
»برجام« اقتصاد را قفل کرد
برابر شدن  به ۲۹۴  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  یک 
قیمت مسکن در ۳۰ سال اخیر، گفت: عرضه مسکن در هفت 
سال اخیر متناسب با تقاضای بازار مسکن نبوده است، بر اساس 
مطالعات صورت گرفته ساالنه ححداقل یک میلیون واحد مسکونی باید 
در کشور ساخته شود.ابوالفضل نوروزی، کارشناس اقتصادی، در برنامه 
پایش که با موضوع »بررسی مالیات بر خانه های خالی« پخش شد، 

ادامه داد: بر اساس تعداد پروانه های صادر شده در ۶ سال گذشته، آمار 
ساخت مسکن در هر سال ۳۵۰ هزار واحد گزارش شده، که تقریبا پنج 

میلیون مسکن در این شش سال کمتر از نیاز ساخته شده است.
نوروزی افزود: بازار مسکن جوالنگاه سوداگران است، طبق مطالعات 
انجام شده، از هر ۱۰ مسکن معامله شده، هفت معامله توسط سوداگران 
صورت گرفته است، به عنوان مثال ما در کشور افرادی داریم که در یکسال 

اقتصادی  است.کارشناس  داشته  مسکن  فروش  و  خرید   ۳۰۰ از  بیش 
برنامه پایش گفت: معضل مسکن در سال های قبل از انقالب هم بوده 
است و بعد از انقالب نیز حل نشد، برای کنترل تقاضای سوداگری، باید 
مالیات های تنظیم گری مثل مالیات بر خانه های خالی، مالیاد بر عایدی 
سرمایه، مالیات بر احتکار زمین و مالیات بر زمین های خالی ایجاد گردد.
صفحه ۳

قوه قضائیه درباره احکام خود روشنگری کند
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: قوه قضائیه باید 
درباره احکام صادره خود برای مردم روشنگری کند تا اگر کسی ابهامی 

دارد، رفع شود.
با اشاره به طرح مطالبات مردمی مربوط به احکام  سیدکمال الدین سجادی 
برای  دارد  که  ساختاری  در  کشوری  هر  کرد:  اظهار  مجازی،  فضای  در  قضایی 
قوانین  براساس  که  کرده  مشخص  را  نهادهایی  خود،  قوای  مختلف  بخش های 
موجود در آن کشور کار خود را انجام می دهند و مسائل مربوط به صدور احکام 

قضایی نیز از جمله همین موارد است.
وی افزود: احکامی که قوه قضائیه صادر می کند هم براساس قوانین موجود 
است و کسی براساس نفع شخصی خود حکمی نمی دهد، اما گاهی احکامی که 
صادر می شود مورد سوءاستفاده قرار می گیرند که این موضوع جای توجه و دقت 

بیشتری را از سوی مسئوالن قضایی می طلبد.
صفحه ۲

کمر فقرا زیر بار بی تدبیری دولت شکسته است
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی گفت: کمر فقرا زیر بار 
بی تدبیری دولت بی تدبیر و ناامید شکسته و امیدواریم که هرچه زودتر مشکالت 

برطرف شود.
حسینعلی شهریاری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در نطق میان دستور 
با اشاره به سالگرد برجام، گفت: امسال حدود پنج سال است که از برنامه برجام نافرجام 
می گذرد و این در حالی ست که رئیس جمهور بعد از برجام اعالم کرد مشکالت معیشتی و 

اقتصادی بر طرف خواهد شد.
وی با اشاره به مشکالت اقتصادی کشور، اظهار داشت: متاسفانه امروز شاهد فقر، گرانی، 
تورم لجام گسیخته و مشکالت زیادی در اقشار مستضعف و محروم کشور هستیم.شهریاری 
افزود: آقای رئیس جمهور یک شب گرسنه نخوابیده که ببیند گرسنگی چه معنی دارد. بی 
پول نبوده که فرزند خود را نتواند به خاطر بی پولی به مدرسه بفرستد. فرزندانش بیکار نبوده 
اند که ببیند بیکاری چه بالیی سر خانواده ها آورده است.وی گفت: خانواده هایی هستند که 

چهار تا پنج نفر بیکار تحصیل کرده دارند اما متاسفانه هیچ شغلی برای آنها وجود ندارد.
صفحه ۲

هیچشرکتخارجیباماقراردادامضانمیکند؛

وزیرنفت:۹قراردادنفتی
باشرکتهایایرانیامضامیشود

گردش مالی چند هزار میلیاردی کودکان کار و خیابان
سازمان  اجتماعی  اورژانس  رئیس 
چند  گردش  به  اشاره  با  کشور  بهزیستی 
هزار میلیاردی حوزه کودکان کار و خیابان 
گفت: معتقدم هر یک ریال کمک به بچه های خیابان  

ثبات و حضور آنها در خیابان را بیشتر می کند.
در  مالی  گردش  اینکه  بیان  با  علیگو  محمود 
فقط  میلیارد  هزار  از  بیش  خیابانی  کودکان  حوزه 
پول  که  حوزه ای  هر  گفت:  است،  تهران  شهر  در 
تشکیل  را  اقتصادی  چرخه  یک   دارد،  آن جریان  در 
می دهد. این چرخه کسی که پول در می آورد، کسی 
که از آنها مراقبت می کند، به آنها چه خانواده داشته 
را  و...  می دهد  خانه  و  جا  باشند  نداشته  یا  باشند 

شامل می شود.
صفحه ۲

معاونتوسعهمدیریتومنابعراهداریاستانمرکزیخبرداد؛

جمعآوریتابلوهاوبیلبوردهایفاقدمجوزوغیرمجاز
ازحاشیهمحورها
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“پرسپولیسبیرحم«؛
صفحه 6 تعبیرAFCازصدرنشینایران
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
یزداني: موسیقي 
در دوران کرونا 

بیشترین آسیب را 
دیده است

6ورزش
می خواهم کارهای 
بزرگی در تیم ملی 

ایران انجام دهم

هنگ 7فر

خوانندگان  شاخص ترين  و  پركارترين  از  يكي  يزداني  رضا 
سال هاي اخير موسيقي كشور بوده كه نه تنها در توليد قطعات 
مختلف و آلبوم بلكه در اجراي كنسرت و همينطور تيتراژ براي 
كارهاي مختلف تلويزيوني و سينمايي سرآمد بوده و در عين 
حال به بازيگري هم مي پردازد و اتفاقا نقش هاي متفاوتي هم 

در سال هاي اخير نصيب او شده است. 

سرمربی تيم ملی ايران گفت: می خواهم كارهای بزرگی را 
در اينجا انجام دهم و به هواداران قول بدهم كه وضعيت 
با گذشته متفاوت خواهد بود. سايت رسمی كنفدراسيون 
فوتبال آسيا در مطلبی نوشت: »دراگان اسكوچيچ« سرمربی 
تيم ملی پس از بازگشت به ايران فعاليت هايش را متوقف 

نكرده است.

جوايز  متصدی  نبايد  دولت  گفت:  يک نويسنده 
ادبی باشد بلكه بايد از آن ها حمايت كند چون 
درصورت تصدی گری در اين زمينه، خود فرهنگ 

عقب نشينی می كند.

دولت به جای 
تصدی حمایت گر 

جوایز ادبی باشد

۲۹۴ برابر شدن قیمت مسکن در ۲۷ سال اخیر
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آگهي  
تجديد مزايده 

اين شهرداري درنظر دارد نسبت به فروش تعداد سه)3( قطعه زمين باكاربري مسكوني درمنطقه حد فاصل  طالب آباد 
وشهرك فاطميه مهدي شهر با عنايت به موافقت نامه شماره 4582/1 مورخ 98/11/21 شوراي اسالمي  شهر مهدي شهر  
اقدام نمايد ازمتقاضيان درخواست مي شود ازتاريخ درج آگهي به مدت هفت روز جهت اخذ اسناد مزايده به واحد دبيرخانه 

شهرداري مهدي شهر مراجعه فرمايند وپس از موعد مقرر به درخواست متقاضيان ترتيب اثرداده نخواهد شد.
)هزينه آگهي به عهده برنده مي باشد0(

سید محمد جعفر حسینی -شهردار مهدي شهر

جناب آقای محمدمهدی خیرجو 
رئیس محترم مرکزارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی

انتصاب شايسته حضرتعالی راكه ازسوابق وتجارب طوالنی ارزنده ودرخشان درعرصه 
های مختلف اجرايی ومديريتی برخوردارهستيد راصميمانه به حضرت عالی تبريک عرض 

ميكنم. 
بی شک دعای خيرمردم شريف استان پشتوانه مناسبی خواهد بود تادرسايه الطاف امام 

هشتم )ع( شاهد پيشرفت وتوسعه خدمات آن آستان مقدس باشيم
سمیه باقرزاده

سرپرست روزنامه ی دنیای جوانان درخراسان رضوی

سرمقاله
کرونا،بورس،ارزو...دیگرهیچ

سیدحمیدحسینی
خبرهایی منتشر شده که تا هندی ها متوجه 
شدند که ایرانی ها ممکن است بخواهند این پروژه 
را به چین واگذار کنند، دست به کار شدند و به 
ایرانی ها اعالم کردند که تصمیم دارند هیاتی برای 
گفتگو با ایرانی ها و رخصت گرفتن مجدد اعزام 
کنند و بودجه پروژه را حاضر هستند نقدا به ایران 
منتقل کنند. از طرف دیگر، کره ای ها هم برای بازپرداخت منابع ایران در 
کره چراغ سبز نشان دادند و ادعا شده که بعضی از کشورهای اروپایی نیز 

برای آزادسازی بخشی از منابع ایران از آمریکا مجوز گرفته اند.
* مهم ترین دالیل افزایش نرخ دالر چیست؟

اگر در سفر هفته آینده نخست وزیر عراق به تهران در رابطه با شیوه 
آزادسازی حدود ۵ میلیارد دالر از منابع ایران در عراق به توافق برسیم و 
اجرایی کنیم، قادر خواهیم بود تالطم در بازار ارز را که فعال سوژه روز کشور 
البته من در  از نگرانی نجات دهیم،  را  شده است، برطرف کنیم و جامعه 
روزنوشت هفته گذشته پیش بینی کردم که با دخالت بانک مرکزی در بازار، 
شاهد کاهش قیمت ارز در این هفته خواهیم بود، ولی فعال ارز از ۴ طرف تحت 
فشار است، اوال تعدادی از صادرکنندگان در حال خرید ارز حواله و اسکناس 
جهت واریز پیمان ارزی هستند و این وضعیت تا پایان این ماه ادامه دارد. 
ثانیا با بازگشایی بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس و آزاد شدن تردد لنج ها، 
قاچاق رونق گرفته است و اقالمی که ورودشان ممنوع یا محدود شده )دارو، 
آمپول های کرونا، موبایل، لوازم آرایشی، پارچه، مواد دندانپزشکی و...( در حال 
ورود به کشور است. ثالثا مجددا موج مهاجرت از کشور شدت گرفته و بنابراین 
عده ای در حال تبدیل دارایی خود به ارز هستند و متاسفانه به زودی شاهد 
 خروج عده زیادی از متخصصان، تجار و ورزشکاران از کشور خواهیم بود.

رابعا افرادی که جرات حضور در بورس را ندارند، در حال تبدیل ریال به 
ارز و طال هستند که این وضعیت تا زمان توقف افزایش قیمت دالر ادامه 

خواهد داشت.
شاخص بورس در حال رسیدن به مرز ۲ میلیون و همچنان بازار سرمایه 
پر رونق است، روز اول هفته شاخص منفی ولی از یکشنبه مجددا مثبت شد و 
به نظر می رسد یکی از دالیل عدم دخالت دولت در بازار ارز، باال نگه داشتن 
تب بورس است. خوشبختانه بانک مرکزی به نمایندگی از دولت تاکنون بیش 
از ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته و از طرف دیگر، دولت در حال 
عرضه سهام خود در بازار سرمایه است و از این طریق توانسته بخش زیادی 
از کسری بودجه خود را بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی تامین 
کند، بنابراین می توان انتظار داشت که با مدیریت فضای روانی تورم را در 

حد ۲۵ درصد کنترل کرد و از بحران اقتصادی جلوگیری کرد.
* هم به کرونا باختیم و هم به اقتصاد

نکته تاسف بار این روزهای کشور شدت گرفتن کرونا است و به قول 
وزیر بهداشت »هم به کرونا باختیم و هم به اقتصاد«، رهایی از کرونا فقط با 
عزم ملی آحاد ملت و رعایت پروتکل های بهداشتی ممکن است که متاسفانه 

فعال این اراده و باور در اکثر مردم وجود ندارد.

سیدشهابالدینچاوشی
عـه  ز منا و  لـه  د مجا
دینـی  و فرهنـگ  نـگاه  در 
مسـلمانان مطلـوب شـمرده 
جـدال  مگـر  شـود،  نمـی 

باشـد. احسـن 
جـدال احسـن شـامل 
شـدن  روشـن  بـرای  گفتگوهـا  از  وسـیعی  طیـف 
حقیقـت مطلـب مورد مناقشـه اسـت. شـاید یکی از 
نادرترین سپاسـگزاری انسـانها به پیشـگاه پروردگار، 
رضایـت آنـان از پـر عقلـی شـان اسـت و آدمیان به 
از کـم عقلـی  نسـبت سـایر کمبودهایشـان کمتـر 
نالیده انـد. اینکـه هر کسـی خود را عقـل کل بپندارد 
و بقیـه را تخطئـه و تخریـب کنـد ایـن امر خود سـر 

منشـاء بسـیاری از انحرافـات جدی اسـت.
جـز وحـی و کالم الهی که آن هـم در فهمش، 
تـوان فکری و ظرفیت انسـان ها تعیین کننده اسـت، 
کالم مطلقـی وجـود نـدارد. امـور یک جامعـه متکثر 
صرفـًا بـر اسـاس چهارچوبهـای منطقـی و عقالیـی 
مـی توانـد سـامان پیـدا کنـد. اینکه تا کسـی نظری 
را اظهـار مـی کنـد، مخالفین فکـری او هجمه کنند 
تـا هزینـه اظهارنظر وی را باال برنـد، موجب به انزوا 
کشـیده شـدن جامعه اسـت و در یک جامعه منزوی 
و خفقـان زده عمـاًل افـکار عمومـی ، آشـکارا و بـه 
سـرعت بـه پسـتوها و فضاهای مجازی غیر رسـمی 
سـوق داده می شـود و شـکل گیری این جریانات به 

مصلحـت یک نظـام پویای مردمی نیسـت.

روش گفتگـو و آداب تخاطـب را باید بیاموزیم، 
همـه بایـد یـاد بگیرنـد اولیـن گام عملـی در اصالح 
مناسـبات اجتماعـی، تحمـل نظـرات و دیدگاههـای 
متفـاوت و حتـی مخالـف اسـت. تـا سـخن ها گفتـه 
نشـود چگونـه می تـوان بـه احسـن و بهترین شـیوه 

یافت؟! دسـت 
آیـه صریـح قـرآن کریـم  نیـز موید ایـن نکته 
ـْر ِعَبـاِد الَِّذیـَن َیْسـَتِمُعوَن  اسـت کـه میفرمایـد: َفَبشِّ
الَْقـْوَل َفَیتَّبُِعوَن أَْحَسـَنُه، بشـارت بـده بندگانی را که 
سـخنان و اقوال مختلف را می شـنوند و از نیکوترین 

آنهـا تبعیـت می کنند.
سیاسـت، تیـغ دو لبـه ای اسـت کـه اگـر بـا 
اخـالق درنیامیـزد عـالوه بـر زخمـی کـردن رقیب 
مـی توانـد حتی شـخص اسـتفاده کننـده و صاحب 
قدرتـش را از پـا در آورد. همـه کسـانی کـه حـرف 
حسـابی بـرای گفتـن دارنـد بایـد بتواننـد ایده هـا و 
نظـرات خـود را در فضایـی بـه دور از نگرانی هـا 
همـه  و  کننـد  مطـرح  مغرضانـه  قضاوت هـای  و 
کسـانی کـه حـرف حسـابی در رّد آن نظـرات دارند 
بایـد بتواننـد بـا دالیـل متقـن و مسـتحکم و نـه با 
جـدل و از روی اغـراض شـخصی، در مقابـل آن 
اسـتدالل نماینـد. بسـتن فضـای گفتگـوی سـالم 
و اندیشـیدن هدفمنـد، یکـی از مخاطـرات اساسـی 
بـر سـر راه تحقـق مبانی جمهوری اسـالمی اسـت 
کـه بـر اسـاس وفـاق و عالقـه مشـترک ایرانیـان 

اسـت. گرفته  شـکل 
مناظـرات  در  بی مقـدار  واژه هـای  از  اسـتفاده 

انتخاباتـی و متهـم کـردن یکدیگر، از دیگر نشـانه ای 
فقـدان آموزش آداب گفتگو و شـیوه های اصولی بیان 
عقایـد اسـت. هنـوز آثار و تبعات سـنگین اسـتفاده از 
واژه هـای بـی ارزش در مناظره های انتخاباتی گذشـته 
و تـالش بـه نشـان دادن برتری خـود از طریق متهم 
اذهـان  کـردن یکدیگـر، در شـبکه های مجـازی و 

عمومـی رژه می رود.
ادب  اسـت کـه همـه  نرسـیده  آن  آیـا وقـت 
صرف نظـر  همدیگـر  بـه  و  بیاموزیـم  را  تخاطـب 
صـرف  بـه  سیاسـی مان،  جریان هـای  و  عقایـد  از 
انسـان بـودن احترامی درخـور و شایسـته بگذاریم؟! 
آیـا هنگامـه آن فـرا نرسـیده اسـت کـه در گفتـار و 
رفتارهـای سیاسـی خویـش منش اخالقی و شـرایط 
امـر بـه معروف و نهـی از منکر را وجهـه همت قرار 
دهیـم؟! تـا معضـالت اجتماعـی بـا هنـر گفتگـو و 

خیرخواهـی حـل و فصـل شـود.
آنچـه در متـون دینـی تحـت عنـوان »نصیحه 
ائمـه المسـلمین« با آن مواجه هسـتیم ناظـر بر این 
اسـت کـه همـه زمامـداران و تصمیـم گیـران امـور 
در جامعـه، بایـد در معـرض خیرخواهـی مـردم قرار 
بگیرنـد و از اشـکاالت و انتقادات مطروحه از سـوی 
مـردم بهره مند شـوند تـا منتهای تعامل و همسـویی 
میـان حکومـت و مردم محقق گردد. اما شـیوۀ بیان، 
ادب تخاطـب، زمـان گفتگـو، اینکـه سـخن در خفـا 
گفتـه شـود یـا در عیـان و دهها مالحظـۀ دیگر همه 
و همـه موضوعاتـی هسـتند که آزادی بیـان را مقید 

بـه اثر بخشـی آن خواهند سـاخت.

دیدگاه

منطقراجایگزینمناقشهکنیم

محمدمهاجری
بیغــش  احمــدی   .۱
راک  ا ند  ز شــا ینــده  نما
بــاره  در  دروغ  ادعایــی 
واگــذاری جزایــر ایرانــی 
ــرده.  ــرح ک ــن مط ــه چی ب
از صبــح شــنبه عالــم و آدم 
حرفهایــش را در فضــای رســمی و مجــازی خوانــده 
و شــنیده انــد. ضدانقــالب هــم در تنــور ایــن حــرف 
ناپختــه، نــان خــودش را پختــه. بعــد از انتشــار ایــن 

ــه ســمت احمــدی  ــد ب مصاحبــه ،همــه غــش کردن
بیغــش!.

ــا  ــر ســر زبانه ــه ای ب ــش لطیف ۲. ســال ها پی
ــرد و  ــی گی ــاس م ــو تم ــا رادی ــردی ب ــه: ف ــود ک ب
ــده  ــک خوانن ــه ای از ی ــد تران ــی کن درخواســت م
ــن  ــرد تلف ــال ف ــد. دنب ــش کن ــوت پخ دوران طاغ
کننــده مــی گردنــد و ســرانجام پیدایــش مــی 
کننــد. مــی پرســند چــرا چنیــن حرفــی زدی؟ پاســخ 
مــی دهــد : حــاال مــن گفتــم، شــما چــرا  از رادیــو 

ــد؟! پخــش کردی

۳.  یکــی نیســت ایــن وســط یقــه آقــای 
ــه  ــرد ک ــیما را بگی ــس صداوس ــگری رئی ــی عس عل
مردحســابی! گیــرم آن نماینــده چنــان حرفــی را زد. 
تــوی دم و دســتگاه گل و گشــادتان یــک آدم عاقــل 
ــه  ــودش بپرســد:خب،گیریم ک ــه از خ ــدا نشــد ک پی
ــا  ــرا م ــت، چ ــی گف ــز بی ربط ــازند چی ــده ش نماین

ــم؟ ــد پخــش کنی بای
ــه  ــای این ک ــاال به ج ــه ح ــت ک ــش نیس ۴.وقت
ــار  ــم ، یک ب ــش کنی ــش ، غ ــای بیغ ــمت آق ــه س ب

هــم بــه ســمت رئیــس صداوســیما غــش کنیــم؟

محضاطالع
همه»غش«کردیدسمت»بیغش«پس»علیعسگری«چی؟

نگاهونظر
یکتوصیهدلسوزانهبهشوراینگهبان

جوادآرینمنش*
شورای نگهبان یکی از مهم ترین نهادهای 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  در  حاکمیتی 

محسوب می شود.
شورای  اساسی،  قانون   ۹۳ اصل  برابر 
نگهبان در جایگاهی قرار دارد که در صورت نبود 
این نهاد؛ عمال قانون گذاری غیرممکن، مجلس 
شورای اسالمی و مصوبات آن نیز از اعتبار الزم 
برخوردار نخواهند بود. زیرا تمامی مصوبات مجلس از لحاظ عدم مغایرت با 
موازین اسالمی و قانون اساسی بایستی در این شورا مورد بررسی قرار بگیرد.

همچنین شورای نگهبان ماموریت و مسئولیت مهم نظارت بر انتخابات، 
اعم از انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای 
اسالمی را برعهده دارد و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی هم می باشد.

بنابراین حفظ و حراست از احکام اسالمی و صیانت از قانون اساسی جز 
رسالت های مهم شورای نگهبان بوده و وظیفه ۱۲ عضو منصوب رهبری و 
مجلس شورای اسالمی که نیمی از آن را فقهای عالی مقام تشکیل داده و از 
سوی مقام معظم رهبری منصوب شده اند و  همچنین ۶ نفر حقوق دان که از 
سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس  پیشنهاد شده و باید از سوی پارلمان تایید 
شوند؛ انجام این رسالت ها می باشد.   طبق قانون اساسی وظایفی مانند نظارت بر 
قانون گذاری، نظارت شرعی بر مقررات و قوانین، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر 
انتخابات و حضور در برخی از مراسم و شوراهای مهم کشور مانند حضور شورای 
نگهبان در مراسم تحلیف رئیس جمهور، حضور شورای نگهبان در مجلس، 
بازنگری قانون اساسی یا شورای موقت رهبری در قانون پیش بینی شده است.

آنچه بیش از همه مسئولیت های این شورا در جامعه مطرح است، 
وظیفه این نهاد در نظارت بر انتخابات است و هدف از آن مقابله و پیشگیری 
از تخلفات انتخاباتی و صیانت از آرای مردم می باشد و طبق اصل ۹۹ قانون 
اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و 
حتی در موارد ضروری مانند رفراندوم یا همه پرسی از جمله وظایفی است 
که به شورای نگهبان محول شده است. در این ۴۰ سال گذشته شورای 
نگهبان توانسته است از پس رسالت های مهم خود بر بیاید هرچند که مانند 
همه نهادها انتقادهایی بر عملکرد این شورا وجود داشته است. به طور مثال 
مانند انتقاداتی که از سوی سیاسیون و رسانه ها مطرح شده که می توان 
به عدم انتقادپذیری آن، سخت گیری های بی مورد، حذف افراد واجد 
شرایط به دلیل سلیقه ای و عدم ثبات در تصمیم گیری ها و ... اشاره کرد. 

در مجموع عملکرد شورای نگهبان بسیار حساس و خطیری است 
به طوری که می تواند تصمیمات آن در افزایش و کاهش مشارکت مردم 
باید  نگهبان  شورای  بنابراین  باشد.  تاثیرگذار  انتخابات  های  در صحنه 
در  چهلمین سال تاسیس خود نگاهی به گذشته داشته و با شنیدن نقدها، 

در جهت رفع کاستی ها و تقویت این نهاد مهم گام بردارد.
*عضوحزبموتلفهاسالمی

صفحه ۲
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کمر فقرا زير بار بی تدبیری دولت شکسته است
بار  زیر  فقرا  زاهدان در مجلس شورای اسالمی گفت: کمر  نماینده مردم 
بی تدبیری دولت بی تدبیر و ناامید شکسته و امیدواریم که هرچه زودتر مشکالت 

برطرف شود.
حسینعلی شهریاری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در نطق میان دستور 
با اشاره به سالگرد برجام، گفت: امسال حدود پنج سال است که از برنامه برجام 
نافرجام می گذرد و این در حالی ست که رئیس جمهور بعد از برجام اعالم کرد 

مشکالت معیشتی و اقتصادی بر طرف خواهد شد.
وی با اشاره به مشکالت اقتصادی کشور، اظهار داشت: متاسفانه امروز شاهد 
فقر، گرانی، تورم لجام گسیخته و مشکالت زیادی در اقشار مستضعف و محروم 
کشور هستیم.شهریاری افزود: آقای رئیس جمهور یک شب گرسنه نخوابیده که 
ببیند گرسنگی چه معنی دارد. بی پول نبوده که فرزند خود را نتواند به خاطر بی 
پولی به مدرسه بفرستد. فرزندانش بیکار نبوده اند که ببیند بیکاری چه بالیی سر 
بیکار  نفر  پنج  تا  آورده است.وی گفت: خانواده هایی هستند که چهار  خانواده ها 

تحصیل کرده دارند اما متاسفانه هیچ شغلی برای آنها وجود ندارد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس خطاب به دولت، افزود: چرا چشم و گوشتان 
را بستید و توجه نمی کنید؟ چرا به فکر معلمان حق التدریسی، بازنشستگان، همسان 
سازی حقوق، کادر بهداشتی و درمانی نیستید؟ کی می خواهید به خود بیایید؟ آیا 

اینها آگاهانه است یا مغرضانه و یا برنامه ای دارید؟
دولتمردان  افسار گسیخته، تصریح کرد:  به گرانی های  اشاره  با  شهریاری 
چه زمانی می خواهند به فکر باشند و بیایند مشکالت را حل کنند؟ متاسفانه این 
روزها گرانی غوغا می کند،  منابع ارزی و طالی کشور که دولتمردان آنها را به 

تاراج دادند باعث شده تا امروز قیمت دالر به فلک بکشد.
وی با طرح این پرسش »چه کسی می تواند تخم مرغ ۱۵۰۰ تومانی بخرد؟«، 
افزود: فقرایی در استان زاهدان و سایر اقصی نقاط کشور هستند شاید نتوانند ۶ 

ماه یکبار گوشت بخورند و مواد پروتئینی مصرف کنند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس افزود: اجاره بها را به جایی رساندند که دیگر 
به متلک می گویند پشت بام یک واحد ۸ متری را باید ۷۰۰ هزار تومان اجاره کنید.

شهریاری با بیان اینکه کمر فقرا زیر بار بی تدبیری دولت بی تدبیر و نا امید 
شکسته است، اظهار داشت: امیدواریم که هرچه زودتر مشکالت بر طرف شود.

»برجام« اقتصاد را قفل کرد
نماینده مردم خمین در مجلس گفت: در شرایط فعلی بهتر است که دولتمردان 
از دفاع متعصبانه از برجام دست بردارند و از اتاق های بسته خود بیرون بیایند و 

با مردم ارتباط برقرار کنند.
علیرضا نظری با اشاره به اینکه »برجام« نتیجه ای به همراه نداشت، گفت: 
۵ سال از تولد ناقص برجام می گذرد و هنوز خالقان و صحنه گردانان آن از برجام 

به عنوان فتح الفتوح و معجزه قرن یاد می کنند.
اسالمی  هسته ای جمهوری  برجام هم صنعت  با  بود  قرار  کرد:  بیان  وی 
حفظ شود و هم تحریم ها برطرف و اقتصاد کشور شکوفا شود و همچنین طبق 
وعده دولتمردان قرار بود که قیمت دالر از ۳,۶۰۰ تومان به هزار تومان تبدیل 
شود و چنان رونقی در کشور ایجاد شود که دیگر کسی به یارانه نیاز نداشته باشد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: دولت در برجام 
برای جلب رضایت کدخدا تالش و کشور را به موافقان و مخالفان برجام تقسیم 
کرد و جوانان مؤمن و انقالبی را به افراطی گری و تندروی متهم کرد و ملت را 
از هیمنه دشمن ترساند که اگر دشمن اراده کند، با یک بمب می تواند تمام توان 

دفاعی ما را نابود کند.
نظری با اشاره به اینکه دولت با تکرار این صحبت ها تالش کرد تا ملت 
را وادار به پذیرش وی با بیان اینکه نتیجه برجام در عرصه اقتصادی هم قفل 
شدن اقتصاد کشور، تورم افسارگسیخته، رکود و تعطیلی بسیاری از مراکز تولیدی 
تجاری  مسیرهای  تمام  شدن  بسته  فزاینده،  بیکاری  اظهارداشت:  بود،  کشور 
کشور، شناخته شدن تمام شرکای تجاری ایران اعم از افراد، شرکت ها و کشورها 
و اعمال تحریم های شدید علیه آنان از سوی دشمنان، تسلط جاسوسان غربی بر 
صنایع نفتی، بانکی و اقتصادی کشور و معطل گذاشتن تمام ظرفیت های داخلی 

و منطقه ای کشور از دیگر نتایج انعقاد قرارداد برجام بود.

تحريم، سیاستی غیرانسانی، ظالمانه و پوسیده  است
رئیس دفتر رئیس جمهوری تاکید کرد: سیاست تحریم، سیاست غیرانسانی، 

ظالمانه و پوسیده ای است که باید کنار گذاشته شود.
محمود واعظی در توییتر نوشت:  اعتراض مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
به استفاده آمریکا از تحریم های اقتصادی، نشان می دهد، حتی متحدان آمریکا هم 
از اعتیاد این کشور به تحریم، به ستوه آمده اند. سیاست تحریم، سیاست غیرانسانی، 

ظالمانه و پوسیده ای است که باید کنار گذاشته شود، این فقط نظر ایران نیست.

گام دوم انقالب بايد با جهش انقالبی همراه شود
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: سرمایه های علمی و مدیریتی جوان و 
ظرفیت های بی بدیل بخش خصوصی تضمین کننده شکوفایی اقتصادی و توسعه 

پایدار است.
و  جوان  مدیریتی  و  علمی  سرمایه های  توییترنوشت:  در  شمخانی  علی 
ظرفیت های بی بدیل بخش خصوصی تضمین کننده شکوفایی اقتصادی و توسعه 
طبق  »خصوصی سازی  و  بازنشستگان«  بکارگیری  »منع  قانون  دو  است.  پایدار 
اصل۴۴« نتوانست این مهم را محقق کند. گام دوم انقالب باید با جهش انقالبی 

همراه شود.

وزير خارجه امروز  به مسکو می رود
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از سفر روز سه شنبه ظریف به مسکو و 

دیدارش با وزیر خارجه روسیه خبر داد.
سرگئی  که  گفت  روسیه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  زاخارووا  ماریا 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 

سه شنبه در مسکو دیدار و رایزنی خواهند کرد.

قوه قضائیه درباره احکام خود روشنگری کند
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: قوه قضائیه باید درباره احکام 

صادره خود برای مردم روشنگری کند تا اگر کسی ابهامی دارد، رفع شود.
به احکام  اشاره به طرح مطالبات مردمی مربوط  با  سیدکمال الدین سجادی 
برای  دارد  که  ساختاری  در  کشوری  هر  کرد:  اظهار  مجازی،  فضای  در  قضایی 
بخش های مختلف قوای خود، نهادهایی را مشخص کرده که براساس قوانین موجود 
در آن کشور کار خود را انجام می دهند و مسائل مربوط به صدور احکام قضایی نیز 

از جمله همین موارد است.
وی افزود: احکامی که قوه قضائیه صادر می کند هم براساس قوانین موجود 
است و کسی براساس نفع شخصی خود حکمی نمی دهد، اما گاهی احکامی که صادر 
می شود مورد سوءاستفاده قرار می گیرند که این موضوع جای توجه و دقت بیشتری 

را از سوی مسئوالن قضایی می طلبد.
سلبریتی ها  اینکه  بیان  با  رهبری  و  امام  خط  پیروان  جبهه  سخنگوی 
گاهی در مسائلی دخالت می کنند که ربطی به آنان ندارد، اظهار کرد: این افراد 
فرهنگی  فعالیت های  یا  هستند  هنرپیشه  یا  که  کسانی اند  سلبریتی ها  یا  مشهور 
انجام می دهند و حاال به خاطر توجهی که از سوی مردم به آنان انجام می شود، 
که  می کنند  منتشر  چیزهایی  و  می کنند  دخالت  مسائل  برخی  در  و  می آیند 

ربطی به آنان ندارد.
سجادی تصریح کرد: معمواًل احکامی که از سوی قوه قضائیه صادر می شود 
امکان تجدیدنظر و فرجام خواهی دارد و روند قانونی خود را طی می کند، پس اگر 
اعتراضی وجود دارد، خود وکال و کارشناسان می توانند آنها را جمع آوری کنند و به 
قوه قضائیه ارائه دهند؛ پس ممکن است هنرمندانی که بیشترین هنرشان رمان خواندن 

یا فیلم دیدن است، واقعًا درباره احکام قضایی بی سواد باشند.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید درباره احکام صادره خود برای مردم 
روشنگری کند و علل آن را توضیح دهد، گفت: سخنگویان نهادها و قوای مختلف 
مانند سخنگوی قوه قضائیه باید بیایند و درباره احکامی که صادر شده است برای 

مردم روشنگری کنند تا اگر کسی ابهامی دارد، برطرف شود.

