
سقفواممسکنباالمیرود؟
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: 
اگر بازار مسکن به خوبی مدیریت شود، می تواند اشتغال خوبی 
دنبال  به  را  کارها  و  کسب  رونق  و  کرده  ایجاد  کشور  در  را 
داشته باشد.محمد صالح جوکار با بیان اینکه متاسفانه امروز شاهد افزایش 
ساعتی قیمت ها هستیم و باید به گونه ای شرایط مدیریت شود که افراد 
خارج از دایره تصمیم گیری قدرت نفوذ بر روی قیمت ها را نداشته باشند، 
درباره راهکارهای موجود برای حل مشکالت اقتصادی کشور، بیان کرد: 

معیشت  و  است  حاکم  کشور  در  امروز  که  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است از نظر بنده دنبال کردن دو 
افزایش  تثبیت کند و جلوی  اقتصادی را حداقل  اولویت می تواند شرایط 

افسارگسیخته قیمت ها را بگیرد.
وی افزود: یکی از گام های اساسی در این حوزه ساماندهی نقدینگی 
این حوزه دنبال  از راهکارهایی که دولت در  بازار است. یکی  موجود در 
روزها شاهد  این  است که  بازار سرمایه  است،  گرفته  پیش  در  و  می کند 

هستیم که بازار بورس رونق یافته و در حال هدایت نقدینگی به سمت این 
بازار هستیم، اما در عین حال ارزش پول ملی به شدت در حال کاهش 
است. سرمایه  گذاری گسترده مردم در بازار بورس می تواند هم در آینده 
فرصت ساز شود و هم خطراتی را به دنبال داشته باشد. الزم است دولت 
مدیریت جدی تری در این حوزه داشته و تصمیمات سازنده ای را اتخاذ کند 

تا از کاهش ارزش پول ملی نیز جلوگیری شود.
صفحه 2

کشور توانایی عبور 
از این شرایط دشوار را دارد

رئیس جمهور با اشاره به شرایط سخت ناشی از جنگ اقتصادی، تحریم ها و 
فشارهای حداکثری آمریکا و نیز محدودیت های غیر قابل اجتناب شیوع کرونا در کشور، 
تصریح کرد: دولت مطمئنا با نگرشی واقع بینانه به شرایط سخت کنونی و در عین حال 
با اتکا به توانمندی های داخلی و راه حل های عملیاتی و عینی به دور از شعارهای تخیلی، برای حل 

مشکالت کشور تالش می کند
حجت االسالم روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، افزود: تعیین 
راه حل ها نباید برگرفته از نگاه رویایی و فارغ از حقایق اقتصادی کشور و یا نگرش های ناامید کننده 

و بدبینانه نسبت به توانایی ها و ظرفیت های کشور باشد.
رئیس جمهور گفت: با بهره گیری از تجربه های گران سنگ سال ها مقابله با تحمیل شرایط 
سخت اقتصادی، با همراهی مردم، فعاالن و کارشناسان اقتصادی و همکاری سایر قوای کشور، 

از این شرایط با سرافرازی عبور خواهیم کرد.
صفحه 2

اوپک پالس 
به بدبینی پاالیشگاه های نفت خورد

با وجود این که تولیدکنندگان اوپک پالس تالش می کنند قیمتهای 
نفت را باالتر ببرند اما معامله گران سوخت و پاالیشگاهها بدبینی بیشتری 
نسبت به چشم انداز اقتصاد جهانی و حمل و نقل تا پایان سال 2۰2۰ پیدا 
کرده اند.اوپک پالس برای باال بردن هر چه سریعتر قیمتهای نفت آرام و قرار ندارد 
اما بلندپروازیهای این گروه در کوتاه مدت با ضعیف شدن مجدد مصرف سوخت روبرو 
خواهد شد. در بحبوحه افزایش نگرانیها نسبت به رشد موارد جدید ابتال به ویروس 
کرونا و دور جدید قرنطینه، مازاد نرخ بنزین و دیزل نسبت به نفت خام طی چهار هفته 
گذشته از 2۳ ژوئن ثابت بوده است.بهای معامالت آتی هر بشکه بنزین آمریکا برای 
تحویل در سپتامبر روز پنج شنبه به سطحی کاهش یافت که کمتر از هشت دالر با 
نفت برنت اختالف داشت در حالی که این اختالف قیمت در اواخر ژوئن ۱۱ دالر بود.
صفحه ۳

رئیس دانشگاه آزاد: 

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد 
باید بازبینی شود

ابالغ جریمه ۲ میلیارد تومانی به اپراتورها
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون 
اطالعات از ابالغ جریمه دو میلیارد تومانی 
حالت  به  اینترنت  تعرفه  برنگشتن  به دلیل 
صورت  که  تخلفی  تداوم  و  اپراتورها  سوی  از  اولیه 

گرفته است، خبر داد.
فضای  در  کاربران  جاری،  سال  تیرماه  نیمه  از 
در  اینترنتی  بسته های  قیمت  افزایش  از  مجازی 
این  کردند.  اعتراض  و  داده  خبر  همراه  اپراتورهای 
 - جوشقانی  فالح  حسین  واکنش  به  منجر  موضوع 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد 
بدون  همراه  اینترنت  قیمت  باالبردن  کرد  اعالم  که 
هماهنگی با رگوالتوری تخلف بوده و برخورد قانونی 

با اپراتورها آغاز شده است.
صفحه ۳

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

برنامه های محرم را طبق دستورالعمل ستاد کرونا 
برگزار می کنیم

4
اوضاع کیفی خودروها رو به بهبودی است

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1510- دوشنبه 30 تیر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
شبنم قلی خانی 

میهمان »اتاقی در 
هتل پالزا« می شود

4ایران زمین
خدمت جهادی 

دغدغه تک تک ما 
باید باشد

هنگ 7فر

بازی  با  را  پالزا«  هتل  در  »اتاقی  نمایش  پزشکی  سپنتا 
در   ۲۱ ماه ساعت  چهارم  مرداد  روز  از  قلی خانی  شبنم 
»اتاقی  تهیه کنندگی  می رود.  صحنه  تماشاخانه سپند روی 
شبنم  و  دارد  را داود زارع گاریزی برعهده  پالزا«  هتل  در 
به  آن  در  یوسفی  فرانک  و  مهر  رضایی  روشنک  قلی خانی، 

ایفای نقش می پردازند.

علیرضا حاجی محمد علی در جلسه شورای مدیران که در محل باغ 
مجموعه مدیریت شهری با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی با 
حضور کلیه معاونین و مدیران برگزار شد، با بیان اینکه برنامه 
محوری از اولویت های مجموعه مدیریت شهری شاهرود است، 
افزود: یکی از اهداف مهم مدیریت شهری مسئولیت پذیری باال 

در خصوص خدمت صادقانه به شهروندان است.

عامه پسند  کتاب های  تفاوت  به  اشاره  با  امیری  ناتاشا 
بهتر  عامه پسند  کتاب های  بودن  می گوید:  »وزین«  و 
از نبودن شان است و نمی خواهم کتاب های عامه پسند 

را بکوبم.

بودن کتاب های 
عامه پسند

 بهتر از نبودن شان 
است

برای جلوگیری از کاهش ارزش پول تصمیمات سازنده  اتخاذ شود

WWW.YOUTHWORLD.IR

ردیف
آگهيمناقصهعمومی

يکمرحلهاي)نوبتدوم(
شماره42-99ق

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

شرح مختصر موضوع مناقصه :  انجام خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب  استان گیالن  2

مهلت خرید اسناد : تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/5/4  ۳

محل خرید حضوري اسناد : رشت ، جنب پارك قدس – شرکت آب و فاضالب استان گیالن، دفتر قراردادهاتلفن : 4۳۳۳68482

5
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه :

مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال   بحساب ۱-۱22222222 -4۳-29۰2  بانک انصار شعبه شهدای گمنام رشت   به نشاني رشت ، فلکه یخسازی بنام 
شرکت آب و فاضالب استان گیالن  

6
میزان سپرده شرکت در مناقصه 2،9۰5،9۰۰،۰۰۰ ریال -)انواع تضمین : چک بانکي تضمیني، واریز وجه ،ضمانتنامه بانکي ( 

براورد اولیه:۱9۱،58۰،86۰،48۱ ریال بر اساس فهرست بها بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۳99

مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا ساعت ۱۰ صبح روز چهار شنبه مورخ99/5/۱5 دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان گیالن7

زمان و مکان گشایش پیشنهادها : ساعت ۱۰:۳۰صبح روز چهارشنبه  مور خ99/5/۱5 ،سالن جلسات 8

9

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.

2-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 5۰ % 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

4-ارائه اسناد بانکی در خصوص گردش مالی به مبلغ 65میلیارد ریال در سال گذشته و حداقل 5۰میلیارد 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        ۱2

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(۱4

هزینه دو نوبت آگهي مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشور به عهده برنده مناقصه مي باشد.۱5

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

آگهیتجديدمناقصهعمومیيکمرحلهای
نوبتاول

شمارهگ99/6/35
شمارهمجوز:1399/2043

دستگاهمناقصهگزار:شرکتگازاستانايالم

موضوع مناقصه : پروژه گاز رسانی به حفرات خالی شبکه و علمک پراکنده در شهرستان ایوان و روستاهای تابعه 
 مبلغ کل برآورد )اجرا + کاالی عهده پیمانکار ( : ۱۱/۰۱9/8۳7/۱6۱ 

 مبلغ تضمین : 55۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
تضمین : ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه یا فیش واریزی به حساب شماره ۰۱۱27669۱6۰۰4 ، بانک ملی شعبه میدان امام حسین )ع( ایالم و یا سایر ضماتنامه های معتبر و یا ترکیبی از آنها 

که در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی شماره۱2۳4۰2 /ت  5۰659 ه مورخه 94/9/22 قید کردیده اند. 
 مدت زمان اجرای پروژه : ۳6۰ روز تقویمی 

محل  تامین اعتبار : عوارض  گازبها 
 آخرین مهلت فروش اسناد : ۱۳99/۰5/۱2 تا پایان وقت اداری 

 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات :   ۱۳99/۰5/26  تا ساعت 8:45 دقیقیه  صبح 
 زمان گشایش پاکات : 26 /۱۳99/۰5  ساعت 9 صبح

 محل گشایش پاکات :  سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم 
از  بخشنامه شماره شماره 94/۱58764 مور خ ۱۳94/7/۱۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تعیین برنده مناقصه استفاده می گردد . 

 شرایط متقاضیان : 
داشتن شخصیت حقوقی 

2- کپی برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات 
۳ - ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون، کار  و رفاه اجتماعی بر اساس مواد 85و 9۱ قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب 89/۳/5 وزیر کار و امور اجتماعی .

4-  داشتن امکانات ، ماشین آالت و نیروی متخصص 
5- داشتن صالحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته تاسسیسات و تجهیزلت یا نفت و گاز با حداقل رتبه 5

6- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه 
 7- قیمت ها متناسب با کاالی داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

8- فروش اسناد به واجدین شرایط ، تکمیل و شرکت در فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به آدرس setadiran.ir سامانه ستاد صورت می پذیرد.
 محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم

 محل تحویل ضمانتنامه : دبیر خانه شرکت کاز استان ایالم 
 هزینه  دونوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد 

 هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ 2/5۰۰/۰۰۰ ریال به عهده برنده مناقصه می باشد. و می بایست به حساب شماره ۰۱۱27669۱6۰۰4 به نامه شرکت گاز استان ایالم واریز گردد.
 آدرس ایالم- چهار راه پیام نور – بلوار تعمییر کاری نبش خیابان استاد شهریار 

شرکت گاز استان ایالم سایتWWW.Shana.ir     و http://iets.mporgir  و www.ilam-nigc,ir شماره تلفن 0843-2235824 
کد فراخوان جهت آگهی مذکور 107430706 می باشد. 

نوبت چاپ اول: 99/4/30  روزنامه دنیای جوانان 
نوبت  چاپ دوم : 99/5/5 روزنامه روزان 

 روابط عمو می شرکت گاز استان ایالم 

آگهی
تجديدمزايدهعمومی

شهرداری مهدی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری امور بهره برداری و نگهداری جایگاه CNG  از طریق برگذاری 
مزایده عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد الشرایط  اقدام نماید . لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 

درج آگهی بمدت 7 روز به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار کارگرمراجعه نمایند.

سید محمد جعفر حسینی -  شهردار مهدی شهر

جنابآقایزنگانی
عضو محترم اداره تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

با آرزوی سالمتی طول عمر برای جنابعالی و خاندان محترم، مصیبت 
وارده را تسلیت عرض نموده و از درگاه خدوند متعال مسئلت دارد روح 

آن مرحوم را غریق آمرزش فرماید.
 هرمز هوشمند راد

مدیر مسئول روزنامه دنیای جوانان 

دوستارجمندجنابآقایسرمدی
رییس اداره حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

در مصیبت وارده، خود را با آن جناب و خانواده محترم شریک 
دانسته، آمرزش آن زنده یاد و صبر و سلمت بازماندگان را از خداوند 

متعال مسئلت دارد.
هرمز هوشمند راد
مدیر مسئول روزنامه دنیای جوانان

همدردی

برگزاری  و  ها  قیمت  اصالح  اتمام  با  به نظر می رسد 
و  بورس  در  اثرگذار  های  شرکت  برخی  عمومی  مجامع 
صعودی  روند  دیگر  بار  شده،  متوقف  نمادهای  بازگشایی 
و  گذشته  هفته  در  که  حالی  شود.در  سرگرفته  از  شاخص 
نمادهای  از  بسیاری  جاری،  هفته  معامالتی  روز  نخستین 
اثرگذار شاهد اصالح قیمتی بودند و شاخص کل هر روز با 
روند منفی مواجه بود، بازار سرمایه در معامالت روز یکشنبه 

29 تیر ماه روند متفاوتی با روزهای قبل در پیش گرفت.
اگرچه در ساعت ابتدای امروز، شاخص کل تحت تأثیر 
فشار عرضه برخی نمادها برای خرید سهام چند نماد تازه 

بازگشایی شده در معامالت امروز، تا 5 هزار واحد منفی شد 
و شاخص کل نیز در آستانه بازگشت به بازه ۱ میلیون و 7۰۰ 
هزار واحدی بود )۱ میلیون و 8۰۳ هزار واحد(، اما با افزایش 
تقاضای خرید برخی نمادهای ُپرتقاضا که در روزهای گذشته 
به دلیل برگزاری مجامع عمومی، با توقف نماد روبه رو بودند، 
بازار بار دیگر روند صعودی در پیش گرفت و شاخص کل 
با رشد حدوداً 8 هزار واحدی، به نزدیک ۱ میلیون و 8۱7 

هزار واحد رسیده است.
شاخص هم وزن نیز با مثبت 7 هزار و 7۰۰ واحد، به 
495 هزار و 5۰۰ واحد رسید؛ هر چند که شاخص هم وزن 

در تمام طول هفته گذشته که شاخص کل قرمز بود، به رشد 
مثبت و سبز خود ادامه داد که نشان دهنده خروج حقوقی ها 

از بازار و افزایش قدرت حقیقی ها در معامالت بورسی بود.
از همین رو، نماد فوالد در معامالت امروز تأثیرگذاری 
اما  داشت  کل  شاخص  کاهش  در  واحدی  هزار   6 منفی 
نماد پترول و کگل تأثیرگذاری به ترتیب 4 و 2 هزار واحدی 
در مثبت شدن شاخص بورس داشته اند. نماد فارس هم که در 
روزهای گذشته برای آن صف فروش سنگین ایجاد شده و 
همواره رشد منفی قیمت داشت، در پایان بازه زمانی اصالح 

قیمت ها، بار دیگر امروز با صف خرید مواجه شده است.

بورس شاخص روندصعودی خود را ازسرگرفت

صفحه ۳
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مجلسبايدبهصورتويژهبه»خانواده«بپردازد
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: خانواده موضوعی است که باید به 
آن توجه کرد و باید به آن پرداخت و جمعی از نمایندگان مجلس هم بر این 
به  جدا  کمیسیون  یک  در  و   مستقل  باید  بیشتر  بررسی  برای  که  هستند  باور 

این موضوع بپردازند.
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر اظهار داشت: موضوع خانواده یک موضوع 
چند جنبه ای است و ابعاد مختلفی دارد، از سبک زندگی گرفته تا بحث موالید و 

مباحث مختلفی که باید به صورت ویژه به آن پرداخته شود. 
وی افزود: مسئله ای که امروز وجود دارد این است که آیا اهمیت و اقتضای 
این موضوع این است که ما در یک کمیسیون مستقل به آن بپردازیم یا در قالب 

کمیسیون فرهنگی و کمیته خانواده این کمیسیون این مسئله را ادامه دهیم.
رییس کمیسیون اصل 9۰ مجلس گفت: خانواده موضوعی است که باید 
به آن توجه کرد و باید به آن پرداخت و جمعی از نمایندگان مجلس هم بر این 
باور هستند که برای بررسی بیشتر باید مستقاًل و  در یک کمیسیون جدا به این 

موضوع بپردازند و البته برخی هم با این موضوع مخالف هستند .

خطوطاصلیاقتصاد،اشتغالوتورمبايداصالحشود
نماینده مردم بروجن در مجلس گفت: امروز راه درست برای حل معضالت جامعه 

اصالح خطوط اصلی اقتصاد، اشتغال و مهار تورم و نقدینگی است.
 امیرقلی جعفری در جلسه علنی روز یکشنبه 29 تیر، در تذکر شفاهی خطاب 
مجلس  کمیسیون های  در  باید  مسأله  چند  داشت:  اظهار  کمیسیون ها  رؤسای  به 
اولویت بندی شود که معیشت و به ویژه رسیدگی به اقشار ضعیف و نیازمند در جامعه در 
این کمیسیون های از اولویت های ویژه و حساس است ضمن اینکه از حاشیه پردازی در 

کمیسیون ها و صحن علنی مجلس هم باید پرهیز شود.
وی در تذکری خطاب به دولت افزود: امروز راه درست برای حل معضالت جامعه 

اصالح خطوط اصلی اقتصاد، اشتغال و مهار تورم و نقدینگی است.
نماینده مردم بروجن در مجلس تصریح کرد: مشکالت امروز ناشی از کم 
توجهی دولت به اقتصاد مقاومتی و عدم نگاه به ظرفیت های داخلی و توانایی های 

کشورمان است.

مراکزدرمانیباکمبودتجهیزاتحفاظتفردیمواجهاست
نماینده مردم مینودشت در مجلس یازدهم با اشاره به کمبود تجهیزات حفاظت 

فردی و نیروی انسانی در مراکز درمانی استان خواستار توجه ویژه شد.
رضا آریان پور در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در 
تذکری خطاب به وزیر بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با اوج گیری 
مجدد کرونا در کشور و استان گلستان با کمبود تجهیزات حفاظت فردی در بیمارستان 
ها و مراکز درمانی استان مواجه هستیم. لطفا دستور الزم جهت تخصیص منابع برای 

خرید داده شود.
نماینده مردم مینودشت در ادامه تصریح کرد: بیمارستان های کالله و مینودشت 
با کمبود وسایل اکسیژن رسان و دستگاه سی تی اسکن و نیروی درمانی مواجه 
است، تعداد زیادی از پرسنل به دلیل ابتال به ویروس کرونا در مرخصی استعالجی 
هستند و باید برای تامین نیرو اقدامی صورت گیرد. تبدیل وضعیت پرستارانی که 
فاقد بیمه بوده و با حداقل دستمزد در حال خدمت رسانی هستند حداقل پاداشی 

است که می توان به آنها داد.

دبیران انتخابات در زنان مشارکت عدم از نماينده يک انتقاد
کمیسیونها

نماینده مردم نیشابور در مجلس از عدم مشارکت زنان در انتخابات دبیران کمیسیون 
های تخصصی مجلس انتقاد کرد.

هاجر چنارانی گفت: دو هفته پیش دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس 
انتخاب شدند ولی مجددا مجلس شاهد نوعی تبعیض بود.وی افزود: در ماده ۱۰۱ برنامه 
ششم توسعه، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و افزایش مدیران زن 
پیش بینی شده بود و قرار بود تعداد مدیران زن تا پایان برنامه ششم به ۳۰ درصد برسد.

وی همچنین گفت: در شرایطی که زنان با سابقه باال و تحصیالت عالیه در مجلس 
حضور دارند، چرا در انتخابات دبیران کمیسیون ها مشارکت نکردند.

 

کشورتوانايیعبورازاينشرايطدشواررادارد
رئیس جمهور با اشاره به شرایط سخت ناشی از جنگ اقتصادی، تحریم ها و فشارهای 
حداکثری آمریکا و نیز محدودیت های غیر قابل اجتناب شیوع کرونا در کشور، تصریح 
کرد: دولت مطمئنا با نگرشی واقع بینانه به شرایط سخت کنونی و در عین حال با اتکا به 
توانمندی های داخلی و راه حل های عملیاتی و عینی به دور از شعارهای تخیلی، برای حل 

مشکالت کشور تالش می کند
حجت االسالم روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، افزود: 
تعیین راه حل ها نباید برگرفته از نگاه رویایی و فارغ از حقایق اقتصادی کشور و یا نگرش های 

ناامید کننده و بدبینانه نسبت به توانایی ها و ظرفیت های کشور باشد.
رئیس جمهور گفت: با بهره گیری از تجربه های گران سنگ سال ها مقابله با تحمیل 
شرایط سخت اقتصادی، با همراهی مردم، فعاالن و کارشناسان اقتصادی و همکاری سایر 

قوای کشور، از این شرایط با سرافرازی عبور خواهیم کرد.
روحانی با بیان اینکه دولت از ارائه پیشنهادها و راه حل های دلسوزان نظام و کشور 
در این راستا استقبال می کند، افزود: مهم این است که به رغم موانع و مشکالت پیچیده 

و خاص اقتصادی، کشور توانایی گذر از این شرایط دشوار را دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه تسهیل در ورود و خروج کاال در گمرکات کشور از 
اولویت های مهم دولت در حوزه تجارت است، گفت:ترخیص کاال در کوتاه ترین زمان 
همراه با شفافیت و اجرای دقیق دستورالعمل ها از سوی دستگاه های مرتبط برای رونق 
بخشیدن به تولید و تامین مواد اولیه و کاالهای اساسی، تصمیم جدی دولت تدبیر و امید 

است که باید با دقت دنبال شود.
 روحانی با اشاره به پیشرفت هایی که در زمینه ثبت اطالعات، نحوه ترخیص و 
تسریع در به حداقل رساندن زمان ترخیص کاالها، حاصل شده است، افزود: با توجه به 
موجودی فراوان کاال در گمرکات کشور، سرعت بخشیدن به ترخیص کاالهای اولویت دار 

برای جریان تولید حائز اهمیت است.
رئیس جمهور اظهار داشت: وزارت صمت برای تامین نیازهای بخش تولید کشور 
با تعیین اولویت ترخیص کاال در هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک 
مرکزی بر اساس دستورالعمل ابالغی برای تسریع در ترخیص کاالهای اولویت دار 

برنامه ریزی و اقدام کند.

برایجلوگیریازکاهشارزشپولتصمیماتسازندهاتخاذشود
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: اگر بازار مسکن به خوبی 
مدیریت شود، می تواند اشتغال خوبی را در کشور ایجاد کرده و رونق کسب و کارها را 

به دنبال داشته باشد.
محمد صالح جوکار با بیان اینکه متاسفانه امروز شاهد افزایش ساعتی قیمت ها هستیم 
و باید به گونه ای شرایط مدیریت شود که افراد خارج از دایره تصمیم گیری قدرت نفوذ بر 
روی قیمت ها را نداشته باشند، درباره راهکارهای موجود برای حل مشکالت اقتصادی 
کشور، بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی که امروز در کشور حاکم است و معیشت 
مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است از نظر بنده دنبال کردن دو اولویت می تواند 

شرایط اقتصادی را حداقل تثبیت کند و جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت ها را بگیرد.
وی افزود: یکی از گام های اساسی در این حوزه ساماندهی نقدینگی موجود در بازار 
است. یکی از راهکارهایی که دولت در این حوزه دنبال می کند و در پیش گرفته است، 
بازار سرمایه است که این روزها شاهد هستیم که بازار بورس رونق یافته و در حال هدایت 
نقدینگی به سمت این بازار هستیم، اما در عین حال ارزش پول ملی به شدت در حال کاهش 
است. سرمایه  گذاری گسترده مردم در بازار بورس می تواند هم در آینده فرصت ساز شود 
و هم خطراتی را به دنبال داشته باشد. الزم است دولت مدیریت جدی تری در این حوزه 
داشته و تصمیمات سازنده ای را اتخاذ کند تا از کاهش ارزش پول ملی نیز جلوگیری شود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: بازار بورس باید از رشد 
منطقی برخوردار باشد و رشد فعلی یک نوع بیماری را در این بازار نشان می دهد که باید 

ساماندهی شود.
وی گفت: در حوزه معیشت مردم دهک های پایین جامعه به شدت تحت فشار 
هستند و باید معیشت آنان از طریق کاالبرگ یا بسته های حمایتی از سوی دولت مورد 

حمایت قرار گیرد.

فعالیتآموزشیمدارسدرتابستانتخلفاست
پرورش  و  آموزش  وزیر 
حضوری  برگزاری  به  اشاره  با 
تواند  می  که  نهایی  امتحانات 
میزان  بررسی  برای  معیاری 
ایام  در  شده  ارائه  های  آموزش  اثربخشی 
امتحان  نمرات  میانگین  باشد، گفت:  کرونا 
نهایی امسال در مقایسه با سال گذشته نیم 

نمره افزایش پیدا کرده است.
به  اشاره  با  میرزایی  حاجی  محسن 
بازگشایی مدارس از ۱5 شهریور ماه اظهار 
کرد: آگاه هستیم که چه مسئولیت خطیری در 
سال تحصیلی آینده بر عهده داریم. از یک سو 
خانواده ها عزیزترین خود را در اختیار آموزش 
و پرورش قرار می دهند و از سوی دیگر، آینده 
حکومت در دست آموزش و پرورش است و 

از این جهت آموزش تعطیل شدنی نیست.
به  آینده  تحصیلی  سال  افزود:  وی 
بتوانیم  که  می شود  شروع  زودتر  دلیل  این 
کاستی های آموزشی از سال قبل را جبران 
کنیم و زمان وسیع تری در اختیار داشته باشیم 
که اگر بحران کرونا شدت گرفت و ناگزیر 
شدیم از بستر مجازی کار آموزش را ادامه 

دهیم، آماده باشیم.
شکل  اینکه  بیان  با  حاجی میرزایی 
است، گفت:  متفاوت  تحصیلی  شروع سال 
بستگی به نوع شرایط و وضعیت، روش های 

شروع سال تحصیلی متفاوت است.
ما  افزود:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
با  که  صاحبنظر  افراد  و  نخبگان  اجماع  با 
چارچوب های بهداشتی آشنا هستند وضعیت 
بینی  را در سناریوهای مختلف پیش  آینده 
کردیم؛ یک وضعیت قرمز است که امکان 
حضور دانش آموزان وجود ندارد. در وضعیت 
زرد امکان حضور وجود دارد اما باید فاصله 
اجتماعی رعایت شود. 4۰ درصد مدارس به 
گونه ای هستند که می توان با رعایت فاصله 
کالس ها را برگزار کرد، این مدارس زیر 5۰ 
نفر دانش آموز و زیر 2۰ نفر در هر کالس 

جمعیت دارند.
در  اما  اینکه  بیان  با  میرزایی  حاجی 
مدارسی که تراکم باالست دانش  آموزان را 
به دو دسته تقسیم می کنیم گروهی روزهای 
زوج و گروهی روزهای فرد به مدرسه می 
غیرحضوری  ساعات  در  آنها  گفت:  روند، 
بخشی از درس و در ساعات حضوری بخش 
دیگری از درس را دریافت می کنند. روزهای 
پنجشنبه اجازه دایر کردن مدارس از سوی 

ستاد کرونا داده شده است.
وی با اشاره به وضعیت سفید تصریح 
کرد: در وضعیت سفید نیز امکان بازگشایی 
کامل مدارس وجود دارد. وقتی با عدم قطعیت 
روبرو می شویم هیچ کسی آینده روشنی از 
آینده ندارد، بنابراین موظف هستیم منعطف 
باشیم و برنامه ریزی منعطفی داشته باشیم. 
برنامه ما به گونه ای است که می تواند از 
حالتی به حالت دیگر منتقل شود. ممکن است 
در یک بازه زمانی امکان حضور وجود داشته 
باشد و در بازه زمانی دیگری این امکان وجود 

نداشته باشد. بنابراین برنامه ترکیبی است.
به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اینکه آیا بازگشایی ها به صورت استانی و 
در تهران به صورت منطقه ای برنامه ریزی 
ما  معلمین  از  درصدی  گفت:  است؟  شده 
تحرك دارند و از مناطقی به مناطق دیگر 
می روند و حتی بین شهرهای مختلف رفت 
و آمد می کنند. باید بر حسب شرایط استان 

تصمیم گیری کنیم.
مبنی  اخباری  درباره  میرزایی  حاجی 
بر برگزاری کالس های حضوری در برخی 
مدارس خاص در ایام تابستان  اظهار کرد: در 
مدارس دولتی به طور قطع این کار انجام نمی 
شود اما در برخی مدارس غیردولتی ممکن 
است به دلیل عدم آگاهی از مقررات این کار 
انجام شده باشد که تذکر داده ایم و مشکل 
برطرف شده است اگر هم تخلفات دیگری 

مدارس  بر  نظارت  شورای  شود  مشاهده 
غیردولتی برخورد می کند.

رهبری  مقام معظم  وقتی  افزود:  وی 
و  ها  پروتکل  رعایت  لزوم  بر  صراحت  با 
استانداردهای بهداشتی تاکید می کنند کسی 
نباید تخطی کند و اهمیت حفظ سالمت از 

همه چیز مهمتر است.
وزیر آموزش و پرورش کمک تلویزیون 
به  را  کرونا  دوران  در  آموزش  تداوم  برای 
و  دانست  موقع، موثر، مسئوالنه و جهادی 
و  ضبط  برنامه   2۰۰۰ از  بیش  کرد:  اظهار 
کرد  ما  به  که  مهمی  کمک  و  شد  پخش 
جدای از آنکه به صورت زنده قابل مشاهده 
بود و امکان دانلود آن نیز وجود داشت، بعد 
از راه اندازی شبکه شاد نیز محتوای آماده 
شده را روی شبکه شاد بارگذاری کردیم و 
یک دستیاری برای معلم بود. ضمن آنکه یک 
قدم بزرگ در جهت عدالت آموزشی از این 

طریق برداشته شد.
حاجی میرزایی ادامه داد: مصر هستیم 
که آموزش تلویزیونی تداوم پیدا کند. از طرق 
مختلف می توانستیم میزان اثربخشی برنامه 
را دریابیم. یک مطالعه ای انجام شد و ضریب 
نفوذ برنامه های تلویزیونی را در استان ها 
قابل قبول می دانستند. عالوه بر این، تعداد 
است  این  دهنده  نشان  دانلودها  و  مشاهده 
که این برنامه مورد اقبال جامعه قرار گرفت 
و تا 27 میلیون بار دروس دانلود شده بودند.

