
بورس های جهانی صعودی شدند!
در پی باقی ماندن دالر در دور صعودی و رسیدن آن به 
آرام  از  بانک مرکزی  اینکه رئیس کل  مرز ۲۵ هزار تومان و 
گرفتن بازار ارز در روزهای آینده خبر داده است، یک کارشناس 
اقتصادی ضمن بیان اینکه می توان طبق قانون عرضه و تقاضا قیمت دالر 

را کم کرد چهار راهکار برای مهار سرکشی دالر مطرح کرد.  
این روزها که بازار ارز با گرانی دست و پنجه نرم می کند به گونه ای 

به  بانکی  های  در صرافی   تومان  هزار   ۲۵ مرز  به  آزاد  بازار  در  دالر  که 
۲۳ هزار تومان رسیده است؛ مسئوالن این گرانی دالر را متاثر از ویروس 
کرونا و تاثیرات آن بر صادرات می دانند که این امر توزان عرضه و تقاضا 

را بهم ریخته است.
در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهارات خود 
اعالم کرده که با اقداماتی که در دست اجرا قرار دارد، به زودی بازار ارز 

آرام می گیرد و مردم بدانند که دولت و بانک مرکزی از هیچ تالشی برای 
مهار دالر چشم پوشی نمی کند.  

همچنین، همتی تصور اینکه بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار 
ارز اقدامی نمی کنند یا اینکه برای تامین کسری بودجه و دالیل دیگر، نرخ 

ارز را باال می برند را بی اساس و اشتباه خواند.
صفحه ۳

طرح تولید انبوه مسکن در مجلس 
به جمع بندی نهایی رسید

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: طرح تولید 
انبوه مسکن در مجلس به جمع بندی نهایی رسیده است و این طرح این 

هفته در مجلس اعالم وصول می شود.
محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه طرح تولید انبوه مسکن در مجلس به 
جمع بندی نهایی رسیده است، افزود: این طرح چهارشنبه هفته جاری تقدیم هیئت 

رئیسه و اعالم وصول می شود.
وی اظهار داشت: عمده دلیل بحران در حوزه مسکن کشور نبود تعادل بین 
عرضه و تقاضاست.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: متأسفانه 
طی چند سال گذشته با کاهش شدید تولید مسکن رو به رو بودیم که این نیاز انباشته 

شده و امروز تبدیل به یک عدد بزرگ و درشتی شده است.
وی افزود: دولت طرح های مختلفی مثل مسکن اجتماعی و اقدام ملی تولید 
مسکن را در دستور کار خود قرار داده بود اما خروجی قابل توجهی نداشت به همین 

دلیل مجلس در این زمینه ورود کرده است.
صفحه ۲

مجلس برای تغییر وضعیت افزایش قیمت ها 
تدبیر کند

دبیر شورای نگهبان گفت: در این مدت قیمت اجناس هر روز افزایش می یابد 
که این مسأله اقشار مختلف مردم را دچار مشکل کرده است و مجلس باید هر 

چه زودتر و با اولویت برای تغییر این وضعیت تدبیر کند.
 ۳۰( دوشنبه  امروز  صبح  نگهبان،  شورای  دبیر  جنتی  احمد  آیت اهلل 
یازدهم که در محل  با اعضای هیئت رئیسه مجلس  تیر ۱۳۹۹( در نشست هم اندیشی 
شورای نگهبان برگزار شد، گفت: در ابتدا باید به شما نمایندگان محترم مردم که توفیق 
امیدواریم  که  کنم  تبریک عرض  کردید،  پیدا  را  رئیسه مجلس  در هیئت  خدمت رسانی 
از  انجام داده و خدا و مردم  را  به درستی وظایف خود  نمایندگی  ۴ سال دوره  در طی 

باشند. راضی  شما 
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت خبر داد؛

پیشرفت ۶۷ درصدی
 در فاز نخست توسعه میدان آزادگان جنوبی

ازدواج بدون تشریفات را فرهنگ سازی کنیم
و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاون 
جوانان، گفت: هدفگذاری اول و شعار امسال ما 
شروع زندگی و تشکیل خانواده بدون مراسم و 

تشریفات است.
آنالین  خبری  نشست  در  تندگویان،  مهدی  محمد 
هفته ازدواج که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: 
در بحث ازدواج چند دغدغه وجود داشت که امسال به علت 
ازدواج در سال های گذشته روند  شیوع کرونا مضاعف شد. 
نزولی داشته که به عوامل مختلفی بستگی دارد و بخشی از 
آن به دلیل کاهش جمعیت کشور در دو دهه گذشته، کاهش 
فرزندآوری و تک فرزندی که از دو دهه گذشته آغاز شده، 
طبیعی است و تاثیراتش را در هرم جمعیتی ما گذاشته است. 
مشکالت اقتصادی، فرهنگ، مسکن، اشتغال و غیره نیز در 
مجموع باعث کاهش ازدواج شده است و امسال نیز موضوع 

کرونا همه مشکالت را مضاعف کرد.
صفحه ۲

با حضور تولیت آستان قدس رضوی؛

برگزاری جلسه بنیاد مرکزی زائر امام رضا)ع(
 با حضور تولیت آستان قدس رضوی
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انتخاب از میان بهترین ها؛

صفحه 6کاِر سخِت دراگان!

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمد قاصد 

اشرفی: صداوسیما 
به تعطیلي سینماها 

دامن مي زند!

6ورزش
تعطیلی های کرونا 

در نسل بعدی کشتی 
تاثیر می گذارد

هنگ 7فر

اين روزها هيچ شغلي از كرونا در امان نمانده و هر گوشه و كناري را كه نگاه 
مي كنيم، شاهد اين هستيم كه كرونا تا چه اندازه آسيب زا بوده است. درواقع 
اين بيماري فارغ از تعطيلي هاي اجباري كه براي بسياري از مشاغل ايجاد كرده، 
باعث شده تا مردم شور و هيجان گذشته را نداشته باشند و خصوصا در 
كشورمان كه اين روزها مشكالت اقتصادي نيز بيداد مي كند، كرونا هم مزيد 

بر علت شده تا رونق اقتصادي از بسياري از مشاغل كاسته شود. 

سرمربی تيم ملی كشتی آزاد نوجوانان گفت: زمانی تيم ملی 
به چند جهانی و المپيک نرفت، ديديد كه كشتی ما چقدر عقب 
افتاد، ولی حاال وضعيت برای كل دنيا يكسان است و اين روی 

نسل كشتی تاثير می گذارد.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور  معاون 
برنامه های حمايتی اين معاونت در پی برگزار نشدن نمايشگاه 
كتاب تهران را توضيح داد.محسن جوادی دربارۀ برنامه های 
حمايتی معاونت امور فرهنگی در پی برگزار نشدن سی و 
سومين نمايشگاه بين المللی كتاب تهران گفت: اين برنامه 

شامل تمام حلقه  های نشر می شود.

برنامه  های حمایتی 
معاونت فرهنگی از 

ناشران اعالم شد

دالر به زیر ۱۵ هزار تومان بازخواهد گشت

WWW.YOUTHWORLD.IR

همدردی

همکار گرامی
سرکار خانم پروین حسینی

مصیبت در گذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت 
عرض نموده و  از درگاه خداوند متعال مغفرت واسعه برای آن مرحومه و برای 

سرکارعالی و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .
وحید ملک و سایر همکاران شما در روزنامه

همدردی

همکار ارجمند خانم معصومه غفارزاده
با آرزوی سالمتی و طول عمر برای سرکار و خاندان محترم، درگذشت 
بانوی فرهیخته دکتر ربابه غفار تبریزی را تسلیت عرض نموده و از درگاه 

خدوند متعال مسئلت دارد روح آن مرحوم را غریق آمرزش فرماید.
پروانه بنی یعقوب 
محمدرضا حسن بیگی  

همدردی

سرکار خانم  معصومه غفارزاده
در مصیبت درگذشت بانو دکتر ربابه غفار تبریزی، خود را با سرکار و 
خانواده محترم شریک دانسته، آمرزش آن فقیده سعیده  و صبر و سالمت 

بازماندگان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.
هرمز هوشمند راد 
 مدیر مسئول روزنامه دنیای جوانان

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی شماره 814/04/3875 – نوبت دوم - شماره مجوز 1399/1841

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی
موضوع مناقصه: برگزاری مناقصه نصب سیستم اعالم حریق در تأسیسات انبار گاز مایع سنگ بست.

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

برای انجام مراحل عضویت با شماره ۴۱۹۳۴-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای فشرده همراه با ارزیابی کیفی

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

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

مدت اجرای کار: برابر مدت زمان تعیین شده در قرارداد
مهلت دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران صرفاً بایستی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند. )در صورت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از سایر منابع، امکان شرکت در مناقصه و 

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

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

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

جلسه توجیهی: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در محل سالن جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد.
ضمناً با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مناقصه ارزیابی کیفی کلیه مناقصه گران توسط کمیته فنی بازرگانی منطقه خراسان رضوی انجام و در صورت احراز حداقل امتیاز کیفی )۵۰ امتیار کیفی( هر یک از مناقصه گران سپس 

اقدامات بازگشایی فایل پاکات )الف/ب/ج( بر اساس سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت.
زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰6/۱۲، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی طبقه چهارم، )دفتر کار مدیر منطقه(

مدت اعتبار پیشنهادها: به مدت ۹۰ روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است
محل اجرای کار: استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد/ انبار گاز مایع سنگ بست.

آدرس سایت: 
www.setadiran.ir

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

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

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

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

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

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

شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد ۲۰۹۹۰۹۱78۱۰۰۰۰۰۹
اولین نوبت آگهی ۱۳۹۹/۰۴/۳۰، دوشنبه

روابط عمومی منطقه خراسان رضویدومین نوبت آگهی ۱۳۹۹/۰۵/۰۱، چهارشنبه

آگهی 
مناقصه عمومی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در نظر دارد واگذاری امور پشتیباین، نگهبانی، تأسیساتی را از طریق 
مناقصه عمومی به شرکت های واجدالشرایط و دارای صالحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی و گواهینامه ایمنی کار معتبر واگذار نماید.

آگهی حداکثر به مدت ده روز با در دست داشتن فیش نقدی جهت خرید اسناد به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۵68۰۰7۹۰۰۹ نزد بانک ملی 
به امور حقوقی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندر عباس واقع در بلوار امام خمینی)ره( - سه راه گمرک نبش خیابان صباح مراجعه نمایند.

)مهلت فروش اسناد از تاریخ ۹۹/۵/۱ لغایت ۹۹/۵/۱۴(
الزم به ذکر است:

۱- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
۲- میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب سپرده سازمان ۰۱۰۵687۳6۹۰۰6 و یا ضمانتنامه معتبر بانکی 

دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد. )چک تضمین شده بانکی و اسناد ماطلبات قابل قبول نمی باشد.(
۳- چنانچه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد.

۴- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۵- پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۹۹/۵/۲۰ پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده در پاکت های 

مربوطه به شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه الک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.
6- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده ۱۰ آیین نامه مالی شهرداری می باشد.

7- پیشنهادات رسیده ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخه ۹۹/۵/۲۱ در کمیسیون معامالت که در محل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس 
تشکیل می گردد بازگشایی و قرائت می شود.

8- حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود.
۹- این آگهی برابر آیین نامه معامالت جدید شهرداری می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد.

۱۰- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام کار در وجه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
بندرعباس تودیع نماید.

۱۱- مدت شروع قرارداد از تاریخ ابالغ قرارداد به مدت یک سال کامل شمسی می باشد و از تاریخ انعقاد قرارداد و شروع بکار پس از ابالغ به مدت یکسال هیچگونه 
تعدیل و افزایش قیمتی به قرارداد حاضر تعلق نمی گیرد به استثناء افزایش دستمزد کارگران در اول فروردین هر سال برابر اعالم اداره کل کار و امور اجتماعی.

۱۲- به ازاء هر روز تأخیر در اجرای موضوع مناقصه مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
۱۳- سازمان می تواند در صورت نیاز ۲۵ درصد از حجم موضوع قرارداد را به تناسب همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار در این خصوص 

اعتراضی ندارد.
۱۴- پرداخت پیش پرداخت تا سقف ۲۵ درصد در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی معادل وجه مذکور با تأیید معاونت مالی و اداری قابل پرداخت می باشد.

۱۵- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

 Bandarabbas.ir

آگهی
 فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران

نوبت اول 

بستر و حریم، شناسایی  تعیین حد  "انجام مطالعات  انجام خدمات  نظر دارد  شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در 
پتانسیل رسوبی و ساماندهی مرحله اول در بازه هایی از مسیل ها و رودخانه های واقع در محدوده شهرستان های سلماس، 
ارومیه، مهاباد، بوکان و تکاب" را با برآورد اولیه تقریبی 9.881.625.000 ریال، به روش کیفیت و قیمت )QCBS( مطابق 
یافته بعدی  انجام  نامه خرید خدمات مشاوره به شماره 193542/ت42986 ک مورخ 1388/10/01 و اصالحات  مفاد آیین 
آن و دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب )موضوع بخشنامه شماره 101/80981 مورخ 
در  باالتر  و  سه  پایه  در  همزمان  صورت  به  مشاوره  خدمات  معتبر  صالحیت  دارای  مشاور  های  شرکت  به   )1384/05/08
باالتر در رشته نقشه برداری که دارای سابقه کار قبلی در تخصص های  پایه سه و  تخصص حفاظت و مهندسی رودخانه و 

نماید. باشند واگذار  مذکور می 
لذا با عنایت به ضرورت انجام معامالت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستادیران(، شرکت های واجد شرایط و 
دارای ظرفیت آزاد )ریالی و کاری( می توانند مطابق برنامه زمابندی درج شده در فراخوان منتشره در ستادیران نسبت به دریافت 
اسناد ارزیابی کیفی از سامانه یاد شده و بارگذاری مجدد آن در زمانبندی تعیین شده در سامانه مذکور اقدام نمایند. ضمناً واجدین 

شرایط در صورت نیاز می توانند با شماره تلفن های 04431987377 تماس حاصل نمایند. 
شناسه آگهی : 923546

صفحه ۳



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1512- چهارشنبه 1 مرداد 21399 معه جا

طرح تولید انبوه مسکن در مجلس 
به جمع بندی نهایی رسید

انبوه  تولید  طرح  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
در  این هفته  این طرح  و  است  رسیده  نهایی  بندی  به جمع  در مجلس  مسکن 

مجلس اعالم وصول می شود.
محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه طرح تولید انبوه مسکن در مجلس به 
جمع بندی نهایی رسیده است، افزود: این طرح چهارشنبه هفته جاری تقدیم هیئت 

رئیسه و اعالم وصول می شود.
وی اظهار داشت: عمده دلیل بحران در حوزه مسکن کشور نبود تعادل بین 

عرضه و تقاضاست.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: متأسفانه طی چند 
سال گذشته با کاهش شدید تولید مسکن رو به رو بودیم که این نیاز انباشته شده 

و امروز تبدیل به یک عدد بزرگ و درشتی شده است.
وی افزود: دولت طرح های مختلفی مثل مسکن اجتماعی و اقدام ملی تولید 
مسکن را در دستور کار خود قرار داده بود اما خروجی قابل توجهی نداشت به همین 

دلیل مجلس در این زمینه ورود کرده است.
رضایی کوچی بیان داشت: از زمان نخستین جلسه رسمی کمیسیون عمران 
مجلس یازدهم تا اکنون تمامی جلسات آن به بحث مسکن اختصاص داده شده است.

مجلس  در  هفته  این  دوشنبه  روز  مسکن  انبوه  تولید  طرح  داد:  ادامه  وی 
نهایی شد و قرار است چهارشنبه هفته جاری تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده 

و اعالم وصول شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: این طرح با همکاری 
و مشارکت مرکز پژوهش های مجلس، وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی، 
تولید کنندگان مسکن، بانک مرکزی و دیگر کارشناسان تهیه و تدوین شده است.

وی افزود: عمده محورهای این طرح شامل تأمین زمین ارزان قیمت، تسهیالت 
ارزان قیمت و مصالح ساختمانی ارزان قیمت است.

رضایی کوچی بیان داشت: بحث تولید مسکن همواره تحت تأثیر عواملی 
مانند تأمین زمین، ارائه تسهیالت و مصالح ساختمانی بوده است.

وی در خصوص تأمین زمین ارزان قیمت برای تولید مسکن گفت: با توجه به 
اینکه 8۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی به زمین ربط پیدا می کند تالش شده در 

این طرح زمین های ارزان قیمت برای تولید مسکن در نظر گرفته شود.

تنوع صادرات کاالهای غیر نفتی آسیب پذیری اقتصاد را 
کاهش می دهد

صادرات  در  تنوع  و  تاکید  صادرکنندگان  از  دولت  حمایت  بر  جمهور  رئیس 
کاالهای غیرنفتی را موجب کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور دانست.

حجت االسالم حسن روحانی در جلسه رفع موانع و تسهیل صادرات و فراهم 
شدن زمینه برای افزایش صادرات کاالهای ایرانی به کشورهای همسایه و هدف 
را مورد تاکید قرار داد و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد 

کشور را خاطرنشان کرد.
با اشاره به مخاطرات صادرات تک محصولی برای  رئیس جمهور همچنین 
اقتصاد کشور، تالش برای ایجاد تنوع و اعتماد به محصوالت صادراتی ایران را اقدامی 
الزم و ارزشمند در راستای تقویت صادرات و کمک به رونق اقتصاد کشور برشمرد.

و  مرزی  مبادالت  کرونا  گذشته به دلیل شیوع  ماه های  طی  افزود:  روحانی 
صادرات و واردات با کشورهای همسایه با مشکل مواجه بود که خوشبختانه با رفع 
تدریجی مشکل کرونا و بازگشایی مرزها با رعایت پروتکل های بهداشتی، مبادالت 

مرزی با همسایگان از سرگرفته شده که باید از این فرصت استفاده کنیم.

نشست خصوصی روحانی و نخست وزیر عراق برگزار شد
نشست خصوصی رییس جمهوری اسالمی ایران و نخست وزیر عراق عصر 

روز سه شنبه برگزار شد.
پیش از این نشست حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در مجموعه 

سالن اجالس سران از »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق استقبال کرد.
در این مراسم سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان، امیر سرتیپ حاتمی وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بیژن زنگنه وزیر نفت، محمد اسالمی وزیر راه 
و شهرسازی، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند.

ظریف وارد مسکو شد
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در رأس هیئت عالی رتبه برای دیدار و 

رایزنی با همتای روس خود و دیدار با مقام های ارشد روسیه وارد مسکو شد.
وزیر امور خارجه ایران عالوه بر تقدیم پیام روحانی به »والدیمیر پوتین«، با 
»سرگئی الوروف« همتای روس خود پنج سال بعد از انعقاد توافق هسته ای حول 

برجام، تحوالت منطقه ای و دوجانبه مذاکره خواهد کرد.

مجلس برای تغییر وضعیت افزایش قیمت ها تدبیر کند
دبیر شورای نگهبان گفت: در این مدت قیمت اجناس هر روز افزایش می یابد 
که این مسأله اقشار مختلف مردم را دچار مشکل کرده است و مجلس باید هر چه 

زودتر و با اولویت برای تغییر این وضعیت تدبیر کند.
آیت اهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، صبح امروز دوشنبه )۳۰ تیر ۱۳۹۹( 
در نشست هم اندیشی با اعضای هیئت رئیسه مجلس یازدهم که در محل شورای 
نگهبان برگزار شد، گفت: در ابتدا باید به شما نمایندگان محترم مردم که توفیق 
خدمت رسانی در هیئت رئیسه مجلس را پیدا کردید، تبریک عرض کنم که امیدواریم 
در طی ۴ سال دوره نمایندگی به درستی وظایف خود را انجام داده و خدا و مردم 

از شما راضی باشند.
آیت اهلل جنتی با اشاره به آیات متعدد قرآن کریم مبنی بر ثبت و ضبط اعمال 
انسان متذکر شد: هر عمل و سخنی که از انسان صادر می شود، همگی ثبت می شود 
و انسان باید دائمًا مراقب اعمال و رفتار خود باشد و قبل از آنکه به حسابش رسیدگی 

شود خود به حسابش برسد.
وی خطاب به اعضای هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: بعضی از شما 
عزیزان و بسیاری از نمایندگان مجلس فعلی برای نخستین دوره است که وکیل 
مردم شده اید؛ پس قدر خود و خدمتی که به مردم می کنید را بدانید و دائمًا »خود 
مراقبتی« داشته باشید چراکه ۴ سال به سرعت می گذرد و پس از پایان دوره باید 

اعمالتان مورد رضایت خدا و مردم باشد.

ازدواج بدون تشریفات را فرهنگ سازی کنیم
ن  نا ا جو مور  ا ون  معا
وزارت ورزش و جوانان، گفت: 
هدفگذاری اول و شعار امسال 
ما شروع زندگی و تشکیل خانواده بدون 

مراسم و تشریفات است.
محمد مهدی تندگویان، در نشست 
خبری آنالین هفته ازدواج که به صورت 
در  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  مجازی 
ازدواج چند دغدغه وجود داشت  بحث 
که امسال به علت شیوع کرونا مضاعف 
روند  گذشته  سال های  در  ازدواج  شد. 
مختلفی  عوامل  به  که  داشته  نزولی 
دلیل  به  آن  از  بخشی  و  دارد  بستگی 
کاهش جمعیت کشور در دو دهه گذشته، 
فرزندآوری و تک فرزندی که  کاهش 
طبیعی  شده،  آغاز  گذشته  دهه  دو  از 
جمعیتی  هرم  در  را  تاثیراتش  و  است 
اقتصادی،  مشکالت  است.  گذاشته  ما 
فرهنگ، مسکن، اشتغال و غیره نیز در 
مجموع باعث کاهش ازدواج شده است و 
امسال نیز موضوع کرونا همه مشکالت 

را مضاعف کرد.
تعداد  این مطلب که  بیان  با  وی 
زیادی از جوانانی که تصمیم به ازدواج 
داشتند به دلیل کرونا تاریخ ازدواج خود 
اند،  کرده  موکول  نامعلوم  زمان  به  را 
افزود: هدف اول و شعار امسال ما شروع 
زندگی و تشکیل خانواده بدون مراسم و 
تشریفات است که اگر به یک فرهنگ 
از مشکالت جوانان  تبدیل شود خیلی 

در ابتدای راه زندگی حل خواهد شد.
کرد:  اضافه  جوانان  امور  معاون 
تشریفات  و  ها  مراسم  این  از  خیلی 
هزینه های سنگینی به جوانان متحمل 
می کرد که اتفاقًا شرایط کرونا بهترین 
بدون  که  است  جوانان  برای  فرصت 
مراسم و تشریفات آنچنانی وارد زندگی 
زندگی  نگران  گفت:  شوند.تندگویان 
زوجینی هستیم که به دلیل کرونا زندگی 
نکرده اند و طوالنی شدن  آغاز  را  خود 
رابطه بدون وارد شدن به زندگی تاثیرات 
روانی و مشکالت خاص خود را دارد که 
مباحث اقتصادی و این مشکالت لطمات 
خود را به زندگی جوانان وارد خواهد کرد 

و باید این هشدارها را جدی گرفت.
وی افزود: امیدوارم با این فرهنگ 
سازی هم به عدم شیوع کرونا و هم به 
کمک  تشریفات  بدون  ازدواج  ترویج 

کنیم.
تندگویان گفت: امسال مشکالت 
اقتصادی و کرونا مشکالت را مضاعف 
کرده که با استفاده از ظرفیت خیرین و 
ازدواج، قصد  آنها در موضوع  همراهی 
به تشکیل زندگی های جوانان  کمک 

را داریم.
وی با اشاره به تشکیل مجمع ملی 
خیرین ازدواج و مجامع استانی خیرین 
ظرفیت  روش  این  با  گفت:  ازدواج، 
هدفمند  را  ازدواج  حوزه  در  خیرین 
نیازمند  زوجینی  است  ممکن  کردیم. 
جهیزیه، مسکن، اشتغال و غیره باشند 
که با مراجعه به مجامع خیرین ازدواج، 
جوانان  و  ورزش  کل  ادارات  طریق  از 
خیرین  این  به  و  راهنمایی  ها  استان 
معرفی می شوند و بر اساس پایشی که 
یک  با  می دهند  انجام  استانی  مجامع 
طرح ملی و وحدت رویه به این زوجین 
کمک می کنند و ما نیز می توانیم آمار 
خوبی به جوانان و مردم از کمک های 

خیرین ارائه کنیم.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان، ادامه داد: همه این کمک ها در 
کنار کمک های دولتی و خیرینی است 

که هنوز به صورت سنتی کار می کنند 
و نمی خواهند دیده شوند.

وی گفت: هدف ما شناخته شدن و 
دیده شدن خیرین نیست بلکه در حقیقت 
می خواهیم اگر قرار است به نیازمندی 
کمک شود با وحدت رویه صورت بگیرد 
و شاهد این نباشیم که فردی یا زوجی از 
چندین نهاد و خیرین کمک بگیرند ولی 
یک خانواده هیچ کمکی دریافت نکند. 
بنابراین از همه خیرین دعوت می کنیم 
به مجامع خیرین استان خود بپیوندند تا 
ما هم بتوانیم تسهیالتی که از مجلس 

خواهیم گرفت به آنها نیز ارائه کنیم.
اقدامات  از  تمجید  با  تندگویان 
خیرین در حوزه ازدواج، افزود: تاکنون 
 ۱۵ همچون  خدماتی  ازدواج  خیرین 
ازدواج،  مراسم  هزار   ۵ جهیزیه،  هزار 
مسکن،  وام   ۳۲۰۰ ازدواج،  وام   ۳6۰۰
۳۵۰۰ وام اشتغال، تهیه ۲8۰۰ مسکن 
برای زوجین در آستانه ازدواج و ۴ هزار 
شغل برای زوجین جوان ارائه کرده اند 
که باید این را هم در نظر بگیریم که 
خیرین در حوزه نیازمندان کار می کنند.

ازدواج  وام  حوزه  به  سپس  وی 
وام  حوزه  در  دولت  گفت:  و  پرداخت 
مشکالت  همه  به  توجه  با  ازدواج 
اقتصادی و آسیب هایی که کرونا وارد 
کرده، عملکرد قابل توجهی دارد و االن 
کمترین  با  و  شده  روز  به  ازدواج  وام 

مشکالت پرداخت می شود.
معاون امور جوانان افزود: تا پایان 
خرداد ۹۹ جمع کل متقاضیان وام ازدواج 
۴۲۰ هزار و ۳۵۰ نفر بوده است که ۴۰ 
درصد آنها وام را دریافت کرده اند یعنی 
تا  تومان  حدود 6 هزار و ۴۰۰ میلیارد 
پایان خرداد وام از طریق شبکه بانکی 
نشان  که  است  شده  پرداخت  دولت 
بسیار  ازدواج  حوزه  به  دولت  دهد  می 

توجه دارد.
وی اظهار کرد: نسبت به سه ماهه 
سال گذشته آمار متقاضیان وام ازدواج 
نیز افزایش پیدا کرده است که امیدواریم 
توأم با امر ازدواج و شروع زندگی باشد 
های  ازدواج  مثل  مشکالتی  شاهد  و 
نباشیم.  وام  فروش  و  خرید  و  صوری 
فرهنگ  موضوع  بتوانیم  امسال  اگر 
نهادینه  را  مراسم  بدون  ازدواج  سازی 

کنیم، قدم بزرگی برداشته ایم.
بخش  در  جوانان  امور  معاون 
حوزه  به  هایش  صحبت  از  دیگری 
گفت:  و  پرداخت  جوانان  زایی  اشتغال 
کمک های  اندک  با  اشتغال  حوزه  در 
طریق  از  داشتیم  که  اعتباری  و  فنی 
صندوق کارآفرینی امید و بانک رسالت، 
ایجاد  مستقیم  شغل  هزار   7 حدود 
جوانان  های  تعاونی  همچنین  کردیم. 
را برای اولین بار به منظور فعالیت های 
اندازی  راه  اشتغال جوانان  و  اقتصادی 
کردیم و در مجموع گام های امیدبخشی 
در حوزه جوانان و ازدواج و اشتغال آن 
ها برداشته شده که امیدواریم با رویکرد 
و شعارهای مجلس جدید، در بودجه و 
سرفصل های مربوط به جوانان شاهد 

تحول خوبی باشیم.
)وام  طرح  به  همچنین  تندگویان 
افزود:  و  کرد  اشاره  جوانان(  تجمیعی 
به  جزئیات  با  را  طرح  این  ایم  آماده 
تجمیع  با  معتقدیم  کنیم.  ارائه  مجلس 
در حوزه جوانان،  اعتبارات کشور  تمام 
های  وام  تجمیع  و  اشتغال  مسکن، 
گام  جامع،  مدیریت  یک  با  و  بانکی 
نان  جوا به  کمک  زمینه  در  بزرگی 

برداشته خواهد شد.
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آغاز ثبت نام پذیرش بدون کنکور از پنجم مرداد
تحصیلی  براساس سوابق  دانشجو صرفًا  پذیرش  در  برای شرکت  نام  ثبت 
پنجم  یکشنبه  از   ۱۳۹۹ سال  مهرماه  در  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 

مردادماه آغاز می شود.
زمان جدید ثبت نام برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفًا براساس سوابق 
تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مرحله پذیرش سراسری )مهرماه 

سال ۱۳۹۹( اعالم شد.
به دنبال اطالعیه های هفتم بهمن ۹8 و ۱8 فروردین ۹۹ سازمان سنجش، 
همه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در پذیرش دانشجو صرفًا براساس سوابق 
تحصیلی سراسری سال ۱۳۹۹ می توانند در زمان بندی جدید ثبت نام شرکت کنند.

با توجه به مصوبه جلسه ۲۴ تیرماه ۹۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در 
با سوابق  نتایج پذیرش در رشته های  خصوص  زمانبندی جدید ثبت نام و اعالم 
تحصیلی برای تمامی زیرنظام های آموزشی )شامل دوره های روزانه، شبانه، پردیس 
خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزشی 
عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی(، ثبت نام و انتخاب رشته برای گزینش 
در رشته های تحصیلی که پذیرش در آنها صرفًا براساس سوابق تحصیلی )معدل 

کتبی دیپلم( صورت می گیرد، از ۵ مرداد آغاز می شود.
ثبت نام و انتخاب رشته رشته های تحصیلی پذیرش با سوابق تحصیلی )معدل 
کتبی دیپلم( منحصراً به صورت اینترنتی از روز یکشنبه ۵ مردادماه ۹۹ آغاز می شود 

در روز یکشنبه ۲ شهریورماه ۹۹ پایان می پذیرد.
نسخه جدید دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش با سوابق 
پایگاه  بر روی  اول مردادماه ۹۹  از روز چهارشنبه  تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( 

اطالع رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.
همه داوطلبان و متقاضیان می توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در این 
دفترچه راهنما برای پذیرش دانشجو صرفًا براساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی 
دیپلم( در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در روزهای ۵ مرداد تا ۲ شهریورماه 
به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه 
و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر ۱۰۰ کدرشته( به روش 

اینترنتی، اقدام کنند.

افزایش 100 درصدی وام های اعطایی به دانشجویان علوم پزشکی 
در سال 99

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از افزایش ۱۰۰ درصدی کل 
مبلغ وام های دانشجویی در سال جاری خبر داد.

