبال مشتریان روبرو شود.

مناسب سازی خدمات بانکی برای توان یابان از مسئولیت های اجتماعی 
بانك توسعه تعاون است

تعاون  توسعه  بانک  عمومی  روابط  کل  اداره  رئیس 
زمره  در  را  یابان  توان  برای  بانکی  خدمات  مناسب سازی 

مسئولیت های اجتماعی این بانک اعالم نمود.
شهرام بخشا رئیس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه 
تعاون طی جلسه ویژه ای به منظور اهدای چند دستگاه کامپیوتر 
این بانک به انجمن نابینایان ایران اظهار داشت: حمایت از توان 

یابان و مناسب سازی خدمات بانکی برای این عزیزان ازجمله محورهای مهم بانک در 
حوزه مسئولیت اجتماعی است.

بخشا با اشاره به این که حضور دستگاه های تخصصی و حمایتی نظیر کمیته امداد 
اقتصادی  بنگاه های  و  دولتی  دستگاه های  اجتماعی  مسئولیت  از  بهزیستی،  سازمان  و 
در حمایت از رشد و توسعه استعدادهای فردی و اجتماعی عزیزان توان یاب نمی کاهد 
در همین رابطه گفت: نهادهای مسئول، تالش و اهتمام زیادی برای رفع مشکالت و 
ساماندهی عزیزان توان یاب به اجرا درمی آورند و شایسته است سایر دستگاه های اجرایی 

نیز دقت و اهتمام کافی برای حمایت از این اقشار را داشته باشند.
وی ایجاد زیرساخت های موردنیاز جهت ارائه خدمات بانکی و اجتماعی را درگرو 
همکاری های دستگاه ها با انجمن های تخصصی و تشکل های مردم نهاد دانست و ابراز 
داشت: یکی از مهمترین راهبردهای بانک توسعه تعاون، بهینه نمودن شرایط استفاده 
نابینایان عزیز در شعب منتخب بانک است.رئیس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه 
تعاون افزود: در گام بعدی سامانه های الکترونیک بانک از قبیل موبایل بانک، اینترنت 
بانک و سایت پورتال اصلی بانک برای استفاده کم بینایان و نابینایان مناسب سازی می شود 

که در این فرآیند نقش انجمن نابینایان ایران بسیار حائز اهمیت است.
بخشا با اشاره به اهدای تعدادی دستگاه های کامپیوتر اداری به انجمن نابینایان 
گفت: این انجمن خدمات شایسته و قابل تقدیری به توان یابان ارائه می دهد و با حسن 
نظر و تدبیر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک، این دستگاه ها به انجمن اهدا گردیده 

است و حمایت از این انجمن، حمایت از توان یابان است.
داشت:  اظهار  جلسه  این  در  ایران  نابینایان  انجمن  مدیرعامل  جمالی  علی اکبر 
نابینایان حائز استعدادهای فوق العاده ای هستند که در صورت حمایت و  یابان و  توان 
فراهم بودن شرایط، همگام با افراد جامعه، قادر به ارائه خدمات و فعالیت های ارزنده ای 

درصحنه های اقتصادی، اجتماعی، هنری و ورزشی می باشند.
منصور شادکام قائم مقام انجمن نابینایان ایران نیز خاطرنشان کرد: بانک توسعه 
تعاون در زمره دستگاه های اجرایی می باشد که نسبت به اقشار جامعه احساس مسئولیت 
نموده و همکاری بانک با انجمن نابینایان و تشکل های تخصصی و حمایت مادی و 

معنوی از توان یابان، نتایج و برکات زیادی به همراه خواهد داشت.

طرح تسهیالتی«تأمین« در بانك رفاه کلید خورد
 بانک رفاه کارگران در راستای تکریم مشتریان و تعامل 
با ذی نفعان و سهامداران خود در قالب »طرح تأمین«  بیشتر 

تسهیالت پرداخت می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در 
راستای ارتقای رضایتمندی گروه بزرگی از ذی نفعان و سهامداران 
خود به کارکنان شاغل در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

و  کشور  بهزیستی  سازمان  زیرمجموعه شستا،  های  اجتماعی، شرکت  تأمین  سازمان 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تسهیالت پرداخت می نماید.

نرخ سود این تسهیالت در حال حاضر ۱8 درصد در سال و مدت اعتبار این طرح 
تا پایان مرداد ماه سال جاری خواهد بود و متقاضیان واجد شرایط می توانند به منظور 
تأمین اموال و خدمات مورد نیاز )تهیه اموال و خدمات مورد نیاز/ هزینه درمان/ تحصیل/ 
تهیه جهیزیه و ازدواج فرزند/ مسافرت های زیارتی و سیاحتی( تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال 
و به منظور تعمیرات اساسی و بازسازی کامل واحدهای مسکونی تا سقف یک میلیارد 

ریال از این تسهیالت بهره مند گردند.
متقاضیان این طرح برای دریافت اطالعات بیشتر می توانند به پورتال بانک به 
نشانیwww.refah-bank.ir مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک رفاه 

)فراد( به شماره تلفن 8۵۲۵-۰۲۱ تماس حاصل کنند.

پیاده سازی انجام تراکنش ها بصورت دو مرحله ای بواسطه دریافت 
رمز پویا در سامانه 720#*

 بانک پاسارگاد با عنایت به الزام بانک مرکزی مبنی بر انجام 
تراکنش های غیرحضوری با استفاده از رمز پویا، جهت رفاه حال 
مشتریان و تسریع در انجام فرآیند انجام تراکنش بر روی درگاه 
USSD، امکان تراکنش دو مرحله ای با قابلیت دریافت رمز پویا 

را از طریق کد دستوری #7۲۰* فراهم کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، ارایه این خدمات 

موجب تسهیل در فرآیند انجام تراکنش و دریافت رمز پویا در خالل تراکنش با استفاده 
از کد #7۲۰* می شود.به این ترتیب، دارندگان سیم کارت های اپراتورهای همراه اول، 
ایرانسل و رایتل قادر خواهند بود با شماره گیری کد دستوری #7۲۰*، نوع تراکنش و 
انتخاب کرده و پس از درخواست رمز پویا و دریافت پیامک آن  شماره کارت خود را 
نسبت به وارد نمودن رمز پویا در مرحله ی دوم، فرآیند تراکنش خود را با شماره گیری 

کد دستوری #۱۰۰*7۲۰* ادامه دهند.
بر اساس این خبر، در این نوع خدمت، ابتدا کاربر کد دستوری *7۲۰# را شماره گیری 
را  کارت  انتخاب شماره  تا  مراحل  تمامی  موردنظر،  انتخاب خدمات  از  و پس  می کند 
داده می شود.  نمایش  پویا  رمز  به درخواست  پیام  مربوط  بعد  در مرحله ی  طی می کند. 
در صورتی که کاربر پیش از آن، رمز پویا را دریافت کرده باشد، با انتخاب گزینه ی »نیاز 

به رمز ندارم و خرید را ادامه بده«، رمز را وارد کرده و فرآیند خرید را تکمیل می کند.
اگر کاربر پیش از آن رمز پویا را دریافت نکرده باشد، با انتخاب گزینه ی »دریافت 
رمز پویا« و دریافت آن از طریق پیامک، ۱۲۰ ثانیه زمان دارد که قبل از منقضی شدن رمز 
دریافت شده، ادامه ی فرایند خرید را با شماره گیری کد دستوری #۱۰۰*7۲۰* ادامه دهد.

از دیگر امکانات ایجاد شده در این سامانه این است که مشتریان هنگام خرید شارژ 
یا اینترنت، با انتخاب گزینه »تکرار آخرین خرید« می توانند آخرین تراکنش انجام شده 

خرید خود را تکرار کنند.
گفتنی است مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد به شماره ی تماس 8۲89۰ و 
سامانه ی CRM در سایت این بانک به آدرس https://www.bpi.ir/crm آماده ی 

ارائه ی اطالعات بیشتر به مشتریان است.

قیمت سبدنفتی اوپك به باالترین رقم در 120 روز اخیر رسید
قیمت سبد نفتی اوپک در هفته منتهی به سوم ژوئیه )۱3 تیرماه( باالترین رقم 

را در حدود ۱۲۰ روز اخیر تجربه کرد.
قیمت سبد نفتی این سازمان در هفته منتهی به سوم ژوئیه با رسیدن به قیمت 
4۲ دالر و 93 سنت توانست باالترین رقم را از نهم مارس ۲۰۲۰ )۱۲ اسفندماه 

۱398( تاکنون ثبت کند.
قیمت هر بشکه سبدنفتی اوپک پس از نهم مارس به زیر 4۰ دالر برای هر 
بشکه رفت. سبد نفتی اوپک شامل ۱3 نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله 
مخلوط الجزایر، گیراسول آنگوال، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، 
سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، 

موربان امارات، مری ونزوئال و جنو کنگو است.
کمترین قیمت برای سبد نفتی اوپک هم از ابتدای سال تاکنون مربوط به ۲۲ 
آوریل )سوم اردیبهشت ماه( و پس از نشست ناموفق اوپک و غیراوپک در ماه مارس و 
آغاز جنگ قیمتی بین عربستان و روسیه با قیمت ۱۲ دالر و 4۱ سنت رقم خورده است.

برای  تقاضا  افزایش  و  کرونا  ویروس  با  مبارزه  درباره  کاهش محدودیت ها 
فرآورده های نفتی به ویژه بنزین و سوخت دیزل مهم ترین عامل افزایش قیمت نفت 

در هفته اخیر بوده است.

کاهش 26 دالری قیمت نفت خام سنگین ایران 
قیمت نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی به ۲6 ژوئن )۲۰۲۰( نسبت به 

مدت مشابه پارسال حدود ۲6 دالر کاهش یافت.
به گزارش مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، قیمت نفت 
خام سنگین ایران در هفته منتهی به ۲6 ژوئن )ششم تیرماه 99( 37 دالر و ۵۰ سنت 

برای هر بشکه بود که ۲۵ دالر و 98 سنت کمتر از پارسال است.
در میان نفت خام های سبد نفتی اوپک، قیمت نفت  خام گیراسول آنگوال با 
۲۲ دالر و 8۱ سنت کمترین کاهش و قیمت نفت خام جنو کنگو با ۲9 دالر و ۱6 

سنت بیشترین کاهش را نسبت به ۲6 ژوئن پارسال داشته است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون خبر داد؛
افزایش ۳0 درصدی تولید ایزوسیانات ها در ایران

مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون از راه اندازی طرح توسعه ای HYCO در 
سال ۱4۰۰ و خودکفایی در تولید دو خوراك راهبردی مجتمع خبرداد و گفت: با افتتاح 
این طرح، بیش از 3۰ درصد افزایش تولید ایزوسیانات ها در این شرکت محقق می شود.

علیرضا صدیقی زاده روز گذشته )دوشنبه، ۱6 تیرماه( در یک نشست خبری 
به صورت ویدیو کنفرانس از آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه ای HYCO در پتروشیمی 
کارون با حضور جعفر ربیعی، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خبر داد.

وی با اشاره به اینکه هیدروژن و مونوکسیدکربن دو خوراك راهبردی پتروشیمی 
کارون هستند، ادامه داد: طرح توسعه ای HYCO با هدف تولید این دو خوراك به منظور 
اطمینان از پایداری تولید، فعالیت کارخانه های موجود با ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی 

و به حداقل رساندن تنگناهای تولید و افزایش بهره وری شرکت انجام می شود.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون، حجم سرمایه گذاری این پروژه را ۵۰ 
میلیون یورو عنوان و تصریح کرد: امیدواریم این پروژه طبق برنامه زمانبندی در زمستان 
۱4۰۰ راه اندازی شود که افزون بر افزایش 3۰ تا 3۵ درصدی تولید ایزوسیانات ها در 

کشور، پایداری تولید همیشگی نیز برای این شرکت محقق می شود.
وی اظهار امیدواری کرد که پس از راه انداری طرح توسعه ای HYCO و افزایش 
تولید در پتروشیمی کارون، پیش بینی می شود که یک هزار تا ۱۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم 
و غیرمستقیم ایجاد در شرکت ایجاد شود.صدیقی زاده به رفع تنگناهای تولید در 
پتروشیمی کارون اشاره کرد و گفت: این شرکت در سه ماه نخست سال 99 نسبت 

به مدت مشابه پارسال، بیش از 9۰ درصد افزایش تولید داشته است.
وی پتروشیمی کارون را نخستین تولیدکننده ایزوسیانات ها در خاورمیانه و نماد 
جلوگیری از خام فروشی و خروج ارز از کشور دانست و افزود: MDI تولیدی این 
شرکت به طور کامل در کشور مصرف می شود اما در زمینه TDI صادرات نیز صورت 
می گیرد. MDI تولیدی پتروشیمی کارون در سال 99 با کیفیت باال تولید خواهد 
شد که قابلیت رقابت با تولیدات جهانی را خواهد داشت. مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
کارون با اشاره به اینکه همه کاتالیست های مورد نیاز این مجتمع داخلی سازی شده 
است، اظهار کرد: این شرکت در سال 96 حدود 6۰ میلیون دالر واردات کاتالیست 
داشته که این رقم در سال 98 به 9 میلیون دالر رسیده است. براساس برنامه ریزی 

صورت گرفته این رقم امسال به 6 میلیون دالر خواهد رسید.
صدیقی زاده با بیان اینکه ورود پتروشیمی کارون به بورس نیازمند مقدمات و 
زیرساخت های الزم است، ادامه داد: پیش بینی می شود که این شرکت در فهرست 

سال ۱4۰۰ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای ورود به بورس باشد.
شرکت پتروشیمی کارون، نخستین تولیدکننده ایزوسیانات ها، مشتمل بر TDI و 
MDI و تکمیل کننده زنجیره ارزش ُپلی یورتان ها در خاورمیانه و غرب آسیاست. این 
شرکت با استفاده از گازهای کلر، مونوکسیدکربن و هیدروژن و نیز خوراك تولوئن، 
بنزن، ُفرمالین، آمونیاك، اسید نیتریک و اسید سولفوریک انواع محصوالت پایه ای 
و اصلی پتروشیمی را با ارزش افزوده باال و برخوردار از کیفیت ممتاز جهانی تولید و 

به بازارهای داخلی و جهانی عرضه می کند.
محصوالت پتروشیمی کارون به طور کلی در صنعت پلی یورتان به کار می رود. 
از جمله مهمترین محصوالت پایین دستی می توان به تولید انواع ابر، اسفنج و فوم با 
کاربری در تولید مبلمان، صندلی های اداری و خانگی و صندلی خودرو اشاره کرد. 
این محصوالت در صنعت تولید انواع عایق های صوتی و حرارتی و برای تولید انواع 
ساندویچ پنل، دیوارهای پیش ساخته و یخچال های خانگی و صنعتی نیز به کار می رود. 
از دیگر کاربری های مهم محصوالت پتروشیمی کارون می توان به صنعت کیف و 
کفش و به منظور تولید زیره کفش و چرم مصنوعی نیز اشاره کرد. در صنایع پزشکی 
و بهداشتی یکی از مهمترین کاربردها در تولید باندهای ارتوپدی است. همچنین در 
تولید انواع االستومرها، چسب های صنعتی و چسب های لمینت نیز استفاده می شود.          

بازار سوخت دریایی در سه  ماه سوم 2020 متالطم تر می شود
سوخت  بازار  شدن  متالطم تر  سبب  سال  سوم  ماه  سه   در  عرضه  افزایش 

دریایی می شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور، تحلیلگران و منابع تجاری اعالم 
کردند انتظار می رود عرضه جهانی سوخت مورد استفاده کشتی ها و نیروگاه ها در 
سه ماه سوم افزایش یابد و بازار سوخت دریایی را زیر فشار قرار دهد، زیرا تقاضای 
حمل ونقل همچنان ضعیف است. مؤسسه مشاوره انرژی اسپکتز اعالم کرد با توجه 
به افزایش تولید چین و برزیل، پیش بینی می شود مقدار تولید در سه  ماه سوم 6۲۰ 
هزار بشکه در روز افزایش یابد. این در حالی است که سطح ذخیره سازی در مراکز 
سوخت رسانی کلیدی دریایی اخیراً به طور بی سابقه ای افزایش یافته و سبب کاهش 
قیمت سوخت ذخیره سازی شده و حاشیه سود پاالیشگاه ها شده است و امیدها برای 
سالی سودآور برای فروشندگان سوخت های کم گوگرد را که مطابق مقررات جدید 
تعیین شده توسط سازمان بین المللی دریانوردی برای انتقال این سوخت ها فعالیت 
می کنند از بین برده است.یک معامله گر نفت کوره که خواست نامش فاش نشود در 
این باره گفت: در ابتدای سال 9 تا ۱۰ میلیون تن )ذخیره سازی نفت کوره( داشتیم که 
قرار بود تا آغاز سه  ماه دوم سال از مقدار آن کاسته شود، اما اکنون این ذخیره سازی 

به ۱3 میلیون تن رسیده است و هر ماه بیشتر می شود.
بی سابقه سبب  تجاری، عرضه  منابع  و  رفینیتیو  داده های مؤسسه  براساس 
کاهش تخفیف ویژه بانکی سوخت با گوگرد بسیار کم )VLSFO( به کمترین حد 
شد و قیمت آن را به حدود 4۵ دالر برای هر تن که پایین تر از قیمت شاخص بنزین 
بود، رساند و تقریباً 8۰ درصد سود پاالیشگاه های آسیایی را که در ابتدای سال به 
میزان بی سابقه ای افزایش یافته بود، کاهش داد و آن را به ۱۰  دالر و ۲۵ سنت 

برای هر بشکه رساند.

یك تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد؛

بانك ها، بزرگترین سوداگران بازار مسکن
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهی فقدان مدرك تحصیلی 
مـدرك فـارغ التحصیلـی اینجانب محمود بانـی فرزند علی 
اکبـر بـه شـماره شناسـنامه ۱۱ صـادره از  دامغـان در مقطـع 
کارشناسـی ارشـد رشـته حقـوق ثبت اسـناد و امـالك صادره از 
واحـد دانشـگاهی دامغـان به شـماره فـا /97 /۱69۰4و شـماره 
سـریال 3۱7۲9۵۲به تاریخ ۲9/۰8/۱397 مفقود گردیده و فاقد 
اعتبـار مـی باشـد ، از یابنـده تقاضا می شـود اصل مـدرك را به 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد دامغان به نشـانی : دامغان - بلوار 
چشـمه علـی - بعـد از میدان سـعدی - دانشـگاه آزاد اسـالمی 

واحـد دامغان-  کد پسـتی
39998- 367۱6  اداره دانش آموختگان ارسـال نمایند

نمایندگان  هیئت  عضو 
اتاق بازرگانی تهران می گوید 
باید  مرکزی  بانک  و  دولت 
به  را  خود  ارز  که  کسانی  مشخصات 

کشور باز نگردانده اند اعالم کند.
عباس آرگون، اظهار کرد: با توجه 
شدید  تحریم های  با  کشور  اینکه  به 
صادرات  امروز  است،  مواجه  آمریکا 
محصوالت و بازگرداندن ارز حاصل از 
آن، یک وظیفه ملی و اقدامی حیاتی از 
سوی صادرکنندگان است و هر فرد یا 
شرکتی که به عمد در روند بازگشت این 
پاسخگوی  باید  کند،  ایجاد  ارزها خلل 

عملکرد خود باشد.
صادرکنندگان  اینکه  بیان  با  وی 
شناسنامه دار تمام تالش خود را کرده اند 
کشور  به  ارز  گذشته  ماه های  در  که 
می گوییم  وقتی  کرد:  بیان  بازگردد، 
ایران  به  را  ارز  که  آنهایی  مشخصات 
چند  در  یعنی  شود،  معلوم  نیاورده اند 

طور  به  و  شده  ارزیابی  شرایط  مرحله 
دقیق مشخص شود که ایراد کار کجا 

بوده است.
تهران  بازرگانی  اتاق  عضو  این 
ادامه داد: برای مثال با توجه به تشدید 
امکان  کرونا،  شیوع  یا  تحریم ها  فشار 
تالش  وجود  با  صادرکننده ای  دارد 
برساند،  به کشور  را  ارز  باشد  نتوانسته 
از این رو بانک مرکزی باید در جریان 

شرایط این فرد قرار گیرد و در صورت 
لزوم به او مهلت بدهد. 

از سوی دیگر افرادی بوده اند که 
بازرگانی یک  از کارت های  با استفاده 
بار مصرف یا اجاره ای صادر کرده اند و 
دیگر برنامه ای برای بازگشت ارز ندارند 
و عمال باید از آن به عنوان فرار سرمایه 
یاد کرد. از این رو مشخص شدن ابعاد 
اهمیت  آن  با  مواجهه  نحوه  و  ماجرا 

زیادی دارد.
شرکت های  به  اشاره  با  آرگون 
خود  ارز  هنوز  که  خصولتی  یا  دولتی 
از  بخشی  گفت:  بازنگردانده اند،  را 
مربوط  صادرات  از  حاصل  ارز  این 
اگر  قطعا  و  شرکت هاست  همین  به 
رسیدن  برای  فشار  فزایش  ا بر  بنا 
از  به کشور است، دولت می تواند  ارز 
شرکت ها و مجموعه های زیرنظر خود 
بخواهد که این ارز را برگردانند و در 
مانند  نیز  خصوصی  بخش  آن  کنار 
را  خود  تالش  تمام  گذشته  ماه های 

به کار خواهد بست.
و کاهش  ویروس کرونا  با شیوع 
میزان صادرات غیر نفتی، کاهش سرعت 
ورود ارز به کشور باعث شده، قیمت دالر 

در بازار آزاد افزایشی جدی پیدا کند.
بانک مرکزی اعالم کرده که این 
شوك ها گذرا بوده و به زودی آرامش 

به این بازار باز خواهد گشت.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

بانك مرکزی، مشخصات کسانی که ارز را برنگردانده اند اعالم کند

قرار بود از ابتدای خرداد ماه هرگونه پرداخت به 
کارکنان مشروط به ثبت اطالعات آن ها در سامانه کارمند 
ایران و البته حقوق و مزایا باشد اما این مهلت تمام شده 
و دولت در آستانه واریز حقوق های تیرماه قرار دارد ولی 
وضعیت دستگاه ها در اعالم اطالعات مشخص نیست.

اگرچه طی سال های گذشته بارها در قوانین بودجه 
وضعیت  و  کارکنان  اطالعات  ثبت  لزوم  بر  برنامه  و 
از  اعم  مربوطه  سامانه های  در  آن ها  حقوق  پرداخت 
است  شده  تاکید  مزایا«  و  و»حقوق  ایران«  »کارمند 
اما دستگاه های اجرایی مشمول قانون عملکرد مناسبی 
با این وجود اعالم اطالعات  در این رابطه نداشته اند. 
کارکنان در بودجه امسال به صورت جدی تری مطرح و 
حتی پرداختی به کارکنان مشروط به این موضوع شد.