وی با اشاره به اینکه البته نیازمند ارتباط 
تعاملی بودیم گفت: با راه اندازی شبکه شاد از 
هر دوظرفیت شبکه شاد و مدرسه تلویزیونی 

به صورت توأمان استفاده کردیم.
به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اینکه چه تمهیداتی برای دانش آموزانی که 
به شبکه شاد دسترسی نداشتند اندیشیده شد؟ 
تصریح کرد: وقتی مدرسه تعطیل شد ما باید 
اندیشیدیم. چه راههایی وجود  تدبیری می 
استفاده  تلویزیونی  امکان پخش  از  داشت؟ 
کردیم که خوب بود اما تعاملی نبود. راه دیگر 
استفاده از پیام رسان های داخلی و خارجی 
بود که اشکال آن این بود که نمیدانستیم کدام 
دانش آموزان آموزش دیده اند. هیچ راه حلی 
نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری وجود 
ندارد که مشکل را به طور قاطع و کامل حل 

کند و هر راه حلی با نقایصی همراه است.
تکمیل  برای  افزود:  میرزایی  حاجی 
پوشش آموزش به مدیران استانی گفتیم که 
مسئولیتشان آموزش به تمام دانش آموزان 
از حق آموزش محروم  نباید  است و کسی 
استفاده  امکان  مناطق  برخی  در  اگر  بماند. 
نداشت  وجود  تلویزیون  و  شاد  شبکه  از 
بسته های خودآموز  ۱۰ روزه تهیه و توسط 
راهبران آموزشی در اختیار دانش آموزان قرار 
می گرفت. مناطقی از ۱۱ استان مانند مناطق 
روستایی و عشایری کالس ها را با تعدا کم 

دانش آموز در فضای باز دایر کردند.
برای  نهایت  در  اینکه  بیان  با  وی 
در  مدارس  آموزش،  تکمیل  از  اطمینان 
اردیبهشت ماه بازگشایی شدند و اعالم کردیم 
هر کسی ابهام و اشکالی دارد به مدرسه برود 
و با رعایت پروتکل ها اشکاالتش را رفع کند، 
اظهار کرد: در سطح روستاها تا 2۰ درصد و 

درشهرها حدود ۱5 درصد برای رفع اشکال 
مراجعه کردند.

به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
برگزاری حضوری امتحانات نهایی که می 
تواند معیاری برای بررسی میزان اثربخشی 
آموزش های ارائه شده باشد، گفت: نمرات 
سال  با  مقایسه  در  امسال  نهایی  امتحان 

گذشته نیم نمره افزایش پیدا کرده است.
حاجی میرزایی در ارزیابی شبکه شاد 
نیز افزود: اگر فرصت کافی در اختیار داشتیم 
که همه اجزای آن را کامل و آزمایشی در 
چند منطقه اجرا می کردیم قطعا با اشکاالت 
نداشتیم.  فرصت  اما  بود.  روبرو  کمتری 
همکارانم در ایام عید سرکار بودند و شبانه 
روزی کار کردند. با این حال بعد از باال آمدن 
شبکه اشکاالت به تدریج شناسایی و برطرف 
شدند. این سامانه نیاز به آزمون ساز و ارتباط 
آموز دارد که  با دانش  تصویری زنده معلم 

اینها را به تدریج اضافه کردیم.
وی ادامه داد: تمام تالش ما این است 
فعال  سامانه  در  بیشتری  های  ظرفیت  که 
کنیم. فعالیتی را با مجموعه های تولید کننده 
و واردکننده تبلت ویژه دانش آموزی شروع 
کردیم و مذاکراتی انجام شده تا تبلت ارزان 
در اختیار دانش آموزان قرار دهیم. مناطقی که 
از نظر اینترنت تحت پوشش نبودند نقطه به 
نقطه مشخص و جزئیات به وزارت ارتباطات 
اعالم شده است. درباره اینترنت دانش آموزی 

هم گفت و گوهایی انجام شده است.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه درباره 
شهریه مدارس غیردولتی گفت: سقف شهریه 
و فعالیت های فوق برنامه مدارس معین و 
اعالم کردیم  بار  است. چندین  تعیین شده 
خدماتی  گذشته  سال  در  مدارسی  اگر  که 
را  آن  یا  برگردانند  را  آن  باید  نکردند  ارائه 
درنظر  آینده  سال  برای  خانواده  موافقت  با 
بگیرند. در تهران برخی مدارس مقاومت کرده 
بودند که شکایت شد و امتیاز چند مدرسه به 

این دلیل لغو شد.
حاجی میرزایی افزود: در ستاد کرونا و 
هیئت دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
کم بهره برای تمام مراکز آموزشی و فرهنگی 
مدارس  موسسان  که  شد  گرفته  درنظر 
غیردولتی هم می توانند از این امکان استفاده 
کنند و به ازای هر نیروی خود ۱6 میلیون 
تومان وام کم بهره بگیرند که تعدادی هم 
استفاده  تسهیالت  این  از  و  کرده  نام  ثبت 

کرده اند.
وی درباره اجرای سندتحول بنیادین نیز 
گفت: سندتحول مهمترین مأموریت آموزش 
و پرورش است. باید فعالیت های خودمان را 
با توجه به سند ساماندهی کنیم. سند 9 سال 
اقدامات  مدت  این  در  و  شد  مصوب  پیش 
زمینه ساز مختلفی انجام شده است. زیرنظام 
شورای  در  و  شده  تدوین  سندتحول،  های 
عالی آموزش و پرورش تصویب و از سوی 
رئیس جمهور ابالغ شده است. اهداف دوره 

های تحصیلی نیز به تصویب رسیده است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: بر اساس 
سند باید از آموزش محوری به سمت تربیت 
محوری سوق پیدا کنیم. انتقال از معلم به 
مربی و انتقال از محتوای آموزشی به سمت 

به  برای ورود  را  فرد  پرورشی که  محتوای 
زندگی آماده می کند باید صورت گیرد. تربیت 
در ساحت های شش گانه باید انجام شود. 
رویه فعال، متکی بر آموزش صرف است و 
برنامه  قالب فوق  فعالیت های پرورشی در 

دنبال می شود.
اینکه  بر  تاکید  با  میرزایی  حاجی 
جامعه مخاطب انتظار دارد تحول را به چشم 
و  خانواده  معلم،  کرد:  عنوان  کند،  مشاهده 
دانش آموز باید درك روشنی از سندتحول 
داشته باشند. روشی که همکاران ما در سال 
های گذشته انتخاب کردند این بود که برای 
گفتمان سازی به توضیح دادن درباره سند 
اکتفا کردند. این توضیح دادن الزم است اما 
کافی نیست. به عنوان مثال اگر بتوانیم نشان 
دهیم که دانش آموز در طول تحصیل به یک 
مهارتی دست پیدا میکند که قابلیت های او 
را افزایش می دهد هم خانواده استقبال می 
کند و هم دانش آموز و معلم. وقتی اینها در 
حد گزاره های هدف و در حد گفت وگو باقی 
می ماند،  اثرگذاری الزم را ندارد اما وقتی در 
صحنه مدرسه ظهور و بروز می یابد اثرگذار و 

جذاب هم می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه 25 برنامه 
سیاست  به  کردیم،  استخراج  را  تحولی 
همسوسازی محتوای درسی با سند که چند 
سال قبل انجام شد اشاره کرد و گفت: این 
نبود.  مناسب  و  کافی  همسوسازی  روش 
اکنون تولید محتوا بر اساس سند شروع شده و 
راهنمای تولید تمام بسته های یادگیری برای 
تمام پایه ها تا آخر امسال به اتمام می رسد و 
از سال ۱4۰۰ بر اساس اهداف سند، محتوا 
تولید می شود که یک کار دراز مدت است.

سندتحول  داد:  ادامه  میرزایی  حاجی 
بنیادین به بودجه نیازمند است و در آموزش و 
پرورش 98 درصد پولی که می گیریم صرف 
حقوق می کنیم  و کمتر مجال پیدا می کنیم 

که به جنبه های کیفی توجه کنیم.
برای  راهی  هیچ  اینکه  بیان  با  وی 
اصالح  طریق  از  جز  جامعه  پایدار  توسعه 
جریان یادگیری وجود ندارد، گفت: هرتحولی 
به میزانی پایدار است که در جریان یادگیری 
جامعه رسوخ کرده باشد. بیشترین افزایشی 
که دولت در فاصله سال های 92 تا 99 در 
حقوق کارکنان خودش اعمال کرده متوجه 
فرهنگیان است. اینطور نبوده که افزایش فقط 
کارکنان  همه  باشد.  اداری  کادر  به  مربوط 
اند و یک  ما مشمول این افزایش ها شده 
که  افزوده شد  اسفندماه  ضریب 5۰ درصد 
در اسفند ماه محقق شد اما برای معلمین در 
افزایش حقوق  9 ماه گذشته در چهارنوبت 

داشته ایم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
برای  بازنشسته  و  شاغل  معلم  هزار   ۳2۰
اظهار  کردند،  نام  ثبت  مسکن  از  استفاده 
کرد: فعال اطالعات 75 هزار نفر تایید شده 
و در اولویت هستند و مقدمات ساخت واحد 
برای حدود 25 هزار مورد فراهم شده است. 
4۰۰۰ میلیارد تومان وام با بهره 4 درصد از 
بانک ملی برای آورده اول فرهنگیان درنظر 
گرفته شده و وام بانک مسکن هم هست و 
شرایط مناسبی برای مسکن دار شدن این 

افراد فراهم شده است.
حاجی میرزایی درباره وضعیت تامین 
نیروی انسانی گفت: در قانون آمده افرادی 
که می خواهند استخدام شوند منحصرا باید 
از دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی بیایند. 
اما بر اساس قانونی در سال 88 که ۱۱ بار 
اصالح شده ۱97 هزار نفر استخدام شده اند 
و ۱۰۰ هزار نفر دیگر منتظر هستند که به 
این خیل بپیوندند. اما این روش مناسب نیست 
و باید این امکان را داشته باشیم که از بین 
افراد بهترین انتخاب ها را داشته باشیم. از این 
تعداد امسال 25 هزار نفر بر حسب امتیازات 

دریافتی استخدام می شوند.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

سندراهبردیفرهنگیودانشجويیدانشگاهآزادبايدبازبینیشود
رئیس دانشگاه آزاد گفت: باید در سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی بازبینی 
صورت گرفته تا اقدامات معاونت فرهنگی با شدت و حدت در تمام فضاهای موجود 

ادامه یابد.
محمد مهدی طهرانچی در مراسم تکریم و معارفه معاون فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه آزاد اسالمی که صبح روز یکشنبه در سازمان مرکزی برگزار شد، با تأکید بر 
اهمیت تربیت و مسائل فرهنگی در اجتماع، گفت: خدا را شاکریم در زمانی زندگی 
می کنیم که امر فرهنگ واال در اجتماع بسیار مشهود است و امامین انقالب در 4۰ 

سال گذشته به نیکی پرچم انقالب اسالمی را راهبری کرده اند.
وی ضمن قدردانی از تالش های حجت االسالم والمسلمین دکتر کالنتری در 
زمان مسئولیت در دانشگاه آزاد اسالمی، گفت: بحث فرهنگ از اجزای تفکیک ناپذیر 
دانشگاه است. دکتر کالنتری نیز با نگاه عمیق به موضوع فرهنگ، مسئولیت خود را 
به نحو احسن در دانشگاه انجام داده اند. امروز با توجه به شرایط پیش آمده و تحوالت 
اجتماعی و محیطی که در کل دنیا حاکم است، باید معاونت فرهنگی و دانشجویی با 
اتخاذ برنامه ریزی و سیاستگذاری های الزم، عالوه بر فضای حقیقی در فضای مجازی 
نیز حضور فعال داشته باشد و عالوه بر فضای حقیقی در دیگر فضاها نیز استمرار یابد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی افزود: در زمان مسئولیت دکتر کالنتری در معاونت 
فرهنگی و دانشجویی، در این دانشگاه کارهای بزرگی صورت گرفته که هیچگاه 
فراموش نخواهد شد و حضور عالمانه دکتر کالنتری در دانشگاه آزاد اسالمی همواره 
در یادها خواهد ماند.وی در ادامه با تأکید بر اهمیت فعالیت های معاونت فرهنگی و 
دانشجویی در دانشگاه، خاطرنشان کرد: مفهوم دانشگاه در غرب اونیورسیته بود که 
در عمق آن یک نزاع وجود دارد. عده ای دانشگاه را کانون فرهنگ و عده ای دیگر 
آن را کانون علم می دانند. این دو مفهوم در هم تنیده است، به طوری که اساسًا 
قابل تفکیک نیست. در واقع دانشگاه در غرب به نهادی تبدیل شده بود که در متن 
خود یک هسته درونی و یک پوسته بیرونی دارد. در هسته درونی، دانش و فرهنگ 
وجود داشت و در پوسته بیرونی سه مقوله فناوری، اجتماعی و اقتصادی وجود داشت.
معاونت فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه آزاد اسالمی یک معاونت رکنی است

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه علم و فرهنگ دو بال دانشگاه به حساب می 
آیند، گفت: بر این اساس، کار معاونت فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه بسیار با اهمیت 

است و این معاونت یک معاونت رکنی است.
طهرانچی با بیان اینکه در دانشگاه تقلیدی، علم و فرهنگ نیز تقلیدی است، 
اظهار داشت: اگر دانشگاه به عنوان نهاد برآمده از مدرنیته، علم را از غرب تقلید کند، 
سبک زندگی غرب را نیز ترویج خواهد کرد، اما خوشبختانه پس از انقالب اسالمی 
یکی از نعمات بزرگ ما این بود که دانشگاه از تقلید غرب آزاد و به عنوان مولد شناخته 

شد، بنابراین دانشگاه باید مولد علم و فرهنگ باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با تأکید بر اینکه دانشگاه تراز انقالب اسالمی باید 
در حوزه علم و فرهنگ مولد باشد، گفت: بر این اساس، دانشگاه مولد باید بسترساز 
برای تربیت نیروهای انقالبی و اسالمی بوده و سبک زندگی اسالمی را ترویج کرده 
و قوه عاقله کشور را تربیت کند.وی با تأکید بر اینکه معاونت فرهنگی در دانشگاه یک 
موضوع اضافه تعلیقی نیست، گفت: این معاونت یک معاونت متنی است که در مفهوم 
دانشگاه جای دارد. اگر مسئوالن معاونت فرهنگی این حوزه را درست مدیریت نکنند، 
فضای دانشگاه فرهنگ تقلیدی را دیکته خواهد کرد، البته آنچه در زمان مسئولیت 
دکتر کالنتری انجام شد، بسیار عالمانه بود. کار در این حوزه با یک سند آغاز و با 

مجموعه اقدامات درستی به سرانجام رسید.
وی ادامه داد: هر چند در شرایط حاضر به خاطر تحوالت و تغییرات اجتماعی، 
باید در سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی بازبینی صورت گرفته تا اقدامات معاونت 
فرهنگی با شدت و حدت در تمام فضاهای موجود ادامه یابد. مدیران این حوزه باید 
یک فضای جدید ترسیم کنند تا اهداف دانشگاه محقق شود.طهرانچی همچنین ضمن 
خیرمقدم به دکتر جهان بین سرپرست جدید معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد 
اسالمی، گفت: دکتر جهان بین با تألیفات گوناگون در حوزه فرهنگ، نگاه عالمانه ای به 
این حوزه دارند. ایشان همچنین در حوزه فرهنگ انقالبی و اسالمی کاماًل متخصص، 
کارشناس و اهل نظر بوده و نگاه عمیقی به حوزه فرهنگی و تمدن اسالمی دارند و 

امیدوارم در ادامه این راه که مسئولیت بسیار سنگینی است، موفق باشند.

ضاربانافرادسالخوردهدستگیرشدند
رئیس پلیس جهرم از دستگیری 2ضارب ۱6 ساله افراد سالخورده در جهرم 

خبر داد.
سرهنگ افشین حیدری اظهار داشت: در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی 
مبنی بر اقدام 2 نوجوان موتورسوار در زدن ضربه به سر و صورت افراد سالخورده 
و با توجه به جو روانی ایجاد شده در این خصوص، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت و با اقدامات اطالعاتی و پلیسی، 

نوجوانان ۱6 شناسایی و دستگیر شدند.

شلیکبه13نفرازمیهمانانجشنعروسی
نفر  از مصدومیت ۱۳  مرکزی  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
به علت شادی نامتعارف و تیراندازی سهوی به سمت میهمانان با سالح شکاری 

در مجلس عروسی در یکی از روستاهای شهرستان خنداب خبر داد.
 محمود خلجی گفت: با دریافت گزارش حادثه تیمی از ماموران انتظامی 
برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند و مشخص شد یکی از میزبانان مجلس 
در اقدامی نادرست و برای یک شادی نامتعارف، چند تیر هوایی با یک اسلحه 
شکاری شلیک کرده و در شلیک آخر و به علت بی احتیاطی به سمت میهمانان 
تیراندازی شده و ۱۳ نفر از افراد حاضر در مراسم بر اثر اصابت ساچمه های پخش 
شده، از نواحی مختلف بدن دچار مصدومیت شده اند. معاون اجتماعی فرماندهی 

انتظامی استان مرکزی با بیان تشکیل پرونده ای در این خصوص 

بخششمحکومبهقصاصپساز10سال
انبارالوم  سفیدان  ریش  و  معتمدان  پادرمیانی  با  قصاص  به  محکوم  یک 
گفت:  گلستان  اختالف  حل  شورای  رئیس  شد.  بخشیده  قال،  آق  شهرستان 
با  بود.  قتل زنی 85 ساله شده  به قصاص، ده سال پیش موجب  فرد محکوم 
قانونی  از طی تشریفات  درخواست خانواده مقتول، حکم قصاص صادر و پس 

در مرحله اجرا بود.
احمد جعفری افزود: با تالش اعضای شعبه صلحی زندان گرگان و پادرمیانی 
ریش سفیدان و معتمدان انبارالوم در چند جلسه نشست با اولیای دم، باالخره خانواده 

مقتول بزرگواری کردند و با بخشیدن محکوم، به وی زندگی دوباره بخشیدند.

شنادرمحدودههایممنوعهتهران،3فوتیداد
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت منطقه ای آب تهران 
گفت: سه جوان بر اثر شنا در کانال آبیاری و سد و رودخانه های استان تهران 

جان خود را از دست دادند.
محمد شهریاری اظهار داشت: یک نفر در سد لتیان، یک نفر در رودخانه 

جاجرود و یک نفر در شبکه آبیاری و زهکشی دشت ورامین غرق شدند.

قتلهمسربراثرتوهمناشیازمصرفشیشه
فرمانده انتظامی گرمسار گفت: یک مرد گرمساری که براثر مصرف شیشه 

دچار توهم شده بود همسر خود را به قتل رساند.
سرهنگ غالمحسین عرب گفت این حادثه بر اثرز اختالف خانوادگی در 
روستای فند شهرستان گرمسار اتفاق افتاد و مرد معتاد 45 ساله پس از مصرف 
شیشه و توهم ناشی از آن با همسرش درگیر شده، وی را به طرز وحشیانه مورد 
ضرب  وجرح قرار داد و همسر ۳7 ساله ساله اش براثر ضربات وحشیانه جان باخت.
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 4750G Pro 7 Ryzen پردازنده
در گیک بنچ 5 رویت شد

 APU پردازنده های  عرضه ی  یا  معرفی  برای  تاریخی  تاکنون   AMD
دسکتاپ سری رایزن 4۰۰۰ که با کدنام رنیور )Renior( از آن ها یاد می شود، 
اعالم نکرده است. این دسته از پردازنده های به لطف تجهیز به واحد های گرافیکی 
مجتمع بسیار قدرتمند AMD، از محبوبیت زیادی برخوردار هستند. بااین حال 
به تازگی شاهد انتشار بنچمارك پردازنده ی 475۰G Pro 7 Ryzen هستیم. 
فردی به تازگی موفق شده به 475۰G Pro 7 Ryzen دسترسی پیدا کند و این 

پردازنده ی هشت هسته ای را در بنچمارك گیک بنچ 5 مورد بررسی قرار دهد.
)Zen 2( در  از ریزمعماری ذن 2  رنیور  تراشه های خانواده ی  بهره مندی 
نگاه اول تعجب برانگیز نیست. این تراشه های هفت نانومتری قرار است مجهز به 
پردازنده ی گرافیکی مجتمع )iGPU( ِوگا باشند. بااین حال استفاده از ریزمعماری 

ذن 2 کافی است تا پردازنده های جدید AMD در مرکز توجه قرار بگیرند.
نسل پیشین APU های AMD در بهترین حالت مجهز به چهار هسته ی 
پردازشی بود؛ رایزن ۳4۰۰G ۳ درحال حاضر توانمند ترین پردازنده ی مجهز به 
واحد گرافیکی در خانواده ی AMD است که از ریزمعماری +Zen بهره می برد. 
بااین حال خانواده ی رنیور محدودیت یادشده را به هشت هسته افزایش داده است که 
قطعا بهبود عملکرد محسوسی را به همراه خواهد آورد. همچنین استفاده از قابلیت 
چندرشته ای هم زمان )موسوم به SMT( نیز روی بهبود عملکرد تأثیر می گذارد. 
استفاده از هسته ی بیشتر در پردازنده های رنیور در نگاه اول اتفاق خوبی است،  
اما هم زمان می تواند خطراتی احتمالی برای فروش خانواده ی رایزن ۳۰۰۰ که با 

کدنام َمتیس )Matisse( شناخته می شوند به همراه بیاورد. 
براساس اطالعاتی که در دست داریم، تراشه ی 475۰G Pro 7 Ryzen از 
هشت هسته ی پردازشی به همراه ۱6 ترد بهره می برد؛ یعنی دقیقا همان پیکربندی 
 Ryzen ۳8۰۰ وX 7 Ryzen  ۳7۰۰ وX 7 Ryzen به کار رفته در تراشه های
۳8۰۰XT 7. طبیعتا سرعت کالك در بین این چهار تراشه تفاوت هایی با یکدیگر 
دارد، زیرا این تراشه ها توان طراحی حرارتی شان )TDP( با یکدیگر متفاوت است. 
براساس اعالم ۳7۰۰X 7 AMD، Ryzen تراشه ای 65 وات به حساب می آید. 
 7 Ryzen به همین دلیل می توانیم تراشه ی موردبحث را به صورت مستقیم با

475۰G Pro مقایسه کنیم.
چند روز پیش 475۰G Pro 7 Ryzen با حضور در یکی از بنچمارك ها، 
 Pro 7 Ryzen به خوبی وعده ی توان پردازشی باالیی داد. نتایج نشان می داد که
475۰G عملکردی مشابه با ۳8۰۰XT 7 Ryzen دارد که یکی از توانمند ترین 
 Pro 7 Ryzen بااین حال به گفته ی کارشناسان پردازنده های دسکتاپ است. 
و  بوده  خوش شانس  دالیل  بنابه برخی  به خصوص  بنچمارِك  آن  در   475۰G
عملکردی بیشتر از آنچه که در چنته دارد، ثبت کرده است. به لطف انتشار بنچمارك 
گیک بنچ 5 می توانیم بهتر درمورد قدرت پردازشی نظر دهیم. این بنچمارك ثابت 
می کند عملکرد پردازشی 475۰G Pro 7 Ryzen بیشتر نزدیک به تراشه ی 
۳7۰۰X 7 Ryzen است. این اتفاق اصال دور از انتظار نبود؛ زیرا دو تراشه ی 

موردبحث مشخصات فنی بسیار مشابهی )در بخش CPU( دارند.
AMD تاکنون تراشه های دسکتاپ خانواده ی رنیور را معرفی و روانه ی 
بازار نکرده است، بنابراین به طور کامل نمی دانیم 475۰G Pro 7 Ryzen چه 
پردازنده ی  که  نوشته اند  آگاه  منابعی  از  به نقل  رسانه ها  برخی  دارد.  مشخصاتی 
هشت  هسته ای موردبحث تیم قرمز از سرعت کالك پایه ی ۳٫6 گیگاهرتز بهره 
می برد و سرعت کالك آن در حالت بوست به 4٫4 گیگاهرتز می رسد. سرعت 

کالك پایه و بوست تراشه ی ۳7۰۰X 7 Ryzen نیز دقیقا همین مقدار است.
 7 Ryzen 475۰G و   Pro  7 Ryzen باشید که  البته در نظر داشته 
۳7۰۰X ازلحاظ نحوه ی ساخت تفاوت هایی مهم با هم دارند و اولی در دسته ی 
APUها و دومی در دسته ی CPUها جای می گیرد. همین موضوع باعث شده 
 L۳( ۳7۰۰ به میزان چهار برابر حافظه ی کش سطح سومX 7 Ryzen است
Cache( بیشتری نسبت به 475۰G Pro 7 Ryzen داشته باشد. تفاوت مهم 
دیگر این است که 475۰G Pro 7 Ryzen برخالف ۳7۰۰X 7 Ryzen از 

پردازنده ی گرافیکی مجتمع بهره مند است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

تشريحوضعیتخدمتسربازانمبتالبهکرونا
رییس اداره سرمایه انسانی سربازی ستادکل نیروهای مسلح توضیحاتی را در 
مورد روند درمان سربازانی که درحین خدمت به کرونا مبتال شده باشند، ارائه کرد. 

امیر غالمرضا رحیمی پور گفت: برابر پروتکلهای بهداشتی ستادکل نیروهای 
مسلح وضعیت سالمتی سربازان در حین خدمت مرتب بررسی شده و موارد دارای 

عالئم مشکوك جداسازی شده و تحت انجام تستهای تکمیلی قرار می گیرند. 

وی افزود: در همین راستا اگر سربازی در حین خدمت دارای عالئم ابتال به 
بیماری کووید-۱9 شود، این فرد جداسازی شده و در بهداری تحت انجام تست 
های تکمیلی قرار خواهد گرفت و اگر چنانچه نتیجه تست انجام شده بر روی 
وی مثبت باشد، او تحت درمان قرار خواهد گرفت که این درمان به تشخیص 
پزشک یا در مراکز درمانی بوده یا در منزل و محیط قرنطینه انجام خواهد شد. 

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح درباره اینکه آیا 
آنان محسوب می  این سربازان جزو خدمت سربازی  درمان  و  استراحت  مدت 
شود یا خیر به ایسنا گفت: وقتی فرد در حین خدمت سربازی به کرونا مبتال شده 
باشد، مرخصی استعالجی دریافت خواهد کرد و طول مدت درمان نیز جزوی از 
طول خدمتش خواهد بود و اینطور نیست که مثال اگر دو هفته روند درمان طول 

کشیده، در پایان دو هفته به مدت خدمت سربازیاش افزوده شود. 
فاصله  موارد  بهداشتی،  پروتکلهای  پادگانها  تمامی  در  افزود:  پور  رحیمی 
گذاری فیزیکی و ... رعایت می شود و تمام افراد و موارد مشکوك نیز به محض 

وجود عالئم جداسازی می شوند. 
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وضعیت  آخرین  بررسی 
این  از  ایران  تجاری  مرزهای 
حال حاضر  در  که  دارد  حکایت 
وضعیت  شده  انجام  بازگشایی های  از  بعد 
صورت  به  گذشته  به  نسبت  کاال  تبادل 
مطلوب تری تقریبا در تمامی مرزها در حال 
انجام است ، اما به گفته مسئوالن گمرك 
انباشت  و  کامیون  توقف  مرزها  برخی  در 
است  مواردی الزم  در  دارد که  کاال وجود 
کاالها تا تعیین وضعیت، از سوی صاحبان 

آنها عودت داده شود.
از اسفندماه سال گذشته  آنکه  از  بعد 
و  تجاری  تردد  کرونا  ویروس  شیوع  با  و 
مسافری در مرزها دچار اختالل و از روال 
عادی خارج شد، در سال جاری به تدریج با 
توافقات صورت گرفته بار دیگر عبور و مرور 
و تبادل کاال در مرزها سر گرفته شده است. 
اما همچنان در برخی موارد به روال گذشته 
و روزانه انجام نمی شود ، در عین حال که 

توقف هایی نیز در برخی مرزها وجود دارد.
مرزهای  وضعیت  آخرین  پیگیری 
از  توضیحاتی  با  ایران  گمرك  از  تجاری 
سخنگوی   – لطیفی  روح اهلل  سید  سوی 

گمرك ایران – همراه بود.
* مرزهای عربی با عراق دو روز در 

هفته باز است
ایران  گمرك  سخنگوی  گفته  طبق 
مرزهای عربی که با عراق باز شده دو روز در 
هفته فعال است؛ به طوری که در حال حاضر 
در استان خوزستان مرز شلمچه در روزهای 
یکشنبه و چهارشنبه و در مرز مهران استان 
ایالم نیز در این دو روز فعالیت انجام می شود.

رایزنی هایی  نیز  چذابه  مرز  مورد  در 
بحث هایی  و  شده  انجام  بازگشایی  برای 
مطرح است و احتمال این که از هفته آینده 
باز شود وجود دارد ولی در مجموع به دلیل 
و  خوزستان  خاص  شرایط  و  هوا  گرمای 

تعطیلی هایی که وجود داشته این موضوع تا 
حدودی تحت تاثیر قرار گرفته است.

در کرمانشاه، مرز سومار هنوزباز نشده 
ولی آماده بازگشایی است، این در حالی است 
مجوز  باید  بازگشایی  مجوز  از  غیر  به  که 
واردات و سقف مجاز واردات  در این مرز از 

سوی دولت مرکزی عراق مشخص شود.
کرمانشاه  استان  مرزهای   همچنین 
و  صله،شوشمی  شیخ  کردستان  اقلیم  با  
تا   ۱۰۰۰ حدود  و  هستند  فعال  پرویزخان 
۱۳۰۰ کامیون کاالی صادراتی از این طریق 

به عراق می رود .
* صادرکنندگان کاالهای هیدروکربنی 

توجه کنند
در  مرز  وضعیت  با  رابطه  در  لطیفی 
سیستان و بلوچستان اینگونه توضیح داد که 
کاالهای صادراتی از این استان به پاکستان با 
رشد چشمگیری در حال مبادله است و مرز 
میلک افغانستان فعال و بازارچه های کوهک، 
جالق، ریمدان و پیشین برای تبادل کاال با 

پاکستان فعال هستند.
به  همچنان  نیز  میرجاوه  رسمی  مرز 
حاضر  حال  می دهد؛در  ادامه  خود  فعالیت 

از مرز میرجاوه به طور متوسط روزانه حدود 
۱۱۰ کامیون پذیرش می شوند.

اما در این استان در رابطه با کاالهای 
هیدروکربنی مسایلی  وجود دارد ؛به طوری 
مرز  در  کاال  این  دارای  کامیون   ۱5۰ که 
میرجاوه متوقف است و  پاکستان به دالیل 
ورود  و  کرده  امتناع  آن  پذیرش  از  فنی 
هیدروکربن ها به این کشور از همه مرزها 
دراین  پاکستان  دولت  باید  و  است  ممنوع 
رابطه تصمیم گیری کند بر این اساس گمرك 
ایران از صاحبان این کاالها خواسته تا به 
دلیل خطر اشتعال و سایر مسائل نسبت به 
اظهارنامه  ابطال  و  مبدا  به  کاال  عودت 
صادراتی تا تعیین تکلیف نهایی اقدام کند.

در  کاال  هزارتن   2۰۰ نباشت  ا  *
ماهیرود

در خراسان جنوبی نیز از مرز ماهیرود 
انجام  روزانه  فعالیت  افغانستان  سمت  به 
می شود ولی به دلیل کاهش ورودی کامیون 
از سمت افغانستان  به گمرك ماهیرود حدود 
این گمرك متوقف  2۰۰ هزار تن کاال در 

شده است..
لطیفی گفت: انتظار داریم طرف مقابل 

بیشتر برای  ارسال کامیون های  به  نسبت 
اقدام  مرز  این  در  کاالها  تخلیه  و  دریافت 
ایران  گمرك  که  است  حالی  در  این  کند. 
روزهای  در  حتی  توقف  این  کاهش  برای 
تعطیل نیز فعال بوده و کامیون های افغان 
را پذیرش می کند و ساعت کاری خود را 

نیز در روزهای عادی افزایش داده است.
با  مرزها  هم  رضوی  خراسان  در 
گمرك  و  ریلی  مسیر  از  ترکمنستان صرفا 
سرخس و  باز است ولی مسیرهای جاده ای 
بسته  آباد  لطف  و  باجگیران  سرخس،  در 
طور  به  و  فعال  نیز  دوغارون  مرز  است. 
مداوم در حال انجام فعالیت های تجاری با 

افغانستان است.
با  نیز  غربی  آذربایجان  استان  در 
کردستان عراق ، ترکیه و نخجوان فعالیت 
تجاری در حال انجام است و در آذربایجان 
شرقی مرز با ارمنستان و آذربایجان در حال 

فعالیت است.
آذربایجان  با  نیز  اردبیل  استان  در 

فعالیت صورت می گیرد.
* اوضاع مرزهای شمالی

در گیالن و مازندران مرز ریلی، زمینی 
و  آذربایجان  سمت  به  آستارا  از  دریایی  و 
کشورهای حوزه دریای خزر فعال است. بقیه 
بنادر گیالن مثلحسن رود و کاسپین در حوزه 
دریایی فعال هستند در عین حال که بنادر 
نوشهر، فریدون کنار و امیرآباد در مازندران 
در حال فعالیت در حوزه دریای خزر هستند.

