
تالش دولت برای تسهیل شروع کسب وکار 

بیش از یک ماه از تمدید زمان برای تعیین تکلیف مانده 
خودروهای وارداتی گذشته و در حالی مسئوالن گمرکی از بسته 
شدن پرونده این خودروها خبر می دهند که مشخص نیست 
بیش از ۳۰۰۰ خودرویی که باقی مانده بود چگونه تعیین تکلیف شده اند، 
آن هم در شرایطی که حدود ۱۱۰۰ دستگاه بدون ثبت سفارش بوده و 
امکان ترخیص نداشتند.اواخر خرداد ماه بود که مهلت ترخیص خودروهای 

دپو شده در گمرک برای بار چهارم تمدید شد تا صاحبان آنها بتواند اقدام 
کنند، اما این در حالی بود که بعد از خروج بخشی از این خودروها در دوره 
های قبل، حدود ۳۷۱۹ دستگاه دیگر در گمرکات و بنادر باقی مانده بود 
که از این تعداد حدود ۲۴۷۱ دستگاه خودروهای دارای پرونده قضایی 
بوده و طبق مصوبه دولت نیاز به تمدید زمان برای ترخیص نداشتند و 
۱۲۴۸ دستگاه دیگر نیز نیازمند تمدید زمان بودند که ۱۱۰۰ دستگاه آنها 

بدون ثبت سفارش بود.در حالی بیش از یک ماه از مهلت جدید گذشته 
و جزئیاتی در رابطه با تعیین تکلیف این خودروها اعالم نشده که اخیرا 
رئیس کل گمرک اعالم کرده »به غیر از خودروهای که در محاکم قضایی 
بودند که تعداشان کمتر از ۳۰۰۰ دستگاه است، پرونده خودروهای وارداتی 

در گمرک بسته شده است«.
صفحه ۳

اجازه نمی دهیم تولید و تجارت گرفتار مشکالت شود
 رئیس جمهور دستگاه های دولتی را موظف کرد بر اساس دستورالعمل های مصوب 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تجربه موفق عرضه بخشی از سهام شستا در بورس، در 

واگذاری سهام کارخانجات و دارایی های خود، تسریع کنند.
حجت االسالم روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تاکید کرد: 
به هیچ وجه اجازه نمی دهیم چرخه تولید و تجارت کشور گرفتار بروکراسی و 
مشکالت شود. همه دستگاه ها موظف به رفع این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.

رئیس جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و چه از 
جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، باید با اصالح قواعد و ایجاد هماهنگی 
میان همه دستگاه ها، این موانع به سرعت برطرف و دستورالعمل های جدید با شفافیت به 
همه بخش ها ابالغ شود.روحانی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص عرضه سهام 
شرکت های دولتی در بورس گفت: با طراحی ها و برنامه ریزی های خوبی که از سوی 
دستگاه های مختلف انجام گرفته است، می توان امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی 
منطقی و پایدار باشد. این فرآیند که در راستای مردمی سازی اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی 

به سمت بازار سرمایه است، می تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.
صفحه ۲

رشد ۲ برابری محصوالت پتروشیمی 
در ۷ سال گذشته

رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه زنجیره تولید بخش پتروشیمی در روند تولید 
محصول تا مصرف نهایی باید کامل باشد، گفت: در این صنعت از خام فروشی 
فاصله گرفته ایم که رشد ۲ برابری مقدار تولید محصوالت پتروشیمی در هفت 

سال گذشته تحول بزرگی در این صنعت ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در نشستی با 
تولیدکنندگان و فعاالن صنایع پتروشیمی و فوالد کشور با تأکید بر اینکه خوداتکایی 
در تولیدات ارزشمند بخش های پتروشیمی و فوالد، دستاوردی مهم برای کشور 
است، گفت: ۱۴ میلیارد دالر برای پیشبرد گام دوم توسعه در بخش پتروشیمی و 
نتیجه می رسد،  به  برای جهش سوم که سال ۱۴۰۴  تاکنون  میلیارد دالر هم   ۸

سرمایه گذاری کرده ایم.
صفحه ۲

رئیس صندوق رفاه دانشجویان: 

طرح تجمیع و ادغام  وام های دانشجویی
 اجرایی خواهد شد

ارائه خدمات مشاوره رایگان به زوج های جوان
مشاوره  و  روانشناسی  گروه  مدیر 
از  بیش  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزارت 
نیمی از ۳۵۰ مرکز مشاوره در سطح کشور، 
به  رایگان  مشاوره  خدمات  ازدواج  هفته  مناسبت  به 

جوانان ارائه می دهند.
مریم نجابتیان در خصوص ارائه خدمات مشاوره 
رایگان به جوانان در هفته ازدواج، گفت: معاونت جوانان 
ازدواج،  هفته  فرارسیدن  به  توجه  با  ورزش  وزارت 
پیش  مشاوره  خدمات  ارائه  خصوص  در  اطالعیه ای 
ازدواج را صادر و بر اساس هماهنگی های  از  و پس 
انجام شده اغلب مراکز خدمات مشاوره خانواده وابسته 
به وزارت ورزش، خدمات خود را در این هفته به صورت 

رایگان به متقاضیان ارائه می دهند.
صفحه ۲

ارجمندزاده خبر داد:

خارگ مرکز مقابله با آلودگی نفتی 
در خلیج فارس میشود

4

جزئیات اقدامات رفاهی دولت
صفحه 3 برای حمایت از خانواده ها 
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سینماي ایران روز 
به روز بي قانون تر 

و بي دروپیکرتر 
مي شود...

6ورزش
پیشکسوت فوتبال: 
دالالن حرف اول 

را در فوتبال ایران 
می زنند

هنگ 7فر

از 2-3 روز پيش سروصداي عجيبي در رسانه ها ايجاد شده و 
دليل آن هم صدور مجوز كارگرداني به يك شاخ اينستاگرامي 
است! بله، شاخ اينستاگرامي... حتما بسياري از شما در سال هاي 

اخير با اصطالح »شاخ اينستاگرامي« آشنا شده ايد.

افزود:  پرسپوليس،  قهرمانی  خصوص  در  كلهر  محمود 
پرسپوليس در كنار اين كه نتيجه بسيار خوبی گرفت توانست 
فوتبال زيبايی به نمايش بگذارد. در طول دوران كرونا و حتی 
تعطيلی مسابقات ليگ بازيکنان پرسپوليس از نظر بدنی افت 

نکردند و اين موضوع نقطه قوت اين تيم بود.

»راضيه عقيلی مهر«، روزنامه نگار بوشهری و نويسنده كتاب 
»رد پا در شهر« معتقد است كه گزارش های مطبوعاتی از 
دل واقعيت ها و دغدغه هايی بيرون می آيد؛ دغدغه هايی كه 

انعکاس آنها شايد دردی از دردهای اجتماع را درمان كند.

گزارش های 
مطبوعاتی از دل 
واقعیت ها بیرون 

می آید

وضعیت مبهم ترخیص خودروهای دپو شده

WWW.YOUTHWORLD.IR

سرمقاله
نگاهی به تجویز عزاداری در ایام کرونایی

سیدعلیرضا واسعی*
وقتی به بهانه برگزاری مراسم مذهبی، جان عده ای به خطر بیفتد، مذهب 

حقیقی قربانی می شود!
در سالیان اخیر، شکلی از مذهب تشیع  رجحان یافت که با آن چه در گذشته، 
به ویژه در سال های آغازین انقالب ایران وجود داشت، به شدت متفاوت و حتی 
در تعارض و چالش است. مذهب عدالت خواهی، ظلم ستیزی، ایثارگری، رواداری، 
تعاون و همیاری، زهد و فروتنی و در یک کلمه مذهب معرفت محور نسبی که 
عالمان حقیقت اندیش در بستر مراسم عزا و مجالس سوگواری عهده دار تبیین و 
اشاعه آن بودند، آهسته آهسته جای خود را به مذهب مناسکی، خودحق پندارنه، 
تفاخری و شعارمحور، تقدیری و تسلیمی، اکتساب قدرت و انتفاع مکنت و در یک 
کلمه مذهب مناسک محور داد که تریبون داران کم مایه و صحنه گردانان کم اندیش 
به ترویج و تبلیغ آن روی دارند، تا جایی که سخن از مذهب معرفتی در کنار آن، 

نه تنها آسان نیست که تاوان سختی به دنبال خواهد داشت.
در تشیع اولی، انسان و انسانیت در کانون همه فعالیت ها و آیین ها قرار 
دارد و اساسا آن چه محرک پیروان آن است، رهایی آدمیان از پلشتی های فردی 
و نابسامانی های اجتماعی در پرتو زندگی متعالی است که با بهره گیری از اکسیر 
معنوی عاشورا و کربال استحکام می یابد، چیزی که در مذهب دوم کمتر به آن 
اندیشه می شود، با همه این ها قدرت مذهب دوم که به حکم ضرورت های سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی هر روز فزونی می یابد، همچون سونامی بزرگی همه را با 
خود همراه ساخته و راهی برای توقف و تامل باز نمی گذارد و در این مسیر حتی 

متعهدان به ارزش های اصیل شیعی نیز توان مقابله با آن را نمی یابند.
پیروان این مذهب که البته با استفاده از تعابیر عاطفی ارزشی، همه اعتبار، 
شهرت و بیش از همه منافع خود را در هر چه گسترده ترسازی آیین های صوری 
از هر راهی برای توسعه آن پیش بهره  و مراسم و مناسک ظاهری می بینند، 
می برند، حتی اگر به قربانی شدن انسان هایی کشیده شود. نگاهی به کشتگان 
بعضی از مراسم مذهبی و آیین های دینی در سال های اخیر، گواه روشنی برای 
این مدعاست، اما آن چه بیش از هر چیزی مایه شگفتی و انتقاد است، دستور 
جناب آقای روحانی به برگزاری عزاداری محرم به صورت باشکوه، آن هم در 
مناطق قرمز و هشدار کرونایی است که به ظاهر برآمده از فشارهای پنهان و 
آشکار دسته دوم است که بی محابا بر همه پروتکل های پذیرفته شده و مورد 
تایید نظام می تازند، اما هرگز چنین فشاری، از مسئولیت جناب ایشان به عنوان 

رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با کرونا که نمی کاهد.
و  تمجید  اول کرونایی که  موج  در  گرفته شده  کار  به  تدابیر  و  مدیریت 
تقدیر باالترین مقام های نظام و اقشار مختلف را به دنبال داشت، در دوره جدید 
و متاثر از هژمونی مذهب دوم، دچار نابسامانی مدیریتی و تصمیم های نادرست 
گردیده و هراسی در دل ها پدید آورده است. این که رئیس جمهوری نتواند در 
اکثریت جامعه  و  نفع مردم  به  از جامعه،  مقابل مطالبه های غیرصحیح قشری 
ایستادگی کند، یک فاجعه است، اما فاجعه گران بارتر آن است که آن جناب با 
تلقی »من بفرمانم و فرمان می دهم« خود را پیش تاز این حرکت ناصحیح جلوه 
داده و فرمان به انجام مراسمی بدهد که خود به پیامدهای ناگوار آن آگاه است 
و این فرمان دهی را با هیچ منطقی نمی توان موجه به حساب آورد. ایشان اگر 
برگزرای مراسم را مشروط به رعایت همه اصول سالمت در شهرها و مناطق 
دارای وضعیت مناسب می کرد باز تا حدی معقول و مقبول می نمود، اما تصریح 
ایشان به برگزاری آن، حتی در مناطق قرمز، حرکت در زمین پر از مواد انفجاری 
است که هرگز توجیه بردار نیست و بی گمان خسارت های سنگین آن به آسانی 
اما  آگاهیم،  دوم،  مذهب  قدرت  به  همگان  چه  گر  گردید.  نخواهد  جبران پذیر 
رئیس جمهور یک مملکت وظیفه ای بزرگ تر و خطیرتر به دوش دارد. حد اقل 
انتظار آن بود و است که وی خود را پیش تاز این خواسته نشان نداده و صادقانه 
مردم را درجریان فشارهای پشت صحنه قرار داده و برای یک بار هم که شده 
معنای  نه  این سخن  البته  افراد کم اندیش شود.  پرخطر  قدرت نمایی های  مانع 
کوچک انگاری مراسم عزا یا بی اعتنایی به مقام بلند و ظلم ستیز امام حسین)ع( 
راستین تشیع و دغدغه مندان حقیقی مذهب  مبلغان  به زحمات  توجهی  بی  یا 
آرمان حسینی و شعار عاشورایی است که حفظ  با  بلکه دقیقا همسویی  است، 
جان و سالمت انسان ها می باشد که در منطق دیانت اسالمی در راس همه امور 
است. این اقدام بلکه فرمان، مذهب را علیه مذهب می کشاند و این مذهب حق/

اول است که قربانی سوء تدبیرها خواهد شد!ریاست محترم جمهوری! جان مردم 
را محترم بدارید و مهم تر از آن، به آینده ایران بیندیشید. مرگ روزانه بیش از 
دویست نفر -طبق آمار رسمی- چه خانواده هایی را به عزا ننشانده است، پس به 

این آمار نیفزایید، اگر توان کاستن آن را ندارید. به امید تصمیم درست
* عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

آگهي
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    زمان و محل دریافت اسناد مزایده و آگاهي از سایر شرایط: اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مزايده عمومی 
مذكور را از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاری مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و 
بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مزايده گران در صورت عدم 
عضويت قبلی ,مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مزايده محقق سازند.زمان دريافت اسناد مزايده  
و مهلت بازديد از خودرو از تاريخ 99/05/07 ساعت 8 صبح لغايت ساعت 14ظهر مورخ  99/05/15 در سامانه ستاد )setadiran.ir( می باشد . مهلت، 
زمان و محل تحویل پیشنهادات:  در سامانه ستاد و تحويل ضمانت نامه  به دبيرخانه اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در قبال دريافت 
رسيد  از تاريخ 99/05/07  لغايت 99/05/20  تا ساعت 14 ظهرروز  دوشنبه  می باشد.. به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی كه بعد از 
انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. تاریخ جلسه بازگشایي پاكات: روز سه شنبه مورخ 99/05/21 ساعت 9صبح  
)حضور نماينده شركت با معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر بالمانع است(. ارسال اسناد  فقط از طريق سامانه ستاد  می  باشد. پيشنهاد دهنده مكلف است 
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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

صفحه ۳

غالمرضا فدایی
عقل و عشق در نگاه بعضی ها دارای تعارض است و می گویند 
آنجا که عشق است دیگر عقل کاری ندارد و آدم عاقل وقتی عاشق 

می شود عقلش دیگر کارساز نیست.
این مطلب ممکن است در بعضی موارد صحیح باشد ولی اگر 
دقت کنیم در بین این دو تعارضی وجود ندارد منتها باید نگاهها اصالح 
شود. آنکس که هدفش در زندگی حفظ خود و منافع خود است بسیاری 
از خطرپذیری ها را غیرعاقالنه می داند. اما اگر از الک فردی بیرون 
بیاید آنوقت می تواند لذت ایثار را بچشد و عقل را پشتوانه عشق ببیند. 
چه کسی می تواند اظهار کند که عشق امام حسین علیه السالم به 
را  ای  برنامه  یا عقل سلیم چنین  نبود،  احیای دین جدش عاقالنه 

محکوم می کند؟
بحث محرم و عزاداری برای سیدالشهدا یکی از این موارد است 
و عده ای عاشقانه در پی اجرای مراسم عزاداری هستند و معتقدند در 
این جا نمی شود کوتاه آمد و باید سنگ تمام گذاشت. از طرف دیگر 
دستور خدا این است که باید از جان خود و دیگران حفاظت کنید و اگر 
نکنید خطاکار بلکه مجرمید. وقتی برنامه مساجد ناگزیر تعطیل می 
شود یا حج ابراهیمی برگزار نمی شود دیگر برگزاری مراسم عزاداری 
به عنوان امر مستحب مؤکد جای خود دارد.این روزها خیلی ها در مورد 
مسائل دینی اظهار نظر می کنند و از جمله خود بنده که فقط نظر 
شخصی ام را می نویسم و به عنوان پیشنهاد عرض می کنم و نه چیز 

دیگر. و آن این است که آیا می توان بین این دو جمع کرد یا خیر؟
آقای عبدالعلی بازرگان بریده فیلمی )کلیپی( داشت که در آن 
اظهار نظر کرده بود امر به معروف این چیزی نیست که االن جمهوری 
اسالمی درست کرده، معروف آنی است که در جامعه شناخته شده 
است. هرآنچه در جامعه شناخته شده باشد معروف است و مردم آن را 
می شناسند و دستور امر به-معروف هم دستور به همگامی با جامعه 

است. او اظهار می داشت که امام حسین هرگز برای مسائل فردی 
از قبیل نماز و حجاب و امثال این ها به مبارزه بر نخاست او مبارزه 

اش برای رفع ظلم بود.
سخنان وی، که من نقل به مضمون بیان کردم سخن تمامی 
نیست. امر به معروف فقط امر به آنچه در جامعه شناخته شده است 
نیست زیرا اگر مثاًل در جامعه ای فساد اعم از دزدی، غیبت، و انواع 
دیگر بداخالقی ها شایع بود و جامعه هم آن را می شناخت و به آن 
عادت کرده بود آیا امر به آن امر به معروف تلقی می شود؟ ما نباید به 
خاطر دشمنی با کسی یا نظامی حقایق را انکار کنیم یا بخشی از آن را 
بگوییم. اینکه او می گوید عمده مبارزه امام با ظلم بود باید پرسید مگر 
ظالم برای چه مقاصدی ظلم می کند. او ستم می کند تا منافعش از هر 
نوع بی بند و باری تأمین شود و دیگران وابسته به او هم از آن برخوردار 
باشند. علی علیه السالم در نامه خود به مالک اشتر می فرماید مبادا 
آنچه که مربوط به همه مردم است را برای خود برگزینی که مصداق 
ظلم است. )ایاک و استئثار بما الناس فیه اسوه... نامه مالک فراز ۸۵(. 
اگر بی بند و باری جامعه در جهت مقاصد او باشد، آن را ترویج میکند 
و نام آزادی را بر آن می گذارد. پس این موارد باز می گردد به ظلم  
و به اباحه همین مسائلی که ایشان آن را معروف نمی داند. بگذرم 
البته در اینجا من قصد دفاع از چیزی ندارم ولی می خواهم بگویم که 

سخن وی هم درست نیست.
سخن من در مورد محرم وکرونا است که باید همه عالقمندان 
به امام حسین انتخاب بهینه کنند. دیدیم و دیدید که این ویروس 
منحوس، که حال، دستاورد خود بشر است یا چیز دیگر، چگونه همه 
را خانه-نشین کرده و با کسی هم شوخی ندارد. از دست دادن این همه 
انسان های بی گناه و ارزشمند داغ بزرگی بر دل همه نهاده است. آیا 
می خواهیم به نام امام حسین این تلفات بیشتر شود و آیا امام حسین 

به این کار راضی است؟

پیشنهاد من این است که بیاییم از این تهدیِد بزرگ فرصتی 
بسازیم. این زمان، زمان بسیار خوبی برای نقد منصفانه عزاداری های 
گذشته است. بیاییم در زمینه های زیر محققانه کار کنیم و صدا و سیما 
به عنوان مجری حتی فعالیت های خودش را هم در این زمینه زیر 
ذره بین نقد بگذارد و مردِم در خانه را هم به فیض عزاداری برساند و 
هم ذهن و فکر آنها را در جهت یافتن طریق صحیح حق درگیر کند.

این برنامه ها می تواند شامل تعریف، توصیف، تحلیل، تفسیر، 
مقایسه، نقد، بیان کمبودها، ارائه راهکار و پیشنهادها و تولید آثار جدید 
در همه زمینه ها باشد. موضوعات مورد بررسی هم می تواند شامل: 
سخنرانیها، مداحی ها، هیئت ها، دسته ها، نوحه خوانیها، هزینه ها، و 
مقاالت و کتابهای نوشته شده، اشعار سروده شده، فیلمهای ساخته شده 
و حتی مراسم خانگی و محفلهای خصوصی و نیز شیوة انتخاب آنها 
توسط مجریان صدا و سیما باشد. بعضی از این موارد به بخش کودکان، 
نوجوانان، جوانان، و میانساالن و پیشکسوتان تقسیم می شود. برنامه 

عزاداری به صورت عام در دیگر کشورها خود داستان دیگری است.
می توان در ابعاد گوناگون کارشناسان، قطعه هایی از هر یک 
از مراسم فوق را در گذشته دور و نزدیک به تفکیک نمایش دهند و 
سپس به نقد و بررسی بپردازند. هم از مردم اشک گرفته اند و هم 
آن-ها را به داوری نشانده اند. جذابیت برنامه ها به سالئق و هنرمندی 
برنامه  دو  من  مثال  عنوان  به  دارد.  بستگی  مجریان  و  کارشناسان 
عصرجدید و میدون در شبکه ۳ را که ظاهراً پر بیننده است مثال می 
زنم. آیا عالقمندان به امام حسین نمی توانند برنامه های سنگین و 
دوست داشتنی در موارد باال ترتیب دهند. قطعاً هنرمندان آئینی ما در 
ابعاد گوناگون دارای آثار فاخر و ارزشمندی هستند و می توانند ذهن و 
فکر خواننده را از مسیر درست با عشق به امام حسین پر کنند. به قول 

معروف امتحانش مجانی است.
هر یک از شبکه ها می تواند مسئول یک موضوع باشد، یا با 

برنامه ریزی مشارکتی به گونه ای برخورد کنند تا همگان بتوانند برنامه 
ها را تعقیب و استفاده کنند. همچنین می توانند برای ایجاد رقابت از 
مشارکت مردم بهره برده هم نظر خواهی نمود و هم در نقد و بررسی 
کتاب ها، مراسم، یا فیلم ها از مردم کمک گرفت و در صورت الزم 
جائزه هم گذاشت. بررسی نتایج این همه پرسی ها خط مشی ای برای 
برنامه های آینده ترسیم می کند. برنامه مجریان صدا و سیما را در تهیه 

برنامه های گذشته هم توسط صاحبنظران می توان به نقد گذاشت.
هزینه هایی که هر ساله به نام امام حسین انجام می شده امسال 
هیئات،  مساجد و تکیه ها با هماهنگی هم و تقسیم وظائف متکفل 
کمک به بخشی از مناطق محروم باشند و با گرفتن آمار و اطالع 
نهادهای موظف، مسئله  با همکاری  از همپوشانی،  با گریز  و  الزم 
فقر را آسیب شناسی کنند تا اینقدر چهره کشور نازیبا و کریه نباشد. 
آمارها و تجربیات را ثبت کنند و از بین نبرند تا در آینده آن را تکمیل 

و مجدداً استفاده کنند.
مطالب فوق پیشنهادهایی از جانب یک نفر است قطعاً افراد خوش 
ذوق و طراح در سطح جامعه و به ویژه عالقمندان به امام حسین فراوان 
است. در این زمینه به افراد جوان و جدید میدان بدهیم و از بعضی 
پیشکسوتان با اجازه خودشان که برنامه هایشان ممکن است تکراری 
باشد کمتر، و در حد ضرورت استفاده کنیم. باشد نسل جدید بیشتر و 
بیشتر با معارف امام حسین آشنا شوند. حرف دل جامعه را بشنویم و از 
انتقاد، حتی در نحوه عزاداری برای امام حسین علیه السالم نهراسیم. 
االن تا رسیدن ماه محرم فرصت خوبی است. عالقمندان به مکتب 
حسینی پا پیش بگذارند و با خلوص و صمیمیت هرکس از هر کاری 
که از عهده اش بر می آید با نظر و راهنمایی افراد با سواد و دلسوز 
دریغ نکند. باید مدیران همه تشکیالت تبلیغی از صمیم دل برای هر 
چه بهتر شدن عزاداری و ارادت به امام شهید اقدام جدی کنند و نه 

صرفاً به اجرای برنامه های سنتی دلخوش دارند.

دیدگاه
عقل و عشق در ُمحرم کرونایی

نگاه و نطر

آنتن زنده جای کل کل های هواداری نیست!
مرتضی رضایی

زیر  را  تیم  یک  قهرمانی  زنده  آنتن  روی  حرفه ای  غیر  اقدامی  در  احمدی  امیر 
سئوال برد.

مانده ایم که آنتن زنده تلویزیون ملی است یا جایگاه شورشی ها در استادیوم های 
ورزشی؟! درباره ویدئو پخش شده در فضای مجازی حرف می زنم. جایی که امیر احمدی 
مجری برنامه صبح بخیر ایران همان کاری را کرد که پیشتر چند مجری دیگر هم انجام 
داده بودند؛ کری خوانی،حمایت از یک تیم و زیر سوال بردن قهرمانی تیمی دیگر.البته 

برعکس این اتفاق هم افتاده است که هر دو از نظر من محکوم است.
ممکن است همه ما طرفدار یک تیم خاص باشیم،ممکن است حتی در ورزشگاه 
علیه تیم رقیب شعار هم داده باشیم اما شکی وجود ندارد که وقتی پای کار به میان می 
آید،وقتی آنتن زنده در اختیارمان است و وقتی هزاران نفر دارند برنامه ما را نگاه می 
کنند نباید سطحی به قضیه نگاه کنیم و نباید وارد دوقطبی های فوتبال،به خصوص 
ماجرای پرسپولیس و استقالل شویم.این متن را بخوانید: »در زمان های قدیم این باب 
بود که پدرها سه ماهه تعطیالت تابستان را دست پسرشان را می گرفتند و به نجاری 
، مکانیکی و... می بردند و تا در این سه ماه فرزندشان تجربه و مهارتی کسب کند و 
پول این سه ماه را نیز به آن استادکار از قبل پرداخت می کردند، یا اینکه فرزندی را 
در دوران مدرسه تشویق می کردند و سر صف معرفی می کردند و به او هدیه ای می 
دادند و هدیه از قبل توسط پدر گرفته شده بود!دست بابا مسعود) وزیر ورزش( درد نکند!«

آقای احمدی شما هوادار استقالل؛ هیچ ایرادی ندارد. عالقه شماست و باید به آن 
احترام گذاشت. گفتم که همه ما باالخره ممکن است طرفدار یک تیم باشیم اما شما 
جایگاه و موقعیتی که دارید را احتماال فراموش کرده اید. ساده بگویم شان آنتن زنده 
کری های استادیومی نیست و اصال مشخص نیست که چرا این رویه بارها و بارها در 

صداوسیما اتفاق افتاده است؟
اگر دوست دارید پس از کرونا یک روز بیایید خارج از چارچوب هایی که برای 
آنجا  و  برویم  ورزشگاه  به  بگیریم،  مان  دست  بوق  دارد  وجود  ها  ای  رسانه  ما  همه 
هرچقدر که دلمان خواست برای یکدیگر، برای هواداران رقیب و برای هر کسی که 
دلمان خواست کری بخوانیم. آنجا خیلی چیزها آزاد است و می توانید انرژی هایی که 
دارید را خالی کنید،از بابا مسعود و زیر سئوال بردن قهرمانی های یک تیم حرف بزنید 

و به قول خودمان»بترکانید«.
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دولت قیمت مصالح ساختمانی را ساماندهی کند
برای  تا  خواست  دولت  صنعتی  و  اقتصادی  تیم  از  مجلس  رئیس  نایب 

ساماندهی قیمت ها در حوزه مصالح ساختمانی تصمیم گیری کند.
بابت  با سرپرست وزارت صمت مدرس خیابانی  نیکزاد در جلسه ای  علی 
تیم  از  فوالد(  و  )سیمان  ساختمانی  مصالح  عرف  از  خارج  قیمت های  افزایش 
حوزه  این  در  قیمت ها  ساماندهی  برای  تا  خواست  دولت  صنعتی  و  اقتصادی 
به  دولت  با  همکاری  با  تا  است  آماده  مجلس  افزود:  کند.وی  گیری  تصمیم 

تنظیم بازار در این حوزه بپردازد.
و  مهم  مؤلفه  دو  فوالد  و  سیمان  گفت:  نیکزاد  علی  جلسه  این  آخر  در 
در  گذاری  قیمت  که  است  این  قضیه  واقعیت  و  است  اصلی صنعت ساختمان 
این حوزه رها شده است و در چند جلسه ای که با مدرس خیابانی داشتیم بدون 
اینکه قصد دخالت در امور دولت را داشته باشیم، با یک کار کارشناسی به این 
ارزش افروده و حمل و نقل ۲۹۰ هزار  با احتساب  رسیدیم که سیمان هر تن 
تومان باشد که بدون احتساب دو مولغه ارزش افزوده و حمل و نقل ۲۲۰ هزار 
تومان است و سیمان پاکتی ۵۰۰/۱۳ تومان در محل تولید باشد و در بازار آزاد 
۵۰۰/۱۷ تومان باشد و از دولت انتظار می رود که بازار را کنترل کند، در مورد 
قیمت ورق فوالدی با بیان مدرس خیابانی قرار بر این شد که قیمت بر اساس 
قیمت جهانی ضرب در ارز نیمایی باشد که با این احتساب ۵۰۰/۸ تومان هر 
کیلو باید باشد که با این کار ثباتی در بازار به وجود بیاید و امور عمرانی فعال 

گردد زیرا در غیر این صورت مردم هستند که بیش از پیش ضرر می کنند.

تعویق کنکور به سود مافیای کنکور
 و به ضرر متقاضیان است

نایب رییس مجلس با بیان اینکه تعویق کنکور به بهانه سالمت دانشجویان 
در عمل نشدنی است، آن را به سود مافیای کنکور و به ضرر متقاضیان دانست.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

»دختر بنده هم امسال مثل باقی فرزندان عزیز جامعه کنکور دارد. همین 
مدت کم تعویق افتاده هم برای او و خانواده به شدت پر استرس و فشار بوده است.

 تعویق کنکور به بهانه سالمت دانشجویان، جز اینکه در عمل نشدنی است، 
اتفاقا برای سالمت روح و روان جوانان نیز مخرب و خطرناک است.

و سه نکته قابل توجه:
 - این کار در عمل نشدنی است.

 - تعویق کنکور به دلیل تجمیع متقاضی و افزایش سرسام آور تقاضا، به 
شدت به سود مافیای کنکور و به ضرر متقاضیان است.

 - حمایت اکانت های فیک و تازه تاسیس نشان از وجود برنامه ریزی و 
سازماندهی پشت مطالبه تعویق کنکور است.

وزیر ارتباطات می تواند قیمت بسته های اینترنت را
 کاهش دهد یا خیر؟

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص افزایش قیمت ناگهانی 
تعرفه بسته های اینترنتی معتقد است: نباید در اقتصاد نگاه بخشی داشته باشیم؛ 
از  معلول های مختلف  تا  کنیم  برطرف  را  اقتصادی  باید علت مشکالت  بلکه 

جمله افزایش ناگهانی قیمت بسته های اینترنت را کنترل کنیم.
و  کشور  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  اینکه  درخصوص  میرزایی  حسین 
مجازی  فضای  طریق  از  شغلشان  که  فعاالنی  و  اینترنت  به  مردم  مبرم  نیاز 
اینترنت در  به  نیاز  آمده همچون  به دلیل شرایط پیش  یا کارمندانی که  است 
به  باید  اپراتورها  سوی  از  همراه  اینترنت  های  بسته  قیمت  چرا  دورکاری  امر 
افزایش پیدا کند؟ گفت: در علم اقتصاد یک نکته بسیار مهم  صورت ناگهانی 
تحت عنوان همبستگی قیمت ها وجود دارد، اگر در نقطه ای افزایش قیمت ها 
آغاز شد به صورت طبیعی بعد از گذشت یک دوره زمانی قیمت دیگر کاالها و 

خدمات نیز افزایش پیدا می کند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص اینکه آیا اخطار و برخورد 
وزیر ارتباطات با اپراتورها به دلیل افزایش تعرفه بسته های اینترنتی می تواند 
با خیر؟ گفت: وزیر محترم مسئول صحبت خودش است،  ببرد  را پیش  کاری 

باید دید می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.

اجازه نمی دهیم تولید و تجارت گرفتار مشکالت شود
 رئیس جمهور دستگاه های دولتی را موظف کرد بر اساس دستورالعمل های 
مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تجربه موفق عرضه بخشی از سهام شستا 

در بورس، در واگذاری سهام کارخانجات و دارایی های خود، تسریع کنند.
حجت االسالم روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تاکید کرد: به 
هیچ وجه اجازه نمی دهیم چرخه تولید و تجارت کشور گرفتار بروکراسی و مشکالت 
شود. همه دستگاه ها موظف به رفع این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.

رئیس جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور 
و چه از جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، باید با اصالح قواعد و 
ایجاد هماهنگی میان همه دستگاه ها، این موانع به سرعت برطرف و دستورالعمل 

های جدید با شفافیت به همه بخش ها ابالغ شود.
روحانی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص عرضه سهام شرکت های 
دولتی در بورس گفت: با طراحی ها و برنامه ریزی های خوبی که از سوی دستگاه 
های مختلف انجام گرفته است، می توان امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی 
منطقی و پایدار باشد. این فرآیند که در راستای مردمی سازی اقتصاد کشور و هدایت 

نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، می تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.
بر اساس قواعد و  رئیس جمهور تمامی دستگاه های دولتی را موظف کرد 
دستورالعمل های مصوب ستاد در خصوص واگذاری سهام کارخانجات در بورس، 

اقدامات خود را تسریع بخشند.
با توجه به سرمایه گذاری  اقتصادی  دارائی خواست  امور  از وزارت  روحانی 
گسترده ای که در سالهای اخیر در شرکت های بزرگ کشور شده و ارزش سهام 
دولت در این شرکت ها افزایش یافته است، واگذاری بخشی از سهام دولت در بورس 

را به طور منظم و مستمر و بر اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهد.

