
مسکن ملی افتتاح نشد!
ماه  خرداد  پایان  در  نقدینگی  میزان  مرکزی  بانک 
تومان  میلیارد  هزار   ۶۵۷ و  هزار  دو  از  بیش  را  امسال 

اعالم کرد.
آمارهای  گزیده  انتشار  با  گذشته)دوشنبه(  روز  مرکزی  بانک 
اقتصادی در پایان خرداد ۹۹، حجم نقدینگی را ۲۶ هزار و ۵۷۱.۷ 
هزار میلیارد ریال اعالم کرد که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل ۳۴.۲ 

درصد افزایش نشان می دهد. این در حالی است که این افزایش در 
دوره مشابه سال گذشته ۲۵.۱ درصد بوده است.

میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در خرداد سال ۹۹ به 
به خرداد سال گذشته  ۵۵۰۷.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت 
۲۱.۶ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به 
بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۱۳۱۴.۱ هزار میلیارد ریال 

بوده که نشان دهنده ۳۰.۱ درصد افزایش است.
بر اساس این گزارش، حجم دارایی های خارجی در این بخش با 
۵۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۰۷۹ هزار میلیارد 
ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با رشد ۱.۱ درصدی، 

۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال است.
صفحه ۳

راه نجات کشور بیرون انداختن طیف نفوذی 
از درون حاکمیت است

نائب رئیس اول مجلس گفت: تنها راه نجات کشور بیرون انداختن طیف 
نفوذی از درون حاکمیت است.

شورای  مجلس  اول  رئیس  نائب  هاشمی  زاده  قاضی  سیدامیرحسین 
اسالمی طی یادداشتی با گرامیداشت یاد شهدای عملیات مرصاد، نوشت: باز شدن راه برای 
وانمود می کنند  بود که هنوز هم  تفکر کسانی  منطقه مرصاد حاصل  تا  منافقین  پیشروی 
تنها راه حل مشکالت کشور که ناشی از بی تدبیری خودشان است، در گرو مذاکره و توافق 
این یادداشت آمده است: حمله و آغاز عملیات نظامی سازمان منافقین  با آمریکا است.در 
در منطقه مرصاد در استان کرمانشاه زمانی رخ داد که نفاق در داخل نظام و حاکمیت این 
همه نفوذ نکرده بود. این پیشروی منافقین حاصل فتنه و سیاه نمایی های نسل اول جریان 
نفوذ و فتنه بود که القا می کردند، کشور در حال نابودی است و تنها پذیرش قطعنامه ۵۹۸ 

می تواند کشور را از نابودی نجات دهد.
صفحه ۲

پاسخ اقدام آمریکا علیه هواپیمای ایرانی را در 
وقت مقتضی خواهیم داد

علیه  آمریکا  خطرناک  اقدام  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
هواپیمای مسافربری ایران یک تهدید تروریستی بود، گفت: ما به وقت مقتضی 

پاسخ آنها را می دهیم.
سید عباس موسوی با اشاره به فعالیت های دیپلماتیک وزارت امور خارجه در هفته 
های اخیر گفت: آقای ظریف سفری را به مسکو داشتند و عالوه بر گفتگو با سرگئی الوروف 
وزیر امور خارجه روسیه، از طریق یک تماس تلفنی امن با والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
فدراسیون روسیه درخصوص دغدغه های دو کشور و مسائل منطقه ای گفتگو داشتند که 

ثمراتش بعداً مشخص خواهد شد.
وی به سفر وزیر امور خارجه کشورمان به عراق اشاره کرد و گفت: آقای ظریف قبل 
از سفر به مسکو، به بغداد و اربیل سفر کردند و دیدارهای مفصلی با مقامات عراقی داشتند 
و مذاکرات در جهت مثبت و صمیمی و کاری نیز برگزار شد که منجر به سفر نخست وزیر 

عراق به تهران شد که امیدواریم حاصل این سفر به نفع هر دو ملت ایران و عراق باشد.
صفحه ۲

وزیر آموزش وپرورش اظهار کرد: 

مفهوم ایثار و شهادت 
باید در کتب درسی برجسته باشد

رکورد جدید قیمت جهانی طال
قیمت طال در معامالت روز گذشته)دوشنبه( 
بازار جهانی تحت تاثیر تشدید تنشها میان 
آمریکا و چین و تقویت انتظارات برای ادامه 
ارایه تدابیر محرک مالی از سوی بانکهای مرکزی، به 

رکورد باالی جدیدی صعود کرد.
بهای هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت 
روز دوشنبه بازار سنگاپور ۱.۵ درصد افزایش یافت و 

به ۱۹۲۸ دالر و ۸۳ سنت رسید.
با ۱.۴  اونس طال  آمریکا، هر  آتی  معامالت  بازار  در 
درصد افزایش، به ۱۹۲۴ دالر و ۲۰ سنت رسید. نقره 
هم به این روند صعودی ملحق شد و بهای هر اونس 
این فلز ۴.۵ درصد صعود کرد و به ۲۳ دالر و ۸۶ سنت 

رسید که باالترین قیمت از سپتامبر سال ۲۰۱۳ بود.
صفحه ۵

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند:

یک نفر و ۱۷۰ موقعیت لیتر بنزین 
در پاالیشگاه شازند تولید شدید

4

بازگرداندن حداقل ۱۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل 
صفحه 2به چرخه تحصیل
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1517- سه شنبه 7 مرداد  ۱399- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مسعود بخشي: 

واکنش ایراني ها به 
اتفاقات جامعه بسیار 

احساسي است!

6ورزش
انتخاب مظلومی، 

کارشناسی شده یا 
اجباری!؟

هنگ 7فر

مسعود بخشی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از یلدا، 
که فیلمی درباره قصاص و بخشش است رونمایی کرد. یلدا، 
دومین فیلم بلند داستانی بخشی بعد از فیلم پرحاشیه یک 
خانواده محترم، در 1391 است که هرگز رنگ پرده به خود 
ندید. مسعود بخشی جدا از ساخت این 2 فیلم داستانی، سابقه 

طوالنی در مستندسازی دارد

سرمربی سابق آبی ها بعد از ۴ سال استراحت و در اواسط دهه 
هفتم زندگی خود، هدایت تیم ملی جوانان را بر عهده گرفته 
که طبق اطالعات موجود، برای هر دو طرف ریسک بزرگی دارد 
چرا که در نهایت فدراسیون فوتبال در موفقیت ها کنار آن 
ها خواهد بود و در هنگام شکست هر دو تبدیل به سیبل 

انتقادات می شوند.

ارسالن فصیحی با این توضیح که زمانی که تصمیم به ترجمه 
کتابی می گیرد یک قانون کلی را در نظر ندارد به هنرآنالین 
گفت: گاهی وقت ها مخاطب خاص و گاهی عموم خوانندگان 
را در نظر می گیرم. کتابی از انیس باتور با عنوان »معرفت 
تلخ« ترجمه کردم که ذیل عنوان »رمانی تجربی براساس هنر 

فوگ« را در خود جای داده است.

افراد سودجو
 باید از عرصه ترجمه 

الک  شوند

 دالیل رشد نقدینگی در ماه های اخیر چیست؟

WWW.YOUTHWORLD.IR

بسمه تعالي
آگهي فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي

نوبت  اول)99/05/07(
   بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان چهار محال و بختیاري به آدرس : شهرکرد-دروازه سامان-خیابان پیروزي در نظر دارد 
اجراي پروژه های ذیل را در قالب طرح اقدام ملی تامین مسکن از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي به پیمانکاران واجدالشرایط 
واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت کاری و ثبت سامانه ساجات دعوت بعمل می آید ، از تاریخ۱399/۰5/۱۱  لغایت  
۱399/۰5/۱5 ضمن واریز مبلغ 5۰۰.۰۰۰ریال به حساب 497494۱39 بنام بنیاد مسکن  استان نزد بانک کشاورزی شعبه میدان جهاد 
شهرکرد و ارایه رسید مربوطه جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای بنیادمسکن استان به آدرس فوق مراجعه و اسناد 
مناقصه را دریافت و پس از تکمیل اسناد مربوطه پیشنهاد قیمت خود را تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ ۱399/۰5/25 به دبیر خانه 
حراست بنیاد مسکن استان واقع در ساختمان اداره کل بنیاد مسکن استان تحویل و رسید دریافت نمایند .در صورت نیاز به اطالعات 

بیشتر به پایگاه اطالع رساني مناقصات مراجعه گردد.

عملیات مورد ردیف
محل اجرامناقصه

برآورد اولیه طبق 
فهرست بها پایه 

سال۱399
اعتبار پروژه

مدت 
پیشنهادی 

پیمان

صالحیت 
و رتبه 
مورد نیاز

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه

۱

اجرای عملیات 
سفتکاری و نما 

پروژه ۴۸ واحدی 
اقبال بروجن

۱۳۵/۵۴۱/۲۵۵/۹۰۹ ریالشهربروجن
تسهیالت 

بانکی+آورده 
متقاضیان

۲/۷۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ریالرتبه ۴ ابنیه۱۸ ماه

۲

اجرای عملیات 
سفتکاری و نما 

پروژه ۳۴  واحدی 
فرجام گندمان

۵۴/۰۶۶/۳۳۴/۰۷۸ ریالشهرگندمان
 تسهیالت

 بانکی+آورده
متقاضیان

۱/۰۹۴/۰۰۰/۰۰۰ ریالرتبه ۵ ابنیه۱۸ماه

۳

اجرای عملیات 
سفتکاری و نما 
پروژه ۹ واحدی 

پیام لردگان

۲۱/۶۴۹/۵۶۳/۶۵۷ ریالشهر لردگان
 تسهیالت

 بانکی+آورده
متقاضیان

۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰  ریالرتبه ۵ ابنیه۹ ماه

۴

 اجرای عملیات
 سفتکاری و نما

 پروژه ۲۰ واحدی
آراز سندگان

روستای 
سندگان- 
شهرستان 

لردگان

۴۱/۰۵۰/۰۰۸/۹۰۴ ریال
 تسهیالت

 بانکی+آورده
متقاضیان

۸۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریالرتبه ۵ ابنیه۱۲ ماه

۵

 اجرای عملیات
 سفتکاری و نما

 پروژه ۵۴ واحدی
عماد اردل

۸۸/۶۰۲/۸۰۳/۱۴۳ ریالشهر اردل
 تسهیالت

 بانکی+آورده
متقاضیان

۱/۷۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالرتبه ۵ ابنیه۱۸ ماه

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان چهارمحال و بختیاری

فراخوان مناقصه عمومی 
با ارزيابی ساده

نوبت دوم
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصات به شرح ذیل را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
فراخوان مناقصات از دریافت و تحویل اسناد مناقصات از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه ۹۹/۰۵/۰۷ می باشد.

شماره 
مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ برآورد )ریال(شهرستانموضوع مناقصه
)ریال(

لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت محور 99/31/52
سبزوار-بردسکن

69.377.708.9433.468.885.447سبزوار-بردسکن

لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت در 99/31/53
محور سبزوار-دوغایی

49.772.658.6802.488.632.934نیشابور – خوشاب 

نوع تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره کل باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۹۹/۰۵/۱۴

مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه تاریخ ۹۹/۰۵/۲۵
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت ۹ صبح روز یکشنبه تاریخ ۹۹/۰۵/۲۶

نمابر:  و   ۰۵۱-۳۳۴۱۲۰۲۴-۸ تماس  تلفن   -  ۹۱۷۳۶۹۵۶۳۶ پستی  کد   - اسالم  فدائیان  خیابان  انتهای   - مشهد  گزار:  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
۰۵۱-۳۳۴۳۵۸۸۸

اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی(: ۰۲۱-۴۱۹۳۴

جهت کسب اطالعات می توانید به آدرس سایت زیر رجوع نمایید:
 www.setadiran.ir :)آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

شناسه آگهی : ۹۲۴۴۲۹
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

رسول جعفریان
این چند روز خبرهای جالبی به گوش رسید. از سکوالر بودن ویروس کرونا، تا درمان 
عضو هیئت رئیسه مجلس با روغن بنفشه، از تفاوت حکم ماسک زدن بین زن و مرد تا کشف 
خالل دندان به نام امام رضا که با بی حیایی نام مبارک آن امام دنبال خالل آورده می شود. 
اندکی پیش از آن هم، نمونه هایی از مجلس جدید و اظهاراتی که داخل آن شد به گوش خورد.

به نظرم، این مباحث ادامه خواهد داشت، و باز اظهاراتی و اتفاقاتی از این نوع بدست خواهد 
آمد. این امر غریبی نیست. کسانی که این باورها را دارند، طبیعی است که همانها را ابراز کنند که 
از کوزه همان برون تراود که در اوست. این قصه ها، ما را به یاد دوران احمدی نژاد می اندازد که 
از این قبیل مطالب زیاد بود و هر روز نمونه های تازه ای سر زبانها بود. خاطرم هست می گفت 
ما کسانی را داریم که وقتی روی زمین نگاه می کنند، می فهمند چه معادنی در زیر آن هست.

آن وقت ها یادداشتی نوشتم با عنوان اداره کشور با استخاره امکان پذیر نیست. البته، 

وقتی ماجرای آن دختر و انژری هسته ای به میان آمد، من یکی فهمیدم که دست کم او به 
این حرفها مطلقا اعتقادی نداشت. بعد که ت... پ را دیدم، قدری خیالم بابت این اعتقاد راحت 

تر شد. اما حاال البته اینها، بنده های خدا، به این حرفها باور دارند.
به مراجع بزرگوار مملکت عرض می کنم که این خاطرات از روزگار شما می ماند و بعدها 
کتابها در باره رواج این نوع نگاه ها در عصر و زمان شما نوشته می شود. دست کم گاهی گوشه 
چشم انتقادی به این مطالب داشته باشید، همان اندازه که مرحوم آیت اهلل بروجردی داشت. 

این قبیل مطالب، نقش مهمی در سست کردن باورهای دینی جوانان دارد.
در واقع، این رویه، هم علم را مسخره می کند و هم دین را. در این میانه، سیاست راه 
خودش را می رود و خیلی به این مسائل جز در حد منافع اقتصادی و سیاسی مملکت و فوایدی 
که از آن می برد، و اسمش را رعایت مصالح امت می گذارد، کاری ندارد. این طینت سیاست 

است و گریزی از آن نیست.

از سکوالر بودن ویروس کرونا تا درمان با روغن بنفشه

مصطفی داننده
 این روزها خوشبختانه بسیاری از مردم در معابر و مکان های عمومی از ماسک 
استفاده می کنند. در این میان اما برخی همچنان لجبازگونه از ماسک استفاده نمی کنند.

آنها کرونا را جدی نگرفته اند و فکر می کنند که ویروس کوید 19 مثل شانس 
به  و  ندارد  تعارف  با هیچکس  اما  نمی زند. کرونا  را  آنها  است و هیچوقت در خانه 
راحتی آنهایی را که ماسک نمی زنند یا دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی کنند 

در آغوش می گیرد و به کام مرگ می کشاند.
واقعا زدن یک ماسک اینقدر سخت است؟ با چه کسی لجبازی می کنید؟ خودتان، 
خانواده تان؟ وقتی ماسک نمی زنید احتمال اینکه کرونا بگیرید، خیلی بیشتر از آنهایی 
است که ماسک می زنند. وقتی کرونا بگیرید یعنی همسر، پدر و مادر، فرزندان تان و 

هر کسی که دوست اش دارید در معرض خطر بزرگ کروناست.
خیلی ساده است. اگر به شما بگویند قرار است فردا صبح سیل بیاید و خانه ها را 
با خود ببرد چه می کنید؟ در خانه می مانید یا به کوه پناه می برید؟ اگر به شما بگویند 
قرار است شب زلزله بیاید و خانه ها را ویران کند، چه می کنید؟ شب در خانه می مانید 

تا سقف روی سرتان خراب شود؟
ماسک تا حدود زیادی از شما در برابر کرونا محافظت می کند. شوخی نیست 
طبق گفته وزارت بهداشت از هر 5 مرگ، یک مرگ به خاطر کروناست. تقریبا تمام 

کشور در وضعیت قرمز قرار گرفته اند.
کرونا با هیچکس شوخی ندارد. در همین مدت ما اهالی رسانه بهترین دوستان مان 

را به خاطر کرونا از دست دادیم. نه تنها ما بلکه بسیاری از مردم عزیزان شان را به خاطر 
این ویروس المذهب از دست داده اند. چرا واقعا باید غم را بغل کنیم وقتی می توانیم با 

رعایت نکاتی بهداشتی و ماسک زدن جلوی فاجعه های بزرگ را بگیریم.
کرونا تمام می شود مثل تمام بدبختی های جهان. کمتر از خانه بیرون برویم. ماسک 
تا این درد مشترک هر چه زودتر به  بزنیم. فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم 

پایان خط خود برسد.
در زمان موشک باران شهرهای ایران توسط حکومت بعث عراق، به مردم دستور 
داده شده بود وقتی صدای آژیر قرمز را می شنوند، هرکجا که هستند چراغ ها را خاموش 
کنند تا مورد هدف جنگنده های عراقی قرار نگیرند. االن هم همان است اگر می خواهیم 

هدف کرونا قرار نگیریم باید ماسک بزنیم.
کرونا را با حرف زدن شکست نخواهد خورد. کرونا با شعار دادن شکست نخواهد 
خورد. حتی اگر یک نفر کرونا را شوخی بگیرد ممکن است همه درگیر آن شویم. 
کرونا طرفدار جمعیت است و هرجا که هستیم و فاصله گذاری و بهداشت را رعایت 

نکردیم او هم هست و به ما لبخند می زند.
کرونا مخصوص ایران نیست که بگویید کار خودشان است و می خواهند گرانی ها 
را تحت تاثیر قرار دهند. امروز همه جهان درگیر کروناست. همه در حال جنگ با این 

ویروس هستند. در کنار هم باشیم تا شر کرونا از سرمان کم شود.
این شعار را همگانی کنیم. برای شکست کرونا، ماسک می زنم، ماسک  بیاید 

می زنی، ماسک می زنیم.

سرمقاله
ماسک می زنم، ماسک می زنی، ماسک می زنیم

سیدمحمدعلی ابطحی
ایام کرونا، موج دینی برای برپایی مراسم محرم  چه اصراری است که در این 

و صفر باشد؟
روزه که واجب الهی است، اگر با  احتمال ضرر روبرو باشد، حرام می شود. مهم تر 
امتحان  اول کرونا  انقالب در موج  از آن: جامعه مذهبی و علمای بزرگ و رهبری 
خوبی دادند. واقعا با  تعطیلی مساجد و حرم ها مراقبت از جان مردم را توصیه کردند.

این سرمایه را از علمای شیعه نگیرید. امام حسین راضی نیست که به خاطر مراسم 

او یک مومن در معرض مریضی قرار گیرد. عشق امام حسین آن قدر عمیق است که  
با برگزار نشدن مراسم در یک سال،  ضعیف نمی شود.

با برافروختن احساسات مذهبی و شور حسینی، جان مردم را به خطر نیندازید. امام 
حسین سر پل صراط جلوی تک تک کسانی که جان محبانش را به خطر انداخته اند 

خواهد گرفت.
مراقب  دور.  سال های  منبری  نه  هستید.  ستاد کرونا  رئیس  شما  روحانی،  آقای 

سخنانتان برای ایام محرم باشید.

دیدگاه
جان محبان امام حسین را به خطر نیندازید

صفحه ۳
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راه نجات کشور بیرون انداختن طیف نفوذی 
از درون حاکمیت است

نائب رئیس اول مجلس گفت: تنها راه نجات کشور بیرون انداختن طیف 
نفوذی از درون حاکمیت است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی 
راه  باز شدن  نوشت:  یاد شهدای عملیات مرصاد،  گرامیداشت  با  یادداشتی  طی 
بود که هنوز هم  تا منطقه مرصاد حاصل تفکر کسانی  برای پیشروی منافقین 
وانمود می کنند تنها راه حل مشکالت کشور که ناشی از بی تدبیری خودشان است، 

در گرو مذاکره و توافق با آمریکا است.
در این یادداشت آمده است: حمله و آغاز عملیات نظامی سازمان منافقین در 
منطقه مرصاد در استان کرمانشاه زمانی رخ داد که نفاق در داخل نظام و حاکمیت 
این همه نفوذ نکرده بود. این پیشروی منافقین حاصل فتنه و سیاه نمایی های نسل 
اول جریان نفوذ و فتنه بود که القا می کردند، کشور در حال نابودی است و تنها 

پذیرش قطعنامه ۵۹۸ می تواند کشور را از نابودی نجات دهد.
باز شدن راه برای پیشروی منافقین تا منطقه مرصاد حاصل تفکر کسانی 
بود که هنوز هم وانمود می کنند، تنها راه حل مشکالت کشور که ناشی از بی 
تدبیری خودشان است، در گرو مذاکره و توافق با آمریکا است. تحرک نظامی 
کشور کسانی  در داخل  دیدند  آنها  که  آنجا نزج گرفت  از  منافقین  سازمان  در 
هستند که از همان آغاز انقالب به آرمان های انقالب اسالمی اعتقادی نداشتند 

و هنوز هم ندارند.

ضرورت تغییر مهارت و نگرش در حوزه آموزش و پرورش 
امور  تغییر مهارت و نگرش در  بر  تأکید  با  نماینده مردم قروه در مجلس 
آموزش و پرورش، خواستار تجاری سازی علم و تبدیل آن به تکنولوژی برای 

پیشرفت در کشور شد.
پرویز اوسطی در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان قروه ، اظهار 
این  اقتصاد بسیار مطرح است و در  داشت: در روند توسعه دو محور آموزش و 

میان اگر بتوان نیروی انسانی کارآمد تربیت کرد مشکل اقتصاد حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید نگاه عمیق و زیربنایی به حوزه آموزش و پرورش داشته 
باشیم، افزود: ابتدا یک آموزش نیاز داریم که منجر به تغییر مهارت و نگرش شود و 
در واقع در این زمینه بسیار عقب هستیم چرا که با تغییر نگرش و مهارت خالقیت 

ایجاد و پیشرفت در کشور حاصل خواهد شد.
اوسطی به پیشرفت در کشور پرداخت و تأکید کرد: اگر می خواهیم جایگاه 
کشور در سطح بین الملل حفظ شود باید پیشرفت کنیم و این پیشرفت ممکن 
بحث  در  گفت  باید  و  کرده  سازی  تجاری  را  علم  بتوانیم  اینکه  مگر  نمی شود 
تجاری سازی علم ضعف داریم و نتوانسته ایم علم را تبدیل به تکنولوژی کنیم.

نیاز به ریل گذاری فرهنگی داریم و رکن  به گفته وی در حوزه فرهنگ 
اصلی این ریل گذاری هم با آموزش و پرورش است و باید بتوان با تغییر در برنامه، 

مطابق اصول مبانی اقتصاد موانع را رفع کرد.

آمريکا از قدرت ايران در منطقه مستأصل شد
باعث  منطقه  و  جهان  در  ایران  قدرت  گفت:  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
استیصال آمریکایی ها شده اما قطعًا با پاسخ سخت و جدی ایران مواجه خواهند شد.

روح اهلل متفکرآزاد در واکنش به تجاوز آمریکایی ها به هواپیمای مسافربری 
ماهان، گفت: اقدام آمریکا در تعرض به هواپیمای مسافربری و افراد غیرنظامی 
مسبوق به سابقه است چرا که آمریکایی ها در قبال غیرنظامی ها هیچ گونه تعهد 

اخالقی ندارند و ما بارها شاهد چنین حرکاتی از سوی آمریکایی ها بوده ایم.
وی بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران به دنبال ایجاد ثبات در منطقه است 
اقدامات خود در منطقه ما تنش  این  با  بدانند که نمی توانند  باید  و آمریکایی ها 

ایجاد کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: اقتدار، قدرت و نفوذ 
جمهوری اسالمی در دنیا رو به گسترش است، این اقتدار یک امر مسجل برای 
همگان خواهد بود، آمریکا با چنین حرکاتی نمی تواند راه به جایی ببرد و قطعًا با 
پاسخ سخت و جدی ایران مواجه خواهد شد. آمریکا و همپیمانانش باید بدانند که 

این اقدامات آنان هزینه زا خواهد بود.

پاسخ اقدام آمريکا علیه هواپیمای ايرانی را در وقت مقتضی 
خواهیم داد

علیه  آمریکا  خطرناک  اقدام  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به وقت مقتضی  ما  بود، گفت:  تروریستی  تهدید  ایران یک  هواپیمای مسافربری 

پاسخ آنها را می دهیم.
سید عباس موسوی با اشاره به فعالیت های دیپلماتیک وزارت امور خارجه در 
هفته های اخیر گفت: آقای ظریف سفری را به مسکو داشتند و عالوه بر گفتگو با 
سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه، از طریق یک تماس تلفنی امن با والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه درخصوص دغدغه های دو کشور و مسائل 

منطقه ای گفتگو داشتند که ثمراتش بعداً مشخص خواهد شد.
وی به سفر وزیر امور خارجه کشورمان به عراق اشاره کرد و گفت: آقای ظریف 
قبل از سفر به مسکو، به بغداد و اربیل سفر کردند و دیدارهای مفصلی با مقامات 
عراقی داشتند و مذاکرات در جهت مثبت و صمیمی و کاری نیز برگزار شد که منجر 
به سفر نخست وزیر عراق به تهران شد که امیدواریم حاصل این سفر به نفع هر 

دو ملت ایران و عراق باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: آقای عراقچی نیز سفری به افغانستان 

داشتند و در این کشور با مقامات افغانستانی گفتگو کردند.
* گفتگوهای آمریکا برای صلح افغانستان در جهت خیرخواهی نیست

وی در پاسخ به سوالی در زمینه ادعای زلمای خلیل زاد در مورد آمادگی آمریکا 
برای مذاکره با ایران برای صلح در افغانستان و اینکه در سفر آقای عراقچی به کابل 
آیا این پیشنهاد به ایران اعالم شده، اظهار داشت: هیچگونه صداقتی در گفتار و کردار 
مقامات آمریکایی در مورد منطقه و به خصوص در حوزه افغانستان وجود ندارد. ما 
آمریکا را عامل ناامنی در منطقه و به ویژه افغانستان می دانیم. آنچه برای ایران 
مهم است، گفتگوهای بین االفغانی است که باید با محوریت حاکمیت افغانستان 
صورت بگیرد. ما دخالت خارجی را در امور افغانستان محکوم می کنیم ولی جمهوری 
اسالمی ظرفیت هایی دارد که از آن برای صلح و ثبات در افغانستان استفاده می کند.

موسوی ادامه داد: آمریکا مدعی گفتگوهای صلحی است که بعد از شکست 
های مختلف در منطقه و افغانستان مجبور به آن شده است. آمریکا به گفتگو با 
برخی گروه ها برای نجات خود روی آورده است و این گفتگوها برای خیرخواهی 

نیست. آنها در پیشنهادها صادق نیستند.
* اقدام خطرناک آمریکا علیه هواپیمای مسافربری ایران را در وقت مقتضی 

پاسخ می دهیم
وی درباره تعرض جنگنده های آمریکایی به هواپیمای ماهان گفت: آمریکایی ها 
انواع راهزنی ها را امتحان می کنند. اقدام خطرناکی که آنها علیه هواپیمای مسافربری 
ما انجام دادند یک تهدید تروریستی بود که بر خالف تمامی موازین حقوقی و بین 

المللی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: وزارت خارجه با کمک سازمان هواپیمایی 
کشوری، ستاد نیروهای مسلح و قوه قضاییه تمامی اقدامات برای پشیمان کردن 
آمریکا را انجام می دهد. برخی اقدامات تا کنون انجام گرفته که شکایت نمایندگی 
ایران در سازمان ملل از جمله آن است و برخی اقدامات نیز در حال انجام است و 
بعد از رسیدن گزارش نهایی به ما، پیگیری های حقوقی را انجام می دهیم. ما به 

وقت مقتضی پاسخ آنها را می دهیم.
* تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را بعید می دانیم

موسوی در پاسخ به سوالی در زمینه اظهارات پمپئو در مورد تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران عنوان کرد: ما می دانستیم که آمریکا از هیچ تالشی در این مسیر 
فروگذاری نمی کند و همه خبر دارند که واشنگتن چه فشاری بر اعضای دائم و غیردائم 
شورای امنیت آورده است. ما به همه اعضای شورای امنیت و دوستان خود گفته ایم 
که این موضوع برای ایران غیرقابل قبول است. ما روی این موضوع حساسیت داریم.

با دوستان داشته و مذاکراتی که  آنجا که تماس هایی  تا  وی تصریح کرد: 
و  قلدرمابانه  درخواست  به  تن  مختلف  کشورهای  که  دهیم  نمی  احتمال  کردیم، 
را  ایران تالش خود  متوقف شود.  آمریکا  فشار  امیدواریم  بدهند.  آمریکا  نامشروع 

انجام می دهد تا به حق خود برسد.

مفهوم ايثار و شهادت بايد در کتب درسی برجسته باشد
آموزش وپرورش  وزیر 
آموزش وپرورش  کرد:  اظهار 
ترویج  پرکارترین دستگاه در 

فرهنگ ایثار و شهادت است.
میرزایی در جلسه  محسن حاجی 
ایثار و شهادت  شورای ترویج فرهنگ 
و  معاونان  از  تعدادی  حضور  با  که 
مدیران کل ستادی در ساختمان شهید 
رجایی برگزار شد، اظهار کرد: اردوهای 
راهیان نور یکی از مهم ترین راهکارها 
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  برای 

شهادت است.
امید  و  تدبیر  دولت  کابینه  عضو 
اقدامات  دقیق  بررسی  اینکه  بابیان 
ترویج  و  توسعه  حوزه  در  انجام  شده 
فرهنگ ایثار و شهادت می تواند به ارائه 
تعهد  اظهار کرد:   کند،  برنامه ها کمک 
آموزش وپرورش نسبت به فرهنگ ایثار 

و شهادت تعهدی قطعی است و در این 
زمینه تالش می کنیم تا کارهای اساسی 

انجام شود.
را  هوشیارانه  و  آگاهانه  کار  وی 
برشمرد  برنامه ها  انجام  در  اصل  یک 
و افزود: مفهوم ایثار و شهادت در کتب 
درسی باید برجسته باشد لذا برای این 
مفاهیم در هر دوره تحصیلی باید تعریف 
عملیاتی داشته باشیم زیرا فهم ایثار و 
ممکن  تحصیلی  دوره  هر  در  شهادت 

است متفاوت باشد.
باید  گفت:  آموزش وپرورش  وزیر 
برای هر مفهومی هدف گذاری کنیم و از 
ابزار متناسب با آن اهداف بهره مند شویم 
بنابراین برگزاری اردو، جشنواره، مسابقه، 
داستان و... برای هر دوره تحصیلی به 
همچنین  کنیم.   هدف گذاری  تفکیک 
اهداف این طرح در هر دوره تحصیلی 

باید مشخص شود و در راستای اهداف 
ایثار و شهادت  برنامه های  تعیین  شده 

عملیاتی شود.
عضو کابینه تدبیر و امید بابیان اینکه 
مشارکت دانش آموزان در طرح هایی نظیر 
کمک مؤمنانه و سیل مهربانی نمونه هایی 
از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین 

نظام  گفت: هدف  است،  آموزان  دانش 
تعلیم و تربیت این است که دانش آموزان 
با مصائب، مشکالت و سختی های دیگر 
افراد جامعه آشنا شوند تا بتوانند با آن ها 
همدردی و برای رفع آالم آن ها کمک 

کنند.
به  گر  ا گفت:  همچنین   وی 
گزارش های انجام شده در حوزه ترویج 
توسط  که  شهادت  و  یثار  ا فرهنگ 
می شود،  ئه  را ا دیگر  های  دستگاه 
بزنیم، متوجه می شویم  برش موضوعی 
پرکارترین  از  یکی  پرورش  و  آموزش 
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  در  دستگاه ها 
از  زیادی  فاصله  با  و  است  شهادت 
این  باید  لذا  دارد  قرار  دستگاه ها  دیگر 
برای  و  دهیم  ادامه  همچنان  را  مسیر 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  توسعه 

برنامه ریزی کنیم.
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زیر نظر: علی هوشمند

اعالم آمادگی دانشگاه ها برای »حذف کنکور« ارشد و دکتری
اعالم  بزرگ کشور  دانشگاه های  تهران گفت:  دانشگاه  آموزشی  معاون 
کردند که آمادگی حذف کنکور در مقطع تحصیالت تکمیلی و پذیرش دانشجو 

را از طریق شرایط و ضوابط خود دانشگاه ها دارند.
اخیر  نشست  در  شده  مطرح  موارد  جزئیات  حسینی درباره  حسین  سید 
معاونین آموزشی دانشگاه های بزرگ کشور، گفت: یکی از موارد مورد بحث، 
موضوع پذیرش دانشجوی بدون کنکور به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی بود.