بهروز رحیمی با اعالم  این خبر افزود: با توجه به ایجاد ردیف وام دستیاری 
در سال ۹۹ که قباًل وجود نداشته است و نیز افزایش ۲۰-۳۰ درصدی سرانه سایر 
وام های صندوق، نرخ رشد مجموع وام های اعطایی صندوق به دانشجویان نسبت 

به میزان آن در سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.
وی با اشاره به  افزایش ۲۰-۳۰ درصدی مبلغ وام های دانشجویی در سال 
با درصد  نیز  برخی  با درصد کمتر و  ما  از وام های  برخی  اظهار داشت:   ، جدید 
بیشتری افزایش یافته اند؛ اما به طور متوسط سرانه وام های دانشجویی حدود ۲۵ 

درصد افزایش داشته است.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با تشریح جزئیات برخی از 
وام ها ادامه داد: به منظور تشویق امر مقدس ازدواج در بین جوانان، صندوق رفاه 
ودیعه مسکن  های  وام  درصدی   ۲۴ افزایش  به  نسبت   ۹۹ سال  در  دانشجویان 

اقدام کرده است.
وی افزود: همچنین با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه به خاطر 
این صندوق در سال ۹۹  به دانشجویان،  شیوع ویروس منحوس کرونا و کمک 
نسبت به افزایش ۵7 درصدی وام تحصیلی اقدام کرده است. در مورد وام مسکن 
دانشجویی نیز با توجه به افزایش اجاره بهاء مسکن، صندوق در سال ۹۹ میزان 

سرانه وام مسکن را ۲6 درصد افزایش داده است.
رحیمی یادآور شد: ابالغ وام دستیاری برای دانشجویان مقاطع دستیاری و 

دکتری تخصصی در شش ماهه دوم سال ۹۹ انجام خواهد شد.

شرور سابقه دار ایرانشهر دستگیر شد
آگاهی  پلیس  کارآگاهان  تالش  با  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  انتظامی  فرمانده 
ایرانشهر یک شرور سابقه دار دستگیر و ۳ فقره قتل و ۱۱ فقره سرقت مسلحانه کشف شد.

سردار محمد قنبری اظهار داشت: با دریافت نیابت قضائی از دادسرای شهرستان 
دلگان مبنی بر متواری شدن قاتل فراری در شهرستان ایرانشهر تیمی از پلیس آگاهی 
این شهرستان برای بررسی موضوع وارد عمل شدند. در بررسی این پرونده مشخص شد 
فرد شرور جرائم متعددی از جمله حمل سالح گرم، سرقت های مسلحانه و ۳ فقره قتل 
در پرونده اش دارد. ماموران دایره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی ایرانشهر پس از 
چندین شبانه روز کار گسترده اطالعاتی مخفیگاه متهم را در یکی از روستاهای حاشیه 
شهر ایرانشهر شناسایی و به محاصره خود در آوردند و در بازرسی مخفیگاهش یک قبضه 
کلت کمری تی تی، یک قبضه سالح کالشنیکف به همراه یک تیغه خشاب حاوی ۱۲ 

عدد فشنگ جنگی کشف شد.

پلیس دزفول 18سارق مسلح را به دام انداخت
هیجده سارق مسلح که اقدام به سرقت سازمان یافته از منازل و خودروهای شهروندان 

دزفول کرده بودند، به همراه یک مالخر دستگیر شدند.
منصور محمدی خباز دادستان شهرستان دزفول با اعالم این خبراظهار داشت: پیرو 
از  یافته  شکایات متعدد شهروندان در خصوص سرقت و زورگیری مسلحانه و سازمان 
منازل و خودروها، شناسایی سارقین در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات 
ویژه پلیسی و اطالعاتی در عملیاتی همزمان و ضربتی ظرف کمتر از یک هفته هیجده 

سارق و زورگیر مسلح و یک مالخر که همه از بزهکاران سابقه دار هستند به اتهام ده ها 
فقره سرقت به عنف و زورگیری از شهروندان در مناطقی مثل کوی آزادگان، بلوار شهید 
دانش، مقاومت ها و چندین نقطه دیگر شهر دستگیر شدند و از مخفیگاه آنان هفت قبضه 
اسلحه شکاری، چهار قبضه سالح جنگی، مقادیری فشنگ جنگی و شکاری، انواع سالح 

و مقدار قابل توجهی طال و جواهرات متعلق به مالباختگان کشف و ضبط شد.

چهار نفر در رودخانه کرج غرق شدند
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان کرج اعالم کرد : چهار نفر صبح روز دوشنبه 

در رودخانه کرج غرق شدند.
سید فتح اهلل هاشمی نژاد گفت در پی تماس با مرکز امداد هالل احمر و اعالم غرق 
شدگی فردی در محدوده بیلغان در جاده کرج - چالوس، بالفاصله امدادگران هالل احمر 

برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
برای  همراهانش  و  کرده  سقوط  رودخانه  در  اول  نفر  کرد:  نژادخاطرنشان  هاشم 

نجات وی به داخل آب رفته اند که ۲ نفر دیگر غرق شدند و ۲ نفر دیگر نجات یافتند.
در حادثه دیگری در محدوده درده در رودخانه کرج یک بچه به داخل آب سقوط 
کرد که مادر برای نجاتش به داخل آب رفت. در این حادثه بچه نجات یافت، اما مادر به 

دلیل وخامت حال به بیمارستان منتقل شد و جان باخت.

انهدام شبکه جعل اسکناس در مهاباد
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از شناسایی و کشف باند شبکه جعل و توزیع ارز و 

اسکناس خارجی و داخلی در سطح شهرستان مهاباد خبر داد.
سردارخرم نیا اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه جدی با شبکه های جعل و توزیع 
اسکناس های رایج داخلی و ارزهای خارجی کاراگاهان پلیس آگاهی انتظامی مهاباد پس 
از انجام یک سری کارهای اطالعاتی و رصد جامعه مجرمان حرفه ای و سابقه دار، در 
این خصوص موفق به شناسایی و دستگیری آن ها شدند و  در بازرسی از مخفیگاه اعضای 
شبکه انواع و اقسام دستگاه های پیشرفته جعل اسکناس داخلی و ارزهای خارجی همچنین 
مقادیر قابل توجهی انواع و اقسام ارزهای خارجی به تعدادیک هزارو66۴ برگ ۱۰۰دالری، 

سه هزار و۹۱7برگ دینار۲۵هزاری کشف شد.
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فوجی فیلم سیستم ذخیره سازی 
۴00 ترابایتی مخصوص آرشیو توسعه می دهد

فوجی فیلم درحال توسعه ی سیستم ذخیره ساز آرشیوی عظیمی است که ۴۴۰۰ 
ترابایت فضا را دراختیار کاربران با نیازهای حرفه ای قرار می دهد.

در  امروزه  آن ها  ظرفیت  افزایش  و  ذخیره سازی  سیستم  های  در  پیشرفت 
پیشرفت ها  بزرگ ترین  ظاهرا  البته  می شود.  دیده  صنعت  گوناگون  بخش های 
در ذخیره سازی آرشیوی محتوای رسانه ای، در محصوالت مبتنی بر دیسک های 
گردان یا SSD نخواهد بود. فوجی فیلم تصمیم دارد تا سیستمی با ظرفیت ۴۰۰ 
ترابایت توسعه دهد که تنها از یک درایو نوار مغناطیسی استفاده می کند. چنین 
حجمی از ظرفیت ذخیره سازی آن هم در نوار معناطیسی، به معنای پیشرفت بزرگی 

در زیرساخت های آرشیوی خواهد بود.
شاید در نگاه اول ذخیره سازی روی نوارهای مغناطیسی قدیمی و کم کاربرد 
به نظر برسد. ازطرفی این نوع از ذخیره سازی،  هنوز بهترین راهکار برای نگه داری 
اسناد برای بلندمدت به حساب می آید. بسیاری از مشتریان و کاربران در دسته ی 
تجاری، هنوز داده های باارزش خود را در نوارهای مغناطیسی ذخیره می  کنند تا در 
بلندمدت، از سالمت آن ها اطمینان بیشتری داشته باشند. اگرچه نوارهای مغناطیسی 
نسبت به راهکارهای مدرن ذخیره سازی سرعت بسیار پایین تری دارند، اما برای 
انتخابی عالی به شمار می روند.  نگه داری مجموعه ی عظیم عکس ها و فیلم ها 
مجموعه ای که شاید در کوتاه مدت استفاده ای هم از آن نداشته باشید، اما به هرحال 

ارزش نگه داری و حفاظت را دارد.
در دنیای فناوری، تنها دو شرکت هنوز در صنعت تولید نوارهای مغناطیسی 
ذخیره سازی فعالیت می کنند. سونی و فوجی فیلم، از بازیگران قدیمی بازار هستند 
جدی  کار  دستور  در  مذکور،  در صنعت  هم  را  جدید  فناوری های  توسعه ی  که 
دارند. گزارش های جدید نشان می دهد که فوجی فیلم درحال توسعه ی سیستم 
تکی ذخیره ساز ۴۰۰ ترابایتی است که مبتنی بر درایوهای مغناطیسی کار می کند. 
دستیابی به چنین فناوری، یعنی بزرگ ترین هارد درایو بازار )که با ۱۵ ترابایت 
ظرفیت از سال ۲۰۰۴ در صدر فهرست قرار دارد( در مقایسه با محصول جدید 

ژاپنی ها شبیه به یک فلش درایو به نظر می رسد.
نوع اصلی سیستم  های ذخیره ساز مبتنی بر درایوهای مغناطیسی، امروزه به نام 
Linear Tape-Open یا LTO شناخته می شود. نسخه ی کنونی این فناوری 
)LTO-8( ظرفیت حداکثری ۱۲ ترابایت دارد. LTO-۹ که حداکثر ظرفیت را 
به ۲۴ ترابایت می رساند، احتماال در پایان سال جاری به بازار معرفی خواهد شد.

باریم  جنس  از  مغناطیسی  نوارهای  از  همگی   LTO کنونی  فرمت های 
فریت )BaFe( بهره می برند. گزارش اخیر ادعا می کند که فوجی فیلم از ماده ای 
دیگر موسوم به استرانسیوم فریت )SrFe( برای توسعه ی محصول جدید خود 
استفاده خواهد کرد. ترکیب SrFe مولکول های کوچک تر با خواص بسیار بهتر 
نسبت به BaFe دارد. درنتیجه ژاپنی ها می توانند چگالی بیشتری را در درایوهای 

ذخیره سازی مبتنی بر ماده ی جدید به دست بیاورند.
فوجی فیلم اعتقاد دارد که کارتریج های LTO مبتنی بر SrFe در هر اینچ 
مربع از نوار مغناطیسی توانایی ارائه ی ۲۲۴ گیگابیت فضای ذخیره سازی را دارند. 
درنتیجه احتماال می توان با استفاده از ماده ی مذکور، در هر نوار مغناطیسی به 

حداکثر ظرفیت ۴۰۰ ترابایت رسید.
قطعا عکاس های شخصی و کاربران عادی به دنبال سیستم های ذخیره ساز 
مبتنی بر LTO نخواهند بود. آرشیو شخصی و کاری آن ها عموما در راهکارهای 
فناوری های  توسعه ی  در  پیشرفت  منتهی  نگه داری می شود.  دیگری  ذخیره ساز 
مبتنی بر LTO و نوارهای مغناطیسی، این امیدواری را ایجاد می کند که دنیای 
آرشیو، قابلیت های جدیدی را برای عرضه داشته باشد. قابلیت هایی که باتوجه به 
فرقی  می شوند.  محسوب  حیاتی  رسانه  ای،  داده های  حجم  روزافزون  افزایش 
نمی کند با یک دوربین ۱۰۰ مگاپیکسلی، عکس  ها را در فرمت RAW ذخیره 
کنید یا برنامه ای برای ذخیره سازی و ویرایش فایل های 8K RAW داشته باشید؛ 
درنهایت پیشرفت های جدید نشان می دهند که ظرفیت های مناسب برای آرشیو 

کردن این فایل ها، دردسترس شما قرار خواهند گرفت.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و توسعه اجتماعی جوانان، گفت: 
و ۲۲۵  هزار  سال گذشته ۵۳۰ 
مورد ازدواج و ۱7۴ هزار و 8۳۱ مورد طالق 

در کشور رخ داده است.
اصلی  محور  افزود:  کریمی،  اعظم 
از  استفاده  امسال  ازدواج  هفته  برنامه های 
ظرفیت خیرین ازدواج با راه اندازی پویش 
)ازدواج جوانان با همراهی خیرین( است و 
به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور هیچ 
برنامه ای به شکل حضوری و همایش برگزار 
نخواهد شد و تاکید داریم استان های ما از 
برگزاری برنامه های نمادین و بدون خروجی 

دوری کنند.
وی در خصوص فعالیت مجامع ملی 
خیرین ازدواج، گفت: از سال گذشته با راه 
کشور  در  ازدواج  خیرین  مجامع  اندازی 
و  مردمی  مشارکت های  از  کردیم  تالش 
خیرین در امر ازدواج استفاده کنیم و آنها را 
به سمت این عمل خداپسندانه سوق دهیم 
کشور  وزارت  همکاری  با  خوشبختانه  که 
ثبت  جوانان  ازدواج  ملی  مجمع  است  قرار 
به  آوری و  به موقع جمع  تا کمک ها  شود 

دست جوانان نیازمند برسد.
توسعه  و  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 

جهیزیه  تهیه  به  اشاره  با  جوانان  اجتماعی 
توسط مجامع خیرین ازدواج استان ها، عنوان 
فعالیت های مجمع  از مهم ترین  کرد: یکی 
ملی خیرین ازدواج، تهیه جهیزیه است که 
ما تاکید فراوان بر خرید کاالی ایرانی داریم. 
بر  استانی خیرین  اقالم توسط مجامع  این 
اساس پایش ها تهیه و از طریق نهادهای 
حمایتی بین زوجین نیازمند تقسیم می شود.

به  مشاوره  ارائه  خصوص  در  وی 
یکی  گفت:  مجازی،  فضای  در  جوانان 
دیگر از اقدامات ما در هفته ازدواج، آسیب 
شناسی به صورت میدانی است که قرار است 
در  با حضور  و جامعه شناسان  روانشناسان 
برنامه های مختلف صدا و سیما این مسائل 

کالس های  همچنین  و  شناسی  آسیب  را 
آموزشی در فضای مجازی برگزار کنند.

کریمی به جشنواره ازدواج اقوام ایرانی 
اشاره کرد و افزود: این جشنواره هم امسال 
مجازی  صورت  به  کرونا  شیوع  دلیل  به 
برگزار خواهد شد و هدف آن احیا و معرفی 
آیین های ساده ازدواج اقوام است که رو به 

فراموشی است.
حوزه  در  فراخوانی  کرد:  تصریح  وی 
ساخت فیلم کوتاه با موضوع ازدواج منتشر 
کردیم که قرار است در بستر فضای مجازی 

منتشر شود و آثار منتخب معرفی شوند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه 
کمپین  اندازی  راه  به  اشاره  با  اجتماعی 
گفت:  ازدواج،  هفته  در  رایگان  مشاوره 
وره  مشا کمپین  شدن  یی  جرا ا پی  در 
مرکز   ۳۵۰ از  بیش  است  قرار  رایگان 
زیر  خانواده  و  ازدواج  تخصصی  مشاوره 
مشاوره  به  جوانان،  و  ورزش  وزارت  نظر 
رایگان زوجینی که در ۵ سال اول زندگی 
به  مراجعه  با  افراد  بپردازند.  هستند  خود 
می توانند  جوانان  و  ورزش  وزارت  سایت 
به  را  مراکز  تماس  شماره  و  آدرس  نام، 

کنند. مشاهده  استان ها  تفکیک 
ازدواج  و  آمار طالق  به  اشاره  با  وی 

که  آماری  طبق  افزود:  گذشته،  سال  در 
است،  داده  قرار  ما  اختیار  در  احوال  ثبت 
سال گذشته ۵۳۰ هزار و ۲۲۵ مورد ازدواج 
و ۱7۴ هزار و 8۳۱ مورد طالق در کشور 
رخ داده است که باید توجه داشت طالق ها 
گذشته  سال  ازدواج های  به  مربوط  لزومًا 

نبوده است.
توسعه  و  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
نامگذاری  به  پایان  در  جوانان  اجتماعی 
روزهای هفته ازدواج پرداخت و گفت: اول تا 
هفتم مرداد به عنوان هفته ازدواج نامگذاری 
از: اول  شده است که روزهای آن عبارتند 
ازدواج  مرداد روز جوانان، ترویج و تسهیل 
موفق و آسان و مشارکت خیرین، ۲ مرداد 
روز جوانان، تشکیل خانواده متعالی بر اساس 
ازدواج و  الهی، ۳ مرداد روز جوانان،  سنت 
و  اسالمی  زندگی  سبک  ترویج  و  تقویت 
ایرانی، ۴ مرداد روز جوانان، فرهنگ سازی 
آگاهانه، ۵ مرداد  انتخاب  و  ازدواج  مشاوره 
و  متعالی  ارزش های  ترویج  جوانان،  روز 
روز  مرداد   6 ازدواج،  پسندیده  سنت های 
ازدواج، فرزندآوری، جامعه جوان، سالم، پویا 
و بالنده، 7 مرداد روز جوانان، حفظ سنت ها 
و ارزش های اسالمی، عفاف و تحکیم بنیاد 

خانواده خواهد بود.

ثبت ۵30 هزار ازدواج در سال 9۸ و تهیه جهیزیه توسط خیرین ازدواج

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران 
گفت: به غیر از پایه اول ابتدایی، هفتم و دهم 
که دانش آموزان با تغییر مدرسه رو به رو می 
شوند، نباید به هیچ عنوان اولیا ملزم به تهیه لباس فرم باشند.

مسعود ثقفی در خصوص دریافت وجه داوطلبانه کمک 
به مدارس دولتی گفت: زمان  اولیا  هزینه تحصیلی توسط 
دریافت کمک های داوطلبانه هنگام ثبت نام نیست و باید 
اولیا صبر کنند سال تحصیلی آغاز شود و این کمک ها را 
پرداخت کنند. بدیهی است هیچ هزینه دیگری به جز هزینه 
کتاب درسی و بیمه نباید هنگام ثبت نام توسط مدارس از 

اولیا دریافت شود.
وی در خصوص تهیه لباس فرم مدارس نیز بیان کرد: 

به غیر از پایه اول ابتدایی، هفتم و دهم که دانش آموزان با 
تغییر مدرسه رو به رو می شوند و ممکن است مدرسه شرایط 
پوششی خاص داشته باشد، نباید به هیچ عنوان اولیا ملزم 
به تهیه لباس فرم باشند و ما این را به صورت بخشنامه به 

مدارس ابالغ کردیم.
ثقفی در ادامه به اولیایی که دانش آموز کالس اولی 
دارند، توصیه کرد هر چه سریع تر کار مربوط به سنجش و 
ثبت نام را انجام دهند تا با توجه به اینکه آغاز سال تحصیلی 
از ۱۵ شهریور شروع می شود، روند ثبت نام این دانش آموزان 

به مشکلی برنخورد.
الزام  یا  وجه  دریافت  موارد  در خصوص  گفت:  وی 
برای تهیه لباس فرم، اگر اولیا دیدند مدرسه ای این موارد 

را رعایت نمی کند با اداره ارزیابی عملکرد شهر تهران به 
مدارس  در  بازرسان  تا  بگیرند  تماس   88۹6۴۰۰6 شماره 

حضور یابند.
همچنین  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش  سخنگوی 
درباره دریافت شهریه توسط مدارس غیردولتی نیز بیان کرد: 
در خصوص مدارس غیردولتی به جز شهریه ثابت و مبلغی 
که در سایت آموزش و پرورش شهر تهران برای هر مدرسه 
تعیین کرده است، هیچ مبلغ دیگری را نباید مدارس دریافت 
کنند. در صورتیکه سال تحصیلی آغاز شود و احساس نیاز 
شود که با ارائه خدماتی مدارس می توانند کیفیت را بهبود 
ببخشند هزینه را مطرح خواهند کرد و در آن صورت هزینه 

پرداخت می شود.

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران:

تهیه لباس فرم برای دانش آموزان میان پایه اجباری نیست

همدردی
جناب آقای مهندس حمید دهرویه
مدیرعامل محترم سازمان همیاری

 و شهرداری های استان سمنان
با نهایت تأسف و تأثر مصیب وارده را تسلیت عرض نموده و ما را در 

غم خود شریک بدانید. 
رضا تبیانیان و کارکنان نمایندگی رسمی مطبوعات کشور 
در استان سمنان  333277۱6

همدردی

جناب آقای مهندس حمید دهرویه
مدیرعامل محترم سازمان همیاری 

و شهرداری های استان سمنان
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و توفیق 

جنابعالی را از خداوند منان خواهانیم.
علیرضا طاهرگرد
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دالر  ماندن  باقی  پی  در 
آن  رسیدن  و  صعودی  دور  در 
به مرز ۲۵ هزار تومان و اینکه 
گرفتن  آرام  از  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بازار ارز در روزهای آینده خبر داده است، 
یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه 
می توان طبق قانون عرضه و تقاضا قیمت 
مهار  برای  راهکار  چهار  کرد  کم  را  دالر 

سرکشی دالر مطرح کرد.  
این روزها که بازار ارز با گرانی دست 
و پنجه نرم می کند به گونه ای که دالر در 
بازار آزاد به مرز ۲۵ هزار تومان در صرافی  
رسیده  تومان  هزار   ۲۳ به  بانکی  های 
متاثر  را  دالر  گرانی  این  مسئوالن  است؛ 
از ویروس کرونا و تاثیرات آن بر صادرات 
می دانند که این امر توزان عرضه و تقاضا 

را بهم ریخته است.
در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی 
در جدیدترین اظهارات خود اعالم کرده که 
با اقداماتی که در دست اجرا قرار دارد، به 
زودی بازار ارز آرام می گیرد و مردم بدانند 
از هیچ تالشی  بانک مرکزی  و  که دولت 

برای مهار دالر چشم پوشی نمی کند.  
بانک  اینکه  تصور  همتی  همچنین، 
مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی 
نمی کنند یا اینکه برای تامین کسری بودجه 
را  می برند  باال  را  ارز  نرخ  دیگر،  و دالیل 

بی اساس و اشتباه خواند.
در این بین یک تحلیلگر اقتصادی_

آرامش  برای  راهکار   ۴ خانی  هاشم  میثم 
بازار ارز مطرح کرد که طبق آن، براساس 
قوانین بدیهی عرضه و تقاضا، قیمت دالر 
به سادگی می تواند کم شود اگر دالر ۴۲۰۰ 
تومانی و  نیمایی حذف شود و اجازه داده 
شود تا دالر در یک نرخ بینابین به تعادل 
ساختار  زیرا،  برسد  نرخی  تک  و  شکاف 
جریمه  معنی  به  نرخی  چند  دالر  فعلی 
واردکنندگان  سوبسید  و  صادرکنندگان 

است.  
را  زمینه  این  در  راهکار  دومین  وی 
از تورم«  »مصون  اوراق مشارکت  انتشار 
که  دانست  ساله   ۱۲ الی   8 سررسید  با 
فصل،  هر  پایان  در  اوراق  این  دارندگان 
بانک  رسمی  تورم  نرخ  میزان  به  سودی 
همچنین،  کرد.   خواهند  دریافت  مرکزی 
طبق گفته این کارشناس اقتصادی انتشار 
این اوراق به شکل قابل معامله در بورس 
می تواند بخشی از نقدینگی سرگردان را از 

بازارهای طال و دالر جذب کند.  
حوزه  در  اینکه  بیان  با  خانی  هاشم 
را  مرغ ها  تخم  همه  نباید  نیز  دیپلماسی 
در سبد باختن ترامپ بچینیم، گفت: قطعا 
اتفاق  نژادپرست  و  وقیح  ترامپ  شکست 
این  اما  است  بین المللی  سطح  در  خوبی 
به  ما  دیپلماسی  دستگاه  که  است  اشتباه 

فقط  منطقی،  برنامه های  طراحی  جای 
منتظر باخت ترامپ باشد.  

در آخر وی توصیه کرد تا همه قوانین 
مه های  بخشنا ( ت  ا در صا محدودکننده 
خلق الساعه درباره ممنوعیت های صادراتی 
و اجبار صادرکنندگان به فروش دالرهایشان 
با قیمت بخشنامه ای( را حذف کنیم زیرا، 
به  صادرکنندگان  پای  از  گره  گشودن 
نتیجه  در  و  دالر  عرضه  باالرفتن  معنای 

ثبات بازار ارز است.  
***

دالر به زیر ۱۵ هزار تومان بازخواهد 
گشت

اگر  گفت:  بانکی  ارشد  کارشناس 
بانک مرکزی موفق شود ۲7 میلیارد دالر 
ارز صادراتی بازنگشته را از طریق فشار به 
اقتصادی کشور  صادرکنندگان وارد چرخه 
کند، شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار 

تومان خواهیم بود.
به  ره  شا ا با  وند،  قجا محمد  تاج 
بانک  کل  رئیس  شب  یکشنبه  یادداشت 
تایید  ضمن  مجازی،  فضای  در  مرکزی 
یادداشت،  این  کرد:  تاکید  آن  محتوای 
بانک  و  داشت  تجربی  و  علمی  مبنایی 
استفاده  با  گذشته  روزهای  طی  مرکزی 
از ابزارهای ساده، اما علمی، تالش کرد تا 

بتواند بر التهاب بازار مسلط شود.
اقدام مثبت بانک مرکزی در افزایش 

سود سپرده بانکی
ی  برا مات  ا قد ا ز  ا یکی  ند  و قجا
کاهش عطش مراجعه مردم به بازارهایی 
هدایت  طریق  ز  ا را  طال  و  رز  ا نند  ما
و  دانست  بانک ها  به سمت  آنان  سرمایه 
گفت: طی روزهای گذشته برخی بانک ها 
اقدام به فروش اوراق سپرده ۱8 درصدی 
کرده اند که بنا بر مشاهدات حضوری که 
شده  مواجه  زیادی  استقبال  با  داشته ام، 
از  بانکی  ارتقای سود سپرده های  است. 
۱۵ درصد به ۱8 درصد، اقدام مثبتی بود 
انجام  شرایط  این  در  مرکزی  بانک  که 
سود  با  موجود  تورم  میان  فاصله  تا  داد 

شود. کمتر  سپرده ها 
وی افزود: در نظام بانکداری جهانی 
به  تورم  نرخ  با  معادل  بانکی  سپرده  سود 
عالوه یک درصد برای سود بیشتر، تعیین 
این  رغم  علی  ایران  در  چند  هر  می شود. 
افزایش سود سه درصدی همچنان فاصله 
میان رقم تورم با سود بانکی زیاد است، اما 
اعتقاد من گام در مسیر  به  بانک مرکزی 
درستی گذاشته است که البته باید همچنان 
و به تدریج در این مسیر پیش برود.  این 
سیاست نقش ُمسکن بر درد امروز اقتصاد 
کشور را دارد، اما از آنجا که این سیاست 
مورد حمایت دولت و مجلس قرار دارد، اگر 
در شرایط فعلی ادامه پیدا کند می تواند تا 

حد زیادی تقاضا را از بازار ارز دور سازد.
ز  ر ا می  تما زگشت  با صورت  در 
صادرکنندگان دالر به زیر ۱۵ هزار تومان 

باز می گردد
این مدیر ارشد سابق بانکی در بخش 
را  اقدام موثر دیگر دولت  سرمایه گذاری، 
در زمینه تامین عرضه در بازار ارز دانست 
فشار  برای  دولت  تالش  داد:  توضیح  و 
وارد  را  خود  ارز  که  صادرکنندگانی  به 
هرچند  اقدامی،  نیز  نکرده اند  کشور  بازار 
است.  دفاع  قابل  و  اما صحیح  دیرهنگام، 
با  صادرکنندگان  که  کرد  فراموش  نباید 
برای  مملکت  که  فرصت هایی  به  توجه 
امانت داری  باید  است،  کرده  فراهم  آن ها 
خود را نشان دهند و به اعتمادی که دولت 

به آن ها کرده پاسخ دهند.
انتظار  ساخت:  نشان  خاطر  قجاوند 
بازگشت ارز صادراتی، عرف پذیرفته شده ای 
در سیستم حاکمیتی جهان است. به عنوان 
حتی  هندوستان  بانکی  سیستم  در  نمونه 
اگر قرار باشد در بخش تولید هم گشایش 
تعهدات  کند،  پیدا  اختصاص  ارزی  اعتبار 
شود  می  دریافت  تولیدکننده  از  محکمی 
تا حداکثر ظرف ۵ سال این ارز به سیستم 

بانکی برگردد.
این کارشناس بانکی با تاکید به این 
انجام  وقوع  از  قبل  واقعه  عالج  باید  که 
اعتبار  از گشایش  بایستی پیش  می شد و 
های  نامه  پیمان  صادرکنندگان،  برای 
سنگین و تعهدات محکمی در نظر گرفته 
این  به  یافته  اختصاص  ارز  افزود:  می شد، 
و  است  مملکت  به  متعلق  صادرکنندگان 
نباید آن را جزو اموال شخصی به حساب 
کل  رییس  همتی  مدعیات  بنابراین  آورد. 
بانک مرکزی دراین خصوص کامال صحیح 
ضوابط  و  شرایط  آنکه  شرط  به  اما  است، 
اجرایی این امر به جدیت پیگیری شود. با 
رییس جمهوری  تاکیدی هم که  به  توجه 
ابزار  تا  است  نیاز  داشته،  مسئله  این  در 
نظر  در  متناسب  تنبیهی  و  تشویقی  های 
گرفته و حتی تدابیر قضایی برای متخلفین 

تدوین شود.
این محقق پولی و بانکی تاثیر تقویت 
عرضه از طریق بازگشت ارزهای صادراتی 
را زیاد دانست و گفت: بازگشت این ارزها 
به بازار امروز کشور می تواند باعث متعادل 
بانک مرکزی  اگر  بازار شود و حتی  شدن 
ادعا  دالر  میلیارد   ۲7 تمامی  شود  موفق 
صادرکنندگان  به  فشار  طریق  از  را  شده 
معتقدم  من  کند،  کشور  داخلی  بازار  وارد 
شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان 

هم خواهیم بود.
ادعای تامین کسری بودجه از طریق 

افزایش نرخ ارز، واهی است
قجاوند در ادامه به برخی تحلیل ها 

دولت  بودجه  کسری  تامین  خصوص  در 
از طریق افزایش نرخ ارز هم اشاره کرد 
منطق  از  دور  به  تحلیلی  این  گفت:  و 
طریق  این  از  دولت  اگر  است.  اقتصادی 
سوی  ز  ا کند،  جبران  را  خود  کسری 
رهای  زا با در  کرد.  خواهد  ضرر  دیگر 
هستیم.  مواجه  دور  یک  با  ما  اقتصادی 
از  شده  تامین  بودجه  خواهد  می  دولت 
طریق افزایش نرخ ارز را به عنوان مثال 
در  کند.  استفاده  عمرانی  های  پروژه  در 
های  هزینه  ارز،  نرخ  افزایش  که  حالی 
روند  این  و  داده  افزایش  هم  را  عمرانی 
ندارد  توجیهی  هیچ  بنابراین  تورم.  یعنی 
به  بودجه  کسری  جبران  برای  دولت 

باشد. ارز  نرخ  باال بردن  دنبال 
باید به سراغ اصالح نظام پولی برویم

بخش  در  بانکی  سابق  مدیر  این 
به ضرورت اصالح  پایانی توضیحات خود 
گفت:  و  کرد  اشاره  بانکی  و  پولی  نظام 
سال  در  که  ربا  بدون  بانکداری  قانون  در 
۱۳6۳ تصویب شده است، پیش بینی شده 
پتروشیمی که بخش  مانند  در بخش هایی 
خصوصی به تنهایی ناتوان از سرمایه گذاری 
و  کرده  ورود  نند  می توا بانک ها  است، 
سرمایه گذاری مستقیم انجام دهند. اما بعد 
بهره برداری رسیدن طرح، سهام آن  به  از 
مشارکت  در  کند.  واگذار  مردم  به  باید  را 
حقوقی نیز بانک ها می توانستند تا ۴6 درصد 
به  که  شرط  این  با  باشند،  داشته  شراکت 
محض رسیدن طرح به مرحله بهره برداری، 
سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود. اما 
متاسفانه بانک های ما طی دهه های گذشته 
حاضر به واگذاری سهام مدیریتی خود به 

مردم نشده اند.
بلند  ر  راهکا ین  برا بنا فزود:  ا وی 
مدتی که سال هاست از سوی کارشناسان 
که  است  این  می شود،   توصیه  اقتصادی 
صندوق های سرمایه گذاری که قارچ گونه 
اند، شرکت های سرمایه گذاری  کرده  رشد 
تامین  سرمایه گذاری  شرکت های  بانکی، 
و  ینگ ها  لیز  ، ینگ ها هلد  ، عی جتما ا
این  از  موسساتی  و  بانکی  صرافی های 
دست، همگی طی روندی منطقی به بخش 

خصوصِی واقعی واگذار شوند.
متاسفانه  کرد:  نشان  خاطر  قجاوند 
مدیریت  ساختار  در  گذشته  سال های  طی 
دولتی کشور ما نسبت به عملی کردن این 
پیشنهاد نوعی ترس و واهمه وجود داشته 
است. اما این دولت با اقداماتی مانند تجمیع 
بانک سپه نشان داد  بانک های نظامی در 
که می خواهد در این مسیر گام بردارد. ما 
انجام  برای  امروز  نباید فراموش کنیم که 
این اصالحات در نظام بانکی و پولی کشور 
دیر هم شده است و در انجام آن نباید بیشتر 

از این تاخیر ایجاد بشود.