تبادالت  نیز  گلستان  ستان  ا در 
تجاری از مسیر ریلی به سمت ترکمنستان 
حدود  بازگشایی  زمان  از  و  است  فعال 
گن  ا و سه  و  ت  ا ر د صا گن  ا و  28۰
است. شده  انجام  کانال  این  از   واردات 

وضعیت  ایران  گمرك  سخنگوی  گفته  به 
مرزهای دریایی و جنوبی نیز مناسب و تبادل 

کاال در حال انجام است.

الحسابسپردههایسرمايهگذاری نرخجديدسودعلی اعالم
بانکپارسیان

الحساب  افزایش تنوع و نرخ جدید سود علی 
سپرده های سرمایه گذاری بانک پارسیان اعالم شد

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و ابالغیه 
درخصوص  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
افزایش نرخ و تنوع سود علی الحساب سپرده های 
مدت  کوتاه  سرمایه گذاری  سپرده  نرخ سود  بانکی، 

عادی در بانک پارسیان،۱۰ درصد؛ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 
سه ماهه،۱2درصد؛ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه ،۱4 
سپرده  و  درصد؛  ساله،۱6  یک  سررسید  با  سرمایه گذاری  سپرده  درصد؛ 

سرمایه گذاری با سررسید دو ساله،۱8 درصد تعیین شده است.
شایان ذکر است؛ نرخ سود علی الحساب جدیـد، بالفاصـله به سپرده 
لیکن  یابد،  های سـرمایه گذاری کوتاه مدت عادی موجود، تسـری می 
تسری آن به سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت یکساله موجود، منوط به 

سررسید و تمدید سپرده است.

معرفیآقایرسولزادهبهعنوانمعاونتبینالمللوامورارزی
موسسهاعتباریملل

اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
آقای سید محمد حسین  ملل مراسم معارفه جناب 
الملل  بین  معاونت  عنوان  به  حسینی  زاده  رسول 
وامور ارزی موسسه اعتباری ملل در صبح روز شنبه 
مدیره  هیئت  اعضای  حضور  با   28/4/۱۳99 مورخ 
ساختمان  کنفرانس  سالن  در  موسسه  معاونین  و 

مرکزی برگزار گردید.
در این مراسم مدیرعامل موسسه اعتباری ملل ابراز امیدواری کردند 
با حضور آقای رسول زاده که تجربه ای در خصوص مسائل ارزی در بانک 
مرکزی دارند بتوانیم برای سهولت در امور مشتریان خدمات ارزی مناسب 
را ارائه  نماییم و در ادامه جلسه آقای رسول زاده حسینی را به سمت معاونت 

بین الملل و امور ارزی موسسه اعتباری ملل را معرفی نمودند.
و  الملل  بین  معاونت  حسینی  زاده  رسول  حسین  محمد  سید  آقای 
امور ارزی موسسه پیش از این مدیر اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک 

مرکزی بوده اند
گفتنی است پیش از این مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه 
با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی با دسترسی موسسه اعتباری 
ملل به سامانه یکپارچه معامالت ارزی)نیما( به منظور خرید و فروش ارز و 
نیز عضویت در بازار بین بانکی ارز تهران به منظور انجام معامالت ارزی 

بانک مرکزی موافقت نموده بود.

با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران واحدهای نظارتی
سینا بانک سالگی 35 اينستاگرامی مسابقه کشی قرعه مراسم

برگزارشد
و  مدیره  هیات  عضو  حضور  با  مراسمی  طی 
روابط  و  مدیرعامل  حوزه  امور  مدیران  همچنین 
کشی  قرعه  مراسم  حراست،  و  بازرسی  عمومی، 
مسابقه اینستاگرامی ۳5 سالگی بانک سینا طبق اعالم 

قبلی، روز یکشنبه 29 تیرماه برگزار شد.
این مراسم،  بانک سینا در  عضو هیات مدیره 

با بیان آنکه این بانک همواره در تالش است تا بهترین خدمات را برای 
مشتریان فراهم نماید، گفت: بانک سینا به عنوان بانکی خوشنام و شفاف در 
طول فعالیت ۳5 ساله خود همواره در مسیر تامین نیاز روز بانکی مشتریان 
گام برداشته و از طریق بکارگیری آخرین فناوری ها با ارائه محصوالت و 
خدمات نوین، زمینه تسریع در انجام فرایندهای بانکی را فراهم ساخته است.

علیرضا تقدیری افزود: هدف این بانک در تداوم فرایند توسعه و پیشرفت 
خود، ایجاد ارزش افزوده و آورده بیشتر جهت مشتریان عزیز است و کارکنان 

بانک نیز در این مسیر از هیچ تالش و کوششی دریغ نخواهند کرد.
در ادامه شیخ االسالمی مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی 
بانک سینا هم ضمن تقدیر از همراهی مخاطبان و مشتریان گرامی و حمایت 
از برنامه های بانک گفت: تداوم فعالیت بانک ها بدون حمایت و پشتیبانی 
مخاطبان و مشتریان امکانپذیر نیست و بانک سینا نیز به پاس این همراهی 
و حمایت، تمام توان و ظرفیت خود را در راستای جلب رضایت مشتریان و 

مخاطبان عزیز صرف می کند.
وی در ادامه به روند برگزاری مسابقه اینستاگرامی بانک سینا اشاره 
بانک  با سی و پنجمین سالروز تاسیس  این مسابقه مقارن  افزود:  کرد و 
ایجاد سوال در ذهن  از طریق  اوپنینگ(  و  )تیزینگ  در دو مرحله شامل 
مخاطب و سپس پاسخ به سواالت ایجاد شده در رسانه های مختلف شامل 
بیلبورد، فضای مجازی و مطبوعات به اجرا گذاشت که خوشبختانه علیرغم 
مدت زمان کوتاه اجرای طرح بازخوردهای مناسبی را به خصوص در فضای 

مجازی به همراه داشت.
وی خاطرنشان کرد: مسابقه فضای مجازی بانک سینا از اول تا 2۰ 
تیرماه برگزار شد که تعداد 8 هزار و 44۰ نفر شرکت کردند و قرعه کشی بین 
2 هزار و 46 ارائه دهنده پاسخ های صحیح به ۳ سوال مطرح شده، برگزار شد.

اسامی ۳5 برنده کارت هدیه 5 میلیون ریالی مسابقه متعاقبا اعالم 
خواهد شد.

بهرهمندیازخدماتبرخطبیمهایباهمراهبیمهکوثر
ارایه تمامی خدمات برخط  بیمه کوثر، نرم افزار همراه بیمه خود را با قابلیت 

بیمه ای به آحاد جامعه، ذی نفعان و مشتریان ارایه کرد.
استفاده از خدمات خرید و تمدید برخط بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث 
در  برخط خسارت  ثبت  امکان  و همچنین  آتش سوزی  بیمه نامه  خرید  و  انفرادی 
این نرم افزار  بیمه کوثر در  باشگاه مشتریان شرکت  بیمه ای و  رشته های مختلف 
وجود دارد.محمدرضا مؤمنی با بیان اینکه این نرم افزار با همراهی و تخصص و تالش 
گروه مدیریت نرم افزار شرکت طراحی و تولید شده است، افزود: جست وجوی برخط 
سرپرستی ها، شعب، نمایندگی ها و مراکز طرف قرارداد شرکت بر اساس موقعیت 

جغرافیایی از دیگر قابلیت های این نرم افزار است.
پیگیری  و  روابط عمومی شرکت  برای  پیام  ارسال  امکان  اینکه  بیان  با  وی 
پیام ها با استفاده از کد رهگیری دریافت شده نیز قابلیت دیگر این نرم افزار است، 
تاکید کرد: بیمه شدگان عالوه بر بهره مندی از امکانات یادشده با استفاده از نرم افزار 
همراه بیمه امکان استعالم برخط خسارت های درمان، وصول بیمه نامه های رشته های 

مختلف بیمه ای و پرداخت حق بیمه را خواهند داشت.
معاون فناوری و توسعه زیرساخت بیمه کوثر با اشاره به اینکه قابلیت ارزنده 
این برنامه امکان ثبت برخط خسارت های درمان و آرشیو اسناد و مدارك است، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر به صورت آزمایشی برای برخی بیمه شدگان فعال 

شده است و در آینده نزدیک برای سایرین نیز قابل دسترس خواهد بود.

پرداختوامبانکی100میلیونیبهمستأجرانتکذيبشد
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: طرح ارائه تسهیالت ودیعه به مستأجران 

در بانک مرکزی، در حال بررسی و رقم آن هنوز مشخص نشده است.
در حالی که روز گذشته نایب رئیس مجلس، از ارائه تسهیالت ۱۰۰ میلیون 
تومانی وام ودیعه مسکن از ابتدای مهر ماه خبر داد، اما یک مقام آگاه در وزارت راه 

و شهرسازی، این خبر را تکذیب کرد.
بر اساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی برای توانمندی مستأجران اقدام 
به ارائه طرحی به نام تسهیالت ودیعه مسکن کرد؛ این طرح برای بررسی و تصویب 

به بانک مرکزی ارسال شده، اما هنوز خبری از تصویب طرح نیست.
به گفته برخی منابع در وزارت راه و شهرسازی، قرار است سه شنبه این هفته 
مسئوالن مسکنی این وزارت، مدیران بانک عامل بخش مسکن و برخی مدیران 
عامل شبکه بانکی با رئیس کل بانک مرکزی، جلسه ای در این رابطه برگزار کنند.

از استفاده با دالری تريلیون 2.9 صرفهجويی
کولرهایکممصرف

با افزایش گرمایش جهانی، استفاده از سیستمهای خنک کننده که 
انتشار  برای محدود کردن  راه مهم  دارند، یک  ای  بهینه  انرژی  مصرف 
گازهای گلخانه ای و مقابله با تغییرات جوی و صرفه جویی چشمگیر در 

هزینه های تولید برق است.
بر اساس گزارش جدید برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و آژانس 
بین المللی انرژی، استفاده از دستگاههای خنک کننده کم مصرف می تواند 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای در چهار دهه آینده را حداکثر 46۰ میلیارد تن 
یا معادل هشت سال انتشار آالیندگیها بر مبنای آمار سال 2۰۱8، کاهش دهد.

دو برابر کردن بهینگی مصرف انرژی دستگاههای خنک کننده هوا 
بواسطه کاهش تولید برق و هزینه های توزیع می تواند تا سال 2۰5۰ صرفه 
جویی به میزان 2.9 تریلیون دالر را به همراه داشته باشد. طبق اعالم آژانس 
بین المللی انرژی، یک تریلیون دالر هزینه اضافی در سه سال آینده می 
تواند تولید ناخالص داخلی را ۳.5 درصد افزایش داده و انتشار جهانی کربن 

را کاهش دهد و میلیونها شغل ایجاد کند.
در روند فعلی گرمایش جهانی، 2۰2۰ قطعا یکی از گرمترین سالهای به 
ثبت رسیده در تاریخ خواهد بود. سال 2۰۱9 دومین سال گرم جهان تاکنون 

بوده و شش سال بسیار گرم مربوط به یک دهه گذشته بوده اند.
پیش بینی می شود شمار دستگاههای خنک کننده هوا در جهان تا 
اواسط قرن جاری چهار برابر شود و از ۳.6 میلیارد دستگاه به ۱4 میلیارد 
دستگاه افزایش پیدا کند. در نتیجه جهان به مصرف پنج برابر میزان فعلی 
انرژی برای این دستگاهها نیاز خواهد داشت. برق برای کولر به تنهایی 
بیش از 8۰ درصد از ظرفیت مورد پیش بینی آژانس بین المللی انرژی برای 

تجدیدپذیرها تا سال 2۰5۰ به حساب می آید.
به گفته فاتح بیرول، مدیر آژانس بین المللی انرژی، با اقدام دولتها در 
عرضه بسته های محرك اقتصادی برای مقابله با تبعات اقتصادی و اجتماعی 
بحران کووید ۱9، آنها فرصت منحصری برای تسریع پیشرفت خنگ کنندگی 
بهینه و دوستدار محیط زیست دارند. استانداردهای بهینگی باالتر یکی از 
ابزارهای موثری هستند که دولتها در تحقق اهداف انرژی و محیط زیستی 
باید به آنها دست پیدا کنند. با بهبود بهینگی مصرف انرژی کولرها، می توانند 
نیاز به نیروگاههای جدید را کاهش داده، میزان انتشار آالیندگی را کمتر کرده 

و به صرفه جویی در هزینه مصرف کنندگان کمک کنند.
شمار زیادی از مردم کم درآمد یا محروم در حال حاضر کولر در خانه 
هایشان ندارد و شمار زیادی از افراد کم درآمد که کولر دارند، تنها از عهده 
تامین هزینه دستگاههایی برمی آیند که آالیندگی زیادی دارند. این مشکل 
اکنون با بحران شیوع ویروس کرونا حادتر شده است زیرا دسترسی به مراکز 
خنک کننده عمومی با توجه به محدودیتهای فاصله گذاری اجتماعی دشوارتر 

و با توجه به انتقال ویروس از هوا، خطرناکتر شده است.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، با اقدام دولتها در سرمایه گذاری 
برای جبران تبعات شیوع ویروس کرونا و ایجاد بسته های محرك اقتصادی، 
سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی در این گزارش پیشنهاد کردند 
دولتها طرحهایی را برای انتقال به سیستمهای خنک کننده که مصرف انرژی 
بهینه ای دارند اجرا کنند تا اثرات تغییرات جوی را تعدیل کرده و کیفیت 

هوا را بهبود ببخشند و همچنین اتالف غذا و میزان زباله را کاهش دهند.

اوپکپالسبهبدبینیپااليشگاههاینفتخورد
با وجود این که تولیدکنندگان اوپک پالس تالش می کنند قیمتهای 
نفت را باالتر ببرند اما معامله گران سوخت و پاالیشگاهها بدبینی بیشتری 
نسبت به چشم انداز اقتصاد جهانی و حمل و نقل تا پایان سال 2۰2۰ پیدا 

کرده اند.
اوپک پالس برای باال بردن هر چه سریعتر قیمتهای نفت آرام و قرار 
ندارد اما بلندپروازیهای این گروه در کوتاه مدت با ضعیف شدن مجدد مصرف 

سوخت روبرو خواهد شد.
در بحبوحه افزایش نگرانیها نسبت به رشد موارد جدید ابتال به ویروس 
کرونا و دور جدید قرنطینه، مازاد نرخ بنزین و دیزل نسبت به نفت خام طی 

چهار هفته گذشته از 2۳ ژوئن ثابت بوده است.
بهای معامالت آتی هر بشکه بنزین آمریکا برای تحویل در سپتامبر 
روز پنج شنبه به سطحی کاهش یافت که کمتر از هشت دالر با نفت برنت 
اختالف داشت در حالی که این اختالف قیمت در اواخر ژوئن ۱۱ دالر بود.

حاشیه سود بنزین که طی سه ماه گذشته با گشایش اقتصادهای بزرگ 
جهان از قرنطینه، قوی شده بود، از 2۳ ژوئن نزولی شده است. حاشیه سود 
دیزل هم در طول پاندمی ثابت بود اما روند صعودی مالیم آن در هفته 

های اخیر متوقف شده است.
انتظارات اولیه برای بهبود سریع و کامل تقاضا جای خود را به نگرانیها 

نسبت به دوره طوالنی تولید پایین و اشتغال اندك می دهد.
مجدد  وضع  با  گذشته  هفته  سه  طی  آمریکا  در  بنزین  مصرف 
محدودیتهای رفت و آمد در مواجهه با موج جدید ابتال، تقریبا ثابت بوده 
است. حتی پیش از موج اخیر افت تقاضا، پاالیشگاههای نفت در آمریکا 
ناچار شدند از پاالیش نفت خودداری کنند و اجازه دهند ذخایر سوخت که 

در زمان قرنطینه ایجاد شده بودند، توسط بازار جذب شوند.
افت مجدد قیمتهای بنزین و دیزل به پاالیشگاهها نشان می دهد که 
ممکن است دوباره مجبور شوند نرخ پاالیش را کاهش دهند تا از رشد ذخایر 
جلوگیری کنند.پاالیشگاهها بین اوپک پالس که می خواهد مازاد ذخایر نفت 
را هر چه سریعتر کاهش داده و قیمتها را باال ببرد و تقاضای ضعیف برای 

بنزین و دیزل در بازار گرفتار شده اند.
طبق گزارش رویترز، تا زمانی که بحران ویروس کرونا تحت کنترل 
درآید یا سیستم حمل و نقل روند عادی خود را ازسربگیرد، قیمتهای نفت 

برای افزایش پایدار مشکل خواهند داشت.

خاموشیسیستمهایسرمايشیاداراتصنعتبرق
شرکت توانیر با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که در راستای پیشگامی 
صنعت برق کشور در کاهش مصرف برق ادارات و ساختمان های این صنعت، 
سیستم های سرمایشی همه ساختمان های اداری در تمام شرکت های 

زیرمجموعه از ساعت ۱2 ظهر روز یکشنبه خاموش شد.
در این اطالعیه آمده است: به اطالع هموطنان گرامی می رساند، با 
توجه به استقرار جبهه هوای گرم که منجر به افزایش دمای هوا در اکثر 
نقاط کشور شده است و گرمتر شدن هوا عالوه بر اینکه بر تأسیسات برق 
رسانی فشار مضاعفی وارد می کند، میزان مصرف برق نیز به صورت فزاینده 

ای افزایش می یابد.
از این رو با یاداوری این که تمامی کارکنان صنعت برق به منظور 
تامین برق مستمر و پایدار در کشور با حداکثر توان و ظرفیت در حال خدمت 
رسانی هستند اعالم می دارد از امروز تا پایان هفته جاری، تمام سیستم 
های سرمایشی مستقر در ادارات و ساختمان های ستادی و بخش های 
فنی واجرایی صنعت برق کشور، راس ساعت ۱2 ظهر به منظورهمراهی و 

اطمینان از تامین برق پایدار هموطنان خاموش خواهد شد.
متقابال از هموطنان گرانقدر تقاضا دارد باتوجه به گرمای هوا و شرایط 
خاص کرونا در کشور با رعایت و  توجه دقیق به نکات مصرف بهینه برق 
از جمله تنظیم دمای آسایش روی 24 درجه، استفاده از دورکند کولرآبی و 
جابه جایی مصرف تجهیزات پرمصرف از جمله اتو، لباسشویی، ظرفشویی 
وغیره. به ساعات پایانی شب و ابتدای روز، صنعت برق را در تامین برق 

مطمئن و بی وقفه یاری نمایند.
در پایان از همراهی صمیمانه مردم فهیم کشورمان در مصرف بهینه 

برق کمال سپاسگزاری و قدردانی را دارد. 
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

مسئوالن  برخی  که  یطی  شرا در 
خرید  تسهیالت  سقف  فزایش  ا دولتی، 
از  برخی  دانند،  می  زا  تورم  را  مسکن 
برای  برنامه ریزی  از  مجلس  نمایندگان 
کاهش نرخ وام خرید مسکن از ۱8 درصد 

به 9 تا ۱2 درصد خبر داده اند.
ید  خر م  ا و دهی  پوشش  قدرت 
مسکن نسبت به قیمت های بازار به طور 
اینکه  با  است.  یافته  کاهش  محسوسی 
طریق  از  مسکن  خرید  تسهیالت  سقف 
پس انداز در دولت روحانی هشت برابر شد، 
گذشته،  سال  سه  طی  خانه  قیمت  جهش 
میزان تاثیرگذاری وام ۱6۰ میلیون تومانی 
حاال  و  آورده  پایین  محسوسی  طور  به  را 
با این رقم فقط می توان حدود هشت متر 

خانه در شهر تهران خریداری کرد.
بر این اساس برخی از کارشناسان بر 
لزوم افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن 
تاکید دارند؛ موضوعی که البته با توجه به 
گذار  اثر  چندان  ماهیانه  اقساط  رفتن  باال 

نخواهد بود. از طرف دیگر محمد اسالمی، 
که  است  معتقد  شهرسازی  و  راه  وزیر 
افزایش سقف وام مسکن می تواند به تورم 
در این بخش منجر شود و به همین دلیل 
مناسب  راهکار  را  مسکن  عرضه  افزایش 
تری می داند. به همین دلیل وزارت راه و 
شهرسازی طرح اقدام ملی تولید و عرضه 
4۰۰ هزار واحد مسکونی را از اواخر سال 

۱۳97 کلید زد.
بودن  بر  به دلیل زمان  این وجود  با 
پروژه های ساخت و ساز، قیمت مسکن در 
یکی دو سال گذشته روند صعودی داشته 
اثرگذاری  اکنون  هم  که  طوری  به  است؛ 
وام مسکن تقریبًا از بین رفته است. با اینکه 
سقف وام خرید مسکن از طریق اوراق نیز 
اقساط  دلیل  به  شده  تومان  میلیون   24۰

نوع  این  تومانی  میلیون  چهار  از  بیش 
وام، عمده متقاضیان واقعی از پرداخت آن 

ناتوان هستند.
موضوع افزایش سقف وام مسکن و 
کاهش نرخ سود در ماه های گذشته چند 
بار از طرف کارشناسان و برخی مسئوالن 

مطرح شد که به نتیجه نرسید.  
مجلس  نمایندگان  مجدداً  تازگی  به 
اند.  این مسأله را در دستور کار قرار داده 
عمران  کمیسیون  رئیس  کوچی،  رضایی 
تاکنون  است:  گفته  باره  این  در  مجلس 
کل  ز  ا مسکن  بخش  تسهیالت  میزان 
در  درصد  هفت  تنها  شده  ارائه  های  وام 
مجلس  طرح  در  حال  می شد،  گرفته  نظر 
درصد   2۰ به  درصد  هفت  از  میزان  این 
به  ما  دیگر  طرف  از  است.  یافته  افزایش 
و  مسکن  خرید  تسهیالت  افزایش  دنبال 
کاهش سود این وام ها از ۱8 درصد به 9 
البته این میزان سود  تا ۱2 درصد هستیم 

هنوز نهایی نشده است.

سقف وام مسکن باال می رود؟

براساس آخرین ارزیابی صورت گرفته 
از سوی اداره کل صنایع حمل ونقل وزارت 
خودروهای  گروه  در  ماه  خرداد  در  صمت، 
سواری داخلی، دو خودرو پنج ستاره کیفی، 
۱۰ خودرو چهار ستاره کیفی، 2۰ خودرو سه 
ستاره کیفی و شش خودرو دو ستاره کیفی 
را توانسته اند کسب کنند. این گزارش نشان 
گزارش های  آخرین  به  نسبت  که  می دهد 
خودروها  کیفی  اوضاع  شده،  منتشر  کیفی 

بهتر شده است.
خودروهای  گروه  در  اساس  این  بر 
 ۳ نیومزدا  خودرو  دو  تنها  تولیدی  سواری 
پژو   و  یک  قیمتی  سطح  در  موتور  بهمن 
دو  قیمتی  سطح  در  ایران خودو   2۰۰8
ستاره  پنج  از  ستاره  پنج  کسب  به  موفق 

کیفی شده اند.
در  سواری  خودروهای  گروه  در 
ستاره  سه  نیز   7 تیگو  یک،  قیمتی  سطح 
اختصاص  خود  به  را  کیفی  ستاره  پنج  از 

داده است.
هایما  دو،  قیمتی  سطح  در  همچنین 
s7 اتوماتیک چهار ستاره کیفی کسب کرده 
است. پس از آن هایما S5 اتوماتیک، تیگو 
 SWM G۰۱ و   S۳ جک   ،S5 جک   ،5
شرکت سیف خودرو،   سه ستاره کیفی را به 

خود اختصاص داده اند.  
سواری  خودروهای  گروه  در  ما  ا
  B۳۰ خودروهای  سه،  قیمتی  سطح  در 
نیز  خودرو  مدیران   5 آریزو  و  بهمن موتور 

به ترتیب چهار و سه ستاره کیفی را کسب 
کرده اند.

 در سطح قیمتی چهار نیز خودروهای 
و  اتوماتیک   2۰7 دنده ای،   2۰7 پژوهای 

2۰7 اتوماتیک صندوق دار، تندر 9۰ پالس 
اتوماتیک، دنا پالس، پارس تندر، برلیانس 
H2۳۰ و رنو ساندرو اتوماتیک پارس خودرو 
این  ناقص  آخرین خودروهای  از دسته  که 
به  موفق  شده اند،  تکمیل  که  بوده  گروه 
اخذ چهار ستاره کیفی از پنج ستاره در این 

ارزیابی شده اند.
خودروهای  قیمتی  گروه  همین  در 
رانا، پژو 2۰6 صندوق دار و بدون صندوق، 
دنا، پژو پارس اتوماتیک، سورن، پژو پارس 
فردا،  خودروسازی  صنایع  و  استان  چندین 
کوییک سایپا و سمند، سه ستاره کیفی را 

کسب کرده اند.
در این گروه قیمتی همچنین پژو 4۰5 
خراسان، ساینا، تیبا و تیبا 2 هریک دو ستاره 

کیفی را به خود اختصاص داده اند.
در گروه خودروهای سواری در سطح 
قیمتی پنجم نیز،   سایپا  X۱۳۱ در هردو 
شرکت سایپا و پارس خودرو تنها دو ستاره 
از پنج ستاره کیفی را توانسته اند کسب کنند.

خودروهای  کیفی  ارزیابی  مدل  در 
داخلی، این محصوالت بسته به کیفیت خود 
یک تا پنج ستاره دریافت می کنند. یک ستاره 
پایین ترین و پنج ستاره باالترین سطح کیفی 

را نشان می دهد.

اوضاع کیفی خودروها رو به بهبودی است

فناوری  و  رتباطات  ا وزیر  معاون 
اطالعات از ابالغ جریمه دو میلیارد تومانی 
حالت  به  اینترنت  تعرفه  برنگشتن  به دلیل 
اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که 

صورت گرفته است، خبر داد.
از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در 
فضای مجازی از افزایش قیمت بسته های 
و  داده  خبر  همراه  اپراتورهای  در  اینترنتی 
اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش 
سازمان  رئیس   - جوشقانی  فالح  حسین 
شد  رادیویی-  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم 
که اعالم کرد باالبردن قیمت اینترنت همراه 
بدون هماهنگی با رگوالتوری تخلف بوده و 

برخورد قانونی با اپراتورها آغاز شده است.
وزیر   - جهرمی  آذری  محمدجواد 
ارتباطات و فناوری اطالعات – نیز با بیان 
با  و  قوانین  رعایت  بدون  اپراتورها  اینکه 
افزایش  را  اینترنتی  بسته های  تعرفه  تبانی 
دادند، گفت: برخی بسته ها را حذف کردند، 

در  کردند  اعالم  و  کردند  اضافه  را  برخی 
در  اما  دارد  وجود  بسته ها  این  ما  سایت 
اپلیکشن ها جابه جا شده است. ما به اپراتورها 
اخطار داده ایم و باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر 
کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم 

می شوند، این موضوع را به سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی هم 

ارجاع دادیم.
 ۱۰ که مهلت  حالی  در  درنهایت 
تمام  بودند،  داده  اپراتورها  به  که  روزه ای 

ارتباطات و فناوری  از وزارت  شد، به نقل 
اطالعات،  فالح جوشقانی از ابالغ جریمه 
و  داد  خبر  اپراتورها  به  تومانی  میلیارد  دو 
به  اینترنت  تعرفه  برنگشتن  به دلیل  گفت: 
حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی 
که صورت گرفته است، جریمه دو میلیارد 
تومانی به دو اپراتور ایرانسل و همراه اول 

ابالغ شد.
 28( شنبه  روز  جلسه  در  افزود:  وی 
دو  جریمه  تخلفات،  کمیسیون  تیرماه( 
اپراتورها اعمال  میلیاردی را در پروانه های 
و به آن ها ابالغ کردیم. جریمه نقدی قدم 
گرفته  صورت  تخلف  با  برخورد  برای  اول 
است و در صورت استمرار این مساله، قطعا 
روال های دیگر را در پیش خواهیم گرفت. 
تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی 
این دست، مصوبه های قانونی است که  از 
را  تخلفات  آن ها  به  استناد  با  می توانیم 

پیگیری کنیم.

ابالغ جریمه 2 میلیارد تومانی به اپراتورها

آخرین وضعیت اشتغال زنان از این حکایت دارد 
که در حال حاضر بیش از 6۰۰ هزار زن در سن کار 

، بیکار هستند.
با  گزارش  رسمی مرکز آمار که اخیرا در رابطه 
وضعیت و اشتغال بیکاری در ایران منتشر شد نشان 
امسال  بهار  در  بیکاران  و  شاغالن  تعداد  از  که  داد 
که  طوری  به  است؛  شده  کاسته  پارسال  به  نسبت 
در حال حاضر از جمعیت ۱5 ساله و بیشتر که برای 
بررسی وضعیت نیروی کار مورد بررسی قرار می گیرد 
و جمعیت فعال )شاغل و بیکار( محسوب می شود، در 

بیکار  نفر  هزار   5۰5 و  میلیون  دو  امسال حدود  بهار 
گذشته  بهار سال  به  نسبت  آنها  تعداد  از  که  بوده اند 

5۰۰ هزار نفر کم شده است.
اما از بین جمعیت بیکار 6۰2 هزار نفر زن هستند 
نفر  هزار   ۳۳5 حدود  گذشته  سال  بهار  به  نسبت  که 

کاهش دارند.
جمعیت مردان بیکار نیز حدود یک میلیون و 9۰۳ 
هزار نفر گزارش شده که از تعداد آنها نیز در مقایسه با 

بهار سال گذشته ۱57 هزار نفر کم شده است.
هزار   962 و  میلیون   22 حدود  مجموع  در  ولی 

شاغل در کشور وجود داشته است که از تعداد آنها نیز 
یک میلیون و 5۰۰ هزار نفر کم شده بود که البته این 
کاهش اشتغال عمدتا تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا 

و اختالل در کسب و کارها قرار دارد.
جزو  نفر  هزار   789 و  میلیون  سه  جمعیت  از 
شاغالن قرار دارند که نسبت به پارسال 684 هزار نفر 

کاهش داشته است.  
همچنین ۱9 میلیون و 98۰ هزار نفر شاغالن مرد 
هستند که از تعداد آنها نسبت به بهار سال قبل 8۱4 

هزار نفر کاسته شده است.

