
مساله فساد اقتصادی امنیت ملی را تهدید می کند

وزیــر آموزش وپــرورش بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــده  ــاختن آین ــور س ــری دو مح ــام یادگی ــان و نظ جوان
ــرورش  ــی پ ــرد: ســازمان مل ــار ک ــه هســتند، اظه جامع
پــرورش  بــرای  بیشــتری  مجــال  درخشــان  اســتعدادهای 

اســتعدادهای جوانــان فراهــم کنــد.
ــت از  ــی صحب ــان اینکــه وقت ــی بابی محســن حاجــی میرزای

ــرو  ــری روب ــان و نظــام یادگی ــا دو مفهــوم جوان ــده می شــود ب آین
می شــویم، اظهــار کــرد: نمی تــوان از آینــده جامعــه ســخن گفــت 
ــه از  ــدر جامع ــداد. هرچق ــرار ن ــه ق ــورد توج ــن دو اصــل را م و ای
جوانــان بــا هویت تــر، باشــخصیت تر و کســانی کــه ســبک زندگــی 
ســالم تری دارنــد و از دانــش و تجربــه عمیــق گذشــتگان در حــل 
ــه  ــت ب ــر اس ــد، موفق ت ــتفاده کن ــد، اس ــره می گیرن ــائل به مس

همیــن دلیــل در بیانــات مقــام معظــم رهبــری جوانــان از اهمیــت 
ــر  ــد ایشــان ب ــز تأکی ــد و در گام دوم انقالب نی خاصــی برخوردارن
ــتند  ــه هس ــن بیانی ــی ای ــه کانون ــان نقط ــذا جوان ــوده ل ــان ب جوان
ــه  ــده جامع ــاختن آین ــرای س ــد در کالم ایشــان ب و بیشــترین امی

متوجــه جوانــان اســت.
صفحه 2

تالش جریان تحریف
 برای انکارموفقیت دولت

تضعیف  و  انکار  برای  تحریم  و  تحریف  جریان  گفت:  رئیس جمهور 
می شود،  محسوب  المللی  بین  و  داخلی  دستاورد  یک  که  دولت  موفقیت های 

تالش می کند.
به  اشاره  با  اقتصادی دولت،  حجت االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی 
فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در زمینه اهداف شوم کوتاه مدت و بلند مدت دشمنان 
دیرینه ملت ایران برای جلوگیری از پیشرفت اقتصادی کشور، گفت: بر این مبنا دو جریان 
تحریف و تحریم همزمان به دنبال محقق کردن این هدف از طریق توقف حرکت اقتصادی 

کشور و سیاه نمایی نسبت به دستاوردها و یأس نسبت به آینده هستند.
انسجام، هماهنگی و همکاری میان همه مسووالن  لزوم  بر  تأکید  با  رئیس جمهور 
دشمنان،  تحریف  و  تحریم  روانی،  جنگ  عملیات  با  مؤثر  مقابله  برای  نظام  کارگزاران  و 
مطمئنا  و  بوده  کشور  و  نظام  مسووالن  پشتیبان  همواره  ایران،  بزرگ  ملت  اظهارداشت: 
و  پایداری  هوشیاری،  و  مردمی  پشتوانه  مرهون  کشور  عظیم  پیشرفت های  و  موفقیت ها 

استقامت ملت در برابر توطئه و فشار دشمنان است.
صفحه 2

سامانه ای برای تامین کاالهای اساسی 
طراحی می شود

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: سامانه ای 
با استفاده از ابزار نوین باید طراحی شود و براساس آن کاالهای اساسی مورد 

نیاز خانوارها در اختیار مردم قرار گیرد.
محمدمهدی مفتح در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوع خود، گفت: 

کلیات طرح یک فوریتی تامین کاالهای اساسی بعد از بحث و بررسی تصویب شد.
وی با بیان اینکه به موجب این طرح، کاالهای مورد نیاز خانوارها بویژه ۷ دهک 
پایین جامعه تامین خواهد شد، افزود: قرار است، به دلیل اهمیت بسیار باالی این طرح 
جزئیات آن طی چندین جلسه با حضور مسئوالن دستگاه های مختلف اجرایی رسیدگی 
آسیب پذیر  اقشار  اختیار  در  کاالها  خود  مناسب  شیوه  یک  طراحی  براساس  تا  شود 

بگیرد. قرار  جامعه 
صفحه 2

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن  و شهرسازی:

سامانه پایش مصرف انرژی هفته دولت
 افتتاح می شود

دانش آموزان مناطق محروم استعدادیابی می شوند
معاون سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای کشور گفت: از مهر ماه امسال برای 
محروم،  مناطق  مدارس  در  بار  اولین 
ارائه  رایگان  به صورت  را  مهارتی  آموزش های 
مهارت  مورد  در  زاده  حاتم  داد.علیرضا  خواهیم 
آموزی در مدارس، اظهار داشت: برنامه ای تحت 
عنوان آموزش ایران مهارت را از مدتی قبل داشتیم 
در  بخش خصوصی  آموزشگاه  آن،  قالب  در  که 
همکاری با مدارس آموزش و پرورش برای همه 
دانش آموزان مقطع متوسطه، چند ساعت مهارت 
آموزی انجام می دهد. این آموزش در هر رشته ای 
که مدرسه با آموزشگاه به توافق برسد، ارائه می شود.
صفحه 2

مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان رضوی

افتتاح، کلنگ زنی و بهره برداری پروژه های گازرسانی
 در خراسان رضوی

5

یک مقام مسئول کارگری:

صفحه 5کارگران را سهامدار کارخانه ها کنید

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
کیایي: صداوسیما 
نمي تواند به شبکه 

خانگي نظارات 
داشته باشد

6ورزش
بنا: 

موافق برگزاری
 لیگ نیستم

هنگ 7فر

از چندي پيش اخباري منتشر شد مبني بر اينكه قرار است زين 
پس توليدات شبكه نمايش خانگي زيرنظر صداوسيما باشد! اين 
خبر به خودي خود عجيب و بحث برانگيز بود چرا كه در سال هاي 
اخير صداوسيما با توليدات ضعيف و بي كيفيت خود، مخاطبان 
و  اتفاقا حضور ستارگان شاخص  و  داده  از دست  را  زيادي 

پرتعداد در شبكه نمايش خانگي باعث شده...

محمد بنا، سرمربی تيم ملی كشتی فرنگی همچنان يكی از 
ويروس  زمان شيوع  در  برگزاری مسابقات كشتی  مخالفان 
كرونا است و می گويد تا اتحاديه جهانی تاريخ قطعی مسابقات 
جهانی را تاييد نكند، نمی توان اردو يا مسابقه ای برگزار كرد.

او روز گذشته در حاشيه حضور اهالی كشتی در طرح كمک 
مومنانه در خانه كشتی، در جمع خبرنگاران به صحبت پرداخت.

عين له غريب كه معتقد است سرقت فرهنگی در ايران به 
رسمی متعارف تبديل شده است، می گويد: ديگر ابايی از به 
زبان آوردن اين كه پايان نامه را خريده ايم نداريم و ناشران 
به روی خود نمی آورند كه ترجمه ها را بدون كپی رايت منتشر 

می كنند.

خرید کپی رایت 
کتاب ها  گام بزرگی 

در جلوگیری از 
سرقت ادبی است

جوانان و نظام یادگیری ، محورهای ساختن آینده جامعه هستند
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اصالحیه آگهی مناقصه 
واگذاری امور پشتیبانی سازمان آتش نشانی 

و خدمات ایمنی شهرداری بندر عباس 
مورخ 99/05/01 

آگهی به شرح ذیل اصالح می گردد:
 99/05/22 چهارشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  اسناد  فروش   -1

تمدید می گردد.
دوشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  پیشنهادی  پاکات  تحویل   -2

99/05/2۷ تمدید می گردد.
3- پیشنهادات ساعت 8 روز سه شنبه 99/05/28 در کمیسیون عالی 

معامالت که در محل سازمان بازگشایی و اعالم نتیجه می گردد.
روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری بندر عباس

Bandarabas.ir

باورتان مي شود که مدیران بي بي سي در صورت مهمان شدن به نهار و 
یا شامي از سوي شخصیتي حقیقي و یا حقوقي، دلیل آن دعوت، اینکه چه کسي 
هزینه میز را پرداخت کرده و دلیل اش چه بوده را باید ثبت کنند و توضیح دهند؟

آیا مي توان با رسانه غیرشفاف مطالبه شفافیت کرد؟عصرایران؛ رضا گنجي 
)کارشناس رسانه( - چند روز قبل دوستي تماس گرفت و بي مقدمه از من درباره 
نام معاون سیاسي صدا و سیما پرسید. شک داشتم هنوز فردي که نامش را مي 

دانم بر آن مسند است یا خیر.
فرصت خواستم تا بعد از پرس و جو به او پاسخ دهم. گوشي را برداشتم و 
با چند نفر از کارمندان با سابقه که بعضا در بین شان مدیران صدا و سیما هم 
بودند تماس گرفتم و نام معاون سیاسي، مدیرکل اخبار داخلي و مدیر کل اخبار 
خارجی را جویا شدم. اندوه بار اینکه هیچکدام شان به یقین نمي دانستند که چه 
کساني مدیر این مناصب هستند! در بهترین حالت نام یکي را مي دانستند اما از 

دیگري بي اطالع بودند.
تعجب کردم، چرا که حسب اطالع واصله، زعیمان این سه پست معموال 
برای دوره ای طوالنی در آن مقام باقی اند، لذا ندانستن اسامی کمی عجیب بود. 
از طرفی خرده نگرفتم چون بخاطر سپردن اسامي مدیران در سازماني به آن 

بزرگي و فربگي یحتمل میسر نیست.
سراغ کامپیوترم رفتم تا از طریق جستجوي وب سایت هاي صدا و سیما 
جواب سوالم را پیدا کنم. باور بفرمایید که نزدیک به یک ساعت و نیم هر سایتي 
که مربوط به صدا و سیما بود را کنکاش کردم اما دریغ از رویت نام یک مدیر. 
کالفه شده بودم. داستان جالبي بود. کنجکاوي ام صد چندان شده بود که چرا 
نام هیچ مدیري از صدا و سیما در سایت و یا سایت هاي رسمي یک سازمان 

عمومی و حکومتی، درج نشده است؟
گفتم با روابط عمومي صدا و سیما )1٦2( تماس بگیرم شاید آنها پاسخي 
با  و  برداشت  را  گوشي  آقایي  گرفتم،  تماس  وقتي  باشند.  داشته  سوالم  براي 
لحني که بیشتر به مانند نواي تلفنچي هاي گاراژي هاي زمان سابق بود. گفت 
بفرمایید؟ محترمانه سوالم را پرسیدم و گفتم ممنون مي شم به من کمک کنید. 
خیلي متبخترانه بجاي پاسخ، دلیل این سوالم را پرسید!. داشتم بخاطر این سوال 

مواخذه می شدم.
یک لحظه احساس کردم که دارم بازجویي مي شوم و از تماسم پشیمان 
شدم. گفتم سایت هاي متعدد سازمان شما را گشتم، اسمي ندیدم و لذا تصورم بر 
این بود که شاید شما بتوانید به من کمک کنید. خیلي سفیهانه و الت وار فرمودند 
که این محرمانه است و ما نمي توانیم اسم مدیران رسانه را به شما بگوییم !. 
بدون خداحافظي تماس ما قطع شد. ) اگر مدیر روابط عمومي و خوانندگان این 
نوشته، به کیفیت مکالمه صورت گرفته شک دارند، بنده از مدیر آن مجموعه 

خواهشمندم که براي رسوا شدن دروغگو، آن مکالمه را منتشر بفرمایند. لطفا(.
باورتان مي شود که روابط عمومي یک سازمان ملي و عمومي که با پول 
مردم اداره مي شود از دادن نام مدیران سازمان، آنهم از نوع رسانه اي، نه امنیتي، 
خودداري مي کند؟ باورتان مي شود؟ چرا باید مثال دانستن نام مدیر شبکه یک، 
مدیر بازرگانی سازمان، مدیر ترابری، مدیر رادیو فرهنگ، مدیر برون مرزی، مدیر 
رادیو جوان و ... توسط روابط عمومی سازمان محرمانه تلقی شود؟ چرا چارت 
مدیریتی سازمان با جزئیات در سایت رسمی اش قرار ندارد؟ کدام فرد نادانی در 
آن مجموعه چنین خفیه کاری را تجویز کرده است؟ شاید بگویید که اسم مدیر 
هر شبکه ای را بخواهیم با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانیم پیدا کنیم. 
بله ممکن است، اما این نافی توبیخ شدن شما در پنهان کاری و کم کاری در 

سایت رسمی تان نمی شود.
به احتمال زیاد، این کتمان کردن ها، نه خواست مدیران باالست و نه در 
اکثر مواقع از این دست گژ فهمي هاي زیردستان خود مطلع هستند. اینها اغلب 
شیرین کاري هاي مجموعه هاي حراستي و روابط عمومي ها و مدیران میاني 

است که هزینه اش را باید، همان سازمان و در کالن، نظام پرداخت کند.
شک نکنید، دلیل و مقصر غالب سوتفاهم هاي موجود بین مردم و رسانه 
ي ملي، خود رسانه ملي است. براي مثال، خیلي ها نمي دانند که هر هنرپیشه 
و خواننده و مجري که در قاب تلویزیون مي بینند دلیل نمي شود که کارمند 
رسمي آن رسانه باشد و خبط و خطاي آنها در بیرون از آن پروژه را نباید به پاي 

سازمان صدا و سیما نوشت.

دلیل بي اطالعي این است که در هیچ یک از وب سایت های رسانه ملي 
این قاعده به ریز تعریف و اطالع رساني نشده است. هیچ نمونه قراردادي براي 
تولیدات تلویزیوني دربخش هاي مختلف وجود ندارد که شما بدانید پروژه اي با 
چه کیفیت حقوقي و مالي تولید و پخش میشود. شما هرگز نمي دانید که کارمندان 

رسمي، قراردادي و یا پروژه اي شبکه ها با چه کارکردهایي مشغول بکارند.
هرگز میزان پرداختي مدیران و هزینه کرد آنها جایي ثبت نشده است که 
مردم بتوانند از آن مطلع شوند و دهها سوال دیگر که همه ي اینها را مي توان 
از  بسیاري  و جلوي  داد  قرار  در سایت  را  پاسخ شان  و  بندي  دسته  راحتي  به 
سوتفاهم ها و شیطنت ها را گرفت. آقایان مدیر، یعني سواد اینکار را هم ندارید؟

را در فضاي رسانه اي  از عمرش  از کسي که سي سال  دوستان عزیز، 
درصد  نود  که  بشنوید  است  کرده  سپري  کشور  همین  اجتماعي  و  سیاسي  و 
موضوعات مملکت، تحت هیچ شرایطي محرمانه نیست و اساسا نباید محرمانه 
از محرمانگي خارج شود که  باید  آن ده درصد هم هشت درصدش  از  باشد. 
گویا چون بعضي از مدیران لذت مي برند از نهان کاري و گویا ارضا مي شوند 
از اینکه مجموعه شان را همچون سازمانهاي امنیتي اداره کنند، اجازه چنین 

اتفاقي را نمي دهند.
بگذریم، بعد از صرف حدود سه یا چهار ساعت، از تماس هاي متعدد گرفته 

تا جستجو در سایت هایرسانه ملي، هنوز جواب درستي براي دوستم نداشتم.
از نازنیني، شماره همراه آقاي رنجبران، مدیر کل روابط عمومي صدا و سیما 
را دریافت کردم و با ایشان تماس گرفتم و دلیل درج نشدن نام مدیران صدا و 
سیما در سایت هاي آن سازمان را پرسیدم، فکر کنم خودش هم از این موضوع 
بي اطالع و به این نقیصه بطور تلویحي معترف بود. گفت که پیگیري مي کند 
اما تجربه ثابت کرده که نباید وزنی برای این دست از فرمایشات و قولها قائل شد.

در نهایت، یکي از مدیران سابق صدا و سیما و اساتید خبر به دادم رسید و 
کمي درباره آن مجموعه به من اطالعات داد.

حمایت از »›سوت زنی« خواست ریاست محترم قوه قضائیه است. بی شک 
اعمال این سیاست سدی در برابر مفسدین اقتصادی و اداری است. سالطین فساد 
ایرانی، زاییده سیاست »پنهان کاری« هستند. شیادها با زدن مهر »محرمانه« 
بر هر چیز، محرمانه می خورند و می برند. مفسدینی چون طبری  و  قاسم زاده 
و خیلی های دیگر، مردم را محرم نمی دانستند برای دانستن و این ها فرزندان 

شکم همین فضای »مخفی کاری« اند.
هیچ فرد و نهادی نمی تواند خود را عاری از خطا بداند و مجموعه بزرگی 
چون رسانه ملی باید این تذکر خیرخواهانه را بشنود و برای اصالح اش بکوشد. 
اکنون ما بدنبال این نیستم که صدا و سیما را متهم به پنهان کاری ›‹هدفمند‹‹ 
و ›‹هوشیارانه‹‹ کنیم. متهم نمی کنیم چون واقعا‹‹ مطلعیم که اغلب کارهای 
اشتباه و غلط آن سازمان بخاطر سوء مدیریت، کج فهمی و کم عقلی عده ای 
مدعی و نادان است و مطمئنا کارمندان و مدیران شریف آن رسانه نه بد خواه 
مردم هستند و نه نیت و ذات بد دارند. هرگز ایرانیان منصف کژروی چند مدیر و 

کارمند آن مجموعه را تعبیر به خط مشی متداول آن سازمان نمی کنند.
این اتفاق معمولي مرا بر آن داشت تا یکبار هم که شده، عملکرد نهادها 
و سازمان های عمومی و حکومتی در کشورهای توسعه یافته را مرور کنم. وب 
سایت های نهادها و سازمان های عمومی و حکومتی همچون شهرداری ها و 
آتش نشانی ها و رسانه ها و چندین وزارتخانه ی کشورهای توسعه یافته مشرق 
و مغرب زمین را به حد امکان جستجو کردم. دریافت ها شگفت انگیز بود اما چون 
موضوع نقدم، نقد شیوه ی اطالع رسانی، رسانه ملی در فقره نیروهای انسانی 
اش بود لذا باید در قیاس، عملکرد یک رسانه ی حکومتی و عمومی را با رسانه 

ملی ایرانی مقایسه می کردم.
جامع ترین وب سایت در این موضوع، تعلق داشت به رسانه ی حکومتی بی 
بی سی. برایم میسر بود که شیوه کاری دیگر رسانه های معروف دنیا را با رسانه 
ی وطنی هم سنجی کنم و اینجا تجربیات شان را به اشتراک بگذارم اما از آنجا 
که اتفاقا‹‹ کامال مطلعم از سطح شیفتگی »بعضی« فعاالن رسانه ای وطنی و 
»رسانه ی ملی« به رسانه های غربی، خاصه بی بی سی و واقفم که فقط هر چه 
آنها انجام دهند را درست می دانند و می پسندند بنابراین تعمدا‹‹ همین رسانه 
را به عنوان شاهد مثال نقدم برگزیدم، شاید که ببینند و کمی خجالت بکشند و 

خود را در این خصوص تعمیر کنند.

سرمقاله

آیا مي توان با رسانه غیرشفاف مطالبه شفافیت کرد؟
سیدجالل فیاضی

عشـق به سـید الشـهدا)ع(در ملت ایران پیشینه ای 
بـه قدمـت تاریـخ عاشـورا دارد وایـن عشـق همه سـاله 
در عـزاداری هـای عاشـقانه مردم در ایـام محرم و صفر 

یابد. تجلی مـی 
امـا امسـال بـه خاطـر گسـترش ویـروس کرونا به 
ویـژه مـوج دوم آن کـه در هفته هـای اخیـر بسـیار غم انگیـز اسـت و هموطنـان 
عزیزبیشـتری رامبتـال مـی کندیابـه کام مـرگ مـی کشـاند، چگونگـی برگـزاری 
مراسـم عـزاداری محـرم بـه یکـی از مباحـث جـدی محافـل مذهبـی و سیاسـی 
تبدیـل شـد و از آنجـا کـه فضـای آلـوده سیاسـی کشـور ظرفیـت زیـادی بـرای 
دوقطبـی سـازی دارد بسـتر مناسـبی بـرای شـکل گیـری دو قطبـی »عـزاداری 
_ سـالمت« را فراهـم نمـود کـه خوشـبختانه بیانات رهبـر فرزانه انقـالب در روز 
عیـد سـعید قربـان بـه این مباحث نقطـه پایان گذاشـت و تکلیف همـگان را برای 
معیـار عزاداری هـای امسـال مشـخص کـرد .فرمودنـد:» در عزاداری هـا معیار آن 
چیـزی اسـت کـه کارشناسـان بهداشـت به مـا می گویند. بنـده خودم شـخصًا هر 
چـه را کـه آنهـا الزم بداننـد مراعـات خواهـم کـرد« اکنـون انتظار مـی روددامنه 
مباحـث در ایـن زمینـه جمع شـده و همگان؛ هیئت هـای مذهبی ،مسـاجد، تکایا، 
باپروتکل هـا و  خطبا،مداحـان و حتـی فعـاالن سیاسـی و دسـتگاه های ذیربـط 
دسـتورات بهداشـتی سـتاد ملـی کرونادقیقا آشـنا شـوند و بـرای به کارگیـری آنها 

قبـل از آغازمحـرم برنامه ریـزی کننـد.
در این زمینه بیان چند نکته ضروری است:

 1. بی تردید پیشـگام و پیشـران روند اجرای دسـتورالعمل های بهداشـتی در 
مراسـم مذهبـی و عزاداری هـا متولیـان بارگاههـای مقـدس به ویژه آسـتان قدس 
رضـوی اسـت. در مـوج اول کرونـا نیـز آسـتان قـدس بـرای تصمیم شـجاعانه و 
البتـه دشـوار و تلـخ بسـتن درهای حرم پیشـتاز بـود و اکنون نیز در آسـتانه محرم 
ایـن پیشـگامی در برگـزاری مراسـم دعـای عرفـه با رعایت دسـتورات بهداشـتی 
نشـان داده شـد. زائـران حـرم نیز با همکاری شایسـته نشـان خواهنـد دادکه برای 
سـالمتی خـود و دیگرزائـران اهمیـت قائـل هسـتند. امـام حسـین علیـه السـالم 

فرمودنـد:» در طـول عمـر همـواره در حفـظ سـالمت تن خویش بکوشـید.«)1(
2. اگرچـه بـه اعتقـاد مـا حرم مطهـر ائمه اطهـار علیهم السـالم و مجلس 
روضـه امـام حسـین علیـه السـالم دارالشفاسـت، امـا ایـن بـه معنـای نادیـده 
گرفتـن دسـتورات بهداشـتی و درمانـی نیسـت. ایـن بـاور همـراه بـا تـالش 
بـرای پیشـگیری و درمـان بیماریهـا و بـا عشـق و اخـالص می توانـد منجر به 
جلوگیـری ازبیمـاری یـا شفاشـود.امام صـادق علیه السـالم فرمودنـد:» یکی از 
پیامبـران بیمـار شـد و گفـت: خـود را درمـان نمی کنـم  تا هرکس کـه بیمارم 
کـرده اسـت ،شـفایم دهد.خداونـد تعالـی به اووحی کـرد: که تا خـود را درمان 

نکنـی شـفایت ندهم «.)2(
3. رهبـر انقـالب در بیـان علت تغییر برنامه روز عید قربـان از دیدار تصویری 
بـا مدافعان سـالمت به سـخنرانی مردمی مسـتقیم بدون حضـور مخاطب تصریح 
فرمودند که با توجه به منع اجتماع بیش از ده نفر در فضای بسـته از سـوی سـتاد 
ملـی کروناایـن برنامـه تغییر کـرد. بنابراین ایشـان  به طور غیرمسـتقیم معیاری را 
در خصوص مجالس عزاداری براساس دستورالعملهای بهداشتی بیان فرمودندو آن 
اینکـه اوال بایـد از اجتماعـات بزرگ پرهیـز کرد.ثانیًا در برگزاری مراسـم عزاداری 
در فضـای بسـته نظیـر مسـاجد و تکایـا جمعیـت حاضـران کـه حتمـا بـا رعایـت 
همـه پروتـکل هـای بهداشـتی حضـور می یابند_بایدمتناسـب بـا فضـای مراسـم 
ورعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعـی باشد.روشـن اسـت که زمـان چنین مجالسـی 
براسـاس پروتـکل هـا بهداشـتی نبایـد آنقـدر طوالنی شـود که اصول پیشـگیری 
خدشـه دارگردد.بدیهـی اسـت ایـن حساسـیت هـا بایـد در راه اندازی دسـته های 

عـزاداری نیـز مد نظر باشـد.
4. در ایـام محـرم امسـال وظیفـه رسـانه ملی و فعـاالن فضای مجـازی برای 
تولید و پخش برنامه های جذاب متناسـب با این ایام بسـیار خطیر و سـنگین اسـت. 
شـاید تحقق شـعار »هر خانه، یک حسـینیه «که از سـوی دکتر حریرچی مطرح شد 
بـا ایـن تالش ها میسـر گردد تا عـزاداری خالصانه مردم بـرای مظلومیت و مصائب 
سـید الشـهدا)ع( و شـهدای کربال در جمع های خانوادگی، ایران را به یک »حسـینیه 
بـزرگ« تبدیـل کنـد.  باز هم دربـاره معیار عزاداری و عزاداری معیار خواهم نوشـت.

1.  تحف العقول - صفحه 239
2. بحاراالنوار، جلد 59 - صفحه ٦٦

نگاه و نظر

معیار عزاداری و عزاداری معیار

صفحه3



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1524- چهارشنبه 15 مرداد 21399 معه جا

سامانه ای برای تامین کاالهای اساسی طراحی می شود
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: سامانه ای 
با استفاده از ابزار نوین باید طراحی شود و براساس آن کاالهای اساسی مورد 

نیاز خانوارها در اختیار مردم قرار گیرد.
خود،  متبوع  کمیسیون  امروز  نشست  تشریح  در  مفتح  محمدمهدی 
گفت: کلیات طرح یک فوریتی تامین کاالهای اساسی بعد از بحث و بررسی 

تصویب شد.
وی با بیان اینکه به موجب این طرح، کاالهای مورد نیاز خانوارها بویژه 
۷ دهک پایین جامعه تامین خواهد شد، افزود: قرار است، به دلیل اهمیت بسیار 
باالی این طرح جزئیات آن طی چندین جلسه با حضور مسئوالن دستگاه های 
مختلف اجرایی رسیدگی شود تا براساس طراحی یک شیوه مناسب خود کاالها 

در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار بگیرد.
برخی  کرد:  محاسبات تصریح  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  سخنگوی 
اعضا معتقدند که با پرداخت پول کاالها به مردم امکان دارد این پول صرف 
کارهای دیگری شود و بنابراین به طور مثال با استفاده از کارت الکترونیکی 
شرایطی فراهم شود تا مردم کاالهای مورد نیاز خود را مانند گوشت، برنج، 

مرغ، روغن و ... دریافت کنند.
مفتح اظهار داشت: همچنین قیمت این کاالها نباید به میزان نرخ بازار 
آزاد باشد و اگر دولت می خواهد تخفیف ها یا یارانه ای در این رابطه بپردازد بر 
روی قیمت خود جنس اعمال شود. البته برخی نمایندگان می خواهند در کنار 

این طرح سیستم ارزی کشور را اصالح کنند که ان بحث جداگانه ای دارد.
وی به خانه ملت گفت: سامانه ای با استفاده از ابزار نوین باید طراحی شود 
و براساس آن کاالهای اساسی مورد نیاز خانوارها در اختیار مردم قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: تمامی طرح های 
مشابه طرح تامین کاالهای اساسی به همراه پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس تجمیع خواهد شد و در نهایت گزارش نهایی تا هفته 

آینده به صحن علنی مجلس ارائه می شود.

تشکیل وزارت بازرگانی تاثیر مثبتی بر بازار و نرخ کاالها ندارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: فرصت زیادی تا پایان 
دولت باقی نمانده است و بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی به اجرای کامل 

و مؤثر نمی انجامد.
وزیر  سریع تر  چه  هر  باید  رئیس جمهور  اینکه  بیان  با   ، تقی پور  رضا 
پیشنهادی صمت را به مجلس معرفی کند، گفت: با توجه به بی ثباتی بازار و 
افزایش شدید قیمت ها، دولت باید هر چه سریع تر گزینه وزارت صمت را به 

مجلس شورای اسالمی جهت اخذ رأی اعتماد معرفی کند.
ماه  مرداد   22 وزارت صمت تا  سرپرست  قانون،  طبق  کرد:  بیان  وی 
می تواند در این وزارتخانه فعالیت کند و بر این  اساس دولت باید به قانون 
به  وزارت صمت را  برای  خود  گزینه  مانده  باقی  مهلت  در  و  کرده  تمکین 

مجلس معرفی کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
مشکالت  با  قیمت ها  بی ثباتی  و  افسارگسیخته  گرانی های  به جهت  مردم 
زیادی روبرو هستند و در این شرایط الزم است که وزیر صمت تعیین شود 
قیمت  ویژه  به  قیمت ها  و  بازار  وضعیت  در  بیشتری  ثبات  شاهد  بلکه  تا 

کاالهای اساسی باشیم.
تقی پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا علت تعلل دولت در معرفی 
وزارت صمت، تفکیک این وزارتخانه به دو وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت 
بازرگانی است، گفت: فرصت زیادی تا پایان دولت باقی نمانده است و حتی 

اگر این موضوع قابل طرح باشد، به اجرای کامل، مؤثر و مثبت نمی انجامد.
وی تصریح کرد: تصمیم خردمندانه این است که دولت در این شرایط به 
قانون توجه کند و هر چه سریع تر وزیر پیشنهادی صمت را به مجلس معرفی 
کند تا بلکه وضعیت بازار ساماندهی شود که قطعاً این تصمیم به نفع مردم است.

تالش جریان تحریف برای انکارموفقیت دولت
رئیس جمهور گفت: جریان تحریف و تحریم برای انکار و تضعیف موفقیت های 

دولت که یک دستاورد داخلی و بین المللی محسوب می شود، تالش می کند.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره 
به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در زمینه اهداف شوم کوتاه مدت و بلند مدت 
دشمنان دیرینه ملت ایران برای جلوگیری از پیشرفت اقتصادی کشور، گفت: بر این مبنا 
دو جریان تحریف و تحریم همزمان به دنبال محقق کردن این هدف از طریق توقف 
حرکت اقتصادی کشور و سیاه نمایی نسبت به دستاوردها و یأس نسبت به آینده هستند.

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم انسجام، هماهنگی و همکاری میان همه مسووالن 
و کارگزاران نظام برای مقابله مؤثر با عملیات جنگ روانی، تحریم و تحریف دشمنان، 
اظهارداشت: ملت بزرگ ایران، همواره پشتیبان مسووالن نظام و کشور بوده و مطمئنا 
موفقیت ها و پیشرفت های عظیم کشور مرهون پشتوانه مردمی و هوشیاری، پایداری 

و استقامت ملت در برابر توطئه و فشار دشمنان است.
وی ناامید کردن مردم و تضعیف رزمندگان خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی را از 
نمونه های عملکرد جریان تحریف در یک جنگ فرساینده، هوشمند و سخت اقتصادی 
به عنوان ستون پنجم دشمن دانست و افزود: با توجه به آشکار شدن نشانه های شکست 
و عدم موفقیت دشمن در تحقق اهداف اساسی جنگ اقتصادی، القای ناکارآمدی دولت 
و نظام و تحریف توانایی ها و انکار یا ضعیف جلوه دادن موفقیت های بزرگ کشور و 

ملت، محور اصلی جنگ روانی دشمنان است.
روحانی با اشاره به تالش جریان مرموز ناامید ساز و تحریف برای مانع تراشی های 
اقتصادی در دوران تحریم و ترسیم آینده مبهم و غیرواقعی از وضعیت کشور، تصریح 
کرد: در حالی که تحریم کنندگان و دشمنان این ملت و سرزمین بیش از همه شکست 
خود را شاهدند، ترویج پی درپی شایعات، سیاه نمایی از طریق ارائه آمار و اطالعات 
نادرست و القاء ناتوانی و ناکارآمدی و شکاف میان مسووالن و قوای کشور و مهمتر 
از همه ایجاد فاصله میان مردم و مسووالن، به نوعی حرکت در راستای تحقق توطئه 

دشمنان علیه کشور ونظام است.
رئیس جمهور تاکید کرد: دولت در مدت بیش از دوسال و نیم اعمال فشار بی 
سابقه و جنگ تمام عیار اقتصادی توانسته است با کاهش چشم گیر اتکا به درآمد نفت، 
کشور را مدیریت کرده و عالوه بر تامین مایحتاج ضروری و کاالهای اساسی مورد نیاز 
مردم، جریان صادرات غیرنفتی را ادامه داده و از تعطیل شدن تولید و تشدید بیکاری 
جلوگیری کند.روحانی افتتاح و راه اندازی طرح های بزرگ در بخش های مختلف 
را که در پنجشنبه های جهش تولید در سراسر کشور انجام می شود، خاری در چشم 
دشمنان دانست و گفت: جنگ افروزان اقتصادی و جریان تحریف و تحریم از این 
توانایی و موفقیت ملت عصبانی بوده و برای القای ناکارآمدی دولت احساس درماندگی 
کرده و از این رو با سوء استفاده از طرح مشکالت موجود، تحریف توانایی های ملت 
بزرگ ایران و انکار خودکفایی های کشاورزی و افزایش تولید در بخش های مختلف 

را در دستور کار خود قرار داده اند.
رئیس جمهور با اشاره به آسیب های سنگین شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد جهان و 
حتی کشورهای پیشرفته و قدرتمند، تصریح کرد: دولت همزمان با نبرد در جبهه تحریم 
و اعمال فشار اقتصادی، مقابله با بیماری ویرانگر کرونا چه در زمینه پیامدهای اقتصادی 
و چه در زمینه حفظ سالمت مردم، موفقیت های غیر قابل انکار و به اذعان دیگر کشورها 
پیشرفت های چشمگیری داشته است، اما جریان تحریف و تحریم برای انکار و تضعیف 

این موضوع که یک دستاورد داخلی و بین المللی محسوب می شود، تالش می کند.
روحانی ادامه داد: مقایسه وضعیت تولید در ایران با سقوط تولید ناخالص داخلی 
در دیگر کشورها که در اروپا بیش از 10 درصد و در آمریکا بیش از 30 درصد کاهش 
یافته است، به خوبی نشان می دهد که در این ابتالی جهانی، اقتصاد ایران تاب آوری 

باالتری را به نمایش گذاشته است.
در این جلسه پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و نفت برای استفاده 
از ابزارهای متنوع مالی مطرح شد و طراحی های انجام شده برای تسریع در عرضه 
بیشتر و متنوع تر دارائی های مازاد دولت به بورس و همچنین نوآوری و تنوع بخشی 
به بازار سرمایه و مدیریت منطقی بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات 

الزم در خصوص هدایت نقدینگی جامعه به بخش مولد اتخاذ شد.

