
عقب ماندگی دولت در حوزه مسکن 

کمیسیون  اعضای  با  جلسه  به  اشاره  با  علوم  وزیر 
آموزش گفت: کسی موافق تغییر و یا تاخیر برگزاری کنکور 

نیست امیدواریم بدون مشکل آزمون ها را برگزار کنیم.
کمیسیون  اعضای  با  که  مذاکراتی  در  گفت:  غالمی  منصور 
آموزش مجلس داشتیم، کسی موافق تغییر و یا تأخیر زمان برگزاری 

کنکور نبود، بلکه نگرانی هایی را داشتند که همه داریم و آنها اعالم شد.
وی افزود: سازمان سنجش آموزش کشور پیش بینی های الزم را 
انجام داده است و امیدواریم بدون مشکل آزمون ها را برگزار کنیم، من 
در جلسه عنوان کردم همه دانش آموزان حدود دو هفته در کالس ها 
حاضر شده و در امتحانات نهایی حاضر شدند، این در حالی است که 

ما فقط ۳ ساعت در یک فضای بازتر با یک استاندارد باالتر آزمون 
را برگزار می کنیم.وزیر علوم ادامه داد: در این ۳ ساعت آزمون خود 
داوطلبان نیز از خود مراقبت می کنند و پیش بینی های الزم صورت 

گرفته است و اتفاقی رخ نمی دهد.
صفحه 2

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: اجاره خانه ها سر به فلک کشیده 
است و متأسفانه قانونی که باید بر اساس آن تمامی معامالت، مستغالت و اجاره ها 

ثبت می شد، اجرا نشده است.
کاظم موسوی در جلسه علنی طی تذکری شفاهی، اظهار داشت: یکی از اخباری که 
شنیده شده، این است که دو خانواده به دلیل گرانی اجاره مسکن، یک منزل را اجاره کردند.

وی با بیان اینکه دولت باید تدابیر خود را در بحث مسکن افزایش دهد، ادامه داد: دولت 
باید مسکن مناسب را در اختیار نیازمندان و افرادی که امکان ساخت مسکن ندارند، قرار دهد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: افزایش ۳ برابری قیمت 
مسکن در شأن مردم نیست و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد.

صفحه 2

اجاره خانه ها سر به فلک کشیده است

دزدی بنزین در روز روشن!
و  رفاهی  خدماتی،  مجتمع های  و  جایگاه ها  مالکان  انجمن  عالی  مشاور 
بین راهی گفت: با افزایش قیمت بنزین، شاهدیم که روزانه تعدادی از متقاضیان 
سوخت بدون پرداخت از جایگاه خارج می شوند که این موضوع مشکالتی را برای 

جایگاه داران به وجود آورده است.
محمد عطاپور، با اشاره به افزایش بنزین دزدی در جایگاه های سوخت شده است، اظهار 
کرد: روزانه حداقل 2۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان از هر جایگاه به ویژه جایگاه های بین شهری 
سرقت صورت می گیرد که شکایت و پیگیری این مساله روند طوالنی دارد.وی با اشاره به 
راه حل مقابله با این مساله، گفت: اگر فرایند سوخت گیری به وسیله یک کارت صورت بگیرد، 
ابتدا فرد باید مبلغ را پرداخت و سپس اقدام به سوخت گیری کند که در این شرایط سرقت 

بنزین نیز کاهش می یابد.
مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع های خدماتی، رفاهی و بین راهی، با بیان 
اینکه بنزین دو نرخی مشکالتی را به همراه دارد که قبل از اجرایی شدن این تصمیم نیز 
بارها اعالم کرده بودیم، تاکید کرد: در حال حاضر میزان نپرداختن هزینه  بنزین در جایگاه ها، 
افزایش یافته است و زمانی که این مساله را گزارش می دهیم، نیروی انتظامی این موضوع را 

به دادگاه واگذار می کند که پروسه آن نیز دو تا سه سال زمان می برد.
صفحه ۳

رئیس اداره انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح خبرداد: 

تعویق در اعزام به خدمت 
مشموالن مبتال به بیماری های قلبی- عروقی

موبایل نخرید، ارزان می شود!
رئیس کمیسیون قیمت گذاری و تنظیم بازار 
تلفن همراه گفت: وضعیت بازار تلفن همراه را ۵۰ 
فروشنده عمده بازار تلفن همراه را بهم ریخته اند 

و قیمت تعیین می کنند.
با  کرونا  شیوع  زمان  از  همراه  تلفن  واردات  وضعیت 
التهاب زیادی رو به رو شد. افزایش تقاضا و نبود تعداد کافی 
تلفن همراه برای پاسخگویی به این نیاز، باعث شده که به 
بازار متالطم موبایل ضربات بیشتری وارد شود تا جایی که 
برخی از برندها و مدل های خاص تلفن همراه نایاب شده است.

التهاب ها همینطور ادامه داشت تا این که خبر ممنوعیت 
واردات گوشی های باالی ۳۰۰ یورو باز هم شعله ای به این 
بازار ملتهب اضافه کرد و قیمت های تلفن همراه تا چند برابر 
باال رفت. رضا قربانی عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان 
موبایل در نشست خبری که روز گذشته )چهارشنبه( برگزار شد 

به تشریح دالیل التهاب بازار موبایل پرداخت.
صفحه ۳

مدیرکل پست استان ایالم  در نشست شورای اداری:
کیفیت ارائه خدمات،  رشد ترافیک و جلب رضایت مشتریان

 از مهمترین مؤلفه های شبکه پستی
4

پرسپولیس در آستانه تاریخ سازی؛

صفحه 6چهار برد تا ثبت رکوردی جدید

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
درخشنده: در حال 

حاضر بازگشت 
سرمایه از طریق 

سینما وجود ندارد!

6ورزش
گل محمدی:

 مشکالت
 ادامه پیدا کند

 من دیگر نیستم!

هنگ 7فر

در سال هاي اخير سينماي كشور در ژانر خانوادگي و اجتماعي 
ديگر  معدود،  فيلمساز  چند  جز  به  و  بوده  كمرنگ  به شدت 
فيلمسازان كشور به سمت كمدي هاي مختلف روي آورده و در 
عين حال استقبال مخاطب از اين كمدي ها باعث شده تا ديگر 

ژانرها بسيار كمرنگ تر از قبل شوند.

يحيی گل محمدی با توجه به مشکالت و حواشی شکل گرفته 
در اين تيم به سيم آخر زد و گاليه های خود را بابت وضعيت 
شکل گرفته مطرح كرده است. از شايعات مربوط به درخواست 
جدايی سيدجالل حسينی تا حضور كريم باقری در تيم ملی و 
البته موضوع مربوط به اختالف مديريتی اين باشگاه كه به زعم 

او می تواند باعث فروپاشی تيم قهرمان شود. 

هوشنگ مرادی كرمانی نويسنده كودک و نوجوان كه آثار او 
در كميته حافظه ملی ايران نيز به ثبت رسيده است؛ نسبت 
حوزه  در  كودک  درباره  داستان  نويسی  اهميت شيرين  به 

ادبيات كودک و نوجوان تاكيد كرد.

شیرین نویسی در 
ادبیات کودکان و 
نوجوانان اهمیت 

دارد

کسی موافق تغییر و تأخیر برگزاری کنکور نیست

WWW.YOUTHWORLD.IR

یحیی آل اسحاق
ایران  امروز  اقتصاد  اینکه 
مشکالت فراوانی دارد یک واقعیت 
غیرقابل انکار است اما راه حل هایی 
وجود  معضالت  این  برای  نیز 
دستور  در  نند  می توا که  رند  دا
سیاستگذاران قرار گیرند تا به این 

ترتیب بار مصایب سبک شوند.
آن  در  امروز  که  شرایطی 
زندگی می کنیم یک شرایط ویژه است. شیوع ویروس کرونا 
تمام  در  بلکه  منطقه  کشورهای  یا  ایران  سطح  در  تنها  نه 
کشورهای جهان دستور کار جدیدی را وارد برنامه دولت ها 
کرده است. عالم گیر شدن این ویروس تعهدات دولتها را تغییر 
داده و اکنون دیگر خیلی از وعده های پیشین باید کنار رود تا 

براساس شرایط موجود بتوانیم تصمیم گیری کنیم.
از مشکالت اصلی که این میان هنوز دراقتصاد ایران 
کشور  پولی  حوزه  به  مربوط  مشکالت  می شود  مشاهده 
است.از یک سو آن طور که مسئوالن دولتی می گویند ایران 
شده  منجمد  دارایی  تومان  میلیارد  هزار   ۱۸ حدود  صاحب 
است. این میان گفته می شود حدود ۵۰ درصد دارایی های 
وجود  اکنون  آن  از  استفاده  امکان  و  شده  منجمد  بانک ها 
ندارد. این یک مشکل غامض در اقتصاد ایران است و باید 
هر طور شده آن را برطرف کرد تا بتوانیم در روزهای سخت 

به داد کشور برسیم.
دو  از  بیش  کشور  در  نقدینگی  میزان  دیگر  سوی  از 

هزار هزار میلیارد تومان برآورد می شود. همان طور که بارها 
کارشناسان اقتصادی گفته اند اگر این رقم به سمت بخش تولید 
کشور برود بخش زیادی از مشکالت حل خواهد شد ولی اگر 
هم رها شود به بازارهای موازی چون ارز و طال می روند که 
باید  شد. درنتیجه  خواهد  بزرگی  مشکالت  مسبب  نیز  این 
سیاستگذاری به نحوی باشد که هر چه بیشتر نقدینگی کشور 

به سمت بخش مولد حرکت کند.
کارهای  بخش  دو  این  برای  چاره جویی  کنار  در  البته 
باید  اینکه  جمله  از  داد  انجام  باید  و  می توان  هم  بیشتری 
آورده های بزرگی که در کشور وجود دارد تجمیع شوند و شرایط 
برای بهبود اوضاع فراهم شود. ولی هیچ چیزی مشخصا به 
اندازه افزایش همدلی و اتحاد برای رفع مشکالت پاسخگو 
نخواهد بود. نباید در روزهایی که کشور هم از سوی شیوع 
یک ویروس خطرناک و هم از سوی امریکایی ها زیرفشار است 
به تفرقه و اختالف دامن زد. به نظر می رسد در شرایط امروز 
هر چه که به این مهم رهنمون نشود باید کنار گذاشته شود. 
در اولین گام هم باید سیاست زدگی را از اقتصاد کشور جدا 
کرد. مشکالت امروز کشور با برخوردهای قطبی با یکدیگر و 
انشقاق راه حل نخواهند داشت و بزرگترین آفت امروز اقتصاد 
همین  داشته  همراه  به  نیز  را  جدی  آسیب های  که  کشور 

رویکرد بوده است.
اکنون زمان دامن زدن به اختالفات و پرداختن به تفاوتها 
نیست.باید همه دست به دست یکدیگر دهند و با وحدت کلمه 
به سمت رفع مشکالت گام بردارند چرا که تنها با این روحیه 

است که می توان در مقابل مشکالت بزرگ عقب ننشست.

مهرداد خدیر
افکار  منفی  واکنش   
به  مربوط  اخبار  به  عمومی 
واریز حقوق و ودیعۀ مسکن 
مجلس  ید  جد ن  یندگا نما
حدی  به  اسالمی،  شورای 
میرآبادی  ا احمد  که  بوده 
عضو  و  قم  نمایندۀ  فراهانی 
هیأت رییسه توضیح داده 2۰۰ میلیون تومان مربوط به 
ودیعۀ مسکن است و همۀ 2۰ میلیون تومان هم حقوق 
نماینده نیست. هزینۀ دفتر شامل اجاره، حقوق کارکنان 
وآب و برق و گاز و تلفن ثابت و سیار و اینترنت است 

که به حساب دفتر واریز می شود.
با توجه به این که حسین جاللی نمایندۀ رفسنجان 
از عدد ۱۱ میلیون تومان به عنوان حقوق سخن گفته می 
توان نتیجه گرفت 9 میلیون دیگر بابت کارکنان و خدمات 
مسکن.  ودیعۀ  بابت  هم  تومان  میلیون   2۰۰ و  است 
میلیون   2۳۱ واریز  از  حاکی  البته  دیگر  گزارش های 
تومان است که ریز قضیه را قدری متفاوت جلوه می دهد.

۱. مردم ناخواسته مقایسه می کنند. برخی از کاربران 
نوشته اند پرداختی 2۳۱ میلیون تومانی به 29۰ نماینده 
معادل چند ماه حقوق چه تعداد کارگری است که حقوق 
آنها عقب افتاده است؟ نمایندگان مدعی عدالت و دفاع 

از حقوق کارگران آیا توجیه و توضیحی دارند؟
حداقلی  مشارکت  حاصل  نمایندگان  این  اکثر   .2
مردم در انتخابات اند. در شهرهای برزگ کمتر از 2۰ 
میانگین 4۰  به طور  تر  درصد و در شهرهای کوچک 
درصد از مردم در انتخابات شرکت کردند. هزینه های 
آنان را اما همۀ مردم باید بپردازند و قطعا راضی نیستند. 
خوب نیست ادم پولی را بگیرد که رضایت به دنبال آن 
دارد  اصرار  بار  هر  من  اتومبیل  مکانیک  وقتی  نیست. 
رضایت مرا پس از دریافت دستمزد جلب کند نمایندگان 
چرا به دنبال رضایت نیستند؟ به همین خاطر احساس 
آزردگی در اکثریت 6۰ تا ۸۰ درصدی که در انتخابات 

دوم اسفند ۱۳9۸ شرکت نکرده اند بیشتر است.
۳. فرض این است که نمایندۀ مجلس قبل از آن 
هم در جایی شاغل بوده است. یا کارمند بوده یا مدیر یا 
در بخش خصوصی. اگر در بخش دولتی بوده می تواند 
مأمور محسوب شود و همان حقوق و مزایا را در دوران 
بخش خصوصی  در  اگر  و  کند  دریافت  هم  نمایندگی 
انتخاب خودش بوده است و برای شرکت خود برند و 
ایجاد کرده و کارمند نیست که حقوق بگیرد و  اعتبار 
حداکثر این که حقوق متعارف به او تعلق گیرد. کارمند 
برای خود مسکنی  بتواند  باید  قاعدتا  بخش خصوصی 

تهیه کند.
بابت  پول  این  از  بخشی  که  کنند  می  توجیه   .4
دفتر و آب و گاز و برق است. همین چند روز پیش اما 
کیهان به نقل از نمایندگان تهران تیتر زد که آنان در 
مساجد با مردم دیدار می کنند. آب و برق و گاز و تلفن 
مساجد هم رایگان است. آیا نمی توانند در یک مسجد 
مستقر شوند؟ اگر در مسجد نمی توان آیا این همه اداره 
و سازمان دولتی و عمومی در تهران نمی توانند 29۰ 
اتاق با کارمند به نمایندگان اختصاص دهند؟ مثال وزارت 

نیرو ۱۰ نفر را متقبل شود و وزارت نفت ۱۰ نفر دیگر را؟ 
حتما باید پول بدهند و دفتر اختصاصی بگیرند؟

یا ارتش نمی تواند به 26۰ نماینده غیر تهران خانۀ 
سازمانی بدهد؟ اگر نمی تواند البد قانونی در این باب 
قانونی  نمایندگان  این  خود  باره  این  در  خوب!  ندارد. 

تصویب کنند. دربارۀ خودشان هم نمی توانند؟
متقاضی  بدون  واحدهای  از  تعدادی  توان  می  یا 
مسکن مهر در تهران را در اختیار این نمایندگان جدید 

قرار داد.
۵. در آذر ماه سال ۱۳۵۸ و در آخرین جلسۀ مجلس 
بررسی نهایی قانون اساسی که به خبرگان قانون اساسی 
شهرت داشت آخرین جمالت آیت اهلل منتظری به عنوان 
رییس آن مجلس تشکر از نمایندگان و خبرگانی بود که 
در طول ۵ ماه در تهران و بعضا بدون مسکن و حقوق 
در تهران به سر کردند. چگونه است که برای کسانی 
چون آیت اهلل طاهری و آیت اهلل صدوقی و ده ها شخصیت 
مشهور دیگر نیاز به تأمین مسکن و دفتر اختصاصی نبود 

و برای اینان هست؟
شاید گفته شود تدوین قانون اساسی ۵ ماه طول 
زندگی  تهران  در  سال   4 است  قرار  اینها  ولی  کشید 
کنند. بسیار خوب! هیچ اندوخته ای ندارند و تازه از صفر 

می خواهند شروع کنند؟
مشروطه  انقالب  حاصل  ملی  شورای  مجلس   .6
بودند  حاضر  اصناف  نمایندگان  اول  مجلس  در  است. 
کسانی  هم  بعد  مجالس  در  گرفتند.  نمی  حقوقی  و 
داشتند.  مرتبتی  و  جایگاه  بیرون  که  می شدند  نماینده 
یا  از مجلس  نیاز  یا مثل دکتر مصدق زمین دار و بی 
دیگر.  های  شخصیت  یا  زاهدانه  زندگی  مدرس  مثل 
بعد از انقالب نیز تا چند دوره از این صحبت ها نبود و 
پرد اختی ها حساسیت ایجاد نمی کرد. جدای نمایندگانی 
دیگران  دریافتی  نمی کردند  دریافت  حقوقی  اصال  که 

نیز متعارف بود.
اکنون نیز نمایندگان می توانند این رویه را اصالح 
از  دارند  الزم  دفتر  اگر  و  بازگردانند  را  ها  پول  کنند. 
امکانات این همه اداره و سازمان و مدرسه که معطل 
افتاده اند استفاده کنند یا در مسجدی مستقر شوند. هر 
چند که نمایندگی قائم به ذات است و این همه دنگ 

و فنگ ندارد.
اتفاقا بگذار با مرارت همراه باشد تا شوق و ذوق 

کاندیداتوری به صرف قصد انتفاع مادی فرو بنشیند.
معادل  نمایندۀ  حقوق  اول  مجلس  در  چطور   .7
تازه آن  متوسط دریافتی کارمندان بود و حاال نیست؟ 
حاصل  و  رأی  میلیون  یک  باالی  با  نمایندگانی  هم 
انتخابات رقابتی و در حد مصطفی چمران نه استصوابی 
با 2۰ هزار رأی.مجلس انقالبی با این صفات، انقالبی 
می شود نه با اصرار آقای قالیباف بر تغییر چهره از سیمای 
یک تکنوکرات به ارزشی و خواندن از روی متن و شعار. 
حاال باز شعار، خوب است در جلسۀ ۱۵ تیر کار به داد و 

هوار در صحن کشید.
شعارهای  یاد  اشاره شد.  قالیباف  آقای  به  راستی 
افتادیم که مدام 96 درصد و 4  او در مناظره های 96 
درصد می کرد. این دریافتی ها با 96 درصد می خواند یا 

با روحیات 4 درصد؟

سرمقاله
مجلس انقالبی با حقوق و ودیعۀ مسکن غیرانقالبی!

نگاه و نظر
اختراع مجدد چرخ بعد از ٢٧ سال!

فریبرز ناطقی الهی*
در خبرها متنی را دیدم که از 
طرفی بسیار خوشحال و از طرفی 

بسیار غمناک شدم.
 « است: چنین  عینا   خبر 
ایمنی  فاقد  تهران  ۵۰بیمارستان 
آنها  اسامی  اعالم  آماده  و  هستند 

هستیم.
و  پیشگیری  سازمان  رئیس 
مدیریت بحران شهر تهران:  تهران ۵۰ بیمارستان قدیمی دارد 
که فاقد شرایط ایمنی استاندارد هستند. هر وقت که اجازه دهند 

ما اسامی آن ها را اعالم می کنیم....«
خوشحال شدم چون دقیقا یاد 27سال قبل افتادم که از 
این بیمارستان به آن بیمارستان می دویدم تا آسیب پذیری 
بیمارستانهای شهرم را در برابر زلزله تعیین کنم و خدمتی کرده 
باشم ! حتی یک بار بازداشت شدم و یک بار هم دوربینم توسط 
نگهبان یکی از بیمارستان ها شکست! ) کانُن AE.۱ که قبل 
از بازگشت به کشور بعد از تحصیالت در امریکا برای خودم 
خریده بودم، یادت بخیر دوربین !(با دیدن خبر البته ناراحتم هم 
شدم، گویی هر از گاهی با دوره بازگشتی به قول زلزله شناس 
ها مسایل دوباره تکرار می شوند ! فکر می کنم بچه ها بزرگ 
می شوند و پست می گیرند و چون ایده ای از خود ندارند یاد 
کارهای قدیم می افتند و امر مشتبه می شود و ناگهان فکر می 
کنند به ایده ای فوق العاده دست یافته اند! و همان چرخها را 

دوباره با ادبیاتی متفاوت به کشور ارایه دهند!
غافل از اینکه با یک جستجوی ساده می شود کارهای 

انجام شده را پیدا کرد و استفاده کرد، مطمئنا دارند ولی فکر 
می کنند 2۵ گذشته و طرف احتماال فوت شده و باالخره ... 
البته نمی شود به اسم خودت یا سازمانت دیگر به عنوان یک 

طرح بی بدیل سند زد.
البته متاسفانه هستند افرادی که دائما در جعل و تحریف 
واقعیت ها فعال هستند و بسیار هم مورد حمایت عده ای هستند، 
البته از جنس خودشان. افسوس می خورم نه اینکه چه کسی 
زحمت اصلی را کشیده، اگر نیت عمل و خدمت به کشورت 
هست پس حقیقتا مشکلی نیست ولی بها ندادن به یافته های 
محققان کشور و دوباره کاری و صرف هزینه های بی خودی 

و مجدد کاری عبث و بیهوده است.
2۵ سال پیش، این نقشه از آسیب پذیری بیمارستانهای 
تهران بزرگ با ۱۱۰ بیمارستان که مورد مطالعه قرار گرفت چاپ 

شد و در تاریخ شهر موجود و ثبت است.
۱. چرا 2۵ سال را برای مقاوم سازی آنها از دست دادیم؟

2. چرا موازی کاری و اتالف منابع کشور؟ انهم از طرف 
سازمانی که نمره مدیریت بحرانش از بنده ناچیز در کرونا با 

ارفاق 2 بوده است؛ ) اینجا (
متبوع  برای وزارت  تهدید  این خبر یک  آیا  اینکه  و   .۳
بهداشت و درمان است یا چه... ! لحن خبر اصال درست نیست 

! تهدید چرا؟
هر ساختمانی می تواند در برابر زلزله آسیب پذیر باشد، گناه 
در عدم اعالم کردن آن و مقاوم سازی نکردن ان است نه در 

آسیب پذیر بودن آن! والسالم علی من اتبع الهدی
* استاد نمونه کشور، در مهندسی سازه، زلزله 
و مدیریت بحران 

دیدگاه
اقتصاد سیاست زده راهگشا نخواهد بود

صفحه 2

یادداشت
چالش مجلس با دولت

جالل خوش چهره
رئیس  از  تصور کنید طرح سؤال مجلس 
جمهوری به استیضاح و سرانجام برکناری او از 

این مسند بینجامد.
در این کار همه کسانی که بر کرسی های 
مجلس یازدهم نشسته اند آنچه در توشه نقد، اتهام 
، استهزاء و توهین داشته اند هزینه کرده  و اکنون، 
خود مانده اند و پشته مشکالت کشور. آیا در این 
صورت باز هم می توان برای مشکالت فوری و 
آتی، مثل حاال شعار داد و دل خوش کرد به رفتاری که به زعم برخی، کارکرد 

سوپاپ اطمینان را در برابر مطالبات مردم دارد؟
جلسه یکشنبه ۱۵ تیر99 مجلس می تواند به مثابه آتش تهیه طرح 
پرسش از رئیس جمهوری تعبیر شود که در آن ترجیح برخی نمایندگان، 
استیضاح »حسن روحانی« است. گفته شده چهارشنبه )۱۸ تیر( طرح سؤال 
از رئیس جمهوری از سوی هیئت رئیسه مجلس اعالم وصول می شود. شمار 
امضاء کنندگان طرح میان ۱۱۰ تا 2۰۰ نفر تخمین زده شده است. در صورت 
اعالم وصول از سوی هیئت رئیسه، حسن روحانی ۳۰ روز فرصت دارد که در 
صحن مجلس حاضر شده و به پرسش ها پاسخ دهد. پرسش ها در مجموع 
همان هایی است که »محمد جواد ظریف« وزیر امورخارجه یکشنبه گذشته 
به گونه ای غیرمتعارف و در تندگویی های برخی نمایندگان شنید و خواست 

پاسخ دهد اما اوضاع به گونه ای دیگر رقم خورد.
مجلس یازدهم می خواهد در اندازه بزرگترین منتقد دولت جلوه کند. در 
این کار ایرادی نیست اگر جدا از مجموع انتقادها و مخالفت ها، دارای ایده 
قدرتمند،سازمان یافته و معتبر در خدمت به جلب اعتماد عمومی باشد. نقد 
و مخالفت، ساده ترین رفتار است. سختی کار، ارائه راه حل و در این حال 
مسئولیت پذیری در قبال آن است. مشکالت پیچیده اقتصادی و سیاسی کشور 
راه حل های واقعی و بیگانه با شعارهای انتزاعی می طلبد؛ راه حل هایی که 
وزیرامور خارجه در جلسه یکشنبه کوشید از آنها بگوید اما کمتر کسی حاضر 
به شنیدن آن شد. ظریف همه تالش خود را کرد تا بگوید نباید با تنگ نظری 
در ساختار تصمیم سازی حاکمیتی به کوتاه بینی مهلک در این کار دچار 
شد. او به عنوان یک دیپلمات موفق و شناخته شده در جامعه بین المللی با 
اشاره به دستاورد خود در جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، براین 
مهم تأکید کرد که عنصر عقالنی و واقعی به عنوان ابزار ملی حل اختالف ها 
به جای شعار می تواند در خدمت به امنیت و منافع ملی عمل کند. او اصرار 
داشت؛ در این بزنگاه که نظام بین الملل و سیاست خارجی به عنوان یک 
متغیر اصلی در مسایل جاری کشور عمل می کند، الزم است واقعیت ها و 
نه ترجیحات ذهنی در دستور کار قرار گیرد. بسنده کردن به برخی جمالت 
شیرین و بدون پشتوانه به مثابه نادیده گرفتن رابطه هندسی میان حمایت 
از یک ایده و نیروی دفاع از آن ایده است.پرسش از رئیس جمهوری و باال 
بردن شدت آن تا استیضاح او برای صاحبان کرسی مجلس یازدهم سخت 
نخواهد بود؛ اگر حسن روحانی نتواند نزد مجلسیان و مهم تر از همه، افکار 
عمومی به روشنی بگوید که آیا دولت او به عنوان یک هویت سازمان یافته 
و برخاسته از آراء مردم توانسته در تحقق شعارهای خود به راحتی عمل کند؟  
اختیارات و توان تصمیم سازی های آن در برخورد با موانع ریز و درشت چه 
میزان بوده است؟ آیا ظرفیتی برای دولت در فعال کردن سه عنصر خواستن، 
توانستن و اراده، وجود داشته یا اینکه موانع پیش  رو، قدرتمندتر از عناصر 
یاد شده در ارزیابی ها عمل کرده است؟ متغیر عوامل بیرونی در عملکردهای 
دولت چه میزان مؤثر بوده و برخی عوامل داخلی تا چه اندازه نقش جاده 

صاف کن عوامل بیرونی را در این میان به عمد یا سهو به عهده داشته اند؟
سرانجام چالش نابهنگام مجلس با دولت هنوز در پرده است اما الزم 
است ترجیح همگان در بزنگاه کنونی، مشارکت در ایجاد فهم مشترک از 
امنیت عمومی و منافع ملی باشد تا مخالفت خوانی هایی که نصیب روشنی 
برای برون رفت کشور از مشکالت ندارد. پرسش و حتی استیضاح حق مجلس 

است اما با چه نیت، چه ابزار و چه هدفی؟
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مردم از مسکن دار شدن توسط دولت ناامید هستند
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی گفت: مردم از مسکن دار شدن 

از سوی دولت ناامید هستند و دولت در موضوع مسکن نباید تصدی گری کند.
و  تدبیری  بی  سایه  در  شفاهی،گفت:  تذکری  طی  جوکار  صالح  محمد 
عدم توانایی در برنامه ریزی صحیح اقتصادی دولت، هر روز جیب مردم خالی 
و  دالالن  که جیب  است  حالی  در  و این  می شود  کوچک تر  آنان  سفره های  و 

سودجودیان پر شده است
وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد سایه دالالن و رانت خواران از سرنوشت 
اقتصادی مردم کوتاه شود، تصریح کرد: سوال ما این است که چرا ارز کشور در 
اختیار افرادی قرار می گیرد که اهلیت ندارند و در این شرایط سخت، در حق این 

ملت ظلم می کنند. 
نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: مسکن مناسب حق مردم و وظیفه 
دولت تأمین مسکن است اما دولت در هفت سال گذشته، ساخت مسکن را در 

کشور تعطیل کرده  است.
جوکار با اشاره به اینکه مردم از مسکن دار شدن از سوی دولت ناامید هستند، 
اظهار داشت: دولت در موضوع مسکن نباید تصدی گری کند و بهتر است زمین 

رایگان به مردم دهد تا آنان خودشان خانه بسازند.

اجاره خانه ها سر به فلک کشیده است
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: اجاره خانه ها سر به فلک کشیده 
است و متأسفانه قانونی که باید بر اساس آن تمامی معامالت، مستغالت و اجاره ها 

ثبت می شد، اجرا نشده است.
کاظم موسوی در جلسه علنی طی تذکری شفاهی، اظهار داشت: یکی از 
اخباری که شنیده شده، این است که دو خانواده به دلیل گرانی اجاره مسکن، 

یک منزل را اجاره کردند.
وی با بیان اینکه دولت باید تدابیر خود را در بحث مسکن افزایش دهد، 
ادامه داد: دولت باید مسکن مناسب را در اختیار نیازمندان و افرادی که امکان 

ساخت مسکن ندارند، قرار دهد.
 ۳ افزایش  کرد:  تصریح  اسالمی  در مجلس شورای  اردبیل  مردم  نماینده 
برابری قیمت مسکن در شأن مردم نیست و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ 
به این تذکر، گفت: دغدغه های شما درست است و همه همکاران نگران وضعیت 
مسکن مردم هستند.وی اظهار داشت: اجاره خانه ها سر به فلک کشیده است و 
وضعیت نابسامانی دارد و متأسفانه قانونی که باید بر اساس آن تمامی معامالت، 

مستغالت و اجاره ها ثبت می شد، اجرا نشده است.
زندگی دو خانواده  البته بحث  رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:  نایب 
رسمی  تریبون  از  مباحث  این  به  پرداختن  و  است  شده  تکذیب  منزل  یک  در 

صحیح نیست.

بیکاری و گرانی آستانه تحمل مردم را به سر آورده است
گرانی  و  بیکاری  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  زابل  مردم  نماینده 
افسارگسیخته آستانه تحمل مردم را به سر آورده و الزم است مجلس تدبیری 

برای حل مشکالت اقتصادی مردم اتخاذ کند.
به  دولتی ها  اعتماد  داشت:  اظهار  شفاهی  تذکری  طی  دهمرده  حبیب اهلل 
این  برابر  در  آنان  نباید  و  است  نابخشودنی  اسالمی خطایی  دشمنان جمهوری 

افراد از خود وادادگی نشان دهند.
بیداد  ارز  ابعاد مختلف چون مسکن، خودرو، سکه و  افزود: گرانی در  وی 
می کند، بر این اساس الزم است با مفسدان دانه درشت و آقازاده ها برخورد جدی 

شود و اشرافی گری سم مهلکی برای جامعه است.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بیکاری و گرانی 
افسارگسیخته آستانه تحمل مردم را به سر آورده، الزم است که مجلس در این 

زمینه ورود کرده و مشکالت اقتصادی مردم را حل و فصل کند.
دهمرده با تأکید بر ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان، گفت: الزم 
است وزارت آموزش و پرورش درباره موضوع برگزاری کنکور و همچنین رتبه بندی 

فرهنگیان هر چه سریعتر تصمیم جدی اتخاذ کند.

دولت در حوزه مسکن عقب ماندگی دارد
درخصوص  می کنم  اعتراف  رئیس جمهور  عنوان  به  من  گفت:  رئیس جمهور 
مسکن یک عقب ماندگی در دولت یازدهم داشتیم زیرا برخی طرح های مسکن 

عملیاتی نشد.
طرح  چند  افتتاح  به  اشاره  با  دولت  در جلسه هیئت  روحانی   حجت االسالم 
و  یازدهم  دولت  اهداف  از  یکی  داشت:  اظهار  بلوچستان،  و  سیستان  استان  در 
دوازدهم توسعه استان های محروم بویژه سیستان و بلوچستان بود. طرح هایی که 
برای این استان طراحی شد رساندن گاز بود، استانی که از نعمت گاز محروم بود 
و وقتی در دولت یازدهم مشعل گاز در زاهدان روشن شد یک روز تاریخی برای 
با  اقیانوسی کشور  بندر  بود. ظرفیت بندر چابهار بعنوان تنها  بلوچستان  و  سیستان 
اقداماتی که در دولت یازدهم و دوازدهم شد از 2.۵ میلیون تن به ۸.۵ میلیون تن 
رسید و این تحول بزرگ نه تنها برای سیستان و بلوچستان و ایران بلکه برای خط 
ترانزیتی جنوب و شمال بود و دیدید در مراسم افتتاح این طرح مقامات مسئول از 

شرکت های خارجی منطقه، شرکت کردند.
روحانی تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم، مساله راه آهن چابهار و اتصال آن 
تا  چابهار  از  کیلومتری  آهن 7۳۰  خط راه  ایجاد  و  کشور  آهن سراسری  به راه 
زاهدان بود. بیش از 2 هزار میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است و دیروز 
برای اولین بار ریل گذاری در این راه آهن از زاهدان شروع شد و در ماه های آینده 
از سمت چابهار هم آغاز خواهد شد. امیدواریم تا پایان امسال وزارت راه این خط 
پایان  تا  برساند و مابقی هم  به خاش  زاهدان  از  ایرانشهر و  به  از جنوب  را  ریلی 

دولت به اتمام برسد.
وی ادامه داد: این راه آهن از اقیانوس هند در چابهار شروع می شود و به راه 
آهن های منطقه آسیای مرکزی، قفقاز، چین و روسیه و حتی اروپا متصل خواهد 
شد. تجهیز 46 هزار هکتار زمین کشاورزی به آبیاری مدرن یکی دیگر از طرح ها 
در استان سیستان و بلوچستان بود. بخشی از این طرح افتتاح شده است و بخشی 
از اتحاد بین شیعه و سنی در سیستان و  افتتاح خواهد شد.  پایان امسال  تا  دیگر 
بلوچستان و ایجاد امنیت بسیار خوب که در سالهای اخیر توسط مردم، اقوام و نیروهای 

مسلح برقرار شده خوشحال هستیم.
رئیس جمهور گفت: در هفته جاری تصمیمات خوبی نسبت به مسکن، بورس 
و ارز اتخاذ کردیم. درخصوص مسکن من به عنوان رئیس جمهور اعتراف می کنم 
یک عقب ماندگی در دولت یازدهم داشتیم زیرا برخی طرح های مسکن عملیاتی نشد 
البته طرح های ما در زمینه هوایی، ریلی، جاده ای و بنادر اجرایی شد اما در بحث مسکن 
چون گرفتار بودیم که مسکن های ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم بنابراین 
دچار عقب ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم باید این عقب ماندگی را جبران کنیم.

