
بورس به زودی در مسیر صعود
وزیر علوم از بررسی الیحه پیشنهادی توزیع عادالنه فرصت ها 
آموزش عالی در شورای اسالمی شدن  امکانات تحصیلی در  و 

دانشگاه ها خبر داد.
جلسه ۳۴۴ شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی به ریاست 
سهمیه  موضوع  بررسی  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی  منصور 
جمع بندی  مقام  در  شد.منصور غالمی  برگزار  سراسری  کنکور  بومی گزینی 

نهایی جلسه با اشاره به الیحه پیشنهادی توزیع عادالنه فرصت ها و امکانات 
تحصیلی در آموزش عالی، تأکید کرد: این الیحه به صورت گزارش و با ارائه 
داده ها به صورت خالصه برای مطالعه و بررسی توسط اعضای شورای اسالمی 

شدن دانشگاه ها در اختیار دبیرخانه این شورا قرار گیرد.
آزاد  دانشگاه  و  آموزش وپرورش  بهداشت،  وزارتین  کرد:  تصریح  وی 
اسالمی پیشنهادات خود را قبل از برگزاری جلسه آتی به دبیرخانه شورای 

اسالمی شدن دانشگاه ها ارائه دهند تا جمع بندی کارشناسی از این پیشنهادات  
تهیه و  در دستور جلسه آینده شورا قرار گیرد.در ادامه جلسه حسین کچوییان 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ابتدا و پیش از دستور جلسه به تسریع 
در اجرایی شدن آمایش آموزش عالی تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد فرآیند 

جذب اساتید با سرعت بیشتری بر اساس آمایش آموزش عالی انجام شود.
صفحه 2

دولت تشکیل خانواده جوانان را 
بسیار مهم می داند 

رئیس جمهور با بیان اینکه بانک مرکزی در حال تالش برای متعادل 
سازی قیمت ارز است، از کمک سه کشور به ایران در زمینه تعادل بخشیدن 

به نرخ ارز در بازار خبر داد.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت با بیان اینکه 
اظهار کرد: تسهیالت  داند،  بسیار مهم می  را  و تشکیل خانواده  ازدواج  دولت مسأله 
بهتری در زمینه وام ازدواج یعنی ۳۰هزار میلیارد تومان پرداخت شد.امسال هم همین 
رقم پرداخت می شود.وی اظهار کرد: دولت درخصوص اجاره نشینان دو گام مهم در 
هفته های اخیر برداشت که اولین گام دولت این بود که نسبت به اضافه اجاره بها که 
روند صعودی و غیرمنطقی داشت در ستاد ملی کرونا،   تصویب کردیم که افزایش اجاره 
بهاد در شهر تهران حداکثر تا 2۵ درصد، در شهرهای بزرگ تا 2۰ درصد و در سایر 

شهرها تا ۱۵ درصد مجاز است و بیش از آن مورد پذیرش نیست.
رییس جمهوری اقدام دیگر دولت را که امروز اول مرداد ۹۹ تصویب و به زودی اجرایی 
و عملیاتی خواهد شد را دادن ودیعه از طرف بانک به مستاجران دانست و گفت: دولت 
تصمیم گرفته برای آن دسته از مستاجرانی که دارای حقوق ثابت هستند، و همچنین برای 
خانوارهایی که تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی هستند، در تهران 
۵۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچکتر ۱۵ میلیون 

تومان، کمک ودیعه مسکن، پرداخت کند.
صفحه 2

بعضی معاون های پارلمانی دالل بازی می کنند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: برخی از معاون های 
پارلمانی رفتار زننده ای در مجلس دارند که الزم است هیئت رئیسه با آنان برخورد 
جدی داشته باشد. بیژن نوباوه  وطن در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای 
اسالمی و طی تذکری شفاهی اظهار داشت: اگرچه در اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشور، 

دالل بازی وجود دارد اما متأسفانه امروز دالل بازی وارد مجلس شده است.
وی ادامه داد: برخورد معاونت های پارلمانی برخی از وزارتخانه ها بسیار زننده است چرا 

که آنان دالل بازی می کنند.
صفحه 2

جزییات جدید از وام ودیعه اجاره؛

وام ودیعه مسکن
 فقط برای خانه های کمتر از ۹۰ متر 

کابوسی به نام »تجمالت« در مسیر ازدواج جوانان
بی  تولد  اول  روز  همان  از  آدم ها 
قرارند، بیتابی می کنند، گریه می کنند، چشم 
می گردانند که باالخره یک قراری بیابند و 
آغوش گرم مادر اولین آرامگاه و پناهگاه جان آدمی 
می شود  بزرگ تر  و  بزرگ تر  که  همینطور  آدم  است. 
مختلف  شکل های  به  را  قراری هایش  بی  می خواهد 

تسکین دهد؛ خانواده، بستگان، دوستان و...
تجربه  را  روزی  یک  حال  هر  به  ما  به  همه 
خواهیم کرد که هم سخنی با هر کالم قلب مان را 
به تپش خواهد انداخت و قرار دل بی قرارمان خواهد 
شد، اینکه آیا دل بی قرار هر عاشقی قرار خواهد یافت 
یا نه حکایت دیگری است اما بی شک ازدواج یکی از 

مهم ترین اوراق دفتر زندگی هر انسانی ست.
صفحه 2

در سال جاری در دستور کار قرار گرفت؛

تقویت  ظرفیت آبرسانی 
از تصفیه خانه آب اصفهان بزرگ
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اعالم آخرین قوانین لیگ قهرمانان آسیا
صفحه 6 به نمایندگان ایران

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمدرضا دلپاك: 

کرونا دغدغه 
مشترك همه جهان 

است

6ورزش
نامجو مطلق : 

امیدواریم مقابل 
نساجی به پیروزی 

برسیم

هنگ 7فر

بيماري،  شيوع  دليل  به  اخير  ماه هاي  در  هنرمندان 
فارغ از تعطيالت اجباري و كار در قرنطينه براي دوران 
پساكرونا، يك دغدغه ديگر هم داشته و دارند و آن هم 
پرداختن به موضوع مهم اين روزهاي جهان يعني »كرونا« 

مي باشد.

مربی تيم فوتبال استقالل گفت: محمد دانشگر با رفتار 
خود به مربيان و بازيکنان استقالل بی احترامی كرد و 
هر بازيکنی كه از قاعده انضباطی خارج شود با او برخورد 

خواهد شد.

كريم رجب زاده با روايت ماجرای به سرقت رفتن انوری و 
شعرش، از سرقت ادبی در طول تاريخ می گويد و معتقد است 
كه در جامعه، مرجعی برای دادخواهی شاعر وجود ندارد. اين 
شاعر درباره سرقت ادبی و وضعيت رسيدگی به آن اظهار 
كرد: ماجرای سرقت ادبی پيشينه درازدامنی دارد و از همان 

آغاز شعر فارسی شاهد اين اتفاقات بوده ايم.

سرقت اتفاقی است 
که به طور معمول 

در شعر می افتد

 بررسی الیحه پیشنهادی توزیع عادالنه فرصت ها و امکانات تحصیلی 

WWW.YOUTHWORLD.IR

برادر گرانقدر جناب آقای محمد جاللی
سرپرست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود

در  است  امید  نمایم.  تبریک عرض  را  عالی  جناب  انتصاب 
سایه تأییدات الهی، در این عرصه خطیر و خدمت به جامعه علمی 

و اعتالی وطن عزیز اسالمی موفق و سربلند باشید.
نماینده و پرسنل دفتر روزنامه دنیای جوانان در شاهرود
32246493-09354685189

برادر گرانقدر جناب آقای محمد جاللی
سرپرست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود

انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک عرض مي نماییم. رجای واثق داریم 
حضور شما دراین مسئولیت بعنوان خادمي صدیق و والیتمدار با كوله باری از 
تجربه ؛ نوید بخش نشاط و تحرك بیش از پیش خواهد گردید. دوام توفیقات 

و مزید عزت و سالمت جناب عالی را از جهاندار جان آفرین مسالت دارد.
 هیئت ورزشی دوومیدانی شهرستان شاهرود

صفحه ۳

سرمقاله
صندلی بازی در لیگ برتر فوتبال ایران!

احسان محمدی
واکنش  این  دالل ها!«  حال  به  »خوش 
طعنه آمیز علی عالی سردبیر روزنامه ایران ورزشی 
به شکستن رکورد جابه جایی مربیان در فوتبال 
ایران است. او در یک برنامه تلویزیونی وقتی با 
سئوال مجری مواجه شد که چرا در ۱6 تیم لیگ 
به  داده  رخ  جابه جایی   ۳۵ به  قریب  ایران  برتر 
خوشبختی دالل ها اشاره کرد. اینکه آنها برنده این 
آشفته بازار هستند و فوتبال به حاشیه رفته است.

باشگاه هاي  یا  تیم ملي  فوتبال  مسابقات  برگزاری  هنگام  پیش  سال ها 
ایراني مقابل تیم هاي عربي، گزارشگرها معمواًل دو نکته را با نوعي تفاخر به 
ما »بینندگان عزیز« یادآور مي شدند، البد براي اینکه باعث غرور و مباهات 

بیشترمان شود:
- در کشورهاي عربي مربیان فوتبال اصاًل امنیت شغلي ندارند و بعد از 

یکي دو شکست خیلي سریع اخراج مي شوند!
- بازي هاي فوتبال در کشورهاي عربي تماشاگر ندارد و مدیران ورزشي 
این کشور مجبور هستند براي تشویق مردم به حضور در استادیوم ها موتور و 

خودرو جایزه بدهند.
ما »بینندگان عزیز« که در سرما و گرما بلیت مي خریدیم، روي سکوهاي 
سیماني و یخ زده و کثیف مي نشستیم و امکان رفتن به سرویس بهداشتی هم 
نداشتیم، حتي با دیدن موتورها و ماشین هاي کنار زمین باورمان نمي شد که 

براي دعوت تماشاگران به ورزشگاه چنین هدایاي ارزشمندي بدهند!
به لطف مدیریت غلط، تماشاگران سالهاست با ورزشگاه ها قهر کرده اند، 
قبل از کرونا هم استقبال از بازی ها خیلی چشمگیر نبود. فضای ورزشگاه برای 
بچه ها سالم نیست، زنان حق ورود ندارند و بسیاری از مردها وقتی به چهل 
سال می رسند اندک اندک فکر می کنند که »خربزه آب است و باید به فکر نان 
بود« و عشق یک طرفه به تیم و بازیکنان سودی ندارد. شعله هواداری شان به 
پت پت می افتد و می روند پی قرض و قسط و وام و پر کردن چاله های زندگی. 

دل و دماغی برای ورزشگاه آمدن نمی ماند!
اما جابه جایی مربیان در لیگ برتر به »صندلی بازی« شباهت پیدا کرده 
است. به جز مواردی چون کالدرون و اسکوچیچ و استراماچونی نگاهی به باقی 
تغییرات این سوال را ایجاد می کند که اگر آقای X سرمربی خوبی است چرا 
برکنار می شود؟ اگر سرمربی بدی است چرا در کمتر از 2۴ ساعت تیم دیگری 

با عددی چرب تر او را به کار می گیرد؟
تغییر مربیان البته که حق مدیران باشگاه است اما با چه رویکردی؟ وقتی 
دم از فلسفه و مکتب باشگاه می زنیم از چه حرف می زنیم؟ باشگاهی هست 
که برای خودش رسالتی جز بُردن به هر قیمتی و ماندن در لیگ به هر شکلی 
آمده  کنار  خودش  با  فصل  اول  روز  از  که  هست  تیمی  باشد؟  کرده  تعریف 
باشد که ما شانس قهرمانی یا سهیمه نداریم اما از فرصت لیگ برای معرفی 
بازیکنان، فروش آنها و رونق اقتصاد باشگاه و ایجاد امید و انگیزه در دل جوان 

های شهرمان استفاده کنیم؟
واقعًا این جابه جایی ها فنی است؟ گاهی دومین حضور سرمربی کنار تیم 
با مسابقه همراه است، یعنی بسیار بعید است که حتی اسم همه بازیکنان تیمش 
انتظار تغییرات شگرف تاکتیکی و پیشرفت فوتبال داریم؟ نکند  را بداند، بعد 
مربیان همان طور که در حال مربیگری یک تیم هستند، همزمان با تیم های 

دیگر مذاکره می کنند؟ چیزی شبیه یک بستر و دو رویا!
که  کرده اند  فراموش  همینه«!  حرفه ای  فوتبال  »آقا  می گویند  که  آنها 
فدراسیون فوتبال اسپانیا درست یک روز مانده به آغاز جام جهانی 2۰۱۴ یولن 
اخالقی  ارزش های  او  کرد. چون  اخراج  ملی  تیم  از سرمربیگری  لوپتگی را 
فوتبال را زیر پا گذاشته بود و هنگامی که سرمربی تیم ملی بود با رئال مادرید 
برای هدایت این تیم در فصل بعد به توافق رسیده بود. چطور ممکن است دم 
از اخالق ورزشی بزنیم و نیمکت تیم های فوتبال را اینطور با بی وفایی و فقدان 

تعهد و مسئولیت آلوده کنیم؟
واقعًا انتظار پیشرفت از این فوتبال و سبقت گرفتن از ژاپن و کره داریم 
به داد تیم ملی برسند.  لژیونرها  اینکه  یا چشممان به گلخانه خارجی است؟ 
ندارند  اما حق  از سقوط بجنگند  یا ممانعت  تیم ها حق دارند برای قهرمانی 
فوتبال را تا این اندازه مبتذل کنند، اینکه مهمترین لیگ یک کشور به محله 

برو بیا تبدیل شود.

مدیران شبکه ۳ سعی کردند با پخش یک سریال 
دنیای  در  شده  شناخته  چهره هایی  حضور  با  و  طنز 
مجازی جبران مافات کنند که این تدبیر هم بر خالف 

توقع آنها با شکست مواجه شد.
عصر ایران ؛ نهال موسوی - این روزها سریال 
در حال  آنتن شبکه سوم سیما  روی  بر  »آخر خط« 
انتظارات مدیران  پخش است. سریالی که بر خالف 
نگرفت.  قرار  مخاطب  استقبال  مورد  اصال  تلویزیون 
سازمان  تحقیقات  مرکز  شده  اعالم  آمار  اساس  بر 
صداوسیما ۱۹ درصد بیننده داشته است. )اگر چه مبنای 
آماری این نظرسنجی های صداوسیما هم همواره مورد 

پرسش است(.
روند رو به افول شبکه سه سیما همچنان ادامه 
دارد و »عصر جدید« تنها برنامه مورد توجه بینندگان 
برنامه های  دیگر جز  برتر« هم  است، حتی »فوتبال 
بیننده  از سریال کم  بعد  و  نیست  تلویزیون  پربیننده 
»سرباز« مدیران شبکه ۳ سعی کردند با پخش یک 
سریال طنز و با حضور چهره هایی شناخته شده جبران 
مافات کنند که این تدبیر هم بر خالف توقع آنها با 

شکست مواجه شد.
آخر خط به نویسندگی و کارگردانی علی مسعودی 
)معروف به علی مشهدی(، روایتگر داستان دو پسرخاله 
)عباس  فرامرز  و  )علی صبوری(  نام های سیامک  به 
کودکی  در  را  مادرش  سیامک،  است.  فر(  جمشیدی 
با خاله و خانواده اش  از همان زمان  و  داده  از دست 
زندگی می کند.  فرامرز و سیامک مدام برای خانواده 
آنها  اقدامشان  آخرین  در  و  می کنند  درست  دردسر 
از  به یکی  هنگامی که می بینند دوستشان »مازیار« 
شاخ های مجازی تبدیل شده است و از آن درآمدزایی 
می کند، تصمیم می گیرند آنها نیز یک صفحه در فضای  
مجازی داشته باشند اما آنها به علت تبلیغ یک سایت 
شرط بندی و قمار توسط پلیس  دستگیر می شوند و به 

زندان می روند.
در زندان متوجه می شوند می توانند با مهاجرت به 
سوریه به آلمان بروند و زندگی بهتری را شروع کنند. در 
این بین با یک دکتر آشنا می شوند که او نیز می خواهد 

به سوریه برود و بجنگد و او مقدمات مهاجرت آنها را به 
سوریه فراهم می کند ولی این بین اتفاقاتی می افتد که 

مانع رسیدن آنها به تصمیم شان می شود و ...
بازیگران  از  زیادی  تعداد  خط  آخر  سریال  در 
شناخته شده تلویزیونی نقش آفرینی کرده اند: شهین 
کمند  نوری،  میر  ا یتی،  هدا محمدرضا  تسلیمی، 
امیرسلیمانی، اشکان اشتیاق، رضا ایرانشهر، داریوش 
سلیمی، علی صبوری، بیژن پیشدادی، سیدرضا حسینی، 
غزال  باقری،  مهسا  امینی،  فاطمه  شهریاری،  مجید 
وکیلی، محمد امین سلیمی راد، مهران رجبی، محمد 

برسوزیان، فریده سپاه منصور و ...
اضافه بر این بازیگران علی صبوری هم در نقش 
سیامک یکی از 2 بازیگر اصلی سریال است. صبوری 
از سال ۹۵ فعالیت در فضای اینستاگرام را آغاز کرد و 
ویدئویی طنز و انتقادی در مورد برگزار نشدن کنسرت 
زیادی  بازخورد  ویدئو  این  ساخت.  منتشر  مشهد  در 
داشت و باعث شد تا صبوری به فعالیت خود در فضای 
مجازی ادامه دهد. او در حالی که یکی از چهره های 
کمدی اینستاگرام بود، در سال ۹6 به عنوان استندآپ 
کمدین، وارد مسابقه »خنداننده شو« شبکه نسیم شد 
و در نهایت به عنوان برنده این مسابقه انتخاب شد. 
همین برنامه شهرت زیادی برای صبوری به ارمغان 
آورد و دنبال کننده های او در اینستاگرام خیلی زود به 
یک میلیون نفر رسید. در ادامه با ساخت کلیپ های 
طنز با ایده های جدید به کارش در اینستاگرام ادامه داد 

و در حال حاضر حدود ۳ میلیون فالوور دارد.
همین  روی  بر  هم   ۳ شبکه  مدیران  گویا 
خصوصیت معروفیت او در دنیای مجازی سرمایه گذاری 
کرده بودند و او را به عنوان نقش اصلی در این سریال 
انتخاب کرده اند و فکر می کردند فقط دنبال کننده های 
صبوری مخاطب این سریال باشند برای آنها کفایت 

می کند!
چهره  هم  سریال  کارگردان  دیگر  طرف  از 
به  بیشتر  که  مسعودی  علی  است  شده ای  شناخته 
حرفه ای  فعالیت  می شود،  شناخته  مشهدی«  »علی 
از  تعدادی  نویسندگی  با  را  هنر  عرصه  در  خود 

او  کرد.  آغاز  خوش«  »ساعت  طنز  برنامه  آیتم های 
با حضور در قسمت های مختلف برنامه »خندوانه« و 
اجرای استندآپ کمدی که برگرفته از زندگی واقعی 
خودش بود در میان عموم مردم شناخته شد. او هم در 

اینستاگرام بیش از ۴۵۰ هزار فالوور دارد.
با چنین چیدمانی سریال »آخر خط«   حال چرا 
چنان مورد توجه قرار نمی گیرد؟ دلیل اصلی آن این 
سفره  سر  بر  خواسته اند   ۳ شبکه  مدیران  که  است 
معروف  چهره های  از  استفاده  با  و  بنشینند  حاضری 
خود  سمت  به  را  مخاطب  نگاه  دیگر  زمینه های  در 

بچرخانند.
اساسی ترین مشکل سریال آخر خط تکراری بودن 
سوژه آن است که به شکل های مختلفی این داستان 
را از زمان لیلی با من است )کمال تبریزی( تا به امروز 
دیده و شنیده ایم.  عالوه بر این خط داستانی تکراری 
و قابل حدس، حتی صحنه های بعدی هر قسمت هم 
نزد مخاطب قابل پیش بینی و لو رفته است. به همین 
دلیل ساده علی رغم تمام شلوغ کاری های داستانی و 
تعدد شخصیت ها و مکان ها باز بیننده هیچ رغبتی به 

ادامه و پیگیری این سریال ندارد.
و  شناسی  مخاطب  زمینه  در  دانشی  اندک 
موفقیت  که  است  نکته  ین  ا موید  برنامه سازی 
یا  رسانه  در  آن  تکرار  ضمانت  مدیوم  یک  در 
این  در  مختلفی  عوامل  و  ندارد  را  دیگر  مدیومی 

هستند. دخیل  راه 
اساسا  اینستاگرام  مانند  اجتماعی  شبکه های  در 
شکل ارائه و تولید محتوا بسیار متفاوت است و هیچ 
تلویزیون  چون  رسانه ای  برای  آن  از  نمی توان  گاه 
استفاده کرد علی الخصوص با محدودیت های مختلف 
صداوسیما. حال اگر کسی در آن شبکه های اجتماعی 
جذابیتی دارد بیشتر به دلیل موضوع و فرم ارائه شده در 
آن مدیوم است و اگر همین شخص در رسانه یا مدیوم 
دیگری آن شاخصه ها را نداشته باشد هیچ جذابیتی هم 

نخواهد داشت. به همین سادگی.
در آخر بی ربط به بحث اما مهم برای زندگی در 

عصر حاضر باید اضافه کنم لطفا ماسک بزنید.

نگاه و نظر
شاخ اینستاگرامی هم شبکه 3 را نجات نداد

دیدگاه
دروغ ممنوع

میرزاعلی آیت اللهی
سیدی دوست داشتنی در کربال ساکن 
است هر وقت به او می گفتیم سید ما را نصیحت 
کن تابلوی پشت سرش را نشان می داد »دروغ 

ممنوع«.
وقتی  )ره(  امام  مرحوم  خیر،  به  یادش 
که  بودند  شده  واقع  سوال  مورد  هواپیما  در 
فرموده  دارید؟  احساسی  چه  ایران  به  سفر  در 
تکلیف  به  کسی  وقتی  طبعا  »هیچ«  بودند 
انجام  به  )مامور  دیگر  کار  هیچ  نه  و  می کند  تبلیع  و  هیاهو  نه  کند  عمل 
که  است  ذهنشان  در  امام  بنابراین  نتیجه(.  حصول  نه  و  می شود  وظیفه 
وظیفه ای داشتم و انجام دادم حاال با هیجان خودنمایی کنم که چه بشود؟ 
 )هرچند همین پاسخ را مخالفین ایشان طور دیگری تعبیر و تبلیغ می کنند(.

در الیه های باال از حکومت ایران حکومت مداران ما نه این که اصال دروغ 
نمی گفتند ولی کم تر دروغ می گفتند و در عین حال دروغ شاخ دار نمی گفتند تا 
این که پدیده ای پیدا شد که زل می زد به دوربین و چشم های مردم و دروغ 
می گفت و هنوز هم می گوید و توهم می زند. و هدف وسیله اش راتوجیه می کند. 
البته خودش می داند و تا به منصب تاثیرگذاری نرسد هرچه می خواهد بگوید 

ما را با او کاری نیست.
ولی مشکل آن جاست که هتک ابرو و دروغ توسط بعضی از دولت مردان 
فعلی  نمایندگان مجلس  از  بعضی  و  شد  نهادینه  قبلی  دولت  در  بخصوص 
و کارگزاران سایر قوا و نهادها نیز چنین زمینه ای را دارند و باید جلوی آن 
ایستاد. چون دروغ و » مار نشان مردم دادن به جای مار نوشتن یاد دادن« 
هم رشد و توسعه کشور را متوقف می کنند و هم با مردم فریبی آدرس غلط به 
جامعه می دهند و هم مردم فرودست را نیز به این سمت هدایت می کند )ملوک 
الگوهای مردم هستند(. صبح حرفی زده می شود و ظهر تکذیب می شود . 
دروغ هایی  اینها  معاذاهلل  می گوید  صبح  و  می زند  را  حرفی  شب  مسئولی 
در حالی که هم  نگفته ام.  و چنین مطلبی  داده اند  نسبت  به من  است که 
در  چه  آن  هم  و  می شود  ضبط  و  ثبت  صداوسیما  در  شده  گفته  مطالب 

با سایر رسانه ها گفته شده است. مصاحبه 
و  گذشته  نمی شد  و ضبط  ثبت  مستندات  که  دورانی  دیگر  عبارت  به 

میلیون ها نفر شاهد و ناظر بر کالم و رفتار حکومت مداران هستند.
مهم این است که نظام مملکت ما جمهوری اسالمی است و دروغ گناه 
کبیره است و ریشه های حکومت را سست می کند لذا به نظر نگارنده سیستمی 
درون حاکمیت باید مسئولیت بگیرد تا با دروغ گویان صاحب منصب و سیاسی 
برخورد کند تا ریشه عوام فریبی خشک شود و مردم نیز از آنها دروغ گویی را 

یاد نگیرند و دروغ پردازی نهادینه نشود.

تقدیر و تشکر

جناب آقای منوچهر کاظم اصالنی

ریاست محترم ثبت اسناد و امالک منطقه شمال غرب 
تهران )شهرآرا(

انجام وظیفه متعهدانه شما  از  به عنوان یک شهروند، 
در زمینه رسیدگی مستقیم به امور ارباب رجوع و کاستن از 
زمان معطلی مراجعان صمیمانه قدردانی نموده و امیدوارم 
مسئولیت شناسی شما مقبول پیشگاه خداوند و الگوی دیگر 

مدیران کشور باشد.

حجت خانی پور
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بعضی معاون های پارلمانی دالل بازی می کنند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: برخی از معاون های 
پارلمانی رفتار زننده ای در مجلس دارند که الزم است هیئت رئیسه با آنان 

برخورد جدی داشته باشد.
بیژن نوباوه  وطن در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی و 
طی تذکری شفاهی اظهار داشت: اگرچه در اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشور، 

دالل بازی وجود دارد اما متأسفانه امروز دالل بازی وارد مجلس شده است.
وی ادامه داد: برخورد معاونت های پارلمانی برخی از وزارتخانه ها بسیار 

زننده است چرا که آنان دالل بازی می کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی افزود: مجلس انتخاب 
نمایندگان ناظر در برخی از شوراها را در دستور کار دارد اما برخی از معاونت های 
پارلمانی درباره افراد انتخاب شده به عنوان ناظر مجلس می گویند که این افراد 

توانایی انجام تعامل با دولت را ندارند.
وی تصریح کرد: هیئت رئیسه مجلس باید با این گونه رفتارها برخورد 
کند چرا که در گذشته وقتی چنین تخلفاتی انجام می شد، آن معاونت پارلمانی 

را بیرون می کردند.
وی تأکید کرد: برای حفظ جایگاه و شأن مجلس الزم است که با این 
معاون های پارلمانی که چنین رفتارهایی را انجام می دهند، برخورد جدی شود.

پرداخت خسارت به سیل زدگان ملموس نیست
پرداخت  که  اسالمی گفت  در مجلس شورای  آباد  مردم خرم  نماینده 

خسارت سیل برای مردم و کشاورزان ملموس و مشهود نیست.
مرتضی محمودوند در تذکری در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس 
گفت: نماینده دولت اعالم کرده که ۳۰۰۰ میلیارد تومان خسارت سیل پرداخت 
کرده ایم، پس چرا این امر در راستای حل مشکل کشاورزان مشهود نیست؟.

وی خطاب به سلمان اسحاقی نماینده قائنات نیز گفت: دعا کنید تمام 
ایران بهترین زعفران را تولید کنند تا بتوانیم صادرات داشته باشیم و مصیبت 
ارز حل شود. نه اینکه اگر نماینده ای از خرم آباد گفت زعفران ما کیفیت 

دارد ناراحت شوید.

بانک های کره جنوبی هفت میلیارد دالر ایران را 
آزادسازی نمی  کنند

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه بانک های کره جنوبی هفت میلیارد دالر ایران را آزادسازی نمی 
کنند، گفت که اگر طی روزهای آینده این پول آزاد نشود موج تحریم کاالهای 

کره ای رقم خواهد خورد.
عباس مقتدایی در تذکری در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس 
گفت: هفت میلیارد دالر از اموال ملت ایران که ناشی از فروش نفت بوده 
مدت هاست در بانک های کره جنوبی است و رها نمی شود، اکنون که مردم 

نیاز به این پول دارند دولت کره به مسئولیتش عمل نمی کند.
وی اضافه کرد: متاسفانه فعالیت های وزارت خارجه هم نتیجه الزم 
رئیس  چرا  کند.  احقاق  را  ملت  حقوق  نتوانسته  مرکزی  بانک  و  نداده  را 
جمهور شخصا به این موضوع ورود نمی کند؟ در حالیکه هفت میلیارد دالر 
بسیار بیشتر از مبلغی است که در مراحل اولیه برجام قرار بود دریافت شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یادآور شد: دولت کره جنوبی بداند 
ماند  خواهد  ملت  تاریخی  حافظه  در  ولی  گذریم  می  شرایط سخت  از  ما 
که چه کسانی در شرایط ویژه بد عهدی کردند. اگر در روزهای آینده به 
سرعت عمل نشود و پول مشروع ما آزاد نشود موج تحریم کاالهای کره 

ای را رقم می زنیم.
مقتدایی ادامه داد: امیدوارم به آن نقطه نرسیم زیرا بنای ما بر روابط و 
تعامالت دو و چند جانبه با کشورهاست. البته حقوق بین الملل به ما اجازه 
این پیگیری را می دهد لذا دستگاه های مرتبط باید در این زمینه اقدام کنند.

دولت تشکیل خانواده جوانان را بسیار مهم می داند 
رئیس جمهور با بیان اینکه بانک مرکزی در حال تالش برای متعادل سازی قیمت 
ارز است، از کمک سه کشور به ایران در زمینه تعادل بخشیدن به نرخ ارز در بازار خبر داد.