وی با بیان اینکه همواره در سال های اخیر، در خصوص واگذاری اختیارات 
پذیرش دانشجو به دانشگاه ها و حذف کنکور صحبت شده و اخیراً نیز مجلس 
به آن ورود کرده است، افزود: شاید برهه زمانی کنونی، بهترین زمان ممکن 
و فرصت برای چنین تصمیمی باشد، البته اگر صحبت های مطرح شده، صرفًا 

جنبه شعاری و تبلیغاتی نداشته باشد.
معاون آموزشی دانشگاه تهران ادامه داد: ما بر این باور هستیم که چنین 
اقدامی در مقطع دکتری و ارشد به راحتی امکان پذیر بوده و قابل واگذاری به 
خود دانشگاه ها است. لذا ما به عنوان دانشگاه های بزرگ کشور، در این خصوص 
اعالم آمادگی می کنیم و قرار شد در این راستا به مراجع مربوطه و ذیصالح 
)وزارت علوم( اعالم کنیم که آمادگی پذیرش دانشجو را از طریق شرایط و 
ضوابط خود دانشگاه ها داریم و معتقدیم که می توان این فرآیند را به گونه ای 

مدیریت کرد که پذیرش دانشجو به نحو مناسب صورت بگیرد.
حسینی با اشاره به اینکه ما در گذشته و دهه ۸۰ نیز شاهد پذیرش دانشجو 
در مقطع دکتری توسط خود دانشگاه ها بودیم و در واقع پذیرش متمرکزی وجود 
نداشت، اظهار داشت: اکنون، معاونین آموزشی دانشگاه های بزرگ کشور در 
این باره تاکید ویژه دارند که با توجه به اقتضائاتی که به علت شرایط موجود 

ایجاد شده، هرچه زودتر مسئله پذیرش دانشجو باید تعیین تکلیف شود.
وی با بیان این مطلب که ما در بحث دکتری این قابلیت را داریم که از 
طریق آزمون های اختصاصی خود دانشگاه ها، پذیرش را انجام دهیم، گفت: در 
بحث پذیرش دانشجویان ارشد هم در گذشته شیوه ای داشتیم با عنوان »آزمون 
تحصیالت تکمیلی« که بر اساس آن، چند برابر ظرفیت دانشگاه ها به ما معرفی 
می شدند و در ادامه، دانشگاه ها پس از مصاحبه و امتیاز دهی، نفرات مورد قبول 

را پذیرش می کردند و اتفاقًا پذیرش های بسیار خوبی نیز داشتیم.
معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه می توان همین شیوه را حتی 
در پذیرش دانشجویان کارشناسی نیز مورد توجه و عمل قرار داد، افزود: البته باید 
دقت داشت که اتخاذ چنین تصمیمی باز می گردد به عزم و اراده مدیران ارشد 
نظام آموزش عالی، نه اینکه فقط منحصر و محدود به شعار بماند. چه بسا سالیان 
طوالنی ست که بحث حذف کنکور مطرح شده، ولی اراده ای برای عملی کردن 
این کار در مدیران و تصمیم سازان دیده نشده است. وی ادامه داد: اکنون این 
موضوع از جانب معاونین آموزشی دانشگاه های بزرگ کشور مورد تاکید قرار گرفته 
و از وزارت علوم درخواست شده است تا چنین اختیاری را به این دانشگاه های 
واگذار کنند. با این وجود اما، خود وزارت علوم نیز احتمااًل برای تصمیم گیری در 

این خصوص، پایبند و متأثر از برخی مسائل بیرون سازمانی است.
حسینی با بیان اینکه این یک واقعیت است که امروزه در هیچ کجای 
جهان برای پذیرش دانشجو، نیازی به مصوبه مجلس نیست، گفت: در ایران 
اما، حتی در مباحث اجرایی پذیرش؛ مثل پذیرش دانشجوی دکتری نیز مصوباتی 
از طرف مجلس گذرانده شده که حقیقتًا دست و پای دانشگاه ها را بسته است.

وزارت  درون خود  از طرفی،  داد:  ادامه  تهران  دانشگاه  آموزشی  معاون 
اختالف  بعضًا  نیز  کشور  عالی  آموزش  نظام  اصلی  متولی  عنوان  به  علوم 
نظرهایی وجود داشته است؛ به طور مثال سازمان سنجش نگاهی متفاوت از 
نگاه معاونت آموزشی وزارت علوم به این موضوع دارد. لذا برای حصول یک 
نتیجه کارآمد، ضروری است که همه، یکپارچه و هم نظر بشوند تا شاهد یک 

تصمیم گیری اساسی باشیم.

شهادت سرباز هنگ مرزی در پیرانشهر
معاون اجتماعی فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی گفت: سرباز هنگ مرزی پیرانشهر 

به شهادت رسید.
فکری افزود: افشین آشناور، اهل استان گلستان و سرباز هنگ مرزی پیرانشهر روز 
پنجم مرداد ماه حین اجرای گشت و کمین و انجام مأموریت محوله در مرز پیرانشهر به 

شهادت رسید و  پیکر وب برای تشییع به زادگاهش بدرقه شد.

آتش سوزی در يک برج مسکونِی تهران
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران از وقوع آتش سوزی در طبقه هشتم 

یک برج مسکونی خبر داد.
سید جالل ملکی گفت: در ساعت ۷:۱۴ صبح یکشنبه روز یک مورد آتش سوزی 
در مجتمعی مسکونی واقع در بزرگراه شهید بابایی شهرک شهید بهشتی به سامانه ۱۲۵ 

آتش نشانی شهر تهران اطالع داده شد.
وی اظهار داشت: آتش در طبقه هشتم به مساحت ۱۳۰ متر رخ داده و آن طبقه 

کاماًل شعله ور بود و دود غلیظی از آن خارج می شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران افزود: با توجه به اینکه در آن ساعت 
عده زیادی در ساختمان حضور داشتند، آتش نشانان، ساکنان را به باالی پشت بام برای 

ایمنی بیشتر انتقال دادند و بقیه افراد را از ساختمان خارج کردند.

سوزنی که به سالمت از مغز نوزاِد چابهاری خارج شد
یک  طی  گفت:  چابهار  )ع(  علی  امام  بیمارستان  اعصاب  و  مغز  جراح  متخصص 
عمل موفقیت آمیز سوزنی که در مغز نوزاد هفت ماهه چابهاری بود به سالمت خارج شد.

دکتر احسان دار قیاسی اظهارداشت: طی تماس خانواده ای با اورژانس ۱۱۵ نیکشهر 
مبنی بر حال بد نوزادی هفت ماهه بررسی های اولیه کادر درمان انجام و بنا به نیاز به 

بیمارستان امام علی )ع( چابهار منتقل شد.
وی ادامه داد: پس از بررسی های اولیه، انجام آزمایشات و سی تی اسکن وجود یک 

جسم در سر این نوزاد مشاهده شد.
افزود:  )ع( شهرستان چابهار  امام علی  بیمارستان  اعصاب  و  متخصص جراح مغز 
سریعا نوزاد به اتاق عمل ارجاع داده شد و با حضور پزشکان عمل جراحی کرانیوتومی 
)برداشتن استخوان جمجمه( و باز کردن پرده مننژ توسط میکروسکوپ انجام و یک عدد 

سوزن از سر این نوزاد خارج شد.
وی خاطر نشان کرد: هم اینک حال عمومی نوزاد مناسب بوده و سی تی اسکن بعد 

از عمل کامال رضایت بخش است.

قتل يک ناهی منکر در ممسنی
فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی گفت: یک آمر به معروف و ناهی از منکر ۲۴ 
ساله، توسط دو دانش آموز که برای بانوان دوچرخه سوار مزاحمت ایجاد می کردند، با سالح 

سرد به قتل رسید.

سرهنگ محمدهاشم قسام با اشاره به این که حادثه یاد شده در خیابان شهدای ناجا 
در شهر نورآباد ممسنی اتفاق افتاده گفت: قاتل و همدستش بعد از درگیری فیزیکی با 
مقتول، با ضربات چاقو این آمر به معروف و ناهی از منکر را مضروب کردند و به رغم 

انتقال سریع او به بیمارستان، به دلیل شدت جراحات وارده فوت کردد.
سرهنگ قسام افزود: ظرف مدتی کمتر از دو ساعت قاتل و همدستش دستگیر شده 
و پس از سیر مراحل بازجویی در مقر انتظامی و تشکیل پرونده، تحویل مقام قضایی شدند.

50 درصد زنان معتاد مصرف کننده مواد صنعتی هستند
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با تاکید بر اینکه باید در 
موضوع درمان اعتیاد به زنان توجه بیشتری شود، گفت: اکثر دستورالعمل ها و برنامه های 
درمان اعتیاد فاقد نگاه جنسیتی است، این درحالیست که برنامه ریزان و دست اندرکاران 

این حوزه باید به زنان توجه ویژه ای داشته باشند.
مصطفی هادی زاده درباره ورود پلیس به موضوع جمع آوری زنان معتاد متجاهر در 
خردادماه بیان کرد: در این طرح اداره کل بهزیستی استان تهران اعالم آمادگی کرد و 
به دنبال آن ۱۵۰ زن معتاد متجاهر از محالت مرکزی مانند شوش، هرندی و مولوی 

جمع آوری و در یکی از مراکز شرق استان تهران پذیرش شدند. 
وی با بیان اینکه موضوع درمان اعتیاد زنان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، افزود: 
میزان آسیب پذیری زنان در اعتیاد به مراتب از مردان بیشتر است؛ به طور مثال مصرف مواد 
مخدر در مردان، بعد از چهار سال آنها را به آخر خط می رساند، این درحالیست که این مدت 
زمان در زنان ۲ سال زمان می برد. از سوی دیگر یک چهارم جمعیت معتادان کشور مواد 
صنعتی مصرف می کنند، حال آنکه ۵۰ درصد زنان معتاد، مصرف کننده مواد صنعتی هستند.

هادیزاده با اشاره به اینکه درمان اعتیاد هزینه  بر و نیازمند تحمل، صبوری و فداکاری 
است، ادامه داد: اغلب زنان در مواجهه با اعتیاد مردانشان آنها را به سمت درمان اعتیاد 
سوی  از  می آورد  اعتیاد  به  روی  زنی  که  هنگامی  که  درحالیست  این  می دهند،  سوق 

خانواده رانده می شود.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی برای تاسیس مرکز سرپایی زنان مجوز 
صادر می کند، تصریح کرد: این درحالیست که زنان برای مراجعه به مراکز سرپایی درمان 
اعتیاد مردان رغبت بیشتری نشان می دهند، چراکه عالقه ندارند در معرض عموم قرار گیرند، 
لذا یکی از دالیل آسیب جدی زنان معتاد این است که آنها مجبورند اعتیادشان را پنهان 
کنند. زنان معتاد متجاهر نیز دچار مشکالت خاص خود هستند؛ زنان معتاد متجاهر اغلب از 
خانواده هایشان هیچ خبری ندارند و پس از درمانشان باز باید به محله سابق خود بازگردد.  

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با تاکید بر اینکه باید در 
موضوع درمان اعتیاد به زنان توجه بیشتری شود، گفت: اکثر دستورالعمل ها و برنامه های 
درمان اعتیاد فاقد نگاه جنسیتی است، این درحالیست که برنامه ریزان و دست اندرکاران 

این حوزه باید به زنان توجه ویژه ای داشته باشند.
وی در ادامه به تشریح بخش دیگری از مشکالت درمانی که زنان معتاد با آن مواجه 
هستند پرداخت و گفت: اولین موضوع برای درمان اعتیاد به ویژه درمان اعتیاد زنان این 
است که تیم درمانگر متخصص باشد. از سوی دیگر موضوع ظرفیت مراکز است؛ در استان 
تهران ظرفیت های پذیرش زنان معتاد بسیار اندک است، البته اینکه آیا این مراکز برای 

درمان بانوان معتاد استاندارد است یا خیر؟ نیز ابهام وجود دارد. 
اعتیاد، وزارت  باتوجه به مشکالت ذکر شده، متولیان درمان  تاکید کرد:  هادیزاده 
بهداشت و بهزیستی به ویژه در موضوع مراکز اقامتی است که استاندار تهران نسبت به اینکه 
بهزیستی باید نسبت به افزایش ظرفیت مراکز نگهداری زنان اقدام کند، تاکید کرده است.

وی با تاکید بر اینکه قطع مصرف به معنای درمان اعتیاد نیست، افزود: درمان اعتیاد 
گام های زیادی دارد که اولین گام آن قطع مصرف است و درمان اعتیاد تنها وظیفه دولت 
نیست بلکه باید همه به این باور برسیم که این موضوع یکی از مشکالت جامعه ماست.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

ملی  کز  مر ئیس  ر
پرورش استعدادهای درخشان 
و باشگاه دانش پژوهان جوان 
جزئیات برگزاری آزمون ورودی مدارس 

سمپاد را اعالم کر د.
رتباطی  ا در  نی  مهاجرا فاطمه 
مجازی با خبرنگاران، در این باره اظهار 
کرد: ۲۱۳ هزار و ۸۸ نفر در پایه هفتم 
و ۱۱۷ هزار و ۵۲۸ نفر در پایه دهم ثبت 
نام کردند که در ۱۷۲۲ حوزه امتحانی 
امتحانی  حوزه   ۱۰۸۲ و  هفتم  پایه  در 
پایه دهم با یکدیگر به رقابت میپردازند.

 ۱۷ افراد  این  بین  از  افزود:  وی 
 ۱۱ و  هفتم  پایه  در  نفر   ۳۲۷ و  هزار 
پذیرش  پایه دهم  در  نفر  هزار و ۸۷۵ 

خواهند شد.
دانش  اینکه  بیان  با  مهاجرانی 
آموزانی که کارت ورود به جلسه را برای 
تاریخ قبلی آزمون یعنی ۲۷ تیر دریافت 
کرده بودند کارتشان معتبر است ولی اگر 
کارت را دریافت نکردند سامانه فعال می 

شود و می توانند اقدام کنند. به عبارتی 
دانش آموزان نیاز به دریافت دو کارت 
ندارند ولی حتما باید کارتی برای ورود 

به جلسه داشته باشند.
ش  ر و پر ملی  کز  مر ئیس  ر
دانش  باشگاه  و  درخشان  استعدادهای 
های  پروتکل  درباره  جوان  پژوهان 
بهداشتی شرکت در جلسه آزمون گفت: 
رعایت پروتکل های بهداشتی برای همه 
دانش آموزان الزامی است. باید از ستاد 
که  کنم  قدردانی  کشور  کل  کرونای 
زحمات فراوانی کشیدند و امیدواریم با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و با توجه 
به افزایش حوزه های امتحانی  آزمون با 

کمترین مسئله برگزار شود.
داشتن  ه  همرا به  فزود:  ا وی 
ماسک الزامی است، حتما دانش آموز 
باید با ماسک بیاید و بدون ماسک به 
داخل آزمون راه داده نخواهد شد. حتما 
پاک  و  خودکار  مانند  وسایل شخصی 
علیرغم  باشند.  داشته  همراه  به  کن 

 ... و  معدنی  پذیرایی شامل آب  اینکه 
رعایت  علت  به  اما  شده  بینی  پیش 
نوشیدنی  کنیم  می  پیشنهاد  بهداشت 
که  باشند  داشته  خودشان  همراه  به 
بطری  به  ا  ر دستشان  نخواهند  تا 
از  توانند  می  خواستند  اگر  بزنند.  آب 
شیلد استفاده کنند و مشکلی ندارد اما 
حداقل چیزهایی که الزم است ماسک 

و وسایل شخصی است.
مهاجرانی درباره زمان اعالم نتایج 
آزمون نیز اظهار کرد: چون فرایند اعالم 

تا  کنیم  می  سعی  است  زمانبر  نتایج 
که  دهیم  انجام  را  کار  این  شهریور 
شروع  برای  راحتی  به  آموزان  دانش 
مشکلی  و  کنند  اقدام  تحصیلی  سال 
در این زمینه نداشته باشند ولی این امر 
منوط به این است که کار در همه حوزه 
ها بدون مشکل پیش برود و شاهد یک 

اعالم نتیجه به موقع باشیم.
ش  ر و پر ملی  کز  مر ئیس  ر
دانش  باشگاه  و  درخشان  استعدادهای 
که  کرد  تاکید  دیگر  جوان بار  پژوهان 
برای  را  آموزان کارت شان  دانش  اگر 
تاریخ اعالم شده قبلی دریافت کرده اند، 
معتبر است و نیاز به گرفتن کارت جدید 
نیست. به جهت تسریع در کار، کارت 
جدید تولید نشده و هرکسی کارت می 
خواهد  تیر   ۲۷ همان  تاریخش  گیرد 
بود. آزمون پایه هفتم ۹ مرداد و آزمون 
پایه دهم ۱۰ مرداد برگزار می شود که 
طبیعتا تاریخش با تاریخ درج شده روی 

کارت متفاوت است.

جزییات برگزاری آزمون استعدادهای درخشان 

عنوان  به  آموزش  با  آشتی  طرح 
یکی از بسته های تحولی وزارت آموزش 
تحصیلی  پوشش  هدف  با  پرورش 
در  تحصیل  از  بازمانده  دانش آموزان 
مناطق کم برخوردار و مرزی، در استان 

کرمان کلید خورد.
وزیر  معاون  زینی وند   مجتبی 
سازمان  رئیس  و  پرورش  و  آموزش 
توسعه  و  غیردولتی  مراکز  و  مدارس 
مشارکت های مردمی در مراسم افتتاح 
استان  در  آموزش(  با  )آشتی  آبا  طرح 
کنفرانس  ویدئو  صورت  به  که  کرمان 
به  بازگشت  اهمیت  بر  شد  ر  برگزا
بازمانده  دانش آموزان  همه  تحصیل 
توسعه  به  دسترسی  برای  تحصیل  از 

پایدار تاکید کرد.
امروز کشورهای  اظهار کرد:  وی 
دنیا به آموزش وپرورش نگاه فراوزارتی 
کمک  به  موثر  اجزای  همه  و  دارند 
آموزش و پرورش می آیند. خوشبختانه 
با تصویب قانون شوراها وظیفه آموزش 
از  نفر  یک  حتی  که  جایی  تا  عمومی 
دستگاه  وظیفه  نماند  محروم  تحصیل 
آموزش و پرورش است که باید با کمک 

همه دستگاه ها، خیرین و سمن ها اجرا 
شود. ما هم امیدواریم بتوانیم از ظرفیت 
برای  پرورش  و  آموزش  شوراهای 
بازمانده  دانش آموزان  همه  بازگرداندن 

از تحصیل به مدرسه استفاده کنیم.
زینی وند درباره آمار دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل گفت: طبق اطالعات 
هزار   ۸۰۰ سال  در  ایران  آمار  مرکز 
دانش آموز که تحصیالت ابتدایی را به 
پایان رسانده است از ورود به تحصیالت 

متوسطه بازمی ماند.
با  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
ابراز امیدواری از اجرای درست طرح آبا 
بازمانده  بازگرداندن دانش آموزان  برای 
از تحصیل در جنوب کرمان گفت: در 

این راه دست خیرین و سمن ها و سایر 
بنا به گفته  تا  دستگاه ها را می فشاریم 
امیرالمومنین بتوانیم در هدایت حتی یک 

انسان نقشی ایفا کنیم.
اجرای  جزئیات  درباره  وند  زینی 
طرح گفت: باتوجه به اینکه از فناوری 
ستفاده  ا طرح  جرای  ا برای  نوین 
می شود امیدوار بودیم هر دوهفته یک 
برای  را  اشکال  رفع  کالس های  بار 
به  فعال  که  باشیم  داشته  دانش آموزان 
حضوری  ظرفیت  این  از  کرونا  دلیل 
از  آن  جای  به  و  کردیم  چشم پوشی 

ظرفیت های آنالین استفاده می کنیم.
وی درباره اهداف پروژه در سال 
نخست  سال  برای  ما  گفت:  اجرا  اول 

هزار   ۱۰۰ است  قرار  طرح  اجرای 
از تحصیل را در  بازمانده  دانش آموزان 
بازگردانیم که ۵  کل کشور به مدرسه 
استان کرمان  در  تعداد  این  از  هزارنفر 
فعال ۲۸۹۱  البته  اند.  هدفگذاری شده 
نفر در جنوب استان هدفگذاری شده اند 
که در ۷ شهر و با مشارکت ۱۱ مدرسه 

اجرایی خواهد شد.
طبق اظهارات مدیرکل آموزش و 
پرورش کرمان اجرای این طرح ۲۸۹۱ 
دانش آموز را در مناطق جنوبی کرمان 
تحت پوشش قرار می دهد و به مدرسه 

بازمی گرداند.
از  یکی  آموزش  با  آشتی  طرح 
بسته های تحولی است که دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل در مناطق روستایی 
و دورافتاده را با کمک فناوری نوین و 
آموزش  شوراهای  و  خیرین  مشارکت 
و  اقماری  کالس های  با  پرورش  و 
پوشش  تحت  آنالین  آموزش های 
می دهد. ر  قرا پرورش  و  آموزش 

هزینه های مادی اجرای طرح در جنوب 
کرمان را موسسه خیریه داراالکرام تقبل 

کرده است.

بازگرداندن حداقل ۱۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل به چرخه تحصیل
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میزان  مرکزی  بانک 
نقدینگی در پایان خرداد ماه 
و  از دو هزار  بیش  را  امسال 

۶۵۷ هزار میلیارد تومان اعالم کرد.
بانک مرکزی روز گذشته)دوشنبه( 
در  اقتصادی  آمارهای  گزیده  انتشار  با 
پایان خرداد ۹۹، حجم نقدینگی را ۲۶ 
هزار و ۵۷۱.۷ هزار میلیارد ریال اعالم 
کرد که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل 
می دهد.  نشان  افزایش  درصد   ۳۴.۲
این در حالی است که این افزایش در 
درصد   ۲۵.۱ گذشته  سال  مشابه  دوره 

بوده است.
بانک  خارجی  دارایی های  میزان 
مرکزی در خرداد سال ۹۹ به ۵۵۰۷.۴ 
نسبت  که  رسید  ریال  میلیارد  هزار 
درصد   ۲۱.۶ گذشته  سال  خرداد  به 
افزایش نشان می دهد. همچنین بدهی 
بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره 
مورد بررسی نیز ۱۳۱۴.۱ هزار میلیارد 
ریال بوده که نشان دهنده ۳۰.۱ درصد 

افزایش است.
بدهی های  و  دارایی ها  وضعیت 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

حجم  گزارش،  این  اساس  بر 
با  بخش  این  در  خارجی  دارایی های 
به مدت مشابه  ۵۰ درصد رشد نسبت 
ریال  میلیارد  به ۷۰۷۹ هزار  قبل  سال 
مسکوک  و  اسکناس  حجم  و  رسیده 
با رشد ۱.۱ درصدی، ۱۲۴.۱ هزار  نیز 

میلیارد ریال است.
سپرده بانک ها و موسسات اعتباری 
 ۴۷.۸ با  مرکزی  بانک  نزد  غیربانکی 
درصد افزایش به ۳۱۳۱.۴ هزار میلیارد 
ریال رسید. همچنین بدهی بانک ها و 
بانک  به  غیربانکی  اعتباری  موسسات 
مرکزی نیز در پایان خرداد ۹۹ با ۱۵.۸ 
درصد کاهش به ۱۱۳۲.۹ هزار میلیارد 

ریال رسیده است.
جی  ر خا ی  یی ها ا ر ا د ن  ا میز
بانک های تجاری کشور در خرداد ماه 
امسال ۷۸۴.۳ هزار میلیارد ریال است 
پیش  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 
۳۹.۳ درصد رشد نشان می دهد. سپرده 
بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 
۵۶۲.۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸.۵ 

درصد افزایش یافته است.
بانک های  دارایی های  کل  جمع 
تجاری در دوره مورد بررسی، ۷۶۳۵.۴ 
نسبت  به  که  بوده  ریال  میلیارد  هزار 
داشته  درصدی   ۳۲ رشد   ،۹۸ خرداد 
است و میزان بدهی بانک های تجاری 
به بانک مرکزی در پایان خرداد ۹۹ به 
۹۸.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که ۸۰.۲ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش داشته است.
ن  میزا گزارش،  ین  ا یه  پا بر 
دارایی های خارجی بانک های تخصصی 
هزار   ۲۰۶۸.۲ امسال  خرداد  پایان  در 
دوره  به  نسبت  که  است  ریال  میلیارد 
مشابه سال قبل ۸۵.۲ درصد رشد یافته 
بانک های  دارایی های  است. جمع کل 
 ۸۵۳۴.۴ رقم  دوره  این  در  تخصصی 
هزار میلیارد ریال است که ۳۷.۴ درصد 

رشد دارد.
میزان بدهی بانک های تخصصی 
به بانک مرکزی نیز ۴۶۸.۵ هزار میلیارد 
ریال است که معادل ۰.۳ درصد نسبت 
به خرداد سال ۹۸ افزایش داشته است.

***
ماه های  در  نقدینگی  رشد  دالیل 

اخیر چیست؟
بر اساس آنچه که از یادداشت های 
در خصوص  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
سه ماهه  در  پولی«  »کل های  رشد 
می شود،  مستفاد   ۱۳۹۹ سال  نخست 
حجم نقدینگی در سه ماهه سال ۱۳۹۹ 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۸۰ حدود  معادل 
رشد  معنی  به  که  است  یافته  افزایش 

۳۳ الی ۳۴ درصدی نقدینگی در دوازده 
 ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۹ است.

شاید برخی بر این باور باشند که 
تحوالت،  این  از  توجهی  قابل  بخش 
بانک  و  دولت  مساعدت های  از  متاثر 
بیماری  با  مواجهه  زمینه  در  مرکزی 
مازاد  حجم  به  توجه  با  اما  کروناست، 
بسیار باالی ذخایر در بازار بین بانکی، به 
نظر می رسد که هنوز آثار کامل افزایش 
پایه پولی از محل مساعدت های کرونا بر 
نقدینگی تخلیه نشده و احتمال افزایش 
نقدینگی با همین روند فعلی همچنان 

وجود دارد.
است  این  اساسی  سئوال  حال، 
که چرا علی رغم عدم تخلیه پایه پولی 
نقدینگی  رشد  همچنان  نقدینگی،  بر 
باالست. کارشناسان فعال در این حوزه 
باال  رشد  این  برای  را  مختلفی  دالیل 
تسهیالت  اعطای  )که  می کنند  اعالم 
جهت  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به 
ورود به بازار سرمایه یکی از آنهاست( 
که بنده نیز حداقل با آنها مخالف نیستم؛ 
ولی از نظر من بخش قابل توجهی از 
نخست  ماهه  سه  در  نقدینگی  رشد 
منبعث  نقدینگی  محو  عدم  در  باید  را 
شده از استمهال تسهیالتی گسترده در 
شبکه بانکی جستجو کرد که ریشه در 
فرایند  در  بانکی  شبکه  مساعدت های 
است.  داشته  کرونا  بحران  با  مواجهه 

به چه معنی؟
 به این معنی که هر گونه اعطای 
یک  به  بانک  یک  توسط  تسهیالت 
بستانکار  معنی  به  تسهیالت گیرنده 
است  شخص  آن  سپرده های  کردن 
در  مثبت  اعداد  ثبت  یا  کردن  )شارژ 
آن،  دیگر  روی  که  سپرده ای(  حساب 

افزایش نقدینگی است.
بازپرداخت  گونه  هر  مقابل،  در 
تسهیالت از سوی تسهیالت گیرندگان 
قراردادهای  با  مرتبط  سررسیدهای  در 
کردن  بدهکار  معنی  به  تسهیالتی 
است  غیردولتی  بخش  سپرده های 
)حذف کردن اعداد از حساب سپرده ای 
کاهش  معنی  به  که  سپرده گذاران( 

نقدینگی و یا محو نقدینگی است.
نتیجه  نقدینگی  رشد  بنابراین،   
سرعت  و  خلق  سرعت  یند  فرا دو 
هم راستا  طبیعتًاٌ  است.  نقدینگی  محو 
طول  در  ایران  اقتصاد  واقعیت های  با 
دهه های گذشته، همواره سرعت خلق 
محو  سرعت  از  بیشتر  بسیار  نقدینگی 

آن بوده است.
سه ماهه  در  که  می دانیم  ما  همه 
از  نقدینگی  خلق  جاری،  سال  نخست 
ثبت  جدید،  تسهیالت  اعطای  مسیر 
درآمدهای  شناسایی  سپرده ها،  سود 
موهومی و سایر عوامل موجود در سمت 
سرعت  بانک ها،  ترازنامه  دارایی های 

باالیی داشته است.
در مقابل، به دلیل استمهال گسترده 
صورت گرفته در سه ماهه نخست ۹۹، 
کردن  )بدهکار  نقدینگی  محو  سرعت 
سپرده ها( بسیار اندک بود؛ بدین معنی 
که نه اصل و نه سود مترتب بر بخش 
قابل توجهی از تسهیالت اعطایی توسط 
نمی شد.  تسویه  تسهیالت گیرندگان 
ماهه  سه  در  نقدینگی  رشد  بنابراین 
بلندمدت  روند  از  جاری  سال  نخست 

خود اندکی فراتر رفت.

ذکر  باید  هم  را  نکته  این  البته   
اینکه  بر  عالوه  سیاست گذار  که  کنم 
نقدینگی  باید رصدکننده حجم و رشد 
باشد، باید روند سرعت گردش پول را 
که نشان گر اثرگذاری انباشت نقدینگی 
)و نه رشد آن( بر قیمت کاالها و خدمات 

است، همواره مد نظر قرار دهد.
تولید  متناسب  رشد  غیاب  در 
شبه  رشد  بودن  باال  داخلی،  ناخالص 
پول خود نشانه ای از تورم آینده است، 
تا چه زمانی؟ زمانی که این شبه پول در 
حال تبدیل به پول است. اینجاست که 
پای سرعت گردش پول به میان می آید.

