
درآمد ۲ میلیارد دالری از توسعه میدان یاران

فعالیت  و  کار  و  کسب  تعطیلی  گفت:  جمهور  رییس   
و هیچ کشوری  نیست  اجرا  قابل  در طوالنی مدت  اقتصادی 

در دنیا نمی تواند شش ماه این کار را ادامه دهد.
با ویروس کرونا  حجت االسالم روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله 
باشند،  داشته  دقیق  و  خوب  همکاری  باید  دولت  و  مردم  اینکه  بیان  با 
عمل  سریعتر  کرونا  مشکالت  برابر  در  باشد  اینگونه  اگر  کرد:  اظهار 

می کنیم و عبورمان راحت تر است اما اگر جز این باشد موفقیت ما دچار 
می شود. مشکل 

وی افزود: عادی انگاری این ویروس و کروناهراسی هر دو ما را 
پشت سر  را  ویروس  این  دیگر  که  کنیم  فکر  اگر  می کند.  دچار مشکل 
باید همه  اگر هم فکر کنیم  گذاشته ایم که ما را دچار مشکل می کند و 

به مشکل می خوریم. بازهم  کارها تعطیل شود 

رییس جمهوری یادآور شد: تعطیلی کسب و کار و فعالیت اقتصادی 
در طوالنی مدت قابل اجرا نیست و هیچ کشوری در دنیا نمی تواند شش 
ماه این کار را ادامه دهد و مردم هم نمی پذیرند. اما راه درست در ادامه 
پروتکل های  رعایت  به  منحصر  فقط  فرهنگی  یا  اقتصادی  فعالیت های 

بهداشتی است و هیچ راه دومی وجود ندارد.
صفحه 2

اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  بنیان  دانش  فراکسیون  رییس 
دانش  و  نوین  کارهای  و  از کسب  فراکسیون  این  اقدامات حمایتی  به 
بنیان، گفت:در این راستا دو بسته را تعریف کردیم که یکی از آنها بسته 

مقررات زدایی است.
سید محسن دهنوی اشتغال و اقتصاد را از مسایل اولویت دار خانواده ها دانست 
و افزود: کشور ما به زودی به عدد 8 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی خواهیم رسید 

و ایجاد اشتغال برای آنها با روشهای سنتی میسر نخواهد بود.
زمینه  این  در  بنیان  دانش  اقتصاد  فراکسیون  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
مقررات  بسته  آنها  از  یکی  تعریف کردیم که  را  بسته  دو  راستا  این  در  گفت: 

است. زدایی 
صفحه2

به  ملزم  باید  ناایمن  صاحبان ساختمان های 
ایمن سازی شوند

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که ملزم 
کردن صاحبان ساختمان ها به ویژه ساختمان های تجاری به ایمن سازی، 

امری ضروری برای جلوگیری از تکرار حوادث است.
محمد صالح جوکار، با اشاره به ضرورت پرداخت به بحث ایمن سازی ساختمان 
ها در تهران و سایر کالنشهرها، بیان کرد: امروز متاسفانه شاهد هستیم زمانی که 
یک حادثه اتفاق می افتد همه به یاد ایمنی و ضرورت ایمن سازی ساختمان ها می 

افتند اما بعد از مدتی همه چی به فراموشی سپرده می شود.
وی در ادامه اظهار کرد: بخش اعظمی از ساختمان ها به ویژه در تهران ایمن 
سازی نشده و یا عمر مفید ساختمان به پایان رسیده است. باید فکری اساسی برای 
ایمن سازی ساختمان ها شود. دستگاه های نظارتی از جمله شهرداری باید با جدیت 

نظارت را در این حوزه دنبال کنند.
صفحه2

دو بسته حمایتی برای توسعه کسب و کارهای نوین ۸۰ درصد جوانان آلوده به کرونا 
عالئمی از بیماری ندارند

K 132 ثبت نام ۶۰ هزار نفر برای خرید خودرو
بازاریابی،  امور  در  ایران خودرو  مقام  قائم 
فروش و خدمات پس از فروش با اعالم این خبر 
 k۱۳2 از ۶۰ هزار نفر برای خودوری که بیش 
پیش ثبت نام کرده اند گفت: قیمت توافقی برای 
این خودرو در نظر خواهیم گرفت اما سعی ما بر این است تا 
با کمترین هزینه  این پروژه را به سرانجام رسانده و در نهایت 
نیز قیمت آن توسط مراجع نظارتی تایید خواهد شد، اما قطعا 
با توجه به ویژگی های این خودرو، مشتریان در زمان عرضه 

متوجه قیمت عادالنه آن خواهند شد.
محسن ناقدی، در نشست خبری روز گذشتته خود در 
محل شرکت ساپکو در پاسخ به سواالت خبرنگاران  و این 
خبرگزاری در رابطه قیمت ارائه شده در برنامه پیش فروش 
این محصول جدید ایران خودرو، اظهار کرد: تولید این خودرو 
که  می شود  انجام  جدید  طراحی های  و  روز  فناوری های  با 

هزینه های باالیی داشته است. 
صفحه۳

با هدف تامین آب خام پایدار:

نیازسنجی جهت احداث سومین تصفیه خانه محلی
 در کرج صورت گرفت

4

رد بازنگری مجدد دستمزد کارگران
صفحه 3 در نیمه دوم سال
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
علیزاده: مخالفتي 
با آموزش آنالین 

ندارم ولي خود آن 
را انجام نمي دهم

6ورزش
حسین رسولی 

برگشت؛ ملی پوش 
پرتاب دیسک به شایعه 

مهاجرتش پایان داد

هنگ 7فر

اين روزها و عليرغم اينكه هنوز كرونا در جامعه به عنوان يك 
تهديد براي سالمتي همه مردم به شمار مي رود، اما فعاليت هاي 
هنري هرچند نصفه و نيمه، اما درحال برگزاري هستند. در 
عرصه موسيقي، جشنواره ملي موسيقي جوان در حال برگزاري 
از اهالي  مراحل اوليه خود مي باشد و در همين زمان برخي 

موسيقي به شكل آنالين به تدريس مي پردازند. 

ملی پوش پرتاب ديسك بعد از كش و قوس های فراوان 
باالخره صبح روز گذشته به ايران بازگشت.

پرتاب  ماده  پرتابگر  دو  شيری  بهنام  و  رسولی  حسين 
تمرينات  انجام  برای  زمستان سال گذشته  ايران  ديسك 
عازم  المپيك  سهميه  كسب  منظور  به  و  سازی  آماده 

كشوربالروس شدند.

محمد قاسم زاده با بيان  اين كه نوشتن رمان عامه پسند سخت 
است، می گويد: ناشران نويسندگان با استعداد را فاسد كرده 

و آن ها را وادار به توليد انبوه می كنند.
قاسم زاده با بيان اين كه نوشتن كتاب عامه پسند خيلی مشكل 
است، افزود: با توجه به اين كه قصد كتاب عامه پسند سرگرمی 

است، نويسنده آن بايد خواننده اش را كنجكاو نگه دارد. 

نوشتن کتاب 
عامه پسند خیلی 

مشکل است

هیچ کشوری نمی تواند شش ماه فعالیت های اقتصادی اش را  تعطیل کند

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی
 مناقصه عمومی

نوبت دوم
 شهرداری نسیم شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵/99/192/ش مورخ 99/۰2/22 شورای اسالمی شهر نسبت به اجرای پروژه 
فضای سبز فاز ۴ بوستان خلیج فارس از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت 

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

2- مبلغ اعتبار پروژه: به مبلغ 8/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
۳- مدت اجرای پیمان 2 می باشد.

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

۶- رتبه و رشته مورد نظر: گواهینامه صالحیت مرتبط
۷- مبلغ خرید اسناد: ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۵۳۹۵2۶8۰۰۵ بنام شهرداری نسیم شهر جهت فروش اسناد مناقصه.

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

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

چاپ نوبت اول: ۹۹/۴/۱۵
چاپ نوبت دوم: ۹۹/۴/22

 قدرتعلی طالیی - شهردار نسیم شهر

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای شماره 7/م/99

شرکت مخابرات ایران در نظر دارد جهت ارزیابی کیفی تأمین کنندگان خدمات "نگهداری امور شبکه ثابت – منطقه مرکزی" اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران – مدیریت منطقه مرکزی مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی: لغایت ساعت ۱2 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/2۵
WWW.MARKAZI.TCI.IR :آدرس سایت

اداره تدارکات و پشتیبانی شرکت مخابرات ایران – منطقه مرکزی

صفحه ۳
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دو بسته حمایتی برای توسعه کسب و کارهای نوین
رییس فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسالمی با اشاره به اقدامات 
حمایتی این فراکسیون از کسب و کارهای نوین و دانش بنیان، گفت:در این 

راستا دو بسته را تعریف کردیم که یکی از آنها بسته مقررات زدایی است.
سید محسن دهنوی اشتغال و اقتصاد را از مسایل اولویت دار خانواده ها 
دانست و افزود: کشور ما به زودی به عدد 8 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی 
خواهیم رسید و ایجاد اشتغال برای آنها با روشهای سنتی میسر نخواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات فراکسیون اقتصاد دانش بنیان در این زمینه گفت: 
در این راستا دو بسته را تعریف کردیم که یکی از آنها بسته مقررات زدایی است.

رییس فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در 
سال های قبل مقررات بسیاری را برای کسب و کارها وضع شده بود، خاطر 
نشان کرد: برای ایجاد یک کسب و کار نیاز به اخذ مجوزهای مختلفی است 

که از 2۳ تا ۵7 مجوز را شامل می شود.
دهنوی بسته دوم این فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسالمی 
را رفع انحصار از مجوزها نام برد و افزود: اخذ برخی از مجوزها ارزش یافته 
است چرا که قیودی که برای اخذ این مجوزها گذاشته شده است که گویی 
این مجوزها به اقشار خاصی اعطا می شود و افراد خاص که ارتباطات و رانت 

دارند قادر به عبور از این قیود است.

صاحبان ساختمان های ناایمن باید ملزم به ایمن سازی شوند
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که ملزم کردن 
صاحبان ساختمان ها به ویژه ساختمان های تجاری به ایمن سازی، امری 

ضروری برای جلوگیری از تکرار حوادث است.
محمد صالح جوکار، با اشاره به ضرورت پرداخت به بحث ایمن سازی 
ساختمان ها در تهران و سایر کالنشهرها، بیان کرد: امروز متاسفانه شاهد 
هستیم زمانی که یک حادثه اتفاق می افتد همه به یاد ایمنی و ضرورت ایمن 
به فراموشی سپرده  از مدتی همه چی  بعد  اما  افتند  سازی ساختمان ها می 

می شود.
وی در ادامه اظهار کرد: بخش اعظمی از ساختمان ها به ویژه در تهران 
ایمن سازی نشده و یا عمر مفید ساختمان به پایان رسیده است. باید فکری 
اساسی برای ایمن سازی ساختمان ها شود. دستگاه های نظارتی از جمله 

شهرداری باید با جدیت نظارت را در این حوزه دنبال کنند.
نماینده مردم یزد در مجلس یازدهم تصریح کرد: ملزم کردن صاحبان 
ساختمان ها به ویژه ساختمان های تجاری به ایمن سازی، الزمه کار است. 
باید ابتدا تذکر داده شود اما در صوت بی توجهی به تذکرات باید پرونده به 
دستگاه قضایی ارجاع شود تا صاحبان ساختمان ملزم به ایمن سازی شوند. 

اینگونه می توان از تکرار این حوادث جلوگیری کرد.

نقدینگی بازار سرمایه به سمت تولید برود
کمیسیون  این  گفت:  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  نایب 
وضعیت بازار بورس را مورد بررسی قرار می دهد و باید نقدینگی موجود در 

این بازار به سمت واحدهای تولیدی سوق پیدا کند.
حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی با بیان اینکه مردم باید به فرصت 
ها و تهدیدات بازار بورس به صورت تؤامان توجه داشته باشند، گفت: انتقال 
تمام نقدینگی جامعه به سمت یک بازار درست نیست و ممکن است تبعات 

منفی برای جامعه در پی داشته باشد.
وی بیان کرد: ایجاد نوسان در سرمایه های مردم ممکن است باعث تکرار 
ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری شود که باید مسئوالن ذیربط این مسئله را 

مدنظر قرار دهند تا مردم در بازار بورس دچار مشکل نشوند.
تأکید  بودجه مجلس شورای اسالمی  و  برنامه  رئیس کمیسیون  نایب 
کرد: بازار بورس از ثبات مشخصی برخوردار نیست و بر این اساس مردم باید 

در سرمایه گذاری در این بازار با احتیاط کامل عمل کنند.

هیچ کشوری نمی تواند شش ماه فعالیت های اقتصادی اش را
 تعطیل کند

 رییس جمهور گفت: تعطیلی کسب و کار و فعالیت اقتصادی در طوالنی مدت 
قابل اجرا نیست و هیچ کشوری در دنیا نمی تواند شش ماه این کار را ادامه دهد.

حجت االسالم روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با بیان اینکه 
مردم و دولت باید همکاری خوب و دقیق داشته باشند، اظهار کرد: اگر اینگونه باشد 
در برابر مشکالت کرونا سریعتر عمل می کنیم و عبورمان راحت تر است اما اگر جز این 

باشد موفقیت ما دچار مشکل می شود.
وی افزود: عادی انگاری این ویروس و کروناهراسی هر دو ما را دچار مشکل 
می کند. اگر فکر کنیم که دیگر این ویروس را پشت سر گذاشته ایم که ما را دچار مشکل 

می کند و اگر هم فکر کنیم باید همه کارها تعطیل شود بازهم به مشکل می خوریم.
رییس جمهوری یادآور شد: تعطیلی کسب و کار و فعالیت اقتصادی در طوالنی 
مدت قابل اجرا نیست و هیچ کشوری در دنیا نمی تواند شش ماه این کار را ادامه دهد 
و مردم هم نمی پذیرند. اما راه درست در ادامه فعالیت های اقتصادی یا فرهنگی فقط 

منحصر به رعایت پروتکل های بهداشتی است و هیچ راه دومی وجود ندارد.
قبول  غیرقابل  امروز  وضعیت  در  کلی  طور  به  تجمعات  کرد:  تاکید  روحانی 
است. چه عزا چه عروسی، چه سمینار چه جشنواره. همه اینها مضر است و حتی 
اگر برای کنکور هم وزارت بهداشت مشکلی داشته باشد برای آن تمهیدات بیشتری 

در نظر می گیرم.
وی با اشاره به محدودیت هایی که کشورهای دیگر برای ادامه حیات اقتصادی 
جامعه ایجاد کرده اند، گفت: این راحت ترین کار است که همه جا را تعطیل کنیم و فردایش 
مردم بیایند از تعطیلی و بیکاری و گرسنگی شکایت کنند. البته ما باید در چارچوب 
حرکت کنیم. حتماً باید در پروتکل های بهداشتی حرکت و این موارد را رعایت کنیم. 
هرگونه مراسمی را در تمام شهرهای کشور ممنوع کنیم و اصال اجتماعی شکل نگیرد. 

مگر با جمعی محدود و چند نفره.
رییس جمهوری با تاکید بر اهمیت فاصله گذاری اجتماعی گفت: این موضوع 
در کنار استفاده از ماسک در همه مراکز اقتصادی و صنعتی و مراکز عمومی کامال 
الزم و ضروری است. ما باید مراقبت های بهداشتی فردی و اجتماعی را به عنوان یک 

اصل خدشه ناپذیر بدانیم.
روحانی با بیان اینکه همه رسانه ها، هنرمندان و استادان به صحنه آیند و به مردم 
بگویند راهی جز رعایت پروتکل های بهداشتی نیست، اظهار کرد: ما حدود یک ماه با 
این  ویروس در ابتدای شیوع آن جنگیدیم و از 2۵ اسفند فوتی های ما سه رقمی شد و 
محدودیت ها آغاز شد و از 2۶ فروردین باز مرگ و میر سه رقمی به دورقمی کاهش 
یافت و این دوماه ادامه پیدا کرد اما از 2۵ خرداد بازهم سه رقمی شدیم و امیدواریم که 

تا 2۵ تیر این شرایط به پایان برسد.
وی افزود: ما از ابتدای شیوع کرونا برای مواد شست وشو، مواد ضدعفونی کننده و 
مواد غذایی دچار مشکل نشدیم، در حالی که در اروپا و آمریکا این اتفاقات رخ داد. ما 
نه یک ساعت قطع آب و برق و تعطیلی پمپ بنزین داشتیم و نه یک ساعت قحطی 

مواد غذایی پیش آمد و این یعنی همه تالش کردند.
رییس جمهوری با قدردانی از تالش های وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان 
برنامه و بودجه در واردات موارد مورد نیاز بهداشتی به کشور، اظهار کرد: ما در ساخت 
واکسن کرونا مشغول تالش هستیم و کناره نگرفتیم. به اندازه توان خود کار می کنیم 
و کشوری نیستیم که بگوییم حاال که تحریم هستیم گوشه ای بنشینیم و منتظر بمانیم 

تا اگر واکسن تولید شد به ما هم بدهند.
روحانی تصریح کرد: بخش اعظم جامعه ما هیچوقت به تبلیغات دشمنان توجه 
نکرده و حاال هم توجه نمی کند. کسی نباید بیماری اش را مخفی کند. این کار ظلم به 
دیگران است. اگر مبتال شدیم به اطالع اطرافیان برسانیم. برخی می گویند روی مان 
نمی شود بگوییم، یعنی چه؟ اینجا دیگر موضوع شرم کردن وجود ندارد. باید بگویند و 

از محل کار مرخصی بگیرند.
وی ادامه داد: هرکس از ساعت هفت و نیم تا چهارده و سی دقیقه کار کرد، 
یعنی ساعت آن روزش را پر کرده است. پس دیگر نباید کسی جز این عمل کند و از 

کارمندان ساعت بیشتری برای حضور بخواهد.

۸۰ درصد جوانان آلوده به کرونا عالئمی از بیماری ندارند
اولیه یک مطالعه  نتایج 
که  است  آن  از  حاکی  جدید 
در بیش از 8۰ درصد از جوانان 
از  عالئمی  کروناویروس،  به  آلوده 

بیماری مشاهده نمی شود.
نشان  تحقیق  این  ولیه  ا نتایج 
درصد   8۰ از  بیش  در  که  می دهد 
آنکه  از  پس  جوان تر  و  سال  افراد 2۰ 
می شوند،  آلوده  جدید  کروناویروس  به 

عالئمی از بیماری ظاهر نمی شود.
بررسی متخصصان علوم پزشکی 
در ایتالیا نشان می هد بیش از 8۰ درصد 
به کروناویروس جدید  آلوده  از جوانان 
حساب  به  بیماری  خاموش  ناقالن  از 

می آیند.
ایتالیایی  محققان  مطالعه  این  در 
ارزیابی کردند که چه میزان از افراد آلوده 
به کروناویروس جدید عالئمی از بیماری 

را از خود بروز می دهند. آنان اطالعات 
ارتباط  در  که  را  نفر   ۵۴8۴ به  مربوط 
به کروناویروس  آلوده  افراد  به  نزدیک 
جدید بودند مورد بررسی قرار دادند. از 
این تعداد، ابتالی حدود 282۴ نفر در 

بررسی های آزمایشگاهی تایید شد.
تودی،  نیوز  مدیکال  گزارش  به 
بررسی اطالعات فوق نشان داد از میان 
کروناویروس،  به  آلوده  فرد  نفر   282۴

تنها 87۶ نفر حدود ۳۱ درصد عالئمی از 
بیماری را از خود نشان دادند. همچنین 
بررسی سن مبتالیان حاکی از آن بود 
که در 8۱.۹ درصد از افراد 2۰ سال و 
جوان تر، عالئمی از بیماری پس از آلوده 
نشده  مشاهده  کروناویروس  به  شدن 
است. همچنین در میان افراد 8۰ سال یا 
بیشتر تنها در ۳۵.۴ درصد از افراد آلوده 
عالئمی از بیماری مشاهده نشده است.
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زیر نظر: علی هوشمند

مبنای سال تحصیلی آینده آموزش مجازی است
وزیر علوم گفت: در سال تحصیلی آینده شرایط بهتر می شود و مبنای ما 
بر ارائه آموزش مجازی دروس دانشگاهی است، البته حضور دانشجویان برخی 

مقاطع در فواصل مختلف زمانی هم می تواند مناسب باشد.
منصورغالمی در نشست مجازی روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
آمادگی  به عدم  با توجه  دانشگاه ها در دوران شیوع ویروس کرونا  تاکید کرد: 
و الزم  داشتند  مجازی  آموزش  بخش  در  بویژه  درخشانی  بسیار  عملکرد  قبلی، 
است این تجربیات برای استفاده در آینده و مواردی مشابه، حفظ شده و مورد 

استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به همه گیری جهانی ویروس کویید ۱۹ و در گیر شدن تمامی 
را  و چالش هایی  بیماری فرصت ها  این  داشت:  اظهار  بیماری  این  با  کشورها 
فراهم کرده و موجب شده تا شکل جدیدی از تجربیات و تصمیم گیری ها در 

امور مختلف در سطح جهان شکل بگیرد.
وزیر علوم با بیان اینکه بخش آموزش عالی نیز از شرایط جدید تاثیر پذیرفته 
است، گفت: در این شرایط دانشگاه های کشور نیز با چالش هایی روبرو هستند 
و البته این وضعیت موجب شده است تا مسئوالن دانشگاهی در مقابله با آن و 

انجام بهینه امور، تجربیات بهتری به دست آورند.
ما  افزود:  تمامی وظایف  انجام  در  قانونی  ریل گذاری  بر  تاکید  با  وی 
های  فعالیت  و  کرده  را  استفاده  نهایت  آمده  دست  به  فرصت  این  از  باید 
آموزش،  بخش  در  تنها  نه  این  البته  کنیم،  تبدیل  احسن  به  را  دوران  این 
مه  برنا ید  با نیز  فرهنگی  های  لیت  فعا و  پژوهش  های  بخش  در  بلکه 
جامعه  زندگی  در  جدیدی  های  عادت  و  گیرد  انجام  مناسبی  های  ریزی 

آورد. وجود  به  دانشگاهی 
غالمی با بیان اینکه ستاد وزارت علوم زیر ساخت های الزم برای فعالیت 
سال  در  داشت:  اظهار  کند،  می  فراهم  را  کرونا  شیوع  دوران  در  دانشگاهیان 
تحصیلی آینده شرایط بهتر می شود و مبنای ما بر ارائه آموزش مجازی دروس 
دانشگاهی است، البته حضور دانشجویان برخی مقاطع در فواصل مختلف زمانی 

هم می تواند مناسب باشد.
وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاهیان باید به عملکرد دوران کرونایی یک 
نگاه کالن داشته باشند، گفت: همه دانشگاه باید تجربیات عملکرد مطلوب خود 
در دوران کرونایی در بخش های مختلف منتشر کنند تا مورد استفاده دیگران 
نیز قرار گیرد و الزم است معاونت های آموزشی و پژوهش و فناوری وزارت هم 
در این فرآیند همکاری کنند تا نتایج مطلوبی با استفاده از تجربیات هسته های 

علمی دانشگاه ها به وجود آید.
و  ها  گزارش  ارائه  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  غالمی 
نقطه نظرات ارزشمند روسای دانشگاه ها در خصوص عملکرد مناسب شان در 
دوران کرونایی اظهار داشت: پشتیبانی های الزم در دوران کرونایی از دانشگاه 
ها انجام می شود تا دغدغه روسای دانشگاه ها به حداقل برسد و در این ارتباط 

دولت نیز در حد امکان کمک خواهد کرد.
وزیر علوم با تاکید بربرگزاری نشست های مجازی در بخش ها و مدیریت 
فرصت  از  یکی  مجازی  های  نشست  برگزاری  گفت:  دانشگاهی  مختلف  های 
هایی است که در دوران بیماری کویید ۱۹ به دست آمده و به مسئوالن بخش 
با برگزاری این نشست ها در فواصل  های مختلف دانشگاهی توصیه می کنم 

مختلف از همفکری و تجارب یکدیگر به خوبی استفاده کنند.
 غالمی با تاکید بر عبور از روش های سنتی در انجام امور آموزش عالی 
امور  انجام  خصوص  در  خود  تجربیات  کشور  های  دانشگاه  است  الزم  گفت: 
آموزش مجازی و سایر امور در دوران شیوع کرونا را برای تثبیت و جمع بندی 
این دستاوردها و پایداری این تجربیات گردآوری کرده و به ستاد وزارت علوم 
ارسال کنند و در این راستا باید برخی از عادات سنتی در انجام امور را به سمت 

خدمت بهینه تغییر دهیم.
با مدل آموزش عالی کشورهای  افزود: مدل آموزش عالی کشورمان  وی 
بومی سازی  با  توانیم  دارد و ما می  زیادی  آمریکایی تشابه  اروپایی و  پیشرفته 

تجربیات آنان در انجام امور، برنامه ریزی های مناسبی داشته باشیم.

پیرمرد ۱۰9ساله کرونا را شکست داد
بیمار ۱۰۹ ساله کرمانشاهی توانستبیماری ناشی از ابتالء به ویروس کووید 

۱۹ را شکست بدهد.
این بیمار ۱۰۹ ساله با تست پی. سی. آر مثبت و عالئم تب، سرفه، تنگی 
نفس و سچوریش )اشباع اکسیژن خون شریانی( 8۰، یک هفته پیش در بخش 

کرونا ۳ بیمارستان گلستان بستری شد.
در سی. تی. اسکن ریه این بیمار نیز درگیری با  کووید ۱۹ مشاهده شد و 
خوشبختانه با تالش کادر درمان، روز جمعه 2۰ تیر ماه جاری با حال عمومی 

خوب مرخص شد.

۳ کشته بر اثر تصادف ۲ موتورسیکلت
بوکان گفت:  ایمنی  آتش نشانی و خدمات  روابط عمومی سازمان  مسئول 
برخورد 2 دستگاه موتوسیکلت در مسیر جاده روستایی ینگیجه به بوکان باعث 

مرگ سه نوجوان ۱۵ و ۱8 ساله شد.
ظاهر فیضه افزود: بر اثر این حادثه متاسفانه 2 نفر از راکبان موتور سیکلت 
در دم جان خود را از دست دادند و یکی دیگر از سرنشینان موتورسیکلت ها به 
ارومیه اعزام شد که به دلیل شدت جراحت وارد در راه  از مراکز درمانی  یکی 

جان خود را از دست داد.

حمله خرس به جوان ۲۵ساله ایذه ای
مسئول مرکز فوریت های پزشکی ایذه گفت: حمله خرس به جوان 2۵ ساله 

ایذه ای موجب مصدومیت شدید وی شد.
رضا اسماعیلی اظهار داشت: پنجشنبه شب گذشته جوان 2۵ ساله در کوه 

مافرون در بخش سوسن مورد حمله خرس قرار گرفت.
وی افزود: این جوان که توسط خرس زخمی و سپس از صخره به پایین 

پرت شده بود دچار شکستگی در ناحیه دنده شده بود.
مسوول مرکز فوریت های پزشکی ایذه اضافه کرد: جوان مصدوم به وسیله 
بالگرد اورژانس خوزستان به بیمارستان شهدای ایذه منتقل شد و تحت درمان 

قرار گرفته است.

خرداد ماه حمله خرس در ارتفاعات دهدز و سوسن شهرستان ایذه موجب 
مصدومیت سه نفر شده بود.

مصدومیت شش نفر بر اثر انفجار ترقه در عروسی
سخنگوی اورژانس کشور از مصدومیت و سوختگی ۶ نفر به دلیل انفجار 
ترقه دست ساز در یک مراسم عروسی خبر داد.مجتبی خالدی درباره جزییات این 
حادثه گفت: در ساعت ۰۰:۳۴ حادثه انفجار ترقه دست ساز در استان اصفهان، 

نجف آباد، فیروز آباد، تاالر ۴ فصل به سامانه اورژانس کشور اطالع داده شد.
وی با بیان اینکه ۳ دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد، ادامه داد: در 
این حادثه ۶ نفر آقا بین ۳۵ تا ۴۰ سال دچار سوختگی ۴۰ درصد درجه 2 شده اند.

مالخری پسر برای مادر سارقش
زنی میانسال که با حضور در آرایشگاه های زنانه اقدام به سرقت از مشتریان 

کرده و اجناس سرقتی را به پسرش می فروخت، دستگیر شد.
مدتی قبل و به دنبال دریافت چندین شکایت ازسوی مشتریان و متصدیان 
دستورکار  در  موضوع  به  رسیدگی  تهرانسر،  محدوده  در  زنانه   های  آرایشگاه 
ماموران قرار گرفت و در جریان تحقیقات اولیه مشخص شد که زنی میانسال 
وارد آرایشگاه شده و پس از سرقت تلفن همراه و اموال گرانبهای مشتریان از 

سالن خارج شده است.
با کسب این اطالعات تحقیقات برای شناسایی و به دست آوردن تصویری 
از متهم در دستورکار قرار گرفت تا اینکه باالخره تصویری واضح از سارق به 
دست آمد. در پی آن نیز  آموزش های الزم به آرایشگاه های زنانه ای که احتمال 
حضور این سارق در آنها وجود داشت ارائه شد. تا اینکه سرانجام در ساعت ۱۹:۳۰ 
روزچهارشنبه ۱8 تیرماه یکی از متصدیان آرایشگاه زنانه در تماس با کالنتری 

تهرانسر اعالم کردکه زن سارق را در آرایشگاه رویت کرده است. 
با کسب این خبر، تیمی از ماموران در محل حاضر شده  و این زن را در 
حالی که یک دستگاه تلفن همراه سرقت کرده و در حال خروج از آرایشگاه بود 

دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
وتحت  منتقل شده   به کالنتری  داشت  که حدود ۴۰ سال سن  زن  این 
بازجویی قرار گرفت که در جریان آن تاکنون به ۱2  فقره سرقت از آرایشگاه های 
زنانه اعتراف کرده است. او همچنین گفت که گوشی های تلفن همراه سرقتی را 

پسرش می فروخته که پسر این فرد نیز دستگیر شد.
با دستگیری پسر این زن، او نیز در حالی که چاره ای جز بیان حقیقت نداشت، 
اعتراف کرد که برای گوشی های سرقت شده از سوی مادرش یک کارتن تهیه 
کرده و سپس آن را در مقابل پاساژ عالءالدین به افرادی که اطالعات کمی در 

زمینه تلفن همراه داشتند فروخته است.
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باج افزار جدید مک
خطرناک تر از آن چیزی است که به نظر می رسد

باج افزاری موسوم به ThiefQuest یا EvilQuest کاربران سیستم عامل 
مک را تهدید می کند که ظاهرا از توانایی هایی برای استخراج رمز عبور کارت های 

اعتباری نیز برخوردار است.
باج افزارها از سال ها پیش به عنوان یکی از خطرناک ترین تهدیدهای سایبری 
شناخته می شدند. تا چهار سال پیش که اولین باج افزار خطرناک مک شناسایی شد، 
تصور عمومی بر آن بود که سیستم عامل اپل، آسیب پذیری کمتری در برابر این دسته 
 ،Dinesh Devadoss از بدافزارها دارد. چند روز پیش، یک محقق امنیتی به نام
از کشف باج افزار جدیدی در مک خبر داد که ظاهرا خطر زیادی برای کاربران دارد. 
او که به عنوان محقق در شرکت امنیتی Lab K7 فعالیت می کند، جزئیات عملکرد 
باج افزار را منتشر کرد که پیامدهایی جدی در رسانه های امنیت سایبری جهان داشت.