جوانان و نظام یادگیری ، محورهای ساختن آینده جامعه هستند
آموزش وپرورش  وزیر 
نان  جوا اینکه  به  اشاره  با 
محور  دو  یادگیری  نظام  و 
اظهار  هستند،  جامعه  آینده  ساختن 
کرد: سازمان ملی پرورش استعدادهای 
درخشان مجال بیشتری برای پرورش 

استعدادهای جوانان فراهم کند.
بیان  با میرزایی  حاجی  محسن 
می شود  آینده  از  صحبت  وقتی  اینکه 
یادگیری  نظام  و  جوانان  مفهوم  دو  با 
روبرو می شویم، اظهار کرد: نمی توان از 
آینده جامعه سخن گفت و این دو اصل 
را مورد توجه قرار نداد. هرچقدر جامعه 
و  باشخصیت تر  هویت تر،  با  جوانان  از 
کسانی که سبک زندگی سالم تری دارند 
و از دانش و تجربه عمیق گذشتگان در 
استفاده  می گیرند،  بهره  مسائل  حل 
در  دلیل  به همین  است  موفق تر  کند، 
از  جوانان  رهبری  معظم  مقام  بیانات 
اهمیت خاصی برخوردارند و در گام دوم 
انقالب نیز تأکید ایشان بر جوانان بوده 
لذا جوانان نقطه کانونی این بیانیه هستند 
برای  ایشان  در کالم  امید  بیشترین  و 
ساختن آینده جامعه متوجه جوانان است.

جریان  آینده؛  ساختن  محور   *
یادگیری جامعه است

به  اشاره  با  آموزش وپرورش  وزیر 
اینکه دومین محور ساختن آینده، جریان 
یادگیری جامعه است، تصریح کرد: هر 
چه در جامعه جریان یادگیری کارآمدتر، 
توانمندتر، عمیق تر و اصولی تر باشد به 
و  بهتر  جامعه  آن  آینده  نسبت  همان 
پایدارترین  یادگیری  است.  روشن تر 
ساختن  در  عنصر  کلیدی ترین  و  وجه 
معتقدند  اندیشمندان  همه  است.  آینده 
و  دیروز  یادگیری  محصول  امروز  که 
فردا محصول یادگیری امروز است لذا 
هر چه یادگیری عمیق تر باشد آینده بهتر 

و متوازن تر است.

وی گفت: ساختن آینده تنها وجه 
مجموعه ای  به  باید  لذا  ندارد؛  ایجابی 
محرک  و  شاداب  که  شویم  تبدیل 
است و توانایی مراقبت از عناصر فعال 
و با استعداد جامعه را دارد. همچنین از 
جامعه  خوداتکایی  و  استقالل  عزت، 
مراقبت کنیم و با تقویت امید به انرژی 
جوانان برای ساختن آینده افزایش دهیم. 
بنابراین اگر جریان یادگیری نتواند امید 
به آینده را در ذهن، فکر و روان انسان ها 

تقویت کند این موتور از کار می افتد.
اینکه  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
توجه به آینده و تقویت امید در جوانان 
به عنوان یکی از محورهای مهم گام دوم 
تالش  در  دشمن  گفت:  انقالب است، 
است آینده را از جوانان این کشور بگیرد 

تا بتواند آینده جامعه را بگیرد.
اشاره  با  آموزش وپرورش  وزیر 
در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به 
رویارویی با دو پدیده تحریف و تحریم 
معنای  به  تحریف  گفت:  جامعه  در 
نداشته ها،  بر  تمرکز  داشته ها،  تضعیف 
 ، ظرفیت ها ندیدن   ، ضعف ها دیدن 
گسترده ای  قابلیت های  و  توانمندی ها 
آینده وجود  که برای حرکت به سمت 

دارد، است.

اصلی  نقطه  آموزشی  نظام   *
حرکت جامعه به سمت آینده است

را  آموزشی  نظام  میرزایی  حاجی 
جامعه  آینده  برای  اصلی حرکت  نقطه 
دانست و افزود: برای بهتر شدن آینده 
اتفاق  دو  بنیادین  تحول  سند  منظر  از 
مهم باید در نظام آموزشی رخ دهد؛ در 
مرحله اول الزم است تربیت جایگزین 
آموزش شود. لذا بیش از آنکه نیاز داشته 
باشیم ذهن دانش آموزان را از مجموعه 
دانش ها انباشته کنیم باید روش، منش، 
برای یک  را  شخصیت و هویت آن ها 

زیستن شرافتمند آماده کنیم.
نظام  در  تغییر  دوم  مرحله  وی 
آموزشی را توجه به تربیت چند ساحتی 
بنیادین  تحول  سند  در  آنچه  طبق 
به  توجه  گفت:  و  دانست  ذکرشده 
و  است  مهم  تربیتی  ساحت های  تمام 
تمام  باید  پربار  آینده ای  داشتن  برای 
ساحت های تربیتی را در جوانان تقویت 
کنیم تا به صورت رشد متوازن و تربیت 

همه جانبه برای آینده قدم بردارند.
وزیر آموزش وپرورش ادامه داد: در 
آموزش وپرورش با انسان های متفاوتی 
وقتی  هستیم.  روبرو  استعداد  ازنظر 
می شود  متنوع  تربیت  ساحت های 

توانمندی  و  استعداد  بروز  عرصه های 
افراد هم متنوع می شود. نظام آموزشی 
که  است  نظامی  شایسته،  و  کارآمد 
استعدادها  همه  به  را  توجه  بیشترین 
برای  بیشتری  مجال  و  باشد  داشته 
شناسایی استعدادها فراهم کند؛ لذا آن 
نظام آموزشی موفق تر و قوی تری است.

سازمان  گفت:  میرزایی  حاجی 
یکی  به عنوان  درخشان  استعداد  ملی 
نظام  عملکرد  درخشان  نقطه های  از 
آموزشی ایران مسئولیت فراهم آوردن 
مجال بیشتر برای پرورش استعدادهای 

جوانان را دارد.
وی با اشاره به شناسایی استعدادها 
جامعه ای  اگر  گفت:  مدرسه  دوران  از 
این  را تشخیص دهد  نتواند استعدادها 
است؛  فرصت ها  کننده  تضییع  جامعه 
استعدادها  پرورش  رسالت  بنابراین 
به عنوان یک رسالت عظیم موضوعیت 
پیدا می کند. لذا امیدوارم با تبدیل شدن 
مرکز پرورش استعدادهای درخشان به 
و  درخشان  استعدادهای  ملی  سازمان 
این سازمان  پیگیری مستمر همکاران 
در رسالت خود موفق تر از قبل عمل کند.

وزیر آموزش وپرورش گفت: تغییر 
به  کردن  نگاه  برای  مجالی  تحول  و 
مسائل یک سازمان از منظر دیگر است و 
امیدواریم این تغییر باعث پیشرفت شود.

امید  و  تدبیر  دولت  کابینه  عضو 
اولویت هایی  برخی  بیان  با  پایان  در 
است،  اهمیت  دارای  اخیر  دوره  در  که 
اظهار کرد: استقرار سازمان، بهره گیری 
نگاه  گذشته،  تجربیات  و  تالش ها  از 
مؤثر به آینده، تعیین سهم این سازمان 
و تأثیر آن در حل مسائل و مشکالت 
جامعه و سعی در ارتقا علمی جامعه و 
ارائه الگویی عملی از تحقق کامل سند 
تحول از مهم ترین نکاتی است که باید 

در این دوره مورد توجه قرار گیرد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

 فاکتورهای تعیین شهریه دانشگاه آزاد در ترم جدید
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: موضوع شهریه باید با دقت بررسی شود 
و شهریه رشته ها براساس پرمخاطب بودن رشته و جایگاه و سرآمدی واحدهای 

دانشگاهی در نظر گرفته شود.
محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با تأکید بر اینکه تنظیم 
بودجه واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی باید به سمت یک بودجه ریزی عملیاتی پیش 
برود، اظهار داشت: تنظیم بودجه باید واقعی باشد و بتواند در شرایط سخت اقتصادی 
کشور، به خوبی واحدها را راهبری کند. اگر یک سیستم نتواند برنامه ریزی دقیقی 

در حوزه بودجه ریزی انجام دهد، به پیشرفت نخواهد رسید.
* بودجه ریزی سال آینده متفاوت است

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه مسئله بودجه ریزی برای سال مالی 
آینده به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، متفاوت تر از سال گذشته خواهد بود، 
گفت: به تبع شیوع ویروس کرونا، فضای دانشگاه ها به فضای جدیدی تبدیل شده 
است. این تغییر فضا نیازمند برنامه ریزی متفاوت برای مسئله بودجه است و رؤسای 
این شرایط  ادامه داد: در  باشند.وی  این زمینه دقت کافی داشته  باید در  واحدها 
بسیاری از درآمدهای دانشگاه حذف شده و باید برای درآمدهای جدید منطبق بر 
شرایط پیش  آمده، تدبیر الزم صورت گیرد. همچنین واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی 

باید امسال برنامه جدی برای اداره فضای دانشگاه در این شرایط داشته باشند.
طهرانچی با بیان اینکه امسال دومین دوره ای است که بودجه و سال مالی 
دانشگاه آزاد اسالمی براساس سال تحصیلی برنامه ریزی خواهد شد، تصریح کرد: 
سال مالی مبتنی بر سال تحصیلی، این امکان را به ما می دهد که بتوانیم یک ارزیابی 
دقیق تر داشته باشیم. در این شرایط، پیش بینی ها دقیق تر خواهد شد و مجموعه 

می تواند شفاف تر و با برنامه و واقعی تر حرکت کند.
* فاکتورهای تعیین شهریه در واحدها

بودجه  در  شهریه  بحث  اهمیت  بر  تأکید  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
شهریه  و  شود  بررسی  دقت  با  باید  شهریه  موضوع  گفت:  دانشگاهی،  واحدهای 
رشته ها براساس پرمخاطب بودن رشته و جایگاه و سرآمدی واحدهای دانشگاهی، 
مختلف،  واحدهای  و  مختلف  رشته های  در  واقع شهریه  در  شود.  گرفته  نظر  در 

متفاوت و آگاهانه تنظیم شود.
و  واحدها  به  پزشکی  علوم  آمایش  سند  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  وی 
استان های دانشگاه ابالغ شد، افزود: واحدها باید در جلسات بررسی بودجه، گزارش 
کامل و جامعی از فعالیت های خود براساس سند آمایش علوم پزشکی ارائه کنند. 
همچنین واحدها باید در این جلسات، گزارش دقیقی از رفتار جمعیت دانشجویی، 
شناسایی آسیب ها، برنامه ریزی برای افزایش دانشجو و درآمدهای غیر شهریه ای، 
گزارش عملکرد سال گذشته، نوع هزینه کرد فعالیت های علمی، هزینه های مربوط 
به خدمات و ارائه طرح های اقتصادی براساس اصول و برنامه ریزی دقیق بودجه 

برای سال آینده ارائه دهند.
* برنامه ریزی واحدها براساس آموزش مجازی 

دکتر طهرانچی همچنین تأکید کرد: واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی باید یک 
برنامه دقیق مبتنی بر آموزش مجازی برای سال آینده داشته باشند، چرا که در 

شرایط فعلی لزوم حضور در فضای مجازی کاماًل مشخص است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه امسال باید در حوزه دانش بنیان 
جهش صورت گیرد، گفت: واحدها باید در این زمینه درآمدهای دانش بنیان برای 
خود ایجاد کنند. واحدها با برنامه ریزی، سراهای نوآوری را به مرحله ثمردهی برسانند. 
همچنین واحدها باید در زمینه توجه به رویکردهای فرهنگی بسیار فعال عمل کرده 

و به صورت دقیق و مؤثر برای مسائل فرهنگی واحدها برنامه ریزی داشته باشند.
* لزوم کسب درآمدهای پژوهشی واحدهای از سامانه پژوهشیار

وی خاطرنشان کرد: نکته مهمی که واحدها باید به آن توجه داشته باشند و از 
اصول دانشگاه آزاد اسالمی است، سامانه پژوهشیار است. در این سامانه، داده های 
مربوط به هر استان تولید می شود و از آنجا که یکی از بحث های تجاری سازی علم، 
تجاری سازی داده هاست، واحدها می توانند براساس این داده ها و از طریق پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و رساله های دکتری مرتبط با استان، به درآمد پژوهشی دست یابند. 

در واقع درصد باالیی از درآمدهای پژوهشی واحدها باید از سامانه پژوهشیار باشد.

انفجار مرگبار کپسول گاز در کانکس
انفجار کپسول گاز در کانکسی در سرپل ذهاب، سه کشته و زخمی برجای 

گذاشت.
دانشگاه علوم  بیمارستانی  پیش  اورژانس  روابط عمومی  آزادی مدیر  اکبر 
پزشکی کرمانشاه با اعالم خبر گفت: این حادثه ساعت 19 روز 13 مرداد در روستای 
زرین جوب شهرستان سرپل ذهاب رخ داد و متاسفانه دو نفر مرد میانسال در این 
حادثه جان باختند و یک پسربچه سه ساله مصدوم شد و به بیمارستان انتقل یافت.

دستگیری عامل پخش محتوای مبتذل اینستاگرامی
فرمانده انتظامی الهیجان از دستگیری عامل تولید و پخش محتوای مبتذل 

در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد.
سرهنگ قاسم جانعلی پور با اعالم این خبر گفت: کارشناسان پلیس فتا در 
پی رصد فضای مجازی به پیجی برخوردند که در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام 

به تولید محتوای مبتذل با عنوان »عکاسی مدلینگ« می کرد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه در بررسی های انجام شده مشخص شد این 
پیج دنبال کننده های زیادی دارد و به صورت گسترده در حال فعالیت است، افزود: 
با اقدامات فنی صورت گرفته ادمین صفحه مورد نظر که یک مرد 32 ساله بود 

شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.

انفجار در کارخانه تبرک 13 مجروح بر جای گذاشت
انفجار در مخزن یک کارخانه صنایع غذایی سبب مجروحیت 13 نفر شد.

انفجار دیگ بخار در کارخانه  صنایع غذایی  تبرک واقع در محور مشهد ـ 

چناران ساعت 9:40 روز دوشنبه اتفاق افتاد و مصدومان توسط اورژانس چناران 
به مراکز درمانی منتقل شدند.

متاسفانه بر اثر این حادثه یکی از کارگران نیز جان باخت.

مصدومیت دو مرزبان در اثر انفجار مین در سردشت
فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از مجروح شدن دوتن از مرزبانان سردشت 
مرزبانان هنگ  از  تن  دو  مرداد  روز 13  افزود: ظهر  خبرداد.سردار حسین خانی 
سردشت حین گشت زنی در مرزهای آلواتان براثر انفجار مین بجا مانده از جنگ 
تحمیلی دچار جراحت شدند و متاسفانه پای راست استوار دوم مهران بداغی قطع 
شد و هردو مچ دست وی نیز دچار شکستگی شد، همچنین سرباز وظیفه حمیدرضا 

پاک نهاد نیز دچار مصدومیت سطحی شد.

دستگیری باند سارقان مسلح مامورنما در اهواز
مسلح  سارقان  باند  اعضای  دستگیری  از  خوزستان  آگاهی  پلیس  رئیس 

مامورنما در اهواز خبر داد.
سرهنگ سهراب حسین نژاد در تشریح جزئیات دستگیری این سارقان اظهار 
داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه منزل در یکی از مناطق شهرستان 
اهواز، با توجه به اهمیت موضوع اکیپ ویژه ای از اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی استان خوزستان تشکیل و دستگیری سارقان را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با اشاره به شناسایی اعضای باند سه نفره سارقان توسط ماموران پلیس 
آگاهی گفت: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، سحرگاه امروز ماموران پلیس 
آگاهی با همکاری یگان امداد و کالنتری 21 شهرستان اهواز در دو عملیات، 

متهمان را دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی خوزستان ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه سارقان دو 

دست لباس انتظامی، دو دستگاه تلفن همراه سرقتی و دو تیغه قمه کشف شد.
حسین نژاد با بیان اینکه متهمان در بازجویی های انجام شده تاکنون به سه 
فقره سرقت مسلحانه و یک فقره سرقت به عنف منزل اعتراف کرده اند، تصریح 
کرد: سارقان صراحتا توسط مالباختگان شناسایی شدند و تحقیقات برای کشف 

سایر سرقت ها و همدستان احتمالی ادامه دارد.
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TSMC برای اینتل ظرفیت تولید جدید 
ایجاد نمی کند

در  موقتی  سفارش  به عنوان  را  اینتل  اخیر  سفارش های   TSMC ظاهرا 
بهتر  پاسخ گویی  برای  اضافه کردن ظرفیت  برای  و تصمیمی  است  گرفته  نظر 

به آن ها ندارد.
خبر تصمیم اینتل مبنی بر قرارداد با تولیدکننده  های خارجی )فاندری( برای 
تأمین نیازهای تراشه، کل صنعت سخت افزار را شوکه کرد. غول دنیای پردازنده 
قبال تولید تراشه های ابتدایی برای محصوالت را نیز به صورت داخلی انجام می داد. 
تصمیم جدید اینتل یعنی آن ها هم مانند بسیاری از تولیدکننده های دیگر پردازنده، 
 TSMC بخش هایی از فرایند را برون سپاری می کنند و برای اولین برنامه ها نیز
انتخاب شد. یکی از مهم ترین سؤال هایی که پیرامون تصمیم جدید اینتل مطرح 
می شود این است که تصمیم اینتل برای برون سپاری، تا چه حد موقتی خواهد بود.

ظاهرا شرکت تایوانی، اینتل را یک مشتری موقت می داند و برنامه ریزی های 
طوالنی مدتی برای آن ها ندارد. این خبر برای کاربران و کارشناسانی که طرفدار 
تولید داخلی در اینتل هستند، خبر خوبی محسوب می شود. اگرچه اینتل اکنون 
دیگر جزو پنج تولیدکننده ی بزرگ نیمه هادی در جهان نیست، اما با توانایی تولید 
81 ۷ هزار ویفر در ماه، فاصله ای نه چندان زیاد با رهبران بازار دارد. شرکت های 
بزرگ، همگی ظرفیت تولید بیش از یک میلیون ویفر را در ماه دارند. تیم آبی 
برخالف شرکت هایی همچون TSMC و سامسونگ و گلوبال فاندریز، از تمامی 
ظرفیت تولید برای محصوالت خودش استفاده می کند.یکی از پیچیدگی های مهم 
در وضعیت همکاری اینتل با TSMC در ظرفیت تولید شرکت ها دیده می شود. 
فاصله ی ظرفیتی اینتل با هر شرکت فاندری دیگر هم بسیار زیاد بود. درنهایت 
TSMC اکنون خود را تنها به عنوان ناجی اینتل می شناسد. تایوانی ها احتمال 
می دهند که درنهایت به پیمانکار طوالنی مدت تولید تراشه برای اینتل تبدیل نشوند.

AMD بحرانی مشابه
پیش از اینکه AMD و اینتل به دعواهای حقوقی پیرامون انحصارگرایی 
پایان دهند، AMD فشارهای زیادی را ازلحاظ مجوز تولید x8٦ تحمل می کرد و 
به عنوان مثال آن ها محدود به داشتن کارخانه ی اختصاصی تولید تراشه بودند. تیم 
قرمز نمی توانست با پرداخت هزینه به TSMC یا UMC یا هر فاندری دیگر، 
پردازنده های x8٦ تولید کند. البته اینتل در چنین محدودیتی قرار ندارد، اما به هرحال 

شرایطی مشابه با همین مشکل در سطح تولید نیمه هادی هم دیده می شود.
شرکت   x8٦ پردازنده های  تولید  برای  اینتل  اختصاصی  فاندری های 
روی  تمرکز  با  اغلب  نیز  این شرکت  پردازنده های  بهینه سازی شده اند. طراحی 
این رویکرد مهندسی، مزیتی است  انجام می شود.  تولید در فاندری های داخلی 
که به خاطر فعالیت اینتل به عنوان یک تولیدکننده ی دستگاه یکپارچه  IDM به 
دست می آید. اینتل در گذشته برای شرح دادن عمبلکرد عالی خود در صنعت، از 
همین برتری برای ارائه ی دلیل استفاده می کرد. تا زمانی که شرکت مشغول تولید 
داخلی باشد، مشکالت خاصی نخواهد داشت. از وقتی که پای یک شرکت متفرقه 

و فاندری خارجی به میام می آید، چالش ها کمی افزایش پیدا می کنند.
پیشرفته بودن فاندری های اینتل، ارزش باالیی برای آن ها در شرکت به همراه 
دارد. درنتیجه هر سرمایه گذاری شرکت آمریکایی برای ایجاد یک خط تولید ویژه 
در فاندری TSMC در مسیر ساختن محصوالت خاص، به  نوعی خروج سرمایه ای 
محسوب می شود که باید برای بهبود فناوری های تولیدی خودشان استفاده می شد. 
به همین ترتیب، هر تجهیزات و خط تولید پیشرفته ای که در TSMC برای 
ساخت سفارش های اینتل ساخته شود، پس از از بازگشت آن ها به فاندری های 

خودشان، باید کاربرد دیگری پیدا کند.
حال اگر اینتل هیچ گاه نتواند به کارخانه های خودش باز گردد، چه اتفاقی رخ 
می دهد؟ درواقع در پیش بینی های کوتاه مدت هیچ تفاوتی ایجاد نمی شود. به هرحال 
TSMC نمی تواند کل کسب وکار تولید اینتل را مدیریت کند. اوال کسب وکار 
اینتل بسیار عظیم است و ثانیا، راه  اندازی خط تولیدهای اختصاصی سه تا پنج 
 TSMC سال زمان می برد. حتی اگر اینتل تصمیم داشت تا کل تولید خود را به
برای هماهنگ شدن  را می پذیرفت،  پیشنهاد  تایوانی هم  واگذار کند و شرکت 
کارخانه های تولیدی و فرایندهای طراحی در دو شرکت، به سال ها زمان نیاز داشتند.

آموزش  سازمان  معاون 
فنی و حرفه ای کشور گفت: 
از مهر ماه امسال برای اولین 
آموزش  بار در مدارس مناطق محروم، 
های مهارتی را به صورت رایگان ارائه 

خواهیم داد.
علیرضا حاتم زاده در مورد مهارت 
آموزی در مدارس، اظهار داشت: برنامه ای 
را  ایران مهارت  آموزش  عنوان  تحت 
آن،  قالب  در  که  داشتیم  قبل  مدتی  از 
آموزشگاه بخش خصوصی در همکاری 
با مدارس آموزش و پرورش برای همه 
دانش آموزان مقطع متوسطه، چند ساعت 
مهارت آموزی انجام می دهد. این آموزش 
در هر رشته ای که مدرسه با آموزشگاه به 

توافق برسد، ارائه می شود.
و  فنی  آموزش  سازمان  معاون 
حرفه ای کشور با بیان اینکه آموزش ها 
برای مقطع متوسطه اول ٦0 ساعت و 
متوسطه دوم نیز ٦0 ساعت است، افزود: 
این آموزش در هر رشته ای که مدرسه 
ارائه  می رسد  توافق  به  ما  آموزشگاه  با 
می شود. در نهایت کالس های آموزشی 
در  شرکت  گواهی  و  برگزار  مدرسه  در 
دوره آموزشی در اختیار افراد قرار می گیرد.

اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
آموزشگاه های آزاد ما به این حوزه ورود 
کرده اند، ابتدای کار با مدارس غیرانتفاعی 
و از طریق دریافت شهریه از خانواده ها 
شدت  به  هزینه ها  البته  شد؛  شروع 
پایین بود و فقط هزینه مربی و انتقال 
از مهر  پرداخت می کردند.  را  تجهیزات 
ماه امسال نیز باز این دوره ها را خواهیم 
ارائه  دنبال  به  بار  اولین  برای  و  داشت 
آموزش های مهارتی به صورت رایگان 

در مدارس مناطق محروم هستیم.
* مهارت آموزی رایگان در مدارس 

مناطق محروم
آموزش های  مورد  در  زاده  حاتم 

مدارس  در  رایگان  حرفه ای  و  فنی 
مناطق محروم گفت: از مهر ماه امسال 
جهت  دولتی  بخش  بار  اولین  برای 
کرد؛  مهارتی ورود خواهد  آموزش های 
و  آموزش  وزارت  با  که  توافقی  طبق 
پرورش صورت گرفت، در مناطق محروم 
شهریه  پرداخت  امکان  خانواده ها  که 
آموزش  سازمان  دولتی  بخش  ندارند، 
فنی و حرفه ای به کمک مدارس خواهد 
رفت و آموزش های مهارتی را در اختیار 

این قشر قرار خواهد داد.
و  فنی  آموزش  سازمان  معاون 
حرفه ای کشور یادآور شد: ما یک سری 

اسناد قانونی مبنی بر همکاری ها با وزارت 
آموزش و پرورش داریم. محصالن رشته 
کار و دانش می توانند از سیستم ما گواهی 
و در  کنند  معادل سازی  و  بگیرند  نامه 
به  بیشتر  پرورش  و  آموزش  با  واقع ما 
و توسعه فرهنگ  فرهنگ سازی  دنبال 
منابع  کتب  در  هم  کارآفرینی  و  کار 
آموزشی و هم در حوزه مشاوره شغلی 

هستیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر تمرکز 
مشاوره های  بر  پرورش  و  آموزش 
جدید به  در تفاهم  ما  است،  تحصیلی 
آموزان  دانش  به  شغلی  مشاوره  دنبال 

و استعدادیابی دانش آموزان هستیم. به 
هیچ وجه کاری با رشته دانش آموزان در 

مدرسه نداریم.
حاتم زاده افزود: این دوره ها کوتاه 
رشته ها  برخی  در  شاید  است  مدت 
کنند،  کار  نند  بتوا آشپزی  همچون 
اما ما این آموزش ها را برای ورود به 
افراد  این  بلکه  نمی دهیم  انجام  کار 
آشنایی  مهارت«  و  »کار  اصل  با  را 
آموزش  ساعت   120 این  می دهیم. 
به  ورود  برای  اما  باشد  مؤثر  می تواند 
بازار کار حتمًا باید در دوره های تکمیلی 

نیز شرکت کنند.

دانش آموزان مناطق محروم استعدادیابی می شوند
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مفاسد  با  مبارزه  معاون 
رت  ا ز و دی  قتصا ا کالن 
امضای  جلسه  در  اطالعات 
و  اجتماعی   معاونت  با  مشارکت  سند 
قضاییه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
هم  و  هدفمند  هستیم  آماده  گفت: 
با  و  باشیم  داشته  هایی  همکاری  افزا 
تاثیر  هم افزایی  و  وهمدلی  همفکری 
وسازمان  هوشمند  مقابله  در  بیشتری 
یافته برای پیشگیری و مبارزه با فساد 

داشته باشیم.
به گزارش دنیای جوانان از واحد 
و  اجتماعی  معاونت  رسانی  اطالع 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وی 
با اشاره به اینکه به اقتضای مسوولیت 
که  جایگاهی  و  ملی  امنیت  دیده بانی 
به  فساد  با  مبارزه  برای  نظام  و  قانون 
وزارت اطالعات محول کرده است و با 
استفاده از ادبیات امنیتی و اطالعاتی می-

خواهیم بگوییم موضوع فساد در کشور، 
در  اگر  افزود:  است  امنیتی  موضوعی 
شرایط فعلی ما امنیت اقتصادی را پایه 
امنیت ملی بدانیم، سهم و جایگاه این 
مساله در سال های اخیر بسیار برجسته تر 
شده است و باور داریم امنیت اقتصادی 

محور و ستون امنیت ملی است .
کالن  مفاسد  با  مبارزه  معاون 
کرد:  اظهار  اطالعات  وزارت  اقتصادی 
باید بپذیریم رابطه معناداری بین امنیت 
ملی و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود 
دارد و مساله فساد به شدت امنیت ملی را 
تهدید می کند و برای ما مهمترین عامل 
درون سرزمینی که امنیت اقتصادی را 
است.  اقتصادی  فساد  می کند؛  تهدید 
بیرونی  عامل  اقتصادی  تحریم  مساله 
است که  آن هم تهدیدی برای امنیت 

اقتصادی به شمار می رود.
دلیل  همین  به  کرد:  اعالم  وی 

و  سازماندهی  ریزی،  برنامه  حضور، 
اقدامات موثر توسط دستگاه اطالعاتی 
سال  سالیان  و  یابد  می  مفهوم  و  معنا 
است که کشور و اجزای حاکمیت ازجمله 
قضایی  دستگاه  و  اطالعات  وزارت 
تالش های زیادی کرده و اراده حاکمیت 
بر کاهش جرایم  نظام  اراده رهبری  و 

اقتصادی است.
کالن  مفاسد  با  مبارزه  معاون 
اقتصادی وزارت اطالعات اضافه نمود: 
به رغم اقدامات فراوانی که انجام شده 
به  اولویت  عمل،  در  اینکه  دلیل  به 
پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی داده 
نشده، موفقیت کافی وجامع در این حوزه 

درکشور حاصل نشده است.
او گفت: در موضوع مبارزه با فساد 
مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر خوب 
عمل شده و در چهل و دو سال بعد از 
دستگیری  و  کشفیات  میزان  انقالب 
ها افزایش یافته است. از منظر آسیب 
شناسی به نظر می رسد در سطح نظام به 
میزانی که در رویکرد عملیاتی سرمایه-

گذاری کردیم در امر پیشگیری سرمایه 
گذاری نشده و تاثیر معناداری در کاهش 

ضریب فساد نداشته ایم.
کالن  مفاسد  با  مبارزه  معاون 

کرد  اشاره  اطالعات  وزارت  اقتصادی 
اگر  معتقدیم  ما  اقدامات  این  همه  با 
می خواهیم مساله فساد را در کشور از 
بین برده وکاهش دهیم باید اولویت و 
اقدامات ما  سرمایه گذاری اصلی ما و 

معطوف به حوزه پیشگیری باشد.
او با بیان اینکه ما رویکرد سخت 
افزاری و اقدامی را رویکرد اقتضایی و 
الجرمی می دانیم و دراین زمینه هم کم 
نگذاشتیم اظهارکرد: اقدام پیشگیرانه را 
اقدام راهبردی می دانیم و معتقدیم این 
رویکرد راهبردی با ویژگی ها و قابلیت 
هایی که دارد می تواند مساله نظام را 

مقابله با فساد حل کند.
اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  معاون 
رویکرد  این  با  افزود:  اطالعات  وزارت 
کنیم  حل  را  فساد  مساله  توانیم  می 
دلیل  دارد،  پیشگیرانه  ماهیت  چون 
دیگر اینکه صرفا سخت افزاری نبوده و 
فرایندمحور نیز هست. رویکرد عملیاتی 
مجازات  رویکرد  و  و  محور  پرونده  ما 
محورانه است اما در اینجا باور داریم اگر 
بتوانیم فرایندهای فساد زا را تشخیص 
دهیم و شناسایی کنیم و از بین ببریم و 
جایگزین کنیم فرایندهای موثرو مثبت 
خواهیم شد که الزمه آن هم یک نگاه 

فراگیر و سیستمی است.
اعالم  خود  ادامه سخنان  در  وی 
چالش  با  ما  امروزی  شرایط  در  کرد: 
بحران درآمد روبرو هستیم و امیدواریم 
در  بتوانیم  مفاسد  با  مبارزه  فرایند  در 
نیز  دولت  به  پایدار  درآمد  افزایش 

کمک کنیم.
اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  معاون 
این  ما  باور  گفت:  اطالعات  وزارت 
است که براساس داده های اطالعاتی، 
و  علمی  های  پژوهش  و  تحقیقات 
پدید  مثل  موضوعی  هیچ  اطالعاتی 
فساد موجب فرسایش سرمایه اجتماعی 

نظام نشده است.
حفظ  برای  گفت:  پایان  در  او 
های  قابلیت  ارتقای  و  نظام  مقبولیت 
نظام و تعمیق حقانیت نظام موظفیم به 
لحاظ اخالقی و عقیدتی وسازمانی در 
این راه باهم همکاری داشته باشیم و با 
هم افزایی ناشی از آن سرعت بیشتری 
به پیشگیری از شکل گیری فساد دهیم.

در پایان این دیدار سند همکاری 
مشترک بین معاونت های اجتماعی و 
از وقوع جرم قوه قضاییه و  پیشگیری 
معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت 

اطالعات به امضا رسید.

