
جذابیت و ریسک های بورس
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران با تاکید بر 
این که وزارت مسکن تاکنون اطالعات خانه های خالی 
تهران را به صورت کامل و جامع در اختیار ما قرار نداده 
است، گفت: به محض اینکه اطالعات در اختیار ما قرار بگیرد آماده 

اجرای قانون و اخذ مالیات از این خانه ها هستیم.
محمدرضا نوری در نشستی که روز گذشته )دوشنبه( برگزار شد 

با اشاره به این که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد، اظهار کرد: این 
موضوع باعث می شود اتکا به مالیات بیش از پیش  خود را نشان دهد 

و تمرکز تامین منابع مالی با مالیات بیشتر شده است.
یا  و  ثروت  یا  درآمد  پایه  بر  باید  مالیات  که  این  بیان  با  وی 
مصرف باشد، گفت: مودیان باید اطالعات واقعی را به نظام مالیاتی 
ارائه دهند و اطالعات در یک سامانه جمع آوری خواهد شد و بعد بر 

اساس قانون با واقعیت تطبیق داده می شود. رئیس امور مالیاتی شهر 
واستان تهران با تاکید بر این که سازمان امور مالیاتی به دنبال مالیات 
واقعی، عادالنه و مطابق با قوانین و مقررات است، عنوان کرد: در 
واقع مالیاتی عادالنه که بر اساس مبانی و داده های واقعی باشد. در 
این راستا در راستای مالیات هوشمند اقدامات خوبی انجام شده است.
صفحه 3

جریان  با  مقابله  برای  حل  راه  بهترین  گفت:  ایثارگران  جمعیت  دبیرکل 
تحریف، روشنگری و تبیین واقعیت ها است، همان کاری که رهبر انقالب خود 

دائما انجام می دهند.
محمدجواد عامری، در تبیین جریان »تحریف« که رهبر معظم انقالب در سخنرانی 
عید قربان به آن اشاره کردند، گفت: در حال حاضر بزرگترین ابزار دشمنان برای ضربه زدن 

به جمهوری اسالمی تحریم است.
وی افزود: علیرغم اینکه بسیاری از اندیشکده های غربی اعتراف کردند تحریم ها تا 
3۰ درصد بر اقتصاد ایران موثر است، متاسفانه بسیاری از مسئولین ما همه اقتصاد کشور را 

به مسئله تحریم گره زدند.
وی همچنین گفت: با این حال جمهوری اسالمی موفق شد این تصور که هر کس با 

هژمونی مالی آمریکا و دالر در بیفتد شکست می خورد را از بین ببرد.
صفحه 2

مجلس به دنبال مجادله با دولت نیست
در  روز  به  روز  اقتصادی مردم  رئیسه مجلس گفت: فشار  عضو هیئت 
حال افزایش است و این در حالی است که رئیس جمهور به طور کامل وظایف 

خود را رها کرده است.
حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی طی تذکری شفاهی،گفت: فشار اقتصادی به مردم روز به روز افزایش می یابد 
و انتظار مردم از مجلس انقالبی آن است که در این زمینه اقدام عاجل انجام دهند تا 

مشکالت اقتصادی مردم مرتفع شود.
وی بیان کرد: گرانی روزانه خودرو، مسکن و دالر باعث عدم امنیت اقتصادی برای 

مردم شده و تولیدکنندگان شرایط بسیار سختی دارند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: رئیس جمهور به طور کامل 
وظایف خود را رها کرده است و می گوید مردم در تأمین نیازهای اساسی خود مشکلی 
ندارند که باید گفت ای کاش آقای روحانی یک روز مانند مردم عادی زندگی می کرد تا 

درک کند چه بالیی سر مردم آمده است.
صفحه 2

راه مقابله باتحریف، روشنگری است رئیس سازمان نوسازی مدارس مطرح کرد

ساخت مجتمع های بزرگ آموزشی
 از اهداف سند تحول بنیادین است

کرونا و وضعیت مدارس سمنان
مردی روی نردبان ایستاده و دارد حروف 
تابلویی را می چسباند، ورودی در یک مدرسه که 
قرار است تا چند روز دیگر میزبان دانش آموزان 
دبیرستانی باشد به تازگی به این مکان آمده اند سال 
قبل در همان خیابان اما کمی پایین تر میزبان دانش آموزان 
بودند مکان قبلی حاال به شخصی اجاره داده شده و مدرسه 
به جای جدیدش آمده است. جلوی در میزی قرار داده شده و 
روی آن یک مایع ضدعفونی و یک سبد که در آن ماسک قرار 
دارد این نشان می دهد که مدرسه در دوران کرونا قرار است 
بازگشایی شود اما کافی است پای در درون این مدرسه بگذاری 
هیچ تفاوتی با سال گذشته نمی کند همان میز و نیمکت ها، 
همان کالس های بدون تهویه، همان فاصله تنگ بین دانش 
این  که  داده اند  اطمینان  مسئوالن  اما  هیچ  دیگر  و  آموزان 
موضوع تا روز ورود دانش آموزان درست خواهد شد و برای 

تهویه کالس ها راهکار بهتری اندیشیده شده است.
صفحه 2

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد خبر داد؛

تاکنون بیش از ۲۵ هزار کارگر 
از طریق جایگاه های ساماندهی مشغول به کار شدند

4

تصویب افزایش حق مسکن کارگران 
صفحه 3در کمیسیون اقتصادی دولت
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
انتظامي: من نباید 

به عملکرد خود 
نمره بدهم، دیگران 

باید نمره بدهند

6ورزش
فساد در فوتبال را با 

کمک سربازان گمنام 
امام زمان پیگیری می 

کنیم

هنگ 7فر

روز گذشته مقاله اي داشتيم درباره عملكرد 3 مدير سال هاي 
آنها  اخير سازمان سينمايي و موارد مثبت و منفي مديريتي 
را بررسي كرديم. اما جالب است كه همزمان با اين موضوع 
روز گذشته حسين انتظامي )رياست فعلي سازمان سينمايي( 
نشستي مجازي داشت و در آن به مسائل مهمي كه اين روزها 

در عرصه هنر كشور جريان دارد، پرداخت.

جوانان  و  ورزش  وزارت  حرفه ای  و  قهرمانی  وزش  معاون 
گفت: جوايز مدال آوران قهرمانی آسيا و جهان سال ۹۷ به 
زودی از طريق وزارت ورزش و جوانان به حساب ورزشكاران 

واريز خواهد شد.

يک پژوهشگر با اشاره به سرقت  ادبی در فضای آكادميک 
می گويد: بارها و بارها می بينيم كه افراد مقاله ها و پايان نامه ها 
را كامال علنی دوباره به نام خودشان چاپ می كنند. يک نفر 
برای  اصال  اين  می آيد  نظر  به  باشد.  امور  اين  متولی  بايد 

كسی مهم نيست.

سرقت های علمی 
برای کسی مهم 

نیست!

آماده اخذ مالیات از خانه های خالی هستیم
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آگهی 
مناقصه عمومی

 )نوبت اول(
شماره ۲099001403000097 مورخ 99/۵/1۲ مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 79 سال 99

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از شبکه فاضالب مدرن، تصفیه خانه فاضالب، 
اصالح و توسعه شبکه و نصب انشعابات فاضالب شهر میانه را از محل اعتبارات غیر عمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه آب یا تأسیسات و تجهیزات یا دارای صالحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضالب 
www. کشور متناسب با ظرفیت کاری و رشته کاری واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شد بدیهی است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 17754875۰۰۰ ریال
ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل: 88774375۰ ریال می باشد.

د( مدت اجرای کار: 12 ماه
ه( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

و( پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد 
مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، 

سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfaazarbaijan.ir سایت

شناسنامه آگهی: 93۰377
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

سرمقاله

زندگی کرونایی برای جلوگیری از مرگ کرونایی

مصطفی داننده
می شــود،  ســرد  هــوا  وقتــی 
ر  د ا  ر ن  نی ما مســتا ز ی  لباس هــا
ــال  ــیم، ش ــن می پوش ــم. کاپش می آوری
ــم.  ــن می کنی ــه ت ــور ب ــم وُ پلی می اندازی
وقتــی تابســتان می آیــد بــه خاطــر 
گرمــی هــوا بــه ســراغ لباس هــای 
ــل  ــوان تحم ــا ت ــم ت ــان می روی خنک م

گرمــای تابســتان را داشــته باشــیم.
کرونــا هــم همیــن اســت بایــد زیســت کرونایــی را یــاد بگیریــم. 
ــیم  ــرم بپوش ــاس گ ــد لب ــد بای ــرف می آی ــی ب ــم وقت ــا می دانی ــه م هم
دیگــر کســی بــه مــا تذکــر نمی دهــد کــه فالنــی داره بــرف میــاد یــادت 

نــره کاپشــن بپوشــی!
واقعــا دیگــر در عصــر کرونــا کســی نبایــد بــه مــا تذکــر بدهــد کــه 
وقتــی بیــرون می رویــم حتمــا ماســک بزنیــم. دیگــر مثــل روز روشــن 
ــهل انگاری  ــی س ــر کم ــت و اگ ــوش ماس ــل گ ــا بغ ــه کرون ــت ک اس
کنیــم بــه راحتــی دچــارش می شــویم و شــاید ایــن ویــروس کوچــک 

ــه کام مــرگ بکشــد. ــا را ب ــر م ــا همه گی ام
ایــن روزهــا کمتــر خانــواده ای پیــدا می شــود کــه یکــی از اعضــای 
آن درگیــر کرونــا نبــوده باشــد. برخــی عزیزان شــان را از دســت داده انــد 

و کرونــا آنهــا را داغ دار کــرده اســت.
ــا زندگــی کنیــم. زندگــی کرونایــی یعنــی ماســک  ــا کرون ــد ب بای
زدن، یعنــی کمتــر رفــت و آمــد داشــتن، یعنــی مســافرت نرفتــن، یعنــی 
تدفیــن بــدون ختــم، عروســی بدون جشــن، عــزاداری بــدون تجمــع و...

کرونــا روزی بــه پایــان خواهــد رســید، دیــر یــا زود ولــی تــا آن روز 
بایــد یادبگیریــم چگونــه بــا آن زندگــی کنیــم. او بــا مــا شــوخی نــدارد و 
اگــر جــدی اش نگیریــم، زندگــی مــا را تحــت تاثیــر خــود قــرار می دهــد.

اگــر مســافرت نرویــم، اگــر عروســی نگیریــم، اگــر ختــم برگــزار 
نکنیــم و هــزار اگــر دیگــر مــا را نمی کشــد. چنــدی ناراحــت می شــویم 
ــاید  ــم ش ــا بگیری ــر کرون ــا اگ ــت؛ ام ــان اس ــان در جری ــا زندگی م ام
بمیریــم. حداقــل بــه خاطــر خودمــان و خانواده مــان زیســت کرونایــی 

را رعایــت کنیــم.
ــال  ــک س ــه »ی ــی ک ــی ایران ــل قدیم ــن ضرب المث ــول ای ــه ق ب
بخــور نــون و تــره، صدســال بخــور نــون و کــره«. بایــد بــرای رســیدن 
ــن  ــه ای ــابق مان ب ــی س ــم. زندگ ــر کنی ــل از کرونا،صب ــی قب ــه زندگ ب

ــد. ــراغ مان نمی آی ــه س ــا ب زودی ه
ــت یــک  ــرد و در نهای ــل ســرطان نیســت کــه یــک ف ــا مث کرون
خانــواده را درگیــر خــود کنــد. کرونــا از یــک شــهر در چیــن آغــاز شــد 
و امــروز همــه جهــان را درگیــر خــود کــرده اســت. همــه در برابــر ایــن 

ویــروس مســؤول هســتیم و بایــد هــوای یکدیگــر را داشــته باشــیم.
وقتــی ماســک نزده ایــم گویــا تفنــگ پــری بــه دســت گرفته ایــم 
ــا اول  ــگ کرون ــای تفن ــم. گلوله ه ــلیک می کنی ــردم ش ــه ســوی م و ب
بــه تــن خانــواده فــرد ماســک نــزده می خــورد و بعــد بــه پیکــر دیگــران 

می  نشــیند.
تحمــل ماســک ســخت اســت. شســت و شــوی مــواد خریــداری 
ــردن ارزش  ــی ک ــرد؟ زندگ ــه می شــود ک ــا چ شــده ســخت اســت؛ ام
ایــن ســختی ها را دارد. هیــچ ویروســی نتوانســته اســت جهــان را از پــا 
ــد  ــت دادن آن بای ــرای شکس ــا ب ــد ام ــم نمی توان ــا ه ــاورد، کرون در بی

کمــی صبــر کــرد.
کرونــا خواهــد رفــت و مــا بــه زندگــی عــادی برخواهیــم گشــت؛ 
ــذت در آغــوش  ــاره ل ــا دوب ــم ت ــی زندگــی کنی ــا آن روز، کرونای ــا ت ام

ــه کنیــم. کشــیدن یکدیگــر را تجرب

دیدگاه
تنها راه برون رفت از مشکالت اقتصادی!

ابوالفضل چمندی
به عقیده بسیاری از کارشناسان اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران کمتر از 
3۰ درصد برآورد می شود. موضوعی که گا ها مورد اشاره نهاد های بین المللی 
اقتصادی نیز قرار میگیرد موید همین مطلب هست و این یعنی 7۰ درصد 
وضعیت کشور در تضامن با مبانی اداره کشور در موضوعات داخلی می باشد.

نبایستی در تحلیل وضعیِت مدیریت و اداره کشور، افراد در مسند قدرت 
اینصورت دچار  را بدون منشا گفتمانیشان مورد نظر قرار دهیم چرا که در 

اشتباه برای راه حل مسئله می شویم.
به جمالت زیر دقت کنید:

»این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت.
قدرت رقابت در هیچ صنعتی بجز آبگوشت بزپاش و قرمه سبزی را 

نداریم.
امریکا می تواند با یک بمب کل سیستم دفاعی مارا از کار بیندازد

تحریم باید از بین برود تا مشکل آب خوردن مردم حل شود
لبو فروش ها حق اظهار نظر در مورد توافق را ندارند و...«.

این مطالب از زبان افراد مختلف، اما باورمند به یک گفتمان مشخص 
بر  نگاه  با همین  از 32 سال  بیش  گذشته  در طول 4۰ سال  و  ایراد شده 
مدیریت اجرایی کشور تکیه زده اند، عقیده نگارنده بر تخطئه افراد نیست و 
برای همین از نام بردن اشخاص پرهیز میکند تا ذهن ها را بر ادبیات حاکم 

بر اجرای کشور متمرکز نماید.
حقوق  بودجه کشور صرف  درصد   9۰ از  بیش  که  فعلی  در وضعیت 
اداره کشور مجبور  برای  قوه مجریه  و  کارکنان دولت می شود  و دستمزد 
به فروش اوراق قرضه می باشد تنها راه نجات اقتصاد کشور، ایجاد زمینه 
اداره  در  مدیریتی  نگاه  تغییر  و  کشور  اقتصاد  اداره  در  مردم  حضور  برای 

کشور می باشد.
نهضتی مردمی برای نجات اقتصاد با، و بوسیله خود مردم! که بایستی 

زمینه آن توسط مدیران باورمند به گفتمان مردم ایجاد شود.
اکنون سرمایه های مادی و معنوی فراوانی پشت سد نگاه لیبرالی اداره 

کشور منتظرند تا تمام توان و همت خود را به عرصه بیاورند.
سرمایه های ریالی که تبدیل به دالر میشود و با انتقال به کشور های 
حاشیه خلیج فارس و ترکیه به مسکن، برج، صنعت و بورس تزریق می شود 

و سرمایه های انسانی که در قالب فرار نخبگان دیده می شود.
برای تبیین موضوع می توان به سال 1359 گریزی زد، 4 عملیات بزرگ: 
23 مهرماه، 13 ابان، هویزه و توکل توسط ایران عملیاتی و با شکست اهداف 
مواجه شد؛ در مهرماه سال 13۶۰ همین عملیات ها آغاز و حصر آبادان و بعدتر 

خرمشهر شکسته شد.
بررسی دقیق اوضاع نشان میدهد که در فاصله بین سال 59 تا ۶۰، ایران 
توانمندی تجهیزاتی خاصی کسب نکرد و علی رغم تالش های بنی صدر در 

مذکره با صدام! اوضاع بین المللی نیز به نفع ایران تغییر نکرد.
در تایید این نوشتار به سخنان سیدالشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی 

اشاره می کنم که در این رابطه بیان می کند:
“اگر ما میخواستیم خرمشهر را، فتح المبین را مثل و با فرهنگ و اداره 
سال 59 انجام بدیم و آزاد کنیم امکان نداشت به آن برسیم، اما در سال ۶۰ 

همه این ها را تکرار کردیم ]موفق شدیم[، چرا؟
چون آدم ها عوض شدند مدیریت ها عوض شد!

ما حتما ازین سختی )شرایط امروز جامعه( عبور میکنیم، اما این نیازمند دو 
مسئله است: یکی صبر و همبستگی خودمون رو حفظ کنیم و اون رو از دست 

ندیم، دو؛ در اداره و مدیریت تالش کنیم ما نیاز داریم به مدیریت جهادی!
باید امامت کرد جلو داری کرد باید راه افتاد رفت جلو و گفت بیا...

اگر راه افتاد رفت توی شهر محروم نشست اونجا، به مدیران گفت بیا، 
اینا همه میرن، اما من از طبقه 14هم مینویسم برو این تاوقتی به طبقه اول 

برسه یکسال طول میکشه... “
سال 59 فرمانده کل قوا بنی صدر بود و حرف از زمین دادن و خرید 
زمان می زد، اما در ۶۰ فرماندهی و مدیریت جبهه ها تغییر کرد و این مسئولیت 
به جوانان انقالبی باورمند به جهاد سپرده شد و صحنه جنگ به نفع ایران 

تغییر کرد.

»گشایش اقتصادی در راه است«؛ خبر و وعده ای 
است که چند روز اخیر از سوی روسای قوای مجریه و 
مقننه بیان و گفته شده قرار است در هفته جاری این 
خبر موجب رخ دادن اتفاقات خوب اقتصادی در کشور 
شود و آنقدر این خبر مهم هست که یکی از مشاوران 
رییس جمهور در توییتی به همه مردم ایران توصیه می 
کند، برای هر تصمیم اقتصادی یک هفته صبر کنند.

مشکالت اقتصادی و تبعات آن موضوعی است 
که مدتهاست ذهن هر ایرانی را به خود مشغول کرده 
و روزی نیست به تحلیل و بررسی اخبار و موضوعات 
به  توجه  با  هم  اخیر  سال  دو  در  نپردازد.  اقتصادی 
این  داده  رخ  المللی  بین  سطح  در  که  تحوالتی 
فشارهای اقتصادی بیش از گذشته موجب نگرانی و 
به همین دلیل و  دلمشغولی مردم کشور شده است. 
انتظارات دیگری که وجود دارد، در این مدت ها، یکی 
از خواسته های مردم از مسئوالن چاره سازی برای 

اوضاع خطر موجود بوده است.
کشوری  ارشد  مسئوالن  برخی  سوی  از  حال 
خبر می رسد که قرار است اتفاقات مهم اقتصادی در 
کشور رخ دهد و اوضاع به گونه دیگری رقم خورد. به 
بازار گمانه زنی در شبکه  واسطه همین خبر بود که 
اتفاق  این  های اجتماعی به اوج خود رسید و برخی 
را مرتبط با پذیرش دستورهای FATF می دانستند و 
برخی دیگر از ابالغ دستورالعمل ها برای فروش اوراق 
سلف نفت به مردم .همچنین تعدادی معتقد بودند که 
ارزی  از صندوق ذخیره  برداشت  این وعده در زمینه 
خواهد بود و ممکن است تحوالت خوبی هم در بورس 
رخ دهد؛ اما همه این ها تا کنون در حد گمانه مانده 

و قطعی نشده اند.
متاسفانه  که  زنی  گمانه  بازار  آشفته  این  در 
پاسخی  موثر  و  شفاف  اند  نتوانسته  امر  مسئوالن 

داشته باشند و بیشتر با رمز و راز با مردم سخن گفته 
اند؛ اما یک چیز قطعی است و آن این که قطعا افراد 
یا گروه هایی بوده و هستند که از این تصمیم باخبرند 
هفته  در  خوبی  اتفاق  چه  است  قرار  که  دانند  می  و 
آینده رخ دهد و این قطعا یکی از مصداق های رانت 
اطالعاتی و بهره برداری از اطالعات نهانی است که 
همه کشورها سال هاست سعی دارند در قوانین خود 

درباره آن تمهیداتی بیندیشند.
نیا  شهبازی  مرتضی  دکتر  ارتباط،  همین  در 
کشور  سراسر  وکالی  کانونهای  رییس  و  حقوقدان 
اظهار  و  پرداخته  موضوع  این  به  توییتی  رشته  در 
داشت: »بسیاری از مصادیق فساد، ریشه در اطالعات 
اقتضای منصب عمومی  به  دارند که مدیران  پنهانی 
از جذابیت های مناصب  دارند و دیگران ندارند. یکی 
عمومی در کشور ما، دسترسی به همین اطالعات و 
استفاده از آن ها برای منافع شخصی و یا خانوادگی و 
و  نمی کند  اختالسی  ظاهر  به  است.شخص  گروهی 
خالف شرعی هم انجام نمی دهد، فقط به اطرافیانش 
می گوید احتماال ارز گران می شود و یا سود بانکی کم 
و زیاد می شود و فالن شرکت که در بورس است، به 
خاطر برنده شدن در فالن مناقصه، قیمت سهامش باال 
می رود و همین کافی است تا ثروت هنگفتی عاید آن 

مدیر یا وابستگانش شود.
می کنند؛  مبارزه  فساد  با  واقعی  که  کشور هایی 
اوال استفاده شخصی از اطالعات حاصل از موقعیت 
ممنوع  مطلقا  موثر  اجرا های  ضمانت  با  را  اداری 
و  شکایت  حق  دادن  و  جارزنی  تجویز  با  و  می کنند 
پیگیری به نهاد های مدنی و رسانه ها، این قاعده را 

تضمین می کنند.
استفاده  به منع  راجع  نظام حقوقی کامن ال  در 
مدیران از اطالعات نهانی، حکمی تقریبا با مضمون 

این حدیث از حضرت امیر )ع( هست: اتقوا من مواضع 
التهم. بسیاری از کار های مباح بر مدیر ممنوع است. 
اگر اطالعات نهانی را بدون نفع شخصی هم به کسی 

بدهد، مسئول است
و  شفاف  را  اقتصادی  تصمیمات  اطالعات  ثانیا 
در زمان واحد برای همه افشا می کنند. تازه این ها در 
کامال  اقتصاد  در یک  است. حاال  دولتی  غیر  اقتصاد 
این  اطالعات  تحریم،  تحت  و  خصولتی  و  دولتی 
دست،  این  از  توصیه هایی  و  پرده  پشت  تصمیمات 

می تواند طبقه خیلی ها را جابجا کند.«
ارزشمندترین  اطالعات  کرد،  خاطرنشان  باید 
که  نحوی  به  است،  اقتصادی  حوزه  هر  در  دارایی 
سرمایه گذاران هر قدر که از اطالعات بیشتر برخوردار 
باشند، در فعالیت خود در این بازارها موفق تر خواهند 
بود. در این میان، گاه به دلیل برخی اتفاقات و شرایط 
برخی ها مطلع تر از دیگر فراد جامعه هستند و بدین 
جامعه  وقایع  در  نهانی  اطالعات  یکسری  از  سان 
خود  اطالعاتی  برتری  چنین  وجود  می یابند.  آگاهی 
به خود موجب رخ دادن اتفاقات اجتماعی و اقتصادی 

مختلفی می شود.
در قوانین موضوعه و فقه تاحدی قواعد مشخصی 
برای منع استفاده از اطالعات نهانی وجود دارد، ولی 
واقعیت این است که متاسفانه این قواعد تا سطحی 
کارساز هستند و وقتی بحث از تحوالت عظیم اقتصادی 
و  آیند  نمی  کار  به  در سطح کالن کشور می شود، 
اینجاست که مسئوالن امر باید دقت داشته باشند که 
نوع اطالع رسانی و فعالیت آن هاست که می تواند 
بازدارنده بوده و اقدامات کالن را در ابتدای راه از مسیر 
از پیش تعیین شده منحرف نسازد و مثال اگر قرار است 
تصمیمی موجب آرامش خاطر عمومی گردد خود موجب 

جابجایی و شکاف طبقاتی عظیم تری شود.

محض اطالع
مساله این است؛ گشایش اقتصادی برای »عموم« یا جهش طبقاتی »مطلعان«؟
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1528- سه شنبه 21 مرداد 21399 معه جا

مجلس به دنبال مجادله با دولت نیست
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: فشار اقتصادی مردم روز به روز در حال 
افزایش است و این در حالی است که رئیس جمهور به طور کامل وظایف خود 

را رها کرده است.
حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی طی تذکری شفاهی،گفت: فشار اقتصادی به مردم روز به روز افزایش 
می یابد و انتظار مردم از مجلس انقالبی آن است که در این زمینه اقدام عاجل 

انجام دهند تا مشکالت اقتصادی مردم مرتفع شود.
امنیت  عدم  باعث  دالر  و  مسکن  خودرو،  روزانه  گرانی  کرد:  بیان  وی 

اقتصادی برای مردم شده و تولیدکنندگان شرایط بسیار سختی دارند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: رئیس جمهور به 
طور کامل وظایف خود را رها کرده است و می گوید مردم در تأمین نیازهای 
اساسی خود مشکلی ندارند که باید گفت ای کاش آقای روحانی یک روز مانند 

مردم عادی زندگی می کرد تا درک کند چه بالیی سر مردم آمده است.
موسوی الرگانی با اشاره به طرح سئوال از رئیس جمهور گفت: مجلس 
به دنبال مجادله با دولت نیست اما حرف ما این است که عملکرد دولت بسیار 
نامطلوب بوده و رئیس جمهور با عملکرد ضعیف خود باعث مشکالت زیادی 

برای مردم شده و باید به نمایندگان پاسخگو باشد.
وی تأکید کرد: سئوال از رئیس جمهور را جریان خاصی هدایت نمی کند، 
بلکه سئواالت ما از وی درباره مسائل اقتصادی است و پیگیر این مسئله و احضار 

رئیس جمهور به مجلس هستیم.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: سئواالت 
نمایندگان باید هر چه سریعتر به کمیسیون های تخصصی ارجاع و مورد بررسی 

قرار گیرد و نمایندگان مجلس باید با بی قانونی های دولت مقابله کنند.

یارانه ۴۵ هزار تومانی مربوط به عهد دقیانوس است
نماینده مردم زابل در مجلس گفت: یارانه 45 هزار تومانی مربوط به عهد 

دقیانوس است و مردم انتظار دارند که یارانه تا صد هزار تومان افزایش یابد.
اهلل دهمرده در جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی، گفت: اشرافی گری، 
تبعیض و بی عدالتی، سم مهلکی برای جامعه است و برخورد با مفسدان به 

خصوص دانه درشت ها از مطالبات جدی مردم است.
وی تاکید کرد: رسیدگی به معیشت و رفع گرانی ها یکی از انتظارات مردم 

از مجلس یازدهم است و نمایندگان باید به آن توجه کنند.
 45 یارانه  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  زابل در  مردم  نماینده 
هزار تومانی مربوط به عهد دقیانوس است و مردم انتظار دارند که یارانه تا صد 

هزار تومان افزایش یابد.

قانون حذف کنکور باید هر چه سریعتر اجرایی شود
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: سال هاست که از 
تصویب قانون حذف کنکور می گذرد و الزم است هر چه سریعتر این قانون 

عملیاتی شود.
سید علی یزدی خواه در جلسه علنی مجلس گفت: سال 92 بحث حذف 
کنکور و جذب دانشجو به واسطه سوابق تحصیلی تصویب شد. در سال بعد 

دستورالعمل اجرایی آن ابالغ شد اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است.
وی با اشاره به اینکه سال 95 مجدداً اصالحیه ای درباره قانون مذکور به 
تصویب نمایندگان مجلس رسید،افزود: قرار بر این شد که 85 درصد ظرفیت 
از رئیس  بنده  انجام شود. سؤال  از طریق اعمال سوابق تحصیلی  دانشگاه ها 
سازمان سنجش و وزرای علوم و آموزش و پرورش آن است که آیا از سال 95 

تاکنون اقدامی برای ساماندهی این مسئله انجام نشده است؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: از اوایل اسفند 
بحث شیوع کرونا در کشور مطرح شد و همچنان درباره دوگانه کنکور و سالمت 
در جامعه مباحث بسیار زیادی مطرح می شود. حال این سؤال مطرح است که 

چرا با روح و روان داوطلبان کنکور بازی می کنیم؟

راه مقابله باتحریف، روشنگری است
دبیرکل جمعیت ایثارگران گفت: بهترین راه حل برای مقابله با جریان تحریف، 
روشنگری و تبیین واقعیت ها است، همان کاری که رهبر انقالب خود دائما انجام 

می دهند.
در  انقالب  معظم  رهبر  که  »تحریف«  جریان  تبیین  عامری، در  محمدجواد 
سخنرانی عید قربان به آن اشاره کردند، گفت: در حال حاضر بزرگترین ابزار دشمنان 

برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی تحریم است.
کردند  اعتراف  از اندیشکده های غربی  بسیاری  اینکه  علیرغم  افزود:  وی 
تحریم ها تا 3۰ درصد بر اقتصاد ایران موثر است، متاسفانه بسیاری از مسئولین ما 

همه اقتصاد کشور را به مسئله تحریم گره زدند.
این تصور که  با این حال جمهوری اسالمی موفق شد  وی همچنین گفت: 

هر کس با هژمونی مالی آمریکا و دالر در بیفتد شکست می خورد را از بین ببرد.
عامری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره »تحریف« تاکید کرد: از 
آنجا که دشمنان ما از جمله ایاالت متحده از نظر سیاسی و اقتصادی رو به افول 
هستند، می خواهند این را به مردم القا کنند ایران شکست خورده و نمی تواند مشکالت 

اقتصادی را رفع کند و اینها عوارض درافتادن با آمریکا است.
دبیرکل جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی گفت: آنها به دنبال این هستند که 
با تحریف واقعیت این تصور را ایجاد کنند که ایران دستاوردی نداشته و نتوانسته از 
پس تحریم ها بربیاید و مشکالت اقتصادی مردم تنها زمانی حل می شود که جمهوری 
اسالمی هژمونی سیاسی و اقتصادی آمریکا را بپذیرد و با این عنوان می خواهند اراده 
مردم ایران را سست کنند.این فعال سیاسی اصولگرا اظهار داشت: عالوه بر این عده ای 
در داخل نیز تعلق خاصی به غرب دارند و مطالب آنها را در داخل پیگیری می کنند و 
الزامًا هم خائن نیستند، بلکه با نحوه ای وادادگی مواجه هستند و نمی خواهند بپذیرند 

که غرب رو به افول است.

 آمریکا برای مصارف داخلی به دنبال »برجام« است
یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا جهت 
مصارف داخلی کشورشان به دنبال مطرح کردن موضوع »برجام« و تمدید تحریم 

تسلیحاتی ایران برای استفاده در انتخابات 2۰2۰ هستند.
مصطفی انتظاری در مورد توزیع پیش نویس قطع نامه جدید توسط آمریکا برای 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران میان اعضای شورای امنیت، گفت: احساس من این 
است که »دونالد ترامپ« و »مایک پمپئو« رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا سعی 
می کنند تا انتخابات ریاست جمهوی این کشور در ماه نوامبر سال 2۰2۰، موضوع 

ایران و برجام را زنده نگاه دارند.
کمپین  آنکه  برای  شده  که  شکلی  هر  به  است،  این  آنها  هدف  افزود:  وی 
از  ایران  مقابل استفاده  در خالل توافق برجام در  که  کنند  متهم  را  خود  رقیب 
برخی معافیت های تحریمی کوتاه آمده اند، این بازی را ادامه دهند و دموکرات ها 

را مقصر جلوه دهند.
این تحلیلگر مسائل بین الملل گفت: به نظر بنده، ترامپ و پمپئو بیشتر از آنکه 
امیدوار به نتیجه بخش بودن این تالش ها باشند، تالش دارند تا از این تالش ها 
به عنوان یک برگ برنده در انتخابات استفاده کنند و به افکار عمومی آمریکا بگویند 
که تیم »اوباما« و »بایدن« در جریان برجام، دست ایران را در موضوع تسلیحاتی، 

باز گذاشته است و در مقابل ما تالش می کنیم که این محدودیت ها را بازگردانیم.
مالی  طریق کمک های  این  تا از  می کنند  تالش  آنها  حتی  افزود:  انتظاری 
بیشتری را برای کمپین انتخاباتی ترامپ از سوی البی های صهیونیستی و سعودی 
جذب کنند. این در حالی است که هم آمریکا و هم متحدان آن به خوبی می دانند 

که اساسًا ایران نیازی به معافیت های تسلیحاتی ندارد.
وی عنوان کرد: ایران در صنایع دفاعی تا حد زیادی خودکفا شده است و در 
سال هایی که تحریم بوده، توانسته است که نیاز خود را از بازار تامین کند. بنابراین 
بحث معافیت های تسلیحاتی ایران در حال حاضر سند زنده بودن برجام که بیشتر 
به درد اروپایی ها و طرف هایی که این قرارداد را با ایران امضا کرده اند می خورد تا 

اینکه به سود ایران باشد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس مطرح کرد

ساخت مجتمع های بزرگ آموزشی از اهداف سند تحول بنیادین است
نوسازی  سازمان  رئیس 
ساخت  گفت:  کشور  مدارس 
از  آموزشی  بزرگ  های  مجتمع 
اهداف سند تحول است و برای 
ها  مجتمع  مدیریت  چون  دارد  اولویت  ما 
است  امکانپذیر  کمتر  انسانی  نیروهای  با 
ورزشی  و  آزمایشگاهی  مناسب  امکانات  و 

و... دارد.
سازمان  رئیس  مهر  رخشانی  مهراهلل 
نوسازی مدارس کشور در جمع خبرنگاران با 
تبریک روز خبرنگار گفت: اسفند 98 مدارس 
خشت و گلی جمع آوری شدند. امسال طرح 
آجر به آجر برای جذب مشارکت های خرد 
مدرسه سازی در حال اجراست و یک طرح 

کوتاه مدت نیست.
وی با بیان اینکه استقبال از طرح آجر 
به آجر خوب بوده است پیش بینی کرد که 
21۰۰ میلیارد تومانی که هدف گذاری شده 

محقق شده است.
رخشانی مهر افزود: جامعه هدف این 
طرح آجر به آجر گسترده است و همه افراد 
با هر میزان مشارکتی که مدنظرشان باشد 
مشارکت  تعداد  هرچه  گیرد.  می  بر  در  را 
کنندگان بیشتر باشد طرح موفق تر خواهد 
بود چرا که ما بیشتر به دنبال فرهنگ سازی 

در این زمینه هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود 

از  نفتی  های  بخاری  آوری  جمع  درباره 
مدارس گفت: در حال حاضر تنها 4 درصد 
کالس های درس ما با بخاری نفتی گرم 

می شود.
رخشانی مهر با بیان اینکه ۶3۰ میلیارد 
اعتبارات وزارت نفت برای  از محل  تومان 
سال 99 اختصاص می یابد که در حال تنظیم 
قراردادهای آن در استان ها هستیم، گفت: 
حدود 5۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از همین 
محل به سازمان اختصاص می یابد و بیش 
از هزار میلیارد تومان برای نوسازی سیستم 
های گرمایشی و تجهیز هنرستان ها صرف 
خواهد شد. اما مهم تر از بودجه ساالنه منابع 

دیگر است که تالش می کنیم ایجاد کنیم 
که مثل محل درآمد از عوارض سیگار و گاز 
پایدار باشد و اتفاقات خوبی هم در این حوزه 
رخ داده است. 1۰ تا 15 میلیارد تومان در 
سال از محل های مختلف کسب می شود.