محققان، ابتدا نام EvilQuest را برای باج افزار جدید مک انتخاب کردند. پس 
 Steam از آن  که مشخص شد سری بازی های ویدیویی به همین نام و از شرکت
منتشر شده است، نام باج افزار به ThiefQuest تغییر کرد. اطالعات جدید نشان 

می دهد بدافزار مذکور، خطرهایی بیش از تصورات اولیه برای کاربران دارد.
از  مجموعه ای  از  باج افزاری،  عملکرد  بر  عالوه   ،macOS جدید  بدافزار 
توانایی های خرابکارانه ی دیگر هم بهره می برد. مجرمان با استفاده از آن توانایی 
انجام فعالیت های جاسوسی، استخراج فایل ها از کامپیوتر آلوده، جست وجوی سیستم 
برای رمزهای عبور و اطالعات کیف پول رمزارز، اجرای Keylogger و استخراج 
اطالعات رمز، کارت های اعتباری یا دیگر اطالعات شخصی و مالی کاربر را هم پیدا 
می کنند. ساختار جاسوس افزار، یک در پشتی را نیز در سیستم قربانی ایجاد می کند 
و درنتیجه پس از بارگذاری مجدد سیستم نیز به فعالیت ادامه می دهد. مجرمان 
اینکه  باتوجه به  کنند.  استفاده  ثانویه هم  حمله های  اجرای  برای  آن  از  می توانند 
باج افزارها در سیستم عامل مک، آن چنان مرسوم و گسترده نیستند، چنین سبکی از 

نفوذ و سوءاستفاده ی سایبری، قابل توجه و خطرناک به نظر می رسد.
درباره ی   Jamf در شرکت  سایبری  اکمنیت  ارشد  واردل، محقق  پاتریک 
باج افزار ThiefQuest می گوید:با بررسی کد زیرساختی بدافزار، می توان بخش 
منطقی باج افزار را از منطق در پشتی جدا کرد و هرکدام، به تنهایی بدافزار مستقل و 
خطرناکی محسوب می شود. ترکیب آن ها، قطعا خطرهای بیشتری را به همراه خواهد 
داشت. من تصور می کنم یک مجرم سایبری این بدافزار را ابتدا برای نفوذ و در دست 
گرفتن کنترل کامل کامپیوتر مک طراحی کرده است. سپس قابلیت های باج افزاری 

اضافه شده اند تا مجرمان درآمد بیشتری کسب کنند.
با وجود خطرهای بسیاری که برای باج افزار ThiefQuest بیان می شود، 
خطر آن برای کاربران عادی که مراقبت مناسبی در فعالیت های آنالین دارند، آن چنان 
زیاد نیست. درواقع اگر کاربر مراقب دانلود کردن نرم افزارهای دزدی یا تقلبی یا موارد 
مشابه باشد، خطر آن چنانی او را تهدید نمی کند. توماس رید، محقق ارشد پلتفرم های 
موبایل و مک شرکت امنیتی Malwarebytes متوجه شد که بدافزار مخرب، 
ازطریق سرویس های تورنت توزیع می شود. دل اعتقاد دارد بدافزار جدید مک ابتدا با 
هدف اجرای ماژول جاسوس افزار اجرا می شود تا اطالعات الزم را از سیستم قربانی 
استخراج کند. در مرحله ی آخر، باج افزار پر سروصدا اجرا می شود تا به عنوان تالش 
پایانی، از رمزگذاری اطالعات و دریافت باج، درآمد اضافه ای را برای گروه مجرم 
سایبری فراهم کند. در برخی از آزمایش ها، سیستم باج افزار به راحتی اجرا نشد و 
فایل ها را رمزنگاری نکرد. به هرحال به نظر می رسد با بدافزاری مملو از باگ روبه رو 

هستیم که هدف نهایی توسعه دهنده های آن نیز مشخص نیست.
برای  که  درآمدزایی  اهداف  و  تورنت  ازطریق  بدافزار  توزیع  باتوجه به 
توسعه دهنده ها دارد، محققان پیش بینی می کنند که گروه هکری خراب کاری آن را 
ساخته اند و خبری از سازمان های جاسوسی دولتی نیست. چنین بدافزارهایی قبال 
 NotPetya در ویندوز به دفعات دیده شده اند. یکی از خطرناک ترین نمونه های
بود که با ظاهر باج افزار، فعالیت های جاسوسی و استخراج اطالعات مخربی را انجام 
داد. درنهایت عملکرد مجرمان سایبری ThiefQuest می تواند کسب درآمد از 
باج افزار یا استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پرت کردن حواس قربانی و جاسوسی 

اطالعاتی باشد.

معاون آموزش، پژوهش 
هالل  جمعیت  فناوری  و 
محتوای  افزایش  از  احمر 
در  امدادی  و  همگانی  آموزش های 
سال  در  دانش آموزان  درسی  کتب 

جاری خبر داد.
خسرو رحمانی گفت: براساس بند 
قانون مدیریت بحران و  الف ماده ۱۴ 
تفاهم نامه جمعیت هالل احمر با وزارت 
دو  میان  همکاری  پرورش  و  آموزش 
مجموعه در ارائه آموزش های همگانی 

در جامعه افزایش خواهد یافت.
وی در تشریح اقدامات هالل احمر 
برای توسعه آموزشهای همگانی امداد 
منظور  به  جامعه  در  اولیه  کمکهای  و 
طبق  گفت:  مردم  تاب آوری  ارتقای 
بند الف ماده ۱۴ قانون جدید مدیریت 
و  آموزش  بهداشت،  وزارت  بحران، 
پرورش و وزارت علوم با همکاری هالل 
احمر به طراحی و ارائه واحدهای درسی 
در حوزههای آمادگی در برابر مخاطرات 
و آمادگی در برابر سوانح می پردازند که 
الزمه آن، بررسی وضعیت موجود کتب 
درسی است.معاون آموزش، پژوهش و 
فناوری جمعیت هالل احمر با اشاره به 
ارتقای  برای توسعه و  نهاد  این  برنامه 
گفت:  جامعه  در  همگانی  آموزشهای 
محتوای کتب درسی دانش آموزان در 
الف ماده ۱۴  بند  براساس  سال جاری 

نامه  تفاهم  و  بحران  مدیریت  قانون 
جمعیت هالل احمر با وزارت آموزش و 
پرورش به روزرسانی می شود. همچنین 
مطابق این تفاهم نامه که در حال انعقاد 
دو  میان  همکاری  زمینههای  است، 
مجموعه در طرح دادرس هالل احمر، 

قوت بیشتری می گیرد.
بر  ه  و عال  : د و فز ا نی  حما ر
درسی،  کتب  محتوای  به روزرسانی 
تولید محتوای کمک درسی برای شبکه 
آموزش سیما و همچنین نرم افزار شاد 
که ویژه دانش آموزان است، در دستور 
کار هالل احمر قرار گرفته است. تولید 
جزوات آموزشی برای مربیان و معلمان 

نیز در ادامه این روند، انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه کانال سازمان 

جوانان هالل احمر نیز در نرم افزار شاد 
این  در  افزود:  است،  شده  اندازی  راه 
در  آموزشی  محتوای  و  مطالب  کانال، 
لرزه،  زمین  ویروس،  کرونا  خصوص 
حوادث و سوانح و .... را معاونت آموزش، 
فناوری جمعیت و محتوای  پژوهش و 
مباحث بشردوستی و ...را سازمان جوانان 

هالل احمر آماده و تدوین می کند.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری 
جمعیت هالل احمر کشورمان افزود: با 
همکاری هالل احمر، وزارت آموزش و 
طبیعی،  سوانح  پژوهشکده  و  پرورش 
آموزشی در  استانداردهای  دستورالعمل 

مدارس نیز در حال تدوین است.
رحمانی با بیان اینکه از سال ۹2 
آموزش های هالل احمر در کتب درسی 

گنجانده شده، افزود: در دوره دولت تدبیر 
و امید حدود ۱۴ میلیون دانش آموزش از 
طریق کتب درسی خود با مباحث زلزله، 

ایمنی و کمکهای اولیه آشنا شدهاند.
مهمترین  ز  ا یکی  فزود:  ا وی 
انتقال  همگانی،  آموزش  روش های 
و  است  درسی  کتب  طریق  از  مفاهیم 
بسیاری  دغدغه  سال ها  موضوع،  این 
و  احمر  هالل  در  گذاران  سیاست  از 
که  بوده  بحران  مدیریت  نهادهای 
بر  برا در  آمادگی  با  مرتبط  مفاهیم 
و  بشردوستی  هیم  مفا ت،  مخاطرا
درسی  کتاب های  در  اولیه  کمکهای 

وجود داشته باشد.
که  درسی  کتاب های  رحمانی 
حوادث  و  سوانح  احمر،  هالل  مباحث 
آنها گنجانده  در  و غیر طبیعی  طبیعی 
شده را شامل کتب علوم اول دبستان، 
دبستان،  سوم  جتماعی  ا لعات  مطا
مطالعات اجتماعی پنجم دبستان، علوم 
تجربی ششم دبستان، مطالعات اجتماعی 
هفتم دبستان، آمادگی دفاعی پایه نهم، 
آمادگی دفاعی پایه دهم، استان شناسی 
پایه دهم، زمین شناسی پایه یازدهم و 
سالمت و بهداشت پایه دوازدهم عنوان 
با  کتاب ها  این  محتوای  گفت:  و  کرد 
توجه به سن دانش آموزان آماده شده 
مقاطع تحصیلی  تا  ابتدایی  از مقطع  و 

باالتر در این حوزه را شامل می شود.

به روزرسانی آموزش های امداد در کتاب های درسی 1۴میلیون دانش آموز

موزش  آ بق  سا ون  معا
و  آموزش  وزارت  متوسطه 
پرورش با اشاره به برخی وظایف 
شورای عالی آموزش و پرورش گفت: تعیین 
خط مشی کلی وزارت آموزش و پرورش، 
بررسی و تصویب اهداف، بررسی طرح ها و 
لوایح قانونی قبل از طرح در مجلس و ... از 
این جمله است، یعنی هر طرح و الیحه ای 
باید  می رود  پرورش  و  آموزش  درباره  که 
و  آموزش  عالی  شورای  مصوبه  پیوست 

پرورش را داشته باشد.
»چالش های  باره  در  زرافشان  علی 
پرورش«  و  آموزش  در  گذاری  سیاست 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  گفت: 
شورای  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای 
جمله  از  دولت  و  وپرورش  آموزش  عالی 
در  گیر  تصمیم  و  گذار  سیاست  نهادهای 
حوزه آموزش و پرورش هستند.وی افزود: 
چالش اول در این زمینه این است که چه 
اصل  کند؟  گذاری  سیاست  باید  کسی 
پرروش  و  آموزش  برای  گذاری  سیاست 
یک امر ضروری است اما اینکه چه کسی 
اگر  و  کند  تضمین  را  این سیاست ها  باید 
افراد و نهادهای متفاوتی قرار است تعیین 
سیاست کنند هرکدام در چه سطحی و چه 

زمینه ای باید ورود پیدا کنند؟.
مجمع  اینکه  به  اشاره  با  زرافشان 
تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی 
آموزش و پرورش را تعیین می کند گفت: 
سیاستهای کلی معموال توسط رهبری به 
دستگاه های کشور برای اجرا، ابالغ می شود. 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  از  بعد 

شورای عالی انقالب فرهنگی قرار دارد و 
چون آموزش بخش مهمی از فرهنگ است 
شورا ورود می کند و مصوبات بسیاری را 
برای آموزش و پرورش از سر می گذراند. از 
اسم شورای عالی انقالب فرهنگی این گونه 
برمی آید که باید در سطوح عالی فرهنگی 
تصمیم گیری کند اما یکی از مشکالتی که 
وجود دارد این است که این تقسیم کار بین 

نهادهای سیاست گذار انجام نشده است.
معاون سابق آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش افزود: مصداق این چالش، 
تنوع مدارس است. دو سه سال گذشته همه 
مرکز  و  کردند  ورود  بحث  این  در  نهادها 
کارشناسی  گزارشی  مجلس  پژوهش های 
تهیه کرد که به این موضوع اشاره کرده و 
در آن آمده است که نهادهای سیاست گذار، 
متنوع و متعدد هستند و میان آنها تقسیم 
کار مشخصی وجود ندارد که بر اساس آن 
معلوم باشد در چه سطحی کدام نهاد باید 
ورود کند؟ حتی در طول تاریخ این نقش ها 

به تدریج جابجا شده است.
عالی  شورای  مثال  داد:  ادامه  وی 
بوده  آموزش  عالی  شواری  اولین  معارف 
و دامنه اختیارات وسیعی داشته است. علی 
عالی  شورای  گفت  بتوان  شاید  القاعده 
آموزش و پرورش ادامه یافته همان شورا 
باشد که اکنون هرچند وظایف خوبی برای 
باره این وظایف به  اما در  آن تعیین شده 

خوبی عمل نمی شود.
معاون سابق آموزش متوسطه وزارت 
اینکه در بحث  بیان  با  پرورش  آموزش و 
سیاست گذاری باید به چند سوال پاسخ داده 

شود گفت: نخست اینکه چه کسانی سیاست 
سیاست  تعدد  وقتی  می کنند؟  گذاری 
گذاری وجود دارد باید بپرسیم هرکدام چه 
نقشی دارند و باید چه در سطحی سیاست 
ساختار  دیگر،  مصداق  یک  کنند؟  گذاری 

۳ـ۳ـ۶ است.
وی ادامه داد: بنابر یک تقسیم وظیفه 
قرار است به هر موضوعی که مجلس ورود 
می کند شورای عالی انقالب فرهنگی ورود 
و  اهداف  قانون  بنابر  برعکس؛  و  نکند 
وظایف وزارت آموزش و پرورش، مصوبه 
ساختار  تغییر  که  شده  تصریح   ۶7 سال 
ساختار  اما  برسد  مجلس  تصویب  به  باید 
شش سه سه این روند را طی نکرده است. 
منابع  از  ساختار  تغییر  این  که  خسارتی 
فیزیکی گرفته تا نیروی انسانی وارد می کند، 

غیرقابل جبران است .
باید  مجلس  کرد:  تاکید  زرافشان 
او  نظارت  بدون  قانون  که  کند  مراقبت 
تصویب نشود، ولی شاهد هستیم که مجلس 
در آن زمان در برابر این تغییر ساختار سکوت 
می کند. باید وزیر وقت را می آوردند و به او 
می گفتند که نمی توانی چنین موضوعی را 
اجرا کنی اما این کار را نکردند. تغییر ساختار 
را شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب کرد 
اما این قانون باید از سوی مجلس تصویب 
می شد اما این اتفاق نیفتاد و مصوبه مستقلی 
از سندتحول بنیادین از سوی شورای عالی 
قانون هنوز  انقالب فرهنگی تصویب شد. 
ساری و جاری است و باید مجلس به آن 

ورود می کرد.
درونی  تعارضات  به  اشاره  با  وی 

نهادهای سیاست گذار نیز گفت: در سال 
سند  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای   ۹۱
راهبردی نخبگان کشور را تصویب می کند 
که جهت گیری های آینده نخبگان را تعیین 
می کند و چرخش های تحولی خوبی در آن 
دیده شده؛ یکی از این چرخش ها عبور از 
تربیت گلخانه ای به سمت تربیت باغچه ای 
است که به معنای عدم تفکیک و جداسازی 
دانش آموزان است. یک بحث ساختاری هم 
امر  این  تحقق  برای  باید  که  مطرح شده 
مرکزی در درون وزارت آموزش و پرورش 
تشکیل شود و طرح شهاب هم برای تحقق 
آن کلید خورد. وقتی یکی دو سال گذشته 
آموزش و پرورش به سمت عدم جداسازی 
و اعمال رویکرد سندنخبگان حرکت کرد، 
شورای عالی انقالب فرهنگی دخالت کرد 
کرد  حرکت  خودش  مصوبه  برخالف  و 
و  نداد  پرورش  و  آموزش  به  اجرا  اجازه  و 
ساختار جدید تشکیالتی را هم برای سازمان 
استعدادهای درخشان تصویب و ابالغ کرد.

معاون سابق آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش ادامه داد: در این میان 
آموزش و پرورش نمی داند باید سند راهبرد 
نخبگانی را عمل کند یا جداسازی  و توسعه 
مدارس را اعمال کند یا طرح شهاب را؟ این 
تعدد آشپزها باعث شور شدن آش می شود.

هارمونی  اینکه  بر  تاکید  با  زرافشان 
بین نهادهای تصمیم گیر وجود ندارد گفت: 
و تحقیقات  آموزش  الزم است کمیسیون 
مجلس برای ایجاد این هارمونی ورود کند. 
نقش  به  باید  مدت  کوتاه  نگاه  در  هرچند 

شورای عالی آموزش و پرورش برگردیم.
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شهرسازی،  و  راه  وزیر 
گفت: وام ودیعه اجاره در فرآیند 
مرکزی  بانک  سوی  از  بررسی 
قرار دارد و زمان بر شدن آن نشانه این است 
که یک وعده نیست بلکه برنامه دولت است 

و به زودی محقق می شود.
گذشته  روز  عصر  اسالمی«  »محمد 
تامین  تفاهمنامه  امضای  در حاشیه مراسم 
در  خبرنگاران  جمع  در  ایثارگران  مسکن 
خصوص آخرین وضعیت تصویب وام ودیعه 
مسکن، گفت: مستاجران برای دریافت این 
وام باید قرارداد رسمی با کدرهگیری داشته 
مصوب  الگوی  طبق  آنها  ملک  و  باشند 
برای  و  7۵متر  پایتخت  برای  که  مسکن 

باقی شهرها ۹۰ متر است، باشد.
وی گفت: اکنون منتظر بانک مرکزی 
مبلغ  با  را  خود  نهایی  موافقت  تا  هستیم 
پیشنهادی وام اعالم کند.به گفته اسالمی 
اکنون بانک مرکزی در حال هماهنگی برای 
تامین منابع و تدوین شیوه نامه اجرایی آن 
با بانک ها است و در صورت توافق نهایی 
در ستاد اقتصادی دولت تصویب خواهد شد.

وزارت  پیشنهادات  اینکه  بیان  با  وی 
راه و شهرسازی در فرآیند بررسی قرار دارد، 
گفت: زمان بر شدن اجرای این برنامه نشانه 
این است که یک وعده نیست بلکه برنامه 

دولت است و به زودی محقق می شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای 
طرح مالیات بر خانه های خالی که از امروز از 
سوی سازمان امور مالیاتی اعالم شد، گفت: 
اجرای این قانون تاثیر زیادی روی تعدیل 
دارد، کسانی که خانه خالی  قیمت مسکن 
دارند یا در معرض فروش گذاشتند یا آن را 

برای بازار اجاره عرضه کرده اند.
اسالمی در خصوص حضور تعاونی ها 
تعاونی های  گفت:  ملی،  مسکن  ساخت  در 
خوشنام و موفق و دارای صالحیت در این 
طرح مشارکت دارند و آنهایی هم که تخلف 

داشتند در دادگاه ها پرونده آنها باز است.
***

با ساخت یک میلیون مسکن موافقیم 
اما دولت قرار نیست بسازد

بیان  با  راه و شهرسازی  وزیر  معاون 

نمایندگان  با  را  متعددی  جلسات  اینکه 
مجلس برای طرح احداث ساالنه یک میلیون 
واحد مسکونی برگزار کرده اند، گفت: هدف 
این است که بستر را برای بخش خصوصی 
مستقیمًا  نیست  قرار  دولت  و  کنیم  فراهم 
نسبت به ساخت و ساز اقدام کند؛ نرخ سود 

وام این طرح هم هنوز مشخص نیست.
محمود محمودزاده، اظهار کرد: هفته 
نمایندگان  با  را  متعددی  جلسات  گذشته 
برگزار کردیم  در خصوص مسکن  مجلس 
تولید  الزامات  درباره  را  خود  نظرات  و 
گفتیم.  واحد مسکونی  میلیون  ساالنه یک 
استقبال  کار  این  انجام  برای  همکاری  از 

می کنیم.
در  واحد  میلیون  یک  ساالنه  ساخت 

قانون برنامه است
ساالنه  احداث  موضوع  افزود:  وی 
واحد مسکونی در طرح جامع  میلیون  یک 
برنامه  قانون  در  و  نیازسنجی شده  مسکن 
آنجاست.  طرح  این  بستر  لذا  دارد؛  وجود 
اما مسلمًا دولت سازنده نیست و باید برای 
را  ساز  و  ساخت  شرایط  خصوصی  بخش 
با کمک مجلس  امیدواریم  که  کند  فراهم 

این شرایط آسان شود.
هنوز  طرح  تسهیالت  سود  نرخ 

مشخص نیست
محمودزاده در پاسخ به این سوال که 
ساالنه  احداث  برای طرح  شود  می  شنیده 
تسهیالت  مسکونی،  واحد  میلیون  یک 
شده  گرفته  نظر  در  درصد   ۹ سود  نرخ  با 
است، گفت: مسئولیت تأمین مالی به عهده 
مسئوالن بانک مرکزی است که همکاری 
قابل مالحظه ای داشته و در جلسات متعدد 

هم شرکت کردند اما نتیجه نهایی و اینکه 
چقدر تامین مالی خواهند کرد یا نرخ سود 
مشخص  بود  خواهد  رقمی  چه  تسهیالت 

نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح 
جلسات  در  بیشتر  کنون  تا  مجلس  کرد: 
حرف های ما را شنیده و طرح خاصی ارائه 
نکرده است. ما نقاط مثبت و منفی را گفتیم 
و الزامات احداث یک میلیون واحد مسکونی 

را اعالم کردیم.
برای  ورزی  کشا د  جها با  تفاهم 

اختصاص اراضی به توسعه شهری
اختصاص  زمین،  تامین  محمودزاده، 
سه  را  ها  مشوق  و  ها  حمایت  تسهیالت، 
رکن اصلی این طرح دانست و گفت: بعد از 
چند سال که تحویل اراضی از طرف وزارت 
جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی برای 
طرح های توسعه شهری دچار مشکل شده 
راه و  بین وزارت  تفاهمی که  با  اخیراً  بود، 
شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی صورت 
گرفته مسائل حل شده است. در این زمینه 
جلسات مربوطه برگزار و تفاهماتی صورت 
گرفته، قرار است مقداری از اراضی محدوده 
و حریم شهرها را به ما تحویل دهند اما اینکه 
چقدر از این اراضی مسکونی باشد یا در کوتاه 
مدت بشود کاربری برای آن تعیین کرد بحث 

جداگانه ای است.
از اراضی  وی ادامه داد: تامین زمین 
ملی مطابق تبصره ۶ قانون انجام می شود. 
در حد  و شهر سازی  راه  وزارت  اراضی  از 
احداث ۴۰۰  برای  ملی مسکن  اقدام  طرح 
هزار واحد تامین زمین صورت گرفته اما برای 

مازاد بر این با مسائلی مواجهیم.

بانک ها موظفند 2۰ درصد از وام ها را 
به حوزه مسکن اختصاص دهند

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به کاهش سهم بخش مسکن از تسهیالت 
کرد:  اظهار   گذشته  سال های  طی  بانکی 
یکی از موضوعات مهم پروژه های مسکن 
تامین مالی از طریق تسهیالت بانکی است. 
مسکن  نقش  به  توجه  با  داریم  انتظار  ما 
از  اشتغال، حداقل 2۰ درصد  و  در صنعت 
تسهیالت بانکی به حوزه مسکن اختصاص 
داده شود اما در سال ۱۳۹8 این عدد بسیار 
پایین بود.محمودزاده با بیان اینکه رکن سوم 
سازندگان  به  ارائه مشوق  و  ها  به حمایت 
است، تاکید کرد: پیشنهاداتی برای کاهش 
قیمت،  ارزان  مصالح  پروانه،  صدور  نرخ 
کاهش نرخ بیمه، مالیات و دیگر هزینه های 
سازندگان داشتیم تا بتوانیم قیمت تمام شده 

مسکن را به حداقل برسانیم.
مستعد  زمین های  و  جنگل ها  در 

کشاورزی، مسکن ساخته نمی شود
درباره  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
اینکه  بر  مبنی  نمایندگان  برخی  صحبت 
باید محدوده شهر تهران گسترش پیدا کند 
های  زمین  اختصاص  شائبه  به  منجر  که 
برای  پایتخت  های  جنگل  و  کشاورزی 
باید  ابتدا  ساخت مسکن شده است، گفت: 
بگویم که هیچ توسعه ای در کالن شهرها 
نخواهیم داشت. وقتی از اراضی ملی و منابع 
طبیعی صحبت می کنیم منظور این نیست 
که زمین های مستعد کشاورزی یا جنگل ها 

را تغییر کاربری بدهیم.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون 
زمین شهری، هر زمینی که در حریم شهرها 
قرار می گیرد به عنوان زمین شهری تلقی 
توسعه  های  طرح  برای  باید  و  شود  می 
ها  زمین  این  کند.  پیدا  اختصاص  شهری 
را  ها  جنگل  که  است  بایر  اراضی  شامل 
شامل نمی شود و همچنین قابلیت کشت و 
استفاده کشاورزی ندارد. جنس خاک و جهت 
توسعه نیز مد نظر قرار می گیرد؛ لذا تاکید می 
کنم منظور از توسعه محدوده شهری به هیچ 
عنوان ساخت مسکن در جنگل ها و زمین 

های کشاورزی نیست.

پرداخت 7 میلیارد ریال تسهیالت در بخش عفاف و حجاب
مدیر شعب بانک توسعه تعاون از پرداخت 7 میلیارد ریال 

تسهیالت در حوزه عفاف و حجاب خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون 
استان مرکزی علی وفائی مدیر شعب استان گفت: بانک توسعه 
تعاون در راستای عمل به وظایف فرهنگی خود از ابتدای سال تا 

پایان خردادماه 7 میلیارد ریال تسهیالت در حوزه عفاف و حجاب پرداخت کرده است.
وفایی با اشاره به فعالیت های فرهنگی بانک توسعه تعاون از پرداخت تسهیالت 
به شرکت ها و مؤسسات خالق و هویت ساز در حوزه عفاف و حجاب خبر داد و افزود: 
بانک توسعه تعاون آمادگی دارد در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به شرکت ها 
و مؤسسات فعال درزمینه مد و لباس در جهت حمایت از محصوالت داخلی تسهیالت 

جهش تولید پرداخت نماید.
مدیر شعب استان مرکزی با اشاره به تفاهم نامه موجود با صندوق نوآوری و 
شکوفایی اظهار داشت: بانک توسعه تعاون تاکنون خدمات متنوعی را برای توسعه 
کسب وکارهای خالق ارائه کرده است و به مرور بر تنوع و میزان خدمات و حمایت ها 

افزوده خواهد شد.

فضای نوآورانه با سخت گیری و محدودسازی قابل توسعه نیست
معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین گفت: رگوالتوری 
در مواجه با بازیگران و فناوری های جدید با مشکالتی درگیر است 
که باید درک شود؛ اما فضای نوآورانه با سخت گیری و محدودسازی 

قابل توسعه و پیشرفت نیست.
با هدف طراحی  فین تک ها  و  بانک ها  متقابل  همکاری 

نسل های نوین دستگاه های زیست بوم بانکی یکی از موضوعاتی است که همواره از 
سوی سیستم بانکی و فین تک کشور مورد سؤال بوده است. تغییر نسل های بانکی 
یکی از مسائلی است که ما در سالیان اخیر در سیستم بانکی کشور شاهد آن بودیم. 
همچنین، ما شاهد بروز تغییراتی در سیستم های بانکی و همین طور تغییرات نسل های 
نوین در حوزه کسب وکارهای نوپا در حوزه فناوری های مالی هستیم. این تغییر نسل و 
دگردیسی منجر به اتفاقات مثبتی در این حوزه شده و تعامالت را به نحوی شکل داده 
که دستاوردهای آن هم برای اکوسیستم بانکی و هم برای استارتاپ ها و کسب وکارها 
مفید واقع شود. این موضوع تا حدودی موضوع پر چالشی محسوب می شود؛ چرا که 
بسیاری معتقدند تعامل در سیستم بانکی با هدف ایجاد ارتباط با فین تک ها و یا هر 
نوع تحول نوآورانه جدید به خوبی شکل نگرفته است و عده ای نیز معتقدند که اساسًا 
این تعامل شکل نخواهد گرفت. در سال های اخیر بسیاری از بانک ها با محصوالت 
جدید و دگرگونی های جدیدی مواجه شده اند و در این میان یک سری تعامالت و 
تقابالت صورت گرفته است که اگر این تعامالت به نحو بهینه تعریف شود؛ قطعًا 
تأثیرات بسیار مثبتی خواهد داشت. از اینرو وبینار »همکاری متقابل بانک ها و فین 
تک ها باهدف طراحی نسل نوین زیست بوم بانکی« با حضور »فرهاد اینالوئی«، معاون 
فناوری اطالعات بانک ایران  زمین، »مهدی عبادی«، دبیر انجمن فین تک ایران 
و »امیر عسگری«، مدیرعامل بنیاد خوارزمی برگزار شد که مشروح بخش اول آن 

به این شرح است.