600 هزار زن در سن کار بیکارند
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مشهد  شهرستان  گروه 
سمیه باقرزاده

 HSE واحد  رئیس 
هاشمي  شهید  گاز  پاالیش  شرکت 
مجدد  شیوع  به  توجه  با  گفت:  نژاد 
ویروس کرونا در کشور و وضعیت قرمز 
استان خراسان رضوي، دومین مرحله 
غربالگري کارکنان این مجتمع گازي 
انجام شد تا حد امکان از شیوع ویروس 
کرونا در بین کارکنان جلوگیري گردد. 
بیان  با  قادري  اسماعیل  سید 
عنوان  با  گروهي  افزود:  فوق  مطلب 
تشکیل  پاالیشگاه  در  یاران  بهداشت 
شده که در ایستگاه هاي مختلف کاري 
اقدام به تب سنجي و بررسي وضعیت 

سالمت کارکنان مي کنند.
تب  از  پس  اظهارداشت:  وي 
سنجي افراد مشکوك به ویروس کرونا 
به واحد طب صنعتي معرفي و با دستور 
پزشک مربوطه در منزل قرنطینه مي 
شوند تا وضعیت جسماني آنها طي دو 

هفته مورد پایش قرار بگیرد.
قادري ادامه داد: با توجه به قرار 
گرفتن مجدد استان خراسان رضوي در 
در  مبتالیان  افزایش  و  قرمز  وضعیت 
شهرستان سرخس و با هدف سالمت 
هاي  خانواده  و  کارکنان  بیشتر  هرچه 
ز  ا غربالگري  مرحله  دومین  نان،  آ

کارکنان انجام شد.
کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
ممکن است افرادي به ویروس کرونا 

از  اطالعي  فرد  خود  اما  باشند  مبتال 
با غربالگري  باشد که  نداشته  موضوع 
صورت گرفته افراد مشکوك شناسایي 
قرار  درمان  تحت  پزشک  دستور  با  و 

خواهند گرفت.
به  توجه  با  کرد:  ذعان  ا وي 
افزایش مبتالیان به کرونا در شهرستان 
سرخس، طي اقدامات صورت پذیرفته 
مطلع  پذیرفته  صورت  یابي  ریشه  و 
به  مدت  این  طي  که  افرادي  شدیم 
ویروس کرونا مبتال شده اند متاسفانه 
در مراسم عزا یا عروسي حضور داشته 

کنیم  مي  توصیه  کارکنان  به  لذا  اند 
هرگز در تجمعات حضور نداشته باشند 
و ضمن رعایت فاصله گذاري اجتماعي 
و پروتکل هاي بهداشتي، براي سالمت 
خود و دیگران از ماسک استفاده نمایند.

 رئیس واحد HSE  پاالیشگاه 
راستاي  در  کرد:  اضافه  خانگیران 
ز  ا کارکنان  بیشتر  چه  هر  سالمت 
از  ارتباطی  های  کانال  تمامی  طریق 
پیامک  اجتماعي،  هاي  شبکه  قبیل 
بیلبورد نسبت به روش  بنر و  و نصب 
ویروس  به  ابتال  از  پیشگیري  هاي 

کرونا اطالع رساني کرده ایم.
براي  همچنین  شد:  یادآور  وي 
از  جلوگیري  و  بیشتر  هرچه  سالمت 
توزیع  رستوران،  واحد  در  تجمعات 
سازي،  ذخیره  هاي  رستوران  در  غذا 
اتاق  و  پیمانکاران  سوله  بندي،  دانه 
هاي کارکنان انجام شده است و این 
موضوع باعث کاهش ترددها و فاصله 
امیدواریم  و  است  شده  بیشتر  گذاري 
و  مات  قدا ا نجام  ا با  زودتر  هرچه 
باعث  کرونا،  ستاد  هاي  دستورالعمل 

شکست کرونا شویم.

غربالگريمستمرکارکنانشرکتپااليشگازشهیدهاشمينژاد
درپيشیوعويروسکرونا

تالش خادمان مردم در مدیریت شهری شبانه روزی است
خدمتجهادیدغدغهتکتکمابايدباشد

 شــهردار شــاهرود بــا اشــاره بــه اینکــه تــالش خادمــان مــردم در 
مدیریــت شــهری شــبانه روزی اســت، گفــت: افزایــش کیفیــت زندگــی 

و معیشــت شــهروندان از وظایــف مهــم شــهرداری اســت.
علیرضــا حاجــی محمــد علــی در جلســه شــورای مدیــران کــه در 
ــکل  ــل پروت ــت کام ــا رعای ــهری ب ــت ش ــه مدیری ــاغ مجموع محــل ب
ــد،  ــزار ش ــران برگ ــن و مدی ــه معاونی ــور کلی ــا حض ــتی ب ــای بهداش ه
بــا بیــان اینکــه برنامــه محــوری از اولویــت هــای مجموعــه مدیریــت 
ــت  ــم مدیری ــداف مه ــی از اه ــزود: یک ــت، اف ــاهرود اس ــهری ش ش
ــه  ــه ب ــت صادقان ــوص خدم ــاال در خص ــری ب ــئولیت پذی ــهری مس ش

ــت. ــهروندان اس ش
ــداف  ــن اه ــی از مهم تری ــه یک ــب ک ــن مطل ــان ای ــن بی وی ضم
ــت  ــی و معیش ــت زندگ ــش کیفی ــهری، افزای ــت ش ــه مدیری مجموع
ــت  ــی اس ــف مردم ــای مختل ــار و گروه ه ــب اقش ــهروندان در قال ش
ــم  ــهری فراه ــت ش ــم مدیری ــداف مه ــی از اه ــت: یک ــار داش ، اظه
ــت،  ــهروندان اس ــی ش ــرای کار و زندگ ــوب ب ــط مطل ــاختن محی س
ــر ســاختار  ــرل و نظــارت ب ــت شــهری ضمــن کنت ــه مدیری به طوری ک
ــا اتخــاذ  ــدی، اقتصــادی و اجتماعــی و زیســت محیطی شــهرها، ب کالب
ــهرها  ــدار ش ــعه پای ــب توس ــردی موج ــدت راهب ــی های بلندم خط مش

می شــود.
ــری  ــر حساســیت و مســئولیت پذی ــد ب ــا تأکی شــهردار شــاهرود ب
دوچنــدان مدیــران و کارکنــان در طــول مــدت خدمــت گــذاری ، عنــوان 
ــهروندان  ــه ش ــوب ب ــات مطل ــه خدم ــا ارائ ــهرداری ها ب ــت: ش داش
به ویــژه اقشــار ضعیــف و محــالت کمتــر برخــوردار شــهری در تــالش 
ــن راه،  ــتند و در ای ــهر هس ــرفت ش ــت و پیش ــراری عدال ــرای برق ب
همــکاری و همگرایــی شــهروندان نقــش مهمــی در تحقــق و موفقیــت 

ــت. ــد داش ــهرداری خواه ــای ش برنامه ه
شــایان ذکــر اســت، حاجــی محمــد علــی ضمــن بیــان ایــن مطلب 
کــه  درآمــد شــهرداری هــا مســتقیم از جیــب مــردم تامیــن مــی شــود 
ــد در راســتای حفــظ بیــت المــال از هــر کوشــش و تالشــی  و مــا بای
دریــغ نورزیــم، اعــالم داشــت: بــا توجــه بــه ورود شــهرداری شــاهرود 
بــه فــاز جدیــد اجرایــی و عملیاتــی تمامــی مدیــران در راســتای خدمــت 

m.گــذاری ثابــت قــدم باشــند

معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس خبر داد:
برخوردجدیباريختننخالههاساختمانیدرسطحشهر

اجرایطرحجمعآورینخالههاازسطحمعابربهمدتدوهفته

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بندرعبــاس از برخــورد جــدی 
بــا متخلفینــی کــه اقــدام بــه ریختــن نخاله هــای ســاختمانی در 
ــن  ــر داد و گفــت: طــرح جمــع آوری ای ــد خب محــدوده شــهری می کنن
نخاله هــای ســاختمانی از ســطح شــهر توســط شــهرداری هــای مناطــق 

و نواحــی در دســتور کار قــرار گرفتــه و در حــال اجــرا اســت.
ــهرداری  ــل ش ــور بین  المل ــات و ام ــت ارتباط ــزارش مدیری ــه گ ب
ــرد:  ــار ک ــاط اظه ــن ارتب ــژاد در ای ــماعیل موحدی ن ــاس، اس بندرعب
ــه  ــهروندان را ب ــوق ش ــع حق ــاختمانی تضیی ــای س ــازی نخاله ه رهاس
دنبــال دارد و ایــن مســئله یکــی از دغدغه هــای شــهرداری بندرعبــاس 

در حــوزه خدمــات شــهری اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نازیبــا کــردن محیــط شــهری از دیگــر 
نتایــج و پیامدهــای رهــا کــردن نخالــه اســت، افــزود: ضایعــات 
ــد  ــه در فرآین ــت ک ــوادی اس ــامل م ــاختمانی، ش ــای س ــا نخاله ه ی
ــح و الیروبی هــا و ســنگ و آجــر  آماده ســازی ســاختمان اعــم از مصال
و یــا شیشــه و موزاییــک و براده هــای فلــزات در معابــر و کوچه هــا یــا 
کنــار خیابان هــا برجــای می مانــد و ایــن مســئله نارضایتــی شــهروندان 

ــه دنبــال دارد. را ب
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بندرعبــاس خاطرنشــان کــرد: 
مجموعــه خدمــات شــهری شــهرداری بندرعبــاس در نظــر دارد طــی 
یــک طــرح همه جانبــه اقــدام بــه جمــع آوری نخاله هــای ســاختمانی 
کنــد کــه در ایــن زمینــه، بــه منظــور جلوگیــری از بازگشــت بــه حالــت 

ناپســند کنونــی، نیازمنــد همراهــی شــهروندان هســتیم.
ــر از  ــورد نظ ــرح م ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــئول ب ــام مس ــن مق ای
امروز)یکشــنبه 29 تیرمــاه( آغــاز شــده و بــه مــدت دو هفتــه نیــز ادامــه 
مــی یابــد، عنــوان کــرد: ایــن اقــدام توســط شــهرداری های مناطــق و 

نواحــی مربوطــه آغــاز شــده و در حــال انجــام اســت.
موحدی نــژاد بــا بیــان اینکــه ســایت دفــع نخاله هــای ســاختمانی 
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری بندرعبــاس آمــاده دریافــت ایــن 
نخاله هــا از شــهروندان، اســت، تاکیــد کــرد: گشــت های کنتــرل 
ــه  ــاده رســیدگی ب ــات شــهری آم ــت تخلف ــه مدیری ــوط ب مســائل مرب
ــه  ــن زمین ــری در ای ــوده و شــاهد برخــورد جدی ت ــات مربوطــه ب تخلف

خواهیــم بــود.
وی ادامــه داد: تخلیــه نخالــه هــا در فاصلــه کمــی از محــل زندگی 
ــه  ــه کــردن زبال ــرای اضاف ــن ضایعــات، فضــا را ب مــردم و انباشــت ای
هــای شــهری فراهــم و مشــکالتی را بــرای همســایگان و اهالــی محــل 
در جمــع شــدن حیوانــات مــوذی و آلودگــی هــای زیســت محیطــی و 
ــی را  ــد و مزاحمت های ــم می کن ــی فراه ــای عفون ــترش بیماری ه گس

بــرای اهالــی بــه همــراه دارد.
معــاون شــهردار بندرعبــاس بــا اشــاره به مــاده ۱6 قانــون مدیریت 
پســماند شــهرداری های کشــور، بیــان کــرد: نگهــداری، مخلــوط کردن، 
ــه  ــع،  صــدور و تخلی ــروش، دف ــد و ف ــل، خری ــل و نق ــع آوری، حم جم
پســماندها در محیــط، طبــق مقــررات ایــن قانــون و آیین نامــه اجرایــی 
آن خواهــد  بود.موحدی نــژاد اضافــه کــرد: درغیــر ایــن صورت اشــخاص 
متخلــف بــه حکــم مراجــع قضایــی بــه جــزای نقــدی در بــار اول بــرای

پســماندهای عــادی از 5۰۰ هــزار ریــال تــا ۱۰۰میلیــون ریــال و 
بــرای ســایر پســماندها از دو میلیــون ریــال تــا ۱۰۰  میلیــون  ریــال و 
ــاده  ــی در این م ــر مجــازات قبل ــه دو براب ــار ب درصــورت تکــرار، هــر ب

ــوند. ــوم می ش محک
اضافــه می شــود، ســایت دفــن نخالــه شــهر بندرعبــاس واقــع در 

بلــوار  شــهید رجایــی آمــاده دریافــت نخاله هــای ســاختمانی اســت.

رئیس پلیس راهور استان ایالم:
مراقب والدين شود/ می محسوب نقلیه وسیله دوچرخه

فرزندانشانباشند
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: مطابق قوانین و مقررات، 
دوچرخه وسیله نقلیه محسوب شده و در هنگام تردد در معابر همانند سایر 

وسایل نقلیه ملزم به رعایت مقررات ترافیکی هستند.
سرهنگ “ابوالفضل کهزادی” اظهارداشت: در فصل تابستان یکی از 
نبود  دلیل  به  از دوچرخه است که  استفاده  نوجوانان  و  تفریحات کودکان 

زیرساخت های شهری همواره با مخاطرات جدی مواجه هستند.
وی افزود: دوچرخه به واسطه ویژگی های فیزیکی و ساختاری همیشه 
درردیف اولین کاربران پرخطر و آسیب پذیر ترافیک هستند که سهم باالی 

در حوادث رانندگی دارند .
رئیس پلیس راهور استان با اشاره به وقوع چندین فقره تصادف منجر به 
مصدومیت تعدادی از دوچرخه سواران در روزهای گذشته در معابر درونشهری 
ایالم ، به والدین توصیه کرد به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی، مراقبت 

های الزم و کافی از فرزندانشان در استفاده از دوچرخه بعمل آورند.
“کهزادی” خاطرنشان ساخت: کودکان به دلیل سن کم و خصوصیات 
شخصیتی، آشنایی چندانی با مقررات و شناختی درباره نحو حرکت رانندگی 
ایمن در معابر ندارندکه همین مسئله موجب خطرپذیری این دسته از کاربران 

در ترافیک شده است.
نظریه  طبق  که  درصورتی  داشت:  بیان  راهوراستان  پلیس  رئیس 
سوار  دوچرخه  جانب  از  قوانین  نقض  تصادف،  علت  تصادف،  کارشناسان 
باشد صرفنظر از شرایط سنی کودك ،حسب موردکودك یاوالد وی بعنوان 

مقصرحادثه به مراجع قضائی معرفی می شود.
سرهنگ »کهزادی« بابیان اینکه شرکت های بیمه ای خسارات جانی 
و مالی دوچرخه سواران مقصر را در حوادث رانندگی پرداخت نمی کنند؛ 
،از رها کردن بدون نظارت کودکان دوچرخه سوارخود  از والدین خواست 

درسطح معابر عمومی خودداری نمایند.
 

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
سمنان خبر داد:

بوستانهاوپارکهایشهرسمنانروزانهضدعفونیمیشوند
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید 
محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
ای  ویژه  اهمیت  از  ها  وخانواده  کودکان  سالمت  حفظ  گفت؛  سمنان 
برخورداراست و دراین راستا این سازمان با پشتکار و تمام امکانات خود به 
منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در فضاهای عمومی به میدان آمده 
و ضدعفونی کردن بوستان ها و پارك ها را در دستور کار خود قرار داده است.

زدایی و  اساس  میکروب  برهمین  قاسمی تصریح کرد:  سید محمد 
ضدعفونی مبلمان شهری، تجهیزات ورزشی و وسایل بازی پارك های سطح 
شهر ، با دقت و سرعت انجام می شود تا مردم در این مکان های عمومی 

با هیچ مشکلی مواجه نشوند.
رییس سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری شهرداری سمنان  با 
دعوت ازعموم مردم برای رعایت اصول بهداشت فردی و عمومی و پرهیز 
از ترددهای غیر ضرور در سطح شهر و اماکن عمومی دراین مقطع، یادآور 
شد: برنامه ریزی در جهت ضد عفونی کردن تمامی پارکها دراولویت کاری 
استاندارد  با محلول  و  روزانه  به صورت  اکیپ هایی  و  گرفته  قرار  سازمان 
نسبت به ضدعفونی وسایل بازی کودکان و ست های ورزشی آنها و رفع 

آلودگی های احتمالی اقدام می کنند.

شاهرود در مرصاد عملیات سالگرد مناسبت به برنامه 32
اجرامیشود

برنامه شاخص فرهنگی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به مناسبت 
گرامیداشت سالروز عملیات مرصاد ۳2در شهرستان شاهرود اجرا می شود.

 نادر_فخری فرماندار شاهرود در نشست گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
امسال در شاهرود در 2 هفته برگزار خواهد شد که هفته نخست با محوریت 

عملیات مرصاد و هفته دوم نیز همزمان با سراسر کشور اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه شهرستان شاهرود در عملیات #مرصاد شهدای 

زیادی  تقدیم انقالب کرده ، افزود: 
برای اجرای این برنامه ها ۱2 کمیته تشکیل شده و برنامه های در 
تمامی شهر ها و روستاها  متناسب با شرایط و وضعیت شیوع ویروس کرونا 
در شهرستان در دستور کار است.فخری با بیان اینکه اجرای این برنامه ها 

منوط به قرمز نشدن وضعیت شهرستان است ، تصریح کرد: 
در اجرای تمامی برنامه ها رعایت شیوه نامه های بهداشتی الزامی است

فرماندار_شاهرود ادامه داد:  غبار روبی گلزار شهداء در روز دوم مردادماه 
و  یادواره شهداء شب هفتم مرداد در محل مزار شهدای گمنام  با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی در دستور کار است.معاون_استاندار_سمنان تجلیل 
از خانواده های #شهدا و #سرداران_شهید را ضروری خواند و ابراز داشت: 
تمامی برنامه های پیش بینی شده در شاهرود و 6 شهر، سه بخش و 

وحدود ۱۰۰ روستای این شهرستان اجرا خواهد شد

اجرایعملیاتاصالحوتوسعهشبکهدرنصیرشهر
به منظور مدیریت و ارتقاء کّمی و کیفی آب شرب شهروندان عملیات 

اصالح و توسعه شبکه در نصیر شهر انجام و به اتمام رسید .
این خبر را مدیر امور آبفای نصیرشهر اعالم کرد و گفت : در راستای 
انجام مصوبات کمیته تنش آبی و تاکیدات جناب آقای مهندس لدنی نژاد 
مدیر عامل محترم شرکت طی یک ماه گذشته انجام  لوله گذاری و اصالح 
وتوسعه شبکه در مناطق و خیابان هایی که مطالعات الزم صورت گرفته و 

دارای اولویت بودند در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شد .
حجت اله قربانی ضمن تشریح عملیات انجام شده در این خصوص 
گفت : اجرای پروژه خط توزیع ، طی خرداد و تیر ماه و با صرف هزینه های 
اقطار  اعتبارات جاری و داخلی جمعا به طول ۱۱6۰متر در  از محل  الزم 
2۰۰و۱۱۰و ۱6۰میلیمتر از جنس پلی اتیلن در طرفین بلوار امام خمینی )ره( 
به منظور جبران کمبود آب و افت فشار در شبکه توزیع و در معابر منتهی به 

بلوار فوق انجام گردیده و در مدار بهره برداری قرار گرفت .
مهندس قربانی یاد آور شد : در ادامه این عملیات طی روز های آتی با 
انجام عملیات  عبور عرضی از جاده ساوه )که عملیاتی بسیار مشکل وبا حجم 
ترافیک باال می باشد( پروژه خط انتقال انجام و وارد مدار بهره برداری می 
گردد. و امید است با روند فعلی و سرعت عمل مطلوب پروژه مذکور ظرف 

مرداد ماه به اتمام و رسما وارد مدار بهره برداری گردد .

برای هجدهمین سال متوالی صورت گرفت؛
شرکت مالی اساسی تصويبصورتهای و مطلوب ارزيابی

توزيعنیرویبرقاستانسمنان
 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، با حضور صاحبان سهام، حسابرس 
و بازرس قانونی و اعضای هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان 

سمنان، به صورت ویدئو کنفرانسی با شرکت توانیر برگزار شد.
در این نشست، سیدمحمد موسوی زاده رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
شرکت توزیع برق استان عملکرد شرکت در سال 98 در بخش های مختلف 
را در قالب گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی ارائه نموده و اقدامات و 
برنامه های انجام شده در طول سال گذشته و همچنین پیشنهادهای شرکت 

در جهت ارتقای سطح فعالیت ها رابه سمع صاحبان سهام رساند.
در این جلسه، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، گزارش صورت های 
اساسی مالی شامل؛ تراز نامه، سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای 
سال منتهی به 29 اسفند ماه ۱۳98 که به طور مطلوب ارزیابی شده بود را 
به حضور مجمع عمومی ارائه کرده و در جریان این نشست، عملکرد صورت 

های مالی به تصویب مجمع عمومی سالیانه شرکت رسید.
خاطر نشان می سازد: صاحبان سهام شرکت از این که برای هجدهمین 
سال متوالی، صورت های اساسی مالی به طور مطلوب ارزیابی و تصویب 
می گردد، از تالش بی وقفه و زحمات ارزشمند رئیس هیات مدیره و مدیر 
استان سمنان  برق  توزیع  کارکنان شرکت  و  مدیره  اعضای هیات  عامل، 

تقدیر و تشکر نمودند.

هزار و 344 میلیارد ریال برای بهبود 
زیرساخت  شهرک های صنعتی استان مرکزی صرف شد

  معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری مرکزی 
گفت: یک هزار و ۳44 میلیارد 
اخیر  سال  سه  در  مالی  منابع  ریال 
برای تکمیل زیرساخت های شهرك ها 
و  امکانات  بهبود  و  صنعتی  نواحی  و 
صنعتی  کارآفرینان  به  دهی  سرویس 

این استان صرف شد.
»سعید فرخی«  افزود: این منابع 
مالی با مشارکت و همراهی دولت تدبیر 
زیرساخت های شهرك های  به  امید  و 
صنعتی استان مرکزی اختصاص یافته 
که در سه سال گذشته نسبت به مدت 
مشابه سه سال قبل از آن، بیش از ۳8 

درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: در سه سال گذشته 
۱۰2 لیتر در ثانیه آب و ۱۰۳ مگاوات 

و  شهرك ها  انرژی  ظرفیت  به  برق 
اضافه  مرکزی  استان  صنعتی  نواحی 

شد که این مهم نقش موثری در جذب 
سرمایه گذار در این استان داشته است.

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری مرکزی اظهار داشت: 456 
در  گذشته  سال  سه  در  زمین  هکتار 
شهرك ها و نواحی صنعتی این استان 
به متقاضیان واگذار شد که تعداد قابل 
توجهی از آنها فعالیت تولیدی خود را 

آغاز کرده اند.
ع  مجمو  : د کر ن  بیا خی  فر
سه  در  مرکزی  استان  درآمدهای 
سال گذشته بیش از 59 هزار و 4۳۰ 
میلیارد ریال بوده که 94 و چهاردهم 
مجموع درآمدهای استان در این دوره 

را تشکیل می دهد.

آگهیمناقصهوارزيابیکیفیشماره814/04/3875–نوبتاول-شمارهمجوز1399/1841

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 ایمنی 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 )۱۳99/۰5/۰۱( 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. ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد 

برای انجام مراحل عضویت با شماره 4۱9۳4-۰2۱ تماس حاصل فرمایند.
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای فشرده همراه با ارزیابی کیفی

مبلغ برآورد مناقصه: 7/۱52/8۰8/58۱ ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۳57.64۰.429 ریال

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد مطابق مفاد ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب ۱۳94/۰9/22 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 صرفاً 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 )۱۳99/۰5/۰۱( لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳99/۰5/۰7 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 )۱۳99/۰5/۰7(، لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳99/۰5/22 
ساعت ۱5 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک یدولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد.

ضمناً عالوه بر بارگذاری پاکت الف و ب و ج در سایت مذکور تا مهلت تعیین گردیده )ساعت ۱5 روز چهارشنبه مورخ ۱۳99/۰5/22( 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 ۱۳99/۰5/2۰ در محل سالن جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد.
ضمناً 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 )5۰ امتیار کیفی( هر یک از مناقصه گران سپس 

اقدامات بازگشایی فایل پاکات )الف/ب/ج( بر اساس سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت.
زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳99/۰6/۱2، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی طبقه چهارم، )دفتر کار مدیر منطقه(

مدت اعتبار پیشنهادها: به مدت 9۰ روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است
محل اجرای کار: استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد/ انبار گاز مایع سنگ بست.

آدرس سایت: 
www.setadiran.ir

www.iets.mporg.ir
 www.monaghese.niopdc.ir

شرایط عمومی متقاضی:
۱- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

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

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

6- تمامی مستندات اعالم شده در بندهای )۱ الی 4( می بایست به صورت برابر با اصل )محضری( باشد.
7-قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

8-حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور 5 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 2۰99۰9۱78۱۰۰۰۰۰9
اولین نوبت آگهی ۱۳99/۰4/۳۰، دوشنبه

روابط عمومی منطقه خراسان رضویدومین نوبت آگهی ۱۳99/۰5/۰۱، چهارشنبه

گرگان- مدیرکل تبلیغات 
طبق  گفت:  گلستان  اسالمی 
دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا 
برنامه های محرم را در گلستان برگزار 
می کنیم. حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد 
شامگاه شنبه در جلسه کارشناسان ستادی 
عملیات محرم اداره کل تبلیغات اسالمی 
گلستان، اظهارکرد: مراسم ایام محرم طبق 
پروتکل ستاد کرونا و خارج شدن استان از 
وضعیت قرمز با رعایت مسائل بهداشتی 
وی  می شود.  برگزار  اجتماعی  فاصله  و 
مراسم  برگزاری  عدم  در صورت  افزود: 
محرم از سوی ستاد کرونا، برنامه های 
جایگزین انتخاب و طراحی شود و ساختار 

پیدا کند. مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان 
مجازی،  فضای  در  مسابقه  کرد:  بیان 

طرح مواسات، فضاسازی، پخش دعا از 
بلندگوهای اماکن مذهبی، پیامک و غیره 

می تواند از برنامه های جایگزین در ایام 
محرم باشد. ولی نژاد اضافه کرد: جلسه 
های  مناسبت  در  فرهنگی  شئون  ستاد 
ها،  منبری  برای  ایام محرم  در  مذهبی 
هیئتی ها، مداحان دارای تجربه، نهادهای 
فرهنگی و دستگاه های مرتبط و صاحب 
نظر برگزار شود و نتیجه آن به سازمان 

مرکز ارائه شود. 
که  مطلب  ین  ا ن  بیا با  وی 
خوبی  کمک  ند  توا می  صداوسیما 
برای شکوه بخشی برنامه های محرم 
باشد، گفت: از ظرفیت روحانیون، شعرا، 
در  صداوسیما  های  برنامه  در  مداحان 

ایام محرم استفاده شود./

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:
برنامه های محرم را طبق دستورالعمل ستاد کرونا برگزار می کنیم

از  انتظامی استان  گروه استان ها- گلستان- فرمانده 
کشف 9 قلم عتیقه با قدمت یک هزار و 4۰۰ سال در شهرستان 
»گرگان« خبر داد. سرهنگ »سعید دادگر« در گفت و گو 
گفت:  خبر  این  تشریح  در  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  با 
ماموران انتظامی گرگان پس از یک سری اقدامات اطالعاتی 

و تخصصی موفق شدند یکی از قاچاقچیان اشیاء عتیقه را در 
این شهرستان شناسایی کنند. وي افزود: پس از هماهنگی با 
مراجع قضائی در بازرسی از منزل متهم، 9 عدد عتیقه شامل 
بشقاب، آسیاب سنگی، کتابچه با پوست چرم و صندوقچه 
فلزی کشف شد. فرمانده انتظامی گلستان تصریح کرد: برابر 

اعالم کارشناسان میراث فرهنگی قدمت عتیقه جات کشف 
شده مربوط به یک هزار و 4۰۰ سال قبل است. سرهنگ دادگر 
با اشاره به دستگیری 2 متهم در این عملیات، خاطرنشان کرد: 
شهروندان می توانند در صورت اطالع از موارد مشابه، مراتب 

را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعالم کنند

کشف عتیقه جات 1400ساله در گرگان
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های  تالش  پاس  به 
حمایت  راستای  در  وقفه  بی 
و حراست از منابع طبیعی؛ از 
»عبدالوهاب بخشنده« معاون اجتماعی 
دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و 

ایالم تقدیر شد.!
منابع  مدیرکل  احمدی”  “رضا 
طبیعی استان ایالم در حاشیه برگزاری 
نشست هم اندیشی با موضوع پیشگیری 
در سالن جلسات  نشینی که  از حاشیه 
برگزار  استان  طبیعی  منابع  کل  اداره 
شد، با اهداء لوحی از زحمات بی دریغ 
“عبدالوهاب بخشنده” معاون اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به 
تخریب  از  پیشگیری  و  حراست  پاس 
این  مصوبات  پیگیری  و  طبیعی  منابع 

حوزه، تقدیر و قدردانی کرد.

به پاس تالش های بی وقفه در راستای حمایت و حراست از منابع طبیعی صورت گرفت؛
تقديراز»عبدالوهاببخشنده«معاوناجتماعیوپیشگیریازوقوعجرمدادگستریايالم

مدیرکل راه و شهرسازی ایالم :
و ملی اراضی از مربع هزارمتر 225 تصرف رفع

دولتیاستانايالم

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم گفت: از ابتدای سال جاری تا 
کنون 225 هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی استان ایالم توسط یگان 

حفاظت از اراضی اداره کل راه وشهرسازی استان رفع تصرف شده است.
کاظمی ارزش ریالی این میزان رفع تصرف زمین ملی و دولتی را  بالغ 
بر ۱9۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود : از این میزان نزدیک به 25 هزار 
متر مربع به ارزش حدود 2۰ میلیار تومان در تیرماه سال جاری مربوط به 

شهرستان دهلران می باشد.
او همکاری دستگاه قضایی، دادستان استان و همکاران این دستگاه، 
فرمانده نیروی انتظامی استان و همکارانشان را در همکاری با یگان حفاظت 
از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان در صدوراحکام قاطع و برخورد 
با پدیده زمین خواری را قابل ستایش دانسته و از همه آنان قدردانی کرد.

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

برگزارمیشود

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  ارومیه_  صمدزاده_  فاطمه 
آذربایجان غربی گفت: پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر رضوی به 
میزبانی ارومیه امسال به صورت غیرحضوری برگزار شده و آثار از طریق 

ایمیل و شبکه های اجتماعی دریافت خواهد شد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  خدایاری،  ناصر  االسالم  حجت 
در  جوانان  دنیای  روزنامه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  غربی،  آذربایجان 
آذربایجان غربی، با بیان اینکه امسال پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی 
شعر رضوی برگزار می شود، گفت: این جشنواره امسال به صورت غیرحضوری 
برگزار و آثار هم از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی دریافت خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی ادامه داد: برای اینکه 
سالمتی شهروندان و شرکت کننده  ها به مخاطره نیفتد، امسال مراسم برگزار 
نمی شود و نتایج داوری و آراء داوران از طریق مبادی رسمی اعالم خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدایا، لوح تقدیر و تندیس نفرات برگزیده به دست شان 
خواهد رسید، افزود: آثاری که ارزشمند و قابل چاپ هستند، اگرچه حائز رتبه 
نشوند ولی در قالب کتابی با عنوان »گونش ضیافتی« به چاپ خواهد رسید 

و به نفرات برگزیده ارسال خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی با بیان اینکه، این 
جشنواره به زبان ترکی آذری به صورت بین المللی برگزار خواهد شد، گفت: 
در طول سال های گذشته استقبال خوبی از این جشنواره به عمل آمد و 
شعرایی از آلمان، گرجستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، آذربایجان و نخجوان 

در این رویداد ادبی شرکت کردند.
وی با بیان اینکه اختتامیه این جشنواره در سه ماه آخر سال جاری 
برگزار خواهد شد، اضافه کرد: عالقه مندان می توانند با آثار کیفی و قابل 
توجه شرکت کنند تا شانس خودشان برای کسب مقام باال ببرند. خدایاری 
با بیان اینکه از پنج شرکت کننده داخلی و سه خارجی در این جشنواره تجلیل 
خواهد شد، نسبت به استقبال اصحاب فرهنگ و ادب از این رویداد فرهنگی 
ابراز امیدواری کرد و ادامه داد: برپایی جشنواره هایی از این نوع،  و ادبی 
بهترین فرصت برای نهادینه سازی فرهنگ رضوی در جامعه اسالمی است. 