امسال  بودجه  برای  داد:  ادامه  وی 
ثابتی  بودجه  های  محل  که  داریم  برنامه 
را احصا کنیم و به مجلس ارائه دهیم تا ان 

شاهلل تصویب شود.
رخشانی مهر بیان کرد: طرح مدرسه 
ایرانی معماری ایرانی تاثیر خود را گذاشته 
کنیم.  می  بررسی  را  آن  همچنان  و  است 
اینکه چرا نقشه مدرسه ابتدایی برای متوسطه 

اجرا می شود ایراد دارد. جاهایی هم هست 
که مدارس دو شیفت کار می کنند و در یک 
شیفت متوسطه دوم را می برند در حالیکه 

استانداردهایش متفاوت است.
مجتمع  ساخت  گفت:  مهر  رخشانی 
بنیادین  تحول  سند  اهداف  از  بزرگ  های 
است و برای ما اولویت دارد چون مدیریت 
انسانی  نیروهای  با  آموزشی  های  مجتمع 
کمتر امکانپذیر است نسبت به اینکه مدارس 
پراکنده و کوچک باشد. حتی امکان ساخت 
سالن ورزشی و… نیز در مجتمع ها امکان 
و  است  تر  اقتصادی  طرح  و  است  پذیرتر 
خیرین هم استقبال می کنند. در استان های 
گلستان و لرستان و خوزستان یک خیر بعد 
از سیل سال قبل ساخت یک مجتمع را در 

هر استان به عهده گرفتند.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور 
دهند  می  ترجیح  خیرین  البته  کرد:  اظهار 
مدرسه بیشتر بسازند با کالس های کمتر اما 
در نهایت تعداد کالس های ساخته شده باال 
برود. ما باید از کمی گرایی به سمت کیفیت 
برویم. یعنی به جای اینکه اعالم کنیم چه 
تعداد  چه  بگوییم  ساختیم  کالس  تعداد 
مجتمع  ساخت  برای  اما  ساختیم.  مجتمع 
باید هزینه بیشتر کرد و کالس کمتری دارد 
چون هزینه صرف ساخت آزمایشگاه و سالن 

ورزش و… می شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

جزئیات کاهش و واقعی شدن شهریه دروس در دانشگاه آزاد
ترم  در  دانشجویان  محاسبه شهریه  جزئیات  تشریح  با  آزاد  دانشگاه  رئیس 
تحصیلی آینده، گفت: در مدل جدیدی که طراحی شده، شهریه پایه دانشجویان 

در سرجمع کاهش می یابد.
محمد مهدی طهرانچی گفت: دانشگاه آزاد اسالمی در ترم آینده، اتفاقات جدی 
را در بخش شهریه دانشجویان رقم خواهد زد. شهریه دانشگاه های غیردولتی کشور 
اصواًل بر اساس حوزه تخصصی بسته می شود؛ به طور مثال شهریه در گروه علوم 
انسانی 55۰ هزار تومان، گروه علوم پایه 98۰ هزار تومان و یا گروه کشاورزی یک 
میلیون و 2۰۰ در نظر گرفته می شود ولی ما اساسًا در تالش هستیم که این نگاه 

و شیوه را از ترم آینده تغییر دهیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی افزود: با ایجاد این تغییر، به نوعی شهریه پایه 
در سرجمع، کاهش یافته و ضمن مجزا شدن شهریه پایه پزشکی در حوزه دکتری 
حرفه ای و پیراپزشکی، شهریه سایر رشته ها نیز در 3 سطح بسته به واحد محل 

تحصیل دانشجو، تعیین خواهد شد.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، مثاًل شهریه یک رشته در دانشگاه آزاد 
تهران مرکز باالتر از شهریه همان رشته در واحد حاشیه تهران )مثاًل شهر قدس( 
خواهد بود، ادامه داد: تاکنون رویه به این شکل بوده که مثاًل شهریه دانشجویی 
که در ورامین و شهر قدس که از لحاظ اقتصادی ضعیف تر است، زندگی و تحصیل 
می کند، برابر با فردی است که در خود شهر تهران زندگی و تحصیل می کند اما 

اکنون ما به دنبال اصالح آن هستیم.
رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه واحدهای دانشگاه آزاد در اخذ شهریه 
به 3 سطح طبقه بندی خواهند شد، گفت: به عنوان مثال توصیه شده که به علوم 
پایه در کشور بیشتر اهمیت داده شود، لذا از آنجا که در این حوزه ظرفیت ما خالی 
است، تصمیم داریم شهریه علوم پایه را که تا پیش از این تقریبًا دو برابر رشته های 

علوم انسانی بوده است، کاهش دهیم.
دریافت  شیوه  در  اصالحات  اجرای  از  اینکه هدف  بر  تاکید  با  طهرانچی 
 2 راستا  این  در  داد:  ادامه  است،  عدالت  به  حداکثری  شدن  نزدیک  شهریه، 
فاکتور اصلی برای تعیین شهریه در نظر گرفته شده است؛ اولی عرضه و تقاضا 
و دیگری هم موقعیت واحد دانشگاهی از لحاظ جغرافیایی و وضعیت اقتصادی 

منطقه. -اجتماعی 
وی افزود: مثاًل رشته های پرمتقاضی در مراکز استان ها، نسبت به رشته ای 
که در واحدهای حاشیه ای وجود دارد، گران تر خواهد بود و یا اینکه شهریه رشته 
حقوق در واحد تهران مرکز، در مقایسه با رشته حقوق در واحد شهر قدس، متفاوت 
خواهد شد. البته برای شهریه ها کف و سقف تعیین شده و اعداد و ارقام آن طی 

چند روز آینده نهایی خواهد شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اعالم اینکه شهریه دروس عملی و آزمایشگاهی 
در ترم تحصیلی آینده حتی اگر به صورت مجازی هم برگزار شود، کاهش نخواهد 
داشت، اظهار کرد: اکنون در حال بررسی شهریه دروس نظری و محاسبه در این 
خصوص هستیم؛ بحث دانشجویان در این رابطه این است که اگر قیمت تمام شده 
برای دروس نظری که به صورت مجازی پایین بود، این مورد لحاظ شود و گرنه 

شهریه پایه و دروس عملی و آزمایشگاهی فرقی نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت حقوق و دستمزد اساتید دانشگاه آزاد در آموزش 
مجازی و آموزش حضوری، تفاوتی با یکدیگر ندارد، گفت: در حال حاضر کارگروهی 
بر روی این موضوع کار می کند که قیمت تمام شده شهریه متغیر دروس نظری را 

که به صورت مجازی ارائه می شود، محاسبه کند.
آموزش  آموزش حضوری و  باید در دو حالت  ما  افزود:  ادامه  طهرانچی در 
غیرحضوری، قیمت تمام شده را محاسبه کنیم؛ واقعیت این است که ما ترم گذشته 
غافلگیر شدیم و اکنون می پذیریم این 2 شیوه )آموزش حضوری و غیرحضوری( 
با یکدیگر متفاوت هستند. ولی باید کارشناسان به ما بگویند که قیمت تمام شده 

دروس نظری به صورت مجازی و حضوری چقدر و تفاوتش چه میزان است؟
وی بیان کرد: اگر قیمت تمام شده در »دروس متغیر نظری« پایین بیاید، در 
کاهش قیمت شهریه تجدید نظر خواهیم کرد و این قول را به دانشجویان می دهیم 

که ان شاءاهلل قیمت ها را در ترم آینده واقعی کنیم.

نوجوان ۱۳ساله جاِن خود را فدای نجات سگ کرد 
عضو هیات مدیره موسسه زیست محیطی یام یاشیل گفت: 

یک نوجوان 13 ساله به نام وامیر علی روحی  هنگام نجات یک قالده سگ 
از کانال آب جان خود را از دست داد. 

رشید اکبری روز اظهار داشت امیرعلی  روز چهارشنبه هقته گذشته وقتی 
در کوی گیوزباشکندی میاندوآب مشغول چراندن گوسفندبود متوجه گرفتار شدن 
یک قالده سگ در کانال آب شد وبا قصد نجات سگ به داخل کانال آب رفت، 

اما به علت عمق زیاد آب دچار حادثه شد و جان باخت

ربایندگان  دختر جوان دستگیر شدند 
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از انهدام یک باند آدم ربایی و دستگیری 
در شهر  ربودن دختر جوانی  به  اقدام  پیش  داد که چندی  آدم  ربایی خبر  چهار 

سرپل ذهاب کرده بودند
سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: روز 3۰ فروردین چهار نفر با مراجعه 
به خانه یکی از شهروندان پس از تیراندازی به زور وارد شده و اقدام به ربودن 
دختر جوانی کردند. در تحقیقات پلیس مشخص شد سرکرده آدم ربایان خواستگار 
دختر جوان بوده و چون با مخالفت خانواده وی روبرو شده، همراه با دوستانش 

تصمیم به ربودن دختر گرفته است.

جوان سقزی با شلیک گلوله به قتل رسید 
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی کردستان گفت: شامگاه چهارشنبه هفته 
گذشته یک جوان 22 ساله اهل سقز توسط افرادی ناشناس و با شلیک گلوله 

به قتل رسید. 
لی  حوا دثه  حا ین  ا داشت:  ر  ظها ا حیدریان  میرهوشنگ  ا سرهنگ 
خودرو  سوار  که  حالی  در  مقتول  و  فتاد  ا تفاق  ا سقز  سالمندان  سرای 
شدت  علت  به  و  گرفت  قرا  گلوله  اصابت  مورد  سر  پشت  ناحیه  بود،از 

کرد. فوت  جراحت 

برخورد تانکر آب با کارگران
کارگر   2 و  فوت  کارگر  یک  مشهد  کوه پارک  در  تصادف  سانحه  اثر  بر 

مصدوم شدند. 
امیر رمضانی، مدیر پروژه ارتفاعات جنوبی مشهد، با اعالم این خبر اظهار 
کرد: ساعت 8 صبح روز پنجشنبه هفته گذشته در حالی که کارگران در آیلند 
میانی کوه پارک در حوالی پل هاشمیه مشغول نصب تجهیزات ایمن سازی آیلند 
بودند، تانکر حمل آب متعلق به پیمانکار بخش خصوصی دچار نقص فنی شده و 

پس از طی مسافتی با 3 نفر از کارگران برخورد می کند.
وی افزود: در این حادثه متاسفانه یکی از کارگران فوت و 2 کارگر مصدوم 

و به بیمارستان منتقل شدند. 

حمله خرس وحشی به یک زن در پیرانشهر 
یک قالده خرس به زنی45  ساله در روستای گزگسک منگور پیرانشهر 

حمله ور شد. 
رئیس اورژانس 115 پیرانشهر از با تایید این خبر افزود: خوشبختانه این زن 

دچار جراحاتی شد و در بیمارستان پیرانشهر تحت مداوا قرار گرفت..

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

نه 
خا

محمد زیدی بناروانی

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

رمزنگاری چیست و چگونه کار می کند؟
رمزنگاری یکی از پرکاربردترین فناوری های دنیای امروز محسوب می شود که 
جزئیات فنی جالب توجهی دارد. در ادامه ی این مطلب با جنبه های گوناگون رمزنگاری آشنا 
می شوید.رمزنگاری به زبان ساده به فرایندی گفته می شود که در آن، یک پیام یا فایل با 
یک رمز محافظت می کنیم. با پیاده سازی فرایند، تنها افراد خاصی امکان مشاهده ی پیام 
یا فایل را خواهند داشت. رمزنگاری ابتدا با رمزگذاری یا به هم ریختن داده ی ورودی 
)Encrypt( انجام می شود. سپس گیرنده، داده ها را با استفاده از یک رمز از حالت 
به هم ریخته خارج می کند که اصطالحا به آن رمزگشایی )Decrypt( گفته می شود.

در رمزنگاری، کلیدها نقشی اساسی دارند و از زمان های دور تا روش های مدرن 
امروزی، انواع کلیدهایی که برای بازکردن رمز پیام ها استفاده می  شدند، نقشی حیاتی 
داشتند. امروزه کلیدها با استفاده از الگوریتم های کامپیوتری ساخته می شوند که عملکردی 
شبیه به ابزارهای تولید اعداد تصادفی دارند. به عنوان مثال، برخی از الگوریتم های 
پیچیده ی امروزی از حرکت ماوس کاربر برای ساختن عبارتی تصادفی به عنوان کلید 

رمزنگاری استفاده می کنند.
عبارت های مرسوم در رمزنگاری

هر فناوری عبارت هایی مخصوص به خود دارد که آشنایی با معنی و کاربرد آن ها، 
در درک مفاهیم مهم تر فناوری نقش مهمی دارد. در ادامه، عبارت های مهم رمزنگاری 
را بررسی می کنیم.کلید )Key(:رشته ای تصادفی از بیت ها که برای به هم ریختن 
و مرتبط کردن داده )رمزنگاری و رمزگشایی( استفاده می شود. کلیدها منحصربه فرد 
هستند و به صورت کامال تصادفی ساخته می شوند تا به راحتی قابل پیش بینی نباشند. 
هرچه کلیدها بلندتر باشند، شکستن آن ها دشوارتر خواهد بود. طول مرسوم کلیدها در 
رمزنگاری متقارن، 128 بیت و در رمزنگاری نامتقارن، 2۰48 بیت است )در بخش های 

بعدی، انواع رمزنگاری را توضیح می دهیم(.
رمز )Cipher(:الگوریتمی که برای رمزنگاری و رمزگشایی داده ها استفاده 
می شود. درواقع الگوریتم تعدادی مرحله و فرایند است که پشت سر هم انجام می شود. 

.)Stream و Block( دو نوع الگوریتم بلوکی و دنباله ای وجود دارند
الگوریتم )Algorithm(:همان سلسله مراتب و مراحلی است که در فرایند 
رمزنگاری انجام می شود. امروزه انواع الگوریتم های رمزنگاری وجود دارند که بسته به 

سطح امنیت و موضوع و حوزه ی فعالیت، دسته بندی می شوند.
رمزگشایی )Decryption(:فرایدی که طی آن یک متن دارای رمز یا داده ی 

نامفهوم با استفاده از کلید رمزگشایی به داده ی مفهوم تبدیل می شود.
تحلیل رمزنگاری:) Cryptanalysis (علم مطالعه ی رمزها و سیستم های 
رمزنگاری. در کاربردهای مجرمانه با استفاده از این علم می توان پس از کشف نقاط 
ضعف سیستم رمزنگاری، بدون داشتن کلیدها به داده ی اصلی دسترسی پیدا کرد. در 
قدیم روشی به نام تحلیل تناوب )Frequency Analysis (اربرد داشت که با پیدا 
کردن تکرار برخی از حروف در پیام   ها، پیام اصلی را به نوعی استخراج می کرد. البته روش 

مذکور در مقابله با الگوریتم های مدرن امروزی کارایی چندانی ندارد.
حفظ امنیت ارتباط های وب با رمزنگاری

از سال ها پیش، پروتکل SLL یا Secure Sockets Layer، تبادل های 
تحت وب بین مرورگر کاربر و سرورها را رمزنگاری می کند. با این کار، اگر فردی در 
 SSL میانه ی ارتباط ها نفوذ کند، امکان رمزگشایی داده ها را نخواهد داشت. روش کار

که از الگوریتم نامتقارن استفاده می کند، جذاب و ساده است.
ابتدا مرورگر در آدرس امن https یک صفحه ی امن را از سرور تقاضا می کند. 
سپس کلید عمومی سرور به همراه مجوز آن به مروگر ارسال می شود. مرورگر، اعتبار 
مجوز سرور را به همراه ارتباط و وابسته بودن مجوز به سرور اصلی، بررسی می کند. 
سپس مرورگر از کلید عمومی دریافت شده استفاده می کند. این کلید برای رمزنگاری 
یک کلید رمزنگاری متقارن استفاده می شود. در مرحله ی بعدی، کلید ساخته شده با 
آدرس URL رمزنگاری شده و دیگر داده ها به سرور ارسال می شوند. سرور ابتدا با 
استفاده از کلید خصوصی خود، کلید رمزنگاری متقارن را رمزگشایی می کند. درنهایت 
این کلید متقارن برای رمزگشایی URL و داده های دیگر به کار گرفته می شود. در 
مرحله ی پایانی، اسناد html مورد تقاضای مرورگر و داده های دیگر که با کلید متقارن 
مرورگر رمزنگاری شده اند، ارسال می شوند. مرورگر با رمزگشایی داده ها به کمک کلید 

متقارن، آن ها را نمایش می دهد.

محمد حسین عابدی
ن  با د نر ی  و ر ی  د مر
ایستاده و دارد حروف تابلویی را 
می چسباند، ورودی در یک مدرسه که قرار 
است تا چند روز دیگر میزبان دانش آموزان 
دبیرستانی باشد به تازگی به این مکان آمده اند 
سال قبل در همان خیابان اما کمی پایین تر 
میزبان دانش آموزان بودند مکان قبلی حاال 
به شخصی اجاره داده شده و مدرسه به جای 

جدیدش آمده است.
جلوی در میزی قرار داده شده و روی 
آن یک مایع ضدعفونی و یک سبد که در آن 
ماسک قرار دارد این نشان می دهد که مدرسه 
در دوران کرونا قرار است بازگشایی شود اما 
کافی است پای در درون این مدرسه بگذاری 
هیچ تفاوتی با سال گذشته نمی کند همان میز 
و نیمکت ها، همان کالس های بدون تهویه، 
همان فاصله تنگ بین دانش آموزان و دیگر 
هیچ اما مسئوالن اطمینان داده اند که این 
درست  آموزان  دانش  ورود  روز  تا  موضوع 
برای تهویه کالس ها راهکار  خواهد شد و 

بهتری اندیشیده شده است.
ر  د اًل  معمو عی  نتفا ا غیر رس  مدا
خانه های استیجاری قدیمی واقع شده اند که 
هم بزرگ باشند و هم اجاره بهای کمتری 
بخواهند اما نکته منفی در قبال این خانه ها 
این است که عمدتًا با مشکل تهویه درست 
هوا روبرو هستند حال باید دید مسئوالن تا 
این  برای  اقدامی  چه  مانده  باقی  روزهای 

کالس ها می کنند.
* ضدعفونی و ماسک در مدارس

است  متفاوت  دوم  مدرسه  به  ورود 
وضعیتی بهتر دارد همه جا ماسک و دستکش 
تعداد  به  هم  ضدعفونی  مایع  دارد  وجود 
زیادی خریداری شده است وقتی از مسئول 
دانش  بین  فاصله  برای  که  می پرسیم  آن 
آموزان و فاصله گذاری اجتماعی چه کرده اید 
می گوید آموزش وپرورش نامه زده و ما هم 
کارهایی را انجام داده ایم اما باید با اداره در 

این باره صحبت کنید.
مدرسه سوم یک مدرسه ابتدایی اول 
است نامش از نام یک شاعر و محقق ایرانی 
گرفته شده و قرار است چند روز دیگر میزبان 
باشد  رنگی  مانتوهای  با  دختربچه  صدها 
دارند  هم  ماسک  امسال  که  دانش آموزانی 
این  خانواده ها  دغدغه های  از  یکی  حتمًا  و 
مانتو  بارنگ  چطور  را  ماسکشان  که  است 

هماهنگ کنند!
می توان درون سالن ها و کالس ها را 
چفت  فعاًل  نیمکت ها  و  میز  کرد.  مشاهده 
تعبیه شده  موانعی  قبل،  سال  مثل  همدیگر 
فاصله  رعایت  به  مجبور  آموزان  دانش  که 
شوند و حتی اگر بخواهند هم نتوانند به هم 
نزدیک شوند و تمهیدات تنها به قرار دادن 
و  ضدعفونی کننده  مایع  و  دستکش  جای 
چسباندن بروشور و پوسترهای هشداردهنده 
ختم شده است که البته می تواند مؤثر باشد اما 
کارسازی موانع فیزیکی قاعدتًا بیشتر است.

* اداره آموزش و پرورش باید دستور 
بدهد

اما  نیست  مدرسه  مدیر  که  خانمی 

گویا در این مدرسه کار می کند، می گوید: ما 
مدرسه امنایی و دولتی هستیم دستورالعمل 
ما  به  اداره شهرستان  و  اداره کل  از سوی 
ابالغ می شود و ما موبه مو آن را اجرا می کنیم 
سپس برای بازدید به مدرسه می آیند و همه 

را کنترل می کنند.
از این بانو که او هم مصاحبه را منوط 
به نامه اداره آموزش وپرورش می داند و حتی 
نام خود را نیز نمی گوید: می افزاید: هر کار 
بگویند انجام می دهیم از سوی دیگر امنا در 
و  پرداخته اند  موضوعات  این  به  جلسه ای 
مطمئن باشید تمام تالش ها صورت می گیرد 
اما اینکه موانعی برای رعایت فاصله گذاری 
زیرا  نداده  رخ  کار  این  هرگز  شود  ایجاد 

دستورالعملی دراین باره نداشته ایم.
قرار دادن زیرساخت های فاصله گذاری 
وسط  فلزی  میله  دادن  جوش  معنای  به 
کالس ها نیست بلکه تغییر وضعیت کالس، 
قرار  درست،  تهویه  پالستیک،  از  استفاده 
در  هوا  دهنده  جریان  دستگاه های  دادن 
سالن ها و … می تواند به بهداشتی تر شدن 
مدارس کمک کند. سوال اما اینجا است که 
آموزش وپرورش و نوسازی مدارس در این 
پنج ماه که فرصت خوبی در اختیار داشته اند 
عمرانی  و  زیرساختی  عملیات  ایجاد  برای 
چه  ماسک،  چند  توزیع  نه  و  فاصله گذاری 

اقداماتی کرده اند؟
* جلو اجتماعات گرفته شود

کارشناس بهداشت عمومی در گفتگو 
نبایدهای  و  بایدها  درباره  مهر،  خبرنگار  با 
ابتدا  می گوید:  کرونا  دوران  در  مدارس 
این است که  بنده  باید گفت نظر شخصی 
این  البته  بازگشایی شوند که  نباید  مدارس 
تصمیم با ستاد کرونا است و ارتباط با نظر 
شخصی من هم ندارد اما اگر بخواهیم در 
این شرایط مدارس را بازگشایی کنیم قطعًا 

باید زیرساخت ها را فراهم کنیم.
مریم سادات هاشمی با اشاره به اینکه 
زیرساخت های مدارس برای مقابله با کرونا 
به دودسته می توانند تقسیم شوند آنانی که 
که  آنانی  و  است  آموزان  دانش  به  متعلق 
متعلق به محیط مدرسه هستند در خصوص 
شأن  دستکش،  ماسک،  از  استفاده  بچه ها 
آموزش  کنار  در  مواد ضدعفونی کننده  یا  و 
برای استفاده از آنان می تواند تأثیر بسزایی 
تفریح،  زنگ های  در  فاصله  باشد.  داشته 
چینش  تغییر  حتی  و  نمازخانه  ورزش، 

میز  هر  در  فاصله گذاری  در کالس،  میزها 
و توصیه به رعایت بهداشت عمومی ازجمله 

بایدها هستند.
وی بابیان اینکه در این بخش می توان 
می افزاید:  داد،  صورت  را  خوبی  اقدامات 
روی دیگر سکه زیرساخت هایی هستند که 
سرویس های  مثاًل  دارند  ارتباط  مدرسه  به 
بهداشتی که اگر دانش آموزان هر کار هم 
نمی شود  نباشد  مهیا  زیرساخت  اگر  کنند 

جلوی اشاعه ویروس را گرفت.
* مدارس نرده کشی شود

این کارشناس بهداشت محیط افزود: 
سرویس های  درب  مقابل  در  می بایست 
مانند  که  کرد  تعبیه  را  نرده هایی  بهداشتی 
شمارا  موانعی  با  مشهد  یا  تهران  متروی 
تا  کردن  صبر  و  فاصله  رعایت  به  مجبور 
آمدن نفر قبلی می کنند که به شکل ایجاد 
مانع اتوماتیک عمل کرده و در صورتی باز 
می شود که شما بلیت را در دستگاه قرار دهید 
این یکی از مسائلی است که می توان آن را 
است  ایجاد کرد هرچند ممکن  در مدارس 
آموزش وپرورش از هزینه باالی این موضوع 
سخن بگوید اما به واقع حفظ سالمت دانش 

آموزان ارزشی بیشتر دارد.
هاشمی بیان می کند: در کالس های 
می توان  هم  راهروها  به خصوص  و  درس 
تعبیه  مثال  برای  که  اندیشید  تمهیداتی 
یکی  جداکننده  با  رنگ ها  روی  از  مسیرها 
زرد  مسیر  مثال  برای  باشد  تدابیر  این  از 
برای  سبز  مسیر  اولی ها  کالس  به  متعلق 
کالس دومی ها و الی آخر که تداخل جمعیتی 
مفاهیم  راحت تر  هم  بچه ها  و  ندهد  رخ 
در  اینکه  اما  کنند  درک  را  فاصله گذاری 
مدارس ما در سطح استان این امر انجام شده 

یا خیر، اطالعی نداریم.
وی بابیان اینکه در تصاویر منتشرشده 
درسی  کالس های  از  مجازی  فضای  در 
آموزش وپرورش  توسط  که  مدارسی  و 
انتشاریافته و نشان می دهد عده ای در حال 
ضدعفونی کالس ها هستند این زیرساخت ها 
دیده نمی شود، بیان کرد: ضدعفونی تجهیزات 
اداری، کالس های درس و سالن امتحانات 

به تنهایی کافی نیست.
* نامه اداره کل به همه مدارس

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان 
در نامه ای مورخ بیست و هشتم تیرماه 99 
خطاب به مدارس استان الزام رعایت مسائل 

کرده  ابالغ  را  بهداشتی  پروتکل های  و 
نصب  است:  آمده  نامه  این  در  که  است 
و  اعالنات  تابلوی  در  آموزشی  پوسترهای 
محل دید دانش آموزان و اعمال نشانگرهای 
ممنوعیت نشستن بر روی برخی صندلی ها و 
چینش مناسب به منظور رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی هوشمند در سطح کالس ها و سالن 

اجتماعات مدارس الزامی است.
متأسفانه  است:  آمده  ابالغیه  این  در 
از  گزارش های واصله نشان می دهد برخی 
والدین و دانش آموزان پروتکل های بهداشتی 
دقیق  نظارت  درنتیجه  نمی کنند  رعایت  را 
مدیران مدارس در تهویه کالس ها و افزایش 
نیز  و  آزمون ها  محل  کالس های  تعداد 
اجباری کردن استفاده از ماسک به ویژه برای 
کادر مدارس و دانش آموزان شرکت کننده در 
کالس های جبرانی و ممانعت از حضور اولیا 
مدارس  سوی  از  سهل انگار  خانواده های  و 

رعایت شود.
مشاهدات نشان می دهد که مدارس در 
زمینه ضدعفونی کردن کالس ها و مسائلی 
که مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان 
آنها را مورد تاکید قرار داده تا حد مطلوبی 
زیرساخت هایی  زمینه  در  اما  کرده اند  اقدام 
آنها شش  ایجاد  برای  آموزش وپرورش  که 
اقدامی  نمی رسد  نظر  به  داشت  زمان  ماه 

درخور صورت گرفته باشد.
و  آموزش  مدیرکل  دیگر  سوی  از 
پرورش استان سمنان ضمن اشاره به آمادگی 
مدارس و اطمینان خانواده ها، گفت: تمهیدات 
الزم از طریق معاونت تربیت بدنی و سالمت 
آموزش و پرورش ابالغ شده و تمام مدارس 
ملزم به اجرای آن هستند که از جمله این 
تمهیدات می توان به فاصله گذاری و آموزش 

دانش آموزان اشاره کرد.
* اعتماد به آموزش و پرورش

با این حال اما والدین دانش آموزان در 
سطح استان سمنان چقدر اعتماد به سیستم 
نظرات  هم  راستا  این  در  دارند؟  آموزشی 
متعدد هستند اما بیشتر خانواده های استان 
کالس  به  فرزندانشان  فرستادن  به  مایل 
آموزش وپرورش  معتقدند  و  هستند  درس 
تمهیدات خوبی را برای کالس های درس 

اندیشیده است.
آموزان  دانش  همین  والدین  از  یکی 
می گوید: چاره چیست؟ مگر می شود بچه ها 
را در خانه نگه داشت و مدرسه نروند؟ کالس 
مجازی چقدر مگر می تواند ادامه داشته باشد 
هیچ چیزی جای کالس را نمی گیرد از سوی 
دیگر در کانال ها و گروه هایی که ما و معلمان 
در آن حضور داریم نشان داده می شود که 
ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و … همگی 
رعایت شده اند در نتیجه مشکلی برای حضور 

فرزندم در کالس نمی بینم.
سیده زهرا میرحسینی با بیان اینکه اگر 
قرار باشد کسی کرونا بگیرد در خانه، پارک، 
کوچه، خیابان و … می گیرد در نتیجه نباید 
خیلی هم حساس بود از سوی دیگر معلمان 
خیلی مراعات می کنند و ان شاهلل مشکلی 
پیش نمی آید موضوع بعد این است که مجبور 
هستیم باالخره بچه ها را به مدرسه بفرستیم.

بومی سازی تجربه نظام های آموزشی دنیا

کرونا و وضعیت مدارس سمنان 
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و  قتصادی  ا مور  ا وزیر 
دارایی گفت: امروز اقبال نسبت 
به بازار سرمایه بسیار عالی است، 
اما مردم نباید با برخی اقدام ها، شکنندگی 
سبد دارایی های خود را باال ببرند، زیرا بورس 
در سطح جهان، پذیرش ریسک را در ذات 

خود به همراه دارد.
فرهاد دژپسند روز گذشته )دوشنبه( در 
آیین اختتامیه مسابقه آثار کوتاه رادیویی کار 
و تولید در محل سازمان صدا و سیما، افزود: 
امسال به نام »جهش تولید« مزین شده و 
نیازمند جهش در فضای کسب و کار هستیم 
که یک محور اساسی آن سرمایه گذاری و 

بهره وری است.
وی افزود: بنابراین باید از سرمایه های 
انباشته شده در عرصه های فیزیکی، مالی و 

انسانی، استفاده بهینه داشته باشیم.
دژپسند یادآور شد: سال 91 و با آغاز 
دور تازه تحریم ها تا کنون در سه سال رشد 
سرمایه گذاری مثبت بوده و در بقیه سال ها 
از  برداری  بهره  نرخ  همچنین  شده،  منفی 
ظرفیت های تولید در کشور حدود 5۰ درصد 
است و در هر دو این موارد تامین مالی ثابت 

و سرمایه در گردش را نیاز داریم.
 وی گفت: نظام اقتصادی ایران بانک 
مالی  تامین  از  صحبت  وقتی  است،  محور 
می شود، بانک ها مورد توجه قرار می گیرند 
با عارضه  بنگاهی  آنکه هر  بدتر  بیماری  و 
تا  بگیرد  وام  باید  می کند  فکر  روبرو  شود، 

مشکلش حل شود.
یی  را دا و  قتصادی  ا مور  ا وزیر   
در  کشور  بانکداری  امروز  کرد:  خاطرنشان 
آستانه تحول است و در ماه های گذشته از 
در  رونمایی شده که می توان  سیستم هایی 
آن بدون مراجعه به بانک، حساب باز کرد، 

تسهیالت گرفت و احراز هویت شد.

