
ورق بورس برگشت
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: جمعی 
از نمایندگان طرح شکایت از دولت را به دلیل نقض قانون تمرکز 

وظایف بخش کشاورزی کلید زده اند.
روح اهلل ایزدخواه از اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس نسبت به 
معاون اول رئیس جمهور درباره نقض اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات 

بخش کشاورزی خبر داد.
وی در این باره گفت: طبق قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش 

کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که سال ۹۱ در مجلس شورای اسالمی 
وزارت جهاد کشاورزی  به  دولتی  بازرگانی  تصویب شد، مسئولیت شرکت 

محول شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: هدف از 
تصویب این قانون آن بود که متولی تولید و بازرگانی اقالم کشاورزی یکی 

باشد و در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود.
بسیار  تأثیر  و  اجرا شد   ۹۲ از سال  قانون  این  کرد:  بیان  ایزدخواه 

بسیاری  در  خودکفایی  نرخ  افزایش  باعث  که  گونه ای  به  داشت،  خوبی 
از اقالم مهم کشاورزی شد و همچنین به بهبود تراز تجاری اقالم مهم 

انجامید. کشاورزی 
وی متذکر شد: اما با این حال، دولت چندین بار تالش کرد که این 
قانون را از طریق ارائه الیحه جدید به مجلس دهم ملغی کند که موفق نشد 

و مجلس آن را تصویب نکرد.
صفحه۲

قم - نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: در مجلس به دنبال 
تعامل با دولت برای حل مشکالت کشور هستیم.

علیرضا تاکید کرد: مجلس می تواند نقش اساسی در اصالح اشکاالت در 
کشور و بهبود شرایط داشته باشد و با وجود مجلس فعلی، بهترین فرصت برای ایجاد تحول 
از مجلس قبل خیلی بهتر است  اینکه ترکیب مجلس کنونی  با تاکید بر  فراهم است.وی 
گفت: البته هنوز تشتت وجود دارد و علتش این است که فراکسیون ها هنوز شکل نگرفته 

است که انشااهلل در هفته آینده این اتفاق رقم خواهد خورد.
نماینده مردم قم رویکرد سایر قوا نسبت به مجلس و جایگاه مجلس را مهم ارزیابی 
کرد و افزود: مجلس شورای اسالمی در مقوله مسائل داخلی مواجه اش با دولت و دستگاه 
قضا به عنوان برادر بزرگ تر است؛ اینکه رویکرد دولت به مجلس تعامل و همراهی باشد، 
موضوعی است که به دولت و عملکرد آنها مربوط است؛ اما ما در مجلس به دنبال کمک 

و تعامل با دولت برای حل مشکالت کشور هستیم.
صفحه۲

تدوین بسته جامع برای بهبود شرایط

۲۵ میلیون ایرانی تاکنون به کرونا مبتال شده اند 
رئیس جمهور گفت: طبق گزارش وزارت بهداشت تخمین زده می شود که 
تاکنون ۲۵ میلیون ایرانی به کرونا مبتال شده اند و ۱۴ هزار نفر هم جان خودشان 

را از دست داده اند.
حجت االسالم روحانی روز  شنبه  در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه تقریبًا 
در ماه پنجم مبارزه با ویروس کرونا هستیم، اظهار داشت: همچنان نگرانی در داخل کشور 
و هم در سطح جهان وجود دارد و همانطور که بارها تاکید شده است، هنوز درمان قطعی و 
واکسن وجود ندارد و به ایمنی جمعی در جامعه نرسیدیم. هیچ راهی جز قطع زنجیره ابتال 

نداریم تا بتوانیم برای کشور و ساماندهی شرایط بهداشتی تالش کنیم.
وی عنوان کرد: گزارشی از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت به دست ما رسید که 
نکات مهمی دارد مبنی بر اینکه تخمین ما بر این است که تاکنون ۲۵ میلیون ایرانی به این 
ویروس مبتال شده اند و حدود ۱۴ هزار نفر جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی از افراد در 
این ۱۵۰ روز بستری بودند که مجموعًا بیش از ۲۰۰ هزار نفر در بیمارستان ها بستری بودند.
صفحه۲

ارائه آموزش ها متناسب با شرایط سفید، زرد و قرمز شهرها

آغاز سال تحصیلی
 قطعاً ۱۵ شهریور است

رشد ۸ درصدی صادرات ایران به امارات
سوی  از  اعالمی  آمار  جدیدترین 
می دهد  نشان  تجارت  توسعه  سازمان 
امسال  ابتدایی  ماهه  سه  در  ایران  که 
توانسته میزان صادرات خود به امارات متحده عربی 

را افزایش دهد. 
در شرایطی که اقتصاد ایران آماده می شد، پس 
از عبور از ماه های ابتدایی تحریم های جدید آمریکا، 
از  با محوریت صادرات غیرنفتی، دوران جدیدی را 
عدم وابستگی به درآمدهای نفت کلید بزند، با شیوع 
ویروس کرونا از ابتدای اسفند سال گذشته، بسیاری 
در  ایران  بر هم ریخت و صادرات  برنامه ها  این  از 
کنار تمامی کشورهای درگیر با کرونا، کاهشی چشم 

گیر را تجربه کرد.
صفحه ۳

کتابفروشی ها از پرداخت عوارض تجاری موقت معاف شدند

 امکان فعالیت کسب وکارهای فرهنگی و هنری
 در کاربری  های غیرتجاری

4

پرسپولیس و بیرانوند، معادله ای با چند مجهول!
صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1509- یکشنبه 29 تیر  ۱399- قیمت ۱000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
پاك نیت:صداوسیما 

با شبکه خانگي 
تفاوت هاي زیادي 

دارد

6ورزش
مرداب انزلی 
شرایط خوبی 

برای پارو زدن 
ندارد

هنگ 7فر

محمود پاک نیت بدون شك يكي از برجسته ترين و شاخص ترين بازيگران 
نقش مكمل در سريال هاي تلويزيوني مي باشد كه بارها درخشش او 
را در نقش هاي خاص ديدهايم. حتما در دوراني كه جوان تر بود بازي 
درخشانش را در پدرساالر به ياد داريد و همینطور نقش هاي به يادماندني 
او در سريال هايي چون روزي روزگاري، شیخ مفید، پس از باران، شب 

دهم، يوسف پیامبر، نفس گرم، پريا، گشت ويژه و شهرزاد...

عضو تیم ملی رويینگ زنان گفت: مرداب انزلی مملو از 
قايق های ماهی گیری و از طرف ديگر پر از جلبك و خزه 

است و نمی توانیم به تنهايی وارد آب شويم.

مجید قیصری كه معتقد است مجلس بايد »كپی رايت« را به 
رسمیت بشناسد می گويد: ما اصال »كپی رايت« را در كشور 
نمی شناسیم، در نتیجه وقتی اثری تولید می شود اما اين حق 
برايش رعايت نمی شود، چه انتظاری می توان داشت كه از آن 

سرقت نشود؟ چرا قانون ساكت است؟

اصال
 »کپی رایت« را 

نمی شناسیم

مجلس شکایت از دولت را کلید زد

WWW.YOUTHWORLD.IR

ردیف
آگهي مناقصه عمومی

 يک مرحله اي )نوبت اول(
 شماره 42-99ق

نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان گیالن ۱

شرح مختصر موضوع مناقصه :  انجام خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب  استان گیالن  ۲

مهلت خرید اسناد : تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ ۹۹/۵/۴  ۳

محل خرید حضوري اسناد : رشت ، جنب پارك قدس – شرکت آب و فاضالب استان گیالن، دفتر قراردادهاتلفن : ۴۳۳۳68۴8۲

۵
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه :

مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال   بحساب ۱-۱۲۲۲۲۲۲۲۲ -۴۳-۲۹۰۲  بانک انصار شعبه شهدای گمنام رشت   به نشاني رشت ، فلکه یخسازی بنام 
شرکت آب و فاضالب استان گیالن  

6
میزان سپرده شرکت در مناقصه ۲،۹۰۵،۹۰۰،۰۰۰ ریال -)انواع تضمین : چک بانکي تضمیني، واریز وجه ،ضمانتنامه بانکي ( 

براورد اولیه:۱۹۱،۵8۰،86۰،۴8۱ ریال بر اساس فهرست بها بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۳۹۹

مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا ساعت ۱۰ صبح روز چهار شنبه مورخ۹۹/۵/۱۵ دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان گیالن7

زمان و مکان گشایش پیشنهادها : ساعت ۱۰:۳۰صبح روز چهارشنبه  مور خ۹۹/۵/۱۵ ،سالن جلسات 8

۹

رشته پیمانکار :  پیمانکاران دارای تاییدیه صالحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات عمومی
شرکتهاي مجاز به شرکت در مناقصه:

۱-صالحیت پیمانکار می بایستی به تایید اداره کار و امور اجتماعی رسیده باشدو در زمینه عملیات مورد مناقصه از امکانات مناسب به لحاظ 
مدیریتی،نظارتی،سخت افزاری،نرم افزاری و دفتر کار مناسب برخوردار باشد.

۲-داشتن تجربه و سابقه حداقل دو کار اجرایی موفق در زمینه قرائت کنتور و توزیع و چاپ صورتحساب مشترکین در شرکت های زیر مجموعه 
صنعت آب و برق به مدت دو سال یا باالتر با حداقل ۵۰ % حجم ریالی این مناقصه طی ۳ سال اخیر 

ارائه   ۳-دارا بودن حداقل یک قرارداد در دست اجرای موفق در زمینه قرائت و چاپ صورتحساب آنالین )چاپ صورتحساب در محل( با 
مستندات قرارداد در پیوست اسناد مناقصه وگواهی معتبر از کارفرمای مربوطه

۴-ارائه اسناد بانکی در خصوص گردش مالی به مبلغ 6۵میلیارد ریال در سال گذشته و حداقل ۵۰میلیارد ریال نقدینگی در شش ماهه اخیر 

محل تامین اعتبار :جاری  ۱۰

ارایه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی) HSE  (در هنگام عقد قرارداد الزامی است .۱۱

دستگاه نظارت:   معاونت خدمات مشترکین و درآمد        ۱۲

۱۳
  http://iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات کشور

 www.abfa-guilan.ir  :سایت شرکت آب و فاضالب استان گیالن

مهلت اعتبار پیشنهاد: ۳ ماه) برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد(۱۴

هزینه دو نوبت آگهي مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشور به عهده برنده مناقصه مي باشد.۱۵

شرکت آب و فاضالب استان گیالن
نوبت اول:99/4/29              نوبت دوم:99/4/30

“آگهی فراخوان
 جذب سرمايه گذار«

نوبت  اول
شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به خرید، نصب، راه اندازی، تجهیز، تکمیل خط تولید بتن )بچینگ( در مجموعه تاسیسات شهرداری شاهرود 
از طریق برگزاری فراخوان عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت اداری جهت دریافت اسناد فراخوان به اداره 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مراجعه و یا با تلفن  32246580-023 تماس حاصل نموده و یا از طریق سایت شهرداری به آدرس 

www.shahrood.ir اسناد فراخوان فوق الذکر را مشاهده و بهره برداری نمایند.
ضمنا مهلت دریافت اسناد فراخوان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/05/15 می باشد.

علیرضا حاجی محمدعلی
شهردار شاهرود چاپ نوبت اول: 99/4/29

چاپ نوبت دوم: 99/5/5

آگهی مناقصه و ارزيابی کیفی شماره 814/04/3875 
 نوبت دوم 

 شماره مجوز 1399/1841
مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی

موضوع مناقصه: برگزاری مناقصه نصب سیستم اعالم حریق در تأسیسات انبار گاز مایع سنگ بست.
تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی: دارندگان گواهینامه صالحیت امینی معتبر و صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با 
موضوع مناقصه با حداقل گرید، صادره از معاونت راهبردی ریاست جمهوری می توانند جهت دریافت فرم استعالم ارزیابی و فرم توانمندی بهداشتی، ایمنی و زیست 
محیطی از تاریخ انتشار دومین نوبت آگهی )۱۳۹۹/۰۵/۰۱( به آدرس: درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.setadiran.ir مراجعه نمایند. الزم به 
ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد برای انجام مراحل عضویت با شماره ۴۱۹۳۴-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای فشرده همراه با ارزیابی کیفی

مبلغ برآورد مناقصه: 7/۱۵۲/8۰8/۵8۱ ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۳۵7.6۴۰.۴۲۹ ریال

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد مطابق مفاد ماده ۴ آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ 
که مدت اعتبار آن سه ماهه و این مدت حداکثر برای یک نوبت برابر مدت پیش بینی شده قابل تمدید می باشد.

مدت اجرای کار: برابر مدت زمان تعیین شده در قرارداد
مهلت دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران صرفًا بایستی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند. )در صورت دریافت 

اسناد و مدارك مناقصه از سایر منابع، امکان شرکت در مناقصه و بارگذاری پاکت ها میسر نمی باشد(.
امکان دریافت )دانلود( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ دومین نوبت آگهی )۱۳۹۹/۰۵/۰۱( لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰7 ساعت ۱6

مهلت تحویل پیشنهادها )اپلود اسناد(: پیشنهادها )اسناد مناقصه و کلیه مدارك شامل پاکت الف و ب و ج( می بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه 
)۱۳۹۹/۰۵/۰7(، لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۱۵ از طریق سامانه تدارکات الکترونیک یدولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد.

ضمنًا عالوه بر بارگذاری پاکت الف و ب و ج در سایت مذکور تا مهلت تعیین گردیده )ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲( فقط پاکت الف )تضمین( به 
صورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه کمیسیون مناقصات منطقه تا مهلت تعیین شده گردد.

جلسه توجیهی: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در محل سالن جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد.
ضمنًا با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مناقصه ارزیابی کیفی کلیه مناقصه گران توسط کمیته فنی بازرگانی منطقه خراسان رضوی انجام و در صورت احراز 

حداقل امتیاز کیفی )۵۰ امتیار کیفی( هر یک از مناقصه گران سپس اقدامات بازگشایی فایل پاکات )الف/ب/ج( بر اساس سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت.
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شرایط عمومی متقاضی:
ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با حداقل گرید، صادره از معاونت راهبری ریاست جمهوری.
ارائه تصویر آگهی ثبتی )تأسیس شرکت(.

ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت.
ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز.

تمامی مستندات اعالم شده در بندهای )۱ الی ۴( می بایست به صورت برابر با اصل )محضری( باشد.
قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور ۵ مناقصه گر می باشد.
دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم های تحویل و مدارك دریافت شده نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و بر اساس سامانه ستاد 

اقدامات مقتضی به عمل می آورد.
شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد ۲۰۹۹۰۹۱78۱۰۰۰۰۰۹

دومین نوبت آگهی ۱۳۹۹/۰۵/۰۱، چهارشنبه اولین نوبت آگهی ۱۳۹۹/۰۴/۲۹، یکشنبه 
روابط عمومی منطقه خراسان رضوی

عرصه  پیشکسوت  یرپورکشمیری،  وز مهردخت 
نهاد  دبیرکل  مشاور  و  امنا  هیات  سابق  عضو  کتاب داری، 
ارتقاء  و  گسترش  بر  یادداشتی  طی  عمومی  کتابخانه های 
فعالیت های ترویج فرهنگ کتاب خوانی در ایام کرونا با هدف 
اقتصادی  توسعه  زیربنای  به عنوان  کشور  فرهنگی  توسعه 

جامعه تاکید کرد. متن یادداشت چنین است:
 »در دوره ای که ویروس کرونا در سراسر جهان شیوع 
پیدا کرده و همگان را وادار به درخانه ماندن کرده است، بهتر 
است از این فرصت با نگاهی به جهان علمی پیرامون خود در 
راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی، گام های موثری 
برای جامعه ایران عزیز برداریم؛ چراکه توسعه فرهنگی هر 

کشور زیربنای توسعه اقتصادی آن جامعه است.
به عنوان فعال حوزه کتابداری، عمر پر برکت خود را در 

خدمت به کتاب، کتابداری و کتابخانه ها گذراندم و می خواهم 
مشغله  های همیشگی ذهنی خودم را با ارائه  پیشنهادهایی در 

این راستا کمی کمرنگ تر کنم.
شبکه  قرارگرفتن  دسترس  در  از  استفاده  با  امروزه   
جهانی اینترنت و فناوری های نوین که تقریبا در اختیار تمام 
افراد جامعه قرار دارد، نباید خدمات ترویج فرهنگ کتاب خوانی 
صرفا معطوف به شهرهای بزرگ و برخی از روستاها باشد. 
شبکه تمام اقشار جامعه در سطح کشور، روستاهای دوردست 

و عشایر را نیز باید شامل شود.
برای  باید  کتاب خوانی  و  کتاب  حوزه  خدمات   
بزرگ ساالن، میان ساالن، جوانان، نوجوانان و کودکان ارائه 
شود و به  صورت یک برنامه هدف دار و منظم علمی توسط 
کتابخانه های  نهاد  کشور،  سراسر  عمومی  کتابخانه های 

کتاب  شورای  روستایی،  شهرداری،  کتابخانه های  عمومی، 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  کتابخانه های  کودك، 
نوجوانان و دیگر کتابخانه های نهادهای مختلف انجام شود.

کتابداران  توسط  را  خود  منابع  باید  کتابخانه ها   
الکترونیکی  به صورت  داده ها  دیجیتال شدن  با  کتابخانه ها 
در خدمت جامعه در ایام کرونا و درخانه ماندن قرار بدهند. 
برنامه های کتابخوانی و ترویج فرهنگ کتابخانه ها در سراسر 
منابع  معرفی  با  دیجیتال  و  آنالین  به صورت  باید  کشور 
کتابخانه های  طریق  از  غیرکتابی  یا  و  کتابی  الکترونیکی 
عمومی با کمک رسانه های جمعی چون شبکه های رادیویی 
چون رادیو گفت وگو، رادیو فرهنگ و دیگر شبکه های رادیویی 
و تلویزیونی که متاسفانه کمی در این حوزه کم کار هستند، 

تدوین و اجرا شود.

کتاب خوانی و بحران کرونا

صفحه ۳
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مجلس شکايت از دولت را کلید زد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: جمعی از نمایندگان 
قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی  به دلیل نقض  را  از دولت  طرح شکایت 

کلید زده اند.
به  نامه داخلی مجلس نسبت  آیین  اعمال ماده ۲۳۴  از  ایزدخواه  روح اهلل 
اختیارات  و  قانون تمرکز وظایف  اجرای  درباره نقض  اول رئیس جمهور  معاون 

بخش کشاورزی خبر داد.
وی در این باره گفت: طبق قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی 
در وزارت جهاد کشاورزی که سال ۹۱ در مجلس شورای اسالمی تصویب شد، 

مسئولیت شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: هدف از تصویب 
این قانون آن بود که متولی تولید و بازرگانی اقالم کشاورزی یکی باشد و در وزارت 

جهاد کشاورزی متمرکز شود.
ایزدخواه بیان کرد: این قانون از سال ۹۲ اجرا شد و تأثیر بسیار خوبی داشت، 
به گونه ای که باعث افزایش نرخ خودکفایی در بسیاری از اقالم مهم کشاورزی شد 

و همچنین به بهبود تراز تجاری اقالم مهم کشاورزی انجامید.
وی متذکر شد: اما با این حال، دولت چندین بار تالش کرد که این قانون 
را از طریق ارائه الیحه جدید به مجلس دهم ملغی کند که موفق نشد و مجلس 

آن را تصویب نکرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: این 
پایان کار نبود و سال گذشته رئیس جمهور این موضوع را در جلسه سران قوا 

مطرح کرد تا مصوبه سران قوا برای لغو این قانون را دریافت کند.
آنان  اگر  قوا،  سران  عالی  شورای  نامه  آیین  طبق  اظهارداشت:  ایزدخواه 
بخواهند تصمیمی بگیرند که خالف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن 
رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است. چنانکه در یکی 
از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، الریجانی در پاسخ به اعتراض نمایندگان در 
قوا  این موضوع در جلسه سران  قانون مذکور، تصریح کرد که  خصوص نقض 

طرح شده اما مصوب نشده است.
وی افزود: با وجود این، در تاریخ ۲۲ مرداد ۹8 معاون اول رئیس جمهور طی 
ابالغیه خود با استناد به مذاکرات صورت گرفته در جلسه شورای عالی سران قوا، 
اختیارات و مسئولیت شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت بازگردانده است.

تدوين بسته جامع برای بهبود شرايط
قم - نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: در مجلس به دنبال 

تعامل با دولت برای حل مشکالت کشور هستیم.
علیرضا تاکید کرد: مجلس می تواند نقش اساسی در اصالح اشکاالت در 
کشور و بهبود شرایط داشته باشد و با وجود مجلس فعلی، بهترین فرصت برای 

ایجاد تحول فراهم است.
وی با تاکید بر اینکه ترکیب مجلس کنونی از مجلس قبل خیلی بهتر است 
گفت: البته هنوز تشتت وجود دارد و علتش این است که فراکسیون ها هنوز شکل 

نگرفته است که انشااهلل در هفته آینده این اتفاق رقم خواهد خورد.
مجلس  جایگاه  و  مجلس  به  نسبت  قوا  سایر  رویکرد  قم  مردم  نماینده 
افزود: مجلس شورای اسالمی در مقوله مسائل داخلی  و  ارزیابی کرد  را مهم 
مواجه اش با دولت و دستگاه قضا به عنوان برادر بزرگ تر است؛ اینکه رویکرد 
دولت به مجلس تعامل و همراهی باشد، موضوعی است که به دولت و عملکرد 
آنها مربوط است؛ اما ما در مجلس به دنبال کمک و تعامل با دولت برای حل 

مشکالت کشور هستیم.
وی تاکید کرد: وظیفه ما شروع این کمک و همراهی است ولی ادامه آن 

بستگی به عملکرد دولت دارد.
زاکانی در ادامه با اشاره به اینکه االن همه نگاه ها به مجلس است، مجلس 
دنبال می کند،  را  ایجابی  با فساد، یک جنبه های  مبارزه  پیگیری مسائل  از  غیر 
گفت: از اولین اقدامات ما در مجلس تهیه بسته ای جامع برای بهبود وضع کشور 
هست و اکنون که در حال نوشتن آن هستیم به یاری و همفکری همه گروه ها 
بتوانیم سندی کارآمد و قابل اجرا را  تا  نیاز داریم  از دانشگاهیان تا صنعتکاران 

تدوین و تصویب کنیم.

25 میلیون ايرانی تاکنون به کرونا مبتال شده اند 
که  می شود  زده  تخمین  بهداشت  وزارت  گزارش  طبق  گفت:  رئیس جمهور 
تاکنون ۲۵ میلیون ایرانی به کرونا مبتال شده اند و ۱۴ هزار نفر هم جان خودشان 

را از دست داده اند.
حجت االسالم روحانی روز  شنبه  در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان 
با ویروس کرونا هستیم، اظهار داشت: همچنان  اینکه تقریبًا در ماه پنجم مبارزه 
نگرانی در داخل کشور و هم در سطح جهان وجود دارد و همانطور که بارها تاکید 
شده است، هنوز درمان قطعی و واکسن وجود ندارد و به ایمنی جمعی در جامعه 
نرسیدیم. هیچ راهی جز قطع زنجیره ابتال نداریم تا بتوانیم برای کشور و ساماندهی 

شرایط بهداشتی تالش کنیم.
وی عنوان کرد: گزارشی از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت به دست ما رسید 
که نکات مهمی دارد مبنی بر اینکه تخمین ما بر این است که تاکنون ۲۵ میلیون 
ایرانی به این ویروس مبتال شده اند و حدود ۱۴ هزار نفر جان خود را از دست دادند 
و تعداد زیادی از افراد در این ۱۵۰ روز بستری بودند که مجموعًا بیش از ۲۰۰ هزار 

نفر در بیمارستان ها بستری بودند.
وی عنوان کرد: در این گزارش آمده است که ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر دیگر در 
معرض ابتال خواهند بود. در این گزارش پیش بینی شده تعداد بستری هایی که در 
آینده باید پیش بینی کنیم حدود دو برابر مقداری خواهد بود که در این ۱۵۰ روز 
شاهد بودیم. با توجه به اینکه زمان دقیق پایان این بیماری را نمی دانیم، باید از لحاظ 
تخت، امکانات و درمان، خودمان را برای شرایط آینده آماده کنیم. در این گزارش 
آمده از هر ۱۰۰۰ نفر مبتال ۵۰۰ نفر اصاًل ممکن است عالئم نداشته باشند و متوجه 
هم نشوند. حدود ۳۵۰ نفر عالئم خفیف دارند و اصاًل نیاز به بستری ندارند و ممکن 
است ۱۵۰ نفر از ۱۰۰۰ نفر نیاز به بستری داشته باشند. پس ما یک جمعیت چند 

۱۰ میلیونی پیش رو داریم که باید خودمان را آماده کنیم.
* موج اول کرونا با یک غافلگیری توام بود

رئیس جمهور تصریح کرد: شاهد دو موج در ماه اسفند، فروردین و اواخر خرداد 
در کشور بودیم. در موج اول برخی از استان ها درگیر بودند مانند قم و گیالن که در 
راس ابتال بودند. براساس گزارش احتمال انتشار ابتال در کشور از قم و گیالن به دلیل 
حضور مسافران ووهان بود که در قم بیشتر جنبه تجارتی بود و در گیالن بیشتر جنبه 
دانشجویی و ورزشی داشته است. موج اول توام با غافلگیری بود و موج دوم عمدتًا 
مربوط می شود به پایبندی مردم ما به آداب و سنن. عروسی ها، عزا و میهمانی های 
ما آداب و رسوم و زمان خاص خود را دارد. از طرفی نیز توجه زیادی هم به این 
بیماری نشده است.روحانی افزود: موج دوم محصول ریختن ترس و برگشتن مردم 
به زندگی عادی است و در این زندگی آداب و رسومی که باید ترك می شد مورد 
توجه قرار نگرفت. ما باید در تمام رسوم اجتماعی آداب و رسوم را کنار بگذاریم. 
بیماران بدون عالمت، بزرگترین مشکل را ایجاد می کنند در حالی که بیشترین انتشار 
ویروس برای این افراد است . این افراد هم زمان سرایت دهندگی شان طوالنی تر 

است و هم ویروس بیشتری را منتقل می کنند. 
وی بیان کرد: مشکل دیگر در کشور ما فشار خون، چربی باال، قند خون، سنین 
باالی ۵۵ سال و دیگر بیماری های زمینه ای است که کار ما را سخت تر می کند. در 
این شرایط سه راه اصلی و اساسی وجود دارد و همه باید به توصیه های مربوط به 
آنها توجه کنیم. ساده ترین، راحت ترین، موثرترین و کم هزینه ترین روش استفاده از 
ماسک است که عامل بسیار خوبی برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری است. در 
کنار ماسک رعایت فاصله اجتماعی، جلوگیری از تجمعات و رعایت بهداشت شخصی 

از راه حل های دیگر است که می تواند کمک بزرگی برای سالمت جامعه باشد.
* شش داروی موثر دراختیار داریم

هم  و  درمان  و  بهداشت  وزارت  هم  خوشبختانه  داد:  ادامه  رئیس جمهور 
شرکت های دانش بنیان ما برای تولید داروهای تا حدی موثر، تالش خوبی کردند. 
۵ دارو در اختیار است و یک دارو نیز در هفته های پیش رو در اختیار قرار می گیرد. 
با نگاه به آمار و ارقام، در برخی از کشورهای شرق آسیا این بیماری سریع تر جمع 
اینها  که  است  آن  این  دلیل  است.  کرده  پیدا  کاهش  مشکل  زودتر  و  است  شده 

تجربه گذشته را داشتند.

ارائه آموزش ها متناسب با شرایط سفید، زرد و قرمز شهرها

آغاز سال تحصیلی قطعًا 15 شهريور است
آموزش وپرورش  وزیر   
اظهار کرد: شروع سال تحصیلی 
آموزش ها  و  شهریور   ۱۵ قطعًا 
متناسب با شرایط سفید، زرد و قرمز مناطق 

ارائه خواهد شد.
حاشیه  در  میرزایی  حاجی  محسن 
وزیر  حضور  با  که  هفته  گفتگوی  برنامه 
نیرو و شورای معاونان در بستر شبکه شاد 
از شیوع کرونا  انجام شد، اظهار کرد: پس 
برای استقرار آموزش دانش آموزان، شبکه 
آموزشی دانش آموزان )شاد( را ایجاد کردیم، 
لذا این شبکه ظرفیت های خوبی را در اختیار 
این ظرفیت ها،  از  است. یکی  داده  قرار  ما 
با  می توانیم  ما  که  است  زنده ای  ارتباط 
کشور  سراسر  در  آموزش وپرورش  روسای 
داشته باشیم.وی با اشاره به حضور7۵۰ نفر 
از روسای منطقه آموزشی در برنامه گفتگوی 
هفته افزود: روسای آموزش وپرورش مناطق 
که  بودند  مباحثی  شاهد  برنامه  این  در 
وزارت  معاونان  شورای  و  نیرو  وزیر  بین 

آموزش وپرورش صورت گرفت.
وزیر آموزش وپرورش تصریح کرد: ما 
خوشبختانه به شکل گیری یک کارگروهی در 
سطح وزارتخانه و توسعه آن در سطح استان 

و مناطق با موضوع بحث و گفتگو در مورد 
مسائل مشترك و فعال کردن ظرفیت های 
و  کار  هم افزایی  و  دستگاه  دو  بین  موجود 

تالش انجام شد که اقدام مناسبی است.
تحت  که  برنامه  این  داد:  ادامه  وی 
با  برنامه  هر  و  هفته  گفتگوی  عنوان 
سایر  یا  و  دولت  اعضای  از  یکی  حضور 
شخصیت های کشور است به مسائل مشترك 
آموزش وپرورش و سایر دستگاه ها می پردازد 
و این یک اقدام مهمی برای نزدیک کردن 
میان  تفکر  توسعه  و  یکدیگر  به  دستگاه ها 

بخشی است.
حاجی میرزایی با اشاره به آغاز سال 

خاطرنشان  شهریورماه،   ۱۵ از  تحصیلی 
کرد: در بدو شروع سال تحصیلی بر اساس 
دریافت  بهداشت  وزارت  از  که  اطالعاتی 
در  کنیم  مشخص  می توانیم  کرد  خواهیم 
شکل  به  کالس ها  کشور  از  نقاطی  چه 
حضوری و در چه نقاطی در فضای مجازی 

برگزار می شود.
وی اضافه کرد: تا آغاز سال تحصیلی 
جدید بیش از یک ماه و نیم زمان  داریم و 
ویروس کرونا نیز دائمًا در حال تغییر است 
شهریور   ۱۵ تحصیلی  سال  آغاز  قطعًا  لذا 
خواهد بود اما شکل فعالیت مدارس بستگی 

به شرایط این ویروس دارد.
در  کرد:  اظهار  آموزش وپرورش  وزیر 
سفید  کرونا  بیماری  وضعیت  که  مناطقی 
باشد کالس ها مانند سابق به صورت حضوری 
برگزار می شود و آموزش های غیرحضوری 
که  مناطقی  در  بود.  خواهد  درصد   ۲۰ نیز 
شرایط زرد باشد اگر ممکن باشد با رعایت 
پروتکل های بهداشتی کالس ها را حضوری 
برگزار می کنیم و اگر میسر نشد دانش آموزان 
را به دودسته زوج و فرد تقسیم می کنیم و 
بسیار  کالس ها  در  را  آموزان  دانش  تعداد 
ادامه  امروز  شرایط  اگر  و  می کنیم  محدود 

یابد کالس ها غیرحضوری خواهد بود.
وی در خصوص ثبت نام دانش آموزان 
گفت: در این یک ماه و نیم تالش می کنیم تا 
در موضوع ثبت نام ها مشکل و خللی ایجاد 
در  افزود:  امید  و  تدبیر  کابینه  نشود.عضو 
خصوص روپوش مدارس با توجه به شرایط 
مدارس  و  مناطق  استان،  شوراهای  حاکم، 

تصمیم گیری خواهند کرد.
وی ادامه داد: نباید سال تحصیلی را از 
اعتبار بیندازیم لذا برنامه های سال تحصیلی 

باید باقوت تمام به پیش برود.
حاجی میرزایی در خصوص استخدام 
۲8 هزار نیرو در آموزش وپرورش گفت: در 
برنامه وبودجه  سازمان  منتظریم  زمینه  این 
اعتبار موردنیاز را تائید کند لذا فراخوان آن 
استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  سوی  از 
نیروها  این  ادامه  در  و  شد  خواهد  اعالم 

جذب خواهند شد.
 به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط 
عمومی وزارت آموزش وپرورش، وی در مورد 
جذب افراد گفت: کسانی که دارای مدرك 
به تناسب  فراخوان  آن  در  هستند  لیسانس 
رشته های موردنیاز، جنسیت، محل موردنیاز، 

جذب خواهند شد.
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زیر نظر: علی هوشمند

اعطای وام به دانشجويان برای خريد تجهیزات آموزش مجازی
رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: به منظور کمک به دانشجویان برای 
خرید تجهیزات ارتباطی مرتبط با آموزش مجازی با سازمان امور دانشجویان 

رایزنی کرده ایم.
بموقع  و  مقرر  زمان  در  کنکور  اگر  این که  بیان  ، با  ذاکری  علی  جبار 
برگزار شود، از اول آبان ماه پذیرای دانشجویان جدیدالورود خواهیم بود، اظهار 
داشت: همکاران ما در حوزه معاونت آموزشی برای خوابگاهی ها و غیر خوابگاهی 
ها برنامه های متنوعی تدوین کرده اند. به این ترتیب که با وجود اینکه ثبت نام 
مجازی خواهد بود، نو ورودهای غیرخوابگاهی بتوانند دو سه روز نخست را در 
دانشگاه باشند و با محیط دانشگاه، دانشکده ها و محل تحصیل خود آشنا شوند.