 استاندار استان مرکزی:
باواگذاریپااليشگاهشازند

بهشیوهواگذاریهایگذشتهمخالفم
اسـتاندار اسـتان مرکـزی گفت: بـا واگذاری پاالیشـگاه امـام خمینی 

)ره( شـازند بـه شـیوه واگذای هـای گذشـته مخالفم.
سـیدعلی آقازاده  بر لزوم اسـتفاده از شیوه و روش صحیح در واگذاری 
پاالیشـگاه شـازند، اظهار کرد: آنچه در موضوع واگذاری پاالیشـگاه شـازند 
حائـز اهمیـت اسـت، شـیوه و روش واگـذاری اسـت. اگـر قـرار باشـد در 
مـورد ایـن واحـد صنعتـی مانند واگـذاری های گذشـته عمل شـود، موافق 
نیسـتیم و اگـر ایـن واگـذاری به بخـش خصوصـی کامال با نظـارت و کار 
کارشناسـی صـورت گیـرد و بخـش خصوصـی کـه متقاضی ایـن واگذاری 

اسـت، شناسـنامه دار باشـد، مورد نظر مجموعه اسـتان اسـت.
وی بیـان کـرد: در جریان واگـذاری تعدادی از شـرکت های دولتی به 
شستا)شـرکت سـرمایه گذاری تامین اجتماعی(، ۱7 درصد سهام پاالیشگاه 
شـازند طبـق همیـن مصوبه دولـت به سـازمان تامین اجتماعی واگذار شـد 
و قـرار اسـت مابقـی سـهم دولـت نیـز تا پایان سـال واگـذار شـود که این 
واگـذاری مـی توانـد آغـاز خوبی برای ایـن مجموعه بزرگ تولیدی اسـتان 
باشـد.آقازاده تصریح کرد: سـازمان تامین اجتماعی در واقع سـازمانی اسـت 
کـه بـه موضـوع بنـگاه داری کامال اشـراف داشـته و آشـنایی کامـل با آن 
دارد و واگـذاری پاالیشـگاه شـازند طبـق مصوبـه دولـت بـه شسـتا، اقدام 

ارزشـمند و درستی است.
وی در ادامـه گفـت: واگذاری مابقی سـهام پاالیشـگاه شـازند نیز باید  
بـه افـراد و بخش هـای خصوصی شـناخته شـده، شناسـنامه دار، حرفه ای و 

تخصصی انجام شـود.
اسـتاندار مرکـزی تاکیـد کرد: واگذاری پاالیشـگاه شـازند بـه افراد و 
بخـش خصوصـی دارای اهلیـت و واجـد شـرایط الزم می توانـد مجموعـه 

اسـتان را نسـبت بـه منطقـی و اصولـی بـودن واگـذاری امیـدوار کند.
گفتنی اسـت، شـرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند تولیدکننده 

بنزین یورو 4 و یکی از مهمترین پاالیشـگاه های نفت کشـور اسـت.
ایـن پاالیشـگاه کـه در فاصلـه ۳۰ کیلومتری از اراك مسـتقر اسـت، 
هم اکنـون یکـی از بزرگ ترین تولیدکنندگان بنزین در بین پاالیشـگاه های 
ایران اسـت و به عنوان بزرگترین پاالیشـگاه تک واحدی کشـور در سـال 
۱۳72 بـا ظرفیـت اسـمی ۱5۰ هزار بشـکه در روز راه اندازی شـد. در حال 
حاضـر ظرفیـت تولیـد ایـن واحـد عظیـم صنعتی بـه 25۰ هزار بشـکه در 
روز افزایـش یافتـه و محصـوالت ایـن پاالیشـگاه با مشـخصات و کیفیت 

اسـتانداردهای 2۰۰4 و 2۰۰5 اروپـا بـه بـازار عرضه می شـود.

انتصابمديريتیدرشرکتتوزيعبرقگیالن
طـی ابـالغ هـای جداگانـه از سـوی دکتـر محمـد اسـماعیل هنرمند 
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان گیـالن ، مهنـدس علـی 
فـالح بعنـوان معـاون منابـع انسـانی، محمدرضـا پورعلـی بعنـوان معـاون 
مالـی و پشـتیبانی ، مهنـدس جـواد بیدی بعنـوان معاون فـروش و خدمات 
مشـترکین و مهندس سـید حسـن سـعیدی بعنـوان معاون برنامـه ریزی و 
مهندسـی و مهنـدس سـیروس هدایتـی نـژاد بعنـوان مدیریـت توزیع برق 
شهرسـتان رشـت منصوب شـدند .شـایان ذکر اسـت دکتر محمد اسماعیل 
هنرمنـد طـی فراخوان شایسـته گزینی صورت گرفته از سـوی وزارت نیرو، 
اسـفند ۱۳98 بعنوان مدیر عامل شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان گیالن 

منصـوب و مشـغول به کار شـد

هشتهزارو684نفردراستانمرکزی
خوناهداکردند

مدیـرکل انتقـال خون اسـتان مرکزی گفـت: ۱۰ هـزار و 59۰ نفر در 
سـه ماهه اول امسـال بـه مراکز و پایگاه هـای اهدای خون اسـتان مراجعه 
کردنـد کـه از ایـن تعـداد هشـت هـزار و 684 نفـر موفـق بـه اهـدای این 

مـاده حیات بخش شـدند.
دکتـر »فاطمه سـادات مهدویانـی«  افـزود: ایـن افـراد شـامل  چهـار 
هـزار و 872 نفـر اهداکننـدگان مسـتمر بـا 56 درصـد فراوانـی، 2 هـزار و 

556 باسـابقه و یـک هـزار و 256 اهـدا کننـده بـار اول بودنـد.
وی اظهـار داشـت: 6۱9 زن در سـه مـاه اول امسـال بـا هفـت و ۱۳ 
دهـم درصـد در اسـتان خـون خـود را بـرای بیمـاران نیازمند اهـدا کردند.

دکتـر مهدویانـی افـزود: 6 هـزار و 52 واحـد گلبـول قرمـز متراکم، 2 
هـزار و 522 واحـد پالسـمای تازه منجمد و سـه هـزار و ۳75 واحد پالکت 

امسـال بین مراکز درمانی اسـتان توزیع شـده اسـت.
سـازمان انتقال خون ایران در سـال ۱۳5۳ تاسـیس شـد و با تاسـیس 
آن ایـن امـر مهـم  قانونمند و از پراکنده کاری در این زمنیه جلوگیری شـد.

در حـال حاضـر سـازمان انتقال خـون در ایران باالتریـن و تنها مرجع 
تصمیم گیـری در زمینـه تامیـن و توزیـع خـون و فرآورده های خونی سـالم 

در کشـور است.

مخابرات شهرستان آزادشهر مصمم در توسعه کمی و کیفی خدمات
هدف مجموعه مخابرات 
توسعه  آزادشهر  شهرستان 
کمی و کیفی خدمات میباشد.

اداره  رئیس  آبادی  بداغ  علی  مهندس 
مخابرات شهرستان آزادشهر ضمن تاکید 
بر توسعه کمی وکیفی خدمات در سال 
99 به تبعیت از شعار مخابرات منطقه 
گلستان درسال جاری  گفت: شهرستان 
دارای 242۱۳ شماره ثابت مشغول بکار 
و تعداد46۱4 مشتركADSL میباشد 
که از تعهدات امسال خود تاکنون جلوتر 
بوده و جزء شهرستانهای برتر است.وی 
با اشاره به اینکه این شهرستان دارای 
48 روستا و ۱۰ مرکز مخابرات میباشد 

افزود :  تمام روستاهای تابعه شهرستان 
آزادشهر از نعمت تلفن ثابت ، اینترنت 
و پوشش تلفن همراه برخوردار هستند 
تابعه  نقاط  تمامی  به  خدمات  ارائه  و 
نجام  ا مساوات  بصورت  شهرستان 
میشود.مهندس بداغ آبادی با توجه به 
شرایط کنونی و بحران شیوع ویروس 
طور  به   adsl تقاضای   : گفت  کرونا 
رغم  علی  و  یافته  افزایش  چشمگیری 
اینکه با معضل سرقت روبرو هستیم ولی 
به لحاظ افزایش رضایتمندی مشتریان 
خدمت  جهت  را  خود  تالش  تمام 
معطوف  مطلوب  و  موقع  به  رسانی 
اختالالت  گذاشت  نخواهیم  و  داشته 

و قطعی ارتباط برای مشتریان مشکل 
کاهش  جهت   : گفت  نماید.وی  ایجاد 
سرقت تجهیزات مخابراتی ،نشستهایی 
را با شورای تامین و نیروی انتظامی و 
مسوولین داشته ایم که با گشت مشترك 
قفل  و  نوری  کافوهای  کشی  آهن  و 
کافوهای مسی  توانستیم تا حدودی در 
کاهش میزان سرقت تاثیر گذار باشیم 
.رئیس اداره مخابرات شهرستان آزادشهر  
و  آزادشهر  شهر  دو  اینکه  بر  تاکید  با 
نگین شهر نیازمند توسعه میباشد افزود 
: پیگیری الزم انجام شده تا بتوانیم در 
سال جاری به توسعه مورد نظر دست 
با کیفیت  از خدمات  تا مشتریان  یابیم 

تری بهره مند گردند.
درخصوص  آبادی  بداغ  مهندس 
توسعه و پوشش دهی بهتر تلفن همراه 
نیز گفت : اقدامات در جهت  استفاده از 
تکنولوژی ۳G و 4G و پوشش مطلوب 
تر تلفن همراه انجام شده  که میتوان 
راه اندازی  تعداد ۱4 سایت جدید را در 
جا  که  نماییم   اعالم  نمونه  عنوان  به 
دارد از تالش مجموعه ارتباطات سیار 
قدردانی  منطقه  مخابرات  در  ستاد  و 
جهت  به  خود  همکاران  از  وی  شود. 
تالش فراوان برای تحقق هدف های در 
نظرگرفته تشکر کرد و خواهان استمرار 

این کوشش ها شد.

ی  ا ر شـو ئیـس  ر
ج  کـر شـهر  می  سـال ا
سـوله  احـداث  خواسـتار 
هـای چند منظـوره مدیریت بحران 
در سـطح مناطـق ۱۰ گانـه شـهر 
شـد و گفـت: هرچه تدبیـر و برنامه 
ریـزی در حـوزه مدیریـت بحـران 
باشـد،  تـر  علمـی  و  تـر  اصولـی 
آسـیب هـای جانـی و مالـی ناشـی 
غیرطبیعـی  و  طبیعـی  بالیـای  از 

بـود. خواهـد  کمتـر 
بـه گـزارش پایگاه خبـری کرج 
پایـگاه  ازخبرنـگار  نقـل  بـه  امـروز 
اطالع رسـانی شـورای اسالمی شهر 
کـرج، اکبرسـلیم نـژاد صبـح امـروز 
شـنبه 28 تیـر 99 طـی سـخنانی در 
حاشـیه آئیـن بهره بـرداری از سـوله 
دو منظوره مدیریت بحران و ورزشـی 
منطقه ۱۰ شـهرداری کـرج به ارزش 
ریالـی 8 میلیـارد تومان کـه با حضور 
رئیـس و اعضـای شـورای اسـالمی 
شـهر، فرمانـدار شهرسـتان، مدیرکل 
شـهردار  البـرز،  اسـتانداری  بحـران 
و معاونیـن وی، مدیـران شـهری و 
پذیرفـت،  رسـانه صـورت  اصحـاب 
تصریـح کـرد: در شـنبه ای دیگـر از 
سـال شـاهد تحولی مثبت در راستای 
عمـران و آبادانـی شـهر هسـتیم و 

الحمـدهلل حتی مسـئوالن ملی نیز بر 
ایـن طرح جهادی صحه گذاشـته اند.

وی بـا بیـان اینکـه محرومیت 
های کـرج نیازمنـد نهضت جهادی 
اسـت و مـردم مطالبـات بـه حقـی 
دارنـد کـه باید بـه آنها توجه شـود، 
تصریـح کـرد: مدیران شـهری باید 
خـود را بـه تدبیر و تـالش مضاعف 
کننـد؛ چـرا  و سختکوشـی مجهـز 
کـه سـال سـختی در پیـش داریـم 

و بنـا شـده تـا محصـول بـذری که 
از ابتـدای دوره تاکنـون بـه زمیـن 
کنیـم،  برداشـت  را  ایـم  کاشـته 
مـردم شـریف بایـد بداننـد کـه مـا 
بـه شـعار و آرمان خـود پایبند مانده 
ایـم و بـرای امیدآفرینـی و خدمـت 
آمـده ایـم نـه پرداختـن به حاشـیه 
اسـالمی شـهر  ها.رئیـس شـورای 
کـرج بـا تاکیـد بـر بهـره بـرداری 
شـهر،  عمرانـی  هـای  اولویـت  از 

خاطـر نشـان کـرد: شـورای شـهر 
در جریـان تصویـب بودجـه امسـال 
نسـبت بـه انتخـاب 28 طـرح بـه 
عنـوان پروژه هـای عمرانی اولویت 
دار اقـدام کـرده که متاسـفانه هنوز 
در شـنبه هـای جهـادی نوبـت بـه 
افتتـاح آنهـا نرسـیده اسـت و انتظار 
داریـم تـا شـهردار و کابینه ایشـان 
ایـن مسـئله  اهتمـام بیشـتری بـه 

باشند. داشـته 

اکبر سلیم نژاد:

همه مناطق کرج به سوله های چند منظوره مدیریت بحران مجهز شوند

اخطاریه
بدینوسیله به آیرین سلیمی زنجانی خواه و آنیتا سلیمی زنجانی 
خواه وایران رحیمی فطرتی نژاد وراث مرحوم مسعود سلیمی زنجانی 
پالك  منتخب  کارشناس  گزارش  برابر  که  گردد  می  ابالغ  خواه 
۱4242 سنگ 55 بخش 4 رشت به مبلغ 9/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

ارزیابی شده که مراتب جهت اطالع اعالم می گردد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت-)شعبه دوم(-شهرام دریا

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالك شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالك در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی میگردد . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد    تاریخ نوبت اول :99/4/۱5  - 

تاریخ نوبت دوم 99/4/۳۰ 
بخش ۳: ششدانگ یک درب باغ بنام احمد عزیزی قشالق فرزند آزاد شماره 
شناسنامه 265 صادره کلیائی کد ملی ۳۳586۰5272 تحت پالك ۳5 فرعی از 
27۳2 اصلی بخش ۳ به مساحت 5۰55 متر مربع که مقدار 9/77 متر مربع آن 
حریم آبراههمی باشد خریداری از نسق امین و غیره محمدی سمان به آدرس 

سنندج روستای سمان 
م الف ۱۳9۰9

آگهی حصر وراثت 
خانم محترم مالمیر دارای شناسنامه شماره ۳789 به شرح دادخواست به 
کالسه 99۰۰262 در این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرحوم علیرضا بهرام میرزایی تسنن مذهب به شماره 
شناسنامه 22۳ در تاریخ ۱۳99/4/۱۱ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : مادر مرحوم به نام عدله عبداللهی 

به شماره شناسنامه ۱6۰۰ و به شماره ملی ۳2۳۰۰۱6۰25 متولد ۱۳2۱/۱2/۱5 
و همسر مرحوم به نام محترم مالمیر به شماره شناسنامه ۳789 و به شماره ملی 
۳8۳8۳48842 متولد ۱۳55/7/۱ و دو فرزند دختر به اسامی نگین بهرام میرزایی 
به شماره شناسنامه ۳8۳۰۳5646۳ متولد ۱۳8۱/4/27 و بیتا بهرام میرزایی به 
شماره شناسنامه ۳8۳۰۱4۳29 متولد ۱۳84/9/6 و چهار برادر به اسامی فالح 
 ۳7۳۰2226۰۰ ملی  شماره  به  و   22429 شناسنامه  شماره  به  میرزایی  بهرام 
متولد ۱۳48/5/2۳ و صباح میرزایی به شماره شناسنامه ۳۱84 و به شماره ملی  
۳2۳۰۰۳۱9۳8 متولد ۱۳4۰/4/4 وصالح بهرام میرزایی به شماره شناسنامه ۳688 
و به شماره ملی ۳2۳۰۰۳6972 متولد ۱۳44/۱۰/۱7 و علیمردان بهرام میرزایی 
به شماره شناسنامه ۳757 و به شماره ملی ۳2۳۰۰۳7669 متولد ۱۳44/۱۱/2۳ 
 ۳72۰5682۰2 شناسنامه  شماره  به  میرزایی  بهشت  اسامی  به  خواهر  دو  و 
متولد ۱۳54/۱۱/5 و مدینه میرزایی به شماره شناسنامه 27 و به شماره ملی 
۳8۳9575885 متولد ۱۳56/۳/2۰ می باشند و بجزاینها ورثه دیگری ندارد اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به شورای حل اختالف شماره یک کامیاران تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان کامیاران    م الف ۱۱7

بخشودگی جرایم اقساط معوق وام دانشجویان 
علوم پزشکی به دلیل کرونا

رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت بهداشــت از بخشــودگی جرایــم 
ــوم  ــروه عل ــگان گ ــش آموخت ــرای دان ــجویی ب ــای دانش ــوق وام ه ــاط مع اقس

ــر داد. ــا خب ــه دلیــل شــرایط کرون پزشــکی ب
بهــروز رحیمــی افــزود: یکــی از حمایــت هــای صنــدوق رفــاه دانشــجویان، 
امهــال اقســاط وام هــای دانشــجویی اســفند مــاه ســال ۱۳98 و فروردیــن مــاه 
ســال ۱۳99 بــود و بــه ایــن ترتیــب ســعی شــد تــا صنــدوق رفــاه دانشــجویان 
وزارت بهداشــت نیــز ســهم کوچکــی در جبــران زحمــات پرچمــداران مبــارزه بــا 

بیمــاری کرونــا ایفــا کنــد.
ــا  رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت بهداشــت اظهــار داشــت: ب
ــد موجــود، کمــاکان دانــش آموختــگان مــی  ــه ادامــه شــرایط و رون توجــه ب
ــوق شــده خــود از پرداخــت خســارت  ــل بدهــی مع ــا پرداخــت کام ــد ب توانن
تاخیــر اقســاط معــاف شــوند. ایــن افــراد مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه پایــگاه 
ــود  ــی خ ــت بده ــه پرداخ ــبت ب ــانی students.srd.ir نس ــالع رس اط

ــد. ــدام کنن اق
ــه  ــاه دانشــجویان وزارت بهداشــت ب ــدوق رف ــادآور شــد: صن رحیمــی ی
منظــور پیشــگیری از شــیوع بیمــاری کرونــا بــا توســعه روش هــای بازپرداخت، 
زمینــه ای فراهــم کــرده اســت تــا بــدون مراجعــه حضــوری دانــش آموختــگان 
ــل  ــت مجــوز تســویه حســاب در حداق ــک، پرداخــت اقســاط و دریاف ــه بان ب

زمــان ممکــن باشــد.

توافق نامه همکاری بین آموزش وپرورش و معاونت 
امور زنان ریاست جمهوری در راستای همکاری های 

بین دستگاهی به امضای روسای دو دستگاه رسید.
معاون  با  آموزش وپرورش  وزیر  دیدار  حاشیه  در 
بین  همکاری  توافق نامه  زنان،  امور  در  رئیس جمهور 
آموزش وپرورش و معاونت امور زنان ریاست جمهوری 
به امضای محسن حاجی میرزایی و معصومه ابتکار رسید.

یر  وز نان  و معا ز  ا دی  تعدا ر  دیدا ین  ا در 
متوسطه،  آموزش  معاون  ازجمله  آموزش وپرورش 
معاون پرورشی و فرهنگی، معاون تربیت بدنی، رئیس 
دانشگاه فرهنگیان، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی 
حضور  آموزش وپرورش  وزارت  زنان  امور  مسئول  و 
امور  در  خود  عملکرد  از  گزارشی  یک،  هر  و  داشتند 

زنان و دختران ارائه دادند.
بر اساس این گزارش؛ آموزش مهارت های گفتگو 
اجتماعی  مشارکت  افزایش  آموزش  مؤثر،  ارتباط  و 
دانش  به  کودکیاری  مهارت های  آموزش  دختران، 
چرخه  به  تحصیل  از  بازمانده  دختران  آموزان، جذب 
تحصیل از موضوعات این توافقنامه برای اجرا تا پایان 

سال ۱۳99است.

جذب دختران بازمانده از تحصیل به چرخه تحصیل
افزایش قیمت ها برای مردم 

غیر قابل تحمل شده است
نماینده ماکو در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که افزایش قیمت ها برای 

مردم غیر قابل تحمل شده است.
محمد علیپور گفت: مردم از ما سئوال می کنند که با این و ضعیت اقتصادی 
مجلس چه کار می کند. ما هر روز شاهد افزایش قیمت ارز هستیم و این خالف 
شعارهای رئیس جمهور در انتخابات است که بیان می کرد شب می خوابیم و صبح 
با افزایش قمیت ها رو به رو هستیم، همین وضعیت را این روزها می بینیم اما رئیس 

جمهور چه اقدامی برای کنترل وضعیت می کند؟
وی افزود: پاسخ ما به مردم با این گرانی ها چیست؟ آیا از وضعیت مردم خبر 
دارید؟ هر روز افزایش قیمت ارز در سایر نرخ ها اثر می گذارد. افزایش بی وقفه قیمت ها 

دیگر برای مردم غیر قابل تحمل است. پاسخ ما به مردم چیست؟

مبتکر نخستین »تاکسی  کتاب« 
شهر رشت  مورد تجلیل  قرار گرفت

طی مراسمی از »ساحل فیلسوف« مبتکر نخستین »تاکسی کتاب« شهر رشت 
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیالن تجلیل شد.

راننده  گیالن  فکری  پرورش  کانون  فرهنگی  شورای  برگزاری  با  همزمان 
فرهنگ دوست گیالنی به پاس سال ها تالش در جهت ترویج و توسعه فرهنگ 

کتاب و کتاب خوانی قدردانی شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری گیالن در این مراسم گفت: جای خوشحالی 
است که در شهر اولین ها، شاهد قدردانی از راننده نخستین تاکسی فرهنگی شهر 
رشت هستیم.اسفندیار ضیایی در ادامه به پیشینه فرهنگی گیالن اشاره کرد و گفت: 
این استان را زادگاه شخصیت های برجسته و پیشگام صیانت از آرمان های یک ملت 

و پیش قراول عرصه دانش افزایی است.
وی دستاوردهای فرهنگی گیالن را برگرفته از قلب های تپنده و نگاه آرمانی 
مردمان آن دانست و با اشاره به رسالت های کانون در حمایت از فعاالن فرهنگی 
استان، اظهار کرد: الزم است تمامی افراد جامعه به عنوان سربازان و سفیران کتاب 
نقش آفرین باشند و در این میان نیز نگاه ویژه ای به پیشگامان این عرصه داشته باشند.

به  فیلسوف«  »ساحل  اینکه  بیان  با  گیالن  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
عنوان یک مربی و معلم سیار است، تصریح کرد: وی در فراهم سازی سیر روحی 
و  مهم  نقشی  آنها  جغرافیایی  سیر  با  همزمان  را  خانواده ها  و  نوجوانان  کودکان، 

سازنده داشته است.
بازتاب  به جامعه می نگریم، شاهد  متعالی  نگاهی  با  افزود: هنگامی که  وی 
روشنی از این نگاه در زندگی شخصی و خانوادگی خود خواهیم بود و به تبع آن، از 

برکت های این نگاه ارزش مند و متعالی برخوردار خواهیم شد.
ضیایی در ادامه با دعوت از این راننده فرهنگ دوست گیالنی برای پذیرش 
نقش سفیر فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جامعه، از اهدای 

۱۰۰ جلد کتاب برای غنی سازی کتاب خانه تاکسی فرهنگی شهر رشت خبر داد.
»ساحل فیلسوف« دانشجوی رشته مدیریت فرهنگی است و طی سال ها با 
ایجاد جایگاه عرضه کتاب در خودرو، به ترویج فرهنگ مطالعه در میان مسافران 

درون شهری پرداخته است.
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تاکیدبرتداومهمکاریهایفدراسیونووشووتربیت
بدنیدانشگاهآزاد

 روسای فدراسیون ووشو و مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد بر تداوم 
همکاری ها به منظور رشد هرچه بیشتر این رشته ورزشی تاکید کردند.

امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو ظهر امروز یکشنبه با امیرعباس لشگری، 
رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد دیدار و گفت وگو کرد.

صدیقی در این دیدار ضمن تبریک به لشگری به مناسبت انتصابش به عنوان 
رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد، خواستار تعامل هرچه بیشتر و سازنده تر 
این دانشگاه با فدراسیون ووشو و همچنین ادامه حضور پرقدرت این تیم در لیگ های 

ووشوی ایران نیز شد.
رئیس فدراسیون ووشو در این خصوص گفت: فدراسیون همواره آماده همکاری 
و تعامل در بخش های مختلف علمی، عملی و تخصصی با دانشگاه آزاد و برگزاری 
کالس ها و دوره های مختلف در این حوزه است. قطعاً همکاری با دانشگاه آزاد باعث 
رشد و توسعه هرچه بیشتر ورزش کشور به ویژه ووشو می شود. این امر تأثیر بسزایی 
در فعالیت های مربوط به توسعه ورزش همگانی خواهد داشت. توسعه همگانی ووشو 
یکی از اهداف فدراسیون است که این مسئله با همکاری دانشگاه آزاد محقق خواهد شد.

در ادامه این نشست صمیمانه، لشگری ضمن تبریک به صدیقی به سبب انتخابش 
به عنوان رئیس فدراسیون ووشو گفت: امیرصدیقی از خانواده ووشو است و معتقدم 
که یک انتخاب شایسته و آکادمیک برای ریاست فدراسیون صورت گرفت و روزهای 

خوبی را برای این رشته جذاب و مهیج متصور هستم.
لشگری با اشاره به اینکه ووشو یکی از رشته های هیجان انگیز و جالب است، 
از همکاری های گذشته و کنونی با ووشو ابراز رضایت کرد و خواستار آن شد که این 
همکاری ها در سطح گسترده تری در استان های مختلف با هیئت های استانی تداوم 

داشته باشد.
وی افزود: دانشگاه آزاد اسالمی در حال حاضر نگاه ویژه ای به ورزش های پرمدال 
در بخش پایه و پشتوانه سازی و استعدادیابی برای تیم های باشگاهی وملی دارد. قطعًا 

ووشو یکی از رشته های مورد وثوق ماست.
رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد در پایان قول داد که مرکز ورزش و 
تربیت بدنی دانشگاه آزاد همکاری ها و حمایت های الزم را از ووشو به عمل خواهد آورد.

انتقادسرگروهتیمملیکاراته
ازموضعگیریرئیسفدراسیونبوکس

از  انتقاد  با  کاراته  ملی  تیم  سرگروه 
گفت:  بوکس،  فدراسیون  رئیس  موضع گیری 
مورد  در  اطالعات  با  آقایان  رود  می  انتظار 
را  کاها  کاراته  تالش  و  کنند  کاراته صحبت 

زیر سئوال نبرند.
ذبیح اهلل پورشیب با اشاره به اظهارات اخیر 
رئیس فدراسیون بوکس گفت: از طریق رسانه ها 
در جریان سخنان رئیس فدراسیون بوکس در 
خصوص کاراته قرار گرفتم، برایم مهم نیست 
که ایشان چه چیزی و بر چه اساسی در مورد 
کاراته صحبت کرده است. مهم این است که 

من هدفم کسب افتخار برای ورزش ایران است و در هر میدانی برای رسیدن به این 
هدف سخت تالش می کنم.

وی افزود: معتقدم به ایشان اطالعات غلط داده اند و شاید هم بدون هیچ شناختی از 
کاراته صحبت کرده است. ولی به عنوان یک رئیس فدراسیون ورزشی و کسی که سکان 
دار بوکس شده نباید بدون اطالعات و تحقیق در مورد موضوعی اظهار نظر می کرد.

سرگروه تیم ملی کاراته ایران گفت: امیدوارم آقای ثوری پس از کمی بررسی 
سخنان خود در مورد کاراته را اصالح کنند. کاراته کاها هیچ وقت با نوع صبحت کردن 
خود جایگاه و شأن دیگر رشته ها را زیر سوال نمی برند. برای تمام رشته های رزمی ارزش 
و احترام خاصی قائل هستیم و امیدواریم که در مسابقات مختلف موفق باشند و بوکس 
هم نتایج خوبی در مسابقات جهانی و قاره ای کسب کند تا ما نیز به آنها افتخار کنیم.

پورشیب در مورد واگذاری سالن شماره 9 مجموعه انقالب به کاراته گفت: در 
سالهای قبل چندین بار برای ساخت خانه کلنگ زدند، ولی بعد از آن هیچ اتفاق خاصی 
نیفتاد و ما همچنان خانه بدوشیم. امیدوارم سالنی که در اختیار گرفته، مناسب این رشته 

باشد. این می تواند یک گام مثبت برای ساخت خانه کاراته باشد.
داد  فدراسیون جواب  رئیس  پیگیری های  داد:  ادامه  کاراته  ملی  تیم  سرگروه 
و با مساعدت رئیس کمیته ملی المپیک این سالن در اختیار قرار گرفته و امیدوارم 
این پیگیری ها ادامه داشته باشد تا بتوانیم مانند سایر رشته های المپیکی مجموعه ای 

اختصاصی داشته باشیم.
سرگروه تیم ملی کاراته در پایان با اشاره به برنامه برنامه بازی های المپیک گفت: 
این روزها سخت مشغول تمرین هستم و زیاد به دنبال اخبار نیستم، تمرکزم روی 
تمرین و حفظ آمادگی بدنی است و نمی خواهم ذهنم درگیر مسائل غیر شود. خوب 
اعالم برنامه مسابقات کاراته در بازی های المپیک می تواند یک خبر خوب و انگیزشی 
برای کاراته کاها باشد تا تمرینات خود را جدی تر دنبال کنند.وظیفه من تمرین کردن 
است. طبق برنامه ای که برای خود تدوین کرده ام و تا آنجا که شرایط و امکانات اجازه 

دهد تمرینات خود را پیگیری می کنم تا بدنم افت نکند.

افزايشاعضایکمیسیونورزشکارانبااعمالنظررئیسکمیته
المپیک

تعداد کرسی های کمیسیون ورزشکاران به زودی از ۱5 به ۱7 کرسی افزایش 
خواهد یافت؛ دو عضو جدید این کمیسیون بدون انتخابات و رای گیری با نظر مستقیم 

رئیس کمیته ملی المپیک انتخاب می شوند!
چالشی ترین  از  یکی  حداقل  یا  ُپرحاشیه ترین  شود  گفته  اگر  نیست  اغراق 
به  مربوط  گذشته،  سال  یک  طی  المپیک  ملی  کمیته  ساختمان  در  موضوعات 
تاکید کمیته بین  کمیسیون ورزشکاران بوده است؛ کمیسیونی که قرار بود طبق 
المللی المپیک مهمترین و تاثیرگذارترین کمیسیون در ساختار کمیته ملی المپیک 
این  به  را  نقشی  چنین  ایفای  اجازه  مختلف  حواشی  با  درگیری  اما  باشد  ایران 

کمیسیون و اعضای آن نداد.
اینکه حواشی پیرامون کمیسیون ورزشکاران از کجا آغاز شد، موضوعی است 
تکراری که در گزارش ها و گفتگوهای مختلف به آن پرداخته شد با تاکید بر اینکه 
نتیجه تنش های داخلی و خارجی پیرامون این کمیسیون در نهایت منجر به تدوین 
آئین نامه ای جدید شد. این آئین نامه که گفته می شود مصوبه کمیته بین المللی 
المپیک را هم گرفته، قرار است از این پس مالك تمام تصمیم گیری ها پیرامون 
کمیسیون مهم ورزشکاران باشد. حتی قرار است به زودی بر اساس این آئین نامه 
رای گیری داخلی میان اعضا برای انتخاب رئیس و نایب رئیس جدید هم انجام شود 
اما پیش از برگزاری این انتخابات داخلی، مصوبه آئین نامه جدید در مورد ترکیب 
اعضا اعمال خواهد شد.درآئین نامه جدید کمیسیون ورزشکاران تعداد ۱7 کرسی 
برای این کمیسیون مصوب شده است. این در حالی است که پیش از این ۱5 کرسی 
برای کمیسیون ورزشکاران تعریف شده بود و حتی انتخابات آبان ماه 96 هم بر این 

اساس و برای تعیین متصدیان ۱5 کرسی برگزار شد.
* »معرفی« دو عضو جدید با نظر رئیس کمیته ملی المپیک

اما دو عضو جدید و اضافه شده به کمیسیون ورزشکاران چگونه و از چه مسیری 
مشخص می شوند؟ طبق آنچه در آئین نامه جدید کمیسیون ورزشکاران به آن تاکید 
شده است، دو عضو جدید توسط رئیس کمیته ملی المپیک و اعمال نظر شخصی 

وی معرفی و به ترکیب کمیسیون ورزشکاران اضافه خواهند شد.
این در حالی است که ۱5 عضو دیگر کمیسیون ورزشکاران همگی از مسیر 
انتخاباتی و بر اساس نتایج آرا مشخص شده بودند اما آئین نامه جدید این امتیاز را 
به دو عضو جدید داده که بدون نیاز به رای گیری و با نظر رئیس کمیته ملی المپیک 
نامه جدید کمیسیون ورزشکاران  آئین  به  اینکه نسبت  وارد کمیسیون شوند.حال 
انتقادات و ابهامات زیادی مطرح بود. برای تهیه پیش نویس این آئین نامه نشست 
هایی با حضور صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و بدون حضور هیچ یک 
از اعضای کمیسیون ورزشکاران برگزار شد. این آئین نامه پس از بررسی در هیات 
اجرایی و برای اخذ مصوبه در اختیار IOC گرفت بدون اینکه اعضای کمیسیون 

ورزشکاران از آن اطالعی داشته باشند.