مالی  تامین  مجاری  وی،   گفته  به   
تامین  برای  امروز  شده،  متنوع  کشور  در 
مالی ثابت نیاز به مراجعه به بانک از سوی 
نیست، همچنین  و متوسط  صنایع کوچک 
به  مراجعه  با  توانند  می  بزرگ  های  بنگاه 
مورد  های  سرمایه  تامین  به  سرمایه  بازار 
اعتماد  قابل  کریدور  یک  که  بپردازند  نیاز 

برای تامین منابع است.
پررنگ  حضور  کرد:  تاکید  دژپسند 
در  مالی  تامین  در  سرمایه  بازار  عمیق  و 
افزایش  و  کار  و  کسب  بهبود  به  اقتصاد 
سرمایه گذاری ها کمک می کند، اما ورود 
مطالعه  و  مشاوره  با  باید  سرمایه  بازار  به 

انجام شود.   
مفهوم  به  اشاره  با  مقام مسوول  این 
اقتصاد مقاومتی گفت: برخی به غلط تصور 
می کنند در اقتصاد مقاومتی باید حصاری به 
دور خود کشید،  اما اینطور نیست و باید با 
جهان پیرامونی ارتباط داشت و از تامین مالی 

خارجی و فناوری های نوین بهره مند شد.
گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
موضوع روانی در گمرک و به ویژه در واردات 
کاالهای سرمایه ای واسطه ای و مواد اولیه 
که بیش از 85 درصد واردات کشور را تشکیل 

می دهند، باید مورد توجه قرار گیرد.
 وی بر لزوم به خدمت درآوردن مالیات 
برای تحقق جهش تولید تاکید کرد و گفت: 
سالم ترین درآمد دولت مالیات است و باید 
افزایش یابد، اما در شرایط کنونی که از نظر 
درآمدهای نفتی در مضیقه هستیم، نباید به 

مودیان مالیاتی فشار آورد.
ارائه  از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
الیحه دو فوریتی به مجلس برای افزایش 
سرمایه شرکت ها و تعمیق بورس از مالیات 
شمار  بی  دارایی های  افزود:  و  داد  خبر  ها 
انسانی و مالی در کشور وجود دارد و چنانچه 
از  بهینه  استفاده  برای  را  بتوانیم عزم خود 
این دارایی ها جذب کنیم، می توان بسیاری 

دغدغه ها را کاهش داد و رسانه ها می توانند 
این باور را در جامعه ایجاد کنند.  

در  انقالب  معظم  رهبر  گفت:  وی   
سند چشم انداز 14۰4 برتری در دو عرصه 
اقتصادی و علم و فناوری را تصویر کردند 
نداشت،   وجود  مشکالت  برخی  چنانچه  و 
می توانستیم به این اهداف دستیابیم، هرچند 
در برخی حوزه ها این مهم محقق شده است.

که  کرد  میدواری  ا ز  برا ا دژپسند 
بزرگ  قدرت  از  استفاده  مسووالن ظرفیت 
رسانه ها را داشته باشند که به معنای افزایش 
و  پاسخگویی  پذیری،  مسوولیت  شفافیت، 

کارایی است.
وی اضافه کرد: رسانه ها در امیدآفرینی، 
استفاده بهینه از دارایی ها، عبور از موانع و 
اسالمی  ایران  برای  بلند  قامت  یک  ایجاد 

نقش دارند.
بن بستی در کشور وجود ندارد

مراسم  این  در  گزارش  این  براساس 
»سعید محمد«  فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا گفت: امروز نیازمند تبیین مواضع 
و تفکر رهبر معظم انقالب در حوزه اقتصاد 

مقاومتی هستیم.
قرارگاه  این  افزود: همه تالش   وی 
خصوص  در  سازی  گفتمان  و  الگوسازی 
اقتصاد مقاومتی و خودباوری و خود اتکایی 
در  می کنیم  اعالم  و  است  جوانان  و  مردم 
غربی ها  به  نیازی  هیچ  کشور  سازندگی 

نداریم.
 فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا خاطرنشان 
کرد: امروز برخی معتقدند که در اداره کشور 
به بن بست رسیده ایم، اما قرارگاه به عنوان 
یک نمونه عملی اعالم می دارد که در کشور 
هیچ بن بستی نیست، اما باید از ظرفیت های 
سرشار کشور به موقع و به جا استفاده کرد تا 

مشکالت را به زانو درآورد.

ارتحال  مناسبت  به  ایران  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
موسویان  دکتر سیدعباس  المسلمین  و  االسالم  حضرت حجت 

پیام تسلیت صادر کرد
ارتحال جانسوز اندیشمند برجسته و کم نظیر، 
حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدعباس موسویان، 
موجی از اندوه و افسوس برای جامعه علمی ایجاد 
کرد. اندوه و غم در از دست دادن بزرگمردی که عمر 
اقتصاد  را وقف اعتالی علوم مالی و  پربرکت خود 
کمترین چشم  بدون  و  متواضعانـه  و  کرد  اسالمی 

داشت، خیل مشتاقـان علوم مالی اسالمـی در داخل و خارج از کشور را 
از خرمن پربار داشته هایش بهره مند ساخت؛ و افسوس و صد افسوس که 

فقدان مردان بزرگ، جبران شدنـی نیست.
اینجانب که حدود 15 سال، از بدو تأسیس کمیته فقهی در سازمان 
از آن،  ایران و پس  مالی اسالمی  انجمن  ایجاد  تا  بهادار  اوراق  و  بورس 
حضور در شورای فقهی بانک مرکزی، همواره و از نزدیک توفیق همکاری 
و تعلم در محضر استاد فقیـد، دکتر سیدعباس موسویان را داشتـم، ایشان 
را نمونـه بارز یک فقیـه تیزبیـن، روشنفکر، جامع نگر و در یک کالم، تجسم 
عینی فقه پویـای شیعه، به ویژه در حوزه اقتصاد یافتـم که با ژرف اندیشی 
و  مالی  حوزه  در  جاری  موضوعات  و  مسائل  برای  روز،  علم  به  تسلط  و 
اقتصادی، راهکارهایی خالقانه می یافت، راهکارهایی عملیاتی که در عین 
انطباق کامل با مبانی فقهی، مسیر توسعه نظام مالی را هموار و حرکت در 
این مسیر را پرشتاب می ساخت؛ و قطعا اغراق نخواهد بود اگر بگوئیم نظام 
مالی کشـور، اعم از بازار سرمایه، بازار پول و صنعت بیمه، توسعه امروز و 

آینده خود را مرهـون مجاهدت های شبانـه روزی این عالم فقیـد است.
آثار علمی به جـا مانده از استاد موسویان، بدون تردید جزء جامع ترین 
و ناب ترین متون علمی در حوزه مالی اسالمی است، آثاری که از عمق 
بینش و خلوص نیت این گوهر ناب برخاسته و به خواست خداوند متعال و 
با همت شاگردان و دوستداران ایشان، از این پس نیز منشـأ برکات و زایش 

های ارزشمند در حوزه اقتصاد اسالمی خواهـد بود.
اینجانب با قلبی آکنده از اندوه، رحلت این عالم نستوه را به محضر 
مقام معظم رهبری، جامعه علمی کشـور به ویژه شاگردان و عالقه مندان 
استـاد، خانواده محترم و سایر بازماندگان ایشان تسلیت عرض کرده و از 
درگاه خداوند متعال برای عزیز سفرکرده مان، علو درجات و همنشینـی با 

انبیاء و اولیـاء الهی مسألت دارم.
یادش گرامی و راهش پررهرو باد

علی صالح آبادی

انسان  همه،  از  پیش  و  توانا  و  دانا  فقیه  فرزانه،  استاد  رحلت 
عام،  و  و خدوم خاص  متخلق، خودساخته  وارسته، 
حجۀاالسالم دکتر سیدعباس موسویان، مایۀ تأثر و 
تألم قلبی ام شد؛ ارتحال این مرد شریف و این بنده 
صالح خدا، برای جامعه فعال اقتصادی بازار پول و 
در  که  می دانم  گران  خسارتی  را  سرمایه  و  بانک 
وصف این خسارت و حزن ناشی از آن، قلم و زبانم 

تاب بیان بیش از این ریزه را ندارد؛ ناچار، سکوت آمیخته با تمنای برترین 
رحمت الهی و علو رحمانی از محضر خداوند کریم را پایان این سطور قرار 
داده؛ به خود و همه دوست داران ایشان، به ویژه بازماندگان معزز آن مرد 

الهی، از جان، تسلیت عرض می کنم.
اناهلل واناالیه راجعون

محمد فطانت

شورای پول و اعتبار تصویب کرد؛
اعطای وام به ارزش ۵0 درصد از سهام عدالت

طرح جدید وزارت اقتصاد که به تصویب شورای پول و اعتبار نیز رسیده، حاکی 
از آن است که 5۰ درصد ارزش روز سهام عدالت مشموالنی که روش مدیریت 
غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، وثیقه کارت اعتباری خواهد شد. در واقع بانک ها 
معادل 5۰ درصد ارزش روز سهام عدالت را بابت وام با نرخ سود 18 درصد و دوره 
بازپرداخت سه ساله ارائه می کنند. زمزمه های اعطای کارت اعتباری به مشموالن 
حسین سالح  پیش  چندی  و  رسید  می  گوش  به  قبل  ها  مدت  از  عدالت  سهام 
ورزی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - اعالم کرد که دارندگان سهام عدالت 

کارت اعتباری دریافت خواهند کرد و این موضوع به تصویب نهایی رسیده است.
در این راستا، بانک ها معادل 5۰ درصد ارزش روز سهام عدالت را وام با نرخ 

سود 18 درصد و دوره بازپرداخت سه ساله پرداخت می کنند.
این تسهیالت در قالب کارت اعتباری مرابحه به متقاضیان ارائه خواهد شد. 
در خصوص کارت اعتباری باید متذکر شد اگر در یک دوره مشخص از ظرفیت 
کارت اعتباری مذکور استفاده شود، نیازی به پرداخت سود به بانک ها نیست در غیر 

این صورت متقاضیان مشمول سود 18 درصدی خواهند شد.
به نظر می رسد این طرح از بانک ملی آغاز شده و آنطور که این بانک اعالم 
کرده است 5۰ درصد ارزش روز سهام عدالت به افراد وام داده می شود و هر روزی 
با ارزش همان روز سهام عدالت به متقاضیان این  که افراد درخواست وام دهند 
تسهیالت ارائه خواهد شد.مشموالن و دریافت کنندگان وام سهام عدالت می توانند 
طبق شرایطی بدون پرداخت سود وام را تسویه کنند. اگر دریافت کننده وام بتواند طی 
3۰ روز که وام را دریافت کرده آن را تسویه کند مشمول پرداخت سود نخواهد شد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط درخواست 
مشتریان بانکی برای دریافت کارت اعتباری کامال غیرحضوری است و سهامداران 

عدالت به هیچ وجه نباید به بانک مراجعه کنند.

مدیرعامل عمران پرند خبرداد؛
47 میلیون تومان، پیش پرداخت اولیه مسکن ملی پرند 
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: سهمیه شهر جدید پرند از 
طرح اقدام ملی 25 هزار واحد است که 33 هزار نفر ثبت نام کردند و 1۶ هزار نفر 

تایید شدند؛ آورده اولیه هر نفر 47 میلیون تومان خواهد بود.
محسن وطن خواهی در نشست خبری اظهار کرد: برای شهر جدید پرند 25 
هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در نظر گرفته شده که 33 هزار نفر ثبت نام کردند 
و 1۶ هزار نفر تا کنون تایید شده اند و 1۰۰۰ نفر افتتاح حساب کرده اند. تا یک ماه 
آینده کل متقاضیان مشخص خواهند شد.وی درباره مبلغ آورده متقاضیان مسکن 
ملی پرند گفت: هر نفر باید در ابتدا 4۰ میلیون تومان برای ساخت به اضافه 15 

درصد ارزش زمین که حدود هفت میلیون تومان خواهد بود، بپردازد.
وطن خواهی با اعالم این خبر که در روزهای آینده با حضور رییس جمهور 
13۰۰ واحد طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید پرند افتتاح می شود تصریح کرد: 
72۰۰ واحد دیگر مسکن ملی دارای پیشرفت حدود 15 درصد است. 25۰۰ واحد 
را تا قبل از پایان سال تحویل می دهیم. 7۶۰۰ واحد در دست ساخت است. از 12 
هزار واحد باقی مانده 4۰۰۰ واحد با حضور رییس جمهور کلنگ زنی می شود. 8۰۰۰ 

واحد نیز در حال مطالعه و اجرای آماده سازی است.
مدیرعامل شرکت عمران پرند درباره قیمت هر متر مربع مسکن ملی در پرند 
گفت: برآورد هزینه اولیه ساخت با قیمت زمین 2.5 تا 3.5 میلیون تومان در هر متر 
مربع است که تالش می کنیم از این مقدار فراتر نرود. با 13 پیمانکار در حال مذاکره 
هستیم. با توجه به قیمت متری هشت تا 11 میلیون تومان مسکن شخصی ساز در 
شهر پرند، برای پیمانکاران  صرفه اقتصادی دارد که وارد پروژه اقدام ملی پرند شود.

وزیر نفت اعالم کرد:
حمایت از ساخت داخل با استانداردهای بین المللی

وزیر نفت گفت: صدور گواهینامه کیفیت تجهیزات گام مهمی برای توسعه 
فناوری ملی و حمایت از ساخت داخل با استانداردهای بین المللی است.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی دنیای جوانان، بیژن زنگنه روز گذشته 
)دوشنبه، 2۰ مردادماه( در حاشیه آیین اهدای نخستین گواهینامه کیفیت کاال و 
تجهیزات صنعت نفت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز نخستین گواهینامه 
کیفیت محصول کاال و تجهیزات صنعت نفت به نهاد صدور گواهینامه کیفیت 
انجمن نفت ایران اعطا شد. این اقدام گام مهمی برای توسعه فناوری ملی و حمایت 

از ساخت داخل با استانداردهای بین المللی خواهد بود.  
وی با بیان اینکه با صدور گواهینامه کیفیت تجهیزات و کاال راه برای استفاده 
از تجهیزات ایرانی باز می شود، گفت: شرکت های ایرانی پس از تحریم برای دریافت 
گواهی کیفیت تجهیزات مشکالت زیادی داشتند. وزیر نفت بر ضرورت تدوام این 
حرکت هم از نظر کیفیت و هم از نظر تعداد گواهی ها برای کاالی زیر پوشش 
تأکید کرد و گفت: انجمن نفت یک نهاد بی طرف، حرفه ای و تخصصی است که 
مسئولیت صدور گواهینامه را به عهده دارد، امیدواریم این کار در سطح ملی موفق 
باشد.زنگنه درباره تیم داری صنعت نفت در لیگ برتر فوتبال نیز اظهار کرد: قانون 
به ما اجازه نمی دهد به تیم های لیگ برتر کمک مالی کنیم، این صراحت قانون 

است و ما نمی توانیم از قانون تخطی کنیم.

فراز و فرود توسعه میدان نفتی آزادگان
9 اردیبهشت 93 شرکت CNPC خلع ید و کار توسعه آزادگان به متخصصان 
داخلی سپرده شد. چینی ها در این دوران 12 چاه بدون تکمیل حفاری کردند و 
 CNPC کار حفاری 4 حلقه چاه نیمه کاره ماند، هیچ چاه جدیدی نیز در زمان

به تولید اضافه نشد.
سعید ساویز، کارشناس حوزه انرژی به تشریح فراز و فرود توسعه میدان نفتی 

آزادگان پرداخته است که مشروح آن در ادامه می آید:
میدان آزادگان در جایی بین سوسنگرد و اهواز در مجاورت مرز عراق واقع 
شده است. مساحت این میدان حدوداً 9۰۰ کیلومتر مربع است و تاکنون چهار الیه 
سروک، کژدمی، گدوان و فهلیان با چهار نفت متفاوت در آن شناسایی شده است. 
ضریب بازیافت از مخازن این میدان خصوصًا سروک چندان باال نیست و توسعه 
برداشت  ازدیاد  فرازآوری مصنوعی و روش های  از  استفاده  نیازمند  آینده  آن در 
است. این میدان برای اولین بار در سال 1355 با یک چاه اکتشافی کشف و در 
سال 1378 با حفر دومین چاه به عنوان یک چاه توصیفی ابعاد مختلف سیاالت 

در مخازن آن شناسایی شد.
در سال 1382 و در پی سفر رئیس جمهوری ایران به ژاپن، قراردادی با شرکت 
INPEX در بهمن ماه به امضا رسید که طی آن با سهم 75 درصد برای شریک 
ژاپنی و 25 درصد برای شرکت NICO طرح توسعه آزادگان کلید خورد. از ابتدای 
امضای این قرارداد و شروع به کار شرکت ژاپنی، فشارهای زیادی از سوی دولت 
آمریکا برای فراری دادن ژاپنی ها از توسعه این میدان آغاز شد. به دلیل همین 
 Azadegan Petroleum Development فشارها در مرداد 84 شرکت
این  به  ژاپنی ها  تأسیس شد و سهام   INPEX APD در زیرمجموعه  یا همان 
شرکت انتقال یافت. ژاپنی ها در طول دو سال مطالعات پایه ای بسیار دقیقی در 
آزادگان انجام دادند که بعدها زیرساخت مدل توسعه این میدان توسط دیگران شد.

در ادامه فشارهای خارجی به دولت ژاپن، در مهر 85 حدود ۶5 درصد سهام 
APD به شرکت NICO واگذار و به این ترتیب با افزایش سهم ایرانی به 9۰ 
آغاز  این پروژه توسعه ای  از  به 1۰ درصد، مقدمات خروج  درصد و سهم ژاپنی 
شد. در پی توقف فعالیت های بین المللی، فاز اول توسعه آزادگان جنوبی با حفر 
21 حلقه چاه از سوی پترو ایران به مناطق نفت خیز جنوب واگذار شد و با توجه 
به کاالهای موجود در انبارهای مناطق، توسعه انجام شده و فاز اول با ظرفیت 45 

هزار بشکه به تولید رسید.
نیاز  توجه،  قابل  سرمایه  به  نیاز  چون  چالش هایی  داشتن  با   2 فاز  توسعه 
سیستم های  و  بهره برداری  واحد  در  خصوصًا  جدیدتر  تکنولوژی  از  استفاده  به 
ازدیاد  و  مصنوعی  فرازآوری  روش  از  استفاده  ضرورت  همچنین  اندازه گیری، 
برداشت در آینده، سبب شد پیشنهاد چینی ها در سال 88 مورد قبول قرار گیرد و 
7۰ درصد سهام NICO به شرکت CNPCI چینی منتقل شد. CNPCI تا پیش 
از این درگیر قرارداد توسعه آزادگان شمالی شده بود که قرارداد آن با Capex و 
 Jul دو میلیارد و 8۰5 میلیون دالر در تاریخ 15 تیر 88 یا همان Non capex

2۰۰9 ابالغ و مؤثر شده بود.
در آبان 1389 الحاقیه شماره 2 با CNPCI امضا شد که طی آن چینی ها 
 RMDP ضمن جمع آوری اطالعات، در طرح توسعه جامع، بازنگری و به اصطالح
را تهیه و تنظیم کردند. برخی معتقدند ژاپنی ها به دلیل کمبود اطالعات کافی انتظار 
تولید با نرخ باال از چاه های این میدان را داشتند که بعدها ثابت شد این تصور با 
یک Over estimate همراه است و طرح توسعه بازنگری شده چینی ها بسیار 

کاربردی تر از نمونه ژاپنی آن بود.
در شهریور 91 قرارداد توسعه CNPCI تنفیذ شد؛ شرکت چینی از همان ابتدا 
در قبوالندن برخی شروط فنی به کارفرمای پروژه یعنی مهندسی و توسعه نفت 
دچار مشکل شد، اوج این داستان اختالف بر سر روش فرازآوری مصنوعی بود. با 
توجه به وجود لوپ کمپرسور و برنامه برای استفاده از Gas lift در آزادگان شمالی 
مدیریت مهندسی نفت در متن معتقد بود که باید از همین روش برای آزادگان 
جنوبی استفاده شود و با توجه به تعداد باالی چاه ها، هزینه این روش بسیار پایین 
آمده و به صرفه خواهد بود، اما گویا چینی ها بر استفاده از پمپ الکتریکی درون 
چاهی اصرار داشتند که سرانجام  استفاده از پمپ را در دستور کار توسعه گنجاندند.

مدتی بعد یعنی در مهر 1391 الحاقیه شماره 3 موثر شد که طی آن چینی ها 
مجاز بودند برای 1۰۰ حلقه چاه به صورت Fast track یعنی ترک مناقصه با 
استفاده از دکل های چینی و ابزار و کاال به انتخاب خودشان اقدام کنند. برخی 
از آنکه توانست میخ  از آن بود که پیمانکار چینی پس  اخبار تایید نشده حاکی 
 Capex الحاقیه شماره 3 و پمپ های درون چاهی را بکوبد، به دنبال افزایش
پروژه از ۶ میلیارد دالر به حدود 1۰ میلیارد دالر به بهانه تحریم ها رفت و از این 
رو حداقل عملیات حفاری با استفاده از دو دکل ملی حفاری و سه دکل چینی در 

دستور کار قرار گرفت.
تعلل چینی ها باعث شد تا دو بار از سوی شرکت ملی نفت اخطار کم کاری 
اخراج  پیمانکار خطر  می رسد  نظر  به  دوم  اخطار  از  پس  درست  و  کند  دریافت 
مناقصات  گرفت،  سرعت  کارها  پس  این  از  معتقدند  عده ای  کرد.  احساس  را 
سطح االرض برگزار و 7 دکل چینی دیگر آماده حرکت شد، همچنین به گوش 
البته برای  ایران شده بود.  نیز آماده ارسال به  می رسد که گویا کاالهای پروژه 
اما عینًا  ارائه شد مدرک چندانی وجود ندارد،  از اخطار دوم  توضیحاتی که پس 
از کارشناسان مطلع نقل شده است. گویا در این دوران رفتار کارفرما در جلسات 

کاماًل با پیمانکار تغییر کرده بود.
اردیبهشت 93 شرکت CNPC خلع ید و کار توسعه آزادگان  سرانجام 9 
بدون تکمیل  این دوران 12 چاه  به متخصصان داخلی سپرده شد. چینی ها در 
حفاری کردند و کار حفاری چهار حلقه چاه نیمه کاره ماند، هیچ چاه جدیدی در 

زمان CNPC به تولید اضافه نشد.
در هر حال شرکت ملی نفت ایران دست به کار و خود مستقیمًا وارد عمل شد 
و با کمک صندوق توسعه ملی کار توسعه آزادگان را به پیش برد. این مدل توسعه 
اگرچه چندان منظم نبود و نقدهای فنی به آن وارد است، اما تالش شبانه روزی 
مجریان و تیم توسعه طرح را به عنوان یک دیپلم افتخار و مجاهدت به یاد ماندنی 
در دل خود نهفته دارد. آزادگان جنوبی تا سال 97 به حداکثر ظرفیت تولید خود 
یعنی 14۰ هزار بشکه رسید. به این ترتیب قصه توسعه آزادگان جنوبی، از تیره روزی 

به بهروزی در آینده ادامه یافت.

اهدا نخستین گواهینامه کیفیت تجهیزات صنعت نفت به انجمن نفت
رئیس نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت نخستین گواهینامه تأیید 

صالحیت کیفیت محصوالت کاال و تجهیزات صنعت نفت را دریافت کرد.
محمد ایروانی، رئیس نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت نخستین 
گواهینامه تأیید صالحیت کیفیت محصوالت کاال و تجهیزات صنعت نفت را از 

علیرضا خاکی فیروز، رئیس مرکز ملی تأیید صالحیت ایران دریافت کرد.
این گواهینامه تأیید صالحیت فرآیندها و محصوالت تجهیزات درون چاهی 
برای تکمیل و تولید چاه همراه با شیر ایمنی سطحی و مسدودکننده ها و جایگاه 
نشیمن آنها و توپک تولید )مسدودکننده فضای حلقوی( و دیگر تجهیزات سرچاهی 
و تاج چاه و متعلقات، لوله های انتقال نفت و گاز - شیرآالت متعلقه، پمپ های 
دورانی مخصوص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کالس 2 و 3 را شامل می شود.

آیین اعطای نخستین گواهینامه کیفیت محصول کاال و تجهیزات صنعت 
نفت صبح روز گذشته )دوشنبه، 2۰ مردادماه( با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، 
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد و جمعی از مدیران صنعت نفت و 

سازندگان تجهیزات صنعت نفت برگزار شد.

دژپسند:

مردم در کنار جذابیت بورس، از ریسک های آن غافل نشوند
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بان
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

ه  فا ور ر  کا ون،  یرتعا وز
اجتماعی از تصویب افزایش 2۰۰ 
هزارتومانی حق مسکن کارگران 

در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.
وزارت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
»محمد  اجتماعی،  رفاه  و  تعاون،  کار 
شریعتمداری« گفت : روز دوشنبه، کمیسیون 
افزایش 2۰۰  آرا  اتفاق  اقتصادی دولت، به 
هزارتومانی حق مسکن کارگران را که پیش 
از این در شورای عالی کار پیشنهاد و تصویب 

شده بود به تصویب رساند .
وی یادآور شد: با تصویب کمیسیون 
اقتصادی دولت ، این موضوع برای تصمیم 
دولت  هیات  به   طرح  و  نهایی  گیری 

ارجاع شد.
وزیر تعاون افزود: با توجه به اهمیت 
موضوع این امر طی جلسات آینده در هیات 

دولت تصویب می شود.
یکی از بندهای مورد بحث در افزایش 
مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که 

رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان 
کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به 
هیات وزیران پیشنهاد داده می شود و باید در 

جلسه هیات دولت به تصویب برسد.
لی  عا شورای  مصوبه  آخرین  در 
مزد  تغییرات  برای  خردادماه   17 که  کار 

افزایش  پیشنهاد  شد  برگزار  کارگران   99
تومان  هزار   3۰۰ تاسقف  مسکن  هزینه 
هیات  به  نهایی  تصویب  و  تایید  جهت 

وزیران ارائه شد.
کار  روابط  معاون  شاکرمی«  »حاتم 
وزارت تعاون درباره تاخیر تعیین حق مسکن 

موضوع  گفت:  دولت،  هیات  در  کارگران 
تاخیر بررسی حق مسکن کارگران، الیحه 
اصالح قانون مالیات ها بود و این باعث شد 
کمیسیون اقتصادی بر آن متمرکز شود اما با 
این حال انتظار می رود ظرف دو هفته دیگر 

در دولت طرح و به تصویب برسد.  

وزیر تعاون خبر داد؛

تصویب افزایش حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت

رئیس امور مالیاتی شهر و استان 
تهران با تاکید بر این که وزارت مسکن 
خالی  های  خانه  اطالعات  تاکنون 
را به صورت کامل و جامع در  تهران 
به  گفت:  است،  نداده  قرار  ما  اختیار 
ما  اختیار  در  اطالعات  اینکه  محض 
اخذ  و  قانون  اجرای  آماده  بگیرد  قرار 

مالیات از این خانه ها هستیم.
که  نشستی  در  نوری  محمدرضا 
روز گذشته )دوشنبه( برگزار شد با اشاره 
تحریمی  شرایط  در  کشور  که  این  به 
قرار دارد، اظهار کرد: این موضوع باعث 
می شود اتکا به مالیات بیش از پیش  
خود را نشان دهد و تمرکز تامین منابع 

مالی با مالیات بیشتر شده است.
وی با بیان این که مالیات باید بر 
پایه درآمد یا ثروت و یا مصرف باشد، 
گفت: مودیان باید اطالعات واقعی را 
به نظام مالیاتی ارائه دهند و اطالعات 
در یک سامانه جمع آوری خواهد شد 
و بعد بر اساس قانون با واقعیت تطبیق 

داده می شود.
واستان  مالیاتی شهر  امور  رئیس 
سازمان  که  این  بر  تاکید  با  تهران 
واقعی،  مالیات  دنبال  به  مالیاتی  امور 
با قوانین و مقررات  عادالنه و مطابق 
مالیاتی  واقع  در  کرد:  عنوان  است، 
عادالنه که بر اساس مبانی و داده های 
راستای  در  راستا  این  در  باشد.  واقعی 
انجام  خوبی  اقدامات  هوشمند  مالیات 

شده است.
نوری با تاکید بر این که یکی از 
بحث های جدی مبارزه با فرار مالیاتی 
پرداخت  از  که  افرادی  گفت:  است، 
قرار  پیگیری  مورد  کنند  فرار  مالیات 

می گیرند.
بیش از 5۰ درصد مالیات کشور در 

استان تهران وصول می شود
نوری با بیان این که بیش از 5۰ 
درصد مالیات کشور در شهر و استان 
تهران وصول می شود، گفت: بیش از 
برای  که  مالیاتی  درآمد  درصد   1۰۰
تهران در سال گذشته پیش بینی شده 

بود، وصول شد.
وی درادامه در مورد اخذ مالیات 
از خانه های خالی توضیح داد: مالیات 
از خانه های خالی از سال 1395 باید 
اجرا می شد و تکلیفی بر عهده وزارت  
اندازی  راه  ای  بود که سامانه  مسکن 
کند و اطالعات خانه های خالی را در 
امور مالیاتی قرار دهد.  اختیار سازمان 
تا این سازمان بر اساس این اطالعات 

اقدام کند.
مذکور  سامانه  داد:  ادامه  نوری 
مجلس  و  نشد  اندازی  راه  موقع  به 
اخیرا دوباره این موضوع را مورد تاکید 
با توجه به  احکام  قرار داده است. ما 
مسکن  وزارت  که  اطالعاتی  و  جدید 
امادگی  داد  خواهد  قرار  اختیارمان  در 
ابالغ  محض  به  و  داریم  مالیات  اخذ 
قانون مطالبه مالیات می کنیم تا کنون 
اطالعات به صورت کامل و جامع در 

اختیار ما قرار نگرفته است.
نامه  اظهار  ارائه  زمان  در  تعویق 

مالیاتی
شیوع  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
کرونا اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد 
مبارزه با کرونا اظهار نامه مشاغل که 
قرار بود تا پایان خرداد ماه تسلیم شود 
تا پایان مرداد به تعویق افتاد. همچنین 
اظهار نامه امالک و شرکت ها نیز تا 

شهریور ماه به تعویق افتاد.
مودیان  رود  انتظار می  این  بنابر 
به این موضوع توجه کرده و تا موعد 

مقرر اظهار نامه خود را ارسال کنند.
وصول  تحقق  وضعیت  آخرین 

مالیات در تهران
درامدهای  تحقق  مورد  در  نوری 
گذشته  سال  گفت:  تهران  در  مالیاتی 
در  مالیات  تومان  میلیارد  هزار   141
8۰هزار  که  است  شده  وصول  کشور 
 55 از  بیش  یعنی  آن  تومان  میلیارد 
سال  در  است.  بوده  تهران  در  درصد 
بینی می شود 18۰ هزار  جاری پیش 
میلیارد تومان مالیات در کشور وصول 
میلیارد  هزار   1۰۰ از  بیش  که  شود 

تومان آن به تهران اختصاص دارد.

ساماندهی  که  این  بیان  با  وی 
کارهای  و  کسب  برای  مالیات  جدی 
این  گفت:  است  شده  آغاز  اینترنتی 
موضوع شامل استارت آپ ها و شرکت 
های مهم زنجیره ای می شود که به 
طور ویژه مورد بررسی قرار می گیرد. 
اطالعات کسب و کارهای اینترنتی از 
سازمان تجارت الکترونیک به سازمان 
فرایند  و  شود  می  داده  مالیاتی  امور 
وصول مالیات از انها آغاز خواهد شد. 
این  برای  ای  ویژه  حسابرسی  برنامه 

مودیان داریم.
ماده  تبصره  از   استفاده  نحوه 

1۰۰ قانون
نوری در ادامه با تاکید بر این که 
که  هستند  گروه   3 مشاغل  صاحبان 
بر اساس جمع فروش و درآمد طبقه 
بندی می شوند، گفت: بر این اساس 
و  فروش  جمع  که  مشاغلی  صاحبان 
 99۰ معادل   98 سال  در  آنها  درآمد 
بر  نند  توا می  بوده  تومان  میلیون 
مالیاتی  امور  سازمان  شرایط  اساس 
در قالب تبصره ماده 1۰۰ رفتار کنند 
در واقع آنهایی که مالیات قطعی آنها 
در سال 97 معادل دو میلیون و 5۰۰ 
نیز   98 سال  برای  باشد  تومان  هزار 

به همین میزان است.
وی ادامه داد: افرادی که مالیات 
قطعی آنها در سال 97 ، دو میلیون و 
5۰۰ تا پنج میلیون تومان باشد مالیات 
قطعی آنها در سال 98 نیز چهار درصد 
رشد خواهد داشت. افرادی که مالیات 
معادل   97 سال  در  آنها  شده  قطعی 
پنج تا 1۰ میلیون و باالی 1۰ میلیون 
باشد در سال 98 به ترتیب هشت و 12 

درصد رشد خواهد داشت.
***

و  بانکها  خالی  خانه های  مالیات 
دستگاه های دولتی 2 برابر می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
برای خانه های خالی در تملک دستگاه 
های دولتی و بانک ها ضرایب مالیاتی 

دو برابر در نظر گرفته شده است.
کرد:  اظهار  محمودزاده  محمود 
خانه  بر  مالیات  طرح  هدف  مهمترین 
واحدها  این  که  است  این  خالی  های 
وارد بازار مصرف شود. حال فرقی نمی 
کند که خانه ها متعلق به افراد حقیقی 
باشد.  بانکها  یا دستگاه های دولتی و 
دولت  تملک  در  واحدهای  برای  حتی 
سنگین  جریمه های  ها  بانک  و  دولت 
تا دو برابر نسبت به شهروندان در نظر 

گرفته شده است.
این  به  واکنش  در  محمودزاده 
سوال که برخی عنوان می کنند تعداد 
ها  بانک  به  متعلق  خالی  های  خانه 
کرد:  تاکید  نیست  توجه  قابل  چندان 
تعداد  خصوص  در  قضاوتی  هیچ  ما 
این  من  اما حرف  نداریم  واحدها  این 
است که حتی اگر یک خانه باشد باید 

به بخش مصرف برسد.
به زودی اولین واحدهای مسکن 

ملی افتتاح می شود
هماهنگی  گفت:  همچنین  وی 
آینده  در  تا  شده  انجام  الزم  های 
اولین پروژه های طرح  افتتاح  نزدیک 
بخشی  همچنین  و  مسکن  ملی  اقدام 
شود.  انجام  مهر  مسکن  واحدهای  از 
در خصوص مسکن مهر امسال شاهد 

اتمام پروژه خواهیم بود.
وی افزود: کلنگ زنی تعدادی از 
پروژه های طرح اقدام ملی و واگذاری 
اراضی برای گروههای ساخت از دیگر 

برنامه ها است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه 
متقاضیانی  کرد:  تصریح  شهرسازی  و 
که برای مسکن ملی پول واریز کرده 
معرفی  ها  پروژه  به  زودی  به  ند  ا

خواهند شد.
برای  اینکه  بیان  با  محمودزاده 
تمامی 4۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی 
مسکن، زمین تامین شده است گفت: 
زمین  نیز  تعداد  این  بر  اضافه  حتی 
تامین کردیم.   آماده سازی زمین ها هم 
در بخش هایی انجام شده است. البته 
انجام  ساخت  با  همزمان  سازی  آماده 

میشود و مانع بزرگی نیست.