ذاکری اظهار داشت: حفظ سالمتی دانشجویان اولویت کشور است. لذا 
هم دانشگاه ها و هم مردم باید خودشان را با این شرایط وفق دهند. در این 
میان اما معتقدم به علت بالتلکیفی ها و نبود قطعیت در تصمیم گیری ها، 
اگر کنکور در زمان مقرر برگزار نشود، بیشترین آسیب را از این شرایط، دانش 

آموزانی که خود را برای کنکور آماده کرده اند، خواهند دید.
اولویت قرار داشتن  با تاکید مجدد بر در  رییس دانشگاه علم و صنعت 
سالمتی افراد و دانشجویان برای همه ارکان کشور، گفت: طبیعتا در صورت 
برگزار نشدن کنکور و یا تعویق آن، بخشی از برنامه های دانشگاه با مشکالتی 
روبرو خواهد شد. با این حال اما سازگار شدن با آن کار چندان سخت و محالی 
نیست. در مجموع امیدوارم که نیمسال اول را از دست ندهیم، ولی اگر چنین 
اتفاقی هم بیفتد، قطعا دانشگاه ها برنامه و پیش بینی هایی در این خصوص 
و  علوم  وزارت  از  ما  درخواست  شرایط  این  در  افزود:  داشت.ذاکری  خواهند 
سازمان امور دانشجویان این است که توجه ویژه ای به مباحث اعطای وام های 
دانشجویان برای تهیه تجهیزات ارتباطی؛ از جمله وب کم و هدست داشته باشند.

رئیس دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: در طول ماه های اخیر و در 
فرآیند آموزش مجازی، تعداد کمی از دانشجویان در این زمینه مشکل داشتند، 
که پیش بینی شده عالوه بر تمهیداتی که خود دانشگاه اندیشیده، از سازمان 
این منظور،  به  با تخصیص وام هایی  تا  دانشجویان کمک گرفته شود  امور 
امکانی را در اختیار این دانشجویان قرار دهیم که آنها نیز از درس عقب نمانند 

و در ترم پیش رو، مجهزتر در کالس های مجازی حاضر شوند.

94 هزار دانشجوی علوم پزشکی خدمات خوابگاهی دريافت 
می کنند

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت گفت: ۹۴ هزار دانشجوی خوابگاهی 
در دانشگاه های علوم پزشکی خدمات خوابگاهی دریافت می کنند.

فرهنگی  معاونان  رؤسا،  هماهنگی  نشست  درباره  خدابنده لو  رحمان 
درباره  پزشکی  علوم  دانشگاه های  منابع  مدیریت  و  توسعه  و  دانشجویی  و 
خوابگاه های در دست ساخت گفت: به دنبال جلسات قبلی، جلسه ای با دانشگاه 
های علوم پزشکی و بانک عامل برگزار شد و بر این اساس دانشگاه ها می توانند 

خوابگاه های نیمه تمام خود را با تسهیالت بانک عامل تکمیل کنند.
وی اظهار داشت: در این نشست تالش شد تا مشکالت پیش روی این 
دانشگاه ها برای اخذ وام از بانک عامل شناسایی شود و موانع برطرف شوند 
و در ادامه وام های مورد نظر اخذ شود. به این ترتیب کار تکمیل و ساخت این 

خوابگاه های نیمه تمام به پایان می رسد.
مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت درباره ظرفیت خوابگاهی که با ساخت 
۱7 پروژه خوابگاهی نیمه کاره به دانشگاه های علوم پزشکی افزوده خواهد شد، 
گفت: در حال حاضر با ساخت این ۱7 خوابگاه طی یک سال آینده حدود ۱۱ 
هزار نفر به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه های علوم پزشکی افزوده خواهد شد و 
در حال حاضر نیز ۹۴ هزار دانشجوی خوابگاهی در دانشگاه های علوم پزشکی 

خدمات خوابگاهی دریافت می کنند.

انفجار مین در مهران جان 3 نفر را گرفت
فرماندار مهران گفت: شامگاه جمعه انفجار مین در مهران جان ۳ نفر را گرفت.

 اسد قاسمی افزود: بر اثر برخورد با مین های به جای مانده از زمان جنگ تحمیلی، در 
منطقه عمومی »کله قندی« چهار نفر مجروح شدند که متاسفانه سه نفر ار آنان جان باختند.

اعضای باند خريد و فروش سالح دستگیر شدند
دادگستری کل استان تهران اعالم کرد: اعضای باند خرید و فروش سالح با صدور دستور 
قضایی در بخش چهاردانگه دستگیر شدند و از مخفیگاه متهمان تعداد سه قبضه سالح کمری به 

همراه ۴8 عدد فشنگ جنگی، یک عدد گاز اشک آور و یک عدد دستبند کشف شد.

قتل هولناک خواهر با  آبمیوه مسموم
زنی که خواهر خود را با نوشیدنی مسموم به قتل رسانده است، در بازجویی های پلیسی 

به جرمش اعتراف کرد.
تحقیقات درباره این حادثه زمانی آغاز شد که کارآگاهان جنایی استان فارس در جریان مرگ 
مشکوك دختری در خانه اش قرار گرفتند. مأموران وقتی به محل رفتند، پیکر بی جان دختری 
۳۰ ساله به نام مهشید را مشاهده کردند که هیچ اثری از جراحت نداشت. از سویی هیچ نشانه ای 
از ورود غریبه به خانه نیز مشهود نبود؛ به همین دلیل علت مرگ مهشید در هاله ای از ابهام ماند 
تا اینکه کارشناسای پزشکی قانونی جسد را تحویل گرفتند و بعد از آزمایش های تخصصی اعالم 

کردند دختر جوان بر اثر مسمومیت جان خود را از دست داده است.
شواهد به دست آمده حکایت از آن داشت که مهشید به قتل رسیده است. از سویی تردیدی 
وجود نداشت که قاتل فردی آشناست که به راحتی توانسته خوراکی مسموم را به این دختر بدهد. 

وقتی مأموران درباره زندگی شخصی مقتول تحقیق کردند، پی بردند او از مدتی قبل با یکی از 
خواهران خود به نام مهدیس اختالف داشت. به این ترتیب مهدیس بازداشت شد و تحت بازجویی 
قرار گرفت. او ابتدا ارتکاب قتل را انکار کرد و گفت از علت مرگ خواهرش هیچ اطالعی ندارد. 

او در بازجویی های تخصصی در نهایت در بن بست قرار گرفت و به ارتکاب جنایت اقرار کرد.
مهدیس گفت: از مدتی قبل با خواهرم اختالف داشتم و از او کینه به دل گرفته بودم، 
به همین دلیل نقشه قتلش را طراحی کردم. روز حادثه مقداری سم خریدم و آن را در آبمیوه ریختم. 
بعد به خانه خواهرم رفتم و با او مشغول صحبت شدم. سپس آبمیوه مسموم را به او دادم، مهشید 
بعد از نوشیدن آبمیوه بی حال شد. بعد از چند دقیقه اطمینان پیدا کردم او جانش را از دست داده 
و نقشه ام اجرا شده است؛ به همین دلیل سریع خانه را ترك کردم تا ردپایی از خودم بر جا نگذارم. 
بنا بر این گزارش متهم در حال حاضر در بازداشت به سر می برد و تحقیقات از او برای روشن شدن 

جزئیات جنایت ادامه دارد.

سوختگی 3 عضو يک خانواده بر اثر انفجار گاز
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز از انتقال 
هوایی سه مصدوم حادثه انفجار گاز از مسجدسلیمان به بیمارستان سوانح و سوختگی آیت اهلل 

طالقانی اهواز خبر داد.
دکتر محمدامین زرگر اظهار داشت: در پی حادثه انفجار کپسول گاز که ساعت ۱۳:۰۵ روز 
۲7 تیرماه در محله نمره یک مسجدسلیمان رخ داد، سه عضو یک خانواده شامل پدر و مادر و 
دختر مصدوم شدند. در این حادثه پدر و مادر با سوختگی ۹۰ درصد و دختر با سوختگی 7۰ درصد 

توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان ۲۲ بهمن این شهر انتقال یافتند.
وی افزود: ساعت ۱۴:۱۰ از سوی بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان، برای انتقال مصدومان 
این حادثه به اهواز، درخواست اعزام بالگرد اورژانس هوایی شد. بالفاصله پس از دریافت این 
گزارش، بالگرد اورژانس هوایی به مسجدسلیمان اعزام شد و در کمترین زمان ممکن هر سه 

مصدوم به بیمارستان سوانح و سوختگی آیت اهلل طالقانی اهواز انتقال یافتند.

نجات پدر و دختر گرفتار در ارتفاعات سمیرم
رئیس هالل احمر سمیرم از نجات پدر و دختر سمیرمی که برای کوهگشت به ارتفاعات 

منتهی به آبشار سمیرم رفته و در دیواره کوه گیر افتاده بودند، خبر دادند.
سید نور محمد موسوی افزود: بعد از ۴ ساعت تالش تیم امداد و نجات هالل احمر، پدر و 

دختر به سالمت از کوه آبشار به پایین انتقال داده شدند.
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حمله هکری گسترده در تويیت
 کنترل حساب های کاربری مطرح را برای کالهبرداری 

هدف قرار داده است.
ساعاتی پیش یک حمله ی هکری هدف دار در توییتر انجام شده و کنترل 
حساب کاربری افراد و برندهای مطرح را برای کالهبرداری از طریق رمزارزها 
تحت کنترل گرفته است. اولین اقدام هکرها، انتشار پیام کالهبرداری است که از 

دنبال کنندگان اکانت های مطرح، تقاضای بیت کوین می کنند.
حساب های کاربری در توییتر شاهد تاثیرگذارترین و عجیب تررین و شاید 
بزرگ ترین حمله ی هکری بوده است. از شب گذشته، کنترل بسیاری از حساب های 
کاربری متعلق به افراد مطرحی چون باراك اباما، جو بایدن، ایالن ماسک و برندهای 
معتبری نظیر اپل به دست هکرها افتاده است. اولین اقدام هکرها، انتشار پیامی 
است که در آن با قراردادن یک آدرس متعلق به کیف پول بیت کوین، وعده داد اند 
که هر مبلغ واریزی توسط افراد، دو برابر شده و به آن ها بازگردانده خواهد شد. 
کاربری  تعداد حساب های  بر  رفته  رفته  پیام کالهبرداری،  اولین  انتشار  از  پس 
توییتر افراد مشهوری که این پیام کالهبرداری را منتشر می کردند، اضافه شد، 
بطوریکه طی ساعات گذشته، حساب های کاربری جف بزوس، بیل گیتس، باراك 
اباما، وارن بافت درکنار حساب کاربری برندهایی نظیر CashApp و اپل نیز 

این پیام را منتشر کرد ند.
پیش از آنکه هدف این حمله ی هکری روشن تر شود، اولین موج حمله متوجه 
حساب های کاربری توییتری بود که به دنیای ارزهای دیجیتال ارتباط داشتند. برای 

،bitcoin، ripple مثال در اولین موج حساب های کاربری
coindesk، coinbase و binance در توییتر هک شده و پیامی در 

قالب توییت در آن ها منتشر شد.
 این پیام به شکل زیر است:

(ما با CryptoForHealth همکاری می کنیم و در راستای این همکاری 
قصد داریم تا ۵٫۰۰۰ بیت کوین را بین اعضای این جامعه تقسیم کنیم. )

در ادامه ی این پیام لینکی به وب سایت قرار دارد که درحال حاضر دسترسی 
به آن مسدود شده است. کریستاپس ُرنکا، مدیر اجرایی ناِمسیلو، سرویس رجیستر 
دامنه ی وب سایت ها که این دامنه ی مورد استفاده برای کالهبرداری از این سرویس 
خریداری شده، اعالم کرده که پس از انتشار اولین گزارش ها مبنی بر کالهبرداری 
ازطریق این دامنه، آن را مسدود کرده اند. حساب های کاربری هک شده، آدرس 
کیف  پول های متعددی را در پیام های توییتری خود منتشر کرده اند تا فرایند تعقیب 
و ردیابی بیت کوین های ارسال شده را سخت تر کنند. توییتر عصر روز گذشته این 

کالهبرداری را کشف کرده و آن در قالب پیام زیر اعالم کرد. 
ما از مشکل امنیتی رخ داده در توییتر آگاه هستیم. ما در حال تحقیق و 
برداشتن گام های مؤثر در راستای حل این مشکل هستیم. ما به زودی همه را در 
جریان اقدامات خود قرار خواهیم داد. به نظر می رسد کنترل حساب های کاربری 
مطرح توییتر به صاحبان اصلی آن ها بازگشته است، چراکه توییت های مرتبط با 
از  البته حساب کاربری متعلق به ایالن ماسک پس  کالهبرداری پاك شده اند. 
پاك شدن توییت مربوط به کالهبرداری، توییت دیگری با واژه ی hi منتشر کرد 

که این توییت نیز پس از انتشار حذف شده است.
پس از این رخداد، بسیاری از افراد اعالم کردند که قادر به ارسال توییت 
ممکن  که  کرد  اعالم  توییتر  نیستند.  خود  توییتر  کاربری  حساب  از  استفاده  یا 
است بسیاری از کاربرانش قادر به تغییر رمزعبور یا توییت کردن نباشند، چراکه 
متخصصان این شرکت در حال بررسی وضعیت هستند. توییتر اعالم کرد که در 

ساعات آینده وضعیت به حالت نرمال بازخواهد گشت. 
برای  استفاده  مورد  اصلی  کاربری  حساب  موجود،  اطالعات  براساس 
کالهبرداری در توییت ها، موفق شده تا نزدیک به ۱۲.۵ بیت کوین را از این طریق 
جمع آوری کند که با ارزش کنونی بیت کوین، مبغی ۱۱6هزار دالری را نصیب هکرها 
کرده است. محققان امنیتی در بررسی های اولیه ی خود به این نتیجه رسیده اند 
که هکرها کنترل کامل  حساب های کاربری را به دست آورده و برای سخت تر 
شدن هرچه بیشتر بازپس گیری کنترل حساب های کاربری، ایمیل ثبت شده در 

حساب های توییتر را نیز تغییر داده اند.

استان  بهزیستی  مدیرکل 
تهران با اشاره به سختگیرانه تر 
شدن نظارت بهزیستی بر مراکز 
بعدی  موج  دنبال  به  روزی  وشبانه  روزانه 
شیوع کرونا در استان تهران گفت: مهدهای 
کودك فعال با رعایت پروتکل های ابالغی و 

با حداقل ظرفیت فعال هستند.
امین شاهرخی با اشاره به ادامه فعالیت 
مراکز روزانه و مهدهای کودك  استان تهران 

در هفته پیش رو گفت: هنوز دستورالعملی 
ستاد  از طرف  مراکز  این  تعطیلی  بر  مبنی 

مقابله با کرونا اعالم نشده است.
وی افزود: الزم به ذکر است استقبال از 
مهدهای کودك  بعد از بازگشایی مجدد آنها 
کم بوده است و عمدتا برخی مادران کارمند 
نسبت به سپردن فرزندان خود به مهدهای 

کودك اقدام کرده اند. 
با  تهران  استان  بهزیستی  مدیرکل 

در  کرونا  به  مبتالیان  بیشتر  اینکه  بیان 
مراکز بهزیستی نیز مربوط به مراکز شبانه 
روزی -و نه روزانه- بوده اند، ادامه داد: لذا 
مهدکودك ها با ظرفیت کم فعالیت خود را 
شروع کردند و از خانواده ها خواسته شد تا 
کارمند  والدین  اولویت  با  کودکان  پذیرش 

انجام  شود.
به گفته شاهرخی، تعدادی از مهدهای 
کودك شامل حدود ۲۰ تا ۳۰ مرکز نیز به 

مدت  این  در  اقتصادی  صرفه  عدم  علت 
تعطیل شدند.

کودك  مهدهای  اینکه  بیان  با  وی 
و  ابالغی  پروتکل های  رعایت  با  فعال 
تصریح  هستند،  فعال  ظرفیت  حداقل  با 
کرد: بهزیستی استان تهران مجددا مقررات 
را نسبت به مراکز نگهداری و شبانه روزی 
افزایش  را  سختگیرانه تر کرده و نظارت ها 

داده است.

پروتکل های ادامه فعالیت مهدهای کودک تهران سختگیرانه تر شد
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زیر نظر: بهنام مومنی

مشوق های خدمت سربازی برای هنرستانی ها
مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
مشوق هایی برای ورود به رشته های هنرستانی درنظر گرفته شده است گفت: به عنوان مثال تفاهم 
نامه ای با ستاد کل نیروهای مسلح داشتیم که از جمله بندهای آن می توان به مشوقی چون امکان 
تعیین محل و نهاد خدمت سربازی برای پسرها اشاره کرد. همچنین در صندوق کارآفرینی امید حمایت 

از کسب و کار دانش آموزی هم انجام می شود.
مصطفی آذرکیش با بیان اینکه الزم است از همکاری خوب صداوسیما برای راه اندازی مدرسه 
تلویزیونی از اسفندماه قدردانی کنم گفت: از همه همکارانم در سراسر کشور و مدیران هنرستانها که 
این مدت برای اتمام آموزشها تالش  کردند تشکر می کنم. در آستانه هفته ملی کارآفرینی قرار داریم 
و امیدواریم با سیاست گذاریهای کالن، شرایط مطلوب تری را برای هدایت تحصیلی شغلی ایجاد 

کنیم که در توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور موثر عمل کنند.
وی افزود: از جمله اهداف هدایت تحصیلی میتوان به شناسایی و شناساندن استعداد، توانایی و 
عالقه، کمک به انتخاب آگاهانه و کمک به هدایت متوازن دانش آموزان به سمت شاخهها و رشتهها 

بر اساس سیاستهای توسعهای اشاره کرد.
مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
یک نقطه بهینه میان عالقه دانش آموز، نیاز جامعه و ظرفیتها و امکان اجرا را برای هدایت تحصیلی 
درنظر می گیریم گفت: نقش کلیدی هدایت تحصیلی این است که پیشرفت هرکشوری نیازمند نیروی 
انسانی کارآمد و اثربخش است. دوم آنکه هنرجویان باید از یک آرامش و رضایت شغلی برخوردار باشند.

آذرکیش ادامه داد: قوانین و اسناد بسیاری بر آموزش و پرورش تکلیف کرده است که دانش 
آموزان را به سمت آموزشهای مهارتی جهت دهی کند و یکی از اولویتهای وزارخانه هدایت صحیح 
دانش آموزان از دوره پیش دبستانی و ابتدایی است. اکنون در هدایت تحصیلی دانش آموزان عوامل 
مختلفی دخیل است. نتایج آزمونهای رغبت و توانایی، نظر دانش آموز، نظر اولیا، عملکرد تحصیلی 
اولویتهای هدایت  آنها  برایند  و  اختصاص میدهند  به خود  را  و نظر معلمان هرکدام درصد خاصی 

تحصیلی را مشخص می کند.
وی با بیان اینکه برای داشتن یک هدایت تحصیلی موفق نیازمند همکاری و تعامل با دیگر 
دستگاهها هستیم گفت: گستره آموزشهای مهارتی بسیار وسیع است و تک تک دستگاههای اجرایی 
چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی باید نقش خود را ایفا کنند، زیرا در آینده شغلی و اقتصادی کشور 
موثر است. تفاهم نامههایی با دستگاهها داریم و در تدوین محتوا از بخشهای مربوط کمک میگیریم.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش به قانون نظام 
جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی  و تاکید آن بر انسجام بخشی و هماهنگی بین دستگاهی 
در مدیریت و برنامه ریزی آموزشهای مهارتی اشاره کرد و گفت: کارگروههای متناظر در وزارتخانه 

تشکیل شده است و عملیاتی کردن مفادی از این قانون در دست پیگیری است.
وی به اهداف مشترك با بخشهای دیگر صنعت اشاره کرد و گفت: آشنایی دانش آموزان با 
آموزان، جهت دهی در زمینه تصمیم  ارتقای مهارت هنرجویان و دانش  مشاغل و حرف مختلف، 
گیری برای آینده تحصیلی و شغلی و متناسب سازی آموزش های مهارتی با نیاز بازار کار از جمله 

این اهداف مشترك هستند.

کمیسیون  رئیس  یب  نا
مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
پرسش  درباره  اسالمی  شورای 
های مکرر مردم پیرامون احتمال 
تغییر زمان برگزاری کنکور سراسری ۹۹ گفت: 
تصمیم سازی پیرامون اجرای کنکور با توجه 
به شیوع کرونا، کار یک مجموعه نیست و 
ستاد ملی کرونا درباره آن تصمیم گیری می 
کند. تا حال حاضر که زمان برگزاری کنکور 
پایان مرداد ماه اعالم شده است؛ هیچ تغییر 
و تصمیم جدیدی درباره زمان کنکور صورت 
بودجه  درباره  وحیدی  است.احمد  نگرفته 
۱۴۰۰، سیاستهای کلی جذب نیرو در آموزش 
و پرورش که معاون وزیر آموزش و پرورش به 
آنها اشاره و برای پیشبرد آن و کمک مجلس 
اعالم آمادگی کرد گفت: در سیاستهای کلی 
جذب نیرو یک نگاه ویژه وجود دارد و آن این 
است که آموزش و پرورش در مقابل مجلس 
معموال منفعل عمل کرده و نیامده نیازسنجی 

کند و بر اساس آن ساماندهی نیرو کند.
منتظر  پرورش  و  آموزش  افزود:  وی 
است که مجلس قانونی را بگذراند و بخشی 
از نیرویی که تعیین تکلیف نشده است را تعیین 
تکلیف کند و او این نیروها را جذب کند. نگاه 
کلیاش تا سال  ۱۴۰۴چه بوده است؟ اگر تا 
آن زمان 6۴۰ هزار نیرو نیاز داریم و این همه 
نیروی بازنشسته داریم چه اقدامات و برنامه 
ریزیهایی برای جایگزینی نیرو در این سالها 

انجام شده است؟.
و  آموزش  کمیسیون  رئیس  نایب 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات 

اینکه نیروی مورد نیاز تنها از طریق ورودی 
دانشگاه فرهنگیان به تنهایی محقق نمیشود 
گفت: ناچاریم نیروی جدید بگیریم و برای آن 
راهکار داشته باشیم. نیروهای جدیدی نیز در 
آموزش و پرورش خدمت میکنند که تکلیف 
آنها را مشخص نکردهایم و هرساله جمعی 

از آنها معترض هستند.
و  شما  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
دارید که  را  آمادگی  این  پرورش  آموزش و 
بله،  گفت:  دهید؟  ارائه  مشترك  طرح  یک 
آموزش و پرورش با کمیته آموزش و پرورش 
طرح  یک  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 
مشترك بنویسند تا برای یک دوره پنج ساله 
یک برنامه بنویسیم. ما هم آمادگی داریم در 
قالب جلسات مشترك با آموزش و پرورش، 
راه های تامین منابع انسانی را بررسی و در 

نهایت به یک خروجی برسیم.
و  آموزش  کمیسیون  رئیس  نایب 
درباره  اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات 
ساماندهی  و  نیرو  جذب  کلی  سیاستهای 
پیشنهادات  این  کرد:  اظهار  انسانی  نیروی 
که  شوند  بندی  جمع  باید  و  هستند  خوب 
همگرایی مجموعه های اجرایی و تقنینی را 
می طلبد. اما درباره اصالح تقویم آموزشی که 
مورد اشاره قرار گرفت باید گفت که برنامه 
درسی ملی قبال در شورای عالی آموزش و 
پرورش تصویب شده و اگر قرار است برنامه 
در  باید  یا اصالح شود  و  تغییر  ملی  درسی 
انجام  از همین طریق  آموزش و پرورش و 

شود و به مجلس برنمی گردد.
شش  تحول  سند  در  داد:  ادامه  وی 

برنامه  آنها  از  یکی  که  دارد  وجود  زیرنظام 
درسی  برنامه  در  تغییر  و  است  ملی  درسی 
ملی از طریق شورای عالی آموزش و پرورش 
قابل انجام است. اگر قرار باشد ساعات آموزش 
کتابهای درسی هم ساده  باید  اصالح شود 
سازی شود و برنامه محور باشند. ولی تصمیم 
سازی درباره برنامه درسی ملی برعهده شورای 
عالی است و نیازی به مجلس و شورای عالی 
انقالب فرهنگی ندارد و زیرنظام برنامه درسی 

ملی در سندتحول بنیادین است.
کنکور  برگزاری  زمان  درباره  وحیدی 
سراسری ۹۹ اظهار کرد: تصمیم سازی برای 
اجرای کنکور با توجه به شیوع کرونا، کار یک 
مجموعه نیست و ستاد ملی کرونا درباره آن 
تصمیم گیری می کند. از نگاه مردم و آنها 
که دارند برای کنکور آماده می شوند قطعا با 
توجه به اینکه کنکور امسال یک ماه به تعویق 
افتاده و عمال یک ماه دارد دیرتر برگزار میشود 
همه مجموعهها و نهادهای کشور باید برای 
اجرای کنکور به کمک بیایند. اگر الزامات و 
پروتکلهای بهداشتی سختگیرانهای نیاز دارد 
الزم است یک فضای عمومی به وجود بیاید 

و همه کمک کنند.
و  آموزش  کمیسیون  رئیس  نایب 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
تا حال حاضر که زمان برگزاری کنکور پایان 
و  تغییر  هیچ  است؛  شده  اعالم  ماه  مرداد 
تصمیم جدیدی درباره زمان کنکور صورت 
نگرفته است. سه کنکور سراسری، ارشد و 
یک  سراسری  کنکور  میشود.  برگزار  دکترا 
میلیون و ۵۰ هزار، کنکور ارشد ۴۵۰ هزار و 

دکترا ۱7۵ هزار نفر شرکت کننده دارند که 
کنکور ارشد و دکتری به تعویق افتاد، ولی 
برای کنکور سراسری هنوز یک ماه فرصت 
ایجاد کنیم که  نباید استرسی  وجود دارد و 
ممکن است زمان آن تغییر کند بلکه باید این 
فضا را ایجاد کنیم که برنامه محور حرکت 

می کنیم. نباید صورت مسئله را پاك کنیم.
وی افزود: یک میلیون دانش آموز پایه 
دوازدهم امسال حداقل در۱۲ جلسه امتحان 
رعایت  پروتکلها  و  کردند  شرکت  نهایی 
شد. باید همه جوانب دیده شود؛ اگر کنکور 
امسال را به تاخیر بیندازیم مشکل سربازی 
پسران را باید چه کنیم؟ سال آینده کالس 
دوازدهمیهای جدید هم اضافه میشوند، اینها 
باید  جدا؟ پس  یا  بدهند  کنکور  با هم  باید 
حقی  که  باشد  مطرح  مختلفی  سناریوهای 
آینده  سال  اگر  نشود.  تضییع  کنکوریها  از 
مدارس کامال باز باشد آیا آنها که امسال سه 
ماه مدرسه نرفتند با دانش آموزان جدید در 
رقابت برابر هستند؟ یا اگر آموزش کال مجازی 
شود وضعیت آنها که امسال چندماه به مدرسه 
رفتند بهتر نیست؟.وی افزود: سال ۹۹ شرایط 
کشور ویژه است و می طلبد که به کنکور 
مجموعهای  باشیم.  داشته  فراگیر  نگاه  هم 
مانند ستاد ملی کرونا و دستگاههای مختلف 
اجرایی باید کمک کنند؛ برخی کشورها برای 
برگزاری کنکور ادارات را تعطیل و از فضای 
دولتی استفاده کردند، باید حداقل به فضای 
فعلی برگزاری کنکور ۵۰ درصد اضافه کنیم. 
باید در یک ماه همه خودشان را موظف کنند 

که کنکور بخوبی برگزار شود.

تصمیم جدیدی درباره تغییر زمان برگزاری کنکور 99 گرفته نشده است
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و  مسکن  ن  و معا
و  ه  ا ر رت  ا ز و ن  ختما سا
شهرسازی با ارائه سه پیشنهاد 
از  مالیات  اخذ  طرح  برای  مجلس  به 
خانه های خالی گفت: در مرحله نخست 
اجرای این طرح پیش بینی می شود شاهد 
عرضه ۳۰ تا ۵۰ درصد خانه های خالی 

و بازگشت آنها به بازار مسکن باشیم.
تصمیم  شهرسازی  و  راه  وزارت 
خانه  از  مالیات  اخذ  اجرای  با  که  دارد 
های خالی به سراغ آن دسته از مالکینی 
مسکونی  واحد  ده ها  صاحب  که  برود 
هستند  کالنشهرها  سایر  و  تهران  در 
برخی  در  را  خانه  قیمت  می توانند  و 

محالت تعیین کنند.
راه  وزیر  اسالمی  محمد  گفته  به 
و  امالك  سامانه  اکنون  شهرسازی،  و 
محتکرین  اطالعاتی  بانک  که  اسکان 
مسکن است فعال شده و سازمان امور 
مالیاتی می تواند قبض های مالیاتی را 

در همین تابستان صادر کند.
مجلس  نمایندگان  حال  این  با 
را  طرحی  همزمان  اسالمی  شورای 
که  دارند  بررسی  در دست  پارلمان  در 
هدفش اجرای سختگیرانه تر این قانون 
است تا قیمت خانه در تابستان امسال 
با عرضه واحدهای مسکونی که سال ها 

خالی بوده است، کاهش پیدا کند.
وزیر راه و شهرسازی هفته پیش 
میتواند  مجلس  مصوبه  که  کرد  اعالم 
حامی طرحی باشد که دولت در دست 
در  طرح  این  حال  این  با  دارد،  اجرا 

مجلس موافقان و مخالفانی دارد.