دشمنان هزینه بی ثبات نشان دادن ایران را پرداخت خواهند کرد
سردار سرلشکر پاسدار غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا 
۱۴ سپاه  اعظم  پیامبر  رزمایش مشترک  نهایی  مرحله  برگزاری  در حاشیه  )ص( 
پاسداران انقالب اسالمی که از صبح روز سه شنبه در منطقه عمومی خلیج فارس 
و دریای هرمز در حال برگزاری است، گفت: مدت یک هفته است که فرماندهان 
نیروهای مسلح در ارتش و سپاه یک رزمایش بسیار گسترده و مشترک در منطقه 
و  ریزی  طرح  حال  در  را  عمان  دریای  و  هرمز  تنگه  و  فارس  خلیج  از  وسیعی 

اجرا دارند.
سرلشکر رشید در ادامه تاکید کرد: به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا 
از این صحنه و میدان رزمایش نیروی دریایی سپاه اعالم کرده و به دشمنان مان هشدار 
می دهیم که به طور قطع هزینه بی ثبات نشان دادن ایران را پرداخت خواهند کرد.

وی افرود: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با استفاده از تمام ظرفیت ها 
و مولفه های قدرت  ،در زمان و مکان مناسب ،پاسخ محکم و قوی به تهدیدات و 

اقدامات بی ثبات ساز دشمن خواهند داد.

فعالیت ادارات برای مدت کوتاهی متوقف شود
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت که با توجه به شرایط فعلی 

شیوع کرونا باید فعالیت ادارات ولو برای مدت کوتاه متوقف شود.
محمدعلی محسنی بندپی با اشاره به تجربه کشورها در اجباری کردن استفاده 
از ماسک گفت: کشورهایی که استفاده از ماسک را اجباری کرده اند توانسته اند آمار 
مبتالیان و فوتی ها را کاهش دهند. ما هم با این روند می توانیم به سمت کاهش 
آمار و کنترل کرونا حرکت کنیم. بارزترین نمونه در دو ایالت آمریکا است که در 
آریزونا کرونا را جدی نگرفته و مردم رها شدند به دنبالش تعداد فوتی ها و مبتالیان 
به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد و در ایالت نیومکزیکو با جدی گرفتن کرونا 
و  اجتماعی  فاصله  رعایت  با  می توان  ما  در کشور  دهند.  کاهش  را  آمار  توانستند 
پروتکل های بهداشتی به خصوص استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده محیط 
را برای زندگی مردم امن کرد. در این شرایط باید از برگزاری اجتماعات غیرضرور 

پرهیز کرد تا شاهد افزایش مبتالیان و فوتی ها به کرونا نباشیم.

در هفته ازدواج انجام می شود

ارائه خدمات مشاوره رایگان به زوج های جوان

روانشناسی  گروه  مدیر 
و  ورزش  وزارت  مشاوره  و 
نیمی  از  بیش  گفت:  جوانان 
از ۳۵۰ مرکز مشاوره در سطح کشور، 
به مناسبت هفته ازدواج خدمات مشاوره 

رایگان به جوانان ارائه می دهند.
ارائه  در خصوص  نجابتیان  مریم 
در  جوانان  به  رایگان  مشاوره  خدمات 
جوانان  معاونت  گفت:  ازدواج،  هفته 
وزارت ورزش با توجه به فرارسیدن هفته 
ارائه  خصوص  در  اطالعیه ای  ازدواج، 
خدمات مشاوره پیش و پس از ازدواج 
را صادر و بر اساس هماهنگی های انجام 
شده اغلب مراکز خدمات مشاوره خانواده 
وابسته به وزارت ورزش، خدمات خود 
به  رایگان  صورت  به  هفته  این  در  را 

متقاضیان ارائه می دهند.

مشاوره  و  روانشناسی  گروه  مدیر 
 : فزود ا نان  ا جو و  ورزش  رت  ا وز
خوشبختانه در حال حاضر شاهد استقبال 
خوب جوانان از خدمات مشاوره به ویژه 
به  هستیم.  کشور  شهرستان های  در 
عالوه بسیاری از مشاوران و کارشناسان 
به  نیز  طرح  این  در  کننده  مشارکت 
آنالین  و  مجازی  دوره های  برگزاری 
برنامه  در  و  مجازی  فضای  طریق  از 

اینستاگرام پرداخته اند.
نجابتیان با اشاره بر ارائه خدمات 
نیازمند،  زوجین  به  رایگان  مشاوره 
توضیح داد: به طور کلی مراکز مشاوره 
خانواده های  به  نیز  سال  طول  در  ما 
صورت  به  را  مشاوره  خدمات  نیازمند 
رایگان ارائه می دهد و با شناسایی این 
در  رایگان  مشاوره  جلسه  پنج  عزیزان 

اختیار آنها قرار می گیرد.وی در خصوص 
نحوه شناسایی زوجین نیازمند به مشاوره 
رایگان نیز عنوان کرد: تمام ادارات کل 
کشور  سطح  جوانان  و  ورزش  وزارت 
و  ازدواج  آموزشی  دوره های  ماهانه 
برگزار  زندگی  مهارت های  کارگاه های 
می کنند که در این دوره ها افراد مدنظر 
وزارت  مراکز  به  و  می شوند  شناسایی 
به  می شوند.  معرفی  جوانان  و  ورزش 
عالوه زوجینی که برای آزمایش پیش 
از ازدواج یا دادگاه هنگام طالق مراجعه 
می کنند نیز با هماهنگی های انجام شده 
با این مراکز، شناسایی و خدمات مشاوره 

رایگان به آنها ارائه می شود.
مشاوره  و  روانشناسی  گروه  مدیر 
به  اشاره  با  جوانان  و  ورزش  وزارت 
 ۳۵۰ الی   ۳۱۰ حاضر  حال  در  اینکه 

مرکز مشاوره تخصصی وزارت ورزش 
تصریح  هستند،  فعال  کشور  سطح  در 
کرد: از این تعداد حدود ۱۳۰ الی ۱۴۰ 
مرکز در تهران هستند. در حال حاضر 
نیز بیش از نیمی از مراکز کل کشور در 
کمپین »مشاوره رایگان« مشارکت کرده 
و در حال ارائه خدمات رایگان هستند.

نحوه  درباره  توضیح  با  نجابتیان 
از خدمات  اطالع رسانی برای استفاده 
مشاوره رایگان در هفته ازدواج، تصریح 
کرد: ارائه این خدمات از طریق رسانه ها، 
ملی،  رسانه  زیرنویس  مجازی،  فضای 
در  نان  جوا معاونت  مدیران  حضور 
برنامه های تلویزیونی و رادیویی و غیره 
اطالع رسانی شده و متقاضیان با تماس 
با این مراکز امکان استفاده از خدمات 

آنها را دارند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

طرح تجمیع و ادغام  وام های دانشجویی اجرایی خواهد شد
رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: تنوع زیاد وام ها موجب پراکندگی منابع 
مالی می شد که برای حل این مشکل طرح تجمیع و ادغام وام ها اجرا خواهد شد 

که در این طرح مبالغ وام ها افزایش پیدا می کند.
وامهای  بازپرداخت  و  پرداخت  فرآیندهای  در  تحول  گفت:  مطیعی  ناصر 
دانشجویی تحت عنوان طرح تجمیع وام ها آماده پیشنهاد به هیأت امناء صندوق 
رفاه دانشجویان است.وی افزود: تا کنون ۲۱ نوع وام دانشجویی تعریف شده بود 
که برخی استقبال زیاد و برخی کمترین استقبال را داشتند و تنوع زیاد این وام ها 
موجب پراکندگی منابع مالی و بوروکراسی زیاد در دانشگاه ها و صندوق رفاه می 
شد که برای حل این مشکل طرح تجمیع و ادغام وام ها اجرا و براین اساس مبالغ 

وام پرداختی به دانشجویان در نظام جدید افزایش قابل توجه پیدا میکند.
و  فروردین  اسفند،  ماه های  اقساط  رفاه  صندوق  که  همانگونه  افزود:  وی 
اردیبهشت دانش آموختگان بدهکار به صندوق را تعلیق کرد به دانشجویان دوره 
روزانه دانشگاه های دولتی ساکن در خوابگاه های خودگردان در نیمسال دوم سال 
تحصیلی ۹۹-۹۸ که بدلیل کمبود ظرفیت خوابگاه دراین خوابگاهها سکونت داشت 
اند نیز مانند دانشجویان ساکن در خوابگاههای دولتی کمک می کند. براین اساس 
در صورت تصویب هیأت امنای صندوق در شهرهای بزرگ به ازای هر دانشجو 
مبلغ ۵ میلیون ریال و در شهرهای کوچک مبلغ ۳/۵ میلیون ریال به دانشجویان 

ساکن در خوابگاههای غیردولتی خودگردان کمک می کند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: شرایط کرونا باعث تعطیلی 
خوابگاه ها، عدم پرداخت اجاره بها توسط دانشجویان ساکن خوابگاه ها و تاخیر در 
پرداخت اقساط دانش آموختگان شد که این امر به کاهش حدود ۵۰ درصدی منابع 

مالی صندوق رفاه در سال جاری گردیده است.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان اظهار داشت: با توجه به کمبود منابع مالی، 
از ظرفیت خّیرین آموزش عالی برای توسعه خوابگاه ها در تابستان امسال استفاده 

می شود و خوابگاه های سطح ۵ و ۴ بهینه سازی می شوند.

اعزام دانشجویان دکتری به فرصت مطالعاتی خارج 
بررسی می شود

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: در هفته جاری جلسه ای برای تصمیم 
گیری در خصوص اعزام برخی از دانشجویان به فرصت مطالعاتی خارج که بر اثر 

کرونا بازمانده بودند تشکیل می شود.
مجتبی صدیقی در پاسخ به تعیین تکلیف اعزام دانشجویان دکتری که سهمیه 
فرصت مطالعاتی داشته اند ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانستند اعزام شوند، 
گفت: جلسه ای برای تصمیم گیری در این خصوص این هفته تشکیل می شود.  

عده یی از دانشجویان دکتری ورودی ۹۵ اعالم کردند سهمیه فرصت مطالعاتی 
سال ۹۸ را دریافت کرده اند ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا و لغو پروازهای های 
به دلیل عدم شفاف سازی  از کشور خارج شوند و  نتوانستند  امروز  به  تا  خارجی 

سازمان امور دانشجویان نسبت به این فرصت بالتکلیف مانده اند.
این دانشجویان عنوان کردند: اخیرا سازمان امور دانشجویان با صدور بخشنامه 
ای به این دانشجویان تا اواخر شهریور ماه ۹۹ مهلت خروج از کشور داده است. اما 
سازمان متناقض عمل کرده و علی رغم این بخشنامه هیچ گونه همکاری با آنها 

نکرده و هیچ نامه جدیدی که الزمه انجام کارهای فرصت است صادر نمی کند.
این دانشجویان همچنین این مهلت را با توجه به طوالنی بودن فرآیند اخذ ویزا 
عمال بی معنی و ناکافی عنوان کرده و خواستار تمدید به اندازه  یک ترم تحصیلی 
شدند، آنها همچنین عنوان کردند، سازمان باید تعطیلی های ناشی از کرونا را در 
نظر گرفته و با دانشجویان همکاری کند. در غیر اینصورت دانشجویان متضرر شده 
و عالوه بر هدر رفتن هزینه های انجام شده که بعضا تا ۵۰ میلیون است در انجام 

پایان نامه خود نیز دچار مشکل می شوند.
این دانشجویان در نامه های جداگانه به منصور غالمی وزیر علوم تحقیقات 
و فناوری و مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان، خواستار تمدید مهلت 
استفاده از فرصت مطالعاتی خارجی تخصیص یافته و تعویق آن به زمان مناسب 

تری بعد از شهریور ماه سال ۱۳۹۹ شدند.

آتش سوزی در  مرکز درمانی به خیر گذشت
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع 

حریق در یک مرکز درمانی خبر داد.
سید جالل ملکی اظهار داشت:ساعت ۰۵:۱۹ دقیقه صبح روز سه شنبه یک 
به  نرسیده  مورد آتش سوزی در یک مرکز درمانی در خیابان جالل آل احمد 
خیابان کارگر شمالی به سامانه ۱۲۵ اطالع داده شد و آتش نشانان پس از حضور 
در مجاورت  بیمارستان که  دوم  در طبقه  اتاقک  در محل مشاهده کردند یک 
بخش های درمانی قرار داشت و دستگاه های کپی نگه داری می شد دچار حریق 
شده  و آتش به بخشی از سقف های کاذب نیز سرایت کرده و در حال گسترش 
است. آتش نشانان به سرعت حریق را مهار و نسبت به تخلیه دود اقدام کردند و 

خوشبختانه مشکلی برای بیماران پیش نیامد.

قتل شوهرخواهر در حمایت از خواهر
قتل رسانده،  به  گلوله  با شلیک  را  متهم است شوهرخواهرش  مردی که 

صحنه جنایت را بازسازی کرد و روانه زندان شد.
تحقیقادرباره این پرونده زمانی در دستور کار کارآگاهان جنایی استان فارس 

قرار گرفت که به پلیس خبر دادند مردی در منطقه ای روستایی کشته شده  و 
مأموران پس از حضور در محل حادثه در برابر پیکر بی جان مردی به نام هاشم 
قرار گرفتند که بر اثر شلیک گلوله اسلحه شکاری کشته شده بود. کارآگاهان بعد 
از انتقال پیکر قربانی به پزشکی قانونی تحقیقات خود را از خانواده هاشم آغاز 
کرده و متوجه شدند مقتول از مدت ها قبل با همسرش اختالف داشت و به  همین  
دلیل احتمال قتل با انگیزه اختالفات خانوادگی قوت گرفت و مأموران همسر و 
پدر همسر هاشم بازجویی شدند سرنخ ها مشخص ساخت  محمود، برادرهمسر 

مقتول در جنایت نقش داشته است. 
متهم به قتل پس از دستگیری به کشتن هاشم اعتراف کرد و گفت: او و 
خواهرم خیلی با هم اختالف داشتند و هاشم خواهرم را اذیت می کرد. چند بار 
در این رابطه به او تذکر دادم، اما او به تذکرهای من توجهی نداشت. روز حادثه 
هاشم خواهرم را کتک زد،. نتوانستم خودم را کنترل کنم و در حمایت از خواهرم 

سراغ سالح شکاری رفتم و با آن هاشم را به قتل رساندم. 

فوت دلخراش دختربچه ۲ساله در ورزقان
فرمانده انتظامی شهرستان ورزقان از فوت دلخراش دختر بچه یی دو ساله 

خبر داد.
قاسم نظری اظهار داشت: فردی به همراه دختر دو ساله اش سوار بر االغی 
در یکی از روستاهای این شهرستان به صحرا رفته بودند که االغ شروع به جفتک 

انداختن کرده و پدر از روی آن به زمین افتاد.
وصل  االغ  پاالن  به  که  طنابی  به  کودک  پای  متأسفانه  افزود:  وی 
دلخراشی  طرز  به  متأسفانه  زمین  روی  شدن  کشیده  با  و  کرد  گیر  بوده 

باخت. جان 

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

نه 
خا

محمد زیدی بناروانی

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

سامسونگ می خواهد تراشه های خانواده ی اکسینوس را 
در آینده به رایانه های شخصی بیاورد

 Samsung( عرضه ی نسل بعدی تراشه های سری اکسینوس سامسونگ
Exynos( به تأخیر افتاده است؛ بااین حال این موضوع باعث نشده سامسونگ از 
برنامه های بزرگ خود برای این خانواده از تراشه ها دست بکشد. شایعه ای جدید ادعا 
می کند سامسونگ به فکر آغاز کار روی مدل جدیدی از اکسینوس برای رایانه های 
شخصی ویندوزی افتاده است. با وجود مشکالت و البته انتقادات همیشگی کاربران 
به تراشه های اکسینوس، سامسونگ شدیدا روی بهبود این خانواده اصرار می کند.

تراشه عرضه می کنند:  نوع  دو  با  را  سامسونگ گوشی های هوشمند خود 
تراشه های  می گویند  کره  ای ها  اکسینوس.  ۲.تراشه ی  اسنپدراگون؛  تراشه ی   .۱
بااین حال  ندارد؛  کوالکام  اسنپدراگون های  با  تفاوتی  عملکرد  ازلحاظ  اکسینوس 

کاربران این ادعا را خالف واقعیت قلمداد می کنند.
بنابر شایعه ها، سامسونگ می خواهد از نام اکسینوس ۱ یا اکسینوس ۱۰۰ 
برای تراشه ی جدید خود استفاده کند که مختص  به رایانه ها است. سامسونگ 
پیش تر از عدد ۱۰۰ در نام تراشه ی iT۱۰۰ )مخصوص دستگاه های حوزه ی اینترنت 
اشیاء( استفاده کرده است. با درنظرگرفتن احتمال ساخت اکسینوس جدید از روی 
اکسینوس ۱۰۰۰، احتمال می دهیم این تراشه ی کره ای ها با لیتوگرافی پنج نانومتری 
EUV ساخته شود و از هسته های Cortex-X۱ آرم برای پردازنده ی مرکزی 
استفاده کند. هسته های ذکرشده بخشی از برنامه ی Cortex-X آرم هستند که 

قرار است تغییراتی محسوس با خود به دنیای اندروید بیاورند.
آرم هسته ی جدید Cortex-X۱ را مدتی پیش معرفی کرد و مدعی شد که 
درمقایسه با هسته های پیشین نظیر کورتکس A۷۷ تقریبا ۳۰ درصد عملکرد بهتری 
دارد. طبق شایعه ای که رسانه ی سم  موبایل منتشر کرده، سامسونگ روند تولید 
نسخه ی PC تراشه ی اکسینوس ۹۹۰ را به اتمام رسانده؛ اما هنوز از عملکردش 

رضایت ندارد؛ به همین دلیل، رسما آن را رونمایی نکرده است. 
اکنون زود است بخواهیم به مبحث ویندوز روی آرم برای تراشه ی سامسونگ 
بپردازیم. امروزه، تعداد لپ تاپ های مبتنی بر تراشه ی آرم چندان زیاد نیست. این گونه 
باتری بسیار خوبی دارند و  از پردازند ه ی آرم عمر  لپ تاپ ها به لطف بهره مندی 
می توانند همیشه به اینترنت متصل بمانند. سامسونگ قبال مدلی از لپ تاپ گلکسی 
بوک S را با تراشه ی کوالکام عرضه کرده که عمر باتری اش عالی و مدل جدید 

این لپ تاپ با تراشه ی لیک فیلد اینتل، به تازگی عرضه شده است.
استفاده از ویندوز روی آرم در رایانه های مجهز به این تراشه ی سامسونگ 
اتفاقی محتمل و مایکروسافت برای آوردن ویندوز آرم به دستگاه  های قابل حمل 
با برخی شرکت ها همکاری کرده است. در چند وقت اخیر، همکاری ردموندی ها با 
 Lenovo کوالکام و البته برندهای تولیدکننده ی لپ تاپ را شاهد بوده ایم. لپ تاپ
Mixx 6۳۰ از نسل اول ویندوز روی آرم برپایه ی تراشه ی اسنپدراگون ۸۳۰ 
کوالکام استفاده می کرد. سرفیس پرو ایکس مایکروسافت به خوبی نشان می دهد 

ویندوز روی آرم قابلیت بسیار زیادی دارد.
کم پیش می آید از تراشه های اکسینوس در دستگاه هایی استفاده شود که 
خود سامسونگ آن را نساخته است. سامسونگ مدتی پیش قراردادی تجاری با 
شرکت چینی ویوو امضا کرد تا در دستگاه های این شرکت از تراشه ی اکسینوس 
بهره گرفته شود. گوشی ویوو ۵G S6 که اواسط فروردین امسال رونمایی شد، 
به تراشه ی اکسینوس ۹۸۰ مجهز است؛ ولی ویوو در مدل های بعدی گوشی هایش 
از تراشه های غیراکسینوس استفاده کرده است. تراشه های تولیدشده ی سامسونگ 
عموما درمقایسه با رقبایی نظیر اسنپدراگون، مصرف انرژی بیشتر و قدرت پردازشی 
تراشه ی  از  ویوو  استفاده نکردن  اصلی  دلیل  احتماال همین موضوع  دارند.  کمتر 

اکسینوس بوده است.
اگر سامسونگ بخواهد تراشه برای رایانه ها بسازد، می تواند ابتدا آن ها را روی 
لپ تاپ های سری گلکسی بوک امتحان کند تا درصورت کسب نتایج رضایت بخش، 
روند توسعه شان را ادامه دهد و کم کم تراشه ها را به شرکت های دیگر هم بفروشد. 
مبتنی بر  رایانه های  در  عمده  به طور  کوالکام   ۷cx و   ۸cx تراشه های  امروزه، 
معماری آرم استفاده می شوند. اگر سامسونگ به هر نحوی بتواند تراشه ای قوی تر 
 AMD ۷ کوالکام بسازد و از همکاری تجاری باcx ۸ وcx و کم مصرف تر از
تراشه های جدید خود بهره بگیرد،  این شرکت در  از فناوری های  استفاده  برای 

می تواند به آینده ای درخشان امیدوار باشد.

پرورش  ملی  سازمان 
با  درخشان  دهای  ستعدا ا
صدور اطالعیه ای از دریافت 
ورودی  آزمون  برگزاری  برای  مجوز 

مدارس سمپاد خبر داد.
بر اساس این اطالعیه آزمون ورودی 
پایه هفتم روز پنجشنبه نهم مردادماه از 
ساعت ۹ صبح و در محل حوزه های از 
شد،  خواهد  برگزار  شده  تعیین  پیش 
پایه دهم روز  ورودی  آزمون  همچنین 
 ۹ ساعت  ز  ا ه  دما جمعه دهم مردا
در  حوزه هایی که  محل  در  و  صبح 
تعیین شده  به جلسه  کارت های ورود 

است برگزار می شود.
است:  آمده  اطالعیه  ین  ا در 
کارت های ورود به جلسه ای که برای 
این  برای  بود  شده  صادر  تیرماه   ۲۷
آزمون نیز معتبر بوده بجز تاریخ برگزاری 
لذا  است،  استناد  قابل  آن  موارد  بقیه 
چاپ  به  نیازی  خانواده های گرامی 

مجدد کارت ورود به جلسه ندارند.
ز  ا د  سمپا همچنین 
به  نسبت  کرد  خانواده ها درخواست 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای 

ویروس کوید ۱۹  از سرایت  پیشگیری 
اهتمام جدی به عمل آورده و از ازدحام 

مقابل حوزه های آزمون پرهیز کنند.
جلسه  به  ورود  کارت  اعتبار   *

آزمون استعدادهای درخشان
ش  ر و پر ملی  کز  مر ئیس  ر
کرد  کید  تا ن  درخشا دهای  ا ستعد ا
کارت  این  از  پیش  که  کسانی  که 
استعدادهای  آزمون  جلسه  به  ورود 
الزم  اند  کرده  دریافت  را  درخشان 
نیست بار دیگر کارت ورود به جلسه 

کنند. دریافت  را 
فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی 
پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه 
دانش پژوهان جوان گفت: امسال ۲۱۳ 
 ۱۱۷ و  هفتم  پایه  در  نفر   ۸۸ و  هزار 
پایه دهم ثبت  نیز در  نفر  هزار و ۵۲۸ 
امتحانی  حوزه   ۱۷۲۲ که  کردند  نام 
برای پایه هفتم و ۱۰۸۲ حوزه امتحان 
آزمون  برگزاری  پایه دهم جهت  برای 
در نظر گرفته شده است. قرار است از 
بین شرکت کنندگان، ۱۷ هزار و ۳۲۷ 
نفر در پایه هفتم و ۱۱ هزار و ۸۰۰ نفر 

در پایه دهم پذیرش شوند.

برای  آن  از  پیش  کرد:  بیان  وی 
آموزان  دانش  از  آزمون قبلی تعدادی 
دریافت  ا  ر جلسه  به  ورود  کارت 
آموزان همچنان  دانش  این  که  کردند 
کارت هایشان معتبر است. اما اگر دانش 
نکردند  دریافت  را  کارت  این  آموزانی 
شد می توانند  فعال  سامانه  که  زمانی 

برای دریافت کارت اقدام کنند.
رعایت  به  ادامه  در  مهاجرانی 
برگزاری  زمان  پروتکل های بهداشتی 
 : کرد بیان  و  کرد  ره  شا ا زمون  آ
که  پروتکل های بهداشتی  رعایت 
دانش  همه  برای  اعالم می کنیم 
آموزان الزامی است. امیدواریم با رعایت 
به  توجه  با  و  پروتکل های بهداشتی 
با  آزمون  حوزه های امتحانی  افزایش 

کمترین مسئله برگزار شود.
وی به همراه داشتن ماسک توسط 
این  در  شرکت  برای  آموزان  دانش 
گفت:  و  کرد  عنوان  الزامی  را  آزمون 
حتمًا  که  است  الزم  آموزان  دانش 
پاک  و  خودکار  مانند  شخصی  وسایل 
علیرغم  باشند.  داشته  همراه  به  کن 
اینکه پذیرایی شامل آب معدنی و … 

رعایت  علت  به  اما  شده  بینی  پیش 
نوشیدنی  پیشنهاد می کنیم  بهداشت 
به همراه خودشان داشته باشند. استفاده 

از شیلد هم اختیاری است.
ش  ر و پر ملی  کز  مر ئیس  ر 
ر  ظها ا ن  خشا ر د ی  ها د ا ستعد ا
زمان می برد  نتایج  کرد: فرایند اعالم 
و ما سعی می کنیم تا شهریور نتایج را 
اعالم کنیم. البته این به شرطی ایت که 
مشکل  حوزه ها بدون  همه  در  کار 
نتیجه  اعالم  یک  شاهد  و  برود  پیش 

به موقع باشیم.
مهاجرانی با اشاره به اینکه کسانی 
را  قبلی  تاریخ  در  آزمون  کارت  که 
دوباره  نیست  کرده اند الزم  دریافت 
کارت ورود به جلسه را دریافت کنند بیان 
کرد: آزمون پایه هفتم ۹ مرداد و آزمون 
و  برگزار می شود  مرداد  پایه دهم ۱۰ 
ایرادی ندارد اگر تاریخ برگزاری کسانی 
را  جلسه  به  ورود  کارت  تر  پیش  که 
دریافت کرده اند با این تاریخ ها متفاوت 
دانش  همه  که  است  این  مهم  است. 
داشته  را  به جلسه  ورود  کارت  آموزان 

باشند.

نهم و دهم مردادماه برگزار می شود

 آزمون ورودی مدارس سمپاد 
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زیر نظر: بهنام مومنی

 بخشنامه جذب سرباز طلبه برای سال تحصیلی ۱۴۰۰. ۱۳۹۹
به استان ها  بخشنامه جذب سرباز طلبه برای سال تحصیلی۱۴۰۰. ۱۳۹۹ 
ابالغ شد و در این بخشنامه تاکید شده است اولویت خدمت وظیفه این افراد در 

آموزش و پرورش، به منظور فعالیت های پرورشی و فرهنگی است.
در اجرای مصوبه فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر تسری مقررات خدمت 
وظیفه روحانیون در امور علمی، فرهنگی و تبلیغی در وزارت آموزش و پرورش 
و با توجه به مجوز شماره ۲۲۱۳/۱/۲۱۵/۷۴ مورخ 6 اردیبهشت ۱۳۹۹ ستاد کل 
نیروهای مسلح و نامه شماره ۱۹۴۱ مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه در نظر است همانند سنوات گذشته جمعی از روحانیون، دوران خدمت وظیفه 

خود را در فعالیت های آموزشی، پرورشی و امور فرهنگی به انجام برسانند.
شرایط فردی که طالب به شرح زیر است:

۱.  دارا بودن کد فعال در مرکز مدیریت حوزه های علمیه
۲.  برخورداری از توانایی جسمی الزم برای انجام ماموریت های محوله
۳.  تعهد به انجام ماموریت های محوله در طول دوران خدمت سربازی

۴.  ملبس بودن به لباس روحانیت و تعهد به رعایت سایر شئونات روحانیت
۵.  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی سطح یک حوزه

از جمله ضوابط این طرح می توان به اولویت خدمت وظیفه این افراد در آموزش 
و پرورش، به منظور فعالیت های پرورشی و فرهنگی و تدریس درس پرورشی اشاره 

کرد.
همچنین اولویت محل خدمت این افراد مدارس با نیازهای خاص فرهنگی 

– تربیت و مدارس شبانه روزی و مناطق محروم خواهد بود.
مدت خدمت وظیفه در آموزش و پرورش ۲۴ ماه است و برای افرادی که 
در بین سال تحصیلی منتزع شده و یا مرتکب غیبت غیرموجه )بیشتر از یک ماه( 

گردند، گواهی انجام وظیفه صادر نمی شود.
انجام خدمت وظیفه براساس این بخشنامه، صرفًا محدود به مدت یاد شده 
می باشد و با انقضای آن می بایست از ادامه خدمت جلوگیری به عمل آید؛ در 
ضمن انجام خدمت وظیفه هیچ گونه حق استخدامی برای افراد ایجاد نخواهد کرد.

به کارگیری مشمولین در شهرهای قم، مشهد و اصفهان مجاز نبوده و امکان 
صدور ابالغ برای آنان در مناطق فوق مقدور نمی باشد ضمنًا تعیین محل خدمت 

سربازان طلبه می بایست خارج از محل اشتغال به تحصیل آنان باشد.
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کاهش  ی  ا بر لت  و د
کرونا  بیماری  شیوع  تاثیر 
ز  ا شی  نا ی  ن ها ا بحر و 
عتباری  ا و  نقدی  حمایت های  آن 
همچون پرداخت تسهیالت به بیکاران، 
پرداخت  در  تعویق  و  نه بگیران  یارا
اقساط تسهیالت برای خانواده ها را در 

نظر گرفت.
بیماری کرونا و تحریم های ظالمانه 
آمریکا از جمله عواملی بودند که در این 
روزها رفاه خانواده ها را نشانه  گرفته و 
مشکالتی را برای آنها به وجود آورده 
است. دولت برای حمایت از خانواده ها 
و ترمیم وضعیت رفاهی آنها و مطابق با 
موقعیت آنها از لحاظ قرار گرفتن در بین 
مددجویان نهادهای حمایتی،  دهک های 
و  رسمی  بخش  در  فعاالن  درآمدی، 

غیررسمی اقدامات حمایتی مانند حمایت 
نقدی و اعتباری را اجرایی کرده است که 

به تفصیل به آنها می پردازیم.
اقساط  پرداخت  ماهه  سه  تعویق 

تسهیالت
پس از شیوع کرونا و آسیب دیدن 
مشاغل و روند درآمدزایی خانوارها، بانک 
مرکزی با هدف حمایت از وام گیرندگان، 
اعالم کرد که پرداخت اقساط وام های 
به  ماه  سه  مدت  برای  قرض الحسنه 

تعویق می افتد.
اقساط  شد  قرار  اساس،  این  بر 
ماه های  در  قرض الحسنه  وام های 
اردیبهشت  و   ۹۹ فروردین   ،۹۸ اسفند 
۹۹ دریافت نشود و بدون وضع هر گونه 
جریمه یا کارمزد به پایان دوره پرداخت 

اقساط منتقل شود.