محدودیت های  حاضر  حال  در 
باز  بازار  عملیات  پیش روی  موجود 

چیست و راهکار کدام است؟
که  بگویم  باید  چیز  هر  از  قبل 
عملیات بازار باز یک ابزار است نه کل 
چارچوب سیاست گذاری پولی. نکته مهم 
این است که بدون در اختیار داشتن این 
ابزار، بانک مرکزی به احتمال قریب به 
یقین در دستیابی به هدف عملیاتی )نرخ 
سود یک شبه در بازار بین بانکی( موفق 
نخواهد شد؛ ولی بر عکس آن صادق 
ابزار  تمهید  که  معنی  بدین  نیست؛ 
مرکزی  بانک  توسط  باز  بازار  عملیات 
لزومًا به معنی موفقیت در دستیابی به 
هدف عملیاتی و به تبع آن هدف میانی 

و نهایی نیست.
بنابراین باید انتظاراتمان از عملیات 
بازار باز را متناسب با شرایط موجود و 
مرکزی  بانک  محدودیت های  لحاظ 
برقرار کنیم. با توجه به مازاد قابل توجه 
ذخایر در بازار بین بانکی، نیاز است که 
بانک مرکزی عملیات بازار باز با موضع 
انقباضی را در دستور کار خود قرار دهد 
و این در حالی است که پورتفوی این 
بانک خالی از هر گونه اوراق دولتی قابل 
مبادله )فروش قطعی یا رپوی معکوس( 

در بازار بین بانکی است.
سود  نرخ  بردن  باال  که  چند  هر 
کف داالن به متقارن کردن داالن نرخ 
سود کمک کرده و نرخ سیگنال دهنده 
از  لیکن  می کند،  تقویت  را  اقتصاد  در 
آنجا که سپرده گذاری یک شبه بانک ها 
ذخایر  کننده  جذب  مرکزی  بانک  نزد 
مبالغ  کلیه  و  نبوده  بین بانکی  بازار  از 
کاری  روز  ابتدای  شده،  سپرده گذاری 
بانک ها  جاری  حساب  به  مجدداً  بعد 
واریز می شود، این ابزار جایگزینی برای 
انقباضی  موضع  با  باز  بازار  عملیات 

نخواهد بود.
بدهی  اوراق  فقدان  به  توجه  با 
این  مرکزی،  بانک  ترازنامه  در  دولتی 
بدهی های  مقابل  در  می تواند  بانک 
انباشت شده دولت و بانک ها در ترازنامه 
بانک مرکزی، از آنها اوراق بهادار دولتی 
مانده  جایگزین  را  اوراق  این  و  گرفته 
بدهی های پیشین کند تا بتواند از اوراق 
موضع  با  باز  بازار  عملیات  در  مزبور 
انقباضی استفاده کند )به مفهوم تبدیل 

بدهی دفتری به بدهی اوراق-محور(.
با  نیز  امر  این  که  صورتی  در 
محدودیت هایی روبرو باشد، روش های 
دیگری نیز وجود دارد که بانک مرکزی 
ذخایر  تا  کند  استفاده  آنها  از  می تواند 
را  مرکزی  بانک  نزد  بانک ها  مازاد 

جذب کند.
 این روش ها شامل مجاز شمرده 

شدن سپرده گذاری مدت دار بانکها نزد 
بانک مرکزی )یک هفته، دو هفته، یک 
...(، تسویه بدهی های بانک ها  ماهه و 
به بانک مرکزی از طریق ذخایر مازاد و 
تسویه سپرده های ارزی بانک مرکزی 
جاری  حساب  طریق  از  بانک ها  نزد 
نند  می توا تلویحًا  که  هستند  ریالی 
را  بانکی  بین  بازار  در  مازاد  نقدینگی 
مازاد  نقدینگی  بر  کنند)تأکید  خشک 
است نه نقدینگی مورد نیاز متناسب با 

نرخ سود هدف(.
نقش اوراق بدهی دولتی در بازار 

بین بانکی چیست؟
در پاسخ به این سئوال، صرفًا بر 
همه  می کنم.  تأکید  بانک ها  ترازنامه 
ما می دانیم که پول نقد یا سپرده های 
مرکزی،  بانک  نزد  بانک ها  دیداری 
بازدهی مشخصی برای بانک ها نداشته 
در  بانک ها  نقدینگی  نیازهای  صرفًا  و 
بازار بین بانکی یا الزامات سپرده قانونی 

را مرتفع می کند.
بانک ها  که  صورتی  در  بنابراین 
کنند،  نگهداری  را  باالیی  نقد  وجه 
احتمااًل از نقطه نظر سودآوری تضعیف 
هم  را  این  حال  این  با  شد؛  خواهند 
بانک خاصی در  اگر یک  می دانیم که 
نقد  وجه  »ساتنا«،  در  کاری  روز  یک 
را  خود  مبادالت  تسویه  جهت  الزم 
نداشته باشد، یا باید با هزینه باالتری از 
اینکه  یا  بانک های دیگر قرض کند و 
با هزینه بسیار باالیی از بانک مرکزی 
اضافه برداشت کند. حال در این شرایط 

چه باید کرد؟
 اگر من به عنوان مدیر مالی یک 
بانک بتوانم در ترازنامه خود اوارقی را 
در اختیار داشته باشم که ضمن داشتن 
نیز  آن  نقدشوندگی  مناسب،  بازدهی 
تقریبًا شبیه به سپرده های دیداری باشد، 
آنگاه مجبور به نگهداری حجم باالیی 
نیستم.  خود  ترازنامه  در  نقد  وجه  از 
می زنم؛  نشان  دو  تیر  یک  با  بنابراین 
هم پورتفوگردانی می کنم و هم در هر 
لحظه از زمان قادر به تبدیل این اوراق 
به سپرده های دیداری نزد بانک مرکزی 

خواهم بود.
توافق  ابزار  اساس  بر  اینکه  چه   
منظور  به  نم،  می توا )رپو(  بازخرید 
بهادار  اوراق  نقد،  پول  آوردن  بدست 
نفروشم  را  خودم  پورتفوی  در  موجود 
)به صورت قطعی( و آن را به مدت یک 
هفته )در قالب رپو( در اختیار تدارک گر 
نقدینگی قرار دهم و صرفًا با پرداخت 
آن  مجدداً   یک هفته  با  متناسب  سود 
این  از  و  بگیرم  پس  بعد  هفته  در  را 
مسیر از بروز اختالل در پورتفوی خود 

جلوگیری کنم.
هستند؟  اوراق  کدام  اوراق  این 
که  است  دولتی  بدهی  اوراق  پاسخ 
کم ریسک ترین و نقدشونده ترین اوراق 
نمایندگی  را  اقتصادی  هر  در  موجود 
می کند. حال اگر حجم این اوراق در بازار 
بسیار باال بوده و با سررسیدهای بسیار 
متنوع منتشر شوند، آنگاه با کمک بانک 
مرکزی در تعیین نرخ سود شبانه در بازار 
عمده فروشی پول )بازار بین بانکی( که در 
منحنی  از مبداً  حقیقت ناظر بر عرض 
بازده است )انتهای منحنی بازده(، آنگاه 
منحنی  زمان،  پرمیوم  شدن  اضافه  با 
در  دولتی  بدهی  اوراق  از  کاملی  بازده 
می تواند  که  می گیرد  شکل  اقتصاد 
در  مالی  تأمین  نرخ  عالمت دهنده 
سررسیدهای مختلف برای تمامی انواع 

نهادهای مالی و غیرمالی باشد.
بنابراین، بدون داشتن اوراق بدهی، 
بانک  نظر  مورد  پولی  اشاعه  مکانیزم 
نخواهد  شکل  خوبی  به  نیز  مرکزی 

گرفت.
محمود نادری- کارشناس مسایل 

پولی و بانکی

تمهیدات موسسه اعتباری ملل در مقابله با ويروس کرونا
راستای  در  ملل  اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ سالمتی هموطنان، 
مشتریان و کارکنان اقدامات ذیل از سوی موسسه اعتباری ملل در 

سطح ادارات مرکزی و شعب در حال انجام می باشد.
ضد عفونی نمودن ساختمانهای اداری و شعب بصورت مکرر و 
روزانهالزامی شدن استفاده از ماسک توسط مشتریان و کارکنان تعبیه 

مواد ضد عفونی کننده در ادارات مرکزی و شعباختصاص گروه های ویژه در مبادی ورودی 
اداره مرکزی موسسه برای کنترل دمای بدن مراجعه کنندگان و ضدعفونی خودروها و تحویل 
در  الکترونیکی  بانکداری  از  استفاده  به  مشتریان  کفشتشویق  روکش  و  و دستکش  ماسک 
شبکه های مجازیپیش بینی برگزاری جلسات از طریق ویدئو کنفرانس و صوتافزایش انتقال 
وجه کارت به کارت از ۳۰میلیون ریال به ۶۰ میلیون ریال از طریق دستگاه های خودپرداز 
و افزایش مبلغ انتقالی از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال در نرم افزار فامتمدید مهلت 
انقضای کارت های اعتباری موسسه به مدت یک سال گفتنی است موسسه اعتباری ملل 
پیش از این نسبت به تهیه تعداد ده دستگاه ونتیالتور که از وسایل مورد نیاز بخش بهداشت 
و درمان می باشد اقدام و  به بیمارستانهای استان خراسان رضوی اهدا نموده است. همچنین 
به منظور کمک به بخش بهداشت و درمان نسبت به خرید ۲۰ میلیارد ریال اوراق گواهی 

نیکوکاری ۲ نیز اقدام شده است.
موسسه اعتباری ملل برای تهیه  و توزیع ماسک در بین نیازمندان به صورت رایگان 

نسبت به تخصیص مبلغ یک میلیارد ریال به گروه جهادی عماریون اقدام نموده است.
به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا و کمک به کادر بهداشت و درمان، توصیه میشود 
از طریق  را  بانکی خود  فعالیتهای  کلیه  االمکان  و مراجعه کنندگان محترم حتی  مشتریان 

بسترهای الکترونیکی موسسه مانند همراه بانک و اینترنت بانک ملل انجام دهند.

در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده؛
صورت های سال مالی منتهی به 29 اسفند 98 هلدينگ ماهان تصويب شد

در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساالنه 
با  شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان )سهامی عام( که 
حضور بیش از ۹۹ درصد صاحبان سهام برگزار شد، صورت های 

مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در این 

از عملکرد سال مالی  ابتدا صادق جاهد خطیبی مدیرعامل هلدینگ ماهان گزارشی  جلسه 
۱۳۹۸ ارائه کرد و سپس گزارش حسابرس به جلسه قرائت شد.

درسال  ماهان  هلدینگ  گفت:  ماهان  معادن  و  صنایع  گسترش  شرکت  مدیرعامل 
مالی ۱۳۹۷بدهی بالغ بر۱۹۵۵میلیارد ریال داشت که با تدابیراتخاذ شده دراقدامات اجرایی 
و مدیریتی درهلدینگ ماهان وشرکت های تابعه این رقم بدهی، به ۲۲۷میلیارد ریال سود 

درسال ۱۳۹۸منجرشد.
پیرامون  به مجمع عمومی و سهامداران  ادامه گزارش خود  در  صادق جاهد خطیبی 
اقدامات انجام شده پس ازتغییرات مدیران ومعاونان درسال ۱۳۹۸اظهار داشت: درسال گذشته 
اقدامات انجام شده درسه بخش کاربردی واساسی صورت گرفته که منجربه بدست آمدن 

موفقیت های بزرگ وشگرفی شده است.
وی در خصوص مهم ترین اقدامات انجام شده در حوز راهبری شرکت ها گفت: پیاده 
سازی سیستم جامع اطالعاتی یکپارچه )ERP(درسطح شرکت های تابعه،برنامه ریزی پایش 
وکنترل عملیات شرکت های تابعه برای ایجاد رشد عملیات وسود، تدوین استراتژی شرکت 
گسترش صنایع ومعادن ماهان، ایجاد ارزش افزوده و سودآوری بیشتربا استفاده ازسهم سنگ 

آهن معدن شماره۲ بخشی از این اقدامات است.
خطیبی درادامه توضیح مهمترین اقدامات انجام شده درحوزه کسب وکاراین هلدینگ 
افزود:عضویت درشرکت مدیریت اکتشاف معدنی پایا)کنسرسیوم اکتشاف(با هدف شرکت در 
کشف پتانسیل های جدید معدنی درمقیاس بزرگ و سرمایه گذاری برای توسعه فعالیت های 
معدنی ازاکتشاف تا فرآوری، تملک شرکت حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریافت موافقت اولیه 
احداث کارخانه کنسانتره آهن درمنطقه سیرجان و همچنین دریافت مجوز ورود ۴۰ دستگاه 

ماشین آالت معدنی از وزارت صمت  ازمهمترین اقدامات دراین زمینه بوده است.
در پایان جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساالنه منتهی به ۲۹ اسفند 
گردشگری  بانک  اجتماعات  سالن  در  که  ماهان  معادن  و  صنایع  گسترش  شرکت   ۱۳۹۸
برگزار شد، روزنامه های دنیای اقتصاد و اطالعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

صادرکننده نمونه لبنیات کشور مطرح کرد:
روند مطلوب اعطای تسهیالت در بانک توسعه صادرات ايران

مدیرعامل شیرپاشتوریزه پگاه آذربایجان غربی می گوید بانک 
ای شرایط  توسعه  بانک های  نسبت سایر  به  ایران  توسعه صادرات 
مناسب تری را در حوزه تامین مالی برای مشتریان در نظر گرفته است.

تولیدی  واحدهای  از  آذربایجان  پگاه  پاستوریزه  شیر  شرکت 
بر  بالغ  لبنیات است که در سال ۹۸  صادرات محور موفق در حوزه 
۴۳۰۰ تن صادرات به کشورهای عراق و افغانستان انجام داده است.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران و به نقل از پایگاه خبری اگزیم 
نیوز، این واحد سال گذشته از بانک توسعه صادرات تسهیالت سرمایه در گردش دریافت کرده 
است؛ مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی در این باره به خبرنگار اگزیم 
نیوز گفت: بانک توسعه صادرات ایران به نسبت سایر بانک های توسعه ای شرایط مناسب 
تری را در حوزه تامین مالی برای مشتریان در نظر گرفته است؛ شرکت پگاه آذربایجان نیز به 
عنوان یک واحد تولیدی صادرات محور، به منظور تامین نقدینگی برای تهیه نهاده های الزم 
برای تولید از بانک توسعه صادرات، تسهیالت سرمایه درگردش دریافت کرد و امیدواریم با 

تسویه این تسهیالت در ماه آتی، بتوانیم دوباره از این تسهیالت استفاده کنیم.
سید فضل اله قریشی اظهار داشت: با رایزنی های انجام شده با رئیس بانک توسعه 
صادرات استان و نیز با توجه به رشد صادراتی که شرکت پگاه استان آذربایجان غربی در سال 
گذشته و هدف گذاری این شرکت برای دوبرابر کردن صادرات در سال جاری، قول مساعدت 

در زمینه تخصیص تسهیالت سرمایه در گردش به این بنگاه اقتصادی داده شده است.
مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی گفت: صادرات محصوالت لبنی 
این واحد تولیدی معادل ۲۱۵ میلیارد ریال می شود که شامل انواع لبنیات و آبمیوه می شود.

وی اظهار داشت: برای اولین بار این شرکت توانست خامه صادراتی را تولید و صادر کند؛ 
پیش از این این امکان برای شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان وجود نداشت.

قریشی با ذکر اینکه شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان در بین مجموعه شرکت های 
پگاه، در بین پنج صادرکننده اول قرار گرفته، گفت: ۱۸۷ تن خامه صادراتی تولید شده در این 
واحد تولیدی، ارزشی معادل ۲۰ میلیارد ریال دارد که به کشورهای همسایه صادر شده است.

وی یادآور شد: دریافت کریدور سبز را به منظور صادرات مستقیم به روسیه در دستور کار 
داریم؛ الزمه اینکار انجام کارهای عمرانی در مجموعه است که پیش بینی می شود تا دو ماه 
آینده با خاتمه فعالیت های عمرانی مرتبط و بازدید نماینده روسیه ، این فرصت محقق کردد.

تولید و صادرات خامه منجمد و شیر کندانس در سال ۹۹ از دیگر برنامه های شرکت 
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان است که به گفته مدیرعامل این شرکت با تحقق این هدف، 
پیش بینی می شود در سال جاری نسبت به سال قبل صادرات شرکت دوبرابر شود، به این 

ترتیب صادرات این شرکت به بیش از ۸۰۰۰ تن در سال خواهد رسید.
رئیس  از سوی  تولیدی  واحد  این  پیش  نیوز، چندی  اگزیم  پایگاه خبری  گزارش  به 
ایران دراذربایجان غربی به خاطر فعالیت صادراتی مطلوب در  بانک توسعه صادرات  شعبه 
مسیر تحقق شعار جهش تولید و نیز دستاوردهای این شرکت در حوزه صادرات با اعطای لوح 

سپاس مورد تقدیر قرار گرفت.

مديرعامل بانک سینا از پرداخت وام قرض الحسنه 150 میلیون تومانی
 در قالب طرح مواسات خبر داد

الحسنه ۱۵۰  وام قرض  پرداخت  از  بانک سینا  مدیرعامل 
اقشار  از  به جهت حمایت  فرد  به هر  اشتغالزایی  تومانی  میلیون 
آسیب پذیر جامعه و کسب و کارهای زیان دیده ناشی از شیوع 

کرونا، در قالب طرح مواسات خبر داد.
الحسنه ۱۵۰  وام قرض  پرداخت  از  بانک سینا  مدیرعامل 

میلیون تومانی در قالب طرح مواسات خبر داد
دکتر ایمانی گفت: طرح مواسات بانک سینا در ادامه طرح مهرآفرین به منظور 
حمایت از گروه های آسیب دیده ناشی از کرونا و در راستای تحقق رزمایش مواسات، 
همدلی و کمک مومنانه در جهت رفع مشکالت معیشتی ایجاد شده از کرونا برای اقشار 
مختلف کشور و لزوم دستگیری و حمایت از گروههای آسیب دیده، اجرایی شده و بر 

این اساس به واجدین شرایط، وام قرض الحسنه پرداخت می شود.
۱۵۰میلیون  مبلغ  اشتغالزایی  وام جهت  این  فردی  کرد: سقف  خاطرنشان  وی 
اجرایی شده  بانک  این  ادامه طرح مهرآفرین  با کارمزد ۲ درصد است که در  تومان 
خسارت  و  زیان  از  بخشی  جبران  شاهد  منابع،  این  تخصیص  با  امیدواریم  و  است 

کسب و کارها باشیم.
مدیرعامل بانک سینا خاطرنشان کرد: از محل این طرح امکان پرداخت وام به 
غیر از مباحث اشتغالزایی به بخشهایی نظیر تامین نیازهای ضروری و تعمیر مسکن هم 
فراهم شده است و واجدین شرایط از ۵۰ میلیون ریال تا ۳۰۰ میلیون ریال از این وام 

می توانند استفاده کنند.
دکتر ایمانی تصریح کرد: این اقدام در راستای امضای تفاهم نامه همکاری بین 
بانک سینا و بنیاد علوی است که طی آن به متقاضیان معرفی شده از سوی بنیاد علوی 

به این بانک وام قرض الحسنه پرداخت می شود.
گفتنی است: بانک سینا از چندی قبل، طرح مهرآفرین را در حمایت از کسب و 
کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا اجرایی کرده است که طی آن اقشار مختلف 
اینترنتی، رانندگان وانت  کشور در گروههای شغلی مختلف شامل تاکسیرانی، تاکسی 
بار، پیک های موتوری، اصناف، ناشران، شاعران، تولیدکنندگان محصوالت فرهنگی، 
تشکل های قرآنی، هیئات، وعاظ، مداحان و ائمه جماعات و مناطق هدف طرح آبادانی 

و پیشرفت بنیاد علوی می توانند از این وام بهره مند می شوند.
به گفته مدیرعامل بانک سینا، مجموع وام پرداختی به رسته های شغلی یاد شده 
در طرح مهرآفرین، مبلغ ۲.۰۰۰ میلیارد ریال در کل کشور است که به هر فرد تا سقف 

۵۰ میلیون ریال با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه و نرخ کارمزد ۲ درصد پرداخت می شود.

همکاری شرکت ملی حفاری ايران با ۳0 مرکز آموزشی
شرکت ملی حفاری ایران با بیش از ۳۰ مرکز آموزشی، علمی، پژوهشی 

و تحقیقاتی در کشور همکاری می کند.
پژوهش،  مدیر  عرشیان،  مهدی  ایران،  حفاری  ملی  شرکت  گزارش  به 
فناوری و مهندسی ساخت این شرکت گفت: از جمله مراکز آموزشی و تحقیقاتی، 
دانشگاه تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، شهید چمران اهواز، صنعت 
نفت، دانشگاه شیراز، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، آزاد، پیام نور، سمنان و 

شاهرود است.
وی با بیان اینکه این همکاری ها در قالب قرارداد و تفاهم نامه در زمینه های 
ساخت قطعات و تجهیزات پرکاربرد، طراحی و تهیه نرم افزارهای تخصصی، 
نفت،  پژوهشگاه صنعت  کرد:  اظهار  دنبال می شود،  و...   پژوهشی  طرح های 
جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و مجموعه هایی مانند بنیاد علمی 
آنها  با  این شرکت  که  به  شمار می آید  مراکزی  دیگر  از  نخبگان خوزستان 

همکاری و هم افزایی دارد.
عرشیان گفت: یکی از وظایف این مدیریت ارتباطات با مراکز علمی و 
دانشگاه ها است و هرساله دست کم به امضای پنج پروژه می انجامد که اکنون 
بزرگ ترین پروژه پژوهشی با دانشگاه صنعت نفت با موضوع طراحی نرم افزار 

جامع طراحی و ساخت چاه است که در دست اجرا قرار دارد.
مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران افزود: 
امسال نیز دو پروژه پژوهشی نهایی شده که یکی مربوط به تدوین دانش فنی 
طراحی و ساخت ابزار برش لوله های جداری چاه و دیگری طراحی و ساخت 
تجهیز اسکن و بازرسی لوله مغزی سیار حین عملیات است که براساس گردش 
نیازها و اولویت های ساالنه تعیین و پس از تصویب در شورای  کار مصوب، 

عالی پژوهش اجرایی می شود.
از  که  نوآورانه  طرح های  کاربست  و  ایده ها  از  استفاده  درخصوص  وی 
توجهی  قابل  تعداد  پارسال  کرد:  اظهار  می شود،  ارائه  کارکنان شرکت  سوی 
طرح و ایده های نو از طرف کارکنان بخش های مختلف عملیاتی، پشتیبانی و 
ستادی شرکت پیشنهاد شد که مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. یکی از 
این پیشنهادها اختراع ابزار و مواد الزم در بخش خدمات سیمانکاری چاه های 
نفت و گاز بود که با تجاری سازی آن مشکل یک مجموعه برطرف و بیش 
از ۱۵ تجهیز گران قیمت از رده خارج شده از طریق این روش احیا و به مدار 

عملیات بازگردانده شد.
ایران  حفاری  ملی  شرکت  ساخت  مهندسی  و  فناوری  پژوهش،  مدیر 
درخصوص بودجه طرح ها و پروژه های پژوهشی اظهار کرد: هم اکنون براساس 
پژوهش های  بخش  به  جاری  بودجه  کل  از  درصد  یک  میزان  بودجه  قانون 

شرکت اختصاص می یاید.

افزايش چشمگیر تولید نفت سنگین کويت تا ماه سپتامبر
تولید نفت سنگین کویت تا ماه سپتامبر سال ۲۰۲۰ میالدی به ۷۵ هزار 

بشکه در روز می رسد.
به گزارش خبرگزاری آرگوس مدیا، شرکت نفت کویت )KOC( که بازوی 
باالدستی شرکت نفت دولتی کویت )KPC( به شمار می آید در حال افزایش 
تولید نفت سنگین میدان »رطقه جنوبی« است و انتظار دارد تا ماه سپتامبر به 

هدف تولید روزانه ۶۰ هزار بشکه ای خود برسد.
اواخر  ماه  از  واقع شده  در شمال شرقی کویت  میدان که  این  تولید 
حال  در  آرامی  به  و  شده  آغاز  روز  در  بشکه  هزار   ۱۱ سرعت  با  فوریه 

است.  افزایش 
عماد سلطان، مدیر اجرایی شرکت نفت کویت در این باره گفت: مقدار 

تولید در پایان ماه مه ۳۸ هزار بشکه در روز بود.
»رطقه جنوبی« یکی از دو میدان پروژه نفت سنگین »لوور فارس« کویت 
است. تولید »ام نیقه«، میدان دوم این پروژه از سال ۲۰۱۶ تاکنون حدود ۱۵ 

هزار بشکه در روز بوده است. 
سلطان افزود: تا ماه سپتامبر، تولید افزایشی »رطقه جنوبی« تولید مجموع 

نفت سنگین کشور را به ۷۵ هزار بشکه در روز می رساند.
شرکت نفت کویت اعالم کرد هدف این شرکت این است که سطح تولید 

»ام نیقه« را ظرف دو سال به ۵۰ هزار بشکه در روز برساند. 
شرکت نفت کویت قصد دارد در طوالنی مدت و تا سال ۲۰۴۰ سطح تولید 

این دو میدان را به حدود ۴۳۰ هزار بشکه در روز برساند.

در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شد؛
قدردانی رئیس جمهوری از افزايش تولید در صنعت پتروشیمی

رئیس جمهوری با قدردانی از افزایش سطح تولید در کاالهایی مانند فوالد و 
پتروشیمی گفت: این کاالها سال های پیش در فهرست کاالهای وارداتی کشور 

بودند و اکنون به فرصت صادراتی کشور تبدیل شده اند.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر 
به  اقتصادی دولت، عرضه کاالها  حسن روحانی، در نشست ستاد هماهنگی 
قیمت مناسب را از برنامه های اصلی دولت در کنار رونق تولید برشمرد و گفت: 
با اصالح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرآیندها در این زنجیره، در روند  باید 

تعیین قیمت کاالها شفاف سازی انجام شود.
وی با قدردانی از افزایش سطح تولید در کاالهایی مانند فوالد و پتروشیمی 
که در سال های پیش در فهرست کاالهای وارداتی کشور بودند و اکنون به 
فرصت صادراتی کشور تبدیل شده اند، افزود: در کاالهایی که کشور مازاد تولید 
دارد با شفاف کردن بازار می توان به قیمت منطقی دست یافت و در این زمینه 

دستورهای الزم را به وزارت صمت و سازمان بورس صادر کرده ایم.
و  سیاست ها  با  همراهی  در  کشور  اقتصادی  فعاالن  از  قدردانی  با  وی 
با  اقتصادی که  این زمینه تصریح کرد: در شرایط ویژه  برنامه های دولت در 
هیچ زمان دیگری در تاریخ کشور قابل مقایسه نیست، دولت با همکاری مؤثر 
بدون  اقتصاد  معتبر،  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  کارآفرینان،  مجاهدانه  و 

نفت را عملیاتی و در این شرایط سخت اقتصاد کشور را مدیریت کرده است.
کشور  فروپاشی  که  دشمن  اقتصادی  جنگ  اهداف  تبیین  با  روحانی 
اصلی ترین محور آن بود، عنوان کرد: برنامه دشمنان این بود که تحریم ها و 
فشارها به گونه ای تأثیر بگذارد که مردم حتی برای تأمین مایحتاج ضروری خود 
نیز با مشکل مواجه شوند، اما امروز بعد از گذشت بیش از دو سال از تحریم ها، 
دولت توانسته با همکاری و همراهی مردم و فعاالن اقتصادی، نه تنها در تأمین 
کاالهای اساسی و ضروری جامعه، بلکه در زمینه تأمین مواد اولیه تولید کاالها 
موفقیت داشته باشد، ضمن آنکه توانسته در این مسیر حتی به رونق و جهش 

تولید سرعت بدهد.

عقب نشینی قیمت نفت با گسترش دوباره کرونا
قیمت نفت که چند هفته ای را با ثبات نسبی پشت سرگذاشته حاال با توجه 
به نگرانی های جهانی مبنی بر شیوع دوباره کرونا،   با کاهش قیمت همراه است.

قیمت نفت با اجرای توافق کاهش تولید روند نزولی خود را پایان داد،  هر 
چند هفته ها زمان الزم بود تا از میانه کانال ۲۰ دالری تا قیمت هایی باالتر از 

۴۰ دالر در هر بشکه برسد.
 با این حال همچنان ریسک هایی مانند عدم رعایت سهمیه تولید و از 
آن مهمتر، افزایش ذخیره نفت در جهان،   باعث شد تا قیمت ها توان افزایش 

بیشتر را نداشته باشند و در کانال ۴۰ دالری تثبیت شوند.
را  قیمت ها  احتمال سقوط  نفت  کاهش عرضه  نیز  میدان  آن سوی  در 

کاهش داده بود.
در مجموع این عوامل قیمت نفت را با نوسانی اندک ثابت نگه داشت، 
اما حاال با زمزمه های شیوع گسترده کرونا در سراسر جهان،   نگرانی ها نسبت 
به کاهش تقاضا بیشتر شده است. نگرانی که می تواند دوباره شیب قیمت ها 
را نزولی کند.کرونا در جهان همچنان می تازد و در تازه ترین خبرها از ویتنام 
گرفته تا اروپا و آمریکا،   تعداد مبتالیان رو به افزایش است و دولت ها به فکر 

بازگرداندن محدودیت ها هستند.
این  اغلب  در  و  داده اند  کاهش  را  هوایی  سفرهای  اروپایی  دولت های 

کشورها،   مسافران به مدت دو هفته در قرنطینه قرار می گیرند.
این مسائل باعث شده تا آینده تقاضا برای نفت خام در ابهام باقی بماند. 

موضوعی که فشار مضاعفی بر قیمت نفت وارد کرده است.
با توجه به آن،   قیمت نفت برنت امروز ۰.۴۶ درصد پایین آمد و به قیمت 
۴۳ دالر و ۱۴ سنت به فروش رسید. نفت شاخص آمریکا نیز ۰.۴۴ درصد کاهش 

را تجربه کرد و ۴۱ دالر و ۱۱ سنت در هر بشکه قیمت خورد.

گذر حجم نقدینگی از ۲ هزار و ۶۵۷ هزار میلیارد تومان؛

 داليل رشد نقدينگی در ماه های اخیر چیست؟
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

در شرایطی که تا پیش از این وزیر 
راه و شهرسازی گفته بود خرداد یا تیر 
امسال اولین واحدهای طرح اقدام ملی 
مسکن افتتاح می شود، حاال این وعده 

به مرداد ماه موکول شده است.
طرح اقدام ملی مسکن که اواخر 
  ۱۳۹۸ شهریور  و  آغاز   ۱۳۹۷ سال 
بنا به  شهریور رسمًا کلنگ زنی شد و 
روز  به  مدل  کارشناسان،  برخی  گفته 
شده مسکن مهر است قرار بود خرداد 
یا تیر امسال اولین واحدهای آن به بهره 

برداری برسد.
جمله  از  دلیل  هر  به  وعده  این 
شیوع ویروس کرونا در زمان مقرر عملی 
نشد. چند روز پیش محمد اسالمی وزیر 
راه و شهرسازی گفت که مرداد ماه اولین 
واحدهای طرح اقدام ملی مسکن افتتاح 
معاون  محمودزاده  محمود  شود.  می 
وزیر راه و شهرسازی نیز به ایسنا خبر 
داد وزارت راه و شهرسازی برای اواخر 
مردادماه چهار برنامه در حوزه مسکن از 
اقدام ملی  اولین واحدهای طرح  جمله 
را  خود  آورده  متقاضیان  که  را  مسکن 
به موقع پرداخت و مجریان توانمندی 
اقدام به ساخت و ساز کرده اند به بهره 

برداری می رساند.

و  رسید  پایان  به  هم  تیرماه  اما 
خبری از افتتاح مسکن ملی نشد تا اینکه 
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی چند 
روز قبل زمان افتتاح طرح اقدام ملی را 

مرداد ماه اعالم کرد.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه 
و شهرسازی نیز گفت که وزارت راه و 
شهرسازی برای اواخر مرداد ماه چهار 
واحدهای  اولین  افتتاح  جمله  از  برنامه 
متقاضیان  که  مسکن  ملی  اقدام  طرح 
آورده خود را به موقع پرداخت کرده و 
مجریان توانمند آن ها را ساخته اند در 

دستور کار قرار داده ایم.

ماه  مرداد  اواخر  کرد:  اظهار  وی 
است چهار  تعهدی که شده  اساس  بر 
برنامه در حوزه مسکن را با دفتر رئیس 
جمهور هماهنگ کرده ایم. افتتاح اولین 
از  مسکن  ملی  اقدام  طرح  واحدهای 
جمله این برنامه هاست. در حال حاضر 
نمی توان تعداد دقیق آن را اعالم کرد 
اما تالش داریم این میزان را به حداکثر 

ممکن برسانیم.
وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون 
از  تعدادی  تحویل  شهرسازی،  و  راه 
اراضی  تحویل  مهر،  واحدهای مسکن 
به گروه های ساخت برای احداث مسکن 

طرح  پروژه های  از  برخی  آغاز  ملی، 
اقدام ملی و برنامه تامین مسکن برای 
گروه های کم درآمد یعنی دهک های 
اول تا سوم را از جمله موارد برنامه ریزی 

شده برای اواخر مرداد ماه اعالم کرد.
عرضه  و  تولید  ملی  اقدام  طرح 
شهریور  مسکونی،  واحد  هزار   ۴۰۰
آغاز  جمهور  رئیس  حضور  با   ۱۳۹۸
پایان  از  مناطق  از  برخی  در  البته  شد. 
قالب  در  بود.  کلید خورده  سال ۱۳۹۷ 
این طرح تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ 
برای ۳۰۰ هزار واحد تامین زمین شده 
و ۲۳۰ هزار واحد مراحل اجرایی را طی 
بر اساس اعالم اسالمی وزیر  می کند. 
راه و شهرسازی، اولین واحدهای مسکن 
ملی در بعضی مناطق کشور، مرداد ماه 
امسال تحویل می شود. پیش از این هم 
محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی 
گفته بود که ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد در 
شهرهای کوچک آماده واگذاری است. 
 ۱۳۹۹ اردیبهشت   ۲۳ روز  همچنین 
عمران  شرکت  مدیرعامل  طاهرخانی، 
 ۲۰۰۰ که  داد  دستور  جدید  شهرهای 
واحد مسکن ملی پرند تا قبل از هفته 
دولت )شهریور ماه( امسال به متقاضیان 

تحویل داده شود.