تا   ۱۳7۵ سال  از  آمار  اساس  بر 
۱۳۹۵ تعداد مستاجران از ۱۵ درصد به 
بیش از ۳۰ درصد رسیده است و اکنون 
۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود 
معتقد  اسالمی  شورای  مجلس  دارد. 
است که قانون قبلی مصوب سال ۹۴ 
به هدف خود نرسیده و میزان خانه های 
دنیا  استاندارد  برابر  دو  ایران  در  خالی 
است و طرح فعلی مجلس با بهره گیری 
شده  تهیه  موفق  کشورهای  تجربه  از 

است.
خانه  یک  قبلی  قوانین  براساس 
تنها  یکسال  در  تومانی  میلیارد  یک 
باید  تومان  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  یک 
مالیات پرداخت کند که  رقمی بازدارنده 
برای  انگیزه ای  و  نمی شود  محسوب 
عرضه به بازار در افراد ایجاد نمی کند، اما 
در طرح فعلی رقم مالیات تقریبا ۲۰ برابر 
بازدارنده  عاملی  می تواند  و  است  شده 
مخاطب  باشد.   مسکن  احتکار  برای 
این قانون نیز فقط محتکران هستند و 

با سازنده های مسکن نیز سخت گیری 
نخواهد شد.

داخل  بایر  اراضی  به  توجه  لزوم 
شهرها برای ساخت مسکن

محمود محمودزاده معاون وزیر راه 
و شهرسازی، در خصوص نقش مجلس 
برای کمک به اجرای بهتر مصوبه اخذ 
مالیات از خانه های خالی گفت: مجلسی 
 ۹۴ سال  قانون  روی  ای  اصالحیه  ها 
انتظار دولت را برای  اند که اگر  آورده 
اجرای سختگیرانه تر این قانون برآورده 

کند، امید آور است.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد 
طرح مجلس تکمیل قوانین قبلی است، 
طرح  در  که  می دهیم  پیشنهاد  گفت: 
فعلی استفاده از اراضی بایر داخل شهرها 

با کاربری مسکونی گنجانده شود.
که  در صورتی  محمودزاده گفت: 
که  شهرها  داخل  در  بایر  های  زمین 
شود  می  مربوط  سازمان ها  به  اکنون 
توسعه  به  مجبور  دولت  نشود،  آزاد 

شهرها است که هزینه زیادی را برای 
کشور و مردم دارد.

و  ه  ا ر یر  وز ون  معا گفته  به 
کاربری  با  خالی  اراضی  شهرسازی، 
مسکونی باید آزاد شود و این بند می تواند 

در طرح فعلی مجلس گنجانده شود.
برای  به همکاری سازمان ها  وی 
تکمیل اطالعات سامانه امالك و اسکان 
اشاره کرد و ادامه داد: سامانه امالك و 
اسکان یک بانک اطالعاتی است که در 
صورت درج اطالعات شفاف و کافی در 
آن می توانیم برای حوزه مسکن برنامه 
ریزی کنیم. توقع داریم مصوبه مجلس 
تکمیل  برای  دستگاه ها  همکاری  بر 

اطالعات این سامانه موثر باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت 
طرفی  از  داد:  ادامه  شهرسازی  و  راه 
بهتر است نمایندگان مجلس به تشویق 
مالکان محتکر روی آورند تا عرضه خانه 
های خالی به بازار مسکن سرعت گیرد.

هدف  که  داد  خبر  همچنین  وی 
عرضه  قانون،  این  اجرای  از  دولت 
خانه های  از  واحد مسکونی  نوع  همه 
۵۰ متری خالی تا خانه های لوکس و 
الکچری است و گفت: هر واحدی که 
مورد  باید  است  شده  ساخته  کشور  در 

استفاده قرار گیرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه گفت:در مرحله نخست اجرای این 
درصد   ۵۰ تا   ۳۰ داریم  توقع  طرح 
واحدهای خالی وارد چرخه عرضه شود 
که می تواند تاثیر ملموسی در بازگشت 

توازن به بازار مسکن داشته باشد.

در مجمع عمومی فوق العاده تصویب شد؛
سرمايه بانک گردشگری 2.5 برابر شد

با  گردشگری  بانک  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
حضور بیش از ۵7 درصد سهامداران در محل سالن اجتماعات 

بانک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در این جلسه 
که به صورت زنده )آنالین( برگزار شد، با موافقت سهامداران، 
افزایش سرمایه بانک از شش هزار میلیارد ریال به ۱۵ هزار 

میلیارد ریال از محل آورده نقدی به تصویب رسید.
هیات  عملکرد  گزارش  ارائه  با  جلسه،  این  در  گردشگری  بانک  مدیرعامل 
مدیره گفت: هدف از برنامه استراتژیک بانک که تدوین، ابالغ و به اجرا گذاشته 
شد،   پاسداری از دارایی ها، افزایش بهره وری، بهبود فرایندها، ارتقاء کیفی خدمات، 
ایجاد محصوالت جدید بود که همه در سرلوحه فعالیت ها بود تا این بانک در نظام 

پولی و بانکی در یک جایگاه ویژه قرار گیرد.
مرتضی خامی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده، همه نشانگر حرکت های 
بانک موفق  برنامه های  با اجرای  افزود: در سال ۹8  بانک بوده است،  مثبت در 
شدیم در کیفی سازی عملیات بانکی اقدامات موثری انجام بدهیم که از جمله آنها 

می توان  به کاهش قیمت تمام شده پول اشاره کرد.
وی ادامه داد: ما در تمام مراحل کار، امانتدار سهامداران بانک بوده و در حفظ 
و حراست از این امانت گرانبها از هیچ تالش و کوششی دریغ نکردیم که بار خطیر 

این مسئولیت در سایه تالش و تعهد کارکنان بانک در صف و ستاد بود.
خامی با بیان اینکه در چشم انداز بانک گردشگری، دستیابی به یکی از ۵ برند 
بانکی از دید مشتریان تعریف شده، تصریح کرد: در نظرسنجی های انجام شده بانک 
محبوب من، بانک گردشگری رتبه دوم را از دید مشتریان نظام بانکی کسب کرد 

که نشان می دهد این بانک مسیر درستی را انتخاب کرده است.
وی گفت: همچنین درنظر داریم در حوزه بانکداری دیجیتال جزء یکی از پنج 
بانک برتر در بین بانک های خصوصی کشور باشیم که در این زمینه اتفاقات خوبی 
رقم خورده است. بانک گردشگری ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد و اگر بخواهد 

با رقبا رقابت کند، حتما باید در بستر بانکداری دیجیتال گام بردارد.
این گزارش حاکیست: جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک گردشگری با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد و عالوه بر حضور بیش از ۵7 درصد 
سهامداران، سایر صاحبان سهام به صورت زنده )آنالین( در جریان موارد مطرح شده 

در جلسه مجمع قرار گرفتند.

امکانات متنوع بانکی همراه بانک موسسه اعتباری ملل 
 در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و تسهیل 
در ارایه خدمات بانکی به کلیه کاربران، خدمات بانکی متنوع 

در همراه بانک ملل ارایه می گردد 
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل با نصب 
کامل  امنیت  با  توانند  می  مشتریان  کلیه  ملل  بانک  همراه 

کلیه نیازمندیهای بانکی خود را با حداقل زمان انجام دهند.
 خدماتی که با همراه بانک ملل می توان از آن بهره برد بدین شرح می باشد:

انتقال وجه بین بانکی کارت به کارت، ساتنا، پایا 
مدیریت پرداخت حساب به حساب 

مدیریت کارتها
مدیریت رمز دوم پویا

پرداخت قبوض
صورتحساب بر اساس حساب و کارت

 مشتریان محترم می توانند برای فعال سازی و استفاده از خدمات همراه بانک 
ضمن مراجعه به یکی از شعب موسسه اعتباری ملل در سراسر کشور و تکمیل فرم 

درخواست فعالسازی خدمات همراه بانک را انجام نمایند.
گفتنی است موسسه اعتباری ملل با ارایه سامانه همراه بانک خود با توجه به 
گستردگی شبکه تلفن همراه و افزایش روز افزون کاربران تلفن هوشمند، زمینه را 

برای عملیات بانکی غیر حضوری فراهم نموده است.
 از مشتریان محترم تقاضا داریم برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا کلیه 

خدمات بانکی خود را با همرا ه بانک ملل انجام دهند.

افزايش سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک توسعه صادرات 
ايران

به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و استفاده 
گسترده تر مشتریان از سامانه های الکترونیکی بانک، سقف 
ایران  توسعه صادرات  بانک  در  کارت  به  کارت  وجه  انتقال 

افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
جمهوری  مرکزی  بانک  موافقت  و  شده  انجام  تمهیدات  با 

اسالمی ایران، سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک توسعه صادرات ایران به 
مبلغ شصت میلیون ریال افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، به منظور رفاه حال مشتریان و پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا در مراجعه مشتریان به شعب بانک، به درخواست بانک توسعه صادرات ایران 
و موافقت بانک مرکزی، افزایش مبلغ کارت به کارت از مبلغ سی میلیون ریال به 

شصت میلیون ریال تصویب و اجرایی شد.
telegram اشتراك گذاری در +google اشتراك گذاری در

تشريح اقدامات در خصوص مبارزه با ويروس کرونا
اختصاص ۱6هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای کسب 
/ پرداخت ۲هزار و ۵7 میلیارد ریال  و کارهای آسیب دیده 

تسهیالت به واحدهای تولیدکننده مواد ضدعفونی
 مدیرعامل بانک سپه به تشریح اقدامات موثر بانک سپه  
با محوریت بخش اعتباری در خصوص حمایت از اشخاص 

و واحدهای آسیب دیده  ناشی از ویروس کرونا پرداخت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، محمد کاظم چقازردی از جمله این 
اقدامات را اعطای تسهیالت قرض الحسنه ده میلیون ریالی به یارانه بگیران مشمول 
عنوان کرد و گفت: بانک سپه به منظور افزایش قدرت خرید و نقدینگی متقاضیان کم 
درآمد و یارانه بگیر، نسبت به واریز چهار مرحله وام قرض الحسنه ده میلیون ریالی 
به حساب یارانه بگیران آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا مطابق فهرست اعالمی 
از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به تعداد یک میلیون و ۴7۹هزار و۴۵6 نفر 

در مجموع به مبلغ ۱۴ هزار و 7۹۴ میلیارد و ۵6۰ میلیون ریال اقدام کرده است.
مدیرعامل بانک سپه در خصوص امهال سه ماهه وام های  قرض الحسنه 
گفت:  با توجه به عدم امکان فعالیت های اقتصادی و به تبع آن عدم کسب درآمد 
مطلوب در بازه زمانی شیوع بیماری،  کلیه اقساط دریافتی از حساب پشتیبان تسهیالت 
قرض الحسنه بابت اسفند ماه ۹8 تا اردیبهشت ۹۹ به حساب مشتریان برگشت داده 

شده و پیامک اطالع رسانی آن نیز برای آنان ارسال شد.
چقازردی افزود: در این رابطه و پس از ابالغ رسته های فعالیت مشمولین 
استحقاق  برای  الزم  بررسی  ج.ا.ا  مرکزی  بانک  سوی  از  مرحله  چند  در  امهال 
سنجی متقاضیان صورت گرفت و اقدامات اجرایی در خصوص امهال سه ماه تعداد 
قابل توجهی از تسهیالت اعطایی به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از ویروس 

کرونا انجام شد.

* اختصاص مبلغ ۱6هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای کسب و کارهای 
آسیب دیده از ویروس کرونا 

رئیس هیأت مدیره بانک سپه در مورد تخصیص اعتبار برای تسهیالت به کسب 
و کارهای آسیب دیده ناشی از کرونا گفت: بانک سپه مبلغ ۱6هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال 
)۱۵هزار میلیارد ریال بانک سپه و یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بانک حکمت ایرانیان 
سابق( اعتبار برای اعطای تسهیالت به بخش ها و کسب و کارهایی آسیب دیده 
از ویروس کرونا مشروط به معرفی از طریق سامانه کارا )سامانه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی( اختصاص داده است و تاکنون ۱۵هزار و ۵۳۲ درخواست به میزان 
۲86۵ میلیارد ریال به این بانک معرفی که تعداد ۱۲هزار و 7۳۵ مورد از درخواستهای 

واصله واحدها معرفی و در دست بررسی برای اعطای تسهیالت قرار دارد.

*پرداخت ۲هزار و ۵7میلیارد ریال تسهیالت به واحدهای تولیدکننده مواد 
ضدعفونی کننده

وی در خصوص اعطای تسهیالت به شرکت های فعال در زمینه تولید مواد 
بهداشتی وضد عفونی کننده گفت: بانک سپه به منظور تقویت بنیه مالی شرکت 
های تولیدی فعال در زمینه تولید مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده و تسریع درتامین 
کاال و محصوالت مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا، تا تاریخ ۲۳ تیر امسال 
مبلغ ۲هزار و 7۴۹ میلیون ریال تسهیالت به واحدهای تولیدی اختصاص داده است.

نماینده مجلس:
عملکرد وزارت نفت در شرايط تحريم ستودنی است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: در شرایطی که کشور 
نفت  وزارت  عملکرد  روبه روست،  کرونا  ویروس  و  تحریم  قبیل  از  با مشکالتی 

ستودنی است.
حسین حسین زاده با بیان اینکه هم اکنون نوك پیکان تحریم های آمریکا 
دنبال توقف  به  ایران است، گفت: در گام نخست دشمن  نفت  به سمت صنعت 
صادرات نفت و در گام دوم به دنبال ممانعت از ورود پول حاصل از فروش نفت 

بوده، اما در اهداف خود توفیقی نداشته است.
وی افزود: در چنین شرایطی وزارت نفت طرح های توسعه ای خود را ادامه 
می دهد که ستودنی است، البته شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت نیز یکی 
از مشکالت و چالش هایی است که همه کشورهای نفت خیز با آن روبه رو هستند، 

اما به هر حال توسعه این صنعت در کشور هیچ گاه متوقف نشده است.
تصریح  مجلس  انرژی  کمیسیون  نفتی  فرآورده های  و  نفت  کمیته  رئیس 
کرد: اگرچه تحریم، آسیب های اقتصادی بسیاری به کشور رسانده، اما با استفاده 
از ظرفیت و توانمندی جوانان در بخش های مختلف از جمله صنعت نفت و گاز 

می توانیم از این دوران نیز عبور کنیم.
وی با تأکید بر اینکه هیچ گاه و در هیچ مقطعی فشارهای خارجی بر وزارت 
نفت و دیگر ارکان اقتصادی این گونه نبوده است، تصریح کرد: رهبر معظم انقالب 
اسالمی در فرمایشات خود با نمایندگان مجلس یازدهم، همگان را به همدلی و 
وحدت فراخواندند و عنوان کردند که مجادالت مردم را ناراحت می کند، از این رو 

معتقدم با همدلی، کشور از این مقطع حساس عبور خواهد کرد.
اعضای  با  خوبی  همکاری  نفت  وزیر  خوشبختانه  کرد:  عنوان  حسین زاده 
کمیسیون انرژی مجلس داشته که امیدواریم این روند ادامه یابد. مجلس پرسش گر 
است و وزیران نیز پاسخگو هستند، باید بدانیم که در شرایط کنونی با توهین و 

جنجال آفرینی به جایی نمی رسیم و مشکلی نیز برطرف نمی شود.

پايش محیط  زيست پااليشگاه خانگیران با فناوری نوين پهپادی
رئیس واحد محیط زیست شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از رونمایی 

پهپاد زیست محیطی در این شرکت خبرداد.
این  در  اجاللی  ایرج  ایران،  گاز  ملی  از شرکت  جوانان  دنیای  گزارش  به 
باره گفت: با هدف پایش و حفاظت از عرصه محیط زیست و نگهداشت منابع 
طبیعی، از خدمات فناوری نوین پهپاد )پرنده هدایت پذیر از دور( در این مجتمع 

گازی استفاده می شود.
و  منابع  تخریب  زیست محیطی،  تهدیدهای  از  بسیاری  داد:  ادامه  وی 
آلودگی های ایجادشده در زمین، نتیجه فعالیت های غیرمنطبق با دستورعمل های 
محیط زیست و عدم شناسایی به موقع آنهاست، به همین جهت در راستای حفاظت 
هر چه بیشتر از محیط زیست اطراف پاالیشگاه، استفاده از فناوری های روز را با 

مشارکت  کارکنان و سازمان های مردم نهاد در دستور کار قرار داده ایم.
کرد:  تصریح  هاشمی نژاد  گاز شهید  پاالیش  زیست شرکت  محیط  رئیس 
پاالیشگاه خانگیران سرخس به عنوان نخستین شرکت در مجموعه عظیم صنعت 

گاز، اقدام به برنامه ریزی و استفاده از خدمات پهپاد کرده است.
اجاللی اظهار کرد: به دلیل نیاز مبرم این واحد به خدمات پهپاد برای کنترل 
و مدیریت آالینده های زیست محیطی، پایش و حفاظت از محیط زیست، پایش 
بارندگی،  از  غبار، شناسایی مسیل سیالب های حاصل  و  ایجاد گرد  کانون های 
پایش مراتع اطراف پاالیشگاه، شناسایی مراتع خشک شده و مستعد حریق، پایش 
در  و  سبز  فضای  مدیریت  و  بررسی  آب بندها(،  به  ارسالی  آب  )میزان  آب بندها 
نهایت کنترل جایگاه های مخصوص دپو موقت پسماندها و محوطه دفن آنها، از 

پهباد استفاده می شود.

نگرانی اوپک از تاثیر موج دوم کرونا بر سطح ذخیره سازی نفت
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( درباره اثر منفی موج دوم ویروس 

کرونا بر تاوم روند افزایش سطح ذخیره سازی های نفت اظهار نگرانی کرد.
سازمان  داخلی  تحقیقات  براساس  لندن،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، این نهاد نگران است که کاهش تاریخی تولید 
نفت اوپک سبب بازگرداندن توازن به بازار نشود و با بازگشت موج دوم ویروس کرونا 
و تضعیف دوباره تقاضا، در برطرف کردن عرضه مازاد بی سابقه شکست بخورد. 

اعالم   - پالس  اوپک  به  موسوم  ائتالف   - متحدانشان  و  روسیه  اوپک، 
نفت  تولید  تاریخی  اوت کاهش  ماه  ابتدای  از  تقاضا،  تدریجی  بهبود  کردند که 

را تسهیل می کند.
این ائتالف انتظار دارد پس از افت روزانه ۹ میلیون بشکه ای نفت امسال، 
تقاضای نفت 7 میلیون بشکه در روز بهبود یابد. اوپک قصد دارد در سال ۲۰۲۱ 

سطح تولید کنونی خود را 6 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
اما تحقیقات داخلی اوپک که به دست رویترز رسیده است نشان می دهد 
اگر موج دوم ویروس سبب عقب نشینی جدیدی در سراسر جهان شود، این اهداف 

به مخاطره می افتند.
تقاضا در سال  میلیون بشکه ای  روزانه ۱۱  چنین سناریویی سبب کاهش 
۲۰۲۰ می شود و افزایش ذخیره سازی نفت را به دنبال خواهد داشت - مسئله ای 
که برای اوپک از همه مهم تر است - ابزاری که اوپک برای سنجش اثربخشی 

توافق کاهش تولید خود استفاده می کند.
در تحقیقاتی که برای نشست روز چهارشنبه )۲۵ تیرماه( کمیته مشترك 
این  وزیران عضو  و  بود  آماده شده  غیراوپک  و  اوپک  توافق  بر  نظارت  وزارتی 
کمیته توصیه کردند که کاهش تولید این ائتالف تسهیل شود، آمده بود: باید در 
این سناریو توجه داشته باشیم که مجموع ذخیره سازی در سال ۲۰۲۰ به سطح 

بی سابقه یک میلیارد و ۲۱8 میلیون بشکه می رسد.
چنین رقمی به معنای ذخیره سازی بیش از ۱۲ روز از تولید جهانی نفت به 

دلیل تقاضای ضعیف است.
در صورت به وقوع پیوستن سناریوی »موج دوم کرونا«، ذخیره سازی جهانی 
در سه ماه سوم سقوط نخواهد کرد و تنها در سه ماه چهارم کاهش محدودی خواهد 
داشت و حدود ۱۴۹ میلیون بشکه باالتر از میانگین ذخیره سازی پنج ساله کشورهای 
صنعتی عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی )OECD( باقی خواهد ماند.

اوپک اعالم کرده است که قصد دارد ذخیره سازی ها را در حد میانگین پنج 
ساله یا کمتر از آن حفظ کند. در سناریوی کنونی، اوپک پیش بینی کرده است 
که سطح ذخیره سازی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 
)OECD( ۱۰۴ میلیون بشکه کمتر از سطح میانگین ذخیره سازی پنج ساله این 

سازمان تا پایان سال ۲۰۲۰ و پس از کاهش آن در اواخر سال، باقی بماند

قیمت نفت درجا زد
قیمت نفت اگرچه در هفته گذشته پر نوسان بود اما در مقایسه با ابتدای 

هفته تقریبا ثابت ماند و تغییری نکرد.
نفت هفته گذشته را بیش از هر چیز زیر سایه نشست اوپک و اوپک پالس 
و افزایش ذخیره سازی آمریکا پشت سر گذاشت. البته شیوع دوباره کرونا در جهان 

نیز به عنوان تضعیف کننده قیمت نفت در هفته گذشته نقش آفرینی کرد.
در این شرایط قیمت نفت حتی بیش از ۲ دالر نیز پایین آمد اما سرانجام 
با تصمیم کشورهای تولیدکننده نفت مبنی بر تسهیل در توافق کاهش تولید بر 

روی اعداد ابتدای هفته تثبیت شد.
با توجه به این عوامل، نفت برنت از ۴۳ دالر و ۲۴ سنت در روز دوشنبه به 

۴۳ دالر و ۱۴ سنت در پایان معامالت روز جمعه رسید.
سنت   ۵۹ و  دالر   ۴۰ به  سنت   ۵۵ و  ۴۰دالر  از  نیز  آمریکا  شاخص  نفت 

افزایش پیدا کرد.
به نظر می رسد قیمت نفت در اعداد فعلی ثابت مانده و افزایش بیشتر آن 
کرونا  شیوع  شرایط  میان مشخص شدن  این  در  است.  بیرونی  عاملی  نیازمند 
سال  دوم  نیمه  در  نفت  قیمت  افزایش  در  مهمی  نقش  می تواند  آن  کنترل  و 

جاری داشته باشد.

پیش بینی معاون وزارت راه؛

ورود 30 تا 50 درصد خانه های خالی به بازار مسکن
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

مفقودی
سند کمپانی سواری پژو ۲۰6 اس دی tu۵   به رنگ 
خاکستری متالیک مدل ۱۳۹6 به شماره انتظامی  ۵۵8 
 174B0015096 س۲۴ ایران ۵۱ به شماره موتور
 NAAP41FEXHJ022808 و شماره شاسی 
اعتبار  درجه  از  و  مفقود  اکرمی  بردیا  آقای  به  متعلق 

ساقط است.

تا   ۲۰۰ کمک  پرداخت 
در  کرونا  تومانی  هزار   6۰۰
بینی  پیش  که  چهارماهی 
شده بود به پایان رسیده و هنوز خبری 
پرداخت  این  ادامه  برای  تصمیم  از 
دریافت  منتظر  مشموالن  نیست؛فعال 

در تیرماه نباشند. 
از اسفندماه قرار بر این شد که به 
از  برای جبران بخشی  مدت چهار ماه 
از شیوع ویروس کرونا و  ناشی  آسیب 
هزینه های سنگین آن هر ماه مبلغی بین 
۲۰۰ تا 6۰۰ هزار تومان برای مشموالن 
واریز شود.مبلغ تعیین شده برای حدود 
سه میلیون نفر و در خانوارهایی بود که 
هیچ گونه درآمدی نداشتند و در پایان هر 

ماه به حساب یارانه آنها واریز شد. البته 
دولت با یک مرحله دیگر به بهانه ماه 
مبارك رمضان در مجموع پنج مرحله 
این  پایان  خردادماه  و  داد  انجام  واریز 

بسته حمایتی بود.
شرایط  به  توجه  با  این که  اما 

موجود و ادامه اوضاع ناشی از ویروس 
کرونا آیا همچنان پرداخت ۲۰۰ تا 6۰۰ 
ادامه پیدا می کند یا خیر،  هزار تومانی 
موضوعی است که دریافت اطالعات از 
بودجه نشان می دهد  برنامه و  سازمان 
که با توجه به این که تصمیم گیری در 

دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا در این 
رابطه صورت نگرفته، فعال برای تیرماه 
واریز این یارانه انجام نخواهد شد، اما در 
صورتی که هرگونه تصمیم گیری در این 
رابطه انجام شود سازمان برنامه و بودجه 
با تامین مالی پرداخت را انجام می دهد.

که  گفت  می توان  اساس  این  بر 
فعال خبری از پرداخت یارانه ۲۰۰ تا 6۰۰ 
هزار تومانی کرونا که در روز انتهایی هر 

ماه پرداخت شده بود، نیست.
 ۳۳۰ حدود  ماه  هر  در  معموال 
یارانه  پرداخت  هزینه  تومان  میلیارد 
پنج  که طی  بود  تومانی   6۰۰ تا   ۲۰۰
مرحله نزدیک به ۱7۰۰ میلیارد تومان 

برای آن تامین شده است.

مشموالن چشم انتظار واریز اما؛

فعال منتظر یارانه 200 تا ۶00 هزار تومانی کرونا نباشید!

تقریبا  که  سرمایه  بازار 
گذشته  هفته  روزهای  همه 
را با چراغ سبز پیش رفته بود 
هفته جاری را با چراغ قرمز آغاز کرد به 
طوری که شاخص کل بورس بیش از 

۲۹ هزار واحد کاهش یافت. 
بازار  گذشته)شنبه(  روز  معامالت 
که  رسید  پایان  به  حالی  در  سرمایه 
و  هزار   ۲۹ با  بازار  این  کل  شاخص 
7۴۵ واحد کاهش در رقم یک میلیون 
و 8۱۱ هزار واحد ایستاد. این در حالی 
است که شاخص کل با معیار هم وزن 
افزایش رقم ۴88 هزار  با 68۱۰ واحد 
و ۵ واحد را ثبت کرد.معامله گران این 
بازار یک میلیون معامله به ارزش ۱۱۵ 

هزار و ۱۵۴ میلیارد ریال انجام دادند.
در این بازار فوالد مبارکه اصفهان، 
ملی  فارس،  خلیج  پتروشیمی  صنایع 
صنایع مس ایران، پاالیش نفت تبریز، 

تامین،  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  س  
نفت  گسترش  و  تهران  نفت  پاالیش 
نمادها  سایر  به  نسبت  پارسیان  گاز  و 
بورس  روی  را  منفی  تاثیر  بیشترین 
و  تجارت  ملت،  بانک های  و  گذاشتند 
صادرات ایران، فوالد مبارکه اصفهان، 

نفت  پاالیش  ایران،  مس  صنایع  ملی 
گذاری  سرمایه   گسترش  و  بندرعباس 
این  پربیننده  نمادهای  خودرو  ایران 

بازار بودند.
در آن سوی بازار سرمایه چراغ سبز 
فرابورس روشن ماند و شاخص کل این 

بازار با ۲۹7 واحد افزایش رقم ۱8 هزار و 
8۵۳ واحد را ثبت کرد.معامله گران این 
بازار 7۲7 هزار معامله به ارزش ۵۲ هزار 

و 66 میلیارد ریال انجام دادند.
سنگ آهن گوهرزمین، پتروشیمی 
مارون، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 
سایر  به  نسبت  ساسول  آریا  پلیمر  و 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل 
گذاری  سرمایه   تندگویان،  پتروشیمی 
صبا تامین و بانک دی نسبت به سایر 
روی  را  منفی  تاثیر  بیشترین  نمادها 

فرابورس گذاشتند.
سهامی ذوب  آهن اصفهان، بانک 
پتروشیمی  سبزوار،  الر  سیمان  دی، 
استان  وعمران  توسعه  س .  تندگویان، 
صنعتی  کارخانجات  گروه  کرمان، 
ناب  تبرك و کشت و صنعت شهداب 
خراسان نمادهای پربیننده فرابورس را 

تشکیل دادند.

ورق بورس برگشت

اعالمی  آمار  جدیدترین 
توسعه  زمان  سا سوی  ز  ا
که  می دهد  نشان  تجارت 
ایران در سه ماهه ابتدایی امسال توانسته 
متحده  امارات  به  میزان صادرات خود 

عربی را افزایش دهد. 
ایران  اقتصاد  که  شرایطی  در 
آماده می شد، پس از عبور از ماه های 
با  آمریکا،  جدید  تحریم های  ابتدایی 
دوران  غیرنفتی،  صادرات  محوریت 
به  بستگی  ا و عدم  ز  ا ا  ر جدیدی 
شیوع  با  بزند،  کلید  نفت  درآمدهای 
سال  اسفند  ابتدای  از  کرونا  ویروس 
گذشته، بسیاری از این برنامه ها بر هم 
ریخت و صادرات ایران در کنار تمامی 
کاهشی  کرونا،  با  درگیر  کشورهای 

چشم گیر را تجربه کرد.
بر اساس آمارهایی که از تجارت 
جاری  سال  ابتدایی  ماهه  دو  در  ایران 
کشور  صادرات  میزان  شده،  منتشر 

بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد که 
آن مسدود شدن مرزهای  اصلی  دلیل 
مشترك از سوی کشورهای همسایه و 
منطقه و کاهش جدی تجارت جهانی 
بود. بر اساس براوردهای انجام شده از 
در  جهان  تجارت  جهانی،  بانک  سوی 
کاهش  درصد   ۳۰ حدودا   ۲۰۲۰ سال 
خواهد یافت و در این بین اقتصاد ایران 

نیز استثنا نخواهد بود.
 ، کرونا شیوع  وم  تدا وجود  با 
فعاالن  و  ایران  اقتصادی  مسئوالن 
بخش خصوصی ابراز امیدواری کردند با 
کاهش محدودیت های کرونایی، الاقل 
امکان جبران آمارها به وجود آید. محمد 
الهوتی – رییس کنفدراسیون صادرات 
ایران – در گفت و گو با ایسنا، درباره 
تصویر موجود از صادرات کشور در سال 
جاری اعالم کرد که در صورت کاهش 
مرزها،  دوباره  و گشایش  محدودیت ها 
می توان انتظار داشت که در شش ماهه 

آمارهای  به  بازگشت  امکان  نخست، 
صادراتی سال های گذشته به وجود آید 
محدودتر  کرونا،  شیوع  اگر  ادامه  در  و 
شود، می توان در شش ماهه دوم سال، 
کاهش آمارهای صادراتی در فروردین 

و اردیبهشت را جبران کرد.
و  ایران  هنوز  که  شرایطی  در 
به شدت  جهان  از کشورهای  بسیاری 
با ویروس کرونا درگیر هستند، سازمان 
توسعه تجارت اعالم کرده که صادرات 
ایران در سه ماهه ابتدایی سال جاری 
به یکی از اصلی ترین مقاصد صادراتی 
اساس  بر  است.  یافته  افزایش  کشور 
امسال،  بهار  در  سازمان  این  اعالم 
میزان صادرات ایران به امارات متحده 
عربی رشدی هشت درصدی را به ثبت 

رسانده است.
که  شرایطی  در  اساس،  این  بر 
ایران  میزان صادرات  پارسال،  بهار  در 
 ۹۰۰ مرز  در  عربی،  متحده  امارات  به 

در  عدد  این  داشت،  قرار  دالر  میلیون 
مدت مشابه سال جاری به یک میلیارد 

دالر رسیده است.
به  ایران  وزنی  صادرات  میزان 
میلیون  از دو  نیز  امارات متحده عربی 
و ۴۰۰ هزار تن به سه میلیون و ۴۰۰ 
هزار تن رسیده و به این ترتیب رشدی 

۴۰ درصدی را به ثبت رسانده است.
با ثبت این آمار به نظر می رسد در 
شرایطی که صادرات از مرزهای زمینی 
اما  یافته  کاهش  کرونا  شیوع  دلیل  به 
فعالیت در مرزهای دریایی کشور ادامه 
یافته است. با گشایش دوباره مرزهای 
عراق،  مانند  کشورهایی  با  مشترك 
کاهش  از  بخشی  می شود،  پیش بینی 
صادرات در ماه های گذشته، در تابستان 

امسال جبران شود.
پس از چین و عراق، امارات متحده 
عربی سومین شریک تجاری ایران در 

ماه های گذشته بوده است.