این در حالی است که در تبصره )۲۱( قانون بودجه 
امسال تاکید شده که دستگاه های اجرایی مشمول ماده 
)۲9( قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه 
کارکنان  اطالعات  مکلفند  می کنند  استفاده  عمومی 
رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان 
خدمات  به  مربوط  قانون  اساس  بر  سالمت  حوزه 

پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت ماه امسال 
در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و 

یا به روزرسانی کنند.  
بر این اساس از ابتدای خردادماه هرگونه پرداخت 
مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی 
از محل اعتبارات هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی 
فقط بعد از ثبت اطالعات در سامانه کارمند ایران انجام 
می شود که از محل اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد 
اختصاصی دستگاه توسط خزانه داری کل کشور برای 

ذی نفع واریز خواهد شد.
در حالی طبق این قانون باید پرداخت های خرداد 
به کارکنان مشروط به ثبت اطالعات آنها در سامانه های 

مذکور انجام می شد که تاکنون گزارشی در مورد عملکرد 
دستگاه ها در این باره از سوی دولت و البته به طور خاص 
سازمان اداری و استخدامی ارائه نشده و پیگیری موضوع 

نیست بدون پاسخ مانده است.
اما در سال های اخیر تلکیف قانون برنامه ششم 
سامانه  در  کارکنان  حقوقی  اطالعات  درج  به  توسعه 
ثبت حقوق و مزایا نیز مطرح بوده و با وجود راه اندازی 
سامانه برخی دستگاه ها که تعداشان هم کم نبود از جمله 
زیر مجموعه های قوه قضاییه برای ورود اطالعات اقدام 
نکردند تا اینکه در مردادماه سال قبل و با تصویب هیات 
دولت قرار شد تا شهریورماه دستگاه ها اطالعات را وارد 

یا تکمیل کنند.
و  اداری  سازمان  اینکه  وجود  با  آن  از  بعد  اما 
استخدامی اعالم کرد که گزارش نهایی را به معاون 
از  بعد  اکنون  است،  کرده  ارائه  جمهور  رئیس  اول 
وضعیت  با  رابطه  در  توضیحی  هنوز  ماه ها  گذشت 
مدیران  و  کارکنان  حقوقی  اطالعات  مستندسازی 
افکار عمومی  به  پرداخت ها  و شفاف شدن وضعیت 

ارائه نشده است.

عدم همكاری سازمان ها علیرغم تاکید دولت؛

پایان مهلت ثبت اطالعات حقوق کارکنان!
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ست  ا خو ر د ل  نبا بد
چمن  « ی  ستا و ر لی  ها ا
مشکل  بر  سیدمحمدمبنی« 
آب این روستا و حسب دستور دادستان 
مرکز استان باحضور نماینده دادستان، 
کارشناسان  از  جمعی  و  عامل  مدیر 
از  شرکت آب و فاضالب استان ایالم 
بازدید  روستا  این  آب  شبکه  و  مخزن 

بعمل آمد.
روستای  اهالی  درخواست  بدنبال 
“چمن سیدمحمدمبنی” بر مشکل آب 
این روستا و حسب دستور دادستان مرکز 
مدیر  دادستان،  نماینده  باحضور  استان 
شرکت  کارشناسان  از  جمعی  و  عامل 
آب و فاضالب استان ایالم از مخزن و 
شبکه آب این روستا بازدید بعمل آمد.

ز  ا خرسندی  ز  برا ا با  تیموری 
استان  مرکز  محترم  دادستان  پیگیری 
و نماینده ایشان دربار وضعیت آب این 

روستاها گفت:
وضعیت توپوگرافی منطقه به گونه 
ای است که آبرسانی یه این روستاها با 
که  است  مواجه  ایی  عدیده  مشکالت 
خوشبختانه شرکت آب و فاضالب استان 
مختلف  آبرسانی  طرحهای  اجرای  با 
را  استان  روستاهای  اکثر  آب  مشکل 

مرتفع نموده است.

صورت  تالشهای  با  گفت:  وی 
محمد  سید  چمن  روستای  آب  گرفته 
آب  و  میگردد  تأمین  چشمه  یک  از 
روستا کامال بهداشتی و از نظر کمیت 

نیز پاسخگوی جمعیت کنونی میباشد.
مهاجرت  به  اشاره  با  تیموری 
و  ساخت  افزودند:  روستائیان  معکوس 
یک  باعث  روستاها  در  جدید  سازهای 
رعایت  عدم  جمله  از  مشکالت  سری 

و  است  شده  روستاها  در  هادی  طرح 
به  ملزم  نیز  فاضالب  و  آب  شرکت 

رعایت طرح هادی میباشد.
وفاضالب  آب  شرکت  مدیرعامل 
تولید  میزان  کرد:  اضافه  ایالم  استان 
آب در اکثر روستاهای استان بیشتر از 
سرانه مصرف به ازای هر نفر می باشد 
که این بیشتر از استاندارد کشوری است.

در ادامه بازدید قاضی غالمحسینی 

از  قدردانی  ضمن  دادستان  نماینده 
زحمات کارکنان شرکت آب و فاضالب 
استان از نزدیک از وضعیت آبرسانی و 

شبکه داخلی روستا مطلع شدند.
وی در پایان خدمات شرکت آب و 
فاضالب استان ایالم در زمینه آبرسانی 
و  کردند  توصیف  بخش  رضایت  را 
افزودند: این خدمت رسانی باید بصورت 

عادالنه تداوم داشته باشد.

باحضور نماینده دادستان مرکز استان وضعیت آب روستاهای گنجوان 
مورد بررسی قرارگرفت

مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری شهرداری مشهد 
در پاسخ به درخواست های مردمی 137خبر داد.

الزمه کاهش فاصله زمانی و افزایش ساعت سرویس 
دهی قطار شهری با افزایش واگن

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری شهرداری مشهد از اجباری 

شدن استفاده از ماسک در خطوط قطار شهری توسط مسافران خبر داد.
وحید مبین مقدم با بیان این خبر اظهار کرد: درصد شیوع ویروس کرونا، 
به سبب فضای بسته و سیستم تهویه مدار بسته موجود در قطار شهری، در 
مترو بسیار باال است و وجود یک بیمار کرونایی در یک قطار، در صورت 
عدم رعایت، می تواند چند صد نفر از شهروندان را به این ویروس آلوده 

کند، بنابراین حساسیت خاصی در این موضوع وجود دارد.
ارائه ماسک ۱۱۰۰ تومانی در 36 ایستگاه قطار شهری

وی افزود: از هفته گذشته که ستاد ملی کرونا استفاده از ماسک در 
قطار شهری  در  را  قانون  این  نیز  ما  اجباری کرد  را  مکان های عمومی 
مشهد به اجرا گذاشته و از سوار شدن افراد بدون ماسک به قطار جلوگیری 
می کنیم. همچنین اگر افراد در داخل قطار، ماسک خود را بردارند، با آنها 

برخورد قانونی صورت می گیرد.
با  مشهد  شهرداری  شهری  قطار  برداری  بهره  شرکت  عامل  مدیر 
اشاره به اینکه بر اساس بازدیدهای میدانی، حدود 9۵ درصد شهروندان و 
مسافران قطار شهری، در حال حاضر ماسک استفاده می کنند، بیان کرد: 
جهت همراهی با شهروندان و مسافران، آن دسته از شهروندانی که ماسک 
خود را فراموش کرده و یا به هر دلیل همراه نداشته باشند، می توانند از 36 
ایستگاه قطار شهری، ماسک سه الیه را به قیمت هزار و ۱۰۰ تومان که 

تعرفه دولتی است، خریداری کنند.
کاهش 6۰ درصدی مسافر خطوط قطار شهری بعد از شیوع کرونا

مبین مقدم با بیان اینکه به علت شیوع کرونا، جابجایی روزانه مسافر 
توسط خطوط قطار شهری از ۲4۰ هزار نفر به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر رسیده 
است، خاطرنشان کرد: با 6۰ درصد افت مسافر مواجه هستیم. در روزهای 
افزایش یافته است، مردم سفرهای غیر  اخیر هم که شیوع کرونا مجددا 
ضروری خود را دیگر با قطار شهری انجام نمی دهند لذا از دیروز باز هم 

با کاهش مسافر مواجه هستیم.
کاهش فاصله زمانی قطار ها در ساعات پیک، نیازمند واگن است

وی اضافه کرد: البته با این وجود، در ساعات پیک یعنی هفت تا هشت 
صبح، یک تا دو ظهر و هفت تا هشت شب، با ازدحام جمعیت مواجه هستیم 
که شهروندان هم در تماس های روز جاری با ۱37، درخواست کاهش فاصله 
زمانی رسیدن قطارها به ایستگاه برای کاستن از این ازدحام را داشتند که 
برنامه ریزی الزم در این خصوص صورت گرفته است اما باید توجه داشت 
که دیگر قطاری برای ورود به خط نداریم و در حال حاضر با تمام توان و 

ناوگان در حال خدمت رسانی به شهروندان هستیم.
الزمه افزایش ساعت سرویس دهی قطار شهری در افزایش واگن 

مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری شهرداری مشهد تصریح 
کرد: در حال حاضر، خصوط یک و دو قطار شهری مشهد از 6 صبح تا ۱۰ 
شب، به شهروندان خدمت رسانی می کند اما همواره با تقاضای بخشی از 
مردم برای افزایش ساعت کاری مواجه هستیم زیرا اتوبوسرانی هم یک 
ساعت زودتر از قطار شهری پایان کار می دهد، اما یکی از محدودیت های 
ما این است که آخرین قطار ساعت ۱۰ حرکت و ساعت ۱۱ به ایستگاه 

آخر می رسد.
مبین مقدم در ادامه مطلب فوق گفت: سپس باید عازم پارکینک شده 
و سرویس و نگهداری قطار ها از ساعت ۱۲ تا چهار بامداد هر روز انجام 
می شود تا برای خدمت رسانی در روز جاری آماده و تحویل راهبران شود، 
چون کمبود واگن داریم، نمی توانیم زمان سرویس و نگهداری را تغییر 
دهیم، اگر در آینده واگن جدید به ناوگان خط یک افزوده شود می توانیم 

ساعت بهره برداری را نیز افزایش دهیم.

برگزاری یکصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای مسکن 
استان گیالن

یکصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای مسکن استان گیالن با محوریت 
طرح اقدام ملی مسکن استان و برنامه ریزی جهت اتمام مسکن مهر با حضور 
استاندار گیالن، مدیرکل راه و شهرسازی و سایر مدیران اعضای این شورا 
در سالن جلسات استانداری گیالن برگزار شد به گزارش اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی، در این جلسه استاندارگیالن با اشاره به اهمیت اجرایی طرح 
اقدام ملی مسکن، ازکلیه دستگاههای اجرایی خواست به صورت جدی و 
با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود، مسائل مربوط به طرح اقدام 
ملی مسکن را پیگیری کنند و شرایط الزم جهت شروع عملیات اجرایی 
طرح اقدام ملی مسکن را فراهم نماینددراین جلسه ماکان پدرام مدیرکل 
راه و شهرسازی گیالن گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده در طرح 
اقدام ملی ارائه نمود وگفت: شناسایی اراضی بالاستفاده دستگاه های دولتی 
جهت استفاده در طرح اقدام ملی مسکن در اولویت کار قرار داردهمچنین 
الویت شناسایی اراضی بال استفاده دستگاه های دولتی نیز جهت استفاده 
در طرح اقدام ملی مسکن مورد تاکید قرارگرفت در ادامه محمد اکبرزاده 
مدیرکل بنیادمسکن پروژه هایی را جهت انجام مراسم کلنگ زنی درشهرهای 
لنگرود و انزلی معرفی نمود و مقرر شد شرکت های زیر ساخت براورد اولیه 
در خصوص خدمات رسانی به کلیه پروژه های طرح اقدام ملی را تهیه و 

به دبیرخانه شورای مسکن استان اعالم نمایند

 افزایش غرق شدگی دراستخرهای کشاورزی
شاهرود  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سرپرست 
استخرهای  تابستانی، شنا در  پرخطر  تفریحات  از  اینکه یکی  به  اشاره  با 
کشاورزی است، گفت:افزایش غرق شدگی در استخرهای کشاورزی حاصل 

غفلت جوانان است.
حسن  محمد  شاهرود،  شهری  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
اینکه استخرهای ذخیره آب کشاورزی با الیه  با بیان  رضایی شاهرودی 
های ژئوممبران و  دیواره های شیب دار و جنسی از پالستیک فشرده باعث 
می شود که خروج از این استخرها تقریبا غیرممکن شود، افزود:براساس 
آمار، بیشتر غرق شدگان در استان خشک و بی آب  در استخرهای ذخیره 

آب کشاورزی به خصوص استخرهای ژئوممبران، است.
وی ضمن بیان این مطلب که با تالش ۲۰ ساعته تیم غواصی سازمان 
آتش نشانی شاهرود نهایتا لحظاتی قبل جسد فرد غرق شده در اعماق استخر 
کشاورزی واقع در محدوده روستای دیزج یافت شد ، ابراز داشت: از جوانان 
شاهرودی خواهشمندیم در فصول گرم سال از شنا در استخرهای ذخیره 

آب کشاورزی با الیه های ژئو ممبران جدا خود داری کنند.
شایان ذکر است، بالفاصله بعد از تماس تلفنی به سامانه ۱۲۵ آتش 
امکانات و تجهیزات الزم به  با  نشانی در ساعت 9 تیم غواصی سازمان 
محل حادثه اعزام شدند که بعد از عرض یابی محل عملیات جستجو آغاز 
ولی با توجه به وسعت استخر کشاوزی، وجود گل و الی، دید کم در شب 
و قوانین استاندار غواصی و تعویض غواص عملیات راس ساعت 4صبح 
متوقف و با روشنایی هوا از سر گرفته شد که در نهایت با تالش نیروهای 
آتش نشان فرد غرق شده راس ساعت۱۵ بعدازظهر پیدا و به عوامل اورژانس 

تحویل داده شد.

در 3 ماهه ابتدای سالجاری صورت گرفت
خط کشی 50کیلومتر از راههای ارتباطی استان گیالن

در راستای ارتقاء ایمنی عبور و مرور، بیش از ۵۰ کیلومتر خط کشی در 
طول راههای ارتباطی استان گیالن انجام شده است فریبرز مرادی، مدیرکل 
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گیالن با بیان این خبر افزود: در راستای 
افزایش ایمنی عبور ومرور وهدایت ایمن وسائط نقلیه مخصوصًا در هنگام 
شب، طی3ماهه سالجاری بیش از ۵۰ کیلومتر خط کشی در طول راههای 
ارتباطی استان انجام شده است.وی تعیین محدوده سهم عبور هر یک از 
از دیگر اهداف خط کشی راهها برشمرده وگفت:  خودروها و رانندگان را 
خط کشی و تفکیک باند رفت و برگشت در نقاط بدون جدا کننده نقش 
مستقیمی در کاهش تصادفات و تلفات رانندگی دارد.فریبرز مرادی، سپس 
گفت: در کنار خط کشی های صورت پذیرفته که به تفکیک در۱۵ کیلومتر 
از بزرگراههای استان، ۲۰کیلومتر از راههای اصلی و فرعی و ۱۵ کیلومتر نیز 
در راههای روستایی صورت پذیرفته، ۱۰کیلومتر گاردریل های آسیب دیده 
نیز در 3 ماهه نخست سالجاری در راههای استان  تعمیر گردید.مدیرکل 
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گیالن در بخش دیگری از سخنان 
خود از نصب ۱۵۰۰ عدد انواع تابلوهای راهنمای ورانندگی نظیر مسیرنما، 
جهت نما، تابلوهای اخطاری، انتظامی و اطالعاتی در راههای برون شهری 

و محورهای روستایی در 3 ماهه سالجاری خبر داد

شهرداراراك: 
طرح عمرانی آفتاب اراک پس از 17 سال به پیمانکار 

سپرده شد
شهردار کالنشهر اراك گفت: طرح عمرانی نیمه تمام »آفتاب” به عنوان 
یکی از دغدغه های مدیریت شهری که حدود ۱7 سال مسکوت مانده بود، با 

استفاده از طرح مشارکتی و تدبیر شورا به پیمانکار سپرده شد.
»محمدکریم شفیعی« در نشست صحن علنی شورای اسالمی اراك 
افزود: سوال حق قانونی شورای اسالمی شهر است و شهردار موظف است 
با  این شهرداری  و  بردارد  گام  شورا  بودجه مصوب  و  قانون  چارچوب  در 

دستگاه های اجرایی تعامل سازنده دارد.
شهردار اراك گفت: طرح عمرانی دیگر به نام »فردین پور« از دیگر 
طرح های مشارکتی موفق است که به عنوان وظیفه ذاتی این مجموعه در 

سال گذشته، محقق شد.
شفیعی در ادامه افزود: اراك سومین شهر کشور در تفکیک زباله از 
مبدا است که در قالب این طرح، از فرصت سرمایه گذاری در قالب مشارکت 
مدنی استفاده شد و اکثر مناطق شهر اراك در حوزه تفکیک زباله قرار گرفت.

وی اظهار داشت: شهرداری اراك یک و نیم برابر مصوبه بودجه 98 
ساختار طرح های مشارکتی را ایجاد کرده است.

گذشته  سال  اراك  شهرداری  مصوب  بودجه  گفت:  اراك  شهردار 
توسط  اجرا  و  اسالمی شهر  تدبیر شورای  نشانه  این مهم  که  محقق شد 

شهرداری است.
شفیعی افزود: شهرداری اراك 4۰ درصد افزایش درآمد داشته است و 
بودجه 99 مصوبه شورا به شهرداری ابالغ شده که نشان دهنده ریل گذاری 

درست بوده و شهرداری براساس آن فعالیت های خوبی انجام داده است.

با حمایت فوالد مبارکه و در مجتمع فوالد سبا به دست آمد؛
کاتالیست  مکندۀ  رباتهای  سازندگان  جمع  به  ایران   

پیوست 
برای اولین بار در کشـور، با حمایت و همکاری شـرکت فوالد مبارکه 
و شـرکت دانش بنیـان زاگـرس صنعـت آرکا، ربـات مکنـده کـه کار تخلیۀ 
کاتالیسـت ها در واحـد احیـا مسـتقیم را بـر عهـده دارد، طراحـی و سـاخته 

شـد و بـه بهره برداری رسـید.
 سـعید مـرادی، مهنـدس فراینـد دفتر فنی تولید فوالد سـبا بـا تأکید 
بـر این کـه بـرای اولیـن بار در کشـور از ربات بـرای تخلیۀ کاتالیسـت های 
سـولفورزدایی مخازن واحد احیا مسـتقیم سـبا اسـتفاده شـد، گفـت: دانش 
سـاخت ایـن ربـات و اسـتفاده از آن، قبـل از این تنها در اختیار سـه کشـور 
بـود و بـا اجـرای این پروژه، ایـران به جمع کشـورهای دارای ایـن توانایی 

ملحق شـد.
وی بـا اشـاره به این کـه نقش این ربات ها در افزایـش ایمنی کارکنان 
هنـگام تخلیه کاتالیسـت ها بسـیار حائز اهمیت اسـت افزود: عـالوه بر این 

ربات هـا می تواننـد در سـرعت تخلیه نیز مؤثر باشـند.
مـرادی اظهار داشـت: این ربات مکنده کـه دارای اتاقک فرمان خارج 
از مخـزن اسـت و بدون هیچ جریان الکتریکـی و فقط با نیروی هیدرولیک 
و پنوماتیـک بـا خاصیـت ضـد انفجاری عمـل می کند، در طول  شـش ماه 
طراحی و سـاخته شـد و در پروژۀ تخلیه و شـارژ مخازن سـولفورزدایی سـبا 

به صـورت موفقیت آمیز آزمایش شـد و مورداسـتفاده قرار گرفت.
مهنـدس فراینـد دفتـر فنـی تولیـد فـوالد سـبا تصریـح کـرد: ربـات 
مکنـده قابلیت اسـتفاده در مجموعه های پتروشـیمی و پاالیشـگاهی را نیز 
دارد و می توانـد باعـث تحولـی مهـم در پروژه هـای تخلیـۀ مخـازن شـود.

در همین خصوص، آرش نوروزی، تکنسـین تولید مجتمع فوالد سـبا 
گفت: هنگام تخلیۀ کاتالیسـت با   اسـتفاده از ربات، عالوه بر ارتقای ایمنی 
و سـالمت کارکنان، مخازن مذکور سـریع تر تخلیه و شـارژ می شـوند و در 
مـدار واحـد سـولفورزدایی قـرار می گیرنـد. ایـن فراینـد عالوه بـر افزایش 
عمـر کاتالیسـت های ریفرمـر، در افزایـش میـزان تنـاژ تولیـدی تـا ۱۵ تن 

بر سـاعت نقـش مؤثری ایفـا می کند. 

و  فناورانه  فعالیتهای  از  حمایت  نامه  تفاهم  امضای 
نوآورانه شرکت گاز استان ایالم با پارک علم و فناوری

علمی،  همکاری های  گسترش  راستای  در  ایالم  استان  گاز  شرکت 
نوآورانه در حوزه  و  فناورانه  فعالیتهای  از  و تحقیقاتی و حمایت  پژوهشی 

صنعت گاز ...
شرکت  نوآورانه  و  فناورانه  فعالیتهای  از  حمایت  نامه  تفاهم  امضای 
گاز استان ایالم با پارك علم و فناوری شرکت گاز استان ایالم در راستای 
گسترش همکاری های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی و حمایت از فعالیتهای 
فناورانه و نوآورانه در حوزه صنعت گاز ، با پارك علم و فناوری استان ایالم 

تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم ؛ عباس شمس 
اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم ضمن ابراز خردسندی از امضاء 
شرکت های  از  حمایت  جهت  شرکت  این  آمادگی  اعالم  از  تفاهم نامه، 
دانش بنیان و ظرفیت فناورانه مستقر در پارك علم و فناوری ایالم خبر 
داد و اظهار داشتند یک سازمان دانش محور نقش مهمی در شکل گیری 
و ایجاد یک سازمان دانش بنیان دارد، بنابراین با ایجاد چنین فرصت ها 
و ارتباط های مستمر با مجامع علمی می توان شاهد توسعه هرچه بیشتر 

در صنعت گاز کشور باشیم. 
و  فناوری  بومی سازی  به  توجه  کرد:  تصریح  مهندس شمس اللهی 
توانمندسازی شرکت های داخلی از رویکردهای مهم این شرکت می باشد 
و حوزه پژوهش و فناوری این شرکت همواره پذیرای ایده های خالقانه و 

نوآورانه در حوزه های مختلف است. 
مهم  این  انجام  از  ابراز خردسندی  نیز ضمن  کامران طاهرپور  دکتر 
خاطرنشان کرد در راستای خودکفایی و رونق تولید داخلی، استفاده از ظرفیت 
مجامع علمی و شرکت های دانش بنیان، بخش خصوصی و متخصصان 

داخلی، امری ضروری است 
لذا پارك علم و فناوری با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل مختلف خود 
می تواند باعث انتقال دانش به نسل های آینده در یک فضای نوآورانه باشد 
و سازوکار جدید و ارتباط بیشتر و موثرتر در راستای پیشبرد اهداف مشترك 
و اجرای برنامه های پژوهشی با شرکت گاز استان ایالم را در دستور کار 

خود قرار خواهد داد. 
در پایان، تفاهم نامه مذکور با هدف همکاری در زمینه های پژوهشی، 
علمی و تحقیقاتی و استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانایی های پارك 
علم و فناوری استان ایالم در راستای رفع نیازهای پژوهشی و تکنولوژیک 

شرکت گاز استان ایالم به امضای دو طرف رسید.

برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات قرآنی ویژه کارکنان به صورت غیر حضوری 
در شرکت گاز استان سمنان 

روابــط  گــزارش  بــه 
حســین  سید ؛  مــی عمو
میراحمــدی دبیــر ســتاد اقامه 
ــمنان از  ــتان س ــرکت گاز اس ــاز ش نم
برگــزاری مرحلــه مقدماتــی دوازدهمین 
دوره مســابقات قرآنــی ویــژه کارکنــان 
شــرکت گاز اســتان ســمنان بــه صورت 
کامــال غیرحضوری خبــر داد و گفت:در 
ــا ســعادت هشــتمین  ســالروز میــالد ب
اختــر تابناك آســمان امامــت و والیت، 
کارکنــان  ویــژه  قرآنــی  مســابقات 
شــرکت گاز اســتان ســمنان بــا هــدف 
توســعه و ترویــج فرهنــگ قرآنــي بــه 
صــورت غیــر حضــوری و بــا تعــداد ۵3 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــر از کارکن نف
وی افــزود: این دوره از مســابقات 
بــه دلیــل جلوگیــری از شــیوع کرونــا 
ــا شــرایطی متفــاوت از ســال هــای  ب
ــان  ــه کارکن ــد ک ــزار ش ــته برگ گذش
ــر در  ــداد ۱۱ نف ــا تع ــا ب ــم و آق خان

نفــر در  مســابقات شــفاهي  و 4۲ 
مســابقه کتبــي )تفســیر ســوره نمــل( 
بــه صورت کامــاًل غیرحضــوری و در3 

رشــته قرآنــي قرائــت ترتیــل – قرائت 
تحقیــق –مفاهیــم قــرآن کریــم باهــم 
بــه رقابــت پرداختنــد.الزم بــه توضیــح 

اســت نفــرات حائــز رتبــه هــاي برتــر 
ــزام  ــي اع ــابقات نهای ــه مس ــي ب قرآن

مــي گردنــد.

ری  حفا ملی  شرکت 
ایران موفق به اخذ گواهینامه 
 های سیستم استاندارد ایمنی 
و بهداشت حرفه ای و مدیریت زیست 

محیطی شد
مندی  رضایت  افزایش  هدف  با 
با  منطبق  خدمات  ارائه  و   ذینفعان 
نیازهای مشتری، با پیگیری های بعمل 
آمده شرکت ملی حفاری ایران موفق به 
اخذ گواهینامه  های بین المللی سیستم 
ای  حرفه  بهداشت  و  ایمنی  استاندارد 

و مدیریت زیست محیطی شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی حفاری ایران مهندس سید عبداله 
گواهینامه  اخذ  مدیرعامل،  موسوی 
 ۲۰۱8  :4۵۰۰۱  ISO سیستم   های 

حرفه ای  بهداشت  و  ایمنی  استاندارد 
رد  ندا استا  ۲۰۱۵ :  ISO۱4۰۰۱ و 
را  محیطی  زیست   مدیریت  سیستم 
و  مسئوالن  ن،  مدیرا مجموعه  به 
کارکنان سختکوش و تالشگر شرکت 

تبریک گفت. 
به  توجه  با   : کرد ر  ظها ا وی 
یت  یر مد سیستم  مه  هینا ا گو خذ  ا
گذشته،  دهه  در   ISO9۰۰۱ کیفیت 
دو  به  دستیابی  جهت  الزم  اقدامات 
و  )۲۰۱8  :4۵۰۰۱  ISO استاندارد 

آماده  از  پس  را   ISO۱4۰۰۱:۲۰۱۵
مشارکت  با  فرآیندها  اصالح  و  سازی 
فند  پدا و   HSE مدیریت   فعال 
اداره  بحران،  مدیریت  و  غیرعامل 
و  ری  ه و بهر و  ر  ختا سا مهندسی 

معاونت ها و مجموعه مدیریتی در یک 
فرآیند سه ساله انجام داده و طی آن 
اردیبهشت و  ممیزی شخص ثالث در 
به  نسبت   ،۱399 سال  ماه  خرداد 
لمللی  بین ا های  گواهینامه   دریافت 
استانداردهای از شرکت اس جی اس 

ایران اقدام گردید. 
سیستم   استقرار  افزود:  موسوی 
بهداشت  یمنی،  ا کیفیت،  مدیریت 
هدف  با  محیطی  زیست   و  حرفه ای 
ارائه  ذینفعان،  مندی  رضایت  افزایش 
مشتری،  نیازهای  با  منطبق  خدمات 
محیطی  زیست   آلودگی های  کاهش 
بهداشت  و  ایمنی  مدیریت  سیستم  و 
شغلی در راستای پیشگیری و کاهش 

حوادث صورت پذیرفته است.

ملی  کت  شر مل  عا یر مد  
اخذ  در  موفقیت  گفت:  ایران  حفاری 
لمللی  بین ا و  معتبر  مه های  هینا گوا
IMS؛ بیانگر تاثیرات غیرقابل انکار آن 
در محیط کسب و کار، ارتقاء بهره  وری، 
مسئولیت  کارکنان،  سالمت  و  ایمنی 
در  شرکت  عملکرد  بهبود  و  اجتماعی 

مقابل ذینفعان تلقی می گردد. 
موسوی با تاکید بر اینکه تالش 
در جهت اجرای موثر و دقیق الزامات 
ادامه   و  مستمر  فرآیندی  این سیستم، 
دار خواهد بود، اظهار امیدواری کرد: با 
استعانت از ایزدمنان و اتکا بر خالقیت، 
شاهد  همگرایی،  و  پذیری  مسئولیت  
روز  پیشرفت  و  بیشتر  موفقیت های 
افزون شرکت ملی حفاری ایران باشیم.

با هدف افزایش رضایت مندی ذینفعان و  ارائه خدمات منطبق با نیازهای مشتری

شهردار شاهرود با اشاره 
به اینکه حمل و نقل عمومی 
از مهمترین خدمات مدیریت 
به  باید  مسئوالن  گفت:  است،  شهری 

این مهم توجه ویژه داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت 
شهری شاهرود، علیرضا حاجی محمد 
توسعه  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  علی 
شهری  خدمات  و  شهرها  افزون  روز 
اهمیت رفاه حال شهروندان باید بیشتر 
افزایش  افزود:  گیرد،  قرار  توجه  مورد 
شهر  سطح  در  خودروها  افزون  روز 
است  ترافیک شده  فزاینده  رشد  سبب 
به گسترش  باید  به منظور کاهش  که 
قوانین و  اجرای  نقل عمومی،  حمل و 
فرهنگ  و  جامعه  مشارکت   ، مقرارت 
سازی پرداخت چرا که پردازش به این 
مهم ،رفع مشکل ترافیک را به همراه 

خواهد داشت.وی ضمن بیان این مطلب 
که با فراهم آوردن زیر ساخت های الزم 
نقل عمومی می  و  توسعه حمل  برای 
توان بار ترافیک درون شهر را کاهش 
و  سازی  فرهنگ  با  داشت:  ابراز  داد، 

بر  توان عالوه  آموزش شهروندان می 
 ، شهروندان  وقت  اتالف  از  جلوگیری 
امکان  آلودگی شهر  ترافیک و  کاهش 
نقل  و  حمل  ظرفیت  از  بهینه  استفاده 

عمومی را افزایش داد.

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه 
یکی از شاخصه های مهم توسعه پایدار 
بهبود  و  گسترش  شهری  جوامع  در 
حمل و نقل عمومی است، اظهار داشت: 
اساسی  ارکان  از  شهروندی  آموزش 
زندگی اجتماعی در عصر حاضر است و 
در جوامع صنعتی از طریق برنامه ریزی 
های  مهارت  آموزش  به  متنوع  های 

زندگی می پردازد.
حاجی محمد علی در پایان آموزش 
شهروندی را از اولویت ها ی مدیریت 
شهری دانست و عنوان داشت: در واقع 
جامعه  یک  در  هایی  آموزش  چنین 
باعث می شود که سه عنصر شهروند 
چون نظام حقوقی، حس عضویت ملی 
در  اجتماعی  وابستگی  و  تعلق  و حس 
جامعه  هر  فرهنگی  ارتباطات  وضعیت 

ای اثر گذار باشند.

حمل و نقل عمومی از مهمترین خدمات مدیریت شهری
ساماندهی ترافیك شهری با گسترش حمل و نقل عمومی

 دکتر یحیی صالح طبری رییس اورژانس مازندران:با 
توجه به شروع فصل گرما، استفاده از استخرهای خانگی 
و برای کودکان استفاده از استخرهای بادی رواج می یابد.

وجود  که  اینست  موارد  این  در  توجه  قابل  نکته 
پرباشد  آب  از  که  بادی  استخر  حتی  یا  و  پرآب  استخر 
می تواند برای کوکان خردسال به دلیل سقوط در آن و 

باشد. درآب، خطرآفرین  و خفگی  غرق شدن 
حتی سطلی که از آب کولر پر شده باشد و در گوشه 
در  باشد،  برای خردساالن خطرناك  باشد می تواند  حیاط 
کودك  خفگی  دلیل  به  اورژانس  نیروهای  که  ماموریتی 
متاسفانه  بودند  شده  اعزام  کولر  آب  سطل  در  خردسال 

کودك خردسال جان باخته بود.

والدین  این چنینی،  بروز خطرات  از  جلوگیری  برای 
از  حتما  خود  خردسال  کودکان  از  مراقبت  ضمن  گرامی 
حفاظ برای جلوگیری از سقوط کودکان استفاده کنند و یا 
وسایل نجات غریق در کنار استخر و داخل آب قرار داشته 
استخرهای  برای  سرپوش  عنوان  به  توری  از  یا  و  باشد 

بادی کودکان استفاده شود.

هشدار به والدین؛ خطر غرق شدن و خفگی کودکان در استخرهای خانگی و بادی

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی 
با  تفاهمنامه   36۵ هزارو   ۱۰ :امسال  گفت  هرمزگان  برق 
بار  با این شرکت در ساعات اوج  مشترکین برای همکاری 

منعقد شده است.
دکتر مهرداد حاجی زاده افزود: در این طرح مشترکین 
دارای مولدهای برق، جایگاههای پمپ گاز، مشترکین تجاری، 
اداری و صنعتی مشارکت داشته اند. مشترکین برای مشارکت در 
این طرح با انعقاد تفاهمنامه همکاری با شرکت توزیع نیروی 
برق، مصرف خود را در ساعات بعدازظهر به حداقل رسانده و 

برحسب همکاری پاداش دریافت خواهند کرد.
وی اظهار داشت: بیشترین تفاهمنامه ها با مشترکین 
کشاورزی با 6 هزارو 979  تفاهمنامه و مشترکین تجاری با 
یکهزارو  هزارو 6۵4 تفاهمنامه بوده است.  ضمن اینکه 88۵ 
تفاهمنامه  مربوط به مشترکین صنعتی و  8۱7  تفاهمنامه 

متعلق به مشترکین اداری و جایگاههای CNG است.
حاجی زاده اضافه کرد: شرکت توزیع نیروی برق با نصب 
کنتورهای هوشمند که قابلیت قرائت از راه دور دارد  مصرف 
برحسب  و  میکند  رصد  تابستان  بار  اوج  ساعات  در  را  آنها 

میزان کاهش مصرف نسبت به دوره قبل از آن و طبق الگوی 
مصرف اعالم شده پاداش همکاری را در صورتحسابهای برق 
مصرفی این مشترکان محاسبه میکند. حاجی زاده ادامه داد: 
دوره همکاری مشترکین در این طرح از نیمه خردادماه آغاز 

شده و تا نیمه شهریور ادامه دارد.
به گفته وی، باتوجه به اینکه هزینه برق در ساعات اوج 
بار بعداز ظهر بیشتر از سایر ساعات محاسبه می شود،مشارکت 
در این طرح عالوه بر کاهش هزینه های برق مصرفی تاثیر 

بسزایی در پایداری شبکه دارد.

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق هرمزگان خبرداد:
انعقاد 10 هزار تفاهمنامه همكاری با مشترکین برق
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دیــوان  مدیــرکل 
ن  ســتا ا ت  ســبا محا
از  بازدیــد  در  اصفهــان 
ــروژه بازســازی شــبکه فرســوده  پ
اصفهان،ایســتگاه پمپــاژ جنــوب 
ــه  ــه خان ــان و تصفی ــرق اصفه ش
ــت:  ــه گف ــد و اژی ــالب هرن فاض
ــک  ــدون ش ــر ب ــالهای اخی در س
شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
بهتریــن  ز  ا یکــی  اصفهــان 
اســتان  اجرایــی  دســتگاههای 
بــوده کــه توانســته بــه رغــم 
چالشــهای موجــود، خدماتــی پایدار 

بــه مشــترکین ارائــه دهنــد.
 مهنــدس بهــزاد فالطون زاده 
بــا اشــاره بــه بازدیــد از تاسیســات 
ــر  ــارت ب ــرد: نظ ــوان ک ــا ، عن آبف
ــی  ــه خوب ــت کار ب ــرای کیفی اج
ــورت  ــا ص ــرکت آبف ــوی ش از س
گرفتــه، بطوریکــه مــی تــوان گفت 
پروژههایــی مانــدگار بــا طــول 
عمــر بــاال بــرای نســل هــای آینده 

احــداث شــده اســت.
وی پیرامــون شــیوه هــای 
محاســبات  دیــوان  حسابرســی 
تصریــح کرد:همانطــور که شــرکت 
ــرای  ــان در اج ــتان اصفه ــا اس آبف
ــن و  ــوژی نوی ــا از تکنول ــروژه ه پ
ــد اســت،  ــا بهــره من ــم روز دنی عل
دیــوان محاســبات نیــز بــه منظــور 
بهتــر و دقیــق تــر محاســبات 
از حسابرســی آنالیــن اســتفاده 
ــب  ــر در قال ــن ام ــه ای ــی کند،ک م
ــارت  ــتم نظ ــالح سیس ــامانه ص س

ــرد. ــی گی ــام م ــک انج الکترونی
ز  ا هــدف  زاده  فالطــون 
حسابرســی آنالیــن را افزایش بهره 
وری دســتگاههای اجرایی دانســت 
و  ساخت:بررســی  خاطرنشــان  و 
حسابرســی  آنالیــن دســتگاههای 
اجرایــی بــه منظــور رفــع ابهامــات 

در دســتور کار قــرار گرفــت تــا بــا 
شــناخت و درك متقابــل از اجــرای 
رونــد کارهــا ، بتــوان حمایــت 
بیشــتری از دســتگاههای اجرایــی 

نمــود.
ــبات  ــوان محاس ــرکل دی مدی
 : د کــر ن  نبیــا صفها ا ن  ســتا ا
ــالع و  ــا اط ــبات ب ــوان محاس دی
ــا  ــرای فعالیته ــد اج ــی از رون آگاه
مــی  اجرایــی  دســتگاههای  در 
توانــد بــا ارائــه ی راه حــل هایــی 
ــرای  ــه ب ــدت روی ــک وح ــه ی ب
انجــام بهتــر وســریعتر کارهــا 
برســد،و حضــور مشــاوران دیــوان 
محاســبات در دســتگاههای اجرایی 
بــا هــدف شــفافیت و پاســداری از 

ــت. ــال اس ــت الم بی
در ادامــه مدیرعامــل شــرکت 
ــان  ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــا اس آبف
ــره ای   ــد قط ــن بازدی ــه در ای اینک
ــا  ــا را ب ــرکت آبف ــای ش از فعالیته
در  چالشــها  از  بســیاری  وجــود 
ارائــه خدمــات بــه مــردم از نزدیک 
اظهارداشــت:  کردیــد  مشــاهده 

ــک  ــه از نزدی ــندم ک ــیار خرس بس
برخــی از مشــکالت دســتگاههای 
اجرایــی در عملیاتــی کــردن پروژه 
هــا مالحظــه شــد، این درحالیســت 
کــه در قالــب یــک موافقــت نامه و 
بررســی ســند نمــی شــود دســتگاه 

ــی کــرد. ــی را ارزیاب اجرای
ــا  ــی ب ــم امین ــدس هاش مهن
بیــان اینکــه شــرکت آبفــا اســتان 
ــا  ــر ب ــال اخی ــان در ۱۰ س اصفه
وجــود خشکســالی هــای مســتمر 
را  زیربنایــی  خدمــات  توانســت 
ــردم در  ــه م ــدار ب ــه صــورت پای ب
ســطح اســتان ارائــه دهــد تصریــح 
کرد:شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان 
پایــدار آب  تامیــن  بــر  عــالوه 
بهداشــت مشــترکین،  و  شــرب 
جمــع آوری،دفــع و تصفیه فاضالب 
ــتور کار دارد  ــم در دس ــردم را ه م
کــه ایــن امــر در ســطح ســالمت 
و بهداشــت عمومــی بســیار موثــر 

ــت. اس
چندســال  داد:در  ادامــه  وی 
اخیــر فعــاالن صنعــت آبفــا در 

خــط مقــدم خدمــت رســانی پایــدار 
ــرای اینکــه  ــردم اســتان،  ب ــه م ب
ــای  ــاز ه ــخگوی نی ــد پاس بتوانن
زیربنایــی باشــند از تمــام ظرفیتهــا 
ــد،  ــتفاده کردن ــه اس ــن زمین در ای
بطوریکــه بیــش از ۲ هــزار میلیــارد 
ــع  ــت مناب ــارج از ظرفی ــان خ توم
ــب  ــده و در قال ــه ش ــی هزین مال
اعتبــارات جــاری و تملــک دارایــی 
و ســرمایه ای در راســتای خدمــات 
ــه  ــردم هزین ــه م ــدار ب ــانی پای رس

ــده اســت. گردی
مهنــدس هاشــم امینــی افزود: 
ــا اســتان اصفهــان در  شــرکت آبف
ــب روشــهای ســرمایه گــذاری  قال
متنــوع از جملــه بیــع متقابــل، ماده 
واحــده تبصــره 3 و تملــک دارایــی 
کیلومترهــا شــبکه آب و فاضــالب 
در اســتان اجــرا نمــوده اســت، 
ــیاری  ــه بس ــت ک ــن در حالیس ای
از شــهرها در اســتان فاقــد شــبکه 
فاضــالب اســت چــون ردیــف 
اجرایــی در الیحــه جدیــد  بودجــه 

ــد  .  ندارن

مدیرکل دیوان محاسبات :

آبفا اصفهان پروژه های ماندگاری برای نسل های آینده احداث کرده است
مدیرعامل شرکت ابنیه پدیده شاندیز

قالب  شاندیزدر  پدیده  ستاره   5 هتل  پروژه  ساخت   
۳ فاز

 ایجاد بیش ۳00 اشتغال بصورت مستقیم و غیر مستقیم

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
مدیرعامل شرکت ابنیه پدیده شاندیز از اجرای پروژه هتل ۵ ستاره 

این مجموعه در قالب 3 فاز خبر داد.
مسعود بزرگی در مراسم آغاز مجدد عملیات عمرانی هتل ۵ ستاره 
پدیده شاندیز، اظهار کرد: پروژه هتل ۵ ستاره پدیده شاندیز پراهمیت ترین 
پروژه این مجموعه است و نحوه استفاده از آن به گونه ای در نظر گرفته 

شده که در تمامی حوزه ها قابل استفاده باشد.
وی افزود: این پروژه در سال های قبل کلید خورد که متاسفانه با وقفه 

در اجرا همراه شد. 
مدیرعامل شرکت ابنیه پدیده شاندیز با بیان اینکه پروژه هتل ۵ ستاره 
این مجموعه در قالب 3 فاز اجرا می شود، خاطرنشان کرد: در مرحله نخست 
نصب 9 طبقه و اجرای طبقه را تا پایان امسال خواهیم داشت و مجموع آن در 
۵۲ طبقه ساخته خواهد شد و پیگیر دریافت مجوزهای قانونی آن می باشیم.

اینکه اجرای فاز ۲ در سال آینده خواهد بود که  با اشاره به  بزرگی 
در مدت زمان ۱.۵ سال به اتمام می رسد، بیان کرد پس از این مرحله نیز 
اجرای فاز 3 را در مدت زمان ۱.۵ سال خواهیم داشت، برنامه زمان بندی  
برای کل پروژه ۵ سال است، اما اگر اعتبارات الزم باشد و مشکلی در روند 
اجرا نباشد می توانیم در مدت زمان 3 سال و 9 ماه و ۱۵ زودتر از برنامه 

زمان بندی شده به اتمام برسانیم.
با  وی تاکید کرد: برآورد هزینه ساخت هتل ۵ ستاره پدیده شاندیز 

ارزش ریالی کنونی 3 هزار میلیارد تومان است.
مدیرعامل شرکت ابنیه پدیده شاندیز گفت: استانداری، دستگاه قضایی، 
و  است  پدیده  پروژه های  حامی  تدبیر  ستاد  اعضای  و  نمایندگان مجلس 
پروژه در موعد مقرر و حتی  این  تمامی مجموعه ها  با حمایت  امیدواریم 

زودتر از آن به بهره برداری برسد.
هتل  پروژه  در  غیرمستقیم  و  مستقیم  اشتغال   3۰۰ از  بیش  ایجاد 

پدیده شاندیز 
مسئول کارگاه هتل ۵ ستاره پدیده شاندیز گفت: پروژه هتل ۵ ستاره 
پدیده شاندیز هم اکنون بیش از 3۰۰ اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد 
کرده و با ادامه روند اجرا میزان اشتغال های مستقیم و غیرمستقیم آن به 

دو برابر خواهد رسید.
احمد محمدی در مراسم آغاز مجدد عملیات عمرانی هتل ۵ ستاره 
پدیده شاندیز، اظهار کرد: شاهد آغاز به کار مجدد پروژه هتل ۵ ستاره پدیده 
شاندیز هستیم که پس از وقفه ای که ایجاد شد، مجدد به مرحله اجرا در آمد 
و امیدواریم که بدون وقفه ادامه یابد و در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

وی افزود: سازه فلزی این پروژه در ۵۲ طبقه با 3۰۰ هزار مترمربع 
و  اسکلت   99 سال  پایان  تا  طبقه   3۲ با  آن  نخست  فاز  که  بوده  زیربنا 

بتن ریزی سقف خواهد شد.
فاز  ریالی  برآورد  گفت:  شاندیز  پدیده  ستاره   ۵ هتل  کارگاه  مسئول 

نخست این پروژه 3۰ میلیارد تومان می باشد.
محمدی خاطرنشان کرد: هم اکنون در بهترین شرایط آب و هوایی 
هستیم و خوشبختانه مشکل خاصی نیست و اجرای کار در زمان بحران 
کرونا هم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی است، زیرا اگر یک نفر 
دچار مشکل شود همه را درگیر می کند و اخالل در روند اجرای کل پروژه 

به وجود می آید و به همین جهت کارها با دقت کامل انجام می شود.
وی بیان کرد: برنامه  زمان بندی اتمام کار در بازه زمانی ۵ ساله خواهد 
اقامتی، فرهنگی، ورزشی، همایشی،  بود و کاربری آن در کلیه فضاهای 

تاالری و ... می باشد.

با حضورمدیرعامل آبفای گیالن و نمایندگان مردم رشت در 
محل فرمانداری رشت:

مشکالت تأمین آب روستاهای رشت بررسی شد،
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن ، مدیرعامل این شرکت در جلسه ای که با حضور نمایندگان 
مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی در محل فرمانداری رشت 
به منظور مشکالت تأمین آب روستاهای رشت برگزار شد، اصلی ترین برنامه 
شرکت آب و فاضالب گیالن را پس از اجرای طرح یکپارچه بررسی سازی، 
شناسایی روستاهایی دانست که می توانند از آب تصفیه خانه بزرگ گیالن 
بهره مند شوند سیدمحسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان گیالن با اشاره به اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت 
های آب و فاضالب شهری و روستایی در اسفندماه سال گذشته اظهار داشت: 
اصلی ترین برنامه این شرکت پس از اجرای این طرح شناسایی روستاهایی 
است که می توانند از آب تصفیه خانه بزرگ گیالن بهره مند شوند و هدف 
حل مشکالت تأمین آب روستاها، با همکاری و همیاری بخشداری و شوراها، 
بصورت گام به گام است وی با ذکر علت پائین بودن درصد بهره مندی 
شاخص آب روستایی در شهرستان رشت تصریح کرد: اگر درصد بهره مندی 
در شهرستان رشت نسبت به استان کمی پائین است بدلیل کم بودن منابع 
تأمین آب مطمئن برای حفر چاه است زیرا بدلیل باالبودن آهن و منگنز 
در جلگه امکان حفر چاه نیست مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن در ادامه افزود: با اجرای خط انتقال آبرسانی به خمام و خشکبیجار، 
۲4 روستا از آب با کیفیت تصفیه خانه بزرگ گیالن بهره مند خواهند شد و 
همچنین در طرح آبرسانی سنگر به کوچصفهان روستاهای در مسیر مرحله 
به مرحله وارد مدار بهره برداری خواهند شد وی همچنین خاطرنشان کرد: 
با بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن اتفاقات خوبی در 
حوزه شهری نیز خواهد افتاد و تا پایان سالجاری مخزن 3۰ هزار مترمکعبی 
الکان و مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی مسکن مهر نیز وارد مدار بهره برداری 
خواهند شد مهندس حسینی یادآور شد: در بخش فاضالب نیز برنامه های 
خوبی با همکاری شورای شهر رشت در چندگام اجرا شد و برای جمع آوری 
فاضالب از تاالب عینک و حمیدیان نیز برنامه ریزی شده و احداث تصفیه 
خانه کوی امام رضا )ع( و تصفیه خانه جنوب رشت هم که در حال اجراست 
از دیگر برنامه های این شرکت است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن با تأکید بر اینکه در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز تکمیل تصفیه خانه 
فاضالب جنوب شهر رشت، امکان بهره برداری از این تصفیه خانه در سال 
مالی میسر می شود، خواستار پیگیری نمایندگان رشت جهت تخصیص ۲۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این تصفیه خانه شدوی همچنین افزود: با 
توجه به مشکالت حوزه روستایی گیالن ، تخصیص اعتبارات ۱۰8 میلیارد 
تومانی از صندوق توسعه ملی به گیالن بعنوان پنجمین استان کشور مورد 

توجه وزارت نیرو است.