روحانی تصریح کرد: اولین اقدام این بود که 2۵۰ هزار هکتار زمین اطراف 
اولیه  این رقم، رقم  البته  شهرها و روستاها به وزارت مسکن تخصیص داده شد. 
است و به یک میلیون هکتار خواهد رسید. این اقدام برای این بود که وزارت مسکن 
بتواند شهرک ها را طراحی کند و همچنین مسکن های فرسوده را ترمیم بکند و هم 
به نیازمندانی که نیاز به مسکن دارند، مسکن تخصیص داده شود. اولویت اول ما 
این است که آنهایی که پول را در بانک به عنوان مسکن یکم گذاشتند، که بیش 
از حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند، تامین مسکن آنها در اولویت است. مستاجرینی که 
امروز شرایط اقتصادی سختی دارند هم در اولویت ما هستند تا مسکن آنها تامین شود.

وی ادامه داد: وزارت مسکن سامانه را باز کرده است و آنهایی که اعالم نیاز 
کردند ثبت نام شدند و غربالگری اول انجام گرفته است. االن معلوم است چه کسانی 
نیازمند هستند و چه کسانی اولویت دارند. فشار زیادی به مستاجرین وارد شده است. 
تصمیم ما در ستاد مقابله ملی کرونا این بود که محدودیت افزایش اجاره بها اعمال 
بر  تصمیم  این  یابد.  افزایش  درصد  تهران حداکثر 2۵  مال االجاره در  که  شود 
بازار استیجاری مسکن تاثیرگذار بوده است. البته تصمیمات دیگری هم اتخاذ کردیم 
و اقدامات دیگری را هم باید انجام دهیم ولی چون این مساله نیاز به هماهنگی 
بین بانک ها دارد، یکی دو هفته دیگر این طرح را نهایی می کنیم و کمک بسیار 
خوبی برای مستاجرین خواهد بود. مردم تا پایان دولت شاهد یک تحول خوب در 

زمینه مسکن خواهند بود.

 محدودیت سنی برای متقاضیان وام ازدواج غیرقانونی است
ن  نا ز کسیون  ا فر عضو 
رییس  دستور  گفت:  مجلس 
جمهور مبنی بر اعمال محدودیت 
سنی برای دریافت کنندگان وام 
ازدواج غیرقانونی بوده وبرخالف بند 9 اصل 
۳ قانون اساسی وبند الف تبصره ۱6 قانون 

بودجه سال 99 است.
دستور  خصوص  در  رحمانی  فاطمه 
رئیس جمهور مبنی بر اعمال محدودیت سنی 
برای دریافت کنندگان وام ازدواج، گفت: این 
دستور غیرقانونی بوده و بر خالف بند 9 اصل 
۳ قانون اساسی و بند الف تبصره ۱6 قانون 

بودجه سال 99 است.
رحمانی افزود: البته بنده این موضوع را 
در راستای تحقق سند 2۰۳۰ می دانم چراکه 
بند 4 سند 2۰۳۰ به این موضوع اشاره ای دارد.

وی با بیان اینکه مجلس در چهارچوب 
ابالغیات  اجرای  از  خود  نظارتی  وظایف 
غیرقانونی ممانعت می کند، اظهار داشت: اکیداً 
از رئیس مجلس می خواهیم که بر اساس اصل 
۱۳۸ قانون اساسی و با استفاده از اختیارات 
قانونی خود، این ابالغیه را معاف کند و مانع 

از اجرای این ابالغیه غیرقانونی گردد.

با  یازدهم  مجلس  در  مشهد  نماینده 
خصوص  در  جدید  مجلس  اینکه  بر  تاکید 
پیگیری قانون تسهیل ازدواج جوانان اقدام 
که  برنامه هایی  کرد:  تصریح  کرد،  خواهد 
فقط  شود  اجرا  باید  جوانان  ازدواج  برای 
و  نیست  خاص  موضوع  یک  به  معطوف 
وجود  خصوص  این  در  عدیده ای  عوامل 
ازدواج  برای  فرصت  ایجاد  جهت  که  دارد 

جوانان باید بررسی شوند.
رحمانی با بیان اینکه در قانون ازدواج 
اجباری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ازدواج 
یک امر دلخواه است و با خواست زوجین انجام 
می شود، در ماده ۱2۱۰ قانون مدنی اصالحی 
سال ۱۳6۱ نیز این مورد تصریح شده است.

وی افزود: با این گونه دستورات عدم 
وجود نهادی به عنوان متولی فرهنگی، بیش 

بتواند  از پیش احساس می شود. نهادی که 
در مقابل این دستورات قرار گرفته و با ادله 
کارشناسی دقیق و آسیب شناسی، از اجرایی 

شدن آنها جلوگیری کند.
طی  جمهور  رئیس  مهر،  گزارش  به 
وام  اعطای  ممنوعیت  خواستار  دستوری 
باالی  و  سال   ۱۸ زیر  سنین  برای  ازدواج 
اقدام در شرایطی  این  4۰ سال شده است. 
این سنین  در  ازدواج ها  است که یک سوم 
انجام می شود. آمارهای مربوط به ازدواج و 
از هشدار در خصوص وضعیت  فرزندآوری، 

ازدواج و فرزندآوری خبر می دهند.
ایران  در  ازدواج  خصوص  در  آمارها 
میزان  می دهند.  نشان  را  قرمز  وضعیت 
 4۰ تاکنون   ۸9 سال  از  کشور  در  ازدواج 
درصد کاهش داشته و این زنگ خطری است 
اقتصادی،  ابعاد  را در همه  آینده کشور  که 
اجتماعی و حتی امنیتی به خطر می اندازد. 
میزان ازدواج ها در سال ۸9، حدود ۸9۰ هزار 
مورد بود و در سال 9۸ به کمتر از ۵۵۰ هزار 
مورد رسیده است. به عبارتی از سال ۸9 به 
طور متوسط هر سال 6 درصد از میزان ازدواج 

در کشور کم شده است.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

کسی موافق تغییر و تأخیر برگزاری کنکور نیست
کسی  گفت:  آموزش  کمیسیون  اعضای  با  جلسه  به  اشاره  با  علوم  وزیر 
موافق تغییر و یا تاخیر برگزاری کنکور نیست امیدواریم بدون مشکل آزمون ها 

را برگزار کنیم.
منصور غالمی گفت: در مذاکراتی که با اعضای کمیسیون آموزش مجلس 
داشتیم، کسی موافق تغییر و یا تأخیر زمان برگزاری کنکور نبود، بلکه نگرانی هایی 

را داشتند که همه داریم و آنها اعالم شد.
وی افزود: سازمان سنجش آموزش کشور پیش بینی های الزم را انجام داده 
است و امیدواریم بدون مشکل آزمون ها را برگزار کنیم، من در جلسه عنوان کردم 
همه دانش آموزان حدود دو هفته در کالس ها حاضر شده و در امتحانات نهایی 
حاضر شدند، این در حالی است که ما فقط ۳ ساعت در یک فضای بازتر با یک 

استاندارد باالتر آزمون را برگزار می کنیم.
وزیر علوم ادامه داد: در این ۳ ساعت آزمون خود داوطلبان نیز از خود مراقبت 

می کنند و پیش بینی های الزم صورت گرفته است و اتفاقی رخ نمی دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در کمیسیون بحث اصالح سهمیه ها نیز 
عنوان شد یا خیر گفت: بحثی دراین مورد صورت نگرفت، بحث سهمیه ها مصوب 
مجلس را دارد و باید همه کمک کنند مجلس باید در این خصوص الیحه ای بدهد 

و یا اینکه کمیسیون آموزش طرحی در این خصوص ارائه داده و مصوب کند.
غالمی درباره آموزش دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید گفت: آرزو داریم 
همه آموزش های ما حضوری باشد ولی با توجه به شرایطی که پیش رو هست 

پیش بینی کامل برای برگزاری آموزش مجازی شده است.
وی ادامه داد: با وجود این برای دروس عملی و کارگاهی تالش می کنیم 
توزیع جمعیتی دانشجو را در طول ترم طوری برنامه ریزی کنیم تا تجمع و تراکم 
خیلی کمی در خوابگاه ها ایجاد شده و این دانشجویان خدمات الزم را دریافت کرده 
و سپس دانشگاه را ترک کنند و مابقی به صورت مجازی ارائه شود، اگر بیماری در 

شرایط فعلی باشد، امیدواریم که برطرف شود.

ترم تابستانه دانشگاه علوم پزشکی تهران مجازی شد
دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد برای دانشجویان رشته های پزشکی، 
دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی، گفتار درمانی و کاردرمانی با ارائه دروس 

اعالم شده ترم تابستانی را به صورت مجازی برگزار کند.
ثبت نام کلیه دانشجویان متقاضی بدون در نظر گرفتن سهمیه قبولی آنها 
با رعایت ضوابط و شرایط در ترم تابستانی این دانشگاه بالمانع است. دانشجویان 
می توانند با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران شرایط 

را مطالعه کنند.
متقاضیان می  توانند از روز شنبه 2۱ تیر تا سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳99 با مراجعه به 
آدرس https://sipad.tums.ac.ir/fromguest    و اسکن مدارک مشروحه 

نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
جهت آگاهی از تکمیل بودن و تایید مدارک ضروری است مجددا« بعد از 
حداکثر یک روز کاری به سایت مراجعه کنند و درصورت مشاهده پیام مدارک ناقص 
می باشد سریعا« نسبت به رفع نقص اقدام کنند زیرا در غیر اینصورت ثبت نام تایید 
نخواهد شد.شهریه هر واحد نظری ۳ میلیون و 6۰۰ هزار ریال )۳6۰ هزار تومان( 

و شهریه هر واحد عملی 4 میلیون و 4۰۰ هزار ریال )44۰ هزار تومان( است.
بر اساس تقویم ترم تابستانی، زمان انتخاب واحد از شنبه 4 مرداد آغاز می شود 
و تا چهارشنبه ۸ مرداد 99 ادامه دارد.بازه برگزاری کالسها به صورت مجازی از شنبه 
۱۱ مرداد تا سه شنبه ۱۱ شهریور 99 است. امتحانات ترم تابستانی از چهارشنبه ۱2 
شهریورماه تا چهارشنبه ۱9 شهریورماه برگزار می شود و ثبت نمرات در بازه زمانی 

شنبه ۱۵ شهریور تا شنبه 22 شهریور 99 انجام می شود.
حداکثر واحد در ترم تابستان 6 واحد است. )برای دانشجویان شاهد و ایثارگر در 
صورت تایید ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه مبداء اخذ ۸ واحد بالمانع است(

مسئولیت تطابق واحد و رعایت پیش نیاز با دانشگاه مبداء است و در صورت 
تکمیل بودن مدارک دانشجویان متقاضی صرفا در ترم تابستانی میهمان دانشگاه 

علوم پزشکی تهران هستند.

سقوط دکل مخابراتی در خیابان حکیمیه
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از حادثه سقوط یک دکل مخابراتی 

در محله حکیمیه خبر داد.
جالل ملکی اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱6:۳۱ دقیقه ظهر روز سه شنبه 
در محله حکیمیه، خیابان سازمان آب به سامانه ۱2۵ آتش نشانی تهران اطالع 
داده شد و آتش نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند دکلی متعلق به یکی 
از شرکت های مخابراتی که هنوز در ردیف قرار نگرفته بود، روی کابل های برق 
سقوط کرده و حتی یک تیر برق را شکسته، اما خوشبختانه به دلیل این که اطرافش 
واحدی مسکونی مصدوم و فوتی نداشته و تنها عرض خیابان مسدود شده است.

پنج زن در انفجار گاز شهری مصدوم شدند
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از مصدومیت 
پنج زن در انفجار گاز شهری خبر داد.ابراهیم قنبری اظهار داشت: محل حادثه 
یک کارگاه خیاطی واقع در خیابان نظامی، بین جهانیان و کافی اهواز ااتفاق افتاد 

و بر اثر آن پنج زن شاغل در این کارگاه دچار سوختگی شدند.

مسمومیت پنج نفر از ساکنان یک واحد مسکونی
واحد  یک  ساکنان  از  نفر  پنج  مسمومیت  از  تهران  اورژانس  مرکز  رئیس 

مسکونی با گاز co خبر داد.
پیمان صابریان گفت: ساعت 2۰ و 2۸ دقیقه سه شنبه شب این حادثه به 

اورژانس تهران گزارش شد.
وی افزود: محل حادثه در میدان خراسان، میدان قیام بود  و بر اثر آن شش 
نفر مصدوم   شدند  که یک نفر در محل درمان شد و پنج  نفر به بیمارستان 

لقمان انتقال یافتند.

قتل هولناک کودک پنج ساله توسط نامادری
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری نامادری 
جوانی خبر داد که »ژیار« کودک پنج ساله شوهرش را در شهرستان جوانرود 

قربانی حسادت و کینه توزی خود کرد.
سرهنگ محمدرضا آمویی اظهار داشت: پس از گزارش قتل یک پسر بچه 
حدود ۵ ساله به پلیس آگاهی جوانرود، رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار قرار 
گرفت و کاراگاهان پس از بازجویی از نزدیکان کودک، به اظهارات نامادری وی 
مشکوک و بررسی ها را روی وی متمرکز کردند تا این که وی به قتل اعتراف کرد.

به گفته سرهنگ آمویی، نامادری قاتل ضمن اعترافاتش اظهار داشت حدود 
یکسال پیش با پدر ژیار ازدواج کدم و فرزن وی تا چندی پیش نزد پدربزرگ 
و مادربزرگش زندگی می کرده و به تازگی نزد ما آمده بود و مانعی برای تداوم 
محبت های شوهرم به من بود. به همین جهت  تصمیم گرفتم  او را از سر راه بردارم.

سرهنگ آمویی افزود: نامادری قاتل در فرصتی مناسب پسربچه خردسال 
را به باغی کشانده و ابتدا با گذاشتن دست مقابل دهانش وی را بی حال کرده 
با چاقو مچ دستان کودک بی گناه را زخمی ساخته و پیکر نیمه جان  و سپس 
کودک را برای ساعتی در باغ رها کرده  و پس از ساعتی، دوباره به محل جنایت 
برگشته و پس از آن که متوجه جان باختن کودک شد، برای صحنه سازی وی را 
به یک بلندی برده و به پایین پرتاب کردد تا مرگ او را ناشی از حادثه جلوه دهد.
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اپل استارتاپ NextVR را
 در حوزه واقعیت مجازی تصاحب کرد

اپل در پی تصاحب استارتاپی با نام NextVR است که در حوزه ی واقعیت 
با  گفت و گو  در  گذشته  روز  سرانجام  کوپرتینو  اهالی  می کند.  فعالیت  مجازی 
رسانه ی بلومبرگ تصاحب نکست VR را تأیید کردند. این استارتاپ در زمینه ی 
ضبط رویدادهای زنده نظیر کنسرت یا مسابقات ورزشی و انتقال آن ها به درون 
فضای واقعیت مجازی فعالیت می کند. در پی انتشار این خبر، شاهد به روزرسانی 
»ما  عبارت  استارتاپ  این  در وب سایت  اکنون  بودیم؛   VR نکست  وب سایت 

درحال قدم برداشتن در مسیری جدید هستیم« دیده می شود. 
NextVR در این رابطه اخیرا بیانیه ای مطبوعاتی منتشر کرده است. این 
استارتاپ فرصت را غنیمت شمرده تا از ُشرکای تجاری و طرفداران خود در سراسر 
دنیا تشکر کند؛ شرکا و طرفدارانی که اگر نبودند نکست VR نمی توانست پلتفرم 
ویژه ی واقعیت مجازی خود را برای مسابقات ورزشی، رویدادهای موسیقی محور 

و تجربه های مربتط به حوزه ی سرگرمی تولید کند.
رسیده  راه  به پایان   VR نکست  که  می کند  اعالم  به صراحت  بلومبرگ 
 VR است و دفاتر کاری آن تعطیل می شوند. این موضوع نشان می دهد نکست
به صورت کامل با اپل ادغام می شود و دیگر قرار نیست به عنوان استارتاپی مجزا 
به فعالیت ادامه دهد. اپل از دستاوردهای نکست VR به منظور فعالیت پررنگ تر 

در حوزه ی واقعیت مجازی استفاده خواهد کرد. 
امسال  آوریل  اوایل  در   9to۵Mac خبرگزاری  گزارش  انتشار  زمان  در 
هیچ یک از دو شرکت اپل و نکست VR به آن واکنش نشان ندادند و بنابراین از 
 9to۵Mac توسط اپل اطمینان نداشتیم. پس از گزارش VR تصاحب نکست
چند رسانه ی دیگر نیز به این موضوع دامن زدند؛ اما نکست VR و اپل ترجیح 
دادند چند هفته سکوت کنند. 9to۵Mac هنگام انتشار گزارش خود رقم تصاحب 
ارزش  بود. هیچ گاه  را ۱۰۰ میلیون دالر اعالم کرده  اپل  VR توسط  نکست 
معمول  به طور  اپل  زیرا  فهمید؛  نخواهیم  را  دو شرکت  بین  منعقدشده  قرارداد 

آمار این چنینی را با رسانه ها در میان نمی گذارد.
تصاحب  مطبوعاتی،  بیانیه ای  ازطریق  رسمی  به صورت  نیز  شرکت  این 
در  اختصاصی  به صورت  که  خود  بیانیه ی  در  اپل  کرد.  تأیید  را   VR نکست 
اختیار بلومبرگ قرار داده است می گوید: »اپل به صورت گاه و بی گاه شرکت های 
کوچک تر فعال در حوزه ی فناوری را تصاحب می کند. ما به طور عمومی هدف 
داریم،  آینده در سر  برای  برنامه هایی که  یا  از تصاحب شرکت ها  را  خودمان 

نمی کنیم«.  اعالم 
در حال حاضر مشخص نیست که اپل قصد دارد از فناوری تولیدشده توسط 
نکست VR به چه نحوی استفاده کند. بااین حال از مدت ها پیش گزارش هایی 
مبنی بر تمایل اپل به تولید عینک واقعیت افزوده منتشر شده اند. احتماال اهالی 
از  ویژه  تیمی  و  کرده اند  آغاز  را  افزوده  واقعیت  عینک  دو  روی  کار  کوپرتینو 
آن ها نیز روی نوع خاصی از هدست واقعیت افزوده کار می کند. گفته می شود 
یک یا دو دستگاه از دستگاه های موردبحث قرار است دارای قابلیتی خاص در 

حوزه ی واقعیت مجازی باشند.
نکست VR در گذشته تجربه ی همکاری با برخی نهادهای خبری بزرگ 
با  استارتاپ همکاری  این  کاری  کارنامه ی  در  به عالوه  دارد؛  را   CNN نظیر 
NASCAR دیده می شود. نکست  NBA و  لیگ های ورزشی معتبر نظیر 
و  ویژه  رویدادهای  است  کرده  تالش  نهادها  این  با  خود  قرارداد  طبق   VR
به نمایش بگذارد. طی چند سال  قالب واقعیت مجازی  را در  مسابقات ورزشی 
اخیر سخت افزار دستگاه های واقعیت مجازی نیز پیشرفت درخورتوجهی  به خود 
باعث  این موضوع  نرم افزاری سازگار شود.  با پیشرفت های  بهتر  تا  دیده است 
به  ادامه دهد و  به پیشرفت خود  با سرعت   VR فناوری ویژه ی نکست  شده 
نکست  شنیده ایم  کنار  و  گوشه  از  آن چه  بیشتر مجهز شود. طبق  قابلیت هایی 
VR مدت ها است توانسته نوعی ابزار ویژه بسازد که توانایی آپ اسکیل کردن 
امروزه صاحب سند   VR آمار نشان می دهند نکست  دارد.  را  زنده  ویدئوهای 

ثبت اختراع بیش از 4۰ فناوری مختلف است.

ئل  مسا کارشناس  یک 
با  معلم  و  پرورش  و  آموزش 
سابقه لزوم آموزش زبان انگلیسی 
از پایه دبستان را تشریح کرد و به چالش های 

آن پاسخ داد.
حامد نیک پی با ۱7 سال سابقه معلمی و 
محض در خصوص  ریاضی  دکترای  دارای 
مقطع  از  انگلیسی  زبان  آموزش  اهمیت 
دبستان در تمام مدارس کشور گفت: با توجه 
به اطالعات بین المللی و بحث ارتباطات در 
دنیا در حال حاضر در سیستم های آموزشی 
تدریس زبان خارجی دوم )انگلیسی( از پایه 
آماری  جامعه  در  و  می شود  شروع  ابتدایی 
سوم  کالس  بین  سال  این  دارم  من  که 

تا پنحم دبستان در فضاهای شهری است.
وی ادامه داد: نکته مهم بحث جامعه 
در جامعه شهری  است.  این قضیه  شناسی 
حساسیت خانواده ها نسبت به یادگیری زبان 
قبل  از  و  است  بیشتر  فرزندانشان  توسط 
از دبستان حتی بچه ها را به مؤسسات زبان 
می فرستند که هم هزینه های سنگینی دارد 
و هم بحث ایاب و ذهاب مطرح است و هم 
اینکه بچه ها با سیستم های مختلفی آموزش 
زبان  رسمی  تدریس  با  وقتی  که  می بینند 
یک  می شوند  مواجه  مدرسه  در  انگلیسی 
عدم خوانشی را شاهد هستیم. یکی دیگر از 
چالش ها هم در کالن این می شود که آنها 
که به امکانات دسترسی داشته اند که عموماً در 
شهرهای بزرگ هستند در روز کنکور جلوتر از 
یک بچه ای است که در روستا درس خوانده و 
راه نجات بسیاری در کنکور هم در این رقابت 
نفس گیر همین درصد زبان است. در رشته ای 
مانند رشته تجربی همه اگر زیست را باالی 
۸۰ درصد بزنند آن نمره ای که تعیین کننده 

رتبه برتر است می شود زبان.
این معلم ادامه داد: از همه اینها گذشته 

یک نظریه ای هست مبنی بر اینکه خمیرمایه 
یادگیری زبان از ۸ تا ۱۰ سالگی شروع به 
سفت شدن می کند و سال به سال که بگذرد 
میزان یادگیری زبان دیگر کاهش پیدا می کند. 
کشورهای پیشرفته از ۸ تا ۱۰ سالگی زبان 
دیگر را در سیستم آموزشی می گنجانند. باز 
از آسیب های دیگر دیر یاد دادن زبان انگلیسی 
زمان  اوج  در  فرد  یک  که  می شود  همین 
خواندن دروس دکترا تازه باید بنشیند زبانش 
را تقویت کند چون به درستی آن را یاد نگرفته 
است. اگر این مساله از قبل در سیستم حل 

شود هیچ تبعیض آموزشی ایجاد نمی شود.
نیک پی گفت: بنابراین واقعاً مطلوب 
آموزش  ابتدایی  سوم  پایه  از  که  است  این 
زبان انگلیسی در مدارس آغاز شود و در اوج 
یادگیری بذر آن کاشته شود و دو سال آخر 

دبیرستان به محاوره بگذرد.
در  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
که  می آید  پیش  گاهی  زبانه  دو  مناطق 
دانش آموز یادگیری زبان فارسی در کالس 
یا پیش دبستانی در واقع زبان دومش  اول 
محسوب می شود و در این صورت یادگیری 
زبان سوم که انگلیسی باشد برایش سخت 

می شود، گفت: االن خیلی در مناطق دوزبانه 
از  و  است  شده  بهتر  فارسی  زبان  آموزش 
دوره مهد و پیش دبستانی آن را فرا می گیرند 
واقع  نکند. در  با بچه کار  حتی اگر خانواده 
به  نسبت  شده اند  آگاه  خانواده ها  از  خیلی 
اهمیت یادگیری زبان رسمی کشور. اگر هم 
این طور نباشد در واقع از سال سوم و چهارم 
دبستان زبان انگلیسی ورود می کند که زبان 
فارسی آموخته شده است. به هر حال این یک 
سرمایه گذاری جدی در حوزه آموزش است.

طرحی  چنین  اینکه  درباره  معلم  این 
دوره  در  زیادی  معلمان  استخدام  مستلزم 
ابتدایی است و همین االن آموزش و پرورش 
از کمبود نیرو رنج می برد و از طرفی نمی شود 
انتظار داشت خود معلم ابتدایی زبان را هم 
مساله  این  باید  دولت  گفت:  کند،  تدریس 
اندازه  به  نیرو  کند.  حل  مالی  لحاظ  به  را 
کافی در مؤسسات آموزشی وجود دارد. اگر 
سال  سه  بخورد  کلید  هم  االن  طرح  این 
بعد وارد سیستم آموزشی می شود. یک سال 
فقط سیاست گذاری آن طول می کشد. بعد 
ورود کتاب و نیرو زمان می برد. یک سال هم 
باید در دانشگاه فرهنگیان کار شود و معلم ها 

تربیت شوند. شاید به نظر هزینه زیادی بیاید 
ابتدایی  در  ما  مدارس  اینکه  به  توجه  با  اما 
شش کالسه هستند و ما سه کالس به معلم 
زبان به صورت چرخشی و آن هم کاًل شاید 
دو روز در هفته در هر مدرسه نیاز داریم به 
آن  آورده  که  است  هزینه ای  می رسد  نظر 

بیشتر خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه با اجرای 
این طرح حتی می توان انحصار زبان انگلیسی 
را هم شکست، گفت: اگر این طرح اجرا شود 
دوره  در  را  آلمانی  زبان  می توان  آن وقت 

متوسطه دوم آموزش داد.
اینکه مبنا بر  به  اشاره  با  پی  نیک 
است  نگلیسی  ا زبان  ر  نحصا ا شکستن 
و زبان هایی مثل چینی یا روسی نیز در این 
میان اهمیت دارند، گفت: آیتم جمعیتی آیتمی 
نیست که یک زبان را بتوان بر اساس آن به 
عنوان زبان رسمی در نظام آموزشی گنجاند. 
چینی و روسی رسم الخط کاماًل متفاوتی دارند 
و یک سال طول می کشد تا فقط خط آنها فرا 
گرفته شود. زبان فرانسه و آلمانی از نظر زبان 
شناسی به زبان انگلیسی نزدیک هستند. در 
واقع مادر زبان انگلیسی زبان آلمانی است و 
در ۳۰ درصد لغات هم اشتراک دارند. ضمن 
اینکه باید نزدیکی تفکری هم در این موارد 
لحاظ شود. االن زبان اتحادیه اروپا هم آلمانی 
است. یعنی فواید زیادی است که این زبان 

را در اولویت بعد از انگلیسی قرار می دهد.
وی در پایان گفت: آنچه مهم است این 
است که عدالت آموزشی تنها از این راه به 
دست می آید که همان قدر که یک دانش آموز 
شهری به یادگیری زبان انگلیسی دسترسی 
دارد، یک بچه روستایی هم دسترسی داشته 
باشد تا اگر خواست رشد بهتری از نظر علمی یا 
اقتصادی و… داشته باشد بتواند. شروع زودتر 
زبان انگلیسی این ناعدالتی را جبران می کند.

لزوم تغییر مسیر در آموزش زبان های خارجی

یادگیری زبان دوم بعد از 10 سالگی دشوار می شود
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تعویق در اعزام به خدمت مشموالن مبتال به بیماری های قلبی- عروقی
رئیس اداره انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از تعویق در اعزام 
به خدمت مشموالن دارای بیماری های قلبی و عروقی در مردادماه خبر داد.

امیر دریادار دوم غالمرضا رحیمی پور در خصوص آخرین تصمیمات 

اخذ شده راجع به اعزام به خدمت مشموالن دارای بیماری های قلبی و 
عروقی اظهار داشت: به دلیل رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی و 
سالمت مشموالن دارای بیماری های قلبی و عروقی مقرر شد که این 

دسته از عزیزان در مردادماه هم به خدمت اعزام نشوند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ 
به دیگر پرسش فارس در خصوص وضعیت اعزام این دسته از مشموالن 
در ماه های آتی اعالم کرد :برای اعزام مشموالن دارای بیماری های قلبی 

و عروقی در شهریورماه مجددا تصمیم گیری خواهد شد.
گفتنی ا ست مخاطبان خبرگزاری فارس با  درج موضوعی با عنوان« 
تاکید بر حل مشکل معافیت های قلبی و ریوی سربازان« پیگیری این 

موضوع را از خبرگزاری فارس خواستار بودند.

جوانان گفت:  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
ازدواج،  هفته  در  رایگان  مشاوره  رسانی  اطالع 
افراد  که  شود  انجام  استان  در  به صورتی  باید 
نیازمند مشاوره از این موضوع اطالع یافته و از 

این ظرفیت استفاده کنند.
نشست مجازی و آنالین رئیس و دبیر ستاد ملی هفته 
با معاونین امور جوانان استان های وزارت ورزش و  ازدواج 
جوانان امروز با حضور محمد مهدی تندگویان معاون امور و 
رئیس این ستاد و اعظم کریمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و 

توسعه اجتماعی جوانان و دبیر این ستاد برگزار شد.
تشریح  هدف  با  که  نشست  این  ابتدای  در  کریمی 
هفته  محوریت  گفت:  شد،  برگزار  ازدواج  هفته  برنامه های 

ازدواج امسال خیرین و مشارکت آنها در تهیه جهیزیه است که 
با راه اندازی پویش )ازدواج جوانان با همراهی خیرین( صورت 
می گیرد.وی در این نشست به ثبت مجامع استانی خیرین 
ازدواج تاکید کرد و گفت: هنوز برخی استان ها این مجامع 
را به ثبت نرسانده اند. با توجه به اینکه موضوع آورده مالی 
برای ثبت مجمع را حذف کردیم این کار فرایند پیچیده ای 
ندارد و از استان ها می خواهیم ثبت مجامع را پیگیری کنند.

خیرین  ملی  مجمع  موضوع  به  همچنین  کریمی 
ازدواج اشاره و عنوان کرد: این مجمع نیز با همکاری وزارت 
شدند  انتخاب  آن  رئیسه  هیئت  اعضای  و  تشکیل  کشور 

و ان شاءاهلل به زودی نیز به ثبت ملی خواهد رسید.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی جوانان در خصوص اعتبارات 

هفته ازدواج نیز بیان کرد: متناسب با جمعیت، ظرفیت ها و 
استان  هر  برای  را  اعتباری  استان ها،  شاخص های  دیگر 
پیدا  تخصیص  زودی  به  امیدواریم  که  کردیم  پیش بینی 
کند. از آنجایی که امسال هیچ برنامه نمادینی در دستور کار 
نیست از استان ها می خواهیم تالش کنند تا در کنار خیرین 

به دستورالعمل های ابالغی عمل کنند.
کریمی به موضوع دفاتر مشاوره ازدواج اشاره و تصریح 
کرد: در هفته ازدواج باید مشاوره های رایگان با هماهنگی 
دفاتر نظام مند تر انجام شود. اطالع رسانی مشاوره رایگان 
نیازمند  افراد  که  بیفتد  اتفاق  استان  در  صورتی  به  باید 
این  از  بتوانند  و  کنند  پیدا  اطالع  موضوع  این  از  مشاوره 

ظرفیت استفاده کنند.

محور برنامه های هفته ازدواج

تهیه جهیزیه توسط خیرین 
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ن  کمیسیو ئیس  ر
ر  ا ز با تنظیم  و  ری  قیمت گذا
بازار  وضعیت  گفت:  تلفن همراه 
بازار  عمده  فروشنده   ۵۰ را  تلفن همراه 
تلفن همراه را بهم ریخته اند و قیمت تعیین 

می کنند.
از زمان  وضعیت واردات تلفن همراه 
شیوع کرونا با التهاب زیادی رو به رو شد. 
افزایش تقاضا و نبود تعداد کافی تلفن همراه 
برای پاسخگویی به این نیاز، باعث شده که 
به بازار متالطم موبایل ضربات بیشتری وارد 
شود تا جایی که برخی از برندها و مدل های 

خاص تلفن همراه نایاب شده است.
التهاب ها همینطور ادامه داشت تا این 
که خبر ممنوعیت واردات گوشی های باالی 
۳۰۰ یورو باز هم شعله ای به این بازار ملتهب 
اضافه کرد و قیمت های تلفن همراه تا چند 

برابر باال رفت.
رضا قربانی عضو هیات رئیسه انجمن 
در نشست خبری که  موبایل  واردکنندگان 
روز گذشته )چهارشنبه( برگزار شد به تشریح 

دالیل التهاب بازار موبایل پرداخت.
این روزها حال موبایل چطور است؟ 
رضا قربانی قرار است به این سوال و شبهاتی 

که مطرح است پاسخ دهد.
وی گفت: تصمیماتی در راس گرفته 
می شود و بعد اگر مخالفتی رخ دهد، اغلب 
تکذیب می کنند اما اگر اعتراض رخ دهد، 

سعی می کنند آن را تصحیح کنند.
اینکه همین االن که  بیان  با  قربانی 
با شما صحبت می کنم ارز به گوشی ۳۰۰ 
یورویی تخصیص پیدا نمی کند، از سال 97 
آغاز شد،  قانونی گوشی همراه  واردات  که 
وارد  آمد که شرکت های  مشکالتی پیش 
کننده تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار 

دست قاچاق افتاد.
وی ادامه داد: ما چیزی به اسم واردات 
مسافری نداریم. واردات مسافری بر اساس 
قانون چیزی است که مسافر همراه خودش 
می آورد و اجازه فروش آن را ندارد و هر 
کس این کاالی مسافری را بخرد و بفروشد 

جرم مرتکب شده است.
عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان 
موبایل گفت: زمانی که شرکت ها در سال 
ابالغ  دستورالعملی  دچار مشکل شدند   97
قابلیت  همراه  تلفن  آن،   اساس  بر  شدکه 

وارد شدن توسط مسافر را پیدا کرد.
افزود: هر گوشی که االن به  قربانی 
است.  قاچاق  شود  می  وارد  مسافری  اسم 
کاالیی که از مبادی قانونی وارد کشور نشود،   
کاالیی که از مرزها با کولبر وارد کشور می 

شود قانونی نیست.  
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان 
موبایل اظهار داشت: خیلی ها در مصاحبه 

از  بعد  همراه  تلفن  که  اند  کرده  اعالم  ها 
رجیستری قاچاق نشده است. اما نکته مهم 
از  جز  به  که  همراهی  تلفن  که  است  این 

طریق مسافر بیاید، قاچاق است.  
قربانی خاطر نشان کرد: آمار درستی 
تلفن همراه وجود  واردات  در خصوص  که 
خالل  در  نه  و  همتا  از  باید  صرفا  را  دارد 

مصاحبه و گفت و گو دریافت کرد.
بود در خرداد  قرار  اینکه  بیان  با  وی 
قطع  مسافری  همراه  تلفن  رجیستری   9۸
فعاالن  اینکه  دلیل  به  داشت:  اظهار  شود، 
این بازار می دانستند قرار است ورود تلفن 
همراه مسافر متوقف شود به یکباره میزان 
واردات آن باال رفت. بر اساس اعالم همتا 
همراه  تلفن  دستگاه  میلیون  سه  از  بیش 
صورت  به   9۸ خرداد  اول  تا   97 اسفند  از 

مسافری قاچاق رجیستر شد.
ماه  دو  این  در  کرد:   اشاره  قربانی 
تلفن های همراه توسط کسبه عمده فروش 
های  به شرکت  خرداد  اول  از  شد.  احتکار 
واردکننده موبایل مجوز واردات دادند بنابراین 

ساز و کار از اواسط خرداد تایید شد.  
و  گذاری  قیمت  کمیسیون  رئیس 
واردات  اند  کرده  اعالم  افزود:  بازار  تنظیم 
کسی  است.  پارسال  مشابه  مدت  برابر   6
منکر این قضیه نیست. در سه ماه اول سال 
قبل اصال واردات انجام نشد، بنابراین این 
قیاس اصال درست نیست. این آمار ترخیص 

گمرک است.  
وی اضافه کرد: تلفن همراه به دلیل 
سال  است.  شفاف  کامال  دارد  که   IMEI
9۸ واردات به قدری زیاد بود که مهرماه و 
اواخر بهمن همان سال قیمت کاال به واسطه 
قیمت  وارکننده  رقابتی شدن شرکت های 

کاال حتی کمتر از قیمت بازار دوبی شد.  
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان 
موبایل ادامه داد: یک هفته مانده به پایان 
سال گذشته، تخصیص ارز کامال متفاوت شد 
که دالیل خاصی مانند تحریم ها و مسائل 
مربوط به نفت بود که کامال حق داشتند.  