جدیدترین گزارش سازمان توسعه تجارت؛

رشد ۸ درصدی صادرات ایران به امارات

مسکن  حق  است  معتقد  کارگری  مسئول  مقام  یک 
شامل بخشنامه دستمزد شورای عالی کار است و معوقات 

آن باید از ابتدای سال به کارگران پرداخت شود. 
علی اصالنی، با اشاره به ارسال مصوبه افزایش حق 
جزو  گفت: حق مسکن  وزیران  هیات  به  کارگران  مسکن 
که  نبوده  سالی  هیچ  و  رود  می  شمار  به  کارگران  دیون 
امیدواریم مصوبه حق  لذا  باشد  پرداخت نشده  معوقات آن 
مسکن که شامل بخشنامه دستمزد شورای عالی کار است  
زودتر تصویب و معوقات آن از ابتدای امسال به طور کامل 

به کارگران پرداخت شود.
مصوبه  تر  تصویب هرچه سریع  بر  تاکید  با  اصالنی 
افزایش حق مسکن گفت: متاسفانه به دلیل تاخیر در تصویب 

حق مسکن، بعضا شایعاتی مبنی بر از دستور خارج کردن 
مصوبه را می شنویم و گله مندیم که در جلسه هفدهم خرداد 
شورای عالی کار، تنها مبلغ کمک هزینه مسکن به تصویب 
رسید و زمان و تاریخ اجرای مصوبه مورد توجه قرار نگرفت.

اقتصادی حاضر، وضع  به گفته اصالنی،  در شرایط 
معیشت کارگران چندان مساعد نیست و بیگانگان روی برنامه 
های اقتصادی کار می کنند و در تالشند از راههای مختلف 
ضربه بزنند و جامعه را تحریک کنند؛ لذا در این شرایط از 
دولتمردان می خواهیم که از کارگران که به سختی زندگی 

می گذرانند در برابر فشارها حمایت کنند.
این مقام مسئول کارگری در پایان با ابراز خرسندی 
از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: 

دولت و وزارت کار گام بزرگی در جهت همسان سازی حقوق 
بازنشستگان برداشتند و مبلغ مورد نیاز را برای اجرای آن 
اختصاص دادند. احکام این افزایش از اول مرداد ماه صادر و 
اجرا می شود و با همسان سازی حقوق ها، معیشت مستمری 

بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی تقویت خواهد شد.
مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران 
که هفدهم خرداد ماه به تصویب اعضای شورای عالی کار 
رسیده بود علیرغم ارسال به هیات وزیران تاکنون به تصویب 
نرسیده و بخشی از دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران تحت عنوان 
کمک هزینه مسکن، پرداخت نشده است. در حال حاضر مبلغ 
حق مسکن کارگری ۱۰۰ هزار تومان است که در صورت 

تصویب ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد.

پرداخت معوقات حق مسکن کارگران از ابتدای سال
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شهرســتان  گــروه 
ــرزاده ــمیه باق ــهد س مش

کمیســیون  رئیــس 
اجتماعــی شــورای  و  فرهنگــی 
وجــه  گفــت:  مشــهد  شــهر 
ــوزه  ــب وکارهای ح ــادی  کس اقتص
فرهنگــی و هنــری بســیار کمرنگ 
بــوده و لــذا شــورای شــهر مشــهد 
ســعی کــرد بــا تصمیماتــی چــون 
معافیــت کتابفروشــی ها از پرداخــت 
عــوارض تجــاری موقــت و ایجــاد 
ــب وکارهای  ــت  کس ــکان فعالی ام
کاربری هــای  در  شــده  یــاد 
ــی  ــان و حام ــاری یاری رس غیرتج

ــد. ــا باش آنه
ــریح  ــی در تش ــان اصول احس
تصمیمــات حمایتــی اخیــر شــورای 
ــب وکارهای  ــهد از کس ــهر مش ش
و  هنــری  و  فرهنگــی  حــوزه 
همچنیــن اشــاره بــه معافیــت 
کتابفروشــی ها از پرداخــت عوارض 
تجــاری موقــت، اظهارکــرد: وجه و 
بعــد فرهنگــی ایــن واحدهــای 
تجــاری بــه مراتــب پررنگ تــر 
از بعــد اقتصــادی آنهاســت و از 
ســوی دیگــر، در شــرایط نامناســب 
ــاب، کاهــش  ــازار کت ــر ب ــم ب حاک
افــراد  کتابفروشــی ها،  تعــداد 
ــن  ــاب، ای ــراژ کت ــوان و تی کتابخ

تصمیــم می توانــد مبنــا و پایــه 
ــهر  ــی ش ــب وکارهای فرهنگ کس
را تقویــت کنــد.وی  با بیــان اینکه 
پیشــنهاد معافیت کتابفروشــی ها از 
پرداخــت عــوارض تجــاری موقت 
در کمیتــه بهره بــرداری موقــت 
مطــرح شــد و بــا موافقــت اعضای 
کــه  کتابفروشــی هایی  کمیتــه، 
ــاب هســتند،  ــا فروشــنده کت صرف
در زمــره مشــاغل معــاف و بــا 
گرفتنــد،  قــرار  ضریــب صفــر 
گفــت: کتابفروشــی های بــا قدمت 
شــهر، اغلــب مالــک واحــد تجاری 
ــم  ــاری دائ ــوز تج ــتند و مج هس
ــم بیشــتر  ــن تصمی ــد؛ ای ــز دارن نی
ــان و  ــت از جوان ــدف حمای ــا ه ب
واحدهــای نوپــای فعــال در عرصه 

ــت. ــی  اس کتابفروش

ــی  ــیون فرهنگ ــس کمیس رئی
و اجتماعــی شــورای شــهر مشــهد 
در ادامــه افــزود: امیدواریــم بــا 
ایــن تصمیــم، شــرایط کار و ایجــاد 
واحدهــای تجــاری کتابفروشــی 

ســهل تر و راحت تــر شــود.
ــه  ــرد: البت ــان ک وی خاطرنش
متغیرهــای مختلفــی در ایــن زمینه 
ــت  ــی مدیری تاثیرگــذار هســتند ول
ــه  ــرده ب شــهری مشــهد ســعی ک
وســع،  حــد  در  و  خــود  ســهم 
ــارات، یاری رســان  بضاعــت و اختی
حوزه فرهنگ شــهر مشــهد باشــد..

اصولــی در ادامــه به پیشــنهاد اخیر 
مطــرح شــده در جلســه علنــی در 
ــنهادی  ــی پیش ــرح تفصیل ــاب ط ب
ــرد  ــاره ک ــرب اش ــوزه جنوب غ ح
کــه بــا موافقــت اعضــای شــورای 

ــزود:  ــد و اف ــراه ش ــز هم ــهر نی ش
ــوزه  ــال در ح ــب وکارهای فع کس
ــون  ــی، همچ ــی و اجتماع فرهنگ
آموزشــگاه های هنــری، موسســات 
فرهنگــی، اماکــن ورزشــی و ... که 
توســط بخــش خصوصــی اداره 
می شــوند، بــه ذاتــه بخشــی از 
رســالت و مســئولیت دســتگاه های 
فرهنگــی و اجتماعــی شــهر را بــه 
دوش می کشــند و آنگونــه کــه 
بایــد ایــن فعالیــت اقتصــادی، جنبه 
اقتصــادی نــدارد.وی تصریــح کرد: 
بــا توجــه به اینکــه براســاس قانون 
برخــی صنوف همچون پزشــکان و 
ــای  ــد در کاربری ه وکالء می توانن
غیرتجــاری فعالیت داشــته باشــند، 
ــا کســب وکارهای  پیشــنهاد شــد ت
ــز از  ــری نی ــی و هن ــوزه فرهنگ ح
ــی برخــوردار  ــت قانون ــن مصونی ای
باشــند تــا در ایــن شــرایط دشــوار، 
بســتر مناســبتر و راحت تــری بــرای 
آنهــا فراهــم آوریم.احســان اصولی 
بــا بیــان اینکــه ایــن پیشــنهاد بــه 
ــهد  ــهر مش ــورای ش ــب ش تصوی
ــم  ــت: امیدواری ــت، گف ــیده اس رس
کمیســیون مــاده ۵ اســتانداری 
ــن  ــا ای ــز ب ــوی نی ــان رض خراس
ــاهد  ــد و ش ــت کن ــنهاد موافق پیش

ــب آن باشــیم. تصوی

کتابفروشی ها از پرداخت عوارض تجاری موقت معاف شدند

 امکان فعالیت کسب وکارهای فرهنگی و هنری در کاربری  های غیرتجاری
استمرار اقدامات شرکت گاز استان سمنان 

در پیشگیری و مقابله با ويروس کرونا
شرکت   HSE امور  رئیس 
برنامه  روند  از  سمنان  استان  گاز 
ریزی ها و اقدامات صورت گرفته 
جهت مقابله با کرونا در این شرکت 

خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
؛  ن سمنا ن  ستا ا ز  گا شرکت 
این  اعالم  با  شیرپوری  ابوالفضل 
نخستین  از  داشت:  اظهار  خبر، 
هشدار  و  خطر  اعالم  روزهای 
زمینه  در  بهداشتی  مسئوالن 
استان  در  کرونا  ویروس  شیوع 
سمنان و لزوم مقابله با همه گیری 

این ویروس، اقدامات و فعالیت های پیشگیرانه مختلفی در سطح شرکت 
گاز استان برای حفاظت و ایمنی کارکنان و استمرار خدمات به مشترکان 
در سطح گاز استان و توابع به  صورت روزانه مورد پایش قرار گرفته است.

ایفای مسئولیت های اجتماعی،  با اشاره به این  که در راستای  وی 
آموزش مسائل بهداشتی، تهیه و نشر اطالعیه های مختلف در مورد پیشگیری 
و کنترل بیماری کرونا  از ابتدا در دستور کار قرار گرفته است، گفت: نصب 
ارائه  کارکنان،  به  ارسال  و  آموزشی  های  کلیپ  تهیه  آموزشی،  بنرهای 
آموزش های الزم در پرتال خبری و آموزش نکات بهداشتی به نیروهای 
خدمات و رانندگان از جمله اقدامات این شرکت جهت پیشگیری و مقابله 

با ویروس کرونا در شرکت گاز استان سمنان است.
شیرپوری با اشاره به تهیه مواد ضدعفونی کننده و قرارگیری آن در 
تمامی ساختمان های اداری و ستادی و دسترسی مداوم کارکنان و عموم 
مراجعه کنندگان به مواد ضدعفونی کننده در سطح شرکت و ادارات شهرهای 
تحت پوشش، اظهار داشت: تهیه و توزیع مستمر ماسک، دستکش و مایع 
و  پایش  تب سنج،  دستگاه  تهیه  شرکت،  کارکنان  برای  ضدعفونی کننده 
اندازه گیری تب کارکنان و مراجعه کنندگان در هنگام ورود به شرکت، درج 
مطالب آموزشی در خصوص کرونا ویروس در پایگاه خبری و اطالع رسانی 
شرکت توسط واحدهای HSE و روابط عمومی، بخشی از اقدامات انجام 

شده در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح شرکت است.
رئیس امور HSE شرکت گاز استان سمنان با بیان این که در راستای 
تحقق سالمت کارکنان و مراجعه کنندگان، ایجاد محدودیت در تردد افراد 
متفرقه به شرکت و کنترل و جلوگیری از ورود افراد مشکوك به کرونا از 
طریق تب سنجی انجام می گیرد، گفت: بر اساس پروتکل های بهداشتی، 
سالمتی تمامی کارکنان، مشترکان و پیمانکاران حین ورود به شرکت از 
طریق دستگاه تب سنج بررسی می شود و در حال حاضر کلیه افراد برای 
تردد در شرکت ملزم به داشتن ماسک می باشند و تمامی جلسات اداری 

ضروری نیز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی مناسب تشکیل می شود.
شیرپوری تصریح کرد: همچنین اقدامات بهداشتی از جمله ضدعفونی 
و گندزدایی روزانه کلیه اماکن و فضاهای عمومی ساختمان ها و اتاق ها، 
تهیه و در اختیار قراردادن ماسک و مواد ضدعفونی کننده کارکنان به صورت 
دوره ای، تامین تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز واحدها، تعطیلی سالن 
غذاخوری و سایر تجمعات، لغو همه نشست ها، همایش ها و کالس های 
آموزشی حضوری و پیگیری تمامی مصوبات صورت جلسه پیشگیری از بروز 
و شیوع ویروس کرونا از عمده فعالیت هایی است که با رویکرد پیشگیرانه 

در شرکت گاز استان سمنان اجرا شده است.
عملکرد  از  پایان  در  سمنان  استان  گاز  شرکت   HSE امور  رئیس 
در  سمنان  استان  گاز  شرکت  کارکنان  تمامی  ارزنده  و  مؤثر  اقدامات  و 
تابعه  ادارات  تمامی  و  شرکت  سطح  در  بیماری  این  شیوع  از  پیشگیری 

تشکر و قدردانی کرد.

رعايت الگوهای مصرف در هفته گرم پیش رو ضروری است
 تاکید بر  فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی در ايالم

بر  بنا  گفت:  ایالم  استان  برق  رضایتی سخنگوی صنعت  غالمرضا 
اعالم سازمان هواشناسی دمای هوا در هفته پیش رو باال خواهد رفت و به 
تبع آن با افزایش مصرف وسایل سرمایشی درنتیجه برق روبرو خواهیم شد.

وی  افزود: در شرایط کنونی بازه زمانی ساعت ۱۳ تا ۱7 به عنوان 
ساعات طالیی مدیریت مصرف است بنابراین رعایت الگوهای مصرف در 
بازه زمانی مذکور می تواند پایداری شبکه های توزیع و برق رسانی مطمعن 

جهت رفاه عمومی را تضمین کند.
سخنگوی صنعت برق استان خاطر نشان کرد: در این ساعات کولرهای 
گازی را روی دمای ۲۴ که همان دمای سالمت و اسایش است قرار دهند، 
از استفاده از  المقدور  دور کولرهای ابی را روی کند تنظیم کرده و حتی 
چرخ گوشت، جاروبرقی، لباس شویی، ظرف شویی و … در این ساعات 

اجتناب کنند.
وی بیان کرد: در زمان اوج مصرف ، احتمال نوسانات برق و در نتیجه 
اوج  زمان  االمکان در  ، حتی  بیشتر است  برقی شما  آسیب دیدن وسیله 

مصرف ، از وسایل برقی پر مصرف استفاده نشودـ
وی با تاکید بر  فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی عنوان کرد: در 
صورت عدم  اهتمام به شاخص های مصرف بهینه احتمال بروز خاموشی 

وجود دارد.
 

امام جمعه دامغان:
با مصرف بهینه برق می توان از فصل گرما به سالمت عبور 

نمايیم
ــه  ــام جمع ــا ام ــدار ب ــان در دی ــتان دامغ ــرق شهرس ــع ب مدیرتوزی
دامغــان، رونــد مصــرف بــرق و نحــوه همــکاری مشــترکان بــرای گــذر 

ــه کــرد. ــار تابســتانی را ارائ ــک ب ــق از پی موف
ســیدمحمد حســین ترابــی ضمــن تقدیــر از مشــارکت مــردم شــریف 
و بصیــر ایــن شهرســتان در برنامــه هــای مدیریــت مصــرف و راه انــدازی 
و فعالیــت پویــش اجتماعــی هــر اشــتراك بــرق، یــک نیــروگاه مجــازی 
گفــت: اســتفاده از ظرفیــت تریبــون مقــدس نمــاز جمعــه و ارائــه نــکات 
ــذاری  ــه، اثرگ ــه جمع ــط ائم ــرق توس ــه ب ــرف بهین ــون مص الزم پیرام

شایســته ای بــرای نمازگــزاران و مخاطبیــن در بــردارد.
ــا  ــل گرم ــت: فص ــان داش ــدار بی ــن دی ــان در ای ــه دامغ ــام جمع ام
ــه نحــو  ــرق، ب ــح از ب ــی و اســتفاده صحی ــه جوی ــا صرف ــوان ب را مــی ت

ــم. ــپری نمایی ــته ای س شایس
ــایش  ــت: آس ــینیان اظهارداش ــد حس ــید محم ــالم س ــت االس حج
خانــواده هــا در فصــل تابســتان بــا مصــرف بهینــه بــرق تضمیــن مــی 
ــرژی اهتمــام  شــود و هرچــه در بهــره منــدی مناســب از ایــن منبــع ان
نماییــم، در حفــظ و صیانــت از ایــن نعمــت الهــی و ثــروت ملــی و انتقــال 

آن بــه نســل بعــدی تــالش بــه عمــل خواهــد آمــد.
وی تصریــح کــرد: مبلغــی کــه از محــل صرفــه جویــی در مصــرف 
بــرق حاصــل مــی شــود را مــی تــوان صــرف خریــد کتــاب نمــوده و یــا 

در فعالیــت هــای ورزشــی ســرمایه گــذاری کــرد.

فوالد خراسان با کسب بیشترين امتیاز، واحد نمونه استان 
شد

شرکت مجتمع فوالد خراسان با کسب بیشترین امتیاز بر اساس عملکرد 
سال ۱۳۹8 به عنوان واحد نمونه استانی منتخب شد

در ارزیابی تخصصی انتخاب واحدهای نمونه خراسان رضوی، مجتمع 
فوالد خراسان با کسب بیشترین امتیاز در میان واحد های »صنایع معدنی« 

به عنوان واحد نمونه استان برگزیده شد
غالمرضا نازپرور، رئیس »خانه معدن« استان خراسان رضوی با بیان 
این که »بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، مجتمع فوالد خراسان در 
خرداد ماه ۱۳۹۹، به عنوان واحد نمونه استانی برگزیده شده« افزود: این 
شرکت برای اخذ عنوان »واحد نمونه کشوری« به وزارت »صنعت، معدن 

و تجارت« معرفی شده

۶50 فارغ التحصیل ايالمی 
در طرح کارورزی پذيرش می شوند

مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی ایـالم گفت: سـهم اسـتان از 
پذیـرش فـارغ التحصیـالن دانشـگاهی در طـرح کارورزی 6۵۰ نفر اسـت.

 “شـکراله شـیرخانی” اظهار داشـت: به منظور افزایش اشـتغال دانش 
آموختـگان دانشـگاهی از طریـق انتقـال مهـارت و تجربـه در محیط کار و 
ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسـب و کار در دانش آموختگان، طرح کارورزی 

فارغ التحصیالن دانشـگاهی در اسـتان اجرا می شـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه جـذب کارورز توسـط کارفرمـا پس از سـه ماه 
مشـمول طـرح بخشـودگی ۲۳ درصـد می شـود، افـزود: در صـورت جذب 
کارورز در ایـن مـدت اداره تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تا ۲ سـال ۲۳ درصد 

سـهم کارفرمـا را بـه تامیـن اجتماعی پرداخـت می کند.
شـیرخانی تصریـح کرد: اکنون که این دوره به سـه مـاه کاهش یافته 
اسـت، ۲۰ درصد سـهم کارفرما توسـط تعاون، کار ور فاه اجتماعی پرداخت 

می شـود و کارفرما نیز از پرداخت سـه درصد بیمه بیکاری معاف اسـت.
وی افـزود: مقطـع کاردانـی قبـال جـزو طیـف کارورزی بـود امـا 
اکنـون بـا اصالحیـه جدیـد ایـن طـرح از لیسـانس بـا پرداختـی پنـج 
میلیـون ریـال، فـوق لیسـانس 6 میلیـون ریـال و دکتـری هفـت میلیون 

ریـال آغـاز مـی شـود.
شـیرخانی کارفرمایـان و واحدهـای متقاضـی جـذب کارورز را یکی 
دیگـر از مخاطبـان اجـرای طـرح کاروزی معرفـی کـرد و افزود: سـامانه 
و  کارورزان  بـرای   karvarzi.mcls.gov.ir نشـانی  بـه  نـام  ثبـت 
واحدهـای پذیرنـده کارورزان فعـال اسـت و می تواننـد آمادگـی خود را از 

ایـن طریـق اعـالم کنند.
مدیـرکل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان ایـالم گفت: دولت تدبیر 
و امیـد، مشـوق هـای ویژه ای بـرای اشـتغال دانش آموختگان دانشـگاهی 
ایـالم ایجـاد کـرده کـه طـرح کارورزی، مشـوق هـای بیمـه کارفرمایی و 

یارانـه دسـتمزد از جملـه سیاسـت های بازار کار اسـت.
بـه گفتـه شـیرخانی، ایـن طرح هـا با هـدف افزایش قابلیـت جذب و 
اشـتغال دانـش آموختگان از طریـق انتقال مهارت و تجربـه در محیط کار، 
کاهـش هزینـه های بکارگیری نیروی جدید برای کارفرما و ارتقای سـطح 

سـرمایه کارگاه هـای فعـال بخش خصوصی اجرا می شـوند.

تلفیـق  کاری  گـروه  پرونده هـای  بررسـی  رکـورد 
زيربنايـی در چهارمیـن نشسـت کاری راه و شهرسـازی 

اسـتان اصفهـان شکسـته شـد.
مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان از تشکیل چهارمین نشست 
گـروه کاری تلفیـق زیربنایـی سـال ۹۹ و بررسـی ۱8۲ پرونـده مرتبـط بـا 

حـوزه کشـاورزی در این جلسـه خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسـانی اداره کل راه و شهرسـازی 
اسـتان اصفهان، این جلسـه صبح امروز در محل سـالن جلسـات این اداره 
کل، بـه ریاسـت علیرضـا قـاری قـرآن مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
اصفهـان و بـا حضـور دیگـر اعضـا برگزار شـد. کـه طـی آن  ۱8۲ پرونده  
مرتبـط بـا  طرح هـاي وابسـته کشـاورزي، ۹ مـورد از مـوارد داخـل حریـم 
شـهرهای اسـتان و ۴ مـورد از مـوارد اصـالح حریم روسـتا مطـرح و مورد 

بررسـی قـرار گرفت.   
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان در ایـن بـاره گفت: ۱۰6 
مـورد از مـوارد داخـل حریـم و 76 مـورد از مـوارد خـارج حریـم مربوط به 
طـرح هـای کشـاورزی در ایـن جلسـه مطرح شـد کـه از این میـزان ۱۴۳ 
مـورد مربـوط به اتاق کارگری، سـه مـورد تعیین کاربری کشـاورزی جهت 
سـاخت انبـار، ۲۲ مورد تاسیسـات جانبـی گلخانه، ۱۳ مـورد تعیین کاربری 
کشـاورزی جهـت احـداث دامداری و یک مورد جهت احداث محل سـاخت 

کمپوسـت بوده است.   
وی  بـا بیـان اینکـه حریم شـهر همـان محدوده اسـتحفاظی مصوب 
شـورایعالی شهرسـازي و معمـاري اسـت اذعـان داشـت:  از پرونده هـای 
بررسـی شـده موارد داخل حریم مربوط به ۳۱ شـهر اسـتان و موارد خارج 

حریـم آن مرتبـط با ۱7 شـهر اسـتان بوده اسـت.   
قاری قـرآن بـا اشـاره بـه اینکه جلسـات گـروه کاری تلفیـق زیربنایی 
بصـورت منظـم و پی درپـی در ایـن اسـتان انجـام می شـود گفـت: عمومًا 
در ایـن جلسـات مـوارد تغییـر کاربـری، اصـالح خـط بدنه، طـرح تفکیکی 
و تعریـض یـا تقلیـل عـرض گذر، طرح هـای تفصیلـی، تغییر ارتقـاع، تغییر 
تراکـم و سـطح اشـغال، تعییـن کاربـری، افزایـش یـا کاهـش محـدوده 
شـهرك ها، تدقیـق محـدوده شـهر مطـرح می شـود و مـورد بررسـی قـرار 

می گیـرد.   
گفتنـی اسـت در ادامـه ایـن جلسـه؛ مـوارد داخـل حریـم شـهرهای 
گلشـن، منظریـه، زواره، خمیني شـهر، ورنامخواسـت، فالورجـان و مبارکه 
هرکـدام ۱ مـورد، خور۲مـورد، همچنین اصالح حریم روسـتاهای؛ ویشـته، 
خوانسـار،  نطنـز،  توابـع شهرسـتانهاي  از  موسـیان، جالل آبـاد  تیدجـان، 

فالورجـان، نجف آبـاد نیزمطـرح و مـورد بررسـی قـرار گرفـت

جهش کیفی تختال فوالد هرمزگان 
بازرسـی های گـرم و سـرد تختال هـای تولیدی در سـه ماهۀ نخسـت 
سـال ۱۳۹۹ حاکـی از آن اسـت کـه رونـد روبه رشـد کیفـی تولیـد در ایـن 
شـرکت بـه میـزان بی سـابقه ای افزایـش یافتـه اسـت، تـا جایـی کـه در 
اردیبهشـت ماه ۹۹.۲۹ درصـد تختال هـا بـدون نیـاز بـه عملیـات اصالحی 

مـورد تأییـد بازرسـان کیفـی این شـرکت قـرار گرفت.
 سـید اصغـر مدنـی، معاون بهره برداری شـرکت فـوالد هرمزگان، با 
بیـان مطلـب فـوق و با اشـاره بـه نقش مؤثر و اساسـی کیفیـت محصول 
در ارتقـای بهـره وری، کاهـش هزینـه و افزایش رضایت مشـتریان گفت: 
ایـن موفقیـت بـا برنامه ریـزی و اقدامـات صورت گرفتـه در جهـت تداوم 
و ارتقـای کیفیـت تولیـدات فـوالد هرمـزگان و در سـال جهـش تولید به 

دسـت آمد.
عیـوب  شـاخص های  در  را  به دسـت آمده  کیفـی  رکوردهـای  وی 
سـرد و گـرم و همچنیـن پیـکاپ نیتـروژن عنـوان کـرد و بـا اشـاره بـه 
رونـد کاهشـی عیـوب سـاالنه گفت: بـا انجـام پروژه های بهبـود در قالب 
تیم هـای کاری، استانداردسـازی روش هـای بهره بـرداری در قالب تدوین 
و بازنگـری مسـتمر دسـتورالعمل های کاری و انجام تعمیرات پیشـگیرانه 
بـه  برنامه ریزی شـده، رکوردهـای سـاالنه کاهـش عیـوب محصـول  و 

دسـت آمده اسـت.
مدنـی در تشـریح روند دسـت یابی بـه رکوردهای کاهش عیوب سـرد 
و گرم در سـه ماهۀ اول سـال ۹۹ و مقایسـۀ آن با مدت مشـابه سال گذشته 
گفـت: بازرسـی های گـرم سـه ماهۀ اول سـال ۹۹ رسـیدن عیـوب به عدد 
بی سـابقۀ ۱.۰۱ درصـد را نشـان می دهـد؛ ایـن در حالی اسـت که وضعیت 
در مدت مشـابه سـال قبل ۱.۰8 درصد بوده اسـت. همچنین بازرسـی های 
سـرد در سـه ماهۀ اول سـال جـاری دسـت یابی بـه رکـورد بی نظیـر ۱.8۰ 
درصـد را نشـان می دهـد؛ ایـن در حالـی اسـت در مدت مشـابه سـال قبل 

وضعیـت ۲.۴۳ درصد بوده اسـت.
معـاون بهره برداری شـرکت فوالد هرمزگان در ادامه بیان داشـت: در 
اردیبهشـت ماه ۹۹ بـرای اولیـن بار در تاریـخ بهره برداری فـوالد هرمزگان 

رکـورد بازرسـی گرم با عـدد ۰.7۱ درصد به دسـت آمد.
وی تأکیـد کـرد: رونـد کاهشـی درصـد عیوب سـاالنه بیانگر رشـد و 
توسـعۀ پایدار شـرکت اسـت. ایـن جهش تولیـد کیفی در فـوالد هرمزگان 
در حالـی حاصـل شـده اسـت که موضـوع بومی سـازی کـه از اولویت های 
راهبـردی فـوالد هرمـزگان اسـت، در بخـش تجهیزات و قطعـات یدکی و 
مـواد مصرفـی و نسـوز بـا قـوت در حـال انجام اسـت و بسـیاری از کاالها 
و مـواد مصرفـی بومی سـازی شـده و برنامه ریـزی برای ادامۀ بومی سـازی 

در سـال ۹۹ نیز انجام شـده اسـت.
وی در پایـان از حمایت هـای مدیـر عامـل کـه زمینـۀ تولیـد کیفی و 
سـوق دادن سـازمان بـه سـمت افزایـش بهره وری و به دسـت آمـدن این 
رکوردهـا را فراهـم نمودنـد تشـکر کـرد و از تمامـی معاونت هـا و کلیـۀ 
کارکنـان شـرکت فـوالد هرمـزگان که بـا کاری تیمی و همدلی در مسـیر 

دسـت یابی بـه اهـداف سـازمان ایفـای نقـش می کننـد قدردانـی کرد.

رونمایي از پهپاد زیست محیطي در شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد؛

 پایش عرصه محیط زیست پاالیشگاه خانگیران با فناوري نوین پهپادي

ن  شهرســتا ه  و گــر
باقــرزاده ســمیه  مشــهد 

رئیــس محیط زیســت 
شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمي 
نــژاد از رونمایــي پهپــاد زیســت 
ایــن شــرکت خبــر  در  محیطــي 
داد و گفــت: بــا هــدف پایــش و 
حفاظــت از عرصــه محیــط زیســت و 
نگهداشــت منابــع طبیعــي، از خدمات 
فنــاوري نویــن پهپــاد )پرنــده هدایت 
ــن مجتمــع گازي  ــر از دور( در ای پذی
اســتفاده مــي شــود.ایرج اجاللــي بــا 

اعــالم ایــن خبــر افــزود: بســیاري از 
تهدیدهاي زیســت محیطــي، تخریب 
منابــع و آلودگــي هــاي ایجــاد شــده 
در زمیــن، نتیجــه فعالیــت هــاي 
ــاي  ــتورالعمل ه ــا دس ــق ب غیرمنطب
ــایي  ــدم شناس ــت و ع ــط زیس محی
بــه موقــع  آن هــا مــي باشــد.

