
کوچ سوداگران از بازار مسکن
ینکه  ا بر  کید  تا با  جمهور  رییس  ول  ا معاون 
صادرات غیرنفتی به منظور تامین ارز مورد نیاز کشور 
اصلی  اولویت  زایی  اشتغال  و  داخلی  تولید  افزایش  و 
بخش  و  عمومی  دولتی،  دستگاه های  همه  گفت:  است،  اقتصاد 
در  غیرنفتی  صادرات  توسعه  و  موانع  رفع  برای  باید  خصوصی 

۹۹ تالش کنند. سال 

اظهار  کشور،  اقتصادی  شرایط  تبیین  با  جهانگیری  اسحاق 
داشت: برای عبور از شرایط دشوار و خطیر کنونی باید بر رفع موانع 
اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز شویم. تولید و حل مشکالت 

توسعه  امروز  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
خارجی  سیاست  با  ملموس  صورت  به  کشورها  همه  اقتصادی 
و  توسعه  برای  گفت:  است،  خورده  گره  اقتصادی  دیپلماسی  و 

تولیدی  واحدهای  داشتن  نگه  سرپا  نیز  و  گذاری  سرمایه  جذب 
که محصوالت خود را به کشورهای دیگر صادر می کنند، نیازمند 
دیپلماسی اقتصادی فعال هستیم. باید در این مقطع اولویت های 
پیوندهای  که  همسایه  کشورهای  با  ویژه  به  را  خود  ارتباطی 

تقویت کنیم. داریم،  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی، 
صفحه 2

برنامه ریزی برای ارسال نفت سنتزی 
به پاالیشگاه آبادان

معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اجرای برنامه ارسال 
نفت سنتزی به پاالیشگاه های شمالی، این اقدام را دستاورد مدیریت یکپارچه 
میعانات گازی در این شرکت و زمینه ساز افزایش پایداری تولید گاز برشمرد و گفت: 
در گام بعدی، ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه آبادان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

فرخ علیخانی افزود: ارسال نفت سنتزی پارس جنوبی به پاالیشگاه ها برنامه ای است 
که با هدف استفاده بهینه از مازاد میعانات گازی تدوین و با همکاری سازنده میان معاونت 
تولید شرکت ملی نفت ایران و شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب و نفت فالت قاره 
ایران به سرانجام رسیده است.بر اساس این گزارش، دریافت میعانات گازی پارس جنوبی از 
سوی منطقه عملیاتی بهرگان شرکت نفت فالت قاره ایران، ارسال آن به واحد بهره برداری 
مارون 2 و سپس انتقال به پاالیشگاه های شمالی، برای نخستین بار و با هدف مصرف بهینه 

میعانات گازی در صنعت نفت کشور کلید خورده است.
صفحه 3

راهکارهای اجرای دروس عملی 
و کارگاهی دانشگاه ها 

کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی در مورد راهکارهای اجرای 
بستر  کمک  با  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  کارگاهی  و  عملی  دروس 

آموزش های الکترونیکی را اعالم کرد.
توصیه های کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی در مورد راهکارهای اجرای 
آموزش های  بستر  کمک  با  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  کارگاهی  و  عملی  دروس 
الکترونیکی در شرایط خاص حاضر جهت جلوگیری از وقفه جدی در برنامه های آموزشی 

دانشجویان اعالم شد. بخش هایی از توصیه های این کارگروه به شرح زیر است:
گرچه در مورد دروس عملی نمی شود با قاطعیت مشابه دروس نظری گفت که همه 
دروس را می توان در بستر آموزش الکترونیکی اجرا کرد، ولی با جرات می توان گفت که 
حتی با فناوری های و دانش همین امروز هم اغلب دروس عملی و کارگاهی را می توان با 
کیفیتی بسیار خوب بر بستر آموزشهای الکترونیکی پیاده کرد. برای آن دسته هم که اکنون 

امکان پیاده سازی ممکن است نباشد راهکارهای عملیاتی خوبی وجود دارد.
صفحه 2

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اعالم کرد: 

زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزشیاران 
و آموزش دهندگان نهضت

اصالح عمیقی شاخص بورس را تهدید نمی کند
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
شاخص  برای  را  سنگینی  اصالح  نمی توان 
تا  افزود: ممکن است  بورس پیش بینی کرد، 
حدودی از شتاب رشد بازار کاسته شود اما باید 
دید جریان ورودی پول که اکنون توسط سرمایه گذاران 
خرد وارد بازار شده و باعث شتاب در روند افزایشی شده 

است ادامه دار خواهد بود یا خیر.
احمد اشتیاقی افزود: بازار در کانال یک میلیون و 
۵۰۰ هزار واحد در حال اصالح بود که با افزایش تدریجی 

دالر همراه و باعث تغییر مسیر در روند معامالت شد.
قیمت  عبور  به  نسبت  سهام  بازار  داد:  ادامه  وی 
دالر از نرخ ۱۸ هزار تومان در بازار آزاد و ورود به کانال 
قیمتی 22 هزار تومان واکنش مثبت نشان داد و نه تنها 
تن به اصالح نداد بلکه آغاز به روند صعودی پرشتاب کرد.
صفحه 3

معاون توسعه مدیریت ومنابع راهداری استان مرکزی:

ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی و اختصاصی 
درمحورهای استان مرکزی
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تدوین نقشه راه دوره فنی حرفه ای و مهارتی
صفحه 2طی ۳ ماه آینده
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمدحسین 

لطیفي: نظارت 
مسئوالن باید 

نظارات پدرانه 
باشد!

5ورزش
بازگشت

 فردوسی پور
 به فوتبال

 با برنامه ای جدید!

هنگ 7فر

در سال هاي اخير شبكه نمايش خانگي محبوبيت زيادي نزد 
مخاطبان پيدا كرده و هرچند انتقادات زيادي به بسياري از 
سريال هاي اين مديوم مي شود ولي با اين حال شايد افت آثار 
تلويزيوني و سانسور بيش از حد در تلويزيون باعث شده تا 
مخاطب براي ديدن سريال هاي ايراني به سمت شبكه نمايش 

خانگي گرايش پيدا كند و...

عادل فردوسی پور را بعد از ممنوع التصويری اش در تلويزيون 
می شود فقط با صدا دنبال كرد؛ آن هم در يک برنامه با توليد 
البته نه از  محتوای فوتبال خارجی به نام »فوتبال ۱۲۰«؛ 
بلكه از شبكه تقريبا نوپای  شبكه محبوب سوم سيمايش؛ 

ورزش.

عامه پسند  نويسنده های  اين كه  بيان  با  گودرزی  محمدرضا 
جزئی از بدنه ادبيات را تشكيل می دهند، می گويد: چه كارشان 
داريد، بگذاريد بنويسند. اين همه مسائل اقتصادی و بحران 
و دزدی وجود دارد، حاال يک  نفر بيايد از طريق كتاب پول 

دربياورد، چه اشكالی دارد؟

چه اشکالی دارد 
کسی از طریق 

کتاب پول 
دربیاورد؟ 

صادرات غیرنفتی اولویت کشور برای تامین ارز است
خبر

طر 
 س
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چ

سوگل رام

WWW.YOUTHWORLD.IR

 در پی انتشار خبر کمبود اکسیژن مورد 
فوالد  شرکت  اهواز،  های  بیمارستان   نیاز 
آن  تامین  برای  را  خود  آمادگی  خوزستان 

اعالم کرد.
 علی محمدی مدیرعامل شرکت فوالد 
خوزستان با اعالم این خبر افزود: این شرکت 
در راستای عمل به مسئولیت  های اجتماعی، 
مبارزه با ویروس کرونا و نیاز شدید بخش  های 
بیماران  برای  بیمارستان ها  ویژه  مراقبت های 
نیازمند اکسیژن و پیرو مذاکره انجام شده با 
دکتر فرهاد ابول نژادیان رییس دانشگاه علوم 
اکسیژن  تامین  اهواز،  شاپور  جندی  پزشکی 
مورد نیاز بیمارستان  های سطح شهر اهواز را 

بر عهده گرفت.
ویروس  شیوع  دنبال  به  است،  گفتنی 
بر  مبنی  کشوری  مقامات  تایید  و  کرونا 
ز  ا جلوگیری  و  بهداشتی  نکات  رعایت 
اقدام  گسترش آن، شرکت فوالد خوزستان 
کرونا  ویروس  با  مبارزه  کمیته  تشکیل  به 
نمود و با احداث خط تولید ماسک تنفسی و 
گان بهداشتی و همچنین هماهنگی با ستاد 
بحران در استانداری خوزستان بیش از ۱۸۰ 
میلیارد ریال جهت پیشگیری از شیوع ویروس 

کرونا تاکنون کمک رسانی نموده است

اعالم آمادگی شرکت فوالد خوزستان 
برای تامین اکسیژن مورد نیاز بیمارستان  های اهواز

آگهي فراخوان 
 مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی 

نوبت اول
شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان درنظر دارد خرید، حمل و بار اندازي 4428 متر لوله فوالدي 52st  به قطر 400 میلیمتر 3456 
متر لوله فوالدي 52st به قطر 500 میلیمتر جهت خط انتقال آب سد چلوگهره با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي  به 

پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید .
 لذا از شرکتهای داراي صالحیت الزم دعوت مي شود از تاریخ درج  این آگهی حداکثر تا مورخ  ۹۹/۰4/2۵   ضمن اعالم آمادگی کتبی ، جهت دریافت اسناد ارزیابی 

کیفی و اسناد مناقصه به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند .
دستگاه مناقصه گزار: شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

شرح مختصر عملیات : خرید، حمل و بار اندازي 442۸ متر لوله فوالدي ۵2st  به قطر 4۰۰ میلیمتر 34۵6 متر لوله فوالدي ۵2st به قطر ۵۰۰ میلیمتر جهت 
خط انتقال آب سد چلوگهره

محل اجراي پروژه : استان هرمزگان، شهرستان حاجی آباد
مدت زمان اجراي کار  : 4 ماه

برآورد هزینه اجرا کار : براساس قیمت پیشنهادی فروشنده
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 2.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال است که باید به صورت  ضمانت نامه بانکي و یا واریز وجه نقد، همراه با سایر اسناد مناقصه در پاکت 
"الف" به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل سه ماه از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و 

عالوه بر آن ضمانت نامه هاي بانکي باید طبق فرم هاي مورد قبول در اسناد مناقصه تنظیم شود. 
تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد ارزیابي کیفي مناقصه گران و اسناد مناقصه: واجدین شرایط مي توانند ضمن واریز مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
به شماره حساب سیبا 4۰۰۱۱۰۱7۰4۰۱۸46۱ بانک مرکزی به نام شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی سامانه یاد شده از تاریخ درج 

این آگهی و حداکثر تا مورخ ۹۹/۰4/2۵   نسبت به خرید و دریافت اسناد ارزیابي و اسناد مناقصه اقدام نمایند.
تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابي کیفي مناقصه گران و اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد ارزیابي و اسناد مناقصه، 
ضروری است ضمن بارگزاری تصویر کلیه مدارک در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰7  ، پاکت اسناد ارزیابی کیفی و 

پاکت الف را به صورت الک و مهر شده به دبیرخانه محرمانه اداره حراست دستگاه مناقصه گزار تحویل و رسید دریافت دارند.
تاریخ بازگشایي پیشنهادات :  پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران رأس ساعت ۱۰  مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ بازگشایی خواهد شد. حضور یک نفر 
نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان با ارائه معرفي نامه معتبر ، در جلسه افتتاح پاکات آزاد است. ) تمامی فرآیند برگزاری مناقصه ، از قبیل افتتاح پاکات ، تعیین 

برنده و عقد قرارداد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت می پذیرد.(
محل تأمین اعتبار : اعتبارات  عمراني 

www.setadiran.ir و www.hrrw.ir و http://iets.mporg.ir   : سایت های منتشر کننده آگهي 
 به پیشنهاد هاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر ، چک شخصي و نظایر آن و یا فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایي که پس 

از مهلت مقرر ارسال شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
روابـط عمومي شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگانشناسه اگهی : ۹۰64۸6

صفحه 3

زهره نوروزپور
پس از پایان جلسه روز یکشنبه مجلس 
نامیمون برای سیاست  اتفاقات  بازتاب  ، موج 
رسانه های  در  خارجی کشور، پشت سر هم 
خبری جهان با این مضمون مخابره شد:« فشار 

حداکثری امریکا جواب داده است. “
اتفاقات مجلس و بی مهری های نمایندگان 
نسبت به وزیر خارجه جمهوری اسالمی، آب 
در آسیاب دشمن بود و ای کاش وزیر خارجه 
همانند سخنرانی اش در شورای امنیت با صالبت تر از این سخن می گفت نه 
آنکه برای عده ای که نمی خواهند بشنوند فریاد بزند و از خود دفاع کند. به نظرم 

همان لبخند کافی بود!
مجلس به ظاهر انقالبی، آن روز بحدی خشمگین و ترسناک بودکه اینبار 
مردم به جای پدیده های طبیعی همچون زلزله و صاعقه و ... باید بر این مجلس 

نماز آیات بخوانند که جز وحشت چیز دیگری ندارد. 
ظریف نماینده جمهوری اسالمی ایران در جامعه جهانی است. درست پس 
از سخنرانی تاثیر گذار او در شورای امنیت تندروها به او حمله می برند و او را 
دروغگو خطاب می کنند. آیا این گرا به دشمن نیست؟ دروغگو خواندن ظریف در 
صحن علنی مجلس تیتر یک رسانه های جهان شد. آیا شما به دنبال رفع تحریم 
هستید یا اعمال تحریم؟ آیا وقتی که نماینده نظام جمهوری اسالمی در مجلس 
دروغگو خوانده می شود دشمن به مردم ما رحم خواهد کرد؟ آیا جز این است که 

حنای وزیر خارجه ما در جهان دیگر رنگی نخواهد داشت؟ و تندروهای گرامی از 
تریبون مجلسبه تمام جهان فراخوان می دهند که ما خواهان تحریم هستیم، ما 

خواهان جنگ هستیم؟
ظریف به سراغ شرق می رود می گویند این قرارداد با چینی ها مشکوک 
است ظریف به غرب ناسزا می گوید او را متهم به غربی بودن می کنند. اقایان 

مجلس انقالبی کدام رقص و ساز برای شما مطلوب است؟ 
مجلس انقالبی روز یکشبنه خطابش تنها ظریف نبود پیام آنها به غرب بود؛

پیام اول؛ برجام مرده است
پیام دوم؛ فشار حداکثری پاسخ داده است

پیام سوم؛ در جلسه شورای امنیت برای رفع تحریم ها با ترامپ هم رای 
هستیم؛ چون شکست ظریف و دولت روحانی را می خواهیم؛ چرا که به زعم اقای 
ذوالنور »همه چی را داده ایم« که ظاهرا قرار است در دولت انقالبی پس بگیرند!

پیام چهارم؛ ظریف نماینده جمهوری اسالمی نیست! 
در نهایت گرای مستقیم به دشمن و ادامه تحریم ها و باال رفتن قیمت ارز 
و طال.... رشته های ظریف در سخنرانی شورای امنیت پنبه شد. حمله وقیحانه 
تندروها به ظریف تنها اعتبار نظام را در جهان دیپلماسی زیر سوال برد. و این است 
دستاورد نفوذی ها، سرداری ترور فیزیکی می شود و سرداری دیگر ترور شخصیت 
و اسرائیل هم مشغول است و سرنوشت قطعنامه 223۱ و بازگشت تحریم های 

شورای امنیت از رگ گردن به ما نزدیکتر.... مردم هم در هجوم خرید دالر و ...
در این میان اولین حقوق نجومی نمایندگان هم واریز می شود.... نماز آیات 

را بخوانید.

سرمقاله
وحشت آفرینی در مجلس

از زندانیان و افراد زیر ۶۰ سال تست کرونا گرفته نمی شود
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان در استان اصفهان گفت: بر اساس 
ابالغ دانشگاه علوم پزشکی، از این پس تست و نمونه گیری ویروس کرونا از افراد 
زیر 6۰ سال و همچنین زندانیان گرفته نمی شود و اگر عالئم بیماری داشته باشند، 

فقط به آنان توصیه می شود خود را قرنطینه کنند و ماسک بزنند.
حسن ذبیحی افزود: هم اکنون در اردستان بیش از ۱۰۰ بیمار مبتال به بیماری 
کووید۱۹ در منزل قرنطینه هستند. شبکه بهداشت در حد تعهدنامه و توصیه در 
یا  الزام و  از منازل خود خارج شوند. هیچ گونه  افراد عمل می کند که  این  مورد 
را  درمان  بهداشت  شبکه  بهداشتی  توصیه های  که  افراد  این  با  قانونی  برخورد 

رعایت نکنند وجود ندارد.

میثاقی شبکه3 را کنترات برداشته؟
تعیین می کند، خودش  راه  نقشه  را جلو می برد، خودش  خودش مسابقات 
تحمل همین  به  ناچار  هم  مردم  و  می کند  را  دوشنبه های خودش  برنامه  تبلیغ 

یک قاب تکراری هستند.
هر ساعت از شبانه روز که شبکه3 را بگیرید، احتمال قابل توجهی وجود دارد 
که با تصویر محمدحسین میثاقی روبه رو شوید. نه اینکه این بنده خدا مجری بدی 
لینه  کر هم  اگر گری  اما حتی  نداریم،  به حاشیه های معروفش هم کاری  باشد، 

این همه در معرض دید مخاطب باشد، باالخره ارزش و جذابیتش را از دست خواهد داد.
این وسط یک نکته مهم در مورد میثاقی این است که او به طور همزمان اجرای برنامه 
پخش زنده مسابقات لیگ و نیز برنامه کارشناسی هفتگی )همان۹۰ سابق!( را برعهده دارد؛ 

چیزی که پیش از این بی سابقه بوده است.
شما کی دیده بودید عادل عالوه بر اجرای ۹۰ یا گزارش مسابقات، در استودیو بنشیند 
و برنامه پخش زنده را هم اجرا کند؟ این برنامه همیشه یک بخش مجزا با تهیه کننده و 
مجری جداگانه داشته است. به عنوان مثال مدت ها جواد خیابانی یا پیمان یوسفی این برنامه 
را اجرا می کردند و بعضا حتی همان جا کارشناسی فنی و داوری هم صورت می گرفت. االن 

اما همه اوت شده اند و همه  چیز از صفر تا صد به خود میثاقی سپرده شده است.
خودش مسابقات را جلو می برد، خودش نقشه راه تعیین می کند، خودش تبلیغ برنامه 
دوشنبه های خودش را می کند و مردم هم ناچار به تحمل همین یک قاب تکراری هستند.

قطع بدون مجوز درختان باعث برکناری شهردار شد
قطع بدون مجوز درختان خیابان فلسطین به برکناری شهردار متخلف ختم شد.

خیابان فلسطین یکی از خیابان های قدیمی تهران است که در ماه های اخیر قطع 
درختان بالی جان آن  شد. هفتم  تیرماه بود که خبر قطع چندین اصله درخت در خیابان 
فلسطین شمالی به سمت انقالب از سوی ساکنان محله اطالع رسانی شد و خواستار رسیدگی 

و برخورد با عامل وقوع حادثه شدند.

22۰ سالن سینما در کشور در دست ساخت است
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور سینمایی گفت: 22۰ سالن سینما در کشور 
با مشارکت بخش خصوصی در دست ساخت است که بخشی امسال و بخش دیگری در 

سال های بعد به بهره برداری می رسد.
از  اصلی  جشنواره های  همزمان  برگزاری  امکان  افزود:  خلیلی  حیدری  رمضانعلی 
جمله جشنواره فیلم کوتاه، سینمای قدر، فیلم فجر و کودک و نوجوان اصفهان در همه 
مراکز استان ها فراهم شده است همچنین زمینه اکران آثار منتخب فیلم ویژه کودک و 

نوجوان فراهم می شود.
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کمیسیون اقتصادی مجلس به مشکالت اقتصادی مردم وارد می شود
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به برنامه های 
را  اهمیتی  حائز  برنامه های  این کمیسیون  تاکید کرد که  متبوع خود  کمیسیون 
جهت ورود جدی به موضوع مشکالت اقتصادی مردم را مورد توجه قرار می دهد.

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  اولویت های  درباره  کوهبنانی  شریعتی  عفت 
شورای اسالمی گفت: امروز مهم ترین مساله ای که باید در حوزه تقنین و نظارت 
بر حسن اجرای قانون مورد ساماندهی قرار بدهیم امور و مسائل اقتصادی مردم 
است. امروز متاسفانه در جامعه شاهد بحران های اقتصادی هستیم که این بحران ها 
مردم را به تنگ آورده و زندگی ها را در امور اقتصادی سخت و طاقت فرسا کرده 
و موجب شده همه نگران باشند.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: 
بنابراین کمیسیون اقتصادی با رایزنی ها و مشورت هایی که انجام می دهد چه در 
مجلس شورای اسالمی و همچنین در حوزه نظارت بر حسن اجرای قوانین حتما 
در جهت پیشبرد اهداف مناسب اقتصادی و ساماندهی این حوزه برنامه های خاصی 

را در نظر داشته و خواهد داشت.
نماینده زرند و کوهبنان در مجلس افزود: هفته گذشته با رییس بانک مرکزی 
دیدار داشتیم اعضای کمیسیون مسائل اقتصادی مردم را مطرح کردند چرا که آقای 
همتی باید به این مهم توجه الزم را داشته باشند اگرچه پاسخ ها به آن صورت قانع 

کننده نبود ولی به هرحال گفتمانی صورت گرفت.

حقوق ۱۱ میلیون تومانی نمایندگان با قانون خدمات کشوری است
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با انتقاد از حاشیه سازی ها در مورد 
مجلس و خصوصا موضوع اخیر حقوق نمایندگان، گفت: حقوق نمایندگان حدود 
۱۱ میلیون تومان و متناسب با قانون خدمات کشوری است و ودیعه مسکن نیز 

هر ماه از این مبلغ کسر می شود.
احمد امیرآبادی با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده در مورد واریز مبلغ بیش 
از دویست میلیون تومان به حساب نمایندگان گفت: با توجه به اینکه نمایندگان 
شهرستان ها برای چهار سال در تهران اسکان دارند، مبلغی آن هم برای یک بار 
در طول دوره نمایندگی به آنها به صورت تسهیالت پرداخت می شود و در طول 
دوره از حقوق نمایندگی کسر می شود.وی افزود: در مجلس دهم یعنی چهار سال 
پیش 2۵۰ میلیون ودیعه مسکن به نمایندگان تعلق گرفت اما این دوره با وجود 
تورم و افزایش قیمت ها این مبلغ کاهش ۵۰ میلیونی داشت و نمایندگان با این مبلغ 
می توانند منزلی متوسط در نقاط مرکزی شهر بگیرند.نماینده مردم قم در مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: هر نماینده به تناسب تعداد شهرهای حوزه انتخابیه 
باید دفتر پاسخگویی و خدمت داشته باشد. برخی نمایندگان مجبور هستند در پنج 
شهرستان دفتر اجاره کنند و برای گرفتن دفتری در شأن مردم و مراجعان مبلغ 
خاص این کار به آنها تعلق می گیرد که ارتباطی به حقوق ندارد. در مورد حقوق 
نیز مبلغ حقوق حدود ۱۱ میلیون تومان متناسب با قانون خدمات کشوری به آنها 

تعلق می گیرد و ودیعه مسکن نیز هر ماه از این مبلغ کسر می شود.

کاهش آمار موالید موجب شرمساری است
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به کاهش آمار موالید و ازدواج 
ضمن اینکه این کاهش آماری را موجب شرمساری دانست، گفت: در کمیسیون 
فرهنگی مجلس سعی بر این است که مسائل و مشکالت مرتبط با حوزه ازدواج 

و جمعیت مورد پیگیری قرار گیرد.
فرهنگی جامعه که  و  اقتصادی  به معضالت  اشاره  با  یزدی خواه  سیدعلی 
موجبات کاهش آمار ازدواج و موالید را فراهم ساخته است، گفت: بحث جمعیت 
یکی از اولویت های اصلی کمیسیون فرهنگی است. این موضوع با مباحثی همچون 
کمیسیون،  جلسات  در  نیز  آینده  هفته  است.  مرتبط  مسکن  و  اشتغال  ازدواج، 

موضوعات مرتبط با این حوزه را مورد بررسی و گفتمان قرار خواهیم داد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: به هر جهت اکنون آمار تأخیر 
در ازدواج در حال افزایش و آمار موالید ما به شدت در حال کاهش است. برای 
مثال براساس آمارها تا سال ۹۸ کاهش حدود ۱۰۰ هزار موالید را در سال شاهد 
هستیم. طبق این آمار در سال ۹4 و ۹۵ تقریبا یک میلیون و 6۰۰ هزار نوزاد 
داشتیم اما امسال این آمار به حدود یک میلیون و ۱۰۰ و خورده ای هزار کاهش 

داشته است. این موضوع باعث شرمساری است.

صادرات غیرنفتی اولویت کشور برای تامین ارز است
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی به منظور تامین 
ارز مورد نیاز کشور و افزایش تولید داخلی و اشتغال زایی اولویت اصلی اقتصاد 
است، گفت: همه دستگاه های دولتی، عمومی و بخش خصوصی باید برای رفع 

موانع و توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ تالش کنند.
اسحاق جهانگیری با تبیین شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: برای عبور 
از شرایط دشوار و خطیر کنونی باید بر رفع موانع تولید و حل مشکالت اقتصادی 

و معیشتی مردم متمرکز شویم.
همه  اقتصادی  توسعه  امروز  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
کشورها به صورت ملموس با سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی گره خورده 
است، گفت: برای توسعه و جذب سرمایه گذاری و نیز سرپا نگه داشتن واحدهای 
تولیدی که محصوالت خود را به کشورهای دیگر صادر می کنند، نیازمند دیپلماسی 
اقتصادی فعال هستیم. باید در این مقطع اولویت های ارتباطی خود را به ویژه با 
کشورهای همسایه که پیوندهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی داریم، تقویت کنیم.

به کشورهای همسایه و چند کشور  ایران  افزود: ۸۰ درصد صادرات  وی 
بزرگ انجام می شود و در جلساتی که با حضور اعضای ستاد برگزار شد تصمیم 
گرفتیم به منظور افزایش صادرات، بسته حمایتی صادرات را تدوین و ابالغ کردیم 
تا نشان دهیم که در سال ۹۹ چه حمایت هایی در این حوزه انجام خواهیم داد.

جهانگیری با اشاره به هدف گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
صادرات 4۱ میلیارد دالری در سال ۱3۹۹ گفت: این رقم عدد بزرگی است که 
باید همه برای رسیدن به این هدف تالش کنیم. قطعا دستیابی به این رقم نشان 

می دهد که کشور از ظرفیت الزم برای انجام کارهای بزرگ برخوردار است.

فرایند سنجش در آموزش عالی نیاز به تحول دارد
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن برشمردن اولویت ها 
و مشکالت حوزه آموزش در کشور تاکید کرد: در حوزه آموزش عالی، مشکل ما 
ناکارآمدی سیستم سنجش آموزش عالی است، در این سیستم باید تحول ایجاد 

شود به گونه ای که یک کارآمدی مطلوب در آن لحاظ کنیم.
امانقلیچ شادمهر درباره اولویت های آموزشی و پژوهشی کشور که کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی می تواند به آن بپردازد، گفت: این 
موضوع در دو حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی تفکیک می شود؛ یکی از 
مسائل مهم حوزه آموزش در آموزش و پرورش رفع مشکالت منابع انسانی و 
تامین نیروی انسانی است، بزرگترین مشکل این است که این کمبود نیرو چگونه 
باید جبران شود؟تخصیص نامناسب منابع مالی و کسری بودجه مشکل دیگری 
است که رفع آن به یک وزیر توانمند نیاز دارد که به خوبی بتواند در حوزه اعتبارات 

چانه زنی کرده و بتواند این کمبود بودجه را جبران کند.
نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس افزود: موضوعات مهم دیگر توجه 
به وضعیت فضاهای آموزشی کشور، توجه به کیفیت آموزشی، توجه به مسائل 
مرتبط با آموزش فنی حرفه ای و همچنین توجه به آموزش های مورد نیاز جوانان 

و آموزش های مرتبط با کسب و کارهای موجود در کشور است.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد: در حوزه آموزش 
عالی مشکل، ناکارآمدی سیستم سنجش آموزش عالی است، در این سیستم باید 
تحول ایجاد شود به گونه ای که یک کارآمدی مطلوب در آن لحاظ شود، در این 
خصوص ما در حوزه گسترش و شیوع بی رویه مراکز غیرانتفاعی و مراکز آموزش 

عالی مرتبط نیز دچار ضعف هستیم که خود نیازمند توجه است.
تحصیلی  های  مدل  حوزه  در  همچنین  کرد:  اضافه  پایان  در  شادمهر 
باشد  عالی  آموزش  بحث  ترین  مهم  تواند  می  که  بنیان  اقتصاد  دانشگاهی 
با حوزه صنعت برقرار نشود ما در فرایند  ارتباط  این  اگر  انجام نشده و  کاری 
این ها مواردی است که در حوزه آموزش  نیز دچار مشکل می شویم،  شغلی 

باید مورد توجه قرار گیرد.

تدوین نقشه راه دوره فنی حرفه ای و مهارتی طی 3 ماه آینده
و  پژوهش  سازمان  رئیس 
کرد  تأکید  آموزشی  برنامه ریزی 
که طی سه ماه آینده نقشه راه و 
طراحی نوین دوره تحصیلی فنی، 
حرفه ای و مهارتی براساس اسناد باالدستی، 
با رویکرد بومی و مبتنی بر آموزش عمومی 

تدوین می شود.
حسن ملکی اظهار داشت: در ابتدای 
امر باید به طور کلی جغرافیای فعالیت های 
خودمان را عرض کنم تا جایگاه مواردی مثل 
فرهنگ کار و تالش در این جغرافیا مشخص 
شود چرا که بحث فرهنگ کار و تالش در 

این میان اهمیت زیادی دارد.
است  مهمی  موارد  اینها  افزود:  وی 
را در  باید در نظر بگیریم و نسبت آن  که 
پیدا  مهارتی  و  حرفه ای  فنی،  آموزش های 
کنیم و روی آن متمرکز شویم. بخش دیگر 
اینکه در فضای نوینی که آغاز شده و بنده 
سازمان  در  مأموریت  این  مسئول  به عنوان 
حضور پیدا کرده ام با نگاهی کالن قدم های 

مشخص خرد برداریم و پیش برویم.
ملکی با تأکید بر اینکه شرط موفقیت 
نظری،  های  رشته  درسی  برنامه ریزی  در 
از  کار  شروع  کاردانش  و  حرفهای  فنی، 
را  مبنا  و  ریشه  شد:  یادآور  باشد،  می  مبنا 
باید خوب بفهمیم، خوب تحلیل کنیم و از 

ِقَبل آن تحلیل به نتایجی برسیم. اولین قدم 
تدوین ریشه ها است و تا زمانی که از مبانی 
برنمی داریم. را  بعدی  قدم  نشویم  مطمئن 

با آقای بهمنی و دوستانشان پیمان بستیم 
فنی  شاخههای  در  تحول  ایجاد  برای  که 
حرفه ای و کاردانش باید پای خودمان را در 

جای محکمی قرار دهیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره 
به جایگاه آموزشهای مهارتی و فنی، حرفه ای 
و نسبت آن با مبانی اقتصادی کشور و اسناد 
اعتقادی، فلسفی و همچنین مصوبات شورای 
در  گفت:  مهارتی،  و  حرفه ای  فنی،  عالی 

باید  مهارتی  و  حرفه ای  فنی،  آموزش های 
اسناد  در  که  دهیم  قرار  نظر  مد  را  انسانی 
کنیم  ثابت  و  شده  اشاره  آن  به  باالدستی 
وجه تمایز ما با دیگر بخش ها، قبل از هر 

چیز وجه تمایز فلسفی است.
انقالب در  افزود: رهبر معظم   ملکی 
نامگذاری سال های اخیر به مسائل اقتصادی 
تأکید داشتند و بر همین اساس ما نیز باید 
داشته  اجتماعی  مبانی  از  درستی  تحلیل 
باشیم. با همه این مسائل این سوال پیش 
می آید که آیا ممکن است سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی که مدعی فعالیت در 

فنی، حرفه ای و مهارتی هستند گامهایی را 
برای تحول خودشان مشخص نکنند؟ شما 
مسئوالن این بخش باید بگویید مسائل فنی، 
حرفه ای و مهارتی ما چه نسبتی با شرایط 

اقتصادی کشور دارد؟.
برنامه  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
ریزی آموزشی با بیان یک انتقاد شخصی از 
شاخه کاردانش، ادامه داد: این شاخه بسیار 
وجودی  شاخصه  حدی  تا  اما  مهم است 
فنی  به  شبیه  و  داده  دست  از  را  خودش 

حرفه ای ثانی شده است.
ملکی با تأکید بر استفاده از پژوهش ها 
بعدی  برنامهریزیهای  در  ها  فراتحلیل  و 
یادآور شد: معتقدم رویکرد ما در تحول شاخه 
های فنی، حرفه ای و کاردانش باید رویکرد 
مبتنی بر آموزش عمومی باشد. سوالی پیش 
می آید مبنی بر اینکه این رویکرد یعنی چه؟ 
یعنی ما در آموزش و پرورش باید افراد را 
حرفه ای  و  عرصه  در  مهارت آموزی  برای 
شغلی آماده کنیم چراکه ما با سازمان فنی 
و  آموزش  داریم.  ماهوی  تفاوت  حرفه ای 
پرورش در اول تربیت است و بقیه موارد در 
باید از همان  زیر این چتر قرار می گیرند. 
دوره ابتدایی مهارت های پایه ای مربوط به 
فنی، حرفه ای و مهارتی را وارد کتاب های 

درسی کنیم.
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راهکارهای اجرای دروس عملی و کارگاهی دانشگاه ها 
کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی در مورد راهکارهای اجرای دروس 
آموزش های  بستر  با کمک  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  کارگاهی  و  عملی 

الکترونیکی را اعالم کرد.
توصیه های کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی در مورد راهکارهای 
اجرای دروس عملی و کارگاهی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با کمک بستر 
وقفه جدی  از  جلوگیری  در شرایط خاص حاضر جهت  الکترونیکی  آموزش های 
این  از توصیه های  آموزشی دانشجویان اعالم شد. بخش هایی  برنامه های  در 

کارگروه به شرح زیر است:
گرچه در مورد دروس عملی نمی شود با قاطعیت مشابه دروس نظری گفت 
که همه دروس را می توان در بستر آموزش الکترونیکی اجرا کرد، ولی با جرات می 
توان گفت که حتی با فناوری های و دانش همین امروز هم اغلب دروس عملی و 
کارگاهی را می توان با کیفیتی بسیار خوب بر بستر آموزشهای الکترونیکی پیاده 
کرد. برای آن دسته هم که اکنون امکان پیاده سازی ممکن است نباشد راهکارهای 

عملیاتی خوبی وجود دارد.
* دسته بندی دروس عملی

درس های عملی را به طور کلی می توان در دسته های زیر طبقه بندی کرد:
۱- دروس آزمایشگاهی که نرم افزارهای کامپیوتری هستند مثل برنامه نویسی 

یا پردازش های پر سرعت با کامپیوتر های خاص
2- دروس آزمایشگاهی و کارگاهی که کار با تجهیزاتی هستند که یا هم 
اکنون با کامپیوتر برنامه ریزی و کنترل می شوند یا به سادگی امکان اتصال آنها 
به کامپیوتر مهیا است مثل کنترل کننده های قابل برنامه ریزی یا میکرو کنترلرها 

و یا دستگاههای پیشرفته متصل به کامپیوتر
و  الکتریکی  قطعاتی  اتصال  کارگاهی که صرفا  و  آزمایشگاهی  3- دروس 
مکانیکی است که در نهایت با جریان برق فرمان می گیرند مثل کارگاه برق یا 

آزمایشگاههای قطعات الکترونیکی و غیره
4- دروس کارگاهی که نیاز به کار با دستگاهها و تجهیزاتی است که ممکن 
است هیچ المان اتصال کامپیوتری نداشته باشند مثل تراشکاری، جوشکاری، نجاری، 

سفال سازی، تعمیر موتور و آزمایشگاه شیمی و غیره
۵- دروس عملی که نیاز به کار کامل بدنی یا حضور در محیط خاص است 

مثل شنا و وزنه برداری و فوتبال و کالبد شکافی و غیره
6- دروس عملی میدانی مثل کاشت و برداشت در مزارع و باغات

7- دروس کارورزی مثل کارآموزی در صنایع و یا حضور در یک جلسه مشاوره
۸- سایر دروس عملی خاص که در دسته بندی های فوق نگنجند.