حجت االسالم حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت با بیان اینکه 
دولت مسأله ازدواج و تشکیل خانواده را بسیار مهم می داند، اظهار کرد: تسهیالت 
بهتری در زمینه وام ازدواج یعنی ۳۰هزار میلیارد تومان پرداخت شد.امسال هم همین 

رقم پرداخت می شود.
وی اظهار کرد: دولت درخصوص اجاره نشینان دو گام مهم در هفته های اخیر 
برداشت که اولین گام دولت این بود که نسبت به اضافه اجاره بها که روند صعودی و 
غیرمنطقی داشت در ستاد ملی کرونا،   تصویب کردیم که افزایش اجاره بهاد در شهر 
تهران حداکثر تا 2۵ درصد، در شهرهای بزرگ تا 2۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ 

درصد مجاز است و بیش از آن مورد پذیرش نیست.
رییس جمهوری اقدام دیگر دولت را که امروز اول مرداد ۹۹ تصویب و به زودی 
اجرایی و عملیاتی خواهد شد را دادن ودیعه از طرف بانک به مستاجران دانست و 
گفت: دولت تصمیم گرفته برای آن دسته از مستاجرانی که دارای حقوق ثابت هستند، 
و همچنین برای خانوارهایی که تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی 
هستند، در تهران ۵۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای 

کوچکتر ۱۵ میلیون تومان، کمک ودیعه مسکن، پرداخت کند.
به گفته رییس جمهوری، افراد واجد شرایط اجاره نشین در تهران، ودیعه ۵۰ میلیون 
تومانی با بهره ۱۳ درصد دریافت می کنند که کمک خوبی برای مستاجران تهرانی 
است. این افراد، می توانند تا ۵۰ میلیون تومان برای مدت یک سال که اجاره نامه گواه 
خواهد بود از بانک ودیعه مسکن، قرض بگیرند. همچنین سود ۱۳ درصد را به بانک به 
شکل ماهانه پرداخت کنند. پایان کار باید اجاره نشین هایی که ودیعه مسکن دریافت 

کرده اند اصل پول را به بانک برگردانند.
روحانی تصریح کرد: از هفته آینده، جزئیات و ویژگی های ودیعه اجاره مسکن 
توسط وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، به مردم اعالم می شود. همچنین از 
هفته آینده، مقررات اجرایی شدن این طرح به تمامی بانک ها ابالغ خواهد شد و مردم 
از طریق صدا و سیما مردم از جزئیات طرح، آگاه می شوند. این گام جدیدی است که 

دولت در شرایط سخت کرونایی برای مستاجران برمی دارد.
رییس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه در پاییز همسان سازی حقوق بازنشستگان 
را عملیاتی می کنیم، افزود: دولت ۳2 هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تامین 

اجتماعی را پرداخت کرد که ین بدهی در ۱۴سال ایجاد شده بود.
وی همچنین گفت: باید برای شرایط بازار و گرانی ها چاره اندیشی کرد وبانک 
مرکزی در حال تالش برای متعادل سازی قیمت ارز است.صادرکنندگان باید ارز را به 
سامانه نیما عرضه کنند که این کار شروع شده است.باید کاری کنیم که از ارز خود در 
کشورهای دیگر استفاده کنیم. حداقل سه کشور در روزهای اخیر اقدام خوبی انجام داده 

اند و بر این اساس باید شاهد قیمت بهتر ارز در روزهای آینده باشیم.
روحانی خاطرنشان کرد: یک وزارت خانه قادر نیست صنعت،معدن و بازرگانی 
را در شرایط سخت تحریم اداره کند، ما بیش از سه سال منتظر تصمیم مجلس برای 
تفکیک وزارتخانه صمت هستیم. باید روند چرخه کاال به صورت آنالین اعالم شود. 
باید اطالعات در این زمینه به روز باشد. باید مشخص باشد ارز چگونه در حال چرخش 
است.باید نظارت دقیق بر صادرات و واردات انجام شود تا قیمت ارز و اجناس متعادل 
شود.شرکت های دولتی حق ندارند، کاالها را گران تر از قیمت مصوب بفروشند. نباید 

اجازه دهیم که با کاغذبازی و مقررات گذشته،مردم تحت فشار قرار گیرند.
روحانی با بیان اینکه راه باقی مانده ما در مبارزه با کرونا بیشتر از آنی است که 
از آن عبور کرده ایم، گفت: پیشبینی های دقیق علمی این است که بستری ها در 
ماه های آینده در بیمارستان بیشتر از ماه های گذشته  خواهد بود و ما باید خود را به 
لحاظ امکانات پزشکی آماده کنیم. پیش بینی می شود بار این بیماری سنگین تر شود. 
داروی قطعی برای کرونا وجود ندارد، ولی در روزهای پیش رو از یک دارو که کمک 
کننده است، استفاده می شود. باید بدانیم راه طوالنی پیش روی ما است و هیچ راهی 
نداریم جز این که آداب و رسوم خود را عوض کنیم. نمی شود با این بیماری جنگید، 

ولی برای مراسم عروسی یا عزا همه اقوام را دعوت کرد. 

کابوسی به نام »تجمالت« در مسیر ازدواج جوانان
سجاد آقایی

اول  روز  همان  از  آدم ها 
بیتابی می کنند،  تولد بی قرارند، 
گریه می کنند، چشم می گردانند 
که باالخره یک قراری بیابند و آغوش گرم 
آدمی  جان  پناهگاه  و  آرامگاه  اولین  مادر 
است. آدم همینطور که بزرگ تر و بزرگ تر 
به  را  قراری هایش  بی  می خواهد  می شود 
خانواده،  دهد؛  تسکین  مختلف  شکل های 

بستگان، دوستان و...
همه به ما به هر حال یک روزی را 
تجربه خواهیم کرد که هم سخنی با هر کالم 
قلب مان را به تپش خواهد انداخت و قرار دل 
بی قرارمان خواهد شد، اینکه آیا دل بی قرار 
هر عاشقی قرار خواهد یافت یا نه حکایت 
از  یکی  ازدواج  بی شک  اما  است  دیگری 
مهم ترین اوراق دفتر زندگی هر انسانی ست.

* فصل دوم زندگی
کمتر کسی پیدا می شود که در ابتدای 
سال های جوانی اش به اینکه از زندگی چه 
می خواهد و برای این مسیر باید چه شریکی 
از  داشته باشد فکر نکرده باشد. آدم ها بعد 
آنکه دوران ابتدایی زندگی خود را در کنار 
فرود  و  فراز  در  طبیعتًا  می گذرانند  خانواده 
زندگی به مرحله تشکیل خانواده می رسند. در 
جامعه ما ازدواج به سان سایر رسوم فرهنگی 
در جان تاریخ تکوین و سیر یافته و به شکل 

کنونی ضمیمه زندگی ما مردم است.
محلی،  و  منطقه ای  رسوم  و  آداب 
باورهای دینی، نگرش های اعتقادی و بستر 
تربیتی و پرورش ذهنی دو طرف ازدواج در 
این  است.  دخیل  ازدواج  تعریف  چگونگی 
تشریفات  برخی  تحمیل  با  گاهی  تعریف 
و زواید غیر مفید و غیر ضروری ازدواج در 
سال های اخیر دست خوش انحرافاتی شده 
و به جای آنکه قرار قلب های بی قرار جوانان 
باشد به کابوس جوانان و خانواده های آنها 
برای جا نماندن از کورس تجمالت تبدیل 

شده است.
سخت گیری های عجیب خانواده ها، 
جشن های تجمالتی با مخارج سرسام آور، 
اسراف در مخارج پیش از عروسی در تهیه 
و  معمول  غیر  کشی های  پیش  و  جهیزیه 
اضافه شدن معیارهایی از این دست باعث 
و  ارزش های  تدریجی  دگردیسی  و  تغییر 
این مسائل  انتخاب شده است.  در  معیارها 
به مرور زمان باعث شده است تا توجهی که 
می بایست طرفین ازدواج به تقویت مفاهیم و 
مبانی مشترک فیمابین می کردند به مسائل 

مادی و غیر ضروری معطوف شود.

از  پیش  فرصت  از  نکردن  استفاده 
ازدواج برای تعریف مفاهیم و منظومه جامع 
حریم  مرزهای  تعریف  مشترک،  زندگی 
شخصی و خطوط قرمز عاطفی و اعتقادی، 
این  و  عاطفی  و  خانوادگی  مشترک  حریم 
قبیل مسائل در مرور زمان موجب تعارض در 
فهم متقابل و در نتیجه غالب شدن احساس 
عدم تفاهم بر ادبیات زندگی مشترک و به 
تبع آن بروز اختالفات و رواج طالق می شود.

ارتباط  به نظر می رسد ضعف وسایل 
جمعی و نظام تربیتی و آموزشی در تعریف 
تبیین نگرش  و  ارتباط  بایسته های  صحیح 
مهم ترین  از  ازدواج  مقوله  به  عمومی 
رواج  جز  مولودی  که  است  مولفه هایی 

روزافزون طالق نخواهد داشت.
عدم شفافیت و اهتمام نظام آموزشی 
در راستای افزایش دانش و آگاهی عمومی 
نسبت به مقوله ازدواج از جنس تبیین مسائل 
و مهارت های عاطفی، جنسی و اجتماعی با 
رعایت خطوط قرمز ارزشی از سنین پایین 
و در مدارس یکی از عللی است که جوانان 
روابط  وارد  پایین  سنین  در  را  نوجوانان  و 
 ناقص و عشق های غیر واقعی خواهد کرد.

به بیانی دیگر رسانه ها و نظام آموزشی باید 
در چهار مرحله انتخاب، شکل گیری رابطه، 
مقاومت در برابر رسوم زائد و تحمیلی جامعه 
و مدارا و پذیرش یکدیگر به صورت مستمر 
فرهنگ  به  صحیح  گذاری  سیاست  با  و 

سازی بپردازند.
* تکمیل حداقل ها

مثابه  به  ازدواج  به  باید  حقیقت  در 

روند تکمیل افراد در بستر روابط اجتماعی 
نگاه کرد. آنچه در جامعه ما به غلط شکل 
انگار دختر و  گرفته تصور غلطی است که 
پیش  آماده  و  امن  محمل  در  بایست  پسر 
آنها  مادر  و  پدر  تالش های  که  ساخته ای 

فراهم نموده است، فرود بیایند.
در حالی که حقیقت ازدواج هم افزایی 
دختر و پسر در مواجهه با مسائل و مشکالتی 
است که احیانًا در مسائل مختلف با آن روبرو 
نقش  خانواده ها  مسیر  این  در  و  می شوند 
تمهید و آماده سازی لوازم اساسی را دارند و 
بایست به شکلی مدیریت کنند که کودک 
نوپای زندگی مشترک جوان ها مشق رشد و 
روی پای خود ایستادن بکند و هرگونه زیاده 
روی در حمایت و تمهید لوازم زندگی نه تنها 

موجب رشد و کمک نخواهد شد.
ایجاد  بعضًا  و  وابستگی  باعث  بلکه 
مرور  در  که  شد  خواهد  نابجایی  انتظارات 
خلل  ایجاد  طبیعی  زندگی  روند  در  زمان 
که  گفت  اینگونه  بتوان  شاید  کرد.  خواهد 
تأمین  ازدواج  به  نسبت  نگرش  بهترین 
حداقل های یک زندگی در ابتدای ازدواج و 

تکمیل تدریجی آن توسط خود زوج است.
* اختالف های خانوادگی

طبیعی است که وقتی دو یا چند انسان 
تفاوت های فرهنگی  و  متفاوت  باورهای  با 
در کنار هم قرار بگیرند در برخی از موارد 
دچار تعارض در فهم یکدیگر و مشکالتی 
این  بشوند.  عملکردها  از  برخی  زمینه  در 
اختالف ها به باور ادبیات ما ایرانی ها نمک 
زندگی است و در موفق ترین ازدواج ها نیز 

به چشم می خورد.
مشترک  زندگی  در  نکته  مهم ترین 
این است که هر یک از طرفین تفاوت های 
فکری را بپذیرند، به آن احترام بگذارند، از 
حواشی غیر الزم باورهای خود چشم پوشی 
وارد  یکدیگر  قرمز  خطوط  مورد  در  کنند، 
مجادله و بحث نشوند و از تالش در جهت 
تغییر شریک زندگی با باورهای خود پرهیز 
کنند؛ آنها باید حق انتخاب و سلیقه انتخاب 

یکدیگر را به رسمیت بشناسند.
تجربه نشان داده است که در عموم 
پسر  و  دختر  توسط  مسائل  این  اگر  موارد 
جایگزین  مدارا  فرهنگ  و  شود  رعایت 
فرهنگ مقابله شود و البته دقت های الزم در 
مرحله انتخاب صورت پذیرفته باشد کشتی 
زندگی مشترک علی رغم همه طوفان ها و 
در  و  داد  خواهد  ادامه  خود  راه  به  ناآرامی 
لنگرگاه آرامش پهلو خواهد گرفت، اما اگر 
این موارد نادیده گرفته بشوند ممکن است 

این کشتی به گل بنشیند.
* بن بست های تاریک

طالق چه در فرهنگ عامیانه عرفی- 
اجتماعی ما و چه در فرهنگ دینی گرچه 
و یک حق  انتخاب  به عنوان یک  همواره 
به رسمیت شناخته شده است اما هیچ گاه 
مورد تحسین یا تشویق نبوده است. به همین 
جهت به نظر می رسد که ضعف موجود در 
دستگاه های مسئول در امر فرهنگ سازی 
باعث شده است که الگو برداری از سنت های 
حد  در  را  طالق  غربی  جوامع  فرهنگی 
و موجب کم  داده  تنزل  عادی  گزینه  یک 
خانواده ها  در  مدارا  فرهنگ  شدن  اهمیت 
می بایست  طالق  آنکه  حال  است  گردیده 
گزینه آخری باشد که هیچ چاره ای جز آن 

وجود ندارد.
سازی  عادی  و  بودن  یافتنی  دست 
طالق منجر به پدیدار شدن مشکالت عدیده 
اجتماعی و پدیده هایی چون مساله فرزندان 
حاصل از این جدایی ها و مسائل تربیتی و 
اجتماعی مختلف دیگری می شود که باز هم 
نشان از ضعف عمیق فرهنگ سازی در حوزه 

ازدواج و روابط و فرهنگ خانوادگی است.
که  ست  ا یسته  شا روی  هر  به 
نظام  و  رسانه ها  فرهنگی،  دستگاه های 
آموزشی با دقت و ریشه یابی دقیق نسبت به 
آنچه در جامعه در حال وقوع است حساسیت 
با تقویت دانش عمومی در  نشان بدهند و 
مرحله انتخاب، همراهی و اختالف مانع از 
آسیب های اجتماعی حاصل از عادی سازی 

این مساله شوند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

 بررسی الیحه پیشنهادی توزیع عادالنه فرصت ها و امکانات تحصیلی 
وزیر علوم از بررسی الیحه پیشنهادی توزیع عادالنه فرصت ها و امکانات 

تحصیلی در آموزش عالی در شورای اسالمی شدن دانشگاه ها خبر داد.
جلسه ۳۴۴ شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی به ریاست 
بررسی موضوع سهمیه  با  فناوری  و  منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات 
بومی گزینی کنکور سراسری برگزار شد.منصور غالمی در مقام جمع بندی 
نهایی جلسه با اشاره به الیحه پیشنهادی توزیع عادالنه فرصت ها و امکانات 
تحصیلی در آموزش عالی، تأکید کرد: این الیحه به صورت گزارش و با ارائه 
داده ها به صورت خالصه برای مطالعه و بررسی توسط اعضای شورای اسالمی 

شدن دانشگاه ها در اختیار دبیرخانه این شورا قرار گیرد.
آزاد  دانشگاه  و  آموزش وپرورش  بهداشت،  وزارتین  کرد:  تصریح  وی 
اسالمی پیشنهادات خود را قبل از برگزاری جلسه آتی به دبیرخانه شورای 
اسالمی شدن دانشگاه ها ارائه دهند تا جمع بندی کارشناسی از این پیشنهادات  
تهیه و  در دستور جلسه آینده شورا قرار گیرد.در ادامه جلسه حسین کچوییان 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ابتدا و پیش از دستور جلسه به تسریع 
در اجرایی شدن آمایش آموزش عالی تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد فرآیند 

جذب اساتید با سرعت بیشتری بر اساس آمایش آموزش عالی انجام شود.
وزیر علوم با بیان اینکه بحث کالن آمایش آموزش عالی، ساماندهی 
آموزش عالی است، افزود: نظم بخشی، هدفمندسازی و کیفی سازی آموزش ها 

از اهداف آمایش آموزش عالی است.

آزمون ارشد در ۳ روز و کنکور سراسری در ۴ روز برگزار می شود
برگزاری  روزهای  گفت:  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 
آزمون کارشناسی ارشد از 2 روز به ۳ روز و آزمون سراسری از 2 روز به ۴ 
روز افزایش پیدا کرد. فاطمه زرین آمیزی اظهار داشت: به منظور مساعدت 
بیشتر با داوطلبان و حفظ سالمتی آنها روزهای برگزاری آزمون کارشناسی 
ارشد از 2 روز به ۳ روز و آزمون سراسری از 2 روز به ۴ روز افزایش پیدا کرده 
است اما زمان برگزاری تغییری پیدا نکرده است. وی از افزایش تعداد عوامل 
اجرایی و حوزه های آزمون خبر داد و گفت: عوامل اجرایی ۵۰ درصد و تعداد 

حوزه های امتحانی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با هماهنگی با وزارت 
بهداشت یک کارشناس بهداشت دارای اطالعات کافی، در هر حوزه امتحانی 
جهت نظارت بر اصول بهداشتی و هماهنگی های الزم حضور خواهد داشت.

کشوری  آزمون های  برگزاری  نوبت های  جزئیات  داشت:  اظهار  وی 
در زمان مقتضی به اطالع داوطلبان خواهد رسید. در نتیجه این تغییرات، 
آزمون هایی که در زمان عصر تاریخ های اعالم شده قرار بود برگزار شود به 

صبح منتقل می شوند و یک روز برگزار می شوند.

پیشنهاد سازمان سنجش برای حذف سهمیه بومی گزینی کنکور و 
جایگزین آن

معاون فنی و آماری سازمان سنجش گفت: پیشنهاد ما این است که 
سهمیه بومی گزینی به طور کامل حذف شود و به جای آن سهمیه بندی 
مناطق ۱، 2 و ۳ در راستای دسترسی بیشتر مناطق کم برخوردار در نظر 

گرفته شود.
سال ۱۳6۹ به  در  بومی گزینی  سهمیه  مصوبه  گفت:  جمالی  احسان 
رفاهی،  امکانات  و  نظیر کمبود خوابگاه  احتمالی  منظور کاهش مشکالت 
کاستن از مهاجرت های درون کشوری و… در شورای عالی انقالب فرهنگی 

به تصویب رسیده است.

خودروی سواری، ۲۱ گوسفند را تلف کرد
فرمانده انتظامی مرند از برخورد یک دستگاه خودرو ام وی ام با گله گوسفندان 

و تلف شدن 2۱ راس و زخمی شدن ۱۰ راس دیگر خبر داد.
کاظم دهقانی اظهار داشت: این حادثه در محور یکانات به جلفا اتفاق افتاد .

گرفتاری ۱۶ نفر میان دود آتش در سعادت آباد
سخنگوی آتش نشانی تهران از نجات ۱6 نفر از ساکنان مجتمع مسکونی خبر 

داد که در میان دود محبوس شده بودند.
سید جالل ملکی با اعالم خبر آتش سوزی در یک ساختمان مجتمع مسکونی 
در سعادت آباد، میدان فرهنگ اظهار داشت: ساعت ۱۰:۰۷ صبح روز چهارشنبه خبر 
آتش سوزی به سامانه ۱2۵ اعالم شد . محل حادثه یک مجتمع مسکونی پنج طبقه ۱۰ 
واحدی بود که در طبقه منفی یکم آن )پارکینگ( یک اتاقک کوچک حدوداً ۱۰ تا ۱2 
متری وجود داشت که از آن به عنوان سرایداری استفاده می شد، در این اتاقک آتش سوزی 
روی داده و کاماًل شعله ور و دود زیادی طبقات باالیی را فرا گرفته و آتش در حال سرایت 
به خودروها و بخش های دیگر بود.عده یی از ساکنان واحدها در بالکن ها حضور داشتند 
و به دلیل دودزیاد، نمی توانستند وارد راه پله ها شوند که گروهی از آتش نشانان مشغول 
خاموش کردن آتش شده و گروهی دیگر با استفاده از تجهیزات تنفسی به طبقات باالیی 
رفته و موفق شدند ۱6 نفر از ساکنان مجتمع را از طریق نردبان هیدرولیکی یا راه پله ها با 

استفاده از دستگاه تنفسی، به سالمت به خارج از ساختمان هدایت کنند.

قتل ۳ طالفروش در کازرون
سه نفر از طال فروشان اهل اصفهان که برای هم صنفی های خود در کازرون، 
طال و جواهر می بردند بامداد روز ۳۱ تیرماه در یکی از باغ های شهر به قتل رسیدند.

داشت:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  کاررون،  انقالب  و  عمومی  دادستان 
طالفروشان مورد  اشاره هنگامی که در یکی از باغ های کازرون مشغول استراحت 
بودند، حدود ساعت چهار بامداد توسط فرد و یا افرادی با سالح شکاری ساچمه ای 

قتل رسیدند. به 
مصطفی انصاری فرد افزود: مقتوالن باالی 6۰ سال سن داشتند و دو نفر از 
آن ها برادر بودند و از چند سال پیش با صنف طال فروشان کازرون داد و ستد داشتند.

دستگیری »حرمله« در نهاوند
دادستان عمومی و انقالب شهرستان نهاوند از دستگیری شرور بدنام و سابقه دار 

معروف به »حرمله« با عملیات ویژه نیروی انتظامی شهرستان خبر داد.
عباس آزادبخت اظهار داشت: متهم سابقه دار نهاوندی معروف به »حرمله« که 
جزء شروران بدنام نهاوند بود، با همکاری و مشارکت نیروی انتظامی و دفتر دادستانی 

با انجام یک عملیات ویژه پلیسی دستگیر شد.
وی افزود: این فرد که دارای سابقه کیفری و جزء اراذل و اوباش تحت تعقیب 
شعبه دادستانی نهاوند بوده، دستور قضایی برای دستگیری وی از مدتی پیش صادر 

شده بود.
دادستان نهاوند بیان کرد: این فرد که در سابقه وی اقدام به شرارت، عربده کشی، 
استفاده از سالح گرم و سرد گزارش شده است، روز گذشته پلیس اقدام به دستگیری 

وی می کند و در حال حاضر در بازداشت به سر می برد.
آزادبخت تأکید کرد: دادستانی با همکاری و مشارکت نیروی انتظامی با هرگونه 
اقدام در راستای ایجاد شرارت و ناامنی در شهرستان برخورد قاطعانه داشته و با چنین 
افرادی هیچ گونه اغماضی ندارد تا امنیت و آرامش موجود در جامعه توسط چنین 

افرادی تهدید نشود.
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مایکروسافت احتماال سرویس دسکتاپ مجازی 
Cloud PC را عرضه می کند.

اخیر،  سال  چند  در  کالد(  )تحت  ابری  پردازش  سرویس های  پیشرفت  با 
بسیاری از شرکت های بزرگ تکنولوژی سرویس های ابری منحصر بفرد خود را 
چه در حوزه ی گیمینگ و چه در حوزه ی دسکتاپ ایجاد کرده اند. مایکروسافت 
هم که پیش از این سرویس گیمینگ ابری خود را معرفی کرده بود، اخیراً به دنبال 

ایجاد سرویس Cloud PC دسکتاپ خود می باشد.
خبرها حاکی از آن است که مایکروسافت، سرویس دسکتاپ کالود پی سی 
جدید خود را تا سال 2۰2۱ عرضه  می کند. این محصول، زیرساخت دیگری از 

دسکتاپ های مجازی ویندوز و مبتنی بر پلتفرم رایانش ابری آژور است.
مایکروسافت آژور مجموعه  ای از سرویس  های متنوع مبتنی بر ابر است که 
قابلیت مقیاس  پذیری باالیی دارند. کسب  وکارها، برنامه  نویسان، سازمان  های دولتی 
و هر کس دیگری که بخواهد بدون در اختیار داشتن امکانات سخت  افزاری، یک 
در  Microsoft Azure محسوب می  شوند.  توسعه دهد، مشتریان  نرم  افزار 
سال  های اخیر، مایکروسافت رشد زیادی داشته و پیش  بینی می  شود تا چند سال 

آینده درآمد مایکروسافت از آژور، بیش  تر از ویندوز شود.
جدیدی  مجازی  تجربه ی  که  می رود  انتظار  مایکروسافت  از  سال هاست 
سرویس  دارد  قصد  شرکت  این  که  دارد  وجود  شایعاتی  دهد.  ارائه  ویندوز  از 
این  کند.  عرضه   2۰2۱ سال  بهار  تا  احتماال  را   Cloud PC مجازی سازی 
زیرساخت دسکتاپ مجازی ویندوز،  آفیس و نرم افزارهای کامپیوتر های مایکروسافت 
و تولیدکنندگان دیگر مانند تین کالینت ها را به صورت مجازی اجرا می کند. گویا 
سرویس ابری دسکتاپ، جایگزین ویندوز و آفیس نصب شده نمی شود و مشتریان 

درصورت تمایل می توانند از آن ها استفاده کنند.
سرویس ابری Cloud PC مایکروسافت، محصول جدید و استراتژیک است 
که روی دسکتاپ مجازی ویندوز تعبیه می شود تا دسکتاپ و اپلیکشن ها را ازطریق 
سرویس ابری اجرا کند. در اصل، این سرویس، تجربه ی مدرن و منعطف و مبتنی بر 
سرویس ابری برای مشتریان کسب وکارها فراهم می کند و سازمان ها می توانند به 
روشی ساده تر و مقیاس پذیرتر به روز باشند. به نظر می رسد این سرویس به عنوان 
ماشین مجازی، این امکان را دراختیار مشتریان قرار می دهد تا به اپلیکیشن های 

۳6۵ مایکروسافت دسترسی داشته باشند.
مایکروسافت قصد دارد سرویس ابری جدیدش را به مجموعه ی مایکروسافت 
۳6۵ بیفزاید و خودش آن را مدیریت کند و برای هر مشتری با قیمت ثابت به فروش 
برساند. این استراتژی قیمت گذاری تک نرخی برای دسکتاپ مجازی اهمیت زیادی 
انجام می شود. به نظر می رسد  انرژی آژور  باتوجه  به بهینه سازی مصرف  دارد و 

Cloud PC با هزینه ی اشتراک دردسترس خواهد بود.
کارشناسان مایکروسافت هنوز تاریخ دقیق عرضه ی این سرویس ابری را 
اعالم نکرده اند و جزئیات بیشتری درباره ی سرویس ابری دسکتاپ ارائه نداده اند.

مشابه همین اتفاق در سال 2۰۱۴ رخ داد که شایعاتی مبنی بر راه اندازی ویندوز 
۳6۵ رایج شد و کارشناسان مایکروسافت آن ها را تایید نمی کردند. بااین حال، این 
 Microsoft شرکت از آن زمان تاکنون، نسخه های متنوعی از این ویندوز ازجمله
E۳ ۳6۵ و  E۵ ۳6۵ Microsoft را عرضه کرده  است. درسال 2۰۱۷، مدیران 
مایکروسافت از نام powered device-۳6۵ Microsoft برای ویندوزها 

استفاده می کردند؛ اما بعد از مدتی دیگر آن را به کار نبردند.
 )MMD( دسکتاپ  مدیریت  سرویس  مایکروسافت،  به تازگی  همچنین، 
و   راه اندازی  خدمات  هزینه،  دریافت  با  ابری  سرویس  این  می کند.  عرضه 
را   ۱۰ ویندوز  نسخه ی  دارای  کامپیوتر های  و  می دهد  ارائه  را  به روزرسانی ها 
شامل  دسکتاپ  مدیریت  سرویس  می کند.  مدیریت  کاربران کسب وکارها  برای 
مایکروسافت ۳6۵ )ویندوز ۱۰ اینترپرایز E۳ و آفیس ۳6۵ پروپالس( و ویندوز 
آیتوپایلوت است و سخت افزار ویندوز ۱۰ را انتخاب می کند. مایکروسافت پیکربندی 
دسکتاپ   به روزرسانی،  مدیریت  اپلیکیشن،  توسعه ی  امنیت،  بر  نظارت  دستگاه، 
فعال  سرویس  این  می دهد.  انجام  را  مشتریان  شبانه روز  پشتیبانی  و  آنالیتیکس 

دراختیار تعدادی از شرکت های بزرگ قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر انجمن اولیاء و مربیان وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه قرارداد سرویس 
مدارس در هر منطقه ای متناسب سازی می شود 
و به عبارتی قراردادها متناسب با شرایط و سناریوهایی که 
برای بازگشایی مدارس اعالم شده نوشته می شوند گفت: 
البته قبال هم در قراردادها قید می شد که فقط باید بابت 
روزهایی که دانش آموز از سرویس استفاده می کند، هزینه 

پرداخت شود.
نام  ثبت  پیش  شروع  به  اشاره  با  عباسپور  نورعلی 
رانندگان سرویس مدارس از سوی سازمان تاکسیرانی، درباره 
شرایط جدید استفاده از سرویس مدارس در سال تحصیلی 
پیش رو اظهار کرد: چنانچه دانش آموزی از سرویس مدرسه 

استفاده کند، هزینهاش را پرداخت میکند.
متناسب سازی  در هر منطقهای  قرارداد  افزود:  وی 
و  شرایط  با  متناسب  قراردادها  عبارتی  به  و  میشود 
سناریوهایی که برای بازگشایی مدارس اعالم شده  نوشته 
البته قبال هم در قراردادها قید میشد که فقط  می شوند. 

باید بابت روزهایی که دانش آموز از سرویس استفاده می 
کند، هزینه پرداخت شود.

اولیاء و مربیان وزارت آموزش  انجمن  مدیرکل دفتر 
و پرورش درباره زمان اعالم هزینه سرویس مدارس گفت: 
نرخ سرویس مدارس را هرساله شورای شهر اعالم می کند. 
کارگروه ماده ۱۸ پیشنهادات را مطرح و شورای شهر تصویب 
می کند. هر زمان شورای شهر نرخ سرویس را اعالم کند 

در این باره اطالع رسانی می شود و با خانواده هایی که نیاز 
به سرویس دارند قرارداد نهایی امضا میشود.

سرویس  رانندگان  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  عباسپور 
پیشگیری  برای  بهداشتی  آموزشی  دورههای  مدارس 
سرویس  رانندگان  کرد:  اظهار  داشت؟  خواهند  کرونا  از 
مدارس تحت پوشش سازمان شهرداریها هستند. از سوی 
این سازمان اعالم شده است که رانندگان باید چه شرایطی 
را رعایت کنند. پروتکلهای بهداشتی الزم از سوی سازمان 

شهرداریها تنظیم و به پیمانکارها اعالم شده است.
وی ادامه داد: رعایت پروتکل های بهداشتی، مطالبه و 

درخواست ما به عنوان نماینده اولیاء بوده است.
سرویس  روی  بر  اس  پی.  جی.  نصب  درباره  وی 
مدارس نیز اظهار کرد: شرایطی که پیش آمده روند کار را 
از کارگروه ماده ۱۸ درخواست کردهایم و  اما  کند کرده؛ 
بزودی جلسهای تشکیل میشود و موارد را نهایی می کنیم. 
میکنند  کار  زمینه  این  در  که  متنوعی  شرکتهای  قرارشد 

درخواستشان را ارائه دهند تا بررسی و کار انجام شود.