معاون  راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
1۳7 کیلومتر شیب شیروانی در استان مرکزی احداث 

و اصالح شد

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

ماهه نخست سال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی، 
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، اراك، 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، اراك-توره، شازند-ازنا، اراك-بروجرد 

نیز عملیات اصالح شیب شیروانی اجرایی شد.
و  دلیجان-سلفچگان  دلیجان-اصفهان،  در محورهای  افزود:  اختری 
شیروانی  شیب  اصالح  عملیات  نیز  تفرش-قم  و  تفرش-دیزك  بالعکس، 

انجام گرفت.
وی عملیات احداث شیب شیروانی انجام شده را مربوط به محورهای 
آبگرم-نخجیروان، شیرین آباد-تلخاب، ساوه-بویین زهرا، جاده قدیم ساوه-

اراك-سلفچگان،  خنداب-میالجرد،  خنداب-مالیر،  اراك-خنداب،  تهران، 
اراك-فرمهین، جاده قدیم ساوه-همدان، آزادراه ساوه-تهران و جاده قدیم 

ساوه-سلفچگان بیان کرد.
معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی افزود: در کل 3۱ 
پروژه مذکور بالغ بر ۱۱4 دستگاه ماشین آالت درگیر بوده است که بیشترین 
شمار ماشین آالت مربوط به احداث شیب شیروانی با 9 دستگاه در پروژه 
ایمن  به جهت  است. اصالح شیب شیروانی  بوده  اراك-سلفچگان  محور 
سازی حاشیه راه برای کاربران بوده که درصورت خروج خودرو از جاده ، 

کاهش آسیب کاربران هدف گذاری شده است

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از طریق سامانه سامد
 به درخواست های مشترکین پاسخ داد

ــط  ــزارش رواب ــه گ  ب
بــا  گیــالن  گاز  عمومــی 
مســتقیم  ارتبــاط  هــدف 
پاســخگویی  و  و مســئولین  مــردم 
شــفاف بــه مــردم عزیــز، مدیرعامــل 
بــه  گیــالن  اســتان  گاز  شــرکت 
ــق  ــردم از طری ــای م ــت ه درخواس
ــردم  ــاط م ــی ارتب ــامانه الکترونیک س

و دولــت )ســامد( پاســخ داد.
مهنــدس اکبــر پــس از ایــن 
ــرکت گاز  ــت: ش ــار داش ــه اظه برنام
ــود  ــالش خ ــام ت ــالن تم ــتان گی اس
را در جهــت پاســخگویی ســریع و 

شــفاف بــه مشــترکین بــه کار بســته 
و در ایــن راســتا بــا بارگــذاری تمــام 
خدمــات قابــل ارائــه میــز خدمــت در 
ســایت و نــرم افــزار موبایلــی شــرکت 
ــه  ــان و هزین ــادی در زم ــد زی ــا ح ت
بــرای مــردم و مشــترکین صرفــه 
ــزود: در  ــت.وی اف ــوده اس ــی نم جوی
همیــن راســتا ایــن شــرکت بــا اجرای 
ــه  ــره ب ــات چه ــه مالق ــم برنام منظ
چهــره بــا مدیرعامــل توانســت رتبــه 
نخســت میــزان پاســخگویی را در 
ــتانی را  ــای گاز اس ــرکت ه ــان ش می

ــد. ــود اختصــاص ده ــه خ ب

ــتان  ــل شــرکت گاز اس مدیرعام
ــم  ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــالن ب گی
از  درصــد   98 از  بیــش  اکنــون 
گاز  نعمــت  از  اســتان  خانوارهــای 
ــت:  ــار داش ــد اظه ــی برخوردارن طبیع
بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان عملیــات 
ــرکت  ــن ش ــتان، ای ــانی در اس گازرس
تمرکــز خــود را بــر روی کیفی ســازی 
خدمــات گذاشــته و در راســتای تحقق 
ایــن مهــم، برنامــه هــای کیفــی 
گســترده ای را در جهــت افزایــش 
ــام  ــه انج ــترکین ب ــدی مش رضایتمن

ــت. ــانده اس رس

مهنــدس اکبــر در پایــان بــا 
ــه  ــامانه یکپارچ ــاء س ــه ارتق ــاره ب اش
ــالن  ــکایات گاز گی ــه ش ــیدگی ب رس
گفــت: مشــترکین محتــرم در هــر 
ســاعت از شــبانه روز مــی تواننــد 
ــود را  ــکایات خ ــا و ش ــت ه درخواس
ــماره  ــر ش ــف نظی ــای مختل از راه ه
تلفــن گویــای 34۱4، ســایت شــرکت 
www.nigc-gl. آدرس  بــه  گاز 

ir، نــرم افــزار موبایلــی خدمــات 
شــماره  گیــالن،  گاز  الکترونیــک 
پیامــک 3۰۰۰6۱94، ایمیــل  و .... 

ــد ــال نماین ــرکت گاز ارس ــه ش ب

آگهی فقدان سند مالکیت پالك ۱۵۲9/4۲ اصلی
 آقای غالمحسین ابراهیمی بموجب و کالت نامه شماره ۵9۰۰8 مورخ ۱399/۲/۱3 
وکیل قانونی خانم رفیعه یوسفی احدی  از وراث خانم کیفیه یوسفی طی درخواست وارده 
شماره 7۲34 مورخ 99/4/۱6 منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد 
رسمی شماره ۱۰ ایالم رسیده مدعی است سند مالکیت مقدار دودانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه پالك ۱۵۲8/4۲ اصلی واقع در ایالم به علت جابجایی گم شده است که 
از ششدانگ یک باب خانه پالك  برابر پرونده ثبتی سند مالکیت مقدار دودانگ مشاع 
۱۵۲8/4۲ اصلی ذیل ثبت ثبت ۵89۱8 صفحه ۲۵9 دفتر جلد 33۱ بنام خانم کیفیه یوسفی 
صادر وتسلیم گردیده ، لذا مراتب در اجرای تنصره ذیل ماده۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 
اعالم تا هر کسی که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام بعمل خواهد آمد. 
 صفری - رئیس  ثباتاسناد و امالك شهرستان ایالم 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی ،  نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره ۱3986۰3۰۱۰۲۲۰۰۵4۲8 
مورخ 98/۱۲/۱۵  هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
رباط کریم برحسب قانون 3 ماده تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی آرزو نصیرزاده 
یک  ششدانگ  به  نسبت  ری  از  صادره   839۵ شناسنامه  شماره  به  نادر  فرزند  نوشهر 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۱۰۲/88 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 
۵6۰ فرعی مفروز از قطعه اول تفکیکی از ۱6۱  اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
رباط کریم مالکیت رسمی علی اکبر استادی محرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
از اخذ رسید ، ظرف مدت  اداره تسلیم و پس  به مدت دوماه اعتراض خود را به این 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱399/4/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱399/۵/۱

احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالك رباط کریم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی ،  نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره ۱3986۰3۰۱۰۲۲۰۰۵4۲9 
مورخ 98/۱۲/۱۵  هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك رباط 
کریم برحسب قانون 3 ماده تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی آرزو نصیرزاده نوشهر فرزند 
نادر به شماره شناسنامه 839۵ صادره از ری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی بمساحت 6۲/6۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك ۵6۰ فرعی مفروز از قطعه 
اول تفکیکی از ۱6۱  اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی علی 
اکبر استادی محرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱399/4/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱399/۵/۱

احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالك رباط کریم

آگهی حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   99 شماره  شناسنامه  دارای  شفیعی  ثانیه  خانم 

داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  در   99۰۰۱68
تاریخ  در  به شماره شناسنامه ۲68۵  که شادروان مرحوم عادل رستمی تسنن مذهب 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   ۱397/8/۲
منحصر است به پدر مرحوم به نام صدیق رستمی به شماره شناسنامه 9۰ و به شماره 
ملی 38388۵۰7۱8 متولد ۱3۲8/۱۲/۲۱ و مادر مرحوم به نام ثانیه شفیعی به شماره 
شناسنامه 99 و به شماره ملی 38388۵۰8۰7 متولد ۱33۱/7/۱۰ می باشد و بجز اینها 
ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یاوصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورای حل اختالف شماره یک کامیاران تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد .
شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان کامیاران .  م الف 98 

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
قانون   3 ۱ و  به دستور مواد  نظر  رامسر  ثبتی  فاقد سند رسمی حوزه 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱39۰/9/۲۰ ، امالك متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی رامسر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 
شرح ذیل آگهی می گردد : امالك متقاضیان واقع درسلمل جواهرده 
 ۱97 پالك  از  شده  مجزی  فرعی   6۵4  ۵ بخش   3۰7 اصلی  پالك 
بر  مشتمل  زمین  قطعه  یک  به ششدانگ  نسبت  قارونی  اعظم  فرعی 
ازسید  بالواسطه  خریداری  مربع  متر   ۱۰۰ مساحت  به  احداثی  بنای 
کریم روحانی مالک رسمی . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین 

این  از طریق  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  آگهی در دو  این  نامه مربوطه 
روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به  را  اعتراض خود  تا دو ماه  الصاق در محل  تاریخ  از  و در روستاها 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید 
تقدیم دادخواست  به  اعتراض مبادرت  تاریخ تسلیم  از  ظرف یک ماه 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  صورت  این  در  که  دهد  تحویل  محل 
قانونی  در مهلت  اعتراض  و در صورتی که  است  دادگاه  حکم قطعی 
دادگاه عمومی  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا  نگردد  واصل 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
بدیهی   . نیست  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  صدور سند 
از امالکی که  نامه مذکور در مورد قسمتی  آئین   ۱3 برابر ماده  است 
از  با رای هیات پس  ثبتی  ، واحد  ثبتی پذیرفته نشده  قبال اظهارنامه 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
آگهی  ثبتی  واحد  تحدید حدود،  فاقد سابقه  و  ثبت  در جریان  امالك 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
 : دوم  نوبت  انتشار  تاریخ   ۱399/۰4/۰۱  : اول  نوبت  انتشار  تاریخ 

۱399/۰4/۱7 حسن صالحی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك رامسر
م-الف ۱99۰۲۰4۲

بارها  این،  از  پیش  اینکه  وجود  با 
 ETF صندوق های  دوم  مرحله  عرضه  از 
بود،  شده  پاالیشی ها صحبت  از  متشکل 
اما اکنون به نظر می رسد تغییراتی در این 
فلزی ها  و  خودرو  گروه  و  داده  رخ  طرح 
از  پیش  فوالد(  و  فملی  خساپا،  )خودرو، 

پاالیشی ها عرضه شود.
پیش روی  مهم  برنامه های  از  یکی 
دولت برای بازار سهام، عرضه صندوق های 
که  است  بورس  به   )ETF( معامله  قابل 
اقدام  این  معتقدند  کارشناسان  از  خیلی 
دولت در کنار دیگر حمایت هایی که صورت 
گرفته می تواند در راستای عمق بخشیدن 
سهام  قیمت  جهش  و  بازار  معامالت  به 

شرکت های دیگر تاثیرگذار باشد.
 ، تصمیمی چنین  به  جه  تو با 
واگذاری  مرحله  نخستین  پذیره نویسی 
قابل  صندوق های  قالب  در  دولتی  سهام 
معامله بورسی که شامل سهام سه بانک 
ملت، تجارت و صادرات و دو بیمه البرز و 
اتکایی بود از روز یکشنبه )۱4 اردیبهشت( 

اردیبهشت(   3۱(  ۱6 ساعت  تا  و  آغاز 
ادامه داشت.

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، هر 
میلیون  دو  سقف  تا  می توانست  ملی  کد 
صندوق  این  واحدهای  مالک  تومان 
سرمایه گذاری باشد که یکی از مزیت های 
این واگذاری، بهره مندی ایرانیان از تخفیف 
صندوق ها  این  خرید  برای  درصدی   ۲۰

اعالم شده است.
بانک ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، 
صادرات  تجارت،  ملت،  کارگران،  رفاه 
از جمله  ایران  ایران و قرض الحسنه مهر 
پذیره نویسی  برای  که  بودند  بانک هایی 
قابل  سرمایه گذاری  صندوق  واحدهای 
انتخاب   )ETF( معامله ویژه سهام دولتی 
کد  دارای  که  اشخاص  و  بودند  شده 
بر  عالوه  بودند  )کدبورسی(  معامالتی 
طریق  از  می توانستند  منتخب  بانک های 
کارگزاری های بورس و سامانه  های آنالین 
ین  ا پذیره نویسی  به  م  قدا ا معامالتی 

صندوق ها کنند.

پیش فروش  نخست  روزهای  در 
سهام  قیمتی  میانگین  صندوق ها  این 
اما  بود  پایین تر  صندوق  این  پرتفوی 
ین  ا در  موجود  سهام  قیمتی  رشد  با 
صندوق ها ارزش آن به رقم قابل توجهی 

است. رسیده 

صحبت هایی  گذشته  وقت  چند  از 
 ETF صندوق های  عرضه  دوم  مرحله  از 
با سهام پاالیشی ها )شتران، شپنا، شبندر 
مورد  در  اما  بود  شده  مطرح  شبریز(  و 
بسیاری  اختالف نظرهای  آن  دقیق  زمان 

وجود داشت.

اقتصاد و دارایی  این زمینه وزیر  در 
این  دوم  مرحله  عرضه  از  ماه  خرداد  در 
در  بود  داده  خبر  ماه  مرداد  در  صندوق ها 
با  متفاوت  زمانی  وزیر،  معاون  که  حالی 
زمان اعالم شده از سوی وزیر را مطرح و 
اعالم کرد مرحله دوم عرضه این صندوق ها 
)سهام پاالیشی ها( در تیر ماه و مرحله سوم 
ماه  مرداد  در  فلزی ها(  و  خودرو  )سهام 

عرضه خواهد شد.
از  نیمی  گذشت  وجود  با  اکنون 
از زمان  تیر ماه همچنان خبری  روزهای 
صندوق ها  این  دوم  مرحله  عرضه  دقیق 
وجود ندارد و براساس پیگیری های صورت 
مسئوالن  ایرنا،  خبرنگار  سوی  از  گرفته 
سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی 
بی اطالعی  اظهار  موضوع  این  به  نسبت 

می کنند.
در  مسئول  مقام  یک  زمینه  این  در 
که  کرده  اعالم  خصوصی سازی  سازمان 
از  مرحله  دومین  عرضه  برای  مشکلی 
صندوق های ETF وجود ندارد اما با توجه 

به  مربوط  عرضه  از  مرحله  این  اینکه  به 
باید  نفت  وزارت  است،  پاالیشی ها  گروه 
بگیرد  عهده  به  را  آن  مربوطبه  اقدامات 
این  عرضه  شاهد  زودتر  چه  هر  بتوان  تا 

صندوق ها در بورس باشیم.
از  صحبت  بارها  اینکه  به  توجه  با 
ETF در  عرضه مرحله دوم صندوق های 
گروه پاالیشی ها مطرح شده بود اما طبق 
گفته علی صحرایی، رییس شرکت بورس 
تهران تغییراتی در تصمیمات اتخاذ شده، 
)خودرو،  فلزی ها  و  خودرو  گروه  و  ایجاد 
خساپا، فملی و فوالد( پیش از پاالیشی ها 
اما  گرفت  خواهند  قرار  عرضه  مرحله  در 
همچنان اطالع دقیقی از زمان عرضه این 

صندوق ها در دست نیست.
با توجه به رشد بسیار خوبی که این 
بورس  روند صعودی  دنبال  به  صندوق ها 
به دست آورده است، اکنون بیش از نیمی 
از فعاالن بازار مشتاق عرضه هر چه زودتر 
مرحله دوم این صندوق ها  و مشارکت برای 

پذیره نویسی آن هستند.

ETF  احتمال عرضه شرکت های خودرویی و فلزی  در دومین صندوق



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1499- سه شنبه 17 تیر 61399 ورزش دنیای 

ماهی 500 دالر برای 10 قهرمان ایرانی
امکان جابجایی اسامی ورزشکارانی که تحت بورسیه IOC هستند اما موفق 

به کسب سهمیه المپیک نمی شوند، وجود ندارد.
۱۰ ورزشکار ایرانی از اوایل سال گذشته برای حضور در المپیک توکیو تحت 
بورسیه کمیته بین المللی المپیک قرار گرفتند. قرار بود این بورسیه تا اردیبهشت سال 
99 ادامه داشته باشد اما با تعویق المپیک، بورسیه نیز برای یک سال دیگر تمدید شد.

از ایران کیانوش رستمی )وزنه برداری(، حسن یزدانی )کشتی آزاد(، محمد 
علی گرایی )کشتی فرنگی(، ناهید کیانی )تکواندو(، نوشاد عالمیان )تنیس روی میز(، 
الهه احمدی )تیراندازی(، حسین رسولی )دوومیدانی(، علی پاکدامن )شمشیربازی(، 
نازنین مالیی )قایقرانی( و رزیتا علیپور )کاراته( بورسیه هستند و ماهیانه ۵۰۰ دالر 

از سوی IOC دریافت می کنند.
اما اکنون این سوال مطرح است اگر هر کدام از این ورزشکاران  موفق به 

کسب سهمیه المپیک توکیو نشوند امکان  تغییر نام ورزشکار وجود دارد یا خیر؟ 
نصراهلل سجادی سرپرست کاروان ایران در المپیک توکیو در این مورد گفت: 
خیر به هیچ وجه امکان جابجایی نام ورزشکار وجود ندارد و تا زمانی که کمیته بین 
المللی المپیک مبلغ بورسیه را پرداخت می کند به ورزشکاری که نامش جزو نفراتی 
است که بورسیه می گیرند، مبلغ بورسیه تعلق خواهد گرفت و حتی اگر ورزشکار 
سهمیه المپیک هم نگیرد باز هم امکان تغییر نام وجود ندارد و بورسیه متعلق به 

همان فردی است که از ابتدا نام او ارسال شده است.

هدیه کاظمی: امیدوارم مشکل استخدامم زودتر حل شود
بانوی ملی پوش قایقرانی ایران گفت: 
امیدوارم هر چه زودتر مشکل استخدام من 
ملی  کمیته  رییس  ام  شنیده  و  شود  حل 

المپیک پیگیر آن می شود.
هدیه کاظمی در پاسخ به این پرسش 
که از سوی استان خود حمایت نمی شد که  
از رییس کمیته ملی المپیک درخواست کرد 
پیگیر وضعیت اشتغال او باشد، بیان کرد: این 
مسئله ارتباطی به استان ندارد و اتفاقا از جانب 
ارتباط  استان حمایت می شوم. این مسئله 
با استخدام سازمان ها دارد و من خواستم 

آقای صالحی امیری به من کمک کند. البته مسئوالن استان هرمزگان هم برای 
حل مشکل من کمک می کنند. 

کاظمی در پاسخ به این پرسش که فکر می کند از طریق رییس کمیته ملی 
المپیک مشکل او حل شود، تاکید کرد: بله تا آنجا که من شنیده ام آقای صالحی 
امیری پیگیر کارها می شود. در بازدید از فدراسیون قایقرانی هم من با آقای صالحی 
امیری صحبت کردم و پس از آن مدیر دفتر او با من تماس گرفت و پیگیر کار شد 

و ان شاءاهلل هر چه زودتر حل شود. 
نایب قهرمان بازی های آسیایی جاکارتا در مورد وضعیت تمرینات خود در 
شرایط تعطیلی اردوها به دلیل شیوع ویروس کرونا گفت: شانسی که من آوردم 
خواهرم نیز قایقران است از این رو زمانی که در بندرعباس بودیم با هم در خانه 
تمرینات بدنسازی داشتیم. یک پیست قایقرانی جدا از پیست هیات هم آنجا هست 
که فقط من و خواهرم در آن پیست تمرین می کردیم. زمانی که دریاچه آزادی 
باز شد و از طرفی در بندرعباس هم هوا بسیار گرم شد به تهران آمدیم و فعال در 

تهران پیگیر تمرینات هستیم تا اردوها دوباره آغاز شود. 
کاظمی در مورد شانس خود برای کسب سهمیه المپیک گفت: با توجه به 
سابقه ای که دارم خوش بین هستم که سهمیه المپیک را بگیرم و امکانش باال 
است. در این میان مشکلی که وجود دارد و بارها نیز در مورد آن صحبت کرده 
ام این است که فدراسیون قایقرانی حامی مالی ندارد. بر خالف برخی رشته ها، 
ورزشکاران  در قایقرانی مجبور هستند تمام طول سال را در اردو باشند حاال چه 

مسابقه باشد و چه نباشد.   
او ادامه داد: در این ۱۲ سالی که من در اردوها هستم هیچ حامی مالی نبوده 
که در بخش بانوان، ورزشکاران را حمایت کند. تنها زمان لیگ حامی مالی قرارداد 
می بندد و پس از اتمام لیگ دیگر هیچ خبری نمی شود. از طرفی هزینه ها از مکمل 
گرفته تا پزشک و تعذیه برای اینکه ورزشکاران به مدال خوب و خوش رنگی برسد 
بسیار باال است. در قایقرانی یک ورزشکار می تواند چهار مدال بگیرد اما نمی دانم 

چرا قایقرانان هیچ حمایتی نمی شوند. 

آخرین وضعیت قهرمان کشتی در بیمارستان؛
آمپول مخصوص با پیگیری سوریان رسید

ملی پوش کشتی فرنگی بعد از بستری 
در بیمارستان مسیح دانشوری شرایط بهتری 

نسبت به چند روز قبل دارد.
حسین نوری، دارنده مدال برنز کشتی 
فرنگی جهان و قهرمان بازی های آسیایی 
جاکارتا چند روزی است که به ویروس کرونا 
خوشایندی  چندان  وضعیت  و  شده  مبتال 

هم ندارد.
از  بعد  کشتی  فدراسیون  مسئوالن 
اطالع از این بستری شدن حسین نوری در 
بیمارستان به خاطر کرونا، با هماهنگی وزارت 

ورزش و فدراسیون پزشکی ورزشی او را به بیمارستان مسیح دانشوری منتقل کردند 
که از تجهیزات بهتری برخوردار است.