این فعال اقتصادی افزود: اواخر سال 
اما چون  بود  ارز گران شده  این که  با   99

ارز جدیدی وجود نداشت و کسب و کارها 
به واسطه کرونا تعطیل شده بودند، موبایل 
پایان  از  بعد  اما  نداشتند.  جدید  قیمت  ها 
بازار  های  فروش  عمده  که  فروردین ماه 
را  بازار  کردند  آغاز  را  کارشان  و  کسب 
بهم ریختند. تعداد مافیای تلفن همراه که 
قیمت کنترل را باال و پایین می کنند ۵۰ 
نفر بیشتر نیست. از زمانی که سرکار آمدند 
 ۵۰ همراه  تلفن  گوشی  هفته،  یک  طی 

درصد گران شد.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان 
موبایل گفت: اگر اکنون به مغازه ای مراجعه 
کنید و ۱۰۰ گوشی بخرید هیچ فاکتوری به 
شما نمی دهند، برای این که جایی ثبت نشود 

و کسی نتواند از او حساب بگیرد.
)شفاف  افق  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
سازی چرخه رسیدن به دست مصرف کننده( 
قرار بود از اول فرودین ماه اجرا شود، افزود: 
و  کرد  می  شفاف  را  چیز  همه  طرح  این 
شاید به همین دلیل به تعویق افتاد. روسای 
اتحادیه های مربوط به تلفن همراه در کشور 
با این طرح به شدت مخالف بودند. البته این 
طرح حتما اجرا می شود تا شرکت ها راضی 
شوند و دولت هم به حق و حقوق خود برسد.

***
موبایل نخرید، ارزان می شود

ن  گا شند و فر یه  د تحا ا ئیس  ر
تلفن  و  تصویری  و  صوتی  دستگاه های 
به  توجه  با  لوازم جانبی گفت که  و  همراه 
لغو ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش 
باالی ۳۰۰ یورو دلیلی برای افزایش قیمت 
موبایل وجود ندارد و قیمت ها باید به حالت 
قبل برگردد، بنابراین بهتر است شهروندان 

برای خرید موبایل عجله نکنند.
ابراهیم درستی، با انتقاد از انتشار خبر 
 ۳۰۰ باالی  موبایل های  واردات  ممنوعیت 
افزایش  باعث  این خبر  یورو، تصریح کرد: 
از  برخی  قیمت  حتی  و  شد  موبایل   قیمت 
تلفن های همراه گران قیمت به ۵۰ تا 6۰ 

میلیون تومان رسید.
وی با بیان اینکه اعالم این خبر قیمت 
موبایل های کمتر از ۳۰۰ یورو را هم افزایش 

از  می خواستند  عده ای  بنابراین  گفت:  داد، 
این شرایط سود هنگفتی ببرند. بیش از یک 
میلیون تلفن همراه هنوز در سامانه ثبت نشد 
و مکالمه برقرار نشده که با اعالم این خبر 

قیمت آن ها هم افزایش پیدا کرد.
مجموعه  از  قدردانی  ضمن  درستی 
ارتباطات  وزارت  و  صنعت  وزارت  دولت، 
برای منتفی اعالم کردن این مصوبه، اظهار 
کرد: از دستگاه های نظارتی می خواهیم اجازه 
ندهند عده ای از شرایط سوء استفاده کنند 
بیاندازد.  مغازه داران  گردن  به  را  گرانی  و 
اکثر  و  است  متفاوت  گرانفروشی  با  گرانی 
مغازه داران جنس را گران می خرند، چراکه 
و  دارند  پز  دستگاه  چند  شرکت ها  برخی 
مغازه داران باید عالوه بر قیمت شفاف، یک 

قیمت هم زیر میز بکشند.
ن  گا شند و فر یه  د تحا ا ئیس  ر
تلفن  و  تصویری  و  صوتی  دستگاه های 
همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه برخی از 
شرکت ها موبایل را فقط در فروشگاه های زیر 
نظر خودشان توزیع می کنند، تصریح کرد: 
این مسئله باعث وجود اختالف قیمت فاحش 
در بازار می شود که ضرر آن به مصرف کننده 

می رسد و بدنامی آن برای مغازه دار است.
این  لغو  وجود  با  اینکه  بیان  با  وی 
مصوبه قیمت ها باید کاهش پیدا کند و در 
این زمینه باید نظارت صورت گیرد، تصریح 
کرد: دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد 
خرید  برای  می گویم  به مصرف کنندگان  و 
شتاب نکنند، فروشندگان هم سود عادالنه 
روی کاال بکشند و به وارد کنندگان تذکر 
می دهم از شرایط بحرانی سوء استفاده نکنند.

کرد:  خاطرنشان  پایان  در  درستی 
شرکت ها مکلف هستند کاالی خود را بین 
با  و  تعمیرکاران  کنند،  توزیع  فروشندگان 
مشاهده پروانه کسب مطمئن شوند که افراد 

فروشنده هستند.
محدودیت  اخیر  روزهای  در  اخیرا 
یورو   ۳۰۰ باالی  ارزش  با  موبایل  واردات 
موبایل،  واردکنندگان  انجمن  سوی  از  که 
تبلت و لوازم جانبی اعالم شده بود خبرساز 
اطالعیه ای  در  انجمن  این  امروز  اما  شد، 
خصوص  در  سازی  »شفاف  عنوان  با  که 
باالی  ارزش  با  موبایل  واردات  محدودیت 
۳۰۰ یورو«، منتشر کرده، اعالم کرده که 
این تصمیم به دلیل »محدودیت های اخیر 
ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل 
در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات 
تمامی کاالها در کشور صورت گرفته است.” 
گذشته  شنبه  سه  روز  نهایت  در  اما 
و  مرکزی  بانک  میان  مشترک  کمیته  در 
وزارتخانه های صمت و ارتباطات و فناوری 
اطالعات موضوع اعمال ممنوعیت واردات 

گوشی های باالی ۳۰۰ یورو منتفی شد.

توفیق عملکردی بانک سینا در حوزه بانکداری دیجیتالی
گفت:  سینا  بانک  افزاری  نرم  سیستمهای  مدیر 
و  مستمر  سرویس  ارائه  سینا  بانک  دغدغه  مهمترین 
بدون قطعی، امنیت ارائه خدمات و در نهایت رضایتمندی 
و ایجاد تجربه های خوشایند برای مشتریان بوده است. 
به همین دلیل از سال 92 مرکز داده پشتیبان این بانک 

راه اندازی شد.
شاهرخ دلگشاد افزود: یکی از اقداماتی که این بانک در سال های اخیر 
بر آن تمرکز جدی داشته، مساله بانکداری دیجیتالی و همراه بانک است 
که این رویه در کنار توجه به بانکداری باز می تواند بانک سینا را در این 

حوزه متمایز از بقیه نماید. 
شاهرخ دلگشاد اظهار داشت: بانک سینا در چند سال اخیر استراتژی ها و 
برنامه های خود را بر توسعه بانکداری دیجیتالی متمرکز ساخت و فعالیت ها 
را به این سمت هدایت کرد. در این راستا، مهمترین دغدغه بانک سینا ارائه 
سرویس مستمر و بدون قطعی، امنیت ارائه خدمات و در نهایت رضایتمندی 
و ایجاد تجربه های خوشایند برای مشتریان بوده است. به همین دلیل از 
سال 92 مرکز داده پشتیبان این بانک راه اندازی شد. بانک سینا در ادامه 
فعالیت در فضای تخصصی کسب و کار، تک بعدی پیش نرفت و برخالف 
برخی بانکها، این بانک تمامی خدمات بانکداری را به صورت جامع مدنظر 

قرار داد که این از مزیت های بانک سینا است. 
در حال حاضر طی آخرین آمار شاخص های عملکردی این حوزه در 
حد عالی قرار دارند. مثال  ضریب درستی کارکرد شتاب بانک 99.9۸ درصد، 
پایداری سیستم ها 99.9۵ درصد و  اینترنت بانک 99.۸7 بوده است. این 
اعداد یعنی سیستم های بانک سینا تنها برای برخی بروز رسانی ها و با 

اطالع رسانی قبلی قطع بوده است. 
دلگشاد افزود: این بانک از سال گذشته بازنگری طرح جامع بانکداری 
دیجیتالی را در دستور کار قرار داده که هدف آن تمرکز تمامی اقدامات و 
رویکردها بر دیجیتالی شدن به جای الکترونیکی بودن است. الکترونیکی 
مفهوم  در حال حاضر  است.  متفاوتی  مفهوم  دو  دیجیتالی شدن  و  شدن 
الکترونیکی شدن صرف، دیگر مزیت رقابتی محسوب نمی گردد و زمینه 

ارتقاء خدمات به مشتریان را فراهم نمی کند.
دلگشاد در خصوص اجرای بانکداری باز در بانک سینا گفت: یکی دیگر 
از سیاست های این بانک حرکت به سمت بانکداری باز با هدف تامین نیاز 
مشتریان بوده است. در واقع ما با این اقدام قصد داریم به سمتی برویم 
که نیاز نسل فعلی جوانانی که با دنیای دیجیتال بزرگ می شوند را برای 
۵ سال آینده پیش بینی و برای آنها برنامه ریزی کنیم تا از این فضای 
کسب و کار عقب نمانیم. برای این امر چند کار همزمان شروع شده که 
قدم اول آن پروژه بانکداری باز است. در واقع نوآوری های باز یک پارادایم 
مدیریتی است. هنگامی که جهان وارد قرن »جامعه دانش« شد، استفاده 
از ایده ها و دانش از داخل و خارج مرزهای سازمان اهمیت بیشتری نسبت 

به گذشته پیدا کرده است.  
حوزه  اقدامات  مورد  در  سینا  بانک  افزاري  نرم  هاي  سیستم  مدیر 
دوره  این  در  گفت:   کرونایی  دوران  در  بانک  این  الکترونیک  بانکداری 
سیستم های بانک برای سرویس های غیرحضوری بسیار کارا بود. تا جایی 
که تعداد کاربران فعال بانک سینا در اردیبهشت 99 حدود 6۵۰ هزار نفر 
تراکنش و در  تراکنش های فروردین 99 حدود 2۳ میلیون  تعداد  رسید، 

اردیبهشت 99 به ۳4 میلیون تراکنش رسید.
وی افزود:  درکنار آن به بررسی عملکرد بانک پرداختیم و یک سری 
ها  شاخص  این  از  .یکی  دادیم  قرار  مدنظر  را  عملکردی  های  شاخص 
غیر  پرداخت های  تقویت  و  الکترونیک  بانکداری  فعال  بررسی مشتریان 

حضوری مشتریان است.
مدیر سیستم های نرم افزاری بانک سینا در خصوص همراه بانک هم 
اظهار کرد: در این سامانه، هدف ما باال بردن سرعت و کیفیت سرویس 
دهی است. همچنین سعی کردیم نمای خدمات را به نوعی ارائه کنیم که 
عالوه بر سادگی کار،  برای مشتریان جذاب باشد. سرویس های معمولی 
مانند انتقال وجه و مشاهده حساب ها به جای خود اما سرویس هایی مانند 
سبز پرداز که قبض های کاغذی را عمال حذف کرده یا  کارپوشه حقوقی 

از جمله های اقداماتی هستند که سیستم را متحول کرده اند.
ضریب  افزایش  زمینه  در  سینا  بانک  برنامه  خصوص  در  دلگشاد 
نفوذ همراه بانک سینا گفت: برای این مورد اقدام به اطالع رسانی های 
گسترده و موثری برای مشتریان کردیم تا استفاده از همراه بانک فراگیر 
شود و مشتریان  بدانند که سیستم همراه بانک سینا چه جذابیت هایی 
دارد. یکی از امکانات این نرم افزار، پی بوم و اتصال به اکوسیستم های 
پرداخت از جمله »بیمیتو« است که خرید انواع بیمه نامه ها با آن انجام 
اندازی کردیم  راه  بانک  نیز در موبایل  را  می شود. حسابداری هوشمند 
نمودار  به صورت  را  درآمدها  و  تواند گزارش هزینه ها  که مشتری می 
گرافیکی مشاهده کند. اینکه در چه حوزه بیشتر هزینه کرده یا درآمدهای 

او از چه بخشهایی بوده است. 
از دیگر پروژهای مهم در  انبارداده و هوش تجاری نیز  پروژه های 
این حوزه می باشد که ابزارهایی را فراهم می کند تا از  داده خام گزارشات 

تحلیلی داشته باشیم.
و  شفافیت، سالمت  سینا  بانک  رسالت  یادآور شد  پایان  در  دلگشاد 
مشتری مداری است و تمام تالش خود را برای تقویت این شاخص ها به 

کار گرفته و محور فعالیت ها نیز بر همین اساس طراحی می شود.

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه خبرداد:
راه اندازی سامانه نوین بانکداری متمرکز بانک سپه 

از بیستم تیر
ای  هفته  یک  اختالل  بروز  احتمال  و  روزه  یک  قطعی   

سامانه های بانک سپه
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: رئیس اداره کل 
استقرار  به  توجه  با  خبرداد:  بانک سپه  روابط عمومی 
تمام  سپه  بانک  الکترونیک  بانکداری  جدید  سامانه 
روز   ۱2 ساعت  از  بانک  این  غیرحضوری  درگاههای 
پنجشنبه ۱9 تیرماه به مدت 24 ساعت قطع و تا یک 

هفته با اختالل احتمالی مواجه خواهد شد.
با  اسکندری  غالمرضا  سپه،  بانک  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
بانکداری  استقرار سامانه  تیرماه سالجاری عملیات  نوزدهم  از  اینکه  بیان 
متمرکز آغاز خواهد شد گفت: بانک سپه به منظور خدمات رسانی مطلوب 
تر به مشتریان اقدام به ارتقای سیستم ها و سامانه های خود کرده و در 
این مرحله کلیه حساب های سپرده ای بانک متمرکز شده و کلیه خدمات 
راستا  این  در  و  شد  خواهد  ارائه  طریق  آن  از  بانک  ریالی  محصوالت  و 
سرویس ها و خدمات حضوری و غیر حضوری بانک به صورت موقت  قطع 

و به سامانه جدید انتقال می یابد.
و  ها  سامانه  مطلوب  مهاجرت  اهمیت  دلیل  به  کرد:  اضافه  وی 
و  ارائه خدمات  در خصوص  بروز محدودیت هایی  احتمال  ها،  سرویس 
محصوالت در درگاه های حضوری و غیرحضوری بانک طی یک هفته 
و  مساعی  نهایت  و  است  طبیعی  امری  که  داشت  خواهد  وجود  آتی 
تالش کلیه همکاران برآن است که سرویس های مناسب به مشتریان 

گرامی ارایه شود.
سامانه  این  کاملتر  و  بهتر  هرچه  استقرار  اینکه  بیان  با  اسکندری 
صبوری، همراهی و همکاری مشتریان محترم را می طلبد، اظهار داشت: 
همراه  به  مشتریان  برای  بانکداری  عرصه  در  نوین  تحولی  سامانه  این 

خواهد داشت.

افزایش برآورد قیمت نفت 
برای نیمه دوم سال ۲۰۲۰

اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا در تازه تریــن بــرآورد خــود 
ــه  ــرای قیمــت نفــت خــام در نیمــه دوم ســال 2۰2۰ را ب پیش بینــی ب
ــش داد. ــکه افزای ــر بش ــرای ه ــار دالر ب ــا، چه ــش تقاض ــل افزای دلی

ــات  ــینگتن، اداره اطالع ــس از واش ــزاری پلت ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــه دوم  ــام در نیم ــت خ ــت نف ــاره قیم ــی درب ــکا پیش بین ــرژی آمری ان
ســال را حــدود 4 دالر بــرای هــر بشــکه و بــرای ســال 2۰2۱ را 2 دالر 
ــرآورد کاهــش  ــن افزایــش ب ــل ای ــرای هــر بشــکه افزایــش داد. دلی ب
عرضــه ســازمان کشــورهای صــادر کننــده نفــت )اوپــک( و متحدانــش، 
ــل کاهــش  ــه دلی ــش تقاضــا ب ــالس« و افزای ــک پ ــه »اوپ ــوم ب موس
ــوان  ــا عن ــروس کرون ــار وی ــرای مه ــده ب ــال ش ــای اعم محدودیت ه

شــده اســت.
ایــن نهــاد در چشــم انداز ماهانــه کوتاه مــدت انــرژی خــود 
ــور  ــه ط ــال 2۰2۰ ب ــت را در س ــام برن ــت خ ــاخص نف ــای ش قیمت ه
میانگیــن 4۰ دالر و ۵۰ ســنت بــرای هــر بشــکه و در ســال 2۰2۱، 49 
دالر و 7۰ ســنت بــرای هــر بشــکه اعــالم کــرد. ایــن رقــم در مقایســه 
بــا میانگیــن قیمــت 64 دالر و ۳7 ســنتی ایــن شــاخص در ســال 2۰۱9 
ــت  ــاخص نف ــت ش ــن قیم ــن اداره میانگی کاهــش چشــم گیری دارد.ای
دبلیوتــی آی آمریــکا را بــرای ســال 2۰2۰، ۳7 دالر و ۵۵ ســنت و بــرای 
ســال 2۰2۱، 4۵ دالر و 7۰ ســنت اعــالم کــرد. میانگیــن قیمــت ایــن 

شــاخص در ســال 2۰۱9، ۵7 دالر و 2 ســنت بــود.
اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا همچنیــن انتظــار دارد کــه بــا ادامه 
بهبــود تقاضــا، ذخیره ســازی های نفــت جهانــی تــا پایــان ســال 2۰2۱ 
ــده اســت: کاهــش ذخیره ســازی ها  ــزارش آم ــن گ ــد.در ای کاهــش یاب
ــیر  ــن س ــی از ای ــود و بخش ــا می ش ــش قیمت ه ــبب افزای ــاال س احتم
صعــودی بــا ســطح ذخیره ســازی بــاالی کنونــی، به ویــژه در نیمــه دوم 

ســال 2۰2۰ جبــران خواهــد شــد.

کاهش تولید نفت آمریکا کمتر از حد انتظار
 خواهد بود

اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا اعــالم کــرد کاهــش تولیــد نفــت 
ــر از حــد  ــکا در ســال 2۰2۰ میــالدی کمت ــاالت متحــده آمری خــام ای

انتظارهــا خواهــد بــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویترز از نیویــورک، اداره اطالعــات انرژی 
آمریــکا )EIA( اعــالم کــرد کــه انتظــار مــی رود تولیــد نفت خــام آمریکا 
در ســال 2۰2۰ روزانــه 6۰۰ هــزار بشــکه کاهــش یابــد و بــه ۱۱ میلیون 
و 6۰۰ هــزار بشــکه در روز برســد کــه از روزانــه 67۰ هــزار بشــکه ای 

کــه پیــش از ایــن بــرآورد شــده بــود، کمتــر خواهــد بــود.
ــرف  ــار دارد مص ــون انتظ ــکا هم اکن ــرژی آمری ــات ان اداره اطالع
نفــت و دیگــر ســوخت های مایــع امســال ایــاالت متحــده 2 میلیــون و 
۱۰۰ هــزار بشــکه در روز کاهــش یابــد و بــه ۱۸ میلیــون و ۳4۰ هــزار 
بشــکه در روز برســد. ایــن رقــم کمتــر از بــرآورد قبلــی ایــن نهــاد مبنــی 

بــر کاهــش مصــرف روزانــه 2 میلیــون و 4۰۰ هــزار بشــکه اســت.
ــا ســبب  ــروس کرون ــرای مهــار وی محدودیت هــای اعمال شــده ب
ــی نفــت و ســقوط قیمت هــای نفــت امســال  تضعیــف تقاضــای جهان
شــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــا کاهــش ایــن محدودیت هــا تقاضــا 
در حــال بهبــود اســت.اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا اعــالم کــرد انتظار 
مــی رود مجمــوع مصــرف نفت جهــان در ســال 2۰2۰، روزانــه ۸ میلیون 
و ۱۵۰ هــزار بشــکه کاهــش یابــد و بــه 92 میلیــون و ۸9۰ هــزار بشــکه 
در روز برســد، ایــن رقــم کمتــر از بــرآورد پیشــین ایــن ســازمان مبنــی 

بــر کاهــش روزانــه ۸ میلیــون و ۳4۰ هــزار بشــکه در روز اســت.
ایــن اداره افــزود: آمریــکا اوج کاهــش مصــرف ســوخت را پشــت 
ــال  ــال 2۰2۰ و در س ــه دوم س ــته اســت و مصــرف در نیم ــر گذاش س

ــت. ــد یاف ــش خواه ــج افزای 2۰2۱ به تدری
بــر اســاس بــرآورد ایــن نهــاد، تولیــد نفــت خــام آمریــکا در ســال 
2۰2۱، روزانــه 64۰ هــزار بشــکه کاهــش می یابــد و بــه ۱۱ میلیــون و 
۱۰ هــزار بشــکه در روز می رســد. تولیــد نفــت آمریــکا در ســه  مــاه دوم 

امســال بــه کمتــر از ۱۱ میلیــون بشــکه در روز رســیده بــود.
بــرآورد می شــود تقاضــای نفــت ایــاالت متحــده در ســال 2۰2۱ 
بــا یــک میلیــون و 6۰۰ هــزار بشــکه در روز افزایــش بــه ۱9 میلیــون 
و 94۰ هــزار بشــکه در روز برســد. ایــن رقــم پیش تــر یــک میلیــون و 

ــود. 4۰۰ هــزار بشــکه در روز پیش بینــی شــده ب

مشاور انجمن مالکان جایگاه ها ادعا کرد؛
دزدی بنزین در روز روشن!

مشــاور عالــی انجمــن مالــکان جایگاه هــا و مجتمع هــای خدماتــی، 
رفاهــی و بین راهــی گفــت: بــا افزایــش قیمــت بنزیــن، شــاهدیم کــه 
ــگاه  ــت از جای ــدون پرداخ ــوخت ب ــان س ــدادی از متقاضی ــه تع روزان
ــرای جایــگاه داران  خــارج می شــوند کــه ایــن موضــوع مشــکالتی را ب

بــه وجــود آورده اســت.
محمــد عطاپــور، بــا اشــاره بــه افزایــش بنزیــن دزدی در 
جایگاه هــای ســوخت شــده اســت، اظهــار کــرد: روزانــه حداقــل 2۰۰ تــا 
۳۰۰ هــزار تومــان از هــر جایــگاه بــه ویــژه جایگاه هــای بیــن شــهری 
ســرقت صــورت می گیــرد کــه شــکایت و پیگیــری ایــن مســاله رونــد 
طوالنــی دارد.وی بــا اشــاره بــه راه حــل مقابلــه بــا ایــن مســاله، گفــت: 
اگــر فراینــد ســوخت گیری بــه وســیله یــک کارت صــورت بگیــرد، ابتــدا 
فــرد بایــد مبلــغ را پرداخــت و ســپس اقــدام بــه ســوخت گیری کنــد کــه 

در ایــن شــرایط ســرقت بنزیــن نیــز کاهــش می یابــد.
مشــاور عالــی انجمــن مالــکان جایگاه هــا و مجتمع هــای خدماتــی، 
رفاهــی و بین راهــی، بــا بیــان اینکــه بنزیــن دو نرخــی مشــکالتی را بــه 
همــراه دارد کــه قبــل از اجرایــی شــدن ایــن تصمیــم نیــز بارهــا اعــالم 
کــرده بودیــم، تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر میــزان نپرداختــن هزینــه  
بنزیــن در جایگاه هــا، افزایــش یافتــه اســت و زمانــی کــه ایــن مســاله 
ــه دادگاه  ــوع را ب ــن موض ــی ای ــروی انتظام ــم، نی ــزارش می دهی را گ
واگــذار می کنــد کــه پروســه آن نیــز دو تــا ســه ســال زمــان می بــرد.

ــده و  ــب ش ــن نص ــا دوربی ــه در جایگاه ه ــان اینک ــا بی ــور ب عطاپ
ــری  ــا پیگی ــود ام ــی می ش ــروی انتظام ــل نی ــز تحوی ــرد نی ــالک ف پ
ــی  ــای نفت ــش فراورده ه ــی پخ ــرکت مل ــت: ش ــت گف ــر اس آن زمان ب
ــا اســتفاده از سیســتم هوشــمند ایــن مســاله را ســاماندهی  ــد ب می توان
کنــد، بدیــن گونــه کــه فــرد بــا در اختیــار داشــتن یــک کارت فراینــد 

ــد. ــام ده ــوخت گیری را انج س
بــه گفتــه وی، یــک مســاله دیگــر ایــن اســت کــه بــه دلیل شــیوع 
ــا  ــه اپراتوره ــوخت گیری را ب ــد س ــراد فراین ــب اف ــا اغل ــروس کرون وی
ــزان عــدم  ــا می ــز موجــب شــده ت ــد، همیــن مســاله نی واگــذار می کنن
ــد چراکــه فــرد پــس از دریافــت  پرداخــت هزینــه بنزیــن افزایــش یاب
ــدون  ــد و ب ــی مان ــر نم ــگاه دار منتظ ــا  کارت جای ــم ب ــوخت آن ه س

ــد. ــگاه می کن ــه خــروج از جای ــدام ب ــه اق پرداخــت هزین
مشــاور عالــی انجمــن مالــکان جایگاه هــا و مجتمع هــای خدماتــی، 
ــاله،  ــن مس ــاماندهی ای ــزوم س ــه ل ــاره ب ــا اش ــی  ب ــی و بین راه رفاه
گفــت: اپراتورهــا معمــوال بــه ایــن مســاله توجــه دارنــد و بــرای مقابلــه 
بــا آن تــالش می کننــد امــا الزم اســت کــه اقــدام جــدی بــرای حــل 
ایــن موضــوع بــه وجــود آیــد تــا در ایــن شــرایط جایگاهــداران متحــل 

ــی نشــوند. ــای اضاف هزینه ه

بازار تلفن همراه را ۵0 فروشنده عمده به هم ریخته اند؛

موبایل نخرید، ارزان می شود!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعالم کرد؛
تکذیب واگذاری بخش هایی از جزیره کیش به چین

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی شایعات مبنی بر »واگذاری 
و  کشور  جنوبی  سواحل  از  بخشهایی 
جزیره کیش به چینی ها« را تکذیب کرد.

شورای عالی  دبیرخانه  گزارش  به 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این دبیرخانه 
در پی انتشار شایعاتی مبنی بر واگذاری 
از سواحل جنوبی کشور و  بخش هایی 
جزیره کیش به چینی ها توضیحاتی را 

منتشر کرد که بر اساس این اطالعیه اعالم شده است: »این اخبار هیچ منبع و منشاء 
مستندی ندارد و سوابق این کذبیات به صفحاتی متعلق به افراد وابسته به بیگانگان در 

فضای مجازی بوده که به دفعات تکذیب شده است.
در این اطالعیه تاکید شده است: حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور بر همه 
اهداف ارجحیت داشته و دارد و تمامی ارکان نظام و به تبع آن همه بخش های دولت 
دارند. همانطور که در صحبت های سخنگوی دولت هم  برمی  قدم  راستا  در همین 
تاکید شد در قرارداد 2۵ ساله با چین هیچ مساله محرمانه ای وجود ندارد و تاکنون هیچ 

قراردادی برای واگذاری زمین و بندر نداشته ایم.
در ادامه این اطالعیه آمده است: در شرایط سخت کنونی که دشمنان نظام در پی 
ایجاد گسست میان مردم و بهره برداری به نفع خواسته های نامشروع خود در مقابل 
توفیقات بزرگ نظام مقدس جمهوری اسالمی در جهان هستند، بی تردید تقویت انسجام 
و همبستگی و تزریق امید به آحاد مردم در جامعه حسب فرمایشات رهبر معظم انقالب 
جز مهمترین اهداف سازمان های مناطق آزاد کشور است.  انتظار می رود رسانه ها نیز 
همگام و همراه با سایر بخش ها در راستای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تشویش 

اذهان مردم عزیز فعاالنه و مسئوالنه اقدام کنند.

آغاز کسر اقساط وام یک میلیونی؛
یارانه تیر واریز  شد!

در  تیرماه  نقدی  یارانه  پرداخت 
حالی یک روز زودتر انجام شد که قرار 
است از این ماه اقساط وام یک میلیونی 

یارانه بگیران از آن کسر شود.
دولت معموال یارانه های نقدی را در 
روز بیستم هر ماه به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می کند، اما برای تیرماه مبلغ 
 24 ساعت  یعنی  زودتر  روز  یک  یارانه 
حساب  به  تیرماه   ۱9 با  همزمان  امروز 

سرپرستان واریز شد.در ماه جاری شروع کسر اقساط وام یک میلیونی یارانه بگیران نیز 
در دستور کار قرار دارد؛ وام یک میلیونی طرحی بود که از اردیبهشت ماه و به منظور 
حمایت از خانوارها در جریان شیوع ویروس کرونا اجرایی شد که طی آن با توجه به 
منابعی که بانک مرکزی در نظر گرفت، هر خانوار یارانه بگیر که حدود 2۳ میلیون خانوار 

بودند، می توانستند طی فرآیندی اعالم نیاز کرده و به حساب آنها واریز شود.
بیش از 22 میلیون خانوار در این طرح تقاضای خود را اعالم کرده و برایشان 
تسهیالت یک میلیونی واریز شد که طبق پیش بینی های اولیه قرار بر این بود که بعد از 
تنفسی که در نظر گرفته شد اقساط از حساب یارانه کسر شود و قرار است از تیرماه این 
موضوع عملیاتی شود. در وام یک میلیونی که با کارمزد چهار درصد پرداخت شده، هر 
ماه ۳۵ هزار تومان مبلغ اقساط است که از حساب یارانه افراد از این ماه کسر می شود.

یارانه نقدی تیرماه صدوسیزدهمین مرحله ی پرداخت های یارانه 4۵ هزار و ۵۰۰ 
تومانی به ازای هر نفر است که برای حدود 7۸ میلیون نفر پرداخت می شود. البته مدتی 
است که دولت آمار جدیدی از افراد یارانه بگیر اعالم نکرده است. به همراه یارانه نقدی 
امام  کمیته  مددجویان تحت حمایت  خانوارهای  افزایش حداقل مستمری  ماه  هر  در 

خمینی )ره( و سازمان بهزیستی نیز پرداخت می شود.

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: 
به افرادی که استخراج کنندگان غیرمجاز 
رمز ارز را معرفی کنند تا سقف ۱۰ میلیون 

تومان پاداش داده می شود.
بیان  با  مشهدی،  رجبی  مصطفی 
برای  فضا  دولت  مصوبه  از  بعد  این که 
فعالیت رمزارزها باز شده است، اظهار کرد: 
در حال حاضر 4۰۰ مگاوات میزان دیماند 
رمزارز  مراکز  متقاضیان  به  شده  فروخته 
استفاده  حال  در  آن  از  بخشی  که  بوده 
توصیه  نیز  اکنون  و  است  بهره برداری  و 
متقاضی  که  کسانی  همه  که  می کنیم 
استخراج رمزارز هستند با مجوز از وزارت 
صمت به شرکت های توزیع نیروی برق 
و برق منطقه ای برای اخذ مجوز و خرید 

دیماند و انشعاب مراجعه کنند.
وی افزود: برای آن دسته از افرادی 
نمی کنند  انتخاب  را  قانونی  راهکار  که 
اصطالح  به  و  غیرقانونی  روش های  و 
برق دزدی را ترجیح می دهند یا با تعرفه 
دیگری مثال با تعرفه کشاورزی که ارزان 
آن هم در شرایط پیک تابستان استفاده 
می کنند، جریمه هایی را در نظر گرفته ایم 
و الزم است که این افراد شناسایی شوند.

سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره 
راهکارهای  و  گرفته  اقدامات صورت  به 
گفت:  افراد،  این  شناسایی  برای  موجود 
فنی  روش های  و  اندازه گیری  طریق  از 
اما  کرد  شناسایی  را  افراد  این  می توان 
ممکن است برخی افراد از این طریق قابل 
شناسایی نباشند که برای حل این مساله 
نیز تا سقف  ۱۰ میلیون تومان حق کشف 
جهت شناسایی و معرفی درنظر گرفته ایم.

رجبی مشهدی با بیان اینکه در حال 

حاضر بیش از ۱۰۰۰ مرکز استخراج رمزارز 
با  قانون  مطابق  که  کردیم  شناسایی  را 
آن ها برخورد شده و اگر خسارتی به شبکه 
برق وارد کرده باشند خسارت ها نیز دریافت 
شده و با توجه به قیمت تعرفه های مصوب 
اخذ  افراد هزینه  این  از  رمزارز  مراکز  در 
شده است، تاکید کرد: تعرفه ها در حوزه 
رمزارزها به گونه ای است که در تابستان 
چراکه  شوند،  می  قطع  ماینرها  ساعاتی 
پایداری  قطعا  و  است  فشار  شبکه تحت 
برق  از  مشترکان  همه  استفاده  و  شبکه 

اهمیت دارد.
ساعاتی  یک  واقع   در  افزود:  وی 
در تابستان ممکن است با تعرفه هایی که 
نباشد،  سودآور  ماینرها  برای  شده  لحاظ 
بنابراین کسانی که از این تعرفه ها استفاده 

نمی کنند، به نوعی حقوق سایر مشترکان 
را جدی نمی گیرند و اگر به صورت برق 
خواهد  جدی  برخورد  حتما  باشد،  دزدی 
شد؛ جریمه لحاظ شده متناسب با میزان 
استفاده از ماینرها و مدت زمان استفاده و 
همچنین نوع خسارتی که به شبکه برق 
تحمیل شده است در نظر گرفته می شود.