متناسب سازی قراردادها بر حسب وضعیت مناطق

شرایط جدید استفاده از سرویس مدارس
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آموزش ۱۲۰ هزار سرباز توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: توانستیم در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱2۰ 

هزار نفر از سربازان این مرز و بوم را آموزش دهیم و این مهم را افتخاری بزرگ می دانیم.
علی اوسط هاشمی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در دیداری با سردار 
حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت به مناسبت گرامیداشت هفته ملی مهارت اظهار کرد: این 
سازمان دارای ظرفیت باالیی از اساتید مجرب و کارگاه های مختلف آموزشی در سراسر کشور 
است و ۵6 رشته در زمینه های مختلف آموزشی را ارائه که باعث ایجاد کسب و کارهای مختلف 

و مهارت آموزی شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: در سراسر کشور بیش از 2۱۰۰۰ مربی فنی و حرفه ای و مدرس 
کسب و کار داریم که در ۵6۰۰ کارگاه آموزشی مشغول تدریس و آموزش های حرفه ای می باشند؛ 

تدریس در آموزشگاه های آزاد به صورت ۳۰ درصد تئوری و ۷۰ درصد عملی است.
وی با اشاره امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

با ستاد کل نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸ گفت: این سازمان به لطف الهی و مدد همکاران و 
مدرسان گرامی توانست در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱2۰۰۰۰ نفر از سربازان این مرز و بوم را آموزش 

دهد و این مهم را افتخاری بزرگ می دانیم.
وی مطرح کرد: برای اولین بار در این جلسه پیشنهاد می دهم که تهران به عنوان اولین 
شهر و به صورت پایلوت قرار گیرد تا بتوانیم آموزش های تخصصی و ویژه ای را جهت آموزش 
سربازان در بحث مهارت آموزی به مرحله اجرا در آوریم و از توان و ظرفیت نیروی انتظامی و 

حمایت سردار رحیمی مدد جوییم اجرای این طرح را ابتدا از پایتخت آغاز کنیم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تصریح کرد: طرح هایی نیز برای خانواده ها 
و فرزندان در دست بررسی و اقدام داریم که در این ایام کرونا بتوانند ضمن مهارت آموزی از 

مهارت خود جهت ایجاد کسب و کارهای کوچک استفاده کنند.
وی یادآور شد: با تفاهم نامه ای که بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و وزارت 
راه صورت گرفته قرار است حدود یک میلیون نفر از رانندگان بین شهری اعم از رانندگان 
مسافربری، حمل و نقل عمومی و حمل بار و… با حضور در کالس های مهارت افزایی، 
آموزش ها  از  یکی  تنها  دریافت نمایند که  فعالیت خود  در حوزه  مهارت  گواهینامه کسب 
آموزش امداد و نجات در جاده می باشد که جهت حفظ سالمت رانندگان و مسافران این 

امری الزم و حیاتی است.
اوسط هاشمی اشاره کرد: در سال ۱۳۹۸ بین ۷۰ تا ۸۰ هزار زندانی تحت آموزش مهارت 
آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گرفته اند و برای آنها گواهینامه کسب مهارت 
صادر شده که طبق اعالم سازمان زندان ها در سال همین سال ۷۰ درصد از این زندانیان دیگر به 
جرم های مختلف به زندان بازنگشته اند که این خستگی کار را از تن ما زدود و باعث خوشحالی 

در بین همکاران بنده و اساتید این سازمان شده است.
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با توجه به صحبت های روز 
گذشته)چهارشنبه( رییس جمهور، 
به  وام  عنوان  به  که  ای  ودیعه 
مستاجران پرداخت می شود اقساط ماهیانه 
ندارد، بلکه اجاره نشین ها فقط اقساط سود 
۱۳ درصد را به صورت ماهیانه پرداخت می 
پایان قرارداد، اصل مبلغ به  از  کنند و پس 

بانک برگردانده می شود.
بعد از هفته ها صحبت درباره پرداخت 
این  روز گذشته  به مستاجران،  اجاره  ودیعه 
نهایی شد و رئیس جمهور در جلسه  وعده 
هیئت دولت خبر آن را اعالم کرد. بنا به گفته 
حسن روحانی، پرداخت ودیعه برای مستاجران 
تهرانی ۵۰ میلیون تومان، مستاجران شهرهای 
بزرگ ۳۰ میلیون تومان و سایر شهر ها ۱۵ 
میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد خواهد بود.

مستاجران خانه های کمتر از ۹۰ متر 
مشمول دریافت وام ودیعه مسکن

اسالمی،  محمد  هم  این  از  پیش 
های  نشین  اجاره  شهرسازی،  و  راه  وزیر 
در  متر   ۷۵ از  کمتر  واحدهای  در  ساکن 
تهران و کمتر از ۹۰ متر در دیگر شهرها 
را مشمول دریافت تسهیالت ودیعه مسکن 

اعالم کرده بود.
نکته قابل توجه آن است دولت برای 
برای  کمکی  نظر،  مورد  تسهیالت  آنکه 
مستاجران باشد و تورمی در بازار اجاره ایجاد 

نکند آن را از مستاجر فعلی به مستاجر بعدی 
انتقال می دهد. بر اساس شنیده ها، این ایده 
وزارت راه و شهرسازی بوده که با توجه به 
صحبت امروز رئیس جمهور، عملیاتی شده 
از  بعد  ودیعه  اصل  که  بدین صورت  است. 
بانک مسکن مسترد  به  اجاره  قرارداد  اتمام 
مشمول  مبلغ  اصل  دیگر  بیان  به  می شود. 
اقساط ماهیانه نمی شود بلکه اجاره نشین ها 
فقط سود ۱۳ درصد سالیانه را به عنوان اقساط 

ماهیانه پرداخت می کنند.
حسن روحانی،  روز گذشته) چهارشنبه 
اول مرداد ماه ۱۳۹۹ (در جلسه هیئت دولت 
اظهار کرد: دولت درخصوص اجاره نشینان دو 

گام مهم در هفته های اخیر برداشت که اولین 
گام دولت این بود که نسبت به اضافه اجاره بها 
که روند صعودی و غیرمنطقی داشت در ستاد 
ملی کرونا،   تصویب کردیم که افزایش اجاره 
بهاد در شهر تهران حداکثر تا 2۵ درصد، در 
شهرهای بزرگ تا 2۰ درصد و در سایر شهرها 
تا ۱۵ درصد مجاز است و بیش از آن مورد 

پذیرش نیست.
اقدام دیگر دولت که  رییس جمهوری 
تصویب و به زودی اجرایی و عملیاتی خواهد 
شد را دادن ودیعه از طرف بانک به مستاجران 
دانست و گفت: دولت تصمیم گرفته برای آن 
ثابت  دارای حقوق  که  مستاجرانی  از  دسته 

که  خانوارهایی  برای  همچنین  و  هستند، 
)ره(  امام خمینی  امداد  کمیته  حمایت  تحت 
میلیون   ۵۰ تهران  در  هستند،  بهزیستی  و 
تومان در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان 
و در شهرهای کوچکتر ۱۵ میلیون تومان، 

کمک ودیعه مسکن، پرداخت کند.
واجد  افراد  رییس جمهوری،  گفته  به 
شرایط اجاره نشین در تهران، ودیعه ۵۰ میلیون 
تومانی با بهره ۱۳ درصد دریافت می کنند که 
کمک خوبی برای مستاجران تهرانی است. 
این افراد، می توانند تا ۵۰ میلیون تومان برای 
مدت یک سال که اجاره نامه گواه خواهد بود 
از بانک ودیعه مسکن، قرض بگیرند. همچنین 
سود ۱۳ درصد را به بانک به شکل ماهانه 
پرداخت کنند. پایان کار باید اجاره نشین هایی 
که ودیعه مسکن دریافت کرده اند اصل پول 

را به بانک برگردانند.
آینده،  هفته  از  کرد:  تصریح  روحانی 
مسکن  اجاره  ودیعه  ویژگی های  و  جزئیات 
بانک  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  توسط 
همچنین  می شود.  اعالم  مردم  به  مرکزی، 
این  شدن  اجرایی  مقررات  آینده،  هفته  از 
طرح به تمامی بانک ها ابالغ خواهد شد و 
مردم از طریق صدا و سیما مردم از جزئیات 
طرح، آگاه می شوند. این گام جدیدی است 
برای  کرونایی  شرایط سخت  در  دولت  که 

مستاجران برمی دارد.

حذف سرویس رمز یکبار مصرف برای
 برخی خدمات اینترنت بانک سینا

انجـام  در  تسـریع  و  تسـهیل  منظـور  بـه 
خدمـات بانکـی با اینترنت بانک سـینا، سـرویس 
رمـز یکبـار مصـرف برای برخـی از خدمـات این 

سـامانه حذف شـد.
حـذف سـرویس رمـز یکبـار مصـرف برای 

برخـی خدمـات اینترنـت بانک سـینا
بـه گـزارش روابـط عمومـی بانـک سـینا، بـا تمهیدات اندیشـیده 
شـده و بـه منظـور کاربری آسـانتر اینترنت بانک، کاربـران برای انجام 
تراکنشـهای خریـد شـارژ، پرداخـت قبض، پرداخت اقسـاط تسـهیالت 
نیـازی بـه اسـتفاده از رمـز یکبار مصـرف )بلیط امنتی( ندارنـد اما برای 
ورود بـه سـامانه اینترنـت بانک و انجـام عملیات انتقال وجه، اسـتفاده 

از ایـن رمـز کماکان ضروری اسـت.
خدمـت رمـز یکبـار مصـرف )بلیـط امنیتـی( اینترنـت بانـک در 
راسـتای اقدامـات صـورت گرفتـه از سـوی بانک سـینا بـرای افزایش 
ضریـب امنیـت و اسـتحکام سـامانه هـای اینترنتـی و نـرم افزارهـای 

بانکـی راه انـدازی شـده اسـت.
نحـوه اسـتفاده از ایـن خدمت برای کاربـران اینترنت بانک سـینا 
بدیـن صـورت اسـت کـه در هنـگام ورود به سـامانه یا انجـام عملیات 
بانکـی مختلـف شـامل انتقـال وجه از سـپرده )عـادی، مسـتمر، پایا و 
سـاتنا( یـک رمـز یکبار مصـرف با عنوان بلیـط امنیتی به شـماره تلفن 
همـراه مشـتری کـه در بانـک ثبت شـده اسـت، ارسـال می گـردد که 
بـا وارد نمـودن ایـن کد در قسـمت مربـوط به بلیـط امنیتـی، عملیات 

مربوطـه انجام مـی پذیرد.
گفتنـی اسـت بـا اسـتفاده از اینترنـت بانک سـینا، طیف وسـیعی 
از خدمـات بانکـی شـامل انـواع انتقـال وجـه، مدیریت چـک، مدیریت 
تسـهیالت، مدیریـت کارت، خریـد شـارژ بـا سـپرده و کارت، امـکان 
پرداخـت قبـض بـا سـپرده و کارت، تغییر نام کاربـری و تغییر رمز عبور 
و بسـیاری دیگـر از خدمـات در هر زمان و هر مکان قابل انجام اسـت.

شـایان ذکـر اسـت امـکان تعریـف سـرویس اینترنـت بانـک و 
بازیابـی رمـز عبـور به صورت غیـر حضوری نیـز به قابلیتهای سـامانه 

اضافه شـده اسـت.

انتصـاب رئیس جدیـد اداره کل روابـط عمومی و بین 
الملل بانک توسـعه صـادرات ایران

خانـم »مینـا سـاعتچی« بـه عنـوان رئیس 
جدیـد اداره کل روابـط عمومـی و بیـن الملـل 

بانـک منصـوب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی بانـک توسـعه 
صـادرات ایـران، با صـدور حکمی از سـوی آقای 
دکتـر صالح آبـادی، مدیرعامل بانـک خانم »مینا 

سـاعتچی« بـه عنـوان رئیـس اداره کل روابـط عمومـی و بیـن الملـل 
بانـک منصـوب گردید.

وی پیـش از ایـن مدیر روابط عمومی پژوهشـکده پولی و بانکی و 
سـردبیر سـایت خبری ایبنا بوده و ۱۵ سال سابقه فعالیت در خبرگزاری 

جمهوری اسـالمی ایران )ایرنا( دارد.

با تایید سـهامداران، صـورت های مالی سـال ۱۳98 
بانک پارسـیان تصویب شـد

مجمع عمومی عادی سـاالنه بانک پارسیان 
بـرای بررسـی عملکرد سـال مالـی منتهی به 2۹ 
اسـفند ۱۳۹۸ صبـح روز سـه شـنبه،۳۱ تیرمـاه 
۱۳۹۹ درسـالن اجتماعـات این بانـک و با حضور 
۸۷/۸۰ درصـد سـهامداران برگـزار و بنـا بر تاکید 
وزارت بهداشـت و سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونا با 

رعایـت دسـتور العمل های بهداشـتی، بـه صـورت آنالین پخش شـد.
در ابتـدا، ضمـن پخـش فیلـم کوتاهـی از اقدامـات عمـده بانـک 
در سـال ۱۳۹۸، بـر اسـاس مفـاد اساسـنامه و تاییـد سـهامداران هیات 
رئیسـه بـا ترکیب آقایـان دکتر مصطفـی ضرغامی عضو هیـات مدیره 
بانـک بـه عنـوان رییس جلسـه، مجتبی سـتاری و عبدالعلـی صالحی، 
نماینـدگان شـرکت سـرمایه گـذاری تدبیـر و ایـران خودرو بـه عنوان 
ناظریـن و محمـد ابوالقاسـمی بـه عنوان دبیرجلسـه درجایـگاه حضور 
یافتنـد و نماینـدگان بانـک مرکـزی و سـازمان بـورس نیز بـه صورت 

آنالیـن در جریـان مجمـع قـرار گرفتند.
سـپس دکتـر ضرغامـی، رییس جلسـه، مجوز بانک مرکـزی ج.ا.ا 
مبنـی بـر برگـزاری مجمـع و مالحظـات و تکالیـف بانـک مرکزی در 
خصـوص صـورت های مالی بانـک را برای سـهامداران قرائت نمودند.

در ادامـه با دعوت هیات رییسـه، دکترکورش پرویزیان مدیرعامل 
بانک، گزارش مستدل و مبسوطی از عملکرد بانک در سال ۹۸ را برای 
حاضران ارایه کردند.در این مجمع، سـهامداران پس از اسـتماع گزارش 
هیات مدیـره و بـازرس قانونـی و بحـث و بررسـی پیرامـون موضوعات 
درخصـوص عملکـرد سـال مالی منتهی به 2۹ اسـفند ۹۸ با اکثریت آرا 

بـه تصویـب صورت هـای مالی این بانـک رای مثبت دادند.
همچنیـن روزنامـه هـای دنیـای اقتصـاد و اطالعـات بـه عنـوان 
روزنامـه هـای رسـمی بانـک پارسـیان در سـال ۹۹ انتخـاب و سـایر 
بندهای دیگر دسـتور جلسـه مجمع عمومی عادی سـاالنه مورد اتخاذ 
تصمیـم واقـع شد.شـایان ذکـر اسـت؛ برگـزاری مجمع عمومـی فوق 
العـاده بانـک بـه منظـور اتخاذ تصمیـم در خصوص افزایش سـرمایه با 
عنایـت بـه در جریـان بررسـی بـودن موضوع توسـط بانـک مرکزی و 

سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـه زمـان دیگری موکول شـد.

اعالم نرخ سـود علی الحسـاب سـپرده های سـرمایه 
گـذاری در موسسـه اعتباری ملل

به گـزارش روابط عمومی موسسـه اعتباری 
مرکـزی  بانـک  بخشـنامه  راسـتای  در  ملـل 
جمهوری اسـالمی ایران نرخ سـود سپرده گذاری 
کوتـاه مـدت عـادی، ویژه سـه ماهه، ویژه شـش 
ماهه، یک سـاله و دو سـاله در موسسـه اعتباری 

ملـل اعالم شـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش نـرخ سـود انـواع سـپرده های سـرمایه 

گـذاری بدیـن شـرح می باشـد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد

سپرده سرمایه گذاری ویژه سه ماهه ۱2 درصد
سپرده سرمایه گذاری ویژه شش ماهه ۱۴ درصد

سپرده سرمایه گذاری با سررسید یک سال ۱6 در صد
سپرده سرمایه گذاری با سررسید دو سال ۱۸ در صد 

مشـتریان محتـرم مـی توانند با افتتاح سـپرده های فـوق در ۳۴۰ 
شـعبه موسسـه اعتباری ملـل از مزایای آن بهره مند شـوند.

سهم 8۰ درصدی تولیدات ملی در تأمین کاالی مناطق
 نفت خیز جنوب

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از تأمین ۸۰ درصدی کاال و 
مواد مصرفی این شرکت از محل تولیدات ملی خبرداد و گفت: 2۵ درصد اقالم 

مصرفی این شرکت از استان خورستان تأمین می شود.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، احمد 
محمدی در گفت وگو با رسانه ملی افزود: تنها ۵ درصد اقالم مورد نیاز شرکت از 
محل خرید مستقیم خارجی تأمین می شود که به معنای گامی بلند در خوداتکایی 

صنعت نفت ایران است.
وی استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان را اعضای جدید خانواده صنعت نفت 
دانست و گفت: با تالش و تعامل سازنده توانسته ایم کاالها و تجهیزات کلیدی و 
پیشرفته صنعت نفت همچون پمپ های درون چاهی، مته و کاالی حفاری، برخی 
منابع  از  پیش تر  که  را  مواد شیمیایی  و  دقیق  ابزار  دوار،  ماشین آالت  کاالی  از 
تقویت  از طریق  ملی  دستاورد  این  و  کنیم  بومی سازی  تأمین می شد،  خارجی 
و اصالت بخشیدن به پژوهش و تسهیم دانش فنی و عملیاتی با استارتاپ ها و 
شرکت های دانش بنیان  ایرانی به دست آمده است.محمدی ادامه داد: در راستای 
شرایط  از  برون رفت  برای  کشور  در سطح کالن  انجام شده  سیاست گذاری های 
تحریمی، بر سه محور  استمرار تولید ایمن و پایدار، اجرای طرح های توسعه ای 
اولویت دار برای ایجاد ظرفیت افزایش تولید در زمان برگشت به تولید حداکثری 
و حداکثرسازی ساخت داخل با تقویت بخش خصوصی ایرانی شامل پیمانکاران، 

سازندگان و شرکت های دانش بنیان و استارت آپی، متمرکز شده ایم.

از ابتدای سال ۹۸ تاکنون صورت گرفت؛
اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نفت به پروژه های عام المنفعه 

خوزستان 
مدیریت نظارت بر طرح های عمران مناطق نفت خیز شرکت ملی نفت ایران 
از ابتدای سال ۹۸ تاکنون، ۳2۹ پروژه عام المنفعه استان خوزستان را با تخصیص 

اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تکمیل کرده است.
اجرای  متولی  که  نفت خیز  مناطق  عمران  طرح های  بر  نظارت  مدیریت 
پروژه های مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران است، در واکنش به اظهارات 
جهانشاه ارزانی بیرگانی، مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان که در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس مدعی شده »وزارت نفت از مهرماه پارسال تاکنون یک ریال 
در بحث مسئولیت های اجتماعی هزینه نکرده است«، اعالم کرد: مدیریت نظارت 
بازه زمانی مورد اشاره مدیرکل محترم  بر طرح های عمران مناطق نفت خیز در 
امور مالیاتی استان خوزستان )از مهرماه ۹۸ تاکنون(، 2۸۸ پروژه عام المنفعه را 

با تخصیص 2۵۴ میلیارد تومان اعتبار در استان خوزستان تکمیل کرده است.
بر مبنای اعالم مدیریت نظارت بر طرح های عمران مناطق نفت خیز، این 
با  را  خوزستان  استان  عام المنفعه  پروژه   2۳۸ مجموع  در   ۹۸ سال  در  مدیریت 
تخصیص 2۷۴ میلیارد تومان اعتبار تکمیل کرده است. از ابتدای سال ۹۹ تاکنون 
این  از سوی  بالغ بر 2۴ میلیارد تومان  اعتباری  با  این استان، ۹۱ پروژه  نیز در 
مدیریت تکمیل و اجرایی شده است. به این ترتیب از ابتدای سال ۹۸ تاکنون، 
پروژه های  در  نفت خیز  مناطق  عمران  طرح های  بر  نظارت  مدیریت  هزینه کرد 
عام المنفعه استان خوزستان بالغ بر 2۹۸ میلیارد تومان بوده که از این میان، 2۵۴ 
میلیارد تومان اعتبار در بازه زمانی مورد اشاره در خبر یادشده، یعنی از ابتدای مهرماه 

سال ۹۸ تاکنون تخصیص یافته است.
ارقام ذکرشده، جدا از اعتبارهایی است که شرکت های نفتی مستقر در استان 

خوزستان نیز به اجرای طرح های مسئولیت های اجتماعی اختصاص می دهند.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد؛
چایبندی ایران به تعهدهای خود در تأمین برق و گاز عراق 

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه ایران مصمم است حتی در شرایط 
سخت تابستان، برق و گاز مورد نیاز عراق را تأمین کند و به تعهدهای خود در 
قبال دولت و ملت این کشور پایبند باشد، گفت: انتظار داریم منابع مالی حاصل از 

ارائه این خدمات پرداخت شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، 
در مذاکرات مشترک هیئت های عالیرتبه ایران و عراق، با بیان اینکه دو کشور 
زمینه های متعددی برای توسعه همکاری ها دارند، گفت: خوشبختانه همکاری های 
تهران و بغداد در بخش های مختلف از جمله نفت، گاز و برق رشد قابل قبولی 
داشته و تا حد زیادی اجرایی شده است، اما همچنان زمینه های متعدد دیگری 
برای توسعه مناسبات اقتصادی دوجانبه وجود دارد.وی با بیان اینکه پیش نیاز توسعه 
روابط اقتصادی، داشتن روابط بانکی و مالی است، خواستار سرعت بخشیدن به 
الکاظمی،  شد.مصطفی  مالی  و  بانکی  روابط  حوزه  در  توافق ها  شدن  اجرا  روند 
نخست وزیر عراق نیز در این نشست گفت: دولت جدید عراق در شرایطی روی 
کار آمد که اوضاع سخت اقتصادی و اجتماعی و نیز همه گیری بیماری کرونا در 
این کشور حاکم بود، اما موفق شدیم با توافق همه طرف های شیعه، سنی و کرد 
و نیز حمایت منطقه ای و کشورهای همسایه کار خود را آغاز کنیم.وی با بیان 
اینکه عراق با شرایط سخت و دشوار اقتصادی روبه روست، از آمادگی این کشور 
برای فعال شدن کمیسیون مشترک و کمیسیون عالی دو کشور خبر داد و گفت: 

امیدوارم با کمک یکدیگر بتوانیم همه مشکالت را پشت سر بگذاریم.

در سال 2۰1۹ میالدی صورت گرفت؛
رکورد زدن مقدار سوختن گازهای مشعل به باالترین سطح 

در یک دهه اخیر 
بانک جهانی اعالم کرد که مقدار جهانی سوزاندن گازهای ارسالی به مشعل 

در سال 2۰۱۹ به باالترین سطح در بیش از یک دهه رسیده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک جهانی اعالم کرد مقدار جهانی سوختن 
گازهای مشعل در سال 2۰۱۹ به شدت افزایش یافته و به ۱۵۰ میلیارد متر مکعب 
و باالترین سطح در بیش از یک دهه اخیر رسیده که دلیل آن در درجه نخست، 

افزایش در ایاالت متحده آمریکا، ونزوئال و روسیه است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، سوختن گازهای مشعل که ناشی از سوزاندن 
گازهای همراه نفت است، در کشورهای بحران زده  از سال 2۰۱۸ تا 2۰۱۹ افزایش 

یافت. این فرآیند در سوریه ۳۵ درصد و در ونزوئال ۱6 درصد افزایش یافت.
مقدار سوزاندن گازهای ارسالی به مشعل در ایاالت متحده آمریکا 2۳ درصد 

و در روسیه ۹ درصد افزایش یافته است.

جزییات جدید از وام ودیعه اجاره؛

وام ودیعه مسکن فقط برای خانه های کمتر از 9۰ متر 
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

برگ سبز وسند کمپانی 
پالک ۴۹    ۳۹6  ک     ۱۱
نام و نام خانوادگی: هجیر تاد

صادره: بویر احمد نام پدر: رستم  نوع: کشاورزی تراکتور سیستم: ام اف 
تیپ: 2۸۵

رنگ: قرمز – روغنی مدل: ۱۳۸۸ 
شماره موتور: LFW۱2۰۷۱U    شماره شاسی: G۰۴۹2۱   عادی

مفقود گریده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 

سند کمپانی – برگ سبز
سواری هاچ بک مدل ۱۳۹۵ 

سایپا تیپ ۱۱۱SE مدل ۱۳۹۵
رنگ سفید – روغنی

۵۵66۸۹2/M۱۳ شماره موتور
NAS۴۳۱۱۰۰G۵۸۵۷۸۰2 شماره شاسی

پالک ایران ۸2-۷۴۸ س ۵6
متعلق به زینت اوالد عظیمی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز
سواری پژو مدل ۱۳۹۸

تیپ 2۰6SD-Tu۵ رنگ سفید – روغنی
۱6۷b۰۰۵۹۱۱۷ شماره موتور

NAAP۴۱FE۵KJ۳62۸۱۳ شماره شاسی
پالک ایران ۸2-۹6۱ ن ۷۳

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت
۱2۵CC-BD موتور نامی ۱2۵ مدل ۱۳۹۵ شماره شاسی

پالک ۵۸۸-۸۳۹۳۳
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز – سند کمپانی
نوع کرایه سیستم سمند مدل ۱۳۹6
تیپ LXXU۷ رنگ زرد – روغنی

۱2۴K۱۱2۳۳۱۵ شماره موتور
NAAC۹۱CEXHF۱۵۳6۱6 شماره شاسی

پالک ایران ۸6-۹۷6 ع 22
متعلق به ایمان جواهری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قرمز  رنگ  به   ۱2۵ تالش  سیکلت  موتور  کمپانی  برگ  و  مالکیت  اسناد 
شماره پالک ۱۷۹66- ۴62 مدل ۱۳۸۷ به شماره موتور ۸۷۹۰۰۳۷۳ شماره تنه 
مفقود   IRAGU۸۷۱۰KV۷۰۰۸۰2 شناسه   ۱2۵C۸۷۰۰۸۰2***NE۱

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد. مریوان 

تصمیم
بنا به تقاضای آقای ولی ساعدی مبنی بر افراز سهمی خویش از پالک 2۷۱2 اصلی 
بخش ۳ سنندج پس از طی تشریفات افراز وبرابرگزارش نماینده ونقشه بردار این اداره 
مشخص گردید که ملک مرقوم به صورت قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 2۰۰ 
متر مربع واقع در قریه دگایران ودر حال حاضر آقای ولی ساعدی به موجب سند مشاعی 
شماره 22۰۷۳-۹۳/۴/۱۸ دفتر2۳سنندج از محل سند زارعانه شماره۴۵/۱۱/۱۰-۳2۳۸۳ 
دفتر۴ سنندج تقاضای افراز سهمی خویش را نموده است فلذا موضوع در اجرای مقررات 
به شهرداری اعالم که شهرداری طی نامه شماره ۸۰26/ک/ش-۹۹/۳/۱۷ اعالم نموده 
که مورد تقاضا برابر طرح تفصیلی دارای کاربری فضای سبز است ودر اجرای ماده ۱۰۱ 
قانون شهرداریها مستلزم ارائه طرح تفکیک کل محدوده توسط مالک وکسر کلیه شوارع 

ومعابر وفضای سبز است وبا افراز مورد تقاضا مخا لفت نموده است فلذا مستند به ماده ۵ 
آئین نامه افراز امالک مشاع تصمیم به رد تقاضای خواهان صادر واین تصمیم با عنایت 
به ماده )2(قانون مذبور پس از ابالغ ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه می باشد.

رئیس ثبت سنندج- قباد 

آگهی حصر وراثت 
آقای عبداله ملکی به شماره شناسنامه ۳۸2۱2۰۵۸۳۰ به استناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۹۰۰۳۸۹ تقدیم این شورا نموده و 
چنین اشعار داشته که شادروان نهیه رسولی چاوک به شماره ملی / شناسنامه ۳۸2۰۱۵۷۹۸۰ 

در تاریخ ۹۹/۴/۳ در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
۱- محمد ملکی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه / ملی ۳۸2۰۱۷66۳2 شوهر 
پسر  ملی ۳۸2۱2۰۵۸۳۰   / شناسنامه  به شماره  محمد  فرزند  ملکی  عبداله  متوفی 2- 
متوفی ۳- خلیل ملکی فرزند محمد به شماره شناسنامه / ملی ۳۸2۱۳۱۰۳۴۰ پسر متوفی 
۴- خالد ملکی فرزند محمد به شماره شناسنامه / ملی ۳۸2۱۳6۹2۸۰ پسر متوفی 
۵- دل شاد ملکی فرزند محمد به شماره شناسنامه / ملی ۳۸2۱2۰۵۴۰۷ دختر متوفی 
متوفی  دختر   ۳۸2۱۱6۰۳۱۴ ملی   / شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  ملکی  امینه   -6
۷- سعیده ملکی فرزند محمد به شماره شناسنامه / ملی ۳۸2۱۳۳۰۷۱6 دختر متوفی 
۸- صبری ملکی فرزند محمد به شماره شناسنامه / ملی ۳۸۱۰۱۵۵۱۷۹ دختر متوفی 

۹- فریبا ملکی فرزند محمد به شماره شناسنامه / ملی ۳۸۱۰۵۱۰۳6۱ دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبوررادریک نوبت یک مرتبه اگهی 
مینمایدتاهرکس اعتراض داردویاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشر نخستین اگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان  م الف ۷۳

پروانه بهره برداری دامداری روستایی
کد شناسایی ۰۷۰۴۰۱6۰۷۰۵۰۴۴۸

در امور دام کشور و از مجوز شماره 2۰۳6 مورخ ۸6/۰۳/2۰ 
بنام  آقای مجتبی فتح الهی شماره شناسنامه ۳ متولد ۱۳۵۸ فرزند مرتضی صادره 
از مهران      نوع فعالیت : پرواربندی گوساله واقع در استان ایالم شهرستان مهران بخش 

صالح آباد دهستانمفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 

یک کارشناس حوزه بانک با تاکید بر اینکه 
دولت باید عرصه را بر متخلفان حوزه ارز تنگ تر 
کند، گفت: ضمن تقدیر از صادرکنندگانی که ارز 
حاصل از صادرات را به کشور باز می گردانند، باید با متخلفان 
در این حوزه با جدیت برخورد شود. همچنین، بانک مرکزی 
می تواند از آنها بخواهد در صورتی که به هر دلیلی توانایی 
بازگرداندن ارز را ندارند، به جای آن کاال وارد کنند و این 

یک روش تجربه شده در کشور است.
فرید ضیاء الملکی، با بیان اینکه اعتبارسنجی فعاالن 
مدنظر  بانکی  حوزه  فعاالن  مانند  باید  نیز  بازرگانی  حوزه 
مقامات باشد، اظهار کرد: وزارت صمت و سایر متولیان حوزه 
بازرگانی نباید به هر کسی اجازه صادرات یا واردات بدهند، 
چرا که در این صورت افراد نااهل ممکن است دارایی کشور 

را در قالب ارز در خارج از مرزها بلوکه کنند.
وی افزود: سیاست های سختگیرانه در قبال ارز مربوط 

به همه جای دنیاست؛ به طوری که ارز دارایی شخصی افراد 
نیست، بلکه متعلق به عموم مردم است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی 
باید ضمانت های الزم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 
ارز  نمی توان  کرد:  اظهار  کند،  دریافت  از صادرکنندگان  را 
حاصل از صادارت را با خواهش و تمنا از صادرکننده مطالبه 
کرد، بلکه او باید بداند در صورت عمل نکردن به تعهدش 

تنبیه خواهد شد.

در ادامه ضیاء الملکی مشکالت صادرکنندگان را قابل 
درک و حل دانست و گفت: بانک مرکزی می تواند از آنها 
بخواهد در صورتی که به هر دلیلی توانایی بازگرداندن ارز 
را ندارند، به جای آن کاال وارد کنند و این یک روش تجربه 

شده در کشور است.
که  بازرگانی  حوزه  فعاالن  از  انتقاد  با  پایان  در  وی 
ارز در داخل، تالش می کنند عمل  نرخ  افزایش  با هوس 
کرد:  خاطرنشان  بیندازند،  تعویق  به  را  خود  تعهدات  به 
با زندگی عموم مردم  بلکه  ارز  با نرخ  نه  عده ای سودجو، 
علیه  قضایی  برخورد  با  باید  روش  این  و  می کنند  بازی 

آنها همراه شود.
تیرماه(   ۳۱( گذشته  شنبه  سه  روز  که  است  گفتنی 
گفته  و  رسید  اتمام  به  صادرکنندگان  ارز  بازگشت  مهلت 
می شود که هنوز2۷ میلیارد دالر درآمد صادراتی به کشور 

بازنگشته است.