و  مربیان  از  دیگر  تن  چند  و  سوریان  حمید  پیگیری  با  اخیر  روزهای  طی 
مسئوالن کشتی آمپول مدنظری که برای درمان حسین نوری نیاز بود، تهیه شد.

به گفته برادر این قهرمان کشتی فرنگی، ریه حسین نوری 3۰ درصد درگیر 
کرونا شده بود، اما بعد از تزریق این آمپول شرایط او کمی بهتر شده است. 

برادر حسین نوری در این باره به ایسنا گفت: آمپول مخصوص ریه مقداری 
دیر به دستمان رسید و همین موضوع باعث شد 3۰ درصد ریه حسین درگیر کرونا 
شود. اگر دارو زودتر می رسید قطعا تاثیر سریع تری داشت اما با لطف خدا و دوستان 
این مشکل حل شد. با این که او قهرمان تیم ملی است با رایزنی های زیاد در 
بیمارستان مسیح دانشوری بستری شد و خیلی از افراد مثل دبیر، سوریان و خیلی 
از مسئوالن زحمت کشیدند تا برادرم در بیمارستان بستری شود که جا دارد از همه 
آن ها قدردانی کنم. به احتمال زیاد تا پایان هفته به بخش منتقل می شود و اگر 

پزشکان اجازه بدهند شاید پس از چند روز در خانه درمان خود را پیگیری کند.

عباسعلی: برنامه ریزی ام را روی المپیك متمرکز کرده ام
بازی های  افتادن  تعویق  به  می گوید  کشورمان  بانوان  ملی  تیم  کاراته کای 
المپیک ۲۰۲۰ خبر خوبی برای اوست و حاال تمام تمرکزش را بر روی حضور در 

این بازی ها گذاشته است.
حمیده عباسعلی که از به تعویق افتادن یک ساله بازی های المپیک ۲۰۲۰ به 
منظور ریکاوری خود نهایت استفاده را می برد، از تمرکزش برای بازگشت به تاتامی 
سخن گفت. کاراته کای تیم ملی بانوان کشورمان در اواخر ماه فوریه در مسابقات 
لیگ برتر کاراته وان در سالزبورگ اتریش از ناحیه رباط صلیبی دچار مصدومیت شد.

مسابقات کاراته برای اولین بار قرار است در برنامه بازی های المپیک قرار بگیرد 
و این اتفاق در بازی های المپیک توکیو که برگزاری اش به خاطر شیوع ویروس کرونا 
به ماه های جوالی و آگوست ۲۰۲۱ موکول شده، خواهد افتاد. برگزاری مسابقات 
لیگ برتر کاراته وان هم که بخشی از فرایند انتخابی و کسب سهمیه المپیک است 

از نو توسط فدراسیون جهانی کاراته برنامه ریزی شده است.
عباسعلی 3۰ ساله در دیدار فینال وزن به اضافه 68 کیلوگرم مسابقات کاراته 
وان سالزبورگ با وجود این مصدومیِت لحظات پایانی، موفق شد سیلیو فراکوتی از 
ایتالیا را شکست دهد و ضمن کسب دومین قهرمانی اش در یک تورنمنت معتبر در 

طول پنج هفته، سهمیه حضور در بازی های المپیک را هم به دست آورد.
وان  کاراته  مسابقات  گفت:  گیمز«  ِد  »اینساید  سایت  با  گفت وگو  در  وی 
سالزبورگ واقعًا پراسترس و فیزیکی بود. می دانستم که با کسب مدال طال در آن 
مسابقات جایگاهم در بازی های المپیک ۲۰۲۰ تضمین شده است. مصدومیت در 
ورزش حرفه ای اجتناب ناپذیر است، اما وقتی این مصدومیت در آستانه مهمترین 
رویداد ورزشی رخ می دهد، به لحاظ روانی روی ورزشکار فشار زیادی وارد می کند 
و من هم از این قاعده مستثنی نیستم. عباسعلی که پیش از این مدال های نقره و 
برنز جهانی را به ترتیب در سال های ۲۰۱4 و ۲۰۱6 کسب کرده بود و در بازی های 
آسیایی ۲۰۱4 به مدال طال دست یافت و چهار سال بعد نیز در همین رقابت ها 
مدال برنز را به گردن آویخت، تصریح کرد: من تمام تالش و برنامه ریزی ام را روی 
المپیک متمرکز کرده ام. همچنین برنامه ریزی جدی تری را روی مسابقات کاراته وان 
داشته ام. همیشه سعی می کردم در مسابقات کاراته وان موفق باشم چون هموارترین 

مسیر برایم به منظور رسیدن به بازی های المپیک بود.

طعنه »مورینیو« به توپچی ها؛
برای جشن گرفتن از خودتان مایه بگذارید

»خوزه مورینیو« با حمله به باشگاه آرسنال پس از انتشار ویدئوی 
تحقیرکننده شکست اسپرز برابر شفیلد یونایتد، گفت که »توپچی ها چون 
دلیل زیادی برای خوشحالی و جشن گرفتن ندارند، از هر فرصتی هرچند 

کوچک و بی ارتباط، برای پایکوبی استفاده می کنند.«
شاگردان مورینیو پنجشنبه هفته گذشته با نتیجه سه بر یک برابر تیم 
تحت هدایت »کریس وایلدر« متحمل شکست شدند و آرسنال با انتشار 
صحنه های کلیدی پیروزی خود برابر شفیلد در جام حذفی، در فیسبوك 

نوشت: شکست دادن شفیلد یونایتد در برامال لِین کار آسانی نیست.
مورینیو در واکنش به این پست گفت: فکر می کنم اگر آنها صدرنشین 
لیگ بودند یا در بهترین شرایط خود برای پیوستن به جمع چهار تیم باالی 

جدول می جنگیدند، از مشکالت دیگران خوشحال نمی شدند.
وی افزود: شما زمانی از مشکالت دیگران لذت می برید که خودتان 
هم به دردسر افتاده باشید. در مجموع این کنایه بیشتر در مورد خود آنها 
از هر  کار  این  برای  و  ندارد  برای جشن گرفتن  زیادی  آنها چیز  است؛ 

فرصتی استفاده می کنند.
سرمربی تاتنهام ادامه داد: آنها در جدول شرایط مشابهی با ما دارند. 
دوست ندارم باشگاه را به یک پست یا توییت مرتبط کنم؛ شاید حق با 
من باشد شاید هم این طور نباشد اما شخصی که چنین کلیپی را منتشر 
کرده، احتماال تصمیم شخصی گرفته است. معتقدم این حرکت، از سوی 
»میکل آرتتا« یا »گرانیت ژاکا« یا کاپیتان دیگر این تیم انجام نشده است 
بلکه این پست را کسی منتشر کرده که سه ماه از خانه دورکاری کرده و 

هیچ مشکلی نداشته است. به هرحال منتظر آنان هستیم.
مورینیو اضافه کرد که وی از اینکه تیمش در شکست در برامال لین 
شور و اشتیاق نداشته، آشفته و آزرده شده است؛ شکستی که امیدهای 

اسپرز را برای کسب سهمیه فصل آینده لیگ قهرمانان کمرنگ کرد.

فان دایك:
از چلسی و سیتی پیشنهاد بازی داشتم

و  چلسی  پیشنهاد  کرد  عنوان  لیورپول  هلندی  قیمت  گران  مدافع 
منچسترسیتی را به خاطر بازی در لیورپول رد کرده است.

به گزارش میرور،  ویرجیل فان دایک مدافع هلندی لیورپول درباره 
حضور در تیم قهرمان لیگ برتر انگلیس گفت: من از چلسی و منچسترسیتی 
این  به  لیورپول  تاریخ  با بررسی قدمت و  بازی داشتم ولی  نیز پیشنهاد 
تیم آمدم. البته دلیل اصلی من یورگن کلوپ بود. او مربی بسیار بزرگ 
و جاه طلبی است و خیلی خوشحالم با او در تیم کار می کنیم.  مدیریت 
کلوپ فوق العاده است و می داند چطور باید همه بازیکنان را کنترل کند.

لیورپول که قهرمانی خود را در لیگ برتر انگلیس قطعی کرده است 
روز یکشنبه توانست در خانه با ۲ گل استون ویال را شکست دهد و 4 

امتیاز دیگر به دست بیاورد.

سیمئونه:
رئال هجومی است، پنالتی های بیشتری هم

 به دست  می آورد

 )VAR( دیگو سیمئونه معتقد است که معرفی کمک داور ویدئویی
به سود تیم های هجومی همچون رئال مادرید بوده است.

سفیدپوشان مادرید در هر دو دیدار اخیر خود صاحب ضربه پنالتی 
شدند اما سرمربی اتلتیکومادرید تمایلی برای ورود به جنجال پشت پرده 

این اتفاقات ندارد.
وی در این باره گفت: قصد ندارم حرف های قبلی را تکرار کنم. پیش 
از این نظر خودم را در مورد این فناوری گفته ام. VAR همه چیز را شفاف 
می کند. پیش از این، امکان دیدن مجدد برخی صحنه ها را نداشتیم. اشتباه 
طبیعی است و این فناوری برای همه عدالت بیشتری به همراه می آورد و 
برای تیم های برنده این عدالت بیشتر است چون اعالم پنالتی برای آنان 

یعنی آنها هجومی تر هستند مثل رئال.
اتلتیکومارید نیز به تازگی از حیث به دست آوردن پنالتی از طریق 
VAR منفعت برده است اما »دیگو کاستا« و »آلوارو موراتا« ضربات پنالتی 

خود را از دست دادند.
پنالتی  بیشترین  تیم هایی است که  از  اتلتیکو یکی  سیمئونه گفت: 
را در تاریخ از دست داده است؛ تالش می کنیم در یکی از جنبه هایی که 

بسیار مهم و البته سخت است، پیشرفت کنیم. البته گلرها بهتر شده اند.
به سلتاویگو  امروز )سه شنبه(  تیم تحت هدایت سیمئونه در سفر 
»ژائو فلیکس« را در اختیار نخواهد داشت و سرمربی اتلتیکو در این باره 
می گوید: او در دیدار برابر مایورکا با مصدومیتی که در دیدار برابر آالوز 
به آن دچار شده بود، به میدان رفت. با شور و اشتیاق کار را شروع و مثل 
همیشه موقعیت گلزنی ایجاد کرد اما در تیم، جوانان مستعد دیگری نیز 

داریم که باید به آنان فضا بدهیم.

فوتبال  کارشناس  یک 
می گوید به خاطر بازی های 
ملی  تیم  لیگ،  کیفیت  بی 
بازیکنان خوب و  تواند  ایران هم نمی 
اتفاقات  از این  باکیفیتی داشته باشد و 

ضربه می خورد.
ابراهیم قاسم پور، درباره برگزاری 
از  بعد  برتر  لیگ  از مسابقات  دو هفته 
گفت:  مسابقات  کیفیت  و  کرونا  شیوع 
شیوع  به  مربوط  مشکالت  دلیل  به 
کرونا، تیم ها نتوانستند به خوبی آماده 
کیفیت  شوند.  مسابقات  مجدد  شروع 
میان  از طرفی  و  است  پایین  ها  بازی 
تیم ها و متولیان مسابقات درگیری به 
وجود آمده است. کرونا روی همه چیز 
اثر گذاشته است. استقالل و فوالد هم 
به  اتفاق  این  که  نکردند  بازی  دیروز 

مشکالت دامن می زند.
این کارشناس فوتبال در واکنش 
از سایرین  بهتر  تیم ها  اینکه کدام  به 
شدند،  آماده  فصل  مجدد  شروع  برای 
و  برد  روی  از  توان  نمی  کرد:  اظهار 
اگر  مثال  طور  به  کرد.  ارزیابی  باخت 
شهرخودرو بازی های خود را برده، به 
این دلیل نیست که آماده سازی خوبی 
نتوانست  تیم  این  رقیب  بلکه  داشته، 
هم  را  لیگ  سازی  آماده  های  حداقل 
بسیار  فوتبال  در  مشکالت  کند.  طی 
جدی است و برخی تیم ها پول انجام 

تست کرونا را هم ندارند.
وی به فوالد خوزستان اشاره کرد 
که شروع خوبی در لیگ برتر داشته و 
افزود: این تیم از نظر مالی غنی تر از 
سایرین است و امکانات بیشتری دارد. 
آن ها خیلی راحت امور مدیریتی را پیش 
بردند و نتایج خوبی هم گرفتند. به اعتقاد 
به  هم  پرسپولیس  نسبی  موفقیت  من 
علت مسائل روحی و روانی است. خیلی 
راحت وارد زمین می شوند تا قهرمانی را 

به دست بیاورند.
سرمربی سابق صنعت نفت آبادان 
درباره اینکه با وضعیت کنونی، اسکوچیچ 
از  باکیفیت  بازیکنان  انتخاب  به  قادر 
وقتی  گفت:  بود،  خواهد  ایران  فوتبال 
لیگ پویایی ندارید، نمی توانید بازیکن 
خوبی پرورش دهید. در نتیجه تیم ملی 

هم خوب نخواهد بود و ضربه می بیند. 
البته نکته روشن این است که رقبای ما 
فوتبال باشگاهی خود را شروع نکردند و 

از ما عقب تر هستند.
این سوال  به  پاسخ  در  پور  قاسم 
پرسپولیس  امتیازی  اختالف ۱۲  با  که 
شده  مشخص  را  قهرمان  باید  رقبا،  و 
دانست یا خیر، تاکید کرد: تا حدود بسیار 
زیادی مشخص است اما فوتبال فراز و 
اگر پرسپولیس پنج باخت  نشیب دارد. 
پشت سر هم بیاورد و تیم های تعقیب 
کننده خوب بازی کنند، اختالف امتیاز 
از بین می رود و این اتفاق، غیرممکن 
نیست. در سال ۲۰۱4 کسی فکر نمی 
کرد برزیل در خانه هفت گل از آلمان 
بخورد. االن هم امکان اینکه پرسپولیس 
از  دارد و دور  دچار مشکل شود وجود 

انتظار نیست.
این کارشناس با بیان اینکه فوتبال 
بدون جذابیت و زیبایی دنبال می شود، 
گفت: االن کسی دنبال جذابیت نیست. 
فصول  در  ببرند.  خواهند  می  همه 
های  حساسیت  علت  به  هم  گذشته 
جدول، کیفیت بازی ها افت می کرد. 
کسی  شود  گرا  نتیجه  فوتبال  وقتی 
دنبال تماشاگرپسند بودن نیست. حتی 
پرسپولیس هم با احتیاط بازی می کند 

و بیشتر دنبال نباختن است.
وی درباره تعلل فدراسیون فوتبال 
و  گیری  تصمیم  در  لیگ  سازمان  و 
کرونا  شیوع  واسطه  به  که  اتفاقاتی 
رقم  فوالد  و  استقالل  های  تیم  در 
تیم  بدون  هم  ها  آن  رقبای  و  خورد 
زمین شدند، گفت: بحث  وارد  مهمان 
کرونا روی همه چیز اثر گذاشته است. 
فدراسیون و سازمان لیگ هیچ اختیار 

و قدرتی ندارند. 
در این کشور در کدام نهاد، برنامه 
وجود دارد؟ همه چیزمان به هم می آید. 
فدراسیونی که صاحب ندارد، نمی تواند 
برنامه ریزی کند. از قبل هم همینطور 
بود و اینطور نیست که با گذاشتن یک 
حل  مشکالت  رئیس،  عنوان  به  نفر 
شوند. فوتبال طایفه ای اداره می شود. 
ما با فسادی روبرو هستیم که از از کرونا 

و سرطان هم بدتر است.

با لیگ بی کیفیت تیم ملی هم ضربه می خورد؛

قاسمپور: فساد از کرونا بدتر است

ی  ر و ا د ت  پیشکسو
ن  د نکر یت  حما ید  می گو
سیدعلی  از  داوران  کمیته 
این  به  شده  زده  تهمت های  از  پس 
و  گل گهر  دیدار  در  او  شد  باعث  داور 
شهرخودرو مرتکب اشتباه بزرگی شود.

سابق  رییس  عسگری،  حسین 
کمیته داوران در خصوص اشتباه یکشنبه 
شب مهدی سیدعلی در دیدار گل گهر و 
)آفساید اعالم کردن توپی  شهرخودرو 
که از پرتاب اوت دستی حاصل شده بود( 
گفت: با توجه به ویدیویی که من دیدم، 
سیدعلی  اما  بود  داور  کمک  از  اشتباه 
هر  می کرد.  متوقف  را  بازی  نباید  هم 
اوت  بچه ۱۰، ۱۲ ساله ای می داند که 
به داور  ندارد، چه برسد  آفساید  دستی 
با تجربه ای چون سیدعلی. او نباید مانع 
ادامه بازی می شد و با توجه به سیستمی 
باید به کمک داور  اختیار دارند  که در 
اشتباه  زدنش  پرچم  که  می کرد  اشاره 

است و اوت آفساید ندارد.
وی ادامه داد: این اشتباه قطعا به 
خاطر فشار روانی که از دیدار با فوالد 
که  دیداری  بود.  مانده  داور  این  روی 
اما  اشتباه قضاوت کرد  بدون  سیدعلی 
هم  هیچ کس  صدای  و  خورد  تهمت 

هیچ کس  نیامد.  در  داوران  کمیته  از 
از کمیته داوران پیگیر تهمت هایی که 
از سوی سرمربی استقالل و هواداران 
نبود  این تیم به سیدعلی زده شد  این 
بزرگی شد  و عاقبتش هم چنین گاف 
که این داور باتجربه داد. کمیته داوران 
کند،  حمایت  داورانش  از  دارد  وظیفه 
اما  باشد  آن ها  با  حق  اگر  مخصوصا 
هیچ  و  گرفته  سکوت  روزه  ما  کمیته 
واکنشی نشان نداد تا هر چه می خواهند 
این  پشت سر داوران و داوری فوتبال 
ید  با کمیته  کنند.  صحبت  مملکت 

و  می خواست  مدرك  می کرد،  شکایت 
بودند  زده  را  تهمت ها  این  که  کسانی 
فدراسیون  انضباطی  مراجع  طریق  از 
و  انگار  نه  انگار  اما  بازخواست می کرد 
گذاشتند بقیه هر چه می خواهند بگویند.

این پیشکسوت داوری در خصوص 
بهداشتی  پروتکل های  نشدن  رعایت 
داوران در بازی های مختلف هم گفت: 
متاسفانه وقتی به داوران می رسد، کفگیر 
تمام  بودجه  و  می خورد  دیگ  ته  به 
می شود. این ذهنیت غلط در فوتبال ما 
وجود دارد که تیم میزبان فکر می کند 

پول  که  می گذارد  داوران  سر  بر  منت 
اسکان و حمل و نقل آن ها را حساب 
است.  وظیفه اش  که  حالی  در  می کند 
این وسط کمیته و دپارتمان هم هنوز 
بخواهند  نشده که  تفکیک  وظیفه شان 
حق داوران را بگیرند. چهار سال تمام 
خواسته من این بود که فدراسیون شرح 
را مشخص  دپارتمان و کمیته  وظایف 
کند. حتی سه بار به خاطر این موضوع 
استعفا دادم اما گوش کسی بدهکار نبود. 
بعد از رفتن من از دپارتمان، عنایت آمد 
و رفت، کامرانی فر آمد و رفت، رفعتی 
آمد و رفت اما باز هم شرح وظایف این 

دو نهاد مشخص نشد.
عسگری اضافه کرد: کمیته داوران 
وظیفه  این  و  کند  اجرایی  کار  نباید 
نبودن  مشخص  اما  است  دپارتمان 
وظایف این دو باعث می شود در برخی 
مسائل هر دو دخالت کنند و در برخی 
نکنند.  قبول  دیگر هیچ کدام مسئولیت 
باید  قانون فیفاست که فدراسیون  این 
شرح وطایف این دو را مشخص کند اما 
فدراسیونی که راس آن مشخص نیست، 
مساله ای  چنین  به  که  است  طبیعی 
چنین  به  کشور  داوری  و  نکند  توجه 

روزی بیفتد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بچه 10 ساله هم می داند، اوت دستی آفساید ندارد؛

عسگری: کمیته داوران باید از استقالل شكایت می کرد

بعــد از مثبــت شــدن تســت کرونــای 
بازیکنــان اســتقالل و فــوالد و حواشــی بعد 
از آن، یــک بــار دیگــر ثابــت شــد فوتبــال 
ــرج و  ــار ه ــکلی دچ ــن مش ــا کوچک تری ــران ب ای
مــرج می شــود و سیســتم نمی توانــد خــودش را 

اصــالح کنــد.
عــادت کرده ایــم وقتــی مســئوالن روی واژه ای 
ــای آن  ــد، عکــس معن ــد می کنن ــد تاکی ــش از ح بی
واژه عملــی شــود. وقتــی قــرار شــد مســابقات فوتبال 
در ایــران از ســر گرفتــه شــود، در مصاحبه مســئوالن 
ــه  ــی ک ــم های ــیون و تی ــگ و فدراس ــازمان لی س
موافــق برگــزاری لیــگ بودنــد، »دســتورالعمل های 
بهداشــتی« بیــش از هــر کلمــه و عبــارت دیگــری 
ــا  ــتورالعمل ه ــن دس ــت همی ــا رعای ــد. ب ــرار ش تک
ــش از  ــا پی ــم ه ــای تی ــده ای از اعض ــه ع ــود ک ب
شــروع مســابقات و عــده ای هــم در همیــن دو 
ــروس  ــه وی ــت ب ــابقات گذش ــه از مس ــه ای ک هفت

ــا مبتــال شــدند! کرون
ــران  ــر ای ــگ برت ــه لی ــد ک ــه ش ــا گفت باره
ــگا را  ــدس لی ــل بون ــی مث ــات لیگ ــت و امکان ظرفی
نــدارد تــا بتوانــد مســابقات را بــدون کوچــک تریــن 
مشــکلی بــه پایــان برســاند. اللیــگا دســتور مــی دهد 
بازیکنــان تیــم هــا فقــط بــا یــک ماشــین مشــخص 
مــی تواننــد رفــت و آمــد کننــد و نمــی تواننــد هــر 
بــار بــا یــک ماشــین متفــاوت بــه تمریــن تیمشــان 

برونــد امــا ایــن جــا کســی روی تعــداد نفراتــی کــه 
بایــد در یــک اتــاق هتــل اســکان یابنــد هــم نظارت 

نمــی کنــد. 
اوایــل هفتــه جــاری و وقتــی دو باشــگاه فــوالد 
ــد کــه بعضــی از اعضــای  و اســتقالل اعــالم کردن
تیــم فوتبالشــان بــه ویــروس کرونــا مبتــال شــده اند 

ســوال هــا بالفاصلــه شــروع شــد.
گوینــد؟«  مــی  راســت  معلــوم  کجــا  “از 
»تکلیــف بازی هایشــان چــه می شــود؟« »کل 
ــان؟”  ــط مبتالی ــا فق ــی رود ی ــه م ــه قرنطین ــم ب تی
ــران  طبــق معمــول از آنجایــی کــه فوتبــال ای
ــئولی  ــر مس ــود، ه ــی ش ــی اداره م ــوك الطوایف مل
ــه  ــت ک ــگ گف ــازمان لی ــودش را زد. س ــرف خ ح
»مــا وظیفــه نداریــم مســابقات را لغــو کنیــم و ایــن 
ــتاد  ــت.« س ــا کروناس ــارزه ب ــتاد مب ــده س ــر عه ب
هــم مــی گویــد »ســازمان لیــگ اشــتباه می کنــد، 
وظیفــه خودشــان اســت.« یــک نفر گفت فــوالدی و 
اســتقاللی هــا بایــد دوبــاره تســت بدهند. سرپرســت 
فــوالد گفــت تیمشــان برابــر نســاجی حاضــر نمــی 
ــر  ــر حاض ــت اگ ــرد و گف ــه ک ــی مصاحب ــود. یک ش
نشــوند بــازی 3 بــر صفر می شــود. دوباره سرپرســت 
فــوالد گفــت بــا بازیکنــان مبتــال بــه کرونا بــه زمین 
مــی رونــد. از آن طــرف افاضلــی، ســرمربی پــارس 
ــاده مســابقه اســت و در روز  هــم گفــت تیمــش آم
دیگــری بــه جــز زمــان مقــرر شــده برابــر اســتقالل 

ــرد.  ــرار نمی گی ق
دســت آخر اســتقالل و فــوالد به زمین مســابقه 
نرفتنــد اما حریفانشــان بــرای محکــم کاری در زمان 
تعییــن شــده خودشــان را بــه ورزشــگاه رســاندند و 
آمــاده شــروع مســابقه شــدند. حــاال هــم کــه پرونده 
ایــن دو مســابقه بــه کمیتــه انضباطــی رفتــه اســت 
ــاجی و  ــن نس ــم و همچنی ــن دو تی ــئوالن ای و مس
ــان  ــا مصاحبه هایش ــد ب ــی خواهن ــی م ــارس جنوب پ
ایــن کمیتــه را بــرای صــدور رای بــه نفــع خودشــان 
تحــت فشــار بگذارنــد. هــر دســتوری هم کــه کمیته 
انضباطــی بدهــد دوبــاره جنجال هــا آغــاز مــی شــود.