»نیکوکواچ«باقرارداددوسالهسرمربیموناکومیشود
کار انتخاب سرمربی سابق تیم فوتبال 
موناکو  تیم  عنوان سرمربی  به  مونیخ  بایرن 

تمام شد.
»نیکولو شیرا« خبرنگار ایتالیایی امروز 
با انتشار پیامی از تمام شدن کار انتخاب نیکو 
موناکو  تیم  جدید  سرمربی  عنوان  به  کواچ 

فرانسه خبر داد.
کواچ در تیم موناکو با قرارداد دو ساله 

جانشین »روبرت مورنو« می شود.
بایرن  تیم  هدایت  این  از  پیش  کواچ 

مونیخ آلمان را بر عهده داشت.

فوتسالايرانمیتواندبابرزيل،اسپانیاوآرژانتینرقابتکند
ایران  فوتسال  از  اسپانیایی  سرمربی 
تمجید کرد و گفت: تیم ملی فوتسال ایران 
می تواند با تیم های اسپانیا، برزیل و آرژانتین 

رقابت کند.
فعلی  سرمربی  پازوس«  ماریا  »خوزه 
در  کار  سابقه  که  تایلند  فوتسال  ملی  تیم 
تیم ازبکستان را هم دارد، در گفتگو با سایت 
»anfp« به ارزیابی شرایط فوتسال در قاره 

آسیا پرداخت.
پازوس گفت: دو قدرت بزرگ فوتسال در 

آسیا، ایران و ژاپن هستند. ایرانی ها امکانات و شرایط الزم را برای رقابت و جنگیدن با 
تیم های اسپانیا، برزیل و آرژانتین دارند. ژاپنی ها هم نظم دارند و رقابت پذیر هستند. 

و  بازیکنان سرعتی  زیرا  است  آسیا  فوتسال  قدرت سوم  تایلند،  افزود:  وی 
توانمندی دارد که دارای استعداد هستند. ازبکستان بازیکنان قدرتمند و فیزیکی دارد 

اما از نظر فنی، بدون تکنیک هستند. 
سرمربی تیم ملی فوتسال تایلند همچنین درباره آموزش فوتسال در قاره آسیا 
گفت: فدراسیون های عضو AFC با این نهاد در تعامل و همکاری هستند. در حال 
حاضر ایران و ژاپن دو کشوری هستند که خودشان آموزش های الزم برای فوتسال 
را ارائه می کنند ولی سایر کشورها با AFC برای دوره های سطح یک، دو و سه 

مربیگری توافق و تعامل دارند. 

توتی روی فرش قرمز
جشنوارهرم2020برگزارمیشود
مسئوالن جشنواره فیلم رم اعالم کردند 
به صورت  را  دوره جشنواره  این  دارند  قصد 

فیزیکی در ماه اکتبر برگزار کنند.
رم  فیلم  جشنواره  ورایتی،  گزارش  به 
2۰2۰ از ۱5 تا 25 اکتبر )2۳ مهر تا 4 آبان( 

به صورت فیزیکی برگزار می شود.
این دوره از جشنواره عالوه بر بزرگداشتی 
افسانه ای  آهنگ ساز  موریکونه  انیو  برای 
ایتالیایی که هفته پیش درگذشت، چندین فیلم 
از فیلم های بخش رسمی منتخب جشنواره کن 

را نیز در برنامه هایش گنجانده است.
فیلم های دیگری نیز در این دوره در فهرست برنامه ها جای گرفته اند که 
فیلم زندگینامه ای دیوید بویی با عنوان »غبار ستاره« و فیلم ایتالیایی »اسم من 
فرانچسکو توتی است« که مستندی درباره بازیکن مشهور فوتبال و کاپیتان باشگاه 

آ.اس رم است، از آن جمله اند.
فیلم »توتی« را آلکس اینفاسلی کارگردانی کرده است. او پیشتر مستندی با 
عنوان »اس مثل استنلی« را درباره راننده ایتالیایی استنلی کوبریک ساخته بود که 

با تحسین هم روبه رو شد و در سراسر دنیا به نمایش درآمد.
مسئوالن جشنواره رم گفته اند فرانچسکو توتی بر فرش قرمز این جشنواره، البته 
با رعایت فاصله اجتماعی پا می گذارد. توتی 4۳ ساله برای مردم رم همان جایگاهی 
را دارد که هر بازیگر درجه یک هالیوودی ممکن است داشته باشد. وی قرار است 

یک مستر کالس هم درباره سلیقه سینمایی اش برگزار کند.
آنتونیو موندا مدیر هنری جشنواره رم در یک کنفرانس مجازی همچنین اعالم 
کرد »غبار ستاره« ساخته گابریل رنج کارگردان بریتانیایی با بازی جانی فیلین در 
نقش بویی نیز در رم روی پرده می رود و او از کارگردان و بازیگر فیلم دعوت کرده 

تا برای نمایش این فیلم به رم بیایند.
وی با بیان اینکه ما چهره های همه فیلم های منتخب را دعوت کرده ایم، گفت: 
برای چهره ها راحت تر است از اروپا به رم بیایند تا اینکه از آمریکا. وی همچنین ابراز 

امیدواری کرد تا ماه اکتبر سفر از آمریکا هم ممکن شود.
پانزدهمین  در  نیز  کن  فیلم  جشنواره  مدیر  فرمو  تیری  می رود  احتمال 
منتشر  رم  جشنواره  درباره  که  بیانیه ای  در  وی  کند.  شرکت  رم  جشنواه  دوره 
کرد گفت: کن امسال برگزار نمی شود اما ما مفتخریم که فیلم های منتخب کن 
با روحش،  تاریخش و  با  با جشنواره اش،  به رم دعوت کنیم. در رم،  را   2۰2۰

سینما هنوز زنده است!
در این دوره همچنین بزرگداشتی برای کارگردان مولف و فقید هندی ساتیاجیت 

رای تدارك دیده شده و مروری بر ۱5 فیلم وی انجام خواهد شد.
قرار است نسخه های بازسازی شده از کالسیک های سینمایی از جمله »پدر 

ساالر« برادران تاویانی در این دوره نمایش داده شود.

محرومیتمادامالعمررئیسفدراسیونفوتبالافغانستانتايیدشد
فوتبال  فدراسیون  رئیس  دادخواهی  درخواست   )CAS( عالی ورزش  دادگاه 

افغانستان را رد کرد تا وی مادام العمر از فعالیت های فوتبالی محروم شود.
سایت دادگاه عالی ورزش تصمیم خود را مبنی بر درخواست تجدیدنظر کرم 

الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را اعالم کرد. 
بر این اساس، دادگاه CAS رای کمیته اخالق فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( 
را مبنی بر محرومیت مادام العمر این رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان را 

تایید کرد. 
کمیته اخالق فیفا حدود یک سال پیش کرم الدین کریم را به خاطر سوء استفاده 
های جنسی از بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان مادام العمر محروم کرده بود. 

دستورالعملکمیتهاجرايیAFCبرایلیگقهرمانانآسیا
اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تصمیم ات کمیته های مسابقات و  کمیته 
پزشکی AFC برای برگزاری رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 2۰2۰ را پس از تصویب، 

به فدراسیون های عضو ابالغ کرد.
این دستورالعمل، بخش های مختلفی را شامل می شود که به قرار زیر است:

* مهلت 82 روزه برای برگزاری بازی ها
ادامه رقابت های مرحله گروهی، یک هشتم، یک چهارم و نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان 2۰2۰ از 24 شهریور ماه تا ۱2 مهر به صورت متمرکز و تک بازی انجام 
خواهد شد که میزبان، متعاقباً اعالم می شود. فینال رقابت ها نیز در این دوره به صورت 

تک بازی و در ۱5 آذر ماه سال ۱۳99 انجام خواهد شد.
* ادامه رقابت ها با فهرست جدید تیم ها

همان طور که پیش از این اطالع رسانی شده بود، یک پنجره جدید ثبت نام 
بازیکنان برای تیم ها باز خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در این نامه با تاکید 
بر این مساله که باشگاه ها می توانند برای ادامه رقابت ها از مجموعه بازیکنان جدید 
استفاده کنند، اعالم کرد؛ باشگاه ها می توانند فهرستی مشتمل بر ۱8 تا ۳5 بازیکن 
را ثبت نمایند. همچنین برای هر مسابقه حداکثر بازیکنی که از این فهرست به ثبت 
می رسانند، ۱8 نفر خواهد بود. سایر الزامات قانونی نیز مانند گذشته الزم االجرا است.

* اجرای قانون 5 تعویض در سه فرصت
قانون 5 تعویض در رقابت ها اجرا خواهد شد. طبق این دستورالعمل هر تیم 
مجاز به انجام پنج تعویض است ولی برای کاهش اخالل و توقف در روند بازی این 
پنج تعویض را باید حداکثر در سه فرصتی که در اختیار دارند، انجام دهند. این قانون 
به معنای آن است که تیم ها در صورت تمایل برای استفاده از هر پنج تعویض، در 
جریان فرصت هایی که دارند گاهی باید اقدام به تعویض همزمان دو یا سه بازیکن 
کنند. در صورتی که دو تیم همزمان اقدام به تعویض کنند، برای هر یک از آنها یک 
فرصت به حساب می آید. تعویض ها در صورت عدم استفاده در زمان 9۰ دقیقه به 

وقت اضافه منتقل می شود.
در شرایطی که قوانین مسابقات، امکان یک تعویض را در وقت اضافه فراهم 
کند، هر تیم امکان یک تعویض اضافی را هم خواهد داشت. تعویض ها می تواند قبل 

از شروع وقت اضافه یا در بین دو نیمه وقت های اضافه انجام شوند.

مدیرعامل باشگاه فوالد 
اینکه هیچ  بیان  با  خوزستان 
برای  تیم  این  روی  فشاری 
کسب سهمیه آسیایی نیست، گفت: در 
کرونا  حریف  پرسپولیس  مقابل  دیدار 
نشدیم و در اصل به این ویروس باختیم.

بر  باخت یک  درباره  آذری  سعید 
صفر تیم فوتبال فوالد مقابل پرسپولیس 
در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال 
گفت: ما در نیمه نخست تیم برتر میدان 
بودیم و موقعیت های خوبی برای گلزنی 
به دست آوردیم. دست تک تک اعضای 
تیم را می بوسم. در مدت زمان 2۰ روز، 
یک چهارم تیم را به خاطر کرونا از دست 
از فوالدی ها به  نفر  دادیم. حدود 27 
متاسفانه  شدند.  مبتال  کرونا  ویروس 
عده ای با قضاوت های ناجوانمردانه ما 

را اذیت کردند. 
وی درباره احتمال کم شدن شانس 
فوالد،  تیم  برای  آسیا  سهمیه  کسب 
گرفته  کرونا  ما  بازیکنان  اکثر  افزود: 
توان  دوم  نیمه  در  همین  برای  بودند 
بازی کردن نداشتند. با این حال ناامید 
نمی شویم و با تمام توان می جنگیم. 
با  و  است  مانده  باقی  هفته  چند  هنوز 
تمرینات خوب تا روز آخر می جنگیم. 
ضمن اینکه از ابتدا هم هیچ قولی برای 
کسب سهمیه نداده بودیم. با این حرفها 
نمی توانند روی بازیکنان و کادر فنی 
فشار روانی ایجاد کنند. ما برای بهتر و 
بهتر شدن تالش کردیم و کسب پنج 
دهنده  نشان  لیگ،  در  متوالی  پیروزی 

هارمونی و هماهنگی الزم است.
درباره  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
اشتباهات  به  باشگاه  این  اعتراض 

کرد:  تاکید  پرسپولیس،  مقابل  داوری 
داوری  کارشناسان  باید  مورد  این  در 
نظر بدهند. من اظهارات آقای مظفری 
گفته  که  خواندم  را  داوری  کاشناس 
و  بوده  آفساید  پرسپولیس  گل  بود 
پرسپولیس  فع  مدا دگان  ا ز نی  کنعا
حال  هر  به  شد.  می  اخراج  باید  هم 
قابل  تواند  این کارشناسان می  حرف 
صحبت  نهایت  در  ولی  باشد  تکا  ا
کارشناسان  عهده  بر  زمینه  این  در 

داوری است.
فوالد  کرد:  تاکید  ادامه  در  آذری 
پرسپولیس  مقابل  و  نشد  کرونا  حریف 
ما  بازیکنان  باختیم.  کرونا  به  اصل  در 
را  این شرایط، شایستگی خود  تمام  با 

نشان دادند. 
وی درباره دیدارهای معوقه فوالد 
با نساجی و نفت مسجدسلیمان، اظهار 
و  بیست  هفته  در  پنجشنبه  روز  کرد: 
کنیم.  بازی  آهن  ذوب  با  باید  ششم 
با  معوقه  دیدار  آینده  هفته  دوشنبه 

نساجی برگزار می شود و بعد از آن هم 
برنامه  کل  در  برویم.  سیرجان  به  باید 

فشرده ای داریم. 
به  پاسخ  در  فوالد  مدیرعامل 
فنی  کادر  وضعیت  بر  مبنی  سئوالی 
این تیم برای فصل بعد و احتمال ادامه 
فوالد  گفت:  نکونام،  جواد  با  همکاری 
باشگاه  این  در  او  است.  نکونام  خانه 
نهالی را کاشته است و امیدوارم آنرا به 
درخت تنومندی تبدیل کند که تا سالیان 
سال از میوه هایش استفاده کنند. همه از 
نکونام حمایت می کنند. من با خیلی از 
مربیان کار کرده و از آنها درس گرفته ام. 
به نظرم باید روی جواد نکونام سرمایه 
گذاری بیشتری شود. از نزدیک شاهد 
هستم که او با چه تالش و پشتکاری 
در گرمای 52 درجه اهواز با دستیارانش 

کار می کند.
آذری که پیش از فوالد، مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن بود درباره تقابلش با 
این باشگاه در روز پنجشنبه تاکید کرد: 

ذوب آهن خانه من بوده و خواهد بود. 
داشته  باشگاه حضور  این  در  سال   25
مربیگری و  تا  زمان ورزشکاری  از  ام؛ 
سپس دوران مدیریتی. عالقه ام را به 
ذوب آهن پنهان نمی کنم ولی االن در 
فوالد هستم و نان و نمک این باشگاه 

را می خورم. 
مدیرعامل باشگاه فوالد در پایان 
می  ای  عده  ینکه  ا علیرغم  گفت: 
گویند ذوب آهن طوری بازیکن گرفته 
علیرضا  بگویم  باید  نکند  سقوط  که 
برای  را  نفرات  بهترین  منصوریان 
کرد.  جمع  فصل  این  در  آهن  ذوب 
بازیکنان ذوب آهن نفراتی هستند که 
دنبالشان  به  ایران  های  باشگاه  تمام 
بوده اند. حرفی که گفته شده، توهین 
به بازیکنان ذوب آهن است و در آن 
ذوب  شود.  می  دیده  ورزی  غرض 
ترین  تاکتیکی  هم  حاال  همین  آهن 
مقابل  کردن  بازی  و  است  ایران  تیم 

این تیم خیلی سخت است. 

فوالدبه»کرونا«باختنهبهپرسپولیس

آستانه  در  که  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
در  خود  متوالی  قهرمانی  چهارمین  کسب 
لیگ برتر ایران قرار دارد، نیم فصل دوم را 

با شرایطی متفاوت دنبال کرده است.
دوم  فصل  نیم  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
تغییر  و  گلزنی  با  مربیان  نیمه  در  ا  ر بازی   ۳
نتیجه برده و در 4 دیدار هم موفق به حفظ برتری 
در نیم  پرسپولیس  است.  شده  دوم  نیمه  در  خود 
با سرمربیگری یحیی گل محمدی چنین  فصل دوم 
بدون  برد، یک مساوی،   8 بازی،   9 داشته؛  آماری 
5 کلین شیت )گل  خورده،   4 زده،  گل   ۱4 باخت، 
و کلین شیت بدون در نظر گرفتن بازی با سپاهان(، 

امتیاز  25

* میانگین امتیازی: 2.78
سرخ ها در 8 دیدار نیم فصل دوم و در ۳ بازی 
اخیر خود در شرایطی که نیمه اول بازی صفر - صفر 
بوده در نیمه دوم موفق به باز کردن دروازه حریفان 
برد  دیدار متوالی با   ۳ در  را  خود  رقبای  و  شده  خود 
یک بر صفر در نیمه مربیان شکست داده و 9 امتیاز 

کسب کرده است.
پرسپولیس در بازی با استقالل هم در نیمه اول با 
تساوی به رختکن رفت و در شرایطی که از حریف عقب 
در نیم  کشاند. سرخ ها  تساوی  به  را  بازی  افتاده بود 
به  موفق  اول  نیمه  در  نیز  بازی  چهار  در  فصل دوم 
برتری مقابل حریفان شده و با حفظ نتیجه به عنوان 
تیم پیروز زمین را ترك کرده اند. تیم گل محمدی در 

8 بازی نیم فصل دوم در نیمه اول مجموعًا یک گل 
آبادان  با نفت  بازی  بازی ها به جز  خورده و در همه 
در نیمه دوم موفق به باز کردن دروازه حریفان خود 

شده است.
پرسپولیس در 5 بازی پایانی خود در لیگ نوزدهم 
به مصاف نفت مسجدسلیمان، نساجی، ذوب آهن، گل 
گهر و سایپا می رود و می تواند با کسب حداکثر 2 امتیاز 
دیگر قهرمانی خود را مسجل و قطعی کرده و با کسب 
حداکثر امتیازات رکورد بیشترین کسب امتیاز به عنوان 
قهرمان را شکسته و در لیگ رکورد بهترین میانگین 
امتیازی را هم به نام خود ثبت کند. پرسپولیس این 
شانس را هم دارد که در نیم فصل دوم بدون شکست 

به کار خود پایان دهد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آمار پرسپولیس در نیم فصل دوم

فرار ازشکست برابر استقالل تا قهرمانی

قهرمانی  تنها  نه  فوالد  مقابل  پرسپولیس  پیروزی 
این تیم را تاحدود زیادی قطعی کرد بلکه باعث شد رسما 

سپاهان و شهرخودرو از مسیر قهرمانی خارج شوند.
پرسپولیس همچنان اقتصادی و کم گل پیروز می شود 
و به لطف این پیروزی ها، امتیازات کامل بازیها را از آن 
خود می کند و قدم به قدم به قهرمانی نزدیک تر می شود. 

برابر  محمدی  گل  شاگردان  گذشته  شب  پیروزی 
میهمان خود فوالد، نه تنها این تیم را تاحدود زیادی به 
قهرمانی نزدیک کرد، بلکه باعث شد عمال شانس سپاهان 

و شهرخودرو برای قهرمانی از دست برود.
در حال حاضر پرسپولیس با 59 امتیاز در صدر جدول 
است، تراکتور با 44، سپاهان و شهر خودرو با 42، استقالل 
با یک بازی کمتر و 4۱ و فوالد با 2 بازی کمتر و ۳9 امتیاز 

در رده های بعدی قرار دارند.

با فرض این که پرسپولیس در هر 5 دیدار باقیمانده 
شکست بخورد و فصل را با همین 59 امتیاز به پایان برساند، 
سپاهان و شهرخودرو حتی در صورت پیروزی در هر 5 بازی 
باقیمانده و کسب ۱5 امتیاز، نهایتا جمع امتیازات شان به 
57 رسیده که این دو تیم عمال هیچ شانسی برای قهرمانی 
روی کاغذ نداشته و عمال از مسیر قهرمانی خارج شده اند.

آبی پوشان با احتساب یک بازی معوقه شانس کمی 
روی کاغذ دارند و در صورتی که پرسپولیس فصل را با 
59 امتیاز به پایان برساند و آنها در 6 بازی باقیمانده پیروز 
شده و ۱8 امتیاز بگیرند، آنگاه جمع امتیازشان 59 شده و 
با امتیاز کنونی سرخ پوشان برابری کرده و ممکن است با 

تفاضل گل شانس قهرمانی پیدا کنند.
شاگردان نکونام اما با احتساب دیدارهای معوقه شان 
7 بار باید به میدان بروند و روی کاغذ پتانسیل کسب 2۱ 

امتیازات خود را به 6۰  امتیاز دارند و آنها هم می توانند 
تیمی هستند که  از سه  برسانند.تراکتوری ها یکی دیگر 
هنوز روی کاغذ شانس قهرمانی دارند. آنها در حال حاضر 
با 44 امتیاز در رده دوم قرار دارند و در صورت 5 پیروزی 
متوالی، جمع امتیازات آنها به 59 رسیده و در این صورت 
این تیم هم ممکن است به لطف تفاضل گل اندك شانسی 

برای قهرمانی داشته باشد.
با شرایط جدولی کنون تنها تیم فوالد است که ممکن 
است به لحاظ امتیاز از پرسپولیس پیشی بگیرد و به جز آن 

هیچ تیم دیگری چنین امکانی را نخواهد داشت. 
پرسپولیس با همین شرایط جدولی هم عمال تنها به 
2 امتیاز برای مسجل کردن قهرمانی اش نیاز دارد و این به 
شرطی است که تیم های تعقیب کننده اش در همه بازیهای 

باقی مانده خود تا پایان فصل پیروز شوند.

شانس کم استقالل، تراکتور و فوالد

خروج قطعی سپاهان از مسیر قهرمانی

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل تاکید کرد آرامشی که 
سرمربی این تیم روی نیمکت داشت در پیروزی آبی پوشان 

برابر صنعت نفت تاثیرگذار بود.
محمدرضا شکورزاده در مورد پیروزی دو بر صفر تیم 
فوتبال استقالل برابر صنعت نفت آبادان اظهار داشت: با وجود 
آنکه هوای آبادان بسیار گرم بود، اما استقالل توانست یک 
بازی خوب را از خود به نمایش گذاشته و در شرایطی که 
بقیه تیم های باالنشین نتایج خوبی کسب نکردند، آبی پوشان 
توانستند سه امتیاز این بازی را به دست آورده و تا حدودی 

شرایط خود را در جدول بهبود ببخشند.
به  نسبت  روز گذشته  در چند  داد: عده ای  ادامه  وی 
گله مند  استقالل  جسمانی  آمادگی  عدم  و  فنی  عملکرد 
بودند اما آبی پوشان در این دیدار شرایط بهتری داشتند و به 
نظر می رسد انتقاداتی که مطرح شد توانست در این مورد 

تاثیرگذار باشد.

مدافع سابق تیم فوتبال استقالل افزود: صنعت نفت هم 
بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت، این تیم از سرمربی و 
بازیکنان جوان سود می برد و چندین بار هم استقالل را به خطر 
انداخت البته خط دفاع و دروازه بان استقالل عملکرد قابل 
قبولی داشتند و اجازه ندادند نفتی ها به گل دست پیدا کنند.

شکورزاده تصریح کرد: عملکرد حسینی بهتر از سایر 
بازیکنان بود، وی نمایش قابل قبولی از خود ارائه داد، پس 
از مدت هاست در دو بازی اخیر گلی را دریافت نکرده و اگر 
تمرکز بیشتری را بر روی تمریناتش بگذارد، به طور حتم بهتر 
از این هم خواهد شد و مانند دو فصل گذشته که توانست در 
۱۱ بازی دروازه خود را بسته نگه دارد، همچنان می تواند در 
بازی های آینده هم چنین شرایطی را داشته باشد و به یک 

رکورد دیگر دست پیدا کند.
وی در مورد گلزنی مطهری گفت: مطهری یک تعویض 
طالیی بود، دیر به میدان آمد اما درست زمانی وارد شد که 

مدافعان حریف خسته بودند و اصرار به حمله داشتند تا بتوانند 
بازی را به تساوی بکشانند اما هوش و درایت مجیدی باعث 
حریف  حمله  ضد  از  پایانی  ثانیه های  در  مطهری  که  شد 
استفاده کرده و با سرعتی مثل زدنی، حدود 6۰ متر بدود تا 
بتواند دروازه نفتی ها را برای دومین بار باز کند البته دیاباته 
هم نسبت به بازی گذشته عملکرد بهتری داشت و باز هم 

برابر نفت آبادان به گلزنی دست پیدا کرد.
دالیل  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  شکورزاده 
با  سرمربی  وقتی  بود.  سرمربی  آرامش  استقالل،  موفقیت 
خونسردی کامل از روی سکوها، تیمش را هدایت کند، این 
آرامش و خونسردی به بازیکنان هم منتقل می شود و آنها 
می توانند بازی قابل قبولی ارائه کنند بنابراین اخراج بازی 
امیدواریم  و  شد  مجیدی  برای  خوبی  تجربه  فوالد،  برابر 
آبی پوشان بتوانند دیدارهای باقی مانده خود را هم با موفقیت 

به پایان برسانند.

»آرامش« مجیدی از دالیل موفقیت استقالل بود
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تصویری دیده نشده از استاد جالل همایی هنگام عیادت از استادش آیت اهلل 
رحیم ارباب اختصاصی دنیای جوانان

به من آموخت گیتی 
سست عهدی ، سخت جانی را

حبیب یغمایی

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را
چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانی را

 بود خوشبختی اندر سعی و دانش در جهان اما
در ایران پیروی باید قضای آسمانی را

 به قطع رشته جان عهد بستم بارها با خود
به من آموخت گیتی سست عهدی ، سخت جانی را

 نجوید عمر جاویدان هر آنکو همچو من بیند
به یک شام فراق اندوه عمر جاودانی را

 کی آگه می شود از روزگار تلخ ناکامان
کسی کو گسترد هر شب بساط کامرانی را

 به دامان خون دل از دیده افشاندن کجا داند
با ساغر آن که می ریزد شراب ارغوانی را

 وفا و مهر کی دارد »حبیبا« آن که می خواند
به اسم ابلهی رسم وفا و مهربانی را

نشست »مناقب شمس الدین 
در مناقب العارفین« روز چهارشنبه 
اول مرداد در مرکز فرهنگی شهر 

کتاب برگزار می شود.
از  نشست  بیست وپنجمین 
درباره   درس گفتارهایی  مجموعه 
شمس تبریزی با عنوان »مناقب 
مناقب العارفین«  در  شمس الدین 
در  مرداد  اول  چهارشنبه  روز 
مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار 

می شود.
افالکی  که  است  شخصیتی  چهارمین  تبریزی  شمس 
شمس  از  که  تصویری  اومی پردازد.  به  العارفین  مناقب  در 
در این کتاب ارائه می شود، بیشتر او را موجودی فوق بشری 
پیچیدگی  زاییده   این تصویرسازی  می نمایاند.  اسطوره ای  و 
است.  افالکی  اسطوره گرایی  به  تمایل  و  شمس  شخصیت 

افالکی  آنچه  از  پاره ای  هرچند 
به  آکنده  آورده  شمس  درباره  
اغراق است و نامعقول می نماید، 
اطالعات  از  دیگر  پاره ای  اما 
از  بخشی  او،  توسط  شده  ارائه 
شناخت ما را از پیر تبریز فراهم 

آورده است.
نشست مورد اشاره با هدف 
سخنرانی  با  این موضوع  بررسی 
است  ه  همرا خاکی  غالمرضا 
انتقادی،  رویکردی  با  می شود  تالش  این درس گفتار  در  و 
شود.این برنامه  نمایان تر  اوهام  پرده  پشت  از  شمس  چهره  
فرهنگی  مرکز  در   ۱۱ ساعت  از  مرداد  اول  چهارشنبه  روز 
کاربری  حساب  از  زنده  به طور  و  ر  برگزا کتاب  شهر 
Instagram/ نشانی به  فرهنگی  این مرکز  اینستاگرام 

bookcityculturalcenter پخش می شود.