راســتاي  در  داشــت:  اظهــار  وي 
حفاظــت هــر چــه بیشــتر از محیــط 
زیســت اطــراف پاالیشــگاه، اســتفاده 
ــارکت   ــا مش ــاي روز را ب از فناوري ه
کارکنــان و ســازمان هاي مــردم نهــاد 

ــي  ــرار داده ایم.اجالل در دســتور کار ق
تصریــح کــرد: پاالیشــگاه خانگیــران 
ســرخس به عنوان نخســتین شــرکت 
در مجموعــه عظیم صنعــت گاز اقدام 
بــه برنامــه ریــزي و اســتفاده از 

ــت. ــوده اس ــاد نم ــات پهپ خدم
یســت  ز محیــط  ئیــس  ر
ــرد:  ــان ک ــران بی ــگاه خانگی پاالیش
ــد  ــن واح ــرم ای ــاز مب ــل نی ــه دلی ب
از خدمــات پهپــاد جهــت کنتــرل 
زیســت  آالیندهــاي  مدیریــت  و 
محیطــي، پایــش و حفاظــت از محیط 

زیســت، پایــش کانــون هــاي ایجــاد 
گــرد و غبــار،  شناســایي مســیل 
ســیالب هــاي حاصــل از بارندگــي، 
ــگاه  ــراف پاالیش ــع اط ــش مرات پای
ــده و  ــک ش ــع خش ــایي مرات ، شناس
ــا  ــش آب بنده ــق،  پای ــتعد حری مس
) میــزان آب ارســالي بــه آب بندهــا(، 
ــبز  ــاي س ــت فض ــي و مدیری بررس
ــاي  ــگاه ه ــرل جای ــت کنت و در نهای
مخصــوص دپــو موقــت پســماندها و 
محوطــه دفــن آنهــا از پهباد اســتفاده 

ــردد. ــي گ م

بهــروز عســگری رییــس اتحادیه 
امــالك شهرســتان اراك در جمــع 
ــای  ــه فض ــان اینک ــا بی ــگاران ب خبرن
مجــازی بــر روی افزایــش قیمــت 
اظهــار  اســت،  تاثیرگــذار  مســکن 
داشــت: درج آگهــی در ســایت ها و 
فضــای مجــازی بــرای بــازار مســکن 
دردسرســاز شــده و افزایــش قیمــت را 

ــته اســت. ــراه داش ــه هم ب
مــالك  ا یــه  د تحا ا ییــس  ر
داشــت:   بیــان  اراك  شهرســتان 
بــه  مجــازی  فضــای  متاســفانه 
خصــوص ســایت دیــوار ســبب افزایش 
قیمــت مســکن می شــود  و ایــن فضا 
ناپســند بــه نفــع دالالن و ســودجویان 

ــت. ــکن اس ــوزه مس ح
ــه قیمــت  ــا اشــاره ب عســگری ب
مســکن  کارشناســی  غیــر  هــای 
در  گفــت:   ، مجــازی  فضــای  در 
ــرفته  ــورهای پیش ــدام از کش ــچ ک هی
ــزار  ــکن در نرم اف ــت مس ــان قیم جه
ســایت های  یــا  و  پلیکیشــن(  ا (
ــت  ــود و قیم ــن نمیش ــازی  تعیی مج
ــا و  ــه ه ــط اتحادی ــا توس ــذاری ه گ

ــد. ــی گردن ــن م ــت تعیی دول
مــالك  ا یــه  د تحا ا ییــس  ر
نشــان  اراك  خاطــر  شهرســتان 
ــال  ــون س ــز همچ ــال نی ــرد: امس ک
هــا  قیمــت  اگــر  گذشــته  هــای 
و  اینترنتــی  توســط  ســایت های 
ــوند،  ــخص ش ــازی مش ــای مج فض
شــاهد افزایــش قیمــت هــا بــازار 

بــود. خواهیــم  مســکن 
وی اصلی تریــن دالیــل افزایــش 
قیمــت مســکن در ســال هــای اخیــر 
بــه  مســکن  آگهی هــای  را  ورود 

فضــای  و  اینترنتــی  ســایت های 
ــت:  ــار داش ــت و اظه ــازی دانس مج
اگــر همــت جهــادی مســوولین و 
دســتگاه هــای نظارتــی نباشــد، نمــی 
ــن  ــی در ای ــج خوب ــم شــاهد نتای توانی
اتحادیــه  باشــیم.رییس  خصــوص 
امــالك شهرســتان اراك  گرانی ایجاد 
شــده در بــازار مســکن حبــاب دانســت 
و تصریــح کــرد: عمــوم مــردم بــرای 
خریــد خانــه عجلــه نکننــد و بــا صبــر 
اجــازه دهنــد قیمــت هــا کاهــش یابد.

ــالك  ــاور ام ــت ۱۴۵۰ مش فعالی
ــتان اراك ــال در شهرس فع

عســگری در ادامــه بــا بیــان 
ــالك دارای  ــاور ام ــه ۲۰۵۰ مش اینک
مجــوز در شــهر اراك وجــود دارد، 
گفــت: از ایــن تعــداد ۱۴۵۰ واحــد 
ــت  ــال فعالی ــال در ح ــورت فع ــه ص ب
ــروز  ــه ام ــا ب ــن ت ــتند و همچنی هس
ــه  ــوز در اتحادی ــت مج ۳۵۰ درخواس
مشــاوران امــالك شهرســتان اراك 

ــت. ــده اس ــت ش ثب
مــالك  ا یــه  د تحا ا ییــس  ر
شهرســتان اراك  گــران بــودن ارز، 
ــه خصــوص  ــازار ب تــورم موجــود در ب
در حــوزه مصالــح ســاختمانی را از 
عوامــل دیگــر افزایــش قیمت مســکن 
ــی  ــزود: گران ــت و اف ــذار دانس تاثیرگ
ــی درافزایــش قیمــت  ــر متقابل ارز تاثی
مســکن دارد و مســئوالن بایــد بــا 
پیگیــری ســبب بــه حداقــل رســاندن 

ــوند. ــت ارز ش قیم
عســگری تدویــن قوانیــن دســت 
و پاگیــر و مشــکل ســاز در ســاخت و 
ــی از  ــوان برخ ــه عن ــد مســکن ب تولی
مشــکالت موجــود در حــوزه مســکن 
ــد  ــت: بای ــار داش ــرد و اظه ــرح ک مط
ــا  ــد ت ــبب ش ــزی س ــه ری ــا برنام ب
مشــکالت ســاخت مســکن در مســیر 
کاهــش قیمــت هــا بــه حداقل برســد.

مــالك  ا یــه  د تحا ا ییــس  ر
شهرســتان اراك  افزایــش بــی رویــه 

صــدور مجــوز فعالیــت مشــاورین 
امــالك بــه افــراد غیرحرفــه ای و 
ــی را امــری نادرســت دانســت و  فصل
ــد  ــه هــر شــخصی نبای ــان کــرد: ب بی
مشــاور  صنــف  شــود،  داده  جــواز 
امــالك یــک کار تخصصــی اســت و 
حتمــا افــراد در ایــن حــوزه بایــد تجربه 

ــند. ــته باش ــی داش کاف
افــزار  نــرم  بــرداری   بهــره 
و  ســامانه قیمــت گــذاری منطقــه ای 

در نیمــه دوم ســال جــاری
مــالك  ا یــه  د تحا ا ییــس  ر
شهرســتان اراك  بــا اشــاره بــه بهــره 
بــرداری نــرم افــزار و  ســامانه قیمــت 
گــذاری منطقــه ای در نیمه دوم ســال 
ــاوران  ــه مش ــط اتحادی ــاری توس ج
ــا  امــالك شهرســتان اراك، گفــت: ب
ــدد در  ــزی و جلســات متع ــه ری برنام
ــالك  ــاوران ام ــف مش ــه صن اتحادی
شهرســتان اراك  نــرم افــزاری در 
حــال تدویــن اســت کــه قیمــت 
ــامانه  ــن س ــط ای ــا توس ــذاری ه گ
ــت  ــت دس ــا در نهای ــردد ت ــام گ انج
ســودجویان بســته شــود و عمــوم 
ــد  ــه خری ــی آســوده ب ــا خیال ــردم ب م

ــد. ــکن بپردازن مس
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــگری ب عس
ــالك  ــاوران ام ــف مش ــه صن اتحادی
شهرســتان اراك  بــا جدیــت از هــرج 
و مرج قیمــت گــذاری حــوزه مســکن 
ــه خواهــد کــرد، گفــت: شــرایط  مقابل
ــکن  ــوزه مس ــود در ح ــامان موج نابس
بــه صــالح نیســت و کنتــرل فعالیــت 
ــت  ــر قیم ــارت ب ــکن، نظ دالالن مس
ــه  ــد ب ــک بای ــداد مل ــر تع ــات ب ومالی

ــری شــود. جــد پیگی

واکنش رییس اتحادیه امالک  شهرستان اراک 
به افزایش قیمت  مسکن در سایه درج آگهی مجازی
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مدیر عامل منطقه ویژه 
بین  فرودگاه  و  قتصادی  ا
المللی پیام با اشاره به توسعه 
زیر ساخت ها با هدف خدمات رسانی 
هر چه بیشتر به واحدهای تولیدی در 
این منطقه گفت: اقدامات صورت گرفته 
هزار  یک  گذشته  سال  تا  شد  موجب 
فرصت شغلی در منطقه ویژه اقتصادی 

ایجاد شود.
منطقه  عمومی  روابط  گزارش  به 
المللی  بین  فرودگاه  و  اقتصادی  ویژه 
پیام، روز سه شنبه نادر ثناگو مطلق در 
پنجاه ونهمین جلسه کارگروه تخصصی 

شرکت  نمایندگان  از  متشکل  دولت 
فناوری  ارتباطات،  وزارت  تابعه  های 
بررسی  ادامه  باهدف  که  اطالعات  و 
پیش نویس قانون جامع خدمات پستی 
هوایی  پست  خدمات  به  مربوط  فصل 
برگزار شد افزود: سال گذشته به اندازه 
تمام دوران فعالیت های منطقه جذب 
سرمایه گذاری و واگذاری زمین داشتیم، 
به نحوی که بیش از ۱۰ هزار میلیارد 
جذب  خصوصی  بخش  سرمایه  ریال 

شده است .
خدمات  ارائه  اینکه  بیان  با  وی 
به حوزه صنعت و تولیدبه خصوص در 

برنامه های  ازجمله  بخش آی.سی.تی 
منطقه ویژه است گفت: یکی از مناطقی 
استقرار  و  فعالیت  برای  کشور  در  که 
آی.سی. حوزه  در  فعال  های  شرکت 

تی مصوب شده منطقه ویژه اقتصادی 
پیام است که به همین منظور در سال 
گذشته و امسال تالش های زیادی با 
هدف توسعه زیر ساخت ها برای استقرار 
اصلی ترین شرکت های فعال در این 

بخش در منطقه صورت گرفت.
دیگری  بخش  در  ثناگومطلق 
تغییر  درخواست  به  خود  سخنان  از 
اساسنامه شرکت پست و مخابرات پیام 

با  افزود:  و  کرد  اشاره  دولت  هیات  در 
توجه به ماهیت و ماموریتی که وزارت 
برای  اطالعات  وفناوری  ارتباطات 
از  یکی  گرفته،  نظر  در  مجموعه  این 
درخواست ها این بوده که تصویب این 

تغییرات به هیات دولت سپرده شود.
وی ادامه داد: هم اکنون تغییرات 
مجلس  در  ید  با شرکت  مه  ساسنا ا
که  شود  مصوب  اسالمی  شورای 
همین  به  و  بوده  بر  زمان  مساله  این 
این است  از درخواست ها  منظوریکی 
که این تغییرات در هیات دولت بررسی 

و مصوب شود.

يک هزار فرصت شغلی در منطقه ويژه اقتصادی پیام ايجاد شد خدمت اجتماعی دیگری از فوالد خراسان
هديـه يـک میلیاردريالـی مجتمـع فـوالد برای 

تجهیـز آمبوالنـس هـای اورژانـس
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان، با اعطای ۱میلیارد ریال کمک 
بالعوض برای تجهیز آمبوالنس های اوژانس نیشابور موافقت کرد. 
به  نیشابور  پزشکی  فوریت های  های  آمبوالنس  نیاز  به  توجه  با 
و…،  حیاتی  عالیم  مانیتور  اکسیژن،  کپسول  قبیل  از  تجهیزاتی 
کرونا،  به  مبتالیان  به  رسانی  خدمت  در  تسریع  ضرورت  ویژه  به 
»علوم  به  را  مبلغ  این  خراسان  فوالد  مدیرعامل  غفوری،  کسری 
ابتدای  از  خراسان«  فوالد  »مجتمع  کرد.  هدیه  نیشابور«  پزشکی 
شیوع بیماری کوید۱۹ در راستای رسالت اجتماعی خود، به صورت 
مستمر و در چندین مرحله به تامین نیازهای ضروری از جمله مواد 
ضدعفونی کننده، لباس های محافظ و تجهیزات حفاظت فردی برای 
کادر فداکار درمان و نیز مشارکت در پویش های »کمک معیشتی« 
به آسیب دیدگان کرونا اقدام کرده است. مدیرعامل فوالد خراسان با 
بیان این که باید با هم و در کنار یکدیگر بر این بیماری ُمهلک غلبه 
کنیم، بیان کرد: فوالد خراسان، به امید پروردگار تا پایان این مسیر 
در کنار شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان به ایفای رسالت 

اجتماعی خود ادامه خواهد داد.
 

شهردار بندرعباس مطرح کرد:
اجرای طرح محله به محله با تاکید بر ناحیه محوری

 نیازمند همراهی بیشتر شهروندان هستیم
شهردار بندرعباس گفت: یکی از اهداف مهم اجرای طرح محله 

به محله، تاکید بیشتر بر سیاست ناحیه محوری است.
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
بندرعباس، عباس امینی زاده در حاشیه اجرای طرح محله به محله، 
اظهار کرد: اجرای این طرح کاربردی به منظور رفع موضعی مشکالت 

در محالت و بلوارها صورت می گیرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم اجرای طرح محله به 
محله، تاکید بیشتر بر سیاست ناحیه محوری است، افزود: در رویکرد 
جدید این طرح، دو روز از هفته به اجرای اقدامات مورد نیازی که 
نواحی ۱۰ گانه شناسایی  از سوی شهروندان اعالم شده و توسط 

شده اند، پرداخته می شود.
طی  طرح  این  اجرای  کرد:  خاطرنشان  بندرعباس  شهردار 
حوزه  در  مشکالت شهری، خصوصا  کاهش  باعث  اخیر  سال های 

خدمات شهری شده است.
نگهداشت  در  شهروندان  همراهی  بر  تاکید  با  امینی زاده 
خدمات ارایه شده، ادامه داد: اعالم مشکالت یا تخلفات شهری 
این  به  رسیدگی  برای  روش ها  بهترین  از  یکی   ۱۳7 سامانه  به 

موارد است.
وی با اظهار اینکه اجرای طرح محله به محله کمک زیادی 
به تقویت سیاست ناحیه محوری خواهد داشت، گفت: با توجه به 
وظایفی که برای نواحی ۱۰ گانه مشخص شده، مانند رسیدگی به 
نقل، فضای سبز،  و  امور مختلف در حوزه خدمات شهری، حمل 
سد معبر و غیره طی اجرای طرح محله به محله با جدیت بیشتری 

دنبال می شود.
شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: بر این اساس، طرح محله 
به محله روزهای چهارشنبه در سطح محالت و روزهای پنجشنبه 

در بلوارها اجرا می شود.
اضافه می شود، طرح محله به محله چهارشنبه هفته جاری)۲۵ 
تیرماه( در محالت باغ منیر، چهار باغ و آزادشهر به ترتیب در مناطق 
سه، دو و یک بندرعباس و طی روز پنجشنبه) ۲6 تیرماه( بلوار امام 
خمینی در محدوده منطقه یک و دو و همچنین بلوارهای پاسداران 

و هرمز در محدوده منطقه سه اجرا شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی خبر داد:
جشنواره بین المللی شعر رضوی به میزبانی ارومیه 

برگزار می شود
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آذربایجان غربــی گفــت: 
پانزدهمیــن دوره جشــنواره بین المللــی شــعر رضــوی بــه میزبانــی 
ــار از  ــده و آث ــزار ش ــوری برگ ــورت غیرحض ــال به ص ــه امس ارومی

طریــق ایمیــل و شــبکه های اجتماعــی دریافــت خواهــد شــد.
حجــت االســالم ناصــر خدایــاری، مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
ــه  ــگار روزنام ــا خبرن ــو ب ــی، در گفت وگ ــان غرب ــالمی آذربایج اس
ــال  ــه امس ــان اینک ــا بی ــی، ب ــان در آذربایجان غرب ــای جوان دنی
پانزدهمیــن دوره جشــنواره بین المللــی شــعر رضــوی برگــزار 
ــن جشــنواره امســال به صــورت غیرحضــوری  می شــود، گفــت: ای
ــی  ــبکه های اجتماع ــل و ش ــق ایمی ــم از طری ــار ه ــزار و آث برگ

دریافــت خواهــد شــد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آذربایجان غربــی ادامــه 
ــه  ــرکت کننده  ها ب ــهروندان و ش ــالمتی ش ــه س ــرای اینک داد: ب
مخاطــره نیفتــد، امســال مراســم برگــزار نمی شــود و نتایــج داوری 

و آراء داوران از طریــق مبــادی رســمی اعــالم خواهــد شــد.
ــرات  ــس نف ــر و تندی ــوح تقدی ــا، ل ــه هدای ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــاری ک ــزود: آث ــید، اف ــد رس ــان خواه ــه دست ش ــده ب برگزی
ارزشــمند و قابــل چــاپ هســتند، اگرچــه حائــز رتبــه نشــوند ولــی 
در قالــب کتابــی بــا عنــوان »گونــش ضیافتــی« بــه چــاپ خواهــد 

ــده ارســال خواهــد شــد. ــه نفــرات برگزی رســید و ب
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آذربایجان غربــی بــا بیان 
اینکــه، ایــن جشــنواره بــه زبــان ترکــی آذری به صــورت بین المللــی 
برگــزار خواهــد شــد، گفــت: در طــول ســال های گذشــته اســتقبال 
ــان،  ــعرایی از آلم ــد و ش ــل آم ــه عم ــنواره ب ــن جش ــی از ای خوب
ــراق، آذربایجــان و نخجــوان  ــه، ع گرجســتان، ترکمنســتان، ترکی

در ایــن رویــداد ادبــی شــرکت کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه اختتامیــه ایــن جشــنواره در ســه مــاه آخــر 
ــدان  ــرد: عالقه من ــه ک ــد، اضاف ــد ش ــزار خواه ــاری برگ ــال ج س
می تواننــد بــا آثــار کیفــی و قابــل توجــه شــرکت کننــد تــا شــانس 

خودشــان بــرای کســب مقــام بــاال ببرنــد.
ــی و  ــرکت کننده داخل ــج ش ــه از پن ــان اینک ــا بی ــاری ب خدای
ســه خارجــی در ایــن جشــنواره تجلیــل خواهــد شــد، نســبت بــه 
اســتقبال اصحــاب فرهنــگ و ادب از ایــن رویــداد فرهنگــی و ادبی 
ابــراز امیــدواری کــرد و ادامــه داد: برپایــی جشــنواره هایی از ایــن 
نــوع، بهتریــن فرصــت بــرای نهادینه ســازی فرهنــگ رضــوی در 

جامعــه اســالمی اســت.

حداکثر استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود استان برای 
توسعه درمان صورت گیرد

ــم در مجلــس شــورای  ــاوه و دیل ــردم بوشــهر ،گن ــده م نماین
ــرای  ــبی ب ــات مناس ــت و امکان ــه ظرفی ــان اینک ــا بی ــالمی ب اس
توســعه درمــان اســتان فراهــم مــی باشــد اســتفاده حداکثــری از 

ــد ــتار ش ــیل را خواس ــن پتانس ای
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت درمــان تامیــن اجتماعی 
اســتان بوشــهر؛ عبدالکریــم جمیــری نماینــده مــردم بوشــهر ؛گناوه 
و دیلــم در مجلــس شــورای اســالمی در دیــدار بــا مدیــر درمــان 
تامیــن اجتماعــی بوشــهر ضمــن تبریــک هفتــه تامیــن اجتماعــی 
ــوب  ــتان را مطل ــی در اس ــن اجتماع ــی تامی ــات درمان ــه خدم ارائ
ارزیابــی کــرد و گفت:حــق مردم اســتان بوشــهر در دریافــت خدمات 
درمانــی مطلــوب بیــش از ایــن بــوده و بــا هماهنگــی دســتگاههای 

مرتبــط ایــن امــر دور از دســترس نمــی باشــد.
ــورای  ــس ش ــم در مجل ــهر؛گناوه و دیل ــردم بوش ــده م نماین
اســالمی افزود:اســتان بوشــهر ســهم بســزایی در تولیــد و اقتصــاد 
ــات و  ــن اســتان از امکان ــی داشــته و شایســته اســت مــردم ای مل

ــد شــوند. ــری بهــره من ــوب ت ــی مطل خدمــات درمان
جمیــری بــا اظهــار بــه اینکه مــردم خــارك از خدمــات درمانی 
مناســبی برخــوردار نیســتند اســتقرار یــک مرکــز درمانــی در ایــن 
جزیــره را گزینــه مناســبی بــرای تحقــق خواســته حداقلــی جامعــه 

کارگــری انجــا برشــمرد.
جمیــری توســعه خدمــات درمانــی تامیــن اجتماعــی در 
شهرســتان دیلــم را خواســتار شــد و گفت:شهرســتان دیلــم به لحاظ 
دارا بــودن امکانــات درمانــی شــرایط مناســبی نداشــته و راه انــدازی 
درمانــگاه تامیــن اجتماعــی در ایــن شهرســتان کمــک شــایانی بــه 

درمــان شهرســتان خواهــد کــرد.
دکتــر زهــرا نویــدی فــرد مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی در 
ــان اینکــه بیــش از 8۰درصــد جمعیــت اســتان  ــا بی ــدار ب ایــن دی
تحــت پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی مــی باشــند گفــت: عدالــت 
در ســطح دسترســی بــه خدمــات درمانــی از اهــداف و راهبردهــای 
کالن ســازمان تامیــن اجتماعــی مــی باشــد و مــا نیــز در اســتان به 

جــد بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف در تــالش هســتیم.
دکتــر نویــدی فــرد بــه ســهم درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان 
در ارائــه خدمــات درمانــی بــه مردم اشــاره کــرد و اظهار داشــت: در 
حــال حاضــر ۲6۰ تخــت از مجمــوع تخت های بســتری اســتان در 
اختیــار درمــان تامیــن اجتماعــی اســت کــه در ایــن شــاخص ســهم 
مدیریــت درمــان تامیــن اجتماعــی ۲۰درصــد از کل تخــت هــای 
اســتان مــی باشــد.مدیر درمــان تامیــن اجتماعــی میــزان مراجعــه 
بــه مراکــز درمانــی در ســال گذشــته را ۳میلیــون و 7۴۰هــزار نفــر 
عنــوان کــرد و گفــت: از ایــن میــزان مراجعــه بالــغ بــر ۳۳هــزار نفر 
در مراکــز تامیــن اجتماعــی از خدمــات بســتری برخــوردار شــده اند.

دکتــر نویــدی فــرد پرداخــت مطالبــات دانشــگاهی را یکــی از 
موفقیــت هــای ســازمان دانســت و گفــت: بــا تــالش هــا و اقدامات 
صــورت گرفتــه مطالبــات دانشــگاهی در ســال گذشــته پرداخــت 
شــد تــا مــردم دغدغــه ای در دریافــت خدمــت در حــوزه درمــان 

غیــر مســتقیم نداشــته باشــند..

طرح های نوين زودبازده اشتغالزايی در بقاع متبرکه ايالم 
اجرا می شود

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان ایالم گفت: با تفاهم با جهاد دانشگاهی 
بقاع متبرکه در  از ظرفیت  استفاده  با  اشتغالزایی  بازده  نوین زود  ایالم طرح های 

سطح استان اجرا می شود.
حجه االسالم مرتضی عزیزی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان ایالم  عنوان 
کرد : در سال جهش تولید اوقاف استان به دنبال سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال است.

حجت االسالم عزیزی بیان کرد: بر همین اساس با دکتر حسینی رئیس جهاد 
دانشگاهی واحد ایالم تفاهم شده است که با اجرای طرح مطالعاتی، طرح های جدید 
و نوین متناسب بقاع متبرکه و امالك موقوفه در مناطق مختلف استان شناسایی و 
مطرح شود.مدیر کل اوقاف ایالم افزود : با رویکرد جدید ، از ظرفیت بقاع متبرکه 
شاخص استان و موقوفات در راستای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده استفاده خواهد بود.

وی با بیان اینکه به زودی نیز نیروگاه خورشیدی در امامزاده سید حسن)ع( شهر 
مهران افتتاح و بهره برداری می رسد، تصریح کرد:در حال حاضر ۵۴ امامزاده و  بقعه 
متبرکه در استان ایالم وجود دارد که اکثر این بقاع متبرکه دارای سند مالکیت هستند.

 امروز بقاع متبرکه استان به عنوان قطب فرهنگی، نقش مهمی در تقویت 
بنیه دینی مردم دارند.

 

کسب رتبه برتر توسط روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم
عمومی  بط  روا ره  دا ا
ورزی  کشا د  جها زمان  سا
ه  ز حو ر  د م  یال ا ن  ستا ا
)ارتباطات مردمی( در بین روابط عمومی 
های سازمان جهاد کشاورزی کشور رتبه 

برتر را کسب نمود.
تبریک  ضمن  اقدسی  مهندس 
از پیش به این  وآرزوی موفقیت بیش 
مجموعه بیان داشت: امیدواریم با اتکال 
به خداوند منان همچنان شاهد موفقیت 
های این اداره در توسعه نظام ارتباطی 

و اطالع رسانی بخش کشاورزیباشیم.
ین  ا نیز  عمومی  بط  روا ره  دا ا
موفقیت را که حاصل همدلی، همکاری 
و عنایت ریاست محترم سازمان جناب 
آقای مهندس اقدسی و کلیه همکاران 

ارجمند می باشد را به مجموعه
همکاران سازمان و تولیدکنندگان 
و بهره برداران بخش کشاورزی تبریک 

و تهنیت عرض مینماید.

آگهی فقدان سند مالکیت پالك۱۵۲8/۴۲اصلی
نامه شماره ۵۹۰۰8 مورخ  ابراهیمی بموجب و کالت   آقای غالمحسین 
۱۳۹۹/۲/۱۳ وکیل قانونی خانم رفیعه یوسفی احدی  از وراث خانم کیفیه یوسفی 
طی درخواست وارده شماره 7۲۳۴ مورخ ۹۹/۴/۱6 منضم به دو برگ استشهاد 
محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰ ایالم رسیده مدعی است سند 
مالکیت مقدار دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه پالك ۱۵۲8/۴۲ اصلی 
واقع در ایالم به علت جابجایی گم شده است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت 
مقدار دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه پالك ۱۵۲8/۴۲ اصلی ذیل  
ثبت ۱۵۲8/۴۲ صفحه ۲۵۹ دفتر جلد ۳۳۱ بنام خانم کیفیه یوسفی صادر وتسلیم 
گردیده ، لذا مراتب در اجرای تنصره ذیل ماده۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم تا 
هر کسی که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس از 
انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام بعمل خواهد آمد. 

 صفری – رئیس اداره ثبت  و امالك شهرستان ایالم 

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر    ، رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
عادی  اسناد  به  رسیدگی  هیات   ۹۹/۲/8 مورخ   ۱۳۹۹6۰۳۰۱۰۱۰۲۰۰۰۰۹۹
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك رباط کریم برحسب قانون ۳ ماده تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی سیدعلی سید قاسمی فرزند میرمحمد 
به شماره شناسنامه ۴۲7 صادره از سراب نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی بمساحت ۲۰۰ مترمربع مفروز مجزی شده از تفکیکی ۱۲۴ اصلی 
واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی عزیزاله احمدی محرز 

گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالك رباط کریم

سند کمپانی و برگ سبز
نوع سواری سیستم پیکان مدل ۱۳8۲

تیپ ۱6۰۰i رنگ سفید – روغنی
شماره موتور ۱۱۱۵8۲۹۳۰۱۹

شماره شاسی 8۲۴8۱۱۹۵
پالك ایران 8۲-۲۵۹ س 8۳

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز
اتومبیل رانا مدل ۱۳۹۳
ایران 8۲-6۳۹ س 76

 ۱6۳A۰۰۴6۵۹۱ شماره موتور
NAAU۰۱FE8ET۰۵۰۲۴8 شماره شاسی

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کلیه مدارك (سند کمپانی و برگ سبز
سواری پراید مدل ۱۳8۱
شماره موتور ۰۰۳۹۱۵۵۲

S۱۴۱۲۲8۱8۵۵7۰8 شماره شاسی
پالك ایران 8۲-76۴ ن ۹۱

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
اقای حسین خیرخواهان نماینده قانونی مالک به استناد به نامه ۹۹/۰۲۱۳ 
مورخ ۹۹/۰۴/۲۲ و ۲ برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی 
دفترخانه شماره ۱6۲۳ تهران رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت شش 
دانگ پالك ۱۲۹/۴۳ واقع در بخش جعفرآباد گرمسار مورد ثبت ........ جلد 
۱۵7 صفحه ۴۳ مالکیت شرکت تأسیساتی ایران مشعل سهامی خاص به 
علت جابجایی مدیران مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
را نموده است لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد 
مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن 
واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. """شماره چاپی سند 7۳8۰۳۰

م/الف ۳۴۹
حسین رامه

رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار 

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین 
باعث  تحریم  پیچیدگی های  می گوید 
بلوکه  جنوبی  کره  در  ایران  پول  شده 
المللی  بین  فضای  در  ما  نفوذ  و  شود 
موضوع،  این  حقوقی  پیگیری  نحوه  و 
سرنوشت این پول را مشخص می کند. 
مجیدرضا حریری، درباره چرایی 
توضیح  شرایط  این  آمدن  وجود  به 
صادرات  میان  باید  ما  ابتدا  در  داد: 
کنیم.  ایجاد  تفکیک  نفتی  و  غیرنفتی 
دلیل  به  هرچند  ما  غیرنفتی  صادرات 
و  محدودیت ها  با  آمریکا  تحریم های 
اما عمال  ممنوعیت هایی مواجه شده 
شده  بلوکه  پول  مانند  موضوعاتی  به 
منجر نمی شود و صادرکنندگان هرچند 
به سختی یا در دوره ای طوالنی تر به 
با  یا  باز می گردانند  ارز را  یا  هر حال 
از صادرات  واردات کاال، پول حاصل 

را به ایران می آورند.
وی ادامه داد: آنچه که در رابطه 
با پول بلوکه شده مطرح می شود که 

نامشان  کشورها  برخی  این  از  پیش 
وجود داشت اما امروز به طور خاص 
رز  ا است،  مربوط  جنوبی  کره  به 
ین  ا به  نفت  ت  ا ر د صا ز  ا حاصل 

است.  کشور 
ایران  در  ما  وقتی  قانون  طبق 

آن  از  حاصل  پول  فروشیم،  می  نفت 
دولت  خزانه  حساب  به  مستقیما  باید 
واریز شود و وقتی دولت تحریم شده و 
بانک های بین المللی با آن کار نمی کنند، 

امکان انتقال پول وجود ندارد.
و  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس 

ایجاد  به شرایط خاص  اشاره  با  چین 
بیان  جنوبی،  کره  با  رابطه  در  شده 
کرد: پس از آغاز دور جدید تحریم های 
ترامپ، اقتصاد ما تحریم شد اما برای 
چند ماه اجازه صادرات نفت به تعدادی 
را  جنوبی  کره  جمله  از  کشورها  از 

داشتیم. این کشور از ما نفت گرفته اما 
می گوید به دلیل تحریم های آمریکا نه 
ایران  حساب  به  را  آن  پول  می تواند 
به  که  دارد  را  آن  امکان  نه  و  بریزد 

ما کاال بدهد.
حریری با بیان اینکه استدالل کره 
جنوبی منطقی نیست، گفت: پولی که در 
کره بلوکه شده، پول ایران است که البته 
کره ای ها نیز به آن اذعان دارند. اینکه 
پول ما را نگه دارند به دلیل تحریم های 
یک کشور دیگر، منطقی نیست و باید 
حقوق دانان در عرصه بین المللی این 