آغاز چهارمین جشنواره حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک سینا

همزمان با سی و پنجمین سالروز تاسیس بانک 
های  حساب  کشی  قرعه  جشنواره  چهارمین  سینا، 
ترویج  با هدف  بانک  این  انداز  الحسنه پس  قرض 

سنت نیک قرض الحسنه آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا در راستای 
قدردانی از نیت خیر سپرده گذاران و به منظور ایجاد 

زمینه های افزایش مشارکت عمومی و گسترش سنت الهی قرض الحسنه، 
چهارمین جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز این 

بانک برگزار می شود.
در این جشنواره که دربرگیرنده حساب های افتتاح شده از ۱ مهرماه 
سال ۱۳۹8 تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ است، جوایز ارزنده ای نیز به 

قید قرعه به برندگان اهدا خواهد شد.
جوایز چهارمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک 
سینا شامل ۵ جایزه ویژه ۱ میلیارد ریالی، ۳۵ کمک هزینه تامین مسکن 
هر یک به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال، ۳۵ کمک هزینه خرید خودرو ایرانی هر 
یک به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال، ۳۵ کمک هزینه خرید کاالی ایرانی هر 
یک به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر است.

تمامی هموطنان نیک اندیش و خّیر برای مشارکت در امر نیک قرض 
الحسنه و بهره مندی از جوایز جشنواره می توانند نسبت به افتتاح یا تکمیل 

موجودی حساب خود از هم اکنون تا ۳۱ شهریور ماه جاری اقدام نمایند.
شرکت در قرعه کشی جوایز قرض الحسنه پس انداز منوط به حفظ حداقل 
موجودی ۱ میلیون ریال طی ۹۰ روز متوالی از تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹8 تا 
پایان وقت اداری ۳۱ شهریور ۹۹ )۹۰ روز بعد از تاریخ آخرین مهلت برای 
افتتاح حساب یا تکمیل موجودی(، مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل 
موجودی )۱ میلیون ریال( در روز برگزاری قرعه کشی و دارا بودن حساب های 

با کد ملی معتبر است.
با  که  امتیاز محاسبه خواهد شد  روز یک  در هر  ریال  هر ۵۰ هزار 
تکمیل و افزایش موجودی، مجموع امتیازات و شانس برنده شدن افزایش 

خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت »سمگا« خبر داد؛
»سمگا« جزء 20 شرکت نخست فرابورس به لحاظ ارزش معامالت

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران 
)سمگا( اعالم کرد: نماد شرکت سمگا یکی از پربیننده ترین نماد شرکت 
های پذیرفته شده در فرابورس است و در ردیف ۲۰ شرکت نخست فرابورس 

از نظر ارزش معامالت قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، اسفندیار حیدری پور 
گفت: از سال ۹8 تاکنون روزانه ۱ تا ۲ درصد از کل سهام شرکت در بازار 
بورس و اوراق بهادار معامله شده که این نشان از اقبال عمومی سهم و 
باالبودن نقدشوندگی سهم دارد و این امر ریسک ناشی از ناتوانی خرید یا 

فروش سهام را برای سهامداران کاهش می دهد.
وی افزود: همچنین وجود صندوق بازارگردانی در شرکت سمگا عالوه 
بر افزایش دامنه نوسان، توانسته تعداد روزهای مشمول گره معامالتی را به 
صفر برساند که این امر افزایش میزان نقدشوندگی سهام شرکت شده است.

حیدری پور تصریح کرد: با توجه به فروش شرکت های حقوقی در 
چند هفته اخیر، در راستای حمایت از حقوق سهامداران جزء، شرکت اقدام 
به مذاکره با سهامداران حقوقی جهت توقف فروش و یا فروش سهام به 

صورت بلوکی و در نماد دوم شرکت کرده است.
شرکت »گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - 
سمگا« )با نماد »سمگا« در فرابورس( به عنوان نخستین هلدینگ تخصصی 
گردشگری، شرکت مادرتخصصی و بازوی اجرایی گروه مالی گردشگری در 

حوزه گردشگری و هتلداری است.

افت قیمت ها در بازار رهن و اجاره؛
تمدید ۵0 درصد قراردادهای اجاره در تیرماه

از تمدید ۵۰ درصدی  راه  اینکه معاونت مسکن وزارت  از  بعد  یک روز 
واسطه های  داد،  خبر  کرونا  ملی  ستاد  مصوبه  با  هماهنگ  اجاره  قراردادهای 
تمدید  برای  مستاجران  و  مالکان  توافق  پی  در  اجاره  قیمت های  افت  ملکی 

قراردادها را تایید کردند.
بازار اجاره مسکن در نیمه دوم تیرماه شرایط متفاوتی را با نیمه اول این 
از رشد  تیرماه  نیمه نخست  در  اجاره  برای مستاجران داشت، قیمت های  ماه 
قیمت ها و التهاب فضا در خردادماه تبعیت می کرد، اما با اجباری شدن تمدید 
قراردادهای اجاره اکنون قیمت ها مشخص و بازار نسبت به خردادماه آرام تر است.

خصوص  در  ستارخان،  محله  تهران  دو  منطقه  در  ملکی  واسطه  یک 
تنظیم گری مقررات اجاره از سوی دولت و تاثیر آن بر آرام شدن فضا گفت: بعد 
از اعالم دولت برای اجباری شدن تمدید قراردادهای اجاره در ابتدا بسیاری از 
مالکان تمایلی برای اجرای این قانون نداشتند، از ما می خواستند تا ملک  آنها 
را با افزایش ۵۰ درصدی  یا حتی 6۰ درصدی نسبت به قرارداد سال گذشته 
اجاره دهیم، اما بعد از مدتی با عدم همکاری مرجع قضایی برای تخلیه ملک، 

مالکان تغییر رویکرد را حس کردند.
 ۲۵ افزایش  توان  حاال  همین  مستاجران  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  وی 
درصدی اجاه بها را هم ندارند، گفت: با این حال فضای اجاره در بازار مسکن 
را  مستاجران  زنی  چانه  قدرت  مصوبه  این  و  بوده  مستاجران  نفع  به  اکنون 

افزایش داده است.
این واسطه ملکی ادامه داد: وقتی قراردادهای اجاره تمدید می شود، رقابت 
برای رهن و اجاره فایل های جدید در بنگاه های امالکی نیز کاهش می یابد و 

خودبخود روی کاهش قیمت ها تاثیر می گذارد.
تنظیم گری  در خصوص  نیز  آباد  سعادت  منطقه  در  ملکی  واسطه  یک 
مقررات اجاره از سوی دولت و تاثیر آن بر آرام شدن فضا، گفت: البته هنوز 
مالکانی هستند که به بهانه فروش ملک خود اقدام به جواب کردن مستاجر 
خود می کنند، اما آن دسته از مالکانی که قصد فروش ندارند موظف هستند 

قراردادهای اجاره را با نرخ های مصوب تمدید کنند.
وی گفت: در تیرماه امسال قراردادهای اجاره جدید کمتری نسبت به خرداد 
ماه ثبت کردیم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تا ۴۰ درصد کاهش 
داشته است. اکنون شیووع دوباره ویروس کرونا هم به این وضعیت دامن زده 
است و مستاجران اجازه بازدید ملک تحت رهن خود را نمی دهند. شاید اگر 
وضعیت شیووع کرونا آرام شده بود روی افزایش قیمت ها تاثیر می گذاشت، اما 
اکنون کامال معامالت وارد رکود شده است که روی کاهش قیمت اجاره هم 
تاثیر گذاشته است.»محمود محمودزاده« معاون وزیرا راه و شهرسازی نیز گفته 
بود: بر اساس گزارش های شفاهی که از وضعیت قراردادهای اجاره در ۲۲ منطقه 
تهران به ما ارائه شده ، در تیرماه با افزایش تمدید قراردادهای اجاره و کاهش 
جابجایی ها روبرو هستیم.وی گفته بود: پیش بینی دولت نیز بر همین اساس 
بود که مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر اجباری شدن تمدید قراردادها آن هم 
تا سقف ۲۵ درصد، منجر به کاهش ۵۰ درصدی جابجایی ها خواهد شد که به 

نظر می رسد این انتظار محقق شده است.
به گفته محمودزاده هنوز اتحادیه امالک ریز معامالت را در اختیار وزارت 
راه و شهرسازی نگذاشته  اما از میزان صدور کدهای رهگیری مشخص است که 
تا ۵۰ درصد وضعیت قراردادهای اجاره با مصوبه ستادملی کرونا همخوانی دارد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی افت قیمت اجاره بها از هفته دوم 
تیرماه آغاز شده که رقم قابل مالحظه ای است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت خبر داد؛
پیشرفت ۶7 درصدی

 در فاز نخست توسعه میدان آزادگان جنوبی
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به پیشرفت حدود 67 
درصدی کار در فاز نخست توسعه میدان آزادگان جنوبی، گفت: انتظار است 
افزایش  به موضوع  باقی مانده توسعه طرح،  پتروپارس ضمن تکمیل بخش 

ضریب بازیافت این میدان توجه ویژه ای داشته باشد.
تورج دهقانی در آیین امضای قرارداد تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی، 
این میدان را نماد توسعه در بخش باالدستی صنعت نفت و مهم ترین میدان 
نفتی در حال توسعه کشور خواند و گفت: این میدان حجم عظیمی از ذخایر 

نفت کشور را در خود جای داده است.
وی با اشاره به اینکه آزادگان جنوبی فراز و فرودهای بسیاری را پشت 
سر گذاشته است، افزود: به دنبال بیش از چهار سال تعلل پیمانکار خارجی 
توسعه این میدان، وزارت نفت در سال ۹۳ تصمیم گرفت به همکاری با این 
شرکت در میدان آزادگان جنوبی خاتمه دهد و ادامه کار را از طریق شرکت های 

ایرانی دنبال کند.
دهقانی با اشاره به نقدهایی که گاه نسبت به این سیاست وزارت نفت 
مطرح شد، توضیح داد: سال 88، سه قرارداد نفتی برای توسعه میدان های 
شد  امضا  چینی  با شرکت های  یادآوران  و  جنوبی  آزادگان  شمالی،  آزادگان 
اما  که نتیجه عملکرد در دو میدان آزدگان شمالی و یادآوران مطلوب بود، 
در آزادگان جنوبی که عمده ذخایر نفتی ما قرار دارد، عملکرد خوبی حاصل 
نشد. پرسش کلیدی این است که چرا این اتفاق افتاد و پاسخ آن هم روشن 
است. در غرب کارون، هر چه به سمت شمال می رویم، الیه سروک که الیه 
سنگینی است قرار دارد. فشار مخزن در این بخش کم، سنگ مخزن عمدتًا 

هتروژن و ریسک حفاری چاه و تولید در آن زیاد است.
وی ادامه داد: به این ترتیب فکر می کنم اگر در سال ۹۳ همکاری با 
شرکت چینی را در این میدان متوقف نمی کردیم، همچنان در حال مذاکره 
بودیم و در بهترین حالت مجبور می شدیم قرارداد را به نفع چینی ها تعدیل 
کنیم، بنابراین تصمیم وزارت نفت برای پایان همکاری با طرف چینی در آن 

زمان، اقدام هوشمندانه ای بود.
دهقانی درباره هزینه کرد توسعه آزادگان جنوبی با اتکا به ظرفیت های 
ایرانی هم گفت: بررسی ها نشان می دهد هزینه یک واحد ظرفیت تولید این 
میدان گاه یک سوم هزینه در میدان های مشابه است و در این طرح، هم از 
لحاظ هزینه و هم از لحاظ زمان بندی اجرا، رکوردهای بسیار خوبی به ثبت 

رسیده است.
به گفته وی، پس از آغاز توسعه آزادگان جنوبی با اتکا به ظرفیت های 
داخلی، بعضًا تعداد دکل های فعال در این میدان به ۲۰ دستگاه و در مقاطعی 
تعداد حلقه  چاه های حفاری شده در یک سال به بیش از ۳۵ حلقه چاه می رسید.

دهقانی با بیان اینکه در سال های اخیر بیش از ۱7۰ حلقه چاه در این 
میدان حفاری شده است، افزود: امروز ۱۰۵ حلقه چاه تولیدی در این میدان 

وجود دارد.
وی به احداث واحد فرآورش پیش ساخته این میدان از سوی شرکتی 
از  طرح  این  اولیه  ایده  گفت:  و  کرد  اشاره  سال  یک  از  کمتر  در  ایتالیایی 
احداث  قبولی  قابل  زمانی  بازه  در  واحد  این  و  زنگنه مطرح  سوی مهندس 

و عملیاتی شد. 
کارون  غرب  بهره برداری  واحد  احداث  به  اشاره  با  همچنین  دهقانی 
با ظرفیت ۱6۵ هزار بشکه از سوی شرکت نفت و گاز اروندان، گفت: این 
اقدام نفت و گاز اروندان جای قدردانی دارد، زیرا اگر چنین واحدی عملیاتی 
نمی شد، امکان تحقق بخش عمده افزایش ظرفیت تولید آزادگان جنوبی در 

سال های اخیر فراهم نمی شد.
به گفته مدیرعامل متن، از محل افزایش ظرفیت تولید میدان آزادگان 
جنوبی در سال های اخیر، بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت استحصال و کشور 

از عواید مالی آن منتفع شده است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود، با اشاره به تکمیل حدود 67 
اخیر، تصریح کرد: کف  آزادگان جنوبی طی سال های  درصد توسعه میدان 
انتظار از شرکت پتروپارس این است که مقدار باقی مانده طرح را تکمیل کند 
و از این شرکت مجرب انتظار می رود به بحث افزایش ضریب بازیافت میدان 

نگاه ویژه ای داشته باشد.
ازدیاد  از روش های  به اهمیت توجه به مباحثی مانند استفاده  دهقانی 
برداشت، مدیریت مخزن و... در این میدان اشاره کرد و افزود: نتایج خوب 
حاصل از مطالعات دانشگاه تهران نیز که با همکاری شرکت فرانسوی به دست 

آمده است می تواند در این مسیر به پتروپارس کمک کند.
وی اظهار کرد: میدان آزادگان جنوبی به عرصه مناسبی برای حضور 
داخلی  ساخت  حوزه  در  چه  و  پیمانکاری  حوزه  در  چه  ایرانی  شرکت های 
تجهیزات بدل شده است و امیدوارم در آینده، دستاوردهای توسعه این میدان 
به روش های ضریب  توجه  و  دانش بنیان  توان شرکت های  از  بهره مندی  با 

بازیافت بیش از پیش افزایش یابد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تأکید کرد:
اراضی طرح های پتروشیمی غیرفعال تعیین تکلیف شود

تکلیف  تعیین  بر  تأکید  با  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
از  باید  گفت:  غیرفعال  پتروشیمی  طرح های  به  یافته  اختصاص  زمین های 
شرکت هایی که عملیات اجرایی طرح ها را با جدیت انجام می دهند، حمایت شود.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مجمع 
عمومی ساالنه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی روز دوشنبه گذشته 
به ریاست بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی برگزار شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از ارائه گزارش عملکرد 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از سوی امید شهیدی نیا مدیرعامل 
این سازمان، با اشاره به نقش مهم و تأثیرگذار این منطقه در تولید محصوالت 
پتروشیمی و ضرورت تقویت روحیه توسعه ای گفت: وضعیت زمین هایی که در 
اختیار برخی شرکت ها قرار گرفته و فعالیتی در آنها انجام نمی شود باید هر چه 
زودتر شفاف شده و تعیین تکلیف شود و شرکت هایی که در حال فعالیت هستند 

و عملیات اجرایی طرح های خود را با جدیت انجام می دهند، حمایت شوند.
اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع  ادامه  در 
پتروشیمی گزارش عملکرد مطلوب توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

قرائت شد و تصمیمات و تکالیف مجمع به تصویب اعضا رسید.

سهمیه بنزین مرداد امشب واریز شد
نفتی گفت: کارت سوخت  سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 

تمام خودروها ساعت صفر یکم مرداد ماه شارژ  شد.
فاطمه کاهی، با بیان اینکه کارت سوخت افراد اول هر ماه شارژ می شود، 
نقلیه  بامداد کارت سوخت تمام وسائل  نیز طبق روال،  این ماه  اظهار کرد: 
شارژ  شد.وی سقف ذخیره بنزین در کارت سوخت را ۵۴۰ لیتر اعالم و تاکید 
این ماه  بنزین ۹ ماه است که  کرد: سقف در نظر گرفته شده برای ذخیره 

موعد آن فرا می رسد.
برای  داد:  توضیح  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
خودروهای شخصی سواری، سهمیه بنزین به شرط عبور نکردن از ۵۴۰ لیتر 
در کارت ذخیره می شود و قابل انتقال به ماه های بعد است؛ بدین معنا که 
سهمیه 6۰ لیتری ماهانه بنزین افراد در صورت عدم استفاده به صورت خودکار 

به ماه بعد منتقل می شود.
کاهی همچنین گفت: پس از ۹ ماه، مازاد ۵۴۰ لیتر به کارت سوخت 
شخصی افراد اضافه نمی شود؛ بدین معنا که پس از این ماه، بیش از ۵۴۰ لیتر 
در کارت سوخت افراد ذخیره نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر فردی در طول 
این ۹ ماه مثال ۳۰ لیتر از سهمیه خود استفاده کند، در ماه دهم، سهمیه 6۰ 

لیتر به او تعلق نخواهد گرفت، بلکه این عدد به ۳۰ لیتر می رسد.
وی افزود: ممکن است فردی تا پایان ماه دهم از سهمیه سوخت موجود 
در کارت سوخت شخصی خود استفاده نکند که در این شرایط ذخیره کارت 
وی همان ۵۴۰ لیتر باقی می ماند و موجودی کارت او افزایش پیدا نمی کند.

۴ راهکار برای آرامش بازار ارز؛

دالر به زیر 15 هزار تومان بازخواهد گشت
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

واکسن  مثبت  نتایج  اعالم  با 
دانشگاه آکسفورد، بورس های جهانی 

صعودی شدند.
دانشگاه  بلومبرگ،  گزارش  به 
نتایج  بودن  آمیز  موفقیت  از  آکسفورد 
اولیه واکسن ضدکرونایی خود و تقویت 
سطح ایمنی بدن افراد آزمایش شونده 
تمامی  بدن  در  تقریبا  است.  داده  خبر 
داوطلبانی که تزریق واکسن به آن ها 
ایمنی  انجام شده، سطح  آوریل  ماه  از 
ارتقا یافته است. قرار است آزمایشات به 
سطح گسترده تری در کشورهای دیگر 
نیز ادامه یابد و در صورتی که همه چیز 
به خوبی پیش برود، تا پایان سال این 

واکسن وارد مرحله تولید انبوه شود.
ماری نیکوال - مدیر سبد دارایی 
در موسسه » پاین بریج اینوستمنت« 
- گفت: فکر می کنم که اقتصاد جهانی 
در حال ورود به یک فاز احیای رشد است 
که می تواند چندین سال ادامه داشته 
باشد هر چند که ریسک هایی نیز وجود 
دارد. دولت ها و بانک های مرکزی با 
ابزارهای متنوع خود به حمایت از بازارها 

ادامه می دهند.  
تاکنون بیش از ۱۴ میلیون و 8۵۴ 
هزار و ۳۳۰ مورد ابتال به کرونا گزارش 
شده است که در این بین 6۱۳ هزار و 
۲۱۳ نفر جان خود را از دست داده اند. در 
بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات 
مربوط به آمریکا با ۱۴۳ هزار و 8۳۴ نفر، 
برزیل با 8۰ هزار و ۲۵۱ نفر، انگلیس 
با ۴۵ هزار و ۳۱۲ نفر، مکزیک با ۳۹ 
هزار و ۴8۵ نفر و ایتالیا با ۳۵ هزار و 

۵8 نفر بوده است.
و  کنگره  بین  رایزنی  آمریکا،  در 
یک  مالی  تامین  و  اجرا  سر  بر  دولت 
است.  شده  آغاز  دیگر  حمایتی  بسته 
دولت در مرحله قبلی یک بسته عظیم 
سه تریلیون دالری را اجرایی کرد که 
و  کسب  به  اعتبار  تخصیص  شامل 
یارانه مستقیم  ارائه  کارهای مختلف و 
هر  شد.  می  آمریکایی  خانوارهای  به 
چند احتماال بسته جدید از نظر ارزشی 
اما  بود  نخواهد  قبلی  بسته  مانند  به 
مقامات دولت ترامپ آن را برای احیای 

رشد اقتصادی مهم می دانند.
از سوی دیگر اما تنش ها بین چین 
و آمریکا و متحدانش سر مساله هنگ 
کنگ بیش از  پیش باال گرفته است. 
صدور  با  آمریکا  داری  خزانه  وزارت 
بیانیه ای اعالم کرد ۱۱ شخصیت حقیقی 
و حقوقی چینی را به اتهام نقض حقوق 
تحریمی  فهرست  به  اویغور  مسلمانان 

خود افزوده است. 
از  چنین  هم  ها  رسانه  از  برخی 
احتمال اعمال ممنوعیت مسافرتی برای 

شماری از مقامات ارشد حزب کمونیست 
چین و خانواده هایشان به خاک آمریکا 

خبر داده اند.
درآمدن  تعلیق  به  از  نیز  انگلیس 
الیحه استرداد مجرمان با هنگ کنگ 
اعالم  کشور  این  نیز  پیشتر  داد.  خبر 
کرده بود غول فناوری هوآوی چین را 
از پروژه توسعه شبکه اینترنت نسل ۵ 
سفیر  گذاشت.  خواهد  کنار  کشور  این 
کشورش  است  گفته  انگلیس  در  چین 
انتظار دارد انگلیس در امور داخلی اش 

دخالت نکند.
وزیر  نخست  موریسون-  اسکات 
استرالیا از اتخاذ تسهیالت جدید برای 
اعطای اقامت دایم به اتباع هنگ کنگی 
خبر داده است.  پکن همچنین نسبت به 
تبعات اقدام جاستین تردو- نخست وزیر 
کانادا - در صدور دستور تعلیق موافقت 
کنگ  هنگ  با  مجرمان  استرداد  نامه 

هشدار داده است.
دفتر  رئیس  بارکین-  توماس 
در  آمریکا  مرکزی  بانک  ای  منطقه 
نرخ  احتماال  که  است  گفته  ریچموند 
یابد  افزایش  آمریکا مجددا  بیکاری در 
تا  باعث شود  تواند  این مساله می  که 
رکود، بیش از میزان مورد انتظار طول 
ماه  دو  در  آمریکا  بیکاری  نرخ  بکشد. 

اخیر نزولی بوده است.
مت میسکین- استراتژیست ارشد 
جان   « موسسه  در  گذاری  سرمایه 
منیجمنت« گفت:  اینوستمنت  هانوک 
یک نوع جنگ بین کسانی که با خوش 
بینی به آینده می خواهند مصارف خود 
را افزایش دهند و آن هایی که از ترس 
به پس  پیدا نشدن واکسن کرونا میل 
همین  و  است  گرفته  در  دارند  انداز 
رفتار متناقض مصرف کنندگان، کار را 
دشوار  آینده  وضعیت  بینی  پیش  برای 

ساخته است.
بورس آمریکا

شاخص ها  همه  استریت،  وال  در 
سه  هر  که  جایی  تا  بودند  صعودی 
شاخص اصلی بورسی در سطح باال تری 
شاخص  شدند.  بسته  خود  قبل  روز  از 

 ۰.۳ با  اوریج«  ایدانستریال  »داوجونز 
درصد افزایش نسبت به روز قبل و در 
سطح ۲6 هزار و 68۰.7۱ واحد بسته شد.

با   »۵۰۰ پی  اند  »اس  شاخص 
۰.8۴ درصد افزایش تا سطح ۳۲۵۱.8۴ 
واحدی باال رفت و دیگر شاخص مهم 
بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« 
با ۲.۵۱ درصد صعود در سطح ۱۰ هزار 

و 767.۰۹ واحدی بسته شد.
بورس های اروپایی

طبق اعالم مرکز آمار اروپا، متوسط 
نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو 
در ۱۲ماه منتهی به ژوین با ۰.۲ درصد 
افزایش نسبت به رقم مشابه منتهی به 
نرخ  اما  رسید  درصد   ۰.۳ به  قبل  ماه 
تورم هنوز در فاصله زیادی از سطح دو 
درصدی هدف گذاری شده توسط بانک 
است.  مانده  باقی  منطقه  این  مرکزی 
همچنین متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه 
عضو  کشور   ۲7 در  ژوین  به  منتهی 
اندازه گیری  درصد   ۰.8 اروپا  اتحادیه 
شده که ۰.۵ درصد بیشتر از رقم ثبت 

شده ماه قبل بوده است.
رشی  ا گز ر  د پا  و ر ا کمیسیون 
اقتصادی  رکود  است   داده  هشدار 
چیزی  ز  ا بدتر  روپایی  ا کشورهای 
می شد.  تصور  پیش تر  که  بود  خواهد 
توسط  گرفته  صورت  برآورد  طبق 
کمیسیون اروپا، متوسط رشد اقتصادی 
اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   ۲7 امسال 
که  بود  هد  خوا درصد   8 .۳ منفی 
عملکرد  بدترین  تحقق،  صورت  در 
اقتصادی این کشورها از زمان تشکیل 

بوده است. تاکنون  اتحادیه 
در  بورس  بازارهای  معامالت  در 
اروپا، شاخص »فوتسی ۱۰۰« بورس 
به  با ۰.۴6 درصد کاهش نسبت  لندن 
واحد    6۲6۱.۵۱ در سطح  و  قبل  روز 
 »۳۰ »دکس  شاخص  شد.   بسته 
صعود  با  آلمان  در  فرانکفورت  بورس 
سطح   در  ایستادن  و  درصدی   ۰.۹۹
۱۳ هزار و ۴6.۹۲ واحدی به کار خود 
خاتمه داد و شاخص »کک ۴۰« بورس 
پاریس با صعود ۰.۴7 درصدی در سطح 

مادرید  در  شد.  بسته  واحد   ۵۰۹۳.۱8
درصد   ۰.۵۱  »۳۵ »ایبکس  شاخص 

باال رفت و به 7۴78 واحد رسید.
بورس های آسیایی

لی که کیانگ- نخست وزیر چین 
نبرد  یک  بودن  پیش  در  به  اشاره  با 
سخت اقتصادی هم در عرصه داخلی و 
هم در عرصه خارجی گفته روند احیای 
شده  آغاز  تدریجی  صورت  به  اقتصاد 
حمایت  تداوم  بر  تاکید  با  وی  است. 
دولت  توسط  بازار  از  الزم  مالی  های 
گفت که متعهد به کاهش مالیات ها و 
ارایه تسهیالت ارزان و مناسب به کسب 

و کارها هستیم.
آسیا،  بورس های  معامالت  در 
تا  داشتند؛  خوبی  عملکرد  شاخص ها 
 »۲۲۵ کی  »نیک  شاخص  که  جایی 
 ۰.7۱ صعود  با  ژاپن  توکیو  بورس 
و 87۹.8۰  تا سطح ۲۲ هزار  درصدی 
»هانگ  شاخص  رفت.  باال  واحدی 
 ۱.8۹ کنگ  هنگ  بورس  سنگ« 
هزار   ۲۵ سطح  در  و  رفت  باال  درصد 
چین  در  شد.  بسته  واحد    ۵۳۱.۴6 و 
شاخص »شانگهای  کامپوزیت« صعود 
۰.۰7 درصدی را تجربه کرد و در سطح 

۴68۳.۴۵ واحد بسته شد.
رشد  ا کارشناس  یو-  کیا هلن 
آو  بنک  در  چین  اقتصادی  مسایل 
امریکا گفت: مشکل این است که حتی 
بهبود  تدریج  به  نیز  چین  اقتصاد  اگر 
دیگر  نقاط  بیشتر  برای  شرایط  یابد، 
جهان هنوز وخیم است و این می تواند 
اقتصاد صادرات محور  به  زیادی  فشار 
احیای  یک  جلوی  و  کند  وارد  چین 

سریع را بگیرد.  
در استرالیا شاخص »اس اند پی 
اس اند ایکس ۲۰۰« بورس سیدنی با 
۱.87 درصد افزایش و ایستادن در سطح 
6۱۱۳.7۰ واحدی به کار خود خاتمه داد. 
در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، 
شاخص » تاپیکس« ژاپن صعودی بود.

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها 
»وست  نفت  بشکه  هر  بود.  افزایشی 
درصد   ۰.۴8 با  مدیت«  اینتر  تگزاس 
صعود به ۴۰.8۴ دالر رسید و نفت خام 
 ۰.66 افزایش  با  شمال  دریای  برنت 
هر  در  دالر   ۴۳.۳۵ ازای  به  درصدی 

بشکه مبادله شد.
طال و نقره

همچنین در بازار فلزات گران بها، 
 ۰.۵۲ صعود  با  طال  اونس  هر  بهای 
سطح  در  قبل  روز  به  نسبت  درصدی 
اونس  هر  شد.  معامله  دالر   ۱8۱۹.۱۴
ازای  به  درصدی  با جهش ۱.۱۱  نقره 

۲۰.۲۱ دالر مبادله شد.