تیر ماه رفت؛ 

مسکن ملی افتتاح نشد!
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و  ی  هبر ا ر ن  و معا
برداری  بهره  بر  نظارت 
و  آب  مهندسی  شرکت 
فاضالب کشور در بازدید از تاسیسات 
اولین  بزرگ گفت:  آبرسانی اصفهان 
آبفای  صنعت  بحران  مدیریت  مرکز 
به  رسانی  خدمت  منظور  به  کشور 
مردم و امدادرسانی مطلوب به آسیب 
در  مترقبه  غیر  حوادث  از  دیدگان 
اقصی نقاط کشور، در استان اصفهان 

تشکیل شد.
حمید رضا کشفی بیان کرد: در 
۱۰ سال گذشته ارائه خدمات شرکت 
آبفا استان اصفهان به بهترین شکل در 
اختیار مردم قرار گرفته و این امر یکی 
از عوامل موثر در انتخاب اصفهان به 
بحران  مدیریت  مرکز  اولین  عنوان 
مرکز  است.  بوده  کشور  آبفا  صنعت 
آبفای کشور  بحران صنعت  مدیریت 
و  است  تجهیزات  بهترین  به  مجهز 
در حال حاضر دارای بزرگترین دیزل 
ژنراتور سیار کشور می باشد. همچنین 
مقرر شده است بهترین تجهیزات روز 
دنیا از محل کمک های بین المللی 
که حدود  ۳ میلیون یورو است تامین 

گردد.
بر  نظارت  و  راهبری  معاون 
بهره برداری شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور فرایند یکپارچه سازی 
استان  در  روستایی  و  شهری  آبفای 
و  برشمرد  مطلوب  بسیار  را  اصفهان 
اصفهان  در  فرایند  این  کرد:  عنوان 
به  ساختاری  و  فنی  علمی،  لحاظ  از 
بهترین شکل ممکن اجرا شده است 

می  اصفهان  استان  زمینه  این  در  و 
مناسبی  الگوی  همیشه  مانند  تواند 
برای دیگر شرکت ها در کشور باشد.

بر  نظارت  و  راهبری  معاون   .
بهره برداری شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور با بیان اینکه شرکت 
توجه  با  اخیر  دهه  در  اصفهان  آبفا 
که   ای  توسعه  های  طرح  اجرای 
منجر به ارتقا و گسترش خدمات به 
مردم گردید، به مشروعیت خاصی در 
این صنعت دست یافته تصریح کرد: 
تالش  با  باید  اصفهان  آبفا  شرکت 
های  طرح  ایجاد  و  روزی  شبانه 
به  پایدار  خدمات  ارائه  در  خالقانه 
خود  مطلوب  جایگاه  حفظ  در  مردم، 

در صنعت آبفای کشور کوشا باشد. 

آب  مدیرعامل شرکت  ادامه  در 
اشاره  با  اصفهان  استان  فاضالب  و 
از  میلیمتری   ۱۴۰۰ خط  اجرای  به 
کنترل  مرکز  به  آباد  نجف  شیرخانه 
در سال  اصفهان گفت:  آب  توزیع  و 
هفت  روز،   ۴۷ از  کمتر  در  جاری 
طول  به  که  پروژه  این  از  کیلومتر 
شد  اجرایی  است،  کیلومتر   ۱۲.۵
در  الزم  اعتبارات  تامین  با  قطعا  و 
کمترین زمان ممکن مابقی این طرح 

عملیاتی می شود.
فرایند  به  اشاره  با  امینی  هاشم 
آبفا  های  شرکت  سازی  یکپارچه 
شهری و روستایی در استان اصفهان 
از  سازی  یکپارچه  با  کرد:  تصریح 
بسیاری از موازی کاری ها در راستای 

خدمات رسانی به مردم جلوگیری به 
عمل می آید و در سال جاری  طرح 
روستا   ۱۱۸ شرب   آب  پایدار  تامین 
داشتند  قرار  شهرها  مجاورت  در  که 

عملیاتی شد.
آبفا  مدیره شرکت  رئیس هیات 
های  سال  در  گفت:  اصفهان  استان 
مهار  برای  تنها  نه  شرکت  این  اخیر 
چالش کم آبی پروژه های مختلفی را 
اجرا نموده بلکه به منظور جلوگیری از 
وقوع هرگونه حادثه ، بازسازی شبکه 
را   اصفهان  شهر  فاضالب  فرسوده 
تداوم  برای  و  است  کرده  عملیاتی 
اجرای این پروژه، به مساعدت شرکت 
نیاز  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 

است.

درخشش تربت حیدريه در جام باشگاهها  راه اندازی مرکز مديريت بحران صنعت آبفای کشور در اصفهان
و دبیرخانه های فعال کشور

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تربت حیدریه، مقام برگزیده 

دبیرخانه های فعال کشور را کسب نمود.
کودک  کتابخوانی  های  باشگاه  جام  دوره  چهارمین  رسیدن  با 
ونوجوان کشور، به ایستگاه آخر، تربت حیدریه سه مقام ارزشمند این 

جام را از آن خود کرد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تربت حیدریه گفت: اختتامیه 
چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان بعلت شرایط 
خاص ناشی از ویروس کرونا، در سالن اجتماعات بین المللی کتابخانه 
ملی جمهوری اسالمی ایران به صورت مجازی و آنالین برگزار شد. و 

برترین های این جام معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
محمد حسن زاده افزود: تربت حیدریه در دو بخش؛  باشگاه های 
برگزیده و دبیرخانه های فعال با کسب سه مقام ارزشمند برگی دیگر بر 

افتخارات شهرستان افزود.
و  تربت حیدریه  دبیرخانه  دو  نیز  فعال  دبیر خانه های  در بخش 

شهرستان نیشابور برگزیده کشوری شدند.

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد انديشه  از سرمايه 
گذاری 10000 میلیاردی بخش خصوصی دراين شهر 

خبر داد

شرکت عمران شهر جدید اندیشه  توانسته با حدود سه دهه فعالیت پویا 
در عرصه ساخت و ساز در کشور شهر اندیشه را به شهری پیشرو در بین 
شهرهای اطراف استان تهران   و دیگر شهرهای جدیدکشور  بدل نماید.

خانی  مسلم  جوانان:دکترمهدی  باغی-دنیای  قره  اندیشه-زهرا 
درخصوص این مطلب بیان داشت: شرکت عمران شهر جدید اندیشه  به 
عنوان سکان دار فعالیتهای مختلف اقتصادی در این شهر توانسته در طی 
راستای  در  کار  و  کسب  موانع  رفع  و  مناسب  ریزی  برنامه  با  سالها  این 
کاهش حضور دولت گام بردارد و سرمایه های بخش خصوصی راجذب و 
به سمت ایجاد خدمات و زیرساختهای مناسب در  این شهر هدایت  و با  
مهیا نمودن یک فضای رقابتی سالم امکان حضور سرمایه گذاران بخش 
خصوصی را در اندیشه فراهم نماید به خصوص در عرصه هایی که دولت 

با محدودیت مالی مواجه بوده است.
 وی  در ادامه افزود: شکی نیست که تشویق و تقویت سرمایه گذاران 
بخش خصوصی باید به یک اولویت مهم  در سال جهش تولید تبدیل گردد 
تا  با  برخوردار ی از یک بخش خصوصی پویا و  کارآمد  چرخه تولید در 
کشور فعال شود  و این امر مستلزم تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی 
کالن   و انجام اصالحات ساختاری  در راستای تولید به ویژه جهش تولید 

مسکن می باشد.
اندیشه  رویکرد جدید وزارت  مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
راه و شهرسازی همچنین شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 
را در سالهای اخیر به خصوص سال جهش تولید  را  از همین رو خواند و 
گفت: با تأکیدات مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، شرکت مادر تخصصی  
عمران شهرهای جدید اقدام  به برنامه ریزی مناسب  جهت تحقق این 
هدف  به طرق مختلف   از جمله برگزاری  همایشهای مختلف  جهت 
شناسایی وحمایت از سرمایه گذاران   بخش مسکن و  راه اندازی واحد 
سرمایه گذاری  در شرکتهای زیر مجموعه جهت جذب  توان و سرمایه 
بخش خصوصی داخلی در تولید مسکن نمود   وبستر سازی الزم را با انجام 

تمهیدات  مربوطه جهت سرمایه گذاری در شهرهای جدید  فراهم  کرد.
مسلم خانی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در شهر اندیشه  با 
توان و مشارکت بخش خصوصی  پروژههای مختلفی  همچون  پروژههای 
مسکونی لیلیان، بنفشه، آپادانا، نرگس و پروژههای تجاری کیان، پاسارگاد، 
مهرگان، مریم و هزاردستان  وپروژه های مسکونی - تجاری محله ایرانشهر 
مرکز شهر اندیشه  با مجموع سرمایه گذاری حدود ۱۰۰۰۰ هزار میلیاردریال 
در حال اجرا است از انعقاد قرارداد جدید مشارکتی به مبلغ۵۰۰ میلیارد ریال 

در آینده نزدیک خبر داد. 
 در خاتمه مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه از کلیه سرمایه 
گذاران بخش خصوصی  در عرصه های مختلف از جمله تجاری، فرهنگی، 
آموزشی، درمانی و غیره جهت حضور در اندیشه و فعالیت در عرصه ساخت 
، سرمایه گذاری مشترک  این شرکت  افزود   آورد و  و ساز دعوت بعمل 
توسط بخش دولتی و خصوصی را   به منزله دو بال پرواز و پیشرفت اقتصاد 
کشور  می داند و ابراز  امیدواری نمودکه در صورت حمایت بیشتر  دولت و 
اجرای مناسب برنامه ها در راستای جذب  سرمایه گذاران  بخش خصوصی 
بتوان  بیشتر از گذشته به عنوان موتور متحرک اقتصاد در کشور عمل  کرد. 

تشکیل  داد:  خبر  ايالم  استان  روستايی  تعاون  مدير 
اتحاديه تعاونی زنبورداران استان

 مدیر تعاون روستایی استان ایالم گفت: به منظور انسجام و سازماندهی جامعه 
ی زنبورداران استان و در ادامه ی برنامه ساماندهی تعاونی ها که به عنوان یک 
برنامه ی محوری و یک اولویت مهم در این مدیریت پیگیری می شود اتحادیه 

تعاونی زنبورداران استان ایالم تشکیل گردید.
مدیر تعاون روستایی استان ایالم گفت: به منظور انسجام و سازماندهی جامعه 
ی زنبورداران استان و در ادامه ی برنامه ساماندهی تعاونی ها که به عنوان یک 
برنامه ی محوری و یک اولویت مهم در این مدیریت پیگیری می شود اتحادیه 

تعاونی زنبورداران استان ایالم تشکیل گردید.
“محمدناصر ناصری ” هدف از تشکیل این اتحادیه را تکمیل زنجیره ی تامین 
و معرفی عسل استان در کشور دانست و افزود: ایجاد فروشگاه تخصصی ، راه اندازی 
آزمایشگاه کنترل کیفیت ، احداث صنایع بسته بندی ، برندسازی ، ایجاد فروشگاه 

و نهایتا صادرات عسل را از اهداف کلی اتحادیه می باشد.
وی خواستار توجه هیات مدیره تعاونی زنبور داران استان به این اهداف شد.

حمايت از مشاغل خانگی
 با ايجاد بازارچه تخصصی در رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
به نقل از روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 
های کشاورزی شهرداری رشت، مرتضی عاطفی در این نشست با ابراز 
امیدواری بر تداوم همکاری های فی مابین، بر استفاده از پتانسیل سایر 
دستگاه های اجرایی استان برای ارائه خدمات مناسب به تولید کنندگان 
های  فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  کرد.رییس  تاکید 
کشاورزی شهرداری رشت با تاکید بر حمایت از محصوالت خانگی و 
ایجاد بستر الزم برای فروش این نوع محصوالت اظهارداشت: در شرایط 
اقتصادی امروز الزم است از تولید محصوالت خانگی و فروش آن حمایت 
شود.وی با بیان اینکه ایجاد این بازارچه ها ضمن ایجاد بستر مناسب و 
توانمندسازی بانوان، رونق اقتصاد خانواده را به دنبال دارد تصریح کرد: 
مشاغل خانگی فرصتی برای رفع معضل بیکاری و ایجاد شغل های جدید 
بر اساس خالقیت، استعداد و کارآفرینی جوانان است که زمینه مشارکت 
آنان در فعالیت های اقتصادی جامعه را مهیا می سازد.گفتنی است، در این 
نشست ضمن بررسی راهکارهای الزم جهت ایجاد بازارچه های فروش 
محصوالت خانگی در راستای حمایت از مشاغل خانگی و درآمدزایی 
برای خانواده ها، مقرر شد، سازمان ساماندهی مشاغل شهری با مشارکت 
سازمان بسیج سازندگی و دستگاه های ذیربط مکان هایی را جهت احداث 

بازارچه عرضه محصوالت خانگی شناسایی و آماده سازی کند

توسعه شهر رشت خواسته همه مسئوالن ارشد 
استان است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل در نخستین 
روز کاری این هفته شهردار رشت به همراه محمدحسن عاقل منش و 
دکتر رضا رسولی از اعضای شورای اسالمی شهر رشت، علیرضا قانع 
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، علیرضا حسنی مدیرحوزه دفتر 
شهردار و برخی از مدیران شهرداری به دیدار مهندس مسعود کاظمی 
مدیر کل امور شهری استانداری گیالن رفت و با وی درباره مسائل و 
نشست  این  پرداخت.در  نظر  تبادل  و  بحث  به  استان  مرکز  مشکالت 
دکتر ناصر حاج محمدی با اشاره به پروژه هایی که هم اکنون قرارداد 
آنها منعقد شده است، گفت: هیچگاه در رشت این میزان پروژه اجرایی 
در دست اقدام نبوده است.وی از مسعود کاظمی خواست تا با مدیریت 
شهری برای تحقق این پروژه ها همراه باشد و گفت: اجرای این پروژه 
های بزرگ که هر یک زمینه تحول در مرکز استان گیالن خواهد بود 
به همدلی و همکاری همگان نیاز دارد.شهردار رشت خاطر نشان کرد: 
بسیاری از پروژه ها در زمینه مدیریت پسماندها هستند که من به عنوان 
روز  هر  و  داشته  تاکید  آنها  اجرای  بر  کارم  اول  روز  از  رشت  شهردار 
پیگیری کرده ام که پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله های دفنگاه سراوان 
که به زودی به بهره برداری می رسد و پروژه افزایش ظرفیت کارخانه 
کود آلی و زباله سوز از جمله این پروژه ها هستند.وی همچنین بخشی 
از این پروژه ها را مربوط به سرمایه گذارانی دانست که شهرداری با آنها 
وارد عقد قرارداد شده است و خواستار ایجاد جو آرامش و بدون تنش 
برای اجرای این پروژه ها شد.مهندس مسعود کاظمی هم با قدردانی از 
تالش های مدیریت شهری با بیان اینکه روزی خود عضو شورای اسالمی 
شهر رشت بوده، گفت: با مسائل و مشکالت شهر رشت بیگانه نیست و 
به خوبی این مسائل را درک می کند.وی گفت: برای توسعه و عمران 
شهر رشت، استانداری گیالن همراه و همگام مدیریت شهری خواهد بود

بازديد کنندگان آب ۳6 روستای بندرعباس
 امکان پذير است

مدیرعامل آب و فاضالب منطقه سه بندرعباس از طریق یک حلقه 
چاه برای ارائه خدمات آب ۳۶ روستای مجتمع زهوکی مغیران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
تابستان و  با فراخوان فصل  ، منوچهر خوشدل اضافه شده:  هرمزگان 
مشاغل آبخیزداری می توانید با مجتمع با کمبود آب در زمینه کار خود 

اقدام کنید و با تدابیر اتخاذ شده نیز از این طریق مشترک شوید. .
وی تصور کرد ، در این راستا اجرای عملیاتی با شماره چاه شماره ۵ 
، احداث موتورخانه و ۱۳۰۰ مترجم انتقال آب تامخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی 

مجتمع زهوکی مغیران عمل کرده و به ترتیب خودتان می باشد.
به عنوان مدیر ارشد خدمات آب و فاضالب منطقه سه بندرعباس 
با مهمان این طرح وضعیت آبرسانی به ۳۶ روستای دارای مجوز مجتمع 

زهوکی مغیران بتوانید.
خوشدل در ادامه به اصالح ۶۰۰ متر از طریق شبکه آبرسانی محله 
محمودی روستای سرخون اشاره کرد و گفتگو: با اتمام اصالح شبکه 

سرویس بهداشتی مشترک در این محله مرتفعلی.
 

خدمت اجتماعی دیگری از فوالد خراسان رضوی
تجهیز  برای  فوالد  مجتمع  میلیاردريالی  يک  هديه 

آمبوالنس های اورژانس
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان رضوی، با اعطای یک میلیارد ریال 
کمک بالعوض برای تجهیز آمبوالنس های اوژانس نیشابور موافقت کرد.

به  نیشابور  پزشکی  فوریت های  آمبوالنس های  نیاز  به  توجه  با   
تجهیزاتی از قبیل کپسول اکسیژن، مانیتور عالیم حیاتی و…، به ویژه 
ضرورت تسریع در خدمت رسانی به مبتالیان به کرونا، کسری غفوری، 
مدیرعامل فوالد خراسان این مبلغ را به علوم پزشکی نیشابور هدیه کرد.

مجتمع فوالد خراسان رضوی، از ابتدای شیوع بیماری کوید۱۹ در 
راستای رسالت اجتماعی خود، به صورت مستمر و در چندین مرحله به 
تامین نیازهای ضروری از جمله مواد ضدعفونی کننده، لباس های محافظ 
و تجهیزات حفاظت فردی برای کادر فداکار درمان و نیز مشارکت در 
پویش های »کمک معیشتی« به آسیب دیدگان کرونا اقدام کرده است.

 مدیرعامل فوالد خراسان رضوی با بیان این که باید با هم و در 
کنار یکدیگر بر این بیماری ُمهلک غلبه کنیم، بیان کرد: فوالد خراسان، 
به امید پروردگار تا پایان این مسیر در کنار مردم شهرستان های نیشابور، 

فیروزه و زبرخان به ایفای رسالت اجتماعی خود ادامه خواهد داد..

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ورزشی:
۴8 کارگاه آموزشی برای زندانیان ورزش در سال 

98 کنترل شده
 ، فرهنگی  میراث  کل  اداره  سرپرست  نوروزی:  حامد   - مرکز 
گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از طریق ۴۸ کارگاه آموزشی 
آموزی ویژه کارکنان در این استان در سالهای ارائه دهنده تبلیغات دعوت 
می شود. مصطفی مرزبان تصمیم کردی: این کارگاههای با هدفگذاری 
آموزی ، امکان پذیر شدن از طرف دوستان ، اشتغال و بازدید کنندگان 

برای مدد مقام دولتمردان امکان پذیر است.
وی ادامه داد: در این کارگاهها می توانید تعداد بیشتری از افراد 
را از بین شهرکانی استان مرکزی به دست بیاورید و هشتاد و هشتاد 
و یک بار دیگر با استفاده از خدمات آموزشی در زمینه رشته های گلیم 
بافی ، شناختق ، قالب بافی ، سراجی ، اسپانیایی ، سنگ تراش و.. در 
سال ۹۸ شرکت کنید.به عنوان مرزبان ، این کارگاههای آموزشی بیشتر 
در شهر اراک و ساوه در سه بخش مدیریت ، بانوان و اتحادیه به عنوان 

مجله مدیریت شدید.
سرپرست مدیر کل میراث فرهنگی ، ورزشی و صنایع دستی استان 
می توانید با مراجعه به سایت فدری و تخصصی در کمترین زمان ممکن 

خود را به شما معرفی کنید تا بتوانید خدمات خود را بهبود بخشید. .

دیدار رئیس سازمان بسیج کارمندان استان با مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان
بط  ا و ر رش  ا گز به 
ب  د ا مصطفی  ؛  می عمو
شهید  بسیج  پایگاه  فرمانده 
سمنان  استان  گاز  شرکت  اخالقی 
اعضاءشوراي  صمیمی  نشست  ز  ا
بسیج  سازمان  رئیس  و  پایگاه  این 
کارمندان با حضور مدیرعامل شرکت 
جلسه  این  ابتدای  داد.در  خبر  گاز 
زمان  سا ئیس  ر دهرویه  مرتضی 
بسیج کارمندان استان ضمن تشکر از 
فرماندهان بسیج ادارات در خصوص 
فعالیت ها و برنامه ها در سال ۹۹، به 
نامگذاری سال جاری به سال جهش 
تولید اشاره کرد و عنوان نمود: بسیج 
با قابلیت هایی که در توان خود دارد 
در  دقیق  ریزی  برنامه  با  تواند  می 
تحقق دستورات مقام معظم رهبری 

گام مؤثری بردارد.
مرتضی  آقای  جلسه  این  در   
از فعالیت ها و  دهرویه ضمن تشکر 
تالش های برادر ادب فرمانده پایگاه 
از  مقاومت شهید اخالقی و قدردانی 
مدیرعامل شرکت گاز استان درجهت 
همراهی و همکاری در اجرای برنامه 
های بسیج بیان داشتند: با بهره گیری 
توانمندیهای  و  ها  ظرفیت  تمام  از 
بسیج و فراهم نمودن زمینه مشارکت 
نظام  آرمانهای  تحقق  در  توان  می 
قدم  ثابت  اسالمی  مقدس جمهوری 

زیادی  بسیار  تعداد  افزود:  ماند.وی 
پروژه محرومیت زدایی در دستور کار 
قرار  سمنان  استان  سازندگی  بسیج 
دارد که بدیهی است هرگونه مشارکت 
فعال بسیج در پروژه های گازرسانی 
محرومیت  رفع  هدف  با  گاز  شرکت 
زدایی در مناطق کم برخوردار امکان 

پذیر می باشد.
مدیرعامل  نژاد  شریفی  علیرضا 
دیدار  این  در  نیز  استان  گاز  شرکت 
گفت: در اوضاع کنونی کشور دعوت 
به آرامش و تقویت روحیه مردم امری 

مهم  تلقی می شود که بسیج بهترین 
اهداف  این  به  رسیدن  برای  گزینه 

می باشد.
در  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
راستای خدمات رسانی به مردم بسیج 
باید همانند گذشته پیش قدم باشد و 
بهترین  مضاعف  روحیه  و  تالش  با 
عزیزمان  کشور  مردم  به  را  خدمات 
با  توان  می  همچنین  نماید  ئه  را ا
توانمندی  و  نیت  خلوص  از  استفاده 
بسیجیان جهت فراهم نمودن سالمتی 
کرونا  بیماری  مقابل  در  جامعه  آحاد 

نمود. شریفی  ایجاد  سدی مستحکم 
نژاد افزود: بسیج سازندگی با قابلیت 
های فراوان خود قادر است با مشارکت 
دراجراي پروژه هاي گازرساني و رفع 
خدمت  روستاها  از  زدائي  محرومیت 

بزرگی به مردم نماید.
راستاي  در  شد  مقرر  پایان  در 
اصالح الگوي مصرف ورعایت نکات 
ایمني دوره های  آموزشی به منظور 
استفاده از توان مضاعف بسیجیان در 
عنوان  به  ها  آن  مشارکت  راستای 
سفیران شرکت گاز برنامه ریزی گردد. 

  مرکز-حامد نوروزی: مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( 
شازند گفت: یک نفر و ۱۷۰ نفر است 
یورو  کنید  انتخاب  را  بنزین  لیتر  که 
پاالیش  واحد  این  در  امسال  چهار 

تولید کننده.
فزود:  رمضان پورا غالمحسین 
امسال  شرکت  دهنده  ارائه  بنزین 
)ره(  خمینی  امام  پاالیشگاه  شرکت 
شازند بیش از ۲۲ موقعیت پیشنهادی 
همچنین  و  خود  خدمات  ارائه  برای 
 ، تهران  استانهای  در  خدمات  ارائه 
البرز و همچنین به وجود آوردن امکان 

پذیر است..
ویکی با بیان روزانه بیش از ۱۲ 
نماینده و ۵۰۰ هزار لیتر لیزر انتخاب 
یورو چهار در شرکت پاالیشگاه امام 
خمینی )ره( شازند ارائه دهنده خدمات 
بنویس  لیتر  مبلغ   ۱۷ از  داد:  ادامه   ،
امسال  است  پذیر  امکان  نیز  سوپر 
در این شرکت ارائه شود و به عنوان 

دیگری نیز ارائه شود. ارسال شدید.
الیش  پا شرکت  مل  عا یر مد
بیان  شازندر  )ره(  خمینی  امام  نفت 
 ، مسکن  لیتیکس  نفر   ۲۷۵ کرد: 
۱۳۹۵ لیتر نفت و ۹۸۸ سال خدمات 
واحد  این  در  امسال  نمایندگی  لیتر 
پاالیشگاه تولید و در اختیار شما قرار 

گرفته است..
نمایندگي  با  رمضانیپور  شرکت 

شرکت پالیستر امام خمیني )ره( شازند 
پالیزگاه  توسط  شده  داده  اختصاص 
ارائه دهنده کافي براي نجات کشور 
کشور ، مي توانید: ۱۰۸ میلیون لیتر 
مي توانید از شرکت هاي امال در این 

شرکت تولید کنید.
ویزای گفتگو: ۲ بار ۳۴۴ مجتمع 
صنایع  )خوراک  هگزان  نرمال  لیتر 
تن   ۲  ، غذایی(  و صنایع  پتروشیمی 

گوگل کلوخه و ۳۳ هزارتومان گوگل 
پاالیشگاه  شرکت  در  امسال  گرانول 
امام خمینی )ره( شازند تولید می شود.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی )ره( شازند بیان کرد: سه 
نفر و ۶۷۷ نفر با لیتر نفت خام امسال 
به عنوان مدیر امور خام در این واحد 

پاالیشور امکان پذیر است.
شرکت پاالیش نفت امام خمینی 
و  بنویسید  خدمات  دهنده  ارائه  )ره( 
بهترین های  از  توانید  یورو ۴ و می 
پاالیشگاه های نفتی استفاده کنید و 

در سال های متفرقه ۱۳۱۷۲.
ر  ا گذ یه  ما سر شرکت  ین  ا
و  مطالعه  و  کار  استرز  پالیسایت 
انقالب اسالمی  از  بعد  اجرای عملی 
جنگ  از  بعد  سال  گرفتن  نظر  در  و 

تحمیلی آغاز شده.
این این پاالیشگاه پس از مدتی 
با تالش و کوشش محدود متعهد و 
متخصص به ۲۵۰ هزار بشکه در روز.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند:

یک نفر و ۱۷۰ موقعیت لیتر بنزین در پاالیشگاه شازند تولید شدید

و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
امور بین الملل در نخستین روز کاری این هفته 
شهردار رشت به همراه محمدحسن عاقل منش و 
دکتر رضا رسولی از اعضای شورای اسالمی شهر 
رشت، علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری، علیرضا حسنی مدیرحوزه دفتر شهردار 
مهندس  دیدار  به  شهرداری  مدیران  از  برخی  و 
مسعود کاظمی مدیر کل امور شهری استانداری 
و مشکالت  مسائل  درباره  با وی  و  رفت  گیالن 
مرکز استان به بحث و تبادل نظر پرداخت.در این 
نشست دکتر ناصر حاج محمدی با اشاره به پروژه 
هایی که هم اکنون قرارداد آنها منعقد شده است، 

گفت: هیچگاه در رشت این میزان پروژه اجرایی 
در دست اقدام نبوده است.وی از مسعود کاظمی 
خواست تا با مدیریت شهری برای تحقق این پروژه 
ها همراه باشد و گفت: اجرای این پروژه های بزرگ 
استان گیالن  زمینه تحول در مرکز  که هر یک 
خواهد بود به همدلی و همکاری همگان نیاز دارد.

شهردار رشت خاطر نشان کرد: بسیاری از پروژه ها 
در زمینه مدیریت پسماندها هستند که من به عنوان 
شهردار رشت از روز اول کارم بر اجرای آنها تاکید 
داشته و هر روز پیگیری کرده ام که پروژه تصفیه 
خانه شیرابه زباله های دفنگاه سراوان که به زودی 
به بهره برداری می رسد و پروژه افزایش ظرفیت 

کارخانه کود آلی و زباله سوز از جمله این پروژه 
ها هستند.وی همچنین بخشی از این پروژه ها را 
مربوط به سرمایه گذارانی دانست که شهرداری با 
آنها وارد عقد قرارداد شده است و خواستار ایجاد 
جو آرامش و بدون تنش برای اجرای این پروژه 
ها شد.مهندس مسعود کاظمی هم با قدردانی از 
تالش های مدیریت شهری با بیان اینکه روزی 
خود عضو شورای اسالمی شهر رشت بوده، گفت: 
با مسائل و مشکالت شهر رشت بیگانه نیست و 
به خوبی این مسائل را درک می کند.وی گفت: 
برای توسعه و عمران شهر رشت، استانداری گیالن 

همراه و همگام مدیریت شهری خواهد بود

توسعه شهر رشت خواسته همه مسئوالن ارشد استان است
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د  ستا جلسه  مین  و د
سال  در  مقاومتی  اقتصاد 
۱۳۹۹ به ریاست دکتر علی 
دهقانی رئیس کل دادگستری استان 
ابتدای  در  دهقانی  دکتر  شد.  برگزار 
تالش  از  تشکر  ضمن  جلسه  این 
های صورت گرفته جهت رفع موانع 
افزود:  نهاد های ذیربط  تولید توسط 
استان  قضایی  دستگاه  تالش  تمام 

در  کنندگان  تولید  مشکالت  حل 
شعار  تحقق  جهت  قانون  چهارچوب 
سال می باشد.رئیس کل دادگستری 
استان ادامه داد: تاکید ما بر این است 
کاربردی  به صورت  این جلسات  که 
برگزار و با استفاده از ظرفیت نهاد ها 
راهای  از  و  مربوطه  های  سازمان  و 

قانونی مشکالت مرتفع گردند.
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  رئیس 

دادگستری استان تاکید کرد: اقدامات 
انجام شده باید دوسویه باشد و همان 
مرتبط  ادارات  و  ها  نهاد  که  گونه 
باشند،  می  مشکالت  حل  درصدد 
تمام  باید  هم  تولیدی  های  شرکت 
توان خود را برای ادامه تولید و عمل 
به وظایف و تعهدات خود به کار گیرند.

بررسی  و  بیان   : فزود ا وی 
در  آنان  کاربردی  حل  و  مشکالت 

توقف  از  مانع  تواند  این جلسات می 
چرخه تولید و بیکاری افراد شود.

گفتنی است این جلسه با حضور 
نمایندگان ۴ شرکت تولیدی و مدیران 
در  مربوطه  نهادهای  و  ادارات  کل 
قوه  محترم  ریاست  دستور  راستای 
قضائیه مبنی بر رفع موانع تولید برگزار 
، مشکالت شرکت  پایان  شد که در 
های نامبرده بررسی و مرتفع گردید.

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ایالم:

مشکالت ۴ واحد تولیدی استان مرتفع شد
تولید  منابع  از  برداشت  گیری  اندازه  کنتور  ۴ دستگاه  نصب 

آب شرب در غرب استان تهران
به منظور دستیابی به میزان تولید واقعی تعداد ۴ دستگاه کنتور در منابع 

تولید آب شرب نصب شد. 
شهریار-زهرا قره باغی-دنیای جوانان:مدیر دفتر مدیریت مصرف و آب 
بدون درآمد آبفای غرب استان تهران با اعالم این خبر گفت: با هدف شفاف 
سازی و تعیین مقدار واقعی تولید، همچنین کنترل و مدیریت بهتر توزیع آب 
و ارائه خدمات مطمئن در امر آبرسانی، عملیات نصب و راه اندازی سه دستگاه 
فلومتر الکترومغناطیس و یکدستگاه فلومتر التراسونیک در شهرهای قدس و  

باغستان انجام شد.
محمد بزرگمهر افزود: عملیات دبی سنجی های موردی و فصلی از تمامی 
منابع با دستگاه پرتابل استاندارد، بمنظور انجام آنالیزهای تحلیلی و مقایسه ای  
بصورت مستمر توسط همکاران دفتر مدیریت مصرف در حال انجام می باشد.

از  گفت:  آب  منبع  دبی سنجی  عملیات  در خصوص  ادامه  در  بزرگمهر 
مهمترین یافته های این عملیات نظارت و کنترل بر خرید کنتورهای با کیفیت 

باال تر برای کاهش مغایرتهای موجود می باشد .
او اظهار داشت: شایان ذکر است مواردی نظیر رعایت استاندارد و الزامات  
بازدید و سرکشی   ،  PM انجام  بر روی تجهیزات سر چاهی،  فلومتر  نصب 
مستمر از وضعیت برق و ارت کنتور از جمله مهمترین عوامل کارکرد صحیح 
و افزایش راندمان کاری این فلومترها است که همواره مورد تاکید و رصد این 

دفتر می باشد.
فاضالب  و  آب  شرکت  درآمد  بدون  آب  و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر 
تمامی  خط  بر  سازی  آنالین  پروژه  اجرای  از  پایان  در  تهران  استان  غرب 
فلومترهای منصوبه در چاهها و ورودی به شبکه توزیع بمنظور برنامه ریزی 
واجرای پروژه های کاهش تلفات،  با همکاری دفتر اسکادا و انرژی شرکت 

در آینده نزدیک خبر داد.