عدم بازگشت 27 میلیارد دالر درامد صادراتی؛

یک کارشناس بانکی: برخورد جدی با متخلفان ارزی اجرایی شود

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به 
علت روند نزولی بورس در روزهای گذشته، 
بازار  کنونی  روند  نگران  سهامداران  گفت: 
نباشند، معامالت به زودی به مسیر صعودی 

خود باز خواهد گشت.
با توجه به افزایش قیمت های صورت 
سرمایه گذاری  بازارهای  دیگر  در  گرفته 
مانند بازار طال و ارز و سکه و سخت شدن 
سرمایه گذاری در آن بازارها به دلیل نیاز به 
نقدینگی های زیاد، فعاالن بازار سرمایه گذاری 
در بورس را نسبت به دیگر بازارها ترجیح داده 
و حجم کالنی از نقدینگی های خود را اخیرا 
وارد این بازار کرده اند که این موضوع زمینه 
شتاب در رشد شاخص بورس را فراهم کرد.

در کنار رشدهای غافلگیر کننده ای که 
بازار از خود به یادگار گذاشت، شاخص بورس 
از ابتدای هفته جاری روند متفاوتی را نسبت 
به چند هفته گذشته در پیش گرفت و وارد 
فاز نزولی شد، کارشناسان چنین اتفاقی را در 
معامالت بازار طبیعی می دانند و معتقدند، با 
توجه به رشدهای پرشتابی که شاخص بورس 
اخیرا در پیش گرفته بود بازار نیاز به چنین 
اصالحی داشت و شاخص بورس باید هر چه 

زودتر وارد فاز استراحت می شد.
همچنین به دنبال چنین اصالح هایی 
کرده اند،  اعالم  کارشناسان  از  دیگر  عده ای 
نظر  در  را  موضوع  این  باید  سهام داران 
به  بورس  اصالح شاخص  که  باشند  داشته 
سهام  جابجایی  امکان  شدن  فراهم  دلیل 
و  بازار  نفع  به  درست،  تصمیم گیری های  و 
سهامداران خواهد بود و نباید از افت چند روزه 
شاخص بورس ترس داشته باشند و تصمیم 

به عرضه سهام و خروج از این بازار بگیرند.
لزوم استراحت شاخص بورس

اما نکته ای که در چند روز اخیر ذهن 
زمان  کرده  به خود مشغول  را  بازار  فعاالن 
عده ای  است،  بازار  این  به  رشد  بازگشت 
نگران این موضوع هستند که ممکن است 
بعد از رشدهای بی سابقه ای که بازار تجربه 
کرده است رشد بازار اشباع و اقبال فعاالن 
بازار نسبت به این بازار کاهش یافته باشد، 

به همین دلیل ممکن است دیگر نتوان شاهد 
باشیم. مانند سابق  بازار  این  در  تداوم رشد 

گذشته  روز  تاج بر«  »علیرضا  زمینه  این  در 
)چهارشنبه( اظهار داشت: شاخص بورس در 
تیر ماه روند صعودی پرشتاب و هیجانی را 
در پیش گرفت و از کانال یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار واحد تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد 
رشد کرد به همین دلیل بازار به دنبال چنین 

رشدی باید استراحتی را تجربه می کرد.
ماه  در یک  بازار  رشد  عوامل  به  وی 
اخیر اشاره کرد و گفت: بخشی از رشد بازار 
در یک ماه اخیر را می توان ناشی از ورود پر 
قدرت نقدینگی از سمت حقیقی ها به بازار و 
بخش دیگر را به حمایت های صورت گرفته 
از سهام بزرگ و تغیییر سمت و سوی نقدینگی 

به سمت اینگونه سهام اعالم کرد.
تاج بر با بیان اینکه در کنار این عوامل، 
مضاعف  را  بازار  رشد  دالر  نرخ  افزایش 
صعودی  مسیر  در  یکباره  دالر  گفت:  کرد، 
چشمگیری قرار گرفت، بنابراین طبیعی بود 
که بورس همسو با آن رشد پرشتابی را در 

پیش گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان 
کرد: با توجه به برگزاری مجمع برخی از سهام 
بزرگ در هفته جاری، بسیاری از سهامداران به 
دلیل ترس از بازگشایی نماد در بعد از مجامع 
مجامع  دوران  در  سهامداری  به  عالقه ای 

نداشتند به همین دلیل اقدام به فروش سهام 
خود در بازار گرفتند که این موضوع در روند 

نزولی بازار بی تاثیر نبوده است.
وی افزود: از دو روز گذشته شاهد توقف 
این  که  هستیم  شدید  کاهش  و  دالر  نرخ 
موضوع باعث ایجاد فشار فروش و استراحت 

مقطعی در بازار شد.
تاج بر خاطرنشان کرد: اخیرا در مجامع 
شرکت ها،  صادرات  خصوص  در  اظهاراتی 
فروش و تجدید ارزیابی دارایی ها به خصوص 
در گروه پاالیشگاه ها مطرح و تایید می شود 
که این موضوع به طور حتم می تواند بر روند 

بازار تاثیرگذار باشد.
گفت:   سرمایه  بازار  کارشناس  این 
گزارش مثبت سه ماه شرکت ها، ورود مستمر 
نقدینگی به بازار و صف های طوالنی برای 
دریافت کد سهامداری می تواند در بازگشت و 

ادامه روند صعودی بازار موثر باشد.
وی گفت: در گذشته در یک روز کد 
سهامداری صادر می شد در حالی که اکنون 
این موضوع ممکن است به دلیل تجمع تقاضا 

یک هفته به طول بینجامد.
تاج بر افزود: به نظر می رسد با توجه به 
ورود گسترده نقدینگی به بازار، حمایت انجام 
شده از سهام بزرگ در کنار تجدید ارزیابی 
بازگشایی  با  بزرگ،  شرکت های  سهام  در 
خوب در سهام بزرگ و اصالح کوتاه مدتی 

که بازار در پیش گرفته روند صعودی دوباره 
به بورس بازگردد.

گفت:  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
ز  ا بعد  خیرا  ا که  نمادهایی  یی  بازگشا
نظر  به  و  بوده  مثبت  داشتیم  برگزاری 
روند  شاهد  دوباره  آینده  هفته  از  می رسد 

صعودی بازار باشیم.
در  بازار  روند  از  خود  پیش بینی  وی 
بازار هنوز  بیان کرد:  اینگونه  را  آینده  هفته 
به طور کامل راه خود را پیدا نکرده است، از 
یک طرف اقبال بازار به سمت سهام بزرگی 
است که هنوز به دلیل برگزاری مجامع بسته 
است، به همین دلیل فردی که به دنبال ورود 
نقدینگی به بازار است به طور دقیق نمی داند 

که پول خود را وارد چه سهامی کند.
تاج بر با تاکید بر اینکه برخی از سهام 
سرمایه گذاری  لحاظ  به  بازار  در  کوچک 
چندانی  اقبال  از  بازار  در  اما  هستند  ارزنده 
مواجه نیستند، خاطرنشان کرد: با بازگشایی 
نمادهای بزرگ که مجامع آنها ۳۱ تیر بوده 
است بازار تردید در انتخاب سهام را در پیش  
خواهد گرفت اما این روند به زودی به پایان 
می رسد و به احتمال زیاد بازار از هفته آینده 
با بازگشایی نمادها، روند صعودی را در پیش 

خواهد گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: 
نوسانی را که از چند روز گذشته در بازار شاهد 
هستیم در یک سال گذشته بارها رخ داده و 
حتی بسیار شدیدتر از این ها در بازار اتفاق 
افتاده است زیرا همچنان حجم معامالت باال 
است و به همان میزانی که فروشنده وجود 

دارد خریدار هم در بازار حاضر است.
نوسانات  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به نفع بازار است و سهامداران نباید ترسی 
سال  از  افزود:  باشد،  داشته  موضوع  این  از 
گذشته تا کنون با توجه به نوسانات زیادی 
که در بازار شاهد بودیم بازار بازدهی بسیار 
به  داد،  قرار  سهامداران  اختیار  در  را  خوبی 
برای  مقصد  بهترین  را  بورس  دلیل  همین 
سرمایه های در اختیار مردم و بهترین گزینه 

برای سرمایه گذاری می دانند.

کارشناس بازار سرمایه:

بورس به زودی به مسیر صعودی خود باز خواهد گشت



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1513- پنجشنبه 2 مرداد 41399 زمین ایران 
آغاز اجرای شبکه آبرسانی به روستای تورگان و شهرک پی پشت قشم  رئیس اداره مخابرات مراوه تپه:

تمام امکانات را برای کسب حداکثر رضایت مردم
 بکار خواهیم گرفت

در ایام حساس کنونی  مجموعه همکاران پرتالش مخابرات 
و   وافر  با جدیت وتالش  بهداشتی،  نکات  رعایت  تپه ضمن  مراوه 
شهروندان  حضوری  مراجعه  کاهش  مناسب،موجب  دهی  سرویس 
شده اند. مهندس رجبعلی خطیبی رئیس اداره مخابرات شهرستان 
مراوه تپه ضمن اعالم این مطلب گفت : ارائه بهترین سرویسها و 
خدمات دهی و کسب رضایتمندی  حداکثری مشتریان از اولویتهای 
اصلی کارکنان در مخابرات مراوه تپه باشد.وی تالشهای همکاران 
ستودنی  را  هستیم  مواجه  کرونا  باویروس  که  ایامی  در  مخابرات 
دانست وگفت: خدمت رسانی مناسب ، کمک زیادی به کاهش تردد 
و خروج از منازل کرد که امیدواریم این روند ادامه یابد و نه تنها در 
روزهای شیوع کرونا ، بلکه درسایر ایام سال ، نیز نیازی به مراجعه 
حضوری نباشد.رئیس اداره مخابرات شهرستان مراوه تپه با توجه به 
تعداد بالغ بر۳6۰۰شماره تلفن ثابت شهری و ۹۴۷۸روستایی فعال 
و حدود۱۹۰۰مشترک فعال adsl در این شهرستان گفت : ایجاد 
بستر مناسب ارتباطی برای مشتریان و بهره مندی آنان از خدمات 
وسرویسهای مخابراتی با کیفیت برایمان مهم بوده و در این زمینه 
این  اعالم  با  .مهندس خطیبی   است  انجام شده  فراوانی  اقدامات 
مطلب که سال۹۹برای مخابرات سال توسعه است افزود : از سویی 
افزایش  پهنای باند ورودی شهرستان و از سوی دیگر تالش ما باید 
 VDSL…FTTHمعطوف به واگذاری سرویسهای پرسرعت مانند
فعالیتهای  زمینه  دراین  که  شود  مشتریان  رضایت  موجب  تا  باشد 
خوبی همچون  اجرای رینگ فیبرنوری و ارتقای پهنای باند اینترنت 
اکثر نقاط شهرستان و توسعه کابلی ازمسیرکریم ایشان به مراوه تپه 
صورت گرفته است.وی سرقت تجهیزات مخابراتی در سطح شهرستان  
را معضل دانست و اضافه کرد  : این معضل نارضایتیهای زیادی را 
برای مشتریان ایجاد کرده است که با توجه به وظیفه مهم ما در 
افزایش رضایتمندی آنان از تمامی ظرفیت خود به منظور پیشگیری 
از سرقت تجهیزات استفاده کرده و راهکارهای مناسب در این زمینه 
اندیشیده شده است که امیدواریم مثمر ثمر باشد. مهندس رجبعلی 
خطیبی رئیس مخابرات شهرستان مراوه تپه درراستای برنامه های 
مخابرات و طرح دولت الکترونیک ، از اجرای پروژه های شبکه دولت 
و شبکه هوشمندسازی مدارس در شهرستان خبرداد وافزود: پس از 
اجرای شبکه دولت ، تمامی  ادارت شهرستان از طریق سامانه دولت 
جهت تسهیل درکار با همدیگر در ارتباط  بوده و فازهای اول و دوم 
هوشمندسازی مدارس نیز با واگذاری رایگان اینترنت دوساله برای 
مدارس به اتمام رسیده و فازهای بعد نیز درحال اجرا میباشد.رئیس 
اداره مخابرات شهرستان مراوه تپه از فعال بودن  ۳ سایت bts شهری 
و ۱۰ سایت bts روستایی خبر داد و گفت : در پروژه فاز ۸ ارتباطات 
سیار،  6 سایت bts جدید ،  جابجایی ۱ سایت  و ارتقاء تکنولوژی 
از  ۳Gبه  ۴G در ۴ سایت اجرا خواهد شد که با تکمیل این طرح  
، پوشش ۹۵ درصدی حال حاضر در سطح شهرستان ارتقاء یافته 
و ارتباطات تلفن همراه باکیفیت تر در اختیار مشتریان قرار خواهد 
گرفت.ودرآخرایشان تأکید کردند که آنچه باعث وثوق مردم نسبت 
به مخابرات میشود،ارتقا سطح خدمات ونوآوری است که الزمه آن 
را  امکانات  این زمینه تمام  تالش وکوشش همکاران است که در 
بکارخواهیم گرفت تا رضایت حداکثری مردم در شهرستان مراوه تپه  

نسبت به خدمات و سرویسهای مخابرات حاصل گردد.
  

تجلیل شهردار گرگان از دختران نخبه گرگانی
با تالش دفتر امور بانوان و خانواده شهرداری گرگان از دختران 

نخبه شهر گگران تجلیل شد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در مراسم تجلیل از دختران نخبه 
شهر گرگان که به تالش دفتر امور بانوان و خانواده شهرداری گرگان 
و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان برگزار شد، 
اظهار کرد: توجه به موضوع موفقیت بانوان در زمینه های مختلف 
افزایش  و  جامعه  پیشرفت  باعث  قطع  به طور  که  است  موضوعی 
انگیزه بانوان برای حرکت در مسیر موفقیت خواهد شد. وی ادامه 
داد: نخبه بودن تنها کسب مدال افتخار و ثبت یک رکورد یا عنوان 
بلکه نخبه  در زمینه های فرهنگی، علمی، ورزشی و هنری نیست 
کنار  در  رتبه  در کسب  موفقیت  اسالمی  در جامعه  بانو  بودن یک 
موفقیت در حفظ و ترویج آموزه های دینی و اسالمی است. شهردار 
گرگان با ابراز خرسندی از توجه دختران نخبه حاضر در جلسه به 
موضوع عفاف و حجاب و حضور دو قاری و حافظ قرآن کریم در 
جمع نخبگان این جلسه گفت: افتخار می کنیم که دختران این شهر 
در زمینه های ورزشی، فرهنگی، علمی، هنری، اجتماعی و دینی دارای 
رتبه های باال هستند و این موفقیت ها را ارج می نهیم. دادبود با اشاره 
به فرامین مقام معظم رهبری بر لزوم تقویت کشور توسط جوانان 
در زمینه های گوناگون گفت: بدون شک یکی از راه های رویارویی 
با دشمنان افزایش دانش و اندیشه علمی جوانان است که می تواند 
باعث رشد و بالندگی جامعه و سربلندی ایران در جهان شود. وی 
گرگان  شهر  نخبه  بانوان  از  توان  حد  در  گرگان  شهرداری  گفت: 
حمایت خواهد کرد و هرچند این حمایت در وظیفه ذاتی شهرداری 
گرگان نیست اما من همه شما عزیزان را مشاوران خود می دانم و 
می توانید از طریق دفتر امور بانوان و خانواده شهرداری گرگان در 

پیشرفت شهر راهنمای ما باشید.

ارائه بیش از ۳ هزار نفر ساعت آموزش در بخش های 
دولتی و خصوصی فنی و حرفه ای ایالم

ایالم  استان  حرفه ای  فنی  و  آموزش  کل  مدیر  رشیدی  علی 
آموزش  ساعت  نفر   ۳۵۳۴ تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  گفت:   ،
در بخش های دولتی و خصوصی سازمان فنی و حرفه ای ایالم به 

متقاضیان ارائه شده است.
وی  افزود: از این میزان 2۱ نفر مربوط به کارگاه عشایری، ۱6۴۷ 
نفر کارگاه ثابت شهری، ۳6۴ نفر کارگاه روستایی، مراکز درمانی تحت 
پوشش بهزیستی) مرکز ماده ۱۵ ترک اعتیاد( ، ۷۸ نفر سکونتگاه 
غیر رسمی حاشیه نشینی شهرها، و ۱۳۸ نفر کارگاه مهارت آموزی 
در محیط واقعی کار است.مدیرکل آموزش و فنی حرفه ای استان 
بیان کرد: ۱۴ مرکز آموزشی وابسته به این سازمان در استان وجود 
دارد که در این مکان های آموزشی 22۵ حرفه در ۱۰۷ کارگاه به 

متقاضیان ارائه می شود.
 رشیدی اظهار کرد: هم اکنون 22۵ حرفه در سطح مراکز فعال 

فنی و حرفه ای این استان به افراد متقاضی آموزش داده می شود.
منابع  و  ظرفیت ها  تمامی  بکارگیری  کرد:  تصریح  وی 
مهارت آموزی در جهت بسترسازی اشتغال از اهداف مهم ترین سازمان 

فنی و حرفه ای در استان است.
با  نوجوانان  و  جوانان  کردن  آشنا  خواستار  ادامه  در  رشیدی 
مهارت های کاربردی شد و تاکید کرد: خروجی مهارت آموزی می تواند 

در رفع مشکل بیکاری موثر باشد.

از  سر  کته  الت  آبرسانی  مجتمع  از  برداری  بهره  با 
برخوردار  نعمت آب شرب  از  ۱۰ روستا  توابع رشت 

می شوند
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب استان گیالن، مدیرعامل این شرکت در بازدید از مجتمع 
آبرسانی الت کته سر از توابع شهرستان رشت از بهره مندی ۱۰ 

روستا با ۳۷۸۷ خانوار از نعمت آب شرب خبر داد.
سیدمحسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 
 ۱۰ آب  تأمین  اینکه  به  اشاره  با  گیالن،  استان  فاضالب  و  آب 
روستا با استفاده از ظرفیت خط انتقال رشت 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 دارد.

وی در ادامه افزود: با تکمیل روگذرهای باقیمانده و اجرای 
۷۰۰ متر لوله گذاری، این پروژه حداکثر تا پایان تابستان در مدار 
بهره برداری قرار خواهد گرفت و آب شرب ۳۷۸۷ خانوار از مجتمع 
تأمین  گیالن  آب  بزرگ  خانه  تصفیه  از  سر  کته  الت  آبرسانی 
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

آبرسانی  ظرفیت  تقویت 
از تصفیه خانه آب اصفهان بزرگ

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان 
نجف  شیرخانه  از  آب  انتقال  خط  کیلومتر   ۱2/۳ اجرای  گفت:با 
آباد  به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان  محل چاههای فلمن 
آب  خانه  تصفیه  پوشش  تحت  شهرهای  به  آبرسانی  ظرفیت   ،

اصفهان بزرگ تقویت می شود.
ناصر اکبری تصریح کرد:از اواخر فروردین ماه تاکنون بیش 
با هزینه  میلیمتر   ۱۴۰۰ با قطر  انتقال  این خط  از   کیلومتر   6 از 
ایی بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان  اجرایی شده است.این در حالیست 
که پیش بینی می شود برای اجرای 6 کیلومتر باقی مانده از این 

پروژه به بیش از ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی با بیان اینکه با اجرای این پروژه حدود ۳۰۰ لیتر در ثانیه 
می  افزوده  اصفهان  به  اشترجان  تونل  از  آب  انتقال  ظرفیت  به 
از سامانه  انتقال آب  شود اعالم کرد:  هم اکنون نهایت ظرفیت 
در  است  ثانیه  در  مترمکعب   ۱۱/۵ حدود  بزرگ  اصفهان  اول 
حالیکه نیاز آبی استان در پیک مصرف به حدود ۱۵/۵ مترمکعب 

در ثانیه می رسد.
اکبری با اشاره به ظرفیت تامین آب شرب در استان تصریح 
اصفهان  آبرسانی  اول  سامانه  طریق  از  تابستان  فصل  در  کرد: 
و  فلمن  چاههای  مانند  منابع  دیگر  واز    ،۱۱/۵ حدود  بزرگ 
نهایت  در   که  برثانیه  مکعب  متر   ۱/۵ حدود  متفرقه،  چاههای 
مترمکعب   ۱۳ به  اصفهان   استان  در  شرب  آب  تامین  ظرفیت 

رسد. می  برثانیه  
مکعبی  متر  کمبود2/۵  با  مصرف  پیک  زمان  در  افزود:  وی 
پایدار آب شرب و بهداشت مشترکین مواجه هستیم  تامین  برای 
اما با تدابیری که در زمینه مدیریت مصرف اعمال می شود این 

حجم تا حدودی جبران می شود.
از  میلیمتر   ۱۴۰۰ قطر  با  انتقال  خط  اجرای  اکبری  ناصر 
شیرخانه نجف آباد به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان را موجب 
تقویت آبرسانی سامانه اول اصفهان بزرگ خواند و افزود:پس از 
اصفهان  به  آبرسانی  دوم  سامانه  اضطراری  فاز  از  برداری  بهره 
به  این خط  از طریق  آب  ثانیه  در  متر مکعب   ۳/2 بزرگ، حدود 
آبرسانی   طرح  پوشش  تحت  شهرهای  شرب  آب  تامین  ظرفیت 
اصفهان بزرگ اضافه  می شود به طوریکه حدود 2 متر مکعب در 
ثانیه آب از طریق این خط به شیرخانه نجف آباد به منظور توزیع 
انتقال  بزرگ  اصفهان  آبرسانی  طرح  پوشش  تحت  شهرهای  به 
ویالشهر  شهرهای  به  برثانیه  مکعب  متر   ۱/2 حدود  یابد.و  می 

،یزدانشهر و گلشهر منتقل می شود.  
فاز  پیرامون  بهرهبرداریوتوسعهآبشرکتآبفااستاناصفهان  معاون 
خط اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ به مخزن نجف 
به  بزرگ  اصفهان  آبرسانی  دوم  اضطراری سامانه  فاز  آباد گفت: 
اکنون  که هم  باشد  می  کیلومتر   ۳۴ به طول  آباد  نجف  مخزن  
این پروژه در حال اجرا است و پیش بینی می شود تا سال آینده 

به بهره برداری برسد.
اکبریاعالم کرد: در واقع با اجرای ۱2/۳ کیلومتر خط انتقال به 
قطر ۱۴۰۰ میلیمتر از شیرخانه نجف آباد به مرکز کنترل و توزیع 
به  آبرسانی  اندازی سامانه دوم  راه  از  درآینده پس  اصفهان،  آب 
وسیله این خط انتقال، ارتباط میان دو سامانه آبرسانی در اصفهان 
کیلومترباقطر   2/۵ بهدنباالجرایاینپروژه،  و  شود  می  ایجاد  بزرگ 
خمینی  شهرستان  آبرسانی  شبکه  قویت  میلیمترباهدفت   ۵۰۰

است. شده  شهرعملیاتی 

با صرفه جویی 1۰ درصدی در مصرف برق 
محقق می شود؛

از  پیشگیری  و  تابستانی  مصرف  اوج  از  موفق  گذر 
مدیریت اضطراری بار در استان سمنان

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: گذر موفق 
بار،  اضطراری  مدیریت  از  پیشگیری  و  تابستانی  مصرف  اوج  از 
محقق  برق  مصرف  در  مشترکان  درصدی   ۱۰ جویی  صرفه  با 

خواهد شد.
سید محمد موسوی زاده در گفت و گو با خبرنگار واحد خبر 
صدا و سیمای مرکز سمنان با اعالم این مطلب بیان داشت: روند 
افزایش دمای هوا تا اواسط هفته آینده و رشد مصرف برق، لزوم 

مدیریت بهینه مصرف برق را دو چندان می نماید.
های  اشتراک  مصرفی  بار  درصد   ۳۰ که  این  عنوان  با  وی 
خانگی استان، نوعًا سرمایشی است اظهار داشت: در حال حاضر 
به نسبت مدت مشابه سال قبل، حدود پنج درصد رشد مصرف و 

بیش از پنج درصد رشد پیک را در استان شاهد هستیم.
وی با اشاره به این که برای مشارکت در طرح کاهش پیک 
بار تابستانی، یک هزار و ۱۰۰ مشترک با این شرکت تفاهم نامه 
منعقد کرده اند خاطر نشان ساخت: به ازای هر درجه ازدیاد دمای 
یابد  می  افزایش  استان  در  برق  مصرف  مگاوات   ۱۰ حدود  هوا، 
یک  آینده  روز  ده  ظرف  ویژه  به  مصرف  سازی  متعادل  لزوم  و 

ضرورت محسوب می شود.
وی تصریح کرد: به منظور مشارکت ۱۰ درصدی مشترکان 
دور  از  استفاده  با  تا  است  برق، الزم  مدیریت مصرف  برای  برق 
درجه   26 تا   2۴ بین  گازی  کولرهای  دمای  تنظیم  کولر،  کند 
در  پرمصرف  برقی  لوازم  از  همزمان  استفاده  عدم  گراد،  سانتی 
ساعت های اوج بار و خاموش نمودن المپ های اضافی و غیر 

نمایند.  اقدام  ضرور 

تولید ریل در ذوب آهن 
 یک انقالب در توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور است

عباس خطیبی معاون 
توسعه  و  ساخت  شرکت 
نقل  و  حمل  زیربناهای 
بازدید  کشور و هیات همراه ضمن 
تولید ذوب آهن اصفهان و  از خط 

کارگاه تولید ریل 
 گفت : از همه تالشگران ذوب 
تولید  راستای  در  اصفهان که  آهن 
ریل ملی و خودکفایی کشور نسبت 
استراتژیک  کاالی  این  تامین  به 
مهندس  ویژه  به  کردند  تالش 
شرکت  این  مدیرعامل  زاده  یزدی 
که اهتمام ویژه ای در این خصوص 

داشتند تشکر و قدردانی می کنم.
وی افزود : در سال ۹۷ صحبت 
از ریل ملی مطرح شد و هم اکنون 
که در سال ۹۹ قرار داریم مصرف 

ریل ما در پروژه های مختلف کشور 
در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل از ذوب آهن اصفهان 

تامین می شود.
معاون شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور تصریح 
در  شده  تولید  ریل  :  کیفیت  کرد 
زیرا  است  تایید  مورد  آهن  ذوب 
این محصول بر اساس سخت ترین 
استانداردهای روز دنیا تولید می شود.

این مقام مسئول گفت : اولین 
میانه  آهن  راه  در  آهن  ذوب  ریل 
در  و  شد  نصب  باد  آ بستان   -
اردبیل،همدان  میانه-  محورهای 
و  ن  ا هد ا ز - ر  بها چا ، ج سنند -
که  سپین  کا  - شت ر همچنین 
ریل  دیگر  ه  ما یک  تا  کثر  حدا

از  شود  می  آغاز  نیز  آنجا  گذاری 
افزوده  ارزش  دارای  محصول  این 

باال استفاده می شود .
خطیبی بیان کرد : با توجه به 
کیفیت،ظرفیت و توان تولید ریل در 
است  این  بر  ،  صالح  این شرکت 
و  باشیم  داخل  تولید  به  متکی  که 
این مهم یک ارزش برای ما تلقی 
در  را  بزرگی  انقالب  زیرا  می شود 
زیر ساخت های حمل و نقل کشور 

رقم زد.
معاونت شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور اضافه 
 ۵۰ حدود   ، ساخت  :  شرکت  کرد 
اما در  کل  نیاز دارد  هزار تن ریل 
کشور پیش بینی می شود که تا ۱۰۰ 
هزار تن ریل در سال مورد نیاز باشد.  

مدیرعامل  زاده  یزدی  منصور 
ذوب آهن اصفهان نیز گفت : انصافًا 
مرهون  شرکت  این  در  ریل  تولید 
حمایت های وزارت راه و شهرسازی 
از  محدودیتی  خوشبختانه  و  است 
ریل  تولید  تنوع  و  کمی،کیفی  نظر 

در ذوب آهن اصفهان نداریم.
اولین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
امیدواریم  ریل سوزن هم  از  نمونه 
در شهریورماه به تولید برسد خاطر 
نشان کرد : اگر بخواهیم تولید سایر 
ادامه  ریل  کنار  در  را  محصوالت 
محصول  این  تولید  ،  توان  بدهیم 
در  اما  دارد  وجود  تن  هزار  تا 2۰۰ 
صورت توقف تولید سایر محصوالت 
، ذوب آهن اصفهان توان تولید ۴۰۰ 

هزار تن  ریل را دارا است. 

و  ب  آ ر  مو ا یر  مد
فاضالب شهرستان قشم از 
آغاز اجرای شبکه آبرسانی 
پی  شهرک  و  تورگان  روستای  به 

پشت خبر داد.
و  عمومی  روابط  گزارش  به 
فاضالب  و  آب  همگانی  آموزش 
به  که  افروشه  سلمان  هرمزگان، 

همراه صفری رئیس ناحیه 2 قشم 
از اجرای شبکه آبرسانی این مناطق 
اجرای  در  افزود:  کرد،  می  بازدید 
این طرح بیش از ۱۳ کیلومتر شبکه 
آبرسانی احداث می شود.وی، اعتبار 
شبکه آبرسانی به تورگان و شهرک 
پی پشت را 2۰ میلیارد و 6۸6 میلیون 
ریال عنوان کرد و افزود: ساکنین این 

مناطق فاقد شبکه آبرسانی بوده که 
نیاز  مورد  آب  طرح  اجرای  از  پس 
رمچاه  و  مپنا  آبشیرینکن  از  آنها 

تامین خواهد شد.
به گفته افروشه، در حال حاضر 
شبکه  ز  ا کیلومتر   2.۵ عملیات 
آبرسانی تورگان انجام شده است که 
با تکمیل آن دو هزار نفر از اهالی این 

روستا و شهرک پی پشت از نعمت 
آب بهره مند می شوند.

مدیر امور آبفای شهرستان قشم 
با  پی پشت  داد، آب شهرک  ادامه 
تکمیل شبکه آبرسانی از آبشیرینکن 
از  نیز  تورگان  روستای  آب  و  مپنا 
اقدام  دست  در  آبشیرینکن  محل 

رمچاه تامین خواهد شد.

ن  کمیسیو ئیس  ر  
عمران، ترافیک و حمل و 
نقل شورای اسالمی شهر 
از صد  تولید و توزیع بیش  از  کرج 
هزار تن آسفالت ظرف چهار ماهه 
ابتدای سال جاری جهت ساماندهی 
معابر و توسعه شبکه راههای درون 
اکنون  گفت:  و  داد  خبر  شهری 
و  مسیرها  ریزی  آسفالت  شاهد 
بلوارهایی هستیم که بعضًا طی دو 
رفع  برای  اقدامی  هیچ  اخیر  دهه 

نگرفته  صورت  آنها  های  خرابی 
کرج  خبری  پایگاه  گزارش  بود.به 
امروز به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
اسالمی شهر کرج، مهدی  شورای 
طبق  اینکه  بیان  با  قاسمی  حاجی 
گرفته  صورت  های  ریزی  برنامه 
سال  پایان  تا  تولیدی  آسفالت  تناژ 
جاری به بیش از ۳۵۰ هزار تن می 
به  پاسخگویی  رسد که در راستای 
مطالبات شهروندان و نیازهای شهر 
شود،  می  معابر  ساماندهی  صرف 

بلوار  استقالل،  بلوار  کرد:  تصریح 
شمالی  باند  موذن،  بلوار  ماهان، 
شهیدبهشتی، بلوار ۴۵ متری گلشهر، 
پل قدیم حصارک، جاده قزلحصار، 
بلوار شهید ناصربخت، خیابان های 
موسوم به چمن و... از جمله معابری 
تاکنون  سال  ابتدای  از  که  هستند 
عملیات آسفالت ریزی در آنها اجرایی 

شده است.
عملیات  این حجم  افزود:  وی 
آسفالت ریزی در شرایطی انجام می 

شود که با افزایش بهای قیر، قیمت 
آسفالت چند برابر شده و به همان 
نیز  پروژه  های  هزینه  سایر  نسبت 
افزایش یافته است و بنا داریم تا با 
اولویت قرار دادن معابر در محالت 
های  شریان  طور  همین  و  محروم 
اصلی شهر که طی سالهای گذشته 
آنها  ساماندهی  برای  اقدامی  هیچ 
ببریم  پیش  را  کار  نگرفته،  صورت 
آسفالت  تن  هزار   ۱۰۰ امروز  تا  و 
با کیفیت تولید و توزیع شده است.