هیچگونه برنامه ای برای تعدیل پرسنل بانکهای ادغامی نداریم
بانک  این  ویژه  نگاه  از  سپه  بانک  مدیرعامل 
به همکاران بانک های ادغامی و بهره مندی از تمام 
پتانسیل های موجود در این بانک ها خبر داد و اظهار 
داشت:هیچگونه تعدیل نیروی انسانی برای هیچ یک 
از سطوح پرسنلی بانکهای ادغامی در دستور کار نیست.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه محمد 
کاظم چقازردی با اشاره به روند موفق ادغام بانک های وابسته به نیروهای 
مسلح در بانک سپه یکی از موارد مهم در خصوص اجرای این مأموریت ملی 
را بهره مندی از نیروی انسانی این بانک ها عنوان کرد و اظهار داشت: از جمله 
موارد مهمی که از همان ابتدای مأموریت ملی ادغام مورد توجه و تأکید بوده 
بهره مندی از نیروی انسانی بانکهای ادغامی و تأمین امنیت شغلی و جلوگیری 

از تضیع حقوق آنان است.
چقازردی گفت: در بکارگیری کارکنان بانکهای ادغامی شأن و جایگاه 

آنان حفظ و از تضیع حقوق آنان جلوگیری خواهد شد.
وی حفظ امنیت شغلی این همکاران را از جمله موارد دیگری عنوان 
کرد که در تصمیم گیری های مربوط به پرسنل بانکهای ادغامی مد نظر 

قرار گرفته است .
وی لزوم بهره گیری از تمام ظرفیت بانک های ادغامی، ترکیب تجربه 
و نیروی جوانی با ادغام ، و سرمایه دانستن ظرفیت های موجود در بانک های 
ادغامی را از جمله موارد و کلیدواژه هایی عنوان کرد که همواره مورد تاکید 

بوده است.
مدیرعامل بانک سپه نمونه بارز موارد یاد شده را ادغام نهایی دو بانک مهر 
اقتصاد و حکمت ایرانیان عنوان کرد و گفت: همکاران این بانکها در سطوح 
مختلف بانک از مدیران رده باال همچون معاون مدیرعامل گرفته تا سطوح 

دیگر مدیران میانی به کارگرفته شده و مشغول فعالیت هستند.
چقازردی با اشاره به بازخوردهای گرفته شده از همکاران بانک های ادغامی 
اظهار داشت: این بازخوردها بیانگر رضایت آنان در جریان روند ادغام و پیوستن 

به سطوح مختلف مدیریتی و اداری و اجرایی بانک سپه است.
وی ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری در بانک سپه را فرآیندی بسیار 
پیچیده و پرحجم عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به نبودن تجربه ای در 
این سطح و با وجود پیچیدگی این اقدام به دلیل همراهی مسئولین لشگری 
و کشوری همچنین درایت و مدیریت صورت گرفته در این خصوص فرآیند 

ادغام به شکل بسیار مناسبی در حال اجرا و نهایی شدن است.

توسعه کسب و کار با طرح افق 1 موسسه اعتباری ملل
به  منظور توسعه کسب و کار ودر راستای مشتری 
مداری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقد 

مرابحه تسهیالت پرداخت می گردد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل ، 
این موسسه با هدف تامین سرمایه در گردش و خرید 
انواع  تجهیزات،  و  آالت  ماشین  خرید  و  اولیه  مواد 

تسهیالت به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب طرح افق 1 پرداخت می 
نماید. اشخاص حقیقی می توانند در قالب عقد مرابحه با بازپرداخت ٦0 ماهه 
تا مبلغ 1 میلیارد ریال و اشخاص حقوقی تا مبلغ 5 میلیارد ریال دریافت نمایند.

مشتریان گرامی می توانند جهت اطالعات بیشتر به شعب موسسه اعتباری 
ملل در سراسر کشور مراجعه نمایند.

در حاشیه انتقادهای غیرتخصصی به مباحث فنی صنعت بیمه؛
ریسک های بزرگ بیمه نامه های بزرگ می خواهند

واحد »مدیریت ریسک و بیمه« سال هاست که بر پیشانی تمامی صنایع 
پرریسک دنیا به چشم می خورد که کشور ما هم از این امر مستثنی نیست.

با وجود استقرار این واحد تخصصی، باز هم حواشی بسیاری در هنگام 
وقوع حوادث و فرآیند پرداخت خسارت، اتفاق می افتد که مواردی نظیر ارزیابی 
نادرست، کم بیمه گی، بی توجهی به تناسب نرخ و شرایط و همچنین آگاهی 

اندک از مفاد بیمه نامه از دالیل اصلی آن است.
کارشناسان بر این باورند که بهره گیری از تکنیک هاي نوین مدیریت 
ریسک و محاسبه پتانسیل احتمالی خسارت باید زیربنای محاسبه نرخ و 
شرایط قرار بگیرد، حال آنکه در بسیاری از موارد متاسفانه -شاید به دلیل 
رفتار  مصرفی  اولیه  مواد  مانند  بیمه،  مثل  مهمی  موضوع  با  کم آگاهی- 
می شود و در این رهگذر »انتخاب هوشمندانه« جای خود را به »برگزاری 

مناقصه«  می دهد.
از  انتقاد  با  دولتی  ارشد  مسئوالن  از  بسیاری  اخیر  سال های  در 
زیرمجموعه های تحت مدیریت خود از آنان خواسته اند برای بهره مندی از 
ظرفیت های صنعت بیمه به راه اندازی واحدهای تخصصی »ریسک و بیمه« 
اقدام کنند و در این سوی میدان هم شرکت های بیمه ای به آموزش ارزیابان 
و اکچوئرهایی پرداختند که به لحاظ فنی بتوانند نیازهای صنایع پیچیده را 

برطرف کنند.
تعریف ریسک های فاجعه بار، یکی از صدها تعاریفی است که برای فعاالن 
صنعت بیمه آشناست، اما صنایع دیگر تسلط چندانی بر این مفهوم ندارند و به 
همین خاطر است که در هنگام سررسید تاریخ بیمه، با وارد کردن دلیل صرفه 
و صالح سازمانی و تهیه بیمه نامه های ناقص و یا کم پوشش، در هنگام وقوع 
حادثه به جای پذیرش کم کاری و سهل انگاری خود، انگشت اتهام را به سوی 

صنعت بیمه نشانه می روند.
نکته مهم دیگری که معموال از سمت صنایع پرخطر نادیده گرفته می شود، 
استقرار واحدهای کنترل ریسک است که حاشیه امنیت را باال برده و با همین 
روش میزان حق بیمه را به شکل محسوسی کاهش می دهد. به همین خاطر 
اکچوئرهای حرفه ای در هنگام بازدید از تاسیسات بزرگ، تمامی عوامل کاهنده 
و همچنین تشدیدکننده خطر را در نظر می گیرند و بر همین اساس نرخ و شرایط 
را اعالم می کنند. این در حالی است که اگر تاسیسات و کارخانجات بزرگ به 
خصوص در حوزه های پاالیشگاهی، ساحلی و فراساحلی نسبت به راه اندازی 
واحد ارزیابی و کنترل ریسک خود با رعایت هم جوانب و حساسیت ها اقدام کنند، 

تغییر محسوسی را در میزان حق بیمه پرداختی شاهد خواهند بود.
شکی نیست که تکنولوژی های پیچیده برخی از صنایع نفتی و پاالیشگاهی 
و تاسیسات مشابه باید بیمه نامه های انحصاری و منحصر به فردی داشته باشند 
و نمی توان برای محاسبه حق بیمه آنها از یک فرمول ثابت پیروی کرد، چرا که 
ضریب ریسک این مجموعه ها با نوسانات داخلی و خارجی بسیاری روبرو است 

و به همین نسبت، حق بیمه نیز متفاوت خواهد بود.
رابطه حرفه ای بین بیمه گر و بیمه گذار در فضایی تخصصی و دانش محور 
و مبتنی بر اصولی مانند حد باالی حسن نیت و قاعده نسبی شکل می گیرد 
و اگر طرفین به پیچیدگی های حرفه طرف مقابل، احاطه کافی داشته باشند، 
قراردادهای بیمه ای با کمترین میزان تنش و باالترین سطح بهره وری و ایفای 

کامل تعهدات به نقطه پایان خواهد رسید.
رضایتمندی بیمه گذاران از مهمترین اهداف بیمه گران است، اما این امر به 
این معنا نیست که خسارات خارج از تعهدات و پوشش های بیمه نامه هم از سوی 
صنعت بیمه جبران شود. بنابراین عاقالنه ترین رفتار سازمانی، مطالعه دقیق در 
حوزه بیمه و آگاهی از تمامی ریزه کاری های بیمه نامه ها پیش از انعقاد قرارداد 
است و می تواند به نارضایتی هایی پایان دهد که این موضوع ریشه در ضعف 

صنعت بیمه ندارد و به عدم اشراف کامل بیمه گذاران برمی گردد.
نهاد ناظر صنعت بیمه در سال های اخیر با استفاده از ابزارهای گوناگون 
نظارتی، اتکایی و نظایر آن تالش کرده که حجم بیمه نامه های ناقص، مخدوش 
و غیرفنی را در حوزه ریسک های بزرگ به حداقل برساند و در همین راستا 
هوشیاری مدیران تاسیسات پرخطر و دارای ریسک های فاجعه بار یک ضرورت 

آشکار به شمار می رود

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن  و شهرسازی:
سامانه پایش مصرف انرژی هفته دولت افتتاح می شود

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن  و شهرسازی از راه اندازی سامانه پایش 
مصرف انرژی در هفته دولت خبر داد و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دو ضلع دیگر راه اندازی این سامانه 

در کنار وزارت راه  و شهرسازی هستند.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه  و شهرسازی 
گفت:  انرژی  پایش  سامانه  راه اندازی  روند  درخصوص  شکرچی زاده،  محمد 
دفتری از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن  و شهرسازی برای سامانه پایش 

انرژی راه اندازی شده که در حال آماده سازی دفتر هستیم.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن  و شهرسازی از احتمال راه اندازی سامانه 
پایش مصرف انرژی در هفته دولت با حضور وزیر راه  و شهرسازی و معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری خبرداد و افزود: سامانه پایش مصرف انرژی 
انجام دادیم،  فناوری دفتر ریاست جمهوری  با معاونت  با هماهنگی هایی که 
مقرر شده تا این سامانه در هفته دولت با حضور وزیر راه  و شهرسازی و معاون 

علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شود.
وی تصریح کرد: چنانچه سامانه راه اندازی شود به شکل آنالین می توان 
این  را جمع آوری کرد که  انرژی در ساختمان ها  به مصرف  اطالعات مربوط 
اطالعات می تواند پایه برنامه ریزی برای شرکت های خدمات انرژی و همچنین 

سیاست گذاران این حوزه باشد و اطالعات پایه را به آنها ارائه دهد.  
شکرچی زاده با اشاره به اینکه هم اکنون آمار دقیق از مصرف انرژی در نقاط 
مختلف کشور، با توجه به نوع ساختمان ها و نوع بهره برداران وجود ندارد، گفت: 
نبود آمار دقیق از میزان مصرف انرژی در ساختمان های مختلف، برنامه ریزی ها 
را با مشکل مواجه کرده است. با راه اندازی سامانه پایش مصرف انرژی، اطالعات 

مصرف متوسط انرژی در ساختمان ها استخراج می شود.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن  و شهرسازی با بیان اینکه قانون گذار 
راه،  تحقیقات  مرکز  برعهده  را  انرژی  مصرف  پایش  سامانه  راه اندازی 
نظام  سازمان  آمادگی  اعالم  و  از همکاری  است،  گذاشته  مسکن وشهرسازی 
مهندسی ساختمان برای راه اندازی این سامانه خبر داد و افزود: سازمان نظام 

مهندسی ساختمان مرکز تحقیقات را در اجرای این پروژه همراهی می کند.
وی عنوان کرد: سازمان نطام مهندسی ساختمان در ارتباط با برنامه ریزی ها 
برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان های در سال های گذشته فعالیت های 
مؤثری انجام داده است و بسیاری از استان ها نرم افزارهایی را برای پیاده سازی 
طراحی  انرژی  مصرف  در  صرفه جویی  و  ساختمان  ملی  مقررات   19 مبحث 

کرده اند.

شرکت بی پی انگلیس اعالم کرد:
توقف عملیات اکتشاف نفت و گاز در کشورهای جدید

بی پی قصد دارد تا سال 2030 میالدی 40 درصد از تولید سوخت های 
فسیلی خود بکاهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، شرکت انرژی بی پی انگلیس هزینه 
تولید سوخت کم کربن خود را تا سال 2030 به 5 میلیارد دالر در سال می رساند 
و سطح  تولید انرژی تجدیدپذیر را به 50 گیگاوات )GW( افزایش می دهد، 
از تولید نفت و گاز خود نسبت به  این در حالی است این شرکت 40 درصد 

سال 2019 می کاهد.
و  زیستی  انرژی  تجدیدپذیر،  منابع  شامل  شرکت  این  کاری  برنامه 
تالش هایی در زمینه فناوری مهار و ذخیره سازی کربن و هیدروژن است که 

بخش عمده ای از بودجه آن تا سال 2025 فراهم خواهد شد.
این شرکت اعالم کرد: پیش بینی می شود تولید نفت و گاز بی پی حداقل 
 2019 سال  در  آن  سطح  به  نسبت  روز  در  نفت  بشکه  میلیون  یک  معادل 

کاهش یابد.
را  جدید  کشورهای  در  گاز  و  نفت  اکتشاف  عملیات  که  افزود  بی پی 

متوقف می کند.
این شرکت تصریح کرد: بی پی اکنون راهبرد جدیدی ارائه می دهد که 
تجارت این شرکت را متحول خواهد کرد و بی پی را از شرکت بین المللی  نفتی 
که بر تولید منابع متمرکز است به یک شرکت انرژی یکپارچه متمرکز بر ارائه 

راه حل برای مشتریان مبدل خواهد کرد.

افزایش ۴ میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی در اوج تحریم
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به افتتاح 3 طرح بزرگ 
پتروشیمی در روز پنجشنبه هفته جاری)1٦ مرداد( توسط رئیس جمهوری گفت: 
این طرح ها شامل پتروشیمی کاوه،  پتروشیمی کمیا پارس خاورمیانه و کاتالیست 
پتروشیمی لرستان است که در مجموع با سرمایه گذاری 1.5۷ میلیارد دالر بیش 

از 4 میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی ایران اضافه می کند.
اینکه در جهش دوم پتروشیمی کشور 2۷ طرح  بیان  با  بهزاد محمدی 
تعریف شده که در پایان 1400 به بهره برداری خواهند رسید، ادامه داد: از این 
سبد 1۷ طرح تا پایان امسال به بهره برداری می رسد و ظرفیت صنعت را از 
٦٦ مییلون تن فعلی به 90 میلون تن افزایش می دهد این عدد در پایان سال 
1400 به ظرفیت 100 میلیون تنی و درآمد 25 میلیارد دالر دست پیدا می کنیم.

از این 1۷ طرح،  یکی از طرح ها در ماه گذشته  اینکه  با اشاره به  وی 
به بهره برداری رسید که طرح پتروشیمی میاندوآب بود، افزود: پنجشنبه هفته 
جاری افتتاح 3 طرح دیگر را خواهیم داشت. طرح اول پتروشیمی متانول کاوه 

است که بزرگترین طرح ماتانول جهان به شمار می رود.
محمدی تاکید کرد: این پتروشیمی با سرمایه گذاری 950 میلیون دالری 
بخش خصوصی اجرا شده و 2.3 میلیون تن در سال به ظرفیت تولید متانول 
ایران اضافه خواهد کرد. خوراک این واحد ٦ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در 

روز و شامل طرح متانول،  یوتولیتی و اسکله های صادراتی است.
وی افزود: ٦٦ درصد از کل سرمایه گذاری از مهندسی و ساخت تا تامین 
تجهیزات در داخل کشور انجام شده و پیش بینی می شود ساالنه 400 میلیون 

دالر درآمدبرای کشور به همراه داشته باشد.
به گفته محمدی بهره برداری از پتروشیمی کیمیا پارس خاورمیانه طرح 
با سرمایه گذاری ٦00  رئیس جمهوری  توسط  پنجشنبه)فردا(  روز  است  بعدی 
 4.5 روزانه  پتروشیمی  این  خوراک  می شود.  افتتاح  عسلویه  در  دالر  میلیون 

میلیون متر مکعب گاز طبیعی است.
معاون وزیر نفت گفت: این واحد با ظرفیت تولید 1.٦5 میلیون تن متانول 

در سال ساخته شده است که معادل 5 هزار تن متانول در روز است.
نفر  پتروشیمی ۷00  این  اشتغال زایی مستقیم در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خواهد بود،  ادامه داد:50 درصد از کل سرمایه گذاری نیز در داخل کشور هزینه 
شده  و درآمد پیش بینی شده ساالنه برای این پتروشیمی بر اساس قیمت های 

ثابت سال 95، حدود 300 میلیون دالر برآورد می شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: آخرین طرح ارزشی 
مربوط به تولید کاتالیست پتروشیمی لرستان است. این طرح با سرمایه گذاری 
و  است  لرستان  پتروشیمی  در  اجرا  است. محل  انجام شده  دالر  میلیون   20

کاتالیست های مورد نیاز تولید انواع پلی اتیلن ها را در دستور کار دارد.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید کاتالیست در این طرح 100 تن در سال 
ایجاد شده است که  با اجرای آن ٦0 نفر اشتغال مستقیم  افزود:   خواهد بود، 
می تواند درآمدی 30 میلیون دالری در سال ایجاد کند. مهندسی و ساختمان 
نصب این واحد تماما ایرانی است و تنها در زمینه تجهیزات از 30 درصد از 
تجهیزات خارجی استفاده شده است.محمدی سرمایه گذاری در این سه طرح 
را یک میلیارد و 5۷0 میلیون دالر اعالم کرد و گفت: تا پایان سال نیز 13 
طرح دیگر پتروشیمی افتتاح می شود که پتروشیمی بیدبلند 2،  طرح پتروشیمی 
سبالن، پتروشیمی لردگان،  پتروشیمی ایالم، پتروشیمی مسجد سلیمان،  پروژه 

پلی پروپیلن خمین و ... تا پایان سال به بهره برداری می رسند.
 با وجود تحریم های گسترده آمریکا علیه صادرات نفت ایران و تحریم های 
چند الیه صنعت پتروشیمی اما این صنعت با انجام تعهدات خود مبنی بر عرضه 
ارز صادراتی در سامانه نیما، به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین ارز در کشور به 
شمار می رود.  عالوه بر آن،  صنعت پتروشیمی به فعالیت های توسعه ای خود نیز 
ادامه داده و در همین راه، دو جهش در این صنعت تعریف شده است. در جهش 
دوم صنعت پتروشیمی که تا پایان سال آینده محقق می شود،  ظرفیت تولید از 

٦٦ میلیون تن فعلی به 100 میلیون تن افزایش خواهد داشت. 
در جهش سوم نیز، ظرفیت تولید تا 133 میلیون تن در سال باال می رود 

و در کنار آن تنوع محصوالت نیز بیشتر خواهد شد.

معاون وزارت اطالعات:

مساله فساد اقتصادی امنیت ملی را تهدید می کند
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

رئیس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی می گوید: 
را  ها  کارخانه  کارگران  اگر 
دلگرم  آنکه  بر  عالوه  کنیم،  سهامدار 
کار می شوند پس اندازی برای آینده و 
دوران بازنشستگی آنها ایجاد خواهد شد.

فتح اله بیات، درباره واگذاری سهام 
کارخانجات دولتی در بورس ابراز عقیده 
کرد و گفت: ما باید از تجربه گذشته و 
و  از شرکتها  بسیاری  در  کارگرانی که 
کارخانجات سهامدار بودند استفاده کنیم.

وقتی کارگران سهامدار شوند با دلگرمی 
به کار می پردازند و بهره وری و روحیه 

کارشان باال می رود.
کردن  سهامدار  داد:  ادامه  وی 
شود  می  باعث  کارخانجات  کارگران 
انداز  پس  یک  اقتصادی  لحاظ  از  تا 
میان مدت یا بلند مدت برای آنها ایجاد 
دوران  در  و  آینده  در  نحوی  به  شود، 
بازنشستگی هم می توانند از آن بهره 
مند شوند. در حال حاضر هستند کارگران 
بازنشسته ای که سهام خود را دارند و 
سود جزیی دریافت می کنند و هر زمان 
که نیاز داشتند بخشی از آن را فروخته و 
به زخم زندگی زده اند بنابر این سهامدار 
کردن کارگران به سود آنها خواهد بود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی 
و پیمانی گفت: پول نقد سال به سال 
سهام  اگر  ولی  آید  می  پایین  ارزشش 

در جایی خریداری شود که رو به رشد 
باشد قطعا افزایش می یابد و یک ارزش 

سرمایه گذاری مفید را به دنبال دارد.
بیات در ادامه درباره دستور رئیس 
دیوان محاسبات برای تحقیق و تفحص 
از شرکت نیشکر هفت تپه اظهار کرد: 
برای  زیربنایی  و  زیرساختی  اقدام  هر 
در بحث  نجات کارخانجات و شرکتها 
که  سهام  انتقال  و  نقل  و  واگذاریها 
به نیت باز شدن گره مشکالت و رفع 
دغدغه کارگران باشد، ارزشمند است و 
جامعه کارگری از آن استقبال و حمایت 
می کند.وی تصریح کرد: نباید کارگری 

که تمام عمر و زندگی خود را در کارخانه 
عرق  درجه   50 گرمای  زیر  گذاشته، 
یاد  از  نگرفته  حقوق  ماهها  و  ریخته 
نیستند  ده  زیان  ها  کارخانه  ببریم.این 
خود  پرسنل  از  بیشتر  توانند  می  و 
تامین نیاز کنند ولی متاسفانه به علت 
رانتخواری، باندبازی و واگذاری ناصحیح 
اند و الزم است که  افتاده  این روز  به 
در هنگام واگذاری ها به اهلیت مدیران 

آن توجه کنیم.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و 
پیمانی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت 
شرکتها  لیست  صمت،  وزارت  و  کار 

اختیار  در  را  بحرانی  های  کارخانه  و 
آنها ورود و  باید به سرعت به  دارند و 
مشکالتشان را برطرف کنند، سپس به 
مرور زمان به شرکتهای پایین دست که 
مشکالت کمتری دارند ، رسیدگی کنند 
و نگذارند مثل نیشکر هفت تپه شود و 

به فکر راه چاره بیفتند.
ن  ا یو د ئیس  ر ر  دستو و  پیر  
نحوه  از  تفحص  و  تحقیق  محاسبات، 
واگذاری و نظارت بر واگذاری شرکت 
به  تپه  هفت  نیشکر  صنعت  و  کشت 
آغاز  آن  کارگران  احقاق حقوق  منظور 

شده است.

یک مقام مسئول کارگری:

کارگران را سهامدار کارخانه ها کنید

روز  معامالت  در  طال  قیمت 
گذشته)سه شنبه( بازار جهانی با وجود 
اقتصادی  پیامدهای  به  نگرانیها نسبت 
به   ،19 کووید  به  ابتال  موارد  افزایش 
دلیل بهبود ارزش دالر آمریکا نتوانست 

پیشروی کند.
بهای هر اونس طال برای تحویل 
بازار  فوری در معامالت روز سه شنبه 
و  در 19۷٦ دالر  و  بود  ثابت  سنگاپور 
3٦ سنت ایستاد که هشت دالر و 30 
معامالت  قیمت  رکورد  از  کمتر  سنت 

روز قبل بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر 
به  و  کرد  رشد  درصد   0.3 اونس طال 
1993 دالر رسید. بهای معامالت این 
بازار روز دوشنبه با 40 سنت معادل کمتر 
از 0.1 درصد افزایش، در 198٦ دالر و 

30 سنت بسته شد.
طال هفته گذشته 4.۷ درصد رشد 
درصد   10.3 ژوییه  در  و  داشت  قیمت 
از  بزرگترین رشد ماهانه  رشد کرد که 

فوریه سال 201٦ تاکنون بود.
به گفته ادوارد مایر، تحلیلگر بازار، 

مشکل ویروس کرونا برای مدتی ادامه 
می  نظر  به  همزمان  و  داشت  خواهد 
برای  جهان  سراسر  اقتصادهای  رسد 
خواهند  شکننده  بسیار  طوالنی  مدت 
محرک  تدابیر  به  اقتصادها  این  ماند. 
مالی، سیاست پولی تسهیلی و نرخهای 
بهره پایینتر برای مقابله با شوکها نیاز 
دارند. همه این عوامل به نفع بازار طال 

خواهند بود.

افزایش شمار مبتالیان به ویروس 
جهان  سطح  در  و  آمریکا  در  کرونا 
جهانی  سازمان  دارد.  ادامه  همچنان 
بهداشت هشدار داده است که مسیر به 
سمت عادی شدن طوالنی خواهد بود 
استراتژی  در  باید  کشورها  از  برخی  و 

خود بازنگری کنند.
جهان  سراسر  مرکزی  بانکهای 
اقتصادی  صدمات  کردن  خنثی  برای 

شیوع پاندمی کووید 19 تدابیر محرک 
گذاشته  اجرا  به  را  ای  گسترده  مالی 
ابتدای سال  از  اند طال  و کمک کرده 
2020 تاکنون بیش از 30 درصد رشد 

قیمت داشته باشد.
در این بین، قانونگذاران آمریکایی 
پیرامون  مذاکرات  در  که  کردند  اعالم 
بسته نجات مالی جدید پیشرفت کرده 

اند.
عاملی  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
صعود  شد،  طال  قیمت  رشد  مانع  که 
برابر  در  دالر  شاخص  درصدی   0.1
سبدی از ارزهای رقیب بود. دالر قویتر 
دیگر  ارزهای  دارندگان  برای  را  طال 

گرانتر می کند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر 
با 0.2  اونس نقره برای تحویل فوری 
درصد افزایش، به 24 دالر و 29 سنت 
تحویل  برای  پالتین  اونس  هر  رسید. 
فوری با 0.2 درصد افزایش، به 918 دالر 
و 19 سنت رسید. هر اونس پاالدیم برای 
تحویل فوری 0.٦ درصد صعود کرد و 

209٦ دالر و 5٦ سنت معامله شد.

پیشروی قیمت طال متوقف شد

صادرات نفت و سوخت ونزوئال در ژوییه تغییر 
چندانی نسبت به ماه پیش از آن نداشت و حدود 388 

هزار و 100 بشکه در روز بود.
واشنگتن امسال فشارها علیه مشتریان، شرکای 
تجاری شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال و شرکت 
های کشتیرانی را تشدید کرده تا فروش نفت ونزوئال 
را متوقف کند. این امر یافتن نفتکش برای حمل نفت 
ونزوئال را برای بسیاری از مشتریان این شرکت دشوار 

کرده است.
طبق آمار رفینیتیو آیکان، مجموعا 20 محموله 
نفت و فرآورده های نفتی ماه گذشته از ونزوئال صادر 

شد و هند دوباره به مقصد اصلی صادرات این کشور 
از کل صادرات نفت ونزوئال  تبدیل شد و یک سوم 

را دریافت کرد.
شرکت ریالینس اینداستریز هند پس از یک وقفه 
سه ماهه به دلیل تحریم های آمریکا، در ژوییه واردات 
نفت ونزوئال را ازسر گرفت. این شرکت خواستار اجازه 
ونزوئال  نفت  برای سواپ  آمریکا  داری  وزارت خزانه 

با دیزل شد.
اما بهبود صادرات به هند برای جبران از دست 
اخیر  نفتی ونزوئال در ماه های  رفتن سایر مشتریان 
کافی نبود و صادرات در ژوییه 1.8 درصد باالتر از ژوئن 

اما ٦0 درصد کمتر از ژوییه سال 2019 بود.
روز  در  بشکه  و ٦5  هزار  ونزوئال همچنین 88 
نفت به اروپا و 85 هزار و 2٦0 بشکه در روز به کوبا 

صادر کرد.
جنوبی  آمریکای  کشور  این  به  سوخت  واردات 
که برای تامین تقاضای داخلی برای بنزین با مشکل 
روبرو hست، به 19 هزار بشکه در روز در مقایسه با 
٦3 هزار و ٦00 بشکه در روز در ژوئن کاهش پیدا کرد.

بر اساس گزارش رویترز، منابع آگاه در شرکت 
PDVSA اظهار کرده اند که همه پاالیشگاه های این 

شرکت در ژوییه از کار افتاده بودند.

صادرات نفت ونزوئال در ۴00  هزار بشکه ایستاد
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بــه گــزارش روابــط 
ــن  ــه گلچی ــی؛ محبوب عموم
رئیــس کارگــروه مســئولیت 
اجتماعــی شــرکت گاز اســتان ســمنان 
ــن  ــه ای ــن جلس ــزاری چهارمی از برگ
کارگــروه در ســال 99 در ایــن شــرکت 
ــا  ــه ب ــن جلس ــت: ای ــر داد و گف خب
دســتور کار نهایــی ســازی تدویــن 
برمبنــای  برنامــه هــای عملیاتــی 
اهــداف اســتراتژیک شــرکت و نیازهــا 
و انتظــارات ذینفعــان؛ بــر اســاس 
ــت   ــل  GRI وزارت نف ــتور العم دس
بــا حضــور اعضــای کمیتــه مســئولیت 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــای اجتماع ه
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مســئولیتهای اجتماعــی در شــرکت 
گاز اســتان ســمنان در 3 ســطح معنــا 
مــی یابــد گفــت: آنچــه در شــرکتهاي 
ــده  ــق آین ــوان خل ــه عن گاز اســتاني ب
پایــدار از آن یــاد مــي شــود بــي 
شــک جلــوه شــفافي در مســئولیتهاي 
ــق  ــت و تحق ــي خواهــد یاف اجتماع
ــتلزم  ــدار مس ــب و کار پای ــک کس ی
توجــه بــه مســائل زیســت محیطــي و 
اجتماعــي در کنــار مســائل اقتصــادي 
ــر اســاس این،اقدامــات   مــي باشــد. ب
مســئولیتهای اجتماعی در شــرکت گاز 
اســتان ســمنان در 3 ســطح زیــر بنایی 
و ســاختاری، اقدامــات اولیــه و اقدامات 

ــردد.    ــی گ ــری م ــاخص پیگی ش
وی افــزود: بــه منظــور فرهنــگ 
 CSR جایــگاه  تعییــن  و  ســازي 
در شــرکت گاز اســتان ســمنان در 
ــه  ــي ب ــئولیت اجتماع ــال  98 مس س
عنــوان یکــي از مضامیــن اصلــی ســند 

اســتراتژیک  و در صــدر نقشــه مذکــور 
در  نظــر گرفتــه شــد و در فرآیندهــاي 
لیتهاي  مســئو یــت  تقو خلــي،  ا د
ــي و زیســت محیطــي  اجتماعي-قانون
در حــوزه فعالیتهــای ایمنــی، بهداشــت 
ــرکت  ــتی) HSE( ش ــط زیس و محی

ــد. ــن گردی تعیی
ــئولیتهای  ــروه مس ــس کارگ رئی
اجتماعــی شــرکت گاز اســتان ســمنان 
بــه بخشــی از اقدامــات اولیــه کارگروه 
ــرکت  ــن ش ــت: ای ــرد و گف ــاره ک اش
ــا ســایر شــرکت هــاي گاز  همــگام ب
ــا و  ــایي نیازه ــس از شناس ــتاني پ اس
انتظــارات ذینفعــان بــه پیــاده ســازی 
مــواردی همچــون حمایــت از ســرمایه 
گــذاري بخــش خصوصــی بــا معرفــی 
فرصــت ســرمایه گــذاری احــداث 
حضــور  اســتان،  در   GTL واحــد 
ــال در جلســات کارگــروه جــذب و  فع
ــتان،  ــذاری اس ــرمایه گ ــت از س حمای
اهــداي خــون، آمــوزش هــاي ایمنــي، 
ــا  ــات ب ــول مطالب ــان وص ــر پیم تغیی
هــدف کمتریــن قطــع گاز جهــت 

پیشــگیری از تبعــات اجتماعــی، آنالیــز 
ســوخت هیترهــا، پایــش دمــاي رفــاه 
ادارات، اســتفاده از انــرژي هــاي نــو و 
 125kw احــداث نیــروگاه خورشــیدی
ــی  ــر بخش ــه اث ــت ک ــه اس ــر داخت پ
اقدامــات را در قالــب نظرســنجی از 
گروههــای مختلــف ذینفعــان و نتایــج 
کســب شــده در ارزیابی هــای مختلف 
ملــی و اســتانی هماننــد جایــزه تعالی و 
بهبــود مســتمر صنعــت گاز،  ســالمت 
گاز،  ملــی  شــرکت   HSE اداري،  
حقــوق شــهروندي و قانــون حمایت از 
مصــرف کننــدگان رصــد نموده اســت.