قصه کامال تکراری است
بلــه قصــه تکــراری اســت و ســوال هــا همــان 
ســوال هــای همیشــگی. چــرا ســازمان لیــگ از ابتدا 
ــا چنــد  ــرای ایــن موضــوع نکــرد؟ چــرا ب فکــری ب
آزمایشــگاهی کــه مــورد تاییــد بــود قــرارداد امضــا 
ــد  ــا تســت بدهن ــان ج ــا هم ــه تیم ه ــا هم ــرد ت نک
تــا دیگــر نیــازی بــه اثبــات آزمایــش هــا در کمیتــه 
انضباطــی نباشــد؟ چــرا هیچ کــس وظیفــه خــودش 
ــع  ــه درســتی انجــام نمــی دهــد؟ چــرا در مواق را ب
خوشــی، مدیــران خودشــان را قهرمــان نشــان مــی 
دهنــد امــا در ایــن مواقــع همــه از زیــر بار مســئولیت 
شــانه خالــی مــی کننــد؟ و چــرا بــه جــای بازیکــن و 
مربــی خارجــی بــرای یــک بــار هــم کــه شــده مدیر 

خارجــی نمــی آوریــم؟

فوتبال ملوك الطوایفی؛

 به جای مربی و بازیكن، مدیر خارجی بیاورید
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از راست بدالحسین زّرین کوب و احمد مهدوی دامغانی
اختصاصی دنیای جوانان

گرِگ ملول تنگدلم
ضّجه می کشد

غزل تاج بخش

گرگی درون خانه  تن، می  َجَود مدام
الماس باطنم که زالل است و بی غش است

آِب دهاِن زهرِی او می چکد غلیظ
بر تار و پود روشن جانی که سرخوش است

من با عذاب دائم گرِگ درون خویش
حالی شوم که دانه  اسپند و آتش است

وآن برکه های خوش تپش و شادمان دل،
با پنجه  های گرگ درون در کشاکش است

اّما چگونه من و دل باور آوریم؟
ما را به حدیث گرگ درون نغز و دلکش است!

گرِگ ملول تنگ دلم ضّجه می  کشد!
او خاطرش ز مردم گرگی مشّوش است!

انتشارات جاویدان به تازگی کتاب های صادق چوبک را 
با چاپ جدید منتشر و راهی بازار نشر کرده است. این ناشر 
انتشار چاپ جدید آثار وی را به مناسبت سالروز تولد این نویسنده 

انجام داده است.
که  کتاب های »انتری  چهارم  چاپ  این ترتیب،  به 
لوطیش مرده بود«  با ۱۱6 صفحه و قیمت ۱۱ هزار تومان،  
و  تومان  هزار   ۱3 قیمت  و  صفحه   ۱36 آخر«  با  »چراغ 
»خیمه شب بازی« با 96 صفحه و قیمت 9 هزار تومان توسط 

این ناشر منتشر و عرضه شده اند.
انتشارات جاویدان همچنین چاپ جدید دو کتاب  »روز 
و   تومان  هزار   ۱6 قیمت  و  صفحه   ۱66 با  قبر«  را  اول 
»تنگسیر«  با ۲36 صفحه و قیمت ۲4 هزار تومان عرضه 

کرده است.
۵ کتاب نامبرده با حروفچینی جدید و طراحی جلد جدید 
منتشر شده اند و قرار بود »سنگ صبور«  هم به عنون ششمین 
جلد از مجموعه آثار صادق چوبک، کنار آن ها منتشر شود که 
به دلیل بروز مشکل و داشتن موارد ممیزی منتشر نشده است.

آثار صادق چوبك با چاپ جدید عرضه شد

معاون جهاد دانشـگاهی 
ز  ا ی  ر بسـیا  : یـد می گو
حـوزه  در  کـه  معضالتـی 
اجتماعـی وجود دارد و ایـن که مردم از 
سیاسـت های فرهنگی چندان اسـتقبال 
نمی کننـد، از طریـق کتـاب قابـل حـل 

اسـت.
عیسـی علیـزاده، معـاون فرهنگی 
جهـاد دانشـگاهی در گفت وگویـی بـه 
مناسـبت روز قلـم و سـالروز تأسـیس 
سـازمان انتشـارات جهـاد دانشـگاهی، 
بـه تبییـن اهمیـت و ضـرورت ترویـج 
فرهنـگ کتاب خوانی پرداخـت و یادآور 
 ۱3۵9 سـال  در  شد: جهاددانشـگاهی 
بـا تصویـب در شـورای عالـی انقـالب 
فرهنگی تأسیس شـد. یکی از برنامه ها 
ایـن بـود که بـا تغییراتی کـه در فضای 
کشـور در حـوزه انقـالب و ارزش هـای 
انقـالب بـه وجود آمـد، دانشـگاه ها هم 
بایـد چـه در حـوزه مدیریتـی، چـه در 
حـوزه فعالیتـی و چـه در حـوزه محتـوا 
 ۱36۰ سـال  از  می کردنـد.  تغییراتـی 
سـازمان انتشـارات نیـز شـروع بـه کار 
کرد. بسـیاری از رشـته ها باید متناسـب 
بـا شـرایط انقـالب تدویـن می شـد و 
و  کتـاب  تولیـد  آن  بـرای  اول  اصـل 

بود. محتـوا 
او افـزود: بـه نظـر مـن در ایـن 
سـازمان  انتشـارات،  سـازمان  سـال ها 
موفقـی بـوده و بیـش از 8 هـزار عنوان 
منتشـر کـرده اسـت. بسـیاری از ایـن 
جوایـز  آن  نویسـنده های  و  کتاب هـا 
متعدد از کتاب سـال جمهوری اسالمی 
دریافـت  دیگـر  جاهـای  از  خیلـی  و 
کرده انـد. ایـن سـازمان همچنین قشـر 
سـمت  بـه  را  دانشـجویان  از  زیـادی 
مطالعـه، انتشـار و انگیـزه بـرای تألیف 

کتـاب سـوق داده اسـت.
معاون فرهنگی جهاد دانشـگاهی 
در ادامه خاطرنشـان کـرد: اما نکته  این 
اسـت کـه آیا مـا در جمهوری اسـالمی 
در کشـورمان در نتیجـه انگیـزه ایجـاد 
کردن بـرای مطالعه کردن کتاب موفق 
بوده ایـم؟ مرکز افکارسـنجی آمـاری را 
درباره شـهرهایی که بیشـترین مطالعه 
را دارنـد، ارائـه کـرده کـه در صـدر آن 
را  مطالعـه  میـزان  باالتریـن  توکیـو، 
داشـت و بعد از آن شـانگهای و بعد هم 
نیویـورك. اگـر واقعـا از حیـث رفتـاری 
خیلـی از این هـا را تحلیـل کنیـد، تمایز 
بین مردم شـهری که کتـاب می خوانند 
و مـردم شـهری که کتـاب نمی خوانند، 

کاماًل مشـخص اسـت.
علیـزاده بیان کرد: شـاید از ابتدای 
انقـالب چه در حوزه نشـر، چه در حوزه 
انتشـارات  و  ناشـران  تعـداد  کیفیـت، 
امـا  باشـیم،  بـوده  موفـق  تخصصـی 
واقعیـت ایـن اسـت کـه نتوانسـتیم به 
جایـگاه اصلـی که می خواهیم، برسـیم.

او افـزود: سـازمان انتشـارات جهاد 
دانشـگاهی در برنامه هـای حمایتی مثل 
کتـاب سـال دانشـجویی بـا یـک دوره 
تأخیـر نسـبت بـه کتاب سـال جمهوری 
اسـالمی، ایـن رویـداد را برگـزار کرده و 
بسـیاری از نوقلمانـی کـه صاحـب آثـار 
بسـیار خوبـی شـدند و حرفـه ای شـدند، 
شروع کارشـان با کتاب سال دانشجویی 
بـوده اسـت. بـا ایـن حـال تا رسـیدن به 
جایـگاه اصلی راه بسـیاری وجـود دارد.

معاون فرهنگی جهاد دانشـگاهی 
بـا اشـاره بـه این کـه شـاکله کار جهاد 
دانشـگاهی و سـازمان انتشـارات جهاد 
و  دانشـجویی  فعالیـت  دانشـگاهی، 
تعامل با بدنه دانشـگاهی کشـور اسـت، 
تصریح کـرد: تقریبـاً تمـام برنامه هایی 
حـال  در  انتشـارات  سـازمان  در  کـه 
انجـام اسـت، در همیـن راسـتا اسـت. 
یکـی از کارهـا، برنامـه پایان نامه سـال 
دانشجویی اسـت. لذا موضوع پایان نامه 
سـال دانشـجویی در راسـتای ترویـج 
موضـوع کتاب خوانـی اسـت. سـازمان 
چـه بـا برنامه هایـی کـه در ایـن حـوزه 
برگـزار می کنـد و چـه با مسـابقاتی که 
برگزار می شـود و چه بـا برنامه های که 
مثـاًل در مـورد نقد و بررسـی، تحلیل و 
رونمایـی کتـاب انجام می شـود، در این 

راسـتا عمـل می کند.
علیـزاده سـپس بیـان کـرد: ایـن 
را نیـز اضافـه کنـم کـه ما یک شـبکه 
تشـکیالتی منسـجم در حـوزه کتـاب 
داریـم؛ یعنـی در تمامـی معاونت هـای 

فرهنگی سراسـر کشور سـازمانی تحت 
عنـوان انتشـارات دارنـد و حـوزه نشـر 

بـرای آنهـا اهمیـت دارد.
او گفـت: از قضـا تنها مجموعه ای 
دانشـجویان،  بـر  عـالوه  آن  در  کـه 
ارتبـاط با اسـاتید را نیز داریم، سـازمان 
انتشـارات اسـت. عمده فعالیت هایی که 
در معاونـت فرهنگـی اسـت، بـر مبنای 
دانشـجویان اسـت ولـی تنهـا قسـمتی 
کـه می شـود گفـت در عین ایـن که با 
دانشـجویان در ارتباط اسـت، با اسـاتید 
هـم ارتبـاط تنگاتنگـی دارد، سـازمان 

است. انتشـارات 
معاون فرهنگی جهاد دانشـگاهی 
بـا تأکیـد بـر ضـرورت فرهنگ سـازی 
آمـوزش  و  خانـواده  در  کتـاب  مقولـه 
در  متأسـفانه  داد:  ادامـه  پـرورش،  و 
دانشـگاه ها نیـز بسـیاری از دروس مـا 
جزوه محـور اسـت و اسـتاد بـه جـای 
معرفـی کتـاب و بـه جای این کـه پایه 
را بـر محـور کتاب قرار دهد، به سـمت 

جـزوه مـی رود.
رویـه،  ایـن  از  انتقـاد  ضمـن  او 
خاطرنشـان کـرد: در جایی بیـان کردم 
دوره  بـه  دانشـجویی  می شـود  کـه 
یـک  ولـی  برسـد  عالیـه  تحصیـالت 
تـا  اول  از  را  صفحـه ای   ۵۰۰ کتـاب 
آخـر نخوانـده باشـد؟ یعنی صرفـاً فقط 
واحـد پـاس کـرده اسـت. بـه نظـر من 
ایـن یعنـی عـدم رفاقـت بـا کتـاب؛ در 
حالـی کـه در بسـیاری از کشـورهای 
دیگـر مـردم واقعـاً بـا کتـاب رفاقـت 
دارنـد و احسـاس نیـاز بـه کتـاب دارند 
و مـا نتوانسـتیم ایـن احسـاس نیـاز را 
بـه وجـود بیاوریـم. نظرسـنجی کـه در 
ایـام کرونـا توسـط مرکز افکارسـنجی 
ایـران جهـاد دانشـگاهی  دانشـجویان 
 ۲۵ می دهـد  نشـان  گرفـت،  صـورت 
درصـد مردم مـا کتاب مجـازی مطالعه 
کردند.علیـزاده در پاسـخ بـه پرسشـی 
در  »کتاب نخوانـی«  معضـل  دربـاره 
کشـور، بیـان کـرد: ایـن امـر دالیـل 
معتقدنـد  خیلی هـا  کـه  دارد  بسـیاری 
علـت آن اقتصـاد اسـت. کتـاب باید به 
صورت مناسـب و بسیار ارزان در اختیار 
مـردم قـرار بگیرد. با این حـال، معتقدم 
فرهنگ سـازی بـرای کتـاب هنـوز در 
جامعـه شـکل نگرفتـه و نهادهایـی که 
پیگیر این کار هسـتند، نتوانستند انگیزه 
الزم را ایجـاد کنند. آمـوزش و پرورش 
هنوز نتوانسـته دانش آموزان را به کتاب 

کنـد. عالقه منـد 
او اظهـار کرد: اسـاس تحصیالت 
از  بسـیاری  اسـت.  کتـاب  فرهنـگ  و 
معضالتـی کـه مـا در حـوزه اجتماعـی 
بـا آن مواجه هسـتیم و همین مسـائلی 
کـه اخیـراً بـه وجـود آمـده که مـردم از 
سیاسـت های فرهنگی چندان اسـتقبال 
نمی کننـد، از عـدم آشـنایی با بسـیاری 
از مسـائل اسـت کـه کتـاب می توانـد 
آن را حـل کنـد. بـا ایـن حـال، معتقدم 
نسـل کتابخـوان داریم. کمـاکان خیلی 
از دانشـجویان و جوانـان دهـه هفتـاد و 
هشـتاد هسـتند که عالقه مند به کتابند. 
مجـازی  فضـای  در  متعـدد  صفحـات 
بـا محوریـت کتـاب وجـود دارد. شـاید 
ویژگـی کتاب خوان هـا ایـن اسـت کـه 
جامعه اطرافشـان، جامعه متفاوتی است.

این مسـئول فرهنگی اضافه کرد: 
ممکـن اسـت بـه لحـاظ کمـی بگویم 
تأثیـرات آنهـا کم اسـت ولی بـه لحاظ 
کیفی افراد بسـیار تأثیرگذاری هسـتند. 

در همیـن تهـران برخی از پاتوق ها مثل 
کافی شـاپ ها اساسشـان کتـاب اسـت؛ 
دارنـد،  کتاب خوانـی  جمع هـای  یعنـی 
عنـوان مشـخصی بـرای خـود درنظـر 
گرفته انـد و افـراد جمع می شـوند، کتاب 
می خواننـد و نظراتشـان را به اشـتراك 
می گذارنـد. این هـا بایـد حمایـت شـود 
و شـاید در نظـر گرفتـن سـالیق همـه 

اقشـار بتواند بسـیار مؤثر باشـد.
او همچنیـن گفـت: آمـار حاکـی 
از آن اسـت کـه عمـده حـوزه مطالعات 
نسـل جـوان، پـس از کتـب آموزشـی، 
ادبیـات، رمـان و شـعر اسـت کـه اگـر 
ترویـج پیـدا کنـد بسـیار مؤثـر اسـت. 
یکـی از مشـکالتی کـه در جامعه وجود 
دارد، بحث آسـیب های اجتماعی اسـت. 
اگـر از طریـق ادبیـات، رمان و داسـتان 
و  نوع دوسـتی  تخیـل،  قـوه  بتوانیـم 
همزادپنداری را در جوانان تقویت کنیم، 
بـه نوعـی مشـکالتی کـه مـا از طریق 
تبلیـغ می خواهیـم حلشـان کنیـم، حل 
می شـود. کسـی کـه نتوانـد خـود را در 
هنگام مشـکالت جای دیگری بگذارد، 
هیـچ وقـت نمی توانـد در جهـت رفـع 
مشـکل برآید. این کارها را تخیل انجام 
می دهـد و تخیـل از طریـق مطالعـه و 

خوانـدن بـه وجـود می آید.
معاون فرهنگی جهاد دانشـگاهی 
گفـت: اطراف همین انقـالب کافه های 
بسـیار مناسـبی وجـود دارد که با همین 
شـرایطی کـه داریم، کتاب هـای مطرح 
و پرفروشـی را می گذارنـد کـه بـه نظر 
مـن، حمایـت از آنها می توانـد در رونق 

ایـن موضوع کمـک کند.
ایـن  از  دیگـری  بخـش  در  او 
گفت وگو به مناسـبت سـالروز تأسـیس 
سـازمان انتشـارات جهـاد دانشـگاهی، 
خاطرنشـان کـرد: در وهلـه اول بایـد از 
تمـام دوسـتانی که از ابتـدای راه اندازی 
کنـم.  تشـکر  بودنـد،  مجموعـه  ایـن 
باالخـره مجموعـه ای که بـه این نقطه 
گروهـی  زحمـات  حاصـل  می رسـد، 
اسـت و اگـر مجموعـه ای بـه موفقیـت 
می رسـد بـه ایـن معناسـت کـه تمـام 
اجـزای آن موفـق بـوده که توانسـته به 
ایـن نقطـه برسـد.علیزاده بـا بیـان این 
کـه »واقعـاً در حوزه هایـی موفق بودیم 
و در بخش هایـی هم نه«، تصریح کرد: 
یکـی از مجموعه هـای اقتصادی که در 
حوزه معاونت فرهنگی منجر به کسـب 
انتشـارات  سـازمان  می شـود،  درآمـد 
اسـت. کمتـر مجموعـه ای داریـم کـه 
محصـول تولید کنـد و مخاطب تصمیم 
بگیرد آن را بخرد و بابت آن پول بدهد. 
لـذا بایـد ایـن مجموعه بـا قواعـد بازار 
اداره شـود؛ در عیـن ایـن که باید با یک 
سـری از قواعـد و سیاسـت های جهـاد 
دانشـگاهی نیز هماهنگی داشـته باشد.

این مسـئول فرهنگـی اظهار کرد: 
بـه نظـر مـن بسـیاری از کتاب هـای 
مـا بـه دسـت فـرد عالقه منـد و اهالی 
کتـاب نمی رسـد. ایـن مسـأله نیـاز بـه 
برنامـه درازمـدت دارد. بایـد ایـن حوزه 
تقویـت شـود کـه البته همـکاران ما در 
سـازمان انتشـارات برنامه هایـی بـرای 

ایـن حـوزه دارند.
او افـزود: معتقـدم مـردم کماکان 
دوسـت دارنـد کتـاب کاغـذی بخوانند 
ولی بخش دیجیتال و نشـر الکترونیک، 
سـهمی از بـازار را بـه خـود اختصـاص 
می دهـد و نبایـد از ایـن حـوزه غافـل 
بـود. در ایـن بخـش نیز بـا مراکزی که 

کارهـای دیجیتـال انجـام می دهند، در 
تعامل هسـتیم.

علیـزاده گفـت: شـاید در شـکل 
کتـاب مثـل طـرح جلـد، فونـت، سـایز 
قلـم، صفحه آرایـی و غیـره بایـد تغییـر 
حاصـل شـود زیـرا ایـن مسـائل نیز در 
دنیـا در حـال رشـد اسـت. نکتـه دیگر 
کـه  رشته هاسـت  در  تغییـرات  دربـاره 
رقبـای  و  آمـده  بسـیاری  رشـته های 
جـدی نیـز در ایـن برهه داریـم اما باید 
بـه عمـوم نیز توجه کنیـم و نکته مهم، 
جـذب جوانـان و دانشـجویان اسـت و 
ایـن جـذب صرفـاً در دانشـگاه صورت 
نمی گیـرد. اگـر بـه جـد و دقیـق حوزه 
نشـر را بشناسـیم، می توانیـم وارد ایـن 
حـوزه بشـویم و کارهـای خیلـی خوب 

دهیم. انجـام 
او  بـه اهمیـت ترجمـه در نشـر 
نیـز پرداخـت و بیـان کـرد: بـه نظـر 
مـن، در بسـیاری از حوزه هـا می توانیـم 
بـه حـوزه ترجمـه توجـه کنیـم. هنـوز 
کـه هنـوز اسـت، بایـد در بسـیاری از 
حوزه هـا آثـار فاخـری را کـه در دنیـا 
کار می شـود، ترجمـه کنیـم. ایـن کار 
مخصوصـًا  دارد؛  قـرار  دسـتورکار  در 
آثـاری کـه بـا سیاسـت های فرهنگـی، 
مطالعـات فرهنگـی و کارهـای آمـاری 

در ارتبـاط باشـد.
علیزاده با اشـاره به این که »ورود 
یـک سـری ادبیات بـه حـوزه فرهنگی 
نیـاز بـه ترجمـه دارد«، تأکید کـرد: اگر 
بـا فضـای کتـاب در دنیـا و مؤلفیـن 
نمی توانیـم  نباشـیم،  آشـنا  تأثیرگـذار 
خودمان را در سـطح کتاب و انتشـارات 
فاخـر قـرار بدهیم. این موضـوع هم در 

دسـتور کار است.
او اظهار کرد: سـال گذشته کارهای 
بسـیار خوبی انجـام دادیم و بـاز هم باید 
بـا هماهنگـی و همکاری کـه بین دفتر 
مطالعـات فرهنگـی معاونـت فرهنگـی 
و سـازمان انتشـارات جهـاد دانشـگاهی 
وجـود دارد، ایـن کارهـا در حـال انجـام 
اسـت. واقعیـت این اسـت که همـه این 
اتفاقات باید منجر به خواندن کتاب شـود 
و این، کار یک  نهاد نیسـت. اگر نگوییم 
کـه یـک سـری از نهادهـا بـه لحـاظ 
فرهنگـی در حـال خنثی سـازی کارهای 
نهادهـای دیگر هسـتند، حداقل می توان 
گفـت که موازی کاری صـورت می گیرد.

معـاون فرهنگـی جهـاد دانشـگاهی در 
بخـش دیگـری از اظهاراتـش بـا اشـاره 
بـه عدم رعایـت حقوق معنـوی و برخی 
بی اخالقی هـا، گفـت: بایـد یـک سـری 
سیاسـت هایی وجـود داشـته باشـد کـه 
مکمـل یکدیگـر باشـد کـه ایـن امـر 
بایـد از طریـق شـورای سیاسـت گذاری 

انجـام گیرد.
او در ادامـه بـر اهمیـت درسـت 
خوانـدن تأکیـد و تصریـح کـرد: بایـد 
خـوب  واقعـاً  گذشـته  در  کـه  بگویـم 
می خواندنـد. امـروز اگـر دیوان وحشـی 
بافقی را در اختیار کسـی بگذاریم، شاید 
نتوانـد ۲۰ بیـت را از رو درسـت بخواند.