در راستای برنامه های کاربردی پیک و پاسخگویی بار در قدرت 
برق مازندران

امضا 7500 تفاهم نامه برق ، دارای مجوز 
از پیک تابستان

با  نامه  توضیح   ۷۵۰۰ امضا  از  مازندران  توان  دارای  شرکت  سرپرست 
محدودیت ۲۰۰ مگاواتیرین بین مشترکان برق مازندران اعالم شده از پیک 

تابستان خبر داد.
 ، کشاورزی   ، دستی  صنایع  گفت:  گرجی  اسدی  حسین  محمد  دکتر 
شالیکوبی ، مرغداری ها ، سردخانه ها ، ایستگاههای پمپاژ آب ، تصفیه خانه 
ها را می توان با استفاده از مشترکین در کنار امزا تفسیر به عنوان پیشنهادی از 
پیک تابستان جستجو کرد و از این طریق با شرکت مازندران به فعالیت خود آورند

ویکی افزود: طرح ذهیره دیداتی ، طرح ارائه شده در اوج بار ، طراحی ۲۴ 
ساعت ، طرح جابجایی جمعه با استفاده از روزهای بدون تعطیل ، برنامه ریزی از 
مولد به محضر خود ، از طرح های صنعتی است که می توانید جمع آوری کنید »

۴۵۸ مورد و به میزان ۷۶ مگاوات
شرکت شرکت توزیع برق سرپرست: مازندران همچنین از ظهر طرح کاهش 
بار مشترکین کشاورزی به [ تعداد  ۶۸۱۸ مورد و به میزان ۱۲۱ مگاوات خبر 
داد که شامل شالیکوبی ها ، مرغداری ها ، سردخانه ها و ایستگاههای پمپاژ 

آب و تصفیه خانه ها می باشد.
اسدی گرجی محدودنشان کرد: طرح بار بار مشترکین اداری و جایگاه 
خود را تغییر دهید و به طور طبیعی فشرده یا سی ان جی ها ها و سایر مصارف 
را به دیگران معرفی کنید ۲۳۶ مورد و به میزان ۱۳ مگاوات در اعالن از پیک 

تابستان با شرکت قدرتمند مازندران جستجو می توانم.
وی تصور کرد: تأثیر برق استان مازندران در فصل تابستان ، به عنوان 
مهماندار ممکن است از خدمات شخصی خود استفاده کند و از کولرهای گازی 
استفاده کند و اسپلیت هایی را که می گویند این مدعا باشد ، همچنین بتواند 

در روزهای اخیر در ایام پیک به خدمت شما نیز کمک کند.

باهدف توانسته است خط خطوط برق به طور جدی اجرا شد ،
بهینه سازی بیشتر از 9 هزار متر شبکه فشار قدرت هوايی در 

شهرک صنعتی شرق سمنان
مدیرتوزیع برق شهر سمنان از ارائه برنامه اصالح و بهینه سازی ۹ هزار 
ارائه  و ۸۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی شرق در قالب رزمایش 

تعادل آدرس دادگستری.
مهدی پاک طینت نماینده: خدمات و آچارکشی ۲۶ ایستگاه هوایی قدرت 
و ۱۵۵ اصطالحًا قدرت افزایش ، بهسازی پست های زمینی آرمان جام جم در 
ابتدای کار فیدر اندیشه و جمع آوری یک دستگاه سکسیونرازی هوایی ، از این 
طریق برای انجام این کار نیز می توانیم از این طریق حمایت کنیم. - ضربتی 

به تعداد بازدید
نظر  از  توانند  می  دیگر  نفر  مشارکت ۴۰  با  رزمایش  این  افزود:  ویکی 
مدیریت منابع قدرت سمنان ، سرخه و مهدیشهر به استعداد هفت اکیپورتاتی 

و با استفاده از منابع مالی و سنگین استفاده کنند.
ویزای پیشنهادی: بامشارکت مدیریت شهرک صنعتی و استفاده از این 
دستگاهها با استفاده از وسیله نقلیه سازنده آتش نشانی ، شست و شوی را می 
توان با استفاده از دستگاه های اینترنتی در اختیار شما قرار داد تا بتوانید با استفاده 
از سیستم های مدیریتی خود ، اقدام به تغییر در سیستم های مدیریتی کنید 
، و همچنین با استفاده از سیستم مدیریتی خود به شما امکان پذیر می شوند.

و  ناخواسته  های  خاموشی  حقوق   : کردستان  توسط  شده  ارائه  ویزای 
اعالن ، تقاضای پیام رسان ، خدمات شخصی ، توانمندی مانور شبکه و جلب 
رضایت از پیش مشترکین صنعتی ، به عنوان بهترین خدمات ارائه شده توسط 

این برنامه اجازه می دهد
عادی  حالت  در  الذکر  فوق  ارشاد  مقام  در  شده:  یادآوری  طینت  پاک 
انجام می شود ، روز چهارشنبه می توانید با استفاده از مجتمع های مختلف 
و با استفاده از خدمات و امکاناتی که در اختیار شما قرار می دهند ، بتوانید از 

خدمات خود استفاده کنید. است

باالترين  در  ايمنی  رعايت  مبارکه  فوالد  مديريت  رويکرد 
سطح است

حسین مدرسی فر     مدیر ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست فوالد 
از کارکنان به دلیل توجه به  به   قدردانی مدیرعامل شرکت  با اشاره  مبارکه 

مباحث ایمنی گفت:
مهندس عظیمیان از ابتدای امر دو موضوع ایمنی و توجه بیش از پیش 
به معیشت کارکنان را در دستور کار قرار دادند. این امر نشان داد که مدیریت 
شرکت قوی تر از هر زمان دیگری بر موضوع ایمنی و سالمت کارکنان تأکید 
دارد. هم اکنون هم خدا را شاکریم که با حمایت ها و راهنمایی های مدیرعامل 
شرکت در این زمینه، کارکنان توانستند در سال ۹۸ به عملکرد درخشانی دست 
یابند. این امر که فوالد مبارکه بنا بر اعالم انجمن جهانی فوالد در بین کل 
فوالدسازان عضو این انجمن در ضریب تکرار و شدت حوادث بهترین عملکرد 

را داشته باعث افتخار است.
 وی در ادامه به عملکرد ایمنی در همۀ نواحی اشاره داشت و افزود:

به طور کلی عملکرد در همۀ بخش ها خوب بوده، اما طبق اهدافی که در 
این زمینه تعریف و اعالم شده، مقرر بود به سه واحدی که بهترین عملکرد را 
در میان سایر واحدها داشته باشند پاداش ویژه ای تعلق گیرد و این کار انجام 
شد. به همۀ نواحی پاداش تعلق گرفت، ولی به نواحی برتر   ۱ و ۲ و ۳ که 

فوالدسازی، آهن سازی و نورد سرد بودند پاداش ویژه ای داده شد.
وی تصریح کرد:

در سال ۹۹ هم عملکرد همۀ واحدها مورد ارزیابی قرار می گیرد و طبق 
یافته های ایمنی در نواحی به رتبه های اول تا سوم پاداش ویژه ای اختصاص 

می یابد.
 مدرسی فر با اشاره به اینکه حفظ و ارتقای سالمتی کارکنان در زمینۀ 
پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا یکی از موارد مطرح در زمینۀ ایمنی نیروی 

انسانی است،افزود:
در اردیبهشت ماه ۲۵ هزار تست از کارکنان امانی و پیمانکار گرفته شد تا 
وضعیت سالمت کارکنان در بهترین سطح حفظ شود. غربالگری روزانه برای 
افراد به طور مرتب انجام می شود. تاکنون ۸ هزار   و   ۵۰۰ تست از همکاران 
گرفته شده و این کار به صورت غلتان و روزانه ادامه دارد. کاِر بیماریابی نیز با 
جدیت دنبال می شود، تا جایی که می توان ادعا کرد ما جزو    معدود    واحدهای 
صنعتی کشوریم که در آن بیماریابی به صورت واقعی انجام می شود. عملکرد 
فوالد مبارکه توسط مسئوالن وزارت بهداشت و شبکۀ بهداشت استان رصد 
فوالد  در  در کشور،  کرونا  بیماری  کامل  تا شکست  اقدامات  این  و  می گردد 

مبارکه هم ادامه خواهد یافت.

فعال شدن کانال مالی ايران و سويیس
 با ارسال داروهای سرطان

ک  مشتر ق  تا ا ییس  ر
بازرگانی ایران و سوییس گفت: 
کانال مالی بین این دو کشور با 
ارسال نخستین محموله داروهای 

سرطانی فعال شده است.
روز گذشته خبری مبنی بر 
معامله  نخستین  شدن  تکمیل 
کانال تجاری بشردوستانه جدید 

ایران با سوییس از سوی دولت این کشور اعالم شد که نوید فعال شدن 
این کانال مالی را به همراه داشت.

شریف نظام مافی با تایید این خبر اظهار داشت: این محموله حاوی 
داروهای ضد سرطان است و نشان می دهد که در نهایت این کانال، بستر 

سازی شده و بودجه ای برای فعال سازی آن اختصاص پیدا کرده است.
وی افزود: ۵۰ شرکت تاکنون برای فعالیت در این کانال مالی با ایران 

ثبت نام کرده اند و در حال برنامه ریزی برای انجام معامالت هستند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس با تاکید بر اینکه انتشار 
این خبر از سوی دولت این کشور بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: این کانال 
مالی می تواند نقش مهمی در اقتصاد و مبادالت تجاری ایران بر عهده بگیرد.

رکورد جديد قیمت جهانی طال

قیمـت طـال در معامـالت روز گذشته)دوشـنبه( بـازار جهانـی تحـت 
تاثیـر تشـدید تنشـها میـان آمریکا و چیـن و تقویـت انتظارات بـرای ادامه 
ارایـه تدابیـر محـرک مالـی از سـوی بانکهـای مرکـزی، به رکـورد باالی 

جدیـدی صعـود کرد.
بهـای هـر اونس طال بـرای تحویل فـوری در معامالت روز دوشـنبه 
بازار سـنگاپور ۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۱۹۲۸ دالر و ۸۳ سـنت رسـید.

در بـازار معامـالت آتی آمریـکا، هر اونس طال بـا ۱.۴ درصد افزایش، 
به ۱۹۲۴ دالر و ۲۰ سـنت رسید.

نقـره هـم بـه ایـن رونـد صعودی ملحـق شـد و بهای هـر اونس این 
فلـز ۴.۵ درصـد صعـود کـرد و به ۲۳ دالر و ۸۶ سـنت رسـید کـه باالترین 

قیمت از سـپتامبر سـال ۲۰۱۳ بود.
بـه گفته ادوارد مایر، تحلیلگر شـرکت ED&F مـن کپیتال مارکتس، 
بـا توجـه بـه این که ارزش دالر افت کرده اسـت، سـرمایه هـای زیادی به 
سـمت طـال مـی رود. تا زمانی کـه وضعیت شـیوع ویروس کرونـا وخیمتر 
مـی شـود، بـازار روی تدابیر محرک مالی برای مـدت طوالنیتر و به مقادیر 

عظیـم حسـاب مـی کند و ایـن عوامل به نفع طال اسـت.
دالر بـا تشـدید تنشـها میـان واشـنگتن و پکـن کـه با دسـتور هر دو 
طـرف بـرای تعطیلی کنسـولگریهای طـرف مقابل در هیوسـتون و چنگدو 
روی داده اسـت و هیچ نشـانی از کاسـته شـدن آن وجود ندارد به پایینترین 

حـد در دو سـال اخیـر نزول کرده اسـت.
وضعیـت شـیوع بیمـاری کوویـد ۱۹ هم بدتر شـده و بیـش از ۱۶.۱۳ 
میلیـون نفـر در سراسـر جهـان به ایـن بیماری مبتـال شـده و ۶۴۴ هزار و 
۸۳۶ نفـر جـان خـود را از دسـت داده انـد. آمار مذکـور انتظـارات بازارهای 
مالـی بـرای معرفـی تدابیـر محـرک اقتصـادی بیشـتر از سـوی بانکهـای 

مرکـزی را تقویـت کرده اسـت.
طـال در شـرایط ابهامـات اقتصادی و سیاسـی به عنـوان دارایی امن، 

بـا افزایـش تقاضا بـرای خرید مواجه می شـود.
بـر اسـاس گزارش رویترز، یک مقام کاخ سـفید اعـالم کرد که دولت 
و جمهوریخواهـان سـنا دربـاره الیحه بسـته حمایتی بعدی بـه توافق کلی 

دسـت پیدا کرده اند.
بـه گفتـه جفـری هالـی، تحلیلگر ارشـد بازار در شـرکت اوانـدا، روند 
صعـودی طـال ممکـن اسـت بـا خریـد فنـی قـدرت بیشـتری پیـدا کند و 
حرکـت ایـن فلـز به سـوی مرز ۲۰۰۰ دالر با سـرعت بیشـتری نسـبت به 

صعـودش در محـدوده ۱۸۰۰ تـا ۱۹۲۰ دالر اتفـاق خواهـد افتاد.
در بـازار سـایر فلـزات ارزشـمند، هـر اونـس پاالدیـم بـرای تحویـل 
فـوری ۰.۵ درصـد صعـود کـرد و بـه ۲۲۳۰ دالر و ۱۶ سـنت رسـید. هـر 
اونـس پالتیـن بـرای تحویـل فـوری ۱.۴ درصـد افزایش یافـت و در ۹۲۶ 

دالر و ۵۸ سـنت ایسـتاد.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی :

اعتماد مردمی بزرگترین سرمایه کمیته امداد است
با  هماهنگی  جلسات 
مقام دوم در اختیار شماست 
، می توانید با سردار کریمی 
فرمانده سپاه روح اهلل استان ، مدیر کل 
کمیته امداد استان و جمعی از مشاوران 
در سالن جلسات سپاه توانمند شوید.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
کمیته امداد ، سردار محسن کریمی ، 
فرمانده سپاه روح الهی استان کرمان 
بنیاد   ، امداد  کمیته  خدمات  ارائه  با 

و  همدیگر  به  سپاه  و  مستضعفان 
همچنین اضافه شده به محرومان می 
ارائه  ارائه دهنده و  گوید ، همچنین: 
خدمات در سامان تصمیم گرفته شده 
و برای تعیین اختیار عادالنه مشارکت 

دار مردمی نیاز به است. 
وی افزودن: مسکن از نیازهای 
ضروری مورد نیاز است و می توان 
مسکن را برای افزایش نیاز به نظر 
کل  مدیر   ، مومنی  مجید  دید.  دا

کمیته امداد استان مرکزی ، امکان 
دارد  قرار  اختیار شما  پذیر شدن در 
استان  سطح  در  توانید  می  شما  و 
شهر  سطح  در  بتوانید  که  بخواهید 
وزیر  قربان  سعید   ، شوید  مستقر 
دادگستری هستید و می گویند: شما 
برنامه  این  از  استفاده  با  توانید  می 
استفاده  آنها  از  بتوانید  همچنین  و 

کنید. می توان گفت:.
می  د مر کت  ر مشا یکی  و

نیکوکاری  مراکز  خوب  وعملکردی 
نشانگر قدرت به کمیته امداد را می 
کند:.  می  اضافه  و  کرد  اضافه  توان 
ویکی با اشاره به مجاز بودن و ودیعه 
بهتر  ارائه  به  نیاز  مورد  در  مسکن 
شخصی  ساختن  کرد:  درخواست   ،
ری  همکا با مددجویی  نی  مسکوو
برنامه  از  مسکن  بنیاد  و  مدیراری 
های امداد است که ساخته شده است 

و می توان آن را از بین برد.

اینکه  بیان  با  خودآموز 
بهره گیری از فضای مجازی 
فرهنگ  بسط  راستای  در 
عاشورایی آثار و برکات فراوانی را به 
همراه خواهد داشت، گفت: گسترش 
و توسعه فرهنگ عاشورایی در فضای 
مجازی می تواند مخاطبان زیادی را 

جذب کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هماهنگی  نشست  در  ایالم  استان 
برگزاری هفتمین سوگواره ملی علمدار 
نواهای  و  آواها  محوریت  با  کربال 
ایالم،  استان  میزبانی  به  عاشورایی 
اظهار کرد: ایام محرم و صفر فرصت 
بسیار مناسب و مغتنمی برای گسترش 
تولید  و  عاشورایی  فرهنگ  ترویج  و 
محتوا و آثار هنری با محوریت فرهنگ 

عاشورایی است.
 » عمران خودآموز« با اشاره به 
برگزاری هفتمین سوگواره ملی علمدار 
و  آواها  محوریت  با  استان  در  کربال 
نواهای عاشورایی، یادآور شد: با توجه 
به اقبال عمومی مردم به ویژه نسل 
جوان در استفاده از فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی، باید این زمینه 
علمدار  ملی  سوگواره  فعالیت  برای 
کربال در فضای مجازی فراهم شود 

که به طور حتم آثار و برکات زیادی در 
راستای بسط فرهنگ عاشورایی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان ایالم با تاکید بر تهیه و تدوین 
هفتمین  فراخوان  سریعتر  چه  هر 
اظهار  کربال،  علمدار  ملی  سوگواره 
کرد: می توان آثار ارسالی به دبیرخانه 
سوگواره را در طول ماه محرم و صفر 
در صفحات مجازی و شبکه اجتماعی 

مرتبط با سوگواره منتشر کرد که هم 
مورد بازدید اقشار مختلف مردم قرار 
گرفته و هم زمینه ترغیب و تشویق 

شرکت کنندگان فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه گسترش و 
فضای  در  عاشورایی  فرهنگ  توسعه 
زیادی  مخاطبان  تواند  می  مجازی 
این  برگزاری  گفت:  کند،  جذب  را 
در  را  بسیار خوبی  فرصت  سوگواره  

فرهنگی  های  کانون  فعالیت  حوزه 
هنری مساجد در فضای مجازی ایجاد 
کرده است و به طور قطع این رویداد 
ابراز  از  استفاده  با  دینی  و  فرهنگی 
عمومی  گذاری  تاثیر  مجازی  فضای 
اهداف  به  نیل  راستای  در  بیشتری  

سوگواره خواهد داشت.
 خودآموز  تصریح کرد: از ظرفیت 
استان  ادبی  و  فرهنگی  انجمن های 
توان  می  موسیقی  انجمن  جمله  از 
شکوه  با  هرچه  برگزاری  راستای  در 
این سوگواره در استان بهره برد و می 
توان در ایام محرم و صفر با تولیدات 
نواهایی  و  آواها  حوزه  در  محتوا  با 
مجازی  فضای  بستر  یی،  عاشورا
به  دینی  های  ارزش  نشر  برای  را 

خدمت گرفت.
د  رشا ا و  فرهنگ  مدیرکل   
خاطرنشان  ایالم  استان  اسالمی 
علمدار  ملی  سوگواره  برگزاری  کرد: 
کربال یک کارنامه درخشان در صدر 
فعالیت های کانون فرهنگی و هنری 
مساجد استان ایالم است که تاکنون 
توانسته اند از ظرفیت های فرهنگی و 
در  به خوبی  استان  در  موجود  دینی 
استفاده  دینی  شعائر  ترویج  راستای 

کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم:

فضای مجازی بستری مناسب برای ترویج فرهنگ عاشورایی است

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

    برابر آراء هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان سرعین تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح ذیل 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.:
بخش  سرعین:ردیف ۱- آقای نادر نور آذر سرقین  فرزند کاظم   بشماره شناسنامه 
۱۶۸۰ صادره سرعین به شماره ملی ۶۰۳۸۷۲۱۰۶۱ در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۸۷ .۱۹۲ متر مربع پالک ۸۹۳۴ فرعی از ۳۱۰  اصلی واقع در بخش سه اردبیل حوزه ثبتی 
سرعین  خریداری از مالک رسمی خود متقاضی . ردیف ۲- خانم  هاجر خدائی شمس آباد    
فرزند صداقعلی  بشماره شناسنامه ۱۲۷۰۳ صادره اردبیل  به شماره ملی ۱۴۶۱۳۳۶۷۸۳ در 
ششدانگ یکباب خانه   به مساحت ۳۱ .۳۳۷ متر مربع پالک ۶۱۴ فرعی مفروزه از ۵۳۹ 
فرعی از ۳۲۸  اصلی واقع در بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین  روستای کلور  خریداری 
از مالک رسمی سعد اله حسن زاده  .۳-آقای سید یعقوب خاتمی کلور   فرزند سید محمود   
بشماره شناسنامه ۴۳۰ صادره اردبیل به شماره ملی ۱۴۶۶۱۲۳۱۰۹ در ششدانگ یک باب 
خانه   به مساحت ۹۷ .۲۹۶  متر مربع پالک ۶۱۵ فرعی مفروزه از ۵۳۹ فرعی  از ۳۲۸  
اصلی واقع در بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین  روستای کلور   خریداری از مالک 
رسمی سعداله حسن زاده  .۴  شرکت نوین سبک ساز سبالن سهامی خاص ثبت شده 
بشماره ۱۳۸۶ وشناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۴۱۰۵ نسبت به  ششدانگ یکباب انباری ومحوطه  
به مساحت ۳۰ . ۳۳۰۴۲  متر مربع پالک ۲۹۹ فرعی از ۹۱  اصلی واقع در بخش سه 
اردبیل حوزه ثبتی سرعین جهت الحاق به پالک ۲۸۵فرعی از ۹۱اصلی    روستای اندراب   
خریداری از مالک رسمی خود متقاضی .۵-شرکت نوین سبک ساز سبالن سهامی خاص 
ثبت شده بشماره ۱۳۸۶ وشناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۴۱۰۵ نسبت به  ششدانگ یکباب انباری 
ومحوطه  به مساحت ۲۳ .۵۱۰۷  متر مربع پالک ۳۰۰ فرعی از ۹۱  اصلی واقع در بخش 
سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین جهت الحاق به پالک های ۲۸۲ و  ۲۸۵فرعی از ۹۱اصلی 
روستای اندراب   خریداری از مالک رسمی خود متقاضی .تاریخ انتشار نوبت اول:  یک 
شنبه     ۹۹.۴.۲۲   انتشارنوبت دوم : روز سه شنبه       ۹۹.۵.۷                                    

بهبود محمدی- رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان سرعین

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۰۹۸۴ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جمیله فخرائی طرافی فرزند علی 
رضا به شماره شناسنامه ۴۸۷۰ صادره از در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن به مساحت ۸۸/۴۷ مترمربع پالک شماره ۷۳۶ فرعی از ۱۰۰ اصلی واقع در قریه 
عمروآباد تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت اسماعیل شیرکوند صالح آباد 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ث/م.الف ۱۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۴/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۵/۷

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

قرار شورا
هجدهم  شعبه  رسیدگی  مرجع   ۹۸۱۱۰۸ کالسه  قرار   شماره   ۹۹/۴/۱۶ تاریخ  به 
شورای حل اختالف خواهان بانک قرض الحسنه رسالت خوانده: ام کلثوم مسلمان علی 
آبادی خواسته صدور قرار تامین خواسته: ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال گردشکار خواهان به شرح 
باال بطرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار 
تامین خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول دادخواست 
و ارجاع آن به این شورا و ثبت آن به کالسه فوق دروقت فوق العاده به شرح زیر مبادرت 
به صدور قرار می نماید. قرار شورا: نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور 
تامین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا شورا به 
استناد ماده ۱۰۸ آئین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
از اموال خوانده متضامنا ام کلثوم مسلمانی علی ابادی تا پایان رسیدگی صادر و اعالم می 
دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار صادره پس از ابالغ اجراء و ظرف ۱۰ 

روز قابل اعتراض در این شورا می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۸ رشت-ناصر امیری

اخطاریه دفترخانه
نام ونام خانوادگی مخاطب:معصومه حقیقی شغل:خانه دار اقامتگاه وآدرس:مجهول 

المکان

محمد  فرزند  شناسنامه۰۰۵۸۰۳۰۷۵۱  شماره  حقیقی  معصومه  موضوع:آقای/خانم 
متولد۵۶/۷/۱ صادره تهران پیرودادنامه۹۸۰۹۹۷۰۲۴۳۴۰۰۴۲۷ شعبه ۲۸۶تهران درخصوص 
اجرای ثبت طالق به جنابعالی اخطارمیگردد یک هفته پس ازانتشاراین اخطاریه فرصت 
دارید به دفترخانه طالق ۷ شهریارواقع درشهریارخ ولیصر)عج(روبروی بانک سپه کوچه 

گلپونه مراجعه نمائید.م.الف:۸۰۰
  سردفترطالق ۷ شهریار-شیخ احمد انصاری

به  تیپ ۲۸۵ مدل ۱۳۶۴  فرگوسن  تراکتور کشاورزی  پالک سینی 
رنگ قرمز شماره موتور ۲۵۱۶۵۱ شماره شاسی ۰۳۹۴۲ شماره سند کمپانی 
۵۸۴۲ ساخت انگلستان کارخانه صنعتی فرگوسن مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است . مریوان 

آگهی ابالغ اجرائیه مطابق ماده ۱۹ آیین نامه اجرا
اکبری  به شرح ۱-خانم زهرا  به وراث محمدرضا حسنی فرزند علیرضا  بدینوسیله 
فرزند  حسنی  ۳-علیرضا  آقامیرزا  فرزند  میرباقری  ۲-سیدفاطمه  قنبرعلی  فرزند  مجنی 
محمد ۴-فاطمه حسنی فرزند محمد رضا )با والیت آقای علیرضا حسنی فرزند محمد( 
همگی به نشانی: مجن شاهرود سرزیارت کوچه ابوالفضلی ابالغ می گردد خانم زهرا اکبر 
مجنی فرزند قنبر جهت وصول مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه رایج )۷۰۰/۸۶۲/۸۹۵ ریال 
ازدواج  دفتر   ۷۷/۹/۳-۵۸۵۸ نکاحیه  سند  در  مندرج  مهریه  روز(بعنوان  نرخ  به  محاسبه 
رسمی شاهرود به انضمام هزینه های اجرایی علیه شما اقدام به صدور اجرائیه نموده که 
پس از تشکیل پرونده اجرائی به شماره بایگانی ۹۹۰۰۱۴۸ اوراق الزم الجرا تنظیم و جهت 
ابالغ در آدرس مدیون متوفی تسلیم مامور پست گردید در نهایت برابر گزارش مامور ابالغ 
به علت عدم حضور  اجراییه به محل مراجعه که  اوراق  ابالغ  تاریخ ۹۹/۳/۱۳ جهت  در 
مخاطبین در آدرس ابالغ واقعی اجرائیه میسور نگردیده لذا با توجه به درخواست بستانکار 
مفاد اجرائیه یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و ظرف مدت ۱۰روز از انتشار 

آگهی، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار:۹۹/۵/۶

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود-مصطفی بخشی

شناسنامه سبز
نوع سواری سیستم سمند مدل ۱۳۹۵

تیپ  LXXU۷ رنگ سفید – روغنی
۱۲۴K۰۸۵۰۲۰۰ شماره موتور

NAAC۹۱CE۰GF۰۹۰۹۷۶ شماره شاسی
پالک ایران ۸۲-۹۹۵ ن ۴۱

متعلق معصومه باقریان ؟؟؟؟؟ مکالئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دلسردی برادران صمیمی از دوومیدانی؛
محمد صمیمی: به چه دلیلی برگرديم؟

محمد صمیمی در مورد احتمال بازگشت دوباره به عرصه رقابت های 
هزینه های  و کسی  نیست  شرایط خوب  که  زمانی  می گوید  دیسک  پرتاب 

تمرین را پرداخت نمی کند، چه دلیلی دارد که برگردد.
دوومیدانی  فدراسیون  پرتاب های  کمیته  مسئول  صمیمی،   داریوش 
گفت که با محمد و محمود صمیمی)پرتابگران دیسک که به دلیل اختالف 
با ریاست سابق فدراسیون از دوومیدانی کنار رفته اند( صحبت می کند تا در 

صورت موافقت به عرصه رقابت ها برگردند.
مسئول کمیته پرتاب های فدراسیون در مورد براداران صمیمی بیان کرد: 
محمود و محمد صمیمی رکورد ۶۵ متری دارند. از بودجه فدراسیون برایشان 
هزینه شده و حداقل تا ۱۰ سال آینده هم می توانند پرتاب کنند. این دو مرتب 
از طرفی کسی که همیشه میانگین پرتاب هایش  بدنسازی کار می کنند و 
۶۲ متر بوده، همین االن هم می تواند ۶۰ متر پرتاب کند. محمود با چند ماه 
تمرین به راحتی مدال می گیرد. عالوه بر این  دنبال این هستیم ورزشکارانی 
را که در دوره ریاست قبلی کنار رفته اند اما مشتاق تمرین هستند، برگردانیم.

محمد صمیمی: به چه دلیلی برگردیم؟
محمد صمیمی در مورد بازگشت دوباره به دوومیدانی به ایسنا گفت: 
آیا اکنون اردو، تمرین و حمایت خاصی وجود دارد که برگردم؟ یک جفت 
کفش تخصصی ۵ و مکمل یک ماه ۲ میلیون تومان است. تمرین حرفه ای 
دوومیدانی حتی بدون مربی، ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. از 
طرفی قرارداد باشگاه ها هم در حد ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است؛ با این حساب 

ورزشکار هزینه تمرین یک سال را از کجا تامین کند؟
او در مورد پیشنهاد برگشت به دوومیدانی توسط سرپرست فدراسیون 
بیان کرد: آقای مبینی اوایلی که به فدراسیون آمده بود به من و محمود گفت 
که برگردید. گفتیم که از جنس ورزش هستیم و از این دوری ناراحتیم اما 
دلیل قانع کننده ای برای برگشت بیاورید؛ آیا حقوق و مزایا و اردوهای خوبی 

وجود دارد؟
او در ادامه افزود: قرارداد باشگاه های ما در ۱۰ سال پیش گیر کرده اما 
به روز زندگی می کنیم. اگر قراردادها ۶۰ یا ۷۰ میلیون تومان بود باز هم 
ارزش تمرین دارد اما با قرارداد ۱۰ میلیونی که ماهی ۸۰۰ تومان می شود، 

چگونه باید تمرین کرد؟
این ورزشکار در مورد شرایط فعلی خود گفت: در حال حاضر بدنسازی 
کار می کنم و شغل آزاد دارم. ۱۵ سال در ورزش بودم  اما اگر از روز اول 
می دانستم که چنین شرایطی پیش می آید، پایم را در دوومیدانی نمی گذاشتم. 
بعداز سال ها تجربه و مدال آوری  اینگونه شد، اکنون چگونه به جوان ترها که 

برای آموزش پیش من می آیند دلگرمی بدهم؟
او با بیان اینکه دوومیدانی در ایران فقیر است، افزود: این رشته حمایت 
نمی شود و اسپانسر درست و حسابی ندارد. برخی روسا هم با تز روشنفکری، 
حمایت و جذب اسپانسر می آیند اما تاثیری ندارد. قبال ۱۰ ورزشکار المپیکی 
داشتیم اما اکنون دو نفر باقی مانده و همه دنبال زندگی خود رفته اند. ورزشکار 

زنده را عشق است اما تا زمانی که بگوید همه چیز خوب است.
آینده  موجود،  شرایط  به  توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  صمیمی 
ادامه  همین شکل  به  شرایط  اگر  کرد:  بیان  می بیند؟  چگونه  را  دوومیدانی 
پیدا کند که هیچ آینده ای نمی بینم چون پشتوانه ای نداریم و این موضوع در 
رکوردهای آینده ورزشکاران خود را نشان می دهد. تنها چیزی که به دوومیدانی 
کمک می کند، حضور فردی از جنس این رشته در پست ریاست فدراسیون 
است تا از داشته های دوومیدانی برای نسل آینده استفاده کند. در غیر این 
صورت فقط شعار می شنویم و دوومیدانی به ته چاه سقوط می کند. به کسی 

نیاز است که این زمین را شخم بزند و دوباره بکارد.
این ورزشکار در پایان گفت: ما دل سوخته دوومیدانی هستیم و سال ها در 
این رشته جان کنده ایم، امیدوارم کسی بیاید که دوباره دوومیدانی را زنده کند.