مهدی حاجی قاسمی:
ظرف ۴ ماهه ابتدای سال

 صد هزار تن آسفالت صرف ساماندهی معابر کرج شد

به مناسبت اول ذی الحجه، از تعدادی همکاران 
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان که به تازگی 
سنت حسنه ازدواج را به جا آورده اند، تجلیل به عمل 
پیامی  در  استان  برق  توزیع  شرکت  آمد.مدیرعامل 
خطاب به این همکاران با تبریک سالروز ازدواج حضرت 
علی )ع( و حضرت فاطمه زهرا )س( آورده است: این 
پیوند آسمانی، عمری به گستردگی آفتاب دارد و زیبایی 

این زندگی چنان تاثیر گذار است که یاد و نام آن در 
تاریخ برای همیشه ماندگار شد.

سید محمد موسوی زاده در این پیام با اشاره به 
این که در زندگی مشترک امیرمومنان و حضرت زهرا 
)س(، تمامی اعضای خانواده عاشق و شیفته پروردگار 
بودند اظهار داشته است: تامل در زندگی کامل ترین، 
موفق ترین، زالل ترین و مقدس ترین پیوند هستی، 

ما را به روش های کارآمد و الگوبرداری صحیح از آنان 
برای نیل به کمال و اهداف متعالی سوق می دهد. یادآور 
می شود: به دلیل شرایط کرونایی، این برنامه با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و بدون برگزاری مراسم تجمیعی، 
با اعطای تندیس و هدیه ای از ۱۰ نفر کارکنان این 
شرکت که از اول ذی الحجه سال قبل تاکنون این سنت 

حسنه را به جـا آورده اند تقدیر به عمل آمد. 

تکریم سالروز پیوند آسمانی امام علی و حضرت فاطمه در شرکت توزیع برق استان سمنان
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انتقال  لوله  خط  احداث 
سک  -جا ه ر گو م  خا نفت 
سوی  از  جاری  که ۵ تیرماه 
به صورت  نفت  وزیر  و  رئیس جمهوری 
مجازی رسما در منطقۀ مکران آغاز شد، 
یکی از استراتژیک ترین طرح های دولت 
یازدهم شمرده می شود. خط لوله ای که 
قرار است نفت را از بوشهر به جاسک 
دارد.  طول  کیلومتر  هزار  دهد  انتقال 
یک  روزانه  انتقال  برای  طرح  این  در 
میلیون بشکه نفت از لوله هایی با قطر 
این  از  اینچ استفاده می شود. پیش   ۴2
لوله های سرویس ترش از شرکت های 
اروپایی، چینی یا کره ای تأمین می شد، 
محصول  این  بار  نخستین  برای  اما 
توان  از  استفاده  با  بزرگ  مقیاسی  در 
داخلی و فعالیت هم زمان چند کارخانۀ 
تأمین  ایرانی  لوله سازی  و  فوالدسازی 
بسیار،  تالش های  از  پس  می شود. 
فوالد مبارکه برای نخستین بار تختال 
فوالد  شرکت  و  ورق  این  موردنیاز 
اکسین خوزستان نیز برای نخستین بار 
 ورق های عریض مورداستفاده را ساختند.

در گفت وگو با تورج دهقانی، مدیرعامل 
شرکت مهندسی و توسعۀ نفت، ضمن 
جزئیات  و  وضعیت  آخرین  بررسی 
جاسک،  به  گوره  نفت  انتقال  طرح 
تأثیر  و  فوالدی  شرکت های  نقش 
کشور  داخل  در  تجهیزات  ساخت 
مختلف  بخش های  توسعه  روند  بر 
گرفت.  قرار  واکاوی  مورد  اقتصادی 
اثر  داخلی سازی  دهقانی،  اعتقاد  به 
است. رسانده  صفر  به  را   تحریم ها 

 قرار است امسال این طرح دیرینۀ ایران 
محقق شود؛ هدفی که از دهۀ6۰ همواره 
متولیان،  گواه  به  و  بوده  دغدغه کشور 
اگر همه چیز مطابق برنامه پیش برود، از 
ابتدای سال ۱۴۰۰ موقعیت بهتری برای 
صنعت نفت ایران و امنیت کشور ایجاد 
می کند. چرا این پروژه »استراتژیک ترین 
ست؟ ا فته  گر لقب  لت«  و د ر   کا

پس از انقالب اسالمی همواره دولت ها بر 
لزوم توسعۀ سواحل مکران تأکید کرده اند، 
اما متأسفانه این توجه صرفا روی کاغذ 
جلب  در  ناتوانایی  بهانۀ  به  و  بوده 
سرمایه گذاری های خارجی و خصوصی 
برای تأمین مالی طرح ها و زیرساخت های 
است. نگرفته  صورت  اقدامی   الزم، 

بر  رهبری  معظم  مقام  مکرر  تأکید  با 

کشف  و  بلوچستان  سواحل  فقرزدایی 
استعدادهای این مروارید پنهان، دولت 
به منظور  را  توان خود  تمام  مکلف شد 
با  و  مقاومتی  اقتصاد  بر  مبتنی  توسعۀ 
کار  دستور  در  مکران  سواحل  اولویت 
با  مکران  منطقۀ  مجاورت  دهد.  قرار 
آب های آزاد بین المللی در سرتاسر مرز 
جنوبی و همسایگی مستقیم با کشورهای 
پاکستان و افغانستان و به طور غیرمستقیم 
با کشورهای آسیای مرکزی )از طریق 
ترکمنستان(، این منطقه را به درگاهی 
دریاهای  به  دسترسی  برای  مناسب 
آزاد و تردد آسان تر کشتی های تجاری 
نسبت به تنگۀ هرمز و منطقۀ خلیج فارس 
بدل کرده است. دولت دوازدهم همسو با 
برنامۀ کالن توسعۀ سواحل مکران، یکی 
از مأموریت های یازده گانۀ اصلی وزارت 
نفت را توسعۀ سواحل مکران عنوان کرده 
گوره-جاسک  لوله  خط  احداث  است. 
بخشی از برنامۀ وزارت نفت برای عمل 
توسعۀ  خصوص  در  خود  مأموریت  به 
سواحل مکران و محدودۀ بندر جاسک 
است. انتقال نفت خام از گوره به جاسک 
با بیش از دو میلیارد دالر سرمایه گذاری، 
و  صادراتی  پایانه های  از  تمرکززدایی 
متنوع سازی این روند و کاهش ریسک 
دارد؛  پی  در  را  هرمز  تنگه  از  صادرات 
در  اشتغال  ایجاد  سبب  این که  ضمن 
 منطقۀ مکران و توسعۀ پایدار می شود.

معظم  رهبر  که  نیز  جاری  سال  در 
تولید«  را »جهش  آن  اسالمی  انقالب 
به  بخشیدن  سرعت  اهمیت  نامیده اند، 
نمایان  بیش ازپیش  طرح  این  اجرای 
مقامات  بارها  به طوری که  است؛  شده 
محترم  رئیس جمهوری  کشور،  عالی 
لوله  نیز طرح احداث خط  و وزیر نفت 
اولویت  مهم ترین  را  گوره-جاسک 
با  دانسته اند.   ۹۹ سال  در  نفت  وزارت 
روزانه  انتقال  امکان  طرح،  این  اجرای 
گوره  از  خام  نفت  بشکه  میلیون  یک 
به منطقۀ جاسک در  بوشهر  استان  در 
سواحل دریای عمان فراهم می شود و 
جاسک به عنوان دومین پایانۀ صادراتی 
 نفت خام کشور اهمیت راهبردی می یابد.

به  گوره  نفتی  لوله  خط  پروژه  اساسا 
اهدافی  چه  به  یافتن  دست  با  جاسک 
روی ریل اجرایی قرار گرفت؟ آیا توسعه 
 مناطق محروم مهم ترین بخش آن است؟

جاسک  به  گوره  نفتی  لولۀ  خط  پروژۀ 

ایجاد  با  می تواند  که  است  بلندی  گام 
و  محرومیت زدایی  به  پایدار،  توسعۀ 
رفاه  و  اجتماعی  امنیت  سطح  افزایش 
استان های  و  جاسک  منطقۀ  در  مردم 
هم جوار هرمزگان منجر شود. به منظور 
تعهد به مسئولیت های اجتماعی و کمک 
به توسعۀ ملی و منطقه ای و فقرزدایی 
سوی  از  کشور،  محروم  مناطق  از 
وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و 
شرکت هایی مانند فوالد مبارکۀ اصفهان 
و اکسین که در پیشبرد و تأمین مواد اولیۀ 
می کنند،  ایفا  مؤثری  نقش  طرح  این 
تصمیم گرفته شد شهرستان جاسک در 
فاصلۀ ۳2۰ کیلومتری شرق بندرعباس 
در استان هرمزگان در نظر گرفته شود که 
دارای بندر چندمنظورۀ استراتژیک در نوار 
ساحلی دریای عمان است و با نزدیکی 
پهلوگیری  امکان  آزاد،  آب های  به 
آن  در  عظیم  و  پهن پیکر  کشتی های 
خط  پروژۀ  منظور  بدین  و  دارد؛  وجود 
لوله نفتی گوره به جاسک در دستور کار 
قرار گیرد و این منطقه به یکی از مراکز 
مهم انرژی و صنعتی ایران تبدیل شود. 
بندر  نزدیک،  آینده ای  در  به این ترتیب 
جاسک با اجرای پروژه های عظیم نفتی، 
امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه 
نفت خیز،  مناطق  از  سنگین  خام  نفت 
نفت  بشکه  میلیون   ۱۰ ذخیره سازی 
خام و پهلوگیری کشتی های پهن پیکر 
خواهد  پیدا  را  تن  با ظرفیت 2 میلیون 
نحوی  به  اقدامات  و  فعالیت ها  کرد. 
برنامه ریزی شده که بخش های اصلی 
این طرح تا پایان امسال به بهره برداری 
برسد و نفت خام به منظور ذخیره سازی 
جاسک  منطقۀ  غرب  به  صادرات،  و 
رسید. خواهد  عمان  دریای  ساحل   در 

طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک، 
به گواه فعاالن  ابعاد ملی و  طرحی در 
و متولیان نمادی از خودکفایی و تکیه 
طبق  است.  داخلی  توانمندی های  بر 
 ۹۰ به  نزدیک  اعالم شده  آمارهای 
طرح  این  موردنیاز  کاالهای  درصد 
نقش  می شود.  تأمین  کشور  داخل  از 
شرکت هایی مانند فوالد مبارکه که در 
مسیر رشد این پروژه مهم گام برداشته اند 
است؟ بوده  تأثیرگذار  اندازه  چه   تا 

در ابتدای اجرای طرح به دلیل مسائل 
در  تأخیر  شاهد  ورق،  تأمین  در  مطرح 
انجام کار بودیم؛ اما خوشبختانه اکنون 

حال  در  به خوبی  طرح  اجرای  روند 
پیشرفت است و عزم جدی وجود دارد 
تا به موقع و بر اساس برنامۀ زمان بندی 
طرح به پایان برسد و شاهد شکوفایی 
اقتصاد این منطقه باشیم. در پروژۀ خط 
لوله نفتی گوره به جاسک، حدود ۵۰۰ 
تأمین  قرارداد  به  مربوط  یورو  میلیون 
لوله و حدود ۴۸ میلیون یورو مربوط به 
از  انتقال می شود که  ساخت پمپ های 
توان  بر  تکیه  با  و  داخلی  کارخانه های 
از  پیش  است.  تأمین  حال  در  داخلی 
از  ترش  لوله های API سرویس  این 
کره ای  یا  چینی  اروپایی،  شرکت های 
تأمین می شد، اما برای نخستین بار این 
استفاده  با  بزرگ  مقیاسی  در  محصول 
فعالیت هم زمان چند  و  داخلی  توان  از 
کارخانه فوالدسازی و لوله سازی ایرانی 
است. افتخار  جای  که  می شود   تأمین 

 ،NACE در ایجاد زنجیرۀ تولید لولۀ
لوله  سپس  و  ورق  به  تختال  تبدیل 
می گیرد،  انجام  بار  نخستین  برای  که 
اصفهان، شرکت  مبارکه  فوالد  شرکت 
لوله سازی  خوزستان،  اکسین  فوالد 
لوله سازی  و  ماهشهر  لوله سازی  اهواز، 

صفا فعالیت می کنند. 
بار  نخستین  برای  مبارکه  فوالد 
تختال موردنیاز این ورق و شرکت فوالد 
اکسین خوزستان نیز برای نخستین بار 
از  پس  را  عریضی  ورق های  چنین 
تالش های بسیار ساختند و این موضوع 
در  ایرانی  شرکت های  می دهد  نشان 
ساخت، تولید و تأمین تجهیزات صنعتی 
چقدر توانمندند. باید اذعان کرد که در 
سال گذشته با تالش مدیران و کارکنان 
سازندگان  همکاری  و  نفت  صنعت 
چشمگیری  توفیقات  پیمانکاران،  و 
و  شد  حاصل  طرح  این  اجرای  در 
تالشگران عرصۀ صنعت توانستند برای 
ورق  تولید  و  بومی سازی  با  بار  اولین 
عریض فوالدی سازگار با نفت اسیدی، 
تحریم های ظالمانه علیه کشور و صنعت 
تأمین  مشکل  و  کنند  بی اثر  را  نفت 
رفع  را  طرح  این  برای  موردنیاز  لولۀ 
کنند. در این طرح، حلقۀ اول از طریق 
شرکت فوالد مبارکه تولید می شود و در 
حلقۀ دوم ورق موردنیاز توسط شرکت 
فوالد اکسین تولید خواهد شد و سپس 
لوله سازان داخلی این ورق ها را به لوله 

تبدیل می کنند.

بررسی نقش فوالدی ها در راه اندازی خط لوله نفت گوره-جاسک مدیرکل بیمه سالمت استان ایالم خبر داد:
»کارانه  پرداخت  جهت  ریال  میلیارد   ۷۵ واریز 

پرستاران« به حساب دانشگاه علوم پزشکی ایالم

مدیرکل بیمه سالمت استان ایالم  در نشست خبری با خبرنگاران 
گفت: با دستور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
و از محل ردیف ۳۰ جدول مصرف هدفمندی یارانه ها؛ مبلغ ۷۵ میلیارد 
ریال صرفاً جهت پرداخت »کارانه پرستاران و کادر بهداشتی درمانی« 

استان به حساب دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم واریز شد.
“ نورالدین  رحیمی” اظهار داشت: یکی از چالش های پیش روی 
بیمه سالمت با توجه به بافت روستایی و عشایری استان ایالم و محرومیت 

این مناطق، پرداخت هزینه بیمه برای خانوارهای فاقد بیمه است.
وی افزود: با توجه به تعیین سرانه 6۰۰ هزار تومانی یکساله برای 
صدور دفترچه درمانی و ضرورت شرکت روستاییان و عشایر در آزمون 
وسع سنجی و ثبت نام الکترونیکی، یکی از چالش های بزرگ برای 

خانوار های روستایی پرداخت حق بیمه ساالنه بیمه سالمت می باشد.
مدیرکل بیمه سالمت استان ایالم با بیان اینکه استان ایالم رتبه سوم 
به لحاظ نسخه نویسی الکترونیک را در اختیار دارد، یادآور شد: شفافیت 
مالی، بررسی بروز پرونده پزشکی بیمار، جلوگیری از هزینه های اضافی، 
ممانعت از رفت و آمدهای مکرر، دسترسی آسان بیماران به پزشکان و 
داروخانه ها و اطالعات کامل بیمار؛ از مزیت های طرح نسخ الکترونیکی 
است که در مطب پزشکان و داروخانه های استان بصورت ۱۰۰ درصد 
اجرایی شده است.“رحیمی” با بیان اینکه بالغ بر ۳۴6 هزار بیمه شده در 
سطح استان تحت پوشش بیمه سالمت هستند، تصریح کرد: بیش از 
۵۰ درصد کل جمعیت استان ایالم تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند.

وی ادامه داد: بیمه سالمت استان ایالم سال گذشته ۱۳۰ میلیارد 
ریال به مراکز بهداشتی درمانی طرف قرارداد اعم از خصوصی و دولتی 

پرداخت کرده است.
مدیرکل بیمه سالمت استان ایالم با اشاره به اینکه تمام مطالبات 
دانشگاه علوم پزشکی تا پایان خردادماه سال جاری پرداخت شده است، 
اضافه کرد: مطب پزشکان و داروخانه هایی که بصورت ۱۰۰ درصدی 
فرایند نسخ الکترونیکی را عملیاتی کرده اند تا پایان خردادادماه تمامی 
مطالبات خود را دریافت کرده اند. » رحیمی« در پایان از رسانه های جمعی 
و اصحاب مطبوعات در این موقع حساس شیوع کرونا بابت اطالع رسانی 

دقیق به آحاد مختلف جامعه تشکر و قدردانی کرد.

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

برگزار می کنیم

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان گفت: طبق دستورالعمل ستاد 
کنیم.  می  برگزار  گلستان  در  را  محرم  های  برنامه  کرونا  با  مقابله 
حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد در جلسه کارشناسان ستادی عملیات 
محرم اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان، اظهارکرد: مراسم ایام محرم 
طبق پروتکل ستاد کرونا و خارج شدن استان از وضعیت قرمز با رعایت 
مسائل بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار می شود. وی افزود: در صورت 
عدم برگزاری مراسم محرم از سوی ستاد کرونا، برنامه های جایگزین 
انتخاب و طراحی شود و ساختار پیدا کند. مدیرکل تبلیغات اسالمی 
گلستان بیان کرد: مسابقه در فضای مجازی، طرح مواسات، فضاسازی، 
پخش دعا از بلندگوهای اماکن مذهبی، پیامک و غیره می تواند از برنامه 
های جایگزین در ایام محرم باشد. ولی نژاد اضافه کرد: جلسه ستاد 
شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی در ایام محرم برای منبری 
ها، هیئتی ها، مداحان دارای تجربه، نهادهای فرهنگی و دستگاه های 
مرتبط و صاحب نظر برگزار شود و نتیجه آن به سازمان مرکز ارائه 
شود. وی با بیان این مطلب که صداوسیما می تواند کمک خوبی برای 
شکوه بخشی برنامه های محرم باشد، گفت: از ظرفیت روحانیون، 

شعرا، مداحان در برنامه های صداوسیما در ایام محرم استفاده شود..

در سال جاری در دستور کار قرار گرفت؛
اصفهان  آب  خانه  تصفیه  از  آبرسانی  ظرفیت  تقویت  

بزرگ
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان گفت: 
با اجرای ۱2/۳ کیلومتر خط انتقال آب از شیرخانه نجف آباد  به مرکز 
کنترل و توزیع آب اصفهان  محل چاههای فلمن  ،  ظرفیت آبرسانی به 
شهرهای تحت پوشش تصفیه خانه آب اصفهان بزرگ  تقویت می شود.

ناصر اکبری تصریح کرد: از اواخر فروردین ماه تاکنون بیش از 6 
کیلومتر از  این خط انتقال با قطر ۱۴۰۰ میلیمتر با هزینه ایی بالغ بر 
۳۵ میلیارد تومان  اجرایی شده است. این در حالیست که پیش بینی 
می شود برای اجرای 6 کیلومتر باقی مانده از این پروژه به بیش از 

۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی با بیان اینکه با اجرای این پروژه حدود ۳۰۰ لیتر در ثانیه به 
ظرفیت انتقال آب از تونل اشترجان به اصفهان افزوده می شود اعالم 
کرد:  هم اکنون نهایت ظرفیت انتقال آب از سامانه اول اصفهان بزرگ 
حدود ۱۱/۵ مترمکعب در ثانیه است در حالیکه نیاز آبی استان در پیک 

مصرف به حدود ۱۵/۵ مترمکعب در ثانیه می رسد.
اکبری با اشاره به ظرفیت تامین آب شرب در استان تصریح کرد: 
در فصل تابستان از طریق سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ حدود 
۱۱/۵،  و از دیگر منابع مانند چاه های فلمن و چاه های متفرقه، حدود 
۱/۵ متر مکعب برثانیه که در  نهایت ظرفیت تامین آب شرب در استان 

اصفهان  به ۱۳ مترمکعب برثانیه  می رسد.
مکعبی  متر   2/۵ کمبود  با  مصرف  پیک  زمان  در  افزود:  وی 
برای تامین پایدار آب شرب و بهداشت مشترکین مواجه هستیم اما 
با تدابیری که در زمینه مدیریت مصرف اعمال می شود این حجم تا 

حدودی جبران می شود.
ناصر اکبری اجرای خط انتقال با قطر ۱۴۰۰ میلیمتر از شیرخانه 
نجف آباد به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان را موجب تقویت آبرسانی 
سامانه اول اصفهان بزرگ خواند و افزود: پس از بهره برداری از فاز 
اضطراری سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ، حدود ۳/2 متر مکعب 
در ثانیه آب از طریق این خط به ظرفیت تامین آب شرب شهرهای 
تحت پوشش طرح آبرسانی  اصفهان بزرگ اضافه  می شود  به طوریکه  
حدود 2 متر مکعب در ثانیه آب از طریق این خط به شیرخانه نجف آباد 
به منظور توزیع به شهرهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 
انتقال می یابد.و حدود ۱/2 متر مکعب برثانیه به شهرهای ویالشهر 

،یزدانشهر و گلشهر منتقل می شود.  
استان اصفهان  آبفا  برداری و توسعه آب شرکت  بهره  معاون  
به  بزرگ  اصفهان  آبرسانی  دوم  اضطراری سامانه  فاز خط  پیرامون 
مخزن نجف آباد گفت: فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان 
بزرگ به مخزن  نجف آباد به طول ۳۴ کیلومتر می باشد که هم اکنون 
این پروژه در حال اجرا است و پیش بینی می شود تا سال آینده به 

بهره برداری برسد.
اکبری اعالم کرد: در واقع با اجرای ۱2/۳ کیلومتر خط انتقال 
به قطر ۱۴۰۰ میلیمتر از شیرخانه نجف آباد به مرکز کنترل و توزیع 
آب اصفهان، درآینده پس از راه اندازی سامانه دوم آبرسانی به وسیله 
این خط انتقال، ارتباط میان دو سامانه آبرسانی در اصفهان بزرگ 
با قطر  کیلومتر  پروژه، 2/۵  این  اجرای  دنبال  به  و  ایجاد می شود 
۵۰۰ میلیمتر با هدف تقویت شبکه آبرسانی شهرستان خمینی شهر 

عملیاتی شده است.

بانک ها ۴8 ساعت فرصت دارند سهام فروش رفته را 
به حساب سهامداران واریز کنند

قدرت فیض اللهی مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان ایالم، در 
نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد گفت: بی شک نقش 
اصحاب رسانه در آگاه سازی جامعه و تنویر افکار عمومی، بی نظیر 
بوده و امیدوارم این عزیزان به عنوان مشعل داران توسعه با بکارگیری 
هنر، مهارت، تدبیر دانش خود، فضایی سالم برای اطالع رسانی شفاف 

وارتباطات اثربخش بین مردم و سازمان ها فراهم نمایند.
وی افزود: این اداره کل به عنوان یک دستگاه نظارتی فعال بوده 
و بیش از ۷۰ درصد شرح وظایف آن در حوزه نظارت مالی بردستگاه 
های اجرایی استان می باشد. مدیرکل اقتصاد و دارایی استان ادامه 
داد: نظارت بر مصرف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه 
ای، دریافت و پرداخت وجوه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های 
سرمایه ای، پرداخت حقوق و مزایای دستگاه های استانی، پیگیری و 
وصول درآمدهای استان، اسناد خزانه اسالمی و اوراق تسویه و تهاتر، 
نظارت بر اموال منقول و غیر منقول دستگاه های اجرایی و.. از مهمترین 

وظایف این اداره کل است.
باشند  افرادی که مشمول سهام عدالت نمی  وی در خصوص 
گفت: فعال مجوز قانونی برای بهره مندی این افراد از سهام عدالت 
وجود ندارد، امیدواریم پس از تصویب مجلس شورای اسالمی افراد 

فاقد سهام عدالت، مشمول این مزایا شوند.
وی تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد سهامداران سهام عدالت در 

استان ایالم سهام خود را از روش مستقیم انتخاب کرده اند.
فیض اللهی با بیان اینکه بانک ها رابط فروش سهام کارگزاران 
می باشند، گفت: بانک ها ۴۸ ساعت مهلت دارد پس از ثبت درخواست 

فروش، پول سهام فروش رفته را به حساب سهامدار واریز نماید.

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد

عملیات حفر و تجهیز دو حلقه چاه در شهرستان اسالمشهر
های  هزینه  صرف  با 
الزم از محل اعتبارات عمرانی 
عملیات حفر و تجهیز دو حلقه 
انجام  چاه در شهر چهاردانگه در حال 

می باشد .
آبفای شهر چهاردانگه  امور  مدیر 
با   : داشت  اظهار  مذکور  خبر  اعالم  با 
گسترش  و  مهاجرپذیری  به  عنایت 
و  ساخت  و  سکونتی  و  جمعیتی  حوزه 
سازهای صورت گرفته وافزایش مصرف 
آب آشامیدنی و از طرفی شیوع بیماری 
کرونا و شستشوهای مکرر و ضرورت 
تامین و توزیع آب شرب شهروندان و 
مطلوب  کیفیت  و  کمیت  با  مشترکین 
و  گرم  فصول  در  الخصوص  علی 
پیک مصرف آب ، لذا در همین راستا 
عملیات حفاری و تجهیز و راه اندازی 
دو حلقه چاه در این شهر در دستور کار 
قرار گرفته و در حال انجام می باشد . 
محسن آذری ضمن تشریح پروژه مذکور 

خاطر نشان ساخت : عملیات چاههای 
در حال  حفاری در محدوده گلشهر و با 
صرف هزینه های الزم از محل اعتبارات 
جاری و داخلی از اوایل تیرماه جاری در 
دستور کار قرار گرفته و یکی از چاهها 

حفاری شده و در مرحله آزمایش پمپاژ 
دوم  چاه  حفاری  مقدمات  و  دارد  قرار 
نیز فراهم شده و در چند روز آتی آغاز 

خواهد شد . 
آبفای شهر چهاردانگه  امور  مدیر 

یاد آور شد : همچنین یاد آور شد : کل 
اعتبارات مربوط به پروژه های مذکور) 
حفاری دو حلقه چاه (  شامل خرید و 
برق  و  ، تجهیز  ، حفاری  تملک ملک 
ای  با صرف هزینه  این چاهها  رسانی 
معادل ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات 
جاری و داخلی تامین شده است و انتظار 
میرود با حفر و راه اندازی این دو حلقه 
دبی  به  ثانیه  بر  لیتر   ۳۵ از  بیش  چاه 

موجود شهرچهاردانگه افزوده گردد . 
مهندس آذری حاطر نشان ساخت 
: در حال حاضر آب آشامیدنی شهروندان 
و مشترکین محترم این شهر با کمیت 
می  توزیع  و  تامین  مطلوبی  وکیفیت 
آب  شدن  افزوده  با  امیدواریم  و  گردد 
دبی  به  چاه  حلقه  دو  این  استحصالی 
موجود و با مدیریت مصرف آب شرب 
توسط شهروندان شاهد کمترین چالش 
و مشکالتی در زمینه کّمی و کیفی آب 

آشامیدنی در این شهر نباشیم .

آگهي نوبتي وتحدید حدود اختصاصي تقاضاي ثبت ملک حوزه 
ثبتي سوادکوه شمالي امالکي که مطابق ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف 
اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي وآیین نامه مربوطه در هئیت 
حل اختالف،منجر به صدور راي مي گردد به شرح زیر آگهي مي 
شود: امالک متقاضیان واقع در قریه آبدنگسر پالک ۱۵۴۱ فرعي 
مالکیت  به  شمالي  سوادکوه  ثبت  حوزه   ۱۵ بخش  اصلي   –۱2۸
محمود درویشی به شش دانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي به 
مساحت ۱۳/۳۷۹ متر مربع خریداري بدون واسطه از بهنام یزدانی 
مالک رسمي. لذا کساني که نسبت به امالک فوق اعتراض دارند 
به  انتشار  اولین  ازتاریخ  ثبت  قانون  ماده ۱6  استناد  به  توانند  مي 
مدت ۹۰ روز درخواست واخواهي خود را به این اداره تسلیم ورسید 
دریافت دارند. اگربین تقاضاکننده ودیگري،قبل از انتشار این آگهي 
دعوایي در مراجع قضایي اقامه شده باشد ،معترض باید گواهي تقدیم 
دادخواست را به این اداره تحویل دهد.دراین صورت اقدامات ثبت 
اعتراض  است.در صورتي که  دادگاه  ارائه حکم قطعي  به  موکول 
به  دادخواست  تقدیم  گواهي  ویا  نگردد  تسلیم  قانوني  مهلت  در 
دادگاه عمومي محل،به این اداره تحویل نشود،اداره ثبت اقدام به 
صدورسند مالکیت مي نماید.این آگهي در2 نوبت به فاصله ۳۰ روز 
منتشر خواهدشد.ضمنا امالک مذکورکه طبق ماده ۱۳ فوق آگهي 
گردید،تحدید حدود آن به صورت هم زمان انجام مي شود. تاریخ 
انتشارنوبت اول:۰۱/۰۵/۱۳۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۰۱/۰6/۱۳۹۹ 

عین اله تیموري رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سوادکوه شمالي
م الف ۱۹۹۰26۳۵

آگهي نوبتي وتحدید حدود اختصاصي تقاضاي ثبت ملک حوزه 
ثبتي سوادکوه شمالي امالکي که مطابق ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف 
اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي وآیین نامه مربوطه در هئیت 
حل اختالف،منجر به صدور راي مي گردد به شرح زیر آگهي مي 
شود: امالک متقاضیان واقع در قریه آبدنگسر پالک ۱۵۴۱ فرعي 
۱2۸ اصلي بخش ۱۵ حوزه ثبت سوادکوه شمالي به مالکیت مهدی 
کاملی نژاد نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي 
از صدیقه  واسطه  بدون  خریداري  مربع  متر  به مساحت ۱۳/۳۷۹ 
قنبری مالک رسمي. لذا کساني که نسبت به امالک فوق اعتراض 
دارند مي توانند به استناد ماده ۱6 قانون ثبت ازتاریخ اولین انتشار 
تسلیم  اداره  این  به  را  خود  واخواهي  درخواست  روز   ۹۰ مدت  به 
انتشار  از  ودیگري،قبل  تقاضاکننده  اگربین  دارند.  دریافت  ورسید 
این آگهي دعوایي در مراجع قضایي اقامه شده باشد ،معترض باید 
گواهي تقدیم دادخواست را به این اداره تحویل دهد.دراین صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است.در صورتي که 
اعتراض در مهلت قانوني تسلیم نگردد ویا گواهي تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومي محل،به این اداره تحویل نشود،اداره ثبت اقدام به 
صدورسند مالکیت مي نماید.این آگهي در2 نوبت به فاصله ۳۰ روز 
منتشر خواهدشد.ضمنا امالک مذکورکه طبق ماده ۱۳ فوق آگهي 
گردید،تحدید حدود آن به صورت هم زمان انجام مي شود. تاریخ 
انتشارنوبت اول:۰۱/۰۵/۱۳۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۰۱/۰6/۱۳۹۹ 

عین اله تیموري رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سوادکوه شمالي
م الف ۱۹۹۰26۴۵

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
رای  برابر  ساری  شهرستان  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۰۴۵6۰۰۵۰۷۱ مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۹ که 
در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
2 ساری تصرفات مالکانه یاسر رضائی آبکسری فرزند عبداله 
بشماره ملی 2۰۹2۳۴۳۴۴۰ نسبت به ششدانگ یک قطعه 
 ۱۴۴ از  مربع  متر   ۵۰/۷۸ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین 
به  لذا  ثبت ساری   ۳ قریه پل گردن بخش  در  واقع  اصلی 
روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتیکه  در  میشود  آگهی 
مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس 
اعتراض  تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.میم الف تاریخ 
دوم:  نوبت  انتشار  تاریخ   ۰۱/۰۵/۱۳۹۹ اول:  نوبت  انتشار 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  مدیر  یوسفی  حسن   ۱۵/۰۵/۱۳۹۹

ملک منطقه دو ساری
م الف ۱۹۹۰۳262

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
رای  برابر  ساری  شهرستان  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۰۴۵6۰۰66۰۰ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ که 
در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 
ساری تصرفات مالکانه فاطمه صغرا اسمعیلی فرزند شعبان 
بشماره ملی 2۰۹۳۰۰66۱۸ نسبت به ششدانگ یک قطعه 
 ۱۰ از  مربع  متر   ۵۳/۳2۴ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین 
اصلی واقع در قریه ماهفروز محله بخش ۵ ثبت ساری لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتیکه  در  میشود  آگهی 
مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس 
اعتراض  تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.میم الف تاریخ 
دوم:  نوبت  انتشار  تاریخ   ۰۱/۰۵/۱۳۹۹ اول:  نوبت  انتشار 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  مدیر  یوسفی  حسن   ۱۵/۰۵/۱۳۹۹

ملک منطقه دو ساری
م الف ۱۹۹۰۳2۷2

ونقل  وحمل  راهداری  اداره  رئیس 
جاده ای شهرستان فریدن گفت : عملیات 
ساماندهی و ایمن سازی پلیس راه دامنه و 
پل ناسیونال آغاز شد.رئیس اداره راهداری وحمل ونقل 
و  ساماندهی  کرد:  اظهار  فریدن  ای شهرستان  جاده 
کانالیزه کرده فضای بیرونی پلیس راه دامنه با نصب 

نیوجرسی، بوالردهای ایمنی،چراغ های چشمک زن 
و ... در حال انجام است .