در واکنش به واکسن کرونا؛

بورس های جهانی صعودی شدند!
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گروه شهرستان مشهد 
زهره وحیدی

مرکزی  بنیاد  جلسه   
تولیت  حضور  با  رضا)ع(  امام  زائر 
آستان قدس رضوی با موضوع احداث 
تشرف  برای  قیمت  ارزان  زائرسرای 
مقدس  مشهد  در  بضاعت  کم  اقشار 

برگزار شد.
رضا)ع(  امام  زائر  بنیاد  جلسه 
حضور  با  رضوی  مطهر  حرم  در 
خراسان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
رضوی، تولیت آستان قدس رضوی، 
ائمه  سیاست گذاری  شورای  رئیس 
اعضای  و  مدیرعامل  کشور،  جمعه 
هیئت امنای این بنیاد متشکل از قائم 
رضوی،  قدس  آستان  تولیت  مقام 
و  استاندار  معاون  مشهد،  شهردار 
پیگیری  موضوع  با  خّیرین  از  جمعی 
در سرعت بخشی احداث زائرسراهای 
ارزان قیمت برای اقشار کم برخوردار 

جامعه برگزار شد.
استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
به  جلسه  این  در  رضوی  خراسان 
مام  ا ئر  زا بنیاد  تشکیل  تاریخچه 
بنیاد  کرد:  وعنوان  پرداخت  رضا)ع( 
تحقق  منظور  به  رضا)ع(  امام  زائر 
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  فرمان 
احداث زائرسراهای استانی در مشهد 
زّوار کم درآمد  استفاده  برای  مقدس 
فراهم  هدف  با  جامعه  محرومین  و 
اقشار کم  آوردن زمینه تشرف آسان 
بضاعت جامعه به حرم مطهر رضوی 
تأسیس شده است.آیت اهلل سید احمد 
ایجاد  هدف  با  افزود:  الهدی  علم 
برای  ارزان  شرایط اسکان مناسب و 
زائران کم درآمد حضرت رضا)ع( بنیاد 
استان های  تمام  در  زائرامام رضا)ع( 
کشور با ریاست نمایندگان ولی فقیه 
هر استان تشکیل شد و پس از طی 
مراحل اداری یک قطعه زمین رایگان 
رایگان در  پروانه ساخت  و همچنین 

شد  داده  استان  هر  به  مشهد  شهر 
استان  آن  محرومان  برای  خود  تا 
زائرسرا احداث کنند.وی با بیان اینکه 
کم  اقشار  به  متعلق  زائرسراها  این 
آن ها  سند  بنابراین  است،  برخوردار 
زائران کم برخوردار خواهد  نیز وقف 
شد، افزود: با توجه به اینکه برخی از 
جلب  به  نسبت  نتوانسته اند  استان ها 
بنا  احداث  برای  مردمی  مشارکت 
اقدام نمایند، لذا در حال مذاکره برای 
مشارکت بنیاد مستضعفان برای اجرای 

این پروژه ها هستیم.
 لزوم رفع مشکل اسکان زائران 

کم درآمد در مشهد
در ادامه این جلسه تولیت آستان 
قدس رضوی نیز بابیان اینکه فراهم 
آوردن اسکان ارزان قیمت برای زائران 
کم بضاعت از دغدغه های جدی آستان 
قدس رضوی است، اظهار کرد: گرچه 
با احداث زائر شهر و زائر سرای رضوی 
اسکان  نیاز  از  بخشی  کردیم  تالش 
ارزان قیمت را مرتفع سازیم، اما هنوز 
مشهد تا شرایط ایده آل برای اسکان 

زائران فاصله بسیاری دارد.
لمسلمین  ا و  االسالم  حجت 
مروی با تأکید بر اینکه آستان قدس 
رضوی به میزان توان و مقدورات برای 
ارزان  اسکان  شرایط  آوردن  فراهم 
نهادهای  با  زائران  برای  مناسب  و  
ابراز  کرد،  خواهد  همکاری  ذی ربط 
مختلفی  طرح های  هم اکنون  کرد: 
را برای فراهم آوردن شرایط اسکان 
دست  در  زائران  ارزان  و  مناسب 

بررسی داریم.
ایشان با تأکید بر ضرورت تکمیل 
های  زائرسرای  نیمه تمام  پروژه های 
دستگاه های  از  مشهد،  در  استانی 
زیارت خواست  امر  با  مرتبط  اجرایی 
رفع  برای  خود  ظرفیت  حداکثر  از 
مشهد  در  زائران  اسکان  مشکالت 

مقدس استفاده کنند.
رئیس  جلسه  این  در  همچنین 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه نیز 
هرگونه  جهت  آمادگی  اعالم  ضمن 
در  شرکت  حتی المقدور  و  همکاری 
امام  زائر  بنیاد  امنا  هیئت  جلسات 

با  مذاکره  و  پیگیری  از  رضا)ع(، 
نمایندگان ولی فقیه در استان ها برای 
تکمیل زائرسراهای نیمه تمام خبر داد.

پیشرفت  از  گزارشی  ادامه  در 
زائرسراهای  و  زائرسراها  فیزیکی 
بهره برداری شده و همچنین حسینیه 
و  آن ها  مشکالت  و  ها  ئرسرا ا ز
با  رابطه  در  انجام شده  پیگیری های 
برای  پاکستانی ها  زائر  بنیاد  تأسیس 
مدیرعامل  پاکستانی  زائرسرا  ایجاد 
بنیادمرکزی زائر امام رضا)ع( ارائه و 
دیگر اعضاء نیز نظرات خود را در رابطه 

با مسائل جاری بنیاد اعالم کردند.
جلسه  ادامه  در  ست:  گفتنی 
و  هماهنگی  ایجاد  جهت  مسایلی 
امدادرسان  نهادهای  میان  هم افزایی 
زیارت،  امر  در  دخیل  دستگاه های  و 
پروژه های  اتمام  برای  تدابیر  اتخاذ 
نیمه تمام زائرسرای استان های مختلف 
در مشهد و لزوم فراهم آوردن شرایط 
اسکان ارزان قیمت برای اقشار محروم 
در اطراف حرم مطهر مطرح و پیرامون 

آن ها تبادل نظر شد.

با حضور تولیت آستان قدس رضوی؛

برگزاری جلسه بنیاد مرکزی زائر امام رضا)ع( با حضور تولیت آستان قدس رضوی
معاون جوانان ورزش وجوانان خبر داد:

100 برنامه فرهنگی به مناسبت هفته ازدواج در ایالم 
برگزار می شود

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان ایالم از 
اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی به مناسبت هفته ازدواج در استان 

خبر داد.
محمد رضا تردست اظهار کرد: در سال های  گذشته  برنامه های 
هفته ازدواج به صورت  شکلی و نمایشی برای جوانان در قالب برگزاری 
جشنواره و نمایشگاه های ازدواج٬ تجلیل از فعاالن حوزه ازدواج، معرفی  
دستاوردهای دستگاه های فعال در حوزه جوانان به مخاطبان معرفی 
می شد اما امسال باتوجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم توجه به رعایت 
مسائل بهداشتی تالش خواهیم کرد نگاهی متفاوت و فراتر از سال های 

گذشته داشته باشیم.
او افزود: با توجه به شرایط موجود، در تالشیم تا از فضای مجازی 

بیشترین بهره را ببریم.
اوراه اندازی پویش ازدواج جوانان،همراهی خیران. مشاوره رایگان 
به زوج های جوان و جوانان در شرف ازدواج. رونمایی و تولید محصوالت 
فرهنگی،رسانه ای در حوزه ازدواج و خانواده. تجلیل و تقدیر از زوجهای 
از طریق  و خانواده  ازدواج  نهاد حوزه  و سازمانهای مردم  برتر،خیرین 
با  شبکه استانی و شبکه های مجازیبرگزاری نشست های تخصصی 
روانشناسان، جمعیت شناسان و روانشناسان در خصوص مسایل مرتبط با 
حوزه ازدواج و خانواده . توزیع سبدهای جهیزیه ارزان قیمت به زوج های 

جوان متقاضیاز مهم ترین برنامه های این ایام برشمرد.
تردست بیان کرد: در برنامه های امسال تالش شده تا با فرهنگ 

سازی، از ظرفیت خیران برای کمک به ازدواج جوانان استفاده شود.

اجرای پایلوت کشوری نصب کنتورهای هوشمند آب  
در روستای چم اصفهان

مدیر آبفا برآن و کراج در اصفهان گفت: برای اولین بار در کشور 
پروژه ی قرائت از راه دور از طریق کنتورهای هوشمند آب، در روستای 

چم اصفهان عملیاتی شد.
صالح سلمانی اجرای پروژه نصب کنتورهای هوشمند را در افزایش 
بهره وری بسیار موثر دانست و اعالم کرد: هم اکنون قرائت کنتور 8۳ 
مشترک آب در روستای برآن از طریق کنتورهای هوشمند انجام می 
با  انسانی،  امر به صورت آنالین و بدون دخالت نیروی  این  گیرد که 

دقت و سرعت  باالیی صورت می پذیرد.
وی به مزیت های اجرای نصب کنتورهای هوشمند آب پرداخت 
و تصریح کرد: حذف هزینه اعزام کنتور خوان، عدم حضور اکیپ های 
قطع و وصل، عدم بروز خطاهای انسانی در خواندن نمراتور کنتور و در 
نهایت قرائت آنالین کنتور برخی از مزیت های اجرای این پروژه است.

مدیرآبفا برآن و کراج به دیگر قابلیت های اجرای این پروژه اشاره 
کرد و بیان داشت: نمایش میزان مصرف روزانه و تجمعی، هشدار در 
خرابکاری  یا  و  دستکاری  درصورت  هشدار  کنتور،  آبگرفتگی  صورت 
های  قابلیت  دیگر  از  افزاری،  خطاهای سخت  درمورد  هشدار  کنتور، 

کنتورهای هوشمند آب می باشد. 
سلمانی ادامه داد: کنتورهای هوشمند آب به صورت آنالین اطالعات 
مشترکین شامل مشخصات مالک، شماره اشتراک و کد اشتراک را به 

نمایش می گذارد.
وی به چگونگی قرائت کنتور از راه دور پرداخت و اظهار داشت: 
اطالعات مکانیکی شمارش به اطالعات الکترونیکی تبدیل و به وسیله 
بورد رادیویی که روی کنتور نصب شده از طریق سیم کارت موجود در 

کنتور برای گیرنده ارسال می گردد.
و  کنتور  از  دبی آب عبوری  اینکه  بیان  با  و کراج  برآن  مدیرآبفا 
نوسانات دبی توسط کنتور هوشمند دقیق آنالیز    می شود خاطرنشان 
ساخت: کنتورهای هوشمند با تحلیل داده ها، نمودار مصرفی مشترک 
را در طول ۲۴ ساعت ترسیم می کند که این امر موجب دستیابی به 
اطالعات دقیق از میزان مصرف آب مشترک در ساعات مختلف شبانه 
روز می شود و تحلیل نمودار مصرف آب مشترک، تاثیر به سزایی در 

شناسایی و کشف انشعابات غیر مجاز دارد.
وی با بیان اینکه در ورودی روستای چم، کنتور تجمعی هوشمند 
نصب شده است تصریح کرد: با نصب این کنتور،  دبی لحظه ای کنتور 
ورودی روستا و نیز دبی لحظه ای مصرف مشترکین محاسبه می شود 
و بدین ترتیب در ورودی روستا  به صورت آنالین و با دقت زیاد می 

توان میزان هدر رفت آب را محاسبه

دفاتر تسهیل گری محالت در گرگان
 راه اندازی می شود

معماری  و  ونقل شهری  حمل  عمران،  توسعه،  کمیسیون  رئیس 
در  نظر  تبادل  و  بحث  از  گرگان  شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی  و 
خصوص واگذاری دفاتر تسهیلگری محالت به شهرداری در یکصد و 
سی و هشتمین جلسه این کمیسیون خبر داد. به گزارش مرکز اطالع 
رسانی شورای اسالمی شهر گرگان، سیدمحمد مرتضوی با بیان اینکه 
اقدامات خوبی با نظارت استانداری ها در سطح ملی در خصوص شکل 
گیری و کار دفاتر تسهیلگری محالت انجام شده است، گفت: کار دفاتر 
تسهیلگری شناسایی مشکالت محالت کم برخوردار وبافت های ناکارآمد 
وبرنامه ریزی جهت رفع آنهاست که این موضوع از وظایف شهرداری 
ها نیز می باشد. وی افزود: جهت توجه بیشتر به محالت آسیب پذیر و 
کم برخوردار وبرنامه ریزی و رفع هر چه سریعتر مشکالت آنهاپیگیری 
این موضوع به شهرداری ها و همچنین شهرداری گرگان محول می 
گردد و در این خصوص الیحه ای نیز به شورا ی شهر ارجاع شد که 
در جلسه کمیسیون توسعه وعمران شورا مورد بررسی قرار گرفت و به 
تصویب اعضای کمیسیون رسید. مرتضوی ادامه داد: امید است با این 
اقدام و اجرای موفق این طرح گام موثری در بهبود وضعیت این مناطق 
و  ونقل شهری  توسعه، عمران، حمل  رئیس کمیسیون  گیرد.  صورت 
نشان کرد:  اسالمی شهر گرگان خاطر  معماری و شهرسازی شورای 
در ادامه این جلسه بررسی ایمنی در کارگاه های ساختمانی با حضور 
نمایندگان انجمن مجریان ساختمان نیز مطرح شد که با توجه به آمار 
باالی حوادث ساختمانی منجر به فوت، جرح و صدمات بدنی لزوم تدوین 
دستورالعملی مدون عالوه بر نکات فنی موجود به ویژه در هنگام تخریب 
ساختمانها مورد تاکید قرار گرفت. وی افزود: در این راستا اعضای شورا و 
نمایندگان مجریان با تاکید بر اینکه بحث سیما ومنظر ، محیط زیست 
شهری و نکات ایمنی کارگاه ها مواردی است که باید در اجرا وتخریب 
ساختمانها مورد توجه قرار گیرد، برگزاری جلسات مشترک فی مابین 
راه حل ها ی  به  در رسیدن  را  مدیریت شهری ومجریان ساختمانی 

مناسب جهت جلوگیری از بروز آسیبها را پیشنهاد کردند.

قائم مقام اداره کل کمیته امداد استان گلستان 
منصوب شد

با حکم رئیس کمیته امداد، سید جواد نظری، بعنوان قائم مقام اداره 
کل کمیته امداد استان گلستان منصوب شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
کمیته امداد، سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در حکمی » سید 
جواد نظری « را به عنوان قائم مقام اداره کلکمیته امداداستان گلستان 
استان  امداد  کلکمیته  اداره  مقام  قائم  انتصاب  حکم  در  کرد.  منصوب 

گلستان آمده است: جناب آقای سید جواد نظری
با استناد به بند )6( ماده )۱۴( اساسنامه و نظر به تدّین، تخصص 
و تجربیات ارزنده و بنا به پیشنهاد مدیرکل محترم استان،به موجب این 
مدیرکل  مقام  قائم  عنوان  به  دو سال  برای مدت  را  ابالغ جناب عالی 
منصوب  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  انقالبی  نهاد  در  گلستان  استان 
می نماید.براین اساس انتظار می رود با بازشناسی ظرفیت های درون و 
برون سازمانی، با عزم و همتی راسخ و نگاهی نوآورانه همراه با روحیه 
ی ارزشی،انقالبی و جهادی، با استفاده بهینه از منابع و اجتناب از هرگونه 
اسراف و تجمل گرایی، با اتّکال به خداوند متعال در راستای تحقق اهداف 
عالیه امداد گام های اساسی بردارید.امید است تحت عنایات حضرت ولی 
عصر)عج( و با بهره گیری از تجارب و تشریک مساعی همکاران، توفیق 
خدمتگزاری بیشتر حاصل و موجبات قرب الهی و رضایت مندی مقام 

معظم رهبری )مدظله العالی( فراهم گردد. 

مصرف ۶/147 میلیون متر مکعب گاز در ایالم
مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم،گفت: مشترکین استان در سه 

ماهه اول سال جاری 6/۱۴7 میلیون متر مکعب مصرف گاز داشته اند.
عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم ایالم، اظهار 
کرد: مشترکین استان در سه ماهه اول سال جاری 6/۱۴7 میلیون متر 
مکعب مصرف گاز داشته اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته) ۵/۱۲۴ میلیون متر مکعب( ۱۵ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: حجم جایگزین صنایع گازدار شده در سال گذشته به 
میزان ۱۵۵۰۰ متر مکعب در ساعت بوده است و میزان سوخت مایع صرفه 

جویی شده این صنایع ۹۰ میلیون لیتر در سال بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان، گفت: در مجموع سال گذشته میزان 
بر ۲۲۱  بالغ  استان  تولیدی  مصرف گاز طبیعی در 7۲۲ واحد صنعتی 
میلیون متر مکعب بوده که این میزان ۲۲7 میلیون لیتر صرفه جویی در 

مصرف سوخت های مایع در کل صنایع استان بوده است.
وی بیان داشت: در حال حاضر ۲۴ شهر ایالم، ۴۵۹ روستا و 7۲۲ 
صنایع صنعتی و تولیدی در سطح استان از نعمت گاز بهره مند هستند.

شمس اللهی اظهار کرد: در سه ماهه اول سال جاری میزان شبکه، 
تغذیه ۲6 کیلومتر و انشعاب 6۹۰ اشتراک بوده است.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان اراك:
کاهش هزینه هاي بهره برداري با نصب 3 فقره شیر 

فشار شکن
 به منظور افزایش ضریب اطمینان شبکه ، تعدیل  و تنظیم فشار آب 
و همچنین کاهش حوادث و اتفاقات شبکه و هزینه هاي بهره برداري 
در شهر جدید امیرکبیر ، سه فقره شیر فشار شکن در شبکه توزیع آب  

این شهر ، نصب گردید.
مرکزي  استان  فاضالب  و  آب  روابط عمومي شرکت  گزارش  به 
مهندس سعید سرآباداني مدیر امور آب و فاضالب شهرستان اراک با 
اعالم این خبر بیان نمود :  در این عملیات ، ۳ فقره شیر فشار شکن به 
همراه شیر هوا و اتصاالت مورد نیاز در حوضچه هاي بزرگ تاسیسات 

آب شهر امیرکبیر، نصب شد .
وي افزود : این عملیات به منظور افزایش ضریب اطمینان شبکه 
و تعدیل و تنظیم فشار آب  به صورت اماني توسط پرسنل امور آب و 
باعث صرفه جویي ۵۰۰  که  گرفت  اراک صورت  فاضالب شهرستان 

میلیون ریالي در هزینه هاي بهره برداري گردید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی خبر داد؛
منابع آب  از  برداشت  مترمکعب  میلیون   700 کاهش 

زیرزمینی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی از تدوین سند سازگاری با 
کم آبی در استان خبر داد و افزود: کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی 
استان به میزان 7۰۰ میلیون مترمکعب تا پایان برنامه های ششم و هفتم 
توسعه از مهمترین اهداف این برنامه است. به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس عزت اله آمره ای در کارگروه 
تخصصی سازگاری با کم آبی استان گفت: در حال حاضر ۲ میلیارد و 
6۰۰ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی در استان برداشت می شود 
و قرار است با اجرای برنامه سازگاری با کم آبی این میزان به یک میلیارد 
و ۹۰۰ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کند. مهندس آمره ای ادامه داد: 
تا قبل از تدوین این برنامه و طی برنامه پنجم و سالهای نخست برنامه 
ششم با اقدامات خوبی که صورت گرفت موفق شدیم حدود ۳7۰ میلیون 
متر مکعب از میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی استان را کاهش دهیم 
و طبق این برنامه که تدوین شده ما به جهت اینکه برسیم به آب قابل 
میلیون   7۰۰ حدود  ابالغ شده  نیرو  وزارت  از طریق  که  ریزی  برنامه 
مترمکعب باید از برداشت های منابع آب زیرزمینی امان کاهش دهیم .

کشاورزی  بخش  در  مصرف  کاهش  این  عمومًا  کرد:  تاکید  وی 
است چرا که حدود ۹۰ درصد آب در استان در اختیار این بخش است 
و مابقی در اختیار بخش های دیگر همچون شرب، صنعت، خدمات و 
فضای سبز و برای آنها نیز برنامه هایی به جهت کاهش مصرف پیش 
بینی  شده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی بیان کرد: 
در بخش کشاورزی با کنترل اضافه برداشت ها، تعیین تکلیف چاههای 
خواهیم  موفق  دیگر  های  برنامه  و  کنتورهای حجمی  غیرمجاز،نصب 
شد طی برنامه ششم و هفتم توسعه  این کاهش مصرف در منابع آب 

زیرزمینی را محقق کنیم.

معاون گردشگری استان مرکزی خبر داد؛
گردشگری  تاسیسات  تسهیالت  نام  ثبت  فرصت  تمدید 

آسیب دیده از کرونا
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
تاسیسات  تسهیالت  نام  ثبت  فرصت  گفت:  مرکزی  استان  دستی 
گردشگری بیمه نشده و آسیب دیده از کرونا تا پایان تیر ماه تمدید شد.

متقاضیان  کرد:  اظهار  خصوص  این  در  حسینی  حسن  سید 
تسهیالت می توانند برای ثبت نام در سامانه کارا وزارت کار به نشانی 
به  را  الزم  اقدامات  و  مراجعه   corona-kara.mcls.gov.ir

عمل آورند.
وی ادامه داد: زمان اتمام ثبت نام تسهیالت تا پایان خرداد ماه بود 
که این زمان تا پایان تیر ماه تمدید شده و مهلت اعطای این تسهیالت 

توسط بانک ها نیز تا پایان مرداد ماه است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان مرکزی افزود: طبق تفاهم نامه ای که معاونت گردشگری 
وزارت متبوع و معاونت کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در 
برخورداری از کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا )غیر بیمه ای( 
امضا شد، در حوزه های آسیب دیده گردشگری از جمله بوم گردی ها، مراکز 
و مؤسسات آموزشی گردشگری و حوزه های صنایع دستی و موزه های 
خصوصی و... مبلغ سقف وام تسهیالت از ۱۲۰ میلیون ریال به ۱6۰ 

میلیون ریال افزایش یافته است.

شهردار مشهد در مراسم آغاز دومین مرحله طرح مواسات؛
عبور از وضعیت کنونی نیازمند همدلی همه دستگاه ها است
توزیع ۶۵ هزار بسته معیشتی در مرحله اول طرح مواسات

گروه شهرستان مشهد 
سمیه باقراده

ر  د مشهد  ر  ا د شهر
طرح  مرحله  دومین  آغاز  مراسم 
مواسات با اشاره به تاثیرات و آسیب 
های ناشی از کرونا گفت: برای عبور 
از وضعیت کنونی نیازمند همدلی همه 

دستگاه ها هستیم.
مراسم  در  کالئی  محمدرضا 
بسته  توزیع  از  مرحله  دومین  آغاز 
اجرایی  ستاد  از سوی  معیشتی  های 
با حضور  که  خمینی)ره(  امام  فرمان 
فرماندار و جمعی از مسئوالن شهری و 
استانی برگزار شد در خصوص اقدامات 
حمایتی مدیریت شهری برای آسیب 
دیدگان از کرونا اظهار کرد: با شیوع 
شهرداری  مشهد  در  کرونا  ویروس 
ها  دستگاه  سایر  کنار  در  نیز  مشهد 
برای پیشگیری و مقابله با شیوع این 

ویروس وارد عمل شد.
عفونی  ضد  کنار  در  افزود:  وی 
ونقل  حمل  ناوگان  و  اماکن  معابر، 
دستگاه  سایر  با  همکاری  و  عمومی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  ویژه  به  ها 

مشهد، با نمایان شدن آثار اجتماعی 
حمایتی  برنامه  کرونا  ویروس  شیوع 
از آسیب دیدگان از کرونا مورد توجه 
بیان کرد:  قرار گرفت.شهردار مشهد 
در همین راستا برای ارائه تخفیف در 
غرفه  اجاره  پیشه،  و  کسب  عوارض 
و  مشهد  شهرداری  به  متعلق  های 
از  را  این دست مصوباتی  از  مواردی 
شورای شهر مشهد گرفته و عملیاتی 
کرده ایم.کالئی با بیان این که برای 
حفظ سالمت همکاران فعال در حوزه 
های  زباله  تفکیک  خطوط  پسماند، 

کرد:  خاطرنشان  شد،  تعطیل  خشک 
که  فصلی  کارگران  برای  همچنین 
به دلیل تعطیلی برخی فعالیت ها در 
ابتدای سال دچار مشکل شده بودند 
نیز راهکارهای حمایتی در نظر گرفته 

شده است.
این  کنار  در  کرد:  اضافه  وی 
سایر  همکاری  با  حمایتی  اقدامات 
و  امام  امداد  کمیته  مانند  ها  ارگان 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، سپاه امام 
رضا)ع( و سایر دستگاه ها در اجرای 
مشارکت  مواسات  طرح  اول  مرحله 

داشته و 6۵ هزار بسته معیشتی که از 
سوی مدیریت شهری تهیه شده بود را 
میان اقشار آسیب پذیر توزیع کرده ایم.

کرد:  تصریح  مشهد  ر  شهردا
چهارچوب  در  نیز  حاضر  حال  در 
به  مواسات  قرارگاه  تصمیمات  و 
فرماندهی نماینده ولی فقیه در استان 
افتد،  می  اتفاق  که  کاری  تقسیم  و 

اقدامات خود را ادامه می دهیم.
محمدرضا کالئی گفت: در تحقق 
همدلی باید هرکاری که از دستمان بر 
می آید جهت خدمات رسانی به مردم 
و گذر از وضعیت کنونی انجام دهیم، 
برهمین اساس من به عنوان مدیریت 
شهری امروز نمی توانم بگویم بحث 
ایجاد اشتغال به ما مستقیم ارتباطی 
ندارد، قطعا همانقدر که توسعه شهر 
به شهرداری ارتباط دارد موضوع ایجاد 

اشتغال نیز به ما ارتباط دارد.
دستگاه  همه  کرد:  اضافه  وی 
هماهنگی  با  یکدیگر  درکنار  باید  ها 
و همدلی از این وضعیت عبور کنیم 
که خوشبختانه این همدلی در مشهد 

و استان وجود دارد.

سید  مشهد  شهرستان  گروه 
موسی الرضا حسینی

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

نمونه استانی منتخب شد.
انتخاب  تخصصی  ارزیابی  در 
رضوی،  خراسان  نمونه  واحدهای 
کسب  با  سان  خرا فوالد  مجتمع 
های  واحد  میان  در  امتیاز  بیشترین 
»صنایع معدنی« به عنوان واحد نمونه 

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

تجارت معرفی شده است.

فوالد خراسان با کسب بیشترین امتیاز، واحد نمونه استان شد

شهرستان  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر   
برق در شهرستان  اینکه مصرف  بیان  با  اصفهان 
پیک  مرز  به  تابستان  گرم  روز های  در  اصفهان 
هواشناسی،  بینی  پیش  طبق  گفت:  است  رسیده 
هوای این کالنشهر هفته آینده چند درجه گرمتر 
می شودکه باید با مدیریت مصرف، نگذاریم، میزان 
هزار و ۱8۰ مگاوات مصرف پیک برق را رد کند.

پیک  زمان  به  اشاره  با  پیرپیران  حمیدرضا 
مشترکان  از   ،۱7 تا   ۱۲ ساعت  از  برق  مصرف 

پایان  تا  مصرف  الگوی  رعایت  با  تا  خواست 
برق  مصرف  در  شده  تعیین  ساعات  در  شهریور 
خاموشی  اعمال  به  مجبور  تا  کنند  جویی  صرفه 

نشویم. اصفهان  در 
همچون  برقی  یل  وسا ز  ا ده  ستفا ا وی، 
از ساعت  لباسشویی و ظرفشویی در غیر  ماشین 
با  کولر ها  سرویس  کولر،  برای  سایبان  و  پیک 
 ۲۴ درجه  تنظیم  برق،  متخصصان  از  استفاده 
از  واستفاده  گازی  کولر های  برای  درجه   ۲۵ تا 

کاهش  راه های  از  ساختمان  طبیعی  آفتاب  نور 
مصرف برق است.

زمینه  در  مختلف  بخش های  امسال  سهمیه 
مدیریت مصرف، صنعتی 67 مگاوات، کشاورزی 
۲۵، تجاری سه مگاوات، اداری و در بخش سی ان 
جی ۱۰ مگاوات، دیزل ها ۱۰ مگاوات و در مجموع 
کاهش ۱۱۵ مگاوات برق در همه بخش هاست.

اصفهان، یک  برق شهرستان  توزیع  شرکت 
میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک دارد.

اوج مصرف برق در پی افزایش دمای هوا در اصفهان



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1512- چهارشنبه 1 مرداد 1399 ایران 

ز  ا باغستان  ر  شهردا
و  له  سا  ۲۰ سند  تدوین 
عملیاتی  و  راهبردی  برنامه 

۵ ساله شهرداری خبر داد.
- غی با ه  قر ا  هر ز - ر یا شهر

حد  ا و ز  ا نقل  به  ن: نا ا جو نیای  د
بین  مور  ا و  عمومی  بط  روا خبر 
شهرداری  و  اسالمی  شورای  الملل 
ر  اظها رباغستان  شهردا باغستان، 
شهر،  توسعه  چشم انداز  داشت:سند 
تبیین  جهت  علمی  است  سندی 
توسعه  مختلف  ابعاد  در  شهر  آینده  
جتماعی،  ا فرهنگی، نی،  نظیر؛عمرا
زیست  مدیریتی،  خدماتی،اقتصادی، 
محیطی و... بوده و آنچه مسلم است 
با وجود یک سند چشم انداز کارآمد و 
کارشناسی شده، مسئوالن و مدیران 
دقیق تر،  برنامه ریزی  توانایی  شهر 
اولویت بندی  منابع،  بهینه  تخصیص 
حل  و  برنامه ها  و  اهداف  صحیح 
داشت.  خواهند  را  شهر  مشکالت 
بدین منظور با برنامه ریزی و تدوین 
سیاست های  شهر،  چشم انداز  سند 
نیز  شهرداری  اجرایی  ـ  عملیاتی 

هدفمند خواهد شد.

گفت:  ادامه  در  رنجبر  حسن 
حوزه  طریق  از  باغستان  شهرداری 
برنامه ریزی و توسعه شهری،تدوین 
شهر  له  سا  ۲۰ ز  ا ند چشم ا سند 
باغستان را در دستور کار خود قرار 
دانشگاه  طرح   مشاور  و  است  داده 
همراهی  و  همکاری  با  خوارزمی 
و  شهرداری  کارکنان  و  مدیران 
اعضای شورای اسالمی شهر،تدوین 
افق  در  باغستان  شهر  نداز  چشم ا
اسناد  بررسی  طریق  از  را   ۱۴۲۰
جلسات  برگزاری  شهر،  فرادست 
بررسی،  شهری،  مدیران  با  متعدد 

موجود  وضعیت  پیمایش  و  تحلیل 
د  ر مو توسعه  ی  مه ها نا بر نیز  و 
این  شد.  خواهند  انجام  شهر  نظر 
برنامه بلندمدت)۲۰ساله( به صورت 
مه  نا بر قبًا  متعا و  بوده  هبردی  ا ر
قالب  در  میان مدت  و  کوتاه مدت 
برنامه عملیاتی ۵ ساله شهرداری با 
توجه به سند چشم انداز بیست ساله 
شهری  مدیران  اختیار  در  و  تدوین 

قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد:برنامه راهبردی 
مذکور که در راستای پیشنهادات طرح 
وضعیت  بهبود  منظور  به  و  تفصیلی 

مدیریت شهری در دست تهیه است 
و می تواند تحولی سازنده در مدیریت 
پایش  کند.  یجاد  ا باغستان  شهر 
دقیق  تشخیص  تحوالت،  مستمر 
)براساس  موجود  وضعیت  مستند  و 
نظام اطالعات جغرافیایی(، تشخیص 
وضعیت مطلوب )چشم انداز و اهداف( 
به  موجود  از  حرکت  مسیر  تعیین  و 
و  سیاست ها(  و  مطلوب)راهبردها 
مداخله و پایش مجدد، فرآیندی است 
که مدیریت توسعه باید خود را برای 

انجام آن تجهیز کند.
شهردارباغستان در پایان گفت:در 
برنامه  یک  به  دستیابی  راستای 
و  جایگاه  ارتقاء  هدف  با  راهبردی 
رویکرد  با  شهری  مدیریت  پایگاه 
ر  منظو به  و  می  عمو کت  ر مشا
ذی  مدخل  گروه های  یی  فزا هم ا
 ،۱۴۲۰ انداز  چشم  تحقق  مسیر  در 
باغستان  شهر  پیش روی  مشکالت 
در حیطه وظایف مدیریت شهری در 
حال شناسایی است و برنامه ای مدون 
توانایی های  با  متناسب  اجرا  قابل  و 
آنان  اختیار  در  و  تدوین  شهرداری 

قرار خواهد گرفت.