هاشمی: بايد به فکر مسابقه باشیم
سرمربی تیم ملی تفنگ گفت: تیراندازان خیلی از جو مسابقه و رقابت 

جدی فاصله گرفته اند، باید به فکر مسابقه باشیم.
الهام هاشمی در پایان تمرینات ملی پوشان تفنگ اظهار کرد: سه هفته 
تمرینی که پشت سر گذاشتیم خیلی خوب بود. هم از نظر روحی و هم تکنیکی 
تیراندازان به آن نیاز داشتند. امیدوارم با ادامه تمرینات بعد از یک هفته استراحت 

بتوانیم به سطح آمادگی قبلی نزدیک شویم.
سرمربی تیم ملی تفنگ گفت: بعد از ادامه تمرینات باید به فکر مسابقه 
باشیم. هر چند در طول تمرینات به طور  مرتب تمرین های رقابتی هم تدارک 
دیده بودیم اما متاسفانه تیراندازان خیلی از جو مسابقات و رقابت جدی فاصله 
گرفته اند. هر چند با توجه به وضع موجود˓ فعال امکان حضور در مسابقات 
برون مرزی را نداریم اما امیدوارم هرچه زودتر وضعیت بهتر شود و بتوانیم در 
مسابقات بین المللی که در فصل پاییز در بعضی از کشورها برنامه ریزی شده 
حضور داشته باشیم.وی افزود: البته قبل از مسابقه برون مرزی باید مسابقات 
داخلی را شروع کنیم. هرچند امکان برگزاری مسابقات کشوری بدلیل نیاز 
خیلی از تیراندازان به خوابگاه در حال حاضر وجود ندارد اما به اعتقاد من با 
توجه به بزرگی سالن ۸۰ خط می توانیم یک سری مسابقات در سطح تهران 
تیراندازان خوبی که در  تا  باشیم  داشته  به طور همزمان در شهرستان ها  و 
شهرهای مختلف داریم انگیزه بیشتری برای تمرین در وضعیت موجود پیدا 

کنند و به شرایط رقابت برگردند.
هاشمی گفت: به اعتقاد من باید به زودی رقابت های انتخابی تیم ملی 
برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ و بقیه مسابقات بین المللی را برنامه 
ریزی و به استان ها ابالغ کنیم تا تیراندازان خوب کشور با انگیزه و به طور 
جدی تمرینات شان را از سر بگیرند و آماده حضور در رقابت های انتخابی شوند. 
تیراندازی  تیراندازان مستعد زیادی دارد که به سطح خیلی خوبی در  ایران 

رسیده اند، نباید از آن فاصله بگیریم.

بانوان تهرانی صاحب سايت ساحلی اختصاصی والیبال می شوند
سازمان ورزش شهرداری تهران طی 
تفاهم نامه ای با هیات والیبال استان  تهران 
والیبال  توسعه  به منظور  بلندی  گام های 

شهروندی در پایتخت برداشت.
همکاری  نامه  تفاهم  امضا  جلسه 
نمایندگی  )به  تهران  استان  والیبال  هیات 
ورزش  سازمان  و  لیبال(  وا فدراسیون 
شهرداری با حضور امیر محسنی مدیرعامل 
رئیس  عشایری  هوشنگ  و  سازمان  این 

هیات والیبال استان برگزار شد.
ایجاد  بار،  نخستین  برای  بانوان  اختصاصی  ساحلی  سایت  تخصیص 
ظرفیت برای ارتقا و آموزش مربیان و داوران و برگزاری کارگاههای آموزشی 

با همکاری سازمان ورزش شهرداری تهران، از مفاد این تفاهم نامه بود.
همچنین مقرر شد با برگزاری مسابقات والیبال پارکی در بوستان ها، 
استعدادیابی در راستای پشتوانه سازی برای بخش قهرمانی نیز فراهم شود.

نهمین قهرمانی يوونتوس در سری آ 
یوونتوس با پیروزی برابر سامپدوریا 
برای نهمین سال پیاپی سری آ را فتح کرد.

هفته  در  دوشنبه  بامداد  یوونتوس 
سی و ششم سری آ برابر سامپدوریا قرار 
گرفت و با دو گل مهمانش را شکست داد 

تا قهرمان کالچو شود. 
در  را  میدان  میانه  و  توپ  میزبان 
موقعیت  نمی توانست  اما  داشت  اختیار 
گل روی دروازه ایجاد کند. سامپدوریا هم 
حمالت خود را خوب شروع می کرد اما در 

ضربات پایانی کامال ناامید کننده ظاهر می شد. بازی هنوز به دقیقه ۳۰ نرسیده 
بود که دو تیم مجبور به تعویض شدند. برای یوونتوس برناردسکی به جای دنیلو 
به میدان رفت. حضور این بازیکن موجب شد تیم تورینی بازی بهتری به نمایش 

بگذارد و صاحب موقعیت شود.
در ادامه پائولو دیباال هم آسیب دید و گونسالو ایگواین جایگزینش شد. در 
یکی از حمله های بانوی پیر داور یک ضربه آزاد در نزدیکی محوطه جریمه گرفت. 
میرالم پیانیچ به جای سانتر توپ را به کریستیانو رونالدو پاس داد تا مهاجم پرتغالی 
در دقیقه شش وقت های اضافه نیمه اول نتیجه را یک بر صفر کند. ستاره یوونتوس 

سی و یکمین گلش را در این فصل سری آ به ثمر رساند.
در شروع نیمه دوم شاگردان کلودیو رانیری به دنبال جبران نتیجه بودند اما 
دوباره یوونتوس به گل دست یافت. ضربه رونالدو را دروازه بان سامپدوریا دفع کرد 
و توپ برگشتی به برناردسکی رسید تا این بازیکن گل دوم تیمش را به نام خود 
ثبت کند. در دقیقه ۷۷ مورتن تورسبی با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد.

سامپدوریا با وجود ۱۰ نفره شدن هم ناامید نشد و حمله کرد. داور یک پنالتی 
را در دقیقه ۸۸ به نفع میزبان اعالم کرد اما رونالدو نتوانست آن را به گل تبدیل کند 
و ضربه اش به تیرک برخورد کرد. در وقت های اضافه شاگردان مائوریتسیو ساری 
یک موقعیت خوب دیگر را از دست دادند. در نهایت یوونتوس نهمین قهرمانی 

پیاپی اش را در سری آ جشن گرفت.

ساری: اسکودتو را به لطف رونالدو و ديباال فتح کرديم
ز  ا تمجید  به  یوونتوس  سرمربی 
مهاجم پرتغالی و بازیکن آرژانتینی پرداخت 
و اعالم کرد آن ها تاثیر زیادی در قهرمانی 

تیمش در سری آ داشتند.
مائورتیسیو  ساکر،  بی  گزارش  به 
ساری به لطف پیروزی ۲ بر صفر یوونتوس 
مقابل سامپدوریا فاتح سری آ شد. سرمربی 
بازیکنانش  همه  از  تمجید  به  ایتالیایی 
پرداخت اما اعالم کرد که دو بازیکن بیش 
بودند.  تاثیر گذار  این موفقیت  از همه در 
سرمربی یوونتوس گفت: کریستیانو رونالدو 

و پائولو دیباال تفاوت را ایجاد کردند. آن ها نقش بزرگی در فتح اسکودتو داشتند. با 
این حال مدیریت عالی داریم و رییسی که همیشه نزدیکمان است حتی در زمان 
شکست ها. ساری درباره این قهرمانی اظهار کرد: عنوان خاصی است. قهرمانی 
سخت است و یوونتوس تیمی است که ۸۰ سال است پیروز می شود. هر سال 
فتح جام سخت تر می شود. سری آ خاصی بود، خیلی طوالنی و خیلی سخت. 
دو هفته زودتر از پایان رقابت ها قهرمان شدیم که شایستگی گروه را نشان می 

دهد. پس از هشت سال آسان نبود.

ايموبیله شانس نخست کسب کفش طالی اروپا
مقابل  تریک  با هت  التزیو  مهاجم 
مونیخ  بایرن  بازیکن  به  توانست  ورونا 
برسد و اکنون شانس نخست کسب کفش 

طالی اروپا باشد.
التزیو یکشنبه شب با درخشش چیرو 
ایموبیله توانست ورونا را در هم بکوبد و با 
نتیجه ۵ بر یک پیروز شود. مهاجم ایتالیایی 
در این دیدار هت تریک کرد و با این سه 
گل خود را به روبرت لواندوفسکی رساند. 
بازیکن التزیو اکنون شانس نخست کفش 

طالی اروپا است. 
ایموبیله در وقت های اضافه نیمه نخست دیدار برابر ورونا از روی نقطه پنالتی 
نیمه دوم  ایتالیایی در  بازی را به تساوی برساند. مهاجم  گلزنی کرد و توانست 
گل چهارم تیمش را به ثمر رساند. التزیو در لحظات پایانی بازی صاحب پنالتی 
دیگری شد و ایموبیله آن را به گل تبدیل کرد تا بازیکن ایتالیایی در این فصل 
سری آ ۳۴ گله شود. ایموبیله اختالفش را با کریستیانو رونالدو، دومین گلزن برتر 
کالچو به چهار گل رساند و با توجه به دو بازی باقی مانده در این رقابت ها می تواند 

از رکورد لواندوفسکی پیشی بگیرد و برای نخستین بار برنده کفش طال شود.

سولسشاير: اگر اجازه دهید يک تیم خوب از منچستريونايتد 
می سازم

ن  ا عنو یتد  نا یو منچستر سرمربی 
از  خوب  تیم  یک  ساخت  حال  در  کرد 

منچستریونایتد است.
یه گزارش ساکرنت، منچستریونایتد 
در هفته پایانی لیگ برتر انگلیس به دیدار 
لسترسیتی رفت و با دو گل برابر این تیم 

به برتری رسید.
جسی  و  پرتغالی   فرناندس  برونو 
لینگارد برای شیاطین سرخ گلزنی کردند.

تیم  سرمربی  سولسشایر  گنار  اوله 
جاری  فصل  پایان  از  بعد  منچستریونایتد 

لیگ برتر انگلیس و کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا گفت: خوشحالم، ما سهمیه 
حضور در لیگ قهرمانان اروپا  را کسب کردیم. ما از خیلی پیش برای این هدف 
کارمان را ادامه دادیم و شروع  کردیم و تیم های زیادی را پشت سر گذاشتیم. 
نشان داده ایم که ثبات و ذهنیت درست داریم. ما در حال ساختن یک تیم و یک 
فرهنگ بازی هستیم که می توانیم به آن افتخار کنیم. اجازه دهید این تیم را 
هفته به هفته خواهید دید.او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به بچه ها 
گفتیم که مهم نیست امروز چه اتفاقی افتد ما برنده هستیم. بازیکنان بهترین بازی 
خود را به عنوان تیم نشان دادند. آنها درک کردند که همه ما چه می خواهیم و 
بیشتر و بیشتر شبیه یک تیم واحد هستند که به دنبال یک هدف مشخص است.

اوله گنار سولسشایر سرمربی نروژی در این فصل نتوانست منچستریونایتد 
را به جام برساند. البته تیم او در لیگ اروپا حضور دارد و این مربی می تواند در 
پایان فصل یونایتد را به قهرمانی در لیگ اروپا برساند یعنی همان کاری که ژوزه 

مورینیو در دومین سال حضور در این تیم انجام داد.

شرط نخست کاوانی برای پیوستن به بنفیکا
مهاجم اروگوئه ای پاری سن ژرمن عقد قرارداد سه ساله را شرط نخست 

پیوستن به بنفیکا قرار داد.
به گزارش canal supporters، ادینسون کاوانی بعد از چند سال حضور 
در پاری سن ژرمن حاضر نشد که تا پایان لیگ قهرمانان اروپا در این تیم بماند.

بازیکن  اکنون  او  و  است  شده  قطعی  ژرمن  سن  پاری  از  کاوانی  جدایی 
آزاد است. چند تیم به دنبال عقد قرارداد با این بازیکن هستند که یکی از آن ها 

بنفیکا است.
مدیر برنامه های کاوانی راهی پرتغال شده است تا مذاکرات نهایی خود را 

با این باشگاه انجام دهد.
سایت canal supporters نوشت که حتی مدیر برنامه های کاوانی داربی 
پرتغال بین بنفیکا و اسپورتینگ را هم از نزدیک تماشا کرده است تا احتمال حضور 

این بازیکن باتجربه در لیگ پرتغال زیاد باشد.
شرط نخست کاوانی برای پیوستن به بنفیکا عقد قرارداد سه ساله است که 
بنفیکا این شرط را قبول کرده است اما هنوز بر سر حقوق او اختالف وجود دارد و 
توافق نهایی صورت نگرفته است. این مهاجم ارگوئه ای بهترین گلزن تاریخ پاری 
سن ژرمن به شمار می آید. او از لیگ جزیره، اللیگا و سری A هم پیشنهاد دارد 

و باید دید که در نهایت راهی چه تیمی می شود.

آبی ها  سابق  سرمربی 
و  استراحت  سال   ۴ از  بعد 
زندگی  اواسط دهه هفتم  در 
بر  را  جوانان  ملی  تیم  هدایت  خود، 
عهده گرفته که طبق اطالعات موجود، 
برای هر دو طرف ریسک بزرگی دارد 
چرا که در نهایت فدراسیون فوتبال در 
موفقیت ها کنار آن ها خواهد بود و در 
هنگام شکست هر دو تبدیل به سیبل 

انتقادات می شوند.
کمیته فنی و مسئوالن فدراسیون 
و  بررسی  ماه  یک  حدود  از  بعد  فوتبال 
تبادل، به اتفاق روی نام پرویز مظلومی، 
سرمربی سابق تیم ملی جوانان به توافق 
رسیده اند و اگرچه هنوز درباره حضور او در 
تیم ملی به صورت رسمی اطالع رسانی 
نشده است، اما هم مظلومی این موضوع را 
تایید کرده و هم اینکه او یکشنبه در جلسه 
با مسئوالن فدراسیون فوتبال حاضر بود.

برای  را  سواالتی  انتخاب  این 
که  کند  می  مطرح  فوتبال  طرفدار  هر 
فدراسیون فوتبال چطور به پرویز مظلومی 
انتخاب  این  از  را  هدفی  چه  و  رسید 
دنبال می کند؟ آیا این تصمیم حاصل 
کارشناسی و برنامه ریزی بلند مدت است 

یا از روی ناچاری صورت گرفته است؟
استیلی، عضو  چندی پیش حمید 
کمیته فنی فدراسیون فوتبال از رایزنی 
مانند  های  تیم  سابق  سرمربیان  با 
قبول  برای   ... و  پیروانی  منصوریان، 
چرا  بود  گفته  سخن  تیم  این  هدایت 
که آن ها به علت فعالیت در این حوزه 
شناخت الزم را به فوتبال پایه داشتند اما 
هیچ یک از این مربیان به علت عملکرد 
فدراسیون در سال های گذشته و خالی 
کردن پای مربیان بعد از یک ناکامی و 
حاضر  ملی،  های  تیم  نکردن  حمایت 
به قبول این پیشنهاد نشدند. در نهایت 
در  زیادی  سابقه  که  مظلومی  پرویز 

مربیگری دارد، به عنوان گزینه نهایی 
دنبال  به  را  سواالتی  که  شد  انتخاب 

داشته است.
پرویز مظلومی در فوتبال ایران نام 
کوچکی نیست و سابقه دوران مربیگری 
و به خصوص بازیگری او به حدی است 
که او را جز اسطورهای استقالل و حتی 
تیم ملی دانست. او با قبول هدایت تیم 
اصال  قول خودش  به  که  ملی جوانان 
و  نکرده  صحبت  مالی  مباحث  درباره 
فقط به دنبال موفقیت تیم ملی جوانان 
جان  به  را  بزرگ  ریسک  چند  است، 
ضرر  به  است  ممکن  که  است  خریده 

اعتبار او تمام شود.
مناسبی  انتخاب  مظلومی  *چرا 

برای فوتبال پایه نیست؟
فوتبال  پرویز مظلومی سال ها در 
ایران  مربیگری و در تیم های مختلف 
صنعت  صباباتری،  ابومسلم،  جمله  از 
نفت، آلومینیوم هرمزگان، مس کرمان 
و استقالل تهران و همین طور تیم ملی 
هیچ  در  اما  است،  کرده  »ب« خدمت 

مقطعی، سابقه فعالیت و کار برای رده 
نکته  این  آیا  است.  نداشته  را  جوانان 
مهم، می تواند روی کار مظلومی در تیم 

ملی جوانان تأثیر منفی بگذارد؟
 ۹۵ سال  از  مظلومی  طرفی  از 
تاکنون و به دنبال اخراج از تیم استقالل 
دیگر روی نیمکت تیمی در لیگ برتر 
برای  که  شرایطی  در  است.  ننشسته 
چهار سال متوالی هیچ یک از ۱۶ مدیر 
اند  نشده  حاضر  برتر  لیگ  در  حاضر 
هدایت تیم شان را ولو به طور موقت به 
مظلومی واگذار کنند، فدراسیون فوتبال 
از روی چه حساب کتابی او را سرمربی 
یکی از مهم ترین تیم های پایه کشور 

کرده است؟
پرویز مظلومی در حالی با  ۶۶ سال 
شده  جوانان  ملی  تیم  دار  عهده  سن، 
که میانگین سنی مربیان پایه در همه 
کشورهای توسعه یافته بیش از ۵۰ سال 
نیست و آن ها به علت نیروی جوانی و 
انگیزه باال، وقت زیادی را صرف فعالیت 
و آموزش به بازیکنان جوان در دو بعد 

شخصیتی و فنی می کنند و حتی برای 
دوره  دانش،  از  سطح  این  به  رسیدن 
های گوناگونی را پشت سر می گذارند.

ناگفته نماند که این انتخاب برای 
سرمربی سابق استقالل هم خوب نیست 
چرا تجربه نشان داده فدراسیون نگاهی 
پایه  تیم های  سرمربیان  به  محترمانه 
ندارد. در حالی که ویلموتس از ۲ میلیون 
یورو گرفته )حدود ۵۰ میلیارد تومان( و 
یورویی  میلیارد   ۶ غرامت  درخواست 
)۱۵۰ میلیارد تومانی( هم کرده، سرمربی 
سابق تیم ملی جوانان به علت پرداخت 

نشدن قراردادش کارش را رها کرد.
برای  برانگیز  بحث  *تصمیمی 

جوانان ایران
ایران  فوتبال  سنی  رده  تیم های 
فدراسیون  مدیریت  سوء  با  سالهاست 
فوتبال به آنچه شایسته اش هستند دست 
نمی یابند. از تیم امید که نیم قرنی می 
شود رنگ المپیک را ندیده تا تیم های 
نوجوانان و جوانان که نه در برابر قدرت 
های آسیا بلکه در برابر تیم های درجه 

چندم آسیایی نیز تحقیر می شوند.
ماه دیگر  تا سه  تیم ملی جوانان 
باید به ازبکستان برود و با تیم های آماده 
آسیایی که در رده پایه به مراتب از ایران 
بهتر و جلوتر هستند دیدار کند و در این 
بین فقط استعداد بازیکنان ایرانی است 
که به داد فوتبال ایران می آید چرا که 
مربیان روی  اینکه  از  بیش  در گذشته 
موفقیت تیم ها تاثیر بگذارند، این نبوغ 
را  اندکی  موفقیت های  بوده که  ایرانی 

رقم زده است.
این قبیل انتخاب ها، میراثی دیگر 
از فدراسیونی است که بیش از چهار سال 
قبل به مدیرانی سپرده شده که در این 
سال ها دستاورد مهمی نداشتند و حاصل 
عملکردشان مجموعه ای بدهکار و نا به 

سامان است.

راه پر فراز و نشیب تیم ملی جوانان؛ 

انتخاب مظلومی، کارشناسی شده يا اجباری!؟
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مهاجم تیم ملی فوتبال 
اول  ایران ۱۸ گل در فصل 
به  پرتغال  لیگ  در  حضور 

ثمر رساند.
به گزارش Terra مهدی طارمی، 
ایران توانست  مهاجم تیم ملی فوتبال 
اروپا  فوتبال  اولین فصل حضور در  در 
۱۸ گل به ثمر برساند و آن ها به خاطر 
دقایق بیش تر بازی از رسیدن به عنوان 

آقای گلی محروم شود.
با این حال مهاجم ایرانی دست به 
بار  اولین  برای  نیز زد.  یک کار بزرگ 
از فصل ۲۰۰۹-۲۰۰۸ یک بازیکن غیر 

پرتغال یعنی  تیم بزرگ  بازیکنان ۳  از 
توانست  اسپورتینگ  و  بنفیکا  پورتو، 
پرتغال  لیگ  گلزنان  جدول  صدر  در 

قرار گیرد.
تیم  بازیکن  نه  نه  فصل  آن  در 
ناسیونال پرتغال عنوان آقای گلی را به 
دست آورد و  بیش از یک دهه تمامی 
آقای گل های لیگ پرتغال در تیم های 

پورتو، بنفیکا و اسپورتینگ بودند.
این ۳ تیم اکنون رقابت فشرده ای 
با هم برای جذب مهدی طارمی دارند 
و باید دید مهاجم ایرانی چه تصمیمی 

برای آینده خود می گیرد.

کار بزرگ طارمی در فصل اول حضور در اروپا

ی  ر ا گز بر ل  و مسو
مسابقات فوتبال زنان، گفت: 
مراسم  ماه  شهریور  اوسط 
انجام  را  زنان  فوتبال  لیگ  قرعه کشی 
بودن  مساعد  صورت  در  و  می دهیم 
لیگ  مسابقات  مهر  دوم  نیمه  شرایط، 

برتر آغاز خواهد شد.  
داشت:  اظهار  ناظمی،  گالره 
برتر  لیگ  مسابقات  دوره  دوازدهمین 
شرایط  و  کرونا  بیماری  درگیر  مقداری 
متفاوت شد. اتفاقی که کل فوتبال ایران 
را تحت شعاع قرار داد. فوتبال زنان هم 

از این موضوع مستثنی نبود.
افزود: تا هفته هجدهم لیگ  وی 
گل  و ۴۳۴  شد  انجام  بازی  برتر ۲۱۱ 
از  داشتیم  جالبی  رکورد  رسید.  ثمر  به 
کلین شیت زهرا خواجوی دروازه بان وچان 
کردستان که با ۹۵۳ دقیقه دروازه خود را 
بسته نگه داشت. همچنین شهرداری بم 
هفتمین قهرمانی را سپری کرد که این 
موضوع رکوردی بود که در باشگاه های 
ایران نداشتیم. این تیم ۴۷ بازی بدون 
شکست داشت که در ایران این مورد هم 
بی سابقه بوده تا تیمی از این تعداد بازی 

بدون شکست باشد.  

مسوول برگزاری مسابقات فوتبال 
لیگ  سازمان  تعلل  دلیل  درباره  زنان 
درخصوص  خود  تصمیم  اعالم  برای 
ادامه یا لغو مسابقات فوتبال زنان، گفت: 
تمام تیم ها از قبل اطالع داشتند که قرار 
است تا مسابقات برگزار نشود. همچنین 
تیم های ما شرایطی را ندارند که در جام 
باشگاه های آسیا شرکت کنند یا مقدماتی 
جام جهانی داشته باشند. به همین خاطر 
لیگ  مسابقات  که  نبود  این  به  الزامی 
حتما برای حضور در این رقابت ها تعیین 
تکلیف شود. همچنین همه تیم ها نظر 
خود را برای ادامه یا لغو مسابقات دادند و 
رضایت داشتند تا با همین جدول نهایی 

این رقابت ها پایان یابد.
به  نیاز  کرد: همچنین  اضافه  وی 
از هیات رییس فدراسیون  تاییدیه  یک 
و همه  داشتیم  لیگ  سازمان  و  فوتبال 
اینها سبب شد تا اعالم تصمیم قطعی 
نشود.  ضایع  هم  حقی  تا  شود  زمان بر 
از  پیش  وقت  خیلی  از  تیم ها  هرچند 
تصمیم ما خبر داشتند و در بالتکلیفی و 
هم تمرین نبودند. تنها مراحل نامه نگاری 
و مکاتبات مکتوب تیم ها برای اعالم به 
هیات رییسه فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ سبب شد تا در این تصمیم گیری 

تعللی ایجاد شود.  
ناظمی یادآور شد: همواره مسابقات 

لیگ برتر فوتبال زنان در این چند سال 
با نظم خاصی برگزار می شد. شرایط را 
سال  از  سال  هر  تا  می بریم  سمتی  به 
پیش بهتر شود اما بیماری کرونا خارج از 
اختیار بود و شرایط را به ما تحمیل کرد. 
امیدواریم سال آینده این مشکل را نداشته 
باشیم. با یک سری پروتکل بهداشتی که 
باید توسط باشگاه ها رعایت شود و الزام و 
الزمه برگزاری مسابقات است، فصل ۱۳ 
لیگ برتر فوتبال زنان را در صورت مساعد 
بودن شرایط و  و مجوز ستاد مبارزه با 
کرونا از نیمه دوم مهر ماه آغاز می کنیم.  
وی عنوان کرد: جلسه ای را قبل از 
مراسم قرعه کشی درخصوص وضعیت 
به دلیل  مسابقات  برگزاری  متفاوت 
در  برتر  لیگ  سیزدهم  فصل  در  کرونا 
شهریور ماه برگزار می کنیم. این جلسه 
با نظرسنجی و هم اندیشی همه مدیران 
سرپرستان  و  مربیان  باشگاه ها،  عامل 
نتیجه  یک  به  تا  می شود  برپا  تیم ها 
کلی برسیم و تیم هایی که واجد شرایط 
هستند، با رعایت پروتکل بهداشتی در 
این فصل شرکت کنند. در فصل سیزدهم 
سختی هایی داریم و شرایط متفاوتی را 

تجربه می کنیم.

ناظمی: لیگ برتر فوتبال زنان، نیمه دوم مهر آغاز می شود

واکنش  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 
به حواشی پیرامون این تیم، گفت: با اینکه این 
حواشی عجیب همیشه اطراف ما بود اما کارمان را 
به خوبی انجام دادیم و به نتیجه هم رسیدیم. به جای تحلیل 

فنی، حرف های سطحی را مطرح می کنند.
حمید مطهری، در خصوص حواشی که بعد از قهرمانی 
پرسپولیس در لیگ برتر و ثبت پوکر قهرمانی این تیم به 
بودیم که یک  این  اظهار داشت: هر روز شاهد  آمد  وجود 
سیدجالل  بحث  روز  یک  کردند.  درست  ما  برای  داستان 
داستان  این  و  را  باقری  کریم  روز  و یک  کردند  را مطرح 

همچنان ادامه دارد.
وی با تاکید بر این مسئله که هیچ اختالفی بین کادر 
فنی و بازیکنان وجود ندارد عنوان کرد: با اینکه این حواشی 
عجیب همیشه اطراف ما بود اما کارمان را به خوبی انجام 
دادیم و به نتیجه هم رسیدیم. من خودم قبال از کادر برانکو 
و کالدرون تشکر کرده بودم ولی بعضی افراد فقط می خواهند 

حاشیه درست کنند.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: اینهایی 
که دنبال حاشیه درست کردن هستند باید پاسخ بدهند که 
این  در  این  از  بیشتر  من!  نه  می زنند  را  حرف ها  این  چرا 
خصوص صحبتی ندارم چون برخی حرف ها و حواشی واقعا 

سطحی است.
مطهری در واکنش به اظهارات چند مجری تلویزیونی 
علیه پرسپولیس گفت: وقتی یک مجری تلویزیونی آنطور 
انتظاری  چه  جامعه  از  می کند  سطحی صحبت  و  سخیف 
تا در سطح جامعه و  باعث می شود  این صحبت ها  داریم؟ 

حاشیه  به  فوتبال  و  بیاید  وجود  به  ناهنجاری  ورزشگاه ها 
کشیده شود. متاسفانه این حرف ها فقط باعث می شود که 

از فوتبال لذت نبریم.
وی افزود: در کجای دنیا به این اندازه کری خوانی های 
چیپ، ناسزا گفتن و بازی کثیف وجود دارد؟ در همه جا از 
فوتبال لذت می برند اما ما اینجا کاری می کنیم که کسی از 
فوتبال لذت نمی برد و حرف های سطحی می زنیم که جامعه 

فوتبالی را به ناهنجاری می کشاند.
به  کرد:  خاطرنشان  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 
به  و  باشند  داشته  فنی  تحلیل  و  تجزیه  بیایند  اینکه  جای 
این نتیجه برسند که پرسپولیس شایسته قهرمانی بوده این 
صحبت های سطحی را انجام می دهند. عادت کردیم که با 

کوچک کردن دیگران خودمان را بزرگ کنیم که این خوب 
نیست، ما اگر عیب و ایراد خودمان را پیدا کنیم می توانیم با 
برنامه ریزی کردن به موفقیت برسیم وگرنه اینکه بگوییم 
است  پرسپولیسی  وزیر  فالن  یا  است  حکومتی  تیم  فالن 

اصال منطقی نیست.
مازاد  فهرست  در  بازیکنی  آیا  اینکه  درباره  مطهری 
یحیی گل محمدی قرار دارد یا خیر، تاکید کرد: من و یحیی 
گل محمدی بارها گفته ایم که این تیم باید حفظ شود و برای 
تقویت چهار یا پنج بازیکن به تیم اضافه شود. در فصل نقل 
این شایعات  و  دارد  این حرف ها وجود  انتقاالت همیشه  و 
است. ضمن اینکه آخر فصل درخصوص این گونه مسائل 

تصمیم گیری می شود.
در  کشورمان  فوتبال  لژیونرهای  موفقیت  درباره  وی 
این فصل فوتبال اروپا گفت: وقتی بازیکنی به اروپا ترانسفر 
می شود یعنی لیاقت و توانایی دارد. البته نمی توان خوب یا 
بد بودن یک بازیکن را فقط در یک فصل در نظر گرفت. 
شما باید ببینید که شرایط یک بازیکن در یک فصل از نظر 

روحی و فیزیکی در یک باشگاه خارجی چطور است.
 مربی پرسپولیس افزود: نمونه بارز این مسئله علیرضا 
جهانبخش است. او در هلند نشان داد که بازیکن باکالسی 
است و حتی به آقای گلی هم رسید اما در لیگ برتر انگلیس 
نتوانست درخشش داشته باشد. خب این دلیل نمی شود که 
بگوییم جهانبخش بازیکن بدی است چون قبال خودش را 
ثابت کرده است. در نهایت امیدوارم که موفقیت لژیونرهای 
ما ادامه داشته باشد و بازیکن بیشتری از فوتبال ایران به 

فوتبال اروپا منتقل شوند.

اینکه فالن وزیر پرسپولیسی است منطقی نیست؛

مطهری: به جای تحلیل فنی، حرف های سطحی می زنند
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از راست محمدرضا سهرابی نژاد، کریم رجب زاده لنگرودی و زنده یاد حسین آهی
اختصاصی دنیای جوانان

مشکل از آینه توست
خطا از ما نیست

فاضل نظری

خواب دیدیم که رؤیاست، ولی رؤیا نیست
عمر جز حسرت دیروز و غم فردا نیست

هنر عشق فراموشی عمر است، ولی
خلق را طاقت پیمودن این صحرا نیست

ای پریشانی آرام! کجایی ای مرگ؟
در پری خانه ما حوصله غوغا نیست

ما پلنگیم مگو لکه به پیراهن ماست
مشکل از آینه توست! خطا از ما نیست

خلق در چشم تو دل سنگ، ولی من دلتنگ
ال الهی هم اگر آمده بی »اال« نیست

موِج شوریده دل آشفته ماه است ولی
ماه را طاقت آشفتگی دریا نیست

بر گل فرش، به جان کندن خود فهمیدیم
مرگ هم چاره دل تنگی ماهی ها نیست

روز  مازندرانی  پیش کسوت  شاعر  حسن پور،  رحمت اهلل 
اثر  بر  قائمشهر  ولیعصر  بیمارستان  در   ۹۹ مردادماه  پنجم 

کرونا از دنیا رفت.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور پاسداشت 
حسن پور  رحمت اهلل  درگذشت  پیامی  در  هم  فارسی  زبان 

سوادکوهی را تسلیت گفته است.
در متن پیام محمود شالویی آمده است: 

پس عدم گردم عدم چون ارغنون
گویدم که، اناالیه راجعون

امروز آسمان مازندران صحنه پرواز روحی نظیف و عفیف 
و سرشار از ذوقی لطیف و ظریف شد. آنکه از زاویه چشم انسانی 

یک تن اما از فراز عقل هیوالیی هزاران را بیش می نمود.
از شمار دوچشم، یک تن کم

وز شمار خرد، هزاران بیش
زمانه،  نیک مرام  استاد  و  گرانمایه  شاعر  فقدان  بحق، 
جناب رحمت اهلل حسن پور سوادکوهی متخلص به »تنها« را 

بایستی مصیبتی جانکاه به شمار آورد که با رفتن و رجعتش، 
قامت مقاوم شعر و ادب مازندران و خطه نگارین دیار علویان 

را جریحه دار ساخته است.
شاعر  این  گرانسنگ  سروده های  که  نیست  تردیدی 
صاحب معرفت، به عنوان یادگاری ماندگار از آن مرد ایمانی 
و  محفل  هر  و  ادب  و  شعر  حلقه های  در  گرامی  گوهر  و 
انجمن، ورد ذهن و زبان و شوق جان، شیفتگان و دلدادگان  

خواهد ماند.
از درگاه پاک خداوند جان و جهان برای آن سفرکرده 
بازماندگان،  بیان، رحمت و مغفرت سبحانی و جهت  خوش 
خاصه خانواده داغ دیده و عموم دلبستگان و وابستگان دل بریده، 

صبر و شکیبایی و اجر دنیاوی و عقبایی، آرزو می کنم.
رحمت اهلل حسن پور، بازنشسته اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان مازندران، مشاور مدیرکل اداره تبلیغات استان 
مازندران و ریاست فرهنگ و ارشاد اسالمی چندین شهرستان 

را در کارنامه کاری خود داشت.