حضور شمس تبریز در مناقب العارفین بررسی می شود

ی  ب ها کتا پ  چا  :
داخل،  تولید  استریپ  کمیک 
ناشران  بین  چندانی  رواج 
ناشران  و  عناوین  تنها  و  ندارد  کشور 
به  اقدام  که  بوده اند  انگشت شماری 
در  کرده اند.  چنین کتاب هایی  انتشار 
گزارشی که در ادامه می آید، قصد داریم 
کار یکی از این  ناشران را در زمینه تولید 
داستان مصور یا رمان های گرافیکی را 

بررسی کنیم.
دل  از  که  هورخش  نتشارات  ا
سینمایی  نیمیشن  ا تولید  استودیوی 
به  است  مدتی  آمد،  بیرون  هورخش 
تولید کتاب های کمیک استریپ ایرانی 
تولید  این  ناشر  که  اثری  دارد.  اشتغال 
داستانی  کتاب های  مجموعه  کرده 
اما  است.  داستان«  »آخرین  مصور  و 
پیش از ورود به متن گزارش، بد نیست 
توضیح مختصری درباره تفاوت »رمان 
کمیک استریپ«  »رمان  و  گرافیکی« 

داشته باشیم.
گرافیکی  رمان های  و  کمیک ها 
باهم  ساختار  نظر  از  نوول(  )گرافیک 
تفاوت هایی دارند. البته هر دو، قصه های 
می کنند.  روایت  تصویر  با  را  خود 
یک رمان گرافیکی، شروع، میانه و پایان 
دارد. حتی اگر یک رمان گرافیکی جزئی 
از یک سری رمان گرافیکی باشد، نسخه 
کاملی از یک داستان را روایت می کند. 
به همین دلیل طوالنی تر و مفصل تر از 
یک اثر کمیک است که می تواند جزئی 

از یک قصه بزرگ باشد.
طیف  فیکی  ا گر ی  ن ها ما ر
را  موضوعات  و  ژانرها  از  گسترده ای 
کمیک ها  حالی که  در  برمی گیرند،  در 
ابرقهرمان  بر  مبتنی  و  طنز  معمواًل 
دیگر  طرف  از  هستند.  فراواقعیت  و 
کمیک ها با سرعت بیشتری نسبت به 
می شوند،  منتشر  گرافیکی  رمان های 
به شکل  کمیک ها  است  ممکن  مثاًل 
نکته  شوند.  منتشر  ماهانه  یا  هفتگی 
مهم دیگری که تفاوت این  دو قالب را 
مشخص می کند، در میزان شناخته شدن 
آن هاست. انتشار آثار کمیک در بسیاری 
از کشورها رواج دارد و مردم با این  ژانر 
آشنایی  گرافیکی  رمان های  به  نسبت 

بیشتری دارند.
فیکی  گرا رمان  طرح  تولد   *

»آخرین داستان« از شاهنامه
این  گزارش،  تهیه  اصلی  بهانه 
چاپ کتاب »دوزخ ضحاك«  به عنوان 
هفتمین جلد »آخرین داستان« است که 
به تازگی به بازار نشر عرضه شده است. 
باعث شد، کارنامه و  این  کتاب  انتشار 
نظر  در  را  این  مجموعه  چاپ  سابقه 
گرفته و شش کتاب پیشین آن را نیز از 

نظر بگذرانیم.
ی  کمیک ها ر  نتشا ا ی  ا جر ما
ه  ر ا جشنو ز  ا  » ن ستا ا د ین  خر آ «
 2۰۱۳ نسی  ا نیمیشن  ا لمللی  بین ا
که  زمانی  یعنی  است؛  شده  شروع 
کارگردان  و  نویسنده  رهگذر،  اشکان 
به قول خودش  این  انیمیشن سینمایی 
در اوج ناامیدی برای یافتن سرمایه گذار 
فرم  سینمایی،  انیمیشن  تولید  ادامه  و 
تولیِد  حاِل  در  نیمیشن های  ا بخش 
و  کرد  پر  را  فرانسه  انسی  جشنواره 
سپس، چند ماه بعد، »آخرین داستان« 
از بین 9۰ اثر رسیده از سراسر جهان، 

کنار 5 اثر دیگر قبول شد.
گروه  همراه  رهگذر  که  زمانی 
تا  د  بو فته  ر نسه  ا فر به  کوچکی 
ادامه  برای  را  خارجی  سرمایه گذاران 
کار پیدا کند، با حضور در شهر پاریس، 
قفسه  با  و  مغازه کتابفروشی  وارد یک 
روبرو  گرافیکی  رمان های  از  بزرگی 
این  از  چندعنوان  ادامه  در  او  می شود. 
رمان های گرافیکی را خریده و با خود 

اما با وجود پیداشدن  ایران می آوَرد  به 
سرمایه گذار خارجی برای ساخت فیلم، 
ایران،  اقتصادی  تحریم های  به دلیل 
موفق به امضای قرارداد با سرمایه گذار 

نمی شود.
طوالنی شدن فرایند تولید انیمیشن 
»آخرین داستان« که به پس از جشنواره 
انسی کشیده شد، به این جا می رسد که 
سرمایه گذار خصوصی ایرانی وارد ماجرا 
زیادی  زمان  هنوز  حالی که  در  شود؛ 
است.  بوده  باقی  پروژه  نهایی شدن  تا 
به دلیل  رهگذر  که  بوده  همین زمان 
آشنایی و عالقه سال های کودکی اش 
به شاهنامه فردوسی، تصمیم به انتشار 
انیمیشن  با  رمان های گرافیکی مرتبط 
این باره  در  او  می گیرد.  خود  سینمایی 
داستانی  به  گرفتیم  تصمیم  می گوید: 
بپردازیم که در عین حال که به نوعی 
به قصه »آخرین داستان« مرتبط است 

فضایی مستقل داشته باشد.«
نوشتن  برای  رهگذر  نتیجه  در 
اشاره، دست  رمان های گرافیکی مورد 

به قلم شد.
* شروع کار با جمشید و ضحاك

از آنجا که قصه انیمیشن سینمایی 
حکومت  دوران  بر  داستان«  »آخرین 
ضحاك ماردوش تمرکز داشته، رهگذر 
»جمشید  قصه  سراغ  می گیرد  تصمیم 
شدنش  ناپدید  از  پس  که  برود  شاه« 
نتیجه  در  رسید.  پادشاهی  به  ضحاك 
گرافیکی  رمان های  نخست  جلد  دو 
عنوان »جمشید  با  داستان«  »آخرین 
طلوع«منتشر شدند و مربوط به روایت 
جلد  دو  بودند.  جمشید  پادشاهی  آغاز 
بعدی هم با عنوان»جمشید غروب« به 
دوران افول پادشاهی جمشید اختصاص 

داشتند.
رهگذر بر این  باور بوده که دوران 
پادشاهی جمشید، دوران طالیی تاریخ 
می شود  محسوب  یران  ا اساطیری 
یزدان  دوستور  به  که  بوده  دورانی  و 
ر  پربا گله های  جمشید،  خواست  و 
مردمان  میان  از  مرگ  می شود،  مهیا 
تشنگی  و  گرسنگی  و  برمی خیزد 
اسطوره ای  را  جمشید  او  برمی افتد. 
می داند که تنها در اساطیر کهن ایرانیان 
خدایان  قالب  در  بلکه  نشده  مشاهده 
هندی و اروپایی هم خود را نشان داده 
از  بسیاری  اساطیری  باورهای  پایه  و 

مردمان جهان بوده است.
رمان های  تولید  روند  ادامه  در 
که  داستان«  »آخرین  نخست  سری 
می شوند،  نامیده  جمشید«  »سری 
و  مه نویس  یشنا نما چرمشیر  محمد 
را  دیالوگ ها  بازنویسی  پژوهشگر، 
»جمشید  دوجلد  و  می گیرد  به عهده 
چرمشیر  می کند.  ویرایش  را  طلوع« 
خاطراتی از کتاب های کمیک استریپ 
همکاری  از  انگیزه اش  درباره  و  داشته 
 28 کتاب های  می گوید:  این  پروژه  با 
جلدی تن تن، تنها کمیک هایی بودند 

که در ایران مورد استقبال قرار گرفتند. 
آثار  دیگر،  کشورهای  در  درحالی که 
مشابه به عنوان صنعت مطرح شده بودند. 
به خاطر همین در کاری که هنرمندان 
نگران  خیلی  دادند،  انجام  هورخش 
زمانی  در  است  قرار  می دانستم  نبودم. 
معین اثری را روی میز مخاطبان قرار 
دهیم. در نتیجه با خود گفتم این  اقدام 
هنوز  که  عرصه  این  می کند  کمک 
چشم اندازش میان غبار قرار دارد، برای 

مردم ما روشن تر شود.
* اقتباس از شاهنامه

مجموعه  در  که  مواردی  از  یکی 
است،  بررسی  قابل  داستان«  »آخرین 
رهگذر  است.  شاهنامه  ز  ا قتباس  ا
معتقد است تبدیل قالب شعر به سینما 
در  تغییراتی  اعمال  ملزم  انیمیشن،  یا 
روایت است. با همین رویکرد، تغییراتی 
در روایت داستان انجام شد و از ابوالفضل 
خطیبی عضو هیئت علمی فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی که سال هاست به 
پژوهش در شاهنامه اشتغال دارد، کمک 
گرفته شد. خطیبی در این باره می گوید: 
برخی تصور می کنند یک هنرمند، نقاش 
یا فیلم ساز که روی شاهنامه کار می کند، 
باید اثرش را موبه مو، عین متن شاهنامه 
چه  هنرمند  خالقیت  پس  کند.  روایت 
می شود؟ خالقیت هنرمند هم مهم است. 
قصه شاهنامه باید از صافی ذهن هنرمند 
بگذرد. من متأسفم که شاهنامه دوستان 
نقاشی  یا  داستانی  اگر  می کنند،  تصور 
شود،  نقل  شاهنامه  از  فاصله  کمی  با 

خوب نیست.
دست  باید  است  معتقد  خطیبی 
هنرمند را برای تولید و بروز خالقیت 
باز گذاشت اما در ضمن باید تاکید کرد 
کار هنرمند، برداشتی آزاد یا اقتباس از 
این شاهنامه پژوه  است.  بوده  شاهنامه 
بحث  مورد  فیکی  گرا رمان  درباره 

گفت:
ی  ها ر کا ید  شا می کنم  فکر 
ما  امثال  که  آکادمیکی  و  تحقیقاتی 
می دهند،  انجام  شاهنامه  زمینه  در 
خوانندگان محدودی داشته باشد. چون 
مباحث بسیار خشک و پژوهشی هستند. 
اما دست اندرکاران تولید رمان گرافیکی 
»آخرین داستان« با نسل های متعددی 
این نظر، کار آن ها  از  و  دارند  سروکار 
مهم تر از ماست. این  کار هم سختی های 
خودش را دارد به ویژه که در کشور ما، 
رسیده  پایین ترین سطح  به  کتابخوانی 
به  دست  این  حوزه  در  که  کسانی  و 
تولید می زنند، انگیزه و سرمایه خود را 

به خطر می اندازند.
در  »جمشید«  سری  پایان   *

مجموعه آخرین داستان
گرافیکی  رمان  جمشید«  »سری 
غروب  »جمشید  کتاب  با  اشاره،  مورد 
 97 سال  آبان  که  رسید  پایان  به   »2
منتشر و رونمایی شد. هرکدام از عناوین 
سری »جمشید« با شمارگان هزار نسخه 

منتشر شده بودند و طی حدود 2 سال 
پس از انتشارشان، به چاپ دوم رسیدند. 
در چاپ دوم، مجلدات اول و دوم این 
اتفاق  و  شدند  تلفیق  یکدیگر  با   سری 
دیگری که رخ داد، این بود که انتشارات 
با  قرارداد  امضای  به  موفق  هورخش، 
شد؛  انگلستان  در  مارکوزیا  انتشارات 
مبنی بر چاپ و انتشار نسخه مکتوب و 
الکترونیکی رمان های سری »جمشید«.

به  جمشید  خیالی  وزیر  ورود   *
ماجرا

سری  دومین  اول،  سری  از  پس 
داستان«،  »آخرین  گرافیکی  رمان  از 
با عنوان »ارشیا« در 2 جلد منتشر شد. 
ارشیا وزیر دربار جمشید بوده که پس 
باید  البته  او، وزیر ضحاك می شود.  از 
اشاره کرد که این  شخصیت، زاده ذهن 
اشکان  یعنی  این  مجموعه  نویسنده 
»آخرین  انیمیشن  در  و  است  رهگذر 
که  داشته  مهمی  نقش  هم  داستان« 
این  شخصیت  جای  پرستویی  پرویز 

صداپیشگی کرده است.
در نتیجه بنا بر این گذاشته می شود 
روایت  ارشیا  گذشته  داستان،  ادامه  در 
این  گذشته،  روایت  خالل  در  شود. 
تهمورث  چون  شخصیت هایی  قصه 
رهگذر  شد.  روایت  هم  جمشید(  )پدر 
ارشیا  شخصیت  خلق  چگونگی  درباره 
میانه های  که  این  شخصیت  می گوید: 
کار در ذهنم شکل گرفت، از گفتمانی 
که بین همکاران در نگارش فیلم نامه به 
وجود آمده بود، متولد شد. چون ما نیاز 
به حضور شخصیتی خاکستری داشتیم 
که بتواند زمینه های دراماتیک قصه را 
ایجاد کند و در بخشی از فیلم نامه هم، 
منطق آن را به وجود آورد. ارشیا آرام آرام 
شکل گرفت و بسط و گسترش پیدا کرد. 
بخش هایی از زندگی این  شخصیت در 
فیلم نامه بود که آن را خارج کرده و وارد 
رمان اش کردیم. در مجموع، شخصیت 
در  که  است  این  اندیشه  زاده  ارشیا 
اسطوره های  نیازمند  سرگرمی،  صنعت 

نو هستیم.
و   97 اسفند  »ارشیا«  اولین جلد 
دومی جلدش هم آبان 98 منتشر شد. 
نسخه  اکران  از  پیش  کتاب  این  دو 
و  منتشر  داستان«  »آخرین  سینمایی 

رونمایی شدند.
* تعویض نویسنده، غلبه تخیل و 

خلق دوزخ ضحاك
رمان های  سری  از  جلد  آخرین 
خ  ز و ن«د ستا ا د ین  خر آ فیکی  ا گر
ضحاك« است که به قلم فرد دیگری 
نوشته شد و رهگذر آن را ننوشته است. 
رهگذر  خداحافظی  هم  این  امر  علت 
دست گرفتن  در  و  شاهنامه  جهان  با 
به این ترتیب  بود.  دیگر  پروژه های 
کاراکتر  طراح  که  پارسا  جاهد  کیاوش 
و استوری برد نسخه انیمیشن »آخرین 
این  داستان  نگارش  است،  داستان« 

 کتاب را به عهده گرفت.

اقتباسازشاهنامهوخلقشخصیتخیالیبرایتولیدرمانگرافیکی

مجموعهاشعارنیمايوشیجبهچاپهفدهمرسید
اشعار  کامل  مجموعه  کتاب 
سیروس  گردآوری  با  یوشیج  نیما 
انتشارات  توسط  به تازگی  طاهباز 

نگاه به چاپ هفدهم رسید.
کامل  مجموعه  کتاب  این 
شعر  پدر  اسفندیاری  علی  اشعار 
یوشیج  نیما  به  ملقب  ایران  نوی 
را در بر می گیرد که گردآوری آن 
انجام  طاهباز  سیروس  توسط  ها 
شده است. این گردآوری با تدوین 
شعرها نیز همراه بوده و به عالوه 
در چاپ پانزدهم این کتاب، عالوه 
بر ویرایش، غلط گیری کامل نیز 

انجام شد. چاپ پانزدهم این کتاب سال 95 عرضه شد. این کتاب سال 97 
هم به چاپ شانزدهم رسید.

شعرهایی که در توسط طاهباز در این کتاب گردآوری شده اند، اشعار 
یوشیج،  نیما  همسر  جهانگیر  عالیه  پیشنهاد  به  که  هستند  نیما  فارسی 
جالل آل احمد و موافقت محمد معین وصی نیما از سال ۱۳4۰ به بعد، 

نسخه برداری و تدوین شدند.
چاپ هفدهم مجموعه اشعار نیما یوشیج با 9۰2 صفحه و قیمت ۱۳5 

هزار تومان به بازار عرضه شده است.

چاپشانزدهم»زمینسوخته«منتشرشد
رمان »زمین سوخته« نوشته 
توسط  زگی  به تا محمود  حمد  ا
به چاپ شانزدهم  معین  انتشارات 

رسیده است.
اولین بار  برای  که  این رمان 
حاصل  شد،  چاپ   6۱ سال  در 
تجربیات و مشاهدات احمد محمود 
از سال های ابتدایی دفاع مقدس و 
جنگ ایران و عراق است. او برای 
نوشتن این رمان به شهرهایی مثل 
سوسنگرد و هویزه سفر کرد و جبهه 
را از نزدیک دید. این نویسنده گفته 
پس از برگشتن از مناطق جنگی، 

پیچیده  به خود  اندوه  از غم و  آرامش شهرهایی مثل تهران،  با مشاهده 
که چرا مردم مناطق دیگر کشور، از رنج جنوبی ها و مردم درگیر در جنگ 

بی خبرند و اتفاقات جبهه را حس نمی کنند.
احمد محمود پس از شهادت برادرش در جبهه به مناطق جنگی سفر 

کرد و سپس به فکر نوشتن »زمین سوخته« افتاد.
تومان  هزار   47 قیمت  و  صفحه   ۳29 با  این کتاب  شانزدهم  چاپ 

عرضه شده است.

»شب قصه « کانون در فضای مجازی

انجمن قصه گویی کانون پرورش فکری مباحث مربوط به قصه گویی را 
به صورت گپ وگفت و مجازی برگزار می کند، همچنین مخاطبان می توانند 

به تماشای برنامه زنده »شب قصه« بنشینند.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
کانون، کودکان و نوجوانان و دیگر عالقه مندان به قصه گویی هر دو هفته 
یک بار می توانند روزهای شنبه شاهد پخش زنده مباحث آموزشی در حوزه 
قصه گویی با عنوان )گپ وگفت با موضوع قصه و قصه گویی( باشند و هر 
نشانی @ به  کانون  قصه گویی  انجمن  اختصاصی  در صفحه  چهارشنبه 

GHESEHGOUEE به تماشای برنامه زنده »شب قصه« بنشینند.
هفته  دو  هر  قصه گویی،  و  قصه  موضوع  با  گپ وگفت  برنامه  در 
داوران  قصه گویی،  استادان  با   2۱ ساعت  شنبه  روزهای  بار  یک 
بین المللی  جشنواره های  برگزیده  قصه گویان  و  قصه گویی  جشنواره 
می شود. گفت وگو  آموزشی  رویکردی  با  و  زنده  صورت  به   قصه گویی 

برنامه »شب قصه« هر چهارشنبه ساعت 2۰ به قصه گویی زنده قصه گویان 
بزرگسال انجمن قصه گویی کانون پرورش فکری  یا اعضای  برتر کشور 

کودکان و نوجوانان اختصاص دارد.
ارائه می شود   IGTV قالب  در  برنامه ها  این  گزارش  این  اساس  .بر 
نویسنده  و  شاعر   - رحماندوست  مصطفی  مانند  چهره هایی  تاکنون  و 
نوجوان  و  برنامه های کودك  کتاب های کودك -، گیتی خامنه - مجری 
تلویزیون  و  سینما  بازیگر   - برومند  احترام   ،- قصه گویی  جشنواره  داور  و 
نابینایان  -، گالره عباسی - بازیگر سینما و تلویزیون و موسس سینمای 
در ایران -، بهاره جهاندوست - مجری برنامه کودك و نقال و قصه گو -، 
علی خانجانی - پژوهشگر، نویسنده و داور جشنواره های قصه گویی -، سارا 
روستاپور - مجری تلویزیونی برنامه های کودك و نوجوان -، مهدی آرایی 
- مدرس و داور جشنواره های قصه گویی - و آسیه رحمتی و امیر جهان پور 
از قصه گویان کانون و اسرا جلیلیان عضو مرکز کانون کرمانشاه میهمان 
 پخش زنده صفحه اختصاصی انجمن قصه گویی کانون در اینستاگرام بوده اند.

عالقه مندان می توانند برای تماشای برنامه های زنده و فیلم برنامه های گذشته به 
صفحه اختصاصی انجمن قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
اینستاگرام به نشانی instagram.com/ghesehgouee مراجعه کنند.
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بودن کتاب های عامه پسند
 بهتر از نبودن شان است

ناتاشا امیری با اشاره به تفاوت کتاب های عامه پسند و »وزین« می گوید: 
بودن کتاب های عامه پسند بهتر از نبودن شان است و نمی خواهم کتاب های 

عامه پسند را بکوبم.
این نویسنده درباره ویژگی های رمان های عامه پسند و پرفروش و این که 
آیا لزوما یکی هستند و یا گاهی با هم اشتباه گرفته می شوند، اظهار کرد: 
زمانی که ۱2 _ ۱۳ سال داشتم، کارهای به اصطالح عامه پسند می خواندم، 
البته رمان های دیگری مثال »دن آرام« میخائیل شولوخوف را هم می خواندم،  
من آن زمان متوجه می شدم ساختار داستان های عامه پسند ایراد دارد، جمله ای 

غلط است و یا خیلی سطحی است. 
او در ادامه گفت: کارهای پاورقی و عامه پسند زبان شلخته ای دارند و 
زبان برای آن ها بیشتر جنبه ابزاری دارد. بویی از ادبیت در این نوع متن ها 
به چشم نمی خورد، نویسنده تکنیکی ندارد و خیلی سطحی و روان ماجرای 
هیجان انگیزی را می نویسند. به طور کلی ماجرامحوری، نداشتن تکنیک، 
ابزار بودن زبان و رابطه علت و معلولی سطحی که گاهی هم چندان منطقی 

نیست ویژگی هایی است که آثار عامه پسند را از آثار وزین جدا می کند.
امیری خاطرنشان کرد: تنها بازدهی که کتاب های عامه پسند دارد، این 
است که مخاطب را سرگرم می کند. اگر خواننده ای حرفه ای باشد به راحتی 

مچ نویسنده را می گیرد و می فهمد کجای داستان ایراد دارد.
که  است  این  داده،  رخ  ما  کشور  در  که  اتفاقی  کرد:  بیان  او سپس 
را پر کرده  داستان های میانه ای فاصله بین کتاب های عامه پسند و وزین 
است؛ این کتاب ها زبان شسته رفته ای دارند، نویسنده اندیشه ای دارد که 
در کتابش وارد می شود که باعث می شود نسبت به ادبیات عامه پسند سطح 

باالتری داشته باشد. این کتاب ها ماجرامحورند اما عمق دارند. 
این نویسنده همچنین اظهار کرد: به نظرم بودن کتاب های عامه پسند 
بهتر از نبودن شان است. بودن شان نه تنها ضرری ندارد بلکه می تواند مفید 
این ها  باالخره  بکوبم،  را  عامه پسند  کتاب های  نمی خواهم  باشد.  من  هم 
جدید  اندیشه  از  هستند،  چیزی  چنین  دنبال  هم  مردم  دارند.  مخاطب 
گریزانند، می خواهند با خواندن داستان از بحران هایی که وجود دارد، دور 
شوند و داستان برای شان تسکینی باشد.  در سینما هم همین طور است و 

مردم دوست دارند سرگرم شوند. 
ناتاشا امیری درباره نگاه تجارت گونه برخی از ناشران نسبت به کتاب ها 
که منجر به گسترش تولید کتاب های عامه پسند می شود و  این که آیا ممکن 
است نویسنده ای برای تأمین معاش به این سمت برود، بیان کرد: باید ببینیم 
طوفان کرونا چه تغییراتی ایجاد خواهد کرد. فعال ایده ای درباره ادبیات پس  از 
کرونا ندارم. ناشران همیشه به فکر جیب شان بودند. اما اگر نویسنده بخواهد 
چنین بنویسد، نشان دهنده سقوط است. اگر نویسنده هنگام نوشتن به مخاطب 
فکر کند و تصمیم بگیرد عامیانه بنویسد، تعهد نویسندگی را نادیده می گیرد.  

نویسنده »هوال... هوال« و »عشق روی چاکرای دوم« افزود: ما همواره 
و  می خوانند  خارجی  کتاب های  اغلب  مخاطبان  داشتیم.  مخاطب  مشکل 
گاه درك درستی هم از این کتاب ها ندارند. درباره پساکرونا هیچ تصویری 
نداریم، شاید ناشران پس از این دوره با توجه به وضعیتی که وجود دارد، 
حتی نخواهند بر روی کتاب های عامه پسند سرمایه گذاری کنند. البته دیده ام 
را  خود  داستان های  و  می آیند  کسانی  واتس اپی  و  تلگرامی  گروه های  در 
می نویسند، نمی دانم نویسنده های آن ها چه کسانی هستند، اما انگار لزومی 

هم  نمی بینند نوشته های شان در قالب کتاب منتشر شود.

چرا همایی ها و حسابی ها مهجور مانده اند؟
رضا اسماعیلی در یادداشتی با عنوان »عصر جدید« از مهجور ماندن 

جالل الدین همایی ها، محمود حسابی ها و ... نوشته است.
تیرماه، سالروز درگذشت  به مناسبت 28  یادداشتی که  این شاعر در 

جالل الدین همایی در نوشته، آورده است:
زیور دست جهان بودم، مرا نشناختند

 گوهری را رایگان در خاك راه انداختند
اغراق نیست اگر بگوییم نسل امروز مفاخر و مشاهیر علمی - فرهنگی 
خود را نمی شناسند. این بیگانگی معلول عوامل بسیاری است که پرداختن 
به همه آنها در حوصله این یادداشت نمی گنجد. ولی اصلی ترین دلیلی که 
در این خصوص می توان به آن اشاره کرد، تنزل شأن »علم و عالمان« در 
جامعه ماست. تنزل شأن علم در جامعه، عالوه بر بی انگیزگی نسل امروز 
برای کسب علم، در یک فرایند کامال طبیعی باعث گسست فرهنگی می شود. 
نشانه این گسست فرهنگی، پشت کردن به مفاخر و مشاهیر و رو آوردن به 

شخصیت های تبلیغاتی - سلبریتی - هاست. 
 - علمی  مشاهیر  و  مفاخر  جای  به  که  جامعه ای  در  تلخ  اتفاق  این 
انتظار  از  الگوی جوانان و نوجوانان آن شده اند، دور  فرهنگی، سلبریتی ها 
نیست. در این میان به جای گرفتن انگشت اتهام به سمت مردم، باید به 
سمت مسئوالن و متولیان فرهنگی اشاره کرد که این فاجعه فرهنگی را 
می بینند و کاری نمی کنند. به همین خاطر روزهایی نیز که در تقویم رسمی 
پیدا  ادب و هنر اختصاص  ماندگار علم و  بزرگداشت چهره های  به  کشور 

کرده است، در سکوت خبری و بی هیچ اتفاق خجسته ای برگزار می شود. 
بدیهی است وقتی فرزندان نسل اکنون، حال و روز اصحاب فکر و 
فرهنگ را می بینند که با یدك کشیدن عنوان استادی و فرهیختگی و با 
و  آبرومند  زندگی  یک  از  و...  مقاله  هزاران  و  کتاب  نگارش صدها  وجود 
بدون دغدغه برخوردار نیستند و با سیلی صورت خود را سرخ می کنند – به 
حکم دوراندیشی - عطای »دانش اندوزی« و »ادب ورزی« را به لقایش 
می بخشند و به سراغ کسب و کارهای آب و نان دارتری می روند تا بتوانند 
وقتی شب به خانه می روند سرشان را جلو زن و بچه باال بگیرند. از همین 
رو، در ذهن و زبان فرزندان این روز و روزگار پاسخ قطعی سوال کلیشه ای 
و تکراری »علم بهتر است یا ثروت؟« بی هیچ شکی »ثروت« است. چون 
فرزندان ما با هوشمندی دریافته اند که عصر، عصر »سرمایه ساالری« است 
و با تمام وجود، جاه و جبروت آقازاده ها و سرمایه دارهای بی سوادی را که 
تنها به پشتوانه ثروت بادآورده خویش، یک شبه راه صد ساله را پیموده اند 

می بینند و عبرت می گیرند. 
آری، امروز چهره های ماندگاری همچون جالل الدین همایی ها، دکتر 
محمود حسابی ها و... برای این مهجور و گمنام مانده اند، که عصر، عصر 
جدید است و علم و دانش در قاب نگاه این روز و روزگار حکم سکه ای را 
دارد که از اعتبار افتاده است. از همین رو باید زبان »انوری« را بوسید و به 

ناگزیر به گفته او ایمان آورد که گفت: 
ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم

 کاندر طلب راتب هر روز بمانی
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی

۱۳7۰ عنوان کتاب از ناشران مختلف کشور به 
دبیرخانه جایزه »کتاب ماه و سال کودك و نوجوان« 

کانون پرورش فکری ارسال شده است.
روابط  کل  از اداره  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
 ۱۳7۰ مجموع  از  کانون،  بین الملل  امور  و  عمومی 
فصل  کتاب  جایزه  بررسی  داوطلب  کتاب  عنوان 
کتاب  عنوان   626 اولیه  بررسی های  از  پس  بهار، 
نوجوان«  و  کودك  »شعر  کتاب  عنوان   5۳ شامل 
ارزیابی  مرحله  به  »داستان«  کتاب  عنوان   57۰ و 
داستان  و  شعر  چهارگانه  تخصصی  کارگروه های 
اولیه  داوری  از  پس  تا  یافت  راه  نوجوان  و  کودك 

ردیبهشت  ا فروردین،  ماه های  کتاب  نامزدهای 
داوری  و مورد  شود  معرفی   ۱۳99 سال  خرداد  و 

بگیرد. قرار  پایانی 

از مجموع کتاب های وصولی  اساس،  بر همین 
دبیرخانه جایزه »کتاب ماه و سال کودك و نوجوان« 
شده  تعیین  جوایز  شامل  که  نیز  کتاب  عنوان   ۳72
به   )... هنری  و  تاریخی  علمی،  )کتاب های  نبودند 
بخش فهرست منتخب جایزه کتاب معرفی شد تا پس 
از بررسی اسامی آن ها به عنوان کتاب های برتر فصل 

بهار منتشر شود.
جایزه فروردین، اردیبهشت و خرداد )فصل بهار(، 
مرداد سال ۱۳99 از سوی دبیرخانه جایزه »کتاب ماه و 
سال کودك و نوجوان« کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان برگزار می شود.

رقابت 1370 کتاب در جایزه »کتاب ماه و سال کودک و نوجوان«
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حضور بهاره رهنما و امیرحسین صدیق 
در »بابا سیبیلو«

بهاره رهنما و امیرحسین صدیق 
پروژه  با  بازیگران  اولین  عنوان  به 
کارگردانی  به  »باباسیبیلو«  سینمایی 

ادوین خاچیکیان قرارداد بستند.
ولین  ا باسیبیلو«  »با سینمایی  فیلم 
تجربه ادوین خاچیکیان به عنوان کارگردان 

است که به زودی فیلمبرداری آن آغاز می شود.
تاکنون حضور مرتضی خان محمد به عنوان مدیر فیلمبرداری، محمد 
توکلی تدوینگر، محمدرضا عزتخانی مدیرتولید، مهدی مطلبی دستیار اول 
و برنامه ریز، فرشید کیوانمهر مدیر صدابرداری، مهرنوش طبیبی طراح 
گریم، محمد احمدی آهنگساز و سپینود وفامنش دستیار دوم کارگردان در 
این پروژه قطعی شده است.ادوین خاچیکیان تنها فرزند ساموئل خاچیکیان 

کارگردان معروف سینمای ایران است.

تولید سریال »شرم« ادامه دارد

به  »شرم«  سریال  تصویربرداری 
در  روزها  این  کاوری  احمد  کارگردانی 
اولین  رابطه  این  در  و  دارد  ادامه  تهران 
تصویر از ابوالفضل پورعرب در این سریال 

منتشر شده است.
تهیه  به  »شرم«  ملودرام  سریال 

کنندگی امیر پورزیری از مدتی پیش جلو دوربین 
رفته و قرار است پاییز امسال از شبکه سه سیما 
پخش شود، بر اساس فیلمنامه ای از سعید فرهادی جلوی دوربین رفته و تا کنون 
بازیگرانی چون ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزی، فریبا متخصص، نسیم ادبی، 
سید مهرداد ضیایی و مرحوم سیروس گرجستانی جلوی دوربین سریال رفته اند 

و چند بازیگر دیگر نیز به این پروژه اضافه خواهند شد.
سایر عوامل این سریال عبارتند از: علیرضا رجایی مقدم، فرخ فدایی، وحید 
معدنی، حسن لفافیان، رضا کردبچه، مهدی جمشیدیان، مسعود سخاوت  داوود 

معدنی، و معین باقری. 

پالزا«  هتل  در  »اتاقی  میهمان  قلی خانی  شبنم 
می شود

در  »اتاقی  نمایش  پزشکی  سپنتا 
قلی خانی  شبنم  بازی  با  را  پالزا«  هتل 
در   2۱ ماه ساعت  چهارم  مرداد  روز  از 

تماشاخانه سپند روی صحنه می رود.
تهیه کنندگی »اتاقی در هتل پالزا« 

شبنم  و  دارد  را داود زارع گاریزی برعهده 
قلی خانی، روشنک رضایی مهر و فرانک یوسفی 

در آن به ایفای نقش می پردازند.
این نمایش یک طنز اجتماعی است که به روابط خانوادگی و مشکالت 
را جلب  نمایش  این  انتخاب  از  هدف  نمایش  کارگردان  می پردازد.  زناشویی 
توجه مخاطب به مسائل کوچکی عنوان کرد که می تواند آرامش زندگی خانوادگی 

را به راحتی دستخوش مشکالت جدی کند.
محمد بختیاری، محمدرضا شجاعی، داود زارع گاریزی، ندا سهرابیان، فردین 

رحمانپور، محمدرضا نیکزاد دیگر بازیگران این اثر نمایشی هستند.
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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

»دودکش« از سه شنبه روی آنتن آی فیلم

ل  یا سر فتن  ن یا یا پا با 
عه  مجمو پخش   ، » نی و شمعد «
به  کارگردانی  تلویزیونی »دودکش« 
 ۳۱ سه شنبه  از  لطیفی  محمدحسین 
تیرماه در آی فیلم فارسی آغاز می شود.

رمضان  ماه  در  که  سریال  این 
سال ۱۳92 از شبکه یک سیما پخش شد، 
درباره دو خانواده است که رابطه آنها با یکدیگر قطع شده ، اما با پا پیش 
گذاشتن یکی از آنها برای آشتی رابطه شان تا حدودی بهبود پیدا می کند.