در  عملیات  این  اینکه  بیان  با  طایی  غالمرضا 
روزهای آغازین مردادماه به اتمام می رسد.

وی  همچنین به  ساماندهی و ایمن سازی  قوس 
پل ناسیونال اشاره و خاطرنشان کرد: اقدامات ایمنی 

ناسیونال  پل  تا  زندان  از حدفاصل  این محور  سازی 
درحال انجام است.

ایمن  تکمیل عملیات  برای  اینکه  بیان  با   وی 
سازی این محور به ۳۰۰ عدد نیوجرسی احتیاج است ، 
گفت : تا کنون ۸۰ عدد نیوجرسی در این محور حمل 

ونصب شده است.

آغاز عملیات ساماندهی و ایمن سازی پلیس راه دامنه
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 فصل جدید لیگ  بسکتبال از دریچه مشکالت!
برگزاری فصل  این روزها بحث   در حالی 
جدید لیگ برتر بسکتبال ایران مطرح می شود که 
فدراسیون برای شروع این رقابت ها، با موضوعات و 
مسائل متنوعی در زمینه های مختلف مواجه است.

با توجه به موج دوم شیوع ویروس کرونا در 
ایران، یکی از اصلی ترین مسائلی که این روزها 
ذهن اهالی بسکتبال را با توجه به پیش رو بودن 
سال المپیک به خود مشغول کرده، تاریخ برگزاری 
مسابقات لیگ برتر است که تا این لحظه مشخص 
نیست این رقابت ها دقیقا چه زمانی برگزار خواهد 

شد.کاظم محنایی کارشناس بسکتبال ایران، در مورد مشخص نبودن زمان قطعی 
برگزاری رقابت های لیگ اظهار کرد: »مدت زیادی تا المپیک باقی نمانده و از این نظر 
فدراسیون تا حدودی کم  کاری کرده است. باید برنامه ها مشخص شده و بازیکنان در 
لیگ مشغول شوند، اگر می خواهیم حرفی برای گفتن در این رقابت ها داشته  و حضوری 
آبرومندانه را تجربه کنیم، باید هر چه زودتر لیگ و سپس تمرینات را شروع کنیم. “

این اظهارات محنایی در صورتی بود که رامین طباطبایی، رئیس فدراسیون 
بسکتبال ایران نیز در آخرین اظهاراتش ادعا کرد همه برنامه های فدراسیون آماده 
بوده و پس از برگزاری جلسه فدراسیون با مسئوالن تیم های شرکت کننده در مرداد 
ماه، تصمیمات نهایی برای برگزاری لیگ گرفته شده و احتماال هم از اوایل مهر ماه 

شاهد استارت مسابقات لیگ خواهیم بود. 
با این وجود، صحبت هایی در مورد تصمیم برخی تیم های ریشه دار برای کناره 
گیری از مسابقات و موضوع رعایت پروتکل های بهداشتی برای حفظ سالمت بازیکنان 
و اعضای اجرایی بخاطر جلوگیری از خطرات ویروس کرونا در جریان مسابقات، از 
جمله مسائل دیگری است که برگزاری لیگ امسال را تاحدودی به حاشیه کشانده 
است؛ مسئله ای که به نظر می رسد باتوجه به بی سابقه بودن این موضوع، زیر ساخت 

الزم را در کشور ندارد.
ارسالن کاظمی ملی پوش بسکتبال ایران، در مورد بحث  رعایت پروتکل های 
بهداشتی در لیگ، گفت: »همانطور که می دانید کرونا حتی المپیک را هم به تعویق 
انداخت و مسئوالن معتقد بودند با ورود فصل گرما شرایط بهتر می شود، اما هنوز هیچ 
چیز مشخص نیست. تنها می توانم بگویم که به عنوان یک بازیکن سالمتی خودم، 
خانواده ام و سالمتی سایر بازیکنان و خانواده هایشان باید اولویت باشد. امیدوارم سازمان 
یا کمیته مبارزه با کرونا، در تصمیم گیریها فدراسیون را همراهی کند تا خدایی نکرده 

شاهد اتفاقات ناگواری نباشیم.”
همچنین سجاد مشایخی، دیگر ملی پوش بسکتبال ایران که سال گذشته برای 
تیم پتروشیمی بازی می کرد، در مورد بحث کناره گیری چند تیم با سابقه لیگ از جمله 
پتروشیمی، گفت: »تا این لحظه تکلیف مشخص نیست و من شخصا امیدوارم تیم 
پتروشیمی برای حضور در فصل جدید لیگ اعالم آمادگی  کرده و منحل نشود. پترو 
جزو تیم های ریشه دار بسکتبال ایران است که هر ساله سرمایه گذاری خوبی می کرد. 
قطعا نبود چنین تیم هایی به این رشته صدمه می زند و به این سادگی ها نمی شود برای 

آن ها جایگزین انتخاب کرد و کار سختی است.”
حال به نظر می رسد که فدراسیون بسکتبال، برای شروع فصل جدید لیگ با 
مسائل متعددی رو به رو است ضمن اینکه چنین بحث های جدیدی در شرایطی مطرح 
شده است که حتی موضوعات کهنه تری چون اعتراض تیم شهرداری گرگان به رای 
فدراسیون مبنی بر اعالم اتمام فصل گذشته لیگ بدون معرفی قهرمان، همچنان ادامه 
دارد، تا جایی که همین مسئله باعث شده تا حضور تیم شهرداری گرگان در فصل 

جدید لیگ نیز در هاله ای از ابهام باشد!
با این اوصاف و در نظر گرفتن صحبت های رامین طباطبای مبنی بر اینکه، 
برنامه های فدراسیون برای شروع لیگ آماده است، باید منتظر ماند و دید که در صورت 
صدور مجوز برگزاری لیگ از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا، فدراسیون می تواند لیگ 
امسال را به دور از همه این حواشی و حفظ ظرفیت های خود از نظر تیمداری باشگاه های 
صاحب نام در این رشته برگزار کند یا خیر؟ کما اینکه اصال مشخص نیست این مجوز 

در چه تاریخی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا صادر شود.

سخت گیری تیم اسپانیایی لژیونر هندبال ایران 
در رعایت پروتکل های بهداشتی

اسپانیا  گواداالراخا  هندبال  تیم  تمرینات 
که سعید برخورداری را به خدمت دارد از هفته 
آینده با سخت گیری در رعایت مسائل بهداشتی 

آغاز می شود.
اسپانیا که سعید  تمرینات تیم گواداالراخا 
برخورداری دروازه بان تیم ملی هندبال ایران را به 
خدمت دارد از دوشنبه هفته آینده با حفظ کامل 

پروتکل های بهداشتی آغاز می شود.
بازیکنان این تیم باید تا پایان هفته تست  
کرونا و همچنین تست های ورزشی الزم را انجام 

دهند. مسابقات اللیگا هم از اول سپتامبر )دهه دوم شهریور( آغاز خواهد شد.
سعید برخورداری در خصوص آغاز تمریناتش گفت: از دوشنبه هفته آینده تمرینات 
شروع می شود و باید تا آخر هفته تست کرونا بدهیم. همچنین تست های ورزشی که 

همیشه قبل از شروع لیگ می دهیم نیز باید انجام شود.
وی گفت: مسابقات از دوم سپتامبر )۱2 شهریور( آغاز می شود. با توجه به شرایط 
هیچ تماشاگری حق ورود به محوطه تمرین و مسابقات ندارد. حتی به ما اجازه تعویض 
لباس در رختکن نیز داده نشده است و باید با لباس ورزشی به خانه برویم. البته این ها 
تنها بخشی از مواردی است که باید رعایت کنیم. بقیه موارد را دوشنبه قبل از تمرین 

توضیح می دهند. تا ببینیم شرایط در آینده چه خواهد شد.

پیش نویس تقویم AVC در سال 2۰21 اعالم شد
شیراز و تهران؛ در انتظار میزبانی آسیایی والیبال

کنفدراسیون  مسابقات  تقویم  پیش نویس 
اعالم   2۰2۱ سال  برای   )AVC( آسیا  والیبال 
شد که بر اساس آن میزبانی دو رویداد به ایران 
رسیده است. در پی ادامه همه  گیری ویروس کرونا 
و محدودیت های پروازی، کنفدراسیون والیبال آسیا 
تمامی رویدادهای سال 2۰2۰ خود را لغو کرد. بر 
اساس پیش نویس برنامه پیشنهادی برای سال 
2۰2۱، قاره کهن آسیا شاهد ۱۸ رویداد والیبال 
سالنی و ساحلی خواهد بود که جمهوری اسالمی 
ایران در دو رویداد، درخواست میزبانی داده است.

همچنین با توجه به این که مسابقات قهرمانی رده های سنی نوجوانان و جوانان 
آسیا و جهان در سال 2۰2۱ در یک سال برگزار می شود، کنفدراسیون والیبال آسیا شرایط 

سنی برای مسابقات قهرمانی آسیا را با قهرمانی جهان، یکسان در نظر گرفته است.
فهرست رویدادهای مهم آسیایی سال 2۰2۱ به قرار زیر است:

-سیزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر زیر ۱۹ آسیا و انتخابی 
جهان از 2۰ تا 2۷ دی ماه به میزبانی ایران در شهر شیراز

-سومین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی نوجوانان آسیا از 2۴ تا 2۸ دی 
ماه به میزبانی پوکت در کشور تایلند

-سیزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان دختر زیر ۱۸ سال آسیا 
و انتخابی قهرمانی جهان، از 2۸ دی تا پنجم بهمن ماه به میزبانی تایلند در شهر 

ناخون پاتوم
-بیستمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان دختر زیر 2۰ سال آسیا و 
انتخابی قهرمانی جهان، به میزبانی چین از ۱۱ تا ۱۸ بهمن ماه در شهر چونگ چینگ

والیبال قهرمانی جوانان پسر زیر 2۱ سال آسیا و  -بیستمین دوره مسابقات 
انتخابی جهان، از دوم تا نهم اسفندماه به میزبانی جمهوری اسالمی ایران در تهران

-مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های زنان آسیا، از 22 تا 2۹ فروردین سال 
۱۴۰۰ )چین تایپه، تایلند و چین برای این رقابت ها درخواست میزبانی داده اند(

دوازدهم  تا  پنجم  از  آسیا  مردان  باشگاه های  قهرمانی  والیبال  -مسابقات 
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به میزبانی تایلند

-مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا ۱2 تا ۱6 خرداد سال ۱۴۰۰ 
به میزبانی چین

-بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا از ۷ تا ۱۴ شهریورماه 
سال ۱۴۰۰ )چین و تایلند برای این رقابت ها درخواست میزبانی داده اند(

تا 2۸  از 2۱  آسیا،  والیبال قهرمانی مردان  -بیست و یکمین دوره مسابقات 
شهریورماه به میزبانی ژاپن

به نظر می رسد در صورت برگزاری مسابقات والیبال قاره آسیا در سال 2۰2۱، 
میزبانی مسابقات نوجوانان و جوانان به صورت قطعی به ایران برسد؛ رقابت هایی که 

در دی و اسفندماه سال جاری در شیراز و تهران برگزار خواهد شد.

خورخه والدانو: قهرمانی رئال، پیروزی زیدان بر مسی بود
مادرید  رئال  سابق  بازیکن  و  سرمربی 
رئال  فوتبال قهرمانی  فرانس  با  در ومصاحبه 
را بیش از هر چیزی متوجه زین الدین زیدان 

دانست.
از  پس  گذشته  پنجشنبه  مادرید  رئال 
پیروزی 2-۱ بر ویارئال توانست برای سی و 
را جشن  بار عنوان قهرمانی اللیگا  چهارمین 
این قهرمانی در حالی حاصل شد که  بگیرد. 
کمتر  امتیاز  دو  اللیگا  وقفه  از  پیش  تا  رئال 
ها  رقابت  از سرگیری  با  ولی  داشت  بارسا  از 

توانست ۱۰ برد متوالی کسب کرده و به لطف امتیاز از دست دادن های بارسا 
جام را باالی سر ببرد. رئال با ۸۷ امتیاز و ۵ امتیاز بیشتر از بارسا عنوان نخست را 
کسب کرد.خورخه والدانو یکی از اسطوره های باشگاه رئال مادرید در مصاحبه با 
فرانس فوتبال و در مورد قهرمانی تیم محبوبش گفت:» زیدان باالخره بر لیونل 
مسی پیروز شد. قهرمان کردن رئال بدون حضور رونالدو با وجود مسی در بارسلونا 
سخت تر از آنچه است که تصور می کنید ولی زیدان موفق به انجام این کار به 

نظر غیرممکن شد.«
والدانو ادامه داد:» زیدان بارها مرا در طول فصل شگفت زده کرد. او با افزایش 
تجربه، اشتباهات گذشته را تکرار نکرد. زیدان به عنوان مربی حاال بسیار بهتر از 
سال های گذشته است. افزایش علم و آگاهی که سال به سال و ماه به ماه بیشتر 

شده، در نهایت منجر به یک قهرمانی بی همتا برای رئال شد.
بکنید پیشرفت کرده است. زیدان یک مربی  را  از هر نظر که فکرش  او 
باهوش و حرفه ای است و می تواند از تجربیاتش به بهترین شکل استفاده کند. 
زیدان رئال را قهرمان کرد چرا که توانست بهتر از هر کسی تیمش را با موقعیت 
جدیدی که درش قرار داشت، وفق بدهد. زیدان می دانست که برای پیروزی بر 
بارسلونای مسی باید یک تیم متحد و منسجم در همه زمینه ها را روانه میدان 

کند. رئال واقعا یک تیم بود و اینگونه هم قهرمان شد.«

ژاوی: قهرمانی های بارسا و تیم  ملی اسپانیا به خاطر کریوف بود
ژاوی هرناندز اسطوره بارسا نقش یوهان 
کرویوف در موفقیت های 2۵ سال اخیر بارسا و 

الروخا را بیش از هر کسی می داند.
بازیکن   ۷۰ دهه  در  کرویف  یوهان 
متحول  را  تیم  این  توانست  و  بود  بارسلونا 
به  بارسا  به  ورودش  با  خصوص  به  اما  کند 
بود  میالدی   ۸۰ دهه  اواخر  در  مربی  عنوان 
داشته  را  تاثیرگذاری  بیشترین  توانست  که 
باشد. کرویف بین سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ 
چهار فصل متوالی بارسا را قهرمان اللیگا کرد 

و این تیم را از زیر سیطره رئال خارج کرد. تیم رویایی کرویف تا سال ها بهترین 
تیم تاریخ آبی اناری ها بود.

ژاوی هرناندز معتقد است موفقیت های سه دهه اخیر بارسا و تیم تیم ملی 
اسپانیا بیش از هر چیزی به خاطر یوهان کرویف و سبک و ایده خاص مربیگری 

او هستند. او می گوید کرویف فلسفه بارسا را تغییر داد.
ژاوی به بنیاد یوهان کرویف گفت:» باعث افتخار است که با نام کرویف 
پیوند خورده ایم. از نظر من یوهان تاثیرگذارترین فرد در تاریخ فوتبال است. او 
نقش اصلی و کلیدی را در قهرمانی ها 2۰-2۵ سال اخیر بارسا و تیم تیم ملی 

اسپانیا ایفا کرده است.
کرویف به بارسا آمد و فلسفه و سبک بازی تیم را برای همیشه تغییر داد. 
فلسفه فوتبال او هنوز هم در فوتبال پیاده می شود و در بارسا نهادینه شده است. 
بارسای کرویوف تیمی با نظم تاکتیکی بسیار باال بود. هم بارسا و هم تیم ملی 

اسپانیا از ایده های او سودهای زیادی بردند.«

رئیس یوفا خبر داد: برگزاری بازی ها بدون تماشاگر تا اطالع ثانوی
رئیس یوفا در واکنش به احتمال بازگشت 
تماشاگران به ورزشگاه ها گفت که فعال بازی 

ها بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.
کرونا  ویروس   ،2۴ اسپورت  گزارش  به 
باعث شد تا فوتبال هفته ها تعطیل شود. بعد 
از بازگشت فوتبال فعال اجازه حضور هواداران 
در ورزشگاه ها داده نشده است و به نظر می 

رسد که این وضعیت ادامه خواهد داشت.
درباره  یوفا  رئیس  چفرین  الکساندر 
قطعا  گفت:  ورزشگاه  به  هواداران  بازگشت 

بدون حضور  ها  بازی  برگزاری  ثانوی  اطالع  تا  فعال  کرد.  نخواهیم  ریسک  ما 
تماشاگران خواهد بود.

او ادامه داد: من هم مثل همه دوست دارم که تماشاگران در ورزشگاه ها 
حضور پیدا کنند تا مثل همیشه فوتبال هیجان و جذابیت داشته باشد. فعال چنین 
امیدوارم که هر چه سریعتر  امیدوار هستم.  این حال من  با  ندارد  امکانی وجود 

هواداران به ورزشگاه ها برگردند.
این اظهارات رئیس یوفا قبل از برگزاری ادامه لیگ قهرمانان اروپا است و 
به نظر می رسد که در این بازی ها حتی خبری از حضور اندک هواداران نیست.

کلوپ: قهرمانی لیورپول از اتفاقات ماندگار دنیای فوتبال بود
قهرمانی  دارد  عقیده  کلوپ  یورگن 
لیورپول یکی از اتفاقات بزرگ دنیای فوتبال 

است.
کلوپ،  یورگن  ساکرنت،  گزارش  به 
ساله   ۳۰ انتظار  به  باالخره  لیورپول  سرمربی 
هواداران خود پایان داد و این تیم را به قهرمانی 
در لیگ برتر انگلیس رساند.باالخره شبی که 
لیورپولی ها منتظر آن بودند فرا رسیده است 
و این تیم بعد از بازی با چلسی جام قهرمانی 

لیگ برتر انگلیس را باالی سر خواهد برد. 
یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول گفت: شبی ویژه و فوق العاده برای همه ما 
محسوب می شود. می دانم هواداران ما چه حس و حالی دارند و این قهرمانی به 
آنها تعلق دارد. قهرمانی لیورپول در لیگ برتر انگلیس یکی از اتفاقات ماندگار و 
مهم در جهان فوتبال است و همه ما خوشحال هستیم که جزیی از این تیم تاریخ 
ساز هستیم. این تیم و این لحظه و این روز هیچوقت فراموش نخواهند شد و 

همه ما در تاریخ لیورپول برای همیشه ماندگار هستیم. 

رکورد جدید رونالدو؛ دور از دسترس لئو مسی
لیونل  شانه  به  شانه  رقابت  وجود  با 
رکورد  ثبت  برای  رونالدو  کریستیانو  و  مسی 
کریستیانو  یکدیگر،  رکوردهای  شکستن  و 
برای  شکستنش  که  دارد  اختیار  در  رکوردی 

مسی غیرممکن است.
سالها  مسی  لیونل  و  رونالدو  کریستیانو 
قرق  را  دنیا  فوتبال  باالترین سطح  که  است 
ابرستاره  این دو  بین  کرده و رقابت نفس گیر 
اخیر  دهه  یک  دست کم  رقابت  جذاب ترین 
دنیای فوتبال بوده.رقابت شانه به شانه رونالدو 

و مسی برای ثبت رکوردهای پیاپی و تالش آنها برای شکستن رکوردهای یکدیگر 
انگیزه داده.  ابرستاره برای بهتر شدن و بیشتر تالش کردن  همیشه به این دو 
اما روز دوشنبه در ایتالیا اتفاقی افتاد و رکوردی توسط رونالدو به ثبت رسید که 

شکستن آن این بار برای لئو مسی واقعا غیرممکن خواهد بود.
رونالدو در جریان بازی تیمش یوونتوس مقابل التزیو موفق به دو بار گلزنی 
شد تا آمار گلهایش در سری آ به عدد ۵۰ برسد. او به این ترتیب به اولین بازیکن 
تاریخ فوتبال تبدیل شد که در سه لیگ از پنج لیگ بزرگ اروپایی به رکورد ۵۰ 

گل رسیده است.
با توجه به اینکه مسی برای رسیدن به این رکورد رونالدو باید تا پیش از 
بازنشستگی در دو لیگ بزرگ اروپایی دیگر به جز اللیگا بازی کرده و در هر کدام 

۵۰ گل به ثمر برساند رسیدن او به این رکورد عمال غیرممکن است.
گلی  آقای  عنوان  آوردن  بدست  برای  تالش  در  جاری  فصل  در  رونالدو 

رقابتهای سری آ تا اینجا در ۳۰ مسابقه برای یوونتوس ۳۰ گل به ثمر رسانده.

و  ب  محبو بی  مر سر
ملی  تیم  و  پرسپولیس  سابق 
پوکر  است  معتقد  ایران  فوتبال 
لیگ،  قهرمان  در  سرخپوشان 
کاری سخت و استثنایی بود که آن ها موفق 

به انجام آن شدند.
هواداران  و  فوتبال  اهالی  از  بسیاری 
یقین  به  یب  قر نی  ما قهر لیس  پرسپو
نتیجه  را  نوزدهم  لیگ  در  پرسپولیس 
این  در  ایوانکوویچ  برانکو  اثرگذاری عمیق 
این  در  خودش  برانکو  اما  می دانند  باشگاه 
باره حرفی نمی زند. سرمربی کروات سابق 
در  فوالد  مقابل  برد  از  بعد  که  پرسپولیس 
اینستاگرامش پوکر را تبریک گفته نظراتی 
منطقی درباره رادوشویچ، سیدجالل و البته 
یحیی گل محمدی دارد و چهارمین قهرمانی 
در  برانکو  می داند.  سختی  کار  را  متوالی 
پرسپولیس  قهرمانی  پوکر  گویی  و  گفت 
گل محمدی  یحیی  جانب  از  بزرگی  کار  را 
و شاگردانش می داند و از خصوصیات فنی 
مربی فعلی این تیم که در تیم ملی شاگرد 
خودش بوده و روابط مثبتی با هم داشته اند 

تعریف و تمجید می کند.
قهرمانی  سه  از  بعد  پرسپولیس   *
متوالی با مربیگری تان این بار با گل محمدی 
در قهرمانی پوکر زد. در این رابطه نظرتان را 

می خواستیم جویا شویم.
یحیی  به  را  پرسپولیس  قهرمانی 
گل محمدی و شاگردانش تبریک می گویم 
به  را  قهرمانی  این  می دانم  همچنین الزم 
همه فوتبالدوستان ایرانی خصوصًا هواداران 
پرسپولیس تبریک بگویم که مشتاقانه منتظر 

قهرمانی تیم محبوبشان بودند.

*در خصوص رادوشویچ بعد از جدایی 
به  او  حضور  دارید،  نظری  چه  بیرانوند 
از دروازه پرسپولیس  برای حراست  تنهایی 

کفایت می کند؟
خوبی  خیلی  دروازه بان  رادوشویچ 
است و حتمًا او هم در کنار سایر بازیکنان 
پرسپولیس در قهرمانی تیمش نقش داشته 
تمرینی  خوب  رقیب  یک  نقش  حتمًا  اما 
قدرتمند در کنار رادو به نام بیرانوند انگیزه 
بهتر کار کند و  بوده که  رادو  برای  مهمی 
تالش  دروازه  چارچوب  در  ایستادن  برای 
لیگ  رقابت های  در  رادو  و  بیرانوند  کند. 
نوزدهم عالی بودند و کلین شیت های بسیار 
خوبی داشتند اما جدا از همه این موارد من 
آینده  فصل  برای  پرسپولیس  می کنم  فکر 
نیاز دارد  به یک دروازه بان قوی دیگر هم 
یک  حضور  نهایت  در  و  بجنگد  او  با  که 
دروازه بان که در رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا و رقابت های فصل آینده داخلی بهترین 
شرایط را از لحاظ دروازه بان به عنوان آخرین 

نقطه دفاع تیم برای پرسپولیس رقم بزند.
*شما کی قصد دارید به عمان بروید؟

منتظرم  و  هستم  کرواسی  االن  من 
می خورد  رقم  شکل  چه  به  شرایط  ببینم 
اما اگر مشکلی به لحاظ  کرونا برای سفرم 
عازم  دیگر  هفته  دو  یکی  من  نیاید  پیش 
عمان می شوم تا شرایط را در عمان برای 
کار فراهم سازم و شرایط را از نزدیک ببینم.

ن  پیتا کا جالل  سید  د  مور ر  *د
پرسپولیس که حتی چندی پیش شایعاتی در 
مورد خداحافظی و جدایی اش از پرسپولیس 

مطرح شد شما چه نظری دارید؟
هر بازیکنی خودش در مورد آینده و 
اما  بهترین تصمیم گیرنده است  شرایطش 
من سید جالل را یک کاپیتان بزرگ می دانم 
از  و  کند  بازی  هنوز می تواند  نظرم  به  که 

تجربه اش هم به شکل بهتری بهره بگیرد 
و به تیمش کمک کند.

چه  تا  را  گل محمدی  یحیی  *نقش 
مؤثر  پرسپولیس  پیروزی های  در  اندازه  

می دانید؟
یحیی مربی بسیار خوبی است. کسی 
یکی  زمانی  و  کرده  کار  هم  خودم  با  که 
زمان  در  و  بود  من  خوب  بازیکنان  از 
می شد  که  بود  بازیکنی  هم  بازیگری اش 
روی او حساب باز کرد اما یحیی گل محمدی 
چند سالی است که در عرصه مربیگری هم 
بسیار خوب کار کرده و یکی از عوامل مهم 
قهرمانی پرسپولیس هدایت خوب یحیی و 
همین  به  است  بوده  پرسپولیس  فنی  کادر 
دلیل الزم می دانم یک بار دیگر به طور ویژه 
قهرمانی پرسپولیس را به یحیی گل محمدی 
تبریک بگویم. یحیی در تیم های دیگر قبل 
قابل  رزومه  و  کرده  کار  پرسپولیس هم  از 
از  یکی  او  دلیل  همین  به  دارد  احترامی 
مربیان خوب شاغل در ایران و به نوعی یکی 
از مربیانی است که حتمًا فوتبال ایران روی 
باز کرده.  آینده اش حساب خاصی  برای  او 
چنین مربیانی آینده مربیگری یک کشور را 

به شکل خوبی رقم می زنند.
تعداد  پرسپولیس  می کردید  *فکر 
با  هم  باز  را  قبلی تان  متعدد  قهرمانی های 

گل محمدی تکرار کرده و پوکر بزند؟
کاری  متوالی  قهرمانی  چهار  کسب 
که  است  سخت  و  استثنایی  و  خاص 
از  نشان  این  و  بزند  پوکر  بتواند  تیم  یک 
شخصیت باالی آن تیم دارد و من امیدوارم 
آینده  در  هم  باز  پرسپولیس  موفقیت های 

ادامه داشته باشد.

یحیی آینده مربیگری فوتبال ایران است؛

برانکو: پوکر پرسپولیس کاری سخت و استثنایی بود

مربی تیم فوتبال استقالل 
گفت: محمد دانشگر با رفتار خود 
استقالل  بازیکنان  و  مربیان  به 
بی احترامی کرد و هر بازیکنی که از قاعده 
انضباطی خارج شود با او برخورد خواهد شد.

نشست  در  مطلق »  نامجو  »مجید 
نساجی  و  استقالل  دیدار  از  پیش  خبری 
با صنعت  بازی  در  داشت:  اظهار  مازندران 
نفت آبادان 6 بازیکن اصلی خود را در اختیار 
توانستیم  کمبودها،  تمامی  با  اما  نداشتیم 
نمایش خوبی را با اجرا گذاشته و سه امتیاز 

کامل را به دست آوریم.
تیم های  از  یکی  نساجی  افزود:  وی 
کادر  می شود،  محسوب  برتر  لیگ  خوب 
استقاللی های  ز  ا نساجی  ه  باشگا فنی 
خاطرنشان  استقالل  هستند.مربی  قدیمی 
تاکتیک  نوع  و  بازی  براساس شرایط  کرد: 
و  خاص  روش  با  می کنیم  سعی  حریفان 

ترکیب ایده آل به زمین برویم.
تمرینات  کرد:  تصریح  مطلق   نامجو 
و  داده ایم  انجام  جدال  این  برای  را  خوبی 
قابل  نمایش  یک  ارائه  با  هستیم  امیدوار 

قبول به برتری برسیم.
وی تاکید کرد: ما به بازیکنان استقالل 
اعالم  کرده ایم تا پایان لیگ برتر هر بازی 
برای مان حکم فینال را دارد و باید در تمامی 
پایان  در  تا  برسیم  برتری  به  دیدارها  این 
فصل جایگاهی شایسته را به دست آوریم.