درگذشت یک چهره دیگر فرهنگی بر اثر کرونا

معتقد  فصیحی  ارسالن 
است، افرادی که در مبحث ترجمه 
از روی دست دیگران می نویسند و 
فقط برای سودجویی وارد این عرصه شدند، 

الک می شوند.
که  توضیح  این  با  فصیحی  ارسالن 
زمانی که تصمیم به ترجمه کتابی می گیرد 
یک قانون کلی را در نظر ندارد به هنرآنالین 
گفت: گاهی وقت ها مخاطب خاص و گاهی 
عموم خوانندگان را در نظر می گیرم. کتابی 
از انیس باتور با عنوان »معرفت تلخ« ترجمه 
کردم که ذیل عنوان »رمانی تجربی براساس 
هنر فوگ« را در خود جای داده است. )نام 
نوعی  بر  داللت  که  باخ  سباستین  از  اثری 
کمپوزیسیون در موسیقی چند صدایی دارد( 
سبک،  در  یعنی  می شود  تجربی  که  رمانی 
و  است  متفاوت  مضمون  و  فرم  سیاق، 
نویسنده دارد تجربه می کند. همین تجربی 
یعنی مخاطب آن مشخص  اثر،  بودن یک 
این  از  خواننده ای  چه  نمی دانیم  و  نیست 
کتاب استقبال خواهد کرد. چند درصد مردم 
هنر فوگ اثر باخ را می شناسند که بخواهند 
عالقه مند باشند در مورد رمان تجربی براساس 
هنر فوگ بدانند؟ در نتیجه زمان ترجمه این اثر 
مخاطب خاص را در نظر داشتم و می خواستم 
نیاز  به فارسی برگردانده شود، چون خال و 
البته  کردم.  احساس  را  کتاب  این  ترجمه 
زمانی که از مطالعه یک کتابی لذت می برم 
حتما آن را ترجمه می کنم تا دیگران در این 

لذت شریک باشند.

او با بیان این که موافق نیست اقبال 
مخاطبان به کتاب های ترجمه بیشتر از متون 
تالیفی است، ادامه داد: وقتی آمار بگیریم و 
مقایسه شود از نمودارها مشخص است که 
اما  هستند؛  پرفروش تر  ترجمه  کتاب های 
بسیار  آن  موضوع  کتاب،  فروش  در  چرا؟ 
مهم است به احتمال زیاد نویسندگان خارجی 
موضوعات جذاب تری را برای نوشتن انتخاب 
کردند. دوم این که نحوه ارایه شکل و فرم 
و  نیست  تالیفی خیلی خوب  کتاب های  در 
را  مخاطب  نمی توانند  اندیشه  ارائه  برای 
زمانی  است.  زبان  بحث  سوم  کنند.  جذب 
باشد  شکلی  به  مترجم  یا  نویسنده  نثر  که 
که خواننده را پس بزند موفق نمی شود. این 
سه عامل در موفقیت آثار تالیفی و ترجمه 

نقش تعیین کننده ای دارند.

توضیح  این  با  »ملت عشق«  مترجم 
که زمانی که یک کتاب چه تالیف چه ترجمه 
موفق باشد دیگران هم در پی آن هستند و 
به اصطالح از این نمد کالهی می خواهند، 
سرعت  به  شود  پرفروش  کتابی  اگر  افزود: 
عین آن را با همان ظاهر، ناشر، مترجم و طرح 
جلد قاچاق منتشر می کنند. یا از روی کتاب 
رونویسی می شود و با تغییر دو سه مورد به 
اسم مترجم دیگری که معموال اسامی جعلی 
هستند، منتشر می شود. شاید هم همت داشته 
باشند دوباره آن کتاب را ترجمه کنند. همه این 
کارها برای این است که بخشی از فروش آن 
کتاب را به خود اختصاص دهند و تمام انگیزه 

آنان سودجویی است.
فصیحی تنها راه جلوگیری از این دزدی 
کرد:  تصریح  و  دانست  کپی رایت  قانون  را 
حتی برای ثابت کردن این دزدی ها نمی توان 
اقدامی انجام داد چون وارد مباحث عجیب و 
غریبی می شویم که راه به جایی نمی برد و 
نتیجه ای هم ندارد. باید با افرادی که مستقیم 
کتاب قاچاق چاپ می کنند قانونی برخورد شود 
که البته در سال های اخیر چند انبار قاچاق را 
گرفتند. اما راه حل اصولی پیوستن ایران به 
کنفوانسیون برن در موضوع کپی رایت است. 
زمانی که دولتی یا کشوری قانون کپی رایت 
داشته باشد آن قانون جلوی ترجمه های مجدد 
و بی کیفیت را می گیرد. برای این که صاحب 
که  جایی  تا  کپی رایت  و صاحب  اثر  اصلی 
به  که  معتبری  مترجم  و  ناشر  با  می تواند 
کارش اطمینان دارند کار می کند و سعی دارد 

به نوعی در قراردادها پیش بینی کند کتاب با 
بهترین کیفیت و کم ترین حذف و اضافه به 

زبان مقصد منتقل و چاپ شود.
او با تاکید بر این که مترجم واقعی در 
معموال  داد:  ادامه  است،  ماندگار  حرفه اش 
افرادی که از روی دست دیگران می نویسند 
و فقط برای سودجویی وارد این عرصه شدند 
دوره ای  می شوند.  الک  نیستند  مترجم  و 
از آن ها نمی شود. فرد  هستند و بعد خبری 
عالقه مندی که واقعا حرفه اش ترجمه است 
حرفه ای می ماند. همین االن مترجمان خوب 
در نسل جوان هستند که به تدریج نیز تجربه 
حال  هر  به  می شود.  بیشتر  آن ها  علم  و 
ترجمه های خوب ادامه پیدا می کنند. همیشه 
کیفیت زاییده کمیت است زیرا در کمیت زیاد 

کیفیت خوب پدید می آید.
و  انتقال  را  مترجم  نقش  فصیحی 
و  دانست  فکری  محصوالت  بازآفرینی 
اظهارداشت: وقتی در جامعه ای همه نمی توانند 
محصوالت  با  و  بخوانند  کتاب  زبان  دو  به 
کنند  برقرار  ارتباط  دیگر  زبان های  فکری 
نقش مترجم انتقال آن محصوالت و بازآفرینی 
نقش  مترجم  است.  فکری  محصوالت 
انتقال دهنده را بازی می کند. چند نوع مترجم 
داریم هم چون مترجم آثار داستانی و یا آثار 
گزارشی متشکل از متون تاریخی و فلسفه. 
می شود  ساخته  داستانی  آثار  در  که  دنیایی 
توسط مترجم در زبان مقصد بازآفرینی می شود 
و به مخاطبی که نمی توانسته بی واسطه از آن 

آثار استفاده کند انتقال می یابد.

افراد سودجو بايد از عرصه ترجمه الک  شوند

»يادم تو را فراموش« منتشر شد
را  تو  »یادم  روانشناسی  کتاب 
دانژان  پیر  ژان  نوشته  فراموش« 
)روانپزشک فرانسوی( با ترجمه مریم 

سونی منتشر شد.
ع  ضو مو با  ب  کتا ین  ا
هزار  در  روزمره  فراموشکاری های 
نسخه و با قیمت ۳۳هزار تومان توسط 

نشر شمعدونی منتشر شده است.
فراموشی  موضوع  به  کتاب  این 
و تاثیر مسائل مختلف مثل اضطراب 
سن،  باالرفتن  فکری،  مشغله  و 
بیماری های مختلف و حوادث متفاوت 
بررسی  در  سعی  و  می پردازد  آن  بر 

مغز و عملکرد آن در قدرت حافظه کوتاه مدت و بلندمدت دارد. این کتاب 
با  آزمون های متنوع و راهکارهای متفاوت به ما کمک می کند که ذهن 
خود را فعال نگه داریم و حافظه مان را تقویت کنیم و بهبود بخشیم. تفاوت 
این کتاب با کتاب هایی که در این حوزه به چاپ رسیده در این است که با 
معرفی قدم به قدم انواع حافظه، عملکرد مغز، تاثیر عوامل خارجی بر مغز 
و حافظه و دالیل بروز ناگهانی و یا تدریجی فراموشی و نیز راهکارهای 
پیشگیری از آن، عوامل نوین مقابله با ناتوانی ذهنی ناشی از فراموشی را 
به طور جامع با زبانی قابل درک و ساده معرفی می کند و مخاطب را در 

مواجهه با این موضوع همراهی می کند.
مصطفی قوانلوقاجار، مدیرمسئول انتشارات شمعدونی در یادداشت ناشر 
این کتاب نوشته است: زندگی مدرن، استفاده از تلفن های همراه هوشمند و 
رایانه سبب شده تا بیش از هر زمان دیگری به فناوری ها محتاج و وابسته 
باشیم. تصور این که بخواهیم با دوستان و آشنایان تماس بگیریم، اما نگاهی 
به فهرست ذخیره تلفن همراه خود نیندازیم، تقریبا محال است. هر یک از 
ما انبوهی رمز عبور برای ورود به سایت ها داریم که سعی کرده ایم یا در 
یک جایی این پسوردها را ذخیره کنیم و یا آن ها را به طریقی حفظ کنیم. 
ما گاهی اوقات چیزهایی را که باید به یاد بیاوریم، فراموش می کنیم، این 
فراموشکاری به ویژه در زمان های حساس، باعث نگرانی و اضطراب ما 
می شود. به سرعت به فکر فرو می رویم که چرا فراموش کرده ایم؟ نکند دچار 
آلزایمر شده ایم؟ در هر سن و سالی که باشیم فراموشی یا فراموشکاری برای 
ما نگران کننده است. ما تفاوت میان فراموشی های روزمره را با بیماری های 
مرتبط به فراموشی نمی دانیم و مهم تر از همه نمی دانیم که گاهی اوقات 
فراموشی، یکی از بهترین راه حل ها و اقدامات برای تروماها و مشکالت 
روانی است. این کتاب بیش از هرچیز ما را با ساختار پیچیده مغز انسان 
آشنا می کند. حواس پرتی یا فراموشکاری های روزمره را توضیح می دهد. 
عملکردهای مختلف حافظه را تشریح می کند. آزمون ها و تست های مفیدی 
برای بررسی حافظه ارائه می دهد و شما می توانید عملکرد حافظه خودتان را 
بدون نیاز به پزشک بررسی کنید. سپس بخش هایی بسیار کاربردی از کتاب 
نکاتی در مورد تقویت حافظه، جلوگیری از فراموشی زودرس و ترفندهایی 

برای بهبود حافظه ارائه می دهد.

در حضور نماینده وزارت امور خارجه کلید خورد
آغاز روند اعطای تابعیت ايرانی به نجیب مايل هروی   

اقدامات قانونی و آیین نامه های الزم مانند »آزمون اعطای تابعیت« 
استاد  به  کامل  تابعیت  اعطای  مسیر  کردن  هموار  برای  »قسم نامه«  و 
مایل هروی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی حوزه زبان و ادبیات فارسی 

که در مشهد اقامت دارد، انجام شد.
با حضور مدیرکل امور اتباع و مهاجرین استانداری و نماینده وزارت 
خارجه در شمال شرق کشور، اقدامات قانونی برای اعطای تابعیت ایرانی به 

استاد نجیب مایل هروی، نویسنده شهیر افغانستانی انجام شد.
محمدتقی هاشمی، مدیرکل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
استانداری خراسان رضوی در این باره با بیان اینکه حکم تابعیت استاد مایل 
هروی در کمیسیون تابعیت وزارت کشور و وزارت خارجه صادر شده است، 
گفت: طبق قانون ایشان باید یک آزمون تابعیت و روند قسم نامه را هم 
انجام می دادند. این قانون است و طبق آن افراد باید بدون در نظر گرفتن 
 جایگاه اجتماعی شان به اداره کل اتباع خارجی بیایند و این کار را انجام دهند.

وی افزود: ما به پاس احترام و ارزشی که برای استاد قائل بودیم، در منزل 
ایشان خدمت رسیدیم تا این روال طبق آیین نامه ای که وجود دارد، انجام 

شود تا بعد از انجام این کارها بتوانیم شناسنامه ایشان را تقدیم کنیم.
هاشمی با اشاره به اینکه صد روز قبل که به منزل استاد مایل هروی 
آمدیم، برای اعطای تابعیت، پیگیری صدور شناسنامه و صدور سند منزل 
استاد  مثل  انسان هایی  از  پاسداری  افزود:  دادیم،  پیگیری  قول  مسکونی، 
رسالتی است که بر عهده ماست و تمام تالش ما این است که شناسنامه 
استاد به زودی صادر شود و ما آن را تقدیم ایشان کنیم. موضوع تابعیت ایشان 
کامال انجام شده است و ما در حال انجام آیین نامه های اجرایی آن هستیم. 
امیدواریم تا یک ماه آینده کارهای صدور و اعطای شناسنامه هم انجام شود.

در  پدرش  روایت  به  هروی،  مایل  رضا  فرزند  هروی،  مایل  نجیب 
سال ۱۳۲۹ خورشیدی در شهر هرات چشم به  جهان گشود. او نویسنده، 
پژوهشگر، نسخه شناس، ویراستار و مردم شناس افغانستانی مقیم ایران و 
رشته اصلی اش عرفان اسالمی است. مایل هروی از محققان صاحب نام 
در حوزه نقد و تصحیح متون کالسیک به شمار می رود و تاکنون بیش از 
۳۰ عنوان کتاب را تألیف، تصحیح و بررسی، و صدها مقاله مهم و معتبر 

را منتشر کرده است.
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فرناز میرزالو

تدابیر  مجازی  نمايشگاه  در  کتابسازی  مصاديق  با  برخورد  برای 
الزم لحاظ شود

مدیر انتشارات ثالث بزرگترین معضل بازار کتاب، تولید مصادیق کتاب سازی 
حتی در فضای مجازی و فروشگاه  کاال  های مصرفی معتبر و البته با تخفیف  های 

نامتعارف است.
بیان کرد:  علی جعفریه، درباره برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب، 
چرا  نمی دانم  می افتد؟  اتفاقی  چه  باشیم  نداشته  را  کتاب  نمایشگاه  امسال  اگر 
اصرار داریم امسال حتما نمایشگاه کتاب، چه فیزیکی و یا مجازی، برگزار شود؟ 
فکر می کنم اگر بودجه نمایشگاه به سمت حمایت از کتاب فروشی ها هدایت شود 
نتیجه بهتری را شاهد خواهیم بود. البته من همواره با برگزاری هرنوع نمایشگاه 

چه مجازی و یا فیزیکی مخالف بوده ام.
 وی در پاسخ به این پرسش که آیا به عنوان ناشر حاضر در ادورا مختلف 
نمایشگاه و موفق در فروش، ناشران کوچک آسیب دیده از کرونا که احتماال به غیر 
از نمایشگاه فرصتی برای جذب نقدینگی ندارند چه باید بکنند؟ افزود: کتاب ناشران 
کوچک در شرایط فعلی هم در کتاب  فروشی ها عرضه می  شود. وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی می تواند با نظر کارشناسی و مشارکت صنف، طرح های جایگزین 
ناشران  از  به حمایت   نمایشگاه  بودجه  مثال؛  به عنوان  کند.  پیگیری  را  نمایشگاه 
اختصاص پیدا کند. البته من تقسیم بندی ناشران به کوچک و بزرگ را قبول ندارم.

 جعفریه، شیوع کرونا را بهترین فرصت برای بازنگری در مدیریت صنعت نشر 
دانست و ادامه داد: تجمیع بودجه ها، خرید کتاب از ناشران و حمایت از کتاب فروشان 
در قالب طرح های حمایتی و تقویت کتابخانه های عمومی را می توانیم به عنوان 

راه های جایگزین دنبال کنیم.
 وی افزود: بیشتر ناشران از طریق سایت، جریان فروش را پیگیری می کنند. 
راهکار های  بر  تمرکز  است،  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  آنچه  شرایط  این  در 
رسیدن به جریان تولید، توزیع و عرضه واقعی کتاب است؛ از جمله توجه به تقویت 
کتاب فروشی ها، تولید با کیفیت کتاب با بررسی کارشناسانه. تقویت کتاب هانه های 
عمومی نیز با توجه به افزایش قیمت کتاب و کاهش توان اقتصادی ضرورت دارد.

مجازی،  نمایشگاه  قبال  در  موضع گیری  آیا  اینکه  درباره  ثالث  نشر  مدیر   
بزرگترین  یا خیر؟ گفت:  است  نوین  فناوری  های  به  ناشران  به معنای کم توجهی 
معضل بازار کتاب، تولید مصادیق کتاب سازی حتی در فضای مجازی و فروشگاه  
کاال  های مصرفی معتبر و البته با تخفیف  های نامتعارف است. این شرایط، موجب 
شده تا مردم دچار سردرگمی شوند. حاال مساله اینجاست که در قالب نمایشگاه 
ناشران  مقاومت  است.  از غیر کتاب ساز دشوار  ناشران کتاب ساز  مجازی، کنترل 
برای توسعه فعالیت در فضای مجازی به همین دلیل است؛ بنابراین نمی دانیم در 

نمایشگاه مجازی نظارت های موثر وجود دارد یا خیر.  
 جعفریه، درباره اینکه مشکل عرضه مصادیق کتاب سازی در نمایشگاه واقعی 
نیز وجود دارد و نمی توان این معضل را خاص نمایشگاه مجازی کتاب دانست، 
بیان کرد: کنترل عرضه این دست کتاب ها از سوی گروه صیانت اتحادیه ناشران و 
کتاب فروشان تا حدودی درحال کنترل است و در نمایشگاه نیز این تالش ها وجود 
دارد و تقریبا نظارت و کنترل حتی با بستن غرفه ناشران متخلف انجام می شود. 
به نظر می رسد باید برای برخورد با مصادیق کتابسازی در نمایشگاه مجازی هم 

تدابیر الزم لحاظ شود.
این شرایط حاضر  با وجود  آیا  این پرسش که  به  ثالث در پاسخ  مدیر نشر 
آئین نامه  باید  اول  گفت:  خیر؟  یا  هستید  کتاب  مجازی  نمایشگاه  در  حضور  به 
تصمیم گیری  درباره حضور  آئین نامه  بررسی  از  پس  شود.  منتشر  نمایشگاه،  این 
خواهیم کرد. هرچندناشران از طریق سایت های اختصاصی فروش مجازی را دارند.

نويسنده و روزنامه نگار پیش کسوت از دنیا رفت
رنج  تحمل  سال  سه  از  پس  دادگستری  بازنشسته  قاضی  قوامی  منوچهر 

بیماری دار فانی را وداع گفت.
 مرحوم  قوامی که بعد از بازنشستگی در منظر قضاوت، کار وکالت را دنبال 
کرد و در جوار این رسالت، کسوت روزنامه نگاری را بر ردای خود کشید، از سال 
شد  دار  عهده  قضایی  مشاور  عنوان  به  را  »خبرجنوب«  روزنامه  با  همکاری   ۷۵

و طی این مدت راهنمای خوبی برای رمزگشایی مسائل حقوقی شهروندان بود.
که  او  قضایی«  مقاالت  »مجموعه  جمله  از  و  حقوقی  های  کتاب  چاپ 
جوان  قضات  ویژه  به  و  عموم  برای  مرجع  کتابی  رسیده،  متعدد  های  چاپ  به 

محسوب می شود.

نمايشگاه مجازی کتاب را در سبد خريد مردم نگه می دارد
مدیر کتاب فروشی »قاصدک« معتقد است؛ اگرچه نمایشگاه کتاب مجازی 
جای نمایشگاه فیزیکی را نمی تواند پر کند اما کتاب را همچنان در سبد کاالی 

فرهنگی مردم نگه  می دارد.
نمایشگاه مجازی کتاب را در سبد خرید مردم نگه می دارد

کتاب گفت:  نمایشگاه مجازی  برگزاری  حمیدرضا سیدناصری، درخصوص 
برگزاری این رویداد به صورت مجازی، جای خالی برپایی نمایشگاه کتاب فیزیکی و 
حضوری را پر نمی کند؛ اما این تصمیمی است که شورای سیاست گذاری نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران با توجه به چشم انداز شرایط موجود براثر همه گیری ویروس 

کرونا، گرفته اند.
وی افزود: برای پرکردن جای خالی برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به شکل 
برپایی مجازی  آن ها  از مهم ترین  داد که یکی  انجام  حضوری، چندکار می توان 
نمایشگاه کتاب است؛ اما آن چه که در این میان اهمیت دارد، این است که ابعاد 
برگزاری آن چگونه خواهد بود تا میان ناشران و کتاب فروشان، عدالت از لحاظ 

اجرای فعالیت ها برقرار شود.  
این است  نیز  بیان کرد: نکته دوم  ادامه  مدیر کتاب فروشی »قاصدک« در 
که باید دید عامل تشویقی مردم برای حضور در نمایشگاه کتاب مجازی چیست؛ 
چنین  و حضوری،  فیزیکی  به شکل  کتاب  نمایشگاه های  فعالیت  زمان  در  چراکه 
عواملی در نظر گرفته می شد. یکی از این عوامل این بود که مخاطبان بن تخفیف 
خرید کتاب دریافت می کردند و... اگر مسئوالن برگزاری نمایشگاه به این امر توجه 

کنند، قطعا این رویداد می تواند در حد خودش مفید و موثر واقع شود.
در  مجازی  کتاب  نمایشگاه  برپایی  بسترهای الزم  به  اشاره  با  سیدناصری 
ایران خاطرنشان کرد: بستر برپایی نمایشگاه کتاب مجازی در ایران قطعا درحال 
اینکه  آماده سازی است. این نرم افزار باید به نیازهای مخاطبان پاسخ دهد؛ مثال 
مردم با چه نرم افزاری و چگونه کتاب بخرند و ضمن انتخاب ناشر مورد عالقه، 

چطور موضوع و کتاب مورد عالقه خود را پیدا و انتخاب کنند.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که فضای فعلی کشور، شرایط را برای 
دیگر  شرایطی  چنین  در  چراکه  کرده است؛  آماده  مجازی  و  آنالین  فعالیت های 
همه چیز  و  باشت  نداشته  فعالیت  مجازی  فضای  در  که  دارد  وجود  کسی  کمتر 
فاصله  تا  مقیدند  بسیار  خانواده ها  شده است.  ختم  اینترنتی  و  آنالین  اقدامات  به 

اجتماعی را رعایت کنند.
این فعال حوزه نشر افزود: از نظر من بستر فعالیت  مجازی برای مردم فراهم 
نمایشگاه  برپایی  برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  دیگر؛  طرف  از  و   است 
کتاب مجازی به تکنولوژی باالیی نیاز ندارد. صرف اینکه نرم افزار برتری برای 
خرید کتاب ارائه بدهند، می تواند موجب ارتقای کار نشر و فعالیت کتاب فروشان 

و دسترسی مردم به کاالی فرهنگی باشد.
نمایشگاه  برگزاری  قوت  نقاط  به  اشاره  با  »قاصدک«  کتاب فروشی  مدیر 
کتاب مجازی بیان کرد: یکی از نقاط قوت این است که در شرایطی که نمی توان 
به صورت حضوری به نمایشگاه کتاب رفت و کتاب خرید، امکان نمایشگاه کتاب 

مجازی می تواند کتاب را همچنان در سبد کاالی فرهنگی مردم نگه دارد.
بر جهان  بر آسیب هایی که کرونا  از طرف دیگر عالوه  افزود:  سیدناصری 
وارد کرد اما یکی از تاثیرات مثبت آن قوت گرفتن فعالیت های فرهنگی، هنری، 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... بر بستر مجازی و اینترنتی بود. همچنین جلوی 
فعالیت های فروش کاالهای غیرکتابی که بعضا در نمایشگاه به چشم می خورد، را 

کمتر می کند و یا حتی جلوی انجام این فعالیت ها را خواهد گرفت.

سینی پالک
پیکان وانت مدل ۱۳۹۰

شماره موتور ۱۱۴۸۹۰۹۹۱۲۱
NNNN۴۶NNNNN۱۸۰۰۸۲ شماره شاسی 

پالک ایران ۸۲-۹۳۹ م ۸۵
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آقای اصغر بامری به شماره شناسنامه ۳۶۱۳ به شرح دادخواست به کالسه ۱۳۱/۹۹ 
از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل بامری به شماره 
شناسنامه ۳۵۸۰۶۹۰۲۱۳ در تاریخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۱ در اقامتگاه دائمی خودب درود حیات 

گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی

مهتاب ملک بامری به شماره شناسنامه ۱۳۰۴، مرحوم ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱۶
عظیم بامری

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلکان

برگ سبزخودروی سواری پژو ۴۰۵ جی ال آی مدل ۱۳۸۴ رنگ نوک مدادی  
نقلیه  وسیله  شناسه   ۱۶۲۱۳۱۸۷ شاسی  شماره  موتور۱۲۴۸۴۰۹۴۹۰۰  شماره  به 
)VIN( IRFC۱۶۱V۳G۱۲۱۳۱۸۷   بنام فرشته جورابلو فرزند هوشنگ  کدملی  

۴۶۰۹۴۴۸۷۴۲ محل صدور گرمسارمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
سند کمپانی خودرو وانت نیسان تیپ ۲۴۰۰ به رنگ  آبی روغنی ، مدل 
۱۳۷۴ به شماره انتظامی ۹۸۷ م ۹۴ ایران ۷۸ به شماره موتور  ۰۰۰۲۹۷۶۷ 

و شماره شاسی B۷۸۴۹۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اراضی و  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  به دستور مواد ۱ و ۳  نظر  رامسر  ثبتی  حوزه 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ ، امالک متقاضیانی که در هیات 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی رامسر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی می گردد : امالک متقاضیان واقع دررضی محله پالک اصلی ۳۶ بخش 
۵ ۱۶۲۴ فرعی مجزی شده از قطعه ۳۵۷ تفکیکی ابوذر سلطان اشکواری نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بربنای انباری به مساحت ۴۳۸ مترمربع خریداری 
مع الواسطه از طالب جوری مالک رسمی . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  اعتراض داشته  آرای اعالم شده  به  اشخاص ذینفع 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 

محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست . بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان 
باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، 
واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول : ۲۲/۰۴/۱۳۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰۷/۰۵/۱۳۹۹ حسن صالحی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک رامسر
م الف۱۹۹۰۲۶۷۱

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اراضی و  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  به دستور مواد ۱ و ۳  نظر  رامسر  ثبتی  حوزه 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ ، امالک متقاضیانی که در هیات 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی رامسر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی می گردد : امالک متقاضیان واقع درمشاءکالیه پالک اصلی ۲۰ بخش ۵ 
نسبت  ویشکی  پور  آقاجان  عطاءاله  فرعی   ۶۰۹ پالک  از  شده  مجزی  فرعی   ۳۶۰۸
به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بربنای احداثی به مساحت ۴۷۴.۸۱ متر مربع 
خریداری مع الواسطه از منصور و محسن شهرت هر دو فرج الهی مالک رسمی . لذا 
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی 
، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 
نماید. تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۲/۰۴/۱۳۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰۷/۰۵/۱۳۹۹ 

حسن صالحی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامسر
م الف ۱۹۹۰۲۷۳۵

حاضر  حال  در  کرد:  بیان  اسماعیل اوغلو  قره  عدنان 
مهم ترین مسئله و مشکل گسترش زبان فارسی در ترکیه، 
عدم دسترسی آسان به منابع فارسی و مقرون به صرفه نبودن 

کتاب  های نوشته شده به این زبان است.
زبان فارسی را باید زبانی بین المللی دانست که اکنون 
و  ایران  افغانستان،  کشورهای  در  عام  حضور  بر  عالوه 
تاجیکستان، در بسیاری از مناطق جهان حضور خاص دارد. 
از جمله حضور زبان فارسی در شبه قاره هند و همچنین گستره 
جغرافیایی از اروپای شرقی و بوسنی و مجارستان تا ترکیه و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس تا مناطقی از چین. باتوجه به 
اهمیت گسترش زبان فارسی در جهان، به ویژه کشورهای 
قره  عدنان  سراغ پروفسور  همسایه،خبرگزاری ایبنا به 
اسماعیل اوغلو، مدیر گروه زبان  ها و ادبیات شرقی دانشکده 
علوم و ادبیات دانشگاه قیریق قلعه و رئیس انجمن تحقیقاتی 
موالنا در آنکارا رفته و با او گفت وگویی داشته  است که در 

ادامه مشروح آن را می خوانید:
* لطفا کمی از خودتان بگویید و بفرمایید که چه شد 
خواندن رشته زبان فارسی را  در دانشگاه انتخاب کردید و 
چه شد که به این رشته عالقه مند شدید و تا مقطع دکترا 

خواندن این رشته را ادامه دادید؟
** در سال ۱۹۵۷ در طرابزون در یکی از خانواده  های 
به دنیا  سنتی و اهل ادب منطقه دریای سیاه شرقی ترکیه 
قفسه  در  موجود  کتاب  های  دوران کودکی  از همان  آمدم. 
فارسی  و  عربی  عثمانی،  ترکی  زبان  به  که  کتابخانه مان 

بود توجه مرا به خود جلب می کرد. در همان سال  ها مرتب 
را  جامی  بهارستان  و  موالنا  مثنوی  سعدی،  گلستان  نام 
می شنیدم و بزرگان در مجالس از آن ها مطالبی می خواندند 
و شرح می دادند. خانواده ام مهم ترین تاثیر را در مسیری که 
انتخاب کرده ام، داشتند. همین عالیق باعث شد که اولین 
گروه  دانشگاه،  سراسری  آزمون  در  بنده  ترجیح  و  انتخاب 
دوره  اتمام  از  پس  بشود.  فارسی  ـ  عرب  ادبیات  و  زبان 
کارشناسی نیز در زمینه زبان و ادبیات فارسی مشغول یک 
سری کارها و تحقیقات علمی شدم. در سال ۱۹۷۹ در گروه 
دانشگاه  ادبیات  دانشکده  از  فارس  ـ  عرب  ادبیات  و  زبان 
آتاترک فارغ التحصیل شده و در سال ۱۹۸۰ به عنوان عضو 
هیئت علمی پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی آغاز به 
کار کردم. در سال ۱۹۸۵ موفق به اخذ مدرک دکترا شده و 
در سال ۱۹۹۰عنوان استادیاری و در سال ۱۹۹۱ نیز عنوان 
دانشیاری را از آن خود کردم. همچنین در سال ۱۹۹۷ نیز 
تا  فوریه ۲۰۱۰  از ۱۱  و  یافتم  پروفسوری دست  مرتبه  به 
۱۰ فوریه ۲۰۱۴ عالوه بر تدریس در رشته زبان و ادبیات 
فارسی در مقاطع مختلف به عنوان معاون رئیس دانشگاه 
قیریق قلعه نیز مشغول به کار بودم. پس از سال  ها خدمت 
در دانشگاه های آتاترک و سلجوق هم اکنون عضو هیأت 

علمی دانشگاه قیریق قلعه هستم.
در  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  شکل گیری  روند   *
در  اقداماتی  چه  بود؟  شکل  چه  به  قلعه  قیریق  دانشگاه 
انجام شده  تاکنون  دانشگاه  این  در  فارسی  زبان  خصوص 

است و چه برنامه ای برای آینده دارید؟
و  علوم  دانشکده  شرقی  ادبیات  و  زبان ها  گروه   **
با  همزمان  و   ۱۹۹۲ سال  از  قیریق قلعه  دانشگاه  ادبیات 
گروه  این  کرد.  کار  به  آغاز  قیریق قلعه  دانشگاه  تأسیس 
برای اولین بار در سال تحصیلی ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ در مقطع 
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی شروع به پذیرش دانشجو 
با توجه به تحوالت  کرد. در سال تحصیلی ۲۰۱۲-۲۰۱۱ 
و نیازهای روز، رشته مترجمی زبان فارسی جایگزین رشته 
فوق شد. رشته مترجمی زبان فارسی دانشگاه قیریق قلعه به 
عنوان زیر مجموعه بخش زبان  ها و ادبیات شرقی دانشکده 
علوم و ادبیات دانشگاه قیریق قلعه در حال فعالیت است. در 
سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ صد و بیست دانشجو در مقطع 

کارشناسِی این رشته مشغول به تحصیل بودند.
و  علوم  دانشکده  شرقی  ادبیات  و  زبان  ها  مجموعۀ 
ادبیات  و  زبان  رشته  بر  عالوه  قیریق قلعه  دانشگاه  ادبیات 
عربی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین 
مترجمی زبان فارسی )در سطح کشور فقط دانشگاه قیریق 
قلعه در رشته مترجمی زبان فارسی دانشجو می پذیرد( در 
مقطع کارشناسی، در رشته زبان و ادبیات فارسی در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری نیز دانشجو پرورش می دهد. الزم 
به ذکر است که دانشگاه قیریق قلعه با همکاری دانشگاه آنکارا 
در  می پذیرد.  دانشجو  دکترا  مقطع  در  مشترک  صورت  به 
سال تحصیلی جاری تعداد ۳۵ دانشجو در مقطع تحصیالت 

تکمیلی مشغول به تحصیل هستند.