رستمی،  امیرحسین  تیرانداز،  سیما  تشکر،  بهنام  نورد،  برق  هومن 
جواد عزتی، لیدا عباسی، الناز حبیبی، نگار عابدی، کیانوش گرامی، نصرت 
میرعظیمی، محمد رشنوادی زاده اصل و محمدرضا شیرخانلو از جمله 
بازیگران این مجموعه طنز هستند. »دودکش« هرشب )به جز پنجشنبه( 

به صورت 2 قسمتی ساعت 2۳ روی آنتن می رود. 
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معضلي به نام قانون کپي رایت
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محمد حسین زاده

ــار علمــی،  ــی آث ــت نوعــی حفاظــت قانون ــون کپی رای قان
ادبــی و هنــری اســت. ایــن قانــون شــامل هــر نــوع عرضــه ای 
از آثــار اســت و بــه صاحــب اثــر اجــازه می دهــد کــه از حقــوق 
انحصــاری )بــه ایــن معنــی کــه فقــط شــامل صاحب اثر اســت و 
نــه افــرادی کــه بــه نحــوی بــه اثــر دسترســی دارند( که شــامل 
تکثیــر و اقتبــاس در شــیوه بیــان نــو اســت، اســتفاده کنــد. ایــن 
قانــون حــوزه کارهــای ادبــی، ســینمایی، تولیــد موســیقی، ضبط 
صــدا، نقاشــی، عکاســی و نرم افــزار، نمایش هــای زنــده، پخــش 
ــی را  ــای صنعت ــی، و طراحی ه ــی و رادیوی ــای تلویزیون برنامه ه
شــامل می شــود. از ســال ۱886 بســیاری از کشــورها در شــهر 
بــرن باهــم پیمــان بســتند تــا از ایــن قانــون پیــروی کننــد و از 
ســال ۱967 مدیریــت آن بــر عهــده ســازمان جهانــی حمایــت 
از حقــوق مایملــک معنــوی قــرار گرفتــه اســت. ایــران بنــا بــه 
ــورها  ــایر کش ــا س ــز ب ــا هرگ ــه تحریم ه ــیار ازجمل ــل بس دالی
هم پیمــان نشــد و بــه همیــن دلیــل قانــون کپی رایــت را 
مدنظــر قــرار نــداد. حــاال رعایــت نشــدن ایــن قانــون گریبــان 
بســیاری از اهالــی فرهنــگ و هنــر را گرفتــه و ایــن در ســینما 
ــرده  ــدا ک ــود پی ــری نم ــر عرصــه دیگ ــش از ه ــیقی بی و موس
ــکل  ــه ش ــان ب ــه آثارش ــینماگرانی ک ــال س ــور مث ــت. به ط اس
ــرای  ــذاری می شــود ب ــی در ســایت های خارجــی بارگ غیرقانون
ــی آثارشــان را  ــوی ضــرر و انتشــار غیرقانون ــد جل اینکــه بتوانن
ــا  ــده ای مواجــه هســتند. ی ــا مشــکالت عدی ــد همــواره ب بگیرن
ــواره ای  ــبکه های ماه ــه از ش ــینمایی بالفاصل ــار س ــی آث وقت
بــرای  مشــکالت  ایــن  می شــوند  پخــش  فارســی زبان 
ــن  ــوی ای ــد جل ــی نمی توانن ــود دارد و به راحت ــینماگران وج س
اقــدام را بگیرنــد. قاچــاق فیلــم ایــن روزهــا یکــی از اصلی تریــن 
ــران  ــث اک ــا بح ــوص ب ــت و بخص ــینماگران اس ــالت س معض
آنالیــن ایــن عمــل مجرمانــه بیــش از گذشــته خــود را نشــان 
می دهــد. آثــار ســینمایی کــه بــه شــکل آنالیــن اکــران شــدند 
بــه دلیــل فراهــم نبــودن زیرســاخت های مناســب بالفاصلــه و 
ــی  ــان در خروج ــاق شده ش ــاعت نســخه قاچ ــد س ــر از چن کمت
کانال هــا، صفحــات و ســایت های ایرانــی و خارجــی قــرار 
گرفتــه و همیــن عامــل نیــز موجــب متضــرر شــدن ســازندگان 
آثــار می شــود. ایــن اتفــاق در خــارج از ایــران نیــز امــر 
مرســومی اســت بــا ایــن تفــاوت کــه بــه دلیــل رعایــت قانــون 
ــت و  ــان اس ــار متخلف ــنگینی در انتظ ــازات س ــت مج کپی رای
ــه  ــینمایی ب ــای س ــاق و ســرقت فیلم ه ــل قاچ ــن دلی ــه همی ب
ــن  ــران و در همی ــد. در ای ــن رخ می ده ــزان ممک ــن می کمتری
راســتا از اواخــر خردادمــاه ســال جــاری ســیدغالمرضا موســوی 
)دبیــر شــورای عالی تهیه کننــدگان ســینمای ایــران( از تشــکیل 
کارگــروه مبــارزه بــا ســرقت و قاچــاق فیلم هــای ســینمایی بــا 
ریاســت جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامــی خبــر داد تــا پــس 
از ایــن تهیه کننــدگان بــا خیــال آســوده تری اقــدام بــه نمایــش 
آثارشــان در فضــای مجــازی کننــد. بــه همیــن دلیــل بــه ســراغ 
ــن کارگــروه(، مهــرداد  ــر ای ــده و دبی محمــد احمــدی )تهیه کنن
تهیه کننــدگان(،  و عضــو شــورای عالی  )تهیه کننــده  فریــد 
ــده(  ــی )تهیه کنن ــواد نوروزبیگ ــده(، ج ــاط )تهیه کنن ــد نش محم
ــا را  ــر آنه ــا نظ ــم ت ــماعیل میهن دوســت )فیلمســاز( رفتی و اس
ــت از  ــود حمای ــن نب ــروه و همچنی ــن کارگ ــرد ای ــاره عملک درب

ــویم. ــا ش ــران جوی ــت در ای ــون کپی رای قان

بایــد بــراي مخاطبــان دربــاره کپي رایــت  احمــدي: 
فرهنگســازي شــود

ــا  ــارزه ب ــر کارگــروه مب محمــد احمــدی تهیه کننــده و دبی
ــاي  ــا دنی ــو ب ــینمایی در گفتگ ــای س ــاق فیلم ه ــرقت و قاچ س
جوانــان دربــاره ماحصــل جلســاتی کــه تاکنــون در ایــن کارگروه 
برگــزار شــده اســت توضیــح داد: مــا جلســه ای بــا ســردار هداوند 
در مــورد موضــوع ســرقت و قاچــاق فیلم های ســینمایی داشــتیم 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــد و گفتن ــتقبال کردن ــیار از آن اس ــه بس ک
ــز  ــد داد و خودشــان نی قطعــا کمک هــای الزم را انجــام خواهن
ریاســت ایــن کارگــروه را بــر عهــده گرفتنــد. جلســاتی در ایــن 
زمینــه برگــزار کردیــم و منتظــر هســتیم تــا بــا رئیــس پلیــس 
ــر همیــن  ــه داشــته باشــیم. ب ــز جلســه ای در ایــن زمین ــا نی فت
اســاس بــا دوســتان یکســری از ســایت های غیرقانونــی کــه در 
ــد شناســایی کردیــم و فهرســتی  ایــن زمینــه فعالیــت می کردن
از آنهــا را در اختیــار پلیــس قــرار دادیــم. همچنیــن فهرســتی از 
کانال هــای تلگرامــی و صفحــات اینســتاگرامی و حتــی گــوگل 
آمــاده کردیــم و بــا حقوقدانــان وارد مذاکــره شــدیم تــا بدانیــم 
ــه  ــی چگون ــرایط اینچنین ــدگان در ش ــوق تهیه کنن ــق و حق ح
ــرده و آن را  ــکایت ک ــد ش ــی می توانن ــه راه های ــت و از چ اس
بــه نتیجــه برســانند. پیگیــر هســتیم و امیدواریــم کــه مســئولین 
همــکاری الزم را بــا مــا داشــته باشــند و جلوی ســرقت و قاچاق 
ــایت هایی  ــل س ــه شــود. درمقاب ــه ســریع تر گرفت ــا هرچ فیلم ه
ماننــد یوتیــوب کــه اقــدام بــه نمایــش آثــار ایرانــی بــه شــکل 
غیرقانونــی می کننــد نیــز قــدم اول را بــرای ســایت های 
داخلــی برداشــتیم و قــدم بعــدی یوتیــوب اســت کــه چندیــن 
شــرکت بــرای آن اعــالم آمادگــی کردنــد تــا مــا بتوانیــم رایــت 

فیلــم را بــا قوانیــن موجــود در اختیارشــان قــرار دهیــم تــا ایــن 
اتفــاق بــه شــکل قانونــی رخ دهــد و چنانچــه فیلمــی غیرقانونی 
روی خروجــی رفــت در صــورت نیــاز، آنهــا به عنــوان نماینــده 
قانونــی مــا اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. چــرا کــه بــه دلیــل 
ــکل  ــه ش ــود، ب ــع خ ــظ مناف ــل حف ــه دلی ــه و ب ــت وج پرداخ
ــه  ــه عرض ــدام ب ــه اق ــایت هایی ک ــد کل س ــی می توانن قانون
ــا انجــام  ــد. بعضــی از کاره ــد را مســدود کنن ــی کردن غیرقانون
شــده و یکســری قراردادهــا همانطــور کــه گفتــم بســته شــده 
تــا بــه شــکل رســمی پخــش فیلم هــا انجــام و اگــر بــه مــورد 
غیرقانونــی برخوردیــم جلــوی آن گرفتــه  شــود. ضمــن اینکــه 
بایــد یــک اطالع رســانی میــان همــکاران داشــته باشــیم ولــی 
مشــخصا در خــارج از کشــور دردســر کمتــری داریــم تــا داخــل 
ــد  ــه نمایندگــی دارن ــه شــرکت هایی ک ــت ب ــی رای کشــور. وقت
ســپرده شــود خــود آنهــا اقدامــات الزم را انجــام می دهنــد و بــا 
مــدارك الزم جلــو می رونــد. امــا در داخــل مشــکالت بســیاری 
ــتان ها  ــایت ها در شهرس ــران س ــب مدی ــه اغل ــرا ک ــم چ داری
هســتند و در آنجــا فعالیــت می کننــد و پیــدا کــردن آنهــا 
ــا در  ــرژی الزم را گذاشــته ت ــا ان ســخت اســت، امــا پلیــس فت
ایــن زمینــه همــکاری الزم را بــا مــا داشــته باشــد و ایــن جــای 
تشــکر دارد. بایــد همــه دســت بــه دســت هــم دهیــم تــا منافــع 
ــام  ــا تم ــد. م ــا برس ــن آنه ــه مالکی ــم ب ــروش فیل حاصــل از ف
ــی  ــایت های اینترنت ــن س ــم و از متخصصی ــمان را می کنی تالش
نیــز دعــوت کردیــم تــا ببینیــم چــه کارهایــی می شــود کــرد تــا 
بــا تاخیــر ایــن اتفــاق رقــم بخــورد و یــا ســایت هایی کــه اقــدام 
بــه ایــن کار می کننــد بالفاصلــه بســته شــوند. پلیــس فتــا قــول 
داده تــا در صــورت اطــالع ایــن کار را انجــام دهــد، امــا ازنظــر 
ــا بســته شــدن کانال هــا و یــا صفحــات  تخصصــی و علمــی ب
ــرده  ــدام ک ــرعت اق ــد به س ــا می توانن ــازی آنه ــای مج در فض
ــد ســرعت  ــا بای ــن م ــد، بنابرای ــاز کنن ــد ب و یــک صفحــه جدی
عمــل بیشــتری داشــته باشــیم تــا ضــرر نکنیــم. همچنیــن بایــد 
فرهنگســازی شــود تــا مخاطبــان نیــز غیرقانونــی دانلــود نکنند. 
ــه داشــته باشــیم. در حــال  ــن زمین ــد تبلیغــات وســیع در ای بای
حاضــر بــه دلیــل شــیوع کرونــا کــه همــه چیــز مجــازی شــده 
اســت بایــد انرژی مــان را صــرف ایــن کنیــم تــا مــردم بیشــتر 
ــال  ــد. به هرح ــام ندهن ــی کاری انج ــد و غیرقانون ــت کنن رعای
قاچــاق فیلــم و یــا دانلــود غیرقانونــی آن نیــز یــک نــوع دزدی 
ــحال  ــیار خوش ــت بس ــون کپی رای ــرش قان ــا از پذی ــت. م اس
ــه  ــا نیســت و ب ــه دســت م ــن پیمان نام ــرش ای می شــویم. پذی
ــردد، ضمــن اینکــه  ــس برمی گ ــد مجل ــری مانن جاهــای بزرگت
جریمــه ایــن دســت اقدامــات بســیار ســبک اســت و اگــر مدیــر 
ســایتی را کــه غیرقانونــی ایــن کار را انجــام می دهــد، دســتگیر 
کننــد بــه دلیــل اینکــه جریمــه بســیار پایینــی برایــش در نظــر 
ــت  ــه دس ــن کار ب ــه او از ای ــودی ک ــت و س ــده اس ــه ش گرفت
مــی آورد دوبــاره بــه ســراغ همیــن کار رفتــه و آن را در جایــی 
ــوند  ــنگین ش ــا س ــدا جریمه ه ــد ابت ــد. بای ــال می کن ــر دنب دیگ
ــه ایــن کار نداشــته باشــند و کپی رایــت را  ــی ب ــراد تمایل ــا اف ت

نیــز پیگیــری کننــد.

فریــد: پلیــس فتــا قاچاقچیــان فیلــم را بــه ســرعت 
مي کنــد شناســایي 

ــدگان  ــورای عالی تهیه کنن ــو ش ــر عض ــد دیگ ــرداد فری مه
ــاره کارگــروه قاچــاق فیلــم و  ــان درب ــا دنیــاي جوان در گفتگــو ب
ــه انجــام شــده اســت،  ــن زمین ــون در ای ــی کــه تاکن فعالیت های
توضیــح داد: مدتــی اســت در شــورای عالی تهیه کننــدگان 
ــه شــده و کارگروهــی در  موضــوع قاچــاق فیلم هــا جــدی گرفت
ایــن زمینــه بــه مدیریــت ســردار هداوند جانشــین فرمانــده نیروی 
انتظامــی تشــکیل دادیــم کــه قدم هــای اولیــه در ایــن زمینــه را 
برمی داریــم. قاچــاق فیلم هــای ســینمایی بــه تعــداد تماشــاگران 
ــی کــه  ــد چــرا کــه گروه های ــی صدمــه نمی زن وی او دی هــا خیل
ــب  ــد، اغل ــا را انتخــاب کردن ــردن از وی او دی ه ــا ک ــم تماش فیل
ــد و از  ــم نمی بینن ــاق فیل ــکل قاچ ــه ش ــه ب ــتند ک ــرادی هس اف
ــع  ــد. درواق ــت نمی کن ــا اف ــروش پلتفرم ه ــی ف ــن نظــر منحن ای

از حمایــت ۳ میلیــون نفــری جمعیتــی حــدود 85 میلیــون نفــر 
برخــوردار اســت کــه تصمیــم دارنــد از طریــق فضــای مجــازی 
ــرای آن پــول پرداخــت کننــد. ایــن مســئله  ــم را ببیننــد و ب فیل
ــه معنــای عــدم پیگیــری مــوارد نیســت، پیش بینــی مــا ایــن  ب
ــر می شــود  ــم دو براب ــن رق ــده ای ــه ظــرف ۳ســال آین اســت ک
ــن  ــت اســت و ای ــال مثب ــا کام ــد چشــم انداز م ــه یاب ــر ادام و اگ
ــر توســط  ــد اث ــن و خری ــران آنالی ــه اک فرهنگســازی کمــک ب
ــا  ــز ب ــم نی ــا قاچــاق فیل ــارزه ب ــد، کارگــروه مب ــان می کن مخاطب
جدیــت پیگیــر اســت تــا مســیرهای اشــتباه مســدود شــوند و از 
ســوی دیگــر بــه نحــوی پیــش مــی رود تــا قاچــاق فیلــم بــرای 
ــر در  ــی در شــرایطی اث ــه نباشــد. یعن ــان مقرون به صرف قاچاقچی
ــم  ــای فیل ــه تماش ــه هزین ــرد ک ــرار گی ــده ق ــار مصرف کنن اختی
ــدارد و خــود  ــا قاچــاق ن ــی ب ــاوت چندان ــا تف ــق پلتفرم ه از طری
مصرف کننــده تصمیــم بگیــرد تــا بــه شــکل قانونــی اثــر را ببیند. 
بــا توجــه بــه تعامالتــی کــه بــا پلیس فتــا داشــتیم و هــم در عمل 
و هــم در کالم ایــن را ثابــت کردنــد، فضــای مجــازی و کانال ها و 
صفحــات را می تواننــد کنتــرل کننــد. درواقع بســیاری از صفحاتی 
ــد شناســایی و مســدود شــده اند  ــن قاچــاق بوده ان ــه منشــأ ای ک
ــی اســت  ــن اقدامات ــتگیر شــده اند. ای ــز دس ــف نی ــراد متخل و اف
کــه پلیــس فتــا تاکنــون انجــام داده و مــا نیــز پیگیــر هســتیم 
ــار در  ــان آث ــا صاحب ــن ی ــوی مخاطبی ــکایت از س ــض ش به مح
کمتــر از 24 ســاعت بــا شناســایی متخلفــان مســدود می شــوند و 
تنبیــه قانونــی نیــز بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه می شــود. بــا توجــه 
بــه اینکــه بــرای هــر بار بســته شــدن یــک کانــال مخاطبــان آن 
ریــزش دارنــد و تــا صفحــه بعــدی بخواهــد ســر و شــکلی بگیــرد 
کــه مخاطــب بــه آن اعتمــاد کنــد، پلیــس فتــا آنهــا را شناســایی 
ــن  ــف مســدود می شــوند، در ای ــاره صفحــات متخل کــرده و دوب
شــرایط قطعــا تماشــاگر ترجیــح می دهــد از مســیر درســت آثــار 

را پیگیــری کنــد. کارگــروه بــه شــکل هفتگــی جلســات خــود را 
ــی  ــال شناســایی کانال هــای غیرقانون ــه دنب ــد و ب برگــزار می کن
اســت و اینســتاگرام و یوتیــوب نیــز همــکاری الزم را بــا صاحبــان 
ــار  ــا صاحبــان آث ــد و راه هایــی گذاشــته شــده اســت ت ــار دارن آث
ــد.  ــی بگیرن ــه شــکل غیرقانون ــار را ب ــوی قاچــاق آث ــد جل بتوانن
ضمــن اینکــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه آینــده ســینما بــه نفــع 
ــار  ــای آث ــه تماش ــن ب ــق آنالی ــه از طری ــت ک ــاگرانی اس تماش

می نشــینند.

ــا کار  ــاق فیلم ه ــا قاچ ــارزه ب ــروه مب ــي: کارگ نوروزبیگ
ــت! ــداده اس ــام ن ــي انج مهم

ــدت  ــن م ــه در ای ــده ســینما ک ــواد نوروزبیگــی تهیه کنن ج
2 فیلــم مهمانخانــه مــاه نــو و کشــتارگاه، را بــه شــکل آنالیــن 
ــت:  ــاره گف ــان دراین ب ــاي جوان ــا دنی ــرده در گفتگــو ب ــران ک اک
متاســفانه در زمانــی کــه فیلــم مــا بــه شــکل آنالیــن اکــران شــد 
ــروه نتوانســت  ــد، کارگ ــاق ش ــم قاچ ــه فیل ــم بالفاصل ــد ه و بع
اقــدام موثــری انجــام دهــد و بــا وجــود آنکــه اعتــراض کردیــم 
ــم  ــد کــه اگــر فیل ــا گرفتن ــز از م ــت نی ــرارداد کپی رای ــی ق و حت
قاچــاق شــد بتواننــد جلــوی آن را بگیرنــد، امــا عمــال ایــن اتفــاق 
رخ نــداد و نتوانســتند کاری در ایــن زمینــه انجــام دهنــد. چــرا که 
ــن بیشــتر  ــد و ای ــم را پخــش کردن ــواره ای فیل ــبکه های ماه ش
ــن،  ــم را گرفت ــاق فیل ــوی قاچ ــال جل ــه زد. به هرح ــا ضرب ــه م ب
ــه لحــاظ  ــد ب ــری اســت. چــون بای کار بســیار ســخت و هزینه ب
قانونــی و قضایــی وارد عمــل شــد و اغلــب شــبکه های خارجــی 
نیــز بــا نمایــش یــک قــرارداد جعلــی کار خــود را قانونــی جلــوه 
می دهنــد، بنابرایــن مــا در ایــن زمینــه نمی توانیــم کاری انجــام 
دهیــم. اینکــه اکــران آنالیــن را پذیرفتیــم بــه ایــن دلیــل بــود که 
فکــر کردیــم شــاید زیرســاختی بــرای اکــران آنالیــن و اینترنتــی 
فراهــم شــده اســت، امــا شــکایت ها نیــز نتیجــه ای بــه همــراه 
نداشــت یــا اگــر هــم داشــت بــه مــا اطالعــی ندادنــد. از آنجــا 
کــه مــا عضــو قانــون کپی رایــت جهانــی نیســتیم، بنابرایــن ابتــدا 
بایــد ایــن فرهنگســازی در داخــل انجــام شــود تــا مــردم عــادت 
بــه تماشــای شــرعی و قانونــی فیلم هــا کننــد. در بحــث خارجــی 
هــم کار حقوقــی ســنگینی نیــاز دارد و بایــد بــا وکالی حقوقــی 
قــراردادی شــکل بگیــرد تــا فیلــم تحــت مالکیــت یــک شــرکت 
خارجــی قــرار گیــرد و در صــورت قاچــاق بتــوان از طریــق ایــن 
شــرکت های خارجــی اقدامــات الزم را انجــام داد، امــا ایــن اتفــاق 
بــا شــرکت های ایرانــی میســر نیســت چــون همانطــور کــه گفتم 
جــزو کشــورهای تابــع حفــظ قانــون کپی رایــت نیســتیم. ایــن کار 
بــه دوندگــی بســیار نیــاز دارد بــه ایــن دلیــل کــه سرمنشــأ قاچاق 
بســیار متعــدد اســت و تنهــا در گفتمــان ایــن اتفاق رخ داده اســت. 
ــه ایــن دلیــل  در حــال حاضــر اکــران از ســر ناچــاری اســت، ب
ــه نمایــش درآیــد و  کــه ســینمایی نداریــم کــه فیلمــی در آن ب
شــرایط نیــز به گونــه ای نیســت کــه بتــوان بــه آن امیــد داشــت. 
اگــر اکــران آنالیــن اکــران موفقــی می بــود قطعــا االن برایــش 
صــف کشــیده بودنــد و دعــوا بــر ســر اکــران بــود کــه ایــن اتفاق 
رخ نــداده اســت. اکــران آنالیــن می توانــد ادامــه داشــته باشــد، 

به شــرط آنکــه شــرایط اکــران مناســب برایــش فراهــم باشــد.

نداریــم  کپي رایــت  قانــون  چــون  دوســت:  میهــن 
کنیــم دفــاع  آثارمــان  از  نمي توانیــم 

اســماعیل میهن دوســت دیگــر فیلمســازی اســت کــه خــود 
ــای  ــم تروم ــت. فیل ــوده اس ــت به گریبان ب ــل دس ــن معض ــا ای ب
ســرخ، او در ســایت یوتیــوب بــه شــکل غیرقانونــی پخــش شــد و 
او بــرای جلوگیــری از ایــن اقــدام راهکارهــای مختلفــی را پشــت 
ــد:  ــه می گوی ــن زمین ــز در ای ــت نی ــت. میهن دوس ــر گذاش س
بــرای معضــل اکــران آنالیــن فقــط بحــث تولیــد و توزیــع داخــل 
کشــور نیســت و مســئله دیگــری مطــرح می شــود کــه اصــوال 
آینــده صنعــت ســینما در گــرو ایــن مســئله اســت کــه بایــد آن 
را حکومــت حــل و فصــل کنــد کــه آن نیــز قانــون کپی رایــت 
اســت. وقتــی در فضــای اینترنــت اثــری توزیــع می شــود در وهله 

نخســت ترســی کــه بــر فیلمســاز و تهیه کننده مســتولی می شــود 
تــرس قاچــاق و انتشــار غیرقانونــی اســت. چــون وقتــی نســخه 
اینترنتــی قاچــاق می شــود، دیگــر کســی بــرای دیــدن آن پــول 
پرداخــت نمی کنــد. البتــه موضــوع دیگــری هــم مطــرح اســت 
ولــی خیلــی تعیین کننــده نیســت منظــورم ایــن نکتــه اســت کــه 
قبــال یــک نفــر پــول بلیــت یــک نفــر را بــرای تماشــای ســالن 
مــی داد، امــا االن ممکــن اســت یــک نفــر بلیــت بخــرد در حالــی 
کــه ممکــن اســت مثــال 4 نفــر اعضــای خانــواده فیلــم را بیننــد. 
ــان اکــران در ســینما و  ــه  ای می در شــکل ســابق همیشــه فاصل
عرضــه نســخه نمایــش خانگــی وجــود داشــت و وقتــی اکــران 
تهــران و شهرســتان ها تمــام می شــد نســخه دی وی دی بــه بــازار 
عرضــه می شــد و بعــد وی او دی هــا و آنالیــن. درســت اســت کــه 
آن زمــان هــم قاچــاق وجــود داشــت امــا آن قاچــاق یــک رویــه و 
قاعــده نبــود بلکــه اســتثنا بــود. اینطــور نبــود کــه هــر فیلمــی که 
بــه روی پــرده مــی رود نســخه قاچاقش بیــرون بیایــد. در آن زمان 
فیلــم کــه در ســینما اکــران می شــد، هم زمــان بــا اکــران ســینما 
قاچــاق و نمایــش آنالیــن و دانلــود فیلــم رویــه نبــود. اســتثنائاتی 
بــود کــه نســخه  برخــی فیلم هــا لــو می رفــت و قاچــاق می شــد. 
آن زمــان فیلــم وقتــی بــه نســخه خانگــی می رســید و دی وی دی 
ــم  ــا صاحــب فیل ــاق رخ مــی داد. ام ــن اتف ــرون می آمــد ای آن بی
درآمــد اکــران ســینما را داشــت. االن چــون اکــران ســینما حــذف 
شــده نگرانــی ایــن اســت کــه اگــر به تنهایــی بــا اکــران آنالیــن 
نمایــش فیلمــی را شــروع کننــد عمال هم میــزان درآمد ســینما را 
از دســت خواهنــد داد و هــم شــرایط را بــرای انتشــار نســخه های 
غیرقانونــی فراهــم می کننــد. از آنجــا کــه مــا قانــون کپی رایــت 
نداریــم، نمی توانیــم از ایــن جهــت آثارمــان را در اینترنــت 
محافظــت کنیــم چــه در داخــل کشــور و چــه خــارج از کشــور. 
ــرل نیســت و  ــل کنت ــر می شــود دیگــر قاب ــه تکثی نســخه ای ک
همــه آن را دست به دســت می کننــد، بــدون آنکــه پولــی بابتــش 
پرداخــت کننــد. ایــن عارضــه هــم معضــل قانونــی دارد و هــم 
ــرای  ــا ب ــت ت ــان اس ــرف زم ــد ص ــه نیازمن ــازی ک فرهنگ س
مخاطبیــن جــا بیفتــد کــه محصــوالت فرهنگــی را تکثیــر نکننــد 
و حقــش را بپردازنــد. رفــع ایــن معضــل مســتلزم صــرف زمــان 
کــه مســئولین فرهنگــی باید بــرای آن فکــری کنند. جالب اســت 
ایــن موضــوع بــرای مخاطــب خارجــی جــا افتــاده ولــی بــرای مــا 
ایرانی هــا ایــن اتفــاق رخ نــداده اســت. چــه ایرانــی داخــل کشــور 

و چــه ســاکن خــارج از کشــور.

نشــاط: مســئوالن در مقابــل قاچــاق فیلــم کاري نمي توانند 
! بکنند

محمــد نشــاط نیــز دیگــر تهیه کننــده ای اســت کــه در ایــن 
مــدت فیلــم بُهــت، او بــه شــکل آنالیــن اکــران شــد و در همــان 
ســاعات ابتدایــی اکــران نســخه قاچــاق آن نیــز بیرون آمــد. او نیز 
در گفتگــو بــا دنیــاي جوانــان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد و گفت: 
اگــر بخواهنــد می تواننــد جلــوی قاچاق و ســرقت فیلــم را بگیرند، 
امــا مــا مشــکل اصلی مــان ایــن اســت کــه می خواهنــد کار انجام 
دهنــد یــا صرفــا نمایــش اســت. اگــر بخواهنــد می تواننــد چــون 
ابــزار قــدرت را دارنــد و راه آن را نیــز بلــد هســتند. ســرمایه مــا 
بــا ایــن شــرایط کــه ظــرف چنــد ســاعت فیلــم قاچــاق می شــود 
بــه بــاد مــی رود. فیلمــی کــه بــا شــرایط ســخت مــادی ســاخته 
ــی  ــد، وقت ــد ســال پشــت درهــای اکــران می مان می شــود و چن
یــک ســاعت بعــد از اولیــن اکــران قاچــاق می شــود سرنوشــتش 
ــن  ــا اکــران آنالی ــود کــه ب ــا دلمــان خــوش ب ــوم اســت. م معل
مشــکالت اکــران در ســالن های ســینمایی را دیگــر اینجــا نداریم 
کــه متاســفانه اینگونــه نیســت چــرا کــه تفــاوت در بحــث تبلیــغ 
ــاوت اســت و در بحــث  ــال متف ــار کام ــه آث و نگــرش نســبت ب
نمایــش نیــز مشــکالتی از ایــن دســت دارنــد کــه بــرای همــه 
ــی کــه در مــورد نحــوه  ــا زمان فیلم هــا یکســان نبــوده اســت. ت
توزیــع بــه همــه فیلم هــا بــه یــک چشــم نــگاه نشــود و از آنهــا 
ــه یــک شــکل نگهــداری نشــود، مشــکالت بســیاری وجــود  ب
خواهــد داشــت. مــن بالفاصلــه پــس از اینکــه فیلــم قاچــاق شــد، 
اقــدام کــردم امــا گفتنــد کاری از دســتمان برنمی آیــد. بنابرایــن با 
دوســتانی کــه تجربــه ای در ایــن زمینــه دارنــد و درگیر ایــن ماجرا 
بودنــد قــرار شــد نامــه ای بــه وزیــران ارتباطات و ارشــاد بنویســیم 
و انتظــارات و خواســته هایمان را مطــرح کنیــم کــه متاســفانه بــه 
دلیــل شــرایط موجــود فعــال مســکوت مانــده اســت و دلیــل آن را 
ــه مــا گفتنــد کانال هایــی را کــه اقــدام  ــم. حتــی ب هــم نمی دان
بــه انتشــار لینــک دانلــود غیرقانونــی کرده انــد شناســایی کنیــم 
ــن  ــاز هــم ای ــد کــه ب ــوی آنهــا را بگیرن ــا جل ــم ت و اعــالم کنی
ــد  ــم گفتن ــت کردی ــه صحب ــئولین ک ــا مس ــداد. ب ــات رخ ن اتفاق
ــورد  ــا در م ــد، ام ــدود کنن ــد مس ــی را می توانن ــای داخل لینک ه
ــتند،  ــر هس ــا پربیننده ت ــه آنه ــی ک ــی در حال ــای خارج لینک ه
ــای  ــه آق ــا ب ــالم م ــس از اع ــد. پ ــام دهن ــد کاری انج نمی توانن
ــازمان ســینمایی  ــیابی س ــاون نظــارت و ارزش ــژاد مع طباطبایی ن
دراین بــاره اقدامــات الزم انجــام شــد و لینــک صفحــات داخلــی 
ــه همــراه  ــا کانال هــای خارجــی نتیجــه ای ب مســدود شــدند، ام
نداشــته و ایــن مشــکالت هــم از آنجــا نشــات می گیــرد کــه مــا 
عضــو کشــورهای حافــظ قانــون کپی رایــت نیســتیم. متاســفانه 
فیلم هــای اکــران آنالیــن بــه دلیــل قاچــاق آثــار و پخــش آنهــا 

ــواره ای ســوختند. از شــبکه های ماه
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