اتاق فکر بانک دی تشکیل شد
در  دی  بانک  مدیرعامل  کریمی،  برات  دکتر 
نخستین نشست اتاق فکر بانک به ضرورت نوآوری و 
خالقیت برای موفقیت در ماوریت ها و اهداف تعیین 

شده تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، دکتر برات 
کریمی ، مدیرعامل بانک دی در این نشست که با 
مجتبی  مدیره،  هیئت  عضو  طاهری،  رحیم  حضور 

حیدری، معاون سرمایه انسانی و جمعی از کارکنان بانک به عنوان منتخبین 
واحدهای مختلف صف و ستاد برگزار شد، ماموریت اصلی اتاق فکر را پشتیبانی 
فکری و مشاوره ای سیاست گذاران و تصمیم گیران و بهره گیری از خرد 

جمعی برای تحقق اهداف سازمانی دانست.
کریمی با اشاره به این که تفکر خالقانه در تمامی سطوح سازمان اهمیت 
ویژه ای دارد، گفت: اتاق فکر می تواند با بهره گیری از خالقیت و نوآوری 
کارشناسان بانک، ضریب خطای سیاست گذاری و تصمیم گیری را کاهش 
داده و به صفر برساند تا عالوه بر گره گشایی از مشکالت سازمان، دغدغه 

ایده پردازی و آینده پژوهی را نیز برطرف کند.
وی با اشاره به چابکی و برخورداری از سرمایه انسانی جوان، خالق و 
پویا به عنوان دو امتیاز منحصر به فرد در بانک دی، افزود: باید تالش کنیم 
با استفاده مناسب از این فرصت از رویکردهای کلیشه ای در بانکداری فاصله 
گرفته و با بهره گیری از  نوآوری و خالقیت، بانک دی را به بانکی خالق و 

پیشرو در کشور تبدیل کنیم.
مدیرعامل بانک دی، دستاوردهای چند ماه اخیر بانک دی را مطلوب 
ارزیابی کرد و گفت: بانک در سایه عزم جدی مدیران و با تالش جمعی 
همکاران در زمینه های مختلف به نتایج قابل قبولی دست یافته و امیدوارم 
با تداوم این اقدامات و شناسایی نقاط ضعف و تبدیل آن ها به نقاط قوت، 
اهداف تعیین شده در کوتاه ترین زمان ممکن تحقق یابد و تشکیل اتاق فکر 

نقش مهمی در تسریع و تسهیل دستیابی به اهداف دارد.
کریمی همچنین با اشاره به این که اکثر سهامداران بانک دی از خانواده 
معزز شهدا و ایثارگران هستند گفت: باید تالش کنیم با بهره گیری از نوآوری 
و خالقیت و ایجاد تمایز در کسب و کار، پاسدار منافع این عزیزان باشیم تا 

در پیشگاه خداوند و هم وطنان سرافراز شویم.
در ادامه این نشست،رحیم طاهری، عضو هیئت مدیره بانک دی تزریق 
ایده های نو را برای حرکت در مسیر بانکداری حرفه ای الزامی دانست و 
گفت: نوآوری و خالقیت از جمله عواملی هستند که سبب تمایز کسب و کار 
و زمینه ساز پیشرفت سازمان می شوند و هدف از تشکیل اتاق فکر، فکر 
سازی، ایده پردازی، پرورش خالقیت کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت های 

آن در پیشرفت بانک است. 
مجتبی حیدری، معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک دی نیز در این 
جلسه با اشاره به این که در تشکیل اتاق فکر تالش شده افراد منتخب از 
تمامی سطوح سازمان باشند، گفت: انتظار می رود نتایج جلسات اتاق فکر 
عینی و کاربردی باشد و بتواند به عنوان یک موتور محرک و انگیزه بخش با 

خلق ایده های نو، بانک را در مسیر تحقق اهداف یاری رساند.
گفتنی است در این جلسه، مهدی پورمهر، دبیر اتاق فکر بانک دی به 
ارائه توضیحاتی درباره نحوه انتخاب اعضاء، ویژگی های اعضاء ، ضرورت 

ایجاد ، اهداف و ساختار و فرآیند اجرایی اتاق فکر پرداخت.
احسان فرهنگ رنجبر، احمد قدس الهی، سید عرفان رضوی، علی معمار 
همدانی، امید سلیمانی، مونا سادات حسینی، مریم زرگر، مسعود نوری دودران، 
معصومه همت خانلو، نازلی خرامان، انور محمدی، جواد رضازاده، اسماعیل 
افتخاری، سمیه همتی، مریم خلیلی و جواد افتخاری اعضای مدعو در نخستین 

جلسه اتاق فکر بانک دی بودند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی خبر داد؛
تالش دولت برای تسهیل شروع کسب وکار 

از  یکی  الزم  مجوزهای  اخذ  و  کسب وکار  راه اندازی  برای  طوالنی  روند 
گالیه های به حق کارآفرینان بوده که در برخی موارد، آنها را از ادامه مسیر ناامید 

کرده، اما اکنون دولت دوازدهم نسخه ای برای حل این معضل پیچیده است.
»ما به رفع موانع کسب و کار معتقد هستیم و می گوییم باید فضای کسب 
و کار آماده شود؛ ما می گوییم موانع باید برطرف شود و باید به مردم آزادی عمل 
بدهیم.« این، وعده حسن روحانی در واپسین روزهای مبارزات انتخاباتی بود که بعد 
از کنار زدن موانع انباشته شده در طول سال های گذشته، حال دارد تحقق می یابد 

و لبخند رضایت را بر لبان فعاالن اقتصادی می نشاند.
از  یکی  الزم  مجوزهای  اخذ  و  کسب وکار  راه اندازی  برای  طوالنی  روند 
گالیه های به حق کارآفرینان بوده که در برخی موارد، آنها را از ادامه مسیر ناامید 
کرده است. پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار، نسخه دولت دوازدهم برای حل 
و فصل این موضوع بوده که اجرای آن از خرداد ماه سال جاری در پایتخت کلید 
خورد. روز یکشنبه نیز چهار مرکز استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان 
رضوی و فارس شاهد راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار بودند و بر 
اساس وعده »فرهاد دژپسند«، وزیر امور اقتصاد و دارایی، سامانه الکترونیکی پنجره 

واحد تا انتهای مهرماه در همه استان های کشور راه اندازی می شود.
به گفته فعاالن بخش خصوصی، پیش از این گاهی دریافت مجوزهای شروع 
کسب وکار بیشتر از یک سال به طول می انجامید؛ اما حاال دژپسند از کاهش این 
بازه زمانی به هشت روز خبر داده و گفته است: ما موفق شدیم میانگین مدت زمان 
صدور مجوزهایی که از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور )g۴b( قابل درخواست 
هستند را در سطح استانی از ۵۸ روز به ۸ و در سطح ملی از ۱۰۰ روز به ۱۸ روز 
کاهش دهیم که این یک جهش قابل توجه و نشان دهنده قابلیت های ایجاد شده 
در این زمینه است. صاحب نظران بر این باورند که یکی از مهم ترین و موثرترین 
راهکارهای بهبود محیط کسب و کار، تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوزهای 
کسب و کار است.بنابراین تاثیر پنجره واحد فیزیکی که زمان دریافت مجوزهای 
شروع کار را کاهش می دهد، در بلند مدت خود را در بهبود شاخص کسب وکار نشان 
خواهد داد؛ شاخصی که از سال ۲۰۱6 روند نزولی به خود گرفته و نهایتا رتبه ۱۲۸ 
را در سال ۲۰۱۹ از آن خود کرده است. البته که »علی فیروزی«، رئیس مرکز ملی 
پایش بهبود فضای کسب و کار گفته »رتبه ۱۲۸ ما در رده بندی جهانی، به معنای 
این نیست که وضعیت ما لزومًا از ۱۲۷ کشور بدتر است« و دالیل کارشناسانه خود 
را هم ارائه کرده است. اما در هر حال کسب وکار ایران با این رتبه، شناخته شده و 

به آن ارجاع داده می شود.  
در نهایت، این روند نزولی در سال ۲۰۲۰ یعنی همزمان با اوج دوران تحریم 

متوقف شده و با یک پله بهبود، خود را به  رتبه ۱۲۷ رسانده است.
بازرگانی،  اتاق  بازار پول و سرمایه  نایب رئیس کمیسیون  »عباس آرگون« 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن تائید این نکته که ایجاد این پنجره واحد 
می تواند به بهبود شاخص کسب وکار ایران کمک کند، می گوید: با توجه به شرایط 
امروزه، این خوب و ارزشمند است که بتواند تمام کارها در یک جا متمرکز و از یک 
افراد به جای مراجعه به دستگاه های مختلف  کانال پیگیری شود. به این ترتیب 
برای کسب  مجوز، می توانند در مدت کوتاهی مجوز الزم برای تاسیس کسب و 

کار را دریافت کنند.
وی تصریح می کند: پیشتر، فردی که می خواست کسب وکاری را آغاز کند 
مجبور بود سه ماه زمان و انرژی برای اخذ مجوز صرف کند، اما اکنون می توان با 
سرعت بیشتری وارد کسب و کار شد و این انرژی و زمان را برای کار صرف کرد؛ 

بدین ترتیب می توان شاهد شکل گیری کارهای مولد در بلند مدت بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران نتیجه دهی این اقدام را مستلزم تسهیل در قوانین 
و مقررات دانسته و ادامه می دهد: تمرکز فیزیکی صدور مجوز به تنهایی کفایت 
نمی کند و مسئوالن باید فرایند را تسریع و مشکالت بین دستگاه ها را رفع کنند.

آرگون معتقد است حذف مجوزها و فرایندهای زاید و تمرکز فعالیت ها در یک 
سازمان به صورت هم زمان اثربخشی بیشتری خواهد داشت و می تواند به حذف 

مشاغل واسطه ای و رونق کار مولد کمک کند.
بازرگانی همچنین به لزوم  اتاق  بازار پول و سرمایه  نایب رئیس کمیسیون 
هماهنگی دستگاه های مختلف اشاره کرده و می گوید: انجام کار و صدور مجوز در 
زمان کوتاه نیازمند تسهیل روابط بین سازمان های مختلف است که اهمیت اصالح 

قوانین و مقررات باز هم در اینجا خودش را نشان می دهد.

پتروشیمی در خط مقدم ایستادگی در مقابل فشار اقتصادی؛
رشد ۲ برابری محصوالت پتروشیمی در ۷ سال گذشته

رئیس جمهـوری بـا تأکید بـر اینکه زنجیـره تولید بخش پتروشـیمی 
در رونـد تولیـد محصـول تا مصرف نهایی باید کامل باشـد، گفـت: در این 
صنعـت از خام فروشـی فاصلـه گرفته ایـم کـه رشـد ۲ برابری مقـدار تولید 
محصـوالت پتروشـیمی در هفـت سـال گذشـته تحـول بزرگـی در ایـن 

صنعـت ایجاد کرده اسـت.
به گزارش پایگاه اطالع رسـانی ریاسـت جمهوری، حسـن روحانی در 
نشسـتی بـا تولیدکننـدگان و فعـاالن صنایع پتروشـیمی و فوالد کشـور با 
تأکیـد بـر اینکه خوداتکایی در تولیدات ارزشـمند بخش های پتروشـیمی و 
فـوالد، دسـتاوردی مهم برای کشـور اسـت، گفـت: ۱۴ میلیـارد دالر برای 
پیشـبرد گام دوم توسـعه در بخش پتروشـیمی و ۸ میلیارد دالر هم تاکنون 
بـرای جهـش سـوم کـه سـال ۱۴۰۴ به نتیجـه می رسـد، سـرمایه گذاری 

کرده ایم.
وی با قدردانی از تالش همه فعاالن در دو بخش فوالد و پتروشیمی 
اظهـار کـرد: ایـن دو بخـش به موقـع ارز خـود را برگردانده انـد و اگر دولت 
افتخار می کند که در برابر آمریکا، تحریم و فشـار خارجی ایسـتاده اسـت، 
این ایسـتادگی در سـایه کمک و تالش همه تولیدکنندگان، سرمایه گذاران 
و کارآفرینان به ویژه در زنجیره فوالد و پتروشـیمی امکان پذیر شـده اسـت.

رئیس جمهـوری بـا بیـان اینکـه شـرکت های فـوالد و پتروشـیمی 
بـار سـنگینی در زمینـه تولیـد و صـادرات غیرنفتی بـر دوش دارنـد، افزود: 
خوشـبختانه محصـوالت تولیـدی مـا از نظر کیفیـت قابل رقابـت در بازار 
جهانـی اسـت و اگـر کیفیـت محصـول بـاال نباشـد نمی توانیـم در بـازار 

کنیم. رقابـت 
روحانـی بـا تأکید بـر تکمیل بـودن زنجیره تولیـد ادامـه داد: زنجیره 
تولیـد در رونـد تولیـد محصـول تـا مصـرف نهایـی بایـد کامـل باشـد و 
خوشـبختانه امـروز در بخـش اعظم محصوالت بخش پتروشـیمی و فوالد 
در کشـور بی نیـاز هسـتیم و روی پـای خـود ایسـتاده ایم و خوداتکایـی و 
خودکفایی از دسـتاوردهای مهم این تولیدات ارزشـمند در کشور بوده است.

وی بـا اشـاره بـه ضـرورت جلوگیـری از خام فروشـی در محصوالت 
تولیدی کشـور، گفت: امروز صنایع پتروشـیمی و فوالد از خام فروشـی جدا 
شـده و بـه ارزش افـزوده رسـیده ایم کـه می توانـد سـبب رونق اشـتغال و 

توسـعه صنایع پایین دسـتی شـود.
روحانـی بـا اشـاره به اینکه با افتتـاح طرح های هفده گانه پتروشـیمی 
در سـال ۹۹، حـدود ۲۵ میلیـون تـن بـه محصـوالت پتروشـیمی اضافـه 
می شـود، گفت: این بحث یک سـال یعنی سـال ۹۹ اسـت. در یک سـال 

در شـرایط تحریـم می بینیـم حرکت بزرگی انجام شـده اسـت.
رشد ۲ برابری محصوالت پتروشیمی در ۷ سال گذشته

رئیـس جمهـوری ۲ برابر شـدن مقـدار تولید محصوالت پتروشـیمی 
و فـوالدی در هفـت سـال گذشـته را نتیجـه اقـدام ارزشـمند و هنر بزرگ 
تولیدگـران، متخصصـان، کارشناسـان و کارگران کشـور برشـمرد و اظهار 
کـرد: ایـن افزایـش تولیـد تحـول بزرگـی در صنایـع فـوالد و پتروشـیمی 

کشـور ایجـاد کرده اسـت.
روحانـی بـا تأکیـد بر اینکـه ما به عنـوان نمایندگان مردم مسـئولیت 
همـه کشـور را به عهـده داریـم، یـادآور شـد: همـه بایـد منافـع، اهـداف 
و نیازهـای ملـی را در نظـر گیریـم و اسـاس مسـئولیت مـا حفـظ منافـع 

است. کشـور 
وی تصریـح کـرد: نبایـد فقـط بـه فکـر دوره کوتاه مسـئولیت خود 
باشـیم، این تفکر نادرسـتی اسـت کـه در اقدام ها و فعالیت هـا فقط چهار 
سـال یـا یـک سـال باقیمانـده از دولـت خـود را ببینیـم، همـه دولت هـا 
وظیفـه سـنگین و بزرگـی به عهـده دارند و آن حفظ منافـع ملی و مصالح 

کشـور است.
رئیس جمهـوری بـا بیـان اینکـه مسـائل و مشـکالت مطرح شـده از 
سـوی مدیران شـرکت های پتروشـیمی و فوالد در این نشسـت در جلسـه 
فردا )سه شـنبه، هفتـم مردادماه( هماهنگی اقتصـادی دولت مطرح و برای 
حـل مشـکالت تصمیم گیـری می شـود، افـزود: از همـه تولیدکننـدگان و 
تالش گرانـی کـه در شـرایط سـخت تحریـم و فشـار اقتصادی دشـمن و 
شـیوع ویـروس کرونـا برای توسـعه کشـور و افزایش تولید تـالش کردند، 

می کنم. سپاسـگزاری 
روحانـی بـا بیـان اینکه دشـمنان تصـور می کردند دو یا سـه ماه پس 
از تحریـم و جنـگ اقتصـادی علیـه ملت ایـران ما مجبور به تمـاس با آنها 
خواهیم شـد، گفت: در طول دو سـال و سـه ماه که از اعمال شـدیدترین 
تحریم هـای اقتصادی گذشـته اسـت خودشـان بارها درخواسـت مذاکره و 

کرده اند. گفت وگـو 
وی بـا تأکیـد بـر اینکه ما ابایـی از مذاکره نداریم و بـه  دنبال نمایش 
نیسـتیم، گفـت: تحریـم آنها تروریسـم اقتصادی بوده و در شـرایط شـیوع 
کرونـا هـم یـک تروریسـم دارویـی را علیـه ملـت ایـران اعمـال کرده اند. 
نخسـت بایـد کار خالفـی را کـه آغـاز کرده انـد، پایـان دهنـد و تحریـم را 

بردارنـد، ایـن نـه یک پیش شـرط بلکـه یک واقعیت اسـت.
پتروشیمی در خط مقدم ایستادگی در مقابل فشار اقتصادی

رئیس جمهـوری بـا بیـان اینکه همه مردم در این مدت به سـهم خود 
در مقابـل فشـار اقتصادی دشـمن ایسـتادگی کردند، گفـت: تولیدگران در 
خـط مقـدم ایـن مبارزه بودنـد و صنعت فـوالد و پتروشـیمی در خط مقدم 

قرار داشـتند که توانسـتیم در مقابل دشـمن ایسـتادگی کنیم.
وی ادامـه داد: مـردم مطلـع باشـند اگـر دولـت افتخـار می کنـد کـه 
در برابـر تحریـم و فشـار خارجـی می ایسـتیم، ایـن ایسـتادگی منـوط بـه 
تـالش همه مـردم، تولیدکنندگان، متخصصـان، کارگران، سـرمایه گذاران 
و صادرکننـدگان اسـت. رئیس جمهـوری بـا بیـان اینکه تالش و کوشـش 
برای توسـعه کشـور و جهش تولید در سـال جاری و سـال آینده هم ادامه 
خواهـد داشـت، افزود: با افتتـاح طرح های جدید در بخش های پتروشـیمی 
و فـوالد طـی هفته هـا و ماه هـای آینده روند حرکت بزرگ توسـعه کشـور 

و جهـش تولیـد را شـاهد خواهیم بود.
روحانـی بـا تأکیـد بر اینکه دولت با امید به تـالش همه تولیدگران به 
تعهدهای خود متعهد اسـت، به مدیران شـرکت های تولیدی پتروشـیمی و 
فـوالد حاضـر در این نشسـت توصیه کرد هر جا بیـن منافع بنگاه و مصالح 

کشـور دوراهی ایجاد می شـود، منافع کشـور را در اولویت قرار دهند.
رئیس جمهـوری بـا اشـاره بـه رشـد ۲ برابـری تولید بنزین در کشـور 
از سـال ۹۲ تأکیـد کـرد: مقـدار بنزیـن تولیـدی نیـز از آغـاز کار این دولت 
هم اکنـون بـه بیـش از ۱۱۰ میلیـون لیتـر اسـت کـه تـا آخر سـال بیشـتر 
هـم می شـود. وی بـا تأکید بـر اهمیت رونق بازار سـرمایه و عرضه سـهام 
شـرکت های تولیـدی در بـورس تصریـح کـرد: در عرضـه سـهام خـود در 
بـورس جدیـت بیشـتری بـه خـرج دهید کـه هم به نفـع خودتان اسـت و 

هـم رونـق بیشـتر بازار سـرمایه را بـه همراه خواهد داشـت.
رئیس جمهـوری خطـاب به مدیران شـرکت های پتروشـیمی و فوالد 
گفـت: در تولیـد محصـوالت خـود نیازمندی هـای داخلـی را بـه گونـه ای 
تأمیـن کنیـد کـه هم عالمت نادرسـت بـه بازار ارز داده نشـود و هـم بازار 

داخلـی را تحـت تاثیر قـرار ندهد.
پیش از سخنان رئیس جمهوری در نشست با تولیدکنندگان و فعاالن 
صنایـع پتروشـیمی و فـوالد کشـور، بیـژن زنگنـه، وزیـر نفـت و مـدرس 
خیابانـی، سرپرسـت وزارت صمـت گزارشـی از وضع صنایع پتروشـیمی و 
فـوالد و رونـد تولیـد و صادرات محصـوالت در این دو حـوزه ارائه کردند و 
چنـد تـن از مدیـران ایـن دو صنعـت به بیـان دیدگاه ها و طرح مشـکالت 
خود پرداختند و حمایت دولت و رئیس جمهوری برای رفع این مشـکالت 

را خواسـتار شدند.

مقاومت در برابر تحریم، جنگ با کرونا؛

جزئیات اقدامات رفاهی دولت برای حمایت از خانواده ها 
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

سازمان بهزیستی کشور 
ضمن تشکیل جلسات متعدد 
کمیته پیشگیری از بیماریهای 
واگیردار و اقدامات پیشگیرانه، اقداماتی 
را برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در 
شرایط شیوع کرونا در نظر گرفت. براین 
اساس مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به حساب 
نخاعی  ضایعه  معلوالن  نفر  هزار   ۴۰
منزل  در  مستقر  شدید  خیلی  و  شدید 
برای تهیه اقالم بهداشتی و ضدعفونی 

جهت پیشگیری از کرونا واریز شد.
همچنین ۵۸ میلیارد ریال از سوی 
سازمان بهزیستی کشور به مراکز اقامتی 
درمان و بازتوانی معتادین، برای اجرا یه 
کنترل  و  پیشگیری  دستورالعمل های 
کووید ۱۹با سرانه هر مرکز پنج میلیون 

تومان اختصاص یافت.
میلیارد   ۲۴۰ بهزیستی  سازمان 
نگهداری  شبانه روزی  مراکز  به  ریال 
 ۴۸ ظرفیت  با  معلوالن  و  سالمندان 
هزار نفر برای هر نفر پنج میلیون ریال 

تخصیص داد.
سازمان تامین اجتماعی نیز درکنار 
و  بهداشتی  حمایتی،  اقدامات  سایر 
و  خانوار  از  حمایت  حوزه  در  سالمت 
اقشار آسیب دیده برای حمایت از بیمه 
شدگان در مقابل آثار کرونا تسهیالتی 
در نظر گرفت. پرداخت غرامت دستمزد 
ایام بیماری به تمام بیمه شدگان مبتال 
به بیماری کرونا تنها به استناد گواهی 
نیاز  بدون  و  مربوطه  پزشکی  مراجع 
تا  مقرر  تشریفات  یر  سا م  نجا ا به 

بازرسی  تعلیق  کامل،  بهبود  زمان 
رگران  کا فان،  لیبا قا شتغال  ا ز  حرا ا
ساختمانی و سایر بیمه شدگان خاص 
تعلیق  امسال،  ماه  فروردین  پایان  تا 
استمرار  برای  بیکاری  بیمه  بازرسی 
پرداخت  زمینه  کردن  فراهم  مقرری، 
یام  ا دستمزد  غرامت  لحساب  علی ا
تأیید  به  نیاز  بدون  بارداری  و  بیماری 
مراجع پزشکی سازمان )پزشک معتمد 
و شورای پزشکی( و ابالغ دستورالعمل 
اداری مشترک فی مابین سازمان تأمین 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  و  اجتماعی 
امکان  بودن  بر فراهم  اجتماعی مبنی 
جهت  الکترونیک  سامانه  از  استفاده 
ثبت درخواست متقاضیان بیمۀ بیکاری 
و حذف مراحل حضور و غیاب مقرری 
بگیران تا پایان اردیبهشت ماه امسال 

از اقدامات این سازمان بود.
زنشستگی  با صندوق  همچنین 
ر  چها پرداخت  به  م  قدا ا کشوری 
کشوری  بازنشستگان  به  ریال  میلیون 
بسته های  ارسال  و  کرونا  به  مبتال 
بهداشتی شامل مواد ضدعفونی کننده، 
دستکش یکبارمصرف و ماسک به تمام 
بازنشستگان صندوق مبتال به کروناکرد.
تمدید قرارداد اجاره مستاجران

نا  و کر با  ه  ز ر مبا ملی  د  ستا
تمام  که  کرد  اعالم  مصوبه ای  در 
امالک  به  مربوط  اجاره  قراردادهای 
مسکونی استیجاری که تا تاریخ هشتم 
تیرماه ۹۹ هنوز تمدید نشده است، در 
صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل 

مستاجر تا سه ماه پس از اعالم رسمی 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
کرونا  شیوع  پایان  به  نسبت  پزشکی 

و اتمام شرایط اضطراری تمدید شد.
اجاره بها  میزان  افزایش  حداکثر 
 ۲۵ تا  تهران  شهر  برای  رهن  مبلغ  یا 
)مشهد،  شهرها  کالن  سایر  درصد، 
تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و 
کرمانشاه( تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای 

کشور تا ۱۵ درصد تعیین شد.
کمک هزینه ۲00 تا ۶00 هزار 

تومانی
حمایت از خانوار و اقشار آسیب پذیر 
و بسته های حمایتی و معیشتی از جمله 
اقدامات دولت از خانواده ها است که از 
جمله آن می توان به پرداخت مبلغ ۲۰۰ 
میلیون  یک  به  تومان  6۰۰هزار  الی 
که  نفر  میلیون  سه  جمعیت  با  خانوار 
و  نداشته  بازنشسته  یا  کارمند  عضو 
تحت پوشش بیمه یا نهادهای حمایتی 
هم نیستند )ماهانه ۳۵۰ میلیارد تومان به 

این بند اختصاص خواهد یافت(.
میزان کمک بین ۲۰۰ هزار تا 6۰۰ 
هزار تومان بسته به بعد خانوار به این 
هزار  نفره ۲۰۰  یک  خانوار  که  ترتیب 
سه  تومان،  ۳۰۰هزار  نفره  دو  تومان، 
نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ 
 6۰۰ بیشتر  و  نفره  پنج  و  تومان  هزار 
پرداخت  مرحله  چهار  در  تومان،  هزار 
 ۳۱ آن  مرحله  آخرین  که  است  شده 
خرداد ۹۹ توسط سازمان هدفمندسازی 

یارانه ها، واریز شد.

تسهیالت یک میلیون تومانی 
به یارانه بگیران

پرداخت تسهیالت بانکی به شکل 
وام قرضالحسنه یک میلیون تومانی به 
خانوارهای یارانه بگیر از دیگر مصوبات 
مصوبه  این  در  است.  دولت  حمایتی 
هزار   ۴۵ نقدی  یارانه  که  خانوارهایی 
و ۵۰۰ تومان دریافت می کنند مشمول 
این مصوبه بودند.مبلغ وام یک میلیون 
تومان و نرخ کارمزد چهار درصد است 
که اقساط آن از ابتدای تیر ماه به مدت 
از  تومان  ۳۵هزار  قسط  هر  و  ماه   ۳۰

یارانه سرپرست خانوار کسر می شود.
پرداخت بیمه بیکاری

مقرر شد بیمه بیکاری برای افرادی 
که در اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت 
ماه ۹۹ بیکار شدند واریز شود. براساس 
اعالم مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان 
بیش  به  مجموع  در  اجتماعی  تامین 
بیکاری  بیمه  مقرری  نفر  هزا   ۹۹۰ از 
پرداخت شده است. براین اساس واریز 
از  بیکاری کرونا برای ۹۰ درصد  بیمه 

مشموالن انجام شده است.
همچنین سازمان تامین اجتماعی 
پرداخت ۵۰ درصد غرامت دستمزد به 
کارگران دارای استراحت پزشکی بدون 
نظر کمیسیون پزشکی در نظر گرفت. 
عالوه بر آن دولت برای خانوارها یک 
فروردین  )اسفند،  ماهه  سه  فرصت 
قبوض  پرداخت  برای  اردیبهشت)  و 
گاز، برق، آب و عوارض شهرداری در 

نظر گرفت.

تخصیص 39۸ میلیارد ریالی سازمان بهزیستی به مددجویان

ن  ما ز سا کل  ییس  ر
تالش  گفت:  مالیاتی  امور 
می شود کل فرایندهای نظام 
همه  و  شده  هوشمند  کشور  مالیاتی 
فروشگاه های کوچک و بزرگ به سامانه 

امور مالیاتی وصل شوند.
امید علی پارسا در مراسم رونمایی 
و  تسهیالت  و  الکترونیک  سفته  از 
اعتبارات دیجیتال در محل وزارت امور 
براین  تالش  افزود:  دارایی  و  اقتصاد 
است تا همه فعالیت ها در سازمان امور 
تا  مالیاتی کشور هوشمند سازی شوند 
راحتی  به  امور  تسهیل  ترتیب  این  به 

صورت گیرد.
امروز برای نقل و  ادامه داد:  وی 
مراجعه  به  نیازی  دیگر  امالک  انتقال 
متقاضیان  و  نیست  مالیاتی  مراکز  به 

را  الزم  مالیات  اسناد،  دفتر  محل  در 
جمله  از  این  که  می کنند  پرداخت 
راستای  در   گرفته  صورت  اقدام های 

هوشمند سازی است.
مالیاتی  امور  سازمان  کل  رییس 

کشور گفت: بحث هوشمند سازی نظام 
مالیاتی کشور طراحی شده است و براین 
و  کوچک  فروشگاه های  همه  اساس 
بزرگ به سامانه مالیاتی وصل خواهند 
شد و به این ترتیب به هنگام هر خرید 

مالیات الزم اخذ شده و دیگر نیازی به 
اقدام های بعدی نخواهد بود.

شدن  وصل  داد:  دامه  ا پارسا 
موجب  مالیاتی  سامانه  هابه  فروشگاه 
اخذ  برای  زنی  چانه  بحث  شد  خواهد 
از  لراس  ا علی  تشخیص  و  مالیات 

بین برود.
مرحله  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
الراس  علی  مالیات  سازی حذف  پیاده 
از امسال کلید خورده و تا پیش از پایان 
و  شده  اجرایی  مرحله  وارد  دولت  این 
بحث  در  بزرگی  ترتیب جهش  این  به 

مالیات ستانی ایجاد شود.
رییس کل سازمان امور مالیاتی از 
تالش برای پیاده سازی فرایند مالیات 
و  فردی  اطالعات  اساس  بر  هوشمند 

حقوقی خبرداد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی:

فرایندهای نظام مالیاتی کشور هوشمند می شود

تمدید  از  ماه  یک  از  بیش 
مانده  تکلیف  تعیین  برای  زمان 
و  گذشته  وارداتی  خودروهای 
از بسته شدن  در حالی مسئوالن گمرکی 
که  دهند  می  خبر  خودروها  این  پرونده 
از ۳۰۰۰ خودرویی  بیش  نیست  مشخص 
تکلیف  تعیین  چگونه  بود  مانده  باقی  که 
حدود  که  شرایطی  در  هم  آن  اند،  شده 
۱۱۰۰ دستگاه بدون ثبت سفارش بوده و 

امکان ترخیص نداشتند.
اواخر خرداد ماه بود که مهلت ترخیص 

خودروهای دپو شده در گمرک برای بار چهارم تمدید 
شد تا صاحبان آنها بتواند اقدام کنند، اما این در حالی 
بود که بعد از خروج بخشی از این خودروها در دوره 
های قبل، حدود ۳۷۱۹ دستگاه دیگر در گمرکات و 
 ۲۴۷۱ حدود  تعداد  این  از  که  بود  مانده  باقی  بنادر 
دستگاه خودروهای دارای پرونده قضایی بوده و طبق 
مصوبه دولت نیاز به تمدید زمان برای ترخیص نداشتند 
و ۱۲۴۸ دستگاه دیگر نیز نیازمند تمدید زمان بودند که 

۱۱۰۰ دستگاه آنها بدون ثبت سفارش بود.
در حالی بیش از یک ماه از مهلت جدید گذشته و 
جزئیاتی در رابطه با تعیین تکلیف این خودروها اعالم 
نشده که اخیرا رئیس کل گمرک اعالم کرده »به غیر 
از خودروهای که در محاکم قضایی بودند که تعداشان 
کمتر از ۳۰۰۰ دستگاه است، پرونده خودروهای وارداتی 

در گمرک بسته شده است«.
مانده خودروها حدود  از  است که  در حالی  این 

رئیس  که  بود  قضایی  پرونده  دارای  دستگاه   ۲۴۷۱
کل گمرک به آن اشاره کرد و باید از ۱۱۴۸ دستگاه 
دیگر برای ۱۱۰۰ دستگاه ثبت سفارش انجام می شد 
تا امکان ترخیص پیدا کنند و بارها ارونقی - معاون 
فنی گمرک - تاکید کرده بود که »برای ترخیص این 
ثبت  کردن  باز  به  نسبت  وزارت صمت  باید  خوردها 
سفارش اقدام کنند در غیر این صورت امکان ترخیص 
این صورت تمدید زمان فقط  نخواهند داشت و غیر 

برای خروج ۱۴۸ دستگاه خواهد بود«.
در حدود سه سال اخیر ثبت سفارش خودرو بسته 
برای  رو  این  از  و  ندارد  واردات وجود  امکان  و  شده 
ثبت سفارش  بدون  در گمرک ک  مانده  خودروهای 
هستند باید به صورت استثنا ثبت سفارش باز می شد 
که البته ظاهرا مخالفت هایی هم در این رابطه وجود 
وزارت  موافقت  از  نیز خبری  اخیر  در مدت  و  داشت 

صمت یا دولت با این موضوع نبوده است.
گمرک  مدت  این  در  گرچه  اساس،  این  بر 

توضیحی در رابطه با چگونگی بسته شدن 
پرونده خودروها به غیر از آنهایی که ورونده 
قضایی دارند ارائه نکرده است، اما اگر با ثبت 
سفارش موافقت نشود تنها راه تعیین تکلیف 
آنها به اعالم متروکه شدن و واگذاری به 
سازمان اموال تملیکی ختم شده و دیگر در 

اختیار صاحبان قرار نخواهد گرفت.
گذشته  سال  چند  در  است؛  گفتنی 
خودرو  دستگاه   ۲6۱ و  هزار   ۱۲ حدود 
تغییر  دلیل  به  که  بود  شده  وارد  مرور  به 
ثبت  ممنوعیت  خودرو  واردات  ضوابط 
سفارش و ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تحوالت 
سیاست های ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند تا این که 
بعد از رایزنی های بسیار در دی ماه سال ۱۳۹۷ هیات 
دولت تحت شرایطی با ترخیص این خودروها موافقت 
کرد که براین اساس زمان چهارماهه ای تعیین شد که 
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به پایان رسید و مجدد دو ماه 
دیگر تمدید شد و در پایان گزارش های رسمی نشان 
داد در آن دو مرحله ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص شد و ۵۱۰۸ 

دستگاه دیگر باقی  ماند.
به هر صورت در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته بار 
دیگر فرصت سه ماهه ای در اختیار صاحبان خودرو قرار 
گرفت، اما به هر ترتیب پایان زمان با خروج تمامی 
خودروها همراه نشد و آمار نشان داد که ۱۳۸۹ دستگاه 
ترخیص و ۳۷۱۹ دستگاه دیگر باقی مانده است، ولی بار 
دیگر فرصت سه ماهه ای از اواخر خرداد ماه در اختیار 

صاحبان این خودروها قرار گرفته است.

یک ماه از تعیین تکلیف خودروهای وارداتی گذشت؛

وضعیت مبهم ترخیص خودروهای دپو شده

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
با تاکید بر اینکه کمبود شکر نداریم گفت: بخش عمده شکر از محل تولید داخل 

تامین می شود که از شهریور ماه به بازار می آید.
محمدرضا کالمی در رابطه با کمبود شکر در بازار اظهار کرد: ما دو نوع شکر چغندری 
و نیشکری داریم و تقریبا از خرداد هر سال تا شهریور شکر وارداتی وجود دارد و کمبودی 

هم نیست.او بیان کرد: علت گرانی شکر این است که  عده ای از این فضا سوءاستفاده می 
کنند و خالف قانون کار انجام می دهند که مردم حتما باید آن را به ما اطالع دهند؛ در حال 

حاضر در بازار شکر فضا رقابتی شده است.
کالمی تاکید کرد: در رابطه با بحث روغن هم مشکلی نداریم و به اندازه کافی روغن 

در فروشگاه ها وجود دارد.