شهرداری باغستان در مسیر تحقق چشم انداز 1420 مهندس مختاری شهردار قدس خبر داد: 
های  آب  هدایت  شبکه  ساماندهی  پروژه   5 اجرای 

سطحی در تیرماه 

شهردار قدس از اجرای ۵ پروژه ساماندهی شبکه هدایت آب های 
سطحی با هدف رفع آبگرفتگی معابر و سهولت در جمع آوری روان آب 

ها در تیرماه خبر داد. 
قدس-زهرا قره باغی-دنیای جوانان:به نقل از اداره ارتباطات و امور 
بین الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس، مهندس مسعود مختاری 
با بیان اینکه ایجاد و اصالح شبکه هدایت آب های سطحی در مناطق 
مختلف شهر ادامه دارد، بیان داشت: این اقدام به منظور رفع مشکالتی 
نظیر آبگرفتگی معابر که در فصول پربارش گریبانگیر برخی نقاط شهر 

می شود، حائز اهمیت است. 
زمینه در  این  اجرا شده در  پروژه های  به تشریح  شهردار قدس 
تیرماه امسال پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم ترین این پروژه ها 
در خیابان شهید عالمی اجرا شد که طی آن فرآیند لوله گذاری تا سه 

راهی قدس به اتمام رسید. 
وی ادامه داد: همچنین در راستای بهسازی معابر شهر و با هدف 
سهولت تجمیع و هدایت آب های سطحی، عملیات تعویض جداول نهر 
آب کوچه شهید اندرزگو واقع در خیابان صاحب الزمان)عج( اجرا شد. 

ساماندهی فاضالب خیابان هجرت دیگر پروژه ای بود که مهندس 
مختاری مورد اشاره قرار داد و افزود: اجرای عملیات لوله گذاری کاروگیت 
عرضی فاضالبی در انتهای خیابان هجرت یکم جنب منبع آب نیز در 

ماه سپری شده به مرحله انجام رسید. 
پایان گفت: اصالح و جدولگذاری نهر عرضی  شهردار قدس در 
خیابان گودرزی جنوبی و اجرای نهر کانیو در چهارراه امام علی)ع( واقع 
در خیابان طالقانی از دیگر پروژه های انجام شده در راستای ساماندهی 

شبکه هدایت آب های سطحی در شهر قدس می باشد.

اعضای کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم 
شرکت آب و فاضالب استان گلستان معرفی شدند   

مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس  هرمزی،  بهزاد  سوی  از  حکمی  در 
کمیته سالمت  اعضای  گلستان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل 
اداری و صیانت از حقوق مردم این شرکت معرفی شدند . به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، در بخشی از این 
احکام آمده است : با عنایت به دستورالعمل تشکیل کمیته های اداری 
و مدیریتی در شرکتهای آب و فاضالب به موجب این ابالغ از تاریخ 
صدور به عنوان اعضای کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم 
این شرکت تعیین می گردید.  امید است با استعانت از پروردگار متعال 
در انجام کارها و امور محوله موفق باشید . الزم به ذکر است در این 
احکام آقایان ابوالفضل رحیمی ،فرهاد طهماسبی ،اردشیر سلطانیان ، سعید 
زیادلو ،باقر عیدی ، ولی اهلل ساور ، محمد حسن حاجی ابراهیمی ، مهیار 
خسروی ، عبدالکریم یوری و خانم راحله ابراهیم پور به عنوان اعضای 
کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم شرکت معرفی گردیدند .

فعالیت 45 هیات ورزشی در استان ایالم
 مظفر علی شایی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان ایالم گفت: 
هم اکنون ۴۵ هیات ورزشی در استان ایالم فعال است که این تعداد در 

سطح شهرستان ها ۳۵۰ نمایندگی فعال دارند.
این هیات ها شامل هیات های همگانی، بوکس، شنا،  افزود:  وی 
اندام،  پرورش  میزی،  رو  تنیس  وزنه برداری،  ژیمناستیک،  تیراندازی، 

فوتبال، بستکبال و... است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اظهار کرد: این هیات نماینده و 
جانشین فدراسیون ورزشی مربوطه در استان بوده که فعالیت های مرتبط 
در سطح استان را با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان و با رعایت 

کامل قوانین و مقررات مربوطه اجرا و نظارت می کند.
علی شایی یادآور شد: تعمیم و گسترش رشته ورزشی در سطح استان 
از طریق به کار گیری مربیان و کشف و جذب و پرورش استعدادها، 
برگزاری کالس های آموزشی، توجیهی و تکمیلی در رده های مختلف 
سنی با اخذ مجوز از فدراسیون و هماهنگی با اداره کل تربیت بدنی 
استان، برگزاری مسابقات استانی در رده های مختلف سنی با توجه به 
ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی 

و... مهم ترین برنامه های این هیات های ورزشی است.
هیچ محدودیتی در بازگشایی سالن های ورزشی در مناطق سفید 

وجود ندارد
و  اماکن  بازگشایی  در  تاکید کرد: هیچ محدودیتی  ادامه  در  وی 
سالن های ورزشی در کلیه رشته های ورزشی در مناطق سفید وجود ندارد.

زرد،  مناطق  در  داد:  ادامه  استان،  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
بوکس،  از  غیر  به  رشته ها  تمامی  در  ورزشی  باشگاه های  فعالیت 
، جودو،  مبارزه(  و  ،کاراته) بخش کمیته  تکواندو) بخش کیوروگی( 
کبدی، کشتی، ووشو) بخش ساندا یا مبارزه( و سبک های برخوردی 
فو  کونگ  رزمی،  ورزشی  انجمن های  فدراسیون  پوشش  تحت 
و  انجمن ها  فدراسیون  در  رزمی  انجمن های  و  رزمی  هنرهای  و 

است. آزاد  استخرهای سرپوشیده 
علی شایی تصریح کرد: در شهرهای قرمز فعالیت کلیه استخرها 
روباز و رو بسته و رشته های غیر مجاز در شهرهای زرد که در بند) ۲( 
امده است ممنوع و  فعالیت رشته های اسکواش، بدنسازی، بسکتبال، 
هندبال، فوتسال و شمشیر بازی به شرط اخذ تاییدیه فضای فیزیکی 

بال مانع است.
 

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان ؛
خشک  پسماند  آوری  جمع  غیرمجاز  خودروهای  با 

برخورد قانونی می شود
حمیدرضا پیوندی در تشریح این خبر گفت: از نیمه دوم ماه بهار 
و آغاز فصل گرما و افزایش زباله گردها بجهت حفظ سالمت شهری و 
زباله گردها و افزایش بهداشت محیط بمنظور جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا طرح ویژه برخورد با متخلفان جمع آوری غیرمجاز پسماند خشک 
طی نشست همکاری با کالنتری های ۱۱،۱۲ و۱۳ و گشت و نظارت 
واحد ساماندهی پسماند خشک سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان، 
در روز گذشته ۲ خودرو سواری و باری توقیف شده به پارکینگ  و انبار 

سازمان جهت ساماندهی و اعمال قانون منتقل شدند.
قابل  یا جداسازی پسماند خشک  زباله گردی  افزود:  ادامه  وی در 
بازیافت از کیسه های زباله و مخازن سطح شهر کاری غیر قانونی است 
و با متخلفان بر اساس ماده ۱6 قانون مدیریت پسماند برخورد می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اظهار داشت: بر اساس ماده ۱6 
قانون مدیریت پسماند نگهداری، مخلوط کردن٬ جمع آوری، حمل و 
نقل، خرید و فروش و دفع و صدور پسماندها خارج از چارچوب مقررات 
قانون جرم است و افراد متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی 

محکوم خواهند شد.
سالمت  برای  گردی  زباله  که  معضالتی  بر  عالوه  افزود:  وی 
شهروندان و مدیریت شهری ایجاد می کند، از هم پاشیدن کیسه های 
زباله کنار خیابان یا کوچه و رفت و آمد این افراد با گونی های زباله 
برای محیط زیست و سیمای  باری و سواری مشکالتی  و ماشینهای 

شهری ایجاد کرده است.
صورت  به  سازمان  این  گشت  واحدهای  کرد:  تصریح  پیوندی 
شبانه روزی در سطح شهر برای شناسایی و جمع آوری زباله گردها و 
کارگاههای غیرمجاز فعالیت می کنند که در این راستای این اقدام اجرائی 

۲ دستگاه نیسان و یک دستگاه موتورسیکلت توقیف شدند.
گفت:  سمنان  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل   
کارشناسان سازمان  در سطح شهری  زنی  با گشت  ویژه ای  گروه های 
پسماند  آوری  مکانهای غیرمجاز جمع  و  زباله گردها  پسماند  مدیریت 
خشک در بافت های فرسوده را شناسایی و با تشکیل پرونده و معرفی 

به دادسرا بر اساس قانون با آنان برخورد می کنند.
در پایان این مقام مسئول ضمن قدردانی از همکاری دادگستری و 
دادسرای سمنان، اداره اماکن شهرستان سمنان و نیروی انتظامی خاطر 
نشان کرد: بمنظور حفظ سالمت زباله گردها و پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا طرح برخورد با متخلفان جمع آوری پسماند خشک همچنان تا 

پایان فصل تابستان ادامه دارد.

مدیرعامل آبفای گیالن در بازدید از سایت آبرسانی گلشن 
بندرانزلی: 

روستاهای گلشن و جفرود پائین  انزلی از تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن بهره مند خواهند شد

و  آب  آموزش همگانی شرکت  و  روابط عمومی  دفتر  به گزارش 
فاضالب استان گیالن، مدیرعامل این شرکت در بازدید از سایت آبرسانی 
گلشن بندرانزلی اعالم کرد: طی ۳ ماه آینده تأمین آب روستاهای گلشن 
و جفرود پائین از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن انجام می شودسیدمحسن 
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن در بازدید از سایت آبرسانی گلشن بندرانزلی اظهار داشت: آب 
روستاهای گلشن و جفرود پائین با جمعیت ۱7۴۵ نفر از این تأسیسات 
و تصفیه خانه بزرگ آب گیالن تأمین خواهد شدوی با اشاره به اینکه 
استفاده از ظرفیت تصفیه خانه بزرگ آب گیالن برای تأمین آب این 
روستاها مورد مطالعه قرار گرفت افزود: با احداث یک باب مخزن ۱۰۰۰ 
مترمکعبی ، ایستگاه پمپاژ ، ایستگاه تأمین برق اضطراری )دیزل ژنراتور( 
و تأسیسات جانبی در سایت گلشن، شاهد پیشرفت فیزیکی 8۰ درصدی 
آینده عملیات  ماه  تا ۳  بینی می شود  پیش  باشیم که  پروژه می  این 
اجرایی آن به اتمام برسدمدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن 
همچنین یادآور شد: آبرسانی به این روستاها از تصفیه خانه بزرگ آب 
گیالن تأمین خواهد شد و هزینه اجرای این پروژه ۳۵ میلیارد ریال می 

باشد که از صندوق توسعه ملی تأمین اعتبار شده است

با بهره برداری از مجتمع آبرسانی الت کته سر از توابع 
رشت 10 روستا از نعمت آب شرب برخوردار می شوند

و  آب  آموزش همگانی شرکت  و  روابط عمومی  دفتر  به گزارش 
مجتمع  از  بازدید  در  شرکت  این  مدیرعامل  گیالن،  استان  فاضالب 
آبرسانی الت کته سر از توابع شهرستان رشت از بهره مندی ۱۰ روستا 
از نعمت آب شرب خبر دادسیدمحسن حسینی رئیس  با ۳787 خانوار 
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن، با اشاره 
انتقال رشت  از ظرفیت خط  استفاده  با  روستا  تأمین آب ۱۰  اینکه  به 
انزلی از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن مورد مطالعه قرار گرفت، شبکه 
های توزیع آب روستاها، بطول ۹۳ کیلومتر با لوله پلی اتیلن به اقطار 
6۳ الی ۳۱۵ میلیمتر در حال اجراست که حدود ۹۰% پیشرفت فیزیکی 
داردوی در ادامه افزود: با تکمیل روگذرهای باقیمانده و اجرای 7۰۰ متر 
لوله گذاری، این پروژه حداکثر تا پایان تابستان در مدار بهره برداری 
قرار خواهد گرفت و آب شرب ۳787 خانوار از مجتمع آبرسانی الت کته 
سر از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن تأمین خواهد شدمدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان گیالن با بیان تأمین اعتبار این پروژه از صندوق 
توسعه ملی تصریح کرد: اعتبار هزینه شده برای این مجتمع بالغ بر ۴۰ 

میلیارد ریال می باشد

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال شرق: 
پیوستن کارکنان ترابري منطقه شمالشرق به پویشي با هدف صرفه جویی

منطقه  ترابری  واحد  رییس   
این  رانندگان  پیوستن  از  شمال شرق 
منطقه به پویش »مکانیک خودروی 
خود باشیم« با هدف کاهش هزینه ها 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
ایران  نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط 
سیدمصطفی  ل شرق؛  شما منطقه 
بی سابقه  افزایش  گفت:  سیدرضایی 
نرخ لوازم یدکی و اجرت استادکاران 
مبحث  دیگر  بار  خصوصی،  بخش 
کردن  نزولی  برای  موجود  راه های 
یک  عنوان  به  را  هزینه ها  نمودار 
مسئوالن  و  رانندگان  مهم  دغدغه 

ترابری این منطقه مطرح کرد.
پویش  این  اعضای  افزود:  وی 
کاهش  در  ما  سهم  که  دارند  اعتقاد 
نند  ما ضروری  هزینه های  برخی 
اندک  بسیار  و...  ثالث  شخص  بیمه 
در  ولی می توانیم  است  گاها صفر  و 
که  هزینه ها  دیگر  بخش  کاهش 
و  خودروها  نگهداری  و  تعمیر  به 
اثرگذار  بسیار  برمی گردد،  دستگاه ها 
باشیم. سیدرضایی تصریح کرد: برای 
به  باید  قطعا  پیچیده  فنی  مشکالت 
نمایندگی مجاز یا یک تکنسین معتبر 
مراجعه کنیم ولی برخی اصالحات را 
می توانیم با ابزار ساده و کمی تجربه 
هزینه  و  وقت  در  و  نموده  برطرف 

صرفه جویی کنیم.

منطقه  بری  ترا حد  وا رییس 
شمال شرق با اشاره به اینکه مشکالت 
همه  در  استهالک  از  ناشی  فنی 
ساختمانی  آالت  ماشین  و  خودروها 
وجود دارد اما افزایش بی سابقه قیمت 
این  به  فوری  رسیدگی  یدکی،  لوازم 
توجهی  قابل  اهمیت  از  را  مشکالت 
برخوردار ساخته است، گفت: رسیدگی 
به اشکاالت کوچک، انجام روتین ها 
بر اساس جدول استاندارد، بازدیدهای 
روزانه و دائمی ماشین آالت و... قطعا 
باعث افزایش طول عمر مفید ماشین 

آالت شده و صرفه جویی ریالی را نیز 
به دنبال خواهد داشت.

منطقه  ترابری  واحد  افزود:  وی 
شمال شرق همچون گذشته روتین های 
استاندارد خودروهای سبک، سنگین و 
ماشین آالت ساختمانی این منطقه را 
با دقت انجام داده و در ادامه  با استفاده 
از تجربه رانندگان ماهر این واحد، در 
خودکفا  نیز  جزئی  تعمیرات  بخش 
شده تا سهمش در کاهش هزینه های 

شرکت را آشکار سازد.
کرد:  خاطرنشان  سیدرضایی 

رفع اشکال از سیستم سوخت، برق و 
ترمز ۳۰ دستگاه ماشین آالت سبک، 
سنگین و ساختمانی منطقه شمال شرق 
خود  منطقه  این  ترابری  کارگاه  در 

گواهی بر این ادعاست.
منطقه  بری  ترا حد  وا رییس 
و  متعهد  رانندگان  گفت:  شمال شرق 
متخصص این منطقه با انجام همین 
اقدامات به ظاهر ساده و جزئی، مانع 
خودروها  این  تعمیرات  سپاری  برون 
شده و توانستند فعل خواستن را برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی صرف نمایند.  

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رأی شماره ۱۳۹۹6۰۳۰6۰۰۵۰۰۲۵۹6 مورخ 
۹۹/۰۴/۲۳ هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات 
مالکانه و بالمعارض خانم زهرا قاسمی فرزند محمدحسین نسبت به شش دانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۱۱8/67 مترمربع از پالک شماره ۲۹۴8 فرعی مجزی شده از ۳ 
فرعی از ۱۵ اصلی واقع در اراضی فاروب زمان بخش ۵ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری 

از مالک رسمی آقای حیدر پارسا فرزند محمدعلی محرز گردیده است.
اراضی و ساختمان های  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  به موجب ماده ۳  لذا 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیأت 
الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.م/الف ۲۲۱7
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۵/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۵/۱6 
علی امینی

رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی ،  نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره ۱۳۹86۰۳۰۱۰۲۲۰۰۵۴۲8 
مورخ ۹8/۱۲/۱۵  هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط 

اراضی و ساختمان های فاقد  کریم برحسب قانون ۳ ماده تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی آرزو نصیرزاده نوشهر 
فرزند نادر به شماره شناسنامه 8۳۹۵ صادره از ری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی بمساحت ۱۰۲/88 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۵6۰ فرعی مفروز 
از قطعه اول تفکیکی از ۱6۱  اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت 
رسمی علی اکبر استادی محرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۴/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۵/۱

احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک رباط کریم

سند کمپانی یکدستگاه خودروی سواری پژو RoA به رنگ 
۵۳۵د۱۱  شهربانی  شماره  به   ۱۳86 مدل   ، متالیک  مدادی  نوک 
شاسی  شماره  ۱۱686۰7۱7۲۵و  موتور  شماره   ،  ۱6 ایران   -
مهدی  سید  فرزند  طیبی  حسن  سید  آقای  به  6۱۲۱7۲۳۳متعلق 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی ،  نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره ۱۳۹86۰۳۰۱۰۲۲۰۰۵۴۲۹ 
مورخ ۹8/۱۲/۱۵  هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط 
کریم برحسب قانون ۳ ماده تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی آرزو نصیرزاده نوشهر فرزند 
نادر به شماره شناسنامه 8۳۹۵ صادره از ری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی بمساحت 6۲/6۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۵6۰ فرعی مفروز از قطعه 
اول تفکیکی از ۱6۱  اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی علی 

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

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۴/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۵/۱

احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک رباط کریم

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

برابر رأی شماره ۱۳۹۹6۰۳۲۹۰۱۲۰۰۹۹۵۹ هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
شماره  به  ایاز  فرزند  ایازی  تقی  آقای  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گرمسار  ملک  ثبت 
شناسنامه ۱۰۹ صادره از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با حقابه 
پالک – فرعی از ۲۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از ۲۱ اصلی قطعه ۴۵۳ 
اکبر  آقای علی  مالک رسمی  از  در کوشک شهرستان گرمسار خریداری  واقع  تفکیکی 
ابولی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۵/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۵/۱6
حسن رامه

رئیس ثبت اسناد و امالک 

انباشت میلیاردها دالر کاال در گمرک درحالی همواره از 
چالش های تجاری ایران بوده که به گفته مسئوالن گمرک 8۰ 
درصد صاحبان کاال به دلیل مشکالتی که از سوی سازمان های 
مختلف 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.
این در حالی است که اعالم اخیر ارونقی-معاون فنی و امور 
گمرکی ایران- در رابطه با ایستایی و رسوب 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 برای اخذ مجوزهای قانونی 
عاملی برای ایستایی کاال در 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 8۰ 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 ارزی و صدور بخشنامه و 
دستورالعمل های متعدد در این رابطه، واردات و ترخیص کاالها نیز 
با مشکالت مختلفی 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.البته به 
گفته میراشرفی - رئیس کل گمرک ایران - این موضوع نیاز 
به تفویض اختیار دارد که حداکثر ظرف هفته آینده انجام می شود.

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

در ترخیص کاال در بنادر و گمرکات اشاره کرد.

مشکل ترخیص کاال گریبانگیر ۸0 درصد از مالکین؛

طوالنی شدن تشریفات اداری و رسوب کاال در گمرك 
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طالیی:
 تعطیلی های کرونا در نسل بعدی کشتی تاثیر می گذارد

د  زا آ کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
چند  به  ملی  تیم  زمانی  گفت:  نوجوانان 
جهانی و المپیک نرفت، دیدید که کشتی 
وضعیت  حاال  ولی  افتاد،  عقب  چقدر  ما 
روی  این  و  است  یکسان  دنیا  برای کل 

نسل کشتی تاثیر می گذارد.
محمد طالیی در مورد وضعیت این 
کرونا  خاطر  به  داشت:  اظهار  روزهایش 
معموال زیاد بیرون نمی روم، چون از قدیم 
ریه هایم مشکل داشت و اواخر کشتی ام، با 
مشکلی شبه آسم مواجه بودم و هوا که 

سرد می شد، اذیت می شدم.
وی در مورد اینکه آیا فکر می کند امسال قادر به برگزاری لیگ برتر کشتی 
خواهیم بود یا نه، تاکید کرد: من صحبت های اولیه را با تیم انجام دادم و بعد دیگر 
خیلی پیگیری نکردم. با این شرایط فکر می کنم برگزار نشود، چون خیلی اوضاع خراب 
است و روز به روز هم وضعیت شیوع کرونا بدتر می شود. به هرشکل سالمتی ورزشکار 
خیلی مهم تر است. امیدوارم همه جامعه کمک کنند که اوضاع بهتر شود. تخصص من 
نیست که بخواهم بگویم برگزار کنید یا نکنید، باید از وزارت بهداشت و مسئوالن ستاد 
مقابله با کرونا در این موردنظر گرفت. کارشناس نیستم و نمی توانم نظر خاصی بدهم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در این خصوص که شیوع کرونا و تعطیلی 
سالن ها و مسابقات داخلی و بین المللی تا چه حد در نسل بعدی کشتی تاثیرگذار است؟، 
خاطرنشان کرد: دیگر شرایط خاصی است که پیش آمده و صددرصد تاثیرگذار است. 
مثل بمب اتم آن سال که در نسل های بعدی ژاپن تاثیر داشت. زمانی تیم ملی ما به 
چند جهانی و المپیک نرفت، دیدید که کشتی ما چقدر عقب افتاد. ولی حاال وضعیت 
برای کل دنیا یکسان است، یک زمانی فقط چند تا کشور شرکت نمی کنند، مثل کره 
شمالی که چند مسابقه نیامد و حاال از آن کره شمالی قدرتمند گذشته فاصله گرفته، 

اما در مورد کرونا، این موضوع برای همه کشورها یکی است.

نصراصفهانی:
 بدون مسابقه نمی شود تیراندازان را محک زد

مربی تیم ملی تپانچه گفت: امیدوارم 
در آینده ای نزدیک مسابقه داخلی شروع و 
یا فدراسیون جهانی مسابقات بین المللی در 
نظر بگیرد، چرا که بدون مسابقه نمی شود 
المپیک  برای  درصد   ۱۰۰ را  ورزشکار 

آماده کرد.
مورد  در  نصراصفهانی  محسن 
تپانچه  پوشان  ملی  تمرینی  وضعیت 
تمرینی  لحاظ  از  ورزشکاران  کرد:  اظهار 
به وضعیت ایده آل رسیده اند اما تا مسابقه 
نباشد نمی توان آن ها را محک زد. امیدوارم 

که در آینده نزدیک مسابقه داخلی شروع شود و یا فدراسیون جهانی مسابقات بین المللی 
در نظر بگیرد. بدون مسابقه نمی شود ورزشکاران را ۱۰۰ درصد برای المپیک آماده کرد.

اما تنها  المپیک از سوی IOC اعالم شده  افزود: در حال حاضر برنامه  وی 
اینها مالک نیست. باید حداقل ورزشکار در چند تورنمنت خارجی شرکت کند، خود را 
محک بزند، عملکردش آنالیز شود، نقاط قوت و ضعف او مشخص شود و با آمادگی 

۱۰۰ درصد راهی المپیک شود.
مربی تیم ملی تپانچه در مورد بروز شدن سالح  فروغی گفت: برای هر دو ورزشکار 
المپیکی رستمیان و فروغی به شرکت اسالحه سازی خودشان به روزترین سالح  را 
سفارش دادیم تا بتوانیم برایشان تهیه کنیم. در حال حاضر کل شرکت های سازنده 
سفارش های خود را لغو کرده اند. کرونا روند کارها را تحت تاثیر قرار داده و خلل ایجاد 

کرده است. اکنون زمان خوبی است که سالح ها را به روز کنیم.
وی گفت: با شرکت اشتایر صحبت کردیم تا سالح های ورزشکاران را به روز 
کند و ورزشکاران المپیکی بتوانند با همان سالح در المپیک شرکت کنند. اگر به روز 
نکنند مجبور می شویم با شرکت دیگری قرارداد ببندیم تا بتوانیم سالح رایگان تهیه 
کنیم. ما در حال حاضر تحریم هستیم. اگر یک نفر برود می تواند سالح ها را بگیرد. 
اینکار هم باید زودتر انجام شود تا ورزشکار با سالح جدید هماهنگ شود و عیب و 

ایرادات آن را برطرف کند تا در المپیک به مشکل نخورد.
وی در خصوص ماده تپانچه ۲۵ متر رپیدفایر آقایان گفت: فروغی نمی تواند در 
المپیک در ماده ۲۵ متر شرکت کند. چون این ماده بسیار سخت است و هم فرصت 
کم است و هم تعداد فشنگ های ما محدود است. زمانی که بخواهیم برای این ماده 
صرف کنیم برای بادی بگذاریم نتیجه بهتری بدست می آید. فروغی می تواند در بادی 

و میکس مسابقه بدهد. اگر روی همین دو رشته متمرکز شویم بهتر است.
وی در خصوص وضعیت رستمیان نیز گفت: وضعیت در ۲۵ متر بانوان خوب 
است. هر هفته تمرین ۲۵ متر داریم هرچند که محدودیت فشنگ داریم. ما به صورت 
قطره چکانی فشنگ استفاده می کنیم تا به آمادگی خوبی برسیم. رستمیان در هر سه 

ماده بادی، ۲۵ متر و میکس در المپیک تیر خواهد زد.
وی در خصوص بیشتر شدن تعداد جلسات تمرینی گفت: تا بستر مناسب از سوی 
فدراسیون از نظر رستوران و خوابگاه فراهم نشود نمی توان تیراندازان شهرستانی را 
در اختیار داشت. در این شرایط اردوها متمرکز نیست و فقط فروغی و رستمیان که 
در تهران هستند هفته ای سه روز تمرین حضوری دارند. این ها تمرین است و اردو 
نداریم که تمرینات مستمر باشد. ان شاءاهلل وضعیت بهتر شود و با برنامه ریزی بهتری 
ورزشکاران را در اختیار داشته باشیم. باید رقابت داشته باشیم و تمرینات مستمر باشد 

تا به نتیجه برسیم.

ملی پوش رویینگ: 
تعویق مسابقات گزینشی المپیک فرصت خوبی است

ملی پوش رویینگ گفت: از تعویق 
خوشحالم،  المپیک  گزینشی  مسابقات 
شدن  آماده  برای  بیشتری  فرصت  زیرا 
داریم و با تمرینات بیشتر و ارتقا رکورد 
داشته  سهمیه  کسب  به  امید  می توانیم 

باشیم.
کیمیا زارعی اظهار داشت: چهار ماه 
است که هر روز در منزل تمرینات را با 
دستگاه ارگومتر انجام می دهیم. ارگومتر 
دستگاه ثابتی است که عملکردش مانند 
تمرین  قایق  در  که  است  حرکت هایی 

می کنیم. مربی نیز هر روز برنامه های الزم را برای حفظ آمادگی ارایه می کند.
ملی پوش رویینگ در پاسخ به این پرسش که دریاچه همدان مناسب رشته 
رشته  مناسب  و  است  متر   ۵۰۰ این شهر  دریاچه  مسافت  گفت:  است،  رویینگ 
اینجا قایق و پاروی  اما برای کایاک مناسب است. همچنین در  رویینگ نیست 

مناسبی هم نداریم.
وی درخصوص مسابقات گزینشی المپیک عنوان کرد: قرار بود که مسابقات 
گزینشی المپیک اردیبهشت ماه برگزار شود که این اتفاق نیافتاد. رقیبانی که در 
مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی حضور داشتند، در مسابقات گزینشی دیگر 

هم شرکت می کنند. در آن زمان امید زیادی برای کسب مدال داشتم.
زارعی یادآور شد: خیلی خوش بین بودیم  و با جان و دل تمرین می کردیم 
تا بهترین نتیجه را بگیریم. اگر شرایط بحرانی نمی شد به مدال های خوشرنگی 
می رسیدیم. زیرا هر روز رکوردهای ما ارتقا می یافت و با انگیزه ای که مربی 
در تیم ایجاد کرده بود، عالی پیش می رفتیم. اکنون برخی از کشورها تمرینات 
پارو را شروع کردند و کمپی را با تعداد محدودی از ورزشکاران برگزار کرده اند.