رئیس امور مالیاتی تهران:

آماده اخذ مالیات از خانه های خالی هستیم



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1528- سه شنبه 21 مرداد 41399 زمین ایران 

معاون خدمات شهری 
از  گفت:  مشهد  شهرداری 
طرح  اندازی  راه  ابتدای 
ساماندهی کارگران تاکنون بیش از 
25 هزار کارگر مشاغل ساختمانی، 
مراجعه  یا  تلفنی  تماس  طریق  از 
کار  مشغول  شهروندان،  حضوری 

شدند.
مهدی یعقوبی خاطرنشان کرد: 
اشتغال  کرونا،  شیوع  به  توجه  با 
دچار  موقت  و  ساختمانی  کارگران 
و  افزایش  شاهد  که  شد  تزلزل 
و  تقاطع ها  سر  بر  کارگران  ازدحام 
اساس  همین  بر  که  بودیم  میادین 
شهرداری طرح ساماندهی کارگران 

را به طور ضربتی آغاز کرد.
بالغ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
طرح  این  راه اندازی  از  ماه  سه  بر 
ادامه داد: در همین مدت  می گذرد 
اقدامات گسترده ای از جمله ایجاد 
با  کارگران،  ساماندهی  جایگاه   5
کارگیری  به  و  رفاهی  امکانات 
شهری  عمرانی  پروژه های  در  آنها 
بالغ  این مدت  در  و  صورت گرفت 
هم  کارگران  این  از  نفر   2۶۰۰ بر 
در برخی پروژه های شهری مشغول 

به کار شدند.
 5۶۰۰ از  کرد:  اضافه  یعقوبی 
ی  ه ها یگا جا ر  د که  گری  ر کا
ثبت نام کردند،  کارگران  ساماندهی 
22۰۰ نفر کارگر متخصص و ماهر 
سازمان  از  مهارت  کارت  دارای  و 

مابقی  و  می باشند  حرفه ای  و  فنی 
شناسنامه دار  اما  ساده  کارگران 
هستند که مورد تایید انجمن صنفی 
در  افزود:  دارند.وی  قرار  کارگران 
نظر داریم با هماهنگی های سازمان 
حمایت های  و  حرفه ای  و  فنی 
انجمن صنفی کارگران و گروه های 
مردم نهاد دوره های آموزشی برای 
بیشتر  چه  هر  تخصص  و  مهارت 
کارگران در جایگاه های ساماندهی 

کارگران برگزار کنیم.
عنوان  مشهد  شهردار  معاون 
خوبی  آثار  مهمترین  از  یکی  کرد: 

که در طرح ساماندهی کارگران رخ 
موثری  ارتباط  برقراری  است،  داده 
با خانه کارگر، کارخانجات صنعتی، 
معین  اداره  و  تولیدی  کارگاه های 
اقتصادی شهرداری بوده است، که 
این اقدام باعث شده تا 2۰۰ کارگر، 

مشغول کار دائم شوند.
وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه 
راه اندازی طرح ساماندهی کارگران 
شهرداری  اول  تجربه  ساختمانی 
با  تاکنون شهرداری مشهد  اما  بود 
حمایت های شورای اسالمی شهر و 
اداره کل دادگستری توانسته اقدامات 

بسیار خوبی در راستای ساماندهی و 
آنها  با حفظ شأن  حمایت کارگران 

انجام دهد.
یعقوبی یادآور شد: افرادی که 
جایگاه های  از  غیر  محل هایی  در 
دارند  حضور  کارگران  ساماندهی 
دریافت  برای  که  هستند  کارگرنما 
نذری و خیرات از سوی شهروندان 
امر،  این  واقع  در  و  می کنند  جمع 
مدرن  سبک  به  گری  تکدی 

محسوب می شود.
تکریم  راستای  در  افزود:  وی 
کارگران و برنامه ریزی های صورت 
هزار   2 مشهد  شهرداری  گرفته، 
در  که  کارگرانی  به  معیشتی  بسته 
جایگاه ها ثبت نام کردند اهدا توزیع 
هستند  خیرانی  حتی  و  است  کرده 
کارگران  بین  در  را  خود  نذری  که 
ادامه  می کنند.وی  توزیع  جایگاه ها 
به  کارگر  درخواست  بیشترین  داد: 
ترتیب از جایگاه واقع در میدان امام 
حسین )ع(، سیدی، میدان فردوسی، 

سیدرضی و دالوران بوده است.
اشاره  با  معاون شهردار مشهد 
های  دستورالعمل  تمامی  اینکه  به 
بهداشتی در جایگاه های ساماندهی 
 : د کر ن  بیا  ، د می شو یت  عا ر
در  کارگران  جایگاه های ساماندهی 
سطح شهر روزانه دو بار ضدعفونی 
تب  وسیله  به  کارگران  و  می گردد 
سنج و »اکسیمتر« دستگاه سنجش 

اکسیژن خون، چکاپ می شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد خبر داد؛

تاکنون بیش از ۲۵ هزار کارگر از طریق جایگاه های ساماندهی مشغول به کار شدند پایش رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت از وضعیت کرونا رامسر

 دکتر محمدمهدی گویا رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با حضور در شهرستان 
این  درمانی  بهداشتی  اقدامات  و  کرونا  مدیریت  وضعیت  رامسر 

شهرستان رامسر را مورد پایش و بررسی قرار داد .
بهداشتی  معاون  زاده  روحانی  حامد  دکتر  که  بازدید   این  در 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دکتر پارسایی مدیر گروه بیماریهای 
واگیر مرکز بهداشت استان دکتر گویا را همراهی می کردند با حضور 
در مرکز 1۶ ساعته رمک ، مرکز بیتوته ساداتشهر و سه بخش بیماران 
بستری کرونا بیمارستان امام سجاد )ع( رامسر از نزدیک روند بیماری 
یابی تا مرحله درمان مبتالیان به کرونا را مورد پایش و بررسی قرار داد .

دکتر مهدی گویا رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت در حاشیه بازدید از بیمارستان امام سجاد ع رامسر ضمن 
تقدیر از اقدامات انجام شده در مبارزه با کرونا در این شهرستات با 
بیان این که کیفیت ارائه خدمات درمانی در بیمارستان رامسر بسیار 
مناسب است گفت : پرستاران رامسر رفتار درمانی بسیار حرفه ای 

دارند و باید بخاطر زحماتی که می کشند دستشان را بوسید.
وی تدوین طرح جدول تحلیلی 14 روزه وضعیت کرونا دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران را الگویی برای سایر استان های کشور دانست 
برای  مناسب  اجرای شیوه های  و  یابی  بیماری  تقویت  و خواستار 
هشدار به مردم جهت جلوگیری از افزایش مراجعات غیر ضرور به 
بیمارستان های استان شد و راه اندازی آزمایشگاه تشخیصی کرونا 

در غرب مازندران را اقدامی ضروری عنوان کرد.

طی سه ماهه اخیر 
رفع 70 فقره شکستگی شبکه و انشعابات آب 

در سیمرغ
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب  فاضالب 
مازندران؛ مهندس غالمرضا احمدی مدیر امور سیمرغ در گفتگویی 
با اعالم این خبر به ارائه خالصه عملکرد این امور طی سه ماهه 
اخیر پرداخت و گفت: تعمیر واشرکوپلینگ و فوندانسیون الکتروپمپ 
9۰ کیلو وات بهنمیر،الیروبی حوضچه تخلیه مجتمع آبرسانی، تهیه 
تعویض  آبرسانی،  مجتمع  در   35۰  kvaژنراتور دیزل  استقرار  و 
کمبود  مشکل  رفع  و  مری  روستای  آبرسانی  ایستگاه  الکتروپمپ 
آب 3۰۰ مشترک بخشی از اقدامات این امور در سه ماهه اخیر بوده 
است. وی افزود: در راستای ارائه خدمات رسانی مطلوبتر به مشترکین 
اقدامات دیگری از جمله انتقال دیزل ژنراتور kva 85 به چاه شماره 
2۰، انتقال دیزل ژنراتورkva 11۰ به چاه شماره 15، لوله گذاری به 
طول 7۰ متر واقع در خیابان شهید بهشتی و جابجایی خط لوله 11۰ 
پلی اتیلن سرپل نجارکال با وظیفه آبرسانی به ۶ روستا نیز انجام شد.

به کسب  موفق  بوشهر  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره 
گواهینامه سیستم مدیریت انرژی شد

مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر گفــت: ایــن اداره 
کل موفــق بــه کســب نشــان گواهینامــه اســتقرار سیســتم مدیریت 

انــرژی در بنــادر بوشــهر، گنــاوه و دیلــم شــد.
ــوردی  ــادر و دریان ــی اداره کل بن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــریح  ــنبه در تش ــدزاده روز دوش ــیاوش ارجمن ــهر، س ــتان بوش اس
جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت: اداره کل بنــادر و دریانــوردی 
اســتان بوشــهر در راســتای توانمنــد ســازی خــود اقــدام بــه طراحی 
و پیــاده ســازی یــک سیســتم مدیریــت منطقــی مصــرف حامــل 
هــای انــرژی و بهبــود مــداوم عملکــرد انرژی در ســه بندر بوشــهر، 

گنــاوه و دیلــم کــرده اســت.
ــت  ــه و اثربخــش فعالی ــان کــرد: جهــت اجــرای بهین وی بی
ــا  ــن سیســتم، اســتاندارد ISO 5۰۰۰1:2۰18 ب هــای متناظــر ای
محوریــت واحــد مدیریــت انــرژی )تحــت نظــارت واحــد بــرق و 

ــه اســت. ــادر هــدف طــرح  اســتقرار یافت تاسیســات( در بن
ارجمنــدزاده ادامــه داد: ایــن ســاختار وظیفــه طراحــی، پیــاده 
ــامل  ــرژی ش ــت ان ــتم مدیری ــت سیس ــرا و نگهداش ــازی، اج س

ــده دارد. ــر عه ــرژی را ب ــی ان ــتفاده و بازده ــرف، اس مص
ــرژی از  ــت ان ــتم مدیری ــق سیس ــتقرار موف ــت: اس وی گف
ــه تعهــد همــه  ــرژی )کــه وابســته ب ــود عملکــرد ان فرهنــگ بهب
ــژه مدیریــت ارشــد اســت( پشــتیبانی مــی  ســطوح ســازمانی بوی

ــد. کن
ــادر  ــازمان را ق ــتم س ــن سیس ــرد: ای ــوان ک ــدزاده عن رجمن
بــه تنظیــم و دســتیابی بــه اهــداف کالن و خــرد انــرژی، انجــام 
اقدامــات مــورد نیــاز بــرای بهبــود عملکــرد انــرژی و اثبــات انطباق 
   iso5۰۰۰1 ــی ــن الملل ــتاندارد بی ــات اس ــا الزام ــود ب ــتم خ سیس
ــی  ــداف کل ــه اه ــتیابی ب ــی و دس ــت رقابت ــش قابلی ــت افزای جه
ــای  ــار گازه ــش انتش ــق کاه ــی از طری ــرات اقلیم ــش تغیی کاه

ــد. ــرژی می کن ــا ان ــط ب ــه ای مرتب گلخان
ــط  ــتاندارد ISO 5۰۰۰1 توس ــروزه اس ــد: ام ــادآور ش وی ی
اکثــر ســازمانها در سراســر جهــان بــه منظــور مدیریــت  و کاهــش 
مصــرف و هزینــه هــای انــرژی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد 
و ISO 5۰۰۰1 چارچــوب کامــل و جامعــی بــرای پیــاده ســازی 
سیســتم مدیریــت انــرژی )EnMS( در ســازمان ارائــه می کنــد.

ارجمنــدزاده ادامــه داد: ایــن اســتاندارد فرصت هــای مناســبی 
ــدگان  ــا تولیدکنن ــزرگ ت ــای ب ــع کننده ه ــازمانها از توزی ــرای س ب
ــتر  ــری بیش ــاف پذی ــت انعط ــک، جه ــای کوچ ــب  وکاره و کس
ــرژی را فراهــم  درخصــوص هزینــه هــای ســازمان و مصــارف ان

مــی کنــد.
ــه  ــی  نام ــذ گواه ــه اخ ــازمانی ب ــه س ــرد: اینک ــان ک وی بی
اســتاندارد ISO 5۰۰۰1 عالقمنــد باشــد نشــان دهنــده تعهــد ان 
ســازمان بــه رعایــت مقــررات و معیارهــای مصــرف انــرژی اســت 
ــره  ــتمر در به ــود مس ــدار و بهب ــعه پای ــق توس ــن  تحق ــه ضام ک

ــرژی مــی باشــد. ــرداری از ان ب
ــازمان ها  ــه س ــتاندارد ISO 5۰۰۰1ب ــزود: اس ــدزاده اف ارجمن
ــای  ــواع حامل ه ــتفاده از ان ــی اس ــا چگونگ ــد ت ــی کن ــک م کم
انــرژی ســازمان را مشــخص و روش هــای واقــع بینانــه کاهــش 

ــد. مصــرف، آلودگــی هــا و هزینــه هــا را بکارگیــری کنن
ــه   ــر ارائ ــی، عــالوه ب ــن الملل ــن اســتاندارد بی وی گفــت:  ای
شــیوه هــای مدیریــت انــرژی و صرفه جویــی در هزینه هــا، تعهــد 
ســازمان بــه کاهــش اثــرات زیســت محیطــی را نیــز نشــان مــی 

دهــد.
ارجمنــدزاده عنــوان کــرد: عــالوه بر دریافــت گواهینامه اشــاره 
شــده،  اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر  موفــق به اخذ 
گواهینامــه هــای اســتانداردISO9۰۰1 : 2۰15 و اســتاندارد2۰15 
:ISO 14۰۰1 و ISO45۰۰1 :  2۰15 نیــز شــده اســت کــه ایــن 
مهــم نشــان از تعهــد ایــن اداره کل بــه رعایــت اصــول مشــتری 
ــه هــای  ــت جنب ــات، رعای ــت خدم ــاء کیفی ــظ و ارتق ــداری، حف م

زیســت محیطــی و ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای اســت.

مدیریت شهری هیچگاه 
از همکاری خبرنگاران بی نیاز نیست

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، علیرضا قانع در پیام خود خطاب به خبرنگاران تاکید کرده است: 
هیچ دستگاه و تشکیالت اداری نمی تواند بگوید از ایجاد و برقراری 
ارتباط با خبرنگاران بی نیاز است و به همین دلیل مدیریت شهری 
نیز همواره برای اطالع رسانی، آگاهی بخشی و فرهنگسازی نیازمند 
همکاری متقابل رسانه های گروهی با شهرداری رشت است.وی در 
ادامه با اشاره به فرا رسیدن »روز خبرنگار« تاکید کرد: خبرنگاران به 
دلیل شغل پراهمیت خود دارای رسالتی بزرگ در جهت تنویر افکار 
عمومی و آگاهی بخشی به جامعه هستند و افکار عمومی نیز دائمًا 
رفتار و اعمال آنها را قضاوت می کند تا به صدق گفتار و نوشتار یک 
خبرنگار ایمان بیاورد.قانع تاکید کرد: خبرنگاران و قلم به دستانی در 
وادی خدمت می توانند موفق شوند که کارشان با صداقت و صراحت 
درجهت برقراری جریان زنده و آزاد اطالعات و با تکیه بر امانتداری 
و شجاعت همراه بوده و بتوانند اعتماد و اطمینان مردم را جلب کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ضمن اینکه »روز خبرنگار« را به فال 
نیک گرفته و به همه خبرنگاران شهرمان تبریک می گویم امیدوارم 
رابطه خبرنگاران شهرباران روز به روز با مدیریت شهری دوام و قوام 
یابد تا از حاصل و نتیجه این ارتباطات، شهروندان شهر رشت بیش 
از پیش بهره ببرند و شهر رشت را نیز روز به روز هر چه بیشتر به 
خانواده  و  رسانه  اصحاب  یقین  برسد.به  آبادانی  و  توسعه  پیشرفت، 
و  بزرگ  مراتب  به  تاثیراتی  توانند  می  شهرمان،  مطبوعات  بزرگ 
گسترده در تحقق آرمان های توسعه ای شهر رشت داشته باشند که 
به همین دلیل امیدواریم همه اعضای جامعه رسانه ای شهرباران با 
به کارگیری نیروها و امکانات خود هر چه بیشتر و بهتر برای توسعه 
و پیشرفت این شهر فرهنگی تالش کنند و شهرمان بهتر از گذشته 

همچون نگینی در کشور پهناور ایران بدرخشد

توسط  دانشگاه،  امنای  هیات  جلسه  مصوبات  پیگیری 
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
دکتر ارسالن ساالری،  رییس  دانشگاه علوم پزشکی گیالن به منظور  
پیگیری مصوبات سفر اخیر دکتر محمدباقر نوبخت، عضو هیأت امنای 
دانشگاه علوم پزشکی استان، با رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور و 
همچنین دکتر حمید پور اصغری، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی 
از  تقدیر  دیدار ضمن  این  در  ساالری  کرد.دکتر  دیدار  سازمان  این 
حسن توجه مسووالن سازمان برنامه وبودجه کشور به نیازهای حوزه 
سالمت کشور، از مساعدت های پیشین این سازمان در جهت تقویت 
زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان گیالن تقدیر و تشکر کرد.رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن همچنین با برشمردن مجدد کاستی ها و 
کمبودهای حوزه سالمت استان، افزود: استان گیالن در ابعاد مختلف 
به هر دلیلی در بخش بهداشت، درمان، آموزش به ویژه زیرساخت های 
فیزیکی عقب مانده و تنها با مساعدت های ملی می تواند از بحران های 
حوزه سالمت رهایی یابد.وی با اشاره به اذعان دکتر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه وبودجه کشور در خصوص عقب ماندگی های حوزه گیالن، 
خاطرنشان کرد: استان گیالن تنها متعلق به دو میلیون و 5۰۰ هزار 
نفر جمعیت این استان نیست، بلکه پیوسته میزبان میلیون ها  ایرانی از 
اقصا نقاط کشور است که عالوه بر استفاده از مناظر طبیعی و تفرجگاه 
های آن، از ظرفیت های بهداشتی و درمانی آن بهره مند می شوند.دکتر 
ساالری با بیان اینکه زیرساخت های فعلی حوزه سالمت این استان در 
شأن مردم گیالن نیست، تصریح کرد: سیر توسعه یافتگی استان طی 
اما در بخش  بوده  اخیر در بخش های مختلف شگفتی آور  سال های 
سالمت زیرساخت ها تاحدزیادی مستهلک و یا فرسوده است و علیرغم 
تالش های صورت گرفته و در پی آن افزایش زیرساخت های حوزه 
سالمت و تجهیز مراکز بیمارستانی به تجهیزات پیشرفته پزشکی و 
سایر تجهیزات سرمایه ای، هنوز مردم احساس رضایت ندارند و می طلبد 
مسئوالن ملی همچون گذشته به کمک استان بشتابند.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن با بیان اینکه این دانشگاه طرح های عام المنفعه ای 
را در جهت خدمت به مردم در دست اجرا دارد که سرعت خوبی داشته 
و برخی ها برای تکمیل نیازمند تخصیص بودجه هستند، گفت: تکمیل 
آزمایشگاه مرکز دانشگاهی رازی، توسعه بخش ICU، تکمیل اورژانس 
تحت نظر سایت الکان، خرید دستگاه های اکسیژن ساز، تکمیل و توسعه 
اورژانس بیمارستان ها و همچنین خرید ژنراتور و لنژری برای برخی 
هستند.دکتر  استان  نیازمندی های ضروری  جمله  از  بیمارستان ها  از 
ساالری با اشاره به پروژه احداث بیمارستان 4۰۰ تخت خوابی سایت 
الکان رشت، گفت: این بیمارستان به جهت بهره برداری و اتمام، نیازمند 
تزریق بودجه است و می طلبد بخشی از منابع الزم در سال 99 و مابقی 
آن در سال آینده به پروژه تخصیص پیدا کند.وی با اشاره به پروژه های 
قابل افتتاح در هفته دولت و دهه فجر، افزود: چندین بیمارستان، کلینیک 
ویژه، مرکز جامع آزمون، طرح های توسعه بیمارستانی، توسعه بخش 
اورژانس و چندین طرح عام المنفعه دیگر در هفته دولت و دهه فجر 
قابلیت بهره برداری و افتتاح رسمی را در صورتیکه که منابع کافی از 
سوی سازمان برنامه وبودجه در اختیار داشته باشند را دارند.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن همچنین پیگیر بودجه الزم برای احداث و تکمیل 
کلینیک های ویژه، تأمین منابع کافی و مورد نیاز به منظور تسویه حساب 
با پزشکان خانواده، خرید تجهیزات سرمایه ای ضروری بیمارستان ها و 
مراکز آموزشی استان، تخصیص اعتبار برای خرید خوابگاه دانشجویی، 
قرارگاه  با  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد 
سازندگی خاتم االنبیاء و تأمین منابع الزم برای آغاز احداث پروژه های 
عمرانی حوزه سالمت گیالن از  رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور شد

روابط عمومی شهرداری منطقه دو سمنان خبر داد:
نصب وسایل بازی در مجموعه ورزشی نشاط

در راستای افزایش سرانه های فضای بازی کودکان و بمنظور 
تحقق اهداف شهر دوستدار کودک، نصب وسایل بازی کودکان در 

مجموعه ورزشی نشاط توسط معاونت خدمات شهری منطقه شد.
اعوانی  به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مجتبی 
بر   تاکید  با  دو  منطقه  شهرداری  شهری  خدمات  اداره  سرپرست 
ارتقای سالمت کودکان و ایجاد فضاهای سالم تفریحی به وسایل 
بازی استاندارد کودکان اظهار کرد: اهمیت آسودگی خاطر خانواده ها 
به هنگام بازی کودکان در فضای بوستانها و حفظ ایمنی و تأمین 
سالمتی خانواده ها، خصوصًا فرزندان از اولویت های ما است که در 

این  راستا تمامی وسایل بازی کودکان از جنس پلی اتیلنی است.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه وسایل بازی پلی اتیلنی، 
اساس  بر  و  دارد  فلزی  بازی  وسایل  به  نسبت  باالتری  ایمنی 
خدمات  اداره  منظور   همین  به  شده اند،  ساخته  روز  استانداردهای 
شهری شهرداری منطقه دو تاکید بر نصب این نوع وسایل بازی در 

بوستان های سطح منطقه دارد.
این مقام مسئول در پایان یادآور شد: طی  بازدیدهای مستمر  
مناسب سازی، ایمنی امکانات ورزشی و فضای بازی کودکان رصد 

می شود و نقاط حادثه ساز احتمالی در اسرع وقت رفع می شود.

بیش از ۲00 خبرنگار ایالمی عضو بسیج رسانه هستند 
نه  رسا بسیج  رئیس 
بیش  گفت:  ایالم،  استان 
از 2۰۰ خبرنگار عضو بسیج 
تالش  که  هستند  یالم  ا نه  رسا
می شود این تعداد در سال جاری با 
جذب خبرنگار افتخاری افزایش یابد. 
محمد علی نظری رئیس بسیج 
رسانه استان ایالم امروز صبح   با 
حضور در  دفتر روزنامه عصر ایرانیان 
، دنیای جوانان و هفت نامه  بیستون 
روزنامه  گارگر  کارو  روزنامه  دفتر 
روزان مناسبت هفته خبرنگار، گفت: 
ها  رسانه  مهم  وظایف  به  توجه  با 
توانسته  مجموعه  این  مذکور،  ی 
است در طول سال نقش خود را به 
خوبی ایفا کند و این امر مهم نشان 
معظم  مقام  منویات  از  پیروی  از 

رهبری است.
از  افزود: هم اکنون بیش  وی 
رسانه  بسیج  عضو  خبرنگار   2۰۰
ایالم هستند که تالش می شود این 
تعداد در سال جاری با جذب خبرنگار 
ساماندهی  یابد؛  افزایش  افتخاری 
خبرنگاران از مهمترین اهداف بسیج 

و رسانه در سالجاری است.
رئیس بسیج رسانه استان ایالم، 
جشنواره  ششمین  فراخوان  گفت: 
درسطح  زودی  به  ابوذر  رسانه ای 
ملی  عزم  می شود؛  منتشر  استان 
برای تحقق گام دوم انقالب، جهش 

رونق  اجتماعی،  آسیب های  تولید، 
اقتصادی  پیشرفت  زیارت،  تولید، 
مهمترین  از  سیاسی  مشارکت  و 
محورهایی است که شرکت کنندگان 
در این جشنواره می توانند آثار خود را 

در این زمینه ارسال کنند.
مجتبی عبدالهی مسوول روابط 
عمومی سپاه در این بازدید با بیان 
اینکه رسانه   رکن چهارم  انقالب 
اسالمی است، گفت: در برهه کنونی 
که دشمنان به دنبال تضعیف نظام 
به  و  دقیق  رسانی  اطالع  هستند 
شوم  نقشه های  خبرنگاران  موقع 
ین  ا و  کرده  خنثی  ا  ر ر  ستکبا ا
به  مردم  دلگرمی  سبب  موضوع 

نظام می شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه رسانه 

ها در ایالم در این راستا رسالت خود 
را به خوبی ایفا کرده  است که جا 
دارد از مجموعه جسور و جوان این 

مجموعه تشکر و قدردانی شود.
این مسوول خاطر نشان کرد: 
د  محمو شهید  د  یا شت  میدا ا گر
به  نظام  توجه  از  نشان  صارمی 
همواره  افراد  این  است؛  خبرنگار 
در راه انقالب و آرمان های واالی 
نظام قدم برداشته و این امر کمتر 

از شهادت نیست.
در  خبرنگاران   داد:  ادامه  وی 
سال جهش تولید باید تالش کنند با 
اطالع رسانی اخبار به موقع و اعالم 
عملکرد مثبت مسووالن توطئه های 
دشمنان را خنثی کنند تا اعتماد مردم 

به نظام و والیت چند برابر شود.

فضای  مسوول  بیگزاده  یاسر 
مجازی سپاه امیرالمونین) ع( استان 
ایالم نیز در این بازدید، گفت:  رسانه 
اسالمی  انقالب  نماد  ایالم  در  ها 
مجموعه  از  ها  رسانه  این   است، 
جسور، جوان و با سواد تشکیل شده 
و این امر مهم سبب شده متفاوت تر 
از گذشته مشکالت استان را پیگیری 

کنند. 
وی افزود: در این مدت مسیر 
خود را به خوبی پیدا کرده و در همه 

عرصه ها پیشتاز بوده است.
ی   ها  رسانه  کرد:  اظهار  وی 
با  افتادن  در  راستای  در  مذکور 
خواری  زمین  و  فساد  باندهای 
شده  متحمل  بسیاری  سختی های 
است که جای تشکر و قدردانی دارد.

ــرکت  ــل ش مدیرعام
آب و فاضالب شهرســتان 
خــوي گفــت: بــر اســاس 
قانــون، داشــتن انشــعاب آب و 
ــر  ــزوم یکدیگ فاضــالب الزم و مل
ــبکه  ــه ش ــي ک ــوده و در مناطق ب
ــترکین  ــود دارد مش ــالب وج فاض
بایــد هنــگام خریــد انشــعاب آب ، 
انشــعاب فاضــالب را نیــز خریداري 

ــد . نماین
ــه-  فاطمــه صمــدزاده- ارومی
یدالــه ســلطانی، در گفتگــو بــا 
خبرنــگار روزنامــه دنیــای جوانــان 
ــان  ــا بی ــی، ب ــان غرب در آذربایج
بــودن  ملــزم  و  الزم  اینکــه 

ــل  ــالب بدلی ــعابات آب و فاض انش
حفــظ محیــط زیســت و عــدم 
آلودگــي محیــط اســت، اظهــار 
کــرد: مشــترکینی کــه بــراي خرید 
ــد،  ــی کنن ــه م انشــعاب آب مراجع
اکثــرا خواهــان برقــراری انشــعاب 

ــتند. ــز هس ــالب نی فاض
ل  مســئو م  مقــا یــن  ا
بــا اشــاره بــه مــاده پانزدهــم 
شــرکت هاي  تشــکیل  قانــون 
آب و فاضــالب گفــت: اهمیــت 
ــه  ــت ک ــه اي اس ــالب به گون فاض
ــالم  ــت اع ــه صراح ــذار ب قانون گ
کــرده کــه داشــتن انشــعاب آب و 
ــر  ــزوم یکدیگ فاضــالب الزم و مل

بــوده و کلیــه مالــکان امــالک واقع 
ــع آوري و  ــرح جم ــدوده ط در مح
ــتند  ــف  هس ــالب مکل ــع فاض دف
ظــرف مدتــي کــه دســتگاه ها 
فاضــالب  و  آب  شــرکت هاي  و 
اخطــار یــا اعــالن مي نماینــد، 
تقاضــاي نصــب انشــعاب فاضالب 
ملــک خــود را بــه مرجــع مربــوط 
ــت  ــه آن را پرداخ ــلیم و هزین تس

ــد. نماین
ــدم  ــت: در صــورت ع وی گف
انشــعاب  خریــد  بــرای  اقــدام 
و  آب  شــرکت هاي  قاضــالب، 
فاضــالب مجــاز بــه قطع انشــعاب 
آب ایــن واحدهــا بــوده و برقــراري 

ــه  ــوط  ب ــعاب آب من ــدد انش مج
نشــعاب  ا نصــب  ســت  درخوا
هزینــه  پرداخــت  و  فاضــالب 
ــه  ــاره ب ــا اش ــلطاني ب آن است.س
ــعاب  ــق انش ــاطي ح ــت اقس دریاف
فاضــالب، افــزود: پــس از اجــراي 
ــهري  ــالب ش ــع فاض ــبکه دف ش
ــد  ــترکین بای ــه ، مش ــر منطق در ه
ــعاب آن را  ــق انش ــاي ح هزینه ه
یکجــا پرداخــت کننــد ولــي بلحاظ 
رعایــت وضعیــت اقتصــادی و رفاه 
مــردم، شــرکت آب و فاضــالب 
شهرســتان خــوي، حــق انشــعاب 
فاضــالب را بضــورت اقســاطی 

ــد.  ــی کن ــت م دریاف

داشتن انشعاب آب و فاضالب الزم و ملزوم یکدیگر است

ــام  ــداد ام ــه ام ــس کمیت   رئی
ــش  ــع بی ــلماس از توزی ــی س خمین
از15۰۰بســته گوشــت قربانــی بیــن 
ــه  ــط کمیت ــی توس ــدان سلماس ــرا و نیازمن فق

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــداد ای ام
مهــدی خضرلــو درگفــت و گو بــا خبرنگار 
ــن  ــان ضم ــای جوان ــری دنی ــه سراس روزنام
تبریــک عیــد ســعید قربــان گفت:  در راســتای 
ــری و  ــام معظــم رهب ــات مق ــه منوی ــل ب عم
نیــز بــا همراهــی مــردم عزیــز و نوعدوســت، 
ــئولین  ــانه و مس ــاب رس ــه ، اصح ــام جمع ام
ســلماس امســال 157۰بســته گوشــت قربانــی 
بهمناســبت عیــد ســعید قربــان بیــن نیازمندان 

ــتان  ــن شهرس ــتایی ای ــهری و روس ــاط ش نق
توزیــع شــد.خضرلو بیــان کــرد: 14مرکــز 
نیکــوکاری تحــت نظــارت کمیتــه امــداد نیــز 
ــح قربانــی  ــه ذب درســطح شهرســتان اقــدام ب
ــش  ــت پوش ــق تح ــت درمناط ــع گوش وتوزی

ــد. مراکــز نمــوده ان
رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
ســلماس بــا اشــاره بــه ســنت حســنه قربانــی 
ــع  ــو از تواب ــی س ــتای ایسس ــردن در روس ک
ــه  ــن شهرســتان گفــت: ب بخــش مرکــزی ای
ــروز در  ــوکاری، ام ــز نیک ــک مرک ــت ی هم
ایــن روســتا 8 راس گاو قربانــی شــده و بیــش 
ــا در  ــی ه ــن قربان ــت ای ــن گوش ــار ت از چه

قالــب 4۰۰۰ بســته یــک کیلویــی بیــن فقــرا 
و نیازمنــدان خــود روســتای ایسســی ســو و نیز 
روســتاهای دهســتان کناربــروژ و بعضــی نقاط 

ــع شــد. شــهر ســلماس توزی
ــت اقتصــادی  ــود وضعی ــزود: باوج وی اف
و تنگناهــای معیشــتی موجــود، مقــدار قربانــی 
ــدان  ــن نیازمن ــی بی ــت توزیع ــی و گوش اهدای
ــد  ــته رش ــال گذش ــه س ــبت ب ــی نس سلماس
ــتا  ــن  راس ــه در ای ــته ک ــری داش حدود3براب
الزم اســت از حســن اعتمــاد و تعامــل مــردم 
ــاب  ــندانه اصح ــت خداپس ــت و فعالی نوعدوس
ــری  ــذب حداکث ــت ج ــتان جه ــانه شهرس رس

ــم. ــی را کنی ــال قدردان ــا کم ــن کمک ه ای

همزمان باعید سعید قربان

توزیع بیش از1۵00بسته گوشت قربانی بین نیازمندان سلماسی
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ز  و ر سبت  منا به 
سرپرست  قاسمی  خبرنگار، 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان بهارستان از اصحاب رسانه با 
اهداء هدیه و لوح تقدیر قدردانی کرد . 
صبح  خبرنگار،  روز  مناسبت   به 
فرهنگ  اداره  سرپرست  قاسمی  امروز 
صمیمی  نشستی  در  اسالمی  ارشاد  و 
بهارستان  رسانه شهرستان  اصحاب  از 

تجلیل و قدردانی کرد.
صمیمی  دیدار  و  نشست  این  در 
که در سالن جلسات برگزار شد؛ فاطمه 
شائبه  بی  زحمات  یادآوری  با  قاسمی 
و  رسانی  اطالع  عرصه  در  خبرنگاران 
آگاه سازی افکار عمومی، نقش رسانه 

انکارناپذیر  و  مهم  کنونی  دنیای  در  را 
و  شنوا  گوش  را  خبرنگاران  و  خواند 
زبان گویای جامعه در انعکاس مسائل 

و مشکالت دانست .
از  تقدیر  ضمن  قاسمی  ادامه  در 
پیشبرد  در  آنان  جایگاه  به  خبرنگاران 
اهداف و ارائه مشکالت شهرستان سخن 
شکوفایی  و  پویایی  خواستار  و  گفته 
بیشتر این حوزه در جهت مرتفع کردن 

مشکالت شهرستان شد .
جلسه  این  پایان  در  است  گفتنی 
از تمامی خبرنگاران شهرستان با اهداء 
فرهنگ  مدیر کل  از سوی  تقدیر  لوح 
و ارشاد اسالمی استان تهران و هدیه 

تجلیل بعمل آمد .

از اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان بهارستان تقدیر شد  سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد ریالی در تاسیسات صنعت 
توزیع برق شهرستان دامغان

مدیرتوزیع برق شهرستان دامغان از توسعه شبکه و تاسیسات توزیع برق 
این شهرستان با بهره برداری از ۶7 پروژه عمرانی برق رسانی با اعتباری به 

مبلغ 11 میلیارد و 913 میلیون ریال اطالع داد.
سیدمحمدحسین ترابی با اشاره به این که برای تامین برق متقاضیان 
و مشترکان جدید، یک هزار و 8۰۰ متر شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط 
زمینی و هوایی از آغاز سال جاری تاکنون احداث شده بیان داشت: در راستای 
پایداری خطوط برق رسانی و کاهش تلفات انرژی الکتریکی، دوهزار و 2۰۰ 

متر کابل خودنگهدار در این شهرستان توسعه یافته است.
وی با اشاره به اینکه هشت ایستگاه هوایی توزیع برق با قدرت یک 
نصب  جدید  مشترکان  برق  تغذیه  منظور  به  آمپر  کیلوولت   485 و  هزار 
گردیده افزود: هم اینک ظرفیت پست های توزیع برق این شهرستان،19۰ 

مگاولت برآورد می شود.
وی با بیان این که طرح بهینه سازی یک هزار و 3۰۰ متر شبکه توزیع 
برق از ابتدای سال جاری تا زمان حاضر به اجرا در آمده تصریح کرد: دایر 
نمودن 4۰ دستگاه کنتور هوشمند در قالب طرح فراسامانه اندازه گیری و 
مدیریت انرژی »فهام«، از دیگر فعالیت های اجرائی شده محسوب می شود.

ترابی اضافه کرد: به منظور مشارکت مشترکان شهرستان در برنامه 
کاهش پیک بار تابستـان، با 11 مشترک صنعتی، 1۰ مشترک اداری، پنج 
ایستگاه سی ان جی و135 مشترک کشاورزی تفاهم نامه منعقد شده است.

وی همچنین با عنوان این که پروژه های تقویت شبکه و تبدیل شبکه 
سیمی به خودنگهدار در خیابان سراوری جنوبی دامغان و نصب 22 دستگاه 
تابلوی هوشمند قابل قطع از راه دور برای تعدادی از مشترکین کشاورزی، 
از جمله فعالیت های به انجام رسیده است اعالم کرد: احداث شبکه 2۰ 
کیلوولت با ترانس 2۰۰ کیلوولت آمپر در مسکن مهـر جهـت تامین برق 
بلوک های تهـران قومـس و تکمیـل پروژه توسعه شبکه فشار متوسط 
هـوایی جـاده بشـم، به عـنوان برنـامه های پیش بینی شده این مدیریت 

تااتمام شهریورماه امسال به شمار می روند.

دوستدار  رویکرد   با  مسکونی  های  مجتمع  ضوابط 
کودک در سمنان تدوین می شود 

رییس اداره شهر دوستدار کودک  از تدوین ضوابط مجتمع های 
مسکونی با رویکرد  دوستدار کودک خبر داد . 

دوستدار  شهر  اجرایی  شورای  فصلی  نشست  دومین  گزارش  به 
ناظم رضوی شهردار سمنان و  به ریاست سید محمد  کودک سمنان 
با حضور معاونان و روسای سازمان ها و ادارات زیرمجموعه شهرداری 

سمنان تشکیل شد . 
سمانه محمدیان رییس اداره شهر دوستدار کودک در این نشست 
با ارائه گزارش فعالیت های انجام شده در سه ماهه نخست سال گفت 
: با اعالم رسمی انتخاب شهر سمنان به عنوان یکی از 12 شهر پایلوت 
دوستدار کودک ، برنامه ریزی در حوزه برنامه های عملیاتی دوستدار 
کودک با رویکرد مطالعه و پژوهش اجتناب ناپذیر است و می بایست 
طبق دستورالعمل ارسالی از سوی یونیسف ایران ، برنامه ها و مراحل 

اجرای برنامه های پایلوت دوستدار کودک صورت گیرد . 
محمدیان افزود : در این نشست فصلی موضوعات مهم حوزه کودک 
مطرح شد و مقرر شد تا تمام سازمان ها و ادارات زیرمجموعه شهرداری 
سمنان برنامه های حوزه کودک در مباحث آموزشی ، فراغتی ، اجتماعی 
و فرهنگی و حتی شهرسازی را طبق دستورالعمل ها و ضوابط دوستدار 

کودک انجام دهند . 
اجرای المان های کودکانه ، طراحی پارک های موضوعی و آموزشی 
برای کودکان ، نام گذاری یکی از میادین بنام کودک ، طراحی اتاق های 
مادر و کودک برای مجتمع های تجاری و فضاهای عمومی از مهمترین 
موضوعات مطرح شده در این نشست بود که محمدیان به آنها اشاره کرد . 
رییس اداره شهر دوستدار کودک از تدوین ضوابط مجتمع های 
مسکونی با رویکرد  دوستدار کودک خبر داد و گفت : در راستای پیشبرد 
شهر دوستدار کودک سمنان و لزوم توجه به آموزش ، رشد، شادی و 
نشاط کودکان ، ایجاد فضای بازی و اتاق های مادر و کودک در مجتمع 
های مسکونی در این نشست مطرح و مقرر شد تا معاونت شهرسازی 
با رویکرد  دوستدار  ، طرح ضوابط مجتمع های مسکونی  و معماری 

کودک را جهت تصویب نهایی و اجرا تدوین نماید .

کسب رتبه اول درآمد نقدی منطقه ۳ 
در بین مناطق سیزده گانه مشهد

ــه اول  ــب رتب ــدس از کس ــهد مق ــه 3 مش ــهردار منطق ش
درآمد هــای نقــدی از ابتــدای ســال 99  در بیــن مناطــق ســیزده 

گانــه خبــر داد.
حجــت فرقانــی در نشســت تقدیــر از تالش هــای صــورت 
گرفتــه توســط همــکاران حــوزه درآمــد و شهرســازی منطقــه 3 
ــا  ــه ب ــن منطق ــدی ای ــای نق ــرد: در بخــش درآمد ه ــح ک تصری
جــذب بیــش از 5۰ درصــد از ابتــدای ســال جــاری موفــق بــه 
ــدار، گفــت: طــی  ــق درآمد هــای پای ــه اول  در تحق کســب رتب
برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه ایــن منطقــه در حــوزه های 
مالــی، عمرانــی، خدماتــی و... از ابتدای ســال 99؛ شــاهد روند رو 
بــه رشــد و نمــودار مثبــت جــذب درآمــد در مــاه هــای ابتدایــی 
ســال بــوده کــه ایــن رونــد موجب کســب رتبه اول شــده اســت.

وی اظهــار کــرد : ایــن منطقــه بــا تــالش و همــت مضاعف 
پرســنل خــود موفــق شــد تــا در زمینــه بودجــه درآمــدی رتبــه 
ــدای ســال در  ــدی از ابت ــد هــای نق نخســت را در جــذب درآم
میــان مناطــق  13 گانــه شــهرداری ایــن کالنشــهر کســب کند.

ــث  ــدی باع ــت درآم ــه نخس ــب رتب ــزود: کس ــی اف فرقان
ــه خدمــات، انجــام  ــزی هــا، ارائ ــا در برنامــه ری خواهــد شــد ت
فعالیتهــای عمرانــی و خدماتــی گام هــای موثرتــری در منطقــه  
3 شــهرداری مشــهد برداشــته شــود و بــه ایــن وســیله موجبــات 
رضایــت هــر چــه بیشــتر شــهروندان و آبادانــی منطقــه را شــاهد 

باشــیم.
وی خاطــر نشــان کــرد: توفیــق در جــذب و تحقــق درآمدی 
شــهرداری ایــن منطقــه همچنیــن مرهــون تعامــل شــهروندان 
ــه دســتگاه  ــات آنهــا ب ــع عــوارض و مطالب ــه موق و پرداخــت ب

خدمــات رســان شــهرداری مــی باشــد.
شــهردار منطقــه 3 در پایــان یــادآور شــد: شــهرداری یــک 
نهــاد مردمــی اســت و تــالش دارد از طریــق خدمــات رســانی 
گســترده بــه شــهر و شــهروندان اداره مطلــوب شــهر را بــه نحــو 
احســن انجــام دهــد؛ شــهروندان نیــز در ایــن زمینــه مــی تواننــد 
ــه  ــه موقــع عــوارض مدیریــت شــهری را در ارائ ــا پرداخــت ب ب
ــات شــهری و اجــرای  ــی، فضــای ســبز و خدم ــات عمران خدم

پــروژه هــای جدیــد یــاری کننــد.

  ۱۴۵0مترمکعب از مخازن ذخیره آب روستاهای 
رشت شستشو شد

ــی  ــوزش همگان ــی و آم ــط عموم ــر رواب ــزارش دفت ــه گ ب
ــور آب و  ــر ام ــالن، مدی ــتان گی ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
ــب  ــوی 145۰ مترمکع ــت از شستش ــتان رش ــالب شهرس فاض

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــتاهای ای ــره آب روس ــازن ذخی مخ
 محمــود امیــری مدیــر امــور آب و فاضــالب شهرســتان 
رشــت بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح یکپارچــه ســازی شــرکتهای 
آب و فاضــالب شــهری و روســتایی اظهــار داشــت: بــه 
منظــور ارتقــاء کیفیــت آب شــرب مشــترکین بخــش روســتایی 
شهرســتان رشــت، برنامــه شستشــوی ایــن مخــازن در دســتور 
ــور  ــی ام ــرل کیف ــرداری و کنت ــره ب ــد به ــکاران واح کار هم

قــرار گرفــت.
 وی در ادامــه گفــت: طــی مــدت 1۰ روز مخــازن زمینــی 
ــر مکعــب،  ــه حجــم 3۰۰ مت آب شــرب روســتاهای فرشــکی ب
ــه  ــه حجــم 3۰۰ متــر مکعــب، ابراهیــم ســرا ب جوربیجــارکل ب
ــر  ــم 15۰ مت ــه حج ــتان ب ــب، گیلوادش ــر مکع ــم 3۰۰ مت حج
مکعــب، آقــا ســید شــریف بــه حجــم 3۰۰ متــر مکعــب و خشــت 
مســجد بــه حجــم 1۰۰ متــر مکعــب از توابــع شــهرهای رشــت، 
خمــام و کوچصفهــان شستشــو داده شــد کــه پــس از آبگیــری 
مجــدد بــه خطــوط آبرســانی ایــن روســتاها بــا کیفیــت مناســب 

متصــل شــد

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید 
غدیر  واقعه  داشتن  نگه  زنده  اینکه  بر 
فرقه ای  و  تاریخی  شخصی،  موضوعی 
نبوده بلکه غدیر مسئله کل بشریت و همه ابعاد 
و  تعظیم  گفت:  است،  سعادت  برای  او  زندگی 
بزرگداشت غدیر به معنی بزرگداشت جدی ترین 

سفارش پیامبر اسالم)ص( است.
در  مروی  احمد  والمسلمین  حجت االسالم 
مراسم اهدای احکام به خدام جدید آستان قدس 
رضوی که همزمان با روز عید غدیر خم برگزار 
شد، ضمن تبریک عید اهلل اکبر غدیرخم به پیشگاه 
جامعه بشری و خادمان حضرت ثامن الحجج)ع(، 
خدمت در دستگاه حضرت رضا)ع( را وظیفه ای 
بسیار سنگین و معنوی و با برکت برشمرد و افزود: 
امام  این  را مطابق رضایت  این وظیفه  امیدوارم 
همام، درست، صحیح، مورد قبول و پسند ایشان به 
انجام برسانیم.حجت االسالم والمسلمین مروی از 
بیان موال امیرالمؤمنین علی)ع( معرفت به عظمت 
و فضیلت عید بزرگ عید غدیرخم را دست نیافتنی 
خواند و با ذکر آیه إِکمال و ذکر فرازهایی از تاریخ 
اسالم افزود: در جنگ خندق همه کفر در برابر 
همه اسالم قرار گرفت و نبرد به نفع اسالم تمام 
شد، بعد از آن روز جریان کفر دیگر کمر راست 
نکرد. در فتح بزرگ مکه، پرونده کفر و مشرکین 
به دست پیامبراکرم)ص( بسته شد ولی آیه »الَْیْوَم 
َیئَِس الَِّذیَن َکَفُرواْ ِمن ِدینُِکْم« نازل نشد، اما در 

غدیر خم نازل شد.
غدیر ادامه و استمرار اسالم بود  

وی با تبیین بر اهمیت واقعه غدیرخم، ادامه 
کردن  مطرح  محوری  موضوع  غدیر،  در  داد: 
حضرت علی)ع( به والیت نیست. ایشان در طول 
23 سال حیات رسول مکرم اسالم در هر فرصت و 
موقعیتی معرفی شده بودند. آیات مختلفی هم در 
فضیلت جایگاه و کماالت امیرالمؤمنین نازل شده 
بود و روایات و تعابیر بسیاری از پیامبر اعظم)ص( 
حتی  و  تشیع  و  تسنن  اهل  که  بود  شده  بیان 
دشمنان حضرت علی)ع( به اتفاق به آن معترف 
بودند.تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: در 

غدیرخم، اسالم و جامعه اسالمی مدیریت و والی 
پیدا کرد. همه دلخوشی دشمنان این بود که با 
رحلت پیغمبر)ص(، اسالم نیز از بین خواهد رفت؛ 
چون کسی برای پیگیری اسالم نیست. غدیر در 

حقیقت ادامه و استمرار اسالم بود.
وی با تأکید بر اینکه غدیر به همه آحاد بشر 
تعلق دارد، اضافه کرد: پیامبر)ص( در غدیر اسالم 
را تثبیت کرد، ایشان با این حرکت عظیم، راه را 
برای امت اسالم و همه بشریت باز کردند؛ پیغمبر 

در غدیر اسالم را نظام مند و صاحب والی کرد.
مقصود  که  صورتی  در  کرد:  تصریح  وی 
می  محقق  کامال  اسالم)ص(  رسول  و  غدیر 
به  و  می کرد  تغییر  بشر  زندگی  مسیر  شد، 
باید  کرد:  عنوان  نمی رسید.وی  امروز  نابسامانی 
به موجب برخورداری از نعمت والیت و محبت 
امیرالمؤمنین)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س( و اوالد 
طاهرین شان، دائمًا شکرگزار باشیم. نعمتی از این 
باالتر وجود ندارد که ما را در مسیر والیت و پیروی 

این حضرات معصومین)ع( قرار داده شده ایم.
اظهار  مروی  والمسلمین  حجت االسالم 
کرد: همه ما در این مکان مقدس، خادم حضرت 
رضا)ع( هستیم و به اعتبار پوشیدن لباس خدمت، 
به این دستگاه نورانی نزدیک تریم؛ لذا وظیفه و 
خدا،  و  داشته  عهده  بر  تری  سنگین  مسئولیت 
حضرات معصومین)ع( و همین طور مردم توقع 

بیشتری از ما دارند.   
به  کرد:  ابراز  رضوی  قدس  آستان  تولیت 

امامت  به دستگاه  انتصاب  و  اتصال  این  واسطه 
و  رفتارها  امور،  از  و والیت، ممکن است خیلی 
گفتارها برای عموم مردم حالل و معمولی باشد 
ولی برای ما جایز نباشد؛ چون جامعه تلقی دیگری 
از خادمان رضوی دارد. برای تدوام مسیر والیت 
خون زیادی ریخته شده است؛ بیش از خونی که 
برای حفظ اسالم ریخته شده، برای حفظ امامت 

و والیت خون ریخته شده است.
برای حفظ نعمت والیت، هزینه ها داده شده

در بخش  والمسلمین مروی  حجت االسالم 
دیگری از سخنان خود به وقایع تأسف بار اخیر 
کشور لبنان در انفجار بندر بیروت نقبی زد و گفت: 
برخی چنان کینه ای از والیت و تشیع به دل دارند 
که در ماجرای انفجار بیروت هنوز ریشه و دلیل 
فاجعه مشخص نشده، شبکه های تلویزیونی آل 
سعود، حزب اهلل لبنان را به عنوان متهم معرفی 
کردند.وی ابراز کرد: لبنان در گذشته مرکز تشیع 
بود و علما و بزرگان لبنان در دوره صفویه به ایران 
آمدند و اقدامات اثرگذاری را انجام دادند که از آن 

جمله میتواند به شیخ بهایی اشاره کرد.
تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: نعمت 
خون  است.  نرسیده  ما  دست  به  ارزان  والیت، 
هزاران هزار انسان پای نگه داشتن والیت ریخته 
شده، فقها و علمای بسیاری در این راه کشته شده 
اند. برای حفظ نعمت والیت، هزینه بسیاری داده 
شده است. به همه این دالیل، امروز ما وظیفه 

بسیار سنگینی داریم.

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم اهدای احکام روز عید غدیر گفت:

تعظیم واقعه غدیر، بزرگداشت جدی ترین سفارش پیامبر اسالم)ص( است

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 1399۶۰3۰۶۰21۰۰۰145 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام غالمی فرزند نورمحمد به شماره 
شناسنامه 211۰375752 صادره از گرگان در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
222/3۶ مترمربع قسمتی از پالک 3۶15 فرعی از 4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی از ورثه علی اصغر طبسی خلیل آباد 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۶/5

غالمرضا گنج بخش
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
مورخ   3739 شماره  بوارده  تقاضای  طی  اکبری  زهرا  خانم  اینکه  به  نظر 
1399/۰4/28 و ضمن ارائه دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر اسناد رسمی 
29 رباط کریم مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 221/84 
متر مربع قطعه ۶7 تفکیکی پالک 81۰1 فرعی از 1۶1 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 8۰13 و 8۰15 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه بازارک حوزه ثبتی رباط 
کریم ذیل ثبت 13919۰ صفحه 91 دفتر امالک جلد ۶52 بشماره چاپی ۰4۰8874 
الف 88 به نام آقای محمود نیک پور فرزند غالمرضا ثبت صادر و تسلیم گردید که 
بعلت اسباب کشی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت  سند مالکیت مذکور 
ثبت  قانون  نامه  آئین   12۰ ماده  تبصره یک  استناد  به  مراتب  لذا  است  نموده  المثنی 
پالک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  چنانچه کسی  تا  گردد  می  اگهی  نوبت  یک  در 
ده  مدت  ظرف  اگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  با  مذکور 
اداره تسلیم و رسید دریافت  این  به  را کتبا به ضمیمه سند معامله  اعتراض خود  روز 
نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند 

اقدام خواهد شد.  المثنی طبق مقررات  مالکیت 
احمد رحیمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

آگهی نظریه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره1399۶۰32912۶۰۰۰798  هیات اول 
/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آرادان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /

خانم عباسعلی شیرمحمدی  فرزند حجت اله بشماره شناسنامه 21۶صادره  از در یک قطعه  
زمین محصور به مساحت 211.73متر مربع پالک 175 فرعی از 8۶ اصلیواقع در علی 
آباد بیع نامه عادی وبصورت مع الواسطه از طرف حسینعلی حسینی محرز  گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشوددر صورتی که 
شخص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 

از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول :99/5/22

تاریخ انتشار نوبت دوم :99/۰۶/۰۶
م الف:428 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان آرادان –علی اکبر شاه حسینی

آگهی مفقودی 
رنگ  DM مدل 1375  نسیم سفری  مدل  پراید  برگ سبزسواری 

سفید – روغنی  شماره موتور 3928۶۶
1442274114343S شماره شاسی

پالک ایران 21-947 ی 39  مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اگهی مفقودی 
سند کمپانی – برگ سبز – کارت شناسایی  نوع سواری هاچ بک 

سیستم پژو مدل 1388
تیپ 2۰۶ رنگ خاکستری

شماره موتور 14188۰14۰49
شماره شاسی ۰5977۰

پالک ایران 82-۶32 ن 83
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت زرین سد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 171 و 
شناسه ملی 1۰۶1۰۰149۶9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 12/۰4/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره و سمت 
های ایشان به قرار ذیل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای محمود 
به شماره ملی 37۶185۰751 بسمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل  صالحی 
آقای خالد جاللیان به شماره ملی 37۶۰197175 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره 
خانم فاطمه فرجی به شماره ملی 37۶1918917 بسمت عضو هیئت مدیره -2 
دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی اوراق عادی واداری با 
امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد -3 بازرسان شرکت 
به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند : آقای محسن سلیمانی به 
شماره ملی 37۶1918542 به سمت بازرس اصلی آقای پیام سلیمانی به شماره 
ملی 37۶232۶۶81 به سمت بازرس علی البدل -4 روزنامه کثیراالنتشار دنیای 
جوانان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز )931۶5۰(

آگهی تغییرات شرکت ساکا پروفیل سقز شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 1828 و شناسه ملی 14۰۰7۰5941۶ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/۰4/1399 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار : روزنامه کثیراالنتشاردنیای 
انتخاب  شرکت  های  آگهی  چاپ  جهت  شرکت  روزنامه  بعنوان  جوانان 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری سقز )931348(

آگهی تغییرات شرکت ساکا پروفیل سقز شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 1828 و شناسه ملی 14۰۰7۰5941۶ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3۰/۰4/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه : پس از بحث و تبادل 
نظر در خصوص وضعیت مالی شرکت آقای سیروان دلنواز به شماره ملی 
385۰128921 با پرداخت مبلغ 594۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت 
سهم الشرکه خود را به میزان ۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. خانم ناهید 
ظفری به شماره ملی 39۶12857۶4 با پرداخت 12۰۶۰۰۰۰۰۰۰ریال به 
ریال   134۰۰۰۰۰۰۰۰ میزان  به  را  خود  الشرکه  سهم  شرکت  صندوق 
به  ریال   2۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  از  شرکت  سرمایه  نتیجه  در  داد.  افزایش 
مربوطه  ماده  و  افزایش   ) ریال  میلیارد  بیست   ( ریال   2۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اساسنامه بنحو مذکور اصالح می گردد. مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ 
افزایش سرمایه نمود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز )931254(

آگهی تغییرات شرکت انجمن فرهنگی اجتماعی مفاخر فیض اهلل بیگی 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 132 و شناسه ملی 14۰۰7134837 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/۰1/1399 و مجوز 
دفتر  کل  محترم  مدیریت   14/۰4/1399 مورخ   19228/24/۶5 شماره 
امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه : الف 
: با توجه به تبصره ماده 11 اساسنامه واشکاالت بوجود آمده ماده مذکور 
بشرح ذیل اصالح میگردد: کسانی می توانند به عنوان عضو هیئت مدیره 
یا بازرس کاندید شوند که سابقه ی 1سال عضویت درانجمن داشته باشند 
و کسانی می توانند در انتخابات رای بدهند که سابقه ی۶ماه عضویت در 
انجمن داشته باشند ب : با توجه به تبصره 4 ماده 15 اساسنامه واشکاالت 
بوجود آمده ماده مذکور بشرح ذیل اصالح می شود : روزنامه کثیراالنتشار 
برای درج آگهی های موسسه روزنامه دنیای جوانان می باشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سقز )93۰973(

بیگی  اهلل  فیض  مفاخر  اجتماعی  فرهنگی  انجمن  شرکت  تغییرات  آگهی 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 132 و شناسه ملی 14۰۰7134837 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/۰1/1399 و مجوز 
شماره 19228/24/۶5 مورخ 14/۰4/1399 مدیریت محترم کل دفتر امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری کردستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای فاروق کیخسروی به 
شماره ملی 37۶۰۶83۶22 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای عبداله باباخانی 
بغده کندی به شماره ملی 2871729972 بعنوان عضواصلی هیات مدیره آقای 
حامد احمدی بیگ زاده به شماره ملی 2939475۶52 بعنوان عضو اصلی هیات 
مدیره آقای رشید مکری بابامیری به شماره ملی 37۶1397331 بعنوان عضواصلی 
هیات مدیره آقای کاوه بابان به شماره ملی 2899737۶51 بعنوان عضو اصلی هیات 
مدیره آقای زاهد بابامیری به شماره ملی 37۶15۶۶379 بعنوان عضواصلی هیات 

مدیره آقای سعید دادخواه به شماره ملی 292971۰95۰ بعنوان عضو اصلی هیات 
مدیره خانم فوزیه سلیمی بابامیری به شماره ملی 29291438۰۰ بعنوان عضو علی 
البدل اول آقای محمد فاتح فیض اله بیگی به شماره ملی 37۶۰7۰14۰1 بعنوان 
عضو علی البدل دوم -2 بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی 
برگزیده شدند : آقای لقمان فیض اله بیگی به شماره ملی 37۶۰139981 بعنوان 
بازرس اصلی آقای خالد سلطانی به شماره ملی 37۶2198519 بعنوان بازرس 
علی البدل اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری سقز )93۰959(

آگهی تغییرات شرکت آرد سازی گلنام سقز شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 23۶ و شناسه ملی 1۰۶1۰۰1921۰ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۰1/۰4/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمی واوراق عادی واداری با امضاء مشترک مدیرعامل ورئیس 
هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره امضای دونفر از اعضا 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سقز )93۰95۶(

مفاخر  اجتماعی  فرهنگی  انجمن  شرکت  تغییرات  آگهی 
فیض اهلل بیگی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 132 و شناسه 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14۰۰7134837 ملی 
مورخ   19228/24/۶5 شماره  مجوز  و  تصمیمات   23/۰1/1399
14/۰4/1399 مدیریت محترم کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری کردستان ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره 
به  بابامیری  فاروق کیخسروی  آقای   : تعیین گردید  به شرح ذیل 
شماره ملی 37۶۰۶83۶22 بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای عبداله 
نائب  بعنوان   2871729972 ملی  شماره  به  کندی  بغده  باباخانی 
رئیس هیئت مدیره آقای کاوه بابان به شماره ملی 2899737۶51 
بعنوان عضوهیئت مدیره و خزانه دار آقای زاهد بابامیری به شماره 
ملی 37۶15۶۶379 بعنوان عضو هیئت مدیره آقای رشید مکری 
بابا میری به شماره ملی 37۶1397331 بعنوان عضو هیئت مدیره 
آقای سعید دادخواه به شماره ملی 292971۰95۰ بعنوان عضو هیئت 
مدیره آقای حامد احمدی بیگ زاده به شماره ملی 2939475۶52 
امضاء  حق  دارندگان   2- ومدیرعامل  مدیره  هیئت  عضو  بعنوان 
مجاز در شرکت : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از 
امضای  با  و عقوداسالمی  قراردادها   ، بروات   ، ، سفته  قبیل چک 
مدیرعامل وخزانه دارودرغیاب مدیر عامل ،با امضای رئیس یا نائب 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد ، مکاتبات 
رسمی انجمن با امضا مدیرعامل ومهر انجمن معتبر می باشد اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سقز )93۰952(



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1528- سه شنبه 21 مرداد 61399 ورزش دنیای 

پایه کاپ قهرمانی ما شکسته بود؛
انتقادهای تند کارخانه از سیاست های فدراسیون والیبال

سرمربی تیم والیبال سایپا در مراسم قرعه کشی لیگ برتر والیبال به انتقاد از 
سیاست های فدراسیون پرداخت.

مراسم قرعه کشی سی و چهارمین دوره لیگ برتر والیبال با حضور مسئوالن 
فدراسیون و نمایندگان باشگاه های شرکت کننده و در غیاب محمدرضا داورزنی صبح  

روز گذشته)دوشنبه( در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک آغاز شد.
بعد از توضیحاتی که از سوی مسئوالن فدراسیون داده شد، مصطفی کارخانه 
یکی از قدیمی ترین مربیان لیگ برتر که امسال هدایت تیم سایپا را برعهده دارد، به 

انتقاد از برخی سیاست های فدراسیون پرداخت.
کارخانه در بخشی از صحبت های خود گفت: لیگ ما حرفه ای شده و انتظار داریم 
که فدراسیون هم حرفه ای عمل کند. طراحی یک لوگو یا اهدای یک کاپ باکیفیت 
به قهرمان چقدر هزینه دارد. فدراسیون 15۰ میلیون تومان ورودی از باشگاهها می 
گیرد. 1۰ درصد قرارداد بازیکنان و مربیان هم که به فدراسیون می رسد. در مجموع 
2۰۰، 3۰۰ میلیون تومان از باشگاهها می گیرید، اما کاپی می دهید که یک سال ما 
قهرمان شدیم و وقتی آن را به باشگاه بردیم، دیدیم پایه اش کنده شد! مگر تهیه یک 

کاپ باکیفیت چقدر هزینه دارد؟
وی افزود: باید از کشورهای دیگر الگو بگیریم. شما به سری آ و پالس لیگا 
نگاه کنید. واقعا شرایط لیگ آن ها با ما یکی است؟ جالب اینجاست که شنیدم در 
مجمع هم مطرح شده که از تبلیغات ۶۰ درصد به فدراسیون می رسد و 4۰ درصد به 

باشگاهها. پس باشگاهها از کجا باید پول به دست بیاورند؟

کاوه: بعید است رقابت های کشتی قهرمانی جهان برگزار شود
مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد گفت: 
در  کرونا  ویروس  شیوع  وخیم  شرایط  وجود  با 
کشورهای مختلف جهان، برگزاری رقابت های 

کشتی قهرمانی جهان بعید است.
ملی  وضعیت  آخرین  درباره  کاوه  محسن 
پوشان کشتی آزاد ایران و هدایت تمرینات بصورت 
مجازی، اظهار کرد: تاکید ما در چنین شرایطی که 
مسابقه و رویدادی برگزار نمی شود، این است که 
کشتی گیران از فشار تمرینی خودداری کنند چرا 
که این موضوع می تواند باعث کاهش ایمنی بدن 

آن ها شود که این موضوع می تواند باعث لطمه به آن ها در مقابله با ویروس کرونا شود.
مدیر تیم های ملی کشتی آزاد ادامه داد: سعی می کنیم کشتی گیران تا حد 
امکان بصورت منظم تمریناتشان را پیگیری کنند تا در وضعیت نسبتا مناسب بدنی 
باشند. تا زمانی که اتحادیه جهانی کشتی تکلیف برگزاری و زمان مسابقات را روشن 
نکند، نمی توانیم برنامه ریزی دقیقی در نحوه تمرینات در شرایط حال حاضر داشته 
باشیم. وی تصریح کرد: قطعا با مشخص شدن وضعیت برگزاری مسابقات، تمرینات 
را به صورت ویژه و با حفظ پروتکل های بهداشتی از سر می گیریم تا با وضعیت 

مناسب راهی رقابت های بین المللی شویم.
کاوه با بیان اینکه پیش از مدیریت تمرینات به صورت مجازی، کشتی گیران 
بصورت پراکنده و نامنظم تمرین می کردند، گفت: الزم بود در نحوه انجام تمرینات 
دنبال کنند. در  را  تمریناتشان  اهداف مشخص  اساس  بر  تا همه  هدفگذاری شود 
چنین شرایطی الزم بود تمرینات به نحوی مدیریت شود که کشتی گیران از فشار در 

تمرینات خودداری کنند.
به وخامت شیوع کرونا در  توجه  با  این سوال که  به  پاسخ  پایان در  در  وی 
کشورهای مختلف و ایران، امکان برگزاری رقابت های قهرمانی جهان وجود دارد یا 
خیر، گفت: به نظر من در چنین شرایطی و با توجه به آمار باالی مبتالیان به کرونا در 

جهان، برگزاری رقابت های جهانی بعید و دور از ذهن است.