* اجرای دوره با حضور فیزیکی فشرده و با تعداد ساعات باالتر
نحوه مدیریت این دسته بندی ها از دروس متفاوت است. اما در ساده ترین 
حالت برای همه این دسته بندیها می توان دوره حضور فیزیکی را فشرده و با تعداد 
ساعات باالتر در روز و حتی در صورت لزوم با تعداد شرکت کننده کمتر اجرا کرد.

به عنوان مثال اگر یک کارگاه برق یا سفال را دانشجو به مدت ده هفته و 
هر هفته دو ساعت در یک روز هفته اجرا می کرده است، می توان آن دوره عملی 
را بصورت ۵ روز فشرده با تعداد ساعت بیشتر در روز اجرا کرد و حتی بدلیل حفظ 
فاصله فیزیکی در چند گروه با تعداد کمتر در تابستان یا فاصله بین دو نیمسال 
تحصیلی اجرا کرد. این تجربه در نزدیک به دو دهه گذشته در دوره های آموزش 

الکترونیکی دانشگاههای کشور بخوبی تجربه شده است.
اساس  بر  الذکر  فوق  بندی های  اغلب دسته  برای  روشهای غیر حضوری 
مدلهای موجود در دنیا و نیز تحوالت فناورانه قطعی آینده تشریح می شود در عین 
حال اگر روش های پیشنهادی زیر در هر موردی مورد پسند نبود یا امکان فنی آن 

نبود، استفاده از روش فشره فوق الذکر توصیه می شود.
* آزمایشگاه مجازی

آزمایشگاه هایی که بر مبنای نرم افزار و شبیه سازی های آموزشی تشکیل 
می شوند را آزمایشگاه مجازی می گویند. در این محیط عالوه بر تصاویر و فیلم 
های دستگاه ها و ابزارهای واقعی، مدلهای شبیه سازی شده دستگاهها و ابزارها 

در دسترس کاربران قرار می گیرد.

 

انفجاِر کارگاه دو کارگر را کشت
پرکردن کپسول های  انگاری در  به دلیل سهل  بخشدار کهریزک گفت: 
اکسیژن در شهر باقرشهر، انفجاری در این کارگاه رخ داد که منجر به فوت دو 

نفر و جراحت سه نفر شد.
امین بابایی افزود: این حادثه ساعت سه و 2۰ دقیقه بامداد روز سه شنبه در 
خیابان توریسم باقرشهر اتفاق افتاد و نیروهای آتش نشانی به سرعت وارد عمل 

شدند و آتش مهار شد.
وی گفت: در کنار این کارگاه مجموعه سایپاپرس قرار دارد که دیوارهای 

این مجموعه تخریب شده و به کارگاه نیز آسیب وارد شده است.

درگیری اوباش با ماموران انتظامی در امیدیه
فرماندار شهرستان امیدیه از درگیری جمعی از اراذل و اوباش این شهرستان 

با ماموران انتظامی خبر داد.
سید مهران رفیعی اظهار داشت: ماموران انتظامی امیدیه با حکم قضایی 
یک فرد شرور و سابقه دار در شهرک یاسر امیدیه را دستگیر کردند که جمعی از 
دوستان وی که از اراذل و اوباش بودند برای فراری دادن این متهم با ماموران 

انتظامی درگیر شدند.
وی اضافه کرد: افراد یاد شده با چوب و سنگ به ماموران انتظامی حمله 
ور شده و ضمن مجروح کردن تعدادی از آنان به خودروهای پلیس و اورژانس 

خساراتی را وارد کرده و متهم را از دست پلیس فراری دادند.
فرماندار امیدیه گفت: ماموران پلیس نیز برای آرام کردن جو منطقه اقدام 
به تیراندازی هوایی کردند که یک نفر از این مهاجمان که در پشت بام یکی 
از منازل بوده و حتی به سمت ماموران سنگ پرانی کرده بود در اثر اصابت تیر 
هوایی سهوی مجروح که به بیمارستان منتقل و هم اکنون تحت درمان قرار دارد.

وی تاکید کرد: ماموران انتظامی با حکم قضایی برای دستگیری فرد متهم 
به شهرک یاسر امیدیه مراجعه کرده بودند ولی متاسفانه ارذل و اوباش ضمن 

مقاومت در برابر حکم قضایی اقدام به ضرب و شتم ماموران کردند.
رفیعی افزود: فرد متهمی که فراری داده شد دارای سوابق کیفری متعدد 

از جمله شرارت و قداره بندی، توزیع مواد مخدر و سایر جرایم است که تحت 
تعقیب بوده است.

غرق شدِن ۴ کودک در رودخانه فصلی
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از غرق شدن چهار کودک در یکی از 

رودخانه های فصلی نیکشهر خبر داد.
مجتبی خالدی گفت: ساعت ۱۹:24 دقیقه روز دوشنبه یک مورد حادثه غرق 
شدگی به سامانه ۱۱۵ سازمان اورژانس کشور اطالع داده که بالفاصله در پی آن 

دو دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شدند.
وی با بیان اینکه محل اعالم شده در نیکشهر، رودخانه روستای دینار کلک 
واقع شده بود اظهار کرد: اولین آمبوالنس در مدت زمان ۸ دقیقه به محل رسید. 
در پی این حادثه دو پسر با سنین هفت سال و دو پسر دیگر با سنین هشت و 
یازده سال داخل رودخانه فصلی غرق شده بودند که توسط نیروهای مردمی از 
آب خارج شدند.سخنگوی سازمان اورژانس کشور تاکید کرد: عملیات احیا قلبی 
و ریوی بر روی این کودکان انجام شد اما متاسفانه این چهار کودک با وجود 

تمام تالش های صورت گرفته جان خود را از دست دادند.

»سیروان« جوان پاوه ای را بلعید
رودخانه  در  نفر  فوت یک  از  پاوه  پزشکی شهرستان  فوریت های  مسئول 

سیروان به دلیل عدم آشنایی با فنون شنا خبر داد.
اسماعیل عزیزی اظهار داشت: متاسفانه یک جوان 2۰ ساله به دلیل آشنا 
تنی در رودخانه سیروان و در محدوده سد  فنون شنا و در حین آب  با  نبودن 

داریان غرق شد.

عامالن آتش سوزِی بوستان نهج البالغه بازداشت شدند
رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی پایتخت از دستگیری سه عامل آتش 
سوزی بوستان نهج البالغه خبر داد و گفت: متهمان ۸۰۰ متر مربع از بوستان 

را به آتش کشاندند.
سرهنگ علی محمدی اظهار داشت : ساعت 7 صبح روز دوشنبه وقوع یک 
فقره آتش سوزی در بوستان نهج البالغه واقع در شمال غرب شهر تهران به 
مرکز فوریت های پلیسی اعالم و بالفاصله تیمی از ماموران کالنتری ۱4۰ باغ 
فیض به همراه عوامل آتش نشانی به محل حادثه اعزام و پس از اطفاء حریق 

به بررسی موضوع پرداختند.
این مقام انتظامی عنوان کرد: به ظن عمدی بودن آتش سوزی ماموران 
اقدام به شناسایی عامل یا عامالن آتش سوزی کردند که در این رابطه دو متهم 

شناسایی و بازداشت شدند.
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گوگل درایو، وان درایو یا DropBox؛ 
کدام یک از این سه سرویس ذخیره سازی ابری 

مناسب هستند؟
هنگامی که قصد دارید فایل های خود را در فضای ابری ذخیره سازی کنید، 
گزینه های زیادی دردسترس قرار دارد. گوگل درایو، وان درایو و DropBox را 
می توان به عنوان محبوب ترین فضاهای ذخیره سازی ابری برای کاربران شخصی 
و سازمان های تجاری معرفی کرد، اما چگونه می توان بهترین سرویس ها را برای 
رفع نیاز کاربران به ذخیره سازی فایل ها تشخیص داد؟ در این مقاله قصد داریم 
مقایسه ای میان این سه فضای ذخیره سازی ابری داشته باشیم تا شما در انتخابتان، 
دچار خطا نشوید.این فضای ذخیره سازی ابری را می توان به عنوان یک روش کامال 
ایده ال و مستقل توصیف کرد که کاربران مختلف می توانند از آن استفاده کنند. 
بد نیست بدانید DropBox نسخه های مختلف دسکتاپ و موبایل را ارائه کرده 
که ادغام آسان با رایانه و تلفن های هوشمند، توانسته از آن یک فضای فوق العاده 

ذخیره سازی ابری بسازد.
گوگل درایو )Google Drive( چیست؟

گوگل درایو را می توان یک راه حل ذخیره سازی ابری دانست که از نزدیک با 
جیمیل و تمام محصوالت گوگل، مرتبط است. با گوگل درایو به تمام برنامه های 
گوگل دسترسی خواهید داشت. حتی می توانید فایل های پاورپوینت را به صورت 
مستقیم در فضای ابری گوگل درایو ویرایش کنید. همچنین سرویس گوگل درایو 
در دسکتاپ هم ارائه شده که به کاربران امکان همگام سازی فایل های مختلف در 

بین رایانه و فضای ابری را می دهد.
وان درایو )OneDrive( چیست؟

وان درایو یک فضای ذخیره سازی ابری بوده که توسط مایکروسافت ایجاد 
شده و به راحتی با سیستم عامل ویندوز و سایر برنامه های مایکروسافت، همگام سازی 
می شود. در حقیقت وان درایو این اجازه را به کاربران می دهد تا بتوانند اسناد و سایر 
فایل های مرتبط با آفیس را به صورت هم زمان، ویرایش یا اشتراک گذاری کنند. 
با اینکه وان درایو برای سیستم عامل iOS دردسترس قرار دارد، اما درحال حاضر 

کاربران لینوکس توانایی استفاده از آن را ندارند.
هزینه ها؛ کدام یک ارزان تر هستند؟

DropBox در مقایسه با سایر سرویس های رقیب، یک نقطه ضعف دارد. 
در حقیقت DropBox هنگام ثبت نام، فقط 2 گیگابایت فضای رایگان را در 
اختیارتان قرار خواهد داد و این در حالی ست که وان درایو، ۵ گیگابایت و گوگل 
 DropBox درایو ۱۵ گیگابایت را ارائه می دهد. البته اگر بتوانید بازاریابی هم برای
انجام دهید، ۵۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی به عنوان هدیه دریافت خواهید کرد، 
اما باید به یک بازاریاب تبدیل شوید.در صورتی که شما نیازمند فضای ذخیره سازی 
بیشتری هستید، باید بدانید که هزینه ذخیره سازی میان DropBox و گوگل 
درایو، مشابه است. بااین حال، وان درایو در مقایسه با دو فضای ذخیره سازی دیگر، 

فضای بیشتری را در ازای مبلغ پرداختی ارائه خواهد کرد.
ارزیابی امنیت سرویس های ابری

هر سه پلتفرم ذخیره سازی ابری توانایی محافظت کامل از فایل های شما 
را دارند، اما وان درایو با گوگل درایو یا DropBox مقایسه می شود. درحالی که 
گوگل درایو و DropBox به ترتیب روی سرورهای خود از فایل های شما با 
رمزگذاری 2۵6Bit AES و ۱2۸Bit محافظت می کنند، وان درایو پس از آپلود 
فایل های شما در سرورهای مایکروسافت، هیچ رمزگذاری فایلی را ارائه نمی دهد، 
مگر آن که دارای اشتراک تجاری باشید.توجه داشته باشید که DropBox و 
گوگل درایو دارای مشکالت امنیتی خاصی نیستند. DropBox پس از بارگذاری، 
فایل های شما را مجددا رمزگذاری کرده و هک شدن را تا حد زیادی غیرمحتمل 
می کند. همچنین تمام فایل های آپلود شده در گوگل درایو هم توسط گوگل قابل 
به  پیرامون حریم خصوصی  اساسی  نگرانی های  مسئله هم  این  و  است  اسکن 
وجود خواهد آورد.انتخاب بهترین سرویس ذخیره سازی ابری مبتنی بر نیازهای 
شما است. در حقیقت شما می توانید به راحتی نیازهای خود را تشخیص دهید و 
براساس آن، بهترین سرویس ها را از نظر امنیت، هزینه و میزان فضای ذخیره سازی 

رایگان انتخاب کنید.

سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
اعالم کرد: با توجه به مجوز صادره وزارت 
زمان  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
برگزاری آزمون استخدامی داخلی آموزشیاران و آموزش 
دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی صبح روز جمعه 
پروتکل های  تمام  رعایت  با   ۱3۹۹ سال  تیرماه   2۰

بهداشتی برگزار خواهد شد.
آزمون  برگزاری  در خصوص  زاده  شاپور محمد 
استخدامی آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی 
گفت: با توجه به مجوز صادره از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، زمان برگزاری آزمون استخدامی 
داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت 
سوادآموزی صبح روز جمعه2۰ تیرماه سال ۱3۹۹ با 
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در ادامه به روند 
برگزاری این آزمون اشاره و اظهار کرد: برگزاری این 
آزمون بر اساس تفاهم نامه وزارت آموزش وپرورش با 
جهاد دانشگاهی و برابر مجوز صادره از سوی ستاد کرونا 

رأس ساعت ۹ صبح جمعه 2۰ تیرماه سال جاری در 
حوزه ای امتحانی تعیین شده در مراکز استان ها و تعدادی 
از شهرستان ها بارعایت کلیه دستورالعمل های ابالغی از 

سوی ستاد کرونا وزارت بهداشت آغاز می شود.
وی با اشاره به روند استخدام آموزش دهندگان 
نهضت سوادآموزی اظهار کرد: مشموالن در این آزمون 
توسط  داخلی که  آزمون  در  قبولی  و  از شرکت  پس 
به  توجه  با  و  برگزار می شود  آموزش وپرورش  وزارت 

نیاز آموزش وپرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات 
خدمت و ظرفیت استخدام اعالمی توسط سازمان اداری 
و استخدامی کشور باید حداقل دوره یک ساله آموزشی 
را در دانشگاه فرهنگیان طی و پس از قبولی در آزمون 
استخدام  به  توسعه  برنامه ششم  پایان  تا  پایان دوره 

آموزش وپرورش درمی آیند.
آمار  بابیان  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
ثبت نام  تعداد  گفت:  آزمون  این  در  شرکت کنندگان 
 شدگان در این آزمون242۰۰ نفر است که در صورت 
کسب نمره حدنصاب ۵۰ درصد جهت دوره یکساله به 

دانشگاه فرهنگیان معرفی می شوند.
بط  ا و ر و  نی  طالع رسا ا مرکز  رش  گزا به 
گذراندن  به  وی  آموزش وپرورش،  وزارت  عمومی 
دانشگاه  در  قبول  شدگان  مهارتی  آموزش های 
پذیرفته  شدگان  کرد:  اظهار  و  اشاره  فرهنگیان 
می شوند  معرفی  فرهنگیان  دانشگاه  به  آزمون  این 
و آموزش های مهارتی را می گذرانند و سپس جذب 

می شوند. آموزش وپرورش 

زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت

مراکز  و  مدارس  مدیرکل 
و  آموزش  وزارت  غیردولتی 
شهریه  اینکه  بیان  با  پرورش 
از  حمایت  سازمان  هماهنگی  با  را  امسال 
حقوق مصرف کننده و تولید کننده و مصوبه 
تاکنون  گفت:  کردیم  تدوین  بازار  تنظیم 
شهریه2۰ هزار مدرسه ابالغ شده و در حال 

تکمیل و اعالم به بقیه مدارس هستیم.
دو  ظرف  اینکه  بیان  با  صالح  سعید 
غیردولتی  مدارس  شهریه  گذشته  هفته 
اظهار  کردیم  ابالغ  شهریه  سامانه  در  را 
کرد: از مردادماه سال گذشته تا کنون 4۸ 
جلسه کارشناسی برگزار شده تا بتوانیم یک 
فرایند دقیق و عادالنه برای تعیین شهریه 

طی کنیم.
با  ا  ر امسال  شهریه  فزود:  ا وی 
هماهنگی سازمان حمایت از حقوق مصرف 
بازار  تولید کننده و مصوبه تنظیم  کننده و 

هزار   2۰ شهریه   تاکنون  کردیم.  تدوین 
مدرسه ابالغ شده و در حال تکمیل و اعالم 

به بقیه مدارس هستیم.
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی 
به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزارت 
با  نسی  ا کنفر ئو ید و ت  جلسا ری  ا گز بر
مدیران مشارکت ها و کارشناس مسئوالن 
غیردولتی استان های سراسر کشور گفت: 
نظارت بر اجرای شهریه و جزئیات آن از 
نوسازی،  مقررات  و  قوانین  رعایت  جمله 
تابستانه،  و  برنامه  فوق  شهریه  وضعیت 
رکنان  کا و  معلمان  یای  ا مز و  حقوق 
از  را  بهداشتی  پروتکل های  و  مدارس 

مدیران خواستار شده ام.
صالح در ادامه از راه اندازی اپلیکشن 
از  اپلیکیشن  این  گفت:  و  داد  خبر  »سام« 
طریق وبسایت مشارکت ها در دسترس قرار 
دارد و امکان خوبی برای اولیاء در انتخاب 

ثبت  و  مدارس  شهریه  از  آگاهی  مدرسه، 
نظرات، پیشنهادات و شکایات فراهم آورده 
است. امکانات دیگری هم به زودی به این 

برنامه اضافه خواهد شد.
همکاری  با  سامانه  این  افزود:  وی 
غیردولتی  موسسان  هماهنگی  شورای 
مورد  خدمات  و  اطالعات  و  شده  طراحی 
نیاز اولیای دانش آموزان و موسسان مدارس 
غیردولتی را در اختیار آنها قرار می دهد که 
مدارس  معرفی  به  می توان  آنها  جمله  از 
غیردولتی نزدیک به محل سکونت، میزان 
شهریه و اخبار هر مدرسه و نظرسنجی و ثبت 

شکایت های مردمی اشاره کرد.
غیردولتی  مراکز  و  مدارس  مدیرکل 
وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره 
به اینکه یکی از دغدغه های اصلی ما حل 
که  چرا  است  مدارس  مشکالت  و  مسائل 
اگر مشکالت و چالشهای آنان مرتفع نشود 

و  آموزش  در  مطلوب  کیفیت  به  قطعا   ،
پرورش نخواهیم رسید، بر ضرورت تحلیل 
تاکید  دولتی  غیر  مراکز  و  مدارس  شهریه 
کرد و گفت: باید به سمت تسهیل و دقیق 
کنیم  تعیین شهریه ها حرکت  فرایند  شدن 
و تمامی عوامل موثر در این راستا را مورد 

بررسی قرار دهیم.
چند  از  ترکیبی  افزود: شهریه،  صالح 
حق التدریس  سرانه  است؛  مختلف  سرانه 
عوامل  و  مدیر  حق الزحمه  سرانه  معلمان، 
اجرایی، سرانه هزینه اجاره بها، کیفیت بخشی 
و موارد مختلف دیگر در مجموع در تعیین 
اقتصادی  وضعیت  در  دارند.  نقش  شهریه 
کشور و شرایط به وجود آمده به دلیل شیوع 
به هیچ وجه  نباید  کرونا موسسان  بیماری 
شرایط و توان مالی مردم را فراموش کنند 
و ارائه آموزش با کیفیت و جلب رضایت مردم 

را در اولویت قرار دهند.

ابالغ شهریه 20 هزار مدرسه غیردولتی

جذب20 هزار فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان در مدارس برای سال تحصیلی آینده
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از جذب 
در  فرهنگیان  دانشگاه  فارغ التحصیل  هزار   2۰

مدارس در سال تحصیلی آینده خبر داد.
شاپور محمدزاده در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل 
آموزش وپرورش استان گیالن با اشاره به مأموریت های متنوع 
بزرگ ترین دستگاه تعلیم و تربیت در تعالی آموزشی کشور 
در  گیالن  استان  آموزش وپرورش  برنامه های  کرد:  اظهار 
راستای سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری، نقشه سند 
تحول بنیادین و همچنین برنامه های وزیر آموزش وپرورش 
در زمان اخذ رأی اعتماد زمینه  ساز تحول شگرف در نظام 

فرهنگی و آموزشی است.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به کمبود 
نیروی انسانی در آموزش وپرورش خاطرنشان کرد: در سال 
تحصیلی آینده 2۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان در 
مدارس کشور جذب می شوند و همچنین 2۵ هزار و3۰۰ نفر 

از همکاران فرهنگی تبدیل وضعیت خواهند شد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به رقم 2 
میلیون و7۰۰ هزار بی سواد در گروه سنی۱۰تا4۹ سال در 
سرشماری سال ۹۵ گفت: با برنامه ریزی ها و اقدامات صورت 
گرفته این رقم به کمتر از یک  میلیون بی سواد در سال ۹۸ 

کاهش  یافته است.
وی با تأکید براینکه شبکه شاد در استان گیالن باید 
جدی گرفته شود، اظهار کرد: شروع سال تحصیلی جدید از 
۱۵شهریور اعالم  شده است. حتی استان ها با وضعیت بهتر نیز 
می توانند 2هفته زودتر واحدهای آموزشی را بازگشایی کنند.

به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
آموزش وپرورش، محمدزاده در پایان با اشاره به ویژگی های 
مدیرکل جدید آموزش وپرورش گیالن اظهار کرد: تجربه و 
تعامل باالی وی در استفاده از ظرفیت های مختلف، آینده 

خوبی را برای آموزش وپرورش استان نوید می دهد. 
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از  رسمی  غیر  آمارهای 
بازار  فروش  و  خرید  وضعیت 
ه  ما تیر ر  د یتخت  پا مسکن 
حاکی از ثبات قیمت ها و خروج متقاضیان 
بازار مسکن در  از  غیرمصرفی )سوداگران( 
تیرماه دارد که بخشی از آن نتیجه اجرای 
است  مسکن  بخش  در  قدیمی  مصوبه  دو 

که سال ها بود روی زمین خاک می خورد.
واژه  کلید  است«،  شده  آرام  »بازار 
بازار مسکن  از وضعیت  ملکی  واسطه های 
مسکن  قیمت  است،  تیرماه  در  پایتخت 
به  را  تندی  افزایشی  شیب  ماه  خرداد  در 
 ۱۱ افزایش  به  منجر  که  بود  گرفته  خود 
درصدی نسبت به اردیبهشت ماه و افزایش 
در سال  مشابه  ماه  به  نسبت  درصدی   42
قبل شد. قیمت اجاره نیز با تبعیت از قیمت 
مسکن، نسبت به تابستان سال قبل حدود 

2۰ درصد افزایش داشت.
تابستانی  ماه  نخستین  حال،  این  با 
امسال با اعالم دو مصوبه مهم مسکنی از 
ستادملی کرونا همراه بود که تنظیم گری در 
بازر اجاره و عرضه و تولید مسکن را نوید 
می داد. بر این اساس، دولت برای نخستین 
بار برای تعیین مبلغ اجاره سقف تعیین کرد 
مصوبه  مسکن  عرضه  برای  همزمان  و 
قدیمی اخذ مالیات از خانه های خالی را وارد 

فاز اجرایی کرد.
هستند  معتقد  مسکن  کارشناسان 
مصوبه اخذ مالیات از خانه های خالی، مسکن 
را از یک کاالی سرمایه ای خارج می کند و 
نمی توانند  سوداگران  و  بازان  سفته  دیگر 
بدون هیچ منعی در این بازار سرمایه گذاری 
کنند؛ همزمان جذابیت بازارهای موازی چون 
بورس می تواند کوچ متقاضیان غیرمصرفی از 
بازار مسکن را به پروسه ای ادامه دار تبدیل 
کند و تا ۱۰ درصد منجر به کاهش قیمت 

مسکن شود.
سوداگران و سفته بازان بازار مسکن 

بازارهای طال،  در  قیمتی  از هر شوک  بعد 
تا  به سراغ خرید مسکن می روند   ... و  ارز 
به زعم خود از تورم جانمانند و سرمایه خود 
را چند برابر کنند؛ اتفاقی که در آخرین ماه 
پاییز سال گذشته در منطقه یک تهران رخ 
را در هر  این منطقه  در  قیمت خانه  و  داد 
متر مربع تا ۵ میلیون تومان افزایش داد اما 
شرایط را در تیرماه امسال با تدبیر دولت به 

سمت دیگری هدایت کرد.
تهران،  غرب  در  ملکی  واسطه  یک 
سقف  تعیین  مصوبه  که  زمانی  از  گفت: 
ابالغ شده  امالکی  بنگاه های  به  بها  اجاره 
است، عالوه بر اینکه روی بازار اجاره تاثیر 
گذاشته، روی بازار خرید و فروش مسکن هم 
اکنون متقاضیان غیر  تاثیر گذاربوده است. 
مصرفی بازار مسکن نمی توانند با این خیال 
که خانه خود را به مبالغ باال اجاره دهند و 
درآمدی چشم گیری داشته باشند اقدام به 
خرید مسکن کنند؛ از طرفی انتظاری که در 
بین مردم برای گرفتن مالیات از خانه های 
و  راحتی  از  است  آمده  وجود  به  خالی 

این  در  مانع  بدون  سرمایه گذاری  آسایش 
حوزه کاسته است.

شمال  در  دیگر  ملکی  واسطه  یک 
کوچه  از  گفت:برخی  ایرنا،  به  پایتخت 
مملو  تهران  یک  مناطق  کوچه های  پس 
است  باال  متراژهای  با  خالی  خانه های  از 
دست  به  مسکن دست  سوداگران  بین  که 
می چرخد و گاهی در سال تا سه بار فروش 
واحدها  این  وقت  هیچ  مالکان  رود.  می 
آسان تر  فروش  برای  و  نمی دهند  اجاره  را 
معموال خالی است. اما االن حدود دو هفته ای 
می شود که از لیست خرید و فروش خارج 
شدند و مالکان آنها این خانه ها را برای اجاره 
یا فایل می کنند و یا دست نگه داشته اند تا 
ببینند مالیات بر خانه های خالی با چه کیفیتی 

اجرایی می شود.
اگر  است  معتقد  ملکی  واسطه  این 
سیاست های مالیاتی به درستی اجرایی شود، 
افزایش  که  تهران  یک  منطقه  در  حداقل 
ماهیانه نرخ ها در آن، روی میانگین قیمتی 
در کل پایتخت تاثیر منفی می گذارد، شاهد 

سوداگری کمتری خواهیم بود.
از طرفی بازار خرید و فروش به بهانه 
درآمدزایی از اجاره امالک در این منطقه با 
مصوبه سقف قیمتی اجاره بها نیز دیگر مثل 

سال های گذشته جذاب نخواهد بود.
»حسام عقبایی« نایب رییس اتحادیه 
اگر  بود:  گفته  تر  پیش  تهران  امالک 
برای  دولت  حمایتی  و  سیاستی  بسته های 
ساماندهی بازار مسکن در ستاد ملی مبارزه 
با کرونا به همین روال تصویب و به مرحله 
اجرا برسد، بازار مسکن را برای سوداگران و 
سفته بازان غیرجذاب خواهد کرد که منجر 
به شکستن حباب قیمت مسکن خواهد شد.

بانک  رسمی  گزارش  دیگر  روز   ۱۵
از نرخ ها  مرکزی و وزارت راه  شهرسازی 
در اولین ماه تابستان ۹۹ منتشر خواهد شد، 
اما نگاهی به وضعیت معامالت مسکن در 
دهد  می  نشان  پایتخت  سطح  بنگاه های 
قیمت ها در تیرماه به ثبات رسیده است و 
فعال خبری از افزایش روزانه قیمت مسکن 

و اجاره نیست.

پیام دکتر صالح آبادی به مناسبت سالگرد تاسیس بانک توسعه صادرات ایران
دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران 
در پیامی به مناسبت ۱۹ تیرماه، بیست و نهمین سالگرد تاسیس این 
بانک را به همکاران، صادرکنندگان و مشتریان این بانک تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران متن پیام 
به شرح زیر است :
»بنام خدا«

مشتریان گرامی، صادرکنندگان عزیز و همکاران تالشگر
در آستانه فرارسیدن بیست و نهمین سال تاسیس بانک توسعه صادرات ایران و در سالی 
که مزین به نام »جهش تولید« است، بر آنیم تا چون سالهای گذشته دوشادوش تالشگران جبهه 

اقتصادی، مسیر عبور از تحریمهای ظالمانه را برای صادرات کشور هموار کنیم.
به صادرکنندگان کاال و خدمات  برای خدمت رسانی  با همتی دو چندان  نیز  امسال 
ایرانی، با بهره گیری از ابزارهای متنوع تامین مالی صادرات در ابعاد داخلی و بین المللی از 
یکسو و با تدوین برنامه های جامع حمایت از تولید و صادرات تحت پوشش نظام اقتصادی و 

بانکی کشور از سوی دیگر ، محکم و موثرتر از گذشته گام برمی داریم.
بی شک یکی از راههای تحقق جهش تولید، صادرات است. نقش بانکها خصوصا بانک 
توسعه صادرات ایران نیز در تحقق این هدف بسیار پررنگ بوده و از طرفی همین ارز حاصل 

از صادرات است که تامین کننده اصلی مواد اولیه بسیاری از کارخانجات کشور خواهد بود.
بنابراین نیل به جهش تولید با حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان پیش نیاز 
رشد پایدار اقتصادی میسر می شود و بانک توسعه صادرات به عنوان نهادی تاثیرگذار در این 
عرصه، با بکارگیری فنآوری های نوین و توانمندی  منابع انسانی خود بیش از پیش یاریگر 
فعاالن اقتصادی خواهد بود.ضمن تبریک سالروز تاسیس بانک، الزم می دانم با ارج نهادن 
بر تالش های همکاران عزیز در واحدهای ستادی و شعب، باردیگر بر لزوم سعی مضاعف این 
مجموعه خدوم تاکید کرده و آمادگی آنان را به منظور ارائه خدمات هرچه مطلوب تر برای 

ترسیم افق روشن صادرات اعالم می نمایم.
علی صالح آبادی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

تست کرونا برای تمام کارکنان گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری 
انجام شد

عمل  راستای  در  گردشگری  بانک  و  گردشگری  مالی  گروه 
به مسئولیت های اجتماعی و به منظور حمایت از سالمتی کارکنان، 
تست رایگان کرونا را برای تمام نیروهای تحت پوشش انجام دادند.