یک مقام دولتی: کمبود شکر نداریم!
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و  ر  د بنا کل  یر مد
بوشهر  استان  دریانوردی 
گفت:  به زودی با ساخت 
خارگ  جزیره   ،ORV شناور  یک 
در  نفتی  آلودگی  با  مقابله  مرکز 

خلیج فارس خواهد شد.
عمومی،  بط  روا گزارش  به 
مدیرکل  ده  ا ز رجمند  ا سیاوش 
بنادر ودریانوردی استان بوشهر در 
مردم  نماینده  باحضور  نشستی که 
جزیره  در  و  دیلم  گناوه،  بوشهر، 
داشت:  اظهار  شد،  برگزار  خاگ 
به زودی یک اسکله رو رو جهت 
لندیکرافت  شناورهای  پهلوگیری 

در جزیره خارگ راه اندازی خواهد 
شد.

مهم ترین  از  یکی  افزود:  وی 

موضوع  خارگ،  بندر  موضوعات 
جزیره  مروارید  حوضچه  تالطم 
خارگ است، که بر اساس اطالعات 

صورت  مدل سازی های  و  مختلف 
تا ۱۰  بین ۹  ایام سال  ، در  گرفته 

درصد دارای تالطم می باشد.
فاز   : کرد  اضافه  زاده  ارجمند 
تحقیقاتی این پروژه در مرحله پایانی 
می باشد که پس از پایان یک سازه 
بندر  در  شناور  اسکله  جهت  شناور 

خارگ ساخته خواهد شد.
دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
استان بوشهر خاطرنشان کرد: اداره 
بوشهر  استان  دریانوردی  بنادر  کل 
ارائه  و  همکاری  هرگونه  آماده 
مسافری  شناور  ساخت  در  خدمات 

می باشد.

ارجمندزاده خبر داد:

خارگ مرکز مقابله با آلودگی نفتی در خلیج فارس میشود
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی:

بهزیستی مرکزی آماده جمع آوری نذورات مردمی 
در عید قربان است

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی از آمادگی این اداره کل برای 
جمع آوری نذورات هموطنان در عید قربان خبر داد.

 زهرا امینی در جمع خبرنگاران در این باره اظهار کرد: امسال 
اداره کل بهزیستی استان نیز همچون سال های گذشته تسهیالتی 
را فراهم کرده که هموطنان بتوانند نذر و قربانی خود را که با رعایت 
یعنی  افراد  نیازمندترین  به  را  شدند  ذبح  بهداشتی  پروتکل های 

مددجویان بهزیستی اهدا کنند.
وی ادامه داد: شهروندان و خیرین می توانند دام خود را برای 
نگهداری  مراکز  از  قبیل  از  بهزیستی  سازمان  مراکز  به  قربانی 
سالمندان، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و معلوالن تحویل دهند.

هماهنگی های  اساس  بر  استان  بهزیستی  مدیرکل  گفته  به 
پیش بینی شده با مراکز بهزیستی استان مرکزی این مراکز موظف 
و  خیرین  افزود:  قربانی شهروندان هستند.امینی  و  دام  پذیرش  به 
نیکوکاران می توانند به میزان نذر و قربانی خود مبلغی را واریز کنند.

و  آموزش  کل  اداره  تدارکات  و  پشتیبانی  اداره  رییس 
پرورش استان اصفهان:

 توزیع تمامی کتب درسی به عهده مجموعه آموزش 
و پرورش

اکبر بیات رییس اداره پشتیبانی و تدارکات اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: کتاب از جمله مهم ترین مواد آموزشی 
و ابزار تحصیلی برای دانش آموزان است که طبیعتا اگر اختالل یا 
تاخیری در تحویل کتب درسی به دانش آموزان صورت پذیرد، امر 

آموزش نیز مختل می گردد.
وی با اعالم اینکه امسال توزیع تمامی کتب درسی به عهده 
اظهار داشت: علیرغم حجم  باشد  آموزش و پرورش می  مجموعه 
وسیع فرآیند توزیع کتب و پهنه جغرافیایی گسترده استان اصفهان، 
در تالش هستیم تا بتوانیم کتب درسی را به موقع در اختیار دانش 

آموزان قرار دهیم.
بیات با توصیه به خانواده ها برای تعیین تکلیف ثبت نام فرزندان 
خود در مدارس تصریح کرد: ابتدا الزم است اولیاء دانش آموزان در 
اسرع وقت برای تعیین تکلیف و ثبت نام فرزندان خود در مدرسه 
مورد نظر اقدام نمایند تا بدین ترتیب اطالعات دانش آموز پس از 
ثبت نام در مدرسه، در سامانه »سناد« وارد شود و سپس ما بتوانیم 
با دریافت این اطالعات از سناد، نسبت به سفارش کتب درسی برای 

هر دانش آموز اقدام کنیم.
اداره کل آموزش و پرورش  تدارکات  اداره پشتیبانی و  رییس 
استان خطاب به مدیران و همکاران فرهنگی شاغل در مدارس نیز 
عنوان نمود: مدیران و همکاران محترم ما در مدارس نیز الزم است 
پس از ثبت نام قطعی دانش آموزان، بالفاصله اطالعات دانش آموز 
را در سناد وارد کنند تا مراحل ثبت سفارش کتب درسی برای دانش 
آموز صورت پذیرد؛ چرا که اگر اطالعات یک دانش آموز در سامانه 
سناد ثبت نشود، به هیچ عنوان امکان ثبت سفارش کتب درسی برای 

آن دانش آموز وجود نخواهد داشت.
 وی در ادامه تاکید کرد: کتب درسی امسال فقط از طریق آموزش 
و پرورش توزیع می گردد و امکان تهیه کتب درسی از کتاب فروشی 
ها وجود ندارد. از سوی دیگر تنها بر اساس ثبت نام دانش آموز، کتاب 
تحویل داده می شود و الزم است مدیران مدارس پس از دریافت 
خروجی از سامانه، تنها به دانش آموزانی که نسبت به ثبت سفارش 
کتب درسی اقدام نموده و هزینه آن را پرداخت کرده اند کتاب تحویل 
دهند و این تنها بدان علت است که چاپ کتب درسی فقط بر اساس 

ثبت سفارش در سامانه صورت می پذیرد.
بیات در پایان تاکید نمود: با توجه به این که نداشتن کتب درسی 
در روحیه و انگیزه دانش آموزان تاثیر بسزایی خواهد داشت، بار دیگر 
تاکید می شود خانواده ها و اولیای محترم دانش آموزان در فرصت 
باقیمانده یعنی نهایتا تا بیستم مرداد ماه جاری، پس از تعیین تکلیف 
 www.irtextbook.ir ثبت نام در مدرسه، با مراجعه به سامانه
نسبت به ثبت سفارش کتب درسی برای دانش آموزان خود اقدام 
نمایند تا ما نیز بتوانیم به موقع کتاب های درسی را به دست دانش 
آموزان برسانیم. در این رابطه مدیران مدارس نیز توجیه بوده و خانواده 

ها را راهنمایی خواهند نمود.

از صدای مرکز سمنان به روی آنتن رفت؛
ارائه راهکارهای مدیریت بهینه مصرف برق در یخچال و فریزر

در سیزدهمین قسمت برنامه رادیوئی پرتو که از صدای مرکز 
سمنان به روی آنتن رفت، پیرامون مدیریت بهینه مصرف برق در 

یخچال و فریزر راهکارهایی ارائه شد.
محمدعلی نصیری کارشناس شرکت توزیع برق استان در بخش 
کارشناسی بیان داشت: توجه به برچسب انرژی رده باال در یخچال 
و فریزر، انتخاب این لوازم متناسب با تعداد اعضای خانواده و فضای 
مورد نظر، رعایت فاصله ۲۰ تا ۲۵ سانتی متری بین این دستگاه ها 
تا دیوار، گردگیری لوله های پشت یخچال و فریزر، قرارگیری آنها 
در یک سطح تراز و اجتناب از قراردادن غذاهای گرم در یخچال و 
فریزر، از جمله نکات موثر در بهینه سازی مصرف برق در یخچال 

و فریزر به شمار می روند. 
و شوی  هنگام شست  در  کننده  نرم  از  استفاده  است:  گفتنی 
البسه در لباسشویی که موجب برطرف شدن چین و چروک لباس 
شده و نیاز به اتونمودن آنها را به حداقل می رساند، به عنوان مطلب 

آموزشی در بخـش نمـایشی » آقا و خانم پیک«است.
خاطرنشان می سازد:در بخش گزارشی این برنامه رادیوئی، در 
خصوص بهره گیری از نور طبیعی روز، استفاده از دور ُکند کولرهای 
آبی و عدم روشن نمودن لوازم برقی پرمصرف به صورت همزمان، 

مصاحبه مردمی انجام شد.
الزم به ذکر است: »محمدامین امیدیان« از شهرستان سمنان 
با ارسال متنی بامضمون »وسایل پرمصرف را در زمان اوج مصرف 
روشن نکنیم و المپ های اضافه را خاموش نماییم«، به عنوان برنده 
مسابقه بهترین جمله پیرامون مدیریت بهینه مصرف برق معرفی و از 

نامبرده تجلیل به عمل خواهد آمد.

ــذاری گاز در  ــبکه گ ــر ش ــرای ۴۴ کیلومت اج
گیــالن

بــه گــزارش روابــط عمومــی گاز گیــالن حســین اکبــر 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گیــالن بــا اعــالم خبــر اجرای 
۴۴ کیلومتــر عملیــات شــبکه گــذاری گاز در اســتان، اظهــار 
داشــت:  بــا انجــام ایــن عملیــات، مجمــوع طــول شــبکه گاز 
ــش  ــر افزای ــزار و ۱۳۵ کیلومت ــش از ۲۱ ه ــه بی ــالن ب در گی
یافتــه اســت.مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیــالن افــزود: بــا 
وجــود برخــورداری بیــش از ۹۵ درصدی خانوارهای روســتایی 
گیــالن از نعمــت گاز طبیعــی، ایــن شــرکت با همــت و جدیت 
ــی  ــالش م ــه روســتاییان ت ــرای گازدار شــدن هم ــراوان ب ف
ــات  ــتایی از عملی ــش روس ــدی بخ ــهم ۸۹ درص ــد و س نمای
شــبکه گــذاری در تیرمــاه امســال گــواه ایــن مدعاســت.وی 
در ادامــه بــا اعــالم خبــر نصــب یــک هــزار و ۴۰۰ انشــعاب 
گاز در تیرمــاه ســال جــاری، اظهــار داشــت: این میزان نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱۴ درصــد رشــد داشــته و 
بــا تحقــق ایــن مهــم مجمــوع انشــعابات گاز در گیــالن بــه 
بیــش از ۵۹۸ هــزار عــدد افزایــش یافتــه اســت.مهندس اکبــر 
بــا اشــاره بــه اجــرای مســتمر عملیــات گازرســانی و اجــرای 
حفــرات خالــی و بــه تبــع آن افزایش تعــداد تاسیســات و طول 
خطــوط گاز در اســتان، بــر رعایــت الزامــات ایمنــی و نظــارت 
مســتمر بــر عملیــات و تاسیســات گاز تاکیــد کرد.مدیرعامــل 
شــرکت گاز اســتان گیــالن در پایــان از برنامــه ریــزی ایــن 
ــده  ــه مناطــق روســتایی باقیمان ــرای گازرســانی ب شــرکت ب
واجــد شــرایط و افزایــش درصــد برخــورداری گاز روســتایی 

بــه بــاالی ۹۷ درصــد در اســتان خبــر داد

در ســال جهــش تولیــد؛ کارخانــه ای بــا نیــم قرن 
ســابقه جــان تــازه مــی گیرد

بازدیــد مدیــر عامــل ســازمان منطقــه آزاد 
انزلــی از شــرکت تولیــد فیبــر ایــران 

ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــت رواب ــزارش مدیری ــه گ ب
الملــل ســازمان منطقــه آزاد انزلــی دکتــر روزبهــان مدیرعامل 
ســازمان در راس هیئتــی از شــرکت تولیــد فیبــر ایــران بازدید 
بــه عمــل آورده و در جلســه ای راهکارهــای توســعه فعالیــت 
ــه  ــه بازارهــای منطق ــد صــادرات ب و ترســیم افق هــای جدی

ای را مــورد بررســی کارشناســی قــرار دادنــد.
در ایــن نشســت مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد انزلــی 
ــای  ــرای طرح ه ــود از اج ــوع خ ــازمان متب ــت س ــا حمای ب
ــن  ــن و بزرگتری ــی تری ــدد قدیم ــای مج ــعه ای و احی توس
مجموعــه تولیــدی منطقــه کــه منجــر بــه افزایــش ضریــب 
ــای  ــری از ظرفیت ه ــود،حضور و بهره گی ــی ش ــتغال م اش
ــی  ــور را الگوی ــرکت مزب ــط ش ــور، توس ــورس کاالی کش ب
ــر  ــرکت فیب ــالم کرد.ش ــدگان اع ــد کنن ــر تولی ــرای دیگ ب
ــه  ــا ســابقه بیــش از نیــم قــرن ، نخســتین کارخان ــران ب ای
تولیــد فیبــر کشــور در پســکرانه مجتمــع بنــدری کاســپین 
قــرار گرفتــه، کــه هــم اکنــون بالــغ بــر هفتــاد نفــر در آن 

ــه کار مــی باشــند.  مشــغول ب
در طــرح توســعه آن تولیــد چیپــس چــوب، اوراق فشــرده 
چــوب بــا روکــش مالمیــن، کاغــذی، پــی وی ســی و هــای 
گالس در کنــار تولیــد فیبــر و روکــش فیبــر از طریــق خریــد 
و نوســازی خطــوط تولیــد جدیــد بــا تکنولــوژی روز اروپــا، و 
تبدیــل شــدن بــه مرکــز لجســتیک چــوب کشــور در دســتور 
کار قــرار دارد کــه ظرف پنج ســال زمینه اشــتغالزایی مســتقیم 

بــرای افــزون بــر ششــصد نفــر را فراهــم مــی کنــد

مدیرکل نوسازی مدارس استان گیالن:
ــا همدلــی طــرح تحولــی   اســتان گیــالن ب

ــه آجــر« را اجــرا خواهــد نمــود »آجــر ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل نوســازی، توســعه 
ــن  ــه تبیی ــن جلس ــالن دومی ــتان گی ــدارس اس ــز م و تجهی
ــا  ــر« ب ــه آج ــر ب ــی »آج ــی- اجرای ــرح تحول ــریح ط و تش
ــدارس  ــازی، م ــر کل نوس ــق مدی ــی دقی ــدس عل حضورمهن
اســتان گیــالن، بهمــن یعقوبــی مدیرعامــل مجمــع خیریــن 
مدرســه ســاز اســتان گیــالن، دکتــر آقاجانــی نماینــده آموزش 
ــدارس و  ــازی م ــن اداره کل نوس ــتان، معاونی ــرورش اس و پ
مشــاور امــور بانــوان در دفتــر مدیــر کل برگــزار شــدمهندس 
دقیــق در ایــن جلســه بــه تبییــن سیاســت ها و اولویت هــای 
اداره کل نوســازی مــدارس اســتان در حــوزه مشــارکت های 
ــه  ــی »آجــر ب ــی- اجرای ــه تشــریح طــرح تحول ــی و ب مردم

آجــر« پرداخــت.
 وی بــا بیــان اینکــه طــرح تحولــی آجــر بــه آجــر طرحی 
ــح نمــود: الزم  ــه مــی باشــد، تصری ابداعــی و بســیار خالقان
مــی دانــم از ریاســت محتــرم ســازمان تشــکر نمایــم کــه در 
ــن طــرح را طراحــی و  ــان، هوشــمندانه ای ــه از زم ــن بره ای
بــه تصویــب مقــام عالــی وزارت نمــوده ویقینــا شــاهد نتایــج 
ــی  ــای آموزش ــاخت ه ــعه زیرس ــوزه توس ــمندی در ح ارزش
خواهیــم بــود مدیــر کل نوســازی مــدارس در ادامــه تجلیــل 
از خیریــن را امــری مهــم برشــمرد و ابــراز داشــت: رســالت 
مــا ایــن اســت کــه بایــد از خیریــن، ایــن انســانهای ملکوتــی 
ــري  و  ــگ خی ــازي فرهن ــت و نهادینه س ــتای تقوی در راس
ــه  ــازی و نهادین ــگ س ــم وی فرهن ــل کنی ــارکت تجلی مش
ــروری  ــیار ض ــا ارزش را بس ــر ب ــن ام ــگ ای ــردن فرهن ک
برشــمرد و اظهــار داشــت: من از صــدا و ســیمای مرکز گیالن 
و اصحــاب رســانه صمیمانــه تشــکر مــی نمایــم کــه در زمینه 
تبییــن ایــن طــرح و تشــریح آن در جامعــه واقعــا دســت مــا را 

گرفتــه و مــا را یــاری مــی نماینــد.
 مهنــدس دقیــق در ادامــه بــه راه انــدازی ســامانه 
مردمــی مهــر مدرســه ســخن گفــت و اظهــار داشــت: ایــن 
ــن و آحــاد مــردم مــی باشــد کــه  ســامانه، درگاه ورود خیری
بــر اســاس چارچــوب مشــارکت هرچــه بیشــتر خانواده هــا در 
ــول  ــند تح ــای س ــاس آموزه ه ــر اس ــازی و ب ــر مدرسه س ام

ــدازی شــده اســت. راه ان
ــه  ــف ک ــای مختل ــه نهاده ــکر از هم ــن تش  وی ضم
ــی  ــک م ــدارس کم ــازی م ــه نوس ــرح ب ــن ط ــرای ای در اج
کننــد ،افــزود: آمــوزش و پــرورش بایــد بصــورت جــدی وارد 
ــران فعــال خــود را مــورد تشــویق  ــه شــود و مدی ــن قضی ای
قــرار دهــد مدیــر کل نوســازی مــدارس اســتان در پایــان بــا 
برشــمردن اقدامــات انجــام شــده درراســتای اجرایــی نمــودن 
ایــن طــرح اظهــار داشــت: اســتان گیــالن بــا همدلــی طــرح 

تحولــی »آجــر بــه آجــر« را اجــرا خواهــد نمــود.

و  راهداری  مدیرکل 
حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی گفت: ۴۳ میلیون و 
۱۸۲ هزار تردد از ابتدای سال جاری 
استان  این  جاده های  در  تاکنون 

ثبت شد
تردد  افزود:  فر  زندی  علی   .
در جاده های استان مرکزی در این 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  مدت 
گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته است. 
 ۸۰۰ و  میلیون   ۵۴ داد:  ادامه  وی 
هزار تردد در سه ماه نخست سال 
گذشته در جاده های استان مرکزی 
ثبت شده  بود. مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
خاطرنشان کرد: ۳۱ میلیون و ۵۲۱ 

هزار تردد از مجموع ترددهای ثبت 
جاده های  در  مدت  این  در  شده 
استان مربوط به خودروهای سبک 
بود که تردد این خودروها نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد 

گفت:  زندی فر  یافته است.  کاهش 
خودروی  هزار   66۰ و  میلیون   ۱۱
جاده های  در  مدت  این  در  سنگین 
که  داشته اند  تردد  مرکزی  استان 
تردد این خودروها نیز نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش 
یافته است. وی ادامه داد: تردد ۸۱۳ 
هزار و 6۵۷ دستگاه اتوبوس نیز در 
این مدت در جاده های استان مرکزی 
ثبت شده است که این رقم ۲۷ درصد 
مدیرکل  است.  قبل  سال  از  کمتر 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
استان مرکزی گفت: ۱۰ میلیون و 
۱۳۳ هزار وسیله نقلیه در این مدت 
به استان مرکزی وارد و ۹ میلیون 
های  جاده  از  خودرو  هزار   ۸۹۰ و 
استان مرکزی خارج شده اند. زندی 
فر افزود: ورود و خروج خودروها به 
استان مرکزی در این مدت نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد 

کاهش یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

۴3میلیون و 1۸۲ هزار تردد در جاده های استان مرکزی ثبت شد

عملکرد سال 139۸ و اهداف سال1399 واحد بازرسی فنی و نشت یابی
 شرکت گاز استان هرمزگان

مهدی جعفری،مسئول 
واحد بازرسی فنی و نشت 
استان  گاز  شرکت  یابی 
این  عملکرد  تشریح   به  هرمزگان 
واحد در سال ۱۳۹۸ و اهداف تعیین 
و  خود  برای   ۱۳۹۹ سال  در  شده 

همکارانش، پرداخت.
عمومی  بط  روا گزارش  به 
شرکت گاز استان هرمزگان، مهدی 
جعفری، مسئول واحد بازرسی فنی 
استان  گاز  شرکت  یابی  نشت  و 
هرمزگان در خصوص اقدامات این 
زمینه  در  افزود:   ۹۸ سال  در  واحد 

بازرسی فنی در سال گذشته میتوان 
به انجام بازرسی بیش از۴۵۰۰ کاال، 
انجام بالغ بر ۱۴ تست نیوماتیک پلی 
اتیلن درون شهری، بازرسی از ۲۰ 
همچنین  و  استان  سطح  در  پروژه 
انجام  ۷ تست هیدرواستاتیک وتست 
پوشش خطوط فلزی برون شهری، 
اشاره کرد.وی اظهار کرد: در سال 
۹۸ و به همت تالش شبانه روزی 
دار  گاز  ،موجب  واحد  این  پرسنل 
شدن  بیش از ۳۵۰ کیلومتر خطوط 

گاز دار در سطح استان شده ایم .
راستای  در  کرد:  بیان  جعفری 

نگهداری بهینه تاسیسات و تجهیزات 
استان هرمزگان، طبق  گاز  شرکت 
برنامه زمان بندی مشخص ایستگاه 
 C G S ، T B S ، M R S ی ها
CPSهای ایستگاه  همچنین  و 

بازرسی دوره ای از  آن ها  انجام و 
موارد قابل اصالح به واحد های ذی 

ربط ابالغ شد .
فنی  بازرسی  واحد  مسئول 
استان  گاز  شرکت  یابی  نشت  و 
و   ۹۸ سال  در  افزود:  هرمزگان 
انجام شد،  با  هماهنگی هایی که 
موفق به برگزاری ۴ دوره آموزشی 

تخصصی در زمینه پوشش،حفاظت 
جهت  ارتینگ  سیستم  و  کاتدی 
ارتقا سطح اطالعات  فنی کارکنان 
شرکت گازاستان هرمزگان در واحد 

های مختلف شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: 
در  یابی  نشت  عملکرد  زمینه  در 
سال۹۸  نیز میتوان به انجام ۳6۰۰ 
کیلومتر نشت یابی در سطح استان 
و کشف بیش از  ۱۵6۹ مورد نشتی 
نام برد که این امر موجب جلوگیری 
از هدر رفت منابع طبیعی و از دست 
دادن سرمایه های ملی شده است . 

ی  ر مختا س  مهند
اشاره  با  قدس  شهردار 
 ۱۰ ز  ا بیش  توزیع  به 
از  بیش  و  بهداشتی  ماسک  هزار 
چندین  ۲۵۰۰ جفت دستکش طی 
ناوگان  رانندگان  میان  در  مرحله 
نظارت  نقل عمومی تحت  و  حمل 
شهرداری قدس در راستای رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی مقابله با 
کرونا، گفت: به منظور حفظ سالمتی 
بر  مستمری  نظارت  شهروندان 
رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی 
در ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی 
توسط سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری قدس انجام 

می شود. 
و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
و  اسالمی  شورای  بین الملل  امور 
مسعود  مهندس  قدس،  شهرداری 
اشاره  با  قدس  شهردار  مختاری 
دستورالعمل های  اجرای  تداوم  به 
نقل  و  حمل  ناوگان  در  بهداشتی 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  عمومی 
گسترش تب شیوع و ابتال کرونا در 
کشور، ناوگان حمل و نقل عمومی با 
توجه به حضور اقشار مختلف یکی از 

میادین جوالن کرونا است.
وی افزود: با توجه به تصمیمات 
ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا 

دستورالعمل های  رعایت  بر  مبنی 
زنجیره  کنترل  منظور  به  بهداشتی 
اجرای پروتکل های  به کرونا،  ابتال 
گذاری  فاصله  طرح  و  بالغی  ا
اجتماعی با جدیت بیشتر در سیستم 
حمل و نقل عمومی شهرداری قدس 

پیگیری می شود.
داشت:  بیان  قدس  شهردار 
گندزدایی و ضدعفونی ایستگاه های 
سطح  ر  د بوس  تو ا و  کسی  تا
با  کاری  نوبت   ۳ در  شهرقدس 
گندزدایی  محلول های  از  استفاده 

مورد تایید به منظور افزایش ضریب 
بهداشت و حفظ سالمتی شهروندان 

در حال اجرا است.
 : گفت ی  ر مختا س  مهند
از  دیگر  یکی  محیطی  گندزدایی 
اقدامات شهرداری قدس است که در 
این راستا پایانه اتوبوسرانی مرکزی، 
مدیریت  سازمان  اداری  ساختمان 
پایانه  مسافر،   و  بار  نقل  و  حمل 
شهدای مدافعین حرم و کانکسهای 
اداری، نشیمنگاه ها و سایر سطوح و 
اماکن پربرخورد و پرتردد ضدعفونی 

و گندزدایی می شود.
به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
بهداشتی  لوازم  از  استفاده  ضرورت 
از جمله ماسک بهداشتی در راستای 
عمومی  و  شخصی  سالمت  حفظ 
ابتال،  زنجیره  کاهش  به  کمک  و 
بهداشتی  ماسک  هزار   ۱۰ از  بیش 
جفت   ۲۵۰۰ از  بیش  همچنین  و 
دستکش بهداشتی از ابتدای درگیری 
مرحله  چندین  ویروس طی  این  با 
سرویس  تاکسی،  رانندگان  بین  در 

مدارس و اتوبوس توزیع شد.
شهردار قدس خاطرنشان کرد: 
فاصله  طرح  اجرای  راستای  در 
ناوگان  در  نیز  اجتماعی  گذاری 
تاکسیرانی تحت نظارت سوار کردن 
بیش از ۳ مسافر ممنوع و در ناوگان 
اتوبوسرانی نیز خدمت رسانی با ۵۰ 

درصد ظرفیت انجام می شود.
مهندس مختاری تصریح کرد: 
و  بازرسی  و  گشت  واحد  نظارت 
کنترل خطوط سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری قدس به 
منظور اجرای دقیق دستورالعمل های 
انجام  مستمر  صورت  به  بهداشتی 
محترم  شهروندان  از  و  می شود 
نکات  رعایت  با  خواهشمندیم  نیز 
و  خود  سالمتی  ایمنی  و  بهداشتی 

سایرین را به خطر نیندازند.

شهردار قدس: 
توزیع بیش از 10 هزار ماسک بهداشتی در میان رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شهرقدس

 نظارت بر اجرای دقیق طرح فاصله گذاری اجتماعی 

ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
استان سمنان از ثبت ۳۷ میلیون و 6۴۱ هزارتردد در 
محورهای مواصالتی استان سمنان طی چهارماهه 

سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری 
احسان  سمنان،  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
موجود   ITS های  سیستم  افزود:  منصورکیایی 
در محورهای مواصالتی استان تمامی اطالعات  
مربوط به تردد، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز 
و عدم رعایت فاصله طولی وسایل نقلیه عبوري در 
محورهاي مواصالتي استان را به ثبت می رسانند. 
و بر اساس داده های استخراج شده از ۵6 سامانه 
تردد شمار برخط در محورهاي مواصالتي استان 

سمنان، آمار کل تردد ثبت شده در طی چهار ماه  
سال جاري ۳۷ میلیون و 6۴۱ هزار وسیله نقلیه 

بوده است .
وي در ادامه تصریح کرد : از مجموع کل تردد 
شمارش شده طی این مدت، ۸ میلیون و 6۵۷ هزار 
و ۴۳۰ تردد معادل ۲۳ درصد سهم وسایل نقلیه 

سنگین بوده است. 
به  توجه  با   : گفت  ادامه  در  منصورکیایی 
وضعیت جاری کشور ، مشکالت ناشی از ویروس 
کرونا و محدودیتهای تردد ایجاد شده بخصوص در 
ایام تعطیالت نوروزی و مراعات هموطنان عزیز در 
کاهش سفرهای غیرضروری ، تردد در بزرگراه امام 
رضا )ع( در چهارماهه اول سال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش 
داشته است. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
سمنان گفت : پرترددترین روز در بازه زمانی مورد 
نظر، روز جمعه  ۹۹/۰۳/۱6 بوده بطوریکه تعداد تردد 
در مجموع محورهـای مواصـالتی استان در این 
روز ۵۱۳.۰۰۰ وسیله نقلیه که  ناشی از سفرهای 
بازگشت و پایان تعطیالت نیمه خردادماه در باند 

شمالی بزرگراه )مسیر مشهد-تهران( بوده است.
گفتنی است ۲۲ دوربین نظارت تصویری ، ۵6 
دستگاه تردد شمار برخط و ۵۹ سامانه ثبت تخلف 
در محورهای مواصالتی استان تحت نظارت این 

اداره کل فعال می باشد.

ثبت 37 میلیون و ۶۴1 هزار تردد در چهارماهه سال جاري 
در محورهاي مواصالتي استان سمنان 
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گروه شهرستان مشهد 
سمیه باقرزاده

رئیس سازمان صنعت، 
رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن 
 ،۹۹ سال  ماهه  چهار  طی  گفت: 
 ۱۴۴ رضوی،  خراسان  استان  در 
فقره پروانه بهره برداری صنعتی با 
سرمایه گذاری 6۱۴۰ میلیارد ریال 

صادر شده است.
ش  و فر مس  ضا  ر محمد
نه  ا پرو د  تعدا ین  ا رداشت:  اظها
بهره برداری با اشتغال ۲۱۵۵ نفر 
در استان صادر گردیده و از لحاظ 
رشد  درصد   ۵ اشتغال  و  د  تعدا

است. داشته 
وی تصریح کرد: در بین پروانه 

های صادره در این مدت در استان، 
فلزی  های  کانه  استخراج  بخش 
میلیارد   ۱۹۳۳ حدود   اختصاص  با 

ریال ) ۳۱.۴  درصد از کل سرمایه 
بین  در  را  سهم  بیشترین  گذاری(، 

صنایع داشته است.

ینکه  ا بیان  با  فروش  مس 
پروانه بهره برداری صنعتی، زمانی 
پروژه  یک  که  شود  می  صادر 
را  خود  تولیدی  فعالیت  صنعتی، 
چهار  طی  گفت:  نماید،  می  آغاز 
تعداد،  درصد   ۷ جاری،  سال  ماهه 
۲ درصد سرمایه گذاری و ۷ درصد 
برداری  بهره  های  پروانه  اشتغال 
رضوی  خراسان  به  مربوط  کشور، 

بوده است.
وی افزود: استان از لحاظ وضع 
موجود پروانه های بهره برداری تا 
پایان تیرماه سال جاری از نظر تعداد 
و اشتغال در جایگاه سوم کشور و از 
نظر میزان سرمایه گذاری در جایگاه 

چهارم کشوری قرار دارد.

صدور ۱۴۴ پروانه بهره برداری صنعتی در استان خراسان رضوی در سال جاری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خبر داد:
ایجاد ۲۰ هزار شغل در ۴ ماه برای مددجویان کمیته امداد

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، به تشریح اقدامات این نهاد در 
ایجاد اشتغال مددجویان پرداخت.

حجت اهلل عبدالملکی گفت: بیش از 6۰ درصد از برنامه های کمیته امداد 
در ارتباط با اشتغال در حوزه روستاییان است و در همین زمینه از سال گذشته 
بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در روستاها به ویژه در روستاهای محروم ایجاد 
شده است چرا که بخش قابل توجهی از مددجویان کمیته امداد در مناطق 

روستایی زندگی می کنند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با اشاره به برنامه ریزی صورت 
گرفته برای استفاده از ظرفیت های نوین تصریح کرد: در این زمینه در همه 
استانها با پارکهای نوآوری تفاهمنامه امضا شده است و با معاونت علمی ریاست 

جمهوری و  دانش بنیان وهمکاری می شود.
وی با اشاره به طرح جدید کمیته امداد در ارتباط با صنایع روستادوست، 
گفت: ایم مسئله از مفاهیم جدید حوزه اشتغال کمیته امداد است که این 
صنایع در مقیاس کوچک در روستا ایجاد می شوند و این صنایع نوآورانه و 
خالقانه هستند و ویژگی دیگر این مشاغل تکنولوژی ساده و نوآورانه آنها 
است. همچنین صنعت روستادوست در مقیاس کوچک در روستاها مقرون 
به صرفه است بر همین اساس تصمیم گرفته شد که جشنواره ای تحت عنوان 
جشنواره صنایع روستادوست برگزار شود و عالقمندان می توانند فعالیت خود 

را در این حوزه به کمیته امداد معرفی کنند.
عبدالملکی با اشاره به زمان ثبت نام در طرح اشاره شده افزود: اضافه 
کرد: افراد می توانند از امروز به مدت یک ماه ) 6 شهریور( با مراجعه به سایت 
امداد اطالعات خود را ثبت کنند.  همچنین در مهرماه یک نمایشگاه بزرگ با 
رونمایی از تجهیزات مخترعین برگزار خواهد شد و در آن جشنواره اختراع های 
ثبت شده معرفی می شوند همچنین کمیته امداد اقدام به خرید دستگاه های 

مورد نیاز در این جشنواره خواهد کرد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با اشاره به اینکه این نهاد از 
هر ظرفیتی برای توسعه اشتغال استفاده خواهد کرد، گفت: در این ارتباط به 
نفرات برتر در طرح صنایع روستادوست به ترتیب به نفرات اول تا سوم، ۱۵ 
میلیون، ۱۳ میلیون و ۱۱ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا خواهد کرد که هدف 

از این طرح استفاده از فعالیتهای نوآورانه و خالقانه اشتغال روستایی است.
وی با اشاره به اینکه باید از ترک روستا توسط خانواده ها جلوگیری شود، 
ادامه داد: با ورود فناوریهای نوآورانه و ساده در روستاها می توانیم این درآمد 
را در روستاها تقویت کنیم و این مسئله منجر به جلوگیری از ترک روستاها 
خواهد شد. همچنین یک سوم از اشتغال زایی کشور در کمیته امداد انجام 
می شود که 6۰ درصد از این فرصت ها در مناطق روستایی ایجاد می شود و با 
توسعه فناوریهای نوین در روستاها می توان فرصت های شغلی را افزایش داد.