پرونده مدارس خشت و گلی بسته شد 
توسعه،  زمان  سا رئیس 
نوسازی و تجهیز مدارس کشوربا 
پرونده  شدن  بسته  به  اشاره 
مدارس خشت و گلی در کشور 
از برنامه ریزی برای حذف مدارس سنگی 
که عمدتا در مناطق عشایری ساخته شده 

اند خبر داد.
مهراله رخشانی مهر در مراسم انعقاد 
منظور  به  که  ایالم  استاندار  با  تفاهم نامه 
تامین فضاهای آموزشی این استان برگزار 
با اشاره به معماری و فضای فیزیکی  شد 
اثرگذار است  آموزش  مدارس که در روند 
و  موثر  زیرنظام  شش  ز  ا یکی  گفت: 
و  فضا  زیرنظام  بنیادین،  سندتحول  اصلی 
تجهیزات است که متولی اصلی آن سازمان 

نوسازی مدارس است.
آموزشی  فضای  سرانه  افزود:  وی 
که  است  مربع  متر   ۸.۴ ایالم  استان  در 
از  بعد  و  است  باالتر  کشوری  استاندارد  از 
آموزشی  باالترین سرانه فضای  یزد  استان 
را در کشور دارد. اعتبارات استان ایالم در 
سال ۹۶، ۱۰ میلیارد تومان بود که در سال 
۹۸ به ۴۰ میلیارد تومان رسیده و رشد ۲۶۵ 
درصدی اعتبارات در سال گذشته نسبت به 

سال ۹۶ را شاهد بوده است.
و  نوسازی  توسعه،  سازمان  رئیس 
تجهیز مدارس کشور درباره استانداردسازی 
این  شروع  گفت:  گرمایشی  سیستمهای 
برنامه از استان ایالم بود و پس از بازدیدی 

داشتیم  استان  این  مناطق  از  یکی  از  که 
که  نفتیهایی  بخاری  همه  گرفتیم  تصمیم 
علمک گاز تا مدرسه رفته است را با بخاری 
محقق  امر  این  که  کنیم  تعویض  گازسوز 
شد. بخاریهای نفتی باقی مانده آنها هستند 
که زیرساخت الزم برای تعویضشان در آن 
منطقه وجود ندارد. حدود ۱۹۷ مدرسه دارای 
بخاری نفتی در استان ایالم باقی مانده است.

رخشانی مهر با بیان اینکه طرح آجر به 
آجر کلید خورده تا هرکس با مبالغ کوچک 
حتی هزار تومان در ساخت مدرسه مشارکت 
کند گفت: دنبال توسعه مدرسه سازی نیستیم 
بلکه به دنبال توسعه فرهنگ مدرسه سازی 

و امر خیر هستیم.
و  نوسازی  توسعه،  سازمان  رئیس 
تجهیز مدارس کشور ادامه داد: استانداران و 
ائمه جمعه درگیر شدهاند و میخواهیم جامعه 

دانش آموزی را هم درگیر این طرح کنیم که 
اجازه ندهیم چراغ  امیدواریم جان بگیرد و 

مدرسه سازی خاموش شود.
یابی  مکان  نظام  استقرار  به  وی 
مدارس مبتنی بر تحوالت جمعیتی اشاره 
به علت  از مدارس  تعدادی  افزود:  و  کرد 
کاهش جمعیت، خالی از دانش آموز و رها 
شدهایم  ناچار  زمانهایی  در  هستند.  شده 
دانش  از  خالی  اکنون  اما  بسازیم  مدرسه 
استفاده  آنها  از  باید  که  است  شده  آموز 
را  امکان  این  سامانه  این  کنیم.  بهینه 
نه  ساما اساس  بر  باید   . میدهد  ما  به 
سازی  مدرسه  نظام  ساماندهی  برای  که 
طراحی شده اطالعات دستگاههای دیگر 
مانند مسیل  را دریافت کنیم و اطالعاتی 
 ... و  برق فشار قوی  رودخانهها، دکلهای 

را وارد آن کنیم.

این  سامانه  داد:  ادامه  مهر  رخشانی 
مدارس ساماندهی  کلیه  که  دارد  را  امکان 
شوند. ممکن است در یک نقطهای با تغییر 
سازی  مدرسه  در  استان  مشکل  کاربری 
نیازی به ساخت مدرسه جدید  حل شود و 
نباشد. مثال یک مدرسه ابتدایی به دبیرستان 
پسرانه  به  دخترانه،  مدرسه  یا  شود،  تبدیل 
تغییرکاربری دهد، یا چند مدرسه با همدیگر 

ادغام شوند.
و  نوسازی  توسعه،  سازمان  رئیس 
تجهیز مدارس کشور درباره مدارس سنگی 
نیز گفت: مدارس سنگی از مدارس خشت و 
گلی متفاوت هستند و جنسشان سنگ است 
و عمدتا در مناطق عشایری ساخته شدهاند 
برای  است.  کننده  نگران  وضعیتشان  که 
جایگزینی این مدارس برنامه ریزی کردیم.

مدارس سنگی عمدتا  داد:  ادامه  وی 
و  کهگیلویه  ایالم،  چون  استانهایی  در 
بویراحمد و لرستان هستند. همانطور که با 
توجه به اقلیم مدارس خشت و گلی بیشتر در 
سیستان و بلوچستان و یزد و کرمان بودند. 
 ۱۰۰۶ که  گلی  و  خشت  مدارس  پرونده 
مورد بود، بسته شد و اکنون برنامه ریزی بر 
اساس جمعیت دانش آموزی که کوچ رو اند 
یا عشایر ثابت برای برچیده شدن مدارس 
سنگی در حال انجام است. مدارس سنگی 
کمتر از ۲۰ دانش آموز دارند. معتقدیم یک 
دانش  حق  کمترین  مناسب  درس  کالس 

آموز است.

ث
واد
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زیرنظر:علیهوشمند

بازگرداندن دانشجويان به دانشگاه مهم ترين دغدغه آموزش عالی
معاون فرهنگی وزیر علوم گفت: یکی از مهم ترین دغدغه های آموزش عالی 
در شرایط پیچیده کنونی بازگرداندن دانشجویان به فضای دانشگاهی است چرا که 

نبود دانشجویان در محیط دانشگاه تأثیر منفی می گذارد.

۱۰۰ میلیارد تومان به ارتقاء خوابگاه ها اختصاص داده شد
دبیر ستاد خیرین وزارت علوم گفت:۱۰۰ میلیارد تومان با مشارکت صندوق رفاه 
دانشجویان، خیرین و دانشگاه ها به ارتقاء خوابگاه های ۴ و ۵ اختصاص می یابد.

حسین عسکریان ابیانه از مشارکت خیرین آموزش عالی جهت بازسازی و 
ارتقای خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های  کشور خبر داد.

وی ادامه داد: در طرح مشترک صندوق رفاه دانشجویان و ستاد خیرین وزارت 
علوم قرار بر این شد که اعتبار صد میلیارد تومانی به دانشگاه هایی تعلق گیرد که 
۳۰ درصد آن را خیرین و ۳۰ درصد توسط دانشگاه هایی که در طرح شرکت کردند 
تقبل شود و ۴۰ درصد توسط صندوق رفاه دانشجویان و در مجموع ۱۰۰ میلیارد 

تومان صرف ارتقای خوابگاه های درجه ۴ و ۵ شود.

مهلت تخلیه خوابگاه ها تا پايان مرداد
رئیس اداره خوابگاه های دانشگاه عالمه گفت: دانشجویان تا پایان مرداد ماه 

فرصت دارند خوابگاه ها را تخلیه و وسایل خود را جمع آوری کنند.
مهدی وجدانی همت گفت: ما جزو آخرین دانشگاه هایی هستیم که تخلیه 
خوابگاه ها را در تهران اعالم کرده ایم. دانشگاه تاکنون دنبال این بود که اگر وضعیت 
در تهران کمی مناسب شود، امکان استفاده از خوابگاه را در تابستان به دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی بدهد و آنها برای انجام کارهای پایان نامه خود از فضای خوابگاه 
استفاده کنند، به همین دلیل ضرب العجلی برای تخلیه خوابگاه ها نگذاشتیم. برخالف 
بسیاری از دانشگاه ها، فقط اطالعیه های غیر رسمی منتشر می شد و هر دانشجویی 

که مراجعه کرد می توانست وسایل خود را از خوابگاه تحویل بگیرد.
وی ادامه داد: اطالعیه ای مبنی بر تخلیه خوابگاه ها صادر کردیم، اما ضرب 
العجل آن تا پایان هفته نیست، چرا که طی هفته های آینده و در روزهای یکشنبه 
و سه شنبه نیز مسئوالن خوابگاه حضور دارند. دانشجویان می توانند تا پایان مرداد 
در روزهای اعالم شده به خوابگاه مراجعه و اقدام به جمع آوری وسایل و تخلیه 

خوابگاه کنند.
وجدانی همت با اعالم اینکه تاکنون حدود ۳۰ درصد از دانشجویان خوابگاه 
را تخلیه کرده اند، افزود: طبق اطالعیه ها، از ۱۵ شهریور سال تحصیلی جدید شروع 
می شود. بنابراین ناچاریم تا یکم شهریور خوابگاه های خود را تخلیه کنیم تا در 
فرصت دو هفته ای بتوانیم آنها را از لحاظ بهداشتی آماده کنیم، تعمیرات الزم را 
انجام دهیم و البته به دلیل همه گیری بیماری کرونا خوابگاه ها را عضدعفونی کنیم 

تا آماده پذیرش دانشجویان در سال تحصیلی جدید باشند.

کنکور سراسری و آزمون دستیاری پزشکی سر موعد
 برگزار می شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: برخی از آزمون ها در کشور ما کلیدی 
هستند و آزمون دستیاری پزشکی و کنکور سراسری سر موعد مقرر برگزار می شود.

دکتر علی اکبر حقدوست گفت: هدف اصلی این است که ما فشار را بر روی 
این بین سالمت  باشند. در  نداشته  به حداقل برسانیم و داوطلبان استرس  مردم 
دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها و خانواده های آنها در اولویت 
اول قرار دارد.وی افزود: ضمن رعایت این اصول عالقه مند هستیم آموزش با کیفیت 
ارائه شود. برخی از امتحانات، امتحانات کلیدی هستند و قابل تغییر نیستند. نمونه های 
آن کنکور در ایران و برخی آزمون های علوم پزشکی هستند. این امتحانات بسیار 
حساس بوده و به صورت ملی است و امیدواریم با رعایت پروتکل های بهداشتی 

طبق زمان بندی انجام شود.
هفته های  در  می بینید  نیست  ایران  مختص  موضوع  این  افزود:  حقدوست 
از جمله  امتحانات اصلی و  افغانستان  گذشته در کشورهایی مانند چین، ترکیه و 

کنکورهای سراسری برگزار شدند.

برخورد اتوبوس و پرايد ۶کشته بر جای گذاشت
رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی گیالن گفت: بر  اثر برخورد اتوبوس و 

پراید در جاده سراوان - فومن متاسفانه شش تن جان باختند.
پیمان اسدی اظهار داشت: ساعت ۹ و ۳۶ دقیقه صبح روز دوشنبه حادثه برخورد 
اتوبوس و پراید به اورژانس گیالن اطالع داده شد، سریعا تیم های اورژانس ۱۱۵ گیالن 

به محل اعزام شدند.
بر اساس گزارش واصله از مرکز فرماندهی عملیات اورژانس گیالن، خودرو پراید 
شش سرنشین داشت که متاسفانه بر اثر شدت جراحات وارده هر شش نفر در دم جان 

خود را از دست دادند.

آتش سوزی در مجتمع تجاری نیاوران
رئیس مرکز اورژانس تهران از وقوع آتش سوزی در یک مجتمع تجاری در محله 
نیاوران خبر داد و افزود: بر اثر این حادثه شش نفر مصدوم شدند که با تالش نیروهای 

اورژانس در محل درمان شدند.

دستگیری عامل شلیک به ۱۳ میهمان مجلس عروسی
فردی که در مراسم جشن عروسی در خنداب با اسلحه شکاری ۱۳ نفر را مصدوم 

کرده بود، دستگیر شد.
سرهنگ عبدالرضا جودکی با اشاره به مصدوم شدن ۱۳ نفر از میهمانان یک مجلس 
عروسی بر اثر شلیک اسلحه شکاری در خنداب گفت: فرد ضارب دستگیر و با تشکیل 

پرونده تحویل مقامات قضایی شد.

کشف جسد ۲ گردشگر از رودخانه »سزار«
مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان از پیدا شدن و بیرون کشیدن جسد بی جان 

دو گردشگر در رودخانه سزار دورود خبر داد.
صارم رضایی گفت: پنج گردشگر اراکی به همراه یک نفر راهنما روز جمعه به قصد 
کوهپیمایی و بازدید از آبشار بیشه رفته بودند در مسیر پل ۵۰۱ دو نفر از گروه جدا می شوند، 

که طبق شواهد احتمال غرق شدن آنها در رودخانه سزار مشهود شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان اظهار داشت با تالش بی وقفه تیم غواصی 
هالل احمر شعبه دورود و واکنش سریع جمعیت هالل احمر استان میثم دلیخون ۲۵ 
یافت، عملیات  افزایش  نفر دوم  احتمال غرق شدگی  بیرون کشیده شد.  از آب  ساله 
تالش  روز   ۳ از  پس  و  گرفته  سر  از  را  دوم  نفر  کردن  پیدا  برای  نجات  و  جستجو 
متاسفانه جسد نفر دوم به نام علیرضا میرزایی از اهالی شهر اراک به سطح آب آمده 
بود، توسط عوامل امدادی از آب بیرون کشیده و توسط بسکت به ارتفاع باالی سطح 

رودخانه انتقال داده شد.

راز قتل زن ۶۲ساله فاش شد
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از دستگیری ۳ نفر عامالن 

قتل زن۶۲ ساله اراکی در کمتر از سه روز خبر داد.
کامیار چهری گفت: در چند روز قبل با کشف جسد زنی۶۲ ساله در بیابان های 
به  تحقیقات  و  تشکیل  آگاهی  زبده  کارگاهان  از  تیمی  اراک،  شهرستان  اطراف 
از  بعد  تحقیقات مشخص شد  آغاز  با  گرفت.  قرار  پلیس  کار  دستور  در  ویژه  صورت 
سرقت  جنایت،  این  بروز  علت  و  رفته  سرقت  به  مقتوله  همراه  قتل، طالجات  وقوع 

زیور آالت وی بوده است.
این مقام انتظامی ادامه داد:  در مراحل بعدی سرنخ هایی از یک زن در این جنایت 
به دست آمد و با هماهنگی مرجع قضائی وی دستگیر و در بازرسی از خانه اش، تعدادی 
از وسایل همراه فرد مقتول به دست آمد و در پیگیری های پلیس دیگر همدستان متهم 

که زنی دیگر و پسر جوانش بودند شناسایی و دستگیر شدند.
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آیامادربردAMDX570بهصورتمخفیانه
پردازندهرااورکالکمیکند؟

تولیدکننده های مادربرد به دالیل گوناگون ارتباط خوبی با نتایج صادقانه در دنیای 
تا به هر روشی، بهره وری و  از دهه ها پیش تالش می کنند  ندارند. آن ها  بنچمارک 
 FSB قدرت پردازنده را در بنچمارک ها افزایش دهند. به عنوان مثال اورکالک کردن
تا چند درصد، استفاده از تنظیمات Turbo اینتل برای بهره برداری از حداکثر سرعت 
 Tau و PL۲ و تنظیم کردن XMP کالک تمامی پردازنده ها در زمان فعال بودن
اینتل فراتر از پیشنهادها و موارد استاندارد، از راه هایی هستند که توسط سازنده های 

مادربرد برای بهبود نتایج بنچمارک استفاده می شوند.
برخی تولیدکننده ها، روش هایی برای افزایش قدرت و بهره وری پردازنده های 
AMD نیز به کار گرفته اند. روش های مذکور برای افزایش قدرت و نتایج بنچمارک، 
کامال در مقابل پیشنهادها و توصیه های AMD قرار می گیرد و شاید حتی عمر پردازنده 
را نیز بدون اطالع کاربر تحت تأثیر قرار دهد. نسخه آخر نرم افزار HWInfo این 
امکان را دارد که رفتار مذکور را در مادربرد تشخیص داده و حتی به کاربر اطالع دهند.

روش کار تولیدکننده ها برای افزایش عملکرد و قدرت پردازنده در بنچمارک، 
به نام  پیچیده  بسیار  روشی  از   AMD می شود:  تعریف  این گونه  خالصه  به طور 
Adaptive Voltage و Frequency Scaling برای کنترل کردن کارایی و 
مشخصات گرمایی در کل قالب پردازنده  رایزن استفاده می کند. کالیبره و تنظیم کردن 
صحیح مقادیر، تا حدودی به داده هایی ارتباط دارد که ازطریق کنترلر VRM ارسال 
می شوند. اگر مادربرد، مقادیر مناسب را ارسال کند، پردازنده ی رایزن می تواند مقدار 

مناسب دریافت جریان را محاسبه کند.
اگر مادربرد، داده های مناسب را ارسال نکند، چه اتفاقی رخ می دهد؟ به عنوان 
مثال اگر مقادیری که از سمت مادربرد ارسال می شوند، تا ۵۰ درصد پایین تر از حد 
واقعی باشند، چه اتفاقی می افتد؟ پردازنده بر اثر همین داده های غلط، پیکربندی مصرف 
نیروی خود را به اشتباه تنظیم می کند. درنتیجه بررسی های امنیتی که برای فعالیت 

مرسوم و عادی پردازنده تنظیم شده اند، نادیده گرفته می شوند.
AMD در پردازنده های خود قابلیت ها و تنظیمات اورکالک را عرضه و پشتیبانی 
می کند. از میان آن ها می توان به PBO اشاره کرد. البته این سبک از دریافت جریان 
چیزی نیست که کاربر حتی از آن اطالع داشته باشد. شما می توانید پردازنده ی خود را به 
گونه ای تنظیم کنید که از ۱۰۰ درصد تنظیمات پیش فرض و اولیه ی AMD استفاده 
کند. اگر UEFI مادربرد عمدا به گونه ای کالیبره شده باشد که آمپراژ پردازنده را اشتباه 
محاسبه کند، تراشه احتماال امکان پیدا می کند تا جریانی بیش از مقدار توصیه شده 
منطقی، بکشد. با گذشت زمان، این فرایند به پردازنده آسیب می رساند و حتی باعث 

کاهش عمر آن می شود.
و  نرم افزار  به  جدید  قابلیت  کردن  اضافه  دلیل   HWInfo توسعه دهنده های 
شناسایی دور زدن استانداردها ازسوی تولیدکننده های مادبرد را این گونه توضیح می دهند: 
»دو شرکت بزرگ تولیدکننده ی مادربرد، هنوز روی سوءاستفاده از این قابلیت و کسب 
برتری نسبت به رقبا اصرار دارند. درحالی که قویا به آن ها توصیه شده است که چنین 
 AMD اقدامی انجام ندهند«. بررسی ها نشان می دهند که برخی از مادربردهای مناسب
همچون Godlike MSI X۵۷۰ تغییر چندانی در قدرت پردازنده ایجاد نمی کند و 
تنها هفت درصد تفاوت با نتایج استاندارد دارد. برندهای دیگر و تولیدکننده های نه چندان 

مشهور، نتایج را تا ۵۰ درصد تغییر می دهند.
نرم افزار HWInfo عالوه بر شناسایی عملکرد نامناسب مادربرد، اطالعاتی از تأثیر آن 
 ۳۹۰۰X ۹ Ryzen بر کارایی و قدرت پردازنده هم ارائه می کند. به عنوان مثال، پردازنده ی
اگر به صورت مناسب پیکربندی شود، در بنچمارک NT Cinebench R۲۰ با فرکانس 
۴۰۲۷ مگاهرتز و حداکثر دمای ۷۳ درجه فعالیت می  کند که حداکثر توان مصرفی آن را به 
۹۶/۱۴۰ وات می رساند. اگر این پردازنده تا آمپری به اندازه ی ۷۵ درصد از مقدار استاندارد 
پیکربندی شود، به فرکانس میانگین ۵/۴۱۰۳ مگاهرتز می رسد و توان مصرفی به صورت 
میانگین، ۱۲۵ وات خواهد بود )حداکثر توان مصرفی ۱۴۲ وات(. در چنین تنظیماتی، دمای 
پردازنده تا حداکثر ۸۰ درجه ی سانتی گراد افزایش پیدا می کند. وقتی تنظیم آمپراژ به ۵۰ درصد 
از مقدار واقعی برسد، فرکانس پردازنده تا ۱۰۷/۴ گیگاهرتز افزایش پیدا می کند و توان مصرفی 
نیز ۵/۹۱ وات خواهد بود. حداکثر دما نیز در چنین حالتی ۷۹ درجه ی سانتی گراد گزارش شده 
است. درنهایت حداکثر ولتاژ برای مقیاس دهی به قدرت و فرکانس پردازنده، محدود است و 
 CPU ظاهرا با پیکربندی ۷۵ درصدی، به آن حداکثر می رسیم. در تصویر منتشرشده، خط
Power Reporting Deviation را بررسی کنید. این مقدار باید ۱۰۰ درصد باشد 

و هر مقداری خارج از محدوده ی ۹۵ درصد، مشکل ساز خواهد بود.

مت  سال ه  ر ا د ا ئیس  ر
مدارس  و  جوانان  نوجوانان، 
وزارت بهداشت، از لغو معاینات 
عمومی پزشکی نوآموزان بدو ورود به مدرسه 
گالیل  داد.دکتر  خبر  کرونا  شیوع  دلیل  به 
اینکه  بیان  ایسنا، با  با  اردالن در گفت وگو 
فعالیت مراکز بهداشتی درمانی در خصوص 
ورود  بدو  در  نوآموزان  غربالگری  معاینات 

این  گفت:  است،  لغو شده  فعال  مدرسه  به 
ازدحام  از  پیشگیری  علت  به  محدودیت 
نظر  در  درمانی  بهداشتی  مراکز  در  والدین 

گرفته شده است.
نامه نگاری های  اساس  بر  افزود:  وی 
در  وبیناری  برگزاری  از  پس  و  انجام شده 
روز گذشته، آخرین ابالغیه ها اعالم شد. این 
محدودیت ها تنها برای تهران نیست و در 

ادامه  اجرایی می شود.اردالن  سراسر کشور 
داد: بر اساس آخرین نامه نگاری ها قید شده 
است که در شرایط پاندمی کووید۱۹ انجام 
پزشکی  معاینات  و  دوره ای  ارزیابی های 
انجام  سال  طول  در  است  بهتر  نوآموزان 

شود و فعال در طرح سنجش متوقف شود.
وی با تاکید بر اینکه شرایط در بحران 
کرونا می تواند به صورت لحظه ای متفاوت 

و  شرایط  به  توجه  با  کرد:  تصریح  باشد، 
تصمیم گیری های ستاد کرونای شهرستان ها 
هر تصمیمی قابل تغییر است. اکنون با توجه 
ازدحام  با  مراکز  در  است  ممکن  اینکه  به 
والدین روبرو شویم، اعالم کرده ایم معاینات 
عمومی پزشکی نوآموزان بدو ورود به مدرسه 
خدمات  جامع  مراکز  در  سنجش  طرح  در 

سالمت وزارت بهداشت فعال لغو است .

معایناتپزشکینوآموزانبدوورودبهمدرسهلغوشد
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فراخوان مشموالن اعزامی پايه خدمتی مردادماه ۹۹
سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، کلیه مشموالن فارغ التحصیل دانشگاه ها، 
دیپلم و زیردیپلم که دارای برگ آماده به خدمت پایه خدمتی مرداد ماه سال ۹۹ هستند 

را به خدمت سربازی فراخواند.
سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشموالنی که برگ 
آماده به خدمت به تاریخ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ دریافت کرده اند، می بایست با مراجعه به 
یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس +۱۰(، برگ معرفی نامه مشموالن به 

مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.
در این اطالعیه آمده است، کلیه مشموالن دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی، دیپلم 
و زیردیپلم می بایست در تاریخ، ساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشموالن 

اعالم شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

از اعزام به خدمت نیز همانند دوره قبل برای  الزم به ذکر است: در این دوره 
حفظ سالمت مشموالن، تاریخ اعزام به خدمت مشموالن معاف از رزمی که مبتال به 
بیماری های مزمن آسمی، قلبی و عروقی، خونی، گوارشی و عفونی هستند، تمدید شده و 

این دسته از مشموالن نیاز به مراجعه حضوری ندارند.
برگ معرفی  همراه  به  می بایست  مشموالن  از  دسته  این  ذکر است:  شایان 
به  کرده اند،  دریافت   )۱۰+ )پلیس  دفاتر  از  یکی  طریق  از  که  نامه مشموالن 
خصوص ویروس  معاینه در  جهت  خود  سکونت  محل  بهداشت  نزدیک ترین مرکز 
کرونا مراجعه و در صورت تأیید سالمتی آنان در این زمینه، برگ محل مراجعه ممهور 

به مهر تأیید مرکز بهداشت را به همراه داشته باشند.
در این اطالعیه آمده است، برای پیشگیری از بروز و شیوع بیماری کرونا، مشموالن 
اعزامی دوباره در روز اعزام توسط وظیفه عمومی استان ها و مراکز آموزش نیروهای 

مسلح مورد معاینه قرار می گیرند.
سازمان وظیفه عمومی ناجا تاکید کرد، عدم حضور به موقع در زمان و محل های 
تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، 

محرومیت های اجتماعی را برای آنان در بر خواهد داشت.
اطالعات  به  نیاز  صورت  در  متقاضیان  است،  شده  متذکر  اطالعیه  ادامه  در 
www.vazifeh. بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی
نشانی به  سازمان  کانال  یا  و   ۰۹۶۴۸۰ شماره  به  گویا  تلفن  سامانه   ،  police.ir

khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

رئیس اورژانس اجتماعی 
با  کشور  بهزیستی  سازمان 
هزار  چند  گردش  به  اشاره 
خیابان  و  کار  کودکان  حوزه  میلیاردی 
به  کمک  ریال  یک  هر  معتقدم  گفت: 
در  آنها  و حضور  ثبات  خیابان   بچه های 

خیابان را بیشتر می کند.
محمود علیگو با بیان اینکه گردش 
از  مالی در حوزه کودکان خیابانی بیش 
است،  تهران  فقط در شهر  میلیارد  هزار 
گفت: هر حوزه ای که پول در آن جریان 
تشکیل  را  اقتصادی  چرخه  یک   دارد، 
در  پول  که  کسی  چرخه  این  می دهد. 
می  مراقبت  آنها  از  که  کسی  می آورد، 
کند، به آنها چه خانواده داشته باشند یا 
را  و...  می دهد  خانه  و  جا  باشند  نداشته 

شامل می شود.
وی با اشاره به اینکه به هر حال این 
مجموعه یک  کسب و کار است، افزود: 
اما  است  مثبت  کار  و  کسب  وجه  البته 
وخیابان  کار  کودکان  اقتصادی  چرخه 
در  حداقلی  بحث  در  اما  نیست  مثبت 
میلیارد  هزار  چند  چرخه  این  مجموعه 

پول چرخش می کند.
کشور  اجتماعی  اورژانس  رئیس 
جیب  از  چرخه  این  پول  اینکه  بیان  با 
معتقدم  داد:  ادامه  می شود،  تامین  مردم 

هر یک ریال کمک به بچه های خیابان  
ثبات و حضور کودک در خیابان را بیشتر 
معتقد  این  از  غیر  به  اگر کسی  می کند. 

است می تواند وارد گفتگو شود.
علیگو با اشاره به اینکه کرامت این 
کودکان باید در باالترین حد توسط مردم 
و ما رعایت شود، اظهار کرد: کمک  مردم  
به شکل حداقلی دست کودک می رسد. 
عمال  هنرمندان  از  یکی  طرح  براساس 

سکه پولی که دست بچه میافتد، از دست 
او عبور کرده و جایی نشست می کند که 
بچه ای وجود ندارد. حتی اگر کودک در 
دچار  آنها  خانواده  اینقدر  باشد،  خانواده 
آسیب هستند که پول صرف آن آسیب 
مثل اعتیاد می شود و این ما هستیم که 

کمک کردیم.
کودکان  مورد  در  داد:  ادامه  وی 
بدانیم  که  است  این  مهم  نکته  خیابانی 

آمده اند.  از کجا  و  از چه جنسی هستند 
برهمین اساس باید آنان را در سه قالب 
اول کودکانی اند  قالب  دسته بندی کنیم؛ 
حقیقت  در  هستند.  قاچاق  جنس  از  که 
آنان توسط باندهایی به شهرها آورده  و 
فروخته شده اند.  معنایی  به  رها شده اند، 
دسته دوم کودکانی هستند که در قالب 
در  می کنند.  کار  خانوادگی  باندهای 
تیم  این  و  شدند  وارد  گروهی  حقیقت 
کسانی  سوم  گروه  می کنند.  رهبری  را 
هستند که خودشان وسط خیابان آمدند 
زندگی شان  وضعیت  که  می کنند  کار  و 

را بهتر کنند. 
اجتماعی  اورژانس  رئیس  گفته  به 
سازمان بهزیستی کشور بیش از نیمی از 
کودکان کار خیابانی در کشورمان از اتباع 
صورت  به  که  هستند  دیگر  کشورهای 
و  شده  ایران  وارد  غیرقانونی  یا  قانونی 
مشغول کار هستند. اگر قانونی وارد شده 
باشند، این کار برایشان غیرقانونی است و 
اگر هم غیرقانونی وارد کشور شده باشند 
بنابراین  رفته اند.  اشتباه  را  ابتدا مسیر  از 
غیرقانونی  فرآیندی  کار  کودک  فرآیند 
و  دارد  وجود  اختالفاتی  لبته  ا است. 
عده ای با این حرف من مخالفند. از نظر 
چیز  هر  از  مهمتر  کودک  مصلحت  من 

دیگری است. 

گردشمالیچندهزارمیلیاردیکودکانکاروخیابان
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تنظیم  ستاد  سخنگوی 
بازار اعالم کرد که در مردادماه 
قلم   ۵ شامل  بسته  هزار   ۳۵
گاز،  اجاق  )تلویزیون،  اساسی  کاالی 
ماشین لباسشویی، جاروبرقی و یخچال( 
با قیمت مناسب )حدود ۹ میلیون تومان( 
در اختیار مزدوجین قرار خواهد گرفت 
کاالها  این  قیمت  اینکه  به  باتوجه  و 
آدرس  و  کدملی  باید  است  معیشتی 
پستی مزدوج در زمان نصب با اطالعات 

ثبت نامی تطابق داشته باشد.
شیه  حا ر  د کالمی  محمدرضا 
و  نظارت  شورای  نشست  چهارمین 
تاکیدات  بر  بنا  کرد:  اظهار  بازار  رصد 
بر  مبنی  صمت  رت  ا وز سرپرست 
ضرورت حمایت از زوج های جوان در 
قالب عرضه بدون واسطه اقالم اصلی 
ستاد  مناسب،  قیمت  با  خانگی  لوازم 
تنظیم بازار تصمیم گرفت با همکاری 
لوازم  صنعت  توانمند  تولیدکنندگان 
خانگی  لوازم  قلم   ۵ کشور،  خانگی 
نرخ  با  و  مشخص  برند  با  مصرف  پر 
حمایتی  بسته  قالب  در  را  اقتصادی 
کشورمان  جوان  مزدوجین  اختیار  در 
مثل  سازمان هایی  حمایت  تحت  که 
بازنشستگی  امداد،  کمیته  بهزیستی، 

کشور و...، هستند، قرار گیرد.
افزود:  مطلب،  این  بیان  با  وی 
با  مشمول  افراد  فهرست  شد  مصوب 
وزارتخانه  این  به  شده  تعیین  ترتیبات 

با  موجود  نامه  تفاهم  قالب  در  تا  ارائه 
شرکتهای تولید لوازم خانگی اقالم مورد 
نیاز افراد تامین شود و در این خصوص با 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 

بهزیستی کشور مکاتباتی داشته ایم.
به گفته این مقام مسئول مزدوجین 
مشمول این طرح یا خود و یا خانواده 
نهاد  دو  این  پوشش  تحت  باید  آنها 
باشند و این مزدوجین متناسب با تاریخ 
لوازم خانگی  برای دریافت  ازدواجشان 

باید معرفی شوند.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی 
وزارت صمت یادآوری کرد: مزدوجین با 
مراجعه به یک سامانه کاالی مورد نظر 
برخی  در  و  کنند  می  مشاهده  را  خود 
انتخاب  و  مشاهده  برای  نیز  استان ها 

حضوری نمایشگاهی برپا می کنیم.
کالمی با بیان اینکه فردا در این 
خصوص نشست خبری نیز داریم و یکی 
از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم خانگی 
نهایی  طرح  این  برای  قراردادش  که 
را  خود  عرضه  مردادماه  از  است  شده 
آغاز خواهد کرد، گفت: در مردادماه ۳۵ 
هزار بسته شامل ۵ قلم کاالی اساسی 
)تلویزیون، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، 
با قیمت مناسب  جاروبرقی و یخچال( 
اختیاز  در  تومان(  میلیون   ۹ )حدود 
باتوجه  و  قرار خواهد گرفت  مزدوجین 
به اینکه قیمت این کاالها معیشتی است 
باید کدملی و آدرس پستی مزدوج در 
زمان نصب با اطالعات ثبت نامی تطابق 

داشته باشد.