محمد  اخراج  درباره  استقالل  مربی 
برای  آبی پوشان گفت:  تمرینات  از  دانشگر 
کادر فنی باشگاه استقالل هیچ  چیزی مهم تر 
فرهاد  که  روزی  نیست.  انضباط  و  نظم  از 
مجیدی هدایت استقالل را بر عهده گرفت، 

گفت من پای تمامی مشکالت می ایستم اما 
از اهمیت زیادی  تنها چیزی که برای من 
برخوردار است و نمی توانم از آن چشم پوشی 
کنم نظم و انضباط تیمی است و مصلحت و 
منافع تیم بزرگ استقالل را با هیچ چیزی 

عوض نمی کنم.
محمد  داشت:  اظهار  مطلق   نامجو 
دانشگر بازیکن خوبی و با کیفیتی است اما 
اعتقاد دارم بازیکنان بزرگ در مجموعه تیم 
باید الگویی باشند برای جوان ترها. دانشگر 
با رفتار خود به مربیان و بازیکنان استقالل 
بی احترامی کرد و هر بازیکنی که از قاعده 

انضباطی خارج شود با او برخورد می شود.
محمد  مجیدی  فرهاد  افزود:  وی 
دانشگر را در اختیار باشگاه قرارداد تا درباره 

او تصمیم گیری شود.
عارف  کرد:  اعالم  استقالل  مربی 
که  صورتی  در  یزدانی  سیاوش  و  غالمی 
از  باشد  منفی  کرونای شان  تست  آخرین 
فردای بازی با نساجی مازندران در تمرینات 

استقالل حاضر خواهند شد.
پارس  با  بازی  برای  ما  گفت:  وی 
جنوبی قصد سفر به جم را داشتیم و حتی 
در فرودگاه حاضر شدیم. ما بازیکنانی داشتیم 
که هیچ عالئمی نداشتند اما ناقل بودند و 
ویروس  این  به  را  دیگر  افراد  می توانستند 
مبتال کنند برای همین رفتار انسانی انجام 
دادیم و سازمان لیگ با توجه به مستنداتی 
که در اختیارشان قرار دادیم حکم را صادر 
می شد،  صادر  این  جز  حکمی  اگر  و  کرد 

انضباطی  کمیته  نیز  حاال  بود.  انصافی  بی 
فدراسیون فوتبال حکم داده است روز دوشنبه 
ششم مردادماه در جم به مصاف پاس برویم.

انتقاد  به  واکنش  در  مطلق   نامجو 
نمایندگان رسانه های گروهی از عدم حضور 
مطبوعاتی  نشست های  در  مجیدی  فرهاد 
تاکید کرد: حرف شما کامال درست و مجیدی 
نشست های  در  باید  سرمربی  عنوان  به 
مطبوعاتی شرکت و حرف بزند اما وی که 
همواره برای خبرنگاران احترام ویژه ای قائل 
این  این که نمی توانست در  به دلیل  است 
از  و  کنفرانس حاضر شود عذرخواهی کرد 
من خواست پاسخگوی شما عزیزان باشم.

وی در پایان گفت: ما بازیکنانی داشتیم 
که در بازی استقالل و صنعت نفت آبادان 
در گرمای هوایی که راه رفتن در آن دشوار 
است با تمام وجود بازی کردند و جنگیدند. 
به عنوان مثال علی کریمی ۱2 کیلومتر دوید 
و شیخ دیاباته بیش از ۱۰ کیلومتر دوندگی 
داشت؛ این کار برای این بود تا نشان دهند 
برای موفقیت استقالل حاضرند، هر کاری 

انجام دهند.
پنجشنبه  امروز  استقالل  فوتبال  تیم 
لیگ  ششم  و  بیست  هفته  در  مرداد  دوم 
نساجی  مصاف  به  ایران  باشگاه های  برتر 

مازندران خواهد رفت.
و  بیست  هفته  چارچوب  در  استقالل 
ورزشگاه  در  برتر  لیگ  رقابت های  پنجم 
تختی آبادان به مصاف صنعت نفت رفت و 

با نتیجه 2 بر صفر به برتری رسید.
تیم فوتبال استقالل با کسب ۴۱ امتیاز 
در جایگاه پنجم جدول رده بندی مسابقات 

قرار دارد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

دانشگر بی احترامی کرد، با او برخورد شد؛

 نامجو مطلق : امیدواریم مقابل نساجی به پیروزی برسیم

ن  سیو ا ر فد کل  بیر د
ای  نامه  ارسال  با  فوتبال 
لیگ  در  ایران  نماینده   ۴ به 
اصالح  خصوص  در  آسیا  قهرمانان 
موقتی قوانین بازی نکاتی را اعالم کرد.

کل  بیر د  ، نبی محمد ی  مهد
ای  نامه  ارسال  با  فوتبال  فدراسیون 
مدیر  پرسپولیس،  باشگاه  سرپرست  به 
استقالل  سپاهان،  های  باشگاه  عامل 
و شهرخودرو اعالم کرد که با توجه به 
حضور آن باشگاه ها در مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا 2۰2۰، اصالحات موقتی 
قوانین بازی که در مسابقات آسیا اعمال 

می شود، به شرح زیر است:
* هر تیم مجاز به انجام حداکثر ۵ 

تعویض در هر مسابقه است.
می  مسابقه  طول  در  تیم  هر   *

تعویض  فرصت  سه  از  حداکثر  تواند 
تواند  می  ها  تعویض  کند.  استفاده 
نیمه  دو  بین  حت  سترا ا مان  ز در 

انجام شود.
* اگر هر دو تیم اقدام به تعویض 
های  فرصت  از  یکی  کند،  همزمان 
تعویض هر یک از تیم ها کسر می شود.

* تعویض های باقیمانده و فرصت 
های تعویض استفاده نشده، قابل انتقال 

به وقت های اضافه هستند.
* از آغاز مرحله یک هشتم نهایی 
اضافه  های  وقت  دارای  مسابقات  که 
تعویض  فرصت  یک  تیم  هستند،هر 
اضافی خواهد داشت.) تعویض ها می 
اضافه  از شروع وقت های  قبل  توانند 
و یا در بین دو نیمه وقت های اضافه 

انجام شوند.(

اعالم آخرین قوانین لیگ قهرمانان آسیا به نمایندگان ایران

ســرمربی تیــم نســاجی 
ــر  ــد ه ــی گوی ــدران م مازن
ــل  ــش مقاب ــه ای تیم نتیج
اســتقالل بــه دســت بیارود، خوشــحال 

میشــود.
ســرمربی  فکــری،  محمــود 
نســاجی مازنــدران در نشســت خبــری 
قبــل بــازی تیمــش مقابــل اســتقالل 
در هفتــه بیســت و ششــم رقابــت های 
لیــگ برتــر گفــت: در ایــن بــازی جای 
بــزرگان اســتقالل خالــی اســت  کــه 
در آن بــاال بشــینند و بــازی اســتقالل 
ــاد  ــان ش ــدوارم روحش ــد. امی را ببینن
ــد  ــن بای ــد. م ــی باش ــان گرام و یادش
ــن ۴  ــم در ای ــکر کن ــم تش از بازیکنان
بــازی امتیــازات الزم را کســب کردنــد 
و موفــق شــدیم خودمــان را در جــدول 
حفــظ کنیــم و امیــدوارم در بــازی 
هــای آینــده امتیــازات الزم را کســب 
کنیــم تــا تیــم مشــکلی بــرای مانــدن 
ــن  ــد. ای ــته باش ــر نداش ــگ برت در لی
ــت و  ــی اس ــا خانوادگ ــرای م ــازی ب ب
ــه ای  ــر نتیج ــن ه ــخص م ــرای ش ب

رقــم بخــورد، مــن خوشــحال خواهــم 
ــه دور از مســائل حاشــیه ای  شــد و ب
امیــدوارم بــازی خوبــی از طــرف هــر 

دو تیــم ببینیــم. امیــدوارم در مباحــث 
اخالقــی اتفــاق خاصــی در بــازی نیفتد 

ــا دو تیــم خوشــحال باشــند. ت

او ادامــه داد: بــا توجــه بــه ایــن 
کــه بــازی هــا تماشــاگر نــدارد همــه 
بــازی در زمیــن خــودت اســت و 
ــاهده  ــا مش ــگاه ه ــن ورزش ــی بی فرق
ــازی  ــی از فضــای ب ــی شــود. خیل نم
را تماشــاگران تغییــر مــی دهنــد و 
بــا جــوی کــه بــه وجــود مــی آورنــد، 
نتیجــه بــازی تحــت تاثیــر قــرار مــی 
گیــرد. وقتــی تماشــاگر نباشــد، فضای 

ــدارد. ــان ن ــان و میهم ــازی میزب ب
ــد  ــا چن ــم م ــزود: تی ــری اف فک
ــدا را شــکر  بازیکــن مصــدوم دارد. خ
بازیکــن محــروم نداریم امــا بازیکنانی 
داریــم کــه توانمنــد هســتند و انگیــزه 
بســیار خوبــی دارد و در ایــن چنــد 
ــد.  ــه مــا کمــک کردن ــازی بســیار ب ب
جــای خوشــحالی دارد  کــه از بازیکنان 
اســتقالل، افــرادی بــه عرصــه مربــی 
ــده  ــان دهن ــن نش ــد و ای ــری آمدن گ
ــتقالل  ــان اس ــه بازیکن ــن اســت ک ای
ــن  ــد و ای ــی گــری دارن پتانســیل مرب
بــازی هــا فرصتی اســت کــه همدیگر 

ــازه شــود. ــدار هــا ت ــم و دی را ببینی

بازی ما مقابل استقالل خانوادگی است؛

فکری: در این بازی جای بزرگان استقالل خالی است
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از راست مرتضی امیری اسفندقه، محمد قهرمان،  شفیعی کدکنی و حسرت
اختصاصی دنیای جوانان

برق چشمان تو
از دور مرا می گیرد

کاظم بهمنی

نه فقط از تو اگر دل بکنم می میرم
سایه ات نیز بیفتد به تنم می میرم

بین جان من و پیراهن من فرقی نیست
هر یکی را که برایت بَکنم می میرم

برق چشمان تو از دور مرا می گیرد
من اگر دست به زلفت بزنم می میرم

بازی ماهی و گربه است نظربازی ما
مثل یک تنگ شبی می شکنم می میرم

روح ِ برخاسته از من ...! ته ِ این کوچه بایست
بیش از این دور شوی از بدنم می میرم...

اعضای  آرای  اساس  بر  خلیلی  عموزاده  فریدون 
انجمن  بیست وسومین مجمع عمومی  منتخب  مدیره  هیئت 
نویسندگان کودک و نوجوان بار دیگر به عنوان رئیس این 

انجمن انتخاب شد. 
عصر  انجمن  این  جدید  مدیره  هیئت  منتخب  اعضای 
سه شنبه سی ویکم تیر ۹۹ با تشکیل جلسه ای مجازی نسبت 

به تعیین سمت های اعضای هیئت مدیره اقدام کردند. 
بر این اساس، در این جلسه محمود برآبادی به عنوان 
نایب رئیس، مناف یحیی پور به سمت دبیر و سولماز خواجه وند 
نوجوان  و  کودک  نویسندگان  انجمن  خزانه دار  عنوان  به 

انتخاب شدند. 
این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره جدید انجمن 
نویسندگان کودک و نوجوان، تنی چند از اعضای هیئت مدیره 
پیشین و سه نفر بازرس اصلی دوره جدید این انجمن برگزار 
شد و از هفته آینده جلسات هفتگی هیئت مدیره به منظور 
برنامه ریزی، تصمیم گیری درباره امور جاری و تحوالت احتمالی 

برگزار خواهد شد. 

عموزاده خلیلی بار دیگر رئیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان شد

مریم ساحلی
کتاب »قابوسنامه« نوشته 
امیر »عنصرالمعالی کیکاووس 
بن  ُوشمگیر  بن  قابوس  بن  اسکندر  بن 
زیار« است که در قرن پنجم هجری به 
رشته تحریر درآورد. وی این پندنامه را در 
باب اخالق و سیاست، خطاب به فرزندش 
»گیالن شاه« در ۴۴ فصل با تاکید بر اهمیت 
سخن و خرد و تأکید بر اعتدال نوشته است. 
»قابوسنامه« با خوانش »مریم محبوب« به 
همت نشر نیستان به جمع کتاب های صوتی 
پیوست. »مریم محبوب« پیش از این تجربه 
خوانش نسخه صوتی کتاب های بسیاری را 
در کارنامه خویش دارد اما قابوسنامه برای 
وی اثری متفاوت است.او که در سایه سار 
آسمان مهربان شهر رشت قد کشیده و حاال 
در تهران روزگار می گذراند، گمان نمی کرد 
روزی به خوانش اثری بنشیند که یکی از 
اجداد مادریش در قرن پنجم هجری خطاب 

به فرزندش »گیالن شاه« نوشته است.
آغاز یک راه

محبوب اظهار داشت: گویندگی را 
زیر نظر استاد »محمد حسین سروش« 
برنامه  اجرای  با  سال ۸۳  از  و  آموختم 
مازندران  استانی  رادیو  در  ورزش  موج 
فعالیتم در این حرفه آغاز شد و پس از 
آن گویندگی آیتم های رادیو جوان، رادیو 
برنامه های  متن  گویندگی  و  فرهنگ 
کردم.  تجربه  را  تلویزیونی  مختلف 
عرصه  در   ۱۳۹۴ سال  از  کار  ادامه  در 
کردم. کار  به  شروع  صوتی  کتاب های 

وی که خوانش کتاب هایی چون »ربکا«، 
»مردی به نام اوه«، »مادربزرگ سالم 
است«،  متاسف  می گوید  و  می رساند 
تو«،  از  پس  »من  تو«،  از  پیش  »من 
چرنوبیل«،  از  »صداهایی  آباد«،  »خرم 
را  »بیچارگان«  و  بودیم«  دروغگو  »ما 
در پیشینه فعالیت های هنری اش دارد، 
اظهار می کند: خوانش کتاب »شب های 
روشن« اثر داستایوفسکی برایم دوست 

است  داستان هایی  همه  از  تر  داشتنی 
در  را  اثر  این  که  خوانده ام چرا  تاکنون 
کنار همسرم »حامد فعال« با هم اجرا 

کردیم و برایم بسیار دلپذیر بود.
این بانوی هنرمند همچنین یادآور 
تنهایی  »روزگار  کتاب صوتی  می شود: 
نوشته هایم  از  مجموعه ای  عنوان  ماه« 
است که به همسرم تقدیم کرده ام. این 
اثر با اجرای خودم از سوی نشر نیستان 

منتشر شده است.
* اهمیت کتاب های صوتی

این روزها کتاب های صوتی مورد 
استقبال بسیاری از عالقمندان به داستان 
قرار گرفته است. محبوب درباره اهمیت 
کتاب های صوتی می گوید: انتشار کتاب 
صوتی از چند جهت دارای اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه تالش برای 
مصرف کمتر کاغذ و حفظ محیط زیست 
کتاب های صوتی  انتشار  فواید  از  یکی 
افرادی  همچنین  می دهد:  ادامه  است، 
کتاب  خواندن  که  عزیز  نابینایان  نظیر 
برایشان ممکن نیست، امکان بهره مند 

شدن از کتاب های خواهند داشت.
بسیاری  اینکه  بیان  با  محبوب 
ندارد،  وجود  بریل  خط  به  کتاب ها  از 
می افزاید: با صوتی کردن کتاب ها، تنوع 
انتخاب برای افراد نابینا افزایش می یابد. 
برای  کتاب ها  کردن  صوتی  همچنین 
افرادی که به دالیلی همانند سالمندی 
ترجیح می دهند به جای خوانش کتاب 
باید  البته  می کند  فراهم  بشنوند  را  آن 
توجه داشت گوش سپردن به کتاب های 
تنها  منزل  در  که  افرادی  برای  صوتی 
هستند، حس خوبی ایجاد می کند و از 
تنهایی آنها می کاهد.وی ادامه می دهد: 
از سوی دیگر در اوقاتی که افراد مشغله 
کاری دارند و به فعالیتی می پردازند که 
نیازمند تمرکز نیست، می توانند هم زمان 
با شنیدن کتاب صوتی، از وقت خویش 
بیشتر بهره مند شود.محبوب می افزاید: 

واقعیت این است که تا چند سال پیش 
طرفدار  چندان  ایران  در  صوتی  کتاب 
نداشت، اما در بسیاری از کشورها تقریبًا 
هم زمان با انتشار هر کتاب یا با فاصله 
بسیار کمی از انتشار، نسخه صوتی آن نیز 
منتشر می شود. خوشبختانه در سال های 
از  بازخوردها  دریافت  اساس  بر  اخیر 
از  استقبال  بگویم،  می توانم  مخاطبانم 
کتاب های صوتی افزایش یافته و برای 
دادن  آشتی  در  که  است  خوشایند  من 

جمعی از مردم با کتاب دخیل هستم.
* حکایت خوانش قابوسنامه

کتاب  این  خوانش  که  محبوب 
عهده  بر  صوتی  نسخه  تهیه  برای  را 
همیشه  من  می کند:  اظهار  داشت، 
کهن  ادبیات  ویژه  به  ادبیات  به  نسبت 
بچگی  از  اما  داشتم،  زیادی  دلبستگی 
چون می دانستم قابوسنامه را یکی از اجداد 
زیار«  وشمگیر  بن  »کیکاووس  مادریم 
نوشته، همواره تعصب خاصی نسبت به 
آن داشتم. از سوی دیگر در دوره آموزشی 
گویندگی روی متون کهنی همانند دیوان 
حافظ و گلستان سعدی کار می کردیم و 
همین سبب شد که بیش از گذشته به این 
بخش از ادبیات عالقه مند شوم. بنابراین 
نشر  از  شجاعی«  »علی  آقای  وقتی 
نیستان پیشنهاد خوانش قابوسنامه برای 
انتشار صوتی آن را با من در میان نهادند، 

برایم بسیار جذاب و غافلگیرکننده بود.
وی با بیان اینکه از نیستان بخاطر 
این اعتماد ممنونم، خاطرنشان می کند: 

و  است  سخت  بسیار  کتاب  این  نثر 
راهنمایی های آقای شجاعی و همکارانشان 
یاری رسان من بود و امیدوارم آن گونه که 
باید این متن را اجرا کرده باشم. و اما جالب 
اینجاست که هر گاه در جای جای این 
کتاب به جمله »بدان ای پسر!« می رسیدم، 
نا خودآگاه تحت تأثیر قرار می گرفتم و با 
خود می گفتم، همین می تواند »بدان ای 
دختر باشد!« و قطعاً وقتی کیکاووس بن 
وشمگیر این نصایح را خطاب به فرزندش 
می نوشت، نظرش به نسل های پس از او 
نیز بوده و این اندیشه برایم بسیار تأثیرگذار 

بوده است.
و  ادبیات  پاسداشت  اهمیت   *

فرهنگ
محبوب می گوید: باورم بر این است 
که به اندازه خواندن تاریخ، خوانش ادبیات 
کهن هم ارزشمند است. چرا که این متون 
بخشی از تاریخ ما است و در واقع اگر با 
راه  باشیم،  ادبیات کشور خویش غریبه 

خویش را گم کرده ایم.
وی در ادامه تصریح می کند: همه 
قصه ها، اشعار و نقل هایی که سینه به 
سینه از گذشتگان به ما رسیده، بخشی 
در  است.  فرهنگی  میراث  از  مهمی 
به  گوش  همواره  کودکی  سال های 
داستان های شیرین می سپردم که پدرم 
و  بود  رشت  اهل  او  می کرد.  تعریف 
خاطرات سال هایی که در رشت زندگی 
و  حکایت ها  شیرینی  با  توأم  می کردم، 
از  که  است  گیلکی  المثل های  ضرب 
او می شنیدم. حاال از آن داستان ها فقط 
سایه ای کم رنگ در ذهنم باقی مانده و 
با خود می گویم کاش تا پدرم بین ما 
می کردم.  مکتوب  را  قصه ها  این  بود، 
امید که همه ضرب المثل ها، متل ها، 
آوازها و قصه های فولکلور گیالن جمع 
آوری شود تا برای آیندگان باقی بماند. 
چرا که فراموشی آنها در واقع فراموشی 

فرهنگ است.

نسخه صوتی »قابوسنامه« به بازار آمد

»کاغذهای اسالمی« منتشر شد
اسالمی؛  »کاغذهای  کتاب 
بررسی یکی از صنایع باستانی« نوشته 
هلن الودی با ترجمه زهرا ضرغامی 

منتشر شد.
آثار  بر  پژوهشی  که  کتاب  این 
دان بیکر مرمتگر کاغذ، نسخ خطی و 
آثار هنری جهان اسالم است، توسط 

این سازمان منتشر شده است.
»کاغذهای  معرفی کتاب  در 
صنایع  ز  ا یکی  بررسی  اسالمی؛ 
این  است:  شده  عنوان  باستانی« 
نسخه شناس در طول سال ها فعالیت 
خود روی نسخ و کاغذهایی که آثار 

بر آن کتابت شده به تفاوت های وجودی بین کاغذها در دوره های مختلف 
نتیجه  در  و  اشراف داشت  و  آگاهی  تولید می شد،  متفاوت  که در مناطق 
تحقیقات خود، به بررسی تفاوت های کاغذ در دوره های مختلف تاریخی در 

جهان اسالم عالقه بسیاری داشت.
کتاب »کاغذهای اسالمی؛ بررسی یکی از صنایع باستانی« دربرگیرنده 
تاریخچه کاغذسازی اسالمی، ماهیت و تولید کاغذ، مشخصه کیفی کاغذ 

اسالمی و تحلیل کاغذهای ایرانی، سوری و مصری است.
به گفته هلن الودی، نویسنده این کتاب، پژوهشی بر ارائه روش های 
ساخت کاغذ در سرزمین های اسالمی و مقایسه کاغذها با یکدیگر بر اساس 

آثار دان بیکر مرمتگر کاغذ، نسخ خطی و آثار هنری جهان اسالم است.
هدف از نگارش این کتاب، انتشار نتایج پژوهش های انجام شده درباره 
ماهیت و مشخصه های کاغذ اسالمی است که با تحلیل نظام مند نمونه های 

متعلق به دوره های مختلف جمع آوری شده است.
و مصری  ایرانی، سوری  کاغذهای  مقایسه ای  کتاب جدول  این  در 
براساس ویژگی های تعیین شده در بازه زمانی قرن ششم تا قرن دوازدهم 
هجری تدوین شده است که به پژوهشگران کمک می کند در کوتاه ترین 
زمان به اطالعاتی درباره کاغذهای ایران، سوری و مصری دست پیدا کنند.

سقوط نویسنده جوان نیجریه ای در بازار نشر 
ایران

از  »سقوط  مجموعه  داستان 
بلندای آسمان« نوشته لزلی نکا آریما 
درویشی  سهند  ترجمه  با  به تازگی 
توسط نشر خوب منتشر و راهی بازار 

نشر شده است.
امروز  پدیده  این کتاب  نویسنده 
و  می شود  محسوب  نیجریه  ادبیات 
نامش در فهرست جوایز متعددی به 
چشم می خورد. او نامزد گودریدز هم 
»سقوط  مجموعه داستان  است.  شده 
از بلندای آسمان« او با داستان هایش، 
جهش های ناگهانی از واقعیت به خیال 

زیادی دارد و با اشاره به دنیاهای آخرالزمانی و مسائل فمینیستی مخاطب را 
به یاد آثار مارگارت آتوود می اندازد.

لزلی نکا آریما در کتاب پیش رو، بازه زمانی زیادی را در حجم اندکی 
تصویر، و تاریخچه یک خانواده را در چند صفحه خالصه کرده است. طنز و 
روان شناسی از جمله ویژگی های قلم این نویسنده در کتاب پیش رو هستند.

هزار   ۳۹ قیمت  و  نسخه  هزار  شمارگان  صفحه،   ۱۷6 با  این کتاب 
تومان منتشر شده است.

یار شیرازی سید اهل قلم آسمانی شد
 ، ه یسند نو  » بی ا فیز بهمن  «
علمی  هیئت  عضو  و  هشگر  و پژ
دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز 
و مسئول بخش گرافیک ماهنامه سوره 
به سردبیری شهید مرتضی آوینی )سال 
قلبی  ایست  به علت  تا ۱۳۷۱(   ۱۳6۸

چشم بر جهان فرو بست.
او از سال ۱۳۷۳ عضو هیات علمی 
رسمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه 
شیراز بود و در دانشکده هنرهای زیبا 

دانشگاه های تهران و دانشگاه هنر اصفهان نیز به صورت استاد مدعو سابقه 
تدریس داشت.

فیزابی افزون بر فعالیت های علمی با شهید سید مرتضی آوینی در حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اسالمی همکاری داشت و مسئول بخش گرافیک ماهنامه 
سوره به سردبیری شهیدآوینی )سال ۱۳6۸ تا ۱۳۷۱( و دبیر بخش طراحی و 

چاپ اولین جشنواره مطبوعات ایران ۱۳۷۳ بود.
از دیگر سوابق فیزابی می توان به طراحی نشریه »کاغذ و اخبار« ارگان 
»ماهنامه  یونیفرم  طراحی   ،۱۳۷۳ سال  در  ایران  مطبوعات  جشنواره  اولین 
به عنوان  سینمایی دنیای تصویر«، به سردبیری زنده یاد علی معلم، همکاری 
طراح با نشریات سروش، همشهری، سوره، ری، جمهوری اسالمی، اطالعات، 

کاغذ و اخبار، موسسه کیهان و فرهنگ فارس اشاره کرد.
در سوابق فیزابی عضویت پیوسته انجمن علمی فرش ایران از بدو تأسیس 
۱۳۷۵ تاکنون، مسئولیت معاونت دانشجویی دانشکده هنر و معماری، معاونت 
هنرهای سنتی و صنایع دستی استان فارس در سال های ۸6 تا ۸۸ و دبیر بخش 
هنرهای صناعی همایش بین المللی مکتب شیراز - فرهنگستان هنر جمهوری 
اسالمی در سال ۱۳۸۸ و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه شیراز در 

سالهای ۹6 تا ۹۸ دیده می شود.
انتهای نهم  تا  کتاب »جلو ه های هنری مکتب شیراز« )سده های هفتم 
هجری قمری( از جمله تالیفات بهمن فیزابی است که سال ۱۳۹۳ از سوی 

انتشارات دانشگاه به بازار نشر آمد.
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فرناز میرزالو

سرقت اتفاقی است که به طور معمول 
در شعر می افتد

کریم رجب زاده با روایت ماجرای به سرقت رفتن انوری و شعرش، از سرقت 
ادبی در طول تاریخ می گوید و معتقد است که در جامعه، مرجعی برای دادخواهی 

شاعر وجود ندارد.
این شاعر درباره سرقت ادبی و وضعیت رسیدگی به آن اظهار کرد: ماجرای 
سرقت ادبی پیشینه درازدامنی دارد و از همان آغاز شعر فارسی شاهد این اتفاقات 
بوده ایم. در زمان انوری فردی شعری را از او دزدیده و در جمعی می خواند. خود 
اما آن فرد  انوری است،  این شعر از  انوری در آن جمع حضور داشت و گفت که 
گفت که من انوری هستم؛ یعنی عالوه  بر شعر، شاعر را هم دزدیده بود. برای همین 
است که این مسئله پیشینه درازی دارد و در ادوار مختلف تاریخ اتفاق افتاده است.

او همچنین بیان کرد: در دهه ۳۰ درویشی به نام غواص که اهل زنجان بود، 
به گیالن آمد و در قهوه خانه ای نشست و وقتی دید که تعدادی از شاعران جوان شعر 
می خوانند، شروع به شعر خواندن کرد. یکی از این جوان ها به نام رحمت موسوی که 
حاال غزل نویس فوق العاده ای است، چون می بیند که این درویش شعرهای خوبی دارد، 
شعرهای او را به مطبوعات می دهد و در کوتاه زمانی در سراسر ایران نام غواص مطرح 
و شاعر بلندآوازه ای می شود؛ تا آن که شفیعی کدکنی که دانشجوی ادبیات بود، روزی 
به کتابخانه آستان قدس می رود و به دیوانی خطی  دست پیدا می کند و می بیند که 
همه شعرهای غواص از این کتاب است. او شعرهای حزین الهیجی را می دزدید و 

جای »حزین« نام خودش را می گذاشت و چاپ می کرد.
رجب زاده سپس به سرقت ادبی در دوره معاصر اشاره کرد و گفت: نسل حاضر 
در روزگار ما هم واقعا از روی دست همدیگر می نویسند. مثال شاعری می گوید »من 
دریا را تا می کنم«، دیگری هم می گوید »من آسمان را تا می کنم« و همین روال ادامه 
دارد. اتفاقات به این شکل در شعر ما بروز و ظهور بسیار بدی پیدا کرده، مخصوصا 
بیشتر در نسل جوان ما که در این فضاهای مجازی هستند بالیی شده که به جان 
شعر افتاده، اما به طور کلی سرقت اتفاقی است که به طور معمول در شعر ما می افتد.

این شاعر در ادامه به روایت ماجرای سرقت از شعرش پرداخت و بیان کرد: 
یادم هست قبل از انقالب نشریه ای با نام »صبح امروز« منتشر می شد، شعر من را 
شخصی به نام خودش در این مجله چاپ کرد. من به دفتر مجله رفتم و گفتم که 

این شعر من است، اما آن  ها گفتند حاال اتفاقی نیفتاده است که!
ما  جامعه  وقتی وضعیت  کند؟  رسیدگی  ادبی  نهاد به سرقت  کدام  افزود:  او 
مطلوب نیست، چطور یک شاعر یا مولف می تواند از خودش احقاق حق کند؟ وقتی 
که قانون سفت و سختی در همه حوزه ها در جامعه ما نیست، نمی توانی به حقت 
برسی. چند سال قبل، دوست شاعری آمد و به من گفت که مجموعه ای را با هم 
کار کنیم. من چندین بار زیر بار این قضیه نرفتم و در نهایت به خاطر رفاقت به 
او دربیاوریم؛ »این یک سالم عاشقانه  با  این مسئله تن دادم که کتاب مشترکی 
است«، گزارش ۹۰ سال شعر عاشقانه ایران در دو شاخه شعر سپید و نیمایی. این 
کتاب چاپ شد و این شاعر یک نسخه از آن را برای من آورد. از او خواستم بیش از 
یک نسخه برایم بیاورد اما گفت  نمی شود و در نهایت ما پیش ناشر رفتیم، من به 
ناشر گفتم که اوال حق تالیف من چه می شود، اما او گفت که ما نباید به شما حق  
تالیف بدهیم چون با کس دیگری قرارداد بسته ایم. این برای من جای تعجب داشت 
که چطور من طرف قرارداد نیستم، اما اسمم در کتاب آمده است. متاسفانه جامعه 

ما این شکلی است.
کریم رجب زاده سپس به شباهت شعرهایی که منتشر می شود اشاره و بیان 
کرد: کسی که دست به نوشتن از روی دست دیگری و سرقت می زند، در وهله اول 
خودش را خراب می کند و در وهله دوم یک شعر خوب را. اما مرجعی نیست که 
بخواهیم از آن دادخواهی کنیم و نمی شود دادخواهی کرد. این قدر مشکالت زیاد 
شده که اصال جایی برای دادخواهی یک شاعر برای دزدیده شدن شعرش نمی ماند. 

این است که باید با این مصیبت کنار آمد.