مسـابقه  بـه  همچنیـن  علیـزاده 
»کتـاب سـه دقیقه ای« که بـرای اولین 
بـار به همت سـازمان انتشـارات برگزار 
شـده اسـت، پرداخت و بیان کـرد: ارائه 
بـرای یـک کتـاب ۵۰۰  سـه دقیقه ای 
صفحـه ای واقعاً کار سـختی اسـت. اگر 
کـه  را  کتاب هایـی  از  یکـی  بخواهـم 
خوانـده ام، در سـه دقیقـه بگویـم، اگـر 
تمریـن نکـرده باشـم قطعـاً امکان پذیر 
ترویـج  در  حرکـت  یـن  ا نیسـت. 

کتاب خوانـی قطعـاً مؤثـر اسـت.
او در این بـاره ادامه داد: اگر کسـی 
کتابـی را خوانده باشـد و بـرای خودش 
مؤثـر بـوده باشـد، بایـد بتوانـد آن را در 
سـه دقیقـه توضیح دهد و فـرد دیگری 
را ترغیـب کنـد که بـرود و آن کتاب را 
بخوانـد. محدودیتـی هـم بـرای کتاب 
وجـود ندارد. شـخصاً خیلی بـه این کار 
عالقـه دارم. تعلق خاطر ویژه ای به این 
برنامـه دارم زیرا بسـیار تأثیرگذار اسـت 
دانشـجویی،  خانوادگـی،  جمع هـای  و 
دوسـتانه و همـکاری می توانـد بـا ایـن 

موضـوع تحـت تأثیر قـرار بگیرد.
کتـاب  کمـاکان  گفـت:  علیـزاده 
اسـت؛  مـن  تفریحـات  از  یکـی  هـم 
گرچـه هنـوز نمی توانـم کتـاب دیجتال 
بخوانـم و بـه خوانـدن کتـاب کاغـذی 

عالقه منـدم. بیشـتر 

بسیاری از معضالت از طریق کتاب قابل حل است

چاپ کتابی درباره سنت حمله سرایی  در ادبیات فارسی
ه  شا مه  هنا شا « ب  کتا
سیدعلی  نوشته  چهر«  خورشید 
مل  شا  ، ی ر نسا ا خو شفی  کا
منظومه های  درباره  پژوهشی 
امام  وصف  در  حیدری  حمله 
نشر  توسط  به تازگی  علی)ع( 
نشر  بازار  راهی  و  منتشر  گویا 

شده است.
سنت  جلوه های  ز  ا یکی 
قصه خوانی و نقل گویی در  زندگی 
منظومه های  نیان،  یرا ا سنتی 
دالوری های  درباره   حماسی 
علی )ع( است که با عنوان عام 

»حمله حیدری« سروده و شنوده می شده اند. کاشفی خوانساری، پژوهشگر 
حماسه های دینی که پیش از این اثر، دو کتاب در زمینه حمله سرایی نوشته، 
در این کتاب ابتدا سیر سرایش حماسه های دینی و علوی را پیش و پس از 
سروده شدن حمله حیدری باذل خراسانی مرور کرده، سپس از منظومه های 

متعدد با نام حمله حیدری یاد کرده است.
 بخش دوم این کتاب به معرفی و نمونه آثار چهار سراینده اصلی و 
بزرگ حمله حیدری، یعنی باذل خراسانی، ابوطالب فندرسکی، آزاد کشمیری 
و راجی کرمانی اختصاص دارد. در این کتاب، همچنین نکات تازه ای درباره 
و  بزرگ  اشتباهات  برخی  و  شده  آشکار  آن  سرایندگان  و  حیدری  حمله 

سوءبرداشت های ادب پژوهان تصحیح شده است.
آرش  مهری،  فاطمه  مهرابی،  محسن  با  این پژوهش  در  خوانساری 

ابوترابی و فاطمه سادات میرصانع همکاری داشته است.
این کتاب با 43۲ صفحه و قیمت ۵۵ هزار تومان منتشر شده است.

سرقت های ادبی مدرن شده است 
به سرقت های  اشاره  با  آرام   احمد 
مدرن می گوید: سارق از عناصر داستانی، 
فضاسازی و زبان هیچ اطالعی ندارد، اما 
سوژه های مختلفی در دسترس اوست که 
آن ها را قیمه قیمه می کند و در جاهای 

مختلف داستانش می گنجاند.
این نویسنده درباره سرقت در آثار 
اظهار  آن  به  رسیدگی  وضعیت  و  ادبی 
تعریف سرقت  کرد: در حال حاضر هم 
ادبی عوض شده، هم شکل آن به تناسب ارزش آثاری که چاپ می شوند، 
تفاوت هایی کرده است. هرچقدر تکنولوژی پیشرفت کند و ما وارد دنیای مجازی 
شویم، می توان خیلی راحت با آثاری که هنوز حتی چاپ نشده اند - مثال یک 
نویسنده اروپایی به بخشی از متن داستانش اشاره کرده باشد - سرقت انجام داد.

او با بیان این که سرقت ها مدرن شده اند گفت: از آن جایی که سینما روزبه روز 
جذاب تر می شود و سریال های تلویزیونی خارجی روزبه روز بیشتر می شوند، هر دو 
سعی می کنند موضوعاتی نو و به روز را به کار ببرند. این روزها سینما و سریال ها در 
دسترس همه هستند و کافی است به اینترنت وارد شویم تا حتی بتوانیم فیلم های 
در حال اکران را هم ببینیم. اما متاسفانه در حیطه فیلم نامه نویسی، داستان و حتی 
نمایش نامه نویسی بارها مشاهده کرده ام که سرقت به نوعی آشکارا صورت می گیرد 
و حتی فرد به خودش زحمت نمی دهد که بگوید فیلم نامه یا نمایش نامه اش را 
بر اساس اثری دیگر نوشته است. هر سارقی خودش را مالک اثری می داند که 
از جای دیگری گرفته و این از معضالت بزرگی است که متاسفانه روزبه روز هم 
بیشتر می شود.آرام با اشاره به شباهت در میان آثار نویسندگان جوان بیان کرد: 
وقتی به آثار اغلب نویسندگان جوان نگاه می کنیم، متوجه می شویم که چقدر 
موضوعات شان به هم شبیه است؛ موضوعاتی که تقریبا در آن ها حتی اصول 

داستان نویسی هم رعایت نشده است.
او افزود: من منکر این نیستم که یک نویسنده از دیگر نویسندگان تاثیر 
بگیرد، حتی آلبر کامو می گوید که نویسندگان خوب کسانی هستند که خوب 
تحت تاثیر یک نویسنده قرار بگیرند و اشاره کامو به کسی است که خالقیت 
دارد، اما ممکن است از فضای کلی یک رمان خوشش بیاید و آن فضا را به 
جغرافیایی که زندگی می کند تعمیم دهد. اما در ممکلت ما که معموال اتفاقاتی 
مثل کالهبرداری زیاد می افتد، این در کارهای فرهنگی هم نمود پیدا کرده است.

این داستان نویس با بیان این که اغلب آدم هایی که از طریق سرقت های 
ادبی خودشان را باال می کشند بعد از مدتی تمام می شوند گفت: این افراد کشش 
الزم را ندارند، چون خالق نیستند، اگر خالق باشند از درون خودشان چیزهایی 
را اقتباس می کنند که مربوط به خودشان است. وقتی اغلب داستان های کوتاه 
نویسندگان جوان را می خوانم متوجه می شوم که از کدام نویسنده اقتباس کرده  و 
آن را گسترش داده و به نحوی مونتاژ کرده اند تا بتوانند داستانی را به ثبت برسانند.

احمد آرام در ادامه اظهار کرد: به این دلیل که سارق ادبی خالقیتی از 
خودش ندارد، از فرم، اتمسفر داستان و مکان ها دقیقا مثل داستانی که از آن 
سرقت می کند، استفاده و همان فضاسازی را تکرار می کند و هیچ چیز جدید را 
وارد کار خودش نمی کند، چون فکر می کند چیزهای جدید و به روز را در یک 

کار خارجی پیدا کرده است.
او سپس به رونویسی و عوض کردن اسم آدم ها در داستان های سرقتی 
اشاره و بیان کرد: این کارها ثمربخش نیست و این نویسندگان از این کار نتیجه 
مطلوب نخواهند گرفت. نویسنده شخصیتی است که روبه روی تاریخ ایستاده و 
تاریخ همیشه درباره او قضاوت می کند، چیزهای خوب و بد را کشف می کند و 
خیلی راحت می تواند مشت طرف را باز کند، اما این آدم ها متاسفانه چون با تاریخ 
آشنا نیستند و تاریخ را خیلی مهم نمی دانند، متوجه این نیستند که تاریخ چشم 
ناظر بر اعمال ما است و این تاریخ است که در فردای ما آثار را تفسیر می کند، 

برخی از آن ها را کنار می گذارد و برخی دیگر را برمی دارد.
آرام در پایان گفت: البته اشاره ای که به جوانان نویسنده داشتم، بعضا در کار 
نویسنده های صاحب نام هم دیده ام. دیده ام که آن ها هم گاه ناخنک های بدی به 

آثار نویسندگان بزرگ اروپایی زده اند.
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معرفی ادبیات نروژ به مخاطبان نوجوان ایرانی
»هرمان« نخستین رمان نوجوانی است 
که شقایق قندهاری از نویسنده ای نروژی به 
واسطه  به  می گوید:  و  کرده  ترجمه  فارسی 
در  دارم،  نروژ  ادبیات  به  که  زیادی  عالقه  
این  از  کتاب  چندین  اخیر  سال های  طول 

کشور را به فارسی ترجمه کردم.
نوجوان  رمان  درباره  قندهاری  شقایق 
»هرمان« توضیح داد: این کتاب نوشته الرس 
سابی کریستنسن، نویسنده نروژی است که 
با ترجمه من و طراحی جلد و صفحه آرایی 
محمدعلی عدیلی برای نخستین بار از سوی 

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده است.
و در طول  دارد  نروژ  ادبیات  به  زیادی  اینکه عالقه  به  اشاره  با  این مترجم 
ادبیات نروژ را به فارسی ترجمه کرده، گفت:  از  سال های اخیر هم چندین کتاب 
خوشبختانه توانستم با ترجمه کتاب هایی مانند »ابرابله«، »داپلر« و »روزهای رخوت« 
نوشته ارلند لو، »دختر رهبر سیرك« نوشته یوستین گوردر و »روزهای سرگشته در 
سکوت« از میریسه لیندستروم، آثاری را از ادبیات نروژ و نویسنده هایی از این کشور 

را به مخاطبان ایرانی معرفی کنم.
قندهاری افزود: در این راستا کتاب »هرمان« نوشته الرس سابی کریستنسن، 
اولین داستانی است که در حوزه ادبیات نوجوان به فارسی ترجمه کرده ام. الرس سابی 
کریستنسن، نویسنده نروژی- دانمارکی این کتاب، متولد ۱9۵3 است و در دانشگاه 
نروژ ادبیات و تاریخ هنر خوانده است. او شعرها و نمایش نامه های متعددی سروده و 
چندین فیلم نامه نیز منتشر کرده است اما بیشتر به عنوان رمان نویس شناخته می شود. 
الرس در ۲4 اکتبر ۲۰۰6، به عنوان فرمانده سلطنتی نروژی سنت اوالو منصوب و 
 Chevalier dans L’ordreدر آوریل ۲۰۰8 از سوی دولت فرانسه به عنوان
des Arts et Lettres  )شوالیه نظم هنر و ادبیات( شناخته شد. در سال ۲۰۱8 
به دلیل نقش تأثیرگذارش در فرهنگ نروژ به او جایزه افتخاری آماندا اهدا شد. او 

همچنین عضو آکادمی زبان و ادبیات نروژ است.
به گفته وی، الرس سابی کریستنسن رمان »هرمان« را در سال ۱988 نوشت 

و این اثر در همان سال برنده  جایزه  منتقدین نروژ در بخش ادبیات شد.
این رمان  اگرچه  داد:  نیز توضیح  درباره درون مایه رمان »هرمان«  قندهاری 
داستانی تلخ و شیرین دارد اما می توان آن را در ادبیات طنز نیز گنجاند. در این داستان، 
هرمان به عنوان شخصیت اصلی داستان، پسر نوجوان ۱۱ ساله ای است که همراه 
با پدر و مادرش زندگی می کند. هرمان پدربزرگ مریضی هم دارد که خیلی به او 
نزدیک و وابسته است. ناگهان یک روز هرمان متوجه می شود که موهایش به شدت 
می ریزد و به همین دلیل بسیار ناراحت می شود و در مدرسه از سوی دانش آموزان 
دیگر مورد اذیت و آزار قرار می  گیرد و قلدری بچه  ها در این دوره سنی را تجربه 
می  کند. اما با مرگ پدربزرگ، هرمان تازه متوجه می شود که موضوعات مهم تری از 
ریزش مو هم وجود دارد و برخی از چیزهایی که از دست می رود، دیگر برنمی گردد.

شقایق قندهاری، مترجم و منتقد ادبی، متولد تهران است. از آثار ترجمه وی 
می توان به کتاب های »فرزندان معجزه«، »عروسک پدر«، »خانه خودمان«، »خواهر 
گشده«، »فراری«، »گریز پا«، »زندگی اسرار آمیز زنبورها«، »خانه مرموز«، »الماس« 
و »قصه های جزیره«)در چهار جلد و با همکاری چیستا یثربی( اشاره کرد. قندهاری 

تاکنون چند جایزه ادبی دریافت کرده است.

کتاب فروشی »کتاب زند« در آستانه تعطیلی  
از  زمزمه   تعطیلی کتاب فروشی »کتاب زند« واقع در خیابان کریمخان زند، 

فضای مجازی به گوش می رسد.
در ادامه روند سریالی تعطیلی کتاب فروشی ها در کشور، که با محدودیت های 
ایجاد شده در ایام کرونا سرعت بی سابقه ای گرفته است، زمزمه های تعطیل شدن 

یک کتاب فروشی با سابقه در خیابان کریمخان زند شنیده می شود.
 ماجرا از این قرار است که کتاب فروشی »کتاب زند« در صفحه اینستاگرامی 
خود ارائه تخفیف 3۰ درصدی را اعالم کرده است و این اقدام به عنوان حراج و در 

مواجهه با فشارهای اقتصادی تعبیر شده است.
بعضی از فعاالن حوزه کتاب در صفحات مجازی خود با بازنشر خبر ارائه تخفیف 
از سوی این کتاب فروشی، نسبت به تعطیلی آن هشدار داد ه اند و از مخاطبان خود 

خواسته اند با حمایت از این کتاب فروشی مانع از تعطیلی آن شوند.
 »کتاب زند« با مدیریت جاللی، حدود چهار سال قبل در خیابان کریمخان زند، 
حدفاصل خیابان ها ماهشهر و خردمند آغاز به کار کرده است. این کتاب فروشی با 6۰ 
متر زیربنا و باتوجه به طراحی فضای داخلی و چیدمان آن، جزو کتاب فروشی های 

مدرن تر تهران محسوب می شود.

نگاهی ویژه بر شرق شناسی و انتقادات 
واردشده بر آن

به  نقد«،  »گاِه  مجله  شماره  سومین 
در  باستان«  ایران  »تاریخ  تحلیل  و  بررسی 
واکاوی  به  و  می پردازد  کشور  نشر  فضای 
باستان شناسی  کشفیات  پدیدارشدن  فرایند 
آن ها  یافته های  بازتاب  و  شرق شناسی  و 
روی  این  از  تاریخ می پردازد.  کتاب های  در 
تاریخ  کتاب های  معتبرترین  و  مهم ترین 
ایران باستان نقد و بررسی می شوند و نگاهی 
سرتاسری به سپهر نشر کشور انداخته خواهد 
شد. »گفتار«، »دیدار«، »نقدوار«، »هشدار« 
این شماره  گوناگون  بخش های  »رهیار«  و 

هستند که هرکدام از زاویه ای ویژه به ایران باستان در آینۀ کتاب ها نگریسته اند.
در »گفتار«، جعفر مرادحاصلی، سردبیر این شماره از »گاه نقد«، به جست وجوی 
سرچشمه های کشفیات باستان شناختی در ایران می پردازد و آنچه را که ایرانیان از 
گذشته و تاریخ خود می دانند ریشه یابی می کند. در ادامه به نسل اول تاریخ پژوهان 
ایرانی می پردازد و نگاهی به تاریخ باستان در عرصه سیاست می اندازد. بخش »دیدار« 
از زاویه نگاه ایران شناسی به دیدار ایران باستان می رود و سه عنوان از کتاب هایی 

را که نگاهی کلی به گذشته ایران انداخته اند مرور می کند.
در بخش »نقدوار« مهم ترین کتاب های چاپ شده نویسندگان ایرانی و خارجی 
در زمینه ایران باستان بررسی و موشکافی می شوند. در این بخش کتاب ها بر پایه 
دوره های تاریخی دسته بندی شده اند و به ترتیب به دوره مادها، هخامنشیان، اسکندر 
مقدونی و سقوط هخامنشیان، دوران اشکانیان، سلسله ساسانیان و در پایان ورود 
اسالم به ایران و سقوط ساسانیان پرداخته می شود. بخش ویژه ای نیز به کورش 
هخامنشی اختصاص دارد که به کتاب های گوناگون پیرامون زندگی و کشورداری 
کورش نگاهی می اندازد. همچنین در قسمت تازه های کتاب، جدیدترین کتاب های 
این حوزه معرفی و بررسی می شوند.بخش »هشدار« گشتی در بازار کتاب ایران می زند 
و ناشران کتاب های تاریخی و زمینه های کاری آنان را تحلیل و بررسی می کند. 
این بخش به درون مایه کتاب های چاپ شده و ناشران آن ها نگاهی ژرف می اندازد 
و سهم مطالب تازه و نو و مطالب کهنه و تکراری را در عرصۀ نشر واکاوی می کند.

در بخش »رهیار« نیز یک بسته پیشنهادی کتاب برای دوست داران تاریخ ایران 
باستان فراهم شده است که موضوعات گوناگونی را پوشش می دهد و به شرق شناسی 

و انتقادات واردشده بر آن نگاهی ویژه دارد.
شماره سوم ماهنامه »گاه نقد« به سردبیری جعفر مرادحاصلی، در ۲۲۰ صفحه 
در مراکز پخش و روزنامه فروشی ها عرضه شده است. همچنین شما می توانید نسخه 
الکترونیک این شماره و شماره  های پیشین ماهنامه »گاه نقد« را از بخش کتابیکای 

نرم افزار روبیکا و نیز نرم افزار طاقچه تهیه کنید.
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»واجد شرایط«  روی صحنه »خانه نمایش دا« 

 » یط ا شر جد  ا و « یش  نما
بر  کزازی  مصطفی  به کارگردانی 
و  آقازاده  آیدین  نوشته   اساس 
تهیه کنندگی تیما قاسمیان از پانزدهم 
اجرای  سالن  در   ۲۰:3۰ ساعت  تیر 

خانه نمایش »دا« روی صحنه خواهد رفت.
آتنا  خدادوست،  سعید  پهلوان،  رضا 
دولت آبادی، حسین عارفی کیا، مریم محمدوند بازیگرانی هستند که در 

این نمایش ایفای نقش می کنند
است: هنرمندی  آمده  نمایش »واجد شرایط«  داستان  در خالصه 
قصد دارد برای خلق اثر جدید خود از رابطه های عاشقانه در زمان های 
مختلف تاریخ الهام بگیرد، شناخت او از گذشته باعث می شود در زندگی 

امروزی خود به مشکل بر بخورد.

حضور سپند امیرسلیمانی در یك مسابقه تلویزیونی

ارسالن  و  امیرسلیمانی  سپند 
قاسمی به مسابقه »77 ساعت« به 

کارگردانی سعید ابوطالب پیوستند.
شوی  رئالیتی  ساعت«   77«
و  تی  ر مها بقه یی  مسا و  ید  جد

و  ها  خالقیت  کشف  برای  ماجراجویانه 
مهارت های جوانان مستعد است.

و  می شود  استودیویی  و  میدانی  های  بخش  شامل  مسابقه  این 
به  پاییز  تا  شد  حواهد  تولید  بزرگ  گروه  یک  توسط  امسال  تابستان 

آنتن برسد.
شرکت کنندگان مسابقه با فراخوان هایی که منتشر شده در حال 
نیز در این مسابقه  نام هستند و در کنار مردم معمولی چهره ها  ثبت 

شرکت خواهند کرد.

موسیقی  خادم  یك  به اسم  »شقایق«  بوستان 
نامگذاری می شود

تولد  از  قرار است یک روز پس 
9۲ سالگی استاد سازنده سازـ  ابراهیم 
بوستان  در  مراسمی  ـ  مهر  قنبری 
شقایق سعادت آباد برگزار شود و عنوان 

پارك از »شقایق« به »شقایق مهر« تغییر 
داده خواهد شد. 

از  یکی  قنبری مهر  ابراهیم  گفت:  خواننده  ـ  جمشیدی  فاضل 
و  فردی  اجتماعی،  هنر، شخصیت  به لحاظ  دنیا  در  گوهرها  نایاب ترین 
برایش  ایشان کاری  انسانی است و تصمیم گرفته شد در زمان حیات 
انجام شود و به همین دلیل روز ۱۱ مرداد، طی مراسمی عنوان بوستان 
شقایق را که به منزل ایشان نزدیک است و هر روز به آنجا رفت و آمد 

دارد به قنبری مهر تغییر خواهد کرد
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

»مالقات« ایرانی در چهار جشنواره بین المللی

بین المللی  ادامه حضورهای  در 
فیلم کوتاه »مالقات« به کارگردانی و 
تهیه کنندگی آزاده موسوی این فیلم 
به چهار جشنواره بین المللی بوداپست 
بین المللی  جشنواره  مجارستان،  در 

سدیسی کورتو فیگاری در ایتالیا، جشنواره 
و  جنوبی  کره  در  سئول  زنان  بین المللی 

جشنواره بین المللی کادوما در ژاپن راه پیدا کرد.
 این فیلم داستان یک زن و فرزندش را روایت می کند که برای 
مالقات شوهرش در زندان آماده می شود و در آن   مهین صدری، مانلی 
لیلی فرهاد پور، افشین هاشمی، وحید نفر، هدیه طاهری، احسان  نفر، 
فیلمبرداری  حدادی  محمد  توسط  و  کرده اند  نقش  ایفای  و...  بیات فر 

شده است.
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محمد حسین زاده

شـناختن عموپورنـگ دیگر پیر و 
جـوان و کـودك و بزرگ نمي شناسـد. 
در  معتبـر  برنـد  یـک  عموپورنـگ 
عمـال  کـه  اسـت  ایـران  تلویزیـون 
برنامـه  سـاخت  پـاي  را  خـود  عمـر 
بـراي کـودکان و نوجوانـان گذاشـته و 
سالهاسـت که بـا موفقیت بـه کار خود 
ادامـه مي دهد چرا کـه دغدغه کودکان 
را دارد و تقریبـا تمـام کارهایـي کـه در 
تمـام این سـال ها سـاخته، بـا موفقیت 
همـراه بوده انـد. ایـن روزهـا مجموعه 
بچه محـل، بـار دیگر با درخشـش او و 
البتـه تیـم خوش فکـر و قدرتمندي که 
دارد، بـه یک برنامـه پرمخاطب تبدیل 
شـده اسـت. چندروز پیش با کارگردان 
نشسـتیم  گفتگـو  بـه  مجموعـه  ایـن 
و حـاال بـا داریـوش فرضایـي همـراه 
شـده ایم تـا بیشـتر دربـاره بچه محـل، 
شـرایط این روزهـاي کاري و همینطور 
تاثیـر کرونـا روي کارهـاي او بدانیم...