از خرداد ماه امسال افزایش قیمت 
لوازم خانگی خبرساز شده و مشاهدات 
در  که  می دهد  نشان  بازار  از  میدانی 
 ۲۵ ایرانی  خانگی  لوازم  جاری  سال 
که  خارجی  کاالهای  و  درصد   ۳۰ تا 
کشور  وارد  قاچاق  صورت  به  عمدتا 
قیمت  افزایش  درصد   ۱۰۰ تا  می شود 
داشته است. در نهایت سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
خانگی  لوازم  قیمت های  در  که  کرد 
طوری که  به  است؛  شده  بازنگری 
سایر  و  درصد   ۲۰ حداکثر  تلویزیون 
مجاز  درصد   ۲۵ حداکثر  خانگی  لوازم 
به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال 
گذشته هستند و تولیدکنندگان هم ملزم 
شدند قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ 
درج کنند که مالک بازرسی از واحدهای 

صنفی قرار گیرد.
وزارت صمت طرح  میان  این  در 
خانگی  زم  لوا سبد  تخصیص  ویژه 
یخچال  یعنی  اصلی،  قلم  پنج  شامل 
تلویزیون،  لباسشویی،  یخچال فریزر،  و 
اجاق گاز و جاروبرقی به اقشار آسیب پذیر 
این  است  قرار  که  کرد  طراحی  را 
قیمت  با  و  واسطه  بدون  محصوالت 
و  جوان  زوج های  اختیار  در  اقتصادی 
به صورت ویژه مزدوجین تحت پوشش 
سازمان  خمینی)ره(،  امام  امداد  کمیته 
بهزیستی و زوج های جوان بازنشستگان 

لشگری قرار  گیرد.

ساعت کاری شعب بانک توسعه تعاون استان خوزستان اعالم شد
تعاون استان  ساعت کار تمامی شعب بانک توسعه 
چهارشنبه  روزهای  در  بانکی،  شبکه  با  خوزستان مطابق 
یکم مرداد از ساعت ۷ الی ۱۳ و پنجشنبه دوم مرداد از 

ساعت ۷ الی ۱۲ می باشد.
خوزستان به جز  شعب استان  تمامی  است  گفتنی 
روز  از  ایذه و مسجدسلیمان و اللی  باغملک،  شعبه های 

دوشنبه ۳۰ الی سه شنبه ۳۱ تیر تعطیل می باشد.

 »جايزه بین المللی احسان« با حمايت بانک صادرات ايران
 برگزار می شود

ز  ا تجلیل  ر  د ن«  حسا ا لمللی  بین ا ه  یز جا «
نیکوکاری  و  احسان  عرصه  بین المللی  و  ملی  عاالن  ف
می شود. ر  برگزا یران  ا درات  صا بانک  حمایت  ا   ب

»جایزه  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
بین المللی احسان« توسط بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام خمینی )ره( با رویکرد تجلیل از فعاالن ملی 
و بین المللی عرصه احسان و نیکوکاری با حمایت معنوی 

فعاالن  مردمی،  گروه های  محور  در چهار  و  برگزار می شود  ایران  انک صادرات  ب
اجتماعی، بین الملل و نوآفرینی از فعالیت های صورت گرفته توسط موسسات خیریه، 
ورزشکاران،  هنرمندان،  انجمن ها،  مردم نهاد،  سازمان های  جهادی،  روه های  گ
 پزشکان، پرستاران، فعاالن داخلی و خارجی احسان و نیکوکاری قدردانی خواهد شد.

جایزه »نشان احسان« به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و جایزه نفرات برگزیده در هر 
محور ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان اعتباری مشخص برای عمران و آبادانی مناطق 
 محروم در نظر گرفته شده که با پیشنهاد و اجرای برگزیدگان هزینه خواهد شد.
www. اینترنتی پایگاه  و  بوده  مهر ۱۳۹۹  تا ۱۰  جایزه  این  در  ثبت نام  مهلت 

ehsanaward.ir  و شماره تلفن  ۹۱۲۱۲۰۴۸ -۰۲۱ برای دریافت اطالعات 
تکمیلی تعیین شده است.

ادغام چند شعبه بانک مسکن برای افزايش بهره وری
از  مسکن  بانک  بازاریابی  و  ها  استان  امور  دیر  م
سالجاری  در  شعب  سازی  بهینه  برنامه  اجرای  ستمرار  ا
بانک  شعب  از  دیگری  تعداد  ادغام  و  انحالل  طریق  ز  ا
مسکن به منظور ارتقای کارایی آنها خبر داد.محمود الری 
در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، با اشاره 
به ادغام چند شعبه دیگر بانک مسکن اظهار داشت: در 

راستای اجرای برنامه عملیاتی بانک با هدف افزایش بهره وری و کارایی شعب، 
سه شعبه دیگر ادغام شدند.

وی با بیان اینکه سه شعبه ستارخان تهران، میدان پارس نازی تهران و شهید 
انصاری قزوین به تازگی ادغام شدند، گفت: یکی از تکالیف مجمع بانک مسکن به 

دستور وزیر اقتصاد به عنوان رییس مجمع، ادغام شعب ناکارآمد است.
وری  بهره  ارتقای  برای  دولت  تکلیف  راستای  در  اینکه  بر  تاکید  با  الری 
به  را  خود  مازاد  اموال  تا  کرده  تکلیف  ها  استان  به  مسکن  بانک  بانکی،  شبکه 
اداره ساختمان بانک اعالم کنند، افزود: امالک مازاد جزو سرمایه های راکد بانک 
محسوب می شوند و باید با پیگیری های مجدانه تالش کنیم تا این سرمایه های 

راکد به چرخه اقتصادی و اعتباری بانک بازگردند.
مدیر امور استان ها و بازاریابی بانک مسکن با اشاره به اینکه استمرار برنامه 
بهینه شعب بانک با هماهنگی مدیریت ها هر ساله در دستور کار قرار دارد، گفت: 

در طی سال گذشته نیز بالغ بر ۴۴ شعبه و ۵ باجه منحل شدند.
وی افزود: در سال ۹۷ با دریافت مجوز از بانک مرکزی تعداد ۸ شعب کم 
بازده و ناکارآمد تعطیل و ۸ شعبه با جایگزینی آن در سایر استان ها و شهرهای 

دارای ظرفیت و با پتانسیل ایجاد شد.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که مستمرا« عملکرد و کارکرد شعب در بخش 
های مختلف از سوی مجموعه امور استان ها و بازاریابی مورد بررسی و ارزیابی قرار 
می گیرد، هدف از اجرای برنامه بهینه سازی شعب را بازمهندسی مجدد جانمایی 
و چیدمان شعب، ارتقای چاالکی و سطح فعالیت آنها ، کاهش هزینه های شعب 
استیجاری، توانمندسازی شعب، تمرکز بیشتر در سطح شعب متناسب با انتظارات 
جاری بانک، تحقق بهینه اهداف ابالغی و ... عنوان کرد. وی افزود که انتظار می 
رود با تداوم این امر و اقدامات صورت گرفته نتایج حاصله منجر به افزایش کارایی 

و اثر بخشی مضاعف شعب شود.
دارایی های  تکلیف  تعیین  از  حاصل  درآمدهای  بازگشت  کرد:  تاکید  الری 
بانک می تواند قدرت و توان اعتباری بانک را در جهت ارتقای خدمات بیشتر به 

مشتریان افزایش دهد.

راه اندازی«وب سرويس داک« برای مشتريان حقوقی بانک شهر
معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک شهر 
با اشاره به استقبال گسترده از نرم افزار »داک« ،گفت: با 
توجه به این مهم، »وب سرویس داک« نیز برای مشتریان 

حقوقی بانک شهر راه اندازی شده است.
بانک  عمومی  روابط  و  ارتباطات  مرکز  گزارش  به 
ارائه  راستای  در  اینکه  بر  تاکید  با  عطاران  جواد  شهر، 
خدمات ارزنده به مشتریان و افزایش رضایتمندی ایشان، 

نرم افزار »داک« به عنوان یک محصول جدید بر روی بستر تلفن همراه در سال 
گذشته به مشتریان ارائه شد، افزود: »وب سرویس داک« با استفاده از تکنولوژی 
بر روی  را  انتقال وجه  انجام عملیات  امکان  امن،  به شیوه ای  امضای دیجیتال، 
 سپرده های اشخاص حقوقی و سپرده های مشترک اشخاص حقیقی فراهم می کند.

انتقال  عملیات  انجام  و  برداشت  امکان  این سرویس همچنین  کرد:  تصریح  وی 
وجه بر روی سپرده های سازمان ها  و شرکت ها و حذف چک کاغذی را در اختیار 

مشتریان حقوقی قرار می دهد.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک شهر ادامه داد: گردش کار چند 
امضایی برای حساب های مشترک، کنترل دسترسی  کاربران سازمان به حساب ها 
انتقال وجه گروهی، استفاده  توسط مدیر، امکان تعریف حسابدار و راهبر سپرده، 
اولویت  اثر انگشت، نمایش دستور پرداخت برحسب  با  تایید  از امضاء دیجیتال و 
اخذ  امکان  پرداخت،  برای دستور  الصاق عکس  و  توضیحات  درج  امضاداران،  به 
صورتحساب سپرده و ... از مزایای استفاده از »وب سرویس داک« بانک شهر است.

چهارمین جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد برگزار می شود
محور  با  پاسارگاد  کوتاه  فیلم  جشنواره  چهارمین 

حمایت از تولید و رشد اقتصاد ملی برگزار می شود.
به گزارش ایلنا، نشست خبری مجازی با حضور حسن 
بلخاری مشاور فرهنگی و هنری مدیرعامل بانک پاسارگاد 
و دبیر جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد، راحله شهرابی مدیر 
امور حوزه راهبری و روابط عمومی و ارشد هدایتی سرپرست 
آغاز  رسمی  اعالم  هدف  با  بانک پاسارگاد،  روابط عمومی 

و رشد  تولید  از  با محور »حمایت  پاسارگاد  فیلم کوتاه  کار چهارمین جشنواره  به 
اقتصادملی« و همچنین رونمایی از پوستر این جشنواره برگزار شد.

در این نشست حسن بلخاری، مشاور فرهنگی و هنری مدیرعامل بانک پاسارگاد 
و دبیر جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد با اشاره به برگزاری چهارمین دوره این جشنواره 
گفت: این جشنواره در گذشته به صورت دوساالنه برگزار می شد و هر چند آخرین 
دوره جشنواره بهمن ماه سال گذشته برگزار شده، اما به دلیل نامگذاری امسال با 
عنوان جهش تولید و اهمیت این موضوع، قرار بر این شده است که امسال هم نسبت 

به برگزاری جشنواره فیلم کوتاه اقدام کنیم.
وی با اشاره به توجه مجموعه هیأت مدیره بانک پاسارگاد به ویژه دکتر قاسمی به 
حمایت از جامعه هنرمندان و پرداخت به موضوع مهم تولید و صنعت در کشور از طریق 
ابزار هنر گفت: تمامی مؤسسات مالی و اقتصادی جهان نسبت به جامعه ای که در آن 
زندگی می کنند مسئول هستند و یکی از مهم ترین موضوع ها در مؤسسات اقتصادی 
و بانک ها به ویژه بانک پاسارگاد، بحث به اجرا رساندن مسئولیت های اجتماعی است.

این  انجام  دارم  بانک پاسارگاد  از  که  شناختی  اساس  بر  داد:  ادامه  بلخاری 
بانک  این  مدیران  بودن  فرهنگی  و  تعقل  تشخص،  به  اجتماعی  مسئولیت های 
کردند  عمل  موفق  بسیار  حوزه  این  در  هم  گذشته  سال   ۱۰ و ظرف  برمی گردد 
به طوری که فیلم جدایی نادر از سیمین یکی از کارهای بانک پاسارگاد در عرصه 

هنر و فیلم سازی بوده که اولین اسکار را برای ایران به ارمغان آورد.
دبیر جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد با بیان اینکه این چهارمین جشنواره است 
که توسط این بانک برگزار می شود گفت:  یکی از مهم ترین اهداف برگزاری این 
جشنواره،  کشف سرمایه های هنری کشور است تا جوانان بتوانند از این ظرفیت برای 

شکوفایی ظرفیت های خود در بخش هنر و فیلمسازی  استفاده کنند.

هیچشرکتخارجیباماقراردادامضانمیکند؛
وزير نفت: ۹ قرارداد نفتی با شرکت های ايرانی امضا می شود

وزیر نفت گفت: به زودی ۹ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت 
)EPC/EPD( با شرکت های ایرانی امضا و صندوق پژوهش و فناوری نفت 
هم فعال می شود، همچنین ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی و پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس افزایش می یابد.
بیژن زنگنه روز گذشته )دوشنبه، ۳۰ تیرماه( در حاشیه آیین امضای قرارداد 
تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی در جمع خبرنگاران، درباره برنامه های 
وزارت نفت در سال جهش تولید گفت: امسال ۲۵ میلیون تن به ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشیمی کشور افزوده می شود و این بی سابقه ترین رشد تاریخی 
تا سال ۱۴۰۰  تقریبًا  پتروشیمی  ایران است. جهش دوم  پتروشیمی  صنعت 
به سرانجام و تولید ناخالص این صنعت به ۱۰۰ میلیون تن می رسد؛ ارزش 
تولیدات نیز به قیمت سال ۹۵ به ۲۵ میلیارد دالر می رسد. ظرفیت پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس نیز با رفع تنگناها به ۴۵۰ هزار بشکه می رسد. در صادرات 
هم وضع قابل قبولی داریم. به زودی ۹ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید 
نفت )EPC/EPD( با شرکت های ایرانی امضا می شود و صندوق پژوهش و 
فناوری نفت هم فعال خواهد شد. در حوزه پایین دست پتروشیمی و زنجیره 

متانول و پروپیلن نیز کارهای خوبی انجام شده که به زودی اعالم می شود.

افزايش تولید نفت آزادگان جنوبی به ۳۲۰ هزار بشکه
نیز  جنوبی  آزادگان  میدان  توسعه  تکمیل  قرارداد  جزئیات  درباره  وی 
توضیحاتی ارائه داد و گفت: قرار است با اجرای این قرارداد، مقدار تولید میدان 
آزادگان جنوبی از ۱۴۰ هزار بشکه کنونی به ۳۲۰ هزار بشکه برسد و ۲۰۰ 
میلیون فوت مکعب گاز نیز برای ان جی ال ۳۲۰۰ تأمین خواهد شد. اولویت ما 
توسعه میدان های مشترک است که میدان های منطقه غرب کارون و میدان 

گازی پارس جنوبی، شاخص ترین آن به شمار می روند.
به دنبال همکاری دوطرفه ایم؛ بحث واگذاری امتیاز نیست

زنگنه در پاسخ به سؤالی درباره توافق بلندمدت ایران و چین توضیح داد: 
بحث یک موافقتنامه کلی است و با  اطمینان می گویم در حوزه نفت، نه چینی ها 
همکاری های  موضوع،  می دهیم.  امتیازی  ما  نه  و  خواسته اند  امتیازی  ما  از 
درازمدت در بخش های مختلف اعم از توسعه میدان ها، پاالیش، پتروشیمی 
و ... است. هر کشور دیگری به جز رژیم صهیونیستی که بخواهد با ایران 
چنین همکاری هایی داشته باشد ما حاضریم. حتی شرکت های آمریکایی هم 
در این شرایط از فعالیت به عنوان پیمانکار یا سرمایه گذار در پروژه های ما منع 
نشده اند. نمی دانم این چه جنجالی است که در خارج از کشور راه انداخته اند و 
عده ای هم در داخل همراهی کرده اند. نه دولت و نه مجلس موافقت نمی کنند 
از منافع ملی خود بگذریم. کسی هم چنین توقعی  به خاطر کشور دیگری 
نداشته است. این همکاری دوستانه و دوطرفه خواهد بود. روابط کنونی ما با 

چینی ها نیز روابط خوب و بی تنشی است.
هیچ شرکت خارجی با ما قرارداد امضا نمی کند

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره میدان گازی فرزاد و تکلیف حضور 
هند در این قرارداد گفت: موافقتنامه اصولی )HOA( این میدان پیش تر امضا 
شده و قرارداد آن نیز به زودی با شرکت های ایرانی امضا می شود، هم اکنون 
هیچ شرکت خارجی حاضر به امضای قرارداد با ما نیست و ما کاماًل متکی به 

ظرفیت های داخلی هستیم.
در  روسیه  زاروبژنفت  شرکت  فعالیت  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
ایران گفت: نه آنها مایلند ما در این باره چیزی بگوییم و نه ما تمایلی داریم.

ضرورت جذب فناوری برای افزایش ضریب بازیافت مخازن
زنگنه درباره نقشی که شرکت های بین المللی می توانند در توسعه صنعت 
نفت ایران ایفا کنند، عنوان کرد: همکاری با شرکت های خارجی فقط برای 
آنچه دنبال می کنیم عمدتًا جذب فناوری برای  تأمین سرمایه مهم نیست؛ 
به  اینکه وابستگی متقابل می تواند  بازیافت مخازن است و  افزایش ضریب 
توسعه حضور ما در بازار کمک کند، اما این طور هم نیست که اگر با ما کار 
نکنند، بمیریم. در این سال ها نشان دادیم کارهایمان را قاطع پیش می بریم 

و کوتاه نمی آییم.
پاسخ به سؤاالتی درباره قیر رایگان، سهمیه بنزین و قیمت گازوئیل

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره تخصیص قیر رایگان گفت: دولت 
به دالیلی مخالف قیر رایگان است. مسئله هم تنها بحث مالی نیست؛ هرچند 
تأمین منابع مالی هم مهم است. از نظر دولت، سازوکارهایی که قباًل اجرا 

شده سازوکارهایی مسئله ساز بوده است.
زنگنه در پاسخ به سؤالی درباره ایده تخصیص سهمیه بنزین به صورت 
خانواری، گفت: دولت باید در این باره نظر بدهد و فکر نمی کنم حتی این 
موضوع به صورت طرحی در مجلس ارائه شده باشد، اگر مجلس تصمیم بگیرد 

و به ما ابالغ کند، اطاعت می کنیم.
و  به کلی تکذیب کرد  را  افزایش قیمت گازوئیل  بار دیگر بحث  وی 
گفت: این جنگ روانی است که از خارج هدایت می شود و در داخل هم برخی 
دانسته یا نادانسته به آن دامن می زنند؛ دولت هیچ برنامه ای در این زمینه ندارد.

مدیرعاملشرکتملینفتایران:
شرکت ملی نفت ايران ۱۲ قرارداد پژوهشی

 با دانشگاه ها امضا می کند
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به نتایج امیدبخش حاصل از 
مطالعات فناورانه دانشگاه تهران در میدان نفتی آزادگان، گفت: در ادامه این 
روند و با امضای قراردادهایی جدید، مطالعات فناورانه ۱۲ میدان نفت و گاز 

به پنج دانشگاه واگذار می شود.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، مسعود کرباسیان روز گذشته )دوشنبه، 
۳۰ تیرماه( در مراسم امضای قرارداد تکمیل طرح توسعه آزادگان جنوبی، با 
ادعا کرد هیچ  این قراردادها می توان  امضا شدن  با  افزود:  این مطلب  بیان 
میدان بزرگ هیدروکربوری در کشور وجود ندارد که توسعه آن بدون قرارداد 

همکاری مشترک با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر در کشور دنبال شود.
با  نفتی  میدان  فناورانه ۹  قراردادهای مطالعه  امضای  به  اشاره  با  وی 
هشت دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور )دولت یازدهم(، ارزش این قراردادها 
را حدود ۲۹۲ میلیارد تومان و ۱۹ میلیون یورو عنوان کرد و گفت: با ابالغ 
و  فعالیت های علمی  انجام  الزام  بر  مبنی  اصلی  به چهار شرکت  نفت  وزیر 
تحقیقاتی با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی کشور، شرکت ملی نفت ایران 
این قراردادهای پژوهشی را امضا کرد که نتایج خوبی نیز در بر داشته است.
همکاری با شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی در آزادگان ادامه می یابد

معاون وزیر نفت با بیان اینکه قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی در 
این مرحله با هدف افزایش ظرفیت تولید تا ۳۲۰ هزار بشکه امضا شده است، 
ادامه داد: این ظرفیت در مرحله بعد باید به ۶۰۰ هزار بشکه برسد و به این 
منظور، مذاکرات قراردادی توسعه این میدان با شرکت های اکتشاف و تولید 
ایرانی ادامه خواهد داشت.وی با بیان اینکه میدان آزادگان بزرگ ترین میدان 
مشترک نفتی ایران است، نفت درجای این میدان را بیش از ۳۳ میلیارد بشکه 
عنوان کرد و گفت: بخش عمده این نفت یعنی بالغ بر ۲۷ میلیارد بشکه در 

میدان آزادگان جنوبی قرار دارد.
دوره  به  آزادگان  میدان  توسعه  آغاز  و  اینکه کشف  بیان  با  کرباسیان 
نخست وزارت مهندس زنگنه در نفت مربوط می شود، افزود: با تالش های 
صورت گرفته، ظرفیت تولید این میدان به ۱۴۰ هزار بشکه در روز رسیده 
تولید روزانه ۳۲۰ هزار بشکه طی  با اجرای قرارداد تکمیل توسعه،  است و 

۳۰ ماه محقق می شود.
توسعه  تکمیلی  در طرح  پتروپارس  مسئولیت سنگین  به  اشاره  با  وی 
میدان آزادگان جنوبی و احداث کارخانه فرآورش مرکزی )CTEP( به عنوان 
بزرگ ترین واحد فرآورشی نفت و گاز در کشور گفت: شرکت پتروپارس به 
عنوان پیمانکار عمومی )GC( در این قرارداد حاضر خواهد شد. شرکت ملی 
آن  با  که  کمبودهایی  همه  وجود  با  طرح،  این  مالی  منابع  تأمین  در  نفت 
روبه روست، کمک خواهد کرد. تالش می کنیم اعتبار مورد نیاز در قالب اوراق 
و دیگر روش های تأمین سرمایه حاصل شود تا پتروپارس بتواند به تعهدهای 
قراردادی خود عمل کند. میدان نفتی آزادگان جنوبی به عنوان مهم ترین میدان 
مشترک منطقه غرب کارون در مجاورت مرز عراق و در حدود ۸۰ کیلومتری 

غرب اهواز واقع شده است.

ازمردادودرقالببستهحمایتیصورتمیگیرد؛

ارايه ۳۵ هزار بسته لوازم خانگی به مزدوجین 
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در  دالر  فروش  نرخ 
ز  و ر نکی  با ی  فی ها ا صر
گذشته)دوشنبه( کاهش ۵۰۰ 
تومانی داشت و به بهای ۲۲ هزار و ۶۰۰ 

تومان معامله شد.
در  یورو  و  دالر  ارزهای  بهای 
بانکی  صرافی های  و  رسمی  غیر  بازار 
قابل  کاهش  با  مرداد   ۳۰ دوشنبه  روز 

توجهی همراه بود.
بانک  کل  رئیس  آنکه  از  پس 
ارز  تامین  مرکزی اعالم کرد که روند 
در بازار داخلی به خوبی در حال انجام 
در ساعت  و  روز گذشته  است،  گرفتن 
بانکی  های  صرافی  دقیقه   ۳۰ و   ۱۳
رقم فروش هر دالر را با کاهش قیمت 
تومان   ۶۰۰ و  هزار   ۲۲ تومانی،   ۵۰۰

عرضه کردند. قیمت خرید دالر در این 
تر  پیش  روز  به  نسبت  نیز  صرافی ها 
کاهش ۶۰۰ تومانی داشت و ۲۱ هزار 

و ۶۰۰ تومان اعالم شد.
کاهش بهای ارز در خصوص یورو 

صرافی های  در  و  گرفت  صورت  هم 
و  هزار   ۲۵ بهای  به  یورو  هر  بانکی 
۱۰۰ تومان به فروش رسید و به قیمت 
۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان خریداری شد. که 
حاکی از کاهش ۳۰۰ تومانی در قیمت 

فروش و ۵ تومانی در قیمت خرید یورو 
در صرافی های بانکی است.

بهای  سنا،  سامانه  برپایه  اما  و 
معامالتی  بازار  در  یورو  هر  فروش 
هزار   ۳ شدید  افزایش  گذشته،  روز 
و ۵۰۰ تومانی داشت و به قیمت ۲۷ 
هزار و ۵۰ تومان معامله شد. در این 
افزایش داشت  نیز  بهای دالر  سامانه 
و به بهای ۲۴ هزار و ۲۰۶ تومان به 

فروش رسید.
نیز  نیما  نه  ما سا ر  د همچنین 
برای روز معامالتی گذشته، هر حواله 
فروش یورو با قیمت ۲۰ هزار و ۵۷۱ 
تومان معامله شد، برای فروش حواله 
دالر نیز قیمت ۱۷ هزار و ۳۳۴ تومان 

شد. ثبت 

آغازعقبنشینیقیمتدالردربازار

یک کارشناس اقتصادی با 
اشاره به ۲۹۴ برابر شدن قیمت 
مسکن در ۳۰ سال اخیر، گفت: 
عرضه مسکن در هفت سال اخیر متناسب 
با تقاضای بازار مسکن نبوده است، بر اساس 
ححداقل  ساالنه  گرفته  صورت  مطالعات 
کشور  در  باید  مسکونی  واحد  میلیون  یک 

ساخته شود.
س  شنا ر کا  ، ی ز و ر نو لفضل  ا بو ا
موضوع  با  که  پایش  برنامه  در  اقتصادی، 
»بررسی مالیات بر خانه های خالی« پخش 
شد، ادامه داد: بر اساس تعداد پروانه های 
آمار ساخت  صادر شده در ۶ سال گذشته، 
مسکن در هر سال ۳۵۰ هزار واحد گزارش 
شده، که تقریبا پنج میلیون مسکن در این 

شش سال کمتر از نیاز ساخته شده است.
نوروزی افزود: بازار مسکن جوالنگاه 
سوداگران است، طبق مطالعات انجام شده، 
از هر ۱۰ مسکن معامله شده، هفت معامله 
به  است،  گرفته  صورت  سوداگران  توسط 
عنوان مثال ما در کشور افرادی داریم که در 
یکسال بیش از ۳۰۰ خرید و فروش مسکن 
داشته است.کارشناس اقتصادی برنامه پایش 
گفت: معضل مسکن در سال های قبل از 
انقالب هم بوده است و بعد از انقالب نیز 
حل نشد، برای کنترل تقاضای سوداگری، 
مالیات  تنظیم گری مثل  مالیات های  باید 
بر خانه های خالی، مالیاد بر عایدی سرمایه، 
مالیات بر احتکار زمین و مالیات بر زمین های 

خالی ایجاد گردد.
وی ادامه داد: موضوع مالیات بر زمین 
های خالی، مسئله ای است که کمتر مورد 
توجه قرار گرفته، بنابراین باید در حوزه زمین 
سیاست گذاری مناسبی داشته باشیم و زمین 
قرار  مسکن  تولید  خدمت  در  خالی  های 
گیرند، کال زمین و مسکن در حال احتکار 

است، در حال حاضر دو و نیم میلیون مسکن 
خالی در کشور وجود دارد و باید با احتکار 

کنندگان برخورد کرد.
کارشناس مسکن با بیان اینکه عزمی 
برای برخورد با محتکرین نیست، گفت: در 
سال ۹۴ قانون اصالح مالیات های مستقیم 
بیان می کند باید در شش ماه سامانه ملی 
امالک و اسکان شکل بگیرد و متناسب با 
از خانه های خالی مالیات گرفته شود،  آن 
اما از سال ۹۴ تا ۹۸ هیچ اقدامی انجام نشد.

کارشناس مسکن کشور بیان کرد: در 
حال حاضر با حمایت وزیر راه و شهرسازی 
این سامانه طراحی شده، باید عزمی جدی 
بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور 
مالیاتی شکل بگیرد و قانون نیز باید اصالح 
آن  خالی  های  خانه  بر  مالیات  تا  شود 

بازدارنگی را داشته باشد.
نوروزی گفت: در قانونی که در حال 
روی  شود  می  بررسی  مجلس  در  حاضر 
افراد  بتواند  تا  شده  کار  مالیات  موثر  نرخ 
را مجبور به عرضه خانه های خالی کنند، 
ارزش  اساس  بر  نیز  مالیات  محاسبه  شیوه 
شناسایی  در  مردم  مشارکت  است،  ملک 

خانه های خالی نیز ابتکار قانون جدید است.
وی ادامه داد: همکاری بین دستگاهی 
این  از  است،  جدید  قانون  دیگر  نکته  نیز 
طریق می توان خانه های خالی را آنالین 

شناسایی کرد.
***

شناسایی فردی با مالکیت ۱۹۵ واحد 
مسکونی

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی با بیان اینکه واحدهای خالی 
به تفکیک استان در حال شناسایی است از 
در  واحد   ۱۹۵ مالکیت  با  فردی  شناسایی 
تهران خبر داد و گفت: کسانی که احتکار و 
سوداگری می کنند باید مالیات آن را بپردازند.

از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
وزارت راه و شهرسازی، »پروانه اصالنی« 
در خصوص شناسایی خانه های خالی افزود: 
در حال  استان  تفکیک  به  واحدهای خالی 

شناسایی است.
 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
شناسایی  اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه 
خانه های خالی و میزان مالکیت در تهران و 
استان ها در حال انجام است، گفت: به عنوان 

نمونه در تهران مالکی حقیقی با ۱۹۵ واحد و 
نهادی با یک هزار واحد، شناسایی شده است.

وی درباره آخرین وضعیت بهره برداری 
از سامانه امالک و اسکان، توضیح  داد: این 
راه  وزارت  و  است  شده  اندازی  راه  سامانه 
استفاده  سامانه  از  اکنون  هم  شهرسازی  و 
می کند. به دنبال فرصتی مناسب هستیم تا 
بعد از عبور از بحران کرونا، عملیات اجرایی آن 
را آغاز کرده و در آیینی عملکرد و ویژگی های 
سامانه و خروجی هایی که از سامانه به دست 

می آید را برای مردم تشریح کنیم.
 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرساز با بیان اینکه سیاست وزارت راه 
این است تا برای احتکار و سوداگری مالیات 
اخذ کند، گفت: احتکار مسکن، عملی ناپسند 
است و با آن برخورد می شود. هیچ خانه خالی 
نباید وجود داشته باشد و الزم است تا فورا 
خانه های خالی به بازار مسکن عرضه شود.

اصالنی تاکید کرد: کسانی که احتکار 
و سوداگری می کنند دو راه پیش رو دارند. 
یا باید واحدهای خود را به بازار عرضه کنند 
و مالیات نپردازند و یا چنانچه تمایل به عرضه 
واحدهایشان را ندارند، مالیات آن را بپردازند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ 
صاحبان  تاکنون  چرا  که  پرسش  این  به 
نشدند؟  شناسایی  خالی  خانه های  مالکان 
گفت: دیوان عدالت اداری در مقطعی الزام 
را  مسکن  معامالت  ثبت  در  رهگیری  کد 
غیر اجباری کرد. در عین حال، کد رهگیری 
در  و  دهد  می  نشان  را  جدید  معامالت 
خصوص معامالتی که در گذشته انجام شده، 
منظور  همین  به  نداشت.  وجود  اطالعات 
الزم بوده تا مجموعه ای از پایگاه داده های 
اطالعاتی که نشان دهنده وضعیت مالکیت، 
استفاده از خدمات شهری، و سکونت افراد 

است، بررسی شوند.