از سال ۸۴ تاکنون بیش از ۳7 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
برای ساخت مسکن روستایی پرداخت شده است

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بعد از وقوع چندین 
زلزله شدید در کشور و خسارت های مالی و جانی فراوان، دولت 
در سال 8۴ به این فکر افتاد که ساخت مسکن روستایی را با 
تسهیالت بانکی آغاز کند تا بتواند میزان خسارت های مالی را به 
مرور کاهش دهد. این برنامه دولت با هدف نوسازی و مقاوم سازی 

واحدهای مسکونی روستایی در مقابل زلزله و سیل اقدامی بود که توانسته تاکنون 
بیش از یک و نیم میلیون واحد مسکونی روستایی را مقاوم و نوسازی کند. بر اساس 
مصوبه دولت در سال 8۴ قرار شد تا هر سال ۱۵ درصد به سقف تسهیالت اضافه 
شود. این برنامه در آن سال با سقف تسهیالت ۵ میلیون تومانی آغاز شد. بنابراین 
طبق پیشنهادی که امسال بنیاد مسکن انقالب اسالمی به دولت ارائه کرد قرار شد 
تا امسال نیز برای سهمیه 2۰۰ هزار مسکن روستایی تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی 
با نرخ سود پنج درصد پرداخت شود. سقف تسهیالت ساخت مسکن روستایی برای 

سال گذشته ۴۰ میلیون تومان بود.
عزیزاهلل مهدیان معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در گفت و گو با 
هیبنا، با اشاره به اینکه از سال 8۴ که برنامه اعطای تسهیالت بانکی برای ساخت 
مسکن روستایی آغاز شد تاکنون ۳7 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی با نرخ سود 
پنج درصد پرداخت شده است گفت: از زمانی که برنامه نوسازی و مقاوم سازی مسکن 
روستایی در کشور آغاز شد تاکنون بیش از یک میلیون و 7۵۵ هزار واحد مسکونی 

احداث شده است.
وی ادامه داد: به هر حال با آغاز پرداخت تسهیالت بانکی برای ساخت مسکن با 
پنج میلیون تومان یک حرکت خوب و مناسبی برای ساخت مسکن روستایی آغاز شد 
که امروز ثمره آنرا می بینیم. سال گذشته به منظور حمایت از خانوارهای روستایی وام 
ساخت و نوسازی مسکن روستایی از 2۵ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان افزایش 
یافت و امسال نیز این عدد به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است است که می تواند 

بسیار موثر و مفید باشد.
مهدیان خاطر نشان کرد: طرح بهسازی مسکن روستایی از سال ۱۳7۴ توسط بنیاد 
مسکن با هدف بهبود کیفی مسکن و بافت روستایی و ارتقای سطح ایمنی، بهداشتی، 
رفاه و آسایش مسکن روستاییان آغاز شد ولی با فراز و نشیب ها و مشکالت فراوان 
اداری و اجرایی روبه رو بود، چنانکه با تمام تالش های صورت گرفته در سال های 7۴ 
تا 8۴ فقط 2۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی بهسازی شد. به منظور شتاب بخشیدن 
به روند تبدیل ساختمان های کم دوام به بناهای با دوام و با استناد به مطالعات طرح 
جامع مسکن طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی یا طرح مقاوم سازی در سال ۱۳8۴ 

در هیات دولت مطرح شده و به تصویب رسید.
وی ادامه داد: بنیاد مسکن مسئول ساماندهی وضعیت مسکن در تمام روستاهای 

کشور شده است.این مسئولیت از سال 8۴ بر عهده بنیاد مسکن گذاشته شده است.
وی با بیان این که در حال حاضر ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی روستاییان 
مقاوم است، پیش از سال 8۴ تنها هفت درصد از واحدهای مسکونی روستایی مقاوم 
بود اما این رقم اکنون به ۴۰ درصد رسیده است گفت: در مجموع همکاری بانکها 
در پرداخت تسهیالت خوب بوده است، بانکها برای پرداخت وام نیاز به منابع دارند 
از این رو از روستاییان درخواست می شود نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیالت 

اهتمام داشته باشند.
* بانک مسکن زودتر از سایر بانکها سهمیه خود را به شعب ابالغ و اجرایی می کند

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در پاسخ به این سئوال که چند بانک 
عامل اقدام به پرداخت تسهیالت مسکن روستایی می کنند؟ و کدام بانک بهترین 
عملکرد را در این بخش دارد گفت: در حال حاضر هفت بانک مسکن، ملت، صادرات، 
تجارت، ملی، سپه و رفاه اقدام به پرداخت تسهیالت مسکن روستایی می کنند که در 

سال جاری سقف آن ۵۰ میلیون تومان است.
وی اضافه کرد: در میان هفت بانک عامل پرداخت کننده تسهیالت مسکن 
روستایی، سهمیه بانک مسکن از 2۰۰ هزار واحد مسکونی مورد برنامه بازسازی، ۳۵ 
هزار سهمیه پرداخت تسهیالت مربوط به بانک مسکن است.نکته ای که در این 
خصوص وجود دارد این است که در میان این هفت بانک عامل ، بانک مسکن زودتر 

از سایر بانکها سهمیه خود را به شعب ابالغ و اجرایی می کند.

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

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه خبرداد: با توجه 
تمام  سپه  بانک  الکترونیک  بانکداری  جدید  سامانه  استقرار  به 
درگاههای غیرحضوری این بانک از ساعت ۱2 روز پنجشنبه ۱۹ 
تیرماه به مدت 2۴ ساعت قطع و تا یک هفته با اختالل احتمالی 

مواجه خواهد شد.
به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک سپه، غالمرضا اسکندری 
با بیان اینکه از نوزدهم تیرماه سالجاری عملیات استقرار سامانه بانکداری 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 و محصوالت ریالی بانک از آن طریق ارائه خواهد 
شد و در این راستا سرویس ها و خدمات حضوری و غیر حضوری بانک به صورت 

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

مشتریان گرامی ارایه شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر  داد؛
درآمد ۲ میلیارد دالری کشور از توسعه میدان یاران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: درآمد دولت از محل توسعه میدان 
نفتی یاران 2 میلیارد دالر خواهد بود.

مسعود کرباسیان روز گذشته )شنبه، 2۱ تیرماه( در آیین امضای قرارداد 
توسعه میدان نفتی یاران، به ارائه توضیحاتی درباره جزئیات این قرارداد پرداخت 
ایران و شرکت  این میدان که بین شرکت ملی نفت  و گفت: قرارداد توسعه 
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا امضا می شود، ششمین قرارداد از الگوی جدید 
قراردادهای نفتی است که مدت آن ۱۰ سال است و افزون بر دستیابی به تولید 
تجمعی ۳۹.۵ میلیون بشکه نفت، درآمدزایی مناسبی نیز برای دولت و پیمانکار 

به همراه خواهد داشت.
وی هزینه سرمایه ای برای توسعه یاران را حدود ۳۰۰ میلیون دالر عنوان 

کرد و گفت: این رقم از سوی پیمانکار تأمین خواهد شد.
کرباسیان با اشاره به تأکید وزیر نفت مبنی بر تعیین تکلیف همه میدان های 
مشترک تا پایان دولت، افزود: این اولویت با وجود تحریم، مشکالت مالی و 
همچنین بحران کرونا در حال پیگیری است و این هدف تا پایان دولت محقق 

خواهد شد.
وی درباره وضع فعلی توسعه میدان های مشترک توضیح داد: در حوزه 
پارس جنوبی،   نصب جکت فاز ۱۱ را در چند هفته گذشته داشتیم و فاز ۱۴ 
نیز همه عملیات مربوط به بخش دریا به سرانجام رسیده و پاالیشگاه آن نیز 
تا پایان سال به نتیجه می رسد. قرارداد توسعه بالل در حال پیگیری است و 
قرارداد توسعه میدان فرزاد بی نیز به زودی امضا می شود، همچنین خبرهای 

خوبی از توسعه میدان های آزادگان و یادآوران در راه است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه مقدمات مربوط به امضای 
قرارداد توسعه ۳ میدان نفتی چنگوله،   سهراب و الیه نفتی پارس جنوبی نیز در 
قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی فراهم شده است و با تأیید نهایی سازمان 
برنامه و بودجه به مرحله امضای قرارداد می رسد، به قراردادهای طرح نگهداشت 
و افزایش تولید نفت نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه، قرارداد توسعه میدان 
نفت شهر که میدانی مشترک است با شرکت ملی حفاری ایران امضا شده و 
در حال پیگیری است و قراردادهای میدان های رشادت و فروزان نیز در آینده 

نزدیک امضا می شود.

ثبت رکوردی تازه در کاهش تولید نفت اوپک در ماه ژوئن
کاهش داوطلبانه تولید نفت خام برخی اعضای اوپک، تولید این سازمان 

را در ماه ژوئن به طور بی سابقه ای کاهش داد.
کشورهای  سازمان  خام  نفت  تولید  آرگوس مدیا،  خبرگزاری  گزارش  به 
زیرا  ثبت شده رسید،  به کمترین مقدار  ماه ژوئن  )اوپک( در  نفت  صادرکننده 
سه کشور حاشیه خلیج فارس این سازمان کاهش تولید داوطلبانه مازادی را بر 
سهمیه خود مطابق توافق اوپک و متحدانش )اوپک پالس( اعمال کردند و دیگر 

اعضای این سازمان نیز پایبندی بیشتری به سهمیه خود داشتند.
تولید این سازمان در ماه ژوئن نسبت به ماه مه یک میلیون و 82۰ هزار 
بشکه در روز کاهش یافت و به 22 میلیون و 28۰ هزار بشکه در روز رسید. 
این کاهش تولید بیشترین رقم ثبت شده در آمارهای موسسه آرگوس به شمار 

می آید که اطالعات آن به ژانویه ۱۹۹8 بازمی گردد.
امارات  این کاهش تولید نفت در شرایطی رخ داده است که عربستان، 
و کویت کاهش تولید مازادی را بر سهمیه کاهش تولید خود مطابق ائتالف 
اوپک پالس اعمال کردند و تولیدشان در ماه ژوئن را به ترتیب به روزانه 7 
میلیون و ۴۹۰ هزار بشکه، 2 میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه و 2 میلیون و ۹۰۰ 

هزار بشکه رساندند.
این توافق عربستان و کویت را بر آن داشت تولید خود را در میدان مشترک 
نفتی خفجی که به تازگی با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار بشکه در روز دوباره آغاز 

به کار کرده است، متوقف کنند.
این سه کشور تولیدکننده حاشیه خلیج فارس کاهش تولید مازاد داوطلبانه 
را در ماه ژوئیه تکرار نخواهند کرد، زیرا ائتالف اوپک پالس کاهش تولید ماه 

ژوئن خود را در این ماه تمدید کرده است. 
2۳ کشور تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه همکاری 
)Declaration of Cooperation( در نشست ماه آوریل بر سر کاهش 
تولید در سه مرحله به ترتیب ۹ میلیون و 7۰۰ هزار بشکه برای مدت دو ماه، 
7 میلیون و 7۰۰ هزار بشکه برای ۶ ماه و ۵ میلیون و 8۰۰ هزار بشکه برای 

۱۶ ماه به توافق رسیدند.
کاهش تولید روزانه ۹ میلیون و 7۰۰ هزار بشکه ای ماه های مه و ژوئن 
اوپک پالس که قرار بود به 7 میلیون و 7۰۰ هزار بشکه در روز برسد، برای 
یک ماه دیگر و تا پایان ماه ژوئیه تمدید شد، با این تفاوت که مکزیک مشمول 
این تمدید یک ماهه نیست و کاهش تولید ماه ژوئیه ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار 

بشکه در روز خواهد بود.
عربستان که ریاست کمیته وزارتی نظارت بر توافق کشورهای عضو و 
غیرعضو اوپک )JMMC( بر توافق کاهش تولید را به عهده دارد، تالش کرده 
است با فشار بر کشورهای تخطی کننده مانند عراق، قزاقستان، نیجریه و آنگوال 
آنها را به پایبندی به سهمیه کاهش تولید و جبران تولید بیش از حدشان در 

ماه های ژوئیه تا سپتامبر وادار کند.
نشست بعدی کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک 
)JMMC( که قرار است ماهانه برگزار شود، ۱۵ ژوئیه )2۵ تیرماه( و برای ارائه 

پیشنهاد درباره میزان کاهش تولید برگزار می شود.
تولید نفت عراق و نیجریه در ماه ژوئن به شدت کاهش یافت، اگرچه هر دو 
کشور هنوز نتوانسته اند به طور کامل به سهمیه کاهش تولید خود مطابق توافق 
اوپک پالس پایبند باشند. تولید نفت عراق با کاهش روزانه ۳۵۰ هزار بشکه به 
کمترین سطح از سال 2۰۱۵ و تولید نیجریه به کمترین سطح از سال 2۰۱۶ 
رسیده است.سطح پایبندی آنگوال به سهمیه اش در ماه مه تنها 7۱ درصد بود 
و از این کشور خواسته شد که تخطی خود را جبران کند. این پایبندی در ماه 
ژوئن بهبود یافت، هنگامی که تولید این کشور به کمترین سطح در ۱۵ سال 

اخیر رسید و سطح پایبندی آن نیز به ۱۰۹ درصد رسید.
با وجود اینکه ونزوئال از توافق کاهش تولید اوپک پالس مستثناست، در 
کاهش تولید ماه ژوئن اوپک نقش داشت، چراکه تحریم های آمریکا سبب شده 

است تولید این کشور به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار بشکه در روز برسد.

دبیرکل اوپک: قصد نداریم نفت شیل را از دور خارج کنیم
دبیرکل اوپک اعالم کرد که اوپک یا اعضای آن قصد ندارند صنعت نفت 

شیل آمریکا را تعطیل کنند.
به گزارش خبرگزاری عرب نیوز از لندن، محمد سانوسی بارکیندو پیش 
از نشست هفته آینده کمیته نظارت بر بازار اوپک و متحدانش )اوپک پالس( 
در مصاحبه ای در نشست سراویک اعالم کرد پس از آنکه قیمت شاخص نفت 
آمریکا در ماه آوریل ناگهان منفی شد، سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 

هیچ برنامه ای برای بیکار کردن تولیدکنندگان نفت شیل آمریکایی نداشت.
ائتالف اوپک پالس در ماه آوریل و در پاسخ به سقوط قیمت نفت که در 
پی همه گیری ویروس کرونا اتفاق افتاد، با بزرگ ترین کاهش تولید در تاریخ 
موافقت کرد.بارکیندو گفت: در اوپک به عنوان یک سازمان یا کشورهای عضو 
آن به صورت مجزا، هیچ هدفی برای حذف نفت شیل ایاالت متحده آمریکا 
از بازار وجود نداشت. انجام این کار به نفع ما و صنعت جهانی نیست. بدون 
احتساب نفت شیل آمریکا، می توانستیم وارد بحران وخیم تری از آنچه در زمان 

همه گیری این بیماری می بینیم، شویم.
شرکت های حفاری شیل آمریکا هزینه بیشتری برای تولید نفت نسبت 
به همتایان خود در اوپک دارند، بنابراین کاهش قیمت ها در سال جاری تأثیر 
مخربی بر این صنعت داشته است. بحران 2۱ آوریل به این دلیل رخ داد که 
ظرفیت ذخیره سازی کاشینگ اوکالهما، منطقه اصلی تحویل نفت خام شیرین 

ایاالت متحده تکمیل و به اجبار قیمت ها برای نخستین بار منفی شد.
دبیرکل اوپک تصریح کرد: اوپک خط ارتباطی با تولیدکنندگان مستقل 
آمریکا برقرار کرده است و از ایاالت متحده و گروه G2۰ برای کمک به برقراری 

دوباره ارتباط میان تولیدکنندگان اوپک پالس قدردانی کرد.
تیرماه( در میان نگرانی ها درباره  قیمت نفت روز پنجشنبه گذشته )۱۹ 
ایاالت متحده و دیگر کشورها کاهش یافت.  شیوع دوباره ویروس کرونا در 
قیمت شاخص نفت خام برنت در معامالت اولیه بعد از ظهر لندن ۴۳ دالر و 

2۰ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی ۴۰ دالر و ۵۹ سنت بود.

وزیر راه:
وام ودیعه اجاره وعده نیست، به زودی محقق می شود
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

در  ایران خودرو  مقام  قائم 
امور بازاریابی، فروش و خدمات 
پس از فروش با اعالم این خبر 
 k۱۳2 که بیش از ۶۰ هزار نفر برای خودوری
پیش ثبت نام کرده اند گفت: قیمت توافقی 
برای این خودرو در نظر خواهیم گرفت اما 
سعی ما بر این است تا با کمترین هزینه  این 
پروژه را به سرانجام رسانده و در نهایت نیز 
قیمت آن توسط مراجع نظارتی تایید خواهد 
این  ویژگی های  به  توجه  با  قطعا  اما  شد، 
متوجه  عرضه  زمان  در  مشتریان  خودرو، 

قیمت عادالنه آن خواهند شد.
محسن ناقدی، در نشست خبری روز 
گذشتته خود در محل شرکت ساپکو در پاسخ 
به سواالت خبرنگاران  و این خبرگزاری در 
رابطه قیمت ارائه شده در برنامه پیش فروش 
اظهار  ایران خودرو،  جدید  محصول  این 
روز  فناوری های  با  خودرو  این  تولید  کرد: 
که  می شود  انجام  جدید  طراحی های  و 
هزینه های باالیی داشته است. ضمن اینکه 
اجرای کامل استانداردهای 8۵ گانه نیز در 
کار  دستور  در  خودرو  این  تولید  و  طراحی 
قرار گرفته است که هزینه های خاص خود 
را داشته است. با این حال مهندسی قیمت 
در این خودرو نیز لحاظ خواهد شد و با قیمت 

رقابتی به دست مشتریان خواهد رسید.
قائم مقام مدیرعامل این گروه صنعتی در 
امر بازاریابی و فروش ایران خودرو با بیان اینکه 
بیش از ۶۰ هزار نفر در برنامه مشارکت در تولید 
این محصول در پیش ثبت نام این خودرو عالقه 
نشان داده اند، گفت: آمار نشان می دهد که مردم 
از قیمت گذاری آن ناراضی نیستند. قیمت های 
ارائه شده در برنامه پیش فروش اخیر ایران 
خودرو، علی الحساب بوده و قیمت نهایی در 
زمان تحویل توسط دستگاه های متولی تعیین 
خواهد شد و ایران خودرو موظف است بر اساس 

آن قیمت ها تحویل دهد.
وی  همچنین در رابطه با  خودروهای 
باقی مانده در کف پارکینگ ایران خودرو به 
با  برخی قطعات، تصریح کرد:  دلیل نقص 
توجه به شرایطی که در زنجیره تامین وجود 
تولید  خط  به  تأخیر  با  قطعات  برخی  دارد، 
این خودروها تحت  ماندگاری  اما  می رسد، 
کنترل است. بیشترین کسری قطعات مربوط 
است  )های تک(  باال  فناوری  با  قطعات  به 
که وارداتی هستند؛ در این زمینه مشکالت 
گمرکی و تخصیص ارز آن ها باید حل شود، 
البته تاکنون کمک های قابل توجهی برای 
سوی  از  گمرک  از  قطعات  خروج  تسهیل 

وزارت صنعت به انجام رسیده است.
خاطرنشان  خودرو  ایران  مقام  قائم 
کرد: طبق آنچه که در شورای رقابت مقرر 
مورد  بار  یک  ماه  سه  هر  قیمت ها  شده، 
روز  چند  لذا ظرف  می گیرد؛  قرار  بازنگری 

سه  برای  خودروها  جدید  قیمت های  آینده 
ماهه دوم سال اعالم شود.

وی در رابطه با میزان تقاضا ابراز شده 
از زمان آغاز ثبت نام برای طرح مشارکت در 
تا  این گروه خودروسازی،اظهار کرد:  تولید 
صبح امروز نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در این 
طرح مشارکت کرده بودند که در مجموع ۵۰ 
هزار خودرو پس از انجام قرعه کشی تحویل 
 2۴ ساعت  تا  مشتریان  و  شد  خواهد  آنان 

امشب برای ثبت نام فرصت دارند.
بابک رحمانی - معاون فروش ایران 
خودرو - نیز در ادامه در رابطه با تحویل و 
کرد:   تصریح  دناپالس،  خودروهای  عرضه 
مشکل اصلی ما در تاخیر برای عرضه این 
بوده که  تامین گیربکس  به  خودرو مربوط 
به  و  است  شده  انجام  گمرک  از  ترخیص 
زودی دعوت نامه ها برای مشتریان ارسال 
کروناویروس،  موضوع  کمی  شد.  خواهد 
این  اختصاصی  قطعات  واردات  و  ترخیص 
خودرو را با نوسان رو به رو کرد. به زودی 
تولید این محصول افزایش می یابد و در مرداد 

ماه دعوت نامه ها ارسال می شوند.
اثربخشی  میزان  با  رابطه  در  وی 
محدودیت های  و  پیش فروش  روش های 
ثبت نام و اتخاذ روش قرعه کشی برای ارائه 
محصول، گفت: ما به عنوان خودروساز خود 
نیازهای  پاسخ گوی  تا  می دانیم  موظف  را 
مشتریان و بازار خودرو باشیم، در ماه های 
برای  فیلترهایی  تقاضا،  افزایش  با  اخیر 
شناسایی مشتریان واقعی تعیین شد،   اما با 
به عرضه  تقاضا نسبت  باال بودن  به  توجه 
همچون  روش هایی  از  استفاده  به  ناچار 

قرعه کشی شدیم.
رحمانی افزود: قرعه کشی سبب شد تا 
خودرو به بهترین شکل ممکن میان افرادی 
شود.  توزیع  هستند،  واقعی  مشتریان  که 
واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع مهم 
است که ایران خودرو تالش کرد تا با حذف 
سودجویی،    از  جلوگیری  و  واسطه گری ها 
قرعه  و  فروش  های  طرح  محدودیت های 

کشی در این مسیر گام بردارد.  

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو 
 ،K۱۳2 در خصوص عرضه محصول جدید
را  فروش  برنامه  نظر  این  از  کرد:   تاکید 
اعالم  زمان  در  خودرو  تا  کرده ایم  مراقبت 
 ،K۱۳2 شده وارد بازار شود. محصول پروژه
سایر  از  متفاوت  و  استراتژیک  محصول 
محصوالت ایران خودرو است و عرضه آن در 
آینده افزایش خواهد یافت و با قیمت رقابتی 
سهم مناسبی از بازار را کسب خواهد کرد.  
این مقام مسئول در رابطه با تعهدات 
معوق خودروهای گازسوز نیز، اظهار کرد: از 
خودروها،  این  معوق  تعهد  هزار   ۵۰ حدود 
افرادی  به  متعلق  دستگاه  هزار   2۰ حدود 
است که یک دستگاه خودرو ثبت نام کرده اند؛ 
مابقی این تعداد مربوط به مشتریانی است که 
بیش از یک خودرو ثبت نام کرده و خودروی 
اول خود را تحویل گرفته اند؛ لذا بخش اصلی 
یک  از  بیش  که  است  افرادی  به  مربوط 
با  خودروها  این  کرده اند.  نام  ثبت  دستگاه 
ساز و کار تعریف شده ای تحویل خواهند شد.

***
تعهدات معوق ایران خودرو تا شهریور 

ماه به روز شد
با  رابطه  در  شده  اعالم  آمار  طبق 
از  خودرو  ایران  موقت  تعهدات  مجموعه 
شهریور ماه سال گذشته که حدود 2۰۰ هزار 
دستگاه خودرو بوده است؛ امروز به ۵۰ هزار 
بهبود  درصد   7۰ که  یافته  کاهش  دستگاه 
تولید و تحویل  روند کنونی  با  یافته است. 
معوق  تعهدات  تعداد  مشتریان،  به  خودرو 
۱۳ محصول ایران خودرو به روز شده است.

محسن ناقدی -قائم مقام مدیرعامل 
ین  ا ر  د و  ر د ن خو ا یر ا صنعتی  ه  و گر
از  پس  خدمات  و  فروش  حوزه)بازاریابی، 
صنعتی  گروه  اینکه  به  اشاره  با  فروش(، 
ایران خودرو هدفش خلق ارزش افزوده است، 
اظهار کرد: تمامی اعمال و فعالیت های ما 
بر پایه و محک خلق ارزش افزوده قرار داده 
شده است؛ بنابراین هر پیشنهاد و اقدامی که 
هماهنگ  با این معیار و در راستای تحقق 
باشد، عملی خواهد شد.  ارزش افزوده  خلق 

برای نیل به این هدف نیاز به کار تیمی است 
از آن در داخل حوزه فروش و  که بخشی 
بخشی خارج از سازمان صورت خواهد گرفت 
و اساس کار برای تعریف پروژه هایی برای 

کنارهم موفق بودن، خواهد بود.
وی افزود:این گروه صنعتی از آبان ماه 
تاکنون هیچگونه  سال گذشته) 2۵/8/۹8( 
خود  فروش فوری های  برای  معوقی  تعهد 
نداشته، ضمن اینکه خودروهای تعهد شده 
موعد  از  پیش  نیز  فروش فوق العاده  طرح 
تعیین شده تحویل شده است. از ۱۵ هزار 
دستگاه که در طرح فروش  فوق العاده متعهد 
شده ایم، تا امروز بیش ۹۰۰۰ دستگاه فاکتور 
و تحویل شده )پس از فاکتور شدن خودرو، 
مراحل برای پالک گذاری، حمل و تحویل 
از  پیش  است  امید  گرفت(.  خواهد  صورت 
پایان ماه جاری به اعداد و ارقام خوبی در 
تحویل خودروهای فروش فوق العاده دست 
پیدا کنیم و همه خودروها تحویل شوند و 
پس از اتمام تحویل خودروهای طرح فروش 

فوق العاده، طرح های بعدی آغاز شوند.
میزکار   “ ایجاد  از  مقام مسئول  این   
مشتری” و “ باشگاه مشتریان ایران خودرو” 
خبر داد و گفت: بدین ترتیب با ایجاد میز کار 
مشتریان بدون نیاز به درگاه خاصی می توانند 
از خدمات این گروه خودروسازی استفاده کنند. 
با  غیرمتمرکز  و  غیرحضوری  خدمات  ارائه 
هدف حذف نیاز مشتریان به مراجعه حضوری، 
مرکز  طریق  از  پاسخگویی  خدمات  توسعه 
سیستم  یکپارچه سازی  ایران خودرو،  تماس 
تحویل در سایت ها وعرضه سریع آن ها به 
بازار با کنترل سیستم ثبت تحویل به مشتریان 

صورت خواهد گرفت.
قابل  بخش  کرد:  تصریح  ناقدی 
تولیدی  مونتاژی  خودروهای  از  توجهی 
شامل دانگ فنگ، سوزوکی و تندر ۹۰ که 
به دلیل تحریم ها امکان تولید ندارند، تعیین 
تکلیف شده و طبق توافقاتی که با مشتریان 
صورت خواهد گرفت، برای بقیه مشتریان به 
دنبال برنامه های فروش جایگزین هستیم.

معاون  رحمانی-  بابک  دامه  ا در 
بیان  با   - ایران خودرو  فروش  و  بازاریابی 
به  تا  تولید  جهش  سال  ابتدای  از  اینکه 
امروز ۱۴2 هزار دستگاه خودرو در این گروه 
تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته،   ۳۱ درصد رشد داشته است؛ اعالم 
کرد: همچنین تعداد خودروهای تحویل شده 
تا امروز ۹۵ هزار دستگاه رسیده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، 2۱ درصد رشد 
براین مجموعه تعهدات  داشته است. عالو 
سال  شهریورماه  از  خودروساز  این  معوق 
گذشته  که رقمی در حدود 2۰۰ هزار دستگاه 
خودرو بوده؛ امروز به ۵۰ هزار دستگاه کاهش 

یافته است.

قائم مقام ایران خودرو در نشست خبری با رسانه ها اعالم کرد؛

K 132 ثبت نام ۶۰ هزار نفر برای خرید خودرو

های  انجمن  عالی  کانون  دبیرکل 
صنفی کارگران با رد هرگونه خبر افزایش 
گفت:  سال  دوم  نیمه  در  دستمزد  مجدد 
بحث بازنگری مجدد دستمزد مطرح نیست مگر اینکه 
دستگاههای حاکمیتی با توجه به دوبرابر شدن فاصله 
معیشت و دستمزد و وضعیت زندگی کارگران در شرایط 

حاضر مجددا به بحث دستمزد ورود کنند.
بازنگری  بر  مبنی  اخباری  درباره  ابوی،  هادی 
ما  گفت:  سال  دوم  نیمه  در  کارگران  دستمزد  مجدد 
چنین خبری را نه شنیده ایم و نه تایید می کنیم. آنچه 
پنج  افزایش  با   ۹۹ دستمزد سال  حداقل  است  مسلم 
درصدی که در آخرین نشست شورای عالی کار اتفاق 

افتاد 2۶ درصد تصویب شد و در حال حاضر منتظر تصویب 
رقم کمک هزینه مسکن کارگران در هیات وزیران هستیم.

وی ادامه داد: وزیر کار هم در مصاحبه ای اعالم کرده 
بود که شورای عالی کار سالی یکبار بیشتر نمی تواند افزایش 
بازنگری دستمزد در  به عنوان  آنچه  با  این مساله  بدهد و 

نیمه دوم سال در حال انتشار است، تناقض دارد. لذا با توجه 
به آنکه با پیگیری های صورت گرفته منبع این خبر را پیدا 
نکردیم و از وزارت کار و هیچ یک از اعضای شورای عالی 
کار هم نشنیده ایم که قرار است چنین اتفاقی بیفتد آن را 

تایید نمی کنیم.
کارگران  صنفی  های  انجمن  عالی  کانون  دبیرکل 

خاطرنشان کرد: اگر قرار به بازنگری و افزایش مجدد 
دستمزد بود در آخرین نشست شورای عالی کار حداقل 
و  کرد  نمی  پیدا  افزایش  درصد  پنج  مجددا  دستمزد 
دستمزد امسال کارگران 2۶ درصد تصویب نمی شد 
مگر اینکه دستگاه های حاکمیتی با توجه به وضعیت 
زندگی کارگران در شرایط حاضر، دو برابر شدن فاصله 
بین معیشت و حداقل مزد و دریافتی کارگران که دیگر 
کفاف افزایش هزینه های اجاره بها و حمل و نقل و 
خورد و خوراک را نمی دهد، به بحث دستمزد ورود کنند 

تا معیشت کارگران بیش از این آسیب نبیند.
ابوی در پایان با اشاره به عدم تصویب مصوبه 
افزایش حق مسکن کارگران در هیات وزیران گفت: 
طبق وعده هایی که از قبل به ما داده شده بود از تیر ماه 
افزایش حق مسکن کارگران اعمال می شود ولی تاکنون 
حق مسکن کارگران به تصویب نرسیده و امیدواریم هرچه 
سریع تر در هیات وزیران تصویب شود تا کارگران از چشم 

انتظاری درآیند.

رد بازنگری مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال
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آغاز  داد:  حبر  عامری 
جدید  میدان  از  بهره برداری 
 ۳۵ جابجایی  تره بار/  و  میوه 

غرفه از میدان قدیم
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل 
کشاورزی  فرآورده های  و  شهری 
شهرداری بندرعباس از آغاز بهره برداری 
میدان جدید میوه و تره بار با جابجایی 
۳۵ غرفه از میدان قدیم به این محل 

خبر داد.
و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
بندرعباس،  شهرداری  الملل  بین  امور 
علی عامری در این ارتباط اظهار کرد: 
شاهد  تالش،  سالها  از  پس  سرانجام 
بهره برداری از میدان جدید میوه و تره بار 

شهر بندرعباس هستیم.
پروژه  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 

و  شهروندان  دیرینه  آرزوی  بزرگ 
فعالین این بخش است، افزود: این بازار 
که  است  غرفه   ۹2 دارای  مجموع  در 
نیاز شهروندان در این زمینه را به کلی 

مرتفع می کند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل 
ر  شهردا کشاورزی  فرآورده های  و 
محل  در  کرد:  خاطرنشان  بندرعباس 
میدان قدیم ۳۵ غرفه دایر بود که پس 
آنها  با  نهایی  توافق  متعدد،  از جلسات 

به محل  این غرفه ها  و  صورت گرفته 
میدان جدید منتقل شده اند.

تفاق،  ا ین  ا با  گفت:  عامری 
یک  به  عمل  جامه  پوشانیدن  شاهد 
شهرداری  سوی  از  دیگر  بزرگ  وعده 
بندرعباس هستیم، چرا که بهره برداری 
آرزوی  تره بار  و  میوه  جدید  میدان  از 
همه شهروندان و خصوصا فعالین این 

بخش بوده است.
این مقام مسئول در ادامه نیز اظهار 
با 2۴ هکتار مساحت  این میدان  کرد: 
در شرق شهر بندرعباس و در نزدیکی 

میدان میوه و تره بار فعلی قرار دارد.
میدان،  این  در  می شود،  اضافه 
محلی برای عمده و خرده فروشی میوه، 
خدمات بانکی، حمل ونقلی و تعمیرگاهی 

در نظر گرفته شده است.