عبدالملی ضمن اشاره به اینکه از بدو تأسیس کمیته امداد ۳ میلیون 
و ۵۰۰ هزار نفر آموزش در حوزه اشتغال دیده اند، گفت: این آموزشها به ۳ 
بخش تفکیک شده است از جمله آموزشهای مقدماتی ،آموزشهای مهارتی 

و  آموزشهای پایدارسازی ارائه شده است.
سال های  در  اشتغال  حوزه  در  امداد  کمیته  فعالیت  به  همچنین  وی 
گذشته اشاره کرد و گفت:  براساس برنامه پنج ساله ششم  توسعه کل کشور 
کمیته امداد ملزم به ایجاد ۷۰ هزار فرصت شغلی در هر سال شده است و در 
طی ۵ سال باید ۳۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند  که در سه سال اول این 
برنامه  ۴۹۳ فرصت شغلی از سوی کمیته امداد فراهم شده است. همچنین 
طی ۵ سال  برنامه ششم بنا داریم ۷۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم.در 
همین ارتباط  و در صورتی که بانکهای عامل همکاری داشته باشند ۲۰۰ 

هزار فرصت شغلی از سوی کمیته امداد ایجاد خواهد شد.
معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد افزود: در چهار ماهه گذشته از 
سال ۹۹،  6۰ درصد از اعتبارات استانی ابالغ شده است و حدود ۵ الی 6 روز 
آینده صددرصد از این اعتبارات از سوی شبکه بانکی ابالغ و به سرعت در 
اختیار شعب قرار خواهد گرفت. همچنین بیش از ۷۰ هزار پرونده آماده دریافت 
تسهیالت شده اند و دوره آموزشهای الزم را برای دریافت وام و اشتغال دیده اند.

وی تصریح کرد: در طی ۴ ماه گذشته حدود ۲۰ هزار فرصت شغلی از 
سوی کمیته امداد ایجاد شده است که البته در شهریورماه این مسئله به اوج 
خود خواهد رسید و هر ماه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

عبدالملکی  افزود: کل اعتبارات اشتغال کمیته امداد معادل نیم درصد 
اعتبارات شبکه بانکی کل کشور است که  سال گذشته از ۴۳۰ هزار اشتغال 
خالص در کشور؛ ۱۵۸ هزار اشتغال خالص در کمیته امداد ایجاد شد در واقع 

۳۷ درصد از اشتغال کشور در کمیته امداد ایجاد شده است.

مقام مسوول وزارت صنعت:
از  را  ارزی  تسهیالت  بدهی  تسویه  فرصت  تولیدکنندگان، 

دست ندهند
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: از ابتدای مهرماه بدهی تسهیالت حساب ذخیره ارزی، مشمول 
بازپرداخت مطابق مفاد قرارداد اولیه با بانک عامل می شوند و واحدهای تولید 

این فرصت را از دست ندهند.
»احمد  تجارت،  و  معدن  وزارت صنعت،  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
تشکینی« افزود: آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور با هدف تسهیل بازپرداخت تسهیالت ارزی واحدهای 

تولیدی در روزهای پایانی سال گذشته مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت.
وی گفت: این آیین نامه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ 
نظرات بخش های مختلف بویژه تشکل های بخش خصوصی در مورد چالش  ها 

و مشکالت بازپرداخت تسهیالت ارزی اصالح و تصویب شد.

احتمال برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب مشهد
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
از احتمال برگزاری آنالین )مجازی( نمایشگاه کتاب مشهد در سال جاری به دلیل 

شیوع بیماری کووید ۱۹ خبر داد.
افشین تحفه گر گفت: با توجه به گسترش روزافزون بیماران مبتال به ویروس 
کرونا و پیش بینی کارشناسان به ادامه این شرایط، عمال برگزاری نمایشگاه کتاب 
مشهد خود می تواند به یکی از کانون های شیوع بیماری کووید ۱۹ در بین مراجعین 
از  با بهره مندی  نمایشگاه  لذا در حال بررسی برگزاری  و غرفه داران تبدیل شود 

فضای وب و مجازی هستیم.
وی اضافه کرد: در این شرایط در صورت عدم برگزاری نمایشگاه کتاب، ضرر 
و زیان ناشران بیش از پیش خواهد شد لذا طبق نظر اکثر کارشناسان و مسئولین، 

بهترین گزینه برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت آنالین است.
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اشاره به مزایای 
نمایشگاه کتاب به صورت آنالین گفت: کمک به افزایش فروش ناشران، جلوگیری 
از تجمع افراد و شیوع کرونا، کاهش ترافیک شهری، ترویج فرهنگ خرید آنالین، 
ایجاد بستری قابل اطمینان جهت خرید کتاب، حذف هزینه های مربوط به برگزاری 
مزایای  از  ایران  ناشران  تمام  به کتاب های  و سریع  آسان  و دسترسی  نمایشگاه 

برگزاری نمایشگاه در فضای مجازی است.
و  اخبار  آخرین  انتشار  و  اطالع رسانی  امکان  همچنین  افزود:  تحفه گر 
برای  و  آسان تر  نیز  کتاب خوانی  و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  نشر،  دنیای  اطالعات 

مخاطب بیشتر مهیاست.
وی اظهار کرد: نمایشگاه آنالین کتاب در جهت بهره گیری از تجربیات چند 
ساله در تعامل با چند هزار فروشگاه و نیز نسخه اولیه وب سایت نمایشگاه آماده 
شده تا به عنوان اولین بازارگاه آنالین کتاب ایران، پل ارتباطی مابین ناشران و 

کتاب دوستان باشد.
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
گفت: در حال حاضر، فاز اول عملیات اجرایی برنامه نویسی وب سایت نمایشگاه 
کتاب به اتمام رسیده و به صورت آزمایشی اطالعات حدود ۲۰ ناشر برتر ایران 
نیز در آن بارگذاری شده و آماده تکمیل اطالعات و انجام مراحل آزمایشی است.

تحفه گر با اشاره به روش های دسترسی به نمایشگاه آنالین نمایشگاه کتاب 
استفاده  امکان  برای  نمایشگاه  آماده کردن  مشهد گفت: در حال حاضر در حال 

مخاطبین از طریق وب سایت، اپلیکیشن اندروید و اپلیکیشن iOS هستیم.
وی در خصوص روند اجرایی و فرآیند سفارش گیری این وب سایت پیش بینی 
کرد برای هر ناشر پروفایل یا به تعبیری یک غرفه فروشگاهی کامال مستقل، در 
داخل وب سایت ایجاد شود تا هر ناشر بتواند در آن اطالعات کامل کتاب های 

خود را درج نماید.
پیامک و  از طریق  داد: اطالعات سفارشات ثبت شده در سایت  ادامه  وی 
پروفایل شخصی به اطالع ناشران می رسد، سپس ناشران کتاب های خریداری شده 
را از طریق کتاب فروشی های مشخص در هر شهرستان، پست یا پیک درون شهری، 

برای خریدار ارسال می کنند.
ناشر  ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: هر  و  اداره کل فرهنگ  معاون 
دارای آدرس فروشگاه اختصاصی در سایت است که از طریق آن می تواند غرفه 
خود در سایت نمایشگاه را مشاهده و مدیریت کند، همچنین ناشران می توانند از 
این آدرس به عنوان نمایشگاه و فروشگاه آنالین اختصاصی خود، به صورت دائم 

استفاده نموده و آن را به مخاطبین خود معرفی نمایند.
تحفه گر در خصوص امکانات نمایشگاهی ویژه ناشران اظهار کرد: امکان درج 
اطالعات اولیه انتشارات شامل نام، لوگو، آدرس، سال تاسیس، تعداد کتاب ها و سایر 
توضیحات، امکان درج نامحدود کتاب ، امکان تعریف کد تخفیف، امکان مشاهده 
بازدید فروشگاه و  آمار  از سمت مشتریان و امکان مشاهده  سفارشات ثبت شده 
نمایشگاه مجازی  امکانات  از جمله  نیز موارد دیگر  نمودار و  به همراه  هر کتاب 

کتاب است که درآن پیش بینی شده است.
بر اساس گزارش روابط غمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی؛ وی معرفی رویدادهای فرهنگی و نشست های تخصصی موجود، برگزاری 
بررسی  و  کتاب، همفکری  بررسی  و  نقد  فرهنگی، شب شعر،  آنالین  وبینارهای 
مشکالت ناشران در بستر کتابدان، رونمایی های رسمی از کتاب های جدید ناشران، 
کشف خالءهای محتوایی توسط ناشران از طریق تعامل مستقیم با مخاطبین خود، 
پیش فروش کتاب های ناشران و فراگیری بیشتر مخاطب را از دیگر فرصت هایی 

برگزازی نمایشگاه به صورت مجازی دانست.

اختصاص ۴5۰ میلیارد ریال برای طرح های آبرسانی شهری 
و روستایی اردبیل

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: از محل صندوق توسعه 
ملی ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های آبرسانی در مناطق شهری و 

روستایی اردبیل اختصاص یافته است.
صدیف بدری ۷مرداد در جریان بازدید از طرح های توسعه آبرسانی در اردبیل 
اظهار کرد: در بودجه سال ۹۸ بخشی از این منابع به استان اختصاص یافته و قرار 
است تا پایان سال مالی ۹۸ که آخر شهریور تعیین شده این منابع جذب استان شود.

وی با بیان اینکه این منابع صرف طرح های توسعه ای و تکمیل مجتمع های 
کرد:  خاطرنشان  شد،  خواهد  سرعین  و  نمین  نیر،  اردبیل،  در شهرهای  آبرسانی 
تالش می کنیم تا در سالجاری میزان جذب این اعتبارات را تا 6۰۰ میلیارد ریال 
در  آب  کمبود  به  مجلس  در  و سرعین  نمین  نیر،  اردبیل،  دهیم.نماینده  افزایش 
دشت اردبیل و ضرورت احداث مودل دوم تصفیه خانه آب شرب اردبیل اشاره کرد 
و گفت: از محل سفر رئیس جمهور قرار است برای این پروژه منابع اولیه تامین 

شود تا در سال های آینده بستر و زمینه تکمیل این پروژه به وجود آید.
بدری ادامه داد: عالوه بر مناطق شهری مرکز شرق و غرب استان اردبیل 
با اولویت روستاهای محروم در دستور کار  برای مناطق روستایی نیز تامین آب 
نمایندگان و مسئوالن اجرایی قرار گرفته که در این زمینه تامین اعتبار طرح های 
بیان کرد: در کنار تامین آب شرب و کشاورزی در  انجام می شود.وی  توسعه ای 
بخش صنعت نیز نیازها به صورت دقیق احصا شده و مشکالت واحدهای صنعتی 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی نیز با یک برآورد دقیق و در یک برنامه دو 
مجلس  در  سرعین  و  نمین  نیر،  اردبیل،  شد.نماینده  خواهد  تامین  ساله  چهار  تا 
ملی  منابع  و همچنین  رئیس جمهور  اعتبارات سفر  کامل  با جذب  امسال  گفت: 
از طریق صندوق توسعه تالش مان بر این خواهد بود تا طرح های نیمه تمام در 
برای  اشتغال  فرصت های  و  شده  تکمیل  صنعتی  و  اجرایی  عمرانی،  حوزه های 

جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی فراهم آید.

تولیت آستان قدس رضوی

هیچ منافاتی میان سالمت و عزاداری وجود ندارد
مشهد  شهرستان  گروه 

سمیه باقرزاده
قدس  ن  ستا آ لیت  تو
رضوی با تأکید بر اینکه ایجاد دوگانگی 
خطاست،  و سالمت«  »عزاداری  میان 
گفت: مراسم  عزاداری محرم با رعایت 
دقیق و کامل پروتکل های بهداشتی در 
برگزار  رضوی  مطهر  حرم  صحن های 

می شود.
احمد  لمسلمین  حجت االسالم وا
مروی در جلسه شورای معاونین آستان 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  رضوی  قدس 
نزدیک بودن ایام محرم و صفر، اظهار 
کرد: متأسفانه امروز عده ای چه در خارج 
از کشور و چه در داخل به دنبال ایجاد 
سالمت«  و  »عزاداری  میان  دوگانگی 

هستند که امر بسیار خطایی است.
حسینی  شور  اینکه  بیان  با  وی 
قرن هاست که تعطیل نشده اما با فراز 
و نشیب هایی روبه رو بوده است، اظهار 
کرد: حتی در دورانی که رژیم رضاخان 
با فشار بر مردم، مانع از برگزاری مجالس 
و مراسم عزاداری محرم می شد، بازهم 
مردم مجالس عزای سیدالشهدا )ع( را 
برپا می کردند؛ اکنون نیز نباید عزاداری ها 

تعطیل شود منتهی باید با توجه به اقتضاء 
و شرایط روز ضمن رعایت کامل و دقیق 
شود. اقامه  بهداشتی  دستورالعمل های 

اضافه  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
کسب وکار،  بین  که  همان گونه  کرد: 
رعایت  و  اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت 
وجود  دوگانگی  بهداشتی  پروتکل های 
ندارد و اکنون بازار، کسب وکار و ادارت 
با رعایت دستورالعمل ها در حال فعالیت 
هستند، در برگزاری مراسم عزاداری و 
نیز  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت 
دوگانگی وجود ندارد، اما باید با ابتکار، 
خالقیت و نوآوری از روش هایی استفاده 

عزاداری ها  در  بهداشتی  موارد  که  کرد 
اشاره  با  شود.وی  اجرایی  کامل  به طور 
ماه  ویژه  سرود  گروه های  اجرای  به 
مبارک رمضان در سراسر کشور، عنوان 
رمضان  ایام  در  که  همان گونه  کرد: 
قالب  در  جوانان  و  نوجوانان  از  عده ای 
اجرای  به  در محالت  گروه های سرود 
برنامه می پرداختند، اکنون نیز این قبیل 
محرم  هوای  و  حال  می توانند  گروه ها 
و  ببرند  محله  های شهر  و  کوچه  به  را 
کشور را از نام مبارک اباعبداهلل الحسین 

)ع( معطر سازند.
در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 

خصوص ادای نذورات و اطعام مرسوم 
به صورت  داد:  توضیح  نیز  محرم  ماه 
نذر کردن در ماه محرم عمومًا  سنتی 
پیوند  اطعام  و  نذری  غذای  تهیه  با 
باید  نذری ها  امسال  اما  است؛  خورده 
رعایت  و  جامعه  روز  نیاز  با  منطبق 
مردم  شود،  اجرا  بهداشتی  مسائل 
غذای  طبخ  به جای  را  خود  نذرهای 
غذایی  مواد  یا  نقدی  به صورت  گرم، 
صرف  بهداشتی،  بسته های  یا  خشک 
خانوارهای آبرومندی کنند که به دلیل 
شرایط متعاقب از کرونا دچار تنگدستی 
و مشکالت اقتصادی شده اند، قطعًا امام 
امسال  اگر  راضی ترند  نیز  )ع(  حسین 
شود،  ادا  دیگری  شکل  به  نذورات 

منتهی کار خیر را نباید تعطیل کرد.
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
عزاداری  مراسم  برگزاری  خصوص  در 
در  گفت:   نیز  مطهر  حرم  در  محرم 
یت  عا ر ضمن  متبرکه  صحن های 
بهداشتی  نکات  دستورالعمل ها،  کامل 
عزاداری  اجتماعی  فاصله گذاری  و 
میان  منافاتی  هیچ  و  می شود  برگزار 
با رعایت  سالمت و برگزاری عزاداری 

دستورالعمل ها بهداشتی نیست.

در سی و هشتمین جلسه 
که  شورا  حقوقی  کمیسیون 
به ریاست سعید رحیمی و در 
محل اداره بازرسی کل استان گلستان با 
حضور مدیرکل بازرسی استان، اعضای 
کارشناسان  و  گرگان  شهردار  و  شورا 
چگونگی  شد،  برگزار  کل  بازرسی 
و  نظارتی  موضوعات  در  همکاری 
پروژه های  پیشرفت  مسایل شهری و 
شورا  کل،  بازرسی  تعامل  با  شهری 
قرار  تاکید  مورد  گرگان  شهرداری  و 
گرفت. به گزارش مرکز اطالع رسانی 
رحیمی  گرگان،  شهر  اسالمی  شورای 
و  مشکالت  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
معضالت اجتماعی که در جامعه وجود 
اقتصادی  مشکالت  آن  تبع  به  و  دارد 
که مفسده هایی را به ارمغان می آورد، 
برگزاری  با  که  است  آن  بر  تالشمان 
تخلف  وقوع  از  بتوانیم  جلسات  این 
و  کنیم  پیشگیری  شهری  حوزه  در 
سو جریانات را به حسن جریان تبدیل 
کنیم. رحیمی افزود:در موارد زیادی از 
قوانین شهرداری ها و شوراها، در بحث 
نظارت وظایفی را تعریف کرده اند که 

ارگانهای نظارتی همچون  با همکاری 
منافع  در جهت  توان  بازرسی کل می 
حوزه  در  و  برداریم  را  گامهایی  مردم 
همکاری  و  تعامل  شهری  مدیریت 
فیمابینی را در بحث نظارتی داشته باشیم. 
شورای  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر گرگان با اشاره به نقش هم 
افزایی و تعامل دوسویه با دستگاههای 
نظارتی در حل بسیاری از مشکالت حوزه 
مدیریت شهری افزود: اگر این نشستها و 
تعامالت وجود داشته باشد ،دیگر نیازی 
حوزه  در  اختالفی  موضوعات  نداردکه 

قراردادها و پروژه ها به محاکم قضایی 
کشیده شود و عالوه بر تراکم پرونده ها در 
محاکم قضائی موجب وارد شده خساراتی 

به شهرداری یا اطراف پرونده شود . 
وی در ادامه ضمن اعالم آمادگی 
بحث  در  ابعاد  همه  در  کل  بازرسی 
همکاری با مدیریت شهری برای چابک 
 ، حوزه  این  در  کار  پیشرفت  و  سازی 
حوزه  در  شهرداری  که  مشکالتی  به 
اقتصادی در بحث تهاترها با پیمانکاران 
و نیز تفکیکهای غیرمجاز با شهروندان 
خصوص  این  در  که  کرد  اشاره  دارد 

مقرر شد نشست مشترکی در کمیسیون 
بازرسی  با  حقوقی شورای شهر گرگان 
کل تشکیل و پیرامون این مسایل بحث و 
تصمیم گیری صورت گیرد. در این جلسه 
مدیر کل بازرسی استان ضمن استقبال 
از این جلسات و ادامه آن تعامل ،آسیب 
شناسی قوانین و مقررات و دقت برای 
انعقاد قراردادها را سه حوزه ای عنوان 
در  بایستی  شهری  مدیریت  که  کرد 
و  داشته  جدی  نظارت  آنها  خصوص 
بازرسی  با  را  خوبی  فیمابین  همکاری 

کل برقرار کند.

در کمیسیون حقوقی نظارت بازرسی و پاسخگویی به شکایات شورای اسالمی شهر گرگان تاکید شد
تقویت تعامل دوسویه با دستگاههای نظارتی
 حالل مشکالت حوزه مدیریت شهری است

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای فرزین کاکلی با ارائه تقاضانامه و استشهادیه محلی مصدق و اعالم اینکه سند 
مالکیت تک برگ شش دانگ یک قطعه زمین دارای پالک ۵۴۸ فرعی از ۲۳۷۷ اصلی 
مفروز و مجزی شده از ۲۳/۱۹۴ فرعی واقع در شهر مهاباد بخش ۱۵ مهاباد به شماره چاپی 
۲۸۷۱6۳ ب ۹6 با شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۱۳۰۰۷۰۰۷۵۱۰ به نام ایشان 
صادر و تسلمی گردیده، در اثر سهل انگاری مفقود شده و درخواست صدور المثنای آنها را 
نموده، لذا در اجرای تبصره یک ماده ۱۲۰ آئیننامه قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی می 
شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد خود باشد ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به اداره ثبت مهاباد تسلیم نموده و رسید دریافت 
نماید. بدیهی است که پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول اعتراض، یا در صورت 
اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد، اداره ثبت صدور المثنی سند مالکیت 

را برابر مقررات صادر خواهد نمود.
صدیق رنجبر

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهاباد
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۸

آگهی مفقودی 
سند کمپانی یکدستگاه خودروی سواری ال ۹۰ به رنگ خاکستری ، مدل ۱۳۹۰ به شماره 
شهربانی ۲۷۲ب ۴۴ - ایران ۹6 ، شماره موتور ۷۷۰۲۰۳۵۳۲۲D۱۰۵۵۰۴ و شماره شاسی 
NAALSRALDAA ۰ ۵۹۴۳۲ متعلق به آقای مهدی بختیان فرزند محمد اسماعیل مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شناسنامه سبز
نوع سواری سیستم سمند مدل ۱۳۹۵
تیپ  LXXU۷ رنگ سفید – روغنی

۱۲۴K۰۸۵۰۲۰۰ شماره موتور
NAAC۹۱CE۰GF۰۹۰۹۷6 شماره شاسی

پالک ایران ۸۲-۹۹۵ ن ۴۱
متعلق معصومه باقریان مبارم کالهی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي حصروراثت
آقای حمید مطرف بازقلعه به شماره شناسنامه ۲۳۵۱ فرزند محمد  از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه اسدی تاجانی فرزند  احمد در 
تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ در شهرستان سنگرفوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه 
شده اند:۱-حمید مطرف بازقلعه به ش ش ۲۳۵۱ فرزند محمد نسبت فرزند ۲- سکینه مطرف 
بازقلعه به ش ش ۲۳۵۲ فرزند محمد نسبت فرزند ۳- کلثوم مطرف بازقلعه به ش ش ۲۳۵۰ فرزند 
محمد نسبت فرزند  به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست 
و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۹۹۰۰۱۲۷  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت 

آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم شهری سنگر

آگهي حصروراثت
این شورا  از  فرزند محمد  به شماره شناسنامه 6۳6  آقای حمید رضا ستوده چنچه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد ستوده چنچه  
فرزند صفرعلی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ در شهرستان سنگر  فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- صفرعلی ستوده چنچه به ش ش ۵۴۴ فرزند محمد 
نسبت فرزند ۲- حمیدرضا ستوده چنچه به ش ش 6۳6 فرزند محمد نسبت فرزند ۳- کبری 
ستوده چنچه به ش ش ۱ فرزند محمد نسبت فرزند ۴- لیال ستوده چنچه به ش ش ۲ 
فرزند محمد نسبت فرزند ۵- زهرا ستوده چنچه به ش ش ۱۸6 فرزند محمد نسبت فرزند 
6- سیده حوری حسنی امشی به ش ش ۱۳ فرزند سید رضا نسبت همسر به غیر از وراث 
نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت 
ان به شماره  ۹۹۰۰۲۵۹- ۹۹/۴/۲۴ مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای فرزین کاکلی با ارائه تقاضانامه و استشهادیه محلی مصدق و اعالم اینکه سند 
مالکیت تک برگ شش دانگ یک قطعه زمین دارای پالک ۵۴۸ فرعی از ۲۳۷۷ اصلی مفروز 
و مجزی شده از ۲۳/۱۹۴ فرعی واقع در شهر مهاباد بخش ۱۵ مهاباد به شماره چاپی ۲۸۷۱6۳ 
ب ۹6 با شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۱۳۰۰۷۰۰۷۵۱۰ به نام ایشان صادر و تسلیم 
گردیده، در اثر سهل انگاری مفقود شده و درخواست صدور المثنای آنها را نموده، لذا در اجرای 
تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هر کس مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد خود باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض خود را به اداره ثبت مهاباد تسلیم نموده و رسید دریافت نماید. بدیهی است که پس از 
انقضای مهلت قانونی و عدم وصول اعتراض، یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشده باشد. اداره ثبت صدور المثنی سند مالکیت را برابر مقررات صادر خواهد نمود.

صدیق رنجبر
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهاباد

تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۸

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 ۱۳۹۹6۰۳۰۱۰6۰۰۰۰۹۸۴ 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 طراقی 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 ۷۳6 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: ۹۹/۴/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۵/۸

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

آقای/ خانم ناصر حوت به شماره شناسنامه  ۳۹۵۱ به شرح دادخواست به  کالسه ۱۵۳/۹۹ 
از این دادخواست  نموده چنین توضیح داده که شادروان عبدالوهاب حوت به شماره شناسنامه 
۵۹۷۰۱۰۷۰۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
شناسنامه  شماره  به  محمد صالح حوت   )۲( متوفی  پدر  فوق  با مشخصات  متقاضی 
۳۵۹۲۲6۰6۳۴ تنها فرزندذکور متوفی )۳( نسیمه ناروئی به شماره شناسنامه ۳۵۸۰۷6۳۳۰۱ 
همسر متوفی )۴( گل بی بی بامری به شماره شناسنامه ۵۰ مادر متوفی، مرحوم ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
عظیم بامری- رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلکان

ونوشت آگهی حصر وراثت
آقای شیرکو چاوه دارای شناسنامه شماره ۱۱۷۱ به شرح دادخواست به کالسه ۹۹۰۰۴6۹/۹۹ 
ش ۵ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر 
چاوه به شناسنامه ۱۴۱۱ مهاباد در تاریخ ۹۹/۴/۱۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفهت ورثه 

آن مرحوم/ مرحومه منحصر است به پنج پسر و دو دختر و یک زوجه
عایشه چاوه پور فرزند خضر دارای شماره شناسنامه ۲۹۴ زوجه متوفی

سیامک چاوه فرزند جعفر دارای شماره شناسنامه ۱۲۷ پسر متوفی
بابک چاوه فرزند جعفر دارای شماره شناسنامه -۳- پسر متوفی

چیا چاوه فرزند جعفر دارای شماره شناسنامه ۲۷۲۱ پسر متوفی
شیرکو چاوه فرزند جعفر دارای شماره شناسنامه ۱۱۷۱ پسر متوفی
محمد چاوه فرزند جعفر دارای شماره شناسنامه ۲۳۱۱ پسر متوفی

سیران چاوه فرزند جعفر دارای شماره شناسنامه ۱ دختر متوفی
آسیه چاوه فرزند جعفر دارای شماره شناسنامه ۹۴۴ دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳6۲ قانون امور حسبی 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد

شماره نامه: ۱۳۹۹۰۴۹۲۹۱۰۵۰۰۲۲۰۷
تاریخ نامه: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

شماره پرونده: ۱۳۹۹۰۴۰۲۹۱۰۵۰۰۰۲۱۸/۱
شماره بایگانی پرونده: ۹۹۰۰۲۴6

آگهی ابالغ اجرائیه موضوع ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب 
تیر ماه ۱۳۵۵ – قرارداد بانکی

بدینوسیله به شرکت دامداری و کشاورزی نظامین به نشانی سرخه روستایی نظامین و 
وراث مرحوم یداله باقرپور اعم از فرنگیز کیانی همسر متوفی فرزند محمود به شماره شناسنامه 
6۵۰ و شماره ملی ۲۰6۲6۱۸۸۱6 به نشانی شهمیرزاد شهرک انقالب کوچه شکوهی بن بست 
شکوهی منزل باقرپور، خانم معصومه باقرپور )فرزند متوفی( به نشانی تهران میدان ونک خیابان 
مالصدرا خیابان خوارزمی مجتمع مسکونی مالصدرا بلوک ۱ واحد ۱66، آقای عبدالسعید باقرپور 
)فرزند متوفی( به شماره شناسنامه ۱۰۳ به نشانی سمنان بلوار ولیعصر ساختمان بعثت طبقه همکف 
واحد ۵، عبدالمجید باقرپور )فرزند متوفی( به نشانی شهمیرزاد سبز تپه انتهای کوچه شقایق سمت 
چپ منزل باقرپور و محمد باقرپور )فرزند متوفی( به شماره شناسنامه ۲۲۴۵۲ به نشانی سمنان 
بلوار ورزش پالک ۴۱۱ و آقایان علی اکبر باغبان به شماره شناسنامه ۷۵ به نشانی سمنان بلوار 
مدرس پالک 6۸ )ضامن( ابالغ می گردد که بانک پاسارگاد شعبه سمنان به موجب یک فقره 
قرارداد بانکی شماره ۲۴۴ – ۱۳۸۹/۰6/۱۵ نسبت به وصول ۳۱۴ مبلغ ۵۸۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال اصل 
طلب، مبلغ ۱۰۸۵۸۰۰۰۰۰۰ ریال خسارت تأخیر تأدیه تا مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۲6 و مبلغ ۵۱۲۸۷6۷ 
ریال خسارت تأخیر روزانه به انضمام نیم عشر اجرائی، علیه شما تقاضای صدور اجرائیه نموده 
که اجرائیه به کالسه ۹۹۰۰۲۴6 در این اجرا تشکیل و طبق گزارش مأمور ابالغ در نشانی تعیین 
شده در متن سند و آدرس اعالمی از سوی زوجه امکان ابالغ واقعی میسر نبوده و بستانکار 
هم نتوانسته نشانی دقیق شما را معرفی نماید، لذا با توجه به تقاضای زوجه و به استناد ماده ۱۸ 
اصالحی آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی اجرائیه فوق الذکر در یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهی می گردد و چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز 
رسمی ابالغ اجرائیه محسوب می شود اقدام به پرداخت بدهی خویش ننمائید عملیات اجرائی 
برابر مقررات علیه شما تعقیب و به جز این آگهی و آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

تاریخ انتشار: ۹۹/۵/۸
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سمنان – داود دهباشی
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هادی ساعی پیروز انتخابات پرحاشیه کمیسیون ورزشکاران
رییس  عنوان  به  توانست  ساعی  هادی 
کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک انتخاب 

شود.
انتخابات داخلی کمیسیون ورزشکاران کمیته 
ملی المپیک روز گذشته)سه شنبه( در سالن فارسی 
آکادمی ملی المپیک برگزار شد.  ۱۵ نفر از اعضا 
حاضر بودند و در پایان با بحث های زیادی که 
انجام گرفت انتخاب برگزار شد و در نهایت هادی 
ساعی در یک رقابت نزدیک با کسب ۸ رای به 

عنوان رییس انتخاب شد.
برای ریاست کمیسیون زهرا نعمتی، هادی ساعی، آرش میراسماعیلی و سعید حسنی 

پور کاندیدا بودند که میراسماعیلی و حسنی پور انصراف دادند. نعمتی نیز ۷ رای آورد.
عابدینی هم با کسب ۸ رای به عنوان نایب رییس انتخاب شد.

کیکاووس سعیدی دبیرکل و طاهره طاهریان نایب رییس کمیته ملی المپیک در 
این انتخابات حضور داشتند.

بحث لفظی سعیدی و ساعی بر سر آیین نامه
در این مجمع بین هادی ساعی و کیکاووس سعیدی بر سر تایید یا عدم تایید آیین 
نامه کمیسیون از سوی IOC  و حضور نداشتن یوی از اعضا در جلسه بحث لفظی پیش آمد.
سعیدی در مورد عدم حضور یکی از اعضا گفت که محرومیت دوپینگ داشته است.

ساعی هم در این مورد گفت: کمیته ملی المپیک دو سال است می داند اما چرا 
تازه دیشب ساعت ۱۲ اعالم شد. رای قلی پور ۱۰۰ درصد  برای من بود اما من خودم 
را ملزم به اجرای قانون دانستم اما مگر نامه ای به دست شما رسیده که نباید قلی پور در 
جلسه شرکت کند؟ از طرفی نباید کاری کنیم که کار غیر قانونی انجام شود بنابراین آیین 
نامه هم باید تاییدیه داشته باشد. رییس کمیسیون هم باید تغییرات آیین نامه را  قبول 

کند در غیر این صورت غیر قانونی است.
این مسئله باعث اعتراض بقیه از جمله سعیدی شد. سعید از جای خود بلند شد و 

از ساعی خواست بیاید جای او بشیند.
تهدید بهداد سلیمی به ترک کمیسیون

بهداد سلیمی در نشست انتخابات داخلی کمیسیون ورزشکاران بیان کرد: نزدیک 
۴۰ دقیقه است در مورد حضور من و خانم عباسعلی صحبت می شود و این توهین به 
شخصیت من است. اگر قرار باشد این وضعیت ادامه داشته باشد جلسه را ترک می کنم.

درخواست الهه احمدی و زهرا نعمتی برای تعویق انتخابات
الهه احمدی ملی پوش تیراندازی، به عنوان عضو این کمیسیون به اختالفاتی که 
به خاطر آیین نامه بین اعضا به وجود آمد واکنش نشان داد و گفت: آقای سعیدی، آقای 
ساعی و سایر عزیزان روی چشم ما قرار دارید. به نظرم قبل از اینکه جلسه به عنوان جلسه 
انتخاباتی برگزار می شد باید یک جلسه صمیمی برگزار می کردید تا مشکالت برطرف 
می شد. قبل از اینکه قرار باشد این جلسه رسانه ای شود و ورزشکارانی که در حال آماده 
سازی خود برای المپیک هستند از اختالفات آگاه شوند، باید این مشکالت برطرف می شد.

زهرا تعمتی نیز با توجه به بحث های پیش آمده خواستار ابن شد که انتخاالت 
به تعویق بیفتد.