همچنین  گردشگری،  مالی  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
به منظور حفظ سالمت کارکنان، همه روزه عالوه بر توزیع رایگان 
ماسک بین شاغالن بخش های مختلف، مواد ضدعفونی دست ها نیز 

در تمام طبقات گذاشته شده است.
مالی  گروه  های  ساختمان  طبقات  تمام  در  کردن سطوح  دیگر، ضدعفونی  از سوی 

گردشگری و بانک گردشگری به صورت مرتب انجام می شود.
از دیگر اقدامات گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری در زمینه مقابله با ویروس 
کرونا، تست کارکنان و ارباب رجوع توسط دستگاه تب سنج همراه با توزیع رایگان ماسک 
در هنگام ورود به ساختمان ها است که از اسفندماه سال گذشته تاکنون در حال انجام است.

در شعب بانک گردشگری در سراسر کشور نیز مشتریان بانک ها هنگام ورود به شعبه 
با دستگاه تب سنج، تست می شوند و مواد ضدعفونی دست نیز در اختیار آنان قرار می گیرد.

همچنین پزشک معتمد گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری به صورت مستمر 
همه امور پزشکی مرتبط با ویروس کرونا و سالمت کارکنان را به طور مرتب رصد می کند.

این گزارش حاکیست: گروه مالی گردشگری از ابتدای اسفندماه ۹۸ همزمان با شیوع 
ویروس کرونا تاکنون همواره رعایت تمام پروتکل های بهداشتی را در شرکت های تابعه و 

همچنین بانک گردشگری در سراسر کشور به اجرا گذاشته است.

بانک رفاه حامی فعاالن سالمت و درمان ایران زمین
 مدت زمانی است که با شیوع ویروس کرونا، بخش های مختلف 
اقتصادی کشور دچار مشکل شده اند. یکی از موارد مهم تغییرات حاصل 
از کرونا، رابطه بین بانک ها و مشتریان آن ها است. همواره مشتریان 
انتظار دارند که در مواقع بروز بحران، بانک ها به یاری شان بیایند، 
چرا که یکی از ضرورت های بانکداری پاسخ مطلوب به نیازهای روز 
مشتریان است و انعطاف در برنامه ها، طراحی فوری خدمات و بسته های 

اعتباری هم الزمه یک بانک پویا و آینده نگر محسوب می شود. موضوعی که این روزها به 
یک چالش برای بسیاری از مردم و به  ویژه مشتریان شبکه بانکی تبدیل شده، این است که 
بانک ها تا چه اندازه آماده هستند در شرایط شیوع کرونا به مشتریان وفادار خود کمک کنند 

و دست آن ها را بگیرند؟
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری دنیای بانک، حمایت 
از مشاغل و فعاالن آسیب دیده از ویروس کرونا در حالی به یکی از محورهای اعتباری شبکه 
از  بر اجرای طرح های حمایتی خود  بانک رفاه کارگران عالوه  بانکی کشور تبدیل شده که 
مشاغل آسیب  دیده از کرونا، یک گام بلند و متفاوت برای حمایت از سربازان جبهه سالمت 
کشور برداشته است. گامی مهم که نشان می دهد این بانک همواره حامی جامعه سالم و شاداب 
ایران، نسبت به پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا بر بسیاری از مشاغل و خدمات مرتبط بر 
حوزه سالمت، پزشکی و حتی معیشت کادر درمانی کشور آگاه بوده و از قبل برنامه حمایتی 

خود را در قالب »طرح جهش مهر سالمت ۹۹« تدارک دیده است.
پایان  تا  که  مهر سالمت ۹۹«  عنوان »جهش  با  کارگران  رفاه  بانک  ابتکاری  طرح 
خرداد سال ۱4۰۰ در تمامی شعب بانک یادشده به اجرا گذاشته  شده، یک هدف روشن در 
راستای مسئولیت اجتماعی و البته ارائه خدمات اعتباری شفاف به فعاالن حوزه سالمت کشور 
را دنبال می کند، چرا که با شیوع ویروس کرونا بسیاری از پزشکان، پرستاران، کادر درمانی، 
مراکز درمانی و بهداشتی مجاهدت بی نظیری از خود به نمایش گذاشتند تا از سالمت مردم 
ارائه  بیرونی عرصه  فشارهای  و  ظالمانه  تحریم های  در شرایطی که  آن  هم  کنند،  صیانت 
دیگر ضربه  روشن  واقعیت  این حال  با  است،  کرده  را سخت تر  درمانی  و  بهداشتی  خدمات 
کرونا به اقتصاد بخش سالمت و بهداشت کشور و معیشت و زندگی فعاالن این عرصه بود 

که نمی توان آن را نادیده گرفت.
مدیران ارشد بانک رفاه کارگران با درک صحیح و شناسایی به  موقع این چالش جدی 
که حتی کسب  وکار و معیشت بسیاری از تالشگران عرصه سالمت کشور را به خطر انداخته 
تنها می تواند  البته  این طرح  زدند.  کلید  را  است، سرانجام طرح جامع جهش مهر سالمت 
بخشی از مجاهدت شبانه روزی سربازان بی ادعا اما پرتالش و زحمتکش جبهه سالمت کشور 
را جبران کند. بر اساس طرح »جهش مهر سالمت ۹۹« بانک رفاه کارگران به جامعه پزشکی 
کشور، اعضای هیأت علمی فاقد پروانه مطب شاغل در مراکز درمانی، پرستاران شاغل در 
مراکز درمانی دارای شماره نظام پرستاری از سازمان نظام پرستاری و هم چنین سایر کارکنان 
شاغل تمام  وقت در مراکز درمانی دارای حساب نزد بانک رفاه و یا مراکزی که نسبت به افتتاح 

حساب اقدام کنند و هم چنین داروخانه ها تسهیالت اعطا می نماید. 
تا پایان خرداد ۱4۰۰ فرصت دارید

در حال حاضر  ابتکاری،  این طرح  قالب  در  کارگران  رفاه  بانک  تسهیالت  نرخ سود 
۱۸ درصد در سال و مدت اجرای آن تا پایان خرداد ماه ۱4۰۰ اعالم  شده و متقاضیان واجد 
شرایط می توانند به  منظور تهیه و تأمین مواد مصرفی، لوازم  یدکی تجهیزات پزشکی، ابزار 
کار و تجهیزات مورد نیاز در محل فعالیت مشموالن طرح، تأمین اموال و خدمات مورد نیاز 
مشموالن طرح و اعضای درجه  یک خانواده )تحت تکفل(، تعمیرات اساسی و بازسازی کامل 
محل فعالیت )مطب(/ واحد مسکونی و خرید محل فعالیت )مطب یا داروخانه( استفاده کنند.

بانک رفاه در کنار مشتریان در برابر کرونا
نگاهی به سیاست های اعتباری و بسته های ویژه تسهیالتی بانک رفاه به ویژه پس از 
فراگیر شدن شیوع ویروس کرونا نشان می دهد که مدیران این بانک پیشتاز و خالق در ارائه 
خدمات به فعاالن عرصه سالمت کشور، نه تنها سیاست های اعتباری و تسهیالتی را به سمت 
حمایت از مشتریان آسیب دیده از کرونا تغییر داده اند، بلکه برای هرکدام از گروه مشتریان خود 
هم  بسته های اعتباری ویژه ای را به اجرا گذاشته اند. در این میان البته افزایش سرمایه بانک 
رفاه هم پشتوانه محکمی برای تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیالت به مشتریان این بانک 
به شمار می رود که باعث خواهد شد سطح رضایت مندی مشتریان از این بانک افزایش یابد.

تامین منابع مالی در بخش مسکن نیازمند بازنگری است
امروز  جلسه  تشریح  به  مجلس  عمران  کمیسیون  سخنگوی 
کمیسیون متبوعش با هدف ساماندهی بازار مسکن با حضور مسئوالن 

مربوطه پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،سیدالبرز حسینی 
با اشاره به نشست امروز کمیسیون عمران مجلس با محوریت تعیین 
تکلیف بازار مسکن، گفت: در این جلسه برخی مسئوالن از حوزه دولت، 
معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن حضور داشتند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه هدف کمیسیون 
عمران مجلس از برگزاری نشست های تخصصی با بدنه دولت تسریع در ساماندهی بازار 

مسکن است، افزود: جلسه امروز سه شنبه ۱7 تیرماه سه ساعت به طول انجامید .
وی با تاکید بر اینکه تا هفته آینده به مجموعه دولت فرصت داده شده طرحی جامع 
برای ساماندهی بازار مسکن به مجلس ارایه کند، تصریح کرد: اگر دولت نتواند در این فرصت 
مقرر طرحی به مجلس ارسال کند نمایندگان وارد بررسی طرح تدوین شده از سوی کمیسیون 
عمران و مرکز پژوهش ها خواهند شد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه دولت 
از اجرای طرح ملی مسکن تا پایان سال جاری خبر داده است، گفت: طبق گزارش وزارت راه 
وشهرسازی دولت تا پایان سال جاری ۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح ساخته و 
تحویل خواهد داد اما این تعداد با توجه به کمبود عرضه در سال های اخیر کفایت نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید فرمولی برای ساماندهی بازار مسکن ارایه کند، افزود: 
بازار مسکن از مهم ترین موضوعاتی است که  تامین مباحث مالی نیز در حوزه ساماندهی 
امروز در جلسه مطرح شد.حسینی با بیان اینکه ماموریت هایی به دستگاه های متولی مسکن 
از سوی کمیسیون عمران مجلس واگذار شده است، تصریح کرد: باید روش تامین مالی طرح 
ساماندهی بازار مسکن شفاف سازی شده و منابع در نظر گرفته شده در این حوزه مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه در این جلسه وزارت راه و شهرسازی مکلف شد 2۵۰ هزار هکتار 
زمین های موجود در اطراف شهرها را با تعامل با وزارت جهاد کشاورزی تعیین تکلیف کرده 
و زمینه ساخت و ساز در آن ها را فراهم کند، افزود: در این جلسه مقرر شد شبکه بانکی نیز 

در این حوزه و برای ادامه کار همکاری الزم را داشته باشد.

برنامه ریزی برای ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه آبادان
معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اجرای برنامه 
ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه های شمالی، این اقدام را دستاورد مدیریت 
یکپارچه میعانات گازی در این شرکت و زمینه ساز افزایش پایداری تولید 
گاز برشمرد و گفت: در گام بعدی، ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه آبادان 

نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
فرخ علیخانی افزود: ارسال نفت سنتزی پارس جنوبی به پاالیشگاه ها 
برنامه ای است که با هدف استفاده بهینه از مازاد میعانات گازی تدوین و با 
همکاری سازنده میان معاونت تولید شرکت ملی نفت ایران و شرکت های 
ملی مناطق نفت خیز جنوب و نفت فالت قاره ایران به سرانجام رسیده است.

بر اساس این گزارش، دریافت میعانات گازی پارس جنوبی از سوی 
منطقه عملیاتی بهرگان شرکت نفت فالت قاره ایران، ارسال آن به واحد 
برای  شمالی،  پاالیشگاه های  به  انتقال  سپس  و   2 مارون  بهره برداری 
نخستین بار و با هدف مصرف بهینه میعانات گازی در صنعت نفت کشور 
کلید خورده است. به این منظور، معاون تولید شرکت ملی نفت ایران با 
همراهی مدیران ارشد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای بررسی 
ظرفیت های مناطق نفت خیز در زمینه ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه های 
کشور، از برخی تأسیسات از جمله تلمبه خانه امیدیه و تلمبه خانه مایل 4۰ 

ماهشهر بازدیدی داشته است.
مطابق اعالم شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، علیخانی در حاشیه 
این بازدید با اشاره به سرانجام رسیدن این کار در کمتر از یک ماه، ابراز 
امیدواری کرده است که چنین اقدامی برای ارسال به پاالیشگاه آبادان 

نیز در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد.
علیخانی در توضیح بیشتر گفت: میعانات گازی پارس جنوبی برای 
مصرف پاالیشگاه های داخلی و پتروشیمی ها توزیع می شود، اما با توجه 
از  یکی  که  می شد  مدیریت  باید  میعانات  مازاد  آنها،  تولیدات  حجم  به 
گزینه ها ترکیب میعانات با نفت خام و تولید نفت سنتزی برای خوراک 
پاالیشگاه ها به ویژه پاالیشگاه اصفهان بود. به این منظور، طی یک ماه 
گذشته نشست های مشترکی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران برگزار و ترکیب نوع نفتی که 

قرار بود خوراک پاالیشگاه ها شود مشخص شد.
وی ادامه داد: در بخش اجرا هم تیمی متشکل از نظارت بر تولید و 
امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
و شرکت نفت فالت قاره ایران تشکیل شد و کار اجرا را به عهده گرفتند 
که مقرر شد سنتز نفت در منطقه بهرگان انجام و از طریق خطوط لوله 

مناطق نفت خیز جنوب به پاالیشگاه اصفهان ارسال شود.
از  بازدید میدانی  ایران، در  به گفته معاون تولید شرکت ملی نفت 
زیرساخت ها و ظرفیت های مناطق نفت خیز جنوب مشخص شد که امکان 
ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه آبادان هم فراهم است و قرار شد این 

برنامه نیز در مدت کوتاهی به سرانجام برسد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:
پاالیشگاه ها  به  سنتزی  نفت  ارسال  ظرفیت  افزایش 

امکان پذیر است
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: امکان افزایش 

ظرفیت دریافت و ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه ها وجود دارد.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، احمد 
محمدی در حاشیه بازدید معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران از برخی 
تأسیسات مناطق نفت خیز، عنوان کرد: بعد از طرح موضوع امکان سنجی 
ارسال نفت سنتزی به سمت مقاصد پاالیشگاهی در ستاد مناطق نفت خیز 
جنوب و شرکت های بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و گچساران، گروه های 

کاری تشکیل و بازدیدهای میدانی و مطالعات الزم انجام شد.
وی افزود: به واسطه وجود زیرساخت ها و شبکه گسترده ای از خطوط 
لوله جریانی به سمت پاالیشگاه ها در مناطق نفت خیز جنوب و با دانش و 
تالش شبانه روزی همکاران این طرح مهم در بازه زمانی کوتاه نهایی شد.

به گفته محمدی، این اقدام با هم افزایی بین گروه های کاری مناطق 
نفت خیز جنوب، معاونت تولید شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت فالت 
قاره ایران به نتیجه رسید و اکنون امکان افزایش ظرفیت دریافت و ارسال 

نفت سنتزی به پاالیشگاه ها نیز وجود دارد.
براساس این گزارش، دریافت میعانات گازی پارس جنوبی از سوی 
منطقه عملیاتی بهرگان شرکت نفت فالت قاره ایران، ارسال آن به واحد 
برای  شمالی،  پاالیشگاه های  به  انتقال  سپس  و   2 مارون  بهره برداری 
نخستین بار و با هدف مصرف بهینه میعانات گازی در صنعت نفت کشور 
کلید خورده است. به این منظور، معاون تولید شرکت ملی نفت ایران با 
همراهی مدیران ارشد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای بررسی 
ظرفیت های مناطق نفت خیز در زمینه ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه های 
کشور، از برخی تأسیسات از جمله تلمبه خانه امیدیه و تلمبه خانه مایل 4۰ 

ماهشهر بازدید کرد.

پیش بینی جنگ تولیدکنندگان نفت برای کسب سهم بازار
تحلیلگر خبرگزاری رویترز پیش بینی کرد با کند شدن روند افزایش 
رشد مصرف نفت، تولیدکنندگان نفت برای کسب سهم بازار خواهند جنگید.

به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کمپ گفت: رشد مصرف نفت 
برای ده ها سال در حال کاهش بوده است و نشانه هایی از رشد بلوغ این 
صنعت مشاهده می شود که این موضوع پیامدهای عمیقی بر راهبردهای 

تجاری شرکت ها و کشورهای تولیدکننده نفت خواهد داشت.
رشد آهسته تر مصرف سبب افزایش رقابت بین شرکت های داخلی 
درآمدها،  قیمت ها،  بر  نزولی  فشارهای  که  می شود  بازار  سهم  برای 

سرمایه گذاری ها و اشتغال در دو دهه آینده را به دنبال خواهد داشت.
برای  دلیلی  و هیچ  است  بوده  تجارت چرخه ای  نفت همیشه یک 
انتظار کاهش نوسانات چرخه ای وجود ندارد. اما رشد مصرف از اوایل دهه 
۱۹7۰ به تدریج در حال کند شدن است و به نظر می رسد روند اصلی آن 

تا سال های 2۰2۰ و 2۰3۰ ادامه یابد. 
در طول پنج دهه گذشته، اقتصاد جهانی در حال گسترش بوده است، 
اما مصرف کنندگان در استفاده از نفت کارآمدتر شده اند و سوخت های ارزان 

قیمتی مانند گاز طبیعی را جایگزین نفت کرده اند.
مصرف نفت بسیار کندتر از تولید ناخالص داخلی رشد کرده و رابطه 
این دو به طور فزاینده ای ضعیف شده است. دالیل بسیاری وجود دارد که 
انتظار داشته باشیم در صورت جایگزین شدن گسترده وسایل نقلیه کربنی 

با وسایل نقلیه برقی، ُکند شدن مصرف نفت بیشتر و بیشتر شود.
طی 2۰ سال گذشته، بلوغ سریع بازار نفت با صنعتی شدن سریع 
چین و با اختالل در تعدادی از منابع تولیدی که قباًل مهم بودند، پوشیده 
شده است. ونزوئال، ایران، نیجریه و لیبی که تولیدکنندگان قابل توجهی 
در سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( بودند، شاهد کاهش تولید 

خود با تحریم ها، جنگ، ناآرامی و سوء مدیریت بوده اند.
با وجود این، در دو دهه آینده مشخص نیست که هند یا سایر بازارهای 
در حال ظهور بتوانند افزایش چشمگیر مصرف چین را تکرار کنند، یا عرضه 

تولیدکنندگان عمده دیگری مختل شود.
دوباره  آغاز  شاهد  آینده،  دهه  دو  در  که  دارد  وجود  احتمال  این 
جنگ هایی بر سر حجم عرضه باشیم؛ مگر آنکه تولیدکنندگان عمده نفت 
بر سر راهی برای به اشتراک گذاشتن بازاری با رشد ُکند یا راکد توافق کنند.

برای  نفتی  بزرگ  اصلی مجبور شدن شرکت های  دلیل  بازار  بلوغ 
کاهش فرضیات بلندمدت خود درباره قیمت بوده است.

پس از ابالغ مصوبه های دولت آغاز شد؛

کوچ سوداگران از بازار مسکن
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

قائم مقام بانک مرکزی تأکید کرد: در طرح اعطای 
از  ناشی  دیده  آسیب  کسب وکار  صاحبان  به  تسهیالت 
امسال، ۱47 هزار و ۹۰۰ واحد  تیر  تا ۱4  ویروس کرونا 
کشور  بانکی  شبکه  به  کارا  سامانه  طریق  از  کسب وکار، 
معرفی شده اند که الزم است در پرداخت تسهیالت ستاد 

ملی مقابله با کرونا به این واحدها تسریع و تسهیل شود.
بررسی  اکبر کمیجانی در دومین نشست »بحث و 
تسهیالت  اعطای  طرح  اجرای  در  بانکی  شبکه  عملکرد 
شیوع  از  ناشی  دیده  آسیب  کسب وکارهای  صاحبان  به 

به  تسهیالت  اعطای  طرح  در  گفت:  کرونا«،  ویروس 
ویروس  شیوع  از  ناشی  دیده  آسیب  کسب وکار  صاحبان 
کرونا، تا تاریخ ۱4تیر ماه ۱3۹۹، تعداد ۱47 هزار و ۹۰۰ 
واحد کسب وکار با آمار شاغالن 332 هزار و 73۰ نفر که 
مورد تأیید دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گرفته بودند، 
از طریق سامانه کارا به شبکه بانکی کشور معرفی شده اند 
با  پرداخت تسهیالت ستاد ملی مقابله  که الزم است در 

کرونا به این واحدها تسریع و تسهیل شود.
 در این جلسه موضوع تسریع در اعطای تسهیالت یاد 

شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که براین اساس 
پیش بینی می شود در روزهای آتی پرداخت تسهیالت به 

صاحبان کسب وکار با رشد قابل توجهی روبرو شود.
طبق اعالم بانک مرکزی، معاون توسعه کارآفرینی 
معاون  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اشتغال  و 
قتصادی  ا ونت  معا قتصادی  ا سیاست های  و  پایش 
امور  بر  ناظر  مدیره  هیئت  اعضای  و  جمهوری  ریاست 
اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری عامل نیز در این 

داشتند. حضور  جلسه 

دستور قائم مقام بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی؛

وام کرونای کسبه هر چه زودتر پرداخت شود

یک کارشناس بازار سرمایه 
اصالح  نمی توان  اینکه  بیان  با 
سنگینی را برای شاخص بورس 
پیش بینی کرد، افزود: ممکن است تا حدودی 
باید  اما  شود  کاسته  بازار  رشد  شتاب  از 
توسط  اکنون  که  پول  ورودی  جریان  دید 
سرمایه گذاران خرد وارد بازار شده و باعث 
شتاب در روند افزایشی شده است ادامه دار 

خواهد بود یا خیر.
احمد اشتیاقی افزود: بازار در کانال یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در حال اصالح بود 
که با افزایش تدریجی دالر همراه و باعث 

تغییر مسیر در روند معامالت شد.
به  نسبت  سهام  بازار  داد:  ادامه  وی 
عبور قیمت دالر از نرخ ۱۸ هزار تومان در 
بازار آزاد و ورود به کانال قیمتی 22 هزار 
تومان واکنش مثبت نشان داد و نه تنها تن 
به روند صعودی  آغاز  بلکه  نداد  به اصالح 

پرشتاب کرد.
نظر  به  کرد:  خاطرنشان  اشتیاقی 
بر  را  افزایشی  گام  دالر  اگر  که  می رسد 
یک  کانال  در  را  مدتی  بازار  نمی داشت، 
میلیون و ۵۰۰ هزار واحد استراحت می کرد 
اما رشد نرخ دالر در بازار باعث شد تا بازار 
وارد فاز اصالحی نشود و رشد پرشتاب تر از 

روزهای گذشته را به خود گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان 
از  بازار  در  دالر  قیمت  کاهش  ادامه  کرد: 
کانال قیمتی 22 هزار تومان به کانال 2۱ 
هزار تومان باعث توقف رشد پرشتاب بورس 

در بازار خواهد شد.
اشتیاقی با بیان اینکه به نظر می رسد 
بازار  رشد  دالر،  نرخ  کاهش  با  حدودی  تا 

شاخص  پرشتاب  رشد  افزود:  شود،  تعدیل 
بورس در بازار یک هفته گذشته فقط ناشی 
از نرخ دالر بوده است در حالی که بازار در 

حال اصالح بود.
شتاب بیشتر رشد بورس با دالر 

25 هزار تومانی
درباره  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
زمینه  در  گرفته  صورت  پیش بینی های 
افزایش نرخ دالر تا قیمت 2۵ هزار تومان 
گفت: در صورتی که شاهد چنین اتفاقی در 
بازار ارز باشیم به طور حتم تاثیر آن را در 
بازار  در  موجود  سهم های  قیمت  و  بورس 

خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه بازار در وضعیت 
کنونی نسبت به افزایش قیمت دالر واکنش 
مثبت نشان می دهد که این موضوع از دو 
جنبه رخ می دهد، اظهار داشت: در ابتدا  با 
بورس  در  که  افرادی  دالر،  نرخ  افزایش 
فروشنده  عنوان  به  هیچ وجه  به  هستند 
صورت  در  زیرا  نمی شوند  ظاهر  بازار  در 
نقدینگی   ورود  برای  بازاری  سهام  فروش 

آنها وجود ندارند.اشتیاقی اظهار داشت: نکته 
دوم این است که همسو با افزایش نرخ دالر، 
قیمت ها در بازارهای موازی افزایش می یابد، 
بنابراین افرادی که در این بازار حضور دارند 
و سرمایه های خود را وارد این بازار می کنند 

ماندگار خواهند شد.
اظهار  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
افرادی که دارای سرمایه های خرد  داشت: 
هستند با توجه به قیمت کنونی دالر و نرخ 
بازارهای موازی  مسکن، سرمایه گذاری در 
برای آنها جذابیتی ندارد و سرمایه های خود 

را وارد بازار بورس خواهند کرد.
وی با بیان اینکه این امر باعث ورود 
سرعت  پر  رشد  و  بیشتر  نقدینگی های 
شاخص بورس در بازار می شود، گفت: تنها 
پرشتاب  رشد  از  مانع  می تواند  که  چیزی 
شاخص بورس شود، توقف و ایستایی نرخ 

دالر در بازار است.
جبران جاماندگی نرخ دالر از سایر 

بازارها
اشتیاقی با بیان اینکه بازار گام افزایشی 

دالر  را  خود  جاماندگی  و  برداشته  را  خود 
است،  کرده  پر  موازی  بازارهای  به  نسبت 
گفت: با توجه به چنین اتفاقی می توان قیمت 
دالر را در کانال 2۱ هزار تومان و حتی کمتر 

از آن کنترل کرد.
باید  بازار  اینکه  به  اشاره  با  اشتیاقی 
ادامه دهد،  افزایشی خود  آهسته تر به روند 
خاطرنشان کرد: امیدوار به کنترل نرخ دالر 
رشد  کاهش  نیز  و  پایین تر  قیمت های  در 
شتابان شاخص بورس در بازار هستیم زیرا 
اقتصاد  صالح  به  بورس  در  رشدی  چنین 
کشور نیست و می تواند مشکالتی را برای 

کشور به وجود آورد.
حجمی  چنین  ورود  گفت:  اشتیاقی 
شدیدی  اصالح  اجازه  بازار  به  نقدینگی  از 
براساس  اما  نمی دهد  بورس  به شاخص  را 
پیش بینی های صورت گرفته از شتاب رشد 

بازار کاسته خواهد شد.
اظهار  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
داشت: اگر بازار به این نتیجه برسد که قرار 
نیست دالر نرخ باالتر از 22 هزار تومان را 
به خود ببیند و در نرخ 2۱ هزار تومان باقی 
می ماند اصالحی را در روز چهارشنبه تجربه 
می کند و به این نتیجه می رسد که باید روند 

کاهشی به خود بگیرد.
جریان  به  توجه  با  افزود:  اشتیاقی 
پولی که در حال ورود به بازار است شاخص 
نخواهد  عمیقی  اصالحی  فاز  وارد  بورس 
بانک  که  دید  و  ماند  منتظر  باید  اما  شد، 
هزار   ۱۸ نرخ  در  را  نیمایی  دالر  مرکزی 
نه، در صورت  یا  ثبات می رساند  به  تومان 
و  می شود  متعادل  بازار  روند  اتفاقی  چنین 

اصالحی را تجربه نمی کند.

کارشناس بازار سرمایه؛

اصالح عمیقی شاخص بورس را تهدید نمی کند

صرافان  بین  ارزی  معامالت  جریان 
طی سه روز اول هفته، از این حکایت دارد 
که حدود ۵۰۰ میلیون دالر با میانگین نرخ 
حدود ۱6 هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه نیما 

عرضه و معامله شده است.
از  دریافتی  های  گزارش  اساس  بر 
سامانه نیما، به رغم نوسانات چند روز اخیر 
نرخ  افزایش  برای  شده  مطرح  مسایل  و 
ارز، طی سه روز ابتدای هفته جاری، حدود 
۵۰۰ میلیون دالر با میانگین نرخ حدود ۱6 
هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه و 

معامله شده است.
از این بانک مرکزی از فروش  پیش 
نیما در هفته  یورو در سامانه  میلیون   42۹
یورو  میلیارد   6.2 ارز  تامین  نیز  و  گذشته 
سال  ابتدای  از  کاالها  انواع  واردات  برای 

جاری تا ۹ تیرماه خبر داده بود.
و  کارشناسان  برخی  اساس،  این  بر 
دست اندرکاران بازار معتقدند که با نزدیک تر 
شدن به پایان مهلت بازگشت ارزهای حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و نیز 
روان تر شدن فعالیت های تجاری کشور که 
از ابتدای سال و تحت تاثیر شیوع ویروس 
کرونا با افت قابل مالحظه ای روبرو شده 
به  وارداتی  کاالهای  ارز  تامین  روند  بود؛ 

کشور به روال عادی برخواهد گشت.
اذعان  خصوص  این  در  بازار  فعاالن 
دارند که بخشی زیادی از افزایش فشار بر 
انباشته  تقاضای  از  ناشی  درهم  حواله  نرخ 
کرونا  قرنطینه  دوران  در  که  است  شده ای 

شدن  مرتفع  توان  مرزها  بودن  بسته  و 
فعاالن  برخی  مثال  عنوان  به  نداشت.  را 
از  برخی  که  می کنند  عنوان  اقتصادی 
بود،  بسته  مرزها  که  زمانی  قاچاقچی ها 
نتوانستند کاالی خود را وارد کشور کنند و 
در شرایط کنونی، برای ورود همان میزان 
کاال به یکباره به بازار ارز و صرافی ها هجوم 
را  تقاضا  سمت  آنها  یکباره  ورود  برده اند. 
این  کنار  در  است.  کرده  بیشتری  تقویت 
صرافی ها نیز به دلیل عدم احیای صادرات 
ورودی  کاهش  و  کرونا  از  پیش  سطح  به 
انباشته  تقاضای  به  پاسخگویی  توان  ارز 
شده ارزی را نداشته اند. طبیعتا با خروج این 

تقاضای تجمیع شده از بازار می توان انتظار 
کاهش قدرت سمت تقاضا را داشت.  

رییس کل بانک مرکزی نیز در همین 
این  تالطم  اینکه   به  اشاره  با  خصوص 
روزهای بازار، عمدتًا از عدم تعادل عرضه و 
تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکالت 
ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشأت گرفته 
با  ارز  بازار  که  است  کرده  تاکید  است 
فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع 
شده ماههای قبل و افزایش عرضه در نیما 

تعدیل خواهد شد.
از سوی دیگر همچنین افزایش گمانه 
زنی ها در خصوص ورود محموله های ارزی 

حاصل از فروش طالی ونزوئال به بازارهای 
ایران شکل گرفته که صحت آنها می تواند 
جهت گذاری قیمت ها را به کل تغییر دهد. 
بر اساس شنیده ها، دیروز هواپیمای حامل 
پالت های دالر به کشور وارد شده که احتمال 
وقوع شوک ارزی و سقوط آزاد قیمت ها را 
تقویت می کند. با این حال این موضوع از 
سوی مقامات دولتی تایید نشده و نمی توان 
در خصوص صحت و سقم آن اظهارنظر کرد.

اما شاید گفته های رییس بانک مرکزی 
در خصوص باال بودن ریسک سرمایه گذاری 
آنطور  کند.  تایید  را  بتواند چنین موضوعی 
»بانک  می گوید  همتی  لناصر  عبدا که 
بازار را به  مرکزی دخالت هدفمند خود در 
گرفتن مصالح  نظر  در  با  و  تشخیص خود 
کرد.  خواهد  اعمال  کشور  اقتصادی  عالیه 
بانک مرکزی یک بار در مهرماه سال ۹7 
توان خود را نشان داد. برخی به خاطر اشتباه 
محاسباتی تا دو سال برای فروش دالرهای 

۱۹ هزار تومانی خود معطل ماندند.«
و  نفت  صادرات  توجه  قابل  افزایش 
و  غیرنفتی  صادرات  و  نفتی  فرآورده های 
خبرهای مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی 
بانک  کل  رییس  که  نیز  مرکزی  بانک 
تواند  می  است  داده  را  آن  وعده  مرکزی 
نقش مهمی در روند تأمین ارز داشته باشد.

در مجموع و با بررسی جمیع شرایط، به 
نظر می رسد پس از پیش خور شدن سیگنال 
های افزایشی مانند شدت یافتن تحریم ها و 
کاهش درآمدهای ارزی کشور در هفته های 

طی روزهای اخیر صورت گرفت؛

عرضه 500 میلیون دالر در سامانه نیما
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مشهد  شهرستان  گروه 
سمیه باقرزاده 

مطابق بخشنامه شرکت 
موج  شیوع  دلیل  به  و  ایران  گاز  ملی 
جدید کرونا، تا اطالع ثانوی استفاده از 
خراسان  استان  گاز  شرکت  در  ماسک 
مراجعین  و  کارکنان  برای  جنوبی 

اجباری است.
استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
به  توجه  با  گفت:  خبر  این  تشریح  در 
نگرانی های موجود در خصوص شدت 
یافتن شیوع ویروس کوید ۱۹ استفاده 
)ستاد  کارکنان  تمامی  برای  ماسک  از 
و نواحی( و مراجعه کنندگان تا اطالع 

ثانوی الزامی می باشد.
سید محمود هاشمی استان افزود: 
مطابق بند 3 صورتجلسه کمیته شرایط 
اضطراری شرکت ملی گاز ایران استفاده 
گاز  های  شرکت  تمام  در  ماسک  از 
استانی و نواحی آن اجباری شده است و 
این امر به طور مستمر در مبادی ورودی 

ساختمانهای ستاد و شهرستانها  پایش و 
کنترل می گردد و از حضور افراد فاقد 
ماسک جلوگیری می شود. وی در ادامه 
ضمن درخواست از همشهریان برای عدم 
نواحی  و  ستاد  در  ضروری  غیر  حضور 
میز خدمت  توسعه  با  افزود:  استان  گاز 
الکترونیکی شرایطی را فراهم کرده ایم 
و  مراجعه حضوری  بدون  تا شهروندان 

به صورت آنالین و الکترونیکی به ۱6 
فعالیت دسترسی داشته باشند.