آگهی دعوت عموم
به  نسبت  حقوقی،  یا  حقیقی  فرد  هر  رساند  می  اطالع  به  بدینوسیله 
ملک پالک های ثبتی ۲۱۴۳ و ۲۲۴۳ و ۲۳۴۳ به نام آقای حمید گودرزی 
واقع در اسالمشهر حق و حقوق یا اعتراضی دارد، ظرف مدت  ۴۸ ساعت 
دادگاه عمومی  به شعبه هشتم  مستند  و  کافی  مدارک  داشتن  در دست  با 

اسالمشهر مراجعه نماید./.

مهم ترین مانع گسترش زبان فارسی در ترکیه عدم دسترسی آسان به منابع فارسی است
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲۷۵، طبقه پنجم، واحد ۱۷

 تلفن: ۶۶۵۶۲8۰۱-۶۶9۱۷3۱۲ -۶۶9۱۵۲۶8      
فکس:۶۶۱۲۶۱39

احداث سالن روباز نمایش به نام هما روستا

اولین سالن تخصصی روباز برای 
اجرای تئاتر و کنسرت به نام زنده یاد 
»هما روستا« بازیگر نام آشنای تئاتر، 
شده  نامگذاری  تلویزیون  و  سینما 
است. این سالن  به سیستم تخصصی 
وسیع  هایی  ای دی  ال  و  نور  صدا، 

تجهیز شده است و دارای استیجی مسقف 
به ارتفاع ۱۲ متر، در ابعاد ۵۰۰ مترمربع است تا امکان اجراهایی زنده و 

با کیفیت، جهت تئاتر و کنسرت فراهم شود.
ایده ساخت این سالن در دوران تعطیلی سالن های تئاتر و موسیقی 
به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا شکل گرفته است تا از این طریق 
هم بخشی از فعالیت های هنری دوباره به حیات خود ادامه دهند و هم 
مخاطبان از این مکان با رعایت پروتکل های بهداشتی بتوانند استفاده 

کنند. اطالعات تکمیلی پروژه متعاقبا اعالم می شود.

 »بوم و بانو« با مشکل مالی مواجه است

تلویزیونی  مجموعه  تهیه کننده 
ادامه  به  اشاره  با  بانو«  و  »بوم 
عه  مجمو ین  ا ی  ر ا د بر یر تصو
در  مالی  مشکالت  بروز  تلویزیونی،  

این پروژه را تأیید کرد.
آرمان زرین کوب خبر منتشره  توسط 
این  تئقف  بر  مبنی  خبرگزاری ها  از  یکی 
پروژه را  تکذیب کرد و گفت برای رساندن پروژه به زمان پخش یعنی 
ماه محرم دو گروه کارگردانی در نظر گرفته شده  که به دلیل شرایط مالی 
توان همکاری با گروه دوم را نداریم. اما همچنان در حال تصویربرداری 
پروژه هستیم .مسعود رایگان، بهنام تشکر، مهدی احمدی، دیبا زاهدی، 
ساغر قناعت و… از بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند. »بوم و 
بانو« همکاری جدید سعید سلطانی به عنوان کارگردان و آرمان زرین کوب 

در جایگاه تهیه کننده پس از سریال »ستایش« است.

نوازندگی کیهان کلهر برای کودکان سر پل ذهاب

و  نوازندگی  استاد  کلهر  کیهان 
»رقص  کوتاه  فیلم  برای  آهنگسازی 
روی بادکنک ها« به نویسندگی وحید 
شیخ زاده و کارگردانی میثم محمدخانی 
که با موضوع کودکان سر پل ذهاب 

است، نوازندگی می کند.
کنندگی  تهیه  که  محمدخانی  میثم 
فیلم های کوتاه »کیک تولد« و »راه بی پایان« را نیز در کارنامه خود 
دارد در فیلم هایی همچون »آشیانه در باد«، »شکالت تلخ«، »و خدا زن 
را آفرید«، »سه شنبه شب«، »هایالیت« و »نوشدارو« به عنوان دستیار 

کارگردان فعالیت داشته است.
فیلم ذقص روی بادبادک ها  که هم اینک وادمحله پیش تولید شده، 

به تهیه کنندگی محمدحسین تقوی ساخته خواهد شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

آخرین بازمانده دوران طالیی هالیوود درگذشت

اولیویا دی هاویلند ستاره نامدار 
سینما و برنده دو جایزه اسکار که به 
»بربادرفته«  بازمانده  آخرین  عنوان 
شناخته می شد، پس از برگزاری تولد 

۱۰۴ سالگی اش درگذشت.
برای  که  بریتانیایی  بازیگر  این 

رقیب اسکارلت در  مالنی  نقش  یفای  ا
فیلم »برباد رفته »شهرتی جهانی داشت، در توکیو ژاپن متولد شده بود. 
دی هاویلند که به عنوان مسن ترین بازیگر برنده اسکار شناخته می شد 
کارش را با بازی در »رویای شب نیمه تابستان« ساخته ماکس راینر در 
سال ۱۹۳۵ شروع کرد و با بازی در فیلم »هر کس سوی خودش« در سال 
۱۹۴۶ نخستین جایزه اسکارش را کسب کرد و در سال ۱۹۴۹ نیز دومین 
جایزه اسکار برای بازی در فیلم »وارث« به او اهدا شد.زندگینامه این بازیگر 
در دهه ۱۹۶۰  در کتاب »هر مرد فرانسوی یکی دارد« منتشر شده بود.
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فیلمي که ۷ سال به دنبال سرمایه گذار بود!

مسعود بخشي: واکنش ایراني ها به اتفاقات جامعه بسیار احساسي است!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲۱ - پ. ۱۵
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سازمان شهرستان ها:  ۰9۱۲۲۷۵۲۱9۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
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محمد حسین زاده

مسعود بخشی در سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر از یلدا، که فیلمی درباره قصاص و بخشش است 
رونمایی کرد. یلدا، دومین فیلم بلند داستانی بخشی 
در ۱۳۹۱  خانواده محترم،  پرحاشیه یک  فیلم  از  بعد 
است که هرگز رنگ پرده به خود ندید. مسعود بخشی 
جدا از ساخت این ۲ فیلم داستانی، سابقه طوالنی در 
مستندسازی دارد. مستند بلند تهران انار ندارد )۱۳۸۶( 
به کارگردانی او که با نگاهی تحلیلی و در عین حال 
طنزآلود به حال و گذشته شهر تهران می پردازد، در 
جشنواره فجر جایزه بهترین کارگردانی را برای او به 
همراه آورد و اکران عمومی موفقی در سینماها داشت. 
بهره  یلدا  در  به خوبی  مستندسازی  تجربه  از  بخشی 
گرفته است. یلدا، قصه مریم کمیجانی زن جوانی است 
که به دلیل قتل شوهرش ناصر ضیاء به مرگ محکوم 
شده است. او در شب یلدا به استودیو برنامه تلویزیونی 
پربیننده لذت عفو آورده می شود تا توسط تنها فرزند 
مقتول، مونا ضیاء بخشیده شود. فرشته صدرعرفایی، 
بهناز جعفری، بابک کریمی، آرمان درویش و صدف 
عسگری بازیگران این فیلم هستند که در چند جشنواره  
سینمایی بین المللی موفق ظاهر شده است، از جمله 
سال گذشته در جشنواره فیلم ساندنس که در بخش 
مسابقه فیلم های داستانی سینمای جهان، برنده جایزه 
بزرگ داوران شد. فیلم مسعود بخشی این روزها در 
گروه هنر و تجربه در حال اکران است. به این بهانه 

با او به گفتگو نشستیم...

-در ابتدا برایمان بگویید که چطور شد اصال سراغ 
چنین موضوعي رفتید؟ شما سابقه سینماي مستند دارید 

و چقدر از آن در این فیلم استفاده کردید؟
مستند  سینمای  از  من  گفتید  که  *همانطور 
می آیم و اولین تصویرهایی که در ناخودآگاه من ثبت 
از فیلم های مستندی می آید که در این زمینه  شدند 
ساخته شده اند. فیلم هاي کارت قرمز )مهناز افضلی( 
برجسته ترین  از  شیخ االسالمی(  )مهوش   ۶۵ ماده  و 
این فیلم ها هستند. این مستندها به نوعی به زنانی که 
ناخواسته درگیر پرونده قتل می شوند و بهایی که بابت 
آن پرداخت می کنند، می پردازند. تصویری که از چهره 
آنها در جامعه ترسیم می شود، تاثیرگذار و ماندگار است 
و ماجرای این پرونده ها و قتل های مشابه در ذهن من 
نقش بسته بودند. حدود ۹سال پیش در مراحل پایانی 
زن  درباره  صفحه ای  یک  طرح  که  بودم  اولم  فیلم 
محکوم به مرگی نوشتم که در زایشگاه منتظر است 
تا فرزند مردی را که به قتل رسانده، به دنیا آورد. در 
طی بازنویسی های متعدد که سال ها به طول انجامید، 

درنهایت یلدا، شکل گرفت.

-چرا همان داستان ابتدایي را نساختید!؟
*یلدا، همان طرح و مریم کمیجانی هم همان 
زن است. طرح جذابی بود، اما وقتی تصمیم گرفتم کل 
این قصه را به برنامه تلویزیونی بیاورم فرم تغییراتی 
بنیادین کرد چون تمام آن گذشته، روابط و اتفاقات و 
به خصوص خود قتل به شکلی از آن قصه حذف شد 
و فشردگی عجیبی به دلیل وحدت زمان و مکان پیدا 
کرد. قصه حاال باید در زمان واقعی و در یک مکان 
روایت می شد و به لحاظ فرمی برای من این چالش 
بزرگی بود که چنین سناریویی را بنویسم و اجرا کنم. 
جذابیت، بازتاب یک نظر کلی و نسبی است، به ویژه 
برای گروهی از مخاطبان در ایران که گمان می کنند 
فیلم به شکل فعلی، آن جذابیتی که باید را ندارد، اما 
من اینگونه فکر نمی کنم چون فیلم یک الیه بیرونی 
دارد و یک الیه درونی و مخاطبانی که الیه درونی را 
ببینند و بتوانند درک کنند قطعا بیشتر از آن لذت خواهند 

برد و بیشتر آن را دوست خواهند داشت.

فیلم  این  در  تلویزیوني  برنامه  حضور  -دلیل 
چه بود؟

*از اول هم برایم تصویری که از این اتفاقات در 
رسانه ساخته می شد بسیار اهمیت داشت. این داستان ها 
شباهت ها و تفاوت های بسیاری با هم دارند، اما شباهت  
زنان  داستان ها  این   تمام  در  چون  است  بیشتر  آنها 
به نوعی قربانی هستند. حتی اگر بخشیده شوند، آزاد 
شوند یا حتی تبرئه شوند، بازهم قربانی هستند. رسیدن 
به این شباهت ها از طریق تصویری که رسانه از آنها 
مطرح می کند دیده می شود. البته گاهی نیز این تاثیرات 
مثبت و خوب است، مثال در مورد پرونده های اسیدپاشی 
گفتگو و بازگو کردن اینکه این زنان قربانی تعصبات 
کورکورانه شدند، حداقل کاری است که رسانه می کند، 

اما گاهی این برنامه ها در بعضی از قسمت ها به عکس 
پیام، عملکرد یا هدف خود، تبدیل می شدند و به جای 
نقد خشونتی که در قتل هست و پرداختن به دالیل 
می پردازند.  خشونت  بازنمایی  به  صرفا  آن،  ریشه ای 
ببینید قتل برای قانون شکل غایی خشونت فردی در 
جامعه است. از دید قانون پدیده قتل قضاوت می شود 
و به ناچار ریشه ها و عوامل بسیاری که منجر به وقوع 
آن قتل شده، ناخواسته نادیده گرفته می شوند. در حالی 
 که پشت بیشتر قتل های خانوادگی، هزار و یک اتفاق و 
دلیل و ریشه وجود دارد که منجر به شکل گیری این 
خشونت شده است. بنابراین با این نگاه احساس کردم 
باید به شکل ریشه ای، خود این خشونت را مورد انتقاد 
قرار داد. ما برنامه تلویزیونی لذت عفو را در این فیلم 
بازسازی کردیم، یا بهتر بگویم خلق کردیم، چون این 
برنامه وجود خارجی ندارد و یک برنامه منحصربه فرد 
و  شده  ساخته  فیلم  برای  صرفا  که  است  تخیلی  و 
البته  و  انسان  یک  جان  نجات  متعالی  هدف  ظاهرا 
اجرای انقیاد را دنبال می کند، اما درنهایت خود دچار 
بازنمایی این خشونت شده و به نوعی به عکس هدف 

خودش تبدیل می شود.

-براي داستان یلدا، از پرونده خاصي الگوبرداري 
کردید؟

نبود،  مشخص  پرونده  یک  تنها  *راستش 
پرونده های قتل و شوهرکشی را خواندم و از هریک 
از  تلفیقی  یلدا،  برداشت کردم.  یا جزییاتی  شخصیت 
از  که  است  داستانک هایی  یا  و  واقعی  پرونده های 
خوانش آن پرونده ها به دست آمد. جالب است بدانید 
وقتی من با روزنامه نگاران حوادث، پزشکان، وکال و 
فیلمنامه  طرح  و  می کردم  قضایی صحبت  مشاوران 
را  فیلم  قصه  هیچکدام  می کردم،  بازگو  برایشان  را 
تخیلی نمی دیدند. نکته جالب تر گفتگویی است که در 
بخش گزارشی فیلم موجود است و با مشاور درمانی و 
روانکاو شناخته شده ای انجام گرفته که در پرونده های 
است.  انتظامی  نیروی  روانکاو  مشاور  خانوادگی  قتل 
کمیجانی  مریم  درباره  طبیعی  آنقدر  روانپزشک  این 
صحبت می کند که انگار یک شخصیت حقیقی است 
و در دنیای واقعی مرتکب این قتل شده است. بعد از 
ضبط همین گفتگو به این  روانپزشک گفتم که چقدر 
درباره این داستان به شکل واقعی صحبت کردید، که 
در پاسخ گفت چون خیلی واقعی نوشته شده و مابه ازای 
خارجی دارد. درواقع باید برای خود من مریم و قصه 
فیلم یلدا، قابل باور می بود تا برای مخاطب هم قابل 
پذیرش باشد و فکر می کنم که مجموعه شخصیت هایی 
که در طی سال ها روی ناخودآگاه من اثر گذاشته اند، 
تماشاگر  برای  که  قصه ای شد  به شکل گیری  منجر 

قابل باور است.

فیلم تان  از  بخشي  ناخودآگاه  که  دارید  -قبول 
تبدیل به مستند شده است؟

*بله، من به لحاظ تولید این فیلم را در دو قسمت 
ساختم. یعنی اول مستند گزارشی را ساختیم و بعد کل 
قسمت استودیو و داستان تولید شکل گرفت. مستند 
شد.  فلش بک ها  کل  جایگزین  فیلم  در  که  گزارشی 
ما چیزی از گذشته مریم نمی بینیم و تنها درباره آن 
حرف زده می شود. در بخش مستند گزارشی عکس های 
مریم، ناصر، گذشته آنها و روابط خانوادگی از طریق 
یکسری  و  می شود  دیده  فوتورمان  شکل  به  عکس 
این  برای  تلویزیونی  رپرتاژ  به شکل  گفتگوهایی که 
فیلم  را یک  این بخش  است. من  تولید شده  برنامه 
جدا دیدم و در چارت تولیدمان نیز یک فیلم مستند 
گزارشی تعریف شد و دو هفته بعد از ضبط این گزارش 
مستند، فیلمبرداری بخش داستانی فیلم شروع شد تا در 
گروه این حس را ایجاد کنم که ما مشغول ساخت یک 
مستند هستیم. عالوه بر گروه تولید، بازیگران نقش 
اصلی را نیز با این کار به نقش هایشان نزدیکتر کردم 
بچه های  حتی  و  گروه  به  بسیار  مستند  این  تولید  و 

فنی کمک کرد.

-و البته بخش مستند فیلم قدرت بیشتري دارد!
*در ساخت فیلم، خلق زمان واقعی، کار بسیار 
دشواری است. آقای هوشنگ گلمکانی به من گفتند تو 
با این انتخاب قصد زورآزمایی با خودت را داشتی. شاید 
به نوعی صحبت او درست باشد، اما به هر حال این یک 
انتخاب است، مانند انتخاب بازیگر، جای دوربین و... 
این هم بخشی از میزانسن فیلم من بود. انتخاب زمان و 
فضای محدود تک لوکیشن، بزرگترین چالشی بود که با 
آن درگیر بودم چون نمی خواستم یک فیلم خسته کننده 
بسازم. مخاطب ایرانی در ذهن خود یک پیش تصویر از 
تلویزیون دارد و من از مرحله نگارش سناریو تا یافتن 
تهیه کننده نیز با این پیش تصویر مشکل داشتم، چون 
همه می گفتند چرا تلویزیون! من می گفتم پربیننده ترین 
است  برنامه ای  چنین  یک  ایران  تلویزیونی  برنامه 
بنابراین چرا که نه! طبقه ای که خودش را روشنفکر 
می داند و یا گمان می کند نخبه است تلویزیون را دوست 
ندارد یا یواشکی آن را می بیند البته من نگاه و کیفیت 
نازل حاکم بر برنامه های تلویزیونی را کتمان نمی کنم، 
این محدود به تلویزیون مملکت ما هم نمی شود و در 
است.  کلی  امر  یک  دارد،  وجود  نیز  دنیا  جای  همه 
تلویزیون کارخانه تولید صدا و تصویر روزانه است و 
انبوه داشته باشید طبیعی  وقتی تولید روزانه و بسیار 
است که دچار روزمرگی و افت کیفیت می شوید چون 
تولید خالقانه محتوا بسیار کار سختی است. وقتی به 
سمت نقد تلویزیون رفتم، احساس کردم زاویه این گروه 
با تلویزیون بسیار زیاد است در حالی که برای من جالب 
بود چون برنامه ای را انتخاب کرده بودم که میلیون ها 
ایرانی آن را انتخاب کرده بودند و طبیعی است برای 
آنها یک جذابیتی داشته که آن برنامه را انتخاب کرده 
و بارها پای تماشای آن نشسته اند. تالشم این بود که 
با نگاهی انتقادی، تلویزیون را نشان دهم نه آنکه آن 

را ستایش کنم. حاال اگر موضوع و فضای فیلم من 
مورد پسند گروهی از مخاطب ایرانی نیست، به دلیل 
این است که آنها فضای تلویزیون را دوست ندارند و یا 
اینگونه وانمود می کنند که این بحث جداگانه ای است، 
اما همانطور که گفتم افرادی که به الیه درونی فیلم 
توجه کنند بعد از تمام شدن فیلم  درگیر آن می شوند 

و طبیعتا هم حرف فیلم را بهتر درک خواهند کرد.

و  بودند  فیلم  این  تهیه کننده  تقی پور  -آقای 
پیداکردن  در  مشکالتي  کردید  اشاره  که  همانطور 
تهیه کننده داشتید... چه شد که بعد علی مصفا، آقاي 

تقي پور به عنوان تهیه کننده فیلم معرفی شد؟
*قبل از آقای تقی پور هم با دوستانی صحبت شده 
بود که جای دارد همینجا از آنها تشکر کنم. علیرضا 
کمک  من  به  هم  طائرپور  فرشته  خانم  و  داوودنژاد 
کردند و هم از تجربه آنها بسیار استفاده کردم، اما آقای 
تقی پور جوانمردانه همت کرد و پروانه ساخت فیلم را 
گرفت و بعد به آقای علي مصفا واگذار کرد که انصافا 
به موقع و با هدف کمک به ساخت فیلم تهیه کنندگی 
را پذیرفت. فکر می کنم عمده مشکالت من به فیلم 
قبلی ام برمی گشت، البته گروهی از سرمایه گذاران به 
خاطر نمایش برنامه تلویزیونی، فیلمنامه را نمی پذیرفتند 
و  دردسرآفرین  کارگردانی  به عنوان  من  به  ناگفته  و 

مشکل ساز نگاه می کردند.

آلمان، سوئیس،  فرانسه،  -چه شد که ۵ کشور 
و  شدند  شما  فیلم  تهیه کننده  لبنان  و  لوکزامبورگ 

سرانجام فیلم به تولید مشترک رسید؟
* متأسفانه علیرغم تمام تالش هایم من نتوانستم 
سرمایه ای از ایران پیدا کنم در حالی  که از ابتدا تمام 
سعی ام این بود که این اتفاق بیفتد. وقتی بازنویسی ها 
جلو رفت و سرمایه گذاری پای کار نیامد، فیلم را وارد 
هم  مشترک  تولید  اما  کردم،  مشترک  تولید  کانال 
جفت   ۷ به اندازه  باید  دارد.  زیاد  بسیار  دشواری های 
کفش و عصای آهنی فراهم کنید و با یافتن معدود 
جاهایی که امکان تولید مشترک با کشور ما در شرایط 
سراغشان  به  باشد،  داشته  وجود  آنها  در  حاضر  حال 
بروید. در تولید مشترک بحث سرمایه، شیوه تولید و 
پرداخت ها و کیفیت محصول حرفه ای و جدی است 
و ربطی به شیوه دورهمی تولیدات ما ندارد. علیرغم 
اینکه درباره آن خیلی حرف زده می شود و حتی آرزوی 
بسیاری از دوستان تولید اثر مشترک سینمایی با سایر 
کشورهاست، اما کاری است که به لحاظ فنی و حرفه ای 
هیچ قدم ثمرداری برای آن برداشته نشده است، چون 
قرارداد رسمی تفاهم نامه مشترک با هیچ کشوری که 
دارای صنعت جدی سینما باشد یعنی با اروپا، آمریکا 
یا حتی هند وجود ندارد. ما با کشورهایی قرارداد داریم 
که متاسفانه نه می توانند سرمایه گذاری جدی در فیلم 
داشته باشند و نه اینکه بازار پخش قوی دارند. در تولید 
فیلم البته ما جزو کشورهای رده باالی دنیا هستیم، اما 

متاسفانه در زمینه پخش و عرضه جهانی توازنی بین 
تعداد فیلم ها و ظرفیت پخش نداریم. از سوی دیگر 
اگر تعداد فیلم هایی که به روی پرده سینماهای دنیا 
کنید،  قیاس  تولیدشده  فیلم های  تعداد  با  را  می روند 
پخش  کلی  عرصه  در  پیچیدگی  و   دشواری  متوجه 
سینمایی در جهان می شوید. منظور از پخش، نمایش 
و  خصوصی  اکران  چند  یا  و  جشنواره  یک  در  فیلم 
می کنند(  گمان  داخل  در  برخی  که  )آنطور  محدود 
نیست. بلکه پخش سینمایی یعنی گرفتن سالن های 
متعدد در یک زمان مشخص توسط یک پخش کننده 
حرفه ای و تکثیر، تبلیغ و نمایش یک فیلم در حوزه 
پخش. متاسفانه به خاطر نبود این تفاهم نامه رسمی 
محروم  امکان  این  از  ما  سینمای  مشترک،  تولید 
مانده و با اروپا که عمده ترین مدافع سینمای مستقل 
دنیاست، یعنی سینمای آسیا، آفریقا و آمریکای التین 
را در مقابله با سینمای هالیوود و بالیوود که سازوکار 
متفاوتی دارند حمایت می کند، هیچ قرارداد و تفاهم 
رسمی در این زمینه نداریم. در حالی که سینمای اروپا 
می تواند این امکان را به ایران بدهد، سینمای ایران 
که در دهه ۸۰ میالدی در جشنواره های مهم اروپا و 
برای  زمینه عالی  این  و  بود  دنیا مطرح شده  در  بعد 
تولید مشترک را داشت، نتوانست از آن به خوبی بهره 
بگیرد. کوشش هایی که شده به شکل فردی بوده که 
فیلمسازانی چون مرحوم کیارستمی یا اصغر فرهادی 
یلدا،  امر شده اند.  این  به  با تالش فردی خود موفق 
هم بعد از ۷ سال تالش شخصی و جستجو و مذاکره 

به تولید مشترک رسید!

-در نهایت کار چطور تولید شد؟
* در این فیلم ۵ کشور سرمایه گذاری کردند، در 
جشنواره فیلم فجر حضور ۲۴ شرکتی که در فیلم حضور 
باید توضیح  داشتند دستاویز برخی دوستان هم شد، 
دهم که بسیاری از این شرکت ها تنها امور فنی را بر 
حضور  فیلم  در  کارشان  به واسطه  که  داشتند  عهده 
یافتند و این لزومًا به منزله سرمایه گذاری مالی نیست. 
سرجمع با حضور این ۵ کشور، بودجه فیلم از خیلی 
از فیلم هایی که با سرمایه گذار داخلی تولید می شوند 
کمتر است و قابل قیاس با بودجه فیلم هایی که این 
روزها در سازمان ها و نهادها می سازند و برای تولید به 
خارج از ایران هم می روند یعنی به هر شیوه ای ریال 
را به ارز تبدیل می کنند آن هم در این شرایط ارزی 
مملکت، نیست. ما برای ساخت فیلم شبکه ای مانند 
آرته را پشت کار آوردیم که بسیار سخت وارد تولید 
 ۲۰ از  کمتر  روی  سال  در  و  می شود  سینمایی  فیلم 
فیلم سینمایی سرمایه گذاری می کند و از میان هزاران 
فیلمی که در سال تولید می شود طبیعتا می روند روی 
اسامی بزرگ سرمایه گذاری می کنند که تضمین شده 
باشند و برای سرمایه گذاری روی آثار فیلمسازان جوان 
می کنند.  تهیه کنندگان  برخورد  سخت گیرانه  بسیار 
در  فیلم  بیشتر سرمایه گذاری  داشتند حاال که  اصرار 
اروپا انجام شده است، شما بخش استودیویی را در هر 
کشور اروپایی که می خواهید فیلمبرداری کنید، اما من 
تاکید داشتم که یا فیلم در ایران فیلمبرداری می شود یا 
این سناریو برای من تمام شده است و دیگر هیچ وقت 
آن را نمی سازم. یعنی می خواستم تولید فیلم در ایران 
انجام شود و گروه ایرانی پشت کار باشد، چون برای 
منی که از سینمای مستند می آمدم قصه برایم اینطور 
ایرانی  بازیگران، گروه  با  ایران  در  بود که  باور  قابل 
عوامل  حداقل  با  ما  شود.  ساخته  فارسی  زبان  به  و 
از  اروپایی کار کردیم یعنی من تنها در بخش تولید 
مدیر فیلمبرداری و نورپرداز اروپایی استفاده کردم و 
بخش تدوین و پست پروداکشن کار را در اروپا انجام 

دادم، اما کل عوامل تولید از ایران بودند.

بازیگران  با  فیلم  شدن  وافعي  براي   -چقدر 
دورخواني داشتید؟

کل  چون  و  داشتیم  تمرین  هفته   ۳ حدود  *ما 

فیلم در زمان واقعی بود، یعنی ما در روزهای متعدد 
یک  در  فیلم  کل  که  حالی  در  داشتیم  فیلمبرداری 
ساعت و نیم اتفاق می افتاد باید حس گذشته را برای 
نبودند حفظ می کردیم و  بازیگران که کم تعداد هم 
این نیازمند تمرین بسیار بود که خوشبختانه بازیگران 
نیز بسیار با جان و دل و فداکاری همراهی کردند تا 

این فیلم شکل بگیرد.

 -این را قبول دارید که مخاطب ما اصوال نسبت به 
فیلم ها و موضوعات اجتماعي بسیار غیرقابل پیش بیني 

عمل مي کند؟
*بله، با توجه به اتفاقاتی که در هفته های اخیر 
افتاده است ما جماعتی هستیم که واکنش هایمان به 
مقطعی  و  احساسی  خیلی  اجتماعی  مهم  پدیده های 
عوامل  ساخته شده  پدیده ها  این  که  حالی  در  است. 
ریشه ای بسیاری هستند که ممکن است قرن ها دخیل 
بوده باشند. ما هیچ وقت به این ریشه ها فکر نمی کنیم 
مانند مریضی هستیم که با اولین دارو می خواهیم این 
التهاب را از بین ببریم و بعد دیگر بیماری یا عوارض 
دیگرش برایمان مهم نیست، در حالی که ممکن است 
این درد به یک بیماری جدی تر برگردد. ما هیچ وقت 
فکر نمی کنیم و مقطعی هستیم. من سال ها پای این 
موضوع ایستادم چون به آن ایمان داشتم. می دانستم 
که ساخت این فیلم در چنین شرایطی ریسک است 
اما این ریسک را پذیرفتم چون به نقدم ایمان داشتم 
و چنین نگاه های انتقادی به این موضوعات از گرایش 
است  بیماری  این  ریشه یابی  همان  که  من  اصلی 
برمی گردد و معتقدم اگر نمی توانیم آن را درمان کنیم 
حداقل آن را بشناسیم. در یک اتفاق میلیون ها انسان، 
احساسات شان به غلیان درمی آید، وجه انسان دوستی 
این غلیان را نقد نمی کنم اما آیا درصد کوچکی از این 
افراد حاضر هستند که به این مسائل و به ریشه آن 
فکر کنند! یلدا، فیلمی است که مخاطب را دعوت به 
تفکر می کند، درباره تک تک مسائل مطرح شده فکر 
کند. محکومین در پرونده های قتل شاید که بخشش 
بگیرند، آزاد شوند و یا متاسفانه حتی اعدام شوند، اما 
این پرونده ها برای همیشه در ذهن جامعه بازمی مانند 
و هرگز بسته نمی شوند. مثال کبری، عروسی که مادر 
شوهرش را کشت آزاد شد، آیا او یک انسان زنده است 
که به جامعه برگشته و االن کار مفید انجام می دهد؟ 
االن چند سال از این موضوع گذشته است آیا کسی 
رفته از او بپرسد که تو به زندگی بازگشته ای یا نه؟ برای 

من این قربانیان هرگز فراموش نمی شوند.

 -این روزها مشغول چه کاری هستید؟ 
* مشغول ساخت مستند هستم، در عین حال در 
فیلمنامه هستم. من  برای نگارش یک  حال تحقیق 
همواره آهسته کار می کنم، اما سعی می کنم پیوسته 
باشد.  باز هم در ژانر اجتماعی است ولي  این بار خیلی 

نزدیک به مستند است و موضوع امروز جامعه است.

در  حضورش  و  یلدا  اکران  برنامه  پایان   -در 
جشنواره های بین المللی چگونه است؟

* آلمان و سپس اتریش اولین کشورهایی هستند 
آغاز  را  فیلم  اکران  اوت(   ۲۷( از ششم شهریور  که 
از بهار ۲۰۲۰ اکران  از این قرار بود  می کنند، پیش 
بیماری کرونا  فراگیری  به خاطر  آغاز شود که  فیلم 
به پایان تابستان موکول شد. بعد هم ۵ کشوری که 
در تهیه فیلم نقش داشتند به ترتیب اکران می کنند. 
اسپانیا،  که  خریدند  را  فیلم  کشور   ۲۵ خوشبختانه 
برزیل و ترکیه ازجمله این کشورها هستند و به زودی 
در این کشورها نیز اکران فیلم شروع می شود. اکران 
آمریکا بنا به گفته فیلم موومنت پخش کننده ممکن 
هنوز  هستند  معتقد  چون  باشد،  پاییز  پایان  است 
فستیوال های ایالتی هستند که امکان برگزاری دارند 
نمایش  بیشترین  اکران  از  پیش  می خواهند  آنها  و 

جشنواره ای را با فیلم داشته باشند.
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