قاسم رضایی: بیرون از جلسه دعوا کنید
حواشی پیش آمده در این جلسه باعث اعتراض قاسم رضایی به هادی ساعی شد. 
قاسم رضایی گفت: ما آمده ایم اینجا رای بدهیم اگر دعوایی دارید باید بیرون انجام بدهید.

هادی ساعی در پاسخ به رضایی گفت: ما دعوا نمی کنیم،  شما در جلسات شرکت 
نمی کردید.

رضایی  عنوان کرد که آقای ساعی مگر شما نگفته اید اگر عضو هیات اجرایی 
شوم در ریاست کمیسیون نمی آیم که ساعی در پاسخ به او گفت چنین حرفی نزده است.

مربی تیم ملی تپانچه:
به دنبال برگزاری مسابقه با کشورهای همسایه هستیم

مربی تیم ملی تپانچه گفت:   به پیشنهاد سایر مربیان تیم ملی در حال رایزنی برای 
برگزاری اردوهای برون مرزی و برگزاری مسابقات با تیراندازان کشورهای همسایه همچون 

جمهوری آذربایجان، ترکیه یا بالروس هستیم.
محسن نصراصفهانی افزود: البته این سفرها با توجه به بیماری کرونا باید با رعایت 
تمامی پروتکل های بهداشتی به صورت زمینی و با اتوبوس اختصاصی انجام شود تا ضمن 
حفظ سالمت ورزشکاران شانس محک زدن به آنان داده شد و عالوه بر آن امکان استفاده 

از فشنگ نیز فراهم شود.
وی ادامه داد:  در ۲ ماه اخیر، هفته ای سه روز تمرین می کنیم، اما این تمرینات جنبه 
اردوی تیم ملی ندارد بلکه فقط جلسه رفع اشکال است تا ورزشکاران وضعیت موجودشان 
را حفظ کرده یا آمادگی شان کاهش نیابد.  تیراندازان در خانه تمرین خشک و استقامتی 
داشتند تا آمادگی جسمانی شان حفظ شود اما به خاطر استقامتی بودن تمرینات ثبات 
سالح شان زیاد بود و در مقابل، عملکرد تکنیکی آنان در جلسات تمرین و استفاده از 

فشنگ یا ساچمه به دلیل تکان های سالح کاهش یافته بود.
نصراصفهانی با بیان اینکه در جلسات تمرینی فقط ۲  تیرانداز تپانچه دارای سهمیه 
المپیک حضور دارند، تصریح کرد: با توجه به شرایط کرونا در کل کشور امکان اسکان یا 
تغذیه برای تیراندازان ملی پوش در تهران وجود نداشت و به همین دلیل این تیراندازان با 
هماهنگی فدراسیون و هیات های استانی تمریناتشان را در استان خود پیگیری می کنند 

و البته با کادر فنی ارتباط نزدیک دارند.
مربی تیم ملی تپانچه تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت تمرینی خوبی داریم و 
برای مشخص شدن وضعیت تیراندازان، نیاز به رقابت داریم تا توان آنان محک بخورد.

نصر با اشاره به اینکه جلسات تمرینی در ۲ ماه گذشته فقط با حضور »هانیه 
رویداد کسب سهمیه  پیگیری شده است، گفت:  یک  رستمیان« و »جواد فروغی« 
المپیک را پیش رو داریم که براساس اعالم فدراسیون جهانی تیراندازی این رقابت ها 
اسفند ۹۹ یا فروردین ۱۴۰۰ برگزار می شود و بیشترین شانس ما در بخش تپانچه با 

»گلنوش سبقت اللهی« است.
وی اضافه کرد: امیدوارم شرایط به گونه ای در آزادی فراهم شود که عالوه بر ۲  
المپین،  چند ملی پوش دیگر در جلسات تمرینی حضور یابند تا فضای رقابتی ایجاد شده 

و میزان آمادگی تیراندازان ارتقا یابد.
این مربی در  خصوص اینکه شنیده ها حاکی از شروع مسابقات تیراندازی در اروپا 
است گفت:  این مسابقات غیر رسمی هستند، زیرا فدراسیون جهانی تمامی رقابت ها تا پایان 
سال میالدی را لغو کرده،  اما برخی کشورهای اروپایی مسابقاتی را با حضور کشورهای 

همسایه برگزار می کنند که برای ما امکان حضور در آنان میسر نیست.
مربی تیم ملی تپانچه در مورد فشنگ مورد نیاز تیراندازان نیز افزود:  فشنگی که 
داشتیم برای شرکت در مسابقات و تمرینات تیم ملی تا زمان المپیک بود که به صورت 
قطره چکانی آن را در اختیار »هانیه رستمیان« قرار دادیم و حاال نیاز داریم تا فشنگ 
مورد نیاز تا المپیک ۲۰۲۱ تامین کنیم و تامین این فشنگ ها نیاز به حمایت همه جانبه 

بخش های مختلف ورزش دارد.
وی ادامه داد:  فعالیت و تمرینات تیراندازان به دلیل قرنطینه، کم شده و از سوی 
دیگر امکان تمرینات بدنسازی نیز ندارند و همین مساله موجب افزایش وزن در برخی 
از آنان حتی نزدیک به چهار کیلوگرم شده است که این اصال خوب نیست و برنامه های 

جدیدی برای کاهش ساعت خواب و تغذیه در اختیار آنان قرار داده ایم.

دوپینگی که فاش شد؛
محرومیت ۴ ساله چهره سرشناس ووشوی ایران

فدراسیون جهانی ووشو مثبت بودن تست 
این  و  کرده  تایید  را  ایران  پوش  ملی  دوپینگ 

ورزشکار برای چهار سال محروم شده است.
دوپینگ  تست  اینکه  بر  مبنی  شایعاتی 
در  ووشو  پیشین  پوش  ملی  پور  قلی  حمیدرضا 
سال ۲۰۱۸ مثبت شده بود وجود داشت، که اکنون 
مشخص شده فدراسیون جهانی ووشو نتیجه پرونده  
قلی پور را پیش از این اعالم کرده است اما این خبر 

در ایران فاش نشده بود. 
 در این گزارش عنوان شده که تست دوپینگ  حمید رضا قلی پوردر نهمین دوره 

جام جهانی ساندا که در هانگژو چین برگزار شده بود، مثبت شده است.
 بنابراین قلی پور طبق قوانین ضد دوپینگ فدراسیون جهانی ووشو برای چهار 
سال از ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸ )6 آبان ۱۳۹۷( تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ )6 آبان ۱۴۰۱( محروم است.

 البته قلی پور ۱6 بهمن ۱۳۹۷ و در جریان مسابقات لیگ ایران خداحافظی اش 
از ورزش قهرمانی را اعالم کرد و این در حالی بود که او از 6 آبان ۱۳۹۷ محروم بوده 

و این مسئله فاش نشده بود.
قلی پور در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک هم عضواست و طبق آیین 
نامه کمیسیون ورزشکاران، هیچ ورزشکاری نباید در ارتباط با قانون جهانی مبارزه با 
دوپینگ هیچ گونه محرومیتی دریافته کرده باشند.اکنون باید دید واکنش کمیته ملی 
المپیک نسبت به این مسئله چیست و از این جریان اطالع داشته یا نه  چراکه حضور 

قلی پور در کمیسیون  نقض ایین نامه محسوب می شود.

هازارد و آسنسیو؛
دو کلید اصلی زیدان برای شکست پپ
سرمربی رئال مادرید برای دیدار این تیم با 
منچسترسیتی روی ادن هازارد و مارکو آسنسیو 

حساب ویژه ای باز کرده.
درحالیکه رئال مادرید روز جمعه ۱۷ مرداد 
در اتحاد به مصاف منچسترسیتی می رود زین 
الدین زیدان در این بازی برای دو بازیکنش ادن 
هازارد و مارکو آسنسیو حساب ویژه ای باز کرده 
و این دو به احتمال زیاد کلیدهای تاکتیکی زیدان 

برای پیروزی بر گواردیوال خواهند بود.
زیدان و شاگردانش در اتحاد کار راحتی در پیش ندارند چرا که باید شکست 
۲-۱ خانگی مقابل شاگردان گواردیوال را جبران کنند. زیدان به منظور خواباندن مچ 
پپ روی دو ستاره خود هازارد و آسنسیو حساب ویژه ای باز کرده و اگر برنامه های 
او در ده روز باقی مانده تغییر خاصی نکند در آن بازی شاهد حضور هازارد و آسنسیو 

در کنار بنزما در خط حمله رئال خواهیم بود.
در اختیار داشتن هازارد و آسنسیو در این بازی برای زیدان موهبت بزرگی است. 
چرا که اگر بحران کرونا نبود و این دیدار طبق برنامه قبلی در ماه مارس برگزار شده 
بود هیچکدام از آنها نمی توانستند برای رئال بازی کنند. چرا که هر دو در آن زمان 
مصدوم بودند. اگر بازی در آن زمان برگزار می شد به جز این دو، زیدان مارسلو و 

کورتوا را هم به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت.
زیدان در این مدت نسبت به هازارد نهایت سهل گیری را روا داشته. ستاره 
بلژیکی که به هیچ وجه انتظاری که از او می رفت را برآورده نکرده در این مدت 
مدام با مشکالت مصدومیت مواجه بوده ولی زیدان اصاًل او را تحت فشار نگذاشته. 
زیدان حاال امیدوار است هازارد بعد از استراحت هفته گذشته حاال کاماًل سرحال و 

آماده باشد و در بازی مقابل سیتی قدرت خود را به رخ بکشد.
گواردیوال در آن سوی میدان هم بارها از شیفتگی خود نسبت به هازارد صحبت 
کرده و در دیدار رفت دو تیم در برنابئو از اینکه ستاره بلژیکی به دلیل مصدومیت 
نتوانسته بود مقابل تیمش بازی کند ابراز ناراحتی کرد. حاال پپ می تواند در اتحاد به 

آرزوی خود رسیده و بازی تیمش مقابل هازارد را تماشا کند.

دل بوسکه:
گایاردو توانایی هدایت رئال مادرید را دارد

سرمربی بازنشسته اسپانیایی اعالم کرد که 
سرمربی ریورپالته می تواند هدایت رئال مادرید 

را بر عهده بگیرد.
در  بوسکه  دل  ویسنته  آس،  گزارش  به 
یک مصاحبه فوتبال کنونی آرژانتین را بررسی 
کرد. سرمربی سابق رئال مادرید در جریان این 
گفت و گو به تمجید از مارسلو گایاردو، سرمربی 
ریورپالته پرداخت و گفت: او یکی از بهترین 
مربیان جهان است. اگر تیمی مانند ریورپالته را 

هدایت می کند توانایی مربیگری در رئال مادرید را هم دارد. اگر یک روز این فرصت 
را پیدا کرد نباید آن را از دست بدهد. 

سرمربی پیشین تیم ملی اسپانیا درباره لیونل اسکالونی )سرمربی تیم ملی 
آرژانتین( اظهار کرد: به عنوان مربی شناخت زیادی از او ندارم اما او شناخت کافی 
دارد و سال ها در داخل تیم حضور داشته است. هیچکس نمی تواند به اسکالونی یاد 
بدهد که یک تیم چگونه است. اگر او را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کردند 
به این خاطر بود که بهترین گزینه بود. دل بوسکه در پایان به لیونل مسی اشاره کرد 
و گفت: اگر بارسلونا را ترک کند یک فقدان برای اللیگا خواهد بود. در مدت بیش 

از یک دهه مسی در کنار کریستیانو رونالدو اعتبار زیادی به این رقابت ها دادند.

الیپزیگ:
برای حذف اتلتیکو راهی لیسبون می شویم

دیدار  از  قبل  الیپزیگ  ورزشی  مدیر 
باالی  شانس  به  مادرید  اتلتیکو  برابر  حساس 

تیمش برای صعود به دور بعد گفت.
به گزارش کیکر، الیپزیگ برای نخستین 
بار در تاریخ خود توانست به یک چهارم نهایی 

لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کند.
نماینده آلمان باید در یک چهارم نهایی به 
مصاف اتلتیکو مادرید برود که توانست لیورپول، 

مدافع عنوان قهرمانی را حذف کند.
مارکوس کروش، مدیر ورزشی الیپزیگ قبل از این بازی گفت: هر چیزی 
در فوتبال احتمال دارد. ما با تیم در کالس جهانی مثل اتلتیکو مادرید بازی داریم و 

قطعا بازی آسانی نخواهد بود.
او ادامه داد: چرا ما باید خودمان را کوچکتر از اتلتیکو مادرید بدانیم؟ برای خوش 
گذرانی راهی لیسبون نمی شویم بلکه به دنبال پیروزی و حذف اتلتیکو هستیم. با 
توجه به اینکه این رویارویی به صورت تک بازی است هر احتمالی در آن وجود دارد.

الیپزیگ هم در مرحله قبل با شکست دادن تاتنهام توانست به جمع هشت 
تیم راه پیدا کند.

کلوپ: مالقات با فرگوسن مثل دیدار با »پاپ« بود
الکس  باسر  دیدار  لیورپول  سرمربی 

فرگوسن را به دیدار با پاپ مقایسه کرد.
کلوپ  یورگن  میرور،  دیلی  گزارش  به 
سرمربی لیورپول بعد از قهرمانی در لیگ برتر 
انگلیس جایزه بهترین مربی فصل را از اتحادیه 
مربیان فوتبال جزیره به دست آورد. این جایزه به 
نام سر آلکس فرگوسن است که اکنون در اختیار 

یورگن کلوپ قرار داده شده است.
یورگن کلوپ بعد از کسب این عنوان به 
تمجید از سر آلکس فرگوسن سرمربی نامدار و 

سابق منچستریونایتد پرداخت و گفت: وقتی اولین بار فرگوسن را مالقات می کردم، 
انگار با پاپ مالقات داشتم. خیلی خوشحال بودم و البته فکر کنم تو از اینکه من 

سرمربی تیم رقیب یعنی لیورپول هستم راحت نبود.
یورگن کلوپ در حالی این جایزه را به دست آورد که شاگرد او جردن هندرسون 
نیز به عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر انگلیس از سوی اتحادیه بازیکنان فوتبال در 

لیگ برتر انگلیس انتخاب شد.

تالش رومینیگه برای برگزاری مراسم توپ طال
رئیس اجرایی باشگاه بایرن مونیخ تاکید 
کردن  متقاعد  دنبال  به  باشگاه  این  که  کرد 
لغو  از  کردن  نظر  برای صرف  فوتبال  فرانس 

مراسم توپ طال است.
ای  جایزه  طال  توپ  کیکر،  گزارش  به 
فوتبال  بازیکن  بهترین  به  ساله  هر  که  است 

جهان اهدا می شود.
فرانس فوتبال که این مراسم را هر ساله 
برگزار می کند چند روز پیش اعالم کرد که 
باتوجه به تعطیلی زیاد فوتبال در سال ۲۰۲۰ به 

خاطر ویروس کرونا توپ طالی امسال اهدا نخواهد شد.
کارل هاینس رومنیگه رئیس اجرایی بایرن مونیخ گفت: به استثنای لیگ فرانسه 
همه لیگ ها برگزار شدند و به همین خاطر انتظار داریم که مراسم توپ طال هم 

برگزار شود تا بهترین بازیکن انتخاب شود.
او ادامه داد: لغو مراسم توپ طال روی لواندوفسکی تاثیر منفی می گذارد. او 
فصل درخشانی را پشت سر گذاشت و توانست ۳۴ گل در بوندسلیگا به ثمر رساند. 
شاید او بهترین فصل دوران فوتبالی اش را تجربه کرده باشد. متاسفانه از شانس بد 
این بازیکن فرانس فوتبال اعالم کرده که توپ طالی امسال را اهدا نمی کند. ما از 

این تصمیم غیر عادالنه خوشحال و راضی نیستیم.
رئیس اجرایی بایرن در ادامه گفت:من قول می دهم که با جیانی اینفانتینو رئیس 
فیفا صحبت کنم تا او مسئوالن فرانس فوتبال را متقاعد به برگزاری این مراسم کند.

رومنیگه بار دیگر به انتقاد از تصمیم یوفا در تبرئه کردن منچستر سیتی پرداخت 
و گفت: به نظرم به خوبی با این موضوع برخورد نکردند. البته باید این را هم بگویم 
که به خاطر گواردیوال خوشحالم که سیتی جریمه نشد و می تواند در لیگ قهرمانان 

اروپا حضور داشته باشد.

تیم  سبق  ا ن  پیتا کا
گفت:  لیس  پرسپو ل  تبا فو
مربیان  انتخاب  در  دالالن 
اصلی  نقش  تیم ها  برخی  بازیکنان  و 
آنها  هم  هنوز  من  اعتقاد  به  و  دارند 
برخی  تصمیم گیری  در  را  اول  حرف 

باشگاه ها می زنند.
محمود کلهر در خصوص قهرمانی 
کنار  در  پرسپولیس  افزود:  پرسپولیس، 
گرفت  خوبی  بسیار  نتیجه  که  این 
توانست فوتبال زیبایی به نمایش بگذارد. 
تعطیلی  حتی  و  کرونا  دوران  طول  در 
از  پرسپولیس  بازیکنان  لیگ  مسابقات 
موضوع  این  و  نکردند  افت  بدنی  نظر 

نقطه قوت این تیم بود.
وی ادامه داد: باید به همه هواداران 
پرسپولیس و کادر فنی تبریک بگویم. 
بازی  هر  برای  گل محمدی«  »یحیی 
بهترین تاکتیک ها را در نظر گرفت و به 
نظر من او از بسیاری از مربیان خارجی 
و  داشت  تیم  این  در  بهتری  عملکرد 
به  است.  ایرانی  مربیان  افتخار  باعث 

اعتقاد من تیم یحیی از تیم برانکو هم 
فوتبال زیباتری ارایه می کند.

ل  تبا فو تیم  سبق  ا ن  پیتا کا
مدیران  دیدگاه  باید  گفت:  پرسپولیس 
تغییر  ایرانی  مربیان  به  نسبت  فوتبال 
و  گل محمدی«  »یحیی  عملکرد  کند. 
و  بوده  عالی  لیگ  در  نکونام«  »جواد 
ایرانی به خوبی  از توانایی مربیان  آنها 
دفاع کردند.وی تصریح کرد: متاسفانه 

در کنار این مربیان خوبی که در فوتبال 
ما فعالیت می کنند، مربیان ضعیفی هم 
به خاطر داشتن البی  هستند که فقط 
در  که  هستند  مربیانی  می گیرند.  تیم 
پایین تر  لیگ  به  را  تیم   ۲ طول فصل 
لیگ  در  بازهم  آینده  سال  اما  می برند 

برتر تیم دارند.
که  زمانی  تا  داشت:  اظهار  کلهر 
مدیران باشگاه ها نخواهند، این مشکل 

مقصر  مدیران  داشت.  نخواهد  پایان 
و  ضعیف  مربیان  از  استفاده  در  اصلی 
هستند.  دانش  با  مربیان  نشینی  خانه 
فکری«  »محمود  عملکرد  امروز  شما 
و »جواد نکونام« را به عنوان ۲ مربی 
جوان بررسی کنید و ببینید چقدر موفق تر 
از مربیانی بودند که در هر بازی سرمربی 
یک تیم می شوند.وی یادآور شد: دالالن 
حرف اول را در مسایل مهم باشگاه ها 
می زنند و قوه قضاییه باید به این مساله 
ایران  فوتبال  در  افراد  این  کند.  ورود 
خوردن  آب  مثل  را  بازیکنان  و  مربی 
جابجا می کنند و هیچکس هم به کیفیت 

این مربیان و بازیکنان توجه نمی کند.
دالالن  متاسفانه  افزود:  کلهر 
باعث سوختن نسل های طالیی فوتبال 
ایران شدند و تمام تالش خود را برای 
خارجی  مربیان  و  بازیکنان  حضور 
روزی  امیدوارم  می کنند.  بی کیفیت 
تا شاهد  باشد  کیفی  باشگاه ها  انتخاب 
فوتبال  نسل های طالیی  رفتن  بین  از 

کشورمان باشیم.

پیشکسوت فوتبال:

دالالن حرف اول را در فوتبال ایران می زنند

هفته  ر  د لیس  پرسپو
برتر  لیگ  ششم  و  بیست 
نفت  برابر  برتری  با  فوتبال 
را  خود  قهرمانی  مسجدسلیمان،هم 
پیروزی  رکورد  به  هم  و  کرد  مسجل 
در برابر هر ۱۵ تیم رسید. سرخپوشان 
برای چهارمین بار موفق شدند تیمی را 
شکست دهند که در لیگ نوزدهم باخت 

خانگی نداشتند.
پرسپولیس  از علل موفقیت  یکی 
در  خیره کننده  عملکرد  فصل  این  در 
دیدارهای خارج از خانه است. این تیم 
تا به اینجا از 6۲ امتیازی که به دست 
آورده، ۳۳ امتیاز را در بازی های خارج 
کسب  است.  آورده  دست  به  خانه  از 
 ۲ تنها  شدن  متحمل  و  پیروزی   ۱۱
از خانه  بیرون  شکست در ۱۳ مسابقه 
باعث شده تا سرخپوشان تهرانی نسبت 
بهتری  بسیار  عملکرد  خود  رقبای  به 
از خانه  بیرون  باشند. در جدول  داشته 
پرسپولیس،  کننده  تعقیب  نزدیک ترین 
استقالل است که تقریبا نصف این تیم 

امتیاز گرفته است.
یک  فصل  این  در  پرسپولیس 

داده  انجام  هم  را  دیگر  بزرگ  کار 
آبادان،  نفت  صنعت  تیم های  است. 
نفت  و  سپاهان  جنوبی جم،  پارس 
ولین  ا فصل  این  در  مسجدسلیمان 
بل  مقا ا  ر خود  نگی  خا باخت های 
که  البته  کردند.   تجربه  پرسپولیس 
بود  انضباطی  سپاهان  مقابل  پیروزی 
پیروزی های  تعداد  در  حال  هر  به  اما 

ن  ها سپا باخت های  و  لیس  پرسپو
که  است  جالب  است.  شده  محاسبه 
به جز صنعت نفت، سه تیم دیگر تنها 
به  تا  را  خانگی  شکست  یک  همان 

اینجا داشته اند.
رس  پا بر  ا بر ر  د لیس  سپو پر
به  صفر  بر  یک  نتیجه  با  جنوبی جم 
از  نتیجه  همین  با  آنها  رسید.  برتری 

سد صنعت نفت هم گذشتند و در برابر 
سپاهان با حکم کمیته انضباطی سه بر 
صفر برنده شدند. در آخرین دیدار هم 
بر   ۲ با حساب  گفته شد  که  همانطور 
یک از سد نفت مسجدسلیمان گذشتند 
به  پایتخت نشین  تیم  تا مشخص شود 
اهمیتی  رقیب  تیم های  خانگی  جهنم 

نمی دهد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پرسپولیس دشمن بزرگ میزبان ها

لیس  سپو پر بی  مر سر
قهرمانی  ز  ا بعد  بالفاصله 
تیمش، برنامه ویژه خود برای 

تقویت تیم را استارت زده است.
سرمربی پرسپولیس بعد از قهرمانی 
برای  را  تیمش  که  شد  مدعی  تیمش 
با  و  کرد  خواهد  تقویت  آینده  فصل 
اشاره به مصدومیت و جدایی احتمالی 
برخی بازیکنانش، از نیاز به تغییر در تیم 
صحبت کرد: » قطعا بعد از پایان لیگ 
و جام حذفی تغییراتی خواهیم داشت و 
در اینباره به جمع بندی می رسیم. درباره 
بازیکن خارجی که نمی دانم و فکر کنم 

ممنوع کرده اند.”
این  شرایطی  در  محمدی  گل 
 ۴۸ که طی  آورده  زبان  بر  را  جمالت 
ساعت اخیر جلساتی با افشین پیروانی 
انتقاالت و سرپرست تیم(  )مدیرنقل و 
و همچنین مهدی رسول پناه نیز داشته 
اما در تالش بوده تا از هرگونه کد دادن 
برای  مدنظرش  نفرات  شناسایی  برای 
فصل  در  که  کسانی  احتماال  و  جذب 
آینده در تیم نخواهند بود خودداری کند.

مقابل مهدی رسول  اما در سمت 
پناه قرار داشته که همواره طی مدت اخیر 
نقدهای فراوانی به نوع مدیریت و شیوه ای 
که در پیش گرفته وجود داشته. سرپرست 
موقت پرسپولیس برخالف نظر سرمربی 
تیمش در اظهارنظری غیرحرفه ای مدعی 
شده حداکثر تیم حفظ خواهند شد: »شاکله 
اصلی را که شامل ۹۹ درصد بازیکنان می 
شود را نگه می داریم و با بازیکنان همکاری 

خواهیم داشت.”
پناه  رسول  کوتاه مهدی  جمالت 
را البته می توان در چند پاراگراف کوتاه 

مورد نقد قرار داد: 
بیرانوند  علیرضا  کنونی  تیم  از   *
به طور قطعی جدا شده و راهی انتورپ 

بلژیک شده است.

با  قرارداد  تمدید  برای  تالشی   *
علی علیپور صورت نگرفته و در شرایطی 
که از ابتدای فصل بحث زیادی درباره 
وجود  سرخ ها  گل  آقای  حضور  ادامه 
داشته، نه او و نه باشگاه حرکت جدی 
و  نداده اند  صورت  موضوع  این  برای 
برای  علیپور  انگیزه  از  قوی  شایعات 

حضور در فوتبال اروپا خبر می دهد.
اوساگوآنا  کریستین  ماجرای   *
عدم  احتماال  و  نیست  مشخص  نیز 
همکاری طرفین برای فصل آینده نیز 
وجود خواهد داشت. خصوصا اینکه این 
مهاجم در مدت حضورش در پرسپولیس 
موفق به ثبت گل نشده و طی چند هفته 
اخیر بعد از شروع لیگ نیز نتوانسته به 

ایران بازگردد. 
باشگاه  برای  چالش  مهمترین   *
بشار رسن خواهد بود. هافبک عراقی که 
گفته می شود کمتر از ۲۰ درصد دریافتی 
داشته و تامین منابع الزم برای پرداخت 
مطالبات این فصل، پیش پرداخت برای 
تمدید قرارداد نیز با حرکت قابل توجهی 

از سوی مدیریت همراه نشده است.
* محمد نادری نیز به پایان قرارداد 
قرضی خود با این باشگاه رسیده است و 

پرسپولیس در صورتی که تمایل به ادامه 
رضایتنامه  باید  باشد،  داشته  همکاری 
دائم او را از کورتریک بلژیک دریافت 
کند. موضوعی که هیچ نامه رسمی تا 
این لحظه برای آن به باشگاه بلژیکی 

ارسال نشده است.
* در خصوص دیگر بازیکنانی که 
ادعای پیشنهاد خارجی دارند البته بحثی 
انجام  آن  بودن  غیررسمی  به  توجه  با 
خلیل  شجاع  مثل  بازیکنانی  نمی شود؛ 

زاده، مهدی ترابی و احمد نوراللهی.
به  حاضر  حال  در  پرسپولیس   *
مدافع  دروازه بان،  پست  در  قطع  طور 
راست، مدافع چپ و مهاجم نیاز به جذب 
بازیکنان دارد. در پست گلر بیرانوند جدا 
شده، در سمت راست ماهینی جدا شده 
و آنها تنها شیری را در اختیار دارند. در 
و  است  مصدوم  انصاری  چپ  سمت 
دارد و  نامشخصی  نادری هم وضعیت 
در پست مهاجم نیز با جدایی استوکس 
اوساگوآنا  و  علیپور  نامعلوم  وضعیت  و 
حساب  بازیکن  جذب  روی  قطعا  آنها 

ویژه باز کرده اند.
مشخص  اجمالی  نگاه  همین  با 
می شود که ادعای رسول پناه به عنوان 

تنها یک درصد  انجام  برای  سرپرست 
قبول  غیرقابل  امری  تیم  در  تغییر 
خواهد بود و او نیز همانند تمامی مدیران 
با جمالت غیرحساب شده  غیرورزشی 
خود باعث چالش برای تیم و سرمربی 

شده است.
گل  یحیی  ه  یدگا د به  توجه 
می کند  مشخص  کامال  نیز  محمدی 
که سرمربی سرخ ها بعد از دستیابی به 
اولین قهرمانی لیگ برتری خود و پاک 
اولین  از خاطرات  بزرگی  کردن بخش 
اکنون  تیم،  این  دوره مربیگری اش در 
خود  مدنظر  ساختار  ایجاد  دنبال  به 
خواهد بود. جایی که قطعا تغییرات خیلی 
وسیع تری پیش روی پرسپولیس خواهد 
بود. منابع آگاه از باشگاه پرسپولیس خبر 
می دهند یحیی لیست ابتدایی خود را با 
حضور نفرات پرشمار و قابل توجهی ارائه 
داده است و حتی تکذیب این موضوع 
زیر سوال  را  آن  قطعیت  نمی تواند  نیز 
دیدارهای  نمی خواهد  که  یحیی  ببرد. 
و  رکوردشکنی  )برای  لیگ  باقیمانده 
بازی های  همچنین  و  سازی(  تاریخ 
و  بدهد  دست  از  را  حذفی  جام  مهم 
ذهن شاگردانش را برهم بزند، فعال از 
رسمی شدن مذاکرات خودداری کرده 
اما به خوبی از این موضوع آگاه است 
که دیگر تیم  ها نیز در این رابطه بیکار 
ننشسته اند و مهمترین پوئن در مذاکره 
با بازیکنان مدنظرش رایزنی با شاگردان 

خلف و مورداعتمادش بوده است.
حداقل  انتظار  باید  راستا  این  در 
سابقه  که  بازیکن  چهار  تا  سه  حضور 
یحیی گل  قبلی  تیم های  در  همکاری 
را داشته اند کشید و سرمربی  محمدی 
آماده  دنبال  به  باال  قدرت  با  سرخ ها 
سازی تیمش برای چهار دیدار حساس 
لیگ قهرمانان با نفرات جدید و صعود 

از این مرحله خواهد بود.

برنامه های یحیی برای نقل و انتقاالت؛

پرسپولیس و چالِش حفظ و خرید بازیکن

طالی  ل  ا مد هفت  ه  ند ر ا د
شنا  رشته  در  پاراآسیایی  بازی های 
بازیکنان  در  قهرمانی  روح  گفت: 
پرسپولیس جاری است و هر کدام از آنان، هدفی 
از پیش تعیین شده به نام قهرمانی دارند. امیدوارم 

به زودی قهرمان آسیا شویم.
قهرمانی  تبریک  ضمن  ایزدیار  شاهین 
پرسپولیس  به هواداران این تیم اظهار داشت: 
بم  محبو تیم  که  هستم  ل  شحا خو خیلی 
در  لی  متوا مرتبه  رمین  چها برای  نست  توا
کند.  خود  آن  از  را  قهرمانی  عنوان  برتر  لیگ 
آمد  نخواهد  دست  به  راحتی  به  عنوان ها  این 

بلکه نتیجه یک همدلی و همگامی تیمی است که 
بن مایه اصلی آن از دوره »برانکو ایوانکویچ« شروع 

و همچنان ادامه دارد.
 ۲۰۱۸ پاراآسیایی  بازی های  مرد  طالیی ترین 
جاکارتا ادامه داد: چند سال پیش پرسپولیس با وجود 

محرومیت به خاطر تعصب هواداران و بازیکنان 
غیرتی این تیم توانست تا فینال لیگ قهرمانان 
تیم  این  بار دیگر  دارم  برود. دوست  آسیا پیش 
را در مسابقه نهایی معتبرترین رقابت باشگاهی 
آسیا ببینم. امیدوارم به زودی قهرمان آسیا شویم.

دارنده 6 مدال طالی بازی های پاراآسیایی 
با اشاره به پوکر قهرمانی تیم گفت: من همچنان 
روی عدد 6 هستم و شمار مدال های طالیم 6 
مرتبه   6 بتواند  نیز  پرسپولیس  امیدوارم  است 
همدل  تیم  این  بازیکنان  شود.  قهرمان  متوالی 
هستند که برای موفقیت تالش می کنند شکل 
رشته  ورزشکاران  مانند  زمین  در  آنان  بازی 
انفرادی است که در قالب مجموعه ای به نام »تیم« 

برای موفقیت و قهرمانی می جنگند.

قهرمان شنای آسیا:

امیدوارم پرسپولیس قهرمان آسیا شود
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از راست حمید مصدق، هوشنگ گلشیری، مهدی اخوان ثالث و محمدعلی سپانلو
اختصاصی دنیای جوانان

رانـده بی پناهی ام
رنجـه بـی گناهی ام

فریدون توللی

عاشق دلفسرده ام آتش ِ جان ِ من چه شد؟
سوز ِ درون ِ من چه شد شور ِ نهان ِ من چه شد؟

برده مرا کشـان کشان این دل ِ زار ِ خونفشان
تا دل ِ شهر ِ خامشـان نام و نشان ِ من چه شد؟

جنگـی ِ در شکسته ام زار و نـزار و خسته ام
با دل و دست ِ بسـته ام تیغ ِ زبان ِ مـن چه شد؟

خانه به کام ِ دزد و من بسته لبی ، ز بیم ِ تن
بـر سـر ِ خلق انجمن شور و فغان ِ مـن چه شد؟

بینم و ، های و هـو کنم خیزم و جستجو کنـم
تـا بـه ستیـزه رو کنم تیر و کمان ِ من چه شد؟

رانـده بی پناهی ام رنجـه بـی گناهی ام
در تب ِ این تباهیم شادی ِ جان ِ من چه شد؟

دل همه ساله ، زار ِ غم جان همه روزه در ستم
با همه تاج و تخت ِ جم ، فر ِ کیان ِ من چه شد؟...