محبوبــه گلچیــن افــزود: در کنــار 
ــرکت  ــئوالنه ش ــای مس ــه فعالیته کلی
ــات  ــی اقدام ــمنان برخ ــتان س گاز اس
ــه  ــه ک ــورت پذیرفت ــز ص ــاخص نی ش
ــه صــورت  ــات ب ــن اقدام ماحصــل ای
ــرکتهای  ــایر ش ــار س ــگان در اختی رای
ادارات  و  ســازمانها  و  اســتانی  گاز 
ــه از  ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــتان ق اس
ــی،  ــه طراح ــوان ب ــی ت ــه م آن جمل
ــزار  ــرم اف ــگان ن ــه رای ــد و ارائ تولی

یکپارچــه  )ســامانه  انــرژی  ســیما 
انــرژي( جهــت کنتــرل  مدیریــت 
ــي در ســاختمان هــاي  ــرژي مصرف ان
ــی  ــرف، طراح ــع پرمص اداري و صنای
و تولیــد نــرم افــزار دیــده بــان انــرژي 
جهــت شناســایي درگاههــای هدررفت 
گاز و طراحــی و ســاخت 2 تجهیــز 
ــت صحــت  ــر جه ــس و مانومت اوریفی
ســنجی تجهیــزات کنتــور و رگوالتــور 

ــرد. ــاره ک ــترکان اش مش
مســئولیت  کارگــروه  رئیــس 
اجتماعــی شــرکت گاز اســتان ســمنان 
ــته  ــش برجس ــالم نق ــا اع ــان ب در پای
ــکاری  ــنهاد هم ــرکت در پیش ــن ش ای
جهــت تســریع در گازرســانی بــه 
اســتان محروم سیســتان و بلوچســتان 
، اجــرای 1۷0 کیلومتــر خطــوط تغذیــه 
و شــبکه توزیــع و همچنیــن احــداث و 
نصــب 4 مــورد ایســتگاه تقلیــل فشــار 
و یــک ایســتگاه CPS و تعــداد 1000 
انشــعاب بــا میانگین پیشــرفت  را٦0% 
از مهمتریــن مصادیــق عمکــرد  را 

ــن شــرکت دانســت. مســئوالنه ای

توسعه پایدار توأم با صیانت از حقوق انسانی و زیست محیطی،
 هدف کالن مسئولیت اجتماعی در شرکت گاز استان سمنان است
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ــطح ٦2  ــت: در س ــالم، گف ــتان ای ــالمی اس ــات اس ــرکل تبلیغ مدی
روســتای ایــالم، طــرح اســتقرار روحانیــون اجــرا شــده و ایــن امــر مهــم 

ــود. ــوب می ش ــازمان محس ــای س ــن برنامه ه از مهم تری
ــد  ــلمین محم ــان:   حجــت االســالم والمس ــالم-    آذر یعقوبی  ای
فتاحــی مدیــرکل تبلیغــات اســالمی اســتان ایــالم، گفــت: ایــن ســازمان 
ــج  ــتای تروی ــروم و در راس ــق مح ــردم مناط ــت از م ــور حمای ــه منظ ب
ــتان  ــطح اس ــوی درس ــاد عل ــارکت بنی ــا مش ــی ب ــای فرهنگ فعالیت ه

ــرد. ــد ک ــرا خواه ــی اج ــی مضاعف ــای فرهنگ فعالیت ه
وی در ادامــه از فعالیت هــای فرهنگــی و تبلیغــی بــه صــورت ویژه در 
دو شهرســتان هلیــالن و ملکشــاهی خبــرداد و گفــت: در راســتای اجــرای 
طــرح  اســتقرار روحانیــون بــا مشــارکت بنیــاد علــوی 10 نفــر روحانــی 

در مناطــق روســتایی ایــن شهرســتان ها مســتقر خواهنــد شــد.
مدیــرکل تبلیغــات اســالمی اســتان ایــالم، اظهــار کــرد: در حــال 
حاضــر در ســطح ٦2 روســتای ایــالم ایــن طــرح اجــرا شــده و ایــن امــر 

ــود. ــوب می ش ــازمان محس ــای س ــن برنامه ه ــم از مهم تری مه
وی بیــان داشــت: عــالوه بــر انجــام فعالیت هــای فرهنگــی 
ــه  ــکالت منطق ــائل و مش ــری مس ــون پیگی ــط روحانی ــی توس و مذهب
ــتعدادها و  ــایی اس ــادی شناس ــادی و جه ــای اقتص ــارکت در طرح ه مش
ــه  ــتا ب ــتان و روس ــطح شهرس ــادی در س ــای جه ــردن گروه ه ــال ک فع
ــی اقتصــادی و کشــاورزی در  ــن طرح هــای عمران منظــور شــتاب گرفت

ــد. ــد ش ــه انجــام خواه منطق
ــق  ــه داد: ســال های گذشــته از طری حجــت االســالم فتاحــی ادام
پیگیــری روحانیــون مســتقر فعالیت هــای جهــادی و فعالیت هــای بســیار 
خوبــی در زمینــه کشــاورزی، ســاخت خانــه بهداشــت، تهیه جهیزیــه برای 
نیازمنــدان و ســاخت خانــه بــرای محرومیــن از طریــق ایــن روحانیــون 

انجــام گرفتــه اســت.

حجت االسالم چراغی پور:
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نهادی مردمی 

و لحظه شناس است

سرپرســت شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان ایالم با 
بیــان اینکــه مشــارکت مردمــی بــه صــورت فراگیر همــواره در دســتور 
ــودن شــورای  ــرار داشــته اســت، گفــت: مردمــی ب کار ایــن شــورا ق

هماهنگــی از مهــم تریــن رویکردهــای ایــن نهــاد انقالبــی اســت.
سرپرســت شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان ایــالم 
در نشســت اعضــای شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان بــه 
مناســبت 12 مــرداد، اظهــار کــرد: شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی 
ــا فرمــان حضــرت امــام راحــل تاســیس شــد  در 12 مــرداد 1359 ب
کــه نقــش مهمــی در راســتای تبلیــغ و ترویــج برنامــه هــا و فعالیــت 
هــای انقــالب اســالمی و همچنیــن هماهنگــی بیــن دســتگاه هــای 
مختلــف فرهنگــی، دینــی و مذهبــی و نهادهای مختلف داشــته اســت.

حجــت االســالم» علــی چراغــی پــور« بــا اشــاره بــه چهلمیــن 
ســالگرد تاســیس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی، یــادآور شــد: 
مهــم تریــن دســتاورد شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی در طــول 
40 ســال گذشــته حضــور حداکثــری مــردم در صحنــه هــای مختلــف 
انقــالب اســالمی بــوده اســت، چــرا کــه انقــالب اســالمی مــا انقالبی 
مردمــی اســت و تــاز مانــی کــه مــردم در صحنــه هســتند و از نظــام 
و انقــالب اســالمی پشــیتبانی مــی کننــد ایــن انقــالب زنــده و پویــا 

بــه راه خــود ادامــه خواهــد داد.
ــالمی  ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــودی ش ــفه وج وی فلس
ــانه ای،  ــی، ارتباطــی، رس ــای تبلیغ ــر هماهنگــی نهاده ــی ب را  مبتن
انتشــاراتی و فرهنگــی دانســت و گفــت: مشــارکت مردمــی بــه صورت 
ــردم  ــته  و م ــرار داش ــورا ق ــن ش ــتور کار  ای ــواره در دس ــر هم فراگی
ــالب و  ــاع از انق ــالب در دف ــای انق ــه ه ــف در صحن از اقشــار مختل
دســتاوردهای آن و نیــز محکــوم کــردن توطئــه دشــمنان حضــوری 

ــد. گســترده داشــته ان
سرپرســت شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان ایــالم 
ــدت، نشــاط و  ــی، وح ــورای هماهنگــی را در ایجــاد همدل ــش ش نق
امیــد آفرینــی و تحکیــم پایــه نظــام و انقــالب اســالمی حائــز اهمیــت 
برشــمرد و گفــت: ایــن شــورا وابســته بــه هیــچ حــزب و دســته ای 
نیســت و نخواهــد بــود، لحظــه شناســی شــورای هماهنگــی تبلیغــات 
اســالمی در برگــزاری برنامــه هــا و مناســبت هــای ملــی و انقالبــی 

از دیگــر شــاخص هــای ایــن شــورا اســت.
چراغــی پــور بــا بیــان اینکــه مردمــی بــودن شــورای هماهنگــی  
از مهــم تریــن رویکردهــای ایــن نهــاد انقالبــی اســت، افــزود:  کل 
ــات اســالمی  فعالیــت هــا و برنامــه هــای شــورای هماهنگــی تبلیغ
ــا محوریــت مــردم برگــزار مــی شــود، حرکــت موثــر و انقالبــی و  ب
حمایــت همــه جانبــه از دســتاوردهای انقــالب اســالمی و پیــروی از 
منویــات مقــام معظــم رهبــری، عمــل بــر اســاس شــناخت بــه موقــع 
و حرکــت در مســیر انقــالب اســالمی از جملــه موضوعــات و اهدافــی 

اســت کــه در ایــن شــورا دنبــال مــی شــود.
 وی در پایــان بــا گرامیداشــت چهلمیــن ســالگرد شــورای 
ــالم از  ــتان ای ــرد: اس ــان ک ــالمی، خاطرنش ــات اس ــی تبلیغ هماهنگ
اســتان هــای پیشــرو در برنامــه هــا و مناســبت هــای ملــی و مذهبــی 
در ســطح کشــور اســت و ایــن برنامــه هــا همــواره  در 35 نقطــه از 
ــا  ــد ب ــی رون ــمار م ــه ش ــتان ب ــت اس ــز پرجمعی ــه از مراک ــتان ک اس

ــی شــود. ــزار م ــردم برگ مشــارکت گســترده م
 

نشست هم اندیشی با هنرمندان صنایع دستی با حضور 
نادر_فخری معاون استاندار و فرماندار_ویژه شاهرود 

برگزار گردید
نادر_فخری در نشست هم اندیشی با هنرمندان صنایع دستی شهرستان 
شاهرود در تاالر والیت فرمانداری ویژه این شهرستان در سخنانی با بیان 
و  دارد  و ظرفیت های خوبی وجود  پتانسیل  در شهرستان شاهرود  اینکه 

استعدادهای منحصر به فرد و کم نظیر است اظهار کرد:
وجود 2 هزار فعال در حوزه صنایع دستی در شهرستان شاهرود فرصت 
و مزیتی برای شهرستانی است که هر نقطه آن یک جاذبه و جغرافیا ی، آب 

و هوا وشرایط وپتانسیل خاص خود را دارد.
اینکه دو بخش صنایع  به  اشاره  با  استاندار و#فرماندار_ویژه  معاون 

دستی و گردشگری قابل تفکیک نیست گفت:
برای بازاریابی صنایع دستی، گردشگری مهم است که شهرستان ما 
زمینه خوبی دارد اما در بحث گردشگری و معرفی جاذبه های گردشگری 
تا کنون ضعیف عمل شده است  که باید از صداوسیما، برگزاری همایش 
های مختلف ، پوستر و بنر و تبلیغات فضای مجازی استفاده کنیم درهمین 
راستا امسال 500 میلیون تومان   در اعتبارات  برای معرفی جاذبه های 
مختلف شهرستان شاهرود درنظر گرفته شده است که  باید  میراث  با صدا 

و سیما قرارداد منعقد نماید.
وی با اشاره به اینکه  امسال برای  اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری شهرستان شاهرود 2 میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است افزود:

 این در صورتی است که اعتبار سال قبل این اداره ٦00 میلیون تومان 
بوده است، هر چند اعتقاد داریم رقم فعلی نیز کم است.از این محل 500 
میلیون تومان جهت انعقاد قرارداد با صداو سیما در نظر گرفته شده که با 
و  –طبیعی  –مذهبی  تاریخی  های  ،جاذبه  ای  دقیقه  مستند سی   ۷ تهیه 
گردشگری و صنایع دستی و تمامی ظرفیت های شهرستان معرفی گردد.
فخری با تاکید بر بروزرسانی 48 حرفه صنایع دستی شاهرود اظهار کرد:

در جهان بیش از ٦00 حرفه در صنایع دستی وجود دارد که بیش از 
2٦0 حرفه ی آن در اصفهان  وتنها 48 حرفه آن در شاهرود فعالیت دارد 
برای شهرستان و آموزش آن فراهم  باید بستر شناسایی حرفه ای جدید 
نماییم و باید هنرمندان صنایع دستی ما با سلیقه و درخواست مردم امروز 
کار کنند و نگاه قدیمی را  با نوآوری وابتکار به  هنر های جدید تغییر دهند 

و دنبال نوآوری و خالقیت باشند .
وی با اشاره به اینکه باید به سمت هنرهای دستی تلفیقی برویم  و 
محصول را براساس نیاز و خواست مشتری  تولید کنیم باید برای مشتری 

های آینده هم برنامه داشته باشیم.
فرماندار ویژه شهرستان شاهرود با تاکید بر تبلیغات و بازاریابی صنایع 
دستی و میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری در شهرستان و استان گفت:

 در سال جاری همه مهمان سرا ها و هتل ها و حتی ادارات ما باید 
و  باشند  دستی شهرستان  و صنایع  گردشگری  جاذبه های  کننده  معرفی 

تصاویر این جاذبه ها در این مکانها نصب گردد .
فخری با اشاره به مکاتبه با تمام دستگاه های اجرایی شهرستان برای 
استفاده از صنایع دستی در ادارات و نهادها برای تجلیل و تقدیر و هدیه 

اظهار کرد:
 باید این منم به یک فرهنگ تبدیل شود که خود حمایت از صنایع 

و اشتغال شاهرود است.
و  کرد  اشاره  این شهرستان  در  بومی  غیر  دانشجویان  وجود  به  وی 
گفت: دانشجوی غیر بومی سفیران گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
در کشور هستند و این خود ظرفیتی برای معرفی وبازاریابی صنایع دستی 

و رونق آن است.
فرماندار_ویژه  شاهرود با اشاره به توجه شهرداری شاهرود به صنایع 
دستی و المان ها و طراحی های بومی گفت: تالش شود تا صنایع دستی 
شهرستان شاهرود در قالب المان ها و برنامه هایی با رعایت عدالت در شهر 

تبلیغات و دیده شود.
وی بر انعقاد تفاهم نامه ای بین شهرداری، میراث فرهنگی و فرمانداری 

ویژه شهرستان اشاره کرد وگفت:
دستی  صنایع  ارائه  برای  فضایی  ایجاد  راستای  در  تفاهم نامه  این   
شهرستان شاهرود است تا هنرمندان بدون دغدغه مکان عرضه، به فعالیت 

خود بپردازند.
معاون استاندار سمنان بر تالش برای حل دغدغه و نگرانی هنرمندان 

صنایع دستی شاهرود تاکید کرد.

استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
اصفهان:

 برگزاری کارگاه های عملی دانش آموزان هنرستانی 
به صورت مجازی امکان پذیر نیست

ناظم زاده، معاون آموزش متوسـطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهـان ، گفـت: تاکنون موردی از ابتالی بـه کرونا در میان دانش آموزان 
هنرسـتانی در اصفهان به واسـطه حضور در کارگاه های عملی نداشته ایم.

بـه گـزارش اداره اطـالع رسـانی و روابط عمومـی اداره کل آموزش و 
پـرورش اسـتان اصفهـان، محمدرضـا ناظم زاده با اشـاره بـه اینکه تاکنون 
مـوارد ابتـالء بـه بیماری کرونا در بین دانش آموزان هنرسـتانی به واسـطه 
گذرانـدن واحدهـای عملـی و فراینـد ثبت نام در اسـتان اصفهـان گزارش 
نشـده اسـت، اظهـار داشـت: ثبـت نام دانـش آمـوزان در پایه هـای میانی 
دوره متوسـطه دوم بـه صـورت غیرحضوری انجام می شـود و تنهـا در پایه 
دهـم کـه پایـه ورودی اسـت ثبـت نـام بـه صـورت حضـوری، همـراه بـا 
نوبـت دهـی قبلـی و بـا رعایـت دقیـق فاصله گـذاری و دسـتورالعمل های 

بهداشـتی انجام می شـود.
وی افـزود: برگـزاری کارگاه هـای عملـی دانش آموزان هنرسـتانی به 
صـورت مجـازی امـکان پذیـر نیسـت و بـر ایـن اسـاس بـا نظـارت دقیق 
پروتکل هـای بهداشـتی برگـزار شـده و هیچ گونـه گزارشـی از ابتالی این 
دانـش آمـوزان و همـکاران فرهنگـی بـه بیماری کرونا ارائه نشـده اسـت.

معـاون آموزش متوسـطه اداره کل آموزش و پرورش اسـتان اصفهان 
بـه شـعار سـال تحصیلـی جدیـد هم اشـاره کـرده و گفـت: شـیوع بیماری 
کرونا، آغاز سـال تحصیلی جدید را تحت الشـعاع قرار داده اسـت و انتخاب 
شـعار سـال تحصیلـی 99-1400 تحـت عنـوان »تبسـم مهـر« می توانـد 

تداعـی لبخند بر مشـکالت شـود.
وی اضافـه کـرد: شـعار »تبسـم مهـر« سـرنامی از ابتـدای واژه های 
»توسـعه و تعالـی سـازمانی«، »برنامـه محـوری«، »سـالمت اجتماعـی«، 
»مهارت آموزی«، »مشـارکت همگانـی«، »هدایت و راهوری آموزش های 
مجـازی« و »رشـد و بالندگـی« اسـت کـه به عنوان شـعار سـال تحصیلی 
جدید توسـط اداره کل آموزش و پرورش اسـتان اصفهان انتخاب شده است

شهردار درجزین 
تحقق سه ساله بیش از صددرصدی تحقق  بودجه سالیانه 

شهرداری
ــالهای  ــرد: در س ــالم ک ــن اع ــهردار درجزی ــاهمیری ش ــر ش دکت
98،9۷،9٦ بودجــه ســالیانه شــهرداری بــه ترتیــب 111، 10٦و 118 درصد 

محقــق شــده اســت.
ــهرداری  ــال 98 ش ــه س ــح بودج ــزود: تفری ــاهمیری اف ــر ش دکت
باتحقــق 118 درصــد نســبت بــه پیــش بینــی اولیــه و بادرآمــد کل 59 
ــید  ــن رس ــهر درجزی ــورای اســالمی ش ــب ش ــه تصوی ــال ب ــارد ری میلی
ــه تحقــق  ــز بتوانیــم ب وی اظهــار امیــدواری کــرد، در ســال جــاری نی
باالیــی دســت یابیــم. دکتــر شــاهمیری اظهــار داشــت: در حــال حاضــر 
ــه نظــر می رســد بارشــد  ــه ب درجــه شــهرداری ، درجــه 3 می باشــد ک
ــاالی  ــر وتحقــق ب خــوب بودجــه و درآمــد شــهرداری در ســالهای اخی
ــا درجــه  ــی امــکان ارتق صــد درصــدی بودجــه شــهرداری در ســال آت
شــهرداری بــه درجــه 4 فراهــم شــود. همچنیــن  بــا افزایــش بودجــه و 
تحقــق کامــل آن امــکان فعالیتهــای عمرانــی ســطح شــهر بیشــتر خواهد 
بــود. شــهردار در پایــان از حمایــت همــه مســئوالن ، اعضــای شــورای 

اســالمی شــهر وتــالش کارکنــان شــهرداری تقدیــر کــرد

پیشتازی مدیریت شهری شاهرود در 5پروژه بزرگ زیر بنایی
شاهرود در مسیر توسعه

ــا  ــاهرود ب ــهردار ش ش
ــه  ــه الیح ــه اینک ــاره ب اش
ســه پــروژه زیــر بنایــی در 
ــا برنامــه هــای  شــاهرود همزمــان ب
کوتــاه مــدت  ســه ماهــه اول در 
شــورای اســالمی شــهر شــاهرود 
مطالعــات  گفــت:  شــد،  موافقــت 
ــل  ــل شــاهوار، پ ــی  پ ــی و فن اجرای
طبیعــت و میــدان الغدیــر بــه پایــان 

ــت. ــیده اس رس
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیریــت شــهری شــاهرود، علیرضــا 
بیــان  بــا  علــی  محمــد  حاجــی 
بــزرگ  3پــروژه  الیحــه  اینکــه 
ــی روز گذشــته در شــورای  ــر بنای زی
اســالمی شــهر شــاهرود پــس از 
بررســی مصــوب شــد، افــزود: یکــی 
از مهمتریــن اولویت های شــهرداری 
بنایــی  زیــر  بخــش  در  شــاهرود 
ــی  ــوزه ترافیک ــه ح ــژه ب ــه وی توج
ــات  ــن راســتا اقدام ــه در ای اســت ک
مطالعاتــی پــل غیــر هــم ســطح 
ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی و پل 
طبیعــت و شــاهوار بــه پایــان رســیده 
ــد  ــال رون ــروژه اول در ح ــت و پ اس
اجرایــی مناقصــه کــه 20 مــرداد مــاه 

ــروژه انســان  پیمانکارانتخــاب و دو پ
محــور دیگــرروز گذشــته مصــوب و 
در دســتور کار مناقصــه قــرار گرفــت.

ــب  ــن مطل ــان ای ــن بی وی ضم
ــر  ــع غی ــروژه تقاط ــات پ ــه اقدام ک
ــلیمانی  ــم س ــهید قاس ــطح ش همس
بــا هــدف از بیــن بــردن میــزان 
ــن  ــدد رانندگــی در ای ــات متع تصادف

محــور همچنیــن پــل طبیعــت و 
شــاهوار بــا نــگاه انســان محــور 
بــودن و زیبــا شناســی و ارتبــاط بیــن 
دو محــور در مســیر تندرســتی جــاده 
شــهدای گمنــام انجــام خواهــد شــد، 
ابــراز داشــت: آغــاز فعالیــت اجرایــی 
ــد از  ــروژه بع ــن ســه پ ــی ای و عمران
ــکار شــروع خواهــد شــد. اخــذ پیمان

شــاهرود شــهری زیبا و مســتعد 
فت پیشر

شــهردار شــاهرود بــا اشــاره 
شــهری  د  هرو شــا ینکــه  ا بــه 
زیبــا و مســتعد پیشــرفت اســت، 
ــی  ــات مطالعات ــت: اقدام ــان داش بی
و طراحــی پــروژه المــان بــزرگ 
ــر  انجــام شــده اســت  ــدان الغدی می
و بــا اخــذ مصوبــه شــورای اســالمی 
اجــرای  دنبــال رونــد  بــه  شــهر 
وپــروژه  بــود  خواهیــم  مناقصــه 
ــالغ  ــکار اب ــه پیمان ــیج ب ــدان بس می

و در دســت اجــرا اســت.
ــان  ــی در پای حاجــی محمــد عل
ــم  ــان اینکــه تــالش مــی کنی ــا بی ب
عملکــرد  مانــده  باقــی  مــدت  در 
مدیریــت شــهری اقدامات زیــر بنایی 
ــام  ــر انج ــه س ــهر را ب ــطح ش در س
ــات  ــت: اقدام ــالم داش ــانیم، اع برس
راســتای  در  خوبــی  و  ارزشــمند 
ــا ســازی ســطح  ــر ســاختی و زیب زی
شــهر در شــاهرود اتفــاق افتــاده کــه 
ــم کارهــای مثبــت  تــالش مــی کنی
ــزی  ــه ری ــا برنام ــه داده و ب را ادام
ــازی و  ــا س ــات زیب ــه اقدام ــق ب دقی
زیــر بنایــی شــتاب بیشــتری بدهیــم.

گـروه شهرسـتان مشـهد سـمیه 
باقـرزاده

معاون فرهنگی و رسـانه ای اداره 
کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی خراسان 
رضـوی بـا اعالم این خبـر افزود: طرح 
تابسـتانه 99 از هجدهم مرداد ماه سال 
جـاری و همزمـان بـا عید سـعید غدیر 
خـم در سراسـر کشـور آغـاز و به مدت 

12 روز خواهد داشـت.
 افشـین تحفـه گرتصریـح کـرد: 
در راسـتای حمایـت از صنعـت نشـر، 
فرهنـگ  وزارت  فرهنگـی  معاونـت 
رونـق  منظـور  بـه  اسـالمی  ارشـاد  و 
ترویـج  و  کتـاب  بـازار  بـه  بخشـیدن 
کتابخوانی، تسهیالتی را در قالب یارانه 
خرید کتاب از طریق کتابفروشـی های 
سراسـر کشـور، مسـتقیمًا به خریداران 

کتـاب پرداخـت مـی کند. 
طـرح  ایـن  در  داد:  ادامـه  وی 
کتابفروشـی هایـی که شـرایط الزم را 
دارا باشـند، پس از ثبـت نام، می توانند 
کتـاب هـای خـود را کـه بـا شـرایط 
تعییـن شـده مطابقت داشـته باشـند به 
خریداران بفروشند. موسسه خانه کتاب 
به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی، معاونت امـور فرهنگی، مبلغ 
یارانـه خرید کتاب را بـه کتابفروش ها 

پرداخـت خواهـد کرد.
یـت  عا ر بـر  کیـد  تأ بـا  وی 
شـرایط  در  بهداشـتی  پروتکل هـای 

شـیوع و گسترش ویروس کرونا عنوان 
کرد: بـه منظـور رعایـت فاصله گذاری 
غیرحضـوری  خریدهـای  اجتماعـی، 
نیـز بـا ثبت اطالعـات مربـوط در پنل 
پوشـش  کتاب فروشـی ها  سـوی  از 
مدیریـت  همچنیـن،  می شـود.  داده 
زمـان  در  بهداشـتی  پروتکل هـای 
واحدهـای  عهـده  بـر  طـرح  اجـرای 
صنفـی، شـهروندان و خریـداران کتاب 

خواهـد بـود.
تحفـه گـر عنـوان کـرد: در ایـن 
دوره از طرح »تابسـتانه کتاب99”، 54 
کتابفروشـی در سـطح اسـتان شـرکت 
کـرده انـد. ضمـن اینکـه سـقف مجاز 
خریـد بـرای هـر خریـدار 150 هـزار 

تومان اسـت و خریـدار می تواند در چند 
نوبت و از چند کتاب فروشـی، عالوه بر 
کتاب هـای عمومی و کودک و نوجوان، 
کتاب هـای دانشـگاهی را بـا 20 درصد 
عضـو  کتاب فروشـی های  از  تخفیـف 

طـرح خریـداری کند.
وی همچنیـن گفت: مـدت زمان 
تسـویه حسـاب طـرح تابسـتانه کتـاب 
99 یکمـاه پـس از پایـان طـرح اسـت 
و  کنتـرل و نظـارت در طـول طـرح 
بـر عهـده خـود کتاب فروشـان خواهد 
ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره  و  بـود 
اسـالمی اسـتان  نیـز بـر طـرح نظارت 

کرد. خواهـد 
ای  رسـانه  و  فرهنگـی  معـاون 

اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره کل 
مشـارکت  افـزود:  رضـوی  خراسـان 
مجازی، بیشـتر برای کتابفروشـی های 
بـزرگ اسـت کـه صف هـای طوالنـی 
را در دوره هـای قبـل تجربـه کرده انـد 
کوچـک  کتابفروشـی های  بنابرایـن 
می تواننـد  قبـل  دوره هـای  هماننـد 
فـروش فیزیکـی نیـز داشـته باشـند. 
وی در پایـان گفـت: امیدواریم با 
اجـرای ایـن طرح، عالوه بـر حمایت از 
صنعت نشـر و کتابفروشـی های استان 
کـه در دوران شـیوع ایـن بیماری دچار 
رکـود در کسـب و کار شـدند، شـاهد 
گسـترش فرهنـگ کتابخوانـی در بین 

باشـیم. ها  خانواده 
گفتنـی سـت: وزارت فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی از سـال 1394 بـرای 
هدفمندکـردن یارانـه نشـر طرح هـای 
فصلـی فـروش کتـاب را آغـاز کـرد؛ 
کتاب فروشـی ها  طرح هـا  یـن  ا در 
بـه  کتـاب  فـروش  روی  می تواننـد 
مبلـغ  و  بدهنـد  تخفیـف  خریـداران 
وزارتخانـه  از  را  شـده  داده  تخفیـف 
دریافـت کننـد. ایـن طرح هـا کـه بـا 
فصلـی«  فـروش  »طرح هـای  نـام 
کتاب فروشـی هایی  شـده اند،  مشـهور 
کـه شـرایط الزم را دارا باشـند پـس از 
ثبت نـام، مـی تواننـد کتاب هـای خـود 
را کـه بـا شـرایط تعیین شـده مطابقت 
داشـته باشـند به خریـداران بفروشـند.

طرح تابستانه کتاب99 از 1۸ مرداد  ماه در سراسر کشور 
برگزار خواهد شد

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
در اطالعیه ای از شهروندان خواست تا واکسیناسیون 

فرزندان خود را به تاخیر نیندازند.
 ، استان  بهداشت  مرکز  اطالعات  اساس  بر 
آنالیز مجدد داده های سامانه ، همچنان نشان دهنده 
تحت  شهرستان های  در  واکسیناسیون  پوشش  افت 

پوشش است.
کرونا،  پاندمی  شرایط  در  که  حالیست  در  این 

بهداشتی  اساسی  خدمات  مهمترین  از  واکسیناسیون 
است که از بیماری های با قابلیت ایجاد اپیدمی مانند 
فلج اطفال یا سرخک جلوگیری می کند اما متاسفانه 
این  ، سبب طغیان  افت پوشش واکسیناسیون  تداوم 

بیماری ها در ماه های آتی می شود.
تازه  فرزند  دارای  محترم  شهروندان  همه  لذا   
دلیل  به  نمایند  توجه  باید  خردسال  یا  شده  متولد 
فرزندان خود  تزریق واکسن  از  بیماری کرونا  شیوع 

الزم  تمهیدات  باشند  داشته  واطمینان  نباشند  غافل 
برای پیشگیری از بیماری کووید 19 به منظور تداوم 
ایمن سازی کودکان در مقابل بیماریها در واحدهای 
بهداشتی پیش بینی شده است و خانواده های محترم 
پایگاه های بهداشتی و مراکز خدمات  با مراجعه به 
جامع سالمت می توانند در اولین فرصت نسبت به 
تاخیر واکسیناسیون  واکسیناسیون  به موقع  و رفع 

فرزندان خود اقدام  نمایند.

واکسیناسیون فرزندان خود را به تاخیر نیندازید
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مشهد  شهرستان  گروه 
سمیه باقرزاده

به  گازرسانی  عملیات 
11٦ روستا و 1٦۷ واحدتولیدی و صنعتی 
در استان خراسان رضوی کلنگ زنی شد 

و به بهره برداری رسید. 
استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
خراسان رضوی در مراسم کلنگ زنی 
و بهره برداری از پروژه های گازرسانی 
در استان که به صورت ویدئو کنفرانس 
و با حضور وزیر نفت، معاون وزیر نفت 
ایران،  گاز  ملی  شرکت  عامل  مدیر  و 
نایب  و  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  اول  رئیس 
محلی  و  استانی  مسئولین  از  جمعی  و 
برگزار شد، اظهار کرد: امروز گازرسانی 
به 39 روستا و عملیات فاز یک و دو خط 
تغذیه رینگ جنوبی مشهد همراه با خط 
پارچین- سنگ  از خط  انتقال منشعب 

بست کلنگ زنی می شود. 
حسن افتخاری ادامه داد: عملیات 
جمعیت  با  روستا   ۷۷ به  گازرسانی 
 ۷29 هزینه  با  خانوار   899 و  هزار   ٦
میلیارد و ٦34 میلیون ریال و عملیات 
اجرای گازرسانی به 1٦۷ واحد تولیدی 
و صنعتی با اجرای شبکه به طول 2٦4 
هزار و 892 متر و هزینه 150 میلیارد و 
5٦ میلیون ریال به بهره داری می رسد. 

رتبه اول در کشور
را  مذکور  های  پروژه  هزینه  وی 
اعالم  تومان  میلیارد   598 مجموع  در 
گاز  شرکت  عملکرد  تشریح  به  و  کرد 
استان پرداخت و گفت: خراسان رضوی 
شرکت  مجدانه  های  حمایت  سایه  در 
کیلومتر  هزار   35 با  ایران  گاز  ملی 
را  بخش  این  اول  رتبه  گذاری  شبکه 
در کشور دارد. در زمینه اشتراک پذیری 
هم این استان با دو میلیون و 400 هزار 
رتبه  در  تهران  استان  از  مشترک پس 

دوم ایستاده است. 
وی افزود: خراسان رضوی از منظر 
خانوار روستایی بهره مند از نعمت گاز 
رتبه  مازنداران  استان  از  پس  طبیعی 
تعداد  از منظر  را دارد. همچنین  بعدی 
یک  بر  بالغ  بودن  دارا  با  نیز  انشعاب 
های  استان  از  بعد  انشعاب  میلیون 

تهران و اصفهان مقام سوم را به خود 
اختصاص داده است. 

خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
رضوی ادامه داد: در سال گذشته رقمی 
بالغ بر 12 میلیارد مترمکمعب گاز طبیعی 

در این استان مصرف شده است. 
پویش  آغاز  به  اشاره  با  افتخاری 
گفت:  رضوی  خراسان  از  سبز  استان 
استان  روستایی  مندی  بهره  ضریب 
و  رسیده  درصد  به 92  حال حاضر  در 
یعنی  از منظر شهری هم 100 درصد 
تمام شهرها از نعمت گاز طبیعی بهره 
 98 حدود  مجموع  در  و  هستند  مند 
درصد جمعیت استان تحت پوشش گاز 

طبیعی قرار دارد. 
بخش صنایع  در  افزود:  افتخاری 
واحد   2900 مجموع  از  تاکنون  هم 
مصوبه  حوزه  در  گازرسانی  مشمول 
شورای اقتصاد بالغ بر 900 واحدگازدار 
حال  در  هم  دیگر  واحد   900 و  شده 
سپاری  پیمان  انشااهلل  باشد.  می  اجرا 
باقی مانده صنایع را هم در سال جاری 

انجام خواهیم داد.
ازحمایت  امیدواری  ابراز  با  وی   
با  امیدواریم  کرد:  تصریح  وزیر  های 
حمایت های وزیر نفت و معاون ایشان 
تمام  به  گازرسانی  بتوانیم  گاز  امور  در 
روستاهای واجد شرایط و صنایع مشمول 
مصوبه شورای اقتصاد استان را تا پایان 

سال آینده به اتمام برسانیم. 
خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
رضوی ادامه داد: برنامه های شرکت 

برنامه  با  همسو  رضوی  خراسان  گاز 
تعیین  نفت  وزارت  شده  تبیین  های 
بخش  و  د ر  د یم  ر ا میدو ا و  شده 
میلیون  یک  به  نی  رسا ز گا مه  نا بر
و  کشور  روستای  و  شهری  خانوار 
و  صنعتی  واحد   ۷122 به  گازرسانی 
برای  که  را  هدفی  بتوانیم  تولیدی 
عمل  یعنی  ایم  کرده  تعیین  خودمان 
به 15 درصد برنامه کل کشور در گاز 

خراسان رضوی را محقق کنیم. 
راهبردی  های  برنامه  افزود:  وی 
دیگر اقتصاد مقاومتی شرکت ملی گاز 
ایران که توسط مقام عالی وزارت نفت 
ابالغ شده است شامل تکمیل گازرسانی 
در استان سیستان و بلوچستان می باشد 
که با توجه به توانمندی که در خراسان 
رضوی وجود داشت اجرای 420 کیلومتر 
شبکه و احداث 12 ایستگاه سی جی اس 
و تی بی اس شهر زاهدان بر عهده ما 
به  را  مهم  این  امیدواریم  گذاشته شد. 
صورت کامل در نیمه اول سال جاری 
به اتمام رسانده و درتحقق برنامه سوم 
اقتصاد مقاومتی شرکت ملی گاز ایران 

هم نقش خود را ایفا کنیم.
آغاز  درباره  فتخاری  ا حسن   
عملیات اجرایی پروژه خط انتقال ملک 
با توجه به عبور  آباد مشهد هم گفت: 
حدود 40 کیلومتر از خط انتقال عبوری 
مقدس  شهر  داخل  از  _نکا  سرخس 
مشهد و دستور وزیر محترم نفت برای 
مدیریت این خط به صورتی که حریم 
آن تقلیل پیدا کند، اجرای خط انتقال 3٦ 

اینچ به طول 40 کیلومتر به همراه نصب 
تجهیزات بین راهی آغاز شد. با اجرای 
این خط انتقال، شهر مقدس مشهد از 
نظر پدافندغیرعامل و تامین گاز شرایط 

بهتری را پیدا خواهد کرد.
مهم  از  یکی  روستایی  گازرسانی 
مردم  به  شده  رایه  ا خدمات  ترین 

محسوب می شود
و  مشهد  مردم  نماینده  ادامه  در 
کالت و نایب رئیس اول مجلس شورای 
اسالم  اظهار کرد: تالش شرکت ملی 
گاز ایران در این زمینه و ارائه خدمتی 
پاک به مردم بسیار ستودنی است، اکنون 
به ثمر نشسته و ما شاهد آن هستیم که 
ضریب نفوذ گاز در روستاها و شهرهای 

کشور، بی نظیر است.  
ده  زا قاضی  حسین  میر  ا سید 
به  گازرسانی  که  این  بیان  با  هاشمی 
صنایع، بسیاری از سرمایه گذاری ها را 
امکان پذیر می سازد، گفت: با گازرسانی 
یکی  صنعتی،  و  تولیدی  واحدهای  به 
گذاری  سرمایه  بزرگ  های  چالش  از 
منبع  داشتن  که  مختلف  مناطق  در 
مطمئن تامین انرژی است، رفع شده و 
امیدواریم که با تداوم این روند، شاهد به 
کارگیری بیشتر سرمایه های سرگردان 

در کشور باشیم. 
در  امیدواریم  کرد:  تصریح  وی 
برنامه های کالن وزارت نفت، که تداوم 
پروژه های گازرسانی روستایی و صنعتی 
در آن دیده شده، بتوانیم شاهد آبادانی 

هرچه بیشتر کشور باشیم.

مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان رضوی

افتتاح، کلنگ زنی و بهره برداری پروژه های گازرسانی در خراسان رضوی
ــوالد  ــرای ف ــال ب ــول دیجیت ــرح تح ــرای ط اج
مبارکــه یــک طــرح فانتــزی نیســت، بلکــه یــک 
الــزام و ضمانــت آینــدۀ فــوالد مبارکــه در عرصــۀ 

رقابــت و تجــارت جهانــی اســت
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در آئیــن آئیــن رونمایــی از طــرح تحــول 
دیجیتــال فــوالد مبارکه،بــا اشــاره بــه اهمیــت اجــرای ایــن طــرح در فــوالد 
مبارکــه و به طورکلــی صنایــع کشــور گفــت: اجــرای طــرح تحــول دیجیتــال 
بــرای فــوالد مبارکــه یــک طــرح فانتــزی نیســت، بلکه یــک الــزام، ضرورت 
حیاتــی و ضمانــت آینــدۀ فــوالد مبارکــه در عرصــۀ رقابــت جهانــی اســت. 
ازایــن رو ایــن شــرکت در زمینــۀ ورود نســل چهــارم تکنولــوژی بــه کشــور 
ــا موفقیــت در  پیشــتاز اســت و به طــور قطــع پــس از اینکــه ایــن طــرح ب
شــرکت بــه کارگرفتــه شــد، فــوالد مبارکــه بــرای انتقــال دانــش و تجــارب 
نســل چهــارم تکنولــوژی و انقــالب صنعتــی بــه ســایر صنایــع آمــاده اســت.

عظیمیــان در ادامــه خاطرنشــان کــرد: مــا هم اکنــون در یــک دنیــای 
کامــال رقابتــی فعالیــت می کنیــم. ســهامداران شــرکت انتظــار دارنــد کــه در 
ایــن بــازار، ضمــن حفــظ حقــوق، ســهم ایشــان حفــظ و بازدهــی ســرمایۀ 
آن هــا روزبــه روز افزایــش یابــد و ایــن امــر تنهــا در صورتــی ممکــن اســت 
کــه همــراه بــا تحــوالت صنعتــی دنیــا، نســل چهــارم تکنولــوژی و انقــالب 

صنعتــی را در فــوالد مبارکــه پیاده ســازی کنیــم.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا تأکیــد بــر اینکــه ایجــاد نســل چهــارم 
ــا 8  ــۀ افزایــش ٦ ت ــوژی باعــث افزایــش بهــره وری می شــود و زمین تکنول
درصــدی حاشــیۀ ســود را بــرای ســهامداران نیــز فراهــم می کنــد، تصریــح 
کــرد: اگــر مــا تکنولــوژی نســل چهــارم انقــالب صنعتــی را به فــوالد مبارکه 
وارد نکنیــم، ممکــن اســت در کمتــر از یــک دهــه دیگــر از صحنــۀ تولیــد، 

ارزش آفرینــی و ســودآوری خــارج شــویم.
ــن کار  ــوالد مبارکــه در ادامــۀ ســخنان خــود گفــت: ای مدیرعامــل ف
ــروژه را  ــن پ ــه اجــرای ای ــا در تالشــیم ک ــان مناســبی آغازشــده، ام در زم
ســرعت ببخشــیم.وی بــا تأکیــد بــر لــزوم مشــارکت فعــال تمامی مدیــران و 
کارشناســان فــوالد مبارکــه در اجــرای ایــن طــرح، از تهیــۀ فرم هــای متنــوع 
پیشــرفت پــروژه و نظام تشــویق گام بــه گام در اجــرای طرح خبــر داد و گفت: 
میــزان مشــارکت افــراد در اجرایــی شــدن طــرح مدنظر قــرار خواهــد گرفت. 
بــه خاطــر داشــته باشــیم ایــن امــر گامــی بلنــد بــرای ارتقــای ســطح علمی 
صنعــت فــوالد کشــور اســت. از ایــن رو تمامــی مراحــل پیشــرفت به طــور 

دقیــق رصــد خواهــد شــد.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه افزود: در گام نخســت در نظر اســت 
مدیــران و کارشناســان مربوطــه بــرای آمــوزش و آمــاده شــدن بســتر اجرای 
طــرح بــه تهــران یــا دانشــگاه صنعتــی اصفهــان اعــزام شــوند تــا بتوانیــم 

ســایر مراحــل را انجــام دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت های تاتااســتیل و پوســکو کــرۀ جنوبی 
عضــو باشــگاه فانــوس دریایــی شــده اند، تأکیــد کــرد: هــدف مــا ایــن اســت 
کــه عضــو باشــگاه فانــوس دریایــی شــویم و در ســطح باالیــی از بهــره وری 
قــرار گیریــم. در واقــع مــا می خواهیــم بــا پیوســتن بــه نســل چهــارم، کارهــا 
را به طــور هوشــمند دنبــال کنیــم تــا بتوانیــم آینــدۀ بهتــر و درخشــان تری 
بــرای شــرکت رقــم زنیــم، تــا فــوالد مبارکــه همچنــان به عنــوان یکــی از 

شــرکت های برتــر در ســطح جهــان مطــرح باشــد.
ــرکت  ــی همچــون ش ــه کســب جایزه های ــان اینک ــا بی ــان ب  عظیمی
برتــر دانشــی یــا EFQM    اروپــا بــا بیــش از ٦00 امتیــاز کار دشــواری 
بــوده کــه فــوالد مبارکــه در اجــرای آن موفــق بــوده اســت، اظهــار کــرد: 
عضویــت در باشــگاه فانــوس دریایــی نیــز هدفــی دشــوار، امــا دســت یافتنی 
اســت کــه بــا همــت جمعــی و ارادۀ قــوی می توانیــم در مســیر آن هــم بــا 

موفقیــت گام برداریــم.
وی در خصــوص اهمیــت اجــرای ایــن طــرح بــرای شــرکای تجــاری 
ــت:  ــرکت گف ــن ش ــت ای ــاال و پایین دس ــه در ب ــوالد مبارک ــب وکار ف کس
ــدی و  ــن توانمن ــه ای ــت یابی ب ــی دس ــه یعن ــوالد مبارک ــا ف ــتد ب دادوس
ــا ســایر صنایــع فوالدســاز کشــور نیــز کار کــرد؛  ظرفیــت کــه می تــوان ب
چراکــه معیارهــای موردنیــاز بــرای همــکاری بــا ایــن شــرکت، هم تــرازی 
ــدگان،  ــن ســازندگان، تأمین کنن ــا شــرکت های دانشــی روز اســت؛ بنابرای ب
نصاب هــا، مشــاوران و تمامــی پیمانکارانــی کــه در بخش هــای مختلــف کار 
می کننــد، مطمئــن خواهنــد بــود کــه اگــر توانســتند ســرویس یــا خدمتــی را 
بــه فــوالد مبارکــه ارائــه کننــد درواقــع دروازۀ همکاری بــا بســیاری از صنایع 

بــر روی آن هــا گشــوده خواهــد شــد.

روابــط عمومــی معاونــت فنــی و امــور زیربنایــی شــهرداری 
ســمنان خبــر داد:

و  کودک  تخصصی  مرکز  تئاتر  آمفی  میدانی  بازدید 
خانواده کارن

بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت فنــی و امــور زیربنایی شــهرداری 
ســمنان کــوروش حصیربــاف ، معاونــت فنــی و امــور زیربنایــی شــهرداری 
ســمنان از ســاختمان در حــال احــداث  مجموعــه فرهنگــی و اموزشــی  مرکز 
تخصصــی پــارک ترافیکــی کــودک و خانــواده کارن بــه منظــور هماهنگــی 
هــای الزم جهــت تســریع در تکمیــل عملیــات اجرایــی ســاختمان مذکــور 
بازدیــد داشــتند .در ایــن بازدیــد مقــرر گردیــد دســتگاه نظــارت پــروژه مذکور 
و مدیــر منطقــه ســه و پیمانــکار پــروژه تمامــی کار هــای باقــی مانــده در 
مجموعــه را بــا توجــه بــه مشــکالت مطروحــه  تاسیســات آب و بــرق کــه 
در صــورت لــزوم بروزرســانی شــود بررســی نماینــد و پیمانــکار پروژه بــرآورد 
مذکــور را بــا قیمــت نهایــی خــود بــه معاونت تــا پایان ماه جــاری ارائــه کرده 
تــا بــه جهــت تســریع در تکمیــل پــروژه با ارائــه برنامه زمــان بنــدی و تامین 
مالــی الزم،  پــروژه مذکــور در دهــه مبــارک فجــر آمــاده بهره بــرداری گردد.

همچنیــن در ایــن بازدیــد عــالوه بــر معاونــت فنــی و امــور زیربنایــی ، 
عبــاس بابایــی ، رئیــس ســازمان فرهنگــی ، ورزشــی و اجتماعــی شــهرداری 
، ســید محمــد قاســمی ، رئیــس ســازمان ســیما ، منظــر و فضــای ســبز 
ــر شــهرداری منطقــه ســه ،  شــهری شــهرداری ، حمیدرضــا قــدس ، مدی
ابوالفضــل طاهریــان ، سرپرســت مدیریــت هماهنگــی مناطــق و ســازمانها 
در معاونــت برنامــه ریــزی و هماهنگــی شــهرداری ، رضــا جنانــی ، مدیــر 
اجرایــی ســازمان فرهنگــی ، نماینــده شــرکت مشــاور آرمانشــهر و پیمانــکار 

پــروژه نیــز حضــور داشــتند .

در راستای پایداری خطوط برق رسانی انجام شد؛
بهینه سازی 11 هزار متر شبکه فشار متوسط در شهرستان 

شاهرود
مدیرتوزیــع بــرق شهرســتان شــاهرود از اجــرای طــرح بهینه ســازی11 
هــزار متــر شــبکه فشــار متوســط فیــدر جمــاران مربــوط به مســیر محــدوده 

جــاده طــرود، منطقــه چــاه باقــر و فرعــی چهــارم خبــر داد.
جمال فرخ زاده بیان داشــت: درقالـــب رزمـــایش خـــدمت متعـــالی و 
بــا حضـــور 11 اکیــپ اجرائـــی بــه اســتعداد 55 نفــر و بــه میــزان 398 نفــر 
ســاعت، ایــن طــرح جهادی_ضربتــی در دومرحلــه بــه اجــرا در آمــده اســت.

وی تصریــح کــرد: ســرویس و آچارکشــی شــبکه 20 کیلوولــت، تعمیــر 
ایســتگاه هــای هوایــی توزیــع بــرق، اصــالح و ایجــاد ارتبــاط خطــوط بــرق 
رســانی، تعویــض مقــره هــای معیــوب و بهســازی پایــه هــای فرســوده، بــه 

عنــوان اهــم اقدامــات بــه انجــام رســیده محســوب مــی شــوند.
ــته و  ــای ناخواس ــی ه ــل خاموش ــرد: تقلی ــه ک ــن اضاف وی همچنی
گــذرا، افزایــش پایــداری و قابلیــت اطمینــان شــبکه، کاهــش تلفــات انــرژی 
الکتریکــی، کــم شــدن نــرخ انــرژی تامیــن نشــده، ارتقــای رضایــت منــدی 
مشــترکان و آمادگــی بیــش از پیــش گــروه هــای عملیاتــی بــرای زمــان 
بحــران، هــم افزایــی امــور تجمیعــی و باالبــردن کارایــی عملیــات، کســب 
مهــارت، تصمیــم گیــری و اجــرا در شــرایط اضطــراری، از جملــه اهــداف 

برنامــه مــورد اشــاره بــه شــمار مــی رونــد.
فــرخ زاده اعــالم کــرد : در صورتــی کــه فعالیــت هــای ذکــر شــده در 
حالــت عــادی انجــام شــود ، 1٦ روز کاری زمــان نیــاز داشــته و بــا بســیج 
نیروهــای عملیاتــی و تجمیــع تجهیــزات و امکانات ، ظرف 14 ســاعت برنامه 

هــای پیــش بینــی شــده در طــی دو مرحلــه انجــام شــده اســت.

جلسه  در  گیالن  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
شورای ترافیک رشت: 

ترافیکی  خاص  شرایط  در  راهور  پلیس  همکاری 
دراجرای پروژه ها قابل تقدیر است

حســینی مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان گیــالن 
در جلســه شــورای ترافیــک رشــت بــا بیــان اینکــه آب شــرب شــهر 
رشــت از ســد شــهر بیجــار تأمیــن مــی شــود افــزود: پــس از انتقال 
ــه 1٦ شــهر  ــه و طــی مراحــل تصفیــه ، آب ب ــه تصفیــه خان آب ب
ــه میــزان کافــی در  ــه راحتــی و ب ــا ب اســتان منتقــل مــی شــود ت

دســترس مــردم قــرار گیــرد.
ــون  ــان همچ ــات رس ــرکتهای خدم ــت: ش ــه گف  وی در ادام
شــرکت آب و فاضــالب، بســیار وابســته بــه همــکاری دســتگاههای 
ــداری ،  ــداری، راه ــداری ، فرمان ــهرداری ، بخش ــد: ش ــر مانن دیگ
ــه اینکــه در  ــا توجــه ب پلیــس راه و پلیــس راهــور مــی باشــد و ب
ــه  ــروژه هــای مختلفــی همچــون خــط انتقــال ســنگر ب اســتان پ
ــه خشــکبیجار و روســتاهای در مســیر در  ــام ب کوچصفهــان و خم
حــال اجراســت تــا مــردم منطقــه از آب تصفیــه خانــه بــزرگ گیالن 
بهــره منــد شــوند بدلیــل شــرایط خــاص ترافیکــی در اجــرای برخی 
از پــروژه هــا، اگــر همــکاری ســایر دســتگاهها نباشــد افتتــاح پروژه 

هــا امکانپذیــر نخواهــد بــود.
 مهنــدس حســینی ضمــن تقدیــر از همــکاری تمامــی 
دســتگاههای اجرایــی تصریــح کــرد: پــروژه هــا زمانــی بــه نتیجــه 
خواهــد رســید کــه مجموعــه عوامــل، همــکاری مناســبی داشــته 
ــروژه هــای آب و فاضــالب ایــن همــکاری  باشــند و در اجــرای پ

ــود. ملمــوس ب
ــه افزایــش تراکــم در نقــاط مختلــف شــهر  ــا اشــاره ب  وی ب
رشــت اظهــار داشــت: در خطــوط انتقــال آبرســانی بایــد اصالحاتــی 
انجــام شــود کــه تکمیــل بخشــی از رینــگ شــهر رشــت، اتصــال 
شــرق بــه غــرب و میــدان شــهدای گمنــام بــه میــدان جهــاد از اهم 
ایــن مــوارد مــی باشــدمدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
گیــالن توســعه شــبکه فاضــالب در مناطــق مختلــف شــهر رشــت 
را از جملــه پــروژه هایــی اعــالم کــرد کــه در حیــن اجــرا منجــر 
ــه  ــا توجــه ب ــه تغییــر مســیر حرکــت خودروهــا خواهــد شــد و ب ب
ایجــاد ترافیــک ، همــکاری مضاعــف پلیــس راهــور در رونــد اجــرا 

بســیار حائــز اهمیــت اســت

جذب بیش از ۴ هزار مشترک جدید گاز در گیالن
ــر  ــین اکب ــالن  حس ــی گاز گی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیرعامــل ایــن شــرکت بــا اعــالم خبــر جــذب بیــش از 4 هــزار و 
350 مشــترک جدیــد در تیرمــاه امســال اظهــار داشــت: ایــن تعــداد 
مشــترک جدیــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بالــغ بــر 

35 درصــد افزایــش یافتــه اســت.
وی افــزود: بــا جــذب ایــن تعــداد مشــترک جدیــد، مجمــوع 
مشــترکین گاز در اســتان گیــالن بــه یــک میلیــون و صــد و ده هزار 
مشــترک افزایــش یافتــه اســت.مهندس اکبــر بــا بیــان اینکــه هــم 
اکنــون تمــام شــهرها و 2 هــزار و 35 روســتای گیــالن بهــره منــد 
از گاز طبیعــی مــی باشــند، اظهــار داشــت: ایــن شــرکت بــا وجــود 
نزدیــک شــدن بــه پایــان عملیــات گازرســانی در اســتان و توجــه 
ــا همــت تمــام درجهــت  ــان ب ــر کیفــی ســازی خدمــات، همچن ب
ــی  ــالش م ــرایط ت ــده واجدالش ــتاهای باقیمان ــه روس ــانی ب گازرس
ــتا  ــن راس ــالن در همی ــتان گی ــرکت گاز اس ــل ش نماید.مدیرعام
ــور و  ــب العب ــه 24 روســتای صع ــانی ب ــات گازرس ــرای عملی از اج
کوهســتانی اســتان خبــر داد و گفــت: بــا تکمیــل عملیــات و گازدار 
شــدن ایــن روســتاها، بیــش از 550 خانــوار بــه مجمــوع مشــترکین 
ــدی گاز  ــره من ــد به ــد و درص ــد ش ــزوده خواه ــتان اف گاز در اس

روســتایی بــه 95.5 درصــد خواهــد رســید.

رییس اداره کنترل شبکه شرکت برق منطقه اي گیالن: 
 رکورد پیک بار گیالن شکست

محمدرضــا حســن زاده  رییــس 
ــرق  ــرکت ب ــبکه ش ــرل ش اداره کنت
ــزان  ــت: می ــالن گف ــه اي گی منطق
ــه  ــته ک ــال گذش ــرف س ــک مص پی
در ســوم شــهریور مــاه اتفــاق افتــاد 
بــه مقــدار 1842 مــگاوات بــود، ایــن 
ــخ 31  ــه در تاری ــت ک ــي اس در حال
ــزان مصــرف  ــاري می ــال ج ــر س تی

از مــرز 1943 مــگاوات گذشــت.وي 
ــال  ــرف در س ــر مص ــزود: حداکث اف
ــک روز  ــي پی ــازه زمان ــته در ب گذش
بــوده در حالــي کــه در ســال جــاري 
ایــن امــر در بــازه پیــک شــب اتفــاق 

افتــاده اســت.
حســن زاده گفــت: در بــازه اي 
ــن روز  ــک روز و شــب در همی از پی

شــاهد مشــارکت چشــم گیــر صنایع 
ــه  ــم ک ــرف بودی ــت مص در مدیری
امیــد بــرآن داریــم مشــترکان خانگي 
هــم در ایــن امــر مــا را یــاري کننــد.

ــال  ــرف س ــک مص ــزود: پی وي اف
ــه در  ــت ک ــن اس ــر ای ــاري بیانگ ج
پیــک امســال شــاهد افزایــش 101 
ــتان  ــرق در اس ــرف ب ــي مص مگاوات

ــرل  ــس اداره کنت ــالن بودیم.ریی گی
ــي  ــم ط ــه داد: امیدواری ــبکه ادام ش
روزهــاي باقیمانده از تابســتان ســال 
جــاري، در صــورت افزایــش شــدت 
ــه  ــرف بهین ــت مص ــا مدیری ــا ب دم
انــرژي بــرق ، بتوانیــم تابســتان 
ســال جــاري را بــا موفقیــت پشــت 

ــم. ســر بگذاری

آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره 1399٦031901400040٦- 99/2/25هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت آقای یاسر کریمی مسکونی فرزند سید غالمرضا بشماره شناسنامه 32  
صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه مشتمل بر درختان سردسیری به مساحت 230٦ 
متر مربع پالک-فرعی از 1٦0-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک-فرعی از 1٦0-اصلی 
قطعه یک واقع در اراضی گوربیژن جبالبارز جیرفت بخش 34 کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای حاجی کریمی مسکونی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/29

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره 1398٦0319014003٦04- 98/9/3هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت آقای مهدی حیدری فرزند قاسم بشماره شناسنامه 310  صادره از جیرفت 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 3٦۷/43  متر مربع پالک-فرعی از 5۷4-اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک1340-فرعی از 5۷4-اصلی قطعه 2 واقع در اراضی جیرفت 
بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی  آقای قاسم حیدری محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/29

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره 1399٦0319014000388- 99/2/24هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت آقای رسول خاکپور فرزند قنبر بشماره شناسنامه 5549  صادره از 
جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت 230 متر مربع پالک-فرعی از 5۷4-اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک٦5-فرعی از 5۷4-اصلی قطعه دو واقع در اراضی کالغ آباد 
جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین قرشی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/29

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره 1399٦03190140013٦3- 99/4/14هیات اول موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت خانم پروین سنگبر فرزند کرامت بشماره شناسنامه 9895  صادره 
از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت 3۷5 متر مربع پالک-فرعی از 54۷-اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک-فرعی از 54۷-اصلی قطعه دو واقع در اراضی قلعه نو جیرفت 
بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای کرامت سنگبر محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/29

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری برابر رای شماره 
1399٦031045٦0050۷1 مورخ 0۷/04/1399 که در هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 ساری تصرفات 
ملی  بشماره  عبداله  فرزند  آبکسری  رضائی  یاسر  مالکانه 
بنای  با  به ششدانگ یک قطعه زمین  2092343440 نسبت 
احداثی بمساحت 50/۷8 متر مربع از 144 اصلی واقع در قریه 
پل گردن بخش 3 ثبت ساری لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.میم الف تاریخ انتشار 
نوبت اول: 01/05/1399 تاریخ انتشار نوبت دوم: 15/05/1399 
حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

م الف 199032٦2

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری برابر رای شماره 
هیات  در  که  مورخ 30/04/1399   1399٦031045٦00٦٦00
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 ساری تصرفات 
ملی  بشماره  شعبان  فرزند  اسمعیلی  صغرا  فاطمه  مالکانه 
209300٦٦18 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمساحت 53/324 متر مربع از 10 اصلی واقع در قریه ماهفروز 
محله بخش 5 ثبت ساری لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد.میم الف تاریخ انتشار نوبت اول: 01/05/1399 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 15/05/1399 حسن یوسفی مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری
م الف 199032۷2
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای کامران مولودی با ارائه تقاضانامه و استشهادیه محلی مصدق و اعالم اینکه سند 
مالکیت تک برگ شش دانگ یک باب آپارتمان قطعه 13 تفکیکی دارای پالک 1028 فرعی 
از 2358 اصلی مفروز و مجزی شده از 885 فرعی واقع در شهر مهاباد بخش 15 مهاباد به 
شماره چاپی 1899٦1 ج 91 ذیل ثبت 2898۷ صفحه 50 دفتر جلد 1۷1 به نام ایشان صادر 
و تسلیم گردیده و شش دانگ برابر اسناد رهنی شماره های 9٦۷89 و 9٦۷9۷ و 9٦۷99 
مورخ 93/05/04 دفتر 1 مهاباد در رهن بانک تجارت مدیریت شعب استان آذربایجان غربی 
قرار گرفته، در اثر سهل انگاری مفقود شده و در خواست صدور المثنای آن را نموده، لذا در 
اجرای تبصره یک ماده 120 آیین 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 99/05/15

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای هوشنگ اسالمی به استناد 2 برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به 
گواهی دفترخانه شماره ۷ گرمسار رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت شش دانگ 
پالک 129/5۷ واقع در بخش جعفرآباد گرمسار مورد ثبت جلد 1٦۷ صفحه 22٦ به علت 
جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب 
به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این 
اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت 
مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. مالک موصوف در رهن 
است شماره چاپی سند 0۷۷9٦4

م/الف 393
حسن رامه

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار
از طرف محمد کاشی

سند کمپانی پژو 405 مدل 89 رنگ نقره ای به شماره انتظامی 9۷4 ن 82 ایران 32
بنام طیبه مهری ده پایینی فرزند صادق 

شماره موتور 12488299195
شماره شاسی 1289٦۷

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف 9۷4
تربت حیدریه - 
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بنا: موافق برگزاری لیگ نیستم
کشتی  ملی  تیم  بی  مر سر
فرنگی گفت: ما از خدا می خواهیم 
بتوانیم  تا  شود  بهتر  کشور  شرایط 

مسابقات را هم برگزار کنیم.
ملی  تیم  سرمربی  بنا،  محمد 
از  یکی  همچنان  فرنگی  کشتی 
برگزاری مسابقات کشتی  مخالفان 
در زمان شیوع ویروس کرونا است 
و می گوید تا اتحادیه جهانی تاریخ 
قطعی مسابقات جهانی را تایید نکند، 
نمی توان اردو یا مسابقه ای برگزار 

کرد.او روز گذشته در حاشیه حضور اهالی کشتی در طرح کمک مومنانه در 
خانه کشتی، در جمع خبرنگاران به صحبت پرداخت.

شاید لیگ برگزار شود؛  حتی اگر من موافق نباشم
من در مصاحبه های قبلی خود گفته بودم که موافق برگزاری لیگ 
بنا  محمد  بگویند  اگر  حتی  شود؛  برگزار  لیگ  شاید  حال  این  با  نیستم. 
موافق نیست. البته مساله موافقت یا مخالفت نیست. لیگ تنها منبع درآمد 
بهداشت  وزارت  به تصمیمات  نه  یا  برگزار شود  اینکه  است  کشتی گیران 
بستگی دارد. من قبل از این هم دوست داشتم کشتی گیر درگیر تیم ملی باشد 
تا لیگ، اما نمی شود از مساله مالی و درآمد کشتی گیران چشم پوشی کرد.

فکر نمی کنم مسابقات جهانی برگزار شود
فعال هیچ برنامه ای مشخص نیست؛ حتی برنامه رقابت های جهانی. 
دوم  نیمه  در  کردند.  اعالم  آذرماه  در  احتمالی  و  تقریبی  تاریخ  فعال یک 
مردادماه اتحادیه جهانی یک جلسه دیگر دارد. من فکر نمی کنم مسابقات 
جهانی برگزار شود. صربستان اگر گفته من مسابقات را برگزار می کنم؛ کشور 

آقای اللوویچ است. او به مسائل انتخاباتی اش فکر می کند تا رای بیاورد.
باید تاریخ دقیق بدهند تا اردوها را شروع کنیم

اگر بخواهند رقابت ها را برگزار کنند؛ باید برای اردو و انتخابی تمهیداتی 
در نظر بگیریم. من سرمربی اگر می خواهم کشتی گیر را روی تشک بیاورم، 
باید تاریخ دقیق مسابقات را بدانم. نمی توانم به کشتی گیر بگویم که فشار 
بیاور یا نیاور. اگر ما بخواهیم 2 ماهه آماده شویم؛ این مساله برای بقیه دنیا 
هم هست. برخی می گویند مثال ترکیه کشتی گیرانش را به ارتفاع هزار متری 
برده. االن روسیه و ارمنستان هم کشتی گیرانش را به اردو برد و تست هایشان 

مثبت شد. به هر حال از نظر من برگزاری اردو و مسابقه خطرناک است.
هر کشوری بر اساس شرایط خودش تصمیم می گیرد

این فکر را کنید که در فصل سرما شرایط بدتر هم بشود. شاید اصال 
بگیریم.  نظر  در  را  احتماالت  این  تمام  باید  ما  نشود.  برگزار  المپیک هم 
شرایط هر کشوری فرق می کند. آلمان مثال 200، 300 هزار نفر کرونایی 
داشته، اما فقط 5 هزار نفر فوت کردند. برای ایران تعداد کرونایی ها به 
300 هزار نفر هم نرسیده، اما 1۷، 18 نفر جان خودشان را از دست دادند. 
تمام استان های ما در وضعیت قرمز قرار دارند. مثال هندوستان تمام رقابت 
های خود در سال 2020 را لغو کرد. بنا بر شرایط هر کشور تصمیم گیری 
می شود. ما از خدا می خواهیم شرایط کشور بهتر شود تا بتوانیم مسابقات 

را هم برگزار کنیم.
چه کسی گارانتی می دهد ویروس داخل اردو نیاید؟

وقتی وزارت بهداشت هنوز اجازه بازگشایی باشگاهها را هم نداده، ما 
باید چه کار کنیم؟ چه کسی می تواند گارانتی بدهد که اصال کشتی گیران 
نه، یک نفر از اعضای تدارکات مثل آشپز و یا عوامل تیم به این ویروس 
مبتال نباشد؟ البته بیرون ماندن کشتی گیران هم خطرهای خودش را دارد. 
کال مساله پیچیده ای است که باید روی آن بنشینیم و فکر کنیم. مهمترین 

مساله این است که اتحادیه جهانی باید به ما تاریخ مسابقات را بدهد.

13 انتصاب در فدراسیون همگانی در یک هفته!
از زمان انتخاب رییس جدید فدراسیون ورزش های همگانی تاکنون، 

13 انتصاب در این فدراسیون صورت گرفته است.
مجمع انتخابی فدراسیون ورزش های همگانی 25 تیرماه سال جاری 
در آکادمی ملی المپیک برگزار و در پایان افشین مالیی از سوی اعضای 

مجمع به عنوان رییس جدید این فدراسیون انتخاب شد.
گفتنی است اولین انتصاب در این فدراسیون از سوی مالیی، در تاریخ 
31 تیرماه سال جاری و آخرین انتصاب نیز تاکنون در تاریخ ۷ مردادماه 

یعنی در یک بازه زمانی یک هفته ای صورت گرفته است.
حجت  همگانی،  های  ورزش  آکادمی  سرپرست  جباری-  ناهیده 
االسالم یداله احسانی- سرپرست کمیته فرهنگی فدراسیون ورزش های 
همگانی، محمدرضا فروحی- سرپرست کمیته امور مجلس و استان های 
فدراسیون ورزش های همگانی، لیال نجفی جویباری- مدیر امور اجرایی 
ورزش  سازمان  آرازشی- سرپرست  نوید  ورزش های همگانی،  فدراسیون 
های تفریحی و رقابتی، رضا شجیع سرپرست نایب رییسی این فدراسیون، 
همگانی،  ورزش های  فدراسیون  دبیری  سرپرست  باقریان-  محسن 
آذین  تمرینی،  روش های  و  آمادگی جسمانی  سازمان  مرادی- سرپرست 
همگانی،  ورزش های  فدراسیون  بانوان  رییسی  نایب  سرپرست  ساکی- 
مجتبی کرمی- سرپرست سازمان توسعه فعالیت بدنی فدراسیون ورزش های 
همگانی، سعید سرخه- سرپرست نایب رییسی سازمان آمادگی جسمانی و 
روش های تمرینی، قاسمی- سرپرست روابط عمومی و بین الملل فدراسیون 
و فرخ کیا- سرپرست انجمن آمادگی جسمانی به عنوان انتصابات دوره جدید 
فدراسیون ورزش های همگانی تاکنون محسوب می شوند. نکته قابل اشاره 
این که در بین انتصاب های صورت گرفته در فدراسیون ورزش های همگانی 
در مدت اخیر صرفا سرپرست کمیته فرهنگی فدراسیون ورزش های همگانی 

پیش از این در همین سمت مشغول به فعالیت بوده است.
این درحالی است که افشین مالیی از 19 فروردین ماه سال 98 با حکم 
وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش های همگانی 
منصوب و با پایان دوره شش ماهه در تاریخ 21 مهرماه سال گذشته جای 

خود را به احمد گواری داد.