سخنگوی صنعت برق کشور با بیان 
با ایجاد امکان تامین برق مراکز استخراج 
رمزارز از محل سرمایه گذاری در طرح های 
صرفه جویی انرژی الکتریکی، مدت زمان 
بازگشت سرمایه گذاری در مراکز استخراج 
رمزارز با کاهش چشمگیری مواجه خواهد 
برای  را  فراخوانی  زودی  به  گفت:  شد، 
برق  مصرف  بهینه سازی  مندان  عالقه 
اعالم خواهیم کرد، یکی از این طرح ها که 

دارای مصوبه شورای اقتصاد است، طرح 
جایگزینی کولرهای گازی فرسوده و کم 
بازده بوده که میزان برق صرفه جویی شده 
آن ها مشخص شده و کسانی که بتوانند از 
این ظرفیت استفاده و گواهی صرفه جویی 
از طریق  را  اخذ کنند، می توانند برقشان 

بورس برق تامین کنند.
دارنده  مشهدی،  رجبی  گفته  به 
معادل  است  مجاز  صرفه جویی  گواهی 
را  گواهی  در  مندرج  الکتریکی  انرژی 
براساس مقررات جاری، از طریق بورس 
طریق  از  یا  و  مستقیم  طور  به  انرژی 
نیروگاه  مالک  با  جانبه  دو  قراردادهای 
هر  به  نهایی  مصرف  برای  و  خریداری 
یک از کاربردهای رایج از جمله استخراج 

رمزارزها، تخصیص دهد.

سخنگوی صنعت برق کشور:

استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز را معرفی کنید و پاداش بگیرید!
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پس از ترمیم شکستگی 
خط 4۰۰ میلی متری فوالدی 
، خط مذکور مجددا در مدار بهره 

برداری قرار گرفت
مدیر آبفای شهر گلستان با اعالم خبر 
فوق اظهار داشت : با عنایت به ایجاد حادثه 
و شکستگی خط 4۰۰ میلی متری فوالدی 
واقع در ضلع شرقی پل رودخانه شاد چای 
که به منظور تامین و توزیع بخش قابل 
و  شهروندان  آشامیدنی  آب  از  توجهی 
بخش  در  شهر  این  محترم  مشترکین 
از  این شهرستان  شرق و شمال شرقی 
جمله سلطان آباد ، قلعه میر و سبزدشت 
مورد استفاده قرار می گیرد . دچار حادثه 
در  آب  قطعی  مشکالت  و  شکستگی 
مناطق مذکور گردید که بالفاصله و پس 
از شناسائی محل حادثه ، عملیات ترمیم و 
راه اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفت و 
در کمترین زمان ممکن خط مذکور پس از 
بازسازی کامل در مدار توزیع قرار گرفت .

خاطرنشان  رضازاده  محمد  سید 
ساخت : این عملیات توسط گروه همکاران 
دفتر  اجرایی  عوامل  و  حوادث  و  امداد 
مدیریت بحران شرکت و حداکثر ظرف 
مدت زمان 4 ساعته بدون خلل در امر 
شهروندان  شرب  آب  توزیع  و  تامین 

انجام گردید .

مهندس رضازاده با تاکید بر مدیریت 
مصرف آب از سوی شهروندان و مشترکین 
محترم یاد آور شد : متاسفانه بلحاظ شیوع 
بیماری کرونا و شستشوهای مکرر و از 

طرفی فصل گرم و پیک مصرف شاهد 
افزایش قابل توجه مصرف آب در منطقه 
خدمات  استمرار  در جهت  لذا   . هستیم 
رسانی و تامین و توزیع آب شرب مورد 

نیاز با کّمیت و کیفیت مطلوب ، انتظار 
داریم شهروندان و مشترکین محترم نیز 
ضمن مدیریت مصرف آب بطور جدی از 

مصارف غیر ضرور پرهیز نمایند

رفع حادثه خط ۴۰۰ میلی متری در شهر گلستان افزایش ۲7 درصدی مصرف سی ان جی در خرداد ماه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود از افزایش 
27 درصدی مصرف سی ان جی در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه 

در سال قبل در استان سمنان خبر داد.
مدیریت  اجرای طرح  با  : همزمان  گفت  عربعامری  اکبر  علی  دکتر 
سوخت در آبان ماه سال گذشته مصرف سی ان جی در استان روند روبه 
در مسیر  منطقه  قرار گرفتن  به  توجه  با  و  بود  پیش گرفته  در  را  رشدی 
تهران – مشهد و حرم مطهر رضوی انتظار استقبال بیشتر هموطنان از این 
سوخت پاک را داشتیم ، که آمارها از افزایش ۱۵ درصدی میزان مصرف 
این سوخت  در سه ماهه زمستان سال 9۸ خبر می دهند ، اما به دلیل 
شیوع بیماری کرونا و کاهش چشمگیر مسافرتهای نوروزی مصرف سی 
ان جی نیز مانند دیگر فرآورده ها روند کاهشی مصرف را دنبال کرد ، تا 
آنجا که در فروردین ماه سال 99 کاهش 2۵ درصدی نسبت به فروردین 

9۸ را تجربه کردیم.
عربعامری با اشاره به کاهش 7 درصدی مصرف سی ان جی در سه 
ماهه اول امسال ، نسبت به مدت مشابه سال قبل به دلیل محدودیتهای 
کرونایی افزود : با توجه به اهمیت استفاده از سوخت پاک و نقش آن در 
با آغاز ثبت نام و  کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی در مصرف بنزین و 
 WWW. GCR. تبدیل خودروهای عمومی باری و مسافری در سایت
NIOPDC. IR که به تازگی توسط شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران اعالم که توسط منطقه در حال انجام می باشد  و نیز کاهش 
محدودیتهای کرونایی مصرف سی ان جی در خرداد ماه امسال نسبت به 
خرداد سال قبل رشد 27 درصدی را نشان می دهد که این امر نشان دهنده 
این است که در آینده انتظار می رود  میزان مصرف گاز طبیعی در سبد 

سوخت حمل و نقل افزایش یابد.
وی ادامه داد : با توجه به تعهدات زیست محیطی شرکت ملی پخش و 
وزارت نفت، و استفاده از مزایای استفاد از نفت گاز یورو 4  مانند افزایش بازده 
سوخت خودروها ، کاهش آالینده های زیست محیطی ، ارتقاء سطح کیفی 
گازوئیل ، افزایش میانگین طول عمر ناوگان حمل ونقل ، ایجاد سازگاری 
با محیط زیست و تحقق حقوق شهروندی روزانه حدود یک میلیون و چهار 

صد هزار لیتر از این فرآورده در کلیه جایگاه های استان توزیع می گردد.
عرب عامری افزود : در خرداد ماه امسال مصرف نفت سفید به میزان 
۱۵ درصد و نفت کوره به میزان ۸۵ درصد  نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کاهش داشته است ،  که با توجه به روند رو به رشد گازرسانی برای 
مصارف خانگی و صنایع، امکان کاهش مصرف بیشتری خصوصا در مورد 

نفت سفید را انتظار داریم.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان میناب:
بیش از سه هزار انشعاب مشترکین آب بخش بندزرک میناب 

ساماندهی می شود

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان میناب از اجرای طرح ساماندهی 
انشعاب مشترکین بخش بندزرک طی روزهای آینده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
و  آب  مقام  قائم  با حضور  که  ای  در جلسه  پور  زائر  هرمزگان، مصطفی 
فاضالب هرمزگان، معاون مشترکین آبفای استان و بخشدار بندزرک برگزار 
شد، با اشاره به وضعیت فعلی این بخش گفت: این اقدام در راستای افزایش 
کیفیت خدمات صورت می گیرد که در نهایت منجر به افزایش فشار آب، 
جلوگیری از هدر رفت آب و واگذاری انشعاب های جدید صورت می گیرد.

وی افزود: در اجرای این طرح سه هزار و 2۰۰ انشعاب در شهر بندزرک 
و روستاهای کولغ کاشی، زهوکی و کلوت ساماندهی خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان میناب با اشاره به اینکه ساماندهی 
اشتراک مستلزم همکاری مشترکین و دهیاران است، گفت: در این زمینه 

دهیاران آمادگی خود را جهت تسریع در انجام کار اعالم کرده اند.
وی گفت: به دلیل مشارکت مشترکین در حفاری و خرید لوازم، هزینه 
هفت میلیون و 6۰۰ هزار ریالی جابجایی انشعاب از آنها دریافت نمی شود.

نعمت  از  مهران  شهرستان  روستایی  و  شهری  مناطق  تمام 
گاز برخوردار هستند

مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم گفت: ۱۰۰ درصد مناطق شهری 
و روستایی شهرستان مهران از نعمت گاز برخوردار هستند.

با اشاره به وضعیت گازرسانی به شهرستان  اللهی«  »عباس شمس 
مهران، اظهار کرد: اجرای عملیات گازرسانی به روستای بانروشان به عنوان 
تنها روستای باقیمانده شهرستان  به دالیل قوانین و مقررات گازرسانی از 
از خطوط و هزینه باالی  بُعد مسافت  تعداد کم خانوارهای ساکن،  جمله 

سرانه خانوار برای گازرسانی فاقد توجیه است.
وی بیان کرد: امیدواریم در آینده نزدیک و با افزایش سرانه گازرسانی 

خانوار روستایی بتوانیم این روستا را نیز گازرسانی کنیم.
مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینتکه 26 کیلومتر 
افزود:  است،  شده  اجرا  استان  این  در  امسال  گاز  توزیع  و  تغذیه  شبکه 
همچنین در این مدت 69۰ انشعاب و 2 هزار و ۱۰۰ اشتراک جدید گاز 

اجرا و نصب شده است.
وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید با کمترین درآمد بر لزوم گاز رسانی 
به مردم تاکید دارد، افزود: اکنون ضریب نفوذ گاز در روستاهای استان 9۳ 
درصد است که با اتمام گاز رسانی به ۵7 روستای دیگر تا پایان سال جاری، 

ضریب نفوذ به 99 درصد می رسد.
مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰ 

شهرک معادل 6۸۵ واحد صنعتی از نعمت گاز برخودارند.

گلستان  استان  برق  و  آب  صنعت  هماهنگی  شورای  رئیس 
معرفی شد 

طـی حکمی از سـوی دکتررضـا اردکانیان وزیر نیـرو، مهندس »علی 
اکبـر نصیـری” مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان به مدت 
یکسـال بعنوان رئیس شـورای هماهنگی صنعت آب و برق اسـتان گلستان 
منصـوب شـد. ضمن تاکید بـر اجرای دسـتورالعمل ارتقـای هماهنگی بین 
مدیـران اسـتانی، برنامـه ریـزی بـرای اجرای کامـل دسـتورالعمل مذکور ، 
برگـزاری جلسـات مسـتمر و منظـم شـورا بـا هـدف ایجـاد هـم افزایـی ، 
رسـیدگی و تعییـن تکلیـف بدهـی ها و مطالبـات فی مابین شـرکتهای زیر 
مجموعـه و انعـکاس نتایـج حاصلـه بـه دبیـر شـورای هماهنگـی مدیران 
اسـتان هـا در وزارت نیـرو و نظـارت بـر اجـرای مصوبـات را از وظایـف 
رئیس شـورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در اسـتان گلسـتان برشـمرد 
. همچنیـن براسـاس ایـن گزارش دکتر اردکانیـان در این حکم ، هماهنگی 
و همـکاری سـازنده بـا مسـئولین و نماینـدگان محتـرم مـردم در مجلـس 
شـورای اسـالمی و تشـکیل کارگـروه برق و انـرژی و آب و آبفا در اسـتان 
را مـورد تاکیـد قـرارداده اسـت. ایـن گـزارش مـی افزایـد :برنامـه ریـزی 
بـه منظـور ارتقـای جایـگاه صنعـت آب و بـرق در سـطح اسـتان از طریق 
ایجـاد همدلـی و وحـدت رویه بین شـرکتها بـرای ارتقای کیفیت و سـطح 
خدمـات رسـانی بـه مردم به ویـژه از طریـق ارتقای آمـوزش ، تحقیقات و 
فناوری در سـطح شـرکتهای اسـتان از دیگر وظایف این شـورا ذکر شـده 
اسـت . وزیـر نیـرو برنامـه ریـزی و هماهنگـی در سـفرهای هیـات دولت 
و مقامـات نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی در اسـتان و جلـب همکاری 
تمامـی شـرکتهای ذیربـط وزارت نیـرو را و تـالش بـه منظـور اسـتفاده از 
امکانات و ظرفیتهای شـرکتهای وزارت نیرو در اسـتان به ویژه در مراسـم 
و مناسـبت هـا را از وظایف دیگر رئیس شـورای هماهنگـی مدیران وزارت 

نیرو در اسـتان گلسـتان دانسـت .

اندازی  و راه  از طراحی  برنامه ریزی گاز گلستان  رئیس 
اپلیکیشن همراه گاز خبر داد

بـه گـزارش روابط عمومـی ،مهندس ولـی ا... مقصودلـو  در مصاحبه 
بـا پایـگاه خبـری گاز گلسـتان در ایـن خصـوص گفـت: در زمینـه تأمیـن 
قطعـات یدکـی ایسـتگاههای تقلیـل فشـار و به منظـور دسـتیابی به بانک 
اطالعاتـی مناسـب بـرای کلیـه همـکاران  ، واحـد برنامه ریـزی و کنترل 
تعمیـرات اقـدام بـه طراحـی و راه انـدازی اپلیکیشـن همـراه گاز سـازگار 
بـا گوشـیهای موبایـل بـا سیسـتم اندرویـد نمـود . وی در خصـوص نحوه 
اسـتفاده از ایـن اپلیکیشـن افـزود: همکاران گرامـی می توانند  بـا دریافت 
فایـل همـراه گاز .apk  و نصـب آن درگوشـی خود ، به محیط اپلیکیشـن 
وارد شـده  و از قابلیتهـای بخشـهای مختلـف آن اسـتفاده نمایند. مهندس 
مقصودلـو   ادامـه داد :ایـن اپلیکیشـن از 6 مـاژول با کاربری ویژه  شـامل  
لیسـت اقالم، لیسـت تجهیزات ایسـتگاههای استان،آشـنایی با مشخصات 
ولوهـا و رگالتورهـا ،اسـتانداردها و دیکشـنری تشـکیل شـده اسـت کـه 
همـکاران محتـرم هـر بخـش مـی توانند متناسـب بـا وظایف تعیین شـده 
از ماژولهـای مـورد نظراسـتفاده کننـد.  ایشـان در ادامـه   بـه ویژگیهـای 
ایـن  اپلیکیشـن اشـاره کـرد و  گفـت:  از ویژگیهـای قابـل ذکـر  می توان 
بـه قابلیـت جسـتجو ۳۸44 قلـم از قطعـات و تجهیـزات مـورد اسـتفاده در 
ایسـتگاهها بـه همـراه شـماره کـد کاال ، عنـوان اصلـی )Heading( و 
شـرح کاال )Decreption( اشـاره نمـود کـه تصاویـر 2۰۰۰ رکـورد این 
قطعـات همـراه بـا سـایزینگ آنهـا در آن  بارگـذاری شـده اسـت. رئیـس 
برنامـه ریـزی گاز گلسـتان تصریـح کرد: این اپلیکیشـن شـامل ماژولهای 
دیگـری نظیـر اطالعـات مربـوط به تجهیـزات ایسـتگاههای تقلیل فشـار 
اسـتان همـراه بـا تصاویـر آنها و نقشـه های انفجـاری رگالتورهـا نیز می 
باشـد. وی در خاتمـه ضمـن تقدیر از همـکار گرامی جناب دکتـر برنا بابت 
طراحـی وتهیـه ایـن اپلیکیشـن اظهار داشـت: یکـی از مولفه های توسـعه 
و حرکـت بـه سـمت تعالـی و تعمیـق آمیزه های مـدل هـای کیفیتی بروز 
آوری رویکردهـای سـازمان بـا اسـتفاده از فناوریهـا و دسـتاوردهای جدید 
علمـی مـی باشـد که خوشـبختانه این موضوع در سـطح سـازمان بصورت 
مصداقـی مشـاهده مـی شـود. که مـی بایسـت انجـام فعالیتهـا و اقدامات 
در فرآیندهـای مرتبـط بصـورت سـاختارمند ،نظـام یافتـه و یکپارچه جاری 

گـردد و جهـت اثربخشـی در قالـب منطـق رادار ارزیابـی گردد.

عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد
معاون اسـتاندار و فرماندار_ویژه شهرسـتان شـاهرود در پیامی رعایت 
بیشـتر پروتـکل هـای بهداشـتی بـه منظور پیشـگیری از  شـیوع_کرونا را 

از همشـهریان خواستار شد.
، متن پیام نادر فخری به این شرح است

همشـهریان عزیـز و فهیـم شهرسـتان شـاهرود، اطالعات به دسـت 
آمـده حاکـی از افزایش بیماری کرونا در شهرسـتان شـاهرود اسـت. با آغاز 
مـوج دوم شـیوع کرونـا، ایـن ویروس دوبـاره با قـدرت و شـرایط متفاوتی 
ظهـور و وضعیـت شهرسـتان ها و اسـتان های همجـوار را بـه حالـت قرمز 
تبدیـل کـرده اسـت. از این رو، باید بـا همراهی و همدلی برای بهتر شـدن 
وضعیـت شهرسـتان و پیشـگیری و مقابلـه بـا کوویـد-۱9 تـالش کنیـم. 
پروتـکل هـای بهداشـتی و توصیـه های پزشـکان و کارشناسـان را جدی 
بگیریم و با اسـتفاده از ماسـک و حضور نیافتن در اجتماعات و مکان های 
سرپوشـیده و پرازدحام با کمک یکدیگر شـاهرود را در وضعیت سفید و امن 
نـگاه داریـم. اهالـی دیـار معلمان دیـن و اخالق، مـردم باصفای شـاهرود، 
یـک دسـت صـدا نـدارد؛ بیایید هم خـود فاصله گـذاری اجتماعـی و نکات 
بهداشـتی را رعایـت کنیـم و هـم بـه همدیگـر سـفارش کنیـم تـا بتوانیم 
بـرای جلوگیری از شـیوع ایـن بیماری خطرناک گام هـای مثبت و موثری 
برداریـم. همـواره در خاطرمان باشـد که پیشـگیری بهتر از درمان اسـت و 
همـان گونـه که در سـخنان بزرگان و پیشـینیان آمده اسـت، عـالج واقعه 

را قبـل از وقـوع باید کرد.

ترانزیت بالغ بر ۲۰هزار تن کاال از استان گیالن 
در 3 ماهه امسال

فریبرز مرادی ،مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن 
در نشست کار گروه ترانزیت گفت: طی ۳ ماهه نخست سالجاری۱9هزار 
و9۱7تن کاال ازاستان ترانزیت گردیده است که از این مقدار ۱2هزار و6۰2 
تن از مرز آستارا و7هزار و۳۱۵ تن  از مرز انزلي ترانزیت شده است این مقام 
مسئول افزود: طی این مدت۱۵ هزار و 4۳تن  کاالی ترانزیتی از مرزهای 
استان وارد 4۸74 تن  کاالی ترانزیتی  از استان خارج گردیده که به ترتیب 
ترانزیت ورودی  استان26 درصد کاهش و در ترانزیت خروجی ازاستان شاهد 

کاهش ۸9درصدی می باشیم.
ایشان در ادامه آرد، چای،  نخود ، لیموترش  را عمده ترین کاالهای 
ترانزیت شده طي مدت یاد شده  ذکر کردند.وي سپس خاطر نشان نمود: 
در این مدت 4۸ هزار و۳22تن کاال از مرز آستارا وارد کشور گردیده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳درصد رشد داشته، عمده کاالهاي 
وارداتي مرز آستارا در ۳ ماهه سالجاري نیز نخود-انواع تخته و موز بوده 
داشت: طي  اظهار  استان  ای  جاده  ونقل  و حمل  راهداری  است.مدیرکل 
این مدت همچنین بالغ بر۱7۰هزار تن کاال از این مرز صادر گردیده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است، میوه و تره 
بار، خرما و انواع کاشی  نیز عمده کاالهاي صادر شده از مرز آستارا در ۳ 
ماهه سالجاري بودند.فریبرز مرادی در ادامه با اشاره به میانگین تردد روزانه 
2۱7دستگاه کامیون از مرز آستارا افزود: 9هزار و  9۳۵دستگاه کامیون طی 
این مدت به مرز آستارا  وارد و 9 هزار و ۵97دستگاه کامیون نیز ازاین مرز 
خارج شده اند. این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح 
وضعیت تردد ۳ ماهه مسافر از مرز آستارا پرداخته ،گفت: در ۳ ماهه نخست 
سالجاري با میانگین تردد روزانه246 نفر حدود 22هزار و ۱۵۱نفر مسافر از 
مرز آستارا تردد نموده اند که از این تعداد ۱۱ هزار و 699نفر مسافر وارد و 
۱۰ هزار و4۵2نفر مسافر نیز از این مرز خارج شده اند. قابل توجه اینکه با 
توجه به شیوع ویروس کرونا ، از اسفندماه سال گذشته تا کنون هیچگونه 
تردد مسافری از مرز آستارا انجام نشده و آمار فوق الذکر مربوط به تردد 

رانندگان و افراد دارای شرایط ویژه از مرز می باشد.

مدیرکل پست استان ایالم  در نشست شورای اداری:
کیفیت ارائه خدمات،  رشد ترافیک و جلب رضایت مشتریان از مهمترین مؤلفه های شبکه پستی

مدیرکل  فیلی  هدایت 
پست استان در جمع رؤسای 
شورای  نشست  در  و  ادارات 
اداری پست استان که در راستای دیدار 
مجلس  در  مردم  نماینده  فالحی  اخیر 
با  پست  مدیرکل  و  اسالمی  شورای 
ملی  شرکت  مدیرعامل  و  وزیر  معاون 
پست که با رعایت موازین بهداشتی و 
طرح فاصله گذاری اجتماعی برگزارشد 
شبکه  مؤلفه  مهمترین  کرد:  تصریح 
ارائه  جهت  در  تالش  کشور،  پستی 
ورشد  توسعه  مردم،  به  کیفی  خدمات 
و  ها  پتانسیل  از  استفاده  با  ترافیک 
جلب  محلی  و  بومی  های  ظرفیت 
رضایت و طراحی سرویس های جدید 
مبتنی بر انتظار و نیاز مشتریان می باشد.

و  فالحی  ا  ر سا خیر  ا نشست 
مدیرکل پست استان با مهندس نعمتی 
ملی  شرکت  مدیرعامل  و  وزیر  معاون 
با  استان  اداری  شورای  نشست  پست 
رعایت کامل موازین بهداشتی و طرح 
فاصله گذاری اجتماعی برگزار و بر لزوم 
ارائه خدمات مطلوب و کیفی با رعایت 
شیوه نامه ها و پروتکل های بهداشتی، 
با  ترافیک  روزافزون  رشد  و  توسعه 

پتانسیل های  از ظرفیت ها و  استفاده 
ساختمان  ساماندهی  و  محلی  و  بومی 

مرکز تجزیه و مبادالت تاکید شد.
مدیرکل پست استان با ابالغ پیام 
تقدیر معاونت وزیر و مدیرعامل شرکت 
ملی پست و اعضای هیات مدیره به جمیع 
کارکنان بمنظور عملکرد مطلوب پست 
استان ایالم در خصوص رعایت شاخص 
های چهارگانه و برتری این اداره کل در 
ارزیابی های ماهیانه عملکرد کیفی ادارات 
پست استانها بر ضرورت رعایت الزامات 
قانونی و شاخص های کیفی مورد نظر 
در خصوص سنجه های مختلف در بحث 

کارت امتیازی متوازن شد.
بهبود  و  ارتقا  در خصوص  فیلی   
پستی  های  سرویس  ترافیک  شاخص 
عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود و 
بحث  تعادل درآمد به هزینه باید با بهبود 
اقدامات مؤثر کیفی، مشتری مدارانه و 
رعایت حقوق شهروندی نشان پست را 
بیش از پیش احیا کنیم و تالش نماییم 
سرانه ترافیک  مرسوالت را با استفاده از 
توان و تخصص شما همکاران پرتالش 
بیشتر محقق نموده تا ان شااهلل به تعادل 

مطلوب درآمد به هزینه نیز برسیم.

وی با تاکید بر لزوم رعایت صرفه 
و  کنترل  امورات،  بیشتر  در  جویی 
جاری  هزینه  روند  بر  مستمر  نظارت 
را بصورت  استان  و سازمانی در پست 
جدی خواستار شد و افزود: باید تمامی 
عمل  ای  گونه  به  مجموعه  همکاران 
نمایند که هزینه ها صرفا در جهت جذب 
ترافیک و درآمد به کار گرفته شده و از 
هزینه های جانبی بی مورد در مجموعه 

خودداری گردد.
شناسایی  استان  پست  مدیرکل 
بازارهای هدف و تقویت حوزه بازاریابی 
با کمک تمامی همکاران مجموعه را به 
عنوان یکی از راه های مثبت افزایش 
با  جدید  قراردادهای  وعقد  ترافیک 
استان  در  خصوصی  بخش  و  ادارات 
این  تحقق  برای  گفت:  و  کرد  عنوان 
را  موجود  بازارهای  باید  ابتدا  هدف 
نیز هوشمندانه  ادامه  حفظ کرده و در 
و سود  بازارهای جدید  دنبال خلق  به 

ده و پایدار باشیم.
از  حاضریکي  درحال  افزود:  وی 
قرمز  خط  و  اساسي  و  مهم  اهرمهاي 
شرکت ملی پست شاخص کیفت ارائه 
خدمات بوده که براساس ارزیابي هاي 

و  همت  با  استان  این  گرفته  صورت 
کوش  سخت  کارکنان  جمیع  تالش 
رتبه های برتر ماههای اخیر را در بین 
استانهای کشور به خود اختصاص داده 
است و همواره باید بصورت مستمر این 

روند ادامه یابد.
در این نشست بر ضرورت تعامل 
خصوصا  سازمانها  و  ادارات  با  بهینه 
و  الزم  تدابیر  اتخاذ  خصوصی،  بخش 
توسعه  طرح  خصوص  در  کارشناسانه 
استان،  مبادالت  و  تجزیه  فضای 
هدف،  بازارهاي  جذب  و  بازاریابي 
قانونمند نمودن امورات اداری، ضابطه 
مند کردن و عدالت در پرداخت ها بر 
حاکم  افراد،  عملکرد  و  کارایی  مبنای 
شدن تفکر و نگاه اقتصادی در مجموعه، 
مدیریت بهینه هزینه ها، وصول جدی 
مطالبات، کنترل و رصد تمامی هزینه 
های صورت گرفته بسته به نیاز ضروری 
استان در جهت افزایش ترافیک و درآمد، 
دیگر  و  پستی  اماکن  تکلیف  تعیین 
فضاهای اداری در سطح استان، بررسی 
و پاسخگویی بموقع به شکایات، افزایش 
بهره وری و ایجاد خدمات جدید و نوین 

پستی نیز تاکید شد.

ن  شهرستا بفا  آ یر  مد
 94  : کرد عالم  ا ر  ا برخو
در  خانگی  مشترکین  درصد 
شهرستان برخوار ماهانه بین صفر تا ۱4 
متر مکعب و کمتر از الگو، آب شرب و 

بهداشت مصرف می کنند.
اینکه  بیان  با  مهرجو  رضا  احمد 
سرانه مصرف آب شهروندان در بخش 
روز  شبانه  در  لیتر  حدود۱4۵  خانگی 
از عوامل موثر در کاهش  افزود:  است 
مصرف سرانه آب در شهرستان برخوار 
در سالهای اخیر  می توان به  تشکیل 
در  مردم  سازی  آگاه  مروجین،  اکیپ 
مصرف بهینه آب، همچنین بهره گیری 
از ظرفیت های فرهنگی و هنری اشاره 
 2۵ تا   2۰ کاهش  آن  نتیجه  و  کرد 
بخش  در  آب  مصرف  درصدیسرانه 

خانگی است..
مدیر آبفا شهرستان برخوار با اشاره 
به اینکه سالمت و بهداشت آب شرب از 
اهمیت بسیارباالیی برخوردار است وکیفیت 
آب شرب ازخطوط قرمز شرکت می باشد، 
خاطر نشان کرد:شبکه بهداشت و درمان 
بر روی کیفیت آب شرب نظارت و کنترل 
دقیق داشته و ارتباط تنگاتنگی در بحث 
کنترل و کیفیت آب با شرکت آبفا دارد، 
همچنین چند سالی است که شرکت آبفا 
استان،آزمایشگاهسیارکنترل کیفی وپایش 
آب راه اندازی کرده ودر زمان نیاز در هر 
نقطه از استان  از این آزمایشگاه سیار  برای 

انجام پایش کیفی به منظور اطمینان از 
سالمت آب استفاده میشود.

آب  کیفی  و  کمی  مهرجوکنترل 
اصلی  وظایف  از  را  بهداشت  و  شرب 
و ذاتی شرکت آب و فاضالب دانست 
و تاکید کرد: آبفا شهرستان برخوار در 
زمینه کیفی روزانه وبه صورت مستمر 
آب  میکروبی   و  شیمیایی  آزمایشات  
کدورت   ، کلرسنجی  مانند  را  شرب 
ترتیب  بدین  دهد  می  انجام  سنجی 
از  سالم و بهداشتی بودن آب اطمینان 

حاصل می شود.
مدیرآبفاشهرستانبرخواربه چگونگی 
برخوار  شهرستان  شرب  آب  تامین 
پرداخت و بیان داشت:شهرستان برخوار 
اصفهان  آبرسانی  طرح  پوشش  تحت 
بزرگ قرار دارد که  از طریق چهار خط 
کاوه،شیرخانه  از مسیر شیرخانه  انتقال 
ایستگاه  و  زینبیه  آباد،شیرخانه  دولت 
پمپاژ آب اردستان منشعب شده و وارد 

شبکه توزیع آب برخوار می شود.
وی با اشاره به میزان آب مصرفی 

کل  در  افزود:  روز  شبانه  طول  در 
در طول  میزان مصرف آب  شهرستان 
حدود  پیک  غیر  زمان  در  روز  شبانه 
22۰ هزار متر مکعب و در اوقات پیک 
مصرف به بیش از ۳۰ هزار متر مکعب 
در  که  حالیست  در  این  رسد  می  هم 
فصل تابستان از مشترکین برخوار انتظار 
می رود باتوجه به  محدودیت منابع آبی 
همچنان آب شرب را مطابق الگومصرف 
کنند تا در تامین پایدار آب شرب با چاش 

مواجه نشویم.  

94 درصد مشترکین خانگی برخوار کمتر از الگو آب مصرف می کنند

از اجرایی شدن خدمات  شهردار گرگان 
درآمدی  قبوض  پرداخت  لکترونیک  ا تمام 
داد.  خبر  شهروندان  برای  گرگان  شهرداری 
عمومی  روابط  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
دادبود  عبدالرضا  گرگان،  شهرداری  بین الملل  امور  و 
راستای  در  گرگان  شهرداری  اقدامات  خصوص  در 
استفاده شهروندان از خدمات الکترونیک، اظهار کرد: با 
پیگیری های انجام شده در سال ۱۳97 توسط شهرداری 
گرگان و همکاری انجام شده با اداره کل نوسازي، تحول 
اداري و فناوري اطالعات سازمان شهرداري ها و دهیاري 
اختصاصي  و کد خدمت کشوري  تابعه  کد  هاي کشور، 
برای فعال کردن شناسه قبض و پرداخت قبوض درآمدی 
شهرداری اختصاص یافت. وی ادامه داد: از سوی دیگر 

برای  بانک های مختلف  با  رایزنی های الزم  و  مکاتبات 
الکترونیک  پرداخت  خصوص  در  مناسب  بستر  ایجاد 
قبوض درآمدی صادره از سوی شهرداری گرگان انجام 
و تمامي درگاههاي اینترنتي، دستگاه هاي خودپرداز و ... 
این بانکها جهت اخذ قبوض شهرداري فعال شد. شهردار 
گرگان خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز پیگیری ها و 
پشتیبان  شرکت  و  عامل  بانک  با  متعددی  رایزنی های 
مشکل  و  خطا  کمترین  ایجاد  برای  الکترونیک  خدمات 
این  انجام شد و در  به شهروندان  ارائه خدمت  در روند 
در  گرگان  شهرداری  درآمدی  حساب های  تمامی  راستا 
بانک های مختلف مسدود و در یک بانک عامل متمرکز 
جدید  دستگاههاي  با  قدیمی  پوز  دستگاه های  تمامی  و 
حاضر  حال  در  کرد:  بیان  دادبود  شد.  انجام  دار  شناسه 

تمامي منابع درآمدي دستي سازمان ها و مناطق شناسایي 
و ضمن تعریف شناسه براي آنها بر اساس بودجه، امکان 
شده  فراهم  تکنولوژي  این  با  سیستمي  قبوض  تعریف 
مرکز،  شهرداري  قبوض  تمامي  حاضر  حال  در  و  است 
مناطق و سازمانها بر اساس شناسه قبض و پرداخت ارائه 
شده و قابل پرداخت توسط مؤدیان از طریق تمامي درگاه 
هاي بانکي است. وی تاکید کرد: این موضوع براي اولین 
بار انقالبي بزرگ در شهرداري گرگان در راستاي شفاف 
بهاي  و  پرداخت عوارض  در  تسهیل  و همچنین  سازي 
خدمات توسط شهروندان بدون مراجعه به بانک است و در 
حال حاضر شهرداری گرگان جزء معدود شهرداری هایی 
است که تمامی خدمات پرداخت قبوض در آن به صورت 

انجام می شود. الکترونیکی  کامال 

خدمات تمام الکترونیک پرداخت قبوض درآمدی شهرداری گرگان برای شهروندان

در  ایالم    استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی 
نویدبخش مکانیزه کردن فرایندها می باشد گفت: 
از فرار مالیاتی و تکریم مودیان، مکانیزه  برای  جلوگیری 
این  اجرای  نتایج  از  فرایندها  بهینه سازی  کردن عملیات و 

طرح است.
وی ادامه داد: مالیات یکی از منابع درآمد دولت است 

که در سند بودجه سالیانه ذکر می شود و مالیات هر استان 
پس از واریز به خزانه به صورت تخصیص سه ماهه مجددا 
به استان برگشت می خورد. امیدی با بیان اینکه امسال حدود 
۱۰۰ درصد صاحبان مشاغل اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل 
داده اند، تصریح کرد: در بسیاری از موارد اسناد و مدارک با 
میزان درآمد مغایرت دارند اما هرآنچه از درآمد فرد برای امور 

مالیاتی محرز شود مالیات قطعی محسوب می شود. 

مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم با بیان اینکه متاسفانه 
یکی از مشکالت امور مالیاتی ضعف انجام امور حسابداری 
قوانین و مقررات است، تصریح کرد: در  بر  و عدم آگاهی 
این زمینه مودیان مالیاتی و مخصوصا اصناف و شرکت ها 
به آموزش برای اجرای قانون نیاز دارند که انتظار می رود 
دوره های  برگزاری  به  نسبت  اصناف  اتاق  زمینه  این  در 

آموزشی اقدام کند. 

طرح جامع مالیاتی در ایالم اجرا می شود
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عملیــات ریــل گــذاری 
راه آهــن چابهــار – زاهــدان  
ــد  ــل تولی ــتفاده از ری ــا اس ب
شــده در ذوب آهــن اصفهــان  بــا 
حضورمحمــد اســالمی وزیــر راه و 

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــازی آغ شهرس
وزیــر راه و شهرســازی در جمــع 
ــی از  ــت: یک ــار داش ــگاران اظه خبرن
تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری و 
رئیــس جمهــور و یکــی از وعده هــای 
ــــ  زاهــدان  ریل گــذاری  دولــت، 
ــد  ــروز در فرآین ــه ام ــود ک ــار ب چابه

ــتیم. ــق آن هس تحق
راه آهــن  پــروژه   : افــزود  وی 
چابهــار ــــ زاهدان یکــی از محورهای 
ــوب  ــمال ــــ جن ــدور ش ــی کری اصل
ــا  ــدر اقیانوســی م اســت کــه تنهــا بن
ــل  ــور متص ــی کش ــبکه ریل ــه ش را ب
و معاهــدات منطقــه ای به خصــوص 
ــران، افغانســتان  معاهــده ســه جانبه ای

و هندوســتان را تقویــت می کنــد.
وزیر راه و شهرســازی در حاشــیه 
ایــن مراســم بــه خبرنــگار مــا گفــت: 
یکــی از افتخــارات کشــور بومــی 
ــط ذوب  ــل توس ــد ری ــازی و تولی س

ــت. ــان اس ــن اصفه آه
اســالمی گفــت: تمــام تــالش ما 
در وزارت راه و شهرســازی اســتفاده 
حداکثــری از ظرفیــت ســاخت داخــل 
اســت. وی افــزود: 92 هــزار تــن 
ریــل مــورد نیــاز ایــن پــروژه تمامــا« 
توســط ذوب آهــن اصفهــان تولیــد می 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب شــود .اســالمی ب
کلیــه اقــالم و متعلقــات روســازی 

ــاخت  ــل س ــل ری ــروژه از قبی ــن پ ای
داخــل اســت ، گفــت: اســتفاده از 
تولیــد داخلــی ایــن پــروژه را بــه یــک 
ــل  ــی تبدی ــد ایران ــد در ص ــروژه ص پ
کــرده اســت.وزیر راه ادامــه داد:   ایــن 
طــرح بــا 44 درصــد پیشــرفت امــروز 
در قطعــه هشــت زاهــدان وارد مرحلــه 

ــل گــذاری شــده اســت. ری
ــی  ــی م ــش بین ــت : پی وی گف
ــال  ــه اول س ــرح درنیم ــن ط ــود ای ش
ــود و  ــرداری ش ــره ب ــاده به ــده آم آین
در مــدت کوتاهــی بــه هفــت میلیــون 
تــن ظرفیــت حجــم بارترانزیتــی برای 

ــه برســد. ــه آســیای میان ارســال ب
 خیــراهلل خادمــی  معــاون وزیــر 
ــاخت و  ــرکت س ــل ش راه و مدیرعام
توســعه زیربنا هــای حمــل و نقــل 
ــز در ایــن خصــوص گفــت  کشــور نی

ــا  ــری، ب ــن مســیر 62۸ کیلومت : در ای
احتســاب خطــوط فرعی و ایســتگاهی 
جمعــا حــدود 74۰ کیلومتــر ریــل 
گــذاری بــا اســتفاده از ریــل ملــی کــه 
در کارخانــه ذوب آهــن اصفهــان تولید 
ــم  ــود و امیدواری ــام می ش ــده انج ش
بخــش نخســت ایــن مســیر در ســال 

ــار بــرود. آینــده زیــر ب
معــاون وزیــر راه  افــزود: بــه 
ــی  ــیر ریل ــن مس ــاخت ای ــور س منظ
ــورد  ــل اســتاندارد م ــن ری 92 هــزار ت
نیــاز اســت کــه بــا تفاهــم ســه جانبــه 
قــرار اســت توســط شــرکت ذوب آهن 
ــرارگاه  ــل ق ــد و تحوی ــان تولی اصفه

ــردد. ــا)ص( گ ــم االنبی خات
مدیرعامــل شــرکت ســاخت و 
توســعه زیربنا هــای حمــل و نقــل 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــزود: اج ــور اف کش

ملــی کــه بــا مشــارکت قــرارگاه خاتــم 
االنبیــا )ص( اجــرا خواهــد شــد، نقــش 
مهمــی در توســعه و تکمیــل کریــدور 
ــبکه  ــل ش ــمال و تکمی ــوب - ش جن
ریلــی شــرق کشــور دارد و کشــور های 
ــه افغانســتان و آســیای  دیگــر از جمل
ــل  ــد متص ــوس هن ــه اقیان ــه را ب میان
می کنــد.وی اتصــال بنــدر چابهــار بــه 
عنــوان تنهــا بندر اقیانوســی کشــور به 
شــبکه ریلــی را یکــی از مزایــای مهــم 
اجــرای ایــن مســیر دانســت و افــزود: 
راه آهــن چابهــار - زاهــدان بــه دلیــل 
قــرار گرفتــن در مســیر ارتباطــی تنهــا 
ــران و  ــواحل مک ــود در س ــدر موج بن
اهمیــت ایــن شــریان ارتباطــی در 
در  کاال  تبــادل  و  تجــارت  توســعه 
باالیــی  اهمیــت  از  چابهــار  بنــدر 

ــوردار اســت. برخ

عبور راه  آهن چابهار ـ زاهدان از مسیر ریل ذوب آهن اصفهان نحوه عملکرد و عمده فعالیت های منطقه ساری تشریح شد
 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد: در 
نشستی که مابین نماینده مردم ساری و میانرود با کارکنان منطقه ساری 
انبار نفت ساری، نحوه عملکرد و عمده  برگزار شد، کارشناسان عملیاتی 
فعالیتهای شرکت را تشریح کرده و توضیحاتی پیرامون عملیات تامین و 

توزیع فرآورده های نفتی ارائه کردند.
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مورد  در  جامع  گزارشی  رجب پور  سبحان  نشست،  این  در  ساری،  منطقه 
ذخیره سازی بنزین و دیگر فرآورده های نفتی ارائه داد و تاکید کرد: در حال 
حاضر تاسیسات انبار نفت ساری یکی از پنج انبار بزرگ و مادر در سطح 
کشور است که به میزان کافی انواع فرآورده های نفتی را در مخازن خود 
ذخیره دارد و هیچ مشکلی برای توزیع بیش از ظرفیت استان در زمان وقوع 

بحران های احتمالی ندارد.
رجب پور از زحمات و پیگیری  های کلیه نمایندگان مجلس بخصوص 
بابایی کارنامی تشکر کرد و ادامه داد: ارتباط دو سویه میان نمایندگان مردم 
استان و مدیران دستگاه های اجرایی در قالب این گونه نشست ها می تواند 
بسیار مفید واقع شده و گام بلندی در رفع مشکالت و مسائل موجود باشد.

آنها  اکثر  که  ساری  منطقه  کارکنان  به  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
از نیروهای جوان، تحصیل کرده و کارآزموده هستند اشاره کرد و اظهار 
راستای  در  را  خود  تالش  و  سعی  تمامی  ساری  منطقه  کارکنان  داشت: 
رضایت مندی مردم و مصرف کنندگان سوخت بکار گرفته و این شرکت با 
توجه به برنامه ریزی های قبلی در مدیریت بحران ها هیچ مشکلی در تامین 

سوخت شهروندان ندارد.
در  میانرود  و  ساری  مردم شهرستان  نماینده  نشست،  این  پایان  در 
جلسه ای صمیمانه با پیمانکاران و رانندگان نفتکش حاضر شد که در آن نقطه 
نظراتی از سوی رانندگان و پیمانکاران حمل طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

رجب پور در جلسه با پیمانکاران و رانندگان نفتکش، مدیریت درست 
توزیع فرآورده های نفتی در کشور و استان را نیازمند همراهی و همگامی 
نزدیک مسئولین و مردم دانست و اظهار کرد: حمایت های بی دریغ نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، استانداری مازندران و فرمانداران بر کسی پوشیده 
ادارات،  با پیگیری مطالبات مردم و  تا  نیست و همگی در تالش هستند 

مشکالت احتمالی پیش رو را از سر راه بردارند.

در بین شرکت های گاز استانی
گاز گیالن رتبه نخست در زمینه پاسخگویی به مراجعین را 

به خود اختصاص داده است
 به گزارش روابط عمومی گاز گیالن حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
با اعالم خبر کسب رتبه نخست این شرکت در زمینه  گاز استان گیالن 
مرکز  از سوی  گرفته  ارزیابی صورت  در  محترم  مراجعین  به  پاسخگویی 
ارتباطات مردمی ریاست محترم جمهوری، اظهار داشت: این شرکت با انجام 
مستمر برنامه مالقات مردمی با مدیرعامل در سال گذشته و پاسخگویی 
به موقع به درخواست های مراجعین توانست به این مهم دست یابد. وی با 
اعالم این خبر عنوان نمود: بر اساس گزارش دیدارهای چهره به چهره سه 
ماه سوم سال 9۸ از سوی مرکز ارتباطات مردمی ریاست محترم جمهوری، 
درمجموع تعداد ۱79 برنامه دیدار مردمی با بیش از یک هزار و 2۰۰ متقاضی 
در میان شرکت های گاز استانی به انجام رسیده است.مهندس اکبر افزود: 
در این میان شرکت گاز استان گیالن با انجام ۱2 برنامه مالقات مردمی 
با مدیرعامل بهترین رتبه را به خود اختصاص داده است.مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن با اشاره به گازرسانی گسترده به اقصی نقاط استان اظهار 
داشت: خوشبختانه با گازدار شدن سراسر گیالن از نعمت گاز طبیعی، تعداد 
مراجعین کاهش چشمگیری یافته، بنحویکه در سه ماه سوم سال گذشته 
شرکت  این  به  گاز  مشکل  حل  برای  کننده  مراجعه   24 تنها  درمجموع 
مراجعه نمودند.وی تصریح کرد: در این شرکت تالش شده تا دیدار چهره 
نظامنامه ها و دستورات  به  تنها درجهت عمل  نه  با مدیرعامل  به چهره 
صادره، بلکه با رویکرد حل مسئله و مشکل مردم انجام گیرد.مهندس اکبر 
در خاتمه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور 
مبنی بر ارتباط نزدیک با مردم برای آگاهی از مشکالت آنها و اهتمام در 
رفع مشکالت مذکور بر تالش هرچه بیشتر این شرکت در جهت تحقق 
این مهم و نهادینه کردن فرهنگ خدمت رسانی، مالقات مردمی و روحیه 

مسئولیت پذیری تاکید کرد.

پیــام تبریــک مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان 
اردبیــل بــه مناســبت هفتــه فرهنــگ مالیاتــی

ــه  ــعه جامع ــد و توس ــل رش ــن عوام ــات از مهمتری پرداخــت مالی
ــت  ــق عدال ــادی، تحق ــق اقتص ــب رون ــود و موج ــی ش ــوب م محس
اجتماعــی، افزایــش خدمــات و عمــران و آبادانــی کشــور مــی شــود. 
ــرف  ــی ص ــای مالیات ــده ای از درآمده ــش عم ــر بخ ــال حاض در ح
عمران،آبادانــی و امــور زیربنایــی کشــور می شــود. از ایــن رو، ارتقــای 
روز افــزون نظــام مالیاتــی و همــگام ســاختن آن بــا دانــش روز، نقــش 
ــتا  ــن راس ــور دارد. در همی ــادی کش ــعه اقتص ــری در توس انکارناپذی
ســازمان امــور مالیاتــی بــا اجــرای طــرح جامــع مالیاتــی و الکترونیکــی 
کــردن رونــد کارهــا، هوشــمند ســازی نظــام مالیاتــی، ایجــاد فرصــت 
هــای بخشــودگی جرایــم مالیاتــی گامهــای مهمــی برداشــته اســت. 
اینجانــب هفتــه فرهنــگ مالیاتــی را خدمــت مردم شــریف اســتان 
اردبیــل و تمامــی کارکنــان نظــام مالیاتی و تالشــگران عرصــه فرهنگ 

و اقتصــاد تبریــک عــرض مــی نمایم.

ــا  ــل ب ــه اردبی ــی درمنطق ــن توزیع 1۰۰%بنزی
ــد  ــی باش ــورو ۴ م ــتاندارد ی اس

مدیــر شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه اردبیــل 
: از اول ســال جــاری تــا خــرداد مــاه بیــش از ۵۰ میلیــون لیتــر بنزیــن 

بــا اســتاندارد یــورو 4 در منطقــه اردبیــل توزیــع شــده اســت  
بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه اردبیــل ، ســید حجــت مدنی 
ــت و  ــط زیس ــت از محی ــتای حفاظ ــل در راس ــه اردبی ــرد منطق عملک
جلوگیــری از آلودگــی هــوا بیــان داشــت : بــا تــالش کارکنــان ســاعی 
منطقــه اردبیــل مقــدار توزیــع بنزیــن موتــور بــا اســتاندارد یــورو 4 در 
منطقــه اردبیــل از اول امســال بــه مقــدار ۵۰میلیــون  و ۱7۰هزارلیتــر 
مــی باشــد کــه در جایگاههــای ســوخت منطقــه اردبیــل در اختیــار هم 

اســتانی هــای عزیــز قــرار گرفتــه اســت .
مدنــی افــزود : بــا توجــه بــه اینکــه توزیــع نفتــگاز بــا اســتاندارد 
یــورو4 از اول مهــر مــاه ســال 97 در جایگاههــای ســوخت منطقــه اغاز 
ــه صــورت  ــز از اول بهمــن مــاه 9۸ ب ــورو 4 نی شــده اســت بنزیــن ی
ــاه  ــردا م ــع شــد بطوریکــه در خ ــه توزی محــدود در اســتان شــروع ب
امســال  ۱۰۰ % )صــد  درصــد ( کل بنزیــن موتــور مصرفــی اســتان 

را تشــکیل مــی دهــد .

دســتور مســتقیم وزیــر بهداشــت بــرای رفــع 
عقــب ماندگــی هــای حــوزه ســالمت گیــالن

ــوم پزشــکی  ــانی دانشــگاه عل ــگاه اطــالع رس ــزارش پای ــه گ .ب
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــاالری، رئی ــالن س ــر ارس ــالن دکت گی
ــا  ــر خــود ب ــدار اخی ــه دی ــا اشــاره ب ــگاران، ب گیــالن،  در جمــع خبرن
دکتــر ســعید نمکــی، وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی، اهــم 
ــن نشســت،  ــری شــده دانشــگاه را در ای اقدامــات و موضوعــات پیگی
تبییــن و تشــریح کرد.رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن ناتمــام 
مانــدن پــروژه هــای عمرانــی در ســطح دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن 
ــر  ــا وزی ــدار ب ــده در دی ــرح ش ــات مط ــن موضوع ــی از مهمتری را یک
بهداشــت برشــمرد و افــزود: علیرغــم دســتور مســاعد وزیــر بهداشــت 
بــرای رفــع کمبودهــای دانشگاه علوم پزشــکی گیــالن و جبــران 
ــی از  ــتان، بندهای ــان اس ــت و درم ــتم بهداش ــای سیس عقب ماندگی ه
مصوبــات بــه طــور کامــل بــه نتیجــه نرســیده بــود کــه ایــن موضــوع 
بــه دکتــر نمکــی، وزیــر بهداشــت درمــان و آموزش پزشــکی یــادآوری 
شــد و وی دســتور داد تــا موضوعــات پیگیــری شــده و دلیــل عملیاتــی 

نشــدن آن نیــز تشــریح شــود.
ــا اشــاره بــه کمبــود نیــرو در ســطح دانشــگاه  دکتــر ســاالری ب
علــوم پزشــکی گیــالن، گفــت: بــا توجــه بــه  مســائل ایجــاد شــده در 
بحــران کرونــا در اســتان و فراخــوان صــورت گرفتــه جهــت بکارگیری 
نیــروی مــورد نیــاز در واحــد هــای تابعــه، نیروهــای بــه کارگیری شــده 
در شــرایط بحرانــی بیمــاری کوویــد ۱9 و ســایر بخــش هــا، دانشــگاه 
علــوم پزشــکی گیــالن نیازمنــد حــدود 6۵۰ نیــروی انســانی اســت کــه 
در پــی اعــالم ایــن نیــاز، وزیــر بهداشــت از معــاون توســعه مدیریــت 
و منابــع وزارت بهداشــت خواســت تــا در دوره جدیــد فراخــوان تامیــن 

نیــروی انســانی، اســتان گیــالن بــه صــورت ویــژه دیــده شــود. 
وی یکــی دیگــر از کمبــود هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی گیالن 
ــجویان  ــی دانش ــی و ورزش ــی، خوابگاه ــرانه رفاه ــودن س ــن ب را پایی
ــعه  ــاون توس ــه مع ــان ب ــت و درم ــر بهداش ــزود: وزی ــمرد و اف برش
ــاعدت در  ــتور بررســی و مس ــع وزارت بهداشــت، دس ــت و مناب مدیری
خصــوص تامیــن و پرداخــت اعتبــار بــه مبلــغ ۱۵ میلیــارد ریــال بــرای 
تجهیــز و ارتقــای امکانــات ورزشــی خوابــگاه هــای دانشــجویی ایــن 
دانشــگاه را داده اســت.رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن یکــی 
از تأکیــدات مکــرر وزیــر بهداشــت را رســالت نظــام ســالمت، ایجــاد 
ــی و  ــخیصی درمان ــات تش ــه خدم ــردم ب ــاد م ــی آح ــکان دسترس ام
ــز  ــردم در مراک ــام م ــار و ازدح ــت انتظ ــش لیس ــی و کاه پاراکلینیک
خدماتــی و درمانــی عنــوان کــرد و افــزود: یکــی از درخواســت هــای 
گیــالن، دریافــت مجوزهــای الزم جهــت تخصیــص دســتگاه هــای 
تشــخیصی بــرای بیمارســتان هــای تابعــه اســتان نظیــر CT اســکن 
ــرود،  ــش، لنگ ــهریور، رازی، تال ــینا، ۱7 ش ــای پورس ــتان ه در بیمارس
فومــن ،صومعــه ســرا و آســتانه اشــرفیه، MRI در بیمارســتان هــای 
پورســینا، رازی، تالــش، لنگــرود و الهیجــان و همچنیــن آنژیوگرافــی 
در بیمارســتان هــای رازی و پورســینا بــود کــه وزیــر بهداشــت، درمــان 
ــان وزارت  ــاون درم ــی، مع ــان بابای ــر ج ــکی  از دکت ــوزش پزش و آم
بهداشــت خواســت تــا نســبت بــه ایــن موضــوع بررســی هــای الزم 

صــورت گرفتــه و مشــکالت موجــود رفــع شــود.
دکتــر ســاالری همچنیــن بــه پــروژه احــداث مراکــز آزمــون در 
ــع  ــز جام ــت: ســاختمان مرک ــرد و گف ــاره ک ــایت الکان رشــت اش س
آزمــون دانشــگاه در ســایت دانشــگاهی الکان رشــت بــا ظرفیــت 22۰ 
نفــر و همچنیــن مرکــز آزمــون صالحیــت هــای بالینــی بــا ظرفیــت 

هــر رانــد ۱۵ نفــر در حــال تکمیــل اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ســایت هــای مرکــز آزمــون الکان ظرفیــت  
ــزود: جهــت بهــره  ــد، اف ــه ای را دارن ــه قطــب منطق ــل شــدن ب تبدی
بــرداری از ایــن مرکــز، تجهیزاتــی نظیــر سیســتم کامپیوتــری، ســرور، 
کابــل کشــی شــبکه و ســایر مــوارد بــا بــرآورد ۳۵ میلیــارد ریــال اعتبار 
مــورد نیــاز اســت کــه دســتور بررســی بــه منظــور بهــره بــرداری آن 
در هفتــه دولــت از ســوی وزیــر بــه معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 

وزارت بهداشــت داده شــد. 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن بــا بیــان اینکــه تکمیــل 
کلینیــک هــای تخصصــی گیــالن از دیگــر موضوعاتــی بــوده کــه در 
ــتور  ــی دس ــر نمک ــرح و دکت ــان مط ــت و  درم ــر بهداش ــر وزی محض
بررســی و پیگیــری آن را صــادر کــرده، گفــت: علــی رغــم پیگیــری 
هــای مکــرر بــه عمــل آمــده در ســالهای گذشــته از ۱۰ پــروژه کلینیک 
ــتارا، رودســر،  ــروژه شهرســتان های رشــت، آس ــژه تخصصــی، 9 پ وی
الهیجــان، لنگــرود، آســتانه، فومــن، صومعــه ســرا و رودبار بــا میانگین 
پیشــرفت 6۵ درصــد فعــال هســتند و جهــت تکمیــل نیازمنــد اعتبــاری 

۵۳۰ هــزار میلیــون ریالــی هســتند.
دکتــر ســاالری بــا اشــاره بازدیــد از بیمارســتان 4۰۰ تختخوابــی 
ســایت الکان کــه از ســوی وزیــر بهداشــت در آبــان ماه ســال گذشــته 
صــورت گرفت،خاطرنشــان کــرد: بیمارســتان 4۰۰ تخت خوابــی الکان 
تنهــا بیمارســتان جنــرال آموزشــی اســتان خواهــد بــود و انتظــار مــردم، 
کارکنــان و اعضــای هیــات علمــی بــرای داشــتن بیمارســتان جنــرال 
بســیار طوالنــی شــده و نیازمنــد رایزنی هــای وزارت بهداشــت با وزارت 
ــت  ــورد توجــه و عنای ــز م ــن مهــم نی راه و شهرســازی اســت کــه ای
دکتــر نمکــی قــرار گرفتــه و و دســتور پیگیــری بــه معاونیــن توســعه 

مدیریــت و درمــان داده شــده اســت.

پرداخت یک هزار و 1٢۶ مورد تسهیالت قرض الحسنه به نیازمندان ایالمی
شــعب  امــور  مدیــر 
صنــدوق قــرض الحســنه 
امــداد والیــت کمیتــه امــداد 
اســتان ایــالم از پرداخــت یــک هــزار 
قــرض  تســهیالت  مــورد   ۱26 و 
ــان  ــدان و مددجوی ــه نیازمن الحســنه ب
ــت  ــه نخس ــه ماه ــتان در س ــن اس ای

ــر داد. ــال خب امس
ــرد:  ــان ک ــژاد بی ــدر ن ــه حی یدال
بــرای پرداخــت ایــن تعــداد تســهیالت 
قــرض الحســنه کــه در زمینــه هــای 
ــش از ۱۰۵  ــت بی ــوده اس ــون ب گوناگ
میلیــارد و 76۰ میلیــون ریــال اعتبــار 
قــرض الحســنه پرداخــت شــده اســت.

وی بیشــترین میــزان تســهیالت 
ــای  ــه ه ــنه را در زمین ــرض الحس ق
خدمــات حمایتــی عنــوان کــرد و 
گفــت:  در ایــن زمینــه نیــز ۸49 نفــر  
ــوازم  ــد ل ــه هــای  درمان،خری در زمین
ــای ضــروری از  ــایر نیازه ــزل و س من
ایــن تســهیالت برخــوردار شــده و  
ــون  ــارد و 97۵ میلی ــش از 4۳ میلی بی

ــت. ــده اس ــت ش ــال پرداخ ری
ــدوق  ــعب  صن ــور ش ــر ام مدی
قــرض الحســنه امداد والیــت  کمیته 
ــح کــرد:  امــداد اســتان ایــالم تصری
ــتغال از  ــاد اش ــای ایج ــه ه در زمین
ــز  ــنه نی ــرض الحس ــع ق ــل مناب مح

در ایــن مــدت ســه ماهــه ۱۸2 نفــر 
ــن  تســهیالت برخــوردار شــده  از ای
ــز حــدود 4۸  ــه نی ــن زمین ــه در ای ک
ــت  ــهیالت پرداخ ــال تس ــارد ری میلی

شــده اســت.
افــزود:  ادامــه  در  حیدرنــژاد  

تأمیــن  هزینــه  کمــک  پرداخــت 
مســکن بــه تعــداد 7۱ مــورد بــه 
ــال  از  ــارد ری ــدود  ۱۳ میلی ــغ ح مبل
قــرض  پرداختهــای  جملــه دیگــر 
ــتان  ــن اس ــدان ای ــه نیازمن الحســنه ب

در ایــن مــدت بــوده اســت.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستائی آالن به شماره ثبت 2۱ و شناسه ملی 
۱۰۸6۱76۰۱72 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰9/۱۳9۸ و نامه 
شماره ۳9/99/۳42/۱۰ مورخ ۱۸/۱/99 اداره تعاون روستائی سردشت تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای عزیز شریعت پناه به کد ملی 2۸۸9۸۵۵۸۸۰ به عنوان 
رئیس هیئت مدیره ، آقای آزاد مینایی با کدملی 2۸۸9۸۵646۱ به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمد شریعت پناه با کد ملی2۸۸9۱2۰۳76 به عنوان 
منشی هیئت مدیره و آقایان رحمت ابراهیمیان با کد ملی 2۸۸9۰9۸۸69 و احمد 
احمدی با کد ملی 2۸۸9۸۵64۱۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
سه سال مالی انتخاب شدند 2- آقای آزاد عبدالهی به کد ملی 2۸۸9۰99۳26 
به عنوان مدیر عامل شرکت برای سه سال مالی انتخاب نمودند . ۳-کلیه چک 
تمام  یا  و  نماید  شرکت  برای  تعهد  ایجاد  که  واوراقی  اسناد  و  قراردادها   ، ها 
یاقسمتی از حق شرکت را منتفی سازد ، به استثناء مواردی که هیئت مدیره به 
منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد ، پس ازتصویب هیئت 
مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهرشرکت معتبر خواهد بود . 
اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیر عامل صادر خواهد شد ، مگر مراسالت 
هیئت مدیره که با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت . اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سردشت )9۰۸449(

آگهی تغییرات شرکت تعاون روستائی آالن به شماره ثبت 2۱ و شناسه 
ملی ۱۰۸6۱76۰۱72 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 2۸/۰9/۱۳9۸ و نامه شماره ۳۸/99/۳42/۱۰ مورخ ۱۸/۱/99 
اداره تعاون روستائی سردشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- ترازنامه، 
گزارش حسابرسی وحساب سود و زیان سال ۱۳97 شرکت تصویب شد 
2 - آقای هیمن ظاهری به شماره ملی 2۸۸۰۱۵۵22۳ به عنوان بازرس 
اصلی ، آقای هادی دولتی به شماره ملی 2۸۸9۱۰۰۰۳۰ به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳-آقای عزیز شریعت 
پناه به شماره ملی 2۸۸9۸۵۵۸۸۰ و آقای رحمت ابراهیمیان به شماره 
ملی 2۸۸9۰9۸۸69 و آقای آزاد مینایی به شماره ملی 2۸۸9۸۵646۱ و 
آقای احمد احمدی به شماره ملی 2۸۸9۸۵64۱۰ و آقای محمد شریعت 

بعنوان اعضای اصلی و آقای کامل  پناه به شماره ملی 2۸۸9۱2۰۳76 
سعیدی به شماره ملی 2۸۸9۰9۵9۸۳ و آقای کمال عمری به شماره ملی 
2۸۸9۰974۱2 بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره بمدت سه سال 
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سردشت )9۰۸4۵۱(

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی گناباد
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف حدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱4 
قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر حسب درخواست واصله هستند به ماده مذکور و ماده 
69 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در بخش یک حوزه 

ثبتی این واحد به شرح ذیل می باشد.
۳79 فرعی از 2۸4 فرعی محمدحسین پور رضا شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی

2۸۰ فرعی از 2۸۳ فرعی جواد پور رضا شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی
99/۰۵/۱۱ قبل از ظهر انجام خواهد شد.

لذا به موجب ماده ۱4 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های 
فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد. که در روز و ساعت مقرر باال در محل 
حضور بهم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده ۱4 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز 
صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 2۰ قانون ثبت فقط تا سی 
روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی 

الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م/الف 99۱۱2
تاریخ انتشار: ۱۳99/۰4/۱۸

سپرست ثبت اسناد و امالک گناباد
سیدضیاءالدین مهدوی شهری

آگهی عدم انجام افراز پالک ثبتی ۳۳۱۳/۳۸ بخش ۱ سمنان
پیرو آگهی دعوت به افراز شماره ۱۳۵6-9۸/۰9/2۳ مندرج در روزنامه دنیای جوانان 
مبنی بر افراز پالک ثبتی ۳۳۱۳/۳۸ بخش ۱ سمنان چون شهرداری منطقه ۱ سمنان 
برابر نامه شماره 99/4/۱-۱۳/۸/۱4۸7 با تفکیک و افراز پالک اخیرالذکر موافقت ننموده 
است لذا بدینوسیله تصمیم این اداره مبنی بر عدم انجام افراز به خواهان آقای رمضانعلی 
مداح و کلیه مالکین مشاعی عبارتند از وراث مرحوم مهدی شفا شریعت پناهی و وراث 

مرحوم اخیر شریعت پناهی می باشند و اشخاصی که به هر نحو در پالک مزبور ذینفع 
می باشند ابالغ می گردد چنانچه نسبت به تصمیم مذکور اعتراض دارید می توانید از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض کتبی خود را به دادگاه صالحه سمنان 

تسلیم نمایید.م/الف ۳74
روانبخش قنبری

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان

پروانه  به کار کاردانی)شخص حقیقی(رشته موضوع  اشتغال  پروانه 
عمران اینجانب آزاد معروفی به شماره عضویت ۱22۳۰۰۰۰۰67 شماره 
پایه سوم  پروانه 2۱۳۳2  اشتغال ۱22۳۰۰۰۰۰42 شماره سریال  پروانه 
کردستان  پروانه  ۳۸2۱2727۸۳محل صدور  ملی  کد  شماره  به  نظارت 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است. مریوان

مفقودی - همدان
برگ سبز خودرو وانت پیکان مدل ۸۵ به شماره پالک 74۳ ص ۵6 
ایران 26 و شماره موتور ۱۱2۸۵۰۰2۵۵۰ و شماره شاسی ۱2۱692۳۱ 

بنام سعید نرگسی مفوقد گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودی
سند و برگ سبز

خودرو سواری سایپا۱۳۱
مدل ۱۳9۸

رنگ سفید روغنی
6۳۰676۳/m۱۳  : موتور

شاسی :  NAS4۱۱۱۰۰K۳۵۳2۵49        به نام مهدی کوشکی فرزند 
غالمحسین

 _ ای  نقره  رنگ  به   ۵ سی  سیتروئن  خودرو  سبز  برگ 
موتور  شماره  به   ،۳۱ ایران   ۸2 د   679 پالک  شماره  به  متالیک 
767۸۱9۳۱VF7RCRFJF و شماره شاسی LH4R۱۵۱4۸6۵

به نام بتول فالوندی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

نشست مشترک رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
مدیران بانک توسعه صادرات ایران با هدف ارتقای توان بانک در حمایت از 

صادرکنندگان و تولید صادراتی کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در این جلسه که 
دکتر پورابراهیمی و مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، هیات عامل و مدیران 
بانک توسعه صادرات ایران حضور داشتند، پیشنهادهایی برای افزایش توان 
بانک توسعه صادرات در تامین مالی صادرات و راهکارهای حمایتی این بانک 
در تحقق جهش تولید در کشور مطرح شد.از مهمترین پیشنهادهای مطرح 
شده در این جلسه افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران بود که در 
صورت موافقت مجلس شورای اسالمی، سهم بانک در تامین مالی صادرات 
به طرز قابل توجهی افزایش می یابد.در پیشنهادی دیگر بر ضرورت تفکیک 
قوانین و مقررات ناظر بر بانکهای توسعه ای و تجاری با توجه به نقش مهم 
بانکهای توسعه ای در توسعه اقتصادی کشور مباحثی مطرح شد. جزئیات 

دیگر جلسه در ادامه این خبر آمده است.
    راهکاری برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات 

بدون تزریق منابع جدید
به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، در این جلسه، دکتر علی صالح آبادی 
ضمن خیر مقدم به دکتر محمدرضا پورابراهیمی گفت: نظر به شرایط ارزی 
ویژه کشور و تاکید دولت بر اهمیت صادرات و ارزآوری از مسیر صادرات 
غیر نفتی، این جلسه با هدف تعامل و رایزنی با مقام قانون گذار برای بهبود 

عملکرد بانک توسعه صادرات و نیل به هدف جهش تولید، تشکیل شده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ضمن اشاره به اینکه ۸۳ درصد 
تسهیالت بانک توسعه صادرات ایران، ارزی و تنها ۱7 درصد ریالی است، 
گفت: بانک توسعه صادرات، بانکی دولتی، تخصصی و توسعه ای با ۳۸ شعبه 
در کل کشور، در بخش تجهیز منابع به دلیل رعایت نرخ ۱۵ درصد در سود 
سپرده و ارائه تسهیالت با نرخ ترجیحی امکان چندانی برای جذب سرمایه 
از طریق سپرده های مردمی ندارد و در این بخش متکی به سرمایه بانک، 
سپرده گذاری صندوق توسعه ملی، خطوط اعطایی از سوی بانک مرکزی و 

گردش مالی مشتریان در بانک است.
به  بیشتر  ارائه خدمات  در  بانک  توان  افزایش  منظور  به  افزود:  وی 
صندوق  شود،  می  پیشنهاد  محور،  صادرات  تولید  بخش  و  صادرکنندگان 
این صندوق، تحت عنوان  به  را  توسعه صادرات  بانک  بدهی  ملی،  توسعه 
افزایش سرمایه لحاظ کند؛ در صورت موافقت دولت، این افزایش سرمایه 
بدون تزریق منابع جدید بوده و با محدودیت های فعلی دولت در تخصیص 
منابع جدید سازگار خواهد بود و بانک می تواند پروژه های بیشتری را تامین 
مالی کرده و نقش حمایتی خود را در حوزه صادرات با توان بیشتری ایفا کند.
معافیت بانک توسعه صادرات از مالیات، به نوعی حمایت از 

صادرات است
صالح آبادی برگرداندن سود سهام دولت به بانک و معافیت از مالیات 
را نیز از دیگر مطالبات بانک توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: همانطور 

که گفته شد، ماهیت بانک توسعه صادرات به عنوان یک بانک توسعه ای 
باید با مالحظات ویژه از سوی قانونگذار بررسی شود؛ لذا انتظار می رود در 
موقعیتی که امکان افزایش سرمایه از سوی دولت وجود ندارد، بانک از پرداخت 
مالیات وسود سهام دولتی به دولت معاف شده و این منابع به عنوان افزایش 

سرمایه برای بانک تلقی گردد.
    مقررات بانکی ویژه بانک های توسعه ای تدوین شود

وی از دیگر چالش های بانک های توسعه ای را یکسان بودن قوانین 
و مقررات بانکی برای بانک های توسعه ای و بانک های تجاری دانست و 
گفت: این مساله باعث بروز مشکالتی در فعالیت بانک خصوصا در شرایط 
فعلی تحریم می شود و الزم است از سوی نهاد قانونگذار برای حل آن چاره 
افزارها بر  بانک توسعه صادرات سیستم ها و نرم  اندیشی شود؛ اصوال در 
مبنای بانکداری شرکتی طراحی شده و اجرای برخی مقررات از جمله اعطای 

وام های خرد مانند وام ازدواج، سیستم IT بانک را دچار اخالل می کند.
توسعه  بانک  شد:  یادآور  نشست  این  ادامه  در  آبادی  صالح  علی 
از محل صادرات غیر  ارزآوری  به  نیاز  صادرات در شرایط دشوار تحریم و 
نفتی نیازمند حمایت ویژه از سوی دولت است و یکی از موضوعاتی که می 
تواند در این شرایط، توان بانک را ارتقا دهد، پوشش ریسک نوسان نرخ ارز 

از سوی دولت است.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در این مدت، بانک توسعه 
صادرات با روش های تخصصی و مذاکرات متعدد، توانسته است روند واردات 

تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید را تسهیل کند.