حضور  تهران  در  و  هستیم  شهرستان ها  در  چون  اما  داد:  ادامه  وی 
ارگومتر  با  ما  تمرینات  واقع  در  می کنیم.  سپری  را  سختی  شرایط  نداریم، 
وجود  امکان  این  اگر  است.  شده  یکنواخت  ورشکاران  برای  شرایط  و  است 
با رعایت پروتکل بهداشتی تمرین می کردیم،  داشت تا در یک جای محصور 

داشتیم. بهتری  وضعیت 
دارنده مدال برنز قهرمانی آسیا خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه ای که 
قایق  در  قضیه  این  دهم،  ارتقا  را  ارگو  رکوردی  اگر  آوردم،  بدست  تمرین  در 
می تواند  ماه  چهار  مدت  این  در  ارگومتر  متمرکز  تمرینات  می گذارد.  تاثیر  هم 
قبل  به  نسبت  شود  شروع  اردوها  اگر  کند.  ایجاد  قایقرانان  در  عالی  پیشرفت 
شرایط متفاوت تر و بهتری خواهم داشت. از تعویق در مسابقات گزینشی المپیک 
مسابقات  می توانیم  و  داریم  شدن  آماده  برای  بیشتری  فرصت  زیرا  خوشحالم 

تجربه کنیم. را  بسیاری 

لغو مراسم توپ طالی امسال؛
بدشانسی بزرگ لواندوفسکی

لغو  از  که  کسی  بیشترین  شاید 
شدن مراسم اهدای توپ طال ناراحت 
باشد، رابرت لواندوفسکی، ستاره لهستانی 

بایرن مونیخ است.
روز گذشته نشریه فرانس فوتبال 
در خبری شوکه کننده اعالم کرد مراسم 
توپ طالی امسال لغوخواهد شد و برای 
اولین بار از سال ۱۹۵6 خبری از انتخاب 
بهترین بازیکن جهان نخواهد بود. رابرت 
لواندوفسکی در این فصل درخشش خیره 
دریافت  اول  بخت  و  داشته  ای  کننده 

جایزه بهترین بازیکن دنیای فوتبال در سال ۲۰۲۰ نام گرفته بود.
رابرت لواندوفسکی در این فصل بوندسلیگا موفق به زدن ۳۴ گل شد و حاال 
نامزد اول جایزه کفش طال نیز محسوب می شود. چیرو ایموبیله و کریستیانو رونالدو 
با ۲۹ و ۲8 گل کار آسانی برای رسیدن به رکورد ستاره لهستانی ندارند. همچنین 
رابرت لواندوفسکی در لیگ قهرمانان نیز با ۱۱ گل و با اقتدار در صدر جدول گلزنان 

قرار دارد و بعید است آنجا نیز بازیکنی به او برسد.
همچنین این گلزن ۳۲ ساله در لباس بایرن مونیخ فاتح بوندسلیگا و جام 
حذفی آلمان نیز شده بود و به نظر می رسید این تیم شانس اول قهرمانی در لیگ 
قهرمانان نیز باشد، اما در نهایت مراسم امسال لغو شد تا رابرت لواندوفسکی بهترین 
شانس برای تبدیل شدن به بهترین بازیکن جهان در دوران لیونل مسی و کریستیانو 
رونالدو را از دست بدهد. کاربران توئیتر به قدری از این خبر شوکه شده اند که نام 
رابرت لواندوفسکی در همین مدت کوتاه ترند شده است و هواداران معتقدند حق او 

در این رابطه خورده شده است.
کاربران تصور می کنند اگر لیونل مسی یا کریستیانو رونالدو عملکردی مانند 
لواندوفسکی داشتند، بعید بود مراسم توپ طال در فصل جاری منتفی می شد و در 
نهایت به هر ترتیبی هم که بود این جایزه به دو فوق ستاره دنیای فوتبال اهدا می 
شد. به هر حال در سال های اخیر برخی معتقدند حق بازیکنانی چون وسلی اسنایدر، 
فرانک ریبری و مانوئل نویر برای دریافت جایزه بهترین بازیکنان دنیا در سال های 
۲۰۱۰، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ خورده شده و جایزه آنها به مسی یا رونالدو تعلق یافته است.

رونالدو و ساری در تورین می مانند
مهاجم پرتغالی و سرمربی ایتالیایی 
حضور  یوونتوس  در  هم  آینده  فصل 

خواهند داشت.
پاراتیچی،  فابیو  گزارش آس،  به 
مدیر ورزشی یوونتوس در یک مصاحبه 
اعالم کرد کریستیانو رونالدو و مائوریتسیو 
ساری فصل آینده در تورین خواهند ماند. 
او همچنین درباره تمدید قرارداد پائولو 
گفت:  پاراتیچی  کرد.  صحبت  دیباال 
بدون شک ساری سرمربی فصل آینده 
یوونتوس خواهد بود. این شرایط برای 

رونالدو هم حکم فرما است و او کامال راضی است تا با ما بماند. 
دیباال تا سال ۲۰۲۲ با یوونتوس قرارداد دارد. مدیر  ورزشی باشگاه در این 
رابطه اظهار کرد: اغلب با مدیر برنامه هایش صحبت می کنیم. ما در یک مسیر قرار 
داریم و یا به دنبال راه حلی هستیم تا در آینده هم در  یوونتوس حضور داشته باشد.

استارت بایرن برای کسب سه گانه

بایرن مونیخ بعد از دو هفته تعطیلی امروز تمرینات خود را برای ادامه لیگ 
قهرمانان اروپا آغاز خواهد کرد.

به گزارش کیکر، بایرن مونیخ یکی از شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی 
در لیگ قهرمانان اروپا به شمار می آید.

بایرن در دیدار رفت برابر چلسی در استمفوردبریج با سه گل به پیروزی دست 
پیدا کرد و به احتمال خیلی زیاد به آسانی بتواند به جمع 8 تیم راه پیدا کند.

بایرن تمرینات آمادگی خود را برای ادامه لیگ قهرمانان اروپا از امروز آغاز 
خواهد کرد.

روز گذشته طبق اعالم باشگاه بایرن همه بازیکنان خود را به محل باشگاه 
رساندند تا تست کرونا از آنها گرفته شود. در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد 

و تست بازیکنان منفی شود امروز تمرینات خود را رسما آغاز خواهند کرد.
بایرن بعد از قهرمانی در جام حذفی دو هفته به بازیکنان مرخصی داد.

باوارایایها در  فصل جاری با هدایت هانس فلیک نتایج درخشانی به دست 
آوردند. آنها قهرمانی در بوندسلیگا و جام حذفی را به دست  آوردند و به دنبال کسب 
عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا هستند که در صورت باال بردن جام برای 

دومین بار در تاریخ خود سه گانه را به دست خواهند آورد.
بایرن پیش از این در سال ۲۰۱۳ با هدایت هاینکس توانست برای نخستین 
بار در تاریخ خود سه گانه را به دست  آورد و هواداران باتوجه به تیم بسیار آماده ای 

که فلیک درست کرده است امید زیادی به کسب سه گانه در فصل جاری دارند.
قرار است که ادامه لیگ قهرمانان اروپا از ۲۳ ماه آگوست در لیسبون پرتغال 

پیگیری شود.

نخستین خرید بزرگ حریف پرسپولیس
الدحیل که در لیگ قهرمانان آسیا با پرسپولیس همگروه است رسما با مهاجم 

پالمیراس قرارداد امضا کرد.
به گزارش الرای، الدحیل برای تقویت خط حمله خود با دو مهاجم برزیلی 

پالمیراس قرارداد امضا کرد. این قرارداد به صورت قرضی و یک ساله است.
ادواردو پریرا ملقب به دودو چند روز پیش وارد قطر شد. او بعد از پشت سرگذاشتن 
تست پزشکی و تست کرونا رسما با الدحیل قرارداد امضا کرد تا جایگزین ماریو 

مانژوکیچ در خط حمله این تیم قطری شود.
طبق اعالم الرای این نخستین خرید بزرگ الدحیل نخواهد بود و این تیم برای 
ادامه درخشش در  لیگ قهرمانان آسیا و لیگ ستارگان قطر به دنبال جذب یونس 

بلهنده بازیکن گاالتاسرای و آلفردو مهاجم گالسکو رنجرز است.
الدحیل در لیگ ستارگان قطر در صدر جدول رده بندی جای دارد و در لیگ 
قهرمانان آسیا هم در رده دوم است و توانست در دیدار رفت برابر پرسپولیس با دو 

گل به پیروزی دست پیدا کند.
السد دیگر تیم سرشناس قطری هم که در لیگ قهرمانان آسیا از شانس های 
اصلی قهرمانی است نخستین خرید بزرگ خود را معرفی کرد و سانتی کاسورال 
همبازی سابق ژاوی در تیم ملی فوتبال اسپانیا رسما به این تیم پیوست تا جایگزین 

گابی هرناندز در میانه میدان شود.

PSG استعداد جوان خود را مجانی از دست داد
بازیکن جوان و با استعداد پاری سن ژرمن از این تیم جدا و به صورت مجانی 

به سن آتین پیوست.
به گزارش اسکای اسپورت، عادل عوشیش یکی از بازیکنان بااستعداد و جوان 
پاری سن ژرمن بود که حتی خبرهای درباره ابراز عالقه بایرن مونیخ به جذب او 

به گوش رسید.
پیش بینی می شد که پاری سن ژرمن قرارداد این ستاره جوان خود را تمدید 

کند اما اینگونه نشد و او رسما به سن آتین پیوست.
نکته عجیب اینکه این انتقال به صورت مجانی بود تا این استعداد ۱8 ساله تا 

سال ۲۰۲۳ با سن آتین قرارداد امضا کند.
عوشیش از استعدادهای مدرسه پاری سن ژرمن است. پیش از این هم تیم 
پاریسی با جدایی تانگوی کواسی دیگر بازیکن جوان خود به بایرن مونیخ موافقت 
کرد تا دومین استعداد جوان خود را به راحتی از دست دهد.پاری سن ژرمن در فینال 

جام حذفی فرانسه جمعه به مصاف سن آتین خواهد رفت.

ملی  تیم  کروات  سرمربی 
برای خط حمله تیمش با مشکل 
به  و  است  مواجه  بازیکن  تعدد 
بازیکن  چند  نام  روی  باید  ناچار 

خطر قرمز بکشد.
بعد از سال ها کمبود بازیکن با کیفیت در 
خط حمله تیم ملی، فوتبال ایران در دوره ای به 
سر می برد که چندین بازیکن آماده در پست 
فعالیت  ایران  از  خارج  و  داخل  در  مهاجم 
می کنند و توانستند با گلزنی خود، مشتریان 

پروپاقرصی را دست و پا کنند.
فصل  در  ایرانی  مهاجمان  آمادگی 
جاری به گونه ای است که رقابتی نزدیک و 
داغ را برای حضور در تیم ملی ایجاد کرده و 
پیش بینی اینکه اسکوچیچ کدام یک از این 
بازیکنان را به تیمش دعوت خواهد کرد، دور 

از انتظار است.
در حال حاضر بازیکنانی مانند سردار 
مهاجمان  سرآمد  طارمی  مهدی  و  آزمون 
ایرانی خارج از کشور هستند که می توانند 
با ادامه روند گلزنی های خود، عنوان آقای 
گلی را در روسیه و پرتغال تصاحب کنند. 
فرصت  خود  درخشان  عملکرد  با  آن ها 
فراهم  را  اروپایی  بهتر  تیم های  در  حضور 

کرده اند.
دیگر مهاجم آماده فوتبال ایران در این 
فصل کاوه رضایی است که تا قبل از شیوع 
کرونا، با زدن ۱۲ گل توانست آمادگی خود را 
به رخ سایر بازیکنان بکشد و حرف و حدیث ها 
درباره انتقال او به یک تیم با وضعیت بهتر 

افزایش یافته است.
از مهاجمان آماده ایرانی در اروپا می توان 
پرتغال  آوس  بازیکن  محمدی،  مهرداد  به 
اشاره کرد که با وجود سقوط تیمش به دسته 

پایین تر، او در نخستین سال حضورش در اروپا، 
8 گل، سه پنالتی و پنج پاس گل را در جریان 

۲8 بازی به ثبت رسانده است.
کریم انصاری فرد دیگر مهاجمی است 
که در سالیان گذشته حضور ثابتی در ترکیب 
تیم ملی داشته و توانسته عملکرد قابل دفاعی 
را ارائه کند. او با وجود بازگشت از فوتبال اروپا 
به لیگ قطر و ثبت آمار متوسط در فوتبال این 
کشور، امیدوار است از سوی اسکوچیچ دیده 
شود و همچنان پیراهن شماره ۱۰ ایران را به 

تن داشته باشد.
کشور  از  خارج  در  دیگری  مهاجمان 
قوچان  رضا  به  توان  می  که  دارند  حضور 
نه  با وجود عملکرد  اشاره کرد. گوچی  نژاد 
چندان درخشان در فصل جاری، یک بازیکن 

باتجربه برای تیم ملی به شمار می رود و چه 
بسا این شانس را داشته باشد که به تیم ملی 

دعوت شود.
در داخل کشور هم مهاجمان آماده ای 
دیده می شوند که در صورت شایع نشدن کرونا 
و عدم مصدومیت می توانستند آمار خوبی را 
به جای بگذارند. در لیگ ایران نام هایی مثل 
شهریار  قایدی،  مهدی  مطهری،  ارسالن 
مغانلو و علی علیپور حضور دارند که در انتظار 
به دست آوردن فرصتی مناسب برای عرض 
اندام در تیم ملی هستند تا با مهاجمان اروپایی 

ایران رقابت کنند.
مانند  آماده ای  وینگرهای  این،  به جز 
مهدی  جهانبخش،  علیرضا  زاده،  قلی  علی 
 ... و  محبی  محمد  امیری،  وحید  ترابی، 

امیدوارند فرصتی برای بازی کردن در ترکیب 
تیم ملی پیدا کنند و در قامت بازیکن تیم ملی 

توانمندی های خود را نشان دهند.
بازیکن   ۱۵ حدود  حضور  وجود  با 
دراگان  ملی،  تیم  حمله  خط  در  هجومی 
مشاهده  مشغول  دقت  به  که  اسکوچیچ 
انتخاب  برای  سختی  کار  است،  بازی ها 
هر  و  داشت  خواهد  مدنظرش  مهره های 
تصمیمی می تواند انتقاد برخی از چهره ها را 

به دنبال داشته باشد.
سرگیجه  یک  مانند  کنونی  وضعیت 
شیرین برای اسکوچیچ است که باید در چهار 
بازی تیم ملی به پیروزی برسد اما خیال او را 
از بابت اجرای طرح های تاکتیکی مدنظرش 

راحت خواهد کرد.

انتخاب از میان بهترین ها؛

کاِر سخِت دراگان!

تیم های ایرانی هیچ نشانی از 
فوتبال روز دنیا ندارند و هنوز سرمایه 
گذاری روی فوتبالیست های سابق 
و سرمایه های ارزشمند تیم هایشان خبر ندارند؛ 
به طوری که امروز هیچ فوتبالیست بزرگی در 
عرصه مدیریتی فعالیت نمی کند و یا از طریق 
تیم های پایه به تیم بزرگساالن راه نیافته است.

چرخه  که  مدت هاست  اروپایی  تیم های 
دوران  اتمام  از  را پس  حفظ ستاره های خود 
در  ریزی  برنامه  این  و  آغاز کرده اند  بازیگری 
وضعیت کنونی برخی از تیم ها از جمله چلسی، 
منچستریونایتد، رئال مادرید، بایرن مونیخ، آث 

میالن و... نمود پیدا می کند.
داشتن یک برنامه ریزی بلند مدت مختص 
به باشگاه های بزرگ اروپا نیست و خیلی از تیم ها 
به علت حفظ سرمایه های مالی و مادی باشگاه، 

از مدت ها قبل به سمت این برنامه ریزی سوق پیدا کرده اند 
و توانستند در بهبود عملکرد فنی و اقتصادی خود نقش به 

سزایی را ایفا کنند.
نمونه بارز این رویکرد را می توان در تیم های مختلف 
مشاهده کرد. رئال مادرید که امسال توانست با هدایت زیدان، 
قهرمان اللیگا شود، از چندین سال قبل سرمایه گذاری روی 
این مربی فرانسوی را آغاز کرد و او را در بخش های مختلف 
مدیریتی و مربیگری باشگاه به کار گرفت و پرورش داد و 
امروز می تواند ادعا کند در زمینه مربی گری هم قادر به رفع 
مربیان  دنبال  به  دور  سال های  مانند  و  است  خود  نیازهای 
سرشناس سایر تیم ها نمی رود و مبالغ چند ده میلیون دالری 
را نمی پردازد. چرخه آموزش زیدان در مادرید نشان می دهد 
او در الیه های مختلف مدیریتی و فنی باشگاه حضور داشته 
به  تیم، کامال  این  بازی و حضور در  از چندین سال  بعد  و 

وضعیت رئال آگاه است.
بایرن مونیخ هم بعد از ناکامی در ابتدای فصل جاری، به 
سراغ هیچ گزینه ای خارج از باشگاهش نرفت و بعد از سال ها 
سرمایه گذاری روی فلیک، او را به عنوان سرمربی انتخاب 
کرد و با نتایج فوق العاده خوب این مربی آلمانی، سود بزرگی 
از برنامه ریزی بلند مدت خود برد و تا سال های سال صاحب 
یک مربی درجه یک با سابقه سال های بازی و فعالیت در 

این باشگاه شد.
مانند  تیم هایی  زمینه  این  در  بارز  مثال های  دیگر  از 
چلسی و منچستریونایتد هستند که با وجود داشتن میلیون ها 
پوند سرمایه، صرفا به داشته های خود اعتماد کرد و مزد این 

کار را با نتایج درخشان تیم شان بردند.
*ورود ستاره های دنیا فوتبال به عرصه مدیریت

که  کرد  اعالم  قبل  سال  یک  مونیخ  بایرن  باشگاه 
اولیورکان، دروازه بان سابق این تیم و تیم ملی آلمان طی یک 
برنامه ریزی بلند مدت به این باشگاه ملحق شده و قرار است 
از سال ۲۰۲۲ مدیرعامل بایرن مونیخ شود. در این فرآیند، 
اولیورکان که بعد از دوران فوتبال، مدارک دانشگاهی را کسب 
کرده بود، ابتدا به عنوان رئیس و مدیر اجرایی کارش را آغاز 
و در یکسری فعالیت های تجاری و گاهاً به عنوان کارشناس 
هم ایفای نقش کرد تا طی دو سال آینده به مدیرعامل این 

تیم تبدیل شود.
اگرچه بایرن سرآمد خیلی از تیم های بزرگ در این زمینه 
به شمار می رود که مدیرعامل باشگاه هم از میان بازیکنان 
سابق انتخاب می شود، اما مدت هاست که مدیریت اجرایی در 
تیم های مختلف به ستاره های سابق واگذار می شود تا این 
بازیکنان با اتکا به سابقه و شناخت شان از فوتبال و همینطور 
تیم های  نفع  به  توانمندی های مدیریتی،  به علت داشتن 

خود عمل کنند.
حتی در حال حاضر از جرارد پیکه، مدافع کنونی بارسلونا 
به عنوان مدیرعامل آینده این باشگاه یاد می شود که به علت 
داشتن دستاوردهای فوتبالی ارزشمند و سابقه خانوادگی در این 
باشگاه، شایسته ترین فرد برای مدیرعامل بارسلونا است و بعد 

از اتمام فوتبالش وارد بدنه مدیریتی باشگاهش خواهد شد.
این وضعیت در تیم های مختلفی از جمله یوونتوس، 
آث میالن، رئال مادرید، پاری سن ژرمن و ... نمود دارد و به 

عنوان یک چرخه کامال مثبت شناخته می شود 
و مورد قبول قرار گرفته است.

*فوتبال ایران کجای کار است؟
در فوتبال ایران نیز در مواقعی دیده شده 
که ستاره های بزرگ تیم ملی یا بازیکنان وفادار 
باشگاه ها توانستند در دوران مربیگری هم به 
ارتباطی  هیچ  موضوع  این  اما  برسند  موفقیت 
به سرمایه گذاری باشگاه ها ندارد و در نتیجه 
بازیکنان سابق و مربیان موفق امروز در بازگشت 
مجدد به تیمشان، آنطور که باید از نظر مالی به 

سود باشگاه خود نیستند.
است  روشن  کامال  موضوع  این  علت 
مناسبی  چرخه  گذشته  سالیان  در  که  چرا 
ایران  های  باشگاه  در  مربی  پرورش  برای 
به  ها  تیم  سابق  بازیکنان  اگر  و  نشده  دیده 
باشگاه و رده های پایه هم بازگشتند، صرفا به 
صورت سلیقه ای بود و مرتب جابه جایی هایی در این زمینه 
رخ داده که اجازه پرورش یک مربی آینده دار و باتجربه 

را به باشگاه نمی دهد.
تا به حال شنیده نشده که بازیکن سابق یکی از تیم های 
لیگ برتری و تیم ملی از رده نوجوانان و جوانان آن باشگاه 
مشغول به فعالیت شود و پل به پله خودش را به سطوح باالتر 
باشگاه بیاورد تا به مرور فلسفه مدنظر مجموعه را اجرا کند و 
از دیدگاه مسائل فنی و مالی به سود باشگاه های عمدتا بدهکار 

ایرانی عمل کنند.
غیبت ستاره های ایرانی در عرصه مدیریتی بارزتر است؛ 
جایی که تقریبا هیچ یک از فوتبالیستهای سابق و فعال در 
سال های دور، امروزه جایی در عرصه مدیریتی این رشته ایفا 
نمی کنند و با وجود داشتن برخی مدارک مدیریتی، در داخل 
یک  کردن  طی  با  تا  نگرفتند  قرار  فوتبال  مدیریتی  چرخه 
فرآیند طوالنی مدت، تبدیل به نقطه قوت باشگاه های مورد 

عالقه خود شوند.
می توان  کنید،  توجه  زمینه  این  در  انتصاب ها  به  اگر 
مشاهده کرد که از میان این همه ستاره حاضر در استقالل، 
پرسپولیس، سپاهان، ذوب آهن و حتی در فدراسیون فوتبال 
هیچ یک به خوبی نتوانستند از داشته های خود استفاده کنند 
و همه مدیران کامال وارداتی و خارج از چرخه فوتبال هستند.

در واقع به همین دلیل است که تیم های ایرانی در سالیان 
گذشته بیشتر متحمل ضرر و زیان شده اند و هنوز قادر نیستند 
این ستاره های سابق خود در جهت پیشرفت باشگاه در خیلی 

از معضالت فنی و مدیریتی بهره ببرند.

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

وقتی کال از فوتبال دنیا فاصله داریم؛

جای خالی ستاره ها در مدیریت فوتبال ایران

فوتبال  تیم  پیشکسوت 
پرسپولیس گفت: بارها گفته 
بودم که سرخپوشان چند هفته 
مانده به پایان لیگ قهرمان می شوند. این 
تیم شایستگی و شخصیت قهرمانی دارد.

خصوص  در  عربشاهی،  ضیاء 
پیروزی پرسپولیس مقابل فوالد خوزستان 
در چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ 
برتر اظهار داشت: فوالد تیم بسیار خوبی 
است و از همان ابتدای بازی برای کسب 
۳ امتیاز به زمین آمده بودند. در این دیدار 
هافبک ها  و  بود  زمین  وسط  در  جنگ 
بازی  اول  نیمه  داشتند.  موثری  نقش 
خیلی زیبا نبود اما در نیمه دوم بهتر شد.

وی ادامه داد: در نیمه دوم و با آمدن 
»وحید امیری« به زمین، پرسپولیس جان 

گرفت، ضمن اینکه ۳ تعویضی که »جواد 
نکونام« سرمربی تیم فوالد بین ۲ نیمه 
انجام داد کامال به نفع پرسپولیس شد و 
استفاده  کمال  موضوع  این  از  توانست 

را ببرد.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 

خاطرنشان کرد: با آمدن »وحید امیری« 
»سیامک  و  رسن«  »بشار  زمین،  به 
بسیار  توانستند  و  افتادند  راه  نعمتی« 
خوب بازی کنند. همانطور که دیدید روی 
صحنه گل، هم بشار رسن و هم نعمتی 
عالی بودند. به نظرم که باعث گل شب 

گذشته پرسپولیس  بشار بود.
شدن  مسجل  درباره  عربشاهی 
قهرمانی پرسپولیس در این فصل گفت: 
بارها گفته بودم که پرسپولیس ۳ تا ۴ 
هفته مانده به پایان لیگ قهرمان می شود 
و این اتفاق هم رخ می دهد. پرسپولیس 
شایستگی و شخصیت قهرمانی دارد و 

باید به آن برسد.
وی افزود: پرسپولیس هم در زمین 
و هم روی نیمکت تیم خوبی دارد، ضمن 
اینکه کادر فنی خوب هم باعث شده تا 
اینطور با صالبت بازی کند. پرسپولیس 
از اول لیگ شخصیت قهرمانی داشت و 
در بازی بعدی می تواند جشن قهرمانی 
را بگیرد. قهرمانی زودهنگام را به همه 

هواداران پرسپولیس تبریک می گویم.

عربشاهی: پرسپولیس شخصیت قهرمانی دارد

کوچکی  خبر  کریمی  علی  مهاجرت 
نیست اما ستاره سابق فوتبال ایران قصد 

جالی وطن ندارد.
در  پست  یک  نتشار  ا پی  در  گذشته  هفته 
از داخل  انگار  اینستاگرام  علی کریمی که  صفحه 
این  بود  شده  گرفته  ابرها  برفراز  و  هواپیما  یک 
به  را  ایران  کریمی  که  بود  آمده  وجود  به  شایعه 
فعال  کریمی  اما  کند  می  ترک  جدید  مقصد کشور 
انجام  مشغول  مرتب  صورت  به  و  است  ایران  در 
بزرگ  مجموعه  یک  در  بدنسازی  و  تنیس  بازی 

است. فشافویه  در 
است  فوتبال  اهالی  توجه  مورد  هنوز  کریمی 
حمیداوی  فرهاد  سوی  از  گذشته  هفته  طول  در  و 
پذیرش هدایت شهرخودرو  برای  مالک شهرخودرو 

به مشهد دعوت شده که این پیشنهاد را رد کرد.
کریمی که سه فرزند دارد و مدت ها است که 

این  نشده  منتشر  او خبری در رسانه ها  از دو پسر 
گمانه زنی درباره اش مطرح می می شد که قصد 
دارد دو پسر خود را برای تحصیل به کانادا بفرستد 

اما این خبر هرگز به صورت رسمی تایید نشد.

ایران  فوتبال  حوالی  در  کریمی  علی  بنابراین 
و در انتظار یک پیشنهاد مربیگری است که بعد از 
سپیدرود توانایی اش را بیشتر به نمایش بگذارد. اگر 
چه برای او مطالعه و کار جدی در فوتبال و تعقیب 
برای موفقیت در شغل  ایران  کردن مسایل فوتبال 

بعدی از اهمیت ویژه برخوردار است.
ایران  فوتبال  چهره  ترین  محبوب  که  کریمی 
اینستاگرام  در  ایران  ورزش  چهره  پرفالوورترین  و 
های  پست  انتشار  با  ایام  این  در  رود  می  به شمار 
تند نسبت به اتفاقات روز در ورزش و جامعه ایران 
واکنش نشان می دهد. البته این به آن معنا نیست 
که کریمی می خواهد ایران را ترک کند. در مورد 
از حوزه  فعالیت هایی خارج  او شنیده می شود که 
است  ممکن  و  است  کریمی  علی  مدنظر  فوتبال 
را  کاری  متفاوت  کامال  ای  حوزه  در  زودی  به  او 

بگیرد. دست 

شرحی بر یک پست اینستاگرامی؛

علی کریمی؛ جالی وطن ممنوع!
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از راست  دکتر هرمز همایون پور، پرویز اتابکی، علی دهباشی
اختصاصی دنیای جوانان و دکتر سیروس پرهام ـ آذر ۱۳8۲ 

من بسته دامم
ره بیرون شدنم نیست
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی 

در یاد منی حاجت باغ و چمنم نیست
جایی که تو باشی خبر از خویشتنم نیست

اشکم که به دنبال تو آواره شوقم
یارای سفر با تو و رای وطنم نیست

این لحظه چو باران فرو ریخته از برگ
صد گونه سخن هست و مجال سخنم نیست

بدرود تو را انجمنی گرد تو جمع اند
بیرون ز خودم راه در آن انجمنم نیست

دل می تپدم باز در این لحظه دیدار
دیدار ،  چه دیدار ؟ که جان در بدنم نیست

بدرود و سفر خوش به تو آن جا که رهایی ست
من بسته دامم ره بیرون شدنم نیست

در ساحل آن شهر تو خوش زی که من اینجا
راهی به جز از سوختن و ساختنم نیست

تا باز کجا موج به ساحل رسد آن روز
روزی که نشانی ز من اال سخنم نیست

خسرو احتشامی در بیمارستان بستری 
است و پسرش از مردم خواست برای این 

شاعر دعا کنند.
این شاعر  فرزند  احتشامی،  سیاوش 
هنگام  گفت:  پدرش  وضعیت  درباره 
بالون  موقع  در  بیمارستان  در  آنژیوگرافی 
زدن، یکی از رگ های پدرم پاره می شود 
و خون دور قلب و داخل ریه را فرامی گیرد. 
چون رگ های قلبی ایشان رسوب کلسیم 
داشت، آنژیوگرافی سه ساعت و نیم طول 

کشید.او افزود: پدر فعال حال مساعدی ندارد و در بخش اتاق 
ایزوله بستری است.

خسرو احتشامی در سال ۱۳۲۵ در سمیرم متولد شد. او پس 
از گذراندن دوره خدمت سربازی در سال ۱۳۵۰ به قصد تحصیل به 
هندوستان رفت و در پوناکالج واقع در شهر پونا به تحصیل مشغول 
شد. در سال ۱۳۵۳ به ایران بازگشت و همان سال ازدواج کرد. 
سپس تحصیالت خود را در دانشگاه اصفهان ادامه داد و در شهریور 

۱۳۵6 در رشته تاریخ فارغ التحصیل شد. 
احتشامی از ۱7 سالگی با شعر انس گرفت 
و از سال ۱۳۴۵ برای خواندن شعرهای خود 
در انجمن های ادبی اصفهان شرکت می کرد. 
در سال ۱۳۴6 نخستین سروده او در مجله 
»روشنفکر« تهران به چاپ رسید و از همان 
ایام با برخی از نشریات تهران مانند »سپید و 

سیاه« همکاری خود را آغاز کرد.
برخی از نوشته های او در زمینه نقد و 
بررسی شعرهای صائب، نظامی و خواجوی 
کرمانی و همچنین شناخت و بررسی هنرهای اسالمیـ  ایرانی 
است. احتشامی مقاالت فراوانی نیز در زمینه های مختلف ادبی 
»بخارا«،  »کلک«،  »هستی«،  »آینده«،  »بنیاد«،  نشریات  در 
»گلچرخ« و »فصلنامه اصفهان« منتشر کرده است. از آثار اشن 
شاعر و پژوهشگر می توان به »در کوچه باغ زلف«، »اصفهان 
چوبی«،  »باغ های  تیشه«،  »امشب صدای  صائب«،  شعر  در 

»جمال شناسی پنجره های ایرانی« و ... اشاره کرد.