جامه عمل بر تن یک وعده بزرگ دیگر در بندرعباس با هدف تامین آب خام پایدار:
نیازسنجی جهت احداث سومین تصفیه خانه محلی در کرج 

صورت گرفت

 شهردار کرج با اشاره به ضرورت احداث تصفیه خانه های محلی با 
توجه به وجود بحران آب در سطح کشور گفت: ایجاد این تصفیه خانه ها 
راهی نوین در راستای استفاده بهینه در آب مصرفی عرصه های فضای 
سبز به شمار می رود.به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علی کمالی زاده 
در بازدید میدانی از منطقه ۱۰ با اشاره به اینکه حفظ فضای سبز استان 
البرز به ویژه کالن شهر کرج با استفاده دوباره از پساب تصفیه شده نقش 
بسزایی در صرفه جویی در منابع آبی دارد، گفت: بر همین اساس مجموعه 
مدیریت شهری احداث ۱۰ تصفیه خانه محلی را در دستور کار خود قرار 
داده است.وی با اشاره به اینکه کار 2 تصفیه خانه محلی به پایان رسیده 
و در مرحله بهره برداری قرار دارد، افزود: یک تصفیه خانه در حصارک و 
برای  نیاز سنجی  برداری است و  آماده بهره  راه مهرویال  دیگری در سه 
سومین تصفیه خانه نیز در حال انجام است.این مسئول عنوان کرد: با توجه 
به حجم فضای سبز در منطقه ۱۰ ضروری است یک تصفیه خانه محلی 
در این منطقه احداث شود.شهردار کرج با بیان اینکه تصفیه خانه های در 
دست احداث با هدف تامین آب خام پایدار فضای سبز، حذف آب شرب و 
برداشت از سفره های زیر زمینی آب به بهره برداری می رسد، خاطرنشان 
کرد: با ایجاد این تصفیه خانه ها آِب مصرفی بخش زیادی از فضای سبز 

تامین خواهد شد.

مدیرعامل آب و فاضالب:
افزایش ۳۰ درصدی مصرف آب و احتمال جیره بندی

 در ایالم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم گفت: میزان مصرف آب در 
این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته و در 

مرز هشدار قرار گرفته است.
نوراهلل تیموری با بیان اینکه از اسفند سال گذشته تا اوایل اردیبهشت 
ماه سرانه مصرف آب مشترکان 2۰ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش 
یافته بود، اظهار کرد: این رقم اکنون به ۳۰ درصد زسیده است  و به طور 
قطع ادامه روند مصرف بی رویه موجب جیره بندی آب در سطح شهر ایالم 
خواهد شد.وی شیوع کرونا را علت افزایش سرانه مصرف آب بیش از حد 
مجاز عنوان کرد و افزود: طبق بررسی های انجام شده توسط کارشناسان 
آب و فاضالب، میزان مصرف آب در استان در ایام شیوع کرونا افزایش 
چشمگیری یافته است و انتظار داریم شهروندان از مصارف غیرضروری در 

این ایام خودداری کنند.
وی تاکید کرد: با ادامه روند کنونی مصرف آب هم در نقاط شهری و 

هم روستایی، حتما دچار مشکل خواهیم شد.
حال  در  اینکه  به  اشاره  با  ایالم  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
حاضر وضعیت آب شرب مردم روستایی و شهری استان مطلوب است به 
شهروندان توصیه کرد: از مصارف غیرضروری در این ایام خودداری کنند.

باید در مصرف آب شرب صرفه جویی  تیموری یادآور شد: همه ما 
کنیم، نمونه بارز این صرفه جویی، بسته بودن شیر آب در زمان 2۰ ثانیه 
شست و شوی دست ها می تواند از هدر رفتن حداقل ۶ لیتر آب ظرف 

همین چند ثانیه جلوگیری کند.
وی از شهروندان خواست تا با مدیریت مصرف، سرانه مصرف آب را 

کاهش دهند تا تابستان کم مشکلی را به لحاظ تامین آب داشته باشیم.
تیموری تاکید کرد: سامانه ۱22 حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضالب 
استان به صورت شبانه روز در خدمت شهروندان است تا حوادث شبکه های 

آب یا فاضالب را  جهت رسیدگی و رفع مشکل، گزارش نمایند.
وی ادامه داد: یکی از مهم ترین برنامه های شرکت آب و فاضالب 
استان ایالم، جلوگیری از مشکل کم آبی در ایام تابستان در استان و به 
خصوص در شهر ایالم است.۱۰۰ درصد جمعیت شهری استان ایالم از آب 
شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند و بیش از ۵۳ درصد تحت پوشش 
خدمات فاضالب قرار دارند.استاندارد کشوری مصرف آب به ازای هر نفر 
در شبانه روز حدود ۱۵۰ لیتر است که در حال حاضر این عدد در ایالم بیش 

از ۶۰۰ لیتر افزایش یافته است.

اجرای فاز یک شهربازی گرگان مصوب شد
شورای  رئیس  شد.  گرگان  شهربازی  مجری  االنبیاء  خاتم  قرارگاه 
اسالمی شهر گرگان از تصویب اجرای فاز یک پروژه شهربازی گرگان در 
دویست وسی و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر گرگان خبر 
داد. به گزارش مرکز اطالع رسانی شورای اسالمی شهر گرگان، حمیدرضا 
آقامالئی گفت: شهربازی گرگان به عنوان بزرگترین پروژه تاریخ شهر در 
سایت ۱۵ هکتاری واقع در ارتفاعات هزار پیچ گرگان و با در نظر گرفتن 
اقامتی ،  ٫ ویالهای  اقتصادی شامل هتل  موضوعات مهم گردشگری و 
رستوران ، فضاهای تجاری و پارکینگ و وسایل بازی مدرن مانند چرخ 
وفلک، سورتمه، پارک موضوعی، شهربازی سرپوشیده، سینما چند بعدی، 
ترن هوایی، سقوط آزاد و..طراحی شده است. وی افزود : فاز اول اجرای 
پروژه که شامل آماده سازی مسیرها ˏدیوارها وزیرساختهای پروژه میباشد 
با مبلغی بیش از۱۶2 میلیارد تومان توسط قرارگاه خاتم االنبیاء است که 

سوابق درخشانی در انجام پروژه های ملی و فراملی دارد.

فشار آب در روستاهای سیدآباد، چاه عالی غربی و سرریگ 
افزایش می یابد

و  اصالح  آغاز  از  بندرعباس  سه  منطقه  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
تعویض خط انتقال سه روستای سیدآباد، چاه عالی غربی و سرریگ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و  آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان، منوچهر خوشدل افزود: در اجرای این طرح ۶ کیلومتر از خط انتقال 
روستاهای مذکور تعویض می شود.وی با بیان اینکه وضعیت فعلی خط انتقال 
آب روستاهای سیدآباد، چاه عالی غربی و سرریگ باعث شده تا فشار آب تا 
حد زیادی کاهش یابد ابراز امیدواری کرد، با اصالح  و تعویض خط انتقال 
وضعیت فشار آب تا حد زیادی افزایش می یابد.مدیر امور آب و فاضالب 

منطقه سه بندرعباس زمان تقریبی اجرای این طرح را دو ماه اعالم کرد.

تولید  جهش  مهم  های  ظرفیت  از  یکی  اصفهان  آهن  ذوب 
در کشور است

علی احمدیان رییس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان  در حاشیه برگزاری 
مجمع عمومی شرکت گفت : از گذشته نسبت به ذوب آهن اصفهان و فضای 
تولید آن شناخت داشتم اما برای حضور در جمع کارگران پرتالش این کارخانه 
و کارشناسان آن و همچنین به روز کردن اطالعاتم، بازدیدهای جامعی از 
کلیه بخش های خط تولید این کارخانه عظیم داشتم و از نزدیک در جریان 

روند فعالیت ها قرار گرفتم.
و  ریل  تولید  پروژه  دو  مدیره شرکت  هیات  جلسات  در   : افزود  وی 
همچنین PCI  به طور خاص مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد زیرا در 
کنار سایر طرح ها ی شرکت این دو پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. 
رییس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان تصریح کرد :  وزارت صمت 
همواره برای حل مشکالت ذوب آهن اصفهان برنامه ریزی داشته است 
اما به اعتقاد من در این ایام کوتاه حضور دکتر مدرس خیابانی در وزارت 
صمت، اتفاقات بسیار بی نظیری در مقایسه با سال های قبل رخ دارد که 
انشاا... برآیند این نگاه ویژه،جهش تولید مورد نظر مقام معظم رهبری است. 
از طریق این حمایت ها و برطرف شدن نیازها،مطمئنًا یکی از ظرفیت های 

جهش تولید در کشور،شرکت ذوب آهن اصفهان است.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد : ذوب آهن اصفهان ساختار نیروی 
انسانی حرفه ای و با تجربه دارد که همگان در کشور به این مهم واقف 
هستند،این پارامتر مهم و تاثیر گذار نقش برجسته ای در ارتقاء بهره وری 

شرکت دارد. 
وی افزود : زمانی که دولت انتظار دارد ما در تنظیم بازار داخل و تامین 
نیاز مردم در داخل کشور قیمت ها را متناسب با سیاست های تنظیم بازار 
عرضه کنیم ، به طور طبیعی ما هم در مقابل انتظار داریم که دولت به مادر 
صنعت فوالد کشور در  تامین مواد اولیه و منابع مالی کمک کند.فقط در این 
صورت است که می توانیم با سود بسیار ناچیز و با کمترین قیمت،نیازهای 
داخل کشور را تامین کنیم و به نظرم این یک خواست متقابل و حق دولت 
است به عنوان اینکه مسئولیت بازار را به عهده دارد و از آن طرف حق ما 
است به عنوان اینکه دولت از ما انتظار دارد کمترین قیمت ها را در بازار 
عرضه کنیم لذا باید حمایت داشه باشد. انشاا... با شرایطی که در ماههای 
اخیر فراهم شده بتوانیم بخش عمده ای از مشکل تامین مواد اولیه کارخانه 

را برطرف کنیم.
علی احمدیان ادامه داد : با بر طرف شدن مشکل مواد اولیه،ذوب آهن 
اصفهان این توان را دارد که ضمن اداره کردن خوب کارخانه و ارائه سود به 
سهامداران خدمات مناسب تری نیز به کارکنان شرکت به عنوان بزرگترین 
سرمایه سازمان داشته باشد.این موضوع مهم در راس برنامه های شرکت 
قرار دارد و اگر نواقصی هم در این خصوص وجود داشته است، امیدواریم 

به سرعت برطرف کنیم.

شهردارمشهد تاکید کرد؛
بزرگترین دارایی سازمان آتش نشانی »نیروی انسانی« است 

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده 
»امیرمحمد  فداکار  نشان  آتش  یاد  گرامیداشت  با  مشهد  شهردار 
نیروی  نشانی  آتش  سازمان  دارایی  و  سرمایه  بزرگترین  گفت:  زارع« 

انسانی آن است.
محمد رضا کالئی در مراسم افتتاح ایستگاه ۵۱ آتش نشانی و سالن 
بحران  مدیریت  مدیرکل  حضور  با  که  یک  منطقه  بحران  منظوره  چند 
خراسان رضوی، جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری برگزار 
شد، اظهار کرد: اگر امروز تعداد زیادی از اعضای شورای شهر و مدیران 
نام بزرگ  اند، به احترام دو  شهری و استانی در این مراسم حاضر شده 
فداکار »امیر  نشان  آتش  و  مدافع حرم »حسین محرابی«  ازجمله شهید 

محمد زارع« است.
وی با بیان این که شهید محرابی از خانواده و هرآنچه به آن عالقه 
داشت برای هدفی باالتر گذشت، افزود: وقتی در کارهای روزانه با سختی 
ها، منیت ها و افرادی که نه تنها به فکر مردم نیستند بلکه با منیت های 
خود باعث می شوند خدمت به مردم شکل نگیرد مواجه می شویم، با یاد 

شهدا و فداکاری آنها برای خدمت به مردم انرژی می گیریم.
شهردار مشهد بیان کرد: مایه افتخار است که پنجاه و یکمین ایستگاه 
آتش نشانی مشهد به نام آتش نشان فداکار »امیر محمد زارع« نامگذاری 
این سازمان  افرادی که در  از فداکاری آتش نشانان و  بارها  شده است، 
و سرمایه  دارایی  تمام  معتقدم  اما من  است  گفته شده  کنند  خدمت می 
آتش نشانی نیروی انسانی و کارکنان آن هستند که باید قدر آنها را بدانیم.

آتش  سازمان  کارکنان  و  نشانان  آتش  اگر  کرد:  خاطرنشان  کالئی 
نشانی مانند یک خانواده در کنار هم نباشند و از هم حمایت نکنند خدمت 

رسانی دچار مشکل می شود.
وی اضافه کرد: قطعا این نامگذاری ذره ای از داغ خانواده آتش نشان 
فداکار امیر محمد زارع را کم نمی کند ولی نشانه ای خواهد بود تا هرگاه 
را  فداکارمان  این مسیر همراهان  در  دادیم  انجام  مردم  برای  را  خدمتی 

به یاد داشته باشیم.
پذیرفتن  با  که  افرادی  برای  مدیریت شهری  گفت:  مشهد  شهردار 
ریسک و فداکاری در سازمان آتش نشانی به دنبال حفظ ایمنی و جان 

مردم هستند احترام خاصی قائل است.
گفتنی است، در ادامه مجموعه چند منظوره ورزشی و پایگاه مدیریت 
بحران شهید حسین محرابی و پنجاهمین ایستگاه آتش نشانی به نام آتش 
نشان فداکار امیرمحمد زارع با حضور خانواده های معزز آنها افتتاح شد.

با اعتباری افزون بر دو میلیارد ریال انجام شد؛
نصب یک دستگاه تنظیم کننده ولتاژ برق در منطقه سرکویر دامغان

مدیر توزیع برق شهرستان دامغان از نصب یک دستگاه تنظیم کننده 
ولتاژ »بوستر« در منطقه سرکویر خبر داد.

سید محمدحسین ترابی با بیان این که طوالنی بودن مسیر فیدر سرکویر، 
از جمله اهداف نصب بوستر مورد اشاره می باشد یادآور شد: این دستگاه،یکی 
از اجزای کمکی شبکه فشار متوسط می باشد که نقش اساسی آن در کیفیت 
تنظیم  و  است  اولیه  ولتاژ  مشترکان  و  کنندگان  به مصرف  تحویلی  ولتاژ 
استاندارد به صورت اتومات در شبکه 2۰ کیلوولت را نیز به انجام می رساند.

وی افزود: به همین منظور، یک دستگاه بوستر در روستای رشم و بر 
روی فیدر سرکویر دامغان جهت بهبود ولتاژ برق مشترکان منطقه معلمان 

نصب شد.
وی اضافه کرد: برای بهره برداری از این پروژه ی عمرانی برق رسانی، 

مبلغ دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال هزینه صرف شده است.

فرمانده انتظامی گلستان خبرداد کشف ۱۰۰ میلیارد کاالی 
احتکاری در گرگان

در  احتکاری  میلیارد کاالی  از کشف ۱۰۰  گلستان  انتظامی  فرمانده 
گرگان خبرداد. سرهنگ محمد سعید فاضل دادگر اظهارکرد: به دنبال اعالم 
نارضایتی تعدادی از شهروندان مبنی بر عدم فروش لوازم خانگی به آن ها 
توسط برخی واحدهای صنفی به دلیل عدم موجودی کاال، موضوع به طور 

ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
اماکن عمومی  بر  نظارت  اداره  ماموران  راستا  در همین  افزود:  وی 
فرماندهی انتظامی استان پس از یک سری اقدامات اطالعاتی و بررسی 
در  احتکاری  خانگی  لوازم  دپوی  محل  شناسایی  به  موفق  میدانی  های 

گرگان شدند. 
فاضل دادگر تصریح کرد: پس از هماهنگی با مراجع قضائی و در بازرسی 
از انبار مورد نظر، ۳7۰ قلم انواع لوازم خانگی احتکاری از جمله یخچال، 
اسپیلت و ماشین ظرفشویی کشف که برابر اعالم کارشناسان ارزش این 

تعداد کاال ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. 
فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به پلمب انبار، گفت: پلیس با 
اشراف اطالعاتی و تالش شبانه روزی در سطح جامعه اجازه فعالیت مجرمانه 

به سودجویان و احتکارکنندگان لوازم مورد نیاز مردم را نخواهد داد.  
دادگر بیان کرد: شهروندان می توانند در صورت اطالع از موارد مشابه 

مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

هنگی  هما جلسه 
با  اردبیل  منطقه  مسئولین 
شرکت های موزع گاز مایع در 
راستای اجرای طرح فروش الکترونیکی 
شد   برگزار  منطقه  کنفرانس  سالن  در 
شرکت  عمومی  بط  روا گزارش  به 
نفتی منطقه  ملی پخش فرآورده های 
با حضورسید  اردبیل: در جلسه ای که 
حجت مدنی  مدیر منطقه ،معاونین فنی 
عملیاتی و بازرگانی ، مسئولین ستادی ، 
روسای نواحی تابعه و مدیران شرکتهای 
موزع گاز مایع در محل سالن کنفرانس 
شده  انجام  اقدامات  اهم  و  شد  برگزار 
اطالعات  شد  مقرر  و  بررسی  مورد 
ارسالی  فرمت  برابر  مایع  گاز  عاملین 
و   تنظیم  ملت  بانک  یا  ستاد پخش  از 
نواحی  روسای  طریق  از  حاصله  نتایج 

پیگیری گردد . 
باره  این  در  اردبیل  منطقه  مدیر 
پخش  مناطق  سایر  :همچون  افزود 
،منطقه اردبیل نیز اجرای طرح فروش 
اول  ز  ا ا  ر سفید  نفت  لکترونیکی  ا
اردیبهشت ماه سال جاری به نحو احسن 
با تالش کارکنان منطقه علی الخصوص 
بازرگانی و فروش به اجرا گذشت و برای 
استفاده از این طرح در توزیع الکترونیکی 
برنامه ریزی های  نیز  سایر مواد نفتی 

طرح  که  است  بررسی  دست  در  الزم 
بصورت  مایع  گاز  الکترونیکی  فروش 
شده  اجرایی  منطقه  دو  در  آزمایش 
است که  اجرای آن برای همه مناطق 
از طریق ستاد پخش ابالغ شده است . 
که با همکاری روسای نواحی و مالکان 
شرکتهای موزع گاز مایع در منطقه ما 

نیز در حال بررسی می باشد . 
مدنی ادامه داد: در اجرای این طرح 
همکاری و تعامل شرکتهای موزع گاز 
مایع و عاملین توزیع با کارکنان نواحی 
اادامه جلسه   در   . بسیار ضروری است 

عملیاتی  و  فنی  معاون  چراجی  فردین 
به  را  طرح  این  اجرای  مراحل  منطقه 
حاضرین تشریح نموده و بیان داشت : 
در جهت اجرای این طرح که بصورت 
و  شده  اجرایی  منطقه  دو  در  پایلوت 
نقاط ضعف و قوت این طرح در این دو 
استان بررسی و به مناطق دیگر ابالغ 
شده است.چراجی تاکید کرد : در راستای 
های  آزمایی  راست  طرح  این  اجرای 
الزم و ثبت عاملین واقعی توزیع بسیار 
ضروی است که آموزشهای الزم جهت 
برگزار  آتی  روزهای  در  امر  متصدیان 

های  گفته  به  توجه  با  لذا  شد  خواهد 
مدیر منطقه همکاری و تعامل شرکت 
این طرح  اجرایی شدن  های موزع در 
بسیار الزامی می باشد .در پایان جلسه 
خلیل  اسد  جمله  از  منطقه  مسئولین 
و  نواحی  ،روسای  بازرگانی  معاون  پور 
کارشناسان برنامه ریزی و تامین توزیع 
و مالکان شرکت های موزع در راستای 
اجرای طرح الکترونیکی گازمایع نقطه 
نظرات خود را بیان داشته و هماهنگی 
های الزم در این جهت بین حاضرین 

جلسه صورت گرفت . 

اقدامات انجام شده در خصوص توزیع الکترونیکی گاز مایع منطقه اردبیل 

پاسخگویی مطالبه مردم در دیدارهای چهره به چهره
 با مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل 

عامل  مدیر  اسماعیلی 
اردبیل  استان  گاز  شرکت 
دیدار چهره به چهره مردم با 
مسئوالن را در تسهیل روند خدمت رسانی 
و شتاب  بخشیدن به فرآیند حل مشکالت 
امری مهم تلقی نمود و گفت : مطالبه 
ایجاد  باعث  مسئولین  از  مردم  گری 
مسئولین  بین  در  پاسخگویی  فرهنگ 
به  بهینه  خدمات  ارایه  موجب  و  شده 

مشترکین خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اسماعیلی  سردار   ، اردبیل  استان  گاز 
مدیر عامل این شرکت از برگزاری ۴۶ 
آحاد  با  چهره  به  چهره  مالقات  جلسه 
سازمانها  و  نهادها  نمایندگان  و  مردم 
در سال ۱۳۹8 خبر داد و گفت: مراجعه 
پیگیری  و  استان  گاز  به شرکت  مردم 
به  ملت  اعتماد  نشانه  را  مطالبات شان 
نظام مقدس اسالمی دانست و مالقات 
عمومی مردم با مسئوالن را در تسهیل 
روند خدمت رسانی و شتاب  بخشیدن به 
فرآیند حل مشکالت آنان را بسیار تاثیر 

گذار تلقی نمود.

مالقات  جلسه  حاشیه  در  وی 
چهره به چهره از مالقات ۹۴ مورد از 
مشترکین در سال ۹8 خبر داد و اظهار 
داشت: مالقات عمومی مدیران با مردم 
مبین  دین  بزرگان  توصیه  راستای  در 

اسالم مبنی بر اینکه نیازهای مردم را 
به  بنا  و همچنین  دانستن  الهی  نعمت 
امید«به  و  تدبیر  دولت«  سیاست های 

صورت هفتگی انجام می شود.
شرکت  عامل  مدیر  است  گفتنی 

چهره  دیدارهای  در  اردبیل  استان  گاز 
به چهره به مسائل و مشکالت یکایک 
مراجعه کنندگان گوش فرا داده و برای 
را صادر  دستوراتی  مشکالت  این  حل 

می نمایند.

همکاران  مجموعه  اهداف  ترین  مهم  از  یکی 
شعار  به  نمودن  عمل  کردکوی  مخابرات  پرتالش 
سال ۹۹ که از طرف مدیر مخابرات منطقه گلستان 
هزارجریبی  غالمرضا  مهندس   . میباشد  شده  تعیین 
ضمن  کردکوی  شهرستان  مخابرات  اداره  رئیس 
کیفی  و  کمی  توسعه   «  : گفت  مطلب  این  اعالم 
مخابرات  مدیر  از سوی  مشتریان«  به  ارائه خدمات 
منطقه گلستان بعنوان هدف مهم درسال ۹۹ تعیین 
شده که در پی آن پایداری ارتباطات و ارائه بهترین 
رضایتمندی   کسب  و  دهی  خدمات  و  سرویسها 
کارکنان  اصلی  اولویتهای  از  مشتریان  حداکثری 
مخابرات  اداره  میباشد.رئیس  کردکوی  مخابرات  در 
شهرستان کردکوی با توجه به تعداد بالغ بر 2۴8۰۰ 
شماره تلفن ثابت فعال و حدود ۳7۰۰ مشترک فعال 

adsl در این شهرستان گفت : ایجاد بستر مناسب 
ارتباطی برای مشتریان و بهره مندی آنان از خدمات 
با کیفیت برایمان مهم بوده  وسرویسهای مخابراتی 
است  شده  انجام  فراوانی  اقدامات  زمینه  این  در  و 
.وی یکی از موانع پیشرفت کار را  سرقت تجهیزات 
مخابراتی در سطح شهرستان دانست و افزود : این 
ایجاد  برای مشتریان  را  نارضایتیهای زیادی  معضل 
کرده است که با توجه به وظیفه مهم ما در افزایش 
رضایتمندی مشتریان ،  در این خصوص نشستهای 
زیادی با مسئولین شهرستان داشته ایم و گزارشهایی  
به اعضای شورای تامین ارائه نمودیم  که تاثیر زیادی 
داشته  اخیر  ماه  دو  در  بخصوص  سرقتها  کنترل  در 
است.مهندس غالمرضا هزارجریبی با تاکید براینکه 
در  حضوری  غیر  خدمات  و  همراه  تلفن  از  استفاده 

تامین  راستای  میباشد در  قبل  از  زیادتر  حال حاضر 
و  است  شده  اقداماتی  همراه  تلفن  پایدار  ارتباطات 
شهرستان  در  ارتباطی  پوشش  درصد   ۹۵ از  بیشتر 
داریم این نکته قابل عرض است که فقط چند نقطه 
مناسبی  ارتباطی  پوشش  از  کوهستانی  مناطق   از 
در   ۹۹ سال  توسعه  برنامه  در  که  نیستند  برخوردار 
مخابرات  اداره  است.رئیس  گرفته  قرار  کار  دستور 
 bts سایت   7 بودن   فعال  از  کردکوی  شهرستان 
bts روستایی خبر داد و گفت :   شهری و 8 سایت 
در پروژه فاز 8 ارتباطات سیار،  ۶ سایت bts جدید 
     ۴g ۳ بهg جابجایی 2 سایت  و ارتقاء تکنولوژی از
در 8 سایت در حال اجرا میباشد که با اضافه شدن 
این سایتها ، تاثیر به سزایی در کیفیت ارتباطات همراه 

اول و رضایتمندی مشتریان مشاهده خواهد شد.

رئیس اداره مخابرات کردکوی: 
پوشش ارتباطی تلفن همراه در شهرستان کردکوی بیش از 9۵ درصد است

شــهردار اصفهان گفت: در مورد ســیل سیســتان 
و بلوچســتان هــم مــا بــه همیــن روش عمــل کردیــم 
ــن  ــه ای ــردم ب ــاز م ــورد نی ــزات م ــه تجهی ــا هم و ب
مناطــق رفتیــم و از نزدیــک رونــد کار مــورد بررســی 

قــرار گرفــت.
شــهردار اصفهــان گفت: افــرادی کــه در حوادث 
گرفتــار می شــوند دارای حــق انســانی هســتند و بــر 
دیگــران الزم اســت کــه بــه یــاری آنهــا بشــتابند و از 
همــه امکانــات در ایــن مســیر بهــره ببرنــد.وی بیــان 
کــرد: احســاس تنهایــی باعــث ضعیــف شــدن جامعه 
و شــکل گرفتــن یــک جامعــه ناراضــی می شــود؛ بــه 
خصــوص اگــر ایــن نارضایتــی ناشــی از بــی توجهــی 
افــرادی باشــد کــه تــوان کمــک داشــته انــد امــا ایــن 

کار را نکــرده انــد.
ــدی  ــم پیون ــه های ه ــورد ریش ــوروزی در م ن

اصفهــان و »بنــت« نیــز اظهــار کــرد: بــا حضــور مــا 
در سیســتان و بلوچســتان زمینــه ایــن هــم پیونــدی 
ایجــاد شــد و اگــر دو شــهر ایــن تعامــل را بــا هــم 
داشــته باشــند همــه اجــزای آنهــا بــا هــم خویشــاوند 
ــک  ــی ی ــا وقت ــزود: در بالی ــود.وی اف ــد ب خواهن
ــد  ــود، بای ــکل می ش ــی و مش ــار ناراحت ــو دچ عض
ســایر اعضــا تــالش کــرده و درصــدد ترمیــم برآیند. 
بعــد از ســفر بــه سیســتان و بلوچســتان و بازدیــد از 
مناطــق ســیل زده، خیریه هــا دور هــم جمــع شــدند 
و نیــک اندیشــان بــه دنبــال یــک اقــدام پایــدار در 
ایــن شــهر بودنــد. اگــر اینجــا امــروز جمــع شــده ایم 
ریشــه در اندیشــه نیــک دارد و یقیــن دارم کســانی 
کــه در ایــن خیریــه حضــور پیــدا می کننــد تــا زنــده 
انــد »بنــت« را محــور خدمــت تلقــی خواهنــد کــرد. 
ایــن منتــی بــر »بنــت« نیســت و ایــن اعــالم یــک 

تکلیــف نســبت بــه انســانیت و نســبت بــه بــرادران 
و خواهرانــی اســت کــه هیــچ فاصلــه ای میــان آنهــا 
بــا اصفهــان وجــود ندارد.شــهردار اصفهان افــزود: در 
همیــن راســتا به مجمــع کالنشــهرها نامه نوشــتم و 
بــا توجــه بــه هــم پیونــدی اصفهــان بــا یــک شــهر 
هفــت هــزار نفــری از آنهــا درخواســت کــردم کــه 
بــه کمــک بیاینــد. در نتیجــه ایــن اقــدام، مصوبــه ای 
ــد  ــه تصویــب رســید کــه می توان در ایــن مجمــع ب
برخــی از ایــن مشــکالت ایــن اســتان را بــا همیاری 

کالنشــهرها برطــرف کنــد.
وی از ســاخت بیمارســتان در شــهر بنــت خبــر 
داد و گفــت: درصــدد هســتیم در تابســتان کــودکان 
سیســتان و بلوچســتانی بــرای بهره منــدی از امکانات 
اصفهــان بــه ایــن شــهر ســفر کننــد تــا از طریــق این 

اردو بــه آنهــا امکاناتــی ارائــه شــود.

پیگیری طرح هم پیوندی در مجمع کالنشهرها 
از سوی شهرداری اصفهان
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رییس  آبکار  غالمرضا   
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان بهارستان با بیوک 
موسیقی  نجمن  ا مسئول  ری  صفیا
شهرستان درباره مسائل مربوط به حوزه 
موسیقی به بحث و تبادل نظر پرداختند . 
حضور  با  که  نشست  ین  ا در 
اداره فرهنگ و  آبکار رییس  غالمرضا 
 ، بهارستان  شهرستان  اسالمی  ارشاد 
بیوک صفیاری مسئول انجمن موسیقی 
مسئول  نیا  رجب  حمید    ، شهرستان 
روابط  مسئول  قاسمی  فاطمه   ، هنری 
عمومی و مجتبی روشن ناظر فرهنگی 
این اداره  در محل آموزشگاه موسیقی 
آبکار  غالمرضا   ، شد  برگزار  صفیاری 
ضمن قدردانی از زحمات بیوک صفیاری 
در حوزه موسیقی گفت: مطمئنًا در حوزه 

آموزش از زمان بروز بیماری کوید ۱۹ 
های  آموزشگاه  و  موسیقی  انجمن 
موسیقی متضرر شده اند که امیدواریم 
شود  عادی  وضعیت  زودتر  چه  هر 
سرعت  با  هنری  ی  ها  آموزشگاه  تا 

بیشتری به فعالیت بپردازند .
فعالیت  خواستار  ادامه  در  وی   
گروه  ایجاد  راستای  در  انجمن  بیشتر 
 ، سرود  گروه   ، سنتی  موسیقی  های 
جذب هنرمندان شهرستان و ایجاد بانک 

اطالعاتی فعاالن در این زمینه شد .
 در ادامه بیوک صفیاری نیز به بیان 
مشکالت و مسائل موجود در این زمینه 
چون عدم وجود امکانات و تجهیزات الزم 
برای فعالیت اعضاء انجمن ، عدم وجود 
شرایط الزم برای برگزاری کنسرت های 

موسیقی و غیره اشاره کرد .