ستار صید: اسکی بازان رها شده اند

بود،  موجود  در کشور  اسکی  نیاز  مورد  امکانات  اگر  ایران می گوید  اسکی باز 
ورزشکاران می توانستند هشت ماه از برف استفاده کنند، در حالی که اکنون تنها چند 

ماه زمستان را اسکی می کنند.
سید ستار صید، اسکی باز صحرانوردی ایران در مورد وضعیت این رشته گفت: 
شیوع ویروس کرونا همه ورزش ها را متوقف کرده است که شامل اسکی هم می شود 
اما به طور کلی هر چه بیشتر روی برف کار کنیم، نتیجه بهتری می گیریم اما متاسفانه 
زمان بندی خوبی برای استفاده از برف نداریم. در حالی که اکنون در علم کوه برف 
داریم اما تجهیزات مورد نیاز موجود نیست تا از آن استفاده کنیم. کشورهای صاحب 
نام دنیا حداقل هفت یا هشت ماه روی برف کار می کنند در حالی که ما تجهیزات 

نداریم و باید به چند ماه زمستان اکتفا کنیم.
او در ادامه افزود: اگر امکانات فراهم بود، می توانستیم مثل کشورهای اروپایی 
هشت ماه اسکی کنیم. جاهایی از علم کوه، دماوند و در برخی از ارتفاعات استان البرز 

برف جمع شده و یخچال طبیعی موجود است اما امکانات استفاده از آنها را نداریم.
صید در مورد استقبال مردم از اسکی اظهار کرد: رشته اصلی اسکی در ایران 
آلپاین  است که 7۰ سال سابقه دارد و بعد از آن اسکی صحرانوردی با 5۰ سال سابقه 
است اما این اسکی به دلیل سختی طرفدار زیادی ندارد چون باید ضمن آمادگی بدنی 
به ورزش های استقامتی عالقه داشته باشند. بنابراین بیشتر عالقه مندان در اسکی 

آلپاین و اسنوبرد کار می کنند.
او با بیان اینکه ایران مصرف کننده تجیهزات اسکی است و نه سازنده، ادامه داد: 
کشورهای اتریش، سوئیس، آلمان، ایتالیا و فرانسه کشورهای تولید کننده اسکی هستند 
و ما هم مصرف کننده و خریدار هستیم. اکنون هم با توجه به قیمت ارز نمی توان 
تجهیزات زیادی خریداری کرد. البته این شرایط حتی برای ورزشکاران ملی هم صدق 
می کند چون با وجود تحریم ها اقالم اسکی به راحتی وارد نمی شود و جنس های موجود 
هم از سال های قبل وارد شده است. بنابراین استقبال زیادی از اسکی نمی شود، البته 
این فقط مختص اسکی نیست، در رشته های دیگر هم این شرایط اینگونه است و 

تنها فوتبالمان رنگ و لعاب دارد.
صید با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی پیست های اسکی در فصل زمستان، تنها 
راه جبران عقب افتادگی این رشته را حضور در کمپ های خارجی دانست و گفت: باید 
زودتر از فصل اسکی روی برف برویم. شاید فدراسیون اسکی و فدراسیون جهانی 
برای ورزشکاران ملی برنامه ریزی کنند و آنها را به کمپ های سایر کشورها بفرستند 
در غیر این صورت عقب افتادگی جبران  نمی شود. مسئوالن ما باید قبول کنند که 
اسکی بازان باید روی برف کار کنند؛ چقدر در جاده چالوس بدوم، کوه بروم و وزنه 

بزنم؟ پایه رشته من کار روی برف است.
او در ادامه افزود: همین که اسکی بازان ایران تاکنون توانسته اند در مسابقات 
پرچم کشورمان را به اهتزار دربیاورند خیلی خوب بوده و باید آنها را حمایت کنند چون 
از جان مایه گذاشته اند اما متاسفانه انگیزه ها از بین رفته، ورزشکاران رها شده اند و 
هر کسی دنبال کار و زندگی خودش رفته، بنابراین باید آنها را حمایت کنند و حداقل 

کمبودها جبران شود.  
صید به حواشی اسکی اشاره کرد و گفت: همیشه سعی کرده ام از حاشیه ها دور 
باشم و باتوجه به انگیزه ام کارم را دنبال کنم؛ می خواستم در رشته خودم وارد المپیک 
شوم و جزو سه نفر یا حداقل 1۰ نفر برتر شوم. با اینکه تالشم خوب بود اما نشد. اکنون 

هم به همه ورزشکاران توصیه می کنم وارد حاشیه نشوند و کار خود را دنبال کنند.

مولر: بی صبرانه منتظر بازی مقابل بارسلونا هستم
توماس مولر اطمینان دارد که نه تنها بارسا 
را حذف خواهند کرد که در نهایت می توانند 

قهرمان چمیپونزلیگ هم شوند.
بایرن مونیخ با قدرت توانست چلسی را 
از پیش رو بردارد و راهی یک چهارم نهایی 
بارسلونا  رو  لیگ قهرمانان شود. جمعه پیش 
رقیب مونیخی ها خواهد بود و باید در در نبرد 
تک حذفی لیسبون، کدام تیم پیروز خواهد شد.

دو تیم در شرایطی متفاوت برابر هم قرار 
می گیرند. بارسا در روزهای خوب خودش نیست 

ولی بایرن مونیخ بهترین فرم چند سال اخیر خود را تجربه می کند.
توماس مولر ستاره بایرن مونیخ در پاسخ به این سوال که تیمش فاتح لیگ 

قهرمانان خواهد شد یا خیر، گفت:» بله ما قهرمان اروپا می شویم.«
مولر در ادامه گفت:» بی صبرانه منتظر روز جمعه و بازی برابر بارسلونا هستم 
و می دانم که آنها هم چنین حسی دارند. بارسلونا نتوانست قهرمان اسپانیا شود و در 
بهترین فرم خودش هم قرار ندارد ولی در یک بازی تک حذفی هر اتفاقی ممکن 
است رخ دهد. اینجا دیگر رکوردها و عملکرد تیم در گذشته به کار نمی آید. برای 
بارسا نهایت احترام را قائلیم ولی به توانایی های مان ایمان داریم و می دانم که 

قدرت حذف آنها و رفتن به دور بعد را داریم.«

بایرن در ترسناک ترین حالت ممکن برابر بارسلونا
بایرن مونیخ بدون شک آماده ترین تیم 
اول  شانس  و  اروپاست  فوتبال  روزهای  این 
صعود به نیمه نهایی لیگ قهرمانان در بازی 

برابر بارسا محسوب می شود.
یک  در  رو  پیش  جمعه  بارسا  و  بایرن 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان جدال نفس گیری 
را پیش رو خواهند داشت. آبی اناری ها پس 
از شکست دادن ناپولی به این مرحله رسیدند 
و بایرن هم با برتری قاطع 7-1 بر چلسی در 
مجموع دو بازی رفت و برگشت، توانست مجوز 

حضور در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان را به دست بیاورد.
هانسی فلیک که از سوم نوامبر 2۰19 جانشین نیکو کوواچ در بایرن شد، 
توانسته این تیم را به یک غول مهارناپذیر تبدیل کند. هرچند بایرن در ماه دسامبر 
دو شکست متوالی در بوندسلیگا را تجربه کرد ولی پس از شروع نیم فصل دوم، 

دیگر توقف ناپذیر نشان داده است.
مونیخی ها پیش از وقفه بوندسلیگا موفق به کسب 1۰ پیروزی و یک تساوی 
شدند و پس از تعطیلی فوتبال به دلیل شیوع کرونا و 2 ماه وقفه، به 9 برد متوالی در 
بوندسلیگا و دو برد در جام حذفی آلمان دست پیدا کردند. 21 پیروزی و یک تساوی 
در بازی های داخلی نشان از قدرت فوق العاده مونیخی ها دارد. به اینها برد اخیر 

برابر چلسی در بازی برگشت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان را هم اضافه کنید.
بایرن پس از 15 تیر که فینال جام حذفی را برابر لورکوزن انجام داد تا بازی 
برابر چلسی، نزدیک به یک ماه بدون بازی رسمی بود ولی مشخص شد که این 

دوری طوالنی هم ریتم و فرم خوب این تیم را از بین نبرده است.
خواهد  قرار  بارسا  برابر  خود  خطرناک  ستاره  لواندوفسکی  روبرتو  با  بایرن 
گرفت. مهاجم لهستانی در 31 سالگی توانست 34 گل در بوندسلیگا به ثمر برساند 
و در مجموع 44 بازی فصل خود توانسته 53 گل به ثمر برساند که آماری استثنایی 

محسوب می شود.

توماس توخل در پی اس جی ماندنی شد
توماس توخل سرمربی آلمانی پی اس جی 
یک سال دیگر نیز در این باشگاه خواهد ماند.

پی اس جی فردا در لیسبون دیدار بسیار 
حساس یک چهارم نهایی برابر آتاالنتا را پیش 
رو خواهد داشت و می تواند تاریخ سازی کند. 
باشگاه متمول پاریسی در تاریخ 5۰ ساله خود 
هرگز نتوانسته به نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
نهایی  پیدا کند و همیشه در یک چهارم  راه 

حذف شده است.
برابر  بازی تک حذفی  در  و  چهارشنبه 

آتاالنتا، بهترین فرصت برای پی اس جی مهیاست تا یک قدم دیگر به رویای دیرینه 
اش یعنی فتح لیگ قهرمانان نزدیک تر شود.

توماس توخل سرمربی آلمانی در دومین سال حضورش در این باشگاه شاید 
تبدیل به یک اسطوره در پاریس شود. از قرارداد او یک سال دیگر باقیمانده و هرچند 
شایعاتی مبنی بر برکناری او در صورت حذف از لیگ قهرمانان به گوش می رسد اما 
طبق ادعای اکیپ، سران باشگاه تصمیم گرفته اند حتی در صورت باحت سنگین به 

آتاالنتا و یک حذف تاریخی هم، توخل حفظ شود.
در یک سال گذشته اختالفات بین توخل و لئوناردو مدر ورزشی پی اس جی 
انکارناپذیر بوده است. توخل مخالف جدی عدم تمدید قرارداد با تیاگو سیلوا و توماس 

مونیه بود ولی این دو با نظر مستقیم لئوناردو از باشگاه جدا شدند.
توخل مشکالتی هم با یکی دو ستاره تیمش مثل کیلیان امباپه داشت اما 
توانست به خوبی از این بحران نیز عبور کند. در پاریس کسی به حذف برابر آتاالنتا 

فکر نمی کند اما اگر این اتفاق رخ بدهد نیز توخل برکنار نخواهد شد.

متویدی در راه انتقال به لیگ آمریکا
به نظر می رسد که لیگ MLS آمریکا 
یکی از مهمترین گزینه ها برای تیم آینده بلیز 

متویدی خواهد بود.
به نظر می رسد که یوونتوس پروژه جوان 
سازی زده خود را کلید زده و در این رابطه گاتزتا 
دارند  قصد  آنها  که  شده  مدعی  اسپورت  دلو 
هافبک فرانسوی خود یعنی بلیز متویدی را به 
فروش برسانند؛ بازیکنی که در فصل 2۰19-2۰ 
از جمله مصدومیت  به دلیل عوامل مختلفی 

کمتر در ترکیب بیانکونری به میدان رفت.
گاتزتا ادعا می کند که تیم دیوید بکهام یعنی اینتر میامی آمریکا به جذب بلیز 

متویدی عالقه نشان داده و قصد دارد با این بازیکن فرانسوی قرارداد امضا کند.
یوونتوس بعد از حذف از لیگ قهرمانان اروپا توسط لیون، سرمربی خود یعنی 
مائوریتزیو ساری را برکنار کرد و سران این باشگاه در اقدامی جالب توجه آندره آ پیرلو 
را روی نیمکت تیم نشان دهند تا دوران جدیدی در باشگاه طوری آغاز شده باشد.

همچنین گاتزتا در بخش دیگری از این گزارش خود مدعی شده که گونسالو 
ایگواین دیگر بازیکنی است که به طور قطع یوونتوس را ترک خواهد کرد چرا که 

این ستاره آرژانتینی نیز وضعیتی مشابه متویدی را تجربه می کند.

پیرلو برای فتح چمیپونزلیگ ایسکو را می خواهد
سرمربی حال حاضر یوونتوس سال گذشته از لزوم تالش این باشگاه برای 

جذب بازیکنی مثل ایسکو صحبت کرده بود.
پس از حذف یوونتوس از لیگ قهرمانان به دست لیون، مائوریتزیو ساری 
سرمربی این باشگاه برکنار شد و در میان تعجب، آندره آ پیرلو اسطوره فوتبال ایتالیا 
بدون هیچ تجربه مربیگری جانشین او شد. تصمیمی بحث بر انگیز که البته با استقبال 
خوبی در میان هواداران روبرو شد. هنوز مشخص نیست یووه با پیرلو به چه سبکی 

بازی خواهد کرد و اینکه او دستور به جذب چه بازیکنانی داده است.
گاتزتا دلو اسپورت به بهانه انتخاب پیرلو مصاحبه سال گذشته او را بازنشر 
یووه سخن  برای  ایسکو  مثل  هافبکی  جذب  لزوم  از  او  آن  در  که  است  کرده 

گرفته بود.
یوونتوس سال گذشته در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان به دست آژاکس 
حذف شد و پیرلو در واکنش به این ناکامی گفته بود که درست است رونالدو به یووه 
آمده ولی باید بازیکنی مثل ایسکو هم پشت رونالدو باشد تا بتواند او را به خوبی تغذیه 

کند. پیرلو معتقد بود خط هافبک یووه در سطح رونالدو نیست.
زیدان  بازگشت  با  ولی  نداشت  رئال شرایط خوبی  در  ایسکو سال گذشته 
تاثیرگذار  بازیکن  دوباره همان  و  بازیابی کرده  را  رفته  از دست  اعتماد  توانست 
در  اغلب  زیدان  نظر  زیر  که  بود  بازیکنانی  از  یکی   2۰19-2۰ فصل  او  شود. 

ترکیب ثابت به میدان رفت.
این روزها شایعاتی مبنی بر اینکه پیرلو جذب ایسکو را درخواست کرده شنیده 

می شود ولی بعید است رئال مادرید و زیدان راضی به جدایی او شوند.

و  قهرمانی  وزش  معاون 
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان 
گفت: جوایز مدال آوران قهرمانی 
آسیا و جهان سال 97 به زودی 
از طریق وزارت ورزش و جوانان به حساب 

ورزشکاران واریز خواهد شد.
مهدی علینژاد در حاشیه مراسم رونمایی 
از وب سایت فدراسیون انجمن های ورزشی و 
در جمع خبرنگاران در خصوص پاداش مدال 
آوران قهرمانی آسیا و جوانان سال 97 اظهار 
کرد: جوایز بازی های آسیایی سال 97 که 82 
میلیارد تومان بود  پرداخت شده و تنها جوایز 
مدال آوران قهرمانی آسیا و جهان 97 باقی 
مانده است که در جمع بندی نهایی 22 میلیارد 
تومان است که با تامین 5 میلیارد تومان  برای 
13 فدراسیون قرار است پاداش مدال آوران 
برای این که مالیاتی از آنها کسر نشود، توسط 
وزارت ورزش و جوانان  به حساب ورزشکاران 

به زودی واریز خواهد شد.
وی درباره دستمزد برانکو و دستیارانش 
یک  دستیارانش  و  برانکو  دستمزد  گفت: 
میلیون و ۶۰۰ هزار یورو بوده  که  دستمزد  
پرسپولیس  باشگاه  توسط  دستیارش  یک  
به  دیگر  دستیار  دو  برای  و  شود  پرداخت 
فیفا نامه زده شده است. همچنین  دستمزد 
برانکو 3۰ درصد پرداخت شده و مابقی نیز 
با هماهنگی اسپانسرها پرداخت خواهد شد. 
استقالل نیز همچنین در حال تامین منابع 
پنجره  شود  پرداخت  پولی  زمان  هر  است 
انتقاالت  زمان  به  هنوز  البته  می شود.  باز 
نرسیده ایم و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

علینژاد درباره دستگیری یکی از معاونین 
باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: با هماهنگی که 

داشت  اطالعات  و  جوانان  و  ورزش  وزارت 
منجر به دستگیری یکی از معاونین باشگاه 
پرسپولیس شد، عزم ما راسخ و جدی است و 
سعی داریم توسط سربازان گمنام امام زمان 
فساد در فوتبال و ورزش را به شدت پیگیری 
کنیم. این تازه آغاز برخورد ماست و هیچ خط 

قرمزی در این راستا نداریم.
علینژاد همچنین درباره جذب مربیان 
استقالل  باشگاه  دو  در  خارجی  بازیکنان  و 
و پرسپولیس افزود: با توجه به شرایط ارزی 
و گران شدن دالر به هیج وجه امکان جذب 
مربی و بازیکن خارجی وجود ندارد و باشگاه ها 
می تواند  با همان مربی و بازیکن قبلی خود 

قرارداد خود را تجدید کنند.
جامع  سایت  وب  از  رونمایی  مراسم 
فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی با 
حضور مهدی علی نژاد معاون ورزش حرفه 
ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در محل 

فدراسیون برگزار شد.
رونمایی  مراسم  در  علی نژاد  مهدی 
انجمن های  فدراسیون  جامع  وب سایت  از 

ورزش های رزمی گفت: هر جامعه ای برای 
اینکه برنامه ریزی درستی داشته باشد نیازمند 
اتفاق رخ  این  اگر  اطالعات درست است و 
ندهد به هدف مشخصی دست پیدا نمی کنیم. 
رزمی  های  ورزش  های  انجمن  فدراسیون 
متاسفانه طی سال های اخیر آمار درستی از 
صدور احکام، تعداد دان ها و کمربندهایی که 
در سطح کشور اهدا می شد خبر نداشت و 
راه اندازی سایت این فدراسیون اتفاق خوبی 
ریزی  برنامه  برای  را  شرایط  و  بود  خواهد 

درست میسر می کند.
داوری،  فنی  احکام  افزود: صدور  وی 
داوری ها، کمربندها یکی از مسائلی بود که 
فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی با 
آن رو به رو بود و مکانیزه کردن آن بدون 
وجود این سامانه مشکل بود. راه اندازی سامانه 
در آموزش و سازماندهی فدراسیون در آینده 

تاثیرات مثبتی به دنبال خواهد داشت.
علی نژاد ادامه داد: کرونا به ما کمک 
کرد تا از تکنولوژی استفاده  الزم را ببریم و از 
تکنولوژی برای استفاده بهتر از زیرساخت ها 
استفاده کنبم. البته رشیدی رییس پیشین این 
فدراسیون، قدم های خوبی برای پیشبرد این 
فدراسیون برداشته بود و خوشحالم که امروز 
بهتری تداوم دهنده مسیر رییس پیشین است. 
من آرزوی توفیق برای فدراسیون انجمن های 
ورزش های رزمی دارم و امیدوارم در این مسیر 

موفق باشند.
این  کرد:  خاطرنشان  وزیر  معاون 
فدراسیون به دلیل تعدد سبک ها و نداشتن 
احکام فنی تخلفاتی در آن صورت می گرفت 
بود که  افراد خارج شده  کنترل  از  احکام  و 
امیدوارم با راه اندازی وب سایت فدراسیون 

جلوی تخلفات گرفته شود و ساماندهی خوبی 
در این زمینه صورت بگیرد.

بهتری: در دوران کرونا اتفاقات خوبی 
برای فدراسیون ما افتاد

در ادامه یوسف بهتری رئیس فدراسیون 
خاطرنشان  رزمی  ورزش های  انجمن های 
بابت تمام کمک هایش به  از علی نژاد  کرد: 
رزمی  های  ورزش  های  انجمن  فدراسیون 
سپاسگزارم. ما بعد از چند سال در انجمن آی 
آیین  شویم.  کرسی  توانستیم صاحب  کیدو 
نامه های فدراسیون بازنگری و چارت جدید 
فدراسیون  عضو  و  شد  بازنگری  فدراسیون 

جهانی شدیم.
او ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس 
داوری  های  کالس  کردیم  تالش   ، کرونا 
مجازی  فضای  طریق  از  را  مربیگری  و 

پیگیری کنیم.
بهتری تصریح کرد: با راه اندازی این 
سامانه همچنین به امور رفاهی ورزشکاران نیز 
توجه ویژه ای خواهد شد و در این زمینه نیز 
تفاهمنامه هایی منعقد شده است. ضمن این 
که با شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی 
رایزنی کردیم و بزودی در فاصله 1۰ متری 
ضلع شرقی ورزشگاه آزادی، مجموعه ورزشی 
انجمن های ورزش های رزمی زمینی به اندازه 
91۰ متر احداث خواهیم کرد. سامانه ای که 
می شود  رونمایی  علی نژاد  دست  به  امروز 

خواسته و آرزوی فدراسیون ما بود.
بهتری در پایان اظهار کرد: بیش از راه 
اندازی سایت بیش از یک میلیون نفر از سایت 
بازدید داشتند که آمار خوبی است. امیدوارم 
با راه اندازی وب سایت به پاالیش خوبی از 

جامعه ورزشکاران رزمی دست پیدا کنیم.

معاون وزیر ورزش:

فساد در فوتبال را با کمک سربازان گمنام امام زمان پیگیری می کنیم

ینکه  ا با  لیس  سپو پر
قهرمانی اش قطعی شده اما هنوز 
دالیلی دارد تا در 2 هفته پایانی با 

جدیت وارد رقابت شود.
تیم فوتبال پرسپولیس با وجود شکست 
هشتم،  و  بیست  هفته  در  ذوب آهن  برابر 
قطعی  نوزدهم  لیگ  در  را  خود  قهرمانی 
و  رسید  هوادارانش  مدنظر  پوکر  به  و  کرد 
داد.  انجام  را  فراموش نشدنی  تاریخ سازی 
برخی بر این باور هستند که تیم یحیی بعد 
از بخت مقابل ذوب دیگر رقابت های لیگ را 
روی  بر  کامال  تمرکزش  و  نمی گیرد  جدی 
جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود. 
اما سرمربی پرسپولیس در مصاحبه ای عنوان 
کرده که این طور نیست و برای احترام به سایر 
تیم ها تا پایان با تمام قوا وارد زمین می شود. 
البته که احترام به تیم های پایین جدولی تنها 

دلیل سرمربی تیِم قهرمان نیست.
تاریخ  در  برد  بیشترین  به  رسیدن 

لیگ برتر:
پرسپولیس تا به اینجای فصل 2۰ برد 
داشته و در کنار پرسپولیِس برانکو در لیگ 
شانزدهم، بیشترین برد را در تاریخ لیگ برتر 
در یک فصل به نام خود ثبت کرده است اما 
یحیی این فرصت را دارد تا با به دست آوردن 
یک برد دیگر به تنهایی از این حیث در صدر 
قرار بگیرد و بدون همسایه به این رکورد نائل 
شود. به همین دلیل پیروزی در یکی از 2 بازی 
پیش رو مقابل گل گهر و سایپا برای تصاحب 

این جایگاه ضروری است.
تاریخ  قهرماِن  مقتدرترین  به  تبدیل 

لیگ برتر:
هفدهم  و  شانزدهم  لیگ های  در 

برانکو  با  حالی  در  پرسپولیس  قهرمانی 
نزدیک ترین  با  تیم  این  که  آمد  دست  به 
تعقیب کننده خود 9 امتیاز فاصله داشت و این 
در تاریخ لیگ برتر بهترین رکورد بوده است. 
حاال پرسپولیِس لیگ نوزدهم در حال حاضر 
با تیم دوم 14 امتیاز فاصله دارد. سرخپوشان 
تهرانی اگر نتوانند در 2 بازی باقی مانده نتایج 
خوبی را بگیرند، ممکن است این رکورد را که 
حاال در دست خودشان است را از کف بدهند. 
به همین خاطر کسب امتیاز در 2 بازی پایانی 
و به یادماندنی تر کردن این فاصله می تواند 
ماجرا  قدرتمندانه  ادامه  برای  خوب  دلیلی 

در لیگ نوزدهم برای تیم صدرنشین باشد.
از  سبقت  و  امتیاز  بیشترین  کسب 

استقالل و سپاهان:
پرسپولیس در حال حاضر ۶3 امتیازی 
در  فصل  یک  در  امتیاز  بیشترین  و  است 
تاریخ لیگ برتر به سپاهان لیگ های نهم و 
یازدهم و استقالل لیگ دوازدهم اختصاص 
دارد که ۶7 امتیاز در لیگ های 18 تیمی به 

دست آورده اند. حاال سرخپوشان تهرانی این 
فرصت را دارند تا با 2 برد به تنهایی صاحب 
این رکورد شوند؛ آن هم در لیگی 1۶ تیمی. 
کسب چهار امتیاز نیز پرسپولیس را در کنار آن 
تیم ها قرار می دهد البته با میانگین امتیازگیری 
بیشتر چرا که با وجود 4 بازی کمتر به این 

تعداد امتیاز رسیده اند.
ارائه فوتبال پاک در 2 هفته پایانی:

رقبای  گفته شد  باالتر  که  همان طور 
پرسپولیس در 2 هفته پایانی در پایین جدول 
امکان سقوط دارند و رقابت سختی نیز بین 
چند تیم برای نیفتادن وجود دارد. گل محمدی 
به  قدرت  با  عدالت  رعایت  برای  که  گفته 
مصاف گل گهر در سیرجان و سایپا در تهران 
با 2۶  در حال حاضر گل گهر  رفت.  خواهد 
امتیاز در رده سیزدهم جای دارد و سایپا با یک 
امتیاز بیشتر در رده یازدهم است. بدون تردید 
بقیه تیم های فانوس به دست، انتظار دارند تا 
پرسپولیس این 2 مسابقه را جدی بگیردو با 

تمام توان وارد زمین شود.

حفظ آمادگی برای دبل-دبل:
فاصله ای  به  تقریبا  لیگ  پایان  از  بعد 
بسیار کم شاهد ادامه پیدا کردن جام حذفی 
نیمه نهایی  مرحله  در  پرسپولیس  هستیم. 
حضور دارد و بین یک تا 2 بازی پیش رویش 
برای  استراحت  که  قدر  همان  بود.  خواهد 
بازیکنان اصلی این تیم نیاز است؛ ماندن در 
شرایط مسابقه نیز اهمیت دارد و به همین 
سادگی  به  هفته   2 این  کنار  از  نباید  دلیل 
عبور کرد. بدون شک یحیی چنین ریسکی 
را نمی کند که تمام بازیکنان اصلی خود را 
آنها  کنار بگذارد و اسکلتش را تغییر بدهد. 
می بایست با آمادگی 1۰۰ درصد برای رسیدن 
به هدف دبل در دبل)قهرمانی برای دومین 
دوره پیاپی در لیگ و جام حذفی( پیش بروند.

آقای گلی علیپور:
علی علیپور همچنان روی کاغذ شانس 
آقای گلی دارد. مهدی ترابی نیز مانند او بخت 
بازیکنان  مواقع  گونه  این  در  دارد.  اندکی 
یک تیم دست به دست می دهند تا بازیکن 
مدنظر به آقای گلی برسد و برای رسیدن به 
این عنوان کمکش می کنند. شاید این هم 
البته ضعیف تر از دیگر دالیل،  دلیلی دیگر، 
برای جدی گرفته شدن 2 بازی آخر از سوی 

پرسپولیس باشد.
روز  تهرانی  سرخپوشان  است  گفتنی 
شنبه 25 مردادماه و در چارچوب هفته بیست 
گل گهر  مصاف  به  سیرجان  در  باید  نهم  و 
لیگ  بازی  آخرین  هم  بعد  روز  پنج  بروند. 
نوزدهم برای تیم یحیی در ورزشگاه آزادی 
مقابل سایپا به انجام خواهد رسید. باید دید با 
این اوصاف پرسپولیس به چه ترتیبی و با چه 

نتیجه ای از این 2 بازی بیرون می آید.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی تغییرات شرکت مینا مرغ کردستان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 1294 و شناسه ملی 1۰8۶19871۶۶ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
11/۰9/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت 
انتخاب گردیدند:  مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال 
آقای طاهر فالحی به شماره ملی 37۶۰۶5۶۰31 آقای امیر 
فالحی به شماره ملی 37۶215۰17۶ آقای امید فالحی به 
شماره ملی 37۶21۶۰422 -2 بازرسان شرکت به شرح ذیل 
و برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند : خانم مرضیه خدری 
به شماره ملی 37۶2427925 به سمت بازرس اصلی خانم 
سروه عبدی به شماره ملی 37۶۰۶57311 به سمت بازرس 
کردستان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  البدل  علی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز )93۰948(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی افشین کار 
شناسه  و   928 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  سقز 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به   1۰۶1۰۰44۶8۰ ملی 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   25/۰3/1399 مورخ  العاده  فوق 
: - طبق گزارش رسمی دادگستری بشمارخ ۰۰5/99 مورخ 
1۰/۰3/1399 سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/7 ریال 
 7۰۰۰۰۰ به  منقسم  که  ریال   ۰۰۰/1۰94۰۰/234 مبلغ  به 
سهم 442/334 ریالی بانام عادی از محل غیر نقدی )طبق 

تبصره 1ماده 158 قانون تجارت در شرکتهای سهامی خاص 
مجاز می باشد( تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مورد تصویب 
مجمع واقع شدوسرمایه شرکت افزایش یافت وماده مربوطه 
امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید.  اصالح  اساسنامه  در 
استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سقز )93۰424(

آگهی تغییرات شرکت مینا مرغ کردستان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 1294 و شناسه ملی 1۰8۶19871۶۶ به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/۰9/1398 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل 
تعیین گردید : آقای طاهر فالحی به شماره ملی 37۶۰۶5۶۰31 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر فالحی به شماره ملی 
37۶215۰17۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امید 
فالحی به شمارملی 37۶21۶۰422 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره -2 دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت : کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء متفق امید فالحی 
) مدیر عامل ( و طاهر فالحی ) رئیس هیئت مدیره ( همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سقز )93۰377(

۶ دلیل اهمیت ۲ هفته پایانی لیگ برای پرسپولیسی ها

چند  همین  که  دالری  ر  هزا صد  با 
میزان  شد،  پرداخت  رسن  بشار  به  پیش  روز 
پرداختی های باشگاه پرسپولیس به این بازیکن 

در این فصل به 92 درصد رسید.
با توجه به پرداختی جدید باشگاه پرسپولیس به بشار 
رسن اما این بازیکن بابت فصول قبلی طلب هنگفتی از 
باشگاهش دارد. رسول پناه برای نشان دادن حسن نیتش 
به حساب  را  پول  این  بشار  با  تمدید  مذاکرات  و شروع 
رسن واریز کرده که باید دید هافبک عراقی چه واکنشی 

به این ماجرا نشان می دهد.
است.  دالر  هزار   43۰ پرسپولیس  با  رسن  قرارداد 
این بازیکن با اعالم رسول پناه تاکنون حدود 92 درصد 
یعنی 395 هزار دالر دریافتی داشته و 35 هزار دالر از 
سرخ ها طلب دارد. مدیران باشگاه درصدد هستند تا این 
بازیکن را حفظ کنند، اما برای این کار باید مبلغ قرارداد 
این بازیکن را تسویه کنند تا او راضی به مذاکره برای 

تمدید قراردادش شود. 
با  قراردادش  رقم  درباره  االن  تا  رسن  بشار 
همه  اگر  حتی  اما  نکرده  صحبتی  تاکنون  پرسپولیس 
برای  کردنش  راضی  بگیرد  هم  را  قبلی اش  مطالبات 
بود.  خواهد  دشواری  کار  کمتر  رقم  با  قراردادی  بستن 
پناه  از مهدی رسول  از خواسته های گل محمدی  یکی 
قرارداد  تمدید  پرسپولیس  باشگاه  مدیرعاملی  سرپرست 
هر چه سریع تر با بشار است. بازیکنی که قراردادش رو 
به اتمام بوده و پیشنهادهای 7۰۰ تا 8۰۰ هزار دالری از 

کشورهای عربی برای تمدید قرارداد دارد.
بازیکن  جذب  ورزش  وزارت  اینکه  به  توجه  با 
ممنوع  پرسپولیس  و  استقالل  برای  را  جدید  خارجی 
کرده و مهدی علی نژاد در صحبت با رسانه ها بر این 
موضع وزارت ورزش تاکید کرد، گل محمدی اصرار به 
حفظ بشار رسن دارد. آن هم در شرایطی که به نظر می 
رسد او زیر 5۰۰ هزار دالر حاضر به تمدید قرارداد نیست 

مدیران  اطالع  به  را  موضوع  این  برنامه هایش  مدیر  و 
وزیر  معاون  نژاد  علی  البته  است.  رسانده  پرسپولیس 
ورزش و جوانان گفته بازیکنان فعلی خارجی پرسپولیس 
و استقالل مثل رادوشوویچ، بشاررسن، اوساگونا، دیاباته 
و میلیچ شامل قانون قرارداد با خارجی ها برای فصل بعد 
نمی شود. البته پرداخت پول به بازیکنان خارجی، باعث 
منتظر  باید  حاال  و  شود  می  ایرانی  بازیکنان  ناراحتی 
باشیم که چند بازیکن بزرگ پرسپولیس از پرداختی به 

شوند. ناراحت  بشاررسن 
برای  رد  میلیا  1۰ باالی  ند  می توا بشار  حفظ 
پرسپولیس آب بخورد که در نوع خودش رقم قابل توجهی 
باشگاه سخت درگیر پرداخت  این  است. در حال حاضر 
طلب برانکو ایوانکوویچ و دستیارانش است تا با بستن این 
پرونده سنگین در فیفا بتواند با فراغ بال بیشتری با بشار 
مذاکرده کند تا هافبک عراقی اش را راضی به ماندن کند. 
باید دید رسول پناه در قبال این ماجراها چه خواهد کرد؟

بشار رسن چطور 9۲ درصد مطالباتش را گرفت؟
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از راست داریوش شایگان و پروفسور سیدحسن امین
اختصاصی دنیای جوانان

به بام انس تو خو کرده ام
چون کفتر جلدی

حسین منزوی

چه بنویسم، چه ننویسم، چه بسرایم چه نسرایم
تویی تو، گفته و ناگفته، بانوی غزل هایم

تمام عشق ها، پیش از تو مثل رودها بودند
که باید می رساندندم به تو، آری به دریایم

به بام انس تو خو کرده ام چون کفتر جلدی
که از هر گوشه ای پر وا کنم، سوی تو می آیم

پس از فرزند مریم اینک این من: عیسای دیگر!
که شد باالی عشق و بازوی شعرم چلیپایم

خوشم می آید از شادی، ولی هر بار می خوانم
همین تحریر محنت می تراود از غماوایم

به سختی خسته ام از زندگی وز خود، کجایی تا
به قدر یک نفس، در سایه سروت بیاسایم؟

کلیدی دارم از شعر این فلز ترد سحرآمیز
که قفل بوسه از لب های شیرین تو بگشایم

»شرلی آن گرو«، نویسنده آمریکایی برنده جایزه پولیتزر 
در سن 91سالگی درگذشت.