عضو  قریب،  بدرالزمان  دکتر 
ادب  و  زبان  فرهنگستان  پیوسته 
فارسی و استاد سرشناس زبان های 
مرداد  هفتم  شنبه  سه  روز  باستانی 

۱۳۹۹ در ۹۱ سالگی درگذشت.
غالمعلی  مناسبت  همین  به 
حّداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان 
درگذشت  پیامی  در  فارسی،  ادب  و 

مذکور  پیام  متن  گفت.  تسلیت  را  فرهیخته  دانشمند  این 
بدین شرح است:
بسمه تعالی

درگذشت بانوی دانشمند و استاد ارجمند، سرکار خانم 
دکتر بدرالزمان قریب گرکانی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی را به جامعۀ علمی و ادبی کشور تسلیت می گویم.

شادروان دکتر قریب که به خاندانی اصیل و فرهیخته 
تعلق داشت، در حوزة زبان های باستانی ایران صاحب شهرت 

و اعتبار جهانی بود و از مفاخر علمی 
کشور به شمار می آمد. فرهنگستان 
استاد  برای آن  فارسی  ادب  زبان و 
فقید آرامش روان و برای بازماندگان 
و دوستان و شاگردان ایشان صبر و 

شکیبایی مسئلت می کند.
غالمعلی حّداد عادل

زاده  قریب،  بدرالزمان  زنده یاد 
باستانی  زبان های  دکتری  مدرک  و  بود  تهران  در   ۱۳۰۸
بود.  کرده  دریافت  آمریکا  پنسیلوانیای  دانشگاه  از  را  خود 
ساختاری  تحلیل  به  می توان  قریب  بدرالزمان  دکتر  آثار  از 
فریدریش  یوهان  خاموش،  زبان های  ُسغدی؛  زبان  در  فعل 
داستان  جاتکه،  وسنتره  ثمره(؛  ه  یدالّلٰ همکاری  با  )ترجمه، 
فارسی  )ُسغدی  به روایت ُسغدی؛ فرهنگ ُسغدی  بودا  تولد 
انگلیسی(؛ تاریخچۀ گویش شناسی در ایران؛ مطالعات ُسغدی؛ 

پژوهش های ایرانی باستان و میانه اشاره کرد.

دریغا... بدرالزمان قریب هم رفت

الهام بهروزی
 ، » عقیلی مهر ضیه  ا ر «
روزنامه نگار بوشهری و نویسنده 
که  است  معتقد  شهر«  در  پا  »رد  کتاب 
گزارش های مطبوعاتی از دل واقعیت ها و 
دغدغه هایی بیرون می آید؛ دغدغه هایی که 
انعکاس آنها شاید دردی از دردهای اجتماع 

را درمان کند.
مختلف  موضوعات  پیرامون  روزانه   
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... 
شاهد تهیه و تولید گزارش ها، گفت وگوها، 
یادداشت ها و مقاالت متعددی در نشریات 
خود  درون  در  که  هستیم  مطبوعات  و 
به  و  داده اند  جای  را  مفیدی  اطالعات 
افزون  می افزایند.  مخاطبان  آگاهی های 
بر آن، این نوشته ها با گذر زمان به منبع 
پدیده  پیشینه یک  بررسی  برای  و سندی 
اغلب  بنابراین  می شوند.  بدل  موضوع  یا 
روزنامه نگاران در ادامه فعالیتشان به منظور 
خود  نوشته های  ماندگاری  و  مستندسازی 
اقدام به گردآوری یادداشت ها، گفت وگوها 
این  اتفاقا  قالب کتاب می کنند که  و... در 
با استقبال کتابخوانان به ویژه  آثار همیشه 

پژوهشگران روبه رو می شوند.
روزنامه نگار  عقیلی مهر«  »راضیه 
جوان بوشهری، اقدام به جمع آوری و انتشار 
یادداشت ها، گفت وگوها و گزارش های خود 
»عقیلی مهر«  است.  کرده  کتاب  قالب  در 
دانش آموخته رشته حقوق  و  بوشهر  متولد 
خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد است. 
نیم است که در  از یک دهه و  وی بیش 
فعالیت  روزنامه نگاری  و  مطبوعات  حوزه 
می کند. عقیلی مهر فعالیت مطبوعاتی خود 
را از سال ۸۴ با هفته نامه »پیغام« آغاز کرد 
و از سال ۸۷ یادداشت هایش را در ستونی با 
عنوان »فانوس« در موضوعات اجتماعی و 
فرهنگی در این هفته نامه منتشر کرد. وی 
و  یادداشت  بخش  دوم  مقام   ۸۸ سال  در 
سرمقاله سومین جشنواره منطقه ای خلیج 

فارس را از آن خود کرد.
عقیلی مهر، در واپسین ماه های سال 
گذشته بخشی از یادداشت های منتشرشده 
خود را در کتابی با عنوان »فانوس و دریا« 
به همت انتشارات »نای بند« به مدیریت رضا 
معتمد منتشر کرد. همچنین وی به تازگی 
کتاب دوم خود را در حوزه  روزنامه نگاری 
با نام »رد پا در شهر« با همین ناشر، روانه 
بازار کرده است که در برگیرنده گزارش ها و 
گفت وگوهایی است که از یک دهه پیش به 
این سو در هفته نامه »پیغام« به چاپ رسانده 
است. افزون بر این دو اثر، عقیلی مهر سال 
گذشته نیز در حوزه حقوق، نخستین اثرش 
را با عنوان »ماهیت و کارایی قراردادهای 
بیع متقابل« به همت نشر نای بند راهی بازار 
کتاب کرده بود. این روزنامه نگار و نویسنده 
در حال حاضر چهارمین اثر خودش را که 
مجموعه ای است از داستان های کوتاهش، 
در دست چاپ دارد. به بهانه انتشار کتاب 
و  روزنامه نگار  این  با  شهر«  در  پا  »رد 
داستان نویس جوان بوشهری به گفت وگو 
مخاطبان  نظر  از  ادامه  در  که  نشستیم 

می گذرد.
* ابتدا از اثر جدیدتان برایمان بگوئید. 
به نظر می رسد »رد پا در شهر« به نوعی رد 
پای شما به عنوان یک روزنامه نگار در جامعه 

است. همینطور است؟
** کتاب »ردپا در شهر« کتابی ۳۱۲ 
صفحه ای است که به قیمت ۴۰ هزار تومان 
از سوی انتشارات »نای بند« به چاپ رسیده 
و  از گزارش ها  اثر مجموعه ای  این  است. 
گفت وگوهای مطبوعاتی است با محوریت 
در طی  که  فرهنگی  و   اجتماعی  مسائل 
فعالیت رسانه ای ام در هفته نامه  چند سال 
بخشی  اکنون  و  رسیده  چاپ  به  »پیغام« 
از آن در قالب    کتاب در اختیار عالقه مندان 

قرار گرفته است.
* در مصاحبه ها و گزارش های چاپ 

شده در این کتاب، بیشتر چه موضوعاتی را 
مورد توجه قرار داده اید؟

از دو بخش گزارش  این کتاب   **
بخش  در  است.  شده  تشکیل  گفت و گو  و 
گزارش ها، مخاطب با برخی از انواع گزارش 
مواجه می شود. از جمله گزارش خبری که 
دربرگیرنده  رویدادها و نشست های فرهنگی 
گزارش  شامل  یا  است  ادبی  محافل  و 
نشست های هم اندیشی پیرامون مسائل و 
مشکالت شورای سوم شهر، شهرداری بندر 
بوشهر و دیگر کنفرانس های خبری است 
مسائل  و  استانی  مهم  مسائل  آن  در  که 
شهر بوشهر مورد بحث قرار گرفته است. 
بخشی از گزارش های کتاب هم دربرگیرنده  
جمله  از  تحلیلی  و  توصیفی  گزارش های 
و  اجتماعی  رویدادهای  و  سفر  گزارش 

فرهنگی مهم استان بوشهر است.
 در پاسخ به اینکه چرا این موضوعات 
را بیشتر مورد توجه قرار داده ام، الزم است 
گزارش های  اهمیت  به  کنم  اشاره  ابتدا 
دل  از  گزارش ها  این  چراکه  مطبوعاتی؛ 
واقعیت ها و دغدغه هایی بیرون می آید که 
دردهای  از  دردی  می تواند  آنها  انعکاس 
می توان  درواقع  کند.  درمان  را  اجتماع 
که  مردم  از  دانست  صدایی  را  گزارش 
و  می شود  منعکس  گزارش نویس  قلم  از 
شاید مجالی داشته باشد برای بهتر شنیده 
شدن. دلیل دیگر، عالقه  خودم به انعکاس 
موضوعات فرهنگی و اجتماعی بوده است 
تا  عمیق ترین  موضوعات  این  معتقدم  و 
سطحی ترین خواسته  های مردم را پوشش 

می دهد.
* فکر می کنید تبدیل این گزارش ها 
و  شما  برای  هم  مثبتی  پیامد  کتاب  به 

روزنامه نگاری در استان دارد؟
** به پیامدش چندان فکر نکرده ام. 
من مایل بودم بخشی از آثارم را که تجربه  
سال ها فعالیت مطبوعاتی خودم بوده است، 
در قالب کتاب، نظم دهم؛ چراکه به طور کلی 
ارزش زیادی  احترام و  از  برای من  کتاب 
برخوردار است. با این دیدگاه که دربرگیرنده  
و  است  شده  مکتوب  که  است  اندیشه ای 
البته می تواند بهترین هدیه از طرف من به 
دوستانم و عالقه مندان به مباحث اجتماعی 

و فرهنگی باشد.
همچنین اعتقاد دارم که  این کتاب 
می تواند  کاستی هایش  و  کمی ها  همه  با 
برای  باشد  الگویی  خود  توان  و  به سهم 
مسیر  ابتدای  در  که  عالقه مندی  عزیزان 
عرصه  روزنامه نگاری قرار دارند یا محققانی 
که مایل هستند بدانند که حدود یک دهه  
و  تصمیمات  چه  با  بوشهر  استان  پیش 
در  است.  بوده  مواجه  مسائلی  و  رویدادها 
تا  نشده اند  قطار  واژه ها  تنها  کتاب  این 
کتاب  این  کنند.  باطل  و  سیاه  را  کاغذی 
یک  چندساله   تجارب  انعکاس  درواقع 
روزنامه نگار جوان بوشهری است و بیانگر 
مهم ترین رویدادهای اجتماعی مردم استان 

بوشهر است.

* منابع و مراجعی که برای نوشتن 
در عرصه روزنامه نگاری از آن ها زیاد کمک 
گرفتید، کدام است؟ و بیشتر در کدام بُعد به 

شما کمک کردند؟
قعیت های  وا تنها  من  منابع   **
پیرامونی است. حتی در  موجود در جامعه 
چاپ  به زودی  که  جدیدم  داستانی  کتاب 
واقعیات  از  برگرفته  سوژه ها  شد،  خواهد 
قالب  در  را  آن ها  که  است  من  پیرامونی 
درحقیقت  کشیده ام.  تصویر  به  داستان 
تجربه  روزنامه نگاری همراه با توانایی های 
ذاتی و اکتسابِی فردی، به شما یاد می دهد 
که با هدف آگاهی رساندن به جامعه ، نسبت 
و  دقت  خودتان  پیرامونی  رویدادهای  به 
کنجکاوی نشان دهید. همین کنجکاوی، 
منبع و مرجع یا به عبارتی سوژه  من می شود 
برای نوشتن یا گفت وگو و یا نوشتن گزارش.

حوزه  در  که  اثری  اولین  شما   *
و  »فانوس  کردید،  منتشر  مطبوعات 
شما  یادداشت های  که  داشت  نام  دریا« 
چه  یادداشت ها  این  در  دربرمی گیرد.  را 

موضوعاتی را مورد پردازش قرار دادید؟
** کتاب »فانوس و دریا« گزیده ای 
حوزه  در  یم  یادداشت ها مجموعه  ز  ا
آن  در  و  است  اجتماعی  فرهنگی،  مسائل 
دیدگاه هایم را در مورد این مسائل مطرح 

کرده ام.
* عموما چه مباحثی را برای نوشتن 

در رسانه ها انتخاب می کنید؟
به  بیشتر  م  توجه ا و  عالقه   **
موضوعات فرهنگی و اجتماعی است. چند 
اجتماعی هفته نامه  دبیر صفحه  سالی هم 
»پیغام« بودم و همین موضوع هم باعث 
می شد توجه و گرایشم به این سو روانه شود. 
از جهتی دیگر مباحث فرهنگی و اجتماعی 
موضوعاتی است که بنیاد و اساس زندگی 

اجتماعی و فردی را دربرمی گیرد.
* زنان و نوشتن از آن ها تا چه میزان 

دغدغه  شما بوده است؟
** اینکه ما به فکر هم جنس خودمان 
مهم  برایمان  و  باشیم  زن  یک  به عنوان 
و  دغدغه ها  از  رسانه  جایگاه  در  که  باشد 
باارزش  بسیار  بنویسیم،  آنان  خواسته های 
است؛ اما من معتقدم این گونه نگاه کردن 
تبعیض  به نوعی  اذعان  خودش  صرف، 
جنسیتی و باور متمایز شمردن زنان است 
و این نگاه و باور را نمی پسندم. معتقدم زنان 

هم یک انسان هستند.
در مرحله  نخست باید مثل یک انسان 
و با حقوق یک انسان زندگی و رشد کنند و 
به تعالی برسند. برای همین ابتدا بیاییم به 
انسان بودنمان توجه کنیم. من به عنوان یک 
زن نویسنده و روزنامه نگار انتخاب کرده ام 
که افکارم را البته بنا بر چارچوب و قوانین 
و مسائل  قرار دهم  دید  در معرض  حاکم 
با  را  پیرامونی ام  و موضوعات مهم جامعه 
است  این خوب  بکشم.  تصویر  به  نوشتن 
از  برگرفته  که  مشکالتی  از  بسیاری  که 
از  است،  سنتی  جامعه   فرهنگی  تابوهای 

طریق این تریبون نوشته شود و به آگاهی 
به  پرداختن  نگاه،  این   با  برسد.  سایرین 
موضوع زنان برای من اهمیت دارد چون 
آنها نیمی از جامعه  انسانی را دربرمی گیرند. 
از این رو همیشه دغدغه  پرداختن به مسائل 
آنها را داشته ام و این دغدغه در کتاب هایم 

نیز انعکاس داشته است.
چقدر  روزنامه نگار  یک  به عنوان   *
پیرامونی  را در جامعه  خأل سواد رسانه ای 

خود احساس می کنید؟
یعنی  رسانه ای  سواد  داشتن   **
از  بهره مندی  و  تشخیص  قدرت  داشتن 
واقعیات  به  نسبت  تحلیل گر  روحیه ای 
جامعه.  پیرامونی  مسائل  و  موضوعات  و 
ر  بزا ا اصلی ترین  به عنوان  روحیه  این 
از  می شود.  محسوب  روزنامه نگاری  حرفه  
سواد  این  پرورش  و  داشتن  دیگر،  سوی 
برای مخاطبان نیز الزم است از این نظر 
فضای  در  و  نکنند  باور  را  خبری  هر  که 
مجازی نشر ندهند. این روحیه ابتدا باید در 
قلم به دستان و فعاالن عرصه  مطبوعات و 
دیگر رسانه ها تقویت شود؛ زیرا آنان در شمار 
از درجه  اطالعاتی  باید  نخبگان هستند و 
از  با بهره مندی  باشند و  باالتری بهره مند 
این سواد، اطالعات درست را به توده های 
مردمی انتقال دهند و به عبارتی، به تنویر 
این خأل همچنان  بپردازند.  افکار عمومی 
نخبه   که  جهت  این  از  نه  دارد.  وجود 
رسانه ای نداریم؛ بیشتر از این نظر که این 
نخبگان قادر نبوده اند چنان که باید اعتماد 
مخاطبان عامه را جلب کنند و ابتکار عمل 
شفاف  و  درست  اطالع رسانی  حوزه  در  را 

به دست بگیرند.
* عده یی بر این باورند که اگر مردم 
هم  کتاب  به  کم  کم  بخوانند،  روزنامه 
عقیده  این  با  چقدر  می شوند.  عالقه مند 

موافقید؟
** این هم یک نظری است که قابل 
احترام است اما به نظرم میان این دو عالقه 
البته  شد.  قائل  تفکیک  نمی توان  چندان 
اطالع رسانی خاص  کارکرد  روزنامه ها  که 
خودشان را دارند و کتاب کارکرد و بهره وری 
خاص خودش را؛ اما اینکه صرفا با خواندن 
روزنامه به کتاب عالقه مند شویم، من به 
آن اعتقادی ندارم. البته اگر روزنامه خوانی 
باشد،  کتابخوانی  برای  تمرینی  و  مقدمه  

اتفاق خوبی است.
از  امروز  مردم  چرا  شما  دید  از   *
خواندن کتاب و روزنامه گریزانند؟ چگونه 

می توان آنها را به کتاب عالقه مند کرد؟
** جایی خواندم که سرانه  مطالعاتی 
مردم ایران ۲ دقیقه است که در قیاس با 
سایر کشورها در رتبه  پایینی قرار دارد. البته 
مکتوب  مطالعات  اساس  بر  دقیقه   ۲ این 
شامل  را  مجازی  مطالعات  و  شده  مطرح 
نمی شود. در هر حال همه می دانیم حال و 
احوال کتاب خوانی ما در ایران خوب نیست 
که جای  است  افتاده  به شماره  نفسش  و 

هزار آه و افسوس دارد.
 قصد ندارم شعار بدهم و یا نصیحت 
کنم اما اگر بدانیم خواندن کتاب چه اندازه 
در تغییر زندگی تاثیرگذار و با ارزش است، 
خواندن  کتاب   برای  بیشتری  وقت  حتما 
می گذاریم. انسان همان اندازه که به غذا 
باید  است،  محتاج  نیاز جسمی  رفع  برای 
غذای روحش را نیز تا جای ممکن فراهم 
کند. بسیاری از معضالت و ناهنجاری های 
ناآگاهی  از  ناشی  ما  جامعه   روی   پیش 
بگیرند  خرده  من  بر  شاید  عده ای  است. 
و  گرانی  و  احوال  و  اوضاع  این  در  که 
کتاب  می توان  چگونه  بسیار  مشغله های 
کتاب  فرصت  می توان  چگونه  و  خواند 
معتقدم  همچنان  ما  ا داشت؛  ندن  خوا
کتاب  خواندن  طریق  از  آگاهی  داشتن 
در  ما  به  عالقه مندیم  که  حوزه هایی  در 
برون رفت از شرایطی که در آن احساس 

نارضایتی می کنیم کمک می کند.

گفت وگو با نویسنده بوشهری کتاب »رد پا در شهر«

گزارش های مطبوعاتی از دل واقعیت ها بیرون می آید

جنگ پسر نامرئی با هیوالی کمد
باورنکردنی«  »پسر  رمان 
با  به تازگی  اگنیو  لئونی  نوشته 
ترجمه فریده خرمی توسط انتشارات 
آفرینگان منتشر و راهی بازار نشر 
شده است. نسخه اصلی این کتاب 

سال ۲۰۱6 چاپ شده است.
نویسنده  و  معلم  اگنیو  لئونی 
نو  ِزالنِد  اهل  او  است.  کودکان 
باورنکردنی«،  به جز »پسر  و  است 

سه کتاب دیگر در کارنامه دارد.
ب  ین کتا ا صلی  ا ن  ا عنو
درباره  و  غیرممکن«  »پسر  هم 

پسربچه ای نامرئی به نام وینسنت گام است که می خواهد از پسربچه کوچکی 
به اسم بنجامین محافظت کند. اما به جز بنجامین کسی نمی تواند او را ببیند. 
داستان این رمان درباره بحبوحه جنگ و آشوب است. از همه بدتر این که 

هیوالهایی هم در کمدها وجود دارند که باید با آن ها جنگید.
از  یتیم شده  بچه های  می دهد،  رخ  این کتاب  داستان  که  جهانی  در 
جنگ، مجبورند برای زنده ماندن دست به دزدی بزنند؛ درختان خشکیده 
گل می دهند و هرچیزی هم ممکن است. در چنین جهانی است که وینسنت 

باید از بنجامین مراقبت کند؛ در حالی که کسی او را نمی بیند.
»پسر باورنکردنی« ۲۹ فصل و یک موخره با عنوان »و بعد…« دارد.

در قسمتی از این رمان می خوانیم:
را  بالشتش  می نشیند،  تخت  توی  نمی برد.  خوابش  بنجامین  شب، 
محکم، جوری که انگار ممکن است ناپدید شود، توی بغل می گیرد و برای 
مادرش گریه می کند. بعضی شب ها این جوری است. نمی دانم چرا، اما وقت 
خوابیدن بدترین زمان است. شاید چون بیشتِر حمله های هوایی شب ها اتفاق 

می افتد و نیروهایی مثل غول های پاگنده راهشان را در شهر باز می کنند.
نمی شود برای بن دل نسوزاند.

بن چیزهای عجیب غریبی مثل شیر گرم با نعنای خرشده می خواهد و 
مابین سکسکه هاش یک عالم سوال به سمت من شلیک می کند. »وینس، 

کی قراره جدول ضرب یادم بده؟
من یادت می دم.

البته اگر زنده بمانم.
وینس، به نظر تو بهشت وجود داره؟

سرم  توی  هنوز  الکی  حرف های  است.  سختی  سئوال  دیگر  این 
می پیچد، امکان دارد که من فرشته نگهبان باشم؟ آگاهی با انگشت هاش 
ضرب می گیرد، ایده را سبک سنگین می کند اما نمی پذیرد، گرچه قدرت ها 

و نامرئی بودنم را توضیح می دهد...
این کتاب با ۲۸۸ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۳۲ 

هزار تومان منتشر شده است.

یادداشت
آثار »قریب« همیشه او را زنده نگه  می دارد

ژاله آموزگار* 

خبر درگذشت بدرالزمان قریب خبر غم انگیزی بود؛ این اتفاق برای 
جامعه فرهنگی کشور غم بزرگی است. البته این جور آدم ها با فعالیت هایی 
که انجام داده اند، مساله حضور فیزیکی شان از بین می برند؛ چراکه به قدری 

آثار گرانقدری دارند که در حقیقت انگار همیشه زنده هستند.
بدرالزمان قریب به نسلي تعلق دارد که پس از دانش آموختگی در خارج 
از کشور، برای خدمت به کشور بازگشت. طی سالیانی که در دانشگاه مشغول 
به خدمت بوده ام، در کنار بزرگان بسیاری فعالیت کرده ام که بدرالزمان قریب 

یکی از آن بزرگان است که از این همکاری لذت بردم.
بازگشت  دالیل  به  اشاره  با  باستانی  زبان های  فارغ التحصیل  این 
بدرالزمان قریب به کشور گفت: او بازگشت تا دین خود را به مردم ایران 
ادا کند و خوشبختانه با آغوش باز پذیرفته شد. باید توجه داشته باشیم که 
موقعیت ها و موفقیت های بدرالزمان قریب آسان به دست نیامد و درست 
است که او از هوش و استعداد ذاتی بهره مند بوده اما بسیاری دیگر هم 

چنین استعدادی را داشته اند که از آن بهره ای نبرده اند.
او خوش شانس بود که محضر استادانی را درک کند که دغدغه هایشان 
چاپ مقاله در ISI و مجالت علمی پژوهشی نبود. استادانی با علم فراوان و 
با آثار درخشان و ماندنی که دغدغه علم داشتند، نه رتبه واال. قریب از آنها 
بسیار آموخت و با پشتوانه ای از دانسته های الزم و با کوله باری از فرهنگ 

غنی این سرزمین  به کشورش خدمت کرد.
بدرالزمان قریب آثار بسیار درخشانی از خود بجای گذاشته است که 
مهم ترین آن »فرهنگ سغدی« است. زمانی که این اثر ارزنده منتشر و به 
عنوان کتاب سال برگزیده شد، ما همگی به خود بالیدیم؛ چون این رویداد 
نشان درخشنده از فرهنگ ریشه دار این سرزمین بود و پاسخی محکم به 

کسانی که با نگاهی نه چندان مهربانانه به ادبیات باستانی ما می نگرند.
* پژوهشگر فرهنگ و زبان های باستانی
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زهرا ثقفی الریجانی
به بهانه سالگرد درگذشت حسین آهی

پدر به روایت فرزند

فرزنـد حسـین آهی بـا روایتی از زندگی پدرش، دربـاره آخرین دغدغه  
ایـن شـاعر و گوینـده رادیو تا واپسـین روزهـای عمر، می گوید: ما همیشـه 
بـرای بیمـاری بابـا نگران تر از او بودیم و ما بیشـتر از او حرص می خوردیم. 
بابـا همیشـه مشـغله اش ایـن بود که بخواند، بنویسـد، تحقیـق و کار کند و 

تـا آخـر عمر هم همین کار را کرد؛ کاری که دوسـت داشـت.
حـاال یـک سـال از هفتم مردادمـاه ۹۸ می گذرد؛ روزی که خبر سـفر 
همیشـگی پـدرش را داد. حافـظ آهی، مجـری رادیو و تلویزیون، فیلم سـاز 
و فرزنـد حسـین آهـی )شـاعر، پژوهشـگر و گوینـده رادیـو( در روایتـی از 
زندگـی پـدرش و جایـگاه و تاثیـر او در زندگـی خودش گفت: پـدر مـن 
قبـل از این کـه جایـگاه اجتماعی، ادبی و دانشـگاهی مهمی داشـته باشـد، 
بابـای مـا بـود. مـن، خواهر و بـرادرم پیـش از همـه این ها بابایی داشـتیم 
کـه صبـح از خـواب بیـدار می شـد، بـرای مـا صبحانه درسـت می کـرد، با 
هـم بیـرون می رفتیم، شـب که از سـر کار می آمد، با هم شـام می خوردیم  
و روزهـای جمعه مـان را بـا هـم می گذراندیـم و همه این هـا در کنار همان 
بابایـی بـود کـه ما دوسـتش داشـتیم و در کنـارش این را هم می دانسـتیم 
کـه تاثیـر اجتماعـی بزرگـی دارد، اعتبـار ادبـی دارد و انسـانی دانشـگاهی 
اسـت؛ ولـی آن قسـمت از او کـه بـرای مـا بی نظیر بـود، بابا بودنـش بود.

او در ادامـه بـا اشـاره به این که حسـین آهی عادت نداشـت از فضایی 
مثـل رادیـو یـا جامعه شـعر که در آن اسـت، شـکایتی کند، بیـان کرد: بابا 
همیشـه سـعی و بـه مـا هـم توصیـه می کرد بـدون این کـه دربـاره چیزی 
نظـر بدهیـم، رصـد کنیم، چون ایـن جـوری می توانیم نگاه بهتری داشـته 
باشـیم. اخـالق بابا ایـن طور بود که اصـوال درباره چیزی نظـر نمی داد، نه 
بـه خاطـر این کـه نظـری نداشـته باشـد یـا خـودش را در حـدی نداند که 
نظـر بدهـد، بلکـه بـرای نگاه خودش سـاحتی قائـل بود که دلیلی نداشـت 
مدام بخواهـد آن سـاحت را با ابراز کردنش زیر سـوال ببـرد. در همه موارد 
هـم همین طـور بود. بابـا سـعی می کرد ایـن را خیلی رعایـت کنـد و مـن 

فکـر می کنـم مـا هم ایـن را از او یـاد گرفتیم.
حافـظ آهـی سـپس دربـاره نمـود فضـای هنـر و ادبیـات در زندگی 
شـخصی حسـین آهـی، گفت: قـرار نیسـت شـاعر بـودن نمـود خاصـی 
داشـته باشـد، بابـا شـخصیتی بسـیار منحصـر به فـرد داشـت و تصویری 
کـه داشـت فقط تصویـر او در بیـرون از خانـه نبـود، این شـخصیت برای 
خـود او بـود و بـه همیـن علـت مـا اگـر سـر فوتبـال هـم بـا هـم حرف 
می زدیـم، او بـاز هـم همیـن شـخصیت و نـگاه را داشـت، و اگـر دربـاره 
شـعر بـا رسـانه ای مصاحبـه می کـرد باز هـم همین نـگاه را داشـت، این 
شـخصیت بابـا بـود کـه او را منحصـر بـه فرد کـرده بود نـه لزومـا رفتار 

یـا اخـالق خاصی.
او همچنیـن دربـاره تاثیـر پدر بـر مسـیر زندگـی اش، گفت: بابـا در 
لحظـه لحظـه زندگـی ما تاثیر گذاشـت، نه این که چون مـن هنر را انتخاب 
کـرده ام، تحـت تاثیـر بابا بـوده ام، من هـر کاری که می کنم تحـت تاثیر او 
اسـت. مـن وقتـی راه مـی روم، فکـر می کنـم و می خوابـم هم تحـت تاثیر 
پـدرم هستم، شـخصیت مـن چـه در حوزه هنـر و چه دیگـر حوزه ها تحت 
تاثیـر او اسـت. می خواهـم بگویـم اگـر مـن حسـاب دار بانک هم می شـدم 

باز تحـت تاثیر پـدرم بودم.
حافـظ آهـی سـپس در پاسـخ به سـوالی دربـاره دغدغه حسـین آهی 
در سـال های آخـر عمـرش اظهـار کـرد: دغدغـه بابا همیشـه کارش بـود. 
حتی مـا همیشـه بـرای بیمـاری اش نگران تـر از او بودیـم و بیشـتر از او 
حـرص می خوردیـم و جـوش می زدیـم. بابـا همیشـه مشـغله اش ایـن بود 
کـه بخوانـد، بنویسـد، تحقیـق و کار کنـد و تـا آخـر عمر هم همیـن کار را 

کـرد؛ کاری که دوسـت داشـت.
او درباره روزهایـی کـه حسـین آهی رفته اسـت، بیان کـرد: همه چیز 
مـرا بـه یـاد او می انـدازد چـون بابـا تازه یک سـال اسـت که رفتـه و بیش 
از هـر چیـز ایـن از او در خاطـر مـن اسـت کـه پیـش از هر مقـام علمی و 

ادبی ، بابـای دوست داشـتنی مـا بود.
حافـظ آهـی در پایـان دربـاره انتظـار خودش یـا پـدرش از مخاطبان 
دنیـای هنـر و ادبیـات، گفت: هیچ خواسـته ای نـدارم، بابا اگر خـودش بود، 

می گفـت »ایـن حرفـا چیـه؟! مردم را بـه زحمـت نندازید«.
حسـین آهی متولد ۳ آذر ۱۳۳۲ بود. »تماشـاگه راز« از رادیو فرهنگ 
شـامل خوانـش جدیـدی از غزلیات حافظ، از جمله برنامه هـای پرطرفدار او 
بـود. همچنیـن اولیـن برنامه حسـین آهـی در تلویزیون »با کاروان شـعر و 
موسـیقی« در دهه ۸۰ از شـبکه دو سیما پخش شد. او در بخش شبانگاهی 
رادیـو پیـام در روزهـای چهارشـنبه نیز به اشـاعه مباحثی در زمینـه تاریخ، 

فرهنگ و ادبیـات ایران می پرداخت. 
از جملـه آثـار حسـین آهـی بـه »ب ررسـ ی ج ام ع ـی در بحـور شـعر 
فارسـی«، »حاشـیه بر ارث شـرح لمعِه شـهیدین«، »مقدمه و حواشـی بر 

دیوان عمادالدیـن نسـیمی« و ... می تـوان اشـاره کـرد.
حسین آهی هفتم مردادماه ۹۸ در سن 66سالگی درگذشت.

است؛  معتقد  نوجوان  و  کودک  ناشران  انجمن  رئیس 
باید شرایطی ایجاد شود که نمایشگاه مجازی کتاب به صورت 
الزم  زیرساخت های  باید  اما  باشد؛  برپا  دائمی  و  همیشگی 
برای ناشران و مخاطبان برای بهره مندی از امکانات خرید 

اینترنتی فراهم شود.
عبدالعظیم فریدون، با اشاره به نمایشگاه مجازی کتاب 
گفت:  و  کرد  قلمداد  مثبتی  حرکت  را  رویداد  این  برگزاری 
فکر کنیم که  نباید  قطعا  اما  است  نمایشگاه مجازی خوب 
جایگزین نمایشگاه فیزیکی کتاب است،؛ زیرا نمایشگاه فیزیکی 
برای کودک و نوجوان جذابیت هایی به همراه دارد که نمایشگاه 

مجازی نمی تواند آن را به کودکان منتقل کند.
 وی ادامه داد: ما در انجمن معتقد هستیم که دیدن 
کتاب یکی از اهداف برپایی نمایشگاه به شمار می آید و حسی 
که ایجاد می کند و شادی و وجدی که برای بچه ها به وجود 
می آورد و دیدن کتاب های جدید، همگی از حس های بسیار 

خوبی است که کودکان باید تجربه کنند.
 فریدون با بیان اینکه برای بیشتر ناشران ما بستری 
فراهم نیست که بتوانند در نمایشگاه مجازی حضور داشته 
باشند، عنوان کرد: شاید تنها بخش خاصی از ناشران ما این 

امکان را داشته باشند که کتا ب های خود را در نمایشگاه مجازی 
عرضه کنند و این موضوع واقعیتی است که در برپایی نمایشگاه 
باید آن را در نظر گرفت. وی تاکید کرد: باید بسترهای حضور 
ناشران سنتی برای حضور در نمایشگاه مجازی کتاب فراهم 
شود و این بسترها به سرعت فراهم نمی شود. این مساله، از 

جمله مباحث جدی است که دست اندرکاران برگزاری باید آن 
را در نظر داشته باشند.