برای خسرو احتشامی دعا کنیم

هنگی  فر ر  مو ا ن  و معا
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
معاونت  این  برنامه های حمایتی 
در پی برگزار نشدن نمایشگاه کتاب تهران 

را توضیح داد.
برنامه های  دربارۀ  جوادی  محسن 
حمایتی معاونت امور فرهنگی در پی برگزار 
بین المللی  نمایشگاه  سومین  و  سی  نشدن 
تمام  برنامه شامل  این  تهران گفت:  کتاب 
از  تا  حلقه  های نشر می شود و تالش شده 
برای  گیرد.  بر  در  را  کتابفروش  تا  پدیدآور 
حمایت از کتابفروشی ها طرح  فصلی تابستانه 
کتاب )در مردادماه( و پاییزۀ کتاب ) همزمان 
 ۵۰ افزایش  با  آبان ماه(  در  کتاب  هفتۀ  با 

درصدی اعتبارات اجرا خواهد شد.
به  هماهنگی  های  با  داد:  ادامه  وی 
حداکثر  تا  شد  خواهد  تالش  آمده  عمل 
طرح های  برگزاری  ز  ا پس  هفته  سه 
با  تسویه حساب  کتابفروشی ها،  از  حمایتی 

کتابفروشی های مجری انجام شود.
محسن جوادی با تاکید بر استمرار خرید 
کتابخانه  های  تقویت  برای  ناشران  از  کتاب 
عمومی و تخصصی در راستای حمایت از ناشران 
گفت: دومین حلقۀ مورد حمایت معاونت امور 
فرهنگی تسویه حساب سریع با ناشران است. با 
برنامه ریزی های به عمل آمده تا حداکثر یک ماه 
پس از تحویل کتاب به انبار و تکمیل مدارک، 
تسویه سازی با ناشران انجام خواهد شد. در همین 
راستا نیز پرداخت بدهی های خرید کتاب در چهار 
ماه گذشته در تهران و استان  ها از مرداد ماه آغاز 

می شود. معاون امور فرهنگی از حمایت این 
نخستین  که  تازه کاری  ناشران  از  معاونت 
آثار آنها در ایام کرونا منتشر شده خبر داد 
و گفت: این گروه از ناشران که فروش آثار 
آنها مقارن با ایام کرونا بوده است بر حسب 
آثار چاپ شده و میزان تولید مورد  کیفیت 

حمایت قرار خواهند گرفت.
محسن جوادی به امکان سنجی برای 
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به صورت 
مجازی اشاره کرد و گفت: امکان برگزاری 
بررسی  دست  در  مجازی  کتاب  نمایشگاه 
اعالم  آن  نتیجه  آینده  ماه  یک  تا  و  است 
تقویت  منظور  به  اقدام  این  شد.  خواهد 
نقدینگی نشر کشور و توزیع عادالنه یارانه 
تا  هستیم  تالش  در  و  می شود  انجام  نشر 
برگزاری  در  دولتی و خصوصی  حامی  های 
در  باشند.  داشته  حضور  نمایشگاه  این 
یران  ا فرهنگی  ه های  نمایشگا موسسۀ 

تهران  کتابفروشان  و  ناشران  اتحادیه  و 
است.  شده  برگزار  موضوع  این  با  جلساتی 
خوشبختانه با تالش های خستگی ناپذیر وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و نگاه ویژۀ آقای 
این منظور در نظر  برای  اعتباراتی  نوبخت 
گرفته شده است. این اقدامات برای توزیع 
آسیب  از  جلوگیری  و  نشر  یارانه  عادالنه 
ایجاد  و  کشور  کتابفروشی های  به  رسیدن 
حوزوی،  دانشگاهی،  مراکز  برای  فرصتی 
آموزش وپرورش و کتابخانه  های عمومی و 
تخصصی و موسسات فرهنگی برای تجهیز 
جوادی  محسن  است.   کتابخانه ای  منابع 
دربارۀ دیگر اقدامات معاونت امور فرهنگی 
برای حمایت از ناشران و کتابفروشان به دلیل 
برگزار نشدن نمایشگاه کتاب تهران گفت: 
یکی دیگر از برنامه های حمایتی تسریع در 
توزیع کاغذ دولتی به ناشران متقاضی خواهد 
بود.معاون امور فرهنگی با تاکید بر تحقق 

برنامه  های  شعار »ایران تهران نیست« در 
حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
استانی  کتابفروشان  و  ناشران  از  حمایت 
در  استانی  کتاب  خرید  اعتبار  کرد:  اعالم 
مراکز استان ها تا سقف ۳۰ درصد افزایش 
ارسالی  صورتحساب های  و  یافت  خواهد 
این  در  شد.  خواهند  تسویه  روز   ۱۵ ظرف 
با شرکت پست جمهوری  تفاهم نامه  راستا 
اسالمی ایران نیز برای ارسال محموله  های 
فرهنگی )کتاب( برای تابستان و پاییز تمدید 

شده است.
امور  معاونت  برنامۀ  اصلی ترین  وی 
ناشران را که در  از  فرهنگی برای حمایت 
آستانه نهایی شدن است، ایجاد فرصت های 
ویژه  تسهیالت  دریافت  برای  مناسب 
همکاری  با  اقدام  این  گفت:  و  کرد  اعالم 
و  دولتی  اقتصادی  بنگاه  و  سازمان  چند 
به زودی  و  است  انجام  در حال  خصوصی 
با  خواهد شد. همچنین  اعالم  آن  جزئیات 
هماهنگی های انجام شده با وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به دنبال صدور کارت 

اعتباری خرید فرهنگی هستیم.
آمادگی  از  پایان  در  جوادی  محسن 
یافت  در برای  فرهنگی  مور  ا ونت  معا
و  داد  خبر  کتاب  حوزه  فعاالن  پیشنهادات 
از پیشنهادات  امور فرهنگی  گفت: معاونت 
فعاالن حوزه کتاب و رسته های متنوع این 
حوزه استقابل می  کند و در تالش است تا 
امکانات بیشتری در این حوزه به اهالی نشر 

و کتاب ارایه دهد. 

برنامه  های حمایتی معاونت فرهنگی از ناشران اعالم شد

تجدید چاپ چند کتاب معروف و پر مخاطب

بیست وسوم  چاپ  به تازگی  میرکبیر  ا رات  نتشا ا موسسه 
»خوشه های خشم« اثر جان اشتاین بک با ترجمه شاهرخ مسکوب 
و عبدالرحیم احمدی، چاپ سوم »مرشد و مارگاریتا« اثر میخائیل 
با ترجمه بهمن فرزانه و چاپ ششم »کژراهه« به قلم  بولگاکوف 

احسان طبری را به بازار نشر عرضه کرده است.
»خوشه های خشم«  از رمان های کالسیک قرن بیستم محسوب 
سده  ابتدای  بی عدالتی  و  سرمایه داری  فرایند  نقد  در  که  می شود 
بیستم در ایاالت متحده امریکا نوشته شده است. زمانی که قطحی 
و ماشینیسم و سرمایه داری دست به دست هم داده بودند تا اقشار 
ضعیف و متوسط را زیر چرخ های سرمایه و بانک له کنند. دوره ای 
از تاریخ امریکا که سرمایه داری در حال تبدیل به یک نظام است و 
شرکت ها و بانک ها دست در دست یکدیگر زندگی را برای انسان ها 

سخت می کنند.
در این روزها که دوباره اعتراضات به بی عدالتی ساختاری در 
جامعه امریکا به جریان افتاده، شاید خواندن این اثر که تاریخ ساختاری 
این بی عدالتی را به رخ می کشد خالی از لطف نباشد. اثری که جان 
با  از آن  اقتباس سینمایی  فورد سینماگر شهیر هالیوودی هم یک 

همین نام انجام داده است.
هزار  شمارگان  با ۵7۲ صفحه،  این کتاب  و سوم  بیست  چاپ 

نسخه و قیمت ۱۱۱ هزار تومان عرضه شده است.
»مرشد و مارگاریتا« یی که امیرکبیر چاپ کرده، توسط بهمن 
فرزانه به فارسی برگردانده شده است. مترجمی که نام او به ترجمه 
زمانی که  شاید  است.  گره خورده  تنهایی«  رمان »صدسال  فارسی 
اتحاد  وقت  شرایط  به دلیل  را  خود  رمان  روسی  نسخه  بولگاکوف 
جماهیر شوروی و چاپ نشدن آن آتش زد، تصور نمی کرد ۲7 سال 
پس از مرگش نسخه اولیه کتاب که توسط همسرش منتشر شد، با 
استقبال زیاد مخاطبان روبرو شود. حاال 8۰ سال از مرگ این نویسنده 

و پزشک اوکراینی می گذرد.
و  »مرشد  به  کتاب  عنوان  تغییر  امیرکبیر،  مسئوالن  گفته  به 
مارگاریتا« با مجوز و تاییدیه مکتوب خانواده زنده یاد بهمن فرزانه 
قانونی  حقوق  همه  مالک  قانونی،  نظر  از  که  است  گرفته  صورت 
از  امیرکبیر محسوب می شود.  انتشارات  در  آثار آن مرحوم  مالی  و 
نشر  بازار  در  هم  میالنی  عباس  قلم  به  دیگری  ترجمه  این رمان 

کشور موجود است.
چاپ سوم این کتاب هم با ۵۴۴ صفحه، شمارگان هزار نسخه و 

قیمت ۵۹ هزار تومان عرضه شده است.
کتاب »کژراهه«  هم خاطرات احسان طبری ایدئولوژیست ارشد 
و مفسر مارکسیسم کمیته مرکزی حزب توده ایران را شامل می شود.

طبری اوایل دهه 6۰ همراه تعدادی دیگر از رهبران این حزب 
دستگیر شد. بازداشت و تنهایی موجب تغییر تدریجی افکار و آرای 
این مفسر بزرگ چپ شد. هرچند زمینه های این تغییر از سال ها قبل 

و پیش از انقالب در طبری پیش آمده بود. 
تغییر عقاید و آرای طبری در مدت بازداشت در دهه شصت چنان 
بود که همان زمان درخواست مالقات با عالمه جعفری را داد. هرچند 
این درخواست بنا به بعضی مالحظات از طرف عالمه جعفری رد شد 
اما در نهایت طبری موفق به دیدار عالمه شد و البته روایتی از آنچه 

در این دیدار گذشت در دست نیست.
چاپ ششم این کتاب هم با ۴۰۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه 

و قیمت ۴۵ هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است.
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فرناز میرزالو

یادداشت
دلیل شهرت کم جالل الدین همایی

مریم مشرف 

استاد همایی بدون تظاهر، عارف بود و سلوکی عارفانه داشت. 
شاید سبب این که نسبت به هم نسالن خود شهرت کمتری داشت، 

همین بود.
به گزارش ایسنا، در یادداشتی که از این استاد زبان و ادبیات 
فارسی در  برنامه چهلمین سالگرد درگذشت جالل الدین همایی از 

سوی شهر کتاب منتشر شده، آمده است:
از آثار مهم استاد همایی که شایسته توجه بیشتری است کتاب 
»معانی و بیان« ایشان است که غیر از »فنون بالغت و صناعات 
ادبی« است. این کتاب »معانی و بیان« بخصوص در بخش معانی 
مطالب بسیار مفید و تحقیقات خیلی عمیقی دارد که در هیچ یک 
از کتاب های دیگر این فن به این شکل دیده نمی شود. بخصوص 
در ابیات فارسی و عربی و شرح تفاوت های مصطلحات با توجه به 
زمینه های فارسی واقعا نگاه استاد نقادانه و بسیار آموزنده است. من 
هنوز  7۵ که  سال  در  بودم.  آشنا  کتاب  این  با  دانشجویی  دوره  از 
دانشجوی دکتری بودم تدریس این درس در دانشگاه شهید بهشتی 
به بنده واگذار شد. من هم با نهایت عالقه ای که به استاد همایی 
معرفی  کالس  به  را  کتاب  این  داشتم  بحث  مورد  کتاب  همین  و 
کردم و شروع کردم به درس دادن. استاد همایی به فراخور مبحث، 
تمرین هایی هم در کتاب معین فرموده بودند که همان ها هم در کالس 
به دانشجویان واگذار می شد تا پیش خود مطالعه کنند و بعد در سر 
کالس تمرین ها را انجام می دادیم. من به سبب عالقه و آشنایی که 
با این کتاب از قدیم داشتم الزم نمی دیدم مطالب خواسته شده را از 
قبل ببینم و این هم از اشتباهات دوران کم تجربگی است. در یکی 
از این جلسات که فکر می کنم مبحث »اغراض ثانویه کالم« بود، 
استاد همایی مقدار زیادی شعر به صورت جمالت امر و نهی در کتاب 
تمرین داده بودند و من از دانشجویان خواسته بودم این تمرین را 
آماده کنند و دانشجویان یکی یکی بیت ها را می خواندند و تمرین ها 
را انجام می دادند. در آن سال ها تعداد دانشجویان پسر بیشتر از حاال 
بود. یک وقت دیدم قیافه این بچه ها کمی موذی و شیطان شده. 

یکی از دانشجویان گفت استاد ما بخوانیم؟  
 زیر چشمی نگاه کردم دیدم این بیت سعدی است:

مردیت بیازمای...
اخم کردم و گفتم الزم نیست. بروید صفحه بعد!!

االن دیدم در حاشیه این بیت نوشته ام این قسمت حذف شود!
که  جالبی  نکته های  از  بود.  استثنایی  مورد  یک  این  البته 
از  حمایتشان  و  است  استاد  نوجویی  هست  معانی  کتاب  این  در 
را  بحثی  زمینه  این  در  که  شاعری  و  شعر  در  تازه  دیدگاه های 
سوم،  قرن  خراسانی  نویسنده  قتیبه  ابن  از  کشیده اند  پیش  هم 
طرح  بلکه  است،  درست  متقدمان  کالم  فقط  نمی گفت  که 
بود. نوگرا  واقعا  و  می پذیرفت  را  شاعری  در  تازه   شیوه های 

 کتاب فنون بالغت و صناعات ادبی استاد همایی هم بهترین کتابی 
روشمند  به صورت  مطالب  بر طرح  که عالوه  زمینه  این  در  است 
فارسی  اشعار کالسیک  و  ابیات  بهترین  از  گلچینی  ساده،  بسیار  و 
آن  خواندن  بارها  که  است  آورده  فراهم  اول  ادوار  از  بخصوص  را 
لذتبخش است. استاد همایی به سبب ذوق سرشار می دانست که با 
انتخاب اشعار گوناگون می توان تنوعی در درس ایجاد کرد و خستگی 
و مالل کالس را زدود و در عین حال ذوق آموزندگان را پرورش 
داد یعنی به این مطلب کامال آگاهانه توجه نشان داده اند و هر دو 
کتاب بالغی ایشان دست چینی از بهترین و معروف ترین سروده های 
جاودان فارسی است و بویژه از جهت آشنایی با پدیدآورندگانی که 
در کتاب های درسی کمتر نام و نشانی از آن ها هست، و بدین وسیله 

خبر و شعر ایشان به نسل های بعد می رسد.
بدون  همایی  استاد  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  حال  عین  در 
تظاهر، عارف بود و سلوکی عارفانه داشت. شاید سبب این که نسبت 
به هم نسالن خود شهرت کمتری داشتند همین بود. ایشان از طریق 
بصیرت باطنی تاریخ فوت خود را حدس زده بودند. در سرآغاز کتاب 
مختاری نامه که خود مقدمه دیوان عثمان مختاری است شرح بسیار 
جالبی درباره حاالت و سخنان استاد به قلم سرکار خانم دکتر همایی 
آمده است که خواندنی است. استاد همایی درماه های پایانی عمر بسیار 
نگران چاپ این مختاری نامه بودند و می گفتند این کتاب بیست سال 
زحمت برده است و یکبار هم چند هزار صفحه فرم های چاپی آن 
سوخت و نابود شد و تمام کار از نو به انجام رسید. حقیقتا این کتاب 
مختاری نامه، خود گنجینه ای است مختار از عمیق ترین تحقیقات ادبی 
و تاریخی استاد که من بارها در آثار مستشرقین دیده ام به آن استناد 
جسته اند و عجیب است که در پژوهش های امروز خود ما کمتر به 
این کتاب توجه می شود. نکات بسیار آموزنده در تمام زمینه ها در این 
کتاب وجود دارد از جمله توضیحاتی که استاد دربارٔه روش »تصحیح« 
خود بیان کرده اند و تفاوت »تصحیح متن« با »مقابله نسخ« را روشن 

کرده اند برای ما بسیار آموزنده و خواندنی است.

یادداشت های سیروس پرهام منتشر شد
مجموعه کامل یادداشت های سیروس پرهام در کتابی با عنوان »همگام با 

زمانه« منتشر شد.
از یادداشت های پرهام در موضوع نقد ادبی،  این کتاب که مجموعه کاملی 
نقد هنری، نقد تاریخی و ترجمه و ویرایش است که طی سال های گذشته منتشر 

شده، با قیمت ۱8۰ هزار تومان در انتشارات علمی و فرهنگی عرضه شده است.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: یادداشت های این کتاب پیش از این 
و در سال های گذشته در نشریانی چون سخن، راهنمای کتاب، آینده، نشر دانش، 
نامه بهارستان، خیال، بخارا و نقد و بررسی کتاب تهران منتشر شده است و برای 
بازنشر در این کتاب از سوی مولف مورد بازنگری و ویرایش مجدد قرار گرفته است.

این کتاب با مقدمه ای جامع از مولف درباره نقد تحلیلی و نیز مقدمه ای از بهاء 
الدین خرمشاهی درباره زندگی و آثار پرهام همراه شده است.

از  فرش شناس و  هنرشناس،  ادبی،  منتقد  ویراستار،  مترجم،  پرهام  سیروس 
بنیان گذاران سازمان اسناد ملی ایران است. پرهام مدرک لیسانس را در ۱۳۳۰ از 
دانشگاه تهران و دکترا را در ۱۳۳۳ از دانشگاه برکلی در رشته علوم سیاسی گرفت. 
او در زمره کسانی است که برای نخستین بار در ایران به شیوه نقد ادبِی غربی به این 
کار پرداختند. پرهام از نخستین ویراستاران ایرانی و اولین ویراستار مؤسسه انتشارات 
فرانکلین )علمی و فرهنگی( است. او در هنرشناسی نیز دستی دارد و مجموعه ۱۵ 
جلدی »سیری در هنر ایران« نوشته آرتور اپهام پوپ و همسرش فیلیس اکرمن با 

سرویراستاری او در انتشارات علمی و فرهنگی تهیه شده است.

است:  معتقد  ناصر  پیام   
ناشران  جامعه  از  بزرگی  بخش 
و  سیستماتیک  کامال  شکلی  به 
از جهات مختلف ادبیات داخلی را تضعیف 
می کنند و به حاشیه می رانند، اما هنوز ادبیات 
بدترین شرایط  در  و  نفس می کشد  داخلی 
می توان  آن  در  هم  درخشانی  آثار  موجود 
یافت که زیر هیاهوی آثار ترجمه ای خودشان 

را نشان می دهند.
پیام ناصر  که با رمان »قوها انعکاس 
فیل ها« به عنوان برگزیده  رمان جایزه احمد 
انتخاب شده است، درباره وضعیت  محمود 
ادبیات داستانی کشورمان، تاثیر جایزه های 
ادبی بر آن، توجه رسانه ها به ادبیات و نقد و 
بررسی آن و تاثیر فضای مجازی بر ادبیات، 
به صورت مکتوب پاسخ داده است، که متن 

آن در پی می آید:
*  وضعیت رمان و ادبیات داستانی مان 
این  مخاطبان  و  کتاب  انتشار  لحاظ  به  را 

بخش چطور ارزیابی می کنید؟
** داده های آماری و تحقیق علمی در 
این مورد ندارم و فقط بر اساس مشاهدات و 
احساس خودم به این سوال جواب می دهم. 
آن چه می بینم این است که برخالف آن چه 
وضعیت  می کنند،  ادعا  ناشران  کمابیش 
فروش و گردش مالی در بازار کتاب خوب 
است. منتها بخش اصلی این درآمدزایی به 
در  بخصوص  می شود.  مربوط  ترجمه  آثار 
ادبیات داستانی ناشران سودهای خود را از 
بزرگ  اشکال  چندین  این  می برند.  ترجمه 
ایجاد کرده است. اول این که نویسنده ایرانی 
می شود.  حذف  ناشر  اقتصادی  معادالت  از 
امروز  همین  ایرانی  رمان نویسان  تمام  اگر 
درآمد  در  ناچیزی  بسیار  تغییر  ناپدید شوند 
ایرانی حاصل می شود. به نظر من  ناشران 
ما  ادبیات  رشد  به  را  لطمه  بیشترین  این 
می زند که از یک دور باطل و خودخواسته 

نشأت می گیرد.
در حالت عادی مردم تصور می کنند 
به  شاهکاری  که  است  کسی  رمان نویس 
چاپ  را  آن  ناشر  می رساند،  ناشر  دست 
دو  هر  نصیب  سرشار  سودی  و  می کند 
لوحانه  ساده  تصویری  این  می شود.  طرف 
نویسنده  کارآمد،  سیستم های  در  است. 
را  اثرش  تا  می شود  هدایت  ناشر  توسط 
ممکن  ارتقا ببخشد.  و  کرده  بازنویسی 
است هر بار که نسخه های اولیه را تحویل 
بهتر  برای  ای  خبره  کارشناسان  می گیرد 
شدن کیفیت اثر به نویسنده مشورت دهند. 
نویسنده  به  هزینه ای  کمک  است  ممکن 
داده شود تا با آسودگی بیشتر بتواند بنویسد 
تحقیقات  برای  که  فراهم شود  و شرایطی 
متخصص ها  و  منابع  بهترین  از  رمانش 
سود ببرد. منظورم این است که ناشر برای 
سودی که بعدها قرار است ببرد واقعا هزینه 
و تالش می کند. در واقع این ناشر، یا بهتر 
بگویم سازوکار نشر است که برای نویسنده 
سود  بعدها  و  می کند  ایجاد  افزوده  ارزش 
کمی  این  شاید  بازمی گردد.  ناشر  به  آن 
را  راستش  اما  برسد  نظر  به  خیالپردازانه 
بخواهید خود من همین تجربه را با ناشری 
کوتاه  داستانی  وقتی  داشته ام.  بریتانیایی 
همان  در  می نوشتم  ناشر  این  سفارش  به 
شروع کار قیمت کامال قابل توجهی برای 
خرید داستان پیشنهاد داد و هفته ای یک بار 
برایم پیغام می فرستاد که آیا کم و کسری 
و  معرفی کرد  به من  ندارم. چندین مشاور 
وادارم کرد داستان پنج هزارکلمه ای را بارها 

و بارها بازنویسی کنم. در واقع ناشر پا به پای 
من نگران اثری بود که باید منتشر می شد.  
به  ناشر  همکاری ها  این  تمام  از  بعد  تازه 
کتاب  معرفی  به  شده  سازماندهی  صورت 
در داخل و خارج می پردازد. در ایران چنین 
تعاملی تقریبًا وجود ندارد. می خواهم بگویم 
تعیین کننده ای در  ناشرین می توانند نقش 
رشد ادبیات کشورشان داشته باشند در حالی 
که عمال چنین سازوکاری برای نویسندگان 

و ناشران ایرانی بی معناست.  
ندارد  وجود  سیستمی  چنین  وقتی 
قاعدتا مقدار قابل توجهی آثار ایرانی نابالغ 
و دارای کیفیت پایین وارد بازار می شود. ناشر 
ایرانی، برخالف ناشران جهانی، اهمیتی به 
کیفیت آثار ایرانی نمی دهد چون اصال قرار 
نیست روی درآمد آن حساب کند و در اکثر 
نبود  در  می کند.  تکلیف  رفع  فقط  مواقع 
قوانین جهانی و بدون ممنوعیت ها، ناشران 
ایرانی می توانند مستقیما و بدون زحمت از 
دسترنج همان ناشران جهانی استفاده کنند. 
شاید ما تصور کنیم خارجی ها ذاتا بهتر از ما 
آن ها  که  است  این  واقعیت  اما  می نویسند 
مشورت  ایرانی  نویسندگان  از  بیشتر  فقط 
را  خودشان  که  می شوند  وادار  و  می گیرند 
اصالح کنند چون قرار است منبع درآمدی 
در  موضوع  این  باشند.  خارجی  ناشر  برای 
مورد مشهورترین و حرفه ای ترین نویسندگان 
جهان هم صادق است. مثال داستان »یک 
روز خوش برای موزماهی«، اثر سلینجر، قبل 
از چاپ در نیویورکر مدت طوالنی اصالح و 
بازنویسی شده است. بسیاری شاهکارهای 
ادبی جهان نتیجه همکاری تنگاتنگ میان 

ناشران و نویسندگان هستند.  
نتیجه  پنهان ترین  البته  و   مهمترین 
که  است  این  ما  کشور  در  خالیی  چنین 
هرگز  توانمند  و  باهوش  افراد  از  بسیاری 
واقع  در  شوند.  نویسنده  نمی گیرند  تصمیم 
ما نویسندگان بالقوه را حذف می کنیم چون 
عاقالنه نیست که ریسک ورود به یک چرخه 
معیوب و ناکارآمد را بپذیرند که هیچ تعامل 
سازنده ای با نویسنده ندارد. از آن بدتر این 
است که به مرور خوانندگان ایرانی را نسبت 
نویسندگان  توانایی  و  داخلی  ادبیات  به 
که  جایی  تا  می کنیم  بدبین  وطنشان  هم 
ایرانی تصور می کند دالیل مرموز  خواننده 
می شود  باعث  که  دارد  وجود  فرهنگی  یا 
در  نباشد.  خوبی  نویسنده  جماعت  ایرانی 
حالی که خوانندگان ایرانی از هزاران رمان 
نازل اروپایی و آمریکایی که هرگز به فارسی 

ترجمه نمی شوند خبر ندارند، همچنین اصال 
مطلع نمی شوند که تعدادی رمان های قابل 
کیفیت  که  نوشته می شوند  ایران  در  توجه 
همین  توسط  بال  این  تمام  دارند.  مطلوبی 
سیستم نشر ناکارآمد و مخرب بر سر ادبیات 
بنگاه های  نازل می شود. ناشرانی که به  ما 
ترجمه  برای  و  ند  شده ا تبدیل  ترجمه 
رمان های خارجی با هم رقابت دارند اما به 
و  تربیت  را کشف،  جوان  استعدادی  ندرت 
دهان های  و  چشم ها  با  می کنند.  معرفی 
نویسندگان  رمان های  شکار  منتظر  باز 
اما نیم نگاهی  اروپایی و آمریکایی هستند 
به جوانان مستعد وطنی که نیاز به حمایت، 
نمی اندازند.      دارند  دیده شدن  و   هدایت 

جامعه  از  بزرگی  بخش  بگویم  می خواهم 
از  و  سیستماتیک  کامال  شکلی  به  ناشران 
تضعیف  را  داخلی  ادبیات  مختلف  جهات 
می کنند و به حاشیه می رانند؛ با ترجمه های 
بی رویه، عدم همراهی با نویسنده و انفعال 
بدبین کردن خواننده  آثار،  در مورد کیفیت 
ایرانی نسبت به آثار ایرانی و سوءاستفاده از 

دسترنج ناشران خارجی. 
* ادبیات داخلی هنوز نفس می کشد

داخلی  ادبیات  هنوز  این ها  تمام  با 
نفس می کشد و شک ندارم که در بدترین 
آن  در  هم  درخشانی  آثار  موجود  شرایط 
می توان یافت که زیر هیاهوی آثار ترجمه ای 
خودشان را نشان می دهند. همین به من نوید 
بسیار  نویسندگان  ما  تفاقا  ا می دهد که 
روزی  اگر  و  داریم  مقاومی  و  سخت جان 
در شرایطی عادالنه، حمایتگرانه و در سایه 
بگیرند  قرار  نشر  جهانی  قوانین  به  احترام 
جهانی  سرعت  به  ما  ادبیات  ندارم  تردید 
از دل آن  خواهد شد و نویسندگان بزرگی 

بیرون خواهند آمد.    
البته کم لطفی است اگر تعداد بسیار 
اندک ناشرانی را نادیده بگیریم که همواره 
برای معرفی چهره های جدید و نویسندگان 
بااستعداد تالش کرده اند و همتشان این بوده 
که با انتشار آثار ارزشمند توجه خوانندگان را 

به ادبیات ایرانی جلب کنند.  
نگاه های  ادبی  جوایز  به  همیشه   *
برای  را  ها  برخی آن  دارد؛  وجود  متفاوتی 
هم  برخی  و  می کنند  نقد  انتخاب هایشان 
ادبی  درباره جوایز  نظر شما  دفاع می کنند. 

و تأثیرگذاری آن ها چیست؟
** جوایز ادبی زمانی تاثیرگذار هستند 
که اعتبار باالیی داشته باشند. به نظر می رسد 
کمرنگ  تدریج  به  اعتبار  این  ما  کشور  در 

اقتصادی  شرایط  که  آن جایی  از  می شود. 
و ساختار کالن مدیریتی از بسیاری جهات 
مردم  سازوکارهای  و  ان جی اوها  روی 
که خطر  است  طبیعی  می گذارد  تاثیر  نهاد 
بی اعتباری از باال به پایین تسری پیدا کند. 
و  سالم  مستقل،  جایزها واقعا  اگر  واقع  در 
و  اعتبار  سیستماتیک  طور  به  باشد  معتبر 
قدرتش را از دست خواهد داد. این موضوع 
بالیی  همان  نیست.  هم  عجیب  چندان 
است که ساختار مدیریتی بر سر کل ادبیات 
نیت  به  کسی  نمی کنم  گمان  است.  آورده 
شک  ارتقای ادبیات  برای  جوایز  متولیان 
داشته باشد. اما فساد و بی نظمی موجود در 
سیستم خودش را به تدریج تحمیل می کند و 
اگر نتواند فساد ایجاد کند اساسا آن را حذف 
خواهد کرد. بنابرین افراد خوشبین همیشه 
فکر می کنند »شاید این بار بشود کاری برای 
ادبیات کرد و به هر حال باید تالشمان را 
چنین  »در  معتقدند  بدبین  افراد  و  بکنیم« 
سیستمی وجود جایزه بی معناست.« به نظر 
می رسد باید به هر دو طرف حق بدهیم!   

*  فکر می کنید رسانه های ما چقدر 
به ادبیات و مسائل آن می پردازند و ادبیات 

دغدغه آن هاست؟
** انعکاس هر نوع خبری در رسانه 
تقاضا.  و  عرضه  به  مربوط  است  مساله ای 
ادبیات  به  مربوط  اخبار  که  است  مسلم 
نسبت به سینما یا ورزش کمتر است و این 
به نظر من که نسبت  امری طبیعی است. 
داخلی،  ادبیات  مورد  در  جامعه  تقاضای  به 
نشریات ما به قدر کافی دغدغه دارند. بعضی 
از آن ها بسیار هم گزیده، حساب شده و موثر 
فعالیت می کنند. فکر می کنم در وهله اول 
ادبیات خودش باید خوراک کافی تولید کند 
تا تمایل نشریات به معرفی و نقد تولیدات 
افرایش یابد. منظورم این است که در شرایط 
فعلی همین که هست کامال درست است.  

فضای  از  استفاده  سال ها  این  در   *
گاهی  و  داشته  زیادی  رواج  مجازی 
مناسب  فرصتی  را  فضا  این  نویسنده ها 
به  آثار خود می دانند.  تبلیغ  برای معرفی و 
نظر شما این فضا چقدر بر ادبیات ما تاثیر 
فعالیت  و  معرفی  چقدر  و  است؟  گذاشته 
جذب  به  می تواند  فضا  این  در  نویسنده ها 

مخاطب کمک کند؟
فضای  در  نویسندگان  که  این   **
می پردازند  خودشان  آثار  تبلیغ  به  مجازی 
نتیجه ناکارآمدی همان سیستمی است که در 
سوال اولتان به آن اشاره کردم. نویسندگان 
می خواهند دیده شوند و اگر سازوکار ادبیات 
می شوند  مجبور  نکند  فراهم  را  بستر  این 
خودشان اقدام کنند. فضای مجازی به هر 
حال می تواند تاثیری مختصر یا موقتی روی 
دیده شدن یا فروش آثار نویسنده داشته باشد. 
نویسندگان پرفروش یا مشهوری هستند که 
فعالیت بسیار اندکی در فضای مجازی دارند 
با  که  فعال  بسیار  برعکس، نویسندگانی  و 
چندانی  نتیجه  می کنند  که  تالشی  تمام 
هم نمی گیرند. می خواهم بگویم که فعالیت 
نویسنده در فضای مجازی برای مورد اقبال 
قرار گرفتن آثارش نه شرط الزم است و نه 
کافی. بنابراین جواب من به سوال شما این 
است که فضای مجازی در یک نگاه کلی 
نتیجه ای مشابه همان چیزی دارد که قرار 
بوده در فضای واقعی رخ دهد. روی هم رفته 
حرف آخر را کیفیت آثار می زنند و هر عامل 
دیگری غیر از کیفیت دیر یا زود کارایی و 

توانش را از کف می دهد. 

جوایز ادبی زمانی تاثیرگذار است که اعتبار باالیی داشته باشد
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محمد حسین زاده

این روزها هیچ شغلي از کرونا در امان نمانده و هر 
گوشه و کناري را که نگاه مي کنیم، شاهد این هستیم 
که کرونا تا چه اندازه آسیب زا بوده است. درواقع این 
بیماري فارغ از تعطیلي هاي اجباري که براي بسیاري 
از مشاغل ایجاد کرده، باعث شده تا مردم شور و هیجان 
در کشورمان که  باشند و خصوصا  نداشته  را  گذشته 
این روزها مشکالت اقتصادي نیز بیداد مي کند، کرونا 
هم مزید بر علت شده تا رونق اقتصادي از بسیاري از 
مشاغل کاسته شود. در همین شرایط هستند مشاغلي 
هم که به کل در این چندماه یا تعطیل بوده اند و یا اگر 
هم مدت زمان اندکي بازگشایي شده اند، نتوانسته اند 
درآمد خاصي کسب کنند. سینما و سینماداران از جمله 
این افراد هستند که به نظر مي رسد دوران کرونا به 

شدت به آنها آسیب زده است.
از  بسیاری  کنونی  شرایط  در  اینکه  به  باتوجه 
راضی  کشور  داخل  در  سینمایي  فیلم هاي  صاحبان 
به اکران فیلم خود نیستند، اکران فیلم های روز دنیا 
می تواند سینماها را زنده نگه دارد. اتفاقی که از گذشته 
تا امروز موافقان و مخالفان فراوانی داشته است. برخی 
معتقدند با اکران فیلم های خارجی، استقبال از فیلم های 
داخلی کاهش پیدا می کند و برخی دیگر عملی شدن 
جذب  و  سینما  صنعت  رونق  سبب  را  موضوع  این 
مخاطبان بیشتر برای فیلم های ایرانی می دانند. محمد 
قاصداشرفی )رییس انجمن سینماداران( با بیان اینکه 
ایران تنها کشوری بوده که در آن اجازه اکران فیلم 
خارجی داده نمی شود، به دنیاي جوانان گفت: فیلم های 
اکنون روی پرده سینماها می روند بدون  خارجی که 
مجوز قانون کپی رایت اکران می شوند. در صورتی که 
آنها باید مجوز کپی رایت را بگیرند. موانع قانونی این 
موضوع باید از طریق دولت حل شود تا کمپانی موردنظر 
برای وارد کردن فیلم های خارجی مشکلی نداشته باشد. 
ما به عنوان سینمادار همیشه خواستار این بودیم که 
بخشی از اکران ما فیلم خارجی باشد. در شرایط کنونی 
می توان گفت که صددرصد فیلم های ما ایرانی است. 
یعنی تنها کشوری هستیم که واقعا هم به عنوان تک 
در  خارجی  فیلم  می کنیم.  اکران  را  فیلم ها  محصول 
اکران وجود ندارد اگر هم وجود داشته باشد به صورت 

تک سانس در برخی سینماها بوده که هیچکس هم 
از آن مطلع نیست.  بخشی از مردم دوست دارند که 
فیلم خارجی را در سینماها ببینند. ما نباید آنها را از 
خواسته خود محروم کنیم. عالوه بر این فیلم خارجی 
اضافه  سینما  مخاطبان  به  را  زیادی  بخش  می تواند 
کند. به عنوان مثال ما قبال در سینماها، تئاتر نداشتیم 
و استدالل سینمادارها این بود که اگر تئاتر در سینما 
اجرا شود، به سینما ضربه می خورد. چراکه تا آن زمان 
افرادی که دوستدار تئاتر بودند و با سینما میانه خوبی 
اکنون  اما  می رفتند.  تئاتر  تماشای  به  فقط  نداشتند، 
که این اتفاق رخ داده افرادی که سینمایی یا تئاتری 
هستند، الزم و ملزوم یکدیگر شده اند. یعنی هم آنهایی 
کشیده  تئاتر  به  ببینند،  فیلم  تنها  داشتند  دوست  که 
شدند و هم آنهایی که تنها به تئاتر عالقمند بودند، به 
سینما هم عالقمند شدند. در واقع اجرا شدن تئاتر در 
سینما نشان داد که این موضوع در افزایش مخاطب 
هر دو آنها تاثیرگذار است. این قضیه در مورد اکران 
فیلم خارجی هم صادق است. خیلی از مشتریان به ما 
مراجعه می کنند و می گویند که چرا شما فیلم خارجی 
نمایش نمی دهید. اگر فیلم خارجی درصدی از اکران 
بگویم مشتری سینما کم  تامین کند، می توانم  را  ما 
که نخواهد شد، زیاد هم می شود. در واقع این می تواند 
کمک فیلم های خارجی به فیلم های ایرانی هم باشد. 
چراکه وقتی افرادی که فیلم خارجی دوست دارند،  به 
سینما مراجعه می کنند، می بینند که فیلم ایرانی هم در 
سالن های دیگر هست و تشویق می شوند که فیلم های 
ایرانی را نیز ببینند. من به عنوان یک سینمادار این نظر 
را دارم که فیلم خارجی ضرری به اکران داخلی ما که 
نمی زند هیچ، سبب افزایش مخاطبان ما هم می شود.

رئیس انجمن سینماداران درباره رایزنی با سازمان 
سینمایی برای اکران فیلم های خارجی اظهار داشت: 
خارجی صحبت هایی  فیلم های  اکران  درباره  تاکنون 
کرده ایم. شخصا این موضوع را مطرح کردم. باتوجه 
خیلی  هم  مورد  این  در  سینماست،  ما  کار  اینکه  به 
عالقمندم که فیلم خارجی اکران شود. سال های سال 
این  این درخواست را می کنیم که حتی  است که ما 
موضوع در اختیار همان دفاتر پخش که فیلم های ایرانی 
را توزیع می کنند، قرار گیرد. چون به هر حال آن دفاتر 
به صورت حرفه ای کار می کنند  سال های سال است 

تالش می کنند و برای اکران فیلم های داخلی زحمت 
پخش  شرکت  هر  موضوع،  این  کنار  در  می کشند. 
می تواند یکی دو فیلم خارجی هم داشته باشد و در چنین 
شرایطی این فیلم ها را اکران کند. این موضوع می تواند 
خیلی به ما کمک کند. سازمان سینمایی و در مجموع 
دولت یک نگرانی دارند، آنها احساس می کنند اگر فیلم 
خارجی اکران شود، شاید به تولید داخلی ضرر بزند. 
در صورتی که واقعیت این نیست. می توانم به جرات 
بگویم که اکران فیلم خارجی نه تنها ضرری نخواهد 
داشت، بلکه به افزایش مخاطب فیلم های ایرانی کمک 
می کند. البته آنها هم یکسری محدودیت هایی دارند 
ولی فکر می کنم برای سینما باید این محدودیت ها را 

از نظر قانونی بردارند.
محمد قاصداشرفی پیش بینی خود از زمانی که 
اجازه اکران فیلم های خارجی به صورت گسترده در 
سینماها داده شود را این طور عنوان کرد: ما امیدواریم 
که این اتفاق رخ دهد. حال به صورت گسترده هم نبود، 
حداقل ۳۰درصد اکران فیلم های ما بتواند خارجی باشد. 
البته یکی از مشکالت اصلی ما در این حوزه موضوع 
کپی رایت است. اگر این مشکل حل شود، فیلم های 
اکران  سینماها  در  می توانند  راحتی  به  هم  خارجی 
شوند. فیلم های خارجی که اکنون روی پرده سینماها 
اکران  کپی رایت  قانون  مجوز  بدون  نیز  می روند 
می شوند. در صورتی که آنها باید مجوز کپی رایت را 

بگیرند. خیلی از فیلم ها از گذشته به این صورت بوده 
است. حتی فیلم هایی که در صداوسیما اکران می شود،   
مجوز کپی رایت از صاحبان آثار ندارند. موانع قانونی 
این موضوع باید از طریق دولت حل شود تا کمپانی 
فیلم های خارجی مشکلی  برای وارد کردن  موردنظر 
نداشته باشد و راحت و بدون دغدغه بتوان فیلم ها را 

وارد و در سینماها اکران کرد.   
رئیس انجمن سینماداران با اشاره به شرایط کنونی 
که اغلب صاحبان فیلم ها راضی به اکران فیلم خود 
نیستند، اظهار داشت: به نوبه خودم از صاحبان آثار که 
فیلم خود را در این شرایط اکران کرده اند تشکر می کنم. 
این دوستان سرمایه زیادی را صرف تولید فیلم های خود 
کرده اند ولی در این شرایط راضی به اکران فیلم خود 
شدند. این اتفاق ثابت می کند که خارج از سرمایه گذاری 
که انجام دادند، دلشان هم برای سینما می سوزد و به 
تا  کردند  کمک  چراکه  هستند.  سینما  دلسوز  نوعی 
بماند.  روشن  سینما  چراغ  و  شود  اکران  فیلم ها  این 
این موضوع نشان می دهد که فعالین حوزه سینما هم 
چندان به مسائل مادی توجه نداشته و عاشق کارشان 
هستند. همین ۳ فیلمی که اکنون روی پرده هستند، 
تنها به خاطر کمک به سالن های سینما شرایط اکران 
را قبول کرده اند. چراکه این فیلم ها اکران نمی شدند، 
گذشته  همچون  سینماها  می توانست  حسابی  به 
تعطیل شود. متاسفانه در اثر شیوع ویروس کرونا تمام 
کسب وکارها آسیب دیده اند. یعنی کسب وکاری نبوده 
که از این ویروس آسیب ندیده باشد. اما بیشترین آسیب 
در بین کسب وکارهای آسیب دیده از طرف کرونا متعلق 
به سینمادارهاست چون کارمندان بسیاری داشتند و با 
مسائل مختلفی درگیر بودند و این موضوع به سینماها 
سینماها  که  زمانی  از  ولی  کرد.   وارد  جدی  آسیب 
بازگشایی شدند، مقداری از این خسارت ها جبران شد. 
بازگشایی بعد از چند ماه تعطیلی، رونقی برای سینماها 
ایجاد کرد. چراکه عاشقان دیدن فیلم ها در سینما مجدد 
به آن مراجعه کرده و فیلم های مورد عالقه خود را به 
کارمندان  و  کارگرها  ترتیب  این  به  نشستند.  تماشا 
مشغول کار شدند که جای خوشحالی بسیاری داشت. 
حضور مجدد عاشقان فیلم در سینماها بعد از ۴ماه که 
سینماها تعطیل بود، سبب شد تا از لحاظ روحی هم به 
پرسنل سینماها و هم صاحبان سینما انرژی خوبی داده 

شود.  چراکه نزدیک به ۵، 6 هزار نفر در سینماها کار 
می کنند که در ۴ ماه تعطیلی از لحاظ مالی با مشکل 
اکثر سینماها پرسنل خود  این وجود  با  مواجه بودند. 
را حفظ و حقوق آنها را پرداخت کردند. البته یکسری 
از آنها نیز باتوجه به شرایطی که داشتند، برخی را به 
وزارت کار معرفی کردند که حقوق بیکاری بگیرند. البته 
تا جایی که من می دانم وزارت کار برای حقوق بیکاری 
مبلغ جزئی را پرداخت می کرد! در شرایط فعلی حدود 
6 هزار نفر در سینماها مشغول کار هستند، باتوجه به 
مشکالتی که از نظر بیکاری در کشور ما وجود دارد، 
در این موقعیت قاعدتا تلویزیون باید به کمک سینما 
بیاید. ولی تلویزیون به جای اطالع رسانی درستی مبنی 
بر باز بودن سینماها که باید برای مردم انجام دهد، 
مرتب می گوید که کسی از مردم به سینما نمی رود. در 
صورتی که واقعا هم اینگونه نیست. قطعا در مرحله اول 
حفظ سالمتی آدم ها برای ما خیلی مهم است. چون به 
هر ترتیب در آینده می توان مسائل مالی را جبران کرد 
ولی جبرانی برای مسائل جانی وجود ندارد. ولی اگر 
شما به آمار ابتالی مردم در مکان های مختلف نگاه 

کنید، کم خطرترین جا سینما بوده است.  
محمد قاصداشرفی در پایان صحبت هایش با بیان 
اینکه اکثر افراد که به کرونا مبتال شدند در مراسم هایی 
همچون عروسی و عزا بوده اند، عنوان کرد: باتوجه به 
ایمنی و بهداشتی که در سینما رعایت می شود، هنوز 
یک نمونه پیدا نشده که به سینما رفته و خدای ناکرده 
به بیماری مبتال شده باشد. شخصا فکر می کنم واقعا 
در هیچ کسب و کاری بهداشت مطابق سینما رعایت 
نشود. یعنی از نظر ضدعفونی کردن سالن ها و مرتب 
بودن و سرویس دهی کلی که هست اتفاق خوبی را 
شاهدیم. باید بگویم که در شرایط کنونی خطر رفتن به 
سوپرمارکت خیلی بیشتر از سینما رفتن است. متاسفانه 
صداوسیما به جای اینکه کمک کند، مرتب هشدار و 
اخطار می دهد. تلویزیون به جای اینکه بگوید فیلم ها 
اکران شده و سینما باز است، می گوید کسی به سینما 
نمی رود. این حرف در اصل تعطیل کردن سینماست. 
بحث  در  که  افرادی  و  صداوسیما  رئیس  از  بازهم 
هزار   6 این  خاطر  به  می کنند،  فعالیت  اطالع رسانی 
نفری که در سینما مشغول هستند، می خواهم کاری 

نکنند تا این افراد بیکار شوند.

W W W . Y O U T H W O R L D . I R

شکست کرونا با تدبیر ماسک روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای اطالع رسانی 
و ارتقاء سطح آگاهی مردم دیار همیشه سبز مازندران نسبت به میزان 
سالمتی خود و حفظ این گوهر ارزشمند دست به امری مهم زده و با ترویج 
فرهنگ خود مراقبتی سعی بر باال بردن سطح سالمت مردم مازندران 
از  استفاده  ضرورت  باره  در  مازندران  می خوانید  که  گزارشی  در  دارد. 
ماسک در اماکن عمومی جهت پیشگیری از ابتال به کرونا مورد بررسی 

قرار گرفته است. 

ماسک بزنید تا سالم بمانید
سماجت کرونا باعث شد، ما این دشمن نامرئی را خیلی جدی نگرفتیم؟ در هر صورت 
علی رغم تالش های شبانه روزی تیم های مختلف درمانی در بیمارستان ها، بار دیگر 
علوم  دانشگاه  درمانی  کادر  است.  بازگشته  ما  زندگی  سفره  به  ناخوانده  میهمان  این 
پزشکی مازندران به عنوان سربازان خط مقدم مقابله با این ویروس تالش زیادی کردند 
اما متاسفانه بار دیگر اغلب نقاط استان شاهد افزایش آمار مبتالیان به این اهریمن پر 
خطر هستیم. شاید یکی از اصلی ترین دلیل بازگشت کرونا به مازندران، حضور پر تعداد 
مسافران در چند نوبت تعطیلی اردیبهشت و خرداد گذشته بوده است. این وضعیت تنها  
برای استان مازندران رخ نداده و در بسیاری از استان های دیگر نیز وضعیت به همین 
ترتیب اعالم شده است. این موضوع تا جائی مشکل آفرین شده است که عالی ترین 
مقام اجرایی کشور نیز در آخرین جلسه هیات دولت به صورت ویدئو کنفرانسی به تمام 
استانداران و مسئوالن برای تشدید مقابله با کرونا دستورات الزم را صادر کرد. در همین 
ارتباط روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای اطالع رسانی در باره مضرات 
چنین اقداماتی، طی گزارشی نقطه نظرات کارشناسان معاونت غذا و داروی این دانشگاه 

را جویا شده است که در ذیل می خوانید.

*الزام به زدن ماسک
از  استفاده  الزامی شدن  نیزاز  مازندران  استاندار  زادگان،  احمد حسین  راستا  همین  در 
تمامی  در  ملی  ستاد  مصوبه  این  گفت:  و  داد  خبر  پرجمعیت  های  مکان  در  ماسک 

مناطق پرتجمع الزم االجراست.
وی افزود: ویروس کرونا همچنان وجود دارد و هرگونه عادی انگاری ممکن است منجر 
به شیوع مجدد آن شود لذا تاکید و انتظار داریم مردم عزیز؛ زدن ماسک، رعایت بهداشت 

فردی و فاصله اجتماعی را جدی بگیرند.
دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم در ارتباط با استفاده 
از ماسک بر این اعتقاد است که، استفاده از ماسک 8۵ درصد، رعایت فاصله فیزیکی 
یک متری 8۲ درصد و استفاده از پوشش محافظ چشمی نیز 78 درصد انتقال ویروس 
را کاهش می دهد. وی افزود: سرعت انتقال در شهرهای دارای وضعیت قرمز بیشتر 
است و در این شهرها سرعت انتقال به حدود ۲ نفر رسیده است به این معنا که هر فرد 

مبتال به کرونا می تواند ۲ نفر را به این ویروس مبتال کند.
نزدیکی  به  توجه  با  باره هشدارداد که  این  در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
، وضعیت قرمز کرونایی در یک شهرستان می  به یکدیگر  مازندران  استان  شهرهای 
تواند تهدید این وضعیت برای سایر شهرستان ها نیز باشد و با این رویه خطر پذیری 

استان مازندران بیش از سایر استان های کشور است.

*احتمال بازگشت محدودیت های سختگیرانه
دکتر موسوی دلیل افزایش آمار بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های استان طی 
روزهای اخیر را ناشی از عادی انگاری بیماری کرونا از سوی اکثر مردم اعالم کرد و 
اظهار داشت : با توجه به این که حدود 8۰ درصد از مردم استان هنوز به ویروس کرونا 
مبتال نشدند ، در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی بخصوص استفاده نکردن 
از ماسک و رعایت نکردن فاصله گذاری فیزیکی ، وضعیت بسیار بدی دامنگیر استان 

خواهد شد و طوالنی شدن زمان 
استان  در  کرونا  بیماری  کنترل 
نه تنها به عادی سازی رفتار در 
سبب  بلکه  انجامد،  می  جامعه 
می شود تا کار برای درمانگران 
نیز  رویه  این  و  فرسایشی شود 
خطر را بیش از گذشته افزایش 

می دهد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
تنها  که  دارد  اعتقاد  مازندران 
بیماری  کنترل  برای  راهکار 
از  پرهیز  مازندران  در  کرونا 
دوران  ین  ا شدن  فرسایشی 
محدودیت  رعایت  عدم  است. 
های اجتماعی به خصوص پس 

از بازگشایی  و برخی اشتغال های پرخطر شامل تاالرهای پذیرایی  و برگزاری مراسم ختم 
و عروسی استان را به سمت افزایش شدن ویروس کرونا پیش برد و اکنون نیز عدم کنترل 

آن می تواند مازندران را به سمت بحرانی تر شدن پیش ببرد.
اگر روند افزایشی در استان ادامه داشته باشد، احتمال برگشت برخی محدودیت ها با وجود 
پیش بینی برخی مشکالت اقتصادی در استان مازندران وجود دارد و همه ما برای عدم اجرای 
این محدودیت ها راهی جز رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی نداریم.

افزایش بیش از ظرفیت بیماران می تواند فعالیت بیمارستان های استان مازندران را که با 
روند کاهشی کرونا ، به حالت عادی خود برگشته بودند ، تحت تاثیر قرار دهد و مشکالت 

دیگری را در استان برای سایر بیماران ایجاد کند.

*مهاجران بومی عامل افزایش سرعت انتقال 
در  کرونایی  بیماران  آمار  افزایش  ارتباط  مورد  در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
استان با برداشته شدن محدودیت های سفر هم گفت که در ابتدای شیوع ویروس کرونا 
برای جلوگیری از ورود آلودگی این ویروس به استان نظر بر اجرای محدودیت ها بود که 
با اپیدمی شدن این بیماری در استان محدودیت های سفر به خصوص در مورد کسانی که 
ویالهای شخصی دارند و امکان برگزاری تجمعات را ندارند، برداشته شد ضمن این که 

سفر این افراد تاثیر چندانی در سرعت انتقال ندارد.
بازدید خویشاوندان می تواند باعث برپایی تجمعات و  برگشت این مسافران برای دید و 

برخی نشست های تجمعی باشد که خطر انتقال ویروس را افزایش می دهد.

*به جای ماسک زدن؛ برای جلوگیری از ابتال به کرونا دست هایتان را 
مکرر بشویید!

این  مردم  تا  باعث شده  منتشر می شود  بیماری  این  اپیدمی  از محل  که  تصاویری  شاید 
روزها برای استفاده از ماسک جهت مقابله با این بیماری ویروسی را جدی گرفته و رغبت 
بیشتری نشان می دهند. حاال در اماکن عمومی شاهد استفاده روزافزون شهروندان عادی 

از این ماسک ها هستیم.
اندازه  به  راهکاری  دارد: هیچ  اعتقاد  مازندران  پزشکی  دانشگاه علوم  رئیس  دکترموسوی 
شستن مرتب دست ها نمی تواند در چنین شرایطی کمک کننده باشد. بیماری های ویروسی 
به سادگی از راه عطسه و سرفه افراد را درگیر می کنند پس شستشوی مداوم دست ها می 

تواند تا حدود زیادی انتقال ساده این نوع بیماری ها را کاهش دهد.
و  سرفه  برای  که  دانند  می  هم  ابتدایی  های  بچه  حتی  پیشرفته  های  کشور  در  االن 
عطسه  لباس  آستین  روی  یا  کنند.  درگیر  را  خود  آرنج  ناحیه  است  بهتر  کردن  عطسه 
بخش  روی  نه  و  کنند  سرفه  و 
افراد  از  بعضی  ها.  دست  مرکزی 
شنوند،  می  را  توصیه  این  وقتی 
به  هم  دستمال  یعنی  پرسند  می 
داخل  هم  دستمال  آید؟  نمی  کار 
دست ها قرار دارد و وقتی عطسه 
و سرفه می کنیم دست ها درگیر 
احتمالی  های  ویروس  به  آلوده  و 
صحیح  ه  نحو پس   . ند شو می 
آرنج  ناحیه  روی  سرفه  و  عطسه 
دست  با  مناسبی  فاصله  که  است 
هم  دستمال  از  اگر  دارد.  ما  های 
استفاده می کنیم بالفاصله باید با 
مواد شوینده مناسب دست ها رااز 

آلودگی ها پاک کنیم.

*دستهایتان را بشوئید
االن در جامعه می بینیم که افراد برای مدت ده دقیقه هم از گوشی های تلفن همراه شان 
فاصله نمی گیرند. در محل کار بسیاری از کارمندان ما با کیبورد رایانه ها مشغول هستند. 
در اماکن عمومی مردم باید از وسایلی استفاده کنند که پیش از آن ها افراد زیادی این 
وسایل را لمس کرده اند؛ بنابراین توصیه جدی ما این است که شهروندان عزیز ما هنگام 
استفاده از این استفاده از این نوع وسایل چیزی نخورند. برای مدت یک تا دو ساعت حتما 
باکتریال استفاده کنند. الزم است که طرز  آنتی  از فوم های  دست هایشان را بشویند و 
صحیح شستشوی دست ها به طور عملی به کودکان آموزش داده شود تا ابتال به بیماری 

های ویروسی به حداقل ممکن برسد.

*لزوم استفاده از ماسک« در اماکن عمومی
انتقال هوابرد ویروس در شرایط خاصی مانند صحبت کردن با افراد زیاد در مسافت کوتاه 
و در یک فضای بسته بدون تهویه نظیر وسایل حمل ونقل عمومی، خطر ابتال به عفونت 

ویروس را حتی بدون سرفه یا عطسه نیز امکانپذیر می کند.
در رابطه با همه گیری کووید-۱۹، دو مسیر انتقال اصلی در نظر گرفته می شود. اولین مسیر 
انتقال از طریق قطرات و دراپلت های تنفسی )قطرات/ذرات منتشر شده هنگام عطسه، سرفه 
یا صحبت کردن( است. دومین مسیر انتقال از طریق تماس با سطوح آلوده زنده یا غیر 
زنده )دست به دست، دست به سطوح و...( است و مسیر سوم نیز که اخیرا توجه بیشتری 

از جامعه علمی را به خود جلب می کند مسیر مدفوعی، دهانی است.
برای انتقال ویروس کرونا از طریق هوا دو مکانیسم موثر است، تصریح کرد: در مکانیسم 
اول انتقال از طریق تماس نزدیک با قطرات و دراپلت های تنفسی درشت )بزرگتر از ۱۰ 
میکرون( منتشر شده در هوا که معمواًل فاصله انتقال این قطرات کمتر از یک یا دو متر 
از فرد ناقل است و از طریق سرفه و عطسه )در مقایسه با سرفه و عطسه کردن که به 
طور معمول با رها کردن قطرات تنفسی به مراتب بیشتری همراه است( ایجاد می شوند. 
بسیاری از این قطرات بزرگ روی سطوح و اشیاء اطراف می نشینند و افراد ممکن است 
در اثر تماس با این سطوح یا اشیاء و سپس از طریق لمس دهان، بینی یا چشم به عفونت 
مبتال شوند. اگر افراد در فاصله ای کمتر از فاصله احتیاط )یک تا دومتری فرد آلوده( حضور 
داشته باشند، می  توانند مستقیمًا با تنفس قطرات عطسه و سرفه شده و یا بازدم فرد آلوده، 

به ویروس مبتال شوند.
از راه هوا و از طریق قطرات تنفسی  انتقال ویروس  انتقال ویروس کرونا،  مکانیسم دوم 
کوچکتر از ۵ میکرون است که این قطرات در هوا شناور مانده و مسافت  های طوالنی تری 
جابجا می شوند. این قطرات ریز نیز با سرفه، عطسه و صحبت کردن یا با منشاء فاضالب ایجاد 

می شوند. قطرات تنفسی درشت در 
از  با  هوایی،  و  آب  مناطق خشک 
ذرات  به  تبخیر آب  و  دادن  دست 
ریز )کمتر از ۵ میکرون( تبدیل شده 
که می توانند مدت ها در هوا شناور 
میکرونی  )قطرات ۱۰  بمانند  باقی 

در دو دهم ثانیه تبخیر می شوند(.
حدود  کرونا  ویروس  یک  اندازه 
ز  ا و  است  نانومتر   ۱6۰ تا   8۰
چند ساعت تا چند روز فعال باقی 
می ماند، مگر اینکه نظافت ویژه ای 
صورت پذیرد. ویروس کرونا تا سه 
ساعت در هوای داخل اماکن و در 
شرایط عادی دو تا سه روز بر روی 
با حفظ  و  فعال  به صورت  سطوح 

قدرت بیماری زایی باقی می ماند. ذرات معلق در هوای داخل اماکن )که قبال با حضور 
افراد بیمار یا ناقل آلوده شده است( می تواند به ویروس یا قطرات تنفسی متصل شود. در 
چنین شرایطی این ذرات کوچک ویروسی )بیوآئروسل(، به صورت هوابرد باقی می  مانند 
کانال های  یا  اتاق ها  در  هوا  وسیله جریان  به  و  جابجا شده  زیاد  فواصل  تا  و می توانند 

هوای سیستم تهویه حمل شوند.
هرچند که هیچ گزارش یا مطالعه ای وجود ندارد که احتمال ایجاد این بیماری را از طریق 
هوابرد )ویروس پخش شده در هوا و یا ذرات معلق آلوده به ویروس که به دلیل اندازه 
بسیار ریز می توانند مسافت طوالنی را در هوا طی کنند( نشان دهد؛ اما این تایید نشدن 
دلیلی بر عدم رعایت جانب احتیاط نیست. این مکانیسم نشان می دهد که حفظ فاصله 
یک تا دو متری از افراد آلوده ممکن است کافی نباشد و در اماکن عمومی )نظیر محل 
کار، وسایل نقلیه عمومی و مراکز خرید( بکارگیری تهویه به منظور تخلیه هوای آلوده و 

تأمین هوای پاک مفیدتر است.
)رنگ  کووید_۱۹  کروناویروس  قطرات  با  مواجهه  مکانیزم  جهانی  بهداشت  سازمان   
و  نیز مکانیسم هوابرد کروناویروس  آبی روشن  است. رنگ  را گزارش کرده  تیره(  آبی 
دیگر آنفوالنزاهای شناخته شده است و در حال حاضر هیچ مدرکی به طور خاص برای 
کروناویروس کووید-۱۹ گزارش نشده است. با توجه به موارد ذکر شده و با رعایت جوانب 
احتیاط، اهمیت استفاده بهینه از تهویه عمومی در پیشگیری از انتقال ویروس مشخص 
می شود؛ چرا که با توجه به محاسبات اولیه رفتار آیروداینامیکی ذرات ریز حاوی ویروس، 

احتمال غافلگیری جوامع جهانی مبنی بر هوابرد بودن انتقال بیماری وجود دارد.
در این برهه زمانی برای مدیریت این بیماری همه گیر در همه جبهه ها به تالش پیگیر 
نیاز داریم؛ بنابراین پیشنهاد می شود، ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی در محل های 
کار و اماکن عمومی، استفاده از تهویه عمومی و استفاده از ماسک مورد تاکید قرار گیرد؛ 
از  استفاده   و  امکان عمومی  و  بهداشتی در محل های کار  پروتکل های  بنابراین رعایت 
تهویه عمومی و استفاده از ماسک در محل های با احتمال تماس نزدیک، مورد تاکید است.

*چگونگی تاثیر ماسک در پیشگیری از انتقال کرونا
بخش عمده مردم دنیا همزمان با شیوع ویروس کرونا به استفاده از ماسک های بهداشتی 
از  پس  که  شوند  بزرگی  قطرات  انتقال  از  مانع  می توانند  ماسک ها  زیرا  آورده اند،  روی 
ماسک های  از  استفاده  دلیل  همین  به  می شوند  پخش  هوا  در  دیگران  سرفه  و  عطسه 

بهداشتی مفید است.
عالوه براین ماسک باعث می شود تا فرد نتواند بینی و دهان خود را با دست لمس کند و به 
این ترتیب امکان ابتالی او به ویروس به دنبال تماس دست هایش با سطح آلوده کمتر است.

استفاده از ماسک )شامل انواع ماسک ساده یا ماسک جراحی( یکی از اقدامات پیشگیرانه ای 
است که می تواند شیوع برخی بیماری های ویروسی تنفسی از جمله کووید-۱۹ را محدود 
کند و استفاده از ماسک در کنار رعایت حداکثری دیگر نکات و توصیه های بهداشت برای 

جلوگیری از انتقال کووید-۱۹ از انسان به انسان بسیار مهم است.
بنابراین با توجه به خاص بودن بیماری کرونا و باال بودن دامنه شیوع آن به نظر می رسد 
عالوه بر نهادینه سازی مبحث استفاده از ماسک باید تدابیر سخت گیرانه تری لحاظ و 

این مهم برای همه اجباری شود.
برای  ممکن  کار  راه  ترین  ساده  عنوان  به  ماسک  از  استفاده  شدن  همگانی  با  وقتی   
پیشگیری در برابر بیماری کرونا خطر ابتال به حداقل می رسد مردم خود نیز باید اهمیت آن 
را درک کنند و برای استفاده از ماسک منتظر شنیدن خبر اجباری شدن آن نباشند. استفاده 
نکردن از ماسک باعث می شود تا افراد قانونمند در سایه بی خیالی افرادی خوش خیال به 
کرونا مبتال شوند و این روند باالی ابتال برای مدت های طوالنی بر کشور سایه بیندازد.

استفاده و پوشیدن ماسک برای افراد پرخطر بخاطر عوارض شدید بیماری در آن ها خیلی 
مهم و نباید کوتاهی کنند.

*ماسک زدن خطر ابتال به کرونا را 95 درصد کاهش می دهد
ماسک موثرترین روش محافظت 
در برابر کرونا بوده و اگر فرد سالم 
و شخص بیمار هر دو ماسک نزنند 
خطر ابتال بیش از 7۰ درصد است. 
اگر فرد سالم ماسک بزند ولی فرد 
بیمار ماسک نزند خطر به کمتر از 
۵۰ درصد کاهش می یابد. اگر فرد 
بیمار و سالم هر دو ماسک بزنند 
تا ۹۵ درصد  بیماری  انتقال  خطر 

کاهش پیدا می کند.
بنا براین مردم همچنان باید نسبت 
به شیوع کرونا دغدغه داشته باشند 
پروتکل های  رعایت  بر  عالوه  و 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، 
استفاده از ماسک را جدی بگیرند.