سال  در  نویسنده که  این  نیویورک تایمز،  گزارش  به 
19۶5 برای نگارش رمان »کارگران خانه« موفق به کسب 
جایزه پولیتزر ادبیات شده بود بر اثر عوارض ناشی از سکته 

از دنیا رفته است.
تمجید  مورد  انتشار  زمان  در  خانه«  »کارگران  رمان 
تصویر  به  برای  گرو«  آن  »شرلی  اما  گرفت  قرار  منتقدان 
کشیدن رابطه عاطفی طوالنی مدت میان یک مرد ثروتمند 
سفیدپوست و کارگر سیاه پوست خانه اش با تهدیدهایی از سوی 
گروه »کو کلوس کالن« روبه رو شد که حامی جنبش برتری 

نژادی سفیدپوستان بود.
شرلی آن گرو در سال 19۶5

شش رمان و چهار داستان کوتاه از »شرلی آن گرو« بر 
جای مانده که همه آن ها به روایت داستان هایی در ایاالت 

جنوبی آمریکا پرداخته است.

اولین کتاب او با عنوان »شاهزاده سیاه و دیگر داستان ها« 
در سال 1954 و هنگامی که 2۶ ساله بود منتشر شد.

و  غیرمنتظره  اتفاقات  درباره  گرو«  »شرلی  آثار  بیشتر 
اتفاقاتی  درباره  او  رمان »شکارچی«  است.  آن  حوادث پس 
است که برای یک زن پس از نجات معجزه آسا از یک سقوط 
هواپیما روی می دهد و رمان »مردان بیرون« هم روایتی است 

از شرایط یک خانواده پس از ناپدید شدن ناگهانی پدرشان.

نویسنده برنده جایزه پولیتزر درگذشت

ز  ا پس  « ب  کتا
ز  ا مجموعه ای  کمونیسم« 
داستان های نویسندگان امروز 
بلغارستان است که به تازگی توسط نشر 
هیرمند و با انتخاب و ترجمه فرید قدمی 
منتشر شده است. این کتاب دربرگیرنده 
زدراوکا  پوپوف،  الک  از  داستان هایی 
نویسندگان  و  مینکوف  ولینا  اوتیموا، 
نویسندگان  از  یکی  است.   با  دیگر 
ولینا مینکوف، گفت وگویی  این کتاب، 
لینا  و است.  شده  نجام  اختصاصی 
ادبیات  شاخص  چهره های  از  مینکوف 
داستانی بلغارستان است که در پاریس 
زندگی می کند و تازه ترین اثرش به زبان 
است:  شده  منتشر  پاریس  در  فرانسه 
بیاید«  دیدارمان  به  باید  بزرگ  »رهبر 
که درباره تجربیات او از زندگی در کره 
شمالی نوشته شده است. او در دانشگاه 
انگلیسی  ادبیات  امریکا  یوسی ال اِی 
آمستردام  دانشگاه  در  و  است  خوانده 
نیز در رشته مطالعات اروپایی تحصیل 

کرده است.
کمونیسم«،  از  »پس  کتاب   *
نویسندگان  از  داستان هایی  مجموعه 
بلغار، به تازگی در ایران منتشر شده است 
ایرانی  مخاطبان  خوب  استقبال  با  که 
نویسندگانی  جمله  از  شما  شد.  روبه رو 
هستید که آثارشان در این کتاب ترجمه 
شده. درباره این کتاب چه فکر می کنید؟ 
آیا این کتاب می تواند روح ادبیات معاصر 

بلغارستان را نشان دهد؟
برای  مطمئنًا  و  من  برای   **
آثارشان  که  بلغاری  نویسندگان  دیگر 
است  افتخار  باعث  آمده  کتاب  این  در 
به مخاطبان  فرید قدمی  ترجمه  با  که 
ایرانی معرفی شده ایم. گزیده ای که او 
انتخاب کرده درخشان است و من خیلی 
خوشحالم که نام و داستان هایم همراه 
زیبای  کلمات  به  خوب  نویسندگانی 
فارسی درآمده است. اغلب نویسندگان 
و  می شناسم  نزدیک  از  را  کتاب  این 
من   نزدیک  دوستان  از  خیلی هاشان 
هستند. فرید در دوران اقامت ادبی اش 
در بلغارستان همه ما را کنار هم جمع 
زنده  به شکلی  کتاب  این  تقریبًا  و  کرد 

شکل گرفت.
دیگر  برای  مطمئنًا  و  من  برای 
در  آثارشان  که  بلغاری  نویسندگان 
است  افتخار  باعث  آمده  کتاب  این 
به مخاطبان  فرید قدمی  ترجمه  با  که 
که  گزیده ای  شده ایم.  معرفی  ایرانی 
من  و  است  درخشان  کرده  انتخاب  او 
خیلی خوشحالم که نام و داستان هایم 
کلمات  به  خوب  نویسندگانی  همراه 
کتاب  استبله  درآمده  فارسی  زیبای 

»پس از کمونیسم« یک بازنمایی عالی 
که  است،  بلغارستان  معاصر  ادبیات  از 
چند نسل از نویسندگان زنده را گردهم 
آورده، که بعضی هایشان مثل من خارج 
از بلغارستان زندگی می کنند اما همه مان 
این که  آن  و  مشترکیم  چیز  یک  در 
همه مان بخشی از فضای پساکمونیسِم 
بلغارستان هستیم، همان طور که عنوان 
اشاره دارد: »پس  این مسأله  به  کتاب 
از کمونیسم«، که این نام از داستانی از 
بیسترا ولیچکوا گرفته شده، که دوست 
خوب من و نویسنده ای عالی است، ما 
نماینده نسلی هستیم که در دوران پس 

از کمونیسم رشد کرد.
شخصیت های  از  یکی  شما   *
رمانی نیز هستید که به تازگی در ایران 
قدمی«  »فرید  از  رمانی  شده،  منتشر 
به نام »کمون مردگان یا مرثیه ای برای 
را  رمان  این  سوفیا«.  خونی  پیراهن 
خوانده اید؟ نظرتان درباره آن و تصویر 

بلغارستان در این رمان چیست؟
** من فقط بخش هایی از این 
فرید  و  من  اما  خوانده ام،  را  رمان 
جزئیاتش  و  رمان  این  درباره  ماه ها 
نمونه ای  رمان  این  کرده ایم.  بحث 
ست.  ا و  ا تخیل  حاصل  ز  ا لی  عا
ر  و حیرت آ ن  رستا بلغا ز  ا و  ا درک 
و  ر  کشو ین  ا به  و  ا عشق  ست.  ا
عشق اش  که  همچنان  یخ اش،  ر تا
که  انگار  بلغاری،  نویسندگان  ما  به 
جادویی  شبکه  یک  رمان  ین  ا در 
منتظرم  نه  ا بی صبر  . فریده آ محض 
که متن کامل رمان را بخوانم. برای 
که  قدمی  فرید  همچون  نویسنده ای 
تمام ذرات وجودش با ادبیات می تپد 
بلکه  زمان و فضا محدودیت نیستند. 
عرصه هایی اند که می توانیم در آن ها 

بزنیم. پرسه  با هم  آزادانه 
* به عنوان نویسنده ای بلغاری که 
در پاریس زندگی می کند و در کشورهای 
مختلفی از جمله امریکا نیز تحصیل و 
این  تأثیر  درباره  است،  کرده  زندگی 
خارجی بودن و همچنین زبان، فرهنگ 
و ادبیات خارجی بر نوشتار یک نویسنده 

چیست؟
مرا  همیشه  خارجی بودن   **
کشوری  به  چه  است.  کرده  مفتون 
زندگی  آن  در  چه  کنم  سفر  خارجی 
بودن  زادگاهت  از  خارج  در  این  کنم، 
داشته  تأثیر  من  نوشتار  روی  همیشه 
است؛ و مساله زبان هم هست. دریایی 
زبان  یک  حجاب  پشت  فرهنگ  از 
زبان  باز همین  و  نهفته است؛  خارجی 
اشتراک گذاشته شود  به  اگر  است که 
ساختن فرهنگ را ممکن می کند. اگر 

ما بتوانیم زبانی مشترک پیدا کنیم، به 
قوی ترین فرِم باهم بودن می رسیم. شاید 
ایمانی  من  که  است  خاطر  همین  به 
این چنین به نوشتار و ترجمه ادبی دارم. 
و  زبان ها  خودشان  با  فرهنگ  و  زبان 
می کنند،  حمل  را  دیگر  فرهنگ های 
در نقطه ای همه چیز طوری درهم تنیده 
می شود که همه جهان می تواند احساس 
کند خانه اش در فرهنگ است و همه 
کرد.  پیدا  ادبیات  در  می توان  را  جهان 
تجربه زندگی ام در کشورهای مختلف 
داده  من  به  زیادی  چیزهای  خارجی 
دست کم  بتوانم  امیدوارم  که  است، 
بخشی از آن را در کارهایم بیاورم و به 

اشتراک بگذارم.
* تجربه تان به عنوان یک نویسنده 

در دوران کرونا چگونه بوده است؟
** من در پاریس زندانی بودم و 
تجربه بسیار پیچیده ای را از سر گذراندم. 
اما  مشکل،  بسیار  بی مانند،  موقعیتی 
همچنان الهام بخش. در فضایی محصور، 
خیلی نوشتم و از پنجره به بیرون نگاه 
بود،  نکرده  تغییر  پشت بام ها  می کردم. 
و  متالطم  فلزی  دریای  همان  هنوز 
ساکت بود، با دودکش های سفالی که 
مثل گروهی از دریانوردان شناور بودند 
قرنطینه  طول  در  اما  دکل ها.  روی 
شناور  گوش خراش  سکوتی  در  آن ها 
اعالم  قرنطینه  آن که  از  قبل  بودند. 
باال می آمد،  تا  شود، غوغای خیابان ها 
صدای ترافیک، وزوز اسکوترها و صدای 
درتکاپویی  جمعیت  صدای  اتوبوس ها، 
مدامی  خش خش  با  می آمیخت  که 
پنجره  تو.  می خزید  ساختمان ها  از  که 
بیرونی خانه من پناهگاهی بود، وقتی به 
این پنجره می رسیدم انگار می توانستم 
وقتی  کنم  ترک  را  بی کران«  »جشن 
هنوز  و  می کردم  حس  را  پنجره  این 
همیشه  چراکه  بود،  آن جا  پنجره  این 
می توانستم به ش بپیوندم. از پناهگاهم، 
بو بکشم، عطرش  را  می توانستم شهر 
از تراس کافه ها در  را که می پیچید و 
پیاده رو می آمد باال تا بام ها و ساعت را 

دقیق تر از ساعت مچی من نشان می داد. 
بوی قهوه، باگت تازه، و کروسان که از 
نانوایی ها و بوی استیک، ساالد و پنیر 
که از رستوران ها و بوی سیگار و همه 

شب عطر فرانسوی می آمد.
به لحاظ  را  ایران  که  بار  اولین 
آنیس  از  بصری حس کردم در فیلمی 
واردا بود، »لذت عشق در ایران«. بسیار 
دلربا. فیلم کمتر از پنج دقیقه است اما 
تأثیر زیادی روی من گذاشت. امیدوارم 
فرصتش پیش بیاید که به دل ادبیات 
و  بزنمسروصداها  شیرجه  ایران  هنر  و 
بوها حاال رفته اند. فقط سکوت از خیابان 
می آید، پوشیده در چشم اندازهایی که تا 
دوردست ها دیده می شوند. دریای فلزی 
در حالتی نیمه قرنطینه معلق بود، ساعت 
مچی ام زیر به هم ریختگی قفسه کتاب ها 
ناپدید شد، درحالی که انگار زمان خودش 
خاموش شده بود. عصرها وقتی خورشید 
کوتاهی  مدت  برای  می کند  غروب 
می بینم که آسمان سبز می شود. نگاهم 
را از بام ها پایین می آورم. از دور پنجره ها 
و  زنده  متحرک  چهل تکه دوزِی  انگار 
تلویزیون  دستگاه های  از  رنگارنگی 
متفاوتی  کانال  کدام شان  هر  که  است 
را پخش می کند. پاریسی ها همه اوقات 
را در خانه می ماندند، در کار آشپزی و 
تلفن.  با  حرف زدن  و  موسیقی  نواختن 
می کرد  گرم  را  سکوت  آن ها  حضور 
عمیقی  نفس  می گرفتم.  آرام  من  و 
می کشیدم و جمله ویکتور هوگو را به 
یاد می آوردم: »تنفس هوای پاریس روح 
را آرام می کند.« و واقعًا همین طور بود. 
ما دوباره به خیابان برگشتیم و سکوت 
را فراری دادیم. پاریس از سنگ ساخته 
همیشه  بیفتد  که  تفاقی  ا هر  شده، 
زیبا  همیشه  مثل  بود،  خواهد  همان جا 
که  خوشحالیم  همه  ما  ما.  انتظار  در 

دوباره پیدایش کرده ایم.
چقدر  ایران  ادبیات  و  هنر  با   *

آشنایی دارید؟
قدمی  فرید  دیدن  از  قبل   **
خواندن  و  داستان هایش  شنیدن  و 
ن  ا یر ا ز  ا ی  هیچ چیز یش  ها ر کا
نمی دانستم. اما حاال می خواهم همه چیز 
را بدانم. یادم می آید اولین بار که ایران را 
به لحاظ بصری حس کردم در فیلمی از 
آنیس واردا بود، »لذت عشق در ایران«. 
دقیقه  پنج  از  کمتر  فیلم  دلربا.  بسیار 
است اما تأثیر زیادی روی من گذاشت. 
امیدوارم فرصتش پیش بیاید که به دل 
ادبیات و هنر ایران شیرجه بزنم، خیلی 
ایران  ادبیات  و  هنر  می کنم  فکر  زود. 
باید  که  است  فریبنده  و  گرم  دریایی 

کشفش کنم.

گفت وگوی مهر با نویسنده مشهور بلغار

هنر و ادبیات ایران دریایی گرم و فریبنده است

»کیمیاگر« روی پله بیستم ایستاد
نوشته   » گر »کیمیا ن  ما ر
رضا مصطفوی همزمان با سالروز 
)ع(،  کاظم  موسی  مام  ا میالد 
توسط انتشارات عهد مانا به چاپ 
این کتاب  اول  چاپ  رسید.  بیستم 
حاال  و  شد  عرضه   98 اردیبهشت 
راهی  بیستمش  چاپ  نسخه های 

بازار نشر شده اند.
یک   دربرگیرنده  کیمیاگر، 
روایت تاریخی است که در دوران 
و  داده  رخ  کاظم)ع(  موسی  امام 
قرن  عالمان  از  رازی،  ابوالفتوح 
ششم، آن را در آثار خود نقل کرده 

است. این داستان که رضا مصطفوی، آن را در قالب یک رمان تاریخی به 
نگارش درآورده، ماجرای جستجوگر جوانی است که برای یافتن کیمیا وارد 
شهر بغداد می شود؛ بغدادی که به تازگی بنا شده و پایتخت خالفت عظیم 
عباسیان است. در دوره عباسیان، کرسی های مناظره برپا می شده و پیروان 
ادیان و مذاهب گوناگون، در این مجالس به مناظره می نشسته اند و گاهی 
این مجالس، ابزاری برای تفتیش اعتقاد مسلمانان، به ویژه شیعیان و قلع 

و قمع آنان بوده است.
کیمیاگری که قهرمان داستان پیش رو در پی او آمده، در یکی از این 
مناظرات تاریخی، والیت امیر مؤمنان را اثبات می کند و خود و اطرافیان را 
دچار چالش هایی می کند؛ حسنیه که زمانی شاگرد امام صادق بوده، کیمیاگری 

است که دانش خود را از امام صادق)ع( آموخته است.
داستان کیمیاگر، بن مایه اثبات حقانیت غدیر را دارد. این کتاب نخستین 
اثر داستانی مصطفوی است که پیش از این، به چاپ آثار پژوهشی در حوزه 
تاریخ مبادرت داشته است. او در رمان خود، یکی از مناظرات اصیل کالمی 
شیعه را با روشن کردن زوایای تاریخی آن در قالب قصه مطرح کرده است.

این کتاب با 13۶ صفحه و قیمت 19 هزار تومان منتشر شده است.

»چهره ها و ناگفته ها« در راه است
یی  بقا محمد  جدید  کتاب 
و  »چهره ها  عنوان  با  کان  ما

ناگفته ها« در دست چاپ است.
با  پژوهشگر  و  نویسنده  این 
کتاب  این  گفت:  خبر  این  اعالم 
در نزدیک به 7۰۰ صفحه و قطع 
رقعی تا پاییز سال جاری از سوی 
انتشارات تهران عرضه خواهد شد.

او سپس توضیح داد: در این 
معروف  شخصیت   35 به  کتاب  

ایران و جهان پرداخته  می شود که دیدگاه های شان از منظری متفاوت مورد 
بررسی و نقد قرار می گیرد. برخی از چهره های مطرح در این کتاب عبارتند: 
از فردوسی، باباطاهر، سنایی، مولوی، سعدی، حافظ، ایرج میرزا، اخوان ثالث، 
دانشور،  پاریزی، مظاهر مصفا، سیمین  باستانی  افشار،  ایرج  احمد شاملو، 
فریدون مشیری، بهرام بیضایی و برخی دیگر  از چهره ها که  نویسنده با 
بیشتر آن ها مصاحبت داشته  و یا در آثارشان تعمق کرده که حاصل آن 

نکته هایی ناگفته و تحلیل های تازه ای است از دیدگاه های این چهره ها.
به گفته بقایی ماکان، »چهره ها و ناگفته ها« همراه دیگر کتاب او با 

عنوان »دود دل بر سر قلم«  به بازار کتاب عرضه خواهد شد. 

»چامه« جدید ویژه منصور اوجی منتشر شد
شماره دوازدهم ماهنامه »چامه« 
ویژه منصور اوجی، شاعر پیش کسوت 

منتشر شد.
از  یادداشت هایی  مجله با  این 
اخوان،  محمدکاظم  ابوتراب خسروی، 
گنابادی،  پروین  بهرام  یاسمی،  بهروز 
هادی  خوانساری،  کاشفی  سیدعلی 
و...  بهمن بیگی  خورشاهیان، محمد 

همراه است.
همچنین در این شماره شعرهایی 
فدوی  کدکنی،  شفیعی  محمدرضا  از 
سیدعلی  صف شکن،  لزیانی، ایرج  ا
صالحی،  پوران کاوه، رضا اسماعیلی، 
هرمز علی پور، مظاهر شهامت، سیروس 

رادمنش و... درج شده است.
در بخش ویژه هم که به منصور اوجی اختصاص دارد،  یادداشت هایی از احمد 
بیدج، منصور اوجی، محمد ولی زاده، ضیاءالدین  اکبرپور، سیروس نوذری، موسی 
خالقی، امین فقیری، کوروش کمالی سروستانی، کاوس حسن لی و... منتشر شده 

است.
در بخش چامک این شماره نیز این مطالب را می خوانیم: »سرگذشت ندیمه« 
از  نام شعر نو« نوشته مریم مالدار، »یادی  فرخ رو تاجیک، »طفل صدساله ای به 
سیروس مشفق« نوشته کامیار عابدی، »چراغ آفتاب از در سنگی« )یادی از مهدی 
اخوان لنگرودی(، »ما اهل بخیه... و تابلو نقاشی سهراب سپهری« نوشته عباس 

خوش عمل کاشانی.
دینانی،  ابراهیمی  غالمحسین  از  آزاداندیش«  فیلسوف  طباطبایی،  »عالمه 
از  گذشت«  باغ  دور  »و  امامی،  غالمرضا  از  شوم«  قطار  رئیس  داشتم  »دوست 
رسول آبادیان و »مرا با غزل می شناسند« گفت وگو با مرضیه اوجی در بخش گپ 

»چامه« درج شده است.
بخش بررسی این شماره هم با این مطالب همراه است: »شعر برتر، شعر دیگر« 
از ضیاءالدین خالقی، »شعرهایی با دغدغه اگزیستانسی« نوشته محمدرضا خالصی، 
»او پنج ماه فرصت دارد« از معصومه درفشیان، »این گل غریب خورشید« از والس 
استیونس با ترجمه سعید یعقوبی زاده، »درباره زبان شعر و شعر شاعر« نوشته ناهید 

معتمدی و »درباره شارل بودلر« ترجمه ناصر تقوی.
شماره دوازدهم ماهنامه »چامه« با صاحب امتیازی محمدصادق رحمانیان و با 

قیمت 5۰ هزار تومان منتشرشده است.
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فرناز میرزالو

برگزاری ششمین اجالس شاعران هم سرا 
در فضای مجازی 

فاصله  رعایت  دلیل  به  امسال  هم سرا  شاعران  اجالس  ششمین 
به صورت  آبان   14 سه شنبه  روز  کرونا  ویروس  با  مقابله  برای  اجتماعی 

آنالین برگزارمی شود.
مجابی با اعالم این خبر گفت: ما از هر نظر آمادگی انجام صددرصدی 
و  شعرخوانی  از  متنوع  برنامه های  و  داریم  آنالین  به صورت  را  این مراسم 
موسیقی خواهیم داشت. بدین منظور سایت هم سرایی به زبان های ترکی یا 
به تعبیری آذری، عربی و انگلیسی فعال شده است که در این دوره از اجالس 
باید این سه سایت ترکی، عربی و انگلیسی رونمایی و کار با آن ها آغاز شود.

وی افزود: برای حضور شاعران عزیز به اجالس ششم و مهمانان گرامی 
آنان کارت های عضویتی صادر شده که عالوه بر اطالعات و مشخصات هر 
یک از این شعرا، تمامی جوایز و مقام هایی که دریافت کرده اند، درج شده و 

امتیازاتی در نظر گرفته شده است که متعاقبا اعالم می شود.
جهانی  اجالس  ششمین  گفت:  ادامه  در  تحمیلی  جنگ  این جانباز 
شاعران هم سرا و پنجمین نشست بزرگ جمعیت شاعران آزاد ایران، روز 
سه شنبه مورخ 14 آبان به مناسبت میالد مسعود و مبارک حضرت ختمی 
مرتبت حضرت محمدبن عبداهلل)ص(، برگزار کنیم. با این تفاوت که نباید 
هیچ گونه تمدید و یا تغییری در برنامه به وجود آید. از طرفی مشخص نیست 
در تاریخ مورد نظر مجددا چه وضعیتی برما حاکم شود و آیا اجازه برگزاری 
در آن روز را خواهیم داشت یا  دوباره به حدی شرایط بد می شود که  اجازه 

تجمع داده نمی شود.
مجابی گفت: به لطف خداوند تبارک و تعالی کامال آماده ایم تا در تاریخ 
یاد شده تحت هر شرایطی این مراسم را همانند سال های قبل، به طور کامال 
زنده از ساعت 8 صبح تا 2۰ اجرا کنیم. و چنان چه به هردلیلی از حضور 
افراد ممانعت به عمل آید، ما مراسم را با هر تعداد که امکان داشته باشد، 

حتی بدون حضور یک نفر به صورت مجازی برگزار می کنیم.
ششمین اجالس جهانی شاعران هم سرا با حضور سیدعباس مجابی 
جانباز و فعال فرهنگی و رئیس جمعیت شاعران آزاد ایران و شاعران هم 
سرا، علی مظفر دبیر علمی ششمین اجالس جهانی شاعران هم سرا، مرتضی 
امیری اسفندقه رئیس داوران ششمین اجالس جهانی شاعران هم سرا سه شنبه 

14 آبان برگزار می شود.

وضعیت خسرو احتشامی
 پس از ترخیص از بیمارستان

از مرخص  این شاعر پس  آخرین وضعیت  از  احتشامی  فرزند خسرو 
شدن از بیمارستان می گوید.

سیاوش احتشامی، فرزند خسرو احتشامی، که پیش تر  از پاره شدن یکی 
از رگ های پدرش هنگام آنژیوگرافی در بیمارستان خبر داده بود و چندی 
بعد گفته بود که او از CCU مرخص شده است، حاال درباره وضعیت جسمی 
این شاعر در روزهای اخیر به ایسنا می گوید: پدر نسبتا خوب هستند؛ ولی 
و خونی که  ایجاد شد  زدن رگ  بالون  به خاطر خون ریزی ای که هنگام 
اطراف قلب را گرفته، هنوز درد شدید قفسه سینه دارند. یک هفته است که 

از بیمارستان مرخص شده اند و خانه هستند. 
به  قادر  شده،  جمع  آب  ریه شان  در  چون  می کند:  بیان  همچنین  او 
صحبت کردن نیستند، سرفه شدید و درد شدید قفسه سینه دارند و خیلی 

هم ضعیف شده اند. 
به گفته سیاوش احتشامی، وضعیت خسرو احتشامی نسبت به قبل تغییر 

چندانی نداشته و فقط از بیمارستان مرخص شده است.
از  پس  است. او   سمیرم  در   1325 سال  متولد  احتشامی  خسرو 
به  تحصیل  قصد  به   135۰ سال  سربازی در  دوره خدمت  گذراندن 
مشغول  تحصیل  به  پونا  شهر  در  واقع  پوناکالج  در  رفت و  هندوستان 
شد. در سال 1353 به ایران بازگشت و همان سال ازدواج کرد. سپس 
تحصیالت خود را در دانشگاه اصفهان ادامه داد و در شهریور 135۶ در 
رشته تاریخ فارغ التحصیل شد. احتشامی از 17 سالگی با شعر انس گرفت 
و از سال 1345 برای خواندن شعرهای خود در انجمن های ادبی اصفهان 
شرکت می کرد. در سال 134۶ نخستین سروده او در مجله »روشنفکر« 
مانند  تهران  نشریات  از  برخی  با  ایام  همان  از  و  رسید  چاپ  به  تهران 

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

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

اختصاص زمانی ثابت به اشعار حافظ 
و سعدی در رادیو فارس

صدای مرکز فارس زمانی 15 دقیقه ای ویژه پرداختن به اشعار حافظ 
و سعدی را در جدول پخش روزانه خود قرار داده است.

برنامه »حافظ راز« روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 14:45 
تا 15:۰۰ روی آنتن رادیو فارس می رود.

در این برنامه اشعاری از شاعر شیرین سخن ایرانی همراه با تصنیف هایی 
از این اشعار پخش می شود.

»دامنی از گل« برنامه دیگری است که مخاطبان را روزهای یکشنبه، 
سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 14:45 تا 15:۰۰، به قرائت آثار سعدی و پخش 

تصنیف هایی که از اشعار این شاعر ساخته شده، میهمان می کند.

یک پژوهشگر با اشاره به 
سرقت  ادبی در فضای آکادمیک 
می گوید: بارها و بارها می بینیم 
کامال  را  پایان نامه ها  و  مقاله ها  افراد  که 
علنی دوباره به نام خودشان چاپ می کنند. 
یک نفر باید متولی این امور باشد. به نظر 
می آید این اصال برای کسی مهم نیست.

نسرین فقیه  ملک مرزبان - پژوهشگر 
ادبی  سرقت  درباره   - دانشگاه  و مدرس 
وضعیت  و  آکادمیک  فضای  در  به ویژه 
مورد  کرد: در  اظهار  آن  به  رسیدگی 
جامعه  دو  به  باید  ادبی  سرقت  و  ادبیات 
یکی  کنیم؛  دقت  روزگارمان  در  ادبی 
و رشته  دانشگاه  شامل  آکادمیک  جامعه 
ادبیات فارسی است و کسانی که مراودات 
آکادمیک دارند، در فضایی به سر می برند 
که در حوزه پژوهش ادبی بیشتر از حوزه 
تولید و خالقیت گام برمی دارد. در این فضا 
اصال به صورت کامال زشت و شرم آوری 
پژوهش  متقلبانه  و  کپی  کردن  مقوله 
پژوهش ها،  مورد  در  علنی  کردن خیلی 
می افتد.  اتفاق  پایان نامه ها  و  کتاب ها 
آموزش عالی هم حتما می داند اما به هر 
حال کسی ترفندی برای این قضیه ندارد 
و اصال کپی رایت و حق مالکیت فکری ای 
مطرح نیست و این کار خیلی علنی است.

او سپس با اشاره به سرقت ادبی در 
مترجمان  و  نویسندگان  شاعران،  جامعه 
گفت: در حوزه کار خالقیت و تولید بعضا 
موارد مشترکی وجود دارد؛ یعنی افراد هم 
آکادمیک هستند و هم شاعر یا نویسنده. در 
این فضا ماجرا کمی پیچیده تر است؛ یعنی 
به دلیل مقوله های مجازی گاهی وقت ها 
شعر دیگری را به نام خود زدن سخت تر 
را  کس دیگری  نمی توان داستان  و  شده 

به نام خود زد چون مقوله سرچ، کلیدواژه 
و بحث هایی که در حوزه های دنبال  کردن 
شعرها در سایت ها مشاهده می شود، باعث 
نام  به  را  دیگری  شعر  کمتر کسی  شده 
خود بزند، گرچه باز هم اینطور هست ولی 

خیلی کمتر است.
فقیه  ملک مرزبان ادامه داد: در نتیجه 
در این ماجرا عمال ما متوجه می شویم که 
برداشت های آزاد، برداشت های تک بیتی و 
استفاده از تخیل و ماجراهایی که در حوزه 
هست،  خیال  صور  ذهنی  خالقیت  تولید 
اتفاق می افتد، ولی این که عین شعر دیگری 
نظر من چون در  بزنند، به  نام خود  به  را 
وجود  جست وجو  قدرت  مجازی  فضای 
دارد، نسبت به قبل که من داور بسیاری از 
مسابقات شعر بودم و خیلی علنی می دیدیم 
که افراد این کار را می کنند حاال این قدرت 
باال  جست وجو  که قدرت  چرا  شده  کمتر 
است و این کار خیلی سریع لو می رود. ما 
که خیلی سریع تر جست وجو می کنیم، به 
سرعت متوجه می شویم این دروغین است 
داستان نویس اصلی چه کسی  یا  و شاعر 
بوده و در نتیجه این قضیه نسبت به قبل 

کمرنگ شده است.

ادبیات  و  زبان  گروه  دانشیار  این 
درباره  همچنین  الزهرا  دانشگاه  فارسی 
چگونگی جلوگیری از سرقت ادبی از گذشته 
تا کنون بیان کرد: در گذشته بحث سرقت 
ادبی را در کتاب های زیادی داشتیم؛ مثال 
زرین کوب  دکتر  از  وقتی  است  یادم  من 
را  کلمه ای  این قدر  چرا  که  می پرسیدیم 
استفاده  راحتی  نثر  و از  نوشته  مشکل 
نکرده اید، ایشان خیلی راحت می گفتند که 
»الاقل کسانی که اهل کوشش هستند به 
این دست پیدا کنند و این همه رونویسی 
کتاب های من را به نام خودشان نکنند«. 
یعنی حتی از قبل هم این اتفاق خیلی راحت 

می افتاده است.
که  است  این  واقعیت  افزود:  او 
باعث  اعتبار  و کسب  شهرت  جاه طلبی، 
می شود افرادی حتی در حوزه های فرهنگی 
طی  را  روند  این  خالف  باید  قاعدتا  که 
می زنند.  کارهایی  چنین  به  دست  کند 
مناسب  با  موارد  از  ما می توانیم در خیلی 
و  بازدارنده  شکلی  که  بستر  این  کردن 
جلوگیری  آن  از  باشد  داشته  تشویقی 
این  به  دست  خیلی  که  کسانی  کنیم. 
ما  جایی از کشور  هیچ  در  می زنند  کارها 

وجود  قانونی  هیچ  یعنی  نمی شوند،  تنبیه 
ندارد که بازدارنده باشد، هر کس هر چه 
دلش می خواهد می گوید و هر جور دلش 
و  می کند  چاپ  و  می نویسد  می خواهد 
عمال می بینیم که کسی بازدارنده از این که 
مالکیت فکری کسی را برداشته اند و به نام 

خودشان کرده اند، نیست.
فقیه  ملک مرزبان همچنین در توضیح 
سرقت  ترویج  باعث  که  علت هایی  دیگر 
ادبی می شود گفت: از طرفی تشویق ها هم 
کم است، شاید شرایط اقتصادی، توجه ها یا 
کارهای  سازماندهی  و  سیستم  شیوه 
برای  تشویق ها  شده  باعث  فرهنگی 
درخشان  ادبی  عرصه های  در  که  کسانی 
می شوند، بسیار اندک باشد به نسبت هجوم 
ارزش هایی که مخصوصا در میان جوان ها و 
هنرمندان وجود دارد. به همین دلیل وقتی 
میزانی از تشویق افراد برجسته و بازدارندگی 
افراد سارق نداریم، طبیعی است که یله و 
رها است و همه چیز در اختیار کسانی است 
استفاده های  بازار  این  در  می خواهند  که 
محافل  عرصه های  در  ببرند. اما  متعدد 
ادبی کسانی که سارق هستند، مذموم اند و 
قاعدتا وقتی در جمعی از آن ها یاد می شود 
متاسفانه به بدی یاد می شود و لو می روند. 
ندارد، قطعا  وجود  باالسری  نظام  اما یک 
نظام فرهنگی ای که در همه جای دنیا هم 
هست باید شکل جدی تری بگیرد، خصوصا 
بارها  و  بارها  آکادمیک.  عرصه های  در 
پایان نامه ها  و  مقاله ها  افراد  که  می بینیم 
را کامال علنی دوباره به نام خودشان چاپ 
می کنند. یک نفر باید متولی این امور باشد؛ 
اما به نظر می آید این اصال برای کسی مهم 
نیست. این یک مقدار از ارزش رشته های 

آکادمیک ما هم کم کرده است. 