موضوع را پیگیری کنند.
وی با اشاره به روش هایی که در 
سایر کشورها برای بازگشت پول نفت 
برای  داد:  توضیح  بوده،  مطرح  ایران 
حتی  یا  چین  مانند  کشوری  در  مثال 
کاالهای  تحریم،  شرایط  در  ما  هند، 
مورد نیاز خود را در ازای فروش نفت 
مرکزی  بانک  یا  یم  گرفته ا تحویل 
حواله این ارز را به واردکننده تحویل 

صادرات،  مقصد  کشور  ز  ا تا  ده  دا
کاالهای موردنیاز را وارد کند اما این 
نمی کند  صدق  کره  قبال  در  مسئله 
دشوار  را  پول  بازگشت  امر  همین  و 

کرده است.
حریری خاطرنشان کرد: چگونگی 
نظر  به  منوط  پول  ین  ا زگشت  با
کارشناسی حقوق دانان ایران و حضور 
ما  و  است  المللی  بین  عرصه  در  آنها 
استدالل های  با  عرصه  این  در  باید 
کشور  شده  بلوکه  درآمد  خود،  قانونی 

را بازگردانیم.
کره جنوبی پس از توقف واردات 
هفت  حدود  در  رقمی  ایران،  از  نفت 
میلیارد دالر از درآمدهای پیشین کشور 
را نیز بلوکه کرده و به بهانه تحریم به 

ایران تحویل نمی دهد.
کرده  اعالم  خارجه  امور  وزارت 
که تالش می کند در سطح دیپلماتیک، 
مذاکراتی را به طرف کره ای آغاز کرده 

و این پول را به کشور بازگرداند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین:

تحریم ها موجب بلوکه شدن ۷ میلیارد دالر ایران در کره جنوبی است
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ملی پوش رويینگ: مرداب انزلی شرايط خوبی 
برای پارو زدن ندارد

زنان  رویینگ  ملی  تیم  عضو 
قایق های  از  مملو  انزلی  مرداب  گفت: 
ماهی گیری و از طرف دیگر پر از جلبک 
و خزه است و نمی توانیم به تنهایی وارد 

آب شویم.
در  داشت:  اظهار  مالیی  نازنین 
شرایط قرنطینه تمرینات را در منزل انجام 
دادیم و دستگار ارگومتر را در حیاط خانه 
گذاشتیم. مربی نیز تمرینات را به همان 
روشی که قبال انجام می دادیم و سیستم 
بدنی ما با آن آشنا بود، برنامه ریزی کرد.  
در این مدت از تمریناتی که روی مانیتور 
ارگومتر بود، عکس می انداختیم و مربی 

آن را آنالیز می کرد و براساس آن تمرینات بعدی را به ما می داد.
وی افزود: سیستم تمرینات اوایل خوب بود اما با تشکیل نشدن اردوها در چهار 
ماه گذشته، شرایط خوبی نداریم. شرایط به گونه ای است که به اصطالح ورزشکاران 
درجا می زنیم زیرا تمرین ارگو فقط برای یک یا ۲ ماه کاربرد دارد و حتی در برخی 
از قایقرانان سبب افت هم می شود. هنوز اردوها تشکیل نشده و این موضوع بدی 
است زیرا نمی توانیم پارو بزنیم و فعال در شهرهای خود هستیم. در انزلی ساکنم و 
امکانات پارو زدن وجود دارد اما برای ورزشکاری که در سطح حرفه ای است، قایق، 

پارو و امکانات مناسب نیاز داریم.
دارنده مدال طالی مسابقات رویینگ قهرمانی آسیا ادامه داد: اگر بخواهم با 
این قایق ها و پاروها تمرین کنم، دچار آسیب می شوم زیرا تنظیم و تکنیک های قایق 
فرق می کند و مربی نیست که به کارم نظارت داشته باشد. مرداب انزلی مملو از 
قایق های ماهی گیری و از طرف دیگر پر از جلبک و خزه است و نمی توانیم به تنهایی 
وارد آب شویم. باید حتما یکی همراهمان باشد زیرا قایق به جلبک ها گیر می کند.  
وی همچنین درباره تعویق مسابقات گزینشی المپیک یادآور شد: تا قبل از 
کرونا شرایط خوبی داشتیم و تصور نمی کردیم که این مسابقات به تعویق بیافتد. 
از این پس باید از فرصت تعویق مسابقات به نحو احسن استفاده کنیم چرا که در 
اما رقبا در کشورهای دیگر  پارو بزنیم  نتوانستیم  چهار ماه گذشته حتی یک روز 

تمرینات خود را انجام می دادند.
مالیی اضافه کرد: قایقرانان چین تایپه و کره جنوبی که رقیبان اصلی ما هستند 
نیز تمرین می کردند.  تیم  بودند و در حالت قرنطینه  لغو نکرده  را  تمرینات خود 
قزاقستان و هنگ کنگ نیز تمرینات را از یکماه پیش آغاز کردند و حتی کره جنوبی 

مسابقات قهرمانی کشور را از ماه گذشته برگزار کرد.
المپیک گفت: تمام تالشم را می کنم تا این  وی در خصوص کسب سهیه 
موفقیت بزرگ را به دست بیاورم. هر روز تمریناتم را انجام می دهم اما تمام اینها 
بستگی به این دارد که چه اتفاقی در آینده پیش می آید. فقط سعی می کنم قدم هایی 
که امروز برمی دارم بتواند آینده ام را تغییر دهد و آن اتفاقی که دوست دارم محقق 
شود اما هر اتفاقی در آینده بستگی به فدراسیون دارد تا چه شرایطی را برایمان 

فراهم می کند.

ملی پوش کشتی فرنگی پس از بهبودی از کرونا:
پرستاران و پزشکان، پهلوانان اين روزها هستند

دارنده  و  ملی پوش کشتی فرنگی 
مدال برنز پیکارهای جهان بعد از بهبودی 
از ویروس کرونا با بیان اینکه پرستاران 
هستند  روزها  این  پهلوانان  پزشکان  و 
ماسک،  زدن  با  گفت:  مردم  به  خطاب 
به  بهداشت  و  اجتماعی  فاصله  رعایت 
راحتی می توان از این ویروس منحوس 

پیشگیری کرد.
حسین نوری افزود: بعد از مرخص 
یط  شرا کنون  ا بیمارستان  ز  ا شدن 
جسمانی من خوب است و فکر می کنم 
از روز دوشنبه یا سه شنبه تمرینات کشتی 

را آغاز کنم.
و  است  خطرناك  بسیار  اما  نمی شود  دیده  ویروس  این  داشت:  اظهار  وی 
ورزشکاران از کسانی هستند که این ویروس به شدت آنان را تهدید می کند. من هم 
این ویروس وارد بدنم شده بود و تمرینات سنگینی داشتم و سبب شده بود که داخل 
ریه من پخش شود و در بیمارستان بستری شوم و با دعای خیر مردم، پیگیری های 
فدراسیون و شخص »علیرضا دبیر« و لطف و زحمت پرستاران و پزشکاران، این 

ویروس را شکست دادم و سالمتی خودم را بدست آوردم.
اینکه به مدت ۹ روز به دلیل شدت بیماری در بخش آی  با اشاره به  وی 
سی یو بستری شده بود، تصریح کرد: در این مدت شرایط به گونه ای بود که نفس 
کشیدن برایم سخت شده بود. خدا را شکر در آخرین عکسی که ۲ روز پیش گرفتم 
خوشبختانه مشکلی ندارم و می توانم از اواسط این هفته تمرینات کشتی را آغاز کنم.

دارنده مدال طالی بازی های آسیایی ۲۰۱8 جاکارتا بیان داشت: االن همه 
جهان درگیر این ویروس هستند و چند روزی را که روی تخت بیمارستان بودم، 
شرایط بسیار بدی داشتم و امیدوارم که هیچ انسانی به این ویروس و بیماری مبتال 
و  ورزشکار  متاسفانه  ویروس  این  نیافتد.  بیمارستان  به  مسیرشان  اصال  و  نشود 
غیرورزشکار ندارد و احتمال ابتالی همه به این ویروس زیاد است.  برهمین اساس 
از همه مردم کشورم می خواهم که با زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و اصول 

بهداشتی، کمک کنند که این ویروس بیشتر از این شیوع پیدا نکند.
این فرنگی کار کرجی تیم ملی همچنین در خصوص برنامه های خود نیز گفت: 
برنامه همان قبلی است و خود را آماده حضور برای کسب سهمیه المپیک می کنم و 
البته منتظریم که تقویم برنامه های اتحادیه جهانی و فدراسیون کشتی اعالم شود 

تا برنامه ریزی الزم را انجام دهم.
وی در خصوص حضورش در لیگ نیز گفت: با توجه به شرایط موجود در 
لیگ کشتی نمی گیرم چرا که شرایط کرونا را درك کردم و بسیار خطرناك است. 
لیگ هم فقط جنبه مالی برای کشتی گیران دارد و البته مبلغ قراردادها هم آنچنان 

زیاد نیست که برای آن بخواهیم سالمتی خود را به خطر بیندازیم.  
دارنده مدال برنز پیکارهای جهانی گفت: کشتی گیران در این شرایط می توانند 
در سالن های ورزشی با تعداد افراد کم و تنها با ۲ یا ۳ نفر و حریف تمرینی، تمرین 
کنند و فکر نکنم مشکل خاصی برایشان به وجود آید و البته رعایت موارد بهداشتی 

همه جا الزم است.
وی در خصوص واکنش دوست صمیمی اش یعنی »محمدعلی گرایی« دارنده 
نیز  او  البته  از تمرین کشیده، گفت:  او دست  ابتالی  از  بعد  برنز جهان که  مدال 
قرار است به همراه برادرش )محمدرضا گرایی( در سالنی که در اختیار می گیرند 

تمرینات خود را آغاز کنند.
نوری بیان داشت: از همه مردم عزیزم کشور که در زمان بیماری جویای احوالم 
بودند و برایم دعا کردند تشکر و قدردانی می کنم و دست همه آنان را می بوسم و 
البته زحمات پزشکان و پرستاران کشورمان این روزها زیاد است و به نوعی آنان 
می توانیم  ماسک  زدن  و  بهداشتی  موارد  رعایت  با  و  هستند  روزها  این  پهلوانان 

بهترین کمک حال آنان باشیم.

 حضور موسوی در پالس لیگا قوت گرفت
لهستان  والیبال  لیگ  رقابت های  به  موسوی  محمد  سید  بازگشت  احتمال 

قوت گرفت.
تیم والیبال چارنی رادوم اعالم کرد که به دنبال جذب یک مدافع خارجی با 
کیفیت است. با توجه به درخشش سید محمد موسوی در فصل گذشته پالس لیگا 

بسیاری از رسانه ها پیش بینی کردند که او مدنظر مسئوالن تیم قرار گرفته است.
فصل  برای  و  داشت  اولیشتن حضور  تیم  در  گذشته  فصل  موسوی  محمد 
پیش رو هم با تیم والیبال سایپا قرار داد امضا کرده است. مسئوالن باشگاه سایپا به 
تازگی تصمیم گرفتند تا درصدی از مبلغ قرارداد اعضای این تیم را پیش از شروع 
رقابت ها کسر کنند. انتشار این خبر و البته اعالم باشگاه چارنی رادوم برای جذب 
بازگشت سید محمد  احتمال  بر  مبنی  شایعاتی  تا  موجب شد  خارجی  مدافع  یک 
موسوی به لیگ لهستان مطرح شود. وی که فصل گذشته توانست عنوان یکی از 
بهترین مدافعان لیگ لهستان را به خود اختصاص دهد، هنوز تکلیف خود را برای 
فصل پیش رو تعیین نکرده است. با وجود تکذیب های متوالی مسئوالن سایپا مبنی 
بر جدایی احتمالی موسوی از این تیم، انتشار یک عکس از سید با لباس تیم چارنی 

رادوم احتمال این جابجایی را بیشتر کرد.
با این شرایط باید منتظر ماند و دید که آیا سید برای فصل پیش رو به کارش 

در ایران ادامه می دهد یا به پالس لیگا باز خواهد گشت؟

را  قهرمانی  آنفیلد جام  برابر چلسی در  از ديدار  بعد  لیورپول 
تحويل می گیرد

براساس اعالم لیگ جزیره، باشگاه لیورپول جام قهرمانی خود را بعد از دیدار 
۲۲ جوالی )( برابر چلسی در آنفیلد دریافت خواهد کرد.

براساس اعالم لیگ جزیره، باشگاه لیورپول جام قهرمانی خود را بعد از دیدار 
۲۲ جوالی )اول مردادماه( برابر چلسی در آنفیلد دریافت خواهد کرد.

لیگ برتر انگلیس ضمن اعالم این خبر، تاکید کرد که این رویداد تاریخی با 
جشنی منحصربفرد برای قدردانی از هواداران لیورپول که به دلیل شیوع ویروس 

کرونا قادر به حضور در آنفیلد نیستند، همراه خواهد بود.
این دیدار و همچنین مراسم اهدای جام به طور زنده از شبکه اسکای و پیک 

در بریتانیا پخش خواهد شد.
اعضای کادر فنی و بازیکنان لیورپول مدال ها و جام قهرمانی را به عنوان 
فاتح فصل ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ روی سکویی ویژه که با تصاویر هواداران این تیم 

احاطه شده است، دریافت خواهند کرد.
»ِسر ِکنی دالگلیش« سرمربی لیورپولی که آخرین بار در سال ۱۹۹۰ جام 
قهرمانی لیگ جزیره را باالی سر برد، یکی از اعضای مراسم اهدای جام خواهد 

بود. این نوزدهمین جام قرمزهای آنفیلد است.

لیگ برتر به رنگ سفید درآمد؛
 خوش آمدی آقای ديوانه!

لیدز یونایتد در فاصله ۲ هفته تا 
صعود  چمپیونشیپ،  رقابت های  پایان 
سال   ۱6 از  پس  را  برتر  لیگ  به  خود 
عهده  بر  تیم  این  هدایت  کرد؛  قطعی 

مارچلو بیلسای آرژانتینی است.
»نمی توانم بگویم بردن برای من 
چیزی  است.  هیجان انگیز  تنهایی  به 
می آورد؛  وجد  به  را  من  اصل  در  که 
راهی است که برای رسیدن به پیروزی 
نشان  جمله  یک  همین  می سازم.« 
مشق  برای  گواردیوال  پپ  که  می دهد 
مربیگری کار خوبی کرد که از اسپانیا تا 
بوینس آیرس رفت تا ۲ ساعت با مارچلو 

بیلسا درباره فوتبال صحبت کند و سپس وارد جرگه مربیان شود. ماچلو بیلسا ملقب 
به اِل لوکو)دیوانه( سرانجام آرزوی دیرینه لیدز یونایتد را برآورده کرد و این تیم را 

پس از ۱6 سال به سطح اول فوتبال انگلیس بازگرداند.
برنده جام  ونگر  آرسن  با  آرسنال  بود  برتر  لیگ  در  لیدز  آخرین سالی که 
اروپا  لیگ قهرمانان  برنده  با مورینیو  پورتو  طالیی شد و هیچ شکستی نخورد. 
را در ترکیب  پرتغالی که رونالدوی جوان  با شکست  یونان در یورو ۲۰۰۴  شد. 
داشت قهرمان جام ملت های اروپا شد. مسی وارد تیم بزرگساالن بارسا شده بود. 
فیگو، بکام، زیدان و روبرتو کارلوس برای رئال مادرید بازی می کردند و ... حاال 
همه چیز تغییر کرده است و خیلی اتفاقات دیگر در دنیای فوتبال رخ داده است. 
آرسنال دیگر قهرمان جزیره نشد. پورتو هم به افتخار اروپایی نرسید و مورینیو 
پایان همان سال به انگلیس رفت. رونالدو با پرتغال قهرمان یورو ۲۰۱6 شد و 
االن مدافع قهرمانی است. مسی در ۳۳ سالگی همچنان برای بارسا توپ می زند 
ولی سال های آخر حضورش در فوتبال است. زیدان حاال سرمربی رئال است و این 
تیم را به جام های متعددی رسانده و در نهایت لیدز یونایتد با سرمربی آرژانتینی اش 

به لیگ برتر بازگشته است.
به یاد آلن اسمیت، ریو فردیناند، جاناتان وودگیت، برایان کالف، اریک کانتونا، 
ایان هارت و ... دوباره لیدز را باید در کنار بزرگان انگلیس ببینیم و دیدارهایش 
با تاپ سیکس را به نظاره بنشینیم. دوباره اِلند رود را خواهیم دیدد و هواداران 
افراطی ومتعصب لیدز را که با وجود نداشتن افتخارات زیاد، همیشه موی دماغ 
بزرگان بوده اند و اذیتشان کرده اند. لیدز حاال ستاره بزرگی در تیم خود ندارد و 
کیکو کاسیا به همراه پاتریک بامفورد تنها نفراتی باشند که نامشان را پیش از 
این شنیده باشیم. آنها اما با اتکا به سرمربی صاحب سبکی به نام مارچلو بیلسا در 
یک پروسه ۲ ساله به لیگ برتر بازگشتند. فصل پیش باید این اتفاق می افتاد اما 
حرکت جوانمردانه ای که صورت گرفت، باعث شد تا در نهایت استون ویال به جای 
آنها راهی لیگ برتر شوند. لیدز در این فصل اما از همان ابتدا گام هایش را محکم 
برداشت و تا انتها ادامه دارد و حاال در فاصله ۲ هفته مانده به پایان چمپیونشیپ 

اولین تیمی باشد که لیگ برتری شدنش قطعی می شود.
حاال بعد از تیم ملی آرژانتین، تیم ملی شیلی، اتلتیک بیلبائو، مارسی و لیل، 
عالقمندان فوتبال می توانند آقای دیوانه را در لیگ برتر با وضوح بهتری ببیند. 
یک سرمربی خاص که در کنار زمین روی زانوهایش و یا روی کلمن می نشیند 
و تیمش را کوچ می کند. کسی که در اولین روز مربیگری آرژانتین به بازیکنان 
کاغذ و قلم داد تا سیستمی که دوست دارند تیم بازی کند را بیان کنند. همگی 
عالقمند به بازی کردن با چهار دفاع بودند اما بیلسا در پایان و زمانی که نوشته 
کاغذها را مرور می کرد گفت:»پس با سه دفاع بازی می کنیم. فردا می بینمتان.«

لیدز یونایتد به لیگ برتر برگشته و باید از بازگشت این تیم خوشحال باشیم. 
این  از  با خودش قدمت، هیجان و جذابیت می آورد و بخش عظیمی  تیمی که 

جذابیت را باید کنار زمین، نزد سرمربی 6۴ ساله اش ببینیم؛ آقای مارچلو بیلسا.

ستین: مسی عصبانی بود، به حرف هايش اهمیت نمی دهم
کیکه ستین در نشست خبری امروز خود بار دیگر به انتقادات صریح لیونل 

مسی پس از بازی با اوساسونا واکنش نشان داد.
جمعه شب گذشته بود که اعالم شد کیکه ستین حداقل تا پایان کار بارسا 
در لیگ قهرمانان پست خود را حفظ خواهد کرد. پس از مسجل شدن قهرمانی 
لیونل  تند  و  انتقادات صریح  با  اوساسونا که  برابر  بارسا  رئال و شکست خانگی 
مسی همراه بود، به نظر می رسید باشگاه بارسلونا ستین را اخراج کند اما او موقتا 

رای اعتماد گرفت.
بارسا امروز در زمین دپورتیوو آالوس یک بازی تشریفاتی را پیش رو دارد 
و سپس باید خود را برای بازی ۱8 مرداد مقابل ناپولی در یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان مهیا کند. پس از بازی امروز بازیکنان بارسا شش روز استراحت خواهند 

کرد و سپس تمرینات از سر گرفته می شود.
کیکه ستین سرمربی بارسا در نشست خبری خود گفت:» معتقدم مهم است 
که اللیگا را با پیروزی تمام کنیم. باید خودمان را در شرایط روحی مناسب برای 
بازی با ناپولی مهیا کنیم. بازی با آالوس می تواند برای تجدید قوای ما مناسب 

باشد و بازیکنان نیز به این ذهنیت رسیده اند.«
ستین در مورد جلسه جمعه شب گذشته با رئیس باشگاه بارسلونا گفت:» 
بهتر شدن  برای  قراری همه  بی  است.  باشگاه طبیعی  در یک  اینگونه جلسات 
شرایط واضح است و باید به دنبال راه حل برای مشکالت بود. به همین منظور 
با رئیس جلسه داشتم. اینکه با خوشبینی خودمان را برای چالش های پیش رو 
آماده کنیم. اللیگا را از دست دادیم ولی چالش خیلی مهمی مثل لیگ قهرمانان 

در پیش است و باید تجدید قوا کنیم.«
ستین در پاسخ به این سوال که آیا همچنان با نظر مسی مبنی بر اینکه 
بارسا تیمی در حد قهرمانی اروپا نیست، مخالفت است، چنین گفت:» در برخی 
موارد با مسی موافقم و در برخی دیگر خیر. اگر مثل چند بازی اخیر که خوب 
نبودیم بازی کنیم، قطعا در لیگ قهرمانان به جایی نمی رسیم ولی اگر کارها را 
به شکل درستش انجام دهیم، شانس خواهیم داشت. در برخی زمینه ها تیم باید 
بهتر شود. باید باثبات تر و قابل اطمینان تر شویم. اگر مثل روز بازی با ویارئال 
باشیم)برتری ۱-۴(، قطعا در لیگ قهرمانان هم شانس قهرمانی خواهیم داشت.«

ستین معتقد نیست که انتقادات مسی متوجه او بوده است:» اصال فکر نمی 
کنم منظور مسی از تغییرات، اخراج من بوده باشد. وقتی عصبانی هستیم، ممکن 
است هر حرفی بزنیم. مسی پس از شکست برابر اوساسونا عصبی بود و به مصاحبه 
اش اهمیت زیادی نمی دهم. مهم این است که از حاال به لیگ قهرمانان فکر 
کنیم. پس از بازی امروز نیاز به استراحت داریم و اینکه ذهن مان را برای چند 

روز رها کنیم. هدف رسیدن به فینال لیگ قهرمانان است.«
مسی معتقد است که در بارسا انگیزه و شور الزم وجود ندارد. ستین در این 
رابطه گفت:» باید از لحاظ روحی و ذهنی بهتر شویم. اگر روحیه مان خوب باشد، 
جدیت و جنگندگی هم به تیم باز خواهد گشت. االن در شرایط ذهنی خوبی قرار 
نداریم و همه کمی ناامید و افسرده هستیم.« فکر کردن به استعفا:» روز اول گفتم 
تا زمانی که در بارسا هستم، از حضور در این باشگاه لذت خواهم برد. می دانستم 
که در بارسا شرایط آسانی را تجربه نخواهم کرد. این وضعیت برایم تازگی ندارد 

و هرگز هم به استعفا و رها کردن تیم فکر نکرده ام.
بارسا ۱۵ سال است که فاتح عناوین مختلف شده و قطعا مدیریت بازیکنانش 
با تجربیات قبلی من متفاوت است. در برخی زمینه ها به مشکل برخوردم که 

طبیعی هم بود ولی به استعفا فکر نکرده و نخواهم کرد.«

پنج  تنها  که  حالی  در 
هفته تا پایان مسابقات لیگ 
تیم  هشت  مانده،  باقی  برتر 
را حس  پایین تر  دسته  به  خطر سقوط 

می کنند.
رقابت های  پنجم  و  بیست  هفته 
تیم   ۲ دیدار  با  شب  شنبه  برتر  لیگ 
پرسپولیس و فوالد به اتمام رسید. پنج 
و  مانده  باقی  مسابقات  پایان  تا  هفته 
وجود  جدول  پایین  در  زیادی  هیجان 
دارد. در این پنج هفته هشت تیم خطر 
باید دید در  و  را حس می کنند  سقوط 
نهایت کدام ۲تیم به لیگ یک سقوط 

خواهند کرد.
هین  شا تیم  ضر  حا ل  حا ر  د
را  شانس  کمترین  بوشهر  شهرداری 
امتیاز   ۱7 با  تیم  این  دارد.  بقا  برای 
تیم  نزدیک ترین  با  و  است  قعرنشین 
باید در  امتیاز فاصله دارد. شاهین  پنج 
پنج بازی باقی مانده به مصاف تیم های 
و  نفت  صنعت  تراکتور،  پارس،  سایپا، 
استقالل برود که ۲ تای اول 6 امتیازی 

محسوب می شود.
در  امتیاز  با ۲۲  پیکان  و  گل گهر 
رده های پانزدهم و چهاردهم هستند. تیم 
روی  را  دوباره مجید جاللی  سیرجانی 
نیمکت خود دارد و پیکان هم با عبداهلل 
تیم سیرجانی  است.  اوج گرفته  ویسی 
ماشین سازی،  تیم های  مصاف  به  باید 
ذوب آهن  و  پرسپولیس  نفت،  فوالد، 
برود که ۲ مسابقه 6 امتیازی است. در 
بازی  سوی دیگر ماجرا پیکان در پنج 
رو  ترتیب  به  می بایست  باقی مانده اش 
در روی تیم های پارس، تراکتور، صنعت 
نفت، استقالل و سپاهان قرار بگیرد. تیم 
تهرانی فقط یک مسابقه 6 امتیازی دارد 

و الباقی بازی هایش مقابل تیم های نیمه 
باالیی است که سختی خاص خودشان 

را دارند.
تیم سایپا با هدایت ابراهیم صادقی 
۲۳ امتیازی است و در رده سیزدهم جای 
چهار  در  نارنجی پوشان  است.  گرفته 
بازی اخیر خود به چهار تساوی دست 
پیدا کرده اند و در مصاف های پیش رو 
مقابل شاهین، ماشین سازی، فوالد، نفت 
بازی   ۲ می گیرند.  قرار  پرسپولیس  و 
نخست در این مسیر برای خودروسازان 
بسیار حیاتی است و در سه مسابقه بعدی 
احتماال فقط جدال با فوالد بسیار سخت 
باشد چرا که نفت مسجدسلیمان وضعیت 
متعادلی در جدول دارد و پرسپولیس نیز 
تا آن زمان تکلیفش مشخص شده است.

پارس جنوبی جم یکی از ۲ تیم 
کمتر  بازی  یک  که  است  پایین  نیمه 
با  آنها  دارد.  تیم ها  الباقی  به  نسبت 
به  هفته  این  در  خود  جدید  سرمربی 
برتری رسیدند با ۲۴ امتیاز در جایگاه 

به جز  پارس  قرار گرفته اند.  دوازدهم 
فتاده  ا عقب  که  استقالل  با  بازی 
است در پنج بازی دیگر رقبایی چون 
فوالد  ماشین سازی،  شاهین،  پیکان، 
جز  به  دارد.  مسجدسلیمان  نفت  و 
بازی آخر بقیه بازی ها سخت است و 
یک  هرکدام حکم  نخست  جدال  سه 

فینال را دارد.
از شکست عجیب  بعد  ذوب آهن 
منطقه  در  دوباره  ماشین سازی  مقابل 
آن  در  تیم  این  اگر  گرفت.  قرار  خطر 
می رسید  برتری  به  امتیازی   6 دیدار 
به  راحت تری  خیال  با  می توانست 
اما حاال وضعیت  کند  فکر  لیگ  ادامه 
فرق کرده است. رقبای شاگردان لوکا 
بدین  مانده  دیدار  پنج  در  بوناچیچ 
ترتیب هستند: فوالد، نفت، پرسولیس، 
نساجی و گل گهر. فقط یکی از رقبای 
پایین تر از این تیم قرار دارد و آن هم 
هفته  در  شاید  است.  نماینده سیرجان 
پایانی همه چیز مشخص شده باشد و 

این دیدار هم اهمیت خود را از دست 
داده باشد.

رده  در  امتیاز  با ۲7  ماشین سازی 
امتیاز  با یک  دارد و نساجی  قرار  دهم 
احتمال  است.  جدول  نهم  تیم  بیشتر 
اما  است  کم  بسیار  تیم   ۲ این  سقوط 
فاصله  که  داده  نشان  ایران  فوتبال 
در  است  ممکن  نیز  امتیازی   6 و  پنج 
پنج هفته از بین برود و همه چیز تغییر 
افاضلی  هومن  با  ماشین سازی  کند. 
دیدار  به  باید  باقی مانده  هفته های  در 
گل گهر، سایپا، پارس جنوبی، تراکتور و 
صنعت نفت برود. سه دیدار با سه تیم 
قعرنشین و ۲ مسابقه با تیم هایی که به 
ترتیب شانس سهمیه دارند و وضعیت 

متعادلی در جدول دارند.
در  فکری  محمود  با  اما  نساجی 
و  نداشته  شکستی  اخیر  هفته  چهار 
با  نیز   آنها  دارد.  ایده آلی  وضعیت 
برابر فوالد  افتاده  احتساب دیدار عقب 
در ادامه فصل باید به مصاف استقالل، 
و  ذوب آهن  سپاهان،  پرسپولیس، 
شهرخودرو بروند. نساجی بیشتر از آنکه 
می تواند  باشد  تاثیرگذار  سقوط  روی 
آسیا  قهرمانان  لیگ  سهمیه  مسیر  در 
آنها  دید  باید  کند.  ایفا  موثری  نقش 
در این بازی های سخت چه نتایجی را 
کسب می کنند. امتیاز گرفتن از تیم های 
همین  شاید  و  است  سخت  باالنشین 
تا نساجی مجددا به  مساله باعث شود 

پایین جدول سر بخورد.
پنج هفته  این  در  دید  باید  حال 
برای  باقی مانده  بازی   ۲ عالوه  به 
رقم  نتایجی  چه  جدول  پایین  نیم 
به لیگ یک  ۲ تیم  می خورد و کدام 

کرد. خواهند  سقوط 

اتفاق بی سابقه در فاصله پنج هفته تا پایان مسابقات؛

 نیمی از تیم های لیگ برتر در خطر سقوط

ایران  فوتبال  ملی  تیم  دروازه بان 
که به تازگی برای حضور در تست های 
بلژیک  راهی  آنتورپ،  باشگاه  پزشکی 
باشگاه  تا  است  این  خواهان  شده، 
قرارداد  بندهای  تمام  به  پرسپولیس 
وی عمل کند آن هم در شرایطی که 
فصل  پایان  تا  نتوانست  بازیکن  این 

سرخپوشان را همراهی کند.
»علیرضا بیرانوند« بامداد دوشنبه 
تا  شد  بلژیک  راهی  سرانجام  گذشته 
آنتورپ  باشگاه  پزشکی  تست های  در 

حضور پیدا کند.
بیرانوند در چند مقطع قصد ترانسفر 
در  اما  داشت  را  اروپا  فوتبال  به  شدن 
نیم فصل جاری رخ  اتفاق  این  نهایت 
داد و باشگاه رویال آنتورپ بلژیک این 

دروازه بان ایرانی را خریداری کرد.
طبق آنچه در قرارداد بیرانوند ذکر 
دروازه بان  این  که  شد  قرار  بود،  شده 
تیرماه(   ۱۱( نوزدهم  لیگ  پایان  تا  
از  پس  و  کند  همراهی  را  پرسپولیس 
شیوع  اما  بپیوندد  جدیدش  تیم  به  آن 
تا  ویروس کرونا در جهان موجب شد 
بازی های فوتبال با وقفه حدود ۴ ماهه 
مواجه شده و به همین خاطر او کارش 
را به پرسپولیس نیمه تمام بگذارد و به 

بلژیک سفر کند.
باشگاه آنتورپ موظف شده بود که 
مبلغ 7۰۰ هزار یورو بابت فسخ قرارداد 

بیرانوند پرداخت کند.
یورو  هزار   ۱۵۰ راستا  همین  در 
از  پس  و  قبل  ماه  چند  مبلغ  این  از 
سرخپوشان  به  رسمی  قرارداد  امضای 
شد  قرار  توافق  طبق  شد.  پرداخت 

حضور  از  پس  دیگر  یورو  هزار   ۱۵۰
پرسپولیس  به  پزشکی  تست های  در 
پرداخت شود و قسمتی دیگر هم پس 
از صدور مجوز بازی به حساب باشگاه 

ایرانی واریز شود.
را  ایران  دوشنبه  بامداد  بیرانوند 
ترك کرد اما ظاهرا فرآیند نهایی شدن 
قرارداد وی به خاطر تشدید شیوع کرونا 
است.  شده  مواجه  تاخیر  با  بلژیک  در 
موضوعی که سایت های بلژیکی هم به 

آن اشاره کردند.
با توجه به این موضوع واریز پول 
به حساب سرخپوشان هم طبیعتا با تاخیر 

مواجه می شود.
از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس 
برای پرداخت پول »بشار رسن« هافبک 

عراقی خود با مشکل مواجه شده  و به او 
قول داده بود تا ابتدای تیرماه قرارداد وی 
را پرداخت کند. از سویی دیگر بدقولی 
مسووالن پرسپولیس با واکنش هافبک 
عراقی همراه بوده و این بازیکن صراحتا 
ناراحتی خود را بابت تاخیر در دریافت 

مطالبات اعالم کرده است.
هافبک  به  پرسپولیس  باشگاه 
محض  به  تا  است  داده  قول  عراقی 
دریافت پول رضایتنامه بیرانوند، آن را 

به رسن پرداخت کند.
بیرانوند  خود  ناراحتی  دیگر  نکته 
و  بیرانوند  اصلی  قرارداد  بین  است. 
دارد،  قرار  باشگاه  با  او  که  مبلغی 
از طرفی  و  دارد  زیادی وجود  اختالف 
هم  دیگر  مسائل  از  خیلی  و  پاداش ها 

با  ملی  تیم  دروازه بان  تا  شده  موجب 
ناراحتی از پرسپولیس برود. مساله پاداش 
قهرمانی هم بحث دیگر اختالف بیرانوند 

و مدیران باشگاه است.
ر  د یطی  ا شر ر  د ن  خپوشا سر
نی  ما قهر مین  ر چها کسب  نه  ستا آ
مانده  هفته   6 که  دارند  قرار  متوالی 
پرسپولیس  بیرانوند  فصل،  پایان  به 
دریافت  خواهان  او  اما  کرده  ترك  را 
این در حالی  و  پاداش قهرمانی شده 
است که مسووالن باشگاه به او اعالم 
کردند که پاداش تا زمان حضورش در 

تیم، به وی تعلق می گیرد.
با این حال باید دید که این معادله 
پیچیده بیرانوند و پرسپولیس چه زمانی 

حل خواهد شد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پرسپولیس و بیرانوند، معادله ای با چند مجهول!