سوریان: کار سختی برای حضور در اتحادیه جهانی دارم
مدال طالی کشتی   ۷ دارنده 
تاکید  لمپیک،  ا و  جهان  فرنگی 
کرد: برای عضویت در هیات رییسه 
اتحادیه جهانی کشتی کار سختی در 
پیش دارم و نیاز به حمایت و رایزنی 

مسووالن است.
حمید سوریان در حاشیه مراسم 
قهرمانان  مومنانه  کمک  پویش 
خانواده های  به  کشتی  پهلوانان  و 

نیازمند، اظهار کرد: با توجه به شرایط بد اقتصادی و شیوع کرونا، به تعداد 
زیادی از مردم آسیب وارد شده و همه باید در این شرایط کمک کنند. 

دارنده ۷ طالی جهان و المپیک افزود: امروز هم نوبت به خانواده بزرگ 
کشتی رسید که این کار را انجام بدهند. انتظارات درباره چنین کارهایی 
از کشتی زیاد است. و امیدواریم باز هم شاهد رقم خوردن چنین برنامه ها 

و کمک هایی باشیم.
او درباره نامزدی اش برای عضویت در هیات  رییسه اتحادیه جهانی 
کشتی خاطرنشان کرد: کار سختی برای عضویت در اتحادیه جهانی دارم 
و الزم است مسووالن حمایت همه جانبه داشته باشند و پیگیری و رایزنی 

کنند. همه باید پای کار بیایند و در کسب این کرسی مهم کمک کنند.

کاسیاس کفش های خود را آویخت
ایکر کاسیاس اسطوره باشگاه رئال مادرید 
و تیم ملی اسپانیا سرانجام در 39 سالگی اعالم 

بازنشستگی کرد.
را  خود  کفش های  حالی  در  کاسیاس 
آویخت که در پیراهن سفیدپوشان سه بار سابقه 
قهرمانی در لیگ قهرمانان را دارد و دو قهرمانی 
شامل یک جام جهانی و یک جام ملت های 

اروپا نیز در کارنامه وی به چشم می خورد.
او در حالی که در عضویت باشگاه پروتو 
پرتغال بود، در ماه مه سال گذشته به دلیل حمله 

قلبی چند ماه خانه نشین شد.با این حال، کاسیاس در جریان فصل در ترکیب پورتو 
قرار نگرفت و حاال تصمیم خود را برای بازنشستگی گرفته است.

نوشت:  خود  بازنشستگی  اعالم  ضمن  توییتری  پستی  در  اسپانیایی  مرد 
را  که شما  انسان هایی  و  آن سفر می کنید  در  که  است  چیز مسیری  مهم ترین 

همراهی می کنند، هستند، نه مقصدی که به سوی آن می روید.
رئال مادرید نیز در توییتی به بازیکنی که در جریان حضور 1٦ ساله در فاصله 
سال های 1999 تا 2015، ۷25 بار مسوولیت حفاظت از قفس توری کهکشانی ها 
را برعهده داشت، ادای احترام کرد. در بخشی از پیام رئال آمده است: بهترین گلر 
تاریخ رئال و فوتبال اسپانیا در حالی که تنها 9 سال داشت، به خانه ما آمد. تا ابد 

یکی از کاپیتان های نمادین ما باقی خواهد ماند.

مسی، پادشاه مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
بارسلونا با حضور ستاره آرژانتینی اش در بازی های خانگی یک هشتم نهایی 

لیگ قهرمانان اروپا نتایج عالی کسب کرده است.
به  گزارش بی ساکر، چهار بازی می تواند فصلی برای فراموشی را به یک 
سال فوق العاده برای بارسلونا تبدیل کند. تنها یک پوکر در بازی ها فاصله بین 
اروپا است. این جام می تواند ناجی تیمی شود  اناری و فتح لیگ قهرمانان  آبی 
که در رقابت های لیگ نتوانست به وظایفش عمل کند. نخستین گام برابر ناپولی 
خواهد بود که این دیدار از مرحله برگشت یک هشتم نهایی در نوکمپ برگزار 
می شود. تیم کاتاالنی در ورزشگاه ناپولی تساوی ارزشمند یک بر یک را به دست 
آورد. به همین خاطر بدون فشار بازی را آغاز خواهد کرد چون با نتیجه بدون 
گل هم می تواند به یک چهارم نهایی صعود کند. بارسا از مهره ای در ترکیبش 
بهره می برد که در ورزشگاه خانگی و در این مرحله از لیگ قهرمانان پادشاهی 
کرده است، او کسی نیست جز لیونل مسی.ستاره آرژانتینی یک تضمین برای آبی 
اناری ها در یک هشتم نهایی است. با حضور این بازیکن بارسا 12 پیروزی پیاپی 
در بازی های خانگی یک هشتم به دست آورده است. آخرین شکست این تیم به 
فصل 0۷-200٦ بر می گردد که 2 بر یک مغلوب لیورپول شد. پس از آن ها همه 
حریفان تیم کاتاالنی با شکست روبه رو شدند. سلتیک )یک بر صفر(، لیون )دو 
بار، 5 بر 2 و 5 بر یک(، اشتوتگارت )4 بر صفر(، آرسنال )دو بار با نتیجه مشابه 3 
بر یک(، بایر لوکوزن )۷ بر یک(، میالن )4 بر صفر(، منچسترسیتی )دو بار، 2 بر 

یک و یک بر صفر(، پاری سن ژرمن )٦ بر یک( و چلسی )3 بر صفر(.
عالوه بر این ستاره آرژانتینی در 14 بازی برگشت 19 گل به ثمر رسانده و 
میانگین 1.40 گل در هر دیدار را به ثبت رسانده است. این آمار فوق العاده نشان 
می دهد که بارسلونا می تواند برای سیزدهمین فصل پیاپی به روند موفقش ادامه 

دهد و حضورش در یک چهارم نهایی قطعی شود.

ستاره انگلیسی در راه اولدترافورد؛
یونایتد یک قدم تا جذب گرانقیمت ترین ستاره تاریخ

جیدون  شد  مدعی  میل  دیلی  نشریه 
س  لبا ن  شید پو تا  ی  ا صله  فا نچو  سا

منچستریونایتد ندارد.
برای  توافقات  تمامی  رسد  می  نظر  به 
انتقال جیدون سانچو، ستاره انگلیسی و جوان 
دورتموند به اولدترافورد انجام شده و اگر اتفاق 
خاصی رخ ندهد، او به زودی با بستن قراردادی 
پنج ساله راهی منچستریونایتد خواهد شد. دیلی 
میل امشب در گزارشی فاش کرد جیدون سانچو 

تقریبا از نظر شخصی با یونایتد توافق کرده و این انتقال به زودی رسمی خواهد شد.
به نظر می رسد یونایتد برای خرید این بازیکن جوان رقمی در حدود 108 
میلیون پوند پرداخت خواهد کرد و بدین ترتیب جیدون سانچو باالتر از پل پوگبای 
89 میلیون پوندی، گرانقیمت ترین خرید تاریخ منچستریونایتد لقب خواهد گرفت.

دستمزد فعلی جیدون سانچو در دورتموند 190 هزار پوند در هفته است و 
انتظار می رود این رقم افزایش قابل توجهی در اولدترافورد پیدا کند. همچنین 
گرت بیل با انتقالی 8٦ میلیون پوندی در سال 2013 از تاتنهام به رئال مادرید 
گرانقیمت ترین بازیکن بریتانیایی بود و به نظر می رسد جیدون سانچو این عنوان 
را نیز از آن خود خواهد کرد. با اضافه شدن این بازیکن و حضور ستاره هایی چون 
مارکوس راشفورد و میسون گرینوود، یونایتد فصل بعد خوش آتیه ترین بازیکنان 

انگلیس را در اختیار خواهد داشت.
در اواسط فصل شایعاتی در کمورد تمایل رئال مادرید نیز به خرید جیدون 
باعث  از شیوع ویروس کرونا  ناشی  اما مشکالت مالی  بود،  سانچو منتشر شده 
عقب نشینی باشگاه اسپانیایی شد و حاال منچستریونایتد مهم ترین مشتری پدیده 

جوان دورتموند است.

ن  سیو ا ر فد ییس  ر
بین المللی فوتبال، گفت: فیفا 
سیون  ا کنفدر هماهنگی  با 
فوتبال آسیا تالش می کند تا راهکاری 
جهت حل مشکل انتقال وجوه فدراسیون 

فوتبال ایران پیدا کند.
ییس  ر  ، فیفا ییس  ر ر  بینا و
سرپرست  با  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
ی  سا و ر و  ل  تبا فو ن  سیو ا ر فد
شد.  برگزار  کافا  عضو  فدراسیون های 
جیانی  حضور  با  که  وبینار  این  در 
اینفانتینو و شیخ سلمان، حیدر بهاروند، 
و  ایران  فوتبال  فدراسیون  سرپرست 
فغانستان،  ا فدراسیون های  روسای 
ازبکستان  ترکمنستان،  تاجیکستان، 
رییس  رسید،  انجام  به  قرقیزستان  و 
آخرین  درباره  گزارشی  آغاز  در  فیفا 
جهانی  فدراسیون  تصمیم گیری های 

با توجه به شیوع کووید 19 ارائه کرد.
برای  موفقیت  آرزوی  با  وی 
فدراسیون ها در این مقطع حساس زمانی 
و با اشاره به تماس مستمر خود با شیخ 
سلمان، رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا 
برای قاره کهن در میزبانی رقابت های 

مهم آتی آرزوی موفقیت کرد.
این  گفت:در  همچنین  اینفانتینو 
شرایط خاص باید برای توسعه فوتبال 
فیفا  کنیم.  تالش  گذشته  از  بیشتر 
کنار  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  و 
هم  کمک  با  و  هم  برای  تا  شماست 
برای فوتبال تالش کنیم و به طور حتم 

ادامه  عضو  فدراسیون های  از  حمایت 
خواهد داشت.

فیفا،  رییس  صحبت های  از  پس 
سیون  ا ر کنفد ییس  ر ن  سلما شیخ 
اینفانتینو  از  تقدیر  با  هم  آسیا  فوتبال 
ابراز امیدواری  برای برپایی این جلسه 
رعایت  با  عضو  فدراسیون های  کرد 
پروتکل های بهداشتی بتوانند به بهترین 

شکل روند خود را پیش ببرند.
حیدر  وبینار،  این  بعدی  سخنران 
فوتبال  فدراسیون  سرپرست  بهاروند، 

ایران بود.
در  باشگاهی  فوتبال  گفت:  وی 
با  کرونا  ویروس  شیوع  رغم  به  ایران 
ادامه  در حال  پروتکل ها  دقیق  رعایت 
مسیر  این  در  و  هست  خود  فعالیت 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در کنار 
هیات های استانی و همچنین باشگاه ها 

تالش گسترده ای داشتند.
سرپرست فدراسیون فوتبال ایران 

خاطرنشان کرد: نکته مهم در این باره 
در روند حرکتی فعالیت های فدراسیون، 
فیفا  در  ایران  وجوهات  انتقال  مشکل 
دلیل  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  و 
تحریم های ناجوانمردانه است. بنابراین 
داریم  توقع  فیفا  از  جدی  صورت  به 
مقابل این تحریم های سیاسی ایستاده 
فدراسیون  مطالبات  انتقال  مشکل  و 
بزرگ  کشور  یک  عنوان  به  را  فوتبال 
از  قدیمی  عضوی  و  فوتبالی  کامال  و 

خانواده فیفا رفع کند.
بهاروند همچنین با اشاره به اصالح 
پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال 
ابراز  و ارسال آن به فدراسیون جهانی 
امیدواری کرد نظر مشورتی فیفا در این 

باره زودتر دریافت شود.
بهاروند  از  تشکر  با  فیفا  رییس 
یکی  بی شک  ن  ا یر ا ل  تبا فو گفت:
آسیا  بزرگ  و  اصلی  قدرت های  از 
کنفدراسیون  هماهنگی  و  فیفا  است. 

تا  می کند  تالش  حتما  آسیا  فوتبال 
نتقال  ا مشکل  حل  جهت  راهکاری 
پیدا  ایران  فوتبال  فدراسیون  وجوه 
هماهنگی  با  نیز  موارد  سایر  و  کند 

کنفدراسیون انجام می شود.
باره  این  در  هم  سلمان  شیخ 
خوبی  به  ما  عزیز.  داشت:حیدر  اظهار 
صحبت های شما را شنیدیم. به صورت 
حل  راه  کردن  پیدا  برای  فیفا  با  قطع 
امیدواریم این مشکل  تالش می کنیم. 
زودتر حل شود. این موضوعی است که 
باید  مختلف  بخش های  هماهنگی  با 
مساله  یک  این  شود.  حل  مشکلش 
شرایط  نباید  و  است  فوتبالی  کامال 
دیگری بر آن حاکم شود. البته با شیوع 
منابع  تامین  و  نقدینگی  شرایط  کرونا 
مالی فدراسیون ها بدتر شده ولی سعی 
این  فیفا  رییس  هماهنگی  با  می کنیم 

مشکل را حل کنیم.
همه  گفت:از  پایان  در  اینفانتینو 
شما که در این نشست شرکت کردید 
حضوری  مالقات  البته  می کنم.  تشکر 
نشست ها  این  ولی  می دهم  ترجیح  را 
می تواند ادامه داشته باشد و پیشنهادات 
نکنید  فراموش  کنیم.  دریافت  را  شما 
باید  فوتبال یک پدیده جهانی است و 
کنیم.  برخورد  آن  با  جهانی  سطح  در 
را  باشیم و مشکالت  باید در کنار هم 
از حضورتان  حل کنیم. تشکر می کنم 
و امیدوارم شما را به زودی از نزدیک 

ببینم. مراقب خودتان باشید.

اینفانتینواعالم کرد؛

تالش فیفا برای انتقال وجوه فدراسیون فوتبال ایران

کاپیتان های  از  یکی  نوراللهی  احمد 
پرسپولیس و یکی از بازیکنان درخشان این 
فصل فوتبال ایران، در گفتگویی حرف های 

تند و عجیبی بر زبان آورد.
قهرمانی های  ارکان  از  که  نوراللهی 
از  یکی  و  گذشته  سال های  در  پرسپولیس 
چهره های محبوب بین هواداران این تیم به 
بازی اش  العاده  خاطر منش و کیفیت فوق 
در طول فصل بوده است، در حالی که به 
لبریز  پرسپولیس  اتفاقات  از  صبرش  نظر 
کرد  مطرح  را  مواردی  گفتگویی  در  شده، 
که هرگز از زبان این فوتبالیست محجوب و 

آرام نشنیده بودیم.
این  در  نوراللهی  که  حرف هایی  این 
مصاحبه به زبان می آورد، نکته دار و البته 

نگران کننده است.
*ابتدای مصاحبه را از قهرمانی و پوکر 

شروع کنیم.
آورده  که  باختی  سه  دو  به  توجه  با 
بودیم، امسال یک مقدار اول فصل شرایط 
سخت  بچه ها  اما  بود.  شده  سخت  مان 
تالش کردند و خودمان خواستیم تا تیم را 
قهرمان کنیم. با هوادارانی که همیشه پشت 
مان بودند و حمایت کردند خدا را شکر که 
لذت بخش  قهرمانی  واقعا  شدیم.  قهرمان 
بود  بزرگی  کار  البته  و  پرسپولیس  با  است 
که بعد از چند سال اتفاق افتاد. کار بزرگی 
که هیچ تیمی موفق به انجام آن نشده بود 
و در نهایت توانستیم به چهار عنوان قهرمانی 

پیاپی دست یابیم.
* وقتی ابتدای فصل برانکو رفت همه 
هواداران نگران تیم و آینده آن بودند. برای 

شما هم این نگرانی وجود داشت؟
من می خواستم درباره مشکالت آخر 
مصاحبه حرف بزنم اما االن که پرسیدید باید 
جواب بدهم. به نظرم مدیریت ضعیف از یک 
طرف و اینکه قدر مربی بزرگی را ندانستن، 
عامل اصلی جدایی او بود. شرایط برای ما 
سخت شد اما بعد از آن آقای کالدرون آمدند 
که ایشان هم البته خیلی کمک کرد تا شرایط 
ما خوب شد.کالدرون با تفکراتی که داشت 
تیم را در صدر جدول تحویل داد . در نهایت 
آقا یحیی آمدند. دوباره با ایشان هم توانستیم 
روند خوب مان را حفظ کردیم. حضور مربیان 
خوب در این فصل خیلی به ما کمک کرد 
و البته به نظرم همدلی بازیکنان هم کمک 
زیادی کرد. قهرمانی حاصل همدلی و تالش 
این بچه ها بود. شرایط سخت بود و با همه 
مشکالت در نهایت توانستیم قهرمان شویم.

* حاال که درباره مشکالت مدیریتی 
گفتید باید بگوییم طی فصول اخیر از سوی 
رقبا این بحث وجود داشته که پرسپولیس نیاز 
به مدیر ندارد و به حد کافی از سوی وزارت 

برای دستیابی به هدفش حمایت می شود.
چند سال است که پرسپولیس ضعف 
مدیریتی دارد. طی شش سالی که در این 
مدیریتی  مشکل  سال ها  اکثر  هستم  تیم 
حال  به  و  بگذارم  کنار  را  قبلی ها  داشتیم. 
است.  خیلی سخت  شرایط  کنیم  نگاه  هم 
دارد.  کالدرون وجود  و  برانکو  آقایان  طلب 
آقای  مدیریت  با  سرپرست  یا  مدیرعامل 
دارد  رو  پیش  زیادی  پناه مشکالت  رسول 
که نمی دانم چه برنامه ای برای آن خواهند 
داشت. االن بازیکنان، کادرفنی و هواداران 
همه نگران هستند از اینکه چه آینده ای در 
پیش خواهد بود. در صورتی که در شرایط 
طبیعی باید تمرکز کادرفنی و بازیکنان روی 
بازی های باقیمانده در لیگ، جام حذفی و در 
نهایت لیگ قهرمانان باشد ولی هر روز در 
تمرین به این فکر می کنیم که تیم محروم 

خواهد شد یا دچار کسر امتیاز می شویم.
* به نظرت چه تصمیمی برای آینده 

باشگاه باید گرفته شود؟
اگر  که  است  این  من  شخصی  نظر 
آقای رسول پناه در خودش نمی بیند که به 
اگر  آمدند؟  اینجا  برای چه  تیم کمک کند 
مرا به عنوان به عنوان مدیرعامل پرسپولیس 
باشگاه  به  برو  که  بگویند  و  کنند  انتخاب 
دستم  از  کمکی  که  بدانم  اگر  پرسپولیس 
برنمیاد هرگز نمی آیم. باشگاهی که این همه 
تیم زندگی می کنند  این  با  هوادار دارد که 
حقش این است؟ تیمی که چهار سال است 

قهرمان می شود حقش این شرایط نیست که 
نگران بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت و 
کسر امتیاز باشد. با توجه به اینکه ما لیگ 
داریم هنوز  پیش  در  را هم  آسیا  قهرمانان 
نامشخص  آینده شان  که  داریم  بازیکنانی 
است. بازیکنی مثل بشار رسن که قطعا جزو 
یکی از برترین بازیکنان آسیا است ۷0 درصد 
مطالباتش باقی مانده و هر روز امروز و فردا 
می کنند. به خودم هم 3 ماه است که هر روز 
بازیکن قطعا صبری  امروز و فردا گفته اند. 
شکل.  همین  به  هم  دیگر  بازیکنان  دارد. 
پرداختی را به ٦5 تا ۷0 درصد رسانده اند اما 
هنوز مشکالت بیشتری باقی مانده است. 3 
بازی دیگر لیگ تمام می شود و ما اما االن 
نمی دانیم باشگاه چطور می خواهد مطالبات 

برانکو، کالدرون و ... را بدهد.
 * طبق شنیده ها باشگاه برای پرداخت 
برانکو و دوری از خطر محرومیت کمتر از 3 

روز فرصت دارد.
سه روز فرصت باقی مانده اما نمی دانم 
چطور است که هر روز مصاحبه می کنند که 
هیچ مشکلی نیست و انشااهلل حل می شود. 
بیرانوند  پول  از  یورو  هزار   550 کنم  فکر 
نمی آمد  پول  این  اگر  کنید  فکر  اما  می آید 
مدیرعامل چه طرح و برنامه ای برای پرداخت 
بدهی داشت؟ طلب آقای برانکو فکر کنم 1 
میلیون یورو باشد و بخشی از آن را احتماال 
با پول بیرانوند می خواهند بدهند و اگر این 
پول نبود چه می خواستند بکنند؟ راهکاری 
داشتند تا مشکل پرسپولیس حل شود؟ این 
پس  نیست  مدیریتی  ضعف  اسمش  اگر 
بزرگی  تیم  مسوولیت  شما  وقتی  چیست؟ 
مثل پرسپولیس را قبول می کنید قطعا باید 
ساختار  و شکل دهی  برای حل مشکالت 
از  همه  االن  اما  باشید.  داشته  برنامه  آن 
هستند.  نگران  هوادار  تا  گرفته  بازیکن 
صادقانه بگویم خودم هم خوش بین نیستم 
بیشتر  روز  چند  شود.  حل  مشکالت  این 
نمانده و دوباره آقای رسول پناه گفتند که 
 ! می شویم  جریمه  فوقش  و  می شود  حل 
این حرف ها صادقانه نیست .شاید نمی دانند 
هوادار بیشتر با این حرف ها زجر می کشد و 
کادرفنی و بازیکن هم نمی تواند تمرکز روی 

کار خود داشته باشد.
* با این تفاسیر پس باید گفت مدیریت 
باشگاه برخالف کادرفنی، بازیکنان و هوادار 
نتوانسته به وظایف خود به درستی عمل کند؟

این  همه  با  بگویم  هم  را  این  باید 
بین  اختالف  دیگر  بحث  یک  مشکالت 
اعضای هیات مدیره است. مگر می شود در 
باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس وقتی تنها سه 
باشند.  با یکدیگر مشکل داشته  عضو دارد 
در دوره هایی که پرسپولیس 5 عضو هیات 
مدیره هم داشته برای حل مشکالت و ... کار 
سخت بوده اما اکنون تنها سه عضو هیات 
مدیره دارد که آنها هم با یکدیگر اختالف 
را  اش  ضربه  تیم  و  دارند  مشکل  دارند، 
می بیند. هر کس که مسئول است و روی تیم 
نظارت دارد و برای آن تصمیم می گیرد برای 
تیم فکر کند. وقتی کسی نمی تواند مشکالت 
باشگاه  به  باید  چه  برای  کند  حل  را  تیم 
بیاید؟ برای چه باید در تیمی حضور داشته 
باشد که چهار سال با تالش و زحمت برای 
روز  و  بچه ها شب  این  قهرمانی می جنگد. 
خود را برای تیم گذاشتند تا قهرمان شوند. 
شما لطفا لحظات پایانی بازی با نساجی را 
ببینید؛ تیم برای چهارمین بار قهرمان شده 
و بازی نساجی از نظر امتیازی بی اهمیت 

است اما در دقیقه 90  و اندی وقتی توپ 
اوت می شود بازیکن ما جوری برای پرتاب 
توپ عجله دارد که انگار باید حتما بازی را 
ببریم. این روحیه بردطلبی تیم ماست. تیمی 
که بعد از قهرمانی همچنان تالش می کند 
در حق آن به این شکل ظلم می شود. تیمی 
با 10 نفر توانسته به فینال  از آن  که قبل 
آسیا برود، قهرمان لیگ و جام حذفی شده و 
امسال هم قهرمان شده و هنوز جام حذفی را 
در پیش دارد و در لیگ قهرمانان هم شانس 
که  گرفته  مسائلی  را  تمرکزش  تمام  دارد 
نمی توانند  اگر  است.  مدیریت  آن  مسئول 
بهتر که صندلی  کنند، چه  اداره  را  باشگاه 
مدیریت خالی از مدیر باشد. من پیش خودم 
فکر کردم اگر قرار است با حضور مدیران هم 
محروم شویم و این همه مشکل داشته باشیم 
چه نیازی به مدیر است! وقتی کسی نباشد و 
محروم شویم حداقل یک نفر مسوولیت را 
قبول می کند و می دانیم اشکال کار چیست. 
قبال هم همین شکل بوده و با حضور مدیر 
هم تیم محرومیت را چشیده. در دوره ای که 
باشگاه تیم محروم شد،  با تصمیم مدیران 
بازیکن بوده که جنگیده و تالش کرده. کسی 
که نمی تواند مشکالت را حل کند به نظرم 

نیاید در باشگاه خیلی بهتر است.
* برای خود ما هم عجیب است که 
مصاحبه  هیچگاه  که  بازیکنی  عنوان  به 
شکل  این  به  صبرت  نداشتی،  پرچالشی 

لبریز شده است.
من نمی خواهم خیلی حرف ها را بزنم. 
بزنیم  اگر حرفی  کادرفنی  و  بازیکن  و  من 
منافع  و  خودمان  برای  که  می داند  هوادار 
اوضاع  بدترین  در  که  مایی  نیست.  مان 
برای تیم جنگیدیم، مصدوم شدیم، محروم 
شدیم اما جنگیدیم، قهرمانی آوردیم و هیچ 
این  بگویم  نمی خواهم  من  نگفتیم.  چیزی 
دوستان با چه رزومه ای انتخاب می شوند. با 
این انتخاب ها چه کمکی به باشگاه شد؟ ما 
تحت هر شرایطی و با هر مدیری قهرمان 
روشنی  آینده  چه  انتخاب ها  این  اما  شدیم 
برای پرسپولیس رقم می زنند؟ مدیران برای 
یک سال آینده چه برنامه ای دارند؟ وقتی ما 
برای سه روز بعدی و مشکالتی که احتمال 
دارد علیه تیم باشد نگران هستیم چه امیدی 
به سال بعدی هست؟ در باشگاه هیچ آینده 
بعدتر نشده است.  و  بعد  برای سال  نگری 
مشکل هم پیش بیاید می گویند تقصیر قبلی 
بوده است . تا کی می خواهد این دور بچرخد 
و هر کس که آمد بگوید قبلی؟ قطعا تیمی 
با این افتخار و پشتوانه هوادار نباید مشکل 
اسپانسرها  از  خیلی   مطمئنا  باشد.  داشته 
 عالقمند به همکاری با  پرسپولیس هستند 
قطعا اینجا برای هر بنگاهی یک سودآوری 
می خواهد  که  کسی  داشت.  خواهد  بزرگ 
نظر  در  را  باشگاه  آینده  باید  ببندد  قرارداد 
بگیرد نه اینکه فقط کار امروز را انجام بدهد 
برای سال  و  بیندازد  دردسر  به  را  بعدی  و 
بربخورند.  بزرگتری  مشکل  به  هم  بعدی 
هر  کس  هر  سال  چند  این  در  متاسفانه 
و مشکل  بسته  قرارداد  خواسته  دلش  طور 
ساخته و رفته است. بعد از رفتنش هم این 
هوادار و بازیکن است که در تیم باقی مانده 
االن  بکشد.  را  آنها  تصمیمات  زجر  باید  و 
ها  آسیایی  همین  نه،  که  اروپایی  تیم های 
را ببینید آیا هیچ بازیکنی در مصاحبه خود 
درباره مشکالت باشگاه در خصوص مسائل 
مالی حرف می زند؟ ما قهرمان شدیم و 24 
ساعت بعد از آن باید درباره این مشکالت 

حرف بزنیم. لذتبخش ترین بازی را می بریم و 
همیشه در نشست خبری و میکسدزون شما 
خبرنگاران باید از ما درباره مسائل مالی و 
مشکالت بپرسید. من بازیکن هستم و اصال 
نباید درباره این مسائل فکر کنم چه برسد به 
حرف زدن درباره آن. تمام تمرکز ما باید روی 
فوتبال باشد و آن وقت اگر اشتباهی کردیم 
و روند ضعیفی را دنبال کردیم کارشناس و 
هوادار بیاید انتقاد کند اما ما هر روز درباره 
مسائل مالی و مشکالت و حتی نگرانی برای 
آینده تیم حرف بزنیم. من بازیکن چرا باید در 
رسانه درباره مدیریت و مشکالت حرف بزنم؟ 
با  باید درباره قهرمانی و حرفه خودم  االن 
شما حرف می زدم. با این شرایط چطور برای 
بازی بعدی تمرکز کنیم؟ آخر فصل شده و 
برای  برنامه ای  چه  باید  نمی داند  کادرفنی 
جام حذفی، لیگ قهرمانان و ... داشته باشد.

* دقیقا همینطور است و به طور مثال 
االن هوادار نگران آینده باشگاه در خصوص 

تمدید و ادامه همکاری با بازیکنان است.
 ... ترابی، علی علیپور و  االن مهدی 
عجیبی  چیز  این  شده؛  تمام  قراردادشان 
نیست که تیمی که چهار سال قهرمان شده 
برای بیشتر بازیکنانش پیشنهاد وجود داشته 
باشد. چیز عجیبی نیست وقتی در لیگ و آسیا 
موفق عمل کرده اند پیشنهاد داشته باشند. 
به بشار زیر 30 درصد پول داده اند اما شما 
نگاه کنید همین بازیکن چطور برای ما بازی 
مدیریت  را  هوادار  به  عشق  این  می کند. 
نمی بیند. از یک طرف بازیکن تمام تالشش 
را برای تیم می کند، کادرفنی کار می کند و 
هوادار حمایت، اما از طرف دیگر مدیریت در 
سمت مخالف این جریان قرار دارد و هیچ 
شدن  برطرف  برای  که  نمی بینیم  تالشی 

مشکالت تیم وجود داشته باشد.
خیلی  تا  شده  باعث  موضوع  این   *
پیشنهادات خود  قبول  از  بازیکنان شاید  از 
استقبال کنند و نخواهند درگیر این مسائل 

باشند. نظرت در اینباره چیست؟
پیشنهاد که گفتم وجود دارد اما باور 
کنید در قلب شان دوست دارند بمانند. از هر 
بازیکنی سوال کنید مطمئنا می گوید اولویت 
انتظار  این  طرفی  از  اما  است  پرسپولیس 
تا  باشیم  این  دنبال  به  که  نیست  عجیبی 
ببینیم آیا در باشگاه کسی دنبال کار است یا 
خیر. اما چنین چیزی را نمی بینیم. از طرفی 
حق  برود  تیم  از  بخواهد  کسی  هر  شاید 
دارد. یک سری دوست دارند لژیونر شوند و 
پیشرفت بیشتری داشته باشند و برای اینکه 
باشند  داشته  قرار  شدن  لژیونر  مسیر  در 
اما  داشته اند  تیم  برای  را  تالش  باالترین 
این را قبول کنید که کسانی که باید آنها را 
نگه دارند هیچ تالشی نمی کنند! نمی دانم چه 
خواهد شد و به عنوان کسی که اینجا هستم 

چندان به آینده خوش بین نیستم!
چه  آینده  برای  خودت  برنامه    *

خواهد بود؟
قطعا  اما  دارم  پیشنهاد  هم  خودم 
اولویت همیشگی و اولم پرسپولیس است. 
قبال هم گفتم که بزرگترین آرزویم حضور 
در این تیم بوده و افتخار می کنم که اینجا 
و  کنند  حل  را  مشکالت  امیدوارم  هستم. 
همیشه البته می گوییم امیدوارم اما مطمئن 
کسانی  از  نمی افتد.  اتفاق  این  که  هستم 
مدیرعامل  سرپرست،  انتخاب  مسوول  که 
هستند  پرسپولیس  برای  مدیره  هیات  و 
سنجش  با  و  درست  انتخابی  دارم  تقاضا 
مشکالت  که  باشند  داشته  جوانب  تمامی 
می دانم  بعید  خودم  اما  شود.  برطرف  تیم 
و  بوده  همیشه  و  شود  حل  مشکالت  که 
االن هم هست و اگر این روند ادامه یابد 
آینده هم خواهد بود. اما قبال هم گفتم و باز 
هم می گویم دوست داریم در باشگاه حداقل 
کسی نباشد و محروم شویم! بگویم حداقل 
کسی نبوده و محروم شدیم نه اینکه کسی 
آن باال باشد و ما و هواداران مدام نگران 
محرومیت و کسر امتیاز باشیم. من اگر جای 
نمی توانم  که  می دیدم  و  بودم  پناه  رسول 
مشکالت را حل کنم، می رفتم. من، احمد 
نوراللهی اگر نتوانم خوب بازی کنم و هوادار 
ناراضی باشد و احساس کنم روزی به درد 

باشگاه پرسپولیس نخورم می روم!