سرقت های علمی برای کسی مهم نیست!
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نگاهی به رمان »به جای دیگری« در رادیو نمایش

برنامه رادیویی »نقد و نمایش« 
این هفته به رمان »به جای دیگری« 
تنظیم  با  خرامان  مصطفی  نوشته 
پیشگر  جواد  کارگردانی  و  رادیویی 
می  مندان  عالقه  است.  پرداخته 
با  را  رمان  این  هفته  پایان  تا  توانند 

پیشگر،  جواد  کارگردانی  و  رادیویی  تنظیم 
تهیه کنندگی محمد مهاجر، صدابرداری محمدرضا محتشمی، افکتوری 
محمدرضا قبادی فرو با هنرمندی مهین نثری، صفا آقاجانی، شهین نجف 
زاده، شمسی صادقی، مهرخ افضلی، بهناز بستان دوست، حمید منوچهری، 
عبدالعلی کمالی، محمد پورحسن، شهریار حمزیان، محمد آقامحمدی، مسعود 
زنوزی راد، محمدرضا علی، سینا نیکوکار، بیوک میرزایی، مجتبی طباطبایی، 
مهرداد  و  یزدانی  حمید  میالنی،  علی  پورایمان،  رامین  شادروان،  عباس 
مهماندوست تا 24 مرداد هر شب ساعت 22:3۰ از رادیو نمایش دنبال کنند. 

اردالن شجاع کاوه بعد از 10 سال به تلویزیون می آید

میالد  و  کاوه  شجاع  اردالن 
تهیه  به  سریال »شرم«  به  میرزایی 
و  پوروزیری  امیرمهدی  کنندگی 

کارگردانی احمد کاوری پیوستند.
 1۰ از  بعد  کاوه  شجاع  اردالن 

 . تلویزیون برگشته  به  این سریال  با  سال 
آخرین حضور شجاع کاوه در یک سریال 

تلویزیونی به سریال قفسی برای پرواز در سال 1389 بازمی گردد.
فیلمبرداری سریال »شرم« بر اساس فیلمنامه ای از سعید فرهادی 
به تهیه کنندگی امیرمهدی پوروزیری و کارگردانی احمد کاوری با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در لوکیشن هایی در منطقه شهرک غرب تهران و 
مهرشهر کرج ادامه دارد. تاکنون بازیگرانی چون ابوالفضل پورعرب، فاطمه 
گودرزی، فریبا متخصص، نسیم ادبی، سید مهرداد ضیایی، الهام طهموری 

و زنده یاد سیروس گرجستانی جلوی دوربین سریال »شرم« رفته اند.

انتشار قطعه های سینمایی فریدون شهبازیان

تازه ترین آلبوم فریدون شهبازیان 
آهنگساز و رهبر ارکستر شناخته شده 
مشتمل  برگشتم«  »وقتی  عنوان  با 
برچند موسیقی فیلم از این هنرمند در 

دسترس مخاطبان قرار گرفت.
 ، » )۶ تا   1 قطعه  ( ه  گلچهر «
»فرزندچهارم )قطعات 7 تا 19(« و »وقتی 
برگشتم )قطعات 2۰ تا 28(« عنوان آثاری است که طی سال های اخیر 
به کارگردانی وحید موساییان و آهنگسازی فریدون شهبازیان به نمایش 
جامه  تینا  غفاری،  امین  زاهدی،  نیما  پویان،  است.علی جعفری  درآمده  
گرمی، سهراب برهمندی، میثم مروستی، کریم قربانی، مرحوم علیرضا 
خورشیدفر، رضا آبایی، ناصر رحیمی، فرشید حفظی فرد، مسعود تاجیک، 
حسین پورمعین، هومن نامداری، پریچهر خواجه، فیروز ویسانلو، جابراطا

عتی، آلوین آوانسیان گروه نوازندگان این آلبوم هستند. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

اکران »آن شب« فعالً مصلحت نیست

»آن  سینمایی  فیلم  تهیه کننده 
شب« که در گونه وحشت ساخته شده 
بهترین  دنبال  به  داشت  اظهار  است 

زمان برای اکران هستیم.
برای  گفت:  محمد درمنش  
اکران »آن شب« مانند سایر فیلم ها 

در انتظار زمان مناسب هستیم، با توجه به 
آمده مصلحت  به وجود  به دلیل شیوع ویروس کرونا  شرایط فعلی که 

نمی بینم که این فیلم سینمایی را اکران کنم.
وی بیان کرد: درست است که سرمایه ای که برای تولید این فیلم 
هزینه شده است، قفل می شود و ممکن است حرکت بعدی در حوزه تولید 
دیر شود، اما این شرایط و اکران فیلم ها در این شرایط به نفع هیچ کسی 
نیست. ما منتظر هستیم شرایط فعلی تغییر کند تا بتوانیم تصمیم درستی 

برای اکران یا اکران نشدن فیلم بگیریم.
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نشست مجازي ریاست سازمان سینمایي

حسین انتظامي: من نباید به عملکرد خود نمره بدهم
دیگران باید نمره بدهند

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

روز گذشته مقاله اي داشتیم درباره عملکرد 3 مدیر 
سال هاي اخیر سازمان سینمایي و موارد مثبت و منفي 
مدیریتي آنها را بررسي کردیم. اما جالب است که همزمان 
با این موضوع روز گذشته حسین انتظامي )ریاست فعلي 
به  آن  در  و  داشت  مجازي  نشستي  سینمایي(  سازمان 
مسائل مهمي که این روزها در عرصه هنر کشور جریان 
دارد، پرداخت. این اولین نشست رسانه ای حسین انتظامی 
در سال 99 است که با همراهی مسعود نجفی )مدیر روابط 
عمومی سازمان سینمایي( بدون حضور خبرنگاران و از 
طریق طرح سواالت به صورت مکتوب و تلفنی برگزار 
طریق  از  مجازی  شکل  به  نشست  این  همچنین  شد. 
سایت رسمی سازمان سینمایی و صفحه اینستاگرام این 

سازمان به صورت زنده پخش شد.
درباره  سوال  اولین  به  پاسخ  در  انتظامی  حسین 
با   99 سال  طول  در  سینمایی  جشنواره های  برگزاری 
با 5 دبیر  توجه به استمرار شیوع کرونا توضیح داد: ما 
جشنواره های سینمایی جلساتی داشته ایم و سناریوهای 
را برای برگزاری جشنواره ها بررسی کرده ایم.  مختلفی 
یکی از این بخش ها هم برگزاری آنالین است. بخش 
اصلی جشنواره ها جنبه رقابت، بازار، آموزش و… است 
بنابراین دوستان ما در دبیرخانه ها مدل های مختلف را 
بررسی می کنند که با توجه به وضعیت کرونا ببینیم چقدر 
به صورت  را  به صورت معمول و چقدر  را  از جشنواره 
مکمل و آنالین برگزار کنیم. حتی در بخش بازار دوستان 
ما در فارابی تجربیاتی داشته اند. جشنواره هایی مثل فیلم 
کوتاه و مستند که فیلمسازان تالش می کنند کارهایشان 
دیده شود شاید بشود مسیری برای دیده شدنشان اندیشید 
ولی برای جشنواره های تجاری که امکان دزدیده شدن 
دیگری  راهکارهای  به دنبال  باید  دارد، شاید  آثار وجود 
وقتی  جشنواره ها  از  هرکدام  هم  دبیران  درباره  باشیم. 
به زمان برگزاری نزدیک شویم، دبیر آن اعالم می شود.

انتظامی در پاسخ به سوالی درباره واگذاری صدور 
صداوسیما  به  ارشاد  از  مجازی  فضای  محتوای  مجوز 
توضیح داد: ما در فناوری های نوپدید از جمله وی اودی ها 
نیازمند تعریف جدیدی در حکمرانی فرهنگی در فضای 
مجازی هستیم که برداشت های متفاوت دستگاه ها اصالح 
شود. مراجع قانون گذاری در این زمینه تصمیم گیر هستند 
دستگاه ها  همه  عمل  مبنای  آنها  توسط  جمع بندی  و 

خواهد بود.
انتظامی در پاسخ به سوال دیگری درباره واگذاری 
امتیاز مجوز وی اودی ها به سازمان صداوسیما و سکوت 
سازمان سینمایی در این زمینه بیان کرد: باز هم تاکید 
می کنیم. ما منتظر تعیین تکلیف مراجع باالدستی هستیم 

تا تکلیف دستگاه از جمله وزارت ارشاد را روشن کند.
رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به سوالی دیگر 
درباره زمزمه های انحالل شورای پروانه ساخت هم گفت: 
وضعیت این است که شورای پروانه ساخت به کار خود 
به  این چهارچوب  در  سیاستگذاری  نوع  می دهد،  ادامه 

سیاستگذاری های وقت برمی گردد.
برای  داده  رخ  حواشی  درباره  انتظامی  حسین 
این  اتفاقا  داد:  نمایش توضیح  انتخابات شورای صنفی 
شورا همانطور که از نامش معلوم است شورایی صنفی 
حضور  آن  در  اکران  امر  در  ذی نفعان  همه  که  است 
دارند. پخش کنندگان، سینماداران، تهیه کنندگان و حوزه 
ارزشیابی. مطابق تبصره نظام نامه اکران در صورتی که 
یکی از صنوف که به صورت سنتی عضو شورا هستند 
نخواهند  و  نتوانند  یا  و  باشند  نداشته  را  الزم  جامعیت 
نماینده ای را معرفی کنند، به دلیل متوقف نماندن کار 
این  می کند.  معرفی  را  فردی  نظارت  معاونت  اکران 
مسیر طی شد. یکی از پیشنهاداتی که شد این بود که 
تا زمان رفع شرایط فوق العاده ناشی از کرونا، ستاد کرونا 
عهده دار  است،  شده  تشکیل  سینمایی  سازمان  در  که 
حال  در  کمااینکه  باشد،  اکران  زمینه  در  تصمیم گیری 

حاضر هم همین روند طی می شود.
رئیس سازمان سینمایی درباره امکان اکران آنالین 
فیلم رستاخیز گفت: مجوز عرضه این فیلم در نمایش 
به صورت  آن  و عرضه  در سال 98 صادر شده  خانگی 
منعی  سینمایی  سازمان  نظر  از  وی اودی  یا  آنالین 
مانند  است  مالکان  برعهده  آن  درباره  تصمیم  و  ندارد 
همه فیلم های دیگری که مجوز نمایش دارند اما بنا به 
صالحدید مالکان فیلم در این زمینه تصمیم می گیرند. 
فیلم رستاخیز است که در  مالکان  از  تنها یکی  فارابی 
مجموع باید مالکان درباره عرضه آن تصمیم گیری کنند.

حسین انتظامی در پاسخ به سوال دیگری درباره 
تاثیر شرایط تولید این روزهای سینمای ایران بر امکان 
برگزاری جشنواره فیلم فجر تاکید کرد: درباره جشنواره 
از  یکی  است  برگزاری  بر  ما  بنای  فعال  فجر  فیلم 
پیش فرض های برگزاری هر جشنواره، حضور تعداد الزم 

و کافی فیلم برای برگزاری است. طبق اطالعاتی که از 
تولید داریم تولید در جریان است پیش بینی ما این است 
که فیلم به اندازه کافی برای برگزاری جشنواره داریم. 
به جشنواره شکوه می دهد حضور  مواردی که  از  یکی 
مردم است و باید بررسی کنیم ولی اگر تولید به اندازه 
کافی نداشته باشیم باید در این مورد هم بررسی کنیم.

فیلم  آنالین جشنواره  برگزاری  امکان  درباره  وی 
فجر اظهار کرد: بخشی از برگزاری جشنواره ها به تعداد 
تولیدات برمی گردد، اما در حوزه نمایشی برای فیلم های 
تجاری اگر بخواهیم نمایش آنالین داشته باشیم امکان 
حضور این آثار نیست چون به سرقت می روند. از همکارانم 
در ستاد صیانت خواهش کرده ام راهکارهایی برای این 
ماجرا پیدا کنند. برگزاری آنالین شاید برای جشنواره فیلم 
کودک قابل توجیه باشد، چون جنبه تجاری کمتری دارد. 
اگر نتوانیم پلتفرم هایی داشته باشیم و امنیت آن ها تأمین 

نباشد امکان برگزاری آنالین جشنواره فجر را نداریم.
رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به سوالی انتقادی 
درباره ساخت فیلم های سخیف هم اظهار کرد: سیاست ها 
خودشان را در برنامه ها و اقدامات هر دستگاه که مدعی 
ادعا  سینمایی  سازمان  اگر  می دهند.  نشان  است،  آن 
باید  است،  فرهنگی  فیلم های  به  من  توجه  می کند 
خود  چگونه  حمایت ها  زمینه  در  سیاست ها  این  ببینیم 
را نشان می دهند. سال گذشته در مرکز گسترش بحث 
تولید فیلم های کم بودجه مطرح شد و امسال هم این 
سینماگران  به  باید  می شود  پیگیری  جدیت  با  موضوع 
جوان کمک شود تولید داشته باشند 3۰۰ میلیون به 1۰ 
فیلم داده می شود و به تدریج نام آنها اعالم می شود یا 
سیاست همین مرکز در اکران فیلم های هنر و تجربی از 
دیگر موارد است. تا این فیلم ها دیده شود و… با توجه 
به اینکه شورای پروانه ساخت دوماه اول سال تعطیل بود 
کال 1۰جلسه داشتیم و زمینه ورود تهیه کنندگان اول که 
عمدتا جوان هستند فراهم شده است. در انجمن سینمای 
جوان در سال 98 نسبت به 97 رشد 7برابری داشته ایم. 
ما این سیاست را داشتیم که ایران تهران نیست. امسال 
شش هفتم این اعتبار صرف فیلمسازان جوان غیرتهرانی 
به منظور استعدادیابی می شود. نظامات اکران را صرفا 
سیاست های  می شود  نمی کند،  تعیین  سیاست ها  این 
محدودکننده برای فیلم هایی که جنبه فرهنگی در آنها 

کمتر است در شوراها دیده شود.
در  تازه  استعدادهای  حضور  درباره  نتظامی  ا
عرصه های مختلف فیلمسازی و حواشی مرتبط با صدور 
پروانه کارگردانی برای یک چهره اینستاگرامی اظهار کرد: 
اصرار داریم نوبت ها هم منتشر شود چون انضباط بیشتر 
می شود و همه از کارها مطلع می شوند و کمک می کنند 
کمک  اینکه  ضمن  باشیم  داشته  وزین تری  چهره های 
می کنند در شرایط مساوی حق افراد دوباره بررسی شود. 

من مطلع شدم برخی سوابق دستیار کارگردانی داشته اند 
از همین جا اعالم می کنم دوباره تقاضا  اما رد شده اند 
بدهند. ما باید سیاست هایمان را بر همین اساس تنظیم 

کنیم و به جوانان بها بدهیم.
انتظامی درباره حمایت ها از سینماهای آسیب دیده از 
کرونا هم گفت: تعداد قابل توجهی از سینما در مالکیت 
قابل  قدرت  سینمایی  ناوگان  در  و  است  هنری  حوزه 
توجهی دارند و البته تصمیماتی برای سینماها و مالکان 
فیلم ها در نظر گرفته شده که اعالم هم شد. ما فرقی 
بین دولتی ها و غیردولتی ها نگذاشته ایم. تجهیز سینماها 

از دیگر سیاست های ما بوده است.
رئیس سازمان سینمایی درباره ورود سینما به بورس 
و صدور گواهی مالکیت فیلم ها و انتشار فهرست مالکان 
اظهار کرد: نفس اینکه محصوالت فرهنگی و حتی برندها 
وارد بورس شوند باید مورد استقبال همه قرار بگیرد، چون 
ظرفیت بیشتری ایجاد می کنند و رقابت های مثبت ایجاد 
می کند. درباره لیست گواهی هم باید بگویم مربوط به 
فیلم هایی است که درخواست گواهی داده اند و این مجوز 
برای آنها صادر شده نه همه فیلم ها. تدبیر خوب همکاران 
ما این بود که اعالم کردند گواهی مالکیت از این به بعد 
دائمی است. بعضی وقت ها مالکیت اثر مربوط به کسانی 
است اما ممکن است رایت آنها را واگذار کرده باشند که 
در گواهی ها ثبت می شود همه آنها بارکد دارند که اعتبار 
آن ها به راحتی قابل راستی آزمایی است. بنابراین کسانی 
که در این لیست نیستند چنانچه تهیه کننده یا یکی از 
مالکان درخواست کنند، سهم هر کدام مشخص می شود 
و وقتی مجموع سهام درست تنظیم شد، گواهی صادر 
می شود. اگر کسی ادعایی دارد می تواند مراجعه کند و 
همکاران ما رسیدگی می کنند. اگر کسی بیاید و مدعی 
شود و ادعایش ثابت شود به طور خودکار گواهی مالکیت 

باطل می شود.
راه اندازی  ایده  درباره  سینمایی  سازمان  رئیس 
شورای صنفی نمایش آنالین هم بیان کرد: با توجه به 
اینکه یکی از ظرفیت های اصلی نمایش اکران آنالین 
حوزه  برای  نمایش  صنفی  شورای  شبیه  چیزی  است 
آنالین هم می توانیم داشته باشیم. نمایندگان پلتفرم ها 
باشند و ترافیک را کنترل کنند و ضوابط را تعریف کنند 
یکی از گالیه های تهیه کنندگان این است که آمار قابل 
راستی آزمایی نیست ولی با سمفا می شود فروش و بلیت ها 
را به درستی دید و در حوزه آنالین هم می شود چنین 

موضوعی را دید.
رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به سوال دیگری 
درباره اجرایی نشدن مهمترین دستورکار سمفا در زمینه 
تقسیم درآمد حاصل از فروش فیلم ها میان سینمادار و 
صاحبان فیلم توضیح داد: مطابق مصوبه ای که ما در ستاد 
کرونا در سازمان سینمایی داشته ایم در شرایط فعلی تمام 

درآمد حاصل از فیلم به سینمادار می رسد. در عین حال آن 
امکان و فرمول در سمفا دیده شده که انحصار از بین برود.

و  سمفا  سامانه  درباره  سینمایی  سازمان  رئیس 
بیان  سامانه  این  در  تازه  انحصاری  شائبه شکل گیری 
آن ها  از  یکی  دارد،  اصلی  ویژه  کار  دو  سمفا  کرد: 
هماهنگ کنندگی فروشنده های بلیت آنالین است قباًل 
انتقاداتی بود که یک شرکت فقط این امکان را دارد، 
زیاد  رقابت  امکان  شود  زیاد  تعداد  چقدر  هر  معتقدیم 
می شود و این به نفع مخاطب است. با وجود اینکه االن 
دوره رونق نیست ولی بین این سامانه ها رقابتی است 
که این موضوع هدف ماست. ما در دوره های گذشته 
که  می شد  مطرح  نمایش  صنفی  شورای  در  مواردی 

به راحتی می شد فرموله و اجرا شود.
و  سینمایی  سازمان  بودجه  ره  دربا نتظامی  ا
روال  مطابق  کرد:  اظهار  نشده  برگزار  جشنواره های 
دیوانی برای ردیف های مختلف قانونا نهادها حق ندارند 
که اگر اعتباری برای تولید هست برای اکران خرج کنند 
تخلف  ردیف ها  کردن  جابجا  و  است  قاعده  یک  این 
است. خیلی وقت ها سوءاستفاده مالی نشده بلکه مدیر 
حتی  می کند.  جا  به  جا  را  اعتبارات  خود  تشخیص  به 
اگر فرض بر این باشد که جشنواره هایی برگزار نشود، 
نمی توانیم بودجه آن را جای دیگر خرج کنیم. مگر اینکه 
با دیوان محاسبات صورت بگیرد مطابق اسناد  توافقی 
جشنواره های سال گذشته بخش قابل توجهی از بودجه 
جشنواره ها از حامیان مالی جذب شده و این روال رو به 
افزایش است و سهم سازمان سینمایی قابل توجه نیست، 

ولی امید داریم جشنواره ها را برگزار کنیم.
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  درباره  انتظامی 
حوزه تولید فیلم های سینمایی هم بیان کرد: ستاد کرونا 
در سینما اوایل امسال پروتکل تولید فیلم را منتشر کرد 
از یک طرف تاکید داریم جریان تولید به کار خود ادامه 
بدهد، اگر تولید متوقف شود اکران متوقف می شود و… 
و خیل قابل توجه سینماگران با مشکالت روبرو می شوند. 
از سوی دیگر رعایت دستورالعمل های بهداشتی به دلیل 
مهم بودن جان انسان ها مورد تاکید است، این پروتکل ها 
اعالم شده و از تهیه کنندگان خواهش کرده ایم به این امر 
توجه کنند و گروه سازنده چنانچه تخلف صورت می گیرد 

می توانند به ما اعالم کنند تا رسیدگی صورت بگیرد.
سانسور  تشدید  درباره  سینمایی  سازمان  رئیس 
فیلم ها در اکران آنالین هم اظهار کرد: ما چند ماه است 
در جهت مقررات زدایی کسانی که پروانه نمایش برای 
اکران می گیرند، دیگر برای نمایش خانگی آثار آنها پروانه 
جدیدی صادر نمی کنیم و اگر ادعایی در زمینه تشدید 
ممیزی فیلم ها برای اکران آنالین وجود دارد بهتر است 

به صورت مصداقی مطرح شود.
انتظامی درباره فهرست گواهی مالکیت فیلم ها و 
غیبت برخی نام ها و آثار در این فهرست گفت: یکی از 
اهداف انتشار این لیست صرفا مربوط به فیلم هایی است 
یا  نیست  فیلمی  نام  اگر  که درخواست گواهی کرده اند 

درخواست نداده یا فعاًل راستی آزمایی نشده است.
رئیس سازمان سینمایی درباره مدیریت اکران در 
ماه های آینده و جلوگیری از تراکم فیلم ها در صف اکران 
پس از عبور از بحران کرونا عنوان کرد: باید متوجه آثار 
درازمدت اکران باشیم. چون وقتی اکران وجود ندارد و 
ظرفیت جایگزینی نداریم، خیل تولیدات متعدد ترافیک 
ایجاد می کنند و این موضوع مورد توجه ما بوده است. 
خوشبختانه ظرفیت نمایش مکمل و بدیل وجود دارد که 
برای مثال بخشی از فیلم ها می توانند اکران آنالین شوند.

وی درباره اصرار بر باز بودن سینماها گفت: اکران 
آنالین یک ظرفیت جایگزین است. اصراری که دوستان 
که  است  این  به خاطر  دارند  انجمن سینماداران  در  ما 
بخشی از نیروی انسانی در این زیرساخت ها کار می کنند 

و اگر اکران متوقف شوند در این بخش ها آسیب خواهیم 
داشت، ضمن اینکه مطابق مصوبه ستاد کرونا بازگشایی 
سینما کاماًل داوطلبانه است. ولی سیاست هایی باید داشته 

باشیم که از اکران آنالین حمایت کنیم.
انتظامی درباره توجه به وضعیت معیشت سینماگرانی 
که به دلیل شرایط پیش رو با بحران هایی مواجه شده 
اند، توضیح داد: ما دو سامانه برای اظهارنامه هنرمندان 
داشتیم و براساس اظهارنامه ها قرار شد اعتباری در دو 
مرحله واریز شود که یک نوبت واریز شد و یک نوبت 

طی این روزها واریز می شود.
انتظامی درباره اختالفات در صنوف اظهار کرد: یکی 
از سیاست های عمومی دولت و ارشاد عقب نشینی به نفع 
صنوف است، یعنی جاهایی که می شود از ظرفیت صنوف 
استفاده کنیم مثال شورای صنفی نمایش نوعی مقررات 
گذاری می کند که امکان آن در صنوف تعبیه شده است 
و  همراهی  کنیم  نشینی  عقب  نفع صنوف  به  هرچقدر 
دوام کار کمک  به  و  باالتری خواهند داشت  مشارکت 
می کند دستگاه ها موظف هستند در قبال این عقب نشینی 

ساز و کارهایی برای نظارت داشته باشند.
آیا  اینکه  مبنی بر  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
تصوری از آینده سینمای ایران بدون دخالت دولت در 
امر فیلمسازی دارید، گفت: سهم دستگاه های دولتی در 
تولید و سینما نسبت به دهه های گذشته کمتر شده است. 
جمع سرمایه گذاری همه دستگاه های دولتی حداکثر 2۰ 
درصد است در حالی که دو دهه قبل بیشتر بوده و حاال 
امکان اینکه بخش خصوصی فعال تر شود بیشتر شده و 

از این جهت افق خوبی داریم.
انتظامی درباره توجه سازمان سینمایی به سینمای 
را  و…  دینی  موضوعات  وقتی  کرد:  بیان  هم  دینی 
به عنوان سیاست های تولید اعالم می کنیم خود به خود 
کمک  سینما  و  تولید  جریان  در  فیلم ها  این  به حضور 
می کند. وقتی ما مسیر پروانه ساخت و اولویت ها را در 
حمایت از دیده شدن اینها طراحی می کنیم سیاست ها 
را می توان دید. فارابی، مرکز گسترش و… اولویت های 
را اعالم کرده اند. هفته پیش جلسه ای در خدمت  خود 
مسئوالن فارابی بودم و در جریان کارهای تولیدی و… 
دربیاید.  آب  از  خوبی  فیلم های  امیدوارم  و  گرفتم  قرار 
به حرکت  تولید  جریان  که  است  این  ما  اصلی  تالش 
دربیاید.  جریان  به  آن  با  مرتبط  فرآیندهای  تا  دریابید 
برای آن دسته از فعاالن صنفی که آسیب جدی دیده اند 
و قبال خوداظهاری کرده اند مسیرهای حمایتی را دنبال 
که  داشته  تدابیری  هم  هنر  اعتباری  صندوق  می کنیم 
توسط دست اندرکارانش اعالم می شود. از حدود 2 سال 
پیش کارگروهی توسط وزیر ارشاد طراحی شد برای همه 
مجوزهایی که در ارشاد صادر می شود، هم از زاویه حقوقی 
و هم از منظر تکالیف مقررات باالدستی. برخی از آنها 
جنبه خدمت غیرمجوزی داشتند. یعنی داشتن آنها شرط 
ورود به فعالیت های فرهنگی نبود و برخی از آنها نوعی 
زحمت برای فعاالن ایجاد می کرد و از خیل انبوه مجوزها 
به 3۶ عنوان رسید ضمن اینکه در حال الکترونیکی شدن 
است که در سازمان سینمایی تماما الکترونیکی شده است.

رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به سوال انتقادی 
یکی از رسانه ها مبنی بر عدم گفتگوی مستقیم و انتقادی 
با رسانه ها بیان کرد: این جلسه خودش نشان می دهد که 
ارتباط مسئوالن سینمایی با رسانه ها برقرار است. خود 
دستگاه ها باید پیش دستانه اطالعات را منتشر کنند و 
خود خبر رانت ایجاد نکند البته خود من وقت ندارم با 
همه رسانه ها صحبت کنم. من خودم خاستگاه رسانه ای 
داشتم و پروتکلی به این منظور در نظر گرفتیم قرار بر 
این است که هر کدام از رسانه ها سوالی داشتند با تماس 
ما مکلف  و  بدهند  انتقال  را  آقای نجفی سوال خود  با 
البته ما سوال  هستیم در ۶ ساعت اداری پاسخ بدهیم 
در  همکارانم  از  دارم  وظیفه  نمی دهیم.  پاسخ  تکراری 

رسانه ها خواهش کنم برای تحقق شعار شفافیت کمک 
کنند و نقد بی مالحظه و جدی داشته باشند تا اصالح 
وجود  با  که  جلسه  همین  باشیم.  داشته  را  سیاست ها 
محدودیت ها برگزار شد نمونه ای از این است که تالش 
داریم پاسخگو باشیم. اصل فرهنگ سازمانی است. اگر 
بتوانیم با نگاه راهبردی شفافیت داشته باشیم موضوعات 
بهتر می شود. باید تالش کنیم با تدابیری این اتفاق بیفتد 
به خاطر همین از همکاران رسانه ای کمک می خواهم. 
معموال به جهت فرهنگ سازمانی مسلط بر دستگاه های 
دارد که  مقاومت هایی وجود  به شفافیت  دیوانی نسبت 
باید  و  دارد  رفع شود شفافیت هزینه  کنیم  باید تالش 

این هزینه را به جان بخریم.
رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به سوالي درباره 
عملکرد خود در این سازمان توضیح داد: من نباید به 
بدهند  نمره  باید  دیگران  و  بدهم  نمره  عملکرد خودم 
در هر سازمانی کار جمعی صورت می گیرد و در یک 
رفتار راهبردی به صورت جمعی برنامه ریزی می شود. 
آن چیزی که ممکن است برجسته تر باشد برای مثال 
از  استان ها  به  توجه  است.  فرهنگی  عدالت  به  توجه 
درباره  من  همکاران  که  مسیری  است.  وزیر  تاکیدات 
سینمای امید پیموده اند یکی از آنهاست. از جنبه امنیتی 
اجتماعی  و  فرهنگی  زیرساخت های  دارم  اصرار  هم 
شود.  ایجاد  اجتماعی  و  فرهنگی  ثبات  تا  شود  بیشتر 
افراد  تا  است  پیش بینی پذیری  شفافیت  وجوه  از  یکی 
نحو  چه  به  کارشان  که  بدانند  ما  به  مراجعه  از  قبل 
است وقتی می بینند آدم هایی مثل آن ها از جنس آن ها 
مجوز گرفته اند می گویند حق ماست که مجوز بگیریم 
و این طبیعی است و باید احترام بگذاریم. این خودش 
اعتماد  باعث  و  می دهد  افزایش  را  اجتماعی  سرمایه 
جوان  فیلمسازان  از  باالیی  ظرفیت  می شود.  عمومی 
نسل  کنیم  کمک  سیاست هایی  با  باید  حتمًا  و  داریم 
جدید فیلمسازی ظهور کند. اولویت های محتوایی رسما 
اعالم و گفته شد چه ویژگی هایی باید باشد تا حمایت 
شوند. یکی از مشکالت اصلی ما متن و فیلمنامه است، 
و  مستند  کوتاه،  فیلم  برسند.  تولید  به  اینکه  شرط  به 
انیمیشن مورد توجه ما بود و می شود آنها را در کارنامه 
ما ببینید برنامه و بودجه به هم وصل است و نمی شود 
حرف انتزاعی زد. مدیری که این چنین باشد به دنبال 
تغییر و تحول نیست. کرونا باعث شد توجه بیشتری به 
حوزه های فیلمسازی داشته باشیم که نیاز به حوزه های 

میدانی نداشته باشند.
انتظامی درباره توقف انتشار نشریات سینمایی در 
زیرمجموعه های سازمان سینمایی هم گفت: من یک وجه 
رسانه ای هم دارم و رسانه را می فهمم مسیری که برای 
مجالت سازمان سینمایی طی شد مشخص است ما به 
عنوان دولت و تمام دستگاه های دولتی وقتی فعالیت قابل 
توجه داریم نباید رقیب دیگران شویم. یعنی نباید رقیب 
بخش خصوصی شویم. همه ادعاهای ما باید بر برنامه 
منطبق باشد که آن برنامه بر بودجه منطبق است و اگر 
این طور نباشد فقط یک سری حرف های انتزاعی زده شده 
است. ما به دوستان گفتیم خودتان کتاب منتشر نکنید، 
چون عمال به تعطیلی مجله ها و انتشارت دیگر کمک 
باید سفارش  ترویج علم کنیم  اگر می خواهیم  کرده اید 
بدهیم و مجانی روی سایت بگذاریم و از همه بخواهیم 
این را مجانا توزیع کنند ما قرار نیست رقیب باشیم. لذا در 
برنامه های فارابی و مرکز گسترش آن ردیف هنوز محفوظ 

است و انتشار هارد کپی ممنوع شده است.
انتظامی در پایان درباره سیاست های مدنظر سازمان 
سینمایی برای عبور از بحران کرونا گفت: باید ببینیم تولید 
و نمایش در عصر جدید یعنی چه و بودجه ها به همان 
سمت هدایت شود اگر مدیرانی باشیم که به شیوه سنتی 
عمل کنیم و جهان به سمت دیگری برود محکوم به 

شکست می شویم.
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