نمایشگاه مجازی کتاب  برگزاری  پیشنهاد  با  فریدون 
به صورت همیشگی و دائمی گفت:  معتقدم که این نمایشگاه 
مجازی نباید مقطعی باشد؛ بلکه باید دائمی باشد تا ناشران به 
تدریج از پوسته سنتی خارج شده و به این نمایشگاه ملحق 
شوند و زمینه ای برای تشویق و ترغیب آن ها ایجاد شود که 

هر یک پنل کاربری مجزا داشته باشند.
وی با بیان اینکه انجام شدن این کار و پوشش همه 
افزود: همان طور که  است،  ناشران و مخاطبان کار سختی 
اشاره کردم بخش زیادی از ناشران ما سنتی هستند و هم 
اینکه بخشی از مخاطبان امکان دسترسی به اینترنت و خرید 
از فضای مجازی ندارند و ممکن است نتوانند از این امکان 

بهره مند شوند.
فریدون همچنین به لزوم هماهنگی با اداره پست برای 
ارسال کتاب ها برای مخاطبان اشاره کرد و گفت: مشکل پست 
کتاب، مساله ای بسیار جدی است و این اداره برای اینکه حجم 
زیادی از کتاب ها را به دست مخاطبان برساند کار مشکلی پیش 

رو دارد که باید زیرساخت های اجرایی آن را نیز فراهم کرد.

نمایشگاه مجازی کتاب دائمی باشد
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 حال تئاتر دینی خوب نیست

سیروس همتی که قصد دارد در 
ایام محرم و صفر فیلم تئاتر »محال 
هم ممکن است« را با موضوع دینی 
در فضای اینترنتی به نمایش بگذارد، 
اظهار داشت: متأسفانه مسئوالن برای 
ماه های  که  صفر  و  محرم  ماه های 

دادن  سفارش  به فکر  هست،   هم  مهمی 
آثاری در خور توجه نیستند و حال تئاتر دینی هم خوب نبوده و نیست. 

این کارگردان و نمایشنامه نویس، با اشاره به شرایط سخت تولید 
به دلیل ۵۰ درصد  تأکید کرد: وقتی پول گیشه فروش  تئاتر  اجرای  و 
ظرفیت سالن، نصف می شود و کمک هزینه ها در شرایط سخت کنونی 
به اندازه دوران پیش از کرونا است، تمرین و اجرا کردن یک اثر نمایشی 
سخت است. همتی یادآور شد: تئاتر »محال هم ممکن است« تا کنون 

هغفت  جایزه گرفته است. 

مجری سیما مجبور به عذرخواهی شد

مجری  امیراحمدی  عبدالرضا 
بعد  ایران«  به خیر  »صبح  برنامه 
باشگاه  با  خود  شوخی  حواشی  از 
ر  قرا توبیخ  مورد  هم  پرسپولیس 
گرفت، هم مجبور به عذرخواهی شد.

این  ورزشی  اخبار  بخش  در  وی 
با  سیما،  اول  شبکه  صبحگاهی  برنامه 
کنایه به مسعود سلطانی فر، قهرمانی های پرسپولیس را به صورت غیر 

مستقیم حاصل حمایت های وزیر ورزش از این تیم دانسته بود.
سخنان امیراحمدی اعتراض هایی را از طرف هواداران و همچنین 
باشگاه پرسپولیس به دنبال داشت و از این جهت توبیخ شد و همچنین 
خود  اظهارات  و  کر   عذرخواهی  پرسپولیسی ها  از  ویدئویی،  انتشار  با 
را  آن  ویدئوی  غرض  با  عده یی  که  دانست  رسانه ای  کل کل  یک  را 

بازنشر کرده اند!

»مونولوگ« سیروان خسروی شنیدنی می شود

ه  نند ا خو ی  و خسر ن  ا و سیر
مرداد  هجدهم  روز  پاپ  موسیقی 
عنوان  با  را  خود  آلبوم  تازه ترین  ماه 
شمایلی  و  شکل  در  »مونولوگ« 

متفاوت عرضه  می کند.
این اثر ششمین آلبوم سیروان خسروی 
و جدیدترین اثرش بعد از آلبوم، »تو خیال 
کردی بری«، »ساعت ۹«، »جاده رویاها«، »آنپالگد« و »بی مرز« است 
و خریداران حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار، آلبوم را از طریق پست 
دریافت خواهند کرد. ضمن اینکه امکان ارسال آلبوم به خارج از ایران در 
حال حاضر فراهم نیست. این در حالی است که پس از خرید، شماره بلیت 
برای خریدار پیامک می شود که این شماره را در پروفایل کاربری خود نیز 
می تواند مشاهده کند. پس از طی این مراحل خریداران بلیت در روز و 
ساعت مقرر، از طریق سایت سیروان خسروی می توانند اجرا را تماشا کنند. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

اصرار به فیلمسازی در شرایط شیوع »کرونا«
 جنایت است

تهیه کننده فیلم سینمایی »طبقه 
پروانه  تازگی  به  که  نیم«  و  یک 
داشت  اظهار  کرده،  دریافت  ساخت 
زمان آغاز تولید این پروژه سینمایی 
مشخص نیست.وی افزود: بیش از 6 

ماه پیش برای ساخت این پروژه درخواست 
صدور پروانه ساخت داده بودیم که این پروانه به تازگی صادر شده است.

وی بیان کرد: نوید ابدان اسماعیلی پیش از این فیلمنامه ای را با 
ارائه کرده بود که این فیلمنامه  نام »جزیره« به شورای پروانه ساخت 
این  بود.  من  برعهده  هم  فیلم  آن  تهیه کنندگی  شد،  از سوی شورا رد 
و  تهیه کنندگی »طبقه یک  داد: در حال حاضر  ادامه  تهیه کننده سینما 
نیم« که یک اثر کمدی است را برعهده دارم و منتظر سرمایه گذار برای 

این کار هستیم.
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وقتي شاخ اینستاگرامي کارگردان سینما مي شود!

سینماي ایران روز به روز بي قانون تر و بي دروپیکرتر مي شود...
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محمد حسین زاده

از ۲-۳ روز پیــش ســروصداي عجیبــي در 
ــدور  ــم ص ــل آن ه ــده و دلی ــاد ش ــانه ها ایج رس
ــتاگرامي  ــاخ اینس ــک ش ــه ی ــي ب ــوز کارگردان مج
اســت! بلــه، شــاخ اینســتاگرامي... حتمــا بســیاري 
ــا اصطــالح »شــاخ  ــر ب از شــما در ســال هاي اخی
ایــن واژه بــه  اینســتاگرامي« آشــنا شــده اید. 
ــتاویزي از  ــر دس ــا ه ــه ب ــده ک ــا ش ــاني اعط کس
جملــه ســاخت کلیپ هــاي مســخره و بعضــا 
ــار  ــب، هنج ــب و غری ــرکات عجی ــتهجن، ح مس
شــکني، رقــص و آواز و درنهایــت رســتوران گردي 
و تبلیغــات مختلــف از شــیرمرغ تــا جــان آدمیــزاد، 
بــه شــهرت مجــازي رســیده اند و بــه قــول معروف 
قالوئرهــاي میلیونــي دارنــد و خودشــان را »شــاخ« 
ــي از  ــه یک ــیده ک ــر رس ــم خب ــاال ه ــد! ح مي دانن
ــاه  ایــن شــاخ ها کــه ســابقه تولیــد فیلم هــاي کوت
اینســتاگرامي دارد کــه بعضــا در آنهــا رقــص و آواز 
هــم وجــود دارد، توانســته بــه راحتــي آب خــوردن 

ــد. ــي دریافــت کن مجــوز کارگردان
ــراض بســیار  ــر و اعت ــن خب ــد از انتشــار ای بع
شــدید برخــي از اهالــي ســینما خصوصــا دســتیاران 
کارگردان هــا کــه ســال ها در ایــن عرصــه کار 
کــرده و خــاک خورده انــد و بــراي دریافــت مجــوز 
کارگردانــي بایــد از هفت خــان رســتم عبــور کننــد، 
ــینمایی  ــازمان س ــیابی س ــارت و ارزش ــاون نظ مع
تاکیــد کــرد بــرای صــدور مجــوز ســاخت فیلــم و 
کارگردانــی بــا کســی رفاقــت یــا دشــمنی ندارنــد 
ــز  ــر چی ــر از ه ــط و مهمت ــاس ضواب ــه براس بلک
ــدی  ــد! محمدمه ــری می کنن ــه کار تصمیم گی نمون
طباطبایی نــژاد )معاون نظارت و ارزشــیابی ســازمان 
ــس از  ــده پ ــش آم ــی حواشــی پی ــینمایی( در پ س
صــدور مجوز ســاخت فیلمنامــه ای کــه کارگردانش 
ــتاگرام(  ــازی )اینس ــای مج ــاالن فض ــی از فع یک
اســت، بیــان کــرد:  مــا بــه طــور کلــی درشــورای 
پروانــه ســاخت بــه نمونه کارهــا، ســوابق علمــی و 
حرفــه ای کســی کــه درخواســت مجــوز کارگردانــی 
می کنــد نــگاه می کنیــم. در حــوزه کارگردانــی 
ــه شــده  ــه کارهــای ارائ ــی و نمون ســوابق تحصیل
ــی از  ــر کارگردان ــت ه ــت و درخواس ــالک اس م
ــن اســاس  ــر همی ــورد بحــث ب ــه شــخص م جمل
بررســی شــده اســت. در ایــن مــورد، ایشــان هــم 
تحصیــالت ســینمایی داشــت و هــم چنــد نمونــه 
ــورا   ــای ش ــه اعض ــود ک ــتاده ب ــاه فرس ــم کوت فیل
بــه اتفــاق آراء نمونــه کارهایــش را مــورد تاییــد و 
تصویــب بــرای تولیــد فیلــم بلند قــرار دادنــد. یعنی 
اعضــای شــورا کــه اصــال ایــن درخواســت کننــده 
ــا  ــه کاره ــدن نمون ــا دی ــا ب ــناخت، صرف را نمی ش

ــی  ــت کارگردان ــه وی صالحی ــدند ک ــد ش متقاع
ــم ســینمایی را دارد. اینکــه چــرا برخــی  ــک فیل ی
دســتیاران کارگردان هــا یــا کســانی کــه در حــوزه 
فیلمســازی کوتــاه فعالیــت داشــتند بــرای گرفتــن 
پروانــه ســاخت و کارگردانــی فیلم هــای اول خــود 
بــا مشــکالت زیــاد یــا عــدم صــدور مجــوز روبــرو 
ــوده  ــف ب ــه کارهایشــان ضعی ــا نمون شــده اند حتم
چــون مــا کــه مشــکلی با کســی نداریــم. مــا خیلی 
از کســانی را کــه بــرای پروانــه ســاخت فیلمنامــه 
خــود اقــدام می کننــد، اصــال نمی شناســیم و فقــط 
ــی  ــابقه علم ــد س ــا و بع ــه کاره ــاس نمون ــر اس ب
کارشــان را بررســی می کنیــم. درواقــع االن بیــش 
ــه کار  ــر اســاس نمون ــا ب از ۷۰ درصــد قضــاوت م
اســت و ۲۵ تــا ۳۰ درصــد بقیــه بــر اســاس جمیــع 
ــابقه  ــالت و س ــامل تحصی ــه ش ــر ک ــات دیگ جه
ــه  ــا ســینمایی می شــود. نکت دســتیاری و فعالیت ه
دیگــر ایــن اســت کــه در ایــن بــاره نماینــده کانون 
کارگــردان، آقــای جیرانــی هــم در شــورای پروانــه 
ســاخت حضور دارد و در تاییــد صالحیت کارگردانی 
حجــت بــرای همــه مــا، نظر آقــای جیرانی اســت و 
اگــر نظــر همــه مثبــت باشــد و نظــر ایشــان منفی، 
ــوردی  ــن م ــا در ای ــد ام ــر می کنن ــه تجدیدنظ بقی

کــه االن مطــرح شــده، همــه اعضــا موافــق بودنــد.
ــرا  ــینمایی اخی ــازمان س ــاخت س ــورای س ش
ــه  ــر، را ب ــم تجدیدنظ ــم حک ــاخت فیل ــوز س مج
و  کارگردانــی  کریمــی،  رضــا  تهیه کنندگــی 
ــرده  ــادر ک ــور ص ــن کریم پ ــندگی محمدامی نویس
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــوع ب ــن موض ــه ای ــت ک اس
ــم در  ــد فیل ــاالن تولی ــه فع ــخص از جمل ــن ش ای
ســوی  از  را  واکنش هــای  اســت،  اینســتاگرام 
ــه  ــازی ب ــای مج ــینما در فض ــت اندرکاران س دس
دنبــال داشــته اســت.اما رضــا کریمــي تهیه کننــده 
ــه حواشــی رخ داده  ــم طــی یادداشــتی ب ــن فیل ای

پیرامــون صــدور پروانــه ســاخت بــرای ایــن 
فیلمســاز جــوان واکنــش نشــان داد. در متــن 
ایــن یادداشــت آمــده اســت: اینکــه جوانــی قصــد 
دارد فیلــم اولــش را بســازد اتفــاق ســاده ای اســت 
مثــل ده هــا فیلــم اولــی در ســال کــه بــا داشــتن 
شــرایط الزم و طــی کــردن مراحــل قانونــی فیلــم 
ــم  ــد فیل ــور در چن ــن کریم پ ــازند. محمدامی می س
ــینمایی  ــای الزم س ــرده، آموزش ه ــوزی ک کارآم
دیــده، چنــد فیلــم کوتــاه بــا موضوعــات اجتماعــی 
ســاخته کــه مــورد تاییــد اعضــای شــورای پروانــه 
ــه  ــم اینک ــه مه ــت. نکت ــه اس ــرار گرفت ــاخت ق س
ــاخت  ــه س ــم ب ــر خــالف تصــور، تصمی ــان ب ایش
یــک قصــه اجتماعــی و کامــال جــدی بــر اســاس 
طرح مشــترکی از خودشــان و حســین ســلیمانی به 
عنــوان فیلــم اول داشــتند و از مــن خواســتند کــه 
فیلمنامــه اش را بنویســم و فیلمنامه متفاوتی نوشــته 
شــد کــه در ادامــه مــن را هــم بــرای تهیه کنندگــی 
کار ترغیــب کــرد. یــک قصــه شــهری ســاده و یک 
بــرآورد کــم هزینــه کــه زمان محــدودی هــم برای 
ــاز دارد و از طرفــی بخــش عمــده  ــرداری نی فیلم ب
ســرمایه نیــز فراهــم شــده اســت. ایــن مجموعــه 
شــرایط بــرای یــک فیلمســاز اول ممکــن اســت به 

ســختی و یــا بــه راحتــی مهیــا شــود امــا بــه هــر 
ــد.  ــم ش ــور فراه ــن کریم پ ــرای محمدامی ــال ب ح
فرامــوش نکنیــم ایــن جــوان هــم مثــل هر انســان 
دیگــری حــق کار یــا انتخــاب مســیر تــازه را بــرای 
خــود دارد. پــس بهتــر اســت منتظر باشــیم تــا فیلم 
ســاخته شــود و آن را ببینیــم و بعــد قضــاوت کنیــم.

البتــه بنــده بــه عنــوان نگارنــده ایــن مطلب با 
ورود هیچکس به ســینما مشــکلی ندارم و اساســا از 
توســعه هنــر در تمامــی شــاخه ها اســتقبال می کنم. 
چــون یکــی از شــاخصه های رشــد در هــر کشــور 
تولیــد هنــر و پــرورش هنرمند اســت. امــا چیزهایی 

هســت کــه شــما فکــر می کنــی ُدم خــروس را باور 
کنــی یــا قســم حضــرت عبــاس را!؟ سیاســت یــک 
ــن االن  ــما همی ــم. ش ــوا را نمی فهم ــوم و دو ه ب
مــدرک دکتــرای ســینما هــم کــه داشــته باشــید، 
بروید معاونت ســینمایی وزارت ارشــاد و درخواســت 
مجــوز بــرای ســاخت فیلــم ســینمایی بکنیــد! چنان 
از هفت خــان رســتم عبورتــان می دهنــد کــه هــزار 
بــار بــه غلــط کــردن می افتیــد. آن وقــت چگونــه، 
ــه در  ــازه وارد ک ــردی ت ــه ف ــرایط ب ــدام ش ــا ک ب
ــده،  ــاخ ش ــا ش ــرده و اصطالح ــتاگرام ُگل ک اینس
مجــوز اعطــا می شــود؟ آیــا فعالیــت در اینســتاگرام 
ــک  ــه ی ــه برپای ــی ک ــای تبلیغات ــاخت فیلم ه و س
قصــه دم دســتي ســاخته می شــود، مبنــای صــدور 
مجــوز قــرار گرفتــه اســت؟ آیــا ایــن شــامل تمــام 
بــه اصطــالح ســلبریتی های اینســتاگرام کــه بــرای 
ــوازم  ــک و ل ــا مل ــاس ت ــز از لب ــه چی ــروش هم ف
ــد،  ــت می کنن ــی درس ــای تبلیغات ــش فیلم ه آرای
ــبکه های  ــه در ش ــانی ک ــال کس ــا مث ــود؟ آی می ش
اجتماعــی بــه اشــکال مختلــف محتواهایــی تولیــد 
ــه ســینما مرتبــط باشــد،  می کننــد کــه می شــود ب
ــینمایی  ــازمان س ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب می توانن
مجــوز فیلــم ســینمایی دریافــت کننــد؟ یــا شــاید 
هــم اساســا قوانیــن ســازمان ســینمایی تغییــر کرده 
ــی  ــا جای ــتیم! ت ــالع هس ــا از آن بی اط ــت و م اس
کــه مــن می دانــم فــرد متقاضــی بایــد حتمــا چنــد 
ویژگــی داشــته باشــد. مثــال در چند فیلم ســینمایی 
دســتیار کارگــردان بــوده و اســم او در تیتــراژ ذکــر 
ــد  ــم بلن ــک فیل ــل ی ــا حداق ــا حتم شــده باشــد. ی
داســتانی و ویدئویــی یــا ســه فیلــم کوتاه داســتانی، 
ــه  ــه ن ــی ک ــد. فیلم های ــاخته باش ــتند س ــه مس ن
ــی و  ــه لحــاظ مضمــون، بلکــه از نظــر کارگردان ب
ــرار  ــی ق رعایــت اصــول آن، مــورد داوری و ارزیاب
ــد یــک  ــز می توان ــط نی ــه مــدرک مرتب ــرد. البت گی
امتیــاز محســوب شــود. نمی دانــم کدامیــک از 
ــور صــدق  ــن کریم پ ــاره محمدامی ــوارد درب ــن م ای
اینســتاگرام  در  را  او  کارهــای  مــن  می کنــد؟ 
دیــده ام. بعضــا هــم بامــزه هســتند. امــا بامزگــی به 
تنهایــی معیــار مناســب و کارآمــدی بــرای ورود بــه 
ــاد گرچــه  ــول زی ــی داشــتن پ ســینما نیســت. حت
ــینما  ــه س ــرای ورود ب ــی ب ــل خاص ــد عام می توان
باشــد، امــا همیشــگی نیســت. البتــه ایــن موضــوع 
بــراي ســال ها قبــل اســت کــه پــول دادن بــراي 
ــود/ف االن  ــده ب ــه ســینما یــک کار نکوهی ورود ب
ــه نظــر  ــه شــده، ب ــی چیزهــا ریخت ــح خیل کــه قب
می رســد از هیــچ چیــز نبایــد تعجــب کــرد. وقتــی 
ــان پولشــویی و ورود  ــه جری ــر ب ــی عرصــه هن حت
پــول کثیــف آلــوده می شــود، وقتــی اغلــب فیلم هــا 
ــس زده و  ــای بوتاک ــاغ عمل کرده ه ــگاه دم جوالن
ژل گذاشــته می شــود و انــگار بــه جــای تماشــای 
ــدد  ــی ع ــوید، وقت ــد می ش ــالن م ــم، وارد س فیل
ــم و  ــل ک ــی و قابل تام ــای اجتماع ــد فیلم ه تولی
ــا  ــانی ی ــا کس ــی ی ــه کس ــود، از چ ــر می ش کمت
ــوان انتظــار تصمیم گیری هــای  کــدام مرجــع می ت
ــازان  ــردن از فیلمس ــم ب ــر اس ــت. دیگ ــد داش مفی
تکــراری  هــم  ترک وطن کــرده  و  خانه نشــین 
ــرد؟  ــراض ک ــد اعت ــرا بای ــال چ ــت. اص و نخ نماس
اعتــراض زمانــی معنــا دارد، کــه تمایــل و اراده ای 
بــه شــنیده شــدن شــما وجــود داشــته باشــد. امــا 
ــد  ــت بلن ــون فهرس ــه مدی ــرای آنک ــان ب در پای
متقاضیانــی کــه شایســته دریافــت مجــوز ســاخت 
فیلــم از ســوی ســازمان ســینمائی هســتند و 
مدت هــای طوالنــی اســت کــه منتظرنــد، پیشــنهاد 
می شــود در جهــت شفاف ســازی اعــالم شــود 
کــه جنــاب کارگــردان تــازه وارد بــر اســاس کــدام 
ــاخت  ــوز س ــت مج ــه دریاف ــق ب ــتندات موف مس
ــه  ــا فیلمنام ــا اساس ــده اند. آی ــینمایی ش ــم س فیل
ــا در  ــر فیلمنامه ه ــل دیگ ــر، مث ــم تجدیدنظ حک
نوبــت طوالنــی انتظــار قــرار گرفتــه؟ یــا شــخص 
تهیه کننــده چــه البی هــای قدرتمنــدی بــرای اخــذ 
مجــوز داشــته اســت؟ آیــا ایــن البی هــا فقــط بــه 
ــا  ــد ی ــتاگرامی کمــک می کنن ــای اینس فیلم اولی ه
لطف شــان شــامل دیگــران هــم می شــود؟ شــاید 
ارائــه مــدارک مســتند و قانع کننــده، بتوانــد لحــن 
بی ادبانــه ایــن شــاخ اینســتاگرامي را بــه فراموشــي 
ــدان حــرف مفــت  ــد: هنرمن بســپارد کــه فرموده ان
زیــاد می زننــد! ولــش کــن بابــا، هــر کــی می خــواد 
بیــاد. هنــر ذاتــی اســت. اصــال ایــن حرفــا اهمیتــی 

ــه ایشــان  ــدارد اســت ک ــره )منظــور، ن ــن ن ــر م ب
ــد  ــد( انق ــظ می کنن ــره تلف ــی ن ــکل غلیظ ــه ش ب
جایــزه بگیــرم. بــه همــه ثابــت شــه. یــه روز چیــه؟ 
خیلــی زود. کــه اونایــی کــه گفتنــد چــرا اینــو راه 
دادی تلویزیــون )گویــا هنــوز نمی دانــد ســینما بــا 
تلویزیــون فــرق دارد( آرزوشــون بشــه منــو ببینــن!

شــب گذشــته نیــز رضــا ســخایی شــاهرودی 
عضــو انجمــن برنامه ریــزان و دســتیاران کارگــردان 
ــاخ  ــن ش ــه ای ــاخت ب ــه س ــای پروان ــی اعط در پ
ــران  ــه مدی ــده ب ــد اول بن ــت: نق اینســتاگرامي گف
و مســئوالن ســینمایی اســت. مــن هیــچ اســمی از 
فــردی کــه در اینســتاگرام فعالیــت داشــته و بــه او 
ــا  ــون آنه ــرم چ ــد نمی ب ــی داده ان ــوز کارگردان مج
ــدگاه  ــا دی ــاق خوشــحال می شــوند و ب ــن اتف از ای
پوپولیســتی کــه دارنــد بــرای خــود تبلیغــات انجــام 
ــرد  ــن ف ــه ای ــه ب ــت ک ــه اینجاس ــد. نکت می دهن
مجــوز غلــط داده انــد هرچنــد کــه ایشــان مقصــر 
نیســت و افــرادی کــه مســبب ایــن اتفاق و اشــتباه 
ــدا از  ــند. ج ــخگو باش ــد پاس ــد بای ــش بوده ان فاح
ــا ســینماگران هــم یکــی از  ــن مســئله خــود م ای
ــی  ــه نوع ــتیم و ب ــی هس ــن اتفاقات ــببان چنی مس
ــا  ــران و م ــی مدی ــران اصل ــت مقص ــوان گف می ت

ســینماگران هســتیم! 
صحبت هــای بنــده بــر اســاس تجربــه و 
ــت  ــه دس ــالیان ب ــی س ــه ط ــت ک ــی اس تخصص
ــدرک  ــند و م ــا س ــتم ب ــر هس ــن حاض آورده ام. م
ــده  ــف صحبت هــای بن ــردی کــه مخال ــه هــر ف ب
ــه  ــد. نکت ــتباه می کن ــه اش ــم ک ــات کن ــت اثب اس
دیگــری کــه بایــد متذکــر شــوم ایــن اســت کــه 
بحــث بنــده بــه هیــچ دولــت و حــزب و گروهــی 
ــینما  ــص س ــه تخص ــوط ب ــدارد و مرب ــی ن ارتباط
اســت چــرا کــه بــرای مــا منافــع ســینما و حــق و 

ــت.  ــت اس ــت در اولوی حقانی
حضــور مدیــران فاقــد تخصــص در ســینمای 
ایــران اشــتباهات فاحشــی را رقــم زده اســت، 
مدیرانــی کــه خودشــان در اکثــر مواقــع در ارشــاد 
ــد  ــد فاق ــدا می کنن ــور پی ــر حض ــای دیگ ــا جاه ی
ــن در  ــتند و ای ــارت هس ــه و مه تخصــص و تجرب
ــص  ــد متخص ــر بای ــک مدی ــه ی ــت ک ــی اس حال
ــه  ــد. اینک ــت کن ــت مدیری ــد درس ــا بتوان ــد ت باش
صرفــا کســی در رشــته ای تحصیــالت عالیــه 
ــن  ــده ای ــدارد. ســوال بن ــده ای ن داشــته باشــد فای
اســت کــه کدامیــک از مدیــران ســینمایی مــا ســر 
ــد؟ اگــر  ــه بوده ان ــرداری دارای تجرب ــه فیلمب صحن
هــم تجربــه ای بــوده یــا بــرای ســرگرمی بــوده یــا 
ــا  ــد و ب ــران هســتند کــه می آین ــح! ایــن مدی تفری
اظهارنظرهــای غیرتخصصــی می گوینــد چــون 
طــرف ۴ فیلــم کوتــاه ســاخته یــا مــدرک ســینما 
دارد بایــد بــه او مجــوز کارگردانــی بدهیــم! آقایــان 
شــما بایــد اول ببینیــد تعریــف فیلــم کوتــاه و فیلــم 
ــی  ــورت زمان ــه ص ــما ب ــد ش ــت! نکن ــد چیس بلن
ــه نظــر شــما هــر  فیلم هــا را حســاب می کنیــد؟ ب
کســي فیلــم کوتــاه خــوب ســاخت می توانــد فیلــم 
ــی  ــه رانندگ ــا هرکســي گواهینام ــازد؟ آی ــد بس بلن
ــا  ــت؟ آی ــی اس ــص و خوب ــده بی نق ــرد رانن می گی

هرکســي مــدرک ســینما گرفــت اســتاد اســت؟ آیــا 
ــد  ــام می کن ــری را تم ــکده افس ــه دانش ــی ک کس
می توانــد یــک شــبه بــه عنــوان فرمانــده انتخــاب 
ــه  ــت ک ــن اس ــران ای ــده از مدی ــوال بن ــود؟ س ش
ــینمایی و  ــگ س ــرایط جن ــروزه در ش ــا ام ــر م مگ
فرهنگــی هســتیم کــه چنیــن بــی محابــا بــه ایــن 
افــراد مجــوز مي دهنــد؟  آیــا کســی که از دانشــکده 
ــه او  ــاره ب ــود یکب ــل می ش ــکی فارغ التحصی پزش
مجــوز طبابــت می دهنــد یــا بایــد مدت هــا طــرح 
بگذارنــد و دســتیاری کنــد؟ ایــن باعــث افســوس 
اســت کــه فقــط در ســینمای مــا همــه چیــز راحــت 
اســت و بــه حــال خــود رهــا شــده! مــا نیروهــای 
متخصــص و متعهــد الزم داریــم، این حــرف اصلی 
و اول انقــالب اســت! گویــا برخــی افــراد حرف های 
اصلــی انقــالب را بــه فراموشــی ســپرده اند! آیــا این 
آقایــان اصــال در زندگی شــان هدایــت پــروژه ای را 
ــا  ــد؟ آی ــاژ کرده ان ــا دکوپ ــته اند؟ ای ــده داش برعه
ــد؟ معلــوم اســت  ــا عوامــل حرفــه ای گــپ زده ان ب
ــد  ــد و بل ــد نمی دانن ــا را نکرده ان ــن کاره ــی ای وقت
ــال  ــرا امث ــاخت چ ــه س ــورای پروان ــتند! در ش نیس
ــود  ــب می ش ــط را مرتک ــن خب ــی ای ــای جیران آق
کــه بــه چنیــن فــردی مجــوز کارگردانــی بدهــد؟ 
آیــا هــر فــردی کــه ۴ فیلــم کوتــاه آورد می توانــد 
ــرمایه  ــدا س ــردی جدی ــر ف ــد؟ ه ــردان باش کارگ
بیــاورد و تهیه کننــده حمایتــش کنــد می توانــد 
کارگــردان باشــد؟ فــردی کــه تجربــه کار حرفــه ای 
نــدارد نمی توانــد گــروه را هدایــت کنــد. ایــن تفکــر 
فاجعه آمیــز اســت کــه بخواهنــد عوامــل حرفــه ای 
ــر آنجــا اســت کــه  ــد. فاجعه بارت ــم را اداره کنن فیل
ایــن افــراد چــون پــول دارنــد عوامــل حرفــه ای را 
ــن  ــودن ای ــه ای ب ــل حرف ــد و از قب ــذب می کنن ج
افــراد خــود را بــاال می کشــند. اما ســوال اینجاســت 
کــه آیــا انجمــن صنفــی ایشــان را تاییــد می کنــد؟ 
ــا ایشــان ســابقه حرفــه ای دارد؟ مــن نمی دانــم  آی
کانــون کارگردانــان چــرا علیــه ایــن اقــدام زشــت 
بــود،  امتیازبنــدی  قدیــم  نمی گیــرد؟  موضــع 
ــد  ــخیص بده ــد تش ــه بای ــود. تجرب ــخیص ب تش
چــه کســی کارگــردان اســت. خــوب بــودن فیلــم 
کوتــاه کــه دلیــل نمی شــود. معلــوم نیســت اصــال 
ــا عوامــل حرفــه ای آن  خــود فــرد آن را ســاخته ی

را ســاخته اند؟ 
ــاه  ــم کوت ــا فیل ــد ۴ ت ــردی می آی ــور ف چط
می ســازد و بــا فوق لیســانس می توانــد مجــوز 
کارگردانــی بگیــرد؟ پــس از ایــن پــس اگــر فــردی 
ــوز  ــه او مج ــود ب ــرده ب ــه ک ــاه تهی ــم کوت ۴ فیل
تهیه کنندگــی هــم بدهیــد! ببینــم آیــا ایــن اتفــاق 
ــون دور از  ــرا؟ چ ــت! چ ــال اس ــد؟ مح رخ می ده
جــان تهیه کننــدگان متعهــد و اصیلــی کــه در 
ســینما وجــود دارنــد، تهیه کنندگانــی کــه بــا 
ــی  ــه تهیه کنندگ ــل ب ــت و دروغ و زور و تحمی ران
رســیدند اجــازه ایــن کار را نمی دهنــد! ایــن روزهــا 
منفعــت آقایــان در ایــن اســت کــه فــرد ســرمایه دار 
را کارگــردان کننــد و نتیجــه برایشــان مهم نباشــد. 
ــگ و  ــب فرهن ــی و تخری ــم، ویران ــی س ــن یعن ای

ــر و ســینما! هن
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آگهی
 مزایده عمومی )نوبت دوم(

  خودروی فروشی )صدور سند( 

مبلغ سپرده)ریال(شماره موتورشماره شاسیشماره انتظامیمدلنوع خودرو

62S1412285004454179875315/000/000-186الف138613پراید جی ال ایکس

اداره کل تعـاون ، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان مازنـدران در نظـر دارد یکدسـتگاه  خـودروی  بـه شـرح مذکـور را بـا بهـره گیری از سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )www.setadiran.ir( و بـا شـماره مزایـدة : ۱۰۹۹۰۰۳۲6۵۰۰۰۰۰۱ ) شـماره پارتـی ۱۱۹۹۰۰۳۲6۵۰۰۰۰۰۲( بـه صـورت 

الکترونیکـی بـه فروش برسـاند .
مهلت دریافت اسناد مزایده :  از تاریخ انتشار آگهی  لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۰۹  ساعت ۱۲:۰۰ 

تاریخ بازدید : ۹۹/۰۵/۰۱  لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱  ساعت ۰۹:۰۰  

زمان بازگشایی : روز شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۱   ساعت ۱۰:۰۰
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد. 

۱.برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت می باشـد وکلیه مراحل فراینـد مزایده شـامل خرید ودریافت اسـناد مزایده 
) درصـورت وجـود هزینـه مربوطـه ( ، پرداخـت تضمیـن شـرکت در مزایده ) ودیعه( ، ارسـال پیشـنهاد قیمت ، بازگشـایی پـاکات ، اعالم به برنـده ، واریز 

وجـه مزایـده وتحویل کاال در بسـتر سـامانه از ایـن طریق امکان پذیر می باشـد. 
۲. تأکیـد مـی گـردد شـرکت کننـدگان می بایسـت پـاکات مندرج در شـرایط مزایده)الـف ، ب ، ج( را عالوه بر درج در سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت بـه نشـانی)www.setadiran.ir(   ،  بـه اداره امـور مالـی ایـن اداره کل بـه آدرس : سـاری خیابان شـهبند تحویل و رسـید دریافت نمایند.

۳. پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از خودروی موضوع مزایده مذکور بازدید به عمل آورید . 
۴- تاکید می گردد ترجیحًا مزایده گران استان مازندران می توانند در مزایده فوق الذکرشرکت نمایند. 

۵.عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن( باشماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :  ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 

شماره تماس : ۰۱۱۳۳۳۹۳۳۰6 
 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران