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی مزایده عمومی)نوبت دوم(
دهیاری هفت جوی درنظردارد به استناد مصوبه شماره119شورای 
مصوبات  تطبیق  ومجوزشماره384مورخ99/5/2هیات  روستا  اسالمی 
بخشداری قدس نسبت به ساماندهی صنوف وکیوسک های مطبوعاتی 
واقع در سطح روستا مطابق نظریه هیات تطبیق مصوبات اقدام نماید.لذا 
متقاضیان می توانند ظرف مدت یک هفته از چاپ نوبت دوم آگهی که به 

فاصله یک هفته ازنوبت اول چاپ خواهد شد جهت انجام مراحل شرکت درمزایده به ساختمان 
دهیاری واقع در شهرستان قدس-روستای هفت جوی-بلوارشهید مطهری-ساختمان دهیاری 

هفت جوی مراجعه نمایند.ضمنا هزینه دونوبت آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
بهروز پناهی-دهیارهفت جوی

تاریخ انتشارنوبت اول:1399/5/۷
تاریخ انتشارنوبت دوم:1399/5/14

آگهی مزایده عمومی)نوبت دوم(
دهیاری هفت جوی درنظردارد به استناد مصوبه شماره118شورای 
مصوبات  تطبیق  ومجوزشماره3۷9مورخ99/5/2هیات  روستا  اسالمی 
خشک  های  زباله  آوری  جمع  واگذاری  به  نسبت  قدس  بخشداری 
ارزش  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  مطابق  روستا 
اقدام  عمومی  مزایده  برگزاری  ازطریق  ماهیانه200/000/000ریال 

نماید. لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت یک هفته از چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک 
هفته ازنوبت اول چاپ خواهد شد جهت انجام مراحل شرکت درمزایده به ساختمان دهیاری 
واقع در شهرستان قدس-روستای هفت جوی-بلوارشهید مطهری-ساختمان دهیاری هفت 

جوی مراجعه نمایند.ضمنا هزینه دونوبت آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
بهروز پناهی-دهیارهفت جوی

تاریخ انتشارنوبت اول:1399/5/۷
تاریخ انتشارنوبت دوم:1399/5/14

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(
دهیاری هفت جوی درنظردارد به استناد مصوبه شماره11۷شورای 
اسالمی روستا ومجوزشماره38۷مورخ99/5/2هیات تطبیق مصوبات 
دربلوار    واقع  تجاری  واحدهای  واگذاری  به  نسبت  قدس  بخشداری 
دامداران ازطریق مزایده عمومی اقدام نماید.لذا متقاضیان می توانند 
ظرف مدت یک هفته از چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته 

ازنوبت اول چاپ خواهد شد جهت انجام مراحل شرکت درمزایده به ساختمان دهیاری 
واقع در شهرستان قدس-روستای هفت جوی-بلوارشهید مطهری-ساختمان دهیاری 
هفت جوی مراجعه نمایند.ضمنا هزینه دونوبت آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
بهروز پناهی-دهیارهفت جوی

تاریخ انتشارنوبت اول:1399/5/۷
تاریخ انتشارنوبت دوم:1399/5/14

حرف های پر حاشیه از مرد آرام قرمزها؛

نوراللهی: پرسپولیس ضعف مدیریتی دارد
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از راست تقی بهلولی، نصراهلل برادران، محمدرضا حسن بیگی و رضا عفتی 
اختصاصی دنیای جوانان

شهید ، در دِل معشوِق خود
وطن دارد

سیروس عبدي

»منی« که با تو نباشد، به تن کفن دارد
اگرچه پیرهنی - ظاهراً- به تن دارد

خدا به مّیِت عاشق ، شهید می گوید
که داِغ عشق ، جهادی کمرشکن دارد

چه کشته های جدایی چه کشته های جهاد
شهید ، در دِل معشوِق خود ، وطن دارد

نترس من که خودم را نمی ُکشم ، اّما
جهاِن بی تو چه سودی برای من دارد ؟

جهاِن بی تو ، نه دوزخ که مردِن محض است
جهاِن بی تو ، چه ربطی به زیستن دارد ؟!

غمی که می ُکشد و زنده می کند ما را 
گمان کنم که خیاِل خدا شدن دارد 

دلم گرفته برایت، دلی که این شب ها 
عجیب ، حال و هوای قدم زدن دارد

خالق آثار ژانر وحشت اعالم کرد با یک رمان جنایی زمستان 
پیش رو وارد بازار نشر می شود.

با  جدیدش  کتاب  انتشار  از  کوتاه  خبری  دوشنبه  کینگ 
برای  را  ندارند«  رازی  او شعار »تنها مرده ها  داد.  عنوان »بعدا« 

کتاب انتخاب کرده است.
آمازون خالصه ای از داستان این کتاب منتشر کرده که در 
مواجه  معنی  به  بزرگ شدن  مواقع  »بعضی  می گوید  آن  ابتدای 

شدن با اهریمن هایت است.«
به گفته آمازون، این خالصه کتاب کینگ است که روز دوم 
مارس )12 اسفند 99( منتشر می شود: »جیمی کانکلین، پسر یک 
مادر مجرد که به سختی زندگی را پیش می برد، فقط یک کودکی 
معمولی می خواهد. اما جیمی به هیچ وجه کودکی عادی نیست. 
جیمی که با قابلیتی غیرطبیعی به دنیا آمده که مادرش به او می گوید 
باید آن را پنهان نگه دارد، می تواند چیزهایی را ببیند که هیچکس 
دیگری نمی بیند و چیزهایی را یاد بگیرد که دیگران نمی توانند. 
از این قابلیت باالتر از چیزی است که جیمی  اما بهای استفاده 
بتواند تصور کند. او به زودی متوجه این موضوع می شود چون یک 

کارآگاه اداره پلیس نیویورک او را وارد پرونده دنبال کردن قاتلی 
می کند که تهدید کرده از فرای گور هم حمله کند.«

رمان »بعدا« جلدی دارد که مخاطب را یاد دهه های چهل و 
پنجاه میالدی می اندازد و توسط خانه نشر هارد کیس کرایم منتشر 
می شود که قباًل دو رمان کینگ را منتشر کرده بود: رمان مرموز 
سال 2005 »بچه کلرادو« که داستانش درباره یک جنازه بدون 
هویت بود و رمان »جوی لند« 2013 درباره یک کارمند کارنوال 

که درگیر یک پرونده قتل می شود.
کینگ اخیراً کتابی از رمان های کوتاه را با عنوان »اگر خون 
تریلر و ژانر  از آن رمان  را در آوریل منتشر کرد و پیش  بیاید« 
وحشت »نهاد« را داشت که داستانش درباره گروهی از کودکان 
با قابلیت های ماوراطبیعی بود که توسط گروهی دستگیر می شوند 

تا از قابلیت های شان استفاده منفی بکنند.
کینگ آن موقع در ارتباط با سیاست زندانی کردن کودکان 
بین  شباهتی  »نمی توانم  بود:  گفته  ترامپ  دونالد  دولت  توسط 
اتفاق هایی که در »نهاد« می افتد با آن تصاویر کودکانی که در قفس 
قرار داده شده اند نبینم. بعضی مواقع داستان از واقعیت جلو می زند.«

استیون کینگ رمان جنایی نوشت

عین له غریب که معتقد 
است سرقت فرهنگی در ایران 
به رسمی متعارف تبدیل شده 
زبان  به  از  ابایی  است، می گوید: دیگر 
خریده ایم  را  پایان نامه  این که  آوردن 
نداریم و ناشران به روی خود نمی آورند 
که ترجمه ها را بدون کپی رایت منتشر 

می کنند.
ادبی  سرقت  درباره  مترجم  این 
آن  به  رسیدگی  وضعیت  و  ترجمه  در 
به  می شود  سطح  دو  در  کرد:  اظهار 
سرقت در ترجمه نگاه کرد؛ بین المللی 
و ملی. در سطح بین المللی چون عضو 
قانون کپی رایت نیستیم و آن را رعایت 
آب  این جا  از  مشکل  اصل  نمی کنیم، 
می خورد. خوشبختانه ناشر من، چشمه 
اقدام به خرید کپی رایت می کند. اما اگر 
می خواهیم جلو سرقت در ترجمه گرفته 
شود باید ناشرها و به تبع آن مترجم ها 
به دنبال خرید کپی رایت کتاب ها باشند، 
نوع  یک  ما  این صورت  غیر  در  چون 
سرقت ادبی بین المللی انجام می دهیم 

که تبعات خودش را هم دارد.
او در ادامه بیان کرد: وقتی بدون 
ترجمه  را  کتابی  مولف،  و  ناشر  اجازه 
ما  برای  این که  با  می کنیم،  منتشر  و 
اما چون  جاافتاده  است  و  عادی  روالی 
در دنیا این طور نیست، دیگر آدم رویش 
مصاحبه  نویسنده  با  بخواهد  نمی شود 
 ... و  ایران دعوت کند  به  را  او  یا  کند 
. به گمان من خرید کپی رایت کتاب ها 
از  جلوگیری  در  بزرگی  گام  می تواند 
هم  مالی  لحاظ  به  باشد،  ادبی  سرقت 
هزینه های  اگر  نمی کند،  فرقی  خیلی 
را  ترجمه شده  کتاب  یک  تمام شده 
کپی رایت  می بینیم هزینه  کنیم  برآورد 

خیلی مبلغ باالیی نمی شود.
کپی رایت  این که  بیان  با  غریب 
یک  بلکه  نیست  اقتصادی  بحث  یک 
جا  ما  برای  که  است  فرهنگی  بحث 
نیفتاده گفت: چون کپی رایت برای ما جا 
نیفتاده است، شاهد ترجمه های تکراری 
سرقت  این جا  از  که  هستیم  کارها  از 
می شود. وقتی  ملی  بحث  وارد  ادبی 
کتابی دیده و فروخته می شود، عده ای 
از ناشران و مترجمان برای این دست 
کارها کمین و آن ها را منتشر می کنند 
و این جا است که سرقت ادبی در سطح 

ملی هم شکل می گیرد.
را  کسی  نمی خواهم  افزود:  او 
به  وقتی  ما  ا کنم  متهم  چیزی  به 

ترجمه های جدیدی که منتشر می شود 
کار  همان  می بینیم  می کنیم،  نگاه 
مترجم قبلی است و فقط یک ویرایش 
جدید دارد. خیلی وقت ها مترجمی که 
کرده،  ترجمه  من  ترجمه های  روی  از 
از  اگر کسی  و  نیست  بلد  ترکی  اصال 
او بپرسد، می گوید که من از انگلیسی 
ترجمه کرده ام و انگلیسی را هم انگار 

همه ما بلدیم.
گامی  را  کپی رایت  غریب  عین له 
از سرقت  بسیار بزرگ برای جلوگیری 
ادبی در سطح بین المللی و ملی دانست 
بزرگ تر  عنوان  متاسفانه  کرد:  بیان  و 
در  فرهنگی،  سرقت  ادبی،  سرقت  از 
کشور ما رسم رایجی است، یعنی وقتی 
مدارک جعلی افراد مشخص می شود و 
هر بار که از خیابان انقالب رد می شویم 
خیلی بی محابا جار می زنند و پایان نامه 
و مقاله می فروشند و می توان آن ها را 
فارغ التحصیل شد،  با همان ها  و  خرید 
بیاییم  یک مرتبه  نمی توانیم  وقت  آن 
بگوییم  و  بگیریم  را  مترجم  یقه  و 
نباید انجام  البته که  چرا سرقت کرده؛ 
دهد اما وقتی فضا برای این کار مهیا 
است دیگر مترجم، مولف و دانشگاهی 

و غیردانشگاهی نمی شناسد.
او با اشاره به لزوم فرهنگ سازی 
گفت:  ادبی  از سرقت  جلوگیری  برای 
گام دوم باید نوعی فرهنگ سازی باشد 
معنای  در  سرقت  با  سرقت  که این 

اگر  من  ندارد.  فرقی  هیچ  متعارفش 
به عنوان مترجم، اثر نویسنده خارجی 
و  کنم  چاپ  و  بردارم  همین طوری  را 
کم یا زیاد از این بابت سودی به من 
و ناشر برسد، سرقت است. همین طور 
وقتی از روی ترجمه من توسط مترجم 
محدود  تغییراتی  با  دیگری  ناشر  و 
همین کار دوباره چاپ می شود، دزدی 
را  ماشین من  این که کسی  و با  است 
بدزدد فرقی ندارد. همچنین اگر کسی 
با پایان نامه ای که خریده فارغ التحصیل 
این  جلو  باید  است.  کرده  دزدی  شده 
کار گرفته شود و برای همه جا بیفتد 
و  فرهنگی  و  است  دزدی  دزدی،  که 

ندارد. غیرفرهنگی 
سپس  ه  نشگا ا د د  ستا ا ین  ا
حوزه  در  هنر  منظر  از  ما  کرد:  اظهار 
رویکردها، نظریه ها و روش های جدید 
از دنیا عقب هستیم، برای همین وقتی 
بدهیم  تحقیقی انجام  کار  می خواهیم 
فضای  در  رایج حتی  روش خیلی  چند 
آکادمیک وجود دارد که آن ها هم بدون 
محسوب  ادبی  توجیهی سرقت  هیچ 
که  است  این  رایج  می شوند. رسم 
برخی از کارهای ترجمه به اسم تالیف 
در ایران چاپ می شود اما اگر پی آن را 
بگیریم متوجه می شویم این اثر تالیفی 
جمع چند مقاله یا کتاب خارجی است 
که این هم از دید من سرقت ادبی است. 
در  است،  ریزتر  این  از  بعدی که  نکته 

را  خاصی  استدالل  مثال  کتاب  داخل 
عینا می آورند،  خارجی  کتاب  یک  از 
پس درواقع ترجمه می کنند اما باز هم 
وقتی ارجاع نمی دهند و استناد نمی کنند، 
ترجمه را جای تالیف جا می زنند و این 

هم سرقت است.
غریب سپس به تفاوت هایی که در 
ترجمه ادبی میان ایران و دیگر کشورها 
خصوصا ترکیه وجود دارد اشاره و اظهار 
کرد: بر اساس مشاهدات شخصی من 
کپی رایت  بانیان  از  یکی  ترکیه  چون 
در  قانون  این  است،  ادبی  معنای  به 
آن جا بسیار رعایت می شود و عضویت 
ترکیه  می شود  باعث  قانون  این  در 
زیرشاخه  انجمن های  در  خود  به  خود 
 ... و  اروپایی  ناشران  اتحادیه  آن مثل 
هم باشد. از طرفی سیستم ترجمه در 
ترجمه  که  است  به روز  آن قدر  ترکیه 
اصل  با  کتاب ها  از  بسیاری  ترکی 
می شود،  منتشر  همزمان  تقریبا  کتاب 
یعنی آن قدر ناشرها با هم ارتباط قوی 
با  ناشرها  رابطه  که  دارند  فرهنگی 
هم و رابطه مولف با مترجم مشخص 
است، و چون ترجمه ادبی در دنیا کار 
چندان پول سازی نیست این جماعت تا 
می شود با هم همکاری می کنند تا همه 
بتوانند امورات شان را بگذارنند و بسیار 
ترکیه سرقت  در  که کسی  است  بعید 
ادبی کند چون نه سیستم قضایی اجازه 

می دهد و نه نظام فرهنگی. 
که  است  درحالی  این  افزود:  او 
سرقت در ایران رسم رایجی شده چندان 
که دیگر ابایی از به زبان آوردن این که 
پایان نامه را خریده ایم نداریم و ناشران 
به روی خود نمی آورند که ترجمه ها را 

بدون کپی رایت منتشر می کنند.
خواست  ناشران  از  مترجم  این 
را  کپی رایت  زیاد  چندان  نه  هزینه 
پیگیر  طرفی  ز  ا و  ند  شو متحمل 
باشند کتابی که مترجم پیشنهاد می دهد 
با  شده  اگر  و  نه  یا  شده  ترجمه  قبال 
ترجمه قبلی تفاوت بنیادین دارد یا نه. 
عالوه بر این، دانشگاه ها و به ویژه دولت 
کنند  فرهنگ سازی  زمینه  این  در  باید 
چون فروش آثار ادبی به ویژه دانشگاهی 
در  اگر  است.  ادبی  سرقت  پیش درآمد 
سطح بین المللی ثابت کنیم که سرقت 
ادبی کار زشتی است در سطح ملی هم 
آرام آرام بازخوردش را می بینیم و این 
و  نامتعارف  رسمی  به  متعارف  رسم 

مکروه تبدیل می شود.

خرید کپی رایت کتاب ها  گام بزرگی در جلوگیری از سرقت ادبی است

کتاب روبرت صافاریان درباره جامعه ارامنه ایران چاپ شد
کتاب »ساکن دو فرهنگ« نوشته 
روبرت صافاریان توسط نشر مرکز منتشر 

و راهی بازار نشر شد.
مجموعه ای  دربرگیرنده  این کتاب 
مدرس  صافاریان  روبرت  نوشته های  از 
با  که  است  کشور  سینمایی  منتقد  و 
موضوع تاریخ و زندگی ارمنیان در ایران 
نوشته شده است. این مطالب به گفته او 
یعنی  شده اند؛  نوشته  ارمنی ها  غیر  برای 
را  آن ها  ارمنی ها،  جامعه  درون  از  کسی 
است.  نوشته  ایرانی  عام  مخاطب  برای 
 1385 سال های  فاصله  در  این مقاالت 
در  هم  بیشترشان  شده اند.  نوشته   95 تا 

دوهفته نامه دوزبانه هویس )امید(  منتشر شده اند. صافاریان از زمان تاسیس این نشریه 
در سال 85، تا سال 94 سردبیر آن بوده است. برخی از دیگرمقاالت کتاب هم در 
رسانه های دیگر منتشر شده اند که سپس دوباره در نشریه هویس بازچاپ شده اند.

نشر مرکز تاکنون ترجمه کتاب های »تاریخ سینما«، »تدوین فیلم و ویدئو«،  
»ازو و بوطیقای سینما« و رمان های »یادداشت های سردبیر هایاتسک« و »خانه 

دو طبقه خیابان سنایی« را منتشر کرده است.
می گوید  فرهنگ«  دو  »ساکن  کتاب  در  خود  نوشته های  درباره  صافاریان 
مقاالتش تصویر متفاوتی از ارامنه ایران ارائه می کنند؛ تصویری که ارمنیان از خود 
به جامعه عرضه می کنند، معموال بر مالحظات و کلیشه های زیادی استوار است که 
در این نوشته ها به قدر کافی درباره شان صحبت شده است. به گفته او مخاطب ایرانی 
هم دوست دارد همین تصویر کلیشه ای را ببیند و بشنود. گویی توافق خاموشی در 
این زمینه وجود دارد؛ که هرکس سرگرم کار خود باشد و تنها از باب ادبی و نزاکت،  

گاهی با طرف مقابل سالم و علیکی هم بکند.
نویسنده کتاب می گوید کوشش این بود که فارغ از تعارفات معمول عموم جامعه 
ایران و ارمنی ها، جامعه اقلیت ارمنی را معرفی و قانون مندی های مناسبات آن ها را 
با جامعه بزرگ ایران آشکار کند. لفظ دیاسپورا هم در عام ترین معنی خود در زبان 

ارمنی، زیستن در یک جا و جای دیگر را وطن خود دانستن است.
 500 و  هزار   3۷ قیمت  و  نسخه  هزار  شمارگان  صفحه،   192 با  این کتاب 

تومان منتشر شده است.

هدیه نویسنده به مخاطبان
 در روزهای کرونایی

از عرضه کتاب »خرس  ری را عباسی 
مدت  در  رایگان  به صورت  مارکز«  تب  و 
در  گرفته  تصمیم  گفت  و  داد  خبر  محدود 
به  را  تالیف خود  این روزهای کرونایی حق 

مخاطب هدیه دهد.
به  گفت:  این باره  کتاب در  نویسنده 
ذهنم  از  بخشی  روزها  نویسنده، این  عنوان 
درگیر گرانی و بیماری کرونا است و من که 
فروشنده  کلمه توسط ناشر هستم و در چرخه 
تولید نقشی هرچند اندک دارم چگونه می توانم 
در این شرایط سخت کنار مخاطب باشم. به 
ناشر پیشنهاد دادم که می خواهم  حق مولف 

طبق قراردادم که مبلغ سیزده درصد از فروش پشت جلد است به مخاطبان این 
کتاب تعلق بگیرد. در خلوتم به این دوران سخت فکر می کنم و از خودم پرسیدم تو 
در مقابل گرانی و بیماری کرونا چه وظیفه ای داری و چه کاری از دستت برمی آید؟ 
پرستار نیستم که از جان کسی مراقبت کنم، شاید لحظه ای بتوان یک نفر را از تب 
این روزها بیرون آورد. شاید پریشانی خاطر یک دوست را لحظه ای تغییر داد، شاید 
یک نفر یک ساعت کمتر از خانه بیرون بیاید و شاید به مرگ کلمه فکر می کنم.  در 
هر حال با ناشر جناب آقای علمی هماهنگ کرده ام که تعدادی از کتاب ها را به ارزش 
حق مولف از طرف نویسنده رایگان به مخاطبان اهدا کنند و سعی شده هزینه پستی 
نیز رایگان باشد. او می افزاید: این کتاب عبوس نیست، اگر نگویم ماست من ترش 
نیست -  که اگر بود می گفتم -  به نظرم شیرین و خواندنی  است، سخت خوان هم 
نیست و در این دوران ویژگی هایی برای خواندن و آرام شدن دارد و خواننده فضای 
دیگری را تجربه خواهد کرد. این هدیه ناچیز شاید پلی باشد که بگوییم همدیگر را 
فراموش نکرده ایم و لبخند تو مثل کلمه برایم مهم است. این تنها کاری است که 
می توانستم در این مقطع انجام بدهم. باشد که کلمه از عشق و مهربانی تهی نشود.

 عباسی همچنین درباره مجموعه  داستان »خرس و تب مارکز« اظهار می کند: 
این کتاب شامل هفت داستان، به نام های  خرس، آب، ِگل، خار، مجسمه، ماه و 
درخت است که در 130 صفحه و با  قیمت 28500 تومان در نشر علم و تمدن علمی 
منتشر شده است. داستان اول روایت شیرینی  است در مورد مردی به نام گابریل 
مارکز و درهم تنیدگی اش با چوپان و عشق گمشده اش که داستان بلندی است و 
داستان آب نگاهی اسطوره ای دارد به آب و زندگی مردم، عشق ها و ترس ها و ...  . 
در کل این کتاب ادای احترامی است به نویسنده مورد عالقه ام گابریل گارسیا مارکز.

او در پایان خاطرنشان می کند: مخاطبان می توانند از زمان درج این متن به 
مدت یک ماه از این ویژگی استفاده کنند. برای تهیه و چگونگی ارسال کتاب کافی 
است به صفحه های مجازی ناشر و یا مولف مراجعه کنند و با گرفتن یک کد کتاب 

»خرس و تب مارکز« را رایگان از ناشر تهیه کنند.
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فرناز میرزالو

حمایت از راه اندازی کسب و کارهای 
فرهنگی و هنری در روستاها

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور توسعه روستایی، 
طرح کسب و کار فرهنگی و هنری در روستاها را طراحی و اجرایی می کند.

فرهنگی  برنامه ریزی  و  مطالعات  دفتر  کل  مدیر    - حیدری  ابراهیم 
این موضوع  اعالم  با  ارشاد اسالمی -    و  وزارت فرهنگ  امور فرهنگی  معاونت 
اساس  بر  کارآفرینی  محوریت  با  و  روستایی  توسعه  منظور  به  طرح   این  گفت: 
اسالمی  جمهوری  توسعه  ششم  برنامه  ماده های  2۷، 92، 98، 99 و 100 قانون 
ایران و همین طور تحقق بخشیدن به شعار سال توسط مقام معظم رهبری یعنی 
و هنر  با حوزه فرهنگ  مرتبط  نهادهای  و  با همکاری سازمان ها  تولید«  »جهش 
در روستاها طراحی و اجرایی می شود. بر اساس این طرح از طریق توانمندسازی، 
برنامه ریزی مشارکتی و اقدامات حمایتی با محوریت فرهنگ و هنر مجموعه ای از 
کسب و کارهای  فرهنگی و هنری روستایی به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز در 

روستاها شکل می گیرد.
او افزود:  طرح راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی در روستاها در بعد کیفی 
در  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  دشواری های  و  موانع  رفع  و  شناخت  هدف  با 
روستاها، شناسایی نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی موثر و فعال در توسعه 
فرهنگی روستاها، کمک به توانمندسازی روستاییان برای راه اندازی کسب و کار 
فرهنگی و هنری، حمایت از راه  اندازی مجموعه کسب و کارهای روستایی فرهنگ 
محور، ارتقای کیفیت زندگی در میان روستاییان، شناسایی و شکوفایی استعدادها و 
خالقیت های فرهنگی و هنری روستاییان، ایجاد زمینه و فرصت مناسب برای جلب 
مشارکت مردمی در امور فرهنگی و هنری روستاها، تشکیل انجمن های فرهنگی 
و هنری و در بعد کمی با هدف کاهش نرخ بیکاری در کشور، ایجاد  فرصت های 
شغلی مستقیم در روستاها، آموزش مهارت شغلی و دانش کارآفرینی به مردان و 
زنان  روستایی، و برگزاری کارگاه برنامه ریزی مشارکتی در این روستاها  طراحی 

و برنامه ریزی شده است.
دبیر ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب با اشاره به اهداف این 
طرح گفت: این طرح همچنین تالش دارد با ایجاد فرصت های شغلی جدید برای 
آیین ها و مشاغل بومی و به کارگیری آن در  روستاییان در کنار احیای دانش ها، 
کارآفرینی زمینه افزایش مشارکت روستاییان در برنامه ریزی توسعه محلی را فراهم 
افزایش مهارت های کاری و دانش کارآفرینی روستاییان وکمک به  آورد و باعث 

زیست پایدار روستایی شود.
حیدری با اشاره به نهادهای مشارکت کننده در این طرح گفت: این طرح  با 
همکاری و مشارکت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، 
وزارت کشور ) سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور(، وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، صندوق کارآفرینی امید و سایر وزارتخانه ها و موسسات، 
نامه  نهادها و بنیادهای فعال در حوزه روستایی،  برنامه ریزی  شده است و شیوه 

اجرایی آن تدوین شده و به زودی فرایند اجرایی آن آغاز می شود.
دبیر ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب درباره نحوه مشارکت 
در این طرح گفت: در این طرح فعاالن فرهنگی وهنری روستایی و سرمایه گذاران 
از گذراندن دوره آموزشی کوتاه  عالقه مند در حوزه فرهنگ و هنر روستایی پس 
مدت و شناسایی ظرفیت هایی فرهنگی و هنری  اعم از انسانی و کالبدی  طرح های 
در  مرکزی  دبیرخانه  به  ارسال  از  پس  و  می کنند  تکمیل  فرم  قالب  در  را  مرتبط 
تهران  و تصویب در شورایی متشکل از  نمایندگان نهادهای همکار در این طرح از 
تسهیالت بانکی کم بهره برخوردار می شوند و می توانند با حمایت و پشتیبانی ادارات 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و نهادهای محلی و بومی و مردمی در قالب موسسات 
فرهنگی و هنری روستایی به رونق کسب و کارهای روستایی و پویایی فرهنگ و 

هنر بومی کمک شایانی کنند.
مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی کسب و کارهای فرهنگی و هنری در روستاها را ترکیبی 
از فعالیت های فرهنگی و هنری روستایی دانست و گفت: صنایع دستی، کشاورزی 
چندکارکردی، بومگردی، هنرهای نمایشی و موسیقی، کتابفروشی سیار، گردشگری 
روستایی، کارگاه تولید کتاب پارچه ای، کارگاه های تولید عروسک، کارگاه های چاپ 
فرهنگی  های محصوالت  فروشگاه  غذایی،  دارویی، صنایع  گیاهان  و…،  دستی 
روستایی، راه اندازی شبکه های تولیدات روستایی، بازارهای بین المللی صنایع دستی، 
ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خالقانه، گردشگری مبتنی بر ظرفیت های 
فضای مجازی، اکوکمپ های بوم گردی بیابانی، گردشگری کشاورزی، مراکز تفریحی 
و سرگرمی، کسب و کارهای تولید محتوا )دیجیتال(، توسعه شرکت های دانش بنیان، 
و کسب و کارهای بخش خدمات اجتماعی، آموزشی و عمومی)منتخب(  در زمرۀ 

این فعالیت ها قرار دارند.
او در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های موجود در 
روستاهای برگزیده ادوار مختلف جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب و همین 
طور امکان سنجی انجام شده در این روستاها، این طرح در مرحله اول در این روستاها 
اجرایی می شود و در مراحل بعدی پس از برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط 

قوت، در سایر روستاهای کشور نیز اجرایی خواهد شد.
روستاهای برگزیده دوره های مختلف جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب 
برای کسب اطالع از فرایند اجرایی وشیوه و چگونگی انجام این طرح می توانند به 
Www.bookpromotion. سایت شبکه ترویج کتابخوانی به آدرس اینترنتی

ir مراجعه کنند.

رمزگشایی از یک مقاله تحمیلی به روزنامه ها
سّیدفرید  نوشته  انفجار«  »اخگِر  کتاب 

قاسمی منتشر شد.
پی آمد  و  پیش زمینه  که  کتاب  ین  ا
و  سیاه«  و  سرخ  استعمار  و  »ایران  مقاله 
چاپ سپاری های همسان در روزنامه های آفتاب 
کیهان  و  رستاخیز  اطالعات،  آیندگان،  شرق، 
است در 11٦ صفحه و با قیمت 20 هزار تومان 

توسط نشر جهان کتاب منتشر شده است.
عنوان  انفجار«  »اخگِر  کتاب  معرفی  در 
شده است: مقاله »ایران و استعمار سرخ و سیاه 
با نام مستعار »احمد رشیدی مطلق« نوشته شد 
و روزنامه های سراسری کشور وادار به انتشار آن 
شدند. کتاب »اخگر انفجار« پژوهشی است در این باره و پاسخی است به پرسش های 

بسیاری که همواره مطرح بوده است:
-  نویسنده واقعی این مقاله که بود؟

-  آیا تنها یک مقاله با این مضمون در روزنامه »اطالعات« منتشر شد یا چند 
مقاله مشابه در چند روزنامه؟

-  تصمیم گیرندگان پشت پرده و دستوردهنده اصلی چه کسانی بودند و چه 
هدفی را دنبال می کردند؟

-  از مجریان و عوامل اجرایی  این برنامه چه می دانیم؟
-  واکنش مدیران جراید و روزنامه نگاران در برابر این مطالب تحمیلی چه بود؟

-  و...
این کتاب از یک »مانور ناشیانه« می گوید که »آغاز شمارش معکوس« شماری 
قدرت مدار را رقم زد. کسانی که حرف روزنامه نگارها را برای عدم چاپ نوشته های 

هتاکانه نشنیدند و 400 روز بعد طومارشان در هم پیچیده شد. 
از مشهورترین مقاله تحمیلی، مقاله »ایران و استعمار سرخ و سیاه« با عنوان های 
»مقاله انقالب آفرین«، »آتش به انبار باروت«، »گاِف ُگنده«، »ریسک بزرگ«، »انتحار 
درخواهید  اما  حاضر  مجموعه  با  می کنند.  یاد  و...  باورناپذیر«  سیاسی«، »حماقت 
یافت ماجرا به یک تک مقاله ختم نمی شود. در آن روزها زنجیره ای از نگارش ها را 
به روزنامه ها تحمیل کرده اند و به رغم ایستادگی شماری از مطبوعاتی ها، به چاپ 
سپرده اند. ازاین رو، این کتاب نقیض روایت هایی است که تاکنون انتشار یافته است.

آگهی
 مناقصه عمومی 

نوبت اول
دهیاری اورین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 99 از محل اعتبارات دهیاری اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار 
نماید، بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای رتبه بندی و تاییدیه اداره پست دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد 
به واحد مالی دهیاری اورین پس از چاپ آگهی نوبت دوم مراجعه نماید. ضمنًا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت 

دوم خواهد بود. هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصهمبلغ برآوردردیف بودجهموضوع مناقصهردیف

، 550/000/000 ریال 11/000/000/000 ریال3٦010احداث زمین چمن مصنوعی1

مرتضی یوسف زاده - دهیار اورین
چاپ نوبت اول : 99/5/15
چاپ نوبت دوم: 99/5/22

آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی )مرحله دوم(
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قائمشهر )در شرف تأسیس( 

شهرستان  عمران  و  توسعه  تعاونی  شرکت  دوم  مرحله  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  اولین 
قائمشهر )در شرف تأسیس( رأس ساعت 10 صبح دوشنبه 99/٦/3 در محل خیابان بابل مسجد 

قائمیه تشکیل می گردد
لذا از کلیه نمایندگان حوزه های تعاونی دعوت می شود با در دست داشتن برگه ورود به جلسه، 

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
توضیحات:

هر یک از سهامداران غیر عضو می تواند استفاده از حق خود برای حضور و اعمال رأی در 
مجمع عمومی را به سهامدار غیر عضو و یا شخص ثالث با وکالت واگذار کند، در این صورت به 
اسثنای سهامدار غیر عضوی که اصالتاً حداقل ده درصد کل آرای تعاونی را دارد و یا وکیل وی که 
هیچ یک از آنها نمی تواند وکیل دیگری هم باشد، در سایر موارد قبول وکالت و اعمال رأی وکیل 

تا ده درصد کل آرا مجاز است.
دستور جلسه:

بررسی و تصویب اساسنامه
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره وفق اساسنامه تصویبی

انتخاب بازرس یا بازرسان علی البدل وفق اساسنامه تصویبی
دادن مأموریت به اعضای هیأت مدیره جهت ثبت تعاونی

تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی
نماینده هیأت مؤسس: عبدالسعید نجفی اندر گلی

فرماندار شیراز و مدیرکل کتابخانه های 
بهسازی  مراحل  از  فارس  استان  عمومی 
پروژه کالن کتابخانه شهید آیت اهلل دستغیب 

بازدید کردند.
انجمن  رئیس  و  فرماندار  امیری  محمدرضا 
منوچهری  روح اهلل  و  شیراز  عمومی  کتابخانه های 
مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس از مراحل بازسازی 

قدیمی ترین کتابخانه شیراز بازدید کردند.
فرماندار شیراز در این بازدید با تاکید بر اهمیت 
قدیمی  کتابخانه  گفت:  جامعه،  در  کتابخانه ها  نقش 
کتابخانه  نام  به  دور  چندان  نه  ایام  در  که  دستغیب 
ملی پارس شناخته می شده، از نمادهای فرهنگی شهر 
نشان دهنده  پروژه هایی  چنین  وجود  و  است  شیراز 
جایگاه واالی کتابخانه ها در نگاه مسئوالن شهرستان 
کرد  امیدواری  ابراز  امیری  است.محمدرضا  استان  و 
تاسیس  سال  هفتادمین  در  دستغیب  »کتابخانه  که 
آن بازگشایی شود و مردم فرهنگ دوست شیرازی از 

خدمات آن بهره ببرند«.