عقد نکاح زوج قمی در کتابفروشی

مرکز نشر هاجر، امروز همزمان با سالروز ازدواج فرخنده حضرت فاطمه 
در محیط  را  قمی  زوج  نکاح یک  عقد  مراسم  )ع(،  علی  و حضرت  )س( 

فروشگاهی خود برگزار کرد.
مجتبی حالج زاده، مدیر بازرگانی مرکز نشر هاجر با اعالم این خبر گفت: 
مرکز نشر هاجر به عنوان ناشر برگزیده و تخصصی کتاب زن و خانواده با 
بیش از ۱۱۰۰ عنوان کتاب، ارتقاء سطح آگاهی های فردی زوجین نسبت به 
فریضه ازدواج و همچنین حمایت واقعی از بنیان خانواده را یکی از اولویت های 
کاری خود قرار داده و در این راستا به مناسبت روز ازدواج با دعوت از یک 
زوج جوان، ضمن اهدای هدایایی ارزشمند از کتاب های مورد نیاز خانواده، 

مناسبت این روز مبارک را گرامی داشت.
ارتقای سطح  هدف  با  زندگی  آغاز  در  که  خانواده هایی  افزود:  وی   
آگاهی های فردی و اجتماعی خود، کتاب را در مد نظر قرار دهند، بدون 
بلند زندگی را به خوبی، محبت، معرفت و اخالق طی  تردید طول مسیر 
خواهند کرد. بسیاری از معضالت موجود در جامعه بر اثر بی اطالعی و عدم 
شناخت صورت می گیرد که نشر هاجر بر حسب وظیفه ای که دارد به دنبال 

تحیکم خانه و خانواده با رویکرد سبک زندگی اسالمی است.
 حالج زاده در پایان گفت: به میمنت سالروز ازدواج موالی متقیان 
حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه زهرا )س(، در تقویم جمهوری اسالمی 
ایران، اول ذیحجه روز ملی ازدواج نامگذاری شده و نشر هاجر به عنوان ناشر 
برگزیده کتاب های تخصصی زن و خانواده، امروز یکم مردادماه، ساعت ۱2 
میزبان یک مراسم عقد نکاح در محیط فروشگاهی خود واقع در قم، بلوار 

معلم، مجتمع ناشران، طبقه اول، واحد ۱۱۴ بود.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
نوبت دوم

دهیاری همدانک در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال۱۳۹۹ و مجوز شورای اسالمی همدانک از محل اعتبارات دهیاری، اجرای پروژه ذیل را 
از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای رتبه بندی دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه و 
دریافت اسناد به واحد مالی دهیاری همدانک مراجعه نمایند. ضمنا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ۱۰ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه 

درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ) ریال(مبلغ اعتبار )ریال ردیف بودجهموضوع مناقصهردیف

۳۳۰۱۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰2/۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰زیرسازی و آسفالت معابر همدانک۱

حسین لطفی طلب - دهیار همدانک
چاپ نوبت اول : ۹۹/۴/26

چاپ نوبت دوم: ۹۹/۵/2

نامه های  و  تبات  »کا
اتابک،  اصغرخان  علی  میرزا 
مظفرالدین  با  السطان  امین 
علیرضا  و  پیرا  سعاد  کوشش  به  شاه« 
نیک نژاد، توسط نشر تاریخ ایران منتشر 
شد. این کتاب نخستین پژوهش جدی 

درباره این شخصیت است.
نشر تاریخ ایران کتاب »مکاتبات 
و نامه های میرزا علی اصغر خان اتابک، 
امین السطان با مظفرالدین شاه« را به 
کوشش سعاد پیرا و علیرضا نیک نژاد با 
و  صفحه   ۳۰۸ نسخه،  هزار  شمارگان 

بهای 6۵ هزار تومان منتشر کرد.
 : د ر ا د عمده  بخش  دو  کتاب 
در  و  است  مفصل  که  نخست  بخش 
السلطان  »امین  کامل  کتاب  حد یک 
و  دارد  نام  معاصر«  راویان  روایت  به 
به قلم سعاد پیرا است و بخش دوم نیز 
شامل متن نامه ها و مقدمه ای موجز و 
درخشان بر نامه ها که به قلم علیرضا 
به  پیرا  سعاد  مقدمه  است.  نیک نژاد 
روایت  بررسی  و  شرح  به  کامل  طور 
شخصیت امین السلطان در منابع دوره 
قاجاری پرداخته است. با توجه به این 
نکته که از این شخصیت کتاب جامعی 
و  مقدمه خوب  این  نداریم،  در دست 
لعاتی  مطا خال  ند  می توا نبه  جا همه 
پیرامون این موضوع را پر کند. کتاب 
تصویری نو و تازه از این شخصیت را 

ارائه خواهد کرد. به مخاطبان 
امین  اتابک  اصغرخان  میرزا علی 
السلطان، یکی از مهم ترین رجال عصر 
متاسفانه  که  است  مظفری  و  ناصری 
علیرغم گسترش پژوهش های تاریخی 
در این دهه ها هنوز هم شناخت چندانی 
حضور  دوران  ندارد.  وجود  او  پیرامون 
سیاسی او برابر بود با یکی از مهم ترین 
زمین  ایران  تمدن  تاریخ  در  رخدادها 
یعنی انقالب مشروطه. او در زمان سه 
پادشاه مسئولیت داشت و در نهایت در 
دوران محمدعلی شاه قاجار و در بحبوبه 
مشروطه خواهی به ضرب گلوله عباس 
آقا صراف تبریزی کشته شد. این ترور 
نیز یکی از رویدادهای مه آلود در تاریخ 
تمامی  هم  هنوز  و  است  ایران  معاصر 

حرف ها پیرامون آن زده نشده است.
درباره  نامه ها  بیشتر  مضمون  اما 
و  مملکت  جاری  کارهای  و  حوادث 
با  اتابک  مذاکرات  مشروح  و  مکاتبات 
سفارت روس و انگلیس و فرانسه و به 
دنبال آن با شاه است. از نکات مهم و 
قابل توجه این نامه ها وضعیت استیصال 
میزان  و  مرکزی  دولت  درماندگی  و 
در  انگلیس  و  روس  دولت های  نفوذ 
ایران است. همچنین از مضمون نامه ها 
می توان به خصلت وجوه سیاستمدارانه 

امین السلطان هم پی برد.
به روایت مقدمه علیرضا نیک نژاد، 

و  تملق  اتابک  نامه های  مشخصات  از 
چاپلوسی اش نسبت به شاه است که در 
آن دوران متاعی رایج بوده است. نامه ها 
فاقد تاریخند و به خط شکسته نستعلیق 
آلبوم شماره  در  نامه ها  کتابت شده اند. 
و  اسناد  بیوتات سلطنتی سازمان   ۱۵۰
این  می شدند.  نگهداری  ملی  کتابخانه 
 ۱۹2 شامل  و  دارد  برگ   ۱۰۰ آلبوم 

نامه است.
مه  دا ا در  ا  ر مه ها  نا ز  ا یکی 

می خوانید:
ی  سا آ هر ا جو ی  کپا خا ن  با قر
اقدس مبارکت شوم. از زیارت دستخط 
عالم  قبله  همایون  اقدس  جهانمطاع 
ارواحنا فداه چشم غالم روشن گردیده 
بالنهایات  مراحم  همه  آن  بذل  از  و 

خسروانی نمی داند به کدام زبان تشکر 
نماید، جز اینکه از خداوند مسئلت نماید 
تصدق  را  غالم  این  ناقابل  جان  که 
خاکپای مبارک گرداند. امروز به حمداهلل 
تعالی از تصدق توجهات همایون حالت 
غالم بهتر است، درد آرام گرفته و ورم 
فردا  انشاهلل  است.  شده  کم  خیلی  هم 
خاکپای  زیارت  از  است،  شنبه  روز  که 
مبارک کسب سعادت و سالمت خواهد 
ساالرالدوله  حضرت  از  تلگرافی  نمود. 
به  رسیده است که به عرض می رسد. 
بابت  از  طهران  آنچه  انبار  گندم  علت 
باید  که  است  خوار  و  خالصه  و  اربابی 
علل الحساب حمل نماید، تاکید خواهد 
کرد. ساوه و قزوین را هم دو نفر مامور 
از سِر خرمن  خواهد فرستاد که همان 
روغن  و  گوشت  بابت  از  نماید.  حمل 
تاکید  سرحدی  گمرک های  به  هم 
خواهد شد که نگذارند خارج شود، ولی 
همینطور کافی است و به عقیده غالم 
باید قصاب ها پول و آدم بفرستند برود 
اال  و  بیاورند.  موقعش  در  پیش خرمن 
مشکل است. تفصیل را به عین الدوله 
حالی می نمایند که به قصاب ها قدغن 
اکید کنند که آدم بفرستند و قدری پول 
که  کنند  مطمئن  را  چوبدار  و  بدهند 
برگشت  حرکت  هم  ماه  دویم  بیاورند. 
االمر  نمود.  اعالم  همه  به  را  همایون 

االقدس االعلی مطاع مطاع مطاع.

انتشار نخستین پژوهش جدی درباره امین السلطان
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مجید قناد بازیگر نمایش رادیویی شد

مجید قناد امروز پنجشنبه  دوم 
مرداد ماه  ساعت ۱۸ در برنامه »یک 
نمایش،  رادیو  تجربه«  یک  نمایش 
به عنوان بازیگر میهمان حضور پیدا 

می کند.
محمد اسماعیل پور تهیه کننده 

برنامه رادیویی »یک نمایش یک تجربه« 
گفت: این برنامه به دانشجویان تئاتر، فارغ التحصیالن و کسانی که می 
خواهند تولید یک نمایش رادیویی را به صورت تخصصی تجربه کنند، 
این فرصت را می دهد تا یک نمایشنامه را به صورت رادیویی همراه با 

یک گروه حرفه ای نمایش های رادیویی تنظیم کنند.
وی ادامه داد: در برنامه این هفته مجید قناد به همراه محمدرضا 
نمایش  در  میهمان  بازیگران  عنوان  به  اسدی  محبوبه  و  میرحسینی 
»خرس« از نوشته های معروف آنتوان چخوف به ایفای نقش می پردازند.

سحر قریشی با »دادستان« به تلویزیون برگشت

ل  یا سر ی  ر ا د بر یر تصو
مسعود  کارگردانی  به  »داِدستان« 
ده نمکی و تهیه کنندگی محمد خزاعی 
که در مرکز سیمافیلم تهیه  می شود، 
رعایت  با  مرداد  اول  روز  صبح  

سحر  حضور  با  بهداشتی  پروتکل های 
نقی زاده٬  استادی٬ اصغر  قریشی٬ علیرضا 
علی رامندی و مهدی عظیمی در سکانس کالنتری در تهران آغاز شد.

محمد  تهیه کنندگی  و  ده نمکی  مسعود  کارگردانی  این سریال به 
سریال  این  شد.در  خواهد  تولید  و  مرکز سیمافیلم تهیه  در  خزاعی 
بازیگر   2۰ می رود،  شمار  به  ده نمکی  مسعود  که پربازیگرترین سریال 

حرفه ای سینما و تلویزیون و ۱۰۰ بازیگر تئاتر ایفای نقش می کنند.
تصویربرداری این  سریال در ایران و بخشی از آن در خارج از کشور 

انجام خواهد شد.

نوای »هورک هورک« از شمال خراسان شنیدنی شد

»هورک هورک«  موسیقی  آلبوم 
از مجموعه آلبوم های موسیقی نواحی 
ایران با آواز حسین عزیزی پور معروف 
به حسین عزیزی یکی از خوانندگان 
و  موسیقی شمال خراسان  مشهور 

دسترس  در  طهرانی زاده  سعید  نوازی  تار 
مخاطبان قرار گرفت.

این آلبوم در برگیرنده موسیقی شمال خراسان در منطقه قوچان است 
که با روایت  کرمانجی و فارسی ارایه شده است.

حسین عزیزی به سال ۱۳22 در شهرآباد بجنورد به دنیا آمده است. 
صدای وی در جوانی و تا حدود میان سالی در رده ی سوپرانو بوده و آثاری 
از وی موجود است که تونیک آنها حدود نت می اکتاو چهارم است. کم 
در  آن ها  آثار  که  ناحیه  این  خوانندگان  میان  در  صدایی  و کیف چنین 

دسترس است، کم نظیر و نادر است. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

انتشار نسخه توضیح دار »در بارانداز« با صدای الهام کردا

»در  سینمایی  فیلم  کردا  الهام 
برای  را  کازان  الیا  ساخته  بارانداز« 

نابینایان توضیح دار کرد.
نسخه توضیح دار فیلم سینمایی 
الیا  ساخته  بارانداز«  »در  کالسیک 
کازان توسط گروه سوینا، و با صدای 

ماه  مرداد  دوم  پنجشنبه   امروز  کردا  الهام 
منتشر و ساعت ۱۹ از رادیو سوینا پخش خواهد شد و پس از آن، روی 
سایت سوینا در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.عالقه مندان می توانند 
به فایل فیلم های سینمایی صوتی با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به 
نشانی www.sevinagroup.com دسترسی داشته باشند.این گروه 
پیشتر نسخه صوتی فیلم های سینمایی کالسیک »کازابالنکا« با صدای 
سحر دولتشاهی، »دزد دوچرخه« با صدای محسن بهرامی، »بر باد رفته« با 
صدای شبنم مقدمی و »روانی« با صدای حبیب رضایی را منتشر کرده است.

ما
سین
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محمد حسین زاده

به  اخیر  ماه هاي  در  هنرمندان 
دلیل شیوع بیماري، فارغ از تعطیالت 
براي  قرنطینه  در  کار  و  اجباري 
دوران پساکرونا، یک دغدغه دیگر 
هم داشته و دارند و آن هم پرداختن 
به موضوع مهم این روزهاي جهان 
یعني »کرونا« مي باشد. هر هنرمند 
بنا به رشته هنري و البته توانایي هاي 
این  تا به نوعي در  خود سعي دارد 
حال  باشد،  داشته  فعالیت  زمینه 
میان  در  فرهنگسازي  فعالیت  این 
مردم باشد یا تولید آثاري با موضوع 
شاید  سینما  عرصه  در   . . . کرونا
بسیاري از ما به بازیگران به عنوان 
نگاه  فیلم  یک  ارکان  اصلي ترین 
کنیم و درواقع شکست و یا موفقیت 
یک فیلم را به پاي آنها بنویسیم ولي 
نکته اي که وجود دارد این است که 
دوربین  پشت  متعددي  هنرمندان 
ولي  نمي شوند  دیده  که  هستند 
هنرشان بر زیبایي ها و جذابیت هاي 
یک فیلم تاثیري شگرف دارد. یکی 
از این هنرمندان در آن سوی قاب 
است  دلپاک  محمدرضا   ، سینما
طراح  نخستین  عنوان  به  او  از  که 
ایران یاد می شود  صدای سینما در 
بلورین  دریافت سیمرغ  و رکورددار 
جشنواره فیلم فجر است. او که ۳۰ 
تیرماه یکي دیگر از سالروزهاي تولد 
خود را پشت سر گذشته این روزها 
کروناست!  صدای  جستجوی  در 
کرونا  اگرچه  که  است  معتقد  او 
دنیا  تمام  در  مشترک  رنج  یک  به 
درس  آن  از  اگر  ولی  شده  تبدیل 
بگیریم، خوراک بیشتری برای روح و 
روان مان خواهیم داشت. این هنرمند 
که سابقه طراحی و صداگذاری در 
فیلم های کارگردان هایی سرشناس 
از چند نسل مختلف از جمله عباس 
کیارستمی، اصغر فرهادی، داریوش 
بهمن  مجیدی،  مجید  مهرجویی، 
فرمان آرا، رخشان بنی اعتماد، پوران 
علیرضا  پناهی،  جعفر  درخشنده، 

در  را  درمیشیان  رضا  و  رئیسیان 
کارنامه دارد، معتقد است کار کردن 
برایش  همیشه  فیلمسازان  این  با 
فیلم  هر  از  و  بوده  بزرگی  دانشگاه 
است.  آموخته  زیادی  درس های 
دلپاک که فیلم های خورشید مجید 
درمیشیان  رضا  مجبوریم  مجیدی، 
و المینور داریوش مهرجویی را در 
این  در  دارد،  نهایی  میکس  مرحله 
چند ماه بعضی از روزها را در استودیو 
مشغول کار بوده و گاهی هنوز هم 
خودش  قول  به  که  جایی  هست، 
شبیه یک نوع قرنطینه است. با این 
تمام  میکس،  و  صداگذاری  حال 
کاری که او انجام می دهد نیست. او 
این روزها مثل خیلی از ما و در عین 
حال متفاوت از ما، درگیر و مشغول 
کروناست. او به دنبال شنیدن صدای 
کروناست. با او همراه شدیم تا درباره 
البته  و  روزهایش  این  فعالیت هاي 

موضوع کرونا بیشتر بدانیم...

و  روزها  این  دلپاک  -جناب 
خصوصا در ایام قرنطینه چه کردید؟

* این روزها با وجود اینکه کرونا 
همه جا را گرفته، مشغول کار هستم 
البته بیشتر در استودیو. اگر کاری هم 
نداشتم کارهای عقب مانده ای هست 
که سراغشان بروم. اما نسبت به حال 
باید  روزها  این  کرونایی  هوای  و 
خیلی  که  نیستم  آدمی  کال  بگویم 
درگیر هیجان  شوم، بیشتر به دنبال 
کنجکاوم  هستم.  کرونا  درس های 
چیست.  روزها  این  صدای  ببینم 
می روم،  مترو  به  وقت ها  گاهی 
رعایت  با  البته  می روم،  خیابان  به 
توصیه های بهداشتي تا ببینم مردم 
صدای  دارم  دوست  می گویند.  چه 
آنها را بشنوم، چون کار ما فقط این 
نیست که چند صدا را در یک فیلم 
بگذاریم و صرفا یک کار فنی انجام 
دهیم. الزم است نسبت به محیط، 
جامعه شناسی داشته باشیم و فرهنگ 

صدا را در هر دوره بشناسیم.

این  دقیقا   .. . صدا -فرهنگ 
اصطالح چه معنایي دارد؟

*مدتی است که مشغول انجام 
کتاب،  یک  برای  شاید  تحقیقی، 
سال  یکصد  صداهای  به  مربوط 
گذشته تهران تاکنون هستم. ما یک 
زمان منابع صوتی  متفاوتی داشتیم 
گاهی  و  بود  تصویر  با  گاهی  که 
وقتی  مثال  تصویری.  منبع  بدون 
برف می آمد، بیرون از خانه صدای 
کسی را می شنیدیم که می گفت برف 
پارو می کنیم، یا تابستان می گفت آب 
حوض می کشیم، یا  دوره گردهایی 
انجام  تعمیراتی  کار  هم  که  بودند 
می فروختند.  جنس  هم  و  می دادند 
برای حمل و نقل و رفت و آمد از 
درشکه استفاده می شد، اما به تدریج 
همه اینها تغییر کرد و اشیای صدادار 
دیگری به زندگی ما اضافه شد به 
طوری که امروز با یک پالس موبایل 
تمام  داریم.  پیغام  می شویم  متوجه 
اینها جزو فرهنگ صدا در دوره های 
اشیای  فقط  البته  مختلف  هستند. 
نیست،  تحقیق  این  هدف  صدادار 
که  آدم ها  دیالوگ های  حتی  بلکه 
با گویش ها  گوناگون  زمان های  در 
و ادبیات مختلف صحبت می کردند 
هم مورد توجه است. مثال گویش ها 
از  متاثر  نیز  جوانان  تکیه کالم  و 
سال ها  این  در  زندگی  تغییرات 
جغرافیا  واقع  در  است.  کرده  تغییر 
اتفاق های  کلی  و  زبان شناسی  و 
اجتماعی که در هر دوره ای صدای 
به شکلی  نیز  راداشته  خاص خود  
می شود.  گنجانده  تحقیق  این  در 
به نظرم ما به نحوی در حال کور 
شدن هستیم و کمتر به صدا گوش 
می دهیم. ما بسیار غرق در افکار و 
بس  از  و  هستیم  خودمان  مسائل 
تصویر به خورد ما داده شده، بینایی 
خود را از دست داده و شنوایي مان 

را نیز به خوبي کار نمي کند!

در  حضور  از  روزها  این  -و 

صدایي  چه  دنبال  بیشتر  جامعه 
هستید؟

هستم  این  دنبال  به  *من 
دوران  در  صدا  فرهنگ  ببینم  تا 
دوران  این  در  چون  چیست،  کرونا 
شنیده  قبال  که  داریم  صداهایی 
نمی شد. برای شنیدن صدای کرونا 
ویژه  بیمارستان های  از  یکی  به 
تا  کردم  مراجعه  بیماری  همین 
صدای محیط را ضبط کنم که بدانم 
آنجا  به  که  مراجعه کنندگانی  حس 
دارند،  که  هوایی  و  و حال  می آیند 
چیست؟ چون بیمارستانی که بیمار 
و بخش کرونایی دارد با بیمارستانی 
است  کودکان  مختص  مثال  که 
فرق دارد. حتی به بهشت زهرا)س( 
به  برای  عزاداری  صدای  و  رفتم 
خاکسپاری کسانی را شنیدم که ۵-۴ 
همراه بیشتر نداشتند و این لحظه ها 
بسیار متفاوت بود.  البته قرار بر این 
استفاده  فیلمی  در  اینها  که  نیست 
تا  هستم  این  دنبال  به  بلکه  شوند 
بدانم چه صدایی در این دوران است 

که قبال وجود نداشت یا مثال وقتی 
بیمارستان  یک  پذیرش  به  مردم 
دارند  صدایی  چه  می کنند  مراجعه 
روی  ماسک  با  وقتی  پرستارها  یا 
صورت صحبت می کنند صدایشان 

چه شکلی است.

به  در سینما هم  -این صداها 
کار شما مي آیند!؟

ببینید درواقع به نظرم تمام این 
مسائل به جامغه شناسي من کمک 
مي کند و گاهي نگاه فلسفي به آنها 
دارم. با این حال در پاسخ به سوال 
صدا  طراحی  که  بگویم  باید  شما 
یک ارزش افزوده به سینماست. در 
سینما می گویند صدا مکمل تصویر 
یک  تصویر  گاهی  یعنی  است. 
نشان  خودش  صدای  با  را  خیابان 
و  تصویر  این  با  گاهی  و  می دهید 
خارج  هم  صدایی  مکمل،  صدای 
اینجاست  می شود.  شنیده  قاب  از 
که صدا ارزش افزوده می شود چون 
می شوند  شنیده  فیلم  در  صداهایی 
نمی شوند  دیده  اصال  آن  منابع  که 
جامانده  پالن های  جزو  واقع  در  و 
هستند و کارکرد دراماتیک دارند. ما 
در این حرفه یاران بی تصویر سینما 
هستیم بخصوص اینکه بدانیم صدا، 
هر  برای  بودنش  انتزاعی  بخاطر 
خلق  جدیدی  تصویرهای  تماشاگر 
باد  اگر کسی صدای  مثال  می کند. 
را نشناسند نمی توانیم به او بگوییم 
مثال شبیه صدای آتش است، ولی 
اگر شناخت تصویری از چیزی مثل 
کره زمین نداشته باشد و نداند چه 
شکلی است می توان آن را به یک 
توپ تشبیه کرد. پس صدا یک امر 
انتزاعی است که هر مخاطب، تصویر 
ذهنی متفاوتی برای خود می سازد و 
این به بُعد دراماتیک فیلم می افزاید.

مال  کا یف  تعر یک  ین  ا -
تکنیکي است...

*والتر مارچ )اولین طراح صدا 
در سینمای دنیا( تعریف زیبایی دارد 
به  را  فیلمنامه  وقتی  می گوید،  که 
یک  شبیه  را  آن  می کشید  تصویر 
آن  از  بعد  می کنید.  شده  فریز  باله 
تدوینگر باله را به حرکت درمی آورد 
می شود.  باله  آن  موسیقی  صدا،  و 
بنابراین وقتی جایگاه صدا را با این 

مفهوم بشناسیم دیگر  کافی نخواهد 
بود که فقط به لحاظ فنی آموزش 
بلکه درک و شعور و  باشیم  گرفته 
شناخت صدا هم مهم است. فرهنگ 
صدا هم که مطرح کردم از همین 
عنوان کسی  به  من  تا  است  منظر 
دارم،  با صدا در سینما سروکار  که 
فراموش نکنم صدای بازار تهران با 
صدای بازاری در شمال کشور فرق 
که  ژاپن  خیابان های  صدای  دارد، 
با  نمی زنند  بوق  آنجا  در  ماشین ها 
صدای خیابان های هند که صدای 
با  حتی  و  می شنوید  زیادی  بوق 

خیابان های تهران فرق دارد.

به  را  صداها  درباره  -نگاه تان 
نوعي به کرونا و صداهاي مربوط به 
آن ارتباط دادید ولي کال نگاه تان به 

خود این بیماري چطور است؟
این  مثل  کرونا  نظرم  *به 
می کنیم  رانندگی  وقتی  که  است 
باید مراقب باشیم به کسی نزنیم و 
در عین حال کسی هم به ما نزند. 
در این موضوع یک نکته مهم این 
است که همه یک رنج مشترک در 
دنیا داریم با یک مسئولیت مشترک. 
باید مواظب و آگاه باشیم که در چه 
این   هستیم.  جهان  در  شرایطی 
ویروسی است که نه ویزا می خواهد 
خانه  به  راحت  گرین کارت.  نه  و 
در  رعیت  و  ارباب  و  می رود  همه 
هیچ جای دنیا برایش فرقی ندارد. 
زندگی  در  خود من تالش می کنم 
قضاوت  جای  به  را  پدیده ای  هر 
کردن، بیشتر نگاه کنم تا بهتر هم 
با آن کنار بیایم. هر چه بیشتر تماشا 
کنیم، درس های بیشتری می گیریم 
و خوراک روح و روان بیشتری نیز 
خواهیم گرفت، اما اگر بیشتر هیجان 
جسم مان  خوراک  همان  برداریم، 
نتیجه اش  وقت  آن  که  می شود 
افسردگی و ناامیدی نسبت به آینده 
بیشتر  تماشای  معتقدم  من  است. 
راحت تر  می شود  سبب  زندگی، 

بتوانیم در حال زندگی کنیم.

شما  ني  یا پا ل  سوا -براي 
صدا  طراحی  رشته  در  سال هاست 
کرده  تدریس  سوره  دانشگاه  در 
موسسه  چند  در  حاضر  حال  در  و 
تدریس هستید...  سینمایی مشغول 
پیرامون  خود  اصلي  دغدغه هاي  از 

حرفه تان برایمان بگویید؟
*صدا هم راستا با صنعت سینما 
در سال های گذشته پیشرفت زیادی 
به  را  خود  خطا  و  سعی  با  و  کرده 
ما  متاسفانه  است.  شناخته  تدریج 
حوزه  این  علمی  بخش  در  االن 
همه،  چون  افتاده ایم  عقب  خیلی 
سینما می شوند. خود  وارد  تجربی 
من هم تجربی وارد شدم ولی سعی 
کردم تجربه هایم را آکادمیک کنم. 
فضای  گذشته  سال  چند  در  اما 
و  نیست  قبل  مثل  دیگر  آکادمیک 
در  ایران  سینمای  ارتقای  برای  ما 
تمام وجوه تخصصی، فنی و هنری 
با  بتوانیم  اینکه  برای  نیز  و  سینما 
سینمای دنیا رقابت کنیم الزم است 
داشته  قوی  علمی  زیربنای  یک 
هم  علمی  زیربنای  این  باشیم. 
هنری  وجه  که  است  این  مستلزم 
تدریس  نیز  را  تخصصی  رشته  هر 

و به روز کنیم.
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همراه با کالس آنالین اصغر فرهادي
تفاوت مفاهیم زندگی و واقعیت از نگاه 

فیلمساز اسکاري
محمد حسین زاده

که  است  بین المللي  سینماگر  یک  دیگر  حاال  فرهادی  اصغر 
نمي توانیم توقع داشته باشیم صرفا هنر و دانش خود را در داخل 
کشور صرف کند. او بعد از فیلمسازي در خارج از کشور و بازگشت 
دوباره به سینماي ایران، حاال تازه ترین فیلم خود را مقابل دوربین 
برده است ولي در عین حال از ابعاد هنري خود در سطح بین الملل 
غافل نبوده و حاال در مسترکالسی آنالین درباره سینما، کارگردانی و 
قصه گویی برای مخاطبانش در ترکیه حرف زده است. سازمان رادیو 
و تلویزیون ترکیه )TRT( در جشنواره روزهای فیلمنامه نویسی خود 
میزبان اصغر فرهادی از راه دور شد. فرهادی در این جلسه که به 
میزبانی فیصل سویسال برگزار شد، با مخاطبانش از طریق مجازی 

درباره سینما، کارگردانی و قصه گویی صحبت کرد.
اصغر فرهادي در بخشي از صحبت هایش با اشاره به اینکه 2 
نوع کارگردان وجود دارد گفت: یک دسته از کارگردان ها مانیفست، 
ایدئولوژی و دردسرهای خودشان را دارند. آنها فیلم می سازند تا نیت 
خودشان را تصویر کنند. دسته دیگر کارگردان ها اما فکر نمی کنند 
که فیلم باید این چیزها را بیان کند. کارگردان موفق بیش از همه 
به ارزش های گذشته خود توجه دارد و مثال خاطرات کودکی اش 
در ساختن فیلم همراه او هستند. برای نمونه به فیلم جدایی نادر 
از سیمین اشاره مي کنم که برای مثال در این فیلم اولین تصویر از 
گذشته به ذهن من خطور کرد و مرا به سمت خود کشید و من بر 
مبنای آن فیلمنامه را نوشتم. در واقع واکنش یا اطالعات هستند که 
همراه تصویر مرا به سمت خود می کشند. از سوی دیگر فیلم هایی که 
بر مبنای ایدئولوژی ساخته می شوند نمی توانند دایمی باشند، زیرا در 

واقع از افکار کارگردان بیرون می آیند نه از قلبشان!
اصغر فرهادي در بخش دیگري از صحبت هایش با تاکید بر 
پدید  و خشونت  تلفیق عشق  یا  درگیری  از  داستان ها  اینکه همه 
می آیند، گفت: امروز عشق در سرتاسر جهان وجود دارد و خشونت 
هم وجود دارد که به آن آسیب می رساند. اما در دوره مدرنی که ما 
در آن زندگی می کنیم، روش روایت عشق زبان های مختلفی دارد. 
به همین دلیل، تغییرات در جهان باعث تغییر زبان و شکل این دو 
احساس می شود. البته من شخصا انتظار ندارم مخاطبان در سراسر 
جهان فرهنگ ایرانی را درک کنند. نباید همانطور که داستان نوشته 
می شود درک شود. به نظرم، اگر سناریویی را که می نویسم باور کنم 
و از آن راضی باشم، مردم دیگر نقاط جهان هم از آن قطعا راضی 
خواهند شد و از آن متاثر می شوند ولي با این حال اگر در حایي از 
جهان سناریوي شما را درک نکردند، دلیل بر بد بودن آن اثر نیست.

از  دیگري  بخش  در  کشور  سینماي  اسکار  برنده  کارگردان 
این کالس آنالین با تاکید بر موفقیت جهانی سینمای ایران گفت: 
سینمای ایران ابتدا واکنشی در برابر سینمای اروپا به ویژه هالیوود 
بود. این امر آنقدر عادی شد که مخاطبان می خواستند از طریق آن 
زندگی واقعی و ساده را در خیابان ببینند. از این نظر، من مفاهیم 
زندگی و واقعیت را متفاوت می بینم. چیزی که شما در بسیاری از 
فیلم های ایرانی می بینید نگاهی متفاوت از زندگی است. در حقیقت، 
ما یک نقطه تضاد به واقعیت فیلم هایمان اضافه می کنیم تا بتوانیم 
زندگی را با دیدگاه واقعیت بهتر ببینیم. در یک فیلم واقع گرایانه، 
بیان بخشی از زندگی، به معنای موفقیت است اما خلق کردن اعماق 

جدید در دنیایی که در فیلم به نظر می رسد در حقیقت هنر است.
الزم به ذکر است که جشنواره فیلمنامه نویسی TRT که به 
پیشبرد پروژه های فیلمسازان در مرحله فیلمنامه نویسی کمک می کند، 
شب گذشته با یک مراسم اهدای جوایز به اتمام رسید. فیلمسازان 
کرواسی،  فرانسه،  ایتالیا،  آلمان،  سوئد،  بریتانیا،  از  شناخته شده ای 

بوسنی و هرزگووین و قطر در این رخداد ساالنه شرکت کردند.