    بانک توسعه صادرات در پی فرصت سازی جدید برای 
صادرات است

در ابتدای این جلسه دکتر ابوذر سروش، رئیس هیات مدیره این بانک 
گزارشی از عملکرد این تخصصی- توسعه ای در سه سال گذشته ارائه کرد.

وی گفت: فرصت  سازی برای فعاالن حوزه صادرات و حمایت از ایجاد 
اشتغال در داخل کشور از ماموریتهای اصلی بانک این بانک است.

رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران خاطرنشان کرد: این 
بانک در مواجهه با چالش های مربوط به حوزه بانکداری بین المللی به دلیل 
وجود تحریم های بین المللی، امکان جذب سرمایه  های خارجی، ایجاد روابط 
کارگزاری، اخذ رتبه اعتباری، دریافت خدمات از شرکت های بیمه ای بین 
المللی و ... محدودیت دارد که افزایش سرمایه بانک و تدوین مقررات حمایتی 
از بانکهای توسعه ای می تواند اختیارات و سرعت عمل این بانک را ارتقا دهد.

دکتر سروش با بیان گزارشی از فعالیت های این بانک در بخش حمایت 
از شرکتهای دانش بنیان صادراتی گفت: در سال گذشته 62درصد تسهیالت 
این بانک به شرکتهای دانش بنیان از منابع بانک توسعه صادرات و مابقی 

از منابع صندوق توسعه ملی بوده است.
سخنان دکتر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

اسالمی متعاقبا اعالم خواهد شد.

در جلسه دیدار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بانک توسعه صادرات صورت گرفت:

پیشنهادهای راهبردی به مجلس برای حمایت از صادرات
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تنها دوچرخه سوار پارالمپیکی ایران:
 وام گرفتم که دوچرخه استاندارد بخرم

و  قدیمی  دوچرخه اش  چون  گفت  ایران  پارالمپیکی  دوچرخه سوار  تنها 
غیراستاندارد بود برای تهیه دوچرخه مدرن جهت شرکت در مسابقات مجبور شد 

از بانک وام بگیرد.
مهدی محمدی، تنها دوچرخه سوار پارالمپیکی ایران درباره وضعیت تمرینات 
خود در شرایط کرونایی اظهار کرد: با وجود اینکه شرایط مناسبی از نظر ویروس 
کرونا در کشور وجود ندارد اما یک روز در میان در زنجان تمرین می کنم تا آمادگی 
بدنی خود را حفظ کنم. متأسفانه اوضاع اقتصادی به حدی خراب است که مجبورم 

سر کار بروم تا هزینه خود و دوچرخه ام را تأمین کنم.
وی گفت: چون دوچرخه ام قدیمی و برای هشت سال پیش بود دیگر جوابگوی 
تمرینات نبود و مجبور بودم دوچرخه استاندارد و مدرن در رشته تایم تریل انفرادی 
داشته باشم به همین خاطر مجبور شدم ۸۰ میلیون از بانک وام بگیرم و مقداری 
هم پول از بازی های پارآسیایی جاکارتا برایم مانده بود که توانستم یک دوچرخه به 

مبلغ 2۰۰ میلیون تومان تهیه کنم.
تنها دوچرخه سوار پارالمپیکی گفت: دوچرخه سواران حرفه ای هر سال دوچرخه 
خود را تعویض می کنند تا مشکلی برای حضور در مسابقات نداشته باشند اما من 
هفت سال است که با یک دوچرخه هم تمرین می کنم و هم در مسابقات شرکت 
می کنم و بارها به خاطر این مساله دچار پارگی آشیل پا شده ام به همین خاطر با 
هر سختی و زحمتی که بود توانستم یک دوچرخه جدید تهیه کنم تا فشار کمتری 

به من وارد شود.
او خاطر نشان کرد: برای اینکه بتوانیم در مسابقات نتیجه خوبی بگیریم باید از 
دوچرخه مدرن و استاندارد برخوردار شویم. متأسفانه در پی این مدت هیچ حمایتی 
پارالمپیک نشده ام و  نه کمیته ملی  از سوی فدراسیون جانبازان و معلوالن و  نه 
فدراسیون دوچرخه سواری نیز هر زمان مسابقه ای در پیش باشد از نظر تجهیزات 
من را حمایت می کند. مجبورم با هزینه شخصی تجهیزات خود را مدرن کنم تا در 

آینده با مشکل مواجه نشوم.
محمدی افزود: از 2۰۱۸ تا االن وزارت ورزش و جوانان جوایز مسابقات آسیایی 
و جهانی را پرداخت نکرده است و فقط برای بازی های پارآسیایی جاکارتا پاداش خود 
را دریافت کرده اند. من قبال هر روز تمرین می کردم اما به خاطر شرایط بد اقتصادی 

مجبور شدم سرکار بروم تا از عهده مخارج خود برآیم.
وی اظهار کرد:  دو سال پیش آشیل پایم پاره شد به فدراسیون پزشکی ورزشی 
مراجعه کردم و فدراسیون به من تأکید کرد تمام هزینه های عمل را پرداخت می کند 
اما متأسفانه چندین بار مراجعه کردم و به من پزشکان فدراسیون گفتند که عمل 
نکنی بهتر است اما چون شرایط مناسبی نداشتم در زنجان پای آسیب دیده خود 
را عمل کردم و ۱۵ میلیون پول عملم شد که از این مبلغ 9 میلیون فاکتور کردم 
و به فدراسیون پزشکی ورزشی دادم که تنها چهار میلیون بابت کمک هزینه عمل 
به من پرداخت کردند. متأسفانه از هیچ جا حمایت نمی شوم و باید تمام هزینه ها 

را برای آماده سازی خود جهت شرکت در بازی های پارالمپیک توکیو تأمین کنم.
تنها دوچرخه سوار پارالمپیکی در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت پایش 
بعد از عمل بهتر شده است یا خیر؟ گفت: االن شرایط خوبی دارم و مشکلی از نظر 
افتاد روند  تعویق  به  به ویژه چون مسابقات  ندارم  آسیب دیدگی آشیل پای خود 

آسیب دیدگی پایم رو به بهبودی است و دیگر مشکل خاصی ندارم.
بدون  را  تمرینات خود  امروز  به  تا  از زمان شیوع ویروس کرونا  وی گفت:  
نظارت مربی و هیچ گونه حمایتی در زنجان پیگیری می کنم و با وجود فشارهای 
اقتصادی تمرینات خود را قطع نکرده ام. تالشم بر این است که آمادگی خود را حفظ 
کنم تا بتوانم در مسابقات با آمادگی باال شرکت کنم. البته چون تا پایان 2۰2۰ هیچ 
مسابقه ای وجود ندارد تمریناتم به صورت عادی است و خود را زیاد خسته نمی کنم.

محمدی در پایان درباره عناوین خود گفت: در سال 2۰۱۸ در مسابقات قهرمانی 
آسیایی مالزی به مدال طال دست پیدا کردم و در همان سال در بازی های پارآسیایی 
جاکارتا در ماده پیست سوم شدم. در مسابقات قهرمانی آسیایی 2۰۱9 جاکارتا نیز 
دوم شدم و در قهرمانی آسیایی ازبکستان نیز در رشته جاده به مقام چهارم دست 
پیدا کردم. در مسابقات قهرمانی آسیایی کره نیز که در اوایل سال 2۰2۰ برگزار 

شد به مدال نقره دست یافتم.

محرومیت ۴ ساله دو کشتی گیر به دلیل دوپینگ
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، احکام 

۳ کشتی گیر را اعالم کرد. 
گیر  کشتی  سه  محرومیت  حکم 
مجاز  غیر  مواد  از  استفاده  دلیل  به 
دوپینگ  با  مبارزه  ملی  ستاد  توسط 

کشور صادر شد.
چهار  مدت  به  گیر  کشتی  دو 
سال و یک کشتی گیر بمدت 6 ماه از 
که  شدند  محروم  ورزشی  فعالیت های 
قطعی  آنها  از  نفر  دو  محرومیت  حکم 
شده است و یک نفر درخواست بررسی 
را  استیناف  شورای  در  پرونده  مجدد 

داشته است که حکم قطعی پس از برگزاری جلسه استیناف اعالم می شود.
بر این اساس مسعود نعمت چکانی بمدت چهار سال و سید محمد چوبچیان 
به دلیل استفاده از مواد غیر مجاز برای درمان و اعالم نکردن به پزشک، بمدت 

شش ماه محروم شدند.
گفتنی است که نمونه گیری انجام شده از بهروز هدایت در سال 2۰2۰ هم 
مثبت اعالم شده و حکم اولیه محرومیت چهار ساله برای وی صادر شده است  ولی 
نامبرده به این رای اعتراض داشته و درخواست بازنگری حکم را  به شورای استیناف 

ستاد ملی ارائه داده تا پرونده تخلف ایشان مجدد بررسی شود.
فدراسیون کشتی در راستای تحقق اهداف خود در مبارزه با معضل دوپینگ، 

نسبت به اعالم اسامی نفراتی که دست به این تخلف زده اند، اقدام می کند.

ورود قهرمان کشتی جهان به عرصه مربیگری
از  از خداحافظی  بعد  تقوی  مهدی 
دنیای قهرمانی حاال در ۳۳ سالگی می 
را  خود  مربیگری  تجربه  اولین  خواهد 

پشت سر بگذارد.
مهدی تقوی، دارنده دو مدال طالی 
کشتی آزاد جهان در سال های 2۰۰9 و 
غالمرضا  آمدن  کار  روی  با  که   2۰۱۱
بار  داشت  قصد   97 سال  در  محمدی 
دیگر دوبنده تیم ملی را برتن کند، بعد از 
مدتی قید کشتی گرفتن را برای همیشه 

زد و از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.
حاال در شرایطی که این کشتی گیر 

مازندرانی فقط ۳۳ سال دارد، می خواهد برای اولین بار به حوزه مربیگری ورود کند. 
با مذاکرات صورت گرفته، مهدی تقوی با یک تیم از استان مازندران در لیگ برتر 
کشتی سال 99 شرکت خواهد کرد.تیم سایپا خزر مازندران قصد دارد برای نخستین 
بار وارد لیگ برتر شود و مهدی تقوی را به عنوان سرمربی خود انتخاب کرده تا این 

قهرمان سابق خودش را وارد چالش جدیدی در کنار تشک کند.
با اینکه این روزها ثبت قرارداد کشتی گیران در سازمان لیگ کشتی در حال 
انجام است، همچنان وضعیت برگزاری لیگ کشتی مشخص نیست. اوج گرفتن 
دوباره کرونا، برگزاری این مسابقات را با تردیدهایی مواجه کرده، اما تیم ها فعال با 

جذب کشتی گیر آماده حضور در لیگ می شوند.
به نظر می رسد تقوی با استفاده از ظرفیت کشتی مازندران طی روزهای آینده 

قرارداد تعدادی از کشتی گیران مازندرانی را در سازمان لیگ ثبت کند.

لبخند ایبراهیموویچ به رونالدو پس از گل کردن پنالتی!
مهاجم میالن پس از باز کردن دروازه 

یوونتوس به ستاره پرتغالی خندید.
بامداد  میالن  ساکر،  بی  گزارش  به 
چهارشنبه درس بزرگی به یوونتوس داد و 
شکست 2 بر صفر را با پیروزی 4 بر 2 عوض 
کرد. ایبراهیموویچ یکی از گلزنان بود که پس 
از گل کردن ضربه پنالتی اش، به کریستیانو 

رونالدو خندید.  
دلیل رفتار مهاجم میالن این بود که 
لحظاتی پس از اعالم پنالتی، رونالدو به شزنی 
گفت که تو زالتان را می شناسی و می توانی 

ضربه اش را مهار کنی.
به دلیل نبود تماشاگر، ایبراهیموویچ صحبت های ستاره پرتغالی را شنید و به همین 

خاطر پس گلزنی به رونالدو نگاه کرد و خندید.

معرفی بهترین بازیکنان پسا کرونا توسط سایت بلیچرریپورت
بلیچرریپورت اقدام به معرفی بهترین 
بازیکنان فوتبال در اروپا بعد از شروع دوباره 

رقابت های این قاره کرد.
بعد از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
چند ماهه رقابت های فوتبال، این رقابت ها بار 

دیگر از سر گرفته شده است.
سایت بلیچرریپورت اقدام به معرفی 
از ازسرگیری  بهترین بازیکنان فوتبال بعد 
رده  در  که  است  کرده  فوتبال  رقابت های 
که  دارد  قرار  لواندوفسکی  روبرت  نخست 
جام  و  بوندسلیگا  در  قهرمانی  شد  موفق 

حذفی آلمان را به دست بیاورد. این مهاجم لهستانی در ۱۰ دیدار بعد از کرونا توانست 
۱2 گل به ثمر برساند. لیونل مسی کاپیتان بارسلونا با ۳ گل و 7 پاس گل در 7 دیدار 
در رده دوم و کوین دی بروین هافبک بلژیکی منچسترسیتی با 4 گل و یک پاس گل 

در 6 بازی در رده سوم است.
در این رده بندی کریستیانو رونالدو مهاجم یوونتوس که در 7 دیدار ۵ گل به ثمر 

رساند در رده دهم قرار دارد.
۱۵ بازیکن برتر پسا کرونا در فوتبال اروپا:

۱. روبرت لواندوفسکی )بایرن(
2. لیونل مسی )بارسلونا(

۳. کوین دی بروین )منچسترسیتی(
4. کریم بنزما )رئال مادرید(

۵. سرخیو راموس )رئال مادرید(
6. دیوید آالبا )بایرن(

7. برونو فرناندز )منچستر یونایتد(
۸. کای هاورتس )بایرلورکوزن(
9. توماس مولر )بایرن مونیخ(

۱۰. کریستیانو رونالدو )یوونتوس(
۱۱. پل پوگبا )منچستریونایتد(

۱2. پائولو دیباال )یوونتوس(
۱۳. جاشوا کیمیچ )بایرن(

۱4. آلفونسو دیویس )بایرن(
۱۵. مارکوس یورنته )اتلتیکومادرید(

هافبک اسپانیایی پاری سن ژرمن:
بارسلونا و رئال توان خرید نیمار و ام باپه را ندارند

هررا بازیکن پاری سن ژرمن احتمال 
انتقال ام باپه و نیمار به اللیگا در تابستان را 

بعید دانست.
پاری  اسپورت،  اسکای  گزارش  به 
حال  های  تیم  متمول ترین  از  ژرمن  سن 
حاضر فوتبال جهان است که در آن ستاره 
های بزرگی بازی می کنند. نیمار و ام باپه از 
بازیکنان گران قیمت فوتبال جهان هستند که 

در پاری سن ژرمن بازی می کنند.
بسیار  بازیکن  دو  این  فروش  رقم 

باالست و طبق آخرین آمار ام باپه گرانترین بازیکن حال حاضر فوتبال جهان است.
خبرهای زیادی درباره عالقه رئال مادرید به جذب ام باپه به گوش می رسد این 

درحالی است که بحث بازگشت نیمار به بارسلونا هم همچنان داغ است.
هررا هافبک اسپانیایی پاری سن ژرمن بر این باور است که در شرایط کنونی و با 
توجه به بحران مالی باشگاه ها به خاطر کرونا انتقال نیمار و ام باپه به اللیگا امکان ندارد.

او در گفت و گویی رادیویی گفت: در شرایط کنونی امکان انتقال نیمار و ام باپه 
وجود ندارد. هر دو بازیکن از حضور در پاری سن ژرمن خوشحال هستند اما در فوتبال 

هر احتمالی وجود دارد.
هررا ادامه داد: با وجود آنکه من کارشناس اقتصادی نیستم اما معتقدم که بارسلونا 
و رئال مادرید در شرایط کنونی توان پرداخت رقم فروش نیمار و ام باپه را ندارند و به 

همین خاطر حداقل یک فصل دیگر آنها باقی خواهند ماند.
او  درباره شانس نیمار برای کسب توپ طال گفت: به نظرم که نیمار جایگزین 

رونالدو و مسی برای کسب توپ طال خواهد بود.

سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک
لیورپول بهترین تیم و دی بروین بهترین بازیکن بودند

فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  مارتینس 
بلژیک از شاگرد خود به عنوان بهترین بازیکن 

لیگ برتر انگلیس یاد کرد.
به گزارش SID، فصل جاری لیگ برتر 
انگلیس با قهرمانی لیورپول رو به اتمام است 
ولی هنوز درباره انتخاب برترین بازیکن فصل 

تصمیم گرفته نشده است.
بلژیکی  هافبک  بروین،  دی  کوین 
منچسترسیتی یکی از خوب های این فصل 
بوده است و روبرتو مارتینس، سرمربی تیم 
ملی فوتبال بلژیک نیز از او به عنوان بهترین 

بازیکن فصل یاد کرد و گفت: من بازی های مربوط به دی بروین را تماشا می کنم. 
همچنین بازی سیتی مقابل لیورپول را تماشا کردم. بله! قرمزها بهترین تیم در فصل 
لیگ برتر بودند، آنها قهرمان شایسته ای هستند ولی در عین حال کوین دی بروین  
بهترین بازیکن لیگ بود.او در ادامه گفت: کوین قادر است در موقعیت های مختلف 
بازی کند. او با موقعیت های مختلف در این زمینه سازگار است. وقتی مسابقه بین 
سیتی و لیورپول را تماشا کردم برای من کاماًل واضح بود که از یک طرف بهترین تیم 

فصل را می بینیم و از طرف دیگر بهترین بازیکن.
این فوتبالیست 29 ساله در این فصل ۱۱ گل به ثمر رسانده و در ۳۱ بازی لیگ 
برتر ۱9 پاس گل داده است. لیورپول نیز چند هفته پیش از موعد قهرمان انگلیس شد.

اظهارات ساری پس از تحقیر برابر میالن؛
باید همه چیز را فراموش کنیم!

سرمربی یوونتوس پس از شکست سنگین تیمش مقابل میالن با رسانه ها صحبت 
کرد و درباره دلیل این اتفاق گفت.

به گزارش دیرکت تی وی اسپورتس، یوونتوس بامداد روز چهارشنبه برابر میالن 
قرار گرفت و در یک بازی عجیب پیروزی 2 بر صفر را با شکست 4 بر 2 عوض کرد. 

این نخستین شکست بانوی پیر پس از بازگشت سری آ ایتالیا بود.
مائوریتسیو ساری گفت: 6۰ دقیقه در یک سطح کامال عالی بازی کردیم و کامال 
کنترل بازی را در اختیار داشتیم اما ناگهان برای ۱۵ دقیقه خاموش شدیم. برای همه 

تیم ها چنین اتفاقی رخ می دهد. دوره سختی برای همه است.
سرمربی یوونتوس افزود: باید همه چیز را فراموش کنیم چون چند روز دیگر دوباره 
به میدان خواهیم رفت و نیازی نیست بازی امروز را بررسی کنیم. دالیل اصلی رخ 
دادن چنین اتفاق هایی قابل توضیح نیست و حتی نمی توان پاسخی برایش پیدا کرد.  
سرمربی ایتالیایی در پایان اظهار کرد: این شکست با باخت برابر ورونا و ناپولی کامال 
متفاوت است. دلیلش نمی تواند یکی باشد. در دفاع انگیزه تیم کاهش یافت چون قبال به 
تیم ها اجازه نمی دادیم حتی یک گل هم به ثمر برسانند. غایبان دلیل این افت نبودند.

در  پرسپولیس  سرمربی 
به سکوت  نهایت ترجیح داد 
خود در قبال اتفاقات حاشیه ای 
و  دهد  نشان  روشنی  واکنش  تیم  این 

پاسخ حواشی را داد.
به  توجه  با  محمدی  گل  یحیی 
مشکالت و حواشی شکل گرفته در این 
تیم به سیم آخر زد و گالیه های خود را 
بابت وضعیت شکل گرفته مطرح کرده 
درخواست  به  مربوط  شایعات  از  است. 
حضور  تا  حسینی  سیدجالل  جدایی 
کریم باقری در تیم ملی و البته موضوع 
مربوط به اختالف مدیریتی این باشگاه 
که به زعم او می تواند باعث فروپاشی 
تیم قهرمان شود. در ادامه این گفتگو 

را می توانید بخوانید.
** شرایط تیم بعد از تعطیلی به 
چه شکل است. دو پیروزی مناسب در 
آوردید و  به دست  دوباره  راه قهرمانی 
البته در نیمه اول دیدار با شاهین بازی 

پرانتقادی داشتید.
خیلی  جدولی  نظر  از  ما  شرایط 
را  با اختالف صدر جدول  خوب است. 
در اختیار داریم و با اینکه 6-۵ بازیکن 
را در اختیار نداریم اما یک قالب خوب 
تعریف کردیم که هر کدام از بچه های 
جوان و باتجربه وقتی در این قالب قرار 
می گیرند می توانند توانایی خود را نشان 
دهند. با غیبت 6-۵ بازیکن هم دیگر 
آشنا  تیم  در  خود  وظایف  به  بازیکنان 
هستند و هر کس که در تیم قرار می 
گیرد به خوبی کار را دنبال می کند. تیم 
ما بردن را بلد است. آنها 4 سال است که 
در مسیر قهرمانی هستند و شخصیت و 
فرهنگ برد در آنها نهادینه شده و کمک 
کرد. انگیزه بازیکنان و خواست آنها در 
زدنی  مثال  موفقیت  برای  تالش  کنار 
برد  دلیل  ترین  اصلی  ها  بچه  و  است 
و موفقیت هستند و بابت این موضوع 

خوشحال هستم.
در  امتیازی   ۱2 اختالف  با   **
باید  پایان فصل  به  فاصله هفت هفته 

سند قهرمانی پرسپولیس زده شود؟
روی کاغذ بخواهیم حساب و کتاب 
فوتبال  اما  باشیم  قهرمان  شاید  کنیم 
است و زیر و روی آن مشخص نیست. 
همیشه اتفاقات غیرقابل پیش بینی زیاد 
افتاده است. اینکه اولین شانس قهرمانی 
هستیم شکی نیست و همه به آن اعتقاد 
دارند. اما تا زمانی که امتیازات الزم را 
کسب نکنیم و جام را باالی سر نبردیم 
باید  بدهیم.  دست  از  را  تمرکز  نباید 
حاضر  مسابقات  و  تمرین  در  پرتالش 

شویم و به دنبال این هدف باشیم.
درباره  شما  از  اصلی  سوال   **
پیتان  کا ست.  ا حسینی  سیدجالل 
انواع  متن  در  روزها  این  پرسپولیس 
اینکه  و  دارد  قرار  شایعات  و  حواشی 
در  جایی  شاید  و  شده  نشین  نیمکت 
ترکیب فصل بعد نداشته باشد. خودتان 

در اینباره توضیح می دهید.
اوال اینکه سیدجالل چند هفته ای 
مصدوم بود و از شرایط دور بود. االن هم 
دو بازی بیشتر نکردیم. قبل از کرونا او 
در تیم بازی می کرد و مشکلی هم نبود. 
من تعجب می کنم و متاسف هستم از 
آدم هایی که دنبال حاشیه در تیم ما می 
گردند. متاسفانه بیشتر این افراد خودی 
نمی  خوریم.  می  ضربه  ما  و  هستند 
دانم چرا این شایعات را شکل می دهند. 
زحمت  تیم  برای  سال  چندین  سید 
کشیده و امسال هم در تمرین خوب و 
باانگیزه کار می کند و به نظرم ستون 
تیم است. بعنوان کاپیتان تیم می توان 
کامال روی او حساب کرد و بازیکنان را 

باانگیزه حفظ می کند و مشکل گشای 
مسائل است. در تیم و زمین می جنگد 
اینکه  هستم.  راضی  او  از  واقعا  من  و 
بعد از گذشت دو بازی این حرف ها و 
شایعات شکل بگیرد واقعا جای تعجب 
باید  دانم چه  نمی  دارد.  تاسف  البته  و 
بگویم اما از هواداران می خواهم گوش 
به این حرف ها ندهند و تمام این حرف 
برخی  و مریض  منفی  افکار  زاییده  ها 
حتی  و  ماست  عزیز  سید  است.  افراد 
آینده  فصل  بخواهد  هم  خودش  اگر 
می  را  جلویش  خودم  کند  خداحافظی 
گیرم و اجازه این کار را به او نمی دهم. 
او بازیکن تاثیرگذار ما از نظر روحی و 

فنی است.
** در مورد کریم باقری هم این 
حواشی کادرفنی شما را سیبل قرار داده 
بود. ابتدا گفته شد او را نمی خواهید و 
بعد هم گفتند اجازه حضور در لب خط و 

کارهای فنی به او نمی دهید و ...
چون نمی توانند در تیم ما حاشیه 
درست کنند این حرف ها را می زنند. تیم 
ما یکدل و یکدستی است و خودم هر جا 
بودم اجازه نمی دهم و نمی دادم حاشیه 
در تیم و اعضای فنی باشد و بعضی االن 
دنبال این هستند حاشیه شکل دهند. تیم 
ما چون در مسیر خوبی قرار گرفته سنگ 
اندازی می کنند و حرف ها و شایعاتی 
ایجاد می کنند تا در تیم حاشیه ایجاد 
کنند. در مورد کریم باقری هم ابتدا اجازه 
فوتبال  فدراسیون  از  را  بدهید گالیه ام 
با مربی ای که  بگویم؛ در هر صورت 
تحت قرارداد حرفه ای با باشگاه ماست 
و علنا جلسه بگذارند و درباره تیم ملی 
صحبت کنند خیلی غیرحرفه ای است. 
از فدراسیون گله دارم. کریم با ما قرارداد 
دارد و سال بعد هم قرارداد دارد و علنا 
جلسه می گذارد برای تیم ملی صحبت 
کار  یک  نبود.  درست  اصال  کند  می 
اشتباه و غیرحرفه ای بود. نوع برخوردی 
با تیم ما داشت برخورد  که فدراسیون 
غیرحرفه ای بود و گله مند هستم و اگر 
جلسه هم می خواستند داشته باشند باید 
به شکلی بود که علنی نباشد و موجب 
این مسائل و حرف ها شود. مساله دیگر 
با باشگاه قرارداد دارد  اینکه کریم  هم 
و اگر بمانم مطمئن باشید هم کریم و 
تا  ماند.  تیم خواهند  در  هم سیدجالل 
مگر  باشم  داشته  را  قدرتش  که  جایی 
برای  قطعی  تصمیم  خودشان  اینکه 
جدایی گرفته باشند اما تا وقتی باشم از 
تمام توانم برای اینکه این دو در کنار 
ما حاضر باشند استفاده خواهم کرد. از 
کنم  می  خواهش  هم  هواداران  همه 
نکنند و  این حواشی و مسائل فکر  به 
به تنها چیزی که خودم فکر می کنم 

از هواداران می  و  است  ماشین سازی 
خواهم دعای خیرشان تا االن پشت سر 
ما بوده و از این ببعد هم به ما انرژی 

مثبت بدهند.
به  شما  می شود  گفته  اینکه   **
عنوان  به  تا  کردید  توصیه  سیدجالل 
یابد  حضور  شما  کنار  در  مربی  کمک 

چقدر صحت دارد؟
صحبت  سیدجالل  با  من  اینکه 
کنم بعد چطور این حرف باید به بیرون 
درز پیدا کند و چطور فهمیدند؟ مگر می 
شود من با سیدجالل صحبت کردم و 
دار  خنده  چیزهای  این  فهمیدند.  همه 
اگر  گفتم  سیدجالل  مورد  در  است. 
قدمش  باشد  داشته  کردن  بازی  قصد 
او حمایت می  از  و  روی چشم ماست 
کنیم. اولین بازیکنی که برای سال بعد 
کرد سیدجالل  خواهیم  او همکاری  با 

حسینی خواهد بود.
** در مورد لیگ و شرایط تعطیلی 
توضیح  هم  گرفته  شکل  که  دوباره 

می دهید.
منفی  آنها  تست  جواب  امیدوارم 
جامعه  سالمتی  ما  همه  اولویت  شود. 
فوتبالیست  خصوصا  و  است  مردم  و 
ها. متاسفانه یک عده می گویند مقصر 
اصال  که  است  باشگاه  فالن  و  فالنی 
کرونا  نبود  فوتبال  اگر  نیست.  درست 
نبود؟ هیچ کدام از فوتبالیست ها کرونا 
نمی گرفتند؟ کما اینکه دیدیم قبل از 
شروع تمرینات هم خیلی از فوتبالیست 
فوتبال  محیط  بودند.  گرفته  کرونا  ها 
دیگر  جاهای  خیلی  از  تر  پاک  خیلی 
است و فکر می کنم یک سری بازیکن 
و حتی مربیان می بینم که اصال پروتکل 
بهداشتی را رعایت نمی کنند و این ویروس 
هم اصال شوخی ندارد و اگر رعایت نکنید 
خیلی راحت مبتال می شوید. باید پروتکل 
ها توسط باشگاه ها، مربیان و بازیکنان 
رعایت شود. از اینکه کسی کرونا بگیرد 
همه  امیدوارم  و  شویم  نمی  خوشحال 
زودتر خوب شوند. خوشبختانه کرونا هم 
اکنون مثل سابق نیست که به آی سی یو 
و ... مراجعه کنند و عالئم کم شده و برای 

همه آرزوی سالمتی دارم.
عضو  اظهارنظر  در خصوص   **
هیات مدیره استقالل که از جام اسنپی و 
... صحبت کرده بود هم صحبتی دارید؟

این صحبت ها واقعا اینکه بخواهد 
از دهن عضو شورای شهر زده شود واقعا 
چیپ است. برای ایشان واقعا متاسفم. 
را  این حرف  وقتی عضو شورای شهر 
بزنند وای به حال بقیه. ایشان صحبتی 
باید  چطور  دانم  نمی  اصال  که  کردند 
بحث کنیم. حرفی زدند که در شان و 
مقام شورای شهر نیست و از مسووالن 

و اعضای شورای شهر انتظار دیگری می 
رود و آنها نماینده مردم هستند و این 
صحبت ها در مقام او نیست. امیدوارم 
بابت صحبت هایش عذرخواهی کند و 
اینصورت جایگاهی که حضور  در غیر 

دارد را زیر سوال می برد.
اخیر مشکالت  ** طی روزهای 
مالی و گالیه هایی نیز در بین بازیکنان 
پست  انتشار  با  که  داشته  وجود  شما 
هایی آن را نشان دادند. در اینباره هم 

توضیح می دهید.
بازیکنان ما خیلی زحمت می کشند 
و با انگیزه تمرین می کنند. یک سری 
در  را  خود  نگرانی  و  دارند  مشکالت 
اینستاگرام اعالم کردند. در جهت رفع 
بزرگی  های  قدم  باید  مشکالت  این 
برداشته شود. بازیکنان با تمام جان خود 
زحمت می کشند و اینکه حق و حقوق 
شان دیر داده شود به تیم ضربه بزرگی 
می زند. تا االن مشکالت را با همراهی 
آقای پیروانی مدیریت کردیم تا کار به 
جای باریک کشیده نشود. آقای رسول 
پناه طی چند هفته اخیر سری به بچه 
واقعا  نشدند که  آنها  پیگیر  و  نزدند  ها 
جای گالیه دارد. قرار بود پاداش بدهند 
اما بحث من این است که لیست پاداش 
قبل از اینکه دست خودم و آقای پیروانی 
برسد در رسانه ها منتشر می شود. اصال 
این  که  نیست  باشگاه  این  شان  در 
اتفاقات بیفتد و اسناد باشگاه منتشر شود. 
آقای رسول پناه باید برخورد قاطعی در 
این خصوص داشته باشد. از این اتفاقی 
که افتاد همه ناراحت هستیم و احساس 
افتد  می  اتفاقاتی  باشگاه  در  کنیم  می 
که باعث سلب اعتماد و اطمینان ما از 

آنها می شود.
** چقدر این موضوع به اعضای 
هیات مدیره و مشکالتی که با یکدیگر 

دارند مرتبط است؟ 
ماه  چند  از  بعد  چرا  دانم  نمی 
اعضای هیات مدیره معرفی نمی شوند 
و در شان باشگاه نیست که هیات مدیره 
نفر  نفر تشکیل شوند و آن سه  با سه 
هم با یکدیگر اختالفاتی دارند که این 
دیگر  بین  کرده  پیدا  شیوع  اختالفات 
نباشد  قوی  مدیریت  اگر  کارمندان! 
مطمئنا به چالش بزرگی خواهیم خورد 
و امیدوارم به این مسائل ورود کنند و 
آن را دست کم نگیرند. تیم نتیجه می 
گیرد دلیل نمی شود که چارت سازمانی 
چرا  دانم  نمی  باشد.  ناقص  باشگاه 
این مسائل وجود دارد و چرا دو عضو 
نمی  اضافه  باشگاه  به  قوی  اقتصادی 
به  را  تیم  تا مشکالت حل شود.  شود 
می  که  چیزی  و  کردند  رها  خدا  امان 
گویند این است که تیم نتیجه می گیرد 
و به این دلیل کار اساسی صورت نمی 
تیم،  این  داشتن  نگه  مسلما  اما  گیرد. 
با  آینده  فصل  برای  کادر  و  بازیکنان 
این شرایط سخت می شود. اگر خودم 
ببینم شرایط به این شکل ادامه می یابد 
خوشایند  که  بگیرم  تصمیمی  شاید 
گفتم که  نباشد.  باشگاه  و  برای خودم 
باشیم.  هواداران  پاسخگوی  باید  ما 
هواداران اولین کسی که می بینند اول 
این  به  با توجه  باشگاه است.  سرمربی 
مدیریتی و  نظر  از  همه مشکالتی که 
مالی دارد من چطور می توانم جوابگوی 
بازیکنان و هواداران باشیم. گفتن ندارد 
اما تا چه زمانی به همراه آقای پیروانی 
می توانیم به بازیکنان پول قرض بدهیم 
یا مانع اعتصاب آنها شویم و این در شان 
این  اگر  اما  نیست.  پرسپولیس  باشگاه 
مشکالت بخواهد ادامه داشته باشد من 
یکی از همین االن می گویم که نیستم!

سید جالل ستون تیم است؛

گل محمدی: مشکالت ادامه پیدا کند، من دیگر نیستم!

تیم فوتبال پرسپولیس در صورت 
بازی  هفت  در  برد  چهار  به  رسیدن 
برد  بیشترین  رکورد  می تواند  باقیمانده 

در یک فصل را به دست خواهد آورد.
تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی 
شاهین  مقابل  سوم  و  بیست  هفته  در 
خود  بردهای  تعداد  بوشهر  شهرداری 
را به عدد ۱7 رساند و با ۵۳ امتیاز در 
مستحکم تر  را  خود  جای  جدول  صدر 
کرد. سرخپوشان تهرانی با نزدیک ترین 
تعقیب کننده خود ۱2 امتیاز فاصله دارند 
و تنها هفت هفته تا پایان مسابقات باقی 

مانده است.
کار  ینجای  ا به  تا  پرسپولیس 
این  بازی های  درصد   7۳ در  توانسته 
فصل خود به برتری برسد و در صورتی 
به  باقیمانده  هفته  هفت  در  بتواند  که 
به  می تواند  کند  پیدا  دست  برد  چهار 
یک  در  ممکن  برد  بیشترین  تنهایی 
فصل را در تاریخ لیگ برتر به تنهایی 
از آن خود کند. پیش از این پرسپولیِس 
لیگ شانزدهم توانست با ثبت 2۰ برد 
به همراه برانکو ایوانکوویج و کسب 66 
امتیاز مقام قهرمانی را به دست بیاورد.

حاال یحیی و شاگردانش در آستانه 
یک تاریخ سازی هستند. آنها می توانند 
با به دست آوردن چهار برد، رکورد تیم 
برانکو را بشکنند و در صدر جدول قرار 
بخش  گل محمدی  که  البته  بگیرند. 
را  احتمالی  موفقیت  این  از  زیادی 

مدیون گابریل کالدرون است. سرمربی 
توانست  تهرانی  سرخپوشان  آرژانتینی 
و  بیاورد  به دست  را  متعددی  بردهای 
حاال این فرصت نصیب کاپیتان سابق 
سرخپوشان شده تا ماموریت گابریل را 

به اتمام برساند.
پرسپولیس در هفت هفته باقیمانده 
ماشین سازی،  تیم های  مصاف  به  باید 
نساجی،  مسجدسلیمان،  نفت  فوالد، 
ذوب آهن، گل گهر و سایپا برود. به نظر 
رقبای  روز  و  به حال  توجه  با  می رسد 
پرسپولیس، این تیم کار چندان دشواری 
برای رسیدن به این تعداد برد و قهرمانی 

در لیگ نوزدهم نداشته باشد.

** پاداش پرسپولیسی ها سرانجام 
واریز شد

لیس  پرسپو ن  یکنا ز با ش  ا د پا
گذشته  روز  ظهر  اخیر،  برد   ۱۰ بابت 
سرخپوشان  حساب  به  )چهارشنبه( 

واریز شد.
باشگاه  اخیر  چالش های  از  یکی 
بازیکنان  پاداش  پرداخت  پرسپولیس 
خوب  نتایج  خاطر  به  تیم  اعضای  و 
بدست آمده در لیگ برتر بود. بازیکنان 
در راستای دریافت پاداش های خود در 
با  را  متعددی  جلسات  اخیر  وقت  چند 
خواهان  و  کرده  برگزار  تیم  مسووالن 

دریافت این پاداش ها شدند.

گذشته  روز  رسول پناه  مهدی 
کرد  اعالم  خبرنگاران  با  گفت وگو  در 
بازیکنان  حساب  به  پاداش ها  این  که 
ظهر  اتفاق  این  اما  است  شده  واریز 
روز چهارشنبه رخ داد و پول به حساب 

بازیکنان واریز شد.
طبق  که  بود  این  جالب  نکته 
قرارداد به بازیکنان خارجی باید به دالر 
پاداش می گرفتند اما مسووالن باشگاه 
ریال  به  هم  خارجی  بازیکنان  برای 

پاداش پرداخت کردند.
پیروزی   ۱۰ برای  پاداش ها  این 
اخیر سرخپوشان بود که به حساب آنها 

واریز گردید.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پرسپولیس در آستانه تاریخ سازی؛

چهار برد تا ثبت رکوردی جدید
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تصویری دیده نشده از زنده یاد مهدی آذر یزدی و  پیام شمس الدینی نویسنده 
»کتاب پیر قصه گو« اختصاصی دنیای جوانان

که نخفتیم شب و 
شمع به افسانه بسوخت

حافظ

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت
جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع
دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت

آشنایی نه غریب است که دلسوز من است
چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت

خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد
خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت

چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست
همچو الله جگرم بی می و خمخانه بسوخت

ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم
خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت

ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی
که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت

آثار  که  نوجوان  و  کودک  نویسنده  کرمانی  مرادی  هوشنگ 
او در کمیته حافظه ملی ایران نیز به ثبت رسیده است؛ نسبت به 
اهمیت شیرین نویسی داستان درباره کودک در حوزه ادبیات کودک 

و نوجوان تاکید کرد.
وی به مناسبت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان به تشریح 
شیرین نویسی داستان برای کودکان و نوجوانان اشاره کرد و با تشویق 
خانواده ها برای خواندن کتاب برای کودکان در ایام کرونا گفت: مسلمًا 
در ایام کرونا مطالعه کتاب به خصوص کتاب های ادبیات کودک و 

نوجوان از بیرون رفتن بسیار مفیدتر است.
مرادی کرمانی درباره شیرین نویسی ادبیات به خصوص در حوزه 
کودک و نوجوان به مصادیق و آثار نویسندگانی چون زنده یاد محمد 
ابراهیم باستانی پاریزی اشاره کرد و گفت: بنده همیشه گفته ام که 
تاریخ،  ادبیات در حوزه  با شیرین نویسی  پاریزی  باستانی  یاد  زنده 
اینکه  ببرد، کما  خانه ها  به  دانشگاه  و  مدارس  از  را  تاریخ  توانست 
برخی ها عنوان کنند که این نویسنده کرمانی در کتاب های تاریخ 
خود بیشتر به سبک رمان قلم زده، اما مهم این است که تاریخ را به 

شیرینی بیان کرده است.
شیرین  زمینه  در  گفت:  مجید«  »قصه های  کتاب  نویسنده 

نویسی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان نیز باید فرد نویسنده شرایط 
اجتماعی و جغرافیایی را زندگی و تجربه کرده باشد یعنی اینگونه 
نیست که شیرین نویسی براساس یک نوع تکنیک و فرمول خاصی 

صورت گیرد، بلکه به شرایط زندگی فرد نویسنده نیز بستگی دارد.
در  فردی  جنگ  دوران  در  مثال  عنوان  به  داد:  توضیح  وی 
او،  از مرگ  نازی یک سمفونی نوشت و پس  آلمان  اردوگاه های 
موسیقیدان های دیگر نمی توانستند آن سمفونی را اجرا کنند. چراکه 
افراد دیگر شرایط اردوگاه زندان را درک نکرده بودند و نمی توانستند 
نویسنده در نوع  بنابراین شرایط زندگی  اجرا کنند.  را  آن سمفونی 
نوجوان  و  کودک  حوزه  در  خصوص  به  او  نویسی  شیرین  و  قلم 

اهمیت بسیار دارد.
نوشتن  در  که  مطلب  این  به  اشاره  با  کرمانی  مرادی 
نویسی،  شیرین  عنصر  نوجوان  و  کودک  برای  خود  داستان های 
مفید و سرگرم کننده و شادی بخش بودن را درنظر گرفته است 
سعی  همواره  نوجوانان  و  کودکان  برای  کتاب  نگارش  در  گفت: 
رعایت  شادی  عنصر  گرفتن  نظر  در  با  را  نویسی  شیرین  کرده ام 
کنم که می توان به داستان هایی چون »قصه های مجید«، »خمره« 

و »مربای شیرین« اشاره کرد.

شیرین نویسی در ادبیات کودکان و نوجوانان اهمیت دارد

دغدغه های  از  یکی  »ویترین« 
جدی کتاب کودک در تمام این سال ها 
بوده است. از آنجا که بیشتر کتاب هایی 
که برای این گروه سنی منتشر می شود، عطف 
نمایش  برای  بیشتری  فضای  نیازمند  ندارند، 
هستند. فضایی که کتاب، خودنمایی و مخاطب 
اصلی خود را تشویق کند تا آن را در دست بگیرد 

و ورق بزند و بخواند.
و  اوضاع  این  در  ناشران  چنددرصد  اما 
را  فضایی  چنین  می توانند  اقتصادی  احوال 
ناشران  آیا  دهند؟  اختصاص  کودک  کتاب  به 
برمی آیند؟  کاری  چنین  عهده  از  خصوصی 
و  آموزش  عمومی،  کتابخانه های  نهاد  سهم 
این  در  بزرگ  ناشران  و  شهرداری ها  پرورش، 

میانه کدام است؟
بزرگداشت  و  کودک  ادبیات  ملی  روز 
خوب  »قصه های  نویسنده  آذریزدی،  مهدی 
این  تا  به  شد  بهانه ای  خوب«  بچه های  برای 
کتاب های  برای  ویترین  کمبود  یعنی  موضوع، 

کودک پزداخته شود.
نادره رضایی، مدیرعامل انتشارات علمی و 
فرهنگی به اهمیت توجه به کودکان و نشر کتاب 
برای آنان اشاره و بیان می کند: هنوز هم کتاب، 
ارزش و جایگاه خاص خود را دارد و بر ذهن و 
روان کودکان تاثیر می گذارد؛ به همین خاطر ما 
در »پرنده آبی« واحد کودک و نوجوان انتشارات 
علمی و فرهنگی بر آن شده ایم تا بیشتر از قبل به 
تولید و انتشار کتاب خوب برای بچه ها بپردازیم.

مشکالت  از  یکی  را  ویترین  کمبود  وی 
عمده کتاب کودک می داند و معتقد است: از آنجا 
که تعداد زیادی از کتاب های کودک، کم ورق 
هستند و عطف ندارند الزم است فضای بزرگی 
در اختیار این کتاب ها قرار بگیرد تا بچه ها بتوانند 
به آنجا  بروند و کتاب های مختلف را در دست 
یا  بین شان، یک  از  بعد  و  بزنند  ورق  و  بگیرند 
چند جلد را انتخاب کنند. خوشبختانه انتشارات 
به  را  فروشگاه خود  بهترین  فرهنگی،  و  علمی 

کتاب کودک اختصاص داده است.
رضایی در پاسخ به این که ناشران خصوصی 
تا چه اندازه می توانند به تجهیز فضاهای بزرگ 
برای کتاب کودک بپردازند، می گوید: انتشارات 
علمی و فرهنگی یک نشر دولتی و زیرمجموعه 
همین دلیل  به  است،  اجتماعی  تامین  سازمان 
توانسته این فضا را در اختیار بچه ها بگذارد تا هم 
کتاب بخوانند هم بازی کنند اما طبیعی است که 

ناشران خصوصی در این شرایط اقتصادی از عهده 
این کار برنمی آیند و بهتر است نهادهای دولتی به 

کمک بدنه نحیف نشور بیایند.
در  فرهنگی  و  علمی  انتشارات  مدیرعامل 
ادامه، هم افزایی میان ناشران را ضروری می داند 
و بر این باور است در این شرایط کرونا و اوضاع و 
احوال اقتصادی بهتر است ناشران و واحداهای 
دولتی و خصوصی، دست در دست هم بگذارند 
و به هم افزایی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه 
آماده  فرهنگی  و  علمی  انتشارات  بیندیشند؛ 
با همه ناشران خوب خصوصی است  همکاری 
که به فضایی برای اجرای برنامه های خود و یا 

ارائه کتاب های خوب شان دارند.
انتشارات  برنامه های  به  اشاره  با  رضایی 
ادبیات  ملی  روز  با  همزمان  فرهنگی  و  علمی 
ما  می گوید:  اجتماعی  تامین  هفته  و  کودک 
اختیار  در  تا  کرده ایم  آماده  را  کتابی  بسته های 
زبان  چراکه  ریم  بگذا فغانستانی  ا بچه های 
فارسی، گستره بزرگ تری را دربرمی گیرد و تنها 
با  این همزمان  به جز  ندارد؛  تعلق  ایرانی ها  به 
هفته تامین اجتماعی بسته های دیگری را برای 
ارسال  درمانی  کادر  و  تهران  بیمارستان های 
می کنیم تا بدانند قدردانشان هستیم و در کنارشان 

می کوشیم تا بر کرونا چیره شویم.
محمد طوسی مدیر نشر سازوکار هم کمبود 

ویترین را یکی از مشکالت عمده کتاب کودک 
می داند و می گوید: بیشتر کتاب های کودک، کم 
ورق هستند و عطف ندارند اگر هم داشته باشند، 
نیست  چندان جذاب  عطف،  طریق  از  ارائه شان 
بنابراین الزم است فروشگاه ها و فضاهای بزرگی 
وجود داشته باشند تا روی جلد کتاب های کودک 
را به نمایش بگذارند و بچه ها را به کتاب خواندن 
تشویق کنند اما مگر چند درصد ناشران می توانند 
چنین امکانی را در اختیار مخاطب خود بگذارند؟

ماه  فرهنگی »دنیای  مدیرعامل مجموعه 
پیشونی« به لزوم داشتن کاربری فرهنگی برای 
فروشگاه های کتاب کودک اشاره و بیان می کند: 
فضاهایی که کاربری تجاری ندارند مثل بخش 
کتاب ها  شهر  یا  کتاب  باغ  نوجوان  و  کودک 
می توانند به ارائه آثار منتشر شده بر اساس جلد )و 
نه عطف( بپردازند اما فضاهایی که کاربری شان، 
تجاری است مثل همه کتابفروشی های خیابان 
فروشگاه  از  عمده ای  بخش  نمی توانند  انقالب 
خود را به کتاب کودک اختصاص دهند آن هم 

در این اوضاع و احوال اقتصادی.
کتاب  بزرگ  فروشگاه های  وجود  طوسی 
کودک را ضروری می داند و معتقد است: کودکان 
امروز که نسل آینده این مملکت را می سازند، با 
وجود تبلت و اینترنت و گوشی هوشمند، رغبت 
این مدعا  گواه  دارند؛  خواندن  کتاب  به  زیادی 

هرسال  که  است  گسترده ای  استقبال  هم 
همزمان با نمایشگاه کتاب از سالن های کودک 
و نوجوان می شود. بنابراین این برعهده ناشران 
و نویسندگان است که برایشان کتاب های خوب 
بنویسند و منتشر کنند؛ همان طور که نهادهای 
فرهنگی هم وظیفه دارند بسترهای الزم برای 
را  کتاب  به  بچه ها  آسان تر  و  بیشتر  دسترسی 

فراهم کنند.
این ناشر کودک و نوجوان با اشاره به لزوم 
کتاب  از  دولتی  نهادهای  و  سازمان ها  حمایت 
شهر  و  کتاب  باغ  می گوید:  نوجوان  و  کودک 
راه اندازی  مختلف  شهرهای  در  که  کتاب هایی 
شده اند وابسته به شهرداری هستند و زیر نظر یک 
نهاد عمومی اداره می شوند. اصال چه اشکالی دارد 
اگر سازمان های مرتبط فرهنگی دست به دست 
هم بدهند و کمبود ویترین کتاب کودک را جبران 
کنند چراکه این کار به یک عزم ملی نیاز دارد.

طوسی به لزوم تجهیز کتابخانه ها اشاره و 
بیان می کند: آموزش و پرورش، کانون پرورش 
فکری، نهاد کتابخانه های عمومی و شهرداری ها 
می توانند از کتابفروشی های محلی در شهرهای 
مختلف کتاب بخرند. با این کار هم کتابخانه های 
خود را با کتاب های تازه تجهیز می کنند هم به 
محلی  کوچک  کتابفروشی های  کار  و  کسب 
میان  ارتباطی  حلقه  نباید  ما  می بخشند.  رونق 

چرخه  به  و  کنیم  حذف  را  کتابفروش  و  ناشر 
از  بسیاری  مثال،  برای  بزنیم.  آسیب  توزیع 
و  بودند  به کتاب درسی دلخوش  کتابفروش ها 
از فروش آن حساب  اندک حاصل  روی درآمد 
کرده بودند؛ آموزش و پرورش آمد و کتاب درسی 
را به انحصار خود درآورد و عمال کتابفروشی ها 
را به نوشت افزارفروشی تبدیل کرد. بهتر است 
از  نیشابور  در  کتابخانه  یک  مثال  تجهیز  برای 
شهر  همان  سطح  در  موجود  کتابفروشی های 
هر  محلی  کارهای  و  وگرنه کسب  ببریم  بهره 

روز کوچک و کوچک تر می شوند.
خصوصی  بخش  از  دولتی  ناشران   *

حمایت کنند
نویسنده  و  شاعر  لزرغالمی  حدیث  اما 
افزایش  ضرورت  درباره  هم  نوجوان  و  کودک 
ویترین برای کتاب کودک می گوید: باید فضاهای 
ناشران  اختیار  در  مختلف  شهرهای  در  بزرگی 
بپردازند  خود  کتاب های  ارائه  به  تا  بگیرد  قرار 
از سوی دیگر، فروشگاه های بزرگ می تواند به 
پاتوقی برای شاعران و نویسندگان تبدیل شود 
تا بچه ها بتوانند با نویسنده یا شاعر محبوب خود 
گفتگو کنند و کتاب های دلخواهشان را ورق بزنند 

و تصویرها را ببینند.
نویسنده  قصه تصویری»می تونم امشب یه 
جای خواب داشته باشم« به ضرورت ارتباط میان 
ناشران دولتی و خصوصی اشاره و بیان می کند: 
خوب است بخش دولتی از امکانات خود استفاده 
کند و برای بخش خصوصی ویترین بسازد چراکه 
دولتی ها توان مالی الزم برای این کار را دارند 
و ناشران خصوصی هم دغدغه برگشت سرمایه 
و ترکیب این دو و کنار هم قرار گرفتن شان به 

کتاب کودک کمک می کند.
بر  عالوه  که  است  باور  براین  لزرغالمی 
و  عمومی  کتابخانه های  نهاد  و  شهرداری ها 
دیگر نهادهای فرهنگی، خود ناشران دولتی هم 
می توانند نقش حمایتی داشته باشند. برای مثال، 
یکی از مهم ترین کارهای کانون پرورش فکری 
یا انتشارات علمی و فرهنگی این است که چتر 
حمایتی خود را باز کنند و هوای ناشران کوچک 

و کتابفروشی های محلی را داشته باشند.
وی معتقد است هرچه بازار بزرگ تر شود 
ایده ها بیشتر و خالقیت ها گسترده تر خواهد شد. 
پس از با هم بودن نترسیم. خوب است بخش 
خصوصی و دولتی در کنار هم قرار بگیرند و برای 

کتاب کودک ویترین بسازند.

کتاب کودک نیاز به ویترین و عزم ملی دارد

انتشار ۲3 کتاب جدید برای کودکان و نوجوانان

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  انتشارات  جدید  کتاب  عنوان   2۳
نوجوانان آماده چاپ شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
کانون، در سال »جهش تولید« و در شرایط بحرانی ناشی از شیوع بیماری 
انگیزه ای  با  نوجوان  و  کودک  ادبیات  حوزه  نویسندگان  کشور،  در  کرونا 

مضاعف برای کودکان و نوجوانان قلم می زنند.
اکنون هم زمان با روز ملی ادبیات کودک و نوجوان، حاصل اندیشه و 
قلم نویسندگان ایران در روزهای پرتشویش و سخت کرونا به بار نشست 
است و شاهد آماده شدن 2۳ عنوان کتاب با موضوع های متنوع با چشم اندازی 
ویژه و نگاهی امیدوارانه به آینده ای روشن در انتشارات کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان هستیم.
این آثار به قلم نویسندگان نام آشنای حوزه ادبیات کودک و نوجوان 
همچون مصطفی رحماندوست، زهره پریرخ، فرهاد حسن زاده، طاهره ایبد، 
مینو  مرزوقی،  محمدرضا  شمس،  محمدرضا  طاقدیس،  سوسن  زنده یاد 
و...  خاکبازان، مجید عمیق  مریم هاشم پور، علی  کتبی،  کریم زاده، سرور 
با موضوع های متفاوت در قالب های شعر، داستان، کاردستی و  است که 

مجموعه ی علمی آماده ی چاپ شده است.
در این میان مجموعه  »آهای مواظب ما باشید!« در ارتباط با حیوانات 
در حال انقراض ایران که در قالب داستان هایی با عنوان های مختلف از 
جمله »آخرین زاغ بور دشت بزرگ«، »باورکن من الک پشتم«، »بدو، بدو، 
ترس...  »ترس...  سمندر«،  بگو  من  »به  کوچک«،  گوش  »بزرگ  بدو«، 
ترس«، »چه کسی نامه را به شیشه چسبانده بود«، »کی...؟ کو... و.؟« و 
»گوزن زرد« به چشم می خورد که با تصویرگری های متفاوتی از هنرمندان 

تصویرگر و مناسب برای گروه سنی 9+ آماده چاپ است.
همچنین مجموعه علمی »علوم عصر حجری« از دیگر کتاب هایی 

است که آماده انتشار شده است.
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فرناز میرزالو

اخیر  کتاب های  از  برخی  شمارگان 
انتشارات  و  دانشگاه ها  زیرمجموعه  ناشران 
این  و  است  رسیده  نسخه   ۱۰۰ به  سمت 
شبیه  بیشتر  دانشجویان  تعداد  مقابل  عدد 

شوخی است.
اوضاع نابسامان اقتصادی کشور و عدم 
توانایی دولتمردان در کنترل وضعیت، شرایط 
بغرنجی را بر صنوف مختلف پدید آورده است. 
شیوع ویروس کرونا نیز مجهوالت در معادالت 
اقتصادی را بسیار بیشتر از قبل کرده است. 
کرونا همانطور که انسان های با بیماری های 
زمینه ای را از بین می برد، اقتصاد صنوف دچار 
بیماری های زمینه ای را نیز نابود کرده است. 

یکی از صنوف صنعت نشر ایران است.
عدم کنترل نرخ دالر و در نتیجه آن 
تاخت و تاز وحشیانه قیمت کاغذ و دیگر اقالم 
مربوط به چاپ، صنعت نشر ایران را با امراض 
زیادی مواجه کرده بود که شیوع کرونا تقریبًا 
نفس های این صنعت را به شماره انداخت. این 
روند ضرورت توجه به دستاوردهای تکنولوژی 
در  فرهنگسازی  و ضرورت  نشر  در صنعت 
بیش  را  الکترونیک  کتاب  از  استفاده  زمینه 

از پیش کرد.
و  دانشگاه ها  زیرمجموعه  ناشران 
انتشارات سمت نیز از این وضعیت مستثنی 
نیستند. این ناشران با انتشار کتب و نشریات 
مختلف با محتوای آخرین دستاوردهای علمی، 
دانشجویان  و  استادان  ترجمه  و  پژوهشی 
برای  مطالعاتی  منابع  تولید  با  همچنین  و 
علوم  پیشرفت  در  مهمی  نقش  دانشجویان 
اما  دارند.  کشور  علمی  وضعیت  ارتقای  و 
شمارگان کتاب های اخیر این ناشران ناگوار 
است و این نشان از کم شدن یا عدم تحقق 
بودجه های پژوهشی دانشگاه هاست. کم کردن 
یا عدم تحقق بودجه های پژوهشی دانشگاه ها 
این  از  مقداری  شاید  البته  است.  خطرناک 
بودجه ها به دالیلی »هدر« رود که باید جلوی 
آن را گرفت. به عبارتی به جای کم کردن و 
یا پرداخت نکردن این بودجه ها باید راهکاری 
برای هدفمند کردن آنها در نظر گرفت. در 
ذیل نگاهی داشته ایم به شمارگان تازه ترین 
کتاب های منتشر شده توسط انتشارات سمت 

و برخی از ناشران دانشگاه ها.
شمارگان تازه ترین کتاب های سازمان 
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها 
)سمت( نیز به ۳۰۰ نسخه تقلیل یافته است. 
بر این اساس چاپ چهاردهم »دستور تاریخی 
و  ابوالقاسمی  محسن  نوشته  فارسی«  زبان 

چاپ چهارم »حقوق تحقیقات جنایی؛ مطالعه 
تطبیقی« نوشته ولی اهلل انصاری هرکدام با 

شمارگان ۳۰۰ نسخه منتشر شده اند.
به  »درآمدی  هفتم  چاپ  همچنین 
ناظرزاده  فرهاد  نوشته  نمایشنامه شناسی« 
کرمانی و چاپ چهارم »تدریس مؤثر با استفاده 
از فناوری در آموزش عالی« نوشته تونی بی تز 
و گاری پول و ترجمه بی بی عشرت زمانی و 
سیدامین عظیمی، به ترتیب با شمارگان 2۰۰ 

و ۱۰۰ نسخه روانه بازار شده اند.
البته برخی از عناوین آخرین کتاب های 
منتشر شده و تجدید چاپی این انتشارات هم 
از شمارگان تقریباً مناسبی برخوردار بوده اند 
سازمان  این  انتشارات  مسئوالن  احتمااًل  و 
تصمیم به چاپ کتاب به صورتی هدفمند و 

بر اساس تقاضای بازار گرفته اند.
توسط  شده  منتشر  کتاب  آخرین 
انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب قم پژوهش 
مهم و اثرگذار »دیونوسیوس مجعول؛ شرحی 
بر آثار و مقدمه ای بر تأثیر آنها« نوشته پل 
این  است.  اصفهانی  مهدی  ترجمه  و  رورم 
انتشارات که پیشتر آثار منتشره را با شمارگان 
تیراژ  دو هزار نسخه منتشر می کرد، اکنون 

۵۰۰ را برای این کتاب برگزیده است.
انتشارات دانشگاه مفید هم منابع مهمی 
را در حوزه های مختلفی چون دین، فلسفه، 
 ۳۰۰ تیراژ  کرده،  منتشر  سیاست  و  حقوق 
نسخه را برای کتاب های جدیدش برگزیده 
از  انتشارات  این  کتاب های  آخرین  است.  
عبدالرحیم  تألیف  قرآن«  در  »ادیان  جمله 
تألیف  امنیت«  و  عدالت  »آب،  و  سلیمانی 
صدیقه نصری با شمارگان ۳۰۰ نسخه روانه 

بازار اندیشه شده اند.
مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران 
نیز این روزها شمارگان کتاب هایش »عدد«  
پایینی است. این ناشر قدیمی و کهنه کار نیز 
آخرین کتاب های منتشر شده اش )چاپ اول 
و تجدید چاپی( را با شمارگانی بین ۱۰۰ تا 

۵۰۰ نسخه منتشر کرده است.
مشی  خط  »مبانی  مثال  عنوان  به 
عمومی همراه با نمونه های واقعی از کشور 
ایاالت متحده آمریکا« نوشته توماس دایز و 
ترجمه رحمان غفاری با شمارگان 2۰۰ نسخه، 
استفن  نوشته  تکامل«  و  طراحی  »شهرها، 
مارشال و ترجمه حسین بحرینی و آمنه بختیار 
با شمارگان ۵۰۰ نسخه و »ریاضیات بنیادی 
برای مجموعه علوم زمین« نوشته آرا تومانیان 
و ترجمه مگردیچ تومانیان با شمارگان ۱۰۰ 

نسخه منتشر شده اند.
مشهد  فردوسی  دانشگاه  انتشارات 
هم سال هاست که خود را به عنوان یکی از 
ناشران مهم و فعال در این عرصه به همگان 
شناسانده است. کتاب های این انتشارات نیز 
از سال 9۸ به شمارگان 2۵۰ نسخه رسیده 
است. به عنوان مثال این انتشارات چاپ دوم 
مفاهیم  شنیداری:  دیداری  »ترجمه  کتاب 
خوش  مسعود  مشترک  اثر  اصطالحات«  و 
سلیقه و عبداهلل نوروزی و چاپ چهارم »علم 
و  جرمن  ام  رندال  نوشته  پودر«  متالورژی 
و  ریابی  ناصریان  مجتبی  مشترک  ترجمه 
علی حائریان اردکانی، را هرکدام با شمارگان 

2۵۰ نسخه منتشر کرده است.
مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی 
)ص(  المصطفی  جامعه  به  وابسته  )ص( 
و  است  بین المللی  نهادی  که  لعالمیه،  ا
هم  کشورها  دیگر  از  و طالبی  دانشجویان 
کتاب هایش  شمارگان  روزها  این  نیز  دارد، 
دوم  چاپ  ناشر  این  نیست.  مهمی  »عدد« 
»اختصاصات فقهی شیعه« اثر احمد احمدی 
و  علی شیروانی  اثر  االسفار«  تبار، »تحریر 
»آشنایی با جهان اسالم: جغرافیای سیاسی 
معرفتی، ظرفیت ها و چالش ها« نوشته حسن 
با شمارگان ۵۰۰ نسخه  را هرکدام  رضایی 

منتشر کرده است.
مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت 
کار  کهنه  ناشران  از  دیگر  یکی  نیز  ایران 
دانشگاهی است. شمارگان کتاب های یکی 
 ۳۰۰ بین  نیز  انتشارات  این  اخیر  سال  دو 
مثال  عنوان  به  است.  متغیر  نسخه  تا ۵۰۰ 
این انتشارات چاپ ششم کتاب »روش های 
شناسایی و آنالیز مواد« تألیف مشترک فرهاد 
گلستانی فرد، محمدعلی بهره ور و اسماعیل 
صالحی را با شمارگان ۳۰۰ نسخه و چاپ 
و  تحلیل  مبانی  و  »اصول  کتاب  نخست 
تألیف  راه آهن«  دال خط  روسازی  طراحی 
امین  صادقی،  میرمحمد  سیدجواد  مشترک 
با  را  نژاد  مقدس  فریدون  و  دزفولی  خواجه 
شمارگان ۵۰۰ نسخه در دسترس دانشجویان 
قرار داده است. دانشگاه علم و صعنت همچنین 
انتشارات دیگری به نام قطب علمی معماری 
اسالمی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز دارد 
که مدت هاست کتابی را منتشر نکرده است.

نیز  بهشتی  شهید  دانشگاه  انتشارات 
»فیزیک  جمله  از  خود  تازه  کتاب های 
و  پزشکی«  تصویربرداری  سیستم های 
»راهنمای جامع نمونه برداری و آنالیز کیفی 

ناشران دانشگاهی در سرازیری شمارگان  

تیراژهای 100 نسخه ای بیشتر شبیه شوخی است
مردمی که دغدغه معیشت دارند

به فرهنگ فکر نمی کنند
مدیر انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب 
قم معتقد است به دلیل شرایط کرونا وضعیت 
فروش کتاب بسیار پایین آمده است. مردم 
اکنون نگران معیشت شان هستند و طبیعی 
است که دغدغه فرهنگ و مطالعه نداشته 

باشند.
گفت:  شجاعی،  محمدی  مهدی 
و  آثار  بر  شرحی  مجعول؛  »دیونوسیوس 
و  رورم  پل  نوشته  آنها«  تاثیر  بر  مقدمه ای 
تازه ترین  جمله  از  اصفهانی  مهدی  ترجمه 
کتاب هایی است که نشر ما منتشر کرد. این 

کتاب یک اثر بنیادی است اما متاسفانه شمارگان آن ۵۰۰ نسخه است. پیشتر ما همه 
کتاب ها را با شمارگان دو هزار نسخه منتشر می کردیم.

وی افزود: چند سال پیش وزارت علوم بودجه کلیه موسسات پژوهشی قم را قطع 
کرد. انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب هم بالطبع از این مساله متاثر شد و بسیاری 
از پژوهش های بنیادین ما متوقف شد. ما پروژه ای داریم به عنوان دانشنامه دین که 
حدود ۱۵ سال روی آن کار شده، اما برای انتشارش بودجه نداریم. مشکل گرانی کاغذ 
کماکان وجود دارد و اگر قرار بر انتشار این دانشنامه باشد، هرجلد آن حدوداً 2۵۰ هزار 

تومان قیمت خواهد خورد. 
محمدی شجاعی ادامه داد: کلیت صنعت نشر ایران با مشکل مواجه شده است. شما 
خبر تعطیلی کتابفروشی کهنه کار طهوری را شنیدید که اواخر سال گذشته منتشر شد. 
روز قلم امسال هم انتشارات دارالفکر که از ناشران کهنه کار کتب دینی بود، تعطیل شد.

مدیر انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب قم در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به این نکته که در تورم شدید، نخست کاالهای فرهنگی از سبد خانوارها 
حذف می شود، گفت: این روزها مردم درگیر معیشت هستند و طبیعی است که نتوانند 
به مطالعه و پژوهش فکر کنند. معمواًل در شرایط ناگوار اقتصادی نخستین مولفه ای 
که آسیب می بیند فرهنگ و صنایع وابسته به آن است. اکنون نیز شاهد هستیم که 
خرید کتاب بسیار افت کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طرح بهاره کتاب را 
برگزار کرد، اما رقم حمایتی آنقدر ناچیز بود که اتفاق خاصی را در وضعیت موجب نشد.

وی همچنین با اشاره به این نکته که انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب قم با 
مهم ترین شرکت های پخش کتاب در ایران همکاری دارد، ادامه داد: از نظر توزیع 
کتاب مشکلی نداریم، اما مساله اینجاست که کتابفروش نمی تواند کتاب را بفروشد و 
چک هایش برگشت می خورد، بنابراین چک شرکت های پخش هم پاس نمی شود و از 
آن طرف هم ما نمی توانیم حق التالیف ها را به موقع پرداخت کنیم و هزینه های تولید 

کتاب و کارمندان را بدهیم.
محمدی شجاعی اضافه کرد: معمواًل نقدینگی ناشران در نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران شکل می گیرد. ناشران بسیاری هزینه های چند صد میلیونی کردند تا 
آثار خود را به نمایشگاه برسانند، اما تعطیلی این رخداد فرهنگی مهم باعث شد تا 
کتاب  فروش  پیک  دیگر  نمایشگاه،  بجز  کنند.  انبارها جا خوش  در  کتاب ها  همه 
اوایل مهرماه است که دانشگاه ها باز شده و دانشجویان باید منابع مطالعاتی خود را 
تامین کنند. اگر شرایط کرونا مهر ماه را هم از ناشران و کتابفروشان بگیرد، معلوم 

نیست که چه باید بکنند؟
مدیر انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب قم در پایان درباره وام حمایتی وزارت 
ارشاد از کسب و کارهای فرهنگی دچار شده به کرونا، گفت: ثبت نام کرده ایم اما 
هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده و حتی ابعاد این وام، یعنی مقدار، شرایط بازپرداخت و… 
آن معلوم و مشخص نیست. البته دولت هم بودجه اش محدود شده و در این شرایط 
نخستین بخشی که رگ های حیاتی اقتصادی اش قطع می شود، فرهنگ است. فرهنگ 

همیشه مظلوم بوده است.