نشست رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با مسئول انجمن موسیقی شهرستان بهارستان

شاخص آسفالت راه های روستایی خلخال بهبود می یابد 

با  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: 
اجرای پروژه های آسفالت ، شاخص بهره مندی جمعیت روستایی این 

شهرستان از راه آسفالته افزایش می یابد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای 
لکه گیری  اجرایی  عملیات  از  بازدید  در  وثوقی  اردبیل،کلیم اهلل  استان 
محورهای ارتباطی خلخال افزود: در سال های گذشته تعطیلی و توقف 
اعتبارات  پایین  درصد  همچنین  و  آسفالت  تولید  کارخانه های  فعالیت 

استانی موجب توقف آسفالت راه های روستایی خلخال شد.
 عضو شورای اداری استان اردبیل گفت: امسال با اجرای پروژه های 
آسفالت چندین روستای منطقه ، فاصله ایجاد شده بین شاخص بهره مندی 
جمعیت روستایی خلخال با جمعیت سایر مناطق استان کاهش می یابد.

 وی با اشاره به حذف ردیف اعتباری آسفالت راه های روستایی از 
اعتبارات ملی و تامین آن از محل اعتبارات استانی با توجه به تخصیص 
پایین آن تصریح کرد: از شهریورماه سال گذشته بخش ساخت راه های 
روستایی از اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل منفک و به جمع 
وظایف اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل اضافه 
شده ولی اعتبارات منظور شده برای اجرای پروژه های راه روستایی پایین 

بوده و جوابگوی نیاز پروژهها نیست.
بیان  با  اردبیل  استان   مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اینکه در سال جاری  2۰۰ کیلومتر راه روستایی این استان با استفاده از 
ردیف های مختلف اعتباری زیرپوشش آسفالت قرارمی گیرد، افزود: برای 
آسفالت 27 کیلومتر راه روستایی در خلخال امسال برنامه ریزی شده است.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان خلخال نیز در این 
بازدید گفت: در راستای ارتقای ایمنی راه ها ، محورهای مواصالتی این 

شهرستان در سه ماه اول امسال تیغه زنی و ریزش برداری شد.
جاده  در  خلخال  راهداران  مدت  این  در  افزود:  خسروی  معروف 
هشجین - برندق واقع در بخش خورش رستم به علت رانش کوه ۳۰۰ 
متر راه دسترسی جدید احداث و همچنین در محل پرتگاه ها حمل مصالح 

و ایجاد بستر کردند.
 وی با بیان اینکه در قالب طرح ابرار راه روستای محروم و دورافتاده 
کمر از توابع بخش خورش رستم با فعالیت راهداران تعریض ،بهسازی و 
شن ریزی شد گفت:بیش از هزار متر مکعب رسوب برداری ناشی از سیل 
در راه های اصلی ، فرعی و روستایی این شهرستان نیز در بهار امسال 
انجام شد.رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان خلخال 
به انجام 7۰۰ کیلومترباند عملیات برفروبی در محورهای مواصالتی این 
شهرستان در زمستان سال گذشته اشاره کرد و گفت: گروه های زمستانی 
با استقرار در راهدارخانه ها و استفاده از ۳۵۰ تن نمک نسبت به بازگشایی 

راه های اصلی، فرعی و روستایی اقدام کردند.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد اعالم کرد؛
حفظ  حوزه  در  مشهد  کشاورزی  جهاد  فعالیت های  تمرکز 

کاربری اراضی
گروه شهرستان مشهد زهره وحیدی

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: بیش از ۵۰ 
درصد فعالیت های جهاد کشاورزی مشهد در حوزه حفظ کاربری اراضی و 

فعالیت های این حوزه متمرکز شده است.
امید طهماسبی زاده در نشستی خبری با خبرنگاران، اظهار کرد: در سال 
8۵ با اصالحات انجام شده در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، 
برخورد با تخلفات در این حوزه شدت گرفت و عالوه بر جزای نقدی قلع و 
قمع مستحدثات اضافه شد و در دومین مرتبه ارتکاب این تخلف مجازات 

زندان هم در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: عالوه بر این در تبصره 2 ماده ۱۰ این قانون پیش بینی 
شد که ماموران جهاد کشاورزی می توانند بدون حکم قضایی اقدام به قلع 

و قمع کنند.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد با اشاره به امکانات و تجهیزات محدود 
این اداره برای مقابله با تخلفات در این حوزه، بیان کرد: راه اندازی و فعالیت 
شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته صیانت از حریم مشهد موجب تعامل 
و همکاری خوبی میان دستگاه های مختلف شد که مشکل کمبود نیروی 

جهاد کشاورزی مشهد را مرتفع کرد.
طهماسبی زاده تصریح کرد: برخی از تغییر کاربری ها جرم مرکب تلقی 
چاه  حفر  جمله  از  دیگری  تخلفات  آن  قالب  در  که  معنا  این  به  می شود، 
غیرمجاز، عدم رعایت استحکام بنا، ساخت و ساز در حاشیه رودخانه و مسیر 
سیالب و غیره نیز انجام می شود که این موضوع توزیع عادالنه آب را هم 

دچار اختالل و مشکل می کند.
وی تاکید کرد: در حوزه جذب و استخدام نیرو دچار مشکالتی هستیم، اما 
این وضعیت به هیچ وجه مانع از شناسایی به موقع و برخورد قاطع با تخلفات 

تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی مشهد نشده است.
معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه 
و  توانمندی  کشاورزی  اراضی  از  حفاظت  حوزه  در  امید  و  تدبیر  دولت 
با  برخورد  کرد:  خاطرنشان  است،  داده  نشان  خود  از  باالیی  عملکرد 
تخلفات حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تا قبل از سال ۹۵ 
خیلی چشمگیر نبود، اما این موضوع همه ساله و از این سال به بعد روند 

روبه رشدی داشته است.
طهماسبی زاده افزود: در ۶ ماهه دوم سال گذشته برابر با کل عملکرد 
سال های ۹۵، ۹۶ و ۹7 در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی عمل شده و 
برخورد قاطع با تغییر  کاربری غیرمجاز اراضی معادل ۵۰۰ درصد افزایش 

یافته است.
وی گفت: در نیمه دوم سال گذشته ۱۱۶۱ مورد قطعه بندی، باغ ویال و 
پی کنی برای احداث ساختمان به صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی مشهد 
قلع و قمع شده است که هنوز هم این میزان بخشی جزئی از تغییرکاربری های 

غیرمجاز موجود بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد با اشاره به اینکه تغییرکاربری غیرمجاز 
در  است، گفت:  فراوانی  بسیار  منفی  آسیب های  با  توام  اراضی کشاورزی 
این حالت بستر تولید غذا که منجر به امنیت غذایی است از بین می رود و 

از ظرفیت اشتغال این اراضی و جلوگیری از مهاجرت نیز کاسته می شود.
بین  از  و  آبی  منابع  از  نامناسب  استفاده  کرد:  تصریح  طهماسبی زاده 
رفتن زمین هایی که می توانستند در زمینه تولید استفاده شوند، حفرچاه های 
غیرمجاز، استفاده از پمپ برای برداشت آب رودخانه ها به باغات شخصی و 
عوارض زیست محیطی ناشی از آن از دیگر تبعات تغییرکاربری غیرمجاز 

است.
ساالنه ۱۵ میلیون هکتار زیر کشت می رود 

بیشترین  رضوی  خراسان  مرکز  عنوان  به  مشهد  اینکه  بیان  با  وی 
حفظ  قانون   ۱۰ ماده   2 تبصره  اجرای  و  شناسایی  و  کاربری  تغییر  شمار 
کاربری اراضی زراعی و باغی این استان را به خود اختصاص داده است، 
تاکید کرد: آمار ها نشان می دهد ۱۹ میلیون هکتار از مجموع مساحت ۱۶۵ 
این  از  که  دارد  اختصاص  زمین های کشاورزی  به  ایران  میلیون هکتاری 
انواع  به زیر کشت  تنها ۱۵ میلیون هکتار  میزان زمین کشاورزی ساالنه 

محصوالت کشاورزی می رود. 
معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با ذکر این نکته 
که برای هر ایرانی 2 هزار و ۴۰۰ متر مربع زمین کشاورزی در کشور وجود 
باغات و  تغییر کاربری  بین وقتی مافیای زمین خواری و  این  دارد و در 
زمین های کشاورزی زمین ها را از گردونه تولید محصوالت کشاورزی خارج 
کنند در واقع امنیت غذایی ملت ایران دچار تزلزل می شود، افزود: بخش 
محصوالت  تولیدکنندگان  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  استان  کشاورزی 
از ظرفیت های وسیع محصوالت زراعی،  برخورداری  با  کشاورزی کشور 
باغی و واحد دامی جایگاه تعیین کننده ای در اقتصاد ملی و استانی داشته 

است.
طهماسبی زاده با اشاره به اینکه شناسایی و برخورد با عامالن تغییر 
کاربری و قلع و قمع سازه ها از مهمترین اقدامات و برنامه های در دستور 
کار است، گفت: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون بیش از هزار بنای غیرمجاز که 
در اراضی کشاورزی مشهد ساخته شده بود قلع و قمع شده است و در این 
شهرستان با هر مورد شناسایی شده تغییر کاربری به شدت برخورد می شود 

و هیچگونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد.

ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
سمنان با سرپرست اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان سمنان دیدار و گفتگو نمود .

مهندس سید علی اکبر صباغ ، مدیرعامل شرکت 
دفتر حقوقی  مدیر  به همراه  ای سمنان  منطقه  برق 
شرکت ، ضمن تبریک انتصاب مهندس جعفر مرادی 
حقیقی به عنوان سرپرست اداره کل منابع طبیعی و 

: همکاری و  اظهار داشت  استان سمنان  آبخیزداری 
تعامل کارکنان دو مجموعه، همچون گذشته در حفظ 

بیشتر محیط زیست استان اثربخش خواهد بود . 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان، خطوط 
انرژی دانست  تبادل  را شریان  استان  انتقال برق در 
و افزود : برق یکی از زیرساخت های مهم اقتصادی 
و نیرو محرکه جهش تولید می باشد که تالش شده 

پایدار به همه مشترکین عزیز  است برقی مطمئن و 
استانی اعم از صنایع ، کشاورزی و خانگی ارائه گردد. 
با  که  کرد  امیدواری  اظهار  صباغ،  مهندس 
همکاری و مشارکت منابع طبیعی استان پروژه های 
بیشترین  با  سمنان  پهناور  استان  در  انتقال  خطوط 
به  زیست  محیط  به  کمترین صدمه  و  جویی  صرفه 

انجام برسد . 

دیدار مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان 
با سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  استان سمنان

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد خبر داد؛
بهره برداری از مسیر دسترسی آرامگاه فردوسی به کهن دژ طی 1۴۰ روز

مشهد  شهرستان  گروه 
سمیه باقرزاده

حمل  عمران،  معاون 
ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: 
به  فردوسی  آرامگاه  دسترسی  مسیر 
کهن دژ طی ۱۴۰ روز آینده آماده بهره 

برداری خواهد شد.
خلیل اهلل کاظمی در مراسم افتتاح 
فاز سه جلوخان آرامگاه فردوسی و آغاز 
عملیات اجرایی احداث مسیر دسترسی 
آرامگاه فردوسی به کهن دژ که با حضور 
شهردارمشهد، مدیرکل میراث فرهنگی، 
خراسان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
اعضای  از  جمعی  و  رئیس  رضوی، 
شورای شهر و مدیران شهرداری برگزار 
شد افزود: طی توافق با میراث فرهنگی 
فردوسی  آرامگاه  جلوخان  که  مقررشد 

ساماندهی شود.
بر همین اساس  اضافه کرد:  وی 
عملیاتی  فاز  اولین   ۹7 سال  آذرماه 

جلوخان آغاز و اردیبهشت ۹8 به بهره  
برداری رسید، همزمان با افتتاح فاز اول 
عملیات اجرایی، فاز دوم نیز با روزشمار 
بیان این  با  ۱۰۰ روزه شروع شد. وی 
که با افتتاح فاز دو، عملیات آخرین فاز 
دوم  نیمه  در  نیز  ۴هکتار  مساحت  به 
آغاز شد اظهار کرد: عملیات  سال ۹8 
اجرایی این فاز نیز طبق زمانبندی پایان 

اسفندماه سال گذشته به پایان رسیده و 
پروژه آماده بهره برداری بود که افتتاحیه 

آن به علت کرونا به تاخیر افتاد.
کاظمی ادامه داد: در مجموع برای 
هر سه فاز ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده 
است که در فاز سوم، 2 هکتار فضای 
ایستگاه  پارکینگ،  هکتار  دو  سبز، 

اتوبوس و تاکسی نیز جانمایی شد.

معاون عمران حمل و نقل و ترافیک 
فاز  ساماندهی  افزود:  مشهد  شهرداری 
در  فردوسی  آرامگاه  خوان  پیش  سوم 
مساحتی حدود ۴ هکتار دارای پارکینگ 
با ظرفیت ۵۰۰ خودرو، ایستگاه اتوبوس و 
تاکسی، باهزینه حدود ۱2 میلیارد تومان و 
انجام ۱۱۰۰۰ مترمربع سنگفرش، 7۰۰۰ 
و  آبنما  عدد  دو  سبز،  فضای  مربع  متر 
۵۰۰۰ متر مربع اصالح هندسی مسیر 
سواره اجرا شده است. وی اضافه کرد: 
به دلیل تاریخی بودن این مکان کار در 
این محدوده سخت است و عملیات باید 
دستی و بدون وسایل سنگین انجام شود.

وی گفت: در کنار افتتاح فاز سوم 
امروز  فردوسی  جلوخان  ساماندهی 
مسیر  زنی  کلنگ  مراسم  همچنین 
کهن دژ را شاهد بودیم که در فاز یک 
به طول ۹2۰ متر اجرایی می شود، مدت 
این پروژه۱۴۰ روز و اعتبار آن ۶ میلیارد 

تومان است.

مشهد  شهرستان  گروه 
سمیه باقرزاده

رئیس دارالقرآن شرکت 
از  نژاد  هاشمي  شهید  گاز  پاالیش 
مسابقات  دوره  دوازدهمین  برگزاري 
قرآني بهار در بهار ۹۹ ویژه کارکنان در 
ملي  شرکت  تابعه  هاي  شرکت  سطح 

گاز ایران خبر داد.
خبر  این  اعالم  با  مرداني  حسن 
وزیر  دستور  از  ۹7پس  سال  در  افزود: 
برگزاري  عدم  بر  مبني  نفت  محترم 
هدف  با  ورزشي  و  فرهنگي  مسابقات 
تمامي   ، ها  هزینه  در  جویي  صرفه 

مسابقات  لغو گردید.
با توجه به جایگاه  ادامه داد:  وي 
مهم قرآن کریم  و تاثیر فعالیت هاي  
ها،  خانواده  و  کارکنان  بین  در  قرآني 

شرکت  دارالقرآن  سوي  از  درخواستي 
ملي گاز ایران مبني بر برگزاري مجدد 
مسابقات قرآني به وزیر محترم نفت ارائه 
از سه  بعد  این مسابقات  برگزاري  با  و 

سال موافقت شد.
داشت:  بیان  مسئول  مقام  این 
دوره  زدهمین  دوا مقدماتي  مرحله 
مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن 
 «  ۹۹ بهار  در  بهار   « عنوان  با  کریم 
پروتکل  رعایت  با  و  کارکنان  ویژه 
هاي بهداشتي و فاصله گذاري گذاري 
اجتماعي در پاالیشگاه گاز شهید هاشمي 

نژاد برگزار شد.
مسابقات  کرد:  تصریح  مرداني 
از  نفر   7۰ با حضور  دوره  این  شفاهي 
کارکنان در چهار رشته مفاهیم، حفظ، 
قرائت تحقیق و قرائت ترتیل برگزار و 

متسابقین با یکدیگر به رقابت پرداختند.
پاالیش  شرکت  دارالقرآن  رئیس 
نشان  خاطر  نژاد  هاشمي  شهید  گاز 
ساخت: مسابقات رشته مفاهیم به علت 
شرایط موجود کشور در بحث ویروس 
کرونا و جلوگیري از شیوع ویروس کرونا، 
به زودي از طریق فضاي مجازي برگزار 

خواهد شد.
در  ها  فعالیت  مستمر  بهبود  وي 
ترویج  قرآني،  تخصصي  هاي  رشته 
فعالیت هاي قرآن کریم در بین کارکنان 
و خانواده ها را از اهداف برگزاري این 

مسابقات عنوان کرد.
منتخب  ت  ا نفر ست:  ا گفتني 
استاني  مسابقات  به  مقدماتي  مرحله 
و کشوري این دوره از مسابقات اعزام 

خواهند شد.

برگزاري دوازدهمین دوره مسابقات قرآني بهار در بهار 99 در پاالیشگاه خانگیران

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی رامسر نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
2۰/۹/۱۳۹۰ ، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی رامسر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 
به شرح ذیل آگهی می گردد : امالک متقاضیان واقع دررضی محله 
پالک اصلی ۳۶ بخش ۵ ۱۶2۴ فرعی مجزی شده از قطعه ۳۵7 
تفکیکی ابوذر سلطان اشکواری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بربنای انباری به مساحت ۴۳8 مترمربع خریداری مع الواسطه 
از طالب جوری مالک رسمی . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی 
است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت 

به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی 
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول : 22/۰۴/۱۳۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰7/۰۵/۱۳۹۹ حسن 

صالحی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامسر
م الف۱۹۹۰2۶7۱

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی رامسر نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 2۰/۹/۱۳۹۰ ، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی رامسر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض 
آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 
آگهی می گردد : امالک متقاضیان واقع درمشاءکالیه پالک اصلی 
2۰ بخش ۵ ۳۶۰8 فرعی مجزی شده از پالک ۶۰۹ فرعی عطاءاله 
آقاجان پور ویشکی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بربنای 
احداثی به مساحت ۴7۴.8۱ متر مربع خریداری مع الواسطه از منصور 
و محسن شهرت هر دو فرج الهی مالک رسمی . لذا به موجب ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 

عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت 
به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی 
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول : 22/۰۴/۱۳۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰7/۰۵/۱۳۹۹ حسن 

صالحی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامسر
م الف ۱۹۹۰27۳۵

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه برابر رای 
که   2۶/۰۳/۱۳۹۹ مورخ   ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۴۵7۰۰۱۹۴۰ شماره 
در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه 
ساری تصرفات مالکانه آقای محمد ذوالفقاری ملکشاه فرزند یداله 
بشماره ملی ۵۶8۹۶۴۰۶۵۴ بشماره پرونده ۴۹2-۱۳۹8 نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱۵/۱۴ )چهارده متر و پانزده (متر مربع قسمتی از 
پالک ۱۴2 اصلی واقع در بخش ۳ ثبت ساری خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مرجع  را  خود 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت او: 22/۰۴/۱۳۹۹ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۵/۰۵/۱۳۹۹ فریبرز یوسفیان حمیدی 
منطقه۳ ساری  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره   رئیس 

م الف ۱۹۹۰27۹2

کارت ماشین
نوع سواری پراید مدل ۱۳8۶ 

تیپ ۱۴۱DLXI رنگ نوک مدادی – متالیک
شماره موتور 2۰8۱۵۱7

S۱۴8228۶2227۴۳ شماره شاسی
پالک ایران 82-۴77 ن ۴۳

متعلق به فاطمه زهرا کلهودشتی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی و برگ سبز
نوع سواری سیستم پژو پارس مدل ۱۳8۹ 

رنگ سفید روغنی
شماره موتور 2۴28۵2

شماره شاسی ۴۱82۰۳
پالک ایران 82-۵۶۹ ن 2۴

متعلق به فرخنده برارزاده گودرزی مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

اسناد مالکیت وبرگ سبز سواری پراید ۱۳۱ سیستم سایپا دوگانه 
 ۵۵۳۰۹۶۴/M۱۳سوز مدل ۱۳۹۵ به رنگ سفید روغنی به شماره موتور
وشاسی به شماره NAS۴۱2۱۰۰G۱2۱۴8۰۰ وپالک ۱۴-۳88م 
۹2وشماره شناسهIRPC۹۵۱V2AK2۱۴8۰۰  مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است. مریوان
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ملی پوش کشتی فرنگی در مسیر ضربه فنی کردن کرونا
وضعیت  کشتی  فدراسیون  اعالم  طبق 
فرنگی  برنز کشتی  مدال  دارنده  نوری  حسین 

جهان رو به بهبودی است.
حسین نوری که به دلیل ابتال به ویروس 
کرونا در وضعیت بسیار خطرناکی قرار داشت، پس 
از گذراندن چند روز شرایط بحرانی، وضعیتش رو 

به بهبودی است.
بر این اساس با تالش های دکتر طبرسی 
مسیح  بیمارستان  پزشکان  از  حفیظی  دکتر  و 
دانشوری که برای درمان این کشتی گیر انجام 
بدون  نوری  و  برطرف  خطر  درصد   ۹۰ شد، 
وابستگی به اکسیژن به بخش منتقل شده است.

دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان در سال 2۰۱7 یکی از شانس های کسب 
سهمیه المپیک توکیو در وزن 87 کیلوگرم به شمار می رود و به نظر می رسد بعد از 

روزهای سختی که پشت سر گذاشته، توانسته کرونا را شکست دهد.

بازی های ساحلی آسیا به تعویق افتاد
شورای المپیک آسیا به دنبال تنظیم یک تاریخ جدید برای برگزاری ششمین دوره 

بازی های ساحلی آسیا است.
به گزارش رویترز، پس از آنکه چین به عنوان میزبان بازی های ساحلی آسیا در سال 
2۰2۰ به دنبال بحران کرونا در این کشور و دیگر کشورهای قاره کهن تصمیم به لغو 
میزبانی همه رویدادهای بین المللی در سال جاری میالدی گرفت، شورای المپیک آسیا نیز 
اعالم کرد که به دنبال تاریخ جدیدی برای برگزاری این بازی ها به میزبانی شهر »سانیا« 
است. این بازی ها قرار بود از 8 تا ۱۵ آذر ماه سال جاری و در ۱۹ رشته ورزشی برگزار شود.

OCA )شورای المپیک آسیا( در همین باره اعالم کرد که در حال مذاکره با 
سازمان دهندگان بازی های ساحلی و کمیته المپیک چین به منظور تعیین زمان دوباره 

برای برگزاری این رویداد است.
در بیانیه OCA آمده است: سه طرف به طور روزمره وضعیت را زیر نظر دارند 
و با یکدیگر همکاری می کنند تا در صورت لزوم تاریخ جدیدی را تنظیم کنند. پس از 
تصمیم گیری نهایی، OCA به طور مشترک با کمیته المپیک چین و کمیته برگزاری 
بازی های ساحلی آسیا در سانیا، تاریخ جدید مربوط به زمان برگزاری ششمین دوره این 

رویداد را اعالم خواهند کرد.

اولین تصمیم رییس جدید فدراسیون درباره لیگ؛
پارس جنوبی و دانشگاه؛ قهرمانان مشترک لیگ ووشو

جلسه تصمیم گیری لیگ های ووشو برگزار و جایگاه تیم ها در لیگ های مختلف 
مختلف مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو، لیگ های مختلف ووشو در 2 بخش 
زنان و مردان تا پایان مرحله گروهی برگزار شده بود که شیوع ویروس کرونا موجب 

تعطیلی مسابقات شد.
با توجه به اینکه اجازه برگزاری مسابقات ووشو از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و 
وزارت ورزش و جوانان صادر نشده است و ویروس کرونا نیز هر روز شرایط سخت تری 
را به وجود می آورد، مسووالن فدراسیون ووشو با برگزاری نشستی با نمایندگان تیم ها، 

تکلیف لیگ ها را مشخص کردند.
این جلسه روز گذشته )شنبه( با حضور »امیر صدیقی« رئیس فدراسیون ووشو، 
»علی صدیقی« سرپرست دبیری، »مهدی خانی« سرپرست کمیته مسابقات و همچنین 

نمایندگان تیم ها برگزار شد.
با توجه به اینکه تمامی تیم ها بر حفظ سالمتی ووشوکاران تاکید داشتند در 
نهایت تصمیم بر این شد تا تیم هایی که به عنوان سرگروه، مرحله مقدماتی را به 
اتمام رسانده و راهی نیمه نهایی شده اند، عنوان قهرمان مشترک را کسب کرده 
و تیم هایی که به عنوان تیم دوم به نیمه نهایی رسیده اند نیز، مقام نایب قهرمانی 

مشترک را به دست آورند.
این تصمیم جمعی مورد موافقت نمایندگان تمامی تیم ها قرار گرفت و هیچگونه 

مخالفتی با آن نشد و در نهایت صورت جلسه به امضای حاضرین رسید.
تمامی لیگ های ووشو در فصل جاری در دو گروه برگزار شد و از هر گروه، 2 تیم 

راهی نیمه نهایی شده بودند.
جایگاه تیم ها در پایان جلسه بدین شرح اعالم شد:

*لیگ برتر مردان
قهرمان مشترک: پارس جنوبی و دانشگاه آزاداسالمی

نایب قهرمان مشترک: پاس ناجا و باشگاه مقاومت
*لیگ برتر زنان

قهرمان مشترک: فوالدمبارکه سپاهان و دانشگاه آزاداسالمی
نایب قهرمان مشترک: کارون نوین خرمشهر و هیات ووشو شبستر

*لیگ دسته اول
قهرمان مشترک: هیات ووشو نور و شهرداری مالرد
نایب قهرمان مشترک: زرین رود و هیات ووشو قم

*لیگ جوانان
قهرمان مشترک: رنگ فیروزه شیراز و پرشین

نایب قهرمان مشترک: خانه تالش هرمزگان و هیات ووشو تهران

حسین رسولی برگشت؛
ملی پوش پرتاب دیسک به شایعه مهاجرتش پایان داد

و  از کش  بعد  دیسک  پرتاب  پوش  ملی 
قوس های فراوان باالخره صبح روز گذشته به 

ایران بازگشت.
حسین رسولی و بهنام شیری دو پرتابگر 
ماده پرتاب دیسک ایران زمستان سال گذشته 
منظور  به  و  سازی  آماده  تمرینات  انجام  برای 
کسب سهمیه المپیک عازم کشوربالروس شدند.

سه  بود،  قرار  سازی  آماده  اردوی  این 
ماه به طول بیانجامد، اما شیوع ویروس کرونا 
به  نیز  اردو  پایان  از  بعد  مدتی  تا  شد  باعث 
دلیل لغو مداوم پروازها و تعطیلی گسترده در 

فدراسیون  ازطریق  فدراسیون دوومیدانی  بمانند.  کشورهای مختلف در بالروس 
دوومیدانی بالروس نسبت به تمدید مجدد ویزا و بیمه آنها اقدام کرد و سرانجام 
در تاریخ ۱۱خردادماه بهنام شیری با اولین پرواز بعد از دوران شیوع ویروس کرونا 
به کشور بازگشت اما رسولی اعالم کرد به دلیل انجام ازدواج در بالروس فعال 

شرایط بازگشت به کشور را ندارد .
در  آورد؛  به وجود  را  ایران  به  بازگشت رسولی  همین موضوع شایعه عدم 
IOC با معرفی کمیته ملی المپیک ایران هم بهره  حالی که او حتی از بورسیه 
ماه  یک  در  المپیک  ملی  کمیته  هم  و  دوومیدانی  فدراسیون  هم  البته  برد.  می 
اخیر از بازگشت این پرتابگر در آینده ای نزدیک خبر دادند، تا اینکه صبح روز 
گذشته سایت فدراسیون دوومیدانی اعالم کرد صبح روز شنبه حسین رسولی  با 

پرواز مستقیم از بالروس به کشور بازگشت.
به نظر می رسد با بازگشت رسولی به ایران او قطعا قصد دارد به حضورش در تیم 
ملی ایران ادامه دهد، اما به واسطه ازدواج در بالروس ممکن است بار دیگر به این کشور 

بازگردد و خودش را آنجا برای کسب سهمیه المپیک آماده کند.

هشدار به کوهنوردان؛ تا سه شنبه صعود نکنید
کوهنوردان تا سه شنبه )2۳ تیرماه( از صعود به قله های دماوند، علم کوه و سایر 

قله های البرز مرکزی به دلیل شرایط خاص جوی خودداری کنند.
 طی روزهای شنبه تا سه شنبه )2۱ تا 2۳تیرماه( با توجه به عبور جریانات ناپایدار 
از شمال غرب کشور و همچنین طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه )22 تا 2۳تیرماه( در 
مناطق البرز مرکزی، برای قله های مرتفع منطقه به ویژه سبالن و همچنین قله های 
دماوند، علم کوه و سایر قله های البرز مرکزی شرایط برای افزایش ابر و مه آلود شدن 
قله و در بعضی ساعات بارش باران، پدیده رعد و برق و تگرگ، صاعقه، امکان ریزش 

سنگ و بارش برف در باالتر از ۴7۰۰ متر فراهم است.
وزش باد می تواند در قله های یاد شده و در  یال ها و خط الرأس ها موقتی شدید 
یا خیلی شدید باشد. در اکثر ساعات دمای هوا در ارتفاع باالتر از ۴7۰۰ متر، زیر صفر 
است. با توجه به فصل صعود به این قله ها، کوهنودان و  دره نوردان حتی المقدور طی 
روزهای اعالم شده از انجام برنامه صعود به ویژه از جبهه های شمالی قله های البرز 

مرکزی خوددار کنید.
طی روز یکشنبه، بارش های شدید در البرز مرکزی موجب جاری شدن سیالب 
ناگهانی در دامنه های کوهستانی و پرشیب می شود که باید کوهنوردان به این موضوع 

دقت کافی را داشته باشند.

نخستین هدیه VAR به رئال مادرید!
به  گل  یک   VAR لطف  به  فصل  این  در  بار  نخستین  برای  مادرید  رئال 

نامش ثبت شد.
رئال مادرید بامداد شنبه در هفته سی و پنجم اللیگا با دو گل آالوس را شکست 
داد و یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک شد. به نوشته میستر چیپ )کارشناس اسپانیایی( 
در این بازی تیبو کورتوا باز هم دروازه اش را بسته نگه داشت. این پنجمین هفته 
پیاپی است که دروازه بان بلژیکی کلین شیت می کند. پیش از این چنین رکوردی در 
رئال مادرید توسط ایکر کاسیاس در ماه های دسامبر 2۰۰7 تا ژانویه 2۰۰8 به ثبت 

رسیده بود. بهترین رکورد باشگاه هفت بازی پیاپی است. 
کریم بنزما در دیدار فوق عالوه بر اینکه از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد به 
آسنسیو پاس گل هم داد. او نخستین بازیکن تاریخ اللیگاست که در هر ۱2 ماه 

سال گلزنی می کند و پاس گل می دهد. 
گل آسنسیو نخستین گلی بود که VAR در این فصل به مادرید هدیه کرد. 