برنامه  لیگ،  سازمان  اعالم  با 
و  بیست  و  ششم  و  بیست  هفته های 

هفتم لیگ برتر مشخص شد.
سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه 
و  ششم  و  بیست  هفته های  مسابقات 
بیست و هفتم لیگ برتر را اعالم کرد 
و همچنین از ۲ بازی عقب افتاده هفته 
بیست و سوم نیز رونمایی کرد. طبق این 
برنامه بار دیگر استقالل باید مانند برهه 
قبلی در فشار بیشتری به میدان برود. 
آبی پوشان  مانند  نیز  خوزستان  فوالد 
را پیش روی  برنامه فشرده ای  تهرانی 
به  مسابقات  اعالمی  دارد.برنامه  خود 

شرح زیر است:
هفته بیست و ششم؛ گرامیداشت 
و  )ع(  علی  حضرت  ازدواج  سالروز 

حضرت فاطمه )س(- روز ازدواج
پنجشنبه ۲ مرداد ۹۹

گل   - یز تبر ی  ز سا شین  ما
گهرسیرجان- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه 

سردار سلیمانی تبریز
شهر خودرومشهد- تراکتور تبریز- 
امام رضا)ع(  ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه 

مشهد
صنعت  سپاهان-  مبارکه  فوالد 
نفت آبادان- ساعت ۲۰:۴۵- ورزشگاه 

نقش جهان اصفهان
جنوبی  پارس  تهران-  پیکان 
شهدای  ورزشگاه    -۲۱ ساعت  جم- 

شهر قدس
هن   ذوب آ خوزستان-  فوالد 
ورزشگاه    -۲۱ ساعت  اصفهان- 

شهدای فوالد اهواز

سایپا  بوشهر-  شهرداری  شاهین 
شهید  ورزشگاه    -۲۱ ساعت  تهران- 

مهدوی بوشهر
استقالل تهران- نساجی مازندران- 

ساعت ۲۱-  ورزشگاه آزادی تهران
جمعه ۳ مرداد ۹۹

نفت مسجد سلیمان- پرسپولیس 
تهران- ساعت ۲۰:۴۵- ورزشگاه شهید 

بهنام محمدی مسجد سلیمان
معوقه از هفته بیست و سوم

دوشنبه 6 مرداد ۹۹
استقالل   – جم  جنوبی  پارس 
ورزشگاه   -۲۰:۳۰ ساعت  تهران- 

تختی  جم
فوالد   – ن  ا ر ند ز ما جی  نسا

ورزشگاه   -۲۰:۴۵ ساعت  خوزستان- 
شهید وطنی قائمشهر

بزرگداشت  هفتم؛  و  بیست  هفته 
عید سعید قربان و  روز اهدای خون

جمعه ۱۰ مرداد ۹۹
تهران-  پیکان  تبریز-  تراکتور 
امام    یادگار  ورزشگاه   -۱۹:۴۵ ساعت 

تبریز
مسجد  نفت  اصفهان-  ذوب آهن 
سلیمان  ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه فوالد 

شهر اصفهان
سایپا تهران- ماشین سازی تبریز- 
ساعت ۲۰:۴۵- ورزشگاه پاس قوامین 

تهران
شهر   - ن ا د با آ نفت  صنعت 

ورزشگاه   -۲۱ ساعت  خودرومشهد- 
تختی   آبادان

شنبه ۱۱ مرداد ۹۹
پرسپولیس  مازندران-  نساجی 
تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید 

وطنی قائمشهر
هین  شا جم-  بی  جنو رس  پا
 -۲۰:۳۰ ساعت  بوشهر  شهرداری 

ورزشگاه تختی جم
د  ال فو  - ن جا سیر گهر گل 
ورزشگاه   -۲۰:۱۵ ساعت  خوزستان- 

امام علی )ع( سیرجان
مبارکه  فوالد  تهران-  استقالل 
ورزشگاه   -۲۱:۳۰ ساعت  سپاهان- 

آزادی تهران

رونمایی از برنامه 2 هفته لیگ برتر؛

زمان بازی پارس جنوبی و استقالل مشخص شد
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از راست: خسرو فرشیدورد، محمد طباطبایی، سعید حمیدیان، نصراهلل پورجوادی 
و محمدرضا شفیعی کدکنی - ۱۳6۱ اختصاصی دنیای جوانان

چشم حسود نگذاشت
نم در پیاله ما را

محمد قهرمان

نازك دل آفریدند  مانند الله ما را
وانگه به هم شکستند با سنگ ژاله ما را

 روزی که دست ایجاد  می ریخت رنگ قسمت
بر خون نوشته شد رزق  مانند الله ما را

 کی سرمه سایی شب  آواز را کند پست
شب ها نمی توان دید  بی آه و ناله ما را 

 در دفتر شب و روز  بسیار سیر کردیم
افزود بی سوادی  از این رساله ما را

 ما را شکفته می داشت  چون الله شبنم می
چشم حسود نگذاشت  نم در پیاله ما را

 ای ماه آسمانی  بود و نبود ما چیست
بر گرد سر بگردان  مانند هاله ما را

 جانا برای بوسی  دلخون تر از حناییم
بر دست و پا توان داد  باری حواله ما را 

 با آن که از جوانی  پیر و شکسته بودیم
صد سال پیرتر کرد  این چند ساله ما را

غالمرضا امامی، از مرگ چنگیز داورپناه، مترجم و استاد زبان 
و ادبیات فارسی در هفته هفته پیش خبر داد و گفت چند وقت پیش 
با ایشان صحبت کردم، پس از بازنشستگی با دوستانش جایی را در 
نزدیکی رم دیده بود و قصد داشت آن جا خانه بسازند و کتابخانه اش 

 را به آن جا منتقل کنند. 
امامی  درباره چنگیز داورپناه گفت: ایشان دوست صمیمی 
من بود و من از شنیدن این خبر خیلی ناراحت شدم. یکی از 
کتاب های وی با عنوان »روزی که در میالن از آسمان کاله 
می بارید« نوشته نویسنده معروف ایتالیایی جانی ُرداری زیر نظر 
من منتشر شده است. داورپناه ۳۰ سال در دانشگاه رم ادبیات 
فارسی تدریس می کرد و قبل از انقالب انتشاراتی به نام »مزدك« 
داشت. همچنین فرهنگ لغتی به زبان فارسی- ایتالیاتی منتشر 
کرد. کتابخانه خیلی بزرگی هم داشت. شخصیتی صمیمی و از 
انسان های برگزیده بود که ایران را خیلی دوست داشت و در ایتالیا 
به کارهای انسانی می پرداخت. همچنین همکار پروفسور »پیه 

مونتزه«، استاد ادبیات فارسی بود.

سفر ابدی مترجم و استاد زبان و ادبیات فارسی

جایزه  خبری  نشست  در 
پیش  حاشیه های  به  »ارغوان« 
آثار  از  یکی  انتخاب  برای  آمده 
این جایزه پاسخ داده شد، همچنین در این 
نشست گفته شد سطح داستان های جوانان 

باالتر رفته است.
جایزه  دوره  سومین  خبری  نشست 
»ارغوان« از  طریق الیو اینستاگرام جایزه 
 ،- جایزه  دبیر   - حقیقی  اوژن  حضور  با 
انتخاب - و  مهسا محبعلی - عضو هیئت 
احمد پوری - عضو هیئت داوران - برگزار 
شد. همچنین همزمان با نشست خبری این 
جایزه، از تندیس جدید آن به طراحی ابراهیم 
حقیقی در حضور شورای سیاست گذاری و 

لیلی گلستان رونمایی شد.
را  آن  اجرای  که  نشست  این  در 
عمومی  مسئول روابط   - عباسیان  عسل 
اوژن  داشت،  برعهده   - ارغوان  جایزه 
تندیس  تعویض  یی  چرا درباره  حقیقی 
تندیس  این  تعویض  دلیل  گفت:  جایزه، 
در  همین  به  شبیه  که تندیسی  بود  این 
شد،  اهدا  مجسمه سازی  مسابقات  از  یکی 
را  جدیدی  تندیس  گرفتیم  تصمیم  هم  ما 

طراحی کنیم. 
اوژن حقیقی درباره حواشی ای که حول 
۳۰  نفر  در  بازیگران  از  یکی  برگزیده شدن 
منتخب هیئت انتخاب پیش آمده، گفت: ما 
خودمان بعد از برگزیده شدن ۳۰  نفر متوجه 
شدیم یکی از داستان ها متعلق به خانم ندا 
جبرائیلی، بازیگر است. الزم به ذکر است که 
بعدا با مرور اسامی متوجه شدیم که سحرناز 
افتاده و شادی کرم رودی هم از بازیگرانی 
بودند که در مسابقه شرکت کرده اند. اگر قرار 
بازیگر  ناداوری ای صورت گیرد آن دو  بود 
دیگر هم باید برگزیده می شدند. ما فرم های 
داوری را بدون اسم برای داوران می فرستیم.

او همچنین توضیح داد به دلیل تمدید 
شرایط  دلیل  به  جایزه  مهلت  یک ماهه 
دبیرخانه  به  داستان   7۰۰ بر  بالغ  کرونایی 
رسید که ۵۳6تای آن ها واجد شرایط بودند 
و از این بین ۳۵۴ داستان متعلق به خانم ها 

و ۱8۲ داستان متعلق به آقایان بود.
مهسا محبعلی - عضو هیئت انتخاب 
این جایزه - نیز در نشست اظهار کرد: تعداد 
زیادی از داستان ها چنان قوتی داشتند که 

کامال پیدا بود نویسندگان آن ها حتما کارگاه 
رفته اند یا روی تئوری داستان خیلی جدی 
کار کرده اند. در داستان ها مطالبه گری کودك 
یا نوجوان حتی از طریق مازوخیسم یا آسیب 
به خود بسیار واضح بود. جالب است سال 
به سال که داستان ها را می خوانم می بینم 
بچه های نسل جدید حق بیشتری را از جهان 
طلب می کنند: حق جهان تمیز، جهان بدون 
فقر و… بیشتر مطالبه می شود و آن ها کامال 
داستان ها  در  آن  رد  و  درگیرند  جامعه  با 
پیداست. برای من دهه پنجاهی جالب است 
که جوان ها این همه میل به ارتباط با جهان 

پیرامون دارند و از آن حق طلب می کنند.
تفاوت  درباره  همچنین  نویسنده  این 
دغدغه های نسل تازه داستان نویسان با نسل 
خودشان در همین سن و سال برحسب مطالعه 
داستان های جایزه ارغوان گفت: االن شرایط 
برای انتشار خیلی بهتر شده است. زمان ما 
فقط مجالت کارنامه، دنیای سخن و آدینه 
بودند که داستان از جوان ها منتشر می کردند. 
ما جایی برای عرضه نداشتیم. اولین مجموعه 
داستانم را یک نشر حقوقی منتشر کرد که 
همه در انبار ماند و پوسید. هیچ همدلی ای 
وجود نداشت و حس می کردم داستانم را در 
خأل منتشر کرده ام اما با شروع دهه 8۰ جوایز 

ادبی خیلی خوبی راه افتادند و همچنان هم 
کرده اند.  باز  جوانان  برای  را  فضا  و  هستند 
برای  خوبی  خیلی  رقابتی  فضای  افزود:  او 
داستان کوتاه به وجود آمده است. کاری که 
است  خوب  بسیار  هم  کرده  ارغوان  جایزه 
کتاب  به شکل  را  برگزیده  داستان های  که 
زیر  جوان  به  هویتی  این  و  می کند  منتشر 
۳۰  سال می دهد که داستانش برگزیده چند 
داور متخصص است. این جوانان را به رقابت 
وامی دارد و داستان نویسی تبدیل به دغدغه 
جدی آن ها می شود. پس جوانان این نسل 
برایشان  مسیرها  چون  خوشبختند  خیلی 

هموارتر است.
داوران  هیئت  عضو   - پوری  احمد 
از  دوره  این  داوری  -درباره  ارغوان  جایزه 
جایزه گفت: کار هیئت انتخاب جایزه بسیار 
سخت بوده که داستان های زیادی خواندند 
و درنهایت ۳۰ تا را به ما برای داوری دادند. 
 ۳۰ این  مطالعه  از  بعد  که  چیزی  اولین 
سطح  که  بود  این  رسید  نظرم  به  داستان 
داستان ها خیلی باالتر رفته و جوان ها قدم 
بزرگی برداشته اند. داستان ها به لحاظ فرم و 
بینش و روایت بسیار قوی تر شده  و از شکل 
انشاگونه بیرون آمده اند. حتی من داستانی 
وقتی  حتی  و  شدم  حیرت زده  که  خواندم 

و  خواندم  دوباره  بالفاصله  خواندم  یک بار 
شگفت زده شدم.

این نویسنده و مترجم خاطرنشان کرد: 
آسیب  داستان ها،  محتوایی  رشد  وجود  با 
تم  داشت.  فارسی نویسی وجود  در  عمومی 
و  بود  نابودی  و  یأس  داستان ها  مشترك 

اغلب داستان ها تراژیک بودند.
این  تندیس  طراح   - حقیقی  ابراهیم 
جایزه - هم در جلسه خصوصی رونمایی این 
تندیس درباره ایده طراحی آن گفت: همیشه 
سعی کردم در طراحی تندیس ها از نشان آن 
جشنواره ایده بگیرم و آن را بسط دهم مثل 
مگر  فجر،  فیلم  جشنواره  سیمرغ  طراحی 
این که آن نشان ظرفیت تصویری نداشته 
باشد و یک نام نوشته باشد. گرچه با نوشته 
هم می شود گاهی تندیس ساخت. مثال در 
طراحی تندیس آکادمی سمندریان از نوشته 
ای که طراحی مرتضی ممیز بود ایده گرفتم. 
در طراحی تندیس جایزه ارغوان هم از نشان 
جایزه ایده گرفتم که درخت ارغوانی  است 
که ظاهرا پریشان است اما همچنان گل های 
زیبا دارد که نشانه ای بود بر ایده مسابقه که 
فرصت دادن به جوانان قصه نویس و کشف 
آن هاست. این بار تالش کردم تندیس را از 

ایده نشان جایزه بسازم.

سطح داستان های جوانان باالتر رفته است

»کیمیا دختر موالنا«به کتابفروشی ها راه يافت 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه 
رمان »کیمیا دختر موالنا« اثر موریل 
مافروی را با ترجمه یاسین عبدی در 
۳۲8 صفحه و بهای ۴۹.۵۰۰ تومان در 
قطع رقعی چاپ و منتشر کرده است.

و  موالنا  جهان  به  پی بردن  راز 
رویدادهای حرم و شبستان وی همواره 
به شیوه ای شگفت و سحرانگیز کمند 
خواننده را گرفته و رهایش نمی سازد. 
و  عقل ها  حکیم  جان سوز  افسون 
قلب ها چنان شورانگیز است که آهوی 
خیال را خرامان خرامان به چمن زاری 
باصفا و پرطراوت می کشاند و چنان 
او را همدم و مشتاق خود می سازد که 

از فرط شادمانی و خرسندی سر از پا نمی شناسد. آدمی را آن چنان مست و 
شیدا می کند که در بازار محبت و در طلب سودای عشق، خود را به دست 
فراموشی سپارد. نثر شیوا و روان این رمان، خواننده را غرق در جهان خیال 
می سازد، جهانی آرمانی، زیبا، دل انگیز و پراحساس که خواننده آرزو می کند 

هیچ گاه به جهان واقعیت بازنگردد.
رویدادهای این رمان سفری معنوی و داستان عشق و سرگذشت کیمیا 
دختر معنوی و پرورده حرم موالناست. داستان عشق کوچه پس کوچه های 
قونیه است و نجواکنان در گوش ما می گوید که عشق، مقدس ترین پیوند 
و رشته ارتباطی میان انسان هاست و غنچه روح آدمی را شکوفا می سازد و 
زهر را انگبین می کند و سیاهی و تاریکی را روشنایی می بخشد و زندان را 
باغ و گلستان می سازد و مس وجود آدمی را طالگون می کند. به ما می آموزد 
که عشق آموختنی و فراگرفتنی با درس و مشق نیست و بلکه آن ارمغانی 
اقیانوسی ژرف و کرانه  پالوده است. عشق  برای قلب های پاك و  االهی 
ناپیداست و باید شناگر و غواص بسیار متبحر و باتجربه ای بود تا بتوان از 
آن صید مروارید کرد. از نفس های گرم قلندری همچون شمس و طپش 
قلب کوچک کیمیا پی خواهیم برد که عشق تنها بهانه زندگی ست و همو 
می تواند زنگار آیینه قلب ها را بزداید و در عین حال نیز آیینه تمام نمای همه 
زیبایی های جهان شود. در جهان عشق، انتظار؛ هم سخت و جان کاهست 
و هم لذت بخش و جان افزا. چشم به راِه معشوق بودن، آدمی را به اوج و 
عروج می رساند. گهگاه عشق، آدمی را چنان شاد و طربناك می سازد که به 
رقص و پایکوبی وادارش می کند و گهگاه نیز او را همچون مصیبت زده ای 

به گریه و فغان می اندازد که صدای آن تا گنبد مینا هم می رسد.
در  فارسی  ادبیات  و  زبان  دانش آموخته  خود  که  رمان  این  نویسنده 
به  متمادی  سالیانی  است  آفریقایی  و  شرقی  زبان های  مطالعات  مؤسسه 
تتبع و تفحص در منابع و مآخذ تاریخی و عرفانی نگاشته شده درباره موالنا 
جالل الدین بلخی و شمس تبریزی پرداخته و زوایای عارفانه-عاشقانه ای 
از زندگانی این دو قلندر دریای عشق و عرفان را روایت می کند که خواننده 

را با خود به قونیه آن روزها می برد.

کرونا، مغلوب جواد مجابی شد
کرد  اعالم  مجابی  جواد  همسر 
که حال این شاعر، نویسنده و منتقد، 
پس از ابتال به کرونا، بهتر شده است 
و دیگر خطری وی را تهدید نمی کند.

د  جوا همسر  دی،  جوا آسیه 
مجابی، با اعالم بهبودی این شاعر، 
نویسنده و منتقد ادبی، پس از ابتال به 
کووید-۱۹ گفت: خوشبختانه پس از 
روزهای سختی که گذشت، وضعیت 
او در روزهای اخیر بهتر شده و کم کم 
بپردازد.  روزانه  کارهای  به  می توانند 

اکنون پس از حدود ۱8 روز که روزهای بسیار بی خوابی و بی اشتهایی بوده 
و تب باالیی داشته است، می تواند اندکی غذا بخورد و کمی بخوابد. اکنون 

دیگر سرم نمی زند و اشتهایش برگشته است.
جوادی با اشاره به این که استفاده از دستگاه  تنفسی نیز محدود شده، 
افزود: ما ۴ ماه به طور مطلق در خانه بودیم و ناگهان با یک دعوت کوچک، 
همه چیز به هم ریخت، من و دخترم در ده روز اول تصمیم گرفتیم که 
مجابی را به بیمارستان نبریم، البته حتی یک درصد هم احتمال ویروس 
کرونا نمی دادیم چون بیرون نرفته بودیم که این اتفاق بیفتد اما بعد از ده 

روز، ناچار به بیمارستان رفتیم و متوجه شدیم آزمایش او مثبت است.
همسر جواد مجابی ادامه داد: درمانی که در خانه انجام داده بودیم، 
وضعیت او را با ثبات و از پیشرفت بیماری جلوگیری کرده بود اما تب او 
به چهل درجه رسیده بود و دیگر نمی توانستیم در خانه بمانیم. داروهای 
پزشکان بسیار به بهتر شدن حالش کمک کرد و ما نیز همه توان مان را 

برای سالمت او به کار گرفتیم تا این روزگار هولناك تمام شود.
جوادی اضافه کرد: این روزگار برای همه سخت اما برای هنرمندان، 
سخت تر است، چون هنرمند حساس تر است و همه نگاه ها به اوست. همه 
دچار مشکالت هستند اما اندوه هنرمند فردی نیست و این گونه عبور از 
این روزها برایش سخت تر می شود.نویسنده کتاب رك و پوست کنده، احوال 
ما زنان، گفت: اکنون جواد مجابی در شرایط بهتری به سر می برد و البته 
دوره ای دارد که بیماران ناقل هستند و باید آزمایش بدهند تا خیال همه ما 
آسوده شود. همه باید این اصول مبتال نشدن را رعایت کنند، چون هر کدام 
که مبتال شویم، این چرخه معیوب ادامه می یابد و همچنان وضعیت ناگوار 

تکرار می شود. برای سن باال این اتفاق خطرناك تر هم هست.
منتقد  نویسنده،  شاعر،  قزوین،  در   ۱۳۱8 مهر  متولد  مجابی  جواد 
ادبی- هنری، نقاش، طنزپرداز و روزنامه نگار است که از او تا به حال ده ها 

کتاب تأثیرگذار و پرطرفدار داستانی منتشر شده است.
کتاب آسمان مضطرب تازه ترین مجموعه شعر از جواد مجابی است 
که به همت انتشارات گویا به چاپ رسیده است. این کتاب مجموعه ای در 

قالب شعر نو است.
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فرناز میرزالو

اصال »کپی رایت« را نمی شناسیم

مجید قیصری که معتقد است مجلس باید »کپی رایت« را به رسمیت 
بشناسد می گوید: ما اصال »کپی رایت« را در کشور نمی شناسیم، در نتیجه 
وقتی اثری تولید می شود اما این حق برایش رعایت نمی شود، چه انتظاری 

می توان داشت که از آن سرقت نشود؟ چرا قانون ساکت است؟
این داستان نویس درباره سرقت در آثار ادبی و وضعیت رسیدگی به آن 
اظهار داشت: مهم ترین چیز در این مسئله برای من این است که ما باید از 
پشتوانه قانونی خیلی محکمی برخوردار باشیم. یعنی ضعف از این جا است 
که ما اصال نمی دانیم چه پشتوانه ای برای مان وجود دارد و قانون چقدر برای 
تالیف و تولید یک اثر ارزش قائل است. در همه عرصه ها هم سرقت اتفاق 
می افتد و دلیلش ضعف قانون است. اگر کسی که به این عمل دست می زند 

بداند عواقبش سنگین است مطمئنا سمتش نمی رود.
قیصری ادامه داد: در حال حاضر اگر همه بدانند که سرقت ادبی عواقب 
وخیم و ریسک باالیی دارد، مطمئنا می توان از آن پیشگیری کرد. از لحاظ 
قانونی باید مراحلی طی شود تا کسی که می خواهد وارد این عرصه شود 
اگر به خودش این جرأت را داد، بداند که تاوان سنگینی در انتظارش است.

اصال  ما  که  است  این جا  آشیل  پاشنه  این که  بیان  با  نویسنده  این 
تولید  اثری  وقتی  نتیجه  در  گفت:  نمی شناسیم  کشور  در  را  »کپی رایت« 
می شود اما این حق برایش رعایت نمی شود، چه انتظاری می توان داشت 
که از آن سرقت نشود؟ چرا قانون ساکت است؟ من چقدر می توانم داد بزنم؟ 
دیگران چقدر می توانند در این باره حرف بزنند؟ به نظر من این کار مجلس 
را  این عرصه  باید  قانون  به رسمیت و  را  باید »کپی رایت«  است، مجلس 
به رسمیت بشناسد. مشکل اصلی این جا است که کسی »کپی رایت« را به 
رسمیت نمی شناسد. یکی از دالیل سرقت ادبی، ضعف در قانون است. هر 

وقت در قانون اتفاقی افتاد، می توان انتظار انجام کاری را داشت.
او در ادامه به آسیب هایی که از طریق سرقت ادبی به ادبیات و جامعه 
وارد می شود اشاره و بیان کرد: مثالی از موسیقی می گویم؛ فکر کنیم اگر قرار 
باشد اثری تولید شود و صداوسیما بخواهد آن را پخش کند، وقتی پخش شد 
دیگر حق دخل و تصرف در آن وجود ندارد و هر دوره ای که پخش می شود 
باید حق الزحمه ای به تولیدکننده بدهد. از نظر اجتماعی و اقتصادی این چرخه 
می چرخد و اتفاق خوبی برای هنرمند می افتد، اما اگر قرار باشد اثر تولید 
شود و بعد صدها بار بدون اجازه تولیدکننده پخش شود، جز ناامیدی و یأس 
چیزی نمی ماند و این که هنرمند احساس کند در شرایطی زندگی می کند که 
هر کس مثل گوشت قربانی می تواند اثر او را بردارد و هر بالیی خواست 
سرش بیاورد و اگر خیلی قدرتمند باشد با مراجعه به مراجع قانونی احتماال 
بتواند از حقوقش دفاع کند؛ بنابراین بزرگ ترین آسیب این سرقت ها یأسی 
است که به هنرمند دست می دهد و جامعه هم متضرر می شود، چون دیگر 

اثر فاخر تولید نمی شود.
مجید قیصری همچنین گفت که از آثار او هم سرقت شده و توضیح داد: 
برای من هم اتفاق افتاده، اما چون دستم به جایی بند نبوده و باید می رفتم 
و مراحل قانونی را طی می کردم، دیدم که وقتی عمال دستم به جایی بند 

نیست، در نتیجه سر و صدایی نکردم.

اتوبوس مدرسه جادویی نویسنده اش را از دست داد

»جوانا کول« نویسنده مجموعه قصه های اتوبوس مدرسه جادویی در 
سن 7۵ سالگی در آپارتمانش در شهر نیویورك درگذشت.

مجموعه  عنوان  جادویی  مدرسه  توبوس  ا یا  علمی  سفرهای 
در سال  را  آن  که کول  است  کودکان  برای  تخیلی  علمی  داستان های 
نیز هنوز طرفداران بسیاری دارد. خبر  تا زمان فعلی  ۱۹86 نوشت ولی 
این  ناشر  اسکوالستیک  انتشارات  را  مدرسه  اتوبوس  نویسنده  مرگ 

اعالم کرد. داستانی  مجموعه 
 داستان اتوبوس مدرسه ماجرای سفرهای علمی دانش آموزان مدرسه ای 
است که معلم آنها خانم فریزل است. در سفرهای علمی تخیلی این کتاب 
دانش آموزان مدرسه به فضا سفر می کنند، از درون بدن انسان بازدید کرده 

و تمام مطالب علمی دیگر را به زبان ساده برای کودکان بازگو می کنند.
 بنا به گفته انتشارات اسکوالستیک تا کنون ۹۳ میلیون نسخه از این 
کتاب در بیش از ۱۰۰ کشور جهان فروش رفته است. در هجده سال گذشته 
شبکه پی بی اس )PBS( از روی این کتاب انیمیشنی تهیه کرده است که 
هنوز هم در این شبکه نمایش داده می شود. در سال ۲۰۱7 شبکه نتفلیکس 

هم نسخه ای جدید از این کتاب پخش کرده بود.
 جوانا کول با نوشتن این کتاب توانست جوایز متعددی از جمله جایزه 
بود شخصیت خانم  را کسب کند. کول در مصاحبه ای گفته    NEAبنیاد

فریزل را از معلم دوران مدرسه خود الهام گرفته بود.

دنبال  به  گفت:  چاپ  فعال  یک 
قیمت  افزایش  شاهد  ارز  نرخ  نوسانات 
هستیم  چاپ  صنعت  نیاز  مورد  اولیه  مواد 

و هیچ کس بر این موضوع نظارت ندارد.
حمیدرضا جواهری، مدیر چاپخانه آرتا 
که بیش از ۳۵ سال سابقه فعالیت در صنعت 
کردن  توصیف  نامناسب  با  دارد،  را  چاپ 
اوضاع صنعت چاپ در این ایام، عنوان کرد: 
این صنعت، بیمار است و حال خوبی ندارد 
سوی  از  نه  زیرا  می کشد؛  نفس  به زور  و 
تشکل و اتحادیه صنفی حمایت می شود و 
نه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و وزارت صمت.
 وی ادامه داد: بخش عمده مشکالتی 
که این روزها چاپخانه داران با آن دست و 
پنجه نرم مي کنند، در حوزه مواد اولیه است 
زمانی  به هم می ریزد.  ارز  نوسانات  با  که 
پیدا می کند، قیمت ها  افزایش  ارز  نرخ  که 
نمی توانیم  حتی  که  دارند  نوسان  به حدی 
قیمت  می گیرند،  تماس  که  مشتریاتی  به 

بدهیم.
ثبات  عدم  اینکه  بیان  با  جواهری   
قیمت مواد اولیه مدت ها است به یک مشکل 
جدی برای چاپخانه داران تبدیل شده است، 
توضیح داد: زمانی که برای مشتری از بازار 
سفارش می گیریم، با زمانی که می خواهیم 
کنیم،  خریداری  بازار  از  را  جنس  و  برویم 
تفاوت  با  باشد،  فاصله  روز  یک  اگر  حتی 
قیمت بسیاری زیادی روبه رو می شویم که 

حساب و کتاب ها را به هم می زند.
صنعت  در  متاسفانه  کرد:  تاکید  وی 
چاپ با توجه به وارداتی بودن بخش عمده 
مواد اولیه در آن، بهای هیچ کاالیی ثبات 
ندارد و البته معتقدم در این میان، یک سری 
و  واردکنندگان  به  مشکالت  و  مسائل  از 
تجاری که کاالها را به کشور وارد می کنند 
آن ها  کار  بر  هم  کس  هیچ  و  برمی گردد 

نظارت ندارد.
جواهری با اشاره به تاثیر واردکنندگان 
در بی ثباتی قیمت ها در بازار گفت: زمانی که 
نرخ دالر افزایش پیدا می کند، قیمت همه 
قیمت  اگر  و  باال می رود  وارداتی  کاالهای 
بازاری ها  به اصطالح  بیاید؛  پایین  هم  دالر 

همچنان »چسبندگی« باال می ماند.
به  ما  داد:  ادامه  زمینه  این  در  وی 
دالر  قیمت  که  می گوییم  واردکنندگان 
مواد  قیمت  چرا  پس  است؛  داشته  کاهش 
اولیه کمتر نمی شود و در جواب می شنویم 
که نه هنوز قیمت مواد وارداتی پایین نیامده. 
در این دوره، هر زمان که دالر کاهش قیمت 
داشته است، ندیدیم که بهای مواد اولیه پایین 
بیاید و دوباره به محض باال رفتن قیمت ها، 

باز هم باالتر نرود.