و  نوآموز«  »رشد  مجله  سردبیر 
کارشناس ادبیات کودک و نوجوان گفت: 
ما ذائقه مخاطب کودک و نوجوان را با آثار 

ترجمه ای ضعیف پایین آورده ایم.
افسانه موسوی گرمارودی در پاسخ به 
این پرسش که آیا ادبیات حوزه کودک و 
نوجوان رها شده است؟ گفت: به طور قطعی 
نمی توان این حوزه را رها و یله دانست اما در 
اینکه باید از افسارگسیختگی فعلی نجات 

پیدا کند هیچ تردیدی نیست.
* محدوده ادبیات کودک مشخص 

نیست
وی همچنین در رابطه با اینکه گفته 
می شود ما ادبیات کودک و نوجوان نداریم 
نوجوان  و  کودک  ادبیات  ما  کرد:  بیان 
داریم اما محدوده و دایره آن چندان برای 
نویسندگان  و  تولیدکنندگان  همه و حتی 

مشخص نیست.
سردبیر مجله رشد نوآموز با بیان اینکه 
ادبیات ما ادبیات صرفاً آموزشی نیست گفت: 
ما در تقلید از فانتزی های جهان به یک بی 
مفهومی و بی محتوایی رسیده ایم و فله ای 
بودن برخی کتاب ها و تولیدات متعدد هم 

به همین موضوع برمی گردد.
موسوی گرمارودی اظهار کرد: ادبیات 
بزرگسال به دلیل قدمتی که دارد می تواند 
کودک  ادبیات  اما  دهد  نجات  را  خودش 
سابقه طوالنی ندارد لذا تازه باید به تعاریف 
را  و خطا  آزمون  نتایج  و  برسیم  جدیدی 
نقد کنیم تا به یک نتیجه مطلوبی برسیم.

ادبیات  واگذاری  خصوص  در  وی 
بخش کودک و نوجوان به بخش خصوصی 
نامناسب  و  پیچیده  اوضاع  این  با  گفت: 
همه  که  است  بهتر  کشورمان  فرهنگ 
دست به دست داده و با هم همکاری کنیم 
یعنی نه نمی توان بخش دولتی را از این 
حوزه حذف کرد و نه اینکه فقط به بخش 
که  است  این  مهم  کرد،  اکتفا  خصوصی 
هنرمند بتواند هنرش را به بهترین شکل 

ممکن ارائه دهد.
به  ادبی  منتقدان  ورود  ضرورت   *

حوزه کودک و نوجوان
و  کودک  ادبیات  کارشناس  این 
نوجوان با تأکید بر ورود جدی تر منتقدان 
درجه یک به این حوزه و حرکت همگام 
ادبیات با آخرین تغییرات زندگی کودکان و 

نوجوانان گفت: یکی از نیازهای مهم حوزه 
منتقدان  داشتن  نوجوان  و  ادبیات کودک 

خوب است.
* تضعیف ذائقه کودک و نوجوان با 

آثار ترجمه ای سطح پایین
بر  تصریح  با  گرمارودی  موسوی 
اینکه ما ذائقه مخاطب کودک و نوجوان 
را با آثار ترجمه ای ضعیف پایین آورده ایم 
گفت: وقتی ناشر به خاطر مسائل اقتصادی 
چندان  که  ترجمه هایی  انبوه  تولید  به 
موضوعیت فرهنگی هم ندارند می پردازد 
مخاطب هم به تدریج به این آثار عادت 

می کند.
بی  معنای  به  این  البته  گفت:  وی 
پل  ترجمه  زیرا  نیست  ترجمه  اهمیتی 
ارتباطی بین فرهنگ ها و بسیار هم ضروری 
است اما در رده کودک و نوجوان به دلیل 
عدم آشنایی بچه ها با فرهنگ جامعه خود، 

حتماً باید انتخاب صحیحی صورت گیرد.
اشاره  با  نوآموز  رشد  مجله  سردبیر 
به  گذشته  در  ادبی  آثار  ترجمه  اینکه  به 
گفت:  بود  تألیفی  آثار  چهارم  یک  اندازه 
متأسفانه   ۱۳9۵ سال  تا  ترجمه ها  میزان 
اگر  درصورتیکه  رسید  هم  درصد   7۰ به 
بودند شاید قضیه  تر  ممیزی ها محتوایی 

کاماًل متفاوت می شد.
* کم توجهی به جنبه های ادبی آثار 

کودک و نوجوان
در ادامه، شایسته ابراهیمی پژوهشگر، 
مترجم و ویراستار ادبیات کودک و نوجوان 
گفت: موضوع ادبیات و جنبه های ادبی آثار 
در حوزه ادبیات کودک و نوجوان مورد کم 

توجهی قرار گرفته است.
درباره  نظریه  دو  به  اشاره  با  وی 
برخی  گفت:  نوجوان  و  کودک  ادبیات 
نظریه پردازان معتقدند که ادبیات کودک 
جدا از ادبیات بزرگساالن است و به طور 
مستقل برای کودک خلق می شود که بر این 
اساس ادبیات کودک در سطح پایین تری 
در  اما  می گیرد  قرار  بزرگسال  ادبیات  از 
مقابل نظریه پردازان معاصر بر این باورند 
که ادبیات کودک جدا از ادبیات بزرگسال 
نوع و درجه  تفاوت آن فقط در  نیست و 

مخاطب است.
* نویسندگان از نظرات دانشگاهیان 

خبر ندارند
از  دانشگاه  جدایی  از  انتقاد  در  وی 
ناشران کودک و نوجوان بیان کرد: با وجود 
اینکه نقدهای دانشگاهی در این حوزه به 
وفور انجام می شود اما این نقدها در مجالت 
تخصصی دانشگاهی چاپ می شوند و فقط 
اعضای هیئت علمی از آن خبر دارند و در 
اختیار نویسندگان و شاعران قرار نمی گیرد.

مخاطب  از  نویسندگان  شناخت   *
کودک هنوز کامل نیست

تیراژ  افزایش  به  اذعان  با  ابراهیمی 
کتاب های ترجمه در حوزه ادبیات کودک 
شده  تحمیل  هزینه  گفت:  نوجوان  و 
از  کمتر  مراتب  به  ترجمه  برای  ناشر  به 
شناخت  علم  براین  عالوه  است،  تولید 
کودک و تعریف نویسندگان ما از ادبیات 
و  نیست  درست  و  کامل  هنوز  کودک 
نوجوان  و  کودک  که  شده  باعث  همین 
نشوند. جذب  تألیفی  کتابهای  این   به 

وی با بیان اینکه ما در زمینه مطالعات و 
نقد ترجمه ها کمبود داریم بیان کرد: یکی 
از نظریات مرسوم و رایج در ترجمه برای 
کودک این است که ترجمه می تواند تحت 
تأثیر عوامل فرامتنی قرار گیرد بنابراین اگر 
ما پژوهشگر و منتقد حوزه ترجمه داشته 
بافت  اقتباس  طریق  از  می توانیم  باشیم 
فرهنگی کتاب ها را آنگونه که می خواهیم 

در اختیار کودک و نوجوان قرار دهیم.
* لذت ادبیات را از کودک نگیریم

ابراهیمی در پایان اظهار کرد: ما نباید 
لذت ادبیات را از کودکان بگیریم وای کاش 
قدرت  خودشان  که  شود  فراهم  فضایی 

انتخاب و انتقاد هم داشته باشند.

شناخت نویسندگان از مخاطب کودک هنوز کامل نیست 
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ماجرای حضور در زندان نازی ها

ی  لفبا ا « یی  یو د ا ر یش  نما
بل،  ینریش  ها نوشته   » ضربه ها
و  وخشور  بهمن  نی  ا رگرد کا به 
تهیه کنندگی محمد اسماعیل پور روز 
 ۱۸ ساعت  از  تیرماه،    ۱9 پنجشنبه 

روی آنتن رادیو نمایش می رود.
بهمن وخشور افزود: »الفبای ضربه ها« 
درباره امروز و دیروز مردی است که یک  سال را در زندان نازی ها به سر 
برده و به  عنوان واسطه، مکالمات یک  کشیش زندانی را با زندانی دیگر، 

در قالب ضربات رمز منتقل  کرده است. 
افشین کامیاب فرد  از صادق وفایی،  نمایش عبارتند  این  بازیگران 
و سایه کبیری. افکتور این کار محمدرضا قبادی فر و صدابردارش جعفر 

جودتی هستند. 

»روستاگرد«ی استان تهران با رادیو تهران

ه  ند شنو پر  مه  نا بر مل  ا عو
رادیویی  مستندی  که  »روستاگرد« 
در رابطه با معرفی روستاهای استان 
نوزدهم  امروزپنجشنبه  است،  تهران 
از  یکی  کهنک،  روستای  در  تیرماه، 

روستاهای شرق تهران حضور دارند و ضمن 
گفت و شنودی با ساکنان روستا، جاذبه های 
اقتصادی و سیاحتی روستا و ظرفیت های رشد و توسعه فعالیت های درآمدزا 
در آن را معرفی می کنند. این برنامه که پنجشنبه ها  ساعت ۱۰ صبح از 
شبکه رادیویی تهران پخش می شود، در مدتی که روی آنتن رفته، توانسته 
ارائه  روستانشینان  مشکالت  طرح  ضمن  و  کند  پیدا  زیادی  مخاطبان 
دهنده راهکارهایی برای حل مشکالت باشد تهیه کننده و مجری مستند 
و  عطار  ملیکا طاهری  تهیه کننده  دستیار  نعمتی زاده،  نیما  »روستاگرد« 
کارشناس آن محمدرضا حسن بیگی )سردبیر روزنامه دنیای جوانان( هستند   

نگاهی کوتاه به جشنواره موسیقی جوان

حسین علیزاده آهنگساز، نوازنده 
و یکی از اعضای شوراهای تخصصی 
جشنواره موسیقی جوان درباره بازبینی 
آثار این دوره از جشنواره گفت: اولین 
موردی که هنگام شنیدن آثار در نظر 

گرفته می شود این است که آیا آثار ارسالی 
در سطح جشنواره هست یا خیر. معمواًل تعداد 
نوازندگان برجستۀ سه تار در سنین پایین کم هستند. و از بین افرادی که در 
جشنواره شرکت کرده اند، یک عده نوازندگی شان در سطح راه یابی به جشنواره 
نیست. وی در توصیه به برگزیدگان مرحلۀ اول جشنواره گفت: برگزیدگان 
با توجه به قطعاتی که در مرحلۀ نهایی برایشان تعیین شده، باید خودشان 
را به روح قطعات نزدیک کنند. وقتی شعری را با درک موضوع بخوانیم 
مشخص می شود آن را فهمیده ایم، اما وقتی فقط کلمات راادا کنیم مشخص 

می شود با مضمونش رابطه برقرار نشده و در نواختن نیز همین طور است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

داستان یک فداکاری در »سومین روز جهان«

فیلم  نویسنده  و  ن  رگردا کا
سینمایی »سومین روز جهان« عنوان 
کرد که این فیلم داستان فداکاری و از 

خودگذشتگی را روایت می کند.
به  که  رسولی  محمدمهدی 
کرده  دریافت  ساخت  مجوز  تازگی 

گفت: تقریبًا حدود ۱2 سال پیش مجموعه 
داستانی منتشر شد که یکی از آن داستان های آن »روایت هفتم از جهان« 
نام داشت. همان موقع که داستان نوشته و تمام شد متوجه شدم مختصات 
و وجوه سینمایی در آن نهفته است و صرافت افتادم بر اساس آن داستان 
کوتاه، فیلمنامه ای بنویسیم.چهارسال بعد، شروع به نگارش فیلمنامه کردم 
تا اینکه موفق به دریافت پروانه ساخت آن شدم. رسولی افزود: »سومین 
روز جهان« درباره شخصیتی است که به رغم تمام مشکالت و مصائبی 
که برایش پیش می آید، می خواهد همچنان به معیارهای خود پایبند بماند.
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از کرونا تا کشف استعدادها

پوران درخشنده: در حال حاضر بازگشت سرمایه از طریق سینما وجود ندارد!
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محمد حسین زاده

ــر ســینماي  در ســال هاي اخی
و  خانوادگــي  ژانــر  در  کشــور 
اجتماعــي بــه شــدت کمرنــگ 
ــاز  ــد فیلمس ــز چن ــه ج ــوده و ب ب
ن  ا ز فیلمســا یگــر  د  ، د معــدو
ــاي  ــمت کمدي ه ــه س ــور ب کش
عیــن  در  و  آورده  روي  مختلــف 
ــن  ــب از ای ــتقبال مخاط ــال اس ح
ــا دیگــر  کمدي هــا باعــث شــده ت
ــر از قبــل  ژانرهــا بســیار کمرنگ ت
ــم  ــال دیده ای ــن ح ــا ای ــوند. ب ش
خوش ســاختي  فیلم هــاي  کــه 
چــون ابــد و یــک روز، متــري 
و  سرخپوســت  نیــم،  و  شــیش 
ــد در  ــل ش ــاه کام ــه م ــبي ک ش
ــوده و  ــان ب ــیار درخش ــران بس اک
ــب  ــوز مخاط ــد هن ــان مي ده نش
ــینماي  ــي در س ــاي اجتماع ژانره
کشــور وجود دارد. پوران درخشــنده 
ــه  ــت ک ــازاني اس ــي از فیلمس یک
همــواره بــه موضوعــات اجتماعــی 
توجــه خاصــي داشــته و حاصل این 
نــگاه آثــاری چــون پرنــده کوچــک 
دخترهــا  هیــس  خوشــبختی، 
فریــاد نمی زننــد و زیــر ســقف 
دودی اســت. بــا او همــراه شــدیم 
فیلم هــاي  دربــاره  بیشــتر  تــا 
جدیــدش، فعالیت هایــش در کرونــا 
ــن  ــن ای ــران آنالی ــور اک و همینط
ــم... ــاي ســینما بیشــتر بدانی روزه

-شــما بعــد از زیــر ســقف 
ــروع  ــدي را ش ــروژه جدی دودي، پ
نکرده ایــد! دلیــل خاصــي دارد؟

ــال  ــا امس ــته ب ــال گذش *س
ــا  ــیاری دارد. کرون ــای بس تفاوت ه
لیت هــای  فعا کم کــردن  بــه 
ــد  ــت و بای ــده اس ــی انجامی جمع
از  بیشــتر  تــا  کنیــم  مراقبــت 
باشــیم.  نداشــته  قربانــی  ایــن 
ــه  ــر دارم ک ــی را در نظ پروژه های
فعــال دســت نگــه داشــته ام تــا در 
شــرایط بهتــری کار کنــم و بــه هر 
ــتم و  ــه کار نیس ــر ب ــی حاض قیمت
نمی خواهــم فضــای ناامنــی بــرای 
همکارانــم بــه وجود آورم. از ســوی 
ــذرد  ــه می گ ــال ک ــر س ــر ه دیگ
ــه لحــاظ اقتصــادی و  ــفانه ب متاس
تــورم بــرای ســاخت فیلــم و فراهم 
کــردن ســرمایه، مشــکالتی داریم. 
اگــر هزینــه فیلمــی ســال ۱۳9۸ با 
ــد،  ــن می ش ــان تامی ــارد توم ۳میلی
ــه  ــه ب ــا توج ــر و ب ــال حاض در ح
ــل  ــاید حداق ــده ش ــورم پیش آم ت
ــه  ــه آن اضاف ــد ب ــدود ۳۳درص ح
ــام  ــن شــامل تم شــده اســت و ای
هزینه هــا می شــود. هزینه هــای 
ــرای  ــرایط را ب ــد، ش ــاالی تولی ب
ــا  ــرده و م ــخت ک ــازی س فیلمس
می کنیــم  را  تالش مــان  تمــام 
ــتفاده  ــانی اس ــا و کس ــا از فضاه ت
ــن آورده  ــا پایی ــم کــه هزینه ه کنی
شــود، امــا همچنــان کار باکیفیــت 
باشــد. به طــور مثــال مــا بازیگــران 
تازه نفــس و خوبــی در تئاتــر کشــور 
ــده اند و  ــناخته نش ــه ش ــم ک داری
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــت ک سال هاس
مشــغول فعالیــت هســتند، امــا 
ــه  ــدن ب ــده ش ــرای دی ــی ب مجال
ــدان  ــا عالقمن ــده ی ــا داده نش آنه

بســیاری در حــوزه بازیگــری داریم 
بازیگــری  کالس هــای  در  کــه 
دوره  مختلــف  آموزشــگاه های 
دیده انــد، امــا همچنــان پشــت 
عرصــه  وارد  و  مانده انــد  خــط 
حمایتــی  چــون  یــا  نشــده اند، 
صــورت نگرفتــه تــا وارد ایــن فضــا 
شــوند، کنــار مانده انــد. ترســی کــه 
ــتن  ــر نداش ــه خاط ــده ب تهیه کنن
بازیگــران چهــره دارد بایــد از بیــن 
بــرود چون ایــن به نفع سینماســت 
و ایــن وظیفــه ما کارگردانان اســت 
کــه آنهــا را وارد ایــن فضا کــرده و 
از آنهــا حمایــت کنیــم. مــا نیازمنــد 
ورود خــون تــازه بــه رگ هــای 
ــور  ــا حض ــه ب ــتیم ک ــینما هس س
عالقمنــدان بــه بازیگــری چــه 
ــد  ــه نیازمن ــر ک ــه پس ــر و چ دخت
فرصــت و زمــان بیشــتر بــرای 
ــن کار  ــم ای ورود هســتند، می توانی
را انجــام دهیــم. همــکاران مــن به 
ایــن موضــوع واقــف هســتند، چون 
عــالوه بــر بــاال رفتــن دســتمزدها، 
نیازمنــد ورود چهره هــای جدیــد 

ــتیم. هس

ــا  ــن روزه ــا ای ــینماي م -س
اکــران آنالیــن را تجربــه مي کند... 

نظــر شــما چیســت؟
اکــران  بحــث  *متاســفانه 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــا ب ــن روزه ای
ــول  ــینمایی مح ــران س ــت. اک اس
بــه حــوزه آنالیــن شــده کــه البتــه 
فرصتــی اســت کــه در این شــرایط 
بــه وجــود آمــده تــا چــرخ ســینما 
در گــردش باشــد، امــا ضــرر و 
زیان هایــی دارد کــه تهیه کننــده 
شــود.  متحمــل  را  آنهــا  بایــد 
مخاطبــان ســینمارو بــه دلیــل 
ــت  ــینماها از دس ــودن س ــته ب بس
رفته انــد و حتــی بــا بازگشــایی 
ــاد  ــختی اعتم ــز به س ــالن ها نی س
کــرده و وارد ســالن می شــوند، 
ــا توجــه  البتــه حــق هــم دارنــد، ب
بــه شــرایط حــال حاضــر کــه کرونا 
بــار دیگــر اوج گرفتــه اســت، بایــد 
ــت  ــتی رعای ــکات بهداش ــه ن هم
بســیاری  متاســفانه  کــه  شــود 
یــن  بنابرا نمی کننــد.  رعایــت 
بازگشــت ســرمایه از طریق ســینما 
در حــال حاضــر وجــود نــدارد و باید 

بــرای آن فکــری کــرد و ترفنــدی 
بــه کار گرفــت تــا اگــر قــرار 
اســت بــه شــکل آنالیــن اکــران را 
ــت های  ــا و دس ــم فض ــش ببری پی
ــا  بیشــتری وجــود داشــته باشــد ت
پــول ســریع تر بــه تهیه کننــده 
بازگردانــده شــود و بتوانــد بــه کار 

ــد. ــه ده ــود ادام خ

-بارهــا خبــر تولیــد فیلــم 
ــد،  ــاد نمی زنن ــرها فری ــس پس هی
را شــنیدیم! ایــن پــروژه بــه کجــا 

ــید؟ رس
*مــن 2 ســال روی فیلمنامــه 
ــد،  ــاد نمی زنن ــرها فری ــس پس هی
ــا ۳6۵ روز  ــی 2 ت ــردم. یعن کار ک
ــا مجــوز  ــت، ام ــن را گرف ــر م عم
ــد و  ــن ندادن ــه م ــاخت آن را ب س
ــت  ــرا!؟ درنهای ــم چ ــم ه نمی دان
شــدم  موفــق  کــه  آن  از  بعــد 
ــل  ــه دلی ــرم ب ــه ســاخت بگی پروان

همــه مســائلی کــه عنــوان کــردم 
ــا در  ــد. ام ــی ش ــاخت آن منتف س
لیســت کارهایــی اســت کــه قطعــا 

ــم داد. ــش خواه انجام

-بــراي مجــوز فیلمنامــه را 
ــد؟ ــر دادی تغیی

ــه را  ــل قص ــن کام ــه، م *بل
ــد  ــه نظــرم ب ــن ب ــر دادم و ای تغیی
اســت، چــون جهــان در حــال 
ــد  حرکــت اســت و شــما نمی توانی
متوقــف شــوید. وقتی شــما تحقیق 
می کنیــد مســائل همــان زمــان را 
درک می کنیــد و بــرای همــان 
ــا اســتفاده  ــد از آنه ــان می توانی زم
ــه  ــان ب ــن زم ــدر ای ــد و هرچق کنی
می کنــد  جلــو حرکــت  ســمت 
تغییراتــی نیــز روی آن اعمــال 
پذیــر  جتناب نا ا کــه  می شــود 
اســت. بنابرایــن اتفاقــات جدیــدی 
ــم در  ــن نمی توان ــد و م رخ می ده

همــان زمــان گذشــته باقــی بمانــم 
ــر هســتم. ــه تغیی ــور ب و مجب

ــت از  ــته صحب ــال گذش -س
ســاخت فیلمــی دربــاره گــروه 
بی تــی اس  کــره ای  موســیقی 
کردیــد! پــروژه ایــن روزهــا در چــه 
مرحلــه ای اســت و چــرا بــه ســراغ 

ــد؟ ــروه رفتی ــن گ ای
ه  و گــر ســتم  ا می خو *
بی تــی اس را بــه دلیــل طرفدارانــی 
کــه در ایــران دارد بیشــتر بشناســم 
و بدانــم چــرا تــا ایــن انــدازه 
جوانــان را بــه ســمت خــود جــذب 
کرده انــد. تحقیقاتــی را در ایــن 
زمینــه شــروع کــردم و روی آن 
روابــط  و  کــردم  کار  علت هــا 
علــت و معلولــی آن را پیــدا کــردم. 
ــت،  ــی اس ــروه جالب ــی اس گ بی ت
از  ایــن گــروه  چــون اعضــای 
یکســری موقعیت هــا برخــوردار 
ــا از  ــد، ام ــکل دارن ــتند و مش نیس
آنجایــی کــه خودشــان را دوســت 
توانایی هایشــان  بــه  و  داشــتند 
اعتمــاد داشــتند، توانســتند فضــای 
خــود  بــرای  را  اعتمادبه نفــس 
فراهــم کننــد و باعث شــد کســانی 
ــا  کــه هیــچ توانمنــدی نداشــتند ب
دیــدن ایــن افــراد عالقمنــد شــوند 
ــاال  ــس ب ــز اعتمادبه نف ــا نی و آنه
برســند. زمانــی کــه بــا ایــن گــروه 
آشــنا شــدم و آنهــا را شــناختم 
تــالش کــردم بــه درون خانواده هــا 
بــروم و چرایــی ایــن ضعــف نفــس 
و عــدم اعتمادبه نفــس و آینــده 
ــم  ــی کن ــان را بررس ــم جوان مبه
ــال آسیب شناســی  ــه دنب ــع ب درواق
ایــن ماجرا هســتم. تحقیقــات روي 
فیلمنامــه تمــام شــده و طــرح اولیه 
ــا  ــه هــم نوشــته شــده، ام فیلمنام

ــود. ــم ش ــرایط فراه ــد ش بای

-در ایــام قرنطینه دســت به کار 

نشــدید تا اثــر جدیدی بنویســید؟
عاشــقانه  داســتان  *یــک 
کــه  نوشــتم  کرونــا  بســتر  در 
ــم  ــیار مه ــم بس ــاخت آن برای س
اســت. چــون عشــق همیشــه 
یــک موتــور محــرک بــرای تمــام 
ــان  ــه در جه ــت ک ــی اس افتخارات
ــد  ــق نباش ــر عش ــد. اگ رخ می ده
نــور، خوشــبختی، زندگــی و آرامش 
هــم نیســت و در تمــام وجــوه 
ــته  ــش داش ــد نق ــی می توان زندگ
ــا  ــه م ــزی کــه در جامع باشــد. چی
ــروز  ــه ام ــت و جامع ــگ اس کمرن
نیازمنــد عشــق و حــس امید اســت 
تــا بال هــای حرکــت انســان شــود 
تــا بلنــد شــود و پــرواز کنــد. یــک 
ــا  ــتر کرون ــقانه در بس ــه عاش قص
تعریــف کــردم تــا ایــن نــگاه را در 
آن جــاری باشــد. در جامعــه ای کــه 
ناامیــد اســت، نیازمنــد نــگاه تــازه و 
مفهــوم تــازه ای از عشــق هســتیم. 
ــه  ــن جامع ــن زوجی ــفانه بی متاس
مــا بســیاری اوقــات ایــن دوســت 
ــده  ــت و دی ــگ اس ــتن کمرن داش
ــم  ــالش کنی ــد ت ــود و بای نمی ش
ایــن لکنــت را از بیــن ببریــم. بایــد 
تــالش کنیــم دیالــوگ در جامعــه 
ــوگ  ــون از مونول ــود، چ ــاد ش ایج
ــس  ــد ح ــدیم و نیازمن ــته ش خس
تــازه ای هســتیم. مــا بــه هــم 
ــاختن  ــرای س ــم و ب ــاج داری احتی
ــه  ــم. البت ــو بروی ــد جل ــی بای و تعال
هنــوز عنــوان قطعــی برایــش 
ــاید آن را  ــا ش ــردم ام ــاب نک انتخ
ــا ســارا عــروس  ــا ی عــروس کرون

ــم. ــذاری کن ــا، نامگ کرون

-در پایــان برایمــان بفرماییــد 
ــت  ــم در لیس ــما ه ــام ش کــه ن
فیلــم  جشــنواره  داوران  هیــات 
دیــده  اســتعداد  کوتــاه کشــف 
ــینما  ــد س ــر می کنی ــود... فک می ش
ــه دنبــال کشــف  ــدازه ب ــا چــه ان ت
ایــن استعدادهاســت و تــا چــه 
ــتعدادها  ــن اس ــوان ای ــدازه می ت ان

ــرد؟ ــینما ک ــذب س را ج
یــن  ا می کنــم  فکــر  *
ــات  ــت هی ــنواره کــه مدیری جش
انتخــاب آن را ســیروس الونــد بــر 
عهــده دارد، هدفمنــد جلــو مــی رود 
ــتعدادهای  ــف اس ــه اش کش و قص
جدیــد در فیلــم کوتــاه اســت. 
نــگاه و زاویــه دیــد و آنچــه یــک 
فیلمســاز خــالق را مجــزا از یــک 
فــرد عــادی می کنــد، چــرا کــه مــا 
بایــد بــه نیروهــای تازه نفــس کــه 
ــی  ــگاه خاص ــد ن ــالش می کنن ت
داشــته باشــند احتیــاج داریــم و باید 
پیشکســوتان ایــن عرصــه دانــش 
ــد  ــا بگذارن ــار آنه ــود را در اختی خ
و فرصــت بــرای آمــوزش و تولیــد 
ــا  ــه م ــود. جامع ــم ش ــا فراه آنه
جــوان اســت و باید اســتعدادهایش 
ــند  ــدوار باش ــوند و امی ــف ش کش
فضــا و عرصــه بــرای رشــد و 
ــالش  ــا ت ــود دارد ت ــا وج ــو آنه نم
ــد.  ــو برون ــه جل ــد و امیدواران کنن
از ســوی دیگــر پیشکســوتان نیــز 
ــا  ــد و بهترین ه ــت کنن ــد حمای بای
از ایــن میــان انتخــاب شــوند. مــا 
بلکــه  نمی کنیــم  را رهــا  آنهــا 
ــه  ــا وارد عرص ــم ت ــک می کنی کم

ــوند. ــن ش ــازی نوی فیلمس
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صداوسیما در دوران کرونا براي مردم چه کرده است؟
عادل بزدوده: مسئوالن نباید سالن هاي 

تئاتر را بازگشایي مي کردند

تعطیلي  دلیل  به  گذشته  4ماه  در  هنري  فعالیت هاي  از  بسیاري 
اجباري دچار اختالل شده و طبیعتا تاریخ ها و برنامه هایي که براي آنها 
اعالم شده بود نیز با مشکل روبرو شده و حاال هم شاهد ترافیک آثار 
اجرا و نمایش هستیم ولي شرایط هم طوري نیست که  براي  مختلف 
مخاطبان چندان استقبالي از آثار هنري داشته باشند. نمایش حادثه ای در 
شهر عروسک ها، به کارگردانی عادل بزدوده که قرار بود از 2۰ فروردین ماه 
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صحنه رود نیز به دلیل 
تعطیل شدن فعالیت های فرهنگی هنری اجرا نشد. حاال عادل بزدوده، 
نویسنده، کارگردان و عروسک ساز کهنه کار کشورمان در گفتگو با دنیاي 
جوانان درباره اجرای این نمایش در این روزها که فعالیت های هنری از 
سر گرفته شده است، گفت: این روزها باید شرایط به وجود آمده در پی 
شیوع ویروس کرونا را جدی بگیریم اما دوستانی که در مسند تصمیم گری 
هستند، بدون در نظر گرفتن نکات بهداشتی، بخشنامه هایی را به منظور از 
سرگیری فعالیت ها صادر می کنند. واقعیت این است که مسئوالن فرهنگی 
هنری در این زمینه بسیار ضعیف عمل می کنند در صورتی که باید حفظ 
جان و سالمتی فعاالن این عرصه و  مخاطبان آنها را در راس امور قرار 
دهند و به هر قیمت و براساس تصمیمات دور از واقعیت، سالن های سینما 

و تئاتر را بازگشایی نکنند.
عادل بزدوده با بیان اینکه ما در کانون پرورش فکری کودکان و 
امر مواجه  با واقعیت  این شرایط  تا در  این است  بر  نوجوانان سعی مان 
شویم، عنوان کرد: حفظ سالمت و جان همکاران و مخاطبان واجب تر از 
اجرای این نمایش است. من و دیگر عوامل و بازیگران نمایش حادثه ای 
در شهر عروسک ها، مترصد آن هستیم تا در اولین فرصت نمایش را به 
صحنه آوریم اما در زمان مناسب و با رعایت کامل مسائل بهداشتی. در 
این وضعیت دغدغه اصلی من سالمت جامعه است. زمانی که صداوسیمای 
ما اعالم می کند در وضعیت قرمز قرار داریم چه دلیلی دارد در این شرایط 
آسیب ها را بیشتر کنیم؟ اکنون باید مراقبت های ویژه را جدی بگیریم و 
بی گدار به آب نزنیم. هر چند گروه نمایش من باید کار کنند تا زندگی 
خود را بگذرانند ولي فکر مي کنم جان انسان ها و سالمتي شان مهمتر و 
واجب تر باشد. کاش وزارت کار و امور اجتماعی هر چه سریع تر وضعیت 
شغلی هنرمندان را به تصویب می رساند تا آنها هم این امکان را داشته 
باشند همچون دیگر مشاغل جامعه در این شرایط از امکانات بیمه بیکاری 

استفاده کنند.
این هنرمند کهنه کار و محبوب در ادامه صحبت هایش با بیان اینکه 
در این شرایط به چه قیمتی باید نمایش خود را به صحنه آورم؟ اظهار 
کرد: در این وضعیت باید خردجمعی را برای راهکار گذر از این بحران 
بتوانیم بهره  تا  باید در این موقعیت بسیار مراقب باشیم  به کار گیریم. 
مناسبی از آن ببریم. اکنون به صداوسیما بسیار معترض هستم چراکه به 
جز اعالم آمار مبتالیان و  مرگ و میر ناشی از بیماری و اعالم وضعیت 
قرمز هیچ کمکی به مخاطبان خود نمی کند. بیش از 4 ماه است که از 
شیوع ویروس کرونا می گذرد، آیا صداوسیما تاکنون به منظور سرگرمی 
و روحیه بخشی به خانواده ها کاری انجام داده است؟ صداوسیما در این 
مدت چه گلی به سرجامعه زده است؟ وظیفه اصلی آنها در این وضعیت 
چیست؟ چه کارهایی می توانسته در این مدت انجام دهد و انجام نداده 

است؟ اثرات و تاثیرات صداوسیما در این شرایط کجاست؟
در  شرایط  این  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  عروسک ساز  این 
صورتی که هنرمندان فعالیت خود را تعطیل کنند، چگونه باید امرار معاش 
کنند، یادآور شد: باید توپ را در زمین دولت انداخت. چرا بیش از 4۰سال 
است که حرفه هنرمندان مانند دیگر مشاغل، شغل محسوب نمی شود؟ 
هنرمند نیز مانند دیگر مشاغل درس خوانده و باید به لحاظ صنفی چارچوبی 
داشته باشد تا در زمان بیکاری تامین معاش شود. هنرمندان در حاکمیت 
مجلس و دولت، محلی از تعریف جامع ندارند. هر چند که در نظر ندارم 
بگویم تاکنون کاری انجام نشده و اتفاقی نیفتاده، اما باید وضعیت شغلی 
ما با کمک وزارت کار و امور اجتماعی هرچه سریع تر عملیاتی شود تا ما 
نیز صاحب صنف و سندیکا باشیم. در صورتی که پیشتر اقداماتی در این 
زمینه شده بود اکنون در پله نخست نبودیم. ما باید از طریق حرفه مان 

زندگی خود را سروسامان دهیم.
خانه  نقش  به  اشاره  ضمن  صحبت هایش  پایان  در  بزدوده  عادل 
تئاتر و خانه سینما گفت: خوشبختانه مسائل شغلی هنرمندان این روزها 
از طریق خانه تئاتر، خانه سینما و... در حال پیگیری و حل و فصل است 
و این مسئله باعث می شود در این شرایط راهکار قانونی وجود داشته باشد 

و نسل های آینده از حمایت های قانونی برخوردار باشند.