بنزما با گلزنی اش توانست پانصدمین گل دوران مربیگری زین الدین زیدان را 
به ثبت برساند )تنها در زمان مربیگری میگل مونیوس چنین آماری دیده شده بود(. 
بازیکنانی که بیشترین گلزنی را در زمان زیدان داشتند کریستیانو رونالدو )۱۱2(، بنزما 
)7۴(، گرت بیل )۴۴(، سرخیو راموس )2۹(، ایسکو )27(،  آسنسیو )22(، کاسمیرو 

)۱۹( و موراتا )۱۹( هستند. 
رئال مادرید 2۰ پنالتی اخیر خود را به گل تبدیل کرده است. اتفاقی که از سال 
2۰۰۴ برای هیچ تیمی رخ نداده بود. سویا در آن سال چنین رکوردی را به ثبت 
رساند. مادرید در سال های ۱۹82 و ۱۹8۴ نیز 2۰ پنالتی پیاپی را به گل تبدیل کرده 

بود اما خوانیتو بیست و یکمین پنالتی را از دست داد.

نویر: هنوز کار ما با چلسی تمام نشده است
سنگربان بایرن مونیخ با وجود پیروزی 
سه بر صفر در دیدار رفت برابر چلسی تاکید 
کرد که هنوز تکلیف صعود آنها مشخص نیست.

به گزارش کیکر، بایرن مونیخ در دیدار 
رفت برابر چلسی در یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا توانست در استمفوردبریج چلسی 

را با سه گل شکست دهد.
با توجه به پیروزی قاطع بایرن در دیدار 
رفت تا حدود زیادی باید این تیم را جزو 8 تیم 
صعود کننده به یک چهارم دانست اما سنگربان 

بایرن چنین نظری ندارد.
نویر گفت: هنوز جزو 8 تیم نشده ایم. کار ما برابر چلسی تمام نشده است و 
بازی برگشت بسیار سخت خواهد بود. بعد از شکست دادن چلسی به قرعه بارسلونا 

و یا ناپولی فکر خواهیم کرد.
او درباره عملکرد تیمش در فصل جاری گفت: خوشبختانه بسیار خوب ظاهر 
شدیم و می خواهیم این روند خوب ادامه داشته باشد. فعال بازی برابر چلسی را پیش 

رو داریم و تنها به این بازی فکر می کنیم.
بایرن مونیخ بعد از آمدن فلیک نتایج خیره کننده ای داشته و توانست قهرمانی 
در بوندسلیگا و جام حذفی را به دست آورد و در لیگ قهرمانان اروپا هم از شانس 

های اصلی قهرمانی است.

اینفانتینو: برنامه  فیفا برگزاری همه رقابت هاست
رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال تاکید 
کرد که با وجود شیوع ویروس کرونا برنامه فیفا 

این است که همه رقابت ها برگزار شوند.
به گزارش اسپورت 2۴، شیوع ویروس 
در  زیادی  تغییرات  تا  است  باعث شده  کرونا 
فوتبال به وجود آید. کرونا باعث شد تا همه 
لیگ ها تعطیل شوند و تاکنون هم اجازه حضور 
هواداران در ورزشگاه ها داده نشده است و بازی 

ها در شرایط بسیار خاصی برگزار می شود.
اینفانتینو رئیس فیفا در این باره گفت: 
شرایط کنونی نشان داد که ما چقدر کوچک 

هستیم و نیاز به یک برنامه جامع جهانی داریم. به دنبال یک نقشه راه و برنامه 
بسیار خوب هستیم تا شرایط به حالت طبیعی خود برگردد. به دنبال درگیری و جدال 
با کسی نیستیم. به کار خود ادامه می دهیم و به توصیه ها گوش می دهیم و همچنان 

انگیزه خود را حفظ خواهیم کرد.
او ادامه داد: همه کشورها باید از رقابت های خود دفاع کنند و برنامه ما هم 
این است که هیچ رقابتی لغو نشود. نباید فراموش کرد که بازیکنان قلب فوتبال و 
هواداران هم روح آن هستند. بازیکنان قهرمانان واقعی هستند و در چنین شرایطی 
باید از آنها حمایت شود. کسی به خاطری تعطیلی و یا تعلیق هیچ رقابتی خوشحال 
نیست و ما به دنبال آنها هستیم که شرایط برای برگزاری همه رقابت ها حتی با 

وجود کرونا مهیا شود.

خامس؛ از رئاِل »زیدان« رانده و از کلمبیای »کی روش« مانده
بدنبال کنار گذاشته شدن »خامس رودریگوئز« از فهرست رئال برای دومین 
بازی متوالی، »زین الدین زیدان« اذعان داشت که معلوم نیست مرد کلمبیایی دوباره 

برای کهکشانی ها به میدان برود.
خامس که با انتقال به لیگ جزیره و سری آ ایتالیا ارتباط داده شده است، در 
پیروزی 2 بر صفر رئال برابر رئال آالوزدر فهرست زیدان جایی نداشت؛ پیروزی که 

اختالف امتیاز آنها را با بارسلونای رده دومی به چهار رساند.
بازی ساز رئال همچنین برای دیدار قبلی این تیم برابر اتلتیک بیلبائو نیز رئال 
را همراهی نکرد و زیدان در مورد غیبت خامس در آن دیدار گفته بود که »برای این 

کار دالیل خودش را دارد.«
خامس 28 ساله در سال 2۰۱۴ با قراردادی به ارزش 7۵ میلیون یورو از موناکو 
راهی مادرید شد و شروع موفقیت آمیزی داشت اما پس از بازگشت از دوری دو ساله 

و قرضی از بایرن مونیخ، چندان به رئال کمک نکرده است.
خامس ماه گذشته در گفت وگو با گل کاراکول در پاسخ به این موضوع که در 
این فصل تنها پنج بار به میدان رفته است، گفته بود: سوال خوبی است چون خودم 
هم دوست دارم دلیل آن را بدانم. وقتی مربی به شما بازی نمی دهد، شرایط پیچیده 
می شود. سخت است که توانایی خود را نشان دهید. به وضوح مشخص است که 

یکی از بازیکنان کلیدی تیم نیستم.
ملی پوش کلمبیایی رئال همچنین گفت که سال گذشته از انتقال وی به اتلتیکو 
مادرید ممانعت به عمل آمده و عالوه بر این، هم اکنون ترجیح می دهد به هیچ وجه 

بازی نکند تا اینکه بازیکن نصفه و نیمه باشد.
حضور وی در ترکیب رئال در سه بازی هفته آینده این تیم، بعید به نظر 
می رسد و این در حالی است که کهکشانی ها برای نخستین بار از سال 2۰۱7 در 

آستانه فتح اللیگا هستند.

سرخپوشان تهرانی با کسب 
پیروزی در برابر ماشین سازی یک 
قدم دیگر به قهرمانی ششم خود 

در لیگ برتر نزدیک تر شدند.
تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته 
برترجمعه  لیگ  رقابت های  بیست و چهارم 
شب گذشته در ورزشگاه بنیان دیزل به مصاف 
ماشین سازی تبریز رفت و در نهایت با یک گل 
به برتری رسید. این تیم در حال حاضر با ۵۶ 
امتیاز به مقتدرانه ترین شکل ممکن صدرنشین 
است و از یک بازی بیشتر با تیم دوم جدول 

رده بندی ۱۵ امتیاز فاصله دارد.
سوالی که به وجود می آید این است که 
پرسپولیس با کسب چند امتیاز قهرمانی اش 
فوتبال  تیم  جدول  در  شد؟  خواهد  مسجل 
فوالد خوزستان اگر بتواند بازی عقب افتاده 
خود را ببرد می تواند به رده دوم صعود کند 
و جدی ترین تعقیب کننده پرسپولیس بشود. 
تمام  در  تیم  این  که  می کنیم  فرض  حاال 
بازی های باقیمانده خود به برتری برسد و حتی 
پرسپولیس هم را شکست دهد. در این صورت 
تعداد امتیازهای تیم نکونام به عدد ۶۳ خواهد 
رسید. در حال حاضر پرسپولیس ۵۶ امتیاز دارد 
و بازهم برای کسب قهرمانی به جمع آوری 
هشت امتیاز از ۶ دیدار باقیمانده احتیاج دارد.

پرسپولیس باید در ۶ دیدار پیش روی 
خود به مصاف این تیم ها برود:

نفت   ، ) ن ا تهر ن) ستا ز خو فوالد 
مسجدسلیمان)مسجدسلیمان(، نساجی 

هن  ذوب آ  ، ن( ا ندر ز ما ن) ا ندر ز ما
اصفهان)تهران(،  گل گهرسیرجان)سیرجان(، 

سایپای تهران)تهران(
پرسپولیس در دور رفت مقابل این ۶ تیم 
به پنج پیروزی و یک باخت دست پیدا کرد. 
یعنی کسب ۱۵ امتیاز از ۱8 امتیاز ممکن که 
اگر این اتفاق دوباره تکرار شود تعداد امتیازات 
پرسپولیس 7۱ خواهد شد و این یک رکورد 
تاریخی در لیگ برتر محسوب خواهد شد و 
به نوعی مقتدرانه ترین قهرمانی را به دست 

می آورد.
با این شرایط باید دید چه اتفاقی برای 
پرسپولیس و لیگ نوزدهم رخ می دهد. تصور 
اینکه تیم صدرنشین لیگ که در ۱۳ بازی اخیر 
۱2 برد و یک تساوی داشته نتواند در ۶ بازی 
هشت امتیاز بگیرد بسیار دشوار است. از طرفی 
این نکته را هم فراموش نکنیم که آیا تیمی 
مثل فوالد و یا بقیه تیم های باالنشین توانایی 
این را دارند که در تمام بازی های باقیمانده 
به برتری برسند؟ یادمان نرود که جدال های 
رودرروی زیادی بین تیم های باالی جدولی 
در راه است که خواه ناخواه از آنها امتیازات 

زیادی را می گیرد.
***

پوکر قهرمانی با آمارهای شگفت انگیز
را  قهرمانی  حاال  که  ها  پرسپولیسی 
نزدیک تر از هر زمان دیگر به خود می بینند، 
در تکاپو برای ثبت رکوردهایی خارق العاده 

در لیگ برتر ایران هستند.
شوت ترابی که به تور دروازه حامد لک 
رسید، خیال پرسپولیسی ها از یک پیروزی 
دیگر و حفظ اختالف امتیاز با مدعیان قهرمانی 
هدفی  صرف  قهرمانی  اکنون  شد؛  راحت 

شاگردان  به  نزدیک  بسیار  و  یافتنی  دست 
با  می خواهند  ها  آن  و  است  محمدی  گل 
کسب نتایج درخشان، رکوردهای لیگ برتر 

ایران را جابجا کنند.
تصور  کسی  کمتر  فصل  ابتدای  در 
می کرد که پرسپولیس بدون برانکو قهرمان 
لیگ برتر شود اما حاال آن ها در جایگاهی 
قرار دارند که چشم به آمار و ارقام دوخته اند و 
این فرصت را هم دارند که بهترین فصل تاریخ 
خود را رقم بزنند؛ یعنی چیزی باالتر از تیم 
علی پروین، افشین قطبی و برانکو ایوانکوویچ!

که  رکوردهایی  ترین  مهم  پایین  در 
ممکن است پرسپولیِس یحیی در لیگ نوزدهم 

به خود اختصاص دهد را بررسی می کنیم:
محل  رکورد  این  امتیاز:  بیشترین   .۱
سپاهان  پرسپولیس،  های  تیم  بین  مناقشه 
و استقالل است. آبی های تهران و زردهای 
اصفهان که در لیگ های دوازدهم و یازدهم 
۶7 امتیاز کسب کردند، خود را صاحب این 
عنوان  ها  پرسپولیسی  اما  می دانند  رکورد 
می کنند که ۶7 امتیاز این دو تیم در لیگ ۱8 
تیمی )۳۴ بازی( به دست آمده و مورد قبول 
نیست. این در حالی است که پرسپولیس در 
لیگ شانزدهم ۶۶ امتیاز از ۳۰ بازی به دست 
آورد و میانگین 2.2 امتیاز به ازای هر بازی 
را در اختیار دارد. حاال شاگردان یحیی گل 
محمدی برای عبور از رکورد تیم برانکو ۱۱ 
امتیاز دیگر الزم دارند و اگر ۱2 امتیاز کسب 
بازی کمتر رکورد سپاهان و  با چهار  کنند، 

استقالل را نیز خواهند شکست.
در  سپاهان  قهرمانی:  ترین  سریع   .2
لیگ نهم دو هفته مانده به پایان قهرمان شد 
و در لیگ دهم یک هفته قبل از اتمام لیگ. 
استقالل هم در لیگ دوازدهم قهرمانی خود 
گرفت  جشن  اهواز  در  زودتر  هفته  یک  را 
اختیار  در  قهرمانی  ترین  سریع  رکورد  اما 
تیم برانکو ایوانکوویچ است؛ تیم او در لیگ 
به  مانده  هفته  هفدهم ۴  و  شانزدهم  های 
پایان قهرمانی خود را جشن گرفت اما حاال 
ممکن است پرسپولیسی ها در هفته 2۵ یا 
2۶ قهرمانی را قطعی کرده و رکوردی جدید 

به یادگار بگذارند.
تاریخ  در  ایران:  لیگ  پوکر  اولین   .۳
لیگ ایران پرسپولیس در لیگ تخت جمشید 
یک بار موفق به دبل شد و در لیگ آزادگان 
نیز پارس، سایپا و پرسپولیس سه تیم تهرانی 
دو بار متوالی قهرمانی لیگ را جشن گرفتند. 
اما در لیگ برتر این سپاهان اصفهان بود که 
دست به کار بزرگی زد و در دوره نهم، دهم 
و یازدهم قهرمان شد تا هت تریک قهرمانی 
را به خود ثبت کند. حاال سرخپوشان پایتخت 

در صورت قهرمانی در لیگ هجدهم بهترین 
به  و  ثبت  را  ایران  فوتبال  تاریخ  رکورد 
گل  شاگردان  اگر  رسید.  خواهند  »پوکر« 
محمدی دست به کار بزرگی زده و فصل بعد 
نیز چنین وضعیتی داشته باشند به »گالت« 

خواهند رسید.
۴. کمترین گل خورده تاریخ: این رکورد 
در اختیار تیم استقالل است. شاگردان وینفرد 
شفر و سپس فرهاد مجیدی در لیگ هجدهم 
تنها ۱۳ گل در ۳۰ بازی دریافت کردند تا با 
میانگین کمتر از نیم گل در هر بازی، بهترین 
خط دفاعی تاریخ لیگ برتر ایران باشند. این 
در حالی است که از لیگ پانزدهم تاکنون هر 
شدن  شکسته  معرض  در  رکورد  این  سال 
بود؛ لیگ پانزدهم تیم عبداهلل ویسی ۱۵ گل 
خورد، سپس پرسپولیس با ۱۴ گل این عنوان 
را به خود اختصاص داد و در لیگ هفدهم و 
هجدهم نیز به ترتیب ۱۵ و ۱۴ گل خورد. 
پرسپولیسی ها که حاال ۱۱ گل خورده دارند، 
آیا موفق به شکستن این رکورد خواهند شد؟

۵. بیشترین تعداد برد: این عنوان هم 
در اختیار پرسپولیس است. در لیگ شانزدهم 
قهرمانی  برد   2۰ با  ایوانکوویچ  برانکو  تیم 
اما  کرد  رکوردشکنی  و  آورد  دست  به  را 
یحیی گل  نام شاگردان  دارد  احتمال  حاال 
بگیرد.  قرار  برانکو  تیم  از  باالتر  محمدی 
اند  داشته  برد   ۱8 فصل  اینجای  تا  ها  آن 
و در صورت کسب ۳ برد از ۶ بازی آینده، 
به این عنوان دست خواهند یافت؛ یعنی در 
بیش از دو سوم بازی ها برنده خواهند بود. 
نکته جالب این که در رتبه دوم این جدول 

پرسپولیس لیگ هفدهم جای دارد.
۶. اولین قهرمانی پرسپولیس با تغییر 
مربی: تمام قهرمانی های پرسپولیس در لیگ 
برتر با ثبات به دست آمده. تیم علی پروین در 
لیگ اول حرفه ای، شاگردان افشین قطبی در 
فصل 8۶-87 و سه گانه برانکو ایوانکوویچ 
در دهه ۹۰ همگی در حالی رقم خوردند که 
نیمکت سرخ ها از ثبات خوبی بهره مند بود 
اما حاال قرمزها در حالی به قهرمانی نزدیک 
شده اند که هم در تابستان تغییر مربی داشتند 
و هم در زمستان. برانکو با قهرمانی تهران را 
ترک کرد، کالدرون با صدرنشینی به بوینس 
آیرس رفت و حاال یحیی فرصت این را دارد 
که با جام فصل را به پایان برساند. در تاریخ 
تیم  از  یکی  لیگ ششم  سایپای  برتر  لیگ 
هایی است که باوجود تغییر مربی، توانست 
موفق شود؛ علی دایی تیم را از ورنر لورانت 
آلمانی تحویل کرد و دست آخر آن ها را به 

قهرمانی رساند.
7. بیشترین اختالف امتیازی: تاکنون 

 ۱۰ با  ایران  لیگ  در  قهرمان  تیم  هیچگاه 
امتیاز اختالف نسبت به نایب قهرمان فصل 
را به پایان نرسانده اما شاگردان گل محمدی 
فرصت این کار را دارند. در لیگ های شانزدهم 
و هفدهم، تیم برانکو با ۹ امتیاز بیشتر از تیم 
دوم یعنی ذوب آهن و استقالل فصل را به 
پایان رساند و این در حالی بود که در طول 
فصل اختالف را دو رقمی هم کرده بود. حاال 
تیم گل محمدی ۱۵ امتیاز بیشتر از نزدیک 
ترین تعقیب کننده اش یعنی سپاهان دارد و 
باید دید آیا موفق به حفظ اختالف دو رقمی 

خواهد شد یا نه؟
پرسپولیِس  حمله  خط  بهترین   .8
 ۵ برتر  لیگ  تاریخ  در  پرسپولیس  قهرمان: 
به  برانکو  تیم های  بار قهرمان شده است. 
ترتیب با ۴۶، ۴8 و ۳۶ گل )۳۰ بازی( فصل 
قطبی ۵۵  افشین  تیم  رساندند،  پایان  به  را 
گل )۳۴ بازی، ۱.۶ در هر بازی( و شاگردان 
علی پروین نیز ۳۶ گل در 2۶ بازی زدند تا با 
میانگین ۱.2۶ گل در هر بازی قهرمان شوند. 
پرسپولیس در این فصل ۳۶ گل زده دارد و 
برای شکستن رکورد تیم برانکو باید ۱۳ گل 
افشین  تیم  ازآمار  برای عبور  اما  بزند  دیگر 

قطبی کار سختی پیش رو دارد.  
۹. اولین هافبک آقای گل: این عنوانی 
است که مهدی ترابی فرصت دستیابی به 
آن را دارد. ستاره شماره ۹ سرخ ها تاکنون 
۱۰ گل زده و از صدرنشین جدول گلزنان 
یعنی شهریار مغانلو دو گل عقب تر است. 
هافبک  یک  هیچگاه  برتر  لیگ  تاریخ  در 
موفق به کسب کفش طال نشده اما ترابی 
در صورتی که درخشش فعلی را ادامه دهد، 
شاید جایزه بهترین گلزن را کسب کند. نکته 
جالب این که ترابی با ۵ پاس گل، فرصت 

دبل در جوایز را هم دارد.
برتر:  لیگ  تیم  پرافتخارترین   .۱۰
قهرمانی  عنوان   ۱2 با  اکنون  پرسپولیس 
لیگ، پرافتخارترین تیم لیگ ایران محسوب 
می شود و با ۵ قهرمانی و 2 نایب قهرمانی، در 
لیگ برتر هم صدرنشین است اما با قهرمانی 
در لیگ نوزدهم، به بیشترین تعداد قهرمانی 
در لیگ برتر هم دست خواهد یافت. پیش از 
برانکو آن ها ۹ قهرمانی لیگ و دو قهرمانی 
لیگ برتر داشتند اما حاال وضعیتی متفاوت 
پیش روی آنهاست. استقالل 8 قهرمانی در 
لیگ های سراسری دارد و سپاهان هم با ۵ 

قهرمانی لیگ برتر خودنمایی می کند.
به نظر شما پرسپولیس در فصل جاری 
به کدام یک از این ۱۰ رکورد خواهد رسید 
و همچنین چه رکوردهای دیگری را جابجا 

خواهد کرد؟

قهرمانی از آنچه که فکر کنید به پرسپولیس نزدیک تر است 

لیگ  سازمان  مقطعی  تصمیم های 
برگزاری  درخصوص  گذشته  ماه  یک  در 
مرحله حذفی لیگ فوتسال زنان سبب شده 
است تا نه تنها به تیم های باشگاهی آسیب برسد بلکه 
همچون ویروسی دامن تیم ملی را نیز برای برگزاری 

اردوها بگیرد.
لیگ فوتسال زنان پنج ماه است که به دلیل شیوع 
ویروس کرونا تعطیل شده است و هر روز خبری از 
تصمیم های جدید سازمان لیگ به گوش می رسد و در 
نهایت با قرمز شدن وضعیت شهرها دوباره این تصمیم 

منتفی می شود و روز از نو روزی از نو.
پیش  ماه  یک  که  جلسه ای  در  لیگ  سازمان 
برای ادامه مرحله حذفی لیگ فوتسال زنان تشکیل 

داده بود، تصمیم گرفت تا دور برگشت این مرحله در روز ۱۳ 
تیرماه برگزار شود اما بدلیل قرمز اعالم شدن وضعیت خوزستان 
و اعتراض مینا بارانی )سرمربی تیم ملی حفاری( برای ادامه 
مرحله حذفی باز هم سازمان لیگ در تصمیم خود مردد شد 
و دوباره جلسه ای را هفته گذشته برگزار کرد تا این مسابقات 

سوم مرداد ماه برپا شود.
به نظر می رسید با اعالم این تصمیم لیگ فوتسال زنان 
از بالتکلیفی خارج شده است اما با اوج گرفتن بحران کرونا 
و وضعیت قرمز در برخی از شهرها دوباره سازمان لیگ برای 

برپایی این رقابت ها مردد شده است.

نفت  شرکت  داشت:  اظهار  زمینه  این  در  بارانی  مینا 
به خاطر وضعیت قرمز و همه گیری کرونا سالن را تعطیل کرد 
و اجاز نمی دهد تا بازیکنان به خوابگاه بیایند یا تمرین کنند. به 
همین دلیل از طرف باشگاه به فدراسیون نامه زدیم که وزارت 
نفت باید به ما مجوز حضور در مرحله حذفی را بدهد. امیدوارم 
زودتر با مدیریت درست این موضوع حل شود زیرا هیچ تیمی 
به جام باشگاه های آسیا نمی رود. چه اصراری است که بعد 
از پنج ماه مرحله حذفی را برگزار کنند. اگر فوتسال مردان 
برگزار شد به این دلیل بود که یک تیم به جام باشگاه های 
آسیا می رود. سازمان لیگ نمی داند که چه کاری را باید انجام 
دهد. در بخش زنان مدیریتی نداریم و ضعیف عمل می کنیم.

وی افزود: برای حضور در سه دیدار مرحله حذفی 
باید هر هفته از بازیکنان تست بگیرند و باشگاه باید 
آمادگی  بازیکنان  زیادی کند. همچنین چون  هزینه 
ندارند، آسیب می بینند. در هیچ رشته ای از زنان شاهد 
برگزاری ادامه لیگ نیستیم و اینکه چرا سازمان لیگ 
اصرار به برگزاری مسابقات در این رشته دارد، نمی دانم. 
شهر هر چهار تیم  حاضر در مرحله پلی آف در وضعیت 
قرمز قرار دارند و باید مسووالن با کمک پیشکسوتان 
حتی برای اجرای درست مسابقات در فصل بعد هم 
برنامه ریزی مناسبی داشته باشند تا با پیش بینی همه 
چیز، جان دختران را به خطر نیاندازند. ما برای حضور در 
مرحله حذفی تابع تصمیم وزارت نفت و باشگاه حفاری 
هستیم. با ارزیابی سخنان بارانی به نظر می رسد که باز 
هم به اول راه بازگشتیم و در این میان نیلوفر اردالن سرمربی 
سایپا در گفت وگو با رسانه ها نیز هنوز مخالف برگزاری مرحله 
پلی آف است اما دو تیم هیات فوتبال خراسان و مس رفسنجان 

موافق ادامه آن هستند.
حال باید دید که سازمان لیگ با این شرایط چه تصمیم 
آینده  فصل  شروع  تا  زیرا  می کند  اتخاذ  دیگری  مقطعی 
بر  عالوه  است.  نمانده  باقی  چندانی  فرصت  زنان  فوتسال 
این، تصمیم گیری های زودگذر سبب شده تا تکلیف اردوی 
ملی پوشان مشخص نشود و اینگونه به تیم ملی نیز آسیب 

رسیده است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیاتهای  آراء  برابر 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان سرعین تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.:

بخش  سرعین:ردیف ۱- آقای نادر نور آذر سرقین  فرزند کاظم   بشماره 
شناسنامه ۱۶8۰ صادره سرعین به شماره ملی ۶۰۳872۱۰۶۱ در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 87 .۱۹2 متر مربع پالک 8۹۳۴ فرعی از ۳۱۰  اصلی واقع 
در بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین  خریداری از مالک رسمی خود متقاضی 
. ردیف 2- خانم  هاجر خدائی شمس آباد    فرزند صداقعلی  بشماره شناسنامه 
۱27۰۳ صادره اردبیل  به شماره ملی ۱۴۶۱۳۳۶78۳ در ششدانگ یکباب خانه   به 
مساحت ۳۱ .۳۳7 متر مربع پالک ۶۱۴ فرعی مفروزه از ۵۳۹ فرعی از ۳28  اصلی 
واقع در بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین  روستای کلور  خریداری از مالک 
رسمی سعد اله حسن زاده  .۳-آقای سید یعقوب خاتمی کلور   فرزند سید محمود   

بشماره شناسنامه ۴۳۰ صادره اردبیل به شماره ملی ۱۴۶۶۱2۳۱۰۹ در ششدانگ 
یک باب خانه   به مساحت ۹7 .2۹۶  متر مربع پالک ۶۱۵ فرعی مفروزه از ۵۳۹ 
فرعی  از ۳28  اصلی واقع در بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین  روستای کلور   
خریداری از مالک رسمی سعداله حسن زاده  .۴  شرکت نوین سبک ساز سبالن 
سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳8۶ وشناسه ملی ۱۰2۴۰۰۴۴۱۰۵ نسبت به  
ششدانگ یکباب انباری ومحوطه  به مساحت ۳۰ . ۳۳۰۴2  متر مربع پالک 2۹۹ 
فرعی از ۹۱  اصلی واقع در بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین جهت الحاق 
به پالک 28۵فرعی از ۹۱اصلی    روستای اندراب   خریداری از مالک رسمی 
خود متقاضی .۵-شرکت نوین سبک ساز سبالن سهامی خاص ثبت شده بشماره 
۱۳8۶ وشناسه ملی ۱۰2۴۰۰۴۴۱۰۵ نسبت به  ششدانگ یکباب انباری ومحوطه  
به مساحت 2۳ .۵۱۰7  متر مربع پالک ۳۰۰ فرعی از ۹۱  اصلی واقع در بخش 
سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین جهت الحاق به پالک های 282 و  28۵فرعی از 
۹۱اصلی روستای اندراب   خریداری از مالک رسمی خود متقاضی .تاریخ انتشار 
نوبت اول:  یک شنبه     ۹۹.۴.22   انتشارنوبت دوم : روز سه شنبه       ۹۹.۵.7                                    

بهبود محمدی- رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان سرعین

آگهي حصروراثت
فرزند     27۶۶7 شناسنامه  شماره  به  چکتاجی  پورقربان  حمید  آقای 
ابوالقاسم از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 

که شادروان ابوالقاسم پورقربان جکتاجی فرزند علی گل در تاریخ ۹۹/2/2۳ 
در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه 
ابوالقاسم  فرزند   ۶8۳ ش  ش  به  جکتاجی  پورقربان  اند:۱-حمیدرضا  شده 
ابوالقاسم  نسبت پسر2- غالمرضا پورقربان جکتاجی به ش ش 2۱۴ فرزند 
ابوالقاسم  فرزند   27۶۶7 به ش ش  پورقربان جکتاجی  پسر۳- حمید  نسبت 
نسبت پسر۴- زهرا آوخ به ش ش 7۳۹ فرزند مرحوم ابوطالب نسبت زوجه  
به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و 
انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۹۵۱ سیار مفاد درخواست مزبور را 
دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي 
برابر  حصروراثت  گواهي  اینصورت  غیر  در  نماید  تسلیم  رشت  اختالف  حل 

درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

پالک سینی تراکتور فرگوسن تیپ 28۵ مدل ۱۳77 رنگ قرمز 
کمپانی 2278  سند  شماره  شاسی 7۴۴7۶   2۶۱۳Gموتور شماره 
سریال 7۴۴7۶IA۰2 ساخت – تراکتور سازی ایران مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط است. مریوان

بالتکلیفی؛ بالیی که به جان فوتسال زنان افتاده است

به  نسبت  پرسپولیس  قی  عرا فبک  ها
ادامه  وعده  خلف  و  تیم  این  در  بالتکلیفی اش 
دار مدیران این تیم واکنش نشان داد و گالیه اش 

را مطرح کرد.
بشار رسن خیلی زود در بازگشت از عراق توانست با 
نمایش کیفی و بدنی مناسب خود را به شرایط ایده آل حضور 
در ترکیب پرسپولیس برساند. نمایش موفق او طی دو دیدار 
اخیر باعث شده تا بار دیگر بحث تمدید قراردادش داغ شود. با 

این حال گالیه های بشار در خصوص بی توجهی باشگاه نسبت 
به قراردادش و پرداختی آنها باعث شده تا این موضوع کمرنگ 
شود و شاید روزهای پایانی او در این تیم در حال انجام باشد. 
بشار در ابتدا درباره بازی روز گذشته مقابل ماشین سازی 
گفت: به خوبی توانستیم قدرت خودمان را به رقیب دیکته 
کنیم. چند نفر از بچه ها نبودند اما ما یک تیم واقعی بودیم 
که در کنار هم تالش کردیم. موقعیت های مناسبی داشتیم و 
پیروزی استحقاق ما بود که خوشبختانه به آن رسیدیم. از این 

بابت خوشحالیم که نتیجه تمرینات گذشته به پیروزی رسید و 
باید این مسیر را ادامه دهیم. 

وی درباره بازگشت به ایران و شرایط نگران کننده شیوع 
کرونا گفت: این مساله فقط برای ما نیست. یک موضوع جهانی 
است که تمام پروتکل های آن نوشته و قانونی شده است. باید 
موضوعات رعایت شود. این ترس برای همه وجود دارد و نه 
فقط برای ما. باید به خوبی با رعایت پروتکل از آن دور شویم 

و شرایط را کنترل کنیم. 