مشترکین   : شد  یادآور  هاشمی 
می  خدمات  این  از  مندی  بهره  برای 
با مراجعه به وب سایت شرکت  توانند 
www. گاز خراسان جنوبی به آدرس

nigc-skgc.ir  و انتخاب منوی میز 
خدمت الکترونیک درخواست های خود 

را ثبت و پیگیری نمایند.
تقاضای   ضمن  همچنین  وی 
استفاده نسخه موبایل نرم افزار شرکت 
گاز خراسان جنوبی گفت: نسخه اندروید 
سایت  وب  روی  بر  موبایل  افزار  نرم 
www. به آدرس  استان  شرکت گاز 

nigc-skgc.ir  بارگزاری شده است 
ای  گسترده  امکانات  افزار  نرم  این  و 
آخرین صورتحساب  از جمله؛ مشاهده 
اعالم  قبوض،  سابقه  مشاهده  گاز، 
اختیار مشترکین  ... در  و  شماره کنتور 

قرار می دهد.
با  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
کاغذی  قبوض  صدور  عدم  به  اشاره 
نیمه  از  افزود: همانطور که   در استان 
سال گذشته مکرراً اطالع رسانی شده 
ارسال  با  محترم   مشترکین  است 
شماره اشتراک خود به سامانه پیامکی  
صورتحساب  توانند  می   2۰۰۰۵6۱۹4
پیامک  را به صورت  گاز مصرفی خود 

دریافت نمایند.

ورود بدون ماسک به ساختمان ستاد و کلیه ساختمانهای اداری شرکت گاز خراسان جنوبی 
در سطح استان ممنوع شد

شروع نظارت بر عملکرد شوراهای اسالمی شهر و روستا 
شاهرود،   شهرستان  اسالمی  شورای  عملکرد  بر  نظارت  راستای  در 
جلسه هیئت اختالف و رسیدگی به شکایات به ریاست #نادر_فخری معاون 

استاندار و فرماندار_ویژه شهرستان شاهرود برگزار شد.
ویژه  فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به   
شهرستان شاهرود، در این نشست #فرماندار_ویژه شاهرود بر رعایت قوانین 

و مقررات و نظارت هرچه بیشتر بخشداری بر عملکرد شوراها تاکید کرد.
به  رسیدگی  و  اختالف  حل  هیات  جایگاه  به  اشاره  با  نادر_فخری 
شکایات و رسیدگی به شکایات برابر ماده ۸۹ قانون تشکیالت وظایف و 
انتخابات شوراهای اسالمی کشور اظهار کرد: رسیدگی به شکایت از شورای 
بخش و روستاها مبنی بر انحراف شورای اسالمی از وظایف قانونی این هیات 

است و کار آن بر پایه واساس قانون پی ریزی شده است.
 وی افزود: 

در بسیاری موارد بنا بر شرایط حاکم بر جامعه روستایی و عدم آگاهی 
برخی افراد اعضای شوراها خارج از حدود وظایف خود رفتار می کنند.

فرماندار_ویژه شاهرود اضافه کرد:
 برابر قانون نظارت بر تصمیمات شورا به هیئت های تطبیق شهرستان 
مشغول  شهرستان  اختالف  حل  هیات  موازات  به  که  است  شده  محول 

فعالیت است.

الیروبی کانالهای آبهای سطحی و جوی های سطح شهر
از  یکی  بحران  از  پیشگیری  و  سطحی  آبهای  مدیریت 

محورهای اصلی حوزه خدمات شهری
معاونت حوزه خدمات شهری شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه اتخاذ 
رویکردهای نوین در اجرای روش های آمادگی نیروهای خدمات شهری در 
بحران مورد بررسی این حوزه قرار گرفته است، گفت: با توجه به گرمای هوا 
و حفظ محیط زیست  الیروبی کانالهای آبهای سطحی و جوی ها سطح 

شهر در دستور اجرا قرار می گیرد.
 به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، امیر عرب اسماعیلی 
با بیان اینکه الیروبی انهار با هدف روان سازی، دفع پساب ها و جلوگیری 
از بوی نامطبوع و پیشگیری از بروز بیماری و تجمع حشرات و حیوانات 
موذی ، پاکسازی تمامی جوی ها و کانال آب در سطح شهر اجرایی خواهد 
شد، افزود: تمام تالش حوزه خدمات شهری در راستای محیطی بهداشتی 
و عاری از هر گونه آلودگی با هدف رضایتمندی شهروندان انجام می شود.

وی ضمن بیان این مطلب که جمع آوری و هدایت آب های سطحی 
و جریانات حاصل از بارندگی در مسیر صحیح به منظور پیشگیری از بحران 
های احتمالی جزء مهمترین اقدامات این حوزه است، ابراز داشت: برنامه 

ریزی های الزم در این حوزه صورت گرفته است.

شرکت  انبارهای  در  گندم  تن  میلیون   ۴ از  بیش  ذخیره 
بازرگانی دولتی ایالم

ایالم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  اقدسی  محمدعلی 
سطح  در  جاری  سال  ماه  فروردین  اواسط  از  گندم  برداشت  گفت: 
سرد  و  معتدل  اقلیم های  در  عمدتًا  اکنون  و  آغاز  گرم  اقلیم  با  استان 

انجام است. در حال 
 وی افزود: از ابتدای برداشت تاکنون قریب به 4۵ درصد اراضی گندم 

برداشت شده و این عملیات تا اواسط شهریور ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، بیان داشت: در این راستا جمعا 
ریال تحویل  میلیارد  ارزش ۱۱4 هزار و ۱4۰  به  میلیون تن گندم   4.۵2
سیلوها و انبارهای شرکت بازرگانی دولتی شده است که از این مقدار مبلغ 

۹۹۹3۰ میلیارد ریال معادل ۸7،۵ درصد پرداخت شده است.
۹ درصد افزایش رشد خرید گندم نسبت به سال گذشته

 وی اظهار کرد: مقدار خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به 
سال گذشته در همین تاریخ ۹ درصد رشد نشان می دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ادامه داد: خرید تضمینی دانه روغنی 
کلزا تاکنون 243 هزار تن دانه به ارزش ۱۰۸۹۰ میلیارد ریال تحویل شرکت 
بازرگانی دولتی شده که تا هجدهم خرداد ماه ۸ هزار و 6۰۰ میلیارد ریال 

آن معادل 7۹ درصد بهاء محصول پرداخت شده است.
 اقدسی بیان داشت: در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی در حد 
توان همراهی و همکاری الزم را با مسوول خرید تضمینی گندم و کلزا) 

وزارت صنعت، معدن و تجارت( به عمل آورده است.

ساماندهی  جلسه  در  ایالم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
زندانیان خبر داد:

در  حبس  جایگزین  های  مجازات  درصدی   ۱29 افزایش 
استان ایالم

جلسـه سـاماندهی زندانیـان و کاهـش جمعیـت زندان ها به ریاسـت 
دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگسـتری اسـتان، دادسـتان مرکز اسـتان، 
مدیـرکل زنـدان هـای ایـالم، معـاون برنامـه ریـزی دادگسـتری، معـاون 

دادسـتان و مسـئول اجـرای احـکام زنـدان ها برگـزار گردید.
دکتـر دهقانـی رئیـس کل دادگسـتری اسـتان ایالم ضمـن تقدیر از 
اقداماتـی کـه در راسـتای کاهـش جمعیـت کیفـری صورت گرفته اسـت، 
بـر اجـرای کامـل دسـتورالعمل سـاماندهی زندانیـان و کاهـش جمعیـت 

کیفـری تـأ کید داشـت.
ایشـان به صدور قرار تأمین مناسـب و اعمال سیاسـت های مجازات 
جایگزیـن حبـس بـه منظور پیشـگیری از مجازات حبس اشـاره ای کرد و 
عنـوان نمـود: بـا پیگیـری های مسـتمر و تـالش جهادی مراجـع قضایی 
در سـال ۹۸ آمـار اسـتفاده از مجـازات جایگزین حبس ۱2۹ درصد نسـبت 
بـه سـال ۹7 افزایـش یافـت و در سـه ماهـه اول سـال ۹۹ نیـز نسـبت به 

مدت مشـابه در سـال قبل، شـاهد رشـد ۱۸۱ درصدی هسـتیم.
دکتـر دهقانـی در ادامـه؛ نظـارت مسـتمر مراجع قضایی و مسـئولین 
زنـدان هـا و بررسـی وضعیـت زندانیـان تحـت قـرار را مورد بررسـی قرار 
داد و تصریح کرد: اسـتفاده محاکم قضایی از تأسیسـات حقوقی، رسـیدگی 
خـارج از نوبـت بـه مـواردی چون جزای نقـدی بدل از حبس، عـدم ارجاع 
متهمیـن فاقـد پیشـینه کیفری به زندان و اعمال مجـازات جایگزین حبس 
بـرای متهمیـن زن و افراد زیر ۱۸ سـال، در کاهش جمعیت کیفری بسـیار 

موثر اسـت و می بایسـت در دسـتور کار قرار گیرد.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان ایـالم اذعـان داشـت: در اسـتفاده از 
تأسیسـات قضایـی چـون: آزادی مشـروط، الزامـًا نظـر رئیـس زنـدان در 
خصـوص نحـوه رفتـار زندانی، ُحسـن خلـق و رعایـت قوانین زنـدان، اخذ 
گـردد. ایشـان همچنیـن به افزایش آمـار آزادی های مشـروط و عفو های 

عمومـی و مـوردی نیز اشـاره ای داشـتند.
عالـی تریـن مقـام قضایی اسـتان ایـالم ، ضمن تاکید بـر برگزاری 
دوره هـای آموزشـی مـورد نیـاز بـرای قضـات در راسـتای اجـرای هـر 
چـه بیـش تـر مجـازات هـای جایگزیـن حبـس ، بیـان داشـت: مقدمات 
دادرسـی الکترونیـک بـا هـدف کاهـش هزینـه هـا در اعـزام و بدرقـه 
زندانیـان، ارتقـاء ضریـب امنیتـی و پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونا، 

فراهـم گردیده اسـت.
احسـانی در ادامه به شناسـایی زندانیان واجد شـرایط آزادی مشروط، 
تخفیـف و تعلیـق مجـازات اشـاره کـرد و افزود: دسـتورالعمل سـاماندهی 
زندانیـان و کاهـش جمعیـت کیفری به صورت اولویت کاری مورد بررسـی 
و پیگیـری قـرار گرفتـه اسـت و زمینـه اسـتقرار قاضـی اجرای احـکام در 
حـوزه اداری زنـدان هـا بـه منظـور تسـریع در رسـیدگی بـه پرونـده های 

قضایـی زندانیان مهیا شـده اسـت.
خسـروی زاد دادسـتان مرکز اسـتان و علی رحمی معاون ایشـان نیز 
ضمـن ارائـه راهـکار و پیشـنهاد در خصـوص کاهـش جمعیـت کیفـری و 
بررسـی وضعیـت زندانیان، مطالبـی را در خصوص پرونـده نظارت قضایی 
زندانیـان، تقویـت شـوراهای حـل اختـالف در زنـدان هـا، اعمـال بیش از 
پیـش مجـازات جایگزین حبس علـی الخصوص پابنـد الکترونیکی، تقدیر 
از مراجع قضایی که بیشـترین اسـتفاده از تأسیسـات قضایی را داشـته اند و 
همچنین اسـتقرار نماینده اداره ثبت و اسـناد در دادسـراها به منظور تسریع 

در کارشناسـی و صـدور قرارهای تأمین، عنـوان نمودند.

معاون بهره برداری و توسعه آب و فاضالب اصفهان:
بـا ۱۰ لیتـر صرفه جویی روزانـه دچـار کمبود آب 

نمی شـویم
ناصـر اکبـری اظهار کرد: در حال حاضـر در وضعیت پیک مصرف آب 
شربهسـتیم و چند شهرسـتان های شـهرضا و خوروبیابانک به دلیل اینکه 

خارج از سـامانه آبرسـانی هسـتند در وضعیت سـخت آبرسانی قرار دارند.
وی افـزود: بـا توجـه بـه شـرایط خشکسـالی کـه در اسـتان اصفهان 
شـاهد آن هسـتیم توان شـرکت آب و فاضالب اسـتان به گونه ای نیسـت 
کـه بتوانـد شهرسـتان هایی کـه میـزان مصـرف آب آن هـا بیـش از ۱2.۵ 
متـر مکعـب بـر ثانیه اسـت را تأمیـن کند، چراکـه افزایش مصرفـی که در 
برخـی از شهرسـتان های اسـتان با آن مواجه هسـتیم بـر کل مجموعه آب 

و فاضـالب اسـتان فشـار می آورد.
معـاون بهره بـرداری و توسـعه آب و فاضالب اسـتان اصفهـان با بیان 
اینکـه مـردم در مصـرف آب بایـد درایت داشـته باشـند تا دچـار بحران آب 
در روزهای باقیمانده نشـویم، گفت: سـرانه مصرف در بخش خانگی حدود 
۱۵۰ لیتـر در شـبانه روز بـرای هـر نفر اسـت که اگر هر نفـر روزانه فقط ۱۰ 

لیتـر صرفه جویـی کند دچار بحـران و کمبود آب نمی شـویم.
اکبـری بـا بیـان اینکـه مجموعـه آب و فاضـالب اسـتان تـالش می 
کنـد سـال آینـده فـاز اضطراری سـامانه دوم آب کـه بخشـی از آب چاه ها 
را جبـران مـی کنـد در مـدار بهره بـرداری قـرار دهد، گفـت: در صورتی که 
ایـن فـاز بـه بهره بـرداری برسـد تـا حـد زیـادی کیفیـت آب مصرفـی نیز 

بهتـر خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضر در اسـتان اصفهان بـه حدود 3۰۰ 
روسـتا به صورت سـیار آبرسـانی می شـود که ۵7 روسـتای آن در اردستان 
قـرار دارد، گفـت: تعهـد آب و فاضـالب در خصوص روسـتاهای باالی 2۰ 
خانـوار بـوده کـه 7۰ درصـد ایـن روسـتاها زیر 2۰ خانـوار هسـتند، اما این 

آبرسـانی هـا به سـبب مالحظات انسـانی انجام می شـود.
معـاون بهره بـرداری و توسـعه آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان در 
خصـوص گالیـه شـهروندان دربـاره کیفیـت آب شـرب مصرفـی، گفـت: 
موضـوع کیفیـت آب در تمام شـهرهای اسـتان مطرح اسـت. هم اکنون در 
ایـن موقع سـال در تمام شهرسـتان های اسـتان اصفهان موضـوع اختالط 

آب را داریـم و ایـن میـزان کـم و زیاد اسـت.
اکبـری بـا بیـان اینکـه اختـالط آب دلیل نمی شـود که از خـط قرمز 
کیفیـت آن عبـور کنیـم، اضافـه کـرد: تعهد سـازمانی آب و فاضـالب این 
اسـت که آب شـرب مصرفی کاماًل بهداشتی در اختیار مشترکان قرار گیرد.

۱۱ درصد تصادفات در ایالم مربوط
 به موتورسواران است

سـرهنگ رضـا همتـی زاده رییـس پلیـس راه اسـتان ایالم بـا اعالم 
ایـن خبـر گفـت: بر اسـاس تحلیل های صـورت گرفته در بحـث تصادفات 
جـاده ای از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون ۱۱ درصـد از تصادفـات مربـوط 

موتورسـیکلت سـواران بوده اسـت.
وی افـزود: هـدف از اجـرای ایـن طـرح، ارتقـاء امنیـت ترافیکـی و 

پیشـگیری از حـوادث ناشـی از تصادفـات اسـت.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکـه موتورسـیکلت برخالف خـودرو از 
لحـاظ سـاختاری فاقـد ایمنـی و تعادل بـوده و در موقع تصـادف هیچ گونه 
سیسـتم محافظتـی بـرای راکـب و ترک نشـینان وجـود ندارد و بیشـتر در 
معـرض آسـیب پذیـری هسـتند لذا بـه تمامی راکبیـن توصیه می شـود در 
هنـگام رانندگـی از کاله ایمنـی اسـتفاده کنند تا در صـورت رخداد حوادث 

ترافیکـی از شـدت صدمـات وارده بـه سـر و گردن آنها کاسـته شـود.
وی یاد آور شـد: پلیس راه اتسـان با اسـتفاده از ابزارهای پلیسـی که 
در اختیـار دارد تمامـی رفتارهـای ترافیکـی راکبان موتورسـیکلت سـوار در 
جاده هـای بـرون شـهری را تحـت کنترل و نظـارت خود قرارمـی دهد و با 
راکبـان خاطـی و هنجار شـکن که قوانیـن و مقررات راهنمایـی و رانندگی 

را رعایـت نکننـد برابـر مقررات بـا آنها برخـورد می کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایالم:
تغییر ارکان وسیله نقلیه بدون اخذ مجوز

 پلیس راهور ممنوع است
سـرهنگ کوهـزادی گفـت: هرگونـه تغییـر در ارکان وسـیله نقلیـه 
شـامل اتـاق ، شاسـی و موتـور صرفا بـا اخذ مجـوز از پلیس راهـور امکان 

اسـت. پذیر 
سـرهنگ ابوالفضـل کوهـزادی رئیـس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی 
اسـتان ایـالم گفـت: مطابق ماده 3۰ قانون رسـیدگی به تخلفـات رانندگی 
و مـاده 2۱ آییـن نامـه راهنمایـی و رانندگی، مالکان وسـایل نقلیه باید قبل 
از تعویـض ارکان اصلـی و رنـگ وسـایل نقلیه ، مجـوز الزم را از واحد های 

شـماره گذاری اخـذ کنند.
او افـزود: در تعویـض ارکان اصلـی و رنـگ ، اخـذ مجوز اولیـه ، ارائه 
فاکتـور معتبـر کارخانـه سـازنده یا اسـناد گمرکی قطعـه وارداتـی ، نو )غیر 
مسـتعمل( بـودن قطعـه جدیـد و رعایـت شـرایط الزم برابـر دسـتورالعمل 

صـادره الزامی اسـت.
کوهـزادی بـا اشـاره بـه اینکـه صرفـا در مرکـز اسـتان ایالم بـه این 
قبیـل خودرو هـا خدمات ارائه می شـود ، بیـان کرد: از مالکان وسـایل نقلیه 
خواسـتاریم بـرای دریافـت خدمات شـماره گذاری به مرکـز تعویض پالک 

اسـتان مراجعه نمایند.
او در ارتبـاط بـا آثـار قانونی تعویض خود سـرانه و بـدون مجوز ارکان 
وسـیله نقلیـه اظهار کـرد: در صورتی که دارنده وسـیله نقلیه بدون تحصیل 
مجـوز از راهـور اقـدام بـه تعویـض قطعـات اصلی کنـد ، بنا به تشـخیص 
واحـد رسـیدگی بـه اعتراضات مندرج در مـاده ۵ متخلف ملـزم به پرداخت 
یـک چهـارم تا یک هشـتم قیمت قطعـه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شـد.

 رئیـس پلیـس راهنمایی و رانندگی اسـتان ایالم مطـرح کرد: چنانچه 
قطعـه تغییـر یافتـه فاقـد اسـتاندارد های الزم و مقررات فنی باشـد نسـبت 

بـه اوراق نمـودن خودرو اقدام خواهد شـد.

با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال به اجرا در آمد؛
بهره برداری از ۶2 پروژه عمرانی برق رسانی 

در شهرستان مهدیشهر
مدیرتوزیـع بـرق شهرسـتان مهدیشـهر از اجـرای 62 پـروژه عمرانی 
بـرق رسـانی بـا صـرف اعتبـاری بـه مبلـغ شـش میلیـارد و 3۹4 میلیـون 

داد. اطـالع  ریال 
حسـین حافظـی گفت: پـروژه های بـه انجام رسـیده در قالب اصالح 
و بهینه سـازی، توسـعه و احداث، روشـنایی معابر و هوشمندسـازی شـبکه 

بـه اجرا در آمده اسـت.
وی بـا عنـوان ایـن که در راسـتای این پـروژه ها، توسـعه حدود چهار 
هزار متر شـبکه فشـار متوسـط و فشـار ضعیف برای تامین برق متقاضیان 
جدیـد اجـرا شـده بیان داشـت: بهره بـرداری از دو ایسـتگاه هوایـی توزیع 

بـرق، از جملـه اقدامات صـورت پذیرفته به شـمار می رود.
وی بـا اظهـار ایـن کـه عملیـات احـداث یک هزار متر شـبکه فشـار 
ضعیـف هوایـی بـا بهـره گیـری از کابـل خودنگهدار بـه منظور زیباسـازی 
مبلمـان شـهری و روسـتایی و ایمـن سـازی شـبکه به جهت عـدم برخورد 
شـاخه های درختان و پیشـگیری از اتصالی های احتمالی به انجام رسـیده 
اضافـه کـرد: برای پایداری شـبکه ها و تـداوم خدمات دهی به مشـترکان، 
بیش از سـه هزار متر شـبکه توزیع برق در برخی نقاط سـطح شهرسـتان، 

اصالح و بهینه سـازی شـده اسـت.
حافظـی همچنیـن اهـم برنامه هـای در دسـت اقدام مدیریـت توزیع 
بـرق شهرسـتان مهدیشـهر را بدیـن قـرار عنـوان کـرد: تبدیـل ۵۰۰ متـر 
شـبکه فشـار متوسـط هوایی به زمینی حد فاصل میدان فردوسـی تا پسـت 
زمینی زیارت، بهسـازی و تبدیل دو هزار متر شـبکه سـیمی فشـار ضعیف 
روسـتای فوالدمحلـه بـه کابل خودنگهـدار و اصالح شـبکه 2۰ کیلوولت و 
تعویـض پایـه هـای فرسـوده منطقه رسـم رودبار از روسـتای گـردکاله تا 
گوشـوارک کـه ایـن پـروژه ها تا خاتمـه شـهریورماه اجرایی خواهند شـد.

مشارکت 192 میلیونی کارکنان شرکت گاز در سومین مرحله رزمایش کمک مومنانه
مشهد  شهرستان  گروه 

سمیه باقرزاده
ز  گا شرکت  رکنان  کا
مرحله  سومین  در  رضوی  خراسان 
رزمایش همدلی و کمک مومنانه، مبلغ 
۱۹2 میلیون ریال دیگر را در غالب ۸۰ 
دیدگان  آسیب  بین  در  معیشتی  بسته 
اقتصادی ناشی از بیماری کرونا توزیع 

کردند. 
همدلی  رزمایش  مرحله  سومین   
شرکت  کارکنان  نه  مومنا کمک  و 
بسته   ۸۰ تهیه  با  رضوی  خراسان  گاز 
معیشتی حاوی مواد اولیه غذایی شامل 
و  ماکارانی  رب،  سویا،  روغن،  برنج، 
ریال  میلیون   ۱۹2 ارزش  به  حبوبات 
و توزیع در مناطق کمتربرخوردار شهر 

مقدس مشهد انجام شد. 
دوست  انسان  و  خیر  کارکنان 

شرکت گاز استان از ابتدای سال جاری 
با  معیشتی  کمک  بسته   3۸۰ تاکنون 
رقمی بالغ بر 772 میلیون ریال را طی 
سه مرحله در بین نیازمندان توزیع نموده 

نابودی  تا  و جمع آوری این کمک ها 
به  جامعه  بازگشت  و  کرونا  بیماری 
ادامه  همچنان  عادی  زندگی  وضعیت 

خواهد داشت. 

هدف از این اقدام جهادی کاهش 
آالم اقتصادی ناشی از آسیب وارده به 
اقشار کم درآمد و عبور از بحران کرونا 

عنوان شده است.

به گزارش روابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت آب 
احمد  مازندران؛  فاضالب  و 
زارع مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
ساری در حاشیه بهره برداری از آبرسانی 
روستای کردمیر با ابراز خرسندی گفت: 
به  پمپاژ  ایستگاه  در  پمپ  نصب  با 
خط  اصالح  ثانیه،  در  لیتر   3 ظرفیت 
پمپاژ به طول ۱۰۰ متر ، نصب ترانس 
و برق رسانی به ایستگاه پمپاژ، آبرسانی 
به روستای کردمیر به عنوان چهارمین 
روستا از مجتمع تلمادره اجراء شد و این 

پروژه به بهره برداری رسید.
وی با اشاره به عملکرد سه ماهه 
ادامه نصب  اظهار داشت: در  امور  این 

۱۰۰۰ فقره انشعاب در سطح شهر ساری 
تاکنون 6۱ فقره انشعاب در سطح شهر 
و 47 فقره نیز در روستای اوجاء محله 
شبکه  دارای  روستای  اولین  عنوان  به 

فاضالب نصب شد.
انشعابات  انسداد  رفع  افزود:  زارع 
فقره   22 تعداد  به  فاضالب  شبکه  و 
طول  به  فاضالب  شبکه  شستشوی   ،
بیش از 26 هزار متر ، تعویض رینگ و 
درپوش دریچه سرقتی منهول فاضالب 
به تعداد 3۸ عدد و اصالح انشعابات و 
شبکه فاضالب به طول حدود 47 متر 

نیز طی این مدت انجام شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش 
های  روستا در هها  چا زی  زسا با به 

کانال  حاشیه  و  دریک   ، آباد  حسین 
، دیوکتی و دراز محله  اشاره کرد و 
موجب  چاهها  بازسازی  اجرای  گفت: 
افزایش دبی آب به میزان بالغ بر 6۰ 

ثانیه شد. بر  لیتر 
فاضالب  و  آب  مور  ا مدیر   
تعویض  با  داد:  ادامه  شهرستان ساری 
لته،  تنگه  مرمت،  چاههای  منصوبات 
ثانیه  در  لیتر   ۱۰ آب  دبی  پرچیکال 
مشکل  راستا  همین  یافت،در  افزایش 
کمبود آّب در روستاهای سنام، سرکت، 
اجارستاق، گردشی، واستان، گرمستان، 
 ، کلیجانرستاق  همچنین  سر  استخر 
دودانگه و چهاردانگه با اجرای عملیات 
بازسازی و تعویض منصوبات چاهها و 

ایستگاههای پمپاژ مرتفع شد.
شبکه  تقویت  به  اشاره  با  وی 
آبرسانی روستای تلوباغ با اصالح شبکه 
توزیع و افزایش دبی از 4 لیتر به ۸ لیتر 
رفع  موقع  به  انجام  با  افزود:  ثانیه  در 
حوادث و شکستگی های شبکه توزیع 
و انشعابات آب به ویژه خطوط انتقال به 
تعداد ۵۰3 فقره در شهر و 32۰ فقره در 
روستاها طی یک ماه اخیر از هدررفت 

آب جلوگیری شد.
اساسی  تعمیر  خصوص  در  زارع 
الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ شهید داداشی 
ساری گفت: این اقدام  موجب افزایش 
شبکه  باالنس  و  آب  فشار   ، پمپاژ 

شهری شد.

آبرسانی به روستای »کردمیر« ساری از مجتمع تلمادره

گستردگی  به  توجه  با 
هن  آ ذوب  های  لیت  فعا
اصفهان در حوزه »مسئولیت 
اقدامات مهم و  بویژه  های اجتماعی« 
اثر بخش در خصوص مبارزه با بیماری 
همه گیر کرونا،جایزه ویژه »مسئولیت 
اصفهان  آهن  ذوب  اجتماعی«به  های 

تعلق گرفت.
براساس  مذکور  جایزه  اعطای 
شرکت  این  اقدامات  دقیق  بررسی 
در  اجتماعی  های  مسئولیت  حوزه  در 
طی یک سال گذشته و به پاس مقابله 
ارزیابی  و  کرونا  گیر  همه  بیماری  با 
ملی  رخداد  »چهارمین  داوران  هیات 
روابط  چالشهای  و  مسائل  بررسی 

عمومی«صورت گرفت.
شایان ذکر است با شروع اولین 
نا  و کر شیوع  خصوص  در  مباحث 
با  اصفهان  آهن  ذوب   ، کشور  در 
مدیر  ریاست  با  ستادبحران  تشکیل 
و  ثر  مو مات  قدا ا  ، شرکت  مل  عا
مناسب  ریزی  برنامه  با  ای  گسترده 
از  ذیربط  مراجع  سایر  با  هماهنگ  و 
این  در   . نمود  آغاز  ماه  اسفند  سوم 
مدیرعامل  معاونین   ، بحران  ستاد 
 ، مطهری  شهید  بیمارستان   ، شرکت 

مدیریت های HSE ، خدمات و امور 
بازرسی   ، عمومی  روابط   ، اجتماعی 
پسماند  و  شهری  امور  و  حراست    ،
بر  ها  فعالیت  کلیه  و  دارند   عضویت 
شود  می  انجام  آن  مصوبات  اساس 
مذکور  های  بخش  مستمر  فعالیت   .
مدیریت های شرکت  سایر  به همراه 

همچنین  و  پشتیبانی  و  تولید  خط  در 
حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ، 
موجب دست یابی ذوب آهن اصفهان 

به این جایزه شد . 
یش  هما ری  ا گز بر یین  آ ر  د
مرکزهمایشهای  در  که  جوایز  اهدای 
برگزار  ایران  صنعتی  مدیریت  سازمان 

رضاعاملی  سعید  دکتر  پروفسور  شد، 
فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
روابط  کل  مدیر  جهانپور  دکترکیانوش 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از 
ارتباطات  علوم  پیشکسوتان  و  اساتید 

حضور داشتند

جایزه مسئولیت های اجتماعی به ذوب آهن اصفهان تعلق گرفت

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
مرکزی از تدوین سند سازگاری با کم 
آبی در استان خبر داد و افزود: کاهش 
از منابع آب زیرزمینی استان  برداشت 
تا  مترمکعب  میلیون   7۰۰ میزان  به 
پایان برنامه های ششم و هفتم توسعه 

از مهمترین اهداف این برنامه است.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای مرکزی، مهندس عزت 
تخصصی  کارگروه  در  ای  آمره  اله 
در  گفت:  استان  آبی  کم  با  سازگاری 
میلیون   6۰۰ و  میلیارد   2 حاضر  حال 
در  زیرزمینی  آب  منابع  از  مترمکعب 
استان برداشت می شود و قرار است با 
اجرای برنامه سازگاری با کم آبی این 
میلیون   ۹۰۰ و  میلیارد  یک  به  میزان 

مترمکعب کاهش پیدا کند.
تا  داد:  ادامه  ای  آمره  مهندس   
قبل از تدوین این برنامه و طی برنامه 
برنامه ششم  نخست  سالهای  و  پنجم 

گرفت  صورت  که  خوبی  اقدامات  با 
متر  میلیون   37۰ حدود  شدیم  موفق 
منابع آب  از  برداشت  میزان  از  مکعب 
زیرزمینی استان را کاهش دهیم و طبق 
این برنامه که تدوین شده ما به جهت 
اینکه برسیم به آب قابل برنامه ریزی 
شده  ابالغ  نیرو  وزارت  طریق  از  که 

از  باید  مترمکعب  میلیون   7۰۰ حدود 
برداشت های منابع آب زیرزمینی امان 

کاهش دهیم .
وی تاکید کرد: عمومًا این کاهش 
مصرف در بخش کشاورزی است چرا 
که حدود ۹۰ درصد آب در استان در 
در  مابقی  و  است  بخش  این  اختیار 

اختیار بخش های دیگر همچون شرب، 
صنعت، خدمات و فضای سبز و برای 
آنها نیز برنامه هایی به جهت کاهش 

مصرف پیش بینی  شده است. 
منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
بخش  در  کرد:  بیان  مرکزی  ای 
کشاورزی با کنترل اضافه برداشت ها، 
تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز،نصب 
کنتورهای حجمی و برنامه های دیگر 
موفق خواهیم شد طی برنامه ششم و 
در  مصرف  کاهش  این  توسعه   هفتم 

منابع آب زیرزمینی را محقق کنیم. 
کنار  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
این برنامه، برنامه ای نیز توسط جهاد 
کشاورزی تدوین شده که جبران کننده 
این کاهش مصرف خواهد بود و با این 
برنامه جبرانی اگرچه ما میزان برداشت 
دهیم  می  کاهش  را  آبی  منابع  از  ها 
ولی سطح زیرکشت و میزان تولیدات 

در استان کاهش پیدا  نخواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی خبر داد؛

کاهش 700 میلیون مترمکعب برداشت از منابع آب زیرزمینی
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پرتو  رادیویی  برنامه  در 
سمنان  مرکز  صدای  از  که 
نصب  پیرامون  شد،  پخش 
کندانسور کولرهای گازی در سایه که 
باعث کاهش 3۰ درصدی مصرف برق 

می شود، نکات الزم ارائه شد.
کارشناس شرکت توزیع برق استان 
در هشتمین قسمت این برنامه رادیویی 
مدل  برخالف  گازی  کولرهای  گفت: 
های آبی، رطوبت محیـط را افزایـش 
مناطق  در  بایست  می  و  دهد  نمی 

مرطوب مورد استفاده قرار گیرد.
محمدعلی نصیری افزود: در هنگام 
خرید کولرهای گازی دقت به ظرفیت 
برودتی این دستگاه ها که باید متناسب 
با فضای مورد استفاده باشد و شرایط آب 

و هوایی محیط زندگی، امری ضروری 
تلقی می شود.

وی همچنین تصریح کرد: انتخاب 
برندهای معتبر کولرهای گازی، توجه به 
باال، تمیز بودن  با رده  انرژی  برچسب 

کندانسور کولرها به لحاظ عبور جریان 
هوا، نصب کندانسور این دستگاه ها در 
قرار  ها،  پنجره  کامل  درزگیری  سایه، 
نور  مستقیم  تابش  معرض  در  نداشتن 
خورشید و سرویس به موقع فیلترهای 

هوا و رادیاتور، از جمله مهم ترین موارد 
در مدیریت بهینه مصرف برق کولرهای 

گازی به شمار می روند. 
بخش  در  است:  ذکر  به  الزم 
گزارشی این برنامه، تحت عنوان بهره 
از  استفاده  روز،  طبیعی  نور  از  گیری 
و  منزل  رنگ های روشن در چیدمان 
نصب المپ های ال ای دی به جای 
با  ای  مصاحبه  پرمصرف،  های  المپ 
شهروندان انجام و راهکارهای الزم در 

این بخش نیز آموزش داده شد.
نمایشی  قسمت  در  است:  گفتنی 
“آقا و خانم پیک”، با مضمون استفاده 
از دور ُکند کولرهای آبی، توسط عوامل 
صدای مرکز سمنان میان پرده آموزشی 

به روی آنتن رفت. 

کارشناس شرکت توزیع برق استان سمنان:

نصب کندانسور کولرهای گازی در سایه موجب کاهش 3۰ درصدی مصرف برق می شود
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آّباد : 

آغاز برداشت هندوانه در شهرستان پارس آباد مغان
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اردبیــل  حســن نظیفــی بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: : کاشــت هندوانــه 
در پــارس آبــاد مغــان از اوایــل اســفند مــاه هر ســال آغــاز و کار برداشــت 
ــان مــرداد مــاه ادامــه  ــا پای ایــن محصــول از اوایــل تیرمــاه شــروع و ت

خواهــد داشــت.
نظیفــی اظهــار داشــت: شهرســتان پــارس آبــاد مغان یکــی از مناطق 
مهــم در کشــت و تولیــد محصــوالت جالیــزی در شــمال اســتان اردبیــل 
اســت و در بیــن محصــوالت جالیزی ســالیانه بیشــترین ســطح زیر کشــت 

و تولیــد از ایــن محصــوالت مربــوط بــه محصــول هندوانــه می باشــد. 
ــزه  ــه و خرب وی محصــوالت جالیــزی شهرســتان را شــامل هندوان
عنــوان کــرد و ادامــه داد: بیشــترین ســطح زیــر کشــت مربوط بــه هندوانه 
بــا یــک هــزار و 3۵۰ هکتــار و بیشــترین تولیــد مربــوط بــه هندوانــه بــا 
47 هــزار تــن در ســال میباشــد. .نظیفــی افــزود: محصــوالت جالیــزی 
شهرســتان پــارس آبــاد عــالوه بــر رفــع نیازهــای اســتان و شهرســتان، 

بــه دیگــر مناطــق کشــور نیــز ارســال مــی شــود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل:
آغاز عملیات برداشت دانه روغنی کلزا 

  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اردبیل 
،علـی حسـین احـدی عالی با اعـالم این خبر گفـت: عملیات برداشـت دانه 
روغنـی کلـزا از سـطح3۰۰ هکتـار از اراضـی زراعـی ایـن شهرسـتان آغـاز 

شـده است.
وی افـزود: پیش بینی می شـود حـدود 7۵۰ تن دانه روغنی کلزا از این 

میزان اراضی کشـاورزی تولید و تحویل کارخانه های روغن کشـی گردد.
وی عمـده ارقـام کشـت شـده ایـن شهرسـتان را ارقام نپتـون، ناتالی، 

هیدرومیـل و مرکـوری عنـوان نمود.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اردبیل درادامه افزود :  در حال حاضر 
رونـد برداشـت ایـن محصـول ادامـه دارد و پیـش بینـی می شـود تـا پایان 
مـاه جـاری عملیـات برداشـت کلزا در مزارع این شهرسـتان به اتمام برسـد.

احـدی عالـی خاطـر نشـان کـرد: در حـال حاضـر مرکـز خریـد دانـه 
روغنـی کلـزا واقـع در روسـتای نیـار ،تجهیـز و آمـاده خرید محصـول کلزا 
بـر اسـاس قیمـت خریـد تضمیتـی ابالغـی46 هـزار و 6۰۰ ریال بـرای هر 
کیلوگـرم دانـه کلزا می باشـد و کشـاورزان محتـرم می توانند بـا هماهنگی 
مسـئوالن خریـد نسـبت به تحویـل محصول تولیـدی خود بـه مرکز خرید 

یادشـده اقـدام نمایند.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اردبیل در پایان سـخنان خود افزود: 
در تالش هسـتیم در سـال زراعی آینده با انجام برنامه ریزیها واقدامات موثر 
و به کار گیری کلیه امکانات ، برنامه پیش بینی شـده توسـعه کشـت کلزا و 
افزایـش تولیـد دانـه روغنی کلـزا در منطقه تحقق یابد تا بتـوان گام موثری 

در جهت خودکفایی اقتصادی و تامین روغن مورد نیاز کشـور برداشـت.

مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر:
تدوین ۱۴ استاندارد جدید آموزشی شغل و شایستگی

 در فنی و حرفه ای بوشهر
مدیـر کل آمـوزش فنـی وحرفـه ای اسـتان بوشـهر از تدویـن ۱4 
اسـتاندارد جدیـد آموزشـی شـغل و شایسـتگی در اداره کل آمـوزش فنی و 
حرفه ای اسـتان در راسـتاي ارایه مشـاغل جدید با جامعه هدف خبر داد .

بـه گـزارش روابـط عمومـي اداره کل آمـوز فنـي و حرفـه اي اسـتان 
بوشـهر، عبدالمجیـد دراهکـي ضمـن اعـالم ایـن خبر افـزود: در راسـتای 
تحقـق خـط مشـی ها و سیاسـت های سـند راهبردی مهـارت و فن آوری 
سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور و در جهـت توسـعه و ارتقـای 
آمـوزش هـای مهارتی و همچنین ظرفیت سـازي و توانمند سـازي نیروي 
انسـاني بر اسـاس مشـاغل مورد نیاز اسـتان، در  سـال ۹۸ و سـه ماهه اول 
سـال جاری تعداد ۱4 اسـتاندارد آموزشـی شـغل و شایسـتگی در این اداره 

کل تدویـن گردیده اسـت .
وي بیـان داشـت:این اسـتاندارها در رشـته هـای تکثیـر کننـده و 
پـرورش دهنـده قـارچ هـای خوراکی و دارویـی ، تحلیل آمـار توصیفی با 
اسـتفاده از نـرم افـزارSPSS، تولیـد کننـده پلنتاریوم، فرماندهی سـوانح 
و حریـق، سرپرسـت عملیـات امداد و نجات آتش نشـانی، کارور سیسـتم 
 Cyber کارور ،Business Cards کارور ،GIS اطالعات جغرافیایی
Link Power Director، پـردازش و تحلیـل پیشـرفته داده هـا بـا 
اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS، رعایـت الزامـات بهداشـتی و ایمنـی گاز 
H2s، کاشـی کاری معـرق )کاشـی سـنتی(، مبارزه با بیمـاری های قارچ 
هـای خوراکـی، مربـی مهد کـودک اسـتثنایی)ناتوان، کم تـوان( ، معرق 

کار پارچـه می باشـد.
دراهکـي هـدف از تدویـن اسـتاداردهای مختلف در حـوزه آموزش را 
تدویـن اسـتانداردهای جدیـد مطابـق با نیـاز روز و بازار کار جهـت توانمند 
سـازی و ارتقـای کیفـی منابـع انسـانی از طریـق ارتقـاء کیفیت اسـتاندارد 
های آموزشـی موجود،مشـارکت ذینفعان در تدوین اسـتاندارد های آموزشی 
مورد نیاز بازار کار،تدوین اسـتاندارد آموزشـي جدید در حوزه مشـاغل سـبز 
و سـبز نمـودن اسـتاندارد هـای آمـوزش شـغلي موجـود در سـازمان،ارتقاء 
کمـی و کیفـی منابع آموزشـی و کمک آموزشـی وتوانمند سـازی و ارتقای 
کیفـی منابـع انسـانی از طریـق ارتقـاء کیفیـت اسـتاندارد هـای آموزشـی 

موجـود عنـوان کرد .
مدیـر کل آمـوزش فنـي و حرفه اي بوشـهر یادآور شـد: این اداره کل 
در راسـتای توجه به نیاز بازار کار فعلی و آتی اسـتان از طریق نیاز سـنجی 
های انجام شـده اقدام به تدوین اسـتانداردهای شایسـتگی شـغل می کند.

دراهکـي از صاحبـان صنایـع بـه عنـوان ذینفعان آموزشـهای مهارتی 
فنـی و حرفـه ای یاد کرد و گفت: صاحبان صنایع و کارشناسـان متخصص 
در بخشـهای مختلـف صنعـت با مشـارکت خـود در تدوین اسـتانداردهای 
آموزشـی مـورد نیـاز بـازار کار مـی تواننـد در ارتقـاء کمـی و کیفـی منابع 
آموزشـی سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای و همچنین توانمند سـازی و 
ارتقـای کیفـی منابع انسـانی و ایجاد اشـتغال پایدار دراسـتان نقش مؤثری 

داشـته باشند .

پخش  ملی  کت  شر یر  مد
از  شاهرود  منطقه  نفتی  فروآرده های 
کاهش 7 درصدی مصرف سی ان جی  
مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  دربهار  

سال گذشته  خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شرکت 
منطقه  نفتی  فروآرده های  پخش  ملی 
شاهرود  ، دکتر علی اکبر عرب عامری 
جاری  سال  اول  ماهه  سه  در   : گفت 
2۵4 میلیون لیتر انواع فرآورده ها نفتی 
 ، است  ه  شد  توزیع  سمنان  استان  در 
استان  سراسر  در  توزیع  مقدار  این  که 
سمنان به وسیله سه انبار استقراریافته 
و  دامغان  شاهرود،  شهرستان های  در 

سمنان انجام می شود. . 
به مصرف  اشاره  با  عرب عامری 
26 میلیون متر مکعبی گاز سی ان جی 
انواع  : مصرف  افزود   ، امسال  بهار  در 
به مدت  نسبت  امسال  درخرداد  بنزین 
مشابه در سال گذشته ۱7 درصد کاهش 
، مصرف گاز سی ان جی نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته 27 درصد افزایش  

، مصرف گاز مایع 3۱ درصد افزایش ، 
انواع نفت گاز معمولی و یورو  مصرف 
سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  چهار  
نفت  مصرف   ، کاهش  درصد   ۵ قبل  

سفید ۱۵ درصد کاهش و مصرف نفت 
ماه  زمانی خرداد  بازه  به  کوره  نسبت 
سال قبل ۸۵ درصد کاهش استانی را 

تجربه کرده است . 

استان  در   ، است  ذکر  به  الزم 
و  بنزین  عرضه  جایگاه   74 سمنان 
نفتگاز و 42 جایگاه عرضه گاز سی ان 

جی وجود دارد.

کاهش 7 درصدی مصرف سی ان جی در استان سمنان

معاون توسعه مدیریت ومنابع راهداری استان مرکزی:

ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی و اختصاصی درمحورهای استان مرکزی
معاون توسعه مدیریت و منابع از جمع آوری 
تابلوها و بیلبوردهای فاقد مجوز و غیر مجاز از حاشیه 
جاده های استان مرکزی خبر داد و افزود: با هدف 
افزایش ضریب ایمنی و پیشگیری از بروز تصادفات 
استان  های  جاده  تبلیغاتی  ساماندهی  رانندگی، 
مرکزی، تابلوها و بیلبوردهای فاقد مجوز و غیرمجاز 

جمع آوری شدند.
بیلبوردهای  و  تابلو  به شناسایی  اشاره  با  وی 
غیرمجاز درمحورهای مواصالتی، ادامه داد: بر اساس 
قانون ایمنی راه ها و راه آهن، نصب هر گونه تابلوی 
تبلیغاتی واختصاصی در حریم راه های کشور باید صرفا 
با مجوز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و 
طی شدن روال مربوطه شامل مکان یابی صحیح 
محل نصب تابلو، میزان بازتابش نورو...انجام گیرد.

بر  عالوه  یادآورشد:  ومنابع  مدیریت  توسعه  معاون 
تمدید قراردادهای قبلی، ازابتدای سال تاکنون ۱4فقره 
قرارداد تابلوی تبلیغاتی که شامل 32 بیلبورد تبلیغاتی 
و 3۰ فقره  تابلوی اختصاصی در محورهای استان 

منعقد گردیده است.وی افزود: جمع آوری تابلوها و 
بیلبوردهای فاقد مجوز و غیر مجاز از حاشیه محورها  
پس از اخذ مجوزهای الزم از دادستانی و هماهنگی 

با نهادها و ادارات ذی ربط، توسط نیروهای راهداری 
و پلیس انجام شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع،در ادامه بیان کرد: 

نصب تابلوها در حاشیه راهها داراي ضوابط استانداردي 
از قبیل ابعاد تابلو ،اندازه حروف ،مکان نصب ،فاصله 
از عالئم راهنمایي و  از تقاطع هاي اصلي ،فاصله 
رانندگي و ... را دارا مي باشد و مطابق تبصره 2 ماده 
7 قانون ایمني راهها و راه آهن مصوب سال ۱37۹ و 
بند »ح« ماده 2 آیین نامه اجرایي تبصره ۱ ماده ۱7 
اصالحي قانون یاد شده نصب هر گونه تابلوي تبلیغاتي 
و اختصاصي در حریم راهها ي قانوني کشور صرفا« 
با مجوز صادره از سازمان راهداري و حمل ونقل جاده 
اي مجاز است و در صورت عدم رعایت این ضوابط با 

متخلفین برخورد قانوني خواهد شد .
وی خاطرنشان کرد: متقاضیان نصب تابلوهای 
تبلیغاتی، اختصاصی و اطالع رسانی در حاشیه راه های 
استان باید با مراجعه به اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای استان  و آگاهی از اصول مکان یابی و 
معیارهای فنی و رعایت قوانین و مقررات ایمنی عبور 
و مرور و اخذ مجوزهای الزم، با دریافت مجوز و انعقاد 

قرارداد به ارتقای ایمنی تردد کمک کنند.

 بــازرس کل اســتان ســمنان بــا حضــور در فرمانداری 
و  اســتاندار  معــاون  بــا  شــاهرود  شهرســتان  ویــژه 
ــرد. ــو ک ــت و گ ــدار و گف ــاهرود دی ــژه ش #فرماندار_وی

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری ویــژه 
شهرســتان شــاهرود، حجــت االســالم علی اکبر رشــیدزاده 
ــا بیــان اینکــه در ســال #جهش_تولیــد  در ایــن دیــدار ب
ــع   ــان صنای ــا صاحب ــدار ب بازدیدازواحدهــای تولیــدی و دی
و تولیــد کننــدگان  در دســتور کار قــرار دارد، ابــراز کــرد:

 نشســت با مدیران کل اســتانی و مدیران شهرســتانی 
ــن  ــکالت ای ــل مش ــه ح ــک ب ــی و کم ــرای بررس ــز ب نی
واحدهــا در راســتای رفــع موانــع تولیــد از جملــه اقدامــات 

اداره کل بازرســی اســتان اســت.
ــه  ــا کمــک ومشــاوره ب ــه م ــادآور شــد:  برنام وی ی
مدیــران بــرای  ارتقــاء رضایــت منــدی مــردم، کمــک بــه 
رونــق تولیــد وســرمایه گــذاری وانجــام وظیفــه مطلوبتــر 
بــوده و میــزان تحقــق اهــداف وکوتاهی درانجــام ماموریت 

و برنامــه هــای هــر دســتگاه را بررســی خواهیــم کــرد
#فرماندار_ویــژه شهرســتان  و  اســتاندار  معــاون 
ــگاه  ورویکــرد  شــاهرود نیــز ضمــن تقدیــر و تشــکر از ن

مطلــوب ســازمان بازرســی اســتان در کمک بــه بنگاههای 
ــه  ــوع ب ــن موض ــتقبال از ای ــا اس ــتان،  ب ــدی شهرس تولی
ــع  ــه رف ــرای کمــک  ب ــات انجــام شــده ب ــزارش اقدام گ

ــتان پرداخــت. ــد در شهرس ــد و جهــش تولی ــع تولی موان
ــام  ــی انج ــارت  و بررس ــش نظ ــری افزای نادر_فخ
ــی شهرســتان را  خواســتار  وظایــف دســتگاه هــای اجرای

ــت: شــد و گف
ــع و  ــع موان ــتای رف ــژه در راس ــه وی ــم ب ــن مه  ای
ــازار در  ــر ب ــدگان و نظــارت ب ــد کنن حــل مشــکالت تولی
ــا  ــالب ب ــر معظــم انق ــش رهب ــه فرمای ــا ب ــه بن ســالی ک
ــام گــذاری شــده نیازمنــد توجــه  عنــوان جهــش تولیــد ن

بیشــتر اســت.
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت وجــود مدیران مســئولیت 
پذیــر ،شــجاع، ریســک پذیــر و بــا تفکــر جهــادی اضافــه 
کــرد: بایــد میــزان  کارایــی و اثربخشــی ،و کیفیــت انجــام 
وظایــف  مدیــران نیــز مــورد بررســی مســتمر قــرار گیــرد، 
و مدیــران بابــت کارهــای کــه بایــد انجــام میدادنــد ونداده 
ــازمان  ــای س ــت ه ــالت و ماموری ــز  براســاس رس ــد نی ان

شــان  پاســخگو باشــند.

دیدار بازرس کل استان سمنان با فرماندار ویژه شاهرود

ابالغ اجرائیه مهریه
بدین وسیله به آقای رمضانعلی حسینی قائمی فرزند غالم عباس شناسنامه 
شماره2۰۵۸صادره ازتهران ساکن شهریارفردوسیه خاوه ک شهید خلیلی پ۸ ابالغ 
می شود که خانم زهرا رضائی جهت وصول ۵۰عدد سکه طالی تمام بهارآزادی 
به استناد مهریه مندرج در سند طالق شماره2۵۸۵دفترطالق 7شهریارعلیه شما 
اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه۹۸۰۰67۰دراین اداره تشکیل شده 
اقامت شما به شرح متن سند  و طبق گزارش مورخ۹۸/۸/2۰مامورپست محل 
شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکارطبق ماده۱۸آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود وچنانچه 
ظرف مدت ده روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب می گردد نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م.الف:۸۰۸2

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهریار-بشیرنعیم زاده

ابالغ اجرائیه به ورثه
بدین وسیله به۱-نریمان2-ربابه3-پروین4-ذلیخا همگی ورزدار با شماره 

ملی بترتیب۱(۰۰36743۸7۹،
ساکن  همگی    ۰۰۵۹2۸۵3۹7)4  ،  4۸۹۸۸7۹۸۸۸)3،  ۰۰677۸۹۱7۱)2
تهران-شهریار-باغستان –بلوارولیعصر-بین ۹ و۱۰ اصلی پ4 ابالغ می شود که 
خانم فریده نورمرادی جهت وصول ۵۰عدد سکه طالی تمام بهارآزادی به استناد 
سند ازدواج شماره2۰76علیه شما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه 
۹۹۰۰4۸۱در این اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ۹۹/4/7مامورپست محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده نشده لذا بنا به تقاضای بستانکارطبق 
ماده۱۸و ۱۹آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های 
کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روزازتاریخ این آگهی 
که روزابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.م.الف:۸۰۸2
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهریار-بشیرنعیم زاده

آگهی
شناسنامه  معراجعلی  نامدارفرزند  محمدحسین  آقای  به  وسیله  بدین 
شماره34۸7صادره از شهریار-تهران ساکن شهریار-رضی آباد پایین شهریارک 
عباس نامدار ابالغ می شود که خانم مهتاب سعیدی جهت وصول4میلیون ریال 
به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره7۰۰۵دفتر26رزن همدان علیه شما 
اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه۹۹۰۰3۸۱در این اداره تشکیل شده 
وطبق گزارش مورخ۹۹/3/26مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
اجرائیه فقط  نامه اجرا مفاد  به تقاضای بستانکارطبق ماده۱۸آئین  بنا  لذا  نشده 
یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب می گردد نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م.الف:۸۰7۸

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهریار-بشیرنعیم زاده

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مکرم محمدپورپس بجار گفشه وباستناد دوبرگ استشهادیه بشناسه 
۵۸4۹۰مورخ۹۹/3/۱۱دفترخانه  تصدیق  ورمز  یکتا۱3۹۹۰2۱۵44۰2۰۰۰۹۱ 
2۱شهریارمدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع 

درطبقه اول قطعه اول به مساحت 6۵/7۹واقع که 2/24مترمربع آن بالکن است 
واقع در حوزه ثبتی شهریاربانضمام ششدانگ پارکینگ قطعه 7تفکیکی به مساحت 
۱2مترمربع واقع در همکف بانضمام ششدانگ انباری قطعه 4تفکیکی به مساحت 
2/3۱مترمربع واقع درطبقه همکف تفکیکی بشماره پالک۱37۵4فرعی از47اصلی 
مفروز ومجزی شده از شماره ۱۵77فرعی از47اصلی ذیل ثبت ۱6476۰صفحات 
بالسویه  نام سیده عذرا صالحی ومحمد واحدی  به  432و434دفتر۱۰۰6امالک 
و۰7774۹الف  های۰7774۸الف۸2  چاپی  شماره  به  مالکیت  وسند  ثبت 
شماره4۸۱3مورخ۸7/2/2دفترخانه  قطعی  برابرسند  وسپس  ۸2صادرگردید 
وبرابرسندرهنی  است  شده  منتقل  بجارگفشه  محمدپورپس  مکرم  2۱شهریاربه 
قراررفته  بانک مسکن  شماره 4۸۱4مورخ۱3۸7/2/2دفترخانه 2۱شهریاردررهن 
است بعلت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد تبصره 
چنانچه  تا  میشود  آگهی  نوبت  دریک  ثبت  قانون  نامه  ماده۱2۰آئین  ذیل  یک 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق ویا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد ازتاریخ انتشاراین آگهی ظرف مدت ده روزاعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت ویا سند انتقال بنام خود باین اداره تسلیم ورسید دریافت نماید 
درغیراینصورت این اداره پس از انقضای مدت مذکور ونرسیدن اعتراض نسبت 

به صدورسند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد نمود.م.الف:۸۰۸۰
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهریار-بشیرنعیم زاده

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مریم غالم نژاد بموجب تفویض وکالتنامه شماره۱23۹۱۰مورخ۹۸/7/6دفترخانه 
هفت شهریارمع الواسطه از وکالتنامه های شماره۵۰2۹۹مورخ۹3/۱2/۱۱و۵4۱42مورخ2

۹۵/۹/۵و۵۸2۱۵مورخ۹7/۹/2۰دفترخانه ۱۱شهریارو۱23۹۱۰مورخ۹۸/7/6دفترخانه هفت 
شهریارو۱۱4۰۱مورخ۹3/۱2/۱2و۱۱۵۰۱مورخ۹3/۱2/24و۱۱۵۰6مورخ۹3/۱2/24و۱2۰3

۹مورخ۹4/4/2۵و۱۵262مورخ۹۵/۹/2۰دفترخانه ۵۰شهریارکه بموجب نامه های شماره 
۱3۹۹۸۵6۵۰2۱4۰۰۰۰۵7مورخ۹۹/3/24 دفترخانه ۵۰شهریارو۱3۹۹۸۵6۵۰2۱۰۰۰۰2۰6 
مورخ۹۹/3/24 و۱3۹۹۸۵6۵44۱۸۰۰۰۱۱۵مورخ۹۹/3/22دفترخانه۱۱شهریاربه تائید رسیده 
است و باستناد دو برگ استشهادیه بشناسه یکتا۱3۹۹۰2۱۵۰2۱۰۰۰۰۰۸۹ ورمزتصدیق 
۵4۵364دفترخانه هفت شهریارمدعی فقدان سند مالکیت صد سهم مشاع از نهصد وهشتاد 
ونه سهم از ششدانگ یک قطعه زمین بشماره۱463فرعی از44اصلی قطعه76تفکیکی 
بمساحت ۹۸۹مترمربع ذیل دفترالکترونیکی ۱3۹۵2۰3۰۱۰۵7۰۰۹۰37بنام رمضان عزیزی 
شیخلری ثبت وسند مالکیت بشماره چاپی 37۱۱۸3ج/۹4صادر وتسلیم شده است بعلت 
جابجائی مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد تبصره ذیل ماده ۱2۰آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشاراین آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند انتقال بنام خود باین اداره تسلیم ورسید 
دریافت نماید در غیراینصورت این اداره پس از انقضای مدت مذکورونرسیدن اعتراض 

نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد نمود.م.الف:۸۰7۹
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهریار-بشیرنعیم زاده  

آگهی فقدان سند مالکیت
آقا و خانم محمدرضا ادهم و فاطمه اسیری به استناد 2 برگ استشهاد محلی که 
به امضا شهود و به گواهی دفترخانه شماره ۱4 شهر سرخه استان سمنان رسیده مدعی 
می باشند که سند مالکیت شش دانگ سند مالکیت پالک ۱7/)2۵3۱ و 2۵3۰ و 2۵۱7 و 
2۵۱6 و 2۵۱۵( بخش پنج سرخه به نام محمدحسن امامی ذیل ثبت 3۱۱۱ دفتر جلد 4۰ 
صفحه 2۹3 به شماره چاپی 3۵724۵ صادر و تسلیم گردیده و به موجب نقل و انتقاالت 
به  ۱4 شهر سرخه  شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  سند ۱3۸۹/۱۰/۰۹-42۹۱  شماره  به 
محمدرضا ادهم و فاطمه اسیری هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ منتقل 

گردیده است که سند مالکیت با مشخصات فوق نسبت به سهم خانم فاطمه اسیری دارای 
اعتبار و سند نسبت به سهم آقای محمدرضا ادهم ذیل ثبت ۱۱۱3۰۹ دفتر جلد ۹3 صفحه 
43 به شماره چاپی ۸۹6۰۹3 صادر و تسلیم گردیده است سپس مالکین ادعا نموده اند که 
اسناد مالکیت به علت جابجایی مفقود و مالکین درخواست صدور سند مالکیت المثنی را 
نموده اند لذا مراتب به استناد ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل 
سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس 
از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. ضمنًا برابر بخشنامه 
استانداردسازی پالک ها، پالک فوق به پالک 2۵۱7/۱7 تغییر یافته است. همچنین به 
موجب نامه ۱3۹7۰4۹۱۵272۱ و بایگانی ۹6۰۱۵۱-۱3۹7/۰3/2۰ اجرای احکام شعبه 
دوم دادگاه عمومی حقوقی سمنان شش دانگ پالک مذکور در قبال مبلغ ۱6۹۹42۵۸3۰ 
ریال به نفع بانک ملت سمنان و هزینه های اجرائی بازداشت می باشد و به موجب سند 
رهنی ۵2۸۱-۱3۹4/۱2/۱3 دفترخانه اسناد رسمی شماره 24 سمنان به نفع بانک ملت 

شعبه بلوار قائم سمنان به مبلغ ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مدت 6۰ ماه در رهن می باشد.
علی حسین جهانی

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرخه

آگهي حصروراثت
آقای نقی احمدی ناصرانی به شماره شناسنامه ۸۵۸  فرزند احمد از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی رضا احمدی ناصرانی 
فرزند نقی در تاریخ  ۹۹/2/2۹ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- ماهرخ منصف بیجارپسی به ش ش 23 فرزند غالمحسن 
نسبت مادر 2- نقی احمدی ناصرانی به ش ش ۸۵۸ فرزند احمد نسبت پدر به غیر از 
وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني 
و ثبت ان به شماره ۱۰3۸ مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یکماه به دفتر شعبه ۱6 شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱6 رشت- پروین انصاری

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم محبوبه محمدیان به استناد 2 برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و به 
گواهی دفترخانه شماره یک گرمسار رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت شش دانگ 
پالک ۱/۵62 واقع در بخش گرمسار مورد ثبت جلد 2۱۰ صفحه ۹۰ به علت اسباب کشی 
مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد 
ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن 
واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد. شماره چاپی سند ۱6764۰
م/الف 3۰3
حسن رامه

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار
از طرف محمد کاشی

تغییرات شرکت سه هزارو دویست و سه مرزنشینان  آگهی 
شناسه  و   7۹۱ ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  سرکل  دهستان 

استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  به  ملی ۱۰۸6۱6742۱4 
24/۰2/۱3۹۹ بنابر نامه اداره محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی 
24/۰3/۱3۹۹ تصمیمات  مورخ   ۸۸3 بشماره  مریوان  شهرستان 
ذیل اتخاذ شد : • آقای محمد اخدربشماره ملی 3۸2۱۱24۱۸۰ 
هیات  تصدی  مدت  تاریخ  تاپایان  شرکت  عامل  مدیر  به سمت 
قراردادها  کلیه   • گردید  انتخاب   3۰/۰4/۱4۰۱ مورخ  مدیره 
بهادار  اوراق  و  برات  و  سفته  چک،  قبیل  از  آور  تعهد  اسناد  و 
محمدی  موسی  آقای  امضای  با  مدیره  هیئت  تصویب  از  پس 
همراه  )مدیرعامل(  اخدر  محمد  آقای  و  مدیره(،  هیئت  )رئیس 
مدیره،  هیئت  رئیس  درغیاب  بود  خواهد  معتبر  شرکت  مهر  با 
آقای اسعد خوران )نایب رئیس هیئت مدیره( حق امضاء خواهد 
داشت. اوراق و نامه های اداری و عادی با امضاء آقای محمد 
اخدر )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری مریوان )۹۰7۱43(

سند کمپانی و سند مالکیت
سواری پژو 2۰6 مدل ۱3۹3

۱63B۰۰72۸36 شماره موتور
NAAP۱3FE۱EJ4۸۹۵4۹ شماره شاسی

پالک ایران ۸2-۱۹۱ س ۸۹
مفقودو از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز – سند کمپانی
اتومبیل پراید مدل ۱37۹

ایران 72-34۹ ل ۵7
موتور ۰۰۱۵۰7۰۹

S۱4۱227۹62۸۱33 شاسی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی سواری  سیستم: پژو   رنگ: سفید – روغنی 
مدل: ۱3۹4   

شماره پالک 7۱     ۸۹۱ د 62  
   ۱64B۰۰33۱۵2 :شماره موتور

NAAN۱۱FC3FK :شماره شاسی  
نام و نام خانوادگی: محمد ملک محمدی فرادنبه

صادره از : بروجن  نام پدر: غالمعلی   
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد .

اگهی اصالحیه
 پیروی اگهی  چاپ شده در تاریخ ۸ خردادو 22 خرداد  در روزنامه دنیای جوانان 

موارد زیر اصالح میگردد
مساحت یک باب زمین محصور با بنای احداثی به مساحت ۸۰/24۸ صحیح می باشد

که بدینوسیله میگردد
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت جام سیدمجتبی جوادزاده 

تربت جام



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1500- چهارشنبه 18 تیر 61399 ورزش دنیای 

طالقانی: وضعیتم رو به بهبودی است
پیشکسوت کشتی ایران گفت: خوشبختانه 
با دعای خیر مردم و لطف موال علی)ع( خطر 
کرونا رفع شد و در وضعیت خوبی به سر می برم.

آخرین  درباره  لقانی،  طا محمدرضا 
وضعیتش پس از ابتال به ویروس کرونا، اظهار 
کرد: پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان 
که ممنوع المالقات بودم، با نظر پزشکان به خانه 
آمدم و در حال حاضر نیز قرنطینه هستم. خدا 
را شکر با مصرف دارو وضعیتم خیلی بهتر شده 
و با دعای خیر مردم و لطف موال علی)ع( خطر 

رفع شده است. 
پیشکسوت کشتی ایران افزود: مردم همیشه به من محبت دارند. در این چند وقت 
اخیر هم خیلی رعایت می کردم تا به کرونا مبتال نشوم و خدایی ناکرده برای خودم 
و دیگران مشکل ایجاد نکنم اما هر کجا می رفتم با وجودیکه دستم را روی سینه ام 
می گذاشتم باز خیلی از دوستان من را در آغوش می گرفتند که همین موضوع باعث 
شد به کرونا مبتال شوم. ۱6 یا ۱7 روز از این موضوع می گذرد و تست آخر را چند 
روز دیگر باید پشت سر بگذارم تا از برطرف شدن این ویروس اطمینان حاصل شود.

وی افزود: از همه مردم درخواست می کنم در این مدت از در آغوش گرفتن 
یکدیگر و عزیزانشان خودداری کنند و از نزدیک شدن به یکدیگر پرهیز کنند. دوست 
داشتن در این مواقع این است که به فکر خودمان و عزیزانمان باشیم و آن ها را در 

آغوش نگیریم.
طالقانی در پایان گفت: وزیر ورزش، رییس کمیته ملی المپیک، علی پروین، 
حمید سوریان و خیلی از دوستان دیگر من را شرمنده کردند و جویای احوالم شدند. 
امیدوارم هیچ کدام از هموطنان با رعایت نکات بهداشتی به این ویروس خطرناک 

مبتال نشوند و همه مریضان شفای عاجل پیدا کنند.

ایزدیار: از ترس کرونا به آب نمی زنم
جاکارتا  پاراآسیایی  بازی های  قهرمان 
گفت: به خاطر ترس از مبتال شدن به ویروس 
کرونا ترجیح می دهم تمرینات آبی نداشته باشم 

و با تمرینات بدنسازی خود را آماده نگه دارم.
شاهین ایزدیار، اظهار کرد: هر چند از اول 
تیر با مجوز ستاد عالی مقابله با کرونا وزارت 
شده  آغاز  استخرها  فعالیت  جوانان  و  ورزش 
است اما در مشهد به خاطر شرایط موجود اجازه 
بازگشایی داده نشده و من همچنان تمرینات 
بدنسازی خود را زیر نظر مربی ام پیگیری می 

کنم تا دچار افت بدنی نشوم.
وی در پاسخ به این پرسش که چقدر دوری از تمرینات آبی سبب افت رکورد 
شما شده است، افزود: نزدیک به ۵ ماه است که شنا نکرده ام و این مساله قطعا در 
افت رکوردم بی تاثیر نیست. به هر صورت سعی می کنم با انجام تمرینات بدنسازی 

خود را آماده نگه دارم و مانع بیش از حد افت رکوردم شوم.
ایزدیار اضافه کرد: هر چند تمرینات بدنسازی مثل تمرینات داخل آب نمی شود، 
ولی واقعا در شرایط کنونی به خاطر مبتال نشدن به کرونا ترس از آب دارم و ترجیح می 

دهم تمریناتم را خارج از آب انجام دهم تا به این ویروس مبتال نشوم.
وی خاطرنشان کرد: درست است که ۵ ماه دوری از آب تاثیر نامطلوبی بر روی 

رکوردم گذاشته است اما فکر می کنم ارزش سالمتی باالتر از تمرین در آب است.
ایزدیار در پایان پیرامون این پرسش که آیا امسال برنامه خاصی دارید یا خیر، 
گفت: تا زمانی که ویروس کرونا کامل از بین نرود، برنامه ریزی خاصی نمی توانیم 

انجام دهیم و تصور نمی کنم مسابقاتی نیز وجود داشته باشد.

بهروزی راد: قایقرانی زندگی من است
ملی پوش پاراکانو گفت: قایقرانی به من 
احساس آرامش می دهد و تمام زندگی ام است.

در  متولد سال ۱364  بهروزی راد  شهال 
معلولیت  علی رغم  و  است  کرمانشاه  استان 
مادرزادی تحصیالتش را تا مقطع کارشناسی 
بهروزی راد  است.  داده  ادامه  حسابداری  ارشد 
ورزش را از رشته پارادوومیدانی آغاز کرد. او از 
ده سال پیش عضو تیم ملی پارا قایقرانی شد و 
در این مدت توانسته عالوه بر کسب مدال های 
خوشرنگ در مسابقات برون مرزی، پارالمپیک 

را نیز تجربه کند.
او در رقابت های جهانی مجارستان با کسب مدال برنز، موفق به کسب سهمیه 

بازی های توکیو شد، تا تیم ملی ایران برای دومین بار پارالمپیک را تجربه کند.
بهروزی راد در رقابت های آزمایشی پارالمپیک توکیو، در کالس KL3 پاراکانو 

توانست مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کند.
فعالیت  دیسک  پرتاب  ماده  در  ابتدا  داشت:  اظهار  کشورمان  پاراکانو  بانوی 
می کردم و بعد از حضورم در تست استعدایابی، به دلیل عملکرد بهتر وارد دنیای 
قایقرانی شدم و در قهرمانی آسیا، اولین مدال طالی رقابت های برون مرزی ام را 
کسب کردم. در این سال ها با حمایت خانواده و توکل به خداوند متعال فعالیتم را 
ادامه دادم و برادرم که از ملی پوشان کشتی بود مشوقم شد تا با انگیزه بیشتری در 

این مسیر حرکت کنم.
وی افزود: در بازی های پارالمپیک ریو به آنچه که هدفم بود نرسیدم و بر 
خالف رقابت های جهانی که به مرحله فینال صعود می کنم، نتوانستم به مرحله 
پایانی این بازی ها راه پیدا کنم و با جایگاه نُهمی به کار خودم پایان دادم. این اتفاق 
پارالمپیک های بعدی بیشتر  نتیجه دلخواهم در  تا برای کسب  تجربه بزرگی شد 

تمرین و تالش کنم.
ملی پوش پاراکانو عنوان کرد: در طول این سال ها از لحاظ اخالق ورزشکاری، 
حسن یزدانی، قهرمان المپیک کشورمان را به عنوان الگوی جوانمردی انتخاب کردم 
و همیشه در تالش بودم اخالق پهلوانی و ورزشی ام را مانند او حفظ کنم. قایقرانی به 
من احساس زندگی و آرامش می دهد. جدایی از پاراکانو برایم مقدور نیست و به همین 
دلیل تصمیمی برای دور شدن از این رشته را ندارم و سعی می کنم فعالیتم را ادامه دهم.

ورزش  با  را  معلولیت هستند  دارای  که  افرادی  کرمانشاه،  در  کرد:  بیان  وی 
جانبازان و معلولین آشنا کردم و حتی از فضای قایقرانی به آنها توضیح دادم چرا که 

معتقدم ورزش روح زندگی است.
کرده  پیدا  شیوع  کرونا  بیماری  که  روزها  این  در  داشت:  اظهار  بهروزی راد 
است مانند دیگر ورزشکاران در منزل زیر نظر مربیانم تمرینات بدنسازی ام را ادامه 
دادم و از فضای تمرین های فنی و تکنیکی به دلیل شرایط دور ماندم اما امیدم را 
از دست ندادم و مطمئنم که با آغاز اردوها در تهران می توانم باز هم به روزهای 

اوج آمادگی برگردم.
ملی پوش پاراکانو در پایان گفت: امیدوارم که هرچه زودتر شرایط کرونایی به 
پایان برسد و شرایط به روزهای عادی برگردد. از کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون 
قایقرانی تشکر می کنم که از تیم ملی حمایت می کنند و فضا را برای رشد این 

رشته مهیا کردند.

ستاره جنجالی والیبال لهستان به ژاپن برمی گردد
کاپیتان تیم ملی لهستان بار دیگر قرار 
است با تیم پاناسونیک ژاپن در جام باشگاههای 

آسیا شرکت کند.
میشل کوبیاک، ستاره پرحاشیه تیم ملی 
والیبال لهستان اعالم کرده بار دیگر قصد دارد 
در جام باشگاههای آسیا حاضر شود. او سال 
این  در  را  ژاپن  پاناسونیک  تیم  هم  گذشته 
رقابت ها همراهی می کرد که در فینال مقابل 
دیداری که  ورامین شکست خورد؛  شهرداری 
بازیکنان  و  کوبیاک  بین  درگیری  با  پایان  در 

ایرانی همراه شد. 
کاپیتان تیم ملی لهستان که بعد از آن مسابقه، حرف های جنجالی را علیه ایران 
به زبان آورد و با شکایت فدراسیون ایران از سوی فدراسیون جهانی محکوم شد، این 

روزها در اردوی تیم ملی کشورش حضور دارد. 
کوبیاک درباره بازگشت خود به ژاپن گفت: من تا سه هفته دیگر به ژاپن می 

روم چون باید با پاناسونیک در رقابتهای باشگاههای آسیا در تایلند شرکت کنیم.
بعید نیست بار دیگر نماینده ایران که احتماال بازهم شهرداری ورامین خواهد بود، 
با پاناسونیک روبرو شود و شاهد یک جدال جذاب دیگر بین کوبیاک و ایرانی ها باشیم.

آینده مسی و ستین مشخص شد
آینده  درباره  بارتومئو  ماریا  خوسپ 
ستاره آرژانتینی و سرمربی اسپانیایی بارسلونا 

صحبت کرد.
به گزارش آس، خوسپ ماریا بارتومئو در 
یک مصاحبه درباره آینده لیونل مسی و کیکه 
بارسلونا  باشگاه  ستین صحبت کرد. رییس 
درباره احتمال جدایی ستاره آرژانتینی گفت: 
مسی تا ژوئن 2۰2۱ قرارداد دارد. معموال در 
این رابطه توضیح نمی دهیم اما مجبور به 
تمدید قرارداد با این بازیکن هستیم. مسی 

بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است و به همین خاطر تمدید قراردادش اجباری است. 
بارتومئو افزود: شنبه آخرین باری بود که با او صحبت کردم. من دوست دارم 
اغلب با بازیکنان حرف بزنم. این کار عادی است و موضوعات مختلفی برای صحبت 
کردن وجود دارد. باید با بازیکنان توافقاتی انجام داد. به آن ها می گویم که ناامید 

نشوند که آن را در دیدار برابر ویارئال نشان دادند. 
رییس باشگاه بارسلونا در ادامه اظهار کرد: مسی آرام است. او بارها اعالم کرده 

که دوست دارد در بارسا بازنشسته شود. شکی ندارم که این اتفاق رخ خواهد داد.
 بارتومئو در پایان به حمایت از کیکه ستین پرداخت و گفت: از برکناری ارنستو 
والورده پشیمان نیستم. باید شرایط عوض می شد. حضور ستین موجب شد هوای 
تازه ای به تیم تزریق شود و ایده های جدیدی به کار گرفته شود. ستین به هدایت 
تیم ادامه خواهد داد. اکنون از پیشرفت تیم خشنود هستم. در دو بازی آخر عملکرد 
تیم ستین بهتر شد. ابتدا تالش خواهیم کرد اللیگا را فتح کنیم و سپس به لیگ 

قهرمانان فکر خواهیم کرد.

درخواست مالی سنگین آبراهام از چلسی برای تمدید قرارداد
چلسی  تیم  سران  از  آبراهام  تامی 
هزار  به ۱3۰  را  او  هفتگی  حقوق  خواست 

پوند افزایش دهند.
آبراهام  تامی  میل،  دیلی  گزارش  به 
خاطر  به  که  است  مدتی  چلسی  ستاره 
مصدومیت از ترکیب تیمش دور شده است 
و به میدان نمی رود. او در این فصل با نظر 
فرانک لمپارد سرمربی تیم به ترکیب چلسی 
اضافه شد و توانست عملکرد خوبی در ابتدای 
فصل داشته باشد و حتی به تیم ملی فوتبال 

انگلیس دعوت شد.
آبراهام اکنون از سران تیم چلسی خواسته است قرارداد هفتگی او را از ۵۰ هزار 
پوند در هفته به ۱3۰ هزار پوند برسانند و او تنها در این شرایط حاضر به پذیرش 

پیشنهاد باشگاه است.
باید دید باشگاه چلسی حاضر به تمدید قرارداد با این بازیکن جوان می شود 

یا با توجه به خرید تیمو ورنر از الیپزیگ او را در فهرست فروش قرار خواهد داد.

کلینزمن از راز قهرمانی در جام جهانی 9۰ گفت
ستاره سابق ژرمن ها در سالگرد قهرمانی این تیم در جام جهانی ۱۹۹۰ از راز 

اصلی این قهرمانی سخن به میان آورد.
به گزارش DPA، تیم ملی فوتبال آلمان در فینال جام جهانی ۱۹۹۰ که در 
رم برگزار شد با شکست دادن آرژانتین جام را باالی سر برد. یورگن کلینزمن یکی 

از بازیکنانی بود که در ترکیب ژرمن ها خوش درخشید.
او گفت: قبل از بازی در چشمان بکن باوئر نگاه کردم. به خودم گفتم که او 
کامال به موفقیت تیم اطمینان دارد و چنین لحظاتی را تجربه کرده است. فرانس 
پر از اعتماد به نفس بود. آرامش و شخصیت او اعتماد به نفس خاصی به تیم داد و 

در نهایت ما را قهرمان کرد.
کلینزمن ادامه داد: همه چیز قبل از فینال خوب بود. تشنه قهرمانی بودیم. 
فراتر از آنچه تصور می شد به قهرمانی امیدوار بودیم. در آن زمان بیشتر ما در 
ایتالیا بازی می کردیم و کامال با شرایط موجود آشنا بودیم. تنها روی قهرمانی 
تمرکز کرده بودیم و می خواستیم به هر طریقی شده جام را باالی سر ببریم و 

خوشبختانه هم موفق شدیم.
 کلینزمن در فصل بوندسلیگا که چند روز پیش به پایان رسید هدایت هرتابرلین 

را برعهده داشت که به علت کسب نتایج ضعیف از کار برکنار شد.
او درباره اخراج خود گفت: متاسفانه شیوه جدایی من از هرتا اصال مناسب نبود. 
بدون شک اشتباهاتی داشتم که باعث این جدایی شد. بار دیگر از هواداران عذرخواهی 

می کنم. البته خوشبختانه هرتا در لیگ باقی ماند و این مهم ترین چیز است.

ستاره سابق قرمزها: تیاگو جایی در ترکیب اصلی لیورپول ندارد
استیو نیکول بازیکن سابق لیورپول جذب تیاگو آلکانتارا را مفید می داند ولی 

معتقد است او جایی در ترکیب یازده نفره نخواهد داشت.
قرارداد تیاگو آلکانتارا فصل آینده با باشگاه بایرن مونیخ به پایان می رسد و 
علی رغم مذاکرات متوالی هنوز توافقی برای تمدید قرارداد بین طرفین انجام نشده 
است. کارل هاینس رومینیگه نیز چند رز قبل رسما اعالم کرد تیاگو خواهان جدایی 

از بایرن شده و به دنبال تجربه چالش های جدید است.
در روزهای اخیر اخبار زیادی در مورد توافق احتمالی لیورپول با تیاگو با دستمزد 
۵ میلیون یورویی شنیده شده است. گفته می شود حتی پیشنهاد 3۰ میلیون یورویی 

نیز به بایرن مونیخ ارائه شده و تیاگو را باید لیورپولی دانست.
یورگن کلوپ سرمربی لیورپول عالقه زیادی به تیاگو دارد و از مدت ها پیش 
نیز با او در ارتباط است. استیو نیکول ستاره سابق باشگاه لیورپول اما معتقد است 

تیاگو نمی تواند در ترکیب اصلی قرمزها جایی برای خود پیدا کند.
او به “ESPN” گفت:» دوست دارم تیاگو را در لیورپول ببینم چون او باعث 
قدرتمندتر شدن تیم و باال رفتن حس رقابت در میان بازیکنان می شود با این حال 

اگر لیورپول او را جذب کنید، بعید می دانم به ترکیب اصلی برسد.

هه  د و  د به  یب   قر
صداوسیما  مجری  محبوب ترین 
سال  دو  به  قریب  حاال  اما  بود؛ 
است که فقط »محبوب« است و 

دیگر پسوند »صداوسیما« را ندارد.
ز  ا بعد  ا  ر ر  سی پو و د فر ل  د عا
می شود  تلویزیون  در  ممنوع التصویری اش 
یک  در  آن هم  کرد؛  دنبال  صدا  با  فقط 
خارجی  فوتبال  محتوای  تولید  با  برنامه 
شبکه  از  نه  البته  ۱2۰«؛  »فوتبال  نام  به 
محبوب سوم سیمایش؛ بلکه از شبکه تقریبا 

نوپای ورزش.
او بعد از جدایی از »۹۰« در جاهای 
دیگری هم دیده شده؛ جاهایی که دوست 
داشته دیده شود: در دانشگاه و سر کالس ها، 
در جشن امضای کتاب هایی که ترجمه کرده 
و در زمین فوتبال و فوتسال. این دیده شدن ها 
از  کمتر  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  هم 
قبل شده. او این اواخر کالس های درس و 
دانشگاهش را مثل بسیاری از استادان دیگر، 
به سختی و ناقص اداره کرده و خبری هم 
از ترجمه کتاب جدیدی نبوده است. اگرچه 
حوزه  بر  اعمال شده  محدودیت های  رفع  با 
مکان های ورزشی، عادل به سالن ها و زمین 
چمن برگشته و گه گاهی، همراهانش در تیم 
رسانه، تصاویری از او با پیراهن ورزشی و 
ویدئوهایی از گلزنی هایش منتشر می کنند.

در تمام این مدت، اخبار ضدونقیضی 
هم مبنی بر بازگشتش به تلویزیون و اجرا 
و حتی گزارشگری منتشر شده؛ ولی همگی 
شایعه ای بوده اند که سریع تر از باد، تکذیب 
میرزایی  مزدک  مثل  حتی  عادل  شده اند. 
هم نشد که پاسخ بی مهری سیما را با رفتن 
از ایران و همکاری با شبکه های آن طرف 
آبی بدهد. او ماند به این امید که راه برای 
بازگشتش به شبکه سه سیما و شاید اجرای 

برنامه محبوبش هموار شود.
روزهای  عادل  خوش بینی  اگرچه 
نخست زیاد بود؛ ولی با گذر زمان او پی برد 
قرار نیست صندلی از زیر پا کشیده شده اش 
و  میز  دهند.  قرار  اختیارش  در  دوباره  را 
دکور برنامه اش را فروختند و کم کم، شاگرد 
سابق را در همان تایمی که »۹۰« را اجرا 
می کرد، سر جایش نشاندند. اسم برنامه اش 
تا کمتر کسی دلتنگ  را هم عوض کردند 

آنالیز فوتبال ایران در دوشنبه شب ها شود.
دوستان معمولی اش در دنیای فوتبال 
می کردند  ناز  نخست  روزهای  آن  که  هم 
که با برنامه جایگزین ۹۰ حرفی نمی زنند و 
از حرفشان  رفته رفته  نمی کنند،  کارشناسی  
برگشتند و فقط گه گاهی با گفتن این جمله 
که »دلمان برای عادل تنگ شده و جایش 

خالی است« از او دلجویی کردند.
نباید  دیگر  بود  برده  پی  که  عادل 
امیدی به بازگشت به شبکه سه سیما داشته 
باشد، مسیر دیگری را محک زد. شاید فقط 
در  او  از  استقبال  ببرد  پی  تا  خاطر  این  به 
بهانه  به  او  است.  فضای جدید چه شکلی 
بازی رئال مادرید و بارسلونا در ال کالسیکو، 
برنامه ای اینترنتی به نام »کالسیکو« ساخت 
آنهایی که فکر  برای  تازه ای  تا خط ونشان 
می کردند عادل فردوسی پور فراموش شدنی 
است، بکشد. با استقبال از آن برنامه، جرقه 

کاری جدید در ذهن عادل زده شد.
ناامیدی از صداوسیما

همان طور که عنوان شد، عادل حاال 

می داند دست کم »به زودی« تصویر یا صدای 
جایی  صداوسیما  در  فوتبالش  گزارشگری 
ندارد. عالوه بر لغو برنامه پرمخاطب »نود«، 
سایت ۹۰ هم که زیرمجموعه همان برنامه 
بود و با هدایت و حمایت عادل فردوسی پور 
پیش می رفت، از ابتدای همین سال از او و 
رو«  از  شمشیر  »بستن  شد؛  گرفته  تیمش 
برای مردی که سال های زیادی برنامه اش 
تلویزیون  برنامه  پرمخاطب ترین  به عنوان 
وجود  با  و  اینها  بر  عالوه  می شد.  معرفی 
سردادن شعارهایی از سوی مسئوالن سیما 
وگرنه  نمی کند؛  گزارش  خودش  عادل  که 
محدودیتی برایش ایجاد نشده، نه تنها اجازه 
داده  فردوسی پور  عادل  به  بازی  گزارش 
قدغن  هم  تصویرش  پخش  بلکه  نشده؛ 
فوتبال خارجی ای  برنامه  او حتی در  است. 
نمی تواند  ساخته،  ورزش  شبکه  برای  که 
جلوی دوربین بیاید. شاید اگر فرصتی دست 
عادل  از  هم  »نریشن« گویی  همان  دهد، 
تکلیف  به خوبی  تا  گرفته می شود  در سیما 
باالتر  تفکری  اجراکننده  که  جدید  مدیران 
هستند، با این مجری قدیمی مشخص شود.

در چنین فضایی، کسی که خودش را 
تا همین چند وقت پیش »فرزند صداوسیما« 
خطاب کرده بود، به نقطه ناامیدی رسیده و 
بستر  بر  برنامه ای جدید  با  است  قرار  حاال 
VOD از پخش خانگی بازگشتی خبرسازتر 

از قبل داشته باشد.
برنامه ای شبیه به  »۹۰«

کارهایی که عادل فردوسی پور بعد از 
داده،  انجام  سیما  سه  شبکه  از  جدایی اش 
او  بوده.  خارجی  فوتبال  حوزه  در  بیشتر 
فوتبال  اتفاقات  به  کاری  ورزش  شبکه  در 
ایران ندارد و تنها برنامه اینترنتی ای هم که 
بررسی  به  گذاشت،  اینترنت  خروجی  روی 
رئال مادرید  بین  خارجی  سنتی  دیدار  یک 
و بارسلونا اختصاص داده شده بود. حاال او 
قصد دارد برنامه جدیدی را که می سازد، به 
فوتبال ایران اختصاص دهد؛ چیزی شبیه به 
همان کاری که در برنامه محبوبش در شبکه 
سه سیما می کرد. به عبارت ساده تر، عادل 
فردوسی پور قصد دارد شبیه ترین برنامه به 
اینترنت به دست مخاطبان  ۹۰ را بر بستر 
برساند. البته پرواضح است که نمی تواند اسم 
برنامه جدیدش را »۹۰« بگذارد؛ چون این 
اسم متعلق به شبکه سوم سیما است و کسی 
نمی تواند خارج از صداوسیما از آن استفاده 
کند؛ هرچند با کاری که عادل فردوسی پور 

در این دو دهه با برنامه یادشده کرده، بعید 
بتواند  است کسی در داخل صداوسیما هم 

دیگر با اسم این برنامه کاری کند!
زمان پخش

گرفته.  فردوسی پور شکل  عادل  ایده 
فوتبال  حوزه  در  تا  گرفته  را  تصمیمش  او 
مثل  درست  ولی  کند؛  برنامه سازی  داخلی 
مواردی که کرونا یک عالمت سؤال  بقیه 
بزرگ جلویشان قرار داده، برنامه جدید عادل 
فردوسی پور هم از این قاعده مستثنا نیست. 
قرار اولیه او اتمام لیگ جاری و شروع فصل 
جدید فوتبال است. در واقع او قرار است از 
ابتدای فصل جدید فوتبال ایران برنامه اش 
را استارت بزند و به  صورت هفتگی، به همان 
سیاق برنامه قدیمی اش در سیما پیش برده 
و پخش کند. مشکل اما اینجا است که با 
دقیقا  نمی داند  کسی  کرونا  ویروس  شیوع 
لیگ جاری چه زمانی تمام و لیگ جدید چه 

زمانی از سر گرفته می شود.
عادل موفق می شود؟

عادل  اسم  که  است  نصافی  بی ا
شود  عنوان  موفقیت هایش  و  فردوسی پور 
دیده  میان  این  در  تلویزیون  نقش  ولی 
به  شهرتی  و  محبوبیت  اگر  عادل  نشود. 
دست آورده، بخش زیادی از آنها را مدیون 
همین تلویزیون است. البته خصوصیت های 
دخیل  زمینه  این  در  هم  منحصربه فردش 
که  مجریانی  نیستند  کم  چراکه  بوده اند؛ 
ولی  داشته اند؛  برنامه  تلویزیون  در  سال ها 
مثل عادل محبوب نشده اند. مجری ای که 
تالش می کرد عدالت و بی طرفی را همواره 
زیادی  حدود  تا  کند  اجرا  برنامه هایش  در 
منتقدانش  هرچند  داد؛  انجام  را  رسالتش 
به بی عدالتی و جانب داری  را  او  اغلب  هم 
متهم کردند. حاال که قرار است برنامه عادل 
فردوسی پور از جایی غیر از شبکه سوم سیما 
گفت  قاطعیت  با  می توان  آیا  شود،  پخش 
موفق می شود؟ بر کسی پوشیده نیست که 
ساختن برنامه بر بستر VOD در ایران اتفاقی 
نوپا است و گستردگی و نفوذ صداوسیما را 
به تنهایی  بخش  همین  به  اگر  پس  ندارد. 
اکتفا شود، عادل به این راحتی ها نمی تواند 
را  فوتبال  که  ایرانی هایی  همه  منزل  به 
دوست دارند، نفوذ کند. با این حال برای او 
به  می تواند  که  دارد  وجود  مزیت هایی هم 
این عرصه کمک کند. شاید  موفقیتش در 
پررنگ ترین آن نداشتن رقیب است. شبکه 
سه با جایگزینی برنامه فوتبال برتر سعی کرد 

عوامل  ناپختگی  ولی  کند؛  پر  را  نود  جای 
نشان  تولید،  تا  گرفته  اجرا  از  برنامه،  این 
رسیدن  برای  زیادی  مسیر  هنوز  آنها  داده 
بعدی  مورد  دارند.  پیش  در  نود  جایگاه  به 
را می شود در همان تک برنامه کالسیکوی 
با وجود خارجی بودن  که  جایی  دید؛  عادل 
برنامه های  صدر  در  مدت ها  تا   ، محتوا
که  است  معنی  آن  به  این  بود.  پربازدید 
را  زیادی  مخاطبان  هم  هنوز  عادل،  اسم 
به همراه دارد. نکته ای که شاید از دو مورد 
قبلی مهم تر باشد، »محبوبیت« عادل است. 
او با ستاره های بزرگ فوتبال ایران رفاقت 
علی  می تواند  که  است  کسی  تنها  و  دارد 
علی  با  و  بکشاند  برنامه اش  به  را  دایی 
پس  کند!  بازی  فوتبال  ساعت ها  کریمی 
پرواضح است که برای ساختن برنامه های 
باکیفیت دست کم با حضور چهره های فوق 
با  مقایسه  در  چشمگیری  برتری  محبوب، 
تلویزیون دارد. به همه این نکات باید سابقه 
و  فردوسی پور  عادل  چنددهه ای  تجربه  و 
البته شناخت ذائقه مخاطب هم اضافه شود. 
شاید عادل در کوتاه مدت نتواند برنامه اش را 
به پربیننده ترین برنامه روز تبدیل کند؛ ولی 
زمینه  این  در  خیره کننده ای  سرعت  قطعا 

خواهد داشت.
صداوسیما می گذارد؟

این موضوع مهمی است؛ صداوسیما 
مدت هاست نگران کم رنگ شدن جایگاهش 
نزد مخاطبان ایرانی است. بسیاری، همین 
بر  را  داخلی  ینترنتی  ا شبکه های  حاال 
برنامه های صداوسیما ترجیح می دهند. البته 
ننشسته اند  بی کار  هم  نهاد  این  مسئوالن 
که  هستند  دستوری  نهایی کردن  پی  در  و 
صداوسیما  از  باید  هم  خانگی  شبکه های 
جدید  برنامه  کنید  تصور  بگیرند.  مجوز 
از  مجوز  گرفتن  به  نیاز  فردوسی پور  عادل 
زد  حدس  می شود  باشد!  داشته  صداوسیما 
ریخته  مسیر  این  در  سنگ هایی  چه  که 
خواهد شد. البته شایعه ای قدیمی هم هنوز 
تصویر  شده  داده  دستور  اینکه  پابرجاست: 
داخلی  اینترنتی  شبکه های  از  حتی  عادل 
هم که قرار است تولید و اجرا داشته باشند، 
پخش نشود! شایعه ای که در همان برنامه 
کالسیکو هم رنگ واقعیت به خود گرفت و 
خبری از عادل در جلوی دوربین نبود! تصور 
اینکه عادل بخواهد »۹۰« جدیدی بسازد؛ 
تصور  باشد،  نداشته  اجرا  ولی خودش حق 

خوش رنگی نخواهد بود.

خبری که حتی شوخیش هم قشنگ است؛

بازگشت فردوسی پور به فوتبال با برنامه ای جدید!

حقوقی  رشناس  کا یک 
که  فوتبالی  بازیکنان  می گوید، 
در حال حاضر به خاطر برگزاری 
مسابقات لیگ به ویروس کرونا 
مبتال می شوند می توانند اقامه دعوی کنند و 

خساراتی مثل دیه را مطالبه کنند.
حقوقی  کارشناس  رفیعی،  غالمرضا 
که  شرایطی  در  برتر  لیگ  برگزاری  درباره 
آمار مبتالیان به کرونا بیشتر می شود، اظهار 
کرد: وضعیت ابتالی بازیکنان و کادر فنی و 
مربیان تیم ها به بیماری کرونا خیلی وخیم 
است و حتی ستاد کرونا هم تصمیم گیری در 
مورد برگزاری مسابقات را با توجه به شرایط 
به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ واگذار 
کرده است. به نظر من بازیکنانی که به کرونا 
مبتال می شوند، چه یک سال بعد و چه سه 
سال بعد می توانند در مراجع قضایی علیه 
سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و فدراسیون 
پزشکی-ورزشی و حتی ایفمارک، اقامه دعوی 

کنند و خساراتشان اعم از دیه را مطالبه کنند. 
همچنین از باب مسئولیت کیفری و مدنی، این 

سازمان ها مسئولیت خواهند داشت.
فقط  کرونا  تبعات  و  آثار  داد:  ادامه  او 
و  پزشکان  همه  االن  نیست.  کشندگی 
متخصصان می گویند که دامنه خسارات کرونا 
به بدن انسان تا سال ها طول می کشد. بازیکن 
فوتبال زندگی حرفه ای اش با یک فصل تمام 
نمی شود و این بازیکن باید این کار را باز 
هم انجام دهد. من اگر جای کمیته انضباطی 
بودم باشگاه و بازیکنان فوالد را با جریمه و 
تنبیه مواجه نمی کردم. به نظر من حفظ جان 
بازیکنان و کادر مربیان واجب تر از هر چیزی 
است. همچنین اعالم نکردن برگزار نشدن 
بازی توسط سازمان لیگ، نمی تواند مبنایی 
بر 3 بر صفر شدن نتیجه بازی نساجی- فوالد 

به نفع نساجی باشد.
برگزاری  کمیته  اینکه  درباره  رفیعی 
ادعای  بودن  درست  بر  علم  با  مسابقات 

فوالدی ها مبنی بر ابتالی بیش از 2۵ درصد 
از اعضای تیم فوتبالشان به کرونا، بازی این 
تیم با نساجی را لغو نکرده است هم توضیح 
که  مهدی  آقای  خود  و  لیگ  سازمان  داد: 
رییس کمیته برگزاری مسابقات است از انجام 
وظایفشان خودداری کردند. فوالد کار خوبی 
کرد. اگر فوالد قصد بازی کردن نداشت در 
نیت  سوء  فوالد  اگر  نمی شد.  حاضر  ساری 
داشت تا آنجا نمی رفت. به نظر من فوالد 
کاری کرد که فیفا و AFC و عرف حقوق 
بین الملل ورزشی آن را بدون شک و تردید 

تایید می کند.
این کارشناس حقوقی درباره برگزاری 
مسابقات در چنین شرایطی هم گفت: به نظر 
اینکه  از  قبل  لیگ  مسابقات  تمام  باید  من 
شرایط بدتر شود، لغو شود. امروز سخنگوی 
ستاد ملی کرونا اعالم کرده است که 6۰ درصد 
از 6۰ میلیون نفری که در جهان به کرونا مبتال 

شده اند مربوط به یک ماه اخیر است.

او اضافه کرد: بنابراین من اعالم می 
کنم هر کسی در این شرایط به هر دلیل و 
منطقی اعالم کند که باشگاه ها باید بازی 
پیدا  تسری  بازیکنان  به  باید  این  و  کنند 
کند، اعم از اینکه بگویند بازیکن ناقل بوده 
یا بیمار بوده است، مسئول است. کسی که 
مبتال به کروناست، مبتال به کروناست. کسی 

که تستش ثابت شده، ثابت شده.
رفیعی خطاب به رییس ایفمارک هم 
بیان کرد: من از همین جا به همکار و دوست 
عزیزمان خانم هراتیان می گویم که تفسیری 
که شما از بیمار کرونا با ناقل کرونا دارید در 
ندارد.  استناد  قابلیت  قانون  و عرصه  حقوق 
وقتی می گویند کسی تست کرونایش ثابت 
شد و باید به قرنطیه برود، چطور باید ثابت 
کنند؟ طرف باید بستری شود تا شما بگویید 
که بیمار یا ناقل است؟ شخص خانم هراتیان 
و ایفمارک هم در این خصوص و در آینده 

مسئول خواهند بود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی ،  نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره ۱3۹۹6۰3۰۱۰۱۰22۰۰۰73۱مورخ 
۹۹/3/۱۸ هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 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 مسعود پیشگر فرزند علی اکبر به 
شماره شناسنامه 3۰ صادره از خوانسار نسبت به سه دانگ مشاع از یک قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 62۸6/74 مفروز مجزی شده از تفکیکی ۱۱۸ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
رباط کریم مالکیت رسمی عباسعلی بهارلو 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 : ۱3۹۹/۰4/3
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۹/۰4/۱۸

احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک 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 ۱3۹۹6۰3۰۱۰۱۰22۰۰۰73۰ 
مورخ ۹۹/3/۱۸ هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 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 نفیسه نعمتی چالوی فرزند 
محمدرضا به شماره شناسنامه ۱۰3۹ صادره از شهر ری نسبت به سه دانگ مشاع از یک 
قطعه زمین مزروعی بمساحت 62۸6/74 مفروز مجزی شده از تفکیکی ۱۱۸ اصلی واقع 
در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی عباسعلی بهارلو 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 : ۱3۹۹/۰4/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۹/۰4/۱۸
احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک رباط کریم

یک کارشناس حقوقی:

فوتبالیست های کرونایی می توانند از سازمان لیگ دیه بگیرند!

آگهی
 فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور

شماره : ۱۰/عمران /99
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نظر دارد  خدمات مشاوره  با موضوع ذیل را 

از روش QCBS به مشاور واجدشرایط واگذار نماید .
کارفرما : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 

موضوع: انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهي پروژه تعمیر و نگهداري تأسیسات برقي مجتمع بندري شهیدرجایي و  شهرک هاي تابعه   
نوع گواهی نامه رشته ، تخصص و پایه موردنیاز : حداقل پایه 2 تخصص تأسیسات، برق و مکانیک  از گروه تخصص هاي مشترک و یا پایه 2 انتقال نیرو 

از گروه انرژي
مبلغ برآورد اولیه پروژه : ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر22 )بیست و دو میلیارد(ریال

مدت اجراي کار : ۱2 ماه
محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی :

متقاضیان شرکت در فراخوان مي توانند  از تاریخ ۹۹/4/۱7 تا مورخ  ۹۹/4/23  روز دوشنبه ساعت ۱4:۰۰ با مراجعه به سایت www.setadiran.ir  نسبت به 
دریافـت)خرید(رایگان اسناد اقدام نمایند. 

* ضمناً دریافت آگهی از سایتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز  بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به 
کارفرما امکان پذیر است.

مهلت و محل بارگذاري اسناد توسط مشاور:
www.setadiran. متقاضیان باید پیشنهـادات خود را  تا ساعت ۱4:۰۰ روز دوشنبه مـورخ ۹۹/4/3۰ در سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت ) ستاد ایران( به آدرس

ir بارگذاری نمایند . 
تبصر۱ :کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد ارزیابي کیفي تا ارائه پیشنهاد مشاوران و گشایش پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند بدیهي است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه مذکور پیشنهاد ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمي گردد.
زمان و محل بازگشایي پاکت ارزیابي کیفي :

مهلت بررسی استعالم ها: یک هفته پس از آخرین روز بارگذاري پاکات الکترونیکي در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( .
- برای کسب اطالع بیشتر در خصوص اسناد با تلفن های 32۱236۰6-۰76 و 32۱236۰۸-۰76 تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان
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نغمه مستشار نظامی و زنده یاد قیصر امین پور
اختصاصی دنیای جوانان

چو عطر پونه
به دامان آسمان آویز

شیون فومنی

سفر ترا به سالمت، مرا به من بسپار
مرا به لحظه بدرود خویشتن بسپار

غرور شعر مرا پیش پای آتش ریز
به داغگاه دلم حسرت سخن بسپار

مرا که دورترین شاخه ام بهاران را
به خاک فاجعه، عریان و بی کفن بسپار

سرود تلخ مرا ای صالبت تاریخ!
به ذهن نارس این عصر دل شکن بسپار

شبانه کوچ کن از سرزمین الالئی
مرا به خوابگه سرد یاسمن بسپار

چو عطر پونه به دامان آسمان آویز
مرا به غربت پهناور دمن بسپار

دل مرا که پر از نوحه پریشانی ست
به قمریان جدا مانده از چمن بسپار

به کوچه های تهی مانده از ستاره ام، هر شام
دوباره مست و غزلخوان و گامزن بسپار

ز خط خاطره ام بگذر، ای طالئی رنگ
سفر ترا به سالمت ، مرا به من بسپار

غالمرضا سحاب پیشکسوت صنعت چاپ و نشر پیش 
از ظهر امروز درگذشت.

، غالمرضا سحاب پیشکسوت صنعت چاپ و نشر پیش 
از ظهر روز سه شنبه ۱7 تیر درگذشت. وی که متولد ۱327 
در  جغرافیایی  مطالعات  و  جغرافیا  حوزه  در  مهمی  آثار  بود 

کارنامه دارد.
»اصول علم جغرافیا: جغرافیای محمد صفی خان نسخه 
برابر اصل )شناخت از سه کتاب درسی جغرافیایی(«، »اطلس 
شصت سال کارتوگرافی )نقشه نگاری( آثار قلمی استاد عباس 
کالت  تصویری  »اسناد  شمسی«،   ۱3۱3  -  ۱373 سحاب 
یقظان(«،  بن  )قصه حی  نادری و سرخس«، »پسر طبیعت 
»دومین اطلس جغرافیایی دوره قاجار: شامل نقشه های ایران، 
تهران« و »قاره های جهان در یکصد و بیست سال قبل و« 

… از جمله آثار غالمرضا سحاب هستند.
وی فرزند عباس سحاب بنیان گذار مؤسسه جغرافیایی 

و کارتوگرافی سحاب و کارتوگراف )نقشه نگار( معروف بود.

غالمرضا سحاب درگذشت

با  گودرزی  محمدرضا 
نویسنده های  ین که  ا بیان 
عامه پسند جزئی از بدنه ادبیات 
را تشکیل می دهند، می گوید: چه کارشان 
دارید، بگذارید بنویسند. این همه مسائل 
اقتصادی و بحران و دزدی وجود دارد، 
حاال یک  نفر بیاید از طریق کتاب پول 

دربیاورد، چه اشکالی دارد؟
س  ر مد و  ه  یسند نو ین  ا
ویژگی های  درباره   ، داستان نویسی 
و  پرفروش  و  عامه پسند  رمان های 
این که آیا لزوما یکی هستند و یا گاهی 
با هم اشتباه گرفته می شوند، اظهار کرد: 
شاخص  را  شمارگان  برخی  متأسفانه 
غلط  کامال  که  می دانند  عامه پسندی 
نیست.  بی ربط  هم  خیلی  البته  است، 
ارتباطات،  و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه 
کتابی با عنوان »مصرف ادبیات داستانی 
ایرانیان« نوشته امید علی احمدی را چاپ 
کرده، در این کتاب که نویسنده آمارهای 
ده ساله را آورده بود، فهمیه رحیمی به 
لحاظ شمارگان رتبه اول را داشت، و با 
محمود دولت آبادی و سیمین دانشور که 
متفاوت  خیلی  بودند،  پرفروش ها  جزء 
بود. در همه دنیا هم آمار کمابیش این 
رمان   736 کاتلند  باربارا  مثال  است؛ 
نوشته که جزء عامه پسندها است و یا  
آگاتا کریستی جزء عامه پسندهاست و  
با تیراژ یک میلیار به باال نفر دوم بعد از 
تولستوی است. شمارگان برای تعریف 
رمان عامه پسند تاحدودی درست است، 
درنظر  را  شمارگان  صرفا  این که  اما 
است  ممکن  زیرا  است،  غلط  بگیریم 
داشته  زیاد  شمارگان  کتابی  و  داستان 

باشد و عامه پسند هم نباشد.
گودرزی با بیان این که 24 شاخص 
را برای تعریف رمان عامه پسند درنظر 
قوانینی  شاخص ها  این  افزود:  دارد، 
چه  عامه پسند،  نویسنده های  که  است 
عمل  آن ها  طبق  ندانند،  چه  و  بدانند 
به صورت کلی  اگر بخواهم  می کنند.  
دیگری  و  است  تکنیک  یکی  بگویم 
می کنند.  مطرح  که  است  ئلی  مسا
رمان های  بگوییم  باید  تکنیک  درباره 
ساده  نه  و  ساده دالنه  بسیار  عامه پسند 
ضعف  بر  دلیل  نوشتن  راحت   هستند؛ 
عامه پسند  رمان   واقع  در  نیست،  کار 
داستان  و  می شود  گرفته  تخت  خیلی 
تا آخر می رود و تغییر و تحولی در فرم 
دیده نمی شود. معموال هم راوی دانای 
کل یا اول شخص است که از ابتدا تا آخر 

داستان را تعریف می کند. 
با  بیان  ادامه  ادبی در  این منتقد 

نظر  از  عامه پسند  رمان های  این که 
فرمی شاخص ارزشمندی ندارند، اظهار 
رمان  در  آن چنان  فرم  هم  باز  کرد: 
از  مهم تر  و  نیست  مهم  عامه پسند 
رمان های  است.  محتوای  محتوا  آن 
ملودرام  و  خطی  مسائل  عامه پسند 
برای  جاذبه ای  که  موضوعاتی  است. 
جوانان و نوجوان دارند؛ از جمله عشق 
نمی خورد.   یا  می خورد  یا شکست  که 
معموال هم شکست نمی خورد، زیرا یکی 
عامه پسند  رمان های  شاخص های  از  
پایان بندی آن هاست، ۹۰ درصد از آثار 
عامه پسند پایان خوش دارند. در این نوع 
رمان ها با واقعیت های عمیق جامعه به 
این  شکلی سطحی برخورد می کنند و 
انحراف  دچار  خواننده  می شود  باعث 
ذهنی شود و فکر کند واقعیت به سادگی  
قابل تصحیح است و در آخر هم همه چیز 
به خوبی و خوشی تمام می شود. این ها 
مسائل بنیادینی است که باعث می شود 
جوانان  تفکر  به  عامه پسند  رمان های 
عامه پسندها  همه،  این  با  بزند.  لطمه 

هم درجه بندی دارند.
دید  من  کرد:  خاطرنشان  و  ا
ندارم،  کتاب ها  نوع  این  به  منفی ای 
با  است.  تعیین کننده  ننده  خوا زیرا 
یک سری  عامه پسند  رمان نویس های 
می گفتم  آن ها  به  و  داشتم  مصاحبه  
است،  زیاد  کتاب های تان  حجم  چقدر 
 2۰۰ در  می شود  که  داستانی  مثال 
نوشته  صفحه   4۰۰ در  نوشت  صفحه 
را  این  ننده  خوا می گفتند  می شود، 
می خواهد یا می گفتند خواننده می خواهد 
نباید  معتقدم  باشد.  خوش  رمان  پایان 
اما خوانندگان  باشیم،  دنباله رو خواننده 
خواننده ها  هرچقدر  نیستند،  بی تأثیر  ما 
و  کنند  برخورد  ادبیات  با  جدی تری 
مسائل عمیق تری  بخواهند، نویسنده ها 
و  الزم  دو  این  می دهند.  روش  تغییر 
چه کارشان  هم  بعد  یکدیگرند.  ملزوم 
بخیل  مگر  بنویسند.  بگذارید  دارید، 

هستید؟! در جامعه ما این همه مسائل 
می شود،  دزدی  و  بحران  و   اقتصادی 
فروش  طریق  از  بیاید  یک نفر  حاال 
کتاب پول به دست بیاورد، حاال بعضی 
چیزهایش هم بدآموزی داشته باشد، چه 
اشکالی دارد؟ ما باید دیدگاه نقادانه مان را 
حفظ کنیم و اشکال های شان را بگیریم، 

به هر حال آن ها از خانواده ما هستند.
و  نقد  وضعیت  درباره  گودرزی 
بررسی این  کتاب ها با توجه به موضعی 
که نسبت آن ها وجود دارد، گفت: من 
حدود 4۰۰ نشست نقد در تهران برگزار 
کرده ام، اما متأسفانه برای نقد کتاب های 
نمی آیند؛  نویسندگان شان  عامه پسند 
کتاب  برای  جلسه ای  آموت  نشر  مثال 
هم  مشهور  که  خانم  رمان نویس  یک 
این کتاب را  بود  هست، گذاشت. قرار 
نقد و بررسی کنیم و این خانم هم گفته 
بود می آید، اما  روز جلسه گفت نمی آیم. 
عامه پسند  نویسنده های  این  از  برخی 
جرأت نمی کنند در این جلسات شرکت 
کنند و فکر می کنند ما می خواهیم آن ها 
را اذیت کنیم. یکی از مشکالت ما این 
عامه پسند  نویسنده های  خود  که  است 
می دانند  زیرا  می ترسند،  شدن  نقد  از 
آن ها  از  بار  چند  دارد.  نقد  کارشان 
دعوت کرده ام اما نمی آیند. متأسفانه این 
کتاب ها به شکل وسیع  مورد نقد قرار 
نمی گیرد که ۵۰ درصد مقصر کسانی 
که نگاه نقادانه دارند و  ۵۰ درصد هم 
مقصر خود نویسنده ها هستند که گردن 

نمی گیرند.
ه  نگا ه  ر با ر د همچنین  و  ا  
نسبت  ناشران  از  برخی  تجارت گونه 
به کتاب ها که منجر به گسترش تولید 
کتاب های عامه پسند می شود و  این که 
آیا ممکن است نویسنده ای برای تأمین 
کرد:  بیان  برود،  سمت  این  به  معاش 
زمانی که وارد رابطه کاالیی و اقتصادی 
اجتناب ناپدیر  موضوع  این  می شویم، 
کتابی  روی  دارد  حق  ناشر  می شود. 

سرمایه گذاری کند که عالوه بر برگشت 
پولش، سود هم کند. ناشران خوبی هم 
بودند که چون نمی خواستند این کار را 
هیچ  شدند.   ورشکست  دهند،  انجام 
به خاطر سود  ندارد که کسی  اشکالی 
این کار را انجام دهد، بهتر از این است 
که بخواهد چند میلیارد سر مردم کاله 
می خواهد  هم  خواننده ای  اگر  بگذارد. 
بخواند،  و  بخرد  کتاب ها  نوع  این  از 
می خواهد  نویسنده هم  بخرد.  بگذارید 
زندگی کند و درآمدی داشته باشد، اما 
عامه پسند  نمی تواند  جدی   نویسنده  
بنویسد. حتی اگر بگوید می خواهم کتاب 
نوع  زیرا  بنویسم، نمی تواند،  عامه پسند 
نگرش و تفکر او در کارش بروز می کند 
و نمی تواند بنویسد. یادم می آید مارکز 
کریستی  آگاتا  از دست  مصاحبه ای  در 
دو  »ارزش  بود  گفته  و  بود  عصبانی 
ندازه  ا به  من  کتاب های  از  برگ  
است«.  کریستی  آگاتا  کتاب های  همه 
کتاب هایش  فروش  با  که  مارکزی 
داشت  جهان  کشور  چند  در  ویال  چند 
که  نداریم  نویسنده ای  ما  ایران  در  اما 
با فروش کتاب هایش بتواند یک خانه 
در تهران بخرد، مطلقا نداریم، حتی در 

بین نویسنده های عامه پسند.
این که  درباره  داستان نویس  این 
آیا ادبیات عامه پسند می تواند مقدمه ای 
باشد،  جدی  ادبیات  به  ورود  برای 
قطعی  خیلی  موضوع  این  کرد:  اظهار 
کسی  بگوییم  نیم  می توا نه  نیست؛ 
تأثیری  می خواند  عامه پسند  آثار  که 
در  آثار  خواندن  در  نگرشش  تغییر  در 
آینده نخواهد داشت و نه می توانیم به 
صورت قطعی بگوییم تأثیرخواهد داشت. 
تجربه من این بوده که برخی با کارهای 
و  کرده   شروع  عامه پسند  اصطالح  به 
بعدها تغییر کردند و  کارهای جدی تری 
خواندند و برعکسش هم هست؛ کسی 
که با عامه پسند شروع کرده  و هیچ زمان 
تغییر نکرده و آن مبنا در ذهنش باقی 
مانده است.  این گزاره خیلی علمی و 
دقیق نیست و به خواننده بستگی دارد؛ 
در برخی  این تحول ایجاد می شود و در 

برخی  ایجاد نمی شود.
یان  پا در  گودرزی  محمدرضا 
گفت: معتقدم  عامه پسندها جزء خانواده 
فرهنگی داستان نویسان هستند و روش  
معیارهای  و  است  متفاوت  نوشتن شان 
نباید  ما  دارند.  نوشتن   برای  دیگری 
بحث کنیم و در مقابل شان موضع تندی 
بگوییم شما فالن هستید.   بگیریم و  

این تفکر غلط است.

چه اشکالی دارد کسی از طریق کتاب پول دربیاورد؟ 

قصه گذشته مرد مبارز و نهضت مقاومت
می میرد«  »تریستانو  رمان 
نشر  توسط  تابوکی  آنتویو  نوشته 

نگاه منتشر و راهی بازار نشر شد.
می میرد«  »تریستانو  رمان 
به تازگی  بوکی  تا نتویو  آ نوشته 
راهی  و  منتشر  نگاه  نشر  توسط 
بازار نشر شده است. این کتاب صد 
مجموعه  از  عنوان  چهاردهمین  و 
»چشم و چراغ« است که این ناشر 

از ادبیات جهان منتشر می کند.
از نویسندگان  آنتونیو تابوکی 
در  که  ایتالیاست  معاصر  ادبیات 
سال ۱۹43 متولد و سال 2۰۱2 در 

6۸ سالگی درگذشت. او یکی از نویسندگاِن مخالف فاشیسم در کشورش 
بود که در سال های نخست وزیری برلوسکونی هم انتقادات تندی را متوجه 
این سیاستمدار می کرد. این نویسنده که از عالقه مندان فرناندو پسوآ شاعر 
پرتغالی بود و تعدادی از آثار او را ترجمه کرده بود، در ایتالیا متولد و در 

لیسبوِن پرتغال از دنیا رفت.
و  شد  منتشر   2۰۰4 سال  می میرد«  »تریستانو  کتاب  اصلی  نسخه 
تریستانو  به نام  ایتالیا  مقاومت  نهضت  قهرمانان  از  یکی  درباره  داستانش 
حال  در  آگوست،  شرجِی  یک ماه  در  داستان،  شروع  مقطع  در  که  است 
احتضار است. او یک نویسنده را کنار بستر خود خوانده تا وقایع و اتفاقات 
زندگی اش را برای او روایت کند. در نتیجه مخاطب کتاب در حال خواندن 

گذشته تریستانو خواهد شد...
ترجمه فارسی این کتاب با 2۰۰ صفحه و قیمت 2۵ هزار تومان منتشر 

شده است.

آرزوهایتان را بسازید
سراسر  دانشجویان  ویژه  دست ساز«  »آرزوهای  کتاب خوانی  مسابقه 
کشور به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی قزوین برگزار می شود و 
دانشجویان دانشگاه های سراسری، آزاد، پیام نور و علمی کاربردی می توانند 

در این مسابقه شرکت کنند.
شیوع کرونا و خانه نشینی طوالنی مردم امکان بیشتری برای مطالعه 
مناسبی  بستر  مجازی  فضای  به  دانشجویان  تمایل  و  است  کرده  ایجاد 
و  با هدف معرفی کتاب های خوب  برگزاری رویدادهای مجازی  برای  را 

امیدبخش فراهم کرده است.
یکی از کتاب های موفق که به مشکل جدی این روزهای دانشجویان، 
با رویکرد خالقیت و کارآفرینی مبتنی بر دانش می پردازد کتاب  اقتصاد، 
تاریخ  مجموعه  از  اثر  نخستین  کتاب  این  است.  دست ساز«  »آرزوهای 
با محوریت روایت پیشرفت است و میالد حبیبی نویسنده کتاب  شفاهی 
روزهای همت و تالش تعدادی از دانشجویان ایرانی را روایت می کند که 
در حوزه فناوری های الکترونیکی و کامپیوتری موفق به ثبت چند اختراع 

کاربردی در کشور شده اند.
سراسر  دانشجویان  ویژه  دست ساز«  »آرزوهای  کتاب خوانی  مسابقه 
کشور به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی قزوین برگزار می شود و 
دانشجویان دانشگاه های سراسری، آزاد، پیام نور و علمی کاربردی می توانند 

در این مسابقه شرکت کنند.
بنا بر اعالم روابط عمومی جهاد دانشگاهی قزوین، مسابقه کتاب خوانی 
آرزوهای دست ساز به دو روش پاسخ به سؤاالت چهارگزینه ای و ارسال 
یادداشت و تحلیل در خصوص کتاب برگزار می شود. جوایز بخش پاسخگویی 
به سؤاالت چهارگزینه ای ۱۰۰ کارت هدیه ۱۰۰ هزار تومانی و جوایز بخش 
ارسال یادداشت و تحلیل شامل سه جایزه دو، یک و نیم و یک میلیون 

تومان است.

توزیع بیش از ۶۰ هزار عنوان کتاب در مناطق 
روستایی کشور

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی های فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی از توزیع بیش از 6۰ هزار عنوان کتاب در مناطق روستایی 

کشور خبر داد.
ابراهیم حیدری گفت: اهدای کتاب به مناطق روستایی کشور با شعار 
»با کتاب می شه« و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین 

اقشار کمتر برخوردار جامعه به اجرا درآمد. 
 او با اشاره به نهادها و دستگاه های مشارکت کننده در این طرح توضیح 
داد: این طرح با همکاری تعدادی از دستگاه ها و نهادهای دولتی اعم از 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ستاد هماهنگی شهرها 
و روستاهای دوستدار کتاب، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 
ایران، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری، ستاد عالی 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 
شهرداری تهران، موسسه مهر گیتی و انجمن حامی در شهر تهران انجام 

شد. مرحله اول این طرح در سال ۱3۹۸ برگزار شد. 
حیدری ادامه داد: این طرح با هدف جمع  آوری کتاب های اهدایی مردم 
و سازمان ها، دستگاه ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی راه اندازی 
شد. تعداد ۱۵۰ هزار جلد کتاب در حوزه ها و عناوین گوناگون جمع آوری 
شد و پس از بررسی توسط کارشناسان تعداد 6۰ هزار جلد از این کتاب ها 
انتخاب و برای روستاهای شرکت کننده و فعال در جشنواره روستاها و عشایر 

دوستدار کتاب از ۱۱ استان کشور آماده سازی و ارسال می شود. 
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی های فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: مرحله دوم این طرح پس از بهبود شرایط 
کرونایی موجود کشور با هماهنگی و همکاری تعداد بیشتری از نهادها و 
دستگاه های عمومی دولتی و بخش خصوصی در سراسر کشور اجرایی خواهد 
شد و کتاب های جمع آوری شده برای سایر روستاهای شرکت کننده در این 
جشنواره در سایر استان ها ارسال خواهد شد.بر اساس این گزارش، کتاب های 

اهدایی بر اساس پروتکل های بهداشتی در روستاها توزیع خواهد شد. 
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فرناز میرزالو

 کتابفروشی قدیمی قم تعطیل شد

کتابفروشی دارالفکر در شهر قم با 6۰ سال سابقه فعالیت به دلیل بروز 
مشکالت اقتصادی تعطیل شد.

حسین قوامیان ناشر و مدیر فروشگاه کتاِب دنیای کتاب قم، با اعالم 
این خبر گفت: کتابفروشی دارالفکر قم که سابقه 6۰ سال فعالیت در زمینه 
عرضه کتاب دارد، به تازگی تعطیل شده است. این کتابفروشی پیش از انقالب، 
بسیاری از کتاب های دینی، حوزوی، رساالت مراجع تقلید و رساله امام خمینی 

)ره( را چاپ کرده بود.
هم  طباطبایی  عالمه  اثر  المیزان  تفسیر  مجموعه  چاپ  افزود:  وی 
کارنامه مسئوالن  در  موارد موجود  دیگر  از  انقالب،  از  پیش  در سال های 
و  هستند  هم  ناشر  کتابفروشی  به جز  آن ها  چراکه  است.  این کتابفروشی 
چاپخانه ای داشتند. اما به دلیل مشکالت اقتصادی، ناچار شدند سال گذشته 
چاپخانه خود را تعطیل کنند. در مجموع انتشارات دارالفکر با بیش از هزار 
عنوان کتاب دینی و مذهبی، سال گذشته چاپخانه خود را بست و امسال 

هم کتابفروشی اش را تعطیل کرد.
می دانیم  که  همان طور  گفت:  ادامه  در  کتاب،  دنیای  فروشگاه  مدیر 
کتابفروشی ویترین عرضه کار است و وقتی یک کتابفروشی مذهبی بسته 
نیست.  ندارد. چون کتاب مذهبی مثل کتاب عمومی  می شود، جایگزینی 
کتابفروشی ها  تعداد  و  شده  بیشتر  روز  به  روز  دارد  این وضعیت  متاسفانه 
مذهبی کمتر و کمتر می شود که این وضع، باعث بروز یک نگرانی مهم بین 

کتابفروشان و ناشران شده است.
قوامیان گفت: یکی از مشکالت بزرگی که باعث زمین خوردن انتشارات 
دارالفکر و کتابفروشی اش شد، این بود که بخش های مختلف به موازات 
این ناشر، دست به کتابسازی می زدند و کتاب های این نشر را به صورت مشابه 
منتشر می کردند. طبیعی است که دارالفکر هم که نیروهای زیادی دارد، باید 
حقوق و بیمه آن ها را بپردازد. اما وقتی کتابفروش ها نمی توانند مشکلی مثل 
مساله حق بیمه را حل کنند، طبیعی است که به این وضعیت دچار می شوند. 
بخش لوازم التحریر فروشگاه جهان کتاب که می تواند کمکی به دخل و خرج 
فروشگاه کند، مشمول مالیات است و مالیات پرداخت می کند. در حال حاضر 
دارالفکر چاپخانه و کتابفروشی اش را از دست داده و تنها به صورت یک ناشر 
به فعالیت ادامه می دهد.وی در پایان گفت: اتفاقی که باعث ناراحتی است، 
این است که هرسال دوستان وزارت ارشاد، در ایام عید نوروز به ناشران سر 
زده و از نزدیک با مشکالتشان آشنا می شدند. این کار در باقی ایام سال هم 
رخ می داد اما از وقتی که مشکالت به دارالفکر حمله کردند، هیچ کس نه 
از وزارت ارشاد و نه از اتحادیه سراغ این ناشر و کتابفروشی نیامد. حتی یک 
دلجویی ساده هم انجام نشد. طبیعی است که چنین وضعیتی باعث دلسردی 

و بی انگیزگی در ناشر و کتابفروش می شود.

انجمن داستان نویسان در راه کشوری شدن 
شدن  کشوری  از  تهران  استان  داستان نویسان  کارگری  انجمن صنفی  دبیر 

قریب الوقوع این انجمن خبر داد.
تهران  استان  داستان نویسان  کارگری  انجمن صنفی  دبیر  ضحی کاظمی - 
انجمن های  به کشوری گفت: طبق مصوبه   استانی  از  انجمن  این  تغییر  درباره    -
پدیدآورندگان هنری دولت مبنی بر تشکیل انجمن های صنفی گسترده کشوری زیر 
نظر وزارت کار و امور اجتماعی که در سال ۱3۹۸ به تصویب رسید، انجمن صنفی 
داستان نویسان به زودی کشوری خواهد شد و داستان نویسان دارای شرایط عضویت 

از سراسر کشور می توانند در انجمن عضو شوند. 
الزمه   گفت:  انجمن  این  در  داستان نویسان  عضویت  شرایط  درباره   کاظمی 
عضویت در انجمن صنفی داستان نویسان این است که نویسندگان محترم دو اثر 
داستانی بزرگسال منتشرشده داشته باشند، ساکن ایران باشند و مجوز نشر نداشته 

باشند.  
او همچنین درباره روند این تغییرات، توضیح داد: هیئت مدیره موظف است 
فهرست اعضای خود شامل بر اعضای قبلی و داستان نویسان شهرهای دیگر را که 
تقاضای عضویت دارند، تا شهریور در اختیار وزارت کار قرار دهد. پس از آن طی 
زمان تعیین شده مطابق آیین نامه های وزارت کار، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل 
خواهد شد و تغییرات اساسنامه به رأی گذاشته شده و در صورت تصویب مجمع 
عمومی انجمن، تغییرات اساسنامه اعمال خواهد شد.  این تغییرات حداقل شامل 
تغییر نام عنوان انجمن از استانی به کشوری خواهد بود. سایر تغییرات پیشنهادی 

متعاقبا در فراخوان مجمع عمومی فوق العاده، اعالم می شود. 
متن اطالعیه  انجمن به شرح زیر است:  در راستای پیگیری های هیئت مدیره  
انجمن های  مصوبه   طبق  و  تهران  استان  داستان نویسان  کارگری  صنفی  انجمن 
پدیدآورندگان هنری دولت مبنی بر تشکیل انجمن های صنفی گسترده کشوری زیر 
نظر وزارت کار و امور اجتماعی )مصوب ۱3۹۸( انجمن به زودی کشوری خواهد شد. 
در این راستا از نویسندگان محترم سراسر کشور که شرایط عضویت در انجمن را دارا 
هستند دعوت می شود در صورت تمایل به عضویت در انجمن با دبیرخانه تماس بگیرند. 

شرایط عضویت: 
۱.  داشتن دو اثر داستانی بزرگسال منتشر شده 

2.  سکونت در ایران 
3.  نداشتن مجوز نشر 

داستان نویسان محترم متقاضی عضویت در انجمن می توانند مدارک خود را 
جهت بررسی تا پانزدم مردادماه ۱3۹۹ به دبیرخانه ی انجمن ارسال کنند. 

مسئول دبیرخانه: خانم مینا صفار 
واتساپ برای ارسال فرم و مدارک عضویت: ۰۹۹3۱73۵76۵  

 مدارک مورد نیاز برای عضویت: 
۱. تکمیل فرم عضویت 

2. کپی کارت ملی 
3. کپی شناسنامه 

4. عکس صفحه  شناسه کتاب ها )حداقل دو کتاب داستان بزرگسال(
۵.  عکس پرسنلی 4*3 

 دبیرخانه انجمن همه روز با شماره های زیر پاسخگوی سواالت داستان نویسان 
محترم خواهد بود. 

شماره دبیرخانه )روزهای زوج(: ۰2۱-2632۵3۵4 
موبایل دبیرخانه: ۰۹۹3۱73۵76۵ 

آدرس: بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنا )جنوبی(، کوچه شهید صالحی، 
بن بست حسینی، پالک 6 واحد2

حسین توالیی با انتقاد از وضعیت 
توزیع کتاب در کشور می گوید: در این 
به  خوب  خوراک  بچه ها  اگر  شرایط 
دست شان نرسد، هر چیزی را گیرشان 
بیاید می خوانند و متاسفانه چون کتاب 
در  نمی رسد،  دست شان  به  خوب 
برخی  از  را  شعرهایی  مجازی  فضای 
مناسب  اصال  که  می خوانند  شاعران 

سن شان نیست.
شعر  مجموعه  با  که  شاعر  این 
بخش  در  بارد«  می  خودم  در  »باران 
هجدهمین  نوجوان  و  کودک  شعر 
شده  برگزیده  زرین«  »قلم  جشنواره 
است ، درباره اثرگذاری جایزه های ادبی 
بر شناخت کودکان و نوجوانان از شعر 
و کتاب های شعر خوب اظهار کرد: هر 
جشنواره ای که برگزار می شود، چه ملی 
و چه بین المللی، باعث دیده و رسانه ای 
شدن اثر می شود و این به کسانی که 
عالقه شان  مورد  کتاب های  دنبال  به 
هستند کمک می کند، نه این که معیار 
کامل و دقیقی باشد اما به هر حال یکی 
می تواند  کتاب  انتخاب  در  معیارها  از 

برگزیده شدن در جشنواره ها باشد.
بزرگ  مشکل  این که  بیان  با  او 
دارد  ادامه  همچنان  که  ما  کشور  در 
مسئله  می شود،  بدتر  هم  روزبه روز  و 
آن قدر  نه  ما  است گفت:  کتاب  توزیع 
توزیع  برای  خوب  کتابفروشی های 
و  داریم  نوجوان  و  کودک  کتاب های 
طور  به  مدارس مان  کتابخانه های  نه 
لیت  فعا دبیات  ا حوزه  در  تخصصی 
رس  مدا ز  ا خیلی  اصال   ، می کنند
که  هم  کتاب  تیراژ  ندارند،  کتابخانه 
خیلی پایین است و همه این ها باعث 

می شود کتاب توزیع و دیده نشود.
من  ی  ا بر  : د و فز ا یی  ال تو
کتابم  است که  این  بزرگ ترین جایزه 
بچه ها  نظر  و  برسد،  بچه ها  دست  به 
منتها  است.  معیار  بهترین  من  برای 
به  و  است  ضعیف  خیلی  کتاب  توزیع 
به  کتاب  وقت ها  خیلی  دلیل  همین 
به  یا  نمی رسد  اصلی  مخاطب  دست 
میلیون  چند  می رسد.  محدود  شکل 
مخاطب نوجوان در کشور وجود دارد، 
یک  از  نسخه  هزار  فقط  وقتی  اما 
قابل  اصال  دیگر  کتاب چاپ می شود، 

توزیع نیست. 
نوجوان  و  کودک  شاعر  ین  ا
تبلغیات برای کتاب  لزوم  به  همچنین 
اشاره و بیان کرد: باید از کتاب و ناشر 
حمایت  تلویزیون  و  سیما  در  خصوصا 
پرورش  و  آموزش  این  عالوه بر  شود. 
باید کتابخانه های مجهزی داشته باشد 
ادبیات  حوزه  کتاب های  از  را  آن ها  و 
می تواند  خیلی  ادبیات  کند چون  غنی 
در زندگی هر فردی تاثیر داشته باشد. 
فقط  بخواهد  پرورش  و  آموزش  اگر 

برای هر مدرسه یک جلد از یک کتاب 
برگزیده بخرد، یک دفعه ناشر با وجود 
تقاضا، چند ده هزار نسخه از آن کتاب 
این صورت  در  و  را چاپ خواهد کرد 
به  هزارتا می تواند  از  کتاب  تیراژ یک 
این  اما  برسد،  یا حتی صد هزارتا   ۵۰

اتفاق نمی افتد.
او در ادامه گفت: کتابفروشی های 
تخصصی کودک و نوجوان هم به اندازه 
کافی وجود ندارد، حتی در تهران هم به 
اندازه انگشتان یک دست نمی رسند و 
مسلم است در این شرایط اگر بچه ها 
خوراک خوب به دست شان نرسد، هر 
نند  می خوا ید  بیا ا گیرشان  ر چیزی 
و  بیاید.  گیرشان  چیزی  اگر  البته  و 
دست  به  خوب  کتاب  چون  متاسفانه 
فضای  در  آن ها  نمی رسد،  بچه ها 
مجازی شعرهایی را از برخی شاعران 
می خوانند که اصال نه مناسب سن شان 
عبور  الزم  فیلترهای  از  نه  و  است 
کرده و این ممکن است بیشتر بچه ها 
را از شعر ناب دور کند و نگاه شان را 
و  نگاه  و  بدهد  تغییر  شعر  به  نسبت 

تعریف اشتباهی را از شعر در ذهن شان 
شکل دهد؛ این ها همه آسیب است.