شهرستان  عمومی  کتابخانه های  انجمن  رئیس 
گفت:  شیراز،  مرکزی  کتابخانه  به  اشاره  با  شیراز 
امیدواریم در این سال پروژه ساخت کتابخانه مرکزی 
شیراز نیز کلنگ زنی شود تا بتوانیم خبر خوب دیگری 

برای شهروندان شیرازی داشته باشیم.
روح اهلل منوچهری مدیرکل کتابخانه های عمومی 
فارس هم با اشاره به تاریخچه کتابخانه شهید دستغیب، 
گفت: اندیشه دایر کردن این کتابخانه سال 1324 به 
این  طراحی  و  کرد  خطور  مزینی  رضا  مرحوم  ذهن 
کتابخانه به آندره گدار، معمار فرانسوی منسوب است.

منوچهری با اشاره به خیرساز بودن این کتابخانه، 
گفت: کتابخانه ای که امروز به آن می بالیم شالوده آن 
از طریق کمک های جمعی مردم فرهنگ دوست شیراز 

فراهم شده است.
کتابخانه  به سازی  طرح  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عمومی شهید دستغیب پس از هفتاد سال خدمت رسانی 
از سال 95 در دستور کار و بررسی قرار گرفت، ادامه 
داد: بعد از انجام مطالعات الزم و جلسات کارشناسی 

مختلف، سال گذشته مناقصه جذب پیمانکار برگزار و 
در بهمن ماه پیمانکار طرح مشخص شد.

به گفته مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس، از 
ابتدای سال جاری پروژه به سازی این کتابخانه کلید 
خورد و طبق برنامه امیدواریم تا پایان سال جاری به 
پایان برسد و این کتابخانه بتواند مانند گذشته به مردم 

شریف شیراز خدمات دهی کند.
منوچهری با تصریح اینکه اعتبار پروژه به سازی 
دستغیب بیش از سی میلیارد ریال برآورد شده است، 
تصریح کرد: این اعتبار با همکاری شهرداری، سازمان 
کتابخانه های  نهاد  و  استانداری  شهری،  بازآفرینی 

عمومی در دست تامین است.
وی با اشاره به اینکه فاز نخست اجرایی پروژه 
است،  رسیده  اتمام  به  خاکبرداری  و  تخریب  شامل 
زیربنایی  تاسیسات  مرحله  در  حاضر  حال  در  گفت: 
و  کتابخانه  جانمایی  همچنین  داریم.  قرار  کتابخانه 
برآورد تجهیزات کتابخانه ای مورد نیاز به صورت دقیق 

و کارشناسی انجام شده است.

کتابخانه 70 ساله شیراز در انتظار بازگشایی



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیک: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

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

چهارشنبه 15 مرداد 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1524

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66562۸01-66917312 -6691526۸      
فکس:66126139

»جوادیه« جایگزین »کریملوژی« شد

نمایش »جوادیه« قرار است به 
جای اجرا در تماشاخانه »هامون« در 
تاالر قشقایی مجموعه »تئاتر شهر« 

به صحنه برود.
تئاتر  کارگردان  بهرامی  رضا 
ی  ا جر ا شدن  یگزین  جا ه  ر با ر د

توجه  با  »کریملوژی« گفت:  با  »جوادیه« 
به هماهنگی و صحبت هایی که قباًل با مجموعه تئاتر هامون و مدیریت 
نمایش  که  بود  این  بر  قرار  شد،  حجازی فر  هادی  آقای  مجموعه  این 
»جوادیه« )بیست متری( از هشت مرداد ماه در این سالن اجرا داشته باشد.

بهرامی افزود همچنین به دلیل هماهنگ نبودن گروه »کریملوژی« 
قرار شد نمایش »جوادیه« که آماده اجرا بود جایگزین آن شود. این اثر 
نمایشی از تاریخ 1٦ مرداد تا ٦ شهریور ساعت 19:45 در تاالر قشقایی 

روی صحنه خواهد رفت.

تصویربرداری »آقازاده« باالخره  تمام شد

تصویربرداری سریال »آقازاده« 
با طراحی، نویسندگی و تهیه کنندگی 
بهرنگ  نی  کارگردا و  عنقا  حامد 

توفیقی به پایان رسید.
ه  و عال ل  یا سر ین  ا

جنوب،  شمال،  در  بر محله های مختلفی 
شرق و غرب تهران در لواسان، اوشان، کرج، 
شمال و مشهد طی 211 جلسه تصویربرداری شد.بازیگران این سریال 
عبارتند از امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، 
سینا مهراد، دیبا زاهدی، مهدی کوشکی، سامیه لک، مسعود فروتن، کاوه 
خداشناس، سعید داخ، روزبه معینی، احسان امانی، مجید اسماعیلی، اکبر 
رحمتی، امید محمدنژاد و امین حیایی با حضور کامبیز دیرباز، هنرمندی 
نیکی کریمی، نقش آفرینی متفاوتی از جمشید هاشم پور و محمدحسین 

لطیفی و با معرفی پردیس پورعابدینی.

کنسرت آنالین کیهان کلهر به تعویق افتاد

کنسرت آنالین کیهان کلهر که 
قرار بود شب سیزدهم مردادماه ساعت 

22 اجر شود، به تعویق افتاد.
ضمن  کوتاهی  متن  در  کلهر 
خود  آنالین  کنسرت  لغو  به  اشاره 

نوشته است: »دوستان و همراهان اجرای 
امشب با به دلیل بروز پاره ای از مشکالت 
موکول   22 ساعت  مرداد  پانزدهم  تاریخ  به  مرداد  سیزدهم  تاریخ  از 
می گردد.« کیهان کلهر در پست قبلی خود نوشته بود: »دوشنبه 13 مرداد 
ساعت 22 بخش نخست کنسرت شهر خاموش را از خانه باغ اتحادیه 
به محضرتان ارائه خواهیم کرد. الزم به توضیح است که شهر خاموش 
به دلیل محدودیت زمان پخش زنده در اینستاگرام در دو بخش و طی 
دو برنامه متفاوت در تاریخ های 13 مرداد در تهران و 19 مردادماه در 

اصفهان اجرا خواهد شد.«
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

تجلیل از نیم قرن فعالیت سینمایی فرامرز قریبیان 

»حافظ«،  جشن  بیستمین  در 
و  هنری  فعالیت  عمر  یک  جایزه 
تندیس »حافظ« علی معلم به پاس 
به فرامرز  فعالیت سینمایی  نیم قرن 
قریبیان اهدا و از او قدردانی می شود.

با  از 134۷ و  قریبیان  فرامرز 
در سینمای  را  فعالیتش  بیا«  »بیگانه  فیلم 
حضور  ایران  سینمای  اول  سطح  در  دهه  پنج  طی  و  کرد  آغاز  ایران 

داشته است.
گرگ«،  پای  »رد  »کانی مانگا«،  »گوزن ها«، »سفیر«،  »خاک«، 
از  تعدادی  »خروج«  و  »گناهکاران«  زیبا«،  »شهر  غبار«،  در  »رقص 

نقش های ماندگار قریبیان در طی سال های فعالیتش هستند.
جشن حافظ به عنوان تنها جشن خصوصی حوزه سینما و تلویزیون 

ایران، امسال به دلیل شیوع کرونا به شکل آنالین برگزار می شود.
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شهاب حسیني از فرهادي مي گوید

همکاري با اصغر فرهادي همیشه خاطره ساز است

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 10۸- واحد9 
تلفن: 26305۸2۴- فکس: 26305۸2۴ صندوق پستی: 115- 1955۸ 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده
ــر  ــا اصغ ــه ب شــهاب حســینی ک
فرهــادی در 3 فیلــم دربــاره الــی، 
ــنده  ــیمین و فروش ــادر از س ــی ن جدای
همــکاری کــرده، در گفتگــو بــا شــبکه 
تی آر تــی ترکیــه دربــاره رابطــه اش 
ــر  ــور تاثی ــاز و همینط ــن فیلمس ــا ای ب
فرهــادي  اصغــر  بــا  همــکاري 
ــت.  ــته اس ــي داش ــاي جالب صحبت ه
نکتــه جالــب در ایــن اســت کــه ایــن 
بازیگــر بــه تازگــي در فیلــم ســینمایي 
مســت عشــق، بــه کارگردانــي حســن 
فتحــي کــه بــه نوعــي محصــول 
مشــترک کشــور ایــران و ترکیه اســت، 
ــا یــک شــبکه  ــازي کــرده و حــاال ب ب
ــه گفتگــو نشســته اســت. ــه اي ب ترکی

شــهاب حســیني در ابتــداي ایــن 
ــر  ــا اصغ ــکاري ب ــاره هم ــو درب گفتگ
فرهــادي گفــت: رابطــه مــن بــا اصغــر 
ــه  ــه عالق ــر پای ــه ب ــادی همیش فره
ــر  ــت. ه ــوده اس ــل ب ــرام متقاب و احت
ــا فرهــادی کار کــردم، نــکات  وقــت ب
ــم. در  ــاد گرفت ــادی از او ی ــیار زی بس
ــار بســیار  ــن حــال ســعی کــردم ی عی
مناســب و خوبــی بــرای او باشــم 
ــت را  ــرش هس ــه مدنظ ــزی ک و چی
ــع  ــم. بالطب ــرا کن ــش اج ــم برای بتوان
ــن  ــر بی ــادل نظ ــو و تب ــه گفتگ همیش
ــر  ــه خاط ــت. ب ــته اس ــود داش ــا وج م
ــی  ــی خیل ــاید گاه ــاد، ش ــغله زی مش
ــم احــوال همدیگــر  کــم فرصــت کنی
را بپرســیم. ولــی همــواره جــزو نقــاط 

فراموش نشــدنی زندگــی کار و حرفه ای 
همدیگــر هســتیم. امیــدوارم بــرای 
اصغــر فرهــادی هــم همینطــور باشــد.

ــا  ــکاری ب ــر هم ــورد تاثی او در م
فرهــادی در زندگــی حرفــه ای بازیگــر 
اصغــر  بــا  داد: همــکاری  توضیــح 
فرهــادی، جــزو نقــاط عطــف کارنامــه 
کاری بازیگــران فیلم هایــش اســت. 
ــکاری  ــن هم ــم ای ــر می کن ــن فک م
ــان  ــا پای ــا ت ــک از م ــچ ی ــن هی از ذه
عمرمــان پــاک نخواهــد شــد. فرهادی 
موفــق می شــود قبــل از اینکــه فیلمش 
را جلــوی دوربیــن ببرد، جهــان فیلمش 
را خلــق کنــد و هــر کســی را در جــای 
ــد و  ــرار ده ــان ق ــودش در آن جه خ
ــن  ــه ای ــش را ب ــای تیم ــام اعض تم

بــاور برســاند کــه وقتــی در آن پــروژه 
ــه درام  ــتند، آن کار ب ــال کار هس در ح
اصلــی زندگــی  مــا تبدیــل شــود. مــن 
بــا فرهــادی کــه کار می کنــم زندگــی 
ــی خــودم را فرامــوش  نرمــال و معمول

می کنــم.
ــه  ــخ ب ــینی در پاس ــهاب حس ش
ایــن ســوال کــه آیــا احتمــال بــازی در 
ســینمای هالیــوود را در آینــده خواهــد 
داشــت، گفــت: هــدف مــن از کار 
ــکا بیشــتر فیلمســازی  ــردن در آمری ک
ــه  ــع ب ــت. در واق ــی اس و تهیه کنندگ
دنبــال جایــگاه شــخصی بــرای بــازی 
نیســتم.  فیلــم خاصــی  در  کــردن 
ــد  ــی بیفت ــاص و خوب ــاق خ ــر اتف اگ
قطعــا خوشــحال می شــوم و اســتقبال 

ــم  ــه گفت ــور ک ــی همانط ــم ، ول می کن
و  کارگردانــی  اســاس  بــر  هدفــم 
ــت. ــده اس ــز ش ــی متمرک تهیه کنندگ

او همچنیــن در پاســخ بــه اینکــه 
ــم  ــزی در فیل ــش شــمس تبری ــا نق آی
مســت عشــق، پیشــرفتی در کار او 
داد:  توضیــح  می شــود،  محســوب 
می شــود  پیشــرفتم  باعــث  اینکــه 
ــه  ــه نتیج ــردد ک ــی برمی گ ــه زمان ب
کار بیــرون می آیــد و فیلــم اکــران 
ــه  ــا آن مواج ــاگران ب ــود و تماش می ش
ــا  ــخصه ب ــه ش ــن ب ــا م ــوند، ام می ش
عشــق نســبت بــه موضــوع فیلمنامــه 
و شــمس تبریــزی، ایــن نقــش را ایفــا 
کــردم و هدفــم بیشــتر آن قالبــی بــود 

ــم. ــرار گرفت ــه در آن ق ک

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

محمد حسین زاده

ــي  ــد مبن ــر ش ــاري منتش ــش اخب ــدي پی از چن
ــر اینکــه قــرار اســت زیــن پــس تولیــدات شــبکه  ب
نمایــش خانگــي زیرنظــر صداوســیما باشــد! ایــن خبر 
ــرا  ــود چ ــز ب ــب و بحث برانگی ــود عجی ــه خودي خ ب
ــدات  ــا تولی ــیما ب ــر صداوس ــال هاي اخی ــه در س ک
ــادي را  ــان زی ــود، مخاطب ــت خ ــف و بي کیفی ضعی
ــاخص  ــتارگان ش ــور س ــا حض ــت داده و اتفاق از دس
ــش خانگــي باعــث شــده  ــداد در شــبکه نمای و پرتع
تــا ایــن مدیــوم رونــق بیشــتري بگیــرد. مدتــی قبــل 
اعــالم یــک خبــر از ســوی بهمــن حبشــی )مدیــرکل 
دفتــر نظــارت بــر تولیــد ســازمان ســینمایی( دربــاره 
ــریال های  ــرای س ــاخت ب ــوز س ــدور مج ــف ص توق
ــوی، تصــور  ــا اطــالع ثان ــش خانگــی ت شــبکه نمای
ــازمان  ــا س ــیما ی ــه صداوس ــر ب ــن ام ــذاری ای واگ
تنظیــم مقــررات رســانه های صــوت و تصویــر 
فراگیــر در فضــای مجــازی )ســاترا( کــه وابســته بــه 
ــت  ــا واقعی ــرد ام ــرح ک ــد را مط ــیما مي باش صداوس
ــود و  ــد نب ــن تصــور اصــال جدی ــه ای ــن اســت ک ای
مدتــی طوالنــی اســت کــه بحــث دربــاره نظــارت بــر 
رســانه های صــوت و تصویــر فراگیــر و احتمــاال ورود 
بــه عرصــه تولیــد، بــه چالشــی بــزرگ میــان وزارت 
ــیما  ــازمان صداوس ــالمی و س ــاد اس ــگ و ارش فرهن
یــا بهتــر بگوییــم ســاترا تبدیــل شــده اســت. آنطــور 
ــژاد )معــاون نظــارت و  کــه محمدمهــدی طباطبایی ن
ارزشــیابی ســازمان ســینمایی( ســال قبــل گفتــه بــود، 
اختــالف میــان ایــن دو مجموعــه بــر ســر تعریــف و  
مصــداق صــوت و تصویــر فراگیــر اســت تا مشــخص 
شــود VODهــا در چــه تعریفــی می گنجنــد، چــرا 
کــه ســاترا VODهــا را زیرمجموعــه خــود می دانــد 
ولــی در وزارت ارشــاد بــه  تعریــف مقدماتــی مرکــز 
ــه  ــه گفت ــتناد می شــود ک ــی فضــای مجــازی اس مل
صــوت و تصویــر فراگیــر بایــد دارای دو ویژگی باشــد، 
نخســت اینکــه کنداکتــور روزانه داشــته باشــد و دیگر 
اینکــه کاربــر آن غیرقابــل شناســایی باشــد. برهمیــن 
ــون مســئول  ــه کــه طبــق قان ــن وزارتخان اســاس ای
نظــارت بــر تولیــد محتــوا و نمایــش در شــبکه نمایش 
خانگــی اســت تاکیــد دارد کــه VOD هــا، نــه تنهــا 
کنداکتــور روزانــه ندارنــد بلکــه کاربَرهــای آنهــا نیــز 

قابــل شناســایی اســت. امــا در همیــن کشــمکش ها 
و بــه دنبــال پیگیری هــای حقوقــی صــورت گرفتــه، 
بخشــنامه ای به ســود ســازمان صداوســیما صادر شــد 
کــه ایــن بخشــنامه حاکــی از ایــن اســت که گویــا در 
بخشــی از ایــن رســیدگی ها، تعریــف دقیــق صــوت 
و تصویــر فراگیــر بــا تصویــب شــورای عالــی فضــای 
مجــازی تعییــن نشــده و در همــان مراحــل حقوقــی 
و صــدور نتیجــه نهایــی، واژه اینترنــت بــرای تعریــف 
ــل و  ــود. ح ــه می ش ــر اضاف ــر فراگی ــوت و تصوی ص
ــن موضــوع اگرچــه در ســازمان ســینمایی  فصــل ای
ــال شــده،  ــام وزارت دنب ــا در ســطح مق ــی گوی و حت
ــی  ــوده و در بررســی چرای ــه نظــر بی نتیجــه ب ــا ب ام
ایــن نــوع واگــذاری، یــک عبــارت مشــترک از چنــد 
ــد اراده  ــه می گوین ــده ک ــنیده ش ــئول ش ــام مس مق
ــت،  ــم اس ــن تصمی ــر ای ــی ب ــرایط فعل ــی در ش کل
ــوع  ــا ن ــوا ی ــه محت ــبت ب ــی نس ــون اعتراض های چ
تصاویــر بــه نمایــش درآمــده در ســریال های شــبکه 
نمایــش خانگــی وجــود داشــته و احتمــاال هنــوز هــم 
دارد. اینکــه ایــن موضــوع چقــدر صحــت دارد، شــاید 
چنــدان قابــل بحــث یــا حتــی اهمیــت نباشــد چــون 
نمونــه آثــار تولید و عرضه شــده توســط صداوســیما در 
شــبکه نمایــش خانگــی، بهتریــن ســند برای مقایســه 
ــریال  ــه س ــی ک ــت جای ــه اس ــرد دو مجموع عملک
ــن  ــزی اولی ــین تبری ــی حس ــه کارگردان ــن، ب موچی
ســریال تولیــدی خــارج از قــاب تلویزیــوِن صداوســیما 
و بعــد هــم ســریال خــواب زده، ســیروس مقــدم کــه 
اولیــن ســریال عرضــه شــده ایــن ســازمان در یکی از 
پلتفرم هــای اینترنتــی بودنــد، امــا هیچکــدام در جذب 
مخاطــب ماننــد دیگــر ســریال های شــبکه نمایــش 
خانگــی موفقیــت کســب نکردنــد و حتــی بســیاری از 
ــار، از  ــوع آث ــن ن ــر ای ــدان پیگی ــدان و عالقمن هنرمن
انتشــار ســریال ســیروس مقــدم خبر نداشــتند. بــا تمام 
ایــن تفاســیر در ســازمان ســینمایی عــده ای از مدیران 
معتقدنــد حتــی اگر مســئولیت تولیــد محتوا در شــبکه 
ــه صداوســیما ســپرده شــود  نمایــش خانگــی هــم ب
ــا 2-3 ســال بیشــتر دوام نمــی آورد و ســازمان  نهایت
ســینمایی بــا 2۷ ســریالی کــه هم اکنــون در مراحــل 
مختلــف تولیــد دارد بــه اندازه 3ســال، ســریال اندوخته 
کــرده اســت و تــا چنــد مــاه آینــده هــم قصــد صــدور 
مجــوز تــازه بــرای ســاخت ســریال نــدارد. مصطفــي 

ــال هاي  ــق س ــی موف ــی از کارگردان های ــي یک کیای
ــون  ــره کان ــات مدی ــای هی ــینما و از اعض ــر س اخی
ــا  ــن روزه ــت و ای ــران اس ــینمای ای ــان س کارگردان
ــش  ــبکه نمای ــب ش ــریال های پرمخاط ــی از س یک
ــس از ســاخت  ــد. او کــه پ خانگــی را عرضــه می کن
ــدان،  ــژه، عصــر یخبن ــه، خــط وی فیلم هــای ضدگلول
بارکــد، چهــارراه اســتانبول و مطــرب، ســراغ ســاخت 
ــا  ــت، ب ــی رف ــش خانگ ــبکه نمای ــرای ش ــریالی ب س
همگنــاه، یکــی  از آثــار پربیینــده ایــن شــبکه را تولیــد 
ــاره پیش بینــی اش  کــرده اســت. او در گفتگویــی درب
از وضعیــت آینــده شــبکه نمایــش خانگــی بــا توجــه 
بــه جدل هایــی کــه بــر ســر نظــارت و مدیریــت آن 
ــه وجــود آمــده، نگاهــی  ــد ب ــژه در بخــش تولی به وی
ــا  ــا دارد، ام ــی تصمیم گیری ه ــه بعض ــه ب خوش بینان
تاکیــد می کنــد کــه وزارت ارشــاد نســبت بــه آنچــه 
رخ داده یــا قــرار اســت رخ دهــد کم کاری هایــی 

داشــته اســت.

-جنــاب کیایــي در ابتــدا برایمــان بگوییــد کــه 
ــق شــبکه نمایــش خانگــي در ســال هاي  ــل رون دلی

اخیــر از نــگاه شــما چیســت؟
ــه نظــرم یکــی از دالیــل موفقیــت شــبکه  *ب
ــا تمــام کــم و کاســتی هایش، از  نمایــش خانگــی ب
ــاری  ــه هــر حــال ممکــن اســت آث ــه اینکــه ب جمل
ــه چنــدان مطلــوب هــم در آن تولیــد  ــا کیفیــت ن ب
شــده باشــند، ایــن اســت کــه در ایــن فضــای نســبتا 
ــی  ــای متفاوت ــه موضوع ه ــن ب ــکان پرداخت ــاز، ام ب
فراهــم شــد. خــود مــن پیشــنهادهای بســیار 
متفاوتــی از تلویزیــون بــرای همــکاری داشــتم، امــا 
ــرای  ــدد ب ــز متع ــالیق و مراک ــود س ــل وج ــه دلی ب
تاییــد و تصمیم گیــری دربــاره یــک قصــه هیچــگاه 
چنیــن همــکاری را نپذیرفتــم چــرا کــه همیــن تعــدد 
ــود  ــت خ ــر هوی ــک اث ــد ی ــث می ش ــلیقه ها باع س
را از دســت بدهــد و آنقــدر روی آن اعمال نظــر 
ــن  ــود. ای ــو نب ــه ت ــق ب ــر متعل ــه دیگ ــد ک می ش
مســئله انگیــزه خیلــی از فیلمســازان را بــرای کار در 
تلویزیــون از بیــن بــرد، در حالــی کــه اصوال کســانی 
ــا  ــد ی کــه ســال ها نمی توانســتند در ســینما کار کنن
ــمت  ــه س ــوال ب ــتند، معم ــبی نداش ــت مناس موقعی
ــی  ــش خانگ ــبکه نمای ــا ش ــد. ام ــون می رفتن تلویزی

بــه پتانســیلی تبدیــل شــد کــه بــا توجــه بــه قوانیــن 
ــت،  ــاد اس ــر وزارت ارش ــر نظ ــه زی ــم در آن ک حاک
ــد  ــی بگذاری ــت روی موضوع های ــتید دس می توانس
کــه قابــل طــرح در تلویزیــون بــه دلیــل گســتردگی 
مخاطــب آن نبــود. بــه ایــن ترتیــب مخاطبــی جذب 
شــبکه نمایــش خانگــی شــد کــه پیــش از ایــن پــای 
ماهــواره می نشســت. ایــن مخاطــب متوجــه شــد در 
ــد  ــی می بین ــا موضوع های ــاری را ب ــبکه آث ــن ش ای
کــه در تلویزیــون بخاطــر حساســیت هایی کــه وجــود 
دارد نمی توانــد ببینــد، بــه همیــن دلیــل اگــر حــاال 
بــه ســمتی برویــم کــه شــبکه نمایــش خانگــی یــا 
بخشــی از آن بخواهــد بــا معیارهای صداوســیما اداره 
ــت خورده  ــن االن آن را شکس ــا از همی ــود طبیعت ش
دیگــر  خیلی هــا  هســتم  مطمئــن  و  می دانــم 
بــرای تولیــد بــه ســمت آن نخواهنــد رفــت، چــون 
عملکــرد تلویزیــون و خروجــی اش کامــال مشــخص 
ــده و  ــب ش ــزش مخاط ــار ری ــون دچ ــت. تلویزی اس
ســریال هایش آن میــزان مخاطبــی را کــه بایــد 
درگیــر کارهــای داخلــی باشــد جــذب نکــرده اســت.

-موافق این طرح هستید یا مخالف؟
*شــخصا اعتقــاد دارم ایــن هوشــمندی در خیلی 
از مراکــز تصمیم گیــری کشــور وجــود دارد و مدیــران 
مربــوط شــرایط را متوجــه می شــوند و ایــن تحلیــل 
را هــم دارنــد کــه مخاطبــی جــذب  شــبکه نمایــش 
خانگــی شــده کــه لزومــا مخاطب صداوســیما نیســت. 
پــس 2 راه بیشــتر نمی مانــد، یــا دوبــاره ایــن مخاطب 
ــه ســمت شــبکه های  ــا آنهــا ب ــد ت را از دســت بدهن
ــد از نظــر  ــا اینکــه ســعی نکنن ــد ی ــواره ای برون ماه
ــد  ــر قواع ــا را درگی ــاره کاره ــدی دوب ــمی و قواع اس
ــت  ــه از دس ــر ب ــن منج ــه همی ــد  ک ــون کنن تلویزی
ــی  ــم وقت ــوش نکنی ــود. فرام ــب می ش دادن مخاط
جریانــی در کشــور بــه راه می افتــد بــرای آن هزینــه 
شــده اســت. االن پلتفرم هــا شــکل گرفتــه و در حــال 
جــذب مخاطــب هســتند. بایــد تــالش شــود فضــای 
رقابــت بیشــتر شــود نــه اینکــه همــه چیــز دوبــاره بــه 
ــل برگــردد. سیســتم اداره شــبکه نمایــش  نقطــه قب
خانگــی بایــد متفــاوت از سیســتم تلویزیــون باشــد و 
بــه نظــرم اگــر آنطــور کــه گفتــه می شــود یــک اراده 
باالدســتی برایــن ماجــرا حاکــم اســت تــا مدیریت این 
شــبکه یــا دســت کم تولیداتش دیگــر در وزارت ارشــاد 
نباشــد بایــد در یــک مرکــزی بــا قواعــدی میــان ایــن 
2 مجموعــه قــرار گیــرد، چــون ســپردن اداره شــبکه 
نمایــش خانگــی یــا هــر آنچــه مربــوط بــه آن اســت 
بــه تلویزیــون، یــک بی تدبیــری بــزرگ خواهــد بــود. 
ــد،  ــم تولی ــد می دان ــم بعی ــد می کن ــه بازهــم تاکی البت
ــم  ــر می کن ــرد و فک ــرار گی ــیما ق ــر نظــر صداوس زی
کســانی کــه بســیار هوشــمندانه و دقیــق ایــن فضــا را 
رصــد و تحلیــل می کننــد، ایــن را هــم در نظــر دارنــد 
کــه نبایــد چنیــن امکانــی از دســت بــرود چــرا کــه 
ســیما در ایــن ســال ها بدتریــن عملکــرد را در زمینــه 
فرهنگــی داشــته و جــای ســوال اســت کــه چطــور 
ــا نــگاه خــود، شــبکه نمایــش خانگــی را  می توانــد ب

ســر و ســامان دهــد؟

-اصــال فکــر مي کنیــد چــرا بایــد چنیــن اتفاقــی 
بیفتــد وقتــی طبــق قانــون شــبکه نمایــش خانگــی و 
صــدور مجــوز ســاخت و نمایش در آن برعهــده وزارت 

ــاد است؟ ارش

ــد  ــن چن ــی دارد و در ای ــراد حقوق ــن کار ای *ای
ــه  ــر چنــد تحلیــل  حقوقــی کــه نســبت ب وقــت اخی
ــد هــم مطــرح  ــراد وارد کــرده بودن ــن موضــوع ای ای
ــب  ــود رقی ــرای خ ــد ب ــما نمی توانی ــت. ش ــده اس ش
درســت کنیــد و بعــد تصمیم گیــری بــرای آن را هــم 
در اختیــار بگیریــد. ایــن قطعــا یک مســئله مشــکل دار 
اســت چــه از نظــر حقوقــی و چــه از نظــر فرهنگــی. 
کل ماجــرا عجیــب اســت. مگــر می شــود صداوســیما 
مجــوز آثــار رقیــب خــود را صــادر کنــد؟ معلــوم اســت 
کــه ایــن ناشــی از یــک تفکــر انحصارطلبــی اســت.

-آیــا وزارت ارشــاد نبایــد از آنچــه در اختیــار دارد 
بیشــتر  و جدی تــر صیانــت کنــد؟

*بــه نظــرم اتفاقــی کــه در ایــن مــورد افتــاده 
دقیقــا همیــن اســت کــه وزارت ارشــاد شــانه خالــی 
کــرده اســت. ارشــاد بــه خاطــر مســائلی کــه بــرای 
یکــی دو مــورد از کارهــا پیــش آمــد و فشــار و انتقــاد 
ــه جــای  ــاد شــد، ب ــار زی ــه آث ــه ب ــرون مجموع از بی
اصــالح بیشــتر سیســتم، افزایــش کیفیــت و  تــالش 
بــرای بــه ســالمت رســاندن کارهــا بــه مرحلــه بعــد، 
از ایــن قضیــه شــانه خالــی کــرده اســت. تولیــد هــم 
بــه لحــاظ فرهنگــی و هــم به لحــاظ اقتصادی بســیار 
مهــم اســت. شــبکه نمایــش خانگــی فضایــی ایجــاد 
کــرده کــه بســیاری از بچه هــای ســینما به خصــوص 
در ایــن ایامــی کــه شــرایط ســخت تر شــده امــکان 
بیشــتری بــرای کار پیــدا کردنــد. در همیــن ســریال 
همگنــاه، بیشــتر از ٦0 نفــر از بچه هــای صنف هــای 
مختلــف ســینمایی ارتــزاق کردنــد و کوتاهــی وزارت 
ــه  ــوع لطم ــن موض ــدی ای ــری ج ــاد در پیگی ارش

ــینما  ــی س ــب و کار اهال ــه کس ــی ب ــادی بزرگ اقتص
ــد. ــم می زن ه

ــینمایی ها  ــی از س ــه برخ ــنیده ایم ک ــي ش -ول
ــر  ــا پیگی ــور مشــخص بعضــی تهیه کننده ه ــه ط و ب
بودنــد تــا تولیــد ســریال های شــبکه نمایــش خانگــی 

از ارشــاد خــارج و بــه صداوســیما ســپرده شــود!
*فکــر نمی کنــم چنیــن چیــزی صحــت داشــته 
باشــد  کــه اگــر درســت باشــد غیرکارشناســانه و حتی 
ــون  ــردن اســت، چ ــق نک از ســر کم دانشــی و تحقی
مخاطــب شــبکه نمایــش خانگــی نــه لطمــه ای بــه 
ــه واســطه  ــن ب ــینما. م ــه س ــه ب ــیما زده و ن صداوس
ســریال همگنــاه و در مشــغولیت بیشــتر بــا پلتفرم هــا، 
متوجــه شــدم کــه ما در این شــبکه مخاطبــی را جذب 
می کنیــم کــه اصــال ســینمارو نیســت. بــرای مــن بــه 
عنــوان فیلمســاز بســیار جذاب اســت کســانی ســریال 
مــرا تماشــا می کننــد کــه اصــال بــه ســینما نمی رونــد 
و حتــی اهــل تلویزیــون هــم نیســتند. مــا کال جمعیت 
ســینماروی زیــادی نداریــم و بــرای فیلم هــای 
ــه  ــر ب ــون نف ــا 3-4میلی ــروش نهایت ــینمایی پرف س
ــد  ــش می آی ــوال پی ــن س ــس ای ــد. پ ــینما می رون س
کــه ۷0 یــا 80 میلیــون نفــر دیگــر کجــا فیلــم تماشــا 
می کننــد؟ بخشــی از اینهــا همــان کســانی هســتند 
ــده اند،  ــی ش ــش خانگ ــبکه نمای ــر ش ــه االن درگی ک
بخشــی دیگــر تلویزیــون نــگاه می کننــد و ایــن تنــوع 
وجــود محصــوالت فرهنگــی باعــث جــذب یکســری 
مخاطــب شــده کــه در نهایــت بــه نفــع ایــن حرفــه 
و فضــا اســت، پــس در ایــن شــرایط بایــد گســترش 
بــازار بیشــتر مدنظــر قــرار گیرد نــه ایجــاد محدودیت.

مجوز دادن یک رقیب به رقیب دیگر!

مصطفي کیایي: صداوسیما نمي تواند به شبکه خانگي نظارات داشته باشد