یککارشناساقتصادیمطرحکرد؛

۲۹۴برابرشدنقیمتمسکندر۲7سالاخیر

گمرک  در  کاال  دالر  میلیاردها  انباشت 
درحالی همواره از چالش های تجاری ایران بوده 
که به گفته مسئوالن گمرک ۸۰ درصد صاحبان 
از سوی سازمان های مختلف  که  دلیل مشکالتی  به  کاال 
پیش می آید نمی توانند کاالی خود را ترخیص کنند. با این 
حال اخیرا دولت مصوباتی داشته که می تواند تا حدی این 

مسائل را حل و فصل کند.
آمار رسمی نشان می دهد که حداقل شش میلیارد دالر 
کاالهای اساسی و تولیدی در حال حاضر در گمرکات وجود 
دارد که ۳.۵ تا ۴ میلیون تن آن کاالهای اساسی است، حجم 
سنگینی که رسوب و موانع ترخیص آنها بسیار بحث برانگیز 
بوده و در مقاطعی تصمیماتی هم در رابطه با تسهیل آن اخذ و 
اجرایی شده است؛ به طوری که طی دو سال گذشته با دستور 
رییس جمهور دستورالعمل ها و توافق هایی برای به حداقل 
رسیدن موانع موجود به تصویب و در دستور کار قرار گرفت، 
اما ظاهرا همچنان بخشی زیادی از این مشکالت پابرجاست.

ارونقی-معاون  اخیر  اعالم  که  است  حالی  در  این 
ایستایی و رسوب  با  رابطه  ایران- در  امور گمرکی  فنی و 
کاال در گمرک از این حکایت دارد که تعدد قوانین از جمله 
مهم ترین عوامل است، چراکه گمرک با ۳۵ دستگاه مختلف 
در ارتباط است و بر این اساس طوالنی شدن تشریفات کاال 
در  ایستایی کاال  برای  عاملی  قانونی  اخذ مجوزهای  برای 

گمرک می شود.
آن طور که ارونقی گفته، گمرک تا مجوزهای قانونی را 

کسب نکند نمی تواند اجازه ترخیص کاال را صادر کند، پس 
اگر کاالیی شرایط ترخیص از گمرک را داشته باشد انجام 
می شود، ولی اگر در انجام تشریفات با مشکالتی مواجه شوند 

به رسوب کاال منجر می شود.
البته معاون گمرک به آمار قابل تاملی نیز اشاره کرده 
و گفته که ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان کاال هستند که کاالی 
خود را در گمرک نگه می دارند، اما ۸۰ درصد دیگر با این که 
می خواهند کاالی خود را ترخیص کنند به دلیل مشکالتی 
که از سوی سازمان های مختلف پیش می آید نمی توانند در 

این رابطه اقدامی انجام دهند.
اما این تمام ماجرای مربوط به ترخیص کاالها از گمرک 
نیست و برخی مسائل دیگر از جمله مشکالت ناشی از تامین 
ارز و سیاسیهای ارزی که در دو سال اخیر دستخوش تغییرات 
بسیاری شد نیز این روزها از عوامل عمده رسوب کاال در 
گمرکات به شمار می رود، به هرحال با تغییر سیاست های 

این  در  متعدد  دستورالعمل های  و  بخشنامه  و صدور  ارزی 
با مشکالت مختلفی  نیز  واردات و ترخیص کاالها  رابطه، 
مواجه شد.این در شرایطی است که اخیرا طی پیشنهاداتی 
که از سوی گمرک و وزارت اقتصاد مطرح شد، دو مصوبه 
برای کاالهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آالت تولید در 
دستور کار قرار گرفت تا موجب تسهیل ترخیص کاال و کاهش 

ایستایی و معطلی در گمرک شود.
در حالی  تا زمانی که کاال در صف تامین ارز قرار نگیرد 
امکان اظهار نخواهد داشت که براساس مصوبه جدید دولت 
امکان ترخیص درصدی از کاالهای گروه یک و دو که در 
صف ترخیص ارز بانکی قرار بگیرند و مشکل مالکیت نداشته 
باشند فراهم شده است.براین اساس ترخیص کامل کاالهای 
اساسی در صف ترخیص ارز بانک مرکزی با نظارت وزارت 
صمت یا جهاد کشاورزی به صورت اعتباری انجام خواهد شد.

ایران  گمرک  رئیس کل   - میراشرفی  گفته  به  البته 
- این موضوع نیاز به تفویض اختیار دارد که حداکثر ظرف 

هفته آینده انجام می شود.
مسائل  گزارشی  طی  ایران  گمرک  نیز  پیش  چندی 
مربوط به ایستایی و رسوب کاال در گمرک و بنادر و مناطق 
رییس  به  راهکارهایی  همراه  به  را  اقتصادی  آزاد  و  ویژه 
جمهور ارائه کرد که روحانی، در هفته گذشته با کلیت این 
به  می توان  آن  جمله  از  که  بود  کرده  موافقت  پیشنهادات 
همین موضوع رفع مشکالت ارزی در ترخیص کاال در بنادر 

و گمرکات اشاره کرد.

مشکلترخیصکاالگریبانگیر۸0درصدازمالکین؛

طوالنیشدنتشریفاتاداریورسوبکاالدرگمرک
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مشهد  شهرستان  گروه 
سمیه باقرزاده

قدس  ن  ستا آ لیت  تو
شود  مهیا  شرایطی  باید  گفت:  رضوی 
قرار  جامعه  زندگی  متن  در  کتاب  که 
گیرد، میزان نفوذ و اثربخشی کتاب در 

حد انتظار از جامعه ای اسالمی نیست.
احمد  لمسلمین  حجت االسالم وا
دوازدهمین  اختتامیه  آئین  در  مروی 
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی 
که در محل بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی برگزار شد، با بیان 
اینکه کتاب باید در درون جامعه امتداد 
داشته و اثر بخش باشد، عنوان کرد: اگر 
بخواهیم  معارف دینی، اصول اخالقی و 
باید  باشد،  حاکم  ما  جامعه  بر  معرفتی 
کتاب در جامعه حضور داشته باشد، امروز 
متأسفانه کتاب و میزان مطالعه شرایط 

مطلوبی در جامعه ما ندارد.
رهبر  از  بیاناتی  به  اشاره  با  وی 
ضرورت  خصوص  در  انقالب  معظم 
جامعه،  متن  در  اسالمی  فلسفه  امتداد 
تمام  با  اسالمی  فلسفه  کرد:  عنوان 
در  نتوانسته  متأسفانه  دارد  که  غنایی 
تدریس  به  و  کند  پیدا  امتداد  جامعه 
و  دانشگاه ها  علمی،  حوزه های  در 
است،  شده  محدود  علمی  محیط های 
را  خود  فلسفه  غربی ها  مقابل  در  اما 
که قابل قیاس با غنا و پشتوانه فلسفه 
اسالمی نیست در متن جامعه آورده اند 
و کتاب هایی متناسب با سنین و سطوح 

مختلف  جامعه تدوین کرده اند.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
با بیان اینکه در شرایط عادی پیش از 
مالحظات ایجاد شده برای کرونا، ساالنه 
۳۰ میلیون زائر به مشهد مقدس سفر و 
با لحاظ تعداد روزهای اقامت و در نظر 
 ۱۲۰ حداقل  ساالنه  مجاوران،  گرفتن 
رضوی  منور  بارگاه  به  تشرف  میلیون 
انجام می شد، ابراز کرد: متأسفانه تعداد 
افرادی که حضرت رضا)ع( را به عنوان 
بسیار  عالم آل محمد)ص( می شناسند 
کم هستند و افراد اندکی چنین نگاهی 

حضرت  مطهر  بارگاه  به  تشرف  در  را 
ثامن الحجج)ع( دارند.

آئین های  در  باید  تعقل  و  تدبر   
دینی بروز و ظهور داشته باشد

وی با اشاره به اینکه زیارت باید 
به  دهد  افزایش  را  زائر  دینی  معرفت 
گونه ای که زندگی او پیش و پس از 
زیارت متفاوت شود، ابراز کرد: کسی که 
زیارت حضرت  برای  می آید  مشهد  به 
رضا)ع( است، نه جاذبه های گردشگری. 
ایام  در  مشهد  در  زائران  حضور  عدم 
تعطیلی حرم مطهر به سبب کرونا، این 

موضوع را اثبات کرد.
حجت االسالم مروی اظهار کرد: 
با اشاره به تأکیدات اسالم و آموزه های 
دینی ائمه اطهار)ع( در خصوص دعوت 
اندیشیدن، این  به تعقل، تدبر، تفکر و 
تدبر و تعقل باید در آئین های دینی و 

معنوی ما بروز و ظهور داشته باشد.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره 
به سرانه پایین مطالعه کتاب در کشور 
محل های  از  زائران  استقبال  عدم  و 
در  شده  گرفته  نظر  در  کتاب خوانی 
کرد:  عنوان  رضا)ع(،  امام  مطهر  حرم 
ترغیب  و  تشویق  راه های  یافتن  برای 

به سوی  نیاز  دست  مطالعه،  به  زائران 
اندیشمندان و نویسندگان دراز می کنیم. 
ساالنه حدود ۳۰ میلیون نفر از اقشار و 
رضوی  منور  بارگاه  در  مختلف  سنین 
با  این ظرفیت حضور  حضور می یابند، 
سنین  و  مختلف  اقشار  از  گستره  این 
متفاوت بی نظیر و فرصتی بسیار مغتنم 
کرد.وی  استفاده  آن  از  باید  که  است 
اغلب  نگاه  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان 
و  کاسب کارانه  نگاهی  عبادات،  به  ما 
سودگرانه است و تنها برای کسب ثواب 
این اعمال عبادی را انجام می دهیم، ما 
ثواب را تنها در خواندن ادعیه می دانیم 
نسبت  معرفت  کسب  و  کتاب خوانی  و 
به ائمه اطهار)ع( را ثواب نمی دانیم، در 
هیئات و مراسم مذهبی تنها برای کسب 
ثواب حضور پیدا می کنیم و نه معرفت 
افزایی؛ در این میان وظیفه نویسندگان 
و اندیشمندان برای روشنگری و تنویر 

افکار بسیار سنگین است.
وی باورهای دینی نادرست را یک 
خطر برشمرد و با بیان اینکه لغزش های 
و  نادرست  برداشت های  نتیجه  دینی، 
پشتوانه  بدون  و  غلط  دینِی  باورهای 
است، عنوان کرد: اهالی قلم، نویسندگان 

و پژوهشگران حوزه های دینی باید روی 
این مسائل به طورجدی کار کنند.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
خانه  رضا)ع(  حضرت  مطهر  بارگاه 
عالم  خانه  در  و  است  محمد  آل  عالم 
کسب  و  کتاب  باید  محمد)ص(  آل 
همه  از  لذا  باشد،  داشته  وجود  معرفت 
را  ما  می کنم  درخواست  اندیشمندان 
به  مردم  تشویق  برای  راهی  یافتن  در 
کتاب خوانی کمک کنند تا در حرم امام 
و  نماز  قرائت  کنار  در  زائران  رضا)ع( 

ادعیه، کتاب نیز بخوانند.
هر  انجام  آماده  کرد:  اظهار  وی 
فرهنگ  ترویج  برای  روشی  و  راهکار 
امام  حرم  در  کتاب خوانی  و  مطالعه 
از  بخشی  زائران  تا  هستیم  رضا)ع( 
زمان حضور خود در حرم مطهر را در 
کنار عبادت، به کسب معرفت، شناخت 
و دانش در خصوص پیامبر اکرم)ص( و 

ائمه اطهار)ع( بپردازند.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم 
دوازدهمین  برگزیدگان  ز  ا تعدادی 
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی، 
تولیت آستان  از دست  را  هدایای خود 

قدس رضوی دریافت کردند.

تولیتآستانقدسرضوی؛

بايد شرايطی فراهم شود که کتاب در متن جامعه قرار گیرد
 دوازدهمین جشنواره کتاب رضوی به کار خود پایان داد

معاوناستانداروفرماندارویژهشهرستانکرج؛
تداوم محدوديت های کرونايی در کرج 

برای سومین هفته کاری

 معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج با اشاره به تازه ترین 
تصمیم استاندار البرز مبنی بر تمدید محدودیت های کرونایی در استان از 
اجرای این ابالغیه برای سومین هفته کاری در این شهرستان خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان کرج، »غفور قاسم پور« 
با  افزود: طبق تصمیم نماینده عالی دولت در استان و  این خبر  با اعالم 
توجه به تداوم شرایط قرمز شیوع بیماری کرونا در استان، محدودیت هایی 
که پیش تر اعالم شده بود، از »روز شنبه ۲۸ تیرماه به مدت یک هفته 

دیگر« در شهرستان کرج نیز ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه برای سومین هفته متوالی شاهد اعمال محدودیت ها 
هستیم، افزود: تا ریشه کنی کامل این بیماری و در صورت نیاز ، محدودیت 
های بیشتری را هم برقرار خواهیم کرد و لذا انتظار داریم مردم آگاهانه و 

برای حفظ سالمت خود و اطرافیان شان به توصیه ها توجه کنند.
محدودیت های اعالم شده توسط ستاد استانی مقابله با کرونا در مراکز 

و اماکن عمومی استان و شهرستانها بدین شرح می باشد:
تعطیلی دانشگاه ها، مدارس، مدارس شبانه روزی، حوزه های علمیه، 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبانسراها و سایر آموزشگاه ها و کتابخانه 
موزه  باغ  و  مشابه،موزه  مراکز  و  تئاتر  سرپوشیده،سینما،  ها،استخرهای 
و  زیبایی،مساجد  های  سالن  و  زنانه  های  پذیرایی،آرایشگاه  ها،تاالرهای 
و  مذهبی  فرهنگی،  اجتماعی،  مراسم  گونه  برگزاری هر  ها، عدم  مصلی 
جمله  از  برخورد  دارای  های  ورزش  و  ورزشی  های  ها،باشگاه  همایش 
کشتی و کاراته،کافه، قهوه خانه و چایخانه،باغ وحش و شهربازی ها،مراکز 

تفریحی، آبی، استخرهای سرپوشیده، باشگاه های بدنسازی و نماز جمعه

ممیزی سیستم های مديريتی 
در شرکت گاز استان مرکزی انجام شد

 محمدرضا سمیعی مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی از ممیزی 
 ARIAN TUV PASARGAD سیستم های مدیریتی توسط شرکت

در سطح این شرکت در تاریخ هفتم و هشتم تیرماه سالجاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی،سمیعی در این 
خصوص گفت: طی این فرآیند، عملکرد واقدامات کلیه امور و واحد های 
شرکت مطابق با استانداردهای مدیریتی و توسط تیم ممیزی مورد بررسی 
و سنجش قرار گرفت.این مقام مسئول با اشاره به این مطلب که شرکت 
گاز استان مرکزی همواره در مسیر خدمات رسانی مطلوب به مردم کوشا 
بوده است، گفت: یکی از ارزش های حاکم برگاز استان، بهره وری وبهبود 
مستمر و جلب رضایت ذینفعان است.سمیعی به اجرای مناسب و دقیق فرآیند 
ممیزی سیستم های مدیریتی اشاره و تصریح کرد: با توجه به جلسات برگزار 
شده و ارزیابی های صورت گرفته در واحدهای مختلف سازمان، پروژه های 
موردنیاز جدید برای بهبود و ارتقای سیستم های مدیریتی نیز شناسایی شده 
اند که در سالجاری اقدامات اجرایی آنها انجام خواهد شد.وی در خاتمه ضمن 
استقرار  استان مرکزی در زمینه  از همکاری پرسنل شرکت گاز  قدردانی 
و رعایت اصول و استاندارد های سیستم مدیریتی خاطر نشان کرد: این 
شرکت همواره تالش خواهد کرد تا خدمات حوزه گازرسانی را هرچه بهتر 

و پایدارتر  به مشترکین گاز در سطح استان ارائه کند

برق ادارات پرمصرف استان ايالم قطع می شود

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم از قطع شدن برق 
ادارات پرمصرف استان ایالم خبر داد.

هادی شیرخانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم گفت: 
در راستای پیشگامی صنعت برق کشور در کاهش مصرف برق ادارات و 
ساختمان های  همه  سرمایشی  سیستم های  صنعت،  این  ساختمان های 
اداری در تمام شرکت های زیرمجموعه از ساعت ۱۲ تا پایان وقت اداری 

خاموش خواهد شد.
این تصمیم در راستای کاهش مصرف برق و در جهت  افزود:  وی 
رفاه مشترکین برق در سطح کشور و به تبع در استان اندیشیده شده و تا 

اطالع ثانوی ادامه دارد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اظهار کرد: همچنین پیرو 
بندهای ۳ ،۲، ۱ مصوبات شورای اداری استان و در راستای مدیریت صحیح 
برق و کنترل روزانه مصرف با استفاده از ساز و کارهای کاهش مصرف، 
نظیر تنظیم دمای محیط کار با حداقل ۲۵ درجه سانتی گراد، از مدار خارج 
کردن سیستم های سرمایشی و روشنایی پس از پایان وقت اداری، تولید 
برق از مولدهای اضطراری در ساعت ۱۱ الی ۱۴:۳۰ و همچنین استفاده 
از واحدهای صنعتی و کشاورزی از ظرفیت های نیروگاهی خود در فصل 

گرما مورد تاکید است.
شیرخانی ادامه داد: طی بررسی وضعیت مصرف برق از ادارات استان، 
متاسفانه اکثر این ارگان ها در زمان خارج از وقت اداری وسایل سرمایشی 
خودرا روشن نگه داشته، این امر به ما این اجازه را خواهد داد که برق این 

ارگان ها را خاموش کنیم.
ایالم قطع می شود،  استان  پرمصرف  ادارات  برق  اینکه  بیان  با  وی 
تاکید کرد: این شرکت ضمن مدیریت صحیح مصرف برق و کنترل روزانه 
موارد عدم رعایت هر کدام از دستگاه ها را به همراه مستندات به استانداری 

گزارش خواهد داد.
آبدانان،  مهران،  دهلران،  شهرستان  اکنون  هم  شیرخانه  گفته ی  به 
از برق در آستانه خاموشی قرار  به دلیل استفاده بی رویه  بدره  دره شهر و 

دارند، در صورت نیاز خاموشی در این شهرها اعمال خواهد شد.

مرکزی  استان  ورزشی  اماکن  به  ريال  میلیارد   ۵۰۰ کرونا 
خسارت وارد کرد

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: شیوع ویروس کرونا و 
توقف فعالیت مراکز و باشگاه های ورزشی در این ایام، بیش از ۵۰۰ میلیارد 

ریال به شاغالن این حوزه خسارت وارد کرد.
»عابد حقدادی«  افزود: مجموع خسارت  وارده به ورزش استان مرکزی 
فهرست بندی و به وزارت ورزش و جوانان ارایه شده تا برای جبران این آن 

اقدامات الزم صورت بگیرد. 
وی ادامه داد: طبق  بخشنامه ستاد ملی کرونا و وزارت ورزش و جوانان 
اماکن ورزشی از اوایل اسفند پارسال تعطیل شد که این امر اقتصاد حوزه 

ورزش را با مشکالتی مواجه کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی بیان کرد: مهمترین خسارت 
و  تحرکی  کم  کرونا،  ویروس  شیوع  نتیجه  در  ورزشی  فضاهای  تعطیلی 
زیان های جسمی و روانی است چرا که با تعطیلی فضاهای ورزشی همه 

ورزشکاران حتی فعاالن ورزش همگانی خانه نشین شدند.
حقدادی اظهار داشت: ورزشکارانی که به صورت حرفه ای تمرین می کند 
زمان طالیی ممارست بدنی را باید به صورت مداوم داشته باشند و تعطیلی 
اماکن ورزشی به دلیل کرونا مشکالت زیادی را برای این قشر ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: بیش از ۹۰ درصد از اماکن و فضاهای ورزشی استان 
مرکزی استیجاری هستند که معوقات اجاره بها و تسهیالت در ایام کرونا 

فشار مضاعف اقتصادی برای فعاالن این حوزه بود.

تولید ۹۵ درصد ورق گرم کشور در فوالد مبارکه 
در سه ماهۀ نخست سال جاری، میزان تولید ورق گرم کشور به رقم 
یک میلیون و ۸۱۳ هزار و ۱۷۰ تن رسید که از این رقم سهم فوالد مبارکه 

به بیش از ۹۵ درصد افزایش یافته است.
 در سه ماهه نخست سال جاری میزان تولید ورق گرم فوالد مبارکه 
یک میلیون و ۳۵۵ هزار تن بوده و در فوالد سبا نیز تولید این محصول با   

۹,۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۷۱ هزار تن
 افزایش یافته است.

ایران  معدنی  و صنایع  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  اعالم  بنابر 
)ایمیدرو( میزان تولید ورق سرد در دورۀ سه ماهه نخست سال ۹۹ به ۳۹۷ 
هزار   و   ۸۹۴ تن رسید.همچنین ورق عریض تولیدی فوالد اکسین در 
فصل بهار امسال برابر با ۲۳۰ هزار   و   ۷۸۷ تن ثبت شد که صرفا توسط 

این واحد تولید می شود.
آمار عملکرد فوالدسازان در سال گذشته حاکی از تولید ۹ میلیون و 
۹۶۰ هزار تن مقاطع تخت فوالدی )ورق گرم، سرد و پوشش دار( است که در 
مقایسه با عملکرد سال ۹۷ رشد ۵ درصدی داشته است. فوالدسازان در سال 
۹۷ در بخش مقاطع تخت فوالدی ۹ میلیون و ۴۵۹ هزار تن تولید داشتند.

ایران، کل تولید ورق گرم در سال  انجمن تولیدکنندگان فوالد  آمار 
۹۸ را ۸ میلیون و ۲۳۲ هزار تن ثبت کرده که رشد ۴ درصدی نسبت به 
رقم ۷ میلیون و ۹۴۳ هزار تن عملکرد سال ۹۷ داشته است. ضمن این که 
آمار تولید ورق سرد نیز در سال ۹۸ به رقم ۲ میلیون و ۶۲۸ هزار تن رسید 
و در مقایسه با عملکرد سال ۹۷ با رقم ۲ میلیون و ۵۳۸ هزار تن، افزایش 

۴ درصدی دارد.
بود و  صادرات مقاطع تخت فوالدی در سال گذشته ۸۰۵ هزار تن 
نسبت به رقم ۸۷۷ هزار تن عملکرد سال ۹۷ کاهش ۸ درصدی داشت. 
میزان ورق گرم صادراتی در سال ۹۸ برابر با ۵۳۶ هزار تن بود که افت 
۱۹ درصدی در مقایسه با صادرات سال ۹۷ با رقم ۶۶۲ هزار تن ثبت کرد. 
همچنین مجموع ورق سرد صادراتی نیز پارسال ۱۲۰ هزار تن بود و نسبت 

به رقم ۴۳ هزار تنی در سال ۹۷ رشد ۱۷۹ درصدی داشت.

نایین ادارهراهداریوحملونقلجادهایشهرستان رئیس
مطرحکرد

ساخت ضربتی آبراه لوله ای در مسیر جاده چوپانان _انارک
رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان نایین گفت: ساخت 
آبروي  لوله ای مسیر چوپانان _انارک در حد اقل زمان ممکن پایان یافت.

احسان قادری اظهار کرد:  جاری شدن روان آبها و سیالب های فصلی 
در محور پرتردد چوپانان_اردکان هرساله به هنگام بارش های فصلی باعث 
بروز مشکالت متعددی برای کاربران جاده ها و راهداران در مقطح احداث 

آبرو   میشد.
وی ادامه داد: برای دفع روان آبهای سطحی و سیالب های فصلی 
عملیات ساخت اضطراری آبراه لوله ای در مسیر جاده چوپانان _انارک در 
دستور کار اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان نایین قرار گرفت.

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان نایین خاطرنشان 
کرد: به دلیل تردد باال خودروها در این محور، عملیات به صورت یکروزه و 

به صورت ضربتی اجرا شد.
وی تصریح کرد: برای اجرای این عملیات بالغ بر ۷۰۰ میلیون ریال 

هزینه شده است.
قادری اضافه کرد: این عملیات ضربتی با حضور ۱۵ راهدار و ۱۰ دستگاه 

ماشین آالت راهداری در یک روز انجام شد.

از  اجرای طرح های آبخیزداری در ۲7 هزار هکتار 
اراضی استان سمنان

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 
اظهار کرد: اجرای طرح آبخیزداری و آبخوانداری سالجاری در سطح ۲۷ 

هزار هکتار در دستور کار منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان است.
میامی،  شهرستان   ۸ در  پروژه ها  این  اینکه  بیان  با  عبدالشاه  فرهاد 
شاهرود، دامغان، سمنان، مهدیشهر، سرخه، آرادان و گرمسار اجرا خواهد 
شد، وی افزود: پیگیری مراحل اجرای این پروژه ها در حال انجام است و در 

صورت تأمین اعتبار عملیاتی خواهد  شد.
وی خاطرنشان کرد: این عملیات در۲۱ حوضه آبخیزو با اعتباری بالغ 

بر ۲۴۰میلیارد ریال در حال برنامه ریزی می باشد.
عبدالشاه همچنین به آخرین وضعیت طرح های آبخیزداری سال ۹۸ 
بود که  اجرایی سال گذشته در ۲۸ حوضه  اشاره کرد و گفت: پروژه های 
برخی از آنها تکمیل شد و برخی نیز پیشرفت ۹۵ درصدی دارند که تا پایان 

سال مالی )پایان شهریورماه( به اتمام می رسند.
در سال ۹۸ از محل صندوق توسعه ۲۰۰ میلیون یورو )یک هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان( برای اجرای طرح های آبخیزداری کشور اختصاص یافت 
که از این میزان ۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه طرح های آبخیزداری 
از  این بودجه برای حفاظت  از  یافت. ۱۵ درصد  استان اسمنان تخصیص 
جنگل ها و مراتع ، مستند سازی و فرهنگ سازی ،کاداستر، توانمند سازی 
جوامع محلی ، عملیات بیولوژیکی و ۸۵درصد آن نیز برای اجرای طرح های 
آبخیزداری استان در نظر گرفته شد. تاکنون  ۵/۱میلیون هکتار از اراضی و 
حوزه های آبخیز استان مورد مطالعات توجیهی قرار گرفته است و مطالعات 
تفصیلی حدود ۲۴۰هزار هکتار در ۱۳حوزه در حال مطالعه است. طی سالهای 
۱۳۷۰تا ۱۳۹۸به حجم ۷۳۰هزار متر مکعب عملیات سنگ و مالت وحدود ۶ 
میلیون متر مکعب عملیات خاکی با هدف کنترل سیالب و کنترل فرسایش 

خاک در استان سمنان اجرا شده است.

باحکماستاندارگیالنصورتگرفت؛
شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  مديرکل  انتصاب 

استانداری گیالن
با صدور حکمی از سوی استاندار گیالن، مدیرکل دفتر امور شهری 
و شوراهای استانداری گیالن منصوب شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
استانداری گیالن؛ با حکم دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن، مسعود کاظمی 
به عنوان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیالن منصوب 
دانشجوی  استانداری گیالن و  نیروهای رسمی  از  شد.مسعود کاظمی که 
دوره دکتری ، دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری و کارشناسی 
هایی همچون شهردار  مسئولیت  در  این  از  پیش  است؛  عمران  مهندسی 
الهیجان، رئیس و نائب رئیس شورای اسالمی شهر رشت، رئیس سازمان 

حمل و نقل و تاکسیرانی شهرداری رشت، مشغول به خدمت بوده است.

معاونتوسعهمدیریتومنابعراهداریاستانمرکزیخبرداد؛

جمعآوریتابلوهاوبیلبوردهایفاقدمجوزوغیرمجازازحاشیهمحورها
توسعه  معاون  عبیاوی  له  عبدا
مدیریت ومنابع راهداری استان مرکزی 
افزود: با هدف افزایش ضریب ایمنی و 
رانندگی،  تصادفات  بروز  از  پیشگیری 
استان  های  جاده  تبلیغاتی  ساماندهی 
مرکزی، تابلوها و بیلبوردهای فاقد مجوز 

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

نورو...انجام گیرد.
ومنابع  مدیریت  توسعه  معاون 
یادآورشد: عالوه بر تمدید قراردادهای 
۱۴فقره  تاکنون  سال  ازابتدای  قبلی، 
 ۳۲ شامل  که  تبلیغاتی  تابلوی  قرارداد 

تابلوی  فقره    ۳۰ و  تبلیغاتی  بیلبورد 
منعقد  استان  در محورهای  اختصاصی 
آوری  جمع  افزود:  است.وی  گردیده 
تابلوها و بیلبوردهای فاقد مجوز و غیر 
اخذ  از  پس  محورها   حاشیه  از  مجاز 
مجوزهای الزم از دادستانی و هماهنگی 
توسط  ربط،  ذی  ادارات  و  نهادها  با 

نیروهای راهداری و پلیس انجام شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع،در 
ادامه بیان کرد: نصب تابلوها در حاشیه 
راهها داراي ضوابط استانداردي از قبیل 
نصب  ،مکان  حروف  ،اندازه  تابلو  ابعاد 
،فاصله  اصلي  هاي  تقاطع  از  ،فاصله 
را   ... و  رانندگي  و  راهنمایي  از عالئم 

ماده  تبصره ۲  باشد و مطابق  دارا مي 
۷ قانون ایمني راهها و راه آهن مصوب 
آیین   ۲ ماده  »ح«  بند  و   ۱۳۷۹ سال 
نامه اجرایي تبصره ۱ ماده ۱۷ اصالحي 
تابلوي  یاد شده نصب هر گونه  قانون 
راهها  حریم  در  اختصاصي  و  تبلیغاتي 
ي قانوني کشور صرفا« با مجوز صادره 
از سازمان راهداري و حمل ونقل جاده 
اي مجاز است و در صورت عدم رعایت 
این ضوابط با متخلفین برخورد قانوني 

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

تردد کمک کنند.

 رضا احمدی مدیر کل منابع طبیعی 
اینکه مولفه اصلی  بیان  با  ایالم  استان 
تخریب جنگل های زاگرس آتش سوزی 
است، گفت: از ابتدای تیر ماه سال جاری 
تاکنون وقوع حریق در سطح جنگل ها و 
مراتع استان نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۹۳ درصد کاهش داشته است.
پیشگیری  منظور  به  افزود:  وی 
نی  یا شا کمک های  حریق  طفا  ا ز  ا
نشانی،  آتش  بسیج،  نیروهای  توسط 
بحران،  مدیریت  ستاد  زیست،  محیط 
استانداری،  دادگستری،  فرمانداری ها، 

امور عشایری و... انجام شده است.
با  استان  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
بیان اینکه ۸۶ منطقه بحرانی در استان 

به  داد:  ادامه  است،  شده  شناسایی 
منظور پیشگیری از حریق های گسترده 
پروژه گشت و مراقبت هوایی در کلیه 
 ۴۱۴۵ و  می شود  انجام  شهرستان ها 

کیلومتر آتش بر احداث شده است.
این  در  همچنین  شد:  یادآور  وی 
راستا جاده های غیر ضروری مسدود شده 
و مانیتورینگ و گشت و رصد خودروهای 

یگان به طور مرتب انجام می شود.
تش  آ  : د کر یح  تصر حمدی  ا
سطحی  نوع  ز  ا استان  سوزی های 
بوده و کمترین حریق را داریم و بیشتر 
آشکوب پایین دچار حریق می شود که 
این مهم مدیون سرعت باالی نیروهای 

آموزش دیده در اطفا است.

کاهش۹3درصدیحریقدرجنگلهاومراتعاستانایالم
شناسایی۸۶منطقهبحرانی

باغی-دنیای  قره  ندیشه-زهرا  ا
روابط  اداره  خبر  ازواحد  نقل  جوانان:به 
و  شهرداری  الملل  بین  امور  و  عمومی 
شورای اسالمی شهر اندیشه،  علی ملکی 
از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در 
شهرداری  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان 
اندیشه با هدف لزوم رعایت پروتکل های 

بهداشتی خبر داد.
وی با اعالم این خبر یادآور شد  : در 
راستای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری 
طرح  شهروندان  سالمتی  حفظ  و  کرونا 
فاصله گذاری اجتماعی در کلیه اتوبوس ها 
و تاکسی های تحت پوشش اجرا و اجباری 
از  که  شهروندانی  به  خدمات  ارایه  و  شد 
ماسک استفاده نمی کنند نیز ممنوع گردید.

بدلیل  دیگر  سویی  از    : افزود  وی 
اهمیت سالمت بهره برداران زحمتکش و 

شهروندان تا پایان بیماری کرونا عملیات 
ضدعفونی و گندزدایی ناوگان حمل و نقل 
عمومی به صورت مستمر و روزانه توسط 
شهرداری  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان 

اندیشه صورت می پذیرد.
سخنان  پایان  در  اندیشه  شهردار   
شهر  فهیم  و  محترم  شهروندان  از  خود 
به  کمک  برای  نمود،  درخواست  اندیشه 
قطع زنجیره بیماری کرونا و حفظ سالمتی 
خود و دیگران در هنگام استفاده از ناوگان 
حمل و نقل عمومی شهر اندیشه از ماسک 

استفاده نمایند .
شایان ذکر است شهروندان عزیز می 
توانند در صورت مشاهده تخلف در موارد 
یاد شده کد شناسایی خودروی متخلف را 
 ۲۰۰۰۶۵۵۶۲۵۰۵ کوتاه  پیام  سامانه  به 

پیامک ارسال نمایند.

شهرداراندیشه:

رعایتفاصلهگذاریاجتماعی
درناوگانحملونقلشهرداریاندیشهاجباریاست
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یت  یر مد کل  یر مد
جلسه  در  استانداری  بحران 
راهکارهای مصرف بهینه آب 
دستگاههای  نمایندگان  حضور  با  که 
فرهنگی  و  انتظامی،نظامی  اجرایی، 
حاضر  درحال  کرد:  اعالم  برگزارشد 
کشور  در  استان  اولین  اصفهان  استان 
شبکه  آن  همه شهرهای  در  که  است 
جدا  شرب  آب  از  سبز  فضای  آبیاری 

گردید.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه 
شهرداران و دهیاران به منظور مصرف 
سبز  فضای  توسعه  در  باید  آب  بهینه 
ازگونه گیاهان مقاوم به خشکی استفاده 
فضای  ساخت:آبیاری  خاطرنشان  کنند 
سبز باید به صورت قطره ای انجام شود 
تا از هدر رفت آب جلوگیری به عمل آید.

وی با تاکید بر لزوم تدوین پروتکل 
سوی  از  آب  بهینه  مصرف  عملیاتی 
شرکت آبفا استان اصفهان افزود: شرکت 
زمان  ترین  کوتاه  در  باید  استان  آبفا 
ممکن پروتکل عملیاتی مصرف بهینه 
آب در رابطه با بخش مختلف از جمله 
کشاورزی،اصناف،نیروهای  صنعت، 
و  خانگی  بخش  انتظامی،  و  نظامی 
شهرداری تدوین و به مدیریت بحران 

استانداری اعالم نماید.
معاون  نشست  این  ی  ادامه  در 
آبفا  بهره برداری و توسعه آب شرکت 
استفاده  بر  تاکید  با  اصفهان  استان 
انتظامی  نظامی،  اجرایی،  دستگاههای 
و فرهنگی بر تجهیزات کاهنده مصرف 

مختلف  دستگاههای  کرد:  عنوان  آب 
تجهیزات  نصب  به  اقدام  اگر  استان 
قطعا  نمایند  آب  مصرف  ی  کاهنده 
تاثیر به سزایی در مصرف بهینه آب در 
سطح استان دارد.ناصر اکبری با اشاره به 
ایجاد زیرساخت های الزم جهت توزیع 
سطح  در  آب  کیفی  و  کمی  عادالنه 
با  اخیر  سال   ۱۰ کرد:در  اعالم  استان 
ایجاد ۸۸ ایستگاه اصلی تله متری،نصب 
شیرهای فشار شکن و راه اندازی سامانه 
هوشمند پایش فشار شبکه زیرساختهای 
الزم در رابطه با توزیع عادالنه کمی و 
ایجاد شده  استان  در سطح  آب  کیفی 

است. معاون بهره برداری و توسعه آب 
افزایش  با  اصفهان  استان  آبفا  شرکت 
بی سابقه دما در خرداد ماه سال جاری 
گفت: به رغم افزایش متوسط ۲/۷ درجه 
دما نسبت به خرداد ماه سال گذشته، آب 
به صورت  و  قطعی  بدون  مردم  شرب 

پایدار تامین شد.
وی اعالم کرد: با افزایش دما به 
بیش از ۳۳ درجه، مصرف آب در استان 
افزایش می یابد بطوریکه در زمان پیک 
مصرف نیاز آبی استان ۱۵/۵ مترمکعب 
در ثانیه است، اما توان تامین آب شرب 
حدود ۱۳ متر مکعب در ثانیه می باشد.

توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
گفت:  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  آب 
در  سعی  فنی  و  فرهنگی  اقدامات  با 
جبران کمبود ۲/۵ مترمکعب آب شرب 

در استان شده است .
اکبری اعالم کرد: الگوی مصرف 
آب در استان اصفهان از ۲۰ مترمکعب 
استو  رسیده  مترمکعب   ۱۴ به  ماه  در 
خوشبختانه بسیاری از مشترکین مطابق 
الگو آب مصرف می نمایند. این در حالی 
است که متوسط مصرف هر خانوار در 
استان اصفهان حدود ۱۱ مترمکعب در 

ماه می باشد. 

در ۱۰7 شهراستان اصفهان، شبکه آبیاری فضای سبز از آب شرب جدا شد درسهماههنخستسالجاری؛
کاهش مصرف انواع فرآورده های نفتی 

در استان خراسان جنوبی

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی از 
کاهش مصرف انواع فرآورده های نفتی در سطح این منطقه، طی سه ماه 

نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
قربانعلی مردانی در نشستی با اصحاب رسانه با محوریت »طرح رایگان 

دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی« گفتگو کرد.
وی در این نشست،  تأمین فرآورده های نفتی، توزیع عادالنه سوخت 
و نظارت بر آن را از مهم ترین وظایف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ذکر کرد.مردانی با اشاره به وسعت و پراکندگی استان خراسان جنوبی بیان 
کرد: روزانه به میزان سه میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی 

از مبادی مختلف به استان خراسان جنوبی حمل می شود.
مدیر منطقه با اشاره به عدم وجود مبادی ریلی و خطوط لوله تامین 
فرآورده در این استان، عنوان کرد: فرآورده های نفتی به استان خراسان جنوبی 
از طریق نفت کش های جاده پیما حمل می شود که امر بسیار دشواری است.

مردانی با اشاره به فعالیت هشت سامانه فعال در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی استان، اعالم کرد: سیستم تجارت آسان، سیستم کنترل 
سوخت در مرز، توزیع نفت گاز الکترونیکی، نفت سفید و گاز مایع، سامانه 
هوشمند توزیع بنزین و سامانه عملکردی برای خودروهای دیزلی و نفت گاز 

از جمله این سامانه ها می باشند.
وی گفت: عرضه سوخت در مرز ماهیرود به سه روش فروش داخل 
سامانه بام)از طریق کارگزار(، کنترل باک در پایانه مرزی ماهیرود و فروش 

سوخت به مرزنشینان،  انجام می شود.    
این مقام مسئول از افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی فروش سوخت به 
مرزنشینان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ خبر داد و افزود: طی سه ماهه 
نخست امسال، شاهد کاهش ۳۳ درصدی عرضه در جایگاه  مرزی و کاهش 
۷۹ درصدی در کنترل باک بوده ایم که علت این امر شیوع ویروس کرونا 
و طرح معافیت ۲۰۰ لیتری خودروهای ایرانی خروجی از مرز، طبق مصوبه 

هیات محترم وزیران است.
جنوبی  خراسان  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
انواع  میزان مصرف  مقایسه  و  تشریح  به  از سخنانش  دیگری  بخش  در 
فرآورده های نفتی پرداخت و افزود: در سه ماهه نخست سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، با کاهش ۸۴ درصدی مصرف بنزین سوپر 
مواجه بوده ایم که دلیل آن تک نرخی شدن بنزین و عدم تخصیص سهمیه 
یارانه ای است.مردانی از کاهش مصرف ۳۲ درصدی بنزین معمولی، ۲۲ 
 ۳۲ نفت کوره،  درصدی   ۶۳ نفت گاز،   درصدی   ۱۸ سفید،  نفت  درصدی 
افزایش  و  غیرنیروگاهی  نفت گاز  درصدی   ۱۸ و  هوایی  سوخت  درصدی 
۱۴۴ درصدی نفت گاز نیروگاهی طی سه ماه نخست امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته خبر داد.
کردن  گازسوز  رایگان  طرح  اجرای  از  جنوبی  خراسان  منطقه  مدیر 
عمومی  خودروهای  مالکان  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  عمومی  خودروهای 
)تاکسی، وانت بار، نیسان و کامیونت( می توانند در این طرح ملی شرکت کنند.

مردانی با اشاره به اینکه در راستای اجرای این طرح، تعداد یک میلیون 
و ۴۶۰ هزار خودرو در کشور به صورت رایگان دوگانه سوز می شوند، عنوان 
کرد: تاکنون در استان خراسان جنوبی حدود یک هزار خودرو ثبت نام کرده اند.

این مقام مسئول با بیان اینکه دارندگان خودروهای عمومی می توانند 
اقدام  ثبت نام  به  نسبت   )GCR.NIOPDC.IR(سایت به  مراجعه  با 
کنند، بیان کرد: در اجرای این طرح، اولویت زمان نوبت دهی با افرادی است 
که زودتر ثبت نام خود را در سامانه مذکور تکمیل کرده اند.وی با تأکید بر 
اینکه در فرآیند ثبت نام هیچ هزینه ای برای دوگانه سوز کردن خودروها از 
متقاضیان دریافت نخواهد شد، تصریح کرد: استفاده از سی ان جی به میزان 
را کاهش می دهد و سبب صرفه جویی در مصرف  قابل توجهی هزینه ها 

بنزین و نیز جلوگیری از آلودگی زیست محیطی می شود.

مدیرعاملآبفایگیالن:
خوش  سايت  آب  تولید  ظرفیت  بر  ثانیه  بر  لیتر   ۵۰  

سیرت افزوده شد
و  آب  شرکت  همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 
فاضالب استان گیالن، به منظور بررسی راهکارهای رفع مشکالت آبرسانی 
به روستاهای شهرستانهای آستانه ، الهیجان و لنگرود ، مدیرعامل این 
شرکت با حضور در امور آبفای آستانه اشرفیه بر تصمیمات بلند مدت برای 
کاهش مشکالت این حوزه تأکید کرد.سید محسن حسینی رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن با تأکید بر اینکه 
برای کاهش مشکالت تأمین آب روستاها باید برنامه بلندمدت داشت تصریح 
کرد: با برنامه ریزی باید گام به گام وارد مرحله اجرایی شد.وی با اشاره به 
اینکه در پی یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی، 
پس از اصالح و بازسازی سایت خوش سیرت، حدود ۵۰ لیتر بر ثانیه بر 
ظرفیت تولید آب این سایت افزوده شد گفت: با تزریق این میزان به شبکه 
توزیع آب ، بدلیل افزایش مصرف باتوجه به افزایش دما ، افزایش ظرفیت 
نیاز روستاهای برخوردار نمی باشد.مدیرعامل شرکت  تولید نیز جوابگوی 
آب و فاضالب استان گیالن همچنین خاطرنشان کرد: تعیین اولویت برای 
انتقال  پیمایش مجدد خط  برای روستاها و همچنین  ژنراتور  خرید دیزل 
مخزن ۶۵۰۰ مترمکعبی تا ۱۰۰۰۰ مترمکعبی S۵ جهت شناسایی و رفع 
نشت احتمالی باید در دستورکار قرار گیرد.وی همچنین یادآور شد: طرح 
آبرسانی به عبدل آباد مورد بررسی قرار گیرد و ۲۰ دستگاه شیرهوا خریداری 

و تحویل سایت خوش سیرت گردد.

باپیگیریکارشناساندفترکنترلوانرژیآبشرکتآبو
فاضالبمازندران:

تابلو برق ايستگاه پمپاژ شهر نشتارود طراحی، ساخت، 
نصب و راه اندازی شد

تابلو برق  انرژی آب شرکت،  با پیگیری کارشناسان دفتر کنترل و   
ایستگاه پمپاژ شهر نشتارود با برخورداری ۳۶۰۰ مشترک و دبی ۱۲۰ لیتر 

بر ثانیه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
با  شرکت  آب  انرژی  و  کنترل  های  سیستم  دفتر  سرپرست  مازندران؛ 
اعالم این خبرتصریح کرد: این تابلو برق شامل ۳ دستگاه سافت استارتر 
و ۲ دستگاه کنترل دور می باشد که تامین و توزیع آب شهر نشتارود و 
روستاهای عبداهلل آباد، قلعه سر، مکرود، کترا، باغ نظر، ال کله، بردسر، تلک 

کله را پوشش می دهد.
مهندس میثم صلواتی هدف از اجرای این طرح را استاندارد سازی و 
پایداری تامین برق ۲ حلقه چاه و ۳ باب ایستگاه پمپاژ برای ارائه خدمات 
مطلوب  و مستمر دانست و افزود: در همین راستا برنامه ریزی برای ارتقاء 
و بروز رسانی تابلوهای برق تاسیسات به ویژه تابلوهایی با حساسیت باال و 

در معرض آسیب در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان امسال با پیگیری 
کارشناسان دفتر کنترل و انرژی آب و استفاده از ظرفیت کارشناسان امور 

تحت پوشش شرکت، ۱۰ پروژه دیگر در این بخش به اتمام برسد.

شهرداربندرعباسخبرداد:
حقـوق کارگـران تنظیف و فضای سـبز ۴۰ درصد نسـبت 

به سـال گذشـته افزايـش می يابد
شـهردار بندرعبـاس گفـت: بر اسـاس تصمیـم جدید این شـهرداری، 
حقـوق کارگـران تنظیف و فضای سـبز شـهری حداقل ۴۰ درصد در سـال 

جـاری به نسـبت سـال قبـل افزایـش می یابد.
بـه گـزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری بندرعباس، 
عبـاس امینی زاده در جلسـه کمیته درآمد شـهرداری بندرعباس اظهار کرد: 
بـا توجـه به شـرایط حاکم بـر جامعه و وضعیـت اقتصادي کشـور، توجه به 

معیشـت کارکران بیـش از پیش ضرورت دارد.
وی افـزود: طـی یکـی دو ماه اخیر، جلسـات متعددی توسـط معاونت 
خدمـات شـهری، معاونـت مالـی و اقتصـادی، شـهرداری هـای مناطـق، 
مدیریـت درآمـد، مدیریـت حقوقـی و سـایر کارشناسـان مربوطـه برگـزار 
شـده و مسـئله افزایـش حقـوق کارگـران این بخش هـا مورد بررسـی قرار 

اسـت. گرفته 
شـهردار بندرعبـاس بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن افزایـش حقوق شـامل 
تمامـی کارگـران ایـن بخش هـا خواهـد شـد، خاطرنشـان کـرد: در همین 
خصـوص، تامیـن حقـوق و دسـتمزد کارگـران و سـایر کارکنـان یکـی از 
اولویت هـای کاری شـهرداری خواهـد بـود و دسـتیابی بـه منابـع پایـدار 

بیشـتر، در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.
امینـی زاده تاکیـد کرد: توجه به حقوق کارگـران و پرداخت حقوق آنها 

یکی از سیاسـت های شـهرداری بندرعباس طی سـالهای اخیر بوده است.
شـهرداری  بخش هـای  تمامـی  شـد:  یـادآور  مسـئول  مقـام  ایـن 
بندرعبـاس موظـف بـه تـالش مضاعـف بـرای تامیـن بودجه مـورد نیاز از 

طریـق تقویـت کدهـای درآمـدی هسـتند.

ديدار مدير درمان تامین اجتماعی ايالم
 با دبیر اجرايی خانه کارگر استان

مدیـر درمـان تامین اجتماعی اسـتان ایالم با دبیـر اجرایی خانه کارگر 
اسـتان به مناسـبت هفته تامین اجتماعی دیدار و گفتگو کرد. 

بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومی سـازمان تامیـن اجتماعی، دکتر 
کریـم اللـه ماژیـن در ایـن دیـدار بـا بیـان اینکه نزدیـک بـه ۱۱۷ میلیارد 
تومان در بخش درمان غیر مسـتقیم به مراکز دانشـگاهی و غیر دانشـگاهی 
در سـال ۹۸ هزینه شـده اسـت، افزود: ایـن مدیریت پیگـر مطالبات حقوق 

است. بازنشستگان 
دکتـر  کریـم  اللـه  ماژیـن تصریـح  کرد: بیـش از نیمـی از جمعیت 
اسـتان ایـالم، تحـت پوشـش سـازمان تامیـن اجتماعـی قـرار دارنـد و از 

خدمـات متنـوع بیمـه و درمـان بهـره مند  هسـتند.
وی کارگـران را صاحبـان  اصلی سـازمان دانسـت و گفـت: صیانت از 

نیـروی کار  وظیفـه ذاتی سـازمان تامین اجتماعی اسـت.
مدیـر درمـان تامیـن اجتماعـی اسـتان ایالم با اشـاره به ارتقـا درمان 
اسـتان گفـت: جهـش تولیـد به دسـت توانای کارگـران انجام مـی گیرد و 

کارگـران نقـش مهمـی در جهش  تولیـد دارند.
دکتـر اللـه ماژیـن تکریـم کارگـران و خانـواده  های آنـان  در مراکز  
ملکـی  را  یـک  اولویـت دانسـت  و بیـان  کـرد: پیگیـری مطالبـات، حق 

کارگران اسـت.
وی بـا  اشـاره بـه ارائـه خدمات غیـر حضـوری سـازمان، از کارگران 

خواسـت از ایـن ظرفیـت بهره مند شـوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اسـتان ایالم نیز در ادامه این دیدار، سـازمان 

تامین  اجتماعی  را حامی نیروهای مولد و قشـر کارگر جامعه دانسـت.
هدایـت چراغـی با بیـان اینکه خواسـتار افزایش حقوق بازنشسـتگان 
و کارگـران  هسـتیم، گفـت: مطالبـات بـه حـق کارگـران را از مسـئوالن 

خواسـتاریم. ذیریط 
وی از خدمـات درمانـی تامیـن  اجتماعـی بـه بیمه شـگان و کارگران 

قدردانـی کرد.
چراغـی خواسـتار تخصیـص اعتبـار مناسـب در بخـش بازنشسـتگی 

شـد. نیز 
 

انتصاب مديريتی در شرکت توزيع برق گیالن
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 ۱۳۹۸ بعنوان مدیر عامل شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان گیالن 

منصـوب و مشـغول به کار شـد

مدیـردفتـرفنـیانتقـالشـرکتسـهامیبـرقمنطقـهای
: ن گیال

مشترکان برق گیالن در تیر ماه ۹۹ خاموشی
 با برنامه نداشتند

حمـزه عیسـی زاده  مدیـر دفتـر فنـی انتقال شـرکت بـرق منطقه ای 
گیـالن  در ایـن خصـوص گفـت: بـا برنامـه ریـزی صـورت گرفته توسـط 
مدیریـت و تـالش کارکنان شـرکت های بـرق منطقـه ای و توزیع نیروی 
بـرق گیـالن، همچنیـن تعامـل مناسـب بـا شـرکت توانیـر و اسـتفاده از 
ظرفیـت هـای همکاری صنایع و مشـترکان بـزرگ اسـتان در برنامه های 
پاسـخگویی بار، در تابسـتان امسـال خاموشـی برنامه ریزی شـده ناشـی از 
کمبـود تولیـد کشـور به مشـترکان برق اسـتان علی الخصوص مشـترکان 
خانگی به حداقل رسـید.وی افزود: در نتیجه این اقدامات، خاموشـی نوبتی 
مشـترکان در تیر ماه سـال ۱۳۹۹ نسـبت به سـال های ۹۷ و ۹۸ با کاهش 
۱۰۰ درصـدی، بـه عـدد صفر رسـید عیسـی زاده با اشـاره بـه قطعی های 
مـوردی و پراکنـده گفـت: ایـن قطعـی ها ناشـی از اتفاقات شـبکه وخرابی 
تجهیـزات بـوده کـه تمامـی پرسـنل زحمتکش شـرکت های بـرق منطقه 
ای و توزیـع در تالشـند تـا بـا جـذب نقدینگـی، نوسـازی، اصـالح و بهینه 
سـازی شـبکه، قطعی ناشـی از حوادث شـبکه را به حداقل ممکن کاهش 
دهنـد. وی افـزود: ایـن مهم، مسـتلزم اصالح و بهینه سـازی شـبکه های 
فرسـوده و قدیمی اسـت که بخش قابل توجهی از شـبکه را در برمی گیرد

معارفه سرپرست شهرداری الهیجان
سرپرسـت شـهرداری الهیجـان بـا حضـور رییس و اعضای شـورای 
اسـالمی شـهر و مدیران شـهرداری معارفه شـد.با حضور رییس و اعضای 
شـورای اسـالمی شهر، مراسم معارفه یوسـف قیامتیون به عنوان سرپرست 

شـهرداری الهیجان درجمع مدیران شـهرداری برگزار شـد.
جـواد نجـار تمیـزکار رییـس شـورای اسـالمی شـهر الهیجـان در 
ایـن مراسـم ضمـن قدردانـی از زحمات مسـعودکاظمی شـهردار سـابق 
شـوراهای  و  امورشـهری  دفتـر  مدیـرکل  عنـوان  بـه  کـه  الهیجـان 
اسـتانداری گیـالن منصـوب شـده اسـت، گفـت: یوسـف قیامتیـون از 
مدیـران پیـش کسـوت و خوشـنام شـهرداری و از خانواده معظم شـهدا 
اسـت و مـا بایـد قـدردان شـهدای گرانقـدری باشـیم کـه بـا نثـار خون 
خـود باعـث امنیـت و آسـایش کشـور عزیزمـان شـده انـد و مـا هر چه 

داریم از شـهدا اسـت.
وی افـزود: انتخـاب یوسـف قیامتیون با اسـتقبال کارکنان شـهرداری 
همـراه شـده و امیدواریـم بـا همراهـی همـه کارکنـان شـهرداری شـاهد 
روزهـای خوبـی بـرای شـهر الهیجان باشـیم.وی اضافـه کـرد: امیدواریم 
بـا برنامـه ریـزی سرپرسـت شـهرداری شـاهد پرداخـت اضافـه کار معوقه 
کارکنـان زحمتکـش شـهرداری و اجـرای پـروژه های عمرانـی برای جلب 

رضایت شـهروندان باشـیم.
اعضای شـورای اسالمی شـهر و مدیران شهرداری هم در این مراسم 

حمایت و همراهی خود را با سرپرسـت شـهرداری الهیجان اعالم کردند.

1۲۸جایگاهدراستانخراسانرضویبهبهرهبرداریرسید
سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 

باقرزاده
پخش  ملی  کت  شر یر  مد
خراسان  منطقه  نفتی  فرآورده های 
رضوی از احداث ۱۲۸ جایگاه در سطح 

استان خراسان رضوی خبر داد.
حضور  با  ه  یگا جا ین  ا فتتاح  ا
رؤسای  ز  ا جمعی  معاونین،  مدیر، 
محلی،  مسئولین  منطقه،  واحدهای 
مسئولین  و  صنفی  انجمن های  اعضاء 
مورد  توزیع،  صاحب نشان  شرکت های 

بهره برداری قرار گرفت.
ئین  آ ر  د اصغری  اصغر  علی 
بهره برداری از این جایگاه که با الزامات 
خاص کرونایی برگزار شد، اظهار کرد: 
دیگر  جایگاه  هفت  سال جاری،  طی 
رضوی  خراسان  منطقه  سطح  در  نیز 
و همچنین سه جایگاه در شهر مشهد 
به بهره برداری خواهد رسید. وی ضمن 
اشاره به مجهز و وسیع بودن این جایگاه، 
بیان کرد: این جایگاه با مساحت هفت 
هزار مترمربع در قالب مجتمع خدمات 
و  نمازخانه  جایگاه،  امکانات  با  رفاهی 
رستوران، واقع در کیلومتر ۱۰ آزاد راه 

مشهد به قوچان است.
ایجاد  لزوم  به  اشاره  با  اصغری 
تناسب بین تعداد جایگاه ها و خودروها به 
ویژه در کالن شهر مشهد که باعث رفاه 

بیشتر همشهریان و زائرین می شود، ابراز 
امیدواری کرد: با تصمیمات اتخاذ شده 
به ویژه ایجاد جایگاه های تک سکویی، 
مشکالت در شهر مشهد مرتفع خواهد 
شد. وی ضمن اشاره به اینکه ترافیک 
در جاده خروجی مشهد به سمت قوچان 
به حداقل خواهد  این جایگاه  افتتاح  با 
عرضه،  جایگاه  این  کرد:  اظهار  رسید، 
دارای پنج سکو با ظرفیت ۲۵۰ میلیون 

لیتر است که با امکانات موجود در این 
جایگاه به صورت مستقیم برای ۳۰ نفر، 

اشتغال فراهم شده است.
مدیر منطقه تصریح کرد: در سطح 
۱۳۵جایگاه  رضوی،  خراسان  منطقه 
تعداد  این  از  دارد که  سی ان جی وجود 
۷۸ جایگاه مربوط به شهر مشهد است 
پخش  ملی  شرکت  راستا،  این  در  که 
فرآورده های نفتی ایران با اجرای طرح 

کردن  سوز  دوگانه  رایگان  تشویقی 
وانت(،  و  )تاکسی  عمومی  خودروهای 
آلودگی  کاهش  در  بلند  بسیار  گامی 
در  صرفه جویی  نیز  و  محیطی  زیست 
مصرف بنزین برداشته است که انتظار 
این است که کلیه دارندگان خودروهای 
سامانه  در  ثبت نام  با  استان  عمومی 
)GCR.NIOPDC.IR(  از مزایای 

این طرح بهره مند شوند.

کنفرانسی(  ویدئو  مجازی)  اندیشی  هم  نشست 
مدیران روابط عمومی ادارات کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استانها با حضور  معاون وزیر و رئیس 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، اعضای هیات 
عامل، معاونین و مدیر کل حراست این سازمان برگزار 
و راهبردها و انتظارات جدید از  روابط عمومی با تاکید 

بر مطالبات مردم محوری تبیین شد.
معاون  وزیر راه و شهرسازی و رئیس این سازمان 
در نشست مجازی هم اندیشی مدیران روابط عمومی 
سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای سراسر کشور 
بر ضرورت تغییر رویکرد روابط این سازمان به روابط 
مدیر  روابط عمومی  به جای  مردمی  و  ملی  عمومی 
محوری و یا سازمان محوری با هدف پاسخگویی به 

تمام نیازهای هموطنان در حوزه راهداری وحمل ونقل 
جاده ای تاکید کرد.  

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای  
افزود: امروز کارکرد روابط عمومی ها به تناسب شرایط 
رسانه ها و نیاز جامعه و مردم  باید تغییر کند و روابط 
عمومی ها  باید بپذیرند که روابط عمومی یک سازمان 
یا مدیر نیستند بلکه روابط عمومی آحاد مردم و نماد 

یک استان هستند.
وی تصریح کرد: روابط عمومی کارآمد می تواند 
پاسخگویی  ارتقای  و  سازمانی  فرهنگ  تغییر  موجب 
که  هایی  کاستی  و  مشکالت  به  سازمان  مجموعه 
مردم درصدد انتقال آن به سازمان هستند، نقش مردم 
محوری و همیار مردم را ایفا کنند و بدون تردید چنین 

روابط عمومی می تواند پیوند واقعی مردم به سازمان و 
بالعکس را فراهم نماید.

و  تامل  قابل  موارد  برخی  به  اشاره  با  نیا  حسن 
تمرکز روابط عمومی ها در انتقال مشکالت حوزه کاری 
سازمان اظهار داشت : دامنه کاری روابط عمومی ها 
بسیار گسترده و در عین حال توجه به  جزئیات کاری 
از دید مردم بسیار حائز اهمیت است از این رو چنانچه 
مشکالتی مانند خرابی جاده ها ، نقص عالیم ایمنی 
، مشکالت مربوط به پل ها و مسایل مشابه در حوزه 
حمل ونقل، نباید از دید روابط عمومی پنهان بماند و 
قبل از اینکه دیگران این موارد را منتقل کنند، روابط 
عمومی باید انتقال دهند این مشکالت و به تبع آن 

مطالبه پاسخگویی از سازمان راداشته باشد.

 معاونوزیرراهوشهرسازیدرنشستمجازیمدیرانروابطعمومیاعالمکرد:
تغییررویکردروابطعمومیازصنفیوسازمانیبهملیومردمی

تحصیلی  مدرک  فقدان  آگهی 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمود بانی فرزند علی اکبر به شماره 
شناسنامه ۱۱ صادره از  دامغان در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق ثبت 
اسناد و امالک صادره از واحد دانشگاهی دامغان به شماره فا /۹۷ /۱۶۹۰۴و 
شماره سریال ۳۱۷۲۹۵۲به تاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشد ، از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد دامغان به نشانی : دامغان - بلوار چشمه علی - بعد از میدان سعدی 

- دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان-  کد پستی
۳۹۹۹۸- ۳۶۷۱۶  اداره دانش آموختگان ارسال نمایند

ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  و   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
رأی  برابر  و   ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
موضوع  اول  هیأت  مورخ۹۹/۰۴/۱۴   ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۲۱۷۴ شماره 
مالکانه  تصرفات  نیشابور  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده 
دانگ  شش  به  نسبت  رضا  فرزند  شیرمحمدی  جواد  آقای  بالمعارض  و 
 ۲۳۵ شماره  پالک  از  مترمربع   ۱۹۷/۹۶ مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
نیشابور  ملک  ثبت  حوزه   ۲ بخش  بیک  زینل  راضی  ا در  قع  وا اصلی 
اکبر  علی  فرزند  زراعتی  صادق  محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 

است. گردیده  محرز 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
شهرها  در  کثیراالنتشار  محلی  و  روزنامه  این  طریق  از  روز   ۱۵ فاصله  به 
منتشر و در روستاها رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
و  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  داشته  اعتراض  شده  اعالم  آرای 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 

باید ظرف مدت یک  معترض  نمایند.  اخذ  رسید  و  تسلیم  وقوع ملک  محل 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
دهد  تحویل  ثبت محل  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نماید  محل 
است  دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  این صورت  در  که 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
مراجعه متضرر  از  مانع  مالکیت  نماید و صدور سند  مالکیت می  صدور سند 

به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۴/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۴/۳۱

امینی علی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

مالکیت فقدان سند  آگهی 
امضا  به  که  محلی  استشهاد  برگ   ۲ استناد  به  سنگی  احمدعلی  آقای 
شهود و به گواهی دفترخانه شماره ۱۱ سمنان رسیده مدعی می باشد که سند 
مالکیت شش دانگ پالک ۸۰۳۵/۱۰۱ واقع در بخش یک سمنان مورد ثبت 
به علت جابجایی  ۱۸۱ به شماره چاپی ۱۹۵۵۶۹  ۸۲۱۸۶ جلد ۵۵۶ صفحه 
مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب 
به استناد ماده ۱۲۰ آئیننامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
نزد خود  مالکیت مذکور  اسناد  یا وجود  مرقوم  به ملک  نسبت  معامله  انجام 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به  تاریخ  از  می باشد 
ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد 
واخواهی  نرسیدن  و  مذکور  مدت  انقضای  از  پس  واال  گیرد  قرار  رسیدگی 
مالکیت  به صدور سند  نسبت  نشود  ارائه  اسناد  اصل  اعتراض  در صورت  و 

المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.م/الف ۳۸۵
قنبری روانبخش 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان
از طرف مهوش عرب
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دامغانی: زمان برای انتخاب مربی والیبال از دست می رود
کارشناس والیبال ایران با اشاره به 
ایران  مسابقات  زمانبندی  برنامه  اعالم 
در المپیک ۲۰۲۱ گفت: در المپیک هیچ 
گرفت  کم  دست  توان  نمی  را  حریفی 
انتخاب  درباره  نشده  دیر  تا  است  بهتر  و 
یک سرمربی خوب برای تیم ملی تصمیم 

بگیریم.
کرد:  اظهار  دامغانی  محمدرضا 
المپیک را با هیچ رویداد دیگری نمی توان 
قیاس کرد، باید همین امروز با ژاپن بازی 
کنیم و ببریم. شرایط تیم ها و برد و باخت 
ها حتی تا یک روز قبل از افتتاحیه المپیک 

نمی تواند سنگ محکی برای تضمین برد در بزرگترین رویداد جهان باشد. همه افرادی 
که در المپیک بوده اند، این موضوع را باور دارند. افرادی که در میدان والیبال بوده 
اند، می دانند که المپیک داستان دیگری است. در جریان بازی ها نیز، برد و باخت 
تیم ها نمی تواند در مورد سایر مسابقات پیش بینی دهد. اینکه مثال چون ما ژاپن را 
بردیم و ژاپن ایتالیا برده، پس ما هم راحت ایتالیا را می بریم؛ این امکان پذیر نیست.

وی به لزوم تشکیل اردوها و مسابقات برای بازیکنان تاکید کرد و افزود: با توجه 
به پتانسیلی که در تیم ملی داریم و در صورتی که همه بازیکنانمان در اوج باشند، می 
توانیم نتایج خیلی خوبی بگیریم و امیدوار به موفقیت باشیم. اگر ما ۱۰۰ جلسه تمرین 
کنیم، اینقدر که شرایط حضور در یک مسابقه داخلی یا خارجی می تواند موثر باشد، 
از تمرینات بهره نمی بریم. وقتی به دیوار سخت مسابقه  می خوریم، استرس کارایی 

خودمان را نشان می دهیم.
ملی پوش اسبق ایران خاطرنشان کرد: داورزنی گفته تعطیلی لیگ به تیم ملی 
ضربه می زند، من هم موافقم. برنامه هر مربی را ببینید، قطعا بعد از یک مدت عالقه 
مند است با تیم های خوب دنیا بازی کند زیرا به مراتب کارایی مسابقه از تمرین بیشتر 
است و مربی می فهمد کدام بازیکنان چکاره است. فراموش نکنیم که همه ۱۱ تیم 
حاضر در المپیک برنامه دارند. ما همین دو سال قبل به ژاپن باختیم و باید بدانیم که 
آن ها از امتیاز میزبانی استفاده می کنند. اگر ما در شرایط ایده آل باشیم و به نظرم 
شاید بتوان فقط تا ۲۰ درصد شرایط بازی ها را مقایسه کرد. اگر سطح بازی ها را 

پایین در نظر بگیریم، شکست می خوریم.
دامغانی یادآور شد: میالد و سعید و سید وزنه های خوبی در تیم ملی هستند. 
امیدوارم در این رخداد بتوانیم نتایج خوبی بگیریم. تا جایی که می دانم ممکن است 
المپیک در مرداد ماه سال آینده برگزار شود. امیدوارم این ویروس هر چه سریعتر درمان 
شود. البته فرصت به اندازه نیاز هست. تقریبا یک ماه و نیم تا دو ماه برای بدنسازی 
بازیکنان حرفه ای تیم ملی کافی است. خوشبختانه از نظر آماده سازی زمان کافی در 
اختیار تیم ملی است اما مشکل آنجاست که یک مربی باید انتخاب شود که بازیکنان 
را بشناسد. بازیکنان شاخص ایران را تمام مربیان دنیا دورادور می شناسند اما با همین 
شناخت از دور باید از نزدیک هم با شرایط بازی و روحیات هر بازیکن آشنا شوند. 
والسکو با فرهنگ و خلق وخوی ما آشنا شد و دانست چگونه با تیم برخورد کند به 

همین دلیل موفق بود.
وی در پایان گفت: زمان برای آماده سازی تیم هست ولی یک مربی حرف های 
باید زمان داشته باشد تا با شریط ذهنی تیم آشنا شود. االن به تدریج زمان را از دست 
می دهیم. باید زودتر تصمیم بگیریم. کواچ مربی خوب و بزرگی بود و بعد از ایران هم 
همچنان موفق است. مشکل او در ایران این بود که فرهنگ ایرانی را خوب نشناخته 
بود و نتوانست تعامل داشته باشد. او با بعضی از بازیکنان ما مشکل داشت. حاال نباید 
آن اشتباه را تکرار کنیم. با همه این تفاسیر فکر می کنم داورزنی به جمع بندی رسیده 

است و امیدوارم هر چه زودتر بهترین گزینه را انتخاب کند.

محنايی: تغییر کادرفنی تیم ملی بسکتبال اشتباه است
کارشناس بسکتبال ایران گفت: در 
حال حاضر تغییر کادرفنی تیم ملی اشتباه 
است و فدراسیون باید حرفه ای عمل کند، 
را  لیگ  باید  اینکه هرچه سریع تر  ضمن 

شروع  کنیم.
شرایط  مورد  در  محنایی،  کاظم  
در  موفق  حضور  برای  ایران  بسکتبال 
المپیک با توجه به اعالم  زمان مسابقات، 
توضیح داد: مدت زیادی تا المپیک باقی 
نمانده و از این نظر فدراسیون تا حدودی کم  
کاری کرده است. باید برنامه ها مشخص 
شده و بازیکنان در لیگ مشغول شوند، اگر 

می خواهیم حرفی برای گفتن در این رقابت ها داشته  و حضوری آبرومندانه را تجربه 
کنیم، باید هر چه زودتر لیگ و سپس تمرینات را شروع کنیم. 

روز یک تصمیم  فدراسیون هر  است که  در حالی  این  موضوع  داد:  ادامه  او 
لیگ  این است که وقتی  نیست! سوال من  ایران مشخص  میگیرد. هنوز قهرمان 
فوتبال بدون تماشاگر برگزار می شود، چرا بسکتبال را راه اندازی نمی کنیم؟ بسکتبال 

چه فرقی با فوتبال دارد؟ 
کارشناس بسکتبال ایران، در پاسخ به این سوال که بحث تغییر کادرفنی تیم ملی 
را چگونه ارزیابی می کند؟ اظهار کرد: اصال صالح نمی دانم که کادرفنی تغییر کند. چه 
نتیجه ای میخواستیم که شاهین طبع نگرفته است؟ به نظر من اگر می خواهیم  مربی 
خارجی بیاوریم با این وضعیت مالی سخت است. یا اینکه اگر می خواهیم مربی داخلی 
دیگری را انتخاب کنیم، چه فرقی با شاهین طبع خواهد داشت؟ ضمنا شاهین طبع چند 
سالی است که سرمربی تیم بوده و روحیه بازیکنان را می شناسد. ملی پوشان به او 
عادت کرده و شاهین طبع هم با روحیات بازیکنان آشنایی دارد.تغییر کادرفنی در این 
زمان اشتباه است و بعد از المپیک باید چنین کاری کرد. ضمن اینکه در حقیقت حق 
شاهین طبع است که در المپیک سرمربی تیم ملی باشد چون برای این نتیجه زحمت 

کشیده است، فدراسیون باید حرفه ای عمل کند.
او در واکنش به این موضوع که گفته می شود باید اجازه شروع لیگ را ستاد مبارزه 
با کرونا صادر کند، توضیح داد: رشته ای  چون فوتبال خیلی وقت است که مسابقاتش 
را شروع کرده است، مگر در میان رشته های ورزشی استثنا وجود دارد؟ از نظر من 
این موضوع به  کم کاری فدراسیون برمی گردد. در این شرایط حتی اسپانسرها هم 
ضربه می خورند. فدراسیون باید هرچه سریع تر با رایزنی هایی که انجام  می دهد لیگ 
را شروع کند تا تیم ملی خوبی در میدان المپیک داشته باشیم. حتی می توانیم لیگ را 
به صورت فشرده برگزار کنیم تا بازیکنام برای المپیک آماده شوند. مدت زمان زیادی 
است که بازیکنان به صورت انفرادی تمرین کرده و مسابقه ندارند، این شرایط به ضرر 

تیم ملی است که فدراسیون باید به آن توجه کند.
کارشناس بسکتبال ایران گفت: تنها نباید حضور در المپیک برای ما مهم باشد و 
باید برای کسب  موفقیت تالش کرد. بهتر است لیگ طی یک یا دو هفته آینده استارت 
بخورد تا ملی پوشانی که قرار است انتخاب شوند، از کوران مسابقات مشخص شوند.  

حضور ۲ اسنوکر باز ايرانی در مسابقات قهرمانی جهان
اسنوکر قهرمانی جهان  انتخابی  ایران در رقابت های  اسنوکر  دو ملی پوش 
در بخش حرفه ای ها که از ۳۱ تیرماه در شفیلد انگلستان برگزار می شود، حضور 

خواهند داشت.
فدراسیون بولینگ و بیلیارد اعالم کرد که رقابت های انتخابی اسنوکر قهرمانی 
انگلستان  شفیلد  در  مردادماه  هفتم  تا  تیرماه    ۳۱ ها  ای  حرفه  بخش  در  جهان 
برگزار خواهد شد. حسین وفایی و سهیل واحدی دو نماینده ایران در این رقابت ها 
شرکت می کنند که با توجه به جایگاهشان در رنکینگ حرفه ای ها  حریفانشان 

مشخص می شوند.
سهیل واحدی در مرحله نخست سه شنبه ۳۱ تیرماه به مصاف آلن تیلور 
در  جایگاهش  دلیل  به  که  وفایی  حسین  حریف  و  رود  می  انگلستان  کشور  از 
رنکینگ، دو مرحله باالتر یعنی در مرحله سوم، رقابت خود را آغاز می کند بعدا 

مشخص خواهد شد.
 در مرحله انتخابی ۱۲۸ بازیکن بمنظور صعود به مرحله اصلی با یکدیگر 
تا صدو چهل  یکم  رنکینگ هشتادو  بازیکنان  اول  مرحله  در  کنند.  می  رقابت 
تا  بازیکنان رنکینگ هشتادم  با  این مرحله  و چهارم شرکت میکنند و برندگان 
تا  هفدهم  رنکینگ  بازیکنان  با  آن  برندگان  و  کرد  خواهند  دیدار  نهم  و  چهل 
با یکدیگر  برتر  بازیکن   ۳۲ چهل و هشتم رقابت می کنند و در مرحله چهارم 
نهایی کروسبیل  دیدار  به  یافته  راه  و  برتر  بازیکن  تا شانزده  مسابقه می دهند 

شوند. مشخص 
مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان در مرحله اصلی در سالن تئاتر کروسبیل با 
حضور ۱۶ بازیکن راه یافته از مرحله انتخابی و ۱۶ بازیکن برتر رنکینگ حرفه ای 
های جهان از دهم مرداد ماه آغاز خواهد شد و اسنوکربازان برای کسب جایزه پانصد 

هزار پوندی با یکدیگر رقابت می کنند.

بوتراگنیو: رئال با اين تیم و بازيکنان، سیتی را حذف می کند
مدیر ارتباطات رئال خوشبین است 
که بتوانند در بازی برگشت برابر سیتی، 
نتیجه الزم را کسب کرده و راهی یک 

چهارم نهایی لیگ قهرمانان شوند.
رئال مادرید به کار خود در اللیگا 
با تساوی ۲-۲ مقابل لگانس پایان داد. 
کهکشانی ها که پنجشنبه شب با پیروزی 
بر ویارئال قهرمانی خود را قطعی کرده 
و  اصلی  بازیکنان  از  ترکیبی  با  بودند، 
کسب  با  و  شدند  میدان  راهی  ذخیره 
تساوی موجب سقوط تیم میزبان به دسته 
پایین تر شدند. رئال حاال باید خود را برای 

بازی حساس ۱۷ مرداد برابر سیتی در لیگ قهرمانان مهیا خواهد کرد.
امیلیو بوتراگنیو مدیر ارتباطات رئال در ارزیابی از بازی رئال و لگانس گفت:» 
تیمی بسیار کامل در اختیار داریم و مثل همیشه پیروزی می خواستیم. بازی با لگانس 
یک بازی تشریفاتی بود ولی به چیزی جز سه امتیاز فکر نمی کردیم. در ۲۰ دقیقه 
پایانی لگانس دست به بازی ریسکی زد و در نهایت موفق شدند یک امتیاز بگیرند 
که البته برای بقا کفایت نمی کرد. معتقدم هواداران لگانس باید به تیم شان افتخار 

کنند چون همه توان شان را در زمین گذاشتند.«
بازی برگشت حساس برابر سیتی:» هنوز سه هفته زمان داریم. بازی رفت را 
۱-۲ باخته ایم ولی ۹۰ دقیقه دیگر باقیمانده و با این تیم و بازیکنان، قطعا به جبران 
امیدوار هستیم و می توانیم این تیم را حذف کنیم. فعال باید چند روز استراحت کنیم 

و سپس باتری های مان را برای بازی برگشت شارژ کنیم.«
بازگشت احتمالی ایکر کاسیاس به رئال)به عنوان مشاور فلورنتینو پرز(:»ایکر 
از افسانه های باشگاه است و نزد همه ما محبوبیت زیادی دارد. باید ببینیم چه 
خواهد شد. فعال تمرکز روی بازی با سیتی است و سپس شرایط بازگشت کاسیاس 

روشن خواهد شد.«

گرانترینبازیکنزیر17سالدنیا؛
پديده جوان انگلیسی به دورتموند پیوست

ساله   ۱۷ پدیده  بلینگهام  جود 
به  ساله   ۵ قراردادی  عقد  با  انگلیسی 

بروسیا دورتموند پیوست.
بورسیا دورتموند یک بار دیگر اقدام 
به شکار پدیده ای جوان کرد. اگر دو سال 
پیش جیدون سانچو را با تنها ۷ میلیون 
یورو از سیتی به خدمت گرفت، این بار 
جود بلینگهام از بیرمنگام بود که راهی 

تیم زردپوش وست فالن شد.
سن  سال   ۱۷ تنها  با  بلینگهام 
توانست امسال ۴۰ بازی برای بیرمنگام 
در چمپیونشیپ)دسته دوم انگلیس( انجام 

دهد و سه بازی نیز برای تیم زیر ۱۷ ساله های انگلیس انجام داده است. در کارنامه 
بلینگهام هنوز بازی ملی به چشم نمی خورد ولی دورتموند اطمینان دارد که یک 

خرید بزرگ انجام داده و بلینگهام به زودی چشم ها را خیره خواهد کرد.
باشگاه آلمانی حاضر شده برای جذب بلینگهام ۲۹ میلیون یورو بپردازد. او به 
دیگر ستاره های جوان دورتموند همچون ارلینگ هالند، جیدون سانچو، زاگادو و 

رینا اضافه خواهد شد.

اوون: کلوپ فقط يک خريد بزرگ خواهد داشت
مایکل اوون ستاره سابق لیورپول 
در  کلوپ  یورگن  ندارد  انتظار  می گوید 
بازار  در  چندانی  تحرک  تابستان  فصل 

نقل و انتقاالت داشته باشد.
مایکل اوون ستاره سابق لیورپول 
می گوید این تیم امسال تابستان در بازار 
نقل و انتقاالت به احتمال زیاد کم تحرک 
یک  تنها  کلوپ  یورگن  و  بود  خواهد 
بازیکن بزرگ و مطرح جذب خواهد کرد.

به  اشاره  ضمن  اوون  مایکل 
دشواری مالی باشگاه ها در دوران بحران 
کرونا برای خریدهای بزرگ به این اشاره 

می کند که فیکس کردن بازیکنان جدید توسط کلوپ می تواند اعتراض بازیکنان فعلی 
را به دنبال داشته و اتحاد تیمی لیورپول را خدشه دار کند.

احتمال کم خریدهای متعدد توسط لیورپول: من بعید می دانم لیورپول بازیکنان 
زیادی بخرد. احتماال یک بازیکن جدید خریداری می شود که به نظرم بازیکن بزرگ 
و مطرحی خواهد بود. همیشه می توان بازیکنان شانزده هفده ساله را با هدف آینده 

خرید ولی این خریدها به نظرم تاثیر چندانی روی تیم نخواهد داشت.
تمایل یورگن کلوپ به حفظ هماهنگی تیم: من شخصا عالقه  ای به تیمهایی 
که بازیکنان زیادی خریداری می کنند ندارم. یورگن کلوپ به نظرم در حال حاضر 
به حفظ هماهنگی تیمش بیش از هر چیز دیگری اهمیت می دهد. لیورپول در چه 

پستهایی نیاز به تقویت دارد؟ به نظر من در پست دفاع چپ

جلسه ای برای صلح
جلسه لیونل مسی و کیکه ستین تنش به وجود آمده در باشگاه بارسلونا را 

از بین برد.
به گزارش اسپورت، لیونل مسی پس از شکست بارسلونا مقابل اوساسونا در 
اللیگا به شدت خشمگین شد و اظهارات تندی بر زبان آورد. ستاره آرژانتینی از کیکه 
ستین سرمربی انتقاد کرد. کاپیتان بارسلونا گفت که اگر به این روند ادامه دهیم از 
ناپولی شکست خواهیم خورد. این اظهارات طوفان در تیم کاتاالنی به پا کرد. با این 
حال مسی پس از پایان دیدار برابر آالوس که با پیروزی ۵ بر صفر آبی اناری ها 
تمام شد کامال نحوه صحبت کردنش عوض شده بود و نسبت به هفته گذشته آرام 

بود. چه اتفاقی رخ داده بود؟ 
بر اساس اعالم رادیو کاتالونیا مسی و ستین شنبه عصر به تنهایی جلسه گذاشتند. 
این جلسه به درخواست سرمربی بارسلونا بود که پیش از آن با خوسپ ماریا بارتومئو 
)رییس باشگاه( صحبت کرده بود. دیدار مهاجم آرژانتینی و سرمربی اسپانیایی بیش از 
نیم ساعت طول کشید و این جلسه موجب شد کاپیتان بارسا کامال متفاوت رفتار کند. 
پس از شکست مقابل اوساسونا بازیکنان همچنین در جلسه ای با کادر فنی 
قول دادند که تمام تالش خود را در لیگ قهرمانان اروپا به کار گیرند و همچنین 
برابر آالوس چهره خوبی از خود نشان دهند. این اتفاق در دیدار دیروز رخ داد و 
بارسلونا اللیگا را با یک جشنواره گل به پایان رساند. اکنون تنها می توان امیدوار 
بود که صلح میان مسی و ستین تاثیرات مثبت در بازی هشتم آگوست )۱۸ مرداد( 
برابر ناپولی داشته باشد. این دیدار از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان در 

نوکمپ برگزار خواهد شد.
***

مسی همه عناوین اللیگا را ِدرو کرد
فوق ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا در فصل ۲۰/۲۰۱۹ اللیگا توانست بار 
دیگر اکثر عناوین این لیگ را بدست آورد و نشان دهد که هنوز هم بهترین است.

رقیب  و  نرسید  قهرمانی  مقام  به   ۲۰/۲۰۱۹ فصل  در  مسی«  »لیونل  تیم 
سنتی آن ها توانست قهرمان اللیگا شود اما اعجوبه آرژانتینی کاتاالن ها با عملکرد 
خیره کننده اش در این فصل بار دیگر نشان داد که همچنان بهترین بازیکن دنیا است.

عملکرد دارنده ۶ توپ طال در این فصل اللیگا:
بیشترین گل: ۲۵

بیشترین پاس گل: ۲۱ 
بیشترین خلق موقعیت: ۸۸ 
بیشترین دریبل موفق: ۱۸۲

بیشترین شوت: ۱۵۹
بیشترین شوت در چارچوب: ۷۱

بیشترین خلق موقعیت صد درصد گلزنی: ۳۶
بیشترین پاس در ۳/۱ زمین حریف: ۱۱۴۸

بیشترین گل از روی ضربه آزاد: ۵
بیشترین هت تریک: ۳

مسی در انتهای این فصل از عملکرد مدیریت و کادرفنی ناراضی بود و شایعاتی 
مبنی بر جدایی او از بارسا به گوش می رسد که باید صبر کنیم و ببینیم که آیا داستان 

او با بارسا در این فصل به اتمام می رسد یا نه.

سرمربی تیم ملی ایران 
کارهای  می خواهم  گفت: 
بزرگی را در اینجا انجام دهم 
و به هواداران قول بدهم که وضعیت با 

گذشته متفاوت خواهد بود.
سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال 
گان  ا »در نوشت:  مطلبی  در  آسیا 
پس  ملی  تیم  سرمربی  اسکوچیچ« 
را  فعالیت هایش  ایران  به  بازگشت  از 

متوقف نکرده است.
در شرایطی که تیم ملی در رقابت 
های انتخابی آسیا برای حضور در جام 
جهانی قطر ۲۰۲۲ و جام ملت های آسیا 
چین ۲۰۲۳ با چالش بزرگی روبرو است، 
اسکوچیچ پیش از آغاز دوباره رقابت های 
بررسی  اکتبر، مشغول  ماه  در   C گروه 

وضعیت بازیکنان است.

بخش  در  کنفدراسیون  سایت 
است:  آورده  مطلب  این  از  دیگری 
اسکوچیچ برای پیروزی در ۴ مسابقه آتی 
تیم ملی و صعود به مرحله سوم مقدماتی 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مصمم است که 
بهترین بازیکنان را در اختیار داشته باشد.

ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
ایران  به  که  زمانی  از  داشت:  بیان 
در  بازیکنان  بر  نظارت  برای  بازگشتم، 
من  کرده ام.  شرکت  لیگ  مسابقات 
تا  می دهم  ادامه  مسابقات  تماشای  به 

بازیکنان بیشتری را ببینم.
وی افزود: درست است که اوضاع 
حال  در  اما  نیست  خوب  ما  گروه  در 
تجزیه و تحلیل عملکرد خود هستیم تا 
بهترین راه را در آینده بیابیم. می خواهم 
کارهای بزرگی را در اینجا انجام دهم 

و به هواداران قول بدهم که وضعیت با 
گذشته متفاوت خواهد بود. من از خودم 
انتظار بیشتری دارم و می دانم که همه 
ایرانی ها انتظار دارند که در جام جهانی 
۲۰۲۲ صعود کنند. من مسوول آن بوده 
و به همین دلیل اینجا هستم. می دانم 
مردم  برای  جام جهانی  در  حضور  که 

ایران بسیار مهم است.
وقت   : کرد تصریح  اسکوچیچ 
ایران  کنیم.  فکر  بزرگ  که  است  آن 
ما  و  است  آسیا  در  مهم  کشوری 
راه  تا  بکنیم  را  خود  تالش  تمام  باید 
از گروه خود را هموار کنیم.  پیشرفت 
ما باید ایده های خوبی داشته باشیم. در 
این زمان ، ما به پشتیبانی نیاز داریم و 
انرژی خود را متمرکز کنیم  باید تمام 

تا کارمان تمام شود.

سرمربیتیمملیایران:

می خواهم کارهای بزرگی در تیم ملی ايران انجام دهم

ن  سیو ا ر کنفد یت  سا
رسی  بر به  سیا  آ ل  تبا فو
قهرمانی احتمالی پرسپولیس 

در لیگ برتر پرداخت.
کنفدراسیون  سایت  گزارش  به 
فوتبال آسیا، پرسپولیس در لیگ فوتبال 
ایران توانست در خانه با یک گل فوالد 
تقریبا  تا  دهد  شکست  را  خوزستان 
ایران  برتر  لیگ  در  را  خود  قهرمانی 

قطعی کند.
فقط  اکنون  رحم  بی  پرسپولیس 
برتر  لیگ  در  قهرمانی  تا  بازی  یک 
فاصله دارد. ۵ هفته تا پایان رقابتهای 
و  است  مانده  باقی  ایران  برتر  لیگ 
پرسپولیس ۱۵ امتیاز با تیم دوم جدول 

رده بندی فاصله دارد.
گل  یحیی  تیم  ترتیب  این  به 
بازی   ۵ از  امتیاز  یک  تنها  محمدی 
خود  قهرمانی  تا  دارد  نیاز  مانده  باقی 

را قطعی کند.
بازی  در  نعمتی  سیامک  گلزنی 
پرسپولیس  تا  شد  باعث  فوالد  برابر 

تراکتور  اکنون  و  شود   امتیازی   ۵۹
گرفته  قرار  دوم  رده  در  امتیاز   ۴۴ با 

است.

و  بیست  هفته  در  پرسپولیس 
نفت  زمین  در  باید  برتر  لیگ  ششم 
سرخ  برود.  میدان  به  مسجدسلیمان 

پوشان در بازی رفت در خانه با یک گل 
مغلوب حریف خود شدند و اکنون امیدوار 

به شکست دور رفت هستند.  
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مربی تیم فوتبال پرسپولیس، 
گفت: همین روند را تا پایان لیگ 
حفظ خواهیم کرد و تا آخرین بازی 

برای پیروزی به زمین می رویم.
شنبه  روز  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
برتر  توانست در هفته بیست و پنجم لیگ 
فوتبال با نتیجه یک بر صفر فوالد خوزستان 
را شکست دهد تا در فاصله پنج هفته مانده 
با پایان رقابت های لیگ برتر، قهرمانی را به 

نوعی قطعی کند.
فوتبال  تیم  مربی  مطهری  حمید 
پرسپولیس، در مورد دیدار با فوالد خوزستان، 
قهرمانی پرسپولیس در لیگ نوزدهم، انتقاداتی 
که به سبک بازی سرخپوشان مطرح می شود و 
... صحبت هایی انجام داد که در زیر می خوانید:

بازی با فوالد چطور بود؟
سختکوش  تیم های  از  یکی  فوالد 
لیگ است که اساس کارش را روی دفاع و 
تیمی  آن  اول  نیمه  در  ضد حمله می گذارد. 
که دلمان می خواست نبودیم اما در نیمه دوم 
توانستیم پرسپولیس واقعی را نشان دهیم و فرم 
بازی خوبی را به نمایش بگذاریم. در نهایت هم 

به هدفمان که کسب ۳ امتیاز بود رسیدیم.
را قهرمان  دیگر می توانیم پرسپولیس 

لیگ بدانیم؟
پیش از این هم یحیی گل محمدی به این 
موضوع اشاره کرد و من هم گفتم که تا زمانی 
که دستمان به جام نرسد خودمان را قهرمان 
نمی دانیم. تالش می کنیم تا بازی آخر همین 
روند را ادامه دهیم و در نهایت هم مقتدرانه 

قهرمان شویم.
پرسولیس از زمان حضور شما، به غیر از 
تساوی برابر استقالل در تمام مسابقات توانسته 

به برتری برسد.
این برای ما خیلی مهم است که فرم 
فوتبالی خوبی داشته باشیم و با صالبت کار را 

پیش می بریم. پرسپولیس به معنای واقعی یک 
تیم است و همیشه هم انرژی مثبت هواداران 
همراه ما بوده است. امیدواریم همین روند هم 

حفظ شود.
اما با این حال انتقاداتی مطرح می شود که 
پرسپولیس اقتصادی فوتبال بازی می کند. نظر 

شما در مورد این موضوع چیست؟
به هیچ وجه اینگونه نیست. ما هم دوست 
داریم با تعداد گل باال بازی را ببریم و هرگز 
تفکرات دفاعی نداشتیم. هدف ما اول کسب ۳ 
امیتاز هر بازی و ارائه بازی زیبا است. برای ما 
ارائه فوتبال زیبا مهم است اما در چند بازی اخیر 
با یک گل به برتری رسیدیم. برخی ها دوست 
دارند با طرح برخی مسائل انتقاداتی را مطرح 
کنند. یک روز موضوع جدایی کریم باقری، یک 
روز خداحافظی سید جالل حسینی و یک روز 

هم بازی اقتصادی.
پرسپولیس می تواند با کسب تنها یک 
امتیاز دیگر قهرمانی را قطعی کند. با توجه به 
این موضوع آیا تا پایان فصل به همین روند 

ادامه می دهید؟
بازی ها برای ما آخرین مسابقه لیگ به 
اتمام می رسد و همیشه برای پیروزی به زمین 
مسابقات  ادامه  در  باید  البته  رفت.  خواهیم 

شرایط را بسنجیم و فعال منتظر اعالم برنامه 
جام حذفی هستیم. به طور حتم با قدرت کار را 
پیش خواهیم برد و در هر بازی برای برد به 

زمین خواهیم رفت.
لیگ  از شروع مجدد  پرسپولیس پس 
کریستین اوساگونا را در ترکیب نداشت و پس 
از آن هم علیرضا بیرانوند جدا شد. از طرفی در 
ادامه نیز چند بازیکن تیم مصدوم شدند. مشکلی 

بابت کمبود بازیکن نداشتید؟
همه بازیکنان ما در فرم خوبی قرار دارند. 
این پازل تاکتیکی که توسط یحیی گل محمدی 
و کادر فنی برای پرسپولیس در نظر گرفته شده، 
اینکه هر بازیکنی که در آن قالب قرار بگیرد، 
بتواند به نحو احسنت وظایفی که بر عهده او 
است را انجام دهد. کریستین اوساگونا را بعد از 
دوران کرونا در اختیار نداشتیم و سپس بیرانوند 
جدا شد. با وجود اینکه در برخی مقاطع کمبود 
بازیکن داشتیم اما همه بازیکنان به بهترین 
شکل ممکن کار خود را انجام دادند تا مشکلی 

را حس نکنیم.
بازی   ۲ در  پرسپولیس  مثال  برای 
نادری و  با توجه به مصدومیت محمد  اخیر 
اما شجاع  انصاری دفاع چپ نداشت  محمد 
خلیل زاده عملکرد خوبی را در این پست به 

نمایش گذاشت.
میانی  مدافع  یک  خلیل زاده  شجاع 
فوق العاده است اما در قالب تاکتیکی پرسپولیس 
توانست بهترین نمایش  را در پست دفاع چپ 
ارائه دهد. او با توجه به نیاز تیم در این پست 
به کار گرفته شد و عملکرد خوبی هم داشت. 
این بیانگر این موضوع است که در پرسپولیس 
منیتی وجود ندارد و همه صادقانه با تمام وجود 

در خدمت تیم هستند.
همانطور که می دانید پرسپولیس امسال 
می تواند خیلی از رکوردها را جابجا کند. آیا دنبال 

رکورد هستید؟
چندانی  توجه  مسائل  از  خیلی  به  ما 
نداریم. هدف ما ابتدا کسب عنوان قهرمانی 
و سپس ارائه بازی زیبا و تماشاگر پسند است. 
این ۲ هدف اصلی ما است و سپس به مسائل 
دیگر توجه خواهیم کرد. در کنار این ۲ هدف 
اگر اتفاقات خوب دیگر هم رخ دهد، خوشحال 

خواهیم شد.
با وجود اختالف امتیاز زیاد پرسپولیس با 
سایر تیم ها هنوز هم انتقاداتی را علیه این تیم 

مطرح می کنند.
به این مسائل توجهی نداریم و حواسمان 
معطوف کار است. همیشه برخی سعی می کنند 
به قطار در حال حرکت سنگ بزنند و کسی با 
قطار متوقف شده کاری ندارد. ما کار خودمان 
را می کنیم و توجهی به خیلی از مسائل نداریم.

به عنوان سوال پایانی بازی با نفت مسجد 
سلیمان را چطور می بینید؟

بازی سختی پیش رو داریم. ابتدا مشکل 
آنها  داریم.  در مسجدسلیمان  را  هوا  گرمای 
تیمی هستند که در فاز دفاعی فشرده بازی 
می کنند. به طور حتم در روزهای باقی مانده 
تمام تالشمان را به کار می گیریم تا روی نقاط 
ضعف و قوت حریف کار کنیم و در این دیدار 

هم موفق شویم.

تاآخریندیداربرایپیروزیبهمیدانمیرویم؛
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بازی  اتمام  با  ایران  فوتبال  جاری  فصل 
های لیگ قهرمانان آسیا در مهر ماه در قطر بسته 
می شود ولی بازیکنان ملی پوش فرصتی باری 
استراحت نخواهند داشت و باید به تیم ملی ملحق شوند تا 
چهار دیدار سرنوشت ساز در انتخابی جام جهانی برگزار شود.

فصل جاری فوتبال ایران متشکل از رقابت های لیگ 
برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا با شیوع ویروس کرونا 
طوالنی تر از هر فصلی شده و تیم ها با احتساب زمان شروع 
تمرینات خود که از نخستین روزهای تیرماه سال گذشته آغاز 
شد، در حال پشت سر گذاشتن سیزدهمین ماه از این فصل 

فرسایشی هستند و فعال باید دو ماه دیگر بازی کنند.
طبق برنامه اعالم شده از سوی سازمان لیگ فوتبال، 
لیگ نوزدهم تا روزهای پایانی مرداد ادامه دارد و در شرایط 
فعلی پنج هفته از این رقابت ها باقی مانده است. از طرفی سهیل 
مهدی، سرپرست کمیته مسابقات تاکید کرده که موظف به 
برگزاری جام حذفی هستند و بعد از اتمام لیگ، این رقابت ها 
با دیدار استقالل و سپاهان در یک چهارم نهایی شروع می شود.

به طور کلی، سازمان لیگ در تالش است که لیگ و جام 
حذفی را تا قبل از اردوی تیم ملی در اواسط شهریور تمام کند 
و به جز چهار تیم استقالل، پرسپولیس، سپاهان و شهرخودرو، 

سایر تیم ها به فعالیت خود در این فصل پایان دهند.
* ۱۱ روز سخت در انتظار تیم های آسیایی

بعد از کشمکش های فراوان  میان AFC و تیم های 
حاضر در لیگ قهرمانان آسیا، باالخره زمان و مکان برگزاری 
این بازی ها به صورت متمرکز مشخص شد و در نهایت قطر 
به علت داشتن زیرساخت های پیشرفته، میزبان چهار هفته 

باقی مانده از دور گروهی شد.
به  از ۲۴ شهریور  مسابقات  این  اعالمی  برنامه  طبق 
صورت فشرده آغاز می شود و تا سوم مهر ادامه دارد و بعد از 
۱۱ روزبه پایان می رسد و تیم های صعود کننده برای ادامه 
رقابت ها در قطر آماده می شوند و در عوض تیم های حذف 

شده، راهی خانه می شوند و پرونده آن ها برای فصل جاری 
بسته می شود.

* ایرانی ها به مرحله حذفی می روند؟
در  مسابقات  این  نهایی  یک هشتم  مرحله  دیدارهای 
منطقه غرب نیز  در روزهای  ۵ و ۶ مهر و یک چهارم نهایی 
۹ مهر و بازی های نیمه نهایی ۱۲ مهر برگزار می شود. دیدار 
فینال نیز ۱۵ آذر برگزار می شد که هنوز AFC درباره مکان 

آن تصمیم گیری نکرده است.
برنامه ریزی فوق به این معنی است که تیم های ایرانی 
در صورت صعود به مرحله حذفی، باید ابتدا در یکی از روزهای ۵ 
یا ۶ مهر به میدان می روند و می توانند تا مرحله نیمه نهایی در 
قطر پیش بروند. البته این موضوع بستگی به تالش و موفقیت 
تیم های ایرانی دارد که در دو بازی ابتدایی خود نتوانستند بیشتر 
از سه امتیاز به دست آورند و باید تالش مضاعفی برای صعود 

به مرحله بعد بازی ها انجام دهند.
* فیفا دی قبل و بعد از لیگ قهرمانان آسیا

چهار نماینده ایران برای حضور در این رقابت ها، باید 
ابتدا بازیکنان ملی پوش را در اختیار تیم ملی ایران قرار دهند 
که در اواسط شهریور با ازبکستان و یک تیم دیگر دیدار خواهد 
کرد. بعد از انجام بازی ایران مقابل ازبکستان در تاشکند، ملی 
پوشان به باشگاه های خود باز می گردند تا در مدت یک هفته 

برای این رقابت ها که به صورت متمرکز در قطر برگزار می 
شود، آماده شوند.

پس از اتمام بازی های لیگ قهرمانان آسیا در قطر، 
مجددا ملی پوشان به تیم ملی ملحق خواهند شد تا برای دو 
دیدار با هنگ کنگ و کامبوج در ۱۷ و ۲۲ مهر در مرحله دوم 

انتخابی جام جهانی در آسیا به تیم ملی کمک کنند.
* پایان فصل ۹۹-۹۸ بعد از ۱۶ ماه!

پس از اتمام بازی ها لیگ قهرمانان آسیا در مهر ماه 
سال جاری، پرونده فصل ۹۹-۹۸ برای همه تیم های ایرانی 
بسته خواهد شد و فقط بازیکنان ملی پوش به تیم ملی ملحق 

می شوند تا با هنگ کنگ و کامبوج بازی کنند.
بعد از بازی های تیم ملی مقابل هنگ کنگ و کامبوج، 
شاگردان اسکوچیچ باید در آبان برای دو دیدار سرنوشت ساز 
با عراق و بحرین آماده شوند که از حساسیت باالیی برای 
جامعه فوتبال برخوردار است و تیم ملی برای رفتن به مرحله 
بعد انتخابی جام جهانی، باید هر دو دیدار را با برتری پشت 

سر بگذارد.
* لیگ بیستم از آذرماه شروع می شود؟

با این حال، پرونده فصل آینده فوتبال و لیگ برتر 
بیستم نیز از اهمیت باالیی برخوردار است که هنوز سازمان 
لیگ موضع رسمی خود را برای فصل آینده اعالم نکرده 
است اما برآوردها حاکی از این است که بعد از استراحت 
تیم های آسیایی و بازیکنان ملی پوش و همچنین انجام 
دو دیدار با عراق و بحرین، سازمان لیگ برای شروع لیگ 
بیستم از آذر اقدام کند که با توجه به شیوع کرونا، امری 
از این فصل آینده  ناپذیر است و نمی توان بیش  اجتناب 

را با تاخیر آغاز کرد.
با پیش بینی های صورت گرفته، اگر لیگ برتر بیستم 
از آذر ماه شروع شود، از تاریخ شروع هر ساله مسابقات در 
مرداد ماه، حدود چهار ماه عقب خواهد افتاد و همین موضوع 

فشردگی رقابت ها در فصل آینده را به دنبال خواهد داشت.

مقدماتیجامجهانی،لیگقهرمانانولیگبرتر؛

پاییز،فصلسختدرفوتبالایران!
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تصویری دیده نشده از زنده یاد فریدون مشیری و محمدرضا شجریان 
اختصاصی دنیای جوانان

ایمنتهایآرزویمن
چهگویمت؟

مهرداداوستا

ای آرزوی من، زکجا باز جویمت
تا همچو نی نوازم و چون گل ببویمت

تا بنگری چه می کشم از دوری ات دمی
بگذار پا به دیده من تا بگویمت

در خون خویش غوطه ورم تا به کوی تو
تا چون قلم طریق محبت بپویمت

 گفتی که منتهای امید تو چیست؟ آه
ای منتهای آرزوی من، چه گویمت؟

 از هرچه هست  در همه عالم تو را گزید
خاطر، اگر که از همه عالم بجویمت

 در چشم من یکی ز ره مردمی در آی
تا گرد ره به اشک ز دامن بشویمت

دف  نشر  بفروشی  کتا
محدوده  در   ۹۴ سال  از  که 
فعالیت  به  آغاز  سیدخندان 
از روز شنبه چهار  بود،  کرده 
مرداد ۱۳۹۹ تعطیل می شود. 
ین  ا غ  چرا شدن  خاموش 
در  متنی  طی  بفروشی  کتا
در  کتابفروشی  این  صفحات 
شبکه های اجتماعی به اطالع 

عموم رسید.
شده  منتشر  متن  ر  د

»سال های  است:  آمده  کتابفروشی  این  مسئوالن  توسط 
اخیر و با وجود زنجیره ای از وقایع تلخ پشت سر هم، کاری 
سخت و طاقت فرسا بود. در دوره ای که بنیان ها در مقیاس 
و  کسب  بازتعریف اند،  و  بازشناخت  نیازمند  و  متزلزل  ملی 
را  بیشتری  نبود«  و  »بود  مخاطرات  نیز  فرهنگی  کارهای 

تحمل می کنند.
خانه کتاب نشر دف در 
با حضور جمعی   ۱۳۹۴ سال 
و  فرهنگ  حوزه  بزرگان  از 
باشکوهی  جشن  طی  ادب، 
پنج  ین  ا در  و  شد  فتتاح  ا
سال محیطی گرم و صمیمی 
فرهنگ  بزرگ  خانواده  برای 
بود. متأسفیم که به اطالعتان 
برسانیم شنبه، ۴ مرداد تعطیل 
خواهد شد و در این روزهای 
بار  بیشتر  هرچه  شدن  سبک  برای  را  کتاب ها  باقی مانده 

جابه جایی، با ده درصد تخفیف عرضه می کند.
 امید که باز بتوانیم در جای جدید و در دوره ای جدید 
عاشقی  نوای  نو،  از  و  بگیریم  سر  از  را  زندگی  شما،  کنار 

بنوازیم.«

چراغکتابفروشیدفازروزشنبهخاموشمیشود

فاطیما کریمی
مدیر انتشارات ایرانشناسی 
ای  حرفه  نگاه  متأسفانه  گفت: 
کمتر وجود دارد هر زمان کتابی پر فروش 
شود بدون داشتن خالقیت جدید چاپ آن 

را تکرار می کنند.
انتشار  درباره  بختیاری  امیرحسین 
کتاب های حوزه گردشگری به خبرنگار مهر 
گفت: همیشه سعی کردیم کارهایی را انجام 
به  نوآوری  یک  خودش  نوع  در  که  دهیم 
حساب بیاید به عنوان مثال وقتی نقشه های 
گردشگری را چاپ کردیم اولین مجموعه ای 
و  اطلس  صورت  به  را  نقشه ها  که  بودیم 
نقشه منتشر کردیم. البته هنوز برخی افراد 
را نمی دانند ولی در  اطلس  نقشه و  تفاوت 
هنوز  و  بود  پرفروشی  کار  خودش  زمان 
هم بازخوردهای خوبی از آن می گیریم کار 
دیگر آبشارهای ایران بود که به چاپ پنجم 
رسید. فکرش را نمی کردیم که آنقدر از آن 
استقبال شود. مجموعه راهنماهای میدانی 
یا Field Guides کتاب هایی بودند که 
همراه مسافر می رود و شعارش هم آگاهانه 
سفر کردن است. این کتاب ها هم با استقبال 

خوبی مواجه شد.
* پاسخ به نیاز و پرسش گردشگران 

در کتاب ها
تیم  و  من  که  آنجا  از  گفت:  وی 
هستیم  سفر  اهل  ایرانشناسی  انتشارات 
همیشه به این فکر می کردیم که گردشگر 
می خواهد  منطقه  این  درباره  چیزی  چه 
تا  شده  باعث  موضوع  همین  شاید  بداند. 
این کتاب ها موفق شوند. چون در واقع ما 
خودمان را جای مخاطب گذاشتیم و از آنجا 
که معتقدیم ارزش مخاطب ما بسیار باالست 
به خودمان این اجازه را ندادیم کتابی منتشر 
کنیم که حداقل پشتوانه علمی را هم نداشته 
رشته  همان  متخصص  را  کتاب  هر  باشد. 
نوشته است مثل کتاب پروانه های ایران که 
زمان  در  نوشته شد.  نادری  علیرضا  توسط 
انتشار برخی انتقاد می کردند که چرا قطع آن 
کوچک است زمانی که با این سوال مواجه 
من  منتقد  مخاطب  می کنم  تصور  می شوم 
از نظر وزنی کتاب را می سنجد در صورتی 
این  گویای  خودش  مطالب  معتقدیم  که 
است که کتاب در چه سایزی منتشر شود. 
قطع  در  کتاب  این  می خواستند  مخاطبان 

رحلی منتشر شود.
اشاره  با  ایرانشناسی  انتشارات  مدیر 
بالکی  کاغذهای  با  کتاب  چاپ  اینکه  به 
نمی تواند رنگ گیاه را به طبیعت نزدیک کند 
به همین دلیل مجبور هستیم از کاغذهای 

گالسه به دلیل شفافیت رنگ آنها استفاده 
کتاب  رسالت  بدانیم  باید  ما  گفت:  کنیم 
چیست در راهنمای گردشگری میدانی اصاًل 
قرار نیست که کتاب ما را به همان گونه از 
با  االن  چون  برساند.  حشرات  یا  و  پروانه 
از  گونه ها  از  خیلی  علم  گسترش  به  توجه 
می شوند  داده  تشخیص  ازمایشگاه  طریق 
پس این موضوع در فیلد گاید ارزشی ندارد 
ما تاریخچه خوبی در معرفی نداریم اگر هم 
کتابی باشد در سطح دانشگاهی است و مردم 
متوجه آن ها نمی شوند بعد اگر گونه ای از بین 
برود جامعه متخصص خرده می گیرد که چرا 
اینها وظیفه من به  از بین رفت.  این گونه 
عنوان ناشر و آن متخصص است که اطالع 
اگر  دهیم.  آگاهی  مردم  به  و  کنیم  رسانی 
ما به مردم اهمیت آن گونه ها را بفهمانیم 
می کنند. هدف  برخورد  درست  آن  با  حتمًا 
ما از انتشار راهنماهای میدانی این بود که 
وقتی افراد به منطقه ای سفر می کنند نسبت 
به دور و اطراف خودشان شناخت بیشتری 
داشته باشند تا از سفرشان بیشتر لذت ببرند. 
یا اینکه در کتاب ها سعی کردیم فرهنگسازی 
کنیم که مارمولک سمی نیست و یا مهره 
مار وجود ندارد و یا اینکه هیچ ماری مهاجم 
نیست مگر اینکه خطری را احساس کند . 
»هندبوک«  را هم منتشر کردیم با این هدف 
که اگر اطالعات بیشتری الزم است در این 
کتاب ها می توان پیدا کرد ولی به اندازه یک 
صفحه و اگر اطالعات بیشتری می خواهند 
در کتاب های بزرگ تر این موضوع تشریح 
می شود. بنابراین سعی شد مردم را بیشتر به 
دانستن این موضوعات مشتاق کنیم. کتاب 
طبیعت گردی با گیاهان ایران یکی دیگر از 
پرفروش ترین کتاب های ماست که به چاپ 
چهارم رسید در این کتاب حدود ۷۰۰ گونه 
مواجه  آن  با  بیشتر  طبیعت گردها  که  گیاه 

می شوند معرفی شده است.
حوزه  در  فعالیت  درباره  بختیاری 
حوزه  در  داد:  توضیح  نیز  مجازی  تولیدات 

ایم  کرده  کار  به  شروع  مجازی  تولیدات 
از  داریم  زیادی  معضالت  هم  راه  این  در 
جمله اینکه حمایت نمی شویم اصاًل حمایت 
نمی خواهیم اما حداقل ارزش کار ما را پایین 
نیاورند و کپی نکنند. مشکالت ما بیشتر در 
حوزه هزینه ها و دسترسی به اینترنت است. 
مخاطب ما به جاده و بیابان می رود و همه 
جا اینترنت ندارد. از آنجا که احترام به ایده 
در ایران وجود ندارد فعاًل تا زمانی که از آن 
رونمایی نکرده ایم درباره این تولیدات اطالع 

رسانی نمی کنیم.
این  که  گفت  نمی توان  گفت:  وی 
است  جامع  راهنمای  یک  مجازی  فعالیت 
هر کسی ادعا کند که راهنمای جامع منتشر 
کرده صحیح نیست چون به عنوان مثال ما 
 ۳۰۰ از  کمتر  ایران  آبشارهای  کتاب  در 
حدود  آن  کتاب  ایم  کرده  معرفی  را  آبشار 
۳۲۰ صفحه شد این اطالعات و حجم فقط 
درباره تعداد محدودی آبشار بود. پس کتاب 
کامل باید چند جلد باشد تا بتواند جامع باشد 
و یا اپلیکیشن چه حجم اطالعات داشته باشد 

جامع خواهد بود؟
* بلبشوی بازار کتاب های گردشگری

نظم  بی  بازار  از  انتقاد  با  بختیاری 
متأسفانه  گفت:  نیز  گردشگری  کتابهای 
دوباره  باشد؛  پرفروش  کتابی  اگر  اکنون 
در  می کنند  منتشر  و  کرده  تکرار  را  آن 
نمی شود  نگاه  ای  حرفه  کار،  به  واقع 
نظارت  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  باید  شاید 
کار می کنیم  این حوزه  در  که  ما  می کرد. 
باید نگاهمان را تغییر دهیم. سیاست مان 
که  است  این  شناسی  ایران  انتشارات  در 
نکنیم  تکرار  را  آن  انجام شده،  کاری  اگر 
یا حداقل نگاهمان فرق کند. اگر هر کدام 
از کتاب های ما را کنار مشابه آن بگذارید 
می بینید که تکراری نیستندد به عنوان مثال 
اگر اطلس منتشر کرده ایم و مشابه آن هم 
وجود داشته ما سعی کردیم در آن اطلس 
برای هر موضوعی یک عکس هم بگذاریم 

و چیزی اضافه کنیم که در اطلس های دیگر 
وجود ندارد.

هنگام  گردشگران  اینکه  درباره  وی 
کتاب های  و  نقشه  خودشان  با  کمتر  سفر 
سنگین گردشگری می برند چون می توانند از 
طریق فضای مجازی به همه آنها دست پیدا 
کنند گفت: در اینکه گوگل مپ و اینترنت 
در کار ما تأثیر گذاشته شکی وجود ندارد اما 
همیشه کتاب سرجای خودش هست. وقتی 
ما قباًل فرهنگ استفاده از نقشه را نداشته 
ایم نباید نگران از دست دادن آن هم باشیم. 
وقتی کتاب قارچ های سمی را منتشر کردیم 
می دانستم که ممکن است مخاطبی نداشته 
استفاده  آن  از  کسی  شاید  گفتم  اما  باشد 
کند. دوسال پیش به دلیل بارش های زیاد 
و  شد  زیاد  سمی  قارچ های  رویش  باران 
همراه  به  نیز  را  زیادی  مسمومیت های 
داشت آن زمان از وزارت بهداشت یک نفر 
یک نسخه از این کتاب را خرید. هر چند که 
فقط یک نسخه خریدند اما خوشحال بودم 

که فهمیدند چنین کتابی وجود دارد.
* تب داغ سفرنویسی

درباره  ایرانشناسی  انتشارات  مدیر 
گفت:  هم  سفرنویسی  حوزه  در  فعالیت 
اواخر تابستان مجموعه جدیدی از سفرنامه 
اتفاقی  نویسی  سفرنامه  خواهد شد.  منتشر 
در  ما  است  افتاده  جهان  در  که  است 
آنها  داشتیم.  تاریخی  سفرنامه های  گذشته 
آن  می شدند  نوشته  چهارچوبی  یک  در 
ایدئولوژی و طرز فکر من امروزی  با  نگاه 
اما  بود  متفاوت  آنها  نگاه  می کرد.  فرق 
که  است  این  مانند  امروزی  سفرنامه های 
زنیم.  می  گپ  سفر  یک  درباره  هم  با  ما 
تکنیک های سفرنویسی متفاوت است و هر 
کدام مخاطب خودش را دارد. از آنها حتی 
کرد  استفاده  نیز  راهنما  عنوان  به  می توان 
راهنمایی کرده  به شیوه خودش  هر کسی 
است. این مدل سفرنامه نویسی ها کلیشه ها 
از  کلیشه هایی  دیگر  است.  برده  بین  از  را 
این نوع که استان چقدر جمعیت دارد و چه 
جاذبه هایی را می توان دید ممکن است به کار 
نیاید. اما االن با اشتراک گذاشتن خاطره یا 
تجربه سفر مخاطب را هم در تجربه خودمان 

سهیم می کنیم.
وی گفت: زمانی می توانم بگویم کارم 
را در انتشارات ایرانشناسی کرده ام که کتاب 
زنبورها و مگس های ایران را نوشته باشم. 
سیاست های  درباره  دوباره  هر  یا  سال  هر 
همیشه  و  می کنیم  برنامه ریزی  انتشارات 
وقت  هیچ  می رسد  ما  به  جدید  ایده های 

کمبود ایده نداریم.

تاثیر فضای مجازی بر کتاب های گردشگری 

همه از روی دست همديگر کپی می کنند

حضور »ياران پیامبر« در کتابفروشی ها 

مجموعه چهارجلدی »یاران پیامبر« نوشته محمود پوروهاب توسط 
انتشارات به نشر منتشر و راهی بازار نشر شد.

این مجموعه در قالب عناوین کتاب های »پروانه« که این ناشر برای 
نوجوانان منتشر می کند، به چاپ رسیده است.

کتاب های مجموعه مذکور با موضوع سیره اهل بیت و خاندان و یاران 
اهل بیت برای گروه سنی نوجوان با تصویرگری وحید خاتمی و صفحه آرایی 

علیرضا پورحنیفه در قطع وزیری منتشر شده اند.
»آخرین مهاجر- عبداهلل پسر اریقط و معاذ پسر جموح«، »آن روی 
زیبا- مصعب بن عمیر«، »تنها زندگی می کنی - ابوذر غفاری« و »سال های 

بردگی - بالل حبشی« عناوین این  چهارجلد هستند.
»آخرین مهاجر«  به فرازهایی از زندگی عبداهلل پسر اریقط و معاذ پسر 
جموح می پردازد. این دو از یاران پیامبر )ص( بودند و تعامل شان با پیامبر، 

هنگام مهاجرت به مدینه در قالب داستان کتاب پیش رو بیان می شود.
این  کتاب در ۳۲ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۱۰ هزارتومان 

منتشر شده است.
»آن روی زیبا» نگاهی به زندگی مصعب بن عمیر، چگونگی اسالم 
آوردن و تالش بی وقفه این شهید صدر اسالم در گسترش دین و سرانجام 

شهادتش دارد.
این  کتاب هم با ۶۴ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۱۱ هزار 

تومان عرضه شده است.
دیگر  از  غفاری  ابوذر  زندگی  می کنیم«  درباره  زندگی  کتاب »تنها 
یاران پیامبر )ص( است که زمان امام علی )ع( هم از شمار یاران ایشان 
بود. کتاب داستان زندگی ابوذر هم با ۸۸ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه 

و قیمت ۱۴ هزار تومان چاپ شده است. »
»سال های بردگی« هم درباره زندگی بالل حبشی است که ابتدا برده 
اذان گوی  پیامبر )ص( درآمد و به عنوان  یاران  امّیه بود و سپس در زمره 
ایشان معروف شد. کتاب موردنظر هم با ۷۲ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه 

و قیمت ۱۳ هزار تومان چاپ شده است.

خداحافظرفقا

باکمـال تاسـف روز گذشـته، دو چهـره فرهنگـی رخ در نقـاب خـاک 
کشـیدند و فقدانشـان موجـب تاثـر اهـل فرهنگ شـد.

* حسین صفاری دوست درگذشت.
اسـداهلل امرایـی بـا اعـالم خبـر درگذشـت ایـن شـاعر  گفـت: او 
کـه  سـه چهار روز پیـش در این بیمارسـتان بسـتری بود، روز دوشـنبه ۳۰ 

تیرمـاه بـر اثـر سـمته قلبـی در بیمارسـتان امـام خمینـی درگذشـت.
قزویـن کـه هنـگام   ۱۳۲۸ متولـد سـال  حسـین صفاری دوسـت 
مـرگ ۷۱سـاله بـود، نخسـتین مجموعه شـعر خـود را بـا عنوان»فصلی 
از شـکفتن« در سـال ۱۳۵۴ منتشـر کـرد. او در مجمـوع حـدود ۲۰ 
مجموعـه شـعر به چاپ رسـانده اسـت. »مهمانـی سـنگ ها«، »نهال«، 
»کوچه هـای بی عابـر«، »اندیشـه های زخمـی«، »خورشـید خمیـده«، 
اثـر دوجلـدی »بـا نیمـا و دیگـران«، »خاکسـتری هـزار قنـاری«، »با 
تاک هـای قرمـز قزویـن«، »چـکاوک در حصـار«، »این جـا سـتاره ها 
پرپـر  وعده هـای  »آن  خلوت نشـین«،  »آتـش  می سـوزند«،  همـه 
دیـروز«، »حتمـا خیـال آمدنـی اسـت« و »چندمیـن نفـر روزگار؟!«از 

دیگـر کتاب هـای این شـاعرند. 
* سردبیر روزنامه جام جم بر اثر بیماری کرونا درگذشت

روح اهلل رجایـی سـردبیر روزنامـه جـام جم صبح روز دوشـنبه ۳۰ تیر، 
به دلیـل ابتـال بـه ویروس کرونا درگذشـت.

رجایـی چنـد هفتـه پیـش اعـالم کـرد تسـت کرونایش مثبت شـده 
و از ابتـدای هفتـه گذشـته بـه محـل روزنامـه جـام جـم نرفت. او سـپس 
تحـت درمـان قرار گرفـت و پیامی تصویری هم در فضـای مجازی درباره 

مبـارزه بـا کرونا منتشـر کرد.
طـی روزهـای گذشـته خبـر بـاال رفتـن اکسـیژن خـون این فعـال 
رسـانه ای موجـب شـادی دوسـتانش شـده بـود، امـا گفتـه می شـود علت 

این امـر، تزریـق ۲ واحـد خـون بـه وی بـوده اسـت. 
رجایـی پیـش از سـردبیری روزنامـه جام جـم، دبیـر بخـش اجتماعی 

روزنامـه همشـهری و روابـط عمومـی سـازمان هـالل احمر کشـور بود.
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شهابدارابیان
چند روز پیش خبر »خرید بیش از ۳۲ میلیارد ریال کتاب در جلسات ۶۲۰ و ۶۲۱ 
هیات خرید کتاب« از سوی وزارت ارشاد منتشر شد و نکته جالب توجه خرید ۲۲۰ 
میلیون تومانی از یک ناشر بود. آن هم در روزگاری که بنگاه های کوچک نشر چشم 
به وعده های چند میلیونی وزارت فرهنگ و ارشاد دارند. از این رو چند خطی درباره 
این موضوع در صفحه شخصی ام در اینستاگرام نوشتم که دوستان اتاق شیشه ای 
همین نقد چند خطی و ساده را نیز تاب نیاوردند. مهرزاد دانش، مدیرکل دفتر چاپ 
و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای پاسخ به یک استوری ساده درباره خرید 
۲۲۰ میلیون تومانی ارشاد از یک ناشر گفت وگویی ۱۲۰۰ کلمه ای با خبرگزاری ایبنا 
انجام داده است تا از اتفاق رخ داده دفاع کند. در راستای مصاحبه انجام شده و با 
توجه به جمله پایانی که گفته شده: »دانش یادآور شد: اینکه یک منطق ریاضی 
کاماًل مشخصی را به عنوان فساد در نظر می گیرند خیلی جالب نیست و ای کاش 
منتقدان به جای سطحی انگاری ها یک مقداری وارد مسایل عمیق تر می شدند و 
ما را راهنمایی عمیق تر می کردند.« الزم دیدم چند نکته را بیان کنم تا انتقاد به 

بریزوبپاش های هیات خرید، سطحی انگاری تلقی نشود.
۱.  در مصاحبه گفته شده است که از فالن نشر به میزان زیادی )۲۲۰ میلیون 
تومان!( کتاب خریدیم؛ چراکه برای پاسداشت زبان فارسی تالش می کند و برای 
خرید از ناشرانی که برای پاسداشت زبان فارسی تالش می کنند، محدودیتی نداریم. 
آقای دانش حتی اسم کتاب های خریداری شده مثل »آرتیست«، »جادوی اپ سیزده« 
)اپ به معنی نرم افزار(، »پسرک غربتی«، »شناسنامه ای برای االغ« هم نشان می دهد 
که شما چقدر برای پاسداشت زبان فارسی اهمیت قائل هستید! و بهتر است، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به جای اعتراض به گروه خودروسازی سایپا برای نامگذاری 
»کوئیک«، جلو چاپ کتاب با نام های بیگانه )آرتیست و جادوی اپ سیزده( را بگیرد 
و اگر نمی تواند جلوی چاپ این کتاب ها را بگیرد حداقل از خرید آنها جلوگیری کند 
تا با در اختیار قرار دادن چنین عناوینی آن برای قشر کودک و نوجوان بیش از پیش 
به بدنه نحیف زبان فارسی آسیب نزنید. در چنین شرایطی از قول شیخ اجل به شما 

می گویم: »مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان«
۲.  در مصاحبه از کلمه »تشویق« برای ناشران استفاده کردید. آقای مدیر! 
تشویق برای ناشر تازه کاری است که کرونا و برگزار نشدن نمایشگاه کتاب کمرش 
را شکسته است و بهتر بود به جای خرید ۲۲۰ میلیونی از یک ناشر، به حمایت از 
۲۰ – ۳۰ ناشر جوان می پرداختید. آقای مدیر هیچ جای قانون نیامده که در این 
شرایط بحرانی کشور و برای بدست آوردن دل یک ناشر از بیت المال هزینه کنید و 

مردم تاوان برگزار نشدن نمایشگاه را به دوستان شما بدهند.
۳.  در قسمتی از مصاحبه گفته اید: »کتابی که بر اساس مولفه های ما خوب 
بوده و ۱۵۰ نسخه از آن خریداری می شد، اگر موضوع آن پاسداشت زبان فارسی 
باشد و همه اولویت های فنی و کیفی را در بر بگیرد حتی تا ۲۰۰ یا ۲۵۰ نسخه هم 
از آن خریداری می شود.« و من در جواب به شما می گویم که ای کاش ۲۰۰ یا ۲۵۰ 
نسخه می خریدید. شما تنها در یک خرید از یک ناشر ۵۰۰ نسخه از ۱۰ عنوان کتاب 

او خریداری کرده اید و عنوان های ۳۰۰ نسخه ای هم به جای خود.
۴.  بخش جذاب دیگر مصاحبه آنجاست که گفته اید: »اگر کتاب نامناسبی 
خریداری شده کارشناسان و فرهیختگان فرهنگی بگویند که مثاًل فالن اثر نامناسب 
است، کتاب سازی است یا اثر ضعیفی است و ما بررسی می کنیم و اگر این اشتباه 
سهواً رخ داده باشد به آن مجدداً می پردازیم. اما به صرف اینکه از یک ناشر بیشتر 
کتاب خریداری کردیم و از ناشر دیگر کمتر بگویند فساد در مجموعه است گوینده 
شانیت خود را مخدوش می کند.« اجازه دهید شانیت خودم را مخدوش کنم و با 
حفظ احترام به استاد عزیزی که در همان خرید ۲۲۰ میلیونی ۱۱ عنوان کتاب او را 
خریداری کرده اید بگویم که آمار نشان می دهد که دوست عزیز در یک سال گذشته 

۴۵ عنوان کتاب با ناشران مختلف چاپ کرده است و در این جا می گویم: 
من از مفصل این نکته مجملی گفتم

تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل
۵.  در قسمت دیگری از مصاحبه آمده است: »دانش با بیان اینکه اگر قرار بر 
فساد و تبعیض باشد ما اصواًل شفافیتی در پیش نمی گرفتیم، گفت: فساد در حیاط 
خلوت رشد پیدا می کند نه در اتاق شیشه ای و خوب است افرادی که تهمت فساد 
زدند، به جای استفاده از لحن های پرخاشگرانه که شانیت فرهنگی خودشان را هم 
مخدوش می کند، نقدها و نکته های اساسی تر را به ما می گفتند.« آقای دانش شان 
خبرنگار به پاکدستی اوست و انتقاد از بریزوبپاش برای یک ناشر هیچ وقت شان یک 
خبرنگار را خدشه دار نمی کند و اجازه دهید بگویم که شان فرهنگی ما زمانی خدشه دار 
شد که برای حفظ اعتبار دولت و شرایط فعلی مملکت سکوت کردیم و سرمان را 

پایین انداختیم و شما و دوستان تان از پشت اتاق شیشه ای به ریش مان خندیدید.

کمککتاببهکنترلاحساساتکودکان
»هیوالی  کتاب  امضای  جشن  و  رونمایی  مراسم  در  عابدی  مؤید  مروارید 
رنگ ها« گفت: کتاب ها کمک می کنند بچه ها بتوانند به راحتی احساس هایشان را 

بشناسند و نام آن ها را بدانند.
مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب های طوطی )بخش کودک و نوجوان 
انتشارات فاطمی( روز شنبه ۲۸ تیر برگزار و به صورت زنده در فضای مجازی پخش 
شد. این مراسم دوهفته مانده به انتشار کتاب های »هیوالی رنگ ها« و »استدالل های 

بد« برگزار شد.
نوجوان  و  کودک  بخش  مدیر  و  کتاب  مترجم  ترهنده  سحر  این مراسم،  در 
انتشارات فاطمی، درباره  سختی های تولید کتاب در ماه های گذشته به بیان سخنانی 
پرداخت و گفت: طوطی توانست با همه  سختی ها، روند انتشار کتاب های خود را از سر 
بگیرد و با انتشار »هیوالی رنگ ها« و »استدالل های بد« فصل جدیدی را آغاز کند.

وی افزود: خود را مترجم نمی دانم چون ترجمه کتاب، نیازمند تسلط کامل به 
دانش و فنون ترجمه است. من کتاب هایی را که خیلی دوست دارم و با محتوایشان 
ارتباط برقرار می کنم، برای بچه ها ترجمه می کنم. یکی از دالیل ترجمه »هیوالی 
رنگ ها« هم مساله مواجهه پدرومادرها هنگام تولد فرزند جدیدشان با احساسات 
متفاوت و گاهی به هم ریختگی های احساسی شان است. کتاب »هیوالی رنگ ها« 
با روایت داستانی از یک هیوالی بامزه به کودکان کمک می کند احساسات شان را 

بشناسند و آن ها را به موقع بروز دهند.
این مترجم در ادامه گفت: دوران هایی در زندگی انسان وجود دارد که نمی توانند 
نامی برای احساس شان انتخاب کنند، به خصوص بچه های کوچک. این کتاب با تصاویر 
متنی شاعرانه به آن ها کمک می کند در این راه با احساسات رنگی خودشان آشنا شوند.

مریم بخارایی روانشناس و مربی کودک یکی از سخنرانان این مراسم بود که 
ضمن اشاره به اهمیت نقش کتاب ها در شناساندن احساس ها به کودکان، گفت: در 
کتاب خواندن برای کودکان، نباید به متن بسنده کرد. بلکه باید کنار روایت داستان 
و دیدن تصاویر، برای همراهی کودک از بازی و کاردستی کمک گرفت تا بچه  با 
محتوای کتاب به صورت عملی همراه شده و مفهوم و هدف داستان را بیشتر درک 
کند. استفاده از کتاب ها و پویانمایی هایی که مضمون و کیفیت مناسبی دارند هم، 
می تواند نقش پررنگی در شناخت احساسات و بروز آن ها در زمان درست ایفا کند.

المر،  هم  مروارید مؤید عابدی، روان شناس و مدیر خانه  مهارت و خالقیت 
در ادامه این نشست از نقش غیرمستقیم کتاب ها به رشد و شکل گیری شخصیت 
کودکان اشاره کرد و گفت: کتاب های خوب در زمینه  احساسات می توانند باعث شوند 
بچه ها نام احساس ها را بشناسند و در کنترل و بروز آن ها مهارت پیدا کنند. یکی از 
نقطه ضعف های بسیاری از ما ایرانیان عدم توانایی کنترل احساسات و بروز آن ها در 
زمان درست است. کتاب ها کمک می کنند بچه ها بتوانند به راحتی احساس هایشان 

را بشناسند و نام آن ها را بدانند.
را  این برنامه، مریم کردبچه که کتاب هیوالی رنگ ها  از  در بخش دیگری 
و  کرد  اشاره  زبان شناسی  حوزه   در  مفهومی  استعاره های  به  بود،  کرده  پیش خرید 
گفت: رنگ ها و عواطف به هم مربوط اند. برای مثال خشم را با رنگ قرمز نشان 

می دهند و آبی رنگ غم است.

شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ فرهنگیان مریوان – تاسیس 
1381 – شماره ثبت 30۴ 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره 
۲ فرهنگیان مریوان به شماره ۱۵۷۷/۰۴۶ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ 

 ۲ شماره  مسکن  تعاونی  شرکت  اول  نوبت  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
در   ۱۳۹۹/۵/۲۳ مورخ  پنجشنبه  روز  صبح   ۱۰ ساعت  در  مریوان  فرهنگیان 
محل سالن اجتماعات نشاط آموزش و پرورش مریوان به نشانی : مریوان-بلوار 

شهداجنب سالن پوریای ولی برگزار می گردد. 
از کلیه  اتخاذ تصمیم در خصوص دستور کار جلسه  و  بررسی  به منظور 
اعضای محترم این تعاونی دعوت بعمل می آید با در دست داشتن کارت و یا 
دفترچه عضویت در جلسه مقرر حضور بهم رسانند. در صورتیکه برای هریک از 
اعضاء شرکت حضور در جلسه میسر و مقدور نباشد بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه 
نحوه برگزاری و تشکیل مجامع عمومی می تواند حق رای خود را به موجب 
وکالت نامه کتبی به عضوی دیگر از اعضای تعاونی و یا نماینده قانونی خود 

واگذار تا بدینوسیله در تصمیم گیریها مشارکت نمایند.
نکته ۱-تعداد اراء وکالتی هر عضو از اعضای تعاونی حداکثر ۳ رای و هر 
شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود .اعضای متقاضی اعطای نمایندگی 
می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ۲۲/مرداد ماه / ۱۳۹۸ در محل 
دفتر شرکت تعاونی مذکور )به نشانی مریوان –خیابان جمهوری اسالمی باالتر 
از اداره پست جنب مدرسه اقبال الهوری( حاضر تا پس از احراز هویت طرفین و 

تایید وکالت و اهلیت نماینده مجوز ورود به مجمع را دریافت نمایند.
نکته ۲- براساس بند ۱ ماده ۲۱ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی 
عادی )موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاون(مصوب ۱۳۸۷/۳/۹ حد 

نصاب رسمیت جلسات مجامع به ترتیب زیر خواهد بود :

یا  تعاونی  اعضاء  اکثریت  حضور  با  اول  نوبت  در  عادی  عمومی  مجمع 
نمایندگان تام االختیار آنها )نصف بعالوه یک( رسمیت خواهد یافت در صورت 
عدم حصول حد نصاب مذکور نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء شرکت 

اصالتی – وکالتی )حداقل هفت عضو( رسمیت می یابد.
نکته ۳- از طریق این آگهی از کلیه داوطلبین تصدی و عضویت در بازرسان 
اصلی تعاونی درخواست می شود ضمن مراجعه به دفتر شرکت تعاونی )به نشانی 
فوق ااالشاره ( با ارائه مدارک ذیل و تکمیل فرم مربوطه از تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱ 
لغایت پایان وقت اداری ۱۳۹۹/۵/۱۲ )به مدت دوازده روز( نسبت به ثبت نام و 

اعالم مراتب کاندیدا توری خود اقدام نمایند .
مدارک الزم جهت ثبت نام :

۱-تصویر شناسنامه ۲ تصویر کارت ملی ۳- تصویر کارت پایان خدمت 
برای آقایان ۴- تصویر آخرین حکم کارگزینی ۵- تصویر گواهی عضویت در 

تعاونی ۶- عکس ۴*۳ تعداد ۴ قطعه 
دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان در خصوص عملکرد شرکت 
منتهی به تاریخ این مجمع 

۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی منتهی به پایان 
سال ۱۳۹۸ و گزارش هیئت مدیره و بازرسان در این خصوص 

۳- تعیین و تصویب میزان حق الزحمه ماهیانه هیات مدیره جدید 
۴- تصویب میزان پاداش به هیات مدیره قبلی بازرسان و مدیر عامل برای 

موضوع واگذاری 
۵- انتخاب بازرسان جدید برای یک دوره قانونی 

مسعودقادریمدیرعاملشرکتتعاونیشماره۲
فرهنگیانمریوان

یک نویسنده گفت: دولت نباید متصدی جوایز ادبی باشد 
بلکه باید از آن ها حمایت کند چون درصورت تصدی گری در 

این زمینه، خود فرهنگ عقب نشینی می کند.
فالح هاشمی درباره وضعیت کلی جوایز ادبی در ایران 
گفت: اگر هدف مان را از برگزاری جوایز ادبی بدانیم، قطعًا 
ثبات بیشتری در این جوایزه ایجاد می شود زیرا معمواًل اگر 
جوایز دولتی باشند با تغییر کادر و تیم جایزه اتفاقات دیگری 
میفتد و از انتخاب دبیر علمی و اجرایی جایزه گرفته تا هیئت 
داوران همیشه حرف و حدیث وجود دارد اما اگر نگاهمان 
را به تاثیرگذاری مثبت این جوایز بر بالندگی ادبیات عمیق 
تر کنیم قطعًا حساسیت این جوایز هم روشن تر خواهد شد.

وی افزود: جایزه جالل با وجود فراز و فرودهای بسیار 
اما مهم ترین  اینکه دولتی است،  با  زیاد در این سال ها و 
جایزه ادبیات داستانی ما محسوب می شود و اکثر مخاطبان 
از آن استقبال می کنند. تیم داوری این جایزه می تواند جریانی 
را حذف و یا پدید بیاورد و یک سال فعالیت ادبی کشور را 

دستخوش تغییرات کند.
این پژوهشگر در ادامه گفت: نمی توانیم در این حوزه 

از مردمی که صدا و سیما تمام حافظه بصری آنها را با تبلیغ 
لوازم غیرضرور پر کرده و برای تبلیغ کاالی فرهنگی هیچ 
از  بخشی  گرچه  باشیم.  داشته  انتظاری  نمی کند،  تالشی 
این تبلیغات هم به خاطر نیازهای مالی است اما معتقدم اگر 
بزرگترین جایزه ادبی کشور را هم داشته باشیم به تنهایی 

نمی توانیم کاری انجام دهیم.
روشن  همگان  بر  کتاب  اهمیت  گفت:  فالح هاشمی 
است. همه آثار ادبی ماندگار از حمایت های دولت های قرون 
گذشته بودند و اگر این حمایت ها نبود االن کتاب های حافظ 
و سعدی را هم نداشتیم. نقش دولت در حمایت از این جوایز 
ادبی باید ستادی و حمایتی باشد. یعنی دولت در این حوزه 
نباید تصدی گری کند چراکه در این صورت خود فرهنگ 

عقب نشینی می کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: جایزه جالل با 
وجود داشتن بخش بین الملل خیلی موفق عمل نکرده است. 
بسیار  زمینه  این  در  تبلیغات  و  سیاستگذاری  داور،  انتخاب 
مهم است و نباید از آن غافل شد. نویسندگان می نویسند تا 
حرفهایشان خوانده شود و تاثیر مثبتی در فهم جامعه ایجاد 

کنند و ناشران هم با اینکه فعالیت فرهنگی در این شرایط 
ریسک محسوب می شود، اما همچنان فعال اند . پس طبیعی 
است چنین جوایزی بسیار با اهمیت باشند. اما هماهنگی میان 
برخی ارگان های ذیربط در این حوزه ضروری است. وقتی 
یک اثر سینمایی بسیار خوب از یک رمان اقتباس شده، باید 

توسط ارگان های مختلف معرفی شود.
حساسیت  اهمیت  به  اشاره  با  همچنین  این نویسنده 
و  داوران  سطح  هرچقدر  گفت:  ادبی  آثار  به  داوران 
برگزارکنندگان جوایز ادبی باالتر باشد، آثار بهتری انتخاب 
خواهند شد و هر چقدر که آثار فاخرتری انتخاب شوند، اعتماد 
ادبیات جلب می شود. ما  به  بیشتر  مردم و سینمایی ها هم 
توجیه  را  کتاب  به  خانواده ها  نیاز  ضرورت  و  اهمیت  باید 
هم  ناشر  تا  دهیم  اختصاص  را  یارانه ای  و  بودجه  و  کنیم 

بتواند نفس بکشد.
فالح هاشمی در پایان با اشاره به اینکه کرونا فروش 
کتاب های الکترونیک و کتابخوان های ایجادشده را چندبرابر 
افزایش داده، گفت: هرچقدر که ناشران در فروش کتاب های 

کاغذی ضرر کردند، در این حوزه فروش خوبی داشتند.

دولتبهجایتصدیحمایتگرجوایزادبیباشد
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»بچه«بهتاالرچهارسومیرود

به  »بچه«  یش  نما ی  جرا ا
از  که  ماهیان  افسانه  کارگردانی 
اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به دلیل شیوع 
از  بود،  شده  متوقف  کرونا  ویروس 
تاالر  در  مرداد  اول  چهارشنبه  روز 
چهارسوی مجموعه تئاتر شهر از سر 

گرفته می شود.
نمایش »بچه« با بازی فاطمه معتمدآریا، سعید چنگیزیان و شیوا 

فالحی از تاریخ یاد شده  روی صحنه می رود.
افسانه  کارگردانی  نغمه ثمینی،  نویسندگی  به  »بچه«  نمایش 
ماهیان و بازی فاطمه معتمدآریا، سعید چنگیزیان و شیوا فالحی با مدت 
زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان ساعت ۲۰   هر روز به 
صحنه می رود. عالقمندان می توانند برای خرید اینترنتی بلیت به سامانه 

www.irannamayesh.com مراجعه کنند.

احمدپورمخبردرگذشت

و  سینما  بازیگر  پورمخبر  احمد 
تلویزیون صبح روز دوشنبه ۳۰ تیرماه 
بیمارستان  در  مغزی  سکته  اثر  بر 

فیروزگر تهران درگذشت.
این  فرزند  پورمخبر  محمد   

ماه پیش  از یک  بازیگرعنوان کرد پدرش 
در بیمارستان فیروزگر تهران بستری بود.

پورمخبر متولد ۱۳۱۹ محله سنگلج تهران است که با سریال »متهم 
گریخت« به کارگردانی رضا عطاران به شهرت رسید.

»بزنگاه«، »ترش و شیرین« »راه در رو«، »همسایه ها« و… از 
جمله آثاری بود که وی در آن ها به ایفای نقش پرداخته بود.

روزنامه دنیای جوانان درگذشت این هنرمند را به خانواده او تسلیت 
می گوید.

ساالرعقیلیکنسرتآنالینبرگزارمیکند

موسیقی  خواننده  عقیلی  ساالر 
حریر  همسرش  با  ه  ا همر ن  یرا ا
پیانو  نوازنده  به عنوان  شریعت زاده 
از  مردادماه  سوم  روز   ۲۰:۳۰ ساعت 
رسمی  اپلیکیشن های  از  یکی  طریق 

کشورمان برگزار می شود.
ساالر عقیلی از جمله هنرمندانی است 
که طی ماه های گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و همه گیر شدن 
بیماری  عمدتًا خانه نشینی را ترجیح داده است، پیش از این نیز همراه با 
همسر و فرزندش ماهور اجرای زنده ای را از منزل برای طرفدارانش اجرا 
فاضل  پرستویی،  با همراهی پرویز  پیش  عقیلی چندی  بود.ساالر  کرده 
و  همدلی  راستای پویش ُمشاهنر برای  در  بهرامی  علیرضا  جمشیدی، 
می برند،  سر  به  خانگی  قرنطینه  در  روزها  این  که  مردمی  با  همراهی 

قطعه ای را با نام »همدم« منتشر کردند.
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بازیگران»ماتیکمخملی«معرفیشدند

بازیگران فیلم داستانی »ماتیک 
مخملی« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
از  فیلمنامه ای  با  محمدرضا یکانی و 

پدرام افشار، معرفی شدند.
فیلم  این  داستان  خالصه  در 
شده،  ساخته  اجتماعی  حوزه  در  که 

جای موندن نیست  »اینجا  است:  آمده 
باید رفت و سفر کرد تا به آرامش رسید اما مطمئن نیستم جای جدید 
یوسفی،  شیدا  بختیاری،  بهنوش  عابدینی،  بده.«حسین  آرامش  من  به 
با معرفی  آرمیده، فاطمه شکری، جواد زیتونی، اکرم علمدار و  حشمت 
مهسا  از  عبارتند  بازیگران  سایر  و  اصلی  بازیگران  تیموری  رایحه 
موالئیان، روژین تیزهوش، خسرو شیری، متین مصطفوی، شروان یکانی، 
سوگند علی ولی اللهی، مسعود براتی، پانته آ خادمی، یاسر حیدری، مسعود 

شهری، کسری محمدی و...

ما
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اینکه رونق دوران  با  ادامه دارد و  اکران سینما 
از  برخي  حال  این  با  ولي  ندارد  را  کرونا  از  پیش 
در  فیلمشان  که  ترجیح مي دهند  کماکان  فیلمسازان 
سالن هاي سینما اکران شود. محمدعلي سجادي یکي 
از فیلمسازان شاخص سینماي کشور است که فیلم هاي 
شاخصي چون مخمصه، شوریده، اثیري، شیفته، بازیگر، 
گمشدگان، تردست و رنگ شب را در کارنامه دارد. او 
از گذشته بوده  اخیر بسیار کم کارتر  که در سال هاي 
از روز گذشته آخرین ساخته خود )طالقم بده بخاطر 
گربه ها( را بار دیگر به اکران عمومي درآورده است. این 
فیلم چندروز پیش از تعطیلي سینماها به خاطر کرونا در 
اسفندماه سال گذشته اکران شده بود و حاال در ادامه 
اکران پیش از عید نوروز و در گروه هنر و تجربه بار 

دیگر به نمایش درآمده است.
درباره  ابتدا  گفتگویي  در  سجادي  محمدعلي 
حال و روز خود در ایام کرونا صحبت کرده و مي گوید: 
خوشبختانه حالم خوب است و فعال همین که سالمت 

باشیم بهترین خبر است. با این حال بیکار هم نیستم 
و اصال اجازه نمی دهم به خودم که بیکار بمانم. گرچه 
در سینما نمی دانم چرا همیشه دست هایی بوده که مرا 
را  براند ولی من سعی می کنم کار خود  به گوشه ای 
بکنم. از همان روزهایی که کرونا شیوع پیدا کرد و در 
خانه بودم نقاشی هایی کشیدم با عنوان ما و کرونا، که 
تقریبا ۴۰ تابلو شده و ۳ماهی هم هست که مشغول 
با همین مضمون و حال و احوال  نوشتن یک رمان 

این روزها هستم.
بده  فیلم طالقم  اکران  دوباره  درباره شروع  او 
بخاطر گربه ها و اینکه چرا اکران آنالین را با توجه 
طبیعتا  داد:  توضیح  است،  نکرده  انتخاب  شرایط  به 
برای من پرده  سینما همیشه ارجح بوده، بدون اینکه 
تکنولوژی  دگردیسی های  یا  دیگر  امکانات  بخواهم 
که بر حسب ضرورت و زیست آدمی به وجود آمده 
را نفی کنم. البته با شرایطی که پیش آمده سینماها 
قبال  گرفته اند هرچند  قرار  متفاوت  در یک وضعیت 

هم در معرض انواع و اقسام مشکالت و اتفاقات از 
جمله قاچاق فیلم، ماهواره و حمایت نشدن از طرف 
شده  تازه تری  مشکالت  دچار  االن  و  بود  تلویزیون 
است، به همین دلیل قبول دارم که به نظر می رسد 
درباره  ولی  باشد  بهتر  آنالین  اکران  اوضاع  این  در 
این فیلم چون از قبل اکران شده بود به همان شیوه 

فعال ادامه پیدا می کند.
یعنی  فیلمش  دیگر  درباره  سجای  محمدعلي 
سودابه، که آماده اکران است گفت: قرار بود این فیلم 
سال گذشته در فصل پاییز اکران شود ولی با مشکالت 
و حاشیه های آن روزها روبرو شد و می دانیم فیلم هایی 
که آن زمان روی پرده رفتند تقریبا نابود شدند.  ما هم 
برهمین اساس از اکران سودابه، در آن مقطع صرف نظر 
کردیم و با وضعیت فعلی هم بالتکلیف است. درباره 
اکران آنالین اگرچه اطالعات دقیقی ندارم اما به عنوان 
کسی که از بیرون به ماجرا نگاه می کند فکر می کنم 
در این شیوه که قطعا ویژگی های پرده سینما را ندارد، 

خاص  مشکالت  حتما  که  می شود  اکران  فقط  فیلم 
وجود  به  آن  در  که  انحصاری  مثل  دارد  را هم  خود 
آمده و به لحاظ اقتصادی هم برتری چندانی نمی بینم 
هستند  کسانی  همیشه  مثل  بدانیم  وقتی  مخصوصا 
که سالن و سرمایه دارند، امکانات دولتی هم دارند و 
آن وقت اگر فیلمی را اکران آنالین هم کنند شرایط 
به نفع شان خواهد بود ولی کسانی مثل من که هیچ 
پشتوانه حمایتی ندارند در این شرایط وضع قابل قبولی 
به دست نمی آورند. به طور کلی وقتی وضعیت اکران 
را رصد می کنیم به نظر می رسد در یک وضعیت شبه 
تراژیک هستیم و اکران شدن یک فیلم تالشی است 

که به ناچار اتفاق می افتد.
این فیلمنامه نویس و نقاش که فیلم سم پاشی، را 
هم به تهیه کنندگی خودش آماده اکران دارد، گفت: 
برای اکران فعال منتظر هستیم تا ببینیم شرایط چطور 
پیش می رود ولی مشکل اساسی این است که وقتی 
می آید  نظر  به  گرفته  قرار  قرمز  وضعیت  در  کرونا 

عاقالنه نباشد فیلمی را اکران کنیم، مگر اینکه ناچار 
باشیم گرچه االن ۲سال از ساخت سودابه می گذرد و 
این معطل ماندن آزاردهنده است.  به هر حال می دانم 
جامعه آنقدر نگران نیازهای اولیه خود است که به سینما 
و تئاتر و کتاب توجهی ندارد، گرچه برخالف شعارهایی 
تنها چیزی که  داده می شود همیشه  در دولت ها  که 
ارزشی نداشته، فرهنگ بوده است. ما همیشه در این 

حوزه باید کمک حال باشیم ولی آیا در این روز ها به 
این فکر می شود که اهالی سینما باید چطور زندگی 
انگار در جنگلی هستیم که هر کسي به فکر  کنند؟ 
کارهای خویش است و این بسیار غم انگیزاست هرچند 
برای من تازگی ندارد چون با وجود اتفاق های خوب 
هم  را  نشدن ها  حمایت  داده،  رخ  برایم  که  مثبتی  و 

فراموش نکرده ام.
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و  ن  ا د گــر ر کا نــی  یجا با ر ذ آ یــا  ر پو
ــه  ــور ک ــینماي کش ــوان س ــس ج فیلمنامه نوی
بارهــا و بارهــا در عیــن جوانــي و با ســاخته هاي 
ــنواره هاي  ــده در جش ــق ش ــود موف ــدک خ ان
ــغول  ــا مش ــن روزه ــد، ای ــي بدرخش بین الملل
ــت. او  ــي اس ــریال تلویزیون ــک س ــاخت ی س
ــی دیگــر فیلمســاز  ــگار آذربایجان ــرادر ن کــه ب
شــاخص کشــورمان اســت، برنــده جوایــز 

متعــددی از جملــه جایــزه ویــژه هیــات داوران 
ورشــو بــرای روایــت ناتمــام و دیپلــم افتخــار 
جایــزه اول جشــنواره بمبئــی بــرای روایت های 
ــرای  ــی ب ــن کارگردان ــد بهتری ــام، کاندی ناتم
ــر،  ــم فج ــنواره فیل ــه از جش ــم آب و آین فیل
ــرای روایت هــای ناتمــام  ــم اول ب ــن فیل بهتری
در جشــنواره فجــر دوره بیســت و پنجــم، 
نهمیــن  و  بیســت  در  فیلمنامــه  بهتریــن 
جشــنواره فجــر بــرای عاشــقانه ای برای ســرباز 
ــا  ــن فیلم هی ــت. او همچنی ــده اس ــه، ش وظیف

ــن  ــد و جش ــون ارون ــري چ ــده دیگ تحسین ش
ــش از  ــه پی ــت و البت ــاخته اس ــي را س دلتنگ
ــي  ــریال تلویزیون ــک س ــاخت ی ــز س ــن نی ای
دیگــر بــا نــام نــوار زرد، را داشــته کــه ســریال 
ــود. او ایــن روزهــا مشــغول  ــي ب پلیســي جنای
ــارد،  ــدا می ب ــرف بی ص ــریال ب ــی س کارگردان
ــا  ــعود بهبهانی نی ــن آن را مس ــه مت ــت ک اس
ــد.  ــه می کن ــفیعی تهی ــته و محمدرضــا ش نوش
ــای  ــه دهه ه ــریال در فاصل ــن س ــتان ای داس

تــا ۱۳۹۰ روی می دهــد.  ۱۳۶۰

-دربــاره نحــوه همــکاری بــا بهبهانی نیا در 
ــده ســریال  ــام نویســنده و شــفیعی تهیه کنن مق

ــارد، برایمــان بگوییــد؟ ــرف بي صــدا مي ب ب
ــعی  ــه س ــود دارد ک ــی وج ــواره نکات *هم
ــامل  ــن ش ــم. ای ــل کن ــا عم ــه آنه ــم ب می کن
ــه را  ــی فیلمنام ــت. وقت ــودم اس ــادات خ اعتق
خــودم می نویســم و بــه شــکل مســتقل تهیــه 
ــد  ــری صددرص ــط فک ــروی از خ ــم، پی می کن
ــر  ــی دیگ ــه را کس ــی فیلمنام ــا وقت ــت، ام اس
ــه  ــز کار را تهی ــر نی ــی دیگ ــد و کس می نویس
می کنــد ایــن ماجــرا شــامل یکســری گفتگوهــا 
میــان مــا ســه نفــر می شــود کــه گاهــی ممکــن 
اســت نتوانــی آن کاری را کــه می خواهــی 
انجــام دهــی، امــا در مــورد ایــن ســریال خــاص 
ــده و  ــن مــن، تهیه کنن ــی بی یــک تعامــل جذاب
نویســنده وجــود دارد کــه فعــال همــان چیــزی 
کــه می خواهیــم در حــال انجــام اســت بــدون 
ــد و  ــود آی ــه وج ــا ب ــی در ماجراه ــه خلل اینک
ــا انتهــا وجــود داشــته  امیــدوارم ایــن تعامــل ت
باشــد، چــون هــم مســعود بهبهانی نیــا در مقــام 
ــام  نویســنده و هــم محمدرضــا شــفیعی در مق
تهیه کننــده آدم هایــی هســتند کــه در کار خــود 

ــه ای هســتند. حرف

ــاخته اید  ــه س ــي ک ــوال کارهای ــما معم ش
ــا  ــریال ت ــن س ــته اید... در ای ــان نوش را خودت
ــری  ــود را پیگی ــری خ ــط فک ــدازه خ ــه ان چ
می کنیــد و آیــا ایــن اثــر نیــز امضــای شــما را 

ــراه دارد؟ ــه هم ب
*بلــه، وقتــی کاری را کــه ســناریو آن 
توســط شــخص دیگــری نوشــته شــده اســت 
ــم و خوشــبختانه  ــدا آن را می خوان ــرم ابت می گی
ــا ۱۰۰  ــن ســریال ۲۵۰ قســمتی تقریب ــا از ای م
قســمت آمــاده فیلمبــرداری داشــتیم و مــن همه 

را خوانــدم. متــن را بســیار دوســت داشــتم و فکر 
کــردم اگــر مــن کنــار ایــن متــن قــرار بگیــرم 
چــه تصویــری حاصــل می شــود. احســاس 
کــردم کــه تصویــر جذابــی می شــود و االن هــم 
ایــن اتفــاق در حــال رخ دادن اســت. بنابرایــن 
ــم  ــول کن ــه کاری را قب ــل از اینک ــوال قب اص
ــروم. مثــال قــرار  ــو ب ــا آن جل ســعی می کنــم ب
ــد  ــه در پیش تولی ــم ک ــام ده ــود کاری را انج ب
ــه  ــرداری آنچــه را ک ــردم در فیلمب احســاس ک
ــه  ــم. فیلمنام ــم انجــام ده ــم نمی توان می خواه
بنــدر تهــران، را مــن نوشــتم، امــا چــون تفاهــم 
حاصــل نشــد بنابرایــن از ادامــه راه انصراف دادم 
و بعــد آنهــا بــر اســاس تفکــرات تهیه کننــده و 
ــری را  ــناریوی دیگ ــش اول س ــر نق ــد بازیگ بع
نوشــتند کــه آذر، شــکل گرفــت. ایــن کار هیــچ 
ــی آن را  ــت و کارگردان ــن نداش ــه م ــی ب ربط
محمــد حمــزه ای بــر عهــده گرفــت. امــا دقیقــا 
دلیــل انصــراف مــن ایــن بود کــه نمی توانســتم 
ــم  ــه دل ــرداری آن کاری را ک ــگام فیلمب در هن
ــر  ــه آن کاری دیگ ــازم و نتیج ــد بس می خواه
و تفکــری دیگــر شــد. هرجایــی کــه احســاس 
ــد  ــم می خواه ــه دل ــور ک ــم آنط ــم نمی توان کن

ــم. ــار می کش ــرم از آن کن ــش بب کاری را پی

-کار کــردن در طوالنی مــدت بــا ایــن 
حجــم، کار ســختی اســت و زمان بــر مي باشــد... 
فکــر می کنیــد چقــدر مخاطــب پذیــرای چنیــن 

ــون اســت؟ ســریال هایی از ســوی تلویزی
*فــارغ از اینکــه ایــن ســریال را مــن 
ــه، قصــه آنقــدر جــذاب  ــا ن کارگردانــی کنــم ی
ــب آن را  ــتم مخاط ــن هس ــه مطمئ ــت ک اس
دنبــال می کنــد. یعنــی شــما اگــر قصــه را 
ــان  ــد برایت ــد بخوانی ــم بخواهی ــوری ه همینط
جــذاب اســت و آن را کنــار نمی گذاریــد. وقتــی 

کــه تصویــر بــه آن اضافــه شــود قطعــا جــذاب 
اســت و ایمــان دارم کــه ایــن ســریال پربیننــده 
ــم  ــم را می کن ــام تالش ــن تم ــد. م ــد ش خواه
ــر شــود چــون قصــه  ــن قصــه پربیننده ت ــا ای ت

ــت. ــب اس ــایند مخاط خوش

ــا ایــن  -تابه حــال در تلویزیــون ســریالي ب
ــداد قســمت هــم نداشــتۀ  ایم... تع

کــه  نــد  داده ا نشــان  مــا  *مــردم 
بارهــا  و  هســتند  خوبــي  ســریال بین هاي 
ــه ســریال هاي خــوب خارجــي را  شــنیده ایم ک
کــه چندیــن فصــل دارد چطــور دنبــال مي کننــد 
ــدر  ــد هرچق ــوب باش ــریالي خ ــر س ــا اگ و قطع
ــم آن را  ــد بازه ــاد باش ــمت هایش زی ــم قس ه

مي کننــد. دنبــال 

-صحبت پایاني شما...
در  کــه  اتفاقاتــی  تمــام  *امیــدوارم 
ــی  ــت اتفاقات ــال رخ دادن اس ــورمان در ح کش
ــام  ــاور انج ــاس ب ــر اس ــراد ب ــه اف ــد ک باش
دهنــد و امیــدوارم کــه مــردم حالشــان کمــی 
ــادی  ــوال اقتص ــدر اح ــون آنق ــد چ ــر باش بهت
ــردم  ــن م ــه ذه ــا ب ــن روزه ــی ای و اجتماع
ــب  ــر ل ــدی ب ــر لبخن ــه دیگ ــار آورده ک فش
مــردم نیســت و امیــدوارم از ایــن اتفــاق 
تاریخــی نیــز گــذر کنیــم تــا کمــی لبخنــد بــر 
لــب مــردم باشــد. از نظــر مــن افــراد نگــران 
ــان هایی  ــتند و انس ــحالی نیس ــای خوش آدم ه
ــی  ــن نگران ــد ای ــر ندارن ــه از فردایشــان خب ک
ــد و  ــوخ می کن ــز رس ــواده نی ــل خان ــه داخ ب
نســل بعــد نیــز نســل خوشــحالی نخواهــد بود. 
امیــدوارم کــه افــراد جامعــه کمــی خوشــحال 
ــا از  باشــند و مســائل اقتصــادی حــل شــود ت

ــود. ــته ش ــار کاس ــار و فش ــن ب ای

محمد حسین زاده

رضا یزداني یکي از پرکارترین و شاخص ترین 
خوانندگان سال هاي اخیر موسیقي کشور بوده که نه 
تنها در تولید قطعات مختلف و آلبوم بلکه در اجراي 
مختلف  کارهاي  براي  تیتراژ  همینطور  و  کنسرت 
تلویزیوني و سینمایي سرآمد بوده و در عین حال به 
بازیگري هم مي پردازد و اتفاقا نقش هاي متفاوتي 
هم در سال هاي اخیر نصیب او شده است. او نیز 
چندماه  این  ذر  موسیقي  اهالي  سایر  مانند  طبیعتا 
فعالیت هاي  از  بوده ایم،  درگیر کرونا  به شدت  که 
پرتعداد خود دور بوده و نتوانسته آنطور که باید و 
این حال  با  بپردازد.  به کارهاي هنري خود  شاید 
سعي کرده که بیکار نباشد و حداقل روي برخي از 

قطعات جدیدش تا حد امکان کار کند.
رضا یزدانی که معموال آهنگسازي کارهایش 

جدیدترین  درباره  دارد  برعهده  خودش  نیز  را 
در  من  گفت:  جوانان  دنیاي  به  خود  فعالیت های 
بر روی چند قطعه جدید  حال حاضر مشغول کار 
هستم که برخی از این قطعات برای موسیقی فیلم 
و سریال خواهد بود. دو قطعه با موضوع ویروس 
کرونا ساخته ام. یک آلبوم هم با اندیشه فوالدوند 
کار کرده ام. این کارها پس از عبور از بحران کرونا 
ببینم  منتظر هستم  هم  من  و  خواهند شد  منتشر 
حداقل  یا  عادي  حالت  به  زماني  چه  شرایط  این 
کارها  این  بتوانیم  تا  برمي گردد  شبه عادي  حالتي 

را منتشر کنیم.
پیش  که  راک  سبک  شاخص  خواننده  این 
آلبوم  یک  در  فوالدوند  اندیشه  با  هم  این  از 
با  مجدد  همکاري  درباره  داشته  همکاري  دیگر 
او مي گوید: من با خانم فوالدوند بسیار راحت کار 
سبک  به  ایشان  کارهاي  جنس  که  چرا  مي کنم 

اینکه  ضمن  است.  نزدیک  بسیار  من  کارهاي 
خانم فوالدوند به شدت مستعد هستند و شاعر و 
نرانه سرایي حرفه اي مي باشند و به خوبي مي دانند 
از  است.  جذاب  مخاطب  براي  اشعاري  چه  که 
همکاري پیشین ما با یکدیگر موفقیت هاي خوبي 
سوي  از  خوبي  بسیار  بازخوردهاي  و  شد  حاصل 
مخاطبان دریافت کردم و به همین دلیل تصمیم 
گرفتیم که بار دیگر در کنار هم کاري جدید ارائه 
نیز مي تواند موفقیت  این کار  کنیم و مي دانم که 

کار قبلي را تکرار کند.
رضا یزداني در بخش دیگري از صحبت هایش 
این  در  هنرمندان  بر  که  وضعیتي  و  کرونا  درباره 
برای  شرایط  اکنون  گفت:  شده  حاکم  چندماه 
زیادی  هزینه   است.  شده  بسیار سخت  هنرمندان 
نمی توانم  ولی  می کنم  جدید  قطعات  تولید  صرف 
از آنها درآمدی کسب کنم. در حال حاضر شرایط 

برای انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت مناسب نیست 
و همین مسئله فعالیت های ما را محدود کرده است. 
کرونا ضربه سنگینی به هنر وارد کرده و در این بین 
موسیقي بیشترین آسیب را دیده است. این روزها با 
با من کار می کنند صحبت می کنم و  عواملی که 
از آنها درخواست دارم فعال از من دستمزد نگیرند. 
برگزار  کنسرت  تا  شود  بهتر  شرایط  بدهند  اجازه 
روزها  این  در  کنم.  تسویه  آنها  با  بتوانم  و  کنم 
نمی توانیم  راحتی ها  این  به  نکنیم  مهربانی  اگر 
این  نظرم  به  درواقع  کنیم.  عبور  کرونا  بحران  از 
روزها حداقل هنرمندان باید بیشتر هواي یکدیگر 
را داشته باشند و با یکدیگر تعامل کنند تا بتوانیم 
از این روزهاي بحراني عبور کنیم. البته نوازندگان 
واقعا مشکالت مالي زیادي دارند و من به خوبي 
ویروس  شیوع  زمان  از  مي دانم.  را  موضوع  این 
کرونا کنسرت ها تعطیل شدند و تولیدات موسیقی 

کاهش چشمگیری داشتند که همین مسئله باعث 
از نظر مالی  نوازنده ها در شرایط مناسبی  می شود 
بین رفته  از  آنها  تمام درآمد  نبرند چرا که  به سر 
است. امیدوارم برای این دوستان فکر شود تا کمی 

از مشکالت آنها کاسته شود.
خواننده برجسته موسیقي کشورمان در پایان 
ضمن اشاره به مسئوالن و نقش آنها در این ایام 
باید  دولت  حتي  و  کشور  هنري  مسئوالن  گفت: 
متاسفانه وضعیت  باشند.  هنرمندان  فکر  به  بیشتر 
بسیاري از هنرمندان در این ایام بسیار ناگوار بوده 
است  هنر  راه  همین  از  آنها  درآمد  تنها  که  چرا 
و  بیکار  آنها  عمال  هنري  کارهاي  تعطیلي  با  و 
بدون درآمد هستند. از طرف دیگر هیچ ارگاني از 
هنرمندان حمایت نمي کند و بیمه بیکاري و مسائلي 
از این دست هم شامل حال هنرمندان نمي شود و 
همه اینها به وخامت اوضاع هنرمندان افزوده است.

برفبيصداميبارد!
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