از  برخـي  کـه  اسـت  -جالـب 
رسـانه ها بـه کار بچه محـل بـه شـدت 
انتقـاد وارد کرده اند... نظر شـما در ابتدا 

دربـاره ایـن موضـوع چیسـت؟
کـه  هسـتند  خوشـحال  *مـردم 
بـه  و  آمـده  بچه محـل  فصـل جدیـد  
و  باشـیم  کـه  می دهنـد  پیـام  مـن 
برنامه سـازی کنیـم. مـا در ایـن برنامه 
بـرای محیـط  زیسـت بچه هـا، اعتمـاد 
صمیمیـت  خودبـاوری،  نفـس،   بـه 
گفتنـی  حرف هـای  همزیسـتی،  و 
شـخصیت های  از  هرکـدام  داریـم. 
مـا، بـرای بچه هـا و بزرگترهـای مـا 
فانتـزی داشـته اند. ما پیام غیرمسـتقیم 
داده ایـم و ایـن اصـول برنامه سـازی و 
سریال سـازی اسـت. نکنه اي که وجود 
دارد ایـن اسـت کـه برخی ناخواسـته و 
خواسـته، برنامه هـای خـوب تلویزیون 
را وارد جریان هـای خـاص می کننـد به 
خاطر آن اسـت که نگذارند تلویزیون و 

برنامه هـای خوبـش دیـده شـوند.

-هدف شان از این کار چیست؟
*تلویزیـون یعنـی زبـان حکومت 
و هرکسـي می خواهـد زبـان حکومـت 
و  ایـن کالم  تلویزیـون  از  بشـنود،  را 
و  برنامه هـا  دنبـال می کنـد.  را  رفتـار 
سـریال ها بایـد ایـن امـکان را بـرای 
مخاطـب فراهم کنند مردم با تلویزیون 
آشـتی کنند. این نقطه قوت و فراگیری 
تلویزیـون اسـت! برچسـب نفـوذی را 
می زننـد و یـا در نقدهایشـان اینطـور 
دشـمن  چـون  می کننـد  فضاسـازی 
مـا دوسـت نـدارد مخاطـب تلویزیـون 
داخـِل  در  انـگار  برخـی  شـود.  زیـاد 
کشـور، عاشـق و دلباختـه شـبکه های 
ماهـواره ای  هسـتند. دیدیـد کـه برخی 
اوقـات هـم می گویند کسـی تلویزیون 

ایـران را نمی بینـد!

ماننـد  چهره هایـي  از  -اسـتفاده 
محمـد بحرانـي که در سـال هاي اخیر 
بسـیار محبوب بـوده و از صداپیشـگي 
تـا بازیگـري را تجربـه کـرده، بـه چـه 

دلیـل بوده اسـت؟
*از زماني کـه محمـد بحرانـی را 
داسـتان  وارد  عمـه  شـوهر  نقـش  در 
خوبـی  بازتاب هـای  هـم  کرده ایـم 
نمایـش  دنبـال  همیشـه  داشـته ایم. 
و  بچه هـا  و  یـم  بوده ا یی هـا  یبا ز
را  مـا  اینطـور  هـم  خانواده های شـان 
اسـت  ایـن  مهـم  کرده انـد.  قضـاوت 
کـه چیزهـای خـوب را بگوییـم از امید 
و بالندگـی و طـراوت و شـادابی حـرف 
شـخصیت های  از  هرکـدام  بزنیـم. 
داسـتان مـا چـه بلبل خـان و چـه پـدر 
و مـادر پورنـگ در داسـتان همـه بـه 
دنبـال رضایت هسـتند و رضایت یکی 
اسـت کـه  روانشناسـی  از بحث هـای 
زیبایی هـا دیـده شـود. در هـر شـکل 
دربـاره  زیباسـت  باشـیم  قیافـه ای  و 
در  واقعـا  کنیـم.  صحبـت  هرچیـزی 
اسـتقبال  مـردم  می خوانـم  پیامک هـا 

. می کننـد

-درباره موسـیقي برنامـه برایمان 

اینکـه چـرا سـبک  بیشـتر بگوییـد و 
کاري موسـیقي در ایـن مجموعـه بـه 

ایـن شـکل مي باشـد؟
ر  د کـه  ر  نقـد هما *
مناطـق  بـه  شـخصیت پردازی هایمان 
و  لهجه هـا  آن  بـا  کشـور  مختلـف 
گویش هـا پرداختیم در موسـیقی ها هم 
فولکلوریـک یا همان موسـیقی نواحی 
توجه ویژه داشـتیم. مـا نگران محتوای 
نامطلوبـی  موسـیقی های  و  شـعری 
هسـتیم که از طریـق ماهواره و فضای 
مجـازی بـه گـوِش بچه ها می رسـد به 
همین خاطـر اینجا شـعرهای بـا محتوا 
واسـطه  بـه  کـه  گرفتیـم  درنظـر  را 
در  ایرانـی  اصالـت  بـا  موسـیقی های 
جریـان پخـش سـریال پخـش شـوند. 
موسـیقی های مـا جنبـه آمـوزش دارد،  
اکثـرا در مورد محیط زیسـت و خانواده 
جمع مـان  می خوانـم:  مثـال  اسـت. 
جمعـه، خانه های مـان گرمـه! یـا یـک 
را  جامعه سـالم  یکـی  و  خانواده سـالم 
مـن  کشـور  تمـوم  می سـازه،  لبخنـد 
بـه همزیسـتی  اینهـا  خانـواده منـه... 
دارد.  اشـاره  همدلـی  و  مسـالمت آمیز 

کمـاکان  کار  -تصویربـرداري 
دارد؟ ادامـه 

*بلـه، تصویربـرداری  فصـل دوم 
ادامـه دارد، شـوخی نیسـت ضبـط هر 
قسـمت 47 دقیقـه ای بـرای کـودکان 
مفاهیـم  و  پیچیدگـی  هـزاران  کـه 
یـک سـریال  فقـط  مـا  دارد.  پـی  در 
سـرگرم کننده و طنز کودکانه نیسـتیم، 
در کنـار ایـن فضـای شـاد و مفـرح، 
زندگـی،  مهارت هـای  مهـم  مفاهیـم 
مهارت هـای اجتماعی و سـبک زندگی 
می کنیـم.  دنبـال  را  اسـالمی  ایرانـی 
نـوع ارتبـاط انسـان ها، نـوع احتـرام به 
یکدیگـر، قانون شـهروندی و پایبندی 
بـه قانـون، رعایـت حـق همسـایه و 
احتـرام بـه جامعـه با یک فصـل و دوم 
تمـام نمی شـود و همینطـور ایـن رویه 

ادامـه پیـدا خواهـد کرد. 

-شـایعه شـده بود که قرار اسـت 

بـه شـبکه بي بي سـي بپیوندید!؟
امـا  بودنـد  کـرده  اعـالم  *بلـه. 
و  بـوده  مـن  خانـه  همیشـه  اینجـا 
هسـت. همـان موقـع هـم گفتـم مـن 
کشـورم را دوسـت دارم. کودك ایرانی 
مـن  سـرمایه  اصـال  دارم.  دوسـت  را 
همیـن بچه هـای این مملکت  هسـتند. 
از توانـم هرچـه دارم می گـذارم، چـون 
کار کودك را دوسـت دارم. کار کودك 
بایـد در کشـورمان جدی گرفته شـود. 
امثـال مـا بایـد بـا انگیزه بیشـتری کار 
کننـد. مـن کجـا می خواهـم بـروم و 
اینجـا دارم زندگـی می کنـم. من جایی 
دارم زندگـی می کنـم کـه نامش وطن 
اسـت. همینجا بدنیا آمدم و در همینجا 
از دنیـا خواهـم رفـت. مـادری دارم که 
تمـام زندگـی مـن اسـت، دیـدن و در 
کنـار او بـودن را با هیـچ جهانی عوض 
نمی کنـم. ۲۰ سـال بـذری کاشـته ام و 
نهـال و درخـت شـده، ایـن بچه هـا و 
بیننده ها صاحبانش هسـتند. زیر سـایه 
دعـای مـردم کارم را ادامـه می دهـم، 
ایـن قشـنگترین تصویـری اسـت کـه 
بـرای خـودم نگـه داشـته ام. بچه های 
دهـه 7۰ و 8۰ بـا من بزرگ شـده اند و 
دعای خیرشـان پشت سـر راهم است. 
مـن افتخـار می کنم کـه در ایران برای 
کار  ایرانـی  خانواده هـای  و  کـودکان 
گرفتاری هـای  و  دغدغه هـا  می کنـم. 
خودم را دارم اما همه جای دنیا آسـمان 
آبی اسـت اما من وطنم را دوسـت دارم 

و بـه تعلقاتم احترام می گذارم. شـرایط 
سـخت اسـت امـا بـرای همـه سـخت 
اسـت من هـم جزئی از همیـن مردمم 
بایـد بمانـم و برایشـان برنامه سـازی و 
سریال سـازی کنیـم. بهتریـن زندگـی 
برایـم من بـودن در کنار مادرم اسـت، 
همـه زندگـی من مادرم هسـت و همه 
بچه هـای ایـن وطـن آنقـدر بـرای من 
عزیـز هسـتند کـه سـعی می کنـم این 

بچه هـا را از دسـت ندهـم. ایـن بچه ها 
را دوسـت دارم و بـرای ایـن بچه هـا 
وقـت می گذارم. در کرونا برنامه سـازی 
و سریال سـازی کار سـختی اسـت، مـا 
هـم پدر و مـادر و خانـواده داریم. واقعا 
مـی روم  و  می آیـم سـر صحنـه  مـن 
مـادرم تنـش می لرزد. چـرا برخی اینها 
نمی کننـد  توجـه  چـرا  نمی بیننـد؟  را 
یکسـری از آدم هـا خصوصـا کودکان و 

نوجوانـان ما بـه خاطر شـرایط موجود، 
ناراحت و افسـرده شـده اند و باید برای 

شـاد کـردن دل بچه هـا کاری کنیـم.

-چرا ما شـبکه کـودك و امید هم 
راه انداختیـم ولـي نتوانسـتیم در حـوزه 
کـودك و نوجـوان به موفقیت برسـیم؟

ریـم.  ندا فکـر  تـاق  ا *چـون 
داشـته  ساختارشـکنی  نمی خواهیـم 
روش  بـا  کنیـم.  ریسـک  و  باشـیم 
بسـازیم،  سـریال  و  برنامـه  جدیـد 
چـرا می خواهیـم در همـان دهـه 6۰ 
و  آن دهه هـا گذشـته  بمانیـم؟  باقـی 
رودربایسـتی نداریـم االن آن شـیوه ها 
و سـبک های سـاخت برنامه و سـریال 
نمی طلبـد و جایـی نـدارد. شـبکه ها را 
و  نشسـته اند  نفـر  دو  می کنیـم  نـگاه 
بـا هـم گفتگـو می کننـد! چـرا آنقـدر 
بایـد  هسـتند.  خسـته کننده  تاك شـو؟ 
تغییـر بنیادیـن اتفـاق بیفتد و به سـراغ 
فکرهـا و اندیشـه های جدیـد برویم. ما 
جوانـانِ خوش ذوقـی داریم کـه باید به 

آنهـا میـدان بدهیـم. حلقه را بـاز کنید 
آدم هـای مسـتعد وارد شـوند. مـا ایـن 
کار را کردیـم و آدم هـای جدید آوردیم 
و اتفـاق خوب و دلچسـبی رقـم خورد. 
در سـطح کالن هـم ایـن جوان گرایی 

بایـد توسـعه پیـدا کند.

یـن  ا ینـد  مي گو ي  ه ا عـد -
عموپورنگ، آن عموپورنگ همیشـگي 

نیسـت و شـادابي همیشـه را نـدارد!؟
*چـرا ایـن حرف هـا درمی آیـد!؟ 
بـا  ایـن خانـه ام،  فرزنـد  مـن هنـوزم 
هیچ کسـی مشـکلی نـدارم و می گویم 
خانـه مـن اینجاسـت. تمـام روزهـای 
قشـنگ جوانـی ام را اینجـا گذاشـته ام 
و هیچ وقـت راغـب نیسـتم در شـبکه  
نمایش خانگـی و جاهـای دیگر فعالیت 
کنـم. آنقـدر بـه مـن زنـگ می زننـد 
مثـل برخـی از هنرپیشـه ها، تبلیغ کنم 
امـا مـن دنبال ایـن کارها نیسـتم. وارد 
کـه  نمی شـوم  مقوله هایـی  از  خیلـی 
مبالـغ هنگفتی هم پیشـنهاد می شـود. 
می خواهـم عمو پورنگ بچه هـا بمانم، 
این گروه ۲۰ سـال زحمت کشـیده اند و 
داریـم کار می کنیم، این جمله سـخیف 
اسـت کـه به مـا بگویند نفـوذی! من و 
همکارانـم همیشـه بـه فرزنـدان ایـن 
متعهـد  خانواده های شـان  و  مملکـت 

بوده ایـم و هسـتیم.

-صحبت پایاني شما...
*مـن پویش من ماسـک می زنم، 
را در صفحه شـخصی ام راه انداخته ام و 
از مردم خواسـتم که بیشـتر این روزها 
کرونـا و خطراتـش را جـدی بگیرنـد. 
مـن از مردم خواهـش می کنم مواظب 
فرزندان شـان  خصوصـا  و  خودشـان 
باشـند و ماسـک بزننـد! مـن می بینـم 
کـه برخی اهمیت نمی دهند و خبرهای 
بیماری و فوت شـهروندانم را می شنوم 
درد می کشـم، دلم می سـوزد. پستی در 
صفحـه مجـازی ام گذاشـتم کـه مردم 
می زنـم  ماسـک  مـن  پویـش  بـه  را 
دعـوت کـردم. فاصله گـذاری اجتماعی 
موردخطـر  بچه هـا  کنیـد،  رعایـت  را 
قـرار می گیرنـد. تـو را بـه خدا ماسـک 
از  عمـده ای  بخـش  شـنیده ام  بزنیـد. 
کادر درمانـی دچـار مشـکل هسـتند، 
رعایـت نکنیـم و آنهـا بیمـار شـوند و 
خدایـی ناکـرده بـه کرونا مبتال شـوند 
چـه کسـانی می تواننـد از بیمـاران مـا 
نگهـداری کنند. واقعًا بایـد در کنار هم 

ایـن بیمـاری را جـدی بگیریم.

W W W . Y O U T H W O R L D . I R

آگهي  مزایده 
تعداد  فروش  به  نسبت  دارد  درنظر  شهرداري  اين 
شش)6( قطعه زمين باكاربري مسكوني درمنطقه حد فاصل  
طالب آباد وشهرك فاطميه مهدي شهر با عنايت به موافقت 
نامه شماره 4582/1 مورخ 98/11/21 شوراي اسالمي  شهر 
مي شود  ازمتقاضيان درخواست  نمايد  اقدام  مهدي شهر  
اسناد  اخذ  جهت  روز   10 مدت  به  آگهي  درج  ازتاريخ 
مراجعه  شهر  مهدي  شهرداري  دبيرخانه  واحد  به  مزايده 
فرمايند وپس از موعد مقرر به درخواست متقاضيان ترتيب 

اثرداده نخواهد شد.
)هزينه آگهي به عهده برنده مي باشد0(

سید محمد جعفر حسینی -شهردار مهدي شهر

مرکزی - حامد نوروزی :رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: 
افزایش خدمت رسانی به مردم با تعامل و هم افزایی دستگاه های اجرایی میسر 

می شود.
دکتر علی کریمی در جلسه مشترك مدیران صنعت آب و برق استان مرکزی 
با نمایندگان مجلس که در فرمانداری شهرستان محالت برگزار شد، بابیان این 
مطلب افزود: آب وبرق در زندگی انسانها مانند عوامل حیاتی است و زندگی بدون 
آب وبرق قابل تصور وممکن نیست و این امر نشان دهنده اهمیت فعالیت مهم 

و ارزنده صنعت آب و برق است
وی صنعت برق را از زیرساخت  توسعه  صنایع دیگر عنوان کرد و اظهار 
داشت:توجه دو چندان به این صنعت به ویژه در راستای تحقق منویات مقام 

معظم رهبری در سال جهش تولید ضروری است.
دکتر کریمی در این جلسه برتسریع در روند ارائه خدمات برق رسانی و 
آبرسانی به مردم شهید پرور استان مرکزی تاکید کرد و افزود: باید از تمام ظرفیت 
ها و پتانسیل های موجود در راستای افزایش خدمت رسانی به مردم و صیانت از 

منابع انرژی بکار گرفته شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در این جلسه ضمن 
ارائه خالصه ای از وضعیت عملکرد این شرکت، گفت:تامین برق پایدار، مستمر 
و اقتصادی، برآورده کردن انتظارات و نیاز های مردم، خدمت رسانی به موقع و 

پاسخگویی به هنگام در هر پست سازمانی در صنعت برق از جمله وظایف و 
اهداف اصلی این شرکت محسوب می شود.

مهندس اله داد با بیان اینکه مصرف برق در خرداد ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل در استان مرکزی ۱۲درصد افزایش یافته است،افزود: مصرف برق 
در استان مرکزی در روزهای گذشته به اوج خود رسیده وبه مرز 9۰۰ مگاوات 
نزدیک شده است که در صورت ادامه این رو مردم و مسوولین در مدیریت مصرف 

برق ،مشکالت جدی پیش رو خواهد بود.
وی ادامه داد: فرسودگی شبکه برق، کمبود نقدینگی در صنعت برق و اختالف 
چشمگیر نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده انرژی و انشعاب، رشد باالی مصرف ، 
نبود زیر ساخت های شهری و سرقت تجهیزات مهمترین مشکالت پیش روی 
شرکت توزیع برق است که این عوامل در مواردی مانع از خدمات رسانی بهینه 

به شهروندان می شود.
مهندس اله داد افزود: تمام تالش ما در مجموعه شرکت توزیع نیروی برق 
استان و شهرستان ها خدمت مضاعف به مردم شهرها و روستاهای سراسر استان 

جهت تامین برق مطمئن و پایدار است.
وی با اشاره به وضعیت موجود وصول مطالبات ، برق های غیر مجاز و لزوم 
جمع آوری و ساماندهی آن ها عنوان کرد: اجرای این امر نیازمند مساعدت تمام 

مشترکین و دستگاه های اجرایی است

رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی:

صنعت آب و برق پرچم دار خدمت گذاری پایدار به مردم هستند

از جشنواره آنالین تا اکران آنالین
سیروس الوند: سینماي ما متكي به 

سوپراستارها نیست!

روز گذشته اسامي 3 فیلم جدید براي اکران در سینماهاي کشور اعالم 
تمایل  فیلمسازان  رفته رفته  حاال  که  نظر مي رسد  به  ترتیب  بدین  و  شد 
بیشتري براي بازگشت به پرده نقره اي پیدا مي کنند. یکي از فیلم هایي که 
۲ هفته دیگر اکران آن آغاز خواهد شد، فیلم سینمایي آنجا همان ساعت، 
به کارگرداني سیروس الوند مي باشد. جالب است بدانید که سیروس الوند 
این روزها در مقام رئیس هیات انتخاب و داوری جشنواره ملی فیلم کوتاه 
کشف استعداد نیز حضور دارد. جشنواره ای که به دبیری شهرام اسدزاده از 
۱۵ تا 3۰ مرداد به شکل آنالین در دو بخش رقابتی فیلم کوتاه و استعداد 
برتر برگزار خواهد شد. سیروس الوند در گفتگو با دنیاي جوانان درخصوص 
این جشنواره گفت: جشنواره فیلم کوتاه کشف استعداد در دو بخش برگزار 
می شود که در بخش فیلم کوتاه ما به تماشای فیلم های ۵ تا ۱۵ دقیقه 
می نشینیم و از میان آثار دست به انتخاب می زنیم و بخش کشف استعداد 
که اتودهای بازیگری است. این جشنواره توسط بخش خصوصی برگزار 
می شود و هیچ وابستگی به نهاد یا سازمان دولتی ندارد. بیشتر از هر چیز 
برگزاری این جشنواره از این رو مي باشد که سینما را مرده تلقی نکنیم چرا 
که شرایط حال حاضر شرایط خوبی نیست و ما این وظیفه را داریم که 

چراغ سینما را روشن نگه داریم و روحیه مردم را حفظ کنیم.
کارگردان کهنه کار سینماي کشور در پاسخ به این سوال که آیا می توان 
کشف استعدادهای جوان در بازیگری را به منزله ورود چهره های جدید به 
عرصه بازیگری تلقی کرد یا خیر؟ بیان کرد: قرار نیست هر بازیگری که 
از آن خود کند. متاسفانه همه می خواهند  از راه می رسد، نقش اصلی را 
به محض ورود نقش اصلی را بگیرند در حالی که اینگونه نیست. از این جهت 
بله، درهای سینما به روی بازیگران کم تجربه و جدید بسته است، اما برای 
نقش های دیگر اینگونه نیست و شاهد هستیم که چهره های بسیاری به این 
عرصه معرفی شده اند که استعداد دارند و خوش درخشیده اند. بچه هایی که از 
آموزشگاه های هنری یا دانشکده ها خارج می شوند، باید در نقش های کوتاه 
ابتدا کسب تجربه کنند و بعد توقع نقش اصلی را داشته باشند. من در فیلم 
آخرم یعني آنجا همان ساعت، از یکی از شاگردانم دعوت کردم که همپای 
بازیگر اصلی نیز حضور داشته است و 8 بازیگر دیگر فیلم نیز از شاگردانم 
البته عده اي انتخاب بازیگران جدید را  بودند که به سینما معرفی شدند. 
ریسک مي دانند ولي به نظرم برای نقش های فرعی پذیرش بازیگران جوان 
ریسک نیست، ریسک انتخاب بازیگر کم تجربه در نقش اصلی است. طبیعی 
است تهیه کننده و سرمایه گذار متکی به چهره های سرشناس باشند و این 
همیشه نه تنها در سینمای ایران بلکه در دنیا نیز اینگونه بوده است، اما 
بیشتر انتخاب ها نیز توسط کارگردانان انجام می شود. خوشبختانه سینمای 
ما از قید بازیگر سوپراستار و محبوب بیرون آمده و اتکای یک فیلم به 
قصه و ساختارش است و مردم در این سال ها این موضوع را دریافته اند و 
همین عامل نیز موجب شده که فیلم هایی با چند سوپراستار متعدد به دلیل 

نداشتن ساختار مناسب از فروش پایینی برخوردار شده اند.
همینطور  و  خود  جدید  فیلم  اکران  درباره  پایان  در  الوند  سیروس 
فعالیت هاي این روزهاي خود گفت: پیش از بازگشایی سالن های سینمایی 
به اکران اینترنتی فکر کردم، اما از آنجایی که در اکران اینترنتی فیلم ها 
به سرعت قاچاق می شوند و تهیه کننده متحمل ضرر می شود از اکران آن 
منصرف شدم و منتظر هستم شرایط کمی بهتر شود و فیلم را در سینما 
اکران کنم. اکران اینترنتی می تواند در شرایط حال حاضر بسیار مفید باشد 
و اکران اینترنتی کمک خوبی به سینماست و دو فیلم خروج و طال از فروش 
خوبی برخوردار بودند، اما از آنجا که به سرعت فیلم های اکران آنالین قاچاق 
می شوند و شبکه های ماهواره ای نیز فیلم ها را بالفاصله پخش می کنند و 
مردم نیز عادت به تماشای فیلم های نسخه قاچاق کرده اند فروش فیلم ها 
پایین آمد و ضرر این افت فروش شامل تهیه کننده می شود. ما هم فیلم 
را براي اکران عمومي آماده کردیم و از ۲هفته دیگر در سینماهاي کشور 
به نمایش درخواهد آمد. در عین حال فیلمنامه اي به نام رفتم که رفتم، را 
آماده تولید دارم که فعال دست نگه داشته ام تا فیلم قبلی اکران شود و از 

حاصل فروش آن بتوانم دست به ساخت فیلم جدید بزنم.