از مدیران باشگاه گالیه مندم؛
بشار: تمام تمرکزم روی پرسپولیس است
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زنده یاد مهدیه الهی قمشه ای و دامادش افشین عال
اختصاصی دنیای جوانان

تو را چون آرزوهایم 
همیشه دوست خواهم داشت

محمد علی بهمنی

لبت نه گوید و پیداست می گوید دلت آری
که اینسان دشمنی ، یعنی که خیلی دوستم داری

دلت می آید آیا از زبانی این همه شیرین
تو تنها حرف تلخی را همیشه بر زبان آری؟

نمی رنجم اگر باور نداری عشق نابم را
که عاشق از عیار افتاده در این عصر عیاری

چه می پرسی ضمیر شعرهایم کیست آِن من
مبادا لحظه ای حتی، مرا این گونه پنداری

تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت
به شرطی که مرا در آرزوی خویش نگذاری

چه زیبا می شود دنیا برای من اگر روزی
تو از آنی که هستی ای معما  پرده برداری

چه فرقی می کند فریاد یا پژواک جان من
چه من خود را بیازارم چه تو خود را بیازاری

صدایی از صدای عشق خوش تر نیست حافظ گفت
اگر چه بر صدایش زخم ها زد تیغ تاتاری

برپایی  از  ارشاد،  وزارت  فراگیر  موسسه  مدیرعامل 
نمایشگاه کتاب مجازی در سال جاری خبرداد و تاکیدکرد 

این رویداد جایگزین نمایشگاه کتاب تهران نخواهد بود.
برای  پیش بینی ها  با  بطه  ا ر در  ر  نکا دهقا یوب  ا
گفت:  جاری  سال  در  تهران  کتاب  نمایشگاه  برگزاری 
تجربیات  از  و  برپا شود  مجازی  نمایشگاه  داریم  تالش 
بهره  مجازی  رویداد  این  گیری  شکل  برای  فنی  تیم 
برده ایم. در سال ۹۹ حتما یک نمایشگاه مجازی خواهیم 
تهران  کتاب  نمایشگاه  جایگزین  رویداد  این  اما  داشت 

بود. نخواهد 
این مدیر حوزه فرهنگ و ادبیات کشور در بخشی دیگر 
از این برنامه گفت: اصنافی که دارای کد کارگاهی بودند، 
لیست خود را ارائه و ما آن را تحویل دولت دادیم. همچنین 
ناشر  یا  نویسنده  مانند یک  ارشاد  وزارت  لیست مخاطبان 
مستقل، اخیرا به دولت ارائه شده است و در صدد هستیم 

حقوق این صنوف ضایع نشود.

نمایشگاه کتاب  به صورت مجازی توسط وزارت  ارشاد برگزار می شود

محمد قاسم زاده با بیان  
این که نوشتن رمان عامه پسند 
سخت است، می گوید: ناشران 
با استعداد را فاسد کرده و  نویسندگان 

آن ها را وادار به تولید انبوه می کنند.
ویژگی های  درباره  نویسنده  این 
و  پرفروش  و  عامه پسند  رمان های 
این که آیا لزوما یکی هستند و یا گاهی 
اظهار  می شوند،  گرفته  اشتباه  هم  با 
مسئله  بگویم  باید  اول  وهله  در  کرد: 
عامه پسند  را  کتابی  که  نیست  فروش 
است  کتابی  عامه پسند  کتاب  می کند. 
باشد؛  شده  نوشته  سرگرمی  برای  که 
یعنی این کتاب نمی خواهد مخاطب را 
وادار به تفکر کند و راه حلی به او نشان 
سریال  مانند  عامه پسند  کتاب  بدهد. 
و  است  سرگرمی  قصدش  تلویزیونی، 
حتی  است،  مفیدی  چیز  جهت  این  از 
بهتر از سریال های تلویزیونی می تواند 

عمل کند.
نوشتن  این که  بیان  با  قاسم زاده 
است،  مشکل  خیلی  عامه پسند  کتاب 
کتاب  قصد  این که  به  توجه  با  افزود: 
عامه پسند سرگرمی است، نویسنده آن 

باید خواننده اش را کنجکاو نگه دارد. 
هم  خواننده  داشتن  نگه  کنجکاو 
به  نویسنده  که  دارد  بستگی  این  به 
مسلط  بسیار  داستان نویسی  تکنیک 
کتاب  که  کریستی  آگاتا  خانم  باشد. 
پایان  تا  می نویسد،  پلیسی  عامه پسند 
داستان خواننده را کنجکاو نگه می دارد 
و  این سو  به  را   خواننده  ذهن  بارها  و 
پایان داستان گره  آن سو  می برد و در 
گشایی می کند و قاتل مشخص می شود، 
لذت  شده،  غافلگیر  این که  از  خواننده 

فراوانی می برد.
نویسنده  این که  بر  تاکید  با  او 
نویسنده  یک  حد  در  باید  عامه پسند 
حرفه ای بر تکنیک داستان نویسی مسلط 
باشد، گفت: متاسفانه در ایران این طور 
تکنیک  با  عامه پسند  نویسنده  و  نبوده 
داستان نویسی آشنا نیست. داستان های 
عاشقانه فارسی بیشتر شبیه فیلم فارسی 
فیلم فارسی  فیلمنامه نویسان  هستند. 
سالی چهار پنج سناریو می نوشتند، این ها 
فیلم های  آن ها  می آوردند؟  کجا  از  را 
هندی را می دیدند و بعد شکل فارسی به 
آن می دادند. نویسنده های عامه پسند هم 
داستان های عاشقانه غربی را می خوانند 
این  به  می کنند.   فارسی اش  بعد  و 
دلیل است که گاهی نویسنده ای مانند 
نویسنده »بامداد خمار« پیدا می شود که 
در بین نویسنده های عامه پسند غافل گیر 
که  می رود  را  راهی  زیرا  است  کننده 

دیگران نرفته اند.
نویسنده »چیدن باد« و »گفتا من 
در  ما  مشکل  کرد:  بیان  ترنجم«  آن 
ایران با کتاب های عامه پسند این است 
که از حدود ۱۰ نوع کتاب عامه پسند که  
داریم، فقط یک نوعش نوشته می شود، 
دن  است.  عاشقانه  کتاب های  آن هم 
عامه پسند،  رمان های  نویسنده  بروان 
موضوع  را  فراماسونری  رازآلود  دنیای 
داستان خود قرار می دهد یا جان گریشام  
داستان های وکیل مدافعی می نویسد اما 
در ایران نوشتن این  کتاب ها به اشکال 
مختلف امکان پذیر نیست.  ما در ایران 
نمی توانیم داستان پلیسی بنویسم چون 
باید  پلیس  و  نداریم  کارآگاه خصوصی 
پلیس  به  نمی توانیم  ما  و  کند  دخالت 
چیزهای منفی نسبت بدهیم یا داستان 
چون  بنویسیم  نیم  نمی توا جاسوسی 
مخفی  فعالیت های  وارد  نیم  نمی توا
دولتی  که   این  مگر  شویم  دولت ها 
سرنگون شده باشد که قدیمی می شود، 

پس فقط داستان عاشقانه می ماند.
داستان های  این که  بیان  با  او 
نیستند،  بدی  داستان های  عامه پسند، 
که  آقایی  و  خانم  زیرا  کرد:  اظهار 
را  آن  اگر  می خواند،  را  داستان ها  این 
از  نمی رود.  مطالعه  دنبال  به  نخواندف 
کسانی  هم  عامه پسند  خوانندگان  بین 
عالقه مند  جدی  ادبیات  به  که  هستند 
ندارم.  شکی  هیچ  من  شد،  خواهند 
اگر  اما  نکنند،  اعتراف  دیگران  شاید 
شروع  بپرسید  هم  نویسندگان  ز  ا
خواهند  همه  بوده،  چه  مطالعه شان 

در  زیرا  عامه پسند  کتاب های  گفت 
سن  ۱۰-۱۱ سالگی شناختی نداشتیم 
که سراغ ادبیات جدی برویم،  مگر بر 
حسب اتفاق و راهنمایی دوست و فامیل 
و معلم به این سمت رفته باشیم، وگرنه 
شروع  عامه پسند  داستان های  از  همه 
کرده ایم. اما خیلی زود از این داستان ها 
ترجمه شان  اوال  زیرا   می شویم  خسته 
نیستند.  هم  جدی  و  است  بد   خیلی  
این  ترجمه  سمت  به  جدی  مترجمان 
اخیرا  این که  مگر  نمی رفتند.  کتاب ها 
این  اصلی  رگه  مثال  بروند  عده ای 
داستان های پلیسی یا دن براون را پیدا 
کرده و جدی تر ترجمه کنند.  در زمان ما 

هیچ کدام جدی ترجمه نمی شد. 
کرد:  اظهار  سپس   قاسم زاده  
ممکن است خوانندگان این نوع کتاب ها 
دست به قلم ببرند اما ناشران آن هایی  
را که  استعداد دارند، به سرعت فاسد و 
آن ها را وادار به تولید انبوه می کنند. خانم 
فهیمه رحیمی را وادار  می کردند تند و 
تند بنویسید، اما وقتی تند تند می نویسند 
بد از آب درمی آید. ژرژ سیمنون هر ۱8 
روز یک کتاب می نوشت. او برای پول 
نمی نوشت. ذهنش این طور بود، با این که 
در مدت کوتاه یک رمان می نوشت، گاه 
نزدیک  جدی  ادبیات  به  کتاب هایش 
همه   اما  زرد«؛  »سگ  مانند  می شد 
از  برخی  گاهی  نیستند.   سیمنون  ژرژ 
این نویسنده  ها مستاجرند و برای پول 
این کار را  می کنند. یا این که  یکی به 
می کنند  خیال  بقیه  و  می رسد  شهرت 
اما در دام   می توانند به شهرت برسند 

پول های  آن ها  از  می افتند.  ناشران 
فراوان می گیرند و کتاب چاپ می کنند، 
ناشران همه را به هرز می برند. بعد از 
وارد  زیادی  خانم های  خمار«  »بامداد 
عرصه نویسندگی شدند، ولی هیچ کدام 
نتوانستند شهرتی به دست بیاورند و کار 
نظرم  به  علتش  دهند،  انجان  موثری 

حرکت ناشران است.
کالس های  به  ه  ر شا ا با  و  ا  
غرب  ر  د گفت:  یسی،  ن نو ستا ا د
کالس های داستان نویسی خالق داریم 
که  کسی  ما،  کارگاه های  مانند  نه 
بنویسد  مدرس  نمی تواند یک داستان 
معرفی  کتاب  آنجا   کالس ها می شود، 
شرکت کنندگان   تخیل  به  و  می کنند 
کالس  ایران  در  اما  می زنند  دامن 
بنویسید،  ما  مانند  بگویند  که  گذاشتند 
هیچ کدام داستان عامه پسند بلد نیستند 
هستند.  خالق  نویسنده  معتقدند  و 
تبدیل  خودرویی  گیاه  به  نویسندگان 
هم  را  خودرو  گیاهان  بیشتر  می شوند؛ 
آن ها  از  برخی  فقط  برد.  بین  از  باید 

شبیه گل هستند.
این نویسنده سپس گفت: تیراژ باالی 
کتاب های عامه پسند در غرب به این خاطر 
است که به ذهن  مخاطب غیر جدی نفوذ 
می کنند و به همان اندازه که سریال شهرت 
پیدا می کند کتاب های آن ها هم شهرت 
پیدا می کند. هیچگاه یک خواننده عادی 
در امریکا کتاب فاکنر را  نمی خواند برای 
این که  کتاب فاکتر برای سرگرمی نوشته 
نشده و برای خواندنش ذهن باید  تربیت 
شده باشد، اگر ذهن تربیت نشده باشد زود 

خسته می شود . 
نویسنده  بیان این که  با  قاسم زاده 
و  کند  کسب  فراوانی  اطالعات  باید 
گفت:   باشد،  داشته  بسیاری  مطالعه 
خانم آگاتا کریستی برای نوشتن برخی 
مثال  می گرفت،  مشاور  کتاب هایش  از 
که  پایان«  نقطه  »مرگ  نوشتن  برای 
در مصر باستان می گذرد، او به مدت دو 
سال  دو مصرشناس را استخدام کرده 
باستان  مصر   جامعه  درباره  که  بود 
برای  او  یا  بدهند،  اطالعات  او  به 
با  بدهد  به خورد کسی  دارویی  این که 
نویسندگان  می کند.  مشورت  پزشک 
نمی کنند.  را  کارها  این  ما  عامه پسند 
نویسنده  و  می خواهد  اطالعات  این ها 
این اطالعات را ندارد، خود من بارها به 
وکیل زنگ زدم که اگر این پرونده به 
دادگاه برود،  چه حکمی برایش صادر 
می شود، من نمی توانم از خودم چیزی 
بنویسم، نویسنده باید مشورت بگیرد و 

نویسنده عامه پسند بیشتر. 

نوشتن کتاب عامه پسند خیلی مشکل است

مشکالت زنان آمریکا برای رسیدن به قدرت
رئیس جمهور«  »خانم  کتاب 
ترجمه  با  پالمیری  جنیفر  نوشته 
ستاک  نشر  توسط  رضاپور  فاطمه 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
ه  یسند نو ی  لمیر پا جنیفر 
کمپین  ارتباطات  این کتاب، مدیر 
اثر  انتخاباتی هیالری کلینتون، در 
خود از مشکالت و موانعی که برای 
کسب مقامات عالی دولتی و رسیدن 
به قدرت در آمریکا بر سر راه زنان 

وجود دارد؛ سخن گفته است.
 ، ب ین کتا ا لب  مطا طبق 
این طور به نظر می رسد حداقل در 
ایاالت متحده، سقف شیشه ای برای 

زنان بی معنا باشد. همچنین سخن از همه  ویژگی هایی به میان می آید که 
بدانند سد راهشان  این که خودشان هم  در وجود خود زنان بوده و بدون 
می شود. اینگونه است که نمی توانند در جهانی که از آن زنان نیز هست 

سهم منصفانه ای از قدرت داشته باشند.
تمام این مباحث در جریان مبارزات انتخاباتی هیالری کلینتون و در 
بستر رقابت او با دونالد ترامپ پیش کشیده می شود؛ روایت همه  نیروهایی 
اولین کاندیدای زن ریاست جمهوری آمریکا صف  او به عنوان  که مقابل 

کشیدند تا او اولین رئیس جمهور زن تاریخ ایاالت متحده آمریکا نباشد.
اعالم  با  دوباره  کلینتون  خانواده   زندگی  رمزهای  و  راز  و  چالش ها 
کاندیداتوری هیالری سر باز می کند و تا زمان سخنرانی پذیرش شکست، 
مانند تازیانه هایی که هر لحظه بر جسمش فرود می آید، او را شکنجه می دهد. 
گوشه هایی از این لحظه های تلخ و شیرین، تجربه های مهم و تصمیم های 

حیاتی در این کتاب توسط جنیفر پالمیری به تصویر کشیده شده است.
این کتاب با ۱۵2 صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر شده است.

تغییر کاربری کتابفروشی ۵3 ساله 
در سایه بی توجهی   ها

از ۵۳ سـال کتاب فروشـی در آسـتانه  بعـد  پیشـگام  کتاب فروشـی 
تغییـر کاربـری اسـت.

انتشـارات و کتاب فروشـی پیشـگام دربـاره  حسـین فتحـی، مدیـر 
وضعیـت نامسـاعد فـروش کتـاب در سـه ماهـه اول سـال جـاری گفـت: 
درحال حاضـر اوضـاع خیلـی بدتر از روزهـای قرنطینه اسـت. از یک  طرف 
گرانـی اسـت؛ از طرف دیگر مشـتری هم نیسـت و چـک روی چک آمده. 
اوضـاع به حـدی نامسـاعد اسـت کـه در فکـر هسـتم هفتـه آینـده بـروم 

شـهرداری صحبـت کنـم تـا تغییـر کاربـری بدهیم.
 فتحـی ضمـن گالیـه از بدقولـی مسـئوالن در ارائـه تسـهیالت بـه 
کتاب فروشـی ها عنـوان کـرد: قـرار بود یـک وام دولتی از طریـق اتحادیه 
ناشـران و کتابفروشـان بـه کتاب فروش هـا داده شـود. یک سـری فرم هم 
پـر کردیـم؛ امـا هنـوز هیـچ خبری نیسـت. اصال بعـد از آن هیـچ پیگیری 
هـم نشـد. حتـی مبلـغ طـرح بهارانه کتـاب هم که بـرای کمک بـه رونق 

کتاب فروشـی ها بـود، هنـوز بـه مـا نداده اند.
وی افـزود: بـا ایـن اوضـاع، طرح هـای فصلـی، شـاید بـرای مـردم 
خـوب باشـد ولـی کتاب فـروش باید همان سـود 2۰ یا 2۵ درصـدی را که 

می توانـد در فروشـگاه داشـته باشـد بـه مـردم بدهد.
مدیرمسـئول کتاب فروشـی انتشـارات پیشـگام بـا تاکیـد بـر اینکـه 
اصـال از کتاب فروش هـا حمایـت نمی شـود و قیمـت کتـاب هـم هـر روز 
باالتـر مـی رود، اظهـار کـرد: برای حفـظ کتاب فروشـی ها باید تسـهیالتی 
ماننـد یـک وام بلندمـدت بـدون بهـره یـا کم بهـره بدهند کـه حداقل مِن 

کتاب فـروش بتوانـم جـان بگیرم و سـرپا بایسـتم.
وی افـزود: االن قفسـه های کتاب فروشـی مـن خالـی اسـت؛ چراکه 
نمی توانـم کتـاب بخـرم. اگـر بخـرم هـم مشـتری نیسـت. شـاید باورتان 
نشـود؛ امـا بیمـه ایـن چنـد مـاه کتاب فروشـی هـم مانـده اسـت و هنـوز 
نتوانسـتم آن را پرداخـت کنم.فتحـی ضمن گالیه از بی توجهی مسـئوالن 
نسـبت بـه قول های شـان بـه کتاب فروشـی ها در شـرایط کرونـا، گفـت: 
این هـا فقـط حـرف و وعـده و وعیـد اسـت. فقـط جلـوی چهارتـا رسـانه 
و دوربیـن یـک حرفـی می زننـد و وعـده می دهنـد کـه مـا فـالن کار و 
بهمـان کار را می کنیـم. امـا فـردا بـه پس فردا نرسـیده، همه ایـن حرف ها 
و وعده هـا فرامـوش می شـود. مثـال قـرار بـر ایـن بـود کـه چک هـای ما 
برگشـت نخـورد و سـوء پیشـینه نشـود و آن هـا را در حالـت عـدم وجـه 

نگه دارنـد؛ امـا همـه آن هـا دانه به دانـه برگشـت خـورد.
مدیـر کتاب فروشـی انتشـارات پیشـگام در تشـریح وضعیـت بـد این 
روزهـای کتاب فروشـی ها گفـت: خود من هر روز از صبح در کتاب فروشـی 
می نشـینم و کتاب هایـم را نـگاه می کنـم و بـا خـودم فکـر می کنـم چـه 
می شـود کـه بـا ایـن سـرمایه ای کـه مـن گذاشـتم و پنجـاه سـال ایـن 

فروشـگاه دایـر بـوده اسـت، نمی توانـم هزینه بیمـه خـودم را بدهم.
او ادامـه داد: حـدود 22 سـال جوانـی ام را برای فرهنـگ این مملکت 
گذاشـته ام. از سـال 78 هـم خـودم آمـده ام اینجـا کار می کنـم؛ امـا هیـچ 
پیشـرفتی اتفـاق نیفتاده اسـت. حتـی نتوانسـته ام مثـال یـک گوشـی را دو 
تـا گوشـی کنـم. مـدام می گوینـد درسـت می شـود؛ امـا سـال بـه سـال 
دریـغ از پارسـال.فتحی دربـاره تصمیـم خود بـرای تعطیلی کتاب فروشـی 
انتشـارات پیشـگام و تغییـر کاربری آن عنـوان کرد: علی رغـم میل باطنی 
و عالقـه ام بـه جایـی رسـیده ام که می خواهـم تغییر کاربـری بدهم و یک 

شـغل دیگـر بزنم.
وی افـزود: محـل فروشـگاه مـا قبـل از انقـالب، مشـروب فروشـی 
بـوده اسـت و از ۵۳ سـال پیـش پـدرم آن را بـه کتاب فروشـی تبدیـل 
کـرده اسـت. حـاال پـس از ایـن همـه مـدت علـی رغـم میـل باطنی مان 
بایـد برگردیـم بـه یک کار دیگـر. سـوپرمارکت بزنیم، آبمیوه بفروشـیم یا 

فالفـل بدهیـم دسـت مردم.
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فرناز میرزالو

تاثیر کتابخانه های دیجیتالی 
بر پیشگیری از گسترش کرونا

میترا سمیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با ارسال 
یادداشتی، بر تاثیرات علمی کتابخانه های دیجیتالی بر آموزش سواد اطالعاتی 
و  اطالعات  اعتبارسنجی  در  جامعه  مردم  مهارت  و  دانش  ارتقاء  سالمت، 
تشخیص اطالعات درست از نادرست تاکید کرد و طی یادداشتی نوشت: 
در  کتابخانه ها  از  بسیاری  ۱۹)کرونا(  کووید  بیماری  شیوع  با  روزها  »این 
جهان و ایران تالش کردند که از راه دور دسترسی به منابع اطالعاتی و 

خدمات خود را فراهم کنند.
 در این میان کتابخانه ملی ایران با ارائه مجموعه دیجیتالی کودکان و 
نوجوانان خود و نیز کتابخانه های دیجیتال دانشگاهی نظیر عالمه طباطبائی 
و تهران، کتابخانه های دیجیتالی تبیان، نور و... فرصتی را فراهم کردند تا 
از  را  بیافزایند و فکر و ذهن خود  به دانش خود  با خانه ماندن هم  مردم 

مسائل حول این ویروس دور کنند.
 در این میان، ناشران با دردسترس قرار دادن انتشارات خود به صورت 
فراغت  اوقات  پرکردن  در  بزرگی  سهم  کتابخوان،  سایت های  در  رایگان 
مردم داشتند. کتابخانه های دیجیتالی، به عنوان پایگاه  های اطالعاتی مهم 
و  گردآوری  در  مهمی  بسیار  نقش  اطالعاتی،  منابع  حوزه  در  ارزش  با  و 

سازماندهی محتواهای علمی بشر دارند.
 کتابخانه های دیجیتالی با گزینش، سازماندهی و اشاعه اطالعات علمی 
و مرجعی مهم برای ایجاد دسترسی به اطالعات علمی برای پژوهشگران 
قلمداد می  شوند. از این رو، می  توان اذعان داشت که کتابخانه های دیجیتالی 
واسط ه هایی ارزشمندی برای دستیابی به اطالعات علمی پژوهشگران هستند 

و در تسهیل حرکت چرخه دانش نقش مؤثری برعهده دارند.
 ۱۹۹۰ دهه های  به  جهان  در  دیجیتالی  کتابخانه های  ایجاد  زمزمه   
بود که فکر  آن سال  از  بعد  در جهان  کتابخانه ها  از  بسیاری  می رسد که 
دیجیتالی کردن منابع و خدمات دیجیتالی خود را آغاز کردند. در ایران این 
فرایند از سال های ۱۳7۹ در کتابخانه ملی ایران و آستان قدس رضوی 

آغاز شد.
با توجه به تغییر رفتار اطالع  یابی کاربران در دسترسی به اطالعات از 
قالب فیزیکی به دیجیتالی و استفاده روزافزون از دنیای وب توسط کاربران 
برای دستیابی به اطالعات المکان و الزمان، کتابخانه های دیجیتالی نیز 
که  گفت  می  توان  بنابراین،  نداشتند؛  وب  محیط  در  حضور  به جز  راهی 
کتابخانه های دیجیتالی دانش بشری را گردآوری و سازماندهی کرده و با 
استفاده از فناوری  های نوین و خدمات  دیجیتالی، آن ها را در محیط وب در 

دسترس کاربران قرار می دهند.
البته با رواج رسانه های اجتماعی و نیز چالش های کپی رایت، مدت 
زمانی بود که اهمیت و اولویت کتابخانه های دیجیتالی در جامعه  کم رنگ 
در  غافلگیرکننده ای  در جهان، یک شتاب  با شیوع ویروس کرونا  اما  شد 
استفاده از منابع و خدمات دیجیتالی در کتابخانه ها مشاهده شد و بسیاری 
از مردم در جهان و ایران به استفاده از کتابخانه های دیجیتالی و کتاب های 

الکترونیکی روی آوردند.
استفاده از کتابخانه های دیجیتالی مزایای بسیاری دارد که یکی از آن ها، 
دسترسی سریع همگان به کتاب مورد عالقه خود از طریق تلفن همراه یا 
رایانه شخصی است، به  طوری که فرد می تواند کتاب را بدون اینکه نیازی 
به تردد در سطح شهر برای تهیه کتاب و یا مراجعه به کتابخانه داشته باشد، 
زندگی مردم  از  نشدنی  به جزیی جدا  تبدیل  کند. فضای مجازی  مطالعه 
شده است و همه گروه های سنی) کودک، جوان، پیر( از این فضا بهره می برند. 
از سوی دیگر با پیشرفت و توسعه این فضاهای مجازی دانش بهره گیری 
از آن هم رشد می کند. لذا مردم در ایام قرنطینه و در خانه ماندن می توانند 
استفاده  قصه خوانی  و  سرگرمی  مطالعه،  برای  دیجیتالی  کتابخانه های  از 
کنند و اوقات خود را در خانه بگذرانند و کمتر در بیرون از منزل تردد کنند.

در  دسترسی  امکانات  ایجاد  دیجیتالی،  کتابخانه های  اهداف  از  یکی 
حد وسیع به طیف گسترده ای از مدارک فرهنگی، تاریخی و نیز همکاری 
در آموزش و یادگیری مادام العمر است، لذا یک مزیت دیگر کتابخانه های 
دیجیتالی پشتیبانی از آموزش های مجازی در مدارس و دانشگاه ها است. 
کتابخانه های دیجیتالی مدارس می توانند محتواها و مطالبی را فراهم کنند 
تا به والدین اجازه دهند که از آموزش فرزندان شان در خانه پشتیبانی کنند 
و همچنین محتواهای موردنیاز دانش آموزان نظیر کتاب های کمک درسی 

را فراهم کنند.
کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی نیز امکان دسترسی اعضای هیات 
علمی و دانشجویان را به کتاب های درسی، تخصصی دیجیتالی را به عنوان 
خدمات  حال  عین  در  و  کرده  فراهم  مجازی،  آموزش های  از  پشتیبان 

کتابخانه ای)امانت، مرجع( را می توانند به صورت دیجیتالی ارائه کنند.
در بسیاری از کتابخانه های دیجیتالی جهان از جمله دانمارک، فرانسه، 
اسپانیا، انگلیس، هند و... برای پر کردن اوقات فراغت مردم و نیز پشتیبانی 
از آموزش، منابع اطالعاتی خود را دیجیتالی کرده و به صورت  رایگان در 

اختیار مراجعان قرار دادند.
در حال حاضر ما با آلودگی اطالعات در زمینه بیماری کووید ۱۹ ) کرونا 
( در جامعه روبرو هستیم و کتابداران می توانند با تهیه محتواهای مناسب در 
این زمینه و قرار دادن آن در وب سایت کتابخانه دیجیتالی و آموزش سواد 
اطالعاتی سالمت، دانش و مهارت مردم جامعه را در اعتبارسنجی اطالعات 

و تشخیص اطالعات درست از نادرست را باال ببرند.
سازمان ها  تمامی  آوردن  روی  باعث  آن  بحران  و  کرونا  اپیدمی 
فناوری های  از  استفاده  به  پرورش(  و  آموزش  وزارت  حتی  ارگان ها)  و 
نوین اطالعاتی شد. تا چندی پیش ضرورت استفاده از آموزش مجازی و 
بیماری کووید ۱۹  با شیوع  اما  کتابخانه دیجیتالی جدی گرفته نمی شد، 
اهمیت این تحوالت بر همگان روشن شد. ما به اجبار به سمت استفاده 
و  مجازی  آموزش های  دیجیتالی،  کتابخانه های  اجتماعی،  رسانه های  از 

ابزارهای هوشمند خواهیم رفت.

 ، ی د با آ سید صغر  علی ا
ادبیات  پژوهشگر  و  نویسنده 
بر  شتی  ا د د یا طی  کودک 
بر  کتابخوانی  باشگاه های  تاثیرگذاری 
توسعه کار داوطلبانه و مشارکتی کودکان 
انجام کارهای  و نوجوانان و راهی برای 

گروهی در شرایط کرونا تاکید کرد.
تا  است:  آمده  وی  یادداشت  در   
پیش از کرونا زیاد سفر می رفتم و معموال 
شهرهای  و  روستاها  سفرهایم،  مقصد 
این  در  که  دیدارهایی  در  بود.  کوچک 
یخ  اینکه  برای  داشتم،  بچه ها  با  سفرها 
بچه ها آب شود و گفت وگو شکل بگیرد، 
می گفتم  بعد  و  می کردم  سوال  من  اول 

حاال نوبت شماست. یک بار دختربچه ای از من پرسید: 
را  فکرش  شوی؟«  چه کاره  داری  دوست  آینده  »در 
در  بپرسند  پنجاه سالگی  آستانه   در  آدمی  از  بکنید؛ 
آینده دوست داری چه کاره شوی؟ برای من اما سوال 
عجیبی نبود. راستش را بخواهید من در آینده زندگی 
رویاهایی  رویاهایم می سازند؛  را  می کنم. چشم اندازم 
که گاهی در میدان عمل متولد می شوند و می بالند. 
همیشه برای آینده رویا می بافم. گفتن از کاری که به 
نتیجه رسیده است، راضی ام نمی کند. آنچه خوشحالم 
می کند، گفتن و نوشتن از کاری است که می خواهم 

در آینده انجام بدهم.
 به آن دختربچه گفتم: »اول اینکه نمی خواهم 
هیچ وقت بازنشسته شوم و دوم اینکه می خواهم کارگاه 
کارگاه  آن  درباره   بعد  بدهم.«  توسعه  را  رویابافی ام 
رویابافی حرف زدیم و معلوم شد همه رویابافیم و چه 
رویاهای زیبایی بلدیم ببافیم! رویاهای ما خیلی مهم اند.