جواهری یکی از دالیل اصلی بروز این 
موضوع را مشکالت عدیده فرهنگی در بازار 
باید قبول کنیم که  کشور دانست و گفت: 
نباید به گردن  ایرادات و اشکال ها را  همه 
برهه های  در  تاجران  زیرا  بیندازیم؛  دولت 
حساس اصال با مردم و مشکالت اقتصادی 

آن ها همراه نیستند.
مرکب  خرید  تجربه  به  اشاره  با  وی 
مدت ها  من  کرد:  عنوان  اخیر  ماه های  در 
با یک مرکب فروش کار می کردم و مرکب 
را کیلویی 8۰ هزار تومان از او می خریدم.  
عید امسال به او گفتم حدود ۲ تن مرکب 
می خواهم و او می خواست کیلویی ۹۵ هزار 

تومان به من بفروشد.
این فعال حوزه چاپ یادآور شد: تاجر با 
ارز نیمایی جنس وارد کشور می کند و در انبار 
نگه داری مي کند و بعد به محض اینکه دالر 
گران شد، مرکب را نمی فروشد تا قیمت ها 
باالتر برود و بعد بفروشد. در توجیه این کار 
هم می گوید؛ من باید پولم را جایگزین کنم؛ 
درحالی که اجناس را به نرخ قبل خریداری 

کرده است.
* کسادی بازار کتاب های نفیس

شیوع  تاثیرات  به  همچنین  جواهری 
بیماری کرونا بر فعالیت چاپخانه ها اشاره کرد 
و گفت: تا قبل از بیماری کرونا ما در حوزه 
می کردیم  فعالیت  نفیس  کتاب های  تولید 
این  بازار  که  است  زیادی  مدت های  اما 
کاال فروکش کرده و خریداری ندارد. ما نیز 
از  این موضوع، تالش کردیم  از  سرخورده 
فعالیت در حوزه تولید کتاب نفیس به سمت 

بسته بندی های نفیس برویم.
پیش  سال   ۲۰ از  اینکه  بیان  با  وی 
در حوزه چاپ کتاب های نفیس فعال بوده 
است، ادامه داد: ما سال ها قبل در چاپخانه 
هنر چاپ گرافیک در خیابان بهار شیراز اولین 
ماشین اسپید مستر صفر را به کشور آوردیم 
از آن به بعد کتاب های همه ناشرانی که  و 

در حوزه تولید کتاب های نفیس فعال بودند 
را چاپ می کردیم.

جواهری با اشاره به برخی از ناشران 
عنوان کرد: کتاب های ناشرانی مانند نگاه، 
فرهنگ و هنر گویا، میردشتی و ناشران دیگر 
را در این چاپخانه چاپ می کردیم و این آثار 
همه  داشتند.  خوبی  بازار  و  فروش  نفیس 
شرکت های بزرگ که در عرضه بین المللی 
فعالیت می کردند در ایام عید نوروز به جای 
تقویم و سررسید، کتاب نفیس به مشتریان 

و مراجعه کنندگان خود هدیه می کردند.
وی با بیان اینکه این اقدام به عنوان 
گفت:  بود،  جاافتاده  پسندیده  فرهنگ  یک 
متاسفانه  شرکت ها  این  از  زیادی  بخش 
عدیده  مشکالت  دچار  اخیر  سال های  در 
دچار  آن ها  از  برخی  و  شدند  اقتصادی 
ورشکستگی مالی شدند و به دنبال آن فروش 

و بازار کتاب های نفیس به هم ریخت.
تک فروشی  کرد:  تاکید  جواهری 
کتاب های نفیس بسیار محدود بود و بخش 
کادویی  و  هدیه  جنبه  کتاب ها  این  عمده 
از  و  اولیه  مواد  گرانی  به دلیل  ولی  داشت 
سوی دیگر تعطیلی شرکت ها این کتاب ها 

به مرور جایگاه خود را از دست دادند.
کرونا  افزود:  درباره  همچنین  وی 
و  کرد  وارد  چاپخانه داران  به  بزرگی  ضربه 
ما اگرچه به بحث بسته بندی و تولید لیوان 
دلیل  به  اما  شدیم،  وارد  حوزه ها  سایر  یا 
نیز  سفارش ها  مشتریان  استقبال  کاهش 

کاهش یافته است.
قطعات  خرابی  نام  به  مشکلی   *

ماشین آالت
دیگر  یکی  درباره  جواهری همچنین 
داد:  توضیح  چاپخانه داران  مشکالت  از 
و  دستگاه ها  که  می کنیم  دعا  همیشه  ما 
ماشین های ما خراب نشود زیرا ماشین های 
مدرن ساخت سال ۲۰۰۰ به بعد اغلب بُرد 
دارند و اگر این بردها خراب شوند، همه کار 

و فعالیت چاپخانه تحت تاثیر این قطعه قرار 
می گیرد؛ تا وقتی که تعمیر یا تعویض شود.

 وی در این زمینه گفت: خرابی یک 
که  است  این  مثل  چاپ  ماشین   از  قطعه 
فرزندت بیمار شده باشد و به یک عضو نیاز 
داشته باشد؛ هر کاری می کنی تا این قطعه 
یا قطعات را پیدا و جایگزین کنی تا چرخ 
آماده سازی  زمینه  در  و  بچرخد  چاپخانه ات 

سفارش مشتریان دچار مشکل نشوی.
مدیر چاپخانه آرتا ادامه داد: متاسفانه 
به دلیل  ما  شود،  خراب  قطعه ای  گر  ا
ایران  علیه  بر  که  ظالمانه ای  تحریم  های 
قطعه  سفارش  نمی توانیم  می شود،  اعمال 
دلیل قطعه خراب  به همین  و  بدهیم  جدید 
را به همراه مکانیک به تراشکاری می بریم 
مجددا  آن  از  بتوانیم  و  شود  اصالح  تا 

استفاده کنیم.
جواهری با اشاره به حضور در اتحادیه 
چاپخانه داران و طرح این مشکل، افزود: من 
در یکی از جلساتی که در اتحادیه برگزار شده 
بود، گفتم این روزها چراغ هر چاپخانه ای که 
هنرمند  چاپخانه  آن  صاحب  است،  روشن 
و  کمبود  به  توجه  با  زیرا  است؛  عاشق  و 
دارد،  وجود  زمیه  این  در  که  کسری هایی 
کار  چاپخانه ها  چراغ  داشتن  نگه  روشن 

آسانی نیست.
* ضرورت اتحاد و نظارت

این فعال حوزه چاپ در ادامه با ارائه 
راهکار برون رفت از مشکالت صنعت چاپ 
اینکه  برای  گفت:  مختلف  بخش های  در 
مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز چاپخانه داران 
برسد،  دست شان  به  مشکل  کمترین  با 
و  اتحادیه  میان  اتحاد  و  انسجام  نیازمند 
متاسفانه  که  هستیم  چاپخانه داران  تعاونی 

در صنعت ما وجود ندارد.
ز  ا بیش  االن  کرد:  تاکید  وی   
بات  نتخا ا وضعیت  که  است  ل  یک سا
نامشخص  تهران  چاپخانه داران  اتحادیه 
وضعیتی  چنین  در  نداریم.  رئیس  و  است 
نمی توان انتظار انسجام و اتحاد برای رفع 

مشکالت داشت.
و  کمک  درباره  همچنین  جواهری   
حمایت دولت به چاپخانه ها نیز عنوان کرد: 
از سوی دیگر معتقدم دولت می تواند برای 
ورود مواد اولیه مورد نیاز صنعت چاپ  میزان 
مشخصی ارز اختصاص دهد و این موضوع 
را در اختیار شرکت تعاونی صنف چاپ قرار 
دهد تا از طریق این تعاونی به دست اعضا 
مدیران  متاسفانه  اما  برسد  چاپخانه داران  و 
ما از صنعت چاپ آگاهی کافی ندارند و به 
همین دلیل نمی تواند تصمیم گیری درستی 
برای رفع موانع پیش روی فعاالن این حوزه 

داشته باشد.

صنعت چاپ حال و روز خوبی ندارد
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خداحافظی نمایش »یه گازکوچولو« از تئاتر شهر

به  گازکوچولو«  »یه  نمایش 
کارگردانی فقیهه سلطانی به نویسندگی 
فرزانه سهیلی، و  بازی گیلدا حمیدی ، 
شهروز دل افکار، افشین غیاثی، مهسا 
مهجور، نورا هاشمی روز جمعه بیست 
و هفتم تیر به اجرای خود پایان داد. 

اجرای این اثر نمایش از روز بیست و هشتم 
بهمن سال ۱۳۹8 در تاالر سایه تئاتر شهر آغاز شد، روز چهارم اسفند سال 
گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی تاالرهای نمایشی، متوقف 
شد. این در حالی است که پس از اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر 
بازگشایی مجدد تاالرهای نمایشی به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی، 
نمایش »یه گاز کوچولو« از روز دهم تیر سال ۱۳۹۹ و بعد از چهار ماه وقفه 
با رعایت الزامات بهداشتی مربوط به سالمت تماشاگران بار دیگر در تاالر 

سایه اجراهای خود را از سر گرفت.

سیاوش طهمورث به »صفر بیست و یک« پیوست

»صفر  سریال  تصویربرداری 
بیست و یک« به کارگردانی سیامک 
تهیه  و  رضویان  جواد  و  انصاری 
کنندگی مهدی فرجی همچنان ادامه 
عنوان  به  طهمورث  سیاوش  و  دارد 

تازه ترین بازیگر به این سریال پیوست.
سیامک انصاری، سید جواد رضویان، 
امیر حسین رستمی، سروش جمشیدی، رویا میر علمی، نگار عابدی، آزیتا 
ترکاشوند، مریم شیرازی، افشین آقایی، پادینا کیانی، بازیگر نقش کودك 

مهبد بیور دیگر  بازیگران این سریال هستند.
فیلمنامه این «جموعه تلویزیونی را  شبنم وثوقی و هدی ایزدی 
نوشته اند، مدیر تصویر برداری بهنام کریمی، مدیر تولید علیرضا بیات، مدیر 
صدابرداری: بابک اخوان، طراح چهره پردازی: میشا جودت و  آهنگساز: 

بهرام دهقانیار هستند.

اثر پویا سرایی به فستیوال اروپایی راه یافت

در  ایران  برنجی  بادی  آنسامبل 
بیست و یکمین فستیوال بادی برنجی 
به  »پارسیان«  سوییت  قطعه  ایتالیا 
و  نوازنده  سرایی  پویا  آهنگ سازی 
آهنگساز شناخته شده کشورمان را اجرا 

در  ایران  برنجی«  آنسامبل »بادی  می کند. 
برنجی«  »بادی  فستیوال  یکمین  و  بیست 
ایتالیا )Italian Brass Week( قطعه سوییت »پارسیان« اثر پویا سرایی 
نوازنده سنتور و آهنگساز شناخته شده کشورمان را پیش روی مخاطبان قرار 
می دهد. این اثر به دلیل شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید ۱۹ در قالب 
یک فیلم به دبیرخانه فستیوال برای اجرا ارسال شده است. قطعه سوییت 
»پارسیان« به آهنگسازی و تنظیم پویا سرایی، با حضور امید حاجیلی به 
از  بهره گیری  لیال بازغی با  هنری  مدیریت  با  عنوان سولیست ترومپت 

موسیقی دستگاهی و موسیقی اقوام ایران ساخته شده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

»یلدا« در آلمان اکران می شود

اکران فیلم سینمایی »یلدا« به 
ششم  از  بخشی  مسعود  کارگردانی 
شهریورماه در سینماهای آلمان آغاز 

می شود.
ایران،  مشترك  تولید  »یلدا« 
فرانسه، سوییس، لوکزامبورگ، لبنان 

و آلمان )نیکو فیلمز( است که در ماه های 
گذشته جایزه بزرگ داوران جشنواره ساندنس و جایزه بهترین فیلمنامه 

را از جشنواره صوفیه دریافت کرده است.
بهناز جعفری، صدف عسگری، بابک کریمی، آرمان درویش، فرشته 
حسینی، فقیهه سلطانی، فروغ قجابگلو، زکیه بهبهانی، رامونا شاه، ساغر 
صباحی، حسن جودکی، محمد ساربان، کمال هاشمی، ولی اهلل ریگی، 
مریم  افرنگه،  نسا  ذوالفقاری،  محمود  مهر،  شفاعی  لیال  فداکار،  فرهاد 
خداوردی، بنفشه غفاری، بهنام داوری و... بازیگران فیلم »یلدا« هستند.
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محمد حسین زاده

محمود پاك نیت بدون شک یکي 
از برجسته ترین و شاخص ترین بازیگران 
نقش مکمل در سریال هاي تلویزیوني 
در  را  او  درخشش  بارها  که  مي باشد 
در  حتما  دیدهایم.  خاص  نقش هاي 
دوراني که جوان تر بود بازي درخشانش 
را در پدرساالر به یاد دارید و همینطور 
نقش هاي به یادماندني او در سریال هایي 
چون روزي روزگاري، شیخ مفید، پس 
از باران، شب دهم، یوسف پیامبر، نفس 
گرم، پریا، گشت ویژه و شهرزاد... او این 
روزها سریال دخترم نرگس، را از شبکه 
یک درحال پخش دارد و در عین حال 
نام  با  دیگر  سریالي  در  بازي  مشغول 
جالب  نکته  مي باشد.  سربرون،  جشن 
درباره سریال دخترم نرگس، این است 
که او در این سریال با همسرش )مهوش 
صبرکن( همبازي مي باشد. با او همراه 
اخیرش  فعالیت هاي  درباره  تا  شدیم 

هنر  عرصه  بر  کرونا  تاثیر  همینطور  و 
بیشتر بدانیم...

کاري  چه  مشغول  روزها  -این 
هستید؟

سریال  در  بازی  مشغول  *االن 
تلویزیونی جشن سربرون هستم. به دلیل 
کرونا کمي شرایط کار سخت شده با این 
جال سر صحنه همه رعایت می کنند اما 
تنها مشکلی که بازیگر دارد این است 
می نشیند  گریمور  دست  زیر  وقتی  که 
مجبور است ماسکش را بردارد و فقط 
گریمور ماسک می زند. بعد از گریم هم 
بازیگر دیگر نمی تواند ماسک بزند برای 
همین رعایت فاصله و نکات ایمنی برای 
بازیگران سخت تر از دیگر عوامل است. 
هستیم  که  کاری  این  سر  خوشبختانه 
از  که  خانمی  و  می شود  رعایت  خیلی 
سمت وزارت بهداشت می آیند، در تمام 
مدت سر صحنه هستند و اگر مسئله ای 

بچه ها  مدام  می دهند.  تذکر  باشد، 
اول  صبح  ما  یعنی  می کنند  تست  را 
گریم می شویم.  بعد  و  تست می شویم 
جان  از  اگر  زیرا  می کنند  رعایت  همه 
خودشان هم بگذرند به خاطر خانواده و 

اطرافیان شان باید رعایت کنند.

سالهاست  شما  پاك نیک  -جناب 
در شاخص ترین سریال هاي تلویزیوني 
سریال هاي  چرا   . . شتید. دا حضور 
گذشته  مانند  تلویزیون  اخیر  سال هاي 

مورد استقبال مخاطب قرار نمي گیرد؟
خیلی  نویسنده های  *خوشبختانه 
طریق  از  باید  اینها  اما  داریم  خوبی 
ارگان های مسئول مثل وزارت ارشاد و 
خود صداوسیما حمایت شوند. متاسفانه 
آنقدر  از کارها که می رویم،  سر برخی 
و  نویسنده  که  می کنند  کار  عجله  با 
نمی دانند  اصال  بازیگر  و  کارگردان 
داغ داغ  متن  می کنند!  چه کاري  دارند 
 ۳۰ می خواهند  مثال  و  می شود  آماده 

کنند.  تمام  ماه  چند  در  را  کار  قسمت 
مي گویند هر چه کمتر زمان باشد، بهتر 
است و به نفع تهیه کننده و صداوسیما 
همه  می شود  باعث  ین  ا مي باشد. 
به  که  شب  بازیگر،  شوند.  سرگردان 
خانه می رود باید با آرامش فکر کند و 
بداند سکانسی که قرار است بازی کند به 
کجا مربوط است. بازیگر ساعت ۵ صبح 
تا ساعت 8 شب کار می کند باید متن 
فردا را هم بخواند و استراحت هم بکند. 
بعضی ها می خوابند و نمی توانند این را 
تحمل کنند از این رو صبح که می آیند 
نمی دانند صحنه ها به کجا وصل است. 
کارگردان و دستیار کارگردان هم آنقدر 
فرصت ندارند که برایش توضیح دهند. 
همه می خواهند سریع کار را تمام کنند 
و این باعث می شود کاری از آب درآید 

که کسی نبیند!

سریال  در  حضور  تجربه  -شما 
را  نمایش خانگي  براي شبکه  شهرزاد 
شبکه  بین  تفاوتي  چه  داشتید...  هم 

خانگي و تلویزیون وجود دارد؟
*بعضی ها از من می پرسند سینما 
می گویم  من  تلویزیون؟  یا  است  بهتر 
بازیگر  چون  ندارد  فرقی  بازیگر  برای 
درست  اما  دهد  انجام  را  کارش  باید 
و  است  اینطور  من  برای  دهد.  انجام 
سینما، صداوسیما و شبکه خانگی هیچ 
کار  مدیوم   ۳ هر  در  و  نمی کند  فرقی 
کرده ام. مهم کیفیت کار است. بعضی  
هم  خانگی  نمایش  شبکه  کارهای  از 
تلویزیونی  سریال های  عجله  همان  با 
آنقدر فشار  تهیه کننده  ساخته می شود. 
به  شود.  تمام  زودتر  کار  که  می آورد 
هرحال آدم هایی که دارند کار می کنند 
بر حسب روزهایی که کار می کنند پول 
می گیرند و هرچه این روزها کمتر باشد 
به نفع تهیه کننده است. اما ُخب چون 
قصه  و  است  خانگی  نمایش  شبکه 
بهتری انتخاب شده و پول بیشتری به 
نویسنده داده اند، شاید فرصت نویسنده 
بیشتر بوده است و قبال متن را نوشته و 
بعد ساخته شده که اینها باعث می شود 

کار بهتر شود.

-محدودیت هاي صداوسیما چقدر 
تاثیرگذار است؟

محدودیت  صداوسیما  *ببینید 
خاصی نسبت به شبکه نمایش خانگی 
ندارد. در شبکه نمایش خانگی وضعیت 
مانند سینماست و در سینما هر اتفاقی 
می افتد.  هم  خانگی  شبکه  در  بیفتد 
درست  و  است  این  تزش  صداوسیما 
تمام  در  تلویزیون  که  چرا  است  هم 
عرق  خیلی ها  دارد.  وجود  خانواده ها 
خاصی نسبت به مسائل مذهبی دارند و 
اگر ببینند خانمی آنطور جلوي دوربین 
آمده ممکن است حتی اجازه ندهند دختر 
این  اما وقتی  و همسرشان نگاه کنند. 
سریال ها در شبکه  نمایش خانگی عرضه 
می شوند، این  خانواده ها اصال نمی روند 
کسانی  بلکه  بخرند.  را  سی دی  این 
می خرند که مشتاق هستند کار را ببینند. 
و  زندگی  می کند  روستا  در  که  کسی 
تلویزیون در خانه اش است با این مسائل 
مشکل دارد  و مسئله صداوسیمایی ها 
باید  همین  برای  است.  همین  هم 
سخت گیری ها و قواعد و قوانینی باشد 

که به نظر من درست است.

روزهاي  در  زندگي  -وضعیت 
کرونایي چطور است؟

با  نکند  سرایت  تلفن  از  *اگر 
دوستان و آشنایان تلفنی ارتباط داریم 
)خنده(. اما من چون سرکار هستم زیاد 
تا  من  نمی کنم.  احساس  را  خالء  این 
۲8 اسفند کار می کردم از ۲8 اسفند تا 
۱۵ اردیبهشت کار را تعطیل کردند اما 
از ۱۵ اردیبهشت کار را شروع کردیم و 
دولت هم آزاد گذاشته بود که هر کسی 
تهیه کننده  با  ما  اما  کارش.  سر  برود 
تمام  اینکه  به شرط  و  صحبت کردیم 
قواعد سالمت رعایت شود، رفتیم سر 

کار و آنها هم قبول کردند.

-متاسفانه در یک ماه اخیر استاد 
سیروس  آقاي  و  کشاورز  محمدعلي 

با  دادیم... شما  از دست  را  گرجستاني 
هر دو هنرمند از نزدیک آشنایي داشتید 

از آنها برایمان بگویید؟
*مرحوم کشاورز برایم حکم پدر را 
داشت. با مرحوم کشاورز ۵ کار مشترك 
داشتیم. ایشان حکم پدر من را داشت 
و در ۲ سریال پدر ساالر و کهنه سوار 
هم نقش پدرم را ایفا می کرد. در ۳ کار 
دیگر هم با ایشان همکاری داشتم که 
سریال هاي روشن تر از خاموشی و فیلم 
سینمایی غزال و یک کار دیگر که االن 
نامش در ذهنم نیست. در سریال شیخ 
اما  بودم  کشاورز  مرحوم  با  هم  مفید 

باهم بازی نداشیم. من نقش پدر شیخ 
را داشتم وقتی نقش را به من دادند ۴ 
قسمت بود اما بعد از مونتاژ من فقط در 
یک قسمت بودم. مرحوم کشاورز برایم 
خیلی فرد ارزشمندی بود. خیلی انسان 
بود و خیلی دوست داشتنی. عاشق کارش 
راهنمای  همکارانش  تمام  برای  بود. 
ستون های  جزو  ایشان  بود.  خوبی 
فرهنگ و هنر مملکت ما بود. سینمای 
ایشان  به  ما  تلویزیون  و  ما  تئاتر  ما، 
کار  گرجستانی  آقای  با  است.  مدیون 
طرفدارهای  از  اما  نداشتم  مشترکی 
را  بازی اش  و  بودم  سختش  و  سفت 

بازی  گرم  خیلی  داشتم.  دوست  خیلی 
می کرد و در هر کاری که بود تماشاگر 
را قانع می کرد که این همان شخصیتی 

است که باید باشد.

-درباره سریال دخترم نرگس، که 
این روزها در حال پخش است بفرمایید؟

*سریالي خانوادگي و بسیار ساده و 
بي آالیش است که به نظرم مي تواند در 
دل خانواده ها جا باز کند. سریالي است 
که به مشکالت خانواده ها مي پردازد و 
با اینکه در بستري پلیسي روایت شده 

ولي بسیار جذاب است.

با مرد خاطره ساز تلویزیون

محمود پاک نیت: 
صداوسیما با شبکه خانگي تفاوت هاي زیادي دارد

در حالی که نزدیک به ۵ ماه است که دنیا درگیر 
بیماري کرونا شده و تعداد مبتالیان به بیماری کرونا روز 
به روز در حال افزایش است، در یک ماه اخیر این روند 
صعودی  شده و در کشورمان حتی برخی از هنرمندان را 
به  ماه های نخست سال  در  است.  نیز درگیر خود کرده 
دلیل تعطیلی ایام نوروز و پس از آن ماه مبارك رمضان 
اغلب افراد در خانه ماندند و حتی قرنطینه خانگی را برای 
خود و اطرافیان شان توصیه کردند و این در خانه ماندن به 
دلیل منع تجمعات و حتی بعد از آن بسته بودن بسیاری از 
مراکز باعث شد، تا سیر شیوع کرونا نزولی شود و تعداد 
کشته شدگان به شدت کاهش پیدا کند اما از ابتدای تیرماه و 
پس از برداشتن محدودیت ها و ممنوعیت ها به شرط رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی بار دیگر این روند صعودی شد و 
آمار مبتالیان و کشته شدگان بسیار زیاد شد. اما حاال به 
دلیل عادی شدن ترس از این بیماری، تقریبا بسیاری آن 
استفاده  تا حدی که دولت مجبور شد  را جدی نگرفتند 

از ماسک در اماکن عمومی را اجباری کند. در این میان 
الگوی جامعه در پویش های  به عنوان  هنرمندان همواره 
مختلف حضور فعالی داشتند و از پویش در خانه بمانیم تا 
پویش من ماسک می زنم، این حضور دیده شد. هنرمندان 
در خانه هایشان ماندند و در بیرون از خانه نیز با ماسک 
کمی  و  باشد  تاثیرگذار  اتفاق  این  شاید  تا  شدند  ظاهر 
جلوی این روند را بگیرد. اما متاسفانه در این میان برخی 
از هنرمندان یا به دلیل بیرون رفتن از خانه و حضور در 
مجامع و محافل و یا حضور در گروه های فیلمبرداری به 
این بیماری مبتال شدند و این روزها روزگار سختی را پشت 
سر می گذارند و گاهی در الیوهای اینستاگرامی خود از 
چگونگی گذران این روزهای سخت سخن می گویند. البته 
این موضوع یک معضل جهانی است و در طی این چند 
ماه بسیاری از بازیگران شناخته شده هالیوودی و بالیوودی 
نیز خبر ابتالی شان به ویروس کرونا را رسانه ای کرده اند 
اثر ابتال به این بیماری  و حتی برخی نیز جانشان را بر 

از دست دادند!
هنرمندان  گوش  بیخ  از  خطر  خوشبختانه  هرچند 
از کیانوش گرامی که در  به غیر  و  ایرانی گذشته است 
بیمارستان بستری شد، باقی در خانه قرنطینه شدند، اما 
مهران  چون  افرادی  نبود.  هم  کم  آنها  تعداد  به هرحال 
احمدی، پیمان قاسم خانی، بهاره رهنما، یکتا ناصر، منوچهر 
هادی، محمدرضا خاکی، لیال بلوکات، گالب آدینه، نورا 
هاشمی، بهروز بقایی، بیژن خاوری، رضا بهرام و احسان 
خواجه امیری خبر ابتالی شان به این بیماری را رسانه ای 
کردند. لیال بلوکات تقریبا از اولین هنرمنداني بود که به 
این بیماري مبتال شد و بارها از سختي ها و دردهایي که 
متحمل شد سحن گفت ولي تقریبا اکثر هنرمنداني که 
به این بیماري مبتال شدند، در سکوت خبري و یا نهایتا 

یکي دو پست اینستاگرامي بسنده کردند.
هم  هنرمندان  از  دیگر  برخي  بین  این  در  البته 
کنایه هایي به هنرمنداني کرونایي زدند که شاید ابتالي 

آنها به این بیماري ساختگي باشد و صرفا برایشان جنبه 
تبلیغاتي داشته است چرا که از نظر آنها، بیماران کرونایي 
چندان  که  دارند  جسماني  دردهاي  و  مشکالت  آنقدر 
فرصتي براي حضور دائمي در شبکه هاي مجازي ندارند 
ولي برخي از هنرمندان کرونایي دائما در اینستاگرام مشغول 

پست گذاشتن و الیو بودند!
و سینما  تلویزیون  باسابقه  بازیگر  گرامی  کیانوش 
شاید تنها بازیگري بود که کارش به بیمارستان کشید. او  
ابتدا در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، خبر ابتالی 
خود به کرونا را رسانه ای کرد و در ادامه در گفتگویی از 
از  واحد مرکزی خبر  با خبرنگار  بیمارستان  روی تخت 
مردم خواست تا کرونا را شوخی نگیرند. گرامی توضیح 
اوایل فکر نمی کردم کرونا گرفته ام، فکر می کردم  داد: 
این  رفته رفته  اما  نیفتاده  حادی  اتفاق  و  خورده ام  سرما 
مشکل بیشتر شد تا سی تی اسکن گرفتم و متوجه شدم 
که ریه ام درگیر شده است. از مردم خواهش می کنم که 

گرفتار  خانواده ام  و  من  مثل  تا  نگیرند  را شوخی  کرونا 
هر  در  بیماری  این  نیست  معلوم  نشوند.  بیماری  این 
بدنی چطور نشان دهد، من ۵8 ساله تصور چنین اتفاقی 
بیمارستان میالدهستم،  در  روزی  االن چند  نداشتم.  را 
بخش ها شلوغ است و شاهد فوت بیمارانم و از هر جهت 

تلخی ها را به چشم می بینم.
اوایل  باسابقه کشورمان هم  بیژن خاوری خواننده 
بیمارستان، در یک  از  از مرخص شدن  فروردین و پس 
اسفند ۹8  در طول  بیماری خود  درباره  گفتگوی خبری 
گفت: 8 روز در بیمارستان بستری بودم. من بیشتر در شهر 
سرخ رود مازندران اقامت دارم چراکه به دلیل مشکالت 
ریوی، هوای تهران برایم خوب نیست. پیش از ابتال به 
این بیماری، دو هفته بود که در قرنطینه به سر می بردم 
ولی برای خرید به بیرون می رفتم، شاید دلیل ابتالیم به 
که  نمی فهمد  هیچکس  البته  باشد.  همین  بیماری  این 

چگونه به این بیماری مبتال شده است.

در این بین پیمان قاسم خاني یک مورد عجیب تر به 
شمار مي رود و بدون شک کرونا ضربه سنگین تري به او 
نسبت به سایر هنرمندان زده است. فیلم جدید او یعني 
قسمت دوم خوب بد جلف، در حالي اکران شد که تنها ۲ 
روز بعد از اکران، سینماها به دلیل جلوگیري از شیوع کرونا 
تعطیل شدند و عمال فیلم او که پیش بیني مي شد یکي از 
فیلم هاي پرفروش تاریخ سینماي کشور شود، نابود شد. 
در یک ماه اخیر هم با اینکه دائما در شبکه هاي مجازي 
شایعه ازدواج او دست به دست مي شد، متوجه شدیم که 
او در خانه در قرنطینه است و با بیماري کرونا دست و 
پنجه نرم مي کند. درواقع کرونا هم به خودش و هم به 

فیلمش ضربه زد.
حال باید دید با افزایش تعداد مبتالیان و باز ماندن 
مراکز، تولید آثار سینمایی و ادامه فیلمبرداری آثار در حال 
تولید آیا بر تعداد مبتالیان افزوده خواهد شد یا چاره ای 

برای آن اندیشیده می شود.

هنرمنداني که کرونایي شدند...

از پیمان قاسم خاني و بهاره رهنما تا احسان خواجه امیري!