درباره  همچنین  توالیی  حسین 
در  نوجوان  و  کودک  شعر  وضعیت 
شاعران  کرد:  بیان  اخیر  سال های 
بسیاری  حرفه ای  نوجوان  و  کودک 
شاعران  تعداد   6۰ دهه  در  داریم، 
از  اما  کودک و نوجوان خیلی کم بود 
دهه 7۰ به بعد و خصوصا حاال حدود 
۱۰۰ شاعر حرفه ای کودک و نوجوان 
که  اما خالئی  داریم.  کشور  در سطح 
وجود دارد در حوزه چاپ و نشر است، 
شعر می گویی و بعد باید به دنبال ناشر 
بگردی، ناشر هم توضیحات خودش را 
با  البته  که  دارد  اقتصادی  وضعیت  از 
وضعیت فعلی نشر، تبلیغ و توزیع کتاب 
حق هم دارد، این چرخه ای است که از 
هر طرف به آن نگاه می کنیم مشکل 
خصوصا  دولتی  سازمان های  رد.  دا
حوزه  این  در  باید  پرورش  و  آموزش 

کمک کنند. 
او در پایان درباره اثر برگزیده اش 
زرین«  »قلم  جایزه  هجدهمین  در 
بارد«،  می  خودم  در  »باران  گفت: 
که  است  نوجوان  شعر  مجموعه  یک 
و  علمی  انتشارات  توسط   ۹7 در سال 
فرهنگی منتشر شده است. این کتاب 
را به پدرم تقدیم کرده ام، شعرهای این 
کتاب مضامین مرگ و عشق دارند که 
در ماه های پس از مرگ پدرم در حال 
را  آن ها  داشتم  که  اندوهی  هوای  و 
نیمایی،  قالب  در  شعرها  این  سرودم. 
دوبیتی  قالب  با  شعر  یک  و  سپید 
نیز  را  کتاب  این  تصویرگری  است، 
خانم نرجس محمدی انجام داده است.

خوراک خوب به دست بچه ها نمی رسد
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»عمو زنجیرباف« به تاالر محراب می رود

به  »عموزنجیرباف«  نمایش 
کارگردانی  و  طراحی  نویسندگی، 
در  تیر  بیست ودوم  از  مهدی رضایی 

تاالر محراب روی صحنه می رود.
یش  نما  » ف با نجیر ز عمو «
برگزیده نخستین جشنواره مونولوگ 

دانشجویی افراست. این نمایش، دوره اول 
اجرای خود را به مدت پنج شب در قالب رپرتوار آثار برگزیده، در عمارت 
روند  ادامه  در  در دی ماه سال ۱3۹۸ سپری کرد.  نوفل لوشاتو  نمایشی 
تاالب  در  آن  دوباره  اجرای  به  تصمیم  رضایی  اثر، مهدی  این  اجرایِی 
محراب گرفته است.این نمایش به موضوع مواد روان گردان پرداخته و با 
توجه به شیوه اجرایی، برای اجرا در روزهای کرونایی، گزینه مناسبی است. 
محمد میرعلی، بازیگر این نمایش است که در نخستین جشنواره مونولوگ 

دانشجویی افرا، موفق به دریافت تندیس بهترین بازیگری مرد شد.

تلویزیون باید فضای مجازی را هدایت کند نه برعکس

ی  مجر ن  بطیا ضا ر  منصو
تأثیر  درباره  تلویزیونی  برنامه های 
در  اینستاگرام  از  تلویزیون  گرفتن 
و  مجازی  چهره های  از  استفاده 
تلویزیون  که  کرد  بیان  برنامه سازی 

نه  کند  هدایت  را  مجازی  فضای  باید 
برعکس.

وی که این روزها بیشتر در رادیو فعالیت دارد درباره اینکه چرا کمتر 
مجریان حرفه ای تلویزیون در برنامه ها اجرا دارند اظهار داشت: صداوسیما 
مجریانی داشت که بهترین برنامه ها را ساخته اند و من از آن ها کار را یاد 
گرفته ام، اما متأسفانه امروز هیچیک در تلویزیون نیستند، یا در حاشیه 
هستند و این، یعنی یک جای کار ایراد دارد. یا دایره دوستان تنگ شده 
که کسی در آنجا حضور ندارد یا شرایط  کار مهیا نیست و این زنگ 

خطری است که خیلی وقت است به صدا درآمده است.

نوازنده ایرانی برگزیده فستیوال بین المللی شد

نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی 
با اثر »َدرژی« توانست  عنوان یکی از 
موسیقی  بخش  برگزیده  هنرمندان 
یک  آرابسک  سبک  در  خاورمیانه 

فستیوال جهانی را کسب کند.
موسیقی با  تهیه کننده  خرمی  محمد 
ابراهیمی«  »زانا  اخیر  موفقیت  به  اشاره 
کمپانی  داد:  توضیح  کردی  موسیقی  جوان  نوازندگان  و  هنرمندان  از 
برگزاری  با  پیش  چندی  آمریکا  کشور  اوارد«  موزیک  »اینترکانتیننتال 
یک فستیوال موسیقایی از نوازندگان و هنرمندان فعال عرصه موسیقی 
دعوت کرد تا آثار خود در این رویداد معرفی کنند. در همین راستا زانا 
ابراهیمی از هنرمندان جوان کشور با شرکت در این فستیوال موفق شد 
با آهنگسازی و خوانندگی خودش رتبه برگزیده سبک »آرابسک«  را در 

بخش موسیقی خاورمیانه از آن خود کند.

ی
سیق

مو

ون
یزی

لو
ت

ش
مای

ن

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

آمادگی »مرده خور« 
برای حضور جشنواره های جهانی

تهیه کننده فیلم سینمایی »مرده 
صادق  دقیقی  کارگردانی  به  خور« 
فیلم  این  فنی  مراحل  داشت  اظهار 
به زودی پایان می یابد و آماده نمایش 

فیلم  این  گفت:  مرزبان  پروانه  می شود. 
عمومی  اکران  برای  است  قرار  سینمایی 
آماده شود، اما قصد داریم نمایش عمومی آن در سینماها را به تعویق 
بیندازیم.  چون در حال حاضر نمایش فیلم یک ریسک به شمار می رود.

تا  هستیم  تالش  در  که  بگویم  باید  هم  را  این  کرد:  تاکید  وی 
»مرده خور« را برای نمایش در جشنواره های بین المللی نیز آماده کنیم.

در این فیلم بازیگرانی چون جمشید هاشم پور، سام درخشانی، احمد 
مهرانفر، الدن مستوفی، لیندا کیانی، فرهانه سبحانی، پرهام دلدار، ونوس 

کانلی، جواد فوالدی حضور دارند.
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چرا شبکه نمایش خانگي به سمت چاه حرکت مي کند!؟

محمدحسین لطیفي: نظارت مسئوالن باید نظارات پدرانه باشد!
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محمد حسین زاده

در سال هاي اخیر شبکه نمایش خانگي محبوبیت 
زیادي نزد مخاطبان پیدا کرده و هرچند انتقادات زیادي 
به بسیاري از سریال هاي این مدیوم مي شود ولي با این 
حال شاید افت آثار تلویزیوني و سانسور بیش از حد در 
تلویزیون باعث شده تا مخاطب براي دیدن سریال هاي 
ایراني به سمت شبکه نمایش خانگي گرایش پیدا کند 
و البته که حضور ستارگان شاخص و محبوب در این 
مدیوم هم مزید برعلت شده است تا مخاطب بیشتري 
اخیر برخي  این حال در سال هاي  با  جذب آن شود. 
از سریال ها با نمایش دادن بیش از اندازه زندگي هاي 
الکچري و کاخ ها و ماشین هاي گران قیمت و همینطور 
ساختارشکني در برخي روابط نادرست، نگراني هایي را 
نزد خانواده ها و البته مسئوالن ایجاد کرده اند و درنهایت 
هیچ  بدون  سریال ها  از  دیگر  برخي  ماندن  نیمه کاره 
توضیح قانع کننده اي مشکل دیگر این مدیوم است به 
همین دلیل است که از مدتي پیش خبرهایي مبني بر 
تغییرات در صدور مجوز براي سریال هاي شبکه خانگي 
به گوش مي رسد. خبرهایي مبني بر ورود صداوسیما به 
این جوزه و همینطور مجموعه ساترا )سازمان تنظیم و 
مقررات صوت و فراگیر( که طبیعتا شرایط را به گونه 
دیگري رقم خواهد زد. محمدحسین لطیفي از اولین 
سریال سازان در حوزه شبکه نمایش خانگي بوده که با 
قلب یخي به نوعي استارت اولیه این فضا را زده است 
را براي شبکه  ایران  از آن هم سریال ساخت  بعد  و 
شاخصي  سریال هاي  او  البته  است.  ساخته  خانگي 
چون صاحبدالن، وفا، کت جادویی و سفر سبز را براي 
تلویزیون ساخته که از آثار ماندگار رسانه ملي هستند. با 
او همراه شدیم تا نظراتش را درباره شرایط این روزهاي 
شبکه نمایش خانگي و سینما و مشکالتي که در این 

جوزه ایجاد شده است، بدانیم...

شبکه   ن  ا گرد ر کا لین  و ا نوعي  به  -شما 
نمایش خانگی با سریال قلب یخی به شمار مي روید... 
به صورت کلي نظرتان درباره شبکه نمایش خانگي 
چیست و چه مشکالت و مسائلي را در سال هاي اخیر 

ایجاد کرده است؟
*واقعیت این است که رسانه خانگی اگر نیاز نبود 
اتفاق نمی افتاد. خدا رحمت کند سیدکمال طباطبایی 
را با پیشنهاد ایشان و حمایت هایی که آن زمان آقای 
معماریان در پخش داشتند یک سه وجهی با من ایجاد 
شروع  را  خانگی  سریال  یک  گرفتیم  تصمیم  و  شد 
دو  به حمداهلل  و  شد  اضافه  عنقا  حامد  ما  به  و  کنیم 
قهوه  سریال  همزمان  ساختیم.  را  قلب یخی  فصل 
تلخ، هم که برای تلویزیون ساخته شده بود به واسطه 
مسائلی که پیدا کردند زودتر از ما وارد بازار شدند. اما 
اولین تولید شبکه نمایش خانگی، همان قلب یخی به 
اگر  از همان موقع هم می دانستم  شمار می رود. من 
شروع کنیم و آگاهانه و درست ادامه ندهیم می تواند 
باشد. چرا می گوییم رسانه خانگی؟  داشته  آفت هایی 
ما در تلویزیون، شبکه های مختلف داریم اما یکسری 
سالیق دیگر هم هست، باید رقابت هم ایجاد شود. 
ما شبکه های خصوصی نداریم، به همین خاطر خیلی 
خوب است که ما وارد این عرصه بشویم و هنوز هم 
باقی بمانیم و تالش و کار کنیم. البته آسیب ها کم هم 
نبوده است! رسانه خانگی باعث شده محملی ایجاد شود 
یکسری از بازیگران که صحبت می کنیم می گویند ما 
رسانه می آییم اما تلویزیون نمی آییم! دالیل خودشان 
را دارند و در رسانه رقم هایی داده شده که کل بازار 
را متشنج کرده است. سرمایه سالم یک کمی  تولید 
نگران کننده است چرا که باالخره ما تهیه کنندگان و 
از قاعده  اما وقتی  نداریم  سرمایه های خوب هم کم 
خارج شود و نتوان برای آن توجیه اقتصادی مشخص 
کرد در بازاری که به یکباره در سریالی نتوانید رقابت 
خاص  هزینه های  و  بازیگرها  تعداد  لحاظ  به  کنید 
تولید مي کند  را دچار مشکل  بسیاری  سریالی دیگر، 

و آنها آرام آرام کنار مي روند.

-ولي این سرمایه ها وارد شده اند!
*بله، خیلی موارد هم مشخصا هست که یکسری 
تهیه کنندگان به سراِغ همین سرمایه ها می روند، چون 
باالخره باید کار کنند. یکی از آرزوهای ما این است 
که آنقدر کار باشد تا هنرمندان و سینماگران ما بیکار 
نباشند. این خیلی برای همه ما مهم است و می تواند 
است  این  باشد.  منظورم  ما  روزی  و  رزق  ضامن 
سرمایه هایی  سراغ  می شوند  مجبور  ما  تهیه کنندگان 
آنها مشکوک باشند. حاال  بروند که خودشان هم به 

چرا؟ چون آرزوی همه ما این است که کار زیاد باشد 
باعث رفاه بچه های سینما باشد. بچه های سینما این 
تعداد استار و این تعداد کارگردان نیستند، اینها بچه هایی  

هستند که در سال 3-4 ماه کار می کنند.

-دستمزد برخي از آنها واقعا نجومي است؟
را بخواهیم در سال تقسیم  اینها  *اگر دستمزد 
شمار  به  مستضعفی  قشر  خیلی  که  می بینیم  کنیم 
می روند. من درباره بچه های سینما صحبت می کنم. 
مردم همیشه بر این باورند که بچه های سینما، من و 
4تا بازیگر و نهایتا یک فیلمبردار هستیم ولي سینما 
برای  نفر   6۰ حداقل  که  است  جمعی  کار  مجموعه 
خیلی  دور هم جمع می شوند. من هم  سینمایی  کار 
چرخ  و  باشد  سالم  همیشه  خانه  این  دارم  دوست 
میلیاردی  دستمزدهای  امروز  بچرخد.  خوب  سینما 
می شود  مطرح  رسانه ای  محافل  و  فضای مجازی  در 
که هم این فرآیند تولید را به خطر انداخته و هم در 
مدیوم دیگری همچون تلویزیون و حتی بعضا سینما، 
با توقع خاص تری پیشنهادها را می پذیرند و رد می کنند. 
باعث  اینها همه  و کثیف،  پول های مشکوک  فرآیند 
شد به محتوای سریال ها لطمه بخورد. آن خانه های 
لوکس و سبک های زندگی غیرایرانی و آب بستن به 
سکانس ها و پالن های سریال ها و هر قسمت آن به 
چرا  می رسد.  فروش  میلیاردی  و  نجومی  قیمت های 
می گفتیم  زمانی  یک  رسید؟  اینجا  به  نمایش خانگی 
برخی از سریال های تلویزیون به جهت دستمزدهای 
دقیقه ای، به سکانس ها و پالن ها آب می بندند اما وقتی 
باید پول  بیننده  در رسانه  خانگی قرار می گیریم مِن 
بدهم و آن اثر را برای دیدن، خریداری کنم. حداقل 
برای پول خودم جلو می آیم، زمانی از این VODها و 
پلت فرم های پخش کننده سریال های خانگی نبود کاری 
که نمی گرفت شکست  می خورد و کنار می رفت. حتی 
کارهایی داشتیم خیلی بازیگر داشتند اما تولیدشان کامل 
نشد. اما مجموعه ای که االن دایر شده، می گویند شما 
عضو ما بشوید سالی آنقدر پرداخت کنید دست تان باز 
است و حق انتخاب دارید. اینها خوراک و تولید محتوا 
می خواهند! من می گویم در چنین شرایطی، به تعداد 
زیاد استارهای مان فکر می کنیم نه به محتوا، قصه، ریتم 
و کارگردانی! این روند می تواند در درازمدت، قطعا به 
این مجموعه لطمه بزند. تا جایی مردم جلو می آیند و 
ممکن است از جایی دیگر، جلو نیایند. آنها می گویند 
تعداد مخاطبان تان آنقدر بوده و می توانند از طریق آن 
پرداخت  پول  سرمایه گذار  و  تهیه کننده  به  مجموعه 
کنند. خود این صورت مسئله باعث شده که با خودشان 
بگویند ما هر نوع خوراکی بدهیم می بینند! یک زمانی 
کاری مثل قلب یخی و حتی قهوه تلخ تا نزدیک به ۱.۵ 
 DVD میلیون نسخه فروخته می شد. یعنی به صورت
و این نشان دهنده ۱۵ میلیون مخاطب بود. سود این کار 
هم در فروشش بود و هرچقدر بیشتر می فروخت، سود 
بیشتری می کرد. االن ما این را شاهد نیستیم، تعداد 
DVDها مثل روزنامه های کاغذی است تعدادشان 
پایین آمده و بیشتر در اینترنت موجودیت دارند. االن 
شرایطی است که 2۰هزار لوح فشرده )DVD( می زنند 
برای فروش. منظور  به چند سوپرمارکت می دهند  و 

این است پول در آن نیست و تا جایی به مردم هرچه 
به  نسبت  دارد  امکان  جایی  از  اما  می بینند  می دهیم 

ستاره ها بی تفاوت بشوند.

موافق  ستاره ها  نجومي  دستمزدهاي  با  -یعني 
هستید؟

*نه، امروز آن بازیگر معروف پول زیادی می گیرد 
و مشکل خودش را حل می کند و از آن بازی و فیلم 
هم لذت می برد اما احساس شخصی ام این است که 
انتهایش زیاد  این ره که می روی به جایی است که 
خوب نیست. اگر قرار است با تلویزیون رقابت کنیم 
باید کیفیت ما بیشتر از تلویزیون باشد. االن که فرقی 
نکرده و کیفیت ها پایین تر می آید و نازل تر می شود و 

به نظرم باید آسیب شناسی شود.

-شما کارهای خوب تلویزیونی مثل صاحبدالن و 
وفا را ساخته اید که جزو پربیننده های تلویزیون هستند. 
ما مخاطب فهیم و محترمی دارید اما امروز هر نوع 
مخاطب و قالبی را در معرِض دید او قرار می دهیم. در 
این سریال ها شاهد رواج مسائلی مثل عشق مثلثی، 
زندگي الکچري و نشان دادن روابط نامشروع هستیم...

اخیرا  و  گذشته  سال های  طول  در  *متاسفانه 
جامعه به سمت خوبی نرفته است، یعنی تجمل گرایی 
تجمل گرایی  نمی توانند  که  هم  آنهایی  و  شده  زیاد 
زمانی  یک  است.  شده  آرزویشان  ببرند  را  لذتش  را 
می گفتند در سینمای هند، شاه و قصرها و لباس های 
آنچنانی بود و مردم فقیر بودند، چون مردم دنبال رویاها 
و آرزوهایشان هستند. مجموعه هایی که امروز می بینید، 
به این سمت هدایت می شود و می گویند مردم از این 
نوع کارها خوششان می آید و دنبال آرزوهایشان هستند.

-آیا فیلمساز هم باید به این موضوع تن بدهد؟
*شاید جامعه امروز خیلی چیزها بخواهد اما من 
می توانم تلطیفش کنم و شرایط و خانه ها، زندگی ها 
جزو  اینها  کنم،  ایجاد  آن  در  آنچنانی  هزینه های  و 
مدتی  از  بعد  که  می شود  جوان  یکسری  آرزوهای 
متوجه  ما  می شود.  بد  حالشان  و  می گیرند  غم باد 
نیستیم که ما مکررا چنین صحنه ها و محتواهایی را 
در معرض نگاهش قرار می دهیم. شاید او طالب چنین 
موقعیت هایی باشد اما آیا مِن فیلمساز هم باید به او این 
محتواها را نمایش دهم؟ االن سریال آقازاده در حال 
پخش است و من هم بازیگر آن هستم. ای کاش که 
االن با هم صحبت می کنیم من بازیگر سریال آقازاده 
هم  سریال  این  در  می زدیم.  راحت تر حرف  و  نبودم 
خانه های آنچنانی می بینیم اما داریم آن را نفی می کنیم. 
نویسنده و کارگردان این کار را می کنند. کاری که سر و 
شکل دارد و بیننده هم دنبالش می کند. به نظرم خیلی 
رضایت در قسمت اول وجود داشت، اینطوری نبینیم که 
چون تعداد مخاطب مان آنقدر است پس کارمان خوب 
است! نتیجه کار چیست؟ میزان رشد بازیگرانت چقدر 
است؟ شاید بازیگر آن سریال، بدترین بازی عمرش را 
دارد اما این تصویر و کار را مردم می بینند. شاید همین 
بیننده ۱۰ دقیقه از سریال را در فضای مجازی دنبال 
می کند و ناامید می شود. این خودش بازدید است! اما 

آن رها کردن سریال و نارضایتی اش را چه کسی و 
کسانی محاسبه می کنند. من مطمئنم بسیاری اینطوری  
هستند و از آن مجموعه ها رضایت ندارند. دوباره در 
شاید  می رود  مجموعه  آن  سراِغ  بعدی  قسمت های 
ناامید  از ۱۰ دقیقه  بعد  اما دوباره  باشد  چیزی داشته 
می شود و کنارش می گذارد! با این اوصاف، هنوز اصرار 
دارند که بگویند ما آنقدر مخاطب داریم و موفق ترین 
هستیم. خود من هم این اشتباه را بکنم به من کسی 
باید تذکر بدهد. به نظرم رسانه  خانگی جایی است که 
باید آنقدر درست کار کرد که اجازه ندهد خدایی ناکرده 
روزی از ریشه زده شود. نباید شیوه هدایت و مدیریت 
ببریم که  نادرست جلو  آنقدر  را  نمایش خانگی  شبکه 
مجموعه نظام به جایی برسند که بگویند دیگر رسانه  
خانگی نمی خواهیم و داریم لطمه می بینیم. چرا باید 
این کار را بکنیم؟ دری باز شده و فرصتی پیش آمده 
که حرف های خوب بزنیم و زمان مردم را تلف نکنیم و 
حال خوشایندی به آنها بدهیم. مثل اینکه اگر قلب یخی 
ساختم، ساخت ایران را هم تولید کردم. حتي به نظرم 
ژانرهای تاریخی جایش در شبکه نمایش خانگی خالی 

است و می توانیم سراغ آنها برویم.

-درباره نیمه کاره رها شدن برخي از سریال ها در 
شبکه خانگي برایمان بگویید؟

*بگذارید در وهله اول از ملت ایران عذرخواهی 
کنم، من دو فصل قلب یخی را ساختم برای فصل سوم، 

به دالیلی که 4 قسمت آخر سانسورها خیلی سنگین 
شد و حالم از آن بخش ها بد شد، مشکالتی برایم با 
سرمایه گذار به وجود آمد، چون آگاه به مجموعه کارهای 
ما نبودند و در نتیجه کار ما هم خراب شد. من معتقدم 
که تهیه کننده خیلی مهم است و برخی اوقات پول حرف 
اول را نمی زند و تهیه کننده می زند. شرایط تهیه کننده ما 
شرایطی بود که باید تن می دادند و من مجبور شدم کنار 
بروم. قرار ما این بود که دوست من، سامان مقدم این 
کار را ادامه دهد، رفتند همه  چیز را تغییر دادند و فقط 
یک نام را نگه داشتند. مردم مقداری ناراحت شدند. 
در تمام دنیا همینطور است فصل اول را یک کارگردان 
می سازد و فصل های بعدی را کارگردان های دیگر پس 
من خودم را زیاد مقصر نمی دانم من شرایطی داشته ام 
که کار را تا فصل سوم رسانده ام و کار را تحویل شخص 
دیگری کردند  آمدند حرکت  آنها  اما  داده ام.  دیگری 
می افتد.  اتفاق  امروز  که  غلطی  حرکت  همان  یعنی 
آنجا هم سریع گفتند فیلمنامه که مهم نیست برویم 
چند بازیگر معروف بیاوریم و تا دلتان بخواهد آوردند. 
آن موقع متحمل هزینه ۵.۵ میلیاردی شدند که خیلی 
هزینه باالیی بود. االن بخواهیم همان پول را بدهیم 
4۵ میلیارد هزینه است نسبت به زمانه ای که داریم و 

ضرر کردند، نفروختند و مردم ندیدند.

خانگي  شبکه  کارهاي  روي  که  دارید  -قبول 
خصوصا در بخش فیلمنامه چندان نظارتي وجود ندارد؟

معتقدم  باشد  نظارتی  است  قرار  اگر  نظرم  *به 
که  نیست  معنا  این  به  نظارت  باشد.  پدرانه  نظارت 
تنبیهی  شیوه  با  بپیچاند.  را  همه  گوش  وزارتخانه 
جلو  کار  تشویقی  شیوه  با  و  نداده  جواب  هیچ وقت 
می رود. قوانین را مجبوریم سخت کنیم و تا حدودی 
نظارت را گاهی اوقات جدی می گیرند. قبال کاری در 
حد چند قسمت ساخته می شد و به بازار می آورند، چون 
باید سرمایه به گردش می افتاد. چون سرمایه باید در 
گردش می شد تا کار را جمع کنند اما کار وقتی 3۰ 
قسمت است تکلیف مان با کارمان روشن شود حداقل 
باید ۱۵ قسمت آن مجوز بگیرد کار شروع شود. یعنی 
بدانیم شما بازیگری در قسمت 7 دیگر کار نمی کنم 
این  نمی دهد  ادامه  دیگر  بازار عرضه شده  در  کار  و 
ادامه  دیگر  ما  نفروخت  کار  معناست؟  به چه  حرکت 
نمی دهیم. همه جوانب این کارها باید سنجیده شود، 
حق مردم است وقتی پول می دهند کارها را با نتیجه 
و با کیفیت ببینند. من دوست دارم برای سلیقه های 
نمایش خانگی  شبکه  در  نمایشی  گونه های  مختلف، 
عرضه شود اما این سالیق مختلف،  نیاز به عرضه با 
استاندارد هم دارند. من راحت بگویم قسمت اول یا 
دوم شهرزاد، را دیدم مستقیم وظیفه ام بود به حسن 
استانداردی که  بابت  فتحی گفتم من ممنون هستم 
رعایت کردی و این استاندارد درست است. من موظفم 
تشکر کنم و جایی به دوستان زنگ بزنم چرا اینطور کار 

کردی؟ نمی خواهم دلخوری ایجاد شود.

-برخي از سرمایه گذاران در این بین هستند که 
پول مي آورند ولي شرط و شروط مي گذارند که باید 

فالن بازیگر باشد!
و  می دهد  پول  هست  کسی  می گویید  *شما 
آن  با  که  می خواهم  را  بازیگر  فالن  من  می گوید 
عکس بگیرم. پس وقتی می گویید یک شخصی آمده 
سرمایه می گذارد و اصال بچه سینما نیست یا می خواهد 
پشت این ماجرا کارهای دیگری برای خودش بکند و 
وجهه ای برای خودش درست کند، درواقع ارتباطش 
با آن بازیگر است. خیلی از جاها دیده ایم خود بازیگر 
اسپانسرش را می آورد و به فالن کارگردان مي گوید 
گاهی  را  پول  حتی  یعنی  کنیم.  را شروع  کار  هم  با 
اوقات خود استار می آورد و برخی اوقات تصمیم گیری 
گونه ای شده  به  االن  نیست!  هم  تهیه کننده  خود  با 
که می گویند تولید این مجموعه بدون بازیگر، فالن 
هزینه را دارد. بازیگر را بعدا به توافق می رسیم. یک 
درصد   4۰ آن  سقف  می کردیم  کار  وقتی  ما  زمانی 
بودجه فیلم از آن  بازیگران فیلم بود و 6۰ درصد به 
بقیه فیلم،  االن رسیده به 7۰ درصد و برخی از جاها 
7۵ درصد برای بازیگران است و 2۵ تا 3۰ درصد به 
فیلمبردار و صحنه  نویسنده و  کیفیت و کارگردان و 
و گریم می رسد. آن آدم می گوید من برای بازیگران 
پول می دهم و بقیه عوامل برایشان مهم نیست. این 

اتفاق افتاده و از دست در رفته است.

مثل  فیلمسازاني  به  که  است  دلیل  همین  -به 
خانگي  شبکه  در  سریال  ساخت  پیشنهاد  دیگر  شما 

داده نشده است!؟
*خیر صحبت هاي من به معنای آن نیست که من 
پیشنهاد ندارم، پیشنهاد هم بوده یا قصه خوبی نبوده 
بازیگر را می خواهیم بودجه فیلم باال  یا این تعداد  و 
می رود. من اینطور نیست که بگویم پول بازیگر هست 
نظرم 4-3  به  کنیم.  کار  برویم  داریم پس  بودجه  و 
بازیگر کفایت می کند که بتوانیم در قالبي استاندارد، 
کار را جمع کنیم و سودی برای تهیه کننده هم داشته 
باشد. من آمار واقعی ندارم که سریال هایی که ساخته 
شده واقعا سودده بوده اند و یا صاحبانش ضرر کرده اند 

و اصال برایشان مهم نبوده است.

-در جایی گفته بودید آنقدر دستمزدها هنگفت 
است و ورود مافیا و پول های مشکوک باعث شده تا 
بازیگران از کارهای فاخر و اصالت هنری به سمتی 
بروند که بیشتر در فضای مجازی به آنها حمله می شود 
و این کار در شأن آنها نیست! اما به خاطر پول گویا 

این کارها چندان هم مهم نیست!
*االن به من می گویند سریال در تلویزیون فالن 
قیمت و در نمایش خانگی چهار برابر است! من می گویم 
این اتفاق می افتد و نمی توان جلویش را گرفت. اگر 
نظامی باشد، مثل شرایطی که در همه جهان وجود دارد 
و نظام مند هستن طبیعتا اتفاقات بهتري رخ مي دهد. 
بازیگر خارجی  با  از کشور کار کردم و  من در خارج 
در  مبلغ مشخص  از یک  باالتر  و حق  روبرو شده ام 
سندیکاهای شان ندارند اما انگار در اینجا موظف هستند 
هر کار به کار دیگری، دستمزدها را باالتر ببرند! یک 
ملغمه ای شده و براي اینکه هزینه ها و حتي بلیت سینما 
از مبلغی باالتر نرود، از طرف دیگر کم فروشی می کنیم 
که خوب نیست. فکر نکنیم فقط بازیگر می تواند کاری 
را باال ببرد، بازیگر مکمل است و به لحاظ توانایی و 
محبوبت مي ـواند به دیده شدن بیشتر کار کمک کند. 
شخصا دست کسانی که درست کار می کنند و هزینه 
باالیی هم دارند اما محاسبه دارند و این کاره هستند 
را می بوسم. ما خودمان می دانیم برخی از این سرمایه ها 
چگونه آمده است. برخی هم به آن آدمی که سرمایه 
داده است مي گویند که سود می برد ولي وقتي اینطور 
نمي شود، طرف براي همیشه از سینما می رود. به برخی 
بیاورید، مالیات را طبق قانون  هم می گوییم سرمایه 
برایت می گیریم. هم با آقای فالنی عکس گرفته و هم 
در کار فرهنگی شرکت کرده و این خیلی پیچیده است.

-از کارهاي جدیدتان بگویید... گویا سریال هاي 
سنجرخان و پله به پله، را بهزودي خواهید ساخت...

پله به پله  سریال  خبر  ولي  شده  -صحبت هایي 
سنجرخان  نرسیدیم!  توافق  به  وگرنه  رفتند  زود  را 
فوت  از  بعد  و  پیش  نیم  و  سال  دو  به  برمی گردد 
به  دادند  پیشنهاد  من  به  که  دری  سیدضیاءالدین 
یک  و  کنم  آماده  را  کار  ایرانی  ُکرد  قهرمان  عنوان 
هفته و ۱۰ روز دیگر آماده می شویم و امیدوارم کار 

خوشایندی بشود.
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