 خیلی از کارهایی که بعدا گاهی به آن ها افتخار 
اما  بود،  رویابافی  کارگاه  همان  محصول  کرده ام، 
نمی دانم چرا همه رویاهای من به نوعی با کتاب پیوند 
خورده است و یا قصه کتاب هایی است که می خواهم 

ترویج  برای  که  است  کارهایی  درباره  یا  بنویسم، 
کتابخوانی می خواهم انجام بدهم یا درباره کتابخانه ای 
است که می خواهم بدون کمک هیچ کس و آن جور که 
کارهایی  درباره  یا  بسازم  زادگاهم  در  می خواهد  دلم 
است که به نهادهای مختلف پیشنهاد داده ام یا قصد 
دارم پیشنهاد بدهم یا… برای همین نوشتن از جام 
باشگاه های کتابخوانی با وجود نقشی که در طراحی 
اما موضوعی  ندارد،  لذتی  برایم  داشتم،  آن  اجرای  و 
بتوان  شاید  که  کرده  مشغول  را  ذهنم  مدت هاست 

از آن پلی به باشگاه های کتابخوانی و آینده  آن زد.
و  کودکان  ایران  در  است  دهه  یک  دست کم   
نوجوانان اهمیت پیدا کرده اند و در نظام تصمیم گیری 
پیش  چند سال  دارند.  جدی  مشارکت  ایرانی  خانواده 
ایرانیان  نگرش های  و  ارزش ها  پیمایش  نتایج  وقتی 
به  مربوط  موارد  کردم،  که  کاری  اولین  شد،  منتشر 
مستقیم  به طور  البته  که   - را  نوجوانانش  و  کودکان 
چیزی ندارد، اما با تحلیل برخی متغیرها درباره خانواده 
می توان به چیزهایی دست یافت- با پیمایش های قبلی 

مقایسه کردم که از روند تحوالت آگاه شوم.
می توانست  که  خورد  چشمم  به  جالبی  نکته   
یکی از رویاهایم را عملی کند. در اولین پیمایش ملی 

انجام شده بود، در نظام  که  سال ۱۳۵۴ 
بیش  ایرانی  خانواده های  تصمیم گیری 
خانواده  درون  تصمیمات  7۵ درصد  از 
از  بیش  کمی  و  می گرفتند  مردان  را 
۱۱ درصد را زنان، اما در  سال ۱۳۹۴ سهم 
به  خانواده  تصمیم گیری  نظام  در  مردان 
جالب تر  و  بود  رسیده  ۳۵ درصد  حدود 
شده  کمتر  هم  باز  زنان  کم  سهم  اینکه 
و به کمی بیشتر از ۹ درصد رسیده بود و 
سهم تصمیم گیری های جمعی که قطعا با 
اندازه قابل توجهی  به  حضور بچه هاست 

رشد کرده بود.
رفتار  در  نیز  دیگری  نشانه های   
خانواده های ایرانی برای مشارکت فعال تر 
کودکان و نوجوانان دیده می شود. نقش فعال تر کودکان 
در خانواده و به تبع آن در جامعه می تواند به تحقق این 
رویا کمک کند که بچه ها از نقش مخاطبان فعالیت های 
ترویجی خارج و خود به کنش گران ترویج کتابخوانی 

بین همساالن و بزرگ ترها تبدیل شوند.
و  کودک  کتابخوانی  باشگاه های  زیرساخت   
نوجوان و ساختار منعطف آن به راحتی این امکان را 
در اختیار می گذارد. در فعالیت های برخی از باشگاه های 
کتابخوانی نمونه های کوچکی از این ماجرا دیده ام؛ مثل 
ترویج کتابخوانی اعضای باشگاه در مهدهای کودک  یا 
کتاب خواندن برای والدین و بزرگ ترهای در حال کار.

پروژه های  و  باشگاه ها  ویژگی های  از  یکی   
کتابخوانی که در چارچوب جام باشگاه های کتابخوانی 
و…. دنبال شد، بر توانمندسازی تسهیل گران و اعضای 
باشگاه ها متمرکز است. خیلی راحت است که پروژه 
ترویج کتابخوانی راه بیندازیم و همه چیزش را از تهران 
برنامه ریزی و اجرا کنیم، اما هم استمرار و دوام آن به 
حضور ما وابسته خواهد بود و هم خود را از ایده ها و 
خالقیت های محلی محروم و همه چیز را به ایده های 

چندنفری خودمان محدود و منحصر می کنیم.

باشگاه های کتابخوانی؛ تمرینی برای کار داوطلبانه
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خداحافظی نیکی کریمی با »آقازاده«

در آخرین روزهای ضبط سریال 
شبکه نمایش خانگی »آقازاده« نیکی 
کریمی بازی خود را به پایان رساند و با 

این سریال خداحافظی کرد.
»آقازاده« اولین سریالی بود که 
در  کرونا  شیوع  با  آن  تصویربرداری 

اواخر اسفندماه برای حفظ سالمت عوامل 
متوقف و سرانجام از ۳۰ اردیبهشت از سر گرفته شد.

در این مدت عوامل با تمهیدات ویژه، در نظر گرفتن موارد بهداشتی، 
گرفتن تست های دوره ای برای اطمینان از سالمت گروه کار را جلو بردند 
و حاال در آخرین روزهای ضبط سریال، بازی نیکی کریمی، امیر آقایی و 
امین حیایی مقابل دوربین به پایان رسید.تاکنون 2 قسمت از »آقازاده« با 
طراحی، نویسندگی و تهیه کنندگی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی 

در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.

مرور فیلم های مهدی هاشمی در شبکه »نمایش«

این هفته، مهدی هاشمی بازیگر، 
کارگردان و فیلمنامه نویس تلویزیون 
تلویزیونی  شبکه  میهمان  تئاتر،  و 
نمایش  است و بخشی از آثار سینمایی 
او در شبکه »نمایش« مرور می شود.

وی نخستین بازی سینمایی اش را در فیلم 
»زنده باد …« ساختۀ خسرو سینایی تجربه 
کرد. اما بازی وی در مجموعه تلویزیونی »سلطان و شبان« نامش را سر 
زبان ها انداخت و او را به شهرت رساند. بازی وی در فیلم »دو فیلم با 
یک بلیت«، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول نهمین دوره جشنواره 

فیلم فجر را برای وی به ارمغان آورد.
عالقمندان به بازی این بازیگر می توانند تا روز جمعه ساعت 2۱ به 
ترتیب فیلم های »بگذار زندگی کنم«، »غریبه«، »دوفیلم با یک بلیت«، 

»آلزایمر«، »ضد گلوله«، »رژیم طالیی« و »سیانور« را مشاهده کنند.

وخامت حال مهرداد کاظمی صحت ندارد

ز  ا  ، م بهنا ی  جعفر د  محمو
موسیقی  پیشکسوت  ن  ا ر ا برد ا صد
از  اخیر  سال های  طی  که  کشور 
درمانی  مراحل  جریان  در  نزدیک 
پیش کسوت  خواننده  کاظمی  مهرداد 

قرار داشته، درباره شایعات مطرح شده مبنی 
 بر وخیم بودن اوضاع جسمانی این هنرمند 
گفت: این هنرمند از سال ها  پیش با بیماری درگیر است و در این مدت 
هم مراحل تکمیلی درمان را پشت سر گذاشته و در این مدت شرایط به 
گونه ای بوده که اوضاع جسمانی وی در فراز و نشیب قرار گرفته و در 

برخی مواقع هم نیازمند مراقبت های بیشتر بوده است.
می کنند،  زندگی  کشور  از  خارج  کاظمی  که  مدتی  در  افزود:  وی 
تمامی آنچه باید درباره وضعیت درمانی وی صورت بگیرد به درستی انجام 
شده و هیچ مشکلی از بابت درمان و بازگشت سالمتی وی وجود ندارد. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

ریحانه پارسا هم به »گشت ارشاد3« رسید

یی  سینما فیلم  ی  ر ا د فیلمبر
تهیه کنندگی  به   »۳ ارشاد  »گشت 
و کارگردانی سعید سهیلی با رعایت 
تهران  در  بهداشتی  پروتکل های 
ادامه دارد و در روزهای اخیر، ریحانه 
پارسا بازیگر جوان سینما نیز به عنوان 

تازه ترین بازیگر به این پروژه پیوست و با 
نقشی متفاوت جلو دوربین رفت.

پوالد کیمیایی، ساعد سهیلی، بهنام بانی، میرطاهر مظلومی، نازنین 
عقیلی،  اشکان  امیر محاسبتی،  اسداهلل منجزی،  رحمتی،  مبینا  کیوانی، 
مهدی دانایی مقدم، با معرفی علیرضا خواجه نیا و با هنرمندی امیر جعفری 
گروه بازیگران »گشت ارشاد ۳« را تشکیل می دهند و به زودی چند بازیگر 
دیگر هم به پروژه اضافه می شوند.پیش بینی می شود فیلمبرداری »گشت 

ارشاد ۳« تا اواخر ماه آینده به پایان برسد.
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از جشنواره ملي موسیقي تا آموزش آنالین

حسین علیزاده: مخالفتي با آموزش آنالین ندارم ولي خود آن را انجام نمي دهم
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ــه  ــم اینک ــا و علیرغ ــن روزه ای
ــوان  ــه عن ــه ب ــا در جامع ــوز کرون هن
ــه  ــالمتي هم ــراي س ــد ب ــک تهدی ی
امــا  مــي رود،  شــمار  بــه  مــردم 
ــه  ــد نصف ــري هرچن ــاي هن فعالیت ه
و نیمــه، امــا درحــال برگزاري هســتند. 
ــي  در عرصــه موســیقي، جشــنواره مل
ــزاري  ــال برگ ــوان در ح ــیقي ج موس
و  مي باشــد  خــود  اولیــه  مراحــل 
در همیــن زمــان برخــي از اهالــي 
موســیقي بــه شــکل آنالیــن بــه 
ــد و درواقــع ســعي  تدریــس مي پردازن

مي کننــد خــود را مشــغول کننــد.
و  آهنگســاز  علیــزاده  حســین 
نوازنــده برجســته کشــور و عضــو 
شــوراهای تخصصــی هیــات انتخــاب 
و داوران چهاردهمیــن جشــنواره ملــی 
ــن  ــوص ای ــوان در خص ــیقی ج موس
بــه آن  ارســالي  آثــار  و  جشــنواره 
گفــت: اولیــن مــوردی کــه بــه محض 
شــنیدن آثــار تصمیــم می گیریــم ایــن 
اســت کــه آیــا آثــار ارســالی در ســطح 
ــر؟ معمــوال  ــا خی جشــنواره هســتند ی
تعــداد نوازنــدگان برجســته ســه تار در 
ســنین پاییــن کم انــد. از بیــن افــرادی 
ــد،  ــرکت کرده ان ــنواره ش ــه در جش ک
در  نوازندگی شــان  زیــادی  تعــداد 
ســطح راه یابــی بــه جشــنواره نیســت. 
ــادی  البتــه خوشــحالیم کــه تعــداد زی
ــتند،  ــد هس ــه تار عالقمن ــاز س ــه س ب
به خاطــر  می کنــم  احســاس  امــا 
شــرایط موجــود به دلیــل بیمــاری 
ــته اند  ــری داش ــای کمت ــا راهنم کرون
و کیفیــت آثــار در ایــن دوره در بخــش 
ســه تار کمــی پاییــن اســت. به نظــرم 
ــی  ــه قطعات ــه ب ــا توج ــدگان ب برگزی
برایشــان  نهایــی  مرحلــه  در  کــه 
ــد  ــان باش ــت، یادش ــده اس ــن ش تعیی

بایــد خودشــان را بــه روح آن قطعــات 
ــا  ــعری را ب ــی ش ــد. وقت ــک کنن نزدی
درک موضــوع آن بخوانیــد مشــخص 
ــی  ــد، ول ــعر را فهمیده ای ــود ش می ش
ــد  ــی کلمــات را همینطــور ادا کنی وقت
ــون آن  ــا مضم ــود ب ــخص می ش مش
ــن  ــد. در نواخت ــرار نکردی ــه برق رابط
نیــز همین طــور اســت. انتظــار داوران 
ــی  ــه نهای ــه مرحل ــه ب ــانی ک از کس
برابــر  چندیــن  کرده انــد  پیــدا  راه 
کســانی اســت کــه در مرحلــه اول 
در  برگزیــدگان  داشــته اند.  حضــور 
ــن  ــد از معلمی ــت می توانن ــن فرص ای
خــود راهنمایــی بگیرنــد. بســیاری 
از شــرکت کنندگان تکنیــک خوبــی 
دارنــد ولــی از نظــر ذهنــی بــرای آن 
ــد هنــوز  ــزی کــه اجــرا می کنن چی
حــال  هــر  بــه  نشــده اند.  آمــاده 
موســیقی بایــد تأثیرگــذار باشــد و 

ــد. ــته باش ــس داش ح

ــیقي  ــته موس ــره برجس ــن چه ای
کشــور در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه جشــنواره موســیقی جــوان چقــدر 
توانســته موثــر باشــد توضیــح داد: 
به نظــرم وجــود ایــن جشــنواره یکــی 
از اتفاق هــای مثبــت موســیقی کشــور 
ــر  ــیقی ب ــی موس ــه اهال ــت. هم اس
ــا  ــد. واقع ــن موضــوع هم نظرن ــر ای س
جنبــه معنــوی آن بســیار قــوی اســت 
ــر  ــادی از سراس و شــرکت کنندگان زی
ــد.  ــدا می کنن ــور پی ــران در آن حض ای
جرئت و جسارت شــان بســیار ســتودنی 
اســت. شــرکت کنندگان قطعــا بــه 
ــه  ــتند ک ــف هس ــوع واق ــن موض ای
همــه برنــده نخواهنــد شــد ولــی برای 
کســب تجربــه بــاز هــم در ایــن 
ــد. معمــوال  جشــنواره شــرکت می کنن
ــوان  ــای ج ــه تار، نوازنده ه ــاز س در س
ــما  ــند. ش ــی می رس ــه پختگ ــر ب دیرت
ــد  ــد بای ــه بخوانی ــته ای را ک ــر رش ه

ــه  ــا تجرب از گذشــته ای عبــور کنیــد ت
به دســت بیاوریــد. جوان هــا قطعــا 
بشناســند.  را خــوب  پایه هــا  بایــد 
ــل  ــد تبدی ــات نمی خواهی شــما در ادبی
بــه ســعدی شــوید ولــی بــه هــر حــال 
بایــد ســعدی را خــوب بشناســید. 
متفاوتــی  بیــان  می خواهیــد  اگــر 
داشــته باشــید، بایــد بیان هــای دیگــر 
را  ردیــف  اگــر  بشناســید.  هــم  را 
ــم  ــم و بگویی ــار ببینی ــوان حص به عن
ــا بایــد تقلیــد از  ــان صرف همــه تفکرت
ایــن موضــوع باشــد، به نظــرم نتیجــه 

ــت. ــد داش ــی نخواه خوب
رابطــه  در  علیــزاده  حســین 
ــورت  ــه ص ــیقی ب ــوزش موس ــا آم ب
آنالیــن اظهــار داشــت: مــن مخالفتــی 
بــا آمــوزش آنالیــن نــدارم ولــی 
خــودم در فضــای آنالیــن حضــور 
ــع  ــه رف ــه بهان ــی ب ــدارم. هرازگاه ن
ــری  ــم، یکس ــه داری ــی ک دلتنگی های

بــرای  و  می کنــم  ضبــط  کلیــپ 
می فرســتم. هنرجویانــم 

خیــر  ا ي  ه هــا ما ر  د
ه  ر بــا ر د دي  یــا ز ي  صحبت هــا
رســانه ها  در  پــود،  و  تــار  نشــر 
ــه حســین  ــه ب ــود ک ــده ب مطــرح ش
او  بــود.  شــده  مرتبــط  علیــزاده 
دربــاره فعالیت هــای نشــر تــار و پــود 
توضیــح داد: ایــن نشــر قــرار نیســت 
باشــد.  فعالــی  بســیار  انتشــارات 
ــن نشــر انجــام  ــه در ای ــی ک کارهای
می شــود محــدود اســت. بخشــی 
فعالیت هــای  بــه  مربــوط  آن  از 
خــودم می شــود و بخــش دیگــر 
بــه جوانانــی اختصــاص دارد کــه 
خــودم روی ضبــط آثــار آنهــا نظارت 
می کنــم. در شــرایط حاضــر فعالیــت 
در ایــن زمینــه غیرممکــن شــده 
ــت  ــان اس ــی در فکرم ــت و حت اس
ــر  ــن منتش ــورت آنالی ــار را به ص آث
کنیــم، چــون تقریبــا انتشــار فیزیکــی 
آثــار بی معنــی شــده اســت. در ایــن 
ــای  ــتن کتاب ه ــغول نوش ــدت مش م
آموزشــی بــودم و در خانــه کارهایــم 
را انجــام مــی دادم تــا اگــر روزی 
ــوری  ــزاری کالس حض ــکان برگ ام
ــوزش  ــرای آم ــم شــد دســتم ب فراه

ــد. ــر باش ــان پ هنرجوی
دربــاره  پایــان  در  علیــزاده 
جدیدتریــن فعالیت هــای خــود عنــوان 
کــرد: در چنــد ماه گذشــته ۳ موســیقی 
ــری کار از  ــرده ام و یکس ــم کار ک فیل
گذشــته دارم کــه آنهــا نیــاز بــه ضبــط 
ــا را  ــود آنه ــت ش ــر فرص ــد و اگ دارن
ــه  ــم. در حــال حاضــر ب ــط می کن ضب
دلیــل بیمــاری کرونــا شــرایط خاصــی 
را تجربــه می کنیــم کــه قبــال تجربــه 

نکرده ایــم.
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تجدید آگهی
 مناقصه عمومی

شهرداری مهدیشهر درنظر دارد نسبت به تجدید آگهی مناقصه عمومی پروژه بستر سازی کف رودخانه ، 
اجرای دیوار حفاظتی و دال بتنی مسلح پل و اجرای جدوال پرسی اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه متقاضیان  واجد 
الشرایط دعوت میشود برای دریافت اسناد و شرایط مناقصه ظرف مدت ۷ روز پس از درج در روزنامه به واحد 

دبیر خانه این شهرداری واقع در بلوار کارگر، ساختمان شهرداری مهدیشهر مراجعه نمایند.
)هزینه آگهي به عهده برنده مي باشد۰(

سیدمحمدجعفر حسیني-شهردار مهدي شهر

محمد حسین زاده

و  بازیگر  کارگردان،  نویسنده،  مودبیان  داریوش 
را  خود  فعالیت هاي  روزها  این  کشورمان  کهنه کار  مترجم 
درواقع  نویسندگي که  از  فارغ  و  است  بسیار گسترده کرده 
درباره  جالبي  به شمار مي رود، صحبت هاي  او  اصلي  تبحر 
تئاترها به صورت تصویري  ارائه  تئاترنمایش ها و همینطور 
دارد. او در گفتگو با دنیاي جوانان از انتشار دفاتر نهم، دهم، 
یازدهم و دوازدهم مجموعه طنزآوران جهان نمایش، خبر داد 
و گفت: ۴جلد این مجموعه ماه گذشته توسط نشر گویا به 
چاپ رسیده و وارد بازار شده است. جلد نهم طنزآوران جهان 
نمایش شامل ۳ نمایشنامه از اوژن یونسکو و ۳ نمایشنامه 

از فرناندو آرابال است. 
همچین جلد دهم به ۴ نمایشنامه از مولیر اختصاص 
دارد در این جلد ۴ نمایشنامه ازدواج اجباری، فضل فروش 
زنان مسخره، طبیب اجباری و نیرنگ بازی های اسکاپن از 
کمدی های ناب او گردآوری شده است. در جلد یازدهم این 
برایان فیالن که چندین  اثر  مجموعه نمایشنامه سوزنبانان 
بار تجدید چاپ شده و چند سالی بسیار نایاب شده بود، به 
چاپ رسیده است. این اثر برتر سال ۱۳۶۳ در تلویزیون با 
شده  اجرا  من،  و  محرابی  اسماعیل  نصیریان،  علی  بازی 
داستان   ۴ به  نمایش  جهان  طنزآوران  دوازدهم  جلد  است. 
 ۴ این  چخوف  دارد.  اختصاص  چخوف  از  نمایشنامه   ۴ و 
نمایشنامه را با اقتباس از ۴ داستان خود نوشته است. در این 
شماره تحلیلی بر چگونگی اقتباس از داستان به نمایشنامه 
دفاتر  آماده سازی  مشغول  االن  اینکه  ضمن  داشته ام.  نیز 
سیزده تا پانزدهم این مجموعه هستم که تا یک ماه آینده 
از سوی نشر گویا به چاپ خواهد رسید و مشخصات آن را 

اعالم خواهم کرد. 
این کارگردان تئاتر ضمن اشاره به اینکه اکنون در حال 
گردآوری یک مجموع از داستان های اسالمیر مروژک هستم، 
تصریح کرد: عنوان این مجموعه از این نویسنده لهستانی از 
آزادی تا هرج و مرج، نام دارد و این کتاب شامل ۶۰ داستان 
کوتاه طنز از مروژک است. این مجموعه نیز تا هفته آینده 

توسط نشر گویا چاپ و منتشر خواهد شد.
داریوش مودبیان در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه 
به بازگشایی سالن های نمایش قصد اجرای نمایش جدیدی 
را دارد؟ تصریح کرد: من معموال نمایش های خود را در خانه 
موزه استاد انتظامی که زیر مجموعه سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران است به صحنه می آورم و در صورتی که این 
مجموعه بازگشایی شود و با من تماس حاصل کنند، بسته 
به شرایط این سالن، نمایش خود را به صحنه خواهم آورم. 
اینکه هنوز تکلیف اجراهای سالن های نمایش دیگر  ضمن 
نیز کامل مشخص نیست و زمزمه هایی بابت تعطیلی دوباره 
امکان آن  فیلم نیست که  نمایش همچون  شنیده می شود. 
را داشته باشد که به صحنه آید و دوباره تعطیل شود چراکه 
آسیب های  دچار  متوقف می شود  و  می آید  به صحنه  هربار 
جدی خواهد شد. با این وجود در صورتی که سالن نمایش خانه 
موزه استاد انتظامی امکانات مناسب را به منظور اجرا در این 
شرایط برای مخاطبان فراهم کند و از هر نظر برای هنرمندان 

و تماشاگران ایمن باشد، نمایش خود را به صحنه خواهم آورد. 
سالن های کوچک نمایش همچون سالن هایی چون وحدت و 
اصلی تئاترشهر نیستند که در این شرایط با اطمینان بتوان 
در آنها نمایش اجرا کرد. چراکه اغلب سالن های کوچک در 
ورودی و خروجی مجزا ندارند و در شرایط عادی هم این 
مسئله نامناسب است. همچنین پشت صحنه اکثر سالن ها، 
فضای کوچکی دارند و اکنون که باید فاصله گذاری اجتماعی 

رعایت شود چندان مناسب استفاده نیستند.
باید  نمایش  سالن های  که  است  این  دیگر  مسئله   
تک اجرایی باشند و پس از اجرای نمایش، سالن به منظور 
بعد به صورت کامل ضدعفونی و نظافت شود.  اجرای روز 
نکته  دیگری که باید رعایت شود این است که نمایش های 
پرپرسوناژ نباید در این شرایط اجرا شوند و باید در انتخاب 
به  شود.  بیشتری  دقت  ایام  این  در  اجرا  منظور  به  نمایش 
نظرم در این شرایط باید را ه هایی پیدا شود که آثار نمایشی 
پخش  تلویزیون  از  گذشته  همچون  و  شده  تصویربرداری 
نیستند  تلویزیونی  مناسب ضبط  نمایش ها  البته همه  شوند. 
تا  داریم  وظیفه  دارند.  تلویزیونی  نمایش  امکان  برخی  و 
پیشنهادات خود را به مدیران صداوسیما ارائه دهیم و اعالم 
آمادگی کنیم و آنها باید راه ها را بررسی کنند و تصمیم گیری 
الزم را انجام دهند. در این شرایط تلویزیون این امکان را دارد 
تا نقش فرهنگی خود را ایفا کند و در این راستا از هنرمندان 
کند.  آشتی  تئاتر  با  دوباره  این طریق  از  و  نیز حمایت کند 
در گذشته تئاترهایی از طریق تلویزیون ضبط و پخش شده 
آنها  از  بارها پخش شده اند و حتی برخی  بارها و  است که 
مختلف  گویش های  و  زبان ها  با  خارجی  شبکه های  توسط 
پخش شده است و این تئاترها همچون برخی از سریال ها 

تنها یکبار مصرف نبوده اند.
این نویسنده کهنه کار در پایان صحبت هایش تصریح 
با  یکساله  قرارداد  انعقاد  با  نیز  شهرداری  روزها  این  کرد: 
فرهنگسراهای  دادن  قرار  اختیار  در  و  نمایشی  گروه های 
خود که اکنون در آنها بسته است، می تواند از هنرمندان تئاتر 
بردارد،  اقدام در  این  بازپس دهی فرهنگی که  حمایت کند. 
بسیار بیشتر از حمایت مالی است که شهرداری به این منظور 
می کند. ما با کمبود مدیریت فرهنگی مناسب با برنامه ریزی 

صحیح برای تماشاخانه ها روبرو هستیم.

از طنزآوران تا تئاترنمایش
داریوش مودبیان: صداوسیما باید بیشتر به تئاتر بها بدهد

مدتهاست که بحث وجود مافیا در 
عرصه هنر به گوش مي رسد ولي انگار 
از سر  مافیا دست  این  که  نیست  قرار 
هنر برداشته و در عین حال مسئوالن 
مسائلي  چنین  به  رسیدگي  قصد  هم 
ناکارآمد  تهیه کنندگان  ورود  ندارند.  را 
هنر  عرصه  مشکالت  دیگر  از  نابلد  و 
بلکه  سینما  در  تنها  نه  حاال  که  است 
در تلویزیون و تئاتر هم زیاد شده است! 
سیروس همتي که از بازیگران شاخص 
تئاتر، سینما و تلویزیون مي باشد و اتفاقا 
در سال هاي اخیر بسیار پرکار هم بوده 
یکي از هنرمنداني است که در ماه هاي 
اخیر هم در تئاتر و هم در تلویزیون اسیر 

تهیه کنندگان نابلد شده است!

مصاحبه اي  در  همتی  سیروس 
در  خود  اخیر  فعالیت های  پیرامون 
به  تازگی  به  گفت:  بازیگری  عرصه 
نی  رگردا کا به  جیرجیرک،  نمایش 
منتها  بودم  پیوسته  سنجابی  آرش 
تهیه کننده  نادرست  عملکرد  دلیل  به 
ناراحت شدم. از طرفی تهیه کننده این 
طبق  و  کرد  اذیت  بسیار  مرا  نمایش 
نکرد  عمل  قرارداد  مکتوب  وعده های 
کنار  پروژه  این  از  دادم  ترجیح  من  و 
بکشم. ترک نمایش جیرجیرک تنها به 
بود، در غیر  تهیه کننده  بدعهدی  دلیل 
خوب  و  همدل  بسیار  گروه  اینصورت 
بودند و به شخصه قلم و کارگردانی آرش 
سنجابی، کارگردان اثر را دوست داشتم. 

متاسفم که چنین پروژه خوبی را صرفا به 
دلیل عدم تعهد تهیه کننده به تعهدات 
خود ترک کردم، با گذشت نزدیک به 
۱۵ روز از زمان قسط اول هیچ پولی به 
من پرداخت نشد و هر روز وعده فردا 
داده می شد، من هم ترجیح دادم وارد 
این بازی نشده و شانیت خود را حفظ 
کنم. حضور تهیه کنندگان غیرحرفه ای 
در تئاتر مشکل مهمي در سال هاي اخیر 
بوده است. نکته مهمی وجود دارد، از نظر 
من به همان اندازه که برای کارگردانی، 
نویسندگی و بازیگری کالس آموزشی 
و دانشگاهی برگزار می شود، به همان 
تهیه کنندگان  برای  باید  هم  مقدار 
کالس برگزار شود. به عنوان مثال در 
یک دوره از جشنواره تئاتر فجر کالس 
کافی  منتها  شد  گذاشته  تهیه کنندگی 
نبود و تنها در یک دوره رخ داد! بازیگر، 
کارگردان و گروه نباید هیچ دغدغه ای 
در اثر داشته باشند، این آرامش با عمل 
به تعهدات یک تهیه کننده رخ می دهد، 
تهیه کنندگی شاخه ای مهم و حرفه ای 
در تئاتر است که متاسفانه به راحتی هر 
تهیه کنندگی  می شود،  آن  وارد  فردی 
صرفا جذب و هزینه سرمایه نیست بلکه 
باید یک گروه را کنار یکدیگر به خوبی 
حفظ کرد. متاسفانه نه در تئاتر بلکه در 
سینما هم همین اتفاقات می افتد و حتی 
یک اصطالح دارند که قسط آخر بازیگر 
را چه کسی داده و چه کسی گرفته است!

این چهره پرکار درباره حضورش 
سپس  و  نجال  تلویزیونی  سریال  در 
کناررفتن از این پروژه نیز گفت: من در 
آن سریال نیستم و برایم عجیب است 
که چرا تا این حد غیرحرفه ای برخورد 
از  من  جدا شدن  وجود  با  که  می شود 
پروژه هنوز هم روابط عمومی اثر اسم 
مرا جزو فهرست بازیگران می زند.  من 

به مدت دوماه در اختیار پروژه نجال بوده 
و با تهیه کننده و کارگردان قرارداد بسته 
بودم و حتی دوماه ریش خود را برای 
هیچ  به  یکباره  به  اما  نزدم  نقش  این 
دلیلی نقش از من گرفته شد! مشخص 
نیست چه کسی و به چه صورت وارد 
آخر  دقیقه  در  و  می شود  پروژه  یک 
بازیگران را حذف و اضافه می کند. این 
کار به شدت غیراخالقی بود. باور کنید 
به هیچ وجه برایم اهمیتی ندارد که چه 
جایگزین  رابطه ای  چه  با  و  بازیگری 
نقش من شده است، متاسفم که چنین 
اتفاقی در پروژه نجال افتاد. نکته بسیار 
ناراحت کننده ای که در این میان وجود 
نه  و  کارگردان  نه  که  است  این  دارد 
اتفاق حتی یک  این  از  بعد  تهیه کننده 
از  نوعی  به  که  نگرفتند  من  با  تماس 
آن  شک  بدون  کنند.  عذرخواهی  من 
شخصی که نقش مرا به شخص دیگری 
داده از این عرصه حذف می شود اما من 
بار دیگر با کارگردان و تهیه کننده این اثر 
روبرو خواهم شد. بارها از تهیه کننده و 
کارگردان سریال نجال خواستم تا دلیل 
خبری  هیچ  اما  شوند  جویا  مرا  حذف 
نقش  آن  پس  از  راحتی  به  من  نشد، 
نام حسین، برمی آمدم، به نوعی به  به 
دلیل آشنایی با خانواده شهدا به راحتی 
می توانستم آن نقش را بازی کنم اما به 
و چگونه چنین  که چرا  نمی دانم  واقع 
اتفاقاتی در آثار ما می افتد و هیچکس 
هم پاسخگوی آن نیست! شخصی که 
باعث حذف من از سریال نجال شد را 
به خدا می سپارم اما از دو هنرمندی که 
به عنوان تهیه کننده و کارگردان در اثر 
حضور داشتند انتظار داشتم در حد یک 
تماس کوتاه با من می گرفتند و منتفی 
شدن حضورم در این سریال را توضیح 
می دادند، من در این پروژه قرارداد داشتم 

اتفاق عجیب در تلویزیون و تئاتر

سیروس همتي: باید براي تهیه کنندگان کالس هاي آموزشي برگزار شود
و حتی اندک مبلغی هم به من پرداخت 
نشد و این عدم عذرخواهی کارگردان و 
تهیه کننده عذاب بزرگی برای من است.

آگهی
 تجدیدمناقصه عمومی

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

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

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

معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
- خرید اوراق مناقصه به مبلغ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال قابل واریز به حساب ۰۱۰۵7۰82۹8۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس

- سپرده شرکت درمناقصه معادل۵%برآورد اولیه به مبلغ 2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبربانکی می باشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

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

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

                            روابط عمومی شهرداری شهرقدس
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۹/۴/۱۵
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۹/